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گفت :حق استت ،بزن دستت رسید
این سزای آن که از یاران بُرید
٢٢١١/٢

داستان باغبان  ،صوفی  ،فقیه و سید
( دفتر دوم از بیت ) ٢١٦٧

باغبانی وارد باغ خود شد ،دید سه مرد مانند دزدان در
باغ او هستند .یکی از آن ها فقیه و شریعتمدار بود دیگری خود
را سیید اودد ییممبیر معرفیی کیرد و سیومی ًیاهراش درویی

و

صوفی بود .باغبان با خود فکرکرد :من به تنهایی قادر نیسیت بیا
این سه مرد مقابله کن و از باغ بیرونشان بران  .بهتیرین را ایین
است که ایین هیا را از هی

یدا کین و حسیاد هیر کیدام را

داگانه برس .
به این اندیشه ،حیله ای به خاطرش رسیید .ییر رفیت
نزد آن ها وگفیت :بیه بیه ،ریه روز فرخنید ای ،ریه مهمانیان
محترم و بزرگواری .شما مهمان من هستید .این طوری کیه بید
است .بعد رو کرد به صوفی و گفت :خانه ام انتهای همیین بیاغ
است .بهتر است تو به خانه ام بروی و گلیمی از آنجا بیاوری تا
همه بهتر استراحت کنید .وقتی صوفی رفت ،به فقیه گفیت :ای
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مرد بزرگوار ،تو یک فقیه عالیقدر هستی .ما به فتوای بی نظییر
تو است که نیان میی خیوری و از دانی

و علی تیو بهیر میی

گیری  .این دیگری ه سید اودد ییممبر است .از دولتی سر او
است که برکت و نعمت به ما می رسد .در حقیقیت او شیهزاد
است و بر من دزم است که به شما دو نفر خدمت کن .
ما به فتوای تو نانی می خوری
ما به یرّ دان

تو می یری

وین دگر شهزاد و سلطان ماست
سیّد است ،از خاندان مصطفاست
٢١٧٥/٢
اما نمی دان این صوفی شکمبار ره صییمه ای اسیت
که خود را میان شما بزرگواران و سروران امعه ا زد  .وقتی
آمد ،به من ا از بدهید او را ادد کن و از باغ بیرون بیاندازم
تا شما سروران من دراین بیاغ ،کیه قابیم شیما را نیدارد ،ییک
هفته ای استراحت کنید و لذت دنیا را ببرید.
باغبییان رنییان آن دو را وسوسییه کییرد کییه از صییوفی
بریدند .وقتی صوفی آمد ،باغبان با رود بر او تاخت و گفت:
ای سگ کثیف ،آیا صوفی باید بیی ییروا و بیدون ا یاز وارد
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باغ مردم بشود؟ از کدام شیخ و ییر رنین درسی به تو رسیید ؟
از ُنید یا از بایزیید؟ و همیرا آن بیا ریود بیر سیرو صیورت
صوفی می کوفت.
گفت :ای سگ ،صوفیی باشد که تیز

1

اندر آیی باغ ما تو از ستیز؟
این ُنَیدت ر نمود و بایزید

2

از کدامین شیخ و ییرت این رسید؟
کوفت صوفی را ،رو تنها یافت
نی کُشت

کرد و ،سر بشکافت

٢١٨٢/٢
صوفی که سرش شکافته بود و نیمه ان

باقی ماند

بود روی به دو رفیق خود کرد و گفت :من که گرفتار این بلیه
شد ام و از من گذشت ،شیما در فکیر خیود باشیید .شیما میرا
بیگانه به شمار آوردید اما از این «قَلتَبیان» بیگانیه تیر نیسیت  .بیه
زودی خواهیددید همین بال بر سر شما خواهد آمد.
 -١تیز :بی باک.
ُ -٢نَید :ابوالقاس بن محمد بن ُنَید ،عارف معروف و عالِ دینی ،متولد در
بمداد(.وفات ٢٩٧ :هجری در بمداد) است .او یکی از نخستین کسانی است که
دربار ی عل توحید سخن گفته است .بایزید :بایزید بسطامی از بزرگان صوفیه
در قرن سوم هجری است .او یکی از معتقدان وحدت و ود بود.
4

