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یـا   گـوی و چوگـان  منظومۀ ، شاعر عصر صفوی ،(ق089 - 039)قاسمی گنابادی 
ـ از  ،دانـیم  تا آنجا که می. بیت سروده است 1599 در ق077 سال دررا  کارنامه ن ای
با تاریخ کتابت  یک نسخه در کتابخانۀ آستان قدس رضوی، دو نسخۀ خطیه منظوم

بـا تـاریخ   فرانسه ی شاعر و نسخۀ دیگر در کتابخانۀ ملتقریباً یک سال قبل از فوت 
این منظومه را بر اساس هر دو . وجود دارد ،کتابت حدود ده سال بعد از فوت شاعر

نی کلمات و عبارات امع. ایم ه را نشان دادهایم و اختالف دو نسخ ه تصحیح کردهنسخ
در  ،بیش از سی شاعر ازرا همراه با شواهد شعری،  شرح بسیاری از ابیاتو  دشوار

 .ایم آوردهزیرنویسها 





 مقدمه

یا قاسمی مشهور به قاسمی گنابادی  میر سید عبداهلل حسینی میرزا محمد قاسم فرزند
ای از سـادات گنابـاد تولـد    در خانواده ق039در ،حسینی جُنابُدی با تخلّص قاسمی

کالنتری گناباد به خاندان او اختصاص داشت و او بعد از پـدر بـه ایـن مقـام     . یافت
. رسید، ولی این شغل را به برادر خود میرزا ابوالفتح واگذارد و به شاعری روی آورد

و  زیالدین منصور دشـتکی شـیرا  از غیاثویژه ریاضی، را های عقلی، بهقاسمی دانش
نخست از شاعران درگاه شاه اسماعیل صـفوی   او. آموختشعر و ادب را نزد هاتفی 

اما در مقابـل اشـعاری کـه سـرود      ؛بود و پس از آن به خدمت شاه تهماسب درآمد
پاداشی نگرفت و دربار صفوی را رها کرد و نزد سلطان محمودخان والیِ دیـاربکر،  

گونه کـه بـرای شـاه    در بحر متقارب، بدانای منطقۀ کُردنشین ترکیه، رفت و منظومه
. هـای وی سـرود  خته بود، بـرای ایـن سـلطان و پیروزی   اسماعیل و شاه تهماسب سا

 1.در دیاربکر درگذشت( ق084و به احتمالی ) ق089قاسمی در 
ای شاعران و رویگردانی اینان از آن دربار مقولهبه اسپاسی شاهان صفوی نسبت ن

، شـاه  اسـی بآرای ععـالم به گفتـۀ صـاحب   . ارسی استق در تاریخ ادب فقابل تعم
و معاصر  ق006، شاعر صاحب نام دورۀ صفوی، متوفی تهماسب به محتشم کاشانی

صفا؛ به نقـل  ) من راضی نیستم که شعرا زبان به مدح و ثنای من آالیند :گفت قاسمی،
و همزمان با گسترش روابط تجـاری   این سخن موجب شد تا. (51 :1388حائری : از

شاعران به دربار پادشاهان تیمـوری هنـد روی آورنـد و     ،فرهنگی بین ایران و هند

 

 منـابع  از گنابـادی  اسـمی ر قآثا و زندگینامه برای (1377حاج سید جوادی و همکاران، ) اثرآفرینان در. 1
 .است شده برده نامبسیار 
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آشنا شدن این شاعران با فرهنگ و طبیعـت آن سـامان و   . مورد استقبال قرار گیرند
شعر ای نو در گویی و نواندیشی، سبب پیدایش سبک و شیوهآمادگی آنان برای تازه

سـبک   آن، زمـان پیـدایش  مکـان و   تبـار بـه اع  این سبک را مدتی،. گردید فارسی
سبک هندی در ایران و هند و آسـیای  ا عنوان خواندند و بعدها ب و صفوی اصفهانی

، بـه اهـل هنـر و    در این دوره شعر فارسی از دربار فاصله گرفت. میانه رواج یافت
 با زندگی مردم و باورها و عاداتشـان پیونـد برقـرار سـاخت    بیشتر و  حرفه پیوست

 .(79ـ45: 1388ری حائ: نک)
ـ  ۀ بـزر  در دور   شاعراننبودن ت وارد براون علدا د قزوینـی  صـفویه را از محم
ه ادبیـات و  در عهد صفوی  شک نیست که» :گویدمیدر پاسخ قزوینی . شودمیجویا 

اول هم در این عصـر   ۀیک شاعر درج  یپستی افتاده است و حت ۀشعر فارسی به پای
از توضیح خشونت عالمان مـذهبی نسـبت بـه      پس ،قزوینی «.به ظهور نیامده است

ف و شعر و ادبیات بـا تصـو   ۀعالقه و رابط» :گوید می ،آنان  صوفیان و تبعید و کشتن
و   موجـب اعـدام   طفـای یکـی  به طوری که اِ، عرفان در ایران واضح و مبرهن است

 .(83ـ74: 1388درودگریان : نک) «اضمحالل دیگری خواهد بود
 کند روشن میه ادبیات عصر صفویزیر عنوان خود ۀ نوشتدر طر ا احسان یارشاام

 است های تازه پرداختهنبه توصیف مضمو ل و اندیشهتخی  با قدرتاین دوره که شعر 
آن بـه   ینزدیکـ م و سادگی کال .اند ی از پیشینیان پرداختهور و شاعران کمتر به دنباله

از  ای تازههم برای کشف مضمونماعی مردروزانه و اجت  ق در زندگیتعم، و زبان مردم
 ترشـ هـای پی دورهدر به نظـر یارشـاطر،   . است ۀ شعر در این دورههای برجستویژگی

. کردنـد استفاده مـی معدود و مشابه    نیمامضداشتند و از  هشاعران به قدرتمندان توج
افزاید  می او .شعر داد جانی تازه به دنیای زندگی آنان به مردم وشاعران روی آوردن 

واننـده در  های دور از ذهن و ناآشنا که خها و تشبیهکه در شعر دورۀ صفوی استعاره
 (.جاهمان) شدبه وفور معمول و رایج  ،شودرو میبهفهم آنها با دشواری رو
جوی الفاظ تازه برای معانی بیگانه پرداختند، لفظ وبه جستپیروان سبک هندی 
دید آوردند و معیاری تازه برای فصاحت مضامین جدید پ، و معنی را با هم گره زدند

عجـاب  نی، مضامین را دیریاب کردنـد تـا ا  به عالوه، با پیچش لفظ و مع. ارائه دادند
فزونـی  درک مضمون  به حظرا  الذت حل معمو به این ترتیب  خواننده را برانگیزند
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ظ الفـا و درآمیختن  لبینی در تخیباریکدر هر حال، . (79-45: 1388حائری ) دادند
ویژگیهـای سـبک   از  ،دور از ذهـن پهلـو و  دوبا معانی پیچیده و  ایساده و محاوره

ف و بـیش از حـد مصـنوه بـه     دان این سبک آن را پیچیده و متکلمنتق. است هندی
 .(189-173: 1384آرا رزم) دانندصنایع ادبی می

اما  ؛قاسمی شاعر عصر صفوی است و شعرش هم خالی از مضامین پیچیده نیست
سازان این سبک توان او را در سلک شاعران سبک هندی یا حتی زمینهسختی میبه

انـدکی  . در زمان او هنوز این سبک نام و نشان و هویت خود را نیافته بود. جای داد
ای در غزلسرایی آورد که، به قبل از وی، در اوایل قرن دهم، بابافغانی شیرازی شیوه

نامیدند و بعدها  «وقوه»اشقانه، آن را سبک سبب بیان اتفاقات و شرح ماجراهای ع
نـامورانی چـون کلـیم کاشـانی، عرفـی      . ساز سبک هندی در قرن یازدهم شدزمینه

ـ    شیرازی و طالب آملی از او پی د بابافغـانی  روی کردند و حتـی صـائب خـود را مقل
 :(187-170: 1360ذوالفقاری : نک) دانست

 ر تتبع دیوان کس کنیصائب اگ  از آتشین دمان به فغانی کن اقتدا

هـای  پرهیز از ترکیبات عربی و اصطالحات و مفاهیم عرفانی و فلسفی از مشخصـه 
که قرنی مقدم بر سبک هندی بـوده، ولـی    (79-45: 1388حائری ) سبک وقوه است

استناد نکردن به آیات و احادیث نیـز  . شودچنین پرهیزی در اشعار قاسمی دیده نمی
قاسمی سرشار از های مثنویکه حالیدر  ،(جاهمان) است شاخصی دیگر از سبک وقوه
قاسمی زیر بـار  »در واقع  .ستاو تلمیحات دینی  امام علیحمد و ستایش پیامبر و 

تقلید و استیالی شعرای زمان نرفته و دیوان خود رابه سبک قدما ساخته و پرداختـه  
ش، پیـروان  وسبک نظامی گنجـوی   أثیرت (1595-1510: 1340زاده سلماسی) «.است
 .آشکار استقاسمی  در سخننیز  ،ویژه جامی و هاتفی  به

که اشتهار قاسمی در حالی ؛غزل استهندی غالباً سبک  در دیگر آنکه قالب شعر
طور که گذشت،  همان .های اوست که در آن زمان سرآمد دیگران بوده استبه مثنوی

 شـعر »اند، ولی یاب شدهدر سبک هندی لفظ و معنی با هم گره خورده و مفاهیم دیر
 .(جاهمان) «روان و خالی از تعقیدات لفظی و معنوی استگنابادی 

ـ شامل  شاهنامه :ند ازاعبارت آثار مهم قاسمی شـاهنامۀ  یکـی   هدو دفتر جداگان
بیت به تقلیـد از   4399در  شاه اسماعیلسلطنت در شرح  نامهاسماعیلشاهیا  ماضى



 43ضمیمۀ : آینۀ میراث/ 01

 

 

 

 در نامـه تهماسـب شـاه یـا   نواب عالىۀ شاهنام دیگری ونظامی گنجوی  ۀاسکندرنام
برخـی   که) شاهنامۀ فردوسیدر بحر متقارب به تقلید از  اه تهماسبح سلطنت ششر

ربارۀ پادشاهی شاهرخ پسـر  د 1نامهشاهرخ. (اندنامیده نامهشهنشاهمجموه این دو را 
. دشـو امیرتیمور گورکانی و شاه تهماسب است که با مدح پادشاه صفوی آغـاز مـی  

 لیلی و مجنونبیت به تقلید از  9549را به نام شاه تهماسب در  لیلی و مجنونقاسمی 
سه را به نام سام میرزا پسر سوم شاه اسماعیل در  خسرو و شیرینو  ،نظامی گنجوی

منظومۀ حِکمی و عرفـانی  نامه، او عالوه بر ساقی. سروده است ق059بیت در  هزار
و بیـت   4599نظـامی گنجـوی در    االسـرار مخزناز  و تقلیدبه وزن را  زبدةاالشعار

چهـار  منظومۀ عاشق و معشوق را در صفت کعبه و مدینه و بعضی احـوال دیگـر در   
 9.(1388درودگریان : ازنقل  ؛ بهصفا) سروده است ق065بیت در  هزار

*    *    * 

ـ  به امر شاه تهماسب ق077در را  گوی و چوگان قاسمی منظومۀ  نـون لیلـی و مج  وزنر ب
 :نامیده است «کارنامه»سروده و آن را  4بیت 1599نظامی گنجوی طی دو هفته در 

 

ی پدر نشسـت و  جاسالگی بر  98در . زیستمی 859تا  770گورکانی از  شاهرخ چهارمین پسر تیمور. 1
او بـرخالف  . خ به تشویق و ترغیب اهل علم و ادب و هنـر کوشـید  شاهر. سلطنت کردسال  43به مدت 

با این حال، قلمرو خود را از ماوراءالنهر و هند تا آنـاتولی گسـترش   . جو داشتپدر طبعی مالیم و صلح
 1399 (آذر)قـوس   ،(نشـریۀ افغـانی  ) آریاناشاهرخ میرزا، بدون نام مؤلف، مترجم، / گویا اعتمادی) .داد
 (99ـ10 ص، 11 ش، (شمسی)
ناگفته نگذریم که در مرور منابع، به مشابهت چشمگیر دو مورد زیر برخوردیم، بی آنکه منبـع جدیـد از   . 9

قاسمی تـالی و ثـانی تـذکرۀ شـاه      شاهنامۀدر واقع »: منبع قدیم حتی در زمرۀ مآخذ خود نام برده باشد
غاز صفویان را به زبان رسـای  تهماسب صفوی به قلم شاه تهماسب اول است که حوادث و وقایع زمان آ

در ضمِن ذکر وقایع تـاریخی، بـه پنـد و انـدرز بـه بیـان حقـایق پرداختـه اسـت          . شعر بیان کرده است
نـوااب عـالی،    شـاهنامۀ ماضی و هم  شاهنامۀقاسمی، یعنی هم  شاهنامۀدر واقع »(. 1340زاده  سلماسی)

ول است که وقایع زمان آغاز صفویان را بـه  تالی و ثانی تذکرۀ شاه تهماسب صفوی به قلم شاه تهماسب ا
زبان شعر بیان کرده و در ضمنِ ذکر وقایع تاریخی، به پند و انـدرز و بیـان حقـایق نیـز پرداختـه اسـت       

 .معنی مخدوش شده است« و بیان»به « به بیان»در تغییر ( 1388درودگریان )
 .بیت است 1539شمارش ما مشهد به تعداد ابیات در نسخۀ  .3
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 ایـــن نامـــه کـــه از زبـــان خامـــه

 

ــه     ــبش بـ ــردم لقـ ــه»کـ  «کارنامـ
 

 اش در ایــامچــون مــاهِ دو هفتــه  

 

ــام   ــه دادم اتمـ ــرض دو هفتـ  در عـ

 

ــرآمد   ــد س ــه ش ــر ک ــد گه ــن عق  ای

 

 باشـــد عـــددش هـــزار و پانصـــد 

 

 نیســت ی ســببانکــار مکــن کــه بــ

 

 زاقبـال شــه اینچنـین عجــب نیســت   

 

 پایــهاز لطــف چــو شــاهِ عــرش   

 

ــایه    افکنــــد بــــرین ســــواد ســ

 

ــاریخ  ــانی تــ ــن معــ ــام ایــ  تمــ

 

 ســت گــر بــدانی  «ابــدی ظــلّ» 

 

 در بیت قبـل است که با شاه و سایه به معنی سایۀ جاودان  «ظلّ ابدی»در بیت باال، 
با احتسـاب  چوگان است که دارد و ماده تاریخ سروده شدن منظومۀ گوی و تناسب 
برابـر  ( 19+4+9+1+39+39+099= ا ب د ی  ل ظ ل) اب ابجدسبه حد الم مشدا

 .است 077با 
ه تهیۀ مشهد و پاریس بر اساس دو نسخ گوی و چوگان منظومۀمتن حاضر از 

 :شده است
کتابخانۀ آستان قدس رضوی، کتاب مثنویـات قاسـمی سـرودۀ محمـد قاسـم      در . 1

 .های ادبیات ثبـت شـده اسـت   کتاب 091عمومی و شمارۀ  8383رۀ اگنابادی زیر شم
 16و عرض  91به طول  بر  356در با خط نستعلیق روی کاغذ نخودی این نسخه 
این نسخه طبق یادداشت زیر کـه در  . ستاجلد چرمی  دارایو نوشته شده سانتیمتر 

خاصی  ۀعالقبنا بر ارادت و » :آغاز نسخۀ خطی آمده به آستان قدس اهدا شده است
دخان افشار سردار کل، فرزند مرحـوم مغفـور حسـن    که والد مرحوم مغفور یارمحم

ت کردنـد کـه   داشتند وصی خان افشار وزیر نظام سردار کل، به آستانۀ قدس رضوی
هذا این یـک جلـد کتـاب    علی. کتب خطی ایشان تقدیم کتابخانۀ آستانۀ مبارکه شود

تقـدیم   1397لد دیگـر در خـرداد مـاه    منظومۀ قاسمی به انضمام شصت و هشت ج
 «.سرهنگ عبدالحسین افشار. کتابخانۀ آستان ملک پاسبان گردید

ده شـ ذکـر   1339خـرداد   95در صفحۀ مقابل این یادداشت، تاریخ وقف کتـاب  
از این کتـاب درج   (383تا  349از ) صفحه 49در  که گوی و چوگانمنظومۀ . است
 تاریخ اتمام کتابـت ده و نوشته شم علی بن قاسحافظ محمدتوسط  ق081در  ،است
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، یعنی قبل از فوت 089هجری، نخستین روز از  089الحرام سنۀ مۀ شهر محرآن غر
از  .سـت اسطری  نوزدهبیت در دو ستون  38بیشتر صفحات دارای . شاعر بوده است

 1.کنیمیاد می منسخۀ مشهد یا نسخۀ ا عنوان این نسخه ب
-348، جلـد سـوم، صـفحۀ    ملی پاریس ۀکتابخان فهرست نسخ خطی فارسیر د. 9

گنابادی نام برده شده  میرزا قاسمی خمسۀ خطنسخۀ ، از 1898مسلسل ۀ شمار ،347
بـر    187، حدود ده سال پس از فوت شاعر، در ق003-009نسخه در این . است
بـه نقـل از نویسـندۀ فهرسـت،      9.ولی صفحات پایانی را ندارد مشهد نوشته شدهدر 

 گوی و چوگـان منظومۀ . استفردوسی سروده شده ی به زعم رقابت با قاسم خمسۀ
نسخۀ پـاریس یـا    با عنواناز این نسخه . ستابخشی از این نسخۀ خطی  «کارنامه»یا 

 3.کنیمیاد می پنسخۀ 
اند  جا ابیاتی از قلم افتادهبهجا پدهد که در نسخۀ مقایسۀ دو نسخۀ باال نشان می

 در بررسـی . سخه فاقد دهها بیت بـه هـم پیوسـته اسـت    این ن ،و حتی در چند مورد
 تـر در بیشتر موارد مقبول ماختالفات دو نسخه به این نتیجه رسیدیم که ضبط نسخۀ 

. ایـم استفاده کرده پناخوانا بوده، از نسخۀ  منسخۀ ولی در مواردی که کلمات در  ؛است
 .آگاه نیستیم مهاز این منظودیگری  از وجود نسخۀ خطیغیر از این دو نسخه  ما

ب فرهنگسـتان  حاضر مطابق دستور خط فارسی مصـو  متنتا  است سعی بر آن بوده

 

