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 : شکر نعمت         کیدرس    
 معنی 1
 فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد.                                                                               2

 کند، بر روی زمین سبزه و گیاهان برویاند.   ها را پهن میجواب: به باد صبا امر فرموده همچون کسی که فرش
 ی روزی به خطای منکر نبُرد.         فاحش ندرد و وظیفهی ناموس بندگان به گناه پرده 3

 ها را با وجود خطاکار بودنشان قطع نمی کند. ریزد و روزی مقرر آنآبروی بندگان را با وجود گنهکاری آنان نمی 
  و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.                                                          4

 شود.ی خرمایی با توجه و عنایت خداوند به نخلی بلند تبدیل میجواب: هسته  
 منت خدای را عزّوجلّ که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.            5

شود و شکرگذاریش موجب جواب: سپاس مخصوص خداوندی است که اطاعت از فرامینش سبب نزدیکی به او می  

 گردد.نعمت می فراوانی
 .      ی تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشتهعصاره 6

ه ی خرمایی با توجه و عنایت خداوند باست و هستهای گشتهجواب: آب انگور به سبب قدرت خداوند شیرینی برگزیده  

 شود.نخلی بلند تبدیل می
 درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته.                                                      7

 های سبز پوشانده است.جواب: به عنوان لباس عید نوروز بر تن درختان پوششی از برگ  
                                   یکی از صاحب دالن سر به جیب مراقبت فرو برده بود.                        8

 جواب: یکی از عارفان در حالت تأمل و تفکر عارفانه فرورفته بود.   
 آید مفرح ذات               رود مُمّدِ حیات است. و چون بر میهر نفسی که فرو می 9

-ود موجب نشاط جان آدمی میششود و چون بازدم انجام میی زندگی میکشیم موجب ادامهجواب: هر نفسی که می  

 شود.
11 
 
 

        دایه ابر بهاری را فرموده تا بناتِ نبات در مهد زمین بپرورد.                                                                   

 خود پرورش دهد.ای دستور داده است تا گیاهان را بر روی زمین با باران جواب: به ابرهای بهاری چون دایه  
 ی اصحاب را. به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه 11

 ها برای دوستان هدیه بیاورم؛ جواب: در ذهنم بود چون به عرفان و معارف الهی رسیدم از آن
 ان مست کرد که دامنم از دست برفتگلم چن یبو 12

 خود شدم و همه چیز را فراموش کردم.بی خود بوی معارف الهی چنان مرا شیفته کرد که از

 ی جاللش به تقصیر عبادت معترف.عاکفان کعبه 13

 کنند.جواب: عابدان حقیقی درگاه خداوند به کوتاهی کردن در عبادت اعتراف می
 ی جمالش در بحر مکاشفت مستغرق شده بودند.واصفان حیله 14

 ی پی بردن به حقایق پروردگار فرورفته بودند.در اندیشه کنندگان زیبایی خداوندجواب: عرفان و وصف
 اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاده است. 15

 اند.های درختان پر از شکوفه شدهجواب: با آمدن فصل بهار شاخه
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 و تالشم. هیکنم و به سبب لطف و کرم تو در پو یتو رو م یتنها به سو   : می،همه از فضل تو پو میهمه درگاه تو جو 16
 و تالش هستم. هیبه سبب لطف و کرم تو در پو           :  میاز فضل تو پو همه 17
 شدن ها به دست توست ادی:   همة کم و ز ییتو فزا یهمه کمّ یتو بکاه یشیب همه 18

 اریدرس دوم: مست و هُش 

 معنی 

 .کنند مجازات را مست افراد هوشیار، مردم باید گفت« : را مست مردم، هشیار زند حد باید» : گفت

 . رویم می جا آن است، نزدیک حاکم خانه: گفت:  .«شویم جا آن سرای، را والی است نزدیک:»گفت

 مردم)فردی(دانا و آگاه باید انسان مست را مجازات شرعی کند )شالق بزند(گفت: باید حَد زند هشیار مردم مست را.   

  نیست : هموار ره ، نیست رفتن راه جرم:  گفت
 (اجتماع  نابه سامان  است اوضاع) است ناهموار ، راه نیست من رفتن را از گناه:گفت 
 !؟ نیست خمّار ی خانه در کجا از والی:  گفت   شویم آنجا سرای را والی است نزدیک:  گفت
 .نباشد میخانه در خود حاکم که معلوم کجا از:گفت مست. رویم می جا آن ، به است نزدیک شهر حاکم خانه: گفت مامور

 نیست بسیار و کم حرف ، گو بیهوده ای:  شدی       گفت خود بی چنین زان ، خوردی بسیار می:  گفت
 !قی نداردفر آن زیاد و کم و است حرام حرام، نادان کار ای: مست گفت .را از دست داده ای خوردی به این دلیل اختیارت شراب زیاد :گفت

