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  هشتم:در کوی عاشقاندرس 

 :اتیّادب خیتار

 فروزانفر   الزّمان عیبد*  

از توابع طبس در    ه یبشرو  رک«ی»ز  ی در آباد  شمسی  ۱۲۷۶  سال در  الزمان«  عیمعروف به »بد  ای هیبشرو   لی* استاد عبدالجل  

 در تهران درگذشت   ۱۳۴۹اهل علم زاده شد و در سال   ای خانواده

آثار عطّار،   لیشرح و تحل  ،یکرمان  نیشمس، مقاالت اوحدالدّ  اتیّغزل ح یتصح  ،یمحمّد مشهور به مولو نلدّی جالل  یزندگانآثار:  *  

ابن   قطانی   بن  یّح  ۀ و ترجم  یبه پارس  یفرهنگ تاز  ران، یا اتیادب  خیسخن سخنوران، تار  ه،یقشر  ۀرسال  حیتصح  ف، یشر  یشرح مثنو 

 ل یطف

 (ی)مولو  یمحمّد بلخ  نالدّی  جالل  نامۀ  یزندگ  :محتوا           ی نثر داستان  قالب:
 

 

 

در شهر    ی قمر هجری ۶۰۴ سال االول عیششم رب «ی»مولو ایمشهور به »موالنا«  نالّدی محمّد، ملقّب به جالل»

بوده است؛ اما   هیدر شهر قون یو  یروم« اقامت طوالن ی»موالنا ای « یآمد. علّت شهرت او به »روم ایبلخ به دن

 :واژگان امالیی

سلطان العلما   -ولد    نیبهاءالدّ  -   یبخطی  –  همواره  –  هقونی  –  طوالنی  اقامت  -  شهرت  –  یشمس هجری   -االول عیرب  - ملّقب   »

مناسک  -  ههدی  –  اسرارنامه  –  مالقات –  عطّار  –  رهسپار  –  حج  قصد   -  مهاجرت  –   خوارزمشاه  –  مغول  –  رحمی بی  -  هراس  –

  یهجده سالگ  -  رتیصاحب بص -   داریمقامات طالب د  -  قبادیک   نیعطاءالدّ -  یپادشاه سلجوق  - فضل و تقوا   -  نواحی  –حج  

طالبان   -معرفت و عرفان    -علوم    لیتحص  - شهر حلب   - مجالس وعظ  -  یاصرار و پافشار -  یگوهرخاتون سمرقند  - 

 -   یلطف اله  -  خراآل یجماد  - و سفر   ر سی  -  معارف  –   پارسایی  و زهد  -  نظر متّفق و هم -   سیشغل تدر  -محضر او    -  عتیشر

 –  مالمت  و   سرزنش  –رفتار    رتغیی  –  زاهدان  و   علما  –  شد  غرق  –  عارفانه   خلوت  –  نوآموز  –وعظ و اندرز    -صحبت و خلوت  

 –و نامه    غامپی  – و ناچار    رناگزی  –  غضب  و خشم  – گرفتن    فزونی –  عاشقانه  گداز  و   پرسوز  غزل  – مردم   یاهوهی  –  تر  ونفز

 و  عاقبت –  وعده و  قول   –  لقا خوش  مه   –  زپا گری   صنم  –و همدم   فحری   –  بهانه  و   عذر  –شمس   بتغی –  تنگی و دل پژمردگی

 قراری  یو ب تابی بی   –  حال  آشفته –  پرغوغا شهر  –  قصد  و   عزم   –مجالس    لتعطی –  احوال  انقالب –  دیبخش  ر تأثی  –  سرانجام

  –زرکوب    ن الدّی صالح  – اراده و  همّت   –  آور تعجب  و  عجب  –و قرار   هگری  –   زاری  و  افغان –  رهسپار  و  عازم   –  دمشق

  –  سربند  و  دستار  –  رالطّی  منطق  –  یی سنا  نامۀ الهی  –  تقاضا   و  درخواست  –  فرصت  منتظر  –  آثار  قرائت  –  یچلب  ن الدّی حسام

  صبر  –  سازش  و  صلح  –مطلق    رخی  –   طلبی صلح  –  پسند  مورد و  ستوده  –  رتسی  و  اخالق  –  جذّاب  و   الغر  –  مثنوی   نظم

 و   عاقبت –  مبتال  شبگرد  –  وستگانیو پ شانخوی  –  ساالر قافله  –  ی عراق نفخرالدّی  –  خلق حُسن   –  ناسزا  و  طعن   –  مّلتح

و   ص تلخی  –   فروزانفر  الزمان  عبدی  –  دانه   رُستن  –و افسوس    غدری  –  شدند  حاضر   –  کریپ  عتشیی  –  ی قمر  هجری  –  سرانجام

 «اختصار
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آنان دلش  ادی از و داشته ی دوست م را انشیهمواره خود را از مردم خراسان شمرده و همشهر نالّدی جالل

ولد و ملقب به »سلطان العلما«  نیمعروف به بهاءالّد ،یبیخط  ن یمحمّدبن حس ن،الّدی جالل  پدر آرام نبوده است. 

  خوارزمشاه، از رنجش  و  مغول لشکر کشتار و ها  رحمی یاز دانشمندان روزگار خود بود. به سبب هراس از ب

را   شانی شهر بلخ و خو نشپنج، شش ساله بود که خاندا ام،یّا نیدر ا نالّدی جالل. کرد مهاجرت   بلخ از ناچار

 .د یبدرود گفت و به قصد حج، رهسپار گرد

  نالّدی  عطّار کتاب »اسرارنامه« را به جالل  خیعطّار مالقات کرد. ش نیدالّدیفر خیبا ش دیرس  شابوریبه ن چون

 « پسر تو، آتش در سوختگان عالم زند. نیگفت: زود باشد که ا نیداد و به پدرش بهاءالّد هیخردسال هد 

: بهار / عی/ رب  یمحمّد بلخ نالدّی رِ ما، شهرت جاللسرو:  موالنا( /  نام:  لقب) دار لقب  افته، یلقب، لقب    ی ملقّب: دارا قلمرو زبانی:

است کوچک در شمال افغانستان /   ی. امروزه شهرمیمعروف در خراسان قد  یالتی/ بلخ: نام ا  ی قمر  های ماه از ماه نسومی :  االوّل عیرب

