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 بشنوید ای دوستان این داستان  
 خود حقیقت نقل حال ماست آن 

١/٣٥ 

 داستان پادشاه و کنیزک
 ( ٣٥از بیت  -) دفتر اول 

 
در زمان های قدیم، پادشاهی بود که هم ثروت و مال 
و منال بسیار داشت و هم در باور و اعتقاد به خدا راسخ و ثابت 

. روزی پادشاه با همراهان خاص خوود بوه شوگاریاهی    قدم بود
رفت، اما بجای آن که شگار کند، خود شگار عشق یردید. او 

 در راه، کنیزکی را دید و یک دل نه صد دل عاشق او شد.
 بود شاهی در زمانی پیش از این 
 مُلک دنیا بودش و هم مُلک دین 

 اتفاقاً شاه روزی شد سوار 
 گار با خواص خویش از بهر ش

 یک کنیزک دید شَه در شاهراه 

 شد غالم آن کنیزک، جان شاه 
 مرغ جانش در قفس چون می طپید 

 داد مال و آن کنیزک را خرید 
١/٣٦ 
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برای شاه، وصال به کنیزک بسویار آسوان بوود. کوافی     
بووود کووه او را از صوواحدش بهوورد و همووین کووار را هووم کوورد و 

ی با او بود و کام کنیزک را به حرمسرای خود فرستاد. چند ماه
دل یرفت، اما هیچگاه مانند کامجویان هوسداز، از معشوق سیر 
نشد. از قضای روزیار، کنیزک زیدا و عشووه یور، بیموار شود.     
شاه پزشگان را خواست. اما پزشگان که هر یوک ققموان زموان    
خود به حساب می آمدند، قادر به عالج کنیزک نشدند. هرچه 

ر بیموار داشوت و بیمواری شودت        دارو می دادند، اثر عگوس د 
 می یافت.

 هرچه کردند از عالج و از دوا 
 یشت رنج افزون و حاجت ناروا 

 آن کنیزک از مرض، چون موی شد 
 چشم شَه از اشک خون، چون جوی شد 

١/٥١ 
شاه، چون ناتوانی پزشگان را دید، یریان و نوانن، بوه   

یریه کورد و   عدادتگاه خدا، به مسجد پناه برد،شروع به زاری و
 سالمت کنیزک را از خدا خواست.  

 شَه چو عجز آن حگیمان را بدید 
 پابرهنه جانب مسجد دوید 

 رفت در مسجد سوی محراب شد 
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 سجده یاه از اشک شَه، پُر آب شد 
١/٥٥ 

آنقدر ناقید و یریید که خوابش برد. در رویا پیوری را  
ریاه حق دید که به او یفت: مژده بده که دعاهایت مستجاب د

شده است. فردا از جانب ما غریدی به شهر توو خواهود آمود. او    
 است که  بیمار ترا عالج خواهد کرد:« حگیم اقهی»

 یفت: ای شَه! مژده! حاجاتت رواست 
 یر غریدی آیدت فردا، ز ماست 

 چون که آید او، حگیم حاذق است 
 صادقش دان، کو امین و صادق است 

١/٦٣ 
نگوام کوه خورشوید از شورق     فردا، سوحریاهان، آن ه 

« حگیم اقهی»طلوع می کرد، شاه بر بانی قصر خود چشم براه 
بود. تا آن که دید از دور شهصی، که مانند هالل ماه خمیده و 

 باریک بود، به قصر نزدیک می شود.
 چون رسید آن وعده یاه و روز شد 

 آفتاب از شرق، اختر سوز شد 
 بود اندر منظره شَه منتظر

 د آنچه بنمودند سِرّتا بدین
 دید شهصی فاضلی، پُر مایه ای 
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 آفتابی در میان سایه ای 
 می رسید از دور مانند هالل 

 نیست بود و هست، بر شگل خیال 
١/٦٦ 

شاه به جای دربانوان و خودمتگاران، پویش او دویود و     
ادب بجا آورد. دست و پیشانی او را بوسید. او را بوه کوان نوزد    

« حگیم اقهی»صه ی بیماری کنیزک را به کنیزک بیمار برد و ق
 بازیو کرد.

