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  ارزش دل به آن است که شوق دلداری در او باشد وگرنه دل به خودی خود ارزشی ندارد:

 ؟او در دلداری شوق نباشد ر، گارزد چه دل
 

 1؟ه راویران دوَقیمت کی بُ گنـج ودبی وج 
 

***** 

  یاری مهر نورزد باری گران است و جان اگر جای دوست نباشد ارزشی ندارد:دلی که به 

 بار تن باشد دل تنگ، ار نورزد مهر یار
 

 2خوش نباشد جان شیرین، گر نباشد جای دوست 
 

***** 

  هشیار واقعی کسی است که مست عشق باشد:

 ؛همیشه عاشق و همواره مست باش !ای دل
 

 3هوشیار نیست ،ن کس که مست عشق نشدآک 
 

***** 

 و نیز:

 ی باشدایدل همان به که گرفتار هو
 

 4ی باشدیسر همان به که نثار کف پا 
 

***** 

 همت و بدبخت است:کسی که عاشق نباشد انسانی پست

 منگر بدو که با قد شوخی نظر نباخت
 

 5همتی است که بختش بلند نیستکاو پست 
 

***** 

 زندگی کرده است: کسی که در راه عشق کشته نشود، ناآگاه و غافل

 به خاک رفت چون ،عشق نشدو قتیل اک هر
 

 6رفتنخبر بی جزیامد و نخبر بی جز 
 

                                                           
 .67ص ، کلیات عبید زاکانی - 1

 .74ص ، کلیات عبید زاکانی - 2

 .77ص ، کلیات عبید زاکانی - 3

 .ص، عبید زاکانیکلیات  - 4

 .77ص ، کلیات عبید زاکانی - 5

 .ص، کلیات عبید زاکانی - 6
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***** 

    گوید که هزار بار دل به افراد مختلف بسته است و به خود نیامده است:صریحاً میعبید 

 مرا گناهبی شوخ آن ۀبکشت غمز

 ندانستم ،غالم هندوی خالش شدم

 ولی ،و دماغم سلیم بود یجاهدلم ب

 دیده و دل هزار بار فتادم به دامِ
 

 فکند سیب زنخدان او به چاه مرا 

 سیاه مرا اسیر خویش کند زنگیِهک

 ز راه رفتن او دل بشد ز راه مرا

 1باشد انتباه مراهنوز هیچ نمی
 

***** 

ص ببیند، آن را تشخیشیفتۀ خود زیبایی است، نه عاشق یک زیباروی خاص. او زیبایی را در هر کس عبید 

 :ستایدمی بندد و آن رادهد، به آن دل میمی

 که در ره عشق ؛مالمت من مسکین مکن

 قرار و سرگردانز شوق زلف بتان بی
 

 ... به دست عاشق بیچاره اختیاری نیست 

 2روزگاری نیستمنم که مثل من آشفته
 

***** 

 تواند در برابر روی زیبا صبر کند:دل عبید نمی

 تواند کردا نمیعشق تبرّدلم ز 

 ولی ،ستا روشن مرا دیدهروی خوب ه ب
 

 تواند کردصبوری از رخ زیبا نمی 

 3تواند کردا نمیبه هیچ وجه مهیّ
 

***** 

  عبید عاشق همۀ دلبران و نیکورویان شیرازی است:

 شیراز ۀست گرفتار خطا مرا دلی

 خوش ایستاده و با لعل دلبران در عشق

 کند مسکنمیهمیشه بر در میخانه 

 های نکورخانش گمانبه روی الله

 ز من بریده و خو کرده با تنعم و ناز 

 ... طرب گزیده و با جور نیکوان دمساز

 کند پروازمدام بر سر میخانه می

 به زلف سروقدانش امیدهای دراز

                                                           
 .66-67صص ، کلیات عبید زاکانی - 1

 .80ص ، کلیات عبید زاکانی - 2

 .88ص ، کلیات عبید زاکانی - 3
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 نشینهمیشه گوشه یشده برابر چشم
 

 1ی به نمازیابرو محرابِ مِمدام در خَ
 

***** 

  شاهدان شیرازی است:عبید کشتۀ 

 پردازیمما که رندان کیسه

 واله دلبر شکردهنیم
 

 ... شیرازیم شاهدان ۀکشت 

 2آوازیمعاشق مطرب خوش
 

***** 

 :کندگوید که نام گل او را دیوانه میکند و صریحاً میعبید به عشق شدید خودش به گل اشاره می

 بلبل چو خواند خطبۀ شاهی به نام گل

 نظر را در این زمانارباب لطف و اهل 

 خوش وقت آن که با می و معشوق بامداد

 بلبل ز شوق گل سحری نعره برکشید
 

 بگرفت گل جهان و جهان شد به کام گل ... 

