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 :پرسش درموردِ حاجت خواستن از خدا

 !راه دیگری گفتش که ای سرهنگِ

 وا روشن از چون شود بر من جهانْ

 از نکوتر چیز اگر آگاهمی
 

 ؟جایگاهآنگر رسم  ،زو چه خواهم 

 ؟ندانم تا چه خواهم من ازومی

 چون رسیدم من بدو، آن خواهمی.
 

 (273 - 273، صص منطق الطیر)   

***** 

 که از او بخواهیم، باید او را بخواهیم:ما به جای آنو  از خدا غیرِ خدا را خواستن کامالً نادرست است

 ای آگاه از او؟گفت: ای جاهل! نه

 است هْآگاهی بِ رد را درخواستِمَ

 م گر آگاهی از اوهمه عالَ در

 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

 ذرّه آشنای او شودذرّه

 کی به رَشْوَت بازگردد از درش؟
 

 (273، ص الطیرمنطق )   

***** 

 های واالیی است که مطلوبی جز خدا نداشتند:ابوعلی رودباری یک نمونه از انسان

 شهوتی تا چو اهلِ ،نیست برگم

 هم سرشت من در تو با جانِ عشقِ

 گر بسوزی همچو خاکستر مرا

 ینه کافر ،نه دین ،دانم راو من ت

 راو ت ،را دانمو ت ،را خواهمو من ت

 ییم تومن در همه عالَ حاجتِ

 !برآر ،ییمو ،شدهاین دل حاجتِ

 تیوَشْاندک رَه سر فروآرم ب 

 بهشت هن ،جامن نه دوزخ دانم این

 د جز تو کس دیگر مرایانبدر

 ذریگْاگر تو بُ ،ذرم من زینگْنَ

 راو را و هم جانم ت هم تو جانم

 ییوآن جهانم هم تو م،این جهان

 !ی برآریهو ،مه با من به ،سفَیک نَ
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 ی ز تویمن گر سرکشد مو جانِ
 

 «.ی ز تویهو ،ی ز من! هایربَجان بِ
 

 (273، ص منطق الطیر)   

***** 

 :ترس از دوزخ و شوق بهشت است ،شودانعی که پیش روی سالک سد میوترین مبزرگیکی از 

 !پاک دِوای داو :گفتتعالی حق

 نه بهشتستی مرا ،گر نه دوزخ

 گر نبودی هیچ نور و هیچ نار

 ظیمآن دارم عَ قاقِحْتِسْمن چو اِ

 دیدر پی بُ هجا و خوف نگر رَ

 دامسزد چون من خداوندم مُمی

 !دست باز کش از غیرْ :بنده را گو

 !ر هم فکند ،دوَهرچه آن جز ما بُ

 !در هم سوز تو ،چون شکستی پاک

 برفشانْ گهآن خاکستر همهاین

 ، تو را آید کنونچون چنین کردی
 

 !خاک شتِبندگانم را بگو کای مُ 

 بندگی کردن نه زشتستی مرا

 ؟نیستی با من شما را هیچ کار

 مید و بیمونه از ا ،پرستیدممی

 ؟دیپس شما را کار با من کی بُ

 دامدم مُکز میان جان پرستن

 !سترَپَقاق ما را میحْتِسْاِه پس ب

 !در هم شکن ،همش چون فکندی بر

 ،جمع کن خاکسترش یک روز تو

 نشانعِزّت بی تا شود از بادِ

 جویی ز خاکستر برونچه میآن
 

 (272، ص منطق الطیر)   

***** 

 های بهشتی و آنها را به هدف خود تبدیل کردن، نشانۀ رانده شدن از درگاه حق است:لذتتوجه به 

 لد و حور کردخُ را مشغولِو گر ت
 

 خویشت دور کرد ز آنتو یقین دان ک 
 

 (272، ص منطق الطیر)   

***** 
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 :و نیز

 ایاز آن قوم را حالی جواب داد

 انجمن آگه که شاهِ نیستی

 تا من ز شاه ،مادهد مشغولیمی

 جهان کِمُلْمن کند  مِکْحُه گر ب

 آن توانم کرد و بس ،هرچه گوید

 ؟او ک و کارِلْمُ من چه خواهم کرد
 

 صواب بس دورید از راهِ» :گفت 

 (272)ص اندازدم از خویشتندور می

 سپاه مشغولِ ،بازمانم دور

 من نگردم غایب از وی یک زمان

 سفَم یک نَلیک از او دوری نجویَ

 «.او د دیدارِوَمن بس بُ تِکَلْمُ
 

 (272 - 273، صص منطق الطیر)   

