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 بندترجیعگشایی نکته

 1سعدی
 
 
 
 
 

 گزارش:
 2شریفیفرشید سادات

 
 :ویرایش

 شمیرا فروتن
 

 از: آمیزافتخار پیشکشی 
 آموزشی َسماک؛ کاناداگروه علمی

 
 نشر نخست:

 ۰۲۰۲نوامبر 
 
 
 
 

                                                 
 بشنوید: زادهفریبا صادقو  نسبوریا حواریی مکمل صوتی این گزارش را در نشانی زیر با صدای نسخه. 1
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 نخست 3بند 
 !که شمایلت چه نیکوست !وه وه       بلند قامت دوست سروای       /۱

 جوست سهی که بر لب   هر سرو          تو میراد لطافت   در پای  
 :چو غنچه در پوست ...در زیر قبا        گنجدن  بدنی که مینازک

 ؟وستاکه فرق کند که ماه یا         ،پاره به بام اگر برآیدمه
 مینوست که باغ   ؛ارم نه باغ        که باغ است ؛لنه گ   ،لرمن گ  آن خ         /۵

 بوست؟عنبرین دهان   یا بوی         یبمعنبر است در ج   آن گوی  
 ی هحلقدر 

 
 :فتاده چون گوستودل ابیچاره       زلفش جان  صول

نانهم ...سوزد ومی نانهم ...میرد ومی       هوادار چ   دعاگوست چ 
 الجوستبی هدیددر گردن        عاشقان مشتاق دل خون  

 !آدمی نه از روست ر دل  کاخ         سیمین لعبتان  ی هبندمن     / ۱۱
 !پی او مرو که بدخوست اندر ه:ک        ار مالمتم بکردندـــــبسی

 ،د که بی دوستاین شرط وفا بو         !مانیپسست دالن  ی سختا
 پیش گیرم صبربنشینم و 

 !!کار خویش گیرم؟ی هدنبال 
 ها.، خویهاطبع: و شمیلهل شماجمع : شمایل 
 مقابل زشت ی؛رو خوبیبا، ز  ؛نیکوکردار شخص خوب رفتار، ؛خوب، نیک مقابل بد، نانیکو :نیکو. 
 شده استهمانند قد معشوق در بلندی و تناسب به سرو  :(تشبیهی یاضافهتشبیه فشرده )قامت:  سرو بلند. 
  رو داری وه که چقدر الف: طبع و خوی تو خوب و نیک سهمانند ای سرو ...: معنای بیت، ای معشوق که قامت بلندی

 تو زیبا است. خر است. ب: 
  روییده.سته، مستقیمر  سهی: راست .اد: بمیرد )وجه دعایی(میر 
 لطافتتای لطافت تو میراد: کنایه از فدا شدن برای پ در. 
 است فدای نیکویی و نغزی تو شود. )هر زیبارویی( که در کنار جو روییده یقامتراست: امیدوارم هر سرو ۰ معنای بیت 
 نک: معنای بیت() دارند دو نوع خوانشو  هستند (یالمعانموقوفپیوند )هم ۴و  ۳های بیت. 
 بدن استعاره از معشوق است؛ تن معشوق در ظرافت و لطافت به دادن. نازکیزنهادن، تمی: امتیاز کردنفرق کند: فرق

 شده است.همانند غنچه 
  شده است.همانند  پارهمهاست: معشوق در زیبایی به  (العارفتجاهلنمایی )نادانی هیآرادارای  ۴بیت 
 بدن است از ماه س او را که تنی لطیف دارد و نازکک ،نمایان شود افقدر  پاره )معشوق من(همعنای دو بیت: اگر م

 .شودنمیمتوجه تفاوتشان ز فرط شباهت او  دهدنمیآسمان تشخیص 
  نین هرکدام یمعنا میقلمداد نکن پیوندمهاگر دو بیت را  :شودمی چ 
  در زیر قبا پنهان  شودمیو شکفته  ماندنمی)کاسبرگ(  زیرپوستکه در  ایغنچههمانند . تو نازک بدنی هستی که ۳بیت

 .مانینمی
  شودنمیشان و متوجه تفاوت دهدنمی)معشوق( اگر به بام آید چه کسی او را از ماه آسمان تشخیص  پارهمه. ۴بیت. 

                                                 
 مربوطه در اینترنت خواهید رفت. صفحه  کنید به  کیکلرنگ پر این متن . اگر بر روی پیوندهای آبی3

https://rch.ac.ir/article/Details/10792
http://ensani.ir/fa/article/111759/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.cgie.org.ir/fa/article/225537/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
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 العماد که معروف به بهشت شداد است، باغی است که شداد بعد از شنیدن وصف بهشت و به تقلید از آن : ارم ذاتباغ ارم
 .و نیز در شیراز باغی تاریخی ست در جنوب عربستان ساخت

  معشوق را ابتدا به خرمن گل و سپس به باغی از  بیت نخستنیماست؛ در  کاررفتهبه تشبیه تفضیلیک ، بیتنیمدر هر
 کرده و بر باغ ارم برتری داده است.همانند دوم آن را به باغ مینو بیت نیمگل تشبیه کرده و در 

 آن خرمن گل )معشوق( نه یک گل که باغی از گل است و نه باغ ارم که باغی بهشتی است.۵ ی بیتمعنا : 
  :خوشبو، معطر ب.. عنبرآلودعنبرین، آنچه به عنبر آغشته شده،  الف.معنبر. 
 که به جامه و دامن دوزند و در آن چیز نهند مانندیکیسهیب: ج. 
 همانند بو ذیری به گوی معنبر و دهان عنبرینخوش دهان معشوق در دلپ است: بوی نمایینادانی هیآرادارای  ۶ بیت

 شده است.
 صولجان: چوگان. 
  :رشدهیاس، گرفتارشدهاوفتاده. 
 :معنای بیت (.تشبیه مرکب) شده استهمانند مقلوب؛ جعد زلف معشوق به حلقه صولجان  تشبیه فشرده صولجان زلف 

 گویی در میان چوگان گرفتار شده است.همانند زلف معشوق  هایحلقهدل بیچاره عاشق در : ۷
  :سوختن و میردمیو  سوزدمی دارجانبطرفدار هواخواه، حامی،  ج. عاشق، محب ب. مشتاق، آرزومند الف.هوادار :

 مردن کنایه از رنج بسیار کشیدن است.
 است. موازنهدارای  ۸ بیت 
 است(: دل )که در زلف معشوق گرفتار شده است، به خاطر این  ۷: )فاعل این بیت همان دل در بیت ۸ معنای بیت

نانهماما  سوزدمی (گرفتاری نانهماما  میردمیطرفدار و مشتاق است و  چ   دعاگوی معشوق است. چ 
  :ظلم و ستم د. به کسی وارد آید سبببیبدبختی که بدون انتظار و  ج. آفتمصیبت،  ب. سختی، رنج، گرفتاری الف.بال 

 .معشوق و محبوب هـ.
  بودن و موجب مرگ کسی شدن است. دارعهدهخون در گردن کسی بودن کنایه از 
  :دارد. ایهامبالجو 
 چشمی که با دیدن و  ب.معشوق است  جوینده جاهمه الف.دل عاشق بر گردن چشمی است که:  خون :۹ بیت معنای

 .کندمیدر پی آن عاشق شدن، انسان را گرفتار بال 
  برای ساختن ظروف و غیره به کار برند. رو )روی( مجاز  آن رابه رنگ خاکستری متمایل به آبی و.  فلزی استو )روی(: ر

 است. روحیبخت و از هر چیز س
 دل( آدمی از جنس روی نیست. چراکهپیکر هستم ه و چاکر زیبا رویان ظریف و روشن: من بند۲۲ معنای بیت( 
 خوبی ندارد. یوخو خلقرا بسیار نصیحت و سرزنش کردند که به دنبال او نرو زیرا که او  من :۲۲ معنای بیت 
  است.)بالغی(  پرسِش انکاریکل دو بیت و  هستند پیوندهم ۲۳و  ۲۰بیت 
 م و به اداری است که بی دوست آرام بنشینم و صبوری کنو سنگدل هستید آیا این شرط وف رحمیب: ای کسانی که نامع

