مقدمه
میرزا محمد قاسم فرزند میر سید عبداهلل حسینی مشهور به قاسمی گنابادی یا قاسمی
حسینی جُنابُدی با تخلّص قاسمی ،در039ق در خانوادهای از سـادات گنابـاد تولـد
یافت .کالنتری گناباد به خاندان او اختصاص داشت و او بعد از پـدر بـه ایـن مقـام
رسید ،ولی این شغل را به برادر خود میرزا ابوالفتح واگذارد و به شاعری روی آورد.
قاسمی دانشهای عقلی ،بهویژه ریاضی ،را از غیاثالدین منصور دشـتکی شـیرازی و
شعر و ادب را نزد هاتفی آموخت .او نخست از شاعران درگاه شاه اسماعیل صـفوی
بود و پس از آن به خدمت شاه تهماسب درآمد؛ اما در مقابـل اشـعاری کـه سـرود
پاداشی نگرفت و دربار صفوی را رها کرد و نزد سلطان محمودخان والیِ دیـاربکر،
منطقۀ کُردنشین ترکیه ،رفت و منظومهای در بحر متقارب ،بدانگونه کـه بـرای شـاه
اسماعیل و شاه تهماسب ساخته بود ،بـرای ایـن سـلطان و پیروزیهـای وی سـرود.
1
قاسمی در 089ق (و به احتمالی 084ق) در دیاربکر درگذشت.
ناسپاسی شاهان صفوی نسبت به شاعران و رویگردانی اینان از آن دربار مقولهای
قابل تعمق در تاریخ ادب فارسی است .به گفتـۀ صـاحب عـالمآرای عباسـی ،شـاه
تهماسب به محتشم کاشانی ،شاعر صاحب نام دورۀ صفوی ،متوفی 006ق و معاصر
قاسمی ،گفت :من راضی نیستم که شعرا زبان به مدح و ثنای من آالیند (صفا؛ به نقـل
از :حائری  .)51 :1388این سخن موجب شد تا همزمان با گسترش روابط تجـاری و
فرهنگی بین ایران و هند ،شاعران به دربار پادشاهان تیمـوری هنـد روی آورنـد و
 .1در اثرآفرینان (حاج سید جوادی و همکاران )1377 ،برای زندگینامه و آثار قاسـمی گنابـادی از منـابع
بسیار نام برده شده است.
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مورد استقبال قرار گیرند .آشنا شدن این شاعران با فرهنگ و طبیعـت آن سـامان و
آمادگی آنان برای تازهگویی و نواندیشی ،سبب پیدایش سبک و شیوهای نو در شعر
فارسی گردید .این سبک را مدتی ،بـه اعتبـار مکـان و زمـان پیـدایش آن ،سـبک
اصفهانی و صفوی خواندند و بعدها با عنوان سبک هندی در ایران و هند و آسـیای
میانه رواج یافت .در این دوره شعر فارسی از دربار فاصله گرفت ،بـه اهـل هنـر و
حرفه پیوست و بیشتر با زندگی مردم و باورها و عاداتشـان پیونـد برقـرار سـاخت
(نک :حائری 45 :1388ـ.)79
ادوارد براون علت نبودن شاعران بـزر در دورۀ صـفویه را از محمـد قزوینـی
جویا میشود .قزوینی در پاسخ میگوید« :شک نیست که در عهد صفویه ادبیـات و
شعر فارسی به پایۀ پستی افتاده است و حتی یک شاعر درجۀ اول هم در این عصـر
به ظهور نیامده است ».قزوینی ،پس از توضیح خشونت عالمان مـذهبی نسـبت بـه
صوفیان و تبعید و کشتن آنان ،میگوید« :عالقه و رابطۀ شعر و ادبیات بـا تصـوف و
عرفان در ایران واضح و مبرهن است ،به طوری که اِطفـای یکـی موجـب اعـدام و
اضمحالل دیگری خواهد بود» (نک :درودگریان 74 :1388ـ.)83
اما احسان یارشاطر در نوشتۀ خود زیر عنوان ادبیات عصر صفویه روشن میکند
که شعر این دوره با قدرت تخیل و اندیشه به توصیف مضمونهای تازه پرداخته است
و شاعران کمتر به دنبالهروی از پیشینیان پرداختهاند .سادگی کالم و نزدیکـی آن بـه
زبان مردم ،و تعمق در زندگی روزانه و اجتماعی مردم برای کشف مضمونهای تازه از
ویژگیهای برجستۀ شعر در این دوره است .به نظـر یارشـاطر ،در دورههـای پیشـتر
شاعران به قدرتمندان توجه داشتند و از مضامین معدود و مشابه استفاده مـیکردنـد.
روی آوردن شاعران به مردم و زندگی آنان جانی تازه به دنیای شعر داد .او میافزاید
که در شعر دورۀ صفوی استعارهها و تشبیههای دور از ذهن و ناآشنا که خواننـده در
فهم آنها با دشواری روبهرو میشود ،به وفور معمول و رایج شد (همانجا).
پیروان سبک هندی به جستوجوی الفاظ تازه برای معانی بیگانه پرداختند ،لفظ
و معنی را با هم گره زدند ،مضامین جدید پدید آوردند و معیاری تازه برای فصاحت
ارائه دادند .به عالوه ،با پیچش لفظ و معنی ،مضامین را دیریاب کردنـد تـا اعجـاب
خواننده را برانگیزند و به این ترتیب لذت حل معما را به حظ درک مضمون فزونـی
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دادند (حائری  .)79-45 :1388در هر حال ،باریکبینی در تخیل و درآمیختن الفـاظ
ساده و محاورهای با معانی پیچیده و دوپهلـو و دور از ذهـن ،از ویژگیهـای سـبک
هندی است .منتقدان این سبک آن را پیچیده و متکلف و بـیش از حـد مصـنوه بـه
صنایع ادبی میدانند (رزمآرا .)189-173 :1384
قاسمی شاعر عصر صفوی است و شعرش هم خالی از مضامین پیچیده نیست؛ اما
بهسختی میتوان او را در سلک شاعران سبک هندی یا حتی زمینهسازان این سبک
جای داد .در زمان او هنوز این سبک نام و نشان و هویت خود را نیافته بود .انـدکی
قبل از وی ،در اوایل قرن دهم ،بابافغانی شیرازی شیوهای در غزلسرایی آورد که ،به
سبب بیان اتفاقات و شرح ماجراهای عاشقانه ،آن را سبک «وقوه» نامیدند و بعدها
زمینهساز سبک هندی در قرن یازدهم شد .نـامورانی چـون کلـیم کاشـانی ،عرفـی
شیرازی و طالب آملی از او پیروی کردند و حتـی صـائب خـود را مقلـد بابافغـانی
دانست (نک :ذوالفقاری :)187-170 :1360
صائب اگر تتبع دیوان کس کنی
از آتشین دمان به فغانی کن اقتدا
پرهیز از ترکیبات عربی و اصطالحات و مفاهیم عرفانی و فلسفی از مشخصـههـای
سبک وقوه است (حائری  )79-45 :1388که قرنی مقدم بر سبک هندی بـوده ،ولـی
چنین پرهیزی در اشعار قاسمی دیده نمیشود .استناد نکردن به آیات و احادیث نیـز
شاخصی دیگر از سبک وقوه است (همانجا) ،در حالیکه مثنویهای قاسمی سرشار از
حمد و ستایش پیامبر و امام علی و تلمیحات دینی است .در واقع «قاسمی زیر بـار
تقلید و استیالی شعرای زمان نرفته و دیوان خود رابه سبک قدما ساخته و پرداختـه
است( ».سلماسیزاده  )1595-1510 :1340تأثیر سبک نظامی گنجـوی و پیـروانش،
بهویژه جامی و هاتفی ،نیز در سخن قاسمی آشکار است.
دیگر آنکه قالب شعر در سبک هندی غالباً غزل است؛ در حالیکه اشتهار قاسمی
به مثنویهای اوست که در آن زمان سرآمد دیگران بوده است .همان طور که گذشت،
در سبک هندی لفظ و معنی با هم گره خورده و مفاهیم دیریاب شدهاند ،ولی «شـعر
گنابادی روان و خالی از تعقیدات لفظی و معنوی است» (همانجا).
آثار مهم قاسمی عبارتاند از :شاهنامه شامل دو دفتر جداگانـه یکـی شـاهنامۀ
ماضى یا شاهاسماعیلنامه در شرح سلطنت شاه اسماعیل در  4399بیت به تقلیـد از
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اسکندرنامۀ نظامی گنجوی و دیگری شاهنامۀ نواب عالى یـا شـاهتهماسـبنامـه در
شرح سلطنت شاه تهماسب در بحر متقارب به تقلید از شاهنامۀ فردوسی (که برخـی
مجموه این دو را شهنشاهنامه نامیدهاند) .شاهرخنامه 1دربارۀ پادشاهی شاهرخ پسـر
امیرتیمور گورکانی و شاه تهماسب است که با مدح پادشاه صفوی آغـاز مـیشـود.
قاسمی لیلی و مجنون را به نام شاه تهماسب در  9549بیت به تقلید از لیلی و مجنون
نظامی گنجوی ،و خسرو و شیرین را به نام سام میرزا پسر سوم شاه اسماعیل در سه
هزار بیت در 059ق سروده است .عالوه بر ساقینامه ،او منظومۀ حِکمی و عرفـانی
زبدةاالشعار را به وزن و تقلید از مخزناالسـرار نظـامی گنجـوی در  4599بیـت و
منظومۀ عاشق و معشوق را در صفت کعبه و مدینه و بعضی احـوال دیگـر در چهـار
9
هزار بیت در 065ق سروده است (صفا؛ به نقل از :درودگریان .)1388
* * *
قاسمی منظومۀ گوی و چوگان را در 077ق به امر شاه تهماسب بـر وزن لیلـی و مجنـون
نظامی گنجوی طی دو هفته در  1599بیت 4سروده و آن را «کارنامه» نامیده است:

 .1شاهرخ چهارمین پسر تیمور گورکانی از  770تا  859میزیست .در  98سالگی بر جای پدر نشسـت و
به مدت  43سال سلطنت کرد .شاهرخ به تشویق و ترغیب اهل علم و ادب و هنـر کوشـید .او بـرخالف
پدر طبعی مالیم و صلحجو داشت .با این حال ،قلمرو خود را از ماوراءالنهر و هند تا آنـاتولی گسـترش
داد( .گویا اعتمادی /مترجم ،بدون نام مؤلف ،شاهرخ میرزا ،آریانا (نشـریۀ افغـانی) ،قـوس (آذر) 1399
(شمسی) ،ش  ،11ص 10ـ)99
 .9ناگفته نگذریم که در مرور منابع ،به مشابهت چشمگیر دو مورد زیر برخوردیم ،بی آنکه منبـع جدیـد از
منبع قدیم حتی در زمرۀ مآخذ خود نام برده باشد« :در واقع شاهنامۀ قاسمی تـالی و ثـانی تـذکرۀ شـاه
تهماسب صفوی به قلم شاه تهماسب اول است که حوادث و وقایع زمان آغاز صفویان را به زبان رسـای
ن ذکر وقایع تـاریخی ،بـه پنـد و انـدرز بـه بیـان حقـایق پرداختـه اسـت
شعر بیان کرده است .در ضم ِ
(سلماسیزاده « .)1340در واقع شاهنامۀ قاسمی ،یعنی هم شاهنامۀ ماضی و هم شـاهنامۀ نـوااب عـالی،
تالی و ثانی تذکرۀ شاه تهماسب صفوی به قلم شاه تهماسب اول است که وقایع زمان آغاز صفویان را بـه
زبان شعر بیان کرده و در ضمنِ ذکر وقایع تاریخی ،به پند و انـدرز و بیـان حقـایق نیـز پرداختـه اسـت
(درودگریان  )1388در تغییر «به بیان» به «و بیان» معنی مخدوش شده است.
 .3تعداد ابیات در نسخۀ مشهد به شمارش ما  1539بیت است.
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ایـــن نامـــه کـــه از زبـــان خامـــه

