
میبسم هللا الرحم الرح  

:درباره عطار  یخ محمود شبست  یشعر ش   

دید که تا صد قرن چون عطار نایخود عار نا یمرا از شاعر   

ک شمه از دکان عطارین نمط صد عالم ارسار بود یاگرچه ز    

 دد  رع  موان  ات  مل  تال  در ماه رماان مانند رررد ت  در منطق الط 

ت مویس در ( کیعاخل  نعل)از تعلقات ردا شدن عنر ی ات ، یطو  یدر راد حضر

ارت یکه دمراه دددد به ز   کسانر .د مشغول موالنا شود یا ر آخرت قلب بایدن

بهش  بودند در  که در ن    ن  ستند ر آنهایا ر آخرت نیررند خواتتار دن مرغ یمیت

 ادن     ن  یدر حاور حق متعال بودن ر بهش  را خواتتند نها. دندیرتط را بر 

ر د که  ارلید از خود بر یات  ر با" من"ر " تن"ل  یگر عاخل  نید عنر م. ات   ی 

کند به ظادر خود   خود یمت  انسان را درگ" تن"  ر تلو  ات  ،نع ت  مرحله ت

ده ات  یددددکه اتتاد د. نع  درم ات " من"دن ر توجه به تن ر بدن ،یرت

اعتند  کند دمه راه یم کند ر دمه را مشتاق یم ف یمیمرغ تعر یگر از تیمرغان د یبرا

مقامات  رقن  . کنند  د یطیخوادند به قله قا  برتند کودها صحرادا را با ر یم

ر   از بیشد ر رذا ور یطیط طلب )  کرد  د دف  شهر عشق را یطی رع  تازه بای 

م یم در  کنیخواد  را یمت  اگر منطق الط(. ت ،عقر ،عنات  د، حی،عشق ،اتتغنا ،توح

د خودمان را از حجاب تن ر اتارت در یم بایرس بگذار ور را پش  یر مقامات ط

ر ن چنید را ایق  توحیم ر اگر  حقیتوقف من ردا کن م نسب  خود با یابی بی 

مرغ یپرتند نسب  ما با ت م مرغان از دددد یمیشو یمحبوب خود را متوجه م

م، رغب  یداشت مرغ نسبن  یم؟ اگر با تیمرغ برر ید دنبال تیس ؟ ر چرا بایچ

   گربدانسن  :د یگو   خود در جواب یم. میمرغ برر یتا دنبال تم یداشت
 

  که زندگ

سن  یگر ز   یگر مرد  عارغر  سن  یک  

م تمام یه دستیه ر صاحب تایم که تایبدان اگر نسب  خود را با حق تعایل 



م ر ار به ما یم ؛ما به ار محتاجیبرت تعایل ق  حقیم تا به حقیکن تالش را یم

 .مشتاق

ده ر یمان ر معرع  بخشین که خاک را جان داده ر ایجان آعر ن به پررردگار یآعر  

د در جان ما ظهور  یات  با یدددد که مظهر اتم داد.  عرش را بر علم قرار داده

 ر تلو  بوده ر تفر کرده ر ت  ده اد  تیرت یکند ،دددد خودش به مرحله داد

 ین ر یمهمت  . نموده منازل یط
 

ت تلیدددد ا ژگ ر منشمان دین بود که با حضر  ی 

دن به یرت یبرا( خضر مکن دمریه ن مرحله ن  یا یط)ده بود یاتتاد د عنر یبود 

  مردان خدا نیت  مان دم مسید با تلیآتمان با یبلندا
ف
ف
ف
توان به   شد ،بدرن ن

جان خود عاصله  ییم ر از عرعون بهیخلق  را بشنات ق  یموت. دیرت ن  جا

میجاد کنیاگران یدار را در خود ر در دیم شوق به دیت  بگ . 

