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از مُحبّت ،تلخ ها شیرین شود
از مُحبّت ،مس ّ ها زرّین شود
١٥٢٩/٢

داستان خواجه و محبت لقمان
( دفتر دوم  -از بیت ) ١٤٦٢

لقمان حکیم 1غالم زر خریدی بوود اواو و خردم ود
که صواحب

او را بوه بوبو کوشو

کاردایی بی حد ،از فرزیدای

و توالن شوبایه روزی و

بیشتر دوبت می داشت.

یه که لقمان را که ب ده ی ااو بود
روز و شو در ب دگی چاالو بود
خواجه ان می داشتی در کار ،ای
بهترن دیدی ز فرزیدان خوی
١٤٦٢/٢
چرا لقمان با آیکوه ب وده و غوالم بوود ،چ وین و
احترام صاحب

و

را بر ایگیخته بوود زیورا کوه او از درون آزاد

بود .شاه و آقای حقیقی بایود چ وین باشود .شواه حقیقوی ک وی
 -١لقمان :مردی حکیم و ایدیشم د بود .ب ا به روایا اهل حبشه و ب ده ی بیاه
اوبتی بود که در روزگار حضر داود (ع) می زی ت.
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ابت که بوه بول ه ی هواهری بور خلوه تکیوه یودارد .از درون
قدرتم د ابت ،یوه از بورون .چ وین وجوودی حتوی بودون یوور
خورشید و ماه در شو تاریک می درخشد.
در دییای هواهر فریوو ،ارزن هوا وارویوه ابوت .ب وا
گوهر های گرایبها را به ببو هاهر یاا د ،بی بها و یاچی موی
ا داریوود .گروهووی لبوواُ را مُان ورّم ای ووان مووی دای وود و بوورای
گروهی دیگر ،هاهر ااربا و حتی زُهد فریب ده مایار ارزن ها
ابت.
اما لقمان هاهر ب ده و باطن آزاد داشت .او ایدیشوم د،
زیرو ،هشیار و ب یار دایا بوود .صواحب

ایون راز را از هموان

آغاز فهمیود و قدود کورد او را آزاد ک ود ،اموا بوه درخوابوت
لقمان از این کار م درم شود .لقموان موی خوابوت در لبواُ
ب دگی بماید ،تا دیگران به ابرار درون او آگاه یشووید .از ایون
روی مورد احترام خواجه ان بود.
یکی از یشایه های احترام خواجه به لقمان این بود که
هر غذایی را که برای او می آوردید ،ابتودا لقموان موی بای وت
بخشی از آن را بخورد و باد خواجه دبت به غذا ب یود .هواهرا
به یظر می آمد که لقمان «ایشمرگ» خواجه ابت ،اما در واقو
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خواجه با این کوار موی خوابوت اراد کوم یظیور خوود را بوه
لقمان یشان دهد که اوس مایوده غوذای حکویم ب رگوی مای ود
لقمان را می خورد.
هر طاامی کآوریدنیدی به وی
کس بوی لقمان فربتادی ز انی
تا که لقمان دبت بوی آن بنرَد
قاصدا  ،تا خواجه اس مایده خورد
١٥١٠/٢
او غذایی را که لقمان یمی خورد ،هرگ دبوت یموی
زد .به رابتی یو ی ایوید اطفی میقی بین آن دو بود.
یک روز خرب ه ای را به ارمغان برای خواجه آوردید.
خواجه گفت :بروید فرزیدم لقموان را یو د مون بیاوریود .وقتوی
لقمان آمد ،خواجه خرب ه را برید و یک بُرن آن را بوه لقموان
داد .لقمان آن را با اشتیاق خورد .خواجه وقتی اشتیاق لقمان را
دید ،بُرن دوم را به اوداد و باد بوم و چهارم و ا جم تا بُورن
هجدهم .در تمام این مد  ،لقمان چهره ان خ ودان و بشوان
بود .تا این که فقط یک برن کوچوک بواقی مایود .خواجوه بوا
خود گفت :بهتر ابت این بُرن آخر را خودم بخورم ببی م این
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چه خرب ه شیری ی ابت که لقموان ایون چ وین بوا رغبوت آن را
می خورد
وقتی خورد ،از تلخی آن دهای

آت

مای د جون های آبله متورم شد و حلق

گرفت .زبای

بوه شود بووخت.

چ د دقیقه ای از خود بی خود شد و ه گامی که به حال آمد به
لقمان گفت :ای الَم دهر و ای ب رگمرد زمایوه ،چوه حکمتوی
داشت که این خرب ه ی زهر گویه را مای د
خ وردی و در چهره ا

ل ،با رغبت موی

یشایه ای از ریج و مالل یبود این چه

صبری ابت که خدا به تو داده ابت .چرا به من یگفتوی و ایون
همه خود را به ریج و ذاب دچار کردی
لقمان گفوت :ای خواجوه ب رگووار ،توا ک وون مون از
دبت تو آیقدر یامت های شیرین و دلپذیر خوورده ام و چ وان
مرهون ل ف بی حد تو ه تم که اشتم از این بار خمیده (دو
تو) شده ابت .شرمم آمد که اس از این همه شویری ی کوه توو
به کام جایم ریخته ای ،یک خرب ه ی تلخ را یخورم .من غورق
در محبت های تو ه تم ،چگویه می توایم از یوک تلخوی توو
شکوه ک م و یاراضی باشم.
گفت :من از دبت یامت بخ

تو

خورده ام چ دان که از شرمم دو تو
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شرمم آمد که یکی تلخ از کَفَت
من ی وشم ای تو صاحو مارفت
چون همه اج ام از ایاام تو
رُبته اید و ،غرق دایه دام تو
گر ز یک تلخی ک م فریاد و داد
خاو صد ره بر بر اج ام باد
١٥٢٤/٢
***
شرح مختصر نماد ها و رمز ها

همایگویووه کووه در آخوور دابووتان «ذَوال ّووون در زیوودان»
گفتیم ،مولوی آن را با چ د بیت ب یار زیبا اایان می بخشد:
دوبتان بین ،کو یشان دوبتان
دوبتان را ریج باشد همچو جان
کی کران 1گیرد ز ریج دوبت ،دوبت
ریج ،مغ و دوبتی آن را چو اوبت...
دوبت همچون زر ،بال چون آت
زرّ خالص در دل آت

ابت

خون ابت

 -١کران گرفتن :ک اره گیری کردن ،دوری کردن.
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١٤٥٨/٢
و آیجووا ابووت کووه همووین دابووتان «خواجووه و محبووت
لقمان» یقل می ک د .در این دابتان ،مولوی می گوید :دوبت
صادق ک ی ابت که با صبر و شکیبایی ،یامالیما دوبت را
تحمل ک د و حتی تلخی های او را بودون ترشورویی بپوذیرد و
صبور و شکیبا باشد .ت هوا محبوت ابوت کوه ت وخیر ک وده ی
قلو ها ابت .زیرا یظام الم بر شه و محبت ابتوار ابت:
از مُحبّت ،تلخ ها شیرین شود
از مُحبّت ،مس ّ ها زرّین شود
از مُحبّت ،دُردها 1صافی شود
از مُحبّت ،دنردها شافی 2شود
از مُحبّت ،مُرده زیده می ک د
از مُحبّت ،شاه ب ده می ک د
١٥٢٩/٢
***

 -١دُرد :هر کدور که در چی ی رقیه ته یشین شود ...ماده ای که در قار
هروم شراب م جمد می شود( .فره گ دهخدا)
 -٢شافی :شفاده ده.
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