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  ! منتها بی تِحمَوی رَ ! ناگهان ستخیزِای رَ  -۱

  ! ها یشهاند ۀای آتشی افروخته در بیش      

  زندان آمدی فتاحِمِ ،امروز خندان آمدی  -٢

  خدا چون بخشش و فضلِ ،بر مستمندان آمدی      

  ید را واجب توییاومّ ،خورشید را حاجب تویی  -٣

  بتداهم مُ ،نتهاهم مُ ،طالب تویی ،مطلب تویی      

  اندیشه را آراسته ،ها برخاسته در سینه  -٤

 هم خویشتن کرده روا ،استههم خویش حاجت خو      

  ! لم و عملعِ تِوی لذّ ! لدَبَ بی ای روح بخشِ  -٥

  ت آمد وان دواکاین علّ ،لغَست و دَ باقی بهانه     

  قل رال نَهِ ،قل بینن  َ وین ،ل عقل راهِ ،کر بیناین سُ -٦

  قل را چندین نشاید ماجرانان و بَ کز بهرِ     

  ملَعَ رفتم سوی پایِ ،لمعجِستَبس مش که خامُ -٧
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 الالصَّ ،ساقی درآمد ،بشکن قلم ،نهکاغذ بِ      

 

١ 
 ! منتها بی ِتحَموی َر ! ناگهان ستخیِزای َر

 ها اندیشه های آتشی افروخته در بیش
 

رستخیر )= رستاخیز = قیامت( یعنی به پا خواستن و  همانگونهه  

که اغلب مهی داننهد شهرح دینهی آن ، ایهن اسهت کهه  در روز        

موعود ، مردگان بپا می خیزند و به درگاه خدا روی می آورند 

تهها مههورد داوری قههرار گیرنههدت امهها رسههتاخیز ، در ا ههطالح      

عرفانی)و اجتماعی( آن ، فقط بپا خاسهتن نیسهتت بهه معنهی بپها      

 خاستن به منظور دگرگونی بنیادین در وضع موجود استت 

شهمس  مخاطب ایهن غهزل ماننهد اکغهر غزلیهات دیهوان کبیهر،         

 مولوی می گوید: تبریزی استت

]ای وجود دگرگون ساز، ای وجودی کهه ناگههان در زنهدگی    

من ظاهر شدی و مانند رستاخیز مرا دگرگهون کهردی، در مهن    

پدید آوردیت ای کسی که بیشه ی اندیشه هایم را « دگردیسی»

 با آتش حضورت سوختیت[ 
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ب اندیشه مولوی پیش از ظهور شمس چگونه بود؟ وجودی قال

گرفته که ارزش های کهن، تهار و پهودش را تشهکیل مهی دادت     

مولوی اعتقاد دارد که شمس تبریزی آمد و بیشه ی اندیشه اش 

را سوزاندت چرا بیشه ؟ بیشه بهه مللهی کوچهه کهه گیاههان و      

درخت هایی در آن روییده اسهت مهی گوینهد، امها مولهوی بها       

ز بهرون  آوردن همین بیشه می خواهد بگوید: اندیشهه اش کهه ا  

)نزد پیروانش( مانند جنگلی بها درختهانی تهر و تهازه و اسهتوار،      

نمود داشت، در واقع بیشۀ کوچه و ملدودی بود بها گیاههان   

و درختانی بشدت خشه و شکننده و شمس آمد و ایهن بیشهۀ    

 حقیر را به آتش کشید و خاکستر کردت 

مولوی چنین بودت پیش از آن دگردیسی سرنوشت ساز، و پیش 

ظهور شمس، به جنگلی استوار می مانست و انبوه کسان زیر از 

سایه ی آن بودندت اما خود مولوی به یهاری سهید برههان الهدین     

ترمذی به تدریج دریافته بود که  این هها کهه در اندیشهه دارد،    

چوب خشه ههایی اسهت بیشهه زار ولهی جنگهل نمهات شهمس        

 ظهور کرد و ناگهان همه ی آن ها را به آتش  کشیدت

۲ 
 امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی
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 بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا
 

خندان آمدی: بدین سبب که ماننهد مدرسهین و    -مفتاح: کلیدت 

زاههد گرفتهار بهیم و ههراس از مکافهات       .زاهدان عبوس نیستی

استت  زاهد همواره بد خو است چرا؟ زیرا تهرس در  « آن دنیا»

