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 «پیمانه و دانه» برگرفته از کتاب 

 مهدی سیاح زاده
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 (۲۰۱۵) ۱۳۹۷ -سومچاپ  -تهران  -دیش انتشارات مهر ان
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 پیش معنی چیست صورت؟ بس زبون
 چرخ را معنیش می دارد نگون

١/٣٣٣٠ 

 

 داستان لیلی و خلیفه
 ( ٤٠٧از بیت   -) دفتر اول 

 
، میرد ویوانی را   «لیلیی »به خلیفه گفتند: دختری به نام 

چنان واله و شیدای خود کرده، که سر به بیابان ها گذاشیته، از  
شدت شیفتگی دست بیه کارهیا ی میی زنید کیه او را م نیون       

د وانه( نام نهاده اند. خلیفه دستور داد لیلیی را نی د    -)ون زده 
او بیاورند، تا ببیند ا ن چه مَهپاره ای است که دل ووان آنچنان 
برده که د وانه شده. وقتی لیلی را ن د او آوردنید، د ید چنیدان    

با شگفتی از او پرسیید:ا ن   ز با نیست، حتی کمی زشت  است.
تو هستی که م نون را پر شان و گمراه )غوی(کرده ای؟ تو از 
ز بارو ان د گر برتری نداری؟ پاسخ لیلی همان است که مورد 
نظر مولوی است. ز را خلیفه صورت لیلی رامی بیند. اگر د ده 

 ی م نون را داشت لیلی را ا ن گونه نمی د د. 
 ن تو ی؟گفت لیلی را خلیفه، کا

 ک  تو م نون شد پر شان و غوی
 از دگر خوبان تو اف ون نیستی 
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 گفت: خامُش، چون تو م نون نیستی 
١/٤٠٧ 

*** 
 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 
مولییوی ا یین داسییتان کوتییاه را در درون داسییتان بلنیید 

، ذکر کرده است. آن ا وز ر خدعه گر، «پادشاه نصرانی گداز»
ونه ی خود، مسیحیان را چنیان م یذو    با ترفند های ابلیس گ

کرد که باورشان شد او خلیفه و وانشین حضرت عیسی اسیت.  
 ا ن ا بود که مولوی در  ک بیت طال ی، به ما هشدار داد:

 چون بسی ابلیس آدم روی هست 
 پس به هر دستی نشا د داد دست 

١/٣١٦ 
اما ظاهراً بالفاصله ذهن مولوی متبادر می شود به ا ین  

ه که در کنار همین شیطان صفتان، اولیاء اهلل هم هسیتند کیه   نکت
 ما به سبب همان ظاهر بینی، قادر به شناخت آنان نیستیم.

پس با ا ن داستان می خواهد بگو د کیه گرچیه بسیی    
ابلیس آدم روی پیرامون انسان هستند که می خواهنید او را بیه   

امیون میا   گمراهی بکشانند، بسا انسان های فرشته خو ی نیی  پیر 
ووود دارند که ما به علت تووه به ظاهر اشخاص، از شیناخت  
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آنان محروم هستیم. در واقع با ا ن داستان قصید دارد موویو    
 را روشن تر بازگو کند.    « شناخت بر مبنای حواس در انسان»

خلیفه، نماد انسان اسیر حس ها ی خیود اسیت. لیلیی،    
ت کیه بیه فنیااهلل    نماد حقیقت الهی و م نون مظهر سیالکی اسی  

رسیده اسیت. بیرای م نیون، بیرخالی خلیفیه، شیک  ظیاهر و        
ز با ی و زشتی وسم مطیر  نیسیت. او آن ز بیا ی الهیی را در     
لیلی د ده و در او ح  شده است. خلیفیه بییدار در ا ین وهیان     
است و خفته برای درک معنو ات. هشیار در امیور ا ین وهیان    

م نون چشم ازولیوه هیای   است و ناهشیار در امور معنوی. اما 
ا ن وهان فرو بسیته، گیو ی در خیوا  اسیت. ا ین اسیت کیه        

 مولوی در ادامه ی همین داستان می گو د:
 هر که بیدار است، او در خوا  تر

 1هست بیدار ش، از خوابش بَتَر
 چون به حق بیدار نَبوَد وان ما 
  2هست بیداری، چو در بندان ما

١/٤٠٩  

                                                 
  بَتَر: بدتر.  -١
ر بندان: در بند ماندن، بسته شدن.  در راه وصول به حضرت حق. بیداری در د -٢

ا ن وهان )و خفته در درک معنو ت(، مانند بندی است که ما را از وصال به 
 حضرت احد ت باز می دارد.

 

 


