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تو به صورت رفته ای ،گم گشته ای
زآن نمی یابی که معنی هِشته ای
٣٦٧٠/٢

داستان درخت حیات بخش
( دفتر دوم  -از بیت ) ٣٦٤١

مرد جهاندیدد ای در داتدتانی گ:دتر در هندوتدتان
درختی هست که هرکس از میو ی آن بخورد ،هرگد نده ریدر
می شود و نده مدی میدردپ رادشداهی ایدج مداجرا را از ی دی از
محارم صداد خدود شدنید وتمدمیم گرفدت آن درخدت را بده
دتت آوردپ رس ی ی از ن دی ان مورد اعتماد و دانای خود را
برای آوردن درخت به هندوتتان فرتدتادپ فرتدتاد ی رادشدا ،
تال ها در هندوتتان به جستجو ررداخدتپ شدهر هدا ،کدو هدا،
دشت ها و حتی ج ایر آن خطّه را زیدر ردا گشاشدتپ امدا از آن
درخت اثری نیافتپ از هرکس ررتید ،به گمان ایج که دیوانده
اتت ،مسخر اش کردپ
تال ها می گشت آن قاصد از او
گِرد هندوتتان برای جست و جو
شهر ،شهر از بهر ایج مطلوب گشت
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نه ج یر ماند و ،نه کو و نه دشت
هر که را ررتید ،کردش ریشخند
کیج که جوید ج مگر مجنون بند
٣٦٤٥/٢
برخی هم به شوخی می گ:تندر بله ،ما چندیج درختدی
را در فالن جا تراغ داریمپ اگر از ایج را بروی آن را خدواهی
یافتپ او هم کمر همت می بست و از ایج تدو بده آن تدو مدی
رفتپ ایج کوشش بیهود تال ها ادامه داشت و با رادشا خدود
نی مدام در ارتباط بودپ ترانجام بدا همده ی تالشدی کده کدرد،
نتیجه ای نگرفت و خسته و درماند  ،قمد بازگشت ن د شا را
داشتپ در چنیج حالی بود که به او گ:تند در فدالن شدهر مدرد
دانا و عارفی اتت ،شاید او بتواند به تو کمک کندپ
فرتتاد ی شا  ،با آن ه می دانست مراجعده ی بده آن
شخص بی فاید اتت ،با ناامیدی بسیار ند د او رفدت وگ:دتر
ای شیخ ،مج درماند ام ،کم م کجپ دتت مرا بگیدر و از ایدج
ناامیدی نجاتم ببخشپ شیخ ررتیدر مش ل تو چیست؟
فرتتاد شا ماجرای درخت و خاصدیت آن را بدازگو
کرد و گ:تر تال ها اتت که در ری ایج درخدت ندادر هسدتم
3

داستان درخت حیات بخش
وب سایت مهدی سیاح زاده www.sayahzadeh.com

ولی هرگ به مقمود نرتید امپ شیخ خندید و گ:دتر ای مدرد
تاد دل ،ایج درختی که تو به دنبالش می گردی ،درخت علم
اتت که فقط در دل عالمان و دانایدان نه:تده شدد اتدتپ ایدج
درخت ،بسیار تربلند و رهناور اتت ،مانندد آب حیدات اتدت
که هرکس از آن بخورد هموار جوان می ماند و هرگد نمدی
میردپ اما تو تاکنون در جستجوی صورت درخدت بدود ای بده
ایج تبب اتت که گمگشته شد ایپ تدو گمدان کدرد ای کده
چنیج درختی به صورت واقعدی در جهدان وجدود داردپ امدا تدا
کنون را خطا رفته ایپ با چنیج برداشتی از ایج مَثَل ،هرگ به
چنیج درختی در عالم محسوس دتت نخواهی یافتپ
تو به صورت رفته ای ،گم گشته ای
زآن نمی یابی که معنی هِشته ای

