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 عاشقان کوی در                                                                            هشتم درس 

ت شهرت او هب اوایل قرن هفتم ، رد شه « مولوی » یا « موالان » هب مشهور الّدین، جالل هب ملّقب محّمد،       طوالنی ااقمت« موالانی روم » یا « رومی » ر بلخ هب دنیا آمد. علّ
ا است، بوده قونیه شهر رد وی   .نبوده است آرام دلش آانن، یاد از و می داشته دوست را  همشهریانش و شمرده خراسان مردم از را  ودخ   همواره  الّدین جالل امّ
 از رنجش و مغول لشکر ششتار و رحمی اه بی از رهاس ستب ، از دانشمندان روزگار خود بود. هب« بهاء الّدین ولد » هب معروف خطیبی، سینح  محّمدبن الّدین، جالل پدر        

ام، این رد الّدین جالل .کرد اجرتمه  بلخ از انچار خوارزمشاه،  .گردید رهسپار ج،قصد ح  هب و گفت بدرود را  خویشان و بلخ خاندانش، شهر هک بود ساهل شش جنپ ایّ
ار، فریدالّدین شیخ با د،رسی  ابورنیش  هب چون ار، شیخ  .کرد مالاقت عطّ  پدرش هب و داد هدهي الدـسرخ  الّدین جالل هب را « ارکارانهم  « ابکـت  عطّ
گان رد آتش تو،  پسک این هک باشد زود» : گفت اءالّدینبه   «زند. عالم سوخت
گامی         را  جا همه ولد بهاء   تأثیک و فضل و تقوا  آوازة .ربد رک هب نواحی رد آن مّدتی و گردید رواهن شام طرف هب بازگشت، ربد، رد پایان هب را  حج کمناس ولد، بهاء   هک هن

شهریار  بدان و شد رواهن نیهقو هب او خواهش هب ولد بهاء    .گردید وی دیدار طالب یافت، آگاهـی او از مقامات كیقبا، د عالءالّدین روم، سلجوقی پادشاه و فراگرفت
 .ویپست

 :قلمرو زبانی

ملقب : لقب یافته ، معروف شدن به نامی که غیر از نام اصلی شخص باشد واین نام داللت بر ستایش ویا نکوهش آن شخص      

/   سوختگان : عارفان «زمانی که »است .  /    رنجش : آزرده خاطر شدن . /    بدرود گفت : خدا حافظی کرد ./   چون : در مفهوم 

 وعاشقان . واژۀ  وندی  است . /   مناسک : جمعِ مَنسَک، آیین های عبادی./   شهریار : پادشاه . اسم مرکب ) شهر = یار(

 نواحی بدان داشت، آزاد و آرام محیطی و رپور عالم بصیکت و احبـص و داان پادشاهی و بود ربکنار مغول سپاه اتز و اتخت از روم دیار هک جا آن از ولد بهاء          
 .می داشت گرامی را  او اندازه، بی نیز، سلطان و یادنتف هب او فراوانی ۀعالق ـسرزمین، آن ـمردم  .گزید هجرت

 مجالس پدر، شاگردان و مریدان اصکار هب محّمد الّدین ازدواج کرد. پس از رد گذشت بهاءالّدین ، جالل« گوره خاتون » با  پدر، فرمان هب سالگی هجده رد الّدین، جالل         
گام، آن رد الّدین گرفت؛ جالل عهده هب را  وعظ و ردس  .داشت سال چهار و بیست هن

 و می اندوخت دانش انحیه، آن رد سال ارچه  شیب از و شد دمشق عازم سپس و رپداخت موـلع تحصیل هب حلب رشه  رد مّدتی الّدین جالل این، از پس      
 .می آموخت معرفت