ر عشق چ:مان  ارل دید کامالن را آن مالل آرد پدیکان زرال آرد پد  یت   

ر ارل:   عذر آرردن بلب یحکا    به ین حکای ر تلو  که عطار در ات   مان  راه تی 

ن ات   یبش ایبلب  ع. شود ن ات  که تال  گرعتار ظوادر یمیآن اشاره کرده ا

ر ات  ،چ ر یگ  شده ات  ر گ  عنا پذ  ن  بای ز ت  که ات ر ات  قاب  یکه زرال پذ  یت 

ت ابراد. س یدن نیعشق ررز  ر م ارلیحضر مردم انجام داد بردان  یکه برا  ی کار ی 

د اله یآنها ررشن کرد که شام  در رکن ات ؛ رکن ارل خدارند با یمحب  را برا

دستم که عاشقش شوم ر الهه جان من باشد رکن درم آن که  ن  باشد دنبال خدا

کرده بود ر مجنون   یدیتب شد یلیل. س یدن نیق عشق ررز یر ات  ال یعناپذ

کند تا    یمیبه مادرش رص یمار یدر بست  ب  یلیر عراغ بود ل یابان گردیدنوز در ب

باش که با تب   عاشق کیس یعاشق شو  مجنون اگر خواتن   یا: دیبه مجنون بگو 

ت یعشق زل. ر نباشدیکردن عناپذ چرا بود ر  یک عشق مجاز یوتف یخا به حضر

د ر حال  مالئکه یرت به عشق راقیع ی شد چون از عشق مجاز ت  عاقب  بخ

ر عال عشق به دمه  نر یخدارند بب اگر دمه موجودات را تجیل.  را در  کردی 

ر اگر چن ات  ریل ق  یموجودات حق رسر   ینباشد عشق به در موجود یدی دی 



گرانیعشق به عرزند دمرس ر د ات  حن   . 

ق یر ات  ر ال یخندد، گ  عنا پذ خندد بلکه به تو یم گ  در تو نی: جواب دددد 

ر ن س یدل بسی  . 

نشان ز درل  ن   یددددش گف  ا: مان  درم   

 مرد نبود در که نبود جان عشان 

که نقش   ینماد پرنده ا وان حاعظ طویطیدر د:   عذر آرردن طویطیحکا 

زند ر  دش نیحر  از خو  را دارد ،طویط نقش نر  یانسان کام  را دارد ر در ملنو 

دیگو   اد دادند یمیکه به ار   حرفر  . 

میپو  ن ره نه ز خود یمیم که من دلشده ایگو یباردا گفته ام ر بار دگر م   

میگو یصفتم داشته اند آنچه اتتاد ازل گف  بگو م نه طویطیدر پ  آ   

ان شده ر ار را یبه عنوان پرنده خوش تخن ب طویط یمولو  یمعنو  یدر ملنو  

ر ینکه انسان مومن حاجتش دیدارند ایر خوش تخن بودن نگه مدر قف  به خاط

ر شود ن برآررده یم ر  به دمت  . نکه گنادکار ات یحقارت ر ا ی  ات  نه از رر ی دلی 

  متفارت ات   نگاه عطار به طویط
ً
ر ات  ر به عنوان  لباس طویط. کامال تت 

د بلکه یاعرم که قرآن یم  ان  یگردد نه آب ح  ات یمیخضر پرندگان ر دنبال آب ح

  یانسان برا ات نفسانر یتمن
 

میت  م ر نمیکه بخور   ان  یا آب حیدن زندگ   

مل  الموت . داندیشدن م عدم در  درت  از مرگ ر مرگ را عانر :جواب دددد

ر داند که دمه چ یم یرا موجود ن باررند مرگ را یکه بر ا  د، کسانر ت  گ   را از ار یمت 

ت ت  ر تلو  باشد ت  خوادد اد  ت یمکه   کیس. دانند مرغ نییمالقات با حضر

با دم تازگار  ات با جان درتن  ید جان عشان باشد نه جان درت ، آب حیبا

با یما ز  ینکه مرگ برایا یبرا(. د آنکه دلش زنده شد به عشقت  درگز نم) ستندین

س یشدن ن ک تولد ات  ر عانر یمرگ . موتوا قب  ان تموتوا :شود  . 



ت حق ات  در : مان  توم  میخرد ات  جنات نع یم  قطره ایعظ ن  ایحضر  

 یات  که به راتطه دمکار  بهشن   طاررس مرغر :   عذر آرردن طاررسیحکا 

 یرن کردند ر درباره تمنات    که در جلد مار عرر رعته بود ار را از بهش  بیبا ابل

ر را دارد، طاررس خودش را جت   داند که مقام بهش  را از    مرغان یمیبهش  رعی 

ت یر مدت  داده  خوادد بوتتان ر گلستان بهش  را به دت  آررد مانند حضر

ت آدم نقد رارد کرده ات  ر عطار با )آدم البته اتتاد به داتتان طاررس ر حضر

ت آدم نگاه نکرده د ملبن  ید ت آدم دنبال بهش  نبود بنابرا( به حضر ن آن را یحضر

برتد فه اللیهیردا کرد تا به مقام خل . 