 یدرس سوم: آزاد 
 معنی 
 است الحَزَن بیت که خانه آن کُنَش ویران زاشک                    آباد اجانب دست از شود کاو ای خانه 1

شاد و  گریکه آن وطن، د (کرد و تأسّف خورد هیبه حال آن وطن گر دیبا)کرد  رانیبا اشک و دیآباد شود، آن را با گانگانیاگر وطن به دست ب

 است  ماتمکدهنست بلکه  آباد
 است من چو هم قفس، گرفتار مرغ مَسلک               است وطن بهر همه این اسیر مرغ ةنال 2

 .است یزندان شاعِر نالة مانند به قفس در گرفتار ةپرند دنِیوطن است. روش نال یبرا  قفس در گرفتار مرغ ةنال

 است چمن طرف به که رفیقی به من از خبر           ببرد گر طلبم می سحر باد از همّت 3

 خواهم تا خبِر من گرفتار را به دوستان آزادم برساند و آنها را از حال من آگاه سازد. یم یاریاز باد سحر 
 بِدر آن جامه که ننگ تن و کم ازکفن است               کاو نشود غرقه به خون بهر وطن یجامه ا 4

 لباس آن، زیراکه انداخت دور و کرد پاره را آن باید نگردد، خون به غرقه وطن راه در اگر داریم تن بر که لباسی آن

 است کفن از تر ارزش وبی است رسوایی

 کرد که او اهرمن است نیقیملّت امروز                   میکرد مانیمُلک سل نیرا که در ا یکس آن 5

حاصل  نیقی رانیاکنون ملت ا م،یدانست یعادل م مانیو او را چون سل میرساند یکشور به پادشاه نیرا که در ا یآن کس

 بر تخت نشسته است. مانیسل یاست که به جا منیاهر (شاه یمحمدعل) یکرده اند که و

  نداشت قلم صاحب مردم که ملّتی هر                قلم از نامش فتد زمانه دفتر در 6

 .شود می فراموش روزگار و تاریخ طول در باشد نداشته اندیشمند که ملّتی هر

 نداشت جم جمشید که است فراغتی را ما            است تهی می و جام از من جام و جیب آنکه با 7

 نداشت. دیچون جمش یپادشاه یام که حت دهیرس یشیبه چنان آسا ،یندارم، اما به سبب وارستگ یبهره ا یاز امکانات زندگ نکهیبا ا

 دماوندیه :پنجم درس 

 معنی 
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 :   اورند کبود یکی به بنشین    معجر سپید آن بکش سر از 1

 بده نشان را خود شکوه و فرّ و بردار سرت روی از را(  برف) سپید روسری آن
 کمربند یکی میان به آهن ز                           خود کُله یکی سر به سیم از 2

 .ای بسته کمر به که است رنگ تیره کمربند مثل( ها صخره)کوه دامنه و است برف ات قله روی
 ( بده نشان را خود شکوه و فر. )بنشین قدرت تخت براورند :    کبود یکی به بنشین 3
 چند یک نموده درد ، ورم از   زمینی فسرده قلب تو 4

 . ای کرده ورم درد شدّت از که هستی زمین منجمد قلب تو دماوند ای
 ارغند شیر شرزه چو بخروش              گرزه اژدهای چو بگرای 5

 برآور خروش و بانگ وقهرآلود خشمگین شیر مانند و شو ور حمله زهرآلود( مار) اژدهای مانند
 دماوند ای گیتی گنبد ای      بند در پای سپید دیو ای 6

 آسمان ، بلند و استوار ایستاده ای ..... مانند و هستی گرفتار سفید دیو همانند که دماوند ای 

 
 دلبند چهر ، ابر به بنهفته     روی نبیندت بشر چشم تا 7

 چهره ات را در میان ابرها پنهان کرده ای تا انسانها چهره ات را نبینند
 پیوند کرده سعد اختر با      پیمان بسته سپهر شیر با 8

 نشین شده ای( هم  مشتری و خورشید پیوند بسته ای .) با  مشتری با شده و پیمان هم خورشید با
 کردند ضماد آن بر کافور          نشیند فرو ورم و درد تا 9

 .اند گذاشته آن روی برف )کافور( بر  از مرهمی ورم و کاهش درد برای
11 
 
 
 

 افکند پس ها قرن گردشِ از            روزگاری درشتِ مشتِ تو

 ی )به ما ارث رسیده ای(ا ماندهی که بر اثر گذشت روزگاران به جا یمردم زمانه هست نیدماوند تو مشت سنگ یا

 نامه یدرس ششم: ن 

 معنی 
 شود مى بیهوده و تباه روزگارش باشد، بهره بى عشق از هرکس         : شد دیر روزش است، روزی بی هر 1
  شد  همراه سوزها با روزها                           شد گاه بی روزها ما غَمِ در 2

 برد می پایان به دل سوز با را روزها و است غمگین عمری، عاشق 
 0 شد یار من با خود فهم حد در هرکسمن :           یار شد خود ظن از کسی هر 3

