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بند 3نخست
 /۱ای سرو بلند قامت دوست
در پای لطافت تو میراد
نازکبدنی که مینگنجد
مهپاره به بام اگر برآید،
 /۵آن خرمن گل ،نه گل؛ که باغ است
آن گوی معنبر است در جیب
در حلقهی صولجان زلفش
میسوزد و ...همچنان هوادار
خون دل عاشقان مشتاق
 / ۱۱من بندهی لعبتان سیمین
بسیـــــار مالمتم بکردند
ای سختدالن سستپیمان!
















بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهی کار خویش گیرم؟!!

وه وه! که شمایلت چه نیکوست!
هر سرو سهی که بر لب جوست
در زیر قبا ...چو غنچه در پوست:
که فرق کند که ماه یا اوست؟
نه باغ ارم؛ که باغ مینوست
یا بوی دهان عنبرینبوست؟
بیچارهدل اوفتاده چون گوست:
میمیرد و ...همچنان دعاگوست
در گردن دیدهی بالجوست
کاخر دل آدمی نه از روست!
که :اندر پی او مرو که بدخوست!
این شرط وفا بود که بی دوست،

شمایل :جمع شمال و شمیله :طبعها ،خویها.
نیکو :خوب ،نیک مقابل بد ،نانیکو؛ شخص خوب رفتار ،نیکوکردار؛ ز یبا ،خوبروی؛ مقابل زشت.
سرو بلند قامت :تشبیه فشرده (اضافهی تشبیهی) :قد معشوق در بلندی و تناسب به سرو همانند شده است.
ای سرو  :...معنای بیت ،ای معشوق که قامت بلندی همانند سرو داری وه که چقدر الف :طبع و خوی تو خوب و نیک
است .ب :رخ تو زیبا است.
میراد :بمیرد (وجه دعایی) .سهی :راسترسته ،مستقیمروییده.
در پای لطافت تو میراد :کنایه از فدا شدن برای لطافتت.
معنای بیت  :۰امیدوارم هر سرو راستقامتی (هر زیبارویی) که در کنار جو روییده است فدای نیکویی و نغزی تو شود.
بیتهای  ۳و  ۴همپیوند (موقوفالمعانی) هستند و دو نوع خوانش دارند (نک :معنای بیت).
فرق کند :فرقکردن :امتیازنهادن ،تمییزدادن .نازکبدن استعاره از معشوق است؛ تن معشوق در ظرافت و لطافت به
غنچه همانند شده است.
بیت  ۴دارای آرایهی ناداننمایی (تجاهلالعارف) است :معشوق در زیبایی به مهپاره همانند شده است.
معنای دو بیت :اگر مهپاره (معشوق من) در افق نمایان شود ،کس او را که تنی لطیف دارد و نازکبدن است از ماه
آسمان تشخیص نمیدهد و از فرط شباهت متوجه تفاوتشان نمیشود.
اگر دو بیت را همپیوند قلمداد نکنیم معنای هرکدام چنین میشود:
بیت  .۳تو نازک بدنی هستی که همانند غنچهای که در زیرپوست (کاسبرگ) نمیماند و شکفته میشود در زیر قبا پنهان
نمیمانی.
بیت  .۴مهپاره (معشوق) اگر به بام آید چه کسی او را از ماه آسمان تشخیص نمیدهد و متوجه تفاوتشان نمیشود.

 .3اگر بر روی پیوندهای آبیرنگ پر این متن کلیک کنید به صفحه مربوطه در اینترنت خواهید رفت.
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باغ ارم :ارم ذات العماد که معروف به بهشت شداد است ،باغی است که شداد بعد از شنیدن وصف بهشت و به تقلید از آن
در جنوب عربستان ساخت و نیز در شیراز باغی تاریخی ست.
در هر نیمبیت ،یک تشبیه تفضیل بهکاررفته است؛ در نیمبیت نخست معشوق را ابتدا به خرمن گل و سپس به باغی از
گل تشبیه کرده و در نیمبیت دوم آن را به باغ مینو همانند کرده و بر باغ ارم برتری داده است.
معنای بیت  :۵آن خرمن گل (معشوق) نه یک گل که باغی از گل است و نه باغ ارم که باغی بهشتی است.
معنبر :الف .عنبرین ،آنچه به عنبر آغشته شده ،عنبرآلود .ب .خوشبو ،معطر.
جیب :کیسهمانندی که به جامه و دامن دوزند و در آن چیز نهند.
بیت  ۶دارای آرایهی ناداننمایی است :بوی خوش دهان معشوق در دلپذیری به گوی معنبر و دهان عنبرینبو همانند
شده است.
صولجان :چوگان.
اوفتاده :گرفتارشده ،اسیرشده.
صولجان زلف :تشبیه فشرده مقلوب؛ جعد زلف معشوق به حلقه صولجان همانند شده است (تشبیه مرکب) .معنای بیت
 :۷دل بیچاره عاشق در حلقههای زلف معشوق همانند گویی در میان چوگان گرفتار شده است.
هوادار :الف .مشتاق ،آرزومند ب .عاشق ،محب ج .طرفدار هواخواه ،حامی ،جانبدار میسوزد و میمیرد :سوختن و
مردن کنایه از رنج بسیار کشیدن است.
بیت  ۸دارای موازنه است.
معنای بیت ( :۸فاعل این بیت همان دل در بیت  ۷است) :دل (که در زلف معشوق گرفتار شده است ،به خاطر این
گرفتاری) میسوزد اما همچنان طرفدار و مشتاق است و میمیرد اما همچنان دعاگوی معشوق است.
بال :الف .سختی ،رنج ،گرفتاری ب .مصیبت ،آفت ج .بدبختی که بدون انتظار و بیسبب به کسی وارد آید د .ظلم و ستم
هـ .معشوق و محبوب.
خون در گردن کسی بودن کنایه از عهدهدار بودن و موجب مرگ کسی شدن است.
بالجو :ایهام دارد.
معنای بیت  :۹خون دل عاشق بر گردن چشمی است که :الف .همهجا جوینده معشوق است ب .چشمی که با دیدن و
در پی آن عاشق شدن ،انسان را گرفتار بال میکند.
رو (روی) :فلزی است به رنگ خاکستری متمایل به آبی و .آن را برای ساختن ظروف و غیره به کار برند .رو (روی) مجاز
از هر چیز سخت و بیروح است.
معنای بیت  :۲۲من بنده و چاکر زیبا رویان ظریف و روشنپیکر هستم چراکه (دل) آدمی از جنس روی نیست.
معنای بیت  :۲۲من را بسیار نصیحت و سرزنش کردند که به دنبال او نرو زیرا که او خلقوخوی خوبی ندارد.
پرسش انکاری (بالغی) است.
بیت  ۲۰و  ۲۳همپیوند هستند و کل دو بیت ِ
معنا :ای کسانی که بیرحم و سنگدل هستید آیا این شرط وفاداری است که بی دوست آرام بنشینم و صبوری کنم و به
کار خود مشغول باشم؟ (این شرط وفاداری نیست).
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بند دوم
 /۱در عهد  -توای نگار دلبند! -
دیگر نرود به هیچ مطلوب
از پیش تو راه رفتنم نیست،
عشق آمد و رسم عقل برداشت...
 /۵در هیچ زمانهای نزادهست
باد است نصیحت رفیقان...
من نیستم ...ار کسی دگر هست،
اینجور که میبریم ...تا کی؟
چون مرغ به طمع دانه در دام
 /۱۱افتادم و مصلحت چنین بود
مستوجب این و بیشازاینم



















بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهی کار خویش گیرم!

