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 نی نامه

:دانش افزایی   

، دریای عظیم  این اثر ارزشمند.مثنوی معنوی سرودۀ جالل الدین محمّد مولوی شاعر و عارف بزرگ ایرانی است 

الدین چلبی برای تدریس در حلقۀ  معارف الهی و عرفانی است که به خواهش یکی از مریدان موالنا به نام حسام

.مریدان سروده شده است  

آثار نثر و نظم  گریموالنا با د مثنویگرچه آغاز . است افتهیشهرت  «نامهی ن»به  یمعنو یسرآغاز دفتر اول مثنو

و پود آن نهفته است و توجه به حق، در تار شیایتفاوت دارد اما روح ن یفارس . 

جهان  نیا ریمعناه خود را اس یعال قیانسان آگاه و آشنا با حقا کیعنوان نمونه  همان موالناست که به «ین» نیا

.تاس دهیبر«  عالم معنا ستانین» کند که چرا روح آزاده او از  یم تیو شکا ندیب یم یماد  

کل و  یپروردگار، به سو یعالم معنا، به سو یآورد، کشش انسان آگاه به سو یم دیپد یآواز ین نیچه در ا آن

از نی وجودش  یموالنا هنگام ادینوازد و فر یرا پروردگار م« عشق ین» نیا قت،یاست و در حق یهست قتیحق

. گذارد یم اثر حق بر او بۀکه جذ زدیخ یبرم  
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 نی نامه

 دـایت می كنـیی ها شكادـجاز   حكایت می كندن نی چواز بشنو  -١بيت 

 /دهسا( اعمصرو دهردر: )می کندفعل  /،فرایند واجی افزایشىندوسم ا: ییاجد /مرافعل : بشنو :بانیو زقلمر

 .ستاجمله  ٣ ،بیت/ حرف ربط در معنی وقتی که : چون/ ل مفعو: شکایتو حکایت 

د نما: نی/ یف رد: می کند/ حکایت و شکایت : قافیه / شکایتو  تحکای: اختالفی  نناهمساس جنا :بیو ادقلمر

ن و ناالدّى مان ین جهارت در اساا ه و ازتهی شدد خودىِ خو ازحقایق عالم معنا که ه از گاآ ننساو اموالنا د خو

 .ستاشاکی 

قتی که لب به ، و بشنو (عالم معناه از گان آنساى، امولو) ننیستاده از فتاا این نی جداز ا: معنی :ىفكرو قلمر 

 .شکایت میکند( هستیأ مبدو عالم معنا روح از یی اجد) ها ییاجدو از حکایت میگشاید 

«  مثل المؤمن کمثل المرکار الیحسن صوته اال بخالء بطنه» : دلیل تشبیه انسان به نی این جملۀ معروف است 

 .مثال انسان مثال نی است که صدایش خوب نمی شود مگر آن که درونش خالی باشد: 

 

 ندا هناليدد و زن مرم نفيراز  نده اببریدا تا مرن كز نيستا -٢بيت 

به د و زارى فریا: نفیر  /دن قطع کر،  دنکرا جد: نبرید / ى ندوۀ ، واژفعل متمم نیزار ، : ننیستا :بانیو زقلمر

،  مانی کهاز زمعنی ، در بطف رحر: تا / ماضی نقلی : دو مصراعهر  فعل/ و تضاد  تناسب: د و زنمر / بلندآواز 

 / قتی کهاز و

صامت :  ییواج آرا/  /  حقیقت هستیو کل  ر ،گاوردپرب قر، عالم باال دى از نماو مز ر: ننیستا :بیو ادقلمر 

 / هان نسااهمۀ ز از مجا: د و زن مر/ « ن»

ها ننسااهمۀ ، من ۀبا نالا صد هم، ندا دهکرا جد (عالم معنا) ننیستاا از مانی که مراز ز: معنی :ىفكرو قلمر
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 .ندا هنالید

 .مندندن و دردهستی ناالأ مبداز یی اجددات از درد همۀ موجو :ممفهو

 نشحزیى ناله هاز سنگ بنالد دِ نها       که نشسته     اىخدنگ عشق به هر قلب خسته  :معنایی با ط تباار

  

 قتياـشح درد ارـم شـبگوی تا اقفراز هم شرحه شرحه اسينه خو -٣بيت 

، اهمّیّت صفت مرکب، (. باشنده بریداز درازا گوشتی که رۀ پا: شرحه )ره پاره پا: شرحه شرحه :بانیو زقلمر

روحِ موالنا کششِ م کالب ، در محبوار یددمیل قلب به : قشتیاا/  (مالییا همّیّتا)ان هجر، ییاجد :اقرفِ/ امالیی

ح درد شر/  ل مفعو: سینه/  .ستاحقیقت هستی ر و ادراك گاوردشناخت پردر راه جو اخد وطلب ل کما

بیت یک جملۀ غیر /  (بسته وابستۀ وا)لیه ف الیهِ مضاف امضا: قشتیا، الیه ف امضا: ، درد هسته  :حشر: قشتیاا

 /مضارع التزامی: بگویم/ مضارع اخباری: خواهم/ پیوند وابسته ساز: تا./ است دهسا

 «ش » ت صام :ییواج آرا /دل صاحب ن نساز از ایا مجاز از دل، مجا،  سینه: مجاز :بیو ادقلمر

