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جان شورِ تلخ ،پیش تیغ بَر
جانِ چون دریای شیرین را بخر
٢٢٤٢/١

داستان مرد اعرابی 1و خلیفه
( دفتر اول  -از بیت ) ٢٢٤٤

در گذشته های دور ،خلیفه ای می زیست کهه «حهات
طایی» با همه ی سخاوتش ،به بخشندگی و اکرام او نمی رسید.
فقر و نیازمندی را از میان برداشته بهود و دهدل و داد را براهرار
کرده بود .بخشش او اوم و نژاد و ملیت نمهی شهناخت .دهر ،
دج  ،رومی ،ترک و همه ی ابایل از کهان کهرم او برخهوردار
می شدند.
در زمان چنین خلیفه ای ،زن و مردی ادرابی در یه
بادیه ی دوردست ،در نهایت تنگدسهتی زنهدگی مهی کردنهد.
شبی زن ادرابی با شوهر خود از اوضها سهخت زنهدگی شهان
می نالید:
کین همه فقر و جفا ما می کشی
جمله دالَ در خوشی ،ما ناخوشی
نانمان نی ،نان خورشمان درد و رَش
کوزه مان نه ،آبمان از دیده اش
 -١ادرابی :در باده ی نشین .در های شهر نشین را فقط «در » می نامند.
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جامه ی ما روز ،تا آفتا
شب نهالین 1و لحاف از ماهتا
٢٢٥٣/١
زندگی ما چنان آلوده به فقر است که روز هها آفتها
لباس ما است و شب ها ،زیر انداز و لحاف ما مهتها اسهت .از
بس گرسنه ای که ارص ماه را ارص نان می پنهداری و بهرای
گرفتن آن دست به آسمان دراز می کنی  .از بهس گرسهنه ایه
که اخالق و مروت را ه فراموش کرده ای و اگر مهمهانی بهه
ما روی بیاورد ،ممکن است شب هنگام ،لباسش را بدزدی .
واتی زن گله و شکایت از زندگی سخت و مستمندانه
را از حد گذراند ،مرد ادرابی به نصیحت او پرداخت و او را به
صبر و شکیبایی ددوت کرد:
شُوی گفتش چند جُویی دخل و کشت؟
خود چه ماند از دمر؟ افزونتر گذشت
داال اندر بیش و نقصان ننگرد
زآنکه هر دو همچو سیلی بگذرد
٢٢٨٨/١
چرا این ادر از کمبود های زندگی حرف می زنی؟

 -١نهالین  :تش

.
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همه چیز گذرا است ،ه دارایی و هه نهداری .ایهن هها ماننهد
سیلی می آیند و می گذرند .چیزی به آخر دمر ما نمانده  ،چرا
باید غ فردا را بخوری  .مگر نمی بینی که هزاران هزار حیوان،
بی آن که فکر فردا را بکنند ،رزق و روزی شهان ،بهدون ایهن
دور اندیشی ها می رسد؟ این پرنهدگان را ببهین کهه بهر شهاخه
ههای درختهان آواز و ترانههه سهر مههی دهنهد و بههه رزق و روزی
رسان ادتماد دارند .این همه غ و غصه که تو و امثال تو بهرای
رسیدن رزق و روزی دارید ،ناشی از این است که وجود رزق
رسان را نمی توانید بفهمید .این فکهر ههای ههراس آور ،ماننهد
گرد و غبار ،تمام وجودت را گرفته و مانند داس ،جوانهه ههای
امید را در تو درو می کند .گرفتار وسواس «این درسهت اسهت
یا آن؟» .شده ای .گرفتار «چه کن ؟» های طاات سهوز زنهدگی
شده ای:
این همه غ ها که اندر سینه هاست
از بخار و گَرد بود و باد ماست
این غَمان بیخ کن ،چون داس ماست
این چنین شد وآنچنان وسواس ماست
٢٢٩٦/١
مرد ادرابی مانند حکیمی دانا ،به نصیحت خهود ادامهه
داد که :تو همسر من هستی .همسهر بایهد هه ربی باشهد ،بایهد
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همراه باشد .من در زندگی انادت را پیشه ی خهود کهرده ام و
تو کامال در راه خالف این هستی و مرا سرزنش می کنی:
جُفت مایی ،جُفت باید ه صفت
تا برآید کار ها با مصلحت ...
