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مزاجی خود است. این ترس از مطرح شده است، ترس از دمدمی منطق الطیرهایی که در یکی دیگر از ترس

 ها چنین مطرح شده است: زبان یکی از پرنده

 گوهرمثنَّخَمُ» :دیگری گفتش

 گاه مست ،گاه زاهد ،دمنْگاه رِ

 دکنَـسم در خرابات اففْگاه نَ

 دیو از رهم م،گرنْتا بِ ،درَگه بَ]

 ههر دو حیران ماند من میانِ
 

 دیگرم شاخِ هر زمانی مرغِ 

 نیست و هستگاهی و گاه هست و نیست 

 دکنَـناجات افگاه جانم در مُ

 [ناگهم گه فرشته با ره آید

 ؟«هزندان ماند و کنم در چاهچون 
 

 (713، ص منطق الطیر)   

***** 

اند. کسی که همیشه یك حالت داشته باشد، گونهها اینپاسخ عطار به این موضوع این است که همۀ انسان

 وجود ندارد. اگر همۀ مردم از آغاز خوب و پاك بودند، دیگر نیازی به پیامبران نبود:

 هر کسیر این بُوَد د : باری،گفت

 نخست گر همه کس پاك بودی از
 

 د کسیوَبْصفت نَیك که مردِنآز 

 ؟ت درستثَعْانبیا را کی شدی بِ
 

 (713، ص منطق الطیر)   

***** 

حضرت یعقوب که افتادن یوسف در چاهی، در کنعان، را ندید، ولی بوی پیراهن او را از مصر استشمام 

 گوید: کرد. آنگاه سعدی، از زبان حضرت یعقوب، می

 بگفت: احوال ما برق جهان است

 گهی بر طارم اعلی نشینیم

 اگر درویش در حالی بماندی
 

 دَمی پیدا و دیگر دم نهان است 

 پای خود نبینیمگهی بر پشت 

 سر دست از دو عالم برفشاندی
 

 (37، چاپ دکتر مظاهر مصفا، ص کلّیّات سعدی)
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***** 

 حالت در و دارند یاسستی و نشاط و ادبار و اقبال هادل: »فرمایندمیها دربارۀ اقبال و ادبار دل رضا امام

 و برگیرید را آنها اقبال هنگام در روازاین شوند؛می ملول و ناتوان ادبار حالت در ولی فهمند،می و بینندمی اقبال

 .(223-22۸  صص /۸ ج ،الحكمه میزان) «سازید رهایشان خود حال به ادبار زمان در

***** 

شود و مزاجی او کاسته میاگر کسی درست و دقیق به وظایف خود عمل کند، به تدریج از این دمدمی

 کند:میشخص به یك نوع ثبات روانی دست پیدا 

 بستگید در طاعتت دلوَچون بُ

 ری سرکشیمْعُ کُرّهد نَکْتا که نَ

 !غفلت جای تو ای تنورستانِ

 ستا دل سرارِرف اَگَنْچون شَ اشكِ

 ریوَرْسگ را پَ سِفْدایم نَ چون تو
 

 صد آهستگیه ب ییبا صالح آ 

 آرام و خوشیه د بهَدْنَ تن فرو

 سر تا پای تو لوبِطْمَ ایگِرده

 ستا دل زنگارِ ؟خوردن چیستسیر 

 .گوهریثنَّخَید از مُآهکم ن
 

 (713، ص منطق الطیر)   

***** 

های بزرگ زندگی هر سالکی، ترس از نفس اماره است. این ترس از زبان یکی از یکی دیگر از ترس

 پرندگان چنین مطرح شده است:

 سم دشمن استفْدیگری گفتش که نَ

 مرَبَسگ هرگز نشد فرمان سِفْنَ

 آشنا شد گرگ در صحرا مرا

 وفاام زین بیجایب ماندهدر عَ
 

 هزن استرَهمره که روم ره؛ زآنچون  

 ؟مرَندانم تا ز دستش جان بَ نم

 نا مراعْرَ این سگِ یستشنا نآ و

 ؟اوفتد در آشناتا چرا می
 

 (713، ص منطق الطیر)   

