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 :سیمرغصیف تو

 خالفهست ما را پادشاهی بی

 وریُطُ لطانِسُ ،او سیمرغ نامِ

 او ست آرامِا تزّعِحَریمِ در 

 صدهزاران پرده دارد بیشتر

 ایههرم نیست کس را زَدر دو عالَ

 لق استطْمُ ماً او پادشاهِیدا

 !ای عجب ،ابتدای کار سیمرغ

 ریچین فتاد از وی پَ در میانِ

 برگرفتر هرکسی نقشی از آن پَ

 تسْچینْ در نگارستانِاکنون ر آن پَ

 او عیان پرِّ گر نگشتی نقشِ

 اوست ع از فرِّنْصُ همه آثارِاین

 نش را نه بُفَصْچون نه سر پیداست وَ

 یداره که اکنون از شما مردِهر
 

 در پسِ کوهی که هست آن کوهِ قاف 

 دور ما نزدیک و ما زو دورِه او ب

 او انی نامِفهر ز نیست حدِّ

 درپیش ت مَلْنور و هم ز ظُ هم ز

 ایهتواند یافت از وی بهر کاو

 ... ق استرَغْتَسْخود مُ عزِّ در کمالِ

 شبچین نیم برذشت گر بگْوهلْجِ

 ر شور شد هر کشوریم پُرَالجَ

 کاری درگرفت ،هرکه دید آن نقش

 تسْاز اینْ «ینالصّبِ وْلَوَ مَلْعِالْ وابُلُطْاُ»

 نبودی در جهاناین همه غوغا 

 اوست پرِّ نقشِ مُودارِاُنْ جمله

 ننیست الیق بیش از این گفتن سخُ

 !راه آرید و پا اندر نهیده سر ب
 

 (562 - 562، صص منطق الطیر)

***** 

 :هدهد به بلبل درمورد عشق مجازیاسخ پاز بخشی 

 ل بسی خارت نهادروی گُ عشقِ

 جمالگل اگرچه هست بس صاحب

 ن زوال آرد پدیدآچیزی ک عشقِ
 

 و و کارت نهادتکارگر شد بر  

 گیرد زوال ایهاو در هفت نِسْحُ

 د پدیدن مالل آرآکامالن را 
 

 (566 ، صمنطق الطیر)

***** 
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 :دوستیاز پاسخ هدهد به طوطی درمورد جان بخشی

 راو کار آید ته ب اینجان ز بهر 

 دوستیو جانحیوان خواهی  آبِ

 !بر جانان فشان ؟جان چه خواهی کرد
 

 راو یار آید ت خوردِ در میتا دَ 

 رو که تو مغزی نداری، پوستی

 !فشان جانان چو مردان جان در رهِ
 

 (562 ، صمنطق الطیر)

***** 

 :طلبیاز پاسخ هدهد به طاووس درمورد بهشتبخشی 

 سوَهَ رپُ دِلْس است خُفْخانۀ نَ

 ست دریای عظیمهحق  حضرتِ

 دوَد هرکه را دریا بُباشقطره 

 توانی راه یافتدریا میه چون ب

 که داند گفت با خورشید رازهر

 ؟کارهرا با او چ وْزْجُ ،ل شدکه کُهر

 !ل ببینکُ ی،کلّ گر تو هستی مردِ
 

 است و بس «قدْصِ دِعَقْمَ»دل  ۀخان 

 «عیمالنَّ اتُنّجَ»رد است خُ ایهقطر

 دوَسودا بُ ،دوَهرچه جز دریا بُ

 ؟سوی یک شبنم چرا باید شتافت

 ؟ه بازیک ذرّ ازکی تواند ماند 

 ؟کارهرا با او چ وْضْعُ ،که جان شدنآو

 !ل گزینکُ ،ل شوکُ ،ل باشکُ ،ل طلبکُ
 

 (562 ، صمنطق الطیر)

***** 

 :های قیمتیک درمورد عشق به سنگباز پاسخ هدهد به کبخشی 

 سنگی کرده رنگ ؟گوهر چیست اصلِ

 دوَسنگی بُ ،او د رنگِگر نمانَ

 او رنگی نخواست ،ستا ییرا بوه هرک

 !نچندین کان مکَ ،ر سنگی استهَچون گُ

 !طلبکن، ای گوهرردل ز گوهر بَ
 

 ؟!دل از سودای سنگتو چنین آهن 

 دوَرنگی بُکه در آن ،سنگهست بی

 ... گوهری سنگی نخواست که مردِنآز

 !جان مکن ،جز برای روی جانان

 !جوهری را باش دایم در طلب
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 (575 - 572ص ، صمنطق الطیر)

***** 

 :نشانیاز پاسخ هدهد به همای درمورد شاهبخشی 

 یخسروان را کاشکی ننشانی

 جهان من گرفتم خود که شاهانِ

 دراز رِمْال عُلیک فردا در بَ

 سایۀ تو گر ندیدی شهریار
 

 یهانیاز استخوان بِرْخویش را  

 ،تو خیزند این زمان لِّجمله از ظِ

 خود مانند باز جمله از شاهیِّ

 ؟شمار در بال کی ماندی روزِ
 

 (572 ، صمنطق الطیر)

***** 

 :هدهد به باز درمورد عالقه به شاهاز پاسخ بخشی 

 دوَک اگر همتا بُلْشاه را در مُ

 سیمرغ کس چوننیست  طنت راسل

 که در هر کشورید آنوَبْشاه نَ

 وَدَشبْباشد که همتا نَ آنشاه 

 شاهِ دنیا گر وفاداری کند

 تراو نزدیک که باشد پیشِهر

 رذَماً از شاه باشد بر حَیدا

 آتش است مَثَل چونفِی الْدنیا  شاهِ

 باش شاهان دور د در پیشِوَن بُآز
 

 ؟دوَزیبا بُ بر اوپادشاهی کی  

 بس و شاهی اوسته همتا بکه بینآز

 مغزی سریاز خود ز بیاو سازد 

 شدَوَبْدارا نَجز وفا و جز مُ

 کند گرفتاریدیگر  زمانیک 

 ترد باریکوَشک بُاو بی کارِ

 خطر پُراو پیوسته باشد  جانِ

 خوش است دور باش از وی؛ که دوری بس

 !دور باش !کای شده نزدیک شاهان
 

 (572 ، صمنطق الطیر)

