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 نفست اژدرهاست، او کَی مُرده است؟

 از غم و بی آلتی افسرده است

 ٣/١٠٥٣ 

مارگیری برای گرفتن مار به کوهستان رفت. هوا بسیار سرد و منجمد بود. مارگیر در جستجوی خود در آن کوهسار 

یخ زده، ناگهان مار بسیار عظیمی را دید که بر یخ ها افتاده است. آن مار آن چنان بزرگ و وحشتناک بود که حتیی  

 ، ترس در دل مارگیر می افکند.  آنالشه ی 

 ا را برگرفت مارگیر آن اژده

 بغداد آمد از بهر شگفت   سویِ

 اژدهایی چون ستون خانه ای 

 1می کشیدش از پی دانگانه ای

٣/١٠٠٣ 

مارگیر آن اژدها را از میان برف برداشته، با سختی و زحمت آن را که مانند ستونی بزرگ بود، می کشید و به بغیداد  

گاه می کردند و مارگیر نیز الف می زد که من با چیه سیختی   می برد. در راه، مردم با شگفتی چنین وجود نادری را ن

 و مرارتی این مار  غول آسا را شکار کرده ام. 

مارگیر و مردم، آن مار مهیب و عظیم الجثه را مرده می پنداشتند، اما در واقع او زنده بود و از سرما بی حرکت شیده  

در مییدانی گااشیت تیا مهرکیه ای بگییرد و پیولی از میردم         بود. وقتی به بغداد رسید، مار را کنار رودخانه ی دجلیه، 

                                                 
 دانگانه: پولی که مردم به معرکه گیران می دهند.  -١

 

 مهدی سیاح زاده

 
 فسردهاداستان مارگیر و اژدهای 

 ( ۹٧٦از بیت  -دفتر سوم   -)مثنوی 
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وصول کند. خبر این واقهه در شهر بغداد غلغله بپا کرد. مردم به هم خبر می دادند که مارگیر، اژدهایی آورده که تیا  

 -کنون کسی نظیر آن را ندیده است. هزاران نفر گرد آمدند وکار مارگیر سکه شید. هرچیه میردم بیشیتر جمیع  میی      

د، پول بیشتری نصیب او می گردید. پشته پشته مردم دور میدان را گرفته بودنید و تماشیا میی کردنید. هیر یی        شدن

 سرک می کشید که مار را بهتر ببیند.

برای احتیاط آن را با طناب به هم پیچییده بیود. در میدتی کیه      ومار مرده را در پالس های متهددی پوشانده مارگیر، 

می کشید و نیز مدت زمانی که مردم برای تماشای مار جمع می شدند، آفتیاب دا  و سیوزنده   مارگیر، مار را به شهر 

 ی عراق بر تن یخ زده ی مار می تابید. به تدریج تن به ظاهر مرده  مار، گرم شد و به جنبش افتاد.  

 فتگمرده بود و زنده گشت او از ش

 اژدها بر خویش جنبیدن گرفت 

٣/١٠٤٣ 

به حیرت افتادند. این حیرت و شگفتی با حرکت یکباره ی مار به ترس کشنده ای تبیدی  شید و   مردم از جنبیدن مار 

مردم با شتاب پا به فرار گااشتند.  مار هم یکای  بندهایی را که به او بسته شده بود، می گسسیت سیرانجام خیود را    

 بکلی از بند رها کرد و  مانند شیر غُرّان به جمهیت حمله ور شد.

 1سست و، بیرون شد ز زیربند ها بگ

 اژدهایی زشت، غُرّان همچو شیر 

 در هزیمت بس خالیق کشته شد 

 از فتاده کشتگان صد پشته شد  

٣/١٠٤٧ 

با هر حرکت، چندین نفر را به کام خود می کشید و صد ها کس کشته می شدند.  بطوری که از کشیتگان پشیته هیا     

از ترس خش  شده بود و با خود می گفیت  چیه غلطیی کیردم کیه ایین        ،پدید آمد. مارگیر در گوشه ای کز کرده

هیوال را آوردم. در این اندیشه بود که اژدها، بر او تاخت و او را ی  لقمه کرد و خورد. بهد  مار خود را بیه سیتونی   

 پیچید و فشاری به خود آورد و استخوان همه ی آن هایی را که خورده بود درهم شکست.

 پیچید و بست  2تُنیخویش را بر اُس

 خورده را در هم شکست   استخوانِ

٣/١٠٥٢ 

                                                 
 ز زیر: یعنی از زیر پالس ها.  -۲
 اَسُتن: ستون.  -۳
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 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 

 این قصه را موالنا هنگام بیان داستان موسی و فرعون، آنجا که از اژدهای درون ما سخن می گوید، نق  می کند.  

 تو هست   رآنچه در فرعون بود، آن د

 1لی  اژدرهات، محبوس چَه است

٣/٩٧١ 

برخیی از   .میا اسیت   2اره یدر این داستان مرد مارگیر و مردم تماشاگر، نماد انسان هسیتند و اژدهیا، سیمب  نفیس ام ی     

اره ی خود را کشته اند، اما نمی دانند که ایین نفیس اژدهیا صیفت، در زییر نفیو        مردمان گمان می کنند که نفس ام 

ا اگر گرمای تند هوی و هوس و شهوت بر او بتابید، یکبیاره   به ظاهر مرده است. ام آنان،  ایمان و عبادت و پاکدامنی

 چنان سر بر می دارد که همه ی وجود انسان را نابود می کند.  

 اژدرهاست، او کَی مُرده است؟ نفستِ

 ... 3از غم و بی آلتی افسرده است

 آن اژدهات  دوَبُتا فسرده می 

 چو او یابد نجات   ،لقمه ی اویی

 مات کن او را و ایمن شو ز مات 

 صالت   رحم کم کن، نیست او ز اه ِ

٣/١٠٥٣ 

آنجیا کیه شیگفت زدگیی      ،اسیت. مولیوی   یدومین پیامی که مولوی در این داستان می دهد، موضوع کرامیت انسیان  

  داز دیدن این مار عظیم را شرح می دهد، این پیام به راستی مهم را در چند بیت شیوا بیان  می کن انمردم

 خلق حیرانیِ مارگیر از بهرِ

 نادانی خلق 4مار گیرد، اینت

 آدمی کوهی ست، چون مفتون شود؟

                                                 
در درون تو نیز مانند فرعون اژدهای منیت و خودشیفتگی )نفس اماره( حضور دارد، اما در چاه ایمان و پاکدامنی تو  -١

 زندانی است. 
نفس امر کننده. نفسی که انسان های ضعیف اسیر و زندانی او هستند و ناگزیرند همواره امر او را اطاعت  نفس اماره:  -۲

 .کنند
وسایل ظهور و خودنمایی نفس تو  پژمرده و غیرفعال. ،افسرده: اینجا یعنی یخ زده  -بی آلتی: نداشتن وسایل و امکانات. -۳

  ندارد و ظاهرا مرده است.
  آمده. « این است»اینجا به معنی اینت:  -۴
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 کوه اندر مار، حیران چون شود؟   

 خویشتن نشناخت مسکین آدمی 

 از فزونی آمد، و شد درکمی

 خویشتن راآدمی ارزان فروخت

 1لقی بدوختبر دَ ،بود اطلس خویش

٣/٩٩٨ 

مردمان استفاده می کند و  مار را به تماشا می گاارد. خلق هم از این همه عظمت حییران   می گوید  مارگیر از نادانی

می شوند. چرا حیران؟ زیرا که انسان هنوز خود را نشناخته است. اگر انسان می دانست چه وجود پیچیده و تماشیایی  

ایین   خیویش نسیبت بیه    )میار   است، اگر به خود توجه داشت و خود را می شناخت، از دیدن ی  وجود بسیار حقیر

 چنین حیران نمی شد. مولوی در ادامه، آن شاه بیت خود را در این زمینه بیان می کند 

 اوست صد هزاران مار و کُه حیرانِ

 ؟او چرا حیران شده ست و ماردوست

٣/١٠٦٦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 َدلق: لباس ژنده.   -مت.یاطلس : نوعی پارچه ابریشمی گرانق -۵

 

 

 

 

 

 

 