 جایی بُوَد مقام که باشد مقام گل

 بیرون رود ز خانه به عزم سالم گل

 3دیوانه شد عبید، چو بشنید نام گل
 

***** 

  نیست: اومورد توجه  چندانمعشوق  و خو و سیرت عبید به زیبایی تن اشاره دارد

 ییافتاد بازم در سر هوا

 او شهریاری من خاکساری

 دیـــوکمنــدی گیســلنـاالبــب

 انیــــمیازکـانی نـــروکمــــاب

 زین دلنوازی زین سرفرازی

 بی او نبخشد خورشید نوری

 هرجا که لعلش در خنده آید

 دارد شکایت هرکس ز دشمن

 ییجاه ب یدل باز دارد میل 

 ییاو پادشاهی من بینوا

 ییحسنی فرمانروا سلطانِ

 ییاــــگی دغــــربانی شنـــنامه

 یینمافروشی گندمزین جو

 ییبی او ندارد عالم صفا

 ... ییشکر ندارد آنجا بها

 ییما را شکایت از آشنا

                                                           
 .105ص ، کلیات عبید زاکانی - 1

 .113ص ، کلیات عبید زاکانی - 2

 .108-109صص ، کلیات عبید زاکانی - 3
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 عبید ار سیرش ببیندچشم 
 

 1ییدیگر نبیند چشمش بال
 

***** 

 کند:ای است که حتی به وسایل و اسباب معشوق هم حسادت میعاشقانۀ عبید به گونههای حساسیت

 ین تو داردلسعادت روی با

 !زهی بخت ،زهی طالع ،زهی دولت

 ن خال زیباستآقبل هندویی کچه مُ

 ی چه نیکی کرده باشدیقبا گو
 

 دارد تو زین ۀغنیمت خان 

 چین تو داردپوش و عرقکه شب

 تو دارد که مسکن لعل شیرین

 2؟که در بر سرو سیمین تو دارد
 

***** 

 :است استفاده کرده« پسر»رسد معشوق در شعر عبید مذکر است، نه مؤنث. او به صراحت از کلمۀ به نظر می

 بُوَد در لطف دائم آن پسر را
 

 3که مثلش در جهان نه بود و نه هست 
 

***** 

 گوید:در بیت زیر هم از زیبایی پسران سخن می

 پسران در جهان، ولی کس راخوشاند بس
 

 4گشای تو نیستبخشِ دلحالوت لب جان 
 

***** 

نامیده است و این با جریان رایج غزل عاشقانه در « پرستسفله»در غزل زیر به صراحت معشوق خود را عبید 

 سبک عراقی هماهنگ نیست:

 بخش و سِحر غمزۀ مستبه لطف لعل روان

 شمردهر آن هنر که مرا هست، جمله عیب 

 چو میل خاطر او جز به دون و ناکس نیست

 رد از دستمرا ز پای درآورد یار و بُ 

 تهمت است بر من بست صفت که در آنهر آن 

 چه فایده ز هوایی که در سر ما هست؟ 

                                                           
 .122ص ، کلیات عبید زاکانی - 1

 .107ص ، کلیات عبید زاکانی - 2

 .70ص ، کلیات عبید زاکانی - 3

 .79ص ، کلیات عبید زاکانی - 4
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 بخش و صدهزار دریغدریغ آن ]لب[ جان
 