حگیم اقهی کنیزک را معاینه کرد. از همان ابتودا پوی   
به بیماری او برد.  اما بی آن که از علت بیماری کنیزک چیزی 
به شاه بگوید یفت: تمام کارهای پزشگان توو بوی فایوده بووده     

 است، سهل است، نتیجه ی عگس داده است:
 ه ایشان کرده اند یفت: هر دارو ک

 آن عمارت نیست، ویران کرده اند 
 دید رنج و کشف شد بر وی، نهفت 
 قیک پنهان کرده و با سلطان نگفت 

١/١۰٤ 
او فهمیوود کووه بیموواری کنیووزک، بیموواری توون نیسووت، 
عوارض عشق است. فهمید کوه کنیوزک عاشوق اسوت. رنوج و      
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ی دل درد کنیزک، از دل او بر می خیزد نوه از تون او. و بیموار   
 بسی دردناک تر از عوارض بیماری تن است.  

 دید از زاریش، کو زار دل است 
 تن، خوش است و، او یرفتار دل است 

 عاشقی پیداست از زاری دل 
 نیست بیماری، چو بیماری دل 

١/١۰٨ 
زیرا بیماری )علت( عشق، فارغ از همه ی بیمواری هوا   

خودا.   تن است. چرا که عشق ابزاری اسوت بورای درک اسورار   
بدین قحاظ است که درمان بیماری عشق، از عهده ی پزشوگان  

 و حگیمان تن بر نمی آید. 
 علت عاشق، ز علت ها جداست 

 اسرار خداست 1عشق، اُسطرُنب 
١/١١۰ 

حگوویم اقهووی از شوواه خواسووت او و بیمووارش را تنهووا   
بگذارند، تا بطوور خصوصوی از کنیوزک پرسوش هوایی کنود.       

دست یرفت و با مهربانی و قطافت از آنگاه ندض کنیزک را به 
 دخترک پرسش هایی کرد . 

                                                 
١

اسطرنب ، وسیله ای است در علم ستاره شناسی ، که ظاهراً با آن اسرار  -
 ستاره ها را  بررسی می کردند .
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پرسید: شهر تو کجاست؟ چه خویشان و نزدیگانی در 
آن شهر داری؟ کنیزک نیز وقتوی چنوین قطافوت و مهربوانی را     
دید، به یگایک پرسوش هوای حگویم اقهوی پاسوخ موی داد. در       
مسیر این پرسش ها و پاسخ ها بود که کنیوزک شورز زنودیی    

را بیان کرد و حگویم اقهوی هموواره مواظوب ضوربه هوای       خود 
 ندض و جهیدن آن بود. 

حگیم پرسید: وقتی از شهر خود خارج شودی تورا بوه    
کدام شهر بردند؟ کنیزک نام شهر هایی را که در مسیر بردیی 
خود سیر کرده بود، یفت و از بیوان ایون شوهر هوا در ضوربات      

 شهر سمرقند رسید: ندض او تغییری پدید نیامد. تا این که به
 شهر شهر و خانه خانه قصه کرد 

 نی ریش جندید و نی رُن یشت زرد 
 ندض او برحال خود بُد بی یزند 
 تا بپرسید از سمر قند چو قند 

١/١٦٦   
به محض ایون کوه نوام سومرقند بوه میوان آمود، نودض         
کنیزک به نحو غیرعادی جهید و رخسار او سرن و سوپس زرد  

 شد. 
 ی سرن و زرد شد ندض جست و، رو

 کز سمرقندی زریر فرد شد؟
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١/١٦٨ 
حگیم اقهی کشف کرد که کنیوزک عاشوق زریوری    
در سمرقند است. این است که یفت: نگران ندواش، مون توو را    

 درمان خواهم کرد:
 یفت: دانستم که رنجت چیست، زود
 در خالصت سِحر ها خواهم نمود 
 شاد باش و فارغ و ایمن که من 

 باران، با چمن  آن کنم با تو که
 من غم تو می خورم، تو غم مهوَر 
 بر تو من مشفق ترم از صد پدر 

١/١٧١  
بعد از آن حگیم اقهی نوزد شواه رفوت و مهتصوری از     
ماجرا را به او یفت و خواست که زریر را به پایتهت و دربار 
بهواهند. چند نفر از سوی شاه به سومرقند رفتنود توا بوه زریور      

ا به عنوان زریر دربار انتهاب کرده اسوت.  بگویند که شاه او ر
مرد زریر وقتی این پیام شاه را شونید، خوشوحال و شوادمان بوه     
سرعت روی اسب نشست، همسر و فرزنودان خوود را آنجوا بوه     
جای یذاشت و خوود راهوی دربوار شود. او نموی دانسوت ایون        
سفری را که به رضا و رغدت بریزیده اسوت، سورانجام شوومی    
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داشت. وقتی به دربار رسوید، شواه کلیود خزانوه     برای او خواهد 
 طال و جواهرات را به او سپرد.

