
1 
 

 نخستاشعار عطار در جلسۀ 

 

 در منطق الطّیرموانع سلوک معنوی از نگاه عطار 

 

 

 ایرج شهبازی 

 

 1400ماه دی

  



2 
 

 بهانه آوردن پرندگان برای طفره رفتن از سلوک:

آن شدند  مرغان   جایگاه جملۀ 

جانِ  شوقِ در  کرد  ایشان  او   کار 

آمدند   مِزْعَ پیش  در  و  کردند   ره 

چون   بس لیک  و   ره  بود   دراز   دور 

ر  هر گرچه  بود  را  کارساز ه   یک 
 

عِبی  از   پادشاه  این  تِزّقرار 

بی  کرد  صبریِهریکی   بسیار 

آمدند   دشمنِ   ،او  عاشقِ  خویش 

از   بود   رفتنشهرکسی   رنجور 

عُ باز  ذرِهریکی  گفتند   . دگر 
 

 (265، ص منطق الطیر)   

 ***** 

 عرفانی: رهگذرِ سلوک  رو شدن پرندگان با راهِ کمروبه 

چو    هدهدِ  پهلوان   آمد هادی 

آمدند  راه  در  مرغ   صدهزاران 

سرِ  آمد  پدید  راه   چون  ز   وادی 

ز اوفتادآهیبتی  جان  بر  راه   ن 

یکدگر  بر  همه  آن   برکشیدند 

بِ جان  از  دست  پاکشُجمله   بازسته 

خالیُ راهی  عجب  ،ریْسِّال  بود   ! ای 

خاموشیّ او   بود  در  آرامش   و 

بیمِ و  هول  ز  مرغان   راه   جملۀ 

می  ناپدید   ،دیدندراه   پایان 

جَاِ  بادِ چنان  او ستغنا  در   ستی 

طاو که  بیابانی   ک لَفَ  سِ ودر 

بُ مرغوَکی  جهان   ی د  در  را   دگر 
 

فَ  بر  زمان قَرْتاج  آن  نهادند   ش 

آمدند   انِوه سای ماه  و   ماهی 

از  لنَّأ نَفَرفیر  ب   بر  آن  ماه شد   ه 

جانِآ در  اوفتاد  تشی   ایشان 

پَ بالچه  و چه  پا  ،ر   و چه سر ی  چه 

دراز   بارِ ره  و  گران  بس   ایشان 

شرّ  ایه ذرّ خیر  و   نه  عجب  ،نه   ! ای 

بود  هن او  ،فزایش  در  کاهش   ...  نه 

پَ و  پُبال  آه   رر  برآوردند   خون 

می  ناپدید   ،دیدنددرد   درمان 

پُآهک را  بِسمان  او شْشت  در   کستی 

هیچ شکهیچ می بی  او  در   ،سنجد 

زمان  طاقتِ یک  هرگز  راه   ؟ آن 
 

 (304، ص منطق الطیر)   
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 ***** 

 گوید:ها و تردیدهای پرندگان چنین می عطار درمورد پرسش 

راه  ز  مرغان  آن  بترسیدند   چون 

آمدند  پیشِ شده  ،هدهد  خود   از 

گفتند بدو  راه »  :پس  دانای   ! ای 

سُ  پیش  بسی  بودتو   ای ه لیمان 

ب  مِسْرَ سر  دانسته  خدمت   ای هسر 

شیبِهم   و  دید  فراز  ره   ای ه این 

آن ما  با  رای  ساعت  کاین   نقده ست 

این شوی  منبر  سر   جایگاه بر 

گو وآدابِ یشرح  رسم   لوکمُ  ی 

مُ دل  در  هست  را   شکلی هریکی 

نخستدل   شکلِمُ کن  حل  ما   ! های 

مشکل  تو  از  بپرسیم  خویش  چون   های 

می زآن  کاکه  راهِ دانیم   دراز   ین 

گشت فارغ  چو  دهی  ، دل  ره  در   م تن 
 

جایگاه   یک  همه  آن  گشتند   جمع 

بِْخ طالب  جمله   و   شده   رَدگشته 

نَ ادب  پیشِتْبی  در  شدن  شاوان   ه  

بساطِ  بودسُ  کِ لْمُ  بر   ای ه لطان 

دانستمْاَ  موضعِ خطر  و   ای هن 

گِ بسی  گَ   ردِهم   ای ه ردیدجهان 

تو امامِیچون  را  ما  عقد  حلّ   ی   ،و 

قومِ  بسازی  راه   پس  ساز  را   خود 

 وک لُل این سُهْوان کرد بر جَتْکه نَن آز

فارغ می را  راه   دلیبباید 

بعدِ  از  کنیم  عَ  تا  درست زْآن   می 

دل   تهَبْشُ  اینریم  تُسْبِ خویش  از   های 

میانِ باز نَدْ هه  بْشُ  در  نور   هَد 

بدبی سر  تن  و  نهیمآدل  درگه   «. ن 
 

 (304، ص منطق الطیر)   