 ی : نام شهرهقونی/   سخنران  واعظ،   خوان،  : خطبهبی/ خط  افتن ی / اقامت: ماندن، آرام گرفتن، سُکنا    افتی  دآمد: زاده شد، تولّ ایبه دن

 م، یس: ترس، ب/ هرا  یتوالی باشند، هم   افته یشهر تولّد    کیکه در    ی: دو شخصی/ همشهر  وستهیپ  شه، ی / همواره: هم  یفعل  یۀدر ترک

که در    یخوارزمشاه  ۀاز پادشاهان سلسل  یکی/ خوارزمشاه: محمّد خوارزمشاه   دنیرنج د  ، یخوف / کشتار: قتل عام / رنجش: آزردگ

 یایاز اقوام زردپوست در آس یکیحمله کردند / مغول: نام    رانای به  ها او، مغول  یتکفای یو در اثر ب  دیبه اوج قدرت رس  رانی زمان او ا

/    دنیسفر کردن، کوچ  گر، ید  یانتقال از زادگاه خود به جا دن، یگزالبد، به ضرورت / مهاجرت: هجرت    ر، ی/ ناچار: ناگز  یو شرق  ی مرکز

 وداع  کرد،  ترک:  گفت  بدرود/    ها لیبستگان، فام   کان، ینزد  ش، ی: جمع خوشانیروزها / خاندان: خانواده، دودمان / خو  وم، ی: جمع  امیّا

روانه / عطّار:   ،یمسلمان / رهسپار: عازم، راه نکعبه در وقت مقرر، قصد طواف کعبه کرد  ارتیعزم، اراده / حج: ز  ت، نیّ: قصد/    کرد

:  هی/ خردسال: کودک، کم سنّ و سال / هد  داری/ مالقات: د  یعطر فروش، دارو فروش، نام عارف مشهور قرن ششم و هفتم هجر

عطّار کتاب »اسرارنامه«   خ ی: بدل / کشتار، رنجش: معطوف / شیبیخط  نی محمّدبن حسی / ت، تحفه / زود باشد: به زودارمغان، سوغا

 خردسال: متمّم(   نالدّی با مفعول و متمّم )کتاب اسرارنامه: مفعول / جالل  یداد: چهار جزئ  هی خردسال هد  نیدّال  را به جالل

از شور و غوغا  هیزدن: کنا  یاز عارفان، عاشقان، خداشناسان / آتش: استعاره از عشق / آتش در کس  هیسوختگان: کنا قلمرو ادبی:

 یکردن در کس  جادیا

 خود خواهد کرد  ۀ فتیاز عارفان جهان را عاشق و ش هیآتش در سوختگان عالم زد: کنای: بازگردان

در آن   یو مّدت د یبرد، در بازگشت، به طرف شام روانه گرد انیکه بهاءولد، مناسک حج را به پا یهنگام »

 به سر برد.  ینواح
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از مقامات او   قبادیک ن یروم، عالءالّد  یبهاءولد همه جا را فراگرفت و پادشاه سلجوق ریتقوا و فضل و تأث آواز

 . وستیپ  اریروانه شد و بدان شهر ه یخواهش او به قون.بهاءولد به  د یگرد یو داریطالب د افت،ی یآگاه

آرام و    ی طمحی  و پرور  و عالم رتیدانا و صاحب بص یاز تاخت و تاز سپاه مغول برکنار بود و پادشاه بهاءولد

  او اندازه  یب ز، یو سلطان ن افتند یبه او  یفراوان ةعالق  نی.مردم آن سرزمد یهجرت گز  یآزاد داشت، بدان نواح

 «ازدواج کرد. یبه فرمان پدر با گوهرخاتون سمرقند  یدر هجده سالگ نالّدی جالل .داشت  یم گرامی را

صفا و مروه، اقامت در عرفات و .... /   نیب  سعی  کعبه،  طواف  مانند   حج  مخصوص اعمال ها،  مناسک: جمع منسک، عبادت :قلمرو زبانی

حوزه / آوازه: شهرت /   ه، ی: جمع ناحی: رفت، عازم شد / نواحدی/ روانه گرد  یفعل  یۀدر سور  ی / شام: نام شهر  یبهاءولد: نام پدر مولو

 ورشی/ تاخت و تاز: حمله،    ن ی: شهر، سرزم اری: ملحق شد / دوستی: پادشاه، حاکم، فرمانروا / پاریفضل: معرفت، حکمت، کمال / شهر

: دیمهاجرت / هجرت گز  ،ییجدا  ، ی/ هجرت: دور  اریآگاه، هوش  ر، ی: باتدبرتی/ صاحب بص  یاریهوش  ، یرکیز  ،ییدانا  نش، ی: برتیبص  /

 روم /   یپادشاه سلجوق  ی : بدل براقبادیک  نیعالءالدّ/    اربسی  فراوان،:  اندازه ی / ب  نی: همچنزیمهاجرت کرد، کوچ کرد / ن

 ستیاز ز  ه یبه سر بُرد: کنا : قلمرو ادبی

و شاگردان پدر، مجالس درس و وعظ را به   دانیمحمّد به اصرار مر نالّدی جالل ن،یپس از درگذشت بهاءالّد

 و چهار سال داشت.  ست یدر آن هنگام ب  نالّدی عهده گرفت، جالل

از چهار   شی علوم پرداخت و سپس عازم دمشق شد و ب لیدر شهر حَلَب به تحص یمدت نالّدی جالل نیاز ا پس

 . آموخت   می  معرفت و  اندوخت یدانش م ه،یسال در آن ناح

  هینبود، به قون شیحلب و شام که مّدت مجموع آن، هفت سال ب ی اقامت در شهرها ی پس از چند  نالّدی جالل

  عتشری علوم  طالبان و  پرداخت یو ارشاد م  ینیپدر در مدرسه، به درس علوم د ۀوی باز آمد و همه روزه به ش

 . شدند  یدر محضر او حاضر م

از حضورش بهره   ی اریبس روانیو شاگردان و پ د گذرانی یم سی روزها به شغل تدر ن،الّدی  که جالل امیّا نیا در

