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 متشهجلسۀ در  هانقل قول
 

 موانع سلوک معنوی در منطق الطّیر 

 (و ممدات سلوک، بخش نخست ومسها، بخش )ترس

 

 ایرج شهبازی

 

 0011ماه سوم اسفند
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 به آن اشاره شده است، ترس از اندوه و افسردگی است: منطق الطیرهای عجیبی که در یکی از ترس

 !اعتقادنیکدیگری گفتش که ای 

 امدر غم بوده م کهمرجملۀ ع

 ستا ن غمر خونِ من چندابر دل پُ

 امماً حیران و عاجز بودهیدا

 من ام زین جمله غم در خویشْمانده

 غمم یچندین گر نبودی نقدِ

 ؟چون کنم ،رخوندل هست پُچون لیک 
 

 رادمن بر مُ م ازدَبرنیامد یک 

 امم بودهکوی عالَ دِنْمَتَسْمُ

 ستا در ماتمای هکز غمم هر ذرّ

 امگر شاد هرگز بوده ،کافرم

 ؟من سری چون راه گیرم پیشْ رب

 ممرَّزین سفر بودی دلی بس خُ

 ؟اکنون چون کنم جمله،گفتم  با تو
 

 (043، ص منطق الطیر)   

***** 

گذرند؛ بنابراین به هیچ وجه های آن به سرعت میها و ناخوشیدنیا فانی و زودگذر است و همۀ خوشی

 نباید به چیزی وابسته شویم و از حالتی که در آنیم، بیمی داشته باشیم:

 !شیدا آمده ای مغرورِ :فتگ

 این جهان رادِو مُ رادیّنامُ

 ذردگْبُس میفَنَ هرچه آن در یک

 !ذر تو نیزگْبُ ،درَذَگْبُچون جهان می

 که هرچیزی که آن پاینده نیستنآز
 

 !سودا آمده قِرْپای تا سر غَ 

 ذرد در یک زمانگْبُ ،نبیجُبِتا 

 درَذَگْبُمی یک نَفَسر بی آن مْعُ

 گر تو نیز!مَنْ او گیر و بدو رکِتَ

 زنده نیستدل ،که دل بندد در اوهر
 

 (043، ص منطق الطیر)   

***** 

 ها در دامیابیها وابسته نشویم، به سبب کامها و لذتشود به شادیدرک عمیق ناپایداری دنیا باعث می

 گین نشویم:ها بیش از حد ناراحت و اندوهها و سختیغرور نیفتیم و بر اثر رنج

 ستا ماگر صد عالَ ،جو ارزدنیم  ستا مدَ را پایداری یک هرچه آن
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 لی که نیستصْوَ هساعتیک از پیِ

 رادی سرفرازگر تو هستی از مُ

 رادی تیره حالت از نامُدَور شُ
 

 ؟م بنیاد بر اصلی که نیستنهچون 

 !س چندین منازفَنَ یک رادِاز مُ

 !منال ،می باشدچون دَ ،رادینامُ
 

 (043، ص منطق الطیر)   

***** 

 :اند؛ بالها نیز عین احسان خدا هستندها و دردهای خدا عین گنجرنج

 ر زارییگ ،گر تو را رنجی رسد

 چه آن بر انبیا رفت از بالآن

 ودنمرا رنجی و چه در صورت تآن
 

 از خواریی هن ،ستوت زِِّعِ آن ز 

 کربال ازد نشان هَدْکس نَهیچ

 ودنمدر صفت بیننده را گنجی 
 

 (043، ص منطق الطیر)   

***** 

روند، سر از رنج ای ساخته است که کسانی که دنبال راحتی میکار خدا وارونه است. او جهان را به گونه

 رسند:میپذیرند، به راحتی آورند و کسانی که رنج را میدرمی

 ت بساس او رنج در راهِ گر تو را

 افتاده است یکار او بس پشت و رو
 

 است بس گنج دان که آنمییقین  تو 

 است هادهبِنْچون چنین  ؟چون کنی تو
 

 (043 - 043، صص منطق الطیر)   

***** 

به مراتب بیشتر از های خدا ها و عنایتبیند که نعمتهر کس صادقانه به زندگی خود نگاه کند، آشکارا می

