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  الهام محمدي: تنظيم

  

  )87 - خارج از كشور  (تا بگويم شرح درد اشتياق/ شرحه از فراق  سينه خواهم شرحه) 1
  نفسي تا كند درد دلم را دوا هم/ پاي نهم در عدم بو كه به دست آورم   1
  وگر گويي كسي همدرد بايد/ حديث عشق جانان گفتني نيست   2
  كشد از روزگار هجرانش كه دل چه مي/ نفسي تا به شرح عرضه دهم  كجاست هم  3

  .)درد است شاعر به دنبال يافتن هم. (درد را درك مي كند هم درد سخن هم مفهوم
  

  )90 -زبان ( مشتاقي كه ديد؟همچو ني دمساز و /همچو ني زهري و ترياقي كه ديد) 2
  دل فداي او شد و جان نيز هم/ دردم از يار است و درمان نيز هم  1
  هم مرهم و هم جراحت دل/ اي درد و غم تو راحت دل  2

مرهم و )/ (ني زهر و ترياق باشد)/ (درد و درمان از يار باشد. (زمان داراي دو مفهوم متناقض باشد يك چيزي هم مفهوم
  )باشدجراحت 

  

  )86 - خارج از كشور ( بگو بسوز كه بر من به برگ كاهي نيست/ مانه گر بزند آتشم به خرمن عمر ز) 3
 تو بمان، اي آن كه چون تو پاك نيست/ روزها گر رفت، گو رو، باك نيست   1

  .گذر عمر و گذشت زمان مهم نيست مفهوم
  

  )87 - رياضي( »كُلّ شيء يرجِع الي اَصله«عبارت ) 4

  سير جان، پا در دل دريا نهاد/ سير جسم خشك، بر خشكي فتاد   1
 تن تو را در حبس آب و گل كشد/ دل تو را در كوي اهل دل كشد   2

  ها تن، زده اندر زمين چنگال/ ها  جان، گشاده سوي گردون بال  3
  .گردد هر چيزي به اصل خود باز مي  وممفه

  

  )94و  87  - هنر ( كند هاي عشق مجنون مي قصه/ كند  ني حديث راه پرخون مي) 5
  كه آواز تو جان مي آزمايد/ بگو اي ناي حال عاشقان را   1

  كه هر كه پاي در اين ره نهاد سر بنهاد/ بر آستان محبت قدم منه خواجو   2
  ي ني سخن گفتن از احواالت عشق و راه دشوار و پر درد آن به وسيله  مفهوم

  

  

  

  نامه ني: درس اول 
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  )93و  90انساني  - 87تجربي  - 87رياضي ( »پس سخن كوتاه بايد والسالم/ پخته هيچ خام درنيابد حال ) 6
  اي قصه به خاميهرگز نبرد سوخته/سعدي سخن يار نگويد بر اغيار  1
  كه مگو حال دل سوخته با خامي چند/ كش خويش  پير ميخانه چه خوش گفت به دردي  2
  سوخته داند كه چيست پختن سوداي خام/ ماست خبر از سوز  هر كه در آتش نرفت بي 3
 پخته داند كاين سخن با خام نيست/ تا نسوزد بر نيايد بوي عود   4
  چون باده ز خامي نبود جوش و خروشم/ هاست چو آتش  فرياد من از سوختگي  5
  وان را خبر از آتش ما نيست كه خام است/ دردا كه بپختيم در اين سوز نهاني   6
  خبر بود خام از عذاب سوختگان بي/ پختگان نتوان گفت سوز عشق  نيمبا   7
  كه به دل داغ تو را در عوض مرهم زد/ داند  ي عشق كسي مي سوخته حال دل  8
  كه باشد بر نظاره جنگ آسان/ مگر نشنيدي از گيتي شناسان   9

  .خبر است بيتواند عشق را درك نمايد و از آن  خبر از عشق نمي انسان بي  مفهوم
  

كشش انسان آگاه به سوي عالم معنا، به سوي پروردگار، به سوي كلّ و حقيقت آورد،  چه در اين ني آوازي پديد مي آن«) 7
ي حق  جذبهخيزد كه  و فرياد موالنا هنگامي از نيِ وجودش برمي نوازد اين ني عشق را پروردگار ميو در حقيقت  هستي است
 )84و انساني  93و  88تجربي  (» گذارد بر او اثر مي

