
 با پير بلخ



ف محمدجعفر مصفاي، تأل"ر بلخيبا پ "چهارم كتاب  و ستيصفحهء اول تا ب

   

   

   اولي جلسه

   

  اش دام بود لهيرد انسان و حكله يح
  آشام بود  ه جان پنداشت خونكآن

  در ببست و دشمن اندر خانه بود
  ن افسانه بودي فرعون زي لهيح

  

ه كده است ي در انسان دي؟ چه درد!ستي بر سر چي مولوي هاياد و هينهمه فري ا    
 يه گوئكشود  يده مي ديتيار او چنان جدكآورد؟ در  ياد برمينگونه از عمق جانش فريا

زادگان، چرا ي آدميا«ه كدهد  ياد سر ميدود و فر ي بلخ ميها وچهكدارد در » خودانهيب«
ه كد ينيب يمگر نم! سوزد يتان دارد در آتش م يه خانه و هستكد ينيب يمگر نم! ديا خفته
 است ينين چه خواب سنگي؟ ا!شود يگذرد و تباه م يتان دارد در رنج و ادبار م يزندگ

دار ي؟ پس چرا ب!ديشنو ياد مرا نمي؟ مگر فر!ه شما را در خود فرو برده استك
  »؟!ديشو ينم

 ند و بهكدار ي ما را بيقيه به طركار گرفته است تا بلك تمام توان خود را به يمولو
 يند؛ گاهك ي دعا ميند؛ گاهك ي التماس ميزند؛ گاه ياد مي فريگاه. ت واداردكحر

ن، از خواب ين خواب سنگيد ما را از ايد تا شايگو ي ناسزا مي حتيدهد؛ گاه ياندرز م
  .گرداند» نفس« خانمانسوز ي  وخامت مسألهي ند و متوجهكدار يمرگ ب

ارش كص داده، و از شروع ي خوب تشخيليم ـ خي است عظيه دردكاو درد انسان را ـ 
  :زند ياد ميآنرا فر

   ندك يت مياك چون حيبشنو از ن



  ندك يت مياكها ش ييو ز جدا
   

  اند  دهيستان تا مرا ببريز نك

  اند  دهيرم مرد و زن ناليو ز نف 

 ين به نواكگوش .  را بشنويستان هستي جداافتاده از نين نيث ايد حال و حديگو  يم
  :ديگو يش را باز مي خويافتادگ بي درد هجران و رنج غربت و غره داردك ينئ

   
  ندك ي عشق مجنون ميها   قصه                  ندك يث راه پر خون مي حدين

  
 خود يث رنج جدائيه سمبل انسان تنها و جداافتاده از معشوق است، دارد حدك ين نيا

 فطرت ياليدور افتادن از لن مجنون سرگردان دارد رنج هجران و يا. ديگو يرا باز م
آورد؛ و  ياد ميوهمند وصل را به كروزگار ش. ديگو يش را باز ميش و از معشوق خويخو
ن يق اي استوار داشته است؛ و از طريا شهي در آن ريه زمانكند ك ياد مي يستانياز ن
شه در يه ركو از آنجا . ستان بودهي نيستان متصل بوده؛ و به بزرگيل نكشه به ير
 ي نيكل به يده و تبديستان برينون از نك ايول. تان داشته، زنده و با طراوت بودهسين

 و ي دارد و نه هستيا شهينون نه ركا. شه گشته استير يجان و ب ي، بي، تهكخش
 ين نينون اكا.  آنانيگران و اسباب سرگرمي است در دست دينون آلتكا. لي اصيتيهو

خانه و  ي ندارد؛ آواره و سرگردان است؛ بيشه در جائي فطرت ري شهيجدا شده از ر
  .وطن است يب

