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 تزد:ػث٘ذ گاّٖ اٍقات رًذ را تِ ّواى هؼٌإ هٌفٖ راٗج در فارسٖ تِ کار هٖ

 ض٘زاس ٔست گزفتار خطا هزا دلٖ

 گْٖ تِ وَٕ خزاتات تا هغاى ّوذم
 

 س هي تزٗذُ ٍ خَ وزدُ تا تٌعن ٍ ًاس 

1 رًذ ٍ گاُ ضاّذتاسگْٖ هعاضز ٍ گِ 
 

 

***** 

رًذاى  ٔخَاّذ کِ در کَچداًذ ٍ  تِ دػا اس خذا هٖخَد را سگ کَٕ رًذاى آسادُ هٖ ػث٘ذ

 سزاٖٗ تِ اٍ تثخطذ: 

 ٖ تذُٗخذاٗا تَ ها را غفا

 در گٌج رحوت تِ ها تزگطا

 اٗن ّوِ دردًاواى درهاًذُ

 اٗن سگ وَٕ رًذاى آسادُ
 

 ٖ تذُٗتِ ها تٌَ٘اٗاى ًَا 

 ٖ تذٍُٗساى داد ّز تٌَ٘ا

 ٖ تذُٗحى٘وٖ تِ ّزٗه دٍا

2 ٖ تذُٗدر آى وَچِ ها را سزا
 

 

***** 

 ّواًٖ قائل ضذُ است: تٌ٘٘ن کِ ػث٘ذ ت٘ي ػاضق ٍ رًذ تِ ٗک ًَع اٗيدر ت٘ت سٗز هٖ

 ؟ضذُ را پٌذ خزدهٌذ چِ سَد عاضك دل
 

3 ؟رًذ دَٗاًِ وجا گَش تِ عالل دارد 
 

 

***** 

 تِ ّو٘ي سثة است کِ جإ رًذ در ه٘خاًِ است:  .ػطق، ّوٌط٘ي رًذٕ استکٌار هستٖ در 

 ام ضذُ رًذاى ٔتاس در ه٘ىذُ سزحلم
 

4 ام سزٍساهاى ضذُ تاس در وَٕ هغاى تٖ 
 

 

***** 

                                                           
1

 .501 ظ، کلیات عبید زاکانی - 

2
 .551ظ ، کلیات عبید زاکانی - 

3
 .68ظ ، کلیات عبید زاکانی - 

4
 .501ظ ، کلیات عبید زاکانی - 
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آٍرد ٍ آًْا را ػ٘ة ٍ ػار ػث٘ذ هستٖ ٍ رًذٕ را دٍ فض٘لت ّوجَار ٍ تلکِ ّواًٌذ تِ ضوار هٖ

 داًذ:     ًوٖ

 ستا ٍ رًذٕ عث٘ذ را عار اگز س هستٖ
 

1 هزا اس اٗي دٍ غفت ّ٘چ ع٘ة ٍ عارٕ ً٘ست 
 

 

***** 

 در ات٘ات سٗز ً٘ش ضَ٘ٓ هستاى را تْتزٗي راُ داًستِ است:  

 ّست ٖٗرا ٍ طزٗك هستاى ًِٓ تِ س ضَ٘

 س وٌج غَهعِ اس تْز آى گزٗشاًن

 اس آى هگذر ،گزت تِ دٗز هغاى رُ دٌّذ
 

 ٖ ّستٗإ ٍ جا گَضًِِ تِ س وَٕ هغاى  

 ٖ ّستٗوِ در حَالٖ آى تَرٗا رٗا

2 ٖ ّستٗوِ در آى وَچِ آضٌا ؛لذم تٌِ
 

 

***** 

 َّض٘ار ٍاقؼٖ کسٖ است کِ هست ػطق تاضذ:

 ؛ّو٘طِ عاضك ٍ ّوَارُ هست تاش !إ دل
 

3 َّض٘ار ً٘ست ،ى وس وِ هست عطك ًطذآو 
 

 

***** 

 رٍد:تِ ه٘خاًِ هٖسًذ، هستق٘وا رًذ سحز کِ اس خاًِ ت٘زٍى هٖ

 دّذ چواًِ ٓوِ هزا هژد وجا وسٖ

 وِ هزا س دٍستاى ٍ عشٗشاى وِ تاضذ آى

 ٍلت سحز س خاًِ چَ رًذاىوِ  خَضا وسٖ

 غالم دٍلت آًن وِ ّزچِ تستاًذ
 

 دّذ ضثاًِ ٓثاح تِ هي تادالػّ علٖ 

 ؟ًطاى تِ وَٕ هغاى ٍ هٖ هغاًِ دّذ

 خاًِ دّذ در گزٗشد ٍ تي در ضزابِ ت

4 ضوع ٍ ضاّذ ٍ چٌگ ٍ دف ٍ چغاًِ دّذتِ 
 

 