***** 

 :از پاسخ هدهد به کوف درمورد عشق به گنجبخشی 
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 !رده گیرآن گنج خود را مُ بر سرِ

 ستا زر از کافری و عشقِ گنج عشقِ

 د از کافریوَیدن بُزر پرست

 للَزر گیرد خِ هر دلی کز عشقِ
 

 ه سر نابُرده گیر!ره ب ،رفته رْمْعُ 

 ستا ریو آزا ،ت کندزر بُ زکه اهر

 سامری نیستی آخر ز قومِ

 لدَدر قیامت صورتش گردد بَ
 

 (572 ، صمنطق الطیر)

***** 

 :پندارندمی ناتوان ی که خود راهای افرادهدهد درمورد تزویرها و سالوس سخناناز بخشی 

 ، من این کی خَرَم؟جمله سالوسی تو

 !لب بدوز ،دممزن  ،نهره در  پای

 لثَمَالْیفِ ،معنیه ب ،گر تو یعقوبی

 دامغیرت مُ فروزد آتشِمی
 

 نیست این سالوسیِ تو درخورم 

 !تو هم بسوز ،همهگر بسوزند این

 !لیَکمتر کن حِ ،ندهَدْیوسفت نَ

 م حرامیوسف هست بر عالَ عشقِ
 

 (572 ، صمنطق الطیر)

***** 

 :سیمرغ با مرغانهدهد درمورد نسبت  سخناناز بخشی 

 گه که سیمرغ از نقابنکآتو بدان 

 فکندوصدهزاران سایه بر خاک ا

 م نثارسایۀ خود کرد بر عالَ

 سره م سر بعالَ مرغانِ صورتِ

 چون این بدانستی نخست ،این بدان

 بباش!نگه آ ،ببین ،دانستیبچون 
 

 ،خ چون آفتابآشکارا کرد رُ 

 وفکندپس نظر بر سایۀ پاک ا

 آشکار مدَگشت چندین مرغ هر

 !خبرای بی ،دانب ، اینستاوسایۀ 

 ب کردی درستسَسوی آن حضرت نَ

 چون بدانستی، مکن این راز فاش!
 

 (522 ، صمنطق الطیر)

***** 
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 :مجلس هدهد و پرندگانصیف تو

 بعد از آن هدهد سخن را ساز کرد

 با تاج چون بر تخت شد هدهدِ

 پیش هدهد صدهزاران بیشتر

 همه مری بپیش آمد بلبل و قُ

 حان برکشیدند آن زمانلْهر دو اَ

 را در گوش شده ایشان هر ک نِحْلَ

 هر یکی را حالتی آمد پدید

 آن هدهد سخن آغاز کردبعد از 
 

 کرسی شد و آغاز کرد بر سرِ 

 بخت شدعالی ،که رویش دیدهر

 سره رغان سر بمُ لِیْصف زدند از خِ

 همه ی برِقْآن هردو تن مُ کنند تا

 یشان در جهانا زالی افتاد غُلْغُ

 مدهوش شد لیو ،قرار آمدبی

 خود پدیدیب هن و کس نه با خود بود

 کردبازپرده از روی مَعانی 
 

 (202 ، صمنطق الطیر)

***** 

 :از سخنان هدهد درمورد دلیل برتری او بر دیگر پرندگانبخشی 

 لیمان را همیسُ !لیای سا :گفت

 زره نه ب ،سیم این یافتم منه ب هن

 ؟دست آرد کسیه باین طاعت ه کی ب

 ،«نباید طاعتی» :ور کسی گوید

 !س طاعت رهافَتو مکن در یک نَ

 !سره بر بخود می رِمْطاعت عُه تو ب

 سلیمان آمدی ولِبُقْچون تو مَ

 دولتی بر وی فتاد هرکه چشمِ

 تا نیفتد بر تو مردی را نظر

 ی بسییتنهاه شینی بنْگر تو بِ
 

 میدَچشم افتاده است بر ما یک 

 یک نظر همه زآنهست این دولت 

 که کرد ابلیس این طاعت بسینآز

 بارد بر او هر ساعتی تیلعن

 !بها بر ، چو کردی،ه طاعتنِپس مَ

 لیمان بر تو اندازد نظرتا سُ

 ... ن آمدیآبیشتر ز ،هرچه گویم

 ددر یک دَم به صد سِر پی فتا شْجانْ

 ؟خویش کی یابی خبر از وجودِ

 ریدن بی کسیبُ وانیتْنَبِره 
 

 (202 - 207ص ، صمنطق الطیر)
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***** 

 پنداشت:توان میای که خود را نااز پاسخ هدهد به پرندهشی بخ

 ر اندکی استدْجایگه قَرا اینو چون ت

 سره هست دنیا چون نجاست سر ب

 زرد مِرْق همچون کِلْصدهزاران خَ

 ارخوین میریم ا ر درما اگر آخِ

 خطاست منو از تو این طلب گر از 

 جهان بسیار هست در چون خطاها

 دوَگر کسی را عشق بدنامی بُ
 

 هر دو یکی است !خواه نی ،روخواه می 

 دره میرند در وی در بق میلْخَ

 دردهمیرند در دنیا بزار می

 زارِ زارنجاست  نِیْکه در عِ هْبِ

 رواست ،هم از غمم دَ این ،گر بمیرم

 انگار هست ، همانیک خطا دیگر

 امی بُوَدجّاسی و حَنّکَ ز هْبِ
 

 (202 ، صمنطق الطیر)