***** 

 یابیم:پایانِ خدا به خودمان را درمیبهشت و دوزخ است که ما تواناییِ درکِ مهرِ بیتنها پس از رها کردنِ 

 شناسوحق طالبیّ گر تو مردِ

 !ولضُفُالْ وای بُ ،تو هر شبی از بهرِ

 بی ادب یجای خود چو مرد تو ز

 این نیستی تو مردِ !ای دریغا

 دوَره بُدر تا بهشت و دوزخت 

 تمامی یین هر دو برون آا چون از

 راست نه این اصحاب جَنَّتگلشن ِ

 چو مردان این بدین ده، وآن بدآن!تو 

 تو دْرْرگذشتی فَبچون ز هر دو 
 

 ! ...موز از ایاسدرآبندگی کردن  

 ولزُاری نُبّجَ د از اوجِنکنمی

 ... روز و نه شب هن ،برنگیری گام

 این ر دردِوان گفت آخِتْبا که بِ

 ؟دوَتو زین راز کی آگه بُ جانِ

 آید ز شام تْاین دولت برونْ صبحِ

 باب راستلْاَالْذَوِی ن ویّلّکه عِنآز

 !آندنه ب بدین دِه،نه دل  !رذَدرگُ

 .تو مردْ تو باشی ،گر زنی باشی
 

 (273، ص منطق الطیر)   

***** 
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عاشقانه و های اعالی خداپرستیِ آورد، از نمونهرابعه، آن بانوی بلندهمت که سر به دنیا و عقبی فرودنمی

 خالصانه است:

 !رابعه گفتی که ای دانای راز

 !دوستان را آخرت ده بر دوام

 س شوملِفْوآخرت مُ ،گر ز دنیا

 سی از تو مرالِفْد این مُوَبس بُ

 گَرَمه سوی هر دو عالَم بِنْگر ب
 

 بساز!می دنیا دشمنان را کارِ 

 دامآزادم مُ کارکه من زین نزآ

 شوم ست مونِمَدَغمم گر یکمک

 م تو بسی از تو مرایکه دانآز

 کافرم ،جز تو هیچ خواهمهیا ب
 

 (273، ص منطق الطیر)   

***** 

 گیرد:هیچ کس جای او را نمیهای دنیا بدیل و جانشین دارند، اما خدا یگانه است و همۀ مطلوب

 دوَل او را بُکُ ،که او را هستهر

 نیز بود هست و خواهدهرچه بود و 

 نظیر یابی ،ی جز اویهرچه را جو
 

 دوَل او را بُپُ هفت دریا زیرِ 

 عزیز جز خداوندِ ،ل داردثْمِ

 زیرنظیر و ناگُم بییست داوا
 

 (273 - 273، صص منطق الطیر)   

***** 

 :و نیز

 جابحِالْ قِوْن فَفاق مِآ قِخالِ

 هر چیزی که هست اندر جهان :گفت

 ا مرالّاِ ،ضوَجمله را یابی عَ

 !بی من مباش ،د مراوَبْض نَوَچون عَ

 ن حلقه گیر!ای ،تو منم ناگزیرِ

 !بقای جان مخواه ،بی من ای،لحظه

 ،مبر خطاباپیغ دِوکرد با داو 

 ،خوب و زشت و آشکارا و نهان

 و نی همتا مرا ض یابیّوَعَ هن

 ش!ن مباکَجان، تو تو م جانِسَمن بَ

 یک نَفَس غافل مباش از ناگُزیر!

 !آن مخواه ،من پیشت آید چه جزهر
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 (273، ص منطق الطیر)   

***** 

 پرستی است:هر چیزی غیر از خدا بُت است؛ بنابراین خواستنِ چیزی یا کسی غیر از خدا به معنای بت

 زینی تو بر اود هرچ آن گُوَت بُبُ
 

 گر جان گزینی تو بر او ،کافری 
 

 (273، ص منطق الطیر)   