در برابرش  قتیو زهد او متّفق بودند، ناگهان آفتاب عشق و شمشِ حق تقوی  بر  روزگار مردم و  بردند  یم

  یبودند. برا زیهم اهل تبر یو دان بود و خان زیبود. شمس از مردم تبر یزیتبر نالّدی شد؛ او شمس انینما
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و سفر و البتّه جست و   ریس لیبهره برد. به دل یفراوان خیمسافرت کرد و از مشا  اری علوم و معارف، بس یکس

 د گفتن  یاو را »شمس پرنده« م ،ی جو و پرواز در عالم معن

شاگرد / مجالس: جمع مجلس / وعظ: پند،   رو، ی: پدی/ مر  ی در امر  یداریپا   ،یدرگذشت: وفات، فوت / اصرار: پافشار :یزبان قلمرو

/ معرفت:   یفعل   یۀدر سور  یی/ حلب، شام، دمشق: شهرها  یمنبر / عازم: رهسپار، راه یباال  یو احکام شرع  اتی کردن روا  انیاندرز، ب

اسالم  نیکه در د  یعلوم   ۀ: همینیدن، آرام گرفتن /  باز آمد: برگشت، رجعت نمود / علوم دیگز  ی شناخت، عرفان / اقامت: ماندن، جا

: علوم عتی / محضر: محل حضور / علوم شر  تیهدا  ، یی راهنما  فقه، کالم / ارشاد:  ث،یحد  ر، یعلم قرائت، تفس  ریاز آن بحث شود نظ

موافق،   ده،ی/ متّفق: متّحد، هم عق  یزکاریپره  ییاطاعت از خدا / زهد: پارسا  ، ی زکاری/ تقوا: پره  نید امبران،ی پ  نیی : آعتی / شر  نید

 ران، یپ  ن،ید  یعلما   خ، یجمع الجمع ش خه،ی: جمع مشخیآشکارا / معارف: جمع معرفت، شناخت / مشا  دا،ی: ظاهر، پانیهمسو / نما

و مجردات / شمس پرنده: لقب شمس   یعلوم: عالم باال، عالم  یو سفر: گردش / عالم معن  ر ی/ س  دانی: شاگردان، مرروانیمرشدان / پ

 مفعول و مسند )او: مفعول / شمس پرنده: مسند(  با  جزئی  چهار  جمله:  گفتند ی/ او را شمس پرنده م  ی  زیتبر

 شمس از استعاره ؛(به : مشبّه / آفتاب و شمس: مشبّهقتی)عشق و حق  یهیتشب  ۀ: اضافقتیآفتاب عشق، شمس حق :یادب قلمرو

 ی زی( شمس تبر۲  قتیحق  دی( خورش۱  هام ی: اقتی/ شمس حق  ی زتبری

وارد شد.   هیبه قون یقمر یهجر  ۶۴۲اآلخر سال  یو ششم جماد ست یبامداد روز شنبه، ب ن،الّدی شمس

که همواره در طلب مردان خدا بود، چون شمس را   نالّدی کامل و مرد حق بود  و موالنا جالل ی شمس، عارف

  و جست  در ها که سال ت اس یو مرشد   ریو دانست که او همان پ افت یرا در او  یاز لطف اله هایی نشان د،ید

بست   گانهی آورد و با او به صحبت و خلوت نشست و درِ خانه بر آشنا و ب ی رو، به شمس رو ن یبود. از ا شجوی

و   یکه حدوداً س  ام یا نیدر ا ش،یخو یعلم و استاد ةبا هم ن الّدی و وعظ را رها کرد. موالنا جالل  سیو تدر

 . د یخلوت عارفانه حدود چهل روز طول کش  نیا گشت؛ هشت ساله بود، خدمت شمس زانو زد و نوآموز  

و علما و زاهدان هم مانند   ه یبرد. اهل قون ادیخود را از  دانیآن چنان در معارف شمس غرق شد که مر موالنا

آنان نسبت به شمس هر   یشدند و به سرزنش او پرداختند. دشمن نیرفتار موالنا خشمگ رییشاگردانش از تغ

  با را  خود مردم،  هیاهوی و مالمت  به توجّهی  یبا ب ان،یم  ن یدر ا نالّدی جالل موالنا. گشت می  تر روز فزون

 .کرد می سرگرم  عاشقانه، گداز و پرسوز  و گرم های غزل سرودن

کننده،   تی/ مردِ حق: مرد خدا / مرشد: راهنما، هدا   ی قمر  های ماه از ماه نی اآلخر: ششم  ی بامداد: صبح زود، پگاه / جماد :یزبان قلمرو

و کم سخن گفتن و  یجسمان  های اضتیاز ر  ای   مجموعه  ، یی/ خلوت: انزوا، تنها  یننشی / صحبت: گفتگو، هم  هیصوف  ی شوایپ

/ مالمت: سرزنش، عتاب /   یی/ معارف: جمع معرفت، شناسا  ابدیمجال ن ر یچنان که غ  دانکردن با مردم و گفتن اسرار با خ  ینیهمنش
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»روز   یاآلخر: بدل برا   ی و ششم جماد  ستیب/زکاری/ زاهد: پارسا، پره  دی: شاگرد / نوآموز:شاگرد، مردی: غوغا، هنگامه / مراهویه

 شنبه« 

کامل همراه با   اری از توجّه بس  هیغرق شدن: کنا  ی/ در شناخت کس  یاز متوسّل شدن به کس  هیآوردن: کنا  ی رو  یبه کس :یادب قلمرو

و علما و زاهدان: مشبه،   هی)اهل قون  هی کردن، کسب علم کردن از او / تشب  یاز شاگرد  هیزانو زدن: کنا  ی/ در خدمت کس  یفتگیش

 ( به شاگردان : مشبّه

را ترک کرد. موالنا در طلب شمس به تکاپو   هیقون ریگرفتن خشم و غضب مردم، شمس ناگز یفزون یدر پ

فرستاد و غزل سرود و به   غامینامه و پ نیکه او به دمشق رفته است. موالنا چند  افتیافتاد و سرانجام خبر 

 خدمت شمس روانه کرد. 

