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پرسشی که یکی از پرندگان، در همان آغازِ راه، پس از انتخاب شدنِ هدهد به عنوان راهنمای مُرغان، از او 

 است:« رازِ برتریِ هدهد بر دیگر پرندگان»پرسد، دربارۀ می

 !قبَرده سَلی گفتش که ای بُیسا

 راستجویانِ و ما چون تو جویاییّ 

 ما ه آمد ز جسم و جانِنَچه گُ
 

 ؟حقه ردی بق بُبَچه از ما سَه تو ب 

 ؟در میان ما تفاوت از چه خاست

 ؟ما ردی آنِدُ و تو صافیّ مِسْقِ
 

 (503، ص منطق الطیر)   

***** 

 کند:های کامل میآدمی را شایستۀ نظرِ انسانسودِ حقیقیِ عبادت و اطاعت آن است که 

 لیمان را همیسُ !لیای سا :گفت

 زره نه ب ،سیم این یافتم منه ب هن

 ؟دست آرد کسیه باین طاعت ه کی ب

 ،«نباید طاعتی» :ور کسی گوید

 !س طاعت رهافَتو مکن در یک نَ

 !سره بر بخود می رِمْطاعت عُه تو ب

 سلیمان آمدی ولِبُقْچون تو مَ
 

 میدَ چشم افتاده است بر ما یک 

 یک نظر همه زآنهست این دولت 

 که کرد ابلیس این طاعت بسینآز

 بارد بر او هر ساعتی تیلعن

 !بها بر ، چو کردی،ه طاعتنِپس مَ

 لیمان بر تو اندازد نظرتا سُ

 ن آمدیآبیشتر ز ،هرچه گویم
 

 (503، ص منطق الطیر)   

***** 

 کند:به شادی بدل می نظر اولیای حق شیون را

 الؤکاری سکودک طلبآن کرد از 

 شادی آمد و شیون گذشت» :گفت
 

 ؟الکمکز کجا آوردی آخر این  

 «.دولتی بر من گذشتکه صاحبنآز
 

 (503، ص منطق الطیر)   
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 ***** 

تواند در میاگر کسی از این اقبال برخوردار باشد که یکی از اولیای خدا نظری مهربانانه بر او بیندازد، 

 ترین درجات کمال برسد:کمترین زمان ممکن به عالی

 دولتی بر وی فتاد هرکه چشمِ

 تا نیفتد بر تو مردی را نظر

 ی بسییتنهاه شینی بنْگر تو بِ

 !تنها مرو ،را پیر باید راه

 راو راه آمد ت دِِّمـاالبُ پیرْ

 چاه ناسی زشْچون تو هرگز راه نَ

 نه ره کوته است را چشم است وو ت هن

 دولتیصاحب لِِّکه شد در ظِهر

 دولتی پیوسته شددر که او هر
 

 ددر یک دَم به صد سِر پی فتا شْجانْ 

 ؟خویش کی یابی خبر از وجودِ

 ریدن بی کسیوانی بُتْنَبِره 

 !یا در این دریا مرومْعَ از سرِ

 راو در همه کاری پناه آمد ت

 ؟د راهرْبی عصاکش کی توانی بُ

 ره است وزِالوُراهت قَ پیر در

 تیلَجْش در راه هرگز خَدَوَبْنَ

 لدسته شدخار در دستش همه گُ
 

 (503، ص منطق الطیر)   

***** 

ترین علل شوند و این یکی از مهمهایی از وجود ما فقط در درون یک رابطۀ معنوی، بر ما آشکار میالیه

 ترجیح صحبت بر عزلت است:

 نظرتا نیفتد بر تو مردی را 

 ی بسییتنهاه شینی بنْگر تو بِ
 

 ؟خویش کی یابی خبر از وجودِ 

 ریدن بی کسیوانی بُتْنَبِره 
 

 (503، ص منطق الطیر)   

***** 

عطار در بیت آخر داستان حبیب عجمی و مرد قاتل، از تبدیل شدنِ خار به گُل، در دستِ کسی که توفیق 

 دولتی بر او بگذرد، سخن گفت:یافته است صاحب
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 دولتی پیوسته شددر که او هر
 

 لدسته شدخار در دستش همه گُ 
 

 (503، ص منطق الطیر)   

