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 کار پاکان را قیاس از خود مگیر 
 گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر 

١/٢٦٣ 
 

 داستان مرد بقال و طوطی
 ( ٢٤٧از بیت  -دفتر اول )

 
مرد بقالی، در دکان خوود ووووی زوبن رنوش خوو       
زخن و خو  نوایی داشت که به مشتریان لطیفه موی گفوت و   

 . ردشوخی می ک
 بود بقالی و وی را ووویی 

 خو  نوایی، زبن گویا ووویی 
 در دکان بودی نگهبان دکان 
 نکته گفتی با همه زوداگران 

١/٢٤٧ 
موقعی که مرد بقال در دکان نبوود، ووووی    یک روز،

هنگامی که از این زوی دکان به زوی دیگر می جهید، بوال   
و روغون  شیشه افتواد و شکتوت   . به شیشه ی روغن گُل گرفت

 . نین بر زمین ریخت و هدر رفت
وقتی بقال آمود و روغون ریختوه شود  را دیود، چنوان       
خشمگین شد کوه بوا چووبی بور زور ووووی زد و کاُکول او را        
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هموین کوار بقوال زوب      . ریخت و زر وووی بیچوار  کلول شود   
مورد  . چنود روزی رورن نوند   . گردید که وووی از نطق بیافتد

ان شد  بود ، از شدت انودو   بقال، که از کار خود زخت پشیم
 :می کند و می گفت ری  خود را

 دزت من بشکتته بودی آن زمان 
 چون زدم من بر زر آن خو  زبان 

١/٢٥٥ 
برای دوبار  به زخن درآمدن ووووی نو ر و نیواز هوا     
کرد، صدقه ها داد، رتی دزت به کارهای عجی  و غریبی زد 

رزاز نشد و وووی که او را     به زخن بیاورد،  اما هیچیک کا
زه ش  و زه روز از این ماجرای غم انگیون  . ررن نند که نند

 :روز چهارم با نومیدی بر دکان نشتته بود که. گ شت
 جَوللقیی زر برهنه می گ شت   

 1با زر بی مو، چو پشت واس و وشت
١/٢٥٩ 

                                                 
ت که از موی بن بافته می شد و آن را روی کیته ای از« جَواللک»یا « جَوللق» -١

چهار پایان می انداختند. بعضی از دروی  ها برای این که تن خود را بیازارند، 
از این نوع جوالک لباس تهیه می کردند که وقتی می پوشیدند ظاهراً به نظر می 
آمد که بدنشان پر از مو ازت. وشت ظرن متی بنرگی ازت که در آن لباس 

. واس هم ظرن متی آب ازت که آن را به رمام می برند و با آن می شویند
آب بر زر و بدن خود می رینند. این ظرون متی را با قلع زفید می کنند تا 

 مس زنش نننند. از این جهت پشت واس و وشت، براق و درخشند  ازت.
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کوه زور بوی موو داشوت از      ( جَووللقیی )یک درویشوی  
ی را دید که بودن   وقتی وووی کت. جلوی دکان می گ شت

پُر از مو و زر  ماننود پشوت وواس و وشوت زوفید و بوی موو        
ازت، او را با خود  قیاس کرد و نتیجه گرفت که رتمواً بایود   
این مرد هم شیشه ی روغن ریخته باشود کوه چنوین کلول شود       

 :این بود که. ازت
 وووی اندر گفت آمد در زمان 

 ای فالن : بانش بر دروی  زد که
 ، با کلالن آمیختی؟ازچه ای کلل

 تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ 
١/٢٦۰ 

( دلق)از چنین قیازی، که وووی دروی  پشمینه پو 
 .را مانند خود پنداشت مردم به خند  افتادند

 از قیاز  خند  آمد خلق را 
 کو چو خود پنداشت صار  دلق را  

١/٢٦٢ 
*** 
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 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 
آمود   « پادشوا  وکنیون   »این رکایت پس از دازتان 

انتهای آن دازتان این گونه پایان می یابد که رکیم الهی . ازت
اینجا، این نکته مهم به ذهون  ظاهراً . زرگر را با شربتی می کُشد

مولوی می رزد که نکند خواننود  نتیجوه بودی از ایون دازوتان      
ایون  . ازوت بگیرد و گمان کند که کشوتن انتوان دیگور مجواز     

 : ازت که  می گوید
 گر بُدی خون متلمان کام او 

 ...کافرم گر بُردمی من نام او 
 شا  بود و، شا  بس آگا  بود 

 خاص بود و، خاصه ی اهلل بود... 
 تو قیاس از خوی  می گیری و لیک 

 1دور دور افتاد  ای، بنگر به نیک
١/٢٣٩  

 می گوید: تو با دید محدود زمینوی خوود ایون کشوتن    
زرگر را قتل به رتاب موی آوری. در روالی کوه افعوال موا بوا       
مردان خدا قابل قیاس نیتوت.  اینجوا ازوت کوه مولووی هموین       
.  دازتان  مرد بقال و وووی را در زمینه ی قیاس بیوان موی کنود   

                                                 
 خوب ببین که از رقیقت خیلی دور افتاد  ای.  -١
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وووی . اصل ررن مولوی در این دازتان متئله ی قیاس ازت
چیتوت؟  صوفت بوارز ووووی    . در این دازتان نماد انتان ازت

مهم ترین صفت انتان نتبت به ریوان نیون زوخن   . زخن گفتن
پس مولوی دراغل  مووارد، از ووووی بوه عنووان     . گفتن ازت

 :این ازت که می گوید. زمبل انتان بهر  می گیرد
 کار پاکان را قیاس از خود مگیر 
 گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر 

١/٢٦٣ 
شوکل و   انتان هایی هتتند که فقط به ایون زوب  کوه   

روی انتانی دارند، خود را با انبیاء و اولیاء مقایته می کنند. در 
رالیکه تفاوت اصلی انتان هوا در صوورت نیتوت، در مون  و     
قدرت روانی آنان ازت. انبیاء و اولیاء شوهریار وجوود خووی     

 اند و مردم عادی ازیر تمایالت نفس خود.
*** 

 
 

 

 

 


