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ای تو شیری در تک این چاه ،فرد
نفس چون خرگوش ،خونت ریخت و خَورد
١٣٥١/١

داستان نخجیران و شیر
( دفتر اول  -از بیت ) ٩٠٠

در یک چراگاه سرسبز و خرّم ،که حیوانات شکااری
(نخجیران) بسیاری در آن می زیستند ،شیر غُرّانی آسایش را از
آنان سلب کرده بود .شیر هر روز در پی شاار آنکان بکود و آن
مرغزار با صفا برایشان جهنم شده بود .حیوانات با هم مشکورت
کردند که چطور می توان از شرّ مزاحمکت هکای شکیر در امکان
بود .هر کس نظری ابراز کرد تا این که تصمیم گرفتند نزد شیر
بروند .چند نماینده حضور شکیر رسکیدند و گفتنکد شکاهاا ایکن
حمله تو و گریز ما ،هم ترا خسته می کند و هم باعث تکر و
هرا ما می شود .از این پس تو در پی صید ما نباش و مکا هکر
روز از بین خود یای را به قید قرعه انتخاب می کنیم و برای
غذای تو می فرستیم .با این کار ،هم تو خسته نمی شوی و هکم
این چراگاه برای ما محل آسایش و امن می شود.
شیر این پیشنهاد را پکذیرفت ویکی بکین او و نخجیکران
بحثی طوالنی در بکاره ی مسکهله ی جبکر و اختیکار درگرفکت و
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همچنین در این زمینه که کوشش و تالش برای کسکب رز و
روزی الزم است یا این که باید به خدا توککل ککرد و خکود او
روزی را به مخلوقات خود می رساند .نخجیران معتقد بودند
که موجودات عایم برای رز و روزی خود باید فقط بکه خکدا
توکل کنند و به او ایمان مطلق داشته باشند.
نیست کسبی از توکّل خوب تر
چیست از تسلیم خود محبوب تر ؟
٩١٦/١
این جهد و کوششی ککه شکیر بکرای کسکب روزی و
صید نخجیران می کند ،در واقع نوعی کفر و اناار قدرت خدا
است .بسا کسان کوشش و جد و جهد می کننکد ککه از بالیکی
بگریزند اما به بالی سخت تکر گرفتکار مکی شکوند .از مکار مکی
گریزند ،اما در کام اژدها می افتند
بس گُریزند از بال سوی بال
بس جهند از مار ،سوی اژدها
٩١٧/١
در حاییاه رساندن روزی دست خدا است و بی هکی
کوشش و تالشی به موجودات عایم ارزانی می شود.
اما شیر ،برعاس اعتقاد به کسب و جهد داشت و مکی
گفت
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گفت شیر آری ،ویی رَبُّ ایعِباد
نردبانی پیش پای ما نهاد
پایه پایه رفت باید سوی بام
2
هست جبری بودن اینجا طَمعِ خام
٩٢٩/١
شیر گفت شما درست می گویید .من نیز با عقیکده ی
شما موافقم که همکه ی امکور در دسکت قکادر خکدا اسکت ،امکا
خداوند به ما دست و پا داده ،به ما اندیشه عطا کرده و ایکن هکا
مانند نردبانی است که پیش پای ما نهاده است .ما بایکد پلکه پلکه
این نردبان را باال برویم .پس اعتقاد کامل به جبکر نکوعی توقکع
بی جا است .و مثال آورد که
پای داری ،چون کُنی خود را تو یَنگ؟
دست داری ،چون کُنی پنهان تو چَنگ؟
خواجه چون بیلی به دست بنده داد
بی زبان معلوم شد او را مُراد
دستِ همچون بیل ،اشارت های اوست
آخر اندیشی ،عبارت های اوست
٩٣١/١
 -١رَبُّ ایعِباد خدا.
 -٢طمع خام توقع بیجا.

