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 مِهر ابله، مِهر خرس آمد یقین 
 کین او مِهرست و مِهر اوست کین 

٢/٢١٣٠ 
 

 داستان اعتماد کردن به وفای خرس

( ١٩٣٢از بیت  -) دفتر دوم   

 

خرسی که به کام مار عظیم الجثه ای )اژدها( فرو میی  

میرد ییرومدید و   رفت میدام فرییاد میی زدد ییدای فرییاد  را      

دالوری شدید و  به داد او  رسییدد اژدهیا را ک یت و خیرس را     

 یجات دادد 

خرس که زیدگی دوباره یافته بود، مرید و یار او شدد 

مرد دالور که در جدگ با اژدها خسته شده بود، سیر بیر زمیین    

گذارد که بخوابد و خرس ییز باالی سر او به یگهبیایی ایسیتادد   

جا رد می شیدد وتتیی ایین ییرده را دیید،      آدم خردمددی از آی

پرسید: چگویه است که ازخیرس یییی هراسیی و زییر پیای او      

خوابیده ای؟ مرد، ماجرا را تعریف کیردد عیابر گ:یت: ای آدم    

یادان، با خرس دوستی کردن خطا استد دوستی ابلهان بدتر از 

دشیدی آن ها استد این خرس را با هر حیله ای کیه میی داییی    

 کند ازخود دور 



 داستان اعتماد کردن به وفای خرس
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

3 

 

 دوستی ابله، بتر از دشیدی است 

 او به هر حیله که دایی رایدیی است 

٢/٢٠١٥ 

مرد دالور گیان کرد که او از حسادت این حرف هیا  

را    می زیدد پس گ:ت: تو چیرا خیرس بیودن او را یگیاه میی      

 کدی و به مهر و وفای او توجه یداری؟  

عییابر آگییاه گ:ییت: پییدرجان، مربییت و وفییای ابلهییان 

دده استد گول آن را یخورد حتی اگر یظر تو در این میورد  فریب

که من حسادت می کدم درست باشد، بیدان و آگیاه بیا  کیه     

حسادت مین از مهیر و دوسیتی او بهتیر اسیتد حیرف میرا کیه         

هیجدس تو هستم بپذیر و به یاهیجدس خود روی ییاورد اکدون 

د گ:ت: تا ایدجا هستم بیا با هم این خرس را از تو دور کدیمد مر

تو ای حسود بی شرم، برو و به کار خودت بیرس و میا را تدهیا    

بگذارد رهگذر گ:ت: ایدک کارم این اسیت کیه تیو را از ایین     

گرفتاری برهایمد این کار تو عاتبت خوشی ییدارد و مین از آن   

 سخت بییداکمد  بیا حرف مرا ب دود 

با ایین هییه یحییرت و ه یدار رهگیذر، میرد دالور       

یداد و مدام حرف خیود را میی زد کیه: ای     گو  به حرف او
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آدم فضول،لزومی یدارد برای من غیخواری کدید ییی خواهد 

این تدر فضل و معرفت خود را به رخ من بک ید دست از سرم 

 بردار و راه خود بگیر و برود

عابر بار دیگر گ:ت: واهلل من دشین تو ییستم و تحدم 

س از او درخواسیت  خدمت و خوبی به تو استد آیگاه به التییا 

کرد که: لطف کن و هم اکدون هیراه من بیاد دل به این خرس 

مبددد او به تو یدمه خواهد زدد اما مرد دالور با خ یم روی از  

او برگردایدد عابر، مرد یادان را ترک گ:ت، در حالی که از دل 

 برای او دعا می کردد 

ی مرد دالور ابله،خوابید و خرس باالی سر او به یگهبای

ایستادد دید مگسی روی یورت مرد ی ستهد چدد بار بیا دسیت   

او را پراید، اما بی فایده بود و مگس دوبیاره بیر روی ییورت    

مرد می ی ستد خرس بکلی خ یگین شدد رفت از کوه سدگ 

بزرگی را بلدد کرد و به تحید ک یتن مگیس بیر ییورت میرد       

خ:ته زدد سر مرد خ:ته در زیر آن سدگ گران، در هم کوبییده  

 شدد

 مِهر ابله، مِهر خرس آمد یقین 



 داستان اعتماد کردن به وفای خرس
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