 
 کند می مجنون عشق های قصه.                       کند می پرخون راه حدیث نی 4

 نسخ –است رنج و درد سراسر که–مجنون چون عاشقانی عشق قصة از و کند می بیان را عشق خونین نی،داستان راه

 .  آورد می میان به
 منِ  اَسرار نجُست من درون از  من یار شد خودِ  ظنّ از هرکسی 5
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 .نیافت در مرا حال حقیقت اما  شد یار و همراه من با خود، توان و فهم حد در هرکسی
 نیست  دستور دید جان را کس لیک            نیست مستور زتن جان و زجان تن 6

 جان دیدن توانایی اما نیست پوشیده دیگری بر یک هیچ و دارد آگاهی جان از تن و کند می ادراک را تن جان گرچه

 .است نشده داده چشمی هیچ به
 اشتیاق درد شرح بگویم تا      فراق از شرحه شرحه خواهم سینه 7

 .باشد سوخته فراق داغ و از درد دلش و کرده ادراک را حق از دورى که خواهم مى اى شنونده اشتیاق، درد بیان براى
 درید ما های پرده هایش پرده         برید یاری از که هر حریف نی 8

 پرده است معرفت که جویاى کسى براى و کند مى فاش را او راز و است دیده هجران عاشق هر همدم نى، هاى نغمه

 .ببیند را حقیقى معشوق تا دارد برمى چشم مقابل از را ها حجاب و ها
 ؟ دید که مشتاقی و دمساز نی همچو     ؟ دید که تریاقی و زهری نی همچو 9

 دارد( بستگى افراد ظرفیّت وجودى )به هست نیز بخش درمان آفرینى، درد عین در. پادزهر هم و است زهر هم نى
11 
 
 
 
 

 شد دیر روزش است روزی بی هرکه       شد سیر آبش ز ماهی جز هرکه

 بهره بى عشق از هرکس. شود سیر نمى معرفت و عشق آبِ در خوردن غوطه از که است )عاشق( حق دریاى ماهىِ تنها

 .شود مى بیهوده و تباه روزگارش باشد،
 نیست گوش جز مشتری را زبان مر      نیست بی هوش جز هوش این محرم 11

 ادراک براى«  گوش» طور که همان است، محرم هوش( )بى عاشق تنها، کند؛ نمى درک کسى هر را عشق حقیقت

 .است مناسب ابزارى«  زبان» سخنانِ
  کند می شکایت ها جدایی از      کند می حکایت چون نی از بشنو 12

 ؟ دکن می شکایت و گله معشوقِ دوری از و گوید می سخن چگونه که کن گوش(  موالنا یا کامل انسان)  نی صدای به
 شدم حاالن خوش و بدحاالن جفت         شدم ناالن جمعیتی هر به من 13

 دکنُ حق، سوى به آنها سلوک و سیر کسانی که همة آن ها، چه با و دادم را سر حق به عشق نالة انسان ها همة برای من

 . شدم همراه اند حقّ که رهروانِ راهکسانی   چه و حاالن( است)بد
 باد نیست ، ندارد آتش این که هر/  باد نیست و نای بانگ این است آتش 14

  شود نابود تاس بهره ، بی عشق گداز و سوز این از که کسی هر امیدوارم. است عشق آتش باد و هوا نیست بلکه نی،  ةنال و بانگ این
 من دور نیست     لیک چشم و گوش را آن نور نیست ةسرّ من از نال 15

اسرار من در ناله های من نهفته است اما چشم و گوش ظاهری نمی توانند راز و حقیقت این ناله را دریابد . ) تنها با 

 چشم و گوش دل می توان آن را درک کرد . (
 .است خبر بى واصل عارفِ حال از نسپرده، عشق راه که آن:  خام هیچ پخته حال درنیابد 16
 عشق قتیدرس هفتم: در حق 
 را مسلّم شود که با خود نباشد یدر عشق قدم نهادن کس 1

 کسی می تواند عاشق شود که جسم و تعلقات را فراموش کند
 ننهد یگریعشق، آتش است، هرجا که باشد، جز او رخت، د 2
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 دهد  یکس اجازه اقامت نم چیو ه زیچ چیه عشق مانند آتش سوزنده است و هر جا که باشد جز خود به
 ستیبا جان بودن به عشق در سامان ن     ستیقدم نهد کِش جان ن یدر عشق کس 3

 توان هم باجانِ خود بود و هم عاشق بود. ی. نمدیکه ترک جان گو (عاشق باشد)عشق وارد شود  دانیتواند به م یم یکس
 طالبان کنزدی به باشد فرض رسند، خدا به آن ةفرض است و البد هرچه به واسط دنیبه خدا رس ز،یعز یا 4

راه  نیکند در ا کیکه بتواند انسان را به خدا نزد یزیواجب است و به ناچار در نزد عاشقان، هرچ دنیبه خدا رس زیعز یا

