 .1در حمد و ستایش خداوند
این نامـه کـه هسـت حسـب حـالی

طغـــراش بـــه نـــام ذوالجاللـــی

9

کـاین گــوی ســپهر را کــه پرداخــت

چوگــان ز کمــان رســتمش ســاخت

3

چون گوی دهـد بـه شـب ز کوکـب

چوگــان کنــدش ز شــکل عقــرب

4

بـــا آب دهـــد ز بـــاد و بـــاران

از مــوج و حبــاب گــوی و چوگــان

5

از زلــف و ذقــن بــه هــر پــریروی

او داده دو صــولجان و یــک گــوی

6

پُرگـــوی ز الـــه صـــحن بُســـتان

از شـــاخ بنفشـــه کـــرده چوگـــان

7

خورشــید چــو گــوی از وفــایش

گــــردد همــــه روز در هــــوایش

8

 .1همچنان که در مقدمه آمده ،سربخشـهای 35 ،34 ،31 ،96 ،95 ،94 ،93 ،99 ،91 ،99 ،10 ،7 ،6 ،4 ،1
و  37از ماست.
 .9طغرا :عالمت یا خط بر سر منشور یا فرمان .ذوالجالل :صاحب شوکت ،خداوند .معنی مصره :این نامه با
نام خدا آغاز میشود.
 .3پ :این گوی .گوی سپهر :خورشید .کمان رستم :کنایه از هالل ماه (مشباهبه چوگان).
 .4آسمانِ شب را از گوی ستاره پُر میکند .عقرب :مجموعهای از ستارگان ،از صُور فلکی (مشباهبه چوگان).
 .5پراکندن حباب با موج به زدن گوی با چوگان تشبیه شده است .با آب ،از باران و باد حبابی چون گـوی
و موجی چون چوگان پدید میآورد.
 .6پ :ز یک گوی .ذقن :چانه (مشباهبه گوی) .صولجان :معرّب چوگان (مشباهبه هر یک از دو رشتۀ زلف).
 .7اله :شبنم( ،مشباهبه گوی) .ساقۀ خمیدۀ بنفشه (مشباهبه چوگان).
 .8پ :گردد شب و روز .پیشینیان باور داشتند که زمین ساکن و خورشید گردان است.

 /11آینۀ میراث :ضمیمۀ 43

در ســــــجدۀ او ســــــپهر دواار

بــر دایــره ســر نهــد چــو پرگــار

مه خـم چـو کمـان ابـروی دوسـت

محــرابنشــین بــه طاعــت اوســت

1

پیـــریســـت ز هالـــهاش صـــفایی

تســـبیح بـــه گـــردن و ردایـــی

9

او کـــرده بـــرین محـــیط دایـــر

از صـــورت بـــدر هالـــه ظـــاهر

3

چـــون دایـــرههـــای نوبهـــاران

بَــــر آب روان ز نقــــش بــــاران

4

از قــوسِ قُ ـزَح کــه صــیقل آراســت

ز آیینــۀ ابــر زنــگ غــم کاســت

5

1

زو عنبــر شــب کــه دلســتان اســت

از کاهکشــــان بهــــارِ آن اســــت

او پنبــه دهــد بــه لطــف هــر شــب

از صـــبح بـــه داغهـــای کوکـــب

او داده بــه ســاقِ عــرش خلخــال

8

زو طـــاق ســـپهر زرنگـــار اســـت
عیســی کــه ســپهر شــد حجــابش

7

از حلقـــۀ هالـــه در مـــه و ســـال
ز آیینـــۀ مِهـــر شمســـهوار اســـت
شــد رشــته و ســوزن از شــهابش

0

19

 .1هالل ماه به کمان ابرو و طاق محراب تشبیه شده که چون عابدِ در محراب مطیع امر ذات حق است.
 .9هالل ماه در مصراه اول به پیر خمیده و صفای رخسار ،و هاله در مصراه دوم به گردن و تسبیح تشـبیه
شده است .در میکده دوش زاهدی دیدم مست /تسبیح به گردن و صُراحی در دست (شیخ بهایی) ،ماه بر
گردن نهاد از هاله طوق بندگی /سرو موزون تو تا از گلشن ایجاد خاست (صائب).
 .3بَدر :ماه تمام.
 .4پ :پُر آب روان .بیت حرکت دوایر ناشی از برخورد قطرههای باران بر روی آب را توصیف میکند.
 .5قوسِ قُزَح :کمانِ شیطان ،رنگین کمان .رنگینکمان نشانی از هوای صاف آفتابی و از میان رفتن ابرهای سیاه است.
 .6سیاهی شب به عنبر و ستارگان کهکشان به شکوفههای بهاری تشبیه شده است.
 .7سپیدۀ صبح به پنبه تشبیه شده است که خداوند در پایان هر شب با آن زخم ستارگان را التیام میبخشد.
 .8پ :از حلقه و هاله .خلخال :حلقهای که زنان بر مچ پای اندازند.
 .0پ :شمسهدار است .شمسه :آنچه از فلز درخشان به شکل خورشید سازند.
 .19شهاب :ستارۀ درخشان ،خط نورانی ناشی از برخورد سنگهای آسمانی با جو زمین .رشته شد :آزرده و
ناراحت شد .معروف است که عیسی در هنگام معراج سوزنی همراه داشت و به سبب همین تعلق دنیوی
نتوانست از فلک چهارم باالتر برود .در این بیت ،سوزن عیسی به شهاب تشبیه شده است .عیسی به یکی
سوزن از این راه فروماند  /مسواک و عصا ،شانه و تسبیح و ردا چیست؟ (صائب).

گوی و چوگان 14/

بـــر پیــلِ ســـپهر هنـــدوی شـــب

زو یافــت کَجَــک ز شــکل عقــرب

1

نیلـــوفر چـــرخ را کـــه پیراســـت

از شـــبنمِ کهکشـــانش آراســـت

9

زو قُمــری مــاه را کــه شــوقیســت

در گردن جـان ز هالـه طـوقیسـت

3

از بهـــر طـــراز کســـوت شـــب

او تکمــــۀ زر دهــــد ز کوکــــب

4

گردون که ز انجمـش نَمـودی اسـت

خاکســتر و اخگــری و دودی اســت

5

یعنـــی کـــه ز صـــنع بَرکمـــالش

پیداســــت ز مطــــبخ نــــوالش

6

ایــن درگــه آســمان کــه پرداخــت

از صــورت هالــه حلقــهاش ســاخت

7

هــر طفــل کــه زال چــرخ زادش

پســــتان هــــالل شــــیر دادش

8

زو صـــبح چـــو ابـــر نوبهـــاران

ریــزد همــه دُر بــه جــای بــاران

0

هر قطـره کـه ابـر صـبحدم ریخـت

جمــع آمــد و چشــمهای برانگیخــت

خورشــید همــای ســایهداریســت

از ســایۀ لطــفِ او بــه کــاریســت

در ســــایۀ دولــــتش جهــــانی

19

وز شـــکل هاللـــش اســـتخوانی

 .1پ :به شکل عقرب .کَجَک :میلۀ سرکج برای راندن فیل .آسمان شب به فیل سیاه و صورت فلکی عقرب
به کَجَک تشبیه شده است.
 .9آسمان به کبود بر نیلوفر و ستارگان به شبنم روی آن تشبیه شده است.
 .3ماه به قُمری و هالۀ ماه به طوق قمری تشبیه شده است.
 .4طراز :حاشیۀ لباس ،زینت .جامۀ شب را با تکمۀ ستارگان زینت میبخشد.
 .5پ :خاکستر و آتشی .مصراه دوم به صبح و ظهر و شب اشاره دارد.
 .6نوال :بخشش و دهش .به تناسب اخگر و دود و خاکستر در بیت قبل ،گردون در این بیت بـه آشـپزخانه
تشبیه شده است.
 .7آسمان به در و هالۀ ماه به حلقۀ در تشبیه شده است.
 .8هر ستاره که مادر چرخ میزاید از هالل ماه روشنی میگیرد.
 .0برآمدن سپیدۀ صبح به پاشیدن مروارید تشبیه شده است.
 .19با توجه به بیت قبل ،هالل ماه به استخوانی تشبیه شده که خوراکِ همای خورشید است .همای بر همه
مرغان از آن شرف دارد /که استخوان خورد و جانور نیازارد (سعدی).
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او کـــرده بـــرین محـــیط اخضـــر

دامــــان ســــپهر پــــر ز گــــوهر

1

این صبح که سـر بـر آسـمان اسـت

بــر چــرخ بــرین نشــان آن اســت

9

کـــز زر کـــه بـــه دامـــنش نهـــاده

چــاکی اســت بــه دامــنش فتــاده

زو قُلــــزُم آســــمان ز دُر پُــــر

ماهش صـدف اسـت و کـوکبش دُر

3

نیلـــــوفر بوســـــتان افـــــالک

زو گشــته بــه گِــردِ عــالم خــاک

4

چــون شیشــۀ ســاعتی کــه پیداســت

گ ـاهی زیــر اســت و گــاه باالســت

5

نیلــوفر ازو کــه بهــرهیــاب اســت

چــون دایــرهای بــه روی آب اســت

6

بنمــوده ز بــاد بــا دو صــد تــاب

گه همچو حباب و گـه چـو گـرداب

7

دا دل اللـــــــه را بهـــــــاران

او پنبـــه دهـــد ز نقـــش بـــاران

8

زو بـــرق بـــهســـان اللـــۀ بـــا

از ابـــــر گرفتـــــه پنبـــــۀ دا

0

هـــر غنچـــه کـــه دایـــۀ بهـــارش

پـــرورد چـــو طفـــل در کنـــارش

نیلـــوفر بـــا گشـــت پســـتان

پــــر شــــیر ز شــــبنم گلســــتان

 .1م :او ساخته بر سپهر اخضر.
 .9پ :این صبح که همچو کهکشان است .در این بیت و بیت بعد ،صبح سر به سوی آسمان دارد و روشـنی
از آن میگیرد ،به این نشان که خورشید از اوج فلک طالیه آفتاب بر دامنش افکنده است.
 .3قُلزُم :دریای سرخ ،دریا.
 .4قدما فکر میکردند که فلک یا چرخ نیلوفری به دور زمین میگردد.
 .5م :گاهی زبَر .شاید این بیت به ساعت شنی اشاره داشته باشد.
 .6مراد از نیلوفر در شعر قدیم فارسی نیلوفر آبی است کـه پهنـۀ کبـود بـر گِـرد آن بـر روی آب قـرار
میگیرد .جهان برآب نهاده است و زندگی بر باد  /غالم همات آنم که دل بر او ننهاد (سعدی).
 .7پ :بنمود ز باد.
 .8صائب ،به جای باران ،پنبۀ شکوفه را بر دا الله نشانده است :شاخ از شکوفه پنبه سرانجام میکنـد /از
بهر دا الله که در خون نشسته است
 .0پ :از ابر نهاده .در این دو بیت ،ابر به پنبه ،باران به پنبۀ راحت ،و برقِ جهیده از ابر به پنبـۀ دا تشـبیه
شده که بر دا الله گذارده میشود .دا ناسور مرا با پنبۀ راحت چـه کـار؟  /جنـگ دارد دسـتِ مـاتم
دیدگان با پیرهن (صائب).

گوی و چوگان 11/

از هـــر طرفـــی گشـــاده منقـــار

بَــط بــر ســر آب همچــو پرگــار

از قــدرت او کشــد بــه صــد تــاب

صـــد دایـــره بـــر صـــحیفۀ آب

1

آراســـــته رشـــــتۀ صـــــنوبر

از قطــره چنانکــه سِــلک گــوهر

9

یعنـــی کـــه چـــو رشـــتۀ زرههـــا

بـــر مـــوی ز صـ ـنع زد گـــرههـــا

3

از قطـــرۀ ابـــر بحـــر در تـــاب

زو یافتـــه صـــد هـــزار گـــرداب

4

افروختـــه غنچـــههـــای سوســـن

چــون شــمع زبــان دراز و روشــن

5

[زو غنچـــۀ اللـــه را نمـــاییســـت

یعنــی گــره و گــرهگشــاییســت]

[از شـــبنم لطـــف او بـــه گلـــزار

آراســـت گـــل از صـــحیفۀ خـــار]

6

از صــورت گــل در آب صــد تــاب

ســـــرخی زده روی شـــــاهد آب

7

زو شــاخ شــکوفه پــای تــا ســر

از غنچــه چــو رشــتههــای گــوهر

8

افروختـــه ســـرخبیـــد ســـرکش

از قـــدرت او چـــو میـــل آتـــش

از خیرگــیای کــه داشــت بــادام

0

در چشـــم کشـــید مـــیلش ایـــام

 .1در دو بیت اخیر ،با هر نوکی که مرغابی به آب میزند ،دایرههایی بر صفحۀ آب کشیده میشود.
 .9قطرههای آویخته به شاخ درختان به میوۀ صنوبر و ردیف قطرهها به رشتۀ مروارید تشبیه شده است .بـه
شاخ ثور بر شکل ثریاا  /چو مرواریدگون بارِ صنوبر (انوری).
 .3زره :جامۀ ساخته شده از حلقههای آهنین ،موجهای خفیف آب (لغتنامۀ دهخدا) .ز صنع :با مهارت.
 .4از فرود هر قطرۀ باران بر سطح آب گردابی پدید میآید.
 .5پ :دراز روشن .سوسن نماد زبان ،ولی غالباً خموش ،در شعر فارسی است .شعلۀ شمع نیز به شکل زبان
است که پس از چندی سوختن فتیلۀ آن را برای بهتر سوختن یا ،به تعبیر شاعرانه ،زبان آن را بـه سـبب زبـان
درازی یا پرگویی میبُرند .شمع را زان زبان بُرند که او /عادتش جز زبان درازی نیست (خواجوی کرمانی).
 .6ابیات درون [ ] در نسخۀ م وجود ندارند و از نسخۀ پ نقل شدهاند.
 .7مراد از گُل همیشه گُلِ سرخ است .در اینجا تصویر گل در آب رخسار آب را سرخاب زده است.
 .8شاخ شکوفههای نشکفته به رشتۀ مروارید تشبیه شده است.
 .0خیرگی :چشم دریدگی ،چشم سفیدی .میل در چشم کشیدن :نابینا کردن .خیرگی و چشم سفیدی بادام به مغـز
سفید آن نظر دارد و نابینا بودنش ،به نشانۀ نداشتن سیاهی و مردمک ،مکافاتِ خیرگی و گستاخی اوست.
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شــبنم کــه بــه روی گــل نمایــد

از ســـــکه عیـــــار زر فزایـــــد

1

زو بیـــد کـــه نـــیش زن ســـتاده

خـــون از ر

ارغـــوان گشـــاده

9

زو بــرق چــو ســرخ بیــد گلگــون

هم نشتر و هم ر

پـــروین کـــه ز آســـمان نمـــودش

یــک دســته ســمن ز بــا جــودش

3

از قطــره کــه شــاخ را کنــد پُــر

بخشــــد صــــدف شــــکوفه را دُر

4

از برق که شعله ز اخگـرش خاسـت

خاکســـتر و دود و ابـــر پیداســـت

5

زو ابلـــق چـــرخ را شـــتابیســـت

از بــرق عنــان ز مَــه رکــابیســت

6

از قــــدرت او کمــــان رســــتم

شــــد منطقــــۀ ســــپهر اعظــــم

7

زو طفــل بــه شــیر صــبح خنــدان

از عِقـــد ســـتارههـــاش دنـــدان

8

چـــون دایـــه ســـپهر ســـایهدارش

پـــرورده بـــه نـــاز در کنـــارش

0

زو تُـــرک ســـپهر آهنـــینپـــوش

است و هم خون

از بــرق ســنان نهــاده بــر دوش

19

 .1زر به پرچمهای میان گل اشاره دارد و شبنم جلوۀ آن را دو چندان می کند .ز کوهِ ابر سنگ اله افتـاد /
زر گل را عیاری کرد پیدا (امیرخسرو دهلوی) .محو در پرتو خورشید جهانتاب شود  /هر که چون شبنمِ
گل دیده به زر پردازد (صائب).
 .9بر بید به نیشتر تشبیه شده که از ر ارغوان خون میگشاید ،گویی که ارغوان را زاسـیب بیـدبر /
زخمی به سر رسید و بر اندام خون چکید (محمدتقی بهار).
 .3ستارههای خوشۀ پروین به یاسمن تشبیه شده است.
 .4شبنم به مروارید و شکوفه به صدف تشبیه شده است .بحر اخضر شده از سـبزۀ شـاداب چمـن  /گـل ز
شبنم صدف گوهر مکنون شده است (صائب).
 .5پ :شعله اخگرش.
 .6ابلق( :اسب) سپید و سیاه ،کنایه از روز و شب .شتاب به سپری شدن بیامان روز و شب ،برق به آفتـاب
یا روز ،و مه به مهتاب یا شب اشاره دارد.
 .7کمان رستم :رنگین کمان ،قوسِ قُزَح (کمان شیطان) .منطقه :کمربند.
 .8روز به نوزاد ،سپیدۀ صبح به شیر ،و ستارهها به دندان شیری تشبیه شده است.
 .0پ :پرورد .دایۀ آسمان نوزاد صبح را به ناز در کنار خود میپرورد.
 .19پ :آهنیپوش .تُرک سپهر آهنینپوش :آسمان آفتابی (با اشاره به سرخی آهن) .سنان :سـرنیزه ،شـعاه

گوی و چوگان 11/

زو بحـــرِ ســـپهرِ قعـــر نایـــاب

ماهش چـو حبـاب و هالـه گـرداب

1

ایـــن شـــاهد دلفریـــب پرکـــار

از نیــل کشــیده خــط بــه رخســار

9

از صبح و شفق کـزو بـه کـار اسـت

ســرخی و ســفیده بــر عــذار اســت

3

زو یافتـــه سِـــحر و شـــیوۀ نـــاز

چشــــم ســــیه بتــــان طنّــــاز

در چشــم بتــان کــه ســرمه ره کــرد

روز همـــه مردمـــان ســـیه کـــرد

نـــرگس کـــه هـــزار نـــاز دارد

چشـــم از ســــر نــــاز بــــاز دارد

کــرده اســت ز دیــده م ـردمش گــم

تــــا او نشــــود بــــالی مــــردم

4

از ســنگ نمــوده لعــلِ گــلرنــگ

افروختــــه آتــــش از دل ســــنگ

از ابـــر نمـــوده بـــرق خـــونریز

در پنبــــه نمــــوده آتــــش تیــــز

5

زو مطــرب چــرخ بــا صــد آهنــگ

تــار طــرب از شــهاب در چنــگ

6

گردون که ز طـاعتش نشـان یافـت

بـــر دوش ردای کهکشـــان یافـــت

خورشــید چــو ســایه در ســجودش

یــــک ذراه ز آفتــــاب جــــودش

7

مــه تــا در طــاعتش گشــوده اســت

ســیمای جمــالش از ســجود اســت

آفتاب .چون غالمان به دوش تُرک سپهر  /از مَه عید صولجان باشد (وحشی بافقی).
 .1پ :زو قعر.
 .9پرکار :پرنقش و نگار .نیل به رخسار کشیدن :آرایش متداول زنان قدیم .بیت به آسمان نیلی اشاره دارد.
 .3سپیدۀ صبح و سرخی غروب همچون سفیداب و سرخاب بر رخسار آسمان است.
 .4مردم (در مصراه اول) :مردمک چشم.
 .5پ :در پنبه نهفته .جهیدن برق از ابر به ناسازگاری آتش با پنبه تشبیه شده است .گویند که در سینه غـم
عشق نهان کن /در پنبه چهسان آتش سوزنده بپوشم (فروغی بسطامی).
 .6شهابهای آسمانی به تارهای چنگ تشبیه شده است.
 .7افتادن سایه بر خاک به سجود تشبیه شده است .در جمال و رخ او ای مه و مهر ار نگرید /هر دو چـون
سایه سجودی پس دیوار کنید (سلمان ساوجی).
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1

هــر شــاخ چنــار را کــه افراشــت

دســتی بــه دعــا ز جــای برداشــت

از روی عبـــادتش نیـــازیســـت

گســترده ز ســایه جانمــازیســت

قُمری پـی طـاعتش بـه صـد شـوق

تســبیح و ردا بــه گــردن از طــوق

هــــر مــــر ازو زنــــد نــــوایی

هـــر کـــوه ازو دهـــد صـــدایی

زو یافتـــــه بـــــا آبرویـــــی

قــانع شــده گــل بــه رنــگ و بــویی

در ســاحت ایــن خجســته گلــزار

پــروردۀ اوســت گــر گــل ار خــار
9

زو شـــبنم تـــر بـــه اللـــۀ بـــا

هــم پنبــۀ راحــت اســت و هــم دا

چون نیسـت کسـی ز صـنعش آگـاه

ماننــــدۀ «قاســــمی» دریــــن راه

آن بـــه کـــه بـــه کعبـــۀ مناجـــات

آیـــیم و کنـــیم عـــرض حاجـــات

 .2اظهار نیاز و عذرخواهی
ای لطـــف تـــو یـــار مســـتمندان

درمـــــانکـــــن درد دردمنـــــدان

از نــــاوک چشــــم گلعــــذاری

گــر در دل مــن شکســته خــاری

3

یــا رب کــه مــرا بــه لطــف شــامل

ایـــن خـــار ســـتم بـــرآور از دل

ســـودای لـــب بتـــان مهـــوش

افکنــــده مــــرا در آب و آتــــش

مپســـند مـــرا بـــه جانفشـــانی

دور از لـــــــب آب زنـــــــدگانی

از آتـــــش دل نگـــــر عـــــذابم

یعنــی کــه بــزن بــر آتــش آبــم

بــی چشــم ســیاهِ هــر دلافــروز

هســـتم مـــن تیـــرهدل ســـیهروز

 .1بر پنجهای چنار شبیه دست است .دست برآورده به زاری چنار /با تو بگویم چه دعا میکند (مولوی).
 .9هم دا  :هم پنبۀ دا .
 .3ناوک چشم :تیر نگاه.

گوی و چوگان 19/

کن چشم بتـان بـه سـوی مـن بـاز

وز چشـــــم عنـــــایتم مینـــــداز

ز ابروی بتان که چـون کمـان اسـت

دل نـــاوک فتنـــه را نشـــان اســـت

1

از تیـــــر مالمـــــتم امـــــان ده

وز ســــهم ســــعادتم نشــــان ده

9

یعنــی کــه ســرم فــدای ایشــان

جــــانم ســــپر بــــالی ایشــــان

3

از ناوکشـــان بـــه گـــاه بیـــداد

مپســند کــه دیگــری شــود شــاد

دل بــــی ذقــــن بتــــان ســــاده

در چــــاه غــــم و بــــال فتــــاده

کـــن زلـــف درازشـــان نگونســـار

یعنـــی ز چَـــهِ غمـــش بـــرون آر

بــر مــن چــو قلــم ز لــوح دم زد

ســـودای خـــط بتـــان رقـــم زد

چــون خــط بتــان کنــد هالکــم

بــس ســبزه کــه بردمــد ز خــاکم

در دل غــم خــطّ یــار تــا چنــد

ویـــن آینـــه پرغبـــار تـــا چنـــد

آن روز کــــه بــــا دل هوســــناک

چــون ســبزه بــرآورم ســر از خــاک

یــا رب نظــری فکــن بــه حــالم

مگــــذار چــــو ســــبزه پایمــــالم

در خــطّ خطــای مــن قلــم کــش

یعنـــی قلمـــی در آن رقـــم کـــش

بیمــارم و در ســرم خمــاری اســت

کافتــاده جــدا ز لعــل یــاری اســت

4

عُنّاب لبش کـه چـون نبـات اسـت

پــرورده بــه شــربت حیــات اســت

5

نُقل اسـت و شـراب ارغـوان اسـت

یعنــی کــه دوای مــن همــان اســت

بــی لعــل پــریرخــان مــوزون

6

چون لعـل مـرا دلـی اسـت پرخـون

 .1کمان ابرو و تیر نگاه یار دل را نشان گرفته است.
 .9سهم :نصیب و بهره ،با ایهام به تیر.
 .3پ :فدای خوبان ،بالی خوبان.
 .4پ :خمار است ،یار است .خمار داشتن :طالب بادۀ بیشتر بودن .جدا ز لعل یار :دور از لب معشوق.
 .5پ :پروردۀ شربت.
 .6لعل( :در مصراه اول) استعارۀ لب( ،در مصراه دوم) مشباهبه خون دل.
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1

تــا چنــد زنــم چــو لعــل دلتنــگ

ســر از غــم روزگــار بــر ســنگ

از لعــل بتــان رســان بــه کــامم

زان بــــاده تهــــی مــــدار جــــامم

از دل کـــه بـــه زلـــف یـــار دادم

در سلســـــلۀ جنـــــون فتـــــادم

9

هــر روز بــه ســینه ســوز دیگــر

دیوانـــــهتـــــرم ز روز دیگـــــر

از سلســـلۀ جنـــون دلـــم شـــاد

یـــا رب ز خِـــرد رهـــاییم بـــاد

بـــی ســـایۀ یـــار ســـروقامت

افتــــــــادهام از ره ســــــــالمت

از پـــای فتـــاده خـــاک پســـتم

دریـــاب کـــه کـــار شـــد ز دســـتم

در ســــایۀ او ســــرم برافــــراز

یعنــــی کــــه نثــــار راه او ســــاز

بــی خــال و جمــال یــار دلکــش

کان دا غـم اسـت و ایـن یـک آتـش

3

دلســـوخته چنـــد چنـــد باشـــم

بـــر آتـــش غـــم ســـپند باشـــم

هــــر دم فتــــد آتشــ ـم نهــــانی

در خــــرمن عمــــر و زنــــدگانی

بنشــــان ز دل آتــــش فــــراقم

بـــر کوکـــب بخـــت از احتـــراقم

بـــی جعـــد و رخ بتـــان مهـــوش

چـــون مـــوی فتـــادهام در آتـــش

یا رب کـه ز لطـف خـویش مـویی

تقصـــیر مکـــن بـــه هـــیچ رویـــی

4

یــــا رب ز بتــــان رهــــاییم ده

بـــا عشـــق خـــود آشـــناییم ده

کـــن آگهـــم از حقیقـــت کـــار

وز عشــــق مجــــازییم نگــــه دار

در حشــر مــرا بــه لطــف ســرمد

5

 .1پ :زنم ز لعل.
 .9سلسله :زنجیر ،کنایه از زلف.
 .3پ :بی خال جمال.
 .4م :خویش بویی.
 .5سرمد :ازلی و ابدی ،خداوند.