 1پرستکه وقف کرد بر اوباش یارِ سفله
 

***** 

  دارد:پرده برمی زدگی فرزانگانزمین است و از علل اندوهین غزل عبید آینۀ تاریخ ایرانا

 رسددردا که دور غم به کرانی نمی

 زین ملک، امن و راحت و شادی چنان برفت

 ها بسی رسیداز بهر قحط و فتنه قران

 فلک سوخت، وین عجبخلقی ز جورِ دورِ 

 بار و یک نفسارباب لطف جمله گران

 اهل تمیز را ز حوادث به عمر و مال

 بی صد هزار غصّه از این کهنه آسیا

 در پیش هر خسی بس است کهمحنت همین 

 رسدبه چیزیش می هست، دست کس کههر 
 

 رسددل را ز غصّه خط امانی نمی 

 رسدکز هیچ جاش هیچ نشانی نمی

 رسداز بهر امن و عیش قرانی نمی

 درسآسیب او به هیچ عوانی نمیکه

 رسدهرگز گرانیی به گرانی نمی

 رسدرود که زیانی نمییک دم نمی

 رسدقرصی جوین به هیچ دهانی نمی

 رسدهر ک آبرو نریخت، به نانی نمی

 2رسددست عبید جز به فغانی نمی
 

***** 

 جامعه: ساماننابه توصیف اوضاعغزلی دیگر در 

 بحر غم را کرانه پیدا نیست

 هیچ جا طایر امیدی را

 موج غم گرفت وجود چنانآن

 گوییا خود کجاست آسایش

 امن و راحت مجو؛ که در دنیا

 بخت با ما همیشه در غضب است

 شد به نوعی خراب خانۀ فضل

 چنان جهل یافت استیالآن

 خاطری شادمانه پیدا نیست 

 بیضه در آشیانه پیدا نیست

 که دلی در میانه پیدا نیست

 اندر این کارخانه پیدا نیستکه

 هیچ یک زین دوگانه پیدا نیست

 وین غضب را بهانه پیدا نیست

 ش در و آستانه پیدا نیستکه

 که کمان از کمانه پیدا نیست

                                                           
 .70 - 71صص ، کلیات عبید زاکانی - 1

 .92 ص، کلیات عبید زاکانی - 2
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 !عبید ؟چیست ، چارهچنین استاین
 

 1سر و کار زمانه پیدا نیست
 

***** 

 بگیرد:های واال سخت ن است که کشتی ارباب هنر را بشکند و بر انسانبه نظر عبید بنای آسمان بر آ

 کندیکار محابا نمچرخ ستیزه

 شب نیست تا درون پریشان من ز غم

 رود که مرا بهر فرض و قرضروزی نمی

 دلیی در جهان چو نیستآسایشی و خوش

 دولت به هیچ حالیارب چه موجب است که 

 مردی و عقل و حیله و کوشش چه فایده

 گفتم: دری زنم به دعا، باز عقل گفت:
 

 کندنماند که با ما نمیهیچ از جفا  

 کندصد باره از حیات تبرّا نمی

 کندهر دم خدا و خلق تقاضا نمی

 کندخاطر خود این قضیّه تمنّا نمی

 کند؟میلی به سوی مردم دانا نمی

 کنداو را که بخت کار مهیّا نمی

 2کندزحمت مکش عبید که در وا نمی
 

***** 

 نوعی احساس گناه است:توان دریافت که او گرفتار از سخنان عبید می

 بینمحال خود بس تباه می

 یوسف روح را ز شومی نفس

 خوانمخط طومار عمر می

 نگرمقرار میدر دل بی

 حاصل روزنامۀ اعمال

 خویشتن را میان خون جگر

 هر سر موی خویشتن را من

 خود را منو دور ره دراز است و 
 

 بینممی سیاه دل ۀنام 

 بینممانده در قعر چاه می

 بینمهمه واحسرتاه می

 بینمناله و سوز و آه می

 بینمجمله جرم و گناه می

 بینمروز و شب در شناه می

 بینمبر گناهی گواه می

  3بینمزاد راه می همه بی
 

***** 

                                                           
 .75-76صص ، کلیات عبید زاکانی - 1

 .98ص ، کلیات عبید زاکانی - 2

 .110ص ، عبید زاکانیکلیات  - 3
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شود او احساس همین باعث می و فاصلۀ زیادی وجود دارد عبیدبین زندگی مطلوب و وضعیت موجود 

 ناراحتی کند:

 مرادی نیافتیماز روزگار هیچ 

 نه کار دل به کام و نه دلدار سازگار
 

 ایم الجرم از روزگار خویشآزرده 

 1دلم ز طالع ناسازگار خویشخونین
 

***** 

 کند:   عبید به سبب آنکه به نتایج زحمات خود دست نیافته است، احساس ناکامی می

 رسدی نمییدردا که درد ما به دوا

 بریمبه پایان نمی ،رویمراهی که می
 

 رسدی نمییوین کار ما به برگ و نوا 

 2رسدی نمییجاه ب ،کنیمجهدی که می
 

***** 

 هر خود بازگردد:برده و آرزو داشته است به شاز غم غربت رنج می عبید

 شکسته و دور از دیار خویشدلو یار  بی
 

 3ایم عاجز و حیران به کار خویشدرمانده 
 

***** 

  کند:غریبی شکوه میدر ابیات زیر هم از 

 منم اسیر و پریشان ز یار خود محروم

 وز دوا نومید ،به درد و رنج فرومانده

 گزیده صحبت بیگانگان و نااهالن

 ز روزگار مرا بهره نیست جز حرمان
 

 وز دیار خود محروم ،غریب شهر کسان 

 نشسته در غم و از غمگسار خود محروم

 ز قوم و کشور و ایل و تبار خود محروم

 4کس از روزگار خود محروممباد هیچ
 

***** 

 ثبات و قرار ندارد:  و به شدت حساس است عبیددل 

                                                           
 .107ص ، کلیات عبید زاکانی - 1

 .92-93صص ، کلیات عبید زاکانی - 2

 .107ص ، کلیات عبید زاکانی - 3

 .111ص ، کلیات عبید زاکانی - 4
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 ست ره عافیت رها کردها مرا دلی

 ز جور چرخ ستم دیده و رضا داده

 رفته مبتلی گشتهبه کار خویش فرو

 هر آنچه داشته از عقل و دانش و دین

 خردی آبروی خود بردهگهی ز بی

 غره گشته وز سر جهلبه قول و عهد بتان 

 عبید را به فریبی فکنده از مسکن
 

 وجود خود هدف ناوک بال کرده 

 ز خوی یار جفا دیده و وفا کرده

 به درد عشق مرا نیز مبتلی کرده

 ز دست داده و سر در سر هوی کرده

 خبری قصد جان ما کردهگهی ز بی

 کرده خطا ۀخیال باطل و اندیش

 1دهز دوستان و عزیزان خود جدا کر
 

***** 

 یابد:به نظر عبید کسی که گرفتار کمند گیسویی نیست، از دست غم رهایی نمی

 نیست ییمو ۀزدوداسر نخوانیم که س

 هرگز از بند غم آزاد نگردد آن دل
 

 ی نیستیروآدمی نیست که مجنون پری 

 2ی نیستیکه گرفتار کمند سر گیسو
 

***** 

 شود:دلی که شکار یاری باشد، غمگین نمی

 نگردد شکار غم پس از ایندل عبید 
 

 3خوش شکاریافتد چنان درگرش به دام  
 

***** 

 : داندرا دو روی یک سکه می عشق و عیشعبید 

 نیست یاری زلف زنجیر ۀدلی که بست

 ییسری که نیست در او کارگاه سودا
 

 به پیش اهل نظر هیچش اعتباری نیست 

 4نیست کاری و سری عیشش ۀبه کارخان
 

***** 

 

                                                           
 .117ص ، کلیات عبید زاکانی - 1

 .81ص ، کلیات عبید زاکانی - 2

 .107ص ، کلیات عبید زاکانی - 3

 .79-80صص ، کلیات عبید زاکانی - 4
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 کاهد:صمیمی و غمخوار از اندوه انسان میوجود یک دوست 

 خوارآنم که ندارم غمدر غم و خواری از
 

 1دم فروبسته ازآنم که ندارم دمساز 
 

***** 

 کند:زدایی میمستی غم

 ن میآک ؛عبیدوار بزن پنج کاسه می
 

 2ساله برداردز پیش دل غم پنجاه 
 

***** 

 پناه بردن به می از غم:

 غالم دولت آنم که هرچه بستاند

 که می به خاصیت ؛غم پناه به می برز 
 

 به شمع و شاهد و چنگ و دف و چغانه دهد 

 3نتیجه عیش خوش و عمر جاودانه دهد
 

***** 

 شود انسان از غم رهایی یابد:درک ناپایداری دنیا باعث می

 !ای عبید ،را ز دست تا ننهی رطل گران
 

 4اپای مبرد عمر سبککه روان مینآز 
 

***** 

 و نیز:

 جیب سمن برگشادباد صبا 

 را صدساله ۀزنده کند مرد

 زمزم مرغان سخندان شنو

 غنیمت شمار ،ستا موسم عیش

 وقت به افسوس نشاید گذاشت

 غلغل بلبل به چمن درفتاد 

 گذرد بامدادباد چو بر گل 

 یاد داود ۀتا نکنی نغم

 هرزه مده عمر و جوانی به باد

 جام می از دست نباید نهاد

                                                           
 .106ص ، کلیات عبید زاکانی - 1

 .85-86صص ، کلیات عبید زاکانی - 2

 .102ص ، کلیات عبید زاکانی - 3

 .68ص ، کلیات عبید زاکانی - 4
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 تا بتوان خاطر خود شاددار

 ست که بر باد دادا خاک همان

 ریخت خاک برست که ا چرخ همان

 !ای عبید ،انده دنیا بگذار
 

 نیست بدین یک دو نفس اعتماد

 تخت سلیمان و سریر قباد

 خون سیاووش و سر کیقباد

 1تا بتوان زیست یکی لحظه شاد
 

***** 

 برد:زیستن در زمان حال غم را از بین می

 امن و راحت مجو؛ که در دنیا

 دلی بردار؛طمع از نقد خوش
 

 هیچ یک زین دوگانه پیدا نیست 

 2که کلید خزانه پیدا نیست
 

***** 

 غنمیت شمردن وقت:

 ؛غنیمت شمار فرصت عیش ،ستا غنیمت

 چه خواهی کن بگیر دامن یاری و هر
 

 بنیادنهاد است و عمر بیکه تن ضعیف 

 3!باد بادا هرچه و صافیۀ بنوش باد
 

***** 

 ندارد:عمر عوض و قضا 

 فراغ از دل درویش جو که مستغنی است

 به عیش کوش و مپندار همچو نااهالن
 

 ی هستیز هرکجا که امیری و پادشا 

 4ی هستیکه عمر را عوض و وقت را قضا
 

***** 

 شود:وارستگی باعث شادی می

 بود و وجود ما را باک از عدم نباشد  بر ما قلم نباشد ،جوقی قلندرانیم
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 .76ص ، کلیات عبید زاکانی - 2

 .84ص ، کلیات عبید زاکانی - 3
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 گرچه زروی ظاهر ،سلطان وقت خویشیم

 مجردانیم بر فقر دل نهادهمشتی 

 نبیند کس دینار ما ۀدر دست و کیس

 یمیای که مادر حلقه ،جان در مراد یابی
 

 رکشان ما را طبل و علم نباشدکلش

 گر هیچمان نباشد از هیچ غم نباشد

 نباشد درم نقش ما دل ۀبر سک

 1نوا را نیل و بقم نباشدرندان بی
 

***** 

 شود:اعتماد به رزاقیت خدا باعث رهایی از غم می

 رزق کریم است، بدو راضی باشضامن 

 گشایش چو عبیداز در رحمت حق جوی 
 

 ؟ی تا چندیبرگ و نواغم درویشی و بی 

 2؟چند تا ییگدا مخلوق ۀبست بر درِ
 

***** 

 اند:های زیبایی در این دنیا هستند که خواستنیغم

 خرم کسی که باشد با غم گرفته انسی

 ای نشسته همچون عبید فارغ در گوشه
 

 در ملک فقر کرده دعویّ پادشایی 

 3نه فخرش از بزرگی، نه عارش از گدایی
 

***** 

 هاست:غم عشق از این غم

 خریدار غمتدل به صد جان شد 

 قوت جان و قوّت دل خلق را

 مجلس روحانیان عنبرنسیم
 

 جان به صد دل عاشق شیدای توست 

 از لب لعل و رخ زیبای توست

 4از نسیم زلف عنبرسای توست
 

***** 
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 و نیز:

 م آن کس که غم عشق تو در دل داردخرّ

 
 

 1وز همه ملک جهان مهر تو حاصل دارد 
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