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افتد، وابستگی به عمر شود و به این ترتیب از حق دور مییکی دیگر از اموری که شخص به آن وابسته می

 طوالنی و حفظ جان است. این مانع سلوک از زبان طوطی مطرح شده است: 

 رکَر شَپُ با دهانِطوطی آمد 

 کسدل و هر هیچهر سنگین: »گفت

 آهن مانده باز من در این زندانِ

 از آنم سبزپوش ؛رغانممُ رِضْخِ

 تاب سیمرغْ من نیارم در برِ

 سر نَهَم در راه چون سوداییی

 چون نشان یابم ز آبِ زندگی
 

 قی، با طوقِ زر ...تَسْفُ در لباسِ 

 چون منی را آهنین سازد قفس

 دازرم در گُضْخِ ز آرزوی آبِ

 ر نوشضْخِ آبِ نکرد دانم بوکه

 رم یک آبضْخِ ۀد از چشموَبس بُ

 روم هرجای چون هرجایییمی

 «.طَنَت دستم دهد در بندگیسَلْ
 

 (862، ص منطق الطیر)   

***** 

، وگرنه جان و عمر طوالنی جان برای آن است که نثار جانان شود این است که پاسخِ هدهد به بهانۀ طوطی

 : برای رسیدن به خدا باید از جان گذشت هیچ اررزشی ندارد.

 !نشانبیای ز دولت : هدهدش گفت

 راو کار آید ته ب اینجان ز بهر 

 دوستیو جانحیوان خواهی  آبِ

 !بر جانان فشان ؟جان چه خواهی کرد
 

 فشاند جانوَبْهرکه نَ ،دوَبْمرد نَ 

 راو یار آید ت خوردِ می درتا دَ

 رو که تو مغزی نداری، پوستی

 !فشان جانان چو مردان جان در رهِ
 

 (862، ص منطق الطیر)   

***** 

خواهند هرچه زودتر بمیرند تا به نمادِ کسانی است که خواهانِ عمر دراز هستند ولی عارفان واقعی می خضر

 :خدا برسند
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 مقامبود آن دیوانۀ عالی

 ؟«من آن داری که باشی یارِ رایِ

 اهر حیوان چند که خوردی آبِنآز

 آنم، تا بگویم تَرکِ جان؛ ردمن 

 جانی مانده در حفظِانتو  نچو

 دام بهتر آن باشد که چون مرغان ز
 

 !تمام ای مردِ: »ر با او گفتضْخِ 

 ؛من با تو برنیاید کارِ: »گفت

 تو تا دیرگاه د جانِتا بمانَ

 آن جانان ندارم برگِ که بینآز

 ،هر روز جان افشاندهبه نو من 

 «.الموالسَّ ،باشیم از همدور می
 

 (862، ص منطق الطیر) 

***** 

های به جواهرات و سنگ ۀ شدید اوعالقبهانۀ کبک برای طفره رفتن از سلوک به سوی سیمرغ چیزی جز 

 نیست:  قیمتی

 م خرامان دررسیدرَّکبک بس خُ

 اممن پیوسته در کان گشته: »گفت

 و کمر تیغام پیوسته با بوده

 گوهر آتشی زد در دلم عشقِ

 رهَکه چیزی دوست دارد جز گُهر

 ظامگوهر جاودان دارد نِ کِلْمُ

 ستا مشکل سیمرغ راهِ چون رهِ

 ؟دل کی رسمقوی من به سیمرغِ

 همچو آتش برنتابم سر ز سنگ

 گوهرم باید که گردد آشکار
 

 ... سرکش و سرمست از کان دررسید 

 امبر سر گوهر فراوان گشته

 رهَگُ نگِهتا توانم بود سر

 ... خوش حاصلم د این آتشِوَبس بُ

 رذَگُ آن چیز باشد بر تِکَلْمُ

 ... داماو با کوه پیوسته مُ جانِ

 ستا لگوهر در گِ پای من در سنگِ

 ؟کی رسم ،لپای در گِ ،دست بر سر

 ر آرم به چنگهَیا گُ ،یا بمیرم

 ؟«کاره گوهر کجا آید ببی مردِ
 

 (872 - 878، صص منطق الطیر)   