  برد مرا پرواز دل به سوي خدا مي/ رسد  با بال شوق، ذره به خورشيد مي  1

  از توست خروش من، من نايم و تو نايي/ ي جوش من فروش من سرمايه اي باده  2
  هر ني كه به آن لعل شكربار رسيده / زند آتش به جهان از نفس گرم ! صائب  3

  .ي حق است انسان آگاه به سوي عالم معنا، به سوي پروردگار، به سوي كلّ و حقيقت هستي و تأثير جذبهكشش   مفهوم
  

  )88و هنر  88رياضي (رويم ما ز باالييم و باال مي/ رويم  ما ز درياييم و دريا مي ) 8
 تپد تا باز در دريا فتدمي/ماهي از دريا چو در صحرا فتد  1
  )زده شده(مر اين حديث مسلّم هم اين مثل مضروب /فرع و هست نزد خردبه اصل باز شود   2
  گمان به سوي كل باز شود جزو بي/ جزو جهان است شخص مردم روزي  3
  باز ما را سوي گردون بركشيد/ ما ز گردون سوي مادون آمديم  4

 بازگشت به سوي اصل خود مفهوم
  

  )92 - رياضي و تجربي (زبان را مشتري جز گوش  نيست  مر/ هوش نيست  محرم اين هوش جز بي ) 9
  اي آور كه گيرد در تو اكسيرممس تابيده/د نصيب از صحبت مرديسوز كم گير دل بي  1
  اي بايد كه بر لب گيرد اين پيمانه را وحشي/ ظرف نيست مي ز رطل عشق خوردن كار هر بي  2
 نخفته است دوشآن كس داند كه / از تو نپرسند درازي شب  3

  .الزم نسبت به آن موجود باشد و قابليت براي درك هر موضوعي بايد ظرفيت  مفهوم
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 )93 - زبان( اند از نفيرم مرد و زن ناليده/  اند كز نيستان تا مرا ببريده) 10
  هاي حزينش نهاد سنگ بنالد ز ناله/ اي كه نشسته  خدنگ عشق به هر فلب خسته  1

  خاطر سوز عشق ديگر به ي موجودات با يك همهنوا شدن  هم مفهوم
  

  )94 - خارج از كشور( بازجويد روزگار وصل خويش/ هركسي كاو دور ماند از اصل خويش ) 11

  رود كز راه ديده به دريا همي/ اي ز شبنم درياي عشق اوست  دل قطره  1
  .گردد هر چيزي به اصل خود باز مي  وممفه

  

  

  

 )86و  هنر88و انساني90رياضي( تعزّ من تشاء و تذلّ من تشاء)12
    يكي را به دريا به ماهي دهد/يكي را همي تاج شاهي دهد  1
  يكي را ز مه اندر آرد به چاه/يكي را ز ماهي رساند به ماه  2
  يكي را كند خوار و زار و نژند/يكي را دهد تاج و تخت بلند  3
 نتواند زمانه خوار كند/كردگار كرد عزيزآن را كه   4
 گليم شقاوت كي در برش/كاله سعادت يكي بر سرش  5
  يكي را به خاك اندر آرد ز تخت /يكي را به سر برنهد تاج بخت  6
  گروهي بر آتش برد ز آب نيل/گلستان كند آتشي بر خليل  7

  .كند بخواهد ذليل و خوار ميهر كه را بخواهد عزيز مي گرداند و هر كه را  معناي آيه
  ها قدرت خداوند در عزيز و خوار كردن انسان  مفهوم

  

  )85زبان ( ي تو سزاوار ثناييفضليتو نماينده/تو حكيمي تو عظيمي تو كريمي تو رحيمي)13
 ي كنمجودبلكه تا بر بندگان/من نكردم خلق تا سودي كنم 1

 خداوند و لطف بخشندگي مفهوم
  

  )92 - زبان (بنمود جمال و عاشق زارم كرد / حسنت به ازل نظر چو در كارم كرد  ) 14
  شود كند عشق زياد مي حسن چو جلوه مي/ لطف نهان به جلوه آر تا برود دلم ز كار   1
  توان انداخت كه يك دم از تو نظر نمي/ چه فتنه بود كه حسن تو در جهان انداخت   2
  نامزد عشق تو آمد جهان/ تا رقم حسن تو زد آسمان   3

  عشق تجلي حسن سرآغاز مفهوم
  

  