: ديگو ي از ما باشد ـ ميكتواند هر  يه مك يا ي جدا شده ـ نين ني اي همنوايمولو
با و ي زي جايكست؛ تو از ي تو ني وطن اصليا ه در آن فرو افتادهك ين حصاريا
 ي هستي شهيز را. يا ن گرداب و مرداب زشت و متعفن منتقل گشتهيوهمند به اكش
» يهست «يكر ي و اسيا  خود را از دست دادهي؛ جوهر فطريا دهيش بريل خوياص

 يا گانهيل گشته؛ و بيه بر تو تحمك يا »يهست« ـ يا  شدهيتي و عاري، تهك، خشيعرض
  !است در تو و ناساز و ناجور با فطرت تو

   دگريه با جنس مرغ روحت بست                    پسري اين بدان اندر عذابيز 

 آن يگانگي و بي، ناسازي ناجوري ه انسان را متوجهكن است ي اي تالش مولوي همه
. گانه استي بي، با فطرت آدميه با روح و جان آدمك يد ـ جنسينما» جنس دگر«



  

م ي ترسيكي  :دهد ي از انسان به دست ميلكم ي دو ترسي در سراسر مثنويمولو
ر آن است و ينون اسكه اك است يررنج و ادبارشه و پير ي، بيزشت، آلوده، ته» يهست«

توانسته  يه انسان بوده، و مك است يزيگر او از چيم ديترس. زند يدر آن دست و پا م
ر و ي و خييبايوهمند و سرشار از عشق، زك، روشن، شك پاي هستيكاست باشد ـ 

  !گشته است يرآب مي زالل فطرت سي ه از چشمهك يا ي ـ هستيخجستگ

ن يا. ستيم بر تو، اصالت تو نك حاينونكزشت و پر نفرتِ » يهست«ن يد ايگو يم
 يكتو در اصل . ل گشتهيه بر تو تحمك است ين ظلمي است؛ اي عرَضيماري بيك
ر يت و مسكآن حر. شيت در ذات و با ذات خوك ـ حريا با داشتهيد و زيت مفكحر
   :يا  ننده گشتهك ت مخرّب و تباهك خط و حريكر ي و اسيا ردهكوهمند را رها كش

   ني چرخ بريبردت سويروح م
ديسو   ش  ني در اسفلي آب و گِل 
   ن سفولي زيردكشتن را مسخ يخو

   عقولكه بدآن رشك يزآن وجود 
  
  

ـتر ز   ؟! ردن چون بود كن مسخ يپس ب
  !ت دون بود يآن به غا ن مسخ، يش ايپ 

   
ر ي است در مسيتكرش است ـ حيت و فطرت خويت در روح، معنوكل انسان حريت اصكحر

رده ك را رها يوهمند روحكر شي آن مسيول.  و اوجييبايوه، زك است در شيتكن؛ حريچرخ بر
، يرروحي، غي ماديها تيفكي ي ندهيه نماكـ » آبِ گِل«ا يـ » آب و گِل «يو آمده به سو

  ! افتاده استيرده و به پستكاز اوج نزول . رانه استي پست و حق ،كخش

  



 يزي او چي مسأله.  استيا شهيق و ري انسان چقدر عمي ه مسألهكم ينيب يپس م
ها »مدرن«ه ك ياركرد ـ ك و روتوش حل يزيآم نه، رنگيه بتوان آنرا با وصله پكست ين
 انسان ي ر آن مسألهي، و نظ»قهي در ده دقيخوشبخت «ي غ دلخوشانهيبا تبل. نندك يم

» يهست«ن يا. شده، مسخ شده دگرگون يلك انسان به ي هستي چهره. ستي نيشدن حل
ن يدر ا.  در خود ندارديل آدميت و فطرت اصي از معنويه و نشانين مايمتركمسخ، 

گانه با فطرت يامالً بكمسخ، ناجور و » يهست«ن يم تا از هميوشكد بيصورت چرا با
   ؟!ميبنده بسازينما و فر ت خوشي شخصيكش يخو

