
   

 

 آشنايياهي آهي
 ي غزل()مجموعه

 

 

 

 

 خسرو قاسميان
 

 

 

 
 

 
1041 تهران،



،5وچه مجد، شماره تهران، میدان انقالب، ابتدای خیابان کارگر شمالی، ک
5854985453واحد یکم غربی، کدپستی: 

 19858529593تلفن همراه:    185-99584895تلفن: 
www.booka.irتارنما:    info@booka.ir رایانامه:

های آشناییآیه
دکتر خسرو قاسمیان

)عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز(

 همة حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است
ه شده  استنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی تهینگارش این کتاب بر مبنای شیوه

  

 
    

 

 

 

- 6331، خسرو، قاسمیان:سرشناسه
.خسرو قاسمیان/ های آشنايی: مجموعه غزلآيه:عنوان و نام پديدآور

 .6011 ،تهران: بوی کاغذ :مشخصات نشر
.ص 061 :مشخصات ظاهری

2-52-6070-622-978 : شابک
فیپا:نويسیوضعیت فهرست

60قرن  –شعر فارسی  :يادداشت
Persian poerty – 20th century :يادداشت

PIR8676  :رده بندی کنگره
8فا10/6:رده بندی ديويی

8705381  :شماره کتابشناسی ملی

چاپ: اول، 1401               مدیر تولید: احمد رمضانى              چاپ و صحافى: هنگام
      تیراژ: 500 نسخه                               شابک: 978-622-6070-52-2                    



   

 

 تقدیم هب : 
 رفحناز راهم، م ه    و  همسر  

                                                                                                                                                                              است      منزل هک  رچاغ                                                                                                   
 و                                                         

 دل  بخش   رگما                                                                                                        
 



   

 



  

 
5 

 

رسوده
ست   فهر

 اه

 هافهرست سروده
 
 

 55 ......................................................................................... مقدمه

 53 ........ شعری بخوان که شعر تو شعری شنیدنی است/ بار عشقکوله
 55 ............................ های آشناییهایت آیهای چشم/ های آشناییآیه

 52 ........................ تنگاه فلک خیره در آفاق ای چشم /چشم به راه
 59 ................................... ها لیالدل ةت قبلای حریم حرم /طبیب دل

 85 ............................ شود من به جمال تو وا ای کاش چشم /حاجت
 83 .......................... ر نگارم آینهمن که دارم در دل از مه /فروغ عشق

 85 ............................. سالم بر تو که مانند ماه زیبایی/ بهارهمیشه گل
 82 ........................ زیبا که تو داری ةبا این قد و این چهر/ هوای غزل

 89 ....... گریبانیرردخلوت و تنهایی و س شب است و /روحانی محبوب
 35 ........................... در از مندرم از تو و تو دربهمن دربه/ سفر عشق

 33 ........................ من از تو غافل و بگذشت قافله ای دوست/ فاصله
 35 ............................................. منخسته بودم ولی دویدم / مهربانی

 32 .................................... ریدن آسان نبُوَددل دادن و دل ب /دل دادن 
 39 .................. تو غزل ساخت منم چشم ةآن که بر شیو /شمشیر نگاه

 85 ....................... کند هر دمدارا مینادان م فلک با مردم /پنهان هلِج
 83 ...... آسمان گیسوی خود را تا به دامان ریخته است/ مروارید غلتان

 85 .............................. رسد از راه کاروان بهاردوباره می/ عمر و بهار
 82 ........................... دل است آرامش ةیادت همیشه مای /شرط وصال

 89 ........................ عرفانی ما آتش عشق تو در مکتب /مکتب عرفانی



1 1 

 

آهي
ي ناي اهي آش

 

 58 ......................... معرفت ای بهار سبز عرفان در خزان /بهار عارفان
 58 ........................... صفات است نور ةعالَم همگی آین /النفسمعرفت
 59 ....................... رو کن و فتسحر ایوان دل را رُ  /خودیبی شرابِ

 54 ......................... به تماشای تو برخاستم از خاک نشد/ ادراك آیینه
 91 ............ ما از گِل است ای ز دل غافل اگرچه خلقت /مقصود کعبه