 علوم ردس هب مدرهس، رد پدر، شیوة هب روزه، همه و آمد باز قونیه نبود، هب شیب سال هفت آن، مجموع مّدت هک شام و حلب شهراهی رد ااقمت چندی از پس الّدین، جالل     
 .می شدند   حاضک او محضک رد شکغعت طالبان وـلعم و می رپداخت ارشاد و دینی
ام این رد        بودند، متّفق او زهد و تقوا  رب روزگار مردم و می ربدند بهره از حضورش بسیاری  پیکوان و شاگردان و می گذرانید تدریس شغل هب روزاه الّدین، جالل هک ایّ

 ربای او  .تبکزی بودند اهل هم وی خاندان و بود تبکزی مردم از شمس  .بود تبکزیی الّدین شمس او ـشد؛ نمایان رباربش حقیقت ، رد شمس   و عشق آفتاب انگهان
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می «  رپنده شمس  » را  او ، معنا عالم رد رپواز و جو و سست التّته و سـفر سیر دلیل هب  .ربد بهره فراوانی مشای از و کرد مسافرت بسیار معارف، و وـلعم شسب
 د.گفتن 

 خدا  مردان طلب رد همواره هک الّدین جالل موالان و بود حق مرد و عارفی کامل شمس، .شد وارد قونیه هب قمری هجری 242 سال اآلخر جمادی ششم و بیست الّدین، شمس      
 روی شمس هب رو، از این بود؛ وجویش سست رد سالها هک است مرشدی و رپی  همان او هک دانست و یافت او رد را  الهی لطف نشان اهیی از دید، را  شمس چون بود،
گاهن و اآشن  رب خاهن رد   و نشست تخلو و    صحبت هب   او  با و آورد  رد ش،خوـی  ادیاسـت  و مـلع مۀ ه  با الّدین جالل موالان  .کرد راه را  وعظ تدریس و و بست بی
ام این  .ششید طول روز چهل  ـحدود عارافهن، خلوت این گشت؛ نوآموز   و  زد زانو شمس خدمت بود؛ هشت ساهل و سی  دودا  ـح هک ایّ
 موالان رفتار تغییک از شاگردانش مانند زاهدان هم، و اعلم  و قونیه اـهل .ربد یاد از را  خود مریدان هک ـشد ـغرق شمس، معارف رد انچن  آن موالان      

 هیاهوی و مالمت هب بی توّجهی با میان، این رد جالل الّدین موالان  .می گشت فزون رت روز ره شمس، نستت هب آانن دشمنی  .رپداختند او رکزنش هب و شدند خشمگین
 .می کرد رکگرم عاشقاهن، گداز و رپسوز و گرم َغل اهی ـسرودن با را  مردم، خود

کاپو افتاد هب شمس طلب رد موالان  .کرد رتک را  قونیه شمس، انگزری ـمردم، غضـب و خشم گرفتن فزونی پی رد          .است رفته دمشق هب او هک یافت خبک رکانجام و ت
 .کرد رواهن شمس خدمت و هب ـسرود َغل و فرستاد پیغام و انهم چندین موالان

 فرزند و پذریفت را  عذرشان موالان  .آوردند موالان هب روی و ان شدندپشیم  خود، کردار   از بودند، دیده شمس غیتت رد را  او دلتنگی   و   ژپمردگی هک    مـه   موالان یاران      
 .کرد دمشق ۀروان شمس، هب طلب را با َغل زری ،« سلطان ولد » خود ، 

 :قلمرو زبانی

وعظ : پند واندرز /  عازم : رهسپار  /  اقامت : ساکن شدن /  باز آمد : برگشت /  طالبان : ج طالب ، خواهنده ، خواهان / محضر      

هب ،سیرت ، در مقابل شریعت : پیشگاه   /    تقوا : خدا ترسی ، دین داری /   شریعت : دین وآئین /  طریقت /  روش ،مسلک ،مذ

است /  ز هد : پارسایی ،پرهیز  /  متفق : با هم بودن ، یکی بودن ، هم نظر بودن  /   معارف : دانش ها ، شناخت ها   / مشایخ : 

زاهدان :   جمع شیخ  ، بزرگان /  مرشد : ارشاد کننده  /  پیر :  در این جا راهنما وهدایت کننده  / مرید  : طرفدار ، دوستدار /

