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 ديبرآ اگر گفتا شو من ماه که مــگفت   ديآ سر غمت گفتا دارم تو غم گفتم 

 پایان یافتن غم ها و وصال معشوقمفهوم : 

  به پایان غم مخور می رسد غم های بی پایان   مشکین می کند کوتاه دست زلف راخط 

 مخور غم سامان به دیبازآ دهیشور سر نیو   مکن بد دل شود به حالت دهیغمد دل یا 

 مخور غم انیپا ستین را کان ستین یراه چیه  دیبع بس مقصد و است خطرناک بس منزل چه گر 

 مخور غم گردان حال یخدا داند یم جمله   )اصرار(بیرق ابرام و جانان فرقت در ما حال 

  را نجات از این بحر بیکران دادنـــــــت   کاسانست   بگفت غم مخور ای نور دیده 

 لقاست و وصال وقت دیدم سعادت صبح   دیرس     بستان نوبت گذشت خانه نوبت 

 شد آخر کار و اختر گذشت و فال نیا زدم   شد     آخر اری فرقت شب و هجران روز 

 شد آخر اری دولت در که غصه قصه   هنوز امیا    یبدعهد      ز ستین باورم 

 کنند زین دوا و فرستند درد کسان به   کنند زــــــــــین وفا شهیجفاپ 

 ديآ  کمتر کار نيا انيوبروــخ ز گفتا    اموزیب وفا رسم مهرورزان ز گفتم 

 بی وفایی معشوق و زیبارویانمفهوم : 

 ستین اجتماع مهر و مه نیا انیم رایز    مدار ماهرو آن از مهر دیام ،سلمان  

 می کنم شکر که بر جور دوامی دارند   چون به هنگام وفا هیچ ثباتیت نبود 

 را بایز یرو ستین وفا و مهر وضع که   بیع تو جمال در گفت نتوان قدر نیا جز 

 ییوفا یب بکنند انیخوبرو که عجب نه  گرفتم یم دوست تو چو بگفتم را شیخو دل 

 ییگو رواست کشتن انیخوبرو نید در   یجرم چیه دهیناد را ما کشت بار صد 

 کنند بسمل آخرش و دیص سازند اولش  کنند دل مرغ قصد یشوخ به چون انیخوبرو 

 را مایس ماه چشم هیس قدان یسه   ستین ییآشنا رنگ سبب چه از ندانم 

 دارم من که یآزار دل کوشد دلم آزار به   دارم من که یاری وفا یب یاری رسم نداند 

 ازگلشن زمانه که بـــوی وفا شنید؟   محروم اگر شدم زسر کوی او چه شد 

 ديآ گريد راه از او است رو شب که گفتا    ببندم نظر راه التیخ بر که گفتم 

 / از عشق راه فراری نیست وجود دایمی معشوق با عاشقمفهوم : 

 تا جـــــــان داری نمی توان جست     وب رویــانـد خسعــــــدی زکمنـ 

 ر باز باشد   ــــبه کجا رود کبوتر که اسی   است اگرتوانم که سفرکنم زدستت عجب 

  ر امید دارد که رها شود زبندت  ـــنه دگ   هر که صیدکردی نکشد سر ازکمندتدل 

 ار نامــد سود منـد ـــکوشـش بسیــ   ـدر آوردم به بنــدــعشق او باز انــ 

 ـردمــهمی برابرم آید خیال روی تو گ   ردم هزار جهد بکردم که گرد عشق نگـ 

 حافظمهر و وفا    درس ششم
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  که کسی بر سر دشمن به شبیخون نرود   خیال تو چنان بر سر دل می آید ،شب 

 ماست آگه جان وندیپ تو یمو مینس   ماست همره قیطر هر در تو یرو الیخ 

 مفهوم مقابل(نماندست معمور که گوشه نیا از هاتیه   گفت یم و من چشم ز تو الیخ رفت یم ( 

 ديآ رـــرهب اوت هم یبدان اگر گفتا   کرد عالمم گمراه زلفت یبو که گفتم 

ی یگفتم بوی خوش زلفت مرا به سوی کشاند و در دنیا گمراه کرد . گفتا اگر آگاه و هوشیار باشی همان بو تورا راهنمامعنی : 

 و هدایت خواهد کرد .

