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 طلب است؛ هدف اصلی زندگی آنها نزدیک شدن به کانون قدرت است:نماد افراد جاه باز

 باز پیش جمع آمد سرفراز

 خویش کرد از سپهداری ِّسینه می

 شهریار دستِ ذوق من از : »گفت

 کاله ام زیر چشم از آن بگرفته

 امدر ادب خود را بسی پرورده

 ندرَشاهم بَ ر تا اگر روزی بَ

 ؟خوابه من کجا سیمرغ را بینم ب

 دوَشاهم بس بُ از دستِ ایزُقِّه

 چون ندارم رهروی را پایگاه

 دوَهرکه او شایستۀ سلطان بُ

 من اگر شایستۀ سلطان شوم

 بر روی شاهروی آن دارد که من 

 کنمگاه شه را انتظاری می
 

 ی پرده بازلعامَ ر ِّز سِاکرد  

 خویش داری ِّهلَزد از کُالف می

 روزگار ق لْچشم بربستم ز خَ

 پادشاه دستِه تا رسد پایم ب

 امتاضان ریاضت کردهرْهمچو مُ

 ندرَخدمت آگاهم بَ وم سُاز رُ

 ؟چون کنم بیهوده سوی او شتاب

 دوَپایگاهم بس بُدر جهان این 

 شاه کنم بر دستِسرفرازی می

 دوَآن بُ ،لطان هرچه گویدسُ پیش 

 پایان شومبی به که در وادی ِّ

 جایگاه اینذارم خوشی گْر بُمْعُ

 «.کنمگاه در شوقش شکاری می
 

 (572 - 572، صص منطق الطیر)   

***** 

که در طلب به جای آنشایسته است که افراد جاهپایان و کامل دارد؛ بنابراین تنها خداست که قدرت بی

فکر نزدیک شدن به شاهان  فانی  ضعیف باشند، همتّ خود را مصروف نزدیک شدن به خدا که شاه شاهان 

 است، بکنند:

 !ازب به صورت ماندهای  :هدهدش گفت

 دوَک اگر همتا بُلْشاه را در مُ

 سیمرغ کس چوننیست  سلطنت را
 

 صورت مانده بازه از صفت دور و ب 

 ؟دوَزیبا بُ بر اوپادشاهی کی 

 بس و شاهی اوسته همتا بکه بینآز
 

 (572، ص منطق الطیر)   
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***** 

طلبی خود، چه بسار حاضر است طلب در راه ارضا کردن این حس جاهملک عقیم است؛ یعنی شخص جاه

 : همۀ خویشاوندان خود را قربانی کند

             خوان دِرْگِ اندر گنجد خورنده صد

             خاك پشتِ بر دوَبُ کاین نخواهد آن

             یمقِعَ کُلْمُلْأ که شنیدستى آن

             نیست فرزند ورا و است عقیم که
 

 جهان در نگنجد جوریاست دو 

 اشتراك ز را پدر شدبکْ کلِمَ تا

 ؛بیم ز جوتکَلْمُ کرد خویشى قطع 

 نیست پیوند کسش با آتش چوهم
 

 ( 255 - 255/ 2، د مثنوی)

***** 

 کند:تر باشد، ترس و لرز او بیشتر است و خطر او را بیشتر تهدید میهر کس به شاه نزدیک

 که در هر کشورید آنوَبْشاه نَ

 وَدَشبْباشد که همتا نَ آنشاه 

 شاهِ دنیا گر وفاداری کند

 تراو نزدیک که باشد پیش هر

 رذَشاه باشد بر حَماً از یدا

 آتش است مَثَل چونفِی الْدنیا  شاهِ

 باش شاهان دور د در پیش وَن بُآز
 

 مغزی سریاز خود ز بیاو سازد  

 شدَوَبْدارا نَجز وفا و جز مُ

 کند گرفتاریدیگر  زمانیک 

 ترد باریکوَشک بُاو بی کار 

 خطر پُراو پیوسته باشد  جان 

 است بس خوش که دوریدور باش از وی؛ 

 !دور باش !کای شده نزدیک شاهان
 

 (572، ص منطق الطیر)   

***** 

کنند و به شاه مشروعیت نشانی میطلب کسانی هستند که به اصطالح شاهگروه دیگری از افراد جاه

 بخشند. همای نماد چنین کسانی است:می
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 بخشپیش جمع آمد همای سایه

