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 گفت: حق استت، بزن دستت رسید

 یاران بُریداین سزای آن که از 

٢/٢٢١١ 

باغبانی وارد باغ خود شد، دید سه مرد مانند دزدان در باغ او 

دیگری خود را  ،هستند. یکی از آن ها فقیه و شریعتمدار بود

 سید اوالد پیغمبر معرفی کرد و سومی ظاهراً درویش و صوفی 

له کنم و از باغ بیرونشان برانم. بهترین راه این بود. باغبان با خود فکرکرد: من به تنهایی قادر نیستم با این سه مرد مقاب

 است که این ها را از هم جدا کنم و حساب هر کدام را جداگانه برسم.

به این اندیشه، حیله ای به خاطرش رسید. پس رفت نزد آن ها وگفت: به به، چه روز فرخنده ای، چه مهمانان محتررم  

بد است. بعد رو کرد به صوفی و گفت: خانه ام انتهای همین براغ   و بزرگواری. شما مهمان من هستید. این طوری که

است. بهتر است تو به خانه ام بروی و گلیمی از آنجا بیاوری تا همه بهتر استراحت کنید. وقتی صوفی رفرت، بره فقیره    

ز دانرش و  گفت: ای مرد بزرگوار، تو یک فقیه عالیقدر هستی. ما به فتوای بی نظیر تو است کره نران مری خروریم و ا    

علم تو بهره می گیریم. این دیگری هم سید اوالد پیغمبر است. از دولتی سر او است که برکرت و نعمرت بره مرا مری      

 رسد. در حقیقت او شهزاده است و بر من الزم است که به شما دو نفر خدمت کنم.

 ما به فتوای تو نانی می خوریم

 ما به پرّ دانش تو می پریم

 ان ماست وین دگر شهزاده و سلط

 

مهدی سیاح زادهدکتر   

 مولوی شناس و روانشناس

داستان باغبان ، صوفی ، فقیه و  

 سید

دفتر دوم از بیت  -مثنوی ) 

٢۱٦٧ ) 
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 سیّد است، از خاندان مصطفاست  

٢/٢١٧٥ 

. اسرت  اما نمی دانم این صوفی شکمباره چه صیغه ای است که خود را میان شما بزرگواران و سروران جامعه جا زده

وقتی آمد، به من اجازه بدهید او را ادب کنم و از باغ بیرون بیاندازم تا شما سروران من دراین باغ، کره قابرش شرما را    

 دارد، یک هفته ای استراحت کنید و لذت دنیا را ببرید. ن

باغبان چنان آن دو را وسوسه کرد که از صوفی بریدند. وقتی صوفی آمد، باغبان با چوب برر او تاخرت و گفرت: ای    

سگ کثیف، آیا صوفی باید بی پروا و بدون اجازه وارد باغ مردم بشرود  از کردام شری  و پیرر چنرین درسری بره ترو         

 از جُنید یا از بایزید  و همراه آن با چوب بر سرو صورت صوفی می کوفت. رسیده 

   1گفت: ای سگ، صوفیی باشد که تیز

 اندر آیی باغ ما تو از ستیز 

 2این جُنَیدت ره نمود و بایزید

 از کدامین شی  و پیرت این رسید 

 کوفت صوفی را، چو تنها یافتش  

 نیم کُشتش کرد و، سر بشکافتش  

٢/٢١٨٢ 

صوفی که سرش شکافته بود و نیمه جانش باقی مانده بود روی به دو رفیق خود کرد و گفت: من که گرفتار این بلیره  

بیگانره ترر نیسرتم.    « قَلتَبان»شده ام و از من گذشت، شما در فکر خود باشید. شما مرا بیگانه به شمار آوردید اما از این 

 آمد. به زودی خواهیددید همین بال بر سر شما خواهد

 گفت صوفی: آن ِ من بگذشت، لیک

 ای رفیقان، پاس خود دارید نیک   

 مر مرا اغیار دانستید هان 

    3نیستم اغیار تر زین قَلتَبان

                                                 
 تیز: بی باک. -١

هجری در بغداد( است. او  ٢٩٧ُجَنید: ابوالقاسم بن محمد بن ُجَنید، عارف معروف و عالِم دینی، متولد در بغداد.)وفات:  -١

یکی از نخستین کسانی است که درباره ی علم توحید سخن گفته است. بایزید: بایزید بسطامی از بزرگان صوفیه در قرن 

 جود بود. سوم هجری است. او یکی از معتقدان وحدت و

 اغیار: بیگانه .  َقلَتبان: بی غیرت. بی حمّیت. -٢
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 آنچه من خوردم، شما را خوردنی است  

 است   1وین چنین شربت جزای هر دَنی

 این جهان کوه است و گفت و گوی تو  

 از صَدا هم باز آید سوی تو  

٢/٢١٨٥ 

باغبان پس از این که صوفی را از باغ بیرون کرد، روی به سید کرد و گفت: در خانره ی مرن غرذای مطبروعی  پ تره      

اند. بهتر است بروی و از اهش خانه ب واهی آن را برای ما بیاورند تا سه نفری به خیر و خوشی ب وریم و لذت ببرریم.  

اغبان به فقیه گفت: ای مرد عالم و دانا. ظاهر تو نشان از بزرگری و  سید بینوا حرف او را باور کرد و راه افتاد و رفت. ب

علم و معرفت تو می دهد. در این نمی توان تردید کرد. اما آن مرد که خرود را سرید اوالد پیغمبرر مری دانرد، معلروم       

 -سریدی مری  نیست چه حرامزاده ای است. خود را به پیغمبر و علی بسته است. معلوم نیست پدر او کیست که ادعای 

 کند.  

باغبان آنقدر از سید بینوا بد گفت که فقیه عالم نیز فریفته شد و از یار و همرراهش کنراره گرفرت. وقتری سرید آمرد،       

باغبان چوب را گرفت و به جان او افتاد. که: ای جدت کمرت را بزند. ای خر بی مقدار، چه کسری تررا بره ایرن براغ      

ر دزدی داده که به باغ مردم دستبرد می زنی  جزای تو این چوب اسرت.  و  دعوت کرد  آیا پیغمبر اکرم به تو دستو

آنقدر سید را زیر ضربات چوب گرفت که از زخم آن حال خرابی داشت. سرید در همران حرال بره فقیره گفرت: ای       

 فقیه، اکنون که تنها شدی، فرار کن. زیرا این ستمگر تو را نیز به روز من می نشاند. 

د فارغ شد و او را از باغ بیرون راند، روی به فقیه کرد و گفت: به تو هم می گوینرد فقیره  ترو چره     وقتی باغبان از سی

عالِمی هستی  تو ننگ هر آدم نادانی. حتی آدم های نادان هم از وجود تو شرم دارند. این است فتوای تو که بره براغ   

باغبران مری گفرت: بره راسرتی ایرن حررف ترو         مردم دستبرد بزنی  و شروع کرد به زدن فقیه. فقیه زیر ضربات چوب 

واقعیت است که من مرد عالِم و دانایی نیستم. اگر بودم از همان اول بایرد حیلره ی ترو را مری فهمیردم و از دوسرتانم       

 دوری  نمی کردم. حاال این حق تو است که مرا بزنی و من هم مستوجب این مکافات هستم.  

 ، بزن دستت رسید  2گفت: حق استت

 ای آن که از یاران بُرید این سز

٢/٢٢١١    

                                                 
 َدنی: پست، فرومایه. -۳

 حق استت: حق با تو است. -١



               ۱۸شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

128 

 

 

 شرح مختصر نمادها و رمزها

منظور مولوی از داستان کوتاه پیش )وحی کردن خدا به حضرت موسی ... (، همانطور که آمده، این بود که باید در 

 سایه ی اولیاء پناه گرفت و با آنان همنشینی داشت تا به رستگاری رسید. آخر آن داستان می گوید: 