 98 ........................سکوتم ترین غارخلوتدور از تو در  /راز سکوت
 98 ............عشق را ای که در جامت روان داری شراب /الخطابفصل

 99 ........ دوست نالیدن خوش است در سحرگاهان به یاد /محراب نیاز
 94 ..................... کشیممیخانه ساغر می ةشب در گوشنیمه/ وصالراهِ 

 21 ................. تماشا شد دلم محودر حریم چشم تو / آباد عشقجنون
 28 ..... خلوت خود خواندم ای دوست عمری تو را در/ سرزمین آرزوها

 28 .................... خود از خاک آفرید خدای مرا به دست/ غربت انسان
 29 ........... شود یا نه؟درد پیدا میدر این دنیا دل بی/ تقاضای عاشقانه

 24 .............................. شود دل تومکن گناه که بیمار می/ غبار غفلت
 41 .......................................... تا به درگاه عشق پیوستم/ عشقدرگاه 
 48 ......................... عشق در دوبتال شکه به غم م یکسخوشا / آب بقا

 48 ......................... همدم بود تو با دل میاد باد آنکه دل/ حاصل عشق
 49 ................. من شیدا نشد کس ماننددر هوایت هیچ/ حسرت دیدار

 44 ....................... گذارمتو جا می روم اما دلم را پیشمی/ محو تماشا
 91 ..................ایم همهبه راستی که لب از خنده بسته/ آرزوی رسیدن
 98 ................................. قرآن را ةرویم بگذار آینروبه/ چشم بصیرت

 98 ................ خبرمکه ز خود بیأم من محو توچنان آن/ ن خیالگلستا
 99 .............................. دل وارد بازار تو شد ةهرکه با دید/ بازار عشق



  

 
7 

 

رسوده
ست   فهر

 اه

 94 .................................... رسد از دوردست آوای رودمی/ محو دریا
 511 ..........................بد آیینه خریدیم شکستندما یک س/ آیینه در آیینه

 518 .............................. افتاد قحانگاه تو در مُ شبی که ماه/ تلخ حادثه
 513 ................................. ته در عزایت ماه منآسمان ماتم گرف/ ماه من

 518 .............. های بهاران رالبری ای باد گبه غارت می/ بهار خاطرات
 519 ............ نشینم صبحدم در محضر دریامی ادتیبه / در محضر دریا

 514 ................. رو دریا و پرواز کبوترهای سرخهبرو/ اکبرهای سرخاهلل
 551 ......................... اری ماند و منبکاروان رفت و بیابان و غ/ جدایی

 558 ........... نی خاطراتی تلخ و شیرین بیش نیستزندگا/ تلخ و شیرین
 558 ......................... خرامی شادکاممی در باغ نگاهمای که چشم/  باده

 559 ........................... آیم از دیاری دوربه پای بوس تو می/ منحریم اَ
 554 ............. انتظار تیغ دوستعید قربان است و من چشم/ سرزمین عشق

 581 ............... های سبز روشن استشت عینکش چراغپ/ های سبز آیه
 588 ................................... ک رودخانه جاری بودمثل ی/ مقدم دوست

 588 ...................................... دریابو  شب مهتاب را دریابی ناب/ م
 582 ................................................ باشدکس در جهان نمیهیچ/ کوچ
 589 .................................... حضور دلدار است دارآینه من دل/ دارآینه

 535 ............................... شدها کم میبین ما و تو اگر فاصله/ ل عشقپ
 533 ............................... خواهموار میمن از خدا دل آیینه/ قراردل بی

 535 .......................... امانت مرا دریاب بازساقیا دستم به د/ آتش عشق
 532 ............................ ام گذر افتادشبی که بر در میخانه/ عشقهمسفر 

 539 ....................... داریزنی از دینورزی و دم میمی فرک فر و دین/ک



8 8 

 

آهي
ي ناي اهي آش

 

 588 ............ آن که ما را در ازل از مشت خاکی آفریده استراز عشق/ 
 588 ........ را واکن خفتههای سحر از خواب غفلت چشم/ آفاق حیرانی
 582 .......................... ز دوری تو بارانی استآسمان دلم ا/ آینه حیرانی

