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 صورت ظاهر، فنا گردد، بدان 
 عالَم معنی بماند جاودان  

٢/١٠٢٠ 
 

 داستان پادشاهی که دو غالم تازه خریده را امتحان کرد

 ( ٨٤٣از بیت  -) دفتر دوم 

 

پادشاهی دو غالم خرید و خواستت نن هتا را امتنتان    

دا با یکی از نن ها که بسیار زیبا بود  به گفتگو نشست. کند. ابت

دید چه شیرین زبان و هشیار است. بدون تأمت  و فکتر کتردن،    

چنان حرف    می زند که دیگران برای همان موضوع صتد هتا   

بار می باید تأم  کنند. به نظر می رسید که در باطن او دریتایی  

 است که گوهر های دانایی در نن نهفته است. 

ننگاه غالم دیگر را خواست. ایتن غتالم زشتت روی    

بود.  دندان هایی سیاه و کثیف و دهانی بسیار بد بو داشت. شاه 

گرچه از ظاهر او ناخرسند بود، خواست تنقیقی در احتواتت  

او بکند. بته او گفتت بتا ایتن شتک  و  یافته و نن دهتان بتدبو،         

ینم چطتور متی   نزدیک نیا و نن دور بنشین. اما زیاد دور نرو. بب

شود این بوی دهان تترا معالهته کترد. زیترا تتو زر خریتد متن        

هستی و منهم پزشکی حاذ م. با این همته، از همتان دور بته دو    
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سه سؤال من پاسخ بده تا ببینم عق  و شعورت چه پایته استت.   

بعد به غالم خوبروی گفت: برو به حمام و خود را بشوی و باز 

، شتاه بته غتالم زشتت روی     گرد. پس از رفتن غتالم ختوبروی  

گفت: به نظر می رسد که تو باهوشی، اما این رفیقت خیلتی از  

تو بد  می گفت. می گفتت تتو دزد و بتد نهتاد هستتی. حیتز و       

 نامردی و خیلی نسبت های بد به تو می داد. 

غالم زشتروی گفت: عهیب است. او همواره راستگو 

نچنتان راستتگو   بوده و من کسی را به راستگویی او ندیده ام. ن

است که هرچه هم در باره ی من بگوید، حتمتا  راستت استت.    

 طعا  من باید این عیب ها را داشته باشم. شتاها، حتمتا  او عیتب    

هایی در من دیده که خودم نتوانسته ام ببینم. شاه گفتت: حتات   

همان طور که او عیب های ترا گفته، تتو نیتز عیتب هتای او را     

و را به خدمت بگیترم از عیتب هتای او    بگو تا پیش از این که ا

نگاه باشم. غتالم گفتت: نری، متن هتم بایتد عیتب هتایش را        

بگویم. عیب او مهر است، وفتا استت، دوستتی استت. عیتب او      

راستگویی و هوش و همدلی وهمراهی است. کمترین عیب او 

جوانمردی اوست، بطوری که برای دوست، جان ختود را هتم   
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ین است که ختودبین نیستت بلکته    فدا می کند. عیب دیگر او ا

 همواره در جستهوی عیب خود است تا اصالحش کند. 

شاه برای امتنان او دوباره گفت: زرنگی نکتن. تتو از   

او ستایش می کنی که در تبالی نن از خود تعریف و تمهیتد  

کنی. حقیقت را به من بگو. زیرا او سرانهام در کار خمیتره ی  

ختالف گفتته باشتی  شرمستار      خود را نشان خواهد داد و اگتر 

خواهی شد. غالم گفت:  سم به ختدایی کته زمتین و زمتان از     

اوست و بخشنده و مهربان است، سوگند به خدایی که نه از سر 

حاجت و نیتاز، بلکته بته فوت  و بزرگتواری ختود پیتامبران را        

فرستاد،  سم بته ختدایی کته از ختا  بتی مقتدار، شهستواران        

ایی کته همته ی هستتی از اوستت     بزرگوار نفرید،  بته نن ختد  

سوگند می خورم که صفات نیتک دوستت متن از همته ی نن     

چه گفتم صتد هتا مرتبته بیشتتر استت. اکنتون ننچته از او متی         

دانستم به شما گفتتم، اگتر بتاور نداریتد دیگتر چته متی تتوانم         

بگویم. شاه گفت: اکنون از حال و احوال خودت بترایم بگتو،   

داری؟  غتالم بته هتر پرستش      بگذار ببینم تو خودت چه هنری

فلسفی و عرفانی پادشاه به نیکی پاسخ  داد، بطوری که پتس از  
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این گفتگو، شاه دریافت که او حکیمتی استت دانتا. گرچته از     

 صورت زشت است، از سیرت به غایت زیباست. 

