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از برون پیر است و ،در باطن صَبی
خود چه چیز ست آن؟ ولیّ و آن نبی
٣١٠١/٢

داستان پیرمرد و طبیب
( دفتر دوم  -از بیت ) ٣٠٨٨

پیر مردی به طبیبی مراجعه کرد که پریشاانی خااطر و
ضعف حواس دارم .پزشک گفت :این از پیری اسات .پیرمارد
گفت :چشمم هم کم سو است .طبیب گفت :ای مرد کهنسال،
این هم از عوارض پیری است .پیرمارد گفات :پشات مان هام
سخت درد می کند ،نفس کشیدن هم برایم مشکل شده .طبیب
گفت :این ها هم از پیری است .پیرمرد گفت :هرچه می خورم
خوب هضم نمی کنم .طبیب گفت :ضعف معده هام از پیاری
است .پیرمارد خشامگین شاد و فریااد زد :ای اب،اه ،چاو چ اور
طبیبی هستی که درمان دردها را نمی دانی .عقال چاو ایان ادر
نمی رسد کاه بادانی خادا بارای هار مرضای درماانی داده .ای
احمق خر ،از بی دانشی است که چو فقط هماین یاک جم،اه را
یاد گرفته ای و می گویی .طبیب گفت:
پس طبیبش گفت :ای عُمر چو شصت
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این غضب ،وین خشم هم از پیری است
چون همه اوصاف و اجزا شد نحیف
خویشتن داری و صبرت شد ضعیف
٣٠٩٧/٢
***
داستان پیر مرد و طبیب
شرح مختصر نماد ها و رمز ها