/  حیرت عاشق / کشش و جذبه معشوق / هدایت کنندگی معشوقعشق هم گمراه کننده است و هم هدایتگر / مفهوم : 

 مفهوم پارادوکسی

 عشق هم راهبرمن شد و هم راهزنم   رهبری کرد به کوی تو و برد از راهم 

 ن به بوی آن زلف پریشان بروم ــم   گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب 

 ل و ریحانـــل و ریحان تا گـــتا گ    رهبر ما شدوش او ــــبوی خ 

 نکوست تیشانیپر اری زلف یبو بر   یول تو شانیپر حال است بد حافظ  

 شود واـــــــرس یعقلیال از عقل    او زلف یبو عقل ابدیب رـــــگ 

 یابین هزار از کم قتیحق جــــــگن    دیآ تو به او زلف یبو اگر دم کی 

  دل فــــــــدای او شد و جان نیزهم    درمان نیز همدردم از یار است و 

 همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟    همچو نی زهری و تریاقی که دید؟ 

 آن چه جگر سوزه بود باز جگر سازه شود   راز نهان دار و خمش ور خمشی تلخ بود 

 ديآ رــدلب یکو کز یمینس خنک گفتا   زدیخ صبح باد کز يیهوا خوشا گفتم 

 یزچبرتری معشوق بر بهشت و همه مفهوم : 

  الهی اگر بهشت چون چشم و چراغ است بی دیدار تو درد و داغ 

  الهی گل های بهشت در پای عارفان ،  خار است ، جوینده ی تو با بهشت چه کار است 

 مشــک یا عنبـــــر چه کا رآیـد مرا   ــوی یار منـخوش تر از مشک است ب 

  تو باشم نظر به سوی تو دارم غالم روی    دو عالم درآیند شاهدانبه مجمعی که 

 تو باشم جمال حور نجویم دوان به سوی   نبویم حدیث روضه نگویم گل بهشت 

  آیینــــــــه داری رخ جانانم آرزوست    حالل باددربانـــــی بهشت به رضوان 

 نهال قد تو با پا فشــــرده در دل ما    زسرو گلشن فردوس راست می گذریم 

 همان بهتر که در دوزخ برندم با گنهکاران   گرم با صالحان بی دوست فردا در بهشت آرند 

 من نپردازم به هیچ از گفت و گوی یار خویش  ردازد به کسروز رستاخیز کان جا کس نپـــــ 

 که به دیدار تو شغل است و فراغ از دوجهانم    هیچ از دنیی و عقبی نبود گوشه ی خاطــر 

 به غیر دوست نشایـــــد که دیده بـــــردارد   ـــور کنند عـــارف را وگر بهشت مصـــ 

 نه مــــــــردم ار بگـــــذارم در سرای تو را    هشت ار به من دهد رضـــــــوانکلید ب 



                                امامـی بهمن:  مـدرس                                                      نظام جديد معنايی قرابت     1فارسی 

 

 3   و اشعار هم مفهوم درسی  بررسی بیت به بیت کتاب                    8905 088 5724

 

 ازاین فتنه ها که در سرماست      تبارک اهلل   ســـــرم به دنیی و عقبی فرود نمی آورد 

 بی لعل تو آرزوی کوثـــــــــر نکنـــم  ــــم تو یاد نرگـــس تر نکنم با چشــــ 

 دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را   گر مخیرم بکنندم به قیامت که چه خواهی 

 و رایک جا فـــــــــدای قامت رعنا کنم ت   طوبی و سدره گر به قیامت به من دهند 

 هر شربت عذبم که دهی عین غذاب است ) گوارا(   گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست 