کـــردم لقـــبش بـــه «کارنامـــه»

چــون مــاهِ دو هفتــهاش در ایــام

در عـــرض دو هفتـــه دادم اتمـــام

ایــن عقــد گهــر کــه شــد ســرآمد

باشـــد عـــددش هـــزار و پانصـــد

انکــار مکــن کــه بـی ســبب نیســت

زاقبـال شــه اینچنـین عجــب نیســت

از لطــف چــو شــاهِ عــرشپایــه

افکنــــد بــــرین ســــواد ســــایه

تــــاریخ تمــــام ایــــن معــــانی

«ظــلّ ابــدی»ســت گــر بــدانی

در بیت باال« ،ظلّ ابدی» به معنی سایۀ جاودان است که با شاه و سایه در بیت قبـل
تناسب دارد و ماده تاریخ سروده شدن منظومۀ گوی و چوگان است که با احتسـاب
الم مشداد به حساب ابجد (ظ ل ل ا ب د ی =  )19+4+9+1+39+39+099برابـر
با  077است.
متن حاضر از منظومۀ گوی و چوگان بر اساس دو نسخ ۀ مشهد و پاریس تهیه
شده است:
 .1در کتابخانۀ آستان قدس رضوی ،کتاب مثنویـات قاسـمی سـرودۀ محمـد قاسـم
گنابادی زیر شمارۀ  8383عمومی و شمارۀ  091کتابهای ادبیات ثبـت شـده اسـت.
این نسخه با خط نستعلیق روی کاغذ نخودی در  356بر به طول  91و عرض 16
سانتیمتر نوشته شده و دارای جلد چرمی است .این نسخه طبق یادداشت زیر کـه در
آغاز نسخۀ خطی آمده به آستان قدس اهدا شده است« :بنا بر ارادت و عالقۀ خاصی
که والد مرحوم مغفور یارمحمدخان افشار سردار کل ،فرزند مرحـوم مغفـور حسـن
خان افشار وزیر نظام سردار کل ،به آستانۀ قدس رضوی داشتند وصیت کردنـد کـه
کتب خطی ایشان تقدیم کتابخانۀ آستانۀ مبارکه شود .علیهذا این یـک جلـد کتـاب
منظومۀ قاسمی به انضمام شصت و هشت جلد دیگـر در خـرداد مـاه  1397تقـدیم
کتابخانۀ آستان ملک پاسبان گردید .سرهنگ عبدالحسین افشار».
در صفحۀ مقابل این یادداشت ،تاریخ وقف کتـاب  95خـرداد  1339ذکـر شـده
است .منظومۀ گوی و چوگان که در  49صفحه (از  349تا  )383از این کتـاب درج
است ،در 081ق توسط حافظ محمدبن قاسم علی نوشته شده و تاریخ اتمام کتابـت
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آن غرۀ شهر محرمالحرام سنۀ  089هجری ،نخستین روز از  ،089یعنی قبل از فوت
شاعر بوده است .بیشتر صفحات دارای  38بیت در دو ستون نوزده سطری اسـت .از
1