د و دکتر مجدالدین کیوانی اردنما گذ اختیار دررا  تصویر نسخۀ خطی مشهد که ز دکتر نصراهلل پورجوادیا .1
 .رای خواندن متن و ارائۀ پیشنهادات سودمند صمیمانه سپاسگزاریمب میراثآینۀ سردبیر 

 دانشـکدۀ الـدین کاشـانی،   در دورۀ مغول و تیموری و تاریخ منظـوم شـمس   شاهنامهین ، مقلدمرتضویمنوچهر  .9
 .به هدایت این مقاله، به نسخۀ پاریس دست یافتیم .173 ص، 61 ش، 1341، تبریز انسانی علوم و ادبیات

گنابادی بریتانیا، در مورد آثار قاسمی ( موزۀ)محمد عیسی ولی، مسؤل کتابهای خطی فارسی در کتابخانۀ  .3
قاسمی  شاهنامۀهایی از دفتر اول نسخه»: توضیح داد کتباً (بهرام گرامی)در آن موزه به یکی از مصححین 

نامه برای شاهرخ در این کتابخانه وجـود دارد  برای شاه اسماعیل، دفتر دوم برای شاه تهماسب، و شاهرخ
منـزوی، جلـد   ) ای خطی فارسـی هفهرست نسخهبه عالوه، براساس (. 661 ص، جلد دوم، فهرست ریو)

در مشهد، زیـر   رضوی ، تنها نسخۀ کارنامۀ قاسمی در کتابخانۀ آستان قدس(3959و  3951 صچهارم، 
 شاهنامۀاز ای نسخه»اهلل صفا که این اظهارات با نوشتۀ ذبیح .، وجود دارد(8383)ادبیات  091/3شمارۀ 

مـورد اشـارۀ   نسـخۀ  . مطابقـت دارد  «امتانیا دیـده بریۀ موزۀ ر کتابخاند Add. 7784ۀ شماره بقاسمی را 
مورد استفادۀ ما قرار گرفته است، ولی گواه آنکه نسخۀ است که  مکتابدار کتابخانۀ بریتانیا در مشهد همان نسخۀ 

 .نیست، وجود نسخۀ پاریس استکارنامۀ قاسمی  مشهد تنها نسخۀ موجود از

http://www.noormags.com/view/fa/creator/14737
http://www.noormags.com/view/fa/creator/14737
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در مـوارد  . شـود ه تهیالخط امروزی های رسمشیوهو ، 1084زبان و ادب فارسی، ویرایش 
بـه   «تسـت »و  «تـرا »ه، شدو   تبدیل الزم حروف ب، ج، و ک به حروف پ، چ 

ماننـد کافیسـت   )به صورت جدا  «است»دۀ ، فعل چسبی«توست»و  «تو را»صورت 
ماننـد  )به صورت جدا از های غیرملفوظ  «ها» المت جمع، و ع(ستابه صورت کافی 

در موارد الزم از عالمت تشدید استفاده شده . نوشته شده است( هادانها به صورت دانه
 .ایمحرکت گذاشته از کلماتسیاری بش ابیات، برای خوانتسهیل در برای . تاس
ایـن   متنـاظر از  و مشـابه  ابیـاتی  منظومه، این در مفاهیم و مضامین بعضی ایرب

ای، بـاقر  ی، اوحـدی مراغـه  امیرخسرو دهلـوی، امیرمعـز  : شاعران آورده شده است
کاشی، بیدل دهلوی، جامی، حافظ، حـزین الهیجـی، خاقـانی، خواجـوی کرمـانی،      

یخ بهایی، اهلل ولی، شتسعدی، سلمان ساوجی، سیدای نَسَفی، سیف فرغانی، شاه نعم
ار، عمادالدین نسیمی، فردوسی، فروغی بسطامی، قاآنی، اصفهانی، عط یصائب، صفا

بهار، مولـوی،   یالشعراقطران تبریزی، کمال خجندی، محتشم کاشانی، مسعود سعد، ملک
وه، به عال .جغتایی نظامی گنجوی، واعظ قزوینی، وحشی بافقی، هاتف اصفهانی و هاللی

 1.ر گل و گیاه نیز مأخذ ارائه شده استیهات و استعارات مکربرای تشب
نـویس  به گفتـۀ فهرسـت  . ستابخش نامساوی  37شامل  گوی و چوگانمثنوی 

نسخۀ پاریس، قاسمی به تقلید از جامی که برای قصاید و ترجیع بندهای خود عنوان 
 مخۀ نسـ . منظوم قرار داده، برای این بخشها سربخش منظـومی اختیـار کـرده اسـت    

در سـطر،  ( بـه جـای دو بیـت   )بیـت  سربخش ندارد، ولی کاتب غالباً با نوشتن یک 
در موارد دیگر نیز تمـایز بخشـها از روی عـدم    . ها را از هم متمایز نموده استبخش

اکثر بخشها سربخش دارند و ما برای  پدر نسخۀ . پذیر استپیوستگی ابیات امکان
ایم که در فهرست زیـر  کالم شاعر قرار داده سربخشهایی برگرفته ازنیز دیگر بخشها 

 :ایم ص کردهل، بخشها را با شمارۀ ترتیب مشخدر همه حا. ستنشان داده شده ا *با 

در نعت رسول و . 3، اظهار نیاز و عذرخواهی. 9، در حمد و ستایش خداوند. 1*
ت آیینۀ صور. 6*، در باعث نظم کارنامه. 5، در منقبت علی و آلش. 4*، مدح آلش

 

 ،مۀ ایرج افشار، تهـران ، با مقد(تشبیهات و استعارات) فارسیگل و گیاه در هزار سال شعر بهرام،  ،گرامی .1
 .ش1380 سخن، دوم،
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در طعنـۀ  . 0، آرایدر وصف بهار عالم. 8، شد طوطی طبع من شکربار. 7*، و معانی
در مـدح و ثنـای شـاه    . 11، در طعن زمین بـه چـرخ افـالک   . 19، آسمان زمین را

در مـدح و ثنـای حضـرت    . 13، «القـاس »در مدح و ثنـای شـاه   . 19، «تهماسب»
محبوبی . 16، یل دوراندر وصف خط خل. 15، «بهرام»احی شاهزاده مد. 14، «سام»

یـول  »در عشـوه و نـاز   . 18، یگانۀ دهر «انگی»در وصف . 17، «طالش»و التفات 
کـرَم  »آن سرو ریـاض جـان   . 99*، آن بت پریزاد «سلطان قلی». 10*، «گقلی بی
. 93*، صنمی به دلبری طاق «رستم». 99*، نام«دیمحم»زیبا صنمی . 91*، «بیگ

آن  «عبـداهلل ». 95*، «مقصود»ز خیل بتان به نام ا. 94*، «مظفّر»سرخیل پریوشان 
. 98، «القـاس »در جلوۀ شاهزاده . 97، بازی در جلوۀ شاه به گوی. 96*، گل سمنبر

وصـف شـب و   . 39، «بهرام»در جلوۀ شاهزاده . 90، «سام»در بردن گوی حضرت 
مـاه   در وصف کمـان و تیـر و  . 39، بود «رتَمُ»آن ماه که نام او . 31*، بزم شاه عالم

شه . 35*، چون رفت خزان و شد زمستان. 34* ،اندر صفت شکار گوید. 33، است
 کلک من و نظم روح پرور. 37*، در منع دل از تباهکاری. 36، کرد هوای شهر تبریز

* *   * 

 1:زیر آمده استمثنوی  ،گوی و چوگان، قبل از شروه منظومۀ مدر نسخۀ 
 

ــمی را راه ــی قاســ ــایب الهــ  نمــ

 

 اهلل بگشـــایه بســـمزبـــانش را بـــ 

 

ــاه  ــق وحــدت آگ ــن از طری ــرا ک  م

 

ــواهلل    ــل ه ــز ق ــان ج ــر زب ــاور ب  می

 

ــان ده ــط و روی بتـ ــانم از خـ  نشـ

 

ــان ده    ــور و دُخ ــورۀ ن ــادم س ــه ی  ب

 

ـ     ن دلـم شـاد  ز تار زلـف خوبـان ک

 

ــاد    ــل دِه یـ ــورۀ واللّیـ ــرا از سـ  مـ

 

ــاه  ز م ــازم آگ ــان س ــر روی خوب  ه

 

ــمس کــ   ــرا والشّ ــحرگاهم  ن ورد س

 

 

این عبـارت  بیت و پس از آن  44یک مثنوی در  ،گوی و چوگاننیز قبل از شروه منظومۀ  پدر نسخۀ  .1
کـه حـدود ده    «1999یکهـزار و دو   ۀاالول سـن تمام شد این کتابت روز یکشنبه بیستم ربیع»: آمده است
 .و حدود بیست سال بعد از فوت شاعر است گوی و چوگانبعد از کتابت منظومۀ سال 



 01/گوی و چوگان  

 

 

ــالمچــو فــال م  صــحف آیــد در خی

 

 بــرآور ســورۀ یوســف بــه فــالم     

 

 غبغـــب خوبـــان ســـادهز ســـیمین

 

ــاده   ــت فتـ ــهِ محنـ ــرا دل در چَـ  مـ

 

 بتان از زلف سـرکش سـایه بـر مـاه    

 

 وزان ســایه طنــاب افکنــده در چــاه 

 

 سـت اصل زانکه نتوانم ز غم رچه ح

 

 که نتوان در طنـاب سـایه زد دسـت    

 

 مگــر لطــف تــو زیــن چــاه مالمــت

 

ــو یو  ــالمت چ ــرون س ــف آردم بی  س

 

ــارم   ــار یــ ــرّۀ پُرتــ ــیر طــ  اســ

 

 پریشـــان و پریشـــان روزگـــارم   

 

ــانی  ــار جـ ــانِ یـ ــر میـ ــرا فکـ  مـ

 

 چو مـویی سـاخت از بـس نـاتوانی     

 

 شدم مویی و آن هم در میـان نیسـت    تنیس تن که از جانش نشان ضعف ز

 

ــه    ــز ب ــدارم ج ــی ن ــت آرزوی  لطف

 

 مکــن از لطــف خــود تقصــیر مــویی 

 

ــان ــرا از گلرخ ــا   م ــۀ ب ــون الل  چ

 

 ردا پ وست اپرخون  وجگر چاک است  

ــه  ــت پنب ــه لطف ــم ب ــر داغ  ای ده به

 

ــم    ــای راغ ــن گله ــازه ک ــبنم ت  ز ش

 

 ز خـــال مهوشـــانم دیـــده پرنـــور

 

ــرا دور    ــم م ــک چش ــدار از مردم  م

 

ــاری    ــینه خ ــوگلی در س ــرا از ن  م

 

 پریشــان ســاخت فکــر زلــف یــاری 

 

 به زلفش چون گره دل را کـه بسـتم  

 

 دل ز دســتم ن بــرد گــویبــه چوگــا 

 

ــتۀ   ــر رش ــرا ب ــره از دل م ــار گ  ک

 

 سـت دشـوار  از دست دل مرا کـاری   

 

 به لطف خود کـن آسـان مشـکلم را   

 

ــم را    ــایی ده دلـ ــم رهـ ــد غـ  ز بنـ

 

ــین  ــق آتش ــان ز عش ــرکشروی  س

 

ــش   ــر ز آت ــرا دل دوزخــی شــد پ  م

 

 در آن ساعت که سوزم پای تـا سـر  

 

 شـــود خاکســـترم آتـــش سراســـر 

 

ــی   ــن دوزخ پ ــروزان مک ــوزم ف  س

 

ــوزان    ــر مس ــی دیگ ــش آتش ــه آت  ب

 

ــاره   ــرده چـ ــرا از دوزخ دل کـ  مـ

 

ــاره     ــه آن دوزخ دوب ــم ب ــده راه  م

 

 ز چشم و لعل یارم دل خراب اسـت 

 

ـ    رآتش و چشـمم پـرآب اسـت   دلم پ
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ــه  ــان کایین ــط گلرخ ــتز خ  دار اس

 

ــۀ دل پ   ــرا آیینـ ــت مـ ــار اسـ  رغبـ

 

ــارت   ــه غ ــن و دل داده ب ــاه دی  مت

 

 م بشــارتز ابــروی بتــان خــواه   

 

 ل در مقابـل صـقَ بروشـان چـو مِ  که ا

 

ــم ز   ــگ غمـ ــرَد زنـ ــۀ دل بَـ 1آیینـ
 

 

ــاکیش   ــار جفـ ــزۀ یـ ــر غمـ  ز تیـ

 

 تنم پیوسته مجروح است و دل ریش 

 

 دلم را خسـته کـرد از چشـم غمـاز    

 

 لب کنـد بـاز   شپرسه چه باشد گر ب 

 

 ت روحکه لعلش قـوت جـان و قـوا   

 

ــهِ     ــرهم نِ ــود م ــروح ب ــای مج  دله

 

ــف و رخ  ــم زل ــوش  غ ــان مه  خوب

 

 چو شمع افکنده در هـر مـویم آتـش    

 

ــت  ــه انگیخ ــه دار فتن ــرا دوران ک  م

 

9صنوبرسان دل از هر مو درآویخـت  
 

 

ــان   ــانم دل عن ــروی بت ــه اب ــابب  ت

 

 بــود مســتی ولــی در کــنج محــراب 

 

 چه حاصل از سجودم بر زمـین سـر  

 

 صراحی پـیش سـاغر   ز مستی چون 

 

 ز بس خجلت سر از خـاک نـدامت  

 

 تـــا قیامـــت ر برنـــدارمســـزد گـــ 

 

 بکن با مـن بـه عـدل شـاملت کـار     

 

 به فضـل خـود مـرا از خـاک بـردار      

 

ــر  ــی پرفکـ ــانم  دلـ ــل مهوشـ  لعـ

 

 آب حیــات آتــش بــه جــانم مـزن ز  

 

 چو نرگس کن ز مستی چشم من باز

 

 ز خــواب غفلـــتم بیــداردل ســـاز   

 

 انگیـز مرا دل ریش و جان بود آتش

 

ــد ز  ــنم خاکســتری ش ــز ت ــش تی  آت

 

 بر سـر کـین چـرخ بـدکیش    هنوزم 

 

 ز خاکستر نمک ریـزد بـر آن ریـش    

 

ــوحم   ــدایا ده ز خاکســـتر فتـ  خـ

 

ــم    ــرآت روح ــم از مِ ــگ غ ــر زن  ببَ

 

 

 .کننده، جالدهندهصیقل :لصقَمِ .1
معشوق با کمنـد  در پندار شاعرانه اند و تشبیه کردهصنوبر در شعر قدیم فارسی دل را به میوۀ قلبی شکل  .9

یـن  در ا .(930-933 :1380 گرامی. )رباید و عاشق دل در خم زلف یار می بازدمیعاشق گیسو دل از 
. اسـت  شـده  تشبیهبه موی  صنوبرقلبی شکل صنوبر و شاخ  میوۀیار است به  موی گرو دری که دلبیت، 

 .(صائب)هر که دلهای پریشان را نگهبانی کند / ای چون صنوبر در سر هر موی دارد ناله
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ــر دور ــترم را از نظـ  مکـــن خاکسـ

 

 مرا در چشم جان کـش سـرمۀ نـور    

 

 لعلــی کــه افروخــتبتــان را آتشــین

 

 سوخت دل دا  غمم چون غنچه به صد 

 به فکر خالشان کـز دیـده شـد گـم    

 

ــردم    ــالی ز م ــود خ ــمی ب ــرا چش  م

 

ــه  ــوزم الل ــرکش هن ــان دوران س  س

 

ــش     ــر روی آت ــر ب ــی دگ ــد داغ  نه

 

 دا  جگرســوز ردلــم چــون اللــه پــ

 

ــن دلــم را مجمرافــروز     ــر ک  ز عنب

 

 ام نشــو و نمــاییبــده چــون غنچــه

 

 کـــه آیـــد از دلـــم بـــوی وفـــایی 

 

ــم   ــای راغ ــد از گله ــاغی ش ــم ب  دل

 

ــاغم      ــل دم ــوی گ ــن ز ب ــر ک  معط

 

 عــارض خوبــان ســرکشز زلــف و 

 

 قدم شد حلقه چون مـویی بـر آتـش    

 

 اســـتقامت، تـــا قیامـــت فتـــاده ز

 

ــرحلقۀ    ــدم سـ ــت شـ ــل مالمـ  اهـ

 

ــاده ز ــا افتـ ــتگیرم ،امپـ ــو دسـ  شـ

 

 بــرآور همچــو مــویی از خمیــرم    

 

 کــیَم مــن دردمنــدی خاکســاری   

 

 روزگـــاری گنهکـــاری پریشـــان  

 

 چو شمع از گریه در گِـل پـا مـدامم   

 

 در قیـــاممدار دایـــم  بـــه طاعـــت 

 

 کـن  از چوب مسواکم قلـم به دست 

 

  1خط عفـوی بـه نـام مـن رقـم کـن       
 

ــارم ــایی شرمســ ــبیح ریــ  ز تســ

 

 که در دین رفـت از دسـت اختیـارم    

 

 یک دانه صد غم حاصـل مـن   ز هر

 

 گـــره شـــد آرزویـــی در دل مـــن  

 

 ال مشـــکلها ز آغـــازتـــویی حلّـــ

 

ــاز     ــره ب ــن گ ــۀ دل ک ــرا از غنچ  م

 

ــن راه   ــه ک ــوی کعب ــه س ــب  ایمآزم

 

 کـه از خــود رفتــه نزدیــک تــو آیــم  

 

 گرفتـــه دامـــنش بـــا آه و فریـــاد

 

 بر سـینه سـنگ از دسـت بیـداد    زنم  

 

 ثبـاتم چو شمع از سـوز دل گـر بـی   

 

ــاتم     ــر آب حی ــت خض ــده از دس  ب

 

 

اول از بـدگویی مـردم    .کندعفو از ریا می شاعر طلب. زدندشیخان و زاهدان ریایی مسواک به دستار می .1
 (.صائب)بعد از آن بر گوشۀ دستار خود مسواک کن / دهان را پاک کن 
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 مــزاجمخســته و درهــم وگــر دل

 

ــیحا  ــاحب  مس ــن ص ــمرا بک  عالج

 

ــز  ــری برانگیـ ــم ابـ ــای دلـ  ز دریـ

 

 ریـز  به خود باران رحمت بـر سـرم   

 

ــرون کــن   مــرا از دیــده خــون دل ب

 

ــه  ــنوزان رخســار زردم الل ــون ک  گ

 

 چو شـمعم زآتـش دل در کشـاکش   

 

ــش     ــر آت ــی ب ــه زن آب ــرا از گری  م

 