4

داستان شیر و نخجیران (مثنوی)
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

این دست و پای ما ،نشانه ای است ککه او مکا را بکرای
جد و جهد آفریده است .اگر فقط برای توکل بود ،وجود ایکن
دست و پای ما چه معنی داشت؟ وقتی کسی به ککارگری بیکل
می دهد ،معلوم است که از او کار و جهد می خواهد.
شککیر دالیلککی دیگککر را ارا.ککه داد .ایککن بحککث جهککد و
توکل ،قضکا و قکدر و جبکر و اختیکار ،بخکش عمکده ای از ایکن
داستان را در بر می گیرد .سرانجام نخجیران در مقابل اسکتدالل
شیر کوتاه آمدند و قرار گذاشکتند ککه غکذای شکیر را هکر روز
تأمین کنند.
پس ،هر روز از طریق قرعه ،یای از حیوانات شااری
را نزد شیر می فرستادند .قرعه به نام هکر یکک مکی افتکاد بکدون
هی تأخیری ،به سرعت یوزپلنگ بکه سکوی شکیر مکی دویکد و
خود را به او می رساند.
این روال چند وقتی ادامه داشت .تا این ککه قرعکه بکه
نام خرگوش افتکاد .امکا خرگکوش بنکای ناسکازگاری گذاشکت.
نافرمانی کرد و گفت تا کی باید جور و سکتم شکیر را تحمکل
کنیم؟ نخجیران از این کار خرگوش به شدت به هرا افتادند.
زیرا نقض عهد ککردن بکا شکیر مکی توانسکت عاقبکت ناخوشکی
برایشان داشته باشد .این بود ککه بکه اعتکراه بکه او گفتنکد ای
ستیزه جو ،ما تا کنون صدها همانند تو را فدا ککرده ایکم ،حکاال
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که نوبت تو است ،سر ناسازگاری و نقض عهد داری؟ تکا شکیر
نرنجیده زود خود را به او برسان .خرگوش گفت اگر بکه مکن
فرصت بدهید می توانم شما را از شر او راحکت مکی ککنم .مکن
خدعه ای در باره ی او به کار خواهم بسکت و بکا ایکن ترفنکد،
شما و فرزندان شما را از این جبکار اکایم نجکات خکواهم دارد.
نخجیککران هراسککان از بککدقویی بککه شککیر بککه خرگککوش تاختنککد و
گفتند
قوم گفتندش که ای خرا گوش دار
خویش را اندازه ی خرگوش دار
هین چه الف است این که از تو بهتران
در نیاوردند اندر خاطر آن؟
١٠٠٥/١
تو با این خُردی و کوچای ،به انجام کاری الف مکی
زنی که به فار از تو بزرگ تکر و هوشکمند تکر نرسکیده اسکت.
خرگوش فهمید که آنان به خاطر جثه ی کوچکک او موافقکت
نمی کنند .پس گفت به کوچای اندامم نگاه نانید .من حیلکه
ای به کار خواهم برد که با آن ،بزرگ تر و نیرومند تر از شکیر
نیز هالک خواهد شد.
نخجیککران پرسککیدند نقشککه و حیلککه ی تککو چیسککت؟
خرگوش گفت رازداری حام می کند که این را عیان ناکنم.
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فقط شما به من اعتماد کنید .سرانجام بر اثکر اصکرار خرگکوش،
نخجیران با هرا فراوان موافقت کردند و خرگوش بکه سکوی
شیر روان شد .اما عمداً رسیدن به او را به تأخیر انکداخت .ایکن
تأخیر یک ساعتی طول کشید .از آن طکرف شکیر غضکبناک بکا
پنجه های خود خاک را می کَنکد و مکی غُرّیکد و بکا خکود مکی
گفت چرا من خام این احمق ها شدم؟ چطور این ها با گفتار
چرب و نرم خود مرا فریفتند؟ اما خرگوش هی عجله ای برای
رسیدن نداشت .در راه نقشه خود را بازبینی می کرد و همه ی
جوانب کار را می سنجید .شیر در آتش خشم می سوخت ککه
دید خرگوش از دور می آید.
شیر اندر آتش و در خشم و شُور
دید کآن خرگوش می آید ز دور
می دود بی دهشت و گستاخ او
خشمگین و تند و تیز و تُرش رُو
١١٥٠/١
خرگوش که ااهراً خشمگین می نمود ،تنکد و تیکز بکه
سوی شیر می دوید .گویی کسی او را تعقیب می کند .هنوز به
شیر نرسیده بود که فریاد شیر را شنید که می گفت
چون رسید او بیشتر نزدیک صَف
بانگ بر زد شیر های ای ناخلف
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من که گاوان را ز هم بدریده ام
من که گوش پیل نر ماییده ام
نیم خرگوشی که باشد کو چنین
امر ما را افاند اندر زمین ؟
١١٥٣/١
تو خرگوش حقیر ،چگونه جرأت ککردی از مکن ککه
گاوان و پیالن نر را از هم دریده ام و گوشمایی داده ام ،فرمان
نبری؟
اما خرگوش که پکیش بینکی همکه چیکز را ککرده بکود،
ااهر ًا هراسان با صکدای نایکه ماننکد گفکت ای پادشکاه ،بکه مکن
ناتوان امان بده ،عفو خدای گونه ات را شامل حال این ضعیف
کن.
گفت خرگوش اَالمان ،عذریم هست
گر دهد عفو خداوندیت دست
١١٥٧/١
شیر غرید که چه عذری داری ،آیا نزد پادشاهان این
موقع می آیند؟ عذر احمقانه ی تو بدتر از گناه است .مگر من
خرم که می خواهی مرا فریب بدهی؟
گفت چه عذر ای قصور ابلهان؟
این زمان آیند در پیش شهان؟...
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عذرت ای خرگوش ،از دانش تُهی است
من چه خر گوشم 1که در گوشم نهی؟
١١٥٨/١
خرگوش دوباره بنای استغاثه وایتما را گذاشت .در
نهایت کوچای گفت ای پادشاه ،عذر ستمدیده ای مثکل مکرا
فقط گوش کن .من می دانم مانند خَس و خاشکاکی هسکتم در
مقابل دریای وجود تو ،اما دریا هم خَس و خاشاک را بر روی
خود می نهد تا به ساحل برساند .توجه به عرایض من از دریای
کرم تو کسر نخواهد کرد.
بحر ،کو آبی به هر جو می دهد
هر خَسی را بر سر و رو می نهد
کم نخواهد گشت دریا زین کرم
از کرم دریا نگردد بیش و کم
١١٦٤/١
شیر که به تدریج در دام تملق و چاپلوسکی خرگکوش
گرفتار شده بود ،در نهایت کبر و غرور ،گفت
گفت دارم من کرم بر جای خود