ده جــــای بــــه ســــایۀ محمــــد

گوی و چوگان 40/

 .3در نعت رسول و مدح آلش
آن اختـــــــر ذروۀ رســـــــالت

شاهنشــــه کشــــور جاللــــت

1

فرمانـــده تخـــت قـــاب قوســـین

زو یافتـــه کـــار امتـــان زیـــن

9

تــاج فلــک اســت خــاک پــایش

میـــدان شـــفاعت اســـت جـــایش

اصــل همــه کــار اطاعــت اوســت

چشــم همــه بــر شــفاعت اوســت

3

چــون مَــه زده بــر ســپهر خرگــاه

گــویی شــده بهــر خــرگهش مــاه

4

انگشـــت چـــو صـــولجان نمـــوده

گــــوی قمــــر از میــــان ربــــوده

ز انگشـــت بـــه دســـت او قلمهـــا

بــــر صــــفحۀ مــــاه زد رقمهــــا

5

مسواک بـه دسـتِ او چـو انگشـت

جـــای قلمـــش نبـــود در مشـــت

6

آن مِهـــر ســـپهر عـــرشپایـــه

غــم نیســت اگــر نداشــت ســایه

7

کز سایه ز بـس کـه سـرفراز اسـت

خورشــید همیشــه بــینیــاز اســت

8

 .1پ :آن قُدوِۀ ذروۀ رسالت .قُدوِه :مقتدا ،پیشوا .ذروه :اوج ،قله.
 .9امتان :امتها ،مسلمانان .زین :آراستگی ،نکویی .قاب :فاصلۀ کم .قوس :فاصلۀ آرنج تا مچ ،فاصلۀ قبضـه
تا گوشۀ کمان (قوسین یا دو قوس برابر با تمامی دست یا کمان ،کنایه از طول کم یـا فاصـلۀ انـدک) .در
سورۀ نجم (آیۀ « )0قاب قوسین» در اشاره به فاصلۀ بسیار کم بین جبرئیل و پیامبر اسـالم (ص) و حـد تقـرب
پیامبر به ذات حق در معراج است .قاب قوسین جای او دانند  /چرخ را زیر پای او دانند (اوحدی مراغهای).
 .3پ :طاعت.
 .4پ :چو .خرگاه :خرگه :خیمه .گویی :مانند گوی.
 .5پ :انگشت به .دو بیت اخیر به شقالقمر اشاره دارد.
 .6مسواک به دست داشتن و بر دستار زدن نشانۀ رعایت مستحبات و تظاهر به ریـا بـوده اسـت :مسـواک
جای قلم و ریاکاری جای درس و مدرسه را گرفته است.
 .7پ :ای مِهر.
 .8اشاره به آن است که پیامبر اسالم ،همچو خورشید جهانتاب ،سایه نداشت و آن طور که در بیت بعد آمده
پیوسته ابری بر فرازش بوده است.
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1

ابــری کــه ســتاده بــر ســرش بــود

بــر فــرق نــه ســایهگســترش بــود

مــیبــود بــه فــرق قطــرهبــارش

تـــا رحمـــت حـــق کنـــد نثـــارش

نعلـــین زرش کـــه کامیـــابانـــد

بـــر اوج شـــرف دو آفتـــابانـــد

9

خورشـــید فتـــاده زیـــر پـــایش

زان سایه بـه فـرق داشـت جـایش

3

چــون داد لــبش بــه نخــل فرمــان

شــــد در ره خــــدمتش خرامــــان

چـــون خضـــر ز بهـــر کـــامرانی

رو کــــرد بــــه آب زنــــدگانی

4

او خــــاتم و بهــــر او کمــــاهی

شـــد مُهـــر نبـــوتش ســـیاهی

5

مــه شــد دو ،گــواه بــر کمــالش

ماننـــــد رکـــــاب پایمـــــالش

6

دا حبشــــی کــــه مــــاه دارد

بــــر بنــــدگیاش گــــواه دارد

7

گــر یوســف مصــر رفــت در چــاه

زد خیمـــه ز بهـــر مَقـــدمش مـــاه

فرقــی ک ـه میــان هــر دو پیداســت

از مرکـــز خـــاک تـــا ثریاســـت

تــا یــونس ازو چنــانکــه خــواهی

8

فــرق اســت ز مــاه تــا بــه مــاهی

 .1پ :ز سایه.
 .9پای بر سر افالک دارد.
 .3خورشید زیر پای او بود .رسولی که پا بر سر عرش سود /ز پایش سر عرش را تاج بود .نهـاده قـدم بـر
سر آسمان /نینداخته سایه بر خاکدان (هر دو بیت از سلمان ساوجی).
 .4پ :چو .همچون خضر پیامبر که به آب زندگی دست یافت ،پادشاه کامران هم به سوی چشمۀ آب حیات
رفت تا عمر جاودان یابد.
 .5خاتم :ختم کننده( ،با فتح ت) نگین و مُهر (برای خاتمه بخشیدن به پیام مکتـوب) .خـاتم النبیـین :لقـب
پیامبر اسالم (ص) .کماهی :آنچنانکه هست ،تمام و کمال .معروف است که پیامبر اسالم خال سیاهی بـر
شانه داشته و در جوانی که بین مکه و مدینه در سفر بوده ،راهبی نصرانی از روی همین نشانه رسـالت او
را بشارت میدهد.
 .6دو گواه :دو پارۀ ماه (بر اثر شقالقمر) .مصراه دوم در اشاره به مقام اعالی پیامبر اسالم (ص) اسـت کـه
پای بر افالک دارد.
 .7لکۀ سیاه ماه به دا یا نشان بندگی اشاره دارد ،با ایهام به بالل حبشی غالم و مؤذن پیامبر اسالم (ص).
 .8پ :تا یوسف ازو .از ماه تا ماهی :از آسمان تا زمین( ،در اینجـا) از او تـا یـونس .اگـرت سـلطنت فقـر
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 .4در منقبت علی و آلش
جنّــت کــه نعــیم بــی زوال اســت

در دوســـتی علـــی و آل اســــت

1

شــاهی کــه ز اِنّمــا نمــا یافــت

معـــراج ز دوش مصـــطفی یافـــت

9

فرمانـــده خیـــل اولیـــا اوســـت

ســلطان ســریر هَــل اتــی اوســت

3

هـر مشــکل دیــن کـه مُنجَلــی شــد

از نـــــادعلی سَـــ ـیَنجَلی شـــــد

4

گـــر خـــاتم انبیـــا بـــر افـــالک

افراخـــت عَلـــم ز عـــالم خـــاک

مه فـرش رهـش بـه چـرخ اعظـم

افتـــاد نگـــین بـــه پـــای خـــاتم

5

او پــای بــه کتــف شــاه لــوالک

از مُهـــــر نبـــــوتش شـــــرفناک

6

آن مُهــر کــه زیــر پــاش بنمــود

چون بـر

گلـی بـه پـای گُـل بـود

زان روز کــه مولــدش حــرم شــد

شــد قبلــۀ خلــق و محتــرم شــد

7

ببخشند اِی دل /کمترین مُلک تو از ماه بوَد تا ماهی (حافظ).
 .1آل :خاندان ،دودمان.
 .9شاه به امیرالمؤمنین ،انما به آیۀ  55سورۀ مائده ،و مصراه دوم به رفتن امـام علـی (ه) بـر دوش پیـامبر
اسالم (ص) برای شکستن بتها اشاره دارد.
 .3سریر :تخت (شاهی) .هَل أتی :آیا آمد؟ مأخوذ از آیۀ  1سورۀ انسان.
 .4مُنجَلی :پدیدار .سَیَنجَلی شد :بعداً پدیدار شد (آینده در گذشته) .نادعلی :علی را صدا کـن ،یـا علـی ،بـا
ایهام به دعای نادعلی .با استمداد از علی ،هر مشکلی رفع شد .دایم ز والیت علی خواهم گفـت  /چـون
روح قُدُس نادعلی خواهم گفت ،تا روح شود غمی که بر جان من است  /کل هما و غم سینجلی خـواهم
گفت (رباعی منسوب به مولوی).
 .5پ :بر فرش.
 .6پ :او کتف به پای ،وز مُهر .شاه لوالک :پیامبر اسالم (ص) .حدیث قدسی :لوالک لما خلقت االفالک :اگـر تـو
نبودی افالک را نمیآفریدم ،یا رب به شَه سریر لوالک /آن باعث خلقت نُه افالک (محتشم کاشانی).
 .7مولد :زادگاه .اشاره به حدیث تولد امام علی در کعبه دارد.
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کعبــــه عَلــــم وِالش بــــر دوش

از حلقــه غــالم حلقــه در گــوش

1

از حلقــه و پــرده کــآبرو یافــت

چشمیسـت کـه مردمـی ازو یافـت

9

گــوی ســر خصــم را کــه بربــود

چوگـــان ســـرِ ذوالفقـــار او بـــود

3

افکنــده چــو تیــرِ کینــه از مشــت

کــرده همــه کــار تیــر از انگشــت

ای دل ،ســگ آل مصــطفی بــاش

خــــاک ره شــــاه اولیــــا بــــاش

این بـس کـه چنـین خجسـتهنـامم

بــــــر دیــــــن دوازده امــــــامم

 .5در باعث نظم کارنامه
ای مِهــــر ســــپهر پادشـــــاهی

در ظــــ ـلّ عنایــــ ـت الهــــــی

شــاهان همــه در دعــای جانــت

رخ ســـوده بـــه خـــاک آســـتانت

چــون هســت ز دانشــت کمــالی

بشــنو کــه مراســت عــرض حــالی

فردوســــی طوســــی هنرمنــــد

گــر گفــت حکایــت یلــی چنــد

 .1وِالش :والیتش .حلقه( :مورد اول) حلقۀ خانۀ کعبه .به نقل از تورات در کتاب خروج ( 9 :91ـ« :) 6هر
گاه غالمی عبرانی خریدید ،پس از شش سال خدمت ،در سال هفتم آزاد خواهـد بـود ،بـی آنکـه بـرای
آزادی خود بهایی بپردازد .اگر بی همسر یا با همسر آمده ،تنها یا با همسر آزاد خواهـد شـد ،ولـی اگـر
ارباب برای غالم زن گرفته و زن او فرزند آورده باشد ،زن و فرزندان به ارباب تعلـق خواهنـد داشـت و
فقط غالم آزاد میشود .اما اگر غالم بگوید که نمیخواهد بی زن و فرزند آزاد شود ،آنگاه ارباب بایـد او
را نزد قاضی شهر ببرد و در آستانۀ در ،در مأل عام ،گوش او را با درفش سوراخ کنـد .غـالم از آن پـس
مادامالعمر به میل و اختیار خود غالم او خواهد بود ».در تورات از حلقه در گوش کردن سخنی نمیرود،
ولی هدف از سوراخ کردن گوش ،حلقه در آن کردن است .اصطالح «غالم حلقـه در گـوش» بـه معنـی
فرمانبردار و مطیع از دل و جان برای همۀ عمر است :به غالمی تو مشهور جهان شد حافظ /حلقۀ بندگی
زلف تو در گوشش باد .باید افزود که غالم خانهزاد احتماالً فرزند غالم حلقه به گوش است :به کویت دل
غالم خانهزاد است /چو سر بر در نهد مُقبِل نهاد است (کمال خجندی).
 .9م :حلقۀ پرده .حلقه و پرده به حلقۀ در و پردۀ کعبـه اشـاره دارد و نیـز بـه چشـم و پـردۀ آن .مردمـی:
انسانیت ،با ایهام به مردمک چشم.
 .3ذوالفقار :شمشیر امام علی (ه) با تشبیه سر دوشاخۀ آن به چوگان.

گوی و چوگان 41/

جمعــی همــه بــینیــاز از اســالم

برداشـــته از طریـــق حـــق گـــام

صــد شــکر کــه مــن خجســتهرایــم

ســـــــر در ره آل مصـــــــطفایم

تــا خامــۀ مــن بــه گفــتوگــو بــود

در مــــدح علــــی و آل او بــــود

حاشــــا کــــه ره وبــــال پــــویم

جـــز وصـــف علـــی و آل گـــویم

1

نگذشـــت مـــرا بـــه هـــیچ نامـــه

جــز مــدح تــو بــر زبــان خامــه

نقـــد ســـخنم عیـــاردار اســـت

زانــرو کــه نثــار شــهریار اســت

آن روز مـــرا کـــه گشـــت خامـــه

فـــــار ز ســـــواد شـــــاهنامه

9

آن نامـــه بـــه نـــام شـــاه عـــالم

در عرصـــۀ دهـــر شـــد مکـــرّم

آنگـــــاه هـــــزار دُرا مکنـــــون

ســـفتم ز بیـــان حـــال مجنـــون

3

آن نیـــز بـــه نـــام شـــاه گفـــتم

گـــوهر پـــی مـــدح شـــاه سـ ـفتم

شــعرم همــه در مــدیح شــاه اســت

شک نیست درین ،خـدا گـواه اسـت

شــعرم کــه جهــان بــه کــام دارد

ســحری اســت کــه شــعر نــام دارد

زین واسطه سِحر مـن حـالل اسـت

4

سحری است که خـالی از وبـال اسـت

5

از عرش به اهـل دل خطـابی اسـت

بشــنو کــه خطــاب مســتطابی اســت

این نامه که همچـو لـوح مـاه اسـت

بــر معجــز خامــهام گــواه اســت

 .1وبال :وخامت ،بدفرجامی.
 .9این بیت و بیت بعد به مثنوی شاهنامه و دو بیت بعد از آن به مثنوی لیلـی و مجنـون اشـاره دارد کـه در
مقدمه از آنها یاد شده است.
 .3دُرا سفتن :کالم نغز گفتن.
 .4با آنکه سِحر و جادو در اسالم حرام است ،این شعرِ سحرآمیز من حالل است.
 .5مستطاب :پاک و منزه.
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چون مَه که دهد چنـانکـه خـواهی

بـــر معجـــز مصـــطفی گـــواهی

1

شــد مســطر مــن همــای اقبــال

گســـترده بـــه روی نامـــهام بـــال

9

فرخنـــده همـــای دلســـتانیســـت

وین طرفه کـه هـم خـود اسـتخوانیسـت

3

4

لوح سـخنم کـه حـرز جـان اسـت

بــا لــوح ســپهر توأمــان اســت

لــیکن فلــک ارچــه هســت عــالی

لـــوحش ز خـــط بقاســـت خـــالی

زانجــا کــه ســپهر را کمــالیســت

هـــر روز کمـــال را زوالـــیســـت

ایــن نامــۀ مــن کــه جــاودانیســت

از حادثـــهات خـــط امـــانیســـت

5

کســری کــه بــه عــرش بُــرد ایــوان

پــای شــرفش بــه فــرق کیــوان

6

طاقش که بر آسـمان سـر افراخـت

از نــام خــودش کتابــه پرداخــت

7

در کـــــار کتابـــــه اهتمـــــامش

مــیخواســت شــود بلنــد نــامش

آخــــر فلکــــش ز پــــا درآورد

گَــــرد از وی و دود ازو بــــرآورد

زان کـــار نیافـــت هـــیچ کـــامی

در دهـــر نـــه زو نشـــان و نـــامی

مـــن کـــردهام از کمـــال امایـــد

نـــام تـــو طـــراز لـــوح جاویـــد

آراســـتهام دریـــن کهـــنطـــاق

از نـــام تـــو صـــفحههـــای آفـــاق

 .1بیت اشاره به شقالقمر دارد.
 .9مسطر :خطکش ،جای سطرها قبل از نوشتن ،خطخط ،راهراه .همای اقبال :مر سعادت (که بر سر کسی
نشیند یا سایهاش بر سر کسی افتد).
 .3طرفه :عجب ،شگفت .همای یا مر سعادت استخوان میخورد .سختیپذیر باش گر اهل سـعادتی  /کـز
استخوان گزیر نباشد همای را (صائب).
 .4حِرز :محافظت .لوح سپهر :صفحۀ آسمان .شاعر شعر خود را دعای حفظ جان و هم ارز آسمان میداند.
 .5خط امان :اماننامه ،تأمیندهنده.
 .6کسری :خسرو ،پادشاه (ساسانی) .ایوان :طاق کسری .کیوان :ستارۀ زحل.
 .7کتابه :کتیبه ،خط نگاشته بر بِنا .از بهر ذکر خلوتیان کرده محتشم /وصف تو را کتابـۀ خلـوت سـرای دل
(محتشم کاشانی) .صد ره از جای رفت کاخ و سرای /ماند جاوید آن کتابه به جای (جامی).

گوی و چوگان 41/

نام تـو کـه نقـش لـوح مِهـر اسـت

امــــروز کتابــــۀ ســــپهر اســــت

هر لوح کـه نـام شـه بـر آن اسـت

محفـــوظ ز فتنـــۀ جهـــان اســـت

1

شــعرم کــه بــه او بقــا مُالقــیســت

بــر صــفحۀ روزگــار بــاقیســت

9

 .6آیینۀ صورت و معانی
3

در دست مـن اسـت لـوح مسـطور

قــــدر و شــــرفش زرقِ منشــــور

پیرایــۀ عــرش اعظــم اســت ایــن

بــا ورد مســیح تــوأم اســت ایــن

هــــر چنــــد ســــکندر زمانــــه

شـــد زآیینـــه در جهـــان فســـانه

4

خرســند بــه صــورت زمــان بــود

فــــار ز معــــانی جهــــان بــــود

این لـوح سـخن کـز آسـمان اسـت

آیینـــۀ صـــورت جهـــان اســـت

بخـــش خـــاطر

این صورت خوش کـه گشـت ظـاهر

از عـــالم معنـــیَش خبرهاســـت

در دل ز معـــــانیَش اثرهاســـــت

با صـورت مـانیَم کـه دعـویسـت

در صــورت مــن هــزار معنــیســت

5

آسـمانیسـت

مفتــــاح خــــزاین معــــانیســــت

کِلکم به کـف آن نهـال طـوبیسـت

6

ز آیینـــۀ فـــی

این خامه کـه فـی

کو را گُل و میوه لفـظ و معنـیسـت

 .1بیت به لوح محفوظ اشاره دارد که در آسمان است و وقایع گذشته و آینـده در آن ثبـت اسـت )بـروج:
 .)99قاسمی در جای دیگر میگوید :سخن را چنان پایه کردم بلند  /کزو لوح محفوظ شد بهرهمند.
 .9مُالقی :مالقاتکننده ،روبهرو شونده .شعر من که بقا با اوست ،ماندگار خواهد بود.
 .3مسطور :نوشته (شده) .زرق :جلوه ،درخشش .قدر و شرفش به لوحی که نام او بر آن است جلوه میبخشد.
 .4میگویند آیینۀ اسکندر آمد و شد کشتیها را رصد میکرده است.
 .5من با مانی بر سرِ صورتهایی که کشیده حرف دارم .مانی نقاشی بیش نیست ،ولی کار من از نوعی دیگر است.
 .6کلکم به کف :قلم در دست من .طوبی به معنی سعادت و نیکبختی یک بـار در قـرآن (رعـد )90 :آمـده
است .تعبیر درخت از طوبی مختص شاعران فارسیزبان است.
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بـــر عـــرش ز قـــدر و پایـــۀ او

ویـــن طرفـــه ســـواد ســـایۀ او

1

نی نی قلمم کـه سـحرِ کـاریسـت

فرخنــده همــای ســایهداریســت

9

زانجــا کـــه بلنـــد پایـــۀ اوســـت

خورشــید بــه زیــر ســایۀ اوســت

خورشید مگو کـه لـوح مـانیسـت

آیینـــۀ صـــورت و معـــانیســـت

در آینـــهای چنـــین نظـــر کـــن

نظّــــارۀ عــــالمی دگــــر کــــن

ز آیینــه کــه شــد رفیــق حــالم

اســــــکندر ثــــــانیِ مقــــــالم

جمشـــید اگرچـــه یافـــت کـــامی

از بهــر طــرب بــه دســت جــامی

شک نیسـت کـه عاقبـت بـه ناکـام

نوشــید شــراب مــر

از آن جــام

مـــن از ســـخنت دهـــم شـــرابی

کـــز وی نبـــود خمـــار و تـــابی

گــر خضــر حیــات جــاودان یافــت

کــز چشــمۀ زنــدگی نشــان یافــت

او هـــم کِشـــد از زمانـــه تـــابی

وز جــــام فنــــا کِشــــد شــــرابی

صد شکر که خضرِ فکر سـاقیسـت

در جــام ســخن شــراب بــاقیســت

4

آن را که به ایـن مِـی اتصـال اسـت

تــا روز جــزا فنــا مُحــال اســت

پیداســـت کـــه یادگـــار مـــانی

نقشــیســت دریــن ســرای فــانی

نخلــی کــه کشــید بــا صــد امیــد

هرگـــز ثمـــری نـــداد چـــون بیـــد

هـر نخـل کــه نیسـت میـوه بــا وی

از ســـایۀ وی چـــه فـــرق تـــا وی

کلکــم کــه چنــین گهرنثــار اســت

سروی اسـت ولیـک میـوهدار اسـت

3

 .1سواد :سیاهی (کاغذ).
 .9سحرِ کاری :جادوی مؤثر و کارساز.
 .3سخنت :از سخن برای تو.
 .4با توجه به ابیات پیشین ،حتی خضر که آب حیات خورده نیز فانی است ،ولی صد شکر که بادۀ سخن ما
از دست ساقی فکر جاودانۀ ماست.

گوی و چوگان 49/
1

بــا نخــل کلــیم تــوأم اســت ایــن

همشــیرۀ نخــل مــریم اســت ایــن

در میوۀ او کـه جـانسرشـت اسـت

خاصـــیت میـــوۀ بهشـــت اســـت

در غایــت خــوبی و کمــال اســت

چــون فــی

بهشــت بــیزوال اســت

فرهـــــاد گرفتـــــه راه کـــــانی

گــر کَنــد بــه کــار خــویش جــانی

9

کـــامی بـــه نشـــان و کـــامرانی

نگرفـــــت ز لعلهـــــای کـــــانی

3

یعنــی کــه نیافــت لعــل شــیرین

زان شـــهد نگشـــت کـــام شـــیرین

4

هر چنـد فشـاند اشـک گـل رنـگ

نشــکفت گــل امیــدش از ســنگ

5

مـــن از نـــیِ کلـــکِ شـــکّرآمیز

در دســـت گرفتـــه تیشـــۀ تیـــز

6

برداشــــته راه کــــان شــــکافی

آرَم گهـــــری ز طبـــــع صـــــافی

از کـــان ســـخن ز بهـــر ایثـــار

ا

ر

آورده هــــــــزار دُرا شــــــــهوار

جــــانباختــــه در ره وفایــــت

خـــواهم کـــه کـــنم نثـــار پایـــت

روزی کــــه نظــــامی ســــخنور

از دُرج ســــخن فشــــاند گــــوهر

7

دریـــای معـــانی از صـــدف پـــر

پُـــر هـــر صـــدفی ز گـــوهر و در

 .1نخل کلیم :گیاهی در کوه طور که خداوند به صورت نوری در آن بر موسی کلیماهلل تجلی نمود .موسی را
از این رو کلیماهلل مینامند که به روایت از تورات و قرآن با خداوند مکالمه داشـته اسـت و از همـین رو
وا ۀ کلیمی را برابر با یهودی به کار میبرند .نخل مریم :نخلی که مریم به وقت زاییدن عیسی به سایۀ آن
پناه برد .تو آگاهی که من مشتاق نورم /تو نور نخل و من موسای طورم (صفای اصفهانی) .ز میناها فرو
آب انگور /چنان کز نخل موسی آتش طور (وحشی بافقی) .ز نخل خشک مریم ایـن رطـب بـر خـاک
میبارد /که فرزند سعادتمند با خود رزق میآرد (صائب).
 .9کان :معدن( ،در ابیات بعد) کوه.
 .3کام گرفتن از لعل :بوسیدن.
 .4کامشیرین :شیرینکام.
 .5هر چه کرد ،امیدش از کوهکنی برآورده نشد.
 6نیِ کلک :قلم نی .نِی شکرآمیز :نیشکر .من کالمی شیرین و مؤثر دارم.
 .7دُرج :جعبۀ جواهر.
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پـــ ـر گـــــوهر آرزو کنـــــارش

مـــیکـــرد بـــر اهـــل دل نثـــارش

روزی کــه مــن حــزین صــدفوار

در دل گرهــــی ز فکــــر اشــــعار

جـــان بهـــر گهـــر نثـــار کـــردم

در بحـــر ســـخن گـــذار کـــردم

چشـــمم بـــه نظـــاره از طرفهـــا

دیــــدم ز گهــــر تهــــی صــــدفها

چشــم تــر مــن سرشــکبــاران

گردیــــد چــــو ابــــر نوبهــــاران

1

زان قطره که چشـم ازو ثمـر یافـت

بــاری دگــر آن صــدف گهــر یافــت

هــر جــا صــدفی کــه بــود بــی در

گردیـــد ز اشـــک مـــن ز دُر پـــر

تـــا دیـــده نگشـــت قطـــرهبـــارم

پـــر گـــوهر و دُر نشـــد کنـــارم

9

تـــا حُقّـــۀ دل ز ســـنگ بیـــداد

نشکســــت ،جــــواهرش نیفتــــاد

3

دُر از صــــدف آشــــکار کــــردم

بــا جــان بــه رهــت نثــار کــردم

پـــروین ز مـــدار چـــرخ افـــالک

روزی کــه فتــد چــو الــه بــر خــاک

ایــن عقــد گهــر کــه شــاهوار اســت

افتـــاده بـــه راه شـــهریار اســـت

نِعمالبَـدل اسـت و جـای آن اسـت

کــز روی شــرف بــر آســمان اســت

4

خســرو کــه زمانــه چــاکرش بــود

اقلـــیم ســـخن مســـخرش بـــود

بـا خضــر و مســیح بـر لــبش جــام

دَم بــر دَم و کــام داشــت بــر کــام

5

کلکش کـه علـم بـه شـاعری بـود

در شـــیوۀ ســـحر ســـامری بـــود

6

از خامــه کــه نقــش مــانوی داشــت

در دســت عصــای موســوی داشــت

 .1سرشکباران :گریان.
 .9تا نگریستم.
 .3حُقّه :جعبۀ جواهر .تا دلم نشکست ،گوهر درونش آشکار نشد.
 .4نِعم البَدل :بهترین جانشین .هر که جان داد و هوای او سِتاد /نزد ابدال آن بُود نعم البدل (شاه نعمتاهلل ولی).
 .5دَم :نفس .کام :دهان .هممَشرب خضر و همنفس مسیح.
 .6عَلَم :شهرۀ خاص و عام .سامری :مردی از بنی اسرائیل که آن قوم را با فریب به پرستش گوسالهای وادار کرد.

