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 وست همچون زر، بال چو آتش است د
 زرّ خالص در دل آتش خوش است 

٢/١٤٦١ 

 داستان ذَواَلنّون در زندان

 ( ١٣٨٦از بیت  -) دفتر دوم 

 

در حووال و ووش و وووور و سرر ووت   1ذوالنّووون ریوور 

سخن های  ر  گفت و کارهای  ر  کرد که خلق نادان و بو   

گمان این که دیوانه است، به زنشانش افکنشنش. هنگار   خبر به

که قضاوت در اعموال عارفوان حوق، بوه عیوشن    نابکواران و       

 سود ویان گذاردن وود، ذوالنون ها بایش به زنشان بیفتنش.

 خلق را تاب  نون او نبود

 2آتشِ او ریش هاوان ر  ربود

 چون که در ریش عوام آتش فتاد

                                                 
 ٢٤٥ذَواَلنّون: ثوبان بن ابراهیم اخمیم  ریر ، رلقب به ابوالفیض )وفات  -١
ریالد (.... یک  از عارفان بنام و با فیاحت و حکمت ب  ومار  ٨٥٩ -جر  ه

ک   که تظاهر به دین ر  کنش ول  در اصل ب  دین [است. او را به زنشقه 
رتیم کردنش. رتوکل عباس   و  را احضار کرد و کالم او بشنیش.  ]وکافر است

)فرهنگ سپس و  را رها کرد و او به ریر بازگشت و همانجا درگذوت. 
  رعین(   

ریش اینجا به رعن  رجموعه    آداب و سنن و ارزش ها  ا تماع  آرشن  -٢
 است. 
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 نیاد ...بنش کردنشش به زنشان  

 چون که حکم انشر کف رِنشان بُوَد

 ال رم ذَالنون در زنشان بُوَد 

٢/١٣٨٩ 

وقت  رریشان از زنوشان  ووشن او آگوان ووشنش، بورا       

رالقوواتش   بووه زنووشان رفتنووش و بوورا  رهووای  او بووه رشووورت    

پرداختنش. با هم ر  گفتنش: وایش حکمت  در کار او بودن وگرنه 

ن برگشته وکوافر ووشن باووش. بوا آن     ارکان نشارد ذوالنون از دی

عقل به گ ترن   دریوا هوا و بوا آن هموه کموال و  وان و رقوام        

دین ، رمکن نی وت بیموار   نوون و وود او را  وایه کوردن       

ارا ذوالنون بوه راسوت  دیوانوه نبوود. او از دسوت عواقالن        باوش.

کاذب  ارعه، دیوانه نمای  ر  کرد. او از این عقل تن پرسوت  

ر  گریخت. او  نم  خواست  ننگ این عقلِ در  و سود و،   

بنش و بیمار خود را بر دوش بکشش. این بوود کوه بوا اختیوار و بوا      

نیّت، خود را به دیوانگ  زدن بود. ر  گفت: ررا رحکم ببنشیش 

 و با والق بر سر و پشتم بزنیش و از رن دلیل آن را هم نپرسیش.

یواد زد:  هنگار  که رریشانش به او رسویشنش، عموشاف فر  

ه ، وما ک  ه تیش؟ از خشا بترسیش و به رون نزدیون نشوویش.    
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رریشان با ادب پاسخ دادنش: را از دوستانیم، برا  احوالپرس  تو 

به اینجا آرشن ایم. ا  دریا  ژرف عقل! چگونه ا ؟ ایون چوه   

بُیتان  است که بر توو زدن انوش؟ حوال خوود را از دوسوتشارانت      

د دور کردن، و یوا بوا رکور و ریوا،     پنیان نکن. دوستان را از خو

آنان را فریفتن وای ته   تو نی ت. ا  رروش کارول، راز خوود   

را به را بگو و پردن پووو  رکون. روا دوسوتشاران صوادق و دل      

 خ ته   تو ه تیم که در همه   عالم فقط به توو دلب وته ایوم.   

وقت  این حرف ها را ذوالنون وونیش، ووروک کورد بوه فحوش و      

کارهای  ر  کورد کوه وای وته   دیوانگوان بوود.       ناسزا گفتن.

