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 بنام آنکه زیبایی به دشت نینوا آفرید

 

 چکیده

ها و نمادها همواره تاثیرات عمیقی در آموخته های هر فرهنگ دارد. مفهوم سیمرغ  برخورداری از زبان اسطوره

 ی عمیق در ریشه فرهنگ ایران است.یکی از نمادها

برخورداری از مفهوم سیمرغ و سفر سیمرغ در رساله الطیر  شده است که واقعه عظیم کربال با در این نوشتار تالش

باز خوانی شود. این مقال با بهره گیری از قوانین تداعی و تشبیه در فرآیند  شهاب الدین سهروردی به گونه ای دیگر

یادگیری، بین واقعه کربال و سفر سیمرغ در رساله الطیر و دخل و تصرف بر داستان رساله الطیر، به مقصود این 

عی های فرهنگ غنی شیبازخوانی دست یافته است. اینگونه نگارنده بین دانش ادب و عرفان ایران که همراه با نماد

است، و این واقعه مهم تاریخی، عاشورا را به نحو زیبا شناسانه باز خوانی می کند. در عین حال که سیر معنوی 

زندگی و تعامل مجدد  اولیای خدا باز خوانی شده است، نمادها که حضور کمرنگی در زندگی داشته اند، مجددا به

به بیان گونه هایی از بهره برداری بهینه از منابع فرهنگی، در وجوه مختلف و با انسان وارد می شوند. در نتیجه متن 

قرابت های متعدد در یک هماهنگی متقابل به بیان فرهنگ غنی در سیر و سلوک اولیای خدا، بویژه واقعه عاشورا 

 می پردازد.

 

 

 

 .انسان سفر معنوی، غایت، عاشورا، اسطوره، نماد سیمرغ، رساله الطیر کلید واژه ها:
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 بیان مساله

مفاهیم و معانی بلند در واقعه کربال و عاشورای حسینی در قیام حضرت اباعبدهلل الحسین )علیه السالم( برای هر 

اه گ ذهن و اندیشه ای اعم از پیر و جوان، ایرانی، غیر ایرانی همراه با دنیایی از پرسشهای تامل بر انگیز است که

ساده، در مراسم عزاداری در می یابد و گاه یک ذهن جستجوگر را تا مدتهای مدیدی  فردی پاسخ خود را به گونه ای

 به تکاپو وامی دارد و هر بار از منظرهای مختلف به پاسخ سوال خود می نگرد .

واقعه عاشورا که از جهات متعددی مورد توجه و تامل است، هر بار بیش از پیش اهداف و غایت انسان را تحت 

( ارزشهای دینی جامعه پیامبر از پیامبر اسالم )ص سال پس 51نه زیستن را مورد مداقه قرار می دهد.الشعاع و چگو

 می –امویان  –به گونه ای رنگ باخته است که زمامداران ناالیقی بر این حکومت چیره شده اند. حکومت وقت 

فردی بی دین که سزاوار کشته  و او را کوشد که چهره امام حسین )علیه السالم( را از حیّز مشروعیت خارج کرده

 شدن است، به جامعه بشناساند. 

( فشار و و سلم امویان با مشروعیت بخشیدن به خود و خارجی قلمداد کردن فرزند پیامبر اکرم )صل اهلل علیه و آله

عم خود با به ز زجر فراوانی بر یاران ایشان تحمیل می کردند. لیکن این صیادان با فهم ناقص خویش کوشیدند، تا

 یلتهای انسانی را زیر پا گذارند.یارانش تمام فض شکستن حضرت و

ن می کند ای این ایام است، برپا یرق های مشکی را که یکی از نمادهایهر ساله جامعه ایران، در ایام محرم و صفر ب

می پردازد. واقعه ای  ایام فرصتی است که به احیای مجدد و مکرر این واقعه که سرشار از ارزشهای اخالقی است،

و رهایی ز بند قفس تن یاد می که شاعر نامی ایرانی، مولوی، از آن با عنوان شکستن زندان و پرواز مرغان عاشق 

 .دکن

 

 دست؟ خاییم چون و درانیم چه جامه                          بجست زندانی ز سلطانی وحر

 بند بشکستند چو شد شادی وقت                     اند  بوده دین خسرو ایشان چونک
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فرهنگ ایران در بیان این واقعه عظیم از ابزارهای گوناگون اعم از شعر و سرود، تعزیه، مداحی و متون قرآن و 

روایت بهره می برد. لیک در این مجال، متن حاضر بر آن با بهره گیری از آنها است که دیگر منابع فرهنگی را به 

 ند. خدمت بگیرد و این واقعه را به گونه ای دیگر بازخوانی ک

سیمرغ، پرنده ای افسانه ای است که در ادب و عرفان بسیار به کار گرفته می شود و با وجود معانی مختلفی که از 

آن دریافت شده است، عمدتا از آن معنای انسان کامل دریافت می شود که چون قصد سفر می کند، دیگر مرغان 

 (213این راه را درپیش گیرند.)سجادی، و  نیز در این راه با اویند و با او در سفر آیند

سهروردی، معروف به شیخ اشراق، سفر معنوی سالکان طریقت را به زبان رمز و کنایه و استعاره وتشبیه در رساله 

الطیر خود باز می گوید.وی تشریح می کند که چگونه سیمرغ و یارانش در این مسیر دشوار از سختی ها نمی 

ای خویش برگیرند و به فنای حق دست یابند. بهره برداری از زبان تشبیه و تمثیل، رمز و هراسند تا مرغان بند از پ

استعاره در ادبیات عرفانی ایران کامال محسوس و پر رنگ است که به زیباترین اشکال به بیان حقایق زندگی و 

 ذارد.گمخاطب به جا می  ایاز حیث زیبایی شناختی، عمیق ترین اثر را برارزشهای انسانی می پردازد. این نکته 

اکنون پرسش این است که چرا در جامعه ایران بهره بردای بهینه ای از منابع فرهنگی صورت نمی پذیرد؟ بیانی که 

بتواند به بیان قرائتهای دیگر و اثر گذارتر برآید. در این بیان پرده از عادی سازی آیینها، و حتی بی رنگ کردن 

 ند.کید و با زبان دیگری، نسل جوان امروز را بر ارزشهای خویش ترغیب مارزشهای فرهنگی بر می دار

این نوشتار بر آن است تا با بهره مندی از رساله الطیر شیخ شهاب الدین سهروردی، یکی از سرمایه های فرهنگی 

ا زیبایی، واقعه و بایران، به تبیین و تشریح متفاوتی از واقعه کربال به مثابه یک مأخذ غنی فرهنگی دیگر بپردازد 

 کربال را برای ذهن مخاطبین خود بازخوانی کند.
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 واقعه عاشورا مروری اجمالی بر 

با شهادت امام حسن )علیه السالم( شیعیان عراق خدمت امام حسین )علیه السالم( با هدف بیعت با ایشان، نامه 

ان در ایشاز طرفی آنها را به صبر دعوت کردند. نوشتند. امام در آن زمان برای هرگونه اقدامی، مصلحت ندانستند و 

د تا کمی تامل وی را مجاب کرمبنی بر بیعت با یزید، بن عتبه بن ابوسفیان،  پی دستور معاویه به حاکم مدینه، ولید

در این زمان از سوی  کند. حضرت، فرصت را غنیمت شمرده و به همراه خانواده از مدینه بسوی مکه براه افتاد.