بس عهد که بشکنند و سوگند
خاطر که گرفت با تو پیوند!
همچون مگس از برابر قند
شوق آمد و بیخ صبر برکند
مادر به جمال چون تو فرزند!
واندوه فراق ،کوه الوند!
از دوست به یاد دوست خرسند
وین صبر که میکنیم ...تا چند؟
چون گرگ به بوی دنبه در بند،
بیبند نگیرد آدمی پند!
باشد که چو مردم خردمند،

عهد (نیمبیت نخست) :روزگار.
عهد (نیمبیت دوم) :پیمان .دارای جناس تام با بیت نخست.
معنای بیت  :۲ای محبوب در روزگار تو چه بسیار عهد و پیمانها و سوگندان را که میشکنند.
معنای بیت  :۰اندیشه دلی که با تو انس پیدا کند ،گرد هیچ معشوق دیگری نمیگردد ب .هیچ آرزوی دیگری جز تو ندارد.
راه رفتنم نیست :کنایه از آنکه امکان و توان رفتن ندارم.
ِ
نیمبیت دوم تمثیل است برای نیمبیت نخست.
معنای بیت  :۳از کنار تو (به خاطر شدت عالقه و اشتیاق به تو) امکان رفتن بهجای دیگری ندارم همانند مگسی که کنار
قند را بهقصد جایی دیگر ترک نمیکند.
رسم :الف .روش ،قاعده ،قانون ب .عادت ،خوی ج .عرف و عادت.
بیخ :بن ،اصل ،اساس؛ بیخ چیزی را برکندن کنایه از نابودکردن آن است.
معنای بیت  :۴عشق آمد و با آمدن خود راه و روش عقل را از میان برد و شوق آمد و با آمدن خود صبر را بهکلی از میان
برد (نابود کرد).
زمانه :روزگار.
معنای بیت  :۵در هیچ روزگاری هیچ مادری ،کودکی به زیبایی تو نیافریده است (زیبایی تو بیهمتا است).
بیت ششم دارای دو تشبیه فشرده است :نصیحت رفیقان در بیاثری بودن همانند باد است و اندوه ِفراق در سنگینی و
زحمت همانند کوه الوند است .معنای بیت :الف .نصیحت رفیقان همانند باد است و در برابر ِفراق که همانند کوه الوند
سنگین است هیچ اثری ندارد ب .نصیحت رفیقان همانند باد است و در من اثری ندارد اما اندوه ِفراق همانند کوه الوند
برای من سنگین و طاقتفرسا است.
معنای بیت  :۷اگر کسی هست که بهجای خود معشوق ،تنها با یاد او خوشنود است ،آن شخص من نیستم.
بیت  ۸دارای آرایهی موازنه است.
معنای بیت  :۸این ستم (سختی ِفراق یا درد عشق) را تا کی تحمل کنیم و تا کی در برابر این ستم صبور باشیم؟

4









بیت  ۹و  ۲۲همپیوند هستند.
طمع :انتظار ،امیدواری ،حرص.
بو :الف .امید ،آرزو ب .رایحه.
معنای بیت  :۹همانند پرندهای که به طمع دانه یا گرگی که به هوای دنبه اسیر میشود ،اسیر شدم و مصلحت هم همین
بود ،چراکه آدمی تا گرفتار نشود و در بالیی نیفتد نصیحت نمیپذیرد.
بیت  ۲۲و  ۲۰همپیوند هستند.
مستوجب :سزاوار ،الیق.
معنای بیتها :من سزاوار سختی این مجازات و حتی بیشتر و پیشتر از این هستم بهتر است که همانند انسان خردمند،
صبور باشم و به کار خود مشغول باشم.
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بند سوم
 /۱امروز جفا نمیکند کس
در دام تو عاشقان گرفتار
یا محرقتی بنار خد
صبحی که مشام جان مشتاق...
 /۵استقبله و ان تولی
اندام تو خود حریر چین است!
من در همه قولها فصیحم
جان در قدمت نهم؛ ولیکن...
ای صاحب حسن! در وفا کوش!
 /۱۱آخر به زکات تندرستی،
من بعد چنین مکن که زین پیش...





















بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهی کار خویش گیرم!

در شهر تو میکنی دگر بس
در بند تو دوستان محبس
من جمرتها السراج تقبس
خوشبوی کند اذا تنفس
استأنسه و ان تقبس
دیگر چه کنی قبای اطلس؟!!
در وصف شمایل تو اخرس
ترسم ننهی تو پای بر خس
کاین حسن وفا نکرد با کس
فریاد دل شکستگان رس!
ورنه ...به خدا که من ازین پس،