 هاست:ها و سختیرنج

 تیرسد در هر دمصد عنایت می

 او می نیاری یاد از احسانِ

 تیعالم و بِرِّشحسان هست از اِ 

 او اندکی رنج آنِ برنداری
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 ؟دوستی این کجا باشد نشانِ
 

 پای تا سر پوستی !مغزاتیره
 

 (043، ص منطق الطیر)   

***** 

بینیم و به خاطر چند اتفاق ناخوشایند ما این همه لطف و نعمت خدا را نمی وفایی است کهناسپاسی و بی

 شویم:غمگین و مضطرب می

 !ای شهریار» :آن رهی با شاه گفت

  ایهمیو آمدگر ز دستت تلخ 

 دیمم گنجی رسچون ز دستت هر دَ

 تو نعمت پستِ چون شدم در زیرِ
 

 فه دیدم صد هزارحْز دستت تُ چون 

  ایهانم شیوند باز دادن را

 ؟دییک تلخی مرا رنجی رسه کی ب

 ؟«تو تلخی کند از دستِمرا کی 
 

 (043، ص منطق الطیر)   

***** 

 اصل در این جهان بر رنج کشیدن و سختی دیدن است:

 اندآورده ه راهختگان چون سر بپُ

 اندشستهنْتا که بر نان و نمک بِ
 

 ؟انددل کی خورده خونِ بی ایهقملُ 

 .اندکستهشْتهی نَ نانِجگر  بی
 

 (043 - 043، صص منطق الطیر)   

***** 

 دل پیدا کرد:توان شخصی خوشدلی نیست و در سراسر دنیا نمیرسم این جهان خوش

 میدَی یم خوشی جوگر تو در عالَ

 !در آن کن احتیاط ،ییگر خوشی جو

 م روی نیستدلی در کوی عالَخوش

 دوَجا که چون آتش بُست اینهس فْنَ

 گویی همیای، یا باز میهفتخُ 

 راطن سوی صِتا رسی مردانه زآ

 موی نیست دلی یکخوش سمِکه رَنآز

 ؟دوَتا خوش بُ ،در زمانه کو دلی
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 گر چو پرگاری بگردی در جهان
 

 د نشانهَدْکس نَ ،یک نقطه ،یدلخوش
 

 (043، ص منطق الطیر)   

***** 

 در این دنیا خبری از خوشدلی نیست:

 :نه را آن پیرزنهْمِ شیخِگفت 

 رادی پیش از اینمُبیکشیدم یم

 مادلی آموزیگر دعای خوش

 تی شد روزگاردَّمُ» ش:شیخ گفت

 تافتمشْبسی بِ ،خواهیچه میاین

 ید پدید این درد راآتا دوا ن
 

 !منه ی ده بیدعا ،ینه ،ی راخوشدل» 

 نیارم تاب اکنون بیش از اینمی

 «.ماهر روزید وَدی بُرْشک آن وِبی

 صارزانو حِ تا گرفتم من پسِ

 «.یافتم هدیدم و ن هی ناهذرّ

 ؟دلی کی روی باشد مرد راخوش
 

 (043، ص منطق الطیر)   

***** 

 دلی دست یافت:توان به شادی و خوشتنها از راه پیوستن به خدا می

 دیْنِجُ شست در پیشِنْلی بِیسا

 ؟«دوَبُمرد کی حاصل  دلیِِّخوش

 پادشاه لِصْد دست وَهَدْنَتا که 

 ه را سرگشتگی بینم صوابذرّ

 خون شود قِرْه گر صد بار غَذرّ

 دوَه بُذرّ ،دوَه بُه تا ذرّذرّ

 آن نه اوست ،گر بگردانند او را

 ه برخیزد نخستهرکه او از ذرّ

 او ل گم گشت در خورشیدْکُهبگر 
 

 دیْخدا بی هیچ قِ دِیْای صِ» :گفت 

 «.دوَبُ در دلآن ساعت که او : »گفت

 راه ست ناکامیِِّوت مردِپای

 آفتاب نیست تابِ که او رانآز

 ؟کی از آن سرگشتگی بیرون شود

 دوَه بُرِّاو غَ ،«نیست» :که گویدهر

 نه اوست رخشان ۀه است و چشمذرّ

 باشد درست ایهاو هم ذرّ اصلِ

 او ه تا جاویدْد یک ذرّوَبُ هم
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 (043 - 040، صص منطق الطیر)   