ترس از خدات اما عارف نه بهیم دارد  خانه ی جانش ریشه داردت 

و نه نیاز به بخشش خهدات او عاشهخ خهدا اسهت و بهه و هال او       

رسیده استت و لذا همواره خندان استت خنده نشهانه ی شهادی   

استت عارف همواره شاد است زیرا از تعلقات رهیده و غهم در  

 او راهی نداردت

 ای غم اگر مو شوی ، پیش منت بار نیست

 ین مقام ، هیچ ترا کار نیستپُر شکر است ا

 ت هی ست 1غصه در آن دل بود ، کز هوس او

 نیست 2غم همه آنجا رود ، کان بُت عَیّار

 ای غم اگر زر شوی ، ور همه شکّر شوی

 «خواجه شکر خوار نیستت»بندم دل گویمت : 

                                                 
 بت عیار: خدات  -او -۱
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 ۱/٤٩٧۱غزلیات شمس 

مهی گویهد : بها    «ت امروز خندان آمهدی ، مفتهاح زنهدان آمهدی    »

نزدم آمدیت برای چه کار؟، برای بهازکردن قفهل    خوش خویی

های زندان وجود منت من اسیر بودمت من زنهدانی زنهدان نفهس    

بودمت اما تو آمهدی تها قفهل ایهن زنهدان را      « من»بودمت من اسیر 

بشکنی ت تو مانند کلیهدی )مفتهاح( ، در ههای زنهدان درونهم را      

 ت گشودی  و  مرا از بند هستی بدلی و عَرَضی رهانیدی 

مسهتمند بهه   « : بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضهل خهدا  »

معنی بینوا و اندوهگین که نیاز به دستگیری مالی داردت اما اینجا 

مورد نظر مولوی اسهتت کسهی   « مستمند»معنای معنوی واژه ی 

که نیاز به دستگیری معنوی داردت درمانده ای که  احتیها  دارد  

ز زنههدان درون آزادش پیههری، مرشههدی دسههت او را بگیههرد و ا

 کندت

۳ 
 اومید را واجب تویی ،خورشید را حاجب تویی

 هم منتها هم مبتدا ،طالب تویی ،مطلب تویی
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خورشید، نماد حضرت حخ، سلطان حقیقت و حاجب به معنهی  

پهرده  »پرده داراستت در گذشته در بارگاه سلطان کسی بهه نهام   

عالم می کهرد  ایستاده بود که ورود اشخاص را به بارگاه ا« دار

و اجازه ی ورود برای او می خواستت در واقع پرده دار واسهط  

بین شاه و دیگران بودت اینجا هم به استعاره می خواههد بگویهد   

که شمس واسط بین انسان و خدا است تمی گوید : تهو واسهط   

)پرده دار( انسان و خهدا هسهتی و امیهد دسهتیابی بهه رسهتگاری       

 واجب تویی( بدون تو ممکن نیست )امید را 

مطلب اینجا به معنی مقصد آمده استت طالب یعنهی کسهی کهه    

می خواهد بهه مقصهد برسهدت مهی گویهد : اگهر مها طالهب نهور          

حقیقت هستیم، این تو هستی کهه چنهین طلبهی را در مها پدیهد      

آورده ایت در واقع تو هم مطلب هستی و هم طالبت تهو هسهتی   

 وجود آوردیتکه درخواست رسیدن به حقیقت را در دل من ب

 این طلب در ما هم از ایجاد تست

 رستن از بیداد یارب داد تست

 بی طلب تو این طلب مان داده ای

 گنج احسان بر همه بگشاده ای

 ۱/۱٣٣٧مغنوی 
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همه هستی از توست ، تو هم ابتدا هستی و هم انتهات هُوَ االوّل و 