دورى ه هم کالی میخود صاحبى  هشنوندب، محبوره باار دویدق و دشتیان درد ابیااى بر: معنی :ىفكرو قلمر

 (انسان دردآشنا )   .سوخته باشداق فراز درد و داغ لش ده و دکررا درك حق از 

 . فهمدمیق را شتیادرد اتنها عاشق ا یرزست ا ق دل سوخته ایعاشن نسال انبادموالنا به  :ممفهو

 (٣٣سنجش )سوخته رف دل شنایی عادرد آبه ره شاا

 :تبياامعنایی با ط تباار

 رانال به غمگسااگفت ان باقی نمیتو   کفایتر ین قدح اکنم حکایت شرت چند         

 ستر اگرفتاى بنددربا کسی گویم که   ن جات اى آرام بندرود در شب چه بر من میآن          

 ستابند درعشق ان ندزمگر کسی به   ت ساند که تا سحر چند داکه اق شب فر         

 را دوالم درد دهم نفسی تا کند    آورمست دبو که به م، عددر نهم ى پا         



 
 درس ششم ، نی نامه ، فارسی دوازدهم ، گروه دبیران ادبیات ایران 

https://t.me/adabiyatjame11کانال ادبیات جامع یازدهم و دوازدهم 

 

 

 بایددرد گر گویی کسی هم  و      گفتنی نیستن حدیث عشق جانا         

 شناهجرر گااز روزشد چه می کدل که       همدعرضه ح کجاست هم نفسی تا به شر        

 ستین یزیچ یناله و افغان تو ب نیدل ا یا        فراق امیبه غم و محنت و ا ییمبتال        

  تبسوخر ایکه چو من از فراق  یکس مگر        مجروح من نشد آگه نهیز سوز س        

 یستپروانه زچشمع دانست که سوختن       سوخته دل داند و بس حالت سوخته را        

 

 شـل خویـصر وگاروزجوید زبا  صل خویشاز اماند و دور هر كسی كا - ٤بيت 

، لیهف امضا: صل، و ۀ مفعولهست ، ، دو تلفظیىندو: رگاروز: وصلِ خویش رِگاروز/ / او که : وکا: بانیو زقلمر

 .استده غیر سالۀ یک جم،بیت/ ( وابستۀ وابسته)لیه ف امضا  لیهِاف مضا :خویش

» : ۀ یآ به تلمیح/ دور ماندن و وصل : تضاد / اصل و وصل :  قافیه /صلو وصل ا: نناهمساس جنا: بیو ادقلمر

 «  صلُهُاَ لی اِ یَرجِعُکُلّ شیء» به جملۀ معروف   و «راجعون لَیهِهلل و انّا اِنّا اِ

ل و صار وگاى روزجستجودر مشتاقانه ،  همانددور (  اخد ) دصل خواز اهر کسی که  :معنی: ىفكرو قلمر 

 (.نددمیگرز با( نداوخد)د صل خوى ابه سودات موجو ۀ هم منجااسر . )دکامیابی به سر میبر

 :تبياامعنایی با ط تباار

 بحر خاستآن کز غ مرم ینجا مقااکی کند    نجاى یازاده ز در نخلق چو مرغابیا

 شهر ماستآن جمله که یم روجا نهماز با   یما دهملک بور یم یاا دهما به فلک بو

          چمنم آن رضوان که مرغ یبه روضه  روم   است یمن خوش الحان چو یقفس نه سزا نیچن

 دیا نهادر دل درپا ،  نسیر جا    دبر خشکی فتا،  جسم خشک سیر

 گل کشدآب و حبس را در تو ، تن    کشددل هل ى اکورا در تو دل 

 هال مین چنگار زندزده اتن    هال بادون گرى سوده گشان، جا
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 یمروباال میو باالییم  زما     یمرویا میو دریاییم ز درما            

دیگردون برکش یما را سو بازما ز گردون سوی مادون آمدیم                                        

 

مشدن حاالش خون و جفت بدحاال                      مشدن من به هر جمعيّتی ناال - ٥بيت   

ى ند، وسم اصفت جانشین ، ست احق کُند ى به سون ناك آسلوو کسانی که سیر : ن بدحاال: بانیو زقلمر

، مرکب ى ند، وسم اصفت جانشین  کسانی که واردات قلبی عالی دارند :ن حاالش خو/ لیه ف امضا ،مرکب

/ ى ند، وسم اجانشین  ید،مشترك با ق صفت، مسند : ن ناال/ اسم وندی: جمعیّت / لیهف ابه مضاف معطو

 / مسنداه ، همر: جفت

 نحاالش خون و حاالبد  : دتضا: بیو ادقلمر

که به ن نا، آبا همه ام و  دادههمه سر د نزرا یی اجدو عشق لۀ نا (نِین بااز زموالنا ) من: معنی :ىفكرو قلمر

 .ام دهبوم همداه و همر ،ندایافتهراه ق که به ح نناآنیز و ند است نیافتهل دکما

 .ستاجامعه ى فکرت طبقا ۀبر همابردر  (نی)موالنا ف نعطاانشانگر و ست اگیر افر( شعر موالنا)نیاى نو: ممفهو

 .مگانی بودن عشقه .موالنا با همه سخن می گوید زیرا می پندارد که از هر دلی راهی به حق می توان یافت

 

 منار سرامن نجست از درون    منر شد یاد ظنّ خواز هر كسی  -٦بيت 

وه گر: من ار سرا/ ى مسندوه گر: من رِ یا/ ، متضاد آن یقین، اهمّیّت امالیی  همن ، وگما: ظن: بانیو زقلمر

