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کنیزک را بفروشد، او را گفت که سرشانه کن و  هفقر برآن داشتش ک ، احتیاج وکنیزی پُرهنر داشت عبدهللا مسعود
ریۀ ، کنیزک گرسر زد چند موی سفید ازسرش جداشد. کنیزک شانه بکه میخواهم تو را بفروشمزه بپوش جامۀ پاکی

 . گفت من ترا نه میفروشم گریه مکن بسیار کرد. عبدهللا بن مسعود سخت متأثرشد،
 از ه بعدکردم ک ن نیستم ولی افسوس دارم که عمری درپیش کسی کاراینکه مرا میفروشی گریا : من ازکنیزک گفت

صرف  ئیاین حسرت دارم که چرا عمر درجا فروشد، ازه شد، مرا می خواهد ب اینکه جوانیم گذشت ومویم سفید
 وحی آورد که عبدهللا« ص»آن حالت جبرئیل به پیغمبر  . درآنجا ثمره اش بدیگران فروختن استدر کردم که خدمت

  .ی که این کنیزک را نفروشدرا بگو
 

فضل خود  یا مرا از خدا ، بارشده است اسالم سفید هیچ خدمت نکردم اما مویم در :خدایا اگرشیخ عطار میگوید 
د ستر ، نامش را میواند وهمینکه بنام پیغمبر میرسیدجهودی سالخورده درشام بود که چون توراة میخ محروم مکن.

 باز میکرد آن نام را نوشته میدید تادلش از این کار بگرفت و روز که مصحف توراة را ، ولی هرویا کاغذ را میچید
  .این نیت راه مدینه پیش گرفت بر حق است و« ص» خود گفت: مگر دین محمد با

 د ومصادف ش «انس بن مالک»به  نزدیک مسجد پیغمبر نمیبرد تا در راه ئیگرمگاه روزی به مدینه رسید ولی بجا
 ابه دراز راه رسیده را بمسجد درآورد . صح مسافر ،انس با چشم خونبار.از او خواست تا او را نزد پیغمبر ببرد

  درمحراب نشسته بود. «رض »وابوبکرمسجد جمع شده بودند 
ه نام صحابه ک .، گفت :ای رسول خدا سالم برتومحراب نشسته است آن پیرطالب وسالخورده پنداشت که پیغمبر در

و گفت:  شد وردند واشک خون می افشاندند. آن مرد غریب دل شکستهپیغمبر راشنیدند خروشی زار از دل برآ
ت : تو غفلگفت «رض»حضرت عمر . ، سیرت وساِن شما نمیدانمغریبمدکه مر من مرنجید اگرسخن نایاب گفتم از

ا ازدنیا مپیغمبر ولی گریۀ ما از آن جهته است که اکنون هفتۀ میرود تا  ئیاز ادب فرو نگذاشته  ئیودقیقه  ئینکرده 
  .است رفته

رتازه چنانکه گفتی ماتم پیغمب ،واویال برآوردوفریاد  این واقعه خبریافت جامه برتن پاره کرد و پیر سالخورده که از
ت مرا میسرنشد تا روی او را ببینم باری اگر این بخ ،، آخر یهودی گفت که یکی ازجامه های پیغمبربمن بدهیدشد

: گفت «رض » علی باید خواست .  «رض » دخترش فاطمه گفت :جامۀ او از « رض»عمر  بشنوم جامه بویش از
زاری نخفته وبا هیچ کس سخن گوید که او دراین یک هفته از ه ب «رض»زهرا که میتواند سخِن جامۀ پیغمبر با 

  باز گفتند.« رض»قصه با فاطه  زدند و در رفتند و «رض»فاطمه  ، سرانجام به دِر خانۀنگفته
 ی ما دیدن روزی اونیستگفت : آری وقتی پیغمبر جان میداد، گفت ما را عشقی در راه است که رو« رض»فاطمه 

شنید وجانش درجوش « ص»، بوی مصطفی . وقتی مرقع به یهودی دادندمنش سالم گوئید از بدو دهید و مرقعاین 
. همینکه بر سِر خاک مصطفی اش بردند از شدت اشتیاق روی ورد و گفت مرا برسِر خاک وی بریدآمد واسالم آ

  برخاک نهاد وجان تسلیم هللا کرد.
صفحۀ « .پیش معشوق جان تسلیم باید کرد در اسالم چنین باید آورد و:»این روایت چنین نتیجه میگیرد  شیخ عطار از

 شرح احوال شیخ عطار تألیف فروزانفر . 2٦٦
 

گینه نمی رد وگوید که من آبپیش آئینه ساز بری ازتو نگی ،آئینۀ درست ! اگرصد بار: ای دوستبابا افصل کاشی گوید
که جمله مطیعان چون خود را عرضه  نیز . درقیامتمیخواهم تا استادی من ظاهر گردد ، بلکه آبگینۀ شکستهمخواه

 دارند ندا در رسد که من عاصی میخواهم تا رحمت من برهمه ظاهر گردد .
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لیکن  ه میگویند خدای ،وسف اماّ چنانکه یعقوب وجمل، جمله گفتند ین چنانکه مجنونآ! جمله گفتندی لیلی اما ایدوست
حق ، زیرا که همه میگویند ومیسازند وعاصی میگوید ومیسوزد، پس ای بنده عاجزی طلب کن که نچون عاصی

