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( ششم درس فاهیمم)  

فراق و ییجدا از تیشکا��  

《 کند   یم  ت یحکا ها یی جدا از /  کند   یم  ت یشکا چون ی ن ن یا  بشنو 》  

حرارت ز بندم  بند  بسوخت   که/  ین   چون شکسته دل من  ننالم  چون فراق ز️✔

یی جدا  

رفت  دوا دست  از  چو ، م یبمرد درد در/  هجران  غم  آمد  چو  م یفتاد یپا از️✔  
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  است الزم همدرد درد انیب  یبرا��

 

   《 اقیاشت درد شرح م یبگو  تا/  فراق  از  شرحه شرحه خواهم  نه یس 》

 

   《 والّسالم د،ی با کوتاه  سخن پس /  خام  چ یه پخته  حال  ابد ی ن در 》

 

  سوزش سخن نیا  ی گو پختگان   با/  جهد  یم  اتش ابرم  ز  و دود یم  اشکم  باران ️✔

   را  خام نباشد

 

   شد  مبتال  یل یل  هجران در که /  ست یچ من  حال شناسد مجنون مگر️✔

 

  پروانه  دادن جان که  دانست  شمع/   بس  و  داند دل سوخته  را  سوخته حالت ️✔

  ست یزچ

 

   نباشد  داری ب  که گفت  نتوان آن  با /   مشتاق ی مهجور شب  درازآهنگ ️✔

 

  تر ی ها  گل  او  که رو یدرخت  آن  ریز به/  دارد خبر دل از  او  که نیبنش یکس نزد دال️✔

 دارد

  

  سفر در یزیعز وسف ی  چون که  داند یکس /  ی کنعان ریپ  اقیاشت درد و هجر  یبال️✔

  دارد

 

  بند  در عشق زندان به  که یکس مگر/  است   چند سحر  تا  داند که  فراق شب ️✔

   است 

 

   بسوخت  اری  فراق  از  من  چون که یکس مگر /  آگه  نشد  من  مجروح نهی س سوز ز️✔

 

  چون  سوختگان شب  که ی دان چه تو/   بس و داند  یمن  همچو  مرا  ی شبها حال️✔

 گذرد

 



  
 

18  

  
  ها چه  و گفت  چه که  دهد آن شرح دل/  زمان  ک ی که ی راز محرم کجاست  اربی️✔

د یشن  

   اصل به بازگشت��

 

   《 شی خو وصل  روزگار دیجو  باز/  ش یخو اصل   از  ماند دور کاو  یهرکس 》

 

   ماست  شهر  آن  که جمله  م یرو جا همان  باز/  م یا  بوده ملک  ار ی م یا  بوده  فلک مابه ️✔

 

 

؟  تنم   بند تخته  چرا  جا  ن یا  در/  مسکنم  ان یروحان  باغ شد  چو️✔  

 

   رود یم  آنجا  کآمد همانجا  از/   رود یم  ای در به ا یدر از  آنچه️✔

 

   است  گل  یرو بر  عشق را بلبالن/   است  کل   یسو ،  ها  ی رو را جزءها️✔

 

   دا ی پ و پنهان  شد  زیچ کی  همه /  ای اش گشت   راجع شی خو اصل  به️✔

 

    است   یپ  در را ها  فرع مر ها  اصل /   است   یو انی جو فرزند  مادر️✔

 

  یم  باال به  مارا ،  رسد  یم  او  ی جذبه/  ابد تا   ییگو  و م یبود  نینش باال  ازل در️✔

   کشد

 

   آبادم خراب  رید ن یا در آورد آدم /بود  م یجا نیبر فردوس و بودم  ملک من️✔

 

کنم  چه منینش  رانهیو منزل ن یاندر/   است   من موروث ی  خانه نیبر خلد  حافظا️✔  

 

 

   عشق قیحقا  مورد در  ها انسان  دید  ی هیزاو   و نگرش در تفاوت��

 

   《 من  اسرار نجست   من درون  از/  من  اری  شد  خود  ظن از  یهرکس 》

 