***** 

 :ترسیدای که از گناهان خود میهبه پرند هدهد سخناناز بخشی 

 گر به آسانی بیندازی سپر

 ب را قبولیتا گر نبودی مردِ

 به است بازوت درِ ،گر گنه کردی

 میدَ در این ره توی یآق گر به صِدْ

 گر بر این درگه نداری هیچ تو

 خرندم میلَّسَمُ دِهْهمه زُ هن
 

 !خبرای بی ،دشوارت شود کارْ 

 ولزُدی هر شب برای او نُکی بُ

 در نخواهد شد فراز کاین ؛توبه کن

 ... باز آید همیوحت پیشتُصد فُ

 کمتر پیچ توْ ،افکنده یستهیچ ن

 خرنداو هم می بر درگاهِ «هیچ»
 

 (225 - 222ص ، صمنطق الطیر)

***** 

 :شاکی بودخود  مزاجیمدمیای که از هبه پرند هدهد سخناناز بخشی 

 د کسیوَبْصفت نَیک که مردِنآز  ر هر کسیاین بُوَد د : باری،گفت



8 
 

 نخست گر همه کس پاک بودی از

 بستگید در طاعتت دلوَچون بُ

 ری سرکشیمْعُ کُرّهد نَکْتا که نَ

 !غفلت جای تو ای تنورستانِ

 ستا دل سرارِرف اَگَنْچون شَ اشکِ

 ریوَرْسگ را پَ سِفْدایم نَ چون تو
 

 ؟ت درستثَعْانبیا را کی شدی بِ

 صد آهستگیه ب ییبا صالح آ

 آرام و خوشیه د بهَدْنَ تن فرو

 سر تا پای تو لوبِطْمَ ایگِرده

 ستا دل زنگارِ ؟سیر خوردن چیست

 .گوهریثنَّخَید از مُآهکم ن
 

 (227 ، صمنطق الطیر)

***** 

 :ترسیدمی نفس اماره ای که ازبه پرنده هدهد سخناناز بخشی 

 استر وَعْل و هم اَوَحْهم اَ تو سِفْنَ

 ا دروغمّاَ ،تدَتایَسْگر کسی بِ

 شود هْکه این سگ بِنیست روی آن

 حاصلیل همه بیدر اوّ بود

 ط همه بیگانگیسَوْبود در اَ

 ر که پیری بود کاربود در آخِ

 ل آراستههْجَه ری بمْبا چنین عُ

 ستا ر غافلیل تا به آخِچون ز اوّ
 

 ل و هم کافر استهم سگ و هم کاهِ 

 روغتو گیرد فُ سِفْاز دروغی نَ

 شود هْبِرْکز دروغی این چنین فَ

 و غافلی دلیّو بی کودکیّ

 بۀ دیوانگیعْجوانی شُ وز

 زارتن گشته نَ ،ماندهدرف رِجان خِ

 ؟سگ پیراسته سِفْکی شود این نَ

 ستا حاصلیم بیرَما الجَ حاصلِ
 

 (250 ، صمنطق الطیر)

***** 

 :ترسیدمی ابلیسکه از ای به پرندههدهد  انسخناز بخشی 

 ستوت بیسِلْابلیس از تَ ۀوِشْعِ

 گر کنی یک آرزوی خود تمام

 ستوت یک آرزو ابلیسِکدر تو ی 

 الموالسَّ ،در تو صد ابلیس زاید
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 ا که زندان آمده استدنی لخنِگُ

 !او کوتاه دار دست از اِقطاعِ
 

 شیطان آمده است عِاقطسر اِه سر ب

 را با تو کار کستا نباشد هیچ 
 

 (255 - 252ص ، صمنطق الطیر)

***** 

 :زر و سیم وابسته بودبه ای که هبه پرنداز پاسخ هدهد بخشی 

 هکوری ماندروز و شب تو روز

 !در صورت مپیچو معنی باش  مردِ

 رنگ گردانیده سنگصورت ه زر ب

 زر که مشغولت کند از کردگار

 یزرِ تو یاریکسی را از  هن

 گر تو یک جو زر دهی درویش را

 زری با خلق دوست تو به پشتیِّ

 بایدتکان میدُ زدِنو مُ ماهِ

 عزیز رِمْشیرینت شد و عُ جانِ
 

 هبستۀ صورت چو موری ماند 

 هیچ چیست؟ صورت .اصل ؟چیست معنی

 رنگه تال گشته ببْمُالن فْتو چو طِ

 ! ...زینهار ،ر خاکش افکند ،دوَت بُبُ

 خوردارییررا هم نیز بو ت هن

 ... گه خویش را ،خوری گاه او را خون

 اوست شتیِّپهلوی تو بر پُ داغِ

 بایدتمی ؟ آن مزدِ جانکاند چه

 شیزکانت یک پَد از دُتا درآم
 

 (252 ، صمنطق الطیر)

***** 

 داشت: به کاخ زیبای خود وابستگیای که هدهد به پرنده سخناناز بخشی 

 دنیای دون است این جملۀلخن گُ

 ت آمده استنَّجَ دِلْتو گر  خُ قصرِ

 دست قْلْرا بر خَ گر نبودی مرگ
 

 ؟لخن کنونین گُا تو چند است از قصرِ 

 ت آمده استنَحْمِ زندانِ ،لجَبا اَ

 ین منزل نشستا الیق افتادی در
 

 (252 ، صمنطق الطیر)