من رَوَم سوی انادت دل اوی
تو چرا سوی شنادت 1می روی؟
٢٣٠٨/١
اما زن به او امان نداد و فریاد زد :ای حقه باز ریاکهار،
من گول این افسون سخنان تو را نمی خورم .تو خودخواهی و
نخههوت خههود را در االههب جمههالت اشههنو مههی پیچههی و مههی
خواهی من آن را ابول کن ؟ تو باید حال و کهار مها را ببینهی و
شرم کنی .این زندگی است که تهو بهرای فهراه کهرده ای؟ و
حاال از انادت برای حرف می زنی؟ تواز انادت چه می دانی؟
فقط نامش را شنیده ای و معنی آن را نمی فهمی .اگهر انهادتی
گفتههه شههده بههرای روا و روان اسههت ،و ادتههدال در بههرآوردن
خواهش ههای نفهس اسهت ،نهه بهرای زنهدگی روزمهره .چنهان
انادتی است که پیغمبر ما نامش را گنج گذاشته .اما انادت تهو
سراسر رنج است .حاال تو کهه مایهه ی رنهج روان مهن هسهتی،
برای الف می زنی که انادت پیشه کهرده ای .بعهد از ایهن مهرا
 -١شنادت :زشتی ،بدی.
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جفت خودت نخوان ،من جفت انصاف و مروت نه جفهت تهو
آدم دغلکار.
از انادت کی تو جان افروختی؟
از انادت ها تو نام آموختی
گفت پیغمبر :انادت چیست؟ گنج
گنج را تو وا نمی دانی ز رنج
این انادت نیست جز گنج روان
تومزن الف ،ای غ و رنج روان
تو مخوان جُفت،کمتر زن بَغَل
1
جُفت انصاف  ،نیَ جُفت دَغَل
٢٣٢٠/١
مرد ادرابی که حوصله اش سررفته بود ،بنای مشاجره
با او را گذاشت که :ای زن طما و نادان ،اگر من جههان را از
مروارید غلطان گرانبها پرکن  ،واتی اسمت تو نیست که از آن
ها بهره بگیری  ،تقصیر من چیست؟ و در آخر زن را تهدید بهه
طالق و جدایی کرد:
ترک جنو و رَه زنی ای زن بگو
ور نمی گویی ،به ترک من بگو ...
گر خَمُش کردی و ،گر نی آن کن
 -١بغل زدن :سرزنش کردن .دغل :نیرنگباز.
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که :همین دَم ،ترک خان و مان کن
٢٣٩١/١
زن ادرابی واتی دیهد شهوهرش غنهبناک و سهرکش
است و موضو طالق و جهدایی پهیش آمهده ،مثهل معمهول از
بزرگترین حربه ی زنانه خود استفاده کرد :گریهه و آنگهاه بهه
مالطفت به مرد گفت:
زن درآمد از طریق نیستی
1
گفت :من خاک شماام نَی سَتی
جس جان و هرچه هست آن توست
حک و فرمان ،جملگی ،فرمان توست
گر ز درویشی دل از صبر جَست
بهر خویش نیست ،آن بهر تو است
٢٣٩٥/١
من کهه بهرای خهودم چنهین درخواسهتی نکهردم .مهن
خاکپای تو هست  ،اگر صبر و ارار من از دست رفت ،به خهاطر
تو و راحتی تو است .تو همهواره داروی دردههای مهن بهودی،
من چگونه می توان ببین تو بینوا و بی چیز باشی.