   را  وعام خاص  ز نم یب  ی نم کس /  خود  یدا یش  دل راز محرم️✔
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  رانهیو ای  م یگنج  ما که ن یا ندانست   کس/   است  گر ید گمان را یگروه هر  ما حق در️✔

   م یا

 

دارد  یگمان  فکر حسب   بر یکس هر/   راز محرم ن یقی به  کس نشد عشق ره در️✔  

 

 

  از ی ظاهر   حواس یناتوان/  گردند  ی م  آشکار سخن   ی بواسطه رازها��

   اتیمعنو درک

 

   《 ست ین  نور  آن  را گوش و چشم  ک یل/  ست ین دور من  ی  ناله از  سرّمن 》

   《 ست ین  دستور جان  د ید را  کس  کیل /  ست ین مستور  تن  ز جان و زجان  تن 》

 

   ی نیب  آن  است   یدنی د نا   آنچه/   ینی ب جان  تا   کن باز دل چشم ️✔

 

   دست  همچو  جان نیآست  همچون جسم /  است  آمده   یمخف روح  ظاهر جسم ️✔

 

  ندیب  سخن در گو  دنم ی د خواهد که هر/  گل  برگ  در بو  مانند   شدم یمخف سخن در️✔

   مرا

  ما ی  گفته از  ،  ای ب ی خواه ما   حال/  د ینگو ی سوز جان حرف ردینگ  آتش   یدل  تا️✔

   کن جو و جست 

 

را  روح آن  نقاب  نیز ابد ین  در/  ها جسم  رنگ هفت  ن یا  ی دهید️✔  

 

 

عشق  بودن بخش یهست  ، عشق بودن باارزش��  
 

《 باد ست ین  ندارد،  آتش ن یا هرکه /باد ست ین  و ی نا بانگ  نیا  است   آتش 》  

 

 مرده  عشق یب  بود صدجان  گرش/  است  فسرده ،  شد یخال عشق کز یکس️✔

   است 

 

   مباد   خوش ششیع ست ین  آتش آنکه  و /مباد آتش  جز به  یواد ن یا در یکس️✔
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باد  زبر و ریز و درهم  زلفت  چو/  نباشد  زلفت  ی بسته  کاو یکس️✔  

وصال نخواهد که نخوانمش   انسان/   کس  چیه  ست ین او  عاشق ست ین که  هرکس️✔

 او

نماز  من  ی فتوا به نمرده او  بر/  عشق به زنده ست ین  حلقه نیا  در که کس  آن  هر️✔

   د یکن

مرده عشق  یب  ، بود جان صد گوش /  است  فسرده شد یخال عشق کز یکس️✔

   است 

اوست  در ی نشان  عشق از که اوست /   اوست  در ی جان  که است   آن  نه زنده️✔  

عشق یزی انگ شور و یبخش کمال��  

《فتاد یم  کاندر است   عشق جوشش/  فتاد  ی ن کاندر  است   عشق آتش 》  

شد  چاالک  و آمد رقص در کوه / شد افالک   بر عشق از  خاک جسم ️✔  

شد  افشان  الله اری رخ عشق ز چمن/   شد باران نور  گلزار و آمد  بهار️✔  

جهان  یبفُسرد عشق ینبود  گر/  دان  عشق موج ز ها گردون دور️✔  

بهار   دارد خبر سنبل  خط تا   گل  رگ از/   بس و است   عشق ما آرام  و نبض  محرم️✔  

  عاشقان اسرار ی کننده فاش ین��

《 دی در ما ی ها پرده ش ی ها پرده/  د یبر ی اری از  هرکه  فیحر  ین 》  

دی گو ی م زبان  ی ب که  بشنو ی ن از /کرد نتوان  ان یب  زبان صد به  که یراز️✔  
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   ی ن انداخت  پرده  نهان راز ز /  ین  ساخت  خود  راز محرم  مرا️✔

است   من  بند بند   ز دایپ  تو  عشق داغ  که /  مانَد نهان ی ن همچون  دلم  راز  چگونه️✔  

