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 گر شود عالَم پُر از خون، مال مال 
 کی خورد بنده ی خدا، اال حَالل؟

٢/٣٤٢٣ 
 

 داستان طعنه زدن بیگانه ای به شیخ

 ( ٣٣٠٣از بیت  -) دفتر دوم 

 

شخصی، پیر خانقاایی را مات م کارد کاه راه خاال       

شاات و شراشاار ماای رود، باادکاره اشاات، شاارا  خااوار ا دیاا 

شالوس و ریا اشت. کسی از مریادان پیار باه او گ ات  باا اد       

باش و در باره ی مرشد ما ای  گونه شخ  نگاو زیارا بادگ ان    

شدن به چنان وجاود واالیای کاار کاوچیی نیسات. او  نقادر       

پاک اشت که دام  کبریایی او با ایا  ه  ات یاا  لاوده ن ای      

کاه از هیا    شود. بدون هردیاد ایا  یای خیاال بااستی اشات       

 معیو  هو نشأت گرفته اشت. 

 ن مرد خبیث، مدام ی ان شخ  یاوه ی خود را  مای  

گ ت  م  به چشم خود دیادم کاه او در مستار شارابخواران     

اشت و باده می نوشد. اگر باور نداری امشب با م  به  ن محل 

 بیا ها بر هو فسق ای  نا مرشد  شیار شود.  
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و گ ات  از ایا     شب مریاد، شایر را باه میاانی بارد     
شوراخ نگاه ک  و شیر را ببی  که چه فساد می کند. ببای  کاه   
ای   دم ریا کار چگونه روز با شالوس و نیرنگ خود را زایاد  

 می ن ایاند و شب جام باده به دشت، هبایی می کند. 
مرید از روزنه شیر را دید که شیشاه ای از شارا  در   

. به شیر گ ات   دشت اوشت. نتوانست هح ل کند و داخل شد
ای شیر، هو یم به ما نیرنگ می زنی. مگر هو ن ای گ تای کاه    
دیو یر روز صبح در خم شرا  ادرار می کند؟ چگوناه اشات   
که خود از  ن می نوشی؟ شیر گ ت  جاام وجاود مارا از مای     
ال ی چنان پُرکرده اند که هرّه ای از ای  ماده ی شیطانی جاای  

اشات و بارای فریاب هاو     ن ی گیرد.  نچه شانیده ای نادرشات   
گ ته اند. مرشد خود را از ای  وشوشه یای شیطانی مبارا بادان.   
ای نادان، وجود شیر اشباع از شرا  ال ی اشت و نیازی به باده  
انگور ندارد. انسان کامل، ماالمال پار از ناور حاق اشات. جاام      
هنش شیسته شده و نور مطتق گردیده اشات. ایا  جاام و ایا      

ینی، جام و شرا  مع ولی نیسات. اگار بااور    شرا  را که می ب
نداری بیا  ن را ببی  ها باه حقیقات برشای.  و تای مریاد  ن را      
دید، متوجه شد کاه عسال خاالس اشات. باا ایا  امتحاان،  ن        

 دش   شیر و سریقت رشوا شد.



 داستان طعنه زدن بیگانه ای به شیخ
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

4 

 

فتاار هاو در ما      نگاه پیر به مرید خاود گ ات  ایا  ر   
رنسشی پدید  ورده که فقط با می درماان مای شاود. بارو و از     
خ خانه برای م  می بیاور. مریاد باه خ خاناه رفات هاا فرماان       
مرشد را اجرا کند. اما یر خ ی را که باز می کرد و می چشید، 
جز شیرابه عسل ناا ، چیازی باه دشات نیاماد. بازگشات و باه        

ی اشت که در میخانه ی ش ا  مستان میخانه گ ت  ای  چه شگ ت
ی ه ی شرا  یا عسل اشات. و تای مساتان ایا  را دیدناد، باا       
چشم گریان نزد شیر  مدند و عرض کردند  ای شیر اجل، به 
برکت حضور هو در ای  میخانه اشت که ی ه ی شرا  یای ما 
عسل شده. هو می ناپاک را به مااده ای پااک مبادل کارده ای.     

 از پتیدی پاک ک .  ای شیر، جان ما را نیز 
 ج ته رِندان نزد  ن شیر  مدند 

 چشم گریان، دشت بر شر می زدند 
 در خرابات  مدی شیر اَجَل 

  1ج ته می یا از  ُدومَت شد عسل
 کرده ای مُبدَل هو می را از حَدَث

 2جان ما را یم بَدَل کُ  از خَبَث

                                                 
  دومت   دم یای هو.  -١
  مُبدل  هبدیل، دگرگون. حَدَث  نساشت، ناپاکی. خَبَث  پتیدی. -٢
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٢/٣٤٢٠ 
*** 

 شرح مختصر

 
اشاتان ای منناوی در   ای  داشتان نیز مانند بسایاری از د 

با   درت اولیا اشات کاه مای هوانناد بارای ارشااد مریادان و        
مردم، دشت به کاریایی دور از عادات و بینش یاای متعاار    
بزنند. و نیز ای  نیته را بیان می کند که ماردم عاادی، اولیاا  و    
واصالن به حق را مانند خاود مای پندارناد در حالییاه مولاوی      

وجودی م تااز یساتند و انساان عاادی     مدام می گوید که  نان 
نباید خود را با  ن بزرگان  دره ناد مقایساه کناد. چنانچاه در     
داشتان بقال و سوسی )دفتر اول( ی ای  مضا ون را باه نحاوی     

 دیگر بیان کرده اشت.
 کار پاکان را  یاس از خود مگیرد 
 گرچه باشد در نبشت  شیر و شیر 

١/٢٦٣ 
*** 

 

 


