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 االولیاء عطار  ۀای از تذکرنمونه

 العزیز روحه اللّه قدس بغدادی جنید ذکر

 معرفی جنید( 1

 سلطانِ ،استادیه ب ردهبُ قبَسَ آن ،نواراَ رتعِمَ آن ،اسرار منبعِ آن ،استحقاقهب طبِقُ آن ،االطالق علی شیخِ آن

 در و ،کامل علم فنونِ در و جهان ۀاالئم امامُ و بود معالَ المشایخِ شیخُ ،علیه اهلل رحمةُ ،بغدادی جنید ،طریقت

 داشت سبقت جمله بر عالی اشاراتِ و لطیف کلماتِ و کرامات و ریاضات و معامالت در و فتیمُ فروع و اصول

 و بودند فقمتّ او امامت بر جمله و بود رقتفِ همه محمودِ و قبولم و بود پسندیده روزگار آخرِ تا حال اولِ از و

 لسانُ و ایفهالطّ سید ا اور و بود فتصوّ اهل مقتدای و ستوده هازبان همه به و است تحجّ طریقت در او سخن

 اقصیه ب حقیقت و شریعت در و ،المحققین سلطان و العلماء طاوس و نوشتند المشایخ اعبدُ و خواندند القوم

 او مذهب وی از بعد و او عصر در بغداد مشایخ بیشتر و مجتهد طریقت در و نظیربی عشق و زهد در و بود الغایه

 طریقت در طریقی ترمعروف و ،بایزیدند اصحاب که طیفوریان خالفه ب است صحو طریق او طریق و اندداشته

 اشارات در است عالی تصانیف را او و بود او مشایخ مرجعِ او وقت در و است جنید مذهبِ مذهبی مشهورترین و

 به حاسدان و دشمنان بارها روزگار چنین با و بود او ،کرد منتشر اشارت علم که کسی اول و معانی و حقایق و

 .دادند گواهی او ۀزندق و کفر

 سیر و سلوک جنیدها دربارۀ یک نمونه از حکایت( 2

 رکعت چهارصد و فروگذاشتیه پرد و شدی دکانه ب روز هر و کردی فروشیوآبگینه آمد بغداد بازِ پس

 به و نشست آنجا در ،ریسَ ۀخان دهلیزِ در بود ایخانه و کرد رها دکان بر این بگذشت، پس مدتی .کردی نماز

 چهل و نکرد گذر او خاطر بر حق دون چیز هیچ تا ،بازکشید مراقبت عین در سجاده و گشت مشغول دل پاسبانی

 هم و گفتیمی اهلل صبح تا و ایستادی پای بر و اردیزبگ خفتن نماز سال سی کهچنان ،بنشست چنینهم سال

 ساعت در .رسیدم مقصود به که افتاد گمان مرا ،برآمد سال چهل چون: گفت .بگزاردی صبح نمازِ وضو نآبد

 !خداوندا» :گفتم ،بشنیدم این چون .مینمایوا توه ب ایگوشه ارزنّ که آمد آن گاهِ !جنید یا که داد آواز هاتفی

 .درکشید سر و کرد آه ؟هستی تو که خواهیمی این از بیش گناهی که یی شنیدمندا ؟«کرده است گناه چه جنید

 . گفتمی اهلل اهلل شب همه و بنشست خانه آن در جنید پس

 جنیدهایی از سخنان نمونه( 3
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 و گرسنگی از اما ،ایمنیاورده دسته ب کارزار و جنگ به و نگرفتیم قال و قیل به تصوف این ما: گفت و

 . ایمداشته دوست آنچه از بریدن و دنیا از داشتن دست و ایمیافته خوابیبی

 اکنون .داشت نگاه مرا من دل سال ده تا ،داشتم نگه را دل ،پاسبانی به و نشستم دل درِ بر سال ده: گفت و

 . دارد خبر من ازدل  نه و دارم خبر دل از من نه که است سال بیست

 . نه خبر را خلق و نه میان در جنید و با خلق گفت سخن جنید زبان به سال سی تعالی خدای: گفت و

 !مده راه خاص حَرَمِ در را نامحرم هیچ توانی تا، خداست خاصِ حَرَمِ تو سینۀ این: گفت و

 .است بوده حضور را او ساعت یك عمر همۀ در که کسی خنك :گفت و

 ترفاضل ایشان یقینِ مردند می تشنگی از که مردان آن و رفتند می آب بر یقین به که بودند مردانی :گفت و

 .بود

 .قلوب حراستِ به مگر رسید نتوان حقوق رعایتِ به :گفت و

 .ستارگان به است درخشان آسمان کهچنان ،کنندگانعبادت از است درخشان زمین: گفت و

 .غافالن کنندةهالك و مُریدان بیدارکنندة و است عارفان چراغِ بال: گفت و

 .آرند بیرون وی از نیکویی همه و افکنند وی در پلیدی همه که بُوَد زمین چون صوفی: گفت و

 !من ای :گوید را دیگری یکی که تن دو میان در مگر نشود درست محبت: گفت و

 .دروغ به مگر ،نیابی نجات او از که کاری ترینمهم در گویی راست که است آن صدق حقیقتِ: گفت و

 .بدخوی زاهدانِ با کهآناز دارم تردوست نیکوخوی فاسقانِ با صحبت: گفت و

 .مذکور مشاهدة در ذکر شدنِ فانی و مذکور در است ذاکر شدنِ فانی ذکر حقیقتِ: گفت و

 مرگ جنید ها دربارۀحکایتای از نمونه( 4

 جان اصحاب خوردن ۀجمجم به تا دنبنه ه راسفر و دبکشن را خوان»: گفت ،آمد نزدیك وفاتش چون

 ای» :گفتند .گریستمی و افتاد سجود در پس .دهید وضو مرا: گفت ،درآمد تنگ ش نیكکار چون «.بدهم
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 جنید وقت هیچ: گفت ؟«است سجود وقت چه ،ایفرستاده پیش از که عبادت و طاعت این با !طریقت سید

؟ «خوانیقرآن می»خواند. مریدی گفت: و حالی قرآن خواندن آغاز کرد و می ،«نیست ساعت ینا از ترمحتاج

 و نوردید خواهند در من عمر ۀصحیف ساعت این کهتر از من در این ساعت بر من که خواهد بود؟ اولی»گفت: 

 .دنجنبامی را آن و رآمدهد بادی و آویخته موی یكه ب هوا در بینممی را خود عبادت و طاعت ساله هفتاد

 که ییقاض و الموت ملك جانب یك بر و صراط جانب یك بر و وصلت باد یا است تعقطی باد که دانمنمی

 ۀسور از پس .«برد خواهند راه کدام به مرا که دانمنمی و نهاده من پیش در راهی و نکند میل ،اوست صفت عدل

 تسبیح در پس «.امنکرده فراموش»: گفت «.اهلل بگوی» :گفتند و درآمد تنگ شکار و برخواند آیت هفتاد البقره

 بسم»: گفتبا عظمتی تمام  و گذاشتفرو را حهمسبّ انگشت و گرفت عقد انگشت چهار تا ،کردمی عقد انگشت

 .بداد جان و فرازکرد هدید و «الرحیم الرحمن اهلل

***** 

 از غزلیات عطار:ای نمونه

 گم شدن در گم شدن دین من است

 آید به نطقحال من خود در نمی

 ؛ورویمد پشتآلق کار من با خَ

 روم در کوی دوستتا پیاده می

 صبح از درش گردی که آرد بادِ

 چون به یك دم صد جهان از پس کنم

 چو دوست ؟رد جهان گردممن چرا گِ

 عشقِ تو گر کافری است !رویاماه

 ؛آتشِ عشقت رواست بسوزم زگر 

 تا دل عطار خونین شد ز عشق
 

 نیستی در هستی آیینِ من است 

 شرحِ حالم اشك خونین من است

 لق نفرین من استخَ آفرینِکه

 چرخ در زینِ من است سبزخنگِ

 بینِ من استسرمۀ چشمِ جهان

 بنگرم گامِ نخستین من است

 در میانِ جانِ شیرینِ من است

 کافری دین من استچنین صد این

 آتشِ عشقِ تو تسکینِ من استکه

 خشت بالینِ من است ،خاك بستر
 

 (86، ص عطار وانید)

***** 



5 
 

 قصاید عطار: ای ازنمونه

 خراب جای از این دل ای ،حیلالرّ ،است کوچ وقت

 قفس این میان تا را جان مرغِ ده پر و بال

 دار راست ترازو همچون را نقل و را عقل

 را تو شد حاصل عشق ذوقِ ،نقل و عقل ز چون

 خضر آب را دیگران نمایدمی عالم گرچه

 جدا شد باید که خود از جدا گردی چنان گر

 خطا از بگذر و باش اشتر چو وادی ینا در رو

 ایمانده حجابی در شومت نفس هوای از

 آمدی گرفتار دنیا شاهدِ و شراب در

 تواند آهِ یك موقوفِ جهان اجزایهک خیز

 خبربی زان تو و است عمر سرمایۀ نفس هر

 کنممی فکرت که چندانی که بین حسرت و درد

 را تو آید کار به کان کاری تو از نیامد چون

 ایافتاده دور چه کز ندانیمی دریغا ای

 زود ردمُ بخواهد شكبی تو عمر چراغِ چون

 عاقلی گر !خبر بی پرستِشهوت ای آخر

 جهان مردان که آخر بساز ره این ۀتوش

 مخسبمی توانی تا و دارزنده مردان چو شب

 کبود طاق زین و بود خواهی خاك در تو که بس

 چیست تو حال واپسین روز که دانینمی چون

 بنگریمی تا ماند نخواهد افسر و سر چون

 گدا مشتی این چند روزی که بینیهمی گر

 دیر نه تا دلسیه کارِدغل مشتی این زانکه

 اندخفته مغرب به تا مشرق حد از خاك زیر

 راه خاكِ یناک بتان، دندان و چشم بر منه دل

 گسستمی مه ۀخیم طنابِ خشمش از آنکه

 خطاب آید ارجعی جانت سوی حضرت ز تا 

 باب فتح صد نفس یك در شود پیدا دلت بر

 کباب نه سوزد سیخ نه میان در تا کن جهد

 آب و جاه در زنی آتش خود عشق پر دل از

 سراب همچون تو پیش گردد که گردی چنان تو

 آفتاب جانت نور پیش به گردد ایذره

 صواب بر کشمی بار ،خورمی خار ،رومی نرم

 حجاب برخیزد ،بنشست تو نفسِ هوای چون

 ؟شراب از چند تا !نفس شرابِ مستِ دلت ای

 خراب مستان چو آهی برآر خون رپُ دلِ از

 خضاب دل خونِ به کن دل حسرتِ از روی و خیز

 باب هیچ اندر تو شایینمی را کاری هیچ

 سحاب چون بگری و بنشین خود کاربر  و خود بر

 !بیاب معنی این ذوقِ ،تو در است شوقی ار آخر

 !متاب شهوت زآتش شمعی همچو را خویشتن

 ؟عذاب ساله صد به ارزد کجا لذت دمی یك

 خالب در خر چون ماندند فرو راهی چنین در

 خواب بود خواهد بسیاریت خاك زیر زانکه

 ماهتاب زاری به تابدمی تو خاك سر بر

 شتاب چندینی بیهوده مکن خود غرور در

 ؟افراسیاب افسر چه و ژنده کاله چه

 !انقالب هیچ نبودت تا ،هان ،گشتند پادشا

 التراب تحت در ریزندمی پوده بیدِ همچو

 شاب و شیخ و غریب و شهری و آزاد و بنده

 خوشاب رِّدُ چون است دندان و بادام چون چشمِ

 طناب شد او گردن در کفن اکنون لحد در
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 زمان این ،بودی بشکفته گل همچو رویش وانکه

 داشتی سر در تاب سنبل همچو زلفش وانکه

 کسی جان بر آباد ،آگهیمبی همه ما

 !کن بیدار را عطار کرم و فضل از !یارب

 کرد بایستمی که چیزی از !یارب ،کردم توبه

 صدق به گوید دعا را خاطرشوریده این هرکه
 

 گالب خاکش سر بر زاری به باردمی ابر

 تاب نه سنبل، نه بگذاشت، سر نه تاریکش خاك

 خراب جای ینا از بگذشت باآگهی سرِ کز

 الحسابیوم تا خواب در شود بیداری به تا

 !متاب مسکین تایبِ از را خویش لطف روی

  !مستجاب کن دعا را خورشیدخاطر آن !اربی
 

 (647تا  638، از ص عطار وانید)       

***** 

 : مختارنامهبخشی از مقدمۀ 

جماعتی از اصدقاء محرم و از احباء همدم ... چون آینه روی از صفا بدین ضعیف آورده التماس نمودند »

ناطقۀ ارواح  طیورنامهمنتشر شد و زبانِ مرغانِ  اسرارنامهدر عالم ظاهر گشت و اسرارِ  خسرونامهکه چون سلطنت 

ساختن تمام داشته آمد و  دیواناز حد و غایت درگذشت و  نامهمصیبترا به محل کشف رسید و سوزِ مصیبتِ 

که هر دو منظوم بودند، از سر سودا نامنظوم ماند که حرق و غَسلی بدان راه یافت،  شرح القلبو  جواهرنامه

وان است بسیار است و ضبط آن دشوار و از زیورِ ترتیب عاطل و از خالصۀ ایجاز ذاهل، رباعیاتی که در دی

مانند و طالبان بی مقصود باز بهره میاگرچه ترکیبی دارد، ترتیبی ندارد و بسیاری از جویندگان از نصیب بی

و بیفزاید و از حسنِ گردند. اگر انتخابی کرده شود و اختیاری دست دهد از نظم و ترتیب، نظام و زینت امی

 .«ایجاز رونق او زیاده شود...

 (67-67، صص مختارنامه)

***** 

 نمونه از رباعیات عطار:چند 

 دست و پایی بزنیم

 وقت است که در بر آشنایی بزنیم

 زآن پیش که دست و پا فروبندد مرگ

 تا بر گل و سبزه تکیه جایی بزنیم 

 که دست و پایی بزنیم؟آخر کم از آن
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 (698، ص مختارنامه)

 باید بودمرد می

 باید بودگه پیشروِ نبرد می

 نشوداین قصه به سرسری به سر می
 

 گه پیروِ اهلِ درد باید بود 

 باید بودکاری است عظیم، مرد می
 

 (767، ص همان)

 میانِ خون باید رفت

 گر مردِ رهی میانِ خون باید رفت

 تو پای به راه در نه و هیچ مپرس
 

 پای فتاده سرنگون باید رفتاز  

 خود راه بگویدت که چون باید رفت
 

 (786، ص همان)

 نورِ ماه

 کند کسی فردا راچون عهده نمی

 می نوش به نورِ ماه ای ماه که ماه
 

 یك امشب خوش کن دلِ پر سودا را 

 بسیار بتابد و نیابد ما را
 

 (696، ص همان)

 توبه از توبه

 توبههر روز بر آنم که کنم شب 

 اکنون که شکفت برگِ گل، برگم نیست
 

 وز جامِ پیاپیِ لبالب توبه 

 در موسمِ گل ز توبه یارب توبه
 

 (696، ص همان)

 باید بودتمام می

 باید بودگر خاصه نیی تو عام می

 نیی تمام و در ایمان هم در کفر
 

 باید بودور پخته نیی تو خام می 

 باید بوددر هرچه دری، تمام می
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 (766، ص همان)

***** 

 :اسرارنامه هایای از داستاننمونه

 سرای خود به غارت داد شاهی

 غالمی پیش شاه اِستاد بر پای

 یکی گفتش که غارت کن زمانی

 ؛بخندید او که این بر من حرام است

 مرا در روی شه کردن نگاهی

 ن یگانهآدل شه گشت خرم ز

 عزاز و نکوداشتبسی جوهر به اِ

 ؛تو را باد ،خواهیمی هکه برگیر آنچ

 غالمش دست خود بگشاد از هم

 که ما را کار با این اوفتاده است

 مرا دیگر همه هست ،چو تو هستی

 همی هرگز مباد آن روز را نور

 از جان کم نیاید ،چو جانان آمد

 ستا دو گیتی را نجویَد هرکه مرد

 ت که در هر دو جهان هستچو هر لذّ

 ری؟نگیچرا پس ترك دو جهان می

 تا در ره نمانی ،یکی را خواه

 مشغول او شو ،شواغل دور کن

 اگر از دیدة خود دور افتی

 بهشت آدم به دو گندم بداده است

 اگر جان را بخواهد بود دیدار
 

 درافتادند غارت را سپاهی 

 جنبید از جایدر آن غارت نمی

 د زیانی.بوَد، نَوَکه گر سودی بُ

 من تمام است که روی شاه سودِ

 تر که از مه تا به ماهی.بسی خوش

 جواهر خواست حالی از خزانه

 ،به دست خویشتن در پیش او داشت

 .من شاد جانِ !ای گرامی ،که کردی

 ،سرِ انگشتِ شه بگرفت محکم

 جمله باد است ؟چه خزانه ،چه جوهر

 چون تو دهی دست ،همه دستم دهد

 شوم دور. ،تو بدونِ ،که من از تو

 آن کم نیایدک ؛همه این جوی تو

 کاین هر دو گرد است ؛د اویکی را جویَ

 تو را در حضرت او بیش از آن هست،

 نگیری؟چو مشتاقان پی آن می

 تا در چه نمانی ،رو باشفلك

 در حق فروشو ،چو خود را گم کنی

 رنور افتیپُ مِهمی در عالَ

 اگر کارت فتاده است ،تو هم بفروش

 ؟ت را خریدارچه باشی هشت جنّ
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 (764 - 761، صص اسرارنامه)

***** 

 نورانی شدنِ تن و تبدیل شدنِ تن به جان: بخشی زیبا از اسرارنامه دربارۀ

 دنمانَ منگاهی که در تو  ر آنه

 اگر جان و تنت روشن شود زود

 آینه است آن تیرگی تن چو پشتِ

 چو بزدایند پشت آینه پاك

 چو پشت آینه چون روی گردد

 آدمکسی هرگز نگفت از دور 

 ای روشن بگویمز حشرت نکته

 ؛همه جسم تو هم امروز معنی است

 ولی چون جسم بندِ جان گشاید

 همین جسمت بُوَد، اما منوَّر

 شود معنیِّ باطن جمله ظاهر

 محمد را چو جان تن بود و تن جان

 ولی تا در زمان و در مکانی
 

 دجان و تن نمانَ وی در راهِد 

 دتنت جان گردد و جان تن شود زو

 ولی جان روی آیینه است روشن

 ؟شود هر دو یکی، چه پاك و چه خاك

 اگر صد سوی گردد ،یکی باشد

 عالمه مثال حشر تن به زین ب

 تو بشنو تا منت بی من بگویم:

 که دنیاستزآن ؛دجا نمانَکه جسم آن

 جا جان نمایدهمه جسمِ تو آن

 وگر بی طاعتی، جسمی مکدَّر

 رئراسَّی البلَد تُوَبالشك این بُ

 سوی معراج شد با این و با آن

 نیاری دید هرگز تن به جانی
 

 (776، ص همان)