معنای بیت  :۲در این روزگار تنها تو هستی که با بیمهری خود جفا میکنی.
گرفتار :الف .مبتنی ،دچار ب .دربند ،مقید ج .اسیر و برده د .عاشق ،دلباخته.
محبس :زندانی ،حبس شده.
بیت دارای دو استعارهی آشکار است :عشق در گرفتارکردن و اسیرکردن عاشق به دام و بند همانند شده است.
معنای بیت  :۰عاشق و دوستان تو در بند و دام عشق تو اسیر هستند.
شرار گونههایت مرا به آتش میکشانی ،چراغ آسمان نیز از گونههایت روشنی میگیرد.
برگردان بیت  :۳ای که با ِ
مشام :بینی ،قوه شامه.
مشتاق :آرزومند ،بسیار مایل و راغب ،عاشق.
بیت دارای تشبیه فشرده است :معشوق در خوشبوکردن مشام و یا جان عاشق به صبح همانند شده است .اذا تنفس
َ
بخشی از آیه قرآن است :آیهی  ۲۸از سورهی تکویر .قسم به نف ِس صبح آنگاهکه بردمد.
مشام جان را خوشبوکردن ،کنایه از سرزنده و شادابکردن است.
معنای بیت  :۴تو همانند صبح هستی؛ همانطور که صبح مشام انسان را خوشبو میکند تو (بوی تو) نیز عاشق را
شاداب و سرزنده میکند.
برگردان بیت  :۵رو به سویش میکنم حتی اگر به من پشت کند؛ و با او انس میگیرم حتی اگر ترشرویی پیشه کند.
قبا :جامهی پوشیدنی که از سوی پیش باز است و پس از پوشیدن دو طرف قسمت پیش را با دگمه به هم بپیوندند.
اطلس :پرنیان ،دیبا ،پارچه ابریشمی.
بیت  ۶دارای تشبیه فشرده است :اندام معشوق در لطافت به حریر چینی همانند شده است.
نیمبیت دوم دارای تشبیه تفضیل است :در نیمبیت دوم اندام معشوق به اطلس برتری داده شده است.
معنای بیت  :۶اندام تو به لطافت حریر چینی است بنابراین تو به لباسی از جنس اطلس نیاز نداری.
قول :سخن ،گفتار ،کالم.
ََ
فصیح :کسی که سخنش مالحت (روانی کالم) باشد ،زبانآور ،ترز بان.
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اخرس :گنگ ،کند زبان ،بی آواز ،الل.
بیت  ۷دارای کنایه است :در وصف شمایل تو اخرس کنایه از ناتوانی در وصف معشوق .معنای بیت :من در سخن گفتن
از هر چیزی فصیح و ترزبان هستم اما در وصفکردن خوبی و زیبایی تو گنگ و کند زبان هستم .تلویحا یعنی تو بسیار
زیبا هستی و من نمیتوانم آن را وصف کنم.
جان در قدم کسی نهادن کنایه از فدا شدن یا خود را فداکردن برای اوست بنابراین نیمبیت دوم ،ننهی پای بر خس کنایه
از بیتوجهی است.
خس استعاره از جان عاشق است :جان عاشق در بیارزشی در برابر معشوق به خس همانند شده است .معنای بیت :۸
جانم را برای تو فدا میکنم اما از این میترسم که تو به آن توجهی نکنی.
معنای بیت  :۹ای کسی که الف .زیبا هستی ب .دارای آسایش و فراغ در زندگی هستی به عهد و پیمان خود وفادار باش
چراکه این الف .زیبایی همیشگی نیست ب .خوشی و آسایش همیشگی نیست.
بیت  ۹دارای کنایه است :به فریاد چیزی یا کسی رسیدن کنایه از توجهکردن به او یا دلجوییکردن از اوست.
معنای بیت  :۲۲به شکرانهی تندرستیای که داری به انسانهای ناتوان توجه کن و از آنها دلجویی کن.
معنای دو بیت پایانی :از این به بعد رفتار گذشتهات را تکرار مکن وگرنه به خدا سوگند که از این به بعد من هم مینشینم و
صبوری میکنم و به کار خود مشغول میشوم (و به تو توجه نمیکنم).
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بند چهارم
 /۱گفتار خوش و لبان باریک
از روی تو ماه آسمان را
یا قاتلتی بسیف لحظ
ازبهر خدا که مالکان جور،
 /۵شاید که به پادشه بگویند
دانی که چه شب گذشت بر من
بااینهمه گر حیات باشد،
فیالجمله نماند صبر و آرام
 /۹دردا که بهخیره عمر بگذشت














بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهی کار خویش گیرم!

ما اطیب فاک جل باریک
شرم آمد و شد هالل باریک
والله قتلتنی بهاتیک
چندین نکنند بر ممالیک
ترک تو بریخت خون تاجیک
ال بات بمثلها اعادیک
هم روز شود شبان تاریک...
کم تزجرنی؟! و کم اداریک؟!
ای دل! تو مرا نمیگذاری ک...

بیت  ۲دارای تشبیه تفضیل است :چهره معشوق ازنظر زیبایی بر ماه آسمان برتری داده شده است.
معنای بیت  :۲چهرهات آنچنان زیبا است که ماه در برابر آن احساس شرم کرد (خود را در برابر تو زیبا نمیدانست) و
هالل باریکی شد.
شمشیر یکلحظه نگاهت میکشیام! قسم به خدا که چشمانت مرا به کشتن داد.
برگردان بیت  :۳ای که به
ِ
بیت  :۴به خاطر خدا [ستمت را کمتر کن] چراکه مالکان هم ،اینچنین بر بندگان خود ستم نمیکنند.
ممالیک :غالمان ،بندگان.
بیت  :۵دارای آرایهی تضاد بین ترک و تاجیک است و نیز دارای کنایه است؛ خون کسی را ریختن کنایه از کشتن او
است.
ترک استعاره از معشوق (زیبایی معشوق) است؛ معشوق در زیبایی به ترک همانند شده است .در این صورت تاجیک
معنای هرکسی غیر از خود معشوق را میدهد.
معنای بیت  :۵سزاوار است که به پادشاه (معشوق) بگویند که ترک تو تاجیک را کشت یعنی کسان بسیاری فدای زیبایی
تو شدند.
بیت  ۶دارای تشبیه است :روز (روزی که در ِفراق بگذرد) ازنظر سختی و دلپذیر نبودن به شب تاریک همانند شده است.
معنای بیت  :۷باوجود همه سختیهایی که میکشم ،اگر زندگانی وفا کند و من عمر کافی داشته باشم شبها تاریکش
سرانجام روز خواهد شد.
بیت  :۸فیالجمله :سرآخر؛ در انتهای کار .نیمبیت دوم :تا کی تو مرا رنج دهی و من با تو مدارا کنم؟!!
معنای دو بیت پایانی :افسوس که عمر با بیهودگی گذشت و ای دل تو مرا رها نمیکنی تا صبور باشم و به کار خود
مشغول باشم.
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 بند پنجم
 /۱چشمی که نظر نگه ندارد
آهوی کمند زلف خوبان
فریاد ز دست نقش و فریاد
هر جا که مولهی چو فرهاد
 /۵کس بار مشاهدت نچیند
نالیدن عاشقان دلسوز
عیبش مکنید هوشمندان
خاری چه بود بهپای مشتاق؟
حاجت به در کسی است ما را
 /۱۱گویند برو ز پیش جورش
من خود نه به اختیار خویشم
















بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهی کار خویش گیرم

بس فتنه که با سر دل آرد
خود را به هالک میسپارد
زان دست که نقش مینگارد:
شیرینصفتی بر او گمارد
تا تخم مجاهدت نکارد
ناپخته مجاز میشمارد
گر سوختهخرمنی بزارد
تیغیش بران که سر نخارد!
کو حاجت کس نمیگزارد!
من میروم او نمیگذارد
گر دست ز دامنم بدارد،