 اما زمانی که نامه امام توسط بالغ بر دوازده هزار نامه نزد امام فرستاده شد که از حضرت طلب یاری کردند. کوفیان،

 م،پس از به شهادت رساندن مسل مسلم بن عقیل به کوفه فرستاده شد، کوفیان در وعده خود وفادار نماندند و حتی

 بر آمدند.با تحریک و تهدید حاکم وقت، ابن زیاد، بسوی جنگ با حضرت 

ایشان  .به همراه اهل بیت راهی عراق شدنددر آن زمان امام در مکه، اعمال حج را به صورت عمره به جا آوردند و 

ای رسیدند و زمانی نگذشت که حر بن یزید تمیمی با هزار سوار به آنجا رسید. امام یاد آور در مسیر راه، به منطقه

اعالم کرد آمده است تا مانع و  ها اظهار بی خبریه است. حر از نامهست کوفیان نبودشد که حرکت او جز به خوا

تن خون امام را نداشت و هر چه که او قصد ریخ یا مدینه شود و این در حالی است حرکت امام بسوی کوفه

لحق م شد و در نهایت به یاران امام حسین )علیه السالم(ن بر امام و یارانش بیشترآگاه میگذشت، از ظلم امویامی

 رسید. گشته و در این راه به شهادت

روز نهم محرم امام حسین )علیه السالم( و اصحابش در کربال در محاصره قرار گرفتند. امام )علیه السالم( به یاران 

توانند، از تاریکی شب بهره برده راه رداشته و آنها به اختیار خویش میخود فرمودند که بیعت خویش را ایشان ب

فردای آن روز، دهم محرم، امام یاران را به صفوف منظم آراست و دست به دعا برداشت. یاران . و بروند خود گیرند

امام در مجموع سی و دو سوار و چهل تن پیاده بودند که گفته شده در مقابل ایشان، لشگری معادل شش تا بیست 

 و دو هزار نفر گردآمده بودند. 

ن رسیدند. حر بتاختند و به شهادت میگرفتند و به میدان میحسین رخصت میردان آزاده از امام یک م لیکن یک

ان ی حر به زبدر این زمان از مقام خود کناره گرفته بود و نزد امام آمد و اظهار ندامت کرد، چنین که گوی نیزریاحی 

                      شاعر به امام گوید:
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 اوی رخ تو شاهد و مشهود م      ی در تو مقصد و مقصود ما       ا

 بندگی ات به ز هر آزادی یی        نقد غمت مایه هر شادیی         

 چاره کن ای چاره بیچارگان      یار شو ای مونس غمخوارگان     

 چاره ما کن که پناهنده ایم       درگذر از جرم که خواهنده ایم    

 گر تو برانی به که رو آوریم      چاره ما ساز که بی یاوریم         

 پذیرد و تو را عفو کند؛ و حضرت سید الشهدا به جواب حر ریاحی فرمود که خداوند از تو می

 هین بگیر از عفو ما خط جواز     گفت باز آ که در توبه است باز    

پس از شهادت یاران امام حسین )علیه السالم(، حضرت با داغ یک یک یاران خود به میدان جنگ شتافت. آنگاه که 

ه سر از تن مبارک حضرت جدا گشت، گویی آسمان و زمین در هم ریخت و پایانی به آغازی دیگر در در قتلگا

    (1375قمی، .)آمیخت

 

 فرهنگ عاشورا

شرح و بسط واقعه عظیم کربال، بنا به دالیل متعدد و عمیقی که درون خود دارد، خارج از تصور و توان هر انسان 

ناتوانی، بلکه مهمترین آن، حضور و وجود حضرت ابا عبدهلل الحسین)علیه السالم( آزاده ای است. یکی از دالیل این 

است. ویژگیهای یک انسان کامل را، چگونه میتوان باز شمرد در حالیکه تنها باید با این حضور، فرهنگ واقعه 

 عاشورا را تبیین، تحلیل و تفسیر نمود.

مواره گذرد، لیکن هسالیان درازی از این واقعه می است. گرچهاز گستردگی و تنوع بسیار برخوردار  فرهنگ عاشورا

نحوی متمایز ظهور و یابد و همواره و همه ساله به یه های عمیق تری در باطن، دست میدر پس ظاهر خود به ال

 کند.بروز پیدا می
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س پق برای بیعت، تا آنچه امام حسین علیه السالم به همراه یاران و اهل بیت خود از زمان درخواست شیعیان عرا

 مل و تعمق است. ، برای بشریت تازگی دارد و محل تأاند، در هر زمان و مکانیاز واقعه کربال بر جای گذاشته

توان در کمال انسانیت به تحقق و ظهورش های عالی انسانی و همه آنچه را که میها و زیباترین جلوهواالترین ارزش

ق شده است. امام حسین )علیه السالم( همواره در کالم و دیدارهای خود، در عینیت بخشید، در واقعه کربال محق

حمایت و یاری های خود و باالخره در جنگ و دالوری خود، در عین توانمندی به فقر خویش در برابر پروردگار 

 واقف است .

های دگار، بیان باورها و ارزشامام حسین )علیه السالم( آن گاه که در نیایش است، از بیان فقر خویش در برابر پرور

فکری خود، طلب شهادت و هدایت، عفو در جایگاه شاکرین و خشیت از پروردگار و حسن عاقبت، قبول بر عمل، 

 ( 1388قدمی، ) .خیر و رحمت الهی فرو نمی گذاردطلب 

گذارد و نمی فرو اصحاب و اهل بیت خود تا برخورد با افراد لشگر دشمن، هیچ چیز را امام از تعامل تک تک

 رساند.رخورد عالی انسانی را به ظهور میبهترین ب

امروز شکوه و عظمت عاشورا از سرزمین کربال فراتر رفته و از هرگونه ابزارهای ارتباطی و نمادین )مانند فیلم، 

 سان وگیرد. هر جا که رنگ و بویی از انشعر، کتاب و تصویر و...( می گذرد و سرزمینهای متعددی را در برمی

آزادی و آزادگی ست مخاطب خویش را می یابد. دیری نخواهد پایید که احساس تعلق و یگانگی در فرهنگهای 

کنند. چنانچه مهاتما گاندی چنین گفت و چنین استناد به امام حسین و یارانش میگوناگون الگوی خویش را با 

 کرد.

