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 از دو صد رنگی به بیرنگی رَهی است 
 رنگ چون ابر است و بیرنگی مَهی است 

١/٣٤٧٦ 

 داستان صورتگری رومیان و چینیان 
 ( ٣٤٦٧از بیت  -) دفتر اول 

 
گفته اند که در بارگاا  ااداااهیچ چ اد نفار رومای و      

یش آمد. چی یان گفت اد   چی ی حضور داات د. سخن از نقاای ا
ما در نقاای نظیر نداریم و رومی ها نیز ادعا کردند کاه ااهو    
و جالل نقاای روم را هیچ ملتی ندارد. در این زمی هچ چی ی هاا  
به بحث و جادال ارداتت ادچ اماا رومیاان فقان هخاان ساخن را        
گفت د و در مقابل استدالل چی یان ساهو  کردناد.  اا آن کاه     

خالً امتحان کرد  ا معلوم ااود کادام یاز از    اا  گفت  باید ع
 اخا در این ه ر بر ری دارید.

 گفت سلطان  امتحان تواهم در این 
 کز اخا ها کیست در دعوی گُزین 

١/٣٤٦٨  
چی ی ها ایش هاد کردند یز اطاق به آنها داد  اود و 
یز اطاق به رومیانچ  ا در آنچ ه ار صاور گری تاود را روی    

بگذارند. این ایش هاد به  صویب اا  رسید  دیوار آن به نخایش
و دو اطاق مقابل هم  عیین اد که فقن با ارد  ای از هام جادا   



 )مثنوی( صورتگری رومیان و چینیانداستان 
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

3 

 

اد  بود. یهی را به چی یان و دیگری را به رومیان دادند  اا بار   
 دیوار آن نقاای ک  د.

تواست د و باه دساتور    1چی ی ها از اا  صد نوع رنگ
رومیاان رناگ نخواسات د و    اا  از تزانه به آنان داد  ااد. اماا   

گفت د که ه ر آنان در نقاایچ صیقل زدن است.  اس در اطااق  
را بست د. چی یان اروع به نقاای کردند و رومیان به صیقل زدن 
دیوار ها. بطوری که دیوارها را مان د آسخانچ روان و باا جاال   
کردند. وقتی کار صور گری چی ی هاا  خاام اادچ باا ااادمانی      

اا  را برای بازدید ه ار تاود دعاو  کردناد.      طبل کوبیدند و
اا  از دیدن آن نقش های هوش ربا و چشم نوازچ حیران ماناد  
و به ه رم دان این نقاای هاا آفارین هاا گفات. بعاد نوبات باه        

 رومیان رسید. 
 اَه در آمد دید آنجا نقش ها 
 2می ربود آن عقل را وقت لقا

 بعد از آن آمد به سوی رومیان 
 اات رومی از میان ارد  را برد

 عهس آن  صویر و آن کردار ها 
 زد برین صافی اد  دیوار ها

 هرچه آنجا دیدچ ای جا بِه نخود

                                                 
 عدد صد ای جا فقن نشانه ی کثر  است. یع ی بسیار رنگ تواست د.  -١
  قت لقا  زمان دیدار.و -٢
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 دید  را از دید  تانه می ربود
١/٣٤٧٩ 

وقتی ارد  را ک ار زدند و اطااق رومیاان نخایاان اادچ     
اا  در کخال حیر  دید که هخه ی آن نقاای های چی یاان در  

 ر و بهتار نخاایش داد  ااد  اسات. رومیاان      این اطاق با اهو  
بجای نقاایچ با صیقل زدن دیوارهای اطاق تاودچ آی اه هاایی     
صاف و روان ساتته بودند که نقش های زیبای اطاق چی یانچ 

 زیبا  ر و اهوهخ د ر نشان داد   می اد.
*** 

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 
داستان یهی ازنتایج مورد نظر مولوی از داستان ایش) 

عیاد  رفتن ناا وا( این بود که بگوید فیلسوفانچ مای تواه اد   
عالم را از طریق حس های تود  وجیه ک  د. در حالی که ایان  
کار به هخان دلیل که آنجا آمد چ نامخهن است. در انتهاای آن  
داستان مولوی می گوید  اصوالً مردم دنیا بر دو دسته اند و این 

نشان داد  است . اول گروهای کاه     دو دسته را به وجه روا ی
تود می تواه د دنیا را بفهخ د و بر اساس « چشمِ سر»از طریق 

