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موالنا ، «در دل و جان خانه کردی عاقبت» متن و شرح غزل    
 

۱۹۱ 
 چراغ صد و نود و یکم  - ۵چلچراغ 

 ۴۲۷غزل  -جزو اول 
 
  1در دل و جان خانه کردی عاقبت

 هر دو را دیوانه کردی عاقبت 

 آمدی کآتش درین عالم زنی 

  2وانگشتی تا نکردی عاقبت

 ای ز عشقت عالمی ویران شده ! 

  3قصدِ این ویرانه کردی عاقبت

 من تو را مشغول می کردم دال !

                                                 
همانگونه که در بیت آخر این غززل مزی یویزدخ مباازن ایزن غززل شزم          -۱

  تبریزی است.  
وایشت: در   -کآتش: که آتش. )آتشخ ناخالصی زر وجود را می سوزاند.(  -۲

ولی معنی انصراف هم می دهد. اینجا همزین معنزی   اصل به معنی بریشت استخ 
یعنی منصرف نشدی. ]آمدی تا بزا آتزش   « وانگشتی»اخیر منظور نظر است . پ  

وجود خزود ناخالصزی هزا و پیرایزه هزایی را کزه در وجزود اندزان پدیزد آمزدهخ           
بدوزانی و ذات خالص و پزا  پدیزد بیزاوری و تزا انجزامش نزدادی )نکزردی(        

 منصرف نشدی.[  
برای ساختن باید ویران کرد. این ویرانی شبصیتیخ زمانی در اندان پدید می  -۳

کزه  -آید که عاشق خدا شود. در آن زمان است که همه بناهای شبصیتی اندان 
جامعه به او تحمیل کرده و درونی نموده و چون خانه ای امن در آن زندیی می 

ن کردن ایزن خانزه   فرومی ریزد و ویران می شود. اکنون شم  قصد ویرا -کرد
 امن موالنا را کرده است.
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  1یادِ آن افدانه کردی عاقبت

 عشق راخ بی خویشخ بُردی در حَرَم 

  2عقل را بیگانه کردی عاقبت 

 دانۀ بیچاره بودم زیر خا  

 دانه را دُردانه کردی عاقبت 

 دانه ای را باغ و بدتان ساختی 

 خا  را کاشانه کردی عاقبت 

 دل مجنون و از مجنون بترای 

 و مردانه کردی عاقیتمردی 

 جانداران سرکش را به علمجان 

                                                 
دل: عرفا دل را منزل اسرار خدا می دانند. در اصطالح عامه دل منبع و مرکزز   -۱

احداسات و عوااف است . ومهم تر این که دل مرکز خواسزت هزا و تمزایالت    
نمونه بارز آن است. اینجا به همزین  « دلم می خواهد»زمینی اندان ها است. جمله 

خواهش و خواستن »ها است. « خواست»رفته شده است.  اندان اسیر این معنی ی
ببشی از شبصیت بنیادین اندان به کمال نرسیده است. ]دال خ من سال هزا تزو را   
با برآوردن خواهش های نفدانیخ با اسباب بزازی هزای ایزن جهزان مشزغول مزی       

کانزه ات  کردم. چندی سریرم ثروت و شهرت و مقام و ده ها اسباب بازی کود
بودیخ اما سرانجام یاد افدانه حیات کردی. یاد کشف اسرار الهزی کزه خفتزه در    
 وجود تو )دل( بود نمودی.  )افدانه ظاهراً داستان خلقت آدم و بهشت است([

حَرَم : اینجا به معنی کعبهخ خانه خداخ حضور معشوق )خدا( آمزده. ایزن بیزت     -۲
زوی( است. ]عشق کزه در اندزان   همان بحث قدیمی تقابل عشق و عقل )عقل ج

)بریدن از خود( پدید می آورد )عشزق   بزی خویشزی( را بزه خانزه      « بی خودی»
خدا )حََرم( بزردی و در ایزن فراینزد عقزل را ندزبت بزه معشزوق بیگانزه کزردی.          

  )هنگامی که عشق آمد خ عقل جزوی زایل می شود([   
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 اقبتجانانه کردی ع قعاش

 شم  تبریزی ! که مر هر ذَرّه را 

 روشن و فرزانه کردی عاقبت

 

 