  

  

 مناجات و نيايش: درس دوم
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 بيانگر فضاي حكومتي ضحاك)15
  پراكنده شد نام ديوانگان / نهان گشت آيين فرزانگان  

  نهان راستي آشكارا گزند/ هنر خوار شد جادويي ارجمند 
   )85و  هنر  88و هنر  89زبان و رياضي ( سخن جز به رازز نيكي نبودي / شده بر بدي دست ديوان دراز

  دانش و آزادگي گشته حرام/ جهل و بي باكي شده فاش و حالل   1
  رادمردان بندگان را گشته رام/واژگونه كرده عالم پوستين 

  وز هر دو نام ماند چو سيمرغ و كيميا/ منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا   2
  وفا و گردون بي) فرومايه(زين عالم نبهره / هاي خلق  رسم است باژگونه همه گشته  3
  رسد با صد هزار غصه يكي نان نمي/ جهال در تنعم و ارباب فضل را   4
  رسد يك ذره غم به خاطر نادان نمي/ اش  دانا بمانده در غم تدبير روزي  5
  رسد نميجويد كليد و راه به دربان /جاهل به مسند اندر و عالم برون در   6
  است) آور تعجب(بسوخت ديده ز حيرت كه اين چه بوالعجبي / ي حسن  پري نهفته رخ و ديو در كرشمه 7

  واژگون بودن اوضاع مفهوم
  

 )89  - هنر (بيم كرد جهان را از او پاك بي/ ش سراسر به دو نيم كرد  به اره)16
  .بيان فرجام جمشيد به دست ضحاك است مفهوم

  

  

  

  )87رياضي  -  88خارج از كشور (كوشش بسيار نامد سودمند / عشق او باز اندر آوردم به بند ) 17
  كز همه زورآوران عشق تواناتر است/ كن  هم دلِ خسرو شكافت هم جگر كوه  1
  شود ز بندتنه دگر اميد دارد كه رها / دل هر كه صيد كردي نكشد سر از كمندت   6
  توان جست تا جان داري نمي/ سعدي ز كمند خوب رويان   7
  به كجا رود كبوتر كه اسير باز باشد/ عجب است اگر توانم كه سفر كنم ز دستت   8

  .رهايي از عشق ممكن نيست  مفهوم
  

 ) 89 - تجربي (كي توان كردن شنا اي هوشمند / عشق دريايي كرانه ناپديد ) 18
  خواهي كه زلف يار كشي ترك هوش كن/ سلسله ننهاد دست عشقبر هوشمند   1
  اند زين جرگه، هشيارها برون/ ست در كيش مهر  پرستش به مستي ا  2

   تقابل عقل و عشق   مفهوم
  

 درياي كرانه ناپديد: چهارمدرس

 ي دادخواه كاوه: درس سوم 
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  )88رياضي  – 89و   91هنر ( بس كه بپسنديد بايد ناپسند/ عشق را خواهي كه تا پايان بري ) 19
  تـو] حقيقت[وز لطافت كس نيابد غور / جــور تــو  ها كــه دارداز حــالوت  1
  تـرو انتـقــام تـو ز جـــان محبــوب/ اي جفــاي تــو ز دولــت خــوبتــر   2
  تر از سمــاع و بانـــگ چنگبا طرب/ اي بـدي كه تو كني در خشم و جنگ   3
 ريحان استكه خار دشت محبت گل است و / سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست   4
  چنان به ذوق ارادت خورم كه حلوا را/ به دوستي كه اگر زهر باشد از دستت   5
  مرهم عشّاق چيست زخم ز بازوي دوست/ داروي مشتاق چيست زهر ز دست نگار   6
  از صد كليد است تر قفل او دلكش/ ها دست برد  خار او از جمله گل  7
  زهر قهرش بردميد قندها از/ جور او از دور دولت گوي برد   8
 وان جفاها را از وفاها برگزيد/ ها فضل داد  آن الم را بر كرم  9

گل و  خار/حلوا و دارو  زهر .(هاي راه عشق دلپذير و زيباست و سخت و دشوار نيست براي عاشق سختي  مفهوم
  . . .و / كليد قفل / مرهم زخم/ريحان 

 

  ) 90- خارج از كشور ( بايد خورد و انگاريد قندزهر / زشت بايد ديد و انگاريد خوب ) 20
  خنك آن زخم كه هر لحظه مرا مرهم از اوست/ زخم خونينم اگر به نشود به باشد   1