گوی و چوگان 30/

روزی کــه قــدم دریــن چمــن زد

پـــا بـــر ســـر ســـبزه و ســـمن زد

گلـــزار ســـخن تهـــی ز بلبـــل

پـ ـر بـــود چمـــن ز اللـــه و گـــل

گلهــا همــه چیــد و رفــت دلشــاد

زو روضـــۀ قـــدس گشـــت آبـــاد

در بــا ســخن کــه بــود بــیگــل

مــن نالــهکنــان بــه ســان بلبــل

در پــای دلــم شکســته صــد خــار

چــون غنچــه دلــم ز غص ـه خونبــار

اشــکم بــه زمــین چــو نقــشبــاران

چــون بــر

گلــی بــه چشــم یــاران

هــر خــون دلــم کــه چشــم نمنــاک

افشـــاند ،دمیـــد اللـــه از خـــاک

خنــــدان ز نشــــان غنچــــۀ دل

آخــر گُــل مــن شــکفت از گِــل

تــا ایــن دل مــن ز جــور گــردون

چون غنچه نگشـت تـهبـهتـه خـون

9

از خـــار قلـــم کـــه رنـــج دیـــدم

یـــک گـــل بـــه مـــراد دل نچیـــدم

کـــردم چـــو نســـیم در هوایـــت

گـــل را چـــو دِرم نثـــار پایـــت

وقتــی کــه ســتارههــای افــالک

ریزد همـه چـون شـکوفه بـر خـاک

این گل که به دست دوسـتان اسـت

نورُســـته ز بوســـتان جـــان اســـت

نِعـــمالبَـــدلش ز گلشـــن خـــاک

شـــاید کـــه فرشـــتههـــای افـــالک

بــر عــرش برنــد دســت بــر دســت

بلبــل صــفت از هــوای گــل مســت

در تازهگلـم کـه بـوی جـان اسـت

فیضــش همــه عمــر جــاودان اســت

لـــوح ســـخنم بنفشـــهزاریســـت

آراســـته بـــاغی و بهـــاریســـت

از گلشــن روضــهاش نشــانیســت

یعنــی کــه بهــار بــیخزانــیســت

 .1پ :هر خون جگر.
 .9تهبهته :سراسر ،سرشار.
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جــامی کــه حریــف انجمــن بــود

سرمســـت ز بـــادۀ ســـخن بـــود

1

روزی کـــه ز دُور حســـبکـــامی

در بـــزم ســـخن نهـــاد گـــامی

9

جـــام ســـخن از مـــی معـــانی

پُــر بــود بــه صــورتی کــه دانــی

صـــافی دل و مســـت و الابـــالی

آن جـــام ز بـــاده کـــرد خـــالی

نظمــش کــه روان و دلســتان اســت

آب خِضِــری کــه هســت آن اســت

نخـــل قلمـــش بـــه جانفشـــانی

پـــــرورده بـــــه آب زنـــــدگانی

نخلیسـت کـه بـار او کمـال اسـت

وز عـــین کمـــال بـــیزوال اســـت

روزی کــه مــن خــراب رنجــور

گشـــتم ز خیـــال بـــاده مخمـــور

خـــالی قـــدح از مـــی طربنـــاک

ماننــــدۀ شیشــــههــــای افــــالک

در جـــام تهـــی نظـــر گشـــادم

وز خــــون دلــــش شــــراب دادم

از خـــون جگــــر مــــرا پیالــــه

پــر شــد چــو پیالــههــای اللــه

تــا خــون دلــم نریخــت در جــام

صــــاف طــــربم نــــداد ایــــام

3

دل شد چـو صُـراحیم پـر از خـون

کامـــد بـــه نظـــر شـــراب گلگـــون

این بـادۀ مـن کـه بـیخمـار اسـت

شایســـتۀ بـــزم شـــهریار اســـت

بخـــش ســـاقی

مـــن مـــیدهمـــت شـــراب بـــاقی

روزی کـــه ز جـــور چـــرخ دواار

پیمانـــۀ مـــن شـــود نگونســـار

4

ایــن بــاده کــه آب زنــدگانیســت

ســـرمایۀ عمـــر جـــاودانیســـت

از ســـاغر فـــی

 .1پ :ز باد سخن .عبدالرحمان جامی از شاعران مورد عالقۀ سرایندۀ این مثنوی بوده است.
 .9پ :جُست کامی.
 .3تا خون دل نخوردم ،به کام دل نرسیدم.
 .4پ :که ز دُور.
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1

شـــاید کـــه برنـــد قدســـیانش

ماننــــد شــــفق بــــر آســــمانش

تـــا خضرصـــفت بـــه کـــامرانی

یابنـــــد حیـــــات جـــــاودانی

چــون هــاتفی از کمــال دعــوی

آورد گــــذر بــــه کــــان معنــــی

9

هــر لعــل و گهــر کــه بــود کــان را

آراســــته کــــرد از آن جهــــان را

3

کلکــش کــه زبــان او فصــیح اســت

هم خضر ره است و هم مسیح اسـت

شــیرینســخنی خجســتهفــالیســت

از گلشــن جــان و دل نهــالیســت

نــوک قلمــش بــه خــوشزبــانی

بخشـــد چـــو مســـیح زنـــدگانی

در کف قلمش کـه هسـت بـیجـان

بحر و صدف اسـت و شـاخ مرجـان

5

لــوحش کــه صــحیفۀ کمــال اســت

مِهــری اســت ولیــک بــیزوال اســت

شعریست به سِـحر گشـته دمسـاز

سِــحریســت ولــی شــبیه اعجــاز

از فرش بـه عرشـیان خطـابیسـت

یعنــی کــه دعــای مســتجابیســت

گــــر صــــورت آب زنــــدگانی

در نامـــه کشـــد چنـــانکـــه دانـــی

کلکــش خِضِــر و مســیحکــردار

جــان یابــد و جــان دهــد بــه گفتــار

آن نامـــه ز کلـــک وی شـــرفیاب

چــون بــر

گلــش ز جــا بَ ـرد آب

6

اوراق کتـــــــاب او سراســـــــر

چــون مُصــحف گــل گرفتــه در زر

7

 .1م :شاید که قدسیانش.
 .9هاتفی از شاعران مورد عالقۀ سرایندۀ این مثنوی بوده است.
 .3پ :آراسته کرد آن دکان را.
 .4بیان شیوایش هم جاودانی و هم جانبخش است.
 .5پ :و کان و مرجان .مرجان :جانور بیمهرۀ دریایی (سنگوارۀ سخت و سرخ در بیرون از آب).
 .6پ :این نامه.
 .7مُصحف گل :دفتر یا مجموعۀ گل .زر به پرچمهای میان گل اشاره دارد.
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1

طومارصــــفت بــــه گــــردن دل

کردنـــد ز هـــر طـــرف حمایـــل

آن کــوه تهــی ز لعــل گــلرنــگ

من مانـده ز غـم چـو غنچـه دلتنـگ

عمـــری بـــه هـــزار آه و نالـــه

بــر ســنگ زدم ســری چــو اللــه

آن کـــوه ز ســـوز مـــن مشـ ـواش

چـــون لعـــلِ درو فتـــاده آتـــش

آه دل مــــن ز بــــس شــــراره

پـــر ســـاخته کـــان ز لعـــل پـــاره

9

از لعــــل شــــکفته غنچــــۀ دل

شــد کــام دلــم ز لعــل حاصــل

3

تــا لعــلصــفت دلــم نشــد خــون

وز چشـــم تـــرم نرفـــت بیـــرون

لعلـــی کـــه شـــود طـــراز افســـر

از کـــان دلـــم بـــرون زده ســـر

4

این لعـل کـه زیـب روزگـار اسـت

آویـــزۀ گـــوش شـــهریار اســـت

غــم نیســت اگــر ســهیل افــالک

افتــد چــو عقیــق نــاب بــر خــاک

کین لعل کـه بهـر تـاج شـاه اسـت

از فخــر ســرش بــر اوج مــاه اســت

5

خورشــید زمانــهاش طفیلــیســت

طــالع شــده زآســمان ســهیلیســت

در جســـتن لعـــل مـــن همیشـــه

فرهـــادم و خامـــهام چـــو تیشـــه

از مســطر مــن کــه دلپــذیر اســت

6

این طرفه سـواد را کـه حـالیسـت

 .1حمایل :آنچه به گردن و شانه و پهلو آویزند.
 .9پ :پُر ساخته گل.
 .3پ :صد کام دلم.
 .4پ :برون نزد سر.
 .5پ :که زیب گوش شاه است ،از ارج سرش.
 .6فُرجه :شیار یا گودی بین سطرها.
 .7سواد( :در اینجا) سیاهی.

هر فُرجه به شکل جوی شـیر اسـت
بــر صــفحۀ روی ده ـر خــالیســت

7

گوی و چوگان 31/

از وی دل بســته را گشــادیســت

وز دفتـــر آســـمان ســـوادیســـت

1

مســطر کــه ازوســت مــر دل رام

هســت از پــی صــید معنــیام دام

9

 .7شد طوطی طبع من شکربار
این نامـه کـه حـرز جـانفزاییسـت

از دســت فرشــتگان دعــاییســت

ایــن خامــۀ مــن کــه دلنــواز اســت

در سِــــحر زبــــان او دراز اســــت

مــو بــر ســر خامــهام ز هــر ســوی

کــز غایــت سِــحر زد گــره مــوی

عمـــری درِ نظـــم بســـته بـــودم

سررشــــته از آن گسســــته بــــودم

کــز شــغل ســخن کــه برگزیــدم

صــد طعنــه ز نیــک و بــد شــنیدم

3

آب رخ مــــن ز شــــعر یکســــر

بـــا خـــاک ســـیاه شـــد برابـــر

4

از بخـــت نبـــود ایـــن امیـــدم

کـــز شـــاه جهـــان رســـد نویـــدم

فرمــان چــو دهــد بــه فکــر اشــعار

خضــر ره مــن شــود در آن کــار

5

از شـــاه چـــو یـــافتم اشـــارت

نــی نــی غلطــم کــه صــد بشــارت

گردیــــد ســــتاره یــــاور مــــن

اقبـــــال درآمـــــد از در مـــــن

گردیــــد خجســــته روزگــــارم

رو کـــرد پـــس از خـــزان بهـــارم

 .1سواد( :در اینجا) نوشته ،رونوشت.
 .9وا ۀ مسطر در هفت بیت از این منظومه ،غالباً به معنی خط کشی یا جای سطرها قبل از نوشتن ،آمـده و
در دو مورد از آن ،این خطون به رشتههای دام و میله های قفس تشبیه شده که حرف دل شاعر را به بند
کشیدهاند تا به معنی آن دست یابند.
 .3پ :از شغل.
 .4پ :آب رخم از سواد یکسر .تمام آبرویم در شعر رفت ،روسیاه شدم!
 .5پ :فرمان دهدم به.
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1

شــد طــوطی طبــع مــن شــکربار

از نـــوک قلـــم گشـــاده منقـــار

کـــز قصـــۀ گـــویبـــازی شـــاه

گویــد ســخنی بــه وجــه دلخــواه

از لعـــل بتـــان کنـــد حکایـــت

طـــوطی کنـــد از شـــکر روایـــت

از بحــر ســخن چنــانکــه دانــی

خـــواهم کـــه کـــنم گهرفشـــانی

یک گل چو سخن درین چمـن نیسـت

این است سخن ،درین سـخن نیسـت

لــــیکن ســــخن بتــــان دلبــــر

از هر سـخنی کـه هسـت خـوش تـر

آن به کـه کـنم حکایـت از دوسـت

زیــرا کــه غــرض حکایــت اوســت

آرم چــــو فســــانه در میانــــه

گـــــویم ســـــخنان عاشـــــقانه

چوگـــانی خامـــه را کـــنم تیـــز

گـــویم ســـخنان عشـــرتانگیـــز

9

از زلــف بتــان شــوم ســخنســاز

یــک مــوی نگیــرم از ســخن بــاز

از دولـــت شـــاهِ هفـــتکشـــور

اقلــــیم ســــخن کــــنم مســ ـخّر

3

از نـــوک قلـــم بـــه موشـــکافی

گـــویم ســـخنی ز طبـــع صـــافی

همچــون صــدف فلــک سراســر

عـــالم همـــه پُـــر کـــنم ز گـــوهر

این نقـد کـه بهـر شـه نثـاریسـت

در دســـت زمانـــه یادگـــاریســـت

ز اقبــالِ شــه جهــانپســند اســت

زان اســت کــه قــدر او بلنــد اســت

4

عِقـــد گهـــرم کـــه آبـــدار اســـت

از دولـــت مـــدح شـــهریار اســـت

زیــب ســخنم ز وصــف شــاه اســت

5

 .1پ :گشاد.
 .9چوگانی :اسب .قلم را آمادۀ نوشتن کنم.
 .3پ :از دولت هفت شاهِ کشور.
 .4جهانپسند :محبوب عالم.
 .5پ :ز مدح شاه.

پــای شــرفش بــر اوج مــاه اســت

گوی و چوگان 31/

اوصــاف شــهم کــه بــر زبــان اســت

حــرز دل و جــان مــن همــان اســت

ایــن نســخه کــه نامــۀ وفــاییســت

بهــر تــو ز «قاســمی» دعــاییســت

1

چشـــم از مـــژهام کشـــید خامـــه

ســـرخی و ســـیاهیســـت و نامـــه

یعنـــی کـــه همیشـــه در دعایـــت

نقـــــد دل و دیـــــدهام فـــــدایت

از لطــــف خــــدای دارم امیــــد

کــاین تــازه نهــال بــا جاویــد

9

باشـــد شـــرف قبـــول شـــاهش

تــا پایــه رســد بــر اوج مــاهش

وِردم همــه مــدح شــاه دیــن بــس

از طــرز ســخن مــرا همــین بــس

 .8در وصف بهار عالمآرای
روزی کـــه بهـــار عـــالمافـــروز

آراســـت جهـــان ز بـــاد نـــوروز

از غلغــــل رعــــد زد بــــه وادی

ســـلطان بهـــار کـــوس شـــادی

از اللــه کــه طــرف بــا پرداخــت

ســـلطان چمـــن عَلـــم برافراخـــت

در گــل نگــران بــه نالــه بلبــل

پیچیــده بــه دســت و دامــن گــل

3

گل از مِی نـاز مسـت و بـیهـوش

از شـــبنم تـــازه پنبـــه در گـــوش

4

نــرگس قــدحی بــه اللــه مــیداد

مســـتان مســـتان پیالـــه مـــیداد

5

هـــر ســـوی چنـــارِ ســـرفرازی

دل داده بـــه عشـــق ســـرو نـــازی

 .1پ :که عالم وفایی.
 .9پ :بس تازه.
 .3م :دست دامن.
 .4پ :مِی تازه مست ،در شبنم .مِی ناز :کنایه از شبنم .پنبۀ شبنم به گوش غنچه دا الله شد /بـیش ازیـن
نتوان شنیدن ماجرای عندلیب (بیدل دهلوی).
 .5بخش زرد میانی نرگس به قدح تشبیه شده است (گرامی .)378 :1380
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مــیدیــد کــه ســرو نــاز مــیکــرد

دســتی بــه هــوس دراز مــیکــرد

1

نیلــــوفر تــــازه ز آب ســــر زد

یوســف ســر از آب نیــل بــر زد

9

گســـترده ز آب فـــرش ســـنجاب

بیــدار نســیم و غنچــه در خــواب

3

در خــواب کــه دل ز غــم گشــادش

مــیکــرد بــه گــل نســیم بــازش

4

از اللــــه دِمــــا شــــد معطــ ـر

کـان آتــش و مِجمـر اســت و عنبــر

5

از بـــــاد شـــــکوفۀ بهـــــاران

افتـــاده بـــه روی نقـــش بـــاران

6

یعنــی کــه گرفتــه ســاحت بــا

از لطـــــف نســـــیم پنبـــــۀ دا

7

از الـــه کـــه روی آب شـــد پُـــر

شـــد رشـــتۀ مـــوج رشـــتۀ دُر

شمشـــــاد ز روی ســـــرفرازی

بــا بــاد صــبا بــه دســتبــازی

از طـــرّه گـــره گشـــاد مـــیداد

سررشــته بــه دســت بــاد مــیداد

از مــو قلمــی بــه کــف صــنوبر

اندیشـــۀ خـــطّ یـــار در ســــر

8

از صـــورت ســـرخ بیـــد بســـتان

شــد چشــمه چــو بحــر پُــر ز مرجــان

0

 .1بر پنجهایشکل چنار دستی است که به سوی سرو دراز شده است.
 .9بر اساس هفت اورنگ جامی ،یوسف را ابتدا به خاک سپردند و بعد در تابوت سنگی به نیل انداختند .در
قاموس کتاب مقدس ماجرای انتقال جسد از کنعان به حبرون آمده ،ولی از نیل ذکری نشده است (لغتنامۀ
دهخدا).
 .3پ :غنچه در آب.
 .4بازشدن گل با وزش باد یک پندار شاعرانه است.
 .5پ :از الله و با  ،آتشِ مجمر .دِما  :مغز .مجمر :آتشدان .الله به آتشدان ،سـرخی آن بـه آتـش ،و دا
سیاه آن به عنبر تشبیه شده است.
 .6پ :از باده.
 .7شاخ از شکوفه پنبه سرانجام میکُند /از بهر دا الله که در خون نشسته است (صائب).
 .8مضمون «قلمِ مو بر کف یا به دست صنوبر» را در شعر قدیم فارسی نیافتیم.
 .0پ :شد چشمۀ بحر.

گوی و چوگان 39/
1

در دل کــه شکســته داشــت خــاری

مـــیکـــرد رقـــم خـــط غبـــاری

در آب نمـــــوده ســـــبزۀ تـــــر

آیینـــــه و طـــــوطیاش برابـــــر

آهــو نظــری بــه اللــه مــیداشــت

از خــون جگــر پیالــه مــیداشــت

9

مســت از مــی نــاز کبــک کهســار

چــون غنچــۀ اللــه ســرخ منقــار

بـــا اللـــه مگـــر بـــه کـــامرانی

خــورده اســت شــراب ارغــوانی

3

ابــر آمــده مســت ســوی بســتان

بگشـــاده درِ کَـــرَم چـــو مســـتان

در دامــن گــل بــه رســم ایثــار

مـــیریخـــت هـــزار دُرا شـــهوار

نــرگس ز نســیم بــا و بســتان

افتــاده بــه هــر طــرف چــو مســتان

4

هــر ســرو ندیــده پــیچ و تــابی

همچـــون الفـــی بـــه طـــرف آبـــی

ماننـــد الـــف خجســـته ســـروی

بــر ســر چــو عالمــتش تــذروی

در دســـت چنـــار بهـــر بـــازی

صـــد گـــوی ز روی ســـرفرازی

5

ســنبل کــه غــمِ شــکایتی داشــت

از زلــف بتــان حکــایتی داشــت

6

حرفـــی کـــه بنفشـــه زو شـــنیدی

چون حلقه به گـوشِ جـان کشـیدی

7

 .1پ :خط نگاری .شکسته :ایهام به نوعی خط .خط غبار :نوعی خط ریز.
 .9پیالۀ خون جگر به جام سرخ الله و کیسۀ مُشک در زیر شکم آهو اشاره دارد .باور داشـتند کـه عطـر و رنـگ
نافه بر اثر چریدن آهو از اللۀ داغدار است .زند بر نافۀ آهو سیاهی غنچۀ الله /دهد خاک چمـن بـر بـاد بـوی
عنبر سارا (سیدای نسفی) .تا چهها با خون گرم اللۀ حمرا کند /خاربُن را نافۀ چین میکند آهوی تو (صائب).
 .3البد کبک با الله شراب ارغوانی نوشیده که منقارش به رنگ الله شده است! کبکان وَشَقپوش ز بس الله
که خوردند /منقار همه گشت عقیقی به کمر بر (امیرمعزّی) .الله به صحرا شکفته چون قدح مِـی /کبـک
چو مطرب نهاده دست به فریاد (قطران تبریزی).
 .4پ :با بستان.
 .5دست چنار به بر پنجهای آن اشاره دارد.
 .6پ :که ز غم.
 .7گلبر پایینی بنفشه دارای زائدهای به نام مهمیز یا در واقع کیسۀ حاوی شهد گل است که امتداد مییابد
و از پشت گل خارج میشود .دو زائدۀ کوچک از دو پرچم پایینی نیز در پشـت گـل بـه مهمیـز متصـل

 /11آینۀ میراث :ضمیمۀ 43

سیل از سـر کـوه مسـت و غلطـان

در جوش و خروش همچـو مسـتان

1

بـــی ســـبزه و خـــط یـــار دلبـــر

دســتی کــه بنفشــه داشــت بــر ســر

9

بــر یــاد خطــش بــه ســبزه مایــل

مــی کــرد بــه گــردنش حمایــل

3

نسـرین ز نسـیم در چـ و راسـت

چون طفل همی فتـاد و مـیخاسـت

4

از صــــورت رشــــتۀ صــــنوبر

شــد صــفحۀ آب همچــو مســطر

5

نــی نــی غلطــم کــه همچــو قــانون

دمســـاز بـــه عنـــدلیب محـــزون

6

از نالــــــــۀ زارِ بلبــــــــل زار

گــل گشــت ز خــواب نــاز بیــدار

وز صـــوت حـــزین و نغمـــۀ آب

شد نـرگس شـوخچشـم در خـواب

میــدان چمــن ز غنچــه پرگــوی

7

از الــه کــه کــوه را نشــانیســت

چوگان شده شـاخ گـل بـه هـر سـوی

پُــر انجــم ثابــت آســمانیســت

8

میشود و روی هم به این کیسۀ شهد شکل حلقه یا زبانی میدهد که از قفای گل درآمده باشـد (گرامـی
 .)37 :1380پیش لب تو حلقه به گوشم بنفشهوار /لبها بنفشه رنگ ز تبهای بیقـرار (خاقـانی) .در بـا
بنفشه را شرف زان افزود /کو حلقه به گوش زلف تو خواهد بود (خاقانی).
 .1پ :همچون.
 .9پ :بی سبزۀ خط.
 .3دمبر بنفشه نرم و خمیده است و گُل حالت خمیده و سر به زیر دارد (گرامی  .)30 :1380ز بـس کـه
فی عطا ریخت بر چمن باران /ز بار منّت او گردن بنفشه خمید (جامی) .به یاد خط سبز محبـوب ،بـه
سبزۀ چمن مِیل میکرد.
 .4م و پ :میخواست.
 .5پ :همچون .مسطر :خط کش ،جای سطرها قبل از نوشتن ،خطخط ،راهراه .تصویر شاخههای صـنوبرها
در آب مانند مسطر بود.
 .6پ :همچون .قانون :از آالت موسیقی .شاخههای صنوبرها مانند سیمهای قانون همنوا با بلبالن بود.
 .7در گذشته ،انتهای چوب چوگان مانند قاشق فرورفتگی داشته و گاهی گوی در آن قرار میگرفته اسـت.
غنچه و شاخ گُل به گوی و چوگان تشبیه شده است.
 .8م :وز اله کوه .نشانی و آسمانی هر دو با یای وحدت خوانده میشوند.

گوی و چوگان 10/
1

چون خـال و جمـال هـر دلافـروز

هــر اللــه بــه صــورت شــب و روز

یعنـــی شـــب و روز اگـــر تـــوانی

بــــی بــــادۀ لعــــل نگــــذرانی

کــاین روز حیــاتِ محنــتانجــام

تــا چشــم بــه هــم زنــی شــود شــام

خوبــان بــه چمــن قــدم نهــاده

نـــرگس بـــه نظـــاره ایســـتاده

9

مســت از مــی عشــق و الابــالی

کــرد از مــژه چشــم خــویش خــالی

3

یعنــی کــه بــه دی ـده جــای خوبــان

خــاری نخلــد بــه پــای خوبــان

 .9در طعنۀ آسمان زمین را
چون دید فلـک کـه عرصـۀ خـاک

شـــد غیـــرت ســـبزهزار افـــالک

از مــاه نــو و شــفق بــه صــد ســوز

بگشــــاد زبــــان آتــــشافــــروز

کــاطراف تــو گشــته روشــن از مــن

صـــحرای زمانـــه گلشـــن از مـــن

ز انجــم کــه مراســت گــرم بــازار

بـــاغیســـت درو شـــکوفه بســـیار

هــر روز مــرا ز نــو بهــاریســت

آراســـته طـــرف ســـبزهزاریســـت

در تــازهبهــار مــن خــزان نیســت

گلـــزار مـــرا غمـــی از آن نیســـت

پراللـــه فضـــای گلشـــنم بـــین

یعنــی کــه شــفق بــه دامــنم بــین

صــحنم کــه بهشــت دلپــذیر اســت

از صــبح نمــوده جــوی شــیر اســت

 .1پ :خال جمال ،به صورتی .جام الله و دا آن به ترتیب به جمال و خال یار و نیز به روز و شب تشـبیه
شده است (گرامی .)338-337 :1380
 .9پ :قدم نهادند.
 .3پ / :خویش حالی .در پیکر با شکل نرگس /چشمی است که ریخته است مژگـان (خاقـانی) .نسـبت
چشمت به نرگس کرد نتوانم چنان /کز برای چشم نرگس ساختن نتوان مژه (سیف فرغـانی بـه نقـل از:
گرامی .)374 :1380

 /11آینۀ میراث :ضمیمۀ 43

عـــام دارم

فخـــــر و شـــــرفی تمـــــام دارم

از مِهـــر کـــه فـــی

مــــن ســــرمۀ چشــــم آفتــــابم

محـــــراب دعـــــای مســـــتجابم

فــردوس بــه زیــر عــرش واالســت

کـــار مـــن از آن گرفتـــه باالســـت

معـــراج محمـــد آســـمان اســـت

ما را شرفی کـه هسـت از آن اسـت

1

از مِهـــر چنـــین کـــه ســـایه دارم

تــــاج ســــر اهــــل روزگــــارم

تــو پســتی و بــر تــو ســرفرازم

از رفعـــت خـــود چـــرا ننـــازم

بــا ایــن همــه رفعتــی کــه دارم

بنگـــر کـــه تواضـــع اســـت کـــارم

بــا پســتی خــود تکبــرت چیســت؟

بــر ســبزۀ مــن تفــاخرت چیســت؟

 .11در طعن زمین به چرخ افالک
9

چون کـرد زمـین حکـایتش گـوش

زد از مــی کینــه ســینهاش جــوش

کاین رنگ شفق که زیـورت جُسـت

گــر موجــب ســرخرویــی توســت

از آل علــیســت وجــد و حــالم

زان روی کـــه مـــن مقـــام آلـــم

گــر هســت تــو را دوازده بــرج

پُرگــــــــــوهر و در دوازده درج

3

فخـــرم بـــه دوازده امـــام اســـت

زیــن واســطه کــار مــن تمــام اســت

نیلــوفر مــن چــو چــرخ میناســت

کــز قطــره بــرو ســتاره پیداســت

4

هـــر گلـــبن زردم آفتـــابیســـت

زو در دل آفتــــاب تــــابیســــت

 .1پ :که هست آن است.
 .9دلش از کینه چون می در خم جوشید.
 .3بُرج :هر یک از صور دوازدهگانۀ فلکی.
 .4مراد نیلوفر آبی است که کبود پهنۀ آن به رنگ آسمان است.

گوی و چوگان 14/
1

مِهــر تــو کــه مایــۀ کمــال اســت

گــاهیش وبــال و گــه زوال اســت

بــا قامــت خــم بــه فکــر کینــی

پیوســـته بـــه کینـــه در کمینـــی

چون سـرمه بـه چشـم اگـر نمـایی

خاکســـــتر آتـــــش بالیـــــی

9

روز از تــو و شــام مــاتم از توســت

آن گر ز تو بـود ایـن هـم از توسـت

پوشـــیده چنـــین لبـــاس مـــاتم

حاشــا کــه شــود دل از تــو خــرم

امــروز کــه قامتــت کمــان اســت

تو پیـری و بخـت مـن جـوان اسـت

یعنـــی کـــه شهنشـــه جوانبخـــت

زیـــوردهِ تـــاج و زینـــت تخـــت

ســــلطان فلــــک غــــالم دارد

در ســــاحت مــــن مقــــام دارد

بـــا آن ســـه بـــرادر خردمنـــد

در خــدمت او بــه جــان کمــر بنــد

3

زیشــان دل خلــق شــاد و خــرم

هـــر چـــار چهـــار رکـــن عـــالم

 .11در مدح و ثنای شاه «تهماسب»
ســـرخیل ســـپاه دیـــنپناهـــان

فرمانـــــده خیـــــل پادشـــــاهان

اســــکندر دُور و مــــرد میــــدان

نوبــــاوۀ بــــا شــــاه مــــردان

4

شــاهی کــه ســپهر شــد غالمــش

«تهماســـب» ز دُور چـــرخ نـــامش

 .1پ :گاهیش زوال و گه وبال است .وبال :یکی از صور منحوس فلکـی (مقابـل نقطـۀ شـرف) ،عـذاب و
سختی .زوال :میل خورشید از میانۀ آسمان بهسوی مغرب ،نیستی و نابودی.
 .9پ :چون سرمۀ چشم .مثل سرمه که چشم را فریبنده میکند ،تو نیز چون خاکستر ،شرارت و فتنۀ خـود
را پوشاندهای یا آتش زیر خاکستر هستی.
 .3موضوه این بخش زمین است و مراد از سه برادر ،آب و باد و آتش است که با آن ،یعنی خـاک ،ارکـان
اربعه یا چهار رکن عالم را میسازند و در بیت بعد به آن اشاره شده است.
 .4پ :شامردان.
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1

شاهنشــــه خســــروان عــــالم

اقلـــیم جهـــان بـــر او مســـلّم

شـــد پایـــۀ تخـــت آســـمانش

حاجتگـــ ـهِ خلـــــق آســـــتانش

ذاتش کـه ز مردمـی سرشـته اسـت

زیرآمــده ز آســمان فرشــته اســت

او مایــــل طــــوف کعبــــۀ دل

دلهــا همــه ســوی اوســت مایــل

دیــن در کنــف حمایــت اوســت

ویـــن از اثـــر والیـــت اوســـت

هــر کــار کــه کــرد شــاه دینــدار

از شــاه والیــت آمــد ایــن کــار

9

تیغی کـه بـه دسـت شـاه واالسـت

از پنجــۀ شــیر حــق تعــالیســت

نقشــی کــه بــه تیــر اوســت محکــم

خطی است کـه مُلـک اوسـت عـالم

3

در جوشـــن ســـیم بـــیحجـــابی

از ابــــــر نمــــــوده آفتــــــابی

4

زو چشــم زره کــه کامیــاب اســت

چــون چشــمه و عکــس آفتــاب اســت

صـــفهای ســـپاه او در اطــــراف

سـدای اســت کشــیده قــاف تــا قــاف

چتر از سر او کـه بهـرهیـاب اسـت

مدای است کـه آن بـر آفتـاب اسـت

جم را که بـه جـامش اتصـالیسـت

از بهــر ســگ درش ســفالیســت

6

تـــیغش کـــه عدوشـــکار گشـــته

آبــی اســت کــه از ســرش گذشــته

5

 .1پ :جهان بوَد مسلّم.
 .9پ :آمد آن کار.
 .3پ :ز تیر .خط :حُکم ،فرمان .به حکم شمشیرش فرمانروای عالم است.
 .4پ :نمود آفتابی .جوشنِ سیم :زره نقرهای ،جامۀ رزم که حلقه های آن از نقره باشـد .جوشـن نقـره بـه
آسمان ابری و رخسار شاه به قرص آفتاب تشبیه شده که از پُشت ابر برآمده است.
 .5پ :زو چشم سیه .چشم زره :حلقههای زره .این بیت در دنبال بیت قبل دربارۀ شـاه اسـت .حلقـۀ زره بـه چشـم
اشاره دارد و تأللؤ حلقهها به تابش رخسار! خواه روز و خواه شب از بهر پاس دولتت  /دیـدۀ اقبـال چـون چشـم
زره بیدار باد (کلیم کاشانی) .چنان راست شد بر تنِ کینهجوی  /که مژگان چشم زره گشت موی (واعظ قزوینی).
 .6جام جم حتی برای سگ درگاهش سفالی بیش نیست.