این نسخه با عنوان نسخۀ مشهد یا نسخۀ م یاد میکنیم.
 .9در فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانۀ ملی پاریس ،جلـد سـوم ،صـفحۀ -348
 ،347شمارۀ مسلسل  ،1898از نسخۀ خطی خمسۀ میرزا قاسم گنابادی نام برده شده

است .این نسخه در 003-009ق ،حدود ده سال پس از فوت شاعر ،در  187بـر
در مشهد نوشته شده ولی صفحات پایانی را ندارد 9.بـه نقـل از نویسـندۀ فهرسـت،
خمسۀ قاسمی به زعم رقابت با فردوسی سروده شده است .منظومۀ گوی و چوگـان
یا «کارنامه» بخشی از این نسخۀ خطی است .از این نسخه با عنوان نسخۀ پـاریس یـا
نسخۀ پ یاد میکنیم.

3

مقایسۀ دو نسخۀ باال نشان میدهد که در نسخۀ پ جابهجا ابیاتی از قلم افتادهاند
و حتی در چند مورد ،این نسخه فاقد دهها بیت بـه هـم پیوسـته اسـت .در بررسـی
اختالفات دو نسخه به این نتیجه رسیدیم که ضبط نسخۀ م در بیشتر موارد مقبولتـر
است؛ ولی در مواردی که کلمات در نسخۀ م ناخوانا بوده ،از نسخۀ پ استفاده کردهایـم.
ما غیر از این دو نسخه از وجود نسخۀ خطی دیگری از این منظومه آگاه نیستیم.
سعی بر آن بوده است تا متن حاضر مطابق دستور خط فارسی مصـوب فرهنگسـتان
 .1از دکتر نصراهلل پورجوادی که تصویر نسخۀ خطی مشهد را در اختیار ما گذاردند و دکتر مجدالدین کیوانی
سردبیر آینۀ میراث برای خواندن متن و ارائۀ پیشنهادات سودمند صمیمانه سپاسگزاریم.
 .9منوچهر مرتضوی ،مقلدین شاهنامه در دورۀ مغول و تیموری و تاریخ منظـوم شـمسالـدین کاشـانی ،دانشـکدۀ
ادبیات و علوم انسانی تبریز ،1341 ،ش  ،61ص  .173به هدایت این مقاله ،به نسخۀ پاریس دست یافتیم.
 .3محمد عیسی ولی ،مسؤل کتابهای خطی فارسی در کتابخانۀ (موزۀ) بریتانیا ،در مورد آثار قاسمی گنابادی
در آن موزه به یکی از مصححین (بهرام گرامی) کتباً توضیح داد« :نسخههایی از دفتر اول شاهنامۀ قاسمی
برای شاه اسماعیل ،دفتر دوم برای شاه تهماسب ،و شاهرخنامه برای شاهرخ در این کتابخانه وجـود دارد
(فهرست ریو ،جلد دوم ،ص  .)661به عالوه ،براساس فهرست نسخههای خطی فارسـی (منـزوی ،جلـد
چهارم ،ص  3951و  ،)3959تنها نسخۀ کارنامۀ قاسمی در کتابخانۀ آستان قدس رضوی در مشهد ،زیـر
شمارۀ  3/091ادبیات ( ،)8383وجود دارد .این اظهارات با نوشتۀ ذبیحاهلل صفا که «نسخهای از شاهنامۀ
قاسمی را به شمارۀ  Add. 7784در کتابخانۀ موزۀ بریتانیا دیـدهام» مطابقـت دارد .نسـخۀ مـورد اشـارۀ
کتابدار کتابخانۀ بریتانیا در مشهد همان نسخۀ م است که مورد استفادۀ ما قرار گرفته است ،ولی گواه آنکه نسخۀ
مشهد تنها نسخۀ موجود از کارنامۀ قاسمی نیست ،وجود نسخۀ پاریس است.