 مگردان پیش کس سر خـاک راهـم  

 

 گـاهم مکن از خـاک پـایش سـجده    

 

 گر گیرد دلم دوسـت کسی را جز تو 

 

ــت   ــۀ اوس ــه دل بتخان ــد ک ــی باش  بت

 

 زبــانم میــاور مــدح دونــان بــر   

 

ــانم    ــل در دهـ ــر هالهـ ــه زهـ  منـ

 

ــتغنای  ــه ره دارز اسـ ــرم رو بـ  فقـ

 

ــه دا   ــانم نگــ ــان لنیمــ  رز احســ
 

 بیا ای قاسـمی غافـل ز دیـن چنـد    

 

ــت  ــد  ز دل ــا حــزین چن  اندیشــۀ دنی

 

 کـــنز دل اندیشـــۀ دنیـــا بـــرون 

 

 ا بـــرون کـــنهـــغـــم دنیـــا و مافی 

 

 ز فکــــر دلبــــران دل را بپــــرداز

 

 سـاز  چو حیدر کعبه را از بـت تهـی   

 

 ز شغل عالَمت پـروای خـود نیسـت   

 

 در امروزت غم فردای خـود نیسـت   

 

 گرفتــار جهــان از بخــت ناســاز   

 

ــده  ــه صــورتها ز معنــی مان ــازب  ای ب

 

 چنــین غافــل ز فــردای قیامــت   

 

ــار   ــه ب ــاری ک ــن ک ــدامت مک  آرد ن

 

ـ   شـیطان  ی اسـیر نفـس و  چنین تا ک

 

ــلطان   ــامی ز سـ ــت کـ ــای دلـ  تمنـ

 

 مـین سـر  هر خس بر زمنه در پیش 

 

ــر   ــه خــاک ره براب  مکــن خــود را ب

 

ــتی  ــل پس ــاال می ــر دم ز ب ــن ه  مک

 

 پرســـتیمنـــه پـــا در مقـــام بـــت 

 

ــت  ــت ب ــرده آرام ز جان ــتی بُ  پرس

 

ــرا   ــاذاهلل چـ ــالمعـ ــالم 1ییـ  ز اسـ

 

ــدامت   ــرق ن ــاجرا ف ــن م ــی زی  بس

 

ــت     ــردای قیام ــنگ ف ــر س ــی ب  زن

 

ــتم ــذرت دل را ز دسـ ــر از معـ  مبـ

 

 مپرسـت که من هر جا که هسـتم حـق   
 

 

 .(هرزه گفتن: یدنیال)گویی هرزه می :ییال. 1
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 ســـرت در ســـجدۀ اهـــل زمانـــه

 

 چـــــرا آری بهانـــــه در میانـــــه 

 

 جا نه زیباست سجودت بهر حق هر

 

 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     

 

ــد در ســالم ســفلگان خــم   مکــن ق

 

 مساز از عمر خود یـک نیمـه را کـم    

 

 نیسـت سالمت را جـوابی کـز صـفا    

 

 بود دردی که جز مرگش دوا نیسـت  

 

 شان بـاز پنجهز نخوت چون چناری 

 

ــزاز   ــر اع ــق به ــندش خالی ــه بوس  ک

 

 کسی کاین قوم را بر دست زد بـوس 

 

 زند بسـیار بـر سـر دسـت افسـوس      

 

ــان  ــع پریشـ ــن جمـ ــاذاهلل ازیـ  معـ

 

 ان جمـع ایشـان  که باد از غـم پریشـ   

 

 گروهـــی برکنـــار از راه اســـالم  

 

 ازیشان دیـن و دولـت گشـته بـدنام     

 

ــدرَگی ــق بَـ ــد 1در آزار خالیـ  چنـ

 

 صورت آدمی لـیکن سـگی چنـد    به 

 

 بنیـاد همه چـون مهـر گـردون کینـه    

 

ــور و    ــر ج ــه به ــاده پنج ــدادگش  بی

 

 در ابـــرو چـــین پـــی آزار مـــردم

 

 چو کـژدم کـش گـره افتـاده بـر دُم      

 

 س ز نخوت چشمشـان بـاز  ندیده ک

 

 سـرمۀ نـاز   چو شاهد را ز خـواب و  

 

ــان    ــروی ایش ــر اب ــر کب ــالف تی  غ

 

ــان    الهـــی کـــس نبینـــد روی ایشـ

 

ــا  ــان مهیـ ــباب رفعتشـ ــه اسـ  همـ

 

ــ  ــرس ــا   ری پ ــر ثری ــوت ب ــاد نخ  ب

 

 سـت بنیـاد  ا بلی خس را که بر بـاد 

 

ـ      د بـاد رَعجب نبود که بـر گـردون بَ

 

 عجب قـومی بدانـدیش و شـرانگیز   

 

ــک   ــه ش ــز  ب ــع تی ــدان طم  ل اراه دن

 

 عمــال ایشــانحسـد آیــین و ظلـم ا  

 

ــن افعــال ایشــان   ــر وجــه حَسَ ــه ب  ن

 

 دینــی فســانه بــه نــادانی و بــی  

 

 و طمـع شـیخ زمانـه   چو در حـرص   

 

 جمادی چند دور از هوش و فرهنگ

 

 در سـنگ  هدریشان عقل همچون نشن 

 

 

 (بوستانسعدی، )محال است دوزندگی از سگان / نیاید نکوکاری از بدرگان  .ی، بدجنسیبدذات :یبَدرَگ. 1
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ــه ادراک    ــا ب ــدر ره ت ــان آنق  ازیش

 

ــال   ــا اوج اف ــین ت ــه از روی زم  کک
 

 ردمـــی نادیـــده ایـــامدریشـــان م

 

1ردم در بیــاض چشــم بــادامچــو مــ 
 

 

 بــه دربانشــان نگــر کــز بهــر بیمــی

 

 به کـف دارد عصـایی چـون کلیمـی     

 

ــتم کلیمـــی و   عصـــاییچـــرا گفـ

 

 غلـــط کـــردم ســـگی و ا دهـــایی 

 

ــی بیـــ  ــه تیکـ ــه از دُر یگانـ  م بـ

 

ــه   ــتاد زمانـ ــد ز اسـ ــاد آمـ  بـــه یـ

 

 کزان بیتی که خالی از طـرب نیسـت  

 

 نم هر مصرعش تضمین عجـب نیسـت  ک 

 

 درون خانه گـر فغفـور چـین اسـت    

 

 به احسـان حـاتم روی زمـین اسـت     

 

 لقایش کان بـه صـد احسـان نیـرزد    

 

 ابــروی دربــان نیــرزد   بــه چــین  

 

ــای  ــد بگشـ ــۀ توحیـ ــدایا نامـ  خـ

 

 مرا در حمـد خـود توفیـق بخشـای     

 

ــکین ر ــادر و مس ــیم و ق ــوازیح  ن

 

 سـازی به رحمت عاصـیان را چـاره   

 

 

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



  ستایش خداوندحمد و در . 1

 این نامـه کـه هسـت حسـب حـالی     

 

ــی    ــام ذوالجاللـ ــه نـ ــراش بـ 9طغـ
 

 

 این گــوی ســپهر را کــه پرداخــتکــ

 

3چوگــان ز کمــان رســتمش ســاخت 
 

 

 چون گوی دهـد بـه شـب ز کوکـب    

 

ــرب    ــکل عق ــدش ز ش ــان کن 4چوگ
 

 

ــاران   ــاد و بـ ــد ز بـ ــا آب دهـ  بـ

 

5از مــوج و حبــاب گــوی و چوگــان 
 

 

ــری از زلــف و ذقــن ــه هــر پ  روی ب

 

ــوی   ــک گ ــولجان و ی 6او داده دو ص
 

 

 رگـــوی ز  الـــه صـــحن بُســـتانپُ

 

7از شـــاخ بنفشـــه کـــرده چوگـــان 
 

 

ــایش    ــوی از وف ــو گ ــید چ  خورش

 

8گــــردد همــــه روز در هــــوایش 
 

 

 

 35، 34، 31، 96، 95، 94، 93، 99، 91، 99، 10، 7، 6، 4، 1، سربخشـهای  مقدمه آمدهدر  همچنان که .1
 .ماستاز  37و 
این نامه با : معنی مصره. شوکت، خداوندصاحب  :ذوالجالل. عالمت یا خط بر سر منشور یا فرمان :طغرا .9

 .شودنام خدا آغاز می
 (.چوگان بهمشباه)کنایه از هالل ماه  :کمان رستم. خورشید :گوی سپهر .این گوی: پ .3
 (.چوگان بهمشباه) فلکی صُور از ستارگان، از ایمجموعه :عقرب .کندآسمانِ شب را از گوی ستاره پُر می .4
با آب، از باران و باد حبابی چون گـوی  . موج به زدن گوی با چوگان تشبیه شده است پراکندن حباب با .5

 .آوردو موجی چون چوگان پدید می
 (.هر یک از دو رشتۀ زلفبه مشباه)چوگان معرّب  :صولجان(. گویبه مشباه)چانه  :ذقن. ز یک گوی :پ .6
 .(چوگانبه مشباه)ساقۀ خمیدۀ بنفشه . (گوی بهمشباه)شبنم،  : اله .7
 .باور داشتند که زمین ساکن و خورشید گردان استپیشینیان . گردد شب و روز: پ .8



 43ضمیمۀ : آینۀ میراث/ 11

 

 

 

 در ســــــجدۀ او ســــــپهر دواار 

 

ــار      ــو پرگ ــد چ ــر نه ــره س ــر دای  ب

 

 مه خـم چـو کمـان ابـروی دوسـت     

 

ــت محــراب  ــت اوس ــه طاع 1نشــین ب
 

 

 اش صـــفاییســـت ز هالـــهیـــریپ

 

ــی     ــردن و ردایـ ــه گـ ــبیح بـ 9تسـ
 

 

ــر    ــیط دایـ ــرین محـ ــرده بـ  او کـ

 

ــاهر    ــه ظـ ــدر هالـ ــورت بـ 3از صـ
 

 

ــره  ــون دایـ ــاران  چـ ــای نوبهـ  هـ

 

ــ  ــاران ر آببَــ ــش بــ 4روان ز نقــ
 

 

ــزَح کــه صــیقل آراســت  از قــوسِ قُ

 

ــ ز  ــت   آیین ــم کاس ــگ غ ــر زن 5ۀ اب
 

 

ــه دلســتان اســت  ــر شــب ک  زو عنب

 

1اســــت نآ از کاهکشــــان بهــــارِ 
 

 

ــر شــب  ــه لطــف ه ــد ب ــه ده  او پنب

 

 
 

ــب   ــای کوکـ ــه داغهـ ــبح بـ 7از صـ
 

 

ــاقِ ــه س ــال او داده ب ــرش خلخ 8ع
 

 

 
 

ــ ــال  ۀاز حلقـ ــه و سـ ــه در مـ  هالـ

 

 زو طـــاق ســـپهر زرنگـــار اســـت

 

0وار اســـتآیینـــۀ مِهـــر شمســـه ز 
 

 

ــابش   ــد حج ــپهر ش ــه س ــی ک  عیس

 

ــهابش    ــوزن از ش ــته و س ــد رش 19ش
 

 

 

 .هالل ماه به کمان ابرو و طاق محراب تشبیه شده که چون عابدِ در محراب مطیع امر ذات حق است .1
و تسبیح تشـبیه   هاله در مصراه دوم به گردن و ،هالل ماه در مصراه اول به پیر خمیده و صفای رخسار .9

، ماه بر (شیخ بهایی)تسبیح به گردن و صُراحی در دست / در میکده دوش زاهدی دیدم مست. شده است
 .(صائب)سرو موزون تو تا از گلشن ایجاد خاست / گردن نهاد از هاله طوق بندگی

 .ماه تمام :بَدر .3
 .کندن بر روی آب را توصیف میهای بارابیت حرکت دوایر ناشی از برخورد قطره. پُر آب روان: پ .4
 .کمان نشانی از هوای صاف آفتابی و از میان رفتن ابرهای سیاه استرنگین. کمانِ شیطان، رنگین کمان: قوسِ قُزَح .5
 .های بهاری تشبیه شده استسیاهی شب به عنبر و ستارگان کهکشان به شکوفه .6
 .بخشدپایان هر شب با آن زخم ستارگان را التیام میسپیدۀ صبح به پنبه تشبیه شده است که خداوند در  .7
 .ای که زنان بر مچ پای اندازندحلقه :خلخال. هالهه و از حلق: پ .8
 .آنچه از فلز درخشان به شکل خورشید سازند :شمسه. ار استدشمسه: پ .0
آزرده و : ه شدرشت. درخشان، خط نورانی ناشی از برخورد سنگهای آسمانی با جو زمین ستارۀ: شهاب .19

 دنیوی همراه داشت و به سبب همین تعلق معروف است که عیسی در هنگام معراج سوزنی. ناراحت شد

 یکی عیسی به. در این بیت، سوزن عیسی به شهاب تشبیه شده است. نتوانست از فلک چهارم باالتر برود

 (.صائب) چیست؟ ردا و تسبیح و شانه عصا، و مسواک / فروماند راه این از سوزن



 14/گوی و چوگان  

 

 

 بـــر پیـــلِ ســـپهر هنـــدوی شـــب 

 

ــت   ــک زو یاف ــرب زکَجَ ــکل عق 1ش
 

 

ــت   ــه پیراسـ ــرخ را کـ ــوفر چـ  نیلـ

 

9از شـــبنمِ کهکشـــانش آراســـت   
 

 

ــه شــوقی  ــاه را ک  ســتزو قُمــری م

 

3سـت در گردن جـان ز هالـه طـوقی    
 

 

ــر ــب   از بهـ ــوت شـ ــراز کسـ  طـ

 

ــب   ــد ز کوکــ ــۀ زر دهــ 4او تکمــ
 

 

 سـت ا مـش نَمـودی  که ز انج گردون

 

5ســتا و دودیاخگــری خاکســتر و  
 

 

ــه ز صـــ  ــی کـ ــالشنع بَرکیعنـ  مـ

 

6پیداســــت ز مطــــبخ نــــوالش   
 

 

ــت   ــه پرداخ ــمان ک ــه آس ــن درگ  ای

 

ــه    ــه حلق ــورت هال ــاختاز ص 7اش س
 

 

 هــر طفــل کــه زال چــرخ زادش   

 

ـ   8الل شــــیر دادشپســــتان هـــ
 

 

ــاران   زو ــر نوبهـ ــو ابـ ــبح چـ  صـ

 

ــاران     ــای ب ــه ج ــه دُر ب ــزد هم 0ری
 

 

 هر قطـره کـه ابـر صـبحدم ریخـت     

 

ــمه   ــد و چش ــع آم ــتجم  ای برانگیخ

 

ــید ه ــایخورش ــایه م ــتداریس  س

 

ــاری    ــه ک ــفِ او ب ــایۀ لط ــتاز س  س

 

 در ســــایۀ دولــــتش جهــــانی  

 

ــتخوانی   ــش اسـ ــکل هاللـ 19وز شـ
 

 

 

آسمان شب به فیل سیاه و صورت فلکی عقرب . میلۀ سرکج برای راندن فیل: کَجَک. شکل عقرب به :پ .1
 .به کَجَک تشبیه شده است

 .آسمان به کبود بر  نیلوفر و ستارگان به شبنم روی آن تشبیه شده است .9
 .ماه به قُمری و هالۀ ماه به طوق قمری تشبیه شده است .3
 .بخشدجامۀ شب را با تکمۀ ستارگان زینت می. زینتۀ لباس، حاشی: طراز .4
 .مصراه دوم به صبح و ظهر و شب اشاره دارد. آتشیخاکستر و  :پ .5
دود و خاکستر در بیت قبل، گردون در این بیت بـه آشـپزخانه   اخگر و به تناسب . بخشش و دهش: نوال .6

 .تشبیه شده است
 .در تشبیه شده استآسمان به در و هالۀ ماه به حلقۀ  .7
 .گیردزاید از هالل ماه روشنی میهر ستاره که مادر چرخ می .8
 .برآمدن سپیدۀ صبح به پاشیدن مروارید تشبیه شده است .0
همای بر همه . با توجه به بیت قبل، هالل ماه به استخوانی تشبیه شده که خوراکِ همای خورشید است .19

 .(سعدی)خورد و جانور نیازارد که استخوان / مرغان از آن شرف دارد
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ــر  ــیط اخضـ ــرین محـ ــرده بـ  او کـ

 

1دامــــان ســــپهر پــــر ز گــــوهر 
 

 

 بـر آسـمان اسـت    این صبح که سـر 

 

ــت    ــان آن اس ــرین نش ــرخ ب ــر چ 9ب
 

 

 کـــز زر کـــه بـــه دامـــنش نهـــاده

 

ــاکی    ســت بــه دامــنش فتــاده   اچ

 

 آســــمان ز دُر پُــــر  م زو قُلــــزُ

 

 3دُر ماهش صـدف اسـت و کـوکبش    
 

ــالک   ــتان افـــ ــوفر بوســـ  نیلـــ

 

ــال    ــردِ ع ــه گِ ــته ب ــاکزو گش 4م خ
 

 

 چــون شیشــۀ ســاعتی کــه پیداســت 

 

ــ  ــاه باالســت گ ــر اســت و گ 5اهی زی
 

 

ــره  ــه به ــوفر ازو ک ــت  نیل ــاب اس  ی

 

6ای بــه روی آب اســتهچــون دایــر  
 

 

ــاب     ــد ت ــا دو ص ــاد ب ــوده ز ب  بنم

 

7حباب و گـه چـو گـرداب    گه همچو 
 

 

ــاران  ــه را بهـــــ  دا  دل اللـــــ

 

ــاران    ــش بـ ــد ز نقـ ــه دهـ 8او پنبـ
 

 

ــرق  ــزو بـ ــانهبـ ــۀ  سـ ــا اللـ  بـ

 

ــۀ دا     ــه پنبـــ ــر گرفتـــ 0از ابـــ
 

 

 هـــر غنچـــه کـــه دایـــۀ بهـــارش

 

ــارش    ــل در کنـ ــو طفـ ــرورد چـ  پـ

 

 نیلـــوفر بـــا  گشـــت پســـتان   

 

ــ  ــتان رپــ ــبنم گلســ ــیر ز شــ  شــ

 

 

 .او ساخته بر سپهر اخضر: م .1
در این بیت و بیت بعد، صبح سر به سوی آسمان دارد و روشـنی  . است که همچو کهکشان صبح این: پ .9