 هاي راه عشق ها و تلخي خوب و زيبا انگاشتن رنج مفهوم
  

  )90 - رياضي ( ها گر كند خار مغيالن غم مخور سرزنش/  در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم) 21
  كني، بكن كه نكوست رواست گر همه بد مي/ چرا و چون، نرسد بندگان مخلص را   1
  ي اوست ي ابد است آدمي كه كشته كه زنده/ سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست  2
  علي الخصوص كه از دست يار زيباخوست/ هر آن چه بر سر آزادگان رود زيباست  3

  .كند پذيرد و تحمل مي ميعاشق  را راه عشقهاي  ي سختي همه مفهوم
  

  

  )92هنر  - 89خارج از كشور  -  90تجربي (بگفت از جان صبوري چون توان كرد؟/ بگفتا رو صبوري كن در اين درد  ) 22
  اي وقتي كه صبرم از دل شيدا گرفته/گفتي صبور باش به سوداي عشق من  1
  صبرم از دوست مفرماي كه من نتوانم/ هر نصيحت كه كني بشنوم اي يار عزيز  2
   كان تحمل كه تو ديدي همه بر باد آمد/ از من اكنون طمع صبر و دل و هوش مدار   3
  آتش سوزنده نباشد صبور/ي دل بود از صبر دور سوخته  4
  تو را هست مرا نيستصبري و قراري كه / مهري و وفايي كه تو را نيست مرا هست  5
  صبر نايد ز هيچ عاشق مست/ مستي و عاشقيم برد ز دست  6
 ز عشق تا به صبوري هزار فرسنگ است/ دلي كه عاشق و صابر بود مگر سنگ است   7

  چون صبر توان كرد كه مقدور نمانده است/ ي هجران تو ليكن  صبر است مرا چاره  8
 .براي عاشق صبوري ممكن نيست  مفهوم

 ي خسرو با فرهاد مناظره :پنجم درس



 
 

 

6 
       

  )93و تجربي 86و انساني  87و خارج از كشور  90زبان (بگفت از گردن اين وام افكنم زود/ بگفتا گر به سر يابيش خشنود؟  )23
  تا بدانند كه من هم ز خريدارانم/ نقد جان بر سر بازار محبت دادم   1
  بارانم ساالر سبك حاليا قافله/ افكندم  سر بسي بار گران بود ز دوش  2
  و گر اين عهد به پايان نَبرَم نامردم/ كرديم كه جان در سر كار تو كنيم عهد   3
  چون شمع همان دم به دمي جان بسپارم/ ي او گر رسدم در طلب جان  پروانه  4
  گر ز من بپذيردش اين فخر بس باشد مرا/ خواهم افكندن ز دست دل سر اندر پاي دوست  5
  بگفتا به پايش درافتم چو گوي/ بگفت ار خوري زخم چوگان اوي؟   6
  قدر نبود از وي دريغ بگفت اين/ بگفتا سرت گر ببرد به تيغ؟  7
  نه شرطي است ناليدن از دست دوست/ بگفت اين جفا بر من از دست اوست   8

 بازي عاشق در راه معشوق جان مفهوم
  

  )93و انساني  89 –زبان (بگفت از دور شايد ديد در ماه / بگفتا گر نيابي سوي او راه ) 24
  شرط ياري است در طلب مردن/ گر نشايد به دوست ره بردن   1
  ورنه بروم بر آستانش ميرم/ گر دست رسد كه آستينش گيرم  2
  قدر هست كه درويش سر كوي توام اين/ گرچه در چشم تو مقدار ندارم ليكن  3
  ي ديوارها بود از رخنهما را نگاهي بس / گر باغبان روزي به ما بندد در گلزارها   4

  .اگر امكان وصال ممكن نيست به امكانات ديگر بسنده كردن  مفهوم

  

  

  

  )91رياضي (مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم/ بيزارم از وفاي تو، يك روز و يك زمان ) 25
  مسكين جفا كردن صوابستيپس آنگه بر من / اگر داني كه تا هستم نظر جز با تو پيوستم   1

  )توجهي به ديگران و فقط توجه به معشوق بي(نهايت عشق و وفاداري عاشق به معشوق  مفهوم
  .ام، اگر يك روز آسوده و آرام زندگي كرده باشم نسبت به تو وفادار نبوده :بيت صورت سؤال  معنا