 .(داری نیستم؟ )این شرط وفاخود مشغول باش کار
 
 
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://cheshmesokhan.blogfa.com/post/2
http://cheshmesokhan.blogfa.com/post/2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C
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 دوم بند 
 بس عهد که بشکنند و سوگند        - !توای نگار دلبند - در عهد          /۱

 !خاطر که گرفت با تو پیوند       دیگر نرود به هیچ مطلوب
 همچون مگس از برابر قند       ،رفتنم نیست از پیش تو راه  

 صبر برکند و بیخ  شوق آمد        ...عقل برداشت عشق آمد و رسم  
 !چون تو فرزند مادر به جمال         ستای نزادهدر هیچ زمانه        /۵

راق اندوه  و        ...ست نصیحت رفیقانا  دبا  !کوه الوند ،ف 
 دوست خرسند از دوست به یاد        ،کسی دگر هستار  ...من نیستم

 تا چند؟ ...کنیموین صبر که می       تا کی؟ ...بریمکه می جورنیا
 ،چون گرگ به بوی دنبه در بند       دانه در دام ع  چون مرغ به طم  

نین افتادم و مصلحت      /۱۱  !پند ینگیرد آدم بندیب       بود چ 
 ،خردمند باشد که چو مردم         نمیازاشیبمستوجب این و 

 بنشینم و صبر پیش گیرم
 خویش گیرم! کاری هدنبال

 ( بیت نخستنیمعهد)روزگار :. 
 ( پیمانبیت نیمعهد :)با بیت نخست. جناس تام . دارایدوم 
 شکنندمیرا که  سوگندانو  هاپیمان: ای محبوب در روزگار تو چه بسیار عهد و ۲ معنای بیت. 
 هیچ آرزوی دیگری جز تو ندارد. ب. گرددنمیهیچ معشوق دیگری  گرد ،کند: اندیشه دلی که با تو انس پیدا ۰ معنای بیت 
  ِرفتنم نیست: کنایه از آنکه امکان و توان رفتن ندارم. راه 
 بیت نخستنیمی ابر است  بیت دوم تمثیلنیم. 
 مگسی که کنار همانند دیگری ندارم  یجابه: از کنار تو )به خاطر شدت عالقه و اشتیاق به تو( امکان رفتن ۳ ی بیتمعنا

 .کندنمیجایی دیگر ترک  قصدبهقند را 
  :عرف و عادت ج. خوی عادت، ب.روش، قاعده، قانون  الف.رسم. 
 است. آن نابودکردنبیخ چیزی را برکندن کنایه از ؛ بیخ: بن، اصل، اساس 
 از میان  یکلبه: عشق آمد و با آمدن خود راه و روش عقل را از میان برد و شوق آمد و با آمدن خود صبر را ۴ معنای بیت

 (.دبرد )نابود کر 
 زمانه: روزگار. 
 (است همتایب: در هیچ روزگاری هیچ مادری، کودکی به زیبایی تو نیافریده است )زیبایی تو ۵ معنای بیت. 
 در سنگینی و  ِفراقباد است و اندوه همانند بودن  یاثر یباست: نصیحت رفیقان در فشرده  تشبیه دورای دا ششم بیت

کوه الوند همانند که  ِفراقباد است و در برابر همانند نصیحت رفیقان  الف.معنای بیت:  کوه الوند است.همانند زحمت 
کوه الوند همانند  ِفراقت و در من اثری ندارد اما اندوه باد اسهمانند نصیحت رفیقان  ب.سنگین است هیچ اثری ندارد 

 است. فرساطاقتبرای من سنگین و 
 خود معشوق، تنها با یاد او خوشنود است، آن شخص من نیستم. یجابه: اگر کسی هست که ۷ معنای بیت 
 موازنه است.ی هیآرادارای  ۸ بیت 
 ا کی تحمل کنیم و تا کی در برابر این ستم صبور باشیم؟یا درد عشق( را ت ِفراق: این ستم )سختی ۸ معنای بیت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D9%85%D8%BA%D9%84%D8%B8%D9%87
https://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D9%85%D8%BA%D9%84%D8%B8%D9%87
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  هستند. پیوندهم ۲۲و  ۹بیت 
 ،حرصامیدواری طمع: انتظار ،. 
 رایحه ب.امید، آرزو  الف. :بو. 
 اسیر شدم و مصلحت هم همین شودمیکه به طمع دانه یا گرگی که به هوای دنبه اسیر  ایپرندههمانند : ۹ معنای بیت ،

 .پذیردنمیمی تا گرفتار نشود و در بالیی نیفتد نصیحت آد چراکهبود، 
  هستند. پیوندهم ۲۰و  ۲۲بیت 
 مستوجب: سزاوار، الیق. 
 انسان خردمند، همانند از این هستم بهتر است که  ترو پیش و حتی بیشتر مجازاتاین : من سزاوار سختی هامعنای بیت

 صبور باشم و به کار خود مشغول باشم.
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 سوم بند 
 دگر بس یکندر شهر تو می         کند کسامروز جفا نمی       /۱

 سحب  در بند تو دوستان م         در دام تو عاشقان گرفتار 
 حر  یا م   

 
 سقب  ت   راج  ها الس  ت  ر  م  ن ج  م          د  خ   نار  تی ب  ق

 ن  خوشبوی کند اذا ت         ...صبحی که مشام جان مشتاق 
 

 سف
۵/       

 
 قب  ست  ا

 
 ل

 
 و  ن ت  ه و ا

 
         یل

 
 س  أن  ت  س  ا

 
 ت  ن ه و ا

 
 سب  ق

 ؟!!دیگر چه کنی قبای اطلس       !اندام تو خود حریر چین است  
  شمایل   در وصف         محها فصیمن در همه قول 

 
 خرستو ا

 ترسم ننهی تو پای بر خس       ...ولیکن ؛جان در قدمت نهم 
 حسن وفا نکرد با کس نیاک      !در وفا کوش !حسن ای صاحب   

 !دل شکستگان رس فریاد         ،درستیکات تنر به ز  آخ         /۱۱
نینن بعد م    ،به خدا که من ازین پس ...ورنه      ...مکن که زین پیش چ 

 بنشینم و صبر پیش گیرم
 خویش گیرم! کاری هدنبال

 کنیمیخود جفا  مهریبیهستی که با  : در این روزگار تنها تو۲ معنای بیت. 
  :عاشق، دلباخته. د. برده و اسیر ج. دربند، مقید ب.مبتنی، دچار  الف.گرفتار 
 .محبس: زندانی، حبس شده 
  شده است.همانند عاشق به دام و بند  رکردنیاسو  گرفتارکردناست: عشق در  آشکاری هاستعار بیت دارای دو 
 تو در بند و دام عشق تو اسیر هستند.: عاشق و دوستان ۰ معنای بیت 
 گیرد.هایت روشنی میچراغ آسمان نیز از گونه ،کشانیهایت مرا به آتش می: ای که با شراِر گونه۳بیت  برگردان 
  ،شامه قوهمشام: بینی. 
 .مشتاق: آرزومند، بسیار مایل و راغب، عاشق 
 اذا تنفس شده استهمانند ا جان عاشق به صبح مشام و ی خوشبوکردناست: معشوق در فشرده  بیت دارای تشبیه .

