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《 عشق قتیحق در》(هفتم درس فاهیم)م  

یی بای ز به  شیگرا و یدوست جمال��  

《اند  کمال  طالب  ،  ی جسمان و ی روحان از  ،  موجودند  چه هر 》  

《نباشد  یلی م  جمال به  را  او که  ین ینب کس چیه》  

؟  ست یک  پرستد ی نم را  نکو  یرو که یکس/  بس  و  م ینما  نکو یرو پرستش  من  نه️✔  
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افتد   ینم  پا از  طلب  ی صحرا به من  غبار/   ییرو ی پر دنبال به  خاکم  ی ذرّه هر رود️✔  

 

  احسن  او که  است  عشق حسن /؟  گفتن  دیشا  چه  است  حسن طالب  ما  دل️✔

باشد  حسنا  

 

 
   رساند یم کمال و حسن به را انسان عشق��

 

   《 عشق ی واسطه به االّ  نشود؛  ممکن ُحسن به وصول》

 

(   معروف ،  مشهور)  روشناس  ،  نهیی آ/   شد  عشق اقبال  به حسن گاه  جلوه دل️✔

   است   سکندر از  جهان

 

   بمرد یو ید آن  و گشت  یلیجبرئ /  برد  یگو ، هم   شود عاشق  اگر وید️✔

 

یی با ی ز وسفی  هر د یآ  د یپد  عشق در/  صورت هر  ز است   پاک او  اگرچه  عشق نیا️✔  

 

  تاب  و چیپ  زلف چون را  هرکه ،  جان رگ در /  را  ُحسن م یحر زد بردر حلقه  تواند  یم️✔

 است 

 

   ستین عشق ی ستهیشا یهرکس��

 

   《 د یننما یرو ده یهرد به  و نکند   ماوا ییجا  همه  به  و ندهد  راه خود به را  یهرکس 》

 

   راز محرم ست ین نهی س هر  که زان  /دی نا فرو ی دل هر در عشق️✔

 

   نای ب ی  دهی د کند تو  جمال  ادراک   /نتواند  دنی د تو  یرو یبصر ی ب هر️✔

 

ست ین آسان   شدن تو  بزم صحبت  قیال /  شمع چون د یبا  سوخته  دل داغ  بر صبر️✔  
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   محبت بر عشق یبرتر��

   معرفت بر  محبت  یبرتر

   است عشق به دنی رس ی مقدمه محبت و  معرفت

《 است  محبت  از  تر خاص   عشق و خوانند عشق را  آن  رسد، ت یغا به  وچون محبت 》  

  همه  اما  باشد  معرفت   یمحبت  همه که  رایز است  معرفت  از  تر خاص  محبت  》

   《نباشد محبت   یمعرفت

   《 نسازد نردبان  ی  هیپا  دو محبت   و معرفت  از  تا  د یرس نتوان  عشق عالم  به 》

 

نبود   را دهیرس  جز ی عاشق/  نُبود  را  دهی آفر چیه  ، عشق️✔  

 

کنند  آشنا  با معامله نظر اهل /   عشق د یزی  َمن در که  مباش معرفت   یب️✔  

 

 

عشق راه در یجانباز و خود ترک��  
 

  و بکند  خود ترک  و نباشد  خود  با که شود مسلم  را  یکس نهادن  قدم  عشق در 》

   《کند عشق ثار یا  خودرا

 

  سامان در عشق به  بودن جان  با /  ست ین  جان  کش  نهد   قدم یکس عشق در》

   《 ست ین

 

   بگو  قم یال که  اگر یی تو چون  یبرا  حال/  گذاشتم  ره اول  ، داشتم  آنچه هر  که من️✔

 

   زمان  کی جانان  ز ی ابی خبر ی ک/  جان و جسم  از خبر  یب  ینگرد  تا️✔

 

   ش یخو  آنِ   باخت   در که بماند  یکس  با او/  نبرد را  شاه  آن  مر عشق بساط  بر  کس️✔

 

کرد د یبا لقب  وانه ی د دلیب  را  شی خو/  باخت   دی با  بتان عشق در همه  دانش  و دل️✔  

 

 

است عشق به  عاشق اتی ح��  
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ی م عشق از  اتی ح!کند؟  یزندگان  چگونه  عشق یب. است  عشق  از عاشق  وجود 》