 به منزله معرفی هویت و حیثیت ایشان است.  نبرای شیعیاشیعه وامدار چنین فرهنگ عظیمی است و عاشورا 

حماسه  مند است.داستان از مبانی و اصول دین بهرهاند و ساحت دینی، قهرمانان و بزرگان آن دینیدر حماسه 

دن بر نفس خویش و عرفانی، که در ادب فارسی بسیار نمونه از آن موجود است، قهرمان داستان پس از چیره ش

سمعیل ااهلل است.)ابد که این همان فنا فییدر مسیر طریقت، سرانجام به پیروزی دست می زآمیطی سفری مخاطره

  (1377 ،پور
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 که مولوی به بیان واقعه کربال دارد، نگاهی عارفانه به شرح حال شهدای کربال که چنیناست از آن جمله نگاهی 

 :گویدمی

 کربالیی بال جویان دشت  ای شهیدان خدایی               کجایید 

 پرنده تر ز مرغان هوایی  ید ای سبک روحان عاشق         کجای

 

 پردازد؛موالنا در دفتر ششم مثنوی به بیان عظمت سید الشهدا می

 ماتم جانی که از قرنی به است  دانی که هست         روز عاشورا نمی

 قدر عشق گوش، عشق گوشوار کی بود این غصه خوار      پیش مومن

 جامه چه درانیم و چون خاییم دست ست          سلطانی ز زندانی بجروح 

 وقت شادی شد چو بکشتند بنداند      چون که ایشان خسرو دین بوده

 کنده و زنجیر را انداختند             سوی شادروان دولت تاختند

 

نظری مهستی با گرایشی فکری و معنوی از  از نگاه موالنا جالل الدین مولوی، واقعه کربال، یک واقعه بی بدیل عالم

 (1392کند.)مختاری، نی است که مولوی آن را واکاوی میتوحیدی و عرفا

ر و از منظ دهرشناسی از ادبیات و اسطوره بهره ب ییبین نگاه عرفانی و نگاه زیبااست نگارنده در این مقاله کوشیده 

 .بردشهاب الدین سهروردی بهره می و در این بیان از رساله الطیر دیگری به واقعه کربال بپردازد
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 اسطوره؛ افسانه یا واقعیت؟

اسطوره در لغت به معنی روایت و تاریخ است و با کلمه میتوس در زبان یونانی به معنی شرح، قصه و خبر مترادف 

 (1377است.)اسمعیل پور، 

وم که یک قموجودات مافوق طبیعی و  ین درباره ایزدان، فرشتگاناسطوره عبارت است از روایت یا جلوه ای نماد»

؛ اسطوره سرگذشتی راست و مقدس است که در زمانی ازلی رخ داده به منظور تفسیر خود از هستی به کار می بندد

ره واسطگوید چیزی پدید آمده، هستی دارد، یا از میان خواهد رفت، و در نهایت، و به گونه ای نمادین، تخیلی می

 (1377)اسمعیل پور، «. ای تمثیلی کاوشگر هستی استبه شیوه

دی های شهوگیرد و جنبههای معنوی او را در بر میبه عبارت دیگر، اسطوره، دین و دانش انسان نخستین و داشته

  (1377و نمادین دارد. )اسمعیل پور، 

در  اسطوره در تضاد است، لیکن در نگاه بسکام با واقعی است. واقعه تاریخی که تیواقعه کربال نه اسطوره که حقیق

که به بیان حوادث سرنوشت ساز  روایت مقدسی .کندبه سوی اسطوره سوق پیدا میشکل کارکردی، از شدت آن، 

 (1388پردازد. )تورستن، می

سانه ها اف ورهاسطوره از کهن ترین ایام در زندگی انسان وجود داشته و کارکردی اجتماعی دارد. تا چندی پیش، اسط

اسطوره را جدی تلقی م.  19شد و اهمیتی برای آن قائل نبودند. پژوهشگران از سده ای دروغین پنداشته می

قت به بیان حقیپس این میراث معنا شناسانه  از( پژوهشگران در پژوهشهای قوم شناسان 1377اسمعیل پور، اند.)کرده

، سازد و بیانگر حقیقتی مطلوب استگی اجتماعی و فرهنگ آنان را مینداسطوره بنیان ز به عبارتیاند. آن بر آمده

ای رکند، و با همین استدالل به مثابه توجیه ببه همین سبب مانند الگو عمل میکند. زیرا تاریخ مقدسی را بازگو می

 (1374آید. )الیاده، تمامی کردارهای انسانی بر می

وره ها الگوهای ثابت در جهان اند، بدان گونه که از ابتدا بوده اند، کارکرد اسطوره ارائه نمونه و الگوست. اسط

الگوهای رفتاری بشری اند. بافت بیرونی اسطوره، معموال آیینی است که زمان و حوادث اسطوره ای را در این جا 

   بناست.کند. اسطوره روایتی است که در جهان بینی، یا هویت گروهی از مردم، بنیاد مو هم اکنون تکرار می

  (1388تورستن، )
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ه عاسطوره به مثابه مهمترین شکل تفکر جمعی در هیچ جامعه و مرحله ای از تکامل، هرگز منسوخ نمی شود و جام

کند تا بتواند اسطوره میتالش « انسان نو در جهت جستجوی جان» درکتاب 1یونگ وستا. کارل گوبرداز آن بهره می

ای سیراب شود، و نیروهای خالق خود را تازه کند، تا آن را به جهان منابع روحی تازهابد تا انسان از نوینی را بی

 (1374الیاده، .)نوین ارائه دهد

گر چه داستان رساله الطیر سهروردی، بواقع یک اسطوره است اما سهروردی به حقیقتی اشاره دارد. این حقیقت 

 ت که با واقعه کربال تالقی دارد.همان اس

گوید که اسطوره دسته بندی کردن می 2بروس لینکلنکربال، به نقل از  در بیان روایت رساله دکتری خودورستن در ت

 .روایت استجهان پیرامون، بلکه ایدئولوژی در قالب 

رساله  از اسطوره بهره مند است. خواه ،چه از حیث روایت و داستان عنا وجامعه شیعی چه از حیث کارکرد و م

 یاند.نمااز شدت کارکرد، غیر واقعی میواقعه عظیم کربال که واقعی است و عی نیست و خواه الطیر باشد که واق

 

 سهروردی و حکمت مشرقی

ایی به فرهنگ اصیل آریکه ، ایرانی است حکیم و فیلسوف ،معروف به شیخ اشراق ،شهاب الدین یحیی سهروردی

ای هشاید بتوان گفت که یکی از انگیزه وی در یکی از سفرهای متعدد خود به دمشق رفت و عالقه وافر داشت.

