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 کاذبی با صادقی چون شد روان
 آن دروغش راستی شد ناگهان

٢/٢٩٩٣ 
 

 داستان شخصی که شتر خود را گم کرد

 ( ٢٩١١از بیت  -) دفتر دوم 

 

شخصی همراه کاروانی سفر می کرد. بین راه شتتر   

هراستان   گم شد. هرچه این سو و آن سو دوید، شتر را نیافتت. 

به هر کس روی می آورد و سترا  شتتر دتود را متی گرفتت.      

حتی برای یافتن آن مژدگتانی عییتین کترد. در ایتن ویتت وی      

مداوم بود که مردمان نادان و بی میرفت، با آن که حرف او را 

باور نداشتند، از سر ریشخند به او می گفتند: ما شتر عو را دیده 

ت: شتر سرخ رنگتی را  ایم. یکی میخره ا  می کرد ومی گف

دیدم که برای دوردن علف آن طرف می رفت. دیگتری متی   

گفت: گو  آن شتر بریتده شتده بتود. آن دگتر   متی گفتت:       

پاالن و نقش و نگار او چنین و چنان بود. هر بی سر و پتایی بته   

استهزاء، دروغی سر هم می کرد. او درمانده شتده بتود. او متی    

استت. اومتی دانیتت شتتر      دانیت که این نشانه ها نادرست 
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سرخ رنت  نییتت. متی دانیتت گتو  او بریتده نییتت. متی         

 دانیت آنچه اینان می گویند نادرست و باطل است. 

حتی کیانی دود را مانند او متی نمایاندنتد و فریتاد و    

فغان   می کردند که شترشان گم شده  عا او را ریشتخند کننتد.   

ز شتر من می دهید وقتی به آن ها می گفت این نشان هایی که ا

نادرست است، فوراً دود را موافق او نشان می دادند و به عقلید 

او آنچه را که می گفت عکرار می کردند. اگتر بوتور اعفتاقی،    

یکی از نشانه های آنان با واقییت موابقت داشت، مترد بیچتاره   

از سر شادی فریادی می کشید و عردیدی در گفتار آنتان نمتی   

می گوییتد. ایتن نشتانه هتایی کته متی        کرد ومی گفت: راست

 دهید همه حقیقت است. پس راه بیفتید و مرا نزد شترم ببرید.

حقیقت این بود که آن ها در پی کمک به او نبودنتد.  

آن ها گمان می کردند که اصالً شتتری در کتار نییتت و ایتن     

مرد دنبال موهوم می گردد. آنتان ایتن نشتانه هتایی را کته متی       

نداشتند و می دانیتند کته فقتا از روی عقلیتد    دادند دود باور 

آن ها را بیان می کنند. ولی وقتی استمرار و پتایمردی او را در  

یتتافتن شتتتر دیدنتتد، بتته حقیقتتت دریافتنتتد کتته بایتتد شتتتری در  

کارباشد و واقیاً این مرد شتر دود را گم کرده است. ایتن شتد   
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ت، که به عدریج با او همدردی کردند و همتین در  از حقیقت  

سبب شد که آنان نیز با ایمان، با او همدل شوند و در پی یتافتن  

 شتر به هر سو بروند و عال  کنند.

 هرک ا او می دود، این می دود 

 از طمع همدرد صاحب می شود 

 کاذبی با صادقی چون شد روان 

 آن دروغش راستی شد ناگهان 

٢/٢٩٩٢ 

*** 

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 

داستان پیش )می د ضرار( به آن ا رسید کته منافقتان   

رسوا شدند و مؤمنان چهره ی زشت آنان را شتنادتند. مولتوی   

ی « واقیته »در ادامه  می گوید که همه ی اصحاب پیامبر همان 

 در ن است بودن می د منافقان را در دواب دیدند. 

 هر صحابی دید زآن می د عیان 

  واقیه، عا شد یقینشان سرّ آن

٢/٢٩٠٦ 
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در عرفان، اصوالحاً نام آن حالتی است « واقیه»مفهوم 

که گاهی سالکان، بردی از امتور غیبتی را متی بیننتد. درستت      

متی گوینتد.   « رویتای صتادقه  »مانند بیضی از رویا ها که آن را 

)واقیه هتا( را شترد دهتد،    « واقیات»مولوی می گوید اگر این 

 هد شد. حتی شکا  عرین شخص، مؤمن به حقایق دوا

اما بییاری از این کیان کته بته امتور مینتوی و غیبتی      

شک دارند، در مصاحبت با آن هایی که به یقتین رستیده انتد،    

به عدریج آن حقیقت مکنون در دلشان نفوذ می کنتد و طالتب   

حقیقت می شوند. مانند کیی که درویت وی شترگمشده ا  

ی او را بود و دیگران میخره ا  می کردند، امتا وقتتی پایتدار   

دیدند، آن ها نیز گمشدن شتر را باور کردند و با او به ویتت و  

شخصی که شتر »پردادتند.این ا است که مولوی همین داستان 

را نقل می کند. در این داستان شتتر نمتاد آن   « دود را گم کرد

حق و حقیقت مکنون است. ووینده ی شتر، سمبل کیی است 

دمی که صاحب شتتر  که مدام در ویت وی حقیقت است و مر

را میخره می کنند، کنایه اکثریت مردم وهتان متا هیتتند کته     

وویندگان حقیقت را به عمیخر می گیرند. ادای رفتتار آن هتا   

را درمی آورند. داستانهای طنز برای آنان می ستازند. امتا پیتام    
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مولتوی در ایتن داستتتان ایتن استت کتته ستران ام همتین متتردم       

ندگان حقیقت، به آگاهی می رسند ناآگاه، بر اثر پایداری ووی

 و قوام می گیرند، از عقلید می گذرند و دود محقق می شوند: 

  1آن مُقَلّد شد مُحَقّق چون بدید

 اُشتر دود را که آن ا می چَرید 

 او طلبگار شتر آن لحظه گشت 

 می ن ُیتش عا ندید او را به دشت 

 آغاز کرد  2بید از آن عنها رَوی

 دود بازکرد 3چشم، سوی ناقه ی

٢/٢٩٩٦ 

*** 

 

                                                 
 مُقَلّد: کیی که عقلید می کند.  مُحَقّق: کیی که عحقیق می کند. -١
 عنها رَوی: به عنهایی راه سپردن . -٢
 ناقه: شتر. -٣


