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 جمله ما و من به پیش او نهید 
 مُلک، مُلک اوست، مُلک او را دهید 

١/٣١٣٨ 

 داستان گرگ و روباه در خدمت شیر
 ( ٣٠١٣از بیت  -) دفتر اول 

 
شیری برای صید به کوهسار رفت. گرر  و روبراه    

برای خرود نگیر    همراه او بودند. گرچه شیر، بودن با آن ها را 
م  دانسرت، از سرر بگرگرواری و اکرراذ، پر کرفت کره آن هرا        
همراهش باشگد. شیر در آن کوه کک گراو کروه ، کرک بُرگ و     

 کک خرگوش فربه شکار کرد. 
 1گاو کوه  و بُگ و خرگوش زَفت
 کافتگد و کار اکشان پیش رفت

١/٣٠٢٣  
وقت  شکار ها را با زحمت بسیار به بیشره ی شریر مر     

گر  و روباه در اکرن فکرر خروش  بودنرد کره از اکرن        بردند،
شکار ها سهم قابل مالحظه ای به آنان خواهرد رسرید. شریر بره     
فراست فکر آنان را خواند ول  چیگی به آنان نیفت. اما در دل 
گفت: ای گدا های خسیس، چگان سرگاک  بره شرما بردهم کره      
عبرت بییرکد. بره زودی خواهیرد دکرد کره جهران را چگران از        

                                                 
١

 زَفت: بگر ، فربه. -



 )مثنوی( گرگ و روباه در خدمت شیرداستان 
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

3 

 

نگگ وجودتان پاک خواهم کرد که داستان آن جراودان براق    
بماند. وقت  به بیشه رسیدند، شیر گفت:  ای گر ! بجرای مرن   
اکن شکار ها را با عدل و انصاف قسمت کن ترا برر همره ی مرا     

 اصل و فطرت تو معلوذ شود:
گر  گفت: ای پادشراه جگیرل و صر،را، اکرن گراو      

بگرگرواری. آن بُرگ    وحش  بگر   به تو م  رسدکه بگرگر  و 
که متوسط و میان حال است، قسمت مرن  و خرگروش هرم بره     

 کوچکترکن فرد اکن گروه، کعگ  روباه م  رسد. 
شیر غرکد و گفت: ای گر  نابکار، چره گفتر ت ترو    

مرن و  »چطور جرأت کردی که وقت  من اکگجا هستم موضرو   
را پیش بکش ت پیش شیر، گر  چه سی  باشد که اصرال   « ما

 را ببیگد و اظهار وجود کگدت  خودش
بعد گفت: بیا جلو ببیگم. وقت  گر  جلو آمد، شیر با 

 نمانَد:« دوک »و « دوسری»پگجه ای، سَرِ او را کگد تا 
 گر  را بر کگد سَر آن سرفراز

 تا نمانَد دو سری و امتیاز 
١/٣١٠٢ 
و گفررت: وقترر  وجررود مرررا دکرردی و خررود را از کرراد  

ت. آنیراه شریر رو بره روبراه کررد و      نبردی، سگای تو مر  اس
 گفت: اکن شکار ها را تقسیم کن. روباه فورا : 



 )مثنوی( گرگ و روباه در خدمت شیرداستان 
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

4 

 

  1سجده کرد و گفت: اکن گاو سَمین
 چاشت خوردت باشد ای شاه گُگکن 

 وکن بُگ از بهرِ میانِ روز را 
 باشد شَهِ پیروز را  2کَخگی 

 وآن دگر خرگوش، بهر شاذ هم 
 اکن شاه با لطف و کرذ  3شبچَره ی

١/٣١٠٥    
ای پادشاه بگرگوار، اکن گاو فربه مخصرو  صرب،انه    
شما، آن بُگ هم برای کرک وعرده غر ای سراده ناهرار ح ررت       
سلطان و آن خرگوش هرم بررای شراذ و شربچره ی آن پادشراه      

 بخشگده و مهربان.
شیر که از اکن جواب روباه خیل  خوشش آمده برود،  

روزان اسرت.  گفت: ای روباه، به راست  آتش عدل و داد ترو فر  
بیو اکن ن،وه  تقسیم کردن را از چه کسر  آمروخت ت  روبراه    
بالفاصررله پاسررد داد: ای پادشرراه گیترر ، ازسرنوشررت مرگبررار   

 گر . شیر که شاد و بانشاط شده بود: 
 گفت: چون در عشق ما گشت  گرو 

 هر سه را برگیر و بستان و برو 

                                                 
 سَمین: چاق. -١
 کَخگب : آبیوشت.  -٢
 شبچره: خوردن آجیل و شیرکگ  بعد از شاذ. -٣
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 روبها، چون جملی  ما را شدی 
 شدی ...« ما»چونت آزارکمت چون تو