***** 

 :جام جمگفتگوی پسرِ سوم و پادشاه اختصاص، درمورد  در نامهالهیبخشی از 

 زبان را پدر بگشاد الماسِ

 گر داری هدایت :پسر را گفت
 

 خسرو چو جمشیدنشسته بود کی

 گه گهرهای بیان را بسفت آن 

 ست این حکایت:ا همه عمرت تمام
 

 نهاده جامِ جم در پیشِ خورشید



11 
 

 کرد سرِّ هفت کشورنگه می

 نماند از جامِ جم چیزی نهانش

 طلب بودش که جامِ جم ببیند

 دیداگرچه جملۀ عالم همی

 بسی زیر و زبر آمد در آن راز

 به آخر گشت نقشی آشکارا

 چو ما فانی شدیم از خویشتن پاك

 چو فانی گشت از ما جسم و جان هم

 تو باشی هرچه باشی، ما نباشیم

 نقشی بَدَل شدچو نقش ما به بی

 توان دیدن میآزی به ما زهمه چی

 وجود ما اگر یك ذرّه بودی

 نبیند کس ز ما یك ذرّه جاوید

 جویی خبر تواگر از خویش می

 اگر در مرگ خواهی زندگانی

 اگر خواهی تو نقش جاودان یافت

 !چو ما شو ،ما خواهی هک نآکنون گر ز

 حصاری از فنا باید در این کوی
 

 ن راز آگهی یافتآ خسرو ازچو کی

 ؛قینش شد که ملکش جز فنا نیستی

 چو صحرای خودی را سدِّ خود دید

 بقا گفتبودِ کم چو مردان تركِ

 مگر لهراسپ آنجا بود، خواندش

 به غاری رفت و بُرد آن جام با خویش

 از وی اثر نیست ،کسی کاو غرق شد

 شد به سِرِّ هفت اختروز آنجا 

 شد عیانشکه نه در جام جم می

 دید تا آن هم ببیندهمه می

 دیدولی در جام، جامِ جم نمی

 نشد از پیشِ آن بازحجابی می

 که در ما کی تواند دید ما را؟

 که بیند نقشِ ما در عالم خاك؟

 ز ما نه نام ماند و نه نشان هم

 که ما هرگز دگر پیدا نباشیم

 چون با ازل شد ؟ش ماچه جویی نق

 که ممکن نیست ما را در میان دید

 هنوز آن ذرّه در خود غرّه بودی

 که از ذرّه نگردد غرّه خورشید.

 بمیر از خود، مکن در خود نظر تو

 کمال زندگانی مرگ دانی

 نقشی توان یافتچنان نقشی به بی

 !از خود فنا شو ،ترك خود بگوهب

 .وگرنه بر تو زخم آید ز هر سوی
 

 لك خویش دست خود تهی یافتز مُ

 که در دنیا بقا را بس بقا نیست

 خودی بر قدِّ خود دیدقبای بی

 شهادت گفت و بر دست فنا خفت

 به جای خویش در ملکت نشاندش

 به زیر برف شد، دیگر میندیش

 ... نشینان را خبر نیستوز او ساحل
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 اگر خواهی کمال حال مردان

 مباش ای ذرّه گر خواهی که جاوید

 ا بدانیولی گر جام خواهی ت

 !ای مردِ هشیار ،شنیدم جامِ جم

 !ای دوست ،ن جام جم عقل استآبدان ک

 جهان است هر آن ذرّه که در هر دو

 هزاران صنعت و اسرار و تعریف

 بنای عقل توست و این تمام است
 

 گردانفنا شو در بقای حال

 شوی قایم مقامِ قرصِ خورشید

 بمیر از خویشتن در زندگانی

 نمایی بود بسیارکه در گیتی

 هم حسّ تو در پوست ،که مغز تُوست

 جامِ عقل تو عیان است همه در

 هزاران امر و نهی و حکم و تکلیف

 ترت هرگز چه جام است؟از این روشن
 

 (616 - 686 ، صنامهالهی)

***** 

 :از منطق الطیرمرگ ققنوس  داستان

 تانسِلْفه مرغی دِرْس طُنُقْهست قُ

 قاری عجب دارد درازنْسخت مِ

 اوست صد سوراخ در منقارِ بِرْقُ

 به آوازی دگرقْهست در هر ثُ

 بنالد زار زار بهثُقْهر ه چون ب

 ش شوندندگان خامُرّپجملۀ 

 سازش گرفتمدَ ،فیلسوفی بود

 د قرب هزاروَسال عمر او بُ

 د وقت مردن دل ز خویشرَّبُچون بِ

 قرارهیزم آید بی در میانِ

 از جان پاك ایهبقْثُ هر بدآنپس 

 گرچون نوحهبه همکه از هر ثُقْچون

 مرگ نوحه از اندوهِ در میانِ

 رغ در هندوستانمُ این موضعِ 

 در وی بسی سوراخ باز یْهمچو نِ

 اوست کارِ بودنطاق  ،فتشنیست جُ

 هر آواز او رازی دگر زیرِ

 قرارمرغ و ماهی گردد از وی بی

 ش شوندهُاو بی بانگِ در خوشیِّ

 موسیقی ز آوازش گرفت علمِ

 مرگ خود بداند آشکار وقتِ

 حُزمه بیش ده ،هیزم آرد گرد خود

 زار زارِ خود رادهد صد نوحه در 

 برآرد دردناك یگرد ۀنوح

 ،دگر نوحۀ دیگر کند نوعِ

 بلرزد همچو برگ هر زمان برخود
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 ندگانرّاو همه پَ فیرِاز نَ