***** 

داند. روشن است که چنین کرانه و آکنده از آگاهی و شعور میبسیار پهناور و بی را دنیا تبریزی شمس

 تواند جای درد و رنج باشد: جایی از نظر او نمی

 «.شش جهت نور خداست. فلسفیک مانده است باالی هفت فلک، میان فضا و خال»

 ( 637، ص مقاالت)

***** 

 و شادی سرای که ،زندان نه را دنیا . شمسکندمی، انتقاد «داندمؤمن می زنداندنیا را »که  یحدیثشمس از 

 : داندمی خوشی

در هیچ حدیث پیغامبر )ص( نپیچیدم، اال در این حدیث که الدنیا سجن المؤمن. چو من هیچ سجن »

 ؟«گویم سجن کوبینم، مینمی

  (733 ص ،مقاالت)

***** 

 گوید: در جای دیگر در این باره می شمس

آید که الدنیا سجن المؤمن؛ که من هیچ سجن ندیدم، همه خوشی دیدم، همه مر از این حدیث عجب می»

 «.عزت دیدم، همه دولت دیدم

 ( 036، ص مقاالت)

***** 

 :کشاندبه نظر مولوی، این خنده است که ما را از نیستی به سوی هستی می
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 رویدپوید، بی خنده نمیمیهر ذره که 

 خندۀ پدر و مادر در چرخ درآوردت

 آن دم که دهان خندد در خندۀ جان بنگر
 

 از نیست سوی هستی ما را که کشد؟ خنده 

 بنمود به هر طورت الطاف احد خنده

 دندان در لب بنهد خندهکآن خندۀ بی
 

 (3037 غزل ،شمس كلیات)

***** 

ای که حاکی از تغییر های زیر، در یک دورۀ دو هفتهیا شش مورد از نشانهاختالل افسردگی عمده با پنج 

 شود:در کارکرد قبلی است، شناسایی می

روزه، به طوری که گزارش خود بیمار )مثالً ( وجود خُلقِ افسرده، در بخش عمدۀ روز و تقریباً همه3

داللت بر آن «( رسدگریان به نظر می»)مثالً ، یا مشاهدات دیگران «(کنماحساس غمگینی، پوچی، یا ناامیدی می»

 دارد.

 روزه.ها در بخش عمدۀ روز، تقریباً همه( کاهش چشمگیر عالقه، یا لذت به همه، یا تقریباً همۀ فعالیت3

( کاهش چشمگیر وزن بدن، بدون پرهیز غذایی، یا افزایش وزن )یعنی تغیی بیش از پنج درصد وزن بدن 0

 و افزایش اشتها، تقریباً هر روز.در یک ماه(، یا کاهش 

 روزه.آلودگیِ مفرط، تقریباً همهخوابی، یا خواب( بی4

روزه )که صرفاً به شکل احساس ذهنی ناآرامی، یا قراری، یا کندی روانی ـ حرکتی، تقریباً همه( بی5

 توانند آن را مشاهده کنند(.کندی نیست و دیگران می

 روزه.انرژی، تقریباً همه( خستگی، یا از دست دادن 7

روزه مورد )که ممکن است هذیانی باشد( تقریباً همهارزشی، یا احساس گناه افراطی، یا بی( احساس بی6

 شود(.)که فقط شامل خودمالمتگری، یا احساس گناه از بیمار بودن نمی

 روزه.تصمیمی، تقریباً همه( کاهش تواناییِ تفکر یا تمرکز، یا بی8
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پردازی دربارۀ خودکشی، عودکننده دربارۀ مرگ )نه فقط به صورت ترس از مرگ(، اندیشه ( افکار9

 بدون نقشۀ خاص، یا اقدام به خودکشی، یا طرح خاصی برای خودکشی.

