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 داستان های مثنوی

 با نثر روان 
 

 مهدی سیاح زاده

 

 

 
دوستی دو پرنده ناهمجنسداستان   

 

 

 

 

 
 

 «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  -اندیش انتشارات مهر 
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 یک نشان آدم آن بود از ازل
 که مالیک سر نهندش از محل

٢/٢١١٩ 

 

 داستان دوستی دو پرنده ی نا همجنس

 ( ٢١٠٣از بیت  -) دفتر دوم 

 

شخص فرزانه ای تعریف می کرد که روزی در بیابان  

حقییر و  لکلکی را دیدم که با آن اندام درشت و بلند، با زاغیی  

کوچک اندام همراه است. از ایی  همراهیی دو نرنیده ی  غییر     

همجنس بسیار شگفت زده شدم. اما وقتی جلیوتر رفیت ، دییدم    

هر دوی آن ها بالشان شکسته و همی  شکسیتگی بیال، آنیان را    

 همراه یکدیگرکرده است. 

 1آن حکیمی گفت : دیدم در تَکی

 می دویدی زاغ با یک لَکلَکی 

 ، بجُست  حالشان  در عجب ماندم

 تا چه قدر مشترک یاب  نشان 

 چون شدم نزدیک ، م  حیران ودنَگ

 

                                                 
  تَک : در اصل قعر ، نایی  است . اما اینجا به معنی بیابان آمده . -١
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 1خود بدیدم هر دوان بودند لنگ

٢/٢١٠٣ 

 شرح مختصر

 

مولییوی، در داسییتان نیییل، )تملییی کییردن دیوانییه از   

جالینوس حکی ( می گوید: جیالینوس وقتیی دیوانیه ای بیه  او     

نیه هیا را   چشمکی زد و شیوخی کیرد، شیربت مخ یوو دیوا    

نوشید. زیرا اعتقاد داشت که اگیر دیوانیه او را همجینس خیود     

نمی ننداشت با او شوخی ومزاح نمی کرد.اینجا مولوی همیی   

را به عنوان شاهد مثال « دوستی دو نرنده ی نا همجنس»داستان 

انگونه که قطعاً تعریف می کند. نیام مولوی در ای  داستان ، هم

حدس زده اید، مانند داستان نیل، ای  است که هرگاه وجیود  

فرزانه و برتری با فرودستان )از نظر معنوی ، نه مادی( همنشیی   

شود،  بی هیچ تردیدی باید حک  کرد که بی  آنان نوعی وجه 

مشترک وجود دارد. مولوی ای  اعتقاد را تا آنجا بسط می دهد 

یطان به آدم سجده میی کیرد، آدم دیگیر    که  می گوید: اگر ش

آن آدمی نبود که خداوند در قرآن معرفی کیرده اسیت، بلکیه    

                                                 
دَنگ : اینجا به معنی سرگشته آمده است )در اصل یعنی احمی و ابله( هر  -١

    دوان : هر دو آن ها .
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مییی بایسییت از جیینس همییان ابلیییس باشیید. زیییرا ابلیییس حتمییاً 

خ وصیتی همجنس خود در آدم دییده بیود و بیه او گیرایل     

 یافته بود.

 یک نشان آدم آن بود از ازل

 که مَالیک سَر نهندش از محل ...

 اگر ابلیس ه  ساجِد شدی لیک 

 او نبودی آدم، او غیری بُدی

٢/٢١١٩ 

*** 
 