1

گَه درختش نام شد،گَه آفتاب
گا بحرش نام شد ،گاهی تَحاب

2

٣٦٧٠/٢
***
 -١هِشتجر رها کردنپ هِشته ایر رها کرد ایپ
 -٢تحابر ابرپ علم را گاهی درخت می نامند ،گاهی آفتاب  ،گاهی دریا نام
دارد و گاهی ابرپ
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ریش از ایج داتتان ،مولوی به مناتبتی ،داتتان کوتدا
«تُجد کردن یحیی در ش م مادر به مسیح» را نقدل مدی کنددپ
داتتان ایج گونه اتت که مادر حضرت یحیی و مادر حضدرت
مسیح ،هم مان حامله بودندپ روزی مادر یحیی به مریم گ:دتر
هم اکنون جنیج مج ،به جنیج تو تجد کردپ اطمینان دارم کده
او از ریامبران خواهد شدپ
ایج جنیج ،مر آن جنیج را تجد کرد
ک تجودش در تَنَم افتاد درد
گ:ت مریمر مج درون خویش هم
تجد ای دیدم از ایج ط:ل ش م
٣٦٠٥/٢
ظاهراً مولوی ایج جا توجه دارد که بسیاری کسان ایج
داتتان را نمی توانند باور کنندپ ایدج اتدت کده در ادامده ،هدم
دالیل من ران و هم راتخ خود را بیان می کنددپ ابتددا از ایدراد
ناباوران تخج می گویدر
ابلهان گویند کیج افسانه را
خط ب ش ،زیرا دروغ اتت و خطا
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مریم اندر حَمل ،جُ:ت کس نشد
از بُرون شهر او وارس نشد

1

٣٦٠٧/٢
مولوی در رد ایج دلیل من ران می گویدر مردم عادی
فقط از طریق تخج گ:تج با هم می توانند ایجاد ارتبداط کننددپ
اما صاحبدالن و تال ان راتتیج حق ،بدون ایدج کده کندار هدم
باشند ،از فاصله های دور هم می توانند از نظر ذهنی بدا هدم در
ارتباط باشند و منظور خود را به ی دیگر منتقل کنندپ
ایج بداند کآن ه اهل خاطر اتت
غایب آفا  ،او را حاضر اتت
ریش مریم ،حاضر آید در نَظَر
مادر یحیی که دور اتت از بمر