شدند و   مانیبودند، از کردار خود پش  دهیشمس د بتی او را در غ  تنگی و دل یموالنا هم که پژمردگ ارانی

به طلب شمس  ریو فرزند خود »سلطان ولد« را با غزل ز رفتیبه موالنا آوردند. موالنا عذرشان را پذ  یرو

 . دمشق کرد ةروان

 یغمناک  ، ی: افسردگ ی: ناچار، البد / پژمردگریشدن / غضب: خشم گرفتن، قهر، خشم / ناگز  ادیز  ش،یگرفتن: افزا  یفزون :یزبان قلمرو

 یسلطان ولد: بدل برا // عذر: پوزش، معذرت خواستن / کردار: عمل  دلی مالمت، تنگ  ،یناراحت  ، یغمناک   ، ینی: اندوهگتنگی دل  /

 »فرزند خود« 

 از توجّه کردن، به او متوسّل شدن   هیآوردن: کنا  ی رو  یبه کس» :یادب قلمرو

 را  زپایآخـــر صـــنم گــــر د یمــا را                      به مــن آور اری ــدیبکـش  فـــانیحر یا د یبرو

 یا  د؛ی جمله است: برو  ۴  ی دارا  تیب  /دیاوری : بدی/ صنم: بت، دلبر، جمع آن »اصنام« / بکش  اری : همدم، مونس،  فیحر :یزبان قلمرو

 / نوع »را« در هر دو مصراع: نشانه مفعول   دی: فعل امر / آخر: قدیرا / برو  زپا ی آخر صنم گر دیما را؛ به من آور اری  دیبکش  فان؛یحر

: یی)ناهمسان( / واج آرا  یرمنده / ما و را : جناس ناقص اختالف  ،یاز فرار  ه ی: کنازپای / گر  ی زی صنم: استعاره از شمس تبر :یادب قلمرو

 تکرار صامت »ر« و مصوّت »ا«

معشوق و   افتن ی   یتالش برا :  پیام.دیاوری من ب یما را کشان کشان به سو  زانی و گر یفرار  اریو آن    دیمونس برو   ارانی   یا :یبازگردان

 او   دنیبازگردان
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 خانه مه خوب خوش لقا را   یسو  د یبکش                      نیزر یهابه بهانه نیریش یهابه ترانه

 تیب  /مایخوش چهره، خوش س   ،یبارویچهره / خوش لقا: ز   دار،یمنسوب به زر / لقا: د یی: طالنیبهانه: سبب، علّت / زرّ :یزبان قلمرو

 با مفعول و متمّم )مه: مفعول / خانه: متمّم(  یچهار جزئ  ۀجمل  کی

 های  حس  ختن ی)در آم   ی زآمی : حسنیزرّ  ۀ ( ترانییو چشا  ییشنوا های حس   ختنی )در آم  یزآمی  : حسنیریش  ۀبهان :یادب قلمرو

 ر نظی  مراعات:  لقا / خوب و خوش  اری( / مه: استعاره از معشوق،  یینا یو ب  ییشنوا

 معشوق  دنیبازگردان  پیام:.دیمنزل ما روانه ساز یو خوش به سو  با یز  ۀرا با عذر و بهان  بارویآن معشوق خوب و ز :یبازگردان

 او شما را  بدیهمــه وعده مکـر باشد بفر                      میایدگر ب یکه دم د یگر او به وعده گوا

 بیفر  له، یقول و قرار / دم: نَفَس / مکر: ح د، یمژده، وعده و وع د، یوعده: نو :یزبان قلمرو

 دَم: مجاز از لحظه / تکرار واژه »وعده«  :یادب قلمرو

که تمام   دیبعد خواهم آمد، آگاه باش  ای  و لحظه  دیشما برو  دیبه شما بگو  دی( با وعده و وعیز یاگر معشوق )شمس تبر :یبازگردان

 است.  جه نتی ی ب  انیبارویز  های وعده پیام:  .دهد ی م   بیاو سراسر مکر است و او شما را فر  های  وعده

  ه یبه قون گریو بار د رفتی. شمس خواهش موالنا را پذ د یبخش  رتأثی شمس، دل در عاقبت ها  نامه و  ها ک یپ نیا

شد و سبب انقالب احوال موالنا  درپی پی  او با  موالنا مالقات و  ها نشست گریبازگشت. با آمدن شمس، بار د

و شمس را جادوگر  وانهیرا د موالناشدن مجالس درس، به خشم آمدند و  لیاز تعط دانی. دگربار، مرد یگرد

 خواندند. 

بدان شهر   گریبرکند و عزم کرد که د هیدل از قون ریموالنا به آزار شمس برخاستند، شمس ناگز ارانی چون

 نشنوند و رفت.  ی برود که از او خبر ییو جا د یایپرغوغا بازن

  بت ی. پس از غ ست یروشن ن یکه چه بر سر او آمده به درست نیبه بعد سرانجام و عاقبتِ کار شمس و ا نیا از

  یخبر گواه  نیا یدلش بر درست ولی شد، کشته شمس  که دادند  خبر  گونه نیشمس، شاگردان به موالنا ا

  ،قراری ی از شدت ب وزشب و ر د،گردی حال آشفته  و قرار ی ب ار،یبس وجوی جست از پس موالنا. داد ینم

 .سرود می شعر  و کرد ی م تابی یب
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موالنا باخبر شد که ظاهراً شمس در دمشق است. آزار و انکار مخالفان هم سبب   ار،یبس وجوی از جست  پس

و   یبه افغان و زار وسته یهمدل و همدم خود، عازم دمشق شود. موالنا در دمشق، پ ار یدر طلب  زیشد که او ن

  اشعار و آورد یناله برم اق،یاشت . از سرِافت ی نمی و کرد می  وجو  و برزن، جست  یشمس را از هر کو قراری یب

 .سرود  یم زانگی غم

معاشرت /   ،ینیگزار / عاقبت: سرانجام / خواهش: تقاضا، طلب / نشست: همنش  امپی  خبربر،  رسان،   ام ی: قاصد، پکیپ :یزبان قلمرو

گرفت   می/ عزم کرد: قصد کرد، تصم  میاحوال / عزم: قصد، اراده، تصم  یو برگشتگ ی: ناچار، به ضرورت / انقالب احوال: دگرگونریناگز