 هُوَ اآلخِر

۴ 
 ها برخاسته اندیشه را آراسته در سینه

 یش حاجت خواسته هم خویشتن کرده رواهم خو

 
 سینه اینجا یعنی دل ، یعنی مکان حضور حخ ت  

آراسههتن : اینجهها بههه معنههی پیراسههتن اسههتت پیراسههتن جههز معنههی 

آرایش به معنهی تهراش دادن و برطهرف کهردن نهاهمواری هها       

استت زواید را زدودن مانند پیراستن درختت ]تو اندیشهه هها را   

نیاز را در دل ها می کاری و هم خود نیاز پیراسته ای ت تو خود 

 ها را برطرف می کنی[

 هم دعا از تو اجابت هم ز تو

 ایمنی از تو مهابت هم ز تو

 ۱/٦٩٢مغنوی 

۵ 
 بدل وی لذت علم و عمل بی ای روح بخِش

 ست و دغل کاین علت آمد وان دوا باقی بهانه
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بی بدل  -روح بخش : زنده کننده جان ها مانند حضرت عیسی

 : بی مانند، یکتا ت 

علم و عمل دو مقوله است : نظری و عملیت هر دو لذت بخش 

استت بقیه آنچه غیر از این گفته می شهود فریهب و دغلکهاری    

علههم   -علههت: بیمههاریت «: کههاین علههت آمههد وان دوا» -اسههتت 

شناخت بیماری است و عمل داروی آن اسهتت وقتهی پزشهه    

انهد بیمهاری را تشهخی     می آید باید علم داشهته باشهد کهه بتو   

دهدت و هنگامی که تشخی  داد، دارو تجهویز مهی کنهد یعنهی     

بخش نظری پایان می یابد و بخش عملی شروع مهی شهود کهه    

 اسباب سالمتی را فراهم می سازدت

۶ 
 قل راقل بین هل َنُنکر بین هل عقل را وین این ُس

 قل را چندین نشاید ماجراکز بهر نان و ُب
 

ر اغلب وحدت زمهان ، مکهان و افهراد را در    مولوی در بیان شع

نظر نمی گیردت تا اینجا روی سخن او با شمس بود ، از این بیت 

 گویی به شاگردان خود موعظه می کند ت 

 سُکر : مستی ت هِل: رها کنت نَقل: علوم آموختنی 
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]این مستی که ما را از خود بی خهودکرده را ببهین و عقهل دور    

ار و ایههن شههیرینی را کههه همههۀ    انههدیش و جههزوی را وا بگههذ  

وجودعارف را به خود می گیرد ببهین و اسهتدالل و گفتگهو را    

 رها کن[

چون حقیقت با استدالل قابل فهم نیستت فقط بر اثهر رههایی از   

خههود )بیخههودی( کههه از عههوارت مهههم مسههتی اسههت، تههوان    

در انسان پدید می آیدت مشکل اغلهب انسهان هها ایهن     « مشاهده»

ند همه چیز را بها عقهل خهود درن کننهد و     است که می خواه

حقیقت را آن چیزی می پندارند کهه بهر اسهاس عقهل و رابطهه      

علّی باشدت اما مولوی می گویهد عقهل قهادر بهه درن حقیقهت      

 نیستت

چرا این گونه است؟ چرا با استدالل )که یکی از تجلیات عقهل  

است( نمی توان به حقیقت رسید؟ این موضوع توضیح بیشتری 

وچنههین گفههت »بههد کههه خال ههه ای از آن را از کتههاب مههی طل

 ، به قلم نویسنده ، اینجا نقل  می کنیم:« مولوی

 

 

 



  « ، ای رحمت بی منتهاای رستخیز ناگهان» شرح غزل: 
  www.sayahzadeh.com   وب سایت مهدی سیاح زاده

 

10 

 

 عقل

 
بسیاری از متفکرین معتقدند که اندیشه ابزار عقل اسهتت حهال   

آن که این رابطه درست برعکس استت عقل ناشهی از اندیشهه   

 اندیشه استت« حکم»استت 

نتیجه ی اندیشه اسهت بهرای   »ببینیم عقل چیست؟ عقل در واقع 

عقل در حیطه ی زمان گذشهته و حهال کهار    «  پیش بینی آیندهت

نمی کندت نتیجه ی کار عقل در آینده اتفاق می افتهدت حهال آن   

که حرکت اندیشه در همه ی زمان ها )گذشته ، حال و آینده( 

 گسترده استت

 بگذارید یکی دو مغال بزنیم:

قهانون اساسهی   »ا مهی گوینهد:   اگر بطور مغال از شما بپرسند چر

می توان حدس زد که پاسه   « فالن کشور عاقالنه نوشته شده؟

برای این کهه در ایهن قهانون اساسهی، کوشهش      »شما این است: 