گوی و چوگان 11/

پیکـــان خـــدنگ آن شـــه دیـــن

بگشـــاده گـــره ز عِقـــد پـــروین

1

گــر شــیر فلــک چنــانکــه دانــی

نایـــد بـــه درش بـــه پاســـبانی

9

چــون گــاو زم ـین ز چــرخ افــالک

او را کِشـــد از ســـتیزه در خـــاک

بــر جــای وی آنچنــانکــه دانــد

آنگـــه ســـگ خـــویش را نشـــاند

گــر پیــر فلــک بــه دُور او شــاد

از بخـــت جـــوان وی کنـــد یـــاد

تــــا روز ابــــد بــــه کــــامرانی

بـــا قامـــت خـــم کنـــد جـــوانی

[دارای جهــــان و شــــاه عــــالم

چـــون کعبـــه درش پنـــاه عـــالم]

بــی فتنــه شــد آنچنــان زمــانش

کاســــود ز تــــابِ زه کمــــانش

3

یعنـــی کـــه کمـــان ابـــروی یـــار

کــش هســت ز فتنــه گــرم بــازار

از فتنه که مُلک جـان گرفتـه اسـت

بــی منّــت زه جهــان گرفتــه اســت

4

حاجــت ز جهانیــان عنــان تــاب

ارزان شـــده جنســـهای نایـــاب

5

هــر ســیمبری بــه عشــوه مایــل

مـــیداد کرشـــمهای بـــه صـــد دل

بر چرخ که هاله است و مـاه اسـت

ایــن خــاتم و آن نگــین شــاه اســت

6

بـــر مســـند ســـروری ســـلیمان

اقلـــیم جهـــان بـــه زیـــر فرمـــان

لیــک از همــه دیــو و دَد بــری بــود

خیــل و حَشــمش همــه پــری بــود

یـــــک روز ز روی ســـ ـرفرازی

برخاســت بــه عــزم گــویبــازی

 .1عِقد پروین :مجموعۀ ستارگان پروین به شکل گردنبند.
 .9پ :ناید چو سگش به پاسبانی.
 .3در عهد او چنان آرامشی بود که حتی کمان از کشیدن زه در آسایش بود ،یا خم برنمیداشت.
 .4پ :جان گرفته ،زه کمان گرفته .کمان فتنهگر ابروی یار ،بدون زه ،دل اهل عالمی را تسخیر کرده است.
 .5پ :حاجت ز جهانیان جهانتاب .عنانتاب (صفت فاعلی) :رویگردان .نیاز از مردمان روی گردان بود.
 .6هالۀ دُور ماه به انگشتر دُور نگین تشبیه شده است.
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1

بــر پشــت ســمند شــد خرامــان

شــــد دیــــو مســــخر ســــلیمان

دیـــوی نـــه کـــه آفتـــی بالیـــی

آتـــــشروشـــــی و بادپـــــایی

سنگی کـه بـه آن سُـمش رسـیدی

چــون مــر بــر آســمان پریــدی

بگذشـــته روان بـــه کـــوه و وادی

چــون عمــر کــه بگــذرد بــه شــادی

9

پرگـــار قـــدم اگـــر گشـــودی

صـــد دایـــره بـــر زمـــین نمـــودی

چــــو پرتــــو آفتــــاب تابــــان

بـــر آب اگـــر شـــدی شـــتابان

3

از صــــورت نعــــل او دوایــــر

هرگـــز نشـــدی بـــر آب ظـــاهر

4

زانســان کــه ز نقشــهای بــاران

بــــر آب روان بــــه نوبهــــاران

5

از رخــش خیــال پــیش مــیرفــت

وز ســایۀ خــویش پــیش مــیرفــت

چــون بــاد بــه بحــر اگــر گذشــتی

پـــایش ز شـــتاب تـــر نگشـــتی

6

چون بـرق کـه رفتـه گـاه و بیگـاه

کــــس ســــایۀ او ندیــــده در راه

بــر گــوی زمــین اگــر زنــد پــای

چــون مــاه بــر آســمان کُنــد جــای

از نعــل سُــمش شــراره مــیریخــت

از مــاه بســی ســتاره مــیریخــت

7

از بــــرق شــــرار او کمــــاهی

مــیســوخت ز مــاه تــا بــه مــاهی

در زیـــر عـــرق ز بـــس روانـــی

سرچشـــــــمۀ آب زنـــــــدگانی

 .1اسب به زیر او چون دیو به فرمان سلیمان بود.
 .9پ :بگذشت روان ز کوه و وادی.
 .3پ :چون.
 .4پ :بر صورت .آن قدر چابک و سبک بود که اگر بر روی آب راه می رفت ،جای پـای او دوایـری
باقی نمی گذاشت.
 .5پ :این دو مصراه و نیز دو بیت قبل از آن جابهجاست ... .آنچنانکه باران بهاری نیز بر آب روان نقشی
بر جای نمیگذارَد.
 .6پ :چون باد سحر.
 .7پ :از ماهِ فلک .نعل به هالل ماه و جرقه به ستاره تشبیه شده است.

گوی و چوگان 11/

هر قطـره عـرق بـر آن سـبکخیـز

آبــیســت کــه کــرده آتشــش تیــز

نی نـی غلطـم کـه گـرم و سـرکش

بـــود آتـــش و آن شـــرار آتـــش

1

تیــری کــه گشــادی از کمــانش

نـــاخورده هنـــوز بـــر نشـــانش

پیچیــده عنــانش از تــک و تــاز

بازآمــــدی و گرفتــــیاش بــــاز

9

مــیبُــرد روانــش از ســبکخیــز

چــون آب کــه بــر

گــل بَـرَد تیــز

3

فرخنـــده همـــایی از هـــوا بـــود

در ســــایۀ ســــایۀ خــــدا بــــود

4

از پَـــرّ اُتاقـــه افســـر آراســـت

چــون شــاهپری کــه شــهپر آراســت

5

پــر بــر ســر او کــه ســایهســا بــود

چــون ابــر بــه فــرق مصــطفی بــود

6

رخســار و پــرش ز بخــت فیــروز

چــون صــبح نمــوده بــر ســر روز

صــبح عجبــی کــه بــیحجــابی

ظــــاهر شــــده پــــیش آفتــــابی

خانــان همــه در رکــاب او خــاص

در حلقــۀ کعبــه دســت اِخــالص

7

بوســیده رکــابش از ســر هــوش

گردیـــد غـــالم حلقـــه در گـــوش

8

خوبــان زمانــه ســر بــه ســر جمــع

پروانــۀ شــاه و شــاهِ دیــن شــمع

 .1پ :شراره.
 .9چنان تیزپا بود که تیر رها شده از کمان را ،ناخورده بر نشان ،بازپس میگرفت.
 .3پ :میبُرد ز آتش آن سبک خیز .در نسخۀ پ ،در اینجا  44بیت با یـک سـربخش نامـأنوس و طویـل
(حدود بیست کلمه) آمده که با بخشهای پیش و پس آن همخوانی موضوعی ندارد .تعلق ابیات یادشده به
این منظومه مورد تردید است.
 .4سایۀ خدا :ظلّاهلل ،شاه .اسبی که زیر سایۀ شاه بود.
 .5اُتاقه :کاکل ،جِقّه (از پر و غیر آن بر باالی تاج و کاله) .شعاه مِهر که تیغش به ابر میسـاید /اُتاقـۀ سـر
خورشیدسای درویشی است (صائب).
 .6پ :پا بر سر.
 .7م :خوبان همه.
 .8پ :گردیده.
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شـــهزادۀ ملـــک و پیـــرو شـــاه

در خـــدمت شـــاه گـــاه و بیگـــاه

 .12در مدح و ثنای شاه «القاس»
1

القـاس کـه چــرخش آسـتان اســت

کیـــوانْش غـــالم پاســـبان اســـت

در معرکــــــۀ دالوران شــــــیر

بگرفتــه جهــان بــه ضــرب شمشــیر

از تیـــر گرفتـــه مُلـــک آفـــاق

چــون مِهــر بــرین ســپهر نــهطــاق

چــون تیــر سیاســتش علَــم کــرد

دســت همــه سرکشــان قلــم کــرد

9

شمشــیر بــه دســت او بــه میــدان

چــون تیــر بــه دســتِ شــاهِ مــردان

بــر وی در مملکــت کــه بــاز اســت

از دولـــت شـــاه ســـرفراز اســـت

از نیــزه کــه آفتــی بالیــیســت

در دستِ چو موسـیاش عصـاییسـت

3

آورد ســـــــتور رهنـــــــوردی

زو بـــاد صـــبا ندیـــده گَـــردی

چــون بــرق جهنــده گــرمرو بــود

چــون توســن چــرخ تیــزدو بــود

4

از گـــرمروی بـــه گـــاه و بیگـــاه

چــون بــاد کســش ندیــده در راه

نقشــی کــه ز نعــل او زمـین داشــت

پروین و مَهی بـه هـم قـرین داشـت

5

هر گوشـه چـو گِردبـاد مـیگشـت

یکسان برِ او چـه کـوه و چـه دشـت

 .1القاس یا القاص میرزا ،برادر کوچکتر و ناتنی شاه تهماسب ،فرزند شاه اسماعیل از همسر دیگری به نام
خان بیگی خانم موصللو از ایل آق قویونلو بود .القاس در طرف عثمانی با برادر خود جنگید و ،برخالف
مدایح قاسمی ،به عنوان یاغی و خائن از او نام برده می شود (نک :سرافرازی 931 :1385ـ.)956
 .9سیاست :تنبیه ،گوشمالی.
 .3پ :آفت.
 .4پ :چرخ گرم دو بود .گرم رو :تُندرو.
 .5قرین :قران ،نزدیک به هم ،قرار گرفتن دو جسم آسمانی به گونهای که نزدیک به هم به نظر رسند .نقـش
نعل او بر روی زمین هم هالل ماه و هم خوشۀ پروین بود.

گوی و چوگان 19/
1

کــردی چــو خیــال روی او ســاز

مـــیمانـــد خیـــال او ازو بـــاز

از شــرق بــه غــرب در یکــی روز

مـــیرفـــت چـــو آفتـــاب فیـــروز

زو بــرق فتــاده در کــم و کاســت

9

چون شـعله همـی نشسـت و مـیخاسـت

3

چــون بــاد صــبا کــه رفتــه بــر آب

نادیـــده زمـــین ز نعـــل او تـــاب

بــر رَخــش نمــود بــیحجــابی

از کــــــوه برآمــــــد آفتــــــابی

چــون او مــاهی چنــانکــه خــواهی

طـــالع نشـــد از ســـپهر شـــاهی

خورشـــید رخـــی بـــر آســـتانش

وز فخـــر ســـری بـــر آســـمانش

چرخ فلکش کـه خـاک پـاییسـت

در ســـایۀ دولـــتش همـــاییســـت

جــا کــرده بــه صــد هــزار امیــد

در ســــایۀ او هــــزار خورشــــید

هــــم شــــاه زمانــــه را بــــرادر

هــم پــیش دلــش بــه جــان برابــر

او کیســـت ســـتارۀ شـــبافـــروز

شــــاه دو جهــــان ســــتارۀ روز

بـــا قـــدر ز شـــاه عـــالیالقـــدر

او مــاه نوســت و شــاه دیــن بَــدر

هســـــتند دو دیـــــدۀ زمانـــــه

در عـــــالم مردمـــــی یگانـــــه

ابــری اســت کفَــش ز بحــر الطــاف

از فــی

4

روی دل عـــالمی بـــه ســـویش

رو از حـــــرم مقـــــیم کـــــویش

از بخشـــش او چـــو مِهـــر اَنـــور

زر گشـــته بـــه خـــاک ره برابـــر

مــاه علَمــش کــه بــر ســپهر اســت

آیینـــۀ روی مـــاه و مِهـــر اســـت

 .1پ :خیال رهروی ساز .سازکردن :عزم و آهنگ کردن.
 .9پ :دو مصراه جابهجاست.
 .3پ :نادید.
 .4کفَش :دستِ دهندهاش.

گرفتــه قــاف تــا قــاف
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1

در پرسش حـال دشـمن و دوسـت

انفــــاس مســــیح در دَم اوســــت

جـــم بـــر در او ز بـــینـــوایی

جــامی بــه کــف از پــی گــدایی

شــروان کــه ز عــدل اوســت خــرم

بـــا بـــا بهشـــت گشـــته تـــوأم

9

پــای شــرفش ز قــدر بــر عــرش

عرش آمده همچـو کرسـیاش فـرش

تیغش که ز فتنـه جـانسـتان اسـت

برق ـیســت ولیــک خونفشــان اســت

پیکـــان خـــدنگش آفـــتانگیـــز

3

چــون نــاوک چشــم دلبــران تیــز

 .13در مدح و ثنای حضرت «سام»
شــهزاده کــه عــرش پایــۀ اوســت

خورشــید بــه زیــر ســایۀ اوســت

«ســام» آن گــل گلشــن ســعادت

از صــــبح ســــعادتش زیــــادت

4

گـــر پایـــه بـــر اوج مـــاه دارد

ســر بــر خــط حکــم شــاه دارد

5

او مــاه ولــی شــه آفتــاب اســت

مــه بــین کــه ز مِهــر نوریــاب اســت

ابــری ز محــیط شــهریار اســت

وز قطـــرۀ او گهـــر نثـــار اســـت

بــا شــاه جهــان ز بخــت فیــروز

هســـتند دو عیـــد عـــالمافـــروز

از ســایۀ حــق کــه بــر ســر اوســت

در ســایۀ اوســت دشــمن و دوســت

فرخنـــده مَهـــی ز اوج شـــاهی

همســــــایۀ ســــــایۀ الهــــــی

 .1برای دشمن و دوست سالمتی میخواهد.
 .9شروان :شهری در کشور آذربایجان (نزدیک کرانۀ غربی دریای خزر).
 .3ناوک :تیر خُرد ،مجازاً مژه.
 .4اشاره به سام میرزا پسر سوم شاه اسماعیل و برادر شاه تهماسب است کـه مـدتها حکومـت خراسـان را
داشت .او مؤلف تحفۀ سامی (یا تذکرۀ سامی) در 057ق است.
 .5سرسپرده و فرمانبر شاه است.
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در عــالم مردمــی مَلَــکخوســت

در صــورت آدمــی مَلَــک اوســت

پا بس که بـه راه حـق نهـاده اسـت

در هــر قــدمش حجــی پیــاده اســت

حــج حاصــل کعبــۀ دل اوســت

وز کعبـــه مـــراد حاصـــل اوســـت

دستش به کرم چو دست موسی است

یعنــی کــه ز جملــه دســت باالســت

گــر کعبــه طلــب کُنــد مــرادش

از درگــــه او بــــوَد گشــــادش

1

تــا مِهــر نشــد بــه راه او فــرش

ســر از شــرفش نســود بــر عــرش

9

شــمعیســت بــه فــرق تــاجِ آلَــش

افروختــــه زآتــــش جمـــــالش

شــمعش کــه هــوای دلبــری داشــت

پروانــه ز شــهپرش پــری داشــت

3

تابنـــدهمهـــی ز بـــرج اخـــالق

از خُلـــق عظـــیم در جهـــان طـــاق

شــمعیســت ســنان او دلافــروز

پروانـــه پـــرش ز بخـــت فیـــروز

4

این طرفه کـه جلـوهگـر بـود شـمع

پروانـــه ســـتاده بـــا دلـــی جمـــع

5

از لطـــف جهـــان گرفتـــه آســـان

دلهــا همــه صــید کــرده ز احســان

جان بخش به لطف در سخن اوسـت

عیســیِ زمــان خویشــتن اوســت

6

بـــر ذروۀ دولـــت آفتـــابیســـت

از نســخۀ رحمــت انتخــابیســت

7

ممتـــاز ز خیـــل آدمـــی اوســـت

چشمیست که عین مردمـی اوسـت

 .1پ :مرادی ،گشادی.
 .9پ :سر بر شرفش.
 .3م :ز شهپر.
 .4سنان :سرنیزه ،شعلۀ شمع به آن تشبیه شده است.
 .5پ :با دل جمع.
 .6پ :ز لطف .سخن او چون دم عیسی جانبخش است.
 .7پ :پروردۀ.
 .8عین مردمی :کامالً مردمی ،به دیدۀ جوانمردی .عین به چشم و مردم به مردمک ایهام دارد.

8
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نـــازل شـــده آیتـــی بـــه شـــاهی

در ســـــایۀ رحمـــــت الهـــــی

خورشید رُخَش کـه بـیزوال اسـت

بـر فــرق ســرش پَـر از هــالل اســت

ویــن طرفــه کــه نیســتش حجــابی

جــــا کــــرده فــــراز آفتــــابی

یــا رب کــه ز شــاه هفــتکشــور

بــــادا همــــه کــــام او میســــر

از دولـــت شـــه بـــه کـــامرانی

بـــــاداش حیـــــات جـــــاودانی

چــون بــاد بــه جلــوه اَبرَشــی بــود

نــی نــی غلطــم کــه آتشــی بــود

1

نقشــی کــه ز نعــل او عیــان شــد

پُرمــاه زمــین چــو آســمان شــد

9

مــیکــرد چــو عــزم جلــوه رایــش

مــیســوخت زمــین بــه زیــر پــایش

گــر پــا بــه فلــک نهــد بــه جــوالن

چــون گــوی جهــد ز پــیش چوگــان

در دســت کــه برگرفــت از جــای

محتـــاج نشـــد بـــه یـــاری پـــای

3

مــیرفــت ز بــاد در روش پــیش

از بــــرق هزارســــاله در پــــیش

4

در ره چــو ش ـدی بــه بــرق همــراز

مــیمانــد چــو ســایه بــرق ازو بــاز

5

گـــر پشـــت بـــر آفتـــاب تابـــان

گشــتی ســوی کــوه و در شــتابان

6

بگذشـــته روان ز ســـایۀ خـــویش

کــس ســایۀ او ندیــدی از پــیش

7

در جوشـــن ســـیم گـــاه جـــوالن

چـــون گَـــرد بـــرآورَد ز میـــدان

 .1اَبرَش :اسب ابلق (سرخ و سفید).
 .9هر نقش نعل او بر زمین چون هالل ماه بود.
 .3دست برگرفتن (اسب) از جای( :اسب را) دو پای جلو بلند کردن .در هر دو نسخه ،بیت به وضوح با «در
دست» آغاز میشود ،ولی از جهت معنی «دو دست» مقبولتر است.
 .4پ :هزارساله ره پیش .از باد تندتر میرفت و از برق هزار سال پیشتر بود.
 .5برق از او عقب میافتاد.
 .6کوه و دَر :کوه و دره .چون یافت خبر ز مردن شوی /آورد به سوی کوه و در روی (جامی).
 .7پ :بگذشت ندید( .اگر پشت به خورشید باشتاب میرفت) از سایهاش پیش میافتاد.
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برقــی اســت نمــوده از ســحابی

در زیــــــر غبــــــار آفتــــــابی

1

دل را ز خـــرام او تســـلی اســـت

هــم قلــۀ طــور و هــم تجلـی اســت

9

بــر وی پــی جلــوه شــد شــتابان

چـــون بـــر فلـــک آفتـــاب تابـــان

افروختــــه رخ فــــراز توســــن

3

چــون شــمع ولــی ز بــاد روشــن

 .14مداحی شاهزاده «بهرام»
شــــهزادۀ مُلــــک کامکــــاری

فرمانـــــدۀ تخـــــت بختیـــــاری

«بهــرام» کــه چــرخ انتقــام اســت

دوران زمانــهاش بــه کــام اســت

4

نورُســـته گلـــی ز بـــا الطـــاف

آوازۀ لطــــــف او در اطــــــراف

اقبـــــال غـــــالم آســـــتانش

فــــرش آمــــده اوج آســــمانش

5

ماهیست که دیـده مسـکن اوسـت

جانیسـت کـه مملکـت تـن اوسـت

چـون او ســمنی چنــانکــه خــواهی

نشــــکفت ز بوســــتان شــــاهی

در خُلــق مَثَــل بــه عــالم خــاک

محبــــوب قلــــوب اهــــل ادراک

شــمعیســت ز بــزم جــان رســیده

نــورش بــه همــه جهــان رســیده

نوبـــــاوۀ نخـــــل کامکـــــاری

گلدســـــتۀ بـــــا شـــــهریاری

چـــون او مـــاهی جهـــانپنـــاهی

6

بـــر اوج شـــرف تمـــاممـــاهی

 .1سحاب :ابر.
 .9مصراه دوم به تجلی نور ذات حق در کوه طور برای موسی اشاره دارد.
 .3بر اسبِ بادپیما ،چهرهای داشت چون شمع برافروخته ،ولی بیگزندِ باد.
 .4شاه اسماعیل (اول) با دختر یکی از سران قبیلۀ موصللو از ایـل آق قویونلـو ازدواج کـرد کـه ثمـرۀ آن
تهماسب میرزا (شاه تهماسب بعدی) و بهرام میرزا بود .بهرام :مرّیخ ،ستارۀ جنگ و انتقام.
 .5پ :سطح آسمانش .آسمان زیر پای اوست.
 .6تمامماه :ماه تمام ،قرص ماه.
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1

از کَــــتم عــــدم بـــه کـــامرانی

نامـــد ســـوی مصـــر زنـــدگانی

گــر زانکــه رســد ز هــر کرانــی

هـــر دم ســـوی مصـــر کـــاروانی

در حســـن چـــو یوســـف یگانـــه

نبــــوَد دگــــری در آن میانــــه

9

مــاهی کــه چــو او بــوَد شــرفناک

حاشــا کــه بــوَد بــه زیــر افــالک

هـــر چنـــد بـــرین ســـپهر مینـــا

بســــیار بــــود ســــتاره پیــــدا

در ســـاحت ایـ ـن بلنـــد خرگـــاه

یکتاســت بــه زیــر خیمــهاش مــاه

مقصــودِ وجــودِ آب و گِــل اوســت

معمــار ســرای جــان و دل اوســت

دستش به کرم چـو خـور زرافشـان

شمشــــیر سیاســــتش سرافشــــان

تــیغش کــه ز آســمان بالیــیســت

بــر خصــم بــالی بــیدوایــیســت

درویـــشنهـــاد و پادشـــهفـــر

از لطــــف ،زمانــــهاش مســــخر

آورد ســــمند خــــوشعنــــانی

بــــا توســــن عمــــر توأمــــانی

3

چــون بــاد بــه جلــوه آیتــی بــود

بـــرق از سُـــم او کنـــایتی بـــود

برداشـــته پـــا ز ره چـــو ناگـــاه

صــد همچــو هــالل مانــده در راه

4

با نعـل سـمش کـه هـمعنـان بـود

بــا هــم مَــه و مِهــر را قِــران بــود

از یال و دمش کـه در نظـر داشـت

ماننــد پــری هــزار پــر داشــت

5

پــایش چوگــان بــه گــاه جــوالن

او رفتـــه ولـــی چـــو تیـــر پـ ـرّان

چو رخـش فلـک همیشـه در تـاز

6

انجـــام نکـــرده فـــرق از آغـــاز

 .1کَتم :پوشیدگی ،پنهانی .از عالم نامعلوم نیستی با کامرانی به عالم هستی پای ننهاد.
 .9پ :یوسف زمانه ،نبودی دگری.
 .3پ :خوشخرامی ،عمر همعنانی .اسبی خوشعنان به دست آورد که با اسب تیزپای عمر همعنان بود.
 .4پ :صد همچون .جای پایش چون هالل بود.
 5پ :از یال دمش.
 .6پ :چون .مثل فلکِ گردان از سرعتش کاسته نشده است.
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نعلـــش ز شـــراره آتـــشافـــزای

از گـــرم روی بـــر آتشـــش پـــای

پَـــر بـــر ســـر او پـــی تجمـــل

بـــر شـــاخ گلـــی ســـتاده بلبـــل

بـــر توســـن تنـــد خـــرم و شـــاد

چــون بــر

گلــی نشســته بــر بــاد

خوبــان شــده جمــع هــر کنــاره

او مـــاه و پـــریرخـــان ســـتاره

 .15در وصف خط خلیل دوران
1

«ابــــراهیم» آن مـــــه یگانـــــه

در عـــــالم دلبـــــری فســـــانه

شوخی که به جلوه چون پـری بـود

در غایــت حســـن و دلبــری بـــود

نورُســـته گلـــی ز گلشـــن روح

مــرهم نِــهِ ســـینههــای مجـــروح

ابراهیمــــی رُخــــش گلســــتان

وز آتــــش رخ نمــــوده ریحــــان

آهوچشــمی کــه نــاز مــیکــرد

وز نــاز دو چشــم بــاز مــیکــرد

چشــمی و بــه عاشــقان نگــاهی

آن هـــم نـــه همیشـــه گاهگـــاهی

بـــر ســـینۀ ریـــش دردمنـــدان

مــیریخــت نمــک ز لعــل خنــدان

پُرنوش دو لب چـو یکـدگر داشـت

وین طرفه که در نمک شـکر داشـت

ابــروی کجــش بــه فتنــه مایــل

قربــــان کمــــان او دوصــــد دل

9

صـــورتگر چـــین بـــه امتحـــانی

گـــر ز ابـــروی او کشـــد نشـــانی

 .1سلطان ابراهیم ،پسر شاهرخ و نوۀ تیمور ،از  819تا  838ق حاکم شیراز بود .از این سلطان سه کتیبه از
 896ق به خط او با امضای «ابراهیم سلطانبن شاهرخ» در کتیبه های تخت جمشید باقی مانـده اسـت.
(نک :سامی 5 :1353ـ.)6
 .9پ :در چاه ستم فکنده صد دل .این مصراه در بیت هشتم زیر تکرار شده است.
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1

فــی الحــال شــود بــرون ز تــأخیر

کاغــذ چـــو هـــدف نشـــانۀ تیـــر

چشمش که به غمزه ساحری داشت

هــر گوشــه هــزار ســامری داشــت

بــر صــفحۀ چهــره زلــف او دال

9

وین طُرفه که داشـت نقطـه از خـال

مـــاه رخ او بـــه وجـــه دلخـــواه

خطــش شــده هالــه گِــرد آن مــاه

3

در خـــط ،لـــب لعـــل او کمـــاهی

ایـــن آب حیـــات و آن ســـیاهی

4

زلــف کجــش آفــت جهــان اســت

لب جان و خطش بـالی جـان اسـت

خـــال ذقـــنش بـــه فتنـــه مایـــل

در چـــاه ســـتم فکنـــده صـــد دل

5

دل را که خطش نقـاب خـال اسـت

زان کوکــب بخــت در وبــال اســت

6

نــی نــی غلطــم کــه خــال آن مــاه

پنهان شـده یوسـفی اسـت در چـاه

7

چــون شــاخ گلــی لبــاس آلــش

پـــرورده بـــه خـــونِ دل نهـــالش

8

در کسوت اللـهگـون کـه پیداسـت

مــاهیســت کــه از شــفق هویداســت

در اطلـــس آل گـــرم و ســـرکش

0

ابراهیمـــــی میـــــان آتـــــش

 .1این بیت در دنبال بیت قبل است که در آن ابرو به کمان اشاره دارد :اگر صورتگر چین بخواهد با کشیدن
ابروی او ذوق آزمایی کند ،بالفاصله و بدون تأ خیر عرصۀ کاغذ هدف تیر قرار خواهد گرفت تا بـه
چنین کار دست نیازد.
 .9پ :نقطۀ خال.
 .3م :ماهی رخ.
 .4پ :و او سیاهی.
 .5خال فریبایش صد دل از راه بدر برده است.
 .6نقطۀ معینی از مسیر هر ستاره را نقطۀ شرف آن ستاره و نقطۀ مقابل آن را نقطۀ وبال میگوینـد (لغتنامـۀ
دهخدا) .در ستارۀ اقبال او ،خال زیر خطش نقطۀ شرف است و دل من نقطۀ وبال .از خال او که در زیـر
خطش پنهان است ،ستارۀ اقبال من نیز در وبال است.
 .7چاه :چاه زنخدان ،چاه یوسف.
 .8این بیت و سیزده بیت بعد در اوصاف رنگ سرخ است .آل :سرخ.
 .0پ :آل برد سرکش ،درون آتش.