 -١این خرگوش به معنی دراز گوش ،یعنی خر آمده است.
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جامه ی هرکس بُرم باالی خود
١١٦٦/١
من در موقع خود کرم و بخشش بی نظیکری دارم ،امکا
متناسب با موقعیت هر کس کرم خود را عطا می کنم.
خرگوش داستان دروغین خود را آغاز کرد و گفکت
از روی یطکف بکه عرایضککم توجکه بفرماییکد .مککن صکب زود بککا
خرگوشی دیگکر بکه سکوی شکما مکی آمکدم .ایکن خرگکوش را
نخجیران برای طعام شما فرستاده بودند .امکا سکر راه مکا شکیری
ااهر شد و به من و رفیقم حمله کرد .به او گفتم که مکا بنکده و
غالم کوچک شاهنشاه هستیم .ما را رها کن وگرنه گرفتار قهر
او خواهی شد .آن شیر بکا بکی شکرمی پاسکد داد ککه شاهنشکاه
کیست؟ چطور جرأت می کنکی پکیش مکن نکام هکر ناکسکی را
بیاوری؟ اگر از نزد من فرار کنید ،هکم تکو و هکم شاهنشکاه تکرا
خواهم درید.
گفت شاهنشه که باشد؟ شرم دار
پیش من تو یاد هر ناکس میار
هم تو را و هم شَهَت را بر دَرَم
گر تو با یارت بگردید از دَرَم
 -١جامه ی هرکس بُرم باالی خود به هرکس متناسب با خود او کرم می کنم.
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١١٧٢/١
هرچه اصکرار ککردم ککه مکا را رهکا کنکد ،ن.کذیرفت.
ایتما و البه ما ثمری نبخشید .فقط قبول کرد که رفیقم را نزد
خود نگاهدارد و مرا برای خبرآوردن به شما شاهنشاه بزرگمان
آزاد کند .خرگوش وقتی بکا ایکن بیکان غکرور شکان ،حاایکت
دروغین خود را تعریف ککرد ،حکاال بکه تعریکف از خرگوشکی
پرداخت ککه ادعکا مکی ککرد بکرای شکیر آورده بکود .و گفکت
خرگوشی که برای شما می آوردم از نظر چاقی سه برابکر مکن
بود و گوشت بسیار یطیف و خوبی داشت.
یارم از زفتی ،1سه چندان بُد که من
هم به یطف و ،هم به خوبی ،هم به تن
١١٧٧/١
حاال پس از تحریک غرور و طمع شیر ،وقت تهدیکد
رسیده بود .این است که گفت با آن که حرف حق تلد است،
به شما عره می کنم که اگر مستمری روزانه ی خکود را مکی
خواهید با من بیایید و راه را از شیر مزاحم پکاک کنیکد وگرنکه
باید از رسیدن مستمری روزانه قطع امید کنید.
از وایفه بعد از این اُومّید بُر

