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 اشعار موالنا در چهارمین جلسۀ  

 

 شرح داستان دقوقی و ابدال

 

 ايرج شهبازي 

 

 ۱۳۹۸ زمستان 
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 های خدا در انجیل«: ها و فرمانبه معنی »قانون احکام

بود احکام  واعظ  ظاهر  به                           او 
 

بود  دام  و  صفیر  باطن  در   لیک 
 

 (۳۶۵، دفتر اول، بیت مثنوی معنوی)

 ***** 

 : »احکام مسیح«

 مسیح  احکام  و  طومار  این  اینک
 

یک  یک   فصیح   اُمّت  بر   تو  برخوان  به 
 

 (۶۵۶، دفتر اول، بیت مثنوی معنوی)

 ***** 

 : های قاضی درمورد مجرمان و متهماناحکام به معنای قضاوت 

حُ یکى  بُمَکْاین  چنین  قضا             ت  در   د 

اَ بر  تو              حکام  واى              دیگرهاى 
 

ت  قفاو  كه  بر  سیلى  آورد   را 

آرَ چه  تو تا  پاى  بر  و  سر  بر   ؟ د 
 

 (۱۵۷۳و  ۱۵۷۲های ، دفتر ششم، ، بیتمثنوی معنوی)

 ***** 

 به کار برده است: معنی حکم قاضیموالنا در ابیات زیر باز احکام را به  ظاهراً

هوا               «؟ اللَّه   لُبْحَ»چیست   كردن   رها 

هواست             لْخَ از  نشسته  زندان  در   ق 

تاب اندر  هواست               ةماهى  از   گرم 

شعل   شم چ هواست               ةشحنه  از   نار 

زمین             اَ  ةشحن بر  دیدى   جسام 

غیبْ در  را  ا   روح              هاست            شکنجهخود 
 

صَ  شد  هوا  را صَرْكاین  عاد  مر   رى 

پَ را  هواست مرغ  از  ببسته   رها 

مَ از  شَسْرفته  هواست رْتوریان  از   م 

هیبت چارْ و  هواست   میخ  از   دار 

ببین  حکام  اَ  ةشحن هم  را   ! جان 

نَ تا  خفاست  ،هىْجلیک  در   شکنجه 
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 ( ۳۴۹۸تا بیت  ۳۴۹۳، دفتر ششم، از بیت مثنوی معنوی) 

 ***** 

 :های یک بیماریخصوصیتها و ویژگی به معنیاحکام 

پیچش  در  را  نیست               عشق  یار   خود 

دیوانه  كسى  عاشق  از   تر             نیست 

دیوانگى ّ نآز این  نیست               كه   عام 

جنون             گون  زین  رسد  را  طبیبى              گر 
 

د مَرَْحمَ  در  دَش  یکى  نیست یّه   ار 

كور   او  سوداى  از  كر عقل  و   است 

ارشاد  را  اَ  طب  نیست این   حکام 

فروشُ  دفتر  را  خون ویَطب  به   د 
 

 ( ۱۹۸۲تا بیت  ۱۹۷۸، دفتر ششم، از بیت مثنوی معنوی)

 ***** 

 :»احکام قدر«

نادر               ولیک  جویى،مى   چیز  گفت: 

              خبربى  اصلى   ز  فَرْعى،  ناظر 

              كند  گُمْرَه  قضا  را  گَردان  چرخ 

              را   چاره  جهان   گردانَد  تنگ
 

 !نیک   تو  بین  قضایى،  و  حُکْم  از  غافل 

 قَدَر   اَحکام   اصل   ماییم،   فرعْ

 كند   ابله  قضا   را  عطارد  صد

 را   خاره  و   حَدید  گردانَد   آب
 

 ( ۲۸۹۸تا بیت  ۲۸۹۵، دفتر پنجم، از بیت مثنوی معنوی)


