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 **به نام یزدان پاک**                                            

 هفتم درس                                               

 عشق قتیحق در                                          

 

قرار   یعرفان  اتیادب طهیو در ح ییغنا اتیدر بخش ادب«عشق قتیدر حق»هفتم با عنوان درس:دانش افزایی

  .دارد

  ی،پست شویعقل اگر هست شو در                 ی،هست شویشو ستیدر عشق اگر ن

 « یکه سرمست شو یشو یگه اریهش                که از باده عشق نیبب یبوالعجب نیو

 /یالقضات همدان نیع/                                                                                              

 قهیحق یرساله ف»متن درس از  نیاول:یفارس اتیادب خیو شاعر عارف بزرگ تار سندهیمتن از دو نو دو

 یالقضات همدان نیع«داتیتمه »متن از نیدومو  (اشراق خیش) یسهرورد ییحی نیشهاب الد خیش«العشق

سهرورد  هیدر قر یشمس ۳۵۵در سال یسهرورد نیشهاب الد خیش:(۳۷۵-۳۵۵)یسهرورد نیشهاب الد خیش-1

در مراغه آموخت و در علوم  یاستاد فخر راز یلیج نیحکمت و اصول فقه را نزد مجدالد یو.آمد ایزنجان به دن

پس از  یو.افتیاز علوم اطالع  یاریبر بس یشیاند کیذهن و ن سرآمد شد و بقوت ذکا، وحدت یو فلسف یحکم

  خیاز مشا یاریپرداخت و از بس رانیآورد و به سفر در داخل ا یرو به عرفان و سلوک معنو التیاتمام تحص

مسائل، به خصوص احکام و مسائل مربوط به  انیدر ب شهیهم خیش.مجذوب آنان شد اریکرد و بس دنیتصوف د

او را مرتد خوانده  د،دنیاو شور هیعامه عل یقشر یاو بود که سرانجام فقها انیصراحت ب نیبود و هم باک یب نید

به قتل او  قیکه ملک ظاهر را تشو دیرس ییو عناد تا جا نهیک نیا.دانستند نیو سخنانش را خالف اصول د

کتاب  ۳۵در طول عمر کوتاه خود حدود  یسهرورد از.او را به قتل رساندند یسالگ ۵۷سرانجام در سن  و. کردند

پخته و  ینثر یشده و دارا نیاز نظر فصاحت و بالغت تحس یآثار او به طرز شگفت. مانده است ادگاریو رساله به 

 .شده است ینام گذار یروز سهروردران،یا یاسالم یجمهور میمرداد در تقو هشتم.است یقو

 حاتیالتلو،اتیلها ات،یعیو المطارحات،در منطق، طب المشارع:یاز آثار سهرورد یبرخ



 
 ، گروه دبیران ادبیات ایران ۷س،درفارسی دوازدهم ،در حقیقت عشق،سودای عشق

adabiyatjame/me.t://https11ادبیات جامع یازدهم و دوازدهم  کانال 

 
 

 

کتاب  نیا)در پنج مقاله  اتیبخش نخست،در سه مقاله در منطق،بخش دوم در اله؛بخش در دوحکمةاالشراق،

 ( دینما یروشن م یاو را بخوب یو مذهب و مسلک فلسف باشد یم یسهرورد فیتأل نیتر مهم

 

االصل  انهیاالهل م یهمدان یانجیم یبا نام کامل عبداهلل بن محمد بن عل یالقضات همدان نیع،یرانیا لسوفیف-2

 یها او به زبان. بود یرانیا هیشاعر، مفسر قرآن، محدث و فق سنده،ینو م،یحک(  انهیم ،یقمر هجری ۲۹2–۳2۳)

قرار داشته  گاهیجا نیالترحال در عرفان و تصوف در با نیداشت و در ع ییآشنا انهیم یو پهلو یعرب ،یفارس

 .است

حاسدان به قتل محکوم شد و  کیتحرسبب بی پروایی در بیان مسایل عرفانی و به به  یالقضات همدان نیع

از قتل خود به دست دشمنان و  اتیدر زمان ح یو ندیگو.ختندیبه دار آو یقمر ۳2۳سرانجام او را در سال 

ست که صفا متذکر شده ا اهلل حیمورد سروده است،اما ذب نیرا در ریز یآن باخبر بوده و رباع یاجرا یچگونگ

 .اند پس از مرگ او سروده، و بعدها به او نسبت داده یو دانیاز مر یکیرا  یرباع نیاحتماالً ا

 میا بها خواسته کم زیوان هم به سه چ    میا مرگ و شهادت از خدا خواسته ما

 میا خواسته ایما آتش و نفت و بور   میا کند که ما خواسته نیدوست چن گر

به  قیکشف الدقا یف قیالحقا زبدة/یبه فارس داتیتمه/حیلوا رساله:است ریبه شرح ز یهمدان القضات نیع فاتیتأل

 ..صورت گرفته است و نیتد یآن توسط دکتر مهد یاست که برگردان فارس یعرب
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 عشق ؛  قتیدر حق

    یسهرورو نیشهاب الدشیخ   "رساله فی العشق"متن اول از  -1

و هرچه موجودند،از .«کمال»یکیاست و  «جمال» یکیحُسن  یکه از جمله نام ها بدان:اول بند

 کینباشد؛پس چون ن یلیم جمال که او را به ینیکس نب چیو ه.کمال اند ،طالبیو جسمان یروحان