داستان باغبان  ،صوفی  ،فقیه و سید
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

گفت صوفی :آن ِ من بگذشت ،لیک
ای رفیقان ،یاس خود دارید نیک
مر مرا اغیار دانستید هان
نیست اغیار تر زین قَلتَبان

1

آنچه من خوردم ،شما را خوردنی است
وین رنین شربت زای هر دَنی 2است
این هان کو است و گفت و گوی تو
از صَدا ه باز آید سوی تو
٢١٨٥/٢
باغبان یر از این کیه صیوفی را از بیاغ بییرون کیرد،
روی به سیید کیرد و گفیت :در خانیه ی مین غیذای مطبیوعی
یخته اند .بهتر است بروی و از اهم خانه بخواهی آن را برای ما
بیاورند تا سه نفری به خیر و خوشی بخوری و لذت ببری  .سید
بینوا حرف او را باور کرد و را افتیاد و رفیت .باغبیان بیه فقییه
گفت :ای مرد عال و داناً .اهر تیو نشیان از بزرگیی و علی و
معرفت تو می دهد .در این نمی توان تردید کیرد .امیا آن میرد
 -١اغیار :بیگانه  .قَلتَبان :بی غیرت .بی حمیّت.
 -٢دَنی :یست ،فرومایه.
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کییه خییود را سییید اودد ییممبییر مییی دانیید ،معلییوم نیسییت رییه
حرامزاد ای است .خود را به ییممبر و علی بسته اسیت .معلیوم
نیست یدر او کیست که ادعای سیدی می کند.
باغبان آنقدر از سید بینوا بد گفت کیه فقییه عیال نییز
فریفته شد و از یار و همراه

کنار گرفت .وقتیی سیید آمید،

باغبان رود را گرفت و به ان او افتاد .که :ای دت کمرت
را بزند .ای خر بی مقدار ،ره کسی ترا به این باغ دعوت کرد؟
آیا ییممبر اکرم به تو دستور دزدی داد که به باغ مردم دستبرد
می زنی؟ زای تیو ایین ریود اسیت .و آنقیدر سیید را زییر
ضربات رود گرفت که از زخ آن حال خرابی داشت .سیید
در همان حال به فقیه گفت :ای فقییه ،اکنیون کیه تنهیا شیدی،
فرار کن .زیرا این ستمگر تو را نیز به روز من می نشاند.
وقتی باغبان از سید فارغ شد و او را از باغ بیرون راند،
روی به فقیه کرد و گفت :به تو ه میی گوینید فقییه؟ تیو ریه
عالِمی هستی؟ تو ننگ هر آدم نادانی .حتی آدم های نادان ه
از و ود تو شرم دارند .این است فتیوای تیو کیه بیه بیاغ میردم
دستبرد بزنی؟ و شیرو کیرد بیه زدن فقییه .فقییه زییر ضیربات
رود باغبان می گفت :به راستی این حرف تو واقعییت اسیت
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که من مرد عالِ و دانایی نیسیت  .اگیر بیودم از همیان اول بایید
حیله ی تو را می فهمیدم و از دوستان دوری نمی کردم .حاد
این حق تو است که مرا بزنی و من ه مستو ب این مکافیات
هست .
گفت :حق استت ،1بزن دستت رسید
این سزای آن که از یاران بُرید
٢٢١١/٢
***
شرح مختصر نماد ها و رمز ها

منظور مولوی از داستان کوتا یی

(وحی کردن خدا

به حضرت موسی  ، ) ...همانطور که آمد  ،این بود که باید در
سایه ی اولییا ینیا گرفیت و بیا آنیان همنشیینی داشیت تیا بیه
رستگاری رسید .آخر آن داستان می گوید:
هر که خواهد همنشینی با خدا
تا نشیند در حضور اولیا