  /لی، اهمّیّت امالییمفعو

  «من» : ارتکر / «ن»صامت  :ییواج آرا: بیو ادقلمر

و نیافت ا درمرل مّا هیچکس حقیقت حاا ، منشدر یاراه و مهد حد فهم خودر هر کسی : معنی: ىفكرو قلمر

 .دنی من پی نبرار دروسرابه 
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. حقیقت هستیو عشق  ارسراز اما ود محدو شت سطحی دابرو ها ننسااید دیۀ ش و زاونگروت در تفا: م مفهو

 (٣٣نسانیآزاد ا)

 ز خاص و عام را نمیب یکس نم       خود یدایمحرم راز دل ش: ارتباط معنایی با بيت

 

 نيستر نوش را آن گوو ليك چشم   نيستدور نالة من از سرّ من  - ٧ بيت

فعل : اع اولمصردر نیست /  مالکیت یا نشانۀ تغییر فعل : را/ تناسب : رنوو چشم ش  ، گوو چشم : بانیو زقلمر

 (زپیوند هم پایه ساف حر)ا مّا: لیک / ( ارد ند =) دى سناافعل غیر : دوم اعمصردى ، در سناا

بینش ز از مجا: رنو/ دىمااسّ حوز ازمجا ،شگوو چشم : مجاز/ ر و دورنو : ختالفین اناهمساس جنا :بیادو قلمر

  «ن»صامت  :ییواج آرا/  (.ستایت اهدوسبب بینش ر نو)یت اهدو 

را ین ناله احقیقت راز و ند انمیتوى ظاهرش گوو ما چشم است امن نهفته ى نالههادر من ار سرا: ىفكرو قلمر

 . (ىظاهردى و مااس نه با حود کران آن را درك میتو ش دلگوو چشم  با) .یابددر

اتحاد ظاهر و ، (٣٣نسانیا. آ)حقایق هستیو عشق ار سراز اما ود محدو سطحی ى شتهادابه برره شاا :مفهوم 

 (49ریاضی )باطن 

 :معنایی باط تباار

 گلا جدل نیست بهر حاد نکهت خواز   نهانند سخن خویش ن در نگین سخنار

 ز قبا معلوم است یآر رهنیپ یرتبه                     دهد ظاهر هرکس خبر از باطن او یم

 

 نيستر ستون دید جارا دليك كس    نيستر تن مستون ز جان و جاز تن  - ٨بيت 

هم آوای آن : ستّار ، اهمیت امالیی  ، نقش مسند، هم خانواده با ستر ونپنهاه، پوشید: ر مستو: بانیو زقلمر

معنی آن در : ، تحوّل معنایی یافتهیر، وزهنما زه، راجاا: رستود/ .است« نوشته شده»در معنی مسطور از سطر 
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دیدِ / لیهف امضاد و نها، م متمّ: سه نقش در به ترتیب  ، دهساواژۀ : نجا. / گذشته وزیر و امروزه فرمان است

بن فعل در معنای ) مرخّم ر مصد: ید د / متممد و نقش نهادر دو به ترتیب : تن  / ترکیب اضافی: جان

 (/ پیوند همپایه ساز) امّا : لیک / (تغییر فعل)مالکیت : را /  (مصدری و اسم

به جای تغییر فعل را «  را» نیاز دارد که تنها « را » این مصراع سه ) :ليك كس، دستور دیدن جان ندارد

ی مفعول که در رای تغییر فعل  حل شده و رای فک اضافه که با وجود رای «را » .است آوردهدیگر « را»دو 

 . تغییر فعل نیامده است

ر و مستو: ختالفی ن انا همساس جنا/  تن ن ز جان، جاز تن : قلب و عکس  /تنن و جا: ار تکر: بیو ادقلمر

 .ستابیت قبل اىبیت تمثیل بر/ «ن ، س»: واج آرایی/ : ر ستود

ه پوشیدى یگراز دهیچیک دارد و گاهی ن آجااز تن و میکند را ادراك تن ن، گرچه جا: معنی: ىفكرو قلمر

 .اردندن را جان یدد و اجازه ناییاما هیچ چشمی توانیست 

به حسی ن جااى ادراك برارد و ندن را جان یدى د زهجااست اجسم دّى و ندگی ماز بنددر تا ن نساا :ممفهو

 .ستز انیادى ما اسّحواز تر افر

 .ستا ٧تأکید بیت ار و تکر ٣بیت  :با معناییط تباار

 نیستر ستون دید جارا دلیک کس               نیستدور ناله من از سر من 

 استجمحرم اسرار ک ینکته ها هست بس             آن کس است اهل بشارت که اشارت داند

آمده است یجسم ظاهر ، روح مخف               ، جان همچو دست نیو آستچهم ، جسم    

سروش غامیپ یگوش نا محرم نباشد جا     ی   نشنو یپرده رمز نیآشنا ز یتا نگرد     

 (٣٣نسانیا.آ)حقایق هستیو عشق ار سراز اما ود محدو سطحی ى شتهادابه بر ره شاا

 

 دنيست باارد ، تش ندآین اهر كه /  دنيست باى و ین بانگ نااست اتش آ - ٩بيت 
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اع مصرو در  است و دمیدن، اسم و مسند دمعنی بادر : اع اول مصرد در با/ نی : ى نا/   اصد: بانگ: بانیو زقلمر