بیت  :۲ایهام تبادر دارد :نگه در بیت به معنای نگهداشتن است اما با توجه به چشم و نظر ،نگاهکردن را به ذهن میآورد.
معنای بیت :چشمی که مراقب نگاه خود نیست چه بسیار محنت و آشوبی که بر دل وارد میکند.
زیرساخت بیانی بیت  :۰عاشق ازنظر اسارت در دام (معشوق) به آهوی اسیر در بند همانند شده است .معنای بیت:
عاشقی که اسیر زلف خوب رویان شده است باعث هالک خود میشود.
بیت  :۳نقش مجازا به معنای چهره و زیبایی معشوق است .از دست چیزی فریاد برآوردن کنایه از استمداد و کمک
خواستن در برابر اوست .معنای بیت :از دست زیباییهای معشوق و آنکه این زیباییها را آفریده است (چون باعث عشقی
من و تحمل رنج و محنت از طرف من شده است) فریاد برمیآورم.
موله :سراپا اشتیاق (شیفته و عاشق).
دو بیت  ۳و  ۴همپیوند هستند و ارتباطشان آن است که کسی که عشق را تجربه نکرده است آن را درک نمیکند.
شیرینصفت استعاره از معشوق است همچنین با توجه به معنای واژههای گمارده ،تلویحا به پدیدهای شایستهی مراقبت
همانند شده است.
بیت  ۷دارای یک استعاره و یک تشبیه فشرده است :مجاهدت به درختی همانند شده است که باید آن را کاشت تا ثمر آن
را که مشاهدت است دید .بار مشاهدت تشبیه فشرده است و مجاهدت استعاره از درخت است .معنای بیت :تا کسی (در
روزگار ِفراق) تالش نکند و خود را دلصاف ننماید نمیتواند به ثمر آنکه وصل و دیدار است ،برسد.
معنای بیت  :۶هرجا که شیرینی الف .بر شیفتهای همانند فرهاد تبسم کند ب .در برابر شیفتهای همانند فرهاد جون گل
شکفته شود الف .انسان ناپخته هم نالیدن عاشق دلسوخته را مجاز و شایسته میداند ب .تنها انسان ناپخته نالیدن او را
درک نمیکند و آن را حقیقی نمیداند.
بیت  ۷بیآنکه همپیوند باشد میتواند ادامهی بیت پیشین باشد.
سوختهخرمن کنایه از کسی است که هستی خود را ازدستداده است و بیت دارای استعاره است :عاشق ازنظر حال زار و
سرگشتگی به کسی که خرمنش سوخته همانند شده است.
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مشاهدت :الف .دیدن به چشم ،نگریستن ب .با کسی در جایی حاضر بودن ج .معاینه و دیدار  .۰مجاهدت :کوشش
باطنی.
تیغیش ِبران :سر او را بزن.
سر خاریدن :فرصت اندک.
معنای بیت  :۸اویی که خار راه عشق را از پا برمیآورد (و قدر این رنج مبارک را نمیداند) ،یکدم هم مهلتش مده!
معنای بیت  :۲۲میگویند جورش را رها کن و برو من میخواهم که بروم اما جاذبهی عشق او) مرا رها نمیکند.
معنای دو بیت پایانی :من صاحباختیار خودم نیستم اگر او مرا رها کند مینشینم و صبوری میکنم و به کار خود
مشغول میشوم.
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 بند ششم
/۱

/۵

/۱۱

غیر از تو؟!! به خاطر اندرم نیست!
وز پیش تو ره که بگذرم نیست
هرچند که میکشی ،پرم نیست!
گویند که هست ،...باورم نیست
جز یاد تو در تصورم نیست
میکوشم و بخت یاورم نیست!
گر جهد کنم میسرم نیست
چون حظ نظر برابرم نیست
وز گوشهی صبر بهترم نیست
اکنون که طریق دیگرم نیست،

بعد از طلب تو؟!! در سرم نیست!
ره میندهی که پیشت آیم
من مرغ زبون دام انسم
گرچون تو پری در آدمیزاد...
مهر از همه خلق برگرفتم
گویند« :بکوش تا بیابی!»
قسمی که مرا نیافریدند
ای کاج مرا نظر نبودی
فکرم به همهجهان بگردید
با بخت جدل نمیتوان کرد

بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهی کار خویش گیرم











به خاطراندرم :در خاطر من.
بیت  ۳دارای دو تشبیه است .۲ :دام انس تشبیه فشرده است :انس و خو گرفتن را از این نظر که انسان را پایبند و اسیر
میکند به دام همانند کرده است .۰ .من مرغ  :...شاعر خود (عاشق) را به دلیل گرفتار بودن در دام عاشقی به مرغ
گرفتار همانند کرده است.
معنای بیت  :۴من پرنده درماندهای در دام انس تو هستم و نیازی به الف .تو کشتن ب .کشیدن من به سمت خود نیست
چراکه من پر پریدن و رفتن از پیش تو را ندارم
قسم :بهره ،نصیب.
معنای بیت  :۷بهر و نصیبی که برای من قرار ندادهاند ،با تالشکردن نمیتوانم آن را برای خود ممکن کنم.
کاج :کاش ،کاشکی.
حظ :الف .نصیب ب .برخورداری ج .سعادت و خوشی د .کامیابی و کامرانی.
معنای بیت  :۸ایکاش من نگاه نمیکردم (چشمی نداشتم) وقتیکه از این دیدن نصیب و بهرهای نمیبرم (با دیدن
خوشی حاصل نمیشود).
معنای بیت  :۹همهی راهها را امتحان کردم اما راهی بهتر از صبور بودن ندارم.
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 بند هفتم
 /۱ای دل! نه هزار عهد کردی
کس را چه گنه؟ تو خویشتن را
دیدی که چگونه حاصل آمد
یا دل بنهی به جور و بیداد
 /۵ای سیمتن سیاهگیسو
بسیار سیه سپید کرده ست
صلح است میان کفر و اسالم
سر بیش گران مکن که کردیم
با درد توام خوش است ازیراک
 /۱۱گفتی که صبور باش هیهات!
هم چاره تحمل است و تسلیم

بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهی کار خویش گیرم؟

کاندر طلب هوا نگردی؟
بر تیغ زدی و زخم خوردی!
از دعوی عشق ،رویزردی؟
یا قصهی عشق درنوردی
کز فکر سرم سپید کردی،
دوران سپهر الجوردی
با ما تو هنوز در نبردی!...
اقرار به بندگی و خردی
هم دردی و هم دوای دردی
دل موضع صبر بود و بردی!!!
ورنه به کدام جهد و مردی،

 هوا :آرزو ،بوی ،خواهش دل.
 معنای بیت  :۲ای دل! آیا اینگونه نبود که تو هزار پیمان بستی که در طلب آرزو و خواهش نباشی؟ [پس چرا خالف
عهدت عمل کردی؟]
 تیغ استعاره از عشق است :عشق به خاطر رنج و سختی که میرساند به تیغ همانند شده است.
 معنای بیت :هیچکس [در رنج و سختی که به تو رسیده] تقصیری ندارد تو خود خویشتن را به شمشیر زدی و زخمی
شدی.
 دعوی :الف .ادعا کردن ،چیزی را به خود بستن ب .خواستن.
 رویزردی کنایه از نحیف و ضعیف شدن است.
 دل بنهی :بپذیری؛ درنوردی :در هم پیچی.
 معنای بیت  ۵و  :۶میان کفر (کافران) و اسالم (مسلمانان) صلح و آشتی برقرار است اما تو هنوز با ما در جنگی.
 سرگران :الف .غضبناک ،خشمگین ب .متکبر ،خودپرست ،مغرور ج .ناخوشنود ،ناراحتی.
 معنای بیت  :۸بیش از این الف .خشمگین مباش ب .متکبر و خودپرست مباش چراکه ما در برابر تو به بندگی و حقارت
اعتراف کردیم.
 هیهات :دور است.
 معنای بیت  :۲۲به من گفتی که صبور باش .دریغا که دل جای صبر بود و تو دل من را بردی (پس نمیتوانم صبور
باشم).
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 بند هشتم
/۱

/۵

/۱۱

بگذشت و نگه نکرد با من
دو نرگس مست نیم خوابش
ای قبلهی دوستان مشتاق
بسیار کسا که جان شیرین
گفتم که شکایتی بخوانم
کین سختدلی و سستمهری
دیدم که نه شرط مهربانی است
گر سر برود فدای پایت،
جز وصل توام حرام بادا
گویند مرا« :از او بپرهیز»
هرگز نشنیدهام که یاری















