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《 سیپار  تا  زیپار  از》( هشتم  درس میمفاه)  

  ای دن و آرزوها بودن انی پا ی ب��

یالقصوا  ت یغا به  کند ی م گمان  ،  رود ی م جا  هر  به ی آدم. ندارد ان یپا آرزوها》

   《 است  انی پا یب  ای دن که  یصورت ؛در است  دهی رس خود مقصود

افتادن چاه به چاله از��  

ی  هیغاش  مار به  شده ناچار  ، ستم یب  قرن یدموکراس  ی  جرّاره عقرب م یب از》

   《 ببرد  پناه ها  سرهنگ  حکومت 

زخم  من بر  کرد گوارا پا   خار که/  صائب  دوستان نفاق از  زمیگر یم  دشمن به️✔

   را  سوزان
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او  ستان جان خطر بر ش ین زخم  از /  مار ی سو زند یگر خلق  که  یعقرب آن️✔  

 

   افتاد دام  در و آمد  برون چاه کز آه/   زنخ چاه از دل خت یآو  تو زلف خم  در️✔

 

ی غار ک یتار به  دل هیس  یگرگ  به/  گشتن  پناهنده هژبران م یب ز️✔  

 

   ییایدن قدرت بودن زودگذر��
 

  ی م سوءهاضمه از  معموال  ثروتمند،  یها آدم  مانند هم   بزرگ ی ها  یامپراتور》

《رندیم  

《نهادند؟ نام   اش  یک  بود؟  بود؟کجا ی ک /  نهادند نام اش  ی ک که  یانیک کاووس》  

 

  الب   تن  گل  در تاکنون  آ مرو  به/  برگردون رفته رفعت  ز  یدی د ارسالن  سرالب  ️✔

   ی نیب  ارسالن

 

  ر یس هم  آخر،  چشم  گرسنه  نیا/  است   خورده فرو خاک نیکا  جباران  تن ن یچند️✔

   شانیا  ز نشد

 

   دانیجاو آبستن  است   خاک شکم  شانیا  ز /؟  نکیا  تاجوران   آن  رفتند کجا  یگفت️✔

 

تو  نیبال  است  خشت  سرانجام /  تو نیز کشد  ار  بلند  سپهر ️✔  

 

  است  مانده  یسخن جم  تخت  ز/  داشت  یثبات  یک  حسن و سلطنت  شکوه️✔

   یک وافسرِ 

 

غبار؟  دیا ین  خاکش ز یروز که /  روزگار گردش برکشد  را که️✔  

 

   مغان ریپ و مرشد به ازین��
 

《نهادند نام   اش  یپ  فرخنده که خضر آن/   افت ی  مغان  ریپ  نفس  از  قیطر  نییآ》  
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  ریتدب   ، ما   ریپ  از ر یغ به داند  ینم  کس/   رما یپ  سالخورده درد و است  خرابات ، ره️✔

   ما

 

   ی گمراه خطر از  بترس است   ظلمات/   مکن  خضر یهمره  یب  مرحله  نیا  یط️✔

 

  جهان دو هر از  ،  یمِ   جرعه کی به  که/  مغان   ریپ در  به ،  پس ن یا از  گشتم  معتکف ️✔

کرد رمیس  

 

   اسلحه بر قلم قدرت یبرتر��
 

  تمّدن  و فرهنگ که است   حدبوده چه  تا سندهینو  نیا  قلم  قدرت که  شدم متوجه》

《 است  برده فرا  هم  ز، یپار  مثل  رانی ا  ی  دورافتاده دهات  دل در ی حت را  یفرانسو  

 

( هشتم درس یپژوه متن کارگاه)  
 

  عشق راه در تعلق ترک  لزوم��
 

  نه طاق   ینه یپا  اگر  عشق نَمط  بر/  فی حر نخواهد جفت  ،  عشق است  ریپذ   طاق》

》 

  داران  جهان احوال  که ی نپندار  تا/  ست   یدل خوش  ق یطر گفتن  جهان ترک  حافظا️✔

   است  خوش

 

   است  آزاد  ردیپذ  تعلق  رنگ  هرچه  ز /کبود چرخ ر یز که آنم  همت  غالم️✔

 

  و مال  بند  اندر  کش یدرد عاشق/  ست   یمشرب  یعال ز ندیننش صدر بر  ار حافظ️✔

ست ین جاه  

 

《 یزندگ  مرکب سه 》(/ هشتم  درس حکمت  گنج)  

 

   یگزار شکر به  هیتوص��
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《  نم ینش  ُشکر برَمرکب  د یآ  د یپد ی نعمت چون》  

 

گِله  یروز ی پ از  کردگار از  مکن  پس /  صبرکن ،  ینخور ور کن  شکر ،  یبخور گر️✔  

 

   نعمت   شکر ، هردم  کرد  دیبا   که/  حکمت  یرو از  اری  داد  جوابم ️✔

 

  به را  آن)     حرّکوا  بخسبد  ار  ، شکر مرکِب /  کو  شکر  ، شد  فزون نعمت  هله  که️✔

(دیآور در حرکت   

 

   صبر به  هیتوص��
 

《  نم ینش صبر مرکب   بر ،  د یآ  دی پد  ییبال  چون》  

 

  نباتم  شاخ  آن  کز ست  ی صبر اجر/  زدیر ی م سخنم  کز شکر  و شهد همه  نیا️✔

 دادند 

 

  سنگ ترکد  ی م  ما  ی  قصه از گرچه/   شور  و فتنه نیا  در غصه پر  دل یا صبرکن️✔

  صبور

 

   فرستمت  یم  دوا که  صبرکن درد با/   گفت  مژده به  بم ی غ هاتف  که ا یب  یساق️✔

 

رسد  یم  ظلمات در را  خضر ،  اتیح  کآب/  ابا مکن  و کن  صبر ،  ابتال  ظلمات در️✔  

 

اخالص به  هیتوص��  
 

《 روم شی پ و نم ینش  اخالص مرکب   بر گردد، دا ی پ ی طاعت چون 》  

 

   شود ینم  پنهان تو،  زچشم  حق  انوار/  است   روشن ، اخالص   پرتو ز ات  دهید  تا️✔

 

  یشانیپ به  اخالص  که آر  شی پ صدق /  یشان یپ  ینه خاک بر  که ست ین آن  طاعت ️✔

ست ین  