که -کوشند که خود را به حُسن رسانند و به حُسن یهمه طالب حُسن اند و در آن م ،یکن شهیاند

که وصول به حُسن ممکن نشود؛الّا به واسطهء عشق،  رایدن؛زیتوان رس یدشوار م-است همه مطلوب

 .دیننما یرو دهیبه هر د و مأوا نکند ییرا به خود راه ندهد و به همه جا یو عشق هرکس

 یزبان قلمرو

 کوین ،ییبایز:  جمال(/تیکماالت ذات احد-2است  یآنچه موافق امر اله-1: در عرفان)ییبای،زیخوب:حس

اوصاف لطف و رحمت -2از عاشق  یظهور کمال معشوق از جهت استغنا-1:در عرفان)،حسن صورتیصورت

به مراتب  لیکشف و شهود و وحدت وجود و ن یمرتبه باال:در عرفان)از نقصان یکامل بودن،دور:کمال/(یاله

 (اهلل یف یفنا یواال

و  یسادگ،جمالت یکوتاه نیچن هم،شود یم دهیمتن د نیدر ا یو البته اصطالحات عرفان یکلمات عرب یفراون

  :موجودند/ یمضارع اخبار:ینینب /رفعل ام:بدان/.متن است نیا یها یژگیاز و آن زبان،تکرار فعل و حذف یروان

 یرا:نباشد یلیاورا به جمال م/ یلفظ نهیبه قر «است »حذف فعل/تناسب :مالکجمال،/ یَند؛مخفف فعل اسناد

فعل :دنیتوان  رس یم/ یمضارع التزام:رسانند/دیق: کین/.که در اصل حرف اضافه است   لفع رییتغ  ای تیمالک
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 نیمتن جانش نیکه در ا یصفت نسب(یان+؛روحیان+جسم یوند:یو روحان یجسمان (/یوجه مصدر) یشخص ریغ

حرف اضافه :واسطه به/هم خانواده،تناسب:طالب،مطلوب/جمله معترضه:که مطلوب همه است/اسم  شده است

 ینام ها:یاضاف بیترک/دهیهرد،ییهمه جا،یکس،هرکس چیه هرچه،(:هسته+صفت مبهم):یوصف بیترک/رکبم

 ،طالب،وصول،ماوامطلوب:دارند ییامال تیکه اهم یکلمات/مطلوب همه/طالب حسن/طالب کمال/حسن

 یقلمرو ادب  

جمال،کمال :همسانجناس نا /دیندهد،نکند،ننما/وکمال جمال کلمات بر قرار است نیدرس  سجع ب نیا در

 یعشق هر کس:صیتشخ/رفتنیاز نپذ هیکنا:به خود راه ندهد/کند یدهد،جلوه نم ی؛رو نشان نمدیننما یرو:هیکنا/

 قعش،جمال،کمال،حسن :تکرار/ی،جسمانیروحان:تضاد.../را به خود راه ندهد و 

 یفکر قلمرو

که در جهان وجود  یزیچ هر .آن کمال  است گریجمال است و نام د«حسن»یاز نامها یکیآگاه باش که  :یمعن

 .به کمال هستند دنی،همه خواستار رسیو چه جسمان یو معنو یدارد چه روحان

خدا و هر )ی،همه طرفدار خوبیاگر درست فکر کن پس.و جمال نباشد ییبایوجود ندارد که طرفدار ز یکس چیه

که همه خواهان آن  یبه حسن و خوب دنیرس(هالبت)برسند و یهستند ودرتالشند که به خوب(آنچه مطلوب اوست

 یعشق هم به هر کس و.عشق ممکن است لهیتنها به وس  یبه خوب دنیچرا که رس.دشوار است اریهستند بس

 ستهیشا یو هر کس دیآ یبه وجود نم یدر وجود هر کس عشق.ردیپذ یرا نم یدهد  و هر کس یاجازه ورود نم

 .ستیعشق ن یتجل

 .به حسن است دنیاصل در رس نیو مهم تر،گام اول  عشق:مفهوم

 :ییقرابت معنا  

 شد و آتش به همه عالم زد دایپ عشق                        دم زد یازل پرتو حسنت ز تجل در         

 جمال و عاشق زارم کرد بنمود                      به ازل نظر چو در کارم کرد   حسنت         

 ستیصحبت بزم تو شدن آسان ن قیال                  چون شمع دیغ دل سوخته بابر دا صبر          

 توان گرفت یبه اتفاق جهان م یآر                     به اتفاق مالحت جهان گرفت  حسنت         

 را مانهیپ نیا ردیگ که بر لب دیبا یا یوحش   ستیظرف ن یعشق خوردن کار هر ب رطلز  یم        
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 طاووس قشنگ است به کرکس ندهندش پر       است به هر کس ندهندش  ی،دُر گرانمحبت        

که همه  رایوعشق خاص تر از محبّت است؛ز.رسد،آن را عشق خوانند تیچون به غا محبّت:دوم بند

که همه  رایو محبّت خاص تر از معرفت است؛ز.عشق نباشد یباشد امّا همه محبّت  محبّت یعشق

 .محبّت نباشد یمعرفت باشد امّا همه معرفت یمحبّت

  یقلمرو زبان 

مه؛صفت ه،یوصف بیترک:یهمه معرفت/ یهمه محبت/ یهمه عشق(/حرف ربط)که یوقت:چون/انی،پاتینها:تیغا