 بردمد. کهآنگاهتکویر. قسم به نَفِس صبح ی هسور از  ۲۸ی هیآ: بخشی از آیه قرآن است
  است. کردنکنایه از سرزنده و شاداب، خوشبوکردنمشام جان را 
 بوی تو( نیز عاشق را )تو  کندمیکه صبح مشام انسان را خوشبو  طورهمانصبح هستی؛ همانند : تو ۴ معنای بیت

 .کندمیشاداب و سرزنده 
  رویی پیشه کند.گیرم حتی اگر ترشکنم حتی اگر به من پشت کند؛ و با او انس می: رو به سویش می۵برگردان بیت 
  :پوشیدنی که از سوی پیش باز است و پس از پوشیدن دو طرف قسمت پیش را با دگمه به هم بپیوندند.ی هجامقبا 
 :ابریشمی. پارچه، دیبا، انیپرن اطلس 
 شده است.همانند است: اندام معشوق در لطافت به حریر چینی فشرده  دارای تشبیه ۶ بیت 
 دوم اندام معشوق به اطلس برتری داده شده است.بیت نیمدوم دارای تشبیه تفضیل است: در بیت نیم 
 به لباسی از جنس اطلس نیاز نداری.: اندام تو به لطافت حریر چینی است بنابراین تو ۶ معنای بیت 
 قول: سخن، گفتار، کالم. 
  بانَز ر ، تَ آورباشد، زبان (روانی کالم) مالحتفصیح: کسی که سخنش. 
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 .اخرس: گنگ، کند زبان، بی آواز، الل 
 معنای بیت: من در سخن گفتن . دارای کنایه است: در وصف شمایل تو اخرس کنایه از ناتوانی در وصف معشوق ۷ بیت

یعنی تو بسیار  تلویحا   .زیبایی تو گنگ و کند زبان هستم وخوبی  کردنهستم اما در وصف ترزبانز هر چیزی فصیح و ا
 آن را وصف کنم. توانمنمیزیبا هستی و من 

  دوم، ننهی پای بر خس کنایه بیت نیماوست بنابراین  یبرا فداکردنجان در قدم کسی نهادن کنایه از فدا شدن یا خود را
 است. یتوجهیب از
 ۸ شده است. معنای بیتهمانند در برابر معشوق به خس  یارزشیبجان عاشق در  :خس استعاره از جان عاشق است :

 که تو به آن توجهی نکنی. ترسممیاما از این  کنممیجانم را برای تو فدا 
 به عهد و پیمان خود وفادار باش  یو فراغ در زندگی هستدارای آسایش  ب. زیبا هستی الف.: ای کسی که ۹ معنای بیت

 خوشی و آسایش همیشگی نیست. ب.زیبایی همیشگی نیست  الف.این  چراکه
  از اوست. کردنبه او یا دلجویی کردندارای کنایه است: به فریاد چیزی یا کسی رسیدن کنایه از توجه ۹بیت 
 دلجویی کن. هاآنان توجه کن و از ناتو  هایانسانکه داری به  ایتندرستیی هشکران: به ۲۲ معنای بیت 
  و  نشینممیرا تکرار مکن وگرنه به خدا سوگند که از این به بعد من هم  اتگذشته: از این به بعد رفتار و بیت پایانیدمعنای

 (.کنمنمیبه تو توجه و ) شوممیو به کار خود مشغول  کنممیصبوری 
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 چهارم بند 
        و لبان باریک خوش گفتار   /۱

 
 باریک ل  ج   فاک   ب  طی  ما ا

 باریک شرم آمد و شد هالل          از روی تو ماه آسمان را
 یا قات  
 
  یف  س  تی ب  ل

 
  الله  و          حظ  ل

 
 ت  ق

 
 هاتیکنی ب  ت  ل

 مالیکچندین نکنند بر م         ،خدا که مالکان جور ازبهر
 تاجیک خت خون  یتو بر  رک  ت          شاید که به پادشه بگویند /۵

 ثل  م  ب   ت  با ال       دانی که چه شب گذشت بر من
 
 عادیکها ا

 ...هم روز شود شبان تاریک       ،گر حیات باشد همهنیباا
  م  و ک   ؟!نیر  ج  ز  ت   م  ک         و آرام د صبرالجمله نمان  فی

 
 ؟!داریکا

 ...گذاری کتو مرا نمی !ای دل       ذشتگ  عمر ب   هیر خهدردا که ب /۹
 بنشینم و صبر پیش گیرم

 خویش گیرم! کاری هدنبال
 زیبایی بر ماه آسمان برتری داده شده است. ازنظرمعشوق  چهرهدارای تشبیه تفضیل است:  ۲ بیت 
 نانآنات چهره: ۲ معنای بیت و  دانست(نمیخود را در برابر تو زیبا )زیبا است که ماه در برابر آن احساس شرم کرد  چ 

 الل باریکی شد.ه
 شیمیلحظه نگاهت ای که به شمشیِر یک: ۳ بیت برگردان  ام! قسم به خدا که چشمانت مرا به کشتن داد.ک 
  نین، اینهم مالکان چراکهکمتر کن[  ستمت راخدا ] به خاطر: ۴بیت  کنند.بر بندگان خود ستم نمی چ 
 ممالیک: غالمان، بندگان. 
 دارای کنایه است؛ خون کسی را ریختن کنایه از کشتن او  نیز و ترک و تاجیک است تضاد بینی هیآرادارای  :۵ بیت

 است.
  شده است. در این صورت تاجیک همانند ترک استعاره از معشوق )زیبایی معشوق( است؛ معشوق در زیبایی به ترک

 .دهدمیغیر از خود معشوق را  یهرکسمعنای 
 فدای زیبایی بسیاری  انکس نیعبگویند که ترک تو تاجیک را کشت ی (شوقمع: سزاوار است که به پادشاه )۵ معنای بیت

 تو شدند.
 شده است.همانند سختی و دلپذیر نبودن به شب تاریک  ازنظر (دبگذر  ِفراقدارای تشبیه است: روز )روزی که در  ۶ بیت 
 ها تاریکش ی داشته باشم شبوفا کند و من عمر کاف، اگر زندگانی کشممیکه  هاییسختی همه باوجود: ۷ معنای بیت

 سرانجام روز خواهد شد.
  بیت دوم: تا کی تو مرا رنج دهی و من با تو مدارا کنم؟!!نیم : سرآخر؛ در انتهای کار.الجملهیف: ۸بیت 
  کار خودتا صبور باشم و به  کنینمیافسوس که عمر با بیهودگی گذشت و ای دل تو مرا رها  :دو بیت پایانیمعنای 

 اشم.مشغول ب
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 پنجم بند 
 آرد دل سر  بس فتنه که با        می که نظر نگه نداردچش       /۱ 

 سپاردخود را به هالک می        آهوی کمند زلف خوبان 
 :نگاردزان دست که نقش می       فریاد ز دست نقش و فریاد 
 و  که م   هر جا 

 
 صفتی بر او گماردشیرین       هی چو فرهادل

 تا تخم مجاهدت نکارد       کس بار مشاهدت نچیند        /۵
 شماردجاز میم   پختهنا        دلسوز اننالیدن عاشق

 بزارد یخرمنسوختهگر        عیبش مکنید هوشمندان
 !اردران که سر نخش ب  یتیغ       مشتاق؟ یپابهخاری چه بود  
 !گزاردکو حاجت کس نمی       حاجت به در کسی است ما را 

 گذاردروم او نمیمن می       گویند برو ز پیش جورش      /۱۱ 
 ،دگر دست ز دامنم بدار        من خود نه به اختیار خویشم 

 بنشینم و صبر پیش گیرم
 کار خویش گیرمی هدنبال

  آوردمیرا به ذهن  کردناست اما با توجه به چشم و نظر، نگاه داشتننگهدر بیت به معنای  نگه دارد: ایهام تبادر: ۲بیت. 
 کندمیمراقب نگاه خود نیست چه بسیار محنت و آشوبی که بر دل وارد  که میشمعنای بیت: چ. 
  معنای بیت:  شده است.د همانناسارت در دام )معشوق( به آهوی اسیر در بند  ازنظر: عاشق ۰بیت  ساخت بیانیزیر

 .شودمیعاشقی که اسیر زلف خوب رویان شده است باعث هالک خود 
  ره و زیبایی معشوق است. از دست چیزی فریاد برآوردن کنایه از استمداد و کمک هبه معنای چ مجازا  نقش : ۳بیت

را آفریده است )چون باعث عشقی  هازیباییمعشوق و آنکه این  هایزیباییمعنای بیت: از دست  خواستن در برابر اوست.
 .آورمیبرم ( فریادمن و تحمل رنج و محنت از طرف من شده است