 شاه دید او را، بسی تعظیم کرد  
 مهزن زر را بدو تسلیم کرد 

١/١٩٧ 
همراه این کلید، به توصیه ی حگیم اقهی، کنیوزک را  

 نیز به امر شاه به او دادند:
 پس حگیمش یفت: ای سلطان مِه 

 جه بده آن کنیزک را بدین خوا
 تا کنیزک در وصاقش خوش شود 
 آب وصلش، دفع آن آتش شود 
 شَه بدو بهشید آن مَه روی را 

 جفت کرد آن هردو صحدت جُوی را 
١/١٩٨ 

مدت شش ماه این دو از هم کام دل موی یرفتنود. در   
این مدت کنیزک بهدود یافت. اما حگیم اقهی در خفوا شوربتی   

یوون شووربت سوودب  سوواخت و بووه خووورد زریوور داد. نوشوویدن ا 
رنجوری زریر شد و روز به روز نواخوش تور و رن زرد تور و    
زشت تر می شد. تا جایی کوه از آن زیدوایی پیشوین چیوزی بور      
جای نماند و هموین زشوتی رخسوار، دل کنیوزک را از او سورد      
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کرد، جان دختر از درد و رنج )وبال( او فارغ شد  و عشق او به 
 زریر پایان پایان یافت. 

 ن از بهر او شربت بساخت بعد از آ
 تا بهورد و پیش دختر می یداخت 
 چون ز رنجوری، جمال او نماند 

 جان دختر در وبال او نماند 
 چون که زشت و ناخوش و رن زرد شد 

 اندک اندک در دل او سرد شد 
١/٢۰٢  

چیزی نگذشت که زریر مُرد و آن کنیزک بوه کلوی   
 از رنج و درد عشق او نجات یافت.

 ت و رفت در دم زیر خاک این بگف
 آن کنیزک شد ز رنج و عشق پاک 

١/٢١٦ 
*** 
 

 داستان پادشاه و کنیزک

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 
موقوی تمامی دفتر های ششگانه ی خود را ، با  مقدمه 
ای به نثر، به فارسی و عربی آغاز می کند. سرآغاز این نهستین 
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از ترجموه ی فارسوی   دفتر مثنوی به زبان عربی است که بهشی 
 آن را اینجا می آوریم: 

ایوون اسووت کتوواب مثنوووی، و آن کتووابی اسووت در     »
برییرنده  اصول اصل های دین در کشف اَسرار وصول به حق 
و یقین؛ و این کتاب فقوه اکدور و آیوین نگوو و روشون و دقیول       
آشگار و متقنِ خداوند است . مَثَلِ نور آن، همچون چراغدانی 

ی تابووان، پرتووو بیفشوواند، درخشووان توور از  اسووت، در آن چراغوو
روشنی بامدادان؛ و این کتاب باغ دل ها است، اندوه درختوان و  
آکنده از چشمه ساران حگموت و معرفوت، و از جملوه آن هوا     
سرچشمه ای است که پیروان راه و مرام سلسدیلش نامیده اند؛ و 
نیگان از آن خورند و نوشند و رها شدیان از بنود هووی نیوز از    
آن شووادمان و پرنشووا.....  و ایوون کتوواب شووفای بیموواری هووای  
روحی و زُداینده اندوه هوا و یشواینده رازهوا و آشوگار کننوده      
اسرار و حقایق قرآنی و فراخی دهنوده روزی و رزق معنووی و   

ایون کتواب بوه    پیراینده ی اخالق از هر زشتی و پلیدی اسوت.  
دوه نوشوته   دست های فرشتگانِ نویسونده و یرامیوانِ عواقی مرت   

چنین یوید ایون بنوده ی نواتوان نیازمنود رحموت حوق       شده...  
که حق تعاقی، این  1تعاقی، محمد پسر محمد، پسر حسین بلهی