***** 
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 :عاشق دلداری زیبارو بودای که از پاسخ هدهد به پرندهبخشی 

 معرفت صورت نیست عشقِ عشقِ

 دوَصانی بُقْهر جمالی را که نُ

 والزَ وَد بیرا که نَبْهر جمالی 

 ط و خون آراستهلْصورتی از خَ

 وا ط و آن خون کم ازلْگر شود آن خَ

 ؟دوَط وخون بُلْاو ز خَ سنِکه حُآن

 جویصورت عیب ردِردی گِچند گَ

 کاره از پیشانِ گر برافتد پرد

 لکُ آفاقْ و گردد صورتِحْمَ

 تَصَر یِّ مُخْصورت دوستیِّ

 غیبی است که او را دوستیِّنآو

 ره گیردت ،دوستی نه اینهرچه 
 

 صفتی حیوانبازیهست شهوت 

 دوَعشق تاوانی بُ مرد را از

 جمالن ر باشد نیست گشتن زآکُفْ

 ناکاسته او مهِ کرده نامِ

 وا م ازین عالَا د دروَبْتر نَزشت

 ؟دوَی چون بُیآن نکوکدانی آخر 

 !از غیب جوی نحُسْ ،ستا ن در غیبسْحُ

 ، نه دیاردار مانَیّهمی دَ هن

 لذُه ل گردد بدَبَ کُلّی هازعِ

 دگردشمنی گردد همی با یک

 ست کز بی عیبی استا دوستی این

 بس پشیمانی که ناگه گیردت
 

 (225 - 222ص ، صالطیرمنطق )

***** 

 :ترسیدمرگ میای که از از پاسخ هدهد به پرندهبخشی 

 ت بیش و کمرَمْدانی که عُتو نمی

 ردمُ ،زاد هدانی که هر کتو نمی

 اندردنت پروردههم برای مُ

 سرنگون هست گردون همچو طشتِ

 او زن در گشتِتیغ آفتابِ

 گر پاک آمدی ،تو اگر آلوده

 ق دردرْم تا فَدَآب از قَ ۀقطر

 دهی ری در جهان فرمانمْگر تو عُ

 ؟مدَ کی زتا  ،مهست باقی از دو دَ 

 ؟درْباد بُ ،خاک و هرچه بودشه شد ب

 اندآوردهردنت هم برای بُ

 خون ق این طشت هر شب غرقِفَوز شَ

 او د در طشتِرَبُاین همه سر می

 آبی که با خاک آمدی ۀقطر

 ؟کرد با دریا نبرد ندکی توا

 زاری جان دهیه هم ب ،هم بسوزی
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 (226 ، صمنطق الطیر)

***** 

 :دل بودغمگین و افسردهای که از پاسخ هدهد به پرندهبخشی 

 این جهان رادِو مُ رادیّنامُ

 ذردگْبُس میفَنَ هرچه آن در یک

 !ذر تو نیزگْبُ ،درَذَگْبُچون جهان می

 که هرچیزی که آن پاینده نیستنآز
 

 ذرد در یک زمانگْبُ ،نبیجُتا بِ 

 درَذَگْبُمی یک نَفَسر بی آن مْعُ

 گر تو نیز!مَنْ او گیر و بدو رکِتَ

 زنده نیستدل ،که دل بندد در اوهر
 

 (220 ، صمنطق الطیر)

***** 

 :درمورد اطاعت و فرمانبری از خداهدهد  سخناناز بخشی 

 سترَذالن بِاز خِ کرد، که فرمانهر

 تتدر یک ساع ،رمْر اَب ،طاعتی

 سختی بسی کشد ،فرمان بی ،کههر

 ؟ن چه سودآسگ بسی سختی کشید و ز

 میکه بر فرمان کشد سختی دَآنو

 !ریزدر فرمان گُ ،سترا فرمان رْاک
 

 سترَآسان بِ یاز همه دشواری 

 ری طاعتتمْعُ ،رمْبی اَ ،بهتر از

 د در کوی این کس نه کسیوَسگ بُ

 چو بر فرمان نبود ،دوَبْجز زیان نَ

 میعالَ برآید رپُ شاز ثواب

 !ف برمخیزرُّصَدر تَ ،تو ایهبند
 

 (222 ، صمنطق الطیر)

***** 

 :بازی در راه خدادرمورد پاکهدهد  سخناناز بخشی 

 ش بود پاکهکه او درباخت هرچهر

 !مدوز! دریده بردوخته بردر

 آسود پاکفرورفت در پاکی  

 !بسوز ،ییمو تا سرِ ،هرچه داری
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 آتشین یآهه ل بچون بسوزی کُ

 ستی از همهرَبِ ،چون چنین کردی

 تو یک چیزْتا نمیری خود ز یک

 !ل ز خود کوتاه کنها اوّدست

 دتوَبْبازی نَل پاکتا در اوّ
 

 !وی نشین رد ،جمع کن خاکسترش

 از همه ،هستی تا که ،خور ورنه خون

 ؟ ...تو در این دهلیزْکی نهی گامی 

 !راه کن مِزْعَ گاه، آنبعد از آن

 دتوَبْاین سفر کردن نمازی نَ
 

 (227 ، صمنطق الطیر)

***** 

 :درمورد بلندهمتیهدهد  سخناناز بخشی 

 ستلَاَ عُشّاقِ ناطیسِقْمِ :گفت

 عالی پدید تِهرکه را شد همَّ

 ت داد دسته همَّهرکه را یک ذرّ

 ت استها همَّجهان کِلْمُ فۀنُطْ

 عالی نیافت تِو همَّاهر دلی ک

 بلند شاهِ نآت بود کآن ز همَّ

 ران بدیدسْخُخسروی را چون بسی 

 تش در کار شدچون به پاکی همَّ

 د خورشیدبینوت چون شمَّهِ چشمِ
 

 هرچه هست فِشْست کَا عالی تِهمَّ 

 آن چیز شد حالی پدید ،ستهرچه جُ

 ه پستن ذرّآکرد او خورشید را ز

 ... ت استها همَّجان مرغِ بالِپرّ و 

 تها حالی نیافتنْمُبی تِکَلْمُ

 داوفـکنْی آتشی در پادشاه

 صدچندان بدید کِلْهزاران مُصد

 س بیزار شدجِنَ کِلْهمه مُنیز

 ؟نشینه هرگز همکی شود با ذرّ
 

 (220 - 222ص ، صمنطق الطیر)