 با خاک کــــــــــــوی دوست برابر نکنــد   باغ و بهشت و سایه ی طوبی و قصر حور 

 با خاک کوی دوست به فردوس ننگــــریم   حافظ مکن نصیحت شوریــدگان که ما 

  نتوان بهر گل و میوه به زنتـــــدان بودن   باغ بهشتگرنه روی تو بود من چه کنم 

 که دل نمی کند ای دوست جز به سوی توام   کشان کشان به بهشتم برند و من نروم 

 ديآ پرور بنده کو کن یدگــبن تو گفتا   کشت آرزو به را ما لعلت نوش که گفتم 

شیرین و سرخ تو ماراکشت و معشوق در مصراع دوم شاعر در مصرع اول می گوید : ای معشوق  آرزوی لب :  درکی  معنی

م رسم بنده پروری را فراموش نمی هدر پاسخ می گوید عاشق باید در عشق ورزی و بندگی درگاه معشوق پایدار بماند ما

 (وظیفه عاشق بندگی کردن است و نباید دنبال سود و منفعت شخصی باشد و یار چنین بنده ای را مورد توجه قرار می دهد  ) کنیم

 اطاعت و فرمان پذیربودن عاشق  و لطف و عنایت و بنده پرور بودن معشوق مفهوم :

 که خواجه خود روش بنده پروری داند   تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن 

  مرا به بندگی خواجه جهان انداخت   به کام من اکنون شود که دور زمانجهان 

 من همی کردم دعا و صبح صادق می رسد   گوییا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش 

 یــــه از خفتگبیهوده بِ   کوشش   یــــــدوست دارد یار ، این آشفتگ  
 دعا و درس قرآن غم مخور تا بُوَد وردت   حافظا در کنج و فقر و خلوت شبهای تار 
 بکوش    توانـــی   هر قدر ای دل که   گـــرچه وصالش نه به کوشش دهند 
 نفسیست    تا  دست و پایــــی زنیم    ـــه توان کرد اندر این دریاچـــــ 
 تا ممکن است پا مکش از جست و جوی گنج   جند وصل گنج به کوشش نبسته استهر 
 ديدرآ آن وقت تا کس با یوــمگ گفتا   دارد صلح عزم یک متیرح دل گفتم 

  صبرکردن بر فراق و اطمینان داشتن به وصال مفهوم :

 را  کام    یـبیاب   روزی    تـــــــعاقب   ی روز و شبـحافظ به سخترکن ــــصب 

 من درهرگوشه ای افسانه ای خواند زعشق   صبر کن حافظ که گر زاین دست باشــد درس غم 

 تـبا درد صبر کن که دوا مــــی فرستم   هاتف غیبم به مژده گفت ساقی بیا که 

 

 

 

 



                                امامـی بهمن:  مـدرس                                                      نظام جديد معنايی قرابت     1فارسی 

 

 4   و اشعار هم مفهوم درسی  بررسی بیت به بیت کتاب                    8905 088 5724

 

 ديآ سر هم غصه نيکا حافظ خموش گفتا   آمد سر چون که یديد عشرت زمان گفتم  

 هرزمان حال وی ازشکل دگر خواهد شد   غم و شادی جهان را نبود هیچ ثبات 

 ناپایداری غم و شادی  مفهوم :

  چنان نبـــود و چنین نیز هم نخواهد ماند   نخواهد ماندرسید مـــژده که ایام غم 

 شادی آید زپـــــی غصه و خیر از پی شر   ـتغم مخور زان که به یک حال نماندس 

 بهتر آن است که من خاطر خود دارم خوش   حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است 

 ران نیزهمــــــذرد ایام هجـــــــبگ   ون درآمد دولت شب های وصلــــچ 

 مشتِ سپندِ بی خبر ، دارد در این مجمر صدا   رنج غم و شادی مبر کو مطرب کو نوحه گر؟ 

 غم مخور ، شاد بزی ، زآنکه جهان در گذر است   از بدو نیک جهان هرچه تو را پیش آید 

 

