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چرا داستان های مثنوی سمبلیک است ؟

پیمانه و دانه
ای برادر ،قصه چون پیمانه است
معنی اندر وی مثال دانه است
دامن معنی بگیرد مرد عقل
ننگرد پیمانه را گر گشت نقل

مهدی سیاح زاده

مولوی در مثنوی ،اغلب به زندگی پیاممراا

ا لیاما

فقااا اراامر ماای منااد ماای گا رد دانسا ش رااال ااام ا ااش
بزرگوارا  ،فهم مثنوی را باای مم آسم تا می مند
تاد دی نیست مه بیم رال زندگی انریام در م ام
همی آسممنی ،درس همی به راس ی آموزند ای است به انسام
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بیم ا ش رخاداد هامی تامر ظی رامهاا باه حاورت ا م ات
داس م آمد است ا ش است مه م م همی آسممنی تاورات
قاآ پا از داس م همی پیممراا است تم جم ی مه باخای از باد
خواهم گف ه اند مه ا ش م م هم ،قصه هم ی هس ند مه به درد
مودمم می خورند در اقع بم بیم ا ش موضوع می خواهند از
ارزش م م همی مقدس ب مهناد در ااملی ماه هماه ی ا اش
قصه هم داس م هم سمرلیک است در بامنش ،بیام منناد ی
راز رمز هم ی از اساار الهی دس ور همی اخالقای باه انسام
است بنم باا ش ،به اع قمد اند شامندا د نای ،مو اوای م ام
همی آسممنی ،ک حورت رمها دارد  ،چند ال ه ی بمننی
حورت رامهادر اقاع همایش داسا م هام قصاه هام
است مادمم  ،بو ژ مادم زمم همی گ را ه ،رغرات بیشا ای
باای رنید داس م دار ه اند دارند از خواند

رنید قصه

ا م ت ،بیش از مطملب سظت پیچید ی فلسفی عافمنی
ل ت می باند پس ا ش نوو ی بیم  ،می تواند عاوام را جلاب
مند امم آ م به راس ی م م همی آسممنی ،فقا همیش حاورت
رمها قصه هم تمر خ پیممراا است؟
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آ م قومی مه هزارا سم  ،تورات راا

را باا ساینه

فشاد  ،باای افظ آ  ،میلیو هم نفا از به ا ش فازندا خود را
فدا ماد  ،فقا باای ا ش چند ش داس م تمر ظی بود است؟
آ م ا ش همه اند شمند ،فیلساو

نرا اه پااداز ،ماه

قا هم است قاآ مجیاد را مای خوانناد بارسای مای منناد،
تفسیا می منند با آ امریه مای نو ساند ،هماه انسام هامی
بی مر

سمد لوای بود اند مه عما

قات خاود را بیهاود

هدر داد اند؟
آ م آنطور مه بد خواهم اس دال می منند :پشت ا ش
م م همی د نی ،سمزمم همی م ش ل قدرتمند بود اناد؟ آ ام
آنطور مه مظملفیش د ش خدا احطالل ماد اناد :گا های بام
اس فمد از ا ش« :افیو تود هم» م م همی آسممنی را گس اش
می دهند تم با ماادم نفاوو ا ومات منناد؟ بم اد گفات ماه
گاچه سو اسا فمد هامی بیادی هاا د اش الهای تام ااد دی
درست است امم چنیش دا ری ،فقا مای تواناد در وهاش اک
انسم سمد اند ش پد د بیم د
مولوی خود در مثنوی ،از همیش ریو قصه پاادازی
نقل ا م ت باای بیم مفمهیم عافمنی بهاا گاف اه اسات ا اش
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است مه همم زمم به مولوی نینه می زدند مه مثنوی چیازی
نیست جز قصه همی مودمم مه از بیم ن امت عمیاع عافامنی
خملی است مولوی در دف ا ساوم هناامم نقال داسا م «مساجد
مهمم مُش» ،به ا ش موضوع می پادازد می گو د:
پیش از آنک ا ش قصه تم مَظلَص رسد
د د گندی آمد از اهل اسد
٤٢٢٧/٣
پیش از آ مه ا ش داس م پم م بیمباد ،د د م یفنای از
اسودا بلند رد است ادامه می دهد :مش از ا ش ابلهم نمی
رنجم ،امم می تاسم سمد دلی از ما دا بم رش مند
مش نمی رنجم از ا ش ،لیک از لاد
خمناسمد دلی را پی مند
٤٢٢٨/٣
آنام ممجاا را بم ننز گزند ی خود ا ناوناه تیا ا
می مند:
خابطی نمگم از خاخمنه ای
سا با