***** 
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 م:سازیمی سپری غفلت و جهل با را خود عمر که است آن م،کنی رام را نفستوانیم نمی اینکه علت

 والت کرده خوشای سگ در جَ :گفت

 ر استوَعْل 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 بمْچنین عُبا 

 ستا ر غافلیل تا به آخِچون ز اوّ

 بنده دارد در جهان این سگ بسی

 بودن ناخوش است ،سبا وجودِ نَفْ

 گه به دوزخ در سَعیرِ شهوت است

 پذیرحق زآن خوش است و دلدوزخ اَلْ

 د از غم همیرْمُصدهزاران دل بِ
 

 همچو خاکی پایمالت کرده خوش 

 ل و هم کافر استهِهم سگ و هم کا

 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

 ؟سگ کند آخر کسی بندگیِّ

 ست دوزخی پُر آتش استکه نَفْزآن

 وَت استهَریرِ نَخْگاه در وی زَمْ

 هَریرکاو دو مغز است: آتش است و زَمْ

 .میمیرد دَکافر نمی وین سگِ
 

 (723، ص منطق الطیر)   

***** 

 نفس اهل عبرت گرفتن نیست و پیوسته در پی شهوات و لذات خود است:

 ری درازمْن عُکَیافت مردی گور

 غاكکندی در مَ ری گورمْعُ تا چو

 حال بِسْب حَایجاین دیدم عَ» :گفت

 درْمُدن دید و یك ساعت نَنْگور کَ
 

 ،لی گفتش که چیزی گوی بازیسا 

 ؟خاك ای در زیرِجایب دیدهچه عَ

 ،سم همی هفتاد سالفْنَ کاین سگِ

 «.درْبُیك طاعت نَ م فرمانِمَیك دَ
 

 (723، ص منطق الطیر)   
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***** 

 اند:های دنیا کسانی هستند که از شر نفس خود رهایی یافتهانسان به نظر عطار برترین

 کافریم سِفْنَ مِکْما همه در حُ

 نافرمان چنین سِفْاست این نَ یکافر

 س از دو راهفْرد این نَیگد میدَچون مَ

 قیمکت آمد مُلِمْمَ دل سوارِ

 تازد سوارمیاسب چندانی که 

 جانان گرفت هرچه دل از حضرتِ

 ه مردی کرد بندسگ را ب هرکه این

 خویش کرد زبونِ که این سگ راهر

 گران یبند نهدهرکه این سگ را 
 

 ریموَرْپَ خویش کافر در درونِ 

 ؟آسان چنین او کی بُوَد شتنِکُ

 ب باشد اگر گردد تباهجَس عَب

 سگ او را ندیم سِفْروز و شب این نَ

 ود سگ در شکاردمیبر برِ او 

 چندان گرفتس از دل نیز هم فْنَ

 م شیر آرد در کمنددر دو عالَ

 د هیچ مردبش درنیاکفش ردِگَ

 .دیگران او بهتر ز خونِ خاكِ
 

 (721، ص منطق الطیر)   

***** 

کند. شاه واقعی آن است که بر از نظر عطار شاه واقعی کسی نیست که بر سرزمینی پهناور حکومت می

 خود سلطه دارد:

 نیستگرچه ما را خودستودن راه 

 چون من یکی ،شد واجبم لیك چون

 ناخته استشْدین نَ که جانت ذوقِنآز

 !ای امیر ،گهی بر تو نشستهنآو

 ت افسار کرده روز و شبرَبر سَ

 !کسای هیچ ،راو هرچه فرماید ت

 ناختمشْدین بِ رِّلیك چون من سِ

 شستم بر اونْبِ ،سفْم شد نَرَچون خَ

 ،آگاه نیست ،که او خود را ستودنآک 

 شکیز چون تو صد هزاران بی هْبِ

 تو از تو خری برساخته است سِفْنَ

 او اسیر بارِ تو شده در زیرِ

 فتاده در طلب او امرِه تو ب

 کام و ناکام آن توانی کرد و بس

 خود ساختم خرِ همسگ را  سِفْنَ

 بر او من هستم ،ستوسگ بر ت سِفْنَ
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 گردد سوارمن بر تو می چون خرِ
 

