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 خشم و شهوت مرد را احَوَل کند 
 زاستقامت، روح را مُبدَل کند

١/٣٣٣  
 داستان مرد احَوَل

 ( ٣٢٧از بیت  -) دفتر اول 
 

بوود  روزی   1استاد کاری، شاگردی داشت که احَوَل 
از ایووش شوواگرد خواسووت شیشووه ای را از ا ووای دی وور بوورای   

ه  بیعت لوچ بودن خود، آن شیشه را دو شیشه بیاورد  شاگرد ب
دید و از استاد پرسید: کدام یک را بیاورم؟ استاد گفوت: آجاوا    
دو شیشه جیسوت، ییوا اسوت  ن وان را بیواور  شواگرد بوا گ وه         
گفت: استاد، چرا مسخره ام ما کنا؟ موش خوود موا بیونم کوه      
ایناا دو شیشه است  استاد که حوص ه اش سر رفته بود گفوت:  

وب، ییا از آن دو شیشوه ای را کوه  وو موا بینوا بشویش و       خ
دی ری را بیاور  شاگرد وقتا شیشه را به زمویش زد و شیسوت،   

 دید آن دی ری جیز محو شده است  
 گفت استاد: احَوَلا را، کاجدرا

 آن شیشه را  2رو برون آر از وثای
 گفت احَوَل: زآن دو شیشه مش کدام 

                                                 
 احول: دوبیش، لوچ چشم  -١
 وثای: ا ای  -٢
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 پی   و آرم؟ بیش شرح   ام 
 فت استاد: آن دو شیشه جیست، رُو گ

 احَوَلا ب ذار و افزون بیش مشو
 گفت: ای اُستا مرا  عنه مَزَن 

 گفت اُستا: زآن دو، یک را در شیش 
 شیشه یک بود و به چش   دو ج ود 
 چون شیست او، شیشه ی دی ر جبود 

١/٣٢٧  
*** 

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 
دشاه جصراجا گوداز(  مولوی در ابتدای داستان پی  )پا

وقتا باور نای آن پادشاه متعصب را شرح ما داد، بر ایش جیته 
 أکیوود کوورد کووه او گرفتووار دوبینووا شوود و ح وورت موسووا و  
ح رت عیسا را دو وجود جدای از نم دید  چرا؟ زیرا که او 
فقط از  ریق حس نای خود جهان راما شناخت  او کوه ایوش   

ظانری دو وجود متفاوت  دو بزرگوار را، از جظر جسم و شیل
ما دید، ج ا  واجست ا حاد جان و روح ایش پیامبران را ببیند و 
بفه د  درحالا که آجچه اجسان نا را جدای از نم ما ج ایاجود،  

)اجسوان نوای دور از   « جوان گرگوان و سو ان   »به قوول مولووی   
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معرفت الها( است، جوه جوان شویران خودا )وجوود الهوا ماجنود        
 موسا و عیسا ( 

 ن حیواجا جدارد ا حاد جا
  1 و ماو ایش ا حاد از روح باد

 جان گرگان و س ان نریک جداست 
 متحد جان نای شیران خداست 

٤/٤١١ 
ایش بود، که مولوی ن یش موضوع را در داستان پوی   

 با ایش بیت  وضیح داد: 
 عهد عیسا بود و جوبت، آن او 
 جان موسا او و موسا جان او 

١/٣٢٥ 
اساس ن یش کوردلا و قیاس بود که بوه   اما آن شاه بر

 را کشت « مؤمش و مظ وم»عنوان حفاظت دیش موسا، نزاران 
ییا از بزرگتریش مصیبت نای اجسوان، لووچا رواجوا    
است  دو بینا است  اجسان قوام جایافتوه، ج وا  واجود ییتوایا را     
درک کند  زیرا اجسان به دلیل ساختار مغزی و ذننا خود فقط 

وجوود  « دو»پیرامون خود را درک ما کند کوه  نن اما جهان 
جباشد، اجسان عاما ج وا  « دو»داشته باشد  چرا؟ برای ایش که  ا 

                                                 
  روح باد: جان حیواجا است  -١



 )مثنوی( احولمرد داستان 
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

5 

 