  

  )86هنر و انساني  – 86خارج از كشور  -  91رياضي (مهرم به جان رسيد و به عيوق بر شدم / چون شبنم اوفتاده بدم پيش آفتاب ) 26
  امماهي شوم رومي رخي، گــر زنگي نــوبرده/ روزي كه عكس روي او بر روي زرد من فتد   1
  قطره را گردش جام تو كند دريايي / ذره را پرتو مهر تو كند خورشيدي   2
  اي بودم و مهر تو مرا باال برد  ذره/ ي خورشيد نه خود بردم راه  من به سرچشمه  3
  كه در هواي رخت چون به مهر پيوستم/چو ذره گرچه حقيرم، ببين به دولت عشق  4
  نيست عجب گر ز شرف بگذرد از چرخ سرم/ايداشتهچون كه تو دست شفقت بر سر ما  5
  اكسير عشق بر مسم افتاد و زر شدم/گويند روي سرخ تو سعدي كه زرد كرد؟ 6

 .گرددعشق موجب تعالي مي مفهوم

  اكسير عشق : مششدرس
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  )87 - رياضي ( از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم/ تا رفتنش ببينيم و گفتنش بشنوم ) 27
  حسن و جمال دلكش دلدار بنگريد/ ها شويد  ديدهاز پاي تا به سر همگي   1
  با صدهزار ديده تماشا كنم تو را/ با صد هزار جلوه برون آمدي كه من  2

  نهايت شوق و اشتياق و توجه كامل براي ديدار معشوق مفهوم

  

  )معنايي تقابل( 89خارج از كشور ( من خويشتن اسير كمند نظر شدم/ او را خود التفات نبودي به صيد من) 28
 برد به قلّابش ديگري مي/ ي عشق رود گرفته نه به خود مي  1
  كشد قلّاب را روم؟ او مي بصر من مي اي بي/ بري، نزديك او ديگر مرو سعدي چو جورش مي  2
  رويم كشدم مي كه از آن دست كه او مي/ آرايي هست من اگر خارم و گر گل چمن  3

  .دام معشوق افتاده استعاشق به اختيار خود در  مفهوم

مفهوم
  .عاشق در راه عشق مختار نبوده، بلكه معشوق او را  گرفتار كرده است مقابل

 

 )91 -  زبان(  من خويشتن اسير كمند نظر شدم/او را خود التفات نبودي به صيد من)29
  ما محصل بر كسي نگماشتيم/ گفت خود دادي به ما دل حافظا   1

  .عاشق شدممن خود  مفهوم
  

 )90و  هنر   89تجربي (تر شدم ساكن شود بديدم و مشتاق/  گفتم ببينمش مگرم درد اشتياق ) 30
  من نتوانم گرفت، بر سر آتش قرار/ گر دگري را شكيب، هست ز ديدار دوست   1
  ترم مرا فرات ز سر برگذشت و تشنه/ روان تشنه برآسايد از وجود فرات   2
  حاصل است خوردن مستسقي آب را بي/ رهايي بود ز عشق گفتم مگر به وصل   3

   .شود هنگام برخورداري از يك چيز به جاي كاهش اشتياق، موجب افزايش آن مي مفهوم
 

  )86 - زبان( خبر شدم خبر بيامد و من بي صاحب /دهد ز دوست گوشم به ره تا كه خبر مي) 31
  خبر افتاد شد كه چو من بيمشتاق چنان / يلش با هر كه گفتم از اوصاف جم  1
  خبرانم كردند تا خبر يافتم از بي/ در خرابات ز اسرار حقيقت صائب  2

  )خود شداز خود بي(خبران گرديدهر كه از اسرار خبر يافت جزء بي مفهوم
  

 )88 - انساني ( اكسير عشق بر مسم افتاد و زر شدم/ گويند روي سرخ تو سعدي كه زرد كرد ؟ ) 32
  آري به يمن لطف شما خاك زر شود/كيمياي عشق تو زر گشت روي ما از   1

   بخشي عشق ارزش مفهوم
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 )93 - تجربي ( هشيار گرد هان كه گذشت اختيار عمر/ تا كي مي صبوح و شكر خواب بامداد ) 33
 زند صبح ي غافالن زان خنده/خبر است ز اندكي عمر  بس بي  1

