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***** 

کرد؛ درست از این روست که  والننها تهرا را    ترسید، برای آبادانی جهان تالش نمیاگر انسان از چیزی نمی

 :  خالاندوی« وعمار جهان»

 پادشاهى را خدا کشتى کند            

 قصدِ ش  آن ن  ک  خَلق ایمن شالند            

 دَوَد، قصدش خالص             آن خرآسى وى

 قصدِ او آن ن  ک  آبى برکشد            

 گاو بشتابد ز بیمِ زخمِ سخت            

 لیك دادش حق چنین خالفِ وَجَع            

 اندر دکان            همچنان هر کاسبى 

 هریكى بر درد جالید ورهمى            

 حق ستالنِ این جهان از ترا ساخت            

 حَمدْ ایزد را ک  ترسى را چنین
 

 ها زندتا ب  حِرصِ خالیش بر صف 

 بندقصدش آنك  وُلك گردد پاى

 دَم وَناصتا بیابد او ز زخم آن

 یا ک  کُنجِد را بدآن روغن کند

 اى بُردنِ گردون و رَخت،ن  بر

 تا وَصالح حاصل آید در تَبَع

 بهرِ خالد کالشد، ن  اصالحِ جهان

 در تَبَع قایم شده زین عالَمى

 هر یكى، از ترا، جان در کار باخت

 کرد او وِعمار و اصالحِ زوین
 

 (0212 – 0022/ 6، د مثنوی)

***** 

ریزی تالاند باعث حمل  ب  وشكالت و برناو زدگی و نااویدی شالد و ویتالاند باعث نگرانی و اندوهترا وی

 های خالد کیفیت زندگی را بان ببرند:  کالشند با تكی  بر تراهای عاقل ویو آوادگی بیشتر شالد. طبیعتاً انسان

              کارزار در جان بیمِ از بددنن

                      جان بیمِ از هم جنگ در ردننپُ

             درْبُ واپیش غم و ترا را رستمان

 جان بیمِ و بال آود وحك چالن
 

 اختیار زیمتهَ اسبابِ کرده 

 دشمنان صفِِّ سالى کرده حمل 

 ردوُ خالیش اندر بددل آن ،ترا ز هم

 بانجَ هر از شجاع آید پدید زآن
 

 (0124 – 0102/ 4 د، مثنوی)
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***** 

ها گذاشتن و سر در پی اهداف نادیدنی و ناسنجیدنی گذاشتن و سلالک وعنالی یعنی گام در وادی ناشناخت 

 :بالد پروابی و ازخالدگذشت  و بلندهمت باید سیمرغ ب  رسیدن برایخالاهد. این حقیقتاً دل شیر وی

 است از جان خالاستارر ک  عنقاهر

 دان  نیسترا در آشیان سی  کهر

 را حالصل  ای نداری دانچالن 

 الانلُهْپَ یْیك وِ  چالن تهی کردی ب

 تاب گُنج ورا ای هچالن نداری ذرّ

 قای ناچیز غَرْهچالن شدی در قطر

 ی نیست اینیبال ،چ  آن خالد هستنزآ
 

 از جان باز دارد وردوار چنگ 

 دیالان  نیستشاید از سیمرغ اگر 

 ؟ لِچِچالن تال با سیمرغ باشی هم

 ؟پهلالان باخالری دوستكانی چالن 

 ؟آفتاب گنج از جُستتالانی  چالن

 ؟فرق  چالن روی از پای دریا تا ب

 ی نیست اینیروست ر هر ناشُکاِ
 

 (082، ص منطق الطیر)   

***** 

بینند و دل ب  یك زندگی وعماللی خالش ها شجاعتِ اقدام ب  کارهای بزرگ را در خالد نمیعمالم انسان

 کنند: وی

 !کار استادِزو بپرسیدند کای 

 وقامد در چنین عالیالَبْک  نَنآز
 

 ؟کار چالن دهیم آخر در این ره دادِ 

 از ضعیفان این روش هرگز تمام
 

 (084، ص منطق الطیر)   

