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 این سزای آن که بی تدبیر عقل  

 بانگ غولی آمدش، بگزید نقل 

٣/٦٤٣ 

روایت کرده اند که در زمان های گذشته، یک مرد شهری با یک مرد روستایی آشنا شدد  روسدتایی هدر از گنددگاه     

به شهر می آمد، به منزل شهری می رفت و دو سه ماهی میهمان او می شد  هرگه روستایی نیاز داشدت، مدرد شدهری    

 برایش مهیا می کرد  

 هر حَوایج  را که بودیش، آن زمان 

 1کردی مرد شهری رایگانراست 

٣/٢٣٩ 

در یکی از این سفر ها، روستایی به مرد شهری گفت: آقا، گرا این قدر شما نامهربان هستید، یک بدار هدن نهدده کده     

کلبه ی محقر ما را در روستایمان قرین افتخار کنید و تهریف بیاورید تا از جدان دل ذدذیرای شدما باشدین  گیدزی بده       

 سر و فرزندانت را بگیرید به ده ما بیایید   فصل بهار نمانده، دست هم

 خیل و فرزندان و قومت را بیار

 در ده ما باش سه ماه و گهار  

٣/٢٤٣ 

                                                 
 حوایج: حاجت ها، نیاز ها.  راست می کرد: مهیا می کرد. -١

 

 مهدی سیاح زاده

 
 داستان شهری و روستایی

 ( ۲٣٦از بیت  -دفتر سوم  -)مثنوی 
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شما نمی دانید که در فصل بهار روستای ما گقدر زیبا و دل انگیز است  اگدر بهدار ممکدن نهدد، مدی توانیدد تابسدتان        

 زد ما بمانید و خوش بگذرانید    تهریف بیاورید  با همه خانواده خود سه، گهار ماهی ن

مرد شهری هر دفعه به یک بهانه ای دعوت او را رد می کرد  هر سال روستایی می ذرسید: آخدر گده وقدت تهدریف     

می آورید؟ اهل و عیال من با بی صبری منتظر قدوم شما هستند  اگر به من توجه ندارید، فرزنددان مدرا قدرین محبدت     

 بفرمایید   کنید و هرگه زودتر قدم رنجه

انهداا  سدال دیگدر     شهری می گفت: ای مرد نیکو خصال و مهمان نواز، امسال برای من میهمانی می رسد، اگرشدد، 

خدمت می رسین  روستایی هن دست صاحبخانه را می گرفت و به التماس   می گفت: آقای من، سرور من، تاج سدر  

من، گقدر وعده می دهی و نمی آیی  همه ی خانواده ام گهن به راه شما هستند  ترا قسدن بده خدالک یکتدا، روی مدرا      

 وستای ما بیا    زمین نزن و با فرزندان خود همین امسال به ر

این اصرار و انکار ده سال به درازا کهید و هر سال هن روستایی از ده می آمد و مرد شهری هن با گهاده دستی از او 

 ذذیرایی می کرد   تا آن که فرزندان مرد شهری به جان ذدر افتادند که:  

 کودکان خواجه گفتند: ای ذدر 

 ماه و ابر و سایه هن دارد سفر  

 وی تو ثابت کرده ای حک ها بر 

 رنج ها در کار او بس بُرده ای

 او همی خواهد که بعضی حکّ آن 

 واگزارد، گون شوی تو میهمان  

 ذس وصیت کرد ما را او نهان  

 1که کَهیدَش سوی ده، البه کنان

٣/٢٥٩ 

ت خدواهش و  ای ذدر، تو برای این روستایی زحمت ها کهیده ای و حک بسیار بر گردن او داری  حاال وقدت آن اسد  

التماس او را بپذیری و ما را به روستای او ببری  این بیچاره بطوری مهتاق رفتن ما به آنجا است که دست به دامان مدا  

 شد و می گوید: با البه و التماس از تو در خواست کنین که به این سفر رضایت بدهی  

اما از قددین گفتده اندد از     .زی به بازدید او بروینمرد شهری گفت: ای فرزندان نازنین من، حک با شماست  ما باید رو

