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 چون پیمبر نیستی، پس رُو  به راه 

 تا رسی از چاه، روزی سوی جاه 
٢/٣٤٥٣ 

 

 داستان موش و شتر

 ( ٣٤٣٦از بیت  -) دفتر دوم 
 

موشی افسار شتری را در دست گرفت و بهه راه افتهاد    

شتر هم برای مزاح، در پی او حرکت کهرد  مهوا از ا هه کهه     

می کند بسهیار مرهرور شهده بهود  شهتر در د         شتر را راهبری 

گفت: بگذار  ک مدتی سهرووا باشهد تها بهه موشهن ن هان        

بدهم  در راه به نهر بزرگی رسیدند  وشتی مهوا نن ن  روان  

راد د، از ترس و ک شد و از حرکت بهاز ا سهتاد  شهتر از او    

پرسید: پس چرا ا ستاده ای و حرکت نمی کنهی  چهرا حیهران    

 راهبر مه هستی  برو جلو تا از نهر بگذر م  شده ای  تو 

موا پاسخ داد: ای رفیق، ن  ا ه جهوی بسهیار روان   

و عمیق است  می ترسم غرق شوم  شتر گفت بگذار ببینم عمق 

نن چقدر است  با ا ه حرف، پا   را توی جوی گذاشت  به 

موا گفت: نه، نب  عمیق نیست  می بینی که تها زانهوی مهه    

ا ه مقا سه نادرست است  بیه زانوی تو بها  است  موا گفت: 
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زانوی مه تفاوت بسیار است  گرچه ن  تا زانوی تو است، اما 

 صد برابر مه است 

شتر گفت: پس، بعهد از ا هه گسهتاوی ن هه، تها ا هه       

گونه شرمسار ن وی  ا ه بهتر است که با همجنس ههای وهود   

مهوا   ستیزه کنی، نه با نن ها که صدها برابر هی ل تو هسهتند  

شرمسار از ا ه بزرگ نما ی وود، از شتر عهذر هها وواسهت و    

تقاضا کرد او را به نن سوی جوی ببرد  شتر نیز از سهر رحهم و   

 شفقت دروواست او را پذ رفت  

*** 

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 

، «طعنههه زدن بیگانههه ای بههه شههیخ»در انتهههای ح ا ههت 

د که: روزی عا  هه  مولوی داستان بسیار کوتاهی را نقل می کن

)همسر پیامبر( از ا  هان پرسهید: چگونهه اسهت کهه بهرای شهما        

طهارت محل نمهاز مههم نیسهت  چهه در وانهه ای کهه زنهی در        

عادت  ماهانه اا است و چه جا ی کهه طفلهی نن را نجهس و    

ز می گزار د  حضرت رسهو  اکهرم فرمهود:    ناپاک کرده، نما
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ا ه را بدان که وداوند همه جا را برای بزرگهان و واصه ن بهه    

 ودا پاک گردانیده است :

 گفت پیرمبر که از بهر مِهان 

 حق نجس را پاک گرداند بدان 

 سجده گاهم را از نن رو لطف حق

 پاک گردانید تا هفتم طَبَق 

 هان و هان ترک حسد که با شَهان 

 ورنه، ابلیسی شوی اندر جهان 

٢/٣٤٢٧  

محل عبادت مرا وداوند تا طبقه ی هفتم پاک و منزّه 

گردانیده  مردان ودا اگر زهری بنوشند، برا  ان شهد و عسهل  

می شود  اما اگر کسی کهه  در حسهادت مهی سهوزد، شههد را      

بخورد، زهر وواهد شد  بنهابرا ه ههر کهس با هد حهد  وهود را       

 ء ستیزه ن ند  بداند و با اولیا

 وَر کنی با او مَری و همسری 

 کافرم دان گر تو ز ا  ان سر بری 

٢/٣٤٣٥ 
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را « مهوا و شهتر  »ا نجا است که مولوی همیه داستان 

 نقل می کند 

موا در ا ه داستان، نماد مردمان حقیهری اسهت کهه    

وشتی چندی بها اولیهاء ا) )بها نمهاد شهتر( همن هیه مهی شهوند،         

ی گردند که می توانند اوتیار او را به دست گرفتار ا ه شبهه م

بگیرند و راهبر او باشند  اما به زودی پی به حقهارت وهود مهی    

 برند و توبه می کنند  

 چون پیمبر نیستی، پس رُو  به راه 

 تا رسی از چاه روزی سوی جاه 

 تو رعیت باا، چون سلطان نه ای 

 وود مران، چون مرد ک تیبان نه ای 

 مل، دکان تنها مگیر چون  نه ای کا

 1دست ووا می باا، تا گردی ومیر

٢/٣٤٥٣ 

*** 

 

                                                 
دست ووا بودن: ش ست وورده و مرلو  بودن  ا نجا به معنی نرم و  -١

ش ل پذ ر بودن گرفته شده است )وشتی تجربه ای در کسب و کار نداری، به 
نرم و  تنها ی دکان باز ن ه   و نیز اگر می وواهی به ت امل برسی مانند ومیر،

 ش ل پذ ر باا تا ترا پرورا دهند (    


