
 داستان اعرابی و فیلسوف
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

 
 
 

 داستان های مثنوی

 با نثر روان 
 

 مهدی سیاح زاده

 

 

 
اعرابی و فیلسوفداستان   

 

 

 

 

 

 
 
 

 «پیمانه و دانه» برگرفته از کتاب 

 مهدی سیاح زاده
 (۲۰۰۸) ۱۳۸۷ -جلد  ۳ -لس آنجلس  -انستیتو پژوهش ایران 
 (۲۰۱۷) ۱۳۹۶- -جلد  ۶  -لس آنجلس -انستیتو پژوهش ایران 

 (۲۰۲۰) ۱۳۹۹ -پنجمچاپ  -تهران  - انتشارات مهر اندیش
 
 



 فیلسوف داستان اعرابی و
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

2 

 

 حکمت دنیا فزاید ظَنّ و شک 
 حکمت دینی پَرَد فوق فَلَک 

٢/٣٢٠٣ 

 

 داستان اعرابی و فیلسوف

 ( ٣١٧٦از بیت  -) دفتر دوم 

 

یک نفرر رررب بادیرش ن،رین  دو  یورش توش شرتر        

آویزان  رد. دت یک  یوش گندم و دت  یوش ش دیگر  هم وزن 

ش شتر ن،وت و بش تاه افتاد. دت تاه مردش آن تیگ تیخت. تو

فیلووف نما و زیاده گو   ش پیراده مری تفرت  پر  از ور م و      

حال و احوال  از او پروید: دت این دو جوال چش داتش؟  رررب  

 گفت: دت یکی گندم و دت دیگرش تیگ. 

رررب پاور    « چرا تیگ؟»فیلووف با شگفتی پروید: 

دت دو طررف شرتر یکوران    داد: براش این  ش تعرادل   یورش هرا    

باشد. مرد گفت: این چش  رات بیوروده اش اورت. مری توانورتی      

گندم ها تا دو قومت مواوش  نی. نصفش تا دت این جروال و  

نصف دیگر تا دت آن جروال بریرزش. برا ایرن  رات  هرم تعرادل        

  یوش ها یکی می شد و هم شترت بات وبک تر حمل می  رد. 
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پیاده خیلی خوشرش   ررب بادیش ن،ین از این فکر مرد

آمد. فکر  ررد او تا وروات  نرد و برش مبصرد بروراند. امرا اول        

پروید: اش مرد دانا  تو با این همرش دانرش و فورم و شرعوت چررا      

پیاده     می توش؟ البد باید پادشاه و یا وزیرر باشری؟ فیلوروف    

پاو  داد: نش  من از مردم رامی ام. ایرن تا مری تروانی از ورر و     

ت،خیص بدهی. اررابی پرورید: چنرد شرتر و      وضع و لباس من

چند گاو داتش؟ مرد پاو  داد: چبدت وؤال می  نری  مرن نرش    

شررتر داتم و نررش گرراو. شترورروات پروررید: ترروش د رران چررش مرری  

فروشی  د انت  جاوت؟ فیلوروف پاور  داد: مرن نرش د ران      

 داتم و نش چیزش می فروشم. 

یلی پول اررابی پروید: تو با این ربل و دتایت حتماً خ

داتش. با این حال چرا اینطوت پیاده و تنوا     می توش. فیلووف 

پاو  داد: اش مرد نیکو  پول و نبدینش ش من  جا برود. مرن دت   

دنیا هیچ چیز نداتم. پابرهنش وفر می  نم و هرر   لبمرش نرانی    

بدهد آنجا می توم. این دانوتنی هاش من هم براش مرن همی،رش   

 مایش  دتدور بوده اوت. 

اررابی وقتی این ها تا شنید  ناگوان موات شتر خرود تا  

گرفررت و بررش او هَرری زد و گفررت: اش مرررد  از مررن دوت شررو تررا 
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گرفتررات شررومی تررو ن،رروم. تررو  ررش از همررش ش ایررن نعمررت هررا   

محرومی  حتی دیدن و حرف زدن با تو نحوی می آوتد. یک 

جوالم از گندم و دیگرش از تیگ باشرد  خیلری بوترر اورت از     

 ش شومی تو گریبان مررا بگیررد. حراال برش مرن بگرو  ردام         این

طرف می توش. اگر از این وو مری توش  مرن از وروش دیگرر     

 بروم تا شکل نح  تو تا نبینیم.

*** 

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 

مولوش دت داورتان پریش )داورتان مررد تیرانداز رش از      

ن ووات ات تروید( گفت: مزیرت انوران دت تاه زنردگی  داشرت    

ووایل و رلل بیرون از خود نیوت  بلکش شوامت اوتفاده از آن 

اوباب ها )یک امر دتونی( اوت  ش  وی تا نوبت بش دیگرش 

برتر می وازد. این اصل دت زمینش هراش توانری و اجتمراری نیرز     

صادق اوت. مثً   ورانی هورتند  رش خرود تا برا ور   هراش        

طریق بحر   فکرش محدودش  مجوز می  نند و می خواهند از 

و جدل بش میدان جنگ با حق و حبیبت قدم بگذاتند. ایرن هرا   

همان فیلووف هاش ق بی هوتند  ش با ابزات هاش پوشالی مادش 
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همین جوان  دت مروتد جوران بیرب  برش بحر  مری پردازنرد و        

 فلوفش می بافند.