 -١زفت ستبر ،بزرگ .اینجا به معنی چا آمده است.
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حق همی گوید تو را ،وَ ایحَقُّ مُر
گر وایفه بایدت ،رَه پاک کن
حین بیا و رفع آن بی باک کن
١١٧٩/١
شیر که غرورش شاسته شده بود و خطر قطع رز را
نیزاحسا می کرد ،کامال ًدر دام خرگوش ماار افتاد وگفت
گفت بسم اهلل ،بیا تا او کجاست؟
پیش در شو ، 2گر همی گویی تو راست
تا سزای او و صد چون او دهم
ور دروغ است این ،سزای تو دهم
١١٨١/١
آنگاه خرگوش به پیش افتاد و شیر در پس او به سوی
شیر موهوم روان شد .خرگوش او را به طرف چکاهی مکی بکرد
که از پیش نشان کرده بود .هنگامی که بکه چکاه رسکیدند ،شکیر
دید که خرگوش ایستاده و جلوتر نمی آید .پرسید چرا پا پس
کشیده ای و ایستاده ای؟ خرگوش بکا تکر و یکرز پاسکد داد
هرا از آن شیر پاهایم را از حرکت باز داشته ،رنگ و رویکم

 -١ایحَقُّ مُر حرف حق تلد است.
 -٢پیش درشو جلو بیفت.
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را مگر نمی بینی که مانند زر زرد شده و خبر از حکال درونکی
من می دهد؟
رنگ رویم را نمی بینی چو زر؟
ز اندرون ،خود می دهد رنگم خبر
١٢٦٦/١
شیر غرید و گفت بجای این همه وراجی ،علت ایکن
هرا را بگو تا ببینم چرا این چنین ترسیده ای؟ خرگوش چاه
را نشان داد و گفت آن شیر در این چاه سکاکن اسکت امکا مکن
جرأت نزدیک شدن به چاه را ندارم .اگر مرا در آغکوش خکود
بگیککری احسککا ایمنککی خککواهم کککرد و از آنجککا او را نشککانت
خواهم داد .شیر او را بغل کرد و به درون چان نگریسکت .آب
چاه که بسیار زالل و مانند آینه بود ،عاس آن ها را نشکان داد.
شیر در چاه دید که شیری ،خرگکوش فربکه ای را در آغکوش
گرفته است .بر او تردیدی نماند که گفتکار خرگکوش راسکت
است .پس او را به زمین گذاشکت و بکرای کشکتن شکیر خیکایی
خود را به چاه انداخت.
شیر ،عاس خویش دید از آب تَفت
شال شیری در برش ،خرگوش زَفت
چون که خصم خویش را در آب دید
مر ،ورا بگذاشت و اندر چَه جَهید
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١٣٠٦/١
وقتی خرگوش از کشته شدن شیر مطمهن شکد ،نَفَسکی
به راحتی کشید .دست زنان و پای کوبکان بکه سکوی نخجیکران
دوید تا این خبر مسرت بخش را به آنان بدهد.
چون که خرگوش از رهایی شاد گشت
سوی نخجیران ،دَوان شد تا به دشت
شیر را چون دید در چَه،کُشته زار
چرخ می زد شادمان تا مَرغزار
دست می زد ،چون رَهید از دست مرگ
سبز 1و رقصان در هوا ،چون شاخ برگ
١٣٣٩/١
وقتی به آن ها رسید ،شادمانه فریاد زد
مژده ،مژده ،ای گروه عیش ساز
کآن سگ دوزخ ،به دوزخ رفت باز
مژده ،مژده ،کآن عَدوِّ جان ها
کَند قهر خایقش دندان ها
آن که از پنجه ،بسی سرها باوفت
همچو خَس ،جاروب مرگش هم بروفت
١٣٥٤/١
 -١سبز اینجا به معنی با طراوت آمده است.
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حیوانات شااری ،که از مدت ها پکیش گرفتکار پنجکه
شیر بودند ،شکاد و خنکدان و قو کنکان او را ماننکد شکمعی در
میان گرفتند و ستایشش کردند.
حلقه کردند ،او چو شمعی در میان