اع اول مصردر : تشآ/ .ستا دنابو معنیِدر سم اع دوم امصردر  و فعلاع اول مصردر : نیست/ .عاییدفعل دوم 

 / ترکیب وصفی : ین بانگ و این آتشا./ بیت، چهار جمله است. / است لمفعواع دوم مصرو در مسند 

اى ه به برمشبّ: تشآ اع اولمصردر  :تشبیه./ و بیت، ردیف ندارد(  قافیتینذو) نیست باد ،: قافیه   :بیو ادقلمر

 /«، نس، ش»هایواج آرایی صامت  /ییاجدو عشق ز سوره از ستعاا: اع دوم مصردر تش آ: استعاره/ ى بانگ نا

در  (شاعر نامدار آلمانی) ین بیت موالنا با سخن گوتها  /د فعلِ باد و با، نیستو فعلِ نیست  نمیا: متا سجنا

 : د داریر مطابقت رت زعبا

 «.شته باشدا دامعنایی جدن یکساى که با ظاهرآنمگر ورم قافیه نیار در بارا دوهم هیچ کالمی احافظا میخو »

وا به ناله را نیست که نی ا هود و ین باو است اعشق تش آ،حقیقتدر نی اى صدو نغمه : معنی: ىفكرو قلمر

 .ددگرد نابو، ست ه اعشق بی بهررشوز و سواز هر کس . داردمی

 . زندگی بی عشق مباد :مفهوم

  :ارتباط معنایی با بيت

 دخوش مبا ششیع ست،یوان که آتش ن         به جز آتش مباد یواد نیکس در ا

 در عالم مباد ستیهر که عاشق ن «یجام»گفت                یدر عالم کس ستین یگفتم از عشق تو خال

 دیمن نماز کن یبر او نمرده به فتوا       زنده به عشق  ستیحلقه ن نیکه در ا یهر آن کس

 

 دمی فتار ست كانداجوشش عشق  دنی فتار ست كانداتش عشق آ - ١١بيت 

/ .ستاجمله  9بیت / ى ندو: جوشش/   (دستور تاریخی) ى دربه جار ندد ابررکا: که اندر : کاندر: بانیو زقلمر

 ترکیب اضافی: آتش عشق و جوشش عشق

 /رىستعااضافۀ ا: جوشش عشق / ضافی دۀ اتشبیه فشر: تش عشقآ/ « ، ت ش «یی صامت واج آرا: بیو ادقلمر
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سطۀ تاثیر وابه را تولید ند اب، در روموالنا جوشش طبیعی شر: اع دوممصر:  حسن تعلیل./ داردبیت ترصیع  

 /عشق، است، کاندر و فتاد :  (یی واژه آرا)ار تکر / میو نی :  ختالفین اناهمساس جنا/ .ندداعشق می 

جوشش می نیز به ، هددسر میرا نی ز نغمه پرسوو ست ده افتاانی در تشی آعشق چو : معنی: ىفكرو قلمر

 .ستاعشق ى سطهوا

از این بیت به  ).تسن اجهادات موجول کماك و تحرّ عامل، عشق: یا. ستاعشق از ها هپدیدم تمال کما :ممفهو

 . (بعد به جنبۀ موسیقایی نی نیز اشاره دارد

 : ارتباط معنایی با ابيات

 کوه در رقص آمد و چاالك شد     جسم خاك از عشق بر افالك شد    

 جهان یعشق،بفسرد یگر نبود               دور گردون ها ز موج عشق دان   

 

 یددرما ى هاده هایش پرده پر بریدرى یااز نی حریف هر كه  - ١١بيت 

اع مصر در/ .ستاجمله  ٣بیت / به متممرا فعل گذن، شدا جد: ن ازبرید: برید /مهمدر، یا: حریف: بانیو زقلمر

 / هیمضاف ال: ش  ،هرکه ، ما  رینقش ضما/ . سته اشدف حذى به قرینۀ معنو «شد  »فعلاول 

دۀ پر، مرتب ى نغمه هاو هنگ آ در معنیموسیقی در صطالحی ا: دهپر اولین ، دهپر:  متاس جنا : بیاد وقلمر

 «ر ، د  »ى یی صامت هاواج آرا / ى راز فشااز اکنایه  :نیدده درپر/ ده پرب و حجا: دوم

دوگانۀ موسیقی نکته قابل ذکر در این بیت معنای دوگانه پرده دریدن است که با توجه به بیت بعد خاصیت 

 .برای برخی رسوایی است و برای برخی از بین رفتن پرده ها و حجاب های میان بنده و خدا

 ۀجوینداى برو میکند ش فاو راز او را ست ه ایدان دهر عاشق هجرم همد، نیى نغمهها: معنی :ىفكرو قلمر

 .ببیندرا حقیقی ق تا معشودارد پیش چشم برمیرا از ها دهپر، صلو وحقیقت 

همدلی و هم زبانی مبتالیان  .استن عاشقاراز فشاگر و احقیقی ق معشوار یداى دبرن یگر عاشقارنی یا :ممفهو
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 (49ریاضی ) فراق

 : ارتباط معنایی با 

  دیگو یزبان م یبشنو،که ب یاز ن    نتوان کرد انیکه به صد زبان ب یراز 

 