حکمرت  »مولوش این فیلووف ها تا شوم می داند  ش  

تا بش  ژتاهش مری  ،راند. اینجرا     آنان انوان هاش نا آگاه« مادش

تا نبرل مری   « اررابی و فیلووف»اوت  ش مولوش همین داوتان 

 ند. شاید دت آباز این گونش بش نظر برود  رش مولروش دت ایرن    

داوتان می خواهد بگوید  ش رامش ش مردم  ثرروت و داتایری     

زیرا برا آن  رش مررد اررابری     تا برتر از ربل و دتایت می دانند. 

ابتدا از توصیش ش مرد پیاده شگفت زده شد   امرا وقتری دیرد از    

مال دنیا بری بورره اورت  او تا شروم دانورت و از او گریخرت.       

چنین نتیجش گیرش از داوتان می توانرد منطبری باشرد. ولری  دت     

 واقع پیام مولوش از این داوتان چیز دیگرش اوت. 

تان نمراد انوران هرایی اورت  رش      مرد پیاده دت این داو

بویات یاوه می گویند و از وخن  فبر  لفرر تا مری داننرد و برش      

معنی آن ها توجش نداتند.)بش ارتباد مولوش بویاتش از فیلووفان 

 این گونش اند.( 

مولوش ضرمن داورتان مری گویرد: مررد اررابری توش       

از او پروش هرایی  « حدی  انداز» یوش ها ن،وتش بود   ش یک 
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بش معنی یاوه گو و پر حرف اورت.  وری   « حدی  انداز»  رد.

 ش وخن بی تب  بویات می گوید. از دید مولوش این ها همران  

 مختصاتی اوت  ش ا ثر فیلووفان داتند. 

مرد اررابی  نماد مردمران وراده دلری اورت  رش ابتردا       

منطق واده مرد پیاده )روض  ردن  یوش ش گندم با تیگ( او 

می دهد و طبیعتاً  گمان مری  نرد  رش او برا     تا تحت تأثیر قرات 

چنان ربل و دتایت  البد باید شاه باشد و یا حداقل وزیرر. امرا   

می فومد  ش او از همش ش ورمایش   پ  از پرس و جوش مختصر

 هاش معنوش )با نماد: شتر گاو  د ان  ثروت( بی بوره اوت . 

 گفت: اُشتر چند داتش؟ چند گاو؟

 1ما تا مکاوگفت: نش این و نش آن 

 گفت: تَختت چیوت باتش دت د ان؟ 

 2گفت: ما تا  و د ان و   و مکان؟

 گفت: پ  از نبد پروم  نبد چند؟

 3 ش تویی تنوا تُو و  محبوب پند 

٢/٣١٨٩ 

                                                 
 ما تا مکاو: احوال ما تا نپرس )از فعل  اویدن = جوتجو  ردن(  -١
 پروید:  چش اجناوی دت د ان می فروشی؟ پاو  داد: د ان ما  جا بود؟  -٢
 ش اینطوت تنوا می توش و پند هاش خوب می دهی.پول نبد چبدت داتش   -٣
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وقتی مرد پیاده می گوید  ش از همش ش این ها وررمایش  

هاش معنوش بوره اش نرداتد  اررابری مری فومرد  رش او بیکراته       

 وری  رش دانرش و ربرل حبیبری )حکمرت الوری(         اوت. زیرا 

داتد  دت حبیبت  یمیا اوت  ش م  هاش رالم تا می تواند برا  

  یمیاش وجود خود تبدیل بش زت  ند. 

مرد پیاده  نیز از آن گروه فیلووفان بی نوایی اوت  ش 

جز این دانش و بینش بویات محدود مبتنری برر حرواس  چیرزش     

فلوفش ش خود تا بنا  رده انرد.   نداتند. بر همین اواس فرضیش و

مرد اررابی می فومد  ش او  نش ورمایش ش  املی از دانرش داتد  

و نش ثروت معنوش. این اوت  ش او تا شوم می داند و از او مری  

 گریزد. 

« حکمت دنیا»بش ربیده ش مولوش این گونش  وان  ش 

)فلوفش بر اواس مبانی مرادش( تا برش رمروم مرردم )مرداررابری(      

ش مرری  ننررد وآنرران تا از شرروود و اتتبررا  برری واوررطش بررا ررضرر

حضرت حق باز می داتند  شوم اند و باید از آن هرا گریخرت.   

هرچش ایرن نروح حکمرت دت انوران  مترر باشرد  از شرباوت و        

 بدبختی او  اوتش می شود. 

 گر تو خواهی  َی شباوت  م شود
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 1جَود  ُن تا از تو حکمت  م شود

 خیال حکمتی  ز طبع زاید وز 

 2حکمتی بی فیضِ نوتِ ذُوالجَ ل

 حکمت دنیا فزاید ظَنّ و شک 

 3حکمت دینی پَرَد فوق فَلَک

٢/٣٢٠١ 
*** 

 

 

 

                                                 
اگر می خواهی بدبختی هاش تو  م شود  آن نوح حکمت هاش گمراه  ننده   -١

  )فلوفش هاش مادش( تا دت خود  م  ن. 
ذُوالجَ ل: یکی از لبب هاش خداوند. فلوفش اش  ش از طبیعت مادش )طبع( و  -٢

وت  ش از نوت خداوند متعال بوره خیاالت بیر حبیبی انوان برخاوت  حکمتی ا
 اش نداتد.

فلوفش ش  دنیوش  ش از اموت مادش بیان می شود  شک و تردید تا دت انوان  -٣
 افزایش می دهد   اما حکمت معنوش و الوی  بر اوج  ائنات پرواز می  ند.


