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 باز آمدم، باز آمدم، از پیشِ آن یار آمدم  -۱

 م ، بهرِ تو غمخوار آمدردر من نگر، در من نگ

 شاد آمدم، شاد آمدم، از جمله آزاد آمدم  -۲

  چندین هزاران سال شد، تا من به گفتار آمدم

 آنجا رَوَم، آنجا رَوَم، باال بُدم، باال رَوَم  -۳

  جا به زنهار آمدم بازم رَهان، بازم رَهان، کاین

 شدم  بُدَم، دیدی که ناسوتی من مرغ الهوتی -۴

  فتار آمدمدامش ندیدیم، ناگهان در وی گر

 من نورِ پاکم ای پسر، نه مُشت خاکم مختصر  -۵

  آمدم آخِر صدف من نیستم،  من دُرّ شَهوار

 ما را به چشم سَر مبین،  ما را به چشم سِرّ ببین  -۶

  جا سبکبار آمدم آنجا بیا  ما را ببین، کاین

 نیز هم  وز هفت آبا  ،برترم از چار مادر -۷
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  جا به دیدار آمدممن گوهرِ کانی بُدم، کاین

 یارم به بازار آمده ست ، چاالک و هشیار آمده ست  -۸

  ورنه به بازارم چه کار؟ وی را طلب کار آمدم

 ای شمس تبریزی، نظر در کُلّ عالم کی کنی  -۹

 کاندر بیابان فنا جان و دل افگار آمدم 
 

۱ 
 باز آمدم، باز آمدم، از پیِش آن یار آمدم

 بهِر تو غمخوار آمدم ،ردر من نگر، در من نگ
 

یار: مقصود خدا است. باز آمدم یعنی دوباره آمدم. مفهوم اینن  

اگر « بازآمدم»سخن این است که پیشتر من اینجا بودم و اکنون 

یننننا « واگشننننت»چنننننین هسننننت  کننننه هسننننت  فر ننننیه  

Reincarnation   را تأیینند مننی کننند. در واخننه مننی خواهنند

ستیم. از همین رفنتن  بگوید که ما مدام در حال آمدن و رفتن ه

و برگشتن است که تکامل انسان حاصل شده است.این  فاصنله  

رفتن و آمدن را چه پدیده ای پر می کند؟ عنالم غینب، جهنان    

« واگشت»پس از مرگ. در نخستین بیت مثنوی هم این فر یه 

  مردن و دوباره زنده شدن  را بدین نحو بیان می کند:



  « باز آمدم ، باز آمدم ،  از پیش آن یار آمدم» شرح غزل: متن و 
 www.sayahzadeh.com   وب سایت مهدی سیاح زاده

 

3 

 

 بشنو این نی چون شکایت می کند

 حکایت می کند« جدایی ها»ز ا

آورده « جندایی هنا  »، «جندایی »این چه سری که مولوی بجای 

در دنیای زمینی « جان»است. این همان ترتیبی است که حضور 

دردنیای غیب  مرگ  را تبینین منی   « جان» زندگی  و حضور 

کند. تا چه هنگام؟ تا وختی که به درجنه ای از کمنال برسنیم و    

مولوی در این غزل نیز همین مو نو    1یوندیم.بپ« او»بتوانیم به 

 را به روشنی بیان می کند:

۲ 
 شاد آمدم، شاد آمدم، از جمله آزاد آمدم

 چندین هزاران سال شد، تا من به گفتار آمدم
تأییند نظرینه   « چندین هزاران سال شد تا منن بنه گفتنار آمندم    »

تکامل است که میلیون ها سال طنول کشنید تنا انسنان در کنره      

 ن ظهور کرد و سخن گفتن  گفتار  آغاز شد.زمی

۳ 
 آنجا َرَوم، آنجا َرَوم، باال ُبدم، باال َرَوم

                                                 
۱

اسنت، منی   « نظریه پیدایش»که اساس « واگشت»برای آگاهی بیشتر از مفهوم  -
انتشارات مهر اندیش  -، مهدی سیاح زاده « و چنین گفت مولوی»توان به کتاب 
 مراجعه کرد. ۱۳۹۴، تهران 
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 جا به زنهار آمدم بازم َرهان، بازم َرهان، کاین
 

 آنجا، باال: جهان بعد از این جهان جهان مینوی 

۴ 
 شدم ُبَدم، دیدی که ناسوتی من مرغ الهوتی

 دمدامش ندیدیم، ناگهان در وی گرفتار آم
 

ناسننوتی   -   = عننالم غیننب    منسننوب بننه الهننوت  :الهننوتی

 .   وت = عالم مادی منسوب به ناس

]من مرغی بنوده ام از عنالم غینب، کنه اکننون در عنالم منادی        

دامش ندیدم: دام کی را ندید؟ دام خدا را . در دفتنر   -هستم.[ 

اول، در داستان خلیفه دوم و رسول روم جنایی دارد کنه سنفیر    

لیفه  انسان کامل = مرشد  می پرسد: چطور شند کنه   روم از خ

جان  نه روح  با این همه عظمت در زندان تن اسیر شد؟ پاسخ 

خلیفه دوم که همان جواب موالنا است این اسنت: چنون خندا    

 افسون  خواند.« جان»بر 

 مرغ بی اندازه چون شد در خفس؟

 گفت: چون بر جان، فسون خواند و خصص

 ۱/۱۴۴۷مثنوی 
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ان دامی است که در این بیت از غزل آمنده اسنت. اینن    این هم