 عاشق(.شیفته و : سراپا اشتیاق )موله 
  کندنمیکسی که عشق را تجربه نکرده است آن را درک آن است که  شانو ارتباط هستند پیوندهم ۴و  ۳دو بیت. 
 نینهمصفت استعاره از معشوق است شیرین  مراقبتی هستیشاای پدیدهبه  تلویحا  گمارده،  هایواژهبا توجه به معنای  چ 

 .شده استهمانند 
 دارای یک استعاره و یک تشبیه فشرده است: مجاهدت به درختی همانند شده است که باید آن را کاشت تا ثمر آن  ۷ بیت

معنای بیت: تا کسی )در  ستعاره از درخت است.را که مشاهدت است دید. بار مشاهدت تشبیه فشرده است و مجاهدت ا
 ، برسد.و دیدار استوصل  کهآنتواند به ثمر نمی صاف ننمایدو خود را دل ( تالش نکندِفراقروزگار 

 فرهاد جون گل همانند  ایشیفتهدر برابر  ب.فرهاد تبسم کند همانند  ایشیفتهبر  الف.: هرجا که شیرینی ۶ معنای بیت
تنها انسان ناپخته نالیدن او را  ب. داندمیجاز و شایسته را م   سوختهدلهم نالیدن عاشق  ناپختهانسان  .الفشکفته شود 

 .داندنمیو آن را حقیقی  کندنمیدرک 
 باشد. پیشینبیت ی هادام تواندمیباشد  پیوندهم آنکهیب ۷ بیت 
 حال زار و  ازنظربیت دارای استعاره است: عاشق و  است دادهازدستکه هستی خود را  خرمن کنایه از کسی استسوخته

 شده است.همانند سرگشتگی به کسی که خرمنش سوخته 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%85
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  :مجاهدت: کوشش۰معاینه و دیدار  ج.بودن در جایی حاضر  با کسی ب.دیدن به چشم، نگریستن  الف.مشاهدت . 
 باطنی.

 ران: سر او را بزنیغیش بِ ت. 
 فرصت اندک.: ندیر اسر خ 
 هم مهلتش مده! دمکی ،داند(آورد )و قدر این رنج مبارک را نمییی که خار راه عشق را از پا برمی: او۸ی بیت امعن 
 کندنمیعشق او( مرا رها ی هجاذبکه بروم اما  خواهممیگویند جورش را رها کن و برو من : می۲۲ معنای بیت. 
  کنم و به کار خود می و صبوری نشینممی دناو مرا رها ک خودم نیستم اگر اریاختصاحبمن  :دو بیت پایانیمعنای

 .شوممیمشغول 
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 ششم بند 
 !به خاطر اندرم نیست ؟!!غیر از تو      !در سرم نیست ؟!!بعد از طلب تو         /۱

 وز پیش تو ره که بگذرم نیست       ندهی که پیشت آیمره می 
 !پرم نیست ،شیک  که می چندهر              انسم دام   زبون   من مرغ   
 باورم نیست ،...گویند که هست       ...تو پری در آدمیزاد ونگرچ 

 جز یاد تو در تصورم نیست       گرفتممه خلق بر مهر از ه        /۵
 !کوشم و بخت یاورم نیستمی      !«بکوش تا بیابی» :گویند 
 میسرم نیست کنمجهد  گر        سمی که مرا نیافریدندق   
 حچون         ای کاج مرا نظر نبودی 

 
 نظر برابرم نیست ظ

 صبر بهترم نیستی هگوشوز        جهان بگردیدفکرم به همه 
 ،دیگرم نیست اکنون که طریق         توان کردبا بخت جدل نمی       /۱۱

 بنشینم و صبر پیش گیرم
 کار خویش گیرمی هدنبال

 ن.به خاطراندرم: در خاطر م 
 است: انس و خو گرفتن را از این نظر که انسان را پایبند و اسیر  تشبیه فشرده دام انس. ۲دارای دو تشبیه است:  ۳ بیت

خود )عاشق( را به دلیل گرفتار بودن در دام عاشقی به مرغ  : شاعرمن مرغ ... .۰کرده است. همانند به دام  کندمی
 کرده است.همانند گرفتار 

 کشیدن من به سمت خود نیست  ب.تو کشتن  الف.در دام انس تو هستم و نیازی به  ایدرمانده پرنده : من۴ معنای بیت
 من پر پریدن و رفتن از پیش تو را ندارم چراکه

 قسم: بهره، نصیب. 
 آن را برای خود ممکن کنم. متواننمی کردنبا تالش، اندنداده: بهر و نصیبی که برای من قرار ۷ معنای بیت 
 اش، کاشکیکاج: ک. 
  کامیابی و کامرانی د.سعادت و خوشی  ج.برخورداری  ب. نصیب الف.: حظ. 
 با دیدن  برمنمی ایبهرهاز این دیدن نصیب و  کهیوقتاشتم( د)چشمی ن کردمنمیمن نگاه  کاشیا: ۸ معنای بیت(

 .(دشونمیخوشی حاصل 
 ندارمز صبور بودن بهتر اراهی را امتحان کردم اما  هاراهی ههم: ۹ معنای بیت. 
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 هفتم بند 
 ؟ردیگکاندر طلب هوا ن       نه هزار عهد کردی! ای دل        /۱

 !وردیبر تیغ زدی و زخم خ         تو خویشتن را ؟را چه گنه کس 
 ؟زردیروی ،عشق از دعوی         دیدی که چگونه حاصل آمد 
 نوردیق در عشی هقصیا        یا دل بنهی به جور و بیداد 

 ،کز فکر سرم سپید کردی        گیسوسیاه تن  ای سیم        /۵
 دوران سپهر الجوردی       بسیار سیه سپید کرده ست 
 ...!با ما تو هنوز در نبردی       و اسالم صلح است میان کفر 
 اقرار به بندگی و خردی      کردیم سر بیش گران مکن که  
 هم دردی و هم دوای دردی       راکبا درد توام خوش است ازی 

 !!!دل موضع صبر بود و بردی       گفتی که صبور باش هیهات!       /۱۱
 ،یمرد م جهد وداورنه به ک       هم چاره تحمل است و تسلیم 

 بنشینم و صبر پیش گیرم
 ؟کار خویش گیرمی هدنبال

 هوا: آرزو، بوی، خواهش دل. 
 پس چرا خالف ؟ ]در طلب آرزو و خواهش نباشی نبود که تو هزار پیمان بستی که گونهنیاآیا  !: ای دل۲ معنای بیت

 دت عمل کردی؟[هع
  شده است.همانند به تیغ  رساندمیتیغ استعاره از عشق است: عشق به خاطر رنج و سختی که 
  :مشیر زدی و زخمی تقصیری ندارد تو خود خویشتن را به ش [در رنج و سختی که به تو رسیده] کسچیهمعنای بیت

 شدی.
   :خواستن. ب.ادعا کردن، چیزی را به خود بستن  الف.دعوی 
  کنایه از نحیف و ضعیف شدن است. یزردیرو 
 در هم پیچییدرنورد؛ دل بنهی: بپذیری :. 
 ی.: میان کفر )کافران( و اسالم )مسلمانان( صلح و آشتی برقرار است اما تو هنوز با ما در جنگ۶و  ۵ معنای بیت 
 ناخوشنود، ناراحتی. ج.متکبر، خودپرست، مغرور  ب.، خشمگین غضبناک الف.گران: ر س 
 ما در برابر تو به بندگی و حقارت  چراکهمتکبر و خودپرست مباش  ب.خشمگین مباش  الف.: بیش از این ۸ معنای بیت

 اعتراف کردیم.
  :دور است.هیهات 
 صبور  توانمنمیپس )را بردی  دل منجای صبر بود و تو  : به من گفتی که صبور باش. دریغا که دل۲۲ معنای بیت

 .(باشم
 
 
 
 
 



 

13 
 

 

 مهشت بند 
 کشان ز کبر دامن یاپ در      بگذشت و نگه نکرد با من         /۱

 !من ...به حسرت از قفا ،و شیدر پ      خوابش میدو نرگس مست ن 
 ،که با من یگر با همه آن کن      دوستان مشتاقی هقبل یا 
ال ...زدیتو ر  یاپ در      نیر یکسا که جان ش اریبس   !من او 

