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  	مهر و وفا               درس ششم                                                         
  

  ديبرآ گفتم كه ماه من شو گفتا اگر                            ديگفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آ
  ديتر آ كم ، كار نيا ، انيگفتا زخوبرو                             اموزيرسم وفا ب ، زمهر ورزان كفتم
  ديآ گرياست او از راه د وَگفتا كه شبرُ                    ببندم          ر،نظ  ِراه ، التيكه برخ گفتم
  ديرهبر آ ، هم اوت،  يگفتا اگر بدان                        عالمم كرد   ت گمراه ِلفَزُ يِ كه بو گفتم
  ديدلبر آ يكز كو يميك نسنُگفتا خُ                              زديخخُلدكز باغ ِ ييخوشا هوا گفتم
  ديبا كس تا وقت آن درآ يگفتا مگو                  لح دارد ؟    صُ زمِعَ يك ، تمَيرح دلِ  گفتم
  ديه هم سرآصّغُ نيكا، موش حافظ گفتا خَ          كه چون سر آمد        يديد، ت شرَعِزمان ِ گفتم

  
   ساختار غزل-1

   اخرب  مكفوف  مثمن مضارع بحر ،فاعالتن مفعول	فاعالتن مفعول :  وزن غزلالف : موسيقي بيروني غزل يا 
  هجاي آن بلند است .   10هجاي آن كوتاه و  4هجا وجود داردكه  14درهرمصرع اين غزل 

ر ، ديگر ، رهبر ، ت ،كم بر ، سر« است و قافية آن در واژه هاي » آيد « از غزل هاي رديف دارحافظ است كه رديف آن ب : موسيفي كناري غزل : 
    قرار دارد .»  دلبر ، بنده پرور ، در ، سر

  سلمان ساوجي غزلي بر همين وزن و قافيه دارد : 
    ديباشد مگر برآ يپ نيدر دهميم جان                   	ديسهل است، اگر برآ دن،يوصلت به جان خر 

  ناصر بخارايي نيز غزلي بر همين وزن و قافيه دارد :
  ديباشد كه دلبر آ ييايجان تو بر ن يا                                   ديبرآ ياز درد هجر حانا جانم هم

از رديف ، در همة شعر مي پيچد و گسترش مي يابد ، به طوري كه مثال در بيت اوّل و » ا « دراين غزل ، مصوّت بلند ج : موسيقي دروني غزل : 
  بار تكرار مي شود . 5بار ؛ ودر بيت چهارم ،  8بار؛ دربيت دوم ، 6سوم 

نيز بيش از هرصداي ديگري در اين غزل » ر « كه در همةظ ابيات مكرّر مي شود ، صداي » گ « در واج آرايي صامت ها نيز ، عالوه بر صداي  
  باربه گوش مي رسد . 6بار ودر بيت دوم و سوم ،  4شنيده مي شود ؛ به عنوان نمونه ، دربيت اوّل و چهارم 

ن غزل مناظره اي رندانه و عاشقانه بين عاشق و معشوق در جريان است كه حافظ در آن به طنز و جد ، شكايت در حوزة موسيقي معنايي هم ، در اي
  و مال مت ، استعاره و كنايه و تشبيه ، مجموع غم ها و عاشقي خود را شرح مي دهد .

  نوع غزل  -2
ا رندي تمام با معشوق خويش به مناظره مي پردازدو موقعيّت هاي ازعاشقانه هاي كامالً زميني و فرشي حافظ است كه شاعر در خيال يا در حضورب

متفاوت و ناسازگارعاشق و معشوق را به تصوير مي كشد و نشان مي دهدكه با دلبري شوخ و بذله گو ، حاضرجواب و نكته سنج سروكار داردكه 
مي كُشد وشكنِ خم اندر خم و دراز او ، عاشق را گمراه عالم مي عاشق را پيوسته در خوف و رجا نگه مي دارد و در حالي كه غم عشق او ، عاشق را 

دهد  سازد و لب لعل شيرينش ، دل دادگان را مي كشد ؛ امّامعشوق هنوز از بنده پروري خويش ياد مي كند و وصال را به زماني نامعلوم حوالت مي
  مجموعة غصّه اش را به پايان برساند .كه بايد عاشق بيچاره ، هم چنان در انتظار آن باشد تا روز وصل فرارسدو 

  قلمرو زباني غزل -3
عالوه بر معني رايج آن به معاني شكايت كردن ، جواب دادن ، خواستن ، تهديد كردن ، ذوق زده و شادمان شدن ، » گفتن « در اين غزل  :1بيت 

  پرسيدن ، فاش كردن و...به كار رفته است .
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  به پايان مي رسد *سرآيد : غم جدايي و عشق تورا در دل دارم ، من از عشق تو غمگينم  : غم تو دارم* شكوه كردم *گفتم :
  كنايه از دوران غم و اندوه به پايان مي رسد: غمت سر آيد * پاسخ داد اين غمگيني تو به پايان مي رسد.:  گفتا غمت سر آيد*
  معشوق زيباي چون ماه من باش ، در شب زندگي براي من ماه باش :من شو ماهِ*
  جمله است  . 8است * بيت » الف پاسخ يا جواب « درگفتا  »ا « اگر از دست من ساخته باشد ، اگر بشود.* :  اگر برآيد *