گوی و چوگان 04/

زبان و ادب فارسی ،ویرایش  ،1084و شیوههای رسمالخط امروزی تهیه شـود .در مـوارد
الزم حروف ب ،ج ،و ک به حروف پ ،چ و تبدیل شده« ،تـرا» و «تسـت» بـه
صورت «تو را» و «توست» ،فعل چسبیدۀ «است» به صورت جدا (ماننـد کافیسـت
به صورت کافی است) ،و عالمت جمع «ها» به صورت جدا از های غیرملفوظ (ماننـد
دانها به صورت دانهها) نوشته شده است .در موارد الزم از عالمت تشدید استفاده شده
است .برای تسهیل در خوانش ابیات ،برای بسیاری از کلمات حرکت گذاشتهایم.
برای بعضی مضامین و مفاهیم در این منظومه ،ابیـاتی مشـابه و متنـاظر از ایـن
شاعران آورده شده است :امیرخسرو دهلـوی ،امیرمعـزی ،اوحـدی مراغـهای ،بـاقر
کاشی ،بیدل دهلوی ،جامی ،حافظ ،حـزین الهیجـی ،خاقـانی ،خواجـوی کرمـانی،
سعدی ،سلمان ساوجی ،سیدای نَسَفی ،سیف فرغانی ،شاه نعمتاهلل ولی ،شیخ بهایی،
صائب ،صفای اصفهانی ،عطار ،عمادالدین نسیمی ،فردوسی ،فروغی بسطامی ،قاآنی،
قطران تبریزی ،کمال خجندی ،محتشم کاشانی ،مسعود سعد ،ملکالشعرای بهار ،مولـوی،
نظامی گنجوی ،واعظ قزوینی ،وحشی بافقی ،هاتف اصفهانی و هاللی جغتایی .به عالوه،
1
برای تشبیهات و استعارات مکرر گل و گیاه نیز مأخذ ارائه شده است.
مثنوی گوی و چوگان شامل  37بخش نامساوی است .به گفتـۀ فهرسـتنـویس
نسخۀ پاریس ،قاسمی به تقلید از جامی که برای قصاید و ترجیع بندهای خود عنوان
منظوم قرار داده ،برای این بخشها سربخش منظـومی اختیـار کـرده اسـت .نسـخۀ م
سربخش ندارد ،ولی کاتب غالباً با نوشتن یک بیـت (بـه جـای دو بیـت) در سـطر،
بخشها را از هم متمایز نموده است .در موارد دیگر نیز تمـایز بخشـها از روی عـدم
پیوستگی ابیات امکانپذیر است .در نسخۀ پ اکثر بخشها سربخش دارند و ما برای
دیگر بخشها نیز سربخشهایی برگرفته از کالم شاعر قرار دادهایم که در فهرست زیـر
با * نشان داده شده است .در همه حال ،بخشها را با شمارۀ ترتیب مشخص کردهایم:
* .1در حمد و ستایش خداوند .9 ،اظهار نیاز و عذرخواهی .3 ،در نعت رسول و
مدح آلش .4* ،در منقبت علی و آلش .5 ،در باعث نظم کارنامه .6* ،آیینۀ صورت
 .1گرامی ،بهرام ،گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی (تشبیهات و استعارات) ،با مقدمۀ ایرج افشار ،تهـران،
سخن ،دوم1380 ،ش.
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و معانی .7* ،شد طوطی طبع من شکربار .8 ،در وصف بهار عالمآرای .0 ،در طعنـۀ
آسمان زمین را .19 ،در طعن زمین بـه چـرخ افـالک .11 ،در مـدح و ثنـای شـاه
«تهماسب» .19 ،در مدح و ثنـای شـاه «القـاس» .13 ،در مـدح و ثنـای حضـرت
«سام» .14 ،مداحی شاهزاده «بهرام» .15 ،در وصف خط خلیل دوران .16 ،محبوبی
و التفات «طالش» .17 ،در وصف «یگان» یگانۀ دهر .18 ،در عشـوه و نـاز «یـول
قلی بیگ»« .10* ،سلطان قلی» آن بت پریزاد .99* ،آن سرو ریـاض جـان «کـرَم
بیگ» .91* ،زیبا صنمی «محمدی»نام« .99* ،رستم» صنمی به دلبری طاق.93* ،
سرخیل پریوشان «مظفّر» .94* ،از خیل بتان به نام «مقصود»« .95* ،عبـداهلل» آن
گل سمنبر .96* ،در جلوۀ شاه به گویبازی .97 ،در جلوۀ شاهزاده «القـاس».98 ،
در بردن گوی حضرت «سام» .90 ،در جلوۀ شاهزاده «بهرام» .39 ،وصـف شـب و
بزم شاه عالم .31* ،آن ماه که نام او «تَمُر» بود .39 ،در وصف کمـان و تیـر و مـاه
است .33 ،اندر صفت شکار گوید .34* ،چون رفت خزان و شد زمستان .35* ،شه
کرد هوای شهر تبریز .36 ،در منع دل از تباهکاری .37* ،کلک من و نظم روح پرور
* * *
در نسخۀ م ،قبل از شروه منظومۀ گوی و چوگان ،مثنوی زیر آمده است:

1

الهــــی قاســــمی را راه بنمــــای

زبـــانش را بـ ـه بســـماهلل بگشـــای

مــرا کــن از طریــق وحــدت آگــاه

میــاور بــر زبــان جــز قــل هــواهلل

نشـــانم از خـــط و روی بتـــان ده

بــه یــادم ســورۀ نــور و دُخــان ده

ز تار زلـف خوبـان کـن دلـم شـاد

مـــرا از ســـورۀ واللّیـــل دِه یـــاد

ز مهــر روی خوبــان ســازم آگــاه

مــرا والشّــمس کــن ورد ســحرگاه

 .1در نسخۀ پ نیز قبل از شروه منظومۀ گوی و چوگان ،یک مثنوی در  44بیت و پس از آن این عبـارت
آمده است« :تمام شد این کتابت روز یکشنبه بیستم ربیعاالول سـنۀ یکهـزار و دو  »1999کـه حـدود ده
سال بعد از کتابت منظومۀ گوی و چوگان و حدود بیست سال بعد از فوت شاعر است.

گوی و چوگان 01/

چــو فــال مصــحف آیــد در خیــالم

بــرآور ســورۀ یوســف بــه فــالم

ز ســـیمینغبغـــب خوبـــان ســـاده

مـــرا دل در چَـــهِ محنـــت فتـــاده

بتان از زلف سـرکش سـایه بـر مـاه

وزان ســایه طنــاب افکنــده در چــاه

چه حاصل زانکه نتوانم ز غم رسـت

که نتوان در طنـاب سـایه زد دسـت

مگــر لطــف تــو زیــن چــاه مالمــت

چــو یوســف آردم بیــرون ســالمت

اســــیر طــــرّۀ پُرتــــار یــــارم

پریشـــان و پریشـــان روزگـــارم

مـــرا فکـــر میـــانِ یـــار جـــانی

چو مـویی سـاخت از بـس نـاتوانی

ز ضعف تن که از جانش نشان نیست

شدم مویی و آن هم در میـان نیسـت

نــدارم جــز بــه لطفــت آرزویــی

مکــن از لطــف خــود تقصــیر مــویی

مــرا از گلرخــان چــون اللــۀ بــا

جگر چاک است و پرخون است و پردا

بــه لطفــت پنبــهای ده بهــر داغــم

ز شــبنم تــازه کــن گلهــای راغــم

ز خـــال مهوشـــانم دیـــده پرنـــور

مــدار از مردمــک چشــم مــرا دور

مــرا از نــوگلی در ســینه خــاری

پریشــان ســاخت فکــر زلــف یــاری

به زلفش چون گره دل را کـه بسـتم

بــه چوگــان بــرد گــوی دل ز دســتم

گــره از دل مــرا بــر رشــتۀ کــار

ز دست دل مرا کـاری اسـت دشـوار

به لطف خود کـن آسـان مشـکلم را

ز بنـــد غـــم رهـــایی ده دلـــم را

ز عشــق آتشــینرویــان ســرکش

مــرا دل دوزخــی شــد پــر ز آتــش

در آن ساعت که سوزم پای تـا سـر

شـــود خاکســـترم آتـــش سراســـر

مکــن دوزخ پــی ســوزم فــروزان

بــه آتــش آتشــی دیگــر مســوزان

مـــرا از دوزخ دل کـــرده چـــاره

مــده راهــم بــه آن دوزخ دوبــاره

ز چشم و لعل یارم دل خراب اسـت

دلم پـرآتش و چشـمم پـرآب اسـت
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ز خــط گلرخــان کایینــهدار اســت