 .گیرد، به این نشان که خورشید از اوج فلک طالیه آفتاب بر دامنش افکنده استاز آن می
 .دریای سرخ، دریا: قُلزُم .3
 .گرددکردند که فلک یا چرخ نیلوفری به دور زمین میفکر میقدما  .4
 .شته باشداین بیت به ساعت شنی اشاره داشاید . گاهی زبَر :م .5
کـه پهنـۀ کبـود بـر  گِـرد آن بـر روی آب قـرار         ستا مراد از نیلوفر در شعر قدیم فارسی نیلوفر آبی .6

 .(سعدی)غالم همات آنم که دل بر او ننهاد / اد جهان برآب نهاده است و زندگی بر ب. گیرد می
 .بنمود ز باد: پ .7
از / کنـد سرانجام می پنبه شاخ از شکوفه: صائب، به جای باران، پنبۀ شکوفه را بر دا  الله نشانده است .8

 بهر دا  الله که در خون نشسته است
جهیده از ابر به پنبـۀ دا  تشـبیه    راحت، و برقِ در این دو بیت، ابر به پنبه، باران به پنبۀ. از ابر نهاده :پ .0

مـاتم   جنـگ دارد دسـتِ  / دا  ناسور مرا با پنبۀ راحت چـه کـار؟    .شودشده که بر دا  الله گذارده می
 .(صائب)دیدگان با پیرهن 
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ــار   ــاده منقـ ــی گشـ ــر طرفـ  از هـ

 

 همچــو پرگــار بَــط بــر ســر آب    

 

ــاب   ــد ت ــه ص ــد ب ــدرت او کش  از ق

 

ــحیفۀ آب     ــر صـ ــره بـ ــد دایـ 1صـ
 

 

 آراســـــته رشـــــتۀ صـــــنوبر   

 

9از قطــره چنانکــه سِــلک گــوهر    
 

 

 هـــا یعنـــی کـــه چـــو رشـــتۀ زره

 

3هـــانع زد گـــرهبـــر مـــوی ز صـــ 
 

 

ــر در تـــاب     ــرۀ ابـــر بحـ  از قطـ

 

ــرداب    ــزار گـ ــد هـ ــه صـ 4زو یافتـ
 

 

ــه ــه غنچـ ــن افروختـ ــای سوسـ  هـ

 

ــان    ــمع زب ــون ش ــنچ 5دراز و روش
 

 

 ســـتزو غنچـــۀ اللـــه را نمـــایی]

 

  [ســتگشــایییعنــی گــره و گــره   
 

ــزار ] ــه گلـ ــف او بـ ــبنم لطـ  از شـ

 

 6[آراســـت گـــل از صـــحیفۀ خـــار 
 

ــاب  ــل در آب صــد ت  از صــورت گ

 

ــاهد آب  ــرخی زده روی شـــ 7ســـ
 

 

ــر    ــا س ــای ت ــکوفه پ ــاخ ش  زو ش

 

ــته   ــو رش ــه چ ــوهر از غنچ ــای گ 8ه
 

 

ــرخ  ــه سـ ــد افروختـ ــرکش بیـ  سـ

 

ــدا  ــش ز قـ ــل آتـ ــو میـ  رت او چـ

 

 ای کــه داشــت بــادام   از خیرگــی

 

ــیلش ا   ــید مـ ــم کشـ ــدر چشـ  0امیـ
 

 

 .شوده میدیهایی بر صفحۀ آب کشزند، دایرهبه آب می مرغابی در دو بیت اخیر، با هر نوکی که .1
بـه   .به رشتۀ مروارید تشبیه شده استها قطره های آویخته به شاخ درختان به میوۀ صنوبر و ردیفقطره .9

 (.انوری)چو مرواریدگون بارِ صنوبر / شاخ ثور بر شکل ثریاا 
 .با مهارت: ز صنع(. دهخدا تنامۀغل)های آهنین، موجهای خفیف آب جامۀ ساخته شده از حلقه: زره .3
 .آیدباران بر سطح آب گردابی پدید میاز فرود هر قطرۀ  .4
شعلۀ شمع نیز به شکل زبان . ستا سوسن نماد زبان، ولی غالباً خموش، در شعر فارسی. دراز روشن :پ .5

ـ  ، زبان آن رابه تعبیر شاعرانه ،یا پس از چندی سوختن فتیلۀ آن را برای بهتر سوختناست که  ه سـبب زبـان   ب
 .(خواجوی کرمانی)عادتش جز زبان درازی نیست / را زان زبان بُرند که اوشمع  .بُرندمی درازی یا پرگویی

 .اندنقل شده پوجود ندارند و از نسخۀ  مدر نسخۀ ] [  ابیات درون. 6
 .تصویر گل در آب رخسار آب را سرخاب زده است در اینجا. مراد از گُل همیشه گُلِ سرخ است .7
 .د تشبیه شده استهای نشکفته به رشتۀ مرواریشاخ شکوفه .8
به مغـز  بادام خیرگی و چشم سفیدی . نابینا کردن: میل در چشم کشیدن. چشم دریدگی، چشم سفیدی: خیرگی .0

 .اوست خیرگی و گستاخی و نابینا بودنش، به نشانۀ نداشتن سیاهی و مردمک، مکافاتِرد نظر داآن  سفید
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 شــبنم کــه بــه روی گــل نمایــد    

 

ــد   ــار زر فزایـــ ــکه عیـــ 1از ســـ
 

 

ــتاده   ــیش زن سـ ــه نـ ــد کـ  زو بیـ

 

9خـــون از ر  ارغـــوان گشـــاده   
 

 

ــون   ــد گلگ ــرخ بی ــو س ــرق چ  زو ب

 

 هم نشتر و هم ر  است و هم خون 

 آســـمان نمـــودشپـــروین کـــه ز 

 

ــ  ــا  جــودش ی ــته ســمن ز ب 3ک دس
 

 

 نــد پُــر شــاخ را ک از قطــره کــه 

 

4بخشــــد صــــدف شــــکوفه را دُر 
 

 

 اخگـرش خاسـت   از برق که شعله ز

 

ــت   ــر پیداسـ ــتر و دود و ابـ 5خاکسـ
 

 

 ســـتزو ابلـــق چـــرخ را شـــتابی

 

ــابی    ــه رک ــان ز مَ ــرق عن ــتاز ب 6س
 

 

 از قــــدرت او کمــــان رســــتم   

 

ــپهر   ــۀ ســ ــد منطقــ ــم شــ 7اعظــ
 

 

ــ  زو  ــیر ص ــه ش ــل ب ــدان بحطف  خن

 

ــتاره   ــد سـ ــدان از عِقـ ــاش دنـ 8هـ
 

 

 دارشچـــون دایـــه ســـپهر ســـایه

 

ــارش     ــاز در کنـ ــه نـ ــرورده بـ 0پـ
 

 

ــزو  ــین کرتُـ ــپهر آهنـ ــوشسـ 19از بــرق ســنان نهــاده بــر دوش     پـ
 

 

/ ابر سنگ  اله افتـاد   ز کوهِ. را دو چندان می کنددارد و شبنم جلوۀ آن  اشاره گل میان پرچمهای به زر .1
 هر که چون شبنمِ/ محو در پرتو خورشید جهانتاب شود (. امیرخسرو دهلوی)زر گل را عیاری کرد پیدا 
 .(صائب)گل دیده به زر پردازد 

/ ر  گویی که ارغوان را زاسـیب بیـدب  ، گشایدبر  بید به نیشتر تشبیه شده که از ر  ارغوان خون می .9
 .(تقی بهارمحمد)زخمی به سر رسید و بر اندام خون چکید 

 .های خوشۀ پروین به یاسمن تشبیه شده استستاره .3
گـل ز  / بحر اخضر شده از سـبزۀ شـاداب چمـن     .شبنم به مروارید و شکوفه به صدف تشبیه شده است .4

 (.صائب)شبنم صدف گوهر مکنون شده است 
 .اخگرش هشعل: پ .5
امان روز و شب، برق به آفتـاب  شتاب به سپری شدن بی. کنایه از روز و شب، سپید و سیاه( اسب): ابلق .6

 .یا روز، و مه به مهتاب یا شب اشاره دارد
 .کمربند: منطقه(. کمان شیطان)رنگین کمان، قوسِ قُزَح : کمان رستم .7
 .ه شده استها به دندان شیری تشبیروز به نوزاد، سپیدۀ صبح به شیر، و ستاره .8
 .پرورددایۀ آسمان نوزاد صبح را به ناز در کنار خود می. پرورد: پ .0
سـرنیزه، شـعاه   : سنان(. با اشاره به سرخی آهن)آسمان آفتابی : پوشتُرک سپهر آهنین. پوشآهنی: پ .19



 11/گوی و چوگان  

 

 

  

 نایـــاب  زو بحـــرِ ســـپهرِ قعـــر  

 

1ماهش چـو حبـاب و هالـه گـرداب     
 

 

ــاهد  ــن شـ ــب پدل ایـ ــار فریـ  رکـ

 

ــار    ــه رخس ــط ب ــیده خ ــل کش 9از نی
 

 

 کـزو بـه کـار اسـت     و شفق از صبح

 

ــذار اســت   ــر ع ــفیده ب 3ســرخی و س
 

 

ــاز   ــیوۀ نـ ــحر و شـ ــه سِـ  زو یافتـ

 

 زیه بتــــان طنّــــا چشــــم ســــ  
 

 در چشــم بتــان کــه ســرمه ره کــرد

 

ــرد    ــیه کـ ــان سـ ــه مردمـ  روز همـ

 

 نـــرگس کـــه هـــزار نـــاز دارد   

 

 چشـــم از ســــر نــــاز بــــاز دارد  

 

ــ  ــده م ــرده اســت ز دی ــم ک  ردمش گ

 

ــردم   ــالی مــ ــود بــ ــا او نشــ 4تــ
 

 

ــل  ا ــلِ گ ــوده لع ــنگ نم ــگ  ز س  رن

 

ــنگ   ــش از دل ســ ــه آتــ  افروختــ

 

ــونریز   ــرق خـ ــوده بـ ــر نمـ   از ابـ
 

5در پنبــــه نمــــوده آتــــش تیــــز 
 

 

ــگ  زو مطــرب  ــا صــد آهن  چــرخ ب

 

ــهاب در چنــگ     ــرب از ش ــار ط 6ت
 

 

ـ   اعتش نشـان یافـت  گردون که ز ط

 

ــت   ــان یافـ ــر دوش ردای کهکشـ  بـ

 

 خورشــید چــو ســایه در ســجودش

 

ــودش   ــاب جــ ــک ذراه ز آفتــ 7یــ
 

 

ــا در  طــاعتش گشــوده اســت مــه ت

 

ــجود اســ    ــالش از س ــیمای جم  تس
 

                                                                                                                   

 
 (.وحشی بافقی)از مَه عید صولجان باشد / چون غالمان به دوش تُرک سپهر . آفتاب

 .زو قعر: پ .1
 .اشاره داردبیت به آسمان نیلی . آرایش متداول زنان قدیم: نیل به رخسار کشیدن. پرنقش و نگار: پرکار .9
 .سپیدۀ صبح و سرخی غروب همچون سفیداب و سرخاب بر رخسار آسمان است .3
 .مردمک چشم :(لودر مصراه ا)مردم  .4
گویند که در سینه غـم  . با پنبه تشبیه شده استناسازگاری آتش به جهیدن برق از ابر . در پنبه نهفته: پ .5

 .(فروغی بسطامی)سان آتش سوزنده بپوشم در پنبه چه/ عشق نهان کن
 .شهابهای آسمانی به تارهای چنگ تشبیه شده است .6
هر دو چـون  / در جمال و رخ او ای مه و مهر ار نگرید. به سجود تشبیه شده استخاک بر ه سایافتادن  .7

 .(سلمان ساوجی)س دیوار کنید سایه سجودی پ
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ــاخ   ــر ش ــت ه ــه افراش ــار را ک  چن

 

ــت   ــای برداش ــا ز ج ــه دع ــتی ب 1دس
 

 

ــازی  ــادتش نیـ ــتاز روی عبـ  سـ

 

 ســتگســترده ز ســایه جانمــازی   

 

ـ    اعتش بـه صـد شـوق    قُمری پـی ط

 

ــوق     ــردن از ط ــه گ ــبیح و ردا ب  تس

 

 هــــر مــــر  ازو زنــــد نــــوایی

 

 دهـــد صـــدایی هـــر کـــوه ازو    

 

ــه بـــــا  آبرویـــــی    زو یافتـــ

 

ــویی   ــگ و ب ــه رن ــل ب ــانع شــده گ  ق

 

ــزار    ــته گل ــن خجس ــاحت ای  در س

 

ــار    ــل ار خ ــر گ ــت گ ــروردۀ اوس  پ

 

ــا     ــۀ بـ ــه اللـ ــر بـ ــبنم تـ  زو شـ

 

9هــم پنبــۀ راحــت اســت و هــم دا   
 

 

 نعش آگـاه  چون نیسـت کسـی ز صـ   

 

ــد  ــمی»ۀ ماننــ ــن راه «قاســ  دریــ

 

 آن بـــه کـــه بـــه کعبـــۀ مناجـــات

 

ــیم   ــات آیـ ــرض حاجـ ــیم عـ  و کنـ

 

 اظهار نیاز و عذرخواهی. 2

ــتمندان   ــار مسـ ــو یـ ــف تـ  ای لطـ

 

 دردمنـــــداندرد  کـــــندرمـــــان 

 

ــذاری   ــم گلعــ ــاوک چشــ  از نــ

 

3مــن شکســته خــاری  گــر در دل  
 

 

ــه لطــف شــامل   ــرا ب ــه م ــا رب ک  ی

 

ــرآور از دل    ــتم بـ ــار سـ ــن خـ  ایـ

 

 ســـودای لـــب بتـــان مهـــوش   

 

ــش   ــرا در آب و آتــ ــده مــ  افکنــ

 

 انفشـــانیمپســـند مـــرا بـــه ج  

 

 دور از لـــــــب آب زنـــــــدگانی 

 

 نگـــــر عـــــذابماز آتـــــش دل 

 

 یعنــی کــه بــزن بــر آتــش آبــم      

 

ــر دل   ــیاهِ ه ــم س ــی چش ــروز ب  اف

 

ــره    ــن تیـ ــتم مـ ــیههسـ  روزدل سـ

 

 

 .(مولوی)کند با تو بگویم چه دعا می/ دست برآورده به زاری چنار. ای چنار شبیه دست استبر  پنجه .1
 .هم پنبۀ دا : هم دا  .9
 .تیر نگاه: ناوک چشم .3
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 تـان بـه سـوی مـن بـاز     کن چشم ب

 

ــداز   ــایتم مینـــ ــم عنـــ  وز چشـــ

 

 تان که چـون کمـان اسـت   ب ابروی ز

 

1دل نـــاوک فتنـــه را نشـــان اســـت 
 

 

ــت ــر مالمـــ ــان ده از تیـــ  م امـــ

 

ــان ده   ــعادتم نشــ ــهم ســ 9وز ســ
 

 

 یعنــی کــه ســرم فــدای ایشــان    

 

ــان   ــپر بــــالی ایشــ ــانم ســ 3جــ
 

 

 از ناوکشـــان بـــه گـــاه بیـــداد   

 

 مپســند کــه دیگــری شــود شــاد     

 

 دل بــــی ذقــــن بتــــان ســــاده 

 

ــاده   ــال فتــ ــم و بــ ــاه غــ  در چــ

 

 نگونســـارکـــن زلـــف درازشـــان 

 

ــرون آر    ــش بـ ــهِ غمـ ــی ز چَـ  یعنـ

 

ــوح دم   ــم ز ل ــو قل ــن چ ــر م  زد ب

 

 ســـودای خـــط بتـــان رقـــم زد    

 

 چــون خــط بتــان کنــد هالکــم    

 

 مــد ز خــاکم بــس ســبزه کــه برد   

 

ــد    ــا چن ــار ت ــطّ ی ــم خ  در دل غ

 

ــه پ   ــن آینـ ــد ویـ ــا چنـ ــار تـ  رغبـ

 

 آن روز کــــه بــــا دل هوســــناک

 

ــرآورم ســر از خــاک   ــبزه ب  چــون س

 

ــالم    ــه ح ــن ب ــری فک ــا رب نظ  ی

 

 مگــــذار چــــو ســــبزه پایمــــالم 

 

ــش   ــم ک ــن قل ــای م ــطّ خط  در خ

 

ــش   ــم کـ ــی در آن رقـ ــی قلمـ  یعنـ

 

ــاری ــرم خم ــارم و در س  ســتا بیم

 

ــاری   ــل ی ــاده جــدا ز لع ــتا کافت 4س
 

 

 عُنّاب لبش کـه چـون نبـات اسـت    

 

ــت    ــات اس ــربت حی ــه ش ــرورده ب 5پ
 

 

 نُقل اسـت و شـراب ارغـوان اسـت    

 

ــت     ــان اس ــن هم ــه دوای م ــی ک  یعن

 

6رخـون سـت پ ا چون لعـل مـرا دلـی     رخــان مــوزون  بــی لعــل پــری  
 

 

 .استکمان ابرو و تیر نگاه یار دل را نشان گرفته  .1
 .نصیب و بهره، با ایهام به تیر: سهم .9
 .بالی خوبان، فدای خوبان: پ .3
 .دور از لب معشوق: جدا ز لعل یار. طالب بادۀ بیشتر بودن: خمار داشتن. ستایار ، ستاخمار : پ .4
 .پروردۀ شربت :پ .5
 .خون دلبه مشباه( در مصراه دوم)استعارۀ لب، ( در مصراه اول: )لعل .6
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ــد  ــا چن ــل ت ــو لع ــم چ ــگ زن  دلتن

 

ــنگ     ــر س ــار ب ــم روزگ ــر از غ 1س
 

 

 ماز لعــل بتــان رســان بــه کــام    
 

 زان بــــاده تهــــی مــــدار جــــامم 

 

ــ ــار دادم از دل کـ ــف یـ ــه زلـ  ه بـ

 

9در سلســـــلۀ جنـــــون فتـــــادم 
 

 

ــر    ــوز دیگ ــینه س ــه س ــر روز ب  ه

 

ــه  ــر دیوانـــ ــرم ز روز دیگـــ  تـــ

 

ــاد    ــم شـ ــون دلـ ــلۀ جنـ  از سلسـ

 

 یـــا رب ز خِـــرد رهـــاییم بـــاد    

 

 یـــار ســـروقامت   ســـایۀ   بـــی 

 

ــاده  ــالمتافتــــــ  ام از ره ســــــ

 

ــاک   ــاده خـ ــای فتـ ــتم  از پـ  پسـ

 