 هزاربهتر ز چون تو صدچون منی 
 

 (721، ص منطق الطیر)   

***** 

از نظر موالنا هم هرکس که امیر نفس خود باشد، شاه است حتی اگر در لباس بندگان باشد و هرکس اسیر 

 نفس خود باشد، بنده است حتی اگر از جالل و جبروت شاهی برخوردار باشد:

            :نگفت شاهى شیخ را اندر سخُ

 را            و ید مر تآشرم ن !اى شه» :گفت 

 رده دارم و ایشان حقیمن دو بن

            «.ت استلَّن زَآ ؟اندآن دو چه: »گفت شه

 شاه آن دان کاو ز شاهى فارغ است            

اوست             مخزن آن دارد که مخزن ذاتِ

 وش            لقمان به ظاهر خواجه ۀخواج
 

 «!شش ز من درخواست کنچیزى از بخ» 

 !زین برتر آ ،که چنین گویى مرا

 «.ند و امیراوآن دو بر تو حاکمان

 «.آن یك خشم و دیگر شهوت است: »گفت

 مه و خورشید نورش بازغ است بى

 هستى او دارد که با هستى عدوست

 اشدر حقیقت بنده، لقمان خواجه
 

 (. 1341 - 1331/ 2، د مثنوی)

***** 

تدریج و آهسته رخ آییم که نفس تمام وجود ما را تسخیر کرده است. این اتفاق بهبه خودمان می زمانی ما

 شود:دهد و انسان متوجه وخامت اوضاع نمیمی

 ت خوشیسَفْنَ سگِ ای گرفته بر

 درْبُشهوت بِ تو آن آتشِ آبِ

 گوش دیده و کریِّ گیِّتیر

 رندکاین و صد چندین سپاه و لش

 رسدر میکپیوسته لشروز و شب 

 ی سپاهیچون درآمد از همه سو

 افکنده ز شهوت آتشیتو  در 

 درْبُت بِوَّاز دلت نور و ز تن قُ

 ،هوش فِعْعقل و ضَ صانِقْپیری و نُ

 ل را چاکرندجَاَ سر میرِه سر ب

 رسددرمیمیرِ ما یعنی از پس 

 ت ز راهسَفْو هم نَ یّتو بازافت هم
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 سگ درساختی سِفْخوشی با نَخوش

 او آمدی تِرَشْعِ بستِپای
 

 ختیبرساهم ه تی با او برَشْعِ

 او آمدی درتِقُ زیردستِ
 

 (722، ص منطق الطیر)   

***** 

شود که ما هیچ دست اگر شرایطی که فرعون در آن قرار داشت، برای ما فراهم بیاید، آن وقت معلوم می

 کمی از هیچ فرعونی نداریم:

 ایافتادهتو ز نفس سگ پلید 

 نیست یك ساعت چو فرعونت شکست

 تو به فرعونی چو مصر جامعی

 ای مردارخوارعبد بطن و فرجی، 

 ایآن سگ دوزخ که تو بشنوده

 خورداین سگ دوزخ که آتش می

 باش تا فردا سگ نفس و منیت

 دشمن توست این سگ و از سگ بتر

 نفس را قوت از پی دل ده مدام

 قوت کی باشد حرامی گر خوری
 

 ایدر نجاست ناپدید افتاده 

 گر نداری مصر، فرعونیت هست

 یار فرعونی که هامان طالعی

 هارالنّ الُلیلی و بطّالّ جیفةُ

 ایاست و تو خوش آسودهدر تو خفته

 خورددهی، خوش میهرچه او را می

 سر ز دوزخ برکند در دشمنیت

 خبر!چند سگ را پروری، ای بی

 تا نگردد قوت تو بر تو حرام

 همچو مردان خور طعامی، گر خوری
 

 (722، ص منطق الطیر)   