***** 

 :تواند خار را به گل تبدیل کنددست یک ولی خدا می

 بِلی چون دست بر خارم نهادمُقْ

 درَخاری خَ چنین را بایدکه هر

 بسیارم نهاد نامرادی خارِ

 ارزان ارزد اینهست کا گرچه این خاری
 

 لزارم نهادمن صدگونه گُ خارِ 

 درَدیناری خَه خاری ب نِهر بُ

 خارم نهاد ی دست بریتا چو او

 صد جان ارزد این ،چون ز دست اوست
 

 (503، ص منطق الطیر)   

***** 

 خدایی نه تنها متعالی و پرستیدنی نیست:     دهد، خدایی که بی دلیل کسی را بر کسی دیگر ترجیح می

             او تختِ پیشِ به که پادشاهى

             او ردِِّ بیمِ ز لرزدمى کهآن

             شرَبَ باشد یک دو هر ،دوَبْنَ فرق
 

 ،جوظلم و امین از دوَبْنَ فرق 

 ،او دِِّجَ در زندمى طعنه کهنآو

 سرش بر تیره خاکِ ،دوَبْنَ شاه
 

 (5۴53 – 5۴۱3/ 3د  ،مثنوی)

***** 

 آگاه کم است. به قول خواجۀ شیراز:دنیا کم نیست. شاگرد دردمند دلاستاد در این 

 ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد

 و 
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 چو درد در تو نبیند که را دوا بکند؟ طبیب عشق مسیحادم است و مشفق لیک

***** 

خود را باز کنیم، تا بتوانیم دوستان خدا را ببینیم و ما باید از طریق زنگارزدایی از آینۀ دل، چشم و گوش 

 :     صدای آنها را بشنویم. به قول موالنا

 جهان اندر کهف اصحاب بسا ای

 سرود در ،او با اری ،او با ارغ
 

 زمان این هست ،تو پیش ،تو پهلوی 

 سود؟ چه ت،گوشَ بر و ستا چشم بر هرمُ
 

 (۱03 – ۱03/ ۴د  ،مثنوی)

***** 

یابی را خواستن و عمر خود را در هوسِ وصال او به سر بردن، بسیار بهتر است از عمر را در راهِ دست خدا

 به جیفۀ دنیا تباه کردن:

 ر اندکی استدْجایگه قَرا اینو چون ت

 سره هست دنیا چون نجاست سر ب

 زرد مِرْق همچون کِلْصدهزاران خَ

 ارخوین میریم ا ر درما اگر آخِ

 خطاست منو از تو ز این طلب گر ا

 جهان بسیار هست در چون خطاها

 دوَگر کسی را عشق بدنامی بُ

 انداریرِّق در طَلْصدهزاران خَ]

 اری کم استگیرم این سودا ز طرِّ

 از این سودا تو دل دریا کنی گر

 س گر جان دهموَاین هَ در غرورِ
 

 هر دو یکی است !خواه نی ،روخواه می 

 دره بمیرند در وی در ق میلْخَ

 دردهمیرند در دنیا بزار می

 زارِ زارنجاست  نِیْکه در عِ هْبِ

 رواست ،هم از غمم دَ این ،گر بمیرم

 انگار هست ، همانیک خطا دیگر

 امی بُوَدجّاسی و حَنِّکَ ز هْبِ

 [اندرداریمُدر پیِ دنیا و این 

 این مرا کمتر غم است ،تو کمش گیر

 ؟ ...اری همه سودا کنیطرِّه چون ب

 ان نهمکِّدُ ر خانه ودکه دل  هْبِ
 

 (503، ص منطق الطیر)   
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***** 

 :های سلوکرسش درموردِ وادیپ

 !دیگری گفتش که ای دانای راه

 نماید این طریقر سیاست میپُ
 

 دیدۀ ما شد در این وادی سیاه 

 !ای رفیق ؟ست این راها چند فرسنگ
 

 (530، ص منطق الطیر)   

***** 

 هفت وادی سلوک:

 ستا ما را هفت وادی در ره: گفت

 هست وادیِِّ طلب آغازِ کار

 پس سِیُم وادی است آنِ معرفت

 هست پنجم وادیِ توحیدِ پاک

 هفتمین وادیِ فقر است و فنا

 در کشش افتی، روش گم گرددت
 

 درگه است ،چون گذشتی هفت وادی 

 کناروادیِ عشق است از آن پس، بی

 پس چهارم وادی استغناصفت

 ناکوادیِِّ حیرت صعبپس ششم 

 بعد از این روی روش نبود تو را

 گر بُوَد یک قطره، قُلْزُم گرددت
 

 (530، ص منطق الطیر)   