آنچ ایو  ی زندگی آنان   ظیم اد  است. دوم کسانی کاه از  
را  دل )عشق(چ حقیقت هستی را درک مای ک  اد و بار هخاان     

 اصل روش زندگانی تود را ب یان گذارد  اند. 
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می گوید  درک جهان  در مورد گرو  نخست مولوی
از طریق حس هاچ اسابا  دو گاانگی و چ اد گاانگی اماور را      
فاراهم  ماای سااازد. از آنجااایی کااه ار باااا حااس هااا بااا اااایا   
ایرامونچ در انسانهای مختلفچ متفاو  استچ اس درک آن ها 
از محین زندگانی نیز می  واند متفاو  و حتی گاهی متعارض 

ز امار واحاد ادیاد بیایادچ     بااد. وقتی دو دیاد متفااو  در یا   
ارزش هااا نیااز متفاااو  تواهااد بااود و هخااین مو ااوع باعااث  

 اتتالف و حتی ج گ و جدال بین انسانها می اود.
از دید مولویچ این گرو چ بزرگساالنی هست د که باال   
نشد  اند و در واقع کودکانی هست د که باا اسابا  باازی هاای     

سیاساات  کودکانااه تااود )،رو چمقامچاااهر چ کشورگشاااییچ
 و...( بازی می ک  د.

 تلق اطفال اندچ جُز مَست تدا 
 نیست بال چ جُز رَهید  از هوا 

 گفت  دنیا لَعب و لهو است و اخا 
 1کودکیت  و راست فرماید تدا
 از لَعِب بیرون نرفتیچ کودکی 

 ؟1بی ذَکا  روح کی باای ذکی

                                                 
لَعِب  بازیچه.  لهو  آنچه مایه ی سرگرمی و بازی می اود. کودکیت   -١

  کودکیدچکودک هستید.
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١/٣٤٣٠ 
این هخه ج گ ها راچ مولوی مان اد ج اگ کودکاان     

ند که ناای از هخین درک متفااو  انساان هاا از جهاان     می دا
 است. 

 ج گ تلقانچ هخچو ج گ کودکان 
 2جخله بی مع ی و بی مغز و مُهان
 جخله با اخشیر چوبین ج گشان 

 3جخله در الیَ فَعی آه گشان
١/٣٤٣٥ 

این گرو  مان د کودکانی هست د که یز قطعه نای یاا   
سوارکاران را در  می  چوبی بین ااهای تود گذارد  اند و ادای

 آورند.
 جخله اان گشته سوار  بر نی ای 
 4کاین بُراق ماستچ یا دُلدُل ای ای

١/٣٤٣٧  

                                                                                     
ذَکا   آ ش زدنچ کشتن حیوان. ذکی  هواخ د. باهوش.  ا ه گامی که از  -١

بازیچه های زندگی دست نهشید  ایچ ه وز کودک هستی و بدون کشتن روح 
 تودچ کی می  وانی بگویی که هواخ د و آگا  هستی؟ حیوانی )نفس حیوانی(

 مُهان  توار و است اد . -٢
 الیَ فَعی  بیهود چ بی فاید چ بدون نفع. آه گ  قصد. -٣
بُراق  نام اسبی که می گوی د حضر  رسول اکرم در اب معراج بر آن سوار  -٤

سبی که حاکم اد. هرچیز که   د حرکت ک د آن را بُراق می نام د. دُلدُل  نام ا
 اسه دریه به ایامبر هدیه داد.
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آن کاه نسابت باه گارو  اول بسایار       اما گرو  دومچ باا 
اندک اندچ مردمانی هست د که عالَم را از طریق دل تود درک 
می ک  د. برای آنان آنچه که به ع وان عقل جزوی است ااو   
و بیهود  است. ای ها مَست تدا هسات د کاه از ب اد اساار  باار      

 هوی و هوس و اسبا  بازی های کودکانه رَهید  اند 
 ز مَست تدا تلق اطفال اندچ ج

 نیست بال چ جز رَهید  از هوا
١/٣٤٣٠  

مولوی ا د می دهد که ای دنیاارستچ اگر می تواهی 
از این فالکت روانی نجاا  ایادا ک ایچ اگار مای تاواهی باه        
اادمانی بیهرانچ قدر  بیهرانچ نعخت بیهران و بسیاری از این 

 بیهران ها که هم اک ون حسر  آن را می کشی برسی 
 تود  1افی کن از اوصافتویش را ص

  ا ببی ی ذا  ااک صاف تود 
 بی ی اندر دلچ علوم انبیا

 2بی کتا  و بی مُعید و اوستا
١/٣٤٦٠ 

                                                 
 اوصاف  وصف ها. ای جا به مع ی وصف های بد و نااس د است. -١
مُعید  دستیار استاد که برای دیگر ااگردان درس را  هرار می کرد. وقتی  -٢