  !رونش نهديه بكگه آرامد  آن                  ارجهدكدر دهان زنده خاشا
   

. ر استك فيده، نوعيه در دهان روح و جان ما جهك كيم داد، خاشايه نشان خواهكچنان
 ي فطرير با جوهر حاالت معنوكف. روح است ي و بك، خشيري تصوي دهي پديكر كو ف
  !ر استك مرغ روح انسان بسته است فيه به پاك ي»جنس دگر«. گانه استيب

ش ي خويرا از هست» جنس دگر«ن ي و اكن خاشاي انسان ايوقته تا كو محال است 
 روح ما است، ير در گلوك فكه خاشاك يتا زمان! ندكدا يبرنداشته است قرار و آرام پ

 يزيآم ، و با رنگ نهي وصله پيارهاكبا ! مان در رنج و عذاب خواهد گذشت يسراسر زندگ
با وجود ! ق بگذردي عميان انسان در آرامش و شادمي از زندگيا محال است لحظه

  !، ماللت و انقباض خواهد گذشتيقرار ي انسان در بير، سراسر زندگكت فيمكحا

  

ار ي انسان را بسي ه مسألهكن آنيه در عكن است ي ايار مولوكد ي مفيها  از جنبهيكي
. ندك ي رها نم بست أس و بنيد، او را در ينما يم ميز ترسيآم  و وخامتيا شهيق، ريعم

 ي و فطري ذاتي  مسألهيك انسان ي ه مسألهكد ينما ي باز ميه به روشنكنياز ابعد 
 راه ـق آن ي عميها شهي او ـ با وجود ري  مسألهي و بر او عارض شده است، برا ستين

   :ديگو ي ميلّك اصل يكابتدا به عنوان . دينما يز باز ميعالج ن

   نبودي بد در ذات تو اصليخو
  حودد جز جياي نيز بد اصلك

  ه اوك باشد يتيآن بد عار
  جو آرد اقرار و شود او توبه



   
  ه بودي آدم ذلتش عار همچو

  الجرم اندر زمان توبه نمود
   

  سي بل  بود جرم آنيه اصلكچون
  سي نفي ره نبودش جانب توبه

 يا هستي يد خويگو يه مكنياول ا:  مضمر استي اساسي تهكن اشارات چند نيدر ا
ست؛ ي جزء فطرت و ذات تو نك زشت و ناپاين خوياست؛ اما ا ك تو زشت و ناپايفعل
ت مطرح است، يه برگشت، توبه و تحول براكنينفس ا. ه بر تو عارض شده استكبل
 حضرت يذلت و خوار.  استي تو عرَضي و هستي خويه زشتكت بر آن دارد ياكح
ن جهت به موقع يم بود؛ و به هيتّيم ـ عاري او هستي ندهيه ما اوالد و نماكهم ـ » آدم«

ورزد؛ در مقابل  ين تعصب ميس جزء ذات اوست؛ و بنابراي ابلكياما گناه و ناپا. توبه نمود
 دارد و نه بدان يديزد؛ نه به توبه و برگشت اميخ يقت به لجاج و احتجاج برميحق
  .شدياند يم

   :دنك يرار مكتر ت تر و واضح  سادهيلكن معنا به شيد همييگر، و در تأي ديدر جا

  ر رنگ شدي اسيرنگ يه بكچون
   در جنگ شدي با موسئيموسئ

   
  يĤن داشتك ي رسيرنگ يچون به ب
  ي و فرعون دارند آشتيموس

   
» يرنگيب«رد؛ و يگ ي مي، خصومت و ناهنجاري، دوروئيرا سمبل زشت» رنگ «يمولو( 

  .) داند ي مي آدمي هستي و صفاييباي، صلح، زكي پاي را نشانه

 كي و پايرنگ ي وجود انسان بر بيه اوالً اصل ذاتكنيند بر اك يح ميصرن اشاره تيدر ا
ر رنگ و تعصب ياً به علت اسيثان.  بعداً بر آن عارض گشته استياست؛ و رنگ و آلودگ