ر فانی ایشان دآموزشهای عر وسفر سهروردی به سوریه، تمایل وی به نزدیک شدن به مراکز فلسفه خسروانی 

ز آن ب حکمت اشراق ادر کتا شود و سهروردیه امروز به نام کسروان شناخته میکوهستانی ک .کوهستان لبنان بود

 (1378شمرد.)حقیقت، سهروردی این کوهستان را بازمانده فلسفه ایران باستان میکند. یاد می

 

                                                           
1 Carl Gustav Jung 
2 Bruce Lincoln 
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 3اعم از فارسی و عربی است که در پنج گروه دسته بندی شده اند. سهروردی دارای کتب متعدد،

 در آثار خود،ند: من خواستم کشراق این طور بیان میسفی خاص خود را در کتاب حکمت االسهروردی مشرب فل

قت، حقیکنم و بار دیگر زنده سازم.)حیات جدید عطا  ،مذهب و مشرب حکمای ایران باستان را در باب نور و ظلمت

 آمیزند. فلسفه ای که بابه هم درای که در آن سیر و سلوک روحانی و ماورا لطبیعه، خلسه و جذبه ( فلسفه1378

عالم ظلمت، جایگاه جسم و  ، ونفوس لم نور جایگاه عقول، ارباب انواعِاست. عامفهوم نور و ظلمت گره خورده 

 داند که پیشینیان تنها به اجمال از آن آگاه بودند.سهروردی خود را وارث حکمتی می جرم و عرضها است.

که  حترامی استبذل توجه و ابه دلیل شود، می ین حکمت مشرقی و اشراق از آن یاداین حکمت که با عناو

البته این بذل توجه نوعی حکیم بزرگ، هرمس، زرتشت، و افالطون، داشته است.  ههای سسهروردی به اندیشه

تصال این ا .گنجدتاریخ گرایانه ای نمی رکه در قید و بند هیچ معیا عنوی با این سه حکیم استاتصال روحی و م

نکته مهم و اصلی چیزی است که  و شودمی گونه ای مکاشفه و شهود باطنی است که از مشرق معرفت وی ناشی

 (1378 ،)حقیقت .شناسدمیگونه ادراک و اتصال و آن را منشاء هرکند ی از آن به علم حضوری نفس یاد میسهرورد

                                                           

 آثار و نوشته های شیخ اشراق در پنج گروه تقسیم شده اند : -3 

: تلویحات، مقامات، مطارحات و حکمت االشراق که که حکمت  ( چهار کتاب بزرگ تعلیمی و نظری که همه به زبان عربی است عبارست از1

 .اشراق بیان عقاید اشراقی اوست

: هیاکل النور، االواح العمادیه، پرتو نامه، فی اعتقاد الحکما اللمحات یزدان شناخت و بستان القلوب ه کوتاهتری به فارسی و عربی بنام( رسال2

 احتمال بیشتر از آن سهروردی است.و شریف جرجانی نسبت داده اند، ولی  که دو کتاب اخیر را به عین القضاه همدانی

واز : عقل سرخ، آدن به اشراق مورد توجه است مانند( حکایتهای رمزی و اسراری یا داستانهایی که در آنها به سفر نفس و مراتب وجود و رسی3

 .وزی با جماعت صوفیان، رساله فی المعراج و صفیر سیمرغپر جبرییل، الغربه الغریبه، لغت موران، رساله فی حاله الطفولیه، ر

ارات : ترجمه فارسی رساله الطیر ابن سینا، شرح بر اشتر و بر قرآن کریم و حدیث دارد مثل( ترجمه و شرح هایی که بر کتابهای فلسفی قدیم 4

  .ث استاو، تالیف رساله حقیقه العشق و تفسیر هایی که بر چند سوره قرآن و بعضی از احادی

 (1378.) حقیقت، ا الواردات و التقدیسات می نامندها و مناجات نامه های سهروردی که به زبان عربی است و آنها ر( دعا5
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 رساله الطیر

 ررا ترجمه و به نگارش مجدد د ساله الطیر توسط ابو علی سینا نوشته و شیخ شهاب الدین یحیی سهروردی آنر

 یشایرانی برمی دارد. پ –سهروردی در رساله الطیر، با به کار گیری زبان، پرده از تعالیم رمزی عرفانی  .استآورده 

ده و آنها بر خویش بهرهاز سهروردی، ابن سینا، احمد غزالی، و فرید الدین محمد عطار نیشابوری نیز از رساله الطیر 

 .نیز از زبان پرندگان به سفر معنوی اشاره کرده اند

تان به در این داساند. سهروردی شدهپرنده است که گرفتار دام صیادان  یعدادتداستان رساله الطیر درباره سرنوشت 

سفر روحانی انسان را از جایگاه اصلی خود به  ،این کتاب .کندچگونگی تالش مرغان برای نجات خویش اشاره می

حقیقت، کند.)بیان می روحانی او گردد، ءشوق انسان به مبداتواند مانع ، و اینکه چگونه تعلقات مادی میعالم صورت

1378)  

قتی به راه و ال،مثبه عنوان برد تا بتواند سیر تربیت نفس را بیاموزد زبان رمز و کنایه و نماد بهره میی از ردسهرو

 ایونهبه گ برود،ای خاص بر جاده حقیقت ای است که شخص باید به شیوهدر واقع اشاره ،ور اشاره می کندمرفتن 

. در جای دیگر، نوشیدن زهر به وجهی نمادین داللت به تحمل دردها و ناکامیها دارد که نشود آگاهاز آن  کسیکه 

 د باید در مسیر طریقت تجربه کند.فر

کردند ولی به دام صیادان افتادند، اشاره به سفر روحانی می که آزادانه پرواز یپرندگان شرح سرگذشتسهروردی با 