***** 

 تواند با خدا گستاخی کند:انسان می

 لیَّت بُوَدگفت: هرکس را که اَهْ

 گر کند گستاخیی، او را رواست

 لیک مردی رازدان و رازدار

 مَت ز راستچون ز چپ باشد ادب، حُرْ

 تُروان که باشد بر کنارمردِ اُشْ

 رَمِ سِرِِّ اُلُوهیَّت بُوَد،حْمَ 

 که دایم رازدارِ پادشاستزآن

 وار؟کی کند گستاخیی گستاخ

 یک نَفَس گستاخیی از وی رواست

 کی تواند بود شه را رازدار؟
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 گر کند گستاخیی چون اهلِ راز

 کی تواند داشت رِندی در سپاه

 جَمیگر به راه آید وشاقی اَعْ

 جمله رَب داند، نه رَب داند، نه رُب 

 او چو دیوانه بُوَد از شورِ عشق

 خوش بود گستاخیِ او، خوش بُوَد

 در رهِ آتش سالمت کی بُوَد؟
 

 مانَد از ایمان و از جان نیز باز

 زَهرۀ گستاخیی در پیشِ شاه؟

 هست گستاخیِِّ او از خُرَّمی

 طِ حُب گر کند گستاخیی از فَرْ

 رود بر روی آب از زورِ عشقمی

 که آن دیوانه چون آتش بُوَدزآن

 نُون را مَالمت کی بُوَد؟مردِ مَجْ
 

 (533 - 533، صص منطق الطیر)   

***** 

ای را توجیه کند. البته عارف پس از بیرون آمدن از این تواند هر رفتار یا کردارِ گستاخانهدیوانگی می

 گذارد:کند و دوباره گام در راهِ ادب و آهستگی میمیحالت دیوانگی، عذرخواهی 

 چون تو را دیوانگی آید پدید

 ای، گستاخ باش!گر از او دیوانه

 ور نداری برگِ این شاخِ بلند

 خوش بُوَد گستاخیِ دیوانگان

 هرکه او گستاخِ این درگه شود

 گر کژی گوید بدین درگه، نه راست

 ای این شیوه الفگر زند دیوانه

 قِل بُوَدجا مستِ الیَعْکه اینآن
 

 وان شنیدهرچه تو گویی، ز تو بِتْ 

 برگ داری، الزمِ این شاخ باش!

 پس مکن گستاخی و بر خود مخند!

 ... سوزند چون پروانگانخویش می

 ر خواهد باز، چون آگه شودعُذْ

 رِ آن داند به شیرینی بخواستعُذْ

 تو مده از سرکشی با او مَصاف!

 دل بُوَدکس و بیبی قرار وبی
 

 (533 - 533، صص منطق الطیر)   

***** 

 :قحطی هایی مانندبه خدا به خاطر پدیده اعتراض
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 طی ناگهانر قَحْخاست اندر مِصْ

 ق بر هم مُرده بودجملۀ رَه خَلْ

 ای چون آن بدیداز قضا دیوانه

 ای دارندۀ دنیا و دین!»گفت: 
 

 «نان»گفتند: مُردند و میق میخَلْ 

 خورده بودزنده، مُرده را مینیم

 مُردند و نآمد نان پدیدق میخَلْ

 «!ق، کمتر آفرینچون نداری رِزْ
 

 (533، ص منطق الطیر)   

***** 

 :های خودنسبت به آفریده اوهای توجهیبه خاطرِ بی به خدا اعتراض

 چون شنید این قصّه آن دیوانه زود

 ای دارندۀ عَرشِ مَجید!»گفت: 
 

 اوفتاد اندر سرِ دیوانه دود 

 «!بنده پروردن بیاموز از عمید
 

 (533، ص منطق الطیر)   

***** 

 :اعتراض به خدا به خاطرِ توزیعِ ناعادالنۀ ثروت و قدرت

 مرد مجنون دید خود را نیم جان

 آتشی در جان آن مجنون فتاد

 ای داشت او ز سر بر کند زودژنده

 اینت غم!گفت: گیر این ژنده دستار، 

 چون همه چیزی عمدیت را سزاست
 

 دستی نبودش نیم نانوز تهی 

 خشمگین گشت و دلش در خون فتاد

 پس بسوی آسمان افکند زود

 تا عمیدت را دهی این نیز هم

 در سرم این ژنده گر نبود، رواست.
 