 (037ص ، (DSM 5دی اس ام پنج ))

***** 

 ها ترس از حرف مردم است:های عموم انسانترین ترسیکی از مهم

 ما دراز ق شد برلْما از خَ کارِ

 پاک قْیم از خود و از خَلْتا نمیر

 رده نیستمُ ،یلِّکُ ،قلْکه او از خَهر

 ستا آگه این پرده جانِ مِرَحْمَ
 

 ؟نمازگدای بی شتِین مُا چند از 

 پاک از حلقْ ام برنیاید جانِ

 این پرده نیست مِرَحْو مَاو؛ کاد رْمُ

 ستا ره مردِنا قْلْزندۀ از خَ
 

 (039، ص منطق الطیر)   

***** 

برند، بلکه حتی اگر آنها را اند، لذت می، به خاطر کارهای نیکویی که کردهها نه تنها از شنیدن مدحانسان

 :شونداند نیز بستایند، خوشحال میبه خاطر کارهایی که نکرده

 ا دروغمّاَ ،تدَتایَسْگر کسی بِ

 شود هْکه این سگ بِنیست روی آن
 

 روغتو گیرد فُ سِفْاز دروغی نَ 

 شود هْبِرْکز دروغی این چنین فَ
 

 (033، ص منطق الطیر)

***** 

 داند: ها میها را اسیر عاشقموالنا شاهان را بندۀ بندگان خود و معشوق

 خودند ۀبند ۀبند شاهان جمله

 را خویش پستِ پست شاهان جمله

 شکار را مرغان ادصیّ شودمی

 خودند ۀمرد ۀمرد خلقان جمله 

 را خویش مستِ مست خلقان جمله

 شکار را ایشان ناگاه کند تا
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 دالنرا دل اسیر بی دلبران
 

 عاشقان شکارِ معشوقان جمله
 

 (3607 – 3609/ 3 د ،مثنوی)

***** 

ترین یاورها در سلوک معنوی همانا اطاعت از خداست. این موضوع از زبان یکی از پرندگان یکی از مهم

 چنین مطرح شده است:

 ی!کای رهنما دیگری پرسید از او

 کار قبول و ردّمن ندارم با 

 جان فرمان کنمه ب ید،هرچه فرما
 

 ی؟جاه آرم بد گر امر میوَچون بُ 

 او را انتظار م فرمانِنکمی

 .تاوان کنم ،گر ز فرمان سرکشم
 

 (044، ص منطق الطیر)   

***** 

 کند:ها را برای او آسان میهمۀ سختیبخشد و اطاعت انسان را از خواری و خذالن رهایی می

 ! این سؤالرغای مُ ،نیکو کردی :گفت

 سترَذالن بِاز خِ کرد، که فرمانهر
 

 د کمالوَبْمرد را زین بیشتر نَ 

 سترَآسان بِ یاز همه دشواری
 

 (044، ص منطق الطیر)   

***** 

دقیقاً همان را به جا بیاورد و هیچ تمام توجه شخص باید معطوف به این باشد که فرمان خداوند چیست و 

 تصرفی در آن نکند:

 ! این سؤالرغای مُ ،نیکو کردی :گفت

 سترَذالن بِاز خِ کرد، که فرمانهر

 تتدر یک ساع ،رمْر اَب ،طاعتی

 سختی بسی کشد ،فرمان بی ،کههر

 د کمالوَبْمرد را زین بیشتر نَ 

 سترَآسان بِ یاز همه دشواری

 ری طاعتتمْعُ ،رمْبی اَ ،بهتر از

 د در کوی این کس نه کسیوَسگ بُ
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 ؟ن چه سودآسگ بسی سختی کشید و ز

 میکه بر فرمان کشد سختی دَآنو

 !ریزدر فرمان گُ ،سترا فرمان رْاک
 

 چو بر فرمان نبود ،دوَبْجز زیان نَ

 میعالَ برآید رپُ شاز ثواب

 !ف برمخیزرُّصَدر تَ ،تو ایهبند
 

 (044، ص منطق الطیر)   

***** 

کمال واقعی در این است که تسلیم فرمان خدا باشیم و آن را خواه مطابق میل ما باشد، خواه نه، خالصانه 

 بپذیریم:

 فرمان رفتن استه بینان بره کارِ
 

 زندان رفتن استه الجرم شه را ب 
 

 (045، ص منطق الطیر)   

***** 

 داند:های خدا شدن میبه طور کامل تسلیم خواسته عطار اطاعت را به معنی کنار گذاشتنِ خواستۀ خود و

 ست خواستا مرا آن ،ییچه فرماآن

 راستی باشد مرا ه کژی، نهن

 د وَمرا آن بس بُ ،ییچه فرماآن

 مرَتَحْمُ زین سخن آن هردو شیخِ
 

 ست راستا فرمان قِفْمن بر وِ کارِ 

 ؟م تا خواستی باشد مراامن کی

  .دوَبس بُ ،فرمانه ب ،بنده را رفتن

 مرَم دادند بر خود الجَتَقَبْسِ
 

 (047، ص منطق الطیر)   