 ***** 

 تازیانۀ سلوک درمورد نفس اماره: 

اَ  تو  سِفْنَ اَ وَحْهم  هم  و  است وَعْ ل   ر 

بِ کسی  دروغ مّاَ  ،تدَتایَسْگر   ا 

آن  روی  بِنیست  سگ  این   شود   هْکه 

اوّ  بود بیدر  همه   حاصلی ل 

 و هم کافر است  لهم سگ و هم کاهِ 

نَ دروغی  فُ  سِفْاز  گیرد   روغتو 

فَ  چنین  این  دروغی   شود   هْبِرْکز 

بی   کودکیّ غافلی   دلیّو   و 
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اَ در  بیگانگی سَوْبود  همه   ط 

آخِ در  کار بود  بود  پیری  که   ر 

عُ چنین  بمْبا  آراسته هْجَه  ری   ل 

اوّ ز  آخِچون  به  تا  غافلیل   ست ا  ر 
 

شُ  وز دیوانگی عْجوانی   بۀ 

خِ نَ  ،ماندهدرف  رِجان  گشته   زار تن 

نَ این  شود  پیراسته  سِ فْکی   ؟ سگ 

الجَ  حاصلِ بی رَما   ست ا  حاصلیم 
 

 (320، ص منطق الطیر)   

 ***** 

 زند:، در ضمن بحث از تلخی مرگ چنین بر خود و خواننده نهیب می عیسی و خُم آبعطار، در داستان 

غافلآخِ ای  خُم  !ر  راز یُ نْبِ  ز   ! وش 

کرد  گم  را   ! جویراز  ای  ای،ه خویش 

بازْ  را  خود  زنده  نیابی   تو   گر 

تهُ  به  هن خبر و  شیاری  خود  از   را 

نابُ پی  شده مُ  ،ردهزنده  گم   رده 

را  درویش  آن  پرده   صدهزاران 
 

از  خود ا  بیش  ز   ین  خُ  را  مساز غفلت   ! م 

 ! وی ج  ازر  ، ت جان برآیده پیش از آن ک

بمیری رازْ   ،چون  شناسی   ؟ تو  کی 

از ه  ب  هن اثر   مردن  هیچ   وجودت 

مردم شده   ،زاده  نامردم   لیک 

را خویش  بازیابد  چگونه   ؟ پس 
 

 (339، ص منطق الطیر)   

 ***** 

 :سرشبکۀ تداعی آزاد بر اساس کلمۀ 

گردون  پایدار نا  نگون سر  ؟چیست 

رهِ گم  در  سر  و  پا   ای هکرد  او 

عَقْ و  این حَلّ  سلطانیی دِ   چنین 

می  بَرَد چرخ  پی  سِر  این  که   خواهد 

 ؟ یستچکرده  ه و پی چرخ جز سرگشت

بر سال  چندین  که  است   سر  او   گشته 
 

دابی  قرار یقراری  یک  بر   ماً 

پرد  ای، هپرد پرد  ای،ه در   ای ه در 

سرگردانیی؟  به  کردن  توان   کی 

بَرَد؟  کی  سر  این  سرگردانی  به   او 

درونِ  تا  داند  چه  چیست  او   ؟ پرده 

بُ  بی و  گِسر  در   دِرْن  است   این   گشته 
 



5 
 

 (239، ص منطق الطیر)   

 ***** 

 :آبتداعی آزاد بر اساس کلمۀ شبکۀ 

 ! ای به آبی خوش شده  :هدهدش گفت

آب میان  بِ  ،در  خوابت   د رْبُخوش 

بهرِ  از  هست   روی ستهناشُ  هر   آب 

آبِ همچو  باشد   روشنت  چند 
 

شده  ردِگِ  آتش  چون  آب   ! جانت 

بِ  ایقطره  آبت  و  آمد   درْبُآب 

تو جوی  ،یی روسته ناشُ  بس  گر   ! آب 

ناشُ هر  دیدنتیروسته روی   ؟ ی 
 

 ( 270  - 271، صص منطق الطیر)   