 کسی که به او خدمتی کرده ای باید بر حذر باشی   

                                                 
 َکشیدش: او را بکشید. البه: تضُرع و زاری. -۲
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 گفت: حک است این، ولی ای سیبَوَیه  

 1اِتَّکِ مِن شَرَّ مَن اَحسنت اِلَیه

٣/٢٦٣ 

دوستی مانند بذری است که اگر در فصل معین و با شرایط مناسب کاشته نهود، فاسد می گردد  یدک ندود دوسدتی،    

مانند شمهیر بُرّان است که می تواند مانند سرمای سخت دیماه، هستی گیاه ها را نابود کندد و ندوعی دیگدر دوسدتی،     

ر اندیهی حکن می کند که بده ایدن ندود دوسدتی هدا      مانند بهار، فراوانی و محصول خوب به بار می آورد  حزم و دو

 بدگمان باشی و از وقایع بد بپرهیزی  

اما ذیام های تملک آمیز روستایی و نیز اصرار بی حد فرزندان باعث شد که مدرد شدهری حیدران و سدرگردان بماندد و      

 یرد  دور از حزم و احتیاط ذاتی خود، ذس از ده سال مقاومت این درخواست روستایی را بپذ

مرد شهری و اهل خانه، بویژه فرزندان او، با ذوق و شوق اسباب سفر را آماده کردند  به هن مدی گفتندد: گقددر ایدن     

روسدتایی   .سفر به ما خوش خواهد گذشت  جایی که می روین ذر از سبزه زار و گراگداه اسدت  مندادر دلکدش دارد    

از هدی  گیدز در بداره ی مدا      ا این مدت به ما محبدت مدی کندد،   مهربان گه ذذیرایی شایانی از ما خواهد کرد  او نه تنه

 دریغ نخواهد ورزید، حتی آذوقه ده زمستان آینده را هن به ما خواهد بخهید تا با خود به شهر بیاورین   

 شادمانان و شتابان سوی ده 

  2که بَری خوردین از ده مژده ده

 مقصد ما را گَراگاهی خوش است  

 دلکش است    یار ما آنجا کرین و 

 ما ذخیره دَه زمستان دراز  

 از بر او سوی شهر آرین باز 

٣/٤٩٩ 

 با مهر و محبتی که در او دیده این، بعید نیست که بخهی از باغ و زمین های خود را هن به ما ببخهد 

ان شددند   سرانجام، یک روز صبح زود، بار های خود را بر ذهت گهار ذایان گذاردند و به شدادمانی بده سدوی ده رو   

روز و شب حرکت می کردند  روز ها ذوستهان از شدت آفتاب صحرا می سوخت و شدب هدا از روی سدتارگان راه    

                                                 
)برای حرمت « ای فرزندان من» سیَبَویه لقب بعضی از بزرگان علم و ادب بوده است. ای سیبویه: اینجا به معنی   -۳

ِق ِمن َشرَّ َمن اَحسنت ِالَیه» نهادن به آنان( به کار رفته است.  « اِتَِّق َشرَّ َمن اَحسنت ِالَیه»برگرفته از حدیث نبوی است: « ِاتَّ
 « بدو نیکی کرده ای.بترس از کسی که »یعنی 

 بری خوردیم: میوه خوردیم. مژده بده که حتماً ثمره ای از این سفر به دست خواهیم آورد. -۴
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خود را ذیدا می کردند  آنچنان مهتاق رسیدن بده آن ده بودندد کده راه هدای سدخت و دشدوار و نداهموار را بدا روی         

 رگه می رفتند، به ده نمی رسیدند  خوش و خوشحالی طی می کردند و می گفتند و می خندیدند  اما ه

روزها و شب های بسیاری در راه بودند  هرگه بیهتر می رفتند، راه نداهموار تدر و سدخت تدر وآفتداب سدوزنده تدر و        

عذاب آورتر می شد  به تدریج خنده های شادمانی آنان ابتدا به سکوت و بعدد بده خهدن و عصدبیت تبددیل گردیدد        