***** 

 شود خدا با انسان سخن بگوید و به او نزدیک شود:چنین اطاعتی است که باعث می

 رودپیوسته بر فرمان چون بنده 
 

 رودبا خداوندش سخن در جان  
 

 (047، ص منطق الطیر)   
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 ***** 

تواند از اطاعت خدا الف بزند و خود را مطیعِ حق بخواند، اما در بحبوبۀ کسی میهای عادی هر در زمان

 شود انسان به راستی مطیع خداوند است یا نه:های ناخوشایند است که معلوم میها و موقعیتدشواری

 که از روی گزافد آنوَبْبنده نَ

 امتحان آید پدید بنده وقتِ
 

 بندگی پیوسته الف اززند می 

 .تا نشان آید پدید ن،ان کامتح
 

 (047، ص منطق الطیر)   

***** 

ای از حقیقت بندگی زن هیچ بهرهاطاعتِ واقعی حق لزوماً با فروتنی و افتادگی همراه است. مدعیانِ الف

 ندارند:

 لبه آخر که جان آمد بم ِدر دَ

 من کافتندی جانِشْکاشکی بِ»

 نمودندی دلمیان مْعالَه پس ب

 که با دانای رازتا بدانندی 
 

 :چنین گفت ای عجباینقان رْخَ شیخِ 

 ،من یانِرْبِ باز کردندی دلِ

 ،شکلمشرح دادندی که در چه مُ

 «!کژ مباز ،یدآپرستی راست نتبُ
 

 (047، ص  منطق الطیر)   

***** 

 بخشد:شود و حیات راستین به انسان میاست که باعث زندگی می افکندگیبه معنای  بندگی

 سوَاین باشد و دیگر هَ بندگی

 بندگی هن ،کنیی مییتو خدا

 !باشبهم بنده  وهم بیفکن خویش 
 

 !سکاست، ای هیچبندگی افکندگی  

 ؟گیرا ممکن شود افکندو کی ت

 !باشبزنده  شو،افکنده  و بنده
 

 (047، ص  منطق الطیر)   

***** 
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اما ارزشی برای طاعات و عباداتِ خود  درست آن است که سالک عمرِ خود را با اطاعتِ حق به سر ببرد،

 قائل نباشد:

 ؟دست آرد کسیه باین طاعت ه کی ب

 ،«نباید طاعتی» :ور کسی گوید

 !س طاعت رهافَتو مکن در یک نَ
 

 که کرد ابلیس این طاعت بسینآز 

 بارد بر او هر ساعتی تیلعن

 !بها بر ، چو کردی،ه طاعتنِپس مَ
 

 (035، ص منطق الطیر)   

***** 

 کمال بندگی در حُرمت داشتنِ حق است:

 !مت باش نیزه حُرب ،شدی بنده چون

 گر درآید بنده، بی حُرمت، به راه

 رمت حرامحُبی م بر مردِرَشد حَ
 

 !ت باش نیزهمّه ت بمَحُرْ در رهِ 

 زود رانَد از بساطش پادشاه

 این نعمت تمام ،رمت باشیحُه گر ب
 

 (047، ص  منطق الطیر)   

***** 

 های حق قائل است:ها و نعمتقیمت هر کسی در درگاه حق، به اندازۀ حرمتی است که او برای فرمان

 دوَرمت بُحُکه بی تا بدانی آن
 

 دوَقیمت بُشاه بی بر بساطِ 
 

 (046، ص منطق الطیر)   

***** 

خوبی از زبان یکی از  بازی است. این موضوع بهیکی دیگر از یاورهای سلوک معنوی از نگاه عطار پاک

 ها مطرح شده است:پرنده

 !رایای پاک ؟دوَبُچون بازی پاک  خدای دیگری گفتش که در راهِ
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 رامبر من حَ دل هست مشغولیِِّ

 گم گرددم ،هرچه در دست آیدم

 بند هیچ من ندارم خویش را در

 کنم در کوی اوبازی میپاک
 

 وامفشانم بر دَمی ،هرچه دارم

 ژدم گرددمککه در دست آن چو آنز

 ؟چپی و از بند چند ،برفشانم جمله

 ینم روی اوبکه در پاکی ببو
 

 (046، ص منطق الطیر)   

