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 مر دلم را پنج حس ّ دیگر است 
 حس دل را هر دو عالم منظر است 

٢/٣٥٥١ 

 

 داستان شکایت صوفیان نزد مرشد از صوفی دیگر

 ( ٣٥٠٦از بیت  -) دفتر دوم 

 

صوفیان، نزد شیی  ویود از صیوفی دیگیرا شی ایت      

را از دسیت او نایاب بید       کردند کی:  اا مرشید بیزرم، میا    

مرشد پرسید  عیب آن صوفی چیسیت کی: شیرا را اییی چنییی      

پریشان کرد ؟ گفتند  او س: عادب بسیار بد دارد  بسیار سینی  

می گوید، بسیار می وورد و بسیار می ووابد  مرشد آن صوفی 

را وواست  نصیحت کیرد کی:  در هیر کیارا حید اعتیدال را       

 ، آنچ: فرمود  اا حقیقیت  رعایت کند  صوفی گفت  اا شی

است  انسان باید هروار  حد تعادل را نگا  دارد  اما ویود بتتیر   

 می دانی ک: امور جتان نسبی است 

 ار چ: ح رت است  1گفت  را  اَوسَط

 لیک اَوسَط نیز هم با نسبت است 

٢/٣٥٣١  
                                                 

 اَوسَط  وسط، میان:  -١
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یک مورد براا کسی تعادل است و هران مورد بیراا  

جو ب: قامت شتر کم عرق است و  دیگرا کم یا زیاد  مثالً آب

براا مورچ: بسیارعریق  هرکس ک: ظرفیت ووردن چتار نیان  

را دارد، حد وسط، آن است ک: حیداق  دو نیان بنیورد  اگیر     

چتار نان وورد، قطعیًا اعتیدال را رعاییت ن یرد   امیا میی کی:        

اشتتاا ووردن د  نان را دارم، با تو ک: ظرفیت ووردن چتیار  

اف بد ، آییا حید وسیط ویوردن میا ی سیان       نان را دارا، انص

است؟ ی ی با وواندن د  رکعت نریاز وسیت: میی شیود، ولیی      

ی ی دیگر با پانصد رکعت هم وست: نری شیود  ی یی پابرهنی:    

براا زیارب وان: ا ودا ب: م : می رود، اما ی ی دیگر با پاا 

پیاد  حتی نری تواند در شتر و دیار وود ب: مساد برود  ی یی  

گذشتگی و ایثار جیان  را فیدا میی کنید و دیگیرا      در ازوود

 جان  در  می آید ک: لقر: نانی ب: فقیر بدهد  

پس حد وسط را در صورتی میی تیوان رعاییت کیرد     

ک: موضوعی اول و آور داشت: باشید  اگیر چییزا اول و آویر     

نداشت: باشد چگون: حد وسط آن را پیدا می کنی؟ ولی جتیان  

 وسط آن هم ناپیداست  معنویت چون نامحدود است، حد 
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اما در مورد وواب  اغلب اوقیاب حالیت میی ییورا     

است ک: نادانان و گرراهیان گریان میی کننید ووابیید  ام  امیا       

چشم دلم باز است و بیدارم  می پییرو پیشیواا ویود ح یرب     

رسول اکرم هستم ک: فرمود  چشرانم ب: ویواب میی رود، امیا    

ود  اییی شی ایت   دلم از توج: ب: پروردگیار بی: ویواب نریی ر    

کنندگان، چشرشیان بییدار اسیت، امیا دلشیان وفتی:  ولیی میی         

 چشرم وفت: است و دلم بیدار  

در دلم پنج حس دیگر اسیت کی: از اییی حیس هیاا      

عام: جدا است  با آن حس هیا، هیر دو دنییاا میادا و مینیوا      

 منظرگا  می است  

*** 

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 

در داستان پی ، )داستان درویشی ک: میتتم بی: دزدا   

شد( مولوا گفت، بیشتر مردمان ک: صورب ظاهر را می بینند،  

نری توانند احوال اولیاء را درک کنند  ب: ایی جتت آنان را بی:  

اعرالی متتم می کنند کی: در حید شیناوت و فتیم ویود آنیان       
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تان را است  در ادام: ا هران مورد است ک: مولیوا اییی داسی   

 نق  می کند  

در ایی داستان، صوفیانی ک: ش ایت ب: مرشد برد  اند  

نراد مردم عادا صورب نگر هسیتند و صیوفی دیگیر نشیان از     

عارفانی دارد ک: ب: واالیی رسید  انید و اعریال آن هیا از نظیر     

مردم عادا معقول نیست  ایی عارفان ب: قوام رسید  از ام اناب 

ی اسییت کیی: صییوفی اا کیی: یییرف   بیشییترا برووردارنیید  اییی

 ش ایت قرار گرفت می گوید   

 مر دلم را پنج حس ّ دیگر است 

 1حس دل را هر دو عالم منظر است

 تو ز ضعف وود م ی در می نگا  

 بر تو شب، بر می هران شب چاشتگا  

 بر تو زندان، بر می آن زندان چو باغ

 عیی مشغولی مرا گشت: فراغ     

                                                 
عارفان اعتقاد دارند ک: انسان باز هریی پنج حسی ک: دارد )بینایی، شنوایی،  -١

بویایی، چشایی و المس:( پنج حس باینی دیگر دارد ک: عبارتند از )حس 
س وهم، حس حافظ: و حس مُتصَرّف:( عارفان و مشترک، حس ویال، ح

صوفیان با تقویت ایی پنج حس باینی، قادر ب: شناوت مواردا از ایی جتان می 
شوند ک: مردم عادا فاقد آن هستند   معنی بیت  دل می پنج حس دیگر دارد 

 ک: می تواند هر دو جتان )ظاهر و پنتان( را ببیند  
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 ی در مح  در زمینم با تو ساک

 می دوم بر چرخ هفتم چون زُحَ 

 هرنشینت می نیَم، سای: ا می است 

 برتر از اندیش: ها پای: ا می است 

 زآن ک: می ز اندیش: ها بگذشت: ام 

 وارجِ اندیش:، پویان گشت: ام 

٢/٣٥٥١ 

مولوا در ایی داسیتان ضیری تیکیید میورد فیو ، در      

ذرد  اییی کی:   زمین: ا بحث نسبیت اشار  اا می کند و می گی 

هر: ا امور در جتان نسیبی انید، و هییی چییز مطلیق )در اییی       

 جتان(  وجود ندارد  

 گفت  را  اَوسَط ار چ: ح رت است 

 لیک اَوسَط نیز هم با نسبت است 

 آب جُو نسبت ب: اُشتُر هست کم 

 لیک باشد موش را آن هرچو یَم    

 اول و آور بباید تا در آن 

 ا میان در تصور گناد اَوسَط ی

 بی نتایت چون ندارد دو یرف 
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 کی بود او را میان: مُنصَرَف ؟

٢/٣٥٣١ 

*** 

 

 


