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 درس ششم: پرورده عشق

 ی، عموم مردم(: مردم عادرعیتدِرفش  )، پرچم،  بیرق، عَلم :*رایت

 ( گیرنده عالم، فتح کننده دنیا )کنایه از مشهور  :*جهانگیر

 معروف و مشهور فتح کننده آسمان، کنایه ازگیر: آسمان

 گیر(گیر    /    شد چون مه لیلی آسمانآن جهان رایت عشق)چون 

 مشهور، معروف، نامدار: *خنیده

 گردیدن ترشدن، پر آوازه ترمشهور :*گشتنترنامخنیده

 : شیدایی، عاشقیشیفتگی

 تر گشت(گشت  /   در شیفتگی تمام ترخنیده نام)هر روز : کامل تمام

 شانس، اقبالبخت: 

 )برداشته دل ز کار او بخت   /   درماند پدر به کار او سخت(عاجز شدن     درماندن : 

 جمع خویش، اقوام :*خویشان

 خواهش، احتیاج، فقر() یاری، اظهار محبت، اظهار همدردییاز: ن

 ساز با او()خویشان همه در نیاز با او   /    هریک شده چاره

 درماندگیبیچارگی: 

 اندیشیتدبیر، مصلحت :*گریچاره

 ند(گری زبان کشیدورا چو دیدند   /    در چاره بیچارگی) (       وگو کردن )کنایهگفتزبان کشیدن: 

 همگی، همه با هم: به اتفاق

 همه با هم، همگییک سر: 

 سر   /    کز کعبه گشاده گردد این در()گفتند به اتفاق یک 

 محل برآورده شدن نیازهاگه: حاجت

 اوست( محراب زمین و آسمانی جهان اوست   /      جملهگه حاجت)        همه، سراسر  :*جمله

 هنگام ، زمان: *موسم

 (بیهوده کالم)مُهمَل:   کجاوه که بر شتر بندند، مهد :*مَحمِل

 (محمل آراسترسید برخاست   /    اشتر طلبید و  موسم حج)چون  
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 خانواده جهاد و مجاهد و تهجّد()هم  تالش، سعیکوشش،  :*جهد

     کجاوه، محمل، تخت روانمهد: 

 /    بنشاند چو ماه در یکی مهد(   صد جهد)فرزند عزیز را به 

 ناراحتی فراوان، اضطراب داشتن از کنایه: نه پرجوش بودنسی

 کنایه از فرمانبرداری، مطیع بودن: حلقه در گوش بودن

 )آمد سوی کعبه سینه پرجوش   /    چون کعبه نهاد حلقه در گوش(

 عالج، حل کردن مشکل: سازیچاره

 است( سازی)گفت ای پسر این نه جای بازی است   /    بشتاب که جای چاره

 کاریبیهوده روی،زیاده :*کاریگزاف

آن است که خداوند، اسباب را موافق خواهشِ بنده، مهیّا کند تا خواهش او به )یاری، عنایت الهیتوفیق: 

 /      توفیق دهم به رستگاری(     کاریگزاف)گو ، یا رب از این   (     نتیجه برسد؛ سازگار گردانیدن

 کنکمک  توجه کن،دریاب : 

 )دریاب که مبتالی عشقم   /     آزاد کن از بالی عشقم(گرفتار بال               مبتال : 

 )مجنون چو حدیث عشق بشنید    /   اول بگریست پس بخندید(    : سخن، خبر، داستانحدیث

 زده: مار حلقهمارحلقه

 پرید، برخاستبرجست: 

 زد دست( زلف کعبه یحلقه)از جای چو مار حلقه برجست     /     در  

   )میوه(     آغوش، کناربر: 

 گفت، گرفته حلقه در بر   /     کامروز منم چو حلقه بر در()می 

 راه، رسمطریق: 

 )گویند ز عشق کن جدایی    /    این نیست طریق آشنایی(   عاشقی، دوستی   آشنایی: 

 پرورش یافته  :*پرورده

 ی عشق شد سرشتم     /      جز عشق مباد سرنوشتم(ه)پرورد   فطرت،آفرینش، طبع  : *سرشت

 نهایت پایان، فرجام، :*غایت

 ی رسانم    /    کاو ماند اگر چه من نمانم(غایت)کز عشق به نهایت     در حد نهایت، بی :به غایت
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 بگیربِستان : 

 افزای()از عمر من آن چه هست بر جای  /    بستان و به عمر لیلی      اضافه کنافزای: 

 ساکتخاموش: 

 داشت پدر به سوی او گوش   /     کاین قِصه شنید،گشت خاموش()میکه این      : کاین

 درمان ناپذیرپذیر: نه دوا

 )دانست که دل اسیر دارد   /   دردی نه دواپذیر دارد( کنایه از عاشق بودن  دل اسیر داشتن : 

 

 مردان واقعی درس ششم:

 نام کوهی نزدیک لبنانلُکام: 

  دیدارزیارت: 

 نام یکی از عرفای مشهور قرن سوم هجری قمریسری سقطی: 

 «(فالن پیر از کوه لکام تو را سالم گفت.»آمد. سالم کرد و گفت:  «سری سقطی» به زیارت  کوه لکام)یکی از 

         بسیار، اینجا مهمبس: 

 اکن شده است؟ بس کاری نباشد. (وی در کوه س» )سری گفت:
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 