 با هم به اختالف و خصومت يحي، دو مسلم، دو مسي دو موسويه حتكشدن است 
ن يگر خود را از اسارت ايتواند بار د ي مد انسانيگو يثالثاً در همان اشاره م. زنديخ يبرم

Ĥن ك ي رسيرنگ يچون به ب«د يگو ي ميوقت.  برهاندي عرَضكي و ناپايرنگ و زشت



د يان برگشت انسان و در توبه و تحول او تردكه اگر در امكحال آن» …
  »…ي رسيرنگ يگر به ب«گفت  ي و م برد، يار مكرا به » اگر «ي لمهكداشت 

  :ديگو  ين اصول ميد اييباز هم در تأ

  گر با خران ملحق شدنديقسم د
د خشم    محض و شهوت مطلق شدـن

   
شان بود زفتي در ايليوصف جبرئ  
  آن خانه و آن وصف رفت تنگ شد
دايخران پ ي، خويها، به علت جهل و نادان  از انسانيگروه ر خشم يجتاً اسيردند؛ و نتك 

، الاقل دريه مولوكرسد  يبه نظر م. (و شهوت مطلق شدند لمات را با ك   اصول،ي نهيزم 
ار برده استك آنها به يق و واقعي دقيتوجه به معنا مثالً خشم و شهوت را در مورد  .

ش، و از روح و معنا سفول و نزوليه از فطرت خوك يانسان » مطلق«مر  ايكند، ك يم 
رده، و بهكه از مقام خود نزول ك ين انسانياما هم!) داند يم ر يخران ملحق گشته و اس 

» يليجبرئ «يبايز  وك وصف پايخشم و شهوت محض شده است؛ قبالً و اصالتاً دارا
 !بوده است

 

 ييند و هم راه رهاك ين سفول و نزول و اسارت اشاره ميآنگاه، هم به علت و عامل ا
   :ديگو يم. دينما يا بر انسان باز ماز آن ر

  نك جان بي تن را ز پاي ندهك
  ند جوالن به گِرد آن چمنكتا 

  يا جسم را نبود از آن عزّ بهره
  يا ش بحر جان، چون قطرهيجسم پ

   
  ليبگذر از انسان و هم از قال و ق

  لي جان جبرئيايتا لب در 
   



 و ي عمل »يخودشناس«ق يد در طري مفيارهاك از يكي: مير بشوكته را متذكن نيقبالً ا
ا هر ي ـ ي مولوي و استعاريكها و اشارات سمبل اميدن پيه بعد از شنكن است ي ايواقع
  .ميابيشتن خود بيها را در خو  و ملموس آن سمبليگر ـ مصداق واقعيس دك

ا ي» جسم«ست؟ ي جان بسته است ـ چيه به پاك -»  تني ندهك«مثالً منظورش از 
ر روح و جان من است؟ چگونه مزاحم جوالن و ينده و زنجك به چه نحو تنِ من انسان
  ؟!پرواز آن است

م نمود ينده باز خواهيرده است ـ و ما در آك جاها با وضوح اشاره ياريه در بسكچنان
. داند يم» شهياند«  از ي عامل مزاحمت و اسارت را نوعيعني، »تن«ا ي» جسم «يـ مولو

 يك مغز است؛ و مغز  ر،كخاستگاه ف.  استي و انفعال ماد فعليك» شهياند«و » ركف« 
 ي و رواني معنوي هستيكش ي خوير براكه از فك ين انسانيبنابرا.  استي مادي دهيپد
 يا دهير پدكف.  از معنا استيروح و ته ي، بك خشي هستيكاش »يهست«سازد،  يم