 ، ص ؟؟؟(نامهمصیبت)   

***** 

گذارد، باید خود را برای انواع در این راه می راه عرفان، راهی پر خوف و خطر است و هر کسی که گام

 ها آماده کند:دردها و رنج
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 برگی است بارعشق بی بر درختِ

 منزل گرفت ایهعشق چون در سین

 دکنَـمرد را این درد در خون اف

 د رهانَکْمش با خویشتن نَدَیک

 یرحزَ بید وَبْنَ ،گر دهد آبیش

 ف عاجزتر ز مورعْد از ضَوَور بُ

 خطر رِحْن افتاد در بَمرد چو
 

 !گو سر درآر ،این هرکه دارد برگِ 

 کس را ز هستی دل گرفتآن جانِ

 دکنَـسرنگون از پرده بیرون اف

 بهاگاه خواهد خوننآو ،شدَشَکْبُ

 به خون باشد خمیر ،شور دهد نان

 عشق بیش آرد بر او هر لحظه زور

 ؟جگر هرگز بید یک لقمه کی خورَ
 

 (5۴0 ، صمنطق الطیر)   

***** 

 :خوشی در سلوکپرسش درموردِ شادمانی و دل

 !ورای نام ،بگو» :دیگری گفتش

 فتنمکم شود آشُ ،ییگر بگو

 دور شد باید مرد را در راهِرُ

 بچون ندارم من قبول و رشدِ غِیْ
 

 ؟شاد باشم در سفرچه دله تا ب 

 د در رفتنموَشدی بُاندکی رُ

 فوررفتن نَ و ره زتا نگردد ا

 «.بکنم از خود به عِیْق را رد میخَلْ
 

 (533 - 533، صص منطق الطیر)   

***** 

 خوش باشد:سالک باید چشم بر روی همۀ هستی ببندد و تنها به خدا شاد و دل

 !شاد باشو دلدب ،تا هستی :گفت

 بود شادچون بدو جانت تواند 

 وستدر دو عالَم، شادیِ مردان بد

 !شادی او زنده باشهم از پس تو 

 !کسای هیچ ،بگو ،چیست زو بهتر
 

 !آزاد باش ایهوز همه گویند 

 !غم را بدو کن زود شاد رپُ جانِ

 وستان بدردگَ نبدِگُ زندگیِِّ

 !او گردنده باش چون فلک در شوقِ

 ؟سفَاد باشی یک نَش آن توتا بد
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 (533، ص منطق الطیر)   

***** 

تواند همۀ امیدهای خود را به او گره بزند و دل و سالک می استمرد و بزرگوار خدا بسیار مهربان و جوان

 افشانی کند:کوبی و دستبه او خوش کند و یک عمر با یاد او پای

 نونی عجب در کوهسارجْبود مَ

 گاهش حالتی پیدا شدیگاه

 برداشتی آن حالتشبیست روز 

 شام م تا وقتِدَبیست روز از صبح

 یم و هیچ انبوه نهیهر دو تنها»
 

 با پلنگان روز و شب کرده قرار 

 جا شدینآکسی ک ،خود درگم شدی 

 دیگر داشتی جانِاو  حالتِ

 :دامگفتی مُبرو  کردیّص میقْرَ

 «!و هیچ اندوه نه ای همه شادیّ
 

 (533، ص منطق الطیر)   

***** 

را دریابد، عمر  خوشی سالک در این راه، خداست و بس و کسی که این راز مهمبه نظر عطار تنها مایۀ دل

 کند:خود را در شادی جاودانه سپری می

 گردی یک زمانر شاد سِ گر بدین

 شاد گشتاو دل که از هستیِِّهر

 تو دوستْ ن ازجاوید کُ شادیِ
 

 [نجی در جهانکه گُود گنج آن نَبْ 

 آزاد گشت و از هستی شد وحْمَ

 تو ل در پوستْنجی همچو گُگُنتا 
 

 (530، ص منطق الطیر)   

***** 

 تواند هفتاد سال در اوج شادی زندگی کند:کسی که با خدایی چنین زیبا پیوند داشته باشد، می