 589 ............................. فرشتگان همه در راه آسمان و زمین/ بهار آیین
 558 .......................................... ای دوستکند بیداد جهالت می/ جهل

 558 .......... ی سفر کردمجایوجوی تو به هر برای جست/ کیمیای عشق

 552 .............................. قلم زبان من و من زبان اندیشه/ آستان اندیشه

 559 ............................ میان ماهرویان مثل آهو دلربایی تو/ دخیلِ عشق

 595 ................................. نگاه کن به من خسته در نظربازی/ دل باخته

 593 ......................... بیا ساقی برافروزان چراغ میگساران را/ سایه زلف

 595 ......................... رود منزل به منزل کاروان زندگانیمی/ بزم محبت

 594 ...................... دلی که روشن از انوار مِهرِ مادر گشت/ فرشته عشق

 521 .......... کشد عشقت مرا با خود به صحرای جنونمی/ معمای جنون

 528 .................................. میان خوبرویان نیست مانند تو زیبادر / نگاه

 528 ............... به زودی ترک خواهم کرد بزم زندگانی را/ نهال مهربانی

 529 ............... دمد خورشید از چشم سیاهِ تودمی که می/ آه سحرگاهی

 524 ............... نهم پیوسته سر بر پای توبا حضورت می/ چشمه مهتاب

 541 ................ من از شوق تو زنجیر جنون بر دست و پا دارم/ شکایت

 548 ............. رسدصبح خورشید از ستیغ کوهساران می/ ی نورهاغنچه

 545 ................................ داشتی از رخ نقاب ای آشناکاش برمی/ فریاد

 542 .............. عشق در دست گرفته است مهار من و دل/ فصل رویایی

 549 ......... هاستترین شبشب مهتاب در پاییز شیدایی/ ناخدای عشق

 595 .................. آموختم آیینه بودن را چشمان تومن از / دار عشقآیینه



  

 
9 

 

رسوده
ست   فهر

 اه

 593 ..... یاران  به زودی بار باید بست و رفت از این جهان/ بتمح چتر

 595 ................. نگاه ما به جهان عاشقانه باید و نیست/ حضرتِ سیمرغ

 594 .................. کاش رنج و گنج با هم سازوکاری داشتند/ رنج و گنج

 811 .......... گردمهای شهر میبه یادکودکی در کوچه خاطرات کودکی/

 818 ....................... کیانگیز بهار کودفصل زیبا و دل/ باِغ سبز کودکی

 815 ......... گردم برای کودکیهر زمان دلتنگ می/ حال و هوای کودکی

 812 ..................... رودکاروان زندگی منزل به منزل می/ کاروان زندگی

 819 ..... باشد لب لعل تو دمسازشآن سازی که می خوش/ آیین محبت

 



   

 



  

 
11 

 

 
 

مقدهم
 

 مقدمه 
 

 

 
 

 

 

مگر به ضرورت.  ،مقدمه بر دفتر شعر رونق چندانی نداردنگارش  مادر عصر 
صاحب  رورت قلمی نمودن چندجمله در اینجا نیز از این قرار است کهض

 ،حاضر، خود را شاعر به معنایی که رضایت شاعران را حاصل کند ةمجموع
خند نین اوهامی گرفتار آید، موجب ریشناکرده به چخدای داند و اگر همنمی

خواهید چه مین را هرسفالی ةهای این کوز! بنابراین، تراوششودشاعران می
ها، در کتاب شعرهایی که نگمابی . .و.. ، قصیدکبنامید: شعر، نظم، تُرّهات

مانند  وانیم، همهخبینیم و میایم و میایم و خواندهها دیدهها و روزنامهمجله
ود و نوع خوانندگان شعری خ بةو مرت کدام با توجه به جوهرههم نیستند و هر
ای را به دست د رضایت عدهنتوانمی رتر از موی دیگباریک ةو هزار نکت

 د.نای دیگر شوموجب نارضایتی عده ،یا برعکس ،دنآور
و نتی و نهای سچون شعربا روند شعر فارسی و چندو ،راقم این یادداشت