 دید؟ مشتاقی كه ز و مسادهمچو نی  ؟یددتریاقی كه ى و هرزهمچو نی  - ١٢بيت 

، ضمیر چه کسی: که /.سترى انکام استفهااع امصردو هر / صفت مرکب : ز مساد /هر زضد : قتریا: بانیو زقلمر

 تناسب: قمشتاز و مساد/ شبکه معنایی تضاد : زهر و تریاق بودن نی/   دتضا: قتریاو هر ز / پرسشی

 .مصراع دوم پارادوکس دارد./ داردنه ازبیت مو/ اع هر مصردر  :تشبیه  /نی دن بوق تریاو هر ز: تضاد  :بیو ادقلمر

و فرین ، دردآنی .)هردزهم پاو هر باشد زست که هم ه انی ندیدن چودى جووهرگز کسی : معنی :ىفكرو قلمر

آواز نی برای آن ها . استه باشد ندیدق هم مشتاز و مسادکه هم را مانند نی دى جوونیز کسی و ( ستامانگر در

نی که همدم و . که درد اشتیاق ندارند تلخ و غم انگیز و برای اهل درد و عاشقان حقیقت، تریاق یا پاد زهر است 

دمساز نی زن است و لب بر لب نوازندۀ خود دارد مانند یک عاشق هجران کشیدۀ مشتاق و درتالش است تا به 

 . وصال برسد

 :با معنایی تباطار

 نیز همن جاو شد اى او فددل                        نیز همن ماو درست ر ایااز  دردم

    دلحت اهم جرو هم مرهم                                دلحت راغم تو اى درد و 

 

 می كندن عشق مجنوى قصه ها می كندن پرخوراه نی حدیث  - ١٣بيت  

: مجنون/ ، صفتِ  مضاف الیهصفت مرکب : ن پر خو/  مضاف الیه  :راه  /  و هسته لمفعو: حدیث: بانیو زقلمر 

 (وابستۀ وابسته) مضاف الیهِ مضاف الیه
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مجاز ن مجنو: ز مجاو  تلمیح  / ك سلوو سیر و مشقت عشق و نج از رکنایه : نپر خوراه : كنایه  : بیو ادقلمر

 /ن همۀ عاشقااز 

مانند م ناکان عشق عاشقاو ازمیکند ن بیارا عاشق ى فناو خونین عشق راه حکایت  ،نی  :معنی: ىفكرو قلمر

 .سخن میگوید ن مجنو

 .ستم اناکاى عشقها گرننی بیاى نغمه: فهومم

 

 نيستش جز گوى مشترن را بازمر  نيستش جز بی هوش، ین هوم امحر -١٤بيت  

می  «را »   اهگذشته همردر  «مر  » /، صفت جانشین اسم، وندیعاشق : ش بی هو / عشق : شهو: بانیو زقلمر

و البته / ( نباىِ زمشتر: صلدر ا)، ضافهانشانۀ فک  «را  »/   (یخیرتار ستود). ستده ابو «را » عتابع نوه و مدآ

 . زبان مشتری ای جز گوش ندارد که از نظر مفهوم و تأکید مطلب بهتر است: رای تغییر فعل هم می تواند باشد

ت عاامر  / .ستاع اول امصراى تمثیل براع دوم مصر :له دمعاب سلوا /« ش»صامت  : ییواج آرا :بیو ادقلمر

 / ش گون و باز: نظیر

ر طون هما، ستم امحر( شبیهو)تنها عاشق ، نمی کند درك هر کسی را حقیقت عشق : معنی :ىفكرو قلمر 

 .ستامناسب ارى بزن ، اباز نِسخنااى درك برش که گو

 .مییابندرا درحقیقت عشق ن، یدگارفقط شو، (٧٣یاضی ر. س). مییابددر عاشق تنها را حقیقت عشق  :ممفهو

ۀ به شیواع دوم مصردر  (.٣٣نسانیا. آ). ستآن احقیقت و درك عشق ار سرم امحر، تنها عاشق، (٣٨یاضیآزاد ر)

 (  ٣٨یاضی ر) اللت می کنددصل واین بر عاشق دنماو تمثیلی 

  :معنایی باط تباار

                                                                                 هاریاـرگه هشـین جزند ابرون                       کیش مهردر ست اپرستش به مستی 
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 (4٩تجربی و یاضی ر)                                                                                        

مکسیرا تودر  دگیر کهاى آور  هتابید مس        دانمر صحبتاز  نصیب دگیر کم زسو بیدل                   

پیمانه ینا دگیر لب بر که بایداى  حشیو   نیست             فظر بی هر رکا ردنخو عشق طلِز ر می  

چند یخامکه مگو حال دل سوخته با            شیکش خو یسوخته چه خوش گفت به درد ریپ   

               کوچه چه راز است نیچه داند که در ا اریهش           اسرار خرابات به جز مست نداند

کوچه چه راز است نیچه داند که در ا اریهش                          حالت سوخته را سوخته دل داند و بس  

گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش          تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی                    

         دوش ستا نخفته که نددا کسن آ     ب                                   شاى زدرا ندـو نپرسـتاز             

م          الوالسّ دیپس سخن کوتاه با                                     خام چیحال پخته ه ابدیدر ن  

عشـق در هر دلـی فـرو ناید                                    زان که هر سینه محرم رازی است   

 دـشاه رـها همزوـها با سروز شده ها بی گاروزغم ما در :  ١٥بيت 

 