ها  انسان یوجود تیظرف براساس  ین دوگانه ریتاث��  

《 د؟ ی د که ی مشتاق  و دمساز ین همچو  /د؟ید که  یاقی تر و یزهر ین  همچو 》  

او  ریغ به  و آب  چو ش یخو  اهل   به/  عشق شکنجه  ن یا  دارد رو دو ل ین آب  چو️✔

   خونخوار

   هم   زین  جان و  شد او یفدا  دل/  هم  زین  درمان و است  ار ی از دردم️✔

مارش یت  یکن تو  هم  شد  تو  ماریب هرکه/   تو  از  درمان و تو از درد همه  را  عاشقان️✔  

دل جراحت  هم  و  مرهم  هم /  دل راحت  تو غم  و درد یا️✔  

با م یمر  ِ یسیع دم و  را ما  کشت /  دل ن یسنگآن  که گفت  توان   نکته نیا  که  با️✔

  اوست 

سازه جگر  باز  ،  بود سوزه جگر  آنچه /بود  تلخ  ی خمش ور ، خمش  و دار  نهان راز️✔

 شود

عشق یها یدشوار و ها یسخت��  

《کند  یم  مجنون عشق  ی ها  قصه/  کند   یم  پرخون راه ث یحد  ین 》  

چاره بسپارند  جان  آنکه جز  آنجا/  ست ی ن  کناره  چشیه  که عشق بحر ست یبحر️✔

  ست ین

ل یفضا نیا  کسب  در جانم  بسوخت  آخر و /  نموداول آسان   یرند  و عشق ل یتحص️✔  
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موج  چه  ای در نیا  که ندانستم  /مقصود  گوهر بردم که  گفتم  شدم یم  عاشق  چو️✔

   دارد فشان خون

   ی کام یطلب ی م  گر رو نهنگان کام  در/  یابی کجا  دردانه  ای در لب  به  یسعد️✔

شهیب  از  بگذرد  ، گذرد جان از  هرچه/  فاش د یگو یم  و پنجه یقو ست یریش عشق️✔

   ما ی

باشد  بالکش  رندان ی  وهیش یعاشق /  دوست  به  راه نَبَرد  تنعّم  پروردِ  ناز️✔  

ی اریع ق یطر رفتن سلسله ریز که/   ست  ی خام هر  کار نه  پختن تو زلف الیخ️✔

 ست 

  عشق غم بودن یشگیهم ��

《 شد  همراه سوزها با   روزها/  شد  گاه یب  روزها ما  غم  در 》  

آب درون ی ماه و  آتش درون مرغم /  دوست  یرو هجران  غم  در گذشت  یعمر️✔  

ست ین شاد  ا یدن دارِ  در یدل کی/  ست ین  آزاد غم  ز زندان  نیا  در کس️✔  

روزگار بشد  برق  چون غمت  کاندر /  رواست  چکد  باران  چون  سرشک گر دهی د از ️✔  

است  روز دو نه  کدم ی نه  انُده و  غم /  است  سوز  و درد با جهان  کار  همه️✔  

هزاران  از  ک ی اال  نگفتم  دل اندوه/  عشقت  یماجرا   از شمردم بر  که ن یچند️✔  

  روز نه  سوز  یب  ام بوده شب  نه که/  سوز همه  نیا  با   زمان یخواه ی م چه️✔

شد  تمام دفتر و  آمد آخر  به  جهدم/   تمام شدن نخواهد  وصف به غمت  شرح️✔  
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  عاشق  که  یکس ماندن بهره  یب  ، عاشق ریناپذ  ان یپا  اقیاشت��

   است
 

   《 شد رید روزش ،  است  یروز یب  هرکه /  شد ریس  آبش ز  ، ی ماه جز هرکه》

  خوش ایدر ی ماه مذاق   در ایدر آب /  عشق یها ی تلخ  ز را تلخکامان  پروا ست ین️✔

   است 

 

  وزهیدر ی  کاسه نباشد یریس  طمع کز/   ریس  دارید از  صائب  نباشد  عاشق  ی دهید️✔

   را

 