 

 

 ما درويش، ای:گفت شیخ دادی؟ من به موشی تو طلب کردم، تعالی خدای سرّ تو از من شیخ،ای  :گفت و آمد شیخ پیش مرد 

 !داشت؟ خواهی نگاه چگونه بگويیم، تو با را خدای سرّ داشت؛ نتوانستی پنهان تو داديم، تو به حقّه در موشی

 اسرارالهی را فاش نمی کنند و ساکت هستند/ عارفان واقعی   هرکسی توانایی حفظ اسرار خدا )معشوق ( را نداردمفهوم : 

 . (کسی که خدا را شناخت زبانش کند می شود و نمی تواند چیزی بگوید) «من عرف اهلل کلّ لسانه» تلمیح به آيه :

  زان که خموشند بندگان مقـــــرب   الف تقرب مزن به حضــرت جانان 

  زکشتــــــگان آوازبر نیایـــد    عاشقان کشتــگان معشوقنــــد 

 مهــــــــر کردند و زبانش دوختند   هــــرکه را اسرار عشق آموختند 

 گـــوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش   تا نگردی آشنا زین پرده رمـزی نشنـوی 

 بست در آسمـــان بر رخ دیــو لعــین   کی رسد آلوده ای بر در پاکان که حـق 

  اولین پروانه اش مهر لب اظهار داشت   قراری برافروختعشق در هر دل که شمع بی 

 که عشق اول زبان زین لشکر خونخوار می گیرد   به آه و ناله گفتم دل تهی سازم ندانستم 

 کان سوخته را جان شد و آواز نیامد     ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز 

 ســینه ی نامحرم زددست غیب آمد و بر    مدعی خواست که آید به تماشاگه راز 

 ـطانـــز شیــزد چــون ز تیــبگری   ـریم پاکانــرم از این حـنامحــــ 

 سیالب چون به بهر رسد می شود خموش   از نارسیدگی است که صوفی کند خروش 

 (مهر خاموشی زدند بر لب قال )گوینده   دم نتوان زد به مجلسی که در آنجا 

 ــز نشنیدم زپروانه صداییــــــــهرگ    ق استـنالیدن بلبل ز ناموزی عش  

 هرگز نرسد خامـی  زیرا که بدان آتش   از عشق تو زاهد را دم گرم نخواهـــد شد 

 اسرارالتوحید محمدبن منّورحقه راز    گنج حکمت
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 خام از عذاب سوختگان بی خبــــر بود   با نیم پختگان نتوان گفت سوز عشق 

 که مگوی حال دل سوخته به خامی چنـد   پیر میخانه چه خوش گفت به دُردی کش خویش 

 هرگز نبردسوخته ای قصه به خامـــــی    سعدی سخـــن یار نگویــد بر اغیـار 

  تــــــن زنــــــم با کس نگویم هیچ راز    چون نبینـــم محرمــی سالـــی دراز 

 هشیار چه داند که در این کوچه چه راز است    اســــرار خرابات به جز مست نداند  

 وش دارـه گـگ ربند وآنـــــوش را بــــگ   داروش را بگذار وآن گه هوش ــــــه 

 تو چه دانی که شب سوختگان چون گذرد   حال شبهای مرا همچو منی داند و بس 

 با دوســت بگوییم که او محـرم راز اسـت   ــه بر غیر نگفتیم و نگوییم ـــــرازی ک 

  کاین حال نیست زاهد عالـــــی مقام را    راز درون پرده ز رندان مســــــت پرس 

  بیا و نوگل این بلبل غزل خـــــوان باش   زبور عشق نوازی نه کار هر مرغـــی است 

  باقی نمی توان گفت اال به غمگســـــاران   چندت کنم حکایت شرح این قدر کفایت 