 شد هفتاد سال» :آن عزیزی گفت

 چنین زیبا خداوندیم هستکاین
 

 حال ناز وز ،کنمشادی می تا ز 

 «.با خداوندیش پیوندیم هست
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 (530، ص منطق الطیر)   

***** 

کند؛ چراکه مرگ به هیچ وجه بر عاشقان او، حتی مرگ را نیز از انسان دور می شوق خدا و شاد شدن به

 ای ندارد:حق سلطه

 را با اوست دله کی بمیرد هرک

 التَبْدلت شد مُ او شوقِه گر ب]
 

 دل دوست دارد دوستْ ،دل بدو ده 

 ؟د بر تو رواوَمرگ هرگز کی بُ
 

 (533، ص منطق الطیر)   

***** 

 :میردنمیعاشق خدا 

 را دل با خداسته کهر»مرد گفتا: 

 دل چو با او در وصال آید همی
 

 ؟وی کی رواست مرگ بر ؟بمیرد کی 

 «.بس محال آید همی من مردنِ
 

 (533، ص منطق الطیر)   

***** 

 خوش شود:تواند به غیب شاد و دلبینی آزاد نشود، نمیمادام که شخص از عیب

 بیْعِ یِِّیجویاه چون تو مشغولی ب

 بینعیب چشمِه تو ب !جویاعیب

 !ق آزاد شولْخَ از عیبِ الًاوّ

 دیگران عیبِه کافی بشْموی بِ

 یه عیبِ خویشتن مشغولیگر ب
 

 ؟بیْغِ یِِّیزیباه کی کنی شادی ب 

 ؟بینکی توانی بود هرگز غیب

 !ق شاد شولَطْمُ غیبِ عشقِه پس ب

 تو، کوری در آن عیبِور بپرسند 

 ییوبیی، مقبولیگرچه بس مَعْ
 

 (530، ص منطق الطیر)   
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***** 

 شود:باعث فراغت ما از عیوب دیگران می مانها و خطاهای خوددیدن عیب

 رشور دلسه پُوَسْاز وَ ایهکرد

 ؟ی دیگران را عیب بازیچند جو

 تو آید گران تا چو بر تو عیبِ
 

 !ای کوردل ،خود هم ببین یک عیبِ 

 !ب بازیْجِ از یبجو رَهیکخود  آنِ

 دیگران روای عیبِت پَدَوَبْنَ
 

 (53۴، ص منطق الطیر)   

***** 

کنیم، در حالی که درون ما سرشار است از هایی کوچک نکوهش میغالباً ما دیگران را به سبب عیب ما

 تر:تر و وحشتناکهایی به مراتب بزرگعیب

 زوره زد برا می مردب آن سِتَحْمُ

 جایگاهنانِ حَرام این که گرنآز

 ن بسیتر از متو مستیی بود

 !ن بیش نیزیز در جفای من مرو
 

 !کم کن تو شور !بسِتَحْای مُ» :مست گفت 

 ،راهو افکندی ز  مستی آوردیّ

 بیند کسیلیکن آن مستی نمی

 «!اندکی از خویش نیز ،داد بستان
 

 (53۴، ص منطق الطیر)   

***** 

 ای ندارند:جو از عشق هیچ بهرههای عیبانسان و شوندجویی با هم جمع نمیعیببه نظر عطار عشق و 

  ایآنی که تو عاشق نهبین زعیب

 ییدیدگر ز عشق اندک خبر می
 

  ایرا الیق نه م این شیوهرَالجَ 

 ییدیدها جمله هنر میعیب
 

 (53۴، ص منطق الطیر)   

***** 



13 
 

 :و نیز

 زار د در عشقْوَعاشق چون بُ مردِ
 

 ؟یار چشمِ کی خبر یابد ز عیبِ 
 

 (53۴، ص منطق الطیر)   

 ***** 

 پوشی:مردی یعنی عیبکند که جوان، باز به این نکته اشاره میمنطق الطیرعطار در پایان 

 ام بودحمّ نه درهْمِ بوسعیدِ

 د تا بازوی اوشیخ آورْ شوخِ

 !جان، ای پاکبگو» :شیخ را گفتا

 ستا پنهان کردن شوخْ» :شیخ گفتا
 

 مردی خام بود و فتادیش امیقا 

 ع کرد آن جمله پیشِ روی اوجم

 ؟«چه باشد در جهان مردیتا جوا

 «.ستا آوردنق ناپیشِ چشمِ خَلْ
 

 (۱۱3، ص منطق الطیر)   