 1ندید و در خفس تن اسیر شد.« جان»دام را 

۵ 
 من نوِر پاکم ای پسر، نه ُمشت خاکم مختصر

 آمدم آِخر صدف من نیستم،  من ُدّر َشهوار
 
سوره حجر در خرآن  ۲۹آیة نورپاک: اشاره است از بخشی از  

ه   »مجید که خدا در باره روح انسان می فرماید:  ِِ  ِِ نَفَْخُت فِيه

وِحي م. و چنون خندا ننور    یعنی از روح خنود در آن دمیند  « رُّ

مطلق است، پس  بایند در درون انسنان نینز ننور مطلنق وجنود       

« آدم»داشته باشد که پیوسته به نور مطلق است.   کنه منا آن را   

                                                 
خایل به تفاوت نشنده انند و   « روح»و « جان»مفسرین مثنوی بین اغلب   -۱

است که در خفس تن اسنیر شنده. در حنالی کنه     » روح«گمان برده اندکه 

وِحهي)این طور نیست. روح که از خداست،  ه  رُّ ِِ  ِِ چگوننه   ( نَفَْخُت فِي

می تواند در حبس باشد؟ اصال روح خدا تقسیم پنییر نیسنت کنه اکننون     

زندان تن گرفتار آمده باشد. این تفسنیر کنامال نادرسنت     بخشی از آن در

بنه  « نظرینه پیندایش  »است.  برای آگاهی بیشتر از این مو و  و دریافت 

نوشته همین نویسنده از انتشارات مهراندیش « وچنین گفت مولوی»کتاب 

  رجو  شود  ۱۳۹۴، تهران 
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گوش ماهی ؛ پوستة سنختی  صدف:  -  1امیم. وجود خود می ن

که نوعی جانور نرم تن دریایی در آن زندگی می کنند. اننوا    

صنندف وجننود دارد از جملننه : صنندف خننوراکی و صنندف    

شهوار: مخفف شاهوار، یعننی هنر     -دُرّ : مروارید.. مرواریدی

چیزی که الیق شاهان باشد. دُر شهوار: مروارید گنران خیمنت،   

مشت خاک: مقصود جسم انسان که پس  -پسند.  مروارید شاه 

از مرگ به مشتی خاک بندل منی شنود.  منی گویند: ]اصنل و       

جوهر وجودی من نور پاک الهی است نه جسم من که پس از 

مرگ به مشتی خاک بدل می شود. من خاک صدف   نیستم. 

 در درون این صدف  تن  مرواریدی گرانبها نهفته است.[ 

۶ 
 مبین،  ما را به چشم ِسّر ببینما را به چشم َسر 

 جا سبکبار آمدم آنجا بیا  ما را ببین، کاین
 

]چشم سر  چشم ظاهر= یکی از حس های ما  خادر نیست اصل 

وجود آدمی را ببیند. اگر می خواهی وجنود حقیقنی انسنان را    

ببینی باید از چشمی که شاهد اسرار است،  یکی از حس هنای  

                                                 
   همان منبه. -۱
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اید انسان را آنجا  در عالم غیب که باطنی انسان  بهره بگیری. ب

بخش ناپیدای پرشکوه و با عظمت  وجود انسنان از آن اسنت    

ببینی. در این دنیای مادی، جالل و جبروت جهان مینوی از من 

 کاسته شده است.  مجازاً سبکبار شده ام [

۷ 
 نیز هم وز هفت آبا  ،برترم از چار مادر

 آمدم من گوهِر کانی ُبدم، کاینجا به دیدار
 

] با این توصیف  من از تمامی ارکان عنالم منادی  چارمنادر=    

ارکان اربعه = خناک، آب، بناد ، آتنش  و از هفنت سنتاره  =      

هفت آباء = کائنات   باالتر هستم زیرا اصل منن ماننند سنن     

خیمتی از معدن  کان  الهنی اسنت کنه اینجنا بنرای نشنان دادن       

ه است به حدیث نبوی  اشارخود  دیدار = دیده شدن  آمده ام 

َاخ فََخ َْ هههُت ي َخْ هههَ   » : َُ ُكنهههُت كْنهههفيّ ِخفيأهههَّ فَاَح َ هههُت يََ يَُههه

اَ  َُ َْ :  خندا منی فرمایند  منن گنجنی بنودم پنهنان ،         یعنی« ألُ

دوست داشتم که شناخته شوم، پس خلق را آفریدم تنا شنناخته   

  .[شوم

۸ 
 یارم به بازار آمده ست ، چاالک و هشیار آمده ست
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 به بازارم چه کار؟ وی را طلب کار آمدمورنه 
یار: مقصود شمس تبریزی است. طلبکار: اینجا به معننی طالنب   

 و خواستار کسی و یا چیزی بودن آمده است.

۹ 
 ای شمس تبریزی، نظر در ُکّل عالم کی کنی

 کاندر بیابان فنا جان و دل افگار آمدم
 

فنا  نظر می ]ای شمس تبریزی! چه هنگام به عالم مادی   بیابان 

افکنی تا ببینی چگونه خسنته دل و پریشنان خناطر  دل افگنار      

  هستم.[  

 

*** 

 

 

 