سجده کردندش همه صحرا.یان
تو فرشته ی آسمانی ،یا پَری؟
نی ،تو عزرا.یل شیران نَری
هرچه هستی ،جان ما قربان توست
1
دست بُردی ،دست و بازویت دُرُست
راند حق این آب را در جوی تو
آفرین بر دست و بر بازوی تو
١٣٥٨/١
و از او خواستند این ماجرای رهایی بخش را تعریکف
کند .خرگوش گفت اوالً بدون عنایت هکای پروردگکار انجکام
2
این کار بزرگ ممان نبود.
قُوّتَم بخشید و دل را نور داد
نور دل ،مر دست و پا را زور داد
 -١دست بُردی غلبه کردی ،پیروز شدی .دست و بازویت دُرُست دست
مریزاد.
 -٢توجه دارید که از اینجا خرگوش دیگر نقش پیشین خود را رها می کند و
بعد از این آنچه از زبان خرگوش بیان می شود در واقع نظر خود موالنا است.
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١٣٦٦/١
و دوم این که
ای شَهان کُشتیم ما خَصم بُرون
ماند خصمی زو بَتَر 1در اندرون
کشتن این ،کار عقل و هوش نیست
2
شیر باطن ،سُخره ی خرگوش نیست
دوزخ است این نفس و ،دوزخ اژدهاست
3
کو به دریا ها نگردد کم و کاست
هفت دریا را درآشامد ،هنوز
کم نگردد سوزش آن حلق سوز ...
عایمی را یقمه کرد و درکشید
4
معده اش نعره زنان هَل مِن مَزید
١٣٧٣/١
 -١بَتَر بدتر
 -٢شیرباطن منظور نفس اماره است .سُخره تحت تسخیر ،مغلوب .با عقل و
هوش نمی توان نفس اماره را کشت .زیراچنین وجود قادری هرگزمغلوب
چنین وجود کوچای مانند این خرگوش کوچک (عقل و هوش) نمی شود.
(تنها با سالح عشق است که می توان بر او چیره شد).
 -٣آتش دوزخ نفس اماره چنان یهیبی دارد که اگر آب همه ی دریاها را بر آن
بریزی ،از شدت آن کاسته نمی شود.
 -٤هَل مِن مَزید آیا بیشتر از این هست؟ برگرفته از آیه ی  ٣٠سوره ی « » از
قرآن مجید روزی که به دوزخ گوییم آیا سیر شدی؟ دوزخ گوید آیا بیشتر
از این هست؟
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اکنون که دشمن بیرون از خکود را کُشکتیم ،دشکمن و
خصمی قدرتمند تر در درون داریم که باید با او به جنکگ بکی
امان و مداوم ب.کردازیم .ایکن دشکمن نفکس َامّکارِه ی مکا اسکت.
کشتن آن با عقل و هوش ممان نمی شود .او اژدهایی دوزخی
است .وجودی که همواره تشنه قدرت است ،تشکنه ی شکهوت
است ،تشنه ی یذت است .آب هفت دریا این عطکش شکیطانی
او را فرو نمی نشاند .هرچه به او برسکد ،ناراضکی اسکت .هرچکه
بخورد باز گرسنه است .تمام دنیا را در زیر قدرت خود دارد و
باز هم می گوید هَل مَن مَزیکد( .آیکا بیشکتر از ایکن هسکت؟) .
جنگ نهایی ما با او است.این یک جنکگ سکاده نیسکت ،یکک
جهاد است ،این است که گفته شده ،جنگ با نفس ،جهاد اکبر
است .عظیم ترین جهاد.
شیر را خرگوش در زندان نشاند
ننگ شیری کو ز خرگوشی بماند... 1
ای تو شیری در تک این چاه ،فرد
2
نفس چون خرگوش ،خونت ریخت و خَورد
نفس خرگوشت به صحرا در چرا
 -١ننگ بر آن شیری باد که خرگوش کوچای او را به زندان افاند.
 -٢ای انسان که مانند شیری ااهراً می غُرّی و قدرتمند می نماییا بدان که هم
اکنون در عمق (تک) زندان درون خود اسیری و نفس خرگوش صفت و حیله
گر تو خونت را می خورد و بر زمین می ریزد.
17