  نیدر ا یسه جزئ یاسناد یفراوان  جمله ها کاربرد/مفعول و مسن)یجمله چهار جزئ:آن را عشق خوانند/مبهم

 .دارد ییامال تی؛اهمتیغا/بند نیدر ا«است»فعل نیکلمات و همچن تکرار/بند

 یباد قلمرو

همه :موازنه/معرفت،محبت:سجع/اشد،نباشدب: یتضاد فعل/معرفت،محبت،عشق:تناسب/محبت،عشق،معرفت:رتکرا

 یمعرفت باشد،اما همه معرفت یهمه محبت:عکس و قلب/محبت نباشد یاما همه معرفت.معرفت باش یمحبت

 .محبت نباشد

  یقلمرو فکر 

در  یعشق مرحله خاص تر و برجسته تر از محبت است،چرا که هر عشق.مرحله محبت،عشق است نیآخر:یمعن

از  شناخت و معرفت  محبت.دیشود عشق نام یرا نم یاما هر نوع محبت دیآ یمحبت به شمار م ینوع قتیحق

 .ستیو محبت ن ی،همان مهربانیبر اساس شناخت است اما هر شناخت  یبرجسته تر است چرا که هر  مهربان

است که بر  ی،عشقیواقع عشق/شود یعشق،معرفت است،بدون معرفت عشق حاصل نم انیاساس و بن:مفهوم

عشق و محبت ، بر اساس وسعت  رهیدا وسعت/هوا وهوس ایاساس شناخت و محبت باشد نه بر اساس احساس و 

/ ورزد یتواند ادعا کند که نسبت به او عشق م یکه محبوب را بشناسد نم یکس/گردد یم نییمحبت تع رهیدا

شود و  یمعرفت،محبت حاصل م نیبرتر از/دارد یا ژهیو گاهیدر هفت مرحله عرفان،جا ژهیدر عرفان به و شناخت

 شود یمحبت،عشق حاصل م نیاز برتر

 :ییناعم قرابت

 "یکرمان یخواجو"            ریمودت نبود قابل تفس اتیکآ             رینگردد سخن عشق به تقر معلوم        
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 "یدهلو دلیب"            کرد  دیلقب با وانهید دلیرا ب شیخو     باخت دیو دانش همه در عشق بتان با دل 

 

 یکه باال-و به عالَمِ عشق ،عشقهیپا میُمحبّت و سه،یمعرفت است و دوم پا هیاوّل پا پس:سوم بند

 .نردبان نسازد  هیدو پا تتا از معرفت و محبّ دنینتوان رس-همه است

 یزبان قلمرو

معدود  ایهسته  یدر ابتدا یبیترت یصفت شمارش،یخی؛کاربرد دستور تارهیو سوم پا  هیاول،دوم پا هیپا:هیپا اول

 هیدو پا/یشخص ریفعل غ:دنینتوان رس/اول،دوم،سوم:تناسب/میس:شکل کهن سوم، به شکل نگارش/ذکر شده

گونه آزاد :نردبان(/هی،مضاف النیوابسته پس:نردبان/هسته:هیپا/یاصل یصفت شمارش:دو)،مفعولیگروه اسم:نردبان

همه  یکه باال/یمنف یمضارع التزام:نسازد/یلفظ نهیدر جمله دوم و سوم به قر"است"یحذف فعل اسناد/نردبام

 نردبان هیپا/ عالم عشق:یاضاف بیترک/جمله معترضه: است

 یادب قلمرو

 هیمضمر؛معرفت و محبت مثل پا هیتشب:نردبان نسازد هیاز معرفت و محبت دو پا تا//میاول،دوم ،س:ریالنظ مراعات

 دنیرس ریس ای یعرفان ریس اینردبان استعاره از مراحل سلوک :استعاره/هستند یو سلوک عرفان رینردبان س یها

صعود  نیا ییو مرحله نها هیپا نینردبان و عشق آخر نیا هیو محبت دو پا معرفت.به کمال که همان عشق است

 شق،محبت،معرفت،عهیپا:تکرار/است

  یفکر قلمرو

به  دنیرس.مرحله،عشق  نیو سوم دنیمرحله مهر ورز نیمرحله عشق،شناخت است و دوم نیپس، اول:یمعن

 دنیرس ینردبان برا هیدو مثلِ دو پا نیاست؛ا ریامکان پذ یعشق با کمک شناخت و مهربان یعنیمرحله  نیباالتر

 .به عشق هستند

بعد .ی،شناخت نسبت به محبوب است و کلمعرفت/است ازیبه عشق ، معرفت و محبت ن دنیرس یبرا: ممفهو

کمال قعش/.شود یبه عشق م لیو تبد گردد یشود  و سپس اخص م یبه محبت م لیشود و تبد یخاص م یکم

 .مطلوب محبت است

 : ییمعنا قرابت



 
 ، گروه دبیران ادبیات ایران ۷س،درفارسی دوازدهم ،در حقیقت عشق،سودای عشق

adabiyatjame/me.t://https11ادبیات جامع یازدهم و دوازدهم  کانال 

 
 

 

  وستمیرخش چون به مهر پ یدر هوا که         به دولت عشق نیبب رمیذره گر چه حق چو           

 از تمهیدات  عین القضات همدانی : متن دوم -2

 ثاریرا مسلّم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند و خود را ا یعشق قدم نهادن کس در:اول بند