  ان یپا فکرت ی ک بود یماه   او هرکه/   آب  انیپا   او د یجو نباشد  یماه  چون هرکه️✔

   کند

 

نگردد همدم خوش  آب  با جز که  /یمعن  یای در در باش ی ماه چو️✔  

 

  او که  را ی ماه چ یه ی دید  تو/   سودا نی ا  از  بود  یریس که  را عاشق چیه  یدی د تو️✔

   ای در از ریس  شد

 

  ی اشتها  دارد همواره  سوختن/  عشق  داغ و درد ز  را بازان   عشق یریس ست ین️✔

 سوختن 

 

 

(ششم  درس یپژوه متن کارگاه)  
 

  نادان آدم از یدور و زی پره��
 

《سور نه  و باد ونیش  نه نادان با   که/  دستور  دی جمش با گفت  کو ین چه》  

 

د یو یمپ نادان فرمودبا  مرا /  پند   یکی  ییدانا ز کردم طلب ️✔  

 

است  ی شق نادان چون  زین او رویپ/  است  ی احمق از  رود نادان با  هرکه️✔  

 

ندارد  گرم تن  و باشد  گران  که رایز/  نادان  صحبت  شمرم نیچرم  جامه چو️✔  
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  سخنور بر او یگذار ری تاث و شنونده تیاهم ��

《 آورد گفتار  به  را ،بلبل  خاموش ی غنچه /آورد  کار سر  بر را  سخن مستمع،صاحب 》  

خاموش شوم ی ک قصه ن یا  از مست /  گوش  را  مستمع  و هوش   مرا  تا ✔️ 

  عشق و عقل تقابل��

《 را خانه  چراغ  اول  کشد ی م دانا  دزد/  را فرزانه دل هوش  برد  ،  دیآ  چون عشق》  

هوش  برآورد سر دگر اردی ن/ گوش  د یبمال را  خرد سودا  چو️✔  

دشوار بس عقل  نزد بود  که/  چند   یکار  عشق ز آسان شود️✔  

ترک  تا بگو  ی رمز اش ی مست از/   بو است  ده ینشن  عشق از خو  تند   پوش نهیپشم️✔

   کند  یاریهش

کرد  تجارت ن یکا برد یکس سود  که ا یب/   عقل  جوهر ؟ ست یچ  لعل  چون باده ی بها️✔  

  کرد یدگیرس گرانی د حال به دیبا  یگرفتار موقع��

《بپرس ی شانیپر  امیا  در را  انی آشنا/   ی آشفتگ  در زلف کار  به  دی آ  یم  شانه》  

ریگ  شیدرو دست  دتی با  شرف/  ر یبگ ش یپ  ی مقبل  اگر راه  نیچن️✔  

یم  گشا گره ،  ی بهار  باد  همچو  تو/  جهان کار است  ی فروبستگ گرچه غنچه چو️✔

   باش 

ی گران ید فکر  که خوش بهارت/   گفتم  آهسته ارغوان  گوش  به️✔  
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هستند  مرتبه و مقام  کی یدارا همه عشق عالم در 🔰 

راه بلند  و پست  کند  یم  کسانی  ، ل یس/   را  شاه و گدا بنشاند  فرش  کی بر عشق》

《 را  

   ندینش مقابل  ی شاه  به  ییگدا /  جا آن  که محبت  بزم به  بنازم ️✔

نبود   ُکله و سر  قت یطر در/  نبود  ره و  یرهنما را عشق️✔  

زنم  ییگدا  در یخسرو دم/  زنم  ی پادشاه دم  ، ی مست به️✔  

(حق جمال  آفتاب/  حکمتگنج میمفاه)  

    معشوق دارید ی لحظه عاشق شدن خود یب خود از ��

   شدم  دگر جهان  به جهان  ن یا  کز ییگو/  شدم  در به  خود از  من  و ی آمد در در از️✔

شدم  خبر ی ب من  و امد یب  خبر صاحب /  دوست  ز دهد ی م خبر که تا  راه  به گوشم ️✔  