در پای کشان ز کبر دامن
در پیش و ،به حسرت از قفا ...من!
گر با همه آن کنی که با من،
در پای تو ریزد ...اوال من!
از دست تو پیش پادشا من:
جرم از طرف تو بود یا من؟
گر بانگ بر آرم از جفا من!
دست از تو نمیکنم رها من
حاجت که بخواهم از خدا من
پرهیز ندانم از قضا من!
بی یار صبور بود تا من،

بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهی کار خویش گیرم

قفا :پشت سر.
نیم خواب :خمار.
قبله :کسی که حاجتمندان بدو روی آوردند و قضای حاجت خود را از او خواهند.
معنای بیت  :۳ای کسی که درگاه نیاز دوستان مشتاق خود هستی اگر با همه آنگونه که با من رفتار میکنی ،رفتار کنی،
چه بسیار کسانی که جان شیرین خود را فدای تو میکند و نخستین شخص هم من هستم.
دو بیت  ۵و  ۶همپیوند هستند.
شرط :الف .قرار ،پیمان ،عهد ب .الزمه امری  .۰بانگ :آواز بلند ،فریاد
بانگ برآوردن :کنایه از اعتراضکردن است.
سر برود :بمیرم.
معنای بیت  :۸الف .اگر سر من فدای پایت بشود ب .اگر بمیرم ،باز هم تو را رها نمیکنم.
حاجت :الف .نیاز ،احتیاج ب .امید ،آرزو
 .۹۰گویند از او بپرهیز پرهیز ندانم از قضا من
ندانم :نمیتوانم.
معنای بیت  :۲۲به من میگویند به او نگاه نکن اما نمیتوانم از سرنوشت خود دوری کنم!
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 بند نهم
 /۱ای روی تو آفتاب عالم
احیای روای مردگان را
بر جان عزیزت آفرین باد
محبوب منی چو دیدهی راست
 /۵دستان که تو داری ،ای پریروی
تنها نه منم اسیر عشقت
شیرین زمان تویی به تحقیق
خوبیت مسلم است و ما را
تو عهد وفای خود شکستی
 /۱۱مگذار که خستگان بمیرند
بی ما تو به سر بری همه عمر

















بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهی کار خویش گیرم

انگشتنمای آل آدم
بویت نفس مسیح مریم
بر جسم شریفت اسم اعظم
ای سرو روان به ابروی خم
بس دل ببری به کف و معصم
خلقی متعشقاند و من هم!
بگذار حدیث ماتقدم
صبر از تو نمیشود مسلم
وز جانب ما هنوز محکم
دور از تو به انتظار مرهم
من بی تو گمان مبر که یکدم،

معنای ابیات  ۲و  :۰ای کسی که چهرهات در درخشندگی همانند آفتاب است و تو به این سبب در جهان مشهور هستی
بوی تو همانند نفس مسیح باعث زنده شدن مردگان میشود.
دستان :الف .دستها ب .نغمه و سرود ج .حیله و مکر
معصم :مچ.
بیت  ۵دارای ایهام تبادر استَ :ببری (معنای اصلی) ،در این بافت ،ببری را به ذهن متبادر میکند چونکه با کف و
معصم ارتباط دارد و داستان یوسف و بریدن دست را به خاطر میآورد.
َ
متعشق :کسی که خود را به عاشقی میزند و وانمود میکند که عاشق است.
معنای بیت  :۶تنها من نیستم که از عشقت دم میزنم و به عشق تو اسیرم؛ بلکه عشق تو به یک رسم ،چشموهمچشمی
و مد تبدیل شده و درنتیجه گروه کثیری ادعای عشقت را دارند [اما من عاشق واقعی تو هستم] و من هم همانند آنها
عاشقم.
ما تقدم :آنچه گذشته است.
(جامع کمال و جمالی) پس قصه آنچه گذشته را رها کن [و من
معنای بیت  :۷تو بهراستی شیرین زمانهی خود هستی
ِ
هم در ارزش ،مانند خسرو یا فرهاد هستم که شیرینبودن تو را تشخیص میدهم و بیانش میکنم].
خوبی :زیبایی ،نیکویی.
مسلم :قطعی ،ثابت.
خستگان ج خسته :مجروح ،آزرده ،دردمند
خستگان استعاره از عاشقان است و مرهم استعاره از هرچه جز یا پیغام که از معشوق برسد یا وجود خود او است.
معنای بیت :اجازه مده که عاشق تو الف .دور از تو در انتظار تو بمیرند ب .در انتظار تو – دور از تو – بمیرند.
معنای بیت :تو بدون ما همه عمر را [بهراحتی و آسودهخاطر] میگذرانی اما فکر مکن که من بی تو حتی یکدم صبوری
کنم و به کار خود مشغول باشم.
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 بند دهم
 /۱گل را مبرید پیش من نام
انگشتنمای خلق بودیم
بر ما همه عیبها بگفتند
ما خود زدهایم جام بر سنگ
 /۵آخر نگهی بهسوی ما کن
بس در طلب تو دیگ سودا
درمان اسیر عشق صبر است
من در قدم تو خاک بادم!
دور از تو شکیب چند باشد؟
 /۱۱در دام غمت چو مرغ وحشی
من بی تو نه راضیام ولیکن













بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهی کار خویش گیرم

با حسن وجود آن گلاندام
مانند هالل از آن مه تام
یا قوم! :الی متی و حتام؟
دیگر نزنید سنگ بر جام
ای دولت خاص و حسرت عام
پختیم و هنوز کار ما خام
تا خود به کجا رسد سرانجام!
باشد که تو بر سرم نهی گام
ممکن نبود بر آتش آرام!
میپیچم و سخت میشود دام
چون کام نمیدهی به ناکام،

بیت  ۲دارای تشبیه تفضیل است :معشوق را در نازک بدنی و زیبایی بر گل برتری داده است و گلاندام استعاره از معشوق
است :معشوق در لطافت و زیبایی به گل همانند شده است.
بیت  ۰دارای تضاد بین دو واژه هالل و مه تام است .مه تام استعاره از معشوق است .ژرفساخت بیانی :معشوق در زیبایی
به ماه شب چهارده همانند شده است( .معنای بیت :همانند هالل ماه ،در شب عید فطر ،به خاطر آن ماه تابان در میان
خلق انگشتنما و مشهور بودیم.
یا قوم الی متی و حتام؟ :ای قوم! تا کی [در کار بدگویی و فضولی و سرزنش من پیش میروید] و تا کجا؟
خاکسار معشوق شدهایم؛ دیگر نیازی نیست شما
معنای بیت  :۴ما خود جام خود وجودمان را در راه این عشق شکسته و
ِ
با بدگویی و فضولی و سرزنش این شکست را مضاعف کنید!
معنای بیت  :۵تو بخت و اقبال افراد خاص هستی (به خاطر توجه تو به آنها اقبال به آنها رو کرده) و نیز آرزوی عوام
هستی .آخر به ما نگاهی کن (توجه کن).
معنای بیت  :۶در آرزوی تو بسیار اشتیاق نشان دادیم امام هنوز کار ما به سرانجام نرسیده است.
خاک بادم :امیدوارم خاک باشم.
باشد که :به این امید که.
نیمبیت دوم بیت  ،۹تمثیلی برای نیمبیت نخست است.
کام :آرزو ،میل ،مراد
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 بند یازدهم
 /۱ای زلف تو هر خمی کمندی
مخرام بدین صفت؛ مبادا
ای آینه! ایمنی که ناگاه
یا چهره بپوش یا بسوزان
 /۵دیوانهی عشقت ای پریروی
تلخ است دهان عیشم از صبر
ای سرو به قامتش چه مانی؟
گریم به امید و دشمنانم
کاجی ز درم درآمدی دوست
 /۱۱یارب چه شدی اگر به رحمت
یکچند به خیره عمر بگذشت















بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهی کار خویش گیرم

چشمت به کرشمه چشمبندی،
کز چشم بدت رسد گزندی!
در تو رسد آه دردمندی؟
بر روی چو آتشت سپندی
عاقل نشود به هیچ پندی
ای تنگ شکر! بیار قندی
زیباست ولی نه هر بلندی
بر گریه زنند نیشخندی
تا دیدهی دشمنان بکندی
باری سوی ما نظر فکندی؟
من بعد بر آن سرم که چندی،

دو بیت نخست همپیوند هستند.
کمند :الف .ریسمانی محکم که هنگام جنگ آن را بر گردن دشمن میاندازند و وی را به بند آورند ب .خم زلف و گیسو
که دور رخسار حلقه میزند
کرشمه :اشاره به چشم و ابرو ،غمزه
چشمبند :افسونگری ،ساحری
خرامیدن :راه رفتن از روی ناز و تکبر.
بیت  ۴دارای تشبیه است :چهره معشوق به خاطر سرخی به آتش همانند شده است.
معنای بیت :یا چهرهات را بپوشان یا بر چهره همانند آتش خود اسفندی بسوزان تا چشم نخوری.
بیت  :۶صبر :الف .شکیبایی ،بردباری ب .گیاهی تلخمزه.
تنگ:بار بزرگ.
َ
تنگ شکر استعاره از معشوق است :معشوق به خاطر شیرینکردن زندگی عاشق با حضور خود به تنگ شکر همانند شده
است .این واژه استخدام نیز دارد .دهان عیش استعاره است :عیش به موجودی همانند شده است که دهان دارد.
معنای بیت  :۷ای سرو تو بهقدر قامت معشوق موزون و زیبا نیستی .بلندی زیبا است اما هر بلندقامتی زیبا نیست.
کاج :کاش.
معنای بیت :ایکاش یارم از در وارد میشد تا چشم دشمنان از جا کنده میشد (از حیرت و تعجب).
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 بند دوازدهم
 /۱دردا که به لب رسید جانم!
کس دید چو من ضعیف هرگز
پروانهام  -اوفتان و خیزان-
گر لطف کنی بهجای اینم
 /۵جز نقش تو نیست در ضمیرم
گر تلخ کنی به دوریام عیش
اسرار تو پیش کس نگفتم
با درد تو یاوری ندارم
عاقل بجهد ز پیش شمشیر
 /۱۱چون در تو نمیتوان رسیدن








آوخ که ز دست شد عنانم!
کز هستی خویش در گمانم؟
یکباره بسوز و وارهانم
ور جور کنی سزای آنم
جز نام تو نیست بر زبانم
یادت چو شکر کند دهانم
اوصاف تو پیش کس نخوانم
وز دست تو مخلصی ندانم
من ،کشتهی سر بر آستانم!
به زان نبود که تا توانم،

بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهی کار خویش گیرم
بیت  :۰مبالغه در ضعیفشدن از رنج عشق است.
بهجای :سزاوار؛ مستحق
عیش :الف .زندگی ب .جشن ،سرور.
َ
مخلص :پناهگاه
معنای بیت  :۸در برابر درد تو هیچ دوست و مددکاری ندارم و از دست تو (عشق تو) فرار هم نمیتوانم بکنم.
معنای بیت  :۹انسان عاقل از شمشیر فرار میکند اما من کشتهای هستم که در برابر قاتل خود سر فروآوردهام.
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 بند سیزدهم
یا سبزه به گرد چشمهی نوش
با قامت چون تویی در آغوش
من سرو ندیدهام قباپوش
میآید و میبرد دل از هوش
پسته ،...دهن تو گفت« :خاموش!»
عشق آمد و گفت« :زرق مفروش!»
کم هستی خویش شد فراموش
«بنشین و صبور باش و مخروش»!
عیبم کنی ار برآورم جوش؟!!!
وانگه بهضرورت از بن گوش،

 /۱آن برگ گل است یا بناگوش؟
دست چو منی قیامه باشد
من ماه ندیدهام کلهدار
 /۵وز رفتن و آمدن چه گویم؟
روزی دهنی به خنده بگشاد
خاطر پی زهد و توبه میرفت
مستغرق یادت آنچنانام
یاران به نصیحتم چه گویند:
 /۱۱ای خام من اینچنین بر آتش
تا جهد بود ،به جان بکوشم؛

بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهی کار خویش گیرم





در نیمبیت نخست بناگوش معشوق را در لطافت به برگ گل همانند کرده است و در نیمبیت دوم موی رسته بر بناگوش
معشوق را ازنظر زیبایی به سبزه گرد چشمهای گوارا همانند کرده است.
قیامه :قیامت (کنایه از عالی و محشر)
کم :که مرا
معنای بیتهای  ۹و  : ۲۲وقتی یاران از سر نصیحت به من بگویند بنشین و صبور باش و بانگ و فریاد مکن [به آنها
خواهم گفت] ای کسانی که عشق را نیازمودهاید من اینچنین در آتش میسوزم اگر بجوشم و ناله کنم مرا عیب
میکنید؟
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 بند چهاردهم
/۱

/۵

باری بگذر که در فراقت
بگشای دهن؛ که پاسخ تلخ
در کشتهی خویشتن نظر کن
تو خندهزنان چو شمع و خلقی
ما خود ز کدام خیل باشیم
ما اخترت صبابتی ولکن
بس دیده که شد در انتظارت
تو مست شراب خواب و ما را
نه قدرت با تو بودنم هست













 /۱۱بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهی کار خویش گیرم

خون شد دل ریش از اشتیاقت
گویی شکرست در مذاقت
روزی اگر افتد اتفاقت
پروانهصفت در احتراقت
تا خیمه زنیم در وثاقت؟
عینی نظرت و ما اطاقت
دریا و نمیرسد به ساقت
بیخوابی کشت در یطاقت
نه طاقت آنکه در فراقت،

بگذر باری :یکبار هم که شده بر من بگذر.
ریش :زخمی.
مذاق :کام و دهان.
گذر تصادفی.
اتفاقِ :
احتراق :سوختن (از آتش عشق).
خیل :قبیله و گروه.
وثاق :اتاق؛ خانه؛ اقامتگاه.
معنی بیت  :۵ما مرتبهی هممکانشدن با سراپردهی تو (و همنشینشدن با تو را نداریم).
برگردان بیت  :۶عشق انتخاب من نبود اما برخالف میل و انتخابم چشمم نگاهی کرد و طاقت نیاورد (که عاشق نشود).
به ساق نرسیدن :حتی به مچ پایت هم نمیرسد (قدر و اثری ندارد).
یطاق :پاسبانی؛ ما در بیخوابی و پاسداری از عشق تو جان دادیم.
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 بند پانزدهم
/۱