 دریـــاب کـــه کـــار شـــد ز دســـتم 

 

ــراز    ــرم برافــ ــایۀ او ســ  در ســ

 

 یعنــــی کــــه نثــــار راه او ســــاز 

 

ــال و   ــی خ ــش ب ــار دلک ــال ی  جم

 

3ایـن یـک آتـش    کان دا  غـم اسـت و   
 

 

ــم دل ــد باشـ ــد چنـ ــوخته چنـ  سـ

 

ــم    ــش غـ ــر آتـ ــم بـ ــپند باشـ  سـ

 

 م نهــــانیهــــر دم فتــــد آتشــــ

 

ــر   ــرمن عمــ ــدگانی در خــ  و زنــ

 

ــراقم   ــش فــ ــان ز دل آتــ  بنشــ

 

ــراقم    ــت از احتـ ــب بخـ ــر کوکـ  بـ

 

 بـــی جعـــد و رخ بتـــان مهـــوش 

 

ــاده   ــوی فتـ ــون مـ ــشچـ  ام در آتـ

 

ـ      ویییا رب کـه ز لطـف خـویش م

 

4تقصـــیر مکـــن بـــه هـــیچ رویـــی 
 

 

ــاییم ده   ــان رهــ ــا رب ز بتــ  یــ

 

 بـــا عشـــق خـــود آشـــناییم ده    

 

 ن آگهـــم از حقیقـــت کـــار  کـــ

 

ــه دار   ــازییم نگــ ــق مجــ  وز عشــ

 

ــرمد    ــف س ــه لط ــرا ب ــر م 5ده جــــای بــــه ســــایۀ محمــــد  در حش
 

 

 .ز لعل زنم :پ .1
 .زنجیر، کنایه از زلف: سلسله .9
 .بی خال جمال: پ .3
 .خویش بویی: م. 4
 .، خداوندازلی و ابدی: سرمد. 5
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 در نعت رسول و مدح آلش. 3

ــالت   ــر ذروۀ رســـــ  آن اختـــــ

 

1شاهنشــــه کشــــور جاللــــت   
 

 

ــده  ــ فرمانـ ــاب قوسـ ــت قـ  ینتخـ

 

ــار ا   ــه کـ ــان ززو یافتـ ــنمتـ 9یـ
 

 

ــایش    ــاک پ ــت خ ــک اس ــاج فل  ت

 

 میـــدان شـــفاعت اســـت جـــایش 

 

ــت    ــار اطاع ــه ک ــل هم ــتاص  اوس

 

ــت   ــفاعت اوس ــر ش ــه ب 3چشــم هم
 

 

ــاه   ــپهر خرگ ــر س ــه زده ب ــون مَ  چ

 

ــاه    ــرگهش م ــر خ ــده به ــویی ش 4گ
 

 

 انگشـــت چـــو صـــولجان نمـــوده

 

 گــــوی قمــــر از میــــان ربــــوده 

 

 انگشـــت بـــه دســـت او قلمهـــا ز

 

5بــــر صــــفحۀ مــــاه زد رقمهــــا 
 

 

 مسواک بـه دسـتِ او چـو انگشـت    

 

6جـــای قلمـــش نبـــود در مشـــت 
 

 

 هپایـــ آن مِهـــر ســـپهر عـــرش  
 

ــایه     ــت س ــر نداش ــت اگ ــم نیس 7غ
 

 

 کز سایه ز بـس کـه سـرفراز اسـت    

 

ــی   ــه ب ــید همیش ــتخورش ــاز اس 8نی
 

 

 

 .اوج، قله: ذروه. مقتدا، پیشوا: قُدوِه. ذروۀ رسالتقُدوِۀ آن : پ .1
فاصلۀ آرنج تا مچ، فاصلۀ قبضـه  : قوس. فاصلۀ کم: قاب. آراستگی، نکویی: ینز. امتها، مسلمانان: امتان .9

در (. قوس برابر با تمامی دست یا کمان، کنایه از طول کم یـا فاصـلۀ انـدک   قوسین یا دو )تا گوشۀ کمان 
و حـد تقـرب    (ص) در اشاره به فاصلۀ بسیار کم بین جبرئیل و پیامبر اسـالم  «قاب قوسین» (0آیۀ )سورۀ نجم 

 .(ای اوحدی مراغه)چرخ را زیر پای او دانند / قاب قوسین جای او دانند . پیامبر به ذات حق در معراج است
 .طاعت: پ .3
 .مانند گوی: گویی. خیمه: خرگه: خرگاه. چو: پ .4
 .القمر اشاره دارددو بیت اخیر به شق. انگشت به: پ .5
مسـواک   :مسواک به دست داشتن و بر دستار زدن نشانۀ رعایت مستحبات و تظاهر به ریـا بـوده اسـت    .6

 .جای قلم و ریاکاری جای درس و مدرسه را گرفته است
 .ای مِهر :پ .7
اشاره به آن است که پیامبر اسالم، همچو خورشید جهانتاب، سایه نداشت و آن طور که در بیت بعد آمده  .8

 .پیوسته ابری بر فرازش بوده است
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ــود  ــر ســرش ب ــری کــه ســتاده ب  اب

 

ــایه   ــه س ــرق ن ــر ف ــودب 1گســترش ب
 

 

ــی ــره  م ــرق قط ــه ف ــود ب ــارشب  ب

 

 حمـــت حـــق کنـــد نثـــارشتـــا ر 

 

ــاب  ــه کامیـ ــین زرش کـ ــدانعلـ  نـ

 

ــاب  ــرف دو آفتـ ــر اوج شـ ــدابـ 9نـ
 

 

ــاده ــید فتـ ــایش خورشـ ــر پـ  زیـ

 

3داشـت جـایش   بـه فـرق  زان سایه  
 

 

ــان  ــه نخــل فرم ــبش ب  چــون داد ل

 

 شــــد در ره خــــدمتش خرامــــان 

 

ــامرانی  ــر کـ ــر ز بهـ ــون خضـ  چـ

 

4رو کــــرد بــــه آب زنــــدگانی   
 

 

ــاهی  ــر او کمــ ــاتم و بهــ  او خــ

 

5تش ســـیاهیشـــد مُهـــر نبـــو   
 

 

ــالش     ــر کم ــواه ب ــد دو، گ ــه ش  م

 

ــالش   ــاب پایمـــ ــد رکـــ 6ماننـــ
 

 

 د دا  حبشــــی کــــه مــــاه دار  
 

7دارد ش گــــواه ابــــر بنــــدگی  
 

 

ــاه  ــت در چ ــر یوســف مصــر رف  گ

 

ــاه   ــدمش مـ ــر مَقـ ــه ز بهـ  زد خیمـ

 

ــ ــی ک ــر دو پیداســتفرق ــان ه  ه می

 

ــا ثری    ــاک تـ ــز خـ ــتاز مرکـ  اسـ

 

ــان ــونس ازو چن ــا ی ــه خــواهیت ــاهی    ک ــه م ــا ب ــاه ت ــت ز م ــرق اس 8ف
 

 

 .ز سایه: پ .1
 .پای بر سر افالک دارد .9
هـاده قـدم بـر    ن .ز پایش سر عرش را تاج بود/ رسولی که پا بر سر عرش سود .خورشید زیر پای او بود .3

 .(هر دو بیت از سلمان ساوجی)نینداخته سایه بر خاکدان / سر آسمان
همچون خضر پیامبر که به آب زندگی دست یافت، پادشاه کامران هم به سوی چشمۀ آب حیات  .چو: پ .4

 .رفت تا عمر جاودان یابد
لقـب  : خـاتم النبیـین  (. مکتـوب  برای خاتمه بخشیدن به پیام)نگین و مُهر ( با فتح ت)ختم کننده، : خاتم .5

معروف است که پیامبر اسالم خال سیاهی بـر   .که هست، تمام و کمالچنانآن: کماهی. (ص) پیامبر اسالم
شانه داشته و در جوانی که بین مکه و مدینه در سفر بوده، راهبی نصرانی از روی همین نشانه رسـالت او  

 .دهدرا بشارت می
اسـت کـه    (ص) مصراه دوم در اشاره به مقام اعالی پیامبر اسالم(. القمربر اثر شق)دو پارۀ ماه : دو گواه .6

 .پای بر افالک دارد
 .(ص) لکۀ سیاه ماه به دا  یا نشان بندگی اشاره دارد، با ایهام به بالل حبشی غالم و مؤذن پیامبر اسالم .7
اگـرت سـلطنت فقـر     .از او تـا یـونس  ( ادر اینجـ )، از آسمان تا زمین: از ماه تا ماهی. تا یوسف ازو: پ .8
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 در منقبت علی و آلش. 4

ــت    ــی زوال اس ــیم ب ــه نع ــت ک  جنّ

 

1ل اســــتدر دوســـتی علـــی و آ   
 

 

 مــا نمــا یافــت  نّاِشــاهی کــه ز  

 

ــت   ــطفی یافـ ــراج ز دوش مصـ 9معـ
 

 

ــت   ــا اوسـ ــل اولیـ ــده خیـ  فرمانـ

 

ــل    ــریر هَ ــلطان س ــت اس ــی اوس 3ت
 

 

 هـر مشــکل دیــن کـه مُنجَلــی شــد  

 

4از نـــــادعلی سَـــــیَنجَلی شـــــد 
 

 

ــالک  ــر افـ ــا بـ ــاتم انبیـ ــر خـ  گـ

 

ــاک    ــالم خـ ــم ز عـ ــت عَلـ  افراخـ

 

 مه فـرش رهـش بـه چـرخ اعظـم     

 

ــ   ــین بـ ــاد نگـ ــاافتـ ــاتمه پـ 5ی خـ
 

 

ــوالک    ــاه ل ــف ش ــه کت ــای ب  او پ

 

6تش شـــــرفناکاز مُهـــــر نبـــــو 
 

 

ــود     ــاش بنم ــر پ ــه زی ــر ک  آن مُه

 

 چون بـر  گلـی بـه پـای گُـل بـود       

 

ــه  ــدش حــ زان روز ک ــدرمول  م ش

 

ــد     ــرم ش ــق و محت ــۀ خل ــد قبل 7ش
 

 

                                                                                                                   

 
 .(حافظ)ترین مُلک تو از ماه بوَد تا ماهی کم/ ببخشند اِی دل

 .خاندان، دودمان: آل .1
پیـامبر  بـر دوش   (ه) امـام علـی  رفتن مائده، و مصراه دوم به  سورۀ 55ما به آیۀ انشاه به امیرالمؤمنین،  .9

 .اشاره داردبرای شکستن بتها ( ص) اسالم
 .انسان سورۀ 1آیۀ آیا آمد؟ مأخوذ از : هَل أتی(. شاهی)تخت : یرسر .3
علی را صدا کـن، یـا علـی، بـا     : نادعلی(. آینده در گذشته)بعداً پدیدار شد : سَیَنجَلی شد. پدیدار: مُنجَلی .4

چـون  / دایم ز والیت علی خواهم گفـت  . با استمداد از علی، هر مشکلی رفع شد. ایهام به دعای نادعلی
کل هما و غم سینجلی خـواهم  / ح قُدُس نادعلی خواهم گفت، تا روح شود غمی که بر جان من است رو

 .(رباعی منسوب به مولوی)گفت 
 .بر فرش: پ .5
اگـر تـو   : لوالک لما خلقت االفالک: حدیث قدسی (.ص) پیامبر اسالم: شاه لوالک. وز مُهر، او کتف به پای: پ .6

 .(کاشانی محتشم)آن باعث خلقت نُه افالک / ا رب به شَه سریر لوالکی ،آفریدمنبودی افالک را نمی
 .اشاره به حدیث تولد امام علی در کعبه دارد. زادگاه: مولد .7
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ــر دوش ــم وِالش بــ ــه عَلــ  کعبــ

 

1از حلقــه غــالم حلقــه در گــوش    
 

 

ـ     برو یافــت آاز حلقــه و پــرده کـ

 

9یافـت  سـت کـه مردمـی ازو   یچشم 
 

 

ــم را کــ   ــر خص ــوی س ــودگ  ه برب

 

ــود   ــار او بـ ــرِ ذوالفقـ ــان سـ 3چوگـ
 

 

ــت   ــه از مش ــرِ کین ــو تی ــده چ  افکن

 

ــت     ــر از انگش ــار تی ــه ک ــرده هم  ک

 

 ســگ آل مصــطفی بــاش    ،ای دل

 

 شــــاه اولیــــا بــــاشخــــاک ره  

 

 نـامم این بـس کـه چنـین خجسـته    

 

 بــــــر دیــــــن دوازده امــــــامم 

 

 مهدر باعث نظم کارنا. 5

 ای مِهــــر ســــپهر پادشـــــاهی  

 

ــ   ت الهــــــیدر ظــــــلّ عنایــــ

 

 شــاهان همــه در دعــای جانــت   

 

ــتانت   ــاک آسـ ــه خـ ــوده بـ  رخ سـ

 

 چــون هســت ز دانشــت کمــالی   

 

ــالی    ــرض ح ــت ع ــه مراس ــنو ک  بش

 

ــد   ــی هنرمنــ ــی طوســ  گــر گفــت حکایــت یلــی چنــد      فردوســ

 

 هر»(:  6ـ  9: 91)در کتاب خروج  توراتبه نقل از . حلقۀ خانۀ کعبه( مورد اول: )حلقه. والیتش: وِالش .1
 بـرای  آنکـه  بـی  بـود،  خواهـد  آزاد هفتم سال در خدمت، سال شش از پس خریدید، عبرانی غالمی گاه

همسر آمده، تنها یا با همسر آزاد خواهـد شـد، ولـی اگـر      با یا همسر بی اگر. بپردازد بهایی خود آزادی
ارباب برای غالم زن گرفته و زن او فرزند آورده باشد، زن و فرزندان به ارباب تعلـق خواهنـد داشـت و    

خواهد بی زن و فرزند آزاد شود، آنگاه ارباب بایـد او  ما اگر غالم بگوید که نمیا. شودفقط غالم آزاد می
غـالم از آن پـس   . عام، گوش او را با درفش سوراخ کنـد  را نزد قاضی شهر ببرد و در آستانۀ در، در مأل

رود،  از حلقه در گوش کردن سخنی نمی توراتدر  «.العمر به میل و اختیار خود غالم او خواهد بودمادام
بـه معنـی    «غالم حلقـه در گـوش  »اصطالح . ولی هدف از سوراخ کردن گوش، حلقه در آن کردن است

حلقۀ بندگی / به غالمی تو مشهور جهان شد حافظ: فرمانبردار و مطیع از دل و جان برای همۀ عمر است
به کویت دل : وش استزاد احتماالً فرزند غالم حلقه به گباید افزود که غالم خانه. زلف تو در گوشش باد

 .(کمال خجندی)چو سر بر در نهد مُقبِل نهاد است / زاد استغالم خانه
: مردمـی . حلقه و پرده به حلقۀ در و پردۀ کعبـه اشـاره دارد و نیـز بـه چشـم و پـردۀ آن      . حلقۀ پرده: م .9

 .انسانیت، با ایهام به مردمک چشم
 .شاخۀ آن به چوگانبا تشبیه سر دو (ه) شمشیر امام علی: ذوالفقار .3
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ــی   ــه ب ــی هم ــالم جمع ــاز از اس  نی

 

ــام    ــق گـ ــق حـ ــته از طریـ  برداشـ

 

 رایــمســتهصــد شــکر کــه مــن خج

 

ــطفایم  ــر در ره آل مصـــــ  ســـــ

 

 بــود گــوو گفــتتــا خامــۀ مــن بــه 

 

ــود   ــی و آل او بــ ــدح علــ  در مــ

 

 حاشــــا کــــه ره وبــــال پــــویم

 

1جـــز وصـــف علـــی و آل گـــویم 
 

 

 نگذشـــت مـــرا بـــه هـــیچ نامـــه

 

ــه      ــان خام ــر زب ــو ب ــدح ت ــز م  ج

 

ــت    ــاردار اسـ ــخنم عیـ ــد سـ  نقـ

 

 زانــرو کــه نثــار شــهریار اســت     

 

 آن روز مـــرا کـــه گشـــت خامـــه

 

ــواد   ــار  ز ســـ ــاهنامهفـــ    9شـــ
 

ــالم  ــاه عـ ــام شـ ــه نـ ــه بـ  آن نامـ

 

ــد مکـــرّم     ــر شـ ــۀ دهـ  در عرصـ

 

ــون   ــزار دُرا مکنـــ ــاه هـــ  آنگـــ

 

ــ  ــون سـ ــال مجنـ ــان حـ 3فتم ز بیـ
 

 

ــتم   ــاه گفـ ــام شـ ــه نـ ــز بـ  آن نیـ

 

ــاه     فتمســـگـــوهر پـــی مـــدح شـ

 

 شــعرم همــه در مــدیح شــاه اســت 

 

 شک نیست درین، خـدا گـواه اسـت    

 

ــام دارد    ــه ک ــان ب ــه جه ــعرم ک  ش

 

ــ  ــام دارد احری س ــعر ن ــه ش ــت ک  س

 

 زین واسطه سِحر مـن حـالل اسـت   

 

4ست که خـالی از وبـال اسـت   ا حریس 
 

 

 سـت ا اهـل دل خطـابی  از عرش به 

 

5ســتا بشــنو کــه خطــاب مســتطابی 
 

 

 این نامه که همچـو لـوح مـاه اسـت    

 

 ام گــواه اســت بــر معجــز خامــه   

 

 

 .وخامت، بدفرجامی: وبال .1
اشـاره دارد کـه در    لیلـی و مجنـون  و دو بیت بعد از آن به مثنوی  شاهنامهاین بیت و بیت بعد به مثنوی . 9

 .مقدمه از آنها یاد شده است
 .کالم نغز گفتن: دُرا سفتن .3
 .ن حالل استبا آنکه سِحر و جادو در اسالم حرام است، این شعرِ سحرآمیز م .4
 .پاک و منزه: مستطاب .5
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 کـه خـواهی  چون مَه که دهد چنـان 

 

ــواهی    ــطفی گـ ــز مصـ ــر معجـ 1بـ
 

 

ــن همــای اقبــال     ــد مســطر م  ش

 

9ام بـــالگســـترده بـــه روی نامـــه 
 

 

 ســـتفرخنـــده همـــای دلســـتانی

 

3سـت رفه کـه هـم خـود اسـتخوانی    وین ط 
 

 

 رز جـان اسـت  لوح سـخنم کـه حـ   

 

4لــوح ســپهر توأمــان اســت    بــا  
 

 