  سريع سپري شدن عمر مفهوم
  

  )93 - هنر ( روز فراق را كه نهد در شمار  عمر؟/ ام من و اين بس عجب مدار   بي عمر زنده) 34
  ام به غرامت باقي عمر ايستاده/ چه فارغ از تو نشستم  عمر نبود آن  1

  .آورد نميكند، جزء عمر خود به حساب  عاشق مدت زماني را كه در فراق معشوق سپري مي مفهوم
  

  

  عيب نمايد هنرش در نظر/ چشم بدانديش كه بركنده باد ) 35
  )90-خارج از كشور ( دوست نبيند مگر آن يك هنر/ ور هنري داري و هفتاد عيب 

  كجا بختش هميشه شور باشد/ ندانستم كه عاشق كور باشد   1
  عقل از سوداي او كور است و كر/ تر  نيست از عاشق كسي ديوانه  2
  ي مجنون جمال ليلي ببين به ديده/ مالمتم چه كني اي رقيب در عشقش   3

  .بيند عاشق عيب و نقص معشوق را نمي مفهوم
 

  )92 –رياضي ( نه آن ليلي است كز من برده آرام/ اي نام كسي كاو را تو ليلي كرده) 36
  ي خاني دگر است روي من از خانه تُرك مه/ ي سيراب ولي  در چمن هست بسي الله  1

  ديدگاه عاشق نسبت به معشوق مفهوم
  

  )92 - هنر ( كزو چشمت همين بر زلف و رويي است/ تو كي داني كه ليلي چون نكويي است  ) 37
  همه چون آينه بر نقش پراكنده زدند/ محو يكتايي نقاش نگرديد كسي   1

 پرهيز از ظاهربيني  مفهوم
  

  )94 -  تجربي( انداز  تو چشم و او نگاه ناوك/  ي ناز  تو قد بيني و مجنون جلوه ) 38
  نگرم كس اين كرشمه نبيند كه من همي/ كند  به هر نظر بت ما جلوه مي  1

  )نفي ظاهربيني. (عاشق ظاهربين نيست. ديدگاه عاشق متفاوت است  مفهوم
  

 جو مجنون و عيب: درس هشتم

  بهار عمر : درس هفتم
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  )94 –هنر (و ) 86 –رياضي ( مفهوم كنايي) 39

1  
و در برابـر آفريـدگار هسـتي بـراي      ها در تهجد فرو رفتنـد  ديشب پس از امضاي طومار عشق و فداكاري، ميان خيمه

  .چهره به خاك ساييدندآخرين بار 
  سجده كردن  مفهوم

  .داري پرداختند پس از پذيرش شهادت، به شب زنده: ي آبي رنگ جمله  معنا
  

  )86 –رياضي ( كناييمفهوم ) 40

1  
، گيرنـد  آستين بر چهـره مـي  آمد و دائم به سان دختران پاك و معصومي كه از مستمندي  ماه آهسته آهسته پيش مي
  .كشيد روي در لكّه ابرهاي تيره مي

  شرمنده شدن  مفهوم
  

  )86 –رياضي ( مفهوم كنايي) 41

1  
، مـا بـه   ايد به خاك افتادههاي آتشين مكّه  ي كوه اي سربازان صدر اسالم كه در دامنه: گفتند خواندند و مي قرآن مي
  هاي شما احترام گذاشتيم فداكاري

  شهيد شدن  مفهوم
 

 

  )93و هنر  84و انساني 90خارج از كشور (ي رندان بالكش باشد عاشقي شيوه/ ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست ) 42
  اهللا از اين ره كه نيست پايانش تبارك/ اي و نشد عشق را كرانه پديد  تو خفته  1
  و آخر بسوخت جانم در كسب اين فضايل/ تحصيل عشق و رندي آسان نمود اول   2
  رستمتا نگويي كه چو عمرم به سر آمد / در ره عشق از آن سوي فنا صد خطر است   3
  خرم باليي را خالف من كه به جان مي/ همه سالمت نفس آرزو كند مردم  4
  به سر نكوفته باشد در سرايي را/ حديث عشق نداند كسي كه در همه عمر  5
  هزار شكر بگوييم هر جفايي را/ اگر تو جور كني رأي ما دگر نشود  6
  اظهار چاكرياقرار بندگي كن و / خرند  در كوي عشق شوكت شاهي نمي  7
  تابش ماه و خور كجا يابد / نشين  هركه چون سايه گشت خانه  8
  اگر معاشر مايي بنوش نيش غمي/ ي عشق است  دوام عيش و تنعم نه شيوه  9

  .عاشقان بالكش هستند و راه عشق دشوار  مفهوم
  
  
  
  

 كيش مهر:  درس يازدهم 

 ي آشنا سپيده: درس نهم
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  )88خارج از كشور ( غمي خامي بيرهروي بايد جهان سوزي، نه / اهل كام و ناز را در كوي رندي راه نيست ) 43
  ريش باد آن دل كه با درد تو خواهد مرهمي/ بازي امن و آسايش بالست  در طريق عشق  1
  اگر معاشر مايي بنوش نيش غمي/ ي عشق است  دوام عيش و تنعم نه شيوه  2
 ورزي آسايي و عشق تقابل تن  ومهمف

   

  )90انساني  -88خارج از كشور (اند زين جرگه، هشيارها برون/ ست در كيش مهر  پرستش به مستي ا) 44
  قرارم كرد آخر جام كو بوي جامت بي/ ساقيا هشيار نتوان عشق را دريافتن   1
  ي ازل است چنين كه حافظ ما مست باده/ به هيچ دور نخواهند يافت هشيارش   2
  كار اين عاقالن كه هشيارند/ كي پسندند هرگز اين مستان  3
  بيداري و هشياري ما را كه خبر كرد/ خبري بود بهشتي  آرامگه بي  4
  ي مستان نشستن، خوب نيست پارسا در حلقه/ ننوشد، او به ما منسوب نيست  هر كه امشب مي   5

  تقابل عقل و عشق   مفهوم
  

 )91 - زبان ( افگارها ندارند كاري دل/ به شادي و آسايش و خواب و خور ) 45
  نقد خود بر سنگ زن بنگر عيار خويش را/  كني بار بال بر دوش نه  ميعشق دعوي   1
  خواب در عهد تو در چشم من آيد هيهات/ عاشقي كار سري نيست كه بر بالين است   2
  ي رندان بالكش باشد عاشقي شيوه/ ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست   3

 ورزي آسايي و عشق تقابل تن  مفهوم
  

 )87-زبان(اعتباري مقاصد دنياييبي)46
  افگارها ندارند كاري دل/ به شادي و آسايش و خواب وخور   1
  بريزند از دام جان تارها/ اند  مهين مهرورزان كه آزاده  2
  كه بستند چشم خشايارها/جز افسون و افسانه نبود جهان  3

 بي اعتباري مقاصد دنيايي  مفهوم
 

  )91 - هنر( بهل گر بگيرند بيكارها/ سرگرم باش  پياپي بكش جام و) 47
  آتش از سـرزنش خــار چــه پـــروا دارد/ ي اغيــار چه پــروا دارد عاشــق از طعنــه  1

  گران و خرده گيران  ي مالمت توجهي به طعنه بي مفهوم
  

  )93 - رياضي( برگ سبز تابان شد جمال يار ز گل/ سرود عشق ز مرغان بوستان بشنو ) 48
  هر ورقش دفتري است معرفت كردگار/ برگ درختان سبز در نظر هوشيار   1

  ي مظاهر طبيعت  خداوند در همهآشكار بودن   مفهوم
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 )85تجربي  – 88زبان  (جز غم كه هزار آفرين بر غم باد/ديدي كه مرا هيچ كسي ياد نكرد)49
  ي تو ز بند كدورت آزاد است كه بنده/ به هر غمي كه رسد از تو خاطرم شاد است   1
  غمي كه از تو نصيب دل غمين من است/ توان دادن  به شادي دو جهانش نمي  2
  ي خود را به هيچ نفروشم من اين خريده/ غم تو را به نشاط جهان نخواهم داد   3
  هر جان كه در او غم نبود جان نبود/ جان بهر غم است و بي غم امكان نبود   4
  ام كه غم چو روي شادي عالم بديده/ شادم به روز غم كه غمم غمگسار گشت   5
  هم از اين خوب طلب كن فرج و امن و امان را/ غم را لطف لقب كن ز غم و درد طرب كن   6

  مفهوم مثبت غم مفهوم
  

  

  