 :پادشا من شیاز دست تو پ      بخوانم یتیگفتم که شکا        /۵
 من؟ ایجرم از طرف تو بود       یمهر و سست یدلسخت کین 
 !گر بانگ بر آرم از جفا من      است یکه نه شرط مهربان دمید 
 رها من کنمیست از تو نمد      ،تیپا یگر سر برود فدا 
 حاجت که بخواهم از خدا من       جز وصل توام حرام بادا 

 !ندانم از قضا من زیپره      «زیاز او بپره» :مرا ندیگو       /۱۱
 ،صبور بود تا من اری یب      یار یکه  امدهیهرگز نشن 

 رمیگ شیو صبر پ نمینشب
 رمیگ شیکار خوی هدنبال

 قفا: پشت سر. 
  خواب: خمارنیم. 
 .قبله: کسی که حاجتمندان بدو روی آوردند و قضای حاجت خود را از او خواهند 
 رفتار کنی، کنیمیکه با من رفتار  گونهآن: ای کسی که درگاه نیاز دوستان مشتاق خود هستی اگر با همه ۳ معنای بیت ،

 م من هستم.ین شخص هنخست و کندمیچه بسیار کسانی که جان شیرین خود را فدای تو 
 هستند. پیوندهم ۶و  ۵ دو بیت 
  :بانگ: آواز بلند، فریاد۰امری  الزمه ب.قرار، پیمان، عهد  الف.شرط . 
 است. کردنکنایه از اعتراض :بانگ برآوردن 
 .سر برود: بمیرم 
 کنمنمیرها  تو را باز هماگر بمیرم،  ب.اگر سر من فدای پایت بشود  الف.: ۸ معنای بیت. 
  :امید، آرزو ب. نیاز، احتیاج الف.حاجت 
 ۹۰پرهیز ندانم از قضا من . گویند از او بپرهیز 
  :توانمنمیندانم. 
 د دوری کنماز سرنوشت خو توانمنمیبه او نگاه نکن اما  ندیگویم: به من ۲۲ معنای بیت! 
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 نهم بند 
 آل آدم ینماانگشت        تو آفتاب عالم یرو  یا        /۱

  میمر  حینفس مس تیبو        ردگان رام یروا یایاح 
 اسم اعظم فتیبر جسم شر        باد نیآفر  زتیبر جان عز  
 خم یسرو روان به ابرو  یا       راستی هدیدچو  یمحبوب من 

 معص  به کف و م   یبس دل ببر       یرو یپر  یا ،یدار ستان که تو د        /۵ 
 !ند و من هماقش  ع  ت  م   یخلق       عشقت ریتنها نه منم اس 
 ت  ما ث  یبگذار حد       قیبه تحق ییزمان تو ن  یر یش 

 
 مد  ق

 مسلم شودیصبر از تو نم       ما را و مسلم است تیخوب 
 وز جانب ما هنوز محکم       یخود شکست یتو عهد وفا 

 مرهم دور از تو به انتظار         رندیار که خستگان بمذمگ      /۱۱ 
 ،دمکیتو گمان مبر که  یمن ب       همه عمر یبر ر سبه ما تو  یب 

 رمیگ شیو صبر پ نمیبنش
 رمیگ شیکار خوی هدنبال

 در جهان مشهور هستی  این سببآفتاب است و تو به همانند در درخشندگی  اتچهره: ای کسی که ۰و  ۲ معنای ابیات
 .شودمینفس مسیح باعث زنده شدن مردگان همانند بوی تو 

  :حیله و مکر ج.نغمه و سرود  ب. هادست الف.دستان 
 معصم: مچ. 
 با کف و  کهچوند کنمیری را به ذهن متبادر بب   ،در این بافت، )معنای اصلی( ریدارای ایهام تبادر است: ببَ  ۵ بیت

 .آوردمیمعصم ارتباط دارد و داستان یوسف و بریدن دست را به خاطر 
 کند که عاشق است.میوانمود زند و متعَشق: کسی که خود را به عاشقی می 
 چشمی وهمچشم ،عشق تو به یک رسمبلکه  ؛به عشق تو اسیرمزنم و از عشقت دم می: تنها من نیستم که ۶ معنای بیت

 هاآنهمانند و من هم رند ]اما من عاشق واقعی تو هستم[ ت را داعشقادعای  کثیری گروهو مد تبدیل شده و درنتیجه 
 عاشقم.

  گذشته است.ما تقدم: آنچه 
 و من  پس قصه آنچه گذشته را رها کن )جامِع کمال و جمالی( هستی خودی هزمانشیرین  یراستبه: تو ۷ معنای بیت[

 .[کنمدهم و بیانش میبودن تو را تشخیص مید هستم که شیرینمانند خسرو یا فرها ،هم در ارزش
 خوبی: زیبایی، نیکویی. 
  ،بتثامسلم: قطعی. 
  :مجروح، آزرده، دردمندخستگان ج خسته 
  جز یا پیغام که از معشوق برسد یا وجود خود او است. چهخستگان استعاره از عاشقان است و مرهم استعاره از هر 
  بمیرند. –دور از تو  –در انتظار تو  ب.دور از تو در انتظار تو بمیرند  الف.معنای بیت: اجازه مده که عاشق تو 
  مکن که من بی تو حتی یکدم صبوری  اما فکر گذرانیمی[ خاطرو آسوده یراحتبهرا ] عمر همهمعنای بیت: تو بدون ما

 و به کار خود مشغول باشم. کنم
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 دهم بند 
 اندامبا حسن وجود آن گل        ل را مبرید پیش من نامگ        /۱ 

 تام مانند هالل از آن مه         مبودینمای خلق انگشت 
 ام؟ت  تی و ح  الی م   :!یا قوم       ها بگفتندبر ما همه عیب 
 دیگر نزنید سنگ بر جام       ایم جام بر سنگما خود زده 

 عام خاص و حسرت   ای دولت         ما کن یسو بهر نگهی آخ          /۵
 م و هنوز کار ما خامیپخت       بس در طلب تو دیگ سودا 
 !انجامسر  دتا خود به کجا رس       درمان اسیر عشق صبر است 
 باشد که تو بر سرم نهی گام       !بادم من در قدم تو خاک   
 !د بر آتش آرامممکن نبو         ؟باشد دور از تو شکیب چند 

 شود دامپیچم و سخت میمی       در دام غمت چو مرغ وحشی     /۱۱
 ،دهی به ناکامچون کام نمی       م ولیکنامن بی تو نه راضی 

 ش گیرمبنشینم و صبر پی
 کار خویش گیرمی هدنبال

 استعاره از معشوق  اندامگل برتری داده است و بر گلدارای تشبیه تفضیل است: معشوق را در نازک بدنی و زیبایی  ۲ بیت
 شده است.همانند است: معشوق در لطافت و زیبایی به گل 

 بیانی: معشوق در زیبایی  ساختژرف .معشوق استهالل و مه تام است. مه تام استعاره از  واژهدارای تضاد بین دو  ۰ بیت
به خاطر آن ماه تابان در میان  ،در شب عید فطر ،هالل ماههمانند معنای بیت: ) شده است.همانند به ماه شب چهارده 

 و مشهور بودیم. نماانگشتخلق 
  روید[ و تا کجا؟من پیش می بدگویی و فضولی و سرزنش: ای قوم! تا کی ]در کار ام؟تمتی و حیا قوم الی 
 شما  نیازی نیست دیگر ایم؛و خاکساِر معشوق شده شکستهدر راه این عشق  را وجودمان : ما خود جام خود۴ معنای بیت

 !را مضاعف کنیدست شکاین  با بدگویی و فضولی و سرزنش
 آرزوی عوام نیز و (هرو کرد هاآناقبال به  هاآن)به خاطر توجه تو به  هستی بخت و اقبال افراد خاص تو: ۵ معنای بیت 