 *شيوة وفاداري،رسم پاي بندي و وفاي به عهد و پيمان : رسم وفا*عاشقان ،عشّاق ، آنان كه اهل مهر و محبّت هستند:  مهرورزان* : 2بيت 
را  مانيعهد و پ : وفا*كم تر ساخته است   : تر آيد كم *منظورآموختن وفاداري //  :اين كار *زيبارويان ، معشوقان ، ماهرويان //  : خوبرويان

  وعده را به جاآوردن ، ثَبات در قول و سخن ، مقابل جفا نگه داشتن ،
  باشدينم ري، امكان پذديآيكمتر بر م=  ديكمترآ*.داند يوفا م يب بايمغروررا تقر انيبارويز مقدار، به ندرت و بسيار اندك ، ديق كمتر:*

  نگاه ديدن، چشم ، *نظر: .//در پيش چشم نباشد ، هنگامي كه ر چيزي در ذهنآرزو، فكـر، تصوّ:   خيـال*:  3بيت 
چشمم را مي بندم تابه خيال و تصويرو رؤياي تو نظر نكنم ، خيالت را به سر راه نمي  : بر خيالت راه نظر ببندم * چشم راه تماشا، راه نظر: *راه

  دهم ، نمي خوابم تا خواب تو را ببينم .
  ، عيّار، دزد راهزن، شب بيدار، رونده در شب؛ كسي كه هنگام شب به راهي برود يا سفر كند  : رو شب*

  سعدي    نصيحت نگيرند و حق نشنونديكي گفت كاين بنديان شبرُوَند                             
  از راه ديگر وارد مي شود ؛ مثال بو ، صدا ، دل ، خواب : از راه ديگر آيد * ، خواب و حواس ديگر گوش ،دل ديگر:  راه*

  »  او « برنهاد » شبرو « : تقدّم مسند  *شيوه ي بالغي مصراع دوم
  يعني شيوه اي كه جاي اركان دستوري جمله جا به جا مي شود. *شيوة بالغي :

مرا در دنيا گمراه كرد ، عالميان مرا گمراه دانستند ، عشق به زلف تو مرا در  : گمراه عالمم كرد* گمراه در نظر همة مردم:  گمراه عالم*:  4بيت 
همان بو تو را راهنمايي و هدايت خواهد كرد ، بوي زلف من  : هم اوت رهبر آيد*اگر آگاه ، دانا و هوشيار باشي  : اگر بداني *رد . جهان گمراه ك

   . رهبر است يبرا هيدر اوت : مضاف ال »ت َ -«تو را به سويم خواهد آورد .* جابه جايي يا چرخش ضمير : 
  او رهبرت ( تو  ) مي شود . : اوت رهبر آيد ←. شدن  و رهبر مسند جمله است يبه معن يفعل اسناد : ديآ*

  نسيمي ، بادي * هوايي :. بسيار خوب و خوش ايت ؛ مترادف خُنُك كوستيچه ن ؛شبه جمله  :خوشا  *:  5بيت 
  برمي خيزد ، مي وزد *  *خيزد :

  بهشت           *خُلد :، مترادف خوشا ، ايهامي هم دارد باسردي و خنكي خاصي كه در نسيم است خوشا، نيكا : كنُخُ*
  شيريني لبت ، مزة لب معشوق ، بوسة معشوق ، سخن گفتن معشوق ت :نوش لعل* //، خوشگوار شهد و عسل :نوش: * 6بيت 

  بر ارادت خودت ادامه بده ، بر فرمان برداري خودت پاي بند باش  : بندگي كن *ما را در آرزوي خود كشت . :  ما را به آرزو كشت*
  مي شود:  آيدكه با تو برسر لطف خواهد آمد ، شايد معشوق به تو توجّهي كند . // *:  كو بنده پرور آيد*
   بنده نواز ،كسي كه رعايت زيردستان خود را مي نمايد :بنده پرور*

  سعدي       اق رهنماو رزّ	بنده پرور	اقخلّ              	دادار غيب دان و خداوند آسمان   
  لب و شراب قرار مي گيرد .  » مشبّه به « : لعل به جهت سرخي *نكته  سنگ قيمتي سرخ رنگ و شفاف لعل :

 لب و گردش جام است	لعل	چشمم همه بر               گوشم همه بر قول ني و نغمه چنگ است

 فام را	لعل	تا بنگري صفاي مي                                ابيا كه آينه صافيست جام ر

  و خط زنگاريست	لعل	كه نام آن نه لب                   ايست نهاني كه عشق از او خيزدلطيفه
به » بي رحم « ترحّم ، رحم ، رحمت ، رحمن ، باتوجّه به فضاي شعر ، در طنزي لطيف ، آن را در معني  ←بخشايشگر ، مهربان:  رحيم*:  7بيت 

  دل مهربان و بخشنده ات  : دل رحيمت*كار برده است .
  » لطف« آشتي و سازش ، در اين جا در مفهوم  : صلح*  قصد :  عزم * چه زماني*كي : 