***** 

 فشانی و ایثارگری بترسد: عاشق نباید از جان

 رهبر چنین گفت آن زوان هدهدِ

 !جان ایثار کن ،ستا ره جان سدِِّ

 ... ندیشد ز جان  ان ،ک  عاشق شدنآک 

 !پس برافكن دیده و دیدار کن
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 «!ز ایمان برآیا» ال را گالیند:ر تگ

 !را برفشان ن را و آنای ای؟ک تال 

 ر هم  خرون زندبعاشق آتش 

 دل بباید عشق را درد و خالنِ

 !پای درن  همچال وردان و وترا

 !دست از طفلی بدار ؟چند ترسی
 

 ،را کز جان برآیال ور خطاب آید ت

 ! ...و جان را برفشانگیر رک ایمان تَ

 او تن زند ،ه بر فرقش نهندارّ

 ... وشكل بباید عشق را ای قصّ

 !درگذر از کفر و ایمان و وترا

 !کار بازشال چالن شیر وردان پیشِ
 

 (084 - 082، صص منطق الطیر)   

***** 

، نیز وطرح شده است. در اینجا الطیرمنطق های خالد در جای دیگری از ها و ناتالانیاین نگرانی بابت ضعف

 گالید: بینیم ک  عطار از زبان او چنین ویرا وی صعوه

 زارحیف و تن نَنَ دله آود الِعْصَ

 رتالت آودمون حیران و فَ: »گفت

 ی بازو و زوریم نیستسچال والهم

 یزنچ پا، ن  هین   ،ر دارمون ن  پَ

 ؟عاجز کی رسد پیش او این ورغِ

 کاران بسی استدر جهان او را طلب

 الانم رسیدتْاو چال نَ صالِدر وِ

 سالی درگهش ب  ییگر نهم رو
 

 قرارچال آتش بیپای تا سر هم 

 ت و قالت آودمالَّدل و بی قُ بی

 والریم نیست تِالَّوز ضعیفی قُ

 ؟عزیز سیمرغِ ردِگَ کی رسم در

 ؟ه در سیمرغ هرگز کی رسدالِعْصَ

 ؟او کی نیق چالن ون کسی است لِصْوَ

 ریدالانم بُتْحالی راه نَبر وَ

 «.، یا بسالزم در رهشیا بمیرم
 

 (078 - 071، صص منطق الطیر)   

***** 

کند ک  ون یالسفی در صعاله پس از اعتراف ب  ناتالانی خالد از سلالک ب  سالی سیمرغ، ب  این نكت  اشاره وی

تالان دریافت ک  این قبیل افراد واقعاً ضعیف و ناتالان خالاهم او را پیدا کنم. از اینجا ویدرون چاه دارم و وی

کنند. آنها اگر ی طفره رفتن از سلالک استفاده ویای برانیستند. آنها درواقع از ضعف و ناتالانی ب  شكلِ بهان 
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تالانستند هیچ هدفی را وحقق کنند و همۀ عمر خالد را همچالن والجالدی واقعاً ضعیف و ناتالان بالدند، نمی

ها و یابی ب  وطلالبک  چنین نیست و این قبیل کسان در راه دستکردند، در حالیگیر و عاجز سپری ویزوین

کنند؛ بنابراین صعاله نماد افراد سالالا و فریبكاری است صالً احساا ضعف و ناتالانی نمیونافع دنیایی خالد، ا

 فریبند و سپس دیگران را: ک  نخست خالد را وی

 و خالشی شنگیّ ای ز :هدهدش گفت

 ، ون این کی خَرَم؟جمل  سالالسی تال

 !لب بدوز ،دموزن  ،ن ره پای در 
 

 !کرده در افتادگی صد سرکشی 

 سالالسیِ تال درخالرمنیست این 

 !تال هم بسالز ،هم گر بسالزند این
 

 (071، ص منطق الطیر)   