***** 

 :رسدهای مادی خود نیز میرا نخواهد، البته به مطلوبکسی که جز خدا 

 !سره ها که داری سر بتبُ اینکن شْبِ

 !دوست بسوز از شوقِ را تچون بُ سِفْنَ

 ستلَاَ شنیدستیجان  چون به گوشِ

 تو ،از پیش ،ستلَاَ دِهْعَ ایهبست

 قرار آوردی نخستچون بدو اِ

 کرده اِقرارِ اَلَست!ل به اوّای 

 تو میثاقْ ایچون در اوّل بسته

 !پس با او بساز ،ناگزیرت اوست
 

 افتی در به درچو بُت در پا نهتا  

 وهر فروریزد ز پوستجتا بسی 

 !گفتن مکن کوتاه دست «بلی»از 

 !از بلی سر در مکش زین بیش تو

 ؟آن کردن درست نکارِکی شود اِ

 !ستلَاَ نکارِپس به آخر کرده اِ

 ؟تو آخر عاقْ درچون توانی شد 

 !مباز ژک ،وفا کن ،فتیرُذْهرچه پَ
 

 (273، ص منطق الطیر)   

***** 

مانند. وصف هایی که به دیگران دارند، از سلوک به سوی سیمرغ بازمیها به سبب وابستگیبرخی از انسان

 حال این قبیل کسان از زبان بلبل چنین مطرح شده است: 

 مست شیدا درآمد مستِ بلبلِ

 عشق سرارِم شد اَتْبر من خَ: »گفت

 ... هستنه  و نیست نهعشق  وز کمالِ 

 ... عشق کنم تکرارِجملۀ شب می
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 من در نوبهار چون کند معشوقِ

 دلم ا اوب یخوش بپردازممن 

 معشوقم چو ناپیدا شود زبا

 که رازم درنیاید هریکینآز

 مقَرَغْتَسْل مُگُ من چنان در عشقِ

 ل سودا بس استگُ در سرم از عشقِ

 رد بلبلیآسیمرغ ن طاقتِ

 مرا دلدارِ صد برگْ دوَچون بُ
 

 ،م نثارر عالَبخویش  بویِ شکِمُ

 شکلماو مُ تِعَلْطَ برحل کنم 

 شوریده کم گویا شود بلبلِ

 شکیل بداند بیبلبل گُ رازِ

 مقَلَطْمُ وِحْخویش مَ کز وجودِ

 بس استعنا رَ م گلِلوبکه مَطْنآز

 لیگُ د عشقِوَبلبلی را بس بُ

 ؟مرا کارِ یبرگیبی کی بُوَد
 

 (333، ص منطق الطیر)   

***** 

عشق به موجودِ ناپایدار و فانی کار درستی نیست. باید معشوقِ  چنین است که پاسخِ هدهد به بهانۀ بلبل

 : آدمی جاودانه و باقی باشد. عشق به صورت درست نیست

 !صورت مانده بازه ای ب: »هدهدش گفت

 ل بسی خارت نهادروی گُ عشقِ

 جمالگل اگرچه هست بس صاحب

 ن زوال آرد پدیدآچیزی ک عشقِ

 کارت کشدخندۀ گل گرچه در 

 که گل هر نوبهار ؛گذر از گلدر
 

 !ی منازیعنارَ عشقِ دربیش از این  

 و و کارت نهادتکارگر شد بر 

 گیرد زوال ایهاو در هفت نِسْحُ

 ن مالل آرد پدیدآکامالن را 

 ،روز و شب در نالۀ زارت کشد

 !شرم دار نه در تو، ،خنددبر تو می
 

 (333، ص منطق الطیر)   

***** 

 خندد؛ چون دل بستن به موجود فانی حماقت است: خندد، بلکه بر او میگل در روی بلبل نمی

 !خبرای بی ،خندیدم آنمیبر تو   رنَهُدیدمت بس بیچون می»گفت: 
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 تو خندیدن رواست ویر و بر سر

 فت از پیشش چو دودر بگفت واین 
 

 «.لیک در روی تو خندین خطاست

 .بود آن هیچاصال همه  ،هرچه بود
 

 (337، ص منطق الطیر)   

***** 

 گوید: بستگی خود به دلداری زیبارو سخن می، یکی از مرغان از دلمنطق الطیردر بخش دیگری از 

