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 «پیمانه و دانه» برگرفته از کتاب 

 مهدی سیاح زاده
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 کرده ای تأویل حرف بِکر را
 خویش را تأویل کن، نی ذکر را

١/١٠٨٠ 

 داستان کشتیرانی مگس

 ( ١٠٨٢از بیت  -) دفتر اول 

 
مگسی روی یک برگ کاه که در ادرار خری شنااور  
بود، نشست. خیال کرد که آن ادرار دریا و بنرگ کناه کشنتی    

ناخدا ها سنر را بنه افترنار ب اند کنرد و       است. این بود که ماناد
الف زد کننهم مننن دری دریننانوردی و کشننتیرانی خوانننده ا  و 
مدت ها در این زمیاه فکر کرده ا . اکاون که این دریا پیرامون 
من و این کشتی در اختیار من است، می توانم آنچه را خواننده  

ی بود ، عمالً به کار بگیر . آن مگس حقیر نمی دانست که رو
 ادرار خر، و بر برگ کاه نشسته زیرام

 بود بی حَدّ آن چَمین نسبت بدو 
 1آن نظر که بیاد آن را راست کو؟

١/١٠٨٦ 
 خر 2آن مگس بر برگ کاه و بُول

 همچو کشتی بان، همی افراشت سَر

                                                 
یشاب، ادرار. سطح آن ادرار بسیار بیش از جثه اش بود. در چاین چمینم پ -١

 موقعیتی، کیست که بتواند واقعیت را ببیاد؟
 بُولم ادرار. -٢
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 گفتم من دریا و کشتی خوانده ا 
 مدتّی در فکر آن می مانده ا 

 ایاک این دریا و این کشتی و من
 کشتی بان و اهل رای زنمردِ

 1بر سَرِ دریا همی راند او عَمَد
 می نمودش آنقدر بیرون ز حَد
 بود بی حَدآن چَمین نسبت بدو 

 آن نظر که بیاد آن را راست کو؟
١/١٠٨٢ 

*** 
 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 
ضنمن داسنتان ب اند    «( تمثینل »این قصه ی کوتناه )ینا   

آنجا، هاگا  بحث درباره  آمده است. مولوی« نرجیران و شیر»
ی مسئ ه ی جبر و اختیار، می گویدم کسانی هسنتاد کنه بنرای    
توجیه افعال و اعمال نفسانی و ارضای شهوت هنای خنود پنای    
جبر را به میان می کشاد و می گویادم اعمال منا ناشنی از اراده   

تواند بد باشد، پس اعمال  خدا است. و چون اراده ی خدا نمی
ما نیز نمی تواند ناپساد و  زشت باشد و برای اثبات چانین نظنر   

                                                 
 عَمَدم قایقی که از شاخ و برگ و تاه درخت می سازند. -١
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سریفی، آیات قرآن را باا به میل و نظر خود تأویل منی کااند.   
 اما مولوی به چاین کسانی می تازد و می گویدم

 کرده ای تأویل حرف بکر را 
 1خویش را تأویل کن، نی ذکر را

 ی کایبر هوا تأویل قرآن م
  2پَست و کژ شد از تو، معایّ سَای

١/١٠٨٠ 
می گویدم ای کسی که به خاطر ارضای شهوات خود 
حرف تازه و بدیع قرآن را تأویل نادرست می کای، بهتر است 
حال واحوال خودت را بر اسای قرآن تأویل کای و به سالمت 
فکر و روان برسی. گوینا ایاگوننه تأوینل هنا در زمنان مولنوی       

انی که خودرا عالم و خبره در مسایل دیانی و قنرآن   توسط کس
می دانستاد ابراز می شند.قطعاً منی دانیند کنه در اینن داسنتان،       
مگس نماد فقها و دیاداران قالبی است که خنود را عنالم دهنر    
می داناد و برای شهوات نفسانی خود، با تأویل نادرست قنرآن  

 مرد  را به کژراهه می کشاناد. 
*** 

 

                                                 
 تأویلم تعبیر و تفسیر.  ذکرم یکی از نا  های قرآن مجید. -١
و هوی قرآن را تفسیر می کای و موجب  سایم ب اد، روشن. از روی هوی -٢

 پستی و نادرستی آن آیات روشن و معانی ب اد می شوی. 