***** 

ها بسیار های درست و نیكال این است ک  خالاهندگان و طالبان این قبیل راهها در راهترین ترایكی از وهم

دهد و آنها از دیدن اند. پرندگان، در همان اولین لحظات سلالک ب  سالی سیمرغ، برای پرندگان رخ ویاندک

 افتند: خالرند و ب  تردید ویآن راه خلالت و ساکت ب  شدت جا وی

 هزاران ورغ در راه آودندصد

 وادی ز راه چالن پدید آود سرِ

 ن راه بر جان اوفتادآهیبتی ز

 برکشیدند آن هم  بر یكدگر

 بازست  پاکشُجمل  دست از جان بِ

 !ای عجب ،ریْسِّال بالد راهی خالیُ

 و آراوش در او بالد خاوالشیّ

 ؟ک  ره خالی چراست شسالكی گفت
 

 واهی و واه آودند انِو سای 

   واهشد ب بر آن نَفَرفیر از نَّلأ

 ایشان اوفتاد تشی در جانِآ

 و چ  سری چ  پا ،ر و چ  بالچ  پَ

 ایشان بس گران و ره دراز بارِ

 !ای عجب ،ن  خیر و ن  شرِّ ایهذرّ

 ن  کاهش در او ،فزایش بالد  ن

 پادشاست زِِّز عِ این :هدهدش گفت
 

 (222، ص منطق الطیر)   

***** 
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عنصر عزیز و ارزشمند است و اقتضای این عزتِ فراوان جز این نیست ک  افراد ناتالان و سستاین راه بسیار 

 و فرووای  از درآودن در آن وحروم باشند:

 قتضااین در چنین کرد اِ تِزِّعِ

 دكنَهوا نالر اف زِِّعِ چالن حریمِ

 انتظار انردند وردها بُسال
 

 وا دور باشد هر گدا کز درِ 

 دكنَهور افد فت  راخُ غافالنِ

 .هزارصداز  بالدار بتا یكی را 
 

 (224، ص منطق الطیر)   

***** 

بالدلر شاعر بزرگ فرانسالی در تمثیلی تأثیرگذار ب  خالبی ب  همین روحیۀ ابتذال گرایی عمالم وردم اشاره 

 کند: وی

بهترین  سگ قشنگ ون، سگ خالب ون، حیالانك عزیز ون! بفروایید جلال و این عطر عالی را ک  از دکان»

 «!عطرفروش شهر خریده شده، استشمام کنید

جنباند )حرکتی ک  در عالم این والجالدات بینالا ورادف خنده و لبخند سگ در حالی ک  دُم خالد را وی

زده خالد را ب  عقب گذارد، سپس وحشتکاوان  پالزۀ خالد را بر دهانۀ شیش  ویآید و کنجواست( ب  جلال وی

 کند. ب  روی ون عالعال ویکشد و ب  عالوت سرزنش وی

بالییدید و شاید هم آه! سگ بدبخت! اگر وشتی نجاست ب  شما تقدیم کرده بالدم، آنرا با لذت وی

اید ک  هرگز نباید ب  آنان آلالد ون! شما ب  عاوۀ وردم شبی بلعیدید؛ بنابراین، ای والنس ناسزاوار زندگی غموی

هایی است ک  با دقت کند، آنچ  باید ب  آنان داد، زبال وی شانعطرهای لطیف عرض  کرد؛ زیرا ک  برآشفت 

 (.66، بالدلر، ص مالل پاريس« )انتخاب شده باشند

***** 

 رهرو است: تاللستالی هم بر این باور است ک  راه درست راهی کم

ون در آن وقت ک  طالب خیر بالدم، سخت تنها بالدم. هر زوان ک  سعی در برآوردنِ آرزوی دل و جانم »