 !بلند مرغِدیگری گفتش که ای 

 مرا در پیش کرد ،او آمد عشقِ

 مرا زنْروی او ره شد خیالِ

 یابم قرارس بی او نمیفَیک نَ

 در پس بُوَد در خونِ خویش ،چون دلم

 باید گرفتی در پیش میوادی

 رویخ آن ماهرُمن زمانی بی

 درمان درگذشت ارو وم از ددرد

 رِ من، ایمانِ من از عشقِ اوستکُفْ

 کس در این اندوهْگر ندارم من 

 دکنْـخاک و در خونم ف او در عشقِ

 رِ اوطاقت شدم در کامن چو بی

 ؟چون کنم ،قه در خونرْغَ ،همخاکِ را
 

 بندی مرا کرده است بنددل عشقِ 

 خویش کرد ود و کارِبُرْمن بِ عقلِ

 مرا تشی زد در همه خرمنْآو

 ن نگارآرم آید صبر کردن زفْکُ

 ؟سرگشته پیش راه چون گیرم منِ

 باید گرفتصد بال بر خویش می

 ؟جویچون توانم بود هرگز راه

 ر و ایمان درگذشتفْکار من از کُ

 آتشی در جان من از عشقِ اوست

 بس او اندوهْ مم در عشقِدَهم

 دکنْـاو از پرده بیرونم ف زلفِ

 او کیبم از دیدارِشْس نَفَیک نَ

 ؟اکنون چون کنم ،ستا حال من این
 

 (223، ص منطق الطیر)   

***** 

پاسخ هدهد به این پرنده این است که معشوق تو دارای زیبایی صوری است و زیباییِ صوری پایدار نیست. 

 گذارد: رود و تو را غمگین و تنها بر جای میزیبایی صورت از بین می
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 ه!صورت ماند ای در بندِ :گفت

 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 
 

 ه!ت ماندرَودُپای تا سر در کُ 

 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
 

 (223 - 222، صص منطق الطیر)   

***** 

. شخصی دردمند دوستی با موجودات فناپذیر و میرا درواقع گرفتار کردن خود در دریای رنج و اندوه است

 گوید: یاری انتخاب کن که هرگز نمیرد: آید و شبلی به او میو غمگین نزد شبلی می

 تسْینْا خویش ازدلت بیچون » :شیخ گفتا

 تو !اری ای ،زیندوستی دیگر گُ

 صان آورَدنُقْدوستی کز مرگ 

 التَبْصورت مُ که شد در عشقِهر

 دست زودش آن صورت شود بیرون ز
 

 تسْینْا سزایت بیش از این چه غم باشد؟ 

 نمیری زار تو ، تانمیرد اوک

 دجان آورَ او غمِ دوستیِّ

 هم از آن صورت فتد در صد بال

 «.خون نشست کند در حیرتاو از آن  و
 

 (222، ص منطق الطیر)   
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***** 

های ارزشمند خدا بیندیشیم دائماً باید به نعمتهای خدا پر کرده است و ما ها و لطفتمام هستی را موهبت

 ایم: بدانیم از چه موجود زیبا و لطیف و بزرگواری دور افتادههای او را به خود یادآوری کنیم، تا و بزرگواری

 روزبازاری چنین آراسته

 ستا رت گوهریمْعُ انفاسِ س زفَهر نَ

 های اوستاز قدم تا فرق نعمت

 ایهتا بدانی کز که دور افتاد

 و ناز زّدر صد عِ هرا پروردو حق ت
 

 خاستهبرخویش را تو زیان ِ 

 ستا رهبری ون ۀسوی حق هر ذرّ

 !های دوستبر خویش نعمت دِهرضه عَ

 ایهبور افتادی بس صَیدر جدا

 .غیری مانده بازه نادانی ب تو ز
 

 (222 - 223، صص الطیرمنطق )   

***** 

« ر تابستان بادۀ کهن خوردن با اژدهاد»عطار طبقِ سخنِ شگرف و ژرفِ حلّاج، ارتباطِ عاشقانه با خدا را به 

 : مانند کند. متنِ عربیِ سخنِ حالج و ترجمۀ فارسی آن چنین است

 الحیفِ نَمِ ئٍلی شإ منسوبٍ ندیمی غیرُ

 یفِو السَّ طعِالنَّدعا بِ ،الکأسَ ا دارتِمّلَفَ
 

 یفِالضَّبِ یفِالضَّ ما یشرب کفعلِ سقانی مثلَ 

 یفِالصَّبِ ینِنّالتِّ معَ احَالرّ بُشرَن یَکذا مَ
 

به مهمانِ خود که مهمانی چنان به من نوشاند شرابی او .منسوب نیستبه هیچ ستمی من  حریفِ»ترجمه: 

در  ،سزای کسی که با اژدها استچنین آری،  .نطع خواست شمشیر و ،گذشتچون دوری چند  باده دهد.

  .«دخورَبکهنه  بادۀ تابستانِ،

***** 

 : منظوم سخن حالج از عطارترجمۀ 

 !ی یافتهای در اوّل آشنای

 !تمام هْحقیقی نِ پای در عشقِ
 

 ،ی یافتهیر از غفلت جداوآخِ 

 !نوش کن با اژدها مردانه جام
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 (223 ، صمنطق الطیر)   

 