 يهست «يكن يرابناب. ندك يها را در خود ثبت م تي از واقعيريه فقط تصوكاست 
شه ير و اندك في و ورايوه حاالت فطركت، جوهر، معنا، عزّت و شيتواند واقع ينم» يركف

  .را در خود داشته باشد

 گردد، و ي متجلي آدمگذارد فطرت يه نمك ي مزاحمي ندهك، آن »جنس دِگر«پس آن 
 را تنگ ي وجود آدمي ه خانهك يا دهيپد! ر استك ف  د،ي باز خودش به پرواز درآيدر فضا

ه انسان ك يا دهيپد. ر استكگرداند ف يل ميرا زا» يليآن وصف جبرئ« جتاً يند، و نتك يم
ر كف. ر استكگردد ف يدارد و موجب سفول و نزول او م ير روح بازميت در مسكرا از حر

  .دينما ير خشم و شهوت محض مي انسان را اسيه هستكاست 

ند؛ ك يل مي انسان تحميت ذاتيد را بر فطرت و معنور چگونه و چرا خوكم فينياما بب
شود و مانع پرواز و جوالن آن در  ين بر آن بسته مي سنگيا ندهكچگونه به صورت 

ه زندان انسان و كد يتوان د ي؟ به وضوح م!گردد يحد و مرز خودش م يآسمان باز و ب
گر يبه عبارت دد؟ يآ يش مي چگونه پيركن اسارت في ايول. ر استكعامل اسارت او ف

جتاً خودش يند ـ و نتك يت دخالت مير در امر معنوكه فكشود  ي سبب ميانيچه جر
  ؟ !ديآ ي درميبصورت حصار و زندان آدم



جتاً يت ناروا، و نتكن حريوجو را عامل ا و جست» طلب«، »خواستن «ي نوعيمولو
روح و  ي محدود، بي زندگيك به يع معنوي وسياي و دني هستيكانتقال انسان از 

و » خواستن«ه آنگونه كم نمود، جامعه است يه باز خواهكو چنان. داند ي مي مادكخش
   !ندك يل ميننده را به فرد تحمك  مخرب و تباهيوجو جست

   ا نبوديرا و تا پويطفل تا گ
  بش جز گردن بابا نبودكمر

  رد و دست و پا نمودك يچون فضول
  بودكور و كدر عنا افتاد و در  

  
  

  ش از دست و پاي خلق پيجانها
   صفايدند از وفا سويپر يم 

   شدنديبند»اهبطوا«چون به امر  
ـدي حبس خشم و حرص و خرسند        شدن

 ي ندهيه نماكامده است، ي انسان سالم و هنوز به اسارت درنيك ي ندهيه نماك كودك
 به ي و خودبخوديعي طبيش روحي فراغت و آسايكفطرت و اصالت انسان است، در 

ير مس  ياندازد برا يگردد و چنگ م يم» خواستن«ر يه اسكني به محض ايول. برد  
ت مخرّب و ك حريك يعني» يفضول«! افتد يگرفتن، در رنج و گره و چون و چرا م

ردن، خواستن، كدسـت و پا . ندك ي ميند ولكد بيه انسان نباك يارك يعنيناصواب؛ 
 انسان يج و اسارت و سفول و پستت ناروا است؛ آغاز رنك حريكوجو،  طلب و جست

!است  
  

ش از دست و پاي خلق پيجانها 
   صفايدند از وفا سويپر يم

، آزاد »خواستن« و تا قبل از ي قبل از چنگ انداختن به زندگ   تايروح و جان آدم
ه انسان هنوز ك است يت و حالتيفكي در يعني.  است »وفا«گره است؛ در  ياست، باز و ب

رده است؛ هنوز خودش را كانت و جفا نيش خيوا به ذات و فطرت خوت نارك حريكبا 
اش با خودش و با  ن رابطهيرده است، و بنابراك نيبود زندگكور و كو » چون و چرا«ر ياس