که از هرگه ده و روستایی است بیزار شدند  یک ماه مرد شهری و خدانواده ی بیندوای    آنقدر در آن راه رنج کهیدند

او، دشت ها و صحرا ها و تپه ها و حتی کوه ها را به امید رسیدن به ده طی کردند  دیگر توانی برای آنان نماند  حتی 

 گهار ذایان رمک رفتن نداشتند  

ند، اما ذهیمانی سودی نداشدت و تنهدا راه آندان ایدن بدود کده بده ده        حاال از سفری که ذیش گرفته بودند، ذهیمان شد

برسند، زیرا ممکن نبود که با این حال و هوا، بتوانند به شهر بازگردند  سرانجام زمدانی کده همده از رندج سدفر عداجز       

ید و بدا شدتاب بده    شده بودند، روستای مورد نظر از دور نمایان شد  دیدن روستا، به این مسافران بینوا رمقی تازه بخهد 

 آن سوی رفتند   

وقتی روستایی از دور آنان را دید، روی  ذنهان کدرد و خدود را بده آندان نهدان ندداد  مسدافران بدی رمدک و خسدته، از           

روستاییان سراغ او را گرفتند  تا آن که خانه اش را یافتند و با این امیدکه دیگدر رندج و عدذاب بده ذایدان رسدیده، درِ       

 ند  اما هر گه در زدند،کسی  باز نکرد  خانه ی او را زد

مرد شهری از این رفتار نامردانه ی به راستی دیوانه شد  ولی خواست بدگمانی را از خود دور کند و دلیل تراشی می 

کرد که البد مهکلی ذیش آمده  آن روز و شب، زیر گرمای آفتاب و در سرمای شب، بدر در خانده ماندندد و کسدی     

  برای مرد شهری دیگر تردیدی باقی نماند که روستایی از او رو ذنهان مدی کندد  ذدنج روز بدا ایدن      ذاسخ آنان را نداد

رنج و عذاب گذشت تا سرانجام در باز شد و مرد روستایی در آستانه در نمایدان گردیدد  مدرد شدهری سدتم گفدت        

را معرفدی کدرد و گفدت مدن     روستایی نگاهی غریب بر او کرد و جواب ستمش را به سردی داد  مرد شدهری خدود   

فتن کس هستن  روستایی نگاهی از ناآشنایی به او کرد و گفت: من گنین کسی را نمی شناسدن  نمدی داندن تدو کدی      

 هستی، آدم تبهکاری یا مردی درستکار 

مرد شهری شرح حال خود و او را داد که تو هر سال به شهر می آمدی و میهمان ما می شدی  اصدرار داشدتی کده بده     

همانی به ده تو بیایین  به یاد داری گه سفره های رنگینی برای تو می گستردم، گه هدیه های گرانبها مدی خریددم و   می

به تو می دادم؟ روستایی باز هن تجاهل کرد و با شگفتی به او نگریست و گفت: این گه یاوه های اسدت کده تدو مدی     

 م  و در را بست و رفت  گویی؟ نه تو را می شناسن و نه نامت را در جایی شنیده ا
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 ؟1او همی گفتش: گه گویی تُرَّهات

 نی تو را دانن، نه نام تو، نه جات  

٣/٦١٧ 

مرد شهری درمانده شد که گه باید بکند؟ گاره ای نداشت جز آن که کنار همان در با خانواده اش بیتوته کندد  ذدنج   

جان کندنی بود ایدن ذدنج شدب را سدپری کردندد       روز دیگر به سختی گذشت  نه غذایی داشتند ونه سرذناهی  به هر 

روز شهن باران سختی بارید  در گنان شرایطی که کارد به استخوان مرد شهری رسیده بود، دوبداره در خانده را زد و   

با التماس و البه روستایی را صدا زد  روستایی با تَغَیُّر در را باز کرد و گفت: باز گده مدی خدواهی؟گرا مدزاحن مدردم      