***** 
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و همۀ جذابیت آنها در رنگِ  سنگِ رنگی هستند های قیمتی ارزشی ندارند؛ زیراجواهرات و سنگ

 ها ندارند: آنهاست، وگرنه از حیث ارزش فرقی با دیگر سنگ

 !ای چو گوهر جمله رنگ :هدهدش گفت

 جگر ر خونِپُ تو قارِنْپا و مِ

 سنگی کرده رنگ ؟گوهر چیست اصلِ

 دوَسنگی بُ ،او د رنگِگر نمانَ

 او رنگی نخواست ،ستا ییرا بوه هرک
 

 ؟نگلَ ذرِآری عُ مچند ،چند لنگی 

 رهَگُ بی همانده سنگی باز تو ب

 ؟!دل از سودای سنگتو چنین آهن

 دوَرنگی بُکه در آن ،سنگهست بی

 .گوهری سنگی نخواست که مردِنآز
 

 (878، ص منطق الطیر)   

 ***** 

که عمر خود را صرف رسیدن به باید دل از گوهر برداریم و دل به آفریدگار گوهر ببندیم و به جای این

 گوهر کنیم، بکوشیم به خدا برسیم: 

 !نچندین کان مکَ ،ر سنگی استهَچون گُ

 !طلبکن، ای گوهرردل ز گوهر بَ
 

 !جان مکن ،جز برای روی جانان 

 !جوهری را باش دایم در طلب
 

 (872، ص منطق الطیر)   

***** 

 جغد هم نماد کسانی است که عاشق گنج، یعنی عاشق مال و ثروت هستند: 

 ایهوف آمد پیش چون دیوانک

 رنجه سازم بجای می در خرابی

 گنجم در خرابی ره نمود عشقِ

 بُردم از همه کس رنجِ خویش دور

 گنجی پای منه رفتی بگر فرو

 عشق بر سیمرغ جز افسانه نیست

 ای ...هام ویرانزیدهگْمن بُ : »گفت 

 نججای گ که باشد در خرابینزآ

 سوی گنجم جز خرابی ره نبود

 خویش سمی گنجِلِطِ که یابم بیبو

 رای منخود ستی این دلِرَباز

 انه نیستکه عشقش کارِ هر مردنزآ
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 ایهاو مردان م در عشقِامن نی
 

 «.ایهگنجم باید و ویران عشقِ
 

 (877 – 872صص ، الطیرمنطق )   

***** 

 : کندکند و باطن او را به موش مسخ میزرپرستی آدمی را کافر می

 !گنج مست ای ز عشقِ :هدهدش گفت

 !رده گیرآن گنج خود را مُ بر سرِ

 ستا زر از کافری و عشقِ گنج عشقِ

 د از کافریوَزر پرستیدن بُ

 للَزر گیرد خِ هر دلی کز عشقِ
 

 ،دسته گنجی بمدت آهمن گرفتم ک 

 ه سر نابُرده گیر!ره ب ،رفته رْمْعُ

 ستا ریو آزا ،ت کندزر بُ زکه اهر

 سامری نیستی آخر ز قومِ

 لدَدر قیامت صورتش گردد بَ
 

 (872، ص منطق الطیر)   

***** 

کند. دهد و خود را مسخ میها و اخالقیاتش به تدریج شکل باطنی خود را تغییر میانسان بر اثر اندیشه

 کند: زرپرستی نیز با آدمی چنین می

 ؟«موشت چراست آخر صورتِ»گفت: 

 ]حشرِ او بر صورتِ موشی بُوَد

 !نگردر من می ،ستا صورتش این
 

 ،زر بخواست هرِهر دل را که مِ: »گفت 

 زمان از حسرتش جوشی بُوَد[هر 

 «!ای پسر ،پند گیر و زر بیفکن
 

 (872، ص منطق الطیر)   

***** 

بینیم که دل به زر و سیم خوش کرده است و همین مانع ای را میباز پرنده منطق الطیردر بخش دیگری از 

