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 حکمت لقمان چو دانَد این نمود 
 پس چه باشد حکمت رَبُّ الوُجود؟

١/٣٥٩٨ 

 داستان لقمان و غالمان
 ( ٣٥٨٤از بیت  -) دفتر اول 

 

را چندگاهی به غالمی فروختندد  اداهر    1لقمان حکیم
او مانند رنگ شب، تیره و تار بود، اما بدانن او روشدن و پدر از    
راز و رمددو و منددانی  شدداحیگ و دیاددر غالمددان، او را خددوار و 

 حقیر می شمردند 
بروندد ومیدوه بنینندد     کار غالمان این بود که به بدا    

لقمان درمیان این غالمان بیاانه بود  آنان میوه های بدا  را مدی   
خوردند و در خفا به ارباب می گفتند که خورندده ی میدوه هدا    

 لقمان است  
لقمان می دید که ارباب، هر روز بیگ تر از روز پیگ 
بر او بدخلقی می کند و ایراد می گیرد  وقتی علت  را از زبدان  

ب شنید گفت: ای آقای مدن، مدن چندین کداری نکدرده ا        اربا
برای این که شحت گفتار من بر تو ثابدت شدود، مدا را امتحدان     
کن  راه امتحان این است که دستور بدده هدر کددا  از مدا آب     

                                                 
لقمان: مردی حکیم، که به روایات اسالمی حیشی )اهل کشور حیشه( سیاه  -١

جلد  -پوست بود و در روزگار حضرت داود می زیسته است  ) فرهنگ منین 
  اعال  (  -ششم 
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گر  بسیار بنوشیم  بند بر اسب سوار شو و فرمان بده همه ی ما 
 گویم   در شحرا بدویم  آن وقت خواهی دیدکه من راست می

ارباب دستور داد همه ی غالمان، از جمله لقمدان آب  
گر  بسیار بنوشند  بندآنان را به شحرا راند و وادارکرد بدوند  
چندی ناذشدت کده همده، اسدتفرا  کردندد و در میدان آن هدا        
خُرده های میوه از دهانشان بیرون می آمد  امدا از دهدان لقمدان    

 فقط آب جاری بود  
 1شان در عَناقی در افتادند ای

 آب می آورد زیشان میوه ها
 چون که لقمان را درآمد قی ز ناف
 می برآمد از درونگ، آب شاف

١/٣٥٩٦ 
 

 لقمان و غالمانداستان 
 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 
در پایان داستان پیگ، )شورتاری رومیان و چینیدان(  
مولوی به این موضوع پرداخته بود که عارفان به موضوع فقه و 
نحو توجه ی زیادی ندارند و به جایی از آگاهی رسیده اند که 
محو وجود حضرت حق شده اند  درآن حالت است که دیادر  

                                                 
  عَنا: رنج و سختی  -١
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مانند مرد  عادی، جهان را نمی بینند  چشم بدانن آندان، ورای   
 این جهان مادی را می بیند 

 گرچه نحو و فقه را باذاشتند 
 لیک محو و فقر را برداشتند 

 تافته است  تا نقوش هشت جنت
 لوح دلشان را پذیرا یافته است 

١/٣٤٩٧ 
در ادامه همین مطلب است که مولدوی داسدتان بسدیار    
کوتاهی را به عنوان شاهد مثال نقل می کند، که ما آن را بطور 

 ضمنی در همین داستان می آوریم:
روزی حضرت رسول اکر  از زید ابن حارثه پرسدید:  

اونه آغازکردی؟ پاسخ داد: ای رفیق مهربان، شیح امروز را چ
با ایمان از خواب برخاستم  پیامیر پرسید: چاونده بده آن ایمدان    
رسیده ای؟ پاسخ داد: روز ها و شب هدای بسدیار توکیده نفدس     
کرد   از سوز عشق حضدرت حدق سدختی هدا کشدید   پیدامیر       
گفت: نشانه ای از آننه در آن دیدار باشدفا دیدده ای بدرای مدا      

 بازگو 
 ره، کو رَه آوردی؟ بیار گفت: از این 

 کو نشان یک رَهی زآن خوش دیار 
١/٣٥٠٦ 
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گفت: آننه مَرد  از ااهر عدالم مدی بینندد، مدن       1زید 
ورای آن را مشاهده می کنم  اکنون همه ی انسان ها را یکسان 
می بینم و هیچ تفاوتی بین آن ها برای مدن نیسدت  مدن اکندون     

نون  می بینم  که چه بهشت و دوزخ را آشکارا می بینم  هم اک
کسی به بهشت می رود و چه کسدی بده جهدنم  زیدد خواسدت      