 .(آخر به ما نگاهی کن )توجه کن هستی.
 در آرزوی تو بسیار اشتیاق نشان دادیم امام هنوز کار ما به سرانجام نرسیده است.۶ معنای بیت : 
 بادم: امیدوارم خاک باشم خاک. 
 که: به این امید که باشد. 
 است. بیت نخستنیمتمثیلی برای  ،۹بیت  دومبیت نیم 
 م: آرزو، میل، مرادکا 
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 دهمیاز  بند 
 ،بندیشمه چشمر چشمت به ک       تو هر خمی کمندی ای زلف          /۱

 م   
 

 !ندیکز چشم بدت رسد گز        مبادا ؛ام بدین صفتر خ
 ؟در تو رسد آه دردمندی        ایمنی که ناگاه !ای آینه 
 بر روی چو آتشت سپندی       یا چهره بپوش یا بسوزان 

 عاقل نشود به هیچ پندی       رویقت ای پریشعی هوانید        /۵
 بیار قندی !شکر نگ  ای ت         تلخ است دهان عیشم از صبر 
 زیباست ولی نه هر بلندی       ای سرو به قامتش چه مانی؟ 
 بر گریه زنند نیشخندی        دشمنانم و گریم به امید 
 ندیدشمنان بک  ی هدیدتا        دوست یدرآمدکاجی ز درم  

 باری سوی ما نظر فکندی؟       یارب چه شدی اگر به رحمت /۱۱
 ،ن بعد بر آن سرم که چندیم         چند به خیره عمر بگذشتیک 

 بنشینم و صبر پیش گیرم
 کار خویش گیرمی هدنبال

 هستند. پیوندهم نخست دو بیت 
  :خم زلف و گیسو  ب.و وی را به بند آورند  اندازندمیبر گردن دشمن  آن راریسمانی محکم که هنگام جنگ  الف.کمند

 زندیمکه دور رخسار حلقه 
 کرشمه: اشاره به چشم و ابرو، غمزه 
 گری، ساحری: افسونبندچشم 
 یدن: راه رفتن از روی ناز و تکبرخرام. 
 شده است.همانند معشوق به خاطر سرخی به آتش  چهرهدارای تشبیه است:  ۴ بیت 
 تا چشم نخوری سوزانبآتش خود اسفندی همانند  چهرهرا بپوشان یا بر  اتچهرهای بیت: یا معن. 
 مزهتلخگیاهی  ب.شکیبایی، بردباری  الف.صبر: : ۶ یتب. 
 :بار بزرگتنگ. 
  َشده همانند زندگی عاشق با حضور خود به تنگ شکر  کردننگ شکر استعاره از معشوق است: معشوق به خاطر شیرینت

 شده است که دهان دارد.همانند ین واژه استخدام نیز دارد. دهان عیش استعاره است: عیش به موجودی است. ا
 زیبا نیست. یبلندقامتقامت معشوق موزون و زیبا نیستی. بلندی زیبا است اما هر  قدربه: ای سرو تو ۷ معنای بیت 
 کاج: کاش. 
  :(.ب)از حیرت و تعج شدمیان از جا کنده تا چشم دشمن شدمییارم از در وارد  کاشیامعنای بیت 
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 زدهمدوا بند 
 !خ که ز دست شد عنانمآو          !که به لب رسید جانم دردا        /۱

 ؟کز هستی خویش در گمانم       کس دید چو من ضعیف هرگز
 بسوز و وارهانم بارهکی       -اوفتان و خیزان -ام پروانه

 جور کنی سزای آنم رو        اینم یجابهگر لطف کنی 
 ر زبانمبجز نام تو نیست        در ضمیرم تجز نقش تو نیس /۵

 ت چو شکر کند دهانمیاد       م عیشاگر تلخ کنی به دوری
 اوصاف تو پیش کس نخوانم       اسرار تو پیش کس نگفتم 

 وز دست تو م          با درد تو یاوری ندارم
 
 منصی نداخل

 !سر بر آستانمی هکشت ،من       پیش شمشیر عاقل بجهد ز
 ،د که تا توانمبه زان نبو         توان رسیدنچون در تو نمی /۱۱

 بنشینم و صبر پیش گیرم
 کار خویش گیرمی هدنبال

  شدن از رنج عشق است.: مبالغه در ضعیف۰بیت 
 سزاوار؛ مستحقیجابه : 
  :جشن، سرور ب. زندگی الف.عیش. 
  َص: پناهگاهمخل 
 بکنم. توانمنمیندارم و از دست تو )عشق تو( فرار هم  یمددکار : در برابر درد تو هیچ دوست و ۸ معنای بیت 
 امفروآوردهخود سر  قاتلهستم که در برابر  ایکشتهاما من  کندمی فرار ریشمش: انسان عاقل از ۹ معنای بیت. 
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 زدهمسی بند 
 نوشی هچشمگرد  به یا سبزه      ؟گوشنا آن برگ گل است یا ب         /۱

 ا قامت چون تویی در آغوشب      دست چو منی قیامه باشد
 ام قباپوشمن سرو ندیده       دارکلهام من ماه ندیده

 د دل از هوشبر  آید و میمی      رفتن و آمدن چه گویم؟ وز       /۵
 !«خاموش» :ت، دهن تو گف...پسته      روزی دهنی به خنده بگشاد

 !«رق مفروشز  » :عشق آمد و گفت      رفتخاطر پی زهد و توبه می
نانمستغرق یادت آن  م هستی خویش شد فراموشک        امچ 

 «!خروشبنشین و صبور باش و م»      یاران به نصیحتم چه گویند:
نیننیاای خام من       /۱۱  !!!جوش؟ برآورمار  عیبم کنی      بر آتش چ 

دتا ج  ،گوش ن  از ب   ضرورتبه وانگه      ؛به جان بکوشم ،هد بو 
 بنشینم و صبر پیش گیرم

 کار خویش گیرمی هدنبال
  دوم موی رسته بر بناگوش بیت نیمکرده است و در همانند معشوق را در لطافت به برگ گل  بناگوشنخست بیت نیمدر

 کرده است.ند همانگوارا  ایچشمهزیبایی به سبزه گرد  ازنظرمعشوق را 
 )قیامه: قیامت )کنایه از عالی و محشر 
 کم: که مرا 
  هاآن: وقتی یاران از سر نصیحت به من بگویند بنشین و صبور باش و بانگ و فریاد مکن ]به ۲۲و  ۹ی هابیتمعنای 

نیننیامن  ایدنیازمودهخواهم گفت[ ای کسانی که عشق را  مرا عیب اگر بجوشم و ناله کنم  سوزممیدر آتش  چ 
 ؟کنیدمی
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 همچهارد بند 
راقباری بگذر که در         /۱  خون شد دل ریش از اشتیاقت        تف 

 اقتذگویی شکرست در م       که پاسخ تلخ ؛شای دهنبگ
 روزی اگر افتد اتفاقت       کن نظر تنخویشی هکشتدر 

 تراقتحصفت در اپروانه       زنان چو شمع و خلقیتو خنده
 ثاقت؟تا خیمه زنیم در و         ما خود ز کدام خیل باشیم       /۵

 
 
 ینی ن  ع          تی ولکنب  صبا رت  خت  ما ا

 
  ت  ر  ظ

 
 و ما ا

 
 تطاق

 رسد به ساقتدریا و نمی       بس دیده که شد در انتظارت
 اقتطیخوابی کشت در بی       خواب و ما را تو مست شراب  

راقآنکه در ه طاقت ن       م هستقدرت با تو بودن هن  ،تف 
 بنشینم و صبر پیش گیرم /۱۱
 کار خویش گیرمی هدنبال 

  :هم که شده بر من بگذر بارکیبگذر باری. 
 .ریش: زخمی 
 .مذاق: کام و دهان 
 .اتفاق: گذِر تصادفی 
 .)احتراق: سوختن )از آتش عشق 
 .خیل: قبیله و گروه 
 .ثاق: اتاق؛ خانه؛ اقامتگاه  و 
  شدن با تو را نداریم(تو )و همنشینی هسراپردشدن با مکانهمی همرتب: ما ۵بیت معنی. 
  و انتخابم چشمم نگاهی کرد و طاقت نیاورد )که عاشق نشود(. لیم: عشق انتخاب من نبود اما برخالف ۶برگردان بیت 
 رسد )قدر و اثری ندارد(.به ساق نرسیدن: حتی به مچ پایت هم نمی 
 و پاسداری از عشق تو جان دادیم. یخوابیب؛ ما در یطاق: پاسبانی 
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 پانزدهم بند 
 !از من دل و صبر و یار برگشت       !روزگار برگشت وکه چ ؛خآو         /۱