فه د  نرگزج ا  واجد زیبایا را بفه ود، م ور   را ب« یک» واجد 
ایش که زشتا وجود داشته باشود  نرگوز ج وا  واجود خووب را      
بفه د، م ر ایش که بد وجود داشوته باشود و بور ن ویش قیواس،      
نرگز ج ا  واجد چیزی را بفه د، م ور ایوش کوه ضود آن چیوز      
وجود داشته باشد  زیرا اجسان با بصیرت و گرفتار حواس فقط 

 ه مقایسه و قیاس است که جهان را ما فه د از را
ییا از مصیبت بار ریش جتایج دوبینا و  عصب کوور،  
خشم و شهوت است  شوهوت یعنوا میول شودید بوه خواسوتش        

از بدو  ولود در  « خواست»ایش «  ما خواند»اجسان بطور مداوم 
او وجود دارد  بوا ایوش  فواوت کوه در نوردوره ای از زجودگا       

در دوران کودکا « خواست»ییر ما کند   غ« خواست»موضوع 
به صورت اسباب بازی نای کودکاجه و در بزرگا، به صوورت  
اسووباب بووازی نووای بزرگسووالا )ماجنوود مقووام، شووهرت، جوونس  
مخووال ، ثووروت بووی  از احتیووا( و لیووره(  ا ووا مووا کنوود و  

 روزگار اجسان جاآگاه را  یره و  ار ما سازد  
بوه  « خواسوت »فاجعه زماجا شدت ما گیورد کوه ایوش    

ما شود  یعنا مقایسه ی خود با دی ران  « قیاس» دریج ن راه 
ثروت مش، مقام مش، خاجواده ی مش، شیل و ش ایل مش، و     و 
ایش فرایند، اسباب خشم )به سبب ک تر از دی ری داشتش( و یا 
منیت )به سبب بی  از دی ران داشتش( را فرانم ما سازد  ایوش  
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و لوچا رواجا را افزای  ما دند  ایش مقایسه است که دوبینا 
 است که مولوی در ادامه ی ن یش داستان ما گوید:

 خشم و شهوت مرد را احَوَل کند 
 1زاستقامت، روح را مُبدَل کند

١/٣٣٣ 
مولوی ما گوید: اجسان به قوام رسیده و آگاه، جیوازی  
به مقایسه جدارد  زیورا از زجودان حوس نوای خوود رنوا شوده و        

سا را به جییا درک موا کنود  پوس بوه عقیوده ی      دجیای فراح
مولوی  نها وقتا ما  واجیم دجیای فراحسا را درک کنویم کوه   
متر و مقیاس فهم ما فقط حواس جباشد  ایوش اسوت کوه  وصویه      

 ما کند :
  2پنبه اجدر گوش حس دُون کنید

 بند حس از چشمِ خود بیرون کنید 
 پنبه ی آن گوش سِرّ، گوش سَر است 

 د ایش کَر، آن با ش کَر است  ا ج رد
 با حس و با گوش و با فیرت شوید 

 را بشنوید 1 ا خطاب ارجعا

                                                 
مُبدل: دگرگون شده،  غییر یافته  بنابرایش، خشم و شهوت اجسان را گرفتاری  -١

لوچا در شناخت جهان ما کند و به ییتایا ج ا رسد و اگر ایش   ایل به خشم 
 یافتش سالمت روان اجسان ما گردد و شهوت ادامه یابد، موجب  غییر 

 پنبه درگوش کردن اصطالحاً به معنا بستش گوش و جشنیدن است  -٢
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١/٥٦٦ 
و در   اما مثنوی، مولوی ایش نشدار را حتا گاه بوا  
جاسزا بوه اجسوان موا دنود کوه درک مبتنوا بور حوواس، درک         

 حیواجا است:
 راه حس راه خران است ای سوار 
 ای خران را  و مزاحم، شرم دار 

٢/٤٨ 
*** 

 
 

 

 

 

                                                                                     
ای »سوره فار در قرآن ماید:  ٢٨و  ٢٧ارجعا: بازگرد  برگرفته از آیه ی  -١

 ا نن اما که حس و اجدیشه « جفس آرام یافته، باز گرد به سوی پروردگارت   
ا است(، رنا جینا، به سوی خدا بازجخوانا گشت و به را )که ابزار امور ایش دجی

 لقای ح رت حق جخوانا رسید 