 بسیاری از آننه را که از عالم غیب  می بیند بازگو کند:
 همننین می گفت سر مست و خراب 

 داد پیمغیر گرییانگ به تاب 
١/٣٥٤٣ 

پیدامیر فرمددود: ای زیددد، بیشددتر از ایددن ناددو کدده خلددق  
استی و درستی تو هیچ تردیددی  قدرت فهم آن را ندارند  در ر

نیست، هماناونه که در راستی آینه و تدرازو نمدی تدوان شدک     
 کرد:

 آینه و میوان کجا بندد نَفَس 
 2بهر آزار و حیای هیچ کس

                                                 
مولوی اینجا زید ابن حارثه را منرفی نمی کند  به احتمال قوی این شخص  -١

« زید ابن حارثه»همان است که فرهنگ منین او را این گونه منرفی می کند: 
( بنده ای بود که خدیجه )همسر اول پیامیر( او را خرید و هجری قمری ٨)شهید 

به پیغامیر )ص( هدیه داد و آن حضرت وی را آزاد کرد و به فرزندی پذیرفت  
 اعال ( - ٥جلد  -)فرهنگ منین « او از نخستین کسانی بود که اسال  آورد 

برای  میوان: ترازو   بندد نَفَس: خاموش شود، چیوی ناوید  آینه و ترازو -۲
و چیوی  بمانندکجا خاموش نیست که  آزار و یا به خانر خجالت از کسی

 د ند و محاسن و نقایص آنان را نمایان می سازن؟  حتماً می گویناویند
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 آینه و میوان مَحک های سَنی 
 1گر دو شد سالگ تو خدمت می کنی

 کو برای من بپوشان راستی 
 2بر فوون بنما و، منما کاستی

 د: ریگ  و سیلت را مخنداوت گوی
 3آینه و میوان و آناه ریو و بند

 چون خدا ما را برای آن فراخت
 4که به ما بتوان حقیقت را شناخت
 این نیاشد، ما چه ارزیم ای جوان 

 کی شویم آیین روی نیکوان؟
١/٣٥٤٦ 

آینه و ترازو هیچ مکر و درو  و ریا را نمی پذیرندد و  
ین هنادا  اسدت کده گویدا     هر چه هست، فاش می سازند  در ا

متیادر می شدود  « داستان لقمان و غالمان»ذهن مولوی به همین 

                                                 
سَنی: بلند مرتیه، عالی  آینه و ترازو اسیاب سنجگ عالی هستند  اگر تو  -١

ی: )جمله ی دویست سال به آنان خدمت کنی و با آنان باشی و اگر باوی
 شرنی  بقیه در بیت دیار (

)جمله ی  به خانر من عیب های مرا بپوشان و محاسن مرا بیشتر بنمایان    -۲
 شرنی  بقیه در بیت دیار ( 

اوت گوید: او به تو می گوید   سیلت: سییل   به ریگ و سیلت کسی  -٣
دو بیت خندیدن: یننی کسی را مسخره کردن  ریو: خدعه و نیرنگ    نتیجه ی 

فوق: او )آینه و ترازو( به تو می گویند مسخره نکن  آیا خدعه و نیرنگ شایسته 
 ی آینه و ترازو است؟ هرگو دیده ای که این دو واقنیت را نشان ندهند؟

 اشالً ما آفریده شده ایم که حق و حقیقت را به وسیله ی ما بشناسند   -٤
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و آن را نقل می کند که دل آینه سان لقمان، خدعده و نیرندگ   
 غالمان را فاش کرد  

در این داستان لقمدان همدان آینده و تدرازو اسدت کده       
نقاب ریاکاران را بر می دارد و آنان را رسوا مدی کندد  از ایدن    

مان ها در جهان ما اندک نیستند  اگر نقاب ها را ازچهره هدا  لق
 بر نمی دارند، در واقع کار خدایی می کنند 

وقتی دانایی و بینگ لقمان کده بده هدر حدال وجدودی      
فانی اما واال است، خدعه ی ریاکاران )غالمدان( را ایدن چندین    

« رَبُّ الوُجدود »فاش می سازد، می توان به آسانی دریافدت کده   
وردگار( تا چه حد به درون آدمیان واقف و داندا اسدت  امدا    )پر

اسدت،کمتر راز مردمدان فداش مدی     « 1سَدتاارالنُیُوب »چون خددا  
 شود  

 حکمت لقمان چو دانَد این نمود 
 2پس چه باشد حکمت رَبُّ الوُجود؟

١/٣٥٩٨ 
 

*** 

 

                                                 
 سَتاارالنُیُوب: پوشاننده ی عیب ها  -١
 بُّ الوُجود: خداوند   رَ -۲