داستان شیر و نخجیران (مثنوی)
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

تو به قعر این چَه چون و چرا
١٣٤٩/١
***

1

شرح مختصر نماد ها و رمز ها

مویوی این داستان را بالفاصله پس از قصه ی «پادشاه
مؤمن سوز» می آورد.همانطور گفته شده ،بحث در آن داستان،
بر سر این بوده که همه ی اجزای عایم ،ازجملکه انسکان ،تحکت
اراده ی مطلق خداوند هستند .مشیت ایهی به هرکاری که قکرار
بگیرد ،آن کار انجام خواهد پذیرفت ،حتی اگر خکالف قکانون
علمی منسجم و پایدار باشد .بدین یحاظ اسکت ککه در داسکتان
«پادشککاه مککؤمن سککوز» ،آتککش کککه قاتککش سککوزاندن اسککت،
کودکی راکه پادشاه اایم به درون آن انداختکه بکود نسکوزانید.
بطوری که شاه خشمگین شد و بر آتش نهیب زد که
چون نمی سوزی؟ چه شد خاصیّتت؟
یا ز بخت ما دگر شد نیّتت؟...
هرگز ای آتشا تو صابر نیستی
چون نسوزی؟ چیست قادر نیستی؟
٨٢٤/١
 -١تو درقعر چاه قیت مدام گرفتار این مباحث عبث چون و چرا ( استدالل های
فلسفی) هستی و نفس خرگوش وش و نیرنگباز تو راحت و آسوده در صحرا
مشغول چرا است.
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و آتش نیز پاسد داد ککه مکن بکه امکر خکدا بکرای ایکن
کودک وحضرت ابراهیم ،گلستان شدم .نه فقط من ،بلاه همه
اجزای عایم فرمانبردار خدا هستند
باد و خاک و آب و آتش بنده اند
با من و تو مرده ،با حق زنده اند
٨٥١/١
پس بنا به این گفتار موالنا ،باید در جهان جبکر مطلکق
حامفرما است .در ادامه آن داستان ،مویوی دالیل کالم خکود
1
را بیان می کند.
اما به نظر می رسد مویوی اینجا نگکران مکی شکود ککه
شاید بیان این جبر مطلق ،خواننده اش را به گمراهی باشکاند و
2
گمان کند که او اعتقاد کامل به نظریه ی جبرگرایی اشکعریان
دارد .اگر چنین باشد ،اگر همه ی امور به اراده ی خکدا اسکت،
پس گناه چه معنی دارد؟ پس پیامبران چرا آمده اند؟ پس چکرا
کتاب های آسمانی بر انسانی که اختیاری در اعمال خود ندارد
 -١رجوع شود به کتاب «و چنین گفت مویوی» -جلد اول -تحت عنوان «علل
فراجهانی» .از همین نویسنده.
 -٢در مورد نظریه ی اشعریان و بطور کلی مسهله ی جبرو اختیار ،رجوع شود به
شرح مختصری که در داستان «هُدهُد و حضرت سلیمان» (داستان شماره ی )١١
در همین کتاب داده شده است .برای دریافت شرح مفصل می توان به کتاب «و
چنین گفت مویوی» ،جلد دوم ،که تحت عنوان «سه نظریه ی بنیادی در باب
جبر و اختیار» از همین نویسنده آمده است ،مراجعه کرد.
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نازل شده است؟ پس چرا ما را از انجام کاری منکع و بکرعاس
به انجام کار دیگری تشویق ککرده انکد؟ آیکا همکین دسکتورات
دینی ،خود نشانه ای از داشتن اختیار انسان نیست؟
بکدین یحککاظ اسکت کککه مویکوی بالفاصککله پککس از آن
حاایت ،این داستان نخجیران را بیان مکی کنکد و در قایکب آن
به این پرسش پاسد می دهد که جبر یا اختیار در عکایم ،بکویژه
در انسان ،تا چه حد می تواند با واقعیت همراه باشند.
در این داستان ،نخجیران و از جملکه خرگکوش ،نمکاد
نفس است،که آزادی انسان را با ترفند های ویژه ی خود از او
می گیرد و سرانجام به چاه تکاریای و سکقوس سکرنگونش مکی
کند .شیر نماد انسان است .همان وجودی که در زمکین اشکرف
مخلوقات است و مانند شاه بر دیگر موجودات زمین حاومکت