مولوی در ادامه ی داستان پیش ( صد کردن غُزان باه
کُشتن مردی) به مبحث جداگانه ای می رسد به نام «بیاان حاال
خودپرستان »...
در این بخش به کسانی می پردازد که مانند اوم ناو
نه فقط شکرگزار خدا نبودند ،ب،که پیامبر خاود را مساخره مای
کردند و آزار می دادند .و به فرماان خادا طوفاان عییمای بار
آنان نازل شد و نابودشان کرد .مولوی از ایان داساتان هاا ،چاه
داستان کیفر وم نو و چه داستان های اوم عااد و اوم لاو
این نتیجه را می گیرد که خدا این و ایع را به ما می نمایاند چاا
از آن ها عبرت بگیریم .همان ور که آن اسیر به چپاولگران غُز
گفت :اول این رفیق مرا بکشید که من عبرت بگیرم و بترسم.
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کُشت ایشان را که ما چرسیم از او
ور خود این برعکس کردی ،وای چو
٣٠٥٨/٢
آنگاه به خود پرستان و منکران حق می پاردازد و مای
گوید :منکر حق همواره حقانیت پیامبران را انکار مای کناد .از
نعمت هایی که خدا بر او ع ا کرده ناشُکر است .به فرمان های
خدا بی اعتنا است و هوی و هوس را خدای خود کرده اسات.
چرا منکر حق اینگونه است؟ زیرا که خشاک مزاز اسات .اب،اه
است ،عق،ش پیر و فرچوت شده است.
فکرگاهش کُند شد ،عق،ش خَرِف
عُمر شد ،چیزی ندارد جز الف
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٣٠٨٤/٢
اینجا مولوی همین داستان «پیر مارد و طبیاب» را نقال
می کند .پیرمرد در این داساتان نمااد هماه ی خشاک مزاز هاا
است .کسی که زندگی می کند برای رضای نفس ،ناه رضاای
 -١فکر گاه :جایگاه فکر یعنی مزز .خَرِف :پیر کودن و سبک مزز .عمر شد:
عمر گذشت،عمر چمام شد .الف :از آنجایی که الف (ا) نق ه ندارد ،مولوی
غالباً آن را به عنوان سمبل ناداری می گیرد .چنین کسی که به اص ال مولوی
«الف» است ،حتی مالک وجود خود نیز نیست.
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خدا .می خواهد «خوش» باشد ،می خواهد «لذت» ببارد ،حتای
اگر دیگری فدا شود .می خواهد دنیا را به آچش و خون بکشد،
چا به شهرت و مقام و ثروت بیشتر برسد .و اگر همه ی دنیا را به
او بدهید ،باز می گوید« :هَل مِن مَزید».1
او مانند پیران« ،دِماغ»ش (مزز و ذهنش) ضعیف است
و نمی چواند خیر را از شر چشخیص دهد .چشمش چاار شاده و
حقایق را نمی چواند ببیند:
گفت پیری مر طبیبی را که من
در زَحیرم 2از دِماغ خویشتن
گفت :از پیری است آن ضعف دِماغ
گفت :برچشمم ز ظُ،مت هست داغ
٣٠٨٨/٢
او گرفتار صد ها درد و رنج شاده اسات :از فشاار آن
همه بار سنگین که جامعه برای ارزش های پوشالی «حرمات و
احترام» بر دوش او گذاشته ،و آن همه بار گاران کاه در طاول
زندگی خود برای کسب «ثروت ،حیثیت و درت» بر شاانه ی
 -١هَل مِن مَزید :آیا باز هم هست؟
 -٢زَحیر :ناراحتی  ،غم.
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خود گرفته ،پشاتش درد مای کناد .هرچاه مای خاورد بارایش
گوارا نیست .گرفتار ضعف معده شده است .نَفَسَاش باان نمای
آید.
گفت از پیری است ای شیخ دیم
گفت :پُشتم دَرد می آید عییم
گفت :از پیری است ای شیخ نزار
گفت :هرچه می خورم ،نبود گُوار
گفت :ضَعف معده هم از پیری است
گفت :و ت دَم مرا دَم گیری است
گفت :آری انق اع دَم بُوَد
چون رسد پیری ،دو صد عّ،ت بود
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٣٠٩٠/٢
و هزاران عیب و درد هایی مانند حسد ،خشم ،کیناه،
نفرت ،ر ابت ناسالم ،و  ...که انسانِ در بند و اسیر نفاس باه آن
ها دچار می شود .پزشک ،که نماد انسان آگاه و مرشد اسات،
ع،ت همه ی این ناراحتی ها را «درد پیری» (نفس) می داند.
 -١انق اع :مسدود شدن ،بند آمدن .دم :نفس کشیدن .ع،ت :اینجا به معنی
بیماری است.
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واکنش پیر دردمند این داستان ،نسبت به حقیقتای کاه
پزشک می گوید چیست؟ اعتراض و عصبانیت و انکار حقایق:
گفت :ای احمق ،بر این بَر دوختی؟
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از طبیبی چو همین آموختی؟ ...
چو خرِ احمق ز اندک مایگی
بر زمین ماندی ز کوچه پایگی
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٣٠٩٤/٢
و پاسخ پزشک همان است کاه از اول گفات :پیاری
این همه خشم و فرافکنی نیز از پیری است.
پس طبیبش گفت :ای عمر چو شصت
این غضب ،وین خشم هم از پیری است
٣٠٩٧/٢
منیور مولوی اینجا از «پیری» چیست؟ آیا همان است
که ما مفهومی از آن در ذهن داریم؟ یعنای عارضاه ای کاه در
سالخوردگان پدید می آید؟ یعنی ضاعف اوای جسامی؟ بای
چردید نیر مولوی این نیست .او هیچگاه «پیری جسامی» را باه
 -١بَردوختی :بسنده می کنی.
 -٢چو خر احمق به ع،ت بی مایگی در ع،م پزشکی،در رچبه ی پایین شزل خود
مانده ای.
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چمسخر نمی گیرد .او برای رفع این سوءچفاهم ،چناد بیات بعاد
ماای گویااد :منیااورش از «پیااری» ،پیااری ساامب،یک در ماهیاات
روانی است .در باره ی پیران طریقت می گوید:
از برون پیر ست و در باطن صَبی

1

خود چه چیزست آن؟ ولیّ و آن نَبی
٣١٠١/٢
پیری در این داستان ،یعنی نتیجه ی یاک عمار چاالش
برای هیچ .یک عمر لَه لَه زدن برای کسب آن چیاز هاایی کاه
نفس انسان را پروار می کند .اما ایان «پیار» هام مانناد هماه ی
«پیران» گذشته های دور و نزدیک چاریخ بشر ،سارانجام و تای
بی مصرف می شود ،نفساش ،او را مانناد چفالاه ای بیارون مای
اندازد .مولوی در این داستان می گوید :همان گونه که «پیاری
عقل» (کمال) وجود دارد« ،پیری درجهل» نیز هست« .پیری در
عقل» را ما در «پیر طریقت» یا مرشد می شناسایم .ایناان گرچاه
در ظاهر و برون پیر به نیر می رسند ،اماا عقال و درایات شاان
همواره مانند جوانان و حتی کودکان شاداب و سر زنده است.
اماا «پیاری در جهاال» اسات کااه مولاوی آنقاادر در ایان زمینااه
 -١صَبی :کودک ،اینجا به معنی جوان آمده است.
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حدیث و داستان دارد .این «پیری» ،ظاهرجوان و یاا ساالخورده
نمی شناسد .همه جوانان و سالخوردگان جاهل و نادان ،از نیر
مولوی« ،پیار جاهال» هساتند .پیار و واماناده (مانناد هماین پیار
داستان) که گرفتار هزاران درد و رنج عاطفی و روانی است.
***
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