***** 

 «: سگِ نفس»داستان حالج و 

منصور حالج از کشمیر  .نان خوردنه اصحاب خویش به سفره نشسته بود با ب]ابوعبداهلل تروغبدی[ یك بار »

ه آید و ببدن صفت میجوانی »شیخ اصحاب را گفت:  .ی سیاه پوشیده و دو سگ سیاه در دستیآمد قبامی

 .آمد و دو سگ سیاه بر دستاصحاب برفتند و او را دیدندی می «.که کار او عظیم است ؛باید رفتاستقبال می
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در سفره  جای خویش بدوداد تا درآمد و سگان را با خود ،شیخ چون او را بدید .چنان روی به شیخ نهادهم

شیخ نظارۀ او  .هیچ نتوانستند گفتن ،و جای خویش بدو دادچون اصحاب دیدند که استقبال او فرمود  .نشاند

ه شیخ ب ،پس چون نان بخورد و برفت .کردندداد و اصحاب انکار میخورد و به سگان مینان می کرد تا اومی

این چه حالت بود که سگ را بر جای بنشانیدی و ما  !شیخا» :اصحاب گفتند ،چون بازگردید .وداع او برخاست

از پی او  ،این سگ نفس او بود»شیخ گفت:  ؟«قبال چنین کسی فرستادی که جمله سفره از نماز ببرداسته را ب

تابع د از کسی که مُوَپس فرق بُ ؛دویمدر درون مانده است و ما از پی او می دوید از بیرون مانده و سگ مامی

این بتر از آن  .و بر شما پوشیده استتوانست دیدن سگ او ظاهر می .دوَتابع وی بُتا کسی که سگ مُ ،دوَسگ بُ

 .(3۸3 ص چاپ دکتر استعالمی، ،االولیاء ۀتذکر) «هزار بار

***** 

های مهم، به ویژه در جوامع دینی، ترس از ابلیس است. این موضوع از زبان یکی از پرندگان یکی از ترس

 چنین مطرح شده است: 

 روردیگری گفتش که ابلیس از غُ

 زوره آیم بمن چو با او برنمی

 ؟چون کنم کز وی نجاتی باشدم
 

 ورضُحُ زند وقتِراه بر من می 

 افتاد شور آن نِبْدر دلم از غَ

 ؟معنی حیاتی باشدم وز میِ
 

 (722، ص منطق الطیر)   

***** 

 آورد:تواند کاری بکند. این نفس ماست که زمینه را برای تسلط شیطان بر ما فراهم میشیطان به تنهایی نمی

 سگ سِفْاین نَ پیشِ تو استتا  :گفت

 ستوت بیسِلْابلیس از تَ ۀوِشْعِ

 گر کنی یك آرزوی خود تمام

 ا که زندان آمده استدنی لخنِگُ

 !او کوتاه دار دست از اِقطاعِ
 

 گتَه ریزد بگْت ابلیس بُرَاز بَ 

 ستوت یك آرزو ابلیسِدر تو یك

 الموالسَّ ،در تو صد ابلیس زاید

 شیطان آمده است عِاقطسر اِه سر ب

 را با تو کار کستا نباشد هیچ 
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 (722 - 727، صص منطق الطیر)   

***** 

 کند:شود، شیطان ناگزیر به او حمله میدنیا مُلك شیطان است اگر کسی وارد ملك او 

 عزیز ای جوامردِ» :مرد گفتش

 رده بودکی بود از تو و آزُتَشْمُ

 من است قطاعِدنیا جمله اِ :گفت

 !راه کن مِزْبگو او را که عَتو 

 کنم آهنگ سختمن بدینش می

 قطاعم تمامکه بیرون شد ز اِهر
 

 ،پیش از این ابلیس نیز ه بُدآمد 

 تو بر سر کرده بود مِلْخاك از ظُ

 دشمن است که دنیاآن ست،من نی مردِ

 !دست از دنیای من کوتاه کن

 که در دنیای من زد چنگ سختنآز

 «.الموالسَّ ،نیست با او هیچ کارم
 

 (727، ص منطق الطیر)   