ــالی  ــه هســت ع ــک ارچ ــیکن فل  ل

 

 بقاســـت خـــالیلـــوحش ز خـــط  

 

ــالی   ــپهر را کم ــه س ــا ک ــتزانج  س

 

ــال ر  ــر روز کمـ ــیهـ ــتا زوالـ  سـ

 

 ســتایــن نامــۀ مــن کــه جــاودانی

 

5ســـتات خـــط امـــانیاز حادثـــه 
 

 

ــرد ایــوان  کســری کــه بــه عــرش بُ

 

6پــای شــرفش بــه فــرق کیــوان     
 

 

 طاقش که بر آسـمان سـر افراخـت   

 

ــه پرداخــت     ــودش کتاب ــام خ 7از ن
 

 

 در کـــــار کتابـــــه اهتمـــــامش

 

ــی  ــامش   م ــد ن ــود بلن ــت ش  خواس

 

ــ  ــش ز پــ ــر فلکــ  ا درآوردآخــ

 

ــرد از  ــرآورد گَــ  وی و دود ازو بــ

 

ــامی   ــیچ کـ ــت هـ ــار نیافـ  زان کـ

 

ــامی   ــان و نـ ــه زو نشـ ــر نـ  در دهـ

 

ــن کـــ   ام از کمـــال امایـــد ردهمـ

 

ــد    ــوح جاویـ ــراز لـ ــو طـ ــام تـ  نـ

 

ــته ــن آراسـ ــن کهـ ــاقام دریـ  طـ

 

 هـــای آفـــاقاز نـــام تـــو صـــفحه 

 

 

 .القمر داردبیت اشاره به شق .1
که بر سر کسی )مر  سعادت : همای اقبال .راهخط، راهکش، جای سطرها قبل از نوشتن، خطخط: مسطر .9

 (.بر سر کسی افتداش هنشیند یا سای
کـز  / باش گر اهل سـعادتی   پذیرسختی. خوردمر  سعادت استخوان میهمای یا . عجب، شگفت: طرفه .3

 .(صائب)استخوان گزیر نباشد همای را 
 .داندآسمان می زار شاعر شعر خود را دعای حفظ جان و هم. صفحۀ آسمان: لوح سپهر. محافظت: رزحِ .4
 .دهندهنامه، تأمینامان: خط امان .5
 .ستارۀ زحل: کیوان. طاق کسری: ایوان(. ساسانی)خسرو، پادشاه : کسری .6
وصف تو را کتابـۀ خلـوت سـرای دل    / از بهر ذکر خلوتیان کرده محتشم. خط نگاشته بر بِناکتیبه، : کتابه .7
 .(جامی)ماند جاوید آن کتابه به جای / صد ره از جای رفت کاخ و سرای .(محتشم کاشانی)
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 لـوح مِهـر اسـت   نام تـو کـه نقـش    

 

 امــــروز کتابــــۀ ســــپهر اســــت 

 

 هر لوح کـه نـام شـه بـر آن اسـت     

 

1محفـــوظ ز فتنـــۀ جهـــان اســـت  
 

 

ــا مُالقــی  ــه او بق ــه ب  ســتشــعرم ک

 

ــاقی    ــار ب ــفحۀ روزگ ــر ص ــتب 9س
 

 

 آیینۀ صورت و معانی. 6

 در دست مـن اسـت لـوح مسـطور    

 

3زرقِ منشــــور قــــدر و شــــرفش 
 

 

ــن   ــت ای ــم اس ــرش اعظ ــۀ ع  پیرای

 

ــن      ــوأم اســت ای ــا ورد مســیح ت  ب

 

 هــــر چنــــد ســــکندر زمانــــه

 

ــه در  ــد زآیینـ ــانه شـ ــان فسـ 4جهـ
 

 

ــند خ ــود رس ــان ب ــورت زم ــه ص  ب

 

 فــــار  ز معــــانی جهــــان بــــود 

 

 این لـوح سـخن کـز آسـمان اسـت     

 

ــان اســـت     ــورت جهـ ــۀ صـ  آیینـ

 

ــی  ز ــۀ فـ ــاطر آیینـ ــش خـ  بخـ

 

 این صورت خوش کـه گشـت ظـاهر    

 

 از عـــالم معنـــیَش خبرهاســـت  

 

ــت   ــانیَش اثرهاســـ  در دل ز معـــ

 

 سـت کـه دعـوی  مـانیَم  با صـورت  

 

ــی   ــزار معن ــن ه 5ســتدر صــورت م
 

 

 سـت ین خامه کـه فـی  آسـمانی   ا

 

 ســــتمفتــــاح خــــزاین معــــانی 

 

 سـت کِلکم به کـف آن نهـال طـوبی   

 

6سـت کو را گُل و میوه لفـظ و معنـی   
 

 

 

 :بـروج ( اسـت  ثبـت  آن در آینـده  و بیت به لوح محفوظ اشاره دارد که در آسمان است و وقایع گذشته .1
 .مندکزو لوح محفوظ شد بهره/ سخن را چنان پایه کردم بلند : گویدقاسمی در جای دیگر می (.99
 .شعر من که بقا با اوست، ماندگار خواهد بود. رو شوندهکننده، روبهمالقات: ماُلقی .9
 .بخشد ت جلوه میقدر و شرفش به لوحی که نام او بر آن اس. جلوه، درخشش: زرق(. شده)نوشته : مسطور .3
 .کرده استنۀ اسکندر آمد و شد کشتیها را رصد مییگویند آیمی .4
 .مانی نقاشی بیش نیست، ولی کار من از نوعی دیگر است. صورتهایی که کشیده حرف دارم من با مانی بر سرِ .5
آمـده   (90: رعـد )طوبی به معنی سعادت و نیکبختی یک بـار در قـرآن   . قلم در دست من: کلکم به کف .6

 .زبان استتعبیر درخت از طوبی مختص شاعران فارسی. است



 43ضمیمۀ : آینۀ میراث/ 48

 

 

 

ــرش ز  ــر عـ ــۀ او  بـ ــدر و پایـ  قـ

 

ــن ط  ــایۀ او  ویـ ــواد سـ ــه سـ 1رفـ
 

 

 سـت سـحرِ کـاری  نی نی قلمم کـه  

 

ــایه    ــای س ــده هم ــتداریفرخن 9س
 

 

 زانجــا کـــه بلنـــد پایـــۀ اوســـت 

 

ــه   ــید ب ــت   خورش ــایۀ اوس ــر س  زی

 

 سـت خورشید مگو کـه لـوح مـانی   

 

ــانی   ــورت و معـ ــۀ صـ ــتآیینـ  سـ

 

ــه ــن در آینـ ــر کـ ــین نظـ  ای چنـ

 

ــارۀ  ــال نظّــ ــن عــ ــر کــ  می دگــ

 

 آیینــه کــه شــد رفیــق حــالم      ز

 

ــالم   ــانیِ مقــــ ــکندر ثــــ  اســــ

 

 جمشـــید اگرچـــه یافـــت کـــامی

 

ــامی      ــت ج ــه دس ــرب ب ــر ط  از به

 

 شک نیسـت کـه عاقبـت بـه ناکـام     

 

ــر      ــراب م ــید ش ــامنوش  از آن ج

 

ــرابی  ــم شـ ــخنت دهـ ــن از سـ  مـ

 

ــابی    ــار و تـ ــود خمـ ــز وی نبـ 3کـ
 

 

 گــر خضــر حیــات جــاودان یافــت

 

ــت    ــان یاف ــدگی نش ــمۀ زن ــز چش  ک

 

ــابی   ــه تـ ــد از زمانـ ــم کِشـ  او هـ

 

 وز جــــام فنــــا کِشــــد شــــرابی 

 

 سـت صد شکر که خضرِ فکر سـاقی 

 

ــاقی  4ســتدر جــام ســخن شــراب ب
 

 

 صـال اسـت  آن را که به ایـن مِـی ات  

 

 وز جــزا فنــا مُحــال اســت   تــا ر 

 

ــانی   ــار مـ ــه یادگـ ــت کـ  پیداسـ

 

ــی  ــانی   نقش ــرای ف ــن س ــت دری  س

 

ــد   ــد امی ــا ص ــید ب ــه کش ــی ک  نخل

 

 هرگـــز ثمـــری نـــداد چـــون بیـــد 

 

 هـر نخـل کــه نیسـت میـوه بــا وی    

 

ــا وی   ــایۀ وی چـــه فـــرق تـ  از سـ

 

ــت   ــار اس ــین گهرنث ــه چن ــم ک  کلک

 

 دار اسـت سـت ولیـک میـوه   اسروی  

 

 

 (.کاغذ)سیاهی : سواد .1
 .جادوی مؤثر و کارساز: سحرِ کاری .9
 .تو برای سخناز : سخنت .3
ولی صد شکر که بادۀ سخن ما ، ستا فانینیز با توجه به ابیات پیشین، حتی خضر که آب حیات خورده  .4

 .انۀ ماستاز دست ساقی فکر جاود



 49/گوی و چوگان  

 

 

ــ   ــت ای ــوأم اس ــیم ت ــل کل ــا نخ  ن ب
 

ــن    ــت ای ــریم اس ــل م ــیرۀ نخ 1همش
 

 

 سرشـت اسـت  در میوۀ او کـه جـان  

 

ــی  ــت خاصـ ــت اسـ ــوۀ بهشـ  ت میـ

 

ــت  ــت در غای ــال اس ــوبی و کم  خ

 

 زوال اســتچــون فــی  بهشــت بــی 

 

ــانی ــه راه کـــ ــاد گرفتـــ  فرهـــ

 

ــانی   ــار خــویش ج ــه ک ــد ب ــر کَن 9گ
 

 

ــامرانی   ــان و کـ ــه نشـ ــامی بـ  کـ

 

ــانینگرفـــــت ز لعل  ــای کـــ 3هـــ
 

 

ــیر    ــل ش ــت لع ــه نیاف ــی ک  ینیعن

 

4زان شـــهد نگشـــت کـــام شـــیرین 
 

 

 رنـگ  هر چنـد فشـاند اشـک گـل    

 

5نشــکفت گــل امیــدش از ســنگ    
 

 

ــیِ ک  ــن از نـ ــکّرآمیز مـ ــکِ شـ  لـ

 

ــز    ــۀ تیـ ــه تیشـ ــت گرفتـ 6در دسـ
 

 

ــکافی   ــان شــ ــته راه کــ  برداشــ

 

 آرَم گهـــــری ز طبـــــع صـــــافی 

 

ــر   ــخن ز بهـ ــان سـ ــار از کـ  اایثـ

 ر
 آورده هــــــــزار دُرا شــــــــهوار 

 

ــان ــت جــ ــه در ره وفایــ  باختــ

 

ــت   ــار پایـ ــنم نثـ ــه کـ ــواهم کـ  خـ

 

ــخنور  ــامی ســ ــه نظــ  روزی کــ

 

7از دُرج ســــخن فشــــاند گــــوهر 
 

 

ــ  ــدف پـ ــانی از صـ ــای معـ  ردریـ
 

ــوهر و د   ــدفی ز گـ ــر صـ ــر هـ  رپُـ
 

 

موسی را . اهلل تجلی نمودگیاهی در کوه طور که خداوند به صورت نوری در آن بر موسی کلیم: نخل کلیم .1
و قرآن با خداوند مکالمه داشـته اسـت و از همـین رو     توراتاز  روایتنامند که به اهلل میاز این رو کلیم

نخلی که مریم به وقت زاییدن عیسی به سایۀ آن : نخل مریم. برندوا ۀ کلیمی را برابر با یهودی به کار می
ز میناها فرو   .(اصفهانی یصفا)تو نور نخل و من موسای طورم / تو آگاهی که من مشتاق نورم. پناه برد
ز نخل خشک مریم ایـن رطـب بـر خـاک      .(وحشی بافقی)چنان کز نخل موسی آتش طور / آب انگور

 .(صائب)آرد میکه فرزند سعادتمند با خود رزق / بارد می
 .کوه( بعددر ابیات )معدن، : کان .9
 .بوسیدن: کام گرفتن از لعل .3
 .کامشیرین: شیرینکام .4
 .برآورده نشدکنی هر چه کرد، امیدش از کوه .5
 .دارم مؤثرمن کالمی شیرین و . نیشکر: شکرآمیز ینِ. قلم نی: نیِ کلک 6
 .جعبۀ جواهر: دُرج .7
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 ر گـــــوهر آرزو کنـــــارشپـــــ

 

 کـــرد بـــر اهـــل دل نثـــارشمـــی 

 

ــدف  ــزین ص ــن ح ــه م  وار روزی ک

 

ــعار   ــر اشــ ــی ز فکــ  در دل گرهــ

 

ــردم  ــار کـ ــر نثـ ــر گهـ ــان بهـ  جـ

 

 ذار کـــردمدر بحـــر ســـخن گـــ   

 

ــا  ــاره از طرفهـ ــه نظـ ــمم بـ  چشـ

 

 دیــــدم ز گهــــر تهــــی صــــدفها 

 

ــن سرشــک    ــم تــر م  بــارانچش

 

1گردیــــد چــــو ابــــر نوبهــــاران 
 

 

 زان قطره که چشـم ازو ثمـر یافـت   

 

ــت   ــر یاف ــر آن صــدف گه ــاری دگ  ب

 

ــی د  ــود ب ــه ب  رهــر جــا صــدفی ک
 

ــ   ــن ز دُر پـ ــک مـ ــد ز اشـ  رگردیـ
 

 بـــارمقطـــره تـــا دیـــده نگشـــت

 

ــ  ــوهر و دُر پـ ــارم ر گـ ــد کنـ 9نشـ
 

 

ــداد   ــنگ بیـ ــۀ دل ز سـ ــا حُقّـ  تـ

 

3نشکســــت، جــــواهرش نیفتــــاد 
 

 

 دُر از صــــدف آشــــکار کــــردم

 

ــردم      ــار ک ــت نث ــه ره ــان ب ــا ج  ب

 

 پـــروین ز مـــدار چـــرخ افـــالک

 

 روزی کــه فتــد چــو  الــه بــر خــاک 

 

 قــد گهــر کــه شــاهوار اســتایــن ع

 

ــت    ــهریار اسـ ــه راه شـ ــاده بـ  افتـ

 

 البَـدل اسـت و جـای آن اسـت    نِعم

 

ــر آســمان اســتکــز   4روی شــرف ب
 

 

ــود  ــاکرش ب ــه چ ــه زمان  خســرو ک

 

ــخ    ــخن مسـ ــیم سـ ــوداقلـ  رش بـ

 

 بـا خضــر و مســیح بـر لــبش جــام  

 

ــام    ــر ک ــت ب ــام داش ــر دَم و ک 5دَم ب
 

 

 بـود  بـه شـاعری  لـم  کلکش کـه ع 

 

ــود   ــامری بـ ــحر سـ ــیوۀ سـ 6در شـ
 

 

ــت   وی داشــتاز خامــه کــه نقــش مــان ــوی داش ــای موس ــت عص  در دس

 

 .گریان: بارانسرشک .1
 .نگریستمتا  .9
 .تا دلم نشکست، گوهر درونش آشکار نشد. جعبۀ جواهر: حُقّه .3
 .(اهلل ولیشاه نعمت)نزد ابدال آن بُود نعم البدل / هر که جان داد و هوای او سِتاد. بهترین جانشین: البَدلنِعم  .4
 .نفس مسیحمَشرب خضر و همهم. دهان: کام. نفس: دَم .5
 .ای وادار کردمردی از بنی اسرائیل که آن قوم را با فریب به پرستش گوساله: سامری. و عامشهرۀ خاص : عَلَم .6



 30/گوی و چوگان  

 

 

  

ــن   ــن چم ــدم دری ــه ق  زد روزی ک

 

 پـــا بـــر ســـر ســـبزه و ســـمن زد 

 

ــل    ــی ز بلبـ ــخن تهـ ــزار سـ  گلـ

 

ــ  ــل پـ  ر بـــود چمـــن ز اللـــه و گـ

 

ــاد   ــت دلش ــد و رف ــه چی ــا هم  گله

 

ــ  ــاد زو روضـ ــت آبـ ــدس گشـ  ۀ قـ

 

ــی   ــود ب ــه ب ــخن ک ــا  س ــلدر ب  گ

 

ـ مــن نالــه    ســان بلبــل ه کنــان بـ

 

ــار  ــم شکســته صــد خ ــای دل  در پ

 

ــ   ــم ز غص ــارچــون غنچــه دل  ه خونب

 

 بــاراناشــکم بــه زمــین چــو نقــش

 

 چــون بــر  گلــی بــه چشــم یــاران 

 

 هــر خــون دلــم کــه چشــم نمنــاک

 

ــاک   ــه از خـ ــد اللـ ــاند، دمیـ 1افشـ
 

 

ــۀ دل ــان غنچــ ــدان ز نشــ  خنــ

 

ـ    ـ   آخــر گُـ  لل مــن شــکفت از گِـ
 

ــردون  ــور گ ــن ز ج ــن دل م ــا ای  ت

 

9تـه خـون  بـه چون غنچه نگشـت تـه   
 

 

 از خـــار قلـــم کـــه رنـــج دیـــدم

 

 یـــک گـــل بـــه مـــراد دل نچیـــدم 

 

ــیم  ــو نسـ ــردم چـ ــت کـ  در هوایـ

 

ــار پایـــت     ــو دِرم نثـ ــل را چـ  گـ

 

ــتاره   ــه س ــی ک ــالک وقت ــای اف  ه

 

 ریزد همـه چـون شـکوفه بـر خـاک      

 

 این گل که به دست دوسـتان اسـت  

 

 نورُســـته ز بوســـتان جـــان اســـت 

 

ــم ــاک نِعـ ــن خـ ــدلش ز گلشـ  البَـ

 

 هـــای افـــالکشـــاید کـــه فرشـــته 

 

 بــر عــرش برنــد دســت بــر دســت 

 

ــت   ــل مس ــوای گ ــفت از ه ــل ص  بلب

 

 گلـم کـه بـوی جـان اسـت     تازهدر 

 

ــه عمــر جــاودان اســت    فیضــش هم

 

 ســـتزاریلـــوح ســـخنم بنفشـــه

 

ــاری   ــاغی و بهـ ــته بـ ــتآراسـ  سـ

 

ــن روضــه ــانیاز گلش ــتاش نش  س

 

ــی    ــار ب ــه به ــی ک ــییعن ــتخزان  س

 

 

 .هر خون جگر: پ .1
 .سراسر، سرشار: تهبهته .9
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ــود   ــن ب ــف انجم ــه حری ــامی ک  ج

 