کتوواب مثنوووی را از او قدووول کُنوواد... آن را فووراهم آوردم و بووه 

                                                 
 ین محمد بلهی )موقوی( . جالل اقد -١
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درخواست سرور و یوار غوارم کوه بوه منزقوه ی روز و جوان و       
ست آن شویخ کواملی   ذخیره ی امروز و فردای من است و همو

که سرمشق عارفان و پیشوای هدایت شدیان و یقین کننودیان  
... دارنده ی فضیلت ها و مگوارم، شمشویر حوق و دیون، حسون      

، بایزید زمان 1فرزند محمد فرزند حسن معروف به زاده ی اَخی
و جُنید دوران. راستگو، راستگو زاده، خدا از او و آنان خشنود 

تداری بزرگ است که خورشید از فروغ و باد... حُسام اقدین را 
عظمت آن شرمسار شوده و وَرا حَسَودی اسوت کوه انووار تابوان       
ستاریان در برابر درخشندیی آن، کم فروغ شده انود. دریواه   
ایوون بزریووواران و محتشوومان، پاینووده بووادا کووه هموواره قدلووه ی  
مشووتاقان و کعدووه ی آمووال شوویفتگان اسووت و مَطوواف نیگووان. و  

آن دم که ستاره  فروزد و خورشید تابد؛ توا اینگوه    ایدون باد تا
پناهگاه خردمندانی ربّانی و فرهیهتگوانی روحوانی و عرشویانی    
آسمانی یردد. اینان خردمندانی هسوتند کوه هرچنود آکنوده از     
اسرار حق اند، وقی مُهر خموُشی بر قب دارند؛ و با ایون کوه از   

ن ، حاضور و  نظر زمینیان غایب و مجهوقنود، وقوی نوزد آسومانیا    
معروف. اینان، شاهان ژنده پوش اند و اشراف قدایل و اصحاب 

  2«فضایل و انوار دنیل. اجابت فرما، ای پروردیار جهانیان...

                                                 
حُسام اقدین چلدی، مرید محدوب موقوی، که به درخواست او مثنوی توقد  -٢

 یافت.  
 ٤٨صفحه ی  -جلد اول  -کریم زمانی   -« شرز جامع مثنوی معنوی»کتاب  -١
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موقوی پس از این مقدمه ، دیداچه ی بسیار زیدوایی را  
نقول       بیوت  ١٨معوروف شوده اسوت، در    « نی ناموه »که بعد ها به 

 .بیت آغاز می شود ١٨همین می کند و مثنوی معنوی،  با 
باره ی پدیدآمدن این اوقین هیجوده بیوت آغوازین    رد

در « زین اقعابدین مستعلیشاه شروانی»مثنوی، روایتی از مرحوم 
مثنووی کالقوه   »نقل شده، که ما آن را از« بستان اقسیاحه»کتاب 

مرحوووم حوواج محمدرمضووانی، نقوول بووه مضوومون        « ی خوواوران
مرید محدووب موننوا، از   « اقدین چلدیحسام »می کنیم: روزی 

او خواسته است مانند منطق اقطّیور عطوار و یوا حدیقوه اقحقیقوه      
سنایی مطاقب عرفانی را برای مریدانش بگویود. موقووی هموان    

آورد که حاوی هیجده  قحظه از نی دستار خود کاغذی بیرون
بیت شعر بوده و می یوید، دیشب در این باره می اندیشویده ام  

و ایوون ابیووات را سووروده ام. وقتووی ایوون هیجووده بیووت شووعر را            
می خوانیم، می بینیم  به واقع موقوی بسویاری از دیودیاه هوای    

 خود را در همین هیجده بیت بطور فشرده آورده است:  
 

 ن حگایت می کند بشنو این نی چُو
 از جدایی ها شگایت می کند 
 کز نیستان تا مرا بُدریده اند

 در نفیرم مرد و زن ناقیده اند
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 سینه خواهم شََرحه شَرحه از فراق 
 تا بگویم شرز ِ درد ِ اشتیاق 

 هرکسی کو دور ماند از اصل ِ خویش 
 باز جوید روزیار وصل ِ خویش 
 من به هر جمعیتی نانن شدم 

 بدحانن و خوشحانن شدم جفت ِ 
 هرکسی از ظَن ِ خود شد یار ِ من 
 از درون من نجُست اسرار ِ من 
 سِر ِ من از ناقه ی من دور نیست 