/۵

آوخ؛ که چو روزگار برگشت!
برگشتن ما ضرورتی بود
پرورده بدم به روزگارش
غم نیز چه بودی ار برفتی؟
رحمت کن اگر شکستهای را
عذرش بنه ار به زیر سنگی
زین بحر عمیق جان بهدر برد
من ساکن خاکپای عشقم
بیچارگی است چارهی عشق
















 /۱۱بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهی کار خویش گیرم

از من دل و صبر و یار برگشت!
وان شوخ ،بهاختیار برگشت!
خو کرد و ،چو روزگار برگشت
آن روز که غمگسار برگشت؟
صبر از دل بیقرار برگشت
سرکوفتهای چو مار برگشت
آنکس که هم از کنار برگشت
نتوانم ازین دیار برگشت
دانی چه کنم چو یار برگشت؟،

آوخ :آه ،افسوس.
معنای بیت  :۲افسوس که به خاطر بدی روزگار من دل و یار و صبر خود را از دست دادم.
ضرورتی :بهناچار.
شوخ :گستاخ ،چشمدریده.
معنای بیت  :۳او را در طول روزگاری پرورش داده بودم (به او مهر ورزیده بودم) او انس گرفت اما همانند روزگار به من
پشت کرد.
غمگسار :غمخوار و غمزدا.
شکسته :سست و ناتوان شده به خاطر عشق.
عذر بنه :معذور بدار و خرده مگیر.
معنای بیت  :۶اگر عاشق از بیقراری چون ماری که با سنگ ضربهمغزی شده به دور خود بپیچد او را سرزنش مکن.
بحر عمیق استعاره از عشق است .عشق را به خاطر اینکه پرمخاطره است و عاشق را در خود فنا میکند به دریا همانند
کرده است.
معنای بیت  :۷هر کس که از ساحل دریای عشق برگشت و یا به درون آن نگذشت جان سالم به دربرد.
خاکپای کسی بودن کنایه از بنده او بودن است.
این دیار استعاره از سرزمین عشق است.
معنای  ۰بیت پایانی :عشق چارهای ندارد .حاال که یار از من برگشته است میدانی چه میکنم؟ صبوری میکنم و به کار
خویش مشغول میشوم.
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 بند شانزدهم
 /۱هر دل که به عاشقی زبون نیست
جز دیدهی شوخ عاشقان را
کوتهنظری به خلوتم گفت:
گفتم ز تو کی برآید این درد؟
 /۵عاقل داند که نالهی زار
تسلیم قضا شوم کزین قید
صبر ار نکنم چه چاره سازم؟
گر بکشد و گر معاف دارد
دانی به چه ماند آب چشمم؟
 /۱۱در دهر وفا نبود هرگز
جان برخی روی یار کردم










دست خوش روزگار دون نیست
بر چهره روان سرشک خون نیست
«غوغا مکن! آخرت جنون نیست!»
کت آتش غم در اندرون نیست!
از سوزش سینهای برون نیست
کس را به خالص رهنمون نیست
آرام دل از یکی فزون نیست!
در قبضهی او چو من زبون نیست
سیماب -که یک دمش سکون نیست-
یا بود و به بخت ما کنون نیست
گفتم مگرش وفاست...؛ چون نیست،

بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهی کار خویش گیرم
معنای بیت  :۲هر دلی که به خاطر عاشقی خوار نشده باشد بازیچه روزگار فرومایه نیست.
معنای بیت  :۰جز چشم عاشقان هیچ چشمی اشک خونین بر چهره جاری نمیکند.
معنای بیتهای همپیوند  ۴و  :۵تو هرگز چنین ناله و فریاد نخواهی کرد (نمیتوانی آن را درک کنی) چراکه تو غمی در
درون خود نداری؛ اما انسان عاقل میداند که سوز سینه و غم و اندوه از ناله و فریاد جدا نیست.
قبضه :تصرف ،قدرت ،اختیار.
معنای بیت  :۸اگر مرا بکشد و اگر ببخشد [من تسلیم هستم] چراکه در جنگ او هیچکس بهاندازهی من ناتوان نیست.
برخی :قربان ،قربانی ،فدا ،فدایی.
مگرش :شاید که او را.
معنای دو بیت پایانی :جانم را فدای چهره یار کردم گفتم شاید که با وفا است اما حاال که وفا ندارد من هم صبوری
میکنم و به کار خود مشغول میشوم.
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 بند هفدهم
از روی تو پرده برنینداخت
آن مرغ که بالوپر نینداخت
تا جان چو پیاده درنینداخت
آن را که چو شمع سر نینداخت
درباخت سر و سپر نینداخت
خون خورد و سخن بهدر نینداخت
ازبهر تو در خطر نینداخت
صید از تو ضعیفتر نینداخت!»
روزی سوی ما نظر نینداخت
بر من فکند ،و گر نینداخت،

 /۱در پای تو هر که سر نینداخت
در تو نرسید و پی غلط کرد
کس با رخ تو نباخت عشقی
نفزود غم تو روشنایی
 /۵بارت بکشم که مرد معنی
جان داد و درون به خلق ننمود
روزی گفتم که کس چو من جان
گفتا« :نه!؛ که تیر چشم مستم
با آنکه همه نظر در اویم
 /۱۱نومید نیام که چشم لطفی

بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهی کار خویش گیرم









بالوپر انداختن کنایه از جانفشانی است.
معنای بیت  :۰کسی که برای تو جانفشانی نکرد به تو نرسید و راه را بهاشتباه رفت.
واژهی رخ ایهام تناسب دارد در معنی مهره شطرنج با پیاده تناسب دارد.
معنای بیت  :۳کسی که چون سربازی جان خود را فدا نکرد به وصال تو هم نمیرسد.
معنای بیت  :۵جور و جفای تو را تحمل میکنم چراکه مرد آگاه جان خود را از دست میدهد اما تسلیم نمیشود.
معنای بیت [ :۶کسی همانند من نبود که] بمیرد اما درونش را به کسی نشان ندهد و سختی تحمل کند اما با کسی
در این مورد حرفی نزند.
نظر کنایه از کوچکترین توجه است.
معنای بیت  :۷با آنکه الف .همیشه نگاه ما به سمت اوست ب .همیشه در تیررس نگاه او هستیم اما او به ما نگاه
نکرد.
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 بند هجدهم
 /۱ای بر تو قبای حسن چاالک!
پیشت به تواضعست گویی
ما خاک شویم و هم نگردد
مهر از تو توان برید؟ هیهات!
 /۵اول دل برده بازپس ده
بعد از تو به هیچکس ندارم
درد ازجهت تو عین داروست
سودای تو :آتشی جهانسوز
روی تو؟ :چه جای سحر بابل؟!
 /۱۱سعدی! بس ازین سخن! که وصفش...
گرد ارچه بسی هوا بگیرد
پای طلب از روش فروماند

بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهی کار خویش گیرم















صد پیرهن از محبتت چاک،
افتادن آفتاب بر خاک!
خاک درت از جبین ما پاک
کس بر تو توان گزید؟ حاشاک!
تا دست بدارمت ز فتراک
امید و ،ز کس نیایدم باک
زهر از قبل تو محض تریاک
هجران تو :ورطهای خطرناک
موی تو؟ :چه جای مار ضحاک؟!
دامن ندهد به دست ادراک
هرگز نرسد به گرد افالک
میبینم و ،حیله نیست االک...