 رر و بَحْبَ ندگان ای پرِّ: »گفت

 است آمده کار عالیم در تِهمّ

 مرَسگ را خوار دارم الجَ س فْنَ

 اندمن پروردِپادشاهان سایه

 دهمسگ را استخوانی می س فْنَ

 دامس را چون استخوان دادم مُفْنَ

 او پر ِّ ل ِّکه شه خیزد ز ظِآن

 او باید نشست جمله را در پر ِّ

 ؟من سرکش یار  کی شود سیمرغ 
 

 ... بخشاو سرمایه ل ِّخسروان را ظِ 

 م مرغی چو مرغان دگرامن نی

 است م پدیدار آمدهقَلْت از خَلَزْعُ

 مجَ فریدون وت از من یافت اِزَّعِ

 اندمن مردِ نیع بْطَی گدا هر

 دهمروح را زین سگ امانی می

 مقامن یافت این عالیآمن ز جان 

 ؟او ر از فر ِّچون توان پیچید سَ

 دسته آید ب ایهش ذرّلِّتا ز ظِ

 «.من د خسرونشانی کار وَبس بُ
 

 (572، ص منطق الطیر)   

***** 

های فراوانی ها و گرفتاریهای دنیایی خود، در روز قیامت دچار سختیرغم همۀ توفیقپادشاهان علی

 شوند:میکه هما سایه بر سر آنها انداخته است، بسیار پشیمان و خشمگین خواهند شد و آن گاه است که از این

 !ای غرورت کرده بند :هدهدش گفت

 این زمان نیستت خسرونشانی

 یخسروان را کاشکی ننشانی

 جهان من گرفتم خود که شاهان 

 دراز ر مْال عُا در بَفردلیک 

 سایۀ تو گر ندیدی شهریار
 

 !خود مخند بیش از این بر ،رچینسایه د 

 همچو سگ با استخوانی این زمان

 یهانیرْخویش را از استخوان ب 

 ،تو خیزند این زمان ل ِّجمله از ظِ

 خود مانند باز جمله از شاهی ِّ

 ؟شمار در بال کی ماندی روز 
 

 (572 - 572، صص منطق الطیر)   

***** 



5 
 

اند. قدرتِ دنیایی های دنیایی از مقولۀ پندار و توهمسلطنت راستین از آن  خداست و بس، و همۀ قدرت

 اند:هایی مفلوك و بیچارهقدرتمندان دنیایی هم درواقع انسانپذیر و فانی است و زوال

 !من مریز جان  خون  ،تن زن: گفت

 بود سلطانیم پندار و غلط

 دار آمده استجهان لطان حق که سُ

 خویش ز و حیرانی ِّجْچون بدیدم عَ

 !جز پریشانم مخوان ،گر تو خوانی

 من بر سودمی و او راست نتْطَلْسَ

 
 

 !خیز ؟ستا چه جای سلطان !م مزندَ 

 ؟طقَشتی سَاز مُ زیبدت کی نَطَلْسَ

 سزاوار آمده است او رات نَطَلْسَ

 خویش لطانی ِّدارم ز سُننگ می

 !لطانم مخوانسُ نیز ،لطاناوست سُ

 یی بودمیدنیا در گداه گر ب
 

 (572، ص منطق الطیر)   

***** 

ها شود؛ بنابراین شاهان به خاطر ظلمرسیدگی میها ترین کارهای انساندر دنیای پس از مرگ به کوچک

 شوند:های خود در آنجا به سختی مجازات میو جنایت

 یجاه ن ،کاشکی صد چاه بودی

 شو مرانیست این دم هیچ بیرون

 آن همای پر ِّپال و خشک بادا 
 

 و شاه نی ی بودمیّروبخاشه 

 یک جو مراخواهند یکباز می

 «.خود داد جای ۀو مرا در سایاک
 

 (572، ص منطق الطیر)   

***** 

بارگی و نظایر رانی و شکمطلبی به مراتب بیش از ضررهای رذائلی مانند شهوتهای جاهاز نظر موالنا زیان

 : آنهاست

             تاست پنجاهْ این ،یکتاست طبَ حرص 

             جرْفَ و است قلْحَ شهوتِ از طبَ حرص 

 اژدهاست بصَنْمَ و مار شهوتْ حرص  

 جرْدَ است چندان بیست ریاست در
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             الف جاهْ در زند توهیَّلُاُ از