شده است همۀ احتماالت وقایع آینده کشور، پیش بینی شده و 

و حهاال اگهر پرسهیده شهود :     « راه حل های مناسب ارائهه شهودت  

بهه آسهانی پاسه     « اساسی پدید آمد؟ خوب، چطور این قانون»

قطعاً عهده ای بهر اسهاس    »شما قابل پیش بینی است که بگویید: 

 «و آن را نوشته اندت اندیشیده اندتجربیات گذشتۀ یه ملت، 
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ملصول »از همین مغال ساده می توان نتیجه گرفت که اوالً این 

د عده ای بوجو«  اندیشیدن »انسان، یعنی قانون اساسی، با « عقل

 آمد و ثانیاً این ملصول عقل برای آینده استت 

شاید با یه مغال دیگر این مطلب روشن تر شود : فرت کنیهد  

بگیردت « تصمیمی عاقالنه»شخصی با مشکلی روبرو است و باید 

می بینید که ایهن تصهمیم عاقالنهه بهرای آینهده اسهت نهه زمهان         

ست و ، گذشته ا«زمان گذشته»گذشته و حالت زیرا برای عقل، 

مربوط « گذشته و حال»هم بی معنی استت آنچه به « زمان حال»

تلت اختیار «  Informationاطالعات »می شود، به  ورت 

اندیشه قرار مهی گیهردت ایهن شهخ  دربهار  رفهع ایهن مشهکل         

اطالعات الزم را )کهه ااتهًا مربهوط بهه گذشهته اسهت(،  جمهع        

باشد، می  آوری می کندت هرچه این اطالعات بیشتر و موثخ تر

تواند تصمیم درست تری بگیردت او ایهن اطالعهات را در اههن    

خود کنار هم می گذاردت به چهه منظهور؟ تردیهدی نیسهت کهه      

پهس  «ت اندیشهیدن »و « بهرای فکهر کهردنت   »پاس  آن این اسهت:  

ت «مهی اندیشهد  »شخ  درباره ی مشکل خود به آن اطالعات: 
میم گیهری  همه  راهکارهایی را کهه در روانشناسهی بهرای تصه    

انسان بیان شده در اهن او انجام  می پذیردت همه ی جوانهب را  
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کهه  « حکم می کنهد »در اهن خود بررسی می کند و سرانجام 

« حکهم »برای رفع مشکل خود این کار را بکند یا نکندت همین 

« عقهل »را که منجر به عمل و یا خودداری از عملی می شهود،  

می نامیمت هنگامی کهه عمهل آن شهخ  بهرای رفهع مشهکلش       

عمهل غیهر   »و یها  « کهار عاقالنهه  »انجام پذیرفت،  می گهوییم او  

انجام داده استت اما از آنجایی که همواره گمهان  مهی   « عاقالنه

شود عقل یه پدیده ی مستقل از اندیشه است، این اسهت کهه   

ندت در این مهورد  می نام« غیر عاقالنه»نتیجه  نادرست اندیشه را 

می توان هزاران نمونه آوردت بطور مغال می گویند نهاپلوون کهه   

ای « کهار عاقالنهه  »بهود، در جنه  واترلهو،    « عقل کل جنه  »

انجام ندادت چرا؟ زیراکه اوالً اطالعهات نادرسهت از  هلنه ی    

نبرد در اختیارش بود و ثانیاً بر اساس همان اطالعهات در اههن   

ههایی  « حکم»و « اندیشید»ای جن  خود درباره ی تاکتیه ه

)عقل( نیز در اهن خود پدید آورد و بر اساس آن اقدام کرد و 

 با شکست روبرو شدت

نام می بریم منظور ما همان حکمی « عقل»بنابراین، هرجا که از 

 سرچشمه می گیردت « اندیشه»است که از 
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از این مقدمات می خواهیم نتیجه بگیریم که آنچه تا کنهون در  