***** 

 :پرسش درموردِ کاال و بضاعتِ رایج در درگاهِ خدا

 !رده راهحضرت بُه ای ب» :دیگری گفت

 چون بدین سودا دریم ،ییگر بگو

 فیسباید نَ ایهفحْشاهان تُ پیشِ
 

 ؟جایگاهضاعت رایج است آنچه بَ 

 ریمجا بَآن ،دوَتر بُچه رایجآن

 «.سیسجز خَ وَدنَبْه فتُحْبی مِمرد
 

 (533، ص منطق الطیر)   

***** 

تواند به پیشگاه که انسان می ایترین سرمایۀ سالک همانا درد و نیاز اوست و به تعبیر دیگر بهترین هدیهمهم

 خدا تقدیم کند، درد و نیاز اوست و بس:

 ریآن بَ نیابند،جا آن چه آنآن  ریبَ اگر فرمان !ای سائل :گفت



14 
 

 دوَجا بُنآری کجا بَچه تو زینهر

 هست اسرارو  ،هگجایم هست آنلْعِ

 !ر بسیبَدل می جان و دردِ سوزِ

 دردی یک آه برآید از سرِ گر 

 ستوت جانِ خاص مغزِ جایگاهِ

 اگر از جای خاص آید پدید «آه»
 

 ؟دوَآن بر تو کی زیبا بُ ردنِبُ

 روحانیان بسیار هست طاعتِ

 د کسیهَدْنَجا نشان که این آننآز

 د بوی جگر تا پیشگاهرَبَمی

 ستوت نافرمانِ سِفْت نَجانَ رِشْقِ

 مرد را حالی خالص آید پدید
 

 (533، ص منطق الطیر)   

***** 

آه اگر از جایگاهِ راستینِ خود، یعنی ژرفای دل عاشق برآید، خوشایند محبوب است و باعث خالصی 

 شود:عاشق می

 گرد در ماتمی صد نوحهوَگر بُ

 زدهای صد غمگر بُوَد در حلقه

 درد توصاحب تا نگردی مردِ

 عشق دارد سوز هم دِهرکه در
 

 آید کارگردرد صاحب آهِ 

 زدهباشد نگین ماتمحلقه را 

 د تورْفَمردان نباشی  در صفِ

 ؟شب کجا یابد قرار و روز هم
 

 (533، ص منطق الطیر)   

***** 

 رسد:ترین سرمایۀ این راه است و بدون آن شخص به هیچ جا نمیدرد و سوز و نیاز مهم

 یبیداری ،را دردیستیو گر ت

 چون کسی باید که بیدارت کند

 این درد نیسته را این حسرت و کهر

 شترِهم سِ دردل  این دردِ را کههر
 

 بیکاریی، نه روز و شب در کار 

 «.او کارت کنددیگری باید که 

 کس مرد نیستقَش؛ که این خاک بر فَرْ

 هم بهشت ،هم دوزخ او را ،و شدحْمَ
 

 (533، ص منطق الطیر)   
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***** 

 داند:دوزخیان را از عشرت بهشتیان بهتر میرود که حسرت عطار در ستایشِ درد و داغ تا آنجا پیش می

 ید کارگرهرکجا کاین آتش آ

 را شد در رهش حسرت پدیده کهر

 ت بایدتراحَحسرت و آه و جِ

 روح آمدیجْمنزل تو مَن ای در گر

 !م مزنم از عالَدَ ،گر تو مجروحی
 

 ؟رز آتشِ دوزخ کجا مانَد خب 

 غیرت پدید زتواند کرد ا مک

 راحت بایدتراحت ذوق و در جِ

 روح آمدی گهِخلوت مِرَحْمَ

 !م مزندَ ،جراحت بره نِداغ می
 

 (533 - 530، صص منطق الطیر)   

***** 

کند، درد و داغ دل است و عارفان راستین بر اساس همین معیار تنها چیزی که انسان را شایستۀ نگاه خدا می

 شناسند:زن بازمیاست که سالک راستین را از مدعی الف

 تا نیاری داغ دل این جایگاه

 رددَ که در میدانِ ؛دل آور داغِ
 

 ؟سوی تو نگاهه کی توان کردن ب 

 ناسند مردشْدل از داغ بِ اهلِ
 

 (530، ص منطق الطیر)   

***** 