  .  ناهنجار، ناجور و جفاگونه نگشته است ي  رابطهيك يزندگ



شود  ي مر آنيه انسان اسك ييوجو و جست» خواستن«م داد، يه نشان خواهكو چنان
و . گرداند يز مين» يخرسند«و » خشم«و » حرص«ر يه الجرم او را اسك دارد يتيفكي
 آن را ي و فطريعي و نظم و آهنگ طبي آدميان هستيت بنيفكيا سه ين سه عامل يا
  .نندك يزند؛ آنرا پرگره، ناهنجار و ناموزون مير ي درهم ميلكب

ند، ك يدا مي پيشتري بيبط اجتماعه رواك يزانيه فرد به مكد يتوان د يبه وضوح م
ه ك يزانيو به م. دينما يل مي را بر او تحميو آزمند» خواستن «ي شتر مسألهيجامعه ب
ش دورتر و دورتر يل خوي و اصيگردد، از فطرت و حاالت ذات يم» خواستن«ر يانسان اس

   .افتد يم

  يتر بد  و قانعيتو جوان بود
ي، خود اول زر بديزر طلب گشت   

 
؟!ياسد شدكوه، چون ي پر ميرز بد

وه پختنتيوقت م يفاسد شد  ! 
ديات با وهيم تر شود نيريه شك 

وه پختنت فاسديوقت م يشد  ! 
  

ر يه اسكن ي هميول. ي گوهرها را نهفته داري ش همهيذات و فطرت خو تو انسان در 
يزرها و گوهرها  گوهر ،ينك يوجو م  و آنها را طلب و جستيشو ي مي بروني بندهيفر 

 يا وهيات درخت پر م يهست!. يشانك يساد مك؛ آنرا به فساد و يباز يم  خود رايدرونـ
ه هر روزكاست  مال و كد رو به ي درخت تو باي وهيتر و بارورتر بشود؛ م د شادابيبا 
ينيري و شيپختگ  ي وهيها، تو را به قهقرا برده است؛ م يبرون» خواستنِ «يول. برود 

يوجودت را در غورگ  !نگه داشته است 

زاد ي آدمي ان بزرگ شدن بچهي شما خوب به جر ،ي مولويك سمبليها  حرفيسوا(
تر و  فتهكه شكني ايشود به جا يه بزرگتر مكد چگونه هر روز ينيد و ببينكتوجه 
  هر روز انبساط،. رود ي و خشونت مكي، ماللت، خشيتر گردد رو به پژمردگ شادمان

 يساد معنوك و يند و وجودش به تلخك يو افت م اي و سالمت روحيعي طبيشاد
 از ي و تهكر خشك آن في لهيه وسكها ـ  ي برونيوجو و جست» خواستن«. ديگرا يم

ند؛ آنرا به ك ي انسان را تباه ميبايق، منبسط، باز، شاداب و زي عميمعنا است ـ هست
!)دنك ي مكل او را خشيت اصي روح و معنوي ندهي زاي شاند؛ چشمهك يفساد م



  

ش يستان فطرت خوي انسان از نيه در آنها اشاره به جدائك ي بعد از مقدماتيمولو
آغاز » كزينكعاشق شدن پادشاه بر « را با عنوان ين داستان مثنويد، اولينما يم
قبل از . شدك يم مي و علت اسارت انسان را به ترسين داستان چگونگيو در هم. ندك يم

   :ديگو يشروع داستان م

  قت نقد حال ماست آني خود حق     ن داستاني دوستان ايد ايبشنو
   

 سمبل و يعنيداستان (ام خود را به صورت داستان ي دوستان، من پي انسان، ايا
ه دارم شرح كد يار باشيد، هشي توجه داشته باشيم؛ وليگو ي شما باز ميبرا) استعاره

ث ي حدييه گوكد ينونم؛ پس آنرا آنگونه بشك يت خود شما را نقل ميحال و وضع
  !ديشنو يش را مي خويهست