***** 

 :درمورد انصافهدهد  سخناناز بخشی 

 نجات لطانِست سُا نصافاِ :گفت

 از تو گر انصاف آید در وجود

 هاترَّست از تُرَبِ ،ف شدصِنْکه مُهر 

 ودجُع و در سُکوُدر رُری مْعُ ز هْبِ
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 ت نیست در هر دو جهانوَّتُخود فُ

 د آشکارهَدْنصاف بِکه او اِنآو

 نصاف مردان از کسیند اِدَتَسْنَ
 

 نصاف دادن در نهانبرتر از اِ

 یاد دار ،از ریا کم خالی افتد

 حق بسیلْأاند دادهلیک خود می
 

 (225 ، صمنطق الطیر)

***** 

 :درمورد گستاخی در پیشگاه خداهدهد  سخناناز بخشی 

 دوَت بُلیَّهْهرکس را که اَ :فتگ

 ؛رواستا او ر ،گر کند گستاخیی

 رازدارو  رازدان یلیک مرد

 راست ت زمَرْحُ ،چون ز چپ باشد ادب

 کنار ان که باشد برورتُشْاُ مردِ

 راز گر کند گستاخیی چون اهلِ

 دی در سپاهرِنکی تواند داشت 

 میجَعْراه آید وشاقی اَه گر ب

 این درگه شود که او گستاخِهر

 نه راست ،گر کژی گوید بدین درگه
 

 ،دوَت بُوهیَّلُاُ سِرِّ مِرَحْمَ 

 پادشاست دارِکه دایم رازنآز

 ؟اروگستاخکی کند گستاخیی 

 وی رواستی از یک نَفَس گستاخی

 ؟دارکی تواند بود شه را راز

 ز جان نیز بازاد از ایمان و مانَ

 ؟شاه ی در پیشِۀ گستاخیهرزَ

 ... میرَّاو از خُ هست گستاخیِّ

 چون آگه شود ،ر خواهد بازذْعُ

 آن داند به شیرینی بخواست رِذْعُ
 

 (226 - 222ص ، صمنطق الطیر)

***** 

 :مدعیِ عشق خدا بودای که از پاسخ هدهد به پرندهبخشی 

 سفَعشق او مزن در هر نَ الفِ

 دولتی آید فراز سیمِگر نَ

 خویش را خوش درکشد در راهِو پس ت

 کسهیچ والِو نگنجد در جَاک 

 باز ز روی کارْ دپرده انداز

 خویش گاهِتوَلْخَه د بشانَنْد بِرْفَ
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 وی تو راجایگه دَعْگر بُوَد این

 دوَتو آزاری بُ اریِّددوست
 

 نی تو راوی بُوَد مَعْزِ آن دَعْمَغْ

 دوَرا کاری بُو او ت دوستیِّ
 

 (260 - 262ص ، صمنطق الطیر)

***** 

 :کرد به کمال نهایی خود دست یافته استگمان میای که از پاسخ هدهد به پرندهبخشی 

 !روررغُپُ طبعِای ابلیس :فتگ

 هرور آمدغْخویش مَ در خیالِ

 س بر جان تو دستی یافتهفْنَ

 به پنداری گرفتار آمدهتو ]

 ستوت نارِ ،در ره ،ستا را نوریو گر ت

 رِ تو خیالی بیش نیستفَقْد و جْوَ

 رَه مباش! این روشنیِّ ۀرّغَ

 دسته تیغی ب ،ز پِیْ ی،مصْن خَبا چنی

 د پدیدمس آفْرا نوری ز نَو گر ت

 !ه مباشرّس غَجِنَ ن نورِآتو بد

 !ره نومید شو ز تاریکیِّ هن

 !ای عزیز ،خویشی پندارِدر  تا تو

 وجود ی ز پندارِیچون برون آ

 هستی هست هیچ را پندارِو ور ت

 هستی باشدت مِعْطَای گر ذرّه
 

 نَفور! من رادِوز مُ ،در منی گم 

 هفت دور آمدرِعْز فضای مَا

 دیو در مغزت نشستی یافته

 [پندار آمده نِیْپای تا سر عِ

 ستوت آن پندارِ ،ستا را ذوقیو ور ت

 حالی بیش نیستمَ ،ییگوهرچه می

 !جز آگه مباش ،ستوتو با ت سِفْنَ

 ؟کس ایمن نشستکی تواند هیچ

 س آید پدیداز کَرَفْم ژدُگ زخمِ

 !ه مباشجز ذرّ ،خورشید ایچون نه

 !خورشید شو رِبَز نورش هم هن

 رزد یک پشیزاهخواندن و راندن ن

 وجود پرگارِ بر تو گردد دورِ

 ی در دست هیچنیست ازدت وَبْنَ

 پرستی باشدتتو بُ کافریّ
 

 (222 - 222ص ، صمنطق الطیر)

***** 

 :خوشی و شادی در سلوک معنویدرمورد مایۀ دلهدهد  سخناناز بخشی 
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 !شاد باشو دلدب ،تا هستی :گفت

 بود شادچون بدو جانت تواند 

 وستدر دو عالَم، شادیِ مردان بد

 !شادی او زنده باشهم از پس تو 

 !کسای هیچ ،بگو ،چیست زو بهتر
 

 !آزاد باش ایهوز همه گویند 

 !غم را بدو کن زود شاد رپُ جانِ

 وستان بدردگَ نبدِگُ زندگیِّ

 !او گردنده باش فلک در شوقِ چون

 ؟سفَاد باشی یک نَش آن توتا بد
 

 (262 ، صمنطق الطیر)

***** 

 :باید از خدا طلب کند سالکدرمورد بهترین چیزی که هدهد  سخناناز بخشی 

 ی آگاه از او؟اگفت: ای جاهل! نه

 است هْآگاهی بِ رد را درخواستِمَ

 م گر آگاهی از اودر همه عالَ

 سرای او شودهرکه در خلوت

 هرکه بویی یافت از خاکِ درش
 

 زو که چیزی خواهد؟ او را خواه از او! 