  به كسي نگو  : مگوي با كس*چه زماني قصد آشتي و لطف دارد؟  ؟ : كي عزم صلح دارد* 
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  : فعل نهي ، نگوي ، حرفش را هم نزن ، هيچ از اين موضوع سخن نگو ، اين موضوع را آشكار نكن مگوي*
  تا وقت مناسب آشتي فرا برسد. ، هنوز زمان آشتي نيست .  : تا وقت آن درآيد*

خاموش باش ، *خموش :  چگونه به پايان رسيد ؟ // ؟: چون سر آمد * روزگار خوش وصال : زمان عشرت*خوشگذراني : عشرت*:  8بيت 
  اين غصّه (جدايي از معشوق و دوري از روزگار خوش وصال ) اي كه داري به پايان مي رسد :  ه هم سر آيداين غصّ*شبه جمله //

  از روزگار خوش وصال ياز معشوق و دور ييجدا،  هجران دوران：：：：هصّغُ* كنايه از به پايان مي رسد: سرآيدمنادا و شبه جمله// *  *حافظ :
  .خواندمي و نامدمي آن به را خود شاعردرشعرش، كه است نامي *تخلّص :نام شاعري شاعر، *حافظ:

  قلمروادبي غزل-4
ايهام ميان طلوع ماه و برآورده شدن خواست شاعر ، بدين سان كه وقتي شاعر از مخاطب مي خواهد كه ماه معشوق  زيباي او  *برآيد :: 1بيت 

در مقابل من طلوع و  نداردماه جرئت  و اگراصالً آن ماه طلوع كند. ؛ يعني آن -2اگر ممكن شود  -1شود ، به گونه اي دوپهلو و ايهامي مي گويد :
  . جلوه گري كند

  است شتنيخو يبه جا يريبه دست باش كه خ       مراد خاطر ما                         ديگرت ز دست برآ   
 گرت ز دست برآيد نگار من باشي                   در آن چمن كه بتان دست عاشقان گيرند                  

  مقايسه كرده است و زيبايي معشوق را بر ماه برتري داده است .شاعر پنهاني زيبايي معشوق و ماه را نسبت به هم *تشبيه : 
  استعاره از معشوق زيبارو، تصويري استعاري از معشوق * ماه : 

  گ ، م ، ا /  /* واج آرايي : گفت   * تكرار در سرتاسر اين غزل : جناس ناقص  * سر و بر :مراعات نظير   *ماه و برآيد :
  و مهرورزان وفا  *مراعات نظير ::  2بيت 
  خيال به شب رو* تشبيه :  .خيال آمدن ديگر راه از ، خيال بودن شبرو ، بستن خيال بر خيال ؛ راه*تشخيص و استعاره : :  3بيت 

  راه و شب رو *مراعات نظير :كنايه از مانع شدن  *راه كسي يا چيزي را بستن :
و هم راهنمايي . وقتي اين دو در يك جا  -2هم پراكنده و سرگشته مي كند  -1دوكاركرد متضاد دارد :  پارادوكس ( متناقض نما ) ، *بو ::  4بيت 

  اجتماع كنند ، جنبة پارادوكسي ( متناقض نما ) خواهند يافت. يا بوي گمراه كننده مي تواند راهنمايي كند. 
  گمراه و رهبر*تضاد : مجاز از مردم عالم :*عالم آرزو-2رايحه -1 *بو : ايهام : تشخيص يا استعارة تشخيصي *بو :
  .تناسب دارد نسيم و باد ، هوابا و ماليم  سردمطبوعباد  -2خوشا، نيكا  دارد : تناسب و ايهام شبه جمله است : كنُخُ*: 5بيت 

  خوش      بوي -2 آرام بسيار باد ، خنك و ماليم باد-1 ايهام دارد : : نسيم*
  بي زران از دست بُردِ ره زنان آسوده اند              غنچه را دل از نسيم صبحگاهي مي تپد      صائب 

  اي باد از آن باده نسيمي به من آور                    كان بوي شفابخش بُوَد دفع خُمارم             حافظ
  ود همه عالم نسيم زلف تو دارد    سلمان ساوجي      نسيمي از سر زلف تو مي خرم به دو عالم             اگر چه خ

  نسيم كوي معشوق با باد بهشتي به شكل پنهاني و برتري نسيم كوي معشوق*تشبيه مُضمَر: هوا ، باد ، نسيم   *مراعات نظير :
   كشت آرزو به را ما : لعلت تشخيص*  لب از استعاره : *لعلنوش لعل  *تشبيه :: 6بيت 

  تناسب و تضاد و اشتقاق:  پرور بنده و بندگي *
  دل معشوق يو دلسوز يميدر رح :طنز*تشخيص يا استعارة تشخيصي ؛ زيرا مهربان است و عزم كاري دارد .  *دل ::  7بيت 
  عشرت و غصّه*تضاد : برآيد و سرآيد جناس ناقص :  : 8بيت 

  قلمروفكري يا معنايي غزل-5
رسد گفتم بيا و  مي پايان به اندوه تو با ديدارمن و غم توغمگينم . معشوق پاسخ دادكه دوران با معشوق شكوه كردم كه ازعشق *معني ::  1بيت 

  (امكان پذير باشد ؛ يعني ، امكان پذير نيست ) باشد ساخته من از اگراين كار در شب تاريك زندگي من ، ماه باش گفتا
  : اگر من ماه تو شوم ، اين ماه طلوع نخواهد كرد و اين كه طلوع كرده ، ماه تو نمي شود. حافظ به طنز مي گويد:  اگر برآيد *