   
  مي برخوريا هم ز عقبي هم ز دن              مي بريش را گر پينقد حال خو

   
م، هم از نعمت سالمت عقل يه هست بشناسك يا ش را به گونهي خويت هستياگر وضع

م ي برخواهي مادياي؛ هم از دني و معنويم شد و هم از سالمت روحيبرخوردار خواه
ث خود شما يه حدك را ـ يثيد حديپس بشنو! ير مادي غيايگرفت و هم از نعمت دن

  .است

  
  ني دكا بودش و هم ملي دنك مل            نيش از اي پي در زمانيبود شاه

   
وه، قدرت، ك، سلطان، پادشاه، و شاهزاده را سمبل شي متعدد مثنوي در جاهايمولو

ستان فطرت يه هنوز از نكرد يگ ي ميمبل انسانرد؛ سيگ ي مي و بزرگي، آزادگكيپا
ب و جدا شده از وحدت ي، تنها، غرك، خشي تهي نيكش جدا نگشته و به صورت يخو
  . امده استيدرن
   

   شد سوارياتفاقاً شاه روز
  ـارك از بهر ش شيبا خواص خو

  
  راه د شه بر شاهي د  كزينك يك



   جان شاهكزينكشد غالم آن 
   

 دقت به ي آنها، و از روي واقعيلمات را با توجه به معناك يولوم، ميه گفتكهمانطور 
 مضمر ي و عرفاني فلسفي هي نظريكه در آن ك دارد ييمعنا» اتفاقاً «ي لمهك. برد يار مك

 او سرنوشت محتوم و از يه اسارت انسان و بدبختكده و نظراند ين عقي بر ايبعض. است
خواهد رنج و اسارت و  يم» اتفاقاً «ي لمهك با ي مولويول.  او استي ن شدهييقبل تع
  . ندك ي معرفي و اتفاقي امر عرَضيك انسان را يبدبخت

ـهي، مولو»شيبا خواص خو« دانم در عبارت  ينم  آن ي و عرفي ظاهري معنا نظر ـب
 از  ش،ي خوي و روانيات ذهنيها و خصوص نهيش زميد شاه با پيخواهد بگو يا ميدارد، 

ه شاه ك ياتيا خصوصيها  نهيش زمي شـد ـ پيارگاه زندگك، عازم شيل ولع و آزمنديقب
  .جتاً اسارت نموده استيارگاه، و نتك ورود به شي را مستعد و آماده

اد به ي زيرا مولو» اركش«ا ي» ديص «ي لمهك. رود يم» اركش «يبهرحال، شاه به سو
، و »واستنخ«، يت آزمنديفكياد منظورش از آن، يو بـه احتمال ز. برد يار مك

ه پر از ك ـ ي زندگي ا صحنهيار ك شي شاه در صحنه.  استي انسان نوعيوجوگر جست
خورد و  يبرم» كيزينك«ب است ـ به يه پر از دام و فرك است،  بندهي فريها انواع طعمه
 يكه ك است ــ ي زندگي ، مجموعه»راه شاه«به نظرم منظورش از . (گردد يعاشق او م

  .)ع استيارگاه وسكش

 از ياريدر بس: ميح بدهي توضيها و استعارات مثنو ته را هم در مورد سمبلكن نيا(
. رديگ يار مك را به ي متعدديها پرسناژها يا به قول امروزياء، يها، افراد و اش داستان

ات متفاوت يها و خصوص تيفكي از آنها نظر به ياريه الاقل در بسكرسد  ي به نظـر ميول
ـ » زن و مرد عرب«مثالً در داستان .  فرد دارديك تنها ي و روانيـ و اغلب متضاد ـ ذهن

. »ه نفس است و خردك ين زن و مرديا« د يگو يل آن بعداً خواهد آمد ـ ميه تفصك
 يخرد يا بي» نفس «ي ندهينما» زن«  انسان است و يك» خرد «ي ندهينما» مرد «يعني