             باه و بود شکماِ ز آدم تِلَّزَ

             کرد ستغفاراِ زود او مرَالجَ

             است بَدرگى خود هم فَرْج و قلْحَ حرص 

             اگر را ریاست این شاخ و بیخ

             خوان دِرْگِ اندر گنجد خورنده صد

             خاك پشتِ بر دوَبُ کاین نخواهد آن

             یمقِعَ کُلْمُلْأ که شنیدستى آن

             نیست فرزند ورا و است عقیم که

             درَردَبَ ،بسوزد ،او یابد هرچه

             !او دندان  از تو هوارَ ،شو هیچ

             !مترس داننْسِ از ،هیچ گشتى کهچون

             اللجَذوالْ رداى  توهیَّلُاُ هست

             کمر ما آن  ،اوست آن  از تاج

 تطاوسیَ ر پَ این ستوت ۀفتن
 

 ؟عافمُ باشد کجا تکَرْشِ طامع 

 جاه و بود ربُّکَتَ از ابلیس وآن 

 کرد ستکباراِ توبه از عینلَ وآن

 است شکستگىاِ آن نیست صبنْمَ لیک

 ... دگر باید دفترى ،بازگویم

 جهان در نگنجد جوریاست دو

 اشتراك ز را پدر شدبکْ کلِمَ تا

 بیم ز جوتکَلْمُ کرد خویشى قطع 

 نیست پیوند کسش با آتش همچو

 دخورَمى را خود ،هیچ نیابد چون

 !او دان نْسِ دل  از جو کم رحم

 !درس گیر قلَطْمُ فقر  از صباح هر

 وبال گردد او بر ،درپوشد هرکه

 رذَگُ دارد خود حدِِّ کز او واى

 توسیَدُّقُ و باید تراکتاشْ هکِ
 

 ( 217 - 222/ 2، د مثنوی)

***** 

   های روح بشری هستند:مقام و منصب از بهترین نمایشگاه

             رانقِ و جاه و بصَنْمَ و مال و علم

             منانؤم بر شد ضرْفَ زین زاغَ پس

              او شمشیر  تنش ،مجنون او جان 

             جاهالن با کندمى بصَنْمَ چه آن

                      بیافت آلت چون ،است مخفى او عیب 

              شود رپُ کژدم و مار صحرا جمله

 دگوهرانبَ کفِ در آمد فتنه 

 نانسِ نونجْمَ کفِ از ستانند تا

 خو زشت زآن را شمشیر واستان

 ؟ارسالن صد کند کى ضیحتفَ از

 شتافت صحرا بر سوراخ از مارش

 شود رمُ م کْحُ شاهِ جاهل چونکه
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                      دست به رده آک ناکسى منصب و مال

              دهد کم عطاها و لخْبُ کند یا

              دهَنَ قذَبَیْ ۀخان در را شاه

                      فتاد گمراهى دستِ در چون مکْحُ

                 کند قالووزى ،داندنمى ره
 

 ستا شده او خویش رسوایى  طالب 

 نهد ناموضع به دآرَ سخا یا

 دهد مقاحْه کَ عطا باشد چنین این

 فتاد چاهى در ،پندارید جاه

 کند سوزى جهان او زشتِ جان 
 

 ( 1221 - 1221/ 2، د مثنوی)

***** 

هایی که عطار به عنوان مانع سلوك معنوی معرفی کرده است، وابستگی به خانۀ زیبا یکی دیگر از وابستگی

 و مجلل است. عطار از زبان یکی از مرغان، این مشکل را چنین مطرح کرده است:

 ر آتش استدلم پُ» :دیگری گفتش

 یشاگُلو دِ رنگارهست قصری زَ

 اومی شادی مرا حاصل از عالَ

 بلند ر آن قصر دمرغانم  شاهِ

 ؟ی ز دستشهریاری چون دهم کلِّ

 مرَاِ هیچ عاقل رفت از باغ 
 

 ی خوش استیمن جا که زاد و بوم نزآ 

 یفزاجان او ۀارظِّق را نَلْخَ

  او؟چون توانم برگرفتن دل از 

 ؟ین وادی گزندا چون کشم آخر در

 ؟نشست ،ن قصریاچنآنبی  کنم،چون 

 ؟«ملَر داغ و اَقَدر سَ که بیندتا 
 

 (251، ص منطق الطیر)   

***** 

اش گلخنی بیش نیست، حال باید ببینیم قصر کوچک ما در چنین دنیایی چه جایگاهی جهان با همۀ بزرگی

 دارد:

 تو !نامرد تِهمّای دون :گفت

 دنیای دون است این جملۀلخن گُ

 ت آمده استنَّجَ دِلْتو گر  خُ قصر 

 ؟لخن چه خواهی کرد توگُ ای،هسگ ن 

 ؟لخن کنونین گُا تو چند است از قصر 

 ت آمده استنَحْمِ زندان  ،لجَبا اَ
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 دست قْلْرا بر خَ گر نبودی مرگ
 