 .هرجا که رسد،سوزد و به رنگ خود گرداند.ننهد یگریعشق، آتش است، جز او رخت، د.عشق کند

 یزبان قلمرو

او؛ /؛نهادیگرید:ننهد یگریجز او رخت،د/یمضارع اخبار: شود یم:شود مسلم/(حرف اضافه:را)یکس یبرا:را یکس 

 /یبرسد؛مضارع التزام:رسد(/فعل گذرا به مفعول) سوزاند :سوزد(/عشقر؛یمرجع ضموسته؛یپ یشخص ریضم)متمم

 .نفس است یهوا نی،من و متعلقاتش است که بزرگ تریخود در ادب عرفان:خود

 یقلمرو ادب 

 /سوزد وبه رنگ خودگرداند هر جا که رسد،/ننهد یگریجزاو،رخت د:صیتشخ/آتش است،عشق:هیتشب

با خود  /از عاشق شدن هیکنا:در عشق قدم نهادن/از اقامت کردن،ساکن شدن هیرخت نهادن کنا؛رخت ننهد:هیکنا

از  هیکنا:رنگ خود گرداند به/از رها کردن،رها کردن هیکنا:ترک کردن/یاز ترک تعلقات خودخواه هیکنا:نباشد

 شق،خودع:تکرار/شدن،متحد شدن،مانند خود کردن یکی

 یقلمرو فکر 

رود  رونیتواند قدم در راه عشق گذارد و عاشق شود که وجود خود  را فراموش کند و از خودش ب یم یکس:یمعن

که وجود داشته  ییدر هر جا.مانند آتش است  عشق.تواند  که وجود خودش را در راه عشق فدا کند  یم یکس

سوزاند و همرنگ خود  یرا م زهایچ هیشود بق یکه وارد م یچرا که  در هر دل.او وجود ندارد  ریغ یزیباشد چ

 .ساز یم

کند  یم یعشق ، انسان را از خود ته./ تش است عشق ،آ. یاست و ترک خودخواه دنیاز خود بر عشق: مفهوم 

 .دل کنده باشد  ییایاست که از تعلقات دن یکس یواقع عاشق/تا در ذات محبوب غرق کند

 ییقرابت معنا 

 باد  ستیآتش ندارد ن نیکه ا هر     باد  ستیو ن یبانگ نا نیاست ا آتش         
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 جمله سوخت یجز معشوق باق هرچه    آن شعله است کاو چون برفروخت  عشق       

 یدگر در بر ودود نه وان                             یقدم بر سر وجود نه کی         

 زیبرخ انیحافظ از م یخود حجاب خود تو     ستین لیحا چیعاشق و معشوق ه انیم      

 (یگانه، سعدمجالس پنج ) یخود را بر در بگذار و در آ ،یکه به ما رس یخواه اگر     

 یشتنیخو ینبود چاره مرا چاره ز ب  خود         یو من ییما  هیبربود ز من ما عشق       

 که منم دیایوجودش ز من آواز ن با            شتنمیخبر از خو یخبر دارم از او ب تا     

 در گل ماند، ماند یجا پا نیکه را چون سرو ا هر   عشق ریمشکل است از خاک دامنگ دنیکش پا  

 

   : دوم بند

 ستیجان بودن به عشق در سامان ن با     ستیقدم نهد کِش جان ن یعشق کس در

 یزبان قلمرو

 : ستیجان بودن به عشق در سامان ن با(/یاسناد ریفعل غ)وجود ندارد:ستین/؛ش،متمم(او را)شیکه برا:شکِ

 یفعل اسناد:ستین(/مسند)متمم:در سامان/نهاد:جان بودن در عشق با

 یادب قلمرو

 یدر عشق کس: هیاستعاره مکن/از عاشق شدن هیدر عشق قدم نهادن کنا:هیکنا/جان،سامان: هیقاف ست،ین: فیرد

از  هیبا جان بودن کنا/عشق:تکرار/توان در آن قدم گذارد یداند که م یم یریقدم نهد؛عشق را  چون راه و مس

 .و توجه به نفس یخودخواه

 یقلمرو فکر 

اگر خود و وحود خود در عشق مطرح باشد آن .ردیشود که وجود خودش را در نظر نگ یعاشق م یسک:یمعن

 .وجود ندارد انیم نیدر ا یو اصال عشق ستین یعشق واقع

 (تقابل خود و عشق) خود در راه عشق  ترک:مفهوم 
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 ییقرابت معنا 

 زمان  کیز جانان  یابیخبر  یک                 خبر از جسم و جان  یب ینگرد تا     

  امدیسوخته را جان شد و آواز ن کان                 اموزیمرغ سحر عشق ز پروانه ب یا     

 امدیباز ن یرا که خبر شد خبر کان                   خبرانند  یدر طلبش ب انیمدع نیا   

 پر خطر خواهد بود نیچن یکارها که       یرس اری یتا به کو یبگو شیترک خو به     

 

آن به خدا رسند، فرض باشد به  یفرض استو البد هرچه به واسطه  دنیخدا رس ز،بهیعز یا:بند سوم 

کار طالب آن .فرضِ راه آمد ،یمعن نیعشق،بنده را به خدا برساند؛پس عشق از بهر ا.طالبان کینزد

! کند؟ یونه زندگانعشق چگ یوجود عاشق از عشق است؛ ب.است که در خود جز جز عشق نطلبد

 .ابی یعشق م یشناس و مَمات ب یاز عشق م اتیح

 یزبان قلمرو

به :از بهرِ/،ناچارریناگز:البد/مرگ،مردن:ممات(/یسبک یژگیو)نزدِ:کیبه نزد/الزم،واجب:فرض