مـــرا آیینـــۀ دل پرغبـــار اســـت

متــاه دیــن و دل داده بــه غــارت

ز ابــروی بتــان خــواهم بشــارت

که ابروشـان چـو مِصـقَل در مقابـل

بَـــرَد زنـــگ غمـــم ز آیینـــۀ دل

1

ز تیـــر غمـــزۀ یـــار جفـــاکیش

تنم پیوسته مجروح است و دل ریش

دلم را خسـته کـرد از چشـم غمـاز

چه باشد گر به پرسش لب کنـد بـاز

که لعلش قـوت جـان و قـوات روح

بــود مــرهم نِــهِ دلهــای مجــروح

غــم زلــف و رخ خوبــان مهــوش

چو شمع افکنده در هـر مـویم آتـش

مــرا دوران کــه دار فتنــه انگیخــت

صنوبرسان دل از هر مو درآویخـت

9

بــه ابــروی بتــانم دل عنــانتــاب

بــود مســتی ولــی در کــنج محــراب

چه حاصل از سجودم بر زمـین سـر

ز مستی چون صراحی پـیش سـاغر

ز بس خجلت سر از خـاک نـدامت

ســـزد گــر برنـــدارم تـــا قیامـــت

بکن با مـن بـه عـدل شـاملت کـار

به فضـل خـود مـرا از خـاک بـردار

دلـــی پرفکـــر لعـــل مهوشـــانم

مـزن ز آب حیــات آتــش بــه جــانم

چو نرگس کن ز مستی چشم من باز

ز خــواب غفلـــتم بیــداردل ســـاز

مرا دل ریش و جان بود آتشانگیـز

تــنم خاکســتری شــد ز آتــش تیــز

هنوزم بر سـر کـین چـرخ بـدکیش

ز خاکستر نمک ریـزد بـر آن ریـش

خـــدایا ده ز خاکســـتر فتـــوحم

ببَــر زنــگ غــم از مِــرآت روحــم

 .1مِصقَل :صیقلکننده ،جالدهنده.
 .9در شعر قدیم فارسی دل را به میوۀ قلبی شکل صنوبر تشبیه کردهاند و در پندار شاعرانه معشوق با کمنـد
گیسو دل از عاشق میرباید و عاشق دل در خم زلف یار می بازد( .گرامی  .)930-933 :1380در ایـن
بیت ،دلی که در گرو موی یار است به میوۀ قلبی شکل صنوبر و شاخ صنوبر به موی تشبیه شـده اسـت.
چون صنوبر در سر هر موی دارد نالهای  /هر که دلهای پریشان را نگهبانی کند (صائب).

گوی و چوگان 01/

مکـــن خاکســـترم را از نظـــر دور

مرا در چشم جان کـش سـرمۀ نـور

بتــان را آتشــینلعلــی کــه افروخــت

به صد دا غمم چون غنچه دل سوخت

به فکر خالشان کـز دیـده شـد گـم

مــرا چشــمی بــود خــالی ز مــردم

هنــوزم اللــهســان دوران ســرکش

نهــد داغــی دگــر بــر روی آتــش

دلــم چــون اللــه پـر دا جگرســوز

ز عنبــر کــن دلــم را مجمرافــروز

بــده چــون غنچــهام نشــو و نمــایی

کـــه آیـــد از دلـــم بـــوی وفـــایی

دلــم بــاغی شــد از گلهــای راغــم

معطــر کــن ز بــوی گــل دمــاغم

ز زلــف و عــارض خوبــان ســرکش

قدم شد حلقه چون مـویی بـر آتـش

فتـــاده ز اســـتقامت ،تـــا قیامـــت

شـــدم ســـرحلقۀ اهـــل مالمـــت

ز پـــا افتـــادهام ،شـــو دســـتگیرم

بــرآور همچــو مــویی از خمیــرم

کــیَم مــن دردمنــدی خاکســاری

گنهکـــاری پریشـــانروزگـــاری

چو شمع از گریه در گِـل پـا مـدامم

بـــه طاعـــت دار دایـــم در قیـــامم

به دست از چوب مسواکم قلـم کـن

خط عفـوی بـه نـام مـن رقـم کـن

1

ز تســــبیح ریــــایی شرمســــارم

که در دین رفـت از دسـت اختیـارم

ز هر یک دانه صد غم حاصـل مـن

گـــره شـــد آرزویـــی در دل مـــن

تـــویی حلّــال مشـــکلها ز آغـــاز

مــرا از غنچــۀ دل کــن گــره بــاز

بــه ســوی کعبــه کــن راهآزمــایم

کـه از خــود رفتــه نزدیــک تــو آیــم

گرفتـــه دامـــنش بـــا آه و فریـــاد

زنم بر سـینه سـنگ از دسـت بیـداد

چو شمع از سـوز دل گـر بـیثبـاتم

بــده از دســت خضــر آب حیــاتم

 .1شیخان و زاهدان ریایی مسواک به دستار میزدند .شاعر طلب عفو از ریا میکند .اول از بـدگویی مـردم
دهان را پاک کن  /بعد از آن بر گوشۀ دستار خود مسواک کن (صائب).
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وگــر دلخســته و درهــممــزاجم