2

دید ها بسته ببیند دوتت را
چون مَشَبّک کرد باشد روتت را

3

 -١مریم موقعی که حامله شد نه با کسی همخوابی کرد بود و نه از شهر بیرون
رفته بودپ
 -٢بمرر چشمپ
 -٣مُشَبّکر شب ه دار مانند رنجر پ توراخ توراخ شد پ آن صاحبدالن با آن ه
چشم هایشان بسته اتت ،به نظر می آید که روتت بدنشان توراخ توراخ شد
و از آن با چشم بسته همه ی دنیا را می بینندپ
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٣٦١٢/٢
آنگا به مغرضان و حسودانی که از کتاب مثنوی ایراد
می گرفتند ،بطور گشرا راتخ می دهدپ آن هدا مدی گ:تندد کده
مثنوی تراتر داتتان و قمه اتت و چی ی برای گ:تج نددارد پ
علت ایج بود که آنان به روش «دانشگاهیان آن زمدان» (و ایدج
زمان نی ) کتابی را با ارزش می دانستند که رر از اصطالحات و
لغات و م:اهیم دشوار و ریچید باشدپ و چون مثنوی بسیار تاد
و همه فهم گ:ته شد  ،آن را خاص عوام می رنداشتند و تخت
تریج ایراد ها را بده آن مدی گرفتنددپ مولدوی کده مثندوی را بدر
اتاس روش «تمثیل» 1بیان کرد  ،در راتخ آنان می گویدر ایدج
درتت اتت که مثنوی تراتر قمده و ح ایدت اتدت ،امدا در
درون آن معانی بسیار نه:ته اتتپ مدثالً همدیج موضدوج تدجد
کردن یحیی به مسیح مم ج اتت در عالم واقع ات:دا نیافتداد
 -١برای اتتدالل یک موضوعی ته روش وجود داردپ اول «روش قیاس» ،که
برای اتتدالل موضوعی از کل به ج و می رتند (مثالًر انسان می میرد ،محمود
انسان اتت ،رس محمود هم می میرد)پ دوم «روش اتتقراء» که برع س قیاس
از ج ء به کل می رتند (مثالً ر فالن دارو را برای فالن بیماری در ه اران بیمار
امتحان می کنند و اگر نتیجه ی درمانی مثبت داد ،می گویند آن دارو برای
درمان آن بیماری مؤثر اتتپ) و توم «روش تمثیل» اتتپ در ایج روش بجای
اتتدالل های ریچید ی منطقی ،از مثال و داتتان اتت:اد می شودپ مولوی اتتاد
ایج روش در بیان مثنوی اتتپ
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باشد ،اما به عنوان یک ح ایت می توان آن را رشیرفتپ وقتدی
ح ایتی را می خوانیم ،مم ج اتت موضوج آن را باور ن نیم،
اما بسیار دید شدد  ،نتدایجی کده از آن مدی گیدریم ،عمدالً در
زندگی ما مؤثر واقع می شودپ مثالً داتتان های کلیله و دمنه 1را
در نظر بگیریدپ
تا همی گ:ت آن کلیله بی زبان؟
چون تخج نوشد ز دمنه بی بیان؟
٣٦١٧/٢
در ایج داتتان حیوانات با هم حرف می زنند ،و چنان
رند و اندرز می دهندد کده گدویی هدر یدک از ایدج حیواندات،
عارف و فیلسوف اتتپ بسدیار دیدد شدد کده رندد هدای ایدج
داتتان ،در زندگی عملدی مدردم اثرگدشار بدود اتدتپ آنگدا
مولوی آن دو بیت معروف خود را اینجا بیان می کندر
ای برادر ،قمه چون ریمانه ای اتت
 -١کتاب کلیه و دمنه داتتان هایی از زبان حیوانات اتت که دو شغال به همیج
نام آن را نقل می کنندپ ایج کتاب در عهد تاتانیان از زبان تانس ریت (هند) به
زبان رهلوی ترجمه شدپ بعد از حمله ی عرب به ایران عبداهلل بج مق:ع آن را از
رهلوی به عربی ترجمه کردپ و در زمان نمربج احمدتامانی به فرمان او
ابوال:ضل محمد بلعمی به نثر فارتی برگرداندپ بعدها نویسندگان و شعرایی آن
را به شعر و یا نثر نقل کردندپ (فرهنگ معیج  -جلد ششم  -اعالم  -با مختمر
تغییر کالم)
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معنی اندر وی مثال دانه ای اتت
دانه ی معنی بگیرد مرد عقل
ننگرد ریمانه را گر گشت نقل
٣٦٢٢/٢
اگر کسی معندی را بگدشارد و ریمانده را ببیندد و دنبدال
ریدا کردن و به دتت آوردن ریمانه باشدد ،مانندد آن رادشداهی
می شود که گمان می کرد در هندوتتان درختی اتت کده بده
انسان عمر جداودان مدی دهددپ اینجدا اتدت کده مولدوی همدیج
داتتان «درخت حیات بخش» را نقل می کندپ
در ایج داتتان ،شا و فرتتاد ی او نماد همه ی مدردم
تاد اندیش و ظاهر بیج و صورت ررتتی هستند ،کده قدادر بده
درک «آنسوی چهر » ها نیستندپ مولوی خسدته نمدی شدود کده
بگوید آنچه به حواس ما می آید صورت ایج جهدان اتدتپ در
رشت ایج ظواهر ،دنیای حقیقی اتت که انسان می تواند آن را
بشناتدپ جای دیگر از همیج دفتر دوم در ایج زمینه می گویدر
را حس را خران اتت ای توار
ای خران را تو م احم ،شرم دار
٤٨/٢
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می گوید ای انسان (تدوار)که بدرای شدناخت هسدتی
فقط به حس های خود اعتماد داری ،ایج روش شدناخت تدو از
جهان ،روش حیوانات (خر) اتتپ آن ها هم فقدط وقتدی مدی
بینند ،می شنوند ،می بویند و پپپ ،دنیا را می فهمندپ اما تو انسانی
و می توانی«آنسوی صورت ها» را درک کنیپ اگر غیر از ایج
باشد  ،را خران و حیوانات را رفته ایپ
درخت حیات بخش نی همان گونه که در متج داتتان
آمد  ،نماد علم اتتپ علم لدنی ،علم الهیپ علمی که عارفان به
آن دتت یافته اند و به حیات مینوی و همیشگی رتید اندپ
***
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