 (حرف اضافه)خاطرِ

فرض راه (/در فعل امر"ب" یبه جا"یم"کاربرد؛یخیدستور تار)؛امر مستمرابیبشناس،ب:ابی یشناس،م یم

 یب/حرف اضافه:از بهرِ(/متمم+ حرف اضافه )بدونِ عشق:عشق یب/یسبک یها یژگیاز و "شد" یبه جا "آمد":آمد

 "گ"در  شیافزا یواج ندیفرآ:یزندگان/یاستفهام انکار:کند؟ یعشق چگونه زندگان

  یقلمرو ادب 

: ییواج آرا/طالب ، نطلبد/ اشتقاق: عشق ، عاشق / سجع و تضاد:،مماتاتیح/عشق بنده را به خدا رساند:صیتشخ

 !کند؟ یعشق چگونه زندگان یوجود عاشق از عشق است؛ب

  یقلمرو فکر 

راه ،آنها را به  نیکه بتواند در ا یزی،هر چانینزد خداجو و.ابدیواجب است که انسان خدا را در! دوست یا:معنی

س عشق به پتواند بنده را به خدا برساند، یاست که م یا لهیوس عشق.خدا برساند،داشتنش الزم و واجب است
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چرا که .عشق باشد یخدا آن است که در وجود خود فقط در پ ندهیجو فهیوظ.جزء واجبات راه است لیدل نیهم

 و مرگ او وابسته به عشق یزندگ.ماند یاو بدون عشق زنده نم.عاشق بواسطه عشق است که وجود دارد

 .چون مرگ است شیبرا یعشق یاست و ب یو زندگ اتیح شیبرا عشق.است

/ بخش است ی،زندگعشق/و ممات عاشق در گرو عشق است اتیح/به خداست دنیرس لهیوس عشق:مفهوم

 .،عشق استاتیو ح یسرچشمه تمام هست

 :ییقرابت معنا 

 دیمن نماز کن یاو نمرده به فتوا بر           زنده به عشق  ستیحلقه ن نیکه در ا یآن کس هر

 و در او اثر نباشد ندیز عشق گو یسخن                   که با او یو چه آدم واریوجود نقش د چه  

 عشق مرده است  یصد جان بود ب گرش                      شد فسرده است  یکز عشق خال یکس  

 ستیکه عاشق نبود زنده ن زنده                                 است  یعشق عجب زندگ یزندگ

 نشیآفر ستادهیعشق است ا به                                         نشیاز راه ب یکن شهیاند رگ  

 ز تو من شاد جهانم،یشاه جهان صنما            یعشق چه نام نیتو در ا یکه کدام یچه پرس تو   

هر . دیعشق بر همه عقل ها افزون آ یوانگیجهان بهتر ارزد و د  یرکیعشق از ز یسودا:بند چهارم 

 .باشد ییرا یو ب یخود یب یعاشق.بود  یباشد ، و خود را نیو پرک نی، خودب ستیکه عاشق ن

 یزبان قلمرو

 متکبر و مغرور: یخودرا/ییدایشاق،ی،اشتیوانگی؛جنون و د یمجاز یدر معن.از اخالط چهار گانه:سودا

واو )مسند:ییرا یو ب یخود یب/تضاد:یرکیسودا و ز /ییرا یب،یخود یب،یعاشق/ ،عشقیوانگیسودا ،د:تناسب

 ،یرکیز:یکلمات وند(/ییآوا شیافزا) ییآوا ندیفرآ،یانجیگ صامت م:یوانگید(/معطوف به مسند:ییرا یعطف؛ب

مضارع ( ارزد یم:)ارزد/یخودران،یپرک ن،یخودب:کلمات مرکب/ییرا ی،ب یخود ی،ب یعقل ها،عاشق،یوانگیبهتر،د

) هر که :یوصف بیترک/عشق یوانگید/ عشق یسودا: یاضاف بیترک/یشود؛مضارع اخبار یمد؛یآ:دیافزون آ/یاخبار

 (هسته: صفت مبهم، که : هر

 یادب قلمرو
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: رارکت/ ی،خود رانیخودب/ ییرا ی،بیخود ی،بیعاشق:ریمراعات النظ/،عقلیوانگید/ یرکیسودا،ز( :طباق)  تضاد

 عشق ،عاشق:اشتقاق/،عاشقعشق :جناس/عشق،عاشق

 یقلمرو فکر 

عشق باالتر از هر عقل و  یوانگید.در جهان است  یور شهیعشق با ارزشتر از هر اند و شیدایی  جنون:یمعن 

 . خود بودن است یو ب دنیاز خود بر یاما عاشق.توز است  نهیکه عاشق نباشد ،مغرور و ک یکس.است یا شهیاند

 جهان،عشق است  تیواقع تنها/است اتیگوهر ح نیباارزش تر عشق/عشق بر عقل حیترج:مفهوم

 :ییقرابت معنا 

 ز پندارها   ییتوده ها مگر                 اریدارد جهان جز دل و مهر  چه      

 ز کشتگان آواز دیاین بر                         کشتگان معشوقند  عاشقان     

 عشق یباال قیندوخت ال ییقبا چیه         زد هیبخ یعقل گرچه بس اطیخ  خاطر     

 ناستیس یکار بوعل یعاقل                       ناستیعشق ناب یدر کو عقل    

 سرگردانند رهیدا نیداند که در ا عشق                 ینقطه پرگار وجودند ول عاقالن     

 