آ رد چو نَینمنه ای

میش سظش پست است ،ینی مثنوی
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قصه ی پیغمرا است پیا ی
٤٢٣٢/٣
ااک جااود ابلهاای (خابطاای  ،نمگهاام از نو لااه
(خاخمنه سا با

آ رد نیناه زد ماه مثناوی فقاا داسا م

پیممراا است در آ از بوث اساار الهی (بلند ماه پیاممراا
خدا به آ پاداخ اه اناد ،خراای نیسات از احاطالامتی ممنناد
تَرَ ُُّل ،فنم  ،حوو ،موو د اا مقمممت االی عافمنی چیزی در
آ نیممد ا ش مه م م عافمنی نیست ا ش مه همه فهم است
ها ر س م ی می تواند آ را بفهمد ا ش مه به درد مودمم می
خورد تم ممدربزرگ هم هنامم خوا باای آنم بظوانند
مولوی پمسخ ا اش نمدانام را ا ناوناه مای دهاد مای
گو د :آری ،ا ش درست است مه مثنوی پُاا از داسا م اسات
همه فهم است امم هد

مش همیش همه فهم بود ن مت دروار

عافمنی است قاآ هم همینطاور اسات در قااآ نیاز داسا م
بسیمر د د می رود امم همه می دانند مه ز ا آ رمها ،ال ه هم
بطش هم ی نهف ه است:
اا

قاآ را بدا مه رمهای است

ز ا رمها ،بمننی بس قمهای است
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ز ا آ بمنش ،ی بطش سوم
مه در گادد خاد هم جمله گم
بطش چمرم از نُری خود مس ند د
جز خدای بی نریا بی ند د
تو ز قاآ ای پسا رمها مریش
د و آدم را نریند جز مه نیش
٤٢٤٤/٣
هممنطور مه ریطم آدم را فقاا خام( (نایش د اد،
من اا قاآ هم ال ه ی سمد ی قاآ را می بینند می فهمند
ا ش است مه دا ری آنم با اسمس حورت است نه مینی ا اش
است ماه قصاه هامی م ام هامی آساممنی را فقاا قصاه مای
رنمسند می گو ند به درد مودمم می خورد امم:
ای باادر ،قصه چو پیممنه است
مینی اندر ی مثم دانه است
دامش مینی بایاد ماد عقل
ننااد پیممنه را گا گشت نقل
٣٦٢٢/٢
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اگا فقا به رمها قصه هم افسمنه هام توجاه منای ،باه
اقیقت نمی رسی مثنوی هم چنیش است مثناوی هام رامهای
دارد بمننی ا ش داس م همی مثنوی ابزاری اسات بااای بیام
ن مت بسیمر دروار عافمنی
ا ش است مه به آ سمد اند شم پمسخ مای دهاد ماه
«سِاااُّ راز خاادا ی » به ااا اساات «پورااید » در پاااد ای از
ا م اات «اااد ث د ااااا » بااه احااطالل امااا ز بطااور
سمرلیک بیم رود:
گف مش پورید  ،خور ا سِاُّ مر
خود ،تو در ضمش ا م ت گوش دار
خور ا آ بمرد مه سِاُّ دلراا
گف ه آ د در اد ث د ااا
۱٣٥/۱
چاا سمرلیک؟ اغلب مای پاساند ،چااا م ام هام ی
ممنند تاورات قااآ