مســیحا را بکــن صــاحبعالجــم

ز دریـــای دلـــم ابـــری برانگیـــز

به خود باران رحمت بـر سـرم ریـز

مــرا از دیــده خــون دل بــرون کــن

وزان رخســار زردم اللــهگــون کــن

چو شـمعم زآتـش دل در کشـاکش

مــرا از گریــه زن آبــی بــر آتــش

مگردان پیش کس سر خـاک راهـم

مکن از خـاک پـایش سـجدهگـاهم

کسی را جز تو گر گیرد دلم دوسـت

بتــی باشــد کــه دل بتخانــۀ اوســت

میــاور مــدح دونــان بــر زبــانم

منـــه زهـــر هالهـــل در دهـــانم

ز اســـتغنای فقـــرم رو بـــه ره دار

ز احســــان لنیمــــانم نگــــه دار

بیا ای قاسـمی غافـل ز دیـن چنـد

دلــت ز اندیشــۀ دنیــا حــزین چنــد

ز دل اندیشـــۀ دنیـــا بـــرون کـــن

غـــم دنیـــا و مافیهــا بـــرون کـــن

ز فکــــر دلبــــران دل را بپــــرداز

چو حیدر کعبه را از بـت تهـی سـاز

ز شغل عالَمت پـروای خـود نیسـت

در امروزت غم فردای خـود نیسـت

گرفتــار جهــان از بخــت ناســاز

بــه صــورتها ز معنــی مانــدهای بــاز

چنــین غافــل ز فــردای قیامــت

مکــن کــاری کــه بــار آرد نــدامت

چنین تا کـی اسـیر نفـس و شـیطان

تمنـــای دلـــت کـــامی ز ســـلطان

منه در پیش هر خس بر زمـین سـر

مکــن خــود را بــه خــاک ره برابــر

مکــن هــر دم ز بــاال میــل پســتی

منـــه پـــا در مقـــام بـــتپرســـتی

ز جانــت بــتپرســتی بُــرده آرام

معـــاذاهلل چـــرا الیـــی 1ز اســـالم

بســی زیــن مــاجرا فــرق نــدامت

زنــی بــر ســنگ فــردای قیامــت

مبـــر از معـــذرت دل را ز دســـتم

که من هر جا که هسـتم حـقپرسـتم

 .1الیی :هرزه میگویی (الییدن :هرزه گفتن).

گوی و چوگان 09/

ســـرت در ســـجدۀ اهـــل زمانـــه

چـــــرا آری بهانـــــه در میانـــــه

سجودت بهر حق هر جا نه زیباست

به مسجد رو که جای سـجده آنجاسـت

مباش از همـت دون چـون زبونـان

مجـــو کـــام دل از درگـــاه دونـــان

به سوی صدر مجلس کـرده آهنـگ

مکن بر خـود فضـای عافیـت تنـگ

مکــن قــد در ســالم ســفلگان خــم

مساز از عمر خود یـک نیمـه را کـم

سالمت را جـوابی کـز صـفا نیسـت

بود دردی که جز مرگش دوا نیسـت

ز نخوت چون چناری پنجهشان بـاز

کــه بوســندش خالیــق بهــر اعــزاز

کسی کاین قوم را بر دست زد بـوس

زند بسـیار بـر سـر دسـت افسـوس

معـــاذاهلل ازیـــن جمـــع پریشـــان

که باد از غـم پریشـان جمـع ایشـان

گروهـــی برکنـــار از راه اســـالم

ازیشان دیـن و دولـت گشـته بـدنام

در آزار خالیـــق بَـــدرَگی 1چنـــد

به صورت آدمی لـیکن سـگی چنـد

همه چـون مهـر گـردون کینـهبنیـاد

گشــاده پنجــه بهــر جــور و بیــداد

در ابـــرو چـــین پـــی آزار مـــردم

چو کـژدم کـش گـره افتـاده بـر دُم

ندیده کس ز نخوت چشمشـان بـاز

چو شاهد را ز خـواب و سـرمۀ نـاز

غــالف تیــر کبــر ابــروی ایشــان

الهـــی کـــس نبینـــد روی ایشـــان

همـــه اســـباب رفعتشـــان مهیـــا

ســری پــر بــاد نخــوت بــر ثریــا

بلی خس را که بر بـاد اسـت بنیـاد

عجب نبود که بـر گـردون بَـرَد بـاد

عجب قـومی بدانـدیش و شـرانگیز

بــه شــکل اراه دنــدان طمــع تیــز

حسـد آیــین و ظلـم اعمــال ایشــان

نــه بــر وجــه حَسَــن افعــال ایشــان

بــه نــادانی و بــیدینــی فســانه

چو در حـرص و طمـع شـیخ زمانـه

جمادی چند دور از هوش و فرهنگ

دریشان عقل همچون نشنه در سـنگ

 .1بَدرَگی :بدذاتی ،بدجنسی .نیاید نکوکاری از بدرگان  /محال است دوزندگی از سگان (سعدی ،بوستان)
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ازیشــان آنقــدر ره تــا بــه ادراک

کــه از روی زمــین تــا اوج افــالک

دریشـــان مردمـــی نادیـــده ایـــام

چــو مـردم در بیــاض چشــم بــادام

بــه دربانشــان نگــر کــز بهــر بیمــی

به کـف دارد عصـایی چـون کلیمـی

چـــرا گفـــتم کلیمـــی و عصـــایی

غلـــط کـــردم ســـگی و ا دهـــایی

یکـــی بیـــتم بـــه از دُر یگانـــه

بـــه یـــاد آمـــد ز اســـتاد زمانـــه

کزان بیتی که خالی از طـرب نیسـت

کنم هر مصرعش تضمین عجـب نیسـت

درون خانه گـر فغفـور چـین اسـت

به احسـان حـاتم روی زمـین اسـت

لقایش کان بـه صـد احسـان نیـرزد

بــه چــین ابــروی دربــان نیــرزد

خـــدایا نامـــۀ توحیـــد بگشـــای

مرا در حمـد خـود توفیـق بخشـای

رحــیم و قــادر و مســکیننــوازی

به رحمت عاصـیان را چـارهسـازی

1

 .1مردمی :انسانیت .مردم :مردمک چشم .معنی بیت :در آنها انسانیت دیده نشده ،همچنانکه در سفیدی بادام
مردمک سیاه.

 .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.
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