گوی و چوگان 11/
1

گلگـــونکمـــرش طـــراز آفـــاق

بربســته کمــر بــه خــون عشــاق

سنگیندل و سرخ پـوش و سـرکش

افتـــاده بـــرون ز ســـنگش آتـــش

از تکمــــۀ لعلــــیاش تجمــــل

چون شاخ گـل اسـت و غنچـۀ گـل

آن ســرخی رو کــزان نمــا یافــت

از خـــدمت آل مصـــطفی یافـــت

9

در ملــک جهــان ز هــر چــه گــویی

بهتــــر نبــــود ز ســــرخرویــــی

بــه از همــه رنــگ رنــگ آل اســت

3

سرخیست کـه زیـور جمـال اسـت

4

لعل ار نبـود چـو غنچـه گـلرنـگ

فرقــی نبــود ز لعــل تــا ســنگ

یــاقوت کــه زیــور جمــال اســت

قــدر و شــرفش ز رنــگ آل اســت

جــام مــی نــاب اگــر بــرد هــوش

گلگـــونی اوســـت مایـــۀ جـــوش

پوشـــیده شـــفق لبـــاس گلگـــون

زان تافتـــه ســـر بـــر اوج گـــردون

بـــر توســـن آل گـــرم و ســـرکش

مــیرفــت خلیــلســان بــر آتــش

 .16محبوبی و التفات «طالش»

5

«طـــالش» گـــل بـــا نـــازنینی

خجلـــــتده لعبتـــــان چینـــــی

ســــلطان ســــریر خــــوبرویی

شاهنشـــه مُلـــک فتنـــهجـــویی

 .1کمر بستن :عزم کردن.
 .9پ :این سرخی.
 .3پ :به از همه آن که رنگ آل است.
 .4پ :چو غنچه دلتنگ.
 .5منابع از چند طالش در دورۀ صفویه نام بردهاند :عباس اقبال« :خلیفةالخلفا خلفِ بیـک طـالش از سـال
096ق در رکاب شاه اسماعیل صفوی شمشیر میزده و لقب امیرکبیر داشته اسـت ».جهـانآرا« :عنـوان
خلیفةالخلفا برای اولین بار در دورۀ صفویه به خادم بیگ طالش امیر دیـوان داده شـده اسـت ».احسـن
التواریخ« :در سال 045ق القاص میرزا و چند نفر دیگر از جمله محمـد بیـگ طـالش بـه فرمـان شـاه
طهماسب عازم تسخیر شیروان شدند ».مراد از طالش در این بخش باید شخص اخیر باشد.
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1

دیباچـــــۀ نســـــخۀ مالحـــــت

عنــــوان صـــــحیفۀ صـــــباحت

شمعیست که سـینه محفـل اوسـت

مــاهیســت کــه دیــده منــزل اوســت

چشمش که ز خواب ناز بـاز اسـت

آلــودۀ خــواب و مســت نــاز اســت

از نــاز دو چشــم اگــر کنــد بــاز

صـــد کشـــور دل بگیـــرد از نـــاز

9

عُنّـــاب لــــبش بــــه کــــامرانی

پـــــرورده بـــــه آب زنـــــدگانی

مـــاهی و بـــه حســـن آفتـــابی

چشــمی و ز هــر طــرف خرابــی

3

زلفش کـه بنفشـه را خجـل داشـت

در هــر شــکنی هــزار دل داشــت

زلــف ســیهش بــه فتنــه مایــل

دیوانــــــۀ او هــــــزار عاقــــــل

سروی است ز بـا جـان سـرافراز

ســر تــا بــه قــدم سرشــته از نــاز

گــر ســایۀ وی فتــد بــه گلــزار

ســـروی شـــده نـــرگس آورد بـــار

چــون ســایه دگــر ره از هــوایش

ســازد دل و دیــده خــاک پــایش

انداختـــــه از ســـــر تأســـــف

در چـــاه ذقـــن هـــزار یوســـف

خورشـــید کـــز ابـــر تـــاب دارد

از شـــرم رخـــش حجـــاب دارد

4

خــط از لــب او کــه بهــرهور بــود

آن طــوطی و ایــن دگــر شــکر بــود

5

از خلعــت ســبز کــش جمــالیســت

در غایـــت خرمـــی نهـــالیســـت

6

 .1صباحت :سپیدرویی ،خوبرویی.
 .9پ :از ناز دو چشمش ار کند باز ،دو مصراه جابهجاست.
 .3هر چهار «یا» در این بیت یای وحدت هستند.
 .4پ :از دیدن او حجاب دارد.
 .5طوطی به خط سبز و شکر به لب اشاره دارد .چه طوطی است خط سبزت اِی پریچهره /که تکیه بر گـل
و منقار بر شکر دارد (امیرخسرو دهلوی) .نگشته پشت لب او ز خط مُشکین سبز /که سایۀ پر طوطی به
شکر افتاده است (صائب).
 .6ده بیت آخر این بخش در اوصاف رنگ سبز است.
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نخـــل قـــد و تـــاج نامـــدارش

سرویسـت کـه هسـت اللـه بـارش

ســـبز اســـت ز رنگهـــا نکـــوتر

زیـــب چمـــن اســـت ســـبزۀ تـــر

هر نخـل کـه نیسـت سـبز و خـرم

نظّــــارۀ او کجــــا بــــرد غــــم؟

سبز اسـت کـه دیـده را دهـد نـور

از نـــور مبـــاد چشـــم کـــس دور

ســبزان کــه خالصــۀ جهــانانــد

از ســـبزۀ خـــط بـــالی جـــانانـــد

زان خضــر بــه جــا بــود همیشــه

کــو پوشــش ســبز کــرده پیشــه

1

سلطان چمـن کـه سـرو نـاز اسـت

از کســـوت ســـبز ســـرفراز اســـت

خضــریســت ک ـه عمــر نــوح دارد

از ســــبزی خــــود فتــــوح دارد

از ســبزه چــو خــط گــلعــذاران

بهتــــر بــــود از خــــزان بهــــاران

 .17در وصف «یگان» یگانۀ دهر
آن سرو کـه نـام او «یگـان» اسـت

در حُســـن یگانـــۀ جهـــان اســـت

رویـــش ز جمـــال مهوشـــان بـــه

از خیـــل بتـــان یکـــانیکـــان بـــه

از مـــــویمیـــــان آن یگانـــــه

یــک مــوی نــداده کــس نشــانه

9

بــس تنــگ چــو غنچــۀ دهــانش

چــون بــر

گلــی درو زبــانش

3

از مـــاه نُـــوَش کمـــان ابـــروی

کــس فــرق نکــرده یــک ســر مــوی

چون ماه دو ابـرویش کـه پیداسـت

در عــالم حســن هــر دو یکتاســت

ماننــده بــه هــم بــالی جــانانــد

یعنــی کــه دو گوشــۀ کمــانانــد

 .1زان :از آن روی.
 .9موی میان :کمر باریک.
 .3زبان در دهان کوچک او به بر

گل یا گلبر

درون غنچه تشبیه شده است.
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از زلـــف کـــه فتنـــه رام بـــودش

دلهـــا همـــه صـــید دام بـــودش

چشــمی کــه ز نــاز بــاز مــیکــرد

مــیکــرد نگــاه و نــاز مــیکــرد

در بــــا اگــــر کنــــد نظــــاره

صـــد نـــرگس تـــر ز هـــر کنـــاره

فــی الحــال بــرآورَد ســر از خــاک

ســویش نگــران بــه دیــدۀ پــاک

1

صد یوسف حسن را خجـل داشـت

در چـــاه ذقـــن هـــزار دل داشـــت

از چشـــم ســـیه کرشـــمهانگیـــز

وز غمـــزه کشـــیده خنجـــر تیـــز

9

گلــش ز خــط غبــاری

آراســـــته بـــــاغی و بهـــــاری

3

از زلـــف ســـیاه عنبـــرین بـــوی

در گــوش فکنــده حلقــه هــر ســوی

از حلقـــۀ گـــوش آفـــت هـــوش

عشّـــاق غـــالم حلقـــه در گـــوش

4

چــون شــاخ شــکوفه پــای تــا ســر

پوشــــیده ســــفید آن ســــمنبر

5

زان جامه که بر تنش حجـابیسـت

در ابــــر نهفتــــه آفتــــابیســ ـت

آن طرفــه عمامــهاش کــه بنمــود

پیچیــده چــو دســتۀ ســمن بــود

6

دســـتار و جمـــال آن دلافـــروز

صــبحیســت نمــوده بــر ســر روز

در جــنس ســفید جلــوهگــر بــود

بـــود آن صـــدفی و او گهـــر بـــود

صــبحی کــه لبــاس او ســفید اســت

صــد گونــه ســعادتش امیــد اســت

رخســــار بتــــان مــــاهپیکــــر

7

بــر بــر

 .1پ :به سینۀ چاک.
 .9پ :در چشم.
 .3پ :آراسته با و نوبهاری.
 .4ابیات آخر این بخش در اوصاف رنگ سفید است.
 .5م :سفیده.
 .6چنین برمیآید که «یگان» معمام بوده است.
 .7پ :سفیده حسن دیگر .سفیده :سفیداب.

یابـــد ز ســـفیده زیـــب و زیـــور
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در حسن کـه صـد نکـوییاش بـود

یعنـــی کـــه ســـفیدروییاش بـــود

آراســـته همچـــو شـــمع کـــافور

بــر فــرق نهــاده تــاجی از نــور

1

پَــر بــر ســر او بــه دیــدۀ جمــع

پروانــهصــفت بــه گِــرد آن شــمع

 .18در عشوه و ناز «یول قلی بیگ»

2

آن شوخ که چـون مَـهِ تمـام اسـت

ماهی است که «یول قلـیش» نـام اسـت

آهوچشــــمی سرشــــته از نــــاز

وز نــاز نکــرده چشــم خــود بــاز

از نــاز کــه عــزم خــواب مــیکــرد

صــد کشــور دل خــراب مــیکــرد

جـــان خســـتۀ لعـــل آبـــدارش

دل بســـــتۀ زلـــــف تابـــــدارش

زان طــــرۀ عنبــــرین سالسِــــل

مجنـــون شـــده صـــدهزار عاقـــل

3

ســـرو قـــد او کشـــیده قامـــت

برخاســــته از جهــــان قیامــــت

شــــیرینحرکــــات و نغزگفتــــار

بــــاالش بــــال و فتنــــهرفتــــار

از زلـــف دوتـــا گـــره گشـــاده

صـــد بنـــد بـــه پـــای دل نهـــاده

خالی که نمـود و چهـره کافروخـت

ماننــد ســپند دل بســی ســوخت

4

گــلگــل رخ او چــو دســتۀ گــل

گِــردش زده حلقــه شــاخ ســنبل

5

خــال ســیهش کــه عــین سوداســت

دا دل عاشــــــقان شیداســــــت

 .1پ :همچون .شمع کافوری آمیخته با کافور بوده تا به هنگام سوختن بوی مطبوعی در فضا بپراکند.
 .9بیشتر ابیات این بخش در اوصاف رنگ سیاه است.
 .3سالسِل :سلسلهها ،زنجیرها.
 .4خال در چهرۀ افروخته به دانۀ اسفند در آتش تشبیه شده است.
 .5رخ :گونه .گُلگُل رخ او :رخسار گلگون او.
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از ابــــروی او کمــــان نشــــانی

هـــر مـــوی ز ابـــرویش کمـــانی

1

از مخمــــل مشــــکفام اساســــی

چـــون مـــردم دیـــدهاش لباســـی

9

در کســــوت عنبــــرین کمــــاهی

بــــود آب حیــــات در ســــیاهی

3

نــی نــی غلطــم کــه بــود مــاهی

تابـــان شـــده در شـــب ســـیاهی

4

چــون کعبــۀ محتــرم ســیهپــوش

از زلــف کشــیده حلقــه در گــوش

دلهـــا بـــه طـــواف کعبـــه مایـــل

زان حلقـــه مـــراد کـــرده حاصـــل

چــون کعبــه دلــی ز ســنگ در بــر

وز وی زده خلــق ســنگ بــر ســر

5

در صــــورت یوســــفی مســــلّم

چـــاه ذقـــنش پـــر آب زمـــزم

مشــکین تــاجش کــه در نظــر بــود

میلــیســت کــه هســت س ـرمهآلــود

یعنــی کــه دریــن ســراچه بــیقیــل

چشم همه روشن اسـت از آن میـل

6

مشــکین کمــرش چــو ســنبل تــر

بـــر مـــوی گـــره ز مـــوی دیگـــر

چشــمش بــه ســوی میــان دلجــوی

7

یعنــی کــه بــه سِــحر زد گــره مــوی

 .1پ :ز ابرویش نشانی.
 .9موی سیاه یا خط عارض به مخمل سیاه و مردمک چشم یا خال به آرایۀ آن تشبیه شده است .کند و کاو
در شعر قدیم فارسی نشان میدهد که اساس و لباس به معنی باطن و ظاهر یا ذات و عرض یا صـفحه و
آرایه به کار رفته و از تقابل این دو وا ه مضامین گوناگون ساخته شده است ،بـی آنکـه ایـن معـانی بـه
لغتنامه و فرهنگها راه یافته باشد :به معنی پوشد از صورت لباسی /صُوَر را بنهد از معنی اساسی (صـفای
اصفهانی) .قانع شده با کهن پالسی /ننهاده چو دیگران اساسی (عمادالدین نسیمی).
 .3دهانِ محان در خط عارض به چشمۀ آب حیات در ظلمات تشبیه شده است.
 .4صورت زیبا و موی سیاه به ماه تابان در شب تیره تشبیه شده است.
 .5پ :چون کعبۀ دل ،زده حلقه سنگ .در سه بیت اخیر ،معبود به کعبه و زلف و دل او بـه حلقـه و سـنگ
کعبه تشبیه شده است.
 .6بیقیل :بیگفتوگو .این بیت به میل زدنِ چشمِ آب آورده برای بازیافتن بینـایی اشـاره دارد و در بیـت
قبل ،دیدن تاج مشکین چون کشیدن میلِ سُرمه به چشم روشنیبخش است.
 .7میان :کمر .کمر باریک به گره مو تشبیه شده است.

گوی و چوگان 14/

باالســــت ز رنگهــــا ســــیاهی

کاکـــل دهـــدش بـــرین گـــواهی

1

عنبر کـه گرفتـه مـاه و مـاهیسـت

آن عطــر کــه دارد از ســیاهیســت

9

آهوچشــــمان کــــه دلنوازنــــد

از چشـــم ســـیه کرشـــمه ســـازند

از زلـــف ســـیه نهـــاده دامـــی

دارنـــد بـــه صـــیدِ دل خرامـــی

بــر اســب ســیه بــه دلبــری بــود

آن دیـــو و ســـوار وی پـــری بـــود

زو اســب ســیه کــه کامیــاب اســت

چــون ســایه بــه زیــر آفتــاب اســت

« .19سلطان قلی» آن بت پریزاد
«ســلطان قلــی» آن بــت پریــزاد

آراســـته قــــد چــــو ســــرو آزاد

ســـرخیل پـــریرخـــان آفـــاق

از غمـــزه بـــالی جـــان عشـــاق

نخـــل قـــد ســـرو او ســـرافراز

ســر تــا بــه قــدم کرشــمه و نــاز

آهوچشـــمی بـــه غمـــزه مایـــل

از غمــــزه نمــــوده زآهــــوان دل

دامـــی ســـر زلـــف مشـــکفامش

عشــــاق اســــیر بنــــد دامــــش

مــــرآت ســــکندری جمــــالش

ســرمایۀ عمــر و جــان وصــالش

4

ســــرو قــــد او نهــــال خــــوبی

آراســـــته در کمـــــال خـــــوبی

ز ابـــرو و مـــژه کـــه دل ربایـــد

صــد تیــر ز یــک کمــان گشــاید

 .1پ :برآن گواهی.
 .9عنبر که بوی خوشش از ماه تا ماهی همه جا را فرا گرفته ،عطرش در همان سیاهی مادهای است کـه از
جانور دریایی به نام عنبرماهی یا گاو آبی به دست میآید ،شنود آن روستایی این سخن راست  /که عنبر
فضلۀ گاوان دریاست (عطار) .ز هر آهو نه صحرا مُشک یابد  /ز هر گاوی جهان عنبر نگیرد (مولوی).
 .3پ :این بخش را ندارد.
 .4مرآت سکندری :آیینۀ اسکندر.
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ابــــــروی وی از ره بشــــــارت

گــر ســوی فلـــک کنــد اشـــارت

یابـــــد ز اشـــــارتش کمـــــالی

هـــر کوکـــب وی شـــود هاللـــی

1

کاکــل پــیِ زیــب و زیــورش بــود

صــد فتنــه و شــور در ســرش بــود

از رشــتۀ کــاکلش کــه دلجوســت

دود دل خلــــق در پــــی اوســــت

خورشـــید صـــفت بـ ـه کـــامرانی

پوشـــــیده لبـــــاس آســـــمانی

9

آن جامــه کــه زیــور تــنش بــود

از اطلـــس چـــرخ دامـــنش بـــود

3

آن زیــب کــه بــودش از تجمــل

نیلــــوفر بــــا بــــود و او گــــل

دارم عجبـــی کـــه بـــیحجـــابی

رخســـــارۀ او چـــــو آفتـــــابی

4

نیلــــــوفر آســــــمانِ خــــــرم

از تـــاب ،رُخـــش نرفـــت درهـــم

5

هیهات چه جـای ایـن مقـال اسـت

دو رشــتۀ معــدلت ســگال اســت

6

نیلــوفر چــرخ اگــر زنــد تــاب

خورشـــید ز چشـــمهاش دهـــد آب

7

هــر رشــته کــه بگســلد کتــان را

خشــــنودی خســــرو جهــــان را

مَــه کــرده طریــق یــاری اظهــار

8

از خـــط شـــعاعیاش دهـــد تـــار

 .1ستارهها به اشارۀ ابروی او به شکل هالل میشوند.
 .9ابیات آخری این بخش در اوصاف رنگ آبی است.
 .3دامن جامهاش آبی آسمانی بود ،سر به عرش اعلی میسایید.
 .4حجابی و آفتابی هر دو با یای وحدت.
 .5در ادب فارسی ،نیلوفر عاشق خورشید و خورشید معشوق اوست :در تعجبم که چرا آسـمان نیلـوفری از ایـن کـه
رخسار خوروش او طعنه به خورشید میزند چهره درهم نکشید .زهی طعن جاوید خورشید را  /که گویند معشوق
نیلوفر است (امیرخسرو دهلوی) ،تو خورشید رایی و از دور من  /به امید مانده چو نیلوفری (مسعود سعد).
 .6سگال :فکر و اندیشه .معدلت سگال :عادالنه .این بیت در ارتبان با ابیات قبل و بعد آن است :اصالً جای
گفتوگوی برتری و بهتری سپهر نیلوفری و خورشید عالمتاب نیست.
 .7نیلوفر چرخ :کنایه از آسمان .مراد نیلوفر آبی است که با طلوه خورشید سر از آب برمیآورد.
 .8بافته یا جامۀ کتانی در برابر مهتاب تاب نمیآورد و میفرساید (گرامی  .)70 :1380مهتاب یاری میکند
که جامۀ کتانی بگسلد و سبب خشنودی خسرو گردد.

گوی و چوگان 11/
1

گردیـــد ســـوار خـــوشخرامـــی

چـــون خِنـــگ ســـپهر تیزگـــامی

دودی اســت کبودرنــگ و ســرکش

ویــن طرفــه کــه هســت زیــر آتــش

نــی نــی غلطــم کــه آســمان اســت

خورشــید بــر آســمان روان اســت

 .21آن سرو ریاض جان «کرمبیگ»
9

آن ســرو ریــاض جــان «کــرمبیــگ»

ســرخیل پریوشــان «کــرمبیــگ»

شـــوخی ،صـــنمی ،ســـمنعـــذاری

آراســـــتهبـــــا و اللـــــهزاری

چشــمش کــه بــه غمــزه بــاز دارد

هــــر گوشــــه هــــزار نــــاز دارد

3

از چشــم کــه فتنــه در ســرش بــود

صـــد کشـــور دل مســـخرش بـــود

از نـــاز و کرشـــمه عمـــر و جـــانی

وز غمـــــزه بـــــالی ناگهـــــانی

4

نخـــل قــــد او کـــه حــــال دارد

ســـروی اســـت کـــه اعتـــدال دارد

رویش گل و خال مُشـک چـین بـود

ایــن بــود چنــان و آن چنــین بــود

زلفـــی چـــو صـــنوبرش پریشـــان

گردیــــده ز بــــاد عنبرافشــــان

5

از قطــــره چــــو طـــرّۀ صــــنوبر

پـــردل خــــم زلــــف او سراســــر

جانهـــا همـــه در پـــی کمـــانش

قربــــــان کمــــــان ابــــــروانش

 .1خوشخرام :خِنگ :تیزگام :اسب.
 .9پ :اِی سرو.
 .3پ :چشمی که.
 .4پ :وز ناز .جانی با یای وحدت و ناگهانی با یای افزوده به قید برای ساختن صفت قافیه شدهاند.
 .5پ :گردید .در این بیت و بیت بعد ،قطرۀ آویخته به شاخ به میوۀ قلبـی شـکل صـنوبر ،و شـاخ پرمیـوۀ
صنوبر به زلف و طرّۀ معشوق تشبیه شده که دلهای عاشقان را در خم خود جای داده است .دل بـه صـد
شاخ است در بستان صنوبر را چو من  /گوییا دلدادۀ سرو قد دلجوی توست (جامی).
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1

آهــو کــه بــه خــود دلیــر مــیکــرد

از غمــزه شــکار شــیر مــیکــرد

از عنبــــر تــــر نهــــاده خــــالی

افـــــزوده جمـــــال را کمـــــالی

هـــر مـــوی ز زلـــف بـــیمثـــالش

شــد حلقــه بــر آتــش جمــالش

9

از بهـــــر نشـــــان و کـــــامرانی

زیـــــبش ز لبـــــاس زعفرانـــــی

بـــودش بـــه لبـــاس زرد آهنـــگ

بــا عاشــق خــویش بــود یکرنــگ

3

زریــنکمــری کــه بــر میــان بســت

از حلقـــۀ چشـــم نـــرگس مســـت

4

چـــون مِهـــر لبـــاس زرد در بـــر

آراســـته بـــود پـــای تـــا ســـر

زرد اســت ز رنگهــا کــه زیباســت

رنــــگ رخ عاشــــقان شیداســــت

نـــــارنج کـــــه زردوَش نمـــــوده

گـــوی از همـــه میـــوههـــا ربـــوده

هــر زر کــه نــه زرد کــمعیــار اســت

زردی اســت کــزانش اعتبــار اســت

5

زرد اســت کــه رنــگ زعفــران اســت

در وی فرحی که هسـت از آن اسـت

بــر پشــت ســمند گــرم و ســرکش

برخاســــته شــــعلهای ز آتــــش

6

 .21زیباصنمی «محمدی»نام
زیباصــــنمی «محمــــدی»نــــام

فرمانــــده گــــلرخــــان ایــــام

 .1پ :آهو که به خون .با غمزۀ چشم آهوانه ،بیترس شکار شیر میکرد .شاید آهو استعارۀ دلبری باشد کـه
با ناز و غمزه دل شیرمردان را شکار می کرده است.
 .9ابیات آخر این بخش در اوصاف رنگ زرد است .رویت همه آتش است و آب است /مویت همـه حلقـه
است و تاب است (صفای اصفهانی).
 .3آهنگ :عزم و تمایل.
 .4کمر زراین به حلقۀ زرد میانی نرگس اشاره دارد (گرامی .)370 :1380
 .5پ :زرد و کمعیار.
 .6پ :هست آن است .این بیت به خاصیت خندهزایی زعفران اشاره دارد (گرامی 159 :1380ـ.)151
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خورشــیدرخی کــه همچــو جمشــید

شـــد شـــیفتهاش هـــزار خورشـــید

لعــل لــب او چــو جــان شــیرین

فرهـــاد لـــبش هـــزار شـــیرین

عَـــذرا شـــده عاشـــق عُـــذارش

چــون وامِــق ،چشــم اشــکبارش

1

رخســار و قــدش بــالی دیــن بــود

آن آتــش و نخــل اَیمَــن ایــن بــود

9

چشمش که نشـان سـاحری داشـت

صــد عشــوه و نــاز و دلبــری داشــت

گل چون بـه رخـش نظـاره کـردی

پیـــراهن صـــبر پـــاره کـــردی

3

خالش که به روی اللـهگـون اسـت

داغــیســت کــه مایــۀ جنــون اســت

4

خلقــی نگــران بــه وجــه دلخــواه

در آینـــــۀ جمـــــال آن مـــــاه

از مــــردم دیــــده در جمــــالش

عکســیســت نهــاده نــام خــالش

5

بر چهـره دو زلـف او کـه پیداسـت

دودیست کز آتـش رخـش خاسـت

در حســن ز طــاق ابــروان طــاق

طــاقش شــده قبلــهگــاه عشــاق

6

بخشـــد لـــب او بـــه درفشـــانی

چــــون آب حیــــات زنــــدگانی

از خلعــــت آبــــیاش تجمــــل

بنمــــوده در آب صــــورت گــــل

 .1به منظومۀ عاشقانۀ وامق و عَذرا اثر عنصری اشاره دارد.
 .9م :آن آتش نخل .نخل اَیمَن :درختی در وادی اَیمَن که موسی کلیم اهلل تجلی انوار حق تعالی را بـه
صورت آتش در آن مشاهده کرد .ز برق حسن تو هر خار نخل اَیمن شد /ز عارض تو چرا بهار
روشن شد (حزین الهیجی).
 .3گل از رشک رخسارش پرپر شد.
 .4خال رخسار به دا الله تشبیه شده است .جایی که دا بر ورق الله دیدهام /آنجا به یاد عارض و خـال
تو بودهام (هاللی جغتایی) .به گریه نقطۀ خال تو از نظر نرود /که دا الله به خونابۀ جگر نرود (صائب).
 .5پ 196 :بیت بعد (تا شش بیت مانده به آخر بخش  )96را ندارد.
 .6طاق به ترتیب به کمان ابرو ،ابروی بـیهمتـا ،و خـم بـاالی محـراب اشـاره دارد .طـاق ابـروی تـو را
گوشهنشینان جهان /قبلۀ دعوت و محراب دعا میگویند (کمال خجندی).
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1

مـــــــاهی زده الف آفتـــــــابی

آورده گــــذر بــــه بـــرج آبــــی

در جلــوه بــه عــیش و کــامرانی

مـــیرفـــت چـــو آب زنـــدگانی

بســته کمــری بــه وجــه دلخــواه

چون هالـه کـه کـرد از آن کمـر مـاه

افروختـــــه در لبـــــاس آبـــــی

چـــون مِهـــر ز کســـوت ســـحابی

9

بنمـــوده دو ســـاعدش کمـــاهی

در آب بــــه ســــان شــــیرماهی

« .22رستم»صنمی به دلبری طاق
«رســتم»صــنمی بــه دلبــری طــاق

ســــردفتر گــــلرخــــان آفــــاق

شــــاخ گــــل بــــا مهربــــانی

ســــرمایۀ عــــیش و کــــامرانی

بنمـــــوده ز ابـــــروان کمـــــانی

قربـــان شـــده بهـــر او جهـــانی

لعــــل لــــب او طبیــــب دلهــــا

وز وی همــه خــون نصــیب دلهــا

نادیــده رخــش ز خــط غبــاری

گــل بــود ولــی نداشــت خــاری

3

زلفــش کــه بــه فتنــه داد مــیداد

صــد کشــور دل بــه بــاد مــیداد

بـــر اللـــه ز ســـنبلش نقـــابی

در ســـــایه نمـــــوده آفتـــــابی

4

بــر روزِ رخــش ز طــره شــب بــود

یک روز و هـزار شـب عجـب بـود

5

 .1برج آبی :یکی از چهار بُرج مُرکّب ،شامل سرطان و عقرب و حوت یا خرچنگ و کژدم و ماهی .ماه بـه
برج آبی آمده و الف خورشید بودن میزند .تا تو در چشمی مرا از گریه خالی نیست چشم /ماه چون در
برج آبی شد ز باران چاره نیست (خواجوی کرمانی).
 .9سحاب :ابر .ممدوح در لباس آبی به خورشید در پشت ابر تشبیه گردیده که چندان درست نمینماید.
 .3بر رخسارش خط عارض نروییده بود.
 .4آن بت گل چهره یا رب بسته از سنبل نقاب /یا به افسون کرده پنهان در دل شب آفتاب (هاتف اصفهانی).
 .5طرهای داشت چو شبهای زمستان تاریک /وندران طرّه رخی تازهتر از روز بهار (قاآنی).
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1

چشــمی و هــزار کُشــته هــر ســو

صــیدش شــده صــد هــزار آهــو

چــون ســرو ســهیش قــامتی بــود

در جلـــوهگـــری قیـــامتی بـــود

از زلـــف گسســـته رشـــتۀ جـــان

وز لعـــل شکســـته دُرا و مرجـــان

زلــف ســـیهش کــه دلربـــا بـــود

آن نیـــز چـــو کـــاکلش بـــال بـــود

ســـنجاب بـــه دوش آن ســـمنبر

در ابــــر نهفتــــه مِهــــر خــــاور

9

آراســـــته آن نگـــــار دلبنـــــد

بربســــته کمــــر بنفشــــه ماننــــد

خنگش که به چرخ هـمعنـان بـود

3

در جلــوهگــری بــالی جــان بــود

 .23سرخیل پریوشان «مظفر»
ســــرخیل پریوشــــان «مظفــ ـر»

در حســـن گرفتـــه هفـــت کشـــور

از زلـــــف و رخ آن بلندپایـــــه

افکنــــده بــــر آفتــــاب ســــایه

چشــم ســیهش کــه غمــزهزن بــود

از غمـــزه بـــالی مـــرد و زن بـــود

هــــاروت درون چــــاه بابِــــل

چــون نــرگس او بــه سِــحر مایــل

4

گردیــده خجــل ز کــار و بــارش

بیـــرون نـــارد ســـری ز کـــارش

5

چــون مــردم دیــده در جمــالش

حیــران شــده نقطــههــای خــالش

لبهـــاش کـــه آب کـــوثری بـــود

هــر یــک بهتــر ز دیگــری بـــود

 .1آهوان صید چشم او گشتند /چونکه رو جانب شکار نهاد (مولوی).
 .9سمنبر :سیمینبدن .ریختن گیسوان بر دوش به برگشتن دُم سنجاب به پشتش و پوشاندن خورشید با ابـر
تشبیه شده است.
 .3همعنان :پابهپا.
 .4نرگس او به سِحر مایل :چشم جادویی او .به داستان هاروت و ماروت یا دو فرشتۀ مأمور از سوی خـدا
بر روی زمین اشاره دارد که به دلیل ارتکاب گناه در چاهی سرنگون آویخته شدند.
 .5مصراه دوم اصطالح معروف «سر از کار کسی درنیاوردن» است.