تود را از اوصاف بد صاف کردیچ آن وقت است که علوم هخه ی انبیا بدون 
 ستاد در دل  و ریخته  تواهد اد.کتا  و استاد و دستیار ا
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تود را از زنگار های ایان دنیاا صااف کانچ تاود را      
صیقل بزن. آی ه او که فقن نشان می دهدچ بی آن که تاود را  

مولوی  نشان بدهد. بی نیاز است از تودنخایی. و ای جا است که
 می گوید  

 ور مثالی تواهی از علم نهان 
 قصه گو از رومیان و چی یان 

١/٣٤٦٦ 
در داستان رومیان و چی یانچ هخانطور که حتخاً حادس  
زد  ایدچ چی یان نخاد حس گرایان و دنیا ارستان د. آن هاا مادام   
درحال نقاای دنیای محسوس ایرامون توداند. از هخین دنیاای  

یم می گیرندچ بای آن کاه باه ذا  تاود     محسوس است که  عل
رجوع ک  د. بدون این محسوسا چ آن ها هیچ اند. آن ها مدام 
در ای رناگ هسات د و رناگ اسات کاه میاان آن هاا جادایی         
انداتته است.  اما رومیان نخای د  ی صوفیان و عرفا هست دچ که 
مان د آی اه آنقادر دل تاود را صایقلی داد  اناد چ کاه هخاه ی        

 و ه ر ها در آن ها م عهس می اود.زیبایی ها 
 رومیانچ آن صوفیان اند ای ادر
 بی ز  هرار و کتا  و بی ه ر

 لیز صیقل کرد  اند آن سی ه ها 
 ااک از آز و حرص و بخل و کی ه ها 

 آن صفای آی هچ الاز دل است 



 )مثنوی( صورتگری رومیان و چینیانداستان 
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

9 

 

 1کو نقوش بی عدد را قابل است
١/٣٤٨٣ 

رسان د. این ها ا اتت جهان را از را  دل به انجام می 
این ها نیازی به رنگ ندارندچ زیرا رنگ را نشان از چ دگانگی 
می دان د که اسبا  ج گ و عاوارض دیگار ادیاد مای آورد.      
رنگ مطلو  آنان بای رنگای اساتچ کاه یهتاایی اساتچ کاه        
وحد  است. رنگ هخبستگیچ رنگ صال  و دوساتیچ رناگ    

 آاتی.
 چون که بی رنگی اسیر رنگ اد 

  2ج گ ادموسیی با موسیی در
 چون به بی رنگی رسی کآن دااتی 

 موسی و فرعون کردند آاتی 
١/٢٤٦٧  

 زیرابی رنگی از دید عرفا اصل هخه ی رنگ ها است 
 از دو صد رنگی به بیرنگی رَهی است 

                                                 
الاز  بدون از. بی  ردید.  بی عدد  بیشخار. مع ی بیت  دل صوفیچ  -١

 صفای آی ه رومیان را دارد که نقش های بیشخاری را  از تود م عهس می ک د.   
وقتی بی رنگی که نخاد یهتایی و هستی الهی است گرفتار رنگ که  هثر و  -٢

 ی هخین گرفتاری هایی که انسان اریشان ک ونی چ دگانگی است ادچ ) یع
جهان ما دارد( آن زمان است که ایروان یز ایامبرچ با هم به ج گ و نزاع بر می 
تیزند. مقصود از موسئی ایروان حضر  موسی است. اما م ظور مولوی اامل 
هخه ی ادیان می اود. یع ی ایروان حضر  عیسی و ایروان حضر  محخد نیز 

ا هم به ج گ و جدال بپردازند. ) هخین ناه جاری هایی که هم مخهن است ب
اک ون در هخه ی ادیان  وحیدی ایش آمد  است( چرا؟ زیرا که ذا  کثر  

   اتتالف و  عارض است.
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 1رنگ چون ابر است و بیرنگی مَهی است
 

 

                                                 
دوصدرنگ  به مع ی دویست رنگ نیست بلهه می تواهد کثر  را بیان  -٢

رنگی برسی. بی  ک د. حتی اگر در کثر  )دو صد رنگ( باای می  وانی به بی
  رنگی مان د ما  است و رنگ مثل ابر که جلوی ما  را گرفته است.