همچنایش مثناوی آشامر رایخ عطامر،

نرممی غیا  ،در قملب رمز سمرلیک نور ه رد است؟ چااا
ا ش مطملب بطور آر مر بی پااد بیام نشاد تام خوانناد باه
راا ی پی به نرا نو سند براد؟ بم د گفت مه احوال وات بیم
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د ش سمرلیک است ز ااا وات آفاا نش سامرلیک اسات هاا
پد د ای در ا ش جهام  ،نشامنه سامرلی از جهام فااا اسای
است مرها جلو ای از جود اع است چاو ااع نمای
تواند به عیم خود را بنمم مند ،ز اا ممنند خوررید ،اگا ورّ ای
جلوتا از جم ی مه هست پیش بیم د ،جهم را خواهد سوزاند:
آف مبی مز ی ا ش عملم فا خت
اندمی گا پیش آ د ،جمله سوخت
۱٤۱/۱
بنم باا ش ،چو در( مس قیم وات اع غیا مم ش اسات ،ا اش
است مه مم از نا ع همیش نممد هم جلو همی آر مر ا  ،ماه
در عملم بم اس هامی خاود مای فهمایم ،بم اد پای باه آ وات
بی اا  ،هس ی بی اا  ،عرمت بی اا  ،عشاع بی ااا براا م
ینی از چیز همی مود د ،نممواد د را بفهمایم نرییای اسات
مه ا ش ممر غیا مم ش است مم وات نممود د اساار الهی را
فقا بم ابزاری نممود د ،می توانیم بشنمسیم بفهمیم ا ش ابزار
نممود د مه دردسا اس انسام هسات ،چیسات؟ باه عقیاد ی
مولوی د اا عافم ،ا ش ابزار  ،همم عشع است مه اسطاال
اساار خدا است:
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علت عمرع ز علت هم جداست
عشع اسطاال اساار خداست
۱۱۰/۱
اماام آ اام ماای تااوا عشااع را تیا ا

ماااد فهمیااد؟

هممنطور مه پیش ا گف یم مولوی می گو د :بیم انسمنی ،قمدر به
رال عشع نیست:
هاچه گو م عشع را رال بیم
چو به عشع آ م ،خجل گادم از آ
گاچه تفسیا زبم ر رش گا است
لیک عشع بی زبم ر رش تا است
چو قلم اندر نور ش می ر مفت
چو به عشع آمد ،قلم باخود ر مفت
۱۱٢/۱
در نانجد عشع در گفت رنید
عشع در می است قیاش نمپد د
٢٧٣۱/٥
رال عشع ار مش باو م با د ام
حد قیممت با رد آ نمتممم
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٢۱٨٩/٥
خو  ،اگا نمی توا عشع را ماه ابازار انسامنی بااای
در( جهم نممود د فاا اسای اسات ،بیام مااد رانمخت،
پس احل آ جهم نیز قمبل توضیح نیست امال چاونه بم د به
نووی آ را توضیح داد؟ پمسخ ا ش است مه بم «تمثیل» ام در
قملب داس م

قصه ا ش است مه از زمم همی بسیمر د ر ،قصه

هم باای بیم مطملب مینوی عافمنی به ممر گاف ه می رد در
ا ش داس م هم ،رال اام پیاممراا  ،جامی مظصاود خاود را
دارت ها ک از ا ش قصه هم باای منرور میینی تیا

رد

است در باخی از ا ش ا م ت هم ،راا فی نهف ه است ماه باه
راس ی بم د به حورت ک م ش مممال سمرلیک بارسی تفسیا
رود ممر انرو مفسا ش قاآ

تورات همیش بود

داس م زندگی اضاات ا او ماه در ا اش جام بیام
رد  ،ی از آموزند تا ش داس م همی قاآ مجید اسات ام
بطور مثم رال زنادگی اضاات اباااهیم ،اضاات یقاو ،
اضات وس  ،اضات موسی ،اضاات عیسای

همایش

گونه اند امم رال زندگی اضات مومد ،ا ش گونه به حورت
سمرلیک بیم نشد چاا؟ باای ا ش مه رهاور پیاممرا اساالم باه
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زمم مم خیلی نزد ک است بام گازارش هامی تامر ظی قمبال
بارسی است
در ا ش نور مر هم مورش می منیم هاجم ماه مولاوی
به ها ک از انریم

ا لیما

م ر اداد هامی د نای -تامر ظی

ارمر ماد  ،در حورت ام م رال آ را بیم منیم تام در(
مفمهیم مثنوی آسم تا رود
***
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