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 ین سزای آن که از شاه خبیر 
 خیره بگریزد به خانه ی گَنده پیر

٢/٣٣٣ 
 

 شاه به کلبه ی پیرزن« باز»داستان فرار 
 ( ٣٢٣از بیت  -) دفتر دوم 

 

بلندپروازی که همدم شکار پادشاهی بود ، روزی  1ازِب

زنی فرتوت پناه برد. پیر زن از قصر او گریخت و به کلبه ی پیر

که برای فرزندش آش می پخت او را گرفت، پایش را بست و 

از سر مهر شروع کرد به نوازش او وگفت: اینن منردم ننا اهن      

وبی انصاف به تو توجه نکرده اند،  پرها و ناخن هایت بنیش از  

حد بلند شده، آن ها ترا بیمار کرده اند، حنا  منن ماننند ین      

 به خوبی نگهداری می کنم.  پرستار از تو

با این نادانی و جهالت، ناخن باز را چید و پرهایش را 

کوتاه کرد و کمی کاه به عنوان غذا پیش او گذاشت. غاف  از 

این که همان پرهای بلند و ناخن های دراز، تنهنا ابنزار کنار او    

در شکار بوده و پینر خرفنت، او را از آن مونروم کنرد.  از آن     
                                                 

باز: نوعی پرنده شکاری است که پروازی سریع و بلند دارد. در قدیم  -١
ه را برای شکار پرنده های دیگر تربیت می پادشاهان و بزرگان قوم این پرند

 کردند. 
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از غیبت باز خود سخت اندوهگین شده بود، به  طرف، شاه که

رسید. بناز را در   1جستجو پرداخت. تا این که به کلبه ی کَمپیر

میان دود و گرد و غبار دید و از فرط تأثر به گریه افتناد. وقتنی   

آرام گرفت، گفت: این سزای تو است که در وفای خود به منا  

ی شاه دانا و کام  نبوده ای. این جزای کسی است که از خانه 

آگاه، گستاخانه می گریزد و به خانه ی پیر زنی پناه می برد که 

 از فرط پیری، بوی گَند از او می آید. 

 2این سزای آن که از شاه خبیر 

 خیره بگریزد به خانه ی گَنده پیر

٢/٣٣٣ 

باز، پر های خود را بر دست شاه می مالیند و بنا زبنان    

 پشیمانم و امید عفو دارم. بی زبانی می گفت: من گناه کردم و

 باز می مالید پَر بردست شاه 

 بی زبان می گفت: من کردم گناه 

٢/٣٣٤  

*** 

                                                 
  کَمپیر: پیرزن.  -١
 خبیر: آگاه. خیره: اینجا به معنی گستاخ.  -٢
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 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 

یکی از نتنایجی کنه مولنوی از داسنتان پنیش )انندرز       

گفتن صوفی به خادم خانقاه( گرفته، این بود که بنه هنر انسنان    

گفنت: اغلنم مردمنان     دغلی نمی توان اعتماد کنرد و همانجنا  

چنین اند. )آدمی خوارند( و خانه ی دل غالم انسان ها خانه ی 

 شیطان است. 

 آدمی خوارند اغلم مردمان 

 از سالم عَلّی ِ شان کم جُو امان

 خانه ی دیو است دل های همه 

 کم پذیر از دیو مردم، دَمدَمه

٢/٢٥١ 

 مولوی آنگاه این بوث را با هشدار به انسان، این گونه

بسط می دهد که فریم ناز و نوازش ها و زبان چرب و فریبای 

شیطان صفتان را نخورد. این ها با زبان گرم و نرم )مانند همنان  

خادم خانقاه( تو را خام می کنند و ی  وقت متوجه می شنوی  

 که مانند قصابان، پوستت را کنده اند.

 دَم دهد گوید تو را: ای جان  دوست 
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 1ز دوست پوست تا چو قصابی کَشَد ا

 دَم دهد، تا پوستت بیرون کَشَد 

  2وای او کز دشمنان، افیون چَشَد

 سر نهد بر پای تو، قصاب وار 

 3دَم دهد تا خونت ریزد زار زار

٢/٢٥٨ 

این ها ماننند خنادم خانقناه، ننام خندا را بنر زبنان منی         

 آورند، ولی جانشان از فرط بی ایمانی بوی گَند می دهد.

 و، در جان او  بر زبان، نام حق

 گَند ها از فکر بی ایمان او 

                                                 
  دَم دادن: دمیدن، افسون خواندن بر مار. اینجا به معنی فریم دادن آمده.  -١
اک دم دادن: این دومین دَم دادن به معنی فُوت کردن است. افیون چَشَد: تری -٢

بخورد. مقصود از خوردن تریاک برای کیف و نشئه است. اغلم مردم بر اثر 
    تلقین دیگران که با زبان چرب و نرم آنان را به کشیدن آن تشویق و ترغیم

  می کنند، تریاکی می شوند. 
معنی بیت: ترا فریم می دهد تا مانند قصابان پوست را از تن تو جدا کند.   -٣

سیاری از کشور ها وقتی قصاب گوسفند را سر برید، در پای در ایران و شاید ب
او، زیر پوست سوراخی می کند، سرش را بر پای گوسفند کشته شده می 
گذارد با دهان به آن می دَمَد )فُوت می کند( تا پوست از گوشت گوسفند جدا 

