
 غریبی که خانه می جست خصشداستان 
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

 
 
 

 داستان های مثنوی

 با نثر روان 
 

 مهدی سیاح زاده

 

 

 
شخص غریبی که خانه می جستداستان   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 «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 

 (۲۰۲۰) ۱۳۹۹ -پنجمچاپ  -تهران  -مهر اندیش  انتشارات
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 این همه عالم طلبگار خوش اند 
 وز خوش تزویر اندر آتش اند

٢/٧٤٣  
 

 داستان شخص غریبی که خانه می جُست

 ( ٧٣٩از بیت  -) دفتر دوم 
 

شخصی غریبی که تازه وارد شهری شدده بدودد دنبدا     

ت که بده او  خانه ای  می گشت.  اتفاقاً در آن شهر دوستی داش

مراجعه کرد. دوستش او را به خرابه ای برد و گفت:  اگر اینجا 

سقف داشت و اگر اطداقی اینجدا بدرای خدانواده اد بدودد مدی       

توانستی در همسایگی من زندگی کنی. شخص غریب گفدت:  

خوب گفتید سکونت کردن درهمسایگی یاران مهربانی مانندد  

آدم  نمدی  « اگدر »شما بسیار عالی است. امدا دوسدت عزیدزد در    

 تواند سکونت کند. 

 گفت: آرید پهلوی یاران خوش است 

 نتوان نشست.« اگر»لیک ای جاند در 

٢/٧٤٢  

*** 
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 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 

)داسدتان  « داسدتان زنددانی مفلد    »مولوید در انتهدای  

به اینجدا مدی رسدد کده     « طمع»پیش(د پ  از بحث در زمینه ی 

یابی بده کمدا د بایدد کدار کدرد. و      برای کسب حقیقدت و دسدت  

هدداد « اگددر»کسددانی را ملددا  مددی آورد کدده خددود را گرفتددار    

ها کرده اند. این ها طمع دارند که در زمین ناکاشتهد « کاشکی»

محصو  جمع کنند. این تصور مانند آن است که عده ای مدام 

 در رویای پیدا کردن گنج هستند و به خود می گویند:

 ی ناگهان کآن فالنی یافت گنج

 کار و مَه دکان  1من همان خواهمد  مَه

٢/٧٣٣ 

مولوی در پاسخ این خام طبعاند مدی گویدد: او  ایدن    

ن گنج کار بخت و اقبدا  اسدت و بسدیار ندادر. د      که پیدا کرد

بستن فقط به اقبا  کار خردمندان نیست. و دوم این کده همدراه   

امید داشتن به بخت و اقبا د تا هنگامی که در تدن تدوانی بداقی    

است باید کار کرد. زیرا کسب و کدار بدا یدافتن گدنج منافداتی      

                                                 
١

  «. نه»مَه: اینجا به معنی حرف نفی آمده. یعنی  -



 غریبی که خانه می جست شخصداستان 
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

4 

 

گدنج  ندارد. می شود هم کار کرد و هم اگدر بخدت یدار شدد و    

« اگدر »یافت. وقتدی فقدط بده بخدت و اقبدا  د  بسدتید گرفتدار        

آن کدار را  « اگدر »این کار را کرده بودم یدا  « اگر»خواهی شد. 

نکرده بودمد این یا آن نتیجه ی خوب را به دسدت مدی آوردم.   

هرگز موفقیت نصیب انسان نمی « اگر»چنین زندگی بر پایه ی 

 کند.

شدخص غریبدی   »اینجا است که مولوی همین داسدتان  

را نقل می کند. همانطور که قطعداً حدد    « که خانه می جُست

زده ایدد در این داستان مرد غریب نمداد انسدان آگداه و کمدا      

یافته است و دوست او سدمبل کسدانی کده در خدواب و خیدا       

 زندگی می کنند. 

نکته ی مهم داستان این است که بسدیاری کسدان کده    

د بویژه عرفان مولوی ندارنددد  آگاهی به اصو  و عقاید عرفانی

گمان می کنند عارفاند خیا  پردازانی هستند که کاری ندارند 

جز این که درگوشده ای بنشدینند و در خدواب و خیدا  خدوش      

خود غرقه باشند. مولدوی اینجدا بدا کمدا  قاطعیدت پاسدخ ایدن        

 ناآگاهان را می دهد. 

 کار بخت است آن و آن هم نادر است 
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 ن قادر است کسب باید کرد تا ت

 کسب کردن گنج را مانع کی است؟

 پا مکش از کارد آن خود در پی است 

٢/٧٣٤      
 