 واجب است.
 .  شناس یعشق م یشناس و ممات ب یاز عشق م اتیح 5

 سرچشمه می گیرد و بی عشق زندگی کردن مانند مرگ استزندگی با عشق 
 جهان بهتر ارزد یِرکیعشق  از ز یسودا 6

 بهتر است. یجهان نیا یاریو هوش یرکیعشق از ز یوانگید
   است  ییکه عشق خوش سودا بادا عاشق     است  ییهرکجا برنا ر،یدر عالم پ 7

تواند  یم ییکاال نیو بهتر نیباتریکنم که عاشق باشد؛ که عشق ز یاست، آرزو م ییکویو ن یجهان، هرجا جوان نیدر ا

 .دیخر دیبا ایدن باشد که از بازار
 سیتا پار زیدرس هشتم: از پار 
 روشن کرد ینیموسول روم را یچراغ امپراتور نیآخر 1

 ی آخرین امپراتور مستبد و قدرتمند روم بودنیموسول
 می خواندند بریت درو ةخط از کران فرات،ی کرانه ها  2

 ساکنان فرات از روم فرمان می بردند .
 زد یبه روم چشم داشت و از آن چشم م ییایروز دن کی 3

 (.دیترس یاز آن م)برد یاز آن فرمان میک روز مردم دنیا امیدشان روم بود و 
  اش نام نهادند  یملک که بغداد و ر نیا      فانیشده از خون ضع نیاست که رنگ یخاک 4

 راه از دست داده اند. نیجانشان را در ا بسیاری چارگانیب امدهیبه دست ن هوده،بیخوانند یم یکه آن را بغداد و ر نیسرزم نیا
 اش نام نهادند یخون دل شاهان که م     شد انیآمد و از تاک ع نیبا خاک عج 5

 ی )شراب( شدبه م لیتبد د،ییخونِ دل شاهان که با خاک سرشته شد و درخت انگور از آن رو

درخت انگور و  شده ختهیخونِ دل شاهان است که بر خاک ر قت،ی، در حقنامیده اند « می» آب مست کننده که آن را نیا

 ه استدییاز آن رو
 اش نام نهادند یو ن شیاز خو یتا شد ته     چوب یکی دیجفا بر سر و تن د غیصد ت 6

 ین خالستم را بر سر و جسم خود تحمل کرد و از درو ریشمش ارینبوده است بلکه بس یشد به راحت دهینام ین یاگر تکه چوب

 شد. یشد تا ن
 اش نام نهادند یمردادمه و گاه د         یما بود که گاه یو دم سرد یدلگرم 7

 ما دارد و ماهِ)امیدواری(  خود را از نفس گرم شیبوده که ماه مرداد، گرما و رشد و زا لیدل نیبه ا یمرداد و د نامگذاری

 گرفته است ما یدیو ناام أسیخود را از  یو افسردگ یسرد ،ید
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 اش نام نهادند یآن خضر که فرخنده پ     افتیمغان  ریاز نفس پ قیطر نییآ 8

 یافته است مغان  ریپ راه و رسم خداجویی را از همنشینی و دعای دندینام یپ خضر فرخنده که او را امبریخضر پ
 ییدرس دهم: فصل شکوفا 

 معنی 
 بهار من و تو یاز باغ، بو دیآ یامروز م        دوست، غم برگ و بار من و تو یاگر سوخت ا روزید 1

مشام  به یروزیبهار پ یامروز بو، هراسی نیست چون  برگ و بار من و تو را سوزاند روزیدوست، اگر غم ظلم و ستم، د یا

 رسد یم
 چشمان تار من و تو؟  دید یچه م ایاز شب آ ریغ      غم و درد  یسرد در کوچه ها آنجا در آن برزخ 2

را  زیچ چیغم و درد ما بود، چشمان من و تو جز ظلم و ستم ه ادآوریکه  ییدرآن کوچه ها، همچون برزخ  نِیدر آن سرزم

  نمی دید .
  دار من و تو  نهییدر دشت، آ دیامروز خورش      چمن داغ  کیدر غربت باغ من بودم و  روزید 3

در دشت طلوع کرده که همه  یروزیپ دیباغ خزان زده بودم و پر از داغ و حسرت بودم امّا امروز خورش یبیدر غر روزید

 حضور ما خواهد بود. یدار من و تو و تجلّ نهییآ وطن یجا
 در انتظار من و تو نجا،یاست ا باریصد جو      سمت باران ایو غربت، با من ب میغرق غبار 4

 ظر ماست.منت یاریبس بارانی. جومیکه خود را شست وشو ده میدار یبه باران ازین میپر از غربت و غبار باغ خزان زده هست
  بهار من و تو  نکیا میبا گل بخوان زیبرخ         ما  ییفصل فصل من و توست فصل شکوفا نیا 5

 دیآ یو تو م که بهار من میکن ییبا گل نغمه سرا زی. برخمیانتظار بهار بوده امن و توست که به  ییدوره،فصل شکوفا نیا
  من و تو  ادگاریدوست، گل  یماند ا یدر باغ م             میاگر جان سپرد زیبرخ ز،یسحرخ مینس نیا با 6

به  دوست، گل ی. استین یهراس میراه مبارزه مرد نیو همراه شو. اگر در ا (کن امیق) زیبرخ یسحرگاه مینس نیهمراه با ا

 و تو خواهد ماند. من از ادگاری
  قرار من و تو  یجا ا،یدر یروم سو یمن م                قرارم یتابم و ب یب دوارم،یرود ام چون 7

 میوندیبپ گریکدیرا دارم که به  ایبه در دنیرس دیام زیرا دارد من ن ایبه در دنیرس دیمانند رود که ام
 آن شب عزیزازدهم: یدرس  

 یمعن 
 در کار ریکردن و تأخ یکوتاه                                 :     دیرفت یطفره مو  دیآورد یبهانه م 1
 ی برای راز و نیاز بودخلوت یجا:                        خلوت کردن با خدا یراب بود یدنج یجا 2
 آمده بودند تنگ بهاز دست او   بچّه ها هم.               شده بودنددست آن ذلّه  بچّه ها هم که انگار از 3
 که بروم :                                 با خشم به من پرخاش کردید که بروم دیدوباره به من تشر زد 4

 از آتش اووشیدرس دوازدهم: گذر س 

 معنی 
 سبوی بر را سنگ زدن بباید گوی          و گفت کنی پیدا که خواهی چو 1

 یبپرداز (و سودابه اوشیس) شیو به آزما یریخطر را بپذ دیآشکار شود، با قتیحق یخواه یاگر م
 دل شاه را آزرده خواهد کرد. ی،بدگمان         :        گزند ابدی شهیدل شاه از اند 2
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 کران گریبه د یگشت شهیپراند       دختر شاه هاماوران  نیوز 3

 شاه شده است.  یموجب نگران (سودابه)دختر شاه هاماوران  گر،ید یو از سو
 گذشت دیرا ببا یکیبر آتش    گونه گشت نیز هر در سخن چون بد 4

خود از آتش  یگناه یاثبات ب یبرا دیبا (اوشیس ایسودابه )از آن دو  یکینشد، ناچار  دایو مقصّر پ دیرس نجایچون کار به ا

 عبور کند
 گزند دیایگناهان ن یکه بر ب     است سوگند چرخ بلند نیچن 5

 سوزاند یگناهان را نم یرقم زده است که آتش ب نیسرنوشت چن
 نه گردد مرا دل ، نه روشن روان     از هردوان  منیسرانجام گفت ا 6

 گرددی نم منیآسوده و ا شما نسبت بهمن  دل و روان
 به گفتن نشاند اووشیبا س یهم      خواند  شیجهاندار ، سودابه را پ 7

 روب هرو کرد. اوشیخود فراخواند و او را با س شیکاووس شاه، سودابه را پ
 سخن گشت خوار نیکه دوزخ مرا ز       اریشهر یگفت کا نیچن اووشیس 8

 تهمت آسان تر است نیا دنیمن از شن یرفتن به دوزخ و تحمل آتش آن برا ار،یشهر یگفت: که ا نیچن اوشیس
 تنگِ خوار است اگر، بگذرم ن،یاز      اگر کوه آتش بود بسپرم  9

 من آسان است. یآتش باشد، برا انیگذارم و اگر قرار بر عبور از م یپا م ریاز آتش در برابرم باشد ز یاگر کوه
11 
 
 
 

   یپ کنی ةز فرزند و سوداب    یشد جان کاووس ک شهیپر اند

 نژاد خود به شدت نگران شد کیفرزند و همسر نسبت به  اووسک  

 ار؟یاز آن پس که خواند مرا شهر        گر شود نابکار یکیدو  نیکز 11

 ؟دیگو یبه من پادشاه م یچه کس نیپس از ا گریدو گناهکار شناخته شود، د نیاز ا یکیاگر 

 اعتبارم را از دست می دهم( نخواهم داشت. رای پادشاه اقتیل گریاز آن پس من د) 
 لگس دل ةکنم چار میبشو        زشت کردار، دل نیهمان به کز 12

 .ابمیب یتلخ چاره ا دادیرو نیا ینجات دهم و برا یبدگمان نیبهتر است خود را از ا
 آرد از دشت، صد کاروان ونیه      به دستور فرمود تا ساروان 13

 اوردیخود فرمان داد تا صدکاروان شتر از دشت ب ریکاووس به وز
 شدند انیسراسر همه دشت بر 14

 و ناراحت بودند نیغمگ دشت در حاضر مردم ةهم
 )در مقابلش تعظیم کرد (به جا آورد میشد و رسم احترام و تعظ ادهیاز اسب پ:      فرود آمد از باره، بردش نماز 15
 نشد تنگ دل جنگِ آتش بساخت     بتاخت یرا به تند هیس اووشیس 16

 جنگ با آتش آماده کرد. یخود را برا ونبود  نیآتش راند؛ غمگ یرنگش را به سرعت به سو هایاسب س اوشیس
 سمن داشت اندر کنار یکه گفت       سوار یچنان آمد اسپ و قبا 17

 .گلها گذشته است انیآتش نگذشته، بلکه از م انیاو از م ییآنچنان سالم و پاک بود که گو اوشیاسب و لباس س
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 سپاه  ادهیسپهبد پ ادهیپ     فرود آمد از اسپ کاووس شاه  18

 شدند. ادهپی اسپ از احترام نشانة به او همراه سپاه ةکاووس شاه و هم 
 : خوان هشتمزدهمیدرس س 

 معنی 
 کرد:  می بیدادها دی سرمای سورت/   نیز شب آن ، گفتم می داشتم 1

      .بود زیاد بسیار ستم و ظلم شدت(  پهلوی ظلم از پر ةجامع)ظلمت آن در گفتم می داشتم
 .بود گم ، سنان و شمشیر زهرِ آبش چاهِ این بُنِ در 2

  ( بود ناپیدا  بود، سرنیزه و شمشیر زهر آن آب که چاهی عمق در) 
 پایید :  می و دوید می را رخش 3

 داشت( نظر زیر) بود مراقب و دید می را رخش 
 کرد :  می بیدادها دی سرمای سورت 4

 . بود زیاد بسیار( زمستان سرمای) ستم و ظلم( تیزی و تندی) شدت
 بود:  هشتم خان دهان و دام طعمة /خوان، اکنون هفت پهلوان 5

 . بود شده( مکر) چاه( شکار و خوراک)گرفتار و اسیر رستم اکنون
 است : نامرد و مرد وکین مهر عیار این 6

 . است ناجوانمرد و جوانمرد دشمنی و محبت سنجش ابراز شعر این 
 بود : خنجر مثل نگاهش/  بارید می ضجّه صدایش از نقال مرد 7

 کرد می نگاه تیز و تند و( داشت غمگینی بیان) بود پنهان غمی گو داستان مرد صدای در
   .بودند صمیمی همگی : . بود گرمی خونِ را همگنان 8
 . گوش سر تا پای/ مروارید برگرد صدف کردار به ، گردش بر گرد/ خاموش همگنان 9

 می  گوش وجود مامت با نقّال سخنان به و بودند، گرفته میان در را نقّال مرد بگیرد، میان در را مروارید که صدفی چون هم بودند، ساکت همه مردم
 . کردند

11 
 
 
 

 .بود گم ، سنان و شمشیر زهر آبش چاهِ این بُنِ در/  مند غیرت رخش با تهمتن اکنون آری
 . بود نیزه و رشمشی زهر آب، جای به آن در که چاهی. بود شده گرفتار چاه این ته در( رخش)خود مند غیرت اسب همراه تنومند رستم اکنون آری

گویی از تن حسّ و هوشش رفته بود و داشت می خوابید. /  او / از تن خود ــ بس بتر از رخش ــ /  بی خبر بود و نبودش  11

ــ ( بود  که بسیار بدتر از بدن رخش)اسبش ــرستم گویی تاب و توانش را از دست داده بود و در حال مرگ بود و از تن خوداعتنا با خویش : 

 به حال خود نداشتبی خبر بود و توجّهی 
 خند نمی زد() لب.شاید این اولین بار بود که رستم نخندید شد  :  گم او مروارید گنج کلید کان/ بود شاید بار نخستین این 12

 مرغیمرغ و س یدرس چهاردهم: س 

 معنی 
  شهریار از شهر هیچ خالی نیست 1

 و پادشاه باشد اریاز شهر یتواند خال ینم ی(کشور) یشهر چیه 
  بیش از این بی شاه بودن راه نیست.  2
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 بیش از این بدون شاه بودن طبق رسم و قاعده نیست) درست نیست( 
 ستیشاه بودن راه ن یب نیاز ا شیب        ست؟یما را شاه ن میچون بوَد کاقل 3

 .ستیشاه بودن، درست ن یروزگار، ب نیدر اندارد؟ما شاه سرزمین چگونه است که 
 ژرفِ ژرف ایزانکه ره دور است و در         ره را شگرف نیا دیبا یمرد ریش 4

 زیرا این راه ، راهی طوالنی و پر از خطر است  برای پیمودن این راه ، فردی شجاع و شگفت آور الزم است 
 زوال ردیگ یحسن او در هفته ا       گل اگر چه هست بس صاحب جمال 5

 زودگذر است اریبس ،ییبایاست امّا آن ز یمانند یب ییبایگل اگرچه صاحب ز
 ذرّه باز؟ کیتواند ماند از  یک         راز  دیهر که داند گفت با خورش 6