 نان راغب بود شوق دگرش بر دل ر جان غالب بود   یمآدم نه به گندم ج 

طالب بودیبن اب د به نجف مقصود عیلیخوات  که از بهش  آ  

   طاررس حکی  بودند ،حکای  ر خود اد  بیه علم اد  بیشجره منع 

ت آدم علیا آدم ات  ،  از بنر    بعضر یس  بلکه حکایه السالم نی  حضر

ت آدم نی ش  بماند از بند حجاب بهش  خود را خوات  دربند حجاب به حضر

ر ردا کرد ر به زم دا کندیدت  پ فه اللیهی آمد ر تلو  با بال کرد تا به مقام خلی   

ر س  که در زمین نی  تلو  عارعان ای، غایا تو راه را گم کرده: جواب دددد   ی 

: ن ات ی  ایبلکه غا دا کنر یدت  پ ر به بهش  آخرن   بهش  را از دت  بدیه

ر آمال العارعه یا غای ر المحب ا منر ی ی  ر لیاث المستغیا غی ی  د به خود ار بریسی ،بای  . 

یزنده معشوقس  ر عاشق مرده ا یا جمله معشوقس  ر عاشق پرده   

شود"د یر یععال لما " ر ار در تو ر معشوق در تو زنده شود تو نبایسر  یت  تو بم  . 

ما  یجان دا د بهش  تمن ابدان مات  نهیعرما ه السالم یمیامام صادق عل 

ت حق ات   یبهش  با دمه عرض ر طولش قطر ه ا دنبال .خرد در مقاب  حضر

ن عطرت جز با خود یذات خدارند ات  ا عطرت ما تجیل. باش ید صمدیتوح



شود   آرام نیینها ذات ر ن   . 

جانان بده یجان داد ینان داد یدندان داد الیه   

ر ر حقینظر از ماد عنر یدن یک  د  ا نظام ید در تمام اشیتوحق  ی  برداشی 

ر یدن راز جزئید دسن   ر که از زم  ایهیدر گ) ات چشم برداشی  د رحده ال ی رر ی 

.(دیک له گو یرسر   

د قطرهیدر م: مان  توم  د یا ان آب خوش خواب  بت  آب آمد ر آب  بت   

که اد  ظوادر ات  ر طهارت را در   نماد تالیک مرغان  :   عذر آرردن بطیحکا 

ده ر دائم الوضو ر دائم الغس  ید پوشیند ر لباس تفیب شد یمبا ظادر داتتان یم

نماز ر رضو ر دائم الذکر دستند ر  یکه عمر   نماد کسانر . ر دائم الطهارت ات 

نها حجاب آنها شده ر یباشند ر ا در چه از ظوادر انسان مومن دستند را دارا یم

. پاک کننده ات کنند آب تنها   مان  تلو  شده ر نظر به باطن ندارند گمان یم

اب عشق قدرتش از آب به مراتب باالتر ات  ا اب عشق یرسر ن اعراد لب به رسر

اب ات . نزدند  ر ارل) خون باالتر از مرتبه رسر  ید جار یکه از شه   قطره خونر ی 

  یاد  عاع با مسل  مرغان   یاعراد(. شودیده میشود دمه گنادان ار بخشیم

دا دستند که  یلیخ. اند دهین چسبیدستند که به ظوادر  د ر اصالح طلن   طلن  

که اد  جهاد دستند اد    ستند ر کسانر یاد  جهاد ن اد  نماز شب دستند ریل

عشق خود  یستند  برایحاضر ن با مسل  مرغان   یاعراد. نماز شب دم دستند

آب نماد کرام  ات  ر  یتجاده رر . خوادند نه کنند ر تلو  با بال نییدز 

ود کرام  شت  د اتیتال  نبا . 

ر دم: جواب دددد  که به آن دلخوش     آب آتش تو شده ر حجاب توت ، آن  ی 

به رس ر  ر آن   ن  د خود را بشویقظه بای یکار برا  ی  را برده، در ابتدایآبرر  یکرد

ر  نر یبنش خوایه یم ات ات  تا گیگر ارلینها دیادامه راه ا یبرا ریل   بزنر یرر 

کند   یم یگر  د قطره آب ات  ر دارد جلوهن جهان ماننیا. نر یناپاک را بب یدا آدم



ر کند ر زنگ م اگر آدن کنار ار باشد آن را خراب یم که حن   اد ات یبن ند آب ن  ت  . 