ب قطعیت و حقانیهت عقهل گفتهه شهده، نمهی توانهد درسهت        با

بهه  « کار فالنی عاقالنه بوده»باشدت یعنی وقتی گفته می شود که 

معنی این نیست که الزاماً عمل او بها راسهتی و حقیقهت همسهو     

حهرف  « کار تهو عاقالنهه نبهود   »بوده استت یا مغالً این جمله که 

غیهر  »نسهان  نادرستی اسهتت ههیچ رفتهار و تصهمیمی از سهوی ا     

نیستت حتی آن کس که دسهت بهه جنایهت مهی زنهد،      « عاقالنه

عملش و تصمیمش از عقل ناشی می شودت زیرا چنهین حکمهی   

او  ادر شهده  « اندیشه  انسانی»)که ما آن را عقل می نامیم( از 

است و او بر اساس این عقل جنایت کرده استت بنهابراین نمهی   

س انسهان بهی عقهل    په « فالنی آدم عهاقلی نیسهتت  »توان گفت: 

 ت درجهان ما وجود ندارد

 

 عقل دوگانه 
بدون این که بخواهیم اکنون وارد بله  ههای پیچیهده ای کهه     

مولوی درباره ی عقل در مغنوی گفته، بشویم و به مباح  عقل 

ممدوح، عقل مذموم، عقل فعال، عقل ایمهانی، عقهل شهرعی و    
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ین پیچیدگی، بسیاری از این مفاهیم بپردازیم، برای اجتناب از ا

 اینجا فعال ً فقط به دو نوع عقل از دید مولوی اکتفا می کنیمت

این عقل گویندت می« عقل اول»که اغلب آن را « عقل کل» - ۱

« خهرد بهرین  »است که  همان مفههوم  « اندیشه ی الهی»ناشی از 

است که در ادبیات ما از آن بسیار نام برده شده استت این عقل 

 است:« بینباطن »به قول مولوی 

 جهد کن تا پیر عقل و دین شوی

 تا چو عقل کل تو باطن بین شوی

 ٤/٢۱٧٨مغنوی 

نام می برندت « عقل دوم»که معموالً از آن به « جزویعقل » - ٢ 

استت مولوی این عقل را « اندیشه ی انسانی»این عقل ، ناشی از 

به نام های مختلف مهی نامهدت ماننهد: عقهل دور انهدیش، عقهل       

را، عقل سودجو، عقل معاش، و غیرهت که فعالً بیهان  مصللت گ

 همۀ  آن ها ما را از مطلب ا لی باز می داردت

عقل جزوی  خطاپذیر استت می تواند امکان جنه ، جنایهت،   

خیانت و تمام ناهنجاری های دنیا را پدید بیاوردت اما عقل کل، 

خطاناپذیر است و مبرّا از همه ی این نهاروایی هها اسهتت عقهل     

 وی نمی تواند عشخ را بشناسدتجز
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 عقل جزوی عشخ را منکر بود

 گرچه بنماید که  احب سِرّ بود

 ۱/۱٩٨٢مغنوی 

 عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

 شرح عشخ و عاشقی هم عشخ گفت

 ۱/۱۱٥مغنوی 

و نیز نمی تواند خدا را بفهمدت این اسهت کهه حضهرت رسهول     

د:التَفَکَََّروا فی اکرم )ص( اندیشیدن درباره ی خدا را نهی فرمو

 ااتِ اهللت

 زین و یت کرد ما را مصطفی

 بل  کم جویید در اات خدا

 ٤/٣٧۰۰مغنوی 

 است:«  مَکسَبی»در دیدگاه مولوی ، عقل جزوی 

 عقل، دو عقل است: اول مَکسَبی

 که در آموزی چو در مکتب  َبی

 از کتاب و اوستاد و فکر و اِکر

 از معانی وز علوم خوب و بِکر

 افزون شود بر دیگران عقل تو
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 لیه تو باشی ز حفظ آن گران

 لوح حافظ باشی اندر دَوُر و گشت

 لوح ملفوظ اوست کاو زین در گذشت

 ٤/۱٩٦۰مغنوی 

کهه عقهل   « عقهل انسهانی  »می گوید: عقهل دو نهوع اسهت: اول    

)اکتسابی( استت یعنی عقلی که در طول حیات انسان « مکسبی»

نهدگی، در کهودکی   ز« مکتهب »کسب می شودت همهان کهه در   

) بی( با کتاب و استاد )اوستاد( و غیره  می آموزیمت با آن که 

و « اطالعههات»در ایههن مراحههل، عقههل مهها از طریههخ آمههوختن    

افزون می شود، لیکن کهار مها فقهط حفهظ آن بهار      « اندیشیدن»