تر از آنکه بتواند شعر بهتر و بیش شاید و ستشناآ های هرکدامو زیرمجموعه
ر و پسند و ناپسند اهل شعر بگوید، خوب و بد شع خوب بگوید یا خوب

نتی های س؛ اما ذوق او بیشتر در چهارچوبدانداهل شعر را می شعر و غیر
ین اساس مه گرایانه بروز یافته است و برپرورده شده و در فضاهای درون
های خود که بخواهد برای سرودهالبته بدون این .مخاطبان خاص خود را دارد

رساند که مدعیان و حسابی باز کند و از آنها دفاع نماید، به عرض می

 بیااا بااا هاام بخااوانیم ای کبااوتر
 

 زبااانیم ای کبااوترماان و تااو هاام
 

 سااامانیممااان و تاااو از دیاااار آ
 

 مبااااد اینجاااا بماااانیم ای کباااوتر
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بسیاری از شعرهایی که امروز  که طرفداران نوآوری نیز نباید فراموش کنند
فرصت پرداختن به ی که به دالیل -سال دیگر نمایند، ممکن است چندمی هزتا
ها پایان پذیرد و به سرنوشت تاریخ مصرف آنکهنه شوند و  -ها نیستنآ

نو به بیان دیگر،  شعرهای مرحوم نسیم شمال دچار شوند!شعرهایی مانند 
خ مصرف نداشته باشد و است که تاریدفاع قابلدرست و  هنگامی شعر بودن

به قول شاعر معاصر،  .اشدپن غبار فراموشی بر حضور آن قدمت زمانی
 گلچین گیالنی:فخرالدین 

 

 

 

                                                 
 .171)به کوشش کامیار عابدی(، ص  مجموعة اشعار. گلچین گیالنی، مجدالدین میرفخرایی، 1

  ربطااای نااادارد باااا زماااان تااازگی
 

  نتااازه آن باشااد کااه مانااد جاااودا
 

 دیاااروز اگااار زیباااا بُاااوَد ةکهنااا
 

 1تااازه هاام امااروز و هاام فااردا بُااوَد
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کوهل 

عشق بار 
 

 بار عشقکوهل

 شااعری بخااوان کااه شااعر تااو شااعری شاانیدنی اساات

 اساااات تصااااویرهای شااااعر تااااو زیبااااا و دیاااادنی 
 

 کاااارده شااااعر ماااان  لهای تااااو گااااغ چشاااامدر بااااا

 چشاااام تااااو چیاااادنی اساااات ةهااااای شاااااعرانگل
 

 آفرین شاااادمماااان بااااا خیااااال چشاااام تااااو شااااعر

 آفریااادنی اسااات شاااعرش چشااامی کاااه بیااات بیاااتِ
 

 عشاااااق بارمااااان کولاااااه ةهای خساااااتبااااار شاااااانه

 سااانگین ولااای باااه یااااد تاااو بااااری کشااایدنی اسااات
 

  در بااااین مااااا و تااااو اگاااار کااااوه اساااات فاصااااله

 بریااادنی اساااتباااا عشاااق هرچاااه فاصاااله باشاااد 
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 رسااادجاااز دسااات جاااان باااه دامااان وصااالت نمی

 یعنااای متااااع وصااال تاااو باااا جاااان خریااادنی اسااات
 

 1برچشاااام اساااات نامااااه ةتااااا بااااین مااااا اشااااار

 ماااااا هااااام رسااااایدنی اسااااات ةپیغاااااام عاشاااااقان
 

 شااااعری کااااه در سااااتایش چشاااامان پاااااک توساااات

 شااااعری ز دل برآمااااده شااااعری شاااانیدنی اساااات

 
 

                                                 
 گ ابتهاج(رسان من و توست )هوشننشود فاش کسی آنچه میان من و توست/ تا اشارات نظر نامه. 1
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 ها، آقا امام زمان)عج(تقدیم به محبوب دل