5 

 

 او مِهرست و مِهر اوست کین  1کین

٢/٢١٣٠ 

*** 

 

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 

مولوی، داستان پیی  )خ:تیه ای کیه در دهیای  میار      

بود( را با ذکیر موویوعی در دو بییت پاییان میی بیرد کیه        رفته 

 اغلب از زبان ادبا و ایدی یددان تکرار شده است: 

 دشیدی ّ عاتالن زین سان بُوَد

 جان بُوَد  2زَهر ای ان اِبتهاج

  3دوستی ابله بُوَد ریج و وَالل

 این حکایت ب دو از بهر مثال 

٢/١٩٣٠ 

را به « ای خرساعتیاد کردن بر وف»و هیین جا داستان 

عدوان شاهد مثال یقل می کدد د در ایین داسیتان مولیوی میورد     

                                                 
 کین: کیدهد -١
 ابتهاج: شادمایید  -٢
  واَلل: گیراهید  -٣
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بسیار مهیی را، در روابط ایسیایی ریرم میی کدید کیه دشییدی       

دایایان، شاید به ظاهر ریج آور باشد، اما تطعاً سود رسان اسیت  

و دوستی ابلهان، در آغاز شیرین و لذت بخ  اسیت، امیا میی    

 باشدد زیرا ایسان ابله و یادان:   تواید عاتبتی ریج آور داشته

 عهد او سُست است و ویران و وَعیف 

 گ:ت او زَفت و، وفای او یَریف 

 گر خورد سوگدد هم، باور مکن 

 ب کدد سوگدد مرد کژسُخُن

 چون که بی سوگدد، گ:ت  بُد دروغ 

  1تو مَیُ:ت از مکر و سوگدد  به دوغ

 ی:س او میر است و، عقل او اسیر

 2حر:  خود خورده گیریدهزاران مُ

 چون که بی سوگدد، پییان ب کدد

 گر خورد سوگدد هم آن ب کدد 

 زآن که ی:س، آش:ته تر گردد از آن 

                                                 
 دوغ: تیایالت یاروا و بیهودهد -١
میر: فرمایده، فرمایروا، حاکمد  مُحرِف: ترآند معدی بیت: شخص ابله، ی:س  -٢

بر او حاکم است و عقل او اسیر ی:س استد اگر ید هزاران بار به ترآن تسم 
 د، باور یکند  بخور
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 که کُدی بدد  به سوگدد گران

٢/٢١٣١ 

« خیرس »سییبل ی:یس اسیت،    « اژدها»در این داستان، 

مظهیر ایسیایی   « مرد ییرومدیدو دالور »ییاد ایسان یادان و احیق، 

یاحب زور بازو است، یادان و یا آگاه است و  است که گرچه

هم ییایدده  ایسان عاتل و دایایی است کیه در تیال    « رهگذر»

آگاه کردن مردمان است، اما جاهالن ، در یادایی خیود اییرار   

 می ورزید و او را دشین خود می پدداریدد 

اما چگویه می تواییم ب:هییم که چه بیایی از راهدیایان 

ه یدایی از ی:س بر میی خییزد؟ مولیوی ییک     حقیقی است و چ

یسخه ی ساده در شداخت این دو مقوله ی متضاد به ما می دهد 

و آن این که:  هر چیزی کیه میا را بیه سیوی واالییی و تکامیل       

بک اید، آن از عالم باال و واال است و بیرعکس هیر بییایی کیه     

حرص و ریع و خواه  های ی:سایی مارا برایگیزاید، از ی:یس  

 ه ی ما برخاسته استد امار

 هر یدایی که تو را باال ک د

 آن یدا می دان که از باال  رسد 

 هر یدایی که تو را حرص آورد 
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 بایگ گرگی دان که او مردم دَرَد 

٢/١٩٥٧ 

تحور  را بکدید که اگر فقط هیین یک تلیم یسیخه   

را در روابط ایسایی خود رعایت کدییم، چیه جامعیه ی سیالم و     

 ه ای خواهیم داشت دشاداب و بی عقد

*** 

 

 