 قیک چشم و یوش را آ ن نور نیست 
 تن ز جان و جان ز تن مستور نیست 
 قیک کس را دید ِجان دستور نیست 
 آتش است این بانگ ِ نای و نیست باد 

 تش ندارد نیست باد هرکه این آ
 آتش ِ عشق است کاندر نی فتاد 

 جوشش ِ عشق است کاندر می فتاد 
 نی حریف هرکه از یاری بُرید 
 پرده هایش پرده های ما درید 

 همچو نی زهری و تریاقی که دید ؟
 همچو نی دمساز و مشتاقی که دید ؟ 
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 نی حدیث ِ راه ِ پرخون می کند 
 قصه های عشق ِ مجنون می کند 

 محرم ِ این هوش جز بی هوش نیست 
 مر زبان را مشتری جز یوش نیست 

 در غم ِ ما روزها بیگاه  شد 
 روز ها با سوز ها همراه شد 

 روز ها یر رفت ، یو : رو باک نیست 
 تو بمان ای آنگه چون تو پاک نیست 
 هرکه  جز ماهی، ز آبش سیر شد 

 هرکه بی روزی است، روزش دیر شد 
 پُهته هیچ خام   در نیابد حال ِ

  1پس سهن کوتاه  باید، واقسالم
١/١ 

موقوووی پووس از بیووان چنوودین نگتووه ی عمیووق عرفووانی 
دیگر، این نهستین داستان مثنووی )پادشواه و کنیوزک( را نقول     

 می کند.
بسیاری از مفسرین مثنووی اعتقواد دارنود کوه داسوتان      
 پادشاه و کنیزک در واقع شرز حال خود موننا است. در آغاز

                                                 
 ، «و چنین یفت موقوی»شرز و تفسیر این ابیات، بطور جامع  در کتاب  -١

  آمده است.١٩۰تا  ١٧ب، قوس آنجلس از صفحه ، شرکت کتامهدی سیاز زاده
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این داستان نیز موقوی در یک بیت این موضوع را به صوراحت  
 بیان می کند: 

 بشنوید ای دوستان این داستان 
 ست آن « نقد حال ما»خود، حقیقت 

١/٣٥ 
نگاهی کوتاه به شرز زندیی موننا می تواند این نظر 
را تأیید کند. موننا پس از وفات پدر )سلطان اقعلما( به جای او 

ینی هزاران نفر یردید. او سال ها، بوه تحصویل   نشست و رهدر د
علوووم زمووان خووود بووویژه علوووم دینووی پرداختووه بووود و پووس از  
جانشینی پدر نیز، چند ساقی بوه دمشوق و حلوب )در سووریه ی     
کنونی( رفت و نزد استادان علوم عقلی و دینی، تحصویل کورد.   
اما آن طور که در شرز حال او می خوانیم، هیچگاه کام تشونه  

سوویراب نشوود و همووواره در جسووتجوی حقیقووت بووود. امووا    او 
سوورانجام، در آن هنگووام کووه عوواقِم بووزرگ دینووی و حگمووت و 
فلسفه شده بود و یروه کثیری از مردم قونیه و اطوراف پیورو او   
بودند و از او برای مسائل دینی کسب تگلیف موی کردنود، در   
 آن هنگام که هیچ چیز از دنیا و احترام خلق کوم نداشوت )هوم   
مُلک دنیا را داشت و هم مُلک دین را(، با درویش ژنده پوشی 
به نام ملک داد تدریزی، معوروف بوه شومس تدریوزی برخوورد      
کرد. داستان مالقات این دو یرچه شاید آمیزه ای از واقعیت و 
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اغراق باشود، موی توانود انگیوزه ی یورایش و عشوق بوی پایوان         
 موقوی به شمس را تا حدودی بازیو کند: 

ی در بازار، موننا جالل اقدین بر اسوتری سووار،   روز»
به کوکده تمام عدور موی نموود و شومس اقودین او را دیوده بوه       
فراست مطلوب را شناخت و در رکابش روان شده پرسوید کوه   
غرض از مجاهده و دانستن علوم چیست؟ موننوا یفوت: روش   
سنت و آداب شریعت. شمس فرمود: این خوود ظواهر اسوت و    

ورای آن چیست؟ شمس اقدین یفوت کوه علوم     موقوی یفت:
آن است که ترا به معلوم رساند و به شواهراه حقیقوت کشواند و    

 این بیت سنایی را بر خواند:
 علم کز تو، تو را نَه بستاند 
 جهل از آن علم بِه بود بسیار 

موننا از استماع این سهن سهت متأثر و متحیر یشته، 
ایوت از نهسوتین مالقوات    و یوا ایون رو    1« مرید شمس یردید.