 !اختیار برگشتبه ،وان شوخ        برگشتن ما ضرورتی بود
 چو روزگار برگشت ،و دخو کر         دم به روزگارشپرورده ب  

 ؟آن روز که غمگسار برگشت       برفتی؟ار  چه بودی غم نیز
 قرار برگشتصبر از دل بی       ای راشکسته اگررحمت کن        /۵

 ای چو مار برگشتسرکوفته       سنگی زیربه ار  عذرش بنه
 کنار برگشت کس که هم ازآن       رددر ب  هزین بحر عمیق جان ب

 ین دیار برگشتوانم از نت         پای عشقممن ساکن خاک
 
 
 ،دانی چه کنم چو یار برگشت؟       عشقی هچار ست بیچارگی ا

 بنشینم و صبر پیش گیرم/ ۱۱
 کار خویش گیرمی هدنبال

 وخ: آه، افسوسآ. 
 افسوس که به خاطر بدی روزگار من دل و یار و صبر خود را از دست دادم.۲ معنای بیت : 
 ناچار.: بهضرورتی 
  ،دهیدر چشمشوخ: گستاخ. 
 روزگار به من همانند : او را در طول روزگاری پرورش داده بودم )به او مهر ورزیده بودم( او انس گرفت اما ۳ معنای بیت

 پشت کرد.
 دا.و غم غمگسار: غمخوار  ز 
 .شکسته: سست و ناتوان شده به خاطر عشق 
 .عذر بنه: معذور بدار و خرده مگیر 
  مغزی شده به دور خود بپیچد او را سرزنش مکن.چون ماری که با سنگ ضربه قراری: اگر عاشق از بی۶بیت معنای 
  کند به دریا همانند است و عاشق را در خود فنا می پرمخاطرهبحر عمیق استعاره از عشق است. عشق را به خاطر اینکه

 کرده است.
 دربردسالم به : هر کس که از ساحل دریای عشق برگشت و یا به درون آن نگذشت جان ۷ معنای بیت. 
 او بودن است. کسی بودن کنایه از بنده یپاخاک 
  عشق است.سرزمین این دیار استعاره از 
  کنم و به کار کنم؟ صبوری میچه می یدانیمای ندارد. حاال که یار از من برگشته است : عشق چارهپایانی تیب ۰معنای

 شوم.خویش مشغول می
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 انزدهمش بند 
 دون نیست روزگار   خوش   دست       ون نیسته به عاشقی زبهر دل ک       /۱

 بر چهره روان سرشک خون نیست      شوخ عاشقان رای هدیدجز 
 !«آخرت جنون نیست !غوغا مکن»      :نظری به خلوتم گفتکوته

 !غم در اندرون نیست ت آتش  ک        ؟این درد دیبرآگفتم ز تو کی 
 ای برون نیستسینه از سوزش         ارز ی هنالعاقل داند که        /۵

 کس را به خالص رهنمون نیست      تسلیم قضا شوم کزین قید
 !دل از یکی فزون نیست رام  آ      ؟منکنم چه چاره ساز ار  صبر

 او چو من زبون نیستی هقبضدر       گر بکشد و گر معاف دارد
 -سکون نیستکه یک دمش -سیماب        ؟د آب چشممدانی به چه مان  

 نیست ما کنونیا بود و به بخت        هر وفا نبود هرگزد در      /۱۱
 ،چون نیست ...؛رش وفاستمگفتم گ      وی یار کردمر  جان برخی  

 بنشینم و صبر پیش گیرم
 کار خویش گیرمی هدنبال

 ت.روزگار فرومایه نیس : هر دلی که به خاطر عاشقی خوار نشده باشد بازیچه۲ معنای بیت 
 کند.: جز چشم عاشقان هیچ چشمی اشک خونین بر چهره جاری نمی۰ نای بیتعم 
 نین ناله و فریاد نخواهی کرد )نمی۵و  ۴پیوند های هممعنای بیت تو غمی در  چراکهتوانی آن را درک کنی( : تو هرگز چ 

 ریاد جدا نیست.داند که سوز سینه و غم و اندوه از ناله و فانسان عاقل می؛ اما درون خود نداری
  اختیار ،تقبضه: تصرف، قدر. 
 من ناتوان نیست. یاندازهبه کسچیهدر جنگ او  چراکه: اگر مرا بکشد و اگر ببخشد ]من تسلیم هستم[ ۸ معنای بیت 
 برخی: قربان، قربانی، فدا، فدایی. 
 مگرش: شاید که او را. 
 د که با وفا است اما حاال که وفا ندارد من هم صبوری یار کردم گفتم شای : جانم را فدای چهرهپایانی معنای دو بیت

 شوم.کنم و به کار خود مشغول میمی
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 همهفد بند 
 از روی تو پرده برنینداخت       در پای تو هر که سر نینداخت        /۱

 پر نینداختوآن مرغ که بال       غلط کرد پیدر تو نرسید و 
 نداختیدرنتا جان چو پیاده        کس با رخ تو نباخت عشقی

 آن را که چو شمع سر نینداخت        نفزود غم تو روشنایی
 درباخت سر و سپر نینداخت        معنی بارت بکشم که مرد          /۵

 در نینداختخون خورد و سخن به       مودن  جان داد و درون به خلق ن  
 در خطر نینداخت ازبهر تو       روزی گفتم که کس چو من جان

 «!نداختین ترفیاز تو ضع دیص       چشم مستم ریکه ت !؛نه» :گفتا
 نداختیما نظر ن یسو  یروز         میآنکه همه نظر در او با

 ،نداختید، و گر نمن فکن   بر       یلطف که چشم   ماین دینوم      /۱۱
 رمیگ شیو صبر پ نمیبنش
 رمیگ شیکار خوی هدنبال

 است. یفشانجاناختن کنایه از اند وپربال 
 اشتباه رفت.به نکرد به تو نرسید و راه را یفشانجان: کسی که برای تو ۰ معنای بیت 
 رخ ایهام تناسب دارد در معنی مهره شطرنج با پیاده تناسب دارد.ی هواژ 
 رسد.: کسی که چون سربازی جان خود را فدا نکرد به وصال تو هم نمی۳ معنای بیت 
 گاه جان خود را از دست می چراکهکنم : جور و جفای تو را تحمل می۵ یتمعنای ب  شود.دهد اما تسلیم نمیمرد آ
 من نبود که[ بمیرد اما درونش را به کسی نشان ندهد و سختی تحمل کند اما با کسی همانند : ]کسی ۶ معنای بیت

 در این مورد حرفی نزند.
  توجه است. ترینکوچکنظر کنایه از 
  همیشه در تیررس نگاه او هستیم اما او به ما نگاه  ب.همیشه نگاه ما به سمت اوست  الف.: با آنکه ۷ بیتمعنای

 نکرد.
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 دهمهج بند 
 ،از محبتت چاک رهنیپ صد       !حسن چاالک یبر تو قبا یا        /۱

 !آفتاب بر خاک افتادن         ییست گوبه تواضع شتیپ
 ما پاک نیدرت از جب خاک       گرددو هم ن میخاک شو ما

 !حاشاک د؟یبر تو توان گز  کس       !هاتیه د؟یاز تو توان بر  مهر
 تراکدست بدارمت ز ف   تا        پس دهرده باز ب   دل   اول        /۵

 باک دمیایز کس ن ،و دیام         ندارم کسچیاز تو به ه بعد
 اکیتر  ض  تو مح ل  ب  از ق   زهر       داروست نیجهت تو عاز  درد

