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 «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 
 

 
 



 داستان مردی که مادرش را کشت
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

2 

 

 نفس تو آن مادر بَدخاصیَت 
 که فساد اوست در هر ناحیَت 

٢/٧٨٢ 
 

 داستان مردی که مادرش را کُشت

 ( ٧٧٦از بیت  -)دفتر دوم 

 

مردی از سر خشم مادرش را کشت. یکی به او گفت: 

ای  بد نهاد، چرا حق مادری را فراموش کردی و او را کشتی؟ 

ر گناه آن بیچاره چه بود؟  پاسخ داد: او عصمت خود و مرا آخ

لکه دار کرده بود . او را کشتم تا خاک گور رسووایی و ننو    

او را بپوشاند. آن کس گفت: چرا مادرت را کشتی؟ بهتور بوود   

فاسق او را می کشتی. گفت: من هور روز کوه نموی تووانم آدم     

 بکشم. او را کشتم و از خون دیگران گذشتم.

 تم او را، رَستم از خون های خلق کش

 نای او بُرَّم، بِه است از نای خلق 

٢/٧٨١  

*** 
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 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 

مولوی در هر یک از داستان های خود بوه نوووی در   

مورد نفس و بالهایی که بور سور انسوان موی آورد، سو ن موی       

گوید. در اواخر داستان پوی  )شو غ یری وی کوه خانوه موی       

یول »همین موضوع نفس می پردازد و می گوید  جُست( نیز به

مدام به انسان ندا می دهد )بانو  موی زنود( کوه بوه مون       « نفس

روی بیاور تا نزدیک ترین راه سعادت را بر تو بنمایانم. مولوی 

 اینجا منظور خود را از بان  یوالن، این گونه شرح  می دهد:

 چون بود آن بان  یول؟ آخر بگو 

 اهم و آبرو مال خواهم، جاه خو

٢/٧٥٢ 

هوا و  « اگور »انسان اسیر نفس، تن پرور اسوت. گرفتوار   

ها است. انسان گرفتار نفس، مدام در حال خواسوتن  « کاشکی»

است. ثروت، مقام، شهرت  و شوکت و اعت ار کاذب. که ایون  

د از راه ب ت و اق وال بوه او برسود، نوه از  ریوق کوار و       همه بای

تالش پی گیر. او فقط ایون بازیچوه هوای کودکانوه )بوه سو ن       

مولوی( را سعادت می پندارد. این ها با بنودهای آهنوین عقوده     
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بسوته شوده اسوت. خوود را واالتور،      « خودبزرگ بینی»رنج آور 

موه تون   هوشیارتر، عاقو  تور از دیگوران موی پنودارد. بوا ایون ه       

پروری، داشتن همه ی چیز را حوق خوود موی دانود. و اگور بوه       

آنچه می خواهد، نرسد،  بجای سرزن  نفس تون پورور خوود،    

دیگران را مقصر می شومارد و گموان موی کنود هموه در حوال       

 تو ئه علیه آن ها هستند.

او آمر و فرمانده ی فاسد وجودش را در خانه ی تون،  

گرفتواری هوای خوود را بوه     عزیز و گرامی می دارد و هموه ی  

موادر  »دیگران نس ت می دهد. در حالی که اگر مانند آن مورد،  

خود را بکشد، هم خود و هم دیگران را از شر او نجات « نفس

موردی کوه   »می ب شد. اینجا است کوه مولووی هموین داسوتان     

را نق  می  کند.  در این داستان همانطور که « مادرش را کشت

ادر، سم   نفس انسان است که بورای  خود مولوی می گوید، م

رهایی از او باید در وجود آدمی کشته شود تا هم خود او و هم 

 خلق خدا از شر او آسوده شوند.  

 نفس تو آن مادر بَدخاصیَت 

 1که فساد اوست در هر ناحیَت

                                                 
 ناحیت : ناحیه، جا، ب شی از منطقه جغرافیایی. -١
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 هین بکُ  او را که بهر آن دَنی 

 1هردَمی قصد عزیزی می کنی

 نن   از وی این دنیای خوش بر توست

 از پی او با حق و با خلق جن  

 2نَفس کُشتی، باز رَستی ز اعتذار

 کس تو را دشمن نمانَد در دیار 

٢/٧٨٢ 

                                                 
١-

 دنی: پست، بد سیرت. 
 اعتذار: عذر خواهی، پشیمانی. -٢