2

از حضور اولیا گر بِسکُلی
 -١حق استت :حق با تو است.
 -٢هر کر همنشینی با خدا را می خواهد باید با اولیا همنشینی کند.
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تو هالکی ز آن که زوِ بی کُلی

1

هر که را دیو از کریمان وابَرَد
بی کس

یابد ،سرش را می خورَد

2

یک بَدَست از مع رفتن یک زمان
مَکر شیطان باشد ،این نیکو بدان

3

٢١٦٣/٢
حضور ییر و مرشد(اولیا اهلل) درکنار سالک طریقت،
از وا بات است .زیرا ما ز هستی و مرشید کُیم اسیت .اگیر
ز از کم دور بماند ،و ود او گرفتیار شییطان درون و نفیر
امار ی خود خواهد شد .اگر حتی یک و ب از مرشید خیود
دوری ،بدان و آگا باش که این کار نفر امار ی تو (شییطان
و ودت) است .زیرا نفر نیرنگباز اسیت و بیا هیزاران حیلیه و
ترفند اتحاد و یگانگی تو با مرشد و مرادت را به ه می رییزد.
درست مانند آن باغبانی که اتحاد فقییه و صیوفی و سیید را در
 -١بِسکُلی :بریدن ،دا شدن .اگر از حضور اولیا ببُرّی و دا شوی ،هالک
خواهی شد ،زیرا تو زوی بدون کم می شوی.
 -٢وابَرَد :دور سازد .هر کر که ابلیر او را از اولیا دور کند ،تنها می شود و
شیطان او را می کشد( .سرش را می خورد).
 -٣بَدَست :و ب .دور شدن تو از اولیا  ،حتی به انداز ی یک و ب ،ناشی از
مکر و حیله ی شیطان است.
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ه شکست و بالیی بر سرآنان آورد که در داستان ها نوشیتند.
این ا است که مولوی همین داستان را نقم می کند.
این داستان مانند بسیاری از داستان هیای مثنیوی ،هی
ییامی برای رفتار ا تماعی انسان دارد و ه تحلیلیی عرفیانی و
روانی .در زمینیه ی یییام ا تمیاعی ،درک نظیر مولیوی بسییار
آسان است .میلیون ها انسیان در هیان میا فرییب ایین شییادان
(باغبان) را می خورند .این باغبانان حیله بیاز ،بیه مصیداث مثیم
معروف «تفرقه بیانداز و حکومت کن» ،آن همبسیتگی ای کیه
می تواند مردم را به رفا و سعادت برساند ،در ه می شکنند و
به هدف های شیطانی خود می رسند.این فرایند در ه شکستن
یگانگی ،در همه ی واحد های ا تماعی :خانواد  ،دوستان ،و
اقوام و ملت ها هموار در ریان بود و هست و عامیم اصیلی
آن هم و ناآگاهی گرفتاران این رندان حیله ساز است.
اما از نبه ی روانی و عرفانی :همانگونه که گفته شد،
باغبان نماد شیطان و ود ما یا به عبارت دیگر نفیر شیرور میا
است و این سه و ود (صوفی ،سید و فقییه) نمیاد نیروهیای رو
به کمال درون ما هستند ،که اگر انسیان بیر نفیر خیود تسیل
یافته باشد ،اگر به «یقین» رسید باشد ،این نیرو هیا همیوار در
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همگونی و هماهنگی اند.اما کار نفر تفرقه افکنی و بهر وری
از ناهماهنگی همین نیرو های ذهنی ما است .بدین لحاظ است
که ایین نییرو هیا در درون اغلیب میا در حیال نیگ و یدال
هستند.
این همه وسواس های کشند  ،این همه دو دلیی هیا و
رند دلی هیا کیه در انجیام کارهیای خییر و انسیانی در دل هیا
و ود دارد ،ناشی ازهمین تفرقه افکنی نفر حیله گر ما است.
در داستان «یادشا نصرانی گداز» (دفتیر اول داسیتان شیمار ی
 )٣همین تفرقه اندازی بیین نییرو هیای یکسیان و همگیون ،بیه
روشنی آمد است.
***
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