/   شانی / آشفته حال: پر  ی: صحت، صدق )مطلب(، راستیو مناقشه، جنگ / درست زهی: ستغا/ غو  زانگی  فتنه  اهو، یپرغوغا: پره  /

احساس   افت، ی نمی  در  داد، نمی  شهادت:  داد ی نم  ی/ انکار: ابا، امتناع، عدم اقرار / گواه  ییبایناشک ، یناآرام   ، تابی  ی: بقراری یب

/   یشوق، آرزومند  دار، یبه د  دیشد  لی: م اقیمحلّه / اشت ، ی : کوچه، کورزن : محلّه، کوچه / بی/ کو  یزار  اد،فری  ناله، :  افغان/    کرد ینم

با مفعول و مسند )موالنا، شمس: مفعول /   یچهار جزئ  ۀو شمس را جادوگر خواندند: دو جمل  وانهیموالنا را د ی/عازم: رهسپار، راه

 جادوگر: مسند(  وانه، ید

 قیاز رف هی/ همدم: کنا  یدوستِ جان  ، یمی از صم هیاز رها کردن، کنار گذاشتن / همدل: کنا  هیدل از ... برکندن: کنا :یادب قلمرو

و ارشاد مشتاقان  تی بازگشت و ترب ه یشد، ناچار با اصرار همراهان به قون د یشمس ناام افتن یچون موالنا از 

(، موالنا به  ۶۷۲( تا هنگام درگذشت )سال ۶۴۷دوره )سال  ن یاز ا قتیمعرفت حق را از سرگرفت. در حق

بود، سپس  ه یاهل قون اصالً  ی زرکوب مّدت ده سال، که و نالّدی صالح خیخود، ش کینزد ارانیهمّت 

  نیمشغول بود، بهتر ی بود، به نشر معارف اله ه یّحدود پانزده سال، که او اهل اروم  یحسن چلب ن الّدی حسام

از  یکی است که  یمثنو یسرودن کتاب گرانبها ن، الّدی حسام ژه یبه و ارانی نیموالنا با ا یهمدم امیّا ادگاری

 د یچون د نالّدی حسام  که کنند  ی م تیگونه روا ن یباره، ا ن یو اسالم است. در ا رانیا یآثار ادب نتری یعال

و   افتیموالنا را در خلوت  یمشغولند، منتظر فرصت بود تا شب گریبه قرائت آثار شاعران د شتریموالنا ب ارانی

دستار   از  درنگ ی عطّار به نظم آرد، موالنا ب  ر«الطّی »منطق  ای ییسنا «نامة یبه طرز »اله یدرخواست نمود کتاب

 داد.  نالّدی آورد به دست حسام  رونیب یاز آغاز مثنو تی که مشتمل بود بر هجده ب یخود کاغذ 

/ مشتاق: آرزومند، خواهان / معرفت:   تیهدا  ،یی/ ارشاد: راهنما  یدرمانده / اصرار: پافشار   وس، ی مأ د، ی: نوم دیناام  :یزبان قلمرو

: با نقل کردن  تیشناخت )مشتاقان معرفت حق: سالکان، روندگان راه حق( / اصالً: در اصل / نشر: منتشر کردن، پراکنده ساختن / روا

: زبان  رالطّی  ن / منطقپرندگا  ر،ی : جمع طاری / منطق: زبان / ط  اقیروش، س وه، یانزوا / طرز: ش  ، ییهامطلب / قرائت: خواندن / خلوت: تن

النّاس علّمنا  هایّا ایداود، و قالَ    مانیسوره نحل است: »و وَرَث سل  ۱۶  یۀ)که مستفاد از آ یشابوریاز عطّار ن یپرندگان، نام اثر   ا یمرغان  
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دادن،   بیجواهر، ترت   دنیمردمان ما را زبان مرغان آموختند( / نظم: به رشته کش  ی شد و گفت: ا  اودوارث د  مانی...: و سلریمنطق الطّ

 آراستن، شعر گفتن 

  شگاهیدر پ نالّدی حسام  ها  مشغول بود و شب مثنوی  نظم به  و  گرفت یپس موالنا شب و روز، آرام نم نیاز ا

  و  گفتن ها،  شب  برخی خواند؛  می موالنا  بر و نوشت  یم نالّدی  حسام  و  سرود یم مثنوی او  و نشست  یم یو

 گرانیو د یمشغول بود و چلب  یظاهراً تا اواخر عمر، موالنا به نظم مثنو د کشی  می  صبحگاه به  تا نوشتن

 . نوشتند یم

موالنا   رتیسخت جذاب داشت. از نظر اخالق و س یاندام و الغر بود و چشمان کیزردچهره و بار یمرد موالنا

و کمال و   طلبی و صلح  یکرنگیبود و خود را به جهان عشق و  خود روزگاران  و سرآمد هم قتیاهل حق ۀستود

او را   قتیبا عشق و حق  یگانگیحالت صلح و   نیاهل صلح و سازش بود، هم ،یدر زندگان ده،یمطلق کشان ریخ

و   نرمی به و داد یدشمنان را هرگز جواب تلخ نم یکه طعن و ناسزا ی طور د؛یبخش م یو تحمّل عظ یبردبار

 .آورد یحُسن خلق، آنان را به راه راست م

: عارفان، قتیعادت، خُلق / اهل حق ، ی : خورتیمجلس / س یعمارت، صدر و باال   یجلو  ی : صحن خانه، فضاشگاهیپ :یزبان قلمرو

:  طلبی بودن / صلح  یمیو صم  اری ی: بیکرنگی/    معاصران  عصران، هم:  روزگاران روندگان راه حق / سرآمد: ممتاز، زُبده، بهتر / هم 

/ طعن: سرزنش، مالمت،   یی بای: تحمّل، تاب و طاقت، صبر، شکی/ بردبار  م یتسل  مانِ یسازش، توافق، پ  ،ی/ صلح: آشت  جویی یآشت

 شده، مدح شده  شی/ ستوده: ستا  یخوش  ،یخوب  ، خویی کی/ حُسن خلق: ن  ی : مدارا، لطف، مهربانی/ نرم   جویی بیع  ، ییبدگو

(، ییو چشا  ییدو حسّ شنوا  ختن ی)در آم   ی زآمی حس :  تلخ  جواب( /  به )عشق: مشبه، جهان: مشبّه   هی جهان عشق: تشب :یادب قلمرو