 .ین منزل نشستا الیق افتادی در
 

 (251، ص منطق الطیر)   

***** 

 شود از دل بستن به امور فانی دست برداریم:میدركِ عمیق ناپایداری زندگی دنیایی باعث 

 م چون بهشترَّست خُا گرچه این قصر

 جای زیست هست این ،هیچ باقی نیست

 !سرای و قصر خود چندین مناز از

 و جای تو گر کسی از خواجگیّ
 

 مرگ بر چشم تو خواهد کرد زشت 

 .یستناین را حیله  ،لیک باقی نیست

 !سرکشی چندین متاز ور بْکِ ش خْرَ

 وای تو ،گویدببا تو عیب تو 
 

 (255، ص منطق الطیر)   

***** 

کند. بلندهمت واقعی آن است انسان بلندهمت کسی نیست که به قدرت و ثروت و تجمل دست پیدا می

 کند:بندد و فقط به او دل خوش میکه دل به خدا می

 م آیدتلَّسَگر همه دنیا مُ

 کنیمیگر به شاهی سرفرازی 

 خر گر نخوردی مغز  !بلَطْک مَلْمُ

 م درویش نیستلَکه از کوس و عَهر

 در کوس بانگ ،ملَهست بادی در عَ

 !بیهودگی چندین متاز ق لَبْاَ

 پوست آخر درکشیدند از پلنگ

 چون محال آمد پدیدار آمدن

 نیست ممکن سرفرازی کردنت

 !دیگر مکن ،ریوَرْسَ این هْنِیا ب 

 هم آیدت تا چشم بر ،گم شود 

 کنیبازی میپرده ،راهی ل فْطِ

 !خبرای بی ،ک گاوان را دهندلْمُ

 بیش نیست یباد آن بانگِک د او؛مُرْ

 دانگباد بانگی کمتر ارزد نیم

 !خواجگی چندین مناز غرور در 

 درنگهم بی آخر ز تو درکشند 

 .سار آمدننگویا  ،ب هْ گم شدن

 ؟بازی کردنت کی زتا  ،هْنِسر ب 

 !ر مکنسَ ، درز سر باری ب نِهْیا 
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 !تو ندان زو ت ای سرای و باغ 

 غرور ردان پُدرگذر زین خاك

 !ینبو ره ب یت برگشامَّهِ چشم 

 جان ن درگاهْآچون رسانیدی بد
 

 جان توبالی  «وا» وای جانت!

 !رای ناصَبو ؟ی جهانیچند پیما

 بین!درگه ب وه نِره پس قدم در 

 .جهانت در زِّنجی تو ز عِخود نگ
 

 (223، ص منطق الطیر)   

***** 

 آید:های حقیر دنیایی به دست میشادی و آزادی  راستین از راه دست کشیدن از وابستگی

 دندهرا صد وعدۀ خوش میو گر ت

 !درگذر ،دنیا ؟تو چیست آتش 

 خویش آیدت دل  ،ذر کردیگچون 

 دور آتشی در پیش و راهی سختْ

 مله فارغ و پرداختهجُ تو ز

 !جان برفشان ،گر بسی دیدی جهان

 نبینی هیچ تو ،گر بسی بینی
 

 دندهن سوی آتش میآآن نشان ز 

 !رذَهمچو شیران کن از این آتش حَ

 پیش آیدت خوش شدنپس سرای 

 فورنَ اسیر و جانْ ضعیف و دلْ تنْ

 ساختهکاری چنین بر در میانْ

 نه نشان ،کز جهان نه نام داری

 !کم پیچ تو ؟چند گویم بیش از این
 

 (221، ص منطق الطیر)   

***** 

 حیف عمر انسان است که به آباد کردن  خانۀ دنیایی و ویران کردن  خانۀ دل بگذرد:

 م کنیعالَ ۀارظِّتا که تو نَ

 سیسخَ س فْنَ پردازی تو ازبتا 
 

 ؟کی درد را مرهم کنی ،ر شدمْعُ 

 عزیز جان  شد این در نجاست گم
 

 (221 ، صمنطق الطیر)   

***** 
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نماد زاهدانی است که با رعایت کامل طهارت  بط» به نظر دکتر محمود عابدی و دکتر تقی پورنامداریان:

که اند، حال آناندیشند که در این راه مقاماتی را طی کردهاند و چنین میظاهر، پیوسته در ادای آداب  شریعت