همین است « سر نهد بر پای تو قصاب وار»و کندن آن ممکن شود. مقصود از 
آغاز مانند قصاب ها، بر پای تو می افتد و به ظاهر تو را سجده می کند، که در 

اما در واقع در صدد کندن پوست تو است. زار زاز کشتن یعنی به خواری و 
  ذلت کشتن.  
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٢/٢٦٩ 

مولوی می گوید: کسانی مانند خادم خانقاه، از جنس 

استخوان و ریشه ی وجود تنو هسنتند، ننه از جننس اندیشنه ی      

الهی وجود تو. و توضیح می دهد که گوهر هستی تو از همنان  

 اندیشه ی تو است. اگر این اندیشه را از تو بگیرند، چیزی جنز 

 استخوان و ریشه نخواهی بود:

  1ای برادر تو همان اندیشه ای

 مابقی تو استخوان و ریشه ای 

 گر گُ  است اندیشه ی تو گُلشنی 

 2ور بود خاری، تو هیمه گُلخَنی 

٢/٢٧٧ 

                                                 
آنچه مولوی در اینجا از اندیشه نام می برد، همین اندیشه )فکر(  نیست که ما            -١

از او پرسیده بودند این گونه را مفهوم این اندیشه  می فهمیم. خود او، وقتی که
فی الوقیقه، آن اندیشه نیست و اگر هست این جنس اندیشه »... پاسخ داد: 

)فیه ما فیه( اینجا اندیشه به معنی تمامی آگاهی « نیست که مردم فهم کرده اند...
  و علم و معرفت انسان آمده است. 

ار. در گذشته حمام ها را با بوته های خار هیمه: هیزم. گُلخن: بوته های خ -٢
و زیر آن  « تون»گرم  می کردند. دیگ بسیار بزرگی در مخزن حمام بود به نام 

گُلخن ها  می سوخت. مو  تون حمام به سبم دود و گرد و غبار خار ها 
مویط بسیار کثیف و رنج آوری بود که فقط معدود کسانی به نام تونچی در آن 

 و از شغ  های بسیار پست آن زمان بود.  کار می کردند 
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اگر اندیشه ات گ  باشد، سراسنر وجنود تنو گلسنتان     

خواهد شد. سرمست و شادمان و معننوی. امنا اگنر اندیشنه تنو      

ار، دل آزار و مننردم آزار )مانننند خننادم خانقنناه( بننود، ماننند خنن 

وجود تو نیز حکم همان خار هایی را دارد که برای گرم کردن 

 حمام ها استفاده می کردند. 

برای رهایی از این گَند وجود چه باید کرد؟ مولنوی   

بر خود زد. اما مُش  بر دل، نه  1توصیه می کند که باید مُش 

وان و ریشنه تنن حتنی اگنر درون مُشن       بر تن. زیرا این استخ

 باشد، روز مردن بوی گند او ظاهر می شود. 

 گر میان مُش ، تن را جا شود 

 روز مردن گَند او پیدا شود 

٢/٢٦٦ 

باید مُش  را بر دل مالیند. مُشن  در اینجنا نمناد ننام      

 پاک خدا است.

 مُش  را بر تن مزن، بر دل بمال 

                                                 
مُش : ماده ی خوشبویی که در ناف آهویی به همین نام )مش ( تولید می  -١

شود. این آهو ها را شکار می کردند و از ناف آنان این ماده ی خوشبو را می 
گرفتند و با آن عطر مش  می ساختند. در گذشته این ماده از مواد عطری 

  ان بهاء بود. کمیاب و بسیار گر
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 1مُش  چه بوَد؟ نام پاک ذوالجَالل

٢/٢٦٧ 

هنگامی که در پناه یزدان و از مُش  نام او، وجود تو 

عطرآگین شد، هیچ عامن  شنیطانی، قنادر بنه فرینم وآزار تنو       

نخواهند بود. اما دریغا که اغلم منردم، از روی تقلیند بنه خندا     

روی می آورند   نه با ایمان کام  قلبی. این است که با انندک  

به کلبه « باز»وسه ی نفس، از خدا روی می گردانند و مانند وس

پناه می برند. اینجا اسنت کنه گوینا ذهنن     « پیرزن»ی گند آلود 

فنرار بناز بنه خاننه ی     »مولوی متبادر می شود به همنین داسنتان   

 و آن را نق  می کند.« پیرزن

« بناز »شاه در این داستان نمناد حرنرت حنق اسنت و     

لی )مانند صوفی در داستان پیش( کنه  سمب  انسان های ساده د

اسیر فریم شیطان صفتان )مانند همان خادم خانقاه( می شوند و 

از آن کاخ با شکوه پادشاه عالَم، به ننازل تنرین مراتنم حینات     

سقوط می کنند و گرفتار جاهالن )پیر زن( می گردند .آنان نیز 

و قندرت  از سر نادانی پر و بال پرواز این شوربختان را می بُرند 

 پرواز به عالم با  )تکام (  را از آنان سلم می کنند.  

                                                 
  ذوالجَالل: دارنده ی شکوه، یکی از نام های خداوند. -١
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و تنها دوباره شاه، و فقط شاه است که می تواند آننان  

 را از این زمین گیری طاقت سوز رهایی ببخشد.  

*** 

 
 