رهایی  از زندان تند تا شکومیدنیای مادی افتادن در به دام با در ازل چنین بود، لیکن امروز نیز انسان دارد که انسان 

یطی و شرا گاری با چنیند. پرنده اسیر، نماد انسان این جهان است. سازبه سوی اصل و مبدا خویش بازگرد د ویاب

 رگترین خطر برای سفر روحانی است.( به عقیده سهروردی بزقبول آن )در این دنیا

 :او از زبان مرغان چنین می گوید

. . . روی به جستن حیله آوردیم تا به چه حیلت خویش را برهانیم. یک چند هم چنان بودیم تا بر آن خو کردیم »

 (1380)نصر، «.میدیم و به تنگی قفس تن در دادیمیاراها به اول فراموش کردیم و با این بندو قاعد
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 نماد سیمرغ

ند، ولی امعانی مختلفی از آن اراده کردهب عرفانی بسیار به کار رفته و اگر چه که در اداست مرغ افسانه ای ، سیمرغ

و  (ص)از پیامبر اکرمز روح، گاه کنایه ، روزبهان، گاه آن را کنایه اشودافاده میمعنای انسان کامل از آن  عمدتاً

 (1379سجادی، . )ترکیب سیمرغ ازل را کنایه از عقل مجرد و فیض مقدس دانسته است

یری سابقه این مرغ اساط .از نمادهای بسیار قابل توجه در ادبیات فارسی است ،دل عربی آن عنقا استاه معکسیمرغ 

 آید، مرغی استپیش از اسالم بر میرسد. از آنچه در آثار اوستا و پهلوی، ان به پیش از اسالم میدر فرهنگ ایر

  .، آشیانه دارد«ویسپو بیش» فراخ بال که بر درختی درمان بخش به نام

ا یگاه به مثابه ی فرشته جبرییل است که بر درخت مقدس سدره المنتهی و سیمرغ در فرهنگ و روایات اسالمی 

 (1375)پور نامداریان،  کند.ت طوبی را تأویل به نور محمدی میه همدانی، این درخد. عین القضاطوبی قرار دار

ک کنند تا به خدمت ملمیان کوه های صعب و دشوار طی می مرغانی که سفر دشواری را از رساله الطیر ابن سینا، در

 «عقل سرخ» رسالهمفهوم سیمرغ در  این ملک همان سیمرغ است که در آخرین کوه آشیان دارد.خود برسند. 

 سهروردی با همین نام وجود دارد.

انگر بیرسند و سی مرغ به سیمرغ می کند که سر انجامعطار، ذات باری تعالی را لحاظ میالطیر سیمرغ در منطق 

دهد که این ارائه می . شهاب الدین سهروردی از سیمرغ چنین تصویریاستکثرت در وحدت  وحدت در کثرت و

از اوست و او خود بی  همه نقشها، شودنزدیک میبی قطع اماکن  وپرد میبی پر  ،کندپرواز میمرغ بدون جنبش 

 (1389است.)طباطبایی،  همه به او مشغول و او از همه فارغ است و رنگ

دهد، در واقع صفات عقل فعال است. عطار همین صفات را به فات، که سهروردی به سیمرغ نسبت میهمه این ص

به سیمرغ نسبت می دهد. سیمرغی که به ما نزدیک است از ما دور است و در حریم عزت خود آرام و  زبانی دیگر

 است و همه به او مشغول و او فارغ از همه است؛ 4مستقر در ورای کوه قاف

                                                           

این  ت.کوهی اساطیری و مقدس اس کرده اند، تعبیرکوه قاف که برخی از آن به نام کوه البرز  شود.نام دیگری که برای مکان سیمرغ استفاده می4 

 (1375)پورنامداریان، این جهانی نیست. ،شیهمچون درخت طوبی یا سدره المنتهی یا ویسپوبکوه 
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  در پس کوهی که هست آن کوه قاف      ما را پادشاهی بی خالف       هست 

  او به ما نزدیک و ما زو دور دور        نام او سیمرغ سلطان طیور           

را به تونشان  اگر سیمرغ جمال خودکه در صحرای جهان آمده، سایه سیمرغ است. و ادامه می دهد هر صورتی 

 .شها از اوست و او خود رنگی نداردبینی، در می یابی که همه نقبدهد، هر آنچه 

 سایه سیمرغ زیبا آمدست   ه صحرا آمده ست       هر لباسی کان ب

 سایه سیمرغ یعنی بی خیال      گر ترا سیمرغ بنماید جمال            

 گر همه چل مرغ و گر سی مرغ بود       هر چه دیدی سایه سیمرغ بود

ه که به جهان افاض این همان پرتو عقل فعال استنور دریافت کرده است  در اینجا هر نقشی به تناسب خود از او

  (1375)پور نامداریان،  شده است.

شناخته است.  «انسان کامل»ترین پروازهای روح و و مظهر عالی« مرغ خدا» و «عالم باال»والنا هم سیمرغ را نماینده م

 همانطور که شمس تبریزی او را در نقطه ی .تواند باشدنیز می« آیینه کمال»و « تجرد»ال به دلیل نا پیدا بودن، مث او

 (1388) طباطبایی،  .روند تا به دیدار حق رسندشناسد که دیگر مرغان به سویش میمیکمال 

 

 جمع بندی

ا به اند تجان بر کف آمده در پیروی از او ایشانامام در مقام انسان کاملی است که یاران  ،پیشتر اشاره شدچنانچه 

ا مورد مه انسانها ره هک، و تاریخی است که نه تنها شیعیان گردند. واقعه عظیم کربال سفری واقعیباز اصل خویش

دهد که چگونه بودن را در پس چگونه زیستن بیاموزند. این مهم در داستان رساله الطیر سهروردی خطاب قرار می

 رسند.بید تا به حضور ملک، نور االنوار، گوفر نمادین سیمرغ و یارانش باز مینیز حقیقتی است که خود را از پس س
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ه سدر توجه به انواع فرهنگ که در میان مردم وجود دارد،  «انقالب بلند»متفکر انگلیسی و نویسنده کتاب  5ویلیامز

 این تعاریف شامل موارد زیر است: .دهدتعریف برای فرهنگ ارائه می

 وکه در برگیرنده فکر « مستند» پردازد؛ فرهنگمال میجایی که فرهنگ به ارزشهای مطلق و ک «ایده آل»فرهنگ 

ودور ت)   شود.ای از زندگی اطالق میکه به روش ویژ ه «اجتماع» فرهنگ به منزلهو در نهایت تجربه انسانی است؛ 

،1392) 