سنگ از زرین برداوت و به سو  آنان پرتاب کورد، بوا چووب    

به آنان حمله ور وش. از این رفتار نارعقول ذوالنون، رریوشانش،  

از ترس صشره دیشن همه   گریختنش. در این هنگوام بوود کوه    

و ذوالنون به قیقیه خنشیش. سور  نبانوش و گفوت: ایون دوسوتان      

دوستشاران را ببین چگونه از رن و اعمال رن گریختنش. آن همه 

ادعا  دوست  کو؟ در حال  که رریش بایش  ور و  فوا  روراد   

 را از  ان و دل بپذیرد و بر خود تحمل کنش. 

 دوستان بین، کو نشان دوستان؟

 دوستان را رنج باوش همچو  ان 
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 گیرد ز رنج دوست، دوست؟ 1ک  کران

 رنج، رغز و دوست  آن را چو پوست 

٢/١٤٥٨    

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 

رولو  در دیوان ومس، عاوق  وووریشن و سرر وت   

است که اغلب در حال ب  خبر  و از خود بیخود وشن، غوزل  

ها  عاوقانه ر  سرایش. ارا در رثنو  ایون گونوه نی وت. او در    

کنش و بیشتر  این کتاب، کووش ر  کنش رعایت ادب و آداب

در نقش عارف و فقیه دانا و آگان سخن بگویوش و  وز چنوشین    

  ا، کمتر گرفتار وور و حال عاوقانه   خود ر  وود. 

این داستان، نتیجه   یک  از همان زروان هوای  اسوت    

که رولو  اختیار خود را از دست ر  دهش و بوه سورودن ووعر    

 ها  عاوقانه و وور انگیز ر  پردازد. 

پایووان داسووتان پوویش )وخیوو  کووه در ران  رولووو  در

رردم خار کاوت(، پس از ذکر روارد  از عرفان، به این سخن 

                                                 
   کران گرفتن: کنارن گیر  کردن، دور  کردن. -١
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ر  پردازد که نیایت عشق به حضرت حوق، فنوا ووشن در او و    

 یک  وشن با او است.در این ران  ان ویرین را بایش قربان کرد.

 وان چون ویرین تر از وِکَّر بُوَد 

 تر بُوَد...  ان به ویرین  رَوَد، خوش 

  ان رن کورن است، با آتش خوش است 

 کورن این را بس که خانه   آتش است 

٢/١٣٧٤ 

این  ا است که رولو  در آن حالت خل وه عاووقانه   

 فرو ر  رود و یکبارن ر  گویش:

 باز دیوانه وشم رن ا  طبیب

 باز سودای  وشم رن ا  حبیب ...

 آن چنان دیوانگ  بُگ َ ت بنش 

 نگان پنشم دهنش که همه دیوا

٢/١٣٨١ 

در این حالت دیوانگ  است که گویوا بوه یواد دیوانوه     

رو  افتنوش کوه دوسوتشاران     « ذوالنوون »زنجیر  دیگر  بوه نوام   

کاذب، او را در همان حال زنجیر  رها کردنش. این اسوت کوه    

 را نقل ر  کنش.« ذوالنون در زنشان»همین  داستان 
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گویوش: ک و    در این داستان، به سالکان طریقت رو   

که خود را دوستشار پیر و رروش )ذوالنون( ر  دانش، بایش درد و 

رنج را با صبر و وکیبای  تحمول کنوش. دوسوت  و عشوق راننوش      

پوست است و رنج و درد راننش رغوز. ک و  کوه فقوط بوه لفو        

عاوق است، ه ته   بشون رغز است. دوست راننش طال است و 

گار  ناب ر  وود کوه  درد و رنج راننش آتش. زر )دوست( هن

 در آتش درد و رنج ب وزد. 

 دوست همچون زر، بال چو آتش است 

 زرّ خالص در دل آتش خوش است 

٢/١٤٦١ 

و با این بیت، پلو  رو  زنوش بوه داسوتان بعوش )داسوتان        

 خوا ه و رحبت لقمان(.

*** 
 