 موننا با شمس اقدین تدریزی:
چون شمس اقدین به قوینه رسوید، موننوا را مالقوات    »

نمود در حاقی که موننا در کنار حووض نشسوته بوود و کتوابی     
چند پیش خود نهاده، شمس اقدین از موننا پرسید که این چوه  

                                                 
١

به  -نقل از کتاب مثنوی معنوی کالقه ی خاوران  -کتاب بستان اقسیاحه  -
 کوشش مرحوم حاج محمد رضایی.
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و مصاحَف )کتاب ها( است؟ موننا جواب داد که این را قیول  
قال یویند. ترا به آن چه کار اسوت. شومس اقودین فوی اقحوال      
کتاب ها را در آب انداخت و موننا را متحیر ساخت. موننا از 
روی تأسف فرمود که ای درویش، بعضی فوایود وان بوود کوه    
دیگر یافت نمی شود. دیوانگی کردی و ضایع ساختی. شومس  

ون آورد که دست دراز کرد یگان یگان همه ی کتاب ها را بیر
آب در آن ها اثر نگرده بود موننا پرسید که این چوه سِورّ بوود    
که به ظهور پیوست؟ شومس اقودین فرموود کوه ایون از ذوق و      
حال است، ترا از آن چه خدر؟ بعد از آن بوا همودیگر صوحدت    
بسیار داشتند و موننا فرجی و وضع دسوتار مشوابه او سواخت و    

 ربیت او علم معرفت بر سر طریقه ی سماع آموخت و به یُمن ت
 

می یویند موننا شش ماه بوا شومس خلووت     1« عاقم افروخت.
کرد و تحوت تعلویم او قورار یرفوت. هموه ی راز و رموز هوای        
طریقت را آموخت و به یفته  خود آزاد شد. یرچه شاید ایون  
داستان که نهستین حگایت مثنوی اسوت، شورز حوال موقووی     

ه می تواند شرز حال همه ی باشد، تردیدی نمی توان داشت ک
انسان هوایی باشود کوه در سراسور تواریخ زیسوت کورده انود و         

                                                 
١

 )همان مندع( -
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کنیووزک درونشووان همووواره بیمووار اسووت و فقوو  حگوویم اقهووی        
می تواند او را درمان بهشد. با این توضیح می توان رموز هوای   
این داستان را بیان کرد. در این حگایت: پادشاه نماد موا انسوان   

ف مهلوقات هستیم و دنیا در چندره ی قودرت  ها است که اشر
ما است. و در عین حال به اعتدار وجود روز در ما، دنیای دیون  
را هم می توانیم داشته باشیم. این اسوت کوه موقووی دردوموین     

 بیت این داستان  می یوید: 
 بود شاهی در زمانی پیش از این 
 مُلک دنیا بودش و هم مُلک دین 

١/٣٦ 
موی  « کنیوزک »وانیی عاشوق یوک   حان چنین وجود 

شود. یعنی کوچک تر و حقیور تور از کنیوز.  کنیوز در ایون جوا       
می نامیم. همان کوه بودون   « من»همان وجود ما است. همان که 

او ما مرده ایم. همان که مدام در حال مقایسه ی خود را دیگور  
، مویهن  «من»، خانواده ی «من»، مقام «من»ها است. ثروت « من»
در جهوان هموواره   « مون »هوا . ایون   « من»اران از این ، و هز«من»

است. زریر نماد « زریر»بیمار است. چرا ؟ برای این که عاشق 
زر است که قدرت را پدید می آورد. قدرتی که انسان عاشقانه 
به دندال آن است. زریر نماد دنیا است. نماد همه این چیز هایی 

م و می دویم و ما را به سوی خود می کشد و می دوی« من»که 



 )مثنوی( ابآتش افتادن در شهر به ایام عمربن خطداستان 
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

20 

 

می دویم، و هریز رضایت خاطر حقیقوی نوداریم. ایور توجوه     
کنیم ثروتمند ترین انسان، یا قدرتمند ترین انسان از نظور مقوام   

چیوزی  »اجتماعی، باز هم رضایت ندارد و احساس می کند که 
موننا از مدت ها پیش از مالقات شمس ایون یونوه   «. کم دارد