 ***** 

 : ریششبکۀ تداعی آزاد بر اساس کلمۀ 

ریشِ  ز  ناب  خود   ای   ! مدهآرون 

ریشِ  ز  نخست   چون  بپردازی   خود 

شوی  دریا  در  ریش  این  با  تو   ور 

بُ چو  ریشِای  از  نه  ز  شرمیت   ! خود 

ت نَو  تا  بُوَدسیّفْرا  شیطانی  و    

در کُپشم  موسی  همچو  را وْکش   ن 

دار  ریشِ  سخت  و  گیر  فرعون   ! این 

نِ در  گیر  ریشِ   رکِتَ  ، هپای   ! خویش 

ب  ریشت  از  تَه گرچه  نیست شْجز   ویش 

فرزانه  بُوَد  آن  دین  رهِ   ای در 

کن آگه  خود  ریش  از  را   دخویش 
 

ناآمده   دریای  این  قِرْغَ   خون 

این    مِزْعَ در  گردد   درست   دریاتو 

ریشِ  ز  شویناخویش    هم   . پروا 

و   ریش  نهبرگرفته   آزرمیت 

فرعونیّ تو  بُ  در  هامانی   د وَو 

گیر را آن   ،ریش  فرعون  این   ! گاه 

مرد  جنگِ کن   ! وار انه ریشاریش 

کی ریشاتا  زین  گیر  ؟ت  پیش  در   !ره 

دَ ریشِمَیک  پروای  نیست  ت   خویش 

شانه ک را  خود  ریشِ  ندارد   ای او 

کن  خوانِ   دستارِ  را  ریش   د ره 
 

 ( 367  - 368، صص منطق الطیر)   
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 ***** 

انسان نمی ها همه سایه در حقیقت  تجلی  اگر خدا  هستند.  انسان کرد، سایههای خدا  یعنی  او؛  پدید  های  ها 

 آمدند:نمی

بدان   نقاب ن کآتو  از  سیمرغ  که   گه 

ا خاک  بر  سایه   فکند وصدهزاران 

عالَ بر  کرد  خود  نثار سایۀ   م 

بعالَ  مرغانِ  صورتِ سر   سر ه  م 

بدان نخست   ،این  بدانستی  این   چون 

آشکار  سیمرغ  هیچ  نگشتی   گر 

می  سیمرغ  اگر  نهان باز   گشتی 

سایه این هرچه    ود شپیدا    ایجا 
 

رُ  کرد  آفتابآشکارا  چون   ، خ 

ا پاک  سایۀ  بر  نظر   وفکند پس 

هر مرغ  چندین  آشکار دَگشت   م 

این ستاوسایۀ   بی   ،دانب  ،   ! خبرای 

 ب کردی درست سَسوی آن حضرت نَ

هرگز نیستی    دار سایه   سیمرغ 

ن  ایه سای جهان مانهرگز  در   دی 

آن اوّ آشکار  چیز  آن   ود شجا  ل 
 

 (281، ص منطق الطیر)   

 ***** 

به نظر عطار برای دیدنِ آفتاب، کافی است که از سایه عبور کنیم؛ به تعبیرِ دیگر ار بتوانیم از صورتِ خود  

 یابیم:می و دیگران عبور کنیم، در درون خود و دیگران خدا را 

ک لباسی  است آهر  آمده  به صحرا   ن 

ت بِو  گر  سیمرغ  جمالنْرا   ماید 

بود  گر همه چل مرغ وگر سی  مرغ 

نَ چون  سیمرغ  از  جدا وَ بْسایه   د 

دو   باز  چونهر  هم  با   ! جویهستند 
 

است   سیمرغِ  ۀسای  آمده   زیبا 

بی بینی  سیمرغ  را   خیال سایه 

بود  دیدی،  هرچه سیمرغ   سایۀ 

گو  جدا  ازیگر  نَبْ  ی  روا آن،   وَد 

وآ سایه،  از  جوین درگذر  راز   ! گه 
 

 (282، ص منطق الطیر)   

 ***** 
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که نسبتِ خود را با سیمرغ دریافتیم، باید از مرحلۀ »دانش« به مرتبۀ »بینش« برویم و آنگاه بکوشیم  ازاین پس

 که از »دیدن« به »بودن« برسیم: 