 است هْبِ ،خواهیو ز هر چیزی که میاک

 ؟که آن خواهی از او ،دانی هْزو چه بِ

 شودذرّه آشنای او ذرّه

 کی به رَشْوَت بازگردد از درش؟
 

 (275 ، صمنطق الطیر)

***** 

 :ای که در درگاه خدا رواج دارددرمورد بهترین کاال و سرمایههدهد  سخناناز بخشی 

 دوَجا بُنآری کجا بَچه تو زینهر

 هست سراراو  ،هگجایم هست آنلْعِ

 !ر بسیبَدل می جان و دردِ سوزِ

 دردی یک آه برآید از سرِ گر 

 ستوت جانِ خاص مغزِ جایگاهِ

 اگر از جای خاص آید پدید «آه»
 

 ؟دوَآن بر تو کی زیبا بُ ردنِبُ 

 روحانیان بسیار هست طاعتِ

 د کسیهَدْنَجا نشان که این آننآز

 د بوی جگر تا پیشگاهرَبَمی

 ستوت نافرمانِ سِفْنَت جانَ رِشْقِ

 مرد را حالی خالص آید پدید
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 (277 ، صمنطق الطیر)

***** 

 :های سلوکدرمورد وادیهدهد  سخن

 ستا ما را هفت وادی در ره :گفت

 کار طلب آغازِ هست وادیِّ

 معرفتاست آنِ م وادی یُپس سِ

 پاک توحیدِ هست پنجم وادیِ

 ر است و فناقْفَ هفتمین وادیِّ

 ش گم گرددتوِرَ ،ش افتیشِر کَد
 

 ... درگه است ،چون گذشتی هفت وادی 

 کنارپس بی آنوادی عشق است از 

 صفت ناغْتِسْارم وادی اِهچ پس

 ناکبعْحیرت صَ پس ششم وادیِّ

 راو د توَبْش نَوِرَروی بعد از این 

 م گرددتزُلْقُ ،د یک قطرهوَگر بُ
 

 (220 ، صمنطق الطیر)

   ***** 

 :درمورد وادی طلب هدهدسخنان از بخشی 

 طلب وادیِّه ی بیچون فروآ

 دوَجا بُس اینفَصد بال در هر نَ

 هاجات باید سالد اینهْو جَ دّجِ

 جا بایدت انداختناینمال 

 باید آمدن تْخونْ در میانِ

 دسته د هیچ معلومت بچون نمانَ

 فاتتو پاک گردد از صِ چون دلِ

 چون شود آن نور بر دل آشکار
 

 تَعَب پیشت آید هر زمانی صد 

 جا بُوَدطوطیِ گردون مگس این

 هاجا قلب گردد حالکه ایننزآ

 جا بایدت درباختنک اینلْمُ

 باید آمدن تْبیرونْوز همه 

 دل بباید پاک کرد از هرچه هست

 ذات تافتن گیرد ز حضرت نورِ

 تو یک طلب گردد هزار در دلِ
 

 (222 ، صمنطق الطیر)

***** 
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 :عشقدرمورد وادی  هدهدسخنان از بخشی 

 دوَعاشق آن باشد که چون آتش بُ

 د یک زمانوَبْاندیش نَعاقبت

 نه دین ،دنکافری دا هن ایهلحظ

 دوَاو یکسان بُ نیک و بد در راهِ

 نقده پاک در بازد ب ،چه داردهر

 دوَفردا بُۀ ا وعددیگران ر

 بارگیرا یک خویشتا نسوزد 

 اکار افتاده باید عشق ر مردِ

 نه عاشقی ای،تو نه کار افتاده

 صدهزاردل باید در این ره زنده
 

 دوَسوزنده و سرکش بُ ،روگرم 

 خوش بر آتش صد جهاندرکشد خوش

 یقین هن ،شک شناسد هن ایذرّه

 ... دوَنه آن بُ ،نه این ،خود چو عشق آمد

 نقده نازد بدوست می صالِوز وِ

 دوَجا بُلیکن او را نقد هم این

 ... ؟خوارگیست از غمرَ دکی توان

 آزاده باید عشق را مردمِ

 ؟عشق را کی الیقی ،تو ایهردمُ

 س صد جان نثارفَکند در هر نَ تا
 

 (222 - 226ص ، صمنطق الطیر)

***** 

 :معرفتدرمورد وادی  هدهدسخنان از بخشی 

 نظر مایدت پیشِنْبعد از آن بِ

 جایگاهاو ایند که وَبْکس نَهیچ

 هیچ ره در وی نه چون آن دیگر است

 صان و کمالقْنُ باز جان و تن ز

 د پدیدمم بس ره که پیش آرَالجَ

 خلیل این راهِ کی تواند شد در

 دوَبُ وی کمالِکس تا رِ هرسِیْ

 د پشه چندانی که هسترَّپَگر بِ

 ررَم چون مُختلف افتاد سِیْالجَ

 است تفاوت یافته جامعرفت زین

 سر بی پا و یمعرفت را وادی 

 راه مختلف گردد ز بسیاریِّ

 جان دیگر است سالکِ ،تن سالکِ

 و زَوال یّقّرَهست دایم در تَ

 د پدیدمخویش آ یکی بر حدِّهر

 ؟یلپ رِسِیْتال همبْمُ کبوتِنْعَ

 دوَبُ وی حالِ بِسْهر کس حَ بِرْقُ

 ؟دسته ش آید برَصَرْصَ کی کمالِ

 ریْهیچ طِ نیفتدش هرگز وِرَهم

 است ت یافتهراب و آن بُحْاین یکی مِ
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 معرفت چون بتابد آفتابِ