 تشود، در فرهنگ واقعه کربال، هر سه مفهوم لحاظ شده است و شایسته استوجه میچنانچه به تعریف ویلیامز 

 .ر فرهنگ عاشورایی حاضر تسری یابدهمین مفاهیم د

جه های خاص باشد؛ چرا که توگ باید بیش از مجموع تاریخ نگاریتاریخ فرهن: »گویدمی« انقالب بلند» ویلیامز در

ویژه تاریخ فرهنگ به روابط میان شکلهای مختلف کل مجموعه است. تحلیل فرهنگ تالش برای کشف چگونگی 

د فرهنگ و چه روابطی که این چه الگوهای مشخصه خو «الگو» او به نقش .هاستمجموعه این رابطهسازمان دهی 

 (1392تودور، «.)سازند، نقطه تمرکز تحلیل فرهنگی در نگاه او استالگوها را به هم مربوط می

دنبال خصوصیتی  به 6بندیکت «الگوی فرهنگی»مردم و مفهوم  «شخصیت اجتماعی» ویلیامز با بهره مندی از مفهوم

که نیاز چندانی به بیان  است؛ مجموعه ای از تجربیات خاص« حس ویژه ای از زندگی»متمایز و محوری است که 

ندارند و بر شیوه ی زندگی ما به نوعی تاثیر گذاشته و به آن رنگ و بوی مشخصی داده اند و یک تحلیل بیرونی 

های کند. درک تفاوترا جایگزین دو مفهوم فوق می« ساختار احساس»ویلیامز اصطالح  .کندتشریح  آنها را تواندمی

آسان نیست، زیرا که الگوی فرهنگ با مفاهیم انتزاعی سر و کار دارد. ساختار احساس به دنبال  «ساختار احساس»

 (1392.)تودور، چیزی دریابداند، که این الگوها در آن زندگی کرده« تجربیات واقعی»آن است که از میان 

 

وق سگارنده با این نگاه کل نگر، روابط میان عناصر مختلف در فرهنگ ایران و شیعی را به بیان واقعه عظیم کربال ن

 تا مفاهیم عالی انسانی، طلب، عشق، معرفت، استغفار، توحید، حیرت و فنا را بازگوید. نگاهی زیباشناسانه دهدمی

                                                           
5  Williams .1961 
6 Benedict 
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مت سید ان عظمولوی در مثنوی به بی ،به زیبایی چیزی که .تا نگاه حضرت زینب)س( را دریابد کندتالش میکه 

 :الشهداء پرداخته است

 باب انطاکیه اندر تا به شب     روز عاشورا همه اهل حلب             

 ماتم آن خاندان دارد مقیم  گرد آید مرد و زن جمعی عظیم          

 شورا برای کربالشیعه تا عاکنند اندر بکا                    ناله و نوحه

 کز یزید و شمر دید آن خاندان   بشمرند آن ظلمها و امتحان              

 پر همی گردد همه صحرا و دشت نعره شان می رود در ویل و دشت        

 روز عاشورا و آن افغان شنید  یک غریبی شاعری از ره رسید           

 ت و جوی آن  هیهای کرد مقصد جس را بگذاشت و آن سوی رای کرد    شهر 

 ؟ست این غم؟ بر که این ماتم فتادپرس پرسان می شد اندر افتقاد            چی

 این چنین جمع نباشد کار خرد زفت باشد که بمرد              این رئیس

 که غریبم من، شما اهل ده ایدقاب او شرحم دهید              نام او و ال

 لطاف اوا تا بگویم مرثیه ز     ؟     اوچیست نام و پیشه و اوصاف 

 

ای این میق و زیبچرا از معنای ع کند کهگالیه می شیعیان حلب، به یابد و مولوی در مقام شاعراین گفتگو ادامه می

 ؛اندواقعه دور مانده

 روح سلطانی ز زندانی بجست                جامه چه درانیم؟و چون خاییم دست؟

 وقت شادی شد چو بشکستند بند ن بوده اند            چونکه ایشان خسرودی
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 کنده و زنجیر را انداختند سوی شادروان دولت تا تاختند               

 گر تو یک ذره از ایشان آگهیک است و گش شاهنشاهی            روز مل

 زانکه در انکار نقل و محشریرو برخودگیری                    ورنه آگهی ب

 و دین خرابت توجه کن                که نمی بیند جز این خاک کهن بر دل

 پشت دار و جان سپار و چشم سیر؟  ور همی بیند چرا نبود دلیر                   

 یگر بدیدی بحر کو کف سخی                در رخت کو از می دین فرخ

 دید آن دریا و میغخاصه آن کو                 آنک جو دید آب را نکند دریغ

 

 سیمرغ در دشت نینوا

در  نجواهایشلهای خویش گسترانیده است و سیمرغ جان باحال  ،اندی صحرایی که نشان سیمرغ را یافتهدر پهنا

 خیزد:عرفه از جان برمی صحرای

ر ب الهی اگر از من زیبایی پدیدار شود از فضل توست و اگر بدی رخ دهد به عدل توست و از آن توست حجت»

ام امدعای عرفه مفاتیح الجنان، ) .. «.من، چگونه واگذاری مرا با آنکه کفیل منی و چگونه زیر پا شوم و تو یار منی.

 (حسین)ع(

الهی برادران و یارانی همراه کن که از قربت الهی و الفت علوی، دلهای یکدیگر را به چشم حقیقت نگرند و زنگار »

 و جماعتی ...آیند که این راه دشوار است و پر خطر  گردهمشک و پندار از خود بزدایند و چون تو ایشان را خوانی 

 «کنند. گرد نیایند اال به حق تو خوانی وانگه این وصیت قبول

بر هم می زند و مرغانی به گرد او آمدند و او لب به سخن را ، سیمرغ بالهای خود برپا استاین صحرا در غوغایی 

 گشوده است:
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ی پشت صحرا، باطن خویش به صحرا مآیید و چنان طلبش کنید که خاربربرادران به جستجوی خویشتن خویش »

 .ایی که باطن شما بر او آشکار استنجوآورد و ظاهر خویش را به خارها پوشانده است و 

یدانی معدود افرادی بمانند. الهی تو م، از این اندک نیز ای حقیقت جویان بدانید که بسیاری برگشتند و اندکی ماندند

هم اکنون صیادان در پی ما آمده اند و این راه را باید رفت. برادران شما بر این راه بارها از پوست خود در آیید و 

باید روید، چون مور که آواز پای شما به گوش صیادان نرسد و چنان می .چنان مار که پوست اندازدشوید،  بزرگ