 . کرد ی م   تیاز هدا  هکنای:  آورد  می   راست  راه   به/    کننده  ناراحت و  آزار  از پاسخ دل  هیکنا

 (ییکخویو ن  ینرم رفتار  ، یبردبار   ،یسازگار  ، جویی ی)آشت  ی مولو  ی فرد  اتیو خصوص  تی شخص  انیب   پیام: :یبازگردان

و   دارید  ی بودند که ظاهراً هر دو نفر با و یعراق نیو فخرالّد  سعدی موالنا، روزگار از شاعران و عارفان و هم 

 ساخت.   شیخو ةفتی را ش ی از موالنا، سعد  رزی غزل.  اند  مالقات کرده

 عزم تماشا که راست؟«   م،روی  می فلک  به  ما    راست   و چپ   از رسد   ی »هر نفس آواز عشق م 

 ی»را« در »راست« )مصراع دوم(: حرف اضافه به معن  /است؟  یچه کس  یفلک: آسمان / عزم: قصد / که راست: برا  :یزبان قلمرو

 « ی»برا
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نفس: مجازاً لحظه / راست اوّل )سمت و جهت( و راست دوم )را است(: جناس تام / چپ و راست: تضاد، مجازاً همه جا /   :یادب قلمرو

 هِیدارد به »اِنا هلل وَ اِنّا اِل  حیو استعاره / مصراع دوم: تلم  صیآواز: تشخ  دنرسی  ، ( به )عشق: مشبّه، آواز: مشبّه هیآواز عشق: تشب

تناسب   م« روی ی( راه رفتن که با »م ۲    ستن ی( نظاره کردن، نگر۱تناسب دارد    هامیاصله« / تماشا: اَ یرجَعُ ال یَ  ءًی»کلُ ش  ایراجعون«  

 دارد. / فلک: مجازاً عالم معنا 

 ی. چه کسمیبه بارگاه دوست هست  یکیبه آسمان و نزد  ر سی  حال  در  ما.  رسد یاز هر طرف به گوش م  وستهیآواز عشق پ :یبازگردان

 یبه عروج و تعال  ی بازگشت انسان به اصل خود ، دعوت آدم   : امیپ عالم را دارد؟  ییباهایز  داریقصد تماشا و د

 جمله که آن شهر ماست  م،یباز همان جا رو  /مای ملک بوده  ار ی م،ای ما به فلک بوده

  یفرشته / جمله: همگ: دوست / ملک:  اری( /  یرشته انسان  ی )برا  ی انیم   هیفلک: آسمان / قاف :یزبان قلمرو

 به روز الست.  حیفلک، ملک: جناس ناهمسان / ما، جا: جناس / تلم  / :یادب قلمرو

 .آن جا شهر ماست  رایز  م؛یرویهمان جا م   ی. باز همگمی افرشته بوده  اری  می اما به آسمان بوده :یبازگردان

  و بودند  قرار  ینگران و ب اریبس وستگان یو پ شانیموالنا سخت شده بود، خو یماری در شب آخر که ب ند یگو

  حال، آن در موالنا.  رفت یم رونبی  اتاق از باز  و آمد یپدر م  نبالی به  تابانه بی  دم هر موالنا، فرزند   ولد، سلطان

 . ست است که موالنا ساخته ا یغزل نیآخر  ن یرا سرود و ا رزی غزل

 بان، یقر  شان،یخو  کان،ینزد  وسته، ی : جمع پوستگانی/ پ  شاوندانی بستگان، خو  کان، ینزد  ش، یجمع خو:  شانیخو :یزبان قلمرو

 : معطوف قرار یب  وستگان، ی/ پ  دقی:  باز  تابانه،  ی هردم، ب  ار، ی»سلطان ولد« / بس  یفرزند موالنا: بدل برا /: بالش، بسترنی/ بال  شاوندانیخو

 ترک من خراب شبگرد مبتال کن «   / تنها مرا رها کن  نی»رو سر بنه به بال

 گرفتار  دچار، :  مبتال/    مست:  خراب /    رونده  شب  رو،  : بالش / شبگرد: شبنیرو: برو / بنه: بگذار، قرار بده / بال :یزبان قلمرو

 : تکرار صامت »ر« و مصوت » ـِ «یی/ شبگرد: مجازاً نترس، رند / واج آرا دنیاز استراحت کردن، خواب هینهادن: کنا ن یسر به بال :یادب قلمرو

بر  یی خلوت و تنها  حیترج :امیپ/و رند و عاشق را تنها بگذار.  دهی برو بخواب و مرا به خود رها کن. من مست و شور :یبازگردان

 . گرانیمعاشرت با د

 درد را دوا کن  ن یکا میپس من چگونه گو /مـــــردن کان را دوا نباشد  ریاست غ  یدرد

 . ییو واج آرا  یکه درمان ندارد / دوا کن: درمان کن / استفهام انکار  نیاز ا  ه یکان: که آن / دوا نباشد: کنای /  ماریدرد: ب :یزبان قلمرو

 : تکرار مصوت »د«ییواج آرا درد: استعاره از عشق / درد و دوا: تضاد و تکرار /   :یادب قلمرو
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از تو بخواهم درمان درد    ی است. پس چگونه و با چه زبان رپذی دارم که فقط با ُمردن در راه دوست درمان  ی من درد عشق :یبازگردان

 .عاشق است  ی درد عشق، فنا  ۀ دردِ عشق / تنها چار  ی رناپذی درمان  پیام:من باش.