 خویش رِدْبینا شود بر قَ یکیهر 

 روشن شود ذرّاتش همه رِّسِ
 

 ،صفتعالی این رهِ از سپهرِ

 خویش رِدْباز یابد در حقیقت صَ

 دنیا بر او گلشن شود لخنِگُ
 

 (225 ، صمنطق الطیر)

***** 

 :استغنادرمورد وادی  هدهدسخنان از بخشی 

 دوَنا بُغْتِسْاِ وادیِّ اینعد از ب

 ریصَرْنیازی صَجهد از بیمی

 دوَجا بُر اینمَدریا یک شَ هفت

 ستا ایردهمُ جااینت نیز نَّهشت جَ

 جا، نه کهُننو دارد این  ر نهدْقَ

 ایدیدهگر جهانی دل کبابی 

 ین دریا هزاران جان فتادا گر در

 خوابه گر فروشد صد هزاران سر ب

 ریخت افالک و انجم لخت لختب گر

 ماهه گر ز ماهی در عدم شد تا ب

 بار نیستگر دو عالم شد همه یک

 وز مردم اثر ،گر نماند از دیو

 جملۀ تنها به خاک بریخت اینگر 

 گر شد اینجا جزو و کُل، کلّی، تباه

 ره گشت این نه طشت گمیکه گر ب
 

 دوَبُ یمعن هن وی وعْدَ اودر  هن 

 م کشوریدَیکه زند بر هم بمی

 دوَجا بُر اینرَر یک شَگَخْهفت اَ

 ... ستا ایهفت دوزخ همچو یخ افسرده

 هی مکن!خوا ،جا هیچ کنخواه این

 ایچنان دانم که خوابی دیدههم

 پایان فتادشبنمی در بحر بی

 شد ز آفتابای هسایا ب ایذره

 درخت در جهان کم گیر برگی از

 پای موری لنگ شد در قعر چاه

 گار نیستدر زمان ریگی همه ان

 گذراز سر یک قطره باران در

 ؟موی حیوانی اگر نبود چه باک

 کم شد از روی زمین یک برگِ کاه

 ت دریا گشت گمشدر ه ایقطره
 

 (227 - 222ص ، صمنطق الطیر)

***** 
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 :توحیددرمورد وادی  هدهدسخنان از بخشی 

 توحید آیدت بعد از آن وادیِّ

 ندنک  ها چون زین بیابان درروی

 گر اندکی ،گر بسی بینی عدد

 دامباشد یک اندر یک مُ بسیچون 

 راو د آید تحَن اَآنیست آن یک ک

 عدد ین ازو ،ز حد آنست ا چون برون

 ابد هم جاودان ،م شدگچو ازل 

 همه د هیچ اینوَچون همه هیچی بُ
 

 رید آیدتجْرید و تَفْتَ منزلِ 

 ندنک جمله سر از یک گریبان بر

 یکی درآن یکی باشد در این ره 

 باشد تمام یکی آن یک اندر یک

 راو در عدد آید ت نآن یکی کآز

 !وز ابد ،نظر کن از ازل قطعِ

 ؟د در میانهر دو را کی هیچ مانَ

 ؟همه یچ اینپجز  ،در اصل ،دوَکی بُ
 

 (205 ، صمنطق الطیر)

***** 

 :حیرتدرمورد وادی  هدهدسخنان از بخشی 

 حیرت آیدت وادیِّ اینعد از ب

 جا چو تیغی باشدتس اینفَهر نَ

 سوز هم ،درد باشد ،آه باشد

 نه به تیغ ،کس ناز بُنِ هر مویِ ای

 مردِ اینفسرده  باشد آتشی

 جایگاهنمردِ حیران چون رسد ای

 و و ماتحْمَ ،حیرت گم شود در راهِ

 مقَجانش رَ ه زد توحید برهرچ

 ای؟نه یا ،ستیم» :گر بدو گویند

 در میانی؟ یا برونی از میان؟

 ؟یا هر دوی ؟یفانیی؟ یا باقی

 من ندانم چیزْاصال می» د:گوی

 دایم درد و حسرت آیدت کارْ 

 جا دریغی باشدتمی ایندَ هر

 نه روز هم ،نه شب ،روز و شب باشد

 «!ای دریغ» :نگاردمی ،چکد خونمی

 این سوخته از دردِ یا یخی بس

 ،ر مانده و گم کرده راهیُّحَدر تَ

 وز کاینات ،خود خبر از بودِبی

 نیز هم «گُم» ،گردد از اوگم جمله 

 ای؟هستی، یا نهنیستی گویی که 

 ؟یا عیان ؟یا نهانی ؟بر کناری

 ،«ایتوی؟ یا تو نه ؟هر دوای یا نه

 هم ندانم نیز من «ندانم»ن آو



21 
 

 مااما ندانم بر کی ،عاشقم

 لیکن از عشقم ندارم آگهی
 

 ؟ماپس چی ،نه کافر ،مسلمانم هن

 «.هم تهی ،ر عشق دارمهم دلی پُ
 

 (207 - 202ص ، صمنطق الطیر)

***** 

 :فقر و فنادرمورد وادی  هدهدسخنان از بخشی 

 است و فنافقر  ین وادیِّا د ازبع

 دوَفراموشی بُ وادیِّ عینِ

 تو جاویدْ ۀهزاران سایصد

 جنبش کرد رایه ی چون بلّکُ رِحْبَ

 آن دریاست و بس م نقشِهر دو عالَ

 بوده شدل گمکه در دریای کُهر

 ی پُر آسودگیین دریادر ا دل 

 بودگی بازش دهندگر از این گم

 مرد خته و مردانِپُ سالکانِ

 ؟ودبزین پس چه  ،ل قدمگم شدن اوّ

 ل گم شدنداوّ چون همه در گامِ

 چون به آتش در شوند هیزمعود و 

 صورت هر دو یکسان باشدته این ب

 لکُ رِحْگر پلیدی گم شود در بَ

 ودرین دریا ا گر پاکی درالیک ]