 . این فرد بیدل همه دل نیز ازین عالم خبر می دهد :یار ضعیفان استسبحانه وتعالی 

 زانسوست گناه ها گراین سوست آنها  رحمت زمعاصی به تغافل نه شکیبد
یعنی رحمت آلهی ازبس برای عفو معاصی بندگان مشتاق است حتی تاب تغافل هم ندارد، بلکه ازطرف عاصی آلها 

 .ندۀ من گناهان تو کجاست تا بخشیده شودگفته شود از آن طرف خطاب میرسد که ب
رین ، بروی آفپای برجا که مسافران هنگام عبور باشکوه و بر روی آب ازمال خود ساخته بود پلینام  «پیر»گبری 

جایگاه ربرسید ، دید که پلی بس شایسته وآن پل  . روزی سلطان محمود به کناردعای خیرش میگفتند می خواندند و
رنام آباد کرده ؟ گفتند: گبری پیافگنده است .پرسید که این خیرات بلند را کِه کرده و بنیاد پلی بدین شکوهمندی چه کِس 

تان ازمن بس ئیکه خرچ پل کرده  رِ ز! هر: بیاستاد وسازندۀ پل را فراخوند وگفتاست . محمود ازسر تعصب آنجا با
سلطان تنم را پاره پاره کند وزیرپای پیل  : اگرپیر زبان برکشاد« ف سلطان این بود که پل را بنام خود کند هد» 

آورده در راه دین بر ، من این پل را بهرخداوند وپاک خود را بفروش پل آلوده میکنمبساید من نه زر میستایم و نه نیت 
کنجه هرنوع ش از او باز گرفتند و از ننا آب و تا به زندانش بردند و :دین بدنیا ندهم. سلطان گفت . آنرا نفروشم وام

فرستاد که بفروش پل حاضرم بشرط حد گذشت به سلطان پیغام  وعذابش کردند . سرانجام چون شکنجه و آزار از
 .آنکه سلطان بتن خود حاضرآید واستاد قیمت گر با خود بیاورد

سلطان! ای  :سرپل باستاد وگفت بیاورند. او زندانی را نیز سلطان بشادمانی تمام با خلقی انبوه برسرپل رفت و پیر
هی و جواب خوااین پل به آب می افگنم ، برسرآن پل که صراط است ت سر ، من خود را ازگوش ده تا پل را قیمت کنم

و ا الی پل به آب افگند وآب خروشان او را درامواج نهفته باخود برد ، یعنیایرخود را ازب. پنست بهای پلداد وای
 . اینست پایداری مردان. اه دین در باخت وبا دنیا نپرداختجان در ر

 

 را که مرد بسیار َحّجاج بن یوسفوی  ، پس از معاویه مشهورترین آنهاستخلیفۀ اموی پنجمین عبدالملک بن مروان
ظلم ،ریز بود حاکم حجاز مقررکرد .حجاج مدت بیست سال تمام حکومت خود دربصره و کوفه  خون و ستم گر

 .اینرو نام او مظهر ظلم وستم و بیداد گری یاد شده است از ،یوخون ریزیهای بسیار زیاد کرد
ازحد گذشته  که لم وتعدیظقدر ن ای مسلمانان : از خداوند بزرگ بترس وباالیروزی یکی از ادبا به حجاج گفت

: این خواست به گفتار آغاز کردال شده اب، برمنبر حاضرجواب بود شیار ووسخن، هش حجاج که بسیارخو  ؟مکن
 ئیبیدادگری رها ، شما ازمن روزی بمیرم ، اگرمسلط کرده است الی شما مقرر وادانا بود که مرا ب خداوند بزرگ و

، خداوند تعالی غیرازمن بندگان ظالم تر دیگری نیزدارد، که شما خودتان ستمگاران وظالمان اید نخواهد یافت، زیرا 
 بدتر ازمن برشما مسلط خواهد کرد. د ، خداونداگرشما همین طورباشی

نثرش دارای پند واندرز،  . نظم وو عارف بزرگ جام است شاعر گترین) ازبهارستان نورالدین عبدالرحمن جامی بزر
د گلستان سعدی بهارستان را ماننکتاب و رساله میرسد. جامی ۷۷. آثارش به خالقی است، حکایات عرفانی وانکات

 ق درشهرهرات باستان وفات کرد .(٨۹٨سالگی بسال ٨1. او دربرای پسر خود نوشت
 

ا در ه نشسته دارو ،آمدم طبیبی را دیدم اد دربیمارخانۀ بغد : روزی در: نقل است که شیخ شبلی میگویدشیخ شبلی
: م: ندارم . گفت؟ گفتگفتم که ای طبیب داروی گناه داریبیماران را عالج میکرد و دارو میداد من ، پیش خود نهاده 
 ن، پس چگونه طبیبی! بیکبار دیدم دیوانۀ پروانۀ دل سوخته از درونداری ،دردی را که دارو می باید ،عجب طبیبی تو

برگ  ،یر، بیخ نیازمندی: بگ! دیوانه گفت: آریداروی درِد گناه میطلبی؟ گفتم :ای شبلی چه گفتی مگرداد ه آوازانخ
 دیگ زاری همراهش کن و در دعا و هب به آب چشم بیاالی و ، آنها را درهاون توبه افگن و ئی، تخم شکیباپشیمانی

بباِد پرهیز سروش کن ودرقدح امیدش بیفگن وآنگاه از روی درد ونیاز  و نو به آتِش محبتش بجوشا صدق بینداز
 بیامرز ! تا ازهمه گناهان پاک شوی .ا ، که یارب به گناه مرگویه درکش ومنا جات کرده ب

 
 «پایان » 
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