                                                           
1

 .60ظ ، کلیات عبید زاکانی - 

2
 .11ظ ، کلیات عبید زاکانی - 

3
 .11ظ ، کلیات عبید زاکانی - 

4
 .508 – 501غع ، کلیات عبید زاکانی - 
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***** 

 اٍذ ٍ ًثاٗذ تِ سخٌاى فزٗث ى را هٖهزدم ًادا ساّذ رست در ًقطٔ هقاتل رًذ قزار دارد.ساّذ د

 گَش داد: 

 وِ هٖ تِ خاغ٘ت ؛س غن پٌاُ تِ هٖ تز

 داٗن اٍ وِ ؛رُ س ساّذ ٓهزٍ تِ عطَ

 ؛عث٘ذ سَدهٌذِ تِ اعتماد ضٌَ پٌذِ
 

 خَش ٍ عوز جاٍداًِ دّذًت٘جِ ع٘ص  

 فزٗة هزدم ًاداى تذٗي فساًِ دّذ

1 را پٌذ عالالًِ دّذَ وِ اٍ ّو٘طِ ت
 

 

***** 

 کٌٌذ ٍ ًثاٗذ سخٌاى آًْا را پذٗزفت:  ّا را اس ضادٕ ٍ لذت هٌغ هٖ ساّذاى اًساى

 تارّا اس سز جْلٖ وِ هزا تَد تِ سَْ

 ساّذاى اس هٖ ٍ هعطَق هزا هٌع وٌٌذ
 

 ام ٍ در حال پط٘واى ضذُ ام تَتِ وزدُ 

2 ام تْز اٗي است وِ هي هٌىز اٗطاى ضذُ
 

 

***** 

 : ػث٘ذ رًذ را در هقاتل ساّذ ٍ صَفٖ قزار داردُ است

 خجستِ هژدٓ ع٘ذم تِ گَش َّش رس٘ذ

 سهاى ٍعظ ٍ تزاٍٗح ٍ ٍرد ٍ رٍسُ  ٍ سّذ

 غثاح رٍس اسل وش تزإ رٍسٕ خلك

 غفا ٍ غذق تِ رًذاى دردوص دادًذ
 

 ت٘ار؛ وِ اّٗام ًإ ٍ ًَش رس٘ذ لذح 

 فزٍش رس٘ذ گذضت ٍ ًَتت دٍلت تِ هٖ

 ،رس٘ذ سزٍشتِ رٍح ّز وسٖ اس پ٘ص حك 

3 پَش رس٘ذ رٗا ٍ سرق تِ ض٘خاى خزلِ
 

 

***** 

  تقاتل صَفٖ ٍ رًذ:

                                                           
1

 .501ظ ، کلیات عبید زاکانی - 

2
 .501ظ ، کلیات عبید زاکانی - 

3
 .501ظ ، کلیات عبید زاکانی - 
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 غَفٖ ٍ وٌج هسجذ ٍ سالَسٖ ًْاى
 

1 ها ٍ ضزاب ٍ ضاّذٕ ٍ رًذٕ آضىار 
 

 

***** 

تَرٗإ صَهؼِ تِ  لٖرٗاست ٍ جإ رًذاى تٖاس صَهؼِ تْتز است؛ چزاکِ دٗز هغاى دٗز هغاى 

   رٗاکارٕ آلَدُ است:

 وطذ وِ رًذاى را ى هٖآدلن تِ ه٘ىذُ س

 س وٌج غَهعِ اس تْز آى گزٗشاًن
 

 ٖ ّستٗدٗگز غفا وذٍرتٖ ًِ ٍ تا ٗه 

2 ٖ ّستٗوِ در حَالٖ آى تَرٗا رٗا
 

 

***** 

  جلَُ کزدى ً٘ست:رًذ اّل تظاّز ٍ خَب 

 ٍتَ رًگ ٍ ًاهَس ٓوِ ضَ٘ ؛رًذٕ گشٗي
 

3 غ٘ز اس خ٘ال تاطل ٍ جش تزّات ً٘ست 
 

 