 :(255، ص منطق الطیر« )دلبستگی به زهد آنها را از دیدار به حق غافل کرده است

 آمد ز آب نصد پاکی بروه بط ب

 د خبرهَدْر دو جهان نَدر ه: »گفت

 صواب سلی برام هر لحظه غُکرده

 ؟د یکیتَسْهمچو من بر آب چون اِ

 پاك با رای  ،مرغان منم زاهدِ

 سود م در جهان بی آبْبمن نیا

 می غم داشتمگرچه در دل عالَ

 دامجا مُآب در جوی من است این

 است کارچون مرا با آب افتاده

 ست دایم هرچه هستا زنده از آب

 ریدوادی کجا دانم بُ من رهِ

 ش تمامای آبهلِّکه باشد قُآن
 

 یابالثِّ رُیْبا خِ ،جمع در میان  

 ترپاك یک ،روکس ز من یک پاك

 بر آب بازافکندهجاده سَ پس

 نیست باقی در کراماتم شکی

 پاك مم هم جامه و هم جای یدا

 من در آب بود که زاد و بودِنآز

 داشتمم دَب همآهک ؛ستم از دلشُ

 ؟توانم یافت کام چونخشکی ه من ب

 ؟آب چون گیرم کنار از میان 

 وان شُست دستاین چنین از آب نَتْ

 وانم پریدتْکه با سیمرغ نَنزآ

 ؟«کی تواند یافت از سیمرغ کام
 

 (573، ص منطق الطیر)

***** 

 بهشت را به غایت نهایی یابی به کسانی مانند زاهدها و عابدها و عموم دینداران متوسط و ضعیف، دست

 :گوید. طاووس نماد چنین کسانی است و عطار از زبان او چنین میاندزندگی خود تبدیل کرده

 س آمد زرنگاروبعد از آن طاو

 م نقش بستبَیْغِ اش قِّتا نَ: »گفت

 ولیک ،رغانممُ گرچه من جبریل 

 زشت جا مار یکه یار شد با من ب

 منجای توَلْل کردند خَدَچون بَ

 ... صدهزار کهبل چه، ش صدپرِّ نقش  

 دست انگشتِ چینیان را شد قلمْ

 ؛ضا کاری نه نیکرفت بر من از قَ

 خواری از بهشته تا بیفتادم ب

 ای منبپای من شد  بندِتخت
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 جایین تاریکا آن دارم کز م زْعَ

 طان رسملْم که در سُدرمن نه آن مَ

 ؟د سیمرغ را پروای منوَکی بُ

 دگر یمن ندارم در جهان کار
 

 م رهنمایدَلْخُه رهبری باشد ب

 ان رسمورد اینم که در دَوَبس بُ

 جای من عالی وس ردفِد وَبس بُ

 «.دگر یتا بهشتم ره دهد بار
 

 (555، ص منطق الطیر)   

***** 

یابی به بهشت هستند، هنوز در زندان لذت و کسانی که خواهان دست .است پرورینفس نشانۀ طلبیبهشت

 شهوت اسیرند:

 سوَهَ رپُ دِلْس است خُفْخانۀ نَ
 

 است و بس «قدْصِ دِعَقْمَ»دل  ۀخان 
 

 (555، ص منطق الطیر)   

***** 

به یک جزء توان به کل رسید، چرا باید طلبی درواقع توهین به مقام واالی انسان است. وقتی میبهشت

 :کوچک قانع باشیم؟ انسان بلندهمت کسی است که جز خدا سر به هیچ مطلوبی فرونیاورد

 ست دریای عظیمهحق  حضرتِ

 دوَد هرکه را دریا بُباشقطره 

 توانی راه یافتدریا میه چون ب

 که داند گفت با خورشید رازهر

 ؟کارهرا با او چ وْزْجُ ،ل شدکه کُهر

 !ل ببینکُ ی،کلِّ گر تو هستی مردِ
 

 «عیمالنَّ اتُنِّجَ»رد است خُ ایهقطر 

 دوَسودا بُ ،دوَهرچه جز دریا بُ

 ؟سوی یک شبنم چرا باید شتافت

 ؟ه بازیک ذرّ ازکی تواند ماند 

 ؟کارهرا با او چ وْضْعُ ،که جان شدنآو

 !ل گزینکُ ،ل شوکُ ،ل باشکُ ،ل طلبکُ
 

 (555، ص منطق الطیر)   

***** 
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که انسان از بهشت هبوط پیدا کرد همین بود که او همت بلندِ خودش را به جای راز اینبه نظر عطار 

 که او را تنبیه کند، او را از بهشت راند:طلبی معطوف کرد و خدا برای آنخداخواهی به بهشت

 کرد شاگردی سؤال از اوستاد

 رهَگُعالی همیآدم بود : »گفت

 رداشت آوازی بلندهاتفی ب

 ما بیرون  ،و جهانکه در هر دهر

 چه هستما زوال آریم بر وی هر
 

 ؟کز بهشت آدم چرا بیرون فتاد 

 ،آورد سروسی فروفردچون به 

 !کای بهشتت کرده از صد گونه بند

 ،ما سر فروآرد به چیزی دون 

 دوست دست غیر ه وان زد بتْکه نَنآز
 

  (555 - 573، صص منطق الطیر)    

***** 

 :ارزشی نداردبهشت بدون خدا هیچ 

 جانان صدهزار باشد پیش  ی،جا

 که جز جانان به چیزی زنده شدهر
 

 ؟جانان کجا آید به کاربی ی جا 

 افکنده شد ،دوَگر همه آدم بُ
 

 (573، ص منطق الطیر)   

***** 

دهند، جگر است. به نظر عطار راز این کار آن است طبق حدیثی از پیامبر، نخستین غذایی که به بهشتیان می

اند به جگر خوردن. روشن است که اند، به همین سبب محکومکه بهشتیان اهل راز نیستند و از خدا دور افتاده

 :است، اشاره دارد خون دل خوردن و رنج کشیدنکه همانا  جگر خوردنعطار در اینجام به معنای کنایی 

 ت را چنین آمد خبرجنِّ اهل 

 راز ت چون نباشد اهل جنِّ اهل 
 

 جا جگراولین چیزی دهند آنه ک 

 جگر خوردن ز سر گیرند باز نآز
 

 (573، ص منطق الطیر)   

***** 
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 :ی به مقام و درجۀ عرفانی خود استیکی از بدترین انواع وابستگی در این راه، وابستگ

 دیگری گفتش که پندارم که من

 امخویش حاصل کرده هم کمال 

 جا کار  من حاصل بُوَداین چون هم

 کس را که برخیزد ز گنج ایدیده
 

 خویشتن ام حاصل کمال کرده 

 امردهکشکل های مُهم ریاضت

 دوَشکل بُرفتنم زین جایگه مُ

 ؟رنجه رود در کوه و در صحرا بمی
 

 (252، ص منطق الطیر)   

***** 

را از فضای  آنهاخواند و طبع  پرغرور میابلیس دانند،هایی را که خود را واصل و کامل میعطار انسان

 داند:معرفت دور می

 !روررغُپُ طبع ای ابلیس :گفت

 هرور آمدغْخویش مَ در خیال 

 س بر جان تو دستی یافتهفْنَ

 تو به پنداری گرفتار آمده]
 

 نَفور! من رادِوز مُ ،در منی گم 

 هفت دور آمدر عْز فضای مَا

 دیو در مغزت نشستی یافته

 [پندار آمده ن یْپای تا سر عِ
 

 (252، ص منطق الطیر)   

***** 

اند، امیدی واهی به کماالت خود دارند و در وجود آنها خبری از فروتنی و کسانی که دچار پندار کمال

 :شودجویی میغرور و سرکشی و برتریتضرع نیست. امید واهی باعث توقف و رکود و 

 ستوت نار  ،در ره ،ستا را نوریو گر ت

 ر  تو خیالی بیش نیستفَقْد و جْوَ

 رَه مباش! این روشنی ِّ ۀرِّغَ

 دسته تیغی ب ،ز پ یْ ی،مصْن خَبا چنی

 د پدیدمس آفْرا نوری ز نَو گر ت

 ستوت آن پندار  ،ستا را ذوقیو ور ت 

 حالی بیش نیستمَ ،ییگوهرچه می

 !جز آگه مباش ،ستوتو با ت س فْنَ

 ؟کس ایمن نشستکی تواند هیچ

 س آید پدیداز کَرَفْم ژدُگ زخم 



14 
 

 !ه مباشرِّس غَج نَ ن نور آتو بد

 !ره نومید شو ز تاریکی ِّ هن
 

 !ه مباشجز ذرّ ،خورشید ایچون نه

 !خورشید شو ر بَز نورش هم هن
 

 (252، ص منطق الطیر)   

***** 

 کند: بودن  ما گناهی است که هیچ گناهی با آن برابری نمی

 به ذنبٌ قاسُاليُ ذنبٌ وجودكَ  قالت مجيبةً ،ما اذنبتُ ن قلتَإو 

 (222ص / 1 ج، ريحانة االدب)