 /81آینۀ میراث :ضمیمۀ 43

عشــاق خــراب چشــم مســتش

دیوانـــــۀ زلـــــف پرشکســـــتش

رویــش طبقــی ز ســنبل و گــل

لـــیکن ز گلـــش دمیـــده ســـنبل

1

بــر خــرمن گــل کــه خــال بنمــود

از غالیـــه خرمنـــی دگـــر بـــود

از کســوت سوســنی دلــش شــاد

صـــد تیـــر کشـــیده بهـــر بیـــداد

9

او گــرمعنــان و تــاج بــر ســر

افروختــــه شــــعلهای ز اخگــــر

گلگــون تــاجش کشــیده بــر مــاه

میلــی شــده بهــر چشــم بــدخواه

بربســته کمــر چــو غنچــۀ تنــگ

چون قوسِ قُزَح کمر بـه صـد رنـگ

بــر توســن نــاز جلــوهگــر بــود

چــون عمــر عزیــز در گــذر بــود

بـــر اوج جمـــال اختـــری بـــود

3

ســـیمینبـــدنی ســـمنبری بـــود

 .24از خیل بتان به نام «مقصود»
از خیــل بتــان بــه نــام «مقصــود»

یعنـــی مقصـــود از آن میـــان بـــود

شــــمعی رخ او ز بــــزم جــــانی

پروانـــــۀ شـــــمع او جهـــــانی

از حقـ ـۀ نـــوش و لعـــل خنـــدان

مـــرهم نِـــهِ جـــان دردمنـــدان

4

از غمــزه کــه دل فگــار مــیکــرد

آهوچشـــمان شـــکار مـــیکـــرد

5

قدش کـه بـه لطفـش اعتـدالیسـت

در غایـــت سرکشـــی نهـــالیســـت

زلــف ســیهش کــه دلنــواز اســت

چــون قصــۀ عاشــقان دراز اســت

 .1خط عارضش روییده بود.
 .9گلبرگهای سوسن به تیر یا سرنیزه تشبیه شده است (گرامی .)991 :1380
 .3ستارهای در آسمان زیبایی بود.
 .4حقۀ نوش :دهان.
 .5فگار :مجروح ،رنجور.
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افروختــه چــون گلــش عــذاری

در هـــر دل ازو شکســـته خـــاری

لعــل لــب او بــه یــک اشــارت

صــد کشــور دل دهــد بــه غــارت

افروختـــه رخ چـــو اللـــۀ بـــا

لـــیکن دل خلـــق ازو پُـــر از دا

از مشــک بــه روی اللــه خــالش

پرخــــون دل نافــــه ز انفعــــالش

آن قامــــت نــــازنین سراســــر

آراســــــــته از سراســــــــر زر

چــون مِهــر بــه صــدهزار تمکــین

بـــر فـــرق نهـــاده تـــاج زریـــن

زریــنتــاجش بــه دیــدۀ جمــع

بنمــوده چــو شــعله بــر ســر شــمع

بـــر کســـوت آن بـــت ســـمنبر

چـــون گـــوی هـــزار تکمـــۀ زر

بــر گــل زده حلقــه شــاخ ســنبل

بربســـته کمـــر چـــو دســـتۀ گـــل

1

« .25عبداهلل» آن گل سمنبر
«عبــــداهلل» آن گــــل ســــمنبر

از نـــاز سرشـــته پـــای تـــا ســـر

یـــک ذره دهـــان فتنـــهجـــویش

گـــمگشـــته در آفتـــابِ رویـــش

9

چشمش سـوی ابـروان عنـان تـاب

مستی اسـت ولـی بـه کُـنج محـراب

هــر تــار ز طــرهاش کــه بنمــود

دلبســـتۀ او هـــزار کـــس بـــود

افروختــه چهــره چــون مــه بــدر

وان طـــرۀ عنبـــرین شـــب قـــدر

خــال و خــط او چــو مشــک عنبــر

ایـــن بـــود نکـــو و آن نکـــوتر

زلفـــش چـــو کمنـــدِ تابـــداده

مژگــــان چــــو ســــنانِ آبــــداده

بــا روی چــو گــل شــکفته بــاغی

در هـــر دل ازو چـــو اللـــه داغـــی

 .1الله :رخ ،گونه.
 .9دهان در صورتش دیده نمیشد.
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از زلـــف دوتـــا نهـــاده دامـــی

مـــیکـــرد بـــه صـــید دل خرامـــی

از خلعــت آتشــین کــه پیراســت

همچــون گــل آتشــین برآراســت

گلگــون تــاجش بــه صــد تجمــل

آراســـته همچـــو شـــاخی از گـــل

آن جمـــع پـــریرخـــان آفـــاق

در عــالم حُســن و دلبــری طـــاق

در خــــدمت شــــاه و شــــاهزاده

بـــر دوش دو صـــولجان نهـــاده

1

از زلـــف ســـیاه و نـــاز کردنـــد

وز نــــاز خــــرام ســــاز کردنــــد

 .26گوی از می شوق شاه سرمست
چــون شــاه بــه عــزم گــویبــازی

آورد بـــه جلـــوه رَخـــشِ تـــازی

از نعـــــرۀ کـــــوس پادشـــــاهی

برگشـــت ز مـــاه تـــا بـــه مـــاهی

بــر پشــت ســمند شــاد و خنــدان

آن دُل ـدُل و ایــن چــو شــاه مــردان

9

چوگان به کفَش چو بر سـتور اسـت

موسـی و عصـا و کـوه طـور اســت

3

خوبــان همــه گِــرد شــه بــه جــوالن

آن جمــــع پــــری و او ســــلیمان

او بـــا قـــد ســـرو و روی گلنـــار

چــون شــاخ گلــی میــان گلــزار

بوســیده ســران رکــابش از جــان

سر بُـرده چـو گـوی پـیش چوگـان

چوگــان بــرِ شــاه معــدلتکــیش

افکنـــده ســـر نیـــاز در پـــیش

چوگــان بــه کفَــش گرفتــه محکــم

او رســـتم و ایـــن کمـــان رســـتم

بــر صــورت نــون نمــوده چوگــان

از گـــــوی نهـــــاده نقطـــــۀ آن

 .1دو رشته گیسو به صولجان یا چوگان تشبیه شده است.
 .9دُلدُل :نام اسب یا اَستر امام علی (ه).
 .3ستور :مَرکب ،اسب .ممدوح به موسی ،اسب او به کوه طور و چوگان او به عصای موسی تشبیه شـده اسـت .او
سوار بر اسب چوگان بدست همچون موسی است که بر باالی کوه طور عصا در دست ایستاده است.

گوی و چوگان 84/

در گــوی زدن چــو مــرد برخاســت

از گـــوی ســـپهر گَـــرد برخاســـت

تـــدویر فلـــک ز چـــرخ گـــردان

افتـــاده و گشـــته گـــوی میـــدان

1

افتــاده بــه خــاک گــوی دلجــوی

چوگان شده خـم بـه جسـتن گـوی

گــوی از مــی شــوق شــاه سرمســت

ســر بهــر نثــار بــر کــف دســت

در خدمت شه چنانکـه دل خواسـت

هر لحظـه همـی نشسـت و مـیخاسـت

گـــر دور شـــدی ز شـــاه دینـــور

مـــیزد ز دریـــر بـــر زمـــین ســـر

گویش که بـه صـولجان قِـران کـرد

مَــه بــود کــه هالــه را عیــان کــرد

9

چوگــانی شــه ز بــس تــک و پــوی

صد قطـره عـرق فکنـده چـون گـوی

از تـــاب و تـــوان بـــی کـــرانش

هــر گــه کــه پریــد صــولجانش

چــون قــوسِ قُــزَح گرفتــه کیــوان

آویخــت بــه دعــویاش ز ایــوان

4

هــر گــوی کــه زد ز عــالم خــاک

تـــدویر دگـــر گرفـــت افـــالک

5

بر چـرخ رسـیده گـوی شـاه اسـت

کــش نــام ز دُور قــرص مــاه اســت

آن گوی که شـد بـه چـرخ گـردون

از روزن هالــــه رفــــت بیــــرون

هــر گــویِ زری چنــانکــه خــواهی

از ضــــربت صــــولجان شــــاهی

در مرکـــز مـــاه رفـــت آســـان

چـــون زرده درون بیضـــه پنهـــان

غلتان به زمـین ز هـر طـرف گـوی

از بــاد چــو غنچــههــای دلجــوی

از صــورت گــوی و شــکل چوگــان

پُــر بــدر و هــالل صــحن میــدان

3

 .1تدویر :دور گردیدن ،انحنا ،کرویات.
 .9قِران کرد :قرین یا نزدیک شد .گوی در کفۀ چوگان چون ماه در هاله بود.
 .3چوگانی :اسب.
 .4بیت در ادامۀ دو بیت قبل در توصیف اسب شاه است که در هر پَرِش او ،چوگـان شـاه همچـون رنگـین
کمان پهنۀ آسمان را میگیرد و بعد همان چوگان به دعوی پیروزی از ایوان کاخ آویخته میشود.
 .5با هر بار گوی زدن دُور یا گردش افالک تغییر مییافت.
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یعنی که زمین کـه شـه بـر آن اسـت

از قدر و شـرف چـو آسـمان اسـت

چـــون شـــاه ســـمند داد جـــوالن

تــا گــوی شــرف بَــرد ز میــدان

از گَــرد کــه شــد بــه چــرخ افــالک

شـــد اوج ســـپهر مرکـــز خـــاک

خَـــم قامـــت چـــرخ از گرانـــی

افتـــــاده ز پـــــا ز نـــــاتوانی

1

گـــویی شـــده بهـــر حالگـــاهش

کــرد اطلــس خــویش فــرش راهــش

زان روی هــزار مــرد چــون شــیر

در معرکـــه تیـــزرو چـــو شمشـــیر

در جلـــوهگـــری قـــدم نهادنـــد

در گـــویزدن عنـــان گشـــادند

3

گر هسـت بـه مجلسـی یکـی شـمع

پروانــه هــزار اگــر شــود جمــع

چـــون آتـــش چهـــره برفـــروزد

شــک نیســت کــه جملــه را بســوزد

در کینــۀ شــیر اگــر ز هــر ســو

گیـــرد همـــه رویِ دشـــت آهـــو

در معـــرض شـــیر اگـــر درآینـــد

بــــا شــــوکت او کجــــا برآینــــد

شاهین که بـه جلـوه سـرفراز اسـت

از حملــۀ کبــک بــینیــاز اســت

بربـــوده کمـــان ز دســـت دســـتان

4

افکنـــده ســـرش بـــه روز میـــدان

9

 .1گرانی :سنگینی.
 .9گویی :یک گوی .حالگاه :دروازۀ میدان چوگان .اطلس :آسمان« .و حالگه ،میدانی را گویند کـه در آن
چوگان بازی کنند ... ،در اصل هالگه ،چه هال در فارسی به معنی گوی است» (لغتنامۀ دهخدا ،به نقل از:
غیاث اللغات) .عالوه بر معنی قرار و آرام و سکون ،وا ۀ هال به این معنی آمده است« :میلهای کـه در دو
سر میدان برای چوگان بازی از سنگ و گچ میسازند .آن میلها را گویند که به جهـت چوگـان بـازی از
سنگ و گچ سازند ،در اصطالح جدید ورزش :دروازه» (لغتنامۀ دهخدا) .بنابراین میتوان گفت که حالگاه
یا هالگه دروازۀ میدان چوگان است که گوی در آن سکون مییابد ،با دو بیت از مسعود سعد و یک بیـت
از مولوی (به نقل از :لغتنامه) :عدو ز بار غم ارچه خمیده چوگان است /همی چو گوی نیابد ز زخم سهم
تو هال ،نه ایستاده به میدان هنوز خصم تو راست /تو گوی مُلـک بـه یـک زخـم سـخت کـردی هـال.
شادباش اِی مُقبلِ فرخندهفال /گوی معنی را همی بر سوی هال.
 .3عنان گشادن :روان شدن ،رها کردن عنان اسب.
 .4در کمانکشی گوی سبقت را از رستم دستان ربوده و در روز نبرد سر از بدن او به زمین افگنده است.

گوی و چوگان 81/
1

زین سـاخته صـولجان و زان گـوی

آنگـــاه ربـــوده از میـــان گـــوی

بس حمله که سـوی ایـن و آن بُـرد

تــا گــوی ســعادت از میــان بُــرد

مــیگفــت فلــک بــه وجــه دلخــواه

کاحســـنت احســـنت بـــارک اهلل

 .27در جلوۀ شاهزاده «القاس»
9

یـــک بـــار دگـــر خـــدیو دوران

فرمــود کــه گــوی را بــه میــدان

آرنـــــــد ز روی ســـــــرفرازی

تـــا طـــرح کننـــد گـــویبـــازی

شــــاه دو جهــــان نظرگشــــاده

از بهــــــر نظــــــاره ایســــــتاده

«القــاس» کــه سَــرور زمــان اســت

شـــهزادۀ کشـــور جهـــان اســـت

در مجمــــع سرکشــــان فســــانه

در خیـــــل هنـــــروران یگانـــــه

انگیخــت ســمند را بــه جــوالن

رو کـ ـرد بـــه جلـــوهگـــاه میـــدان

چوگـانش کـه موجـب تسـلیسـت

3

از ســدره رســیده شــاخ طــوبیســت

4

کــو خــاک نشــین ز روی پــاکی

مــه کــرده هــوای بــرج خــاکی

هر گوی که زد ز بس تـک و پـوی

بگذشــت هــزار میــل از آن گــوی

زد حملــه و گــوی از میــان بُــرد

گــویی بــه ازیــن کجــا تــوان بُــرد

5

چــون دیــد شــه جهــان چنیــنش

بگشــــاد زبــــان بــــه آفــــرینش

 .1پ :وانگاه.
 .9خدیو دوران :پادشاه وقت.
 .3در قرآن ،سدره نام درختی آسمانی است در مرز جهان خاکی با حریم عرش الهی (نجم )14 :و طوبی به
معنی سعادت و نیکبختی یک بار در قرآن کریم (رعد )90 :آمده است.
 .4م :روی پاک ،برج خاک .که آن چوگانِ از عرش به زمین آمده ،گویی ماهی است که هوای بـرج خـاکی
(از بروج چهارگانۀ آبی ،آذری ،بادی ،و خاکی) را کرده است.
 .5پ :به از آن.
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شـــهزادۀ مُلـــک شـــاد و خـــرم

بوســــید رکــــاب شــــاه عــــالم

گفتـــا کـــه همیشـــه ســـایۀ شـــاه

بــــر فــــرق مقربــــان درگــــاه

پاینـــــده و مســـــتدام بـــــادا

دُور فلکــــش بــــه کــــام بــــادا

 .28در بردن گوی حضرت «سام»
چــون بــاز بــه حکــم شــاه دوران

شــد منــزل گــوی صــحن میــدان

«ســام» آن گــل بــا نوجــوانی

شـــــهزادۀ مُلـــــک کـــــامرانی

چون رخصت جلـوه یافـت از شـاه

ســر بُــرد ز روی فخــر بــر مــاه

کَنــده ســر رویــتن بــه جــوالن

انداختـــه گـــوی زر بـــه میـــدان

دســتی کــه بــه زور پنجــه برتافــت

زان تیــر بــه دســت صــولجان یافــت

چوگــان بــه کــف از بــرای جــوالن

چــون شــیر نهــاد رو بــه میــدان

چوگــان بــه کفَــش کــه بــانوا بــود

از بهـــر تواضـــعش دوتـــا بـــود

1

آورده خــورش بــه ســوی میــدان

یــک گــوی زر و هــزار چوگــان

9

چون آهـوی چـین خـرام مـیکـرد

جــــوالنگری تمــــام مــــیکــــرد

بــر توســن تنــدرو بــه جــوالن

از بــاد چــو شــاخ گــل خرامــان

گـردی کـه ز نعـل توسـن افراشـت

صــد منـت از آن بــر آســمان داشــت

زان گــرد قمــر بــه ســرمهســایی

مـــییافـــت بـــه دیـــده روشـــنایی

گــویی کــه ز صــولجانْش جســتی

در چــرخ چــو مــاه نــو نشســتی

آن گوی کـه جـاش بـر فلـک بـود

در دیـــدۀ مِهـــر مردمـــک بـــود

 .1دوتا :خم.
 .9خورَش :خورشید برایش .خورشید به «سر رویتن» در چهار بیت باالتر اشاره دارد.

گوی و چوگان 81/

زد حملــه و کــرد جســتوجــویی

از همــ ـت شــــاه بُــــرد گــــویی

شــهزاده چــو بُــرد از میــان گــوی

آمـــد بـــر شـــاه دیـــن دعـــاگوی

گفتــا کــه همیشــه شــادمان بــاش

بــر مســند مُلــک کــامران بــاش

تــــا از قــــدم تــــو ســــرفرازیم

از دولـــت و شـــوکت تـــو نـــازیم

 .29در جلوۀ شاهزاده «بهرام»
چــون بــار دگــر ز گــوی غلتــان

آراســـته گشـــت صـــحن میـــدان

شــهزاده کــه نــام اوســت «بهــرام»

نـــــامآور و فـــــرخ و نکونـــــام

چوگان به کفَـش بـهسـان شمشـیر

زد حمله و جلـوه کـرد چـون شـیر

1

گــرزی کــه شکســته بــر ســر جــم

زان ســاخته گــوی و صــولجان هــم

بهــرامصــفت بــه صــد عالمــت

گــه رجعــت و گــاهش اســتقامت

چون کبک دَری به نـاز مـیگشـت

میگشت بـه نـاز و بـاز مـیگشـت

9

صد قطره عرق ز تاب مـیریخـت

ســیاره بــر آفتــاب مــیریخــت

3

چــون شــیرِ فتــاده در تکــاپوی

ناگــــاه ربــــود از میــــان گــــوی

آمـــد بـــر شـــاه شـــاد و خـــرم

مـــیگفـــت دعـــای شـــاه عـــالم

گفتــا کــه چــرا دولــت شــاه

پرنـــور بـــوَد چـــو مشـــعل مـــاه

چشم همـه روشـن از چنـان نـور

چشــــم بــــد روزگــــار از آن دور

هــر لحظــه ســمنبری پــریروی

بــردی ز پــریرخــی دگــر گــوی

 .1پ :کرد جلوه.
 .9پ :میرفت به ناز.
 .3پ :به تاب.
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جـــــوالنِ ســـــمندِ نـــــاز داده

دل بــــرده بــــه نــــاز و بــــازداده

از روی نشـــــان و ســـــرفرازی

در دســت بــه شــغل گــویبــازی

بـــا زلـــف چـــو الم هـــر دالرام

چوگـــان دگـــر بـــه صـــورت الم

المــی کــه ز نقطــهاش نشــان بــود

یعنــی کــه بــه گــوی هــمعنــان بــود

1

چوگــان بــه کــف بتــان آفــاق

قــــالب محبتــــی کــــه عشــــاق

سر بر کف دست خود ز هـر سـوی

آینـــد پـــی نثـــار چـــون گـــوی

هــر ســادهرخــی ســمنعــذاری

از گَـــرد بـــه رخ خـــط غبـــاری

9

از ضــربت گــوی و زخــم چوگــان

بـــر پـــای پـــریرخـــان دوران

هــر گوشــه نمــود نعــل و داغــی

بــــرد از دل عاشــــقان فراغــــی

خوبان زده صـولجان ز هـر سـوی

عشــاق در اضــطراب چــون گــوی

ایـــن جلـــوۀ نـــاز هـــر دالرام

3

بــود از دم صــبح تــا گــه شــام

 .31وصف شب و بزم شاه عالم
خورشید چـو شـد ز دیـدههـا دور

افروخـــت هـــزار مشـــعل نـــور

از بهـــر نظـــر بـــه عـــالم خـــاک

بگشــــاد هــــزار روزن افــــالک

از مـــاه و شـــفق ســـپهر گـــردون

آورد بـــه دســـت جـــام گلگـــون

4

بـــر چـــرخ شـــهاب روی بنمـــود

شــــد دود ســــپهر آتــــشآلــــود

 .1حلقۀ زلف و چوب چوگان به حرف الم تشبیه شده است .همچون گوی بر سـر چوگـان ،الم زلـف نیـز
نقطهای از خال رخسار دارد.
 .9سادهرخ :پسر نوجوان .خط غبار :خط عارض ،با ایهام به خطی ریز در خوشنویسی.
 .3پ :بُرد از.
 .4پ :از ماه شفق.

گوی و چوگان 89/

مهتــاب شــبی چــو صــبح انــور

آفــــاق گرفتــــه صــــبح یکســــر

بـــر روی بنفشـــه نـــور مهتـــاب

ماننـــد کتـــان بـــه روی ســـنجاب

آمیختـــــه ماهتـــــاب انـــــور

بــا خــاک چمــن چــو شــیر و شــکر

مهتــاب کــه فــرش آن چمــن بــود

گســترده چــو بــر

یاســمن بــود

از پرتــو مــه کــه دلپــذیر اســت

هر جوی به شکل جـوی شـیر اسـت

لبریـــز ز شـــیر جـــام افـــالک

افشــانده هــزار جرعــه بــر خــاک

1

مهتـــاب و ســـواد ســـنبل تـــر

ایـــن عنبـــر و آن بهـــار عنبـــر

9

گلهـــا تـــر و تـــازه ،بـــا خـــرم

مهتــاب بــه روی گــل چــو شــبنم
3

پـــردا ز اللـــه ســـاحت بـــا

مهتـــاب بـــر آن چـــو پنبـــۀ دا

از صــیقل مَــه بــه طــرف گلشــن

آیینـــــۀ آب گشـــــت روشـــــن

آب از مَــه و نــورِ مَــه دلافــروز

این صـبح سـعادت اسـت و آن روز

4

از صــورت ســرخ بیــد و مهتــاب

پـــر جـــدولِ ســـرخ کاغـــذ آب

5

شـــه تافـــت عنـــان ز راه میـــدان

در هشـــتبهشـــت کـــرد جـــوالن

6

آراســـــته کـــــرد بزمگـــــاهی

از هـــر طـــرف آفتـــاب و مـــاهی

بـــر مســـند زر نشســـته تنهـــا

گـــردش ز پـــریرخـــان چمنهـــا

در چشــم بتــان کــه نــاز مــیدیــد

مــیدیــد بــه نــاز و بــاز مــیدیــد

 .1پ :افشاند .در چند بیت اخیر ،نور مهتاب به سپیدی شیر تشبیه شده است.
 .9پ :این عنبر و آن سواد عنبر.
 .3دا در مصراه اول به سوختگی دل الله و در مصراه دوم به گرمی پنبۀ آب گرم بـرای دا اللـه اشـاره
دارد (گرامی .)337 :1380
 .4پ :نورِ وی دل افروز.
 .5پ :بر جدولِ .تصویر شاخههای سرخ بید و مهتاب چون جدولی بر صفحۀ آب بود.
 .6شه تافت عنان :شاه برگشت ،شاه راه را کج کرد.
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[شــب را شــرفی ز شــاه بــا قــدر

بــود آن شــب قــدر و او مــه بــدر]

[مــه شــمع فــروز مجلــس جمــع

انداختـــه هالـــه ســـفرۀ شـــمع]

[آن شــام نشــانۀ عجــب داشــت

بود آن روزی کـه نـام شـب داشـت]

افراختــــه صــــدهزار خرگــــاه

بــر چــرخ بــرین چــو خرگــه مــاه

1

دف زهــره بــه دســت شــاد و خــرم

چــــوب دف او کمــــان رســــتم

9

از خیــــل پــــریرخــــان دوران

آن هشـــتبهشـــت پـــر ز غِلمـــان

3

 .31آن ماه که نام او «تمُر» بود
4

آن مــاه کــه نــام او «تمُــر» بــود

ز آوازۀ او زمانـــــه پــــر بـــــود

مـــاهی نـــه کـــه بـــود آفتـــابی

زو در دل آفتــــــــاب تــــــــابی

از زلــف گــره کــه بــاز مــیکــرد

سررشـــتۀ غـــم دراز مـــیکـــرد

5

صــد فتنــه ز کــاکلش برانگیخــت

از رشــتۀ زر کــه بــا وی آویخــت

6

آن رشــتۀ زر بــه کــاکلش جمــع

چــون شــعله و دود بــر ســر شــمع

آن شــوخ گلــی بــه صــد تجمــل

وان رشـــتۀ زر چـــو خُـــردۀ گـــل

7

رویــش شــده روز عــالمافــروز

وان کاکــــل زر چــــو رشــــتۀ روز

آن رشــته بــه تــارِ کــاکلش یــار

ماننـــد شــــهاب در شــــب تــــار

 .1پ :چون خرگه.
 .9زهره :ستارۀ خنیاگر .چوب دف :دایرۀ دف.
 .3غِلمان :پسربچگان در خدمت مردان بهشتی ،غالمان.
 .4تمُر :مخفف تیمور.
 .5پ :سررشتۀ دل.
 .6م :با وی آمیخت.
 .7خُردۀ گل به پرچمهای زرد میان گل سرخ اشاره دارد (گرامی .)905-904 :1380

گوی و چوگان 90/

بــر ســر کــه اتاقــهاش عیــان بــود

چــون کاکــل او بــالی جــان بــود

بــاالش بــه آن دو چشــم غمــاز

ســرویســت کــه هســت بــار او نــاز

چــون ســرو ســهیش قــامتی بــود

ســـــبحان اهلل قیـــــامتی بـــــود

جــان در لــب او نشــنه در مــی

صــد جــان و یکــی اشــارت از وی

زلفــش کــه ز فتنــه شــد عالمــت

عمــریســت کشــیده تــا قیامــت

از نـــرگس مســـت فتنـــهانگیـــز

وز پســـتۀ شـــکرین نمـــکریـــز

1

مــیبــاردش از دو چشــم غماــاز

گـه سُــرمه و گــاه خــواب و گــه نــاز

همچــون گــل تــازه دامــنش پــاک

لــیکن همــه ســینههــا ازو چــاک

در خــــدمت شــــاه عــــالمآرای

چــون ســرو ســتاده پــای بــر جــای

هــر ســو صــنمی بــه عشــوه و نــاز

از نــاز نکــرده چشــم خــود بــاز

از هـــر طرفـــی مهـــی خرامـــان

بــر خــاک کشــان بــه نــاز دامــان

از لعـــل پـــریرخـــان ســـاده

صـــد نُقـــل ،ولـــی نبـــود بـــاده

9

نُقــل لــب لعلشــان شــکر بــود

وان نُقــل ز بــاده مســتتــر بــود

3

خوبــان دل و صــبر داده از دســت

از بـــادۀ عشـــق یکـــدگر مســـت

چون مِی لبشـان حیـات جـان بـود

آن مِــی کــه حــالل بــود آن بــود

خوبــان بــه لــب از نشــان خنــدان

عشــاق گزیــده لــب بــه دنــدان

4

دف در کـــف مطربـــان محفـــل

مـــیبُـــرد ز روی دســـت صـــد دل

 .1نرگس و پسته به ترتیب استعارۀ چشم و دهان هستند.
 .9پ :از لعل پریوشان.
 .3پ :آن نُقل.
 .4پ :به لبِ نشان.