حیات  ،شما باشد که شیاطین از پس بر آیند و تلخی زهر برگیرد که در این تلخیکه سالح شما از پَسِ  دمژبر مثال ک

مرغان  ناای جای نگیرید که صیادایید در هیچ آشیانهنگراست و مرگ را دوست بدارید تا جوانمرد باشید تا به ذلت 

 .«دآییندارید که بپرید بر زمین خیز بر اگر بال را از آشیان گیرند و

مرغان حق، برادرانم چونان شتر مرغ » و ادامه داد: آموخت مرغان حقیقت جو را بهاینچنین سیمرغ راه و روش  

تی به جان فرو دهد یا چنان کرکس تیز پرواز باشید و تیز بین که سخباشید، گر نمیپرد تیز میدود و چونان شتر آتش 

وم چنان زفرو دهد، یاران بسان سمندر باشید که پیوسته میان آتش است که چنین به شما گزندی نیاید و در وقت ل

 پرد تا دست صیادان بدو نرسد.شب پره که در تاریکی می

فرشته به فحشا نرود و بهیمه دستوری کار زشت کند از اینرو که  که به جستجوی حقیقت بر آمدید، گر ای برادران

با نور عقل  تن را است و خویش از کار آدمی است که فرمانبر شهوت عجبآن یک آلت ندارد و این یک عقل. 

آیند از بهیمه پست تر و چون شما بر شهوت چیره آیید از فرشته و اینچنین صیادانی از پیش ما میشهره شهوت کند 

 .خواهید بود افزونتر

زدند و به خواندنهای مکرر دعوت کردند تا پیش رویم  صفیر چنین صیادانی از پیش و از پس به صحرا آمده اند، و

چنان که ما را به گمان افکنند که راه هموار است و جای بوستان حق پس  شان را از ظلم صیادان نجات دهیم.و ای

 گرفتیم. صحرا پیشهیچ شک در راه نیامد و راه 

خواندنهای مکرر نوید آن  د خیر کوچ نکردیم ورنه آنچه را درلهی تو گواهی که من به همراهی مرغان جز به قصا

سیمرغ در پیش و دیگر مرغان از  داده اند را وا گذاشتیم، مگر نه هر کوچی بهر محیطی امن و آسایش بیشتر است.

و سوی  آن صحرا نهاد در دل با خدای خویش نجوا می کرد ر پس به پرواز خود ادامه دادند و سیمرغ که اینگونه
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ما را از صحرا باز نداشت چون روی بدان صحرا نهادیم و  هیچ شک در راه نیامد و هیچ مشقت الهی و ادامه داد:

 لکه، به باز گشتن. هر یک از مانه راه پیش رفتن بود و نه راخویش را در حصار صیادان یافتیم که راه بر بسته اند، 

یم و رداشت. پس حرکت به معنا بخود قصد حرکت کردیمنه  جسم خاکی و  همه اینبار به قصد نجات جان خویش

 «.اینجا کرب بالست که به سوی آسمان نگریستیم

سیمرغ  از یک سو مرغان همسفر را به سفر آسمانی توجه می داد و از سوی دیگر، صیادان را بیش از پیش به   ...

 ؟آگاهی می خواند و می گفت : آیا اندکی بر آنچه می کنید تامل می کنید

وغای و در آن غد و حر میدان صیادان شده بود، لیک آزاد اندیش بو ای بود که بیش از همه گرفتارندهدر این میان پر

ان م، جماعتی را دیدم ز یاربود و چنین گفت: پس روزی در میان این بندها بیرون نگریست در غوغای خویشصحرا 

یک ایشان به  کردند و یکتنگ بیرون آمده و آهنگ پریدن می خود سرها و بالها از دام رهانیده و از این قفسهای

گویند، که بدن ایشان را از پریدن باز فری که به آسمان دارند میاند و از بهجت و سرور سدور سیمرغ جمع آمده

 بود که این بند بدن را واگذارند.داشت و زود نمی

خویش از خود یادم آمد و آنچه با او  آن بدیدم ابتدای کار خود و نسی چون»: ادامه داداینچنین حر این میدان و 

که از اندوه بمیرم یا از آن باز گردیدن ایشان جان از تن جدا ساخته بودم و الف گرفته بر من منغص شد. خواستم 

یک باشید که کار من به جان شود. آوازی دادم ایشان را و زاری کردم که به نزدیک من می آیید و با من در رنج شر

 رسید.

دادم به  یشانسوگند بر ا» آن  پرنده ی آزاد ز بند نفس گفت: شنیدند و اینگونه سیمرغ و دیگر مرغان این سخنان

تفاتی پیش آمدم، سیمرغ مرا الو بیچارگی عرضه کردم  که هیچ کدورت بدو راه نیافته بوددوستی قدیم و صحبتی 

 کرد.

را از دام بیرون کردم و در قفس  گردن و بال خود پس هم بدان طریق که ایشان عمل می کردند مرا معرفت بدادند تا

 ... «.باز کردند تا با بال آزاد، گردن خویش به سیمرغ سپارم پس  چون بیرون آمدم

 داد ...رو است خبر میدر پیش  گان را از گذشته و آنچه به زیباییاینگونه سیمرغ هم
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آنگاه برگزیدیم ماندن »: از گفتد و داستان آنچه گذشت را بآن شب همه را فرا خوان س سیمرغ جان و دل مرغان،پ

 یا رفتن، بودن یا شدن، آنگاه میان دو راه را بگرفتیم چنین وادیی بود با آب و گیاه خوش می پریدیم در گذشتیم و

ر پس زمانه دنگریستیم، دیم و آن جبل الرحمه بود و چون  به صفیر هیچ صیاد باز ننگریستیم و به سر کوهی رسی

دیگر رسید پس به یکسر آن کوهها نمیه ما هشت کوهی پشت سر گذاشتیم که چشم بیننده از بلندی، ب گذشته

ورای آن نیست که بسالمت از این کوهها گذشتیم که در هر کوهی  ،گفتیم فرود آمدن شرط نیست و هیچ امن

آن  هایها و به مراجعتنقش شدیم و به خوشی آنداشتند و اگر به ایشان مشغول می جماعتی بودند که قصد ما را

یدیم و هفت گذشتیم و به هفتم رسبر شش کوه بپس رنج بسیار برداشتیم تا رسیدیم. ها بماندیم سر عقبه نمیجای

 «.مرحله پشت سر گذاشتیم

ضی پس بع»رفته، و ادامه داد:  و احوال یک یک آنهاگفت که بر این کاروان  سیمرغ آن شب از شادی و رنجهای سفر

فته بودند که وقت آسایش است که طاقت پریدن نداریم و از دشمنان و صیادان دور افتادیم و مسافتی دراز ها گ

آمدیم و آسایش یک ساعت ما را به مقصد رساند اگر بر این رنج بیفزاییم هالک شویم پس بر این ارتفاع وجودمان 

 . «فرود آمدیم تا سفر به اوج گیریم

ان در آن شب هر یک به بلندی وجود ن نیایشگر به زبان حقیقت سخن گفت و مرغآن شب سیمرغ بر جانهای مرغا

خویش  یمل بالهااندیشیدند و بر این تأتی گزیده بودند و به راه آمده میدست یافت و هر یک از ایشان خلو خویش

 بر پهنه ی سجاده گذاشتند.

پس  دسپیده سر رسی، برندمین بهشت بسر آن شب مرغان حق تا سپیده دم در حالی سپری کردند که چنان در میا

. اینجا این نیست تر از بدگمانیی استوارورای احتیاط و هیچ حصن یآواز بر آمد که قصد رفتن باید کرد که هیچ امن

صیادان را هیچ امیدی نیست که آنها بهر لقمه ای بیشتر تیر و نیزه های خویش تیز تر کرده اند، زان رو که ایشان 

 گزیده اند و همی آیند و خبرها همی پرسند تا یک به یک ما برگیرند. ملک دنیا بر

سر بر آسمان داشتند، چنان در میدان یک  کهسیمرغ، مرغان حق را آماده ساخت و مرغان حقیقت جوی این نینوا،  

 جمله زیبایی بود. ،که بر صحنه این حیات به یک رجز می خواندند
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والی حقیقی آن آفریدند می یک به پرواز در آمدند و با رجز خوانی زیباییهادر آن میدان، آنجا که مرغان یک به 

و رسید ا بشتابید و هر مظلومی که به حضرت را با خویشتن گستاخ کرد و انبساطی پدید آمد. پس گفت ، آنهاوالیت

 یافتند.یک یک ایشان به ملک راه  پس .شته شدداتوکل کرد، آن ظلم و رنج از وی بر و بر وی

سر  با رجزها آواز خویش هر یک در عشق به والیتمیدان به پا کردند.  غوغایی درمرغان اساطیری  ،ز دهمرو

شنید که هر کس این سفر طی کند به راند و به گوش جان میبه زبان سخن میآمد. لب تشنه، می داد و به میدانمی

 که او افزون از آن بود ... بود و از صفت او هر چه گویم خطا ؛شهری رسد که حضرت ملک آنجاست

آن سوی میدان است شنیدند و شاهد بودند که حق یک سو و تمامی ظلم مرغان که این کالم حق به جان میپس 

آب  ویدنکه لب تشنه بودیم اما زان رو  وی شنیدیم آسایشی در دل پدید آمد پس ما را بدین سخن که از»: گفتند

ک فضای حضرت مل خون هایمان مسیر را گشودیم و آمدیم تا بدین شهر به گرفتیم و با قطره قطره از زندگانی

 «.نزول کردیم... 

رفتند، لیکن سیمرغ که جان یک به یکشان را به آغوش گشودند و به پیش میخویش راه میاین مرغان با خون 

 و داغ دیده شان به گرفت، خود به میدانی شتافت که جانهای ایشان در دل داشت و سخن هر یک از ایشان به لب

ر تدید و آن بکرد که از بهیمان پست  جان، و چون رفت و چون جان بداد که صیاد لعینی این همه بزرگی نتوانست

  ... اینگونه خورشید به غروب نشست ....باشد. تیغ بر گلوگاه سیمرغ کشید و سر ز جان جدا 

ه رود کردند و آنچخون خود به شهری که حضرت ملک بود ف و مرغان یکی پس از دیگری با دادنسیمرغ در پیش 

خود حضرت ملک پیش از ما دیدبان ملک را خبر داده بود و فرمان بیرون آمد که واردان این جهان »: دیدند و گفتند

و صحنی دیدیم که فراخی آن در دیده ما نیاید، چون  کوشک در آن عالم .را پیش حضرت آرید، پس ما را بردند

یم حجابی برداشتند، حصنی دیگر پدید آمد از آن خوشتر و فراختر. چنانکه صحن اول را با ضمانت این بگذشت

 ...«.ذاشتیم، پس به حجره ای رسیدیم صحن وا گ

سیمرغ و مرغان که جان بر کف آن صحرا گذاشته بودند، حال به دیار دیگر شتافته بودند و اکنون دیده بان حضرت 

ال ملک پیدا آمد، و چون قدم در حجره نهادیم از دور نور جم»: ای رساند و چنین دیدند ا به حجرهآن ها ر ،ملک
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از ما ب ها متحیر شد و عقلها رمیده گشت و بیهوش شدیم پس حضرت ملک به لطف خود عقلهایدر آن نور دیده

 «.ردداد و ما را بر سر سخن گفتن گستاخ ک

ایشان وا  قی بهبه پرواز بر آمدند و با دند تا باز گویند از عرشیان کهموخویش را به شام پی دیگران چو ماندند راه و

 ضرتصفت حجویای بعضی از دوستان من »: هنه قتلگاه به خواهر خویش بگفتدر پرواز بر پ گذاردند و سیمرغ

خاطر  رموجز گوییم، بدانکه هر گاه د اندکی، و اگر چه بر آن نتوانیم رسید بودند ملک و وصف شکوه و زیبایی او

خود جمالی تصور کنید که هیچ زشتی با او نیامیزد و کمالی که هیچ نقص پیرامون او نگردد، او را آنجا یابید. گاه 

ر که از او اعراض نیکویی همه روی اوست، گاه جود همه دست است. هر که خدمت او کرد، سعادت ابد یافت و ه

 و ان باشد بلکه از هر سو بندگی استسو باشد که خیرم شد که پرستش خدا نه از یک و االخره کرد خسر الدنیا

لیک  وترین سختی ها آنست که ضایع شود و بدگو ، قصه ما بازخواهر پیش رو و با نشان این داغ که بر سینه داری

 .«استعانت من با خدای است

ین های زیبا بر زمر حلقه، انوار خورشید دسیمرغ و مرغان به ملک راه یافتند، خورشید در آسمان باز تابانیده شد

 و ز عاشورایی است و هر زمینی کربال،هر رو: رساندعشق ملک را به زمین و زمینیان میگشت و پیام مهر و برمی

 من همان گنجم که به عاشورا پیدا شدم.
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