 است ییبادا که عشق خوش سودا عاشق            است ییهرکجا  برنار،یعالم پ در: د پنجمنب 

 یقلمرو زبان 

 

 یودر مصرع دوم اسناد یاسناد ریدر مصراع اول فعل غ"است"فعل/ییفعل دعا:بادا/کهنه،یمیقد:ریپ/جوان:برنا

 بیترک)دیق؛ییهر جا:هر کجا/مقلوب یوصف بیترک:ییخوش سودا/در جمله دوم  مسند است ییخوش سودا/است

 (یوصف

 یقلمرو ادب 
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/ عاشق،عشق،سودا:ریمراعات النظ/عاشق،عشق:اشتقاق و جناس ناهمسان/،ش "ا "مصوت:ییواج آرا/،برناریپ:تضاد

 ،برنایعاشق

 یقلمرو فکر 

و  نیریعشق ش یوانگیباشد چرا که د یکه  جوان عاشق یکه وجود دارد،اله ی،هر جوانیمیقد یایدن نیا در:معنی

 .است یدوست داشتن

همان  یاست اما عقل کل یعقل معان ،یعقل جزئ: عارفان دگاهید/.آن نیریش یو سودا یبه عاشق هیتوص:مفهوم

 .عشق است

 :ییمعنا قرابت

 خوشتر چه کار است؟ یاز عاشق بگفت       از عشق کارت سخت زار است  بگفت     

 "یکمال خجند"       ستیتنگ ن بانیگل،قفس برعندل یهوا از    غم عشقت خوشم درمحنت آباد جهان با 

 ما یجمله علت ها بیطب یا            ما  یعشق خوش سودا یباش ا شاد   

 

آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد تا  یپروانه،قوت از عشق آتش خورد، بز،یعز یا:ششم بند

 انیچون به آتش رسد،خود را بر مند؛یآنگاه که آتش عشق او را چنان گرداند که همه جهان آتش ب

 .که عشق، همه خود آتش است رایز؟آتش،چرا ریآتش و غ انیکردن م یخود نداند فرق.زند

 یزبان قلمرو

مفعول و )آتش عشق،او را چنان گرداند(/مفعول و مسند)  یجمله چهار جزئ:ندیهمه جهان آتش ب/غذا:قوت

همه خود آتش  عشق/خود؛بدل/دیهمه؛ ق: عشق همه خود آتش است/آتش،پروانه:تناسب(/مسند

 (منادا)زیعز:زیعز یا/عشق آتش،آتش عشق:یاضاف بیترک/یخورد؛مضارع اخبار یم:خورد/خود؛بدل:است

 یادب قلمرو

:  ندیهمه جهان آتش ب/عشق به قوت هیپروانه قوت از عشق آتش خورد؛تشب:مضمر هیتشب/است  لیبند تمث نیا

روانه نماد عاشق  پ:نماد/عشق،آتش:تکرار(/مشبه :مشبه به عشق:آتش)آتش عشق: هیتشب/جهان  به آتش هیتشب
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قلب و :عشق،عشق آتش آتش/ندارد،نداند:جناس ناهمسان/پروانه،قوت از آتش عشق خورد:صیتشخ/و عارف یواقع

 پروانه،آتش:ریالنظ مراعات/عکس

 یفکر قلمرو

 یقائل م یخود وجود یبرا یبدون آتش آرام و قرار ندارد،و  زمان.پروانه به عشقِ آتش زنده است!دوست یا:یمعن

رسد  یبه آتش م یوقت.ندیب یآتش م لیشود که عشقش به آتش باعث شود که همه جهان را به شکل و شما

؟به خاطر چراندارد،  یآتش فرق ریآتش و غ شیبرا(رسد یم یگاهیبه مرحله و جا.)اندازد یآن م انیخود را در م

 .شده اند یکیوجودش و آتش  ایعشق به آتش تمام وجودش را گرفته و عشق و آتش  نکهیا

حوزه عشق  ندریقیمرحله حق ال.اتحاد عاشق و معشوق.اهلل یف یفنا.در عشق  فناشدن/عشق یریفراگ:مفهوم 

 .نماند یباق "من"شود که  یم یکیاست،پروانه با آتش  یادب یب "من گفتن"

 ییمعنا قرابت

  امدیسوخته را جان شد و آواز ن کان        اموزیشق ز پروانه بعمرغ سحر ؛ یا      

 امدیباز ن یرا که خبر شد خبر کان         خبرانند  یدر طلبش ب انیمدع نیا     

  ز کشتگان آواز  دیاین بر                     کشتگان معشوقند  عاشقان      

 گم کرد با او خوش به هم شتنیخو       در کش کرد با آتش به هم دست     

 او یاعضا یشد چون آتش سرخ       او  یگرفت آتش ز سر تا پا چون      

 

اذا  احب اهلل عبدا عشقه و عشق ":گفت-السالم هیعل-یرا گوش دار که مصطف ثیحد نیا:بند هفتم 

او بنده خود را " :گفت ".،و انا  عاشق لک ان اردت اولم تردیو محب یانت عاشق یعبد قولیف هیعل

 بیوحب  معشوق،و ما ییتو عاشق و محب ما:دیرا گوعاشق خود کند،آنگاه بر بنده عاشق باشد و بنده 