تو مرا در درد ها بودی دوا
من نمی خواه که باشی بینوا
 -١نی :نه .سَتی :بانو ،خاتون .من خاک پای شما هست  ،نه ی
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جان و سر کز بهر خویش نیست این
از برای توست این ناله و حَنین
خویش من واهلل که بهر خویش تو
هر نَفَس خواهد که میرد پیش تو
٢٣٩٩/١
ای کاش جان تو (که همهه ی وجهود و روا و روانه
فدای آن باد) ،از ضمیر پنهان من آگاه بود که همه ی حرف به
خاطر راحتی و رضای تو است .با این همه وفا کهه بهه تهودارم،
واتی تو این حرفهای ناروا را به من می زنی ،من از جان خودم
بیزار می شوم ،که دلدارم در باره ی من چنین فکری می کنهد.
حال که تو صالا نمی دانی و نسبت به من اینطهور فکهر نهاروا
داری ،من خاک بر سر مال دنیا و طال و نقره می کهن و دیگهر
از آن دوری خواه کرد:
چون تو با من این چنین بودی به ظن
ه ز جان بیزار گشت  ،ه به تن
خاک را بر سی و زر کردی  ،چون
1
تو چنینی با من ،ای جان را سکون
٢٤٠٣ /١
من مطیع حک توام ،این این سر و کفن ،و این شمشیر.
 -١ای جان را سکون :ای آرامش بخش جان.
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من نه پیش تو ،شمشیر و کفن
می کَشَ پیش تو گردن را ،بزن
٢٤١٣/١
گریه ی زن واتی از حد گذشت ،از آن بارانِ دیده ی
محبو  ،برای بر دل آن مرد انادت پیشهه و بهی همتها ،جهیهد.
دلش لرزان شد و پشیمانی را با همه ی تلخی ،در خود احساس
کرد .با شرمساری به زن گفت:
مرد گفت :ای زن ،پشیمان می شوم
گر بُدم کافر ،مسلمان می شوم
من گُنَه کار تُو اَم ،رحمی بکن
بر مَکَن یکباریگی از بیخ و بُن
کافر پیر ار پشیمان می شود
چون که دذر آرد ،مسلمان می شود
٢٤٤٢/١
اکنون من به فرمان تو هست  ،تیغ فرمانت را از غهالف
بیرون بیاور و امر بفرما .هرچه فرمهایی ،بهی آن کهه بهه بهدی و
خوبی آن توجه کن  ،همان خواه کرد.
مرد گفت :اکنون گذشت از خالف
حک داری ،تیغ بر کش از غالف
هرچه گویی ،من تو را فرمان بَرَم
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آمدِ آن ننگرم

در بَد و نی
٢٦٤٣/١
زن با آن که خوشحال شد ،با کنجکاوی پرسهید :ایهن
حرف را به صداات می زنی یا حیله ای در کار تو است که بهه
سِرّ درون من پی ببری؟ مرد در صداات خود اس ها خورد و
سرانجام زن گفهت :یه خلیفهه ای در شههر بغهداد اسهت کهه
بخشش و سخای او مشهور خاص و دام شهده اسهت .اگهر نهزد
آن خلیفه بروی ،مهراد مها بهرآورده خواههد شهد .مهرد ادرابهی
گفت :بدون دلت و بهانه ای که نمی شود نهزد شهاه رفهت .زن
پاسخ داد :تو باید هدیه ای برای خلیفه ببهری و همهین بهانهه ی
مالاات تو با خلیفه باشد .بهترین هدیه همهین آ بهاران اسهت
که در گودال خانه ی ما جمع شده اسهت .یه کهوزه از ایهن
آ را پر کن و پیش شاه ببر و بگو گرچه خزانه ی پادشهاه پهر
از طال و جواهر است ،اما چنین آ نادری هرگز در آنجا پیدا
نمی شود .واتی چنین هدیه ی گرانبهایی را نزد شاهنشاه بردی،
اطعاً خریدارش خواهد شد .مرد به هوش زن آفرین گفت و بها
غرور و افتخار گفت :درست است ،چه کسی می توانهد چنهین
ارمغانی را برای خلیفه ببرد؟ امها آن هها نمهی دانسهتند کهه آ
دجله از کنار بغداد می گذرد .رودخانه ای که پهر از کشهتی و
ماهی است .مرد ،خوشحال و شادمان ،از زن خواست کوزه را
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از آ باران پر کند و آن را در نمدی بپیچد که در راه نشکند.