  غم هجران عاشق از معشوق ، اميدواري دادن معشوق به عاشق ، آرزومندي عاشق براي ديدار با معشوق *مفهوم :
  عاشقان رسم وفاداري را ياد بگير گفتا از زيبارويان وفاداري كم تر ديده شده است و اين هنر از دست آنان بر نمي آيد .  گفتم از *معني ::  2بيت 
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  بي وفايي معشوق و وفاداري عاشق ، ناز معشوق و نياز عاشق   * مفهوم :
داشته باشند . و آنان خودشان به ديگران رسم وفا را مي معشوق مي گويد كه عاشقان بايد وفا داشته باشند و معشوقان الزم نيست وفا : 1*نكته 

  نمي كنند و مهر نمي ورزند. آموزند و آموختن وفا از ديگران رسم زيبارويان نيست و به كنايه مي خواهد بگويد كه زيبارويان با هركس وفا
.  دارند زمينه اين در زيادي ابيات   حافظ و سعدي، است بيهوده كاري داشتن توقّع زيبارويان از وفاداري ما تغزّلي و عاشقانه ادبيّات در : 2*نكته 
 درخور ناز شود، او همه و نبيند چيزي معشوق جز كه آن جا تا ، شود بيشتر عاشق اشتياق تا دهدنمي وصال به تن و است كردن ناز كارش معشوق
  نمايد. جلوه آسان و كوچك عاشق نظر در نبايد وصال طرفي از»كنيد نياز شما نمايد ناز يار چو« :عاشق يشايسته نياز و است معشوق

گفتم راه چشمم را براي ورود خيال تو مي بندم تا خيالت از راه چشم به دل راه نيابد و آرامش مرا بيش از اين برهم نزد  گفتا : *معني : 3بيت 
خيال من مانند دزد و شبگرد است و از راه هاي ديگر به اشتباه مي كني و نمي تواني از حضور خيال من در چشم و دلت ممانعت كني . چون 

  انديشة تو وارد مي شود . 
شاعر در مصراع اوّل مي گويد : من اجازه نمي دهم تصوير ذهني تو پيش چشم من بيايد و آرامش مرا بر هم بزند ، فراموشت مي كنم . و  *نكته :

از راه ديگر مي آيد . اگرچشم را ببندي ؛ شب ، هنگام ِخواب و از راه دل به سراغت مي معشوق در مصراع دوم در پاسخ مي گويد : خيال من شبانه 
د ، آيد وراه خيال من بسته نمي شود . هرجا باشي خيال من با تو خواهد بود همان طور كه شب رو يا عيّار در شب تاريك راه ها را پيدا مي كن

  تو قرار مي گيرد . خيال من هم در شب به سراغ تو مي آيد و در انديشة 
 و راهنمايي را تو بو باشي ، همان و هوشيار آگاه كرد .گفتا اگر گمراه دنيا به سوي خودكشاند و در گفتم بوي خوش زلفت مرا *معني ::  4بيت 

  . آورد) خواهد سويم به را تو من زلف بوي ( كرد خواهد هدايت
  كننده است و هم راهنمايي كننده .خداوند هم گمراهنهايي بيت كنايه است از اين حقيقت عرفاني كه *مفهوم 

  حيرت و سرگشتگي عاشق ، توجّه و عنايت معشوق ، هدايت كنندگي معشوق  *مفاهيم ديگر : 
  در مصراع دوم معشوق با طنز پاسخ مي دهد كه : بوي زلف به تو مي گويد كه من كجا هستم ، امّا تو به آن جا راه نداري . *نكته :
گفتم بوي زلفت مرا در جهان به گمراهي و سرگرداني كشانده ، چون اين بوي نشاني از حضور تو در جايي دارد پس به همه جا  بيشتر :*شرح 

ن راهنمايي حيران و سرگردان رو مي آورم . جوابي طنز آميز داد و گفت : ولي همين بو كه از نظر تو گمراه كننده است به هرحال تو را به اقامتگاه م
  ي كند . ولي عاشق را به خانة معشوق راه نمي دهند .م

 گرچه دانم كه به جايي نبرد راه غريب               من به بوي خوش آن زلف پريشان بروم          حافظ

  گفتا چه خوب است نسيمي كه از كوي معشوق مي وزد.   است نسيمي كه ازباد بهشت مي وزد . خوش و لطيف گفتم چه*معني ::  5بيت 
  كوي معشوق بر بهشت برتري دارد . *مفهوم :

معشوق در مصراع دوم با طنز مي گويد : بله ، نسيم بهشتي خوشايند است ، امّا خوش تر از آن نسيمي است كه از كوي دلبر مي آيد . اگر  *نكته :
  هواي كوي دلبر بايد از هر نسيمي براي تو خوشايند تر باشد.تو عاشق راستين هستي ، اين را بدان كه 

  :  6بيت 
  آمد.  خواهد لطف برسر تو با بده كه معشوق ادامه خودت ارادت بر گفتم كه لب سرخ شيرينت ما را در آرزوي خود كشت . گفتا تو*معني :

