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 خاربُنِ دان هر یکی خوی بَدَت
 بار ها در پای، خار آخِر زدت

٢/١٢٤٠ 
 

 داستان شخصی که در راه مردم بوته های خار کاشت
 ( ١٢٢٧از بیت  -) دفتر دوم 

 

شخصی در راه مردم بوته  ههای خارشاشهتر ههر روز     

و زیهادتر مهی شهد د، هامه  ی مهردم را مهی       بوت  ها بزرگ تر 

درید د و پای آ ان را مجروح می شرد در مردمی ش  از آن راه 

می گذشتند، او را از این شهار منهک شهرده، از او مهی خوا هتند      

خارها را بکَنَدر اما او توههی       می شردر تا ههایی شه  مهردم    

 عههاهز شههد د و از او بهه  کههاشب شههکایت برد ههدر کههاشب او را  

خوا ت و د تور داد خار ها را بکندر آن شهخ  مهردم آزار،   

قول داد ش  ب  زودی این شار را خواهد شردر اما ب  قهول خهود   

وفا  کرد و ا جام آن را ب  امروز و فردا موشول می شهرد و ههر   

روز خار محکب تر و ا هتوار تهر مهی شهدر کهاشب دوبهاره او را       

ا را بکَنی، زیرا هر خوا ت و گفت: تو هرچ  زودتر باید خار ه

روز ش  می گذرد، بوت  های خهار محکهب تهر مهی شهود و تهو       
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پیرتر و  اتوان ترر روزی خواهد ر ید ش  در تو آن توان شندن 

 خار  خواهد ما در

 آن درختِ بَد، هوان تر می شود 

 وین شَنَنده، پیر و مُضطَر می شود 

 در قوّت و برخا تن  1خاربُن

  تن خارشَن در پیری و در شا

 خاربُن هر روز و هر دَم  بز تر 

 خارشَن هر روز زار و خشک تر 

 او هوان تر می شود، تو پیرتر 

 زودباش و روزگار خود مَبَر

٢/١٢٣٦ 

*** 

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 

مولوی در پایان دا هتان پهی) )شخهون ا هداختن تشهن       

برآب( بحث  جایای  جده و  یای) ب  خدا را پی) می ششد 

می گوید:   یای)، دشمن  فس ا ت و هرچه  ایهن تیهخیب و    و 

                                                 
١

 ر رخار بُن: ریش  ی خا -
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 یای) به  خهدا زیهادتر باشهد، قهدرت و قهوت  فهس در ا یهان         

شاه) می یابدر این، در واقک همان ههاد اشبر ا ت ش  پیهامبر  

ا الم فرموده ا تر هنگ با  فس، شار خُهردی  ییهتر بیهیار    

بهتهر   دشوار و  همگین ا تر بنابراین تا هنگامی شه  ههوا یب،  

 می توا یب با این دشمن ا یان بجنگیبر زیرا ش : 

 ا در آن ایّام ش) قدرت بُوَد 

 صحّت و زور دل و قوّت بُوَد 

 وآن هوا ی همچو باغ  بز و تَر 

 می ر ا د بی دریغی بار و بَر 

 چشم  های قوّت و شهوت، روان 

  بز می گردد زمین و تن بدان 

٢/١٢١٦ 

و هیارت هنهگ بها    در کالی ش  وقت پیری، قدرت

این غول درون، از ا یان  خب می شودر در این کال ا ت شه   

ریش  های ویرا گر  فهس در درون مها قهدرت گرفته ، م هدوم      

 شردن آن اگر غیر ممکن  باشد، بییار دشوار ا تر

 بیخ های خوی بد محکب شده 

 قُوََّت بَرشَندن آن شب شده 
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٢/١٢٢٦ 

لوی اینجا ب  همین دا تان )شخصی ش  ظاهراً ذهن مو

در راه مردم  بوت  های خار می شاشت( متبادر می شود و آن را 

  قل می شندر

در این دا تان شخصی ش  خار شاشت، مها ا یهان هها    

هیتیب و خار  ماد خخق و خوی بد و  اشاییت  و در یهک شهالم   

 همان  فس اماره  ما ا ت:

 خاربُنِ دان هر یکی خوی بَدَت

 1ر ها در پای، خار آخِر زدتبا

 بار ها از خوی خود خیت  شدی 

 2کس  داری،  خت بی کس آمدی

 گر ز خیت  گشتن ِ دیگر شیان 

  3ش  ز خُخق زشتِ تو هیت آن ر ان

 غافخی، باری ز زخب خود    ای 

                                                 
بوت  ی خار در این ها، ب  م نی همان خخق و خوی بد تو ا ت ش  بار ها پای  -١

 تو را زخب شرده ا تر
بار ها از خُخق و خوی بد خود زخمی شدی )خیت  = زخمی( و چون  -٢

 اکیاس  می شنی،  می فهمیر گویی اصالً کس  داریر
ا ت، )بقی  ی اگر از مجروح شردن دیگران، ش   اشی ازخُخق وخوی بدتو  -٣

 همخ  در بیت ب د آمده ا ت(
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 1تو عذاب خوی) و هر بیگا   ای

 یا تبر برگیر و مردا   بزن 

 تو عخی وار این در خیبر بکَن

 ب  گُخبُن وصل شن این خار را  یا

 2وصل شن با  ار،  ور یار را

 تا ش   ور او شُشد  ار تو را

 وصل او گُخشَن شُند خار تو را 

٢/١٢٤٠  

تا هنگامی ش  هوا یب )هوان از  ظر  یروههای روا هی،   

   از  ظر هیب( باید هر چ  زودتر ایهن خهار ههای آزار دهنهده     

ر روز بیشتر قدرت می گیر د  فس را  ریش  شن شنیب، وگر   ه

و زما ی می ر د ش  قدرت آن  بییار زیاد تر از ما می شودر تا 

هایی ش  دیگر هیچ چهاره و درمها ی  مهی یهابیب و در چنگهال      

قدرتمند او گرفتارخواهیب بهودر در چنهین ویه یتی ا هت شه       

 هرچ  بفرماید، باید بپذیریب و ا جام) دهیبر 
*** 

                                                 
آگاه  ییتی، از زخمی ش  خود ب  خودت می ز ی، آگاهیر بنابراین تو هب  -١

 ب  خودت ر ج و عذاب می دهی و هب ب  دیگرانر 
و یا این خار را ب  بوت  ی گل وصل شن ) ب  مرشد شامل وصل شو ( و آت)   -٢

 ان ر )  ار (  درو ت را ب   ور او متصل گرد