شدم و برعكس هر گاه رو ویکالشیدم ک  اخالقاً خالب و ونزِّه باشم، با تحقیر و استهزا روب کردم؛ یعنی ویوی
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گرفتم. حبّ جاه، عشق ب  ار ویشدم و والرد تحسین قرگشتم، تشالیق ویک  تسلیم شهالات پست و ناپاکم وی

قدرت، طمع، غرور، خشم و انتقام در نزد وردوان ومدوح و وستحسن بالد و چالن ون نیز وانند دیگر وردم بدان 

شهالات تن دردادم، آن وقت ورا نیز در شمار وردمِ بالغ شمردند و احساا کردم ک  دیگران نیز پس از آن ورا ب  

پندارند ... وحرِّک ون در نالیسندگی تحصیل شهرت ام نمیل دارند و دیگر بچ بالغ شدن و رشد کافی یافتن قبال

بالد و اکتساب ثروت و تا شهرت و ثروت ب  دست آورم، نزم بالد ک  خیر همیش  پالشیده واند و شرِّ پیالست  

دات ام تا عالیق و وجهالهایم کالشیدهآشكار و نمایان باشد و ون هم چنین کردم و چ  بسیار ک  در نالشت 

بخشید، در زیر حجاب نقیدی و حتِّی هزل و شالخی پالشیده خالیش را در راه خیر ک  ب  حیات ون وعنایی وی

 (.21 -62، تاللستالی، صص اعتراف«! )سازم. در این راه نیز تالفیق یافتم و پسندیدۀ وردوان گشتم

***** 

عی وی کنند از پدید آودن و گرایی است ک  وردم هر جاوع  ب  شدت سب  خاطر همین چیرگی روح ابتذال

 گالید:های بزرگ جلالگیری کنند. بالدلر در این باره ویرشد انسان

اند. اینان همۀ ها نیز چنینشالند، وگر بر خالف ویل خالیش. خانالادهها دارای وردان بزرگ نمیولِّت»

ن ورد بزرگ برای آنك  گالن  وردان را نداشت  باشند؛ بنابرایک  اینبرند برای آنکالشش خالد را ب  کار وی

ها ای است بسی بزرگتر از نیروی وقاووتی ک  از جانب ویلیالنوالجالدیت پیدا کند، نیازوندِ داشتنِ نیروی حمل 

وایگی، فقدان رسد ک  در این روزگار حقارت، بیشالد... ]زیراک [ ب  نظر ویفرد در برابرش ب  کار برده وی

مالل « )ونشی و بلندپروازیِ خروشان شده استشالق، بزرگکنجكاوی و خالنسردی سبكسران ، جانشین 

 (.062، ص پاريس

***** 

 طالب: اوام علی بن ابی

ای وردم! در راه هدایت، از اندکیِ اهلِ آن »؛ یعنی «أَيُّهَا النَّاسُ، لَاتَسْتَوْحِشُوا فِي طَرِيقِ الْهُدَى لِقِلَّةِ أَهْلِهِ

 (. 022)نهج البالغ ، خطبۀ « نهراسید

***** 
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 رهگذر: سخن شاعر بزرگ آوریكایی، رابرت فراست دربارۀ راه کم

   Somewhere ages and ages hence: 

   Two roads diverged in a wood, and I 

   I took the one less traveled by,  

And that has made all the difference.  

 فاصل  داردها با اینجا ها و فرسنگدر جایی ک  قرن»

 شدند، و وندو جادۀ جنگلی از هم جدا وی

 رهگذر بالد، برگزیدمای را ک  کمون جاده

 «ها از این انتخاب ناشی شدندو همۀ تفاوت

***** 

ها، ترا از خطاها و گناهان های ترا و نگرانی در زندگی بسیاری از انسانترین سرچشم یكی از وهم

 پرندگان این والضالع را چنین وطرح کرده است:است. عطار از زبان یكی از 

   دارم بسینَگُ» :دیگری گفتش

 خالفبی باشدچالن وگس آلالده 

 گناهپُر چالن ز ره سر تافت وردِ
 

 ؟جا کسید آنرَ  چالن ره بَنَبا گُ 

 ؟قاف کی سزد سیمرغ را در کالهِ

 ؟«پادشاه بِرْکی تالاند یافت قُ
 

 (220، ص منطق الطیر)   

***** 

ترین راهكارِ عطار برای رهایی افراد از ترا گناه، وعطالف کردنِ تالج ِ وخاطب ب  لطف و رحمت وهم

 خداست:

 وا وشال نالوید از !ای غافل :گفت

 گر ب  آسانی بیندازی سپر

 ب را قباللیتا گر نبالدی وردِ

 وا م جاوید ازرَو کَخالاه لطف وی 

 !خبرای بی ،دشالارت شالد کارْ

 ولزُدی هر شب برای او نُکی بُ



9 
 

 ب  است بازالت درِ ،گر گن  کردی

 ویدَ در این ره تالی یآق گر ب  صِدْ
 

 در نخالاهد شد فراز کاین ؛تالب  کن

 آید همی بازالحت پیشتُصد فُ
 

 (220 - 222، صص منطق الطیر)   

***** 

 ایستد:کنیم و عالض وا، خدا ب  غراوت ویها خطا ویوا انسان

 :جهان گالید خداوندِوی :گفت

 ذیرفتمتپْتالب  بِ ،ال کردمفْعَ

 دیگر چالن شكستی تالب  پاک بارِ

 !خبرای بی ،این زوان ور چنان است

 ایمشادهگْبُ ر ک  دربازآی آخِ
 

 !ای فالن ،چالن در اول تالب  کردی» 

 رفتمتتالانستم، ولی نَگْوی

 ناکنگشتم خشم ل ودادوت وَهْ

 ،ی دگریآرزوی تال ک  بازآ

 «.ایمستادهوا اِ ،کرده غِراوتتال 
 

 (222، ص منطق الطیر)   

***** 

 سخن عطار یادآور سخن وعروف سعدی در دیباچۀ گلستان است: 

روزگار دستِ انابت ب  اویدِ اجابت، ب  درگاه حق، جلِّ و عال، هر گاه ک  یكی از بندگان گنهكارِ پریشان»

کند. بازش ب  تضرِّع و زاری بخالاند، حق سبحان  بردارد، ایزد تعالی در وی نظر نكند. بازش بخالاند، باز اعراض 

؛ دعالتش را اجابت کردم و «یا والئكتی قَد استَحْیَیتُ وِن عبدی و لَیس لَ ُ غیری فَقد غَفَرتُ لَ ُ»و تعالی فرواید: 

 حاجتش برآوردم؛ ک  از بسیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم:

 و او شروسار گن  بنده کرده است  کرم بین و لطف خداوندگار

 (222، چاپ استاد وظاهر وصفا، ص کلیات سعدی)

***** 
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گالن  نیست ک  خدا فقط ب  زاهدان و عابدان و وؤونان تالج  داشت  باشد، او ب  کسانی ک  هیچ کار این

 دهد:اند، نیز عنایت دارد و آنها را وشمالل لطف خالد قرار وینیكالیی نكرده

 ت استتا بدانی تال ک  این آن ولِّ

 گر بر این درگ  نداری هیچ تال

 خرندم ویلَّسَوُ دِهْهم  زُ  ن
 

 ت استعلِّبی ،رودوی جااینچ  نآک 

 کمتر پیچ تالْ ،افكنده یستهیچ ن

 خرنداو هم وی بر درگاهِ «هیچ»
 

 (224، ص منطق الطیر)   

***** 

 دهند:در درگاه خدا، در برابر هیچ، هم  چیز ب  انسان وی

 !درآی ،صالفی هاتفی گفتش ک  ای

 میهم  چیزت ده اهیچی و  تا ب

 هست رحمت آفتابی تافت 
 

 ،جا ک  هستی برتر آینیز دکانیك  

 میبسی نیزت ده ،ور دگر خالاهی

 ات را دریافت جملۀ ذرّ
 

 (224 - 222، صص منطق الطیر)   