زر  یکه درر   یالمل  چون آتش ات  دررباش از ر  ا فر یشاه دن: مان  چهارم 

 خوش ات 

ان شده دلخوش کردن ی  بین حکایکه در ا  مانیع:   عذاب آرردن بازیحکا 

 طان در در کیسیباشد، ش مانند پس  ر مقام یم یاین ر القاب دنیبه عنار  تال 

ن ات  که یدمه اعتخار باز ا. اریبس یشود ر با ظراع  دا از راه خودش رارد یم

ر ند ر دمینش دت  پادشاه یم یرر  س یار کاع ی که در کنار پادشاه باشد برای  . 

دارند رس تفره خدا ه یگرعتار ظادر مباش پادشادان دمه شب:جواب دددد  

ر بنش شه دچار اضطراب یدستند دم یایکه دنبال مقام دن  کسانر .  که دمتا نداردی 

 .اند

 ییدر که را بو : مان  پنجم 
 

  ینخوات  زانکه مرد گودر  س  اررنگ
 

نخوات  تنگ  

 یکبک در ا:   عذر آرردن کبکیحکا 
 

به مال ر منال ر تکه  ن جا مظهر دلبستگ

   یا ندهباشد پر  ا یمینار دنیر د
 

کند ر با معادن رس ر کار دارد ر  یم که در دل کوه زندگ

 یگردد ر دل به تنگ دا  کبک در دل کوه دنبال معدن یم.  خوردیزه میتنگر 

ر رنگ بسته من  یر ق نر یی تز ی  . 

  که از ن    ن  عشق دا 
 

  رنگ
 

بود بود عشق نبود عاقب  ننگ  

ر . ا شده اندی ظوادر دنت  ن اعراد اتیا  نشانه ثررت ات  نه مال طب  بلند داشی 

ایدن . 

یشه ایخود اتتخوان ر ر  ما بق   یشه ایبرادر تو دمه اند یا   

ر طب  بلند در  دعا یاز رادها گی  د بداند که یعرعه ات  ،انسان با یداشی 

 .خودش معدن ات  ر خود را بشناتد



، در ک  آرزر یآرر  قله قا  عذر بدتر از گناه یم یایب یحال ندار :جواب دددد  

دل دادن به گودر دل به  یبه جا. د دل به رنگ دا بدددیدارد به کمال برتد نبا

ن تر ات یت  ن شین ات  بهش  آعر یت  جودر بده، اگر بهش  ش . 

ررز شمار یماند ار در بالیکیشهر  یدیه تو گر ندیتا: مان  ششم   

گر از ید گی ، حب مقام ر جاه طلن   تلطن  طلن  : ی  عذر آرردن دمایحکا

 ت  گر اتیباال ات  مانند پرندگان د یباشد، دم  دما یم  ر تلوگت  ت موان 

ر ظوادر ناچ ر س  ر به چی نت  خوادد؛  س  بلکه باالتر یمیکوچک دلبسته ن  یدات 

 کشد جاه ر مقام ذلن  ین راه میر رنج دم در ا شده تخن   حن  . ات یمقام ر ر 

برتد ا به مقایمگران را بکند تید د چاپلویسیبا یآررد ر عمر  انسان یم یبرا . 

ر ا دمه چین دنی؟ در ایخوش کرده ا تو چرا دل  را به اتتخوانر :جواب دددد    ت 

ر ات  ر دمه چ عانر  حالل آن  حساب ر کتاب دارد حن  ت  . 

ار یرر  ن   یار تو چرا قان  شد یاز کو  یا چشمه ایدس  در : مان  دفتم   

 ا یمیتشنه بر لب در س  با گردن دراز یمار مرغیبوت: ماری  عذر آرردن بوتیحکا 

خورد، داتتان زاددان  ا تمام شود درگز از آب نیینکه آب در یم ایند ر از بینش

نمودار اد  دزن ر گرعتار مراتب . اند ا را برخود تنگ گرعتهیهوده دنیکه ب  اعرایط

ن یدل نهاده ر بر امواج احوال نگرانند ر اگر از ا یایاحوال دستند که چشم در در 

گردند ر در مجموع   ت کباب یمت  نددد از غ یرر  کم شود ر حالن   یا قطره ایدر 

ل توقف کرده ر تلق  یات  که در  یلیمار ابن السبیبوت ر د یاز توح درتن   ک متر

ت تیرت یدم برا ندارد ر عزیم که   یس  ، زاددیمرغ در جانش نیدن حضر

عیاض  دمان ر یکشد چون اص  ر   اض  باط  یمیر  که   یاعراد. ه ات یاض  رسر

  عرزند دارند، یر رض  اقتصاد ر ترب خورند دغدغه گرانر  جه  غم ر غصه یم ن  

ت حق رص  ات  یب یایدارد چون به در  آرامش خایص مومن راقیع کران حضر

به عا  ر رحم  . کند  با مردم عرق یم یخود با دمدرد ن   یر دغدغه دا نگرانر .