  )87و زبان  86تجربي ( اي به دلش درآمد كه به ظاهر حكم نبايد كرد و به قولِ مردمان، خطّي بر وي فرو نتوان انديشه) 50
  به گفتار دشمن گزندش مخواه/ كنون تا يقينت نگردد گناه  1

 پرهيز از ظاهربيني و قضاوت بدون يقين مفهوم
  

 )90-تجربي(»كرامت«ي مفهوم عرفاني واژه)51
  هر سخن جايي و هر نكته مكــاني دارد/ نشينـــان ز كــرامات مــالف با خـــرابات  1
  هيچــم خبر از هيــچ مقــامي نفـرستاد/ چندان كه زدم الف كــرامات  و مقــامـات   2
  بنهي قدم چو موسي گذري ز هفـت دريا/ چو بدين گهر رسيدي، رسدت كه از كرامت  3

  .شود العاده است كه به سبب عنايت خداوندي از صوفي كامل و واصل صادر مي در اصطالح امور خارق/ ها  بزرگواريدر اصل   مفهوم
  

نماي  كه انگشت مردي را ديد كه به فساد و ناشايستگي معروف بود و انواع فسق و فجور در او موجود ؛ چنان.شد روز چهارم به كويي فرومي) 52
  )88 - هنر ( ...ظاهر حكم نبايد كرد ؛  روا بود كه او را قدري و پايگاهي بوداي به دلش درآمدكه بهرا ببرد، انديشهخواست كه او . گشته بود

  كمر به خدمت سلطان ببند و صوفي باش/ مراد اهل طريقت لباس ظاهر نيست   1
  نظر به حسن معاد است نه به حسن معاش/   مقام صالح و فاجر هنوز پيدا نيست  2
  اند در اوباش كه دوستان خدا ممكن/ عين عجب و تكبر نگه به خلق مكن  به 3

 و قضاوت از روي ظاهر نفي ظاهربيني مفهوم
  

  

  

 چند حكايت از اسرارالتوحيد: درس سيزدهم

 رباعي و دوبيتي ديروز و امروز: درس دوازدهم
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 94و خارج از كشور  85رياضي -  90زبان (.پذيرفت وصل بود كه خوب و بد را به عنوان مشيت الهي مي ي ايمان  شائبه هر عصب و فكر، به منبع بي) 53
  به روز دولت و نكبت كه كار كار خداست/  تو كار خويش به فضل خداي كن تفويض   1
  چه قضاست گمان مبر كه دگرگون شود هر آن/ بدان قدر كه تو جدي كني و جهدي   2
  جاي دگر ز پرتوش آفاق باضياست/ جايي اگر ز غيبت او تيره شد جهان   3
  تسليم از آن بنده و فرمان از آن دوست/ دوست بنده را بكشد يا بپروردگر   4
  اگر مراد تو قتل است وارهان اي دوست/ مرا رضاي تو بايد نه زندگاني خويش  5
  اينم حيات بس كه بميرم به كام دوست/ گر كام دوست، كشتن سعدي است باك نيست  6
  صراط مستقيم اي دل كسي گمراه نيستدر / در طريقت هرچه پيش سالك آيد خير اوست   7

  ي خداوندي ي امور به او وتسليم در برابر اراده توكل به خداوند و واگذاري همه  مفهوم
  

تر از آن  اي قناعت كرده بود؛ نه از بخل، بلكه از آن جهت كه به بيش ي تمكّني كه داشت به زندگي درويشانه ام با همه خاله) 54
  )90 - انساني ( .احتياج نداشت

  تو دل را به آز فزوني مسوز/ چنين بود تا بود اين تيره روز   1
  تواني قناعت قناعت  اگر مي/ چه سرمايه سازم كه سودم دهد گفت   2
  )آش(كه آنجا باغ در باغ است و خوان در خوان و با در با / گرت نزهت همي بايد به صحراي قناعت شو   3

  پيشگي  قناعت  مفهوم
  

  )91 - انساني ( بيابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا/ ار شربتي خوردم مگير از من كه بد كردم به حرص ) 55
  دستم اندر ساعد ساقي سيمين ساق بود/ ام عيبم مكن  در شب قدر ار صبوحي كرده  1

  .شرايط مرا وادار به خطا كرد  مفهوم
  

 

 

 

 

 

 

 

 »هاي شعر فارسي بارقه« :چهاردهمدرس