. »ك هم مل  عرب ما، هم سبو ما،هم« : ديگو يا باز در همان داستان مي. همان انسان
  .)ميم؛ من و تو هستين هر سه خود ما هستي ايعني

» كزينك«د است؛ و ي سمبل خرد و عقل مف  سمبل اصالت انسان است؛» شاه«
 ي ه جنبهك يهنگام.  اوي رانهي آزمندانه و پست و حقيها تيفكيو » نفس«سمبل 



ك

  د گشتي ناگهان در دام عشق او ص             وه و دشتكشد او بر  ي ميديبهر ص 
   

بنده و ي فريها ييبايشه طالب زي همي وجود آدمي و آزمندانه» آلود  نفس «يها تيفكي
قت اسارت را خود شخص به ي، و در حقيفتگين فريو ا.  استي زندگيزهاي چيظاهر

  :دهد ي هشدار ميه مولوكن داستان است ي در متن هميول. گذارد يم» عشق«حساب 
   

   بوديود، عاقبت ننگعشق نب                   بودي رنگيز پك ييها عشق
   

آلود  گذرد ـ و زشت و ننگ يها و ظواهر م  و عشق به صورتيفتگي ما در شيتمام زندگ
ر ير گشته، اسي پست و حقكزينك يك ي ظاهرييباي زي فتهيشاه هم چون فر! گذرد يم

 يرود، ول يد مي صي خود به سوي  ارضاء هوس آزمندانهيبرا. ننگ و اسارت شده است
  !كيوچك و ير پستيشود ـ اس ير ميش اسقت خوديدر حق

   
  مار شدي از قضا بكزينك آن               د او را و برخوردار شديچون خر

   
مار ي بي دهي پديكقت يه در حقكابد ي ي، شاه درمكزينكبعد از برخوردار شدن از 
 ي لهيه به وسك است ييزهاي چي ن از خواص همهيو ا. وبال جانش شده است

 آنها ي فتهيفر» نفس«ه ك ييزهايتمتع و لذت چ. شود ياصل مطلب و ح» نفس«
بعد از . دار استي و ناپايند موقتك يوجو م رون جستيگردد و آنها را در ب يم

ن يا«ند ـ يآ ي به صورت وبال و آفت درم ،ي و موقتي لذت سطحيك ي تجربه
ب و ي ع ند؛ا مارگونهي بي و به علتيشه از بعدي؛ و هم»ها همه آفات تو است يبرون
 ي اشاره. ستندي انسان ني دلهيكق و يت عميهرگز موجب رضا.  در آنها هستينقص

  :ن موضوع استين داستان و در رابطه با همير در متن هميز
    

   گرگ خر را در ربود افت پاالن،ي         خر داشت پاالنش نبوديكيآن 
   

 ييزهاي و نقص داشتن چينگثمر بودن و ل ي بودن، بيافك به نايلك است يا ن اشارهيا
  .شود يطلب و حاصل م» نفس «ي لهيه به وسك



و . گشته است» نفس«ا ي» خود« و شهوت نهفته در ير آزمنديبه هر حال شاه اس
 يك ـ كزينك يعنينموده ـ  يآل م دهيجذاب و ا“ نفس“ند آنچه در تصور يب ينون مكا
  . استي و سرخوردگيامك نايك است؛ يماريب

 شده يا يمارير بي و اسير پستيه اسكن خود شاه است يم، اي آنچه گفتبا توجه به(
 و يير عقل جزياو اس» ديعقل مف«گر، يبه عبارت د.  سمبل آن استكزينكه كاست 

  )مخرّب او گشته است

  ...خواند يبان را فرامي، تمام طبيمارين بي درمان ايبرا

   

  
   

ارتباط با ما  .دي آن را سفارش ده ق صفحهء يد از طريتوان ين كتاب، ميه اي تهيبرا

www.mossaffa.com  
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