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 عقل را من آزمودم هم بسی
 زین سپس جویم جنون مَغرَسی

٢/٢٣٣٧ 

 

 داستان ازدواج دلقک با فاحشه

 ( ٢٣٣٣از بیت   -) دفتر دوم 

 

از دلقکی پرسید: چرا با فاحشه ازدواج     1شبی سیداجل

اشتی تا کرده ای؟ بهتر بود این موضوع را با من در میان می گذ

من برای تو یک زن عفیف و پاکدامن پیدا می کرردم  دلقرک   

پاسخ داد:  تا کنون من با نُه زن بره اراهر عفیرف و برا ح را       

ازدواج کردم و همه فاحشه از آ  در آمدند  حاال با یرک زن  

 روسپی ازدواج کرده ام تا ببینم عاقبت چه خواهد شد 

 را بی معرفت 2خواستم این قحبه

 ون شود این عاقبتتا ببینم چ

٢/٢٣٣٦ 

 

                                                 
 را سید اجل می گفتند  « ترمذ»زمان مولوی، فرمانروایان محلی به نام  -١
 قحبه: فاحشه، روسپی  -٢
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 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

، مولرروی «عیررادر رفررتن حررررر رسررو »در داسرتان  

و می گوید: ما این عقرل  « عقل جزوی»اشاره ای دارد به بحث 

را در طو  زندگی خود از راه یادگیری، کسب می کنیم  ایرن  

« عقررل مَکسَرربی»اسررت کرره مولرروی نررام ایررن عقررل را گرراهی   

، گاهی علم تقلیدی، و در اغلب موارد عقل جرزوی  )اکتسابی(

گذارده است  این عقرل همران اسرت کره جامعره و محری ، از       

دوران کودکی بطور جابرانره، در مرا پدیرد مری آورد  مرا را از      

اصل ساده و پاک و بی رنگ نوزادی و کودکی مران دور مری   

کند و یک ماهیت قالبی و بدلی در ما به وجود مری آورده بره   

که من باید همواره آن را به دوش بکشم تا در جامعه « من» نام 

پذیرفته شوم  جامعه آموزش هایی به ما می دهرد  )بهترر اسرت    

بگوییم به ما تحمیل می کند( که چگونره زنردگی کنریم ترا در     

این دنیای وحشی وحشی زنده بمرانیم  چگونره زرنرگ باشریم      

بررای داشرتن   چگونه نان را از حلقوم دیگری بیرون بکشیم  مرا  

پایگرراهی هررر چنررد جررزوی در جامعرره، نرراگزیر بایررد ماسررک   

ضخیمی بر صورر خرود بکشرم ترا نیرار مرا را جامعره نتوانرد        
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بخواند  جامعه به طرز وحشتناکی ما را وارد سیسرتم خرود مری    

 است:« چرخ مردم خوار»کند  سیستمی که به قو  مولوی 

 باز آمدم چون عید نو، تا قفل زندان بشکنم 

 را جنگا  و دندان بشکنم« چرخ مردم خوار»این 
 ٣/١٤٥٣٤کلیار شمس 

چنین محصو  ناپاک جامعه است که مولروی نرام آن   

این علم حاصل خالقیت و شناخت  1را علم تقلیدی می گذارد

ذاتی ما نیست بلکه در واقع تقلید از کسانی است که مرا را بری   

علرم و  آنکه خود بدانیم در قالب و قفرس گرذارده انرد  چنرین     

چنین عقلی، عاریتی است  از دیگری قرر  کررده ایرم و مرا      

را خود ما نیست  مولوی می گوید: این عقل جزوی و تقلیردی  

شد  این عقل، عقل دوراندیش « دیوانه»باید رها کرد و در واقع 

است، عقل مصلحت گرا اسرت  عقرل معراش اسرت و چنردین      

عقل دیگر که مولوی برای هر یک نام معینی بر آن ها گذارده 

است  می گوید: این عقل دوراندیش و همه ی این عقل هرا را  

 م:بارها آزمودم و همه را رها کردم و دیوانه شد

                                                 
کنند که مقصود غالباً کسانی که به اصل نظر مولوی توجه ندارند ، گمان می  -١

مولوی از علم همین علم شناخته شده و ت ربی است که ما امروز شاهد پیشرفت 
و حقانیت آن هستیم   علم مورد نظر مولوی همین یادگیری از سیستم جامعه 
 است ، نه علم کالسیک کنونی که اسبا  پیشرفت انسان را فراهم ساخته است 
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 آزمودم عقل دور اندیش را 

 بعد از این دیوانه سازم خویش را 

٢/٢٣٣٢ 

این جا است که ااهراً ذهن مولوی بره همرین داسرتان       

متبادر می شود و آن را نقل می کند  « ازدواج دلقک با فاحشه»

در این داستان آن نُره زن نخسرتین دلقرک، نمراد عقرل جرزوی       

ما است که بنا به موقعیت  هستند  نماد آن پدیده ی هرجایی در

و مصلحت، دور اندیشی می کند  ثابت قدم نیسرت  هرر لحظره    

« موفقیرت »رنگ عو  می کند  هر لحظه بنا به مصلحتی برای 

در آغوش جریانی از حرکت جامعره اسرت  ترا مقبرو  سیسرتم      

و دلقرک   بشنود  ترا جرایزه بگیررد    « صدآفرین»جامعه بشود  تا 

این عقل شیطانی را آزموده اسرت  نماد عارفان است که عمری 

و به ناکارآیی، ناپراکی و بری عفتری آن پری بررده اسرت  پرس        

تصمیم گرفته به عقلی پناه ببرد که ادعایی ندارد  ادعای پراکی  

ندارد  ریاکار نیسرت  در پری اغفرا  دیگرران نیسرت  و مهمترر       

نیازی به تأیید جامعه ندارد  ایرن اسرت کره عرار  آن فاحشره      

ر زرورق پاکی و عفت پیچیده شده اند، رها مری  هایی را که د

کند و به فاحشه ی آشکار مری پیونردد، ترا جامعره او را دیوانره      
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در سیستم ریاکار جامعه پیدا می شود برا  « عاقلی»بخواند  کدام 

زنی ازدواج کند که فاحشره اسرت و همچنران فاحشره خواهرد      

ست  ا« جنون»ماند  نام این در فرهنگ ثبت شده سیستم جامعه 

 این است که در پایان این داستان می گوید:

 عقل را من آزمودم هم بسی

 1زین سپس جویم جنون مَغرَسی

٢/٢٣٣٧ 

*** 
 

                                                 
می آورند  در پی جایی هستم  مغرس: زمینی که در آن، نها  درخت عمل -١

که نها  درخت جنون خود را در آن عمل بیاورم  )بطور خالصه می خواهم 
  دیوانه شوم ( 