***** 

 :خوندستشعر خاقانی درمورد 

 دست لیکاول مال و هستی باختن سهل است از 
 

 دستخون ماندن به پایان برنتابد هر دلی 
 

 (784، ص دیوان خاقانی)   

***** 

 نیز: و

 خونحریف فراقی به دست !خاقانیا
 

 ؟خون بریچه غم دست ،ایدر خون نشسته 
 

 (789، ص دیوان خاقانی)   

***** 

اند. داستان کردهاند و طبیعتاً احترام اطرافیان خود را جلب میباک و جسور بودهبازها افرادی بیپاک

باز امیر قماربازانِ نیشابور بازِ راستدهد که یک شخص پاکزیبایی که محمد بن منور آورده است، نشان می

 شده است: 

روزى در نیشابور بر اسب نشسته بود و جمع متصوفه  ،لعزیزه اروحَ اهللُ سَدَّقَ ،اند که شیخ ما ابوسعیدآورده»

یکى ازارپاى چرمین پوشیده. و یکى را بر  آمدند، برهنه. هررنایان مىراند. جمعى وُدر خدمت او. به بازار فرومى

 .«است قامرانامیر مُ»گفتند:  ؟«این کیست» شیخ پرسید که ،آوردند. چون پیش شیخ رسیدندگردن گرفته مى
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اى بزد شیخ نعره .«اى شیخ! به راست باختن و پاک باختن»گفت:  ؟«این امیرى به چه یافتى» شیخ او را گفت که

 ! «راست باز و پاک باز و امیر باش»و گفت: 

 (337، ص فی مقامات الشیخ ابی سعید اسرار التوحید)

***** 

ادی عظیمی را برای شخص به بازی بهترین توشۀ سلوک معنوی است و آرامش و شاز نظر عطار، پاک

 اند:بازی واقعاً شنیدنیآورد. سخنان عطار دربارۀ پاکارمغان می

 هرکس بُوَد این ره نه رهِ  :گفت

 ش بود پاکهکه او درباخت هرچهر

 !مدوز! دریده بردوخته بردر

 آتشین یآهه ل بچون بسوزی کُ

 ستی از همهرَبِ ،چون چنین کردی

 تو یک چیزْتا نمیری خود ز یک
 

 دوَره بس بُ این بازی زادِپاک 

 آسود پاکفرورفت در پاکی 

 !بسوز ،ییمو تا سرِ ،هرچه داری

 !وی نشین رد ،جمع کن خاکسترش

 از همه ،هستی تا که ،خور ورنه خون

 ؟تو کی نهی گامی در این دهلیزْ
 

 (046، ص منطق الطیر)   

***** 

ستاند. حال های ما را بازمیرسد و همۀ داراییاز راه میاستدالل عطار در اینجا آن است که سرانجام مرگ 

های خود جدا شویم، بهتر است با اختیار خود چنین کنیم و آگاهانه که قرار است باالخره به اجبار از همۀ داشته

 بازی پیشه کنیم:و آزادانه پاک

 وان نشستتْین زندان بسی نَا چون در

 تو یک چیزِیک ،مرگ که وقتِنآز

 !ل ز خود کوتاه کنها اوّدست

 دتوَبْبازی نَل پاکتا در اوّ
 

 کش از هرچه هستخویشتن را باز 

 ؟تو کی بدارد دست از تیریزِ

 !راه کن مِزْعَ گاه، آنبعد از آن

 دتوَبْاین سفر کردن نمازی نَ
 

 (046، ص منطق الطیر)   
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***** 

 رستگاری ما به پاکبازی ما بستگی دارد:

 رکستان خبرتُ داد از خود پیرِ

 زنق گاملَبْآن یکی اسب است اَ

 این پسر مرگِ بهگر خبر یابم 

 این دو چیز ندبینم که هستکه مینآز
 

 :ترمن دو چیز دارم دوست» :گفت 

 من نیست جز فرزندِیک دگر نیو

 این خبر شکرِبخشم به اسب می

 «.عزیز چون دو بُت در دیدۀ جانِ
 

 (048، ص منطق الطیر)   

***** 

باز بازی را ترک کند. شخص پاکمادام که انسان تماماً نسوزد و در حق فانی نشود، نباید مراقبت از پاک

 بازی دور بیفتد:ممکن است بر اثر لذت بردن از یک غذا، به شدت تنبیه شود و از مقام پاک