می کند .اما این وجود واال ،که اگر گرفتار وسوا نفس خود
نشود ،همواره آزاد و خودمختار خواهکد مانکد ،از همکان آغکاز
داستان  ،با پذیرش شرس نخجیران (نفس) ،خود را محدود مکی
کند و جبر مشروس را می پذیرد.
جز وایفه در پی صیدی میا
تا نگردد تلد بر ما این گیا
گفت آری ،گر وفا بینم ،نه مار
مار ها بس دیده ام از زید و بار
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٩٠٣/١
گفتن همین «آری» آغاز گرفتاری انسکان اسکت .شکیر
در مقابل این محدود کردن مشروس آزادی خکود ،چکه کسکب
می کند؟ «تن پروریا» درست با معنی اکاهری همکین کلمکه،
یعنککی تککن و جسککم را پککرورش دادن و از روان و روح غافککل
ماندن .نفس انسان نیز همین را می خواهکد .او از همکین خکرده
عقب نشینی ها استفاده می کند .از همین گرایش هکای جزیکی
انسان به «تن پروری» .به هر روی ،شیر(انسان) ،به تکدریج اسکیر
خدعه و ترفند نفس (خرگوش) می شود و در آخر به چاه مکی
افتد و می میرد .آیا سرنگونی به چاه گمراهی انسان ،یکک امکر
تاوینی بود؟ یعنی آیکا انسکان مجبکور بکه گکول خکوردن نفکس
است؟ تردیدی نیست که پاسد مویوی منفی اسکت .اگکر شکیر
«آگاه» از بازی های خرگوش بود ،هرگز گرفتار او نمکی شکد.
اگر آگاه بود که خرگوش او را بکرای کشکتن بکه چکاه مکی
کشاند هرگز با او همراهی نمی کرد .اما شکیر رفکت .انگیکزه ی
اغفال او چه بود؟ از یک طرف غرایکز جسکمی (ککه غریکزه ی
خوردن نمکاد آن در ایکن داسکتان اسکت) و از سکوی دیگکر آن
تمایکل تسکاین ناپکذیر و ویرانگکر بسکیاری از انسکان هکا ،یعنککی
«خودبیش بینی» و «منیت» .مویوی همین را می خواهکد بگویکد
که هر کس در این عکایم ،اسکیر ایکن تمکایالت ویرانگکر درون
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خود شد ،سرانجامش ،سرنگونی در چکاه مکذیت و گمراهکی و
ضالیت است.
آیا این نتیجه ،در رویدادهای تکاریخی بکرای مکا آشکنا
نیست؟ آیا قدرت نمایانی را ندیده ایم ککه اسکیر همکین منیکت
شده اند و «گول» خورده اند و به چاه سقوس افتاده اند؟
مویوی در آخر داستان ،به این موضوع انگشت تأکید
می گذارد که ایبته ،کشتن نفکس ککار هکرکس نیسکت ،ککاری
است بسیار دشوار .و از زبان خرگوش می گوید
سهل شیری دان که صف ها بشاند
شیر آن باشد که خود را بشاند
١٣٨٩/١
کار انسان شیر صکفت قدرتمنکد ککه در جنکگ صکف
های دشکمن را مکی شکاافد و مکی شکاند ،بکه مراتکب آسکان و
دستیافتنی تر است از آن ککس ککه نفکس سکرکش خکود را در
نبردی سهمگین کشته و شهریار وجود خود شکده اسکت .زیکرا
جنگ های متداول جهانی ناشی از ارضکای نفکس جنکگ جکو
است و نفس ،انگیکزه هکای الزم را در او پدیکد مکی آورد .امکا
جنگ با نفس اماره ،نیاز قدرتی ایهی دارد و فقکط کسکانی در
این جنگ توفیق یافته اند که از قوّت حضرت حکق برخکوردار
بوده اند.
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قوّت از حق خواهم و توفیق و الف
تا به سوزن بر کنم این کوه قاف
١٣٨٨/١
مویوی با بیکان ایکن مطلکب ،پلکی مکی زنکد بکه داسکتان
دیگر (.داستان سفیر روم و خلیفه ی دوم).
آن کسی را کِش 1چنین شاهی کُشد
سوی بخت و بهترین جاهی کَشَد ...
٢٤٢/١

 -١کِش که اش ،که به او.
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