 /91آینۀ میراث :ضمیمۀ 43
1

دف کــز ســر نغمــه حــال بــودش

یــک بــدر و دوصــد هــالل بــودش

عــود از ســر شــوق کــرده جوشــی

از نغمــــۀ دف گرفتــــه گوشــــی

مضــراب کــه شــد بــه تــار او یــار

آمــــد قلمــــی و نــــال او تــــار

9

طرفــه قلمــی کــه دلپــذیر اســت

یعنــی کــه ز نغمــهاش صــریر اســت

3

نــال عجبــی کــه در فغــان بــود

از نالــه چــو نــی بــالی جــان بــود

قـــانون شـــده ســـیمبر نگـــاری

چـــون طفـــل نشســـته در کنـــاری

مــییافــت چــو طفــل گوشــمالی

مــیکــرد خــروش و قیــل و قــالی

4

نـــی بـــر لـــب مطربـــان خنـــدان

انگشــــت تحیاــــری بــــه دنــــدان

نی بود چو شمع و طرفه کـان شـمع

از بــــاد زد آتشــــی در آن جمــــع

هـــر مطـــرب ســـاده آفـــت دل

دل بــرده بــه نغمــه ز اهــل محفــل

چون جمع به یکـدگر هـر انگشـت

موســــیقاری گرفتــــه در مشــــت

دف کــرده بــه گــوش حلقــۀ ســیم

بنهــاده ســری بــه طــوق تســلیم

هــر گوشــه کمانچــه فتنــهجــویی

آویختـــه دل بـــه تـــار مـــویی

5

ابــروی کجــش بــه یــک اشــارت

دل بــرده و داده جــان بــه غــارت

6

 .1دایرۀ دف به بدر یا ماه تمام و آویزههای آن به هالل ماه تشبیه شده است.
 .9این بیت تعدد ایهام دارد .نال :نی ،نی قلم( ،در اینجا) ر و ریشههای داخل نی قلم ،ناله ،نوا .تـار :نـام
ساز ،رشتههای الیاف .مضراب همدم و مالزم تار است و از زخم آن بر تار نغمه و نوا برمیخیزد .قلـم در
درون خود نال و تار دارد و بر کاغذ ،به مثابۀ مضراب و تار ،ناله و نوا سر میدهد .چو شه آگـه شـد از
مضمون نامه  /به خود پیچید همچون نال خامه (وحشی بافقی).
 .3صریر :آواز ،صدایی که از کشیدن قلم نی بر روی کاغذ ایجاد میشود.
 .4در دو بیت اخیر ،نواختن قانون با سرانگشتان به گوشمالی یا تنبیه (کودک) تشبیه شده است.
 .5م :ز تار مویی .کاسۀ کمانچه به شکل دل و دستۀ باریک و بلند آن به تار مو تشبیه شده است.
 .6م :دل داده و برده جان به غارت.

گوی و چوگان 94/
1

دل بــرده غَجَــک بــه نغمــۀ نغــز

افکنـــده بـــرون ز پوســـتش مغـــز

آن پیــر کــه چنــگ نــام او بــود

در بـــزم طـــرب مقـــام او بـــود

از چـــوب تـــنش بـ ـوَد عصـــاوار

وین طرفه کـه شـد عصـایش از تـار

پیرانـــهســـرش غـــم جـــوانی

جــــا کــــرد کنــــار دلســــتانی

9

رقــــاص بتــــانِ کاکــــلانــــداز

چـــون شـــاخ صـــنوبری ســـرافراز

از هـــر طرفـــی مهـــی دلافـــروز

در چـــرخ چـــو آفتـــاب فیـــروز

بـــر فـــرق بتـــان مـــاهرخســـار

مـــیریخـــت فلـــک نثـــار بســـیار

از گــوهر و زر کــه در میــان بــود

اطــراف زمــین چــو آســمان بــود

از شــمع و چــرا مجلــسافــروز

آن شـــب شـــده بـــود غیـــرت روز

افروختــــه صــــدهزار مجمــــر

همچــــون دل عاشــــقان پــــرآذر

3

آن بـــزم کـــه گلشـــن ارم بـــود

چیــزی کــه درو نبــود غــم بــود

 .32در وصف کمان و تیر و ماه است
روزی کـــه ســـپهر عـــالمافـــروز

از پرتـــو مِهـــر شـــد جهانســـوز

اوراق بنفشـــه ریخـــت از تـــاب

افکنـــد چمـــن لبـــاس ســـنجاب

بــا از گــل آتشــین پــر از دا

آتشـــکده گشـــت ســـاحت بـــا

4

گوگردصـــفت بنفشـــه ســـرکش

مــوییســت کــه حلقــه زد بــر آتــش

5

 .1غَجَک :سازی شبیه کمانچه.
 .9پ :جا کرده.
 .3مجمر :آتشدان.
 .4پ :با ِ گلِ.
 .5گوگرد :کبریت .بنفشۀ کبود به شعلۀ گوگرد و نیز زلف تشبیه شده است (گرامی  .)36 :1380بـدان مانـد
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نیلــــوفر تــــر کــــزآب بنمــــود

ایـــن آتـــش تیـــز بـــود و آن دود

پُرتــاب چــو شــمع تــار جانهــا

بگداختـــــه مغـــــز اســـــتخوانها

دلســــوخته بــــرق از زمانــــه

آتـــــش زده از دلـــــش زبانـــــه

از تــاب هــوا بــه جــان ســمندر

آورده پنــــــــاه ســــــــوی آذر

9

ره جانــــب آتــــش ار نبــــردی

از تـــاب سَـــموم جـــان ســـپردی

3

هر میـل کـه سـرمهاش قـرین بـود

خاکســـتر و میـــل آتشـــین بـــود

افروختـــه ســـرخ بیـــد گلشـــن

ماننـــد درخـــت دشـــت ایمـــن

4

بر هـر لـب جـوی نخـل بـیتـاب

از تــــاب نهــــاده پــــای در آب

5

مــردم همــه رخــت خــود کشــیده

در ســـایه چـــو مردمـــان دیـــده

6

دســتی کــه نگاشــت شــکل آذر

زان خامــه و نامــه ســوخت یکســر

7

هــر نــال درون خامــه از ســوز

چــون رشــتۀ شــمع آتــشافــروز

8

هر دسـت کـه از حنـا برافروخـت

فــیالحــال شــد آتــش و کفــش ســوخت

بنفشه بر لب جوی /که بر آتش نهی گوگرد بفخم (منجیک ترمذی) .مصـراه دوم بـه پـیچش مـو در مجـاورت
آتش اشاره دارد .موی آتش دیده را مانَد تنم /بس که از دردش به خود پیچیدهام (واعظ قزوینی).
 .1پ :آن آتش تیز بود و این دود .آتش تیز به گل زرد نیلوفر و دود به پهنۀ کبود بر نیلوفر اشـاره دارد.
نیلوفر از آب سر برآورد.
 .9پ :دو مصراه جابهجاست .سمندر :جانوری که در آتش نمیسوزد .آذر :آتش .در اشـک و در غـم تـو
نگارا تن و دلم /چون ماهی اندر آب و سمندر در آتش است (سیف فرغانی).
 .3سَموم :باد سوزان.
 .4درخت دشت ایمن :درختی در کوه طور که در آن آتش ذات حق بر موسی تجلی یافت.
 .5تاب( :در مصراه اول) طاقت( ،در مصراه دوم) گرمی و حرارت.
 .6مردم( :در مصره اول) کسان( ،در مصره دوم) مردمک چشم .رخت خود را کشیدن :رفتن .ما آزمودهایـم
در این شهر بخت خویش /بیرون کشید باید از این ورطه رَخت خویش (حافظ).
 .7پ :زان نامه و خامه.
 .8پ :عالم افروز .نال :نی ،نی قلم( ،در اینجا) ر و ریشههای داخل نی قلم یا خامه.

گوی و چوگان 91/

از غایــــت ســــوز در دهانهــــا

مـــیســـوخت ز نـــام یـــخ زبانهـــا

از خــاک ز اللــههــای ســرکش

برخاســــته شــــعلههــــای آتــــش

افروختــــه در حــــریم گلــــزار

صـــد منقـــل آتـــش از گـــل نـــار

1

بگداختـــه تیـــر کـــوه از تـــاب

در کـــــوه نمـــــوده چشـــــمۀ آب

ایــن گنبــد نیلگــون کــه پیداســت

9

دودیســت کــه از محــیط برخاســت

3

هــر مــوی بــر آفتــاب ســرکش

چـــون شـــمع زبانـــهای ز آتـــش

قــوسِ قُــزَح از فلــک کــه بنمــود

دودیســت کــه هســت آتــشآلــود

چـــرخ فلـــک از مـــه و ســـتاره

پـــر گشـــته ز اخگـــر و شـــراره

مــه اخگــر و هالــه در کشــاکش

پیچیـده بــه خــود چـو مــو بــر آتــش

از آب کــه گــرم و سرکشــی بــود

هـــر قطـــره شـــرار آتشـــی بـــود

بــر آب حبــاب گــرم و ســرکش

چــون شــکل صــنوبری بــر آتــش

در زیــر عــرق ز بــس تـف و تــاب

از صـــبح نشســـته چـــرخ در آب

هر رَخش که میگذشـت در دشـت

نعــل از تـف و تــابش آب مــیگشــت

از نعــل کــه آب شــد ز بــس تــاب

بنمــــود دو صــــدهزار گــــرداب

چــرخ فلــک از شــفق مشــوش

افروختــــه چــــون تنــــور آتــــش

مــیســوخت چــو شــمع مهــر انــور

پروانـــهصـــفت فرشـــته را پـــر

4

آتــش کــه فتــاده در ملــک بــود

خاکســـتر و دود وی فلـــک بـــود

 .1گلِ نار :گلِ (سرخرنگ) انار ،پارۀ آتش.
 .9محیط :اقیانوس ،دریا.
 .3م :زبانه زد ز آتش.
 .4م :میسوخت ز شمع .بر فلک دوش از خروش من دل اختر بسوخت /شعلۀ آهم چو پروانه مَلَـک را
پر بسوخت (جامی).
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بـــا از گـــلِ زعفـــران سراســـر

پـــر شـــعله و دود بـــود و اخگـــر

هر گل که ز تـاب چهـره افروخـت

آتــش شــد و جــان بلــبالن ســوخت

آتـــش ز دل چنـــار مـــیجسـ ـت

میسوخت بـه آتشـش سـر و دسـت

9

خاقـــانِ زمـــان جـــمِ جهـــانگیر

برخاســت بــه قصــد صــید نخجیــر

3

در دســـت کمـــانِ جـــانســـتانی

قربــــــان کمــــــان او جهــــــانی

از زه همـــه عمـــر در زد و گیـــر

دیوانــــهصــــفت اســــیر زنجیــــر

بــا قامــت خــم خجســتهپیــری

از خلـــقِ زمانـــه گوشـــهگیـــری

در چلّــه ز نیــک و بــد عنــانتــاب

خــم پشــت عبــادتش چــو محــراب

4

پیریست که چلهاش عصاییست

چنگــیســت کــه از زِهَــش صــداییســت

مضـــراب ز تیـــر جـــانشـــکارش

جانســـوز ولـــی صـــدای تـــارش

نــی نــی غلطــم کــه دلســتانیســت

از دولــتِ بخــت شــه جــوانیســت

از زلــف بـــه پـــا نهـــاده زنجیـــر

نارفتـــه ز جـــا ولـــی جهـــانگیر

همچون مه نـو خجسـته فـالیسـت

هــر گوشــه ز ابــرویش هاللــیســت

چــون شــاخ گلــی بــه صــد تجم ـل

بــارش همــه خــار و غنچــه و گــل

پشتش سـوی دشـمنانِ کـینجـوی

آورده بـــه ســـوی دوســـتان روی

یــک روی بــه دوســتان یکرنــگ

بــا خصــم دورنــگ بــر ســر جنــگ

 .1گُل زعفران که همان زعفران خوراکی است در رنگهای زرد و بنفش و سـرخ بـه شـعله و دود و اخگـر
تشبیه شده است.
 .9این بیت به آتشزایی چنار اشاره دارد .پیش کسی دراز نگشته ست دست ما /ما چون چنار از آتش خود
درگرفتهایم (صائب؛ به نقل از :گرامی .)198-196 :1380
 .3پ :خاقان جهان.
 .4پ :جهانتاب .چله :چهل روزی که درویشان در زاویه یا گوشه نشینند و عبادت کنند و ریاضـت کشـند.
عنانتاب :رویگردان .شاید چلّه ،به تناسب خَم ،به چلّۀ کمان ایهام داشته باشد.
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جا کرده چو دل به پهلـوی دوسـت

کــش قــوات دل ز پهلــوی اوســت

1

هــر گــه کــه نمــوده طــاق ابــروی

صد دلشده داده جـان بـه هـر سـوی

9

از رشـــتۀ زه بـــالی دیـــن بـــود

آن بــرق و کمــان رســتم ایــن بــود

تیــرش قلمــیســت رُســته از نــی

زه نـــــال قلـــــم فتـــــاده از وی

3

از آتـــش فتنـــه گـــرم و ســـرکش

حلقــه زده همچــو مــو بــر آتــش

4

جایش سـر دسـت خسـروان اسـت

زیــن واســطه حکــم او روان اســت

5

در خانــــۀ آن کمــــان دلخــــواه

کان بود چـو قـوس و مشـتری شـاه

6

هــر گــه کــه شــه جهــان درآمــد

فریــــاد ز ســــعد اکبــــر آمــــد

هر چند کـه شـه کشـیدیاش پـیش

او کـــرده تواضـــع از عـــدد بـــیش

صد بوسه بـه دسـت شـاه از اِعـزاز

دادی و بـــه جـــایش آمـــدی بـــاز

چون شسـت گشـادی از سـر دوش

آواز زه آمــــــدیش در گــــــوش

7

تیرش کـه بـر آسـمان گـذر داشـت

ماننــد فرشــته بــال و پــر داشــت

از شـــــاه زمانـــــهاش نظرهـــــا

8

وز ســـــهم ســـــعادتش اثرهـــــا

 .1پهلو( :در مصراه اول) شکم( ،در مصراه دوم) کنار ،بغل .تو را تیره شب کِی نماید دراز /که غلتی ز پهلو
به پهلوی ناز (سعدی).
 .9پ :به هر موی.
 .3نال :نی ،نی قلم( ،در اینجا) ر و ریشههای داخل نی قلم .تیر از قلم دارد و زه از نال قلم.
 .4پ :همچون .به پیچش تار مو در مجاورت آتش اشاره دارد.
 .5از این رو فرمانش را میخوانند.
 .6مشتری :نام سیارهای در برج قوس ،سعد اکبر (صورت فلکی نیکو و میمون) .کمان به قوس و شاه بـه مشـتری
تشبیه شده است .وقتی شاه کمان را میکشید از سعد اکبر فریاد تحسین برمیخاست .شاید وجه تشابه کمـان بـه
عنوان خانه و پادشاه به عنوان مشتری آن باشد که گویی تیرانداز در قاب کمان جا میگیرد.
 .7شَست گشادن :تیر رها کردن .زه :زه کمان ،با ایهام به آفرین.
 .8پ :سعادتش گذرها .سهم :نصیب و بهره ،تیر.

 /98آینۀ میراث :ضمیمۀ 43
1

چــون تیــر قضــا رســید ناگــاه

ره بـــر هـــدفش چـــو نـــاوک آه

از هــر طرفــی کــه رهســپَر بــود

از جـــان مخـــالفش ســـپَر بـــود

مِــیلش چــو همــا بــه اســتخوانی

جویـــد همـــه زاســـتخوان نشـــانی

چـــون غمـــزۀ دلبـــران نهـــانی

دل بـــرده و کـــرده جـــانســـتانی

چــون طبــع ســلیم راســترفتــار

وز راســـتیاش کجـــان نگونســـار

گردیــــده ز راســــتی جهــــانگیر

نـــاکرده خطـــا چـــو تیـــر تقـــدیر

چــون گشــت بــه راســتی فســانه

آهوچشـــــمان ز هـــــر کرانـــــه

از گوشــــۀ چشــــم گاهگــــاهی

دارنـــد بـــه ســـوی وی نگـــاهی

همچــون مــژههــا بــه دیــدۀ شــیر

دررفتـــه و کـــرده در دَمـــش زیـــر

9

چــون حیــدر صــفدرش وقــاری

در دســــت گرفتــــه ذوالفقــــاری

3

در طعنـــۀ خصـــمِ شـــاه صـــفدر

گردیـــده زبـــان ز پـــای تـــا سـ ـر

4

هر چیز که داشـت بـر زبـان داشـت

وز زخــم زبــان خــود دهــان داشــت

بیجــان و همیشــه قصــد جــانش

بـــا تیـــر اجـــل یکـــی زبـــانش

بــر ســر چــو طبیــب خســتگان را

ویــن طرفــه کــه بــرده نقــد جــان را

شــمعی اســت زبــانش آتــشافــروز

برقـــی اســـت زبانـــهاش جهانســـوز

زو قطــرۀ خــون بهــرهیــاب اســت

چــون بــر

5

نـــی نـ ـی چـــو رخ بتـــان ســـاده

گــل گــل شــده هــر طــرف ز بــاده

گلــی بــه روی آب اســت

 .1ناوک :نوک نیزه .قضا و قدر به تیری تشبیه شده که هدف مقـدار دارد ،همچـون نـاوک آه کـه بـر هـدف
اصابت میکند.
 .9مانند مژههای شیر.
 .3حیدر صفدر و ذوالفقار :امام علی و شمشیر دو لبۀ او.
 .4پ :شاه سرور ،گردید زبان.
 .5پ :خون که بهرهیاب.
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در عـــالم کینـــه بـــیبـــدل بـــود

آیینــــۀ صــــورت اجــــل بــــود

از خون به کَفَـش کـه بـود بـیجـان

از بحـــر نمـــود شـــاخ مرجـــان

1

نــی نــی کــه کفَــش محــیط زَخّــار

وان تیـــر نهنـــگ آدمـــیخـــوار

9

بر فـرق عـدو کـه بـیحجـابیسـت

نـــازل شـــده آیـــت عـــذابیســـت

از نـــــادعلی گرفتـــــه زیـــــور

ســر بــر خــط حکــم شــاه صــفدر

3

آبــی و چـــو بــرق آتـــشانگیـــز

در خنــده و گــرم خــون و خــونریز

4

برقــی کــه ازو فتــد بــه گلشــن

گلشــن همــه پــر شــود ز سوســن

گــه رفتــه بــه ســر گهــی بــه پهلــو

رنــــج دل و جــــان ز پهلــــوی او

مـــردافکن و بیخـــود و ســـرانداز

بـــر دشـــمن شـــاه دیـــن ســـرافراز

افراختــــه تیــــر بــــیحجــــابی

صــــبحی اســــت فــــراز آفتــــابی

گـــاهی شـــده در غـــالف پنهـــان

در پــردۀ شــب چــو مِهــر تابــان

5

گـــاهی زده شـــعله بـــیحجـــابی

چـــون بـــرق نمـــوده از ســـحابی

 .33اندر صفت شکار گوید
چـــون بـــار دگـــر غزالـــۀ مِهـــر

بنمـــــود ز وادی فلـــــک چهـــــر

از شــیر فلــک کــه کــرد جــوالن

6

بگریخـــت پلنـــگ شـــب ز میـــدان

 .1پ :بود رخشان ،از بحر نموده.
 .9محیط زَخّار :دریای پرآب و خروشان.
 .3پ :سر بر سر حکم.
 .4پ :خون خونریز.
 .5پ :حجاب پنهان.
 .6پ :چو کرد .شیر فلک :غزالۀ مِهر ،خورشید .پلنگ شب :آسمان پرستاره .روز سر زد ،شب پایان یافـت.
ز چرخ این شیر زرین یال شد گم /پلنگ شب نمود از کهکشان دم (جامی).
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ظلمــت شــد و نــور رایــت افراخــت

آهـــوی ســـپهر نافـــه انـــداخت

خورشــید گرفــت تخــت شــاهی

افتـــــاد ز دا شـــــب ســـــیاهی

از مِهــر کــه گــرم و ســرکش افتــاد

در پنبــــۀ صــــبح آتــــش افتــــاد

شــب گریــهکنــان و صــبح خنــدان

شــب ریختــه اشــک و صــبح دنــدان

9

انجـــم ز نســـیم صـــبح بربـــاد

از بــــاد شــــکوفههــــا درافتــــاد

3

ز آیینــــۀ صــــبح شــــاهد روز

بنمــــود جمــــال عــــالمافــــروز

4

شـــاه دو جهـــان بـــه ســـرفرازی

برخاســت بـــه عــزم صـــید تـــازی

بـــر توســـن گـــرمرو خرامـــان

بــر بــاد نشســت چــون ســلیمان

5

پــر بــر ســر شــاه عــالمافــروز

ابــریســت فکنــده ســایه بــر روز

گــرد از ســـم اســـب او شـــرفناک

مــیبــرد ســر شــرف بــر افــالک

از خیــل و ســپه کــه بیکــران بــود

بــس مــاهی و گــاو ســرگران بــود

6

از گ ـرد ک ـه شــد بــه چــرخ گــردان

شـــد لیـــک ســـبک زمـــین میـــدان

گــر خــود نشــدی زمــین ســبکبار

در آب فروشـــدی بـــه یـــک بـــار

بنمــــود ز نعــــل هــــر تکــــاور

بــــر اوج فلــــک زمــــین دیگــــر

7

وز دود تفــک کــه هــر کــران بــود

بــر روی زمــین صــد آســمان بــود

8

 .1رایت :پرچم .نافه انداختن :تسلیم شدن ،لُنگ انداختن .شـب رفـت و روز برآمـد ،و آسـمان عرصـه بـه
خورشید واگذاشت.
 .9صبح ریخته دندان :ستارهها برچیده شدند.
 .3انجم :ستاره .برباد :ناپدید .نسیم صبحگاهی ستارهها را چون شکوفهها برباد داد.
 .4شاهد روز :خورشید.
 .5پ :گرم شد خرامان .توسن گرمرو :اسب تیزپا.
 .6به این باور قدیمی اشاره دارد که زمین بر روی شاخ گاو یا بر پشت نهنگ میگردد.
 .7پ :بنمود ز گرد ،بر اوج شرف.
 .8تُفَک :تُفنگ (بادی).

گوی و چوگان 010/

بـــرق تُفَـــک یـ ـالن کـــینخـــواه

بـــر چـــرخ بـــرین چـــو شـــعلۀ آه

1

هـــر ســـوی ز راههـــای بـــیمَـــر

شــد صــفحۀ دشــت همچــو مســطر

9

از بــرق تف ـک کــه شــعلهور گشــت

شــد پــر گــلِ آتشــین در و دشــت

از گـــرد و غبـــار ،شـــیر افـــالک

چــون گــاو زمــین نهفــت در خــاک

3

از زلـــف پـــریرخـــان ســـاده

بـــــر دوش کمنـــــد تـــــاب داده

کردنــــد بــــه زه کمــــان ابــــرو

بربســـته کمـــر بـــه کـــین آهـــو

4

بــرد آن شــه دیــن بــه خیــل انبــوه

چــون اللــه عَلَــم بــه دامــن کــوه

آن کــوه کــه بــود عــرشمقــدار

از بــس کــه ز ســر فتــاده دســتار

در دامـــــن او پـــــی نظـــــاره

پُــــر گشــــته ســــپهر از ســــتاره

صــبحی کــه ازوســت چــرخ روشــن

چــون بــرف نمــودیاش بــه دامــن

هــر کــس کــه بــه دامــنش رســیدی

راز دل قدســــــــیان شــــــــنیدی

لــیکن شــده بــر فلــک ســرافراز

از ســـوی زمـــین شـــنیدی آن راز

گــر زان ســر کــوه ســایهگســتر

طــــالع شــــود آفتــــاب دیگــــر

از رفعــــــــت آن بلندپایــــــــه

هرگـــز نرســـد بـــه عـــرش ســـایه

هــر کــس کــه قــدم بــر آن نهــادی

بـــــر ذروۀ المکـــــان نهـــــادی

5

ســنگی کــه فتــاد ازو در اطــراف

جمــع آمــد و گشــت نــام او قــاف

گاوی که برو بـه جلـوهسـازیسـت

بــا گــاو فلــک بــه ســرفرازیســت

 .1پ :بر چرخ فلک.
 .9پ :همچو .بیمر :بی رفت و آمد ،بی آمد و شد.
 .3پ :در چاک.
 .4به کین :با کینه .خوبرویان قصد کشتن عاشقان کردند.
 .5ذروه :اوج ،قله.
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آن گـــاو چنـــان نمـــود از افـــالک

کــین گـــاو فلـــک ز مرکـــز خـــاک

از سرکشــــــی و درازدســــــتی

ســــر تافتــــه از فضــــای هســــتی

هــر کــس کــه بــه دامــنش برآمــد

افتــــاد ز پــــا و در ســــر آمــــد

کـــان راه کـــه مایـــۀ ســـتم بـــود

آغــــاز بــــه وادی عــــدم بــــود

از بهــــر عــــروجش آســــمانها

بــــر عــــرش نهــــاده نردبانهــــا

از رفعــت او فلــک بــه کــین بــود

کــان بــود فلــک ،فلــک زمــین بــود

چـــون همــت شـــاه عـــرشپایـــه

بـــر عـــرشِ بـــرین فکنـــده ســـایه

بـــر کـــوه اتاقـــه زن روان شـــد

زان پَــر چــو مَلَــک بــر آســمان شــد

بـــر کـــوه شـ ـهِ جهـــان قـــدم زد

خورشـــید بـــر آســـمان علـــم زد

بــر ذروۀ کــوه چــون عنــان تافــت

آن طـــور تجلـــی دگـــر یافـــت

بــر کــوه نشســته شــاه بــا تــاج

ماننــــد نبــــی بــــر اوج معــــراج

زو کــوه کــه قــدر آســمان یافــت

از پـــرّ اتاقـــه کهکشـــان یافـــت

1

آن کــوه کــه آســمان نســق بــود

واالی ســـنان بـــرو شـــفق بـــود

9

چون جرگه چنـانکـه شـاه دیـن خواسـت

آمــد همــه درهــم از چ ـ و راســت

3

شــه داد بــه قصــد صــید فرمــان

از وحــش بــه قهــر شــد ســلیمان

در خیــــلِ ددان فتــــاد جوشــــی

برخاســت ز هــر طــرف خروشــی

4

آهوچشـــــمان بـــــالی آفـــــاق

کردنـــد بـــه غمـــزه صـــید عشـ ـاق

 .1پ :از کوه.
 .9نَسَق :نظم و ترتیب .واال :باال ،قد و قامت .واالی سنان :بلندای نیزه با سنان بر روی آن .آن کوه که سر
به آسمان میسایید ،سنانهای غروب آفتاب بر باالی آن فرود میآمد.
 .3جرگه :سپاه.
 .4پ :فتاده.