 "[یو چه نخواه یچه بخواه]میتوا

 یزبان قلمرو
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او بنده خود را /"به"یحرف اضافه است در معن "را "نوع حرف :راگوش دار ثیحد نیا/دوستدار،عاشق:محب

 هیعل/عاشق،معشوق:تناسب/عاشق،محب:تناسب وترادف/مفعول ومسند یجمله چهار جزئ: عاشق خود گرداند

 ب،یهم خانواده؛ حب:محب/ساز هیچه ؛حرف ربط همپا:یچه نخواه یچه بخواه/جمله معترضه:السالم

 (یمضارع اخبار)دیگو یم:دیگو./حرف اضافه است "به " یرا در معن)به بنده:بنده را/حب،محبوب

 یادب قلمرو

عاشق، / بیمحب ، حب:اشتقاق./عاشق، بنده: تکرار/.....اذا احب اهلل عبدا ": گفت _السالم  هیعل _ یمصطف:نیتضم

 ینخواه ،یبخواه(: یفعل) تضاد./ینخواه ،یبخواه./ معشوق

 یفکر قلمرو

را دوست داشته باشد او را  یاگر خداوند بنده ا: ندیفرما یالسالم گوش کن که م هیعل امبریپ ثیحد نیا به:معنی

و من عاشق و دوستدار توا،  ییتو عاشق و دوستدار ما! بنده من  یکه ا دیگو یکند پس به او م یعاشق خود م

 .یو چه نخواه یچه بخواه

 یعشق موهبت است و اکتساب نکهیاشاره دارد به ا. عاشق بندگانش است زیعاشق خداست و خدا ن انسان:مفهوم

 عشق/بود که خداوند به انسان داشت یانسان به خاطر عشق خلقت/توان اراده کرد و عاشق شد ی، نم ستین

 .بودن عشق یازل.است یاساس هست

 ییمعنا قرابت

 او به ما مشتاق بود                        میبه او محتاج بود ما                         معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد هیسا       

 راه که آن جا مکان توست افتیدل ن در                                  یکه در نظر آمد به دلبر یشاهد هر     

 فطرتم راثیز م دیموهبت رس نیا                       ارینه به کسب است و اخت یخور که عاشق یم      

 زدیبر خ یچه از مشت پر داستینه پ ور                                      عشق است بلند  یبلبل ز  هوادار نام    

 نرسد ییبه جا چارهیعاشق ب کوشش                                    یکه از جانب معشوق نباشد کشش ات    
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 یکارگاه متن پژوه                                             

 یزبان قلمرو

 .دیابیمناسب ب ییمشخص شده، معادل معنا یقسمت ها یاز متن درس برا -1

  "یعراق "                           ییدایشبر آرد دلم به  سر/آن است کز غم عشقت  میب 

 ییسودا: ییدایش

 

      رمیاگزن که دارم یز عشقت با همه درد من/است یچاره ا قتیدر حق ینیهر کس را که ب درد

  "یبسطام یفروغ"                                                                                                   

 البد: ریناگز

 .دیسیو بنو دیابیرا  از متن درس ب  ییمهم امال یواژه ها -2

 یب ،یرکیفرض، ممات، سودا، ز ثار،یخاص تر، معرفت، مسلم، ا ت،یطالب، مطلوب، وصول، واسطه، ماوا، غا حسن،

 بیمحب، معشوق، حب ث،یقوت، حد ،ییرا

 .است یعشق ، آزاد(الف -۵

 یفعل اسناد+ مسند+نهاد

 .پندارند یم وانهیعاشق را د یبرخ( ب

 فعل+مسند+مفعول+نهاد

 .گرداند ی،دل و جان را پاک م یقیعشق حق( پ

 فعل+مسند+مفعول+نهاد
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وجود  "مسند"شوند؛ یساخته م..( و دیاست، بود،شد،گشت،گرد)یکه با فعل اسناد ییجمله ها در

  "الف"دارد؛مانند جمله 

 زین "مسند"،در بردارنده  "مفعول"ساخت که عالوه بر  ییتوان جمله ها یاز فعل ها م یبرخ با

  "پ"و  "ب" یباشند؛مانند جمله ها

 "مفعول "یدرباره چگونگ.استقرار گرفته  "مسند "گاهیکه در جا "وانهید"واژه  "ب "جمله در

،  "پ"در جمله ."است وانهیعاشق،د":مییبگو میتوان یدهد؛در واقع م یم حیتوض "عاشق "یعنی

 یم گرید انیبه ب د،یافزا یم "دل و جان"یعنی "مفعول"را به  یتیفیک "پاک"واژه  یعنی "مسند"

  ".دل و جان،پاک است":توان گفت

با   ییتوان به جمله ها یرا م "ب"و  "ب" رینظ  ییجمله ها نیبنابرا

 .کرد لیتبد"فعل+مسند+نهاد"ساختار

 :گروه عبارتند از نیا یفعل ها عمده

 

 "نمودن،کردن،ساختن"آن ؛ مثل  یهم معن یو فعل ها "دنیگردان"

  "خواندن، گفتن، صدا کردن، صدا زدن "آن ؛ مثل  یهم معن یو فعل ها "دنینام  

 "ار آوردن، به حساب آوردنمبه ش "آن ؛ مثل یهم معن یو فعل ها "شمردن" 