 خطرناک یاورطه :تو هجران       سوزجهان یآتش :تو یسودا
 !مار ضحاک؟ یچه جا ؟:تو یمو        ؟!لباب   ر  ح  س   ی  چه جا ؟:تو یرو 

 ادراک ندهد به دست   دامن     ...که وصفش !سخن نیبس از  !یسعد       /۱۱
 کافال نرسد به گرد   هرگز       ردیهوا بگ یارچه بس ردگ  
 ...االک ستین لهیح ،و نمیبیم       ماندطلب از روش فرو ی  پا

 رمیگ شیو صبر پ نمیبنش
 رمیگ شیکار خوی هدنبال

 شده است.همانند است: حسن به خاطر اینکه در ظاهر شخص نمایان است به جامه  تشبیه فشرده قبای حسن 
 شود.هن از ]اشتیاق[ محبت تو پاره می: ای کسی که لباس زیبایی برازنده تو است. صد پیرا۲ معنای بیت 
 برای تعظیم و فروتنی در برابر تو است. افتدیمبه خاک  (د: اینکه آفتاب )نور خورشی۰ معنای بیت 
 مردن است.مقداری یا شدن و بیکوچککنایه از  :خاک شدن 
  :است کردنا کنایه از ره . دست از فتراک بداشتنبندترکزین اسب آویزند،  شیوپپسسمه و دوالی که از تفتراک. 
  :هرگزدور است؛ هیهات. 
 اشاک: هرگز، مباداح. 
 باک: ترس. 
 قبل: نزد، پیش 
 محض: خالص 
 محض تریاک: تریاک محض. 
  تمثیلی برای بیت قبلی است. ۲۲بیت 
  آید ی ادراک نمی: سعدی این سخن را پایان بده زیرا حتی بخش کوچکی از وصفش به دست قوه۲۲و  ۲۲معنی ابیات

 شدنی نیست؛ پس وصفش نیز محال است(.درک)
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 نوزدهم بند 
 یپسر ن یچو چشمت ا بادام       یچون لب لعل تو شکر ن یا        /۱

 یدر رخ تو مرا نظر ن جز       خاطرم نه لیتو م یسو  جز
 یدگر ن یچابکبهتو  مثل       دمیجهان همه بد خوبان

 یقرن چیبه ه یدگر  تو چون       جهان نشان ندادند رانیپ
 یشجر ن کیقد خوش تو  چون       بر یآنکه به باغ دلبر  یا        /۵

 یثمر ن یاوصل تو ذره وز       شجر وفا نشاندم نیچند
 یدرد دلم تو را خبر ن وز       من ز عرش بگذشتی هآواز 

 یآمدن تو خود اثر ن از        رفتن من غمت نباشد از
 ،یراحت جان من، و گر ن یا        اجازت یاگر ده میبازآ

 رمیگ شیو صبر پ نمیبنش  /۱۱
 رمیگ شیکار خوی هدنبال  

 شیرینی لب معشوق را بر شیرینی شکر برتری داده و در  بیت نخستنیماست: در  لیتفضدارای دو تشبیه  :۲ بیت
تو نیست و بادام  رنگسرخی لب معنای بیت: ای کسی که شکر به شیرین دوم حالت چشم معشوق را بر بادام.بیت نیم

 دو چشم تو زیبا نیست.همانند هم 
 تو در هیچ قرنی کسی وجود داشته همانند : افراد پیر دنیا هم ]که گذشته را به یاد دارند[ به یاد ندارند که ۴ معنای بیت

 باشد.
  شدند. خبربامن  وروزحالاغراق دارد نیز دارای کنایه است: یعنی همه از  بیت نخستنیم: ۷بیت 
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 بیستم بند 
 صحرا یسو به ایو ب زیبرخ       موسم سبزه و تماشا شد     /۱

 که نشست خاست غوغا هرجا      خوب دارد یفتنه که رو  کان
 دایعشق گشت و شی هوانید      شیرو دیکه د ینظر صاحب

 مرد دانا ثیحد وانهید       نکند قبول هرگز یدان
 ایتو خسم کنار در  یب من      تو دارم دنید یاز پ مچش    /۵

 نخست بار خرما خارست       تو ننالم بیجور رق از
 رسوا ریز غ ینشو یم تا      داریغم دل نهفته م یسعد

 پس آنجا نیمرو از  زنهار      مگر حسود با تو ستهگفت
 ،مصلحت را یدو برا یروز        بمیاگرچه ناشک زین من

 رمیگ شیو صبر پ نمیشنب   /۱۱
 ...رمیگ شیکار خوی هدنبال    

 
 ؛ نظرباز.نظر صائب است دارای نظر: کسی که در امر یا اموریصاحب 
 بی تو من  ب.خسی در برابر دریا ارزشی ندارم همانند بی تو من  الف.: چشم من برای دیدن تو است ۵ معنای بیت

 دریا است.ند همانمن از شدت گریه برای تو  و کنارِ  ارزشمیب
  معنای بیت: از ستم مراقب و همراه تو شکایت . بیت نخست استبیت دوم تمثیل و حسن تعلیل برای نیمنیم ،۶در بیت

 .درخت خرما ابتدا خار است یهکه ثمر  دانمیم چراکهکنم نمی
 .روزی دو کنایه از مدت کوتاهی است 
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 بیست و یکم بند 
 ماه شب چهارده ضو از        مه نو یجمالت ا بربود        / ۱

 رو نیچن یکنان رو جلوه گر       طاووسبگو به  یگذر یم چون
 و مشنو ستا  تیاز تو، حکا بعد       که من صبورم یزنالف گر

 فتاده در گو تایز پ یچشم       ز غمت نهاده بر دل یدست
 ل طالبان برون شواز د ای       یاز در عاشقان درون آ ای       / ۵

 وجود ما کن و رو ادیبن      ست؟یجور و تحکمت غرض چ نیز 
 والس   ر  حض  م   ک  یقی الله          یفسو ن   یتج  ه  م   ف  تل  م   ای

 ،جو کیمن به  ثیحد نگرفت       معشوق دیند یمن چو جو  با
 نو یکه شود به خلعت ینیب       یکه روز  نیکهنم مب گفتم

 پرتوآفتاب طلعت  مه       قدرآسمان شاه  ی هیسا در      / ۱۱
 ،به گوش خسرو نرسدیم گر       نیر یش ثیحد نیلفظ من ا وز

 رمیگ شیو صبر پ نمیبنش
 رمیگ شیکار خوی هدنبال

 روشناییضو :. 
  ازنظرزیبایی بر ماه تمام برتری داده است. مه نو استعاره از معشوق است: معشوق را  ازنظرتشبیه تفضیل: معشوق را 

 کرده است.همانند زیبایی و جوانی به هالل ماه 
 این است که در همانند ام و چشمم )از شدت گریه و فرورفتگی دور چشم( نهاده بردلدست: از غم تو ۴ معنای بیت

 گودال افتاده است.
  ها در امانت بدارد!به باد دادی! خدا از بدی ودلمجانای که : ۷بیت 
 تحکم: زور گفتن، تعدی 
 برای قصه و  و مرا کمترین دانست ارزشی در من ندید ترینکوچکمعشوق  کهوقتی: ۹و  ۸پیوند های همعنای بیتم

به من  ظاهر من را کهنه مپندار ]و بدان خاطر مرا تمسخر نکنبه او گفتم:  ارزشی قائل نشد ترینکوچکسخت من هم 
عتی از جانب بزرگی الف. این جامه کهنه به جامه فاخر منما[ چون روزی خواهد آمد که با بخشنده شدن خل توجهیبی

کنایه « خلعت بخشیدن»مبدل خواهد شد ب. جسم و جان سالخورده من جوان خواهد شد )در صورت پذیرفتن این معنا 
 معنای ظاهری(. برعالوه ؛و تفقد قرار دادن خواهد بود موردتوجهاز 
 از  هتواند با یک خلعت بخشی )توجمن منگر که این کهنگی می هکهن یا ظاهر سالخورد : به جامه۹ بیت دوم معنای

 دگرگون و نو شود. ،(درخشدآفتاب میهمانند اش سوی پادشاه بلند قدر ماهرو که چهره
 