***** 

 تا دست از دنیا برنداریم، از شرّ شیطان رهایی نداریم:  

 الحولیت نیست د ورْدیوت از ره بُ

 دنیا گرفتار آمدی در غمِ

 ۀ دریای آز!قرْای ز غفلت غَ

 تیَزِعْتَ م در لباسِدو عالَهر

 درْبُایمانت بِ دنیا ذوقِ بِّحُ

 حرص و آز آشیانِ ؟چیست دنیا

 ذاشته، بُگْگاه قارون کرده قی

 او نامِ «الشِیْ»حق تعالی کرده 

 ؟راو این دنیای دون تا کی ت رنجِ

 تو بمانده روز و شب حیران و مست

 دوَبُگم  یْه الشِهرکه در یك ذرّ

 جز قولیت نیستهب اناز مسلمان 

 ... ردار آمدیکه مُ ؛تقَرْخاك بر فَ

 ؟مانی تو بازندانی کز چه میمی

 تیَصِعْبارند و تو در مَاشك می

 درْبُتو جانت بِ آرزو و آزِ

 وز نمرود باز ،مانده از فرعون

 ت داشتهدّشِه ادش بدّگاه شَ

 او در دامِ به جان آویختهتو 

 راو ت ای نابوده زین الشِیْهالش

 دست ئزین الشِ هتا دهد یك ذرّ

 ؟دوَبُد ممکن که او مردم وَکی بُ
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 دم سَست در الشئبُگْکه را هر

 کاری همهبی ؟دنیا چیست کارِ

 افروخته هست دنیا آتشِ

 سوزنده تیز د این آتشِچون شو

 این آتش بدوز! همچو شیران چشم از
 

 کم باره از الشئد صدوَاو بُ

 گرفتاری همه ؟کاریچیست بی

 هر زمان خلقی دگر را سوخته

 ریزو گیری گُا گر از ،شیرمردی

 !ین آتش بسوزورنه چون پروانه ز
 

 (727 - 723، صص منطق الطیر)   

***** 

 در میان ناز و نعمت و حشمت و مکنت، جایی برای آرامش و فراغت نیست:

 روی ك و مالْلْتا نگردانی ز مِ

 ساعت بگردان از همه اینروی 
 

 روی مایدت این حالْنْس نَفَیك نَ 

 تا شوی فارغ چو مردان از همه
 

 (723، ص منطق الطیر)   

***** 

 : کندمی اشاره گراندرمانروان میان در نادرست باور یك به مرگ اضطرابِ دربارۀ یالوم

 بلکه نیست، مرگ از اضطراب مرگ آشکارِ اضطرابِ که کنندمی فکر اشتباه به اغلب گراندرمانروان»

 (. 23 ص ،نگریستن خورشید به خیره) «دیگر مشکالت برای است نقابی

***** 

. در منطق دارند ریشه مرگ از ترس در نیز او هایترس بقیۀ و است مرگ از ترس آدمی، ترس ترینمهم

 :بینیم که یکی از پرندگان با همین ترس دست به گریبان استالطیر نیز می

 ترسم ز مرگدیگری گفتش که می

 ترسد دلماین چنین کز مرگ می

 گر منم میرِ اَجَل با کار و بار

 برگ دور است و من بی زاد و وادیِ 

 تین منزلمجان برآید در نخس

 ارچون اَجَل آید، بمیرم زارو
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 ل یك تیغ دستجَاز اَ اود خورْکه هر

 ای دریغا کز جهانی دست و تیغ
 

 شکست دستشهم  تیغ وهم قلم شد 

 !ای دریغ ،جز دریغی نیست در دست
 

 (774، ص منطق الطیر)   

***** 

دهد و ترس آن را از بین فهمِ فناپذیری دنیا، مرگ را امری طبیعی جلوه میدرك قطعیت و حتمیت مرگ و 