مرد ادرابی آنگاه کوزه ی پهر آ ِ گهودالِ پیچیهده در نمهد را
برداشت و با ترس و لهرز ازدزدان و شکسهتن کهوزه ،روانهه ی
بغداد شد .از آن طرف زن نیز نذر و نیازهها مهی کهرد کهه ایهن
کوزه سال به دست خلیفه برسد.
سرانجام بر اثر مراابت های سخت مرد و ددا و نهذر و
نیازهای زن،کوزه ی آ به بغداد(دارالخالفه) رسید.
از دداهای زن و زاری او
وز غ مَرد و گرانباریِّ 1او
سال از دزدان و از آسیب سنو
بُرد تا دارالخالفه ،2بی درنو
٢٧٣٥/١
واتی به بارگاه خلیفه رسید ،درگاهی دید شکوهمندو
سرشار از نعمت .مردمان نیازمند بیشماری برآن درگهاه ،چشه
بههه راه رسههیدن انعههام خلیفههه بودنههد .بخشههش خلیفههه کههه ماننههد
خورشید و باران هر لحظه به نیازمندان می رسید ،هیچ تفهاوتی
بین کافر یا مؤمن ،زشت یا زیبا نمی گذاشهت .همهه یکسهان از
دطاهای خلیفه بهره مند می شدند.
 -١گرانباری :اینجا به معنی مراابت آمده است.
 -٢دارالخالفه :مرکز خالفت .پایتخت خلفا.
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دید درگاهی پُراز انعام ها
اهل حاجت گستریده دام ها
دمبدم هر سوی ،صاحب حاجتی
یافته زآن دَر دطا و خلعتی
بهر گَبر و مؤمن و زیبا و زشت
1
همچو خورشید و مَطَر ،بل چون بهشت
٢٧٣٧/١
واتی مهرد ادرابهی بهه آن بارگهاه بخشهش و سهخاوت
رسید ،دربانان بهه اسهتقبال او آمدنهد و بهر او گهال پاشهیدند.
پرسیدند :ای در بزرگوار ،از کجها مهی آیهی؟ مهرد ادرابهی،
شیفته ی از دظمت آن بارگاه ،گفت  :بزرگی من در این است
که به درگاه خلیفه رسیده ام .مهن غهریب و از دیهاری دور ،بهه
امید لطف خلیفه ،که آوازه ی او همه جای دنیها را فهرا گرفتهه
است ،آمده ام.
من غریب  ،از بیابان آمدم
بر امید لطف سلطان آمدم
بوی لطف او ،بیابان ها گرفت
ذرّه های ریو ه جان ها گرفت
٢٧٨٢/١
 -١گبر :اینجا یعنی کافر .مَطَر :باران.
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آنگاه کوزه ی آ را پیش آن ها گذاشت وگفت:
گفت :این هَدیه بدان سلطان بَرید
1
سائل شه را ز حاجت وا خرید
آ شیرین و سبوی سبز نو
2
زآ بارانی که جمع آمد به گَو
٢٨١٦/١
دربانان که از آن هدیه ی ناچیزخنده شان گرفته بهود،
آن را پذیرفتند .زیرا که لطف پادشاه خو و آگاه در همه ی
ارکان دولت و ملت اثر گذارده بود .هنگامی که خلیفهه هدیهه
ی مرد ادرابی را دید ،و شرا حال او را شهنید ،دسهتور داد آن
کوزه را پر از طال کنند و افزون بر این ها دطایای دیگری نیهز
به او بخشید .خلیفه به دربانان گفت :این کوزه را به اوبدهید اما
واتی خواست از بغهداد بهرود ،او را کهه از راه خشهکی آمهده،
سههوار کشههتی کنیههد و از راه دجلههه بههه دیههار او برسههانید .واتههی
ادرابی ،به کشتی نشست و آ روان دجله را دید ،از شرم خ
شد و به سجده افتاد و از کرم آن شاه بخشنده و مهربان شگفت
زده شد .و باخود می گفت :دجیب تر این کهه آن آ نهاگوار

 -١سائل :سؤال کننده ،درخواست کننده .سائل شه را ز حاجت وا خرید :در
خواست مرا به شاه برسانید و بر آورده سازید.
 -٢گو :گودال.
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را که نزد او مانند سکه ی تقلبی بود ،از مهن پهذیرفت و بجهای
آن مرا در دریای بخشش و رحمت خود غرق کرد.
چون به کشتی در نشست و دجله دید
سجده می کرد از حیا و می خمید
کای دجب لطف ،آن شه وَهّا  1را
وین دجب تر کو سِتَد آن آ را
چون پذیرفت از من آن دریای جود
این چنین نقد دغل 2را زود زود؟
٢٨٥٧/١
***
داستان اعرابی و خلیفه
شرح مختصر نماد ها و رمز ها

موالنا در این داستان ،بحث های مختلف و متفاوتی را
ذکر می کند که بیان همه ی آن ها ممکن نیست .بهدین لحها
فقط از ی دیدگاه معین این داستان توضیح داده می شود.
مولوی در داستان ابل (پیرچنگی) به مبحث سهخاوت
رسید و با همین بحث آن را پایان بخشید.
آن دِرَم دادن ،سَخی را الیق است
 -١وهّا  :بسیار بخشنده.
 -٢نقد دغل :سکه ی تقلبی.
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جان سپردن ،خود سَخای داشق است...1
جان شورِ تلخ ،پیش تیغ بَر
2
جانِ چون دریای شیرین را بخر
ور نمی توانی شدن زین آستان
باری از من گوش دار این داستان
٢٢٣٥/١
داشق حق ،نه فقط مال خود را در راه خدا می بخشد،
بلکه جان شور و تلخ خود را نیز در پیشگاه حنرت حق اربانی
می کند .و خداوند همان آ شور را به آبهی شهیرین و گهوارا
مبدل می سازد .با این مقدمه ،مولهوی پلهی مهی زنهد بهه همهین
داستان «ادرابی و خلیفه» و در ادامه ،آن را نقل می کند.
در این داستان پنج دامل نقش دارند :مرد ادرابهی ،زن
ادرابهههی ،خلیفهههه ،آ شهههورگودال و کهههوزه ی آ  .تمهههامی
شخصیت ها و دوامل سازنده ی این داستان در وجود همهه ی
ما هست .بنابراین گمان نکنی که فقط شرا حال دیگران است
و به ما مربوط نمی شود:
 -١بخشیدن مال و منال به نیازمندان ،شایسته ی آدم های سخاوتمند است ،اما
بخشندگی در داشقان ،اربانی کردن جان در راه معشوق است.
 -٢جان شور و تلخ :کنایه است از جان آلوده به هوای و هوس .زیر تیغ بردن:
اربانی کردن .دریای شیرین :مقصود واالیش انسان به درجات باالی حیات
روحانی است.
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حاش هلل 1این حکایت نیست ،هین
نقد حال ما و توست ،این خوش ببین
٢٩٠٠/١
هر ی از این پنج نماد را خود مولوی در جاهایی از
همین داستان این گونه توضیح می دهد:
ماجرای این زن و مرد ،ماجرای نفس و دقل است که
وجودشان برای هر انسان ،چه انسهان خهو و چهه بهد ،الزم و
ضروری اند .زن ،نماد نفس خواهنده است و مرد سمبل دقل.
ماجرای مرد و زن افتاد نقل
آن ،مثال نفس خود می دان و دقل
این زن و مردی که نفس است و خرد
نی بایست است بهر نی و بد
٢٦١٧/١
این دو پدیده ،در این جهان خاکی ما شبانه روز ،مدام
در حال جنو و تناد هستند .نفس (زن) همواره در اندیشهه و
بی حوایج زندگی ،یعنی آ و نان و سفره گسهترده و مقهام و
شهرت است .نفس کارش این است که این ضروریات زندگی
را به هر ترتیبی که باشد کسب کند .گاهی با ادرت و سروری
و گاه بطور حقیرانه و خاکی شدن در مقابل اهدرت .همهانطور
 -١حاش هلل :پناه بر خدا.