 دوَدریا بُ او جنبشِ جنبشِ]

 ؟چون باشد این ،دوَد او و او بُوَبْنَ
 

 رواجا سخن گفتن د اینوَکی بُ 

 دوَهوشی بُو بی یّرّنگی و کَگُ

 تو ز یک خورشیدْ ،شده بینیگم

 ه جای؟د بر بحر کی مانَبها نقش

 بسو ت ساین سودا ،«نیست» :که گویدهر

 آسوده شد ۀبودماً گمیدا

 بودگیگمنیابد هیچ جز می

 بسی رازش دهند ،بین گرددعنْصُ

 ،درد چون فرورفتند در میدانِ

 کس نبودرا م دیگر قدم رَالجَ

 اگر مردم شدند ،تو جمادی گیر

 هر دو بر یک جای خاکستر شوند

 فراوان باشدت فرقِ ،در صفت

 لذُه د بانَـخود فرو م در صفاتِ

 [ودرخویش ناپیدا  از وجودِ

 [دوَزیبا بُ ،د در میانوَبْاو چو نَ

 عقل بیرون باشد این از خیالِ
 

 (222 - 222ص ، صمنطق الطیر)
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***** 

 :توصیف وضعیت روحی پرندگان در پیشگاه سیمرغسخنان عطار درمورد از بخشی 

 عاقبت از صدهزاران تا یکی

 بردند راهمرغ می پُر میعالَ

 سترنجور و سُ ،رل و پَبی پا سی تنِ

 ف و صفتصْرتی دیدند بی وَضْحَ

 افروختیمیهتغنا سْاِ برقِ

 ربَتَعْمُ صدهزاران آفتابِ

 حیران آمده ،دیدندجمع می

 چون آفتاب !بجَای عَ» :جمله گفتند

 ؟جایگاهییم ما اینکی پدید آ

 ل از خویشتن برداشتیمکُهدل ب
 

 جا اندکیسیدند آنرْبیش نَ 

 جایگاهسیدند سی آنرْبیش نَ

 نادرست تن ،ن شدهجا ،شکسته دل

 عقل و معرفت دراکِبرتر از اِ

 سوختیمی زمانصد جهان در یک 

 م بیشترجُنْهزاران ماه و اَصد

 کوبان آمدهه پایچو ذرّهم

 ،جناب این و است پیشِحْمَ ایذرّه

 !راهه ما ب ردِبُای دریغا رنج

 «.که ما پنداشتیماینن دست آنیست ز
 

 (255 - 252، صص منطق الطیر)

***** 

یابد خدا همواره بر احوال او ناظر بوده که درمیک، پس از اینشرم سالسخنان عطار درمورد از بخشی 

 :است

 ویر و حیاشْرغان ز تَآن مُ جانِ

 ل پاک آن همهکُ لِّچون شدند از کُ

 نو جان شدندباز از سر بندۀ 

 شاندیرینه ۀکرده و ناکرد

 یشان بتافتپت از بَرْقُ آفتابِ
 

 ض و تن شد توتیاحْی مَحیاتشد  

 حضرت جان همه یافتند از نورِ

 شدند باز از نوعی دگر حیران

 شانو شد از سینهحْپاک گشت و مَ

 آن جان بتافت رتوِجمله را از پَ
 

 (256، ص منطق الطیر)

***** 
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 :غ دیدندکه سی مرغ خود را در سیمراینسخنان عطار درمورد از بخشی 

 جهان روی سیمرغِ عکسِ هم ز

 چون نگه کردند آن سی مرغ زود

 ر جمله سرگردان شدندیُّحَدر تَ

 تمام خویش را دیدند سیمرغِ

 ر ماندندیُّحَتَ قِرْآن همه غَ

 چون ندانستند هیچ از هیچ حال

 قوی درخواستند رِّاین سِ کشفِ

 خطابان آمد از آن حضرت فزبی

 خویشتن بیند در او ،که آیدهر

 جا آمدیدمرغ این چون شما سی

 ید بازآی مرغل و پنجاه گر چِ

 ایدر گردیدهسَه چه بسیاری بگر

 هیچ کس را دیده بر ما کی رسد؟

 ؟دان برگرفتنْموری که سِ ایدیده

 ی، چو دیدی، آن نبودهرچه دانست

 ایدوادی که از پس کردهاین همه 

 ایدرفتهما می فعالِجمله در اَ

 ایدچون شما سی مرغ حیران مانده

 تریمما به سیمرغی بسی اولی

 و ناز زّما گردید در صد عِ وِحْمَ

 واماو گشتند آخر بر دَ وِحْمَ
 

 چهرۀ سیمرغ دیدند آن زمان 

 شک این سی مرغ آن سیمرغ بودبی

 شدند این تا آنندانستند می

 مُدام ... بود خود سیمرغ سی مرغِ

 ر ماندندکُّفَر در تَکُّفَبی تَ

 ان کردند از آن حضرت سؤالفزبی

 درخواستند ییو تو یّیما لِّحَ

 چون آفتاب حضرتِ اینینه است آهک

 جان و تن هم جان و تن بیند در او

 ینه پیدا آمدیدیسی در این آ

 د بازشاییای از خویش بُگْپرده

 ایدو خود را دیده بینیدخویش را 

 چشم موری بر ثُرَیّا کی رسد؟

 ؟دندان برگرفته یلی بپ ایپشّه

 آن نبود یّ و شنیدی،چه گفتنآو

 اید،ین همه مردی که هر کس کردهو

 ایدفتهوادیِ ذات و صفت را خُ

 ایدجان ماندهصبر و بیدل و بیبی

 گوهریم که سیمرغِ حقیقیزآن

 .خویش را یابید بازدر  تا به ما

 المالسَّوَ ،سایه در خورشید گم شد
 

 (256 - 257ص ، صمنطق الطیر)