 ما کن  یبا دست اشارتم کرد که عزم سو /دم یعشق د  یدر کو یریدر خواب دوش پ

/ سرشتند: مخلوط کردند،   یشگیهم  د، ی: جاو یخانه( / ابد   ۀ: محوّطاطیح هم آوا با  )  ی: زندگاتی/ ح  یزمان   ، یچون: وقت :یزبان قلمرو

 دارد )با دست به من اشاره کرد(، متمّم   ری»م« در »اشارتم«: جهش ضم /ختندیدرآم 

 تکرار صامت »د«  یی / واج آرا  ی زیتبر  ن ی: مجازاً شمس الدّری: مشبّه به( / پی)عشق: مشبّه، کو  هی عشق: تشب  یکو :یادب قلمرو

 یمرگ پل:  پیام  /.ایما ب یکه با دست به من اشاره کرد که به سو  دمیرا در عالم عشق د  یز یدر خواب، شمس تبر  شبید :یبازگردان

 است. یمادّ  ی ایرها شدن از دن  ی برا

هجری قمری، هنگام غروب آفتاب، خورشید عمر  ۶۷۲ ۶۷۲ عاقبت روز یکشنبه پنج جمادی ااآلخر سال

تشییع پیکر موالنا و  موالنا نیز از این جهان به جهان آخرت سفر کرد. اهل قونیه، از خرد و بزرگ در 

 .خاکسپاری حاضر شدند و همدردی کردند و بسیار گریستند و بر موالنا نماز خواندند 

 :ابیات زیر بخشی از غزلی است که گویی موالنا در مرثیۀ خود و دلداری یاران سروده است

: شرکت کردن در  عیی/ تش  ی عُقب  گر، ی/ آخرت: جهان د  یقمر  های  ماه از ماه   ن یاآلخر: ششم  ی عاقبت: سرانجام / جماد :یزبان قلمرو

که   ی: رثا، اشعارهیمرده / مرث  ن ی: تدفی: جسم، تن، جنازه / خاکسپارکری/ پ  یبه قصد خداحافظ  تیّمراسم دفن مرده، بدرقه کردن م 

»هنگام غروب   «،یقمر  یهجر   ۶۷۲اآلخر سال    ی»پنجم جماد   /انگار  ،ی : پنداریی/ گو  ندخوان یکه از دست رفته م   ی زی در مرگ عز

 آفتاب«: بدل

سفر کردن:    گریجهان به جهان د  نیاز ا  یعمر کس  دخورشی( /  به : مشبّهدی)عمر: مشبّه، خورش  هیعمر: تشب  دیخورش :یادب قلمرو

 از مردن، فوت نمودن / خرد و بزرگ: تضاد، مجازاً همه   هیکنا

 جهان باشد نیگمان مبر که مرا درد ا /»به روز مرگ، چو تابوت من روان باشد

 در حرکت  ال، یّس  ،یکه ُمرده را در آن گذارند / روان: جار  ی فلز  ای  یتابوت: صندوق چوب :یزبان قلمرو

 و حسرت خوردنِ آن  ایبه دن  یاز وابستگ  هیجهان باشد: کنا  نیدرد ا :یادب قلمرو

وابسته نبودن به  :  پیام  / دارم و در حسرت آن هستم.  یوابستگ  ایکنند، به دن  یم  عییمرا تش کریکه پ یفکر نکن آن روز :یبازگردان

 «  ایدن
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 آن باشد غیدر ؛یدراُفـــــــت ویبه دام د   /!«  غی! درغیو مگو: »در ی  من تو مَگِر یبرا

بلند و   یبه شکل انسان با قامت   هیشب  یلیخ  ی موجود  س،یابل  طان، ی: شوی/ د  فی: افسوس، حغینکن / در  هی: گر یمگر :یزبان قلمرو

 هولناک  

 طان« یخوردن از ش  بیاز »فر  هیافتاده: کنا وی/ به دام د  غ«ی»درۀتکرار واژ :یادب قلمرو

و   یشو  طانیش  های  وسوسه  ر یکه اس  ینکن و افسوس و حسرت نخور: زمان   ی و زار  ه یمن گر  ی من، برا یخاکسپارهنگام   :یبازگردان 

 های از وسوسه  زیاز مرگ / پره  دنیاست / نترس  ی حتم  ای دهیمرگ، حق و پد  :امیپافسوس خوردن است. یجا   ، یبخور  بیاز او فر

 ی منیاهر

 گُمان باشد؟!  نای انسانتۀ چرا به دان  /کــــه نرست؟ نیکــــدام دانه فرورفت در زم

که   ای   دارد )هر دانه  یدیمصرع اوّل پرسش تأک /(ی: رست، بن مضارع: روی)بن ماض  دنییرو دییدانه : حبّه / نرُست: نرو :یزبان قلمرو

 (دییرو  ناً یقیفرو رفت،    نیدر زم 

 »دانه«  واژۀ   تکرار( /  به مشبّه، دانه: مشبّه:  تی)انسان  هی: تشب تیانسان  ۀدان :یادب قلمرو

 ؟ ی( ندارریانسان را بعد از مرگ )رستاخ  دنییرو  دی. پس چرا ام دروی  یم  ناًیقی   رود،  یفرو م   نیکه در زم   ای  هر دانه :یبازگردان 

 ی بمان  یچو مرد  یزندگان  نی از ا    /    ی زندگان  نیاز چن  میحک  یا   ر یبم  ارتباط معنایی:   پس از مرگ.  یاعتقاد به زندگ: پیام

 ر ییو اندک تغ صیالزّمان فروزانفر، با تلخ عیبد    ،یمحمّد، مشهور به مولو نیجالل الدّ یزندگان

 متن پژوهی کارگاه 

 قلمرو زبانی 

 است؟   یی»مرشد« در متن درس، به چه معنا  یواژه ( ۱

 استاد خ، یش ر، یراه عارفان، پ یراهنما

 .دیس یو بنو دیابیداشته باشد، از متن درس ب ییامال تیکه اهمّ یاضاف بیچهار ترک( ۲

 دشمن و...  یطعن و ناسازا -نامه یطرز اله -مشتاقان معرفت -عتیطالبان علوم شر -مجالس وعظ -رتیصاحب بص -دانیاصرار مر -مناسک حج
 .دیس یمثال مناسب بنو ،یتبع یها از نقش  کی کاربرد هر  یاکنون برا -۳

 . دیبخش  ری، عاقبت در دل شمس تأثهانامه و  هاکیپ نیا: معطوف

 مبعوث شد. یامبریبه مقام پ یدر سن چهل سالگ  خدا امبریپ نیآخرحضرت محمد، : بدل

 .بیسآوردم،  بیس: تکرار
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 قلمرو ادبی 