 نسازی همچو شمع و تا نسوزیّ

 م زندبازی دَکه او در پاکهر

 دنان خورَ ،شهوته ب ،وابازی کپاک
 

 جمع بازی پیشِپاک ازم مزن دَ 

 بر هم زند د،گرنْتا بِ ،خود کارِ

 دهم در آن ساعت قفای آن خورَ
 

 (048، ص منطق الطیر)   

***** 

گذرد و ترین خطای آنها درنمیبازِ خود دارد، از کوچکخداوند به سبب غیرتی که نسبت به عاشقان پاک

عطار برای تبیین این نکته، داستان شیخ ابوالحسنِ خرقانی و پسرش را برای ما کند. به شدت آنها را تنبیه می

 گوید:بازمی

 بود شْش ایوانْرْقانی که عَرْخَ شیخِ

 شورو د آورْخشم مادرش از شیخ 

 بادنجان که بودد آن نیمچون بخورْ

 بادنجانش بود روزگاری شوقِ 

 زوره بادنجان بتا بدادش نیم

 سر ز فرزندش جدا کردند زود
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 زادن پاکآ رِسَ ،چون درآمد شب

 کارفتهآشُ منِ هن» :شیخ گفتا

 دبادنجان خورَ هیچکاین گدا گر 

 چون بسوزد جان چنینهر زمانم 
 

 او نهاد ری بر آستانِبِدْمُ

 ،شما باری هزار ام پیشِگفته

 دبر جان خورَ بَتَشتا بجُنبد، ضَرْ

 «.آسان چنین من کارِ اونیست با 
 

 (048، ص الطیرمنطق )   

***** 

دانی افتاده است و او پیوسته ما را دانی هستیم که سروکارمان با همهکار ما با خدا خیلی سخت است. ما هیچ

 کند:امتحان می

 خویش درکشد در کارِاو  که راهر

 که ما را اوفتاداست این یسخت کار

 انش، نه قراردانی را نه دهیچ

 رسدهر زمانی میهمانی در

 عزیز ر جانِبد غم هست گرچه ص

 م شد آشکاردَعَ مِتْهرکه از کَ

 او سرتیزِ صدهزاران عاشقِ

 کاره ها از آن آید بجملۀ جان
 

 خویش می با یارِدَ دم نیارد زدَ 

 تر از جنگ و مُدارا اوفتادبر

 دانی بیفتاده است کاربا همه

 امتحانی دررسد کاروانِ

 چو خواهد بود نیز ،آیدنیز می

 را خون بخواهد ریخت زارسر ه سر ب

 او یک خونریزِ جان کنند ایثارِ

 .زار ها زارِجان تا بریزد خونِ
 

 (048 - 049، صص منطق الطیر)   

***** 

 پوش:داستانِ ذوالنون و چهل مرقع

 شدم در بادیهمی» :ونوالنُّگفت ذُ

 راهه دیدم ب پوش راعقَّرَچل مُ

 هوشم فتادبی ر عقلِدشورشی 

 اویهزبی عصا و  ،لکُّوَبر تَ 

 جان بداده جمله بر یک جایگاه

 رجوشم فتادپُ جانِ ردآتشی 
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 ای خدای! ؟این چه کار استآخر » :گفتم

 هاتفی گفتا کز این کار آگهیم
 

 ؟«یران را چند اندازی ز پاوَرْسَ

 .دهیمشان میتْیَشیم و خود دِخود کُ
 

 (049، ص منطق الطیر)   

***** 

های او برای آزردن و اذیت کردنِ آنها نیست. هدف گیریخود ندارد و سخت خدا خصومتی با دوستان

 های خدا این است که عاشقان او از خودپرستی و انانیت رهایی یابند:گیریاصلی از جفاها و سخت

 مدَمانَت مییَتا دِ ،در خزانه

 مشَخونش درکَه گه بنآو ،شمَشَکْبُ

 جزای اوو شد اَحْبعد از آن چون مَ

 شتَعَلْطَ ضه دارم آفتابِرْعَ

 ۀ رویش کنملگوناو گُ خونِ

 گردانمش در کوی خویش وَرسایه

 روی من د آفتابِمچون برآ
 

 مدَمانَت مییَزِعْتَ تا ،شمکُمی 

 مشَم سرنگونش درکَعالَ دِرْگِ

 ،و سر گم شد ز سر تا پای او یپا

 شتَعَلْخویش سازم خَ وز جمالِ

 کویش کنم این ف بر خاکِکِتَعْمُ

 روی خویش پس برآرم آفتابِ

 ؟در کوی من ایهد سایکی بمانَ
 

 (049، ص منطق الطیر)   

***** 

بازی حقیقی یعنی محو کردنِ خودی بازی فقط رها کردن مال و دست شستن از جان نیست. پاکپاک

 بازی یعنی برخاستن از سرِ خودخواهی و رعونت نفس:خود در خدا. پاک

 ناچیز شد در آفتابسایه چون 

 سترَاز خود بِ ،و شدحْمَ وی هرکه در

 !و چندینی مگویحْوز مَ ،و شوحْمَ

 ندانم دولتی زین بیش منمی

 ن یافتوْکس در کُمی ندانم هیچ

 وابالصَّبِ مْلَعْأ واهللُ نیز چه؟ 

 ستبه دبا او جز وان بود تْکه نَنآز

 !کن جان و چندینی مجویمیف رْصَ

 و گم شود از خویشتنامرد را ک

 رۀ فرعون یافتحْن سَآدولتی ک
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 ایشان یافتندهچه دولت بود ک آن

 سفَجان جدا کردند از ایشان آن نَ

 یک قدم در دین نهادند آن زمان

 بهتر ندید یکس از این آمدشد
 

 قوم ایمان یافتند نآآن زمان ک

 کسهرگز این دولت نبیند هیچ

 پس دگر بیرون نهادند از جهان

 ندید رشاخی زین نکوتر بَ هیچ
 

 (049، ص منطق الطیر)   

***** 

جویی و بازی این است که انسان بهرهبخشد. الزمۀ پاکگیرد و پاک به هستی میعارف پاک از خدا می

  :ورزی را در خود نابود کندطلبی و غرضمنفعت

             ؟ناامیدى کى رود عقل راهِ

 د            رَخِ هن ،بالى عشق باشدالاُ

 حیا            یداز و بگُتاز و تنرکتُ

 شت            رویى که ندارد هیچ پُسخت

 زدجونباشد مُ ،بازدپاک مى
 

 دوَعشق باشد کآن طرف بر سر دَ 

 درَعقل آن جوید کز آن سودى بَ

 آسیا زیرِ در بال چون سنگِ

 شتخویش کُ جویى را درونِبهره

 گیرد ز هومىچنان که پاک آن
 

 (3977 – 3963/ 7 دفتر ،مثنوی)                                                                                                                

***** 

 ای ندارد: فایده باختنبدون  شناختنبه تعبیر زیبای موالنا، 

شناخت، دوم باخت؛ بعضى را شناخت هست باخت نیست؛ بعضى را باخت مرد را دو نشانِ عظیم هست: یکى »

 .«او را که هر دو را دارد هست شناخت نیست؛ خنک جان

 (463/ ص 3، ج مناقب العارفین)

***** 
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که یک بار دیگر کسی مانند موالنا که این باختنِ عظیم را تجربه کرده است، یک آرزو بیشتر ندارد و آن این

 این باختن را پیدا کند:فرصتِ تجربۀ 

 خنک آن قماربازی که بباخت آن چه بودش                    
 

 بنماند هیچش اال هوس قمار دیگر 
 

 ( 3385، چاپ استاد فروزانفر، غزل كلیات شمس تبریزی)

***** 

این راز را  کسی که رساند.بازی راهی نزدیک، امن و مطمئن است که با سرعت نور، انسان را به خدا میپاک 

 کند و هیچ بیمی از خالی شدن ندارد:دریابد، خورشیدصفت جان خود را به دیگران تقدیم می

 ساختن عشرت و عیش این ازپیِ

 !باش باز جان ۀبیش شکار در

 بلند خورشیدِ افتاد فشانجان

 !معنوی آفتابِ ای ،فشان جان

 روان و جان آدمی وجودِ در
 

 باختن بشاید جان صدهزاران 

 !باش بازجان جهان خورشید همچو

 کنندمی رپُ ،شودمی تی میدَ هر

 !نوی مابنْ را کهنه جهانِ مر

  روان آبِ چون غیب از رسدمی
 

 ( 3338 - 3333/ 3، د مثنوی)

 