***** 

های خالد وهر عاشقان  ب  آفریدهها هنر خدا هستند و آن هنروند یگان ، همۀ هستی، و از جمل  همۀ انسان

اند ک  چالن یالنس، علی  السالم، از در قصّ  آورده»کند: ورزد. داستان زیر ب  خالبی این حقیقت را روشن ویوی

آن ظلمت نجات یافت و از آن وحنت برست و با ویان قالم خالد شد، وحى آود ب  وى ک  فالن ورد فخِّارى را 

ک  ب  این یك سال ساخت  و پرداخت ، هم  بشكند و ب  تلف آرد. یالنس ب  این ها گالى تا آن خَنالرها و پیرای 

آید بر آن ورد؛ وى فروان ک  آود، اندهگن گشت و بر آن فخِّارى بخشایش کرد. گفت: بار خدایا! ورا رحمت

مایى بر نک  یك سال  عمل وى تباه خالاهى کرد و نیست خالاهد شد. آن گ  اللَّ  فروالد: اى یالنس! بخشایش وى

شالد و بر صدهزار ورد از بندگان ون بخشایش ننمالدى و هالک و سالۀ وى تباه و نیست ویوردى ک  عملِ یك

 (. 224، ص 8، ج کشف االسرار؟ )«لَرَحِمتَهم تخلُقهم و لال خلقتَهمعذاب ایشان خالاستى؟ یا یالنس! لَم

***** 
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شالد. رحمت ارد و از عذاب آنها اندوهگین ویهای خدا هستند و خدا آنها را دوست دگناهكاران آفریده

 تالاند همل گناهان را بیاورزد:پذیرد. خدا ب  آسانی ویهای گناهكاران تأثیر نمیخدا بیكران  است و از آنیش

 دنَرحمتان رحمت کُک  بر بیآن

 دریغش بیلَضْهست دریاهای فَ

   را باشد چنان بخشایشیکهر
 

 دنَنعمت کُرحمت را ولی اهلِ 

 ویغها یك اشكِ مدر برِ آن جُرْ

 ؟ر آرد از آنیشییُّغَکی تَ
 

 (222، ص منطق الطیر)   

***** 

آفریند و آنها را ب  پردازد. او گناهكاران را ویبازی با خالد ویخدا درواقع از راه آفریدنِ خطاکاران ب  عشق

 بخشد:را ویکند و سرانجام آنها انگیزد و بعد آنها را وؤاخذه ویگناه بروی

 کندت ویمَكْ  حِکبازی بین عشق

 زاغ رِِّچالن پَ یاو در شب تِمَكْحِ

 بعد از آن بادی فرستد تیزرو

 ل را در رهگذرفْپس بگیرد طِ

 ل را تادر حسابفْن بگیرد طِآز

 گر هم  کس جز نمازی نیستی

 د تمامالَبْحكمت جز چنین نَ کارِ

 ستا تمَكْاو صد هزاران حِ در رهِ
 

 کندنكار و رحمت ویاِکند وی 

 فرستد با چراغکالدکی را وی

 برخیز و رو ،شاو بكُ ن چراغِآک

 !خبرای بی ؟چراغ آنشتی کز چ  کُ

 .ت عتابقَفْصد شَ  کند با او بوی

 بازی نیستیتش را عشقمَكْحِ

 دامم خالد این چنین آود وُرَنجَ

 .ستا رحمتی رحْ  بَصّحِ را ایهقطر
 

 (222 - 226، صص منطق الطیر)   

***** 

آورند، این سخن عطار ک  گناهكاران با گناهان خالد، زوین  را برای ظهالر وغفرت و رحمت خدا فراهم وی

 یادآور این بیت حافظ است:

 وعنی عفال و رحمت آورزگار چیست؟  سهال و خطای بنده گرش نیست اعتبار
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 (207، چاپ قزوینی ه غنی، ص ديوان حافظ)

***** 

خالدش را با گناه کالچك کند و اگر هم ورتكب گناه شد، نباید در دام نااویدی بیفتد؛ زیراک  انسان نباید 

 دهد:نالیسد و او را نجات ویخدا عبادات و کارهای نیك فرشتگان را ب  حساب او وی

 !ای پسر، روز و شب این هفت پرگار

 ستالت روحانیان از بهرِ طاعتِ

 اندالدت کردهجُدسیان جمل  سُقُ

 !گر بسینْحقارت سالی خالد وَ از

 لکُ لِِّاست و جانت کُ وزتال جُ مِسْجِ

 ت شد پدیدوَزْجُ ،تال درتافت لِِّکُ

 وستا زوی ازجُ ،نیست تن از جان جدا

 و اَحَد د در این راهالَبْچالن عدد نَ

 تال رحمت فالقِ هزاران ابرِصد

 لهای کُتعَفْرَ چالن درآید وقتِ

 اندهرچ  چندانی والیك کرده

 ایشان کردگار طاعاتِجملۀ 
 

 !ای پسر ،ست در کارالاز برای ت 

 ستالت هرِطف و وِلُ كسِد و دوزخ عَلْخُ

 اندوجالدت کرده عزِِّل و کُ وزْجُ

 ک  ومكن نیست بیش از تال کسینآز

 !لذُ نِیْخالیش را عاجز وكن در عِ

 ت شد پدیدالَضْعُ ،تافتشْتال بِ جانِ

 وستا ضالی ازعُ، ل جدانیست جان از کُ

 ل گفتن نباشد تا ابدو کُ وزجُ

 تال القِشببارد تا فزاید وی

 لهای کُتعَلْست خَالاز برای ت

 اندك کردهذلِفَبر تال  پیاز 

 .بر تال خالاهد کرد جاویدان نثار
 

 (226، ص منطق الطیر)   

***** 

بر  آورد. درست این است ک  واتالهین کردن ب  گناهكاران زوین  را برای گناهكار شدنِ وا فراهم وی

 شان دعا کنیم:گناهكاران دل بسالزانیم و آنها را دوست بداریم و برای هدای شدن

 کاران کندگن  ک  او عیبِهر
 

 اران کندجبّ خالیش را از خیلِ 
 

 (222، ص منطق الطیر)   
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***** 

 :شالدسبب رشد انسان ویو  خجست  و فرخنده است گناهی ک  سبب رشد و هدایت آدوی شالد،

 از هر طاعتی  ْبِ وعصیت کردی

 ردن کرد وَآبس خجست  وعصیت ک

 سته انااویدی را خدا گردن زد
 

 ای در ساعتیآسمان پیمالده 

 ؟درْوَ د اوراقِوَن  ز خاری بردَ

 سته ادشطاعت  و وعصیته اچالن گن
 

 (2822 - 2820/ 2، د مثنوی)   

***** 

 و باید از آن تالب  کرد:ای ک  وا را در گذشت  وتالقف کند، خالد گناهی جدید است تالب 

 ضیوَ وا یادِ ز هشیاری هست

 کی  ب تا !دو هر  ب زن اندر آتش

 نیست همراز ،دالَبُ نی با گره تا

 !خبربی خبرده از خبرهات ای

 !جالتالب  گذشت  حالِ از تال ای
 

 خدا پردۀ تلَبَقْتَسْوُ و واضی 

 ؟نی چال دو هر ینا از باشی هرِرگِپُ

 ... نیست آواز و لب آن همنشین

 رتَبَ تال گناه از تال تالبۀ

 !بگال ؟تالب  ینا از تالب  کنی کی
 

 (0022 - 0026/ 2، د مثنوی)   

 