 .دیابی از متن درس ب یانمونه  ر،یز ی هیکاربرد هر آرا یبرا -۱

 مبتال کن تکرار مصوّت »ـِ«ترک منِ خرابِ شبگردِ : یی* واج آرا

 نیریش یهابهانه -جواب تلخ  -گرم یهاغزل:  یزی* حس آم

 قت یشمس حق -دانه انسان  -آفتاب عشق -عمر دی خورش: هی* تشب

 .دیسیخود را بنو لی است؟ دل یادب یهیگر کاربرد کدام آرا انیب ر،ی ز یبخش مشخّص شده در سروده -۲

 «یکدکن  یعیمحمّدرضا شف »«تنها مرا رها کن ن،ی/ »رو سر بنه به بال ،ی/ ور مرد خواب و خفت ادیزمان را با من بخوان به فر یداریب
 استفاده کرده است. نیتضم یهیاز آرا اورد، یرا در کالمش ب یسخن کس ایمصرع  ت، یب ناًیع یاسندهی نو ای. هرگاه شاعر ن«ی»تضم یهیآرا

 قلمرو فکری 

 . دیده حیتوض یمولو یآن با زندگ وندیو »مراد« و پ ر« یاصطالحات »پ یدرباره -۱
»انسان کامل« است   کی خود دارد. او مصداق  روانیپ یکننده برا  ییو راهنما گرتیاست که نقش هدا یو مراد« کس ریعارفان »پ نیو همچن هیاصطالح صوف در

عطّار که  ری الطآنان هموار سازد؛ همچون داستان منطق یرا برا روسلوکیو خم س چیپرپ یهاخود را به سرمنزل مقصود برساند و راه دانیمر کندیکه تالش م

تازه  ییایا دنو ب بردیو سلوک م ریو او را به س ردی گ یو مراد است که دست موالنا را م ر ی»شمس« پ زیموالنا ن یپرندگان بود. در زندگ   ریسا رِی»هدهد« راهنما و پ

 .سازدی آشنا م

 و افسوس دانست؟ غیدر یهیما  دیرا با  یزیبا توجّه به متن درس، به اعتقاد موالنا، چه چ -۲
 تأسف دارد.  یرا خوردن جا طانیش بیو فر یگرفتار شو  یویدر دام تعلقات دن نکهیا

 . دیسیها را بنومشترک آن امی دارد؟ پ ییحافظ، ارتباط معنا  یسروده نیدرس، با ا تیکدام ب -۳

 به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم روم/  است یچو من خوش الحان یقفس نه سزا نیچن
 جمله که آن شهر ماست...  م، یهمان جا رو باز /میامَلَک بوده  اری م، یابه فلک بوده  ما

 موعود خود که بهشت است بازگردد.  نیو سرزم یبه همان وطن اصل دیتعلق ندارد و با ایدن  نیاشاره دارد که انسان به ا نیبه ا تیدو ب نیمشترک ا مفهوم

 است؟ یدگاهی گر چه د انی ب ر،یز تیب -۴

 گُمان باشد؟ نیانسانت ا یبه دانه  چرا/  که نرُست  نیدانه فرو رفت در زم کدام
 حساب ییبه معاد و باور به روز محشر و برپا اعتقاد

)ع( و حضرت هارون )ع( خطاب  یکه به حضرت موس می قرآن کر  اتیآ نیموالنا را با ا یمتن درس، خلق و خو یبر مبنا  -۵

 (۴۴و  ۴۳ ی  هیطه/ آ ی.ً.. . )سورهنا یِّ.)اذِهْبَا إلِىَ فرِعَوْنَ إِنَّه طَغىَ. فَقُولَا لَهُ قَوْالً لَّدیکن سهیاست، مقا 
 نرم.  یبا او سخن گفتن دییکرده است. پس سخن بگو انیکه همانا او طغ دیفرعون برو ی: به سوترجمه

با مخالفانش   ه، یآ نیمتناسب با ا قاًیدق زین یشود. مولو لیسخن بگو تا نسبت به تو متما میبا دشمنت هم نرم و مال  دیفرمایم امبرشیخداوند به پ ه، یآ نیا در

خلق، آنان را به راه راست   حُسنو  یو به نرم دادیدشمنان را هرگز جواب تلخ نم یکه طعن و ناسزا  یاهل صلح و سازش بود. طور ی. »در زندگ کردیبرخورد م

 .«آوردیم
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 چنان باش:.....                                                                                                                 گنج حکمت                                                                                     

 تاریخ ادبّیات  
 محمّدبن منوّر:* 

 است.  ریابوالخ  دیو از نوادگان ابوسع  یقرن ششم هجر ة سندی* نو

 د« یسع یاب خ یمقامات الش یف دی »اسرار التّوح: ی* نام اثر و

 ر یابوالخ  دیاثر: شرح احوال، اقوال و کرامات ابوسع ن یا ی* محتوا 

 است. یداستان ة ویاثر در سه جلد و به ش  ن ی* ا

 هجری  پنجم قرن آور : عارف نامریابوالخ دی* ابوسع

ما، او   خیش های تیمرا بنشانده بود تا از حکا یشیدرو ی( بود گفت: روززی)قدّس اهلل روحَهُ العز دیما، ابوسع خی]که[ خادم خاصّ ش میخواجه عبدالکر

 .نوشتم یم یزیرا چ

 م. برفت خواند، یتو را م خیکه ش امدیب یکس

 .نوشتم یم خیچند خواست، از آن ش تیحکا یشیگفتم: درو ؟کردی یکه چه کار م دی پرس خیش دم،یرس خیش شیپ چون

 کنند!  تیمباش، چنان باش که از تو حکا سنوی تی ! حکامیعبدالکر ایگفت  خیش

  ری:خداوند روح عز زالعزی  روحَهُ اهلل  قدّس /  زند می صدا خواند، می فرا: خواند ی/ م  یاختصاص ژه،یسرور، دولتمرد / خاص: و س،یخواجه: رئ قلمرو زبانی:

 ما« خی: بدل از »شدیابوسع  / او را پاک و مطهّر بگرداند / از آن: متعلّق به، مال که

الگو و اسوه   گران ید یکن تا برا یزندگ ای کنند: به گونه تینقل نکن / چنان باش که از تو حکا  تیحکا گرانیمباش: از د سنوی تیحکا بازگردانی :

 . سندیبنو ت یو از تو حکا یباش

 

 

 