ما در این حال در واقع حمال معلومات هستیم، نه سنگین استت 

ت اما آن هنگهام  «ملفوظ»یم، نه هست« حافظ»خود معلوماتت ما 

عقهل  »یعنهی  « عقهل اول »شدیم، به « موضوع حفظ»که خود ما 

استت )یعنی از سوی خهدا  « بخشش یزدان»رسیده ایم که « کل

در « عقهل آدمهی  »به آدم تفویض شده استت( اما چشمه ی این 

 کجاست؟ مولوی پاس  می دهد در میان جان:

 عقل دیگر بخشش یزدان بود

 در میان جان بودچشمه ی آن 
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 ٤/۱٩٦٤مغنوی 

این بیت همین مفهوم را مهی خواههد برسهاندت پهس وقتهی کهار       

باشد، مانند « حفظ کردن»انسان فقط داشتن عقل اکتسابی یعنی 

یها  « موضهوع حفهظ  »جوی بدون چشمه است که می گنددت اما 

انسهان سرچشهمه   « آدم درون»)عقل آدمی(، چون از « ملفوظ»

)راه نَبعَش( بسته نمی شود و همواره  می گیرد، راه جوشش آن

 روان و شاداب استت

 چون ز سینه آب دانش جوش کرد

 نه شود گَنده، نه دیرینه، نه زرد

 ور رَهِ  نَبعَش بود بسته چه  غم

 کو همی جوشد ز خانه دم به دم

 عقل تلصیلی مغال جوی ها

 کان رَوَد در خانه ای از کوی ها

 راه آبش بسته شد، شد بی نوا

 درون خویشتن جو چشمه را از

 ٤/۱٩٦٥مغنوی 

می بینید چقدر روشن درباره ی دو نوع عقل سخن  می گوید؟ 

با این حال، همانطور که گفته شد، مولوی معتقد است که عقل 
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انسانی هم می تواند از سرعت حرکت تکاملی انسان بکاههد و  

هم به آن سرعت ببخشدت اگر عقل به شعور حیوانی و یا اندیشه 

شهدن  « آدم»حیوانی گرایش یافت، سیر حرکت انسان برای ی 

گهرایش پیهدا   « بهی رنگهی  »ک ند می شود و اگر عقل بهه سهوی   

 کرد، این سرعت افزایش  می یابدت

 

 گستره ی عقل 
بگذارید برای روشن شدن بیشتر این مطلهب، یهه مغهال سهاده     

بزنیمت یهه طیهف رنگهی را در نظهر بگیریهد کهه در پهایین آن         

مغالً آبی تیره است و هرچه باالتر مهی رود، روشهن    رن  تیره،

تر می شودت مغالً بنفش تیهره، بهنفش روشهن، قرمهز، بهه تهدریج       

نارنجی، زرد، سفید و رن  سفید هم روشن می شود و بهه بهی   

رنگی می رسدت یعنی مغل آب که رن  نداردت مولوی گسهتره  

ه ی عقل جزوی را به این معنی  می گیردت آن حد بی رنگی، به 

عقل کل پیوسته است و آن رن  تیره پایین به عقل نوع پهایین  

عقهل  »تر )شعور حیوانی( پیوند داردت  کار عرفان این است کهه  

برساندت هرچه عقل جزوی انسهان  « عقل بی رن »را به « رنگی

تر باشد، تمایالتش به شعور حیهوانی  « رنگی»در حد پایین تر و 
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نزدیهه تهر   « بهی رنگهی  »بیشتر به چشم می خورد و هرچه  بهه  

عقل »باشد، به سوی عقل کل نزدیه تر می شودت تا جایی که 

مهی  « آدم»پدید می آید و آن وقت اسهت کهه انسهان   « بی رن 

 شودت این است که می گوید:

 چون که بی رنگی اسیر رن  شد

 موسوی با موسوی در جن  شد

 ۱/٢٤٦٧مغنوی 

ه عنهوان  ، به «بهی رنگهی  »در مفاهیم سمبلیه مولوی این مفهوم 

نشانه ای از مفهوم روح یا آدم درون ما استت روح رن  ندارد 

و ناپیدا استت پس مولوی هر چیزی را که می خواهد به جهان 

اسهتفاده  مهی کنهدت مهی     « بی رنگی»معنا مربوط کند، از مفهوم 

که عین عقل کل اسهت،  « عقل بی رن »گوید: وقتی انسان از 

د، آن وقت اسهت کهه مها    گردی« عقل رنگی»دور شد و گرفتار 

شاهد جن  پیرو حضرت موسی با پیرو حضرت موسی، یعنهی  

 یهودی با یهودی می شویمت 

اینجا توضیح بدهیم که قصد مولوی از موسوی )یعنی موسایی( 

بطور خاص یهودی نیستت باید توجه داشت که مولهوی بهرای   

حضرت موسی )ع( قائل به احترام ویژه ای اسهت و در تمهامی   
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غزلیهات شهمس ، ایهن احتهرام و بهاور نمایهان اسهت ت         مغنوی و

بنابراین قصد او این نیست که فقط یهودیان هستند کهه بهر اثهر    

ممکن است به جن  و ستیز بپردازنهدت  « عقل رنگی»استفاده از 

می تواند نشانه ای از پیهروان همهه   « موسوی با موسوی»بلکه این 

نیز « با ملمدیملمدی »یا « عیسوی با عیسوی»ی پیامبران مغل 

 باشدت 

پس آنچه سبب وجود عقل انسان می شهود، اندیشهه ی انسهانی    

است که هم می تواند به واالیش برسد و هم بهه ضهاللتت اگهر    

در عر هه ی زنهدگی   « عقل سودجو»در پی سود و زیان باشد، 

انسان ظهور مهی کنهدت اگهر حقیقهت را فهدای مصهللت کنهد،        

ود و بسیاری از ایهن  چیره ی جانش می ش« عقل مصللت گرا»

ناهنجاری ها، کهه اسهباب سهقوط انسهان را فهراهم مهی سهازدت        

بنابراین ، این که مولوی می گوید با عقل نمی توان حقیقت را 

بود تها حقیقهت بهه تهو روی     « ناهشیار»و « مست»دریافت و باید 

  1«بنماید همین عقل جزوی استت

 

                                                 
، ۱٩۰، مهدی سیاح زاده ، از  فله «و چنین گفت مولوی»برگرفته از کتاب  -۱

  ۱٣٩٤انتشارات مهر اندیش، تهران 
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۷ 
 رفتم سوی پای علم ،ش که بس مستعجلمخاُم

 ساقی درآمد الصال ،بنه بشکن قلم کاغذ
خامُش : تخل  مولهوی در بیشهتر اشهعار خهامش ، خهاموش ،      

خمش و گاهی سکوت بیان می شود )البتهه در بسهیاری مواقهع    

نیز مولوی شعر خود را با نام شمس به پایهان مهی بهردت (  اینجها     

 خامش یعنی سخن نگوت

 مستعجل: شتابزده ت  

سههالطین و حکههام در ایههامی  در روزگههار قههدیم ،» پههای علههم : 

خاص، برای رسیدگی به تظلهم و شهکایات مردمهان در مللهی     

نامیهده  « علهم داد »می ایستادند و در آن ملل علمی ، که ظاهراً 

می شده است ، نصب  می کرده اند تا هرکسی خود را به پهای  

  1«آن برساند و شکایت خویش را عرضه داردت  

بهرای فراخهوان جمهع بهه      الصال: کلمه ای اسهت کهه در قهدیم   »

هرگونه کاری بر زبان می آورده اند؛ به  ورت  هال و الصَّهال   

                                                 
انتشهارات سهخن ، تههران      -لمهد رضها شهفیعی کهدکنی     م -غزلیات شهمس   -٢
۱/۱٤٨ 
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و به  ورت مضاف مانند:  الی نمهاز )دعهوت بهرای نمهاز( ،     

  1 الی طعام )دعوت به خوردن طعام( و تتت  

خطههاب مولههوی در ایههن بیههت خههود او اسههت کههه مههی گویههد : 

زیهرا مهن    خاموش باش و سخن بیش از این مگو )بشهکن قلهم(  

برای رویارویی با معشوق )حضرت حهخ( شهتاب دارمت اکنهون    

 وقت و ال به معشوق استت )زیر علم رفتن است( 

 
*** 

 

 
 

 
 

 
 

                                                 
 ۱/۱٧٢  -همان  -۱


