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 در کوی عاشقان: سوم 

 مالقات کرد.( شیخ فریدالدین عطار)چون به نیشابور رسید، با   : داروفروشعطار

 : پافشاری(اِصرار)  : جمعِ سِر، رازهااسرار

 گفت ...( الدینبهاءه داد و به پدرش، هدی الدینجاللرا به  کتاب اسرارنامه)شیخ عطار،  

 های دینیاعمال عبادی، آیین، : جمع مَنسِک *مناسک

 را به پایان برد( مناسک حج)بهاءولد 

 : شهرتآوازه

 همه جا را فراگرفت.( آوازه تقوا و فضل و تأثیر بهاء ولد) : پرهیزکاری، ترس از خدا    تقوا

 که آرامگاه مولوی آنجاست: شهری در جنوب ترکیه قونیه

 روانه شد و بدان شهریار پیوست.( قونیه)به خواهش او به  ، فرمانروای شهر)کشور( : پادشاهشهریار

 : هجوم و غارتتاخت و تاز

 ، آگاهیدانایی: بینش، بصیرت

پرور داشت و عالِم بصیرتهی دانا و صاحبپادشابرکنار بود و  سپاه مغولوتاز )بهاءولد از آنجا که دیار روم از تاخت

 .(بدان نواحی هجرت گزید

 دوستدار، مقابل مرشد و مراد: پیرو، مرید

 : اندرز، پند دادن*وعظ

 را به عهده گرفت.( مجالس درس و وعظو شاگردان پدر،  اصرار مریدانالدین محمد به )جالل

 : قصد و نیت(عزم)   : رهسپار، راهی*عازم

 .(عازم دمشق شدپرداخت و سپس  تحصیل علوم دینیبه  حلب شهر)مدتی در 

 راه حق نشان دادن : راهنمایی،ارشاد

 ، خواهان: جویندهطالب

 ، آیین، راهِ دین، مقابل طریقت: شرع *شریعت

 .شودمی گفته استفاده قابل سخنان آن، در که مجلسی یا درس مجلس مجازاً، : محلّ حضور*محضر

 .(شدندحاضر می او محضردر   طالبان علوم شریعتپرداخت و )همه روزه به درس علوم دینی و ارشاد می
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 : پارسایی، پرهیزگاری*زهد

 .(بر تقوا و زهد او متّفق بودند)مردم روزگار   : همسو، هم عقیده، موافق*متّفق

 هاتم، حک: جمع معرفت، علوممعارف

 از مشایخ فراوانی بهره برد( علوم و معارف)او برای کسب   ، پیران : علما، بزرگانمشایخ

 پیر، مُراد، کند؛می هدایت و راهنمایی را سالکان و گذاشته سر پشت را سلوک و سیر مراحل که آن: *مرشد

  سالک و مُرید مقابلِ

 وجویش بود.(ها در جستاو همان پیر و مرشدی بود که سال)

 : سرزنش، نکوهشمالمت

 (ای که مردم را به حرکت و جنبش درآورد. آشوب، فتنه: هزاهز)      غوغا، بانگ :هیاهو

 کرد.(، سرگرم میهای پرسوزوگداز عاشقانهغزل، خود را با سرودن هیاهوی مردمتوجهی به مالمت و موالنا با بی)

 : خشم، تندمزاجی، برافروختگیغضب

 مردم، شمس ناگزیر قونیه را ترک کرد.( خشم و غضب)در پی فزونی گرفتن : ناچار، البد       ناگزیر

 ) موالنا در طلب شمس به تکاپو افتاد.(  : جست و جو، آمد و شدتکاپو

 دوست، یار، همنشینهمدم، : حریف

  معشوق زیبارو )مجازاً( : بت، *صنم

 را( صنم گریزپابروید ای حریفان بکشید یار ما را   /  به من آورید آخر )

 سیما: زیبارو، خوش*لقاخوش

 را( مه خوب خوش لقا/    بکشید سوی خانه    های زرینبهانههای شیرین، به )به ترانه

 : قول، قراروعده

 زمانو  لحظهنفس، مجاز از : دم

 وید که دمی دگر بیایم     /     همه وعده مکر باشد، بفریبد او شما را()اگر او به وعده گ

 تحول: دگرگونی، انقالب

 موالنا گردید.( سبب انقالب احوالها و مالقات با او ) نشست       اوضاع: جمعِ حال، احوال

                     خانواده منکر()هم   نپذیرفتن، حاشا کردن انکار:

 خالفان سبب شد که او نیز در طلب یار همدل و همدم خود عازم دمشق شود.()آزار و انکار م  : دوست، یار همدم
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 : فریاد، زاریافغان

 : کوی، محلّه، کوچهبرزن

 کرد.(وجو می، جستهر کوی و برزنقراری، شمس را از و بی افغان و زاری)موالنا در دمشق، پیوسته به 

 راه درست : راهنمایی، نشان دادنارشاد

 شاد مشتاقان حق را از سر گرفت()تربیت و ار  راغب، مایل : آرزومند،مشتاق

 طلب دعای خیرمدد، ، بلند نظری، جوانمردی، کوشش، خواست، اراده، قصد: همت

 : مردانگی، غیرت(تحمیّ)

 پراکنده کردن: نشر

 غول بود.(مش نشر معارف الهی، به الدین چَلَبیحُسامو  الدین زرکوبشیخ صالحنزدیک خود، همت یاران)موالنا به 

 شیوه، نوع :طرز

 : زبان مرغانالطیرمنطق

 نظم آرد.( عطار به« الطیرمنطق»یا  سنایی« نامهالهی»کتابی به طرز  درخواست نمودالدین از موالنا )حسام

 پیچند. ای که به دور سر: عمامه، پارچهدستار

 : فراگیرنده، شامل شوندهمشتمل

 بیرون آورد.( مثنوی آغازه مشتمل بود بر هجده بیت از درنگ از دستار خود کاغذی ک)موالنا بی

 سرود.(نشست و او مثنوی میالدین در پیشگاه وی میها حسام)شب   : آستانه، درگاه پیشگاه

 : درمانده، ناتوان(ستوه) : ستایش شده، پسندیده ستوده

 برتر و باالتر، برجسته،ممتاز، : سرآمد

 روزگاران خود بود.(اهل حقیقت و سرآمدِ هم سیرت ستودهز نظر اخالق و داشت و ا چشمانی سخت جذاب)موالنا 

 داد.(ی دشمنان را هرگز جواب تلخ نمیطعن و ناسزا)      مالمت: سرزنش کردن، طعن

 آورد.(آنان را به راه راست می نرمی و حُسن خلق)به      رفتاری: خوش حُسن خُلق

 : آسمان، سپهرفلک

 )امروزه نگاه کردن( رفتن کردن، راه گردش: تماشا

 که راست؟!( عزم تماشارویم، رسد از چپ و راست   /   ما به فلک می)هر نَفَس آواز عشق، می

 جا رویم، جمله که آن شهر ماست.(ایم   /   باز همانایم یار مَلَک بوده)ما به فلک بوده : فرشته *مَلَک
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 : بالش، بستربالین

 : آشفته، از کار افتادهخراب

 کن ...( شبگرد مبتال)رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن   /   ترک من خراب         : شبرو *شبگرد

 : دیروز(دی)   : دیشبدوش

 انا: مرشد، مراد، دپیر

 )در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم  /   با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن ...(  ه، ایمااشار: اشارت

 : نام مذهب(تشیّع)  همراهی و مشایعت کردن جنازه تا گورستان: *تشییع

 سپاری حاضر شدند(موالنا و خاک تشییع پیکراز خُرد و بزرگ در  اهل قونیه)

 : گریه نکن )فعل نهی(مگری

 اما بسیار تنومند، زشت و دارای شاخ و دم ؛: موجودی خیالی شبیه انساندیو

 (دریغ!   /   به دام دیو درافتی دریغ آن باشد دریغ!)برای من مگریّ و مگو 

 (رها شدن)رَستن:   ن : رشد کردنرُست

 )کدام دانه فرو رفت در زمین که نرُست   /   چرا به دانه انسانت این گمان باشد.(

 آوازخوش :الحانخوش 

 زارباغ، گل: گلشن

 : باغ، گلزار(روضه)   ای که نگهبان بهشت است.: بهشت، نام فرشته*رضوان

 که مرغ آن چمنم( گلشن رضوانی است   /   روم به خوش الحان)چنین قفس نه سزای چو منِ 

 : نرمنلیّ

 : خدمتکارخادم

 : خداوند، روح عزیزِ او را پاک گرداناد.*قدّس اهلل روحَهُ العزیز

  بود.( – العزیزاهلل روحَهُقدّس –شیخ ما، ابوسعید  خادم خاصّ ،خواجه عبدالکریم)

 

 

 