 اهي آشناييآهي

 های آشااااااااااناییهایت آیااااااااااهای چشاااااااااام

 بگشااااااای باااااار ماااااان روزناااااای از روشاااااانایی
 

 ماااااااان ةگااااااااردد دل دیوانااااااااآشاااااااافته می

 گشااااااااییوقتااااااای گاااااااره از گیساااااااوانت می
 

 نماااااایی زلااااا  خاااااود راوقتااااای پریشاااااان می

 نمااااااااییخورشاااااااید را در پااااااارده پنهاااااااان می
 

 ای ماااااه تابااااان تااااا بااااه کاااای در پاااارده پنهااااان

 بااااااااردار از رویاااااااات نقاااااااااب کبریااااااااایی
 

 گااااااردد گرفتااااااار کمناااااادتهاااااار دل کااااااه می

 جویااااد رهاااااییخواهااااد نااااه میدیگاااار نااااه می
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 بااااااری دل تنهااااااا نااااااه از مااااااا آشاااااانایان می

 رباااااااااییاز مااااااااردم بیگانااااااااه هاااااااام دل می
 

 م ای عشاااااااااقای آرزوی از نظااااااااار پنهاااااااااان

 ؟آیاااایگفتاااای کجااااایی کاااای ماااایای کاااااش می
 

 های خسااااااته از هجاااااارانم آقاااااااباااااار شااااااانه

 تر بُااااااوَد بااااااار جااااااداییاز کااااااوه ساااااانگین
 

 بخش چشااااااممای خاااااااک پایاااااات روشاااااانایی

 بااااازآ کااااه باااااز آیااااد بااااه چشاااامم روشاااانایی
 

 باااااازی نمااااااییم باااااازآ کاااااه در راه تاااااو جاااااان

 وفااااااییباااااازآ کاااااه دور از ماسااااات رسااااام بی
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 تقدیم به روح بلند عارف واصل، حضرت آیت اله بَهجت
 کندکه همچنان دستگیری می

                       

 بهار عارافن 
 ر سااااابز عرفاااااان در خااااازان معرفاااااتای بهاااااا

 خاااارم از عطاااار حضااااورت شااااد جهااااان معرفاااات
 

 های روشاااااانتآفتاااااااب چشاااااام طلااااااوعبااااااا 

 نورباااااااران شااااااد دوباااااااره آساااااامان معرفاااااات
 

 خااااادااز ساااااوی مااااایالدت  لحظاااااة گوییاااااا در

 اذان معرفااات پیاااک حاااق خواناااده اسااات در گوشااات
 

 چناااان گشاااتی کاااه گشاااتندر گلساااتان معاااارف آ

 در شاااااگفت از رویاااااش تاااااو باغباااااان معرفااااات
 

 و باااال دعاااا   باااا پااارگرفتااای هااار نفاااس پااار مااای

 پریااااادی از مکاااااان تاااااا المکاااااان معرفاااااتمی
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ارافن
بهار ع

 

 زدنااادساااحر پااار مااای هااارشااامتِ رویااات  طاااوافدر 

 رو ایااااان پروانگاااااان معرفاااااتعارفاااااان شاااااب
 

 خم صااااحرای عشااااقودر عبااااور از راه پاااار پاااایچ

 رسااااید از تااااو بااااه مناااازل کاااااروان معرفااااتمی
 

 های مهرباناااات باااار ساااار اهاااال ساااالوکدساااات

 یعناااااای سااااااایبان معرفاااااات بااااااود سااااااایبانی
 

 عشااااق را بااااا عقاااال دادی الفاااات و دادی چنااااین

 عاشاااااااقان و عااااااااقالن را ارمغاااااااان معرفااااااات
 

 های معرفااااات را پشااااات سااااار بگذاشاااااتیقلاااااه

 وز امااااااام عصاااااار بگرفتاااااای نشااااااان معرفاااااات
 

 دالنای بهااااااار عارفااااااان ای بهجاااااات صاااااااحب

 قاصااار اسااات از وصااا  اوصاااافت زباااان معرفااات
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 1معرفت النفس