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کههه زن ادرابههی ابتههدا بهها اههدرت و پرخاشههگری و سههپس بهها
خاکساری و حقارت از شوهرش خواست نزد خلیفه برود.
وین دو بایسته ،در این خاکی سرا
روز و شب در جنو و اندر ماجرا
زن همی خواهد حَویج خانقاه
1
یعنی آ ِ رُو و نان و خوان و جاه
نفس ،همچون زن ،پی چاره گری
2
گاه خاکی ،گاه جُوید سَروَری
٢٦١٩/١
اما مرد در این داستان ،نماد دقهل اسهت .نهه آن دقهل
جزوی که به توصیه ی مولوی باید آن را رها کرد .بلکه دقلهی
که نماد معنویت انسهان .همهان کهه مهدام فکهر و ذکهرش خهدا
است.
دقل ،خود زین فکر ها آگاه نیست
در دماغش جُز غ اهلل نیست
 -١حویج :نیازمندی های خانه (خانقاه) و زندگی .جمع حویج ،حوایج است.
آ رو :آبرو ،ادتبار  ،سرافرازی.
 -٢توجه دارید که این مرد و زن ،نماینده ی مرد و زن های وااعی نیستند بلکه
به دنوان سمبل از این دوامل بهره گرفته شده است .به زودی خواهی دید که از
نظر مولوی ،زنان وااعی (یعنی همین زنان پیرامون ما) ،تا چه حد واال هستند.
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٢٦٢٢/١
این دو ،برای ادامهه ی حیهات انسهان الزم و ضهروری
هستند .نفهس (زن) نیهاز هها و امکانهات مهادی و جسهمی مها را
فراه می سازد و دقل (مرد) نیاز های معنوی ما را ممکن مهی
کند .انسان متعادل کسی است کهه ایهن دو گهرایش را متعهادل
نگاه دارد.
سومین دامل این داستان «خلیفه» است .مولوی خهود،
خلیفه را این گونه معرفی می کند:
لطف شاهنشاهِ جان بی وطن
چون اثر کرده ست اند کُلّ تن
٢٨٢٥/١
شاهنشاهی که بی وطن است .مکان ندارد .در المکان
است .همان که در همه ی جس انسان حنور دارد .همان اادر
متعال که بخشنده است و به همه ی اجزای دال  ،از جمله همه
انسان ها ،فارغ از رنو ،نژاد و ملیت و دین و ...توجه دارد .تهو
هرگونه می خواهی باش،نور مهر حنرت حق ،مانند خورشید،
بر تو خواهد تابید .چرا که دشق او بدون اید و شرط است:
ه دج  ،ه رُوم ،ه ترک و در
مانده از جود و سخایش در دجب
آ حیوان بود و دریای کرم
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زنده گشته ه در زو ،ه دج
٢٢٥٠/١
چهارمین دامهل« ،کهوزه» و پنجمهین «آ » اسهت .در
مورد این دو دامل اخیر ،خود مولهوی ایهن گونهه توضهیح مهی
دهد :
چیست آن کوزه؟ تن محصور ما
اندر او آ حواس شور ما
٢٧٠٨/١
کوزه ،همین بدن و جس محدود ما است که پنج لوله
دارد ،به نام حس های پنجگانه ی ما .ما از طریق این پنج لولهه،
آ را از بیرون به درون و از درون به بیرون می فرستی .
کوزه ای با پنج لوله ی پنج حس
پاک دار این آ را از هر نجس
٢٧١٠/١
آ  ،نماد همان آگاهی و دانستنی هایی اسهت کهه از
طریق این لوله هها (حهواس) بهه درون مها مهی آینهد و مها را از
پیرامونمان آگاه می کنند .همین آگاهی بادهث شهناخت مها از
جهان بیرون از ما می شود .ما نیز از همهین راه آنچهه را کهه در
درون این کوزه است ،به بیرون از خود منتقل می کنی .