اءهللا یه در  ارلمومن زندان ات  ک یبرا ا زمانر یم دنید دلخوش باشیبا الیه

اءال یدر  ارل نباشد رقن    

ها توءظن به یبعا(. ا ات یا دنین جا منظور از در یا. ) شود  ه باشد بهش  یم

میند ما شان  ندار یگو یخدا دارند ر مدام م . 

ر به دن:جواب دددد   ظادر را  ن  بایز  بات  ریلیا ز یدن)کند  ا تو را غرق یمیدلبسی 

ر چ(. چه تود ا از خدا غاع  شدن یندارد در راق  دن رجود خارج  ا یبه نام دن یت 

ر ات  ر تعلق به در چ ا ات ی، دنیت  . 

ام  صورتش گردد بدلیکز عشق زرگردد خل  در ق  در دیل: مان  دفتم   

  یجغد درر از آباد:   عذاب آرردن کو یحکا 
 

کند ر در   یم ر در خرابه دا زندگ

که گرعتار اشتباه در   الیکت. معرر  ات  نر ید ر به عزل  نشیآ رن یمت  شب ب

د ر به یگو  ند ر ذکر یمید تر  جامعه کند ر عزل  بنشیکند با تلو  شده ر عکر یم

ر چ خود )  خوادد ر با عزل  عرق دارد یم ق  یکار ندارد، گرچه تال  خلوت حق  یت 

مرغ کجا گنج ر ید من کجا تیگو  جغد یم(. یگر ید یان جم  ر دل در جایدر م

س یمن کاع یرانه برایر  . 

ا را یکه زرق ر برق دن  ن  داده شده ، کیسیکاعران ز   یا برایدن:جواب دددد    

طلبد ر دنوز آثار کفر در دررن رجود دارد البته تعلق به مال رسزنش دارد نه  یم

 .خود مال

نهمه تو دم بسوزیدر ره نه ،مزن دم ؛ لب بدرز گر بسوزند ا یپا: مان  دشتم    

دت  ر  ر ضعف ر ن   وه نماد حقارت ر کوچگصع:   عذر آرردن صعوهیحکا 

شوند،  دار حق نییکه به بهانه ضعف طالب د  نمودار کسانر . ات  ر ناتوانر  ن  پا

ان آن دم  بلند ات  ر ناتوانر  بهانه آنها تسن   پرنده با بال پرراز . ات  ر جت 

  ید کار یگرچه خاک کجا ر رب االرباب کجا ؟ اما با.کند تال  دم با دم  خودیم

شود یک میم،راه نزدیعزم خود را جزم کن.م تا جذبه عشق شام  حال ما شود یکن



 دشوار ر بدرن جذبه ت  راه تخ  ر مس.رتد ق از جانب حق متعال یمیر توع

مرغ برتم مل  من یتوانم به تید چون نمیگو   صعوه یم.رتد ان نییعشق راه به پا

ت  حاال من بررم تا . ددگر   وتف در دل چاه یمیعقوب ات  که دنبال یمل  حضر

ر لقمه اندازه ددان خودم بر دارم در چ عنر یات ؟  نم محبوب من چه کیسیبب   یت 

طلبد که نف  من آن را یم .  

از  یت  ن راه بسوزند ر تودم بسوز ،دم  کن کناره گید در ایدمه با:جواب دددد 

ر تلو  نکن، برخ ت  . 

 ات  ر درچه ت  کلمه غ  ت در ت  توره عنکبوت ؛ تلو  دمراه با بال  درچه غ ۲ه یآ

ر کوچک ر ناتوان    اگر صعوه  دسن  . ات  ت   در کلمه خت  بال در بله ردرچه خ 

.دیرت ا ،جذبه عشق چنان خوادد کرد که تو به محبوب خوایهیباز دم ب  

 

انییاتتاد حلوا: اتتاد معظم   

  یدیوا توحیش: معرع  جو 

 

ح منطق الط 11تا  1جلسات  یگر یدرره مرب - ت  رسر  