ــود   ــخن بـ ــادۀ سـ ــت ز بـ 1سرمسـ
 

 

ــه ز دُور  ــبروزی کـ ــامیحسـ  کـ

 

9در بـــزم ســـخن نهـــاد گـــامی    
 

 

ــ ــی جـ ــخن از مـ ــانی ام سـ  معـ

 

ــی      ــه دان ــورتی ک ــه ص ــود ب ــر ب  پُ

 

ــالی  ــت و الابـ ــافی دل و مسـ  صـ

 

 آن جـــام ز بـــاده کـــرد خـــالی    

 

 نظمــش کــه روان و دلســتان اســت

 

ــت    ــت آن اس ــه هس ــری ک  آب خِضِ

 

ــه جا  ــش بـ ــل قلمـ ــانی ننخـ  فشـ

 

ــدگانی  ــه آب زنـــ ــرورده بـــ  پـــ

 

 سـت کـه بـار او کمـال اسـت      نخلی

 

ــی   ــال بـ ــین کمـ ــتوز عـ  زوال اسـ

 

 روزی کــه مــن خــراب رنجــور   

 

ــور    ــاده مخمـ ــال بـ ــتم ز خیـ  گشـ

 

ــاک  ــی طربنـ ــدح از مـ ــالی قـ  خـ

 

 هــــای افــــالکشیشــــه ماننــــدۀ 

 

ــادم   ــر گشـ ــی نظـ ــام تهـ  در جـ

 

ــراب دادم   ــش شــ ــون دلــ  وز خــ

 

 از خـــون جگــــر مــــرا پیالــــه 

 

 هــای اللــه ر شــد چــو پیالــه  پــ 

 

ــم   ــون دل ــا خ ــام ت ــت در ج  نریخ

 

ــ    ــداد ایــ ــربم نــ ــاف طــ  3امصــ
 

ـ   ـ  راحیمدل شد چـو صُ  ر از خـون پ

 

 کامـــد بـــه نظـــر شـــراب گلگـــون 

 

ـ     خمـار اسـت  ه بـی این بـادۀ مـن ک

 

ــت     ــهریار اسـ ــزم شـ ــتۀ بـ  شایسـ

 

 بخـــش ســـاقیاز ســـاغر فـــی 

 

 دهمـــت شـــراب بـــاقیمـــن مـــی 

 

ــروزی  ــه ز جـ ــرخ دواارکـ  ور چـ

 

ــار     ــود نگونسـ ــن شـ ــۀ مـ 4پیمانـ
 

 

ــدگانی  ــه آب زن ــاده ک ــن ب ــتای  س

 

ــاودانی    ــر جـ ــرمایۀ عمـ ــتسـ  سـ

 

 

 .جامی از شاعران مورد عالقۀ سرایندۀ این مثنوی بوده استعبدالرحمان . ز باد سخن :پ .1
 .جُست کامی: پ .9
 .دل نرسیدم تا خون دل نخوردم، به کام .3
 .ز دُورکه : پ .4
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ــد قدســـ    ــه برنـ ــاید کـ  یانششـ

 

1ماننــــد شــــفق بــــر آســــمانش 
 

 

ــه  ــفت بـ ــا خضرصـ ــامرانی تـ  کـ

 

 یابنـــــد حیـــــات جـــــاودانی   

 

 هــاتفی از کمــال دعــوی   چــون 

 

  9آورد گــــذر بــــه کــــان معنــــی 
 

ــود کــان را   هــر لعــل و گهــر کــه ب

 

3آراســــته کــــرد از آن جهــــان را 
 

 

 او فصــیح اســت کلکــش کــه زبــان

 

4سـت ا هم مسیح ره است و هم خضر 
 

 

 ســتفــالیســخنی خجســتهشــیرین

 

ــالی    ــان و دل نه ــن ج ــتاز گلش  س

 

ــوش   ــه خ ــش ب ــوک قلم ــانین  زب

 

ــدگانی    ــیح زنـ ــو مسـ ــد چـ  بخشـ

 

 جـان  در کف قلمش کـه هسـت بـی   

 

5بحر و صدف اسـت و شـاخ مرجـان    
 

 

 لــوحش کــه صــحیفۀ کمــال اســت 

 

 زوال اســتیــک بــیســت ولا مِهــری 

 

 ست به سِـحر گشـته دمسـاز   شعری

 

ــحری  ــاز  سِ ــبیه اعج ــی ش ــت ول  س

 

 سـت بـه عرشـیان خطـابی    از فرش

 

ــتجابی    ــای مس ــه دع ــی ک ــتیعن  س

 

ــدگانی  ــورت آب زنــ ــر صــ  گــ

 

 کـــه دانـــیدر نامـــه کشـــد چنـــان 

 

 کــردار خِضِــر و مســیح   کلکــش

 

 جــان یابــد و جــان دهــد بــه گفتــار 

 

ــرف  یاب آن نامـــه ز کلـــک وی شـ

 

ــچــون بــر    6د آبرگلــش ز جــا بَ
 

 

 اوراق کتـــــــاب او سراســـــــر 

 

ــه در زر   ــل گرفت ــحف گ ــون مُص 7چ
 

 

 

 .شاید که قدسیانش: م .1
 .هاتفی از شاعران مورد عالقۀ سرایندۀ این مثنوی بوده است .9
 .آراسته کرد آن دکان را: پ .3
 .هم جانبخش استجاودانی و بیان شیوایش هم  .4
 (.ون از آبسخت و سرخ در بیرسنگوارۀ )مهرۀ دریایی جانور بی :مرجان. کان و مرجانو : پ .5
 .این نامه: پ .6
 .ای میان گل اشاره داردهزر به پرچم. دفتر یا مجموعۀ گل: مُصحف گل .7
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ــه ــفت بــ ــردن دل طومارصــ  گــ

 

ــر    ــد ز هـ ــل کردنـ ــرف حمایـ 1طـ
 

 

ــل   ــل گ ــی ز لع ــوه ته ــگ آن ک  رن

 

 من مانـده ز غـم چـو غنچـه دلتنـگ      

 

ــه    ــزار آه و نالـ ــه هـ ــری بـ  عمـ

 

ــری    ــنگ زدم س ــر س ــه  ب ــو الل  چ

 

 آن کـــوه ز ســـوز مـــن مشـــواش 

 

ــش    ــاده آتـ ــلِ درو فتـ ــون لعـ  چـ

 

ــن ز بــــس شــــراره     آه دل مــ

 

9پـــر ســـاخته کـــان ز لعـــل پـــاره 
 

 

ــۀ دل   از ــکفته غنچــ ــل شــ  لعــ

 

3شــد کــام دلــم ز لعــل حاصــل     
 

 

ــل ــا لع ــون   ت ــد خ ــم نش ــفت دل  ص

 

ــرم    ــم تـ ــرون وز چشـ ــت بیـ  نرفـ

 

 لعلـــی کـــه شـــود طـــراز افســـر

 

ــر    ــرون زده سـ ــم بـ ــان دلـ 4از کـ
 

 

 این لعـل کـه زیـب روزگـار اسـت     

 

ــهری    ــوش شـ ــزۀ گـ ــتآویـ  ار اسـ

 

ــالک    ــهیل اف ــر س ــت اگ ــم نیس  غ

 

ــق    ــو عقی ــد چ ــاک افت ــر خ ــاب ب  ن

 

 کـه بهـر تـاج شـاه اسـت     کین لعل 

 

5از فخــر ســرش بــر اوج مــاه اســت 
 

 

ــه  ــید زمان ــیخورش ــتاش طفیل  س

 

ــمان   ــده زآس ــالع ش ــهیلی ط ــتس  س

 

ــه  ــن همیشـ ــل مـ ــتن لعـ  در جسـ

 

ــه  ــادم و خامـ ــهفرهـ ــو تیشـ  ام چـ

 

ــذی  ــه دلپ ــن ک ــطر م ــتاز مس  ر اس

 

6سـت ا فُرجه به شکل جوی شـیر  هر 
 

 

 سـت حـالی  این طرفه سـواد را کـه  

 

ــ  ــر صــفحۀ روی ده 7ســتر خــالیب
 

 

 

 .آنچه به گردن و شانه و پهلو آویزند: حمایل .1
 .پُر ساخته گل: پ .9
 .صد کام دلم :پ .3
 .برون نزد سر: پ .4
 .سرش از ارجشاه است،  زیب گوشکه : پ .5
 .بین سطرهاشیار یا گودی : فُرجه .6
 .سیاهی( در اینجا: )سواد .7
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ــادی  ــته را گش ــتاز وی دل بس  س

 

1ســـتوز دفتـــر آســـمان ســـوادی 
 

 

ــر  دل رام  ــت م ــه ازوس ــطر ک  مس

 

ــید معنــ     ــی ص ــت از پ 9م دامایهس
 

 

 شد طوطی طبع من شکربار. 7

 سـت فزاییاین نامـه کـه حـرز جـان    

 

 ســتاز دســت فرشــتگان دعــایی   

 

 ایــن خامــۀ مــن کــه دلنــواز اســت

 

 در سِــــحر زبــــان او دراز اســــت 

 

 ام ز هــر ســویمــو بــر ســر خامــه

 

ــوی     ــره م ــحر زد گ ــت سِ ــز غای  ک

 

ــودم   ــته بـ ــم بسـ ــری درِ نظـ  عمـ

 

 سررشــــته از آن گسســــته بــــودم 

 

ــ ــدم   ک ــه برگزی ــخن ک ــغل س  ز ش

 

ــنیدم    ــد ش ــک و ب ــه ز نی ــد طعن 3ص
 

 

ــر آب رخ مــــن ز شــــعر  یکســ

 

ــر    ــد برابـ ــیاه شـ ــاک سـ ــا خـ 4بـ
 

 

 از بخـــت نبـــود ایـــن امیـــدم   

 

ــدم   ــد نویـ ــان رسـ ــاه جهـ  کـــز شـ

 

 مــان چــو دهــد بــه فکــر اشــعارفر

 

5خضــر ره مــن شــود در آن کــار    
 

 

ــارت   ــافتم اشـ ــو یـ ــاه چـ  از شـ

 

ــارت    ــد بش ــه ص ــم ک ــی غلط ــی ن  ن

 

 گردیــــد ســــتاره یــــاور مــــن 

 

ــن    ــد از در مـــ ــال درآمـــ  اقبـــ

 

ــارم   ــته روزگــ ــد خجســ  گردیــ

 

ــارم   ــزان بهـ ــس از خـ ــرد پـ  رو کـ

 

 

 .نوشته، رونوشت( در اینجا: )سواد .1
نوشتن، آمـده و   از قبل سطرها کشی یا جای خطوا ۀ مسطر در هفت بیت از این منظومه، غالباً به معنی . 9

بند  های دام و میله های قفس تشبیه شده که حرف دل شاعر را بهاین خطون به رشته ،در دو مورد از آن
 .دنتا به معنی آن دست یاب اندکشیده

 .از شغل: پ .3
 !تمام آبرویم در شعر رفت، روسیاه شدم. آب رخم از سواد یکسر: پ .4
 .به فرمان دهدم: پ .5
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ــد  ــکربار  ش ــن ش ــع م ــوطی طب  ط

 

ــار    ــاده منقـ ــم گشـ ــوک قلـ 1از نـ
 

 

ــو  ــۀ گـ ــز قصـ ــاه  یکـ ــازی شـ  بـ

 

ــواه      ــه دلخ ــه وج ــخنی ب ــد س  گوی

 

ــان  ــل بتـ ــت   از لعـ ــد حکایـ  کنـ

 

ــت    ــکر روایـ ــد از شـ ــوطی کنـ  طـ

 

ــان   ــخن چن ــر س ــی از بح ــه دان  ک

 

ــانی     ــنم گهرفشـ ــه کـ ــواهم کـ  خـ

 

 یک گل چو سخن درین چمـن نیسـت  

 

 این است سخن، درین سـخن نیسـت   

 

ــر   ــان دلبــ ــخن بتــ ــیکن ســ  لــ

 

ـ از هر    تـر  خنی کـه هسـت خـوش   س

 

ـ    نم حکایـت از دوسـت  آن به کـه ک

 

ــت    ــت اوس ــرض حکای ــه غ ــرا ک  زی

 

 آرم چــــو فســــانه در میانــــه  

 

ــقانه    ــخنان عاشـــ ــویم ســـ  گـــ

 

ــز   ــنم تیـ ــه را کـ ــانی خامـ  چوگـ

 

ــرت   ــخنان عشـ ــویم سـ ــزگـ 9انگیـ
 

 

ــخن   ــوم س ــان ش ــف بت ــازاز زل  س

 

ــاز     ــخن ب ــرم از س ــوی نگی ــک م  ی

 

ــت  ــاهِ هفـ ــت شـ ــور از دولـ  کشـ

 

3اقلــــیم ســــخن کــــنم مســــخّر 
 

 

ــ   ــه موشـ ــم بـ ــوک قلـ  کافیاز نـ

 

ــافی    ــع صـ ــخنی ز طبـ ــویم سـ  گـ

 

 همچــون صــدف فلــک سراســر   

 

ــوهر   ــنم ز گـ ــر کـ ــه پُـ ــالم همـ  عـ

 

 سـت این نقـد کـه بهـر شـه نثـاری     

 

 ســـتدر دســـت زمانـــه یادگـــاری 

 

ــان  ز ــه جه ــالِ ش ــت اقب ــند اس  پس

 

ــد اســت   ــدر او بلن ــه ق 4زان اســت ک
 

 

 عِقـــد گهـــرم کـــه آبـــدار اســـت

 

ــت   ــهریار اسـ ــدح شـ ــت مـ  از دولـ

 

 شــاه اســتزیــب ســخنم ز وصــف 

 

ــت    ــاه اس ــر اوج م ــرفش ب ــای ش 5پ
 

 

 

 .گشاد :پ .1
 .قلم را آمادۀ نوشتن کنم. اسب: چوگانی .9
 .از دولت هفت شاهِ کشور: پ .3
 .محبوب عالم: پسندجهان .4
 .شاه مدحز : پ .5
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 اوصــاف شــهم کــه بــر زبــان اســت

 

 حــرز دل و جــان مــن همــان اســت  

 

 ســتایــن نســخه کــه نامــۀ وفــایی

 

ــو ز   1ســتدعــایی «قاســمی»بهــر ت
 

 

ــیدام چشـــم از مـــژه  خامـــه کشـ

 

 ســـت و نامـــهســـیاهیســـرخی و  

 

 یعنـــی کـــه همیشـــه در دعایـــت

 

ــده  ــد دل و دیـــ ــدایتنقـــ  ام فـــ

 

ــف  ــدای از لطــ ــدخــ  دارم امیــ

 

9کــاین تــازه نهــال بــا  جاویــد     
 

 

ــاهش   ــول شـ ــرف قبـ ــد شـ  باشـ

 

 تــا پایــه رســد بــر اوج مــاهش     

 

ــس   ــن ب ــاه دی ــدح ش ــه م  وِردم هم

 

ــس     ــین ب ــرا هم ــخن م ــرز س  از ط

 

 آرایدر وصف بهار عالم. 8

ــالم  ــار عـ ــه بهـ ــروزروزی کـ  افـ

 

ــوروز    ــاد نـ ــان ز بـ ــت جهـ  آراسـ

 

 از غلغــــل رعــــد زد بــــه وادی

 

ــلطان بهـــار   ــوس شـــادی  سـ  کـ

 

ــا  پرداخــت  ــرف ب ــه ط ــه ک  از الل

 

 چمـــن عَلـــم برافراخـــتســـلطان  

 

 در گــل نگــران بــه نالــه بلبــل    

 

ــل     ــن گ ــت و دام ــه دس ــده ب 3پیچی
 

 

 هـوش گل از مِی نـاز مسـت و بـی   

 

4تـــازه پنبـــه در گـــوش از شـــبنم 
 

 

ــی   ــه م ــه الل ــدحی ب ــرگس ق  دادن

 

ــی   ــه مـ ــتان پیالـ ــتان مسـ  5دادمسـ
 

ــرفرازی   ــارِ سـ ــوی چنـ ــر سـ  هـ

 

 ل داده بـــه عشـــق ســـرو نـــازید 

 

 

 .که عالم وفایی: پ .1
 .بس تازه :پ .9
 .دست دامن: م .3
بـیش ازیـن   / پنبۀ شبنم به گوش غنچه دا  الله شد. کنایه از شبنم: مِی ناز. در شبنممست،  مِی تازه: پ .4

 .(بیدل دهلوی)نتوان شنیدن ماجرای عندلیب 
 .(378 :1380 گرامی) بخش زرد میانی نرگس به قدح تشبیه شده است .5
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ــی مــی ــاز م ــه ســرو ن ــد ک ــرددی  ک

 

ــوس دراز   ــه ه ــتی ب ــی دس ــردم 1ک
 

 

ــازه ز ــوفر تــ ــر زد نیلــ  آب ســ

 

9یوســف ســر از آب نیــل بــر زد    
 

 

ــنجاب ــترده ز آب فـــرش سـ  گسـ

 

ــه در    ــیم و غنچ ــدار نس ــواببی 3خ
 

 

 در خــواب کــه دل ز غــم گشــادش

 

ــی  ــا  م ــیم ب ــل نس ــه گ ــرد ب  4شزک
 

 رطــــاز اللــــه دِمــــا  شــــد مع
 

5کـان آتــش و مِجمـر اســت و عنبــر   
 

 

ــک  ــاد شـــ ــاراناز بـــ  وفۀ بهـــ

 

ــاران    ــش بـ ــه روی نقـ ــاده بـ 6افتـ
 

 

ــا      ــاحت ب ــه س ــه گرفت ــی ک  یعن

 

7از لطـــــف نســـــیم پنبـــــۀ دا  
 

 

 از  الـــه کـــه روی آب شـــد پُـــر

 

 مـــوج رشـــتۀ دُر شـــد رشـــتۀ   

 

 شمشـــــاد ز روی ســـــرفرازی 

 

 بــازی  بــا بــاد صــبا بــه دســت     

 

ــی   ــاد مـ ــره گشـ ــرّه گـ  داداز طـ

 

ــی     ــاد م ــت ب ــه دس ــته ب  دادسررش

 

 از مــو قلمــی بــه کــف صــنوبر    

 

8یـــار در ســــر  اندیشـــۀ خــــطّ  
 

 

 از صـــورت ســـرخ بیـــد بســـتان

 

ــر ز مرجــان  0شــد چشــمه چــو بحــر پُ
 

 

 