اه با تواند به درگ یکه م یهر کس) ندارد یتوجّه یمجاز یبه عشق ها گریهرکه بتواند با خداوند ارتباط برقرار کند د

حق باز  ارزش از وصول به یو ب زینا چ یها زیبه چ یتواند به سبب دلبستگ یعظمت حق برسد و با او همراز شود/ چگونه م

   (ماند؟
 صد تعب یهر زمان دیآ شتیپ          طلب  یبه واد ییچون فرو آ 7

 نی رو برو می شوی .  هر لحظه با رنج و سختی های فراوا  وقتی که به مرحله طلب برسی
 باختن در بایدت اینجا مِلک       انداختن بایدت اینجا مُلک 8

 .یرها کن یهرچه را در تصرّف توست، همگ دیبا زیو ن یبگذر یاز قدرت و پادشاه دیبا
 نه بدو ره ، نه شکیبایی از او     صد هزاران خلق سودایی از او 9

 نه  به او می توان رسید و نه می توان دوری از او را تحمّل کرد صدها هزار نفر در آرزوی رسیدن به او هستند 
11 
 
 
 

 دیکانجا رس یغرق آتش شد کس

  ردیگ یسراسر وجودش را عشق فرا م برسد یواد نیآنکه بتواند به ا

 شیصدر خو قتیدر حق ابدیباز       شیشود بر قدر خو نایب یکیهر  11

 برد یم یخود پ یشود و به آن مقام واال یخود آگاه م یواقع به قدر و ارزش یهرکس
 بر کنند بانیگر کیجمله سر از          در کنند ابانیب نیها چون ز یرو 12

 رسند یم یگانگیبگذرند، همه به وحدت و  (دیتوح) ابانیب نیاگر از ا
 تو د،یخورش کیز  ینیگم شده ب          تو د،یجاو یةصد هزاران سا 13

 به وجود آمده و گم شده اند دیخورش کیکه از  دید یصدهزاران موجود را خواه

 هستند دایوجود حق ، گم و ناپ دیکه به سبب خورش ینیب یرا م یدیجاو یها هیمرحله سا نیدر ا
 تمام مرغِ یس مرغ،یبود خود س     تمام  مرغِیس دندیرا د شیخو 14

بودند که به  یمرغ یهمان س قتیدرحق مرغ،یشدند و آن س یکامالً در وجود حضرت حق فان دند؛یتمام د مرغیخود را س

 بودند وستهیپ حق

 درس شانزدهم: کباب غاز 

 معنی 

 .کنی ازآن ها درست پذیرایی باید.    ییدرست جلوشان درآباید  1
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 را نقداً خط بکش و بگذار سماق بمکند یو مابق ریباال را وعده بگهای  رتبه همان تنها 2

 انند (بمبهره  یب بگشند .)انتظار  هودهیبو بگذار  ریبگ دهینادو بقیّه را  دعوت کنفقط کارمندان بلند پایه را  3

 افتد   یم ییپا نیچن شانیبار برا کیبدبخت ها سال آزگار   نیا 4

 آید. یم شیپ یفرصتبرای این بیچاره ها در تمام مدت سال یک بار چنین 

 کنند. یم یغاز بخورند و ساعت شمار کباب است صابون زده اند  که یشکم ها را مدّت 5

 هستندصبرانه منتظر  یبو   به خود وعده داده اند و دل خوش کرده اندمدتی است 

 عرضه بی و فقیر وناتوان و چیز جوانی بی.   دست و پا  یب آسمان جُل وی جوان 6

 :  به سر خودت بزن هست یهرگل 7

 گذاشته ای (خودت  به احترامی بگذاریهر ) .ه ایخودت کرد یبرا کنی یهر کار

 . دیایب زیم یاست که سر به مُهر رو نیحُسن کباب غاز به ا 8

 دیایب زیم یاست که دست نخورده رو نیکباب غاز به ا ارزش و زیبایی

 ی نیستسخت و دشوار اریکار بسکه نیست .  و شکستن گردن رستم کایکشف آمر 9

 .  یجکه چند مرده حالّ یخواهم امروز نشان بده یم 11

 (.آیی بر کار ةاز عهد یتوان یم ) یدار ییچه اندازه توانامی خواه مثابت کنی 

 ؟ زمیبه سرم بر یپس چه خاک:  دمیپرس صالیبا حال است 11

 شم؟یندیب یچه چاره اپرسیدم:   یدرماندگبا 

 مسرحال شد. آرام آرام  رفته سر دِماغ آمدمرفته  12

 بالمعارض شده است یمجلس آرا و و متکلمّ وحده دهینوک جمع را چ فه،یو بذله و لط یو شوخ یو حرّاف یدر خوش زبان 13