 سلوک او به سوی سیمرغ شده است: 

 زر چون مغز شد در پوستم عشقِ  دوستم دیگری گفتش که من زر
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 دسته د بوَبْنَ ل زریگُ تا مرا چون

 مرا نیاد و زرِ نیاد عشقِ
 

 وانم نشستتْنَل خندان بِهمچو گُ

 .معنی مرابی ویِِّعْدَ رکرد پُ
 

 (283، ص منطق الطیر)   

***** 

طال هم مانند دیگر گوهرها سنگی رنگین است و صرفاً دارای یک زیبایی ظاهری است و هیچ عاقلی به 

 کند: زیبایی ظاهری دل خوش نمی

 صورتی حیران شده!ای از  :گفت

 هکوری ماندروز و شب تو روز

 !در صورت مپیچو معنی باش  مردِ

 صورت رنگ گردانیده سنگه زر ب
 

 ن شدهپنها صِفَت بحِدلت صُ از 

 هبستۀ صورت چو موری ماند

 هیچ چیست؟ صورت .اصل ؟چیست معنی

 رنگه تال گشته ببْالن مُفْتو چو طِ
 

 (283، ص منطق الطیر)   

***** 

 زر اگر انسان را از خدا غافل کند، بت است و باید آن را در خاک انداخت: 

 زر که مشغولت کند از کردگار

 غایت درخور استه ی بیزر اگر جا
 

 !زینهار ،ر خاکش افکند ،دوَت بُبُ 

 ر استتَسْاَ جِرْفَ لِفْهم برای قُ
 

 (283، ص منطق الطیر)   

***** 

دارها نه بینیم غالب پولفایدۀ اصلی پول این است که صرف زندگی کردن شود. این در حالی است که می

 گیرند، نه دیگران: ای میخودشان از ثروت خود بهره

 ییاری زرِ توکسی را از  هن

 گر تو یک جو زر دهی درویش را

 خوردارییررا هم نیز بو ت هن 

 گه خویش را ،خوری گاه او را خون
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 و چو زیدی بایدت ویّمرچو عَ ]تا

 ه کن چیزی که داری چارسوقِفْنَ
 

 [ ...دی بایدتیْنِجُ ،هیدْگر جوی بِ

 «واقُفَنْی تَتَّحَ رَّبِوا الْنالُتَ نْلَ»
 

 (283 - 286، صص منطق الطیر)   

***** 

کند. به این ترتیب ثروتمندان عموماً افرادی تنها هستند و پول روابط انسان را از مسیر طبیعی خود خارج می

 گیرند: ای نمیاز دوستی واقعی بهره

 زری با خلق دوست تو به پشتیِِّ
 

 اوست شتیِِّپهلوی تو بر پُ داغِ 
 

 (283، ص منطق الطیر)   

***** 

توان به آید و جز با صرف کردنِ عمر عزیز و مایه گذاشتن از جان، نمیپول به بهای عمر به دست می

ثروت دست یافت و این زیان بزرگی است که ما از جان خود بکاهیم و عمر خود را هدر دهیم و در مقابل 

 مقداری پول به دست آوریم: 

 بایدتکان میدُ زدِنو مُ ماهِ

 عزیز رِمْشیرینت شد و عُ جانِ

 ؟نیز تْبباید دینْ ،ییدنیا غرقِ
 

 بایدتمی ؟ آن مزدِ جانکاند چه 

 ... شیزکانت یک پَد از دُتا درآم

 !ای عزیز ،دهَدْدست نَنیزت دین بِ
 

 (283 - 286، صص منطق الطیر) 

***** 

گیرد. مال برای آرامش درون و آسایش زندگی است، ولی بسیاری از اندوزی فراغت را از انسان میمال

 کنند: اندوزی قربانی میافراد آرامش و آسایش خود را در پای ثروت

 لهغَشْی اندر مَیراغت جوتو فِ
 

 ه، در تو افتد ولولچون نیابی 
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 (286، ص منطق الطیر)   

***** 

کشد و به انسان هر قدر از نردبان ثروت و مکنت باال برود، سرانجام روزگار نردبان را از زیر پای او می