  "افتنیدانستن،  دن،ید "آن؛ مثل  یهم معن یو فعل ها "پنداشتن" 

 یدر زبان فارس ییجمله ها نیرود، کاربرد چن یبه کار م "متمم" ای "مسند"از جمله ها  یبرخ در

 .گفتند یبه او دهقان فداکار م مردم: نمونه. اندک است

 .دیسیو بنو دیابیب ینمونه ا ریز یاز الگوها کیهر  یاز متن درس برا اکنون

 فعل+مسند+نهاد(الف

 .معرفت است ه،یپا اول/.عشق  خاص تر از محبت است     
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 فعل+مسند+مفعول+نهاد( ب

 .ندیجهان آتش ب همه/.آن را عشق خوانند

 یادب قلمرو

 .دیکن سهیو مقا یبررس ریرا در متن درس و سروده ز "پروانه  " نیکاربرد نماد -1

 زند خود را به آتش یم چگونه               آخر که آن پروانه خوش نیبب

 "عطار"                      پرزنان پروانه از دور دیآ درر             رسد پروانه را نو یاز شمع چو

 .است  "یعاشق واقع "نماد یدارد ، در متون عرفان ییکه به نور و روشنا یلیبه خاطر  تما "پروانه"  

شود که خود را در  یعشق خود باعث م نیا تیدر متن درس پروانه  به عشق آتش آرام و قرار ندارد و در نها 

گذارد و هر  ینم یاز خود برجا یسوزاند و اثر یکند و خود را م یم یکیآتش اندازد و وجودش را با وجود آتش 

مرحله عشق و کمال عشق است که عاشق و معشوق  نیآخر نیاست و اشود فقط آتش  یم دهیماند و د یآنچه م

 ..ماند یشوند و همه معشوق م یم یکی

 یا مرحله.کند یم انیپروانه عاشق را ب  ییدایشده و عشق و ش انیمفهوم از زبان عطار ب نیهم هم ریشعر ز در

و .مرحله عشق است تیباهلل که نهاء به بقا دنیرس یاهلل است برا یفءافکند؛ فنا یکه پروانه خودش را در آتش م

 .است یآتش همان محبوب واقع

 .دیابیاز متن درس ب ی،نمونه اریز یها هیاز آرا کیهر  یبرا -2

 (شدن ریامکان پذ،یاز عدم جلوه گر هیکنا:دیننما یرو دهیبه هر د:هیکنا

 . عشق،آتش است :تشبیه

  .دیننما یرو دهیو به هر د نکندماوا  ییهمه جاو به ندهد را به خود راه  یعشق هر کس    :سجع

 یفکر قلمرو

 داند؟ یبه عالم عشق را چه م یابی،شرط دست یسهرورد-1
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محبت،عشق حاصل  نیشود و از برتر یمعرفت ، محبت حاصل م نیاز برتر.داند یدرکسب  معرفت و محبت م

 .شود یم

 .دیسیبنو ریز یخود را از عبارت ها افتیدرک و در  -2

  دیعشق بر همه عقل ها افزون آ یوانگیجهان بهتر ارزد و د یرکیعشق از ز یسودا(الف

 .کند یعشق بر عقل اشاره م یعبارت ، به برتر نیدر ا        

 کیفرض است،و البد هر چه به واسطه آن به خدا رسند،فرض باشد به نزد دنیبه خدا رس!زیعز یا(ب

 .طالبان

 به آن  دنیرس یلزوم شناخت خدا و راه ها:

 .دیده حیبا متن درس توض ریز تیهر ب ییدرباره ارتباط معنا -۵

 ستیصحبت بزم تو شدن آسان ن  قیال      چون شمع  دیصبر بر داغ دل سوخته  با(الف

 "هوشنگ ابتهاج"                                                                                                                        

ماوا نکند و به  ییرا به خود راه ندهد و به همه جا یهر کس عشق/.داند یسوال، شرط تقرب را صبر کردن م تیب 

 .دیننما یرو دهیهر د

 بگو قمیاگر که ال ییچون تو یبرا حال                من که هر آنچه داشتم  اول ره گذاشتم (ب

 "یبهمن یمحمدعل"                                                                                                  

را مسلم  یعشق قدم نهادن کس در/.از خود گذشتن و ترک وجود شرط توجه محبوب است: سوال تیمفهوم ب 

 .عشق کند ثاریشود که با خود نباشد و ترک خود بکند و خود را ا

 کار دلم تمام است یاگر نباش یعنی             چه نام است؟ ،یستیرا جز  ن ستنیعشق ز یب(پ

 "یمنزو نیحس"                                                                                                       

از  اتیکند ح یعشق چگونه زندگان یعاشق از  عشق است،ب وجود/.است یعشق  اصل  زندگ: سوال تیمفهوم ب 

 .ابی یعشق م یشناس و ممات ب یعشق م
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 و تاب است چیرگ جان ، هر که را چون زلف ، پ در             حسن را  میتواند حلقه بر در زد حر یم(ت

توان  یو به حسن که مطلوب همه است دشوار م /.رسد یهر که طالب حسن است به آن م: سوال تیمفهوم ب

 .که  وصول به حسن ممکن نشود ؛ اال به واسطه عشق رای؛ ز دنیرس

 

 *پایان*                                                             

 1۵۹۷باسی ، استان گیالن ، فومن ، گروه دبیران ادبیات ایران ، زمان کارگاه شهریور بانو فاطمه ع :تهیه و تنظیم 
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