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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  -تهران  -انتشارات مهر اندیش 
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 صوفیان را پیش رو موضع دهند 
 کآینه ی جان اند و ز آیینه بِه اند 

١/٣١٥٣ 
 

 داستان آمدن مهمان نزد حضرت یوسف
 ( ٣١٥٧از بیت  -) دفتر اول 

 

از یکی از دوستان دوره ی کودکی حضرت یوسف،   

راه دور  به مهمانی نزد او آمد. آنها یاد گذشته ها می کردند و 

از کودکی با هم حرف ها می زدند. آن دوسفت از حافادت و   

جفای برادران  که یوس، را به چاه انداختند سخن می گففت.  

یوس، گفت: آن هم یکی از مشفیت هفای ایهفی بفود کفه مفرا       

ود که بر گفردن  آزموده کرد. این عمل برادران مانند زنجیری ب

شیری انداخته باشند. شیر هرگز از زنجیر وحشفت نفدارد زیفرا    

 سرانجام آن را خواهد گاات و آزاد خواهد شد:

 یاد دادش جور اِخوان حاد 

 1گفت کان زنجیر بود و ما اَسَد

 2عار ناید شیر را از سِلاِله

                                                 
 اَسَد: شیر. -١
 سلاله: زنجیر. -۲
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 نیات ما را از قضای حق گله 

١/٣١٥٩  

دوست خود پرسید: پس از گفتگوی بایار  یوس، از 

خوب حاال که از راه دور آمده ای  بگو برای ما چه هدیفه ای  

 آورده ای؟ 

دوست از شنیدن ارمغان  سخت شرمنده شد و گففت:  

من برای تو هدیه هایی در نظر داشتم که بیاورم  اما هر کدام را 

که برمی داشتم  می دیدم در خور تفو یفار مهربفان و بزرگفوار     

 تم:نیات. باخود می گف

 حَبّه ای را جانب کان چُون بَرَم؟

 1قطره ای را سوی عُمّان چُون بَرَم؟ 

١/٣١٩٤   

هرچه گشتم هدیه ای که قابل تو را داشته باشد  پیفدا  

نکردم. عاقبت تصمیم گرفتم برای تو یک آینه بیاورم. زیرا که 

 خوبتر و کامل تر از روی خوش تو هیچ چیز در عایم نیات. 

 

                                                 
حبّه: دانه. عُمّان: دریایی است منشعب از اقیانوس هند  در جنوب پاکاتان   -١

ایران و شبه جزیره  عرباتان که به وسیله ی تنگه ی هرمز از خلیج فارس جدا 
 می شود. اینجا برای بیان عظمت و بزرگی آمده است. 
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 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 

«  گففرو و روبففاه درخففدمت شففیر»در آخففر حکایففت 

مویوی بار دیگر از مقام واالی عرفا و صوفیان مفی گویفد  کفه    

حتی طرف عزت و احترام شفاهان بفوده انفد. زیفرا در گذشفته      

شاهان  پهلوانان را طرف چپ خود جای می دادند تا بفه قلفب   

طرف چپ است نزدیک باشفند. اهفل قلفم و ادیبفان و      آنان که

نویاندگان را طرف راست خود می نشاندند  چرا که با دسفت  

راست می نویاند. اما صوفیان و عرففا را روبفروی خفود جفای      

می دادند. زیرا صوفیان مانند آینه اند و تصویر تمام نمای آنفان  

 را منعکس می نمایاندند. 

 هند صوفیان را پیش رو موضع د

  1کآینه ی جان اند و ز آیینه بِه اند

١/٣١٥٣ 

                                                 
موضع دهند: جای می دهند. بِه اند: بهترند. در باب مفهوم سمبلیک آینه  -١

در « داستان کبودی زدن مرد قزوینی»  ۲٠مراجعه شود به داستان شماره ی  
 همین جلد از کتاب.
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عرفا و صوفیان با ذکر و افکار ایهی سینه های خفود را  

صیقل زده اند و به همین علت نقش هفای نفو و بکفر را نمایفان     

 می سازند. 

هر کس که فطرت پاک دارد  باید آینه به دستش داد 

د. امفا  تا خود را ببیند و از حان جمال روحانی خفود یفذت بفر   

گرفتاران هوی و هوس و ابلیس صفتان  روی زشت خود را در 

آن خواهند دید. بدین یحفا  اسفت کفه ماننفد شفیطان از آینفه       

)مردان خدا( نفرت دارند. با ارزش ترین هدیه به خوبان  همین 

آینه است. زیرا تصویر جمفال ایهفی آنفان در آن مفنعکس مفی      

 شود.

آمفدن   »سفتان  با ایفن بیفان اسفت کفه مویفوی همفین دا      

 را نقل  می کند.« مهمان نزد حضرت یوس،

*** 
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