 گیارظّنَچون سوی او آیند 

 جگر خونِ دراز غمش آن روز 

 وی حیران شوند جمله از زاریِّ

 او د آن روزِوَس عجب روزی بُب

 سفَنَش رسد با یكرَمْچون عُباز 

 او د از بالِهَآتشی بیرون جَ

 همی فتد آتش هیزمدرزود 

 ر شوندگَخْمرغ و هیزم هر دو چون اَ

 ر پدیدگَخْاَ ایهد ذرّانَـمنچون 

 آتش آن هیزم چو خاکستر کند

 کس را در جهان این اوفتادهیچ
 

 ،ندگاناو همه درّ وز خروشِ

 گیبارند از جهان یكرَّبُدل بِ

 جانور ردبسیار می اوپیش 

 جان شوندتی بیوَّقُبعضی از بی

 او سوزِجانخون چکد از نالۀ 

 از پیش و پسر بر هم زند بال و پَ

 بگردد حال اوبعد از آن آتش 

 خوش همیپس بسوزد هیزمش خوش

 ر نیز خاکستر شوندگَخْاَ از بعد

 آید ز خاکستر پدید سینُقْقُ

 دنَکُ ره سر بَچبنُسقُقْ ،از میان

 ؟بزادنا ،یدرآو پس از مردن باک
 

 (338 - 336، صص منطق الطیر) 

***** 

 :بیابیمکه حقیقت را باید در خود ، درمورد ایننامهمصیبت بخشی از

 ای سالك شوریده جان»روح گفت: 

 صد جهان گشتی تو در سودای من

 خواهی شدن ایگر سوی هر ذره

 ایای گر کردهآنچه تو گم کرده

 آدم اول سوی هر ذره شتافت

 گرچه بسیاری بگشتی پیش و پس

 !ای پسر ،بازگشتت سوی دریاست

 قطره گر بالغ و گر نابالغ است

 پرستگر بت ،دوَقطره گر مؤمن بُ

 گرچه گردیدی بسی گرد جهان 

 تا رسیدی بر لب دریای من

 نیست راه از ماه تا ماهی شدن

 ایهست آن در تو، تو خود را پرده

 تتا به خود در ره نیافت او ره نیاف

 در نهادت ره نبردی یك نفس

 !ای پسر ،کار آنجاست ،چه باشدزین

 دریا فارغ است از بد و از نیكِ

 دایماً دریا چنان باشد که هست
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 نیك و بد در تو پدید آید همه

 اندازة دیدار خویش قطره بر

 ای شده هم در جوال خویشتن

 کار بیرون است از تصویر تو
 

 سالك القصه چو در دریای جان

 جانش چندان کز پس و از پیش دید

 اماگر بد بوده ،اگر من نیك»گفت: 

 اماز طلب یك دم فروننشسته

 نشیبکجا رفتم به باال و  هر

 امدر حقیقت چون همه من بوده

 ؟امکردهپس چرا بیرون سفر می

 ای دریغا ره سپردم عالمی

 گشتمیگر همه در جان خود می
 

 هم ز تو پاك و پلید آید همه

 کند بر روی دریا کار خویشمی

 پرستی هم خیال خویشتنمی

 ؟«چند جنبانم بگو زنجیر تو
 

 غوطه خورد و گشت ناپروای جان

 ... هردو عالم ظل ذات خویش دید

 امدر حقیقت طالب خود بوده

 امستهجُروز تا شب خویش را می

 جمله را از جان من نور است و زیب

 امنوربخش هفت گلشن بوده

 ؟امکردهسوی این و آن نظر می

 لیك قدر خود ندانستم دمی

 «.گشتمیمن به هر یك ذره صد می
 

 (436 - 447ص ، صنامهمصیبت)

 