 آورد: زیرش می

 هیچی داده توه همه چیزی ب یای

 زیرِ دارلیک صبرم هست تا در 

 در جهان چندان که آویزت بُوَد
 

 هاده تونْپس چنین دل بر همه بِ 

 روزگارد شَکْاز زیر بِ تنردبانْ

 هریکی صد آتشِ تیزت بُوَد
 

 (283، ص منطق الطیر)   

***** 

آورد و ثروتی جای دریغ فراوان است که انسان با هزار خون جگر، و چه بسا از راه حرام، پولی به دست می

 شود آن را بر جای بگذارد و بگذرد و همه را برای وارثان خود بگذارد: اندوزد و سرانجام ناگزیر میمی

 ر خون نهدددنیا جان و دل  مردِ

 دست آرد جوی زر از حرامه تا ب

 د آن زر حاللوَاو را بُ وارثِ
 

 ،دیگرگون نهد صدهزاران دامِ 

 الموالسّ ،بمیرد ،دست آرده چون ب

 بالوَر و در غمِ وِزْد انَـاو بم
 

 (287، ص منطق الطیر)   

***** 

 تواند سعادت اخروی انسان را هم به خطر بیفکند و او را به دوزخ ببرد: مال و ثروت می

 باید گرفترک میآن تَ ،هرچه هست

 وان گذاشتتْرا در دست جان نَو چون ت

 گر پالسی خوابگاهت آمده است

 !شناسای حق ،خوش بسوز تآن پالس

 گرفت بایدمیتَرک  ،جانگر بُوَد  

 وان گذاشتتْاین و آن نَ و کلْمِ و مال

 راهت آمده استبندِ آن پالست 

 ؟پالس با حق هم ؟تا کی از تزویر
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 بیم جا زگر نسوزی آن پالس این
 

 ؟ی گلیمهی فردا به پهناکی ر
 

 (286، ص منطق الطیر)   

***** 

ی خود شده است. وا یا وایست یا بایست به معنای خواسته و «وا»دوستی این است که انسان اسیر ریشۀ مال

کند که وا دو حرف دارد و یکی از آنها در میانۀ کلمۀ خون آروز است. در اینجا عطار به این نکته اشاره می

زلۀ گرفتار خاک و خون شدن است؛ است و دیگری در وسط کلمۀ خاک؛ بنابراین دنبال وای خود رفتن به من

 گذراند: یعنی انسانِ زردوست همۀ زندگی خود را در خواری و رنج می

 !وای او ،ی خود شدواکه صید هر

 !ای غالم ،الف واو :و حرف آمدد« وا»

 قرار «خون»واو را بین در میان 
 

 از وای سر تا پای اوگم شود  

 داممُ یبین «خون»و  «خاک»دو را در هر

 .خوار «خاک»پس الف را بین میان 
 

 (286، ص منطق الطیر)   

***** 

آورد و قطع وابستگی به پول، قطعاً آزادی درونی عظیمی را برای انسان پول با خود اضطراب و نگرانی می

 آورد: به ارمغان می

 چو پیدا شد دو راه» :گفتا شیخ را

 ن خطاستآک ؛معلومت بیفکن» :گفت
 

 ؟«جایگاهرویم ایندر کدامین ره  

 «.رواست ،هر راهی که خواهی شده پس ب
 

 (286، ص منطق الطیر)   

***** 

کشند، اما همین دوست در راه کسب ثروت بسیار زیرک و دانا هستند و موی را از ماست میافراد پول

ترین مسائل را متوجه شوند و سادههای باهوش در مسائل اخالقی و دینی و انسانی بسیار کودن و نادان میانسان

 شوند: نمی
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 او رد سیمِیفت گگر کسی را جُ

 امحر زرِِّ از یک جو در حسابِ

 ید اولنگ آ باز در دین چون خرِ

 بُوَد سُلطان د،اری رسطرِّه چون ب
 

 وا از بیمِ گتهریزد بگْدیو بُ 

 داماری مُرِّطَه ب دکافشْموی بِ

 ید اوسنگ آدست زیر سنگ بی

 بُوَدحیران  د،دینداری رسه چون ب
 

 (286، ص منطق الطیر) 