 .ست که به سوی سرو دراز شده استاشکل چنار دستی ایبر  پنجه .1
در . جامی، یوسف را ابتدا به خاک سپردند و بعد در تابوت سنگی به نیل انداختند هفت اورنگ بر اساس .9

 لغتنامۀ)است  ذکری نشده، ولی از نیل آمدهانتقال جسد از کنعان به حبرون  ماجرای قاموس کتاب مقدس
 (.دهخدا

 .غنچه در آب :پ .3
 .بازشدن گل با وزش باد یک پندار شاعرانه است .4
الله به آتشدان، سـرخی آن بـه آتـش، و دا      .آتشدان: مجمر .مغز: دِما . آتشِ مجمر، از الله و با : پ .5

 .سیاه آن به عنبر تشبیه شده است
 .از باده: پ .6
 .(صائب)الله که در خون نشسته است از بهر دا  / کُندشاخ از شکوفه پنبه سرانجام می .7
 .را در شعر قدیم فارسی نیافتیم« قلمِ مو بر کف یا به دست صنوبر»مضمون . 8
 .شد چشمۀ بحر :پ .0



 39/گوی و چوگان  

 

 

 در دل کــه شکســته داشــت خــاری

 

ــاری مـــی  ــرد رقـــم خـــط غبـ 1کـ
 

 

 در آب نمـــــوده ســـــبزۀ تـــــر

 

 ش برابـــــراآیینـــــه و طـــــوطی 

 

ــی  ــه م ــه الل ــری ب ــو نظ  داشــتآه

 

ــی  از  ــه م ــر پیال ــون جگ ــتخ 9داش
 

 

ــک ک  ــاز کب ــی ن ــارمســت از م  هس

 

ــار     ــرخ منق ــه س ــۀ الل ــون غنچ  چ

 

ــامرانی   ــه کـ ــر بـ ــه مگـ ــا اللـ  بـ

 

3ارغــوانی خــورده اســت شــراب   
 

 

ــتان    ــوی بس ــت س ــده مس ــر آم  اب

 

ــتان   ــو مسـ ــرَم چـ ــاده درِ کَـ  بگشـ

 

 در دامــن گــل بــه رســم ایثــار    

 

ــی  ــهوار  مـ ــزار دُرا شـ ــت هـ  ریخـ

 

 ننــرگس ز نســیم بــا  و بســتا    
 

4افتــاده بــه هــر طــرف چــو مســتان 
 

 

ــیچ و تــابی     ــرو ندیــده پ ــر س  ه

 

 همچـــون الفـــی بـــه طـــرف آبـــی 

 

ــروی  ــته سـ ــف خجسـ ــد الـ  ماننـ

 

ــذروی      ــتش ت ــو عالم ــر چ ــر س  ب

 

ــازی   ــر بـ ــار بهـ ــت چنـ  در دسـ

 

ــرفرازی    ــوی ز روی سـ ــد گـ 5صـ
 

 

ــت   ــکایتی داش ــمِ ش ــه غ ــنبل ک  س

 

6از زلــف بتــان حکــایتی داشــت    
 

 

7ون حلقه به گـوشِ جـان کشـیدی   چ  حرفـــی کـــه بنفشـــه زو شـــنیدی
 

 

 .نوعی خط ریز: خط غبار. ایهام به نوعی خط: شکسته. خط نگاری :پ .1
باور داشـتند کـه عطـر و رنـگ     . پیالۀ خون جگر به جام سرخ الله و کیسۀ مُشک در زیر شکم آهو اشاره دارد .9

دهد خاک چمـن بـر بـاد بـوی     / زند بر نافۀ آهو سیاهی غنچۀ الله. بر اثر چریدن آهو از اللۀ داغدار است هناف
 .(صائب)کند آهوی تو ن را نافۀ چین میخاربُ/ ها با خون گرم اللۀ حمرا کندتا چه .(سیدای نسفی)عنبر سارا 

پوش ز بس الله کبکان وَشَق !نی نوشیده که منقارش به رنگ الله شده استکبک با الله شراب ارغوا البد .3
کبـک  / الله به صحرا شکفته چون قدح مِـی  .(امیرمعزّی)بر  منقار همه گشت عقیقی به کمر/ که خوردند

 .(قطران تبریزی)چو مطرب نهاده دست به فریاد 
 .با  بستان: پ .4
 .دای آن اشاره داردست چنار به بر  پنجه .5
 .که ز غم: پ .6
یابد  ای به نام مهمیز یا در واقع کیسۀ حاوی شهد گل است که امتداد می گلبر  پایینی بنفشه دارای زائده .7

دو زائدۀ کوچک از دو پرچم پایینی نیز در پشـت گـل بـه مهمیـز متصـل      . شود و از پشت گل خارج می
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 سیل از سـر کـوه مسـت و غلطـان    

 

1خروش همچـو مسـتان  در جوش و  
 

 

 یـــار دلبـــر بـــی ســـبزه و خـــط

 

9دســتی کــه بنفشــه داشــت بــر ســر 
 

 

ــل   ــبزه مای ــه س ــاد خطــش ب ــر ی  ب

 

ــل      ــردنش حمای ــه گ ــرد ب ــی ک 3م
 

 

 نسـرین ز نسـیم در چـ  و راسـت    

 

4خاسـت چون طفل همی فتـاد و مـی   
 

 

ــورت رشــــ  ــنوبراز صــ  تۀ صــ

 

 5طرســشــد صــفحۀ آب همچــو م   
 

 نــی نــی غلطــم کــه همچــو قــانون

 

ــزون   ــدلیب محـ ــه عنـ ــاز بـ 6دمسـ
 

 

ــۀ زارِ ــل زار از نالــــــ  بلبــــــ

 

ــدار     ــاز بی ــواب ن ــت ز خ ــل گش  گ

 

ــۀ آب  ــزین و نغمـ ــوت حـ  وز صـ

 

 چشـم در خـواب  شد نـرگس شـوخ   

 

 چمــن ز غنچــه پرگــوی  میــدان 

 

7چوگان شده شـاخ گـل بـه هـر سـوی      
 

 

ــوه  ــه ک ــه ک ــانی از  ال ــترا نش  س

 

 8تســپُــر انجــم ثابــت آســمانی    
 

                                                                                                                   

 
 گرامـی )دهد که از قفای گل درآمده باشـد   هم به این کیسۀ شهد شکل حلقه یا زبانی می  شود و روی می

در بـا    .(خاقـانی )قـرار  لبها بنفشه رنگ ز تبهای بی/ وارپیش لب تو حلقه به گوشم بنفشه(. 37: 1380
 .(خاقانی)کو حلقه به گوش زلف تو خواهد بود / بنفشه را شرف زان افزود

 .همچون: پ .1
 .بی سبزۀ خط: پ .9
ز بـس کـه   (. 30: 1380 گرامی)ست و گُل حالت خمیده و سر به زیر دارد دمبر  بنفشه نرم و خمیده ا .3

به یاد خط سبز محبـوب، بـه   . (جامی)ت او گردن بنفشه خمید ز بار منّ/ فی  عطا ریخت بر چمن باران
 .کردسبزۀ چمن مِیل می

 .خواستمی: م و پ .4
صـنوبرها   هایشاخهتصویر . اهرخط، راهخط کش، جای سطرها قبل از نوشتن، خط: مسطر. همچون :پ .5

 .در آب مانند مسطر بود
 .نوا با بلبالن بودصنوبرها مانند سیمهای قانون هم هایشاخه. از آالت موسیقی: قانون. همچون: پ .6
. گرفته اسـت در گذشته، انتهای چوب چوگان مانند قاشق فرورفتگی داشته و گاهی گوی در آن قرار می .7

 .و چوگان تشبیه شده است غنچه و شاخ گُل به گوی
 .شوندنشانی و آسمانی هر دو با یای وحدت خوانده می. وز  اله کوه: م .8



 10/گوی و چوگان  

 

 

 افـروز  جمـال هـر دل   چون خـال و 

 

ــه بــه صــورت شــب و روز  1هــر الل
 

 

 یعنـــی شـــب و روز اگـــر تـــوانی

 

ــذرانی    ــل نگــ ــادۀ لعــ ــی بــ  بــ

 

ــت   ــاتِ محن ــاین روز حی ــامک  انج

 

 تــا چشــم بــه هــم زنــی شــود شــام 

 

 خوبــان بــه چمــن قــدم نهــاده    

 

9نـــرگس بـــه نظـــاره ایســـتاده    
 

 

 از مــی عشــق و الابــالی  مســت 

 

3کــرد از مــژه چشــم خــویش خــالی 
 

 

 ده جــای خوبــان یعنــی کــه بــه دیــ

 

 خــاری نخلــد بــه پــای خوبــان     

 

 در طعنۀ آسمان زمین را. 9

 چون دید فلـک کـه عرصـۀ خـاک    

 

ــبزه   ــرت سـ ــد غیـ ــالکشـ  زار افـ

 

 از مــاه نــو و شــفق بــه صــد ســوز

 

 افــــروز بگشــــاد زبــــان آتــــش 

 

 روشــن از مــن کــاطراف تــو گشــته

 

 صـــحرای زمانـــه گلشـــن از مـــن 

 

ــازار   ز ــرم ب ــت گ ــه مراس ــم ک  انج

 

 ســـت درو شـــکوفه بســـیاربـــاغی 

 

ــاری   ــو به ــرا ز ن ــر روز م ــته  س

 

 ســـتزاریســـبزهآراســـته طـــرف  

 

ــازه ــت در ت ــزان نیس ــن خ ــار م  به

 

 گلـــزار مـــرا غمـــی از آن نیســـت 

 

ــین  پ ــنم بـ ــای گلشـ ــه فضـ  راللـ

 

ــفق    ــه ش ــی ک ــین   یعن ــنم ب ــه دام  ب

 

ــه بهشــت دل ــذیر اســتصــحنم ک  پ

 

 از صــبح نمــوده جــوی شــیر اســت  

 

 

به روز و شب تشـبیه  نیز به جمال و خال یار و به ترتیب جام الله و دا  آن . به صورتی، خال جمال: پ .1
 (.338-337: 1380 گرامی) شده است

 .قدم نهادند: پ .9
نسـبت   .(خاقـانی )ست مژگـان  ا ست که ریختها چشمی/ ر پیکر با  شکل نرگسد. خویش حالی/ : پ .3

: بـه نقـل از   سیف فرغـانی )کز برای چشم نرگس ساختن نتوان مژه / چشمت به نرگس کرد نتوانم چنان
 .(374: 1380 گرامی
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ــام دارم  ــی  عـ ــه فـ ــر کـ  از مِهـ

 

 فخـــــر و شـــــرفی تمـــــام دارم 

 

 مــــن ســــرمۀ چشــــم آفتــــابم

 

 محـــــراب دعـــــای مســـــتجابم 

 

 فــردوس بــه زیــر عــرش واالســت

 

 کـــار مـــن از آن گرفتـــه باالســـت 

 

ــراج م ــمعـ ــتحمـ ــمان اسـ  د آسـ

 

1ما را شرفی کـه هسـت از آن اسـت    
 

 

 ه دارماز مِهـــر چنـــین کـــه ســـای

 

ــارم   ــل روزگــ ــر اهــ ــاج ســ  تــ

 

ــو پســتی و بــر تــو ســرفرازم      ت

 

 از رفعـــت خـــود چـــرا ننـــازم    

 

 ه دارمبــا ایــن همــه رفعتــی کــ    

 

 بنگـــر کـــه تواضـــع اســـت کـــارم 

 

 بــا پســتی خــود تکبــرت چیســت؟

 

ــت؟   ــاخرت چیس ــن تف ــبزۀ م ــر س  ب

 

 در طعن زمین به چرخ افالک. 11

 زمـین حکـایتش گـوش    چون کـرد 

 

ــ  ــین زد از م ــه س ــوشهی کین 9اش ج
 

 

 کاین رنگ شفق که زیـورت جُسـت  

 

ــرخ   ــب س ــر موج ــت  گ ــی توس  روی

 

ــی ــالم   از آل عل ــد و ح ــت وج  س

 

ــم    زان  ــام آلـ ــن مقـ ــه مـ  روی کـ

 

ـ      رجگــر هســت تــو را دوازده بـ

 

ــوهر و در دوازده د  3رجپُرگــــــــ
 

 

ــت  ــام اسـ ــه دوازده امـ ــرم بـ  فخـ

 

 زیــن واســطه کــار مــن تمــام اســت  

 

ــت  ــرخ میناس ــو چ ــن چ ــوفر م  نیل

 

ــر   ــز قط ــت  ک ــتاره پیداس ــرو س 4ه ب
 

 

ــابی  ــبن زردم آفتـ ــر گلـ ــتهـ  سـ

 

ــابی  ــاب تــ ــتزو در دل آفتــ  ســ

 

 

 .که هست آن است: پ .1
 .دلش از کینه چون می در خم جوشید .9
 .ۀ فلکیگانر دوازدهوهر یک از ص: بُرج .3
 .ست که کبود پهنۀ آن به رنگ آسمان استامراد نیلوفر آبی  .4



 14/گوی و چوگان  

 

 

ــه ما  ــو ک ــر ت ــت مِه ــال اس ــۀ کم  ی

 

ــت    ــه زوال اس ــال و گ ــاهیش وب 1گ
 

 

ــی    ــر کین ــه فک ــم ب ــت خ ــا قام  ب

 

 پیوســـته بـــه کینـــه در کمینـــی    

 

ـ   رمه بـه چشـم اگـر نمـایی     چون س

 

ــتر آتـــــش بالیـــــی    9خاکســـ
 

 

 روز از تــو و شــام مــاتم از توســت

 

 آن گر ز تو بـود ایـن هـم از توسـت     

 

ــاتم   ــاس مـ ــین لبـ ــیده چنـ  پوشـ

 

ــر     ــو خ ــود دل از ت ــه ش ــا ک  محاش
 

ــت    ــان اس ــت کم ــه قامت ــروز ک  ام

 

 تو پیـری و بخـت مـن جـوان اسـت      

 

ــه جوانبخـــت  ــه شهنشـ  یعنـــی کـ

 

ــت    ــت تخـ ــاج و زینـ ــوردهِ تـ  زیـ

 

ــلطان فلــــ   ک غــــالم داردســ

 

 در ســــاحت مــــن مقــــام دارد   

 

ــد    ــرادر خردمنـ ــه بـ ــا آن سـ  بـ

 

ــد   ــر بن ــان کم ــه ج ــدمت او ب 3در خ
 

 

 زیشــان دل خلــق شــاد و خــرم   

 

ــالم    ــن عـ ــار رکـ ــار چهـ ــر چـ  هـ

 

 «سبتهما»در مدح و ثنای شاه . 11

ــپاه دیـــ  ــرخیل سـ ــان نسـ  پناهـ

 

 خیـــــل پادشـــــاهان هفرمانـــــد 

 

 ندر دُور و مــــرد میــــداناســــک

 

ــردان   ــاه مــ ــا  شــ ــاوۀ بــ 4نوبــ
 

 

ــش   ــد غالم ــپهر ش ــه س ــاهی ک  ش

 

 ز دُور چـــرخ نـــامش «ســـبتهما» 

 

 

، عـذاب و  (مقابـل نقطـۀ شـرف   )یکی از صور منحوس فلکـی  : وبال. است وبال گه و گاهیش زوال: پ .1
 .سوی مغرب، نیستی و نابودیمیل خورشید از میانۀ آسمان به: زوال. سختی

کند، تو نیز چون خاکستر، شرارت و فتنۀ خـود  فریبنده میمثل سرمه که چشم را  .چشم سرمۀ ونچ: پ .9
 .ای یا آتش زیر خاکستر هستیرا پوشانده

موضوه این بخش زمین است و مراد از سه برادر، آب و باد و آتش است که با آن، یعنی خـاک، ارکـان   . 3
 .سازند و در بیت بعد به آن اشاره شده استاربعه یا چهار رکن عالم را می

 .شامردان :پ .4
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 عــــالم شاهنشــــه خســــروان 

 

1اقلـــیم جهـــان بـــر او مســــلّم    
 

 

ــمانش    ــت آسـ ــۀ تخـ ــد پایـ  شـ

 

 حاجتگـــــهِ خلـــــق آســـــتانش 

 

 ذاتش کـه ز مردمـی سرشـته اسـت    

 

ــده ز  ــت   زیرآم ــته اس ــمان فرش  آس

 

 طــــوف کعبــــۀ دل او مایــــل 

 

ــه ســوی اوســت مایــل       دلهــا هم

 

 دیــن در کنــف حمایــت اوســت   

 

ــن از اثـــر والیـــت اوســـت   و   یـ

 

ــه  ــار ک ــر ک ــرد  ه ــدار ک ــاه دین  ش

 

ــن کــار      ــد ای ــت آم ــاه والی 9از ش
 

 

 تیغی کـه بـه دسـت شـاه واالسـت     

 

ــالی     ــق تع ــیر ح ــۀ ش  ســتاز پنج

 

 نقشــی کــه بــه تیــر اوســت محکــم

 

3ست کـه مُلـک اوسـت عـالم    ای خط 
 

 

ــیم بـــی ــن سـ ــابیدر جوشـ  حجـ

 

4از ابــــــر نمــــــوده آفتــــــابی 
 

 

ــت  ــاب اس ــه کامی ــم زره ک  زو چش

 

5اســت چــون چشــمه و عکــس آفتــاب 
 

 

 ی ســـپاه او در اطــــراف صـــفها 

 

 ســت کشــیده قــاف تــا قــافا سـدای  

 

 یـاب اسـت  چتر از سر او کـه بهـره  

 

 ست کـه آن بـر آفتـاب اسـت    ا مدای 

 

 سـت جم را که بـه جـامش اتصـالی   

 

ــفالی    ــگ درش س ــر س ــتاز به 6س
 

 

ــته  ــکار گشـ ــه عدوشـ ــیغش کـ  تـ

 

ــی  ــتا آب ــته  س ــرش گذش ــه از س  ک

 

 

 .بوَد مسلّم جهان :پ .1
 .آن کارآمد  :پ .9
 .به حکم شمشیرش فرمانروای عالم است. حُکم، فرمان: خط. ز تیر: پ .3
ـ  نقـره  جوشـن . باشـد  نقره از آن حلقه های که رزم جامۀ ای،نقره زره: سیم جوشنِ. آفتابی نمود: پ .4 ه ب

 .آمده استبراز پُشت ابر  کهتشبیه شده  و رخسار شاه به قرص آفتاب ابری آسمان
حلقـۀ زره بـه چشـم    . دربارۀ شـاه اسـت  دنبال بیت قبل این بیت در  .های زرهحلقه: چشم زره. زو چشم سیه: پ .5

دیـدