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    و بقّال درس چهاردهم                                                          طوطي
  است. مناسب طوالني ها و مطالب داستان سرودن دارد و براي جداگانه قافيه آن هربيت است. فاعلن فاعالتن فاعالتن :مثنوي وزن

  اين است كه همانندي در صورت ظاهرِ پديده ها، دليل يگانگي و يكساني معني و باطن آن ها نيست.  هدف و پيام حكايت:
  طوطي اي گويا، سبز، نوايي، خوش                                           راطوطي اي و وي بقّاليّ بود-1

  سخن گو :ايگو*خوش آواز :نوا *خوشآواز، سرود، نغمه، آهنگنوا: *داشت يا يطوط او :ي ا يراطوط يو* يا تعلّقنشانة مالكيت  را:*
  طوطي هستند. صفات :، سبز و گويا نوا خوشصامت يا واج ميانجي* در طوطي اي:» ا« *است» نكره ي «وطوطي اي بقّالي : در*ي

  آواز، سبزرنگ و سخن گويي داشت. خوش بودكه طوطي در روزگار گذشته، بقّالي :معني*
  سوداگران همه با گفتي نُكته                                    دُكان نگهبان بودي دردُكان-2

  استمراري = مي گفت و مي بود ي=  وبودي درگفتي »ي«و فروشندگان* مشتريان، خريداران=  ان+  گر+ سودا *سوداگران:
  دكّان و سوداگران*مراعات نظير: / ا ، د / يي:آرا واج*دكان :تكرار*لطيفه گفتن ،كردن يازشوخ هيكنا :گفتن نكته*
  و لطيفه مي گفت. كرد يم يشوخ انيمشترهمة  با و ان بودنگهبان دكّ ي در واقعطوط نيا :معني*

  بدي حاذق طوطيان درنواي                                       بدي ناطق آدمي درخطاب-3
  كهن ةواژمي بود،  ،ي:بوديدبُ*ا،سخنگويگو:ناطق*، در اين جا زبان و سخن به طوركلّيكه روياروي گفته شود سخني *خطاب:

  ناطق؛ و نوا، طوطي آدمي، خطاب،*مراعات نظير: ماهر، چيره دست: حاذق*آواز، سرود، نغمه، آهنگنوا: * 
  .ماهر و چيره دست بود زيندر نغمه سرايي طوطيان  گفت و يسخن ماين طوطي با آدميان  :معني*
  بريخت را گل روغن هاي شيشه                         گريخت سويي دكان صدر از جست -4
  نوعي عطر است از عرق گُل سرخ مي ساخته اند و درآن موادّ چرب مي آميخته اند.گُل:  روغن*باال، طرف باال :صدر*ديپر :ستجَ*
  و / ر / اول درمصراع /س /ييآرا واج*يا ناهمسانجناس ناقص  :ختيوبر ختيگر*
  روزي اين طوطي از سمت باالي دكّان به طرف ديگر پريد و شيشه هاي روغن گُل را روي زمين ريخت.   :معني*

  وش خواجه فارغ، بنشست بردُكان                                اش خواجه بيامد خانه سوي از-5
  ، مانند بزرگان مورد احترام، با حالت مغرور يك اربابكدخدامنش وش: خواجه*دولتمند صاحب، بزرگ، مهتر، سَرور، :خواجه*

  خواجه و دكّان *مراعات نظير:يواژه ا انيم هيتشب وش: خواجه*آسوده، بدون نگراني :فارغ*پسوند شباهت *وش:
   و متانت و بزرگي، مانند خواجگان و بزرگان در آن جا نشست. آسوده اليخ با و آمد به دكاناش  ازخانه طوطي صاحب :معني*

  زضَرب كَل طوطي زد، گشت برسرش                              چرب جامه و دكان پرروغن ديد-6
  مرجع آن طوطي، مضاف اليه  ش: َ -*زدن، كوبيدن :ضرب، بي مو*كچل: لكَ*يهرچيز گستردن، بستر، پارچة دوخته يا نادوختهلباس، *جامه: 

  مجازاً بي برگ وبار*كَل: ؛ سر و كَلوچرب روغن *مراعات نظير:يا ناهمسانجناس ناقص  وضرب: چرب*
  يكايك سرشاخه ها كَل شود                         جواني به پيري مبدّل شود                كليله و دمنه منظوم از قانعي طوسي

   كچل و بي مو-2الل شدن و خاموش شدن، گنگي و ناتواني از گفتار-1*كَل: ايهام داردوضَرب چَربناقص يا ناهمسان:  *جناس
  فت.از عظمت خدا زبانش كند شد يا به لكنت افتاد و توان سخن گفتن نيا ،يعني؛  هر كه خدا را شناخت، زبانش بسته شد :مَن عَرَفَ اهللاَ كَلَّ لِسانُه*
كه ازشدّتِ زدن، طوطي كچل شد و يا  زد يبرسرطوطه بود. پس خشمگين شد و چنان چرب شد لباسش و ديپرازروغن د را دكان بقّال :معني*

  شد يا الل و خاموش شد) كنده طوطي سر روي الل و خاموش شد.(پرهاي
  كرد آه نَدامت از مردِ بقّال                                كرد كوتاه سخن، چندي روزكِ  -7

  به سبب*از: يمانيپش :ندامت*يا بيان كوچكيريتصغ: ك َ-*تامدّتي، تركيب وصفي مقلوب ،يچندروز :يچند روزك*
  شد مانيپشاز هيكنا :آه كرد ازندامت*سخن نگفتاز هيكنا :كوتاه كرد سخن*

  موالنادر نيابد حال پخته هيچ خام                         پس سخن كوتاه بايد والسّالم           
  ) شد مانيازكارخودپش(ديكش يم يمانيپش  ندامت وآهِمشاهدة اين وضع،  ال ازبقّ مرد سخن نگفت و يچندروز يطوط :معني*
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  ميغ زير شد نعمتم كĤفتابِ                        دريغ اي :گفت و مي برمي كَند ريش-8
  جمله دارد. چهارابر*بيت  *ميغ:رفتشد: آه و افسوس، شبه جمله*دريغ:  *ايابر :غيم*سروصورت يمو :شير*
  است.» صداي طوطي« تشبيه نعمت به آفتاب و منظورنعمت: آفتابِ تشويش و نگراني و شدّت نگراني را نشان مي دهد.*از هيكنا :كندن شير*

  نعمتم ازدست رفت، بازار فروشم از رونق افتاد. : كنايه از زير ميغ رفت: مآفتاب *سخن طوطي و نواي اوست.استعاره از  *نعمت:
بقّال از شدّت اندوه، ريش ( موي سر) خود را مي كَند و مي گفت: افسوس كه نعمتم از دست رفت؛ يعني، سخن طوطي و نواي او، نعمتي  :معني*

  بود كه از دستم رفت.)
  زبان خوش بر سر آن من  زدم نچو                              زمان آن بودي بِشكَسته من دستِ -9

  است. »طوطي« ازنظردستوري، صفت جانشين اسم *خوش زبان:به كار رفته است» مي شكست « بشكسته مي بود، در معني *بشكسته بودي: 
  را افزود: اي كاش دستم مي شكست.» اي كاش «استفهام و پرسش يا بيان علّت است * در معني اين بيت بايد *چون: 

   پشيماني از : كنايهبودي بِشكَسته من دستِ*زبان و سر دست، :ريمراعات نظ*وزبان زمان يا ناهمسان: جناس ناقص
  )كرد يم نينفرش به سبب خطاش به خود(شكست يدستم م ،زدم يخوش زبان م يكه برسرآن طوط يكاش زمان يا :معني*

  را خويش مرغ بيابد نُطق تا                                    را هردرويش مي داد ها هَديه-10
  ، در اين جا، آواز طوطي و سخن گفتن اوستسخن :نطق*به دست آورد *بيابد:شيبه درو را: شيدرو*فقير، تهيدست :شيدرو*
  صدقه بال را دفع مي كند. »الصَّدقَهُ تَرُدُّالَبالءَ« شايد بيت اشاره و تلميح به اين حديث است كه*
  هر درويش و نيازمندي، هديه ها مي داد. بقّال براي آن كه طوطي آوازخواندن و سخن گفتن خود را به دست آورد، به :معني*

  نوميدوار بُد بنشسته بردُكان                             و زار حيران شب و سه روز بعد سه-11
  يموقوف المعان12تا11تيب*زبون، درمانده ،ناتوان، ضعيف زار:*سرگشته سرگردان،: رانيح*سه شبانه روزبعد از شب:  و سه روز *بعدِ سه

  نشسته بود، ماضي بعيد *بنشسته بُد:ديق مشتق،» وار+  ديام+  نا«  سه تكواژ، مانند افراد نااميد، نااميد :دوارينوم*
  تشبيه درون واژه اي : دوارينوم *تكرار :سه* وشب روز :تضاد

  پس از گذشت سه شبانه روز، مردِ بقال، سرگردان و نااميد در دكّان خود نشسته بود.: معني*
  گُفت او به باشدكاندرآيد تا كه                                شِگُفت هرگون را مرغ آن نمود مي-12

  منظورطوطيمرغ:  آن *هرگون: هرنوع، هرگونه*شكل نوع، :گون* نشان مي داد، انجام مي دادنمود:  * مي
  تلفّظ ديگري از شِگِفت، نادر، عجيب :فتگُشِتا شايد*باشد: تا كهگفتار، سخن، آواز و نوا، مصدر مرخّم و اسم است.* *: گفت*
  .تا شايد شروع به سخن گفتن كند	آورد)داد ( ادا و شكلك در ميبراي طوطي كارهاي شگفت انگيز نشان مي :معني*

  و طشت طاس پشت چو مو با سربي                                          گذشت مي سربِرهنه جولقي اي -13
 جامة پشمي خشن كه درويشان و قلندران بر تن مي كردند، پارچة پشمي خشن كه از آن خرجين و جوال درست مي كردند :جولق*

  نديگرشويزدياچيكه در آن لباس  يظرف بزرگ فلز*طشت: كاسة مسيطاس: *درويشژنده پوش و گدا و ،  جولقازنسبي  صفتي: جولق* 
  مويي كه با واژه سرتناسب دارد. بي -2ظرف، معني مورد نظر در بيت نوعي -1طاس: ايهام تناسب دارد*سر به پشت طاس و تشت*تشبيه: 

  روزي درويشي سربرهنه و مويِ سرتراشيده ازآن جا مي گذشت كه سرش مانندِ پشت طاس و طشت، صاف بود. :معني*
  هِي، فُالن زدكه بردرويش بانگ                                         زمان آمد در اندرگفت طوطي -14

  كلمة تنبيه در مقام آگاه ساختن و خبردار كردنشبه جمله و صوت،  *هي:جولقي همان *درويش:كرد زدن حرف به شروع آمد: گفت *اندر
  گفتار، سخن، آواز و نوا، مصدر مرخّم و اسم *گفت: شخص نامعلوم، رود يم به كار مبهَمُ  زيهرچ اي جا، اشاره به شخص، يبرا اسم مبهم در نقش منادا، :*فُالن

  كرد و درويش را بلند صدا زد كه: هي، فُالني(وابستگي معنايي با بيت بعد)  زدن حرف به شروع فورا طوطي همين كه آن درويش را ديد،: معني*
  ريختي؟ روغن تو مگر از شيشه                                      ؟ آميختي با كالن كل اي ازچه-15

  با كچل ها رفت و آمد و معاشرت داشتي؟ ؟ آميختي با كالنكل، بي موها * جمع *كالن:به چه سبب كچل هستي؟*ازچه اي كَل؟: 
 در معني ماضي نقلي استفاده شده است.وآميختي:  *ريختيآيا، قيد پرسشمگر: *
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  ل را ريخته اي ؟آمد كرده اي يا نه تو نيز مانند من شيشه هاي روغن گُ و رفتها  آيا با كچل كچل هستي؟ به چه سبب :معني*
  را دَلق صاحب پنداشت خود چو كو                                        را خلق آمد خنده از قياسش -16

  مرجع آن، طوطي و در نقش مضاف اليهش:  َ-*از كلي ئياستخراج نتيجة جز ، سنجيدن، اندازه گرفتن*قياس: 
ع كه درويشان به قَّرَ درويشي، لباس ژنده و مُخرقه، پوستين، جامة : لقدَ*خلق به خنده افتاد)را:  خلق آمد خندهحرف اضافه(*را مصراع اوّل: 

  ، در اين جا منظورهمان جولقي قلندراست.صوفي اي كه خرقه بر تن كند، ژنده پوشق: صاحب دل*، جامة خشن يا سادة درويشانتن مي كنند
  . پنداشتخود  را مانندِ  درويش؛ زيرا طوطي به خنده افتادند جايه ناب سنجشاين  سبببه  ممرد :معني*

  و شير شير باشد در نبشتن گرچه                                    مگير ازخود قياس را كارِ پاكان -17
  اسم، اولياي الهي، مردان خدا، آن ها كه از عاليق دنيايي و از صفاتناپسند پاك اند، انبيا و اوليا جانشين صفت پاك جمع *پاكان:

  با خود نسنج، با خود مقايسه نكن، همانند خود نشمار مگير: ازخود قياس*
در تلفّظ قديم، شير درّنده با ياي مجهول ( مانند همزه يا كسرة كشيده ) به تلفّظ در مي آمد و به  *شير و شير:نوشتن، دستورِتاريخي *نبشتن:

  ا هردو در نوشتار يكسان نوشته مي شوند.تلفّظ مي شد.امّا شير خوراكي با ياي معروف تلفّظ مي شد، امّ» شِر يا شئر« صورت 
  شير و شيرجناس تام يا همسان: 

  كار و عمل مردان حق را را با كار و عمل خود مقايسه نكن، هرچند كه دو كلمة شير جانور و شير خوردني در نوشتن يكسان هستند.: معني*
  شد آگاه حق ز اَبدالِ كسي كم                             شد گمراه سبب زين عالم جمله -18

زشت كامل، گروهي از مردان خدا كه صفات  مردان ،بديل و بَدل، ج ِ بِدل *اَبدال:برترآمده معني صفت تفضيلي يا كمتر، *كم:همه، همگي*جمله: 
  ود و يا چهارصدوچهار است.بشري را به اوصاف نيك الهي بدل كرده اند و عدد ايشان بنابر قول مشهور هفت و بر قول ديگر چهل و به گفتة بعضي ن

  جمله عالم، كم كسي *نوعي تضاد:عالم مردماز مجاز *عالم:به طور كلّي در اين جا، مردان راهِ حق، پيران حق:  *اَبدالِ
 مرتبة به و بتواند راشناخته حق مردان كه است تركسي افتادند،كم گمراهي به ها و قياس هاي ناروايي سنجش چنين از جهان همة مردم :معني*

   ببرد پي آنان
  ديگر عسل و زآن نيش زآن شد ليك                            ازمحل خوردند زنبور هر دوگون -19

  نيش و عسل*تضاد: زنبور، عسل، نيش*مراعات نظير: گونه، نوع، جنس *گون:
  دست به نيش و زهر يكي از اما خوردند؛ شيره و شهد محل يك از)  عسل زنبور زنبور معمولي يا سرخ،( زنبور نوع دو براي مثال، هر :معني*
  .خالص عسل ديگري از و آيد مي 

  ناب مُشك شد و زآن سِرگين يكي زين                            و آب گيا خوردند آهو، هردوگون-20
شك مُ يكه در ناف آهو ييرنگ و خوشبو اهيس مادة *مُشك:ن، تاپالههِپِ ، فضلة چهارپايان از قبيل اسب و االغ و استر *سرگين:مخفّفِ گياه *گيا:

  آهو، سرگين، مُشكمراعات نظير: وآب* نابناقص:  *جناسصاف وپاك، خالص، بي غشناب:  *شود. يم ديتول
آن آيد و ازبه دست مي سِرگين؛ اما از يكي فقط مي آشاميدندو آب  مي خورند تن ) از گياههوي خُآ غزال و(  آهو نوع دو هر مثال ديگر، :معني*

  شك خالص.ديگري مُ
  پر از شِكر و آن خالي يكي اين                            آبخَور از يك خوردند هردو ني -21

  نمود. تلفّظ خَر رابايد خور بيت دراين ،سرچشمه و محلي كه از آن جا آب برگيرند و بنوشند، آبشخورآب،  خوردن محل*آبخور: 
  خالي وپُر*تضاد: ني و شكرمراعات نظير: *
  پر از شكر است. آن يكياست و  از شكر خالي اين يكيا اند؛ امّشكر) از يك سرچشمه آب خورده ني و هر دو ني ( ني معموليمثال ديگر،  :معني*

و نتيجه گرفته است همة اين ها در ظاهر مولوي در اين ابيات، انسان آگاه و انسان گمراه و ناآگاه را به زنبور، به آهو، و به ني تشبيه كرده *توجّه: 
مّا افعال و يكسان و شبيه همديگر هستند امّا در واقع در باطن با هم فرق دارند. انسان نادان و ناآگاه و گمراه هم با انسان كامل شبيه هم هستند ا

شوند و مي خورند امّا اين خوردن در انسان ناآگاه، پليدي  مند مي بهره نعمت هاي دنيا انسان ها از رفتار درون آن ها با هم فرق زيادي دارد.يا همه
  مي تاباند، يكي استعداد معرفت دارد و ديگري ندارد. را الهي معرفت آگاه و بخل و حسد مي سازد و درانسان
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  بين راه هفتادساله فرقشان                       بين    اَشباه چنين اين صدهزاران -22
  مانندها، شبيه ها شِبه، جمع *اَشباه:بيان كنندة كثرت و زيادي *صدهزاران و هفتادساله: 

  فرق و تفاوت بسياردارند.بين: كنايه از راه هفتادساله *فرقشانصد، هزار، هفتادمراعات نظير: *
فاصله است؛ يعني، نمونة اين مثال ها زياد است و مانند اين مثال هايي كه گفتم، صدها هزار وجود دارد و فرق ميان آن ها هفتاد سال  :معني* 

  فرق بين آن ها بسيار زياد.
  دست داد نشايد هردستي به پس                    هست روي آدم ابليس بسي چون -23

  ندارد، اما در ظاهر عابد و زاهد و مردِ راه خداست. يكه باطن پاك يكس يعني: يروآدم سِيابل* ج . اباليس و ابالسه، شيطان، اهريمن *ابليس:
  ابليس و آدم   مراعات نظير: ودست* هست ناقص: *جناسكردن دوستي و ناشناخته ندانسته باهركسي از كنايهدادن:  هردست به *دست

با هركسي ندانسته و ناشناخته دوستي  پس شايسته نيست كه زيرا هميشه بسياري از مردم هستند كه ذات شيطاني دارند و ظاهر انساني :معني* 
  و پيروي كرد.

  يارگاه متــن پژوهــك
 قلمرو زباني

 .معادل معنايي واژگان زير را از متن درس بيابيد-1

 اَبدال: كامل مردانِ *                    حاذِق: چيره دست*فارغ                      : آسودهميغ                             *: ابر*

 .امالي درست را از كمانك انتخاب كنيد-2

 ــ غياث) قياسسنجش و (*                                                 ان كّ) دُصدر(سدرــ *

 .دهيد توضيح زير بيت در »را « كلمة ةكاربرددربار-3

  تا بيابد نطق مرغ خويش را                              داد هر درويش را ها مي هديه
  و حرف اضافه است: به درويشان هديه داد »به«به معني مصراع نخست در »را«

  در مصراع دوم نشانة مفعول است: تا نطق مرغ خويش را بيابد.» را « 
  دهيد. توضيح »سوداگران«كلمة  معنايي ة تحوّلِدربار-4

خريد و  «بار معنايي منفي يافته است و به  اما امروزه شد. به كار برده مي »بازرگان و دادوستدكننده تاجر و «در گذشته سوداگران به معناي
  اطالق مي شود؛ مانند سوداگران مرگ...» فروش كنندگان موادّ مخدّر و سودجويان اقتصادي و 

  .باشند، بنويسيددارا  را پسـوند اين كه ديگر واژة دو معناسـت؟ چه به »وش خواجه« مةدر كل »شوَ«پسـوند -5
 وَش پري مَهوَش، ، مثال هاي ديگر؛مانند خواجه ،يعني ؛شبه معناي شباهت است و خواجه وَ »وش«

 قلمرو ادبي

  .ها را بنويسيد ها را در بيت هشتم بيابيد و مفهوم آن كنايه-1
  پريشاني و نگراني و آشفتگي از خود نشان مي داد. بيهودهاز هيكنا :كندن شير*

  روزي و قسمت و روشنايي زندگي من، از ميان رفت، چيز ارزشمندي را كه داشتم، از دست دادم.: كنايه از رفت زير ميغ: نعمتم ِآفتاب*
» ل آوردنثَمَ«و »  تشـبيه كردن« به معناي  َ است. تمثيل »تمثيل «از آن بهره ميگيرد، » مثنوي معنوي«اي كه مولوي در مؤثّرترين شيوه-2

تـا  نويسـنده براي تأييد و تأكيد بر سـخن خويش، حكايت، داستــان يا نمونه و مثالي را بيان كند و در اصطالح ادبي، آن اسـت كه شـاعر يا .اسـت
  .اكنون ارتباط محتواي اين درس را با تمثيل به كار گرفته شده، توضيح دهيد .تربـه خواننده انتقال دهد مفاهيم ذهني خود را آسـان