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مولوی با این مثال ساده می گوید که اگر آ تهازه و
پاک به درون کوزه ی ما برسهد ،روا و روان مها را سرشهار از
تازگی و صفا می کند .اما دریغا که اغلهب مهردم ،آ کهنهه
را ،که در گودال کهویر خشه و حقیهر آنهان اهرن هها اسهت
مانده ،تازه می پندارند و شگفتا که آن را با غهرور بهه دیگهران
درضه می کنند .آگاهی و ارزش های کهنه ارن های پیش را،
حق و حقیقت می پندارنهد و حاضهر نیسهتند از آن کهنهه هها و
فرسوده ها دست بکشند و کوزه ی وجود خود را از آ تهازه
و گوارای ارزش های نو ،پر کننهد .خهود مولهوی نهوگرایی را
اصهل تکامههل مهی دانسههت و نوبههت خهود را نوبههت فههروریختن
کهنگی می نامید:
نوبت کهنه فروشان درگذشت
نوفروشانی و این بازار ما ست
غزلیات شمس ٤٤٦٠/١
اکنون این پرسش مطرا است که چه چیهز در انسهان
بیشههتر نگهدارنههده کهنگههی اسههت؟ نفههس نفههس چههون دشههمن
تکامل است ،نه تنها نمی تواند با نو موافق باشهد بلکهه کهنهه را
دین نو می پندارد و به آن ایمان دارد .این است که زن ادرابهی
(نفس) به مرد پیشنهاد می کند ،آ گودال را برای خلیفه ببرد.
مههرد (دقههل) کههه این ه بهها خاکسههاری و گریههه ی زن ،ماننههد
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حنرت آدم ،گرفتار حوا (نفس) شده ،این را می پهذیرد .و بهه
همان راهی می رود که در داستان آفرینش آمده است .بها ایهن
تفاوت که اینجا نفس او را به سوی آفریدگار می فرستد .چرا؟
مگر نه این که نفس دشمن دبادت و نزدیکی به خدا است؟
وااعیت این است که برای نفس حتی گرایش به خدا،
برای این است که «خهود» خهود را پهروار کنهد .بهرای ارضهای
غرایز است .برای او دبادت به خدا اگر پاداشی از خلیفه نداشته
باشد ،بی ارزش اسهت .نتیجهه ی دبهادت بهه خهدا بایهد تشهفی
انگیزه های او باشد .پیرامون خود را بنگری  .میلیهون هها انسهان
«مؤمن» را می بینی که اصد از دبادت آنان ،آشهکارا یها پنههان
دستیابی به امیال دنیوی است .دداهاشان کسب ثروت ،شهرت،
لذت است که غذای نفس است.
این است که مهرد توصهیه زن را مهی پهذیرد و بها آ
شور و تلخ به سوی خلیفه بغداد می رود .اما آنجا پهی مهی بهرد
که نفس تا چه حد او را گمراه کرده و نتیجه این که به آگاهی
حقیقی می رسهد .جالهب اسهت کهه مولهوی از سرنوشهت زن،
دیگر بحثی نمی کند .زیرا نفهس بایهد همچنهان وجهود داشهته
باشد که جنو تکامل جریان یابد .بدون نفس ،و «جهاد اکبهر»
با او ،تکامل ممکن نمی شود .