 خدمت از دل جويي آيين من لب زيرا بكوش طاعت و خدمت در هم چنان تو داد پاسخ يار. كرد هالك اشتياق در را ما تو نوشين لعل لب *يا
  : فرمايد مي ديگري غزل در حافظ.  داند مي نيك را گزاران

  داند پروري بنده روِش خود خواجه كه           مكن مزد شرط به گدايان چو بندگي تو
  عاشق ، لطف و عنايت و بنده پروربودن معشوق بودن ريفرمان پذ اطاعت و *مفهوم :

  شاعر در مصراع اوّل مي گويد : اي معشوق ، آرزوي بوسة لب شيرين و سرخ تو ما را كشت. و معشوق در مصراع دوم پاسخ *نكته :
  كنيم . مي دهد : عاشق بايد در عشق ورزي و بندگي درگاه معشوق پايدار بماند . ما هم رسم بنده پروري را فراموش نمي

  *معشوق در مصراع دوم پاسخ قطعي نمي دهد كه آيا قصد صلح دارد يا ندارد ؟ و فقط مي گويد كه وقت آن نرسيده است .:  7بيت 
  برسد . فرا آن مناسب وقت نگو تا كسي دارد؟ گفتا اين راز را به لطف و آشتي قصد زماني ات چه بخشنده و مهربان گفتم دل*معني :

  رازداري ،آرزومند بودن به لطف و عنايت معشوق و  عدم اعتراضتاكيد بر  *مفهوم :
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  : 8بيت 
   زود به پايان رسيد و گذشت ؟ گفتا اي حافظ خاموش باش اين نشاط با و شاد روزهاي آن چگونهگفتم كه ديدي *معني : 

  رسد . مي پايان به داري نيز كه اي غصّه
  فرامي رسد) وصال روزهاي ديگر بار و به پايان مي رسد روزگارخوشي نيز رسيدن پايان به اندوه كه (سخن نگو 

پوشاندن راز عشق ، به پايان رسيدن روزگار هجران و جدايي ، فرارسيدن روزگار  ، عدم اعتراض دعوت به خاموشي وو  برسكوت ديتاك *مفهوم :
  ه عاشق معشوق ب يدبخشياموصال ، ناپايداري و گذرا بودن خوشي ها و ناخو شي ، 

 

  »                                                       ها حانيگل و ر يبو«                                                                             يخوان شعر
 غزل

 هايحانل و رَگُ  بويِبي خويشتنم كردي                            هاستانرفت به بُسودايي مي وقتي دلِ-1

  عاشق  فته،يش دا،يسودازده، شدا + ي نسبت ، مجاز از سو ←صفت بياني نسبييي : سودا *روزگاري  *وقتي :
  ،  ميقد در طبّ بدن) م و سودالغَبَ ،خون ، صفرا  ة (چهارگان)  ختهيدرهم آم يزهايچ(خالط يكي از اَ ،د، سياه سوَمؤنث اَ : سودا*

  موصوف و صفت بياني نسبي ،  دل عاشق و شيدا : سودايي دلِ* 
» استمراري « در اين فعل و افعال بيت هاي بعد » ي« مي كرد ،  *كردي :، باغ // ف بوستان هم هستگلزار و گلستان را گويند و مخفّ: ستانبُ*

سِپَرغَم ، گياهي مُعَطّر و خوش بو از تيرة نعناييان ،  : يحانرَ* : گُل سرخ ، مراد از گُل در ادبيّات فارسي معموال گُل ِسرخ است .  لگُ* است . 
   بو هر گياه سبز و خوشوقتي همراه گل مي آيد ، گل خوش بو معني مي دهد . 

  ضمير شخصي پيوسته يا متّصل در نقش مفعول   م : َ-* مرا از خود بي خود مي كرد ، مرا سرمست مي كرد. : بي خويشتنم كردي* 
  ؛ زيراسودايي ( عاشق ) است .» دل « خيص يا استعارة تشخيصي در واژة تش:  سودايي دلِ* 

گاهي ساختار تشخيص يا استعارة مكنيه به شكل تركيب وصفي مي آيد ، اين نوع استعاره را در ظاهر تركيب موصوف و صفت بياني مي *نكته :  
  .هاي مشبّه به محذوف است كه به موصوف قرض داده شده استسازند ، امّا صفت ذكرشده از ويژگي هاي موصوف نيست بلكه يكي از ويژگي 

  از خود بي خود كردن ، سرمست و بي اختيارم كردي كنايه از ي :كرد شتنميخو يب * بُستان ، گل ، ريحان *مراعات نظير :
خود  مرا از خود بي گياهان خوش بوها و  خوش گل بوي و در آن جا مي رفت هاباغ براي گشت و گذار به و عاشق من  شيدادل روزگاري :  معني*
 .مست مي كردسر و

  هاآن بـِرَفـت 	يـاد از اُفتـادم تو يـادِبا                           لريدي گُ ه دَه جامِل گَلبُعره زدي بُه نَگَ-2
  لباس *جامه :مي زد ، ماضي استمراري به شيوة كهن *زدي :فرياد، بانگ بلند *نَعره :» گاه « *گه : مخفّف 