 چون گرفت  عبرت از گر  دَن 
 پس تو روبه نیست ، شیر مگ  

١/٣١١٠ 
خود را رها کرردی، پرس   « من»حال که در مقابل من، 

دکیر خود من  شده ای. در اکن حال چطور ترا بیازارذ که اگر 
را آزرده اذ. زکرا از هگیام  کره از گرر  پسرت    « من»بیازارذ،

 باه نیست ، تو خود شیر هست .فطرت عبرت گرفته ای دکیر رو
روباه گفرت: شرکر و سر اه کره ح ررت شریر، اول       
گر  را مأمور تقسیم کرد، اگر من اول بودذ، همان بالک  سر 

 من م  آمد که بر سر گر  آمد. 
*** 

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 
کوب  مرد قگوکگ ( سخن مولوی در داستان پیش )خال

به آنجا رسید که دالک به مرد قگوکگ  گفت: تو برای رسریدن  
به خال شیر )ح رت حق( باکد درد و رنج را ت،مل کگ . باکرد  
سخن پیر را، حت  سخت و درشت باشد، آوکگه ی گوش خود 
قرار ده  و ممگون او باش  که در صدد زدودن زنیار های دل 

لیم ح رت حق است. تسلیم،کعگ  خرود را  تو است. زکرا او تس
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رهاکردن، همه او شدن، در او سروختن و فگراا اش شردن.  اکرن     
است معگ  تسلیم. اسالذ نیگ چگین است. مسلمان به نراذ نیسرت.   
مسلمان حقیق  کس  است که خود را تسلیم خدا کرده اسرت.  

ک  را رها «ما»و « من»هست  مجازی خود را سوزانده است. اکن 
ه، غرق درکای او شده است.مولوی از قول دالک بره مررد   کرد

قگوکگ  م  گوکد: اما ترو چگرین نیسرت ، ترو هگروز گرفترار اکرن        
کر  هسرت  و همره ی خرابر      «ما»و  « من»دوک  هست . گرفتار 
 است. تو هگوز تسلیم نشده ای. « دو»کار  تو نیگ از اکن 

 گر هم  خواه  که بفروزی چو روز
 را بسوزهست  همچون شب خود 

 هست  ات در هست آن هست  نواز
 1همچو مس در کیمیا اَندر گُداز

 سخت کردست  دو دست « ما»و « من»در 
  2هست اکن جمله خراب  از دو هست

١/٣٠١٠ 
اکگجا است که ظاهرا  مولوی به کاد همین داستان شیر و 

 گر  و روباه م  افتد و در ادامه، اکن را نقل م  کگد.

                                                 
هست  نواز: ح رت حق، خدا. مس وجودت را در کیمیای واجب الوجود  -١

 بسوزان و طالی ناب شو.
چسبیده ای. تمام  ناهگجاری های)خراب  های( « ما»و « من»دو دست  به اکن  -٢

)دوک ( در تو است. کعگ  همین نیرش « دوهست» تو ناش  ازهمین  وجود
 دوک  به جهان.
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لوی، دو مگظور کرامال  آشرکار دارد.   در اکن داستان مو
شیر نماد تجل  ح رت حق است و گر  مظهر آنان که هگوز 
اسیر دوک  هستگد و به ککتاک  نرسیده اند و روبراه نشران انسران    
هاک  که گرچه در آغاز به راه خطا م  روند، از تجربه ها پگرد  
م  گیرند. مولوی م  گوکد: برای رسیدن به سعادت معگروی و  

فکر، باکد دو بیگ  را که ماکه ی همه ی گرفتاری انسان  آرامش
است رها کرد. با هست  کک  شد. باکرد در خرود چیرگی ندکرد.     

 )خدا( است، مال اوست. « او»زکرا ما هر چه دارکم، از 
 به پیش او نهید « من»و « ما»جمله 

 مُلک، مُلک اوست، مُلک او را دهید 
 چون فقیرآکید اندر راه راست 

 1صید شیر، خود آن شماستشیر و 
١/٣١٣٨ 

مگظور دوذ را قطعا  حده زده اکد و آن اکن که انسران  
 برای زندگ  باکد از تجربیات دکیران بهره بییرد. 

 عاقل آن باشد که گیرد عبرت از 
 ... 2مر  کاران در بالی مُ،تَرَز

 تا که ما از حال آن گرگان پیش 

                                                 
است. اما « من»ما بگرگترکن داراک  ما است. همه ی تالش ما برای حفظ « من» -١

« فقیر»خود را رها کردکد و « من»اگر اکن بگر  ترکن داراک  وجود خود کعگ  
  شدکد، هم  خود  شیر م  شوکد  و هم صیاد شیر.

 بالی مُ،تَرَز: بالی حتم . بالک  که نم  توان از وقو  آن جلوگیری کرد.  -٢
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 همچو روبه پاه خود دارکم بیش 
١/٣١١٤ 

 