ی؟ مرد شهری گفت: این دَه روزی که بر در خانه ات هستن، به اندازه ی ده سال رنج بردم  من هرگده را کده   می شو

در حک تو کردم بخهیدم  تو اکنون خون مرا هن بریزی بر تو حتل می کنن  امدا امهدب بداران سدختی مدی آیدد، بیدا        

 تو عوض خواهد داد لطفی کن به ما جایی بده که از این باران در امان باشین  خدا به 

روستایی نگاهی به او کرد و گفت: من نمی دانن شما کیستید، ازکجا آمده اید و از جان من گه می خواهیدد  امدا در   

گوشه  این باغ آلونکی هست که باغبان ما هر شب در آن می نهیند و مواددب اسدت گدرا وارد بداغ نهدود  بدرای       

روید و از باران رهایی یابید  اما شدرط آن ایدن اسدت کده تدو بده جدای        رضای خدا، به شما اجازه می دهن در آن جا ب

باغبان، ذاسدار این باغ باشی و هر گرگی را دیدی با این تیر بزنی  اگر این کار را  به خوبی انجدام بددهی شداید شدب     

خددمت   های دیگر به تو و خانواده ات گنین اجازه ای را بدهن  مرد شهری با خوشدحالی گفدت: بده گهدن، تدو صدد      

دیگر که امر کنی انجامش می دهن  فقط نگذار اهل و عیال من در باران بمانند  مرد روستایی تیر کمانی به دسدت او  

 داد و آنان را به آلونک راهنمایی کرد  

مرد شهری و خانواده اش درآن جای تنگ و تاریک، مانند ملخ ها بر روی هن قرار گرفتند  مدام به خود مدی گفتندد   

 این است سزای خوبی و محبت هایی که ما به او کردین خدایا، 

 گوشه ای خالی شد و او با عیال

 رفت آنجا، جای تنگ و بی مجال 

 گون ملخ بر همدگر گهته سوار  

 از نهیب سیل، اندر کُنج غار  

٣/٦٣٤ 

                                                 
هات: یاوه ها. -۵   ُترَّ
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گرگدی رسدید،   مرد شهری بیچاره، تیر و کمان را به دست گرفت و در تاریکی شب اطراف را نگاه می کرد که اگر 

او را با تیر بزند و اربابش را سر لطف بیاورد  اما در آن آلونک، انواد ذهه ها و کک ها مانندد گرگدان بده جدان آنهدا      

افتادند و بدنهان را ریش ریش کردند  با این وجود، مرد شهری از ترس حمله ی گرا هدا حتدی فرصدت خارانددن     

 خود و دور کردن ذهه ها را هن نداشت 

 و تیر اندر دست اوآن کمان 

 گرا را جویان همه شب سو به سو 

٣/٦٤٥ 

 -با گنین حال نزاری مهغول ذاسداری بود  تا اینکه حوالی نیمه شب، ناگهان از باالی تپه شبح گرگی را دید که مدی 

  موقدع  آید  مرد شهری هن فوراً تیر را به کمان گذاشت و ذرتاب کرد  تیر به آن حیوان خورد  حیوان بده زمدین افتداد   

افتادن، از حیوان بادی صادر شد  در همین هنگام مرد روستایی دست به سدر و سدینه کوبدان، آمدد و فریداد کدرد: ای       

ناجوانمرد، آن را که با تیر زدی کُرّه االغ من بود  مرد شهری گفت: نه، آن حیوانی را که من با آن  شدکل و شدمایل   

باه می کنی  من آن بادی را که از او در رفت، مدی شناسدن   تدو    دیدم حتن دارم که گرا است  روستایی گفت: اشت

بی همه گیز کُرّه خر مرا کهتی  شهری ذاسخ داد: حاال هن شب است و هن باران می آید  بهتر است بدروین و ببیندین،   

 شاید اشتباه کرده باشی   

برای من مثل روز روشن اسدت کده    روستایی گفت: نه، من اشتباه نکرده ام  من باد کره خر خود را خوب می شناسن 

آن حیوانی را که تو کهته ای کره خر من است  من مانند مسافری که اسباب و اثاثیده خدود را بدین انبدوه بدار هدا مدی        

 شناسد، صدای باد کُرّه خر خودم را از بیست باد دیگری که از حیواناتی مثل او  صادر می شود،  می شناسن 

 ا در میان بیست باد، آن باد ر

 می شناسن گون مسافر زاد را 

٣/٦٦٢  

 این جا بود که مرد شهری دیگر طاقت نیاورد و از جا جهید و گریبان روستایی را گرفت و گفت: ای مرد حقه باز: 

 در سه تاریکی شناسی باد خر؟

 گون ندانی مر مرا ای خیره سر؟

٣/٦٦٥ 

 نمی شناسی؟تو در گنین تاریکی شب، باد خر خود را می شناسی، گطور مرا 
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 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

مولوی در انتهای داستان ذیش )ا ، ا  گفتن نیازمند( ذس از برشمردن بسیاری از نکات بدیع عرفانی )که مجال بیدان  

 هستند که قصد گمراه کردن تو را دارند: 1آن ها نیست(، به آنجا می رسد که بگوید: ذیرامون تو، ذر از غوالن

 هر طرف غولی همی خواند تو را  

 کای برادر راه خواهی؟ هین بیا  

 ره نماین، همرهت باشن رفیک

 در این راه دقیک   2من قتووزم

٣/٢١٦  

موالنا، همواره ههدار می دهد که این شیطان صفتان قصد گمراه کردن تو را دارند و ذند می دهدد کده بایدد حدزم و     

 احتیاط کرد: 

 نه میا  گهن اگر داری، تو کورا

 ور نداری گهن، دست آور عصا  

 آن عصای حَزم و استدالل را 

 گون نداری دید، می کُن ذیهوا

٣/٢٧٦ 

 بی احتیاطی در مقابل این شیطان صفتان، حاصلی جز ذهیمانی نخواهد داشت   

 هست بی حزمی ذهیمانی یقین  

 بهنو این افسانه را در شرح این  

٣/٢٣٥ 

را نقل مدی کندد  موالندا در ایدن داسدتان سدمبلیک، شدهر را        « روستایی و شهری»ن اینجا است که مولوی همین داستا

مظهر جهان نا محدود مینوی، ده را نماد دنیای محدود و ناگیز مدادی و مدرد روسدتایی را سدمبل شدیطان و شدیطانک       

می کرده، ولی های زمان آورده است  مرد شهری نیز سمبل انسانی است که در قلمرو دنیای ایمان و روحانی زیست 

                                                 
غول: در اصل به معنی موجودی افسانه ای بسیار بزرگ جثه و ترسناک است. اما در بیان مولوی اغلب به معنی شیطان  -۶

ر ادبیات عرب به مفهوم شیطان است. در قدیم فکر می کردند غول یا دیو در بیابان ها، بی آن که آمده است. واژه ی غول د
دیده شود، مسافران را با مکر و ریامی فریبد، آنان را به نام و با صدای آشنای نزدیکانشان می خواند، خود را راهنمای 

می دهد که مسافران بینوا با میل و رغبت، به هوای راه بهتر دلسوز به آنان می نمایاند و آنقدر این شیوه ی فریب را ادامه 
هم نامیده اند. « گول»عمالً به کژراهه می روند و در بیابان ها گم و گور می شوند. به همین مناسبت است که غول را 

 یعنی وجودی گول زننده و مردم فریب. یعنی همان کاری که نفس یا شیطان با انسان می کند. 
 : راهنما، راهبر.قالووز  -۷
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گرفتار نفس خواهنده خود )فرزندان( می شود، زندگی معنوی خدود را رهدا مدی کندد و روی بده شدیطان مدی آورد         

 غافل از این که گه مصائبی در انتظار اوست   

 این سزای آن که بی تدبیر عقل  

 بانگ غولی آمدش، بگزید نقل 

٣/٦٤٣  
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 و جاودان می ماند 
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