  »معشوق « مرجع آن  *تو :به  *با : مي دريد ، پاره مي كرد ، ماضي استمراري به شيوة كُهن*دريدي : 
  مرجعش ، دو عمل صورت گرفته در مصرع اوّل ؛ يعني نعره زدن بلبل و جامه دريدن گُل*آن ها : 

  شادي آواز مي خواند.مي كرد ، از  فغان و فرياد بلند ، بانگ ازشادي به كنايه از :زدي نَعره* 
  بلبل و گُل چون نعره مي زنند و جامه مي درند كه از افعال انساني است .  *مراعات نظير ، تشخيص و استعاره :

  كنايه ازگل مي شكُفت ، سعدي مي خواهد با اين كنايه اشتياق گُل را هم بيان كند .: ريد ه دَ جامِ*گل 
   منظور همة زيبايي هاي طبيعت از آواز بلبل گرفته تا زيبايي هاي گل : *آن هااستعاره ازگل برگ هاي گُل *جامه : 

   مانند شده است .به بلبل و گل  نغمه سرايي و زيبايي  معشوق به طور پنهاني از لحاظ *تشبيه مُضمَر يا پوشيده :
لباس خود را پاره مي كرد ( مي شكُفت ) هنگامي كه  زماني گل از شوق نغمه هاي بلبلبلبل در گوشه اي آواز مي خواند و ،  در آن باغ گاه : معني

  به ياد تو افتادم ، آن همه زيبايي ها را فراموش كردم .
  هاتو در جان رها وي سرِّور تو در سَي شُوِ                          هابر لَهر تو بَي مُها وِلر دِ تو دَ هرِاي مِ-3
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 يامضا در پا يكنند و از آن به جا يرا نقش م ينگاهبُ ايآن اسم شخص  يكه رو كيالست اياز جنس فلز  ابزاري *مُهر :عشق و محبّت  *مِهر :
، نقش يا اثر يا نشانة ابزار ذكرشده بر روي كاغذ ، انگشتري يا خاتم انگشتري كه در قديم از آن به جاي مُهر  كنند ينامه ها و قراردادها استفاده م

  راز: *سِرّ اديآشوب، غوغا، فر، فتنه ،  هيجان، آشفتگي : ورشُاستفاده مي كردند. *
  تو همة عاشقانت را وادار به سكوت كردي گويي بر لبانشان مُهر زدي ، همه در برابر زيبايي تو سرگشته و ساكت اند .  : هابر لَهر تو بَمُ*

  مجاز از انديشه * مجاز : سر: مِهر و مُهر، در ، سر و بر ، سَر و سِر *جناس ناقص : دل ، لب ، سر، جان  *مراعات نظير :
  كنايه از خاموش شدن ، سخن نگفتن ، سكوت كردن زدن :  بر لَهر بَمُ *

همة عاشقانت را وادار به سكوت كردي ( گويي بر لبانشان مُهر زدي ، همة  و ستمهر و محبت توسرشاراز هاي عاشقان كه دلمعشوقي اي  : معني
  ي .جاي داد شانجاندر راز عشقت راوافكندي عشق  شورِ سَرِ عاشقان خود كه در  محبوبياي  .عاشقانت در برابر زيبايي تو سرگشته و ساكت اند) 

  عاشقانه ، به تسخيردرآمدن تمام وجود عاشق از سوي معشوق سرشار بودن محبّت معشوق در دل عاشق ، رازداري و سكوت*مفاهيم :
  جاري بودن عشق دروجود همة پديده هاي هستي 

  هاپيمـان همه	 نَقـضِا باشـد  رَو	بعد از تو                     بِشكَستَم	 همه عَهدِ	 دَربَستَم 	تو عَهدِتا -4
  بعد از پيمان بستن با تو ، با بودن وجود تو *بعداز تو : پيمان بستمباتو دَربَستَم :   تو * عَهدِاز وقتي كه *تا : 

  واژه هاي هم آوانَغز :  و نَقـض دل كش و خوش**نغز: شكستن ، اهميّت اماليي دارد نَقـض :  *  شايستهجايز، *رَوا : 
  دربستن با شكستن و نقض *تضاد : عهد و همه ، تو *تكرار:

با تو  بستن پيمان بعد از زيرا . عهد و پيمانم را شكستمهمة با تو عهد و پيمان عشق و دوستي بستم با ديگران  اي معشوق ، ازروزي كه : معني*
  شايسته است عهد و پيمان هاي ديگر شكسته شود

 وفاداري عاشق ، ترك تعلّقات و وابستگي ها  *مفاهيم :

  هاگُلِستان به رَفتــن 	ــري باشـدظَـه نَكوتَ               دامَـن در	آويختــهـت شقَعِ غـمِ تا خـارِ-5
   قلمرو زباني

واژة هم آوا با خار به معني *خوار:  رويد هامي هاي نوك تيزكه درشاخه هاي بعضي از، درختان وگياه تيغ درخت، سيخ : خـار از وقتي كه**تا : 
كسي كه  ،  اندك بين، خرده نگرش ، تنگ چشم ي ،تنگ نظركوته فكري ، ناداني ، :ــريظَـه نَكوتَ*» ذليل، حقير، 	پست، زبون ، آسان، سهل «

  ، دورانديش نبودن عاقبت انديش نباشد
  قلمرو ادبي :