و تی نن غالم نیکرو از حمام نمد، شاه او را نزد خود 

غتالم ختوبروی    خواند و غتالم زشتتروی را مترخر کترد. بته     

گفت: اینها نبودی تا بشنوی که ایتن دوستتت چته مطتالبی در     

باره ی تو می گفت. چطور عیب های ترا بر متی شتمرد. غتالم    

گفت: شاها، یکی از نن عیب هایی را که ایتن بتی دیتن و بتی     

ایمان در باره ی من گفته بگو تا بتوانم پاسخ بگویم. شاه گفت: 

د کته در جلتوی ندم ماننتد    اول از همه وصف دورویی ترا کتر 

دارو شفا بخشی و در پشت سر درد و رنج. غتالم و تتی ایتن را    

 شنید:

 کف برنورد نن غالم و سرخ گشت 

 تا که موج ههو او از حد گذشت 

 کو ز اوّل دَم که با من یار بود

 همچو سگ در  نط، بس گُه خوار بود 

 1چون دمادم کرد ههوش چون جَرَس

 که: بس دست بر لب زد شهنشاهش 

                                                 
 جَرَس: زنگ، درازای زنگی که بر گردن چهارپایان می بندند. -١
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٢/١٠١٢ 

دریای خشم غتالم زیبتاروی جوشتان شتد، کتف بتر        

دهان نورد و در نهایت غیظ و غوتب بته بتدگویی از رفتیقش     

پرداخت. گفت: این مرد پلید از اول که با من همراه شد، مانند 

سگ که در  نطی باشد، نهاست خوار بود و به دنبال نن سی  

. بطتوری کته   بدگویی و ههو بود که از دهان او جای می شتد 

 شاه دهانش را گرفت و گفت: بس است.

شاه گفت: با همین امتنان، هم ترا و هم او را شناختم. 

تو جانت  بوی گند می دهد و او دهتانش. پتس ای کستی کته     

جتان ناپتتا  داری، دورتتر بنشتتین و او کته ستتیرت زیبتتا دارد،    

 مالزم ما خواهد بود و تو مأمور و فرمانبردار او خواهی شد.

 دانستم تو را از وی  بدنن  گفت:

 از تو جان، گَنده ست، وز یارت دهان 

 پس نشین ای گَنده جان از دُور تو 

 تا امیر، او باشد و مأمور تو 

٢/١٠١٥ 

*** 
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 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 

نخرین بیت داستان پتیش )متردی کته متادرش را      در

کشت(، مولوی می گوید: و تی نفتس ختود را کشتتی، دیگتر     

 هیچ دشمن برای تو در این جهان نمی ماند. 

  1نفس کُشتی، باز رَستی ز اعتذار 

 کس تو را دشمن نمانَد در دیار 

٢/٧٨٥ 

گویا همین مو ع ذهن مولوی به ایتن موضتوع متبتادر    

ی این پرسش را مطرح متی کنتد کته اگتر بتا      می شود و یا کس

کشتتتن نفتتس، دشتتمنی بتترای انستتان نخواهتتد مانتتد، پتتس چتترا 

پیامبران که نفس خود را کشته بودند، این همه دشمن داشتند؟ 

مولوی به این پرسش بها پاسخ می دهد: ننتان کته بتا پیتامبران     

دشمنی می کردند، در وا ع دشمن نن بزرگواران نبودند، بلکه 

 ود خود بودند. زیرا: دشمن وج

 دشمن خود بوده اند نن مُنکران 

 زخم بر خود می زدند ایشان چنان 

                                                 
 اعتذار: عذر خواهی، پشیمانی.  -١
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 دشمن نن باشد که  صد جان کُند 

 دشمن نن نَبوَد که خود جان می کَنَد 

٢/٧٨٩ 

بطور مثال خفتاش، دشتمن خورشتید استت. نیتا ایتن       

 دشمنی اثری در  خورشید دارد؟ 

 نیست خفّاشک عَدُّو نفتاب 

 و خویش نمد در حهاب او عَدُّ

 تابش خورشید او را می کُشد 

 رنج او خورشید هرگز کی کَشَد؟

٢/٧٩١  

و همینطور است نن غالمی که خود را از سر دشتمنی  

 با ارباب از بلندی به زمین می اندازد و می میرد. این ها: 