قبای حسن تشبیه فشرده است :حسن به خاطر اینکه در ظاهر شخص نمایان است به جامه همانند شده است.
معنای بیت  :۲ای کسی که لباس زیبایی برازنده تو است .صد پیراهن از [اشتیاق] محبت تو پاره میشود.
معنای بیت  :۰اینکه آفتاب (نور خورشید) به خاک میافتد برای تعظیم و فروتنی در برابر تو است.
خاک شدن :کنایه از کوچکشدن و بیمقداری یا مردن است.
فتراک :تسمه و دوالی که از پسوپیش زین اسب آویزند ،ترکبند .دست از فتراک بداشتن کنایه از رها کردن است.
هیهات :دور است؛ هرگز.
حاشاک :هرگز ،مبادا.
باک :ترس.
قبل :نزد ،پیش
محض :خالص
محض تریاک :تریاک محض.
بیت  ۲۲تمثیلی برای بیت قبلی است.
معنی ابیات  ۲۲و  :۲۲سعدی این سخن را پایان بده زیرا حتی بخش کوچکی از وصفش به دست قوهی ادراک نمیآید
(درکشدنی نیست؛ پس وصفش نیز محال است).
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 بند نوزدهم
/۱

/۵

بادام چو چشمت ای پسر نی
جز در رخ تو مرا نظر نی
مثل تو بهچابکی دگر نی
چون تو دگری به هیچ قرنی
چون قد خوش تو یک شجر نی
وز وصل تو ذرهای ثمر نی
وز درد دلم تو را خبر نی
از آمدن تو خود اثر نی
ای راحت جان من ،و گر نی،

ای چون لب لعل تو شکر نی
جز سوی تو میل خاطرم نه
خوبان جهان همه بدیدم
پیران جهان نشان ندادند
ای آنکه به باغ دلبری بر
چندین شجر وفا نشاندم
آوازهی من ز عرش بگذشت
از رفتن من غمت نباشد
بازآیم اگر دهی اجازت

بنشینم و صبر پیش گیرم
/۱۱
دنبالهی کار خویش گیرم
 بیت  :۲دارای دو تشبیه تفضیل است :در نیمبیت نخست شیرینی لب معشوق را بر شیرینی شکر برتری داده و در
نیمبیت دوم حالت چشم معشوق را بر بادام .معنای بیت :ای کسی که شکر به شیرینی لب سرخرنگ تو نیست و بادام
هم همانند دو چشم تو زیبا نیست.
 معنای بیت  :۴افراد پیر دنیا هم [که گذشته را به یاد دارند] به یاد ندارند که همانند تو در هیچ قرنی کسی وجود داشته
باشد.
 بیت  :۷نیمبیت نخست اغراق دارد نیز دارای کنایه است :یعنی همه از حالوروز من باخبر شدند.
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 بند بیستم
 /۱شد موسم سبزه و تماشا
کان فتنه که روی خوب دارد
صاحبنظری که دید رویش
دانی نکند قبول هرگز
 /۵چشم از پی دیدن تو دارم
از جور رقیب تو ننالم
سعدی غم دل نهفته میدار
گفتهست مگر حسود با تو
من نیز اگرچه ناشکیبم






 /۱۱بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهی کار خویش گیرم...

برخیز و بیا بهسوی صحرا
هرجا که نشست خاست غوغا
دیوانهی عشق گشت و شیدا
دیوانه حدیث مرد دانا
من بی تو خسم کنار دریا
خارست نخست بار خرما
تا مینشوی ز غیر رسوا
زنهار مرو ازین پس آنجا
روزی دو برای مصلحت را،

صاحبنظر :کسی که در امر یا اموری دارای نظر صائب است؛ نظرباز.
معنای بیت  :۵چشم من برای دیدن تو است الف .بی تو من همانند خسی در برابر دریا ارزشی ندارم ب .بی تو من
کنار من از شدت گریه برای تو همانند دریا است.
بیارزشم و ِ
در بیت  ،۶نیمبیت دوم تمثیل و حسن تعلیل برای نیمبیت نخست است .معنای بیت :از ستم مراقب و همراه تو شکایت
نمیکنم چراکه میدانم که ثمرهی درخت خرما ابتدا خار است.
روزی دو کنایه از مدت کوتاهی است.
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 بند بیست و یکم
از ماه شب چهارده ضو
گر جلوهکنان روی چنین رو
بعد از تو ،حکایت است و مشنو
چشمی ز پیات فتاده در گو
یا از دل طالبان برون شو
بنیاد وجود ما کن و رو
الله یقیک محضر السو
نگرفت حدیث من به یک جو،
بینی که شود به خلعتی نو
مهطلعت آفتابپرتو
گر مینرسد به گوش خسرو،

 /۱بربود جمالت ای مه نو
چون میگذری بگو به طاووس
گر الفزنی که من صبورم
دستی ز غمت نهاده بر دل
 /۵یا از در عاشقان درون آی
زین جور و تحکمت غرض چیست؟
یا متلف مهجتی و نفسی
با من چو جوی ندید معشوق
گفتم کهنم مبین که روزی
 /۱۱در سایهی شاه آسمانقدر
وز لفظ من این حدیث شیرین
بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهی کار خویش گیرم









ضو :روشنایی.
تشبیه تفضیل :معشوق را ازنظر زیبایی بر ماه تمام برتری داده است .مه نو استعاره از معشوق است :معشوق را ازنظر
زیبایی و جوانی به هالل ماه همانند کرده است.
معنای بیت  :۴از غم تو دستبردل نهادهام و چشمم (از شدت گریه و فرورفتگی دور چشم) همانند این است که در
گودال افتاده است.
بیت  :۷ای که جانودلم به باد دادی! خدا از بدیها در امانت بدارد!
تحکم :زور گفتن ،تعدی
معنای بیتهای همپیوند  ۸و  :۹وقتیکه معشوق کوچکترین ارزشی در من ندید و مرا کمترین دانست برای قصه و
سخت من هم کوچکترین ارزشی قائل نشد به او گفتم :ظاهر من را کهنه مپندار [و بدان خاطر مرا تمسخر نکن به من
بیتوجهی منما] چون روزی خواهد آمد که با بخشنده شدن خلعتی از جانب بزرگی الف .این جامه کهنه به جامه فاخر
مبدل خواهد شد ب .جسم و جان سالخورده من جوان خواهد شد (در صورت پذیرفتن این معنا «خلعت بخشیدن» کنایه
از موردتوجه و تفقد قرار دادن خواهد بود؛ عالوهبر معنای ظاهری).
معنای دوم بیت  :۹به جامه کهن یا ظاهر سالخورده من منگر که این کهنگی میتواند با یک خلعت بخشی (توجه از
سوی پادشاه بلند قدر ماهرو که چهرهاش همانند آفتاب میدرخشد) ،دگرگون و نو شود.
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