كنايه از گرفتار عشق شدن آ ن در دامن كسي آويختن :  شقعِ غـمِ خاركنايه ازرنج و آزار ديدن ،گرفتار شدن*خاردر دامن آويختن :*
  به كسي ، پناه بردن به آن كس  شدن مُتوسّل*در دامن كسي آويختن : تضاد و مراعات نظير*خار و گلستان : غـم خـارِ *تشبيه :شخص

  خار به قرينه اين كه در دامن آويخته است . سعدي درجاي ديگر مي فرمايد : *تشخيص و استعاره :
اسير ساخته است ، گشت و گذار در گلستان ها چيزي جزء كوته  : از زماني كه غم عشقت مانند خاري ازدامنم آويزان شده است و مرا معني*

  فكري و ناداني نيست . 
  ترجيح دادن غم عشق بر خوشي دنيا ، بالكش بودن عاشق و غم دوستي او مفاهيم : 

 هادَرمان همه از دَست فُروشويَد كه بايد                       دَراَندازد پـاي از دَردي چُنيـن كه 	را آن-6

  قلمرو زباني 
  محو كردن، پاك كردن،  شستن*فُروشوَيد: 

   كنايه از نابود و ناتوان كند، درمانده كند :دَراَندازد ياز پـا * چنين عشقي كه به منزلة درد بي درمان است ي:دَرد ـنيچُن*
   صرف نظر كردن. چشم پوشيدن كنايه ازرهاكردن و دست برداشتن ، *دست فروشستن :  
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  د / /*واج آرايي : درد و درمان  *تضاد : دست و پا نظير :*مراعات 
  كسي كه درد بي درمان عشق او را ناتوان و درمانده كند. ( اسير عشق شد ) بر اوالزم است كه همة درمان ها را رها كند. : معني*

  گرفتار غم و درد عشق نبايد دنبال درمان آن باشد ؛ زيرا درد عشق درمان ندارد *مفهوم : 
  هابيابان سَهل است باشد	م رَحَ شقِچون عِ                     شايد د ،سَ ـرَنجـي ما را بِـت رَبَلَر در طَگَ-7 

  به *را ://  .ف) از مراحل سلوك كه در آن سالك در پي يافتن حق و حقيقت استتصوّ ( ،جستجو، جستن *طلب :
  وقتي ، هنگامي*چون :  روا است ، به جاست،  ازمصدر شايستن ، شايسته است ، سزاوار است:  ديشا*

  سگرداگردكعبه و اماكنِ مقدّ،گرداگرد خانه :  حَرَم* ، زمين ِنرم نرم آسان ، * سهل : 
  گذر از بيابان ها آسان مي شود . چون درزمان قديم پياده با عبور از بيابان ها بايد به كعبه مي رسيدند .ها: بيابان *سَهل است

  *اسلوب معادله در بيتنرم و هموار -2آسان  -1ايهام دارد :  سهل : حرم وبيابان* *مراعات نظير : مجاز از كعبه *حَرَم :
اگر براي رسيدن به تو رنجي ببينيم ، شايسته است . هم چنان كه هركس عشق ديدار كعبه را در دل داشته باشد ، گذر ازدشواري هاي  :معني*

  د . بيابان ها براي اوآسان مي شو
  بالكش بودن عاشق ، آسان شدن راه عشق با وجود معشوق ، همراه بودن عشق با غم و درد ، تحمّل كردن سختي هاي راه عشق *مفاهيم :

  ها قربان جملة   از باشيم  يكي  نيز  ما   		             				هر تير كه در كيش است گر بر دل ريش آيد-8
  	بيايد ، مضارع التزامي ، اصابت كند ، برسد : آيدزخمي ، آزرده ، مجروح * :  شير* ، تيردانة تيرجعب : شيك*
  كمان جاي،  جعبه اي كه كمان را درآن مي گذاشتند، كماندان،  قرباني ، قتصـدّ ، صدقه:  قربان *

  تير و كيش و قربان*مراعات نظير :  كيش و ريش  *جناس ناقص :
  كمان دان ، معني غير مورد نظر با واژه هاي تير و كيش تناسب دارد-2معني مورد نظر دربيت قرباني ،  -1*قربان : ايهام تناسب : 

  هرتيري كه در تيردان تو وجود دارد اگر بر دل دردمند عاشق اصابت كند ما نيز يكي ازانبوه قربانيان عشق تو خواهيم بود . *معني : 
  را درراه معشوق بدهد . و اين نشان پاك بازي اوست شاعر خود را عاشق مي داند و حاضر است جانش  *توجّه :

 اگر مرا تا پاي مرگ بيازاري ازتو روي برنمي گردانم ، پايداري عاشق در عشق ، پاك بازي عاشق ، بالكش بودن عاشق *مفهوم :

  هادوران به گويند من از	بعد و	گويميم»                ششقَمگو سعدي چندين سخن ازعِ «: گويند-9
   روزگار، عهد، زمان:  دوران*فعل نهي ، نگو *مگو : اين همه *چندين :

  جزء ذات واژه است و از نظر ساخت ، ساده است .» ان « دوران در عربي بر وزن فَعَالن است و دَوَران خوانده مي شود و *نكته : 
  گويند و مگو*تضاد : گويند ، مگو ، مي گويم*اشتقاق :

كه نه  ها مي گويم من نيز در پاسخ آني مرا نصيحت مي كنند و مي گويند : سعدي ، اين همه از عشق او سخن نگو . از روي نيك خواه:  معني*
 تنها من درباره ي عشق او سخن مي گويم بلكه بعد از من نيز در همة دوران ها از عشق او سخن خواهند گفت .

  سخن گفتن درباره ي عشق پاياني ندارد ، پس از سعدي داستان عشق او را بايد در دوران نقل قول كرد، رازداري عاشقانه   *مفهوم :
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  راز حُقّة                                               گنــج حكمــت
  »نمايي .  مـن چيزي با حق اسـرار از تا ام آمـده شـيخ اي:«گفت و آمـد شـيخ نزديـك يكـي روزي
  ».فردا تا گرد باز «:  گفت شيخ

  .بازگشت مرد آن
  .كردند مُحكم حُقّه سر و كردند حُقّه در و بگرفتند موشي روز، آن تا بفرمود شيخ
  ».بگوي كرده اي، وعده آنچ شيخ، اي«: گفت و آمد باز مرد آن روز ديگر
  ».نكني باز حُقّه اين سر تا زينهار،«: گفت و دادند وي به را حُقّه آن تا بفرمود شيخ
  .نتوانست صبركرد چند هر اسـت؟ سـرّ چه حُقّه ، اين در آيا كه بگرفت آنش سـوداي و رفت خانه به و برگرفت را حُقّه مرد

  .برفت جَسـت و بيرون موش و كرد باز سـرحُقّه
  » دادي؟! مـن به موشـي تو كـردم،طلب  تعالي خداي سـرِّ تو از من اي شـيخ،«: گفـت و آمد شـيخ پيش مـرد

 خواهي نگاه بگوييـم، چگونـه تـو بـا را خـداي سـرِّ داشـت؛ نتوانسـتي پنهان تو داديم، تو موشي در حُقّه به ما درويش، اي«: گفت شـيخ
  »!داشـت؟

  مُنّور مُحمّدبن  اسرارالتّوحيد،
 * زينهار: آن چه*آنچ : آمد: بازگشت روزديگر* بازروز:  * ديگرجعبه، صندوق :هقّحُ نشان بدهي * *نمايي :* اسـرار : جِ سرّ ، رازها *با : به 

هرچه بردباري نتوانست :  صبركرد چند * هرانديشه،هوس،عشق :سودا*شبه جمله كه براي تنبيه و تحذير گويند به معناي دور باش، حذر كن
   پريدن ازمصدر جهيدن ،* جَسـت : كرد نتوانست بر انديشة بازنكردن سرجعبه غلبه كند .

  استفهام انكاري ، نگاه نمي تواني داشت . » :!داشـت؟ خواهي نگاه *... چگونـه
  تاكيد بر رازداري و پوشيدن راز*مفهوم : 

  
  درس هفتم                                                                جمال و كمال

 است .  يشگيهمو  ندهيپاآگاه باش كه قرآن مانند بهشت جاودان :  بهشت به است مانند قرآن كه *بدان

  يشگيهم دار،يپا نده،يپا،  ف جاويدان استمخفّ: جاودان*از ادات تشبيه به معني شبيه*مانند : آگاه باش :   *بدان
  .است حكمت و پند گونه هزار از درقرآن و نعمت است گونه هزار از بهشت *در

 وجود دارد*است :  بهره، مال، روزي،  احسان، نيكي:  *نعمت زيادي استبيانگر كثرت و *هزار : 

  ، عبرت اندرز، نصيحتدر بهشت *پند :  معرفت ، عرفان ، دانشمندي ، دانش، دانايي. علم:  حكمت
  نعمت و حكمت  *سجع :
  در بهشت احسان و روزي فراواني وجود دارد.*معني : 

  .است اعتبار و اخبار قرآن، در و اشجاراست و انهار بهشت، *در
  ، داستان هاخبرها، ها يآگاه، ج ِخبر*اخبار : شَجر، درختانج ِاَشجار: ، جوي ها* رودها، ج ِنَهر *اَنهار:

  *است : وجود دارد پذيري پند گرفتن، عبرت :اِعتبار*
   / ُ -اشجار و اعتبار* واج آرايي : / ا / ر /  *سجع :

 درختان وجود دارد و در قرآن ، آگاهي ها و اندرزها.رودها و ،  در بهشت معني : *

   .است ناتمام قرآن، وكمال جمال بي بهشت، زينت و است تمام بهشت، جمال بي قرآن ، *زينت
  بيع يب ،كامل، درست *تمام : ييكوين* جمال : زيبايي ، چه با آن آرايش كنند، پيرايه، زيور آن،  آرايش* زينت : 
  ، برتري ، تماميّت معرفت،  كامل شدن، آراستگي صفاتتمام شدن، *كمال : 

  جمال و كمال *حناس ناقص : تمام وناتمام*تضاد و سجع : 
  آرايش قرآن ، بدون ِ زيبايي بهشت ، كامل است و زيور بهشت ، بدون زيبايي و آراستگي قرآن ، كامل نيست .معني :  *