 در حقیقت رَهزن راه خودند 

 راه عق  و جان خود را خود زدند 

٢/٧٩٩ 

ن، این گونته تصتورات باطت  در بتاره ی انبیتا       بنابرای

ناشی از تنگی نظر مخالفان ننان بوده است. نن ها سیرت زشت 

داشتند، گرچه بعوی ها از نظر صتورت زیبتا بودنتد. ایتن زیبتا      
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رویان زشت سیرت، از حسد نسبت بته رستوتن ختدا در حتال     

متترب بودنتتد و متتدام بتته ننتتان حستتادت متتی ورزیدنتتد. زیتترا  

ی از احستاس حقتارت استت،که مولتوی نن را از     حسادت ناش

 همه ی کمبود های انسان بدتر می داند: 

 تو حسودی، کز فالن من کمترم ؟

 می فزاید کمتری در اخترم 

 خود حسد نقصان و عیبی دیگر است 

 1بلکه از جمله کمی ها بتّرست

٢/٨٠٤  

پادشاهی که دو »اینها است که مولوی، همین داستان 

 نق  می کند تا شاهد مثالی برای بیان او باشد. را ...« غالم 

این دو غالم نماد دو شخصیت مشابه و در عتین حتال   

متواد هستند. از سویی هر دو از دانش برخوردارند. مولوی در 

 مورد غالم خوبروی می گوید:

 بی تأم  او سخن گفتی چنان 

 کز پس پانصد تأم  دیگران 

 گفتیی در باطنش دریاستی 

                                                 
 بتّر: بدتر.  -١
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 گوهر گویاستی  جمله دریا

٢/٨٤٩ 

 است، شیرین زبان است وسخنور:« زیر »این غالم،

 یافتش زیر  دل و شیرین زبان 

 1از لب شکر درنید؟ شکّر نب

٢/٨٤٤ 

او اه  دنیا است. شیفته ی  درت است. برای نزدیکی 

به  درت از هیچ کار غیراخال ی روی گردان نیستت. حتتی از   

بتته وجتته بیشتترمانه ای  دوستتت دیرینتته اش در برابتتر  درتمنتتد،

غالم زشت روی نیز مانند رفیقش از دانتش   بدگویی می کند .

برختوردار استتت امتا اگتتر د تت کنیتتد متی بینیتتد مولتتوی او را     

نمی خواند. شتاه از او در زمینته ی حکمتت و عرفتان     « زیر »

پرسش هایی می کند و غالم زشتت روی در نن متوارد پاستخ    

                                                 
را غالبا  برای کسانی به کار می گیرد که به اصالح « یر ز»مولوی واژه ی  -١

هستند و نیز کسانی که می خواهند حقیقت عالم را با بنث  و « خر مرد رند»عامه
 جدل بفهمند نه با عشق. درست مانند شیطان که با خدا به جدل پرداخت. 

 داند او کو نیکبخت و منرم است 
 زیرکی ز ابلیس و عشق از ندم است 

٤/١٤٠٢ 
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ه مولوی نن ها را در بیش های بسیار دشوار عرفانی می دهد ک

 از سی بیت نورده است. ننگاه است که می گوید: 

 شاه با او در سخن اینها رسید 

 تا بدید از وی نشانی ناپدید 

 گر بدید نن شاهِ جویا، دور نیست 

 لیک ما را ذکر نن دستور نیست 

٢/١٠٠٣ 

می گوید: در پی این گفتگو بود که شتاه در او نشتانه   

ظتاهر او نبتود. ایتن نشتانه هتا کتدام هستتند؟        هایی دید که در 

مولوی راز داری می کند و در پاسخ این پرسش می گوید که 

اجازه ی بیان نن را ندارد. بتا ایتن حتال مهموعته ی ایتن بیتان       

مولوی می رساند که غالم زشت روی، عارفی نگتاه  و رازدان  

بوده و همین مختصات روانی او بود کته فقتط زیبتایی دوستت     

می دید. هم زیبایی چهره و هم زیبایی روان. نه از ستر   خود را

ریا و تزویر، بلکه حقیقتا  عرفتا غیرزیبتایی چیتزی در ایتن دنیتا        

 نمی بینند. 

در ادامه ی این داستان، مولوی جان کتالم ختود را بتا    

 این چند بیت  به شیوایی بیان می کند: 
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 پس بدان که صورت خوب و نکو 

  1سوبا خصال بد نیرزد یک تَ

 ور بود صورت حقیر و ناپذیر

  2چون بود خُلقش نکو، دَر پاش میر

 صورت ظاهر، فنا گردد، بدان 

 عالَم معنی بماند جاودان 

٢/١٠١٨ 

*** 

 

 

 

                                                 
 تَسو: پشیز بی ارزش.  -١ 
  در پاش میر: در زیر پایش بمیر  -٢
 

 