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اما این تصویری که مولوی و دیگر دارفان از زن ارائه
داده اند ،نشهانه ی تحقیهر زن نیسهت .در همهین داسهتان موالنها
نظری کامالً متفاوت در مورد زن دارد .زمان او زمهان سهت بهر
زنان بود .زنان مانند مل و اموال در مالکیت مرد بودند و مرد
به هر نحوی که می خواست می توانست بها او رفتهار کنهد .در
زمانی که تاریکی تاریخ بر همه بویژه بر زن حکومت می کرد،
مولهوی ،بهها شهههامت ،در اواسههط همهین داسههتان ،آنجهها کههه زن
ادرابی گریه می کند ،به صراحت مقام زن را از مرد نیهز بهاالتر
می شناسد و می گوید:
چون پی یَسکُن اِلَیهاش آفرید
کی توانَد آدم از حوا برید
٢٤٢٦/١
«یَسههکُن اِلَیههها» برگرفتههه از آیههه ی  ١٨٩از سههوره ی
ادراف در ارآن مجید است که می فرماید« :هُوَ اَلَّهذی خَلَقَکُه
مِن نَفسِ واحِدَه وَ جَعَلَ مِنها زَوجَهها لِیَسهکُنَ اِلَیهها« .»...اوسهت
خههدایی کههه همههه ی شههما را از یهه تههن آفریههد و او نیههز
همسرش(حوا = زن) را بنا نهاد تا به او آرام گیرد .».در تفسهیر
این آیه اکثراً گفته می شود که :کسی که آرامش مهی بخشهد،
خود می باید آرام و پاکدل باشهد .آرام بهودن اهدرتی مهی
خواهد کهه از نظهر خهدا زن واجهد آن اسهت .پهس زن از مهرد
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ادرتمند تر است .با چنین مقامی که زن دارد ،مرد چگونه مهی
تواند بدون زن زیست کند؟ مولوی در ادامهه از اهول حنهرت
رسول اکرم در مورد زن می گوید:
پر تو حق است آن ،معشوق نیست
خالق است آن ،گوییا مخلوق نیست
٢٤٣٧/١
زن برخالف تصهور دامهه معشهوق و ارضها کننهده ی
غرایز مرد نیست .بلکه او پرتهوی اسهت از نهور و جمهال خهدا.
گویی خود زن خالق است نه مخلوق.
پر تو حق است آن ،معشوق نیست
خالق است آن  ،گوییا مخلوق نیست
«موالنا در ایهن ابیهات ،اهمیهت زن را در صهفت مههر
آمیز و داطفی او می داند کهه ترجمهان صهفت رحمهت الههی
است ،نه جنبه های جسمی و جنسی او .اگر مهردی جنبهه ههای
دههاطفی و احساسههات لطیههف زنههان را درک کنههد ،اطعهاً از آن
1
طریق به حق و حقیقت راه پیدا می کند .چنانکهه «ابهن دربهی»
نیز در فصّ بیست و هفت (فهصّ محمهدی) از کتها فصهوص
الحک  ،زن را واالترین مظهر خدا می دانهد و وصهلت بها او را
 -١محیی الدین ابن العربی اندلسی (اسپانیایی) از بزرگان متصوفه اسالم (وفات
 ٦٣٧هجری) است .وی معتقد به وحدت وجود بود .از تألیفات مه او :فتوحات
المکیه و فصوص الحک و  ...است.
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داستان مرد اعرابی و خلیفه (مثنوی)
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

همطراز بااتحاد داشقانه با خدا می شمرد ...بهر اسهاس نظهر ابهن
دربی که بسیاری از شارحان مثنوی بدان استناد جسته اند ،مهرد
فقط جنبه ی فادلی دارد .بدان سبب که مرد زن را بهاردار مهی
کند .اما زن ه جنبه ی فعل پذیری (انفعالی) دارد و هه جنبهه
فادلی .از آن رو که ه از مرد نطفه مهی پهذیرد و هه نطفهه را
1
می پروراند و آن را به انسان کامل مبدل می کند».
در مثنوی ابیاتی ه در ذَمّ زن هست ،ولی آن ها نظهر
شخص مولوی نمی تواند باشد ،بلکه نقل اول است از اشریون
و دامه .نهایت این که مولوی با ابزار زمان خود کار می کرد و
می بایست نظریات خود را در االب همهان ابهزار ههای شهناخته
شده ی زمان خود بیان کند.
***

 -١شرا جامع مثنوی معنوی  -کری زمانی  -جلد اول  -صفحه ی ٧٢٦
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