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 واصالن چون غرق ذات اند ای پسر 
 کی کنند اندر صفات او نظر؟ 

٢/٢٨١٣ 
 

 داستان دزد گرفتن صاحبخانه

 ( ٢٧٩٣از بیت  -) دفتر دوم 

 

دزدی به خانه ی شخصی رفت. صاحبخانه بیدار شد و 

 دزد گریخت. صاحبخانه در پی او دوید. چیزی نمانده بود کهه 

بههه او بر ههد و د ههتنیر  کنههدس کههه  مد ههت دزدس از  ههوی  

مخالف فریاد زد: آ ایس مردس بیا اینجا دزد را بنیرس بیا ببین چه 

بالیههی بههه وههو روی آورده. صههاحبخانه بههه گمههان ایههن کههه دزد 

دینری به خانه ا  رفتهه و ممنهن ا هت بهه زن و فرزنهدان او      

در خطهر   صدمه ای بزند با خهود گفهت: ویتهی کهه خهانواده ام     

ا تس گرفتن این دزد چه فایده دارد. آن بیچاره مسهممان ببهد   

چیزی دیده که مرا خبر می کند. بنا به این فنر بود کهه از دزد  

اول د ت کشید و بازگشت. به کسی که صهدای  کهرده بهود     

گفت: ای مرد مهربان. بنو ببینم این داد و بیداد وو از دزد برای 

ین جای پا ا را مهی بینهی؟ اگهر    چه بود؟  مد ت دزد گفت: ا

ایههن را دنبههال کنههیس حتمههاد بههه آن دزد بههی شههر  مههی ر ههی.  
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صاحبخانه خشمنین گفت: ای مرد ابمهس دزد در جموی چشمم 

بودس نزدیک بود د تنیر  کنمس وو آدم احمق مرا صهدا زدی  

 که به من عالمت پای دزد را نشان بد ی؟ 

قیقت دزد دوم گفت: من می خوا تم  عالمت  ای ح

را نشانت بد م. حاب که نمی خهوا ی خهود دانهی. صهاحبخانه     

 گفت:

 ووس یا خود ابمهی  1گفت: طرّاری

 بمنه وو دزدیّ وس زین حال آگهی 

 خَصم خود را می کشیدم من کشان 

 2وو ر انیدی وَرا کاینک نشان؟

٢/٢٨٠٩ 

*** 

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

آمده. « و شیطانمعاویه »این دا تان در انتهای یصه ی 

آنجا که معاویه به شیطان مهی گویهد: وهو مهرا از خهواا بیهدار       

                                                 
 َطرّار: شیاد س حیمه گر.  -١
. مصراع دوم: وو او را از د تم ر ا  وَرا: وی راس او را . کاینک: که اینک -٢

 نیدی  که بیا این نشان پای او ا ت؟
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کردی که نماز صبح من یضا نشود. اما در حقیقت می ور یدی 

یضا شدن نمازس  وز دلی در من پدید بیهاورد کهه مهرا بهه خهدا      

نزدیک ور کند و از وو دورور. ای ابمیس لعینس وو مرا برای کار 

 کار خیر بهتری باز داشتیخیری خواندیس اما  از 

در ت پهس از ایهن مطمهس ا هت کهه مولهوی  مهین        

را نقل می کندس وها نشهان د هد    « دزد گرفتن صاحبخانه»دا تان 

که چنونه نابخردان انسان را آگا انه و یا ناآگاه به کژرا ه می 

 کشانند .

و « حقیقهت »و « حهق »در این دا تان دزد اولس  همبل  

کنایه ای از جمال حضهرت حهق ا هت. یعنهی  مهان مو هوع       

اصمی وال  انسان جوینده حقیقت. و دزد دوم نشانه ای ا هت  

از عالمان و اندیشمندان عمم کالم و ا تدبل که می خوا ند از 

 طریق ارائه ی دلیل و بر ان و ا تدبلس جو ر حقیقت و وجود

خدا را اثبات کنند. مرد صاحبخانه نیهز  مهان  هالک و طالهس     

کسس حقیقت ا ت که  شیار ا ت و بها نخسهتین نشهانه ای از    

حقیقتس در پی آن با شتاا می دود وا او را به د هت بیهاورد و   

درک کند. اما در ت در آن  ننام که حقیقهت )دزد اول( در  

و عمم کهالمس او   د ترس او ا تس این ا تدبلیانس با بیان دبیل
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را از این کار باز می دارنهد. بهه او مهی گوینهد ایهن جهای پهای        

حقیقت ا تس این را بنیر و وا به آن بر ی. در حالینه اگهر در  

کار این  الک جوینده ی حقیقت دخالت نمهی کردنهدس او بهه    

حقیقت می ر ید و ر ها مهی شهد. ایهن ا هت کهه بهه دزد دوم        

 اعتراض می کند و می گوید: 

 ن چه ژاژ  ت وس چه  َرزی ای فالن ای

 1من حقیقت یافتم چه بود نشان 

٢/٢٨٠٧ 

در یک کالم مولوی در این دا تان می خوا د بنوید 

 که حقیقت حقس مشا ده کردنی ا ت نه بر انی و ا تدبلی:

 وو جِهَت گوس من برونم از جِهات 

 ... 2در وصالس آیات کوس یا بیّنات

 ی پسر واصالن چون غرق ذات اند ا

 کی کنند اندر صفات او نظر؟ 

٢/٢٨١١ 

 

                                                 
 ژاژ: یاوهس بیهوده.  رز: یاوهس بیهودهس یاوه گویی.  -١
یل. جهت: اینجا دبیل و مختصات. جهات: جمع جهت.  بیّنات: نشانه  اس دب -٢

وو درباره ی جهت  ا و  بس  ا و عالیم صفات حق  خن می گوییس اما من 
    که به وصال حق ر یده امس دینر نیازی به نشانه  ا و دبیل وجود او ندارم.