   《 ابی  یم  عشق ی ب ممات و شناس 

ما دوام  عالم  ی  دهیجر بر  است   ثبت /  عشق به  شد زنده دلش که آن  ردینم هرگز️✔  

   است   عشق یجاودان  ات یح که  یعنی/  خضر افت ی  بقا  او  کز بَود عشق آن️✔

   مانم  جاودان  که  تا شدم زنده عشق به/   مانم   جهان در که بجستم   پاره مرگ  به️✔

تمام دلم  کار ینباش   اگر  یعنی/؟ است  نام   چه ، یستین  جز را ستن یز عشق یب️✔

   است 

نیتلق  زاهدان با گو و گفت /  است  افسرده کرشی پ در خون  ست ین عاشق  هرکه️✔

است  مرده خون  

یرکیز و عقل بر یوانگید و عشق یبرتر��  

 افزون  ها عقل  همه بر  عشق ی وانگید  و ارزد  بهتر  جهان یرکیز از  عشق ی سودا 》

   《دیآ

ی م جا  سر  فرق بر  چرا را  سودا  داغ/  زعقل  باالتر ست ین  گر ی وانگید ی  رتبه ️✔

   دهند

ش یاند دور عقل  ،  آخر سر  بر زد پا پشت /   نمود  رانیو را  عقل  خانمان ،  آمد عشق️✔

   را

بند   در را عقل  ی وقت که آن  رفت /  یوانگید و  من پس   نیز بال عشقم  خسرو شد️✔

   ام  بوده فرمان

ی وانگید  اخضر بحر  ریگ لنگر ست ین  /کند گرفتارش  ی موج هر  که آن  است  عقل  بحر️✔  
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  آن یسخت و عشق یسوزندگ��

رسد که  جا هر.  ننهد  یگرید ، رخت  او جز ،  باشد  که هرجا  ،  است   آتش عشق 》

   《گرداند خود رنگ  به و سوزد

وجود آتش  در و ندارد قرار  آتش ی ب خورد، آتش  عشق از  قوت ، پروانه ! زیعز ی ا 》

   《 ندارد

سوخت   جمله ی باق  ، معشوق  جز هرچه/  فروخت  بر  چون کاو  شعله آن عشق️✔  

بود   یرونیب هرکه زدی گر تا /   بود ی خون و سرکش اول از عشق️✔  

   او ی اعضا  آتش چون  شد سرخ /او ی پا تا سر ز  آتش گرفت  چون️✔

آتش  به  را  خود زند  یم   چگونه/  خوش  ی  پروانه آن  که  آخر  نیبب️✔  

(   عشق بودن یجبر )  ستین یاری اخت عشق��  

تو  دی گو را  بنده و باشد  عاشق  بربنده آنگاه  خودکند،  عاشق را خود  ی  بنده او 》

《[ ینخواه چه  و یبخواه چه]   م یتوا معشوق  ما   و ،  ییما  محبّ   و عاشق  

اوست   از ار یاخت بود؟  ار یاخت چه  را ما/   اوست  قرار  یب  ، دل که  ماست  اری اخت  یب️✔  

   ی پا  اریاخت  او  دل از  نهاد رونیب/  کرد خانه  که هرکس  سر  در عشق یسودا️✔

   ست ین ی شمار تو  که  سان زان عشق/  ست ین  یاریاخت   معشوق و عشق️✔

   گرفته ناخدا   از ی کشت عنان  طوفان/  گرفته ما  دست  از  را  دل اری اخت عشق️✔
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کشد ی م ؟او روم ی م من  بصر،  یب  یا/   مرو او  کینزد  یبر ی م جورش  چو یسعد️✔

را  قالب  

(هفتم  درس  یپژوه متن کارگاه)  

عشق غم��  

《ییدای ش به دلم  برآرد سر/  عشقت  غم  کز است   آن  م یب 》  

   شد  همراه  سوزها با روزها /  شد گاهی ب روزها  ما غم  در️✔

من  آسمان  چشم   کند هیگر که  نیچن/   ل یس نیا  ،  غم  و درد کوه بکند  بن  و خیب ز️✔  

  عشق یری ناپذ ییرها/  عشق درد یریناپذ درمان��

دارم  که یدرد همه  با  عشقت  ز من/  دارد چاره قت یحق  در ینی ب که  را هرکس درد 》

《 رمیناگز  

شود  بتر  ،یینما  شتریب ی سع چند  هر /  آن  عالج  اندر که عشق درد ست یدرد️✔  

جست  توان ینم  یدار جان تا/  انی خوبرو کمند  ز  یسعد️✔  

   ریتدب   ؟ترک ست یچ  تو  ریتدب/  ی ماند  عشق ریاس  چو یسعد️✔

نبود   کران دم یبد کین  چو  را بحر  ن یو/  او عشق آشوب  از  رمیگ  کرانه گفتم ️✔  

  《 باران ستاره صبح 》(یشعرخوان)