***** 

 به نظر موالنا کمال این است که در برابر خدا اصالً نباشیم:

 ثناست تركِ من ز گفتن ثنا این

 بود نیست بباید او هستِ پیش 
 

 خطاست هستی و هستی دلیل  یناک 

 کبود و کور ؟او پیش هستی چیست
 

 (217 - 211/ 1، د مثنوی)   

***** 

زنی و اندوه هستند، درواقع اند، اما همچنان اهل دعوی و الفکنند به جایی رسیدهکسانی که گمان می

 :فریبندخود را می

 !ای عزیز ،خویشی در پندار  تا تو

 وجود ی ز پندار یبرون آ چون

 هستی هست هیچ را پندار و ور ت

 هستی باشدت م عْطَای گر ذرّه

 سفَهستی یک نَه ی بیگر پدید آ

 !هنِجان را تن ب  رنج  ،هستی تا تو

 رزد یک پشیزاهخواندن و راندن ن 

 وجود پرگار  بر تو گردد دور 

 نیستی در دست هیچ ازدت وَبْنَ

 پرستی باشدتتو بُ کافریّ

  تیر باران آیدت از پیش و پس

 !هنِصد قفا را هر زمان گردن ب 
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 هستی آشکاره ب خود ییگر تو آ
 

 .رآرد روزگارد یْفات از پ صد قَ
 

 (252 - 252، صص منطق الطیر)   

***** 

دو نوع به نظر عطار دو گونه حضور وجود دارد: حضور  ناشی از نفس و حضور  ناشی از حق و تفاوت این 

شود و خود را توان فهمید. کسی که حاضر  نفس باشد، به کماالت خود مغرور میحضور را با غرور و تواضع می

 :شودشمارد، اما کسی که حاضر  حق باشد، سراپا نیاز و فروتنی میاز دیگران برتر می

 ایهروری ماندب و غُجْتا تو در عُ

 !رورت را بسوزغُ ،ب بر هم زنجْعُ

 نی دگروْم از لُبگشته هر دَای 

 ه باقی مانده استتو یک ذرّ تا ز

 راو از منی گر ایمنی باشد ت

 من شوی، بیاقبگر تو روزی در 

 !ای از منی در صد بال ،من مگو
 

 ایدوری مانده از حقیقت دور  

 !ضورت را بسوزحُ ،سیفْنَ از حاضر

 هر موی فرعونی دگر ن در بُ

 مانده استفاقی صد نشان از تو نِ

 راو م دشمنی باشد تعالَ با دو

 روشن شوی بی،گر همه شب در ش

 التَبْابلیسی نگردی مُه تا ب
 

 (252، ص منطق الطیر)   

***** 

یابی و اگر سر مویی از خودبینی و نفسانیت در وجود انسان باقی مانده باشد، بهتر است که او به هیچ کام

 :راه ناکامی بهترین سرانجام و بدنامی برترین نام استظفر  معنوی نرسد؛ بنابراین در این 

 راو ی زندگی باشد تیموه گر ب

 انجام در ناکامی است راراه 

 ره کامران ینا که گر باشد درنآز
 

 راو بندگی باشد ت نه ی،کافر 

 نامی استمرد در بد نیکِ نام 

 .زند در یک زمانصد منی سر بر 
 

 (255، ص منطق الطیر)   

***** 
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گاه خود را کامل و واصل نداند و دست از پندار کمال بردارد. جای بسی تعجب بهتر است که سالک هیچ

 :شوداست که با وجود خطراتِ پنهانی نفس، شخص دچار غرور و غفلت می

 تو وز خشم  ،ست از حسدوچه در تآن

 ر اژدهالخنی پُهست در تو گُ

 شان ماندهروز و شب در پرورش

 بینییمیون در در گر پلیدی
 

 تو چشم  هن ،مردان بیند آن چشم  

 ه ایشان را رهات کردلَفْتو ز غَ

 ... هشان ماندفتنۀ خواب و خورش

 ؟ییشیننْکجا ب  فارغاین چنین 
 

 (255، ص منطق الطیر)   

***** 

 های کوچکی هستیم، این پلیدی  اندك درواقع بسیارحتی اگر پلیدی درون ما کم باشد، چون ما انسان