***** 

 کٌذ: ّاٖٗ است کِ ػث٘ذ در آى تظاّز ٍ تلکِ تجاّز تِ فسق هٖغشل سٗز اس ًؤًَ غشل

 پزداسٗن ها وِ رًذاى و٘سِ

 وطاى ضٌگَل٘ن ٗار دردٕ

 ضىز اٗشد وِ ها ًِ غزاف٘ن

 دلثز ضىزدٌّ٘نٍالِ 

 دٌّ٘ن ّوِ تا عَد ٍ چٌگ ّن

 اس جفاّإ چزخ ًگزٗشٗن

 وارٕ ّوِ در دسدٕ ٍ سِ٘
 

 ض٘زاسٗن ضاّذاى ٔوطت 

 ّوذم جوزٗاى طٌاسٗن

 هٌت حك وِ ها ًِ تشاسٗن

 آٍاسٗن عاضك هطزب خَش

 ّوِ تا جام ٍ تادُ دهساسٗن

 ٍس تالّا سپز ًٌ٘ذاسٗن

4 رٍس ٍ ضة تا عث٘ذ اًثاسٗن
 

 

                                                           
1

 .501ظ ، کلیات عبید زاکانی - 

2
 .11ظ ، کلیات عبید زاکانی - 

3
 .11ظ ، کلیات عبید زاکانی - 

4
 .551ظ ، کلیات عبید زاکانی - 
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***** 

 تٌ٘٘ن: ت٘ت سٗز ّن تواٗل ػث٘ذ تِ تذًام کزدى خَد را هٖدر 

 گفتن عث٘ذ گفتا ًاهص هثز وِ تاضذ
 

1ٖ ٗرًذٕ لوار تاسٕ دسدٕ گزٗش پا 
 

 

***** 

ساکاًٖ ض٘فتٔ تفکز قلٌذرٕ است ٍ آرٍس دارد کِ تِ فزاسَٕ رًذٕ ٍ پارساٖٗ راُ ٗاتذ ٍ ػث٘ذ 

 تاضذ:حتٖ دغذغٔ پزّ٘شگارٕ ٍ پارساٖٗ ّن ًذاضتِ 

 ٖ ً٘ستٗوِ س عطمص دهٖ رّا خَضا وسٖ

 ٖٗرسَا ضَرٗذگاىِ ٓدل ره٘ذ

 س فىز دًٖ٘ ٍ عمثٖ فزاغتٖ دارد

 ٍ رااغالم ّوت درٍٗص لاًعن و

 هزاد خَد هطلة ّز سهاى س حضزت حك

 ام خزسٌذ رٍٕ گطتِ تِ وٌج عشلت اسآى

 د عث٘ذ ساواًٖست هجزّا للٌذرٕ
 

 ٖ ً٘ستٗغوص س رًذٕ ٍ ه٘لص تِ پارسا 

 ٖ ً٘ستٗست وِ در تٌذ هَه٘اا إ ضىستِ

 ٖ ً٘ستٗخذاضٌاس وِ تا خلمص آضٌا

 ٖ ً٘ستاٗسز تشرگٖ ٍ سَدإ پادض

 ٖ ً٘ستٗوِ تز در وزهص حاجت گذا

 ٖ ً٘ستٗوِ دٗگزم َّس غحثت رٗا

 2 ٖ ً٘ستٗحزٗف خَاجگٖ ٍ هزد وذخذا
 

***** 

 رًذ اّل پارساٖٗ ً٘ست:

 ٖ ٗافت٘نٗها سزٗز سلطٌت در تٌَ٘ا

 اس اٗي در سز غزٍر سزفزاسٕ داضت٘نپ٘ص 
 

 ... ٖ ٗافت٘نٗلذت رًذٕ س تزن پارسا 

3 ٖ ٗافت٘نٗى سحوت رّاآتزن سز وزدٗن ٍ س
 

 

***** 

                                                           
1

 .511ظ ، کلیات عبید زاکانی - 

2
 .60 - 65غع ، کلیات عبید زاکانی - 

3
 .555 - 551غع ، زاکانیکلیات عبید  - 
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تزٗي درجٔ آراهص ٍ طوأًٌِ٘ دست ٗافتِ ػالٖ تاسٕ تِتؼلقٖ ٍ پاکقلٌذر تا ٍارستگٖ ٍ تٖ

  است:

 تز ها للن ًثاضذ ،جَلٖ للٌذراً٘ن

 رٍٕ ظاّز گزچِ س ،سلطاى ٍلت خَٗط٘ن

 هطتٖ هجزداً٘ن تز فمز دل ًْادُ

 ًثٌ٘ذ وس دٌٗار ها ٔدر دست ٍ و٘س

 ٘نٗإ وِ ها در حلمِ ،جاى در هزاد ٗاتٖ

 چَى ها تِ ّ٘چ حالٖ آسار وس ًخَاّ٘ن

 در راُ پاوثاساى گَ الف فمز ون سى
 

 تَد ٍ ٍجَد ها را تان اس عذم ًثاضذ 

 زوطاى ها را طثل ٍ علن ًثاضذىلط

 ٘چواى ًثاضذ اس ّ٘چ غن ًثاضذگز ّ

 ًثاضذ درم ًمص ها دل ٔتز سى

 ًَا را ً٘ل ٍ تمن ًثاضذ رًذاى تٖ

 آسار خاطز ها ضزط وزم ًثاضذ

1 لذم ًثاضذ ٍ ثاتتاّوچَى عث٘ذ ّز و
 

 

***** 

 کٌذ:غشل سٗز ّن تِ خَتٖ قلٌذر هَرد ًظز ػث٘ذ را تَص٘ف هٖ

 در ها رٗا ًثاضذ ،جَق للٌذراً٘ن

 تا ها وس دٍستٖ ًَرسددر ّ٘چ هله 

 تگذار تا ًذاًٌذ ،گز ًام ها ًذاًٌذ

 ضَرٗذگاى ها را در تٌذ سر ًثٌٖ٘

 اًذٍُ وس ًثٌ٘ذ ،٘نٗدر لٌگزٕ وِ ها

 ٍس ضحٌِ غن ًذارٗن ،اس هحتسة ًتزس٘ن

 ٗذآتِ دست ً گز گل ،٘نٗتا خار خَش تزآ

 ّز گزٍّٖ دارد اه٘ذ چ٘شِٕ ّزوس ت

 ّوچَى عث٘ذ ها را درَٗسُ عار ًاٗذ
 

 تشٍٗز ٍ سرق ٍ سالَس آٗ٘ي ها ًثاضذ 

 در ّ٘چ ضْز ها را وس آضٌا ًثاضذ

 تگذار تا ًثاضذ ،ٍر ّ٘چواى ًثاضذ

 دَٗاًگاى ها را تاغ ٍ سزا ًثاضذ

 غ٘ز اس غفا ًثاضذ ،٘نٗإ وِ ها در تىِ٘

 گطتگاى را ت٘ن اس تال ًثاضذ تسل٘ن

 گز تَرٗا ًثاضذ ،تز خان رُ ًطٌ٘٘ن

 خذا ًثاضذ ها را اه٘ذگاّٖ غ٘ز اس

 2در هذّة للٌذر عارف گذا ًثاضذ
 

***** 

                                                           
1

 .11ظ ، کلیات عبید زاکانی - 

2
 .11 - 11غع ، کلیات عبید زاکانی - 
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 إ صو٘واًِ ٍ ػاضقاًِ تا خذا دارد:قلٌذر، طثق تلقٖ ػث٘ذ، خذاپزست است ٍ راتطِ

 اى گَ هثاشدرد ها را ّ٘چ دره

 ها للٌذرس٘زتاى را تعذ اس اٗي

 ّز وِ چَى ها دست اس دً٘ا تطست

 سزإ اًس را ساوي خلَت

 وجا؟ها وجا؟ اسثاب دً٘ا اس 

 دّذ چَى س ٗشداى ّز چِ خَاّٖ، هٖ

 ها گذاٗاً٘ن، ها را چَى عث٘ذ
 

 !گَ هثاش راُ ها را ّ٘چ پاٗاى 

 چَى غن سز ً٘ست، ساهاى گَ هثاش!

 گٌجص اًذر وٌج ٍٗزاى گَ هثاش!

 (508گلطي ٍ تستاى ٍ اَٗاى گَ هثاش!)

 هَر را هله سل٘واى گَ هثاش!

 خلعت ٍ اًعام سلطاى گَ هثاش!

 1ٍ حىن ٍ فزهاى گَ هثاش!هال ٍ جاُ 
 

***** 

 ٍٗژگٖ دٗگز رًذ چاالکٖ است:  

 چاالوٖ است هاٗٔ رًذٕ ٍ عاضمٖ
 

2 اٗي ضَُ٘ وار هذع٘اى لًَذ ً٘ست 
 

 

 

                                                           
1

 .11 - 11غع ، کلیات عبید زاکانی - 

2
 .11ظ ، کلیات عبید زاکانی - 