گر چه به  ،دو چيز و كرد ان به چشم مي خورد اين است كه نبايد قياسداست اين از برجسته و شاخص طور به اول نگاه در چه آن
   در ماهيت متفاوتند.ولي  ،هستند ظاهر يكسان

  شير و شير نبشتن در باشد گرچه 																	كار پاكان را قياس از خود مگير
  .هاي صالح و پاك را با كار خود قياس نموده اند نيز بدين سبب درجهان گمراه گشته اند كه كار انسان مردم جهان
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پرهيز از ، نشان دادن زيان ها و نادرستي داوري هاي سطحي و غير منطقي و هم چنين موالنا داستان هدفدر اين نكته ديگر اين كه 
  ري دو پديده است.هنگام مشاهدة تشابه ظاه قضاوتاشتباه در و  شتاب

را دربردارند. كلماتي نظير  (ناقص)» ناهمسان جناس«ة در يك حرف اختالف دارند و آراي» ربضَ«و » ربچَ«در بيت ششم درس، كلمات -3
  را پديد مي آورند. (تام)» جناس همسان«جز معني، هيچگونه تفاوتي از ديد آوايي و نوشتاري با هم ندارند،  (جاري) كه »روان«(روح) و » روان«

 فردوسي                    همي شاد گردد به بويش روان  گالب است گويي به جويش روان
 .هايي براي انواع جناس بيابيد از متن درس، نمونه

زين يكي سرگين شد و زان مشك ناب               هر دو گون آهو گيا خوردند و آب         ← آب و ناب :جناس ناهمسان (ناقص)*
 گر چه باشد در نبشتن شير و شير                   كار پاكان را قياس از خود مگير          ← رشير و شيجناس همسان (تام ): *

قلمرو فكري
بيت زير، بر چه مفهومي تأكيد دارد؟-1

 اين يكي خالي و آن پر از شكر                                     هر دو ني خوردند از يك آبخور 
  شباهت هاي ظاهري پديده ها دليل بر ارزش يكسان آن ها نيست. يا به تفاوت استعداد دروني پديده ها اشاره مي كند كه هر

 .ذيه آن ها از يك جا باشد، نبايد با يكديگر مقايسه شوندت استعداد دروني خود با پديده مشابه خود متفاوت است. هرچند منبع و تغپديده اي به علّ
 دارد؟ مولوي در بيت زير، آدمي را از چه چيزي برحذر مي-2

  پس به هر دستي نشايد داد دست                 چون بسي ابليس آدم روي هست 
 ، دور و برحذر مي دارد.ظاهرشان مشابه اولياي حق است ولي باطنشان آلوده و ناپاك است و شيطان صفت كه عيان دروغينمدّآدمي را از

  يا انسان را از هم نشيني با انسان هاي شيطان صفت و داراي ظاهري انساني برحذر مي دارد.
.بسنجيد» الطوطي و بقّ«استنباط خود را از شعر زير بنويسيد و آن را با داستان --3

اين يكي محراب و آن بت يافته است  ا تفاوت يافته اسـتمعرفـت زيـن جـ
عـــالي صفـــت از سپــهر ِ ايـن رهِ           چـون بتـابد آفتـاب معـرفـت

 عطار    بازيابـد در حقيقـت صـدر خويـش   خويش  ـدرِهـر يكـي بينا شـود بـر قَ
  معني ابيات

 معرفت و شناخت هر انسان از اين جا با هم ديگر تفاوت پيدا مي كند كه منبع پرستش انساني محراب حق و وجود ستايش انسان ديگر بت است*
  عالي است، بتابد، وقتي كه خورشيد معرفت از آسمان حق بر اين راه ( راه شناخت و معرفت) كه داراي اوصاف بسيار بلند و*
  در اثر پرتو آن، هر انساني به اندازة ميزان كمال خودش بصيرت و آگاهي مي يابد و آن زمان مقام بلند حقيقي خود را به دست مي آورد.*

ده *در اين سه بيت عطّار مي گويد: شناخت و درك و توان انسان ها تفاوت دارد و براي شناخت پديده ها به ظاهر آن ها نبايد بسن
  كرد بلكه بايد به شناخت و معرفت باطني و واقعي دست يافت.