 هر که خواهد همنشینی با خدا  

 1تا نشیند در حضور اولیاء

 از حضور اولیا گر بِسکُلی  

 2تو هالکی ز آن که جزوِ  بی کُلی

 هر که را دیو از کریمان وابَرَد 

 3بی کسش یابد، سرش را می خورَد

 یک بَدَست از جمع رفتن یک زمان 

 4مَکر شیطان باشد، این نیکو بدان

٢/٢١٦٣ 

شد)اولیاء اهلل( درکنار سالک طریقت، از واجبات است. زیرا ما جزء هستیم و مرشد کُرش اسرت. اگرر    حضور پیر و مر

جزء از کش دور بماند، وجود او گرفتار شیطان درون و نفس امراره ی خرود خواهرد شرد. اگرر حتری یرک وجرب از         

زیرا نفس نیرنگبراز اسرت    مرشد خود دوری، بدان و آگاه باش که این کار نفس اماره ی تو )شیطان وجودت( است.

و با هزاران حیله و ترفند اتحاد و یگانگی تو با مرشد و مرادت را به هم می ریزد. درست مانند آن باغبانی کره اتحراد   

فقیه و صوفی و سید را در هم شکست و بالیی بر سرآنان آورد که در داستان ها نوشتند. ایرن جرا اسرت کره مولروی      

 همین داستان را نقش می کند.

این داستان مانند بسیاری از داستان های مثنوی، هم پیامی برای رفترار اجتمراعی انسران دارد و هرم تحلیلری عرفرانی و       

روانی. در زمینه ی پیام اجتماعی، درک نظر مولوی بسیار آسان است. میلیون ها انسان در جهان ما فریب این شریادان  

 -، آن همبسرتگی «تفرقه بیانداز و حکومت کرن »به مصداق مثش معروف )باغبان( را می خورند. این باغبانان حیله باز، 

                                                 
  هر کس همنشینی با خدا را می خواهد باید با اولیا همنشینی کند. -٢

تو جزوی بدون کل می  بِسکُلی: بریدن، جدا شدن. اگر از حضور اولیاء بُبّری و جدا شوی، هالک خواهی شد، زیرا -۳

 شوی.

واَبَرد: دور سازد. هر کس که ابلیس او را از اولیاء دور کند، تنها می شود و شیطان او را می کشد. )سرش را می  -۴

 خورد.( 

 َبَدست: وجب. دور شدن تو از اولیاء، حتی به اندازه ی یک وجب، ناشی از مکر و حیله ی شیطان است.  -۵
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ایرن   ای که می تواند مردم را به رفاه و سعادت برساند، درهم می شکنند و به هدف هرای شریطانی خرود مری رسرند.     

فرایند در هم شکستن یگانگی، در همه ی واحد های اجتمراعی:  خرانواده، دوسرتان، و اقروام و ملرت هرا همرواره در        

 جریان بوده و هست و عامش اصلی آن جهش و ناآگاهی گرفتاران این رندان حیله ساز است.

اما از جنبه ی روانی و عرفانی: همانگونه که گفته شد، باغبان نماد شیطان وجود ما یا به عبارت دیگر نفرس شررور مرا    

تند، که اگرر انسران برر نفرس خرود      است و این سه وجود )صوفی، سید و فقیه( نماد نیروهای رو به کمال درون ما هس

امرا کرار نفرس تفرقره      رسیده باشد، این نیرو ها همواره در همگونی و همراهنگی انرد.  « یقین»تسلط یافته باشد، اگر به 

افکنی و بهره وری از ناهماهنگی همین نیرو های ذهنی ما است. بدین لحاظ است که این نیروهرا در درون اغلرب مرا    

 د.  در حال جنگ وجدال هستن

این همه وسواس های کشنده، این همه دو دلی ها و چند دلی ها که در انجام کارهای خیر و انسانی در دل ها وجرود  

 دارد،  ناشی ازهمین تفرقه افکنی نفس حیله گر ما است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