 برد:می

 !ناتوان ای ضعیفِ :هدهدش گفت

 ر هم ساختهداستخوانی چند 

 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 پاك آمدی ،تو اگر آلوده

 ق دردرْم تا فَدَآب از قَ ۀقطر

 دهی ری در جهان فرمانمْگر تو عُ
 

 ؟د مشتی استخوانچند خواهی مانْ 

 داختهگْدر استخوان بُ او مغزِ

 ؟مدَ کی زتا  ،مهست باقی از دو دَ

 ؟درْباد بُ ،چه بودش خاك و هره شد ب

 اندردنت آوردههم برای بُ

 خون ق این طشت هر شب غرقِفَوز شَ

 او د در طشتِرَبُاین همه سر می

 آبی که با خاك آمدی ۀقطر

 ؟کرد با دریا نبرد ندکی توا

 .زاری جان دهیه هم ب ،هم بسوزی
 

 (774، ص منطق الطیر)   

***** 

 میریم:هر قدر هم عمر ما طوالنی باشد، سرانجام می

 بسیارت دهند رِمْس عُنُقْگر چو قُ

 سرگشته در سالی هزار سِنُقْقُ]

 ناله و در درد بود ها درسال

 هم بسی کارت دهند ،هم بمیری 

 [صد تنه بر خویشتن نالید زار

 فرد بود یفرد ،فتی جُب ،دلَی وَب
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 در همه آفاق پیوندی نداشت

 مـرش اَجَل چون داد داداالْرُآخِ

 لجَاَ که از چنگِتا بدانی تو 

 مرگ نیست در همه آفاق کس بی

 ستم امرگ اگرچه بس درشت و ظال

 گرچه ما را کار بسیار اوفتاد
 

 و فرزندی نداشت فتیّجُ تِنَحْمِ

 خاکسترش بر باد داد آمد و

 ؟لیَاز حِ جان، چندد رْنخواهد بُ کس

 جایب بین که کس را برگ نیستوین عَ

 ستا گردنان را نرم کردن الزم

 .اوفتادتر از جمله این کار سخت
 

 (774 - 773، ص منطق الطیر)   

***** 

 زند:مرگ بسیار سخت و تلخ است و آتش در همۀ آزها و آرزوهای انسان می

 ایمردن زادهمُ ما همه از بهرِ

 نگین داشت در زیرِ عالَمکه آن

 که در چرخِ فلك نیزه بسودوآن

 اندجمله در زیرِ زمین بر خُفته

 کِل استگر تا چه راهی مُشْمرگ بِنْ

 گر بُوَد از تلخیِ مرگت خبر
 

 ایمهادهنْدل بِو د جان نخواهد مانْ 

 زمین این زمان شد توتیا زیرِ

 د ناچیز زودحَلَ خاكِ گشت در

 (77۸اند)ص بَل نَخُفته، کاین همه آشُفته

 اندر این ره گورش اوّل منزل استکه

 جانِ شیرینت شود زیر و زبر
 

 (77۸ - 773، صص منطق الطیر)   

***** 

ترین کار حاالکه گریز و گزیری از مرگ نیست، بهتر است عمر خود را با ترسیدن از آن تباه نکنیم. درست

 ایم، تالش کنیم و خود را بشناسیم و پی به رازهای هستی ببریم:این است که تا زنده

 !جویراز ای ای،هخویش را گم کرد

 تو گر نیابی زنده خود را بازْ

 را از خود خبرو ی تشیارهُ به هن

 !ویج ازر ،ت جان برآیدهپیش از آن ک 

 ؟تو کی شناسی رازْ ،چون بمیری

 وجودت هیچ اثر مردن ازه ب هن
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 رده گم شدهمُ ،ردهزنده پی نابُ

 صدهزاران پرده آن درویش را
 

 لیك نامردم شده ،زاده مردم

 ؟پس چگونه بازیابد خویش را
 

 (773، ص منطق الطیر)   

***** 

درواقع ترسند، که از مرگ میرو آنانکند؛ ازاینمرگ درواقع گوهر وجود انسان را هویدا می نظر موالنااز 