 پارسایان وپرهیزگاران /   مالمت :  سرزنش /   خشم وغضب رابطه ترادف دارند /  تکاپو : جست وجو وتالش زیاد /   

 را    پا   گرزی   ِ     مصن  ،  آخر   آورید    من هب                  را   ما   یار   دبکشی  ،  انحرغـف     ای    ربوید
 : قلمرو زبانی

   گریز پا : فراری وگریزان . صفت بیانی. مرکب«  /  یار ودلبر » م نشینان ویاوران  . منادا  /  صنم : بُت . منظور حریفان : ه

 :قلمرو ادبی

 «یار » استعاره از « صنم » استعاره : 

 :          قلمرو فکری

 ای یاوران یار گریز پا را بار دیگر نزد من بیاورید. 
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 را  خوش لقا    خوب      هم خاهن، سوی دبک شی                        زّرین     اهن اهیبه    هب  ،  رینشی     رتاهن اهی هب
 :قلمرو زبانی

 شیرین : دارای وزن  وآهنگ خوش  ، زیبا وگوش نواز  /   موزون: دارای وزن   / خوب : زیبا روی /  خوش لقا : خوش چهره ، زیبا 

 :قلمرو ادبی

 « یار» استعاره از « مَه » ای شیرین   /   استعاره : حسّ آمیزی : ترانه ه

 :         قلمرو فکری

 با سخنان شیرین و ترانه های خوش آهنگ ، یار ما را به سوی خانه برگردانید. 

 ...را    شما   او   دیب    بفر ،  باشد   مکر   دهوـع همه                     بیایم   دگر    ِ    دَم  هک  گوید دهوـع    هب   او  اگر
 :قلمرو زبانی

 او : معشوق   /    دمِ دگر : لحظه ای دیگر   /   بیایم: می آیم   /   مکر: حیله ، فریب   /   بفریبد: می فریبد

 :          قلمرو ادبی

 «او  »تکرار واژه « / وعده و دم » و « مکر وفریب » تناسب بین « / د » واج آرایی: «  /  د » واج آرایی:  

 :قلمرو فکری

 تمام وعده های او فریب است و دارد شما را فریب می دهد. « لحظه ای دیگر می آیم.» اگر یار من به شما وعده بدهد و بگوید : 

 مالاقت و نشست اه دیگر، بار شمس، آمدن با .بازگشت قونیه هب بار دیگر و پذریفت را  موالان خواهش شمس، . بخشید تأثیک شمس، دل رد عاقبت انهم اه، و پیک اه این     
 .خواندند جادوگر   را    شمس و    دیواهن    را    موالان   و   آمدند   خشم هب  ردس،   مجالس    شدن تعطیل از مریدان دگربار،  .گردید موالان احوال ستب انقالب و شد پی ردپی او با موالان

 .رفت و ونشنند، ریخب  او از هک ربود جایی و نیاید  باز    رپغوغا شهر دیگر بدان هک کرد زعم و ربکند قونیه از دل انگزری مس،ش  ربخاستند، شمس آزار هب موالان یاران چون      
 ششته شمس هک دادند خبک گوهن این موالان هب شاگردان ، شمس غیتت از پس .نیست روشن هب ردسیی، آمده، او رک رب هچ این هک و شمس کار عاقبت   و رکانجام بعد، هب این از      

شّدت بی  از روز و شب  .گردید الآشفته ـح و بی قرار ار،بسی  سست و جوی از ـپس موالان  .نمی داد گواهی خبر ردسیی این رب شدل  ولی شد،
 .می رکود شعر و می کرد بی اتبی قراری،

کار و آزار.است دمشق رد شمس ظارها   هک شد خبک با موالان بسیار، جوی و سست از پس        .شود دمشق عازم خود، همدم و همدل یار طلب رد نیز او هک شد ستب مخالفان هم ان
  نمی یافت و می کرد جو و سست ربزن، و کوی ره از را  شمس قراری، بی و زاری  و هب افغان ویپسته دمشق، رد موالان

 از حقیقت، رد .رکگرفت از را  حق رفتمع  ااقنارشاد مشـت  و رتبیت و بازگشت قونیه هب نهمرااه اصکار با انچار شد، دانامی  شمس یافتن از موالان چون      
گام ( ات 246) سال  دوره این  هب نشک ی،لب چ  حسن الّدین حسام سپس و زرکوب الّدین صالح شیخ خود، زندیک یاران هّمت هب موالان (، 262ردگذشت ) سال  هن

ام یادگار بهتکین . بود مشغول الهی معارف  آاثر عالـی رتین از یکی هک است مثنوی گرانبهای کـتاب الّدین، رکودن حسام با وژيه هب یاران، این با موالان یهمدم  ایّ
منطق  »ایی یا  سن « الهی انمۀ » طرز  هب ابیکـت    نمود ردخواست موالان از الّدین امحس  هک می کنند روایت گوهن این باره، این رد  .است اسالم و اریان ادبی
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ی  ار  «    ر الطّ  امحس  دست   هب   و   آورد   رونبی  آغاز مثنوی، از  بیت    دههج    رب   بود    لمشتم  هک کاغذی خود دستار از ردنگ بی موالان . آرد نظم هب   عطّ
 داد. الّدین

 :قلمرو زبانی

درنگ : بدون معطلی  /   دستار : عمامه ، پارچه ای که  به  ایام : جمع یوم ، روزها  /  به نظم آوردن : سرودن ، به شعر نوشتن / بی

 دور سر پیچند   /  مشتمل : در برگیرنده وشامل شونده   / 

 حسام و می ـسرود مثنوی او ، و  می نشست وی رد اگشیپه الّدین امحس  شبها و بود مشغول مثنوی نظم هب و نمی گرفت آرام روز، و شب موالان پس، این از     
گاه هب    ات    نوشتن و  ، گفتن  شب اه   ربخی  .می خواند موالان رب و می نوشت ّدینال  و دیگران   چلبی و بود مشغول مثنوی نظم هب    موالان ،  عمر اواخر   ات     ظارها    .دمی ششی  صبح

 .می نودنتش
 هم    رآمد  ـس و   حقیقت اهل ۀ   ستود و سیکت، اخالق نظر از و داشت جّذاب سخت چشمانی و بود الرغ و اندام باریک    و    رهزرد چه  مردی موالان       

گانگی و صلح حالـت همین .بود سازش و صلح اهل زندگانی ، رد ششانیده، مطلق خیک و امکل و صلح طلبی و یکرنگی و عشق انجه   هب   را   خود و   بود خود   روزگاران  و با عشق  ی
 .می آورد راست راه هب را  آانن خلق،  حسن و   رنمی هب   و   نمی داد جواب تلخ رهگز را  دشمنان انرزای و طعن هک طوری  بخشید؛ عظیم تحّمل و ی ربدبار را  او حقیقت،

 موالان، از زری َغل  .کرده اند مالاقت و دیدار  وی     با    نفر دو   ره   ظارها   هک بودند   رعاقی  رالّدینفـخ  و دیسع  موالان، همروزگار و عارـفان و شاـعران از      
 :اختـس شخوـی  شیفتة را  سعدی

 :قلمرو زبانی

 طعن : سرزنش کردن ، کنایه زدن . /  شیفته : عاشق وحیران .  / 

 راست   هک        اتماـش ِ     زعم م،روـی یم  فلک هب ما                     راست  و   چپ از دمی رـس   عشق آواز سنـف  ره
 :مرو زبانی قل

 هر نفس : هر لحظه /   فلک : آسمان / عزم : قصد ، نیّت / تماشا : با هم راه رفتن  

 :قلمرو ادبی

 «   همه جا » کنایه از « چپ و راست» تشخیص: آواز عشق /   تضاد: چپ / راست  /  کنایه : « /  لحظه »  مجاز از « نفس » مجاز : 

 :قلمرو فکری

 دیگر طاقت دوری نداریم و به سوی ملکوت حرکت می کنیم هر که با ما می خواهد بیاید نیده می شود ؛ آواز دوست از همه جا ش

 ماست      شهر    آن   هک  ، جمله  ،  رویم    جا    انهم   باز                   بوده ایم     کلَم    یار   ،  بوده ایم    فلک   هب   ما
 :قلمرو زبانی

ر این جا بهشت ویا عالم معنا  ) اشاره به این دارد که انسان پیش از آفرینش جسمانی به صورت روح در عالم باال فلک : آسمان  ، د

 «        قید » حضور داشت ( /      ملک : فرشته جمع مالئک.   / جمله : همه ، 

 :قلمرو ادبی

 تلمیح : انّا هلل و انّا الیه راجعون ، کُل شیءٍ یَرجِعُ الی اصله    «  /     سرزمین » مجاز از « شهر » جناس: فلک ، ملک    /    مجاز : 

 :قلمرو فکری
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 جایگاه حقیقی ما عالم باال است ، ما یار و همنشین فرشتگان بوده ایم ؛ دوباره ، همه به جایگاه اصلی خود بازخواهیم گشت 

گان،ویپس  و انخویش  بود، شده سخت موالان اری بیم  هک آخر شب رد دگوین   بی    دَم   ره موالان، ،فرزند« ان ولد سلط  «بودند و  قرار و بی نگران اربسی  ت
 :رکود را  خود عمر َغل آخرین حال، آن رد موالان .رفت رون میبی   ااتق از باز و آمد می پدر  بالین هب  اتباهن

 کن       متتال    گردشب    خراب  من    رتک                  کن                 راه     مرا     ا، تنه   بالین    هب    بنه  ر رو ـس
 : قلمرو زبانی

 شبگرد : شب بیدار /  مبتال : گرفتار

 : قلمرو ادبی

 با خیال آسوده به فکر خود بودن/ایهام: خراب  الف( مست   ب(ویران و به هم ریخته/ سر به بالین نهادن : 

 :  قلمرو فکری

 تنها بگذار   که مست و شب بیدار و گرفتارم را ، مرا تو با خیال آسوده باش 

 دوا کن    را    ردد     کاین م ، پس من چگوهن گوـی                      اشدنب  دوا     را    کان  ر مردن رددی است غی 
 : قلمرو فکری

پس من چگونه بگویم که  است عاشقی درد آن و ندارد درمان که هست نیز دیگری درد نیست، آن برای ای چاره که مردن غیراز

 این درد عاشقی را درمان بکن ) در حالیکه درمان ندارد( 

 کن   ما   سوی  زعم    هک  کرد    مدست  اشارت  با                 عشق دیدم       کوی  رد    ری دوش ، پی    رد خواب 
 : قلمرو زبانی

 راده/ عزم : قصد ، ا دوش : دیشب   /  پیر: مرشد

 : قلمرو فکری

  که به سوی ما بیا. می کرد همرشد با دست به من اشارپیر و دیشب در خواب دیدم که 
 

گام ی،رـمق هجری 262 سال اآلخر    ادیجم    مپنج  ، شنبه یک روز عاقبت،         انجه    این   از   نیز    موالان خورشید رـمع اب،آفـت  رغوب هن
 نماز موالان رب و گریستند بسیار و کردند همدردی و شدند حاضک اری،سپ  اکو ـخ   موالان کرپی     تشییع رد   ،  زبرگ   و   درخ  از قونیه، اهل دکر سفر آخرت    انجه   هب

 .خواندند
 :قلمرو ادبی

 «  خورشید عمر» تشبیه اضافی : 

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

 باشد    انجه    این     رد د    مرا  هک مبک، انگم                                باشد     روان   من   اتبوت چو ،  مرگ   روز    هب
 :قلمرو زبانی

 «ان « + بن مضارع» رو » روان : وندی «   /     درد این جهانِ من » را : فک اضافه 

 :قلمرو ادبی

غمگین و ناراحت بودن   /  » کنایه از « درد این جهان داشتن» کنایه از مردن و تشییع کردن.   « روان بودن تابوت » کنایه : 

 مراعات نظیر: مرگ / تابوت /   
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 :قلمرو فکری

 هنگام مرگ که تابوتم را می برند ، گمان نکن که به خاطر ترک این جهان ناراحت و غمگین هستم.

 باشد      آن    ردغ    ،  ردافیی   دیو    دام   هب                    !    ردغ   !   ردغ     مگو   ،  و    مگرّی     من    ربای
 :قلمرو زبانی

 است / « تکرار » / دریغ دوم « شبه جمله » دریغ: افسوس «     /   گریستن » مگری : فعل نهی از مصدر 

 :قلمرو ادبی

 « / هوا و هوس» استعاره از « دیو » ار: دریغ    /  استعاره : /  تکر دیو،مراعات نظیر: دام 

 :قلمرو فکری

 برای من گریه نکن و نگو افسوس افسوس که رفت ، اگر در دام هوا های نفسانی گرفتار شوی ، جای افسوس دارد. 

 باشد؟      نما گ    این    انتانس  ۀ     دان    هب     چرا                                رنست   هک   زمین   رد   رفت  فرو   داهن    کدام
 :قلمرو زبانی

 « رُستن » نرست : از مصدر 

 :قلمرو ادبی

 « د » مراعات نظیر : دانه ، زمین ، رُستن  /  واج آرایی: «  /   انسان مانند دانه ای است که می روید  »تشبیه : دانۀ انسان 

 :قلمرو فکری

 رشد نکرد ؟ چرا نسبت به انسان این گمان رشد را نداری؟کدام دانه کاشته شد و 

 

 مولوی، هب ،مشهور محّمد جالاللّدین زندگانی
 تغییک اندک و تلخیص با فروزانفر، بدعي الّزمان  

 
 
 
 

 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی:

 در متن درس به چه معنایی است؟« مرشد » واژۀ  -1

 بک ، شسی هک راه راست را بنمایاند. رد این ردس رد معنی  راهنما ورهبک عارافن واهل تصوف هب کار رفته است .هدایت کننده ، ره « ارشاد» اسم افعل از 
 چهار ترکیب اضافی که اهمّیّت امالیی داشته باشند ، از متن درس بیابیید و بنویسید.  -2

 بصیکت احب ـص    –    اسک حجمن    -   ازعم تماـش     –ازم دمشق ـع
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می « نقش تَبَعی » اه ، واژه از نظر نقش دستوری ، پیروِ گروه اسمی پیش از خود است؛ به اینگونه نقش ها در اصطالح ، گ -3

 گوییم.

 نقش های تبعی

 تکرار                      معطوف                                                           بدل                                                        

 معطوف

واژه یا واژه هایی که بعد از حرف عطف 

می آید.« و »   

 بدل

واژه یا واژه های قبل از خود را توضیح 

 می دهد.

 تکرار

 یک نقش ، دوبار در جمله تکرار شود

 

 آمدند.   زهرامریم و 

 معطوف   

 ، آمد.    خواهر زهرامریم ، 

 بدل 

 .مریممریم آمد 

 تکرار     

 

 

 اکنون برای کاربرد هر یک از نقش های تبعی ، مثال بنویسید.   

 .    ردغ      ،   ردغ    مگو  و   مگری   من   ربای     ، از مقامات او آگاهی یافت. /   ادعالءالدین كیقب   اه سلجوقی روم ، ده گرفت.  /  پادـشربعه    را    وعظ      مجالس ردس و
 قلمرو ادبی

 برای کاربرد هر آرایۀ زیر ، نمونه ای از متن درس بیابید. -1

 ( «نقش نمای اضاهف»    رتک من خراب مسکین متتال کن    ا مرا راه کن /بالین ، تنه    هب   بنه    رو رکواج آرایی:           ) 

 (خود را با رکودن َغل اهی گرم رکگرم می کردحس آمیزی:       ) 

 (دیو نفس   ،  کوی عشق  )       تشبیه :        

 بخش مشخّص شده در سرودۀ زیر ، بیانگر کاربرد کدام آرایۀ ادبی است؟ دلیل خود را بنویسید. -2

 بیداری زمان را با من بخوان به فریاد

 ور مرد خواب و خفتی 

 شفیعی کدکنی                    «رو سر بنه به بالین ، تنها مرا رها کن» 

 است.  آورده     عینا     خود   شعر    اختنـس  ا زیب    ربای  را   مولوی    از   راعیارع مص تضمین ، ـش
 قلمرو فکری

 و پیوند آن با زندگی مولوی توضیح دهید.« مراد » و « پیر» در بارۀ اصطالح  -1

هب راه حق دعوت می کند . مولوی اگر هچ خود پیک و مراد بسیار شسان بوده است اما رد تمام طول زندگی خود هب مرشد و هدایت کننده ره نو سفر راه عشق است. او انسان کاملی است هک مریدان را      
 ، ویپندی متعالی می شود.  ایش تغییک می یابد و این ویپند دنبال انسانی بوده است هک نشاهن اهی الطاف الهی را خود داشته باشد او این نشاهن اه را رد شمس می بیند و رد پایان عمر معنای پیک رب 

 با توجه به متن درس ، به اعتقاد موالنا ، چه چیزی را  باید مایۀ دریغ و افسوس  دانست؟ -2

 ادن هب دام دیو نفس ردافـت 
 ( کدام بیت درس ،  با این سرودۀ حافظ ارتباط معنایی دارد؟ پیام مشترک این ابیات را بنویسید.3

 حافظ«         ش الحانی است      روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم چنین قفس نه سزای چون من خو» 

 بازگشت هب اصل                                ما هب فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم        باز همان جا رویم ، جمله ، هک آن شهر ماست.
 بیت زیر، بیانگر چه دیدگاهی است؟ -4
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 که نرُست       چرا به دانۀ انسانت این گُمان باشد؟               مولوی  کدام دانه فرو رفت در زمین

 نیست.     زندگی   پایان   مرگ  ،   مرگ   از   پس   مردگان   زنده شدن   ،   اخیزرسـت 
ع ( خطاب  ( بر مبنای متن درس ، خلق و خوی موالنا را با این آیات قرآن کریم که به حضرت موسی ) ع ( و حضرت هارون )5

 است ، مقایسه کنید.

 (43 -41اِذهَبا إِلی فِرعَونَ إِنَّهُ طَغَی . فَقُولَا لَهُ قَوالً لَّیِّناً.        ) طه / 

  خلق   و حسن  رنمی    با   و   نمی داد   تلخ   بجوا    رهگز   را  ان ار زیاد . طوری هک طعن و انرزای دشمن ار ربدبار و صبور بود و تحّملش بسی ل بسی رد زندگی اهل صلح و سازش بود هب همین دلی 
 ، آانن را هب راه راست می آورد.

6- .......................................................................................................................... 

 

 

 

 گنج حکمت 
 

 چنان باش ...

   بود  اندهبنش    مرا    ردوی ی   روزی   »   :  بود. گفت -ززی ِر الع    ِر روحَ  اهّلل دس ّق  –د دالکریم ، ] هک [ خادم خاّص شیخ ما،  ابوسعی  عب خواهج                   
کایت اهی شیخ   از   ات  « می نوشتم.   زی ما ، او را چی   ح

کایت    » م :گفـت « هچ کار می کردی ؟ :» هک   د رپسی    شیخ   ، دم رسی   م . چون شیپ شیخفـت رب« شیخ تو را می خواند.:» هک   امدشسی بی                  ردوی ی ح
 «م.، می نوشـت   شیخ  آن   از  د خواست ، چن 

کایت نویس مب یا عب :» شیخ گفت      کایت    تو  از   هک باش  ان اش ، چن د الکریم ! ح  «د! کنن  ح
 اسرارالتوحید، محمدبن منوّر                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