یعت داشت که بورای او احتورام   بود. مقام بزریی در دین و شر
ویژه ای حتی در دربار پادشاه روم شرقی به وجود آورده بوود.  
به اعتدار همین مقام موی توانسوت بویش از حود نیوازش ثوروت       
داشته باشد. اما آن طور که شرز حال نویسان او آورده اند، بوا  
این همه نعمت های این جهانی، هنوز تشنه بود، هنووز ناراضوی   

ز احساس موی کورد کوه بیموار اسوت. روان او بیموار       بود و هنو
است. برای رفع این بیماری، به کتاب هوا روی آورده بوود کوه    
نقش طدیدان و پزشگان درد او را بازی می کردنود.پس طدیدوان   
در این داستان نماد دانش، اخالقیوات و ارزش هوای اجتمواعی    
ن است که از طریق کتاب به ما می رسد. اموا موی بینویم کوه ایو     

یا کنیزک او را درمان « من»پزشگان قالبی هم نمی توانند درد 
کنند، سهل است حتی برخی از این ها با راهنمایی های نواروا،  
حال انسان پریشیده  همه ی قرون و اعصار، از جمله، زموان موا   
را بدتر و پریشان تر  می کنند. چه کسی می تواند این بیمواری  

. چه وقتی حگیم اقهوی نوزد موا    «حگیم اقهی»ما را درمان کند؟ 
می آید؟ زمانی که به بیماری خود آیاه شدیم. اکثریت قریب 
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به اتفاق مردم جهان ما نمی دانند که بیمارنود، کوه روانپریشوند.    
که نیاز به حگیم اقهی دارند. در زندیی موننا چه کسی نقوش  

مون یوا   »حگیم اقهی را بازی کرد؟ شمس تدریوزی. او توانسوت   
ار موننا را درمان کند. او متوجه شده که انسان عاشق بیم« کنیز

زریور اسوت.زریر نمواد زر و قودرت اسوت. قودرت، بیموواری       
ویرانگری است که از بدو توقد انسان در کوره  زموین، جوان و    
روان او را به خوود یرفتوه و اسوداب قتول و کشوتار میلیوون هوا        

فاجعه ی  میلیون انسان، ویرانی دسترنج مردمان، و هزاران هزار 
غیر قابل جدران پدید آورده اسوت. پوس زریور بایود بمیورد توا       
انسان آرام بگیرد. اما جاقب است کوه موقووی در ایون داسوتان     
نسهه  واقع یرایانه ای به انسان ارائه می دهد. این طوور نیسوت   
که مانند جوکیان و مرتاضان از دنیا باید چشوم پوشوید. بایود از    

ره مند شد. چنودی بایود بوا دنیوا هوم      همین دنیا تا حد معقول به
آغوشی داشت. همانگونه که حگیم اقهی توصیه موی کنود کوه    
کنیزک شش ماه از کام زریور برخووردار شوود. بودون درک     
اثرات مهرب قدرت، محال است انسان پی به زشوتی آن بدورد.   
باید روی زشت قدرت را دید. در این راه به یک راهنما ماننود  

یم. این حگیم اقهی نماد انسان کامل اسوت  حگیم اقهی نیاز دار
که در جهان ما یرچه انودک انود، موی تووان جسوتجو کورد و       

 یافت و ایر چنین وجود نازنینی را یافتی، آن وقت: 
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 دامن او ییر زودتر بی یُمان
 تا رهی در دامن آخِر زمان 

١/٤٢٤ 
و حگیم اقهی موقوی )شمس( با شوربت حقیقوت، رن   

ا انسان( زرد و زشت کرد و پیوند عشوق  زریر را نزد موقوی )ی
ویرانگر موقوی )انسان( را از او یسیهت. در ایون زموان اسوت    

« من»که انسان آزاد می شود. آزادی حقیقی زمانی است که ما 
کشی « من»کشی کنیم. « خود»خود را درخود بگشیم. در واقع 

 کنیم . 
 بمیرید ، بمیرید، در این عشق بمیرید 

 ردید، همه روز پذیرید ... در این عشق چو مُ
 بمیرید، بمیرید، وز این نفس بدرید 

 که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید.
 ٦٣٦غزل  -٢جلد  -فروزانفر  -کلیات شمس 

 

*** 
 