ها روز /ى ندو :نساختما، مسند : اه همره و بی گا /ن سیدربه شب ن ، روزشب شد: نشده بی گا: بانیو زقلمر

 /  دنها: اعمصردو هر در 

/  عمر ن شدى سپراز کنایه ،ن روز شده بی گا: کنایه  / روزها: ارتکر /عمر ز از مجا: ها روز: مجاز : بیو ادقلمر

 » ه »و صامت «  ا «ت مصو : ییآرا واج /ز سوروز و : ختالفی ن اناهمساس جنا

 .دبواز گدز و با سواه همرو شد ى عشق سپروه ندو اما با غم ر گاروز: معنی: ىفكرو قلمر

این بیت همراه با بیت بعد تأکید بر این دارد که  سپری شدن عمر در غم عشق مهم نیست بلکه  عمدۀ مقصود 

 .آن است که عشق و معشوق جاوید باشد

سوزندگی عشق، دیرینه و کهن بودن عشق موالنا ، در سوز و گداز بودن . عاشق همیشه اندوهگین است :مفهوم 
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 و موالنا زندگی عاشق 

 : ارتباط معنایی با 

         کاندر غمت،چو برق بشد روزگار عمر                       گر سرشک چو باران چکد رواست دهیاز د

 غریبـی و اسـیری چـاره دارد                                       غـم یار و غـم یار وغـم یار

 

 نيستك تو پان كه چون، اى آن تو بما نيستك با رو،گو ، فترها گر روز - ١٦بيت 

شبه جمله دا و منا( : کسیاى آن : ) کهاى آن  / مر ى افعل ها: ن بما، رو ، گو  /  ستر، بیم : ك با :بانیو زقلمر

فعل غیر اسنادی : نیست / اگر ، حرف ربط : گر./ است جمله ٧ ،بیت/ حقت حضر، لهی ذات ا: مرجع ضمیر تو / 

وجود ندارد ، مانند تو پاکی : نیست /  و نقش نهاد ( وجودی  پاك)پاك صفت جانشین اسم :  پاك/ نهاد : باك/ 

 وجود ندارد 

 رفتن و ماندن: تضاد فعلی/ تو : تکرار/ ك پاك و با: ننا همساس جنا: بیو ادقلمر

ى که چیزن یم بماابرتنها تو ، نداوخداى . غمی نیستوه و ند، اعمر ما گذشتر و گاروزگر ا: معنی: ىفكرو قلمر 

 .شمند نیستك و ارزتو پان چو

  .و مافیها نیادبه او لبستگی م دعدو شاعر ى ضام رمقان بیا :ممفهو

از نظر عاشق آنچه اهمیت دارد وصول به معشوق و مطلوب است . هرکه جز معشوق برای عاشق بی اهمیت است

 . این رو امتداد و کمّیت حیات اهمیتی نداردکیفیت و تداوم حیات وسیله ای برای رسیدن به معشوق است از 

 : معنایی باط تباار

  کاهی نیستگ که بر من به برز بگو بسو          تشم به خرمن عمرآمانه گر بزند ز

 (٣٨ر کشورج از خا)                                                                                                 

 تو یباال ی  هیسا ، بادا ندهیبر سرم پا            عشق،گو برو یر سر من رفت در سوداگ   
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 یتو را خواهم که در عالم بمان                       نمانم؟ ایکه باشم من که مانم    

 فی الجمله در این میانه مقصود تویی              جای گله نیست چون تو هستی همه هست    

 مر نبود آنچه غافل از تو نشستم                    باقی عمر ایستاده ام به غرامت    

 هرکه منظوری ندارد عمر شایع می گذارد        اختیار این است ، ای که داری اختیاری  

 

         یر شد، روزش دست روزى اهر كه بی       بش سير شدز آهر كه جز ماهی  - ١٧بيت 

  ىندو، سم اصفت جانشین ، یش ا و دروبی نو: روزى بی  / تناسب :و آب ماهی : بانیو زقلمر

برگذشته و به دنیای بی رنگی ( مادی) که از جهان رنگ صلرف واعااز تمثیلی د و نما: ماهی  :بیو ادقلمر

و عالم  معرفت حقو شق عاز تمثیلی د و نما: آب / مجاز از دریا : آب : مجاز  / .راه یافته است( عالم غیب)

: ن روزیر شدد: کنایه  /عمر ر و گاز از روزمجا: روز  / و مالل گیز از دل زدمجا: شدن سیر: مجاز   /غیب 

 /عمرن شدده بیهوه و تبااز کنایه 

سیر  حق معرفتو عشق ردن در آب غوطه خواز ست که ا( عاشق) حقى یادرماهی  تنها: معنی: ىفكرو قلمر

 .دمیشول طلب ملو، در راه  باشده عشق بیبهراز هر کس  .دنمیشو

کسی که  (٣٨یاضی ر) اللت میکنددصل رف واعاو بر عاشق  به شیوه ی تمثیلی و نمادین  ین بیتا: ممفهو

اشتیاق پایان ناپذیر عاشق راستین در عشق  .میمانده بیبهرا عشق خدارد از ندرا عشق ى تحمل سختیهاان و تو

 (49ریاضی )شوقِ بی نهایتِ عارف  .به حق، به نیاز جاودانۀ ماهی به آب می ماند

 : ارتباط معنایی با ابيات

 خبر بود یخام از عذاب سوختگان بق                  پختگان نتوان گفت سوز عش میبا ن   

 که جز با آب خوش همدم نگرددی                          معن یایباش در در یچو ماه   
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 ملسّالواباید ه پس سخن كوتا مپخته هيچ خال نيابد حادر - ١٨بيت 

