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 داستان های مثنوی

 با نثر روان 
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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 

 (۲۰۱۵) ۱۳۹۷ -سومچاپ  -ران ته -انتشارات مهر اندیش 
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 سایه ی یزدان چو باشد دایه اش 
 وارهاند از خیال و سایه اش 

١/٤٢٢ 

 داستان صیاد سایه
 ( ٤١٧از بیت  -) دفتر اول 

 
پرنده ای در حاال پارواز باودی دایادی ساایه ی او را      

کرد که خود پرنده استی مدام بر آن « خیال»روی زمین دید و 
 طبیعتاً تیر را حرام  می کردیتیر می انداختی اما 

 مرغ بر باال و پرّان سایه اش 
 می دَوَد بر خاک، پرّان مُرغ وَش 
 ابلهی دیّاد آن سایه شود  

 می دَوَد چندان که بی مایه شود 
 بی خبر کآن عکس آن مرغ هواست 
 بی خبر که ادل آن سایه کجاست 

 تیر اندازد به سوی سایه او 
 تجو تَرکَشَش خالی شود از جس

 تَرکَشِ عُمرش تهی شد، عُمر رفت 
  1از دویدن در شکار سایه، تَفت

١/٤١٧ 

                                                 
 ترکش: تیردان، جعبه ی تیر برای تیر اندازانی تفت: شتابانی  -١
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 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 
پادشاااه نااارانی »ایاان داسااتان نیااز در درون حکایاات 

آماده اساتی   « لیلای و خلیفاه  »و پاس از داساتان کوتااه    « گداز
مولوی در داستان لیلی و خلیفه، می گوید: پیراماون ماا گرچاه    

من دفتان زیاد هستند، انسان های وادل به حضار  حا    اهری
نیز وجود دارند که ما باید با چشم بیناا آن هاا را بشناسایم و از    
دستگیری آن ها برخوردار شویمی اما دریغا که ذهن انسان مدام 
در خیال سرگرمی های این جهانی )مثل کسا  رارو ، مماام،    

ن ها است شهر ، شهو  ییی( و ترس و خوف از دست دادن ای
و نتیجه این که نه دفایی در جان چنین انسان هایی بجای   می 

 ماند ونه راهی برای سفر به عرش تکاملی
 جان همه روز از لگد کوب خیال 
 وز زیان و سود و وز خوف و زوال 
 نی دفا می ماندش، نی لطف ح 
 نی به سوی آسمان ، راه سفر

١/٤١١ 
انسان ها مانند همین دیاد، عمرشان را در راه شکار و 
کس  سایه ها درف می کنندی تنا  نرراناه چشام باه هماین      
اسباب بازی های کودکانه دوخته اندی حال آن کاه اگار نیا     
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نرر کنند، از این خیال های عمرکُش نجا  می یابناد و هماان   
ماارغ سااعاد  را کااه در آساامان حمیماات ماای پاارد، بااه دساات 

آوردی این مرغ کدام است؟ همان سایه ی خادا اساتی    خواهند
همان پیر و مرشد و در ی  کالم انسان کامل، که پیراماون ماا   
هستند و ما باه ساب  فاعف بیناایی بااطنی، آناان را تشا ی           

 نمی دهیم ی 
 سایه ی یزدان چو باشد دایه اش 
 1وارهاند از خیال و سایه اش
 سایه ی یزدان بود بنده ی خدا 

 2ی این عالم و زنده ی خدامرده 
  دامن او گیر زوتر بی گمان 
 3تا رهی در دامن آخر زمان

١/٤٢٢  
 

 

 

 

                                                 
اگر سایه ی خدا )انسان کامل( او را دربربگیرد، از این خیال سایه پرورِ  -١

 ی می یابد(کاذب نجا  می یابدی )از شکار سایه رهای
٢

سایه ی خدا کدام است؟ سایه ی بنده ی حمیمی خدا )انسان کامل(ی که  -
آنچنان به این دنیا بی اعتنا است که گویی در این دنیا مرده ولی در حمیمت او 

 زنده نزد خدا استی 
اگر چنین وجود نادری را یافتی، دست به دامن او شو تا ترا به چنان واالیشی  -۳

 رد و رنج آخر زمان رهایی بیابییبرساند که از د