بعالَ  مرغانِ  صورتِ سر   سر ه  م 

بدان نخست  ،این  بدانستی  این   چون 

 بباش! نگه  آ  ،ببین  ،دانستیبچون  
 

این ستاوسایۀ    بی   ،دانب  ،   ! خبرای 

 ب کردی درست سَسوی آن حضرت نَ

فاش!  راز  این  مکن  بدانستی،   چون 
 

 (281، ص منطق الطیر)   

 ***** 

 کند:شود و در آن حلول نمی سایه نیز در خورشید غرق می 

گشت آن  او   دوَبُق  رَغْ تَسْمُ  ،هرکه 

آن  گشتی  تو  گفتمگر  حقی   ، چه   نه 

حُغْتَسْمُ  مردِ بُرق  کی   ؟ دوَلولی 

ت فَو  گر  یک  شود  پیدا   باب  ِحتْ را 

مُ بینی  گم  خورشید  در   دام سایه 
 

گو  حاشَ  تو  گر  بُیهلل  حق   دوَی 

دا  حق  در  مُیلیک   قی رَغْتَسْماً 

کارِ سخن  بُ  این  کی   ؟دوَفضولی 

آفتاب  تو بینی  سایه   درون 

بینی خورشید  همه   .الموالسَّ  ،خود 
 

 (281، ص منطق الطیر)   

 ***** 

 اگر آیینۀ دلِ خود را صیقل بزنیم و دلی نورانی پیدا کنیم، آنگاه به روشنی خدا را در خود خواهیم دید: 

سیمرغ  نیستتدیدۀ  گر   بین 

ببین  پادشاهِ دل  در  را   ! خویش 
 

آ  چو  مُیدل  نیستتوَّ نَینه   ...   ر 

ذرّ رْعَ در  را  ببین  ایه ش   ! حاصل 
 

 (282، ص منطق الطیر)   

 ***** 
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خواهد خدا را ببیند، باید آیینۀ دلِ خود را غمّاز کند و آنقدر آن را صیقل بزند، تا جمالِ حضرت  هرکه می 

 حق در آن بازبتابد: 

نیست چشمِ را   آن جمال  چون کسی 

عشق  جمالش   باخت   وانست نَتْ  با 

آ آن  دلیهست  نگر  ،ینه  دل   ! در 

می  تو  جمالِگر   دوست  یارْ   داری 

ب جمالِه  دل  و  آر  ببین  دست   !او 

قَوت  پادشاهِ در   الل جَ  رِصْست 

ببین  پادشاهِ دل  در  را   ! خویش 
 

صَ  هست  جمالش   ،حالمَ  ال  برِوز 

کمالِ آ  از  خود  ساختیلطف   ینه 

روی ببینی  مگ  او،  تا  دل   .ردر 

 اوست   دیدارِۀ  ینآیه ک  ،بدان  ،دل

جان کن  ببین  لِجال  ،آینه   ! او 

آفتابِ   رْصْقَ ز  جمال   روشن   آن 

ذرّ رْعَ در  را  ببین  ایه ش   ! حاصل 
 

 ( 282  - 283، صص منطق الطیر)   

 ***** 

گاه آن حقیقتِ همیشه کند، اما ما هیچ های گوناگون در درونِ ما رفت و آمد می که خدا دائماً از راه بااین 

 بینیم:همواره پنهان را نمی آشکارِ 

را  شاه  دل  هر  سوی  راهی   هست 

برونِ بُ  رهحُْج  گر  بیگانه   دوَشه 
 

نَ  ره  دلِوَبْلیک  را   د   گمراه 

 د وَخانه بُهم   ،چون در درون  ،غم مخور
 

 (283، ص منطق الطیر)   

 ***** 

 خدا همیشه همراه ما و ناظر بر احوال ماست:

« گفتش:  مُشاه   این در  م  رِْجنیستی 

ر او من  سوی  دارم  دزدیده   هی 

زآ زمان  نهان هر  آیم  بدو  ره   ن 

است دُ   راهِ بسی  ما  میان   زدیده 

بَ  راهکی  تو   ؟ ینا  در  !ای خادم   ،ری 

نَن آز دَشْکه  بیکیبم  او   می   روی 

نَ خبر  جهان وَبْتا  در  را  کسی   د 

است در    اهزرا  بسی  ما  جانِ   ضمنِ 
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گر برون  خوا  چهاز  ازخبر   و ا  هم 

می اراز   بیگر  از   اننیروپوشم 
 

آگاه پرده  درونِ  ازدر   و ا  م 

میان  در در  جانم  اوست  با   «.درون 
 

 (284، ص منطق الطیر)   