***** 

تواند موجبات گمراهی او را فراهم پول جاذبۀ زیادی دارد و اگر توجه کسی را به خود جلب کند، می

 ترسیدند: آورد. به همین سبب است که بزرگان این همه از قدرت و جاذبۀ پول می

 دانْـگمره بم ،که را زر راه زدهر

 !ژرف پرهیز کن زین چاهِ ،یوسفی
 

 دانْـچه بم پای بسته در درونِ 

 .م دارد شگرفکاین چاه دَ ؛دم مزن
 

 (287، ص منطق الطیر)   

***** 

دهد و عمر خود را در راه وصال او صرف انسان آگاه و واال عشق خدا را بر عشق زر و سیم ترجیح می

 کند: می

 !روختهفْزر سیمرغ را بِه ای ب

 ردنگنجد موی ره می ینا چون در

 گر قدم در ره نهی ای همچو مور!

 روی نیست مُحابای یمو سرِچون 
 

 تهچو شمع افروخزر  دل ز عشقِ 

 زر گَنج و روی نجِگُ نیست کس را

 از سرِ مویی بگیرندت به زور

 .کوی نیست اینکس را زهرۀ هیچ
 

 (287، ص منطق الطیر)   

***** 

 کنند: اند، ولی از بیم تمام شدن، از آنها استفاده نمیبوتیمار نماد کسانی است که به مال و ثروت وابسته
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 پس درآمد زود بوتیمار پیش

 جای من ترخوشدریاست  بر لبِ

 میمن هرگز دَ آزاریِِّاز کم

 دریا نشینم دردمند بر لبِ

 ر خون کنمدل پُ ،ز آرزوی آب

 !ای عجب ،دریا م من اهلِاچون نی

 زند صدگونه جوشگرچه دریا می

 گر ز دریا کم شود یک قطره آب

 دوَدریا بس بُ چون منی را عشقِ

 دریا نخواهم این زمان جز غمِ

 ست اصلا آبای هکه او را قطرآن
 

 خویش من و تیمارِ !رغانای مُ: »گفت 

 د هرگز کسی آوای منوَنَشْنَ

 میکس نیازارد ز من در عالَ

 ندمَتَسْگین و مُماً اندوهیدا

 ؟چون کنم ،خویشمه چون دریغ آید ب

 لببر لب دریا بمیرم خشک

 و یک قطره نوشا رد ازکمن نیارم 

 کباب غیرت دلم گردد ز آتشِ

 دوَین شیوه سودا بس بُادر سرم 

 مان!أألْ ،سیمرغم نباشد تابِ

 ؟«لصْوَ کی تواند یافت از سیمرغْ
 

 (876، ص منطق الطیر)   

***** 

 تری دربارۀ بوتیمار صحبت کرده است: به شکل صریح اسرارنامهعطار در 

 بوتیمار خنده مرا آید ز

 محنت خویش افکند سر درفرو

 همیشه با دلی تشنه در آن غم

 خویشی یمارِتین معنی تو بوا در

 تو بوتیمار با آبی در آتش

 ؟سته اغوغا را که دید ،دمی خوش باش

 ؛تاری را بمگذارز دنیا رشته

 که سرهای بخیالن ؛سخاوت کن

 ست برجانشان نهادها چنان بندی

 بخیالن را ز بخل خویش پیوست

 لب دریا نشسته سرفکنده 

 نشسته تشنه و دریاش در پیش

 دریا شود کم ،که گر آبی خورم

 ین محنت ز بوتیمار بیشیا کز

 داری این زمان خوش هچبخور تو این

 ؟سته افردا را که دید ،امروز بخور

 که شد از سوزنی عیسی گرفتار

 زیبد مگر در پای پیالننمی

 که ابروشان نبیند کس گشاده

 نه دنیا و نه دین در هم زند دست
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 بسیار ست این کز چوبِا ز خرطبعی
 

 جوی ندهی و جان بدهی زهی کار
 

 (822، ص اسرارنامه)   

***** 