 :رو شدن با حقیقت خود بیم دارندهراسند و از روبهاز آشکار شدنِ درون خود می

                      اوست همرنگِ پسر! اى یك، هر مرگِ

                      است رنگىخوش را آیینه تُرك پیشِ

                   فرار اندر مرگ ز ترسىمى که آن

                      مرگ رخسارِ نه توست، زشتِ روىِ

                      است بد ار است، نکوى ار است، رُسته تو از

 اىکِشته خود اى،خسته خارى به گر
 

 دوست دوستْ بر و دشمن دشمنْ پیشِ 

 است زنگى هم آینه زنگى پیشِ

 دار! هوش جان، اى ترسانى، خود ز آن

 برگ مرگْ و درخت همچون تو جان

 است خود از ضمیرت هر خوش و ناخوش

 اىرِشته خود قَز دَرى، و حریر ور
 

 (7373 – 7333/ 7 ، دمثنوی)   

***** 

هراسند، بلکه عاشقانه آن را دوست نمیدانند و از آن عارفان و مؤمنانِ واقعی نه تنها مرگ را نابودی نمی

 :روندکوبی به پیشواز آن میدارند و با رقص و پای

                      من که کشتن از تهدید مکن تو

                      است مُردنى زمانى هر را عاشقان

                    هُدى جانِ از دارد جان صد دو او

                    بها دَه ستانَد را جان یکى هر

                   رودوست آن من خون بریزد گر 

                      است زندگى در من مرگ آزمودم

 خویشتن خونِ به زارم تشنۀ 

 نیست نوع یك خود عُشّاق مردنِ

 فدى دَم هر کندمى را صد دو وآن

 «أمْثَالِها عَشْرَهُ»خوان: نُبى از

 او بر برافشانم جان کوبانپاى

 است پایندگى زندگى، زین رَهَم چون
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 ثِقات! یَا اُقْتُلُونِی، اُقْتُلُونِی
 

 حَیات فِی حَیاتاً قَتْلِی فِی إنَّ
 

 (7۸77 – 7۸73/ 7 د ،یمثنو)   

***** 

 :نگاه عاشقانۀ موالنا به مرگ

 چون شکر است مردن ،تانیسمیچون جان تو 

 حق را زیرا خلیلِ !ق رابَبردار این طَ

 زادن وآن سر نشانِ ،ردنمُ این سر نشانِ

 !ن جهان شوآرقصان بد !ذار جسم و جان شوبگْ

 ه چرخ گشت خاکشنُ !پاکش به ذاتِ ،واهلل

 جان است جان سپردن ؟از جان چرا گریزیم

 کنسْدر گلشن است مَ ،ستیچون زین قفص برَ

 دسوی خودت کشانَ، دچون حق تو را بخوانَ

 درآمد ،در آینه ،تنَسْست و حُامرگ آینه 

 من است مرگتؤهم م ،و شیرین منیّؤگر م

 چنان است اتهآیین ،و خوبی گر یوسفیّ

 چون خضر جاودانی ،زبانیکه خوش !شخامُ
 

 تر است مردنشیرین ،شیرین ز جانِ ،با تو 

 گر آذر است مردن ،حیوان باغ است و آبِ

 1است مردن رسزین  هن ،ی نمیردسک سر زآن

 شور و شر است مردن ،حالی ،گرچها !ریزمگْ

 ن حلواگر است مردنچوهم ،وصل با قندِ

 زر است مردن کانِ ؟وز کان چرا گریزیم

 چون گوهر است مردن ،چون این صدف شکستی

 چون کوثر است مردن ،ت است رفتنچون جنّ

 ر است مردنظَنْخوش مَ :آیینه بربگوید

 هم کافر است مردن ،و تلخی ور کافریّ

 ر است مردنطَضْهم مُ ،در آن نمایش ورنه

 کور و کر است مردن ،زندگانی کز آبِ
 

 (2373، چاپ استاد فروزانفر، غزل، کلیات شمس)   

 

                                                           
 است و بر اساس نسخۀ قونیه تصحیح شد.« زآن سرکشی نمیرد، نی، زین مراست مردن»استاد فروزانفر، در نسخۀ  - 1