گوی و چوگان 014/

از نــاز چــو چشــم بــاز کردنــد

بـــر آهـــوی مســـت نـــاز کردنـــد

1

9

از جلـــوه ســـتاده کبـ ـکِ در بـــاز

چشــمش بــه خــرام دلبــران بــاز

ســـگ در پـــی آهـــوان تاتـــار

ماننــــد رقیــــب در پــــی یــــار

آهــو کــه بــه غمــزه کــار مــیکــرد

شـــیران جهـــان شـــکار مـــیکـــرد

افتــاد بــه ســوی ســگ نگــاهش

مــیرُفــت بــه دیــده خــاک راهــش

4

چَرغــی کــه بــه جلــوه در هــوا بــود

نـــازل شـــده ز آســـمان بـــال بـــود

5

آهــو چــو شــدی بــه خــاک پســتش

مــیخــورد فســوس چشــم مســتش

کــان چشــم کــه فتنــۀ جهــان بــود

مـــیدیـــد ز گَـــرد ســـرمهآلـــود

پـ ـر گَـــرد و غبـــار چشـــم آهـــو

یعنـــی شـــده خـــاک بـــر ســـر او

مــیرفــت ز چشــم آهــوان خــون

مـــیبـــرد غبـــار ســـرمه بیـــرون

روبــاه کــه فتنــه در ســر اوســت

ایـــام کشـــید از ســـرش پوســـت

6

از حیلــــهوری و مکــــر بســــیار

گردنـــد بـــه فعـــل خـــود گرفتـــار

بنگر پس از آنکـه بـا دو صـد سـوز

افتــــاد بــــه دســــت پوســــتیندوز

دنــــدان گــــراز آفــــتانگیــــز

در کینـــۀ ســـگ چـــو خنجـــر تیـــز

از شـــاخ گـــر آهـــوی ختـــایی

کــــردی همــــه دَم گرهگشــــایی

3

 .1پ :چون.
 .9کبکِ دری یا کوهی با دیدن خرامیدن دلبران از خودنمایی بازایستاده است.
 .3رقیب :مراقب.
 .4پ :افتاده.
 .5چَر  :پرندهای شکاری.
 .6پ :کشیده .اصطالح امروزی پوست از سر کسی کندن یا کشیدن سابقۀ قدیم دارد .باد به خود کرده ولـی وقـت
کار /پوست کَنَد از سر او روزگار (وحشی بافقی) .شاه را کُشت و سرش را پوست کند /این عمل شـاهانِ عـالم
راست پند (عطار) .چون ندیدش مغز و تدبیر رشید /در سیاست پوستش از سر کشید (مولوی).
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پیکــان خــدنگ چُســت و گســتاخ

مـــیزد گـــرهاش بـــه رشـــتۀ شـــاخ

چـــون شـــاخ گلـــی ز تیربـــاران

شــد شــاخ گــوزن و غنچــه پیکــان

1

در نـــاوک فتنـــه تیــرِ کـــین بـــود

آن خامــه و نــال خامــه ایــن بــود

پیچیــده کمنــد کینــه بــر خــویش

ســر گُــرز گــران فکنــده در پــیش

آورده ســـنان بـــه جـــانســـتانی

از مـــــر

حکایـــــت زبـــــانی

از غنچــۀ تیــر شــاخ هــر رنــگ

رنگــین شــده چــون کمــانِ گــلرنــگ

هــر گــور کــه داشــت دا بهــرام

در عرصـــۀ صـــید ،دســـت ایـــام

9

از ضــرب تُفَــک چــو اللــۀ بــا

داغـــی دگـــرش نهـــاد بـــر دا

3

از گـــرز گـــران زمانـــه گســـتاخ

بشکســـت گـــوزن را ســـر و شـــاخ

زان شـــاخ گـــوزن در ســـتم بـــود

کــان شــاخ بَــری کــه داد غــم بــود

4

هـــر شـــاخ بُـــزی ز کـــوه پیـــدا

چــون قــوسِ قُــزَح ز چــرخ مینــا

نخجیـــر بـــه صـــدهزار انـــدوه

بگرفتــــه بــــه داد دامــــن کــــوه

5

در راهِ ســــگان ز بــــیم آشــــوب

بُــز کــرده ز ریــش خــویش جــاروب

 .1این بیت و چهار بیت متوالی بعد در توصیف شکار است .در ادب فارسی ،مراد از گل ،گلِ سرخ اسـت و
از غنچه ،غنچۀ گل سرخ که کاسبرگهای سبز نوک تیز آن به پیکان یا سنان تشبیه شده است .شاخ خون
آلود گوزنهایی که زیر رگبار تیر قرار گرفتند به شاخ گل و سرنیزههای خون آلود به غنچۀ گل تشبیه شده
است .ناوک :سرنیزه .ناوک فتنه :تیر بال ،تیر کاری و مهلک .نال :ر و ریشههای داخل نی قلم یا خامه.
سنان به خامه یا کلک شبیه است و این هر دو به زبان تشبیه شده است .سنان بـا جـان سـتانی حکایـت
مر دشمن باز میگفت .شاخهای گل از غنچههای پیکانی همه سرخ رنگ بودند.
 .9بهرام در شکارگاه بر ران گوران دا مینهاد و رهایشان میساخت :نـام خـود دا کـرد بـر رانـش /داد
سرهنگیِ بیابانش ،هر که زان گور داغدار یکی /زنده بگرفتی از هزار یکی ،چونکه دا مَلِک بران دیدی/
گِرد آزار او نگردیدی ،بوسه بر داغگاه او دادی /بندهای را ز بند بگشادی (نظامی ،هفتپیکر).
 .3فاعل این بیت «دست ایام» در بیت قبل است.
 .4بَر :ثمر ،نتیجه.
 .5نخجیر :جانور شکاری.

گوی و چوگان 011/

آویختــه ســگ بــه شــاخ نخجیــر

دیوانـــه ز هـــم گسســـته زنجیـــر

در تـــــاب پلنـــــگ آســـــمانی

مـــیســـوخت بـــه دا نـــاتوانی

1

هــر نقــش پلنــگ را کــه بنمــود

از تیــــر نمــــوده روزنــــی بــــود

نخجیـــــر ز کـــــوه درفتـــــاده

برجســـــته و از کمـــــر فتـــــاده

آهـــو ز ســـنان کـــه یافـــت آزار

گشـــتش مـــژهای دگـــر پدیـــدار

9

آهــــو ز خــــرامِ نــــاز مانــــده

چشـــمش ز کرشـــمه بـــاز مانـــده

3

در چشــم بتــان نگــاه مــیکــرد

مـــیکـــرد نگـــاه و آه مـــیکـــرد

چشــمی کــه ز ســرمه داشــتی ننــگ

مــیکــرد ز خــون دیــده گــلرنــگ

در چشـم تَــرش کــه اللــهگــون بــود

یعنی کـه بـه جـای سـرمه خـون بـود

در نالـــه گشـــاده کبـــک منقـــار

ماننـــد دو بـــر

4

یعنــی جگــرش چــو اللــه پرخــون

خــون مــیخــورد از جفــای گــردون

شاه دو جهان بـه حملـه چـون شـیر

در دســـت گرفتـــه تیـــر و شمشـــیر

بــر رَخــش نهــاد رو بــه میــدان

آن دلــدل و ایــن چــو شــاه مــردان

گــه تیــر کشــید و گــاه شمشــیر

5

اللـــه خونبـــار

گــه گــاو ز مــا فکنــد و گــه شــیر

 .1آسمان پرستاره را به پلنگ تشبیه کردهاند ،ولی این بیت احتماالً اشاره دارد بـه اینکـه پلنـگ شـبها بـه
بلندیهای کوهساران میرود و میجهد تا ماه و ستارهها را در چنگ آورد و ناتوان در تحقق ایـن مُحـال،
گاهی بر زمین فرو میغلتد .چو پیدا شد این چـادر مُشـک رنـگ /سـتاره بـرو بـر چـو پشـت پلنـگ
(فردوسی) .ز چرخ این شیر زرین یال گم شد /پلنگ شب نمود از کهکشان دُم (وحشی بافقی) .دل رمیده
به معشوق هم نمیسازد /که این پلنگ به ماه و ستاره در جنگ است (صائب).
 .9آهو مژگان دارد و پدیدار شدن مژۀ دیگر به «گُلمژه» زدن اشاره دارد .اگر اندیشه کند طرز نگاه او را /
جوش حیرت مژه سازد نگه آهو را (بیدل دهلوی).
 .3مانده( :در مصراه اول) خسته.
 .4بر  :گلبر  .باال و پایین منقار سرخ کبک به دو گلبر الله تشبیه شده است.
 .5با آنکه در هر دو نسخه به وضوح «ز ما فکند» آمده ،از جهت معنی «ز پا فکند» مقبول است.
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هــر گــه کــه کمــان کــین گشــادی

صـــد شـــیر بـــه پـــای او فتـــادی

نـــاخورده هنـــوز تیـــر کـــارش

کــردی همــه جــان خــود نثــارش

1

آهـــو ز خـــرام پـــای بســـتش

مــیگشــت شــکار چشــم مســتش

بــر هــر چــه کشــید تیــر بــیمش

زد همچـــو خیـــار تـــر دو نـــیمش

از صــید کــه نهــر خــون روان کــرد

آن کــوه چــو دشــت نهــروان کــرد

9

موســی کــه عصــای خــود نمــودی

صـــد چشـــمۀ آب اگـــر گشـــودی

از نیـــزه خـــدیو رُبـــعِ مســـکون

بگشـــاد هـــزار چشـــمۀ خـــون

3

در قلــزم خــون گــوزن بــیجــان

هــر شــاخ بــرو چــو شــاخ مرجــان

4

شــد کــوه ز صــید غرقــه در خــون

زو دامــــن آســــمان شــــفقگــــون

صــد پشــته ز کشــتههــا عیــان ش ـد

در پشــته زمــین چــو آســمان شــد

از کشــته زمــین بســی گــران بــود

وز بــردن جــان اجــل بــه جــان بــود

چــون شــاه ز کــار صــید پرداخــت

از ذروۀ کــــوه رایــــت افراخــــت

بـــا لشـــکری از عـــدد زیـــادت

برگشـــت بـــه دولـــت و ســـعادت

 .34چون رفت خزان و شد زمستان
چــون رفــت خــزان و شــد زمســتان

شد بـی گـل و اللـه طـرف بسـتان

هــر الــه کــه گشــت دُرا شــهوار

سـ ـرما زد و الـــه شـــد دگربـــار

مُــرد آتــش و دود بــا دو صــد غــم

پوشــــید کبــــود بهــــر مــــاتم

 .1تیر کارش :تیر کاریاش یا کارگرش.
 .9دشت نهروان :محل جنگ بین سپاهیان امام علی (ه) و خوارج در نزدیکی بغداد.
 .3خدیو رُبعِ مسکون :پادشاه خشکیهای زمین ،خداوند.
 .4قلزم :دریای سرخ ،دریا.

گوی و چوگان 011/

آتـــش شـــده در ســـرای فـــانی

نایــــاب چــــو آب زنــــدگانی

زآتــش شــرری کــه گشــت ریــزان

شــــد از دم ســــرد او گریــــزان

گـــوگرد بـــه جـــان ز ســـردی دی

گردیـــــده کبـــــود شـــــعلۀ وی

آتــش ز هـــوای ســـرد بـــیتـــاب

خاکســــتر او لبــــاس ســــنجاب

در لــرزه ز بــاد ســرد چــون بیــد

در آب گریخــت عکــس خورشــید

اخگــر ز هــوای ســردِ چــون یــخ

مایـــل بـــه عـــذاب اهـــل دوزخ

زآتــش کــه فســرده گشــت از ایــام

کــس بــر لــب بحــر اگــر بَــرد نــام

بــر جــای صــدف ز یــخ شــود پــر

پر الـــه صـــدف چنـــانکـــه از دُر

پروانــــه ز بــــاد دی مشــــوش

خــود را زده هــر زمــان بــر آتــش

در شیشـــه فســـرد بـــادۀ نـــاب

بنمــود بــه شــکل لعــل ســیراب

مرجان که گرفتـه جـا بـه دریاسـت

بگریختــه اخگــری ز سرماســت

1

زد بـــرق ز ســـردی هـــوا تـــاب

بــا آنکــه ز ابــر داشــت ســنجاب

از هــر طــرف اضــطراب مــیکــرد

تــا گــرم شــود شــتاب مــیکــرد

ســـرما بـــه مقـــام جـــانســـتانی

بــــط مــــرده در آب زنــــدگانی

9

از اللـــه و لعـــل ،کـــوهِ ســـرکش

گردیـــده نهـــان میـــان آتـــش

بــا آن همــه ،کــوه دســت و پــا گــم

از بـــرف نهفتـــه زیـــر قـــاقم

3

ســرمازده چشــم نــرگس مســت

بــی س ـرمه گرفتــه میــل در دســت

خاکســــتر آتــــش ار بدیــــدی

چون سرمه به چشم خـود کشـیدی

 .1مرجان که در دریا جا گرفته ،پارۀ آتشی است که از سرما گریخته است.
 .9سرما جان مرغابی را در آب که محیط حیات اوست ستانده بود.
 .3قاقم :حیوانی نظیر سمور و سنجاب با پوست نرم و لطیف و به غایت سپید.
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از ســـردی دِی چنـــار دلریـــش

افروختـــه آتـــش از دل خـــویش

مـــیداشـــت ز بـــاد در کشـــاکش

ســـرما زده دســـتها بـــر آتـــش

1

از الـــه بســـان عرصـــۀ خـــاک

چون صبحِ کشیده سـر بـر افـالک

9

زان بــــرف جهانیــــان مشــــوش

در دهـــر نمانـــده جـــای آتـــش

از رنگ شفق کـه هسـت گـلرنـگ

آتــش بــه محــیط کــرد آهنــگ

3

از ســـردی بـــرف اللـــه ابتـــر

همچــون گــل آتشــین ز اخگــر

4

مــیخواســت بــه آرزو دریــن بــا

صــد دا دگــر بــه روی هــر دا

 .35شه کرد هوای شهر تبریز
شـــه کـ ـرد هـــوای شـــهر تبریـــز

چــون بــرق ،ســمند او بــه ره تیــز

شــهری چــو ســوادِ دیــده معمــور

وز وی همــه عمــر چشــم بــد دور

5

هـــر گوشـــه درو ز رویِ واقــــع

گــم گشــته هـــزار مصــر جـــامع

6

چـــون کعبـــه پنـــاه اهـــل عـــالم

بـــر روی زمـــین ســـواد اعظـــم

7

مــــاتم زده کعبــــه ز اشــــتیاقش

بــر ســنگ زنــد ســر از فــراقش

بــــا شــــهر هــــرات توأمــــانی

یعنــــی کــــه بهشــــت جــــاودانی

 .1دو بیت اخیر به آتشزایی چنار و شباهت بر پنجهای آن به دست اشاره دارد.
 .9فرش خاک از شبنم یخزده همچون آسمان صبحگاهی سفید بود.
 .3محیط :اقیانوس ،دریا .سرخی شفق یا غروب آفتاب به دریا مینشست.
 .4ابتر :ناتمام ،نازا ،عاطل .فکر رنگین تو صائب چمن آرا گردید  /دفتر الله چو تقـویم کهـن ابتـر گشـت.
ورق دفتر گل را به رخ ای اللهعذار  /کردهای ابتر و در صحن چمن ریختهای (عمادالدین نسیمی).
 .5سوادِ دیده :سیاهی چشم .معمور :آباد.
 .6مصر :شهر .مصر جامع :شهر تمام و کمال ،هر چیز بینقص .مصر جامع تویی معانی را  /پادشاهی و پهلـوانی را
(اوحدی مراغهای) .در مُلک تو صد چو مصر جامع  /در کوی تو صد چو نیل سایل (سلمان ساوجی).
 .7سواد اعظم :شهر بزر  ،پایتخت.

گوی و چوگان 019/

آراســـته از پـــری و حـــور اســـت

پرقصــر ولیــک بــیقصــور اســت

1

چــون کعبــه ســواد او کــه نیکوســت

چشمی است کـه شـاه مـردم اوسـت

9

اهلـــش بـــه نشـــان و کـــامرانی

درعـــــین وفـــــا و مهربـــــانی

از عشــق سرشــته پــای تــا ســر

دلـــــداده و دلربـــــا سراســـــر

بــا هــم همــه یــار دور از اغیــار

آیــــین نیــــاز و نازشــــان کــــار

افروختـــه رخ چـــو مهـــر تابـــان

یوســف ســوی مصــر شــد شــتابان

بـــر توســـن بادپـــا روان شـــد

چــون بــاد بــه ســوی بوســتان شــد

آن شــهر کــه بــود غیــرت چــین

بســـتند بـــه صـــد امیـ ـدش آذیـــن

آراســـته گشـــت کـــوی و بـــازار

چــون از گــل و اللــه طــرف گلــزار

بـــزاز ز جـــنس رنـــگ در رنـــگ

مــیکـــرد فضـــای شـــهر را تنـــگ

ز اطلــس کــه طــراز آن دکــان بــود

بـــا اطلـــس چـــرخ توأمـــان بـــود

آویختـــه جامـــههـــای گلگـــون

ماننـــد شـــفق ز چـــرخ گـــردون

3

دلـــــدار کمـــــانگر ایســـــتاده

تیـــر مـــژه بـــر کمـــان نهـــاده

آویخـــت کمـــان ز طـــاق ایـــوان

چــون قــوسِ قُــزَح ز طــاق کیــوان

ز ایــوان کــه کمــان حلقــه بنمــود

چــون هالــه بــر اوج آســمان بــود

آویختـــــه تیغهـــــا ز دیـــــوار

چـــون بـــرق بـــر آســـمان دواار

آراســـــته ز اســـــپر و کمانهـــــا

4

چـــون از گـــل و اللـــه بوســـتانها

 .1بیقصور :بی کم و کاست ،با ایهام به قصرهای بهشت.
 .9سواد( :در اینجا) سیاهی و اطراف شهر از دور .سواد کعبه به حجراالسود اشاره دارد .تبریـز ماننـد کعبـه
نیکوست ،زیرا این شهر چشمی است که شاه مردمک آن است ،شاه نور دیدۀ مردم تبریز است.
 .3پ :جنسهای گلگون.
 .4م :آراسته از سپر دکانها.
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افروختــــه رخ نگــــار صــــراف

از حســن گرفتــه قــاف تــا قــاف

زان طرفه قفس که داشـت در پـیش

صـیدش شــده مــر دل ز حــد بــیش

دکــانش چــو بحــر پُــر ز گــوهر

وان طرفــه قفــس چــو مــوج بــر ســر

در دام ز لعلهـــــــای گلفـــــــام

پرخـــــون دل عــــــالمیش در دام

عشـــاق هـــالک یـــک نگـــاهش

جانهــا همــه کــرده صــرف راهــش

1

عطـــار بـــه عطـــر روحپـــرور

مـــیکـــرد دِمـــا جـــان معطـــر

دکــانش کــه غیــرت چمــن بــود

نیلـــــوفرش از گالبــــزن بـــــود

9

هـــر ســـوی مغنّـــی خـــوشآواز

از روی نشــــان نغمــــهپــــرداز

3

قــانون قفســی ولــی چــو بلبــل

در بـــا جهـــان فکنـــده غلغـــل

4

نـــی بـــر لـــب مطربـــان ســـاده

صــــد بوســــه ز روی شــــوق داده

مــیرفــت شــه جهــان خرامــان

بـــا شـــوکت و حشـــمت ســـلیمان

بـــا او ز پـــریرخـــان ســـپاهی

هــر یــک بــه رخ آفتــاب و مــاهی

پرهـــــای اتاقـــــه عـــــالمآرای

چــون پــرّ فرشــته آســمانســـای

بـــر اطلـــس و پرنیـــان شـــتابان

مـــیرفـــت چـــو آفتـــاب تابـــان

آن راه چـــو راه کهکشـــان بـــود

کــز جــنس ســفید فــرش آن بــود

نــی نــی غلطــم کــه بــیحجــابی

در روز نمــــــــود ماهتــــــــابی

آن کوچــه چــو جــوی شــیر فرهــاد

5

خســرو بــه نظــاره خــرم و شــاد

 .1پ :عشاق هالل.
 .9گالبزن :گالبپاش ،گالبدان .هین که گذشت وقت گل ،سوی چمن نگاه کن  /راح نسیم صبح بـین ،ابـر
گالبزن نگر (عطار).
 .3مغنّی :آوازخوان.
 .4قانون :از آالت موسیقی ،با جعبه و سیم ،که به قفس تشبیه شده است.
 .5جوی فرهاد :جویی که فرهاد برای رساندن شیر به اقامتگاه شیرین در کوه کَند.

گوی و چوگان 000/
1

گردیـــده ســـفید پـــای تـــا ســـر

آن کوچــه چــو خانــههــای مِســطر

آن آیـــت لطـــف گشـــت نـــازل

در هشـــت بهشـــت کـــرد منـــزل

صــد منقــل و مجمــر زر افروخــت

همچــون گــل آتشــین برافروخــت

گِـــردش ز پـــریرخـــان چمنهـــا

در حلقـــــۀ زلفشـــــان شـــــکنها

دایــم بــه نشــان شــادمان بــود

کــارش بــه مــراد دوســتان بــود

9

یــا رب کــه بــه صــدهزار امیــد

بینــد چــو خِضِــر حیــات جاویــد

تــاج طــربش همیشــه بــر ســر

کـــامش بُـــوَد از بتـــان میســـر

3

بـــر مســـند ملـــک کـ ـامران بـــاد

هــر چیــز کــه خواهــد آن چنــان بــاد

 .36در منع دل از تباهکاری
4

ای دل شــرف فلــک وبــال اســت

ایــــام کمــــال را زوال اســــت

ایــن عمــر دوروزه را بقــا نیســت

در بــا جهــان گــل وفــا نیســت

دیـــوان عمـــل ســـیاه تـــا چنـــد

بـــر دل رقـــم گنـــاه تـــا چنـــد

بیـــداد مکـــن بـــه زور اقبـــال

اندیشـــه کـــن از جـــزای اعمـــال

مغــرور بــه جــاه و مــال فــانی

تـــا چنـــد بـــه حیلـــه بگـــذرانی

یـــادآر کـــه آصـــف ســـلیمان

کــش بــود جهــان بــه زیــر فرمــان

چــون کــرد قلــم ســپهرش انگشــت

ز انگشت و قلم تهی شـدش مشـت

زان طرفــه نگــین کــه مــایلش بــود

صــد نقــش مــراد در دلــش بــود

 .1پ :گردید.
 .9پ :نشان و شادمان.
 .3پ :کامش ز جهان بوَد میسر.
 .4وبال :وخامت ،بدفرجامی.
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امــروز کــه غص ـه حاصــل اوســت

صـــد دا نهـــاده بـــر دل اوســـت

از میــل قلــم بــه ســرمهســایی

گــر داشــت بــه دیــده روشــنایی

آخـــر ز مـــدار چـــرخ و انجـــم

شـــد نـــرگس او تهـــی ز مـــردم

1

یعنــــی کــــه زمانــــۀ ســــتمگر

زان میــل کشــید چشــمش از ســر

9

هــر شــب کــه فلــک کنــد نظــاره

صـــد چشـــم گشـــاده از ســـتاره

خواهــد کــه ز جــور دور بــدکیش

گرید بـه هـزار دیـده بـر خـویش

3

چشمت که به عیـبِ غیـر چارسـت

بگشــای ک ـه جــای اعتبــار اســت

4

خورشــیدِ ســپهر فتنــهجــوییســت

آویختــه تیــر کــین بــه مــوییســت

5

دیــری اســت کــه داده مهلتــت دیــر

غافــل منشــین بــه زیــر شمشــیر

تــو شــاد از آنکــه چــرخ فیــروز

بــاال کشــدت بــه رتبــه هــر روز

غافــل کَــت از آن بَ ـرَد بــر افــالک

تا سـخت زنـد سـر تـو بـر خـاک

6

دانـــی کـــه چـــرا ز راه تـــأخیر

در کــار تــو مــر

راســت تقصــیر؟

خواهـــد کـــه درون عـــالم دون

هــر لحظــه شــود گناهــت افــزون

هفتــاد گذشــت عمــر تــو شــاد

7

فار که دل از حیـات ریـش اسـت

کت عمر بـه عـیش رفـت بـر بـاد
کان رفت و وبال و مـر

پـیش اسـت

 .1مردم :مردمک .گردش روزگار کاری کرد که بیناییاش را از دست داد.
 .9زمانه کورش کرد.
 .3پ :ز جور چرخ بدکیش.
 .4تو که عیب دیگران را چارچشمی میبینی ،چشم باز کن که وقت عبرت گرفتن است .از این بیت تا پایان
منظومه در نسخۀ پ وجود ندارد.
 .5عمرت به مویی بند است.
 .6کَت :که تو را.
 .7کَت عمر :که عمر تو.

گوی و چوگان 004/

خورشـــید بـــه کینـــهات ســـتاده

در دســـــت کمنـــــد تابـــــداده

در کینـــهوری ز شـــکل عقـــرب

قـالب بـه دسـت چـرخ هـر شـب

1

خواهـــد کـــه کشـــد ز راه اِدبـــار

نزدیـــک خـــودت ز بهـــر آزار

9

از گــردش ایــن ســپهر جانســوز

در صـــبح ببـــین و ســـرخی روز

یعنـــی کـــه نـــداد شـــیرت ایـــام

کـت خــون جگـر نریخــت در جــام

از انجم و مَه که چون چـرا اسـت

یــک پنبــه و صــدهزار دا اســت

3

ایــن شــکل هــالل و ســرخی شــب

جــامی اســت ز خــون دل لبالــب

زنهــار کــه نیــک و بــد رهــا کــن

روی از همــه خلــق در خــدا کــن

ســـرمایۀ زنـــدگی وبـــالی اســـت

هستی همه خـوابی و خیـالی اسـت

پیری چـو کمـان قـدت دوتـا کـرد

زه بهـــر کمانـــت از عصـــا کـــرد

یعنــی کــه شــدی بــه خــاک مایــل

از منـــزل خـــود مبـــاش غافـــل

گردیـــده بنـــای تـــن نگونـــت

کــــاری نگشــــاید از ســــتونت

گـــوش تـــو گـــران و از گرانـــی

ســر پــیش تــو را چنــانکــه دانــی

4

یعنی کـه بـه حـال خـود نظـر کـن

فکـــر دگـــران ز دل بـــه در کـــن

از فکــر خطــا دلــت زبــون اســت

چون الله سیاه و غرق خـون اسـت

ویــن طرفــه کــه خونــت از تبــاهی

از دل نبــــرد بــــرون ســــیاهی

بـــر فـــرق ســـرت ز موســـفیدی

برفـــی اســـت ز ابـــر ناامیـــدی

 .1بیت به وضعیت نامیمون و بدشگون فلکی «قمر در عقرب» اشاره دارد.
 .9اِدبار :وضعیت نامیمون فلکی ،پشت کردن روزگار ،نگونبختی .نزدیک خودت :تو را به نزد خود یا خودش.
 .3مهتاب به پنبه و ستارگان به دا و زخم تشبیه شدهاند.
 .4گوش تو سنگین است و خود می دانی که ،از سنگینی گوش ،سرت را به پیش می بری تا حرفهـای
دیگران را بشنوی.
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چشمت که ز دیدنش حجاب اسـت

زان بـــرف درو نـــزول آب اســـت

رفتــه اســت دریــن جهــان غــدار

چـون بــر

1

ترســم کــه ازیــن ســراچۀ پســت

از نقــد عمــل رَوی تهــی دســت

برخیـــز کـــه روزگـــار بگذشـــت

تــو غافــل و وقــت کــار بگذشــت

تــو خفتــه و کــاروان روان اســت

بشـــتاب کـــه راه بیکـــران اســـت

پـــدر نشســـته دلشـــاد

کــت خانــه شــد از منــالش آبــاد

9

غافــل کــه پــدر کــه بــیخب ـر بــود

او هم چو تو پیش ازیـن پسـر بـود

از مـــردن خـــویش فـــار البـــال

جمــع از پــی دیگــران کنــی مــال

در دست تـو زر کـه بیکـران اسـت

خــوش بــاش کــزان دیگــران اســت

تــو خواســته عمــر بهــر فرزنــد

او خواســـته مرگـــت از خداونـــد

3

نزد پسرت کـه سـینه ریـش اسـت

از جان تـو قـدر مـال بـیش اسـت

در عرصــۀ ایــن جهــان پرســوز

مــر

اســت مصــاحب شــب و روز

یعنــی کــه دریــن ســرای پــردرد

ناخوانــــده درآیــــد از درِ مــــرد

از مـــر

چنــار دســتت از کــار

 .37کلک من و نظم روحپرور
ای خامــه کــه جلــوهســاز گشــتی

صــد شــکر کــه ســرفراز گشــتی

در نامــه بــه سِــحر کــار کــردی

از خـــار گلـــی نگـــار کـــردی

ز اعجــــاز مســــیح راز گفتــــی

هــــر راز کــــه بــــود بــــازگفتی

 .1به بر پنجهای شکل چنار اشاره دارد (گرامی  .)198-197 :1380آن دست و آن زبان که در او نیست
نفع خلق  /جز چون زبان سوسن و دست چنار نیست (سنایی).
 .9کت خانه :که خانۀ تو .منال :جای درآمد مانند مزرعه و دکان (مال و منال :منقول و غیرمنقول).
 .3تو برای فرزندت طول عمر میخواهی و او برای تو مر !