 اسااااات ور صااااافاتنااااا ناااااةعاااااالم همگااااای آی

 ذات اساااات ةآن نااااور صاااافاتی کااااه خااااود آییناااا
 

 النفاااااااااسدر وادی عرفااااااااان روش معرفااااااااتُ

 ترین راه نجااااااات اسااااااتراساااااات تاااااارینمعروف
 

 سااااایدن باااااه خااااادا در سااااافر عشاااااقمعاااااراج ر

 همساااااافران راه صااااااالت اساااااات ةناااااازد هماااااا
 

 کاااااس کاااااه نااااادارد خبااااار از راز ساااااحرگاه آن

 غافاااال ز خاااادا و خااااود و اساااارار حیااااات اساااات

                                                 
اشکال نیساتند های جمت در چند مورد و تفاوت در حروف قافیه، در سُنت قافیه، بیآوردن قافیه .1

 سنت عدول شده است!این از  -به آنها نیستکه فرصت پرداختن  – جا به دو دلیلکه در این
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لنفس ا

 

 عاااااارف شاااااود از دیااااادةیروان ماشاااااکی کاااااه 

 اساااااات ظلماااااااتنهااااااان در آن آب  سرچشاااااامة
 

 کااااماز قافلااااه غافاااال مشااااو ای دوساااات کااااه کاااام

 ربااااات اسااااتکوچیاااادن از ایاااان کهنااااه ةهنگاماااا
 

 هاااااااآرامااااااش دل ةای یاااااااد تااااااو ساااااارمای

 حرکات اسااااتهااااای تااااو شاااایرینلب ةدل تشاااان
 

 تر از آن اساااات کااااه گااااویمهااااای تااااو شاااایرینلب

 ساااتنباااات ا شااااخِ ،عسااال شاااهدِ ،رمانناااد شاااک
 

 وزد آرام نساااااااایمیهنگااااااااام سااااااااحر ماااااااای

 کاااز باااوی تاااو در دامااان سااابزش نفحاااات اسااات
 

 شاااااطرنج تاااااو خورشاااااید درخشاااااان ةدر عرصااااا

 زده پاااایش رخ زیبااااای تااااو مااااات اسااااتحیاااارت
 

 نااااادارد ساااااخن عشاااااق تاااااو پایاااااان هرچناااااد

 شاااااعر مااااان شااااااعر صااااالوات اسااااات ةپایانااااا
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 معماي جنون

 کشااد عشااقت ماارا بااا خااود بااه صااحرای جنااونماای

 عقلااااام باااااه دنیاااااای جناااااون از جهاااااان بساااااتة
 

 تنعشاااااق یعنااااای در مسااااایر دل قااااادم برداشااااا

 را پیمااااودن از شااااوق تااااو بااااا پااااای جنااااونراه 
 

 پیماااایم از شاااوقت طریاااق عشاااق رامااان کاااه مااای

 در دل از عشاااااقت نااااادارم جاااااز تمناااااای جناااااون
 

 تاااارم از گااااردش گااااردون ولاااایگرچااااه ساااارگردان

 پیچاااد از زلااا  تاااو ساااودای جناااوندر سااارم مااای
 

 خیااازد از گیساااوی تاااومااایتاااا کاااه ماااوج عشاااق بر

 رود دل تااااا بپیوناااادد بااااه دریااااای جنااااونماااای
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جنون  معماي 
 

 بنااادد دخیااال عشاااق راباااه گیساااوی تاااو مااای دل

 کااااه از زلاااا  تااااو بگشاااااید معمااااای جنااااون تااااا
 

 بینااااد مااااراپااااای در زنجیاااار عشااااقت هرکااااه ماااای

 شااااود بااااا دیاااادنم محااااو تماشااااای جنااااونماااای
 

 ام هساااتند و مااانکودکاااان شاااهر باااا سااانگ از پااای

 شاااوم دور از تاااو رساااوای جناااونکوچاااه مااایکوچه
 

 ن کااااه بااااودم در هااااراس از دیاااادن دیوانگااااانماااا

 یگااااار نااااادارم هااااایچ پاااااروای جناااااونالیاااااا دح
 

 کنااادگااال مااای هااار زماااانی شاااعر در بااااغ دلااام

 مااان باااه امضاااای جناااون رساااد هااار بااارگ شاااعرمااای

 