معشوق لبخند و ییبای ز  فیتوص/  یبخش دیام  و یمهربان 🔰 
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《 باران ی جو چشم  در ،  ستاره  یداری ب/  باران ی ها بوسه در برگ  از تر  مهربان ی ا 》  

《 باران  ستاره صبح ،  گاهگاهت  لبخند/  ساحل  و صبح  وندیپ  نگاهت  ی  نهییآ 》  

خواهم  یم  اشاره  با ی ده اجازه اگر/  خواهم  ی م ستاره ،  نگاهت  آسمان   از ️✔  

مجنون   را فکّه  است  کرده تو  چشم  سپاه/   است   فتح ت یروا ،  نگاهت  که کن  نگاه️✔  

  یظاهر یخاموش و وصال طلب��

《 کوهساران سنگ از خت یبرانگ   ادهای فر/  جنونم  یخاموش ت یهوا در که  آ  باز 》  

م یخاموش  کهنه  شراب چون  ظاهر به گر /م یا  هنگامه صد  آشوب  انجمن  صد ی  فتنه️✔

   ما

ی رانیو به  رو شهر، نیا رود ی م  که  ایب /  آباد   کجا هر م یاقل   یحوال از  تو️✔  

اربی  جوش گرم ی م خم  چون  ما ی  نهیس /  ک یل ی خاموش ُمهر دلی ب اظهار  لب  بر️✔

   است 

یطوفان   است  ی آرامش  ، تو  اد ی که  ا یب /  عشق ی کشت گرفت  لنگر  تو  نام  کنار️✔  

در سربسته خم  چون  دل ته  از/   ما  م یخاموش ی  مانهیپ  لب  چون ظاهر به گر️✔

ما  م یجوش  

فرصت شمردن متیغن��  

《 شماران   یب  دادند کف از فرصت  نیکا/   زیمگر  برگ ه یسا  نیز!   یجار باری جو ی ا 》  

مکن باد بر  عمر و باش خوش یحال /  مکن  اد یبن گذشته  و نامده بر️✔  

نه  ای  برآرم  برم فرو که دم  نیکا/  ست ین  معلوم  که  باده  قدح پرکن️✔  
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به دست  رود یم  ،  ُملک  و دولت  نیکا/   دست  به  هست  نعمتت   که کنون  ابیدر️✔

  دست 

بهار دی آ  دگر تا ست ین ام یا  بر هیتک /  م یرو تماشا  به  تا زیخ است  بهار روز️✔  

را  روان آب  ، شمار فرصت  کنون/  ی آ فرود چشمم  ی چشمه بر  یدم️✔  

  ندارد امکان عشق از ییرها��

روزگاران  به ی حتّ  کرد  توان ینم رونیب /  گفتم  نشسته  یمهر  روزگاران به  یگفت 》

》  

   گرددکمند  تر  تنگ دنیکش کز /  یهم  ندانستم  کردم ی توسن️✔

  ننشست   باز م یزد که چندان /  ریتدب   آب عشقت  آتش بر️✔

نبود   کران دم یبد کین  چو  را بحر  ن یو/  او عشق آشوب  از  رمیگ  کرانه گفتم ️✔  

   داغ  به  بندگان نتوانند  ختنیگر/  ست ین ی رستگار د یام   تو عشق دست  ز️✔

ایدن یداریناپا ��  

《 ادگاران ی  گونه نیز را  ی زندگ وار ید /بستند نقش   و بودند ار یبس تو  و من  از  شی پ 》  

  ست ین  ش یب  یوار خنده گلستان ن یکا  /کند  یم  اشارت  و صبح رود یم️✔

باد  بر ینگر در تا که  خواجه یا  مشنو/   جهان  است  نهاده آب  بر که  ندیگو  که آن️✔

   است 

ادیبن  ی ب و موقع   یب  همه  اساسش که/  رباط  کهنه  ن یا  در بر مزن  انس ی  مهیخ️✔

 است 
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یمبو رهیخ  به ،  دارد زهر گلش /  ی مجو  را جهان   نیچند و ی جو گذر️✔  

ست ین  سزاوار سپردن  دل بدو/  ست ین  کردار چو  شی نما را  جهان️✔  

عشق  یماندگار و انسان یداریناپا ��  

باران و باد  آواز  ست  ی باق زمانه در تا /  مانَد   تو  و من  از بعد  ،  محبت   ی  نغمه نیو 》

》  

دوام ،  عالم  ی  دهی جر بر است   ثبت /  عشق  به شد  زنده  دلش  آنکه ردینم  هرگز ️✔

   ما

ماند  ادگار ی  دل آبله شکست  هرجا/  عشق  سواد الفت  ی واد خاک به  ما از️✔  