 مهمانی بود بیرق یبو تنها گویند و مجری   داد نمی زدن حرف ةاجاز گرانیبه دبا سخنان زیبا  و لطیفه گویی 

 انداخت نیمحترم را زم زبانیم یرو نیاز ا شیب ستین روا 14

 .رد کرد میزبان محترم را خواهشدرست نیست 

 بود ننهاده وجود عالم به قدم غازی هرگز گویی که کندند را کشکل چنان 15

 نشده بود. دهیآفرطوری غاز را خوردند که انگار هیچ وقت 

 مکرد، توبه معبرت گرفت:  را داغ کردم  پشت دستم 16

 عملکرد خودمان است ةجیرسد نت یهر آنچه به ما م :  از ماست که بر ماست 17

 یستقابل جبران ن گریز دست خارج شده و دا ی: کار گردد یباز نم که از شست رفته یریت 18

 دادننخود را از دست  یوردن: خونسردنیاخم به ابرو  19

 و تعجب کردنزده شدن  شگفت اریاز بس هیشاخ درآوردن: کنا 21

 باشد. )کار خوبت(ات یناز شستت باشد: مزد هنرمند 21

 .نکرد انتی. خنرا فراموش کرد مانی: عهد و پهیرا باختن: کنا مانیو ا نید 22

 چارهی: بدبخت و بهیخراب: کنا خانه 23
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 یلیاز محکم بودن س هی: کنادهیآب نکش یلیس 24

 رفتنیاز خطر را پذ هیزدن: کنا ایدل به در 25

 .دادنخود را از دست  ی: خونسرد انداختنیخود را از تک و تا ی سِر سوزن 26

 از ترس و وحشت و تعجّب هیآب به دهانم خشک شده بود : کنا 27

 شدن اریاخت یاز ب هیدامن از دست رفتن: کنا 28

 : حواسش جمع بود.هیحساب بود: کنا یسرش تو 29

 نکرد. یکار خوب نکهیاز ا هیخوش نخواند: کنا 31

 کردن یتا خرخره خوردن: پرخور 31

 )به نتیجه می رسد(.ردیگ می دارد ما ةماسد: نقش می دارد ماة توطئ 32

 داد. نمی زدن حرف ةاجاز گرانیکه به د نیاز ا هی: کنا دهینوک جمع را چ 33

کرد و  یاداره م ییزد و مجلس و جمع را به تنها یبالمعارض شده بود: تنها خودش حرف م یمتکلم وحده و مجلس آرا 34

 برد. یم شیپ

 از سرحال شدن هیسردماغ آمدن: کنا 35

 شود. یمشکل به دست خودت حل م نیگره فقط به دست خودت گشوده خواهد شد: ا نیا 36

 .آیی بر کار ةاز عهد یتوان یو م یدار ییچه اندازه توانا نکهیاز ا هی: کنایچندمرده حالّج 37

 دشوار اریاز انجام کار بس هیکردن: کنا دایسنگ پ ریاز ز 38

 شیاین 
 وان دل همه سوز یدل نهیدر آن س     ده آتش افروز  یا نهیس یاله 1

 کن که همه سوزوگداز عشق تو باشد.  تیبه من عنا یوجود، دل نیشعله ور از عشق عطا کن و در ا ی! به من وجودیاله

 عاشق کن. امرایمفهوم: خدا
 ستیاز آب و گل ن ریدل افسرده غ           ستیدل ن ستین یهر آن دل را که سوز 2

 هم البتّه ب هظاهر دل است و افسرده و افسرده و مرده است و دل ستیکه سوزوگداز عشق تو را نداشته باشد، دل ن یهر دل

 مرده است قتیدرحق
 درون درد و برون درد یدر و یدل               دردپرورد  یکرامت کن درون 3

 که ده قرار دلی درون، در این و سازد تر عاشق مرا و کند زیادتر مرا عشق درد لحظه هر که ببخش من به باطنی و درون

 .باشد عشق درد سراسر
 هد نیآتش یانیزبانم را ب           نه نیبر جب یدلم را داغ عشق 4

 ببخش تیو جذاب ییرایسوزوگداز عشق، گ منیخود قرار ده و زبانم را به  یشگیمرا عاشق هم
 گدایی دارم پرتوی لطفت ز        روشنایی فکرم راه ندارد 5

 برد. ینم ییراه به جا وندد،یانسان به خدا نپ ةشیاگر اند
 راز ةنیکجا فکر و کجا گنج             اگر لطف تو نبود پرتوانداز  6
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از حکمت  ییتواند به رازها یفکر ما نم گرید ،یشامل حال ما نشود و از نور خود دل ما را روشن نگرداناگر لطف تو 

 .ببرد یپ نشیآفر
 یچ    دگر ه د،یبا یمرا لطف تو م               چیدر پ چیپ دیام نیبه راه ا 7

 برم. انیتا آن را به پا ازمندمین تو تیراه سخت عشق، تنها به لطف و عنا نیدر ا 
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