ساده صفت : مخا -صفت مبهم : هیچ  -د تضا: م خاو پخته صفت وندی جانشین اسم ، : پخته: بانیو زقلمر

ى به قرینۀ معنو »باید ه پس سخن کوتا«فعل جملۀ  -قید : باید / ل مفعو: لحا/  دهستۀ نها،سم اجانشین 

جمله  ٣بیت/ ارنگهدا خدوداع و معنی در شبه جمله : ملسّالوا/  (پس باید سخن را کوتاه نمود. )تسه اشدف حذ

 .ستا

کنایه از انسان بی  :مخا: کنایه/ ، صل رف واعاو عاشق از کنایه : پخته : کنایه / : مخاو پخته : د تضا: بیو ادقلمر

 /بهره از عشق 

الیق اى  هشنوندن چو -ست اصل بیخبر رف واعال حاده از طی نکررا عشق راه کسی که : معنی: ىفكرو قلمر

 . و به پایان رساند دباید کره کوتارا پس سخن  - نیستم راز محرو 

 :ارتباط معنایی با ابيات

 باقی نمی توان گفت الّا به غمگساران                   کفایت ر ین قدح اکنم حکایت شرت چند

 با نیم پختگان نتوان گفت سوز عشق                         خام از عذاب سوختگان بی خبر بود

 هرگز نبرد سوخته ای قصه به خامی                               ر غیاانگوید بر ر سخن یاى سعد

 که مگو حال دل سوخته با خامی چند          خویشکش دُردى گفت به ش نه چه خومیخاپیر 

 سوخته داند که چیست پختن سودای خام                 ماستز سواز تش نرفت بی خبر در آهر که 

 یمدآسر یریدل یبجو یدل ایدر                         خامان راه نرفته چه دانند ذوق عشق

 شتز آسوختگی هاست از من د فریاد           تنها سوختگان راه عشق این سخن را می فهمن

 (4٣و  4٨نسانی ، ا ٣٧تجربی و یاضی ر)                                                          
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٦كارگاه متن پژوهی درس  

قلمرو زبانی    

يدمشخص كن ریز یها تيرا در ب« دستور»واژه  یمعنا  -١  

 چه نيكو گفت با جمشيد دستور             كه با نادان نه شيون باد و نه سور    )فخرالدین اسعد گرگانی(

  اگر ایدونك دستور باشد كنون               بگوید سخن پيش تو رهنمون                ) فردوسی(

پسوند ) وَر(+ قدرت)این واژه در اصل دست . آمده است صاحب مسند و وزیردستور در معنی : در بیت اول

:نمونه های دیگر کاربرد دستور در این معنی. بوده است( دارندگی  

بیدار بهتر ز گنج دستورکه               سپهبد چنین گفت چون دید رنج  

بودند و گنجور اوی  دستورکه                    همی رفت با او دو دستور اوی   

بد شاه گشتاسب رادستور که                 آن جهاندیده جاماسب را بخواند  

که رایش ز کردار بد دور بود                   بود دستورمر او را یکی پاك   

فردوسی       تو شه را هنر نیز بسیار دان                  باشد چنین کاردان دستورچو   

است بیت از بخش تاریخی شاهنامه و مربوط به مزدك و قباد اجازه دادن و فرمان دادن در بیت دوم به معنی 

...اگر اجازه باشد تا بگویماست که در این جا از پادشاه اجازه می خواهد که سخن بگوید   

رهنمون تـو پـیـش سـخـن بـگـویـد            بـاشـد، کنون دسـتـورگـر ایـدونـک   

    سـودمـنـد مـرا بـاشـد گـفـتـار کـه              و لـب را مـبند بـر گُـوی: بـدو گفـت

ارزارـک ۀامـرو نـم بـوانـخـب                      هریارـباشد مرا ش ورـدست چه  

 

یی را معادل معنا« شدن گاهيب»و « شدن روز رید»توان یم ایآ ،یاز مولو ریز تيبا توجه به دو ب -٩
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                                                                                             . ديسیخود را بنو ليدانست؟ دل  گریكدی

  شد ریروزش د روزگارش برد و                                شد  ریمکر او معکوس و او سرز

جان عاشقان در خلوت اهلل شد دیخورش           اندر چاه شد  دی، خورشگاه شد یگاه شد ب یب  

دیر شدن روز کنایه از به پایان ( ٣٨٣٣/٩)در بیت اول از مثنوی . به معنی دیر شدن وقت نیز باشد: دیر شدن روز

.رسیدن عمر و روزگار آمده است  

شب شدن و در معنی : شب ، دیر هنگام و شبانگاه و بی گاه شدن :  بی گاه( دیوان کبیر 6٩٨غزل )دربیت دوم 

    .ندبا توجه به کاربرد معانی مشخص شده به نظر می رسد در یک معنی نیست. به پایان رسیدن روز آمده است

     

.ديكن یبررس« ب»و « الف»را با توجه به موارد  ریز تيب -٣   

 سر من از نالة من دور نيست             ليك چشم و گوش را آن نور نيست

.است( مالکیت)رای تغییر فعل « را»نوع  :« را»كار كرد ( الف  

  نهاد: مسند و آن نور: دور :مشخص شده یقسمت ها ینقش دستور( ب 

  یادب قلمرو

.ديكن یبررس( همسان)جناس تام  هیرا از نظر كاربرد آرا ریز یها تيب -١   

باد  ستيآتش ندارد ن نیهر كه ا             باد ستيو ن یبانگ نا نیآتش است ا( الف   

در  «دبا» ،در مصراع دوم « نابود» در کاربرد اسمیِ  «نیست» و  در مصراع اول «نیست»فعلِ  نمیا: متاس جنا

                                             .وجود دارد در مصراع دوم «دبا» دعایی فعلِ و در مصراع اول  کاربرد اسمی

  

    دیما در یپرده ها شیپرده ها                         دیبر یاریهر كه از  فیحر ،ین( ب 
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و ده پرب و حجا: دۀ دومپر، مرتب ى نغمه هاو هنگ ، آموسیقی در صطالحی ا: دهپر اولین: م تاس جنا: دهپر

.                      تاس ى رازفشااز اکنایه  :نیدده درپر. برای عاشق، برداشته شدن حجاب میان بنده و خداست

         

:ديتوجه كن ریز تيبه ب -٢  

(یزیصائب تبر)خاموش، بلبل را به گفتار آورد چةغن         صاحب سخن را بر سر كار آورد  مستمع،  

دو  یتوان جا یكه م یمصراع اول است؛ به گونه ا یبرا یمصراع دوم در حكم مصداق ت،يب نیدر ا 

برقرار كرده است؛  ییدو مصراع ارتباط معنا نيب ه،يتشب هیمصراع را عوض كرد؛ در واقع شاعر، بر پا

از دو مصراع،  كیدر اسلوب معادله، هر : توجه. ندیگو یم« اسلوب معادله»نوع كاربرد شاعرانه  نیا به

مفهوم  دیيتأ یبرا یاقمعادل و مصد ن،ياز طرف یكیكه  یدارند؛ به گونه ا یو نحو ییاستقالل معنا

                                                                                                                                 .است گریطرف د

            

:نمونه  

  (النسا بیز)       كشد اول چراغ خانه را  یدزد دانا م          برد هوش دل فرزانه را  د،یچون آ عشق

(یطهران ميسل)       بپرس  یشانیپر امیرا در ا انیآشنا              یبه كار زلف در آشفتگ دیآ یشانه م  

را كند پست و بلند راه یم كسانیل،يس           فرش بنشاند گدا و شاه را كیبر  عشق  

.ديسیخود را بنو ليبهره گرفته است؟ دل« اسلوب معادله»درس، شاعر از  تيدر كدام ب   

مر زبان را مشتری جز گوش نیست/ محرم این هوش جز بی هوش نیست :  ٨9در بیت   

. یک مصراع تمثیل برای درك و دریافت مصراع دیگر است. زیرا رابطه ی معنایی دو مصراع بر اساس تشبیه است

.به جا کرد و میان دومصراع یک رابطۀ تساوی مانند دو سمت یک معادله برقرار است می توان دو مصراع را جا  
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  یفكر قلمرو

؟ ستيچ «ستانين»و  «ین»از  ،یمقصود مولو -١   

دّى مان ین جهارت در اساا ه و ازتهی شدد خودىِ خوازحقایق عالم معنا که ه از گان آنساو اموالنا د خود نما: نی

 .ستاشاکی ن و ناال

 .استحقیقت هستیو کل  ر ،گاوردپرب قر، عالم باال دى از نماو مز ر: ننیستا

 شهیر سرانجام به اصل و یزيهر چ)« .كل شئ یرجع إلى أصله» : سخن مشهور نیبه ا ت،يكدام ب ٢)

بازجوید روزگار وصل خویش/  هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش : بیت  د؟اشاره دار.( گردد یخود باز م  

حافظ در هر یك از بيت های زیر، بر چه مفاهيمی تأكيد دارد؟ بيت های معادل این مفاهيم را از  -٣

.متن درس بيابيد  

در ره عشق نشد كس به یقين محرم راز                    هر كسی برحسب فكر گمانی دارد( الف  

:سب معنایی با ابیاتتنا.همراهی ویاری با شاعر بر اساس فهم خود و بدون دریافت حقیقت حال او  

من ار سرامن نجست از درون                             منر شد یاد ظنّ خواز هر کسی   

  نیست ش جز گوى مشترن را بازمر                      نیست ش جز بی هوش، ین هوم امحر 

ملسّالواباید ه پس سخن کوتا                                مپخته هیچ خال نیابد حادر   

زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر                                بگو بسوز كه بر من به برگ كاهی نيست( ب  

 نیستك تو پان که چون، اى آن تو بما نیستك با رو،گو ، فترها گر روز: تناسب با بیت

.جدول زیر را با توجه به مفاهيم ابيات درس كامل كنيد -٤  
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فهومم شماره بيت  

 دشوار و پر خطر بودن راه عشق سیزدهم

 ناتوانی حواس ظاهری از ادراك اسرار معنوی هفتم

مهفده  اشتياق ِ پایان ناپذیر عاشق 

 نقش ظرفيت وجودی افراد در تاثير پذیری از عشق دوازدهم

. عشق محرّك عالم هستی است/ جاری بودن عشق در همۀ عالم دهم  

 

مهشيد داودی، مشهد : تهيه و تنظيم   

٩٧گروه دبيران ادبيات ایران ، زمان كارگاه شهریور   
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