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شناختکتاب

به سیع و اهتمام و تصحيح رينولد  (...به انضمام چهار فهرست اعالم ،کامل  ی   دوره)مثنوی معنوی 

لسون
ُ
ن نيک ي 

ّ
ين مولوی اثر جالل .در ليدن از بالد هالند .م 6211-6291ی طبع  از روی نسخه ،ال

ّ
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ن    البلخن بن محّمد بن الحسي 
ُ
کبي   .الّرویم ث   .6116 ،هشت  چاپ   ؛6131 ،چاپ دوم .انتشارات امي 
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رفت، در  روزی به شکار یم. در زمانن پيش از اين، شایه بود که ه  ُملک  دنيا داشت و ه  ملک  دين
یک ديد و هواخواه  او شد ن نک بيمار شد. او را خريد. راه کني  شاه از چپ و راست طبيبان . اّما، و از قضا، کني 

ن  شاه عاجز شد، به مسجد شتافت و گريه و زاری . داد وارونه یم ی   ها نتيجه اش آورد؛ اّما درمان به بالي 
 .در خواب، او را به طبيبی الیه مژده دادند. اش در ربود درگرفت؛ و در ميان  گريه، خواب
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ک بيمار  جسمانن . ای آفتانی در ميان  سايه: فردا روز، طبيب  الیه آمد

ن به يک نگاه دانست که کني 
. آورد دست ای هوشمندانه، نام و نشان  معشوق  وی را به ت کرد، و به طريقهبا وی خلو . نيست؛ عاشق است

 .ی  کار را بازگفت آنگاه، شاه را آگاه کرد و چاره
نک را به او  -که مرد  جوان  زرگری در سمرقند بود-شاه، نی  معشوق  فرستاد؛ و چون او را آوردند، کني 

نک به. داد  بهبود يافت شش ماه گذشت و کني 
ّ

اينک، به دستور  طبيب  الیه، به زرگر زهر   .کّل
رنجوری، جمال  معشوق را تباه . گداخت خورد و پيش  دخير یم زرگر زهر یم. کشنده خوراندند اندک اندک

ت  شاه شد ک رو به رسدی رفت، و مهّيای  وصال  حضن  ...نمود و عشق  دخير
 

ن است کشد که خالصه یم اينجا، مولوی بحبی پيش   اين مرد به: ی  آن چني 
ن دست  حکي ، نه  کشير

اش را  مانند  آن پرس که خضن حلق. هوای  طبع  شاه؛ بلکه به امر و الهام  الیه بود برای  بي  و اميد بود، و نه به
 .يابد اّما عام  خلق رسِّ اين را درنیم. ُبريد

شد آن کیس را که
ُ
ن شایه ک  ش چني 

شد
َ
ين جایه ک  سوی  بخت و بهير

 