  شود:کند؛ زیراکه آب  کم با مالقاتِ نجس، نجس میاست و همۀ وجود ما را کثیف می

 ستا درونت اندکی ور پلیدی ِّ

 راه د بندِمآ تگرچه اندك چیز
 

 ستا یکی بیشی؛ که این قُلِّهصد نجس  

 ؟کاهه چه ب ،کوهی باز مانیه چه ب
 

 (255، ص منطق الطیر)   

***** 

 :کامل دیدن و دست از مجاهده برداشتن، نشانۀ سقوط معنوی شخص استفراغت داشتن و خود را 

 س بی او برآوردن خطاستفَیک نَ

 !مدهآرون ناب خود ای ز ریش 

 خود بپردازی نخست چون ز ریش 

 ور تو با این ریش در دریا شوی

 !خود شرمیت نه ز از ریش ای چو بُ

 و شیطانی بُوَد سیّفْرا نَو تا ت

 ن راوْکُ کش همچو موسیپشم در

 راسته چه ب ،کژ زو بازمانیه چه ب 

 خون ناآمده دریای این ق رْغَ

 درست دریاتو گردد در این  م زْعَ

 ... پروا شویناخویش  هم ز ریش 

 برگرفته ریش و آزرمیت نه

 دوَو هامانی بُ در تو فرعونیّ

 !گاه این فرعون راآن ،ریش گیر
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 !این فرعون گیر و سخت دار ریش 

 !خویش گیر ریش  ركِتَ ،هپای در نِ

 ویش نیستشْجز تَهگرچه از ریشت ب

 ایدر رهِ دین آن بُوَد فرزانه

 دخویش را از ریش خود آگه کن

 جز خونابه آبی یابد اوهب هن
 

 !وارانهریشاریش کن مرد جنگِ

 !ره در پیش گیر ؟ت زین ریشاتا کی

 خویش نیست ت پروای ریش مَیک دَ

 ایشانهاو ندارد ریش  خود را ک

 دره کن خوان  دستار  را ریش

 جز از دل کبابی یابد اوهب هن
 

 (257 - 251 صص، منطق الطیر)   

***** 

شود و او را از که باعث رشد سالک شود، سرمایۀ ادعا و فخرفروشی ممکن است به جای آن همعشق خدا 

 شده است:از پرندگان چنین مطرح دیگر سلوك بازبدارد. این موضوع از زبان یکی 

 امدیگری گفتش که تا من زنده

 شسته مننْب  ام،ریدهبْاز همه بُ

 امجهان را دیده ق لْچون همه خَ

 کار  من سودای عشق او بس است

 یار عشق  درجان ه آوردم ب کار

 آن آمد که خط در جان کشم وقتِ

 جان روشن کنمو جمالش چشم  بر
 

 اماو را الیق و زیبنده عشق  

 زنم پیوسته منعشقش می الفِ

 امریدهبْکه بس بُ ؟در که پیوندم

 این چنین سودا نه کار هرکس است

 کاره آید بجانم نمی یگوئی

 جانان کشم تِعَلْبر طَ یْمِ جام 

 .با وصالش دست در گردن کنم
 

 (253، ص منطق الطیر)   

***** 

، ادعای عشق  نخواهد و به شما عشق نورزدپاسخ عطار به این قبیل افراد این است که مادام که خدا شما را 

 :شما هیچ سودی ندارد

 قاف در کوهِ نشین سیمرغ راهم  الفه بو  ویّعْدَه وان شد بتْنَ :گفت
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 سفَعشق او مزن در هر نَ الفِ

 دولتی آید فراز سیم گر نَ

 خویش را خوش درکشد در راهِو پس ت

 وی تو راجایگه دَعْگر بُوَد این

 دوَتو آزاری بُ داری ِّدوست
 

 کسهیچ وال و نگنجد در جَاک

 باز ز روی کارْ دپرده انداز

 خویش گاهِتوَلْخَه د بشانَنْب  درْفَ

 نی تو راوی بُوَد مَعْز  آن دَعْمَغْ

 دوَرا کاری بُو او ت دوستی ِّ
 

 (253 - 251، صص منطق الطیر)   

***** 

 عشق باید از سوی خدا باشد، نه از سوی انسان:

 سوی او درآید عاشقیگر ز 

 دوَن ز سوی تو بُآلیک عشقی ک

 او اگر با تو دراندازد خوشی

 !رخبای بی این،نه  ،دارد آن کارْ
 

 غایت الیقیه او ب عشق ه تو ب 

 دوَروی تو بُ خوردِ درآن که دان 

 تو توانی شد ز شادی آتشی

 هنر؟ر بیهکی خبر یابد از او 
 

 (251، ص منطق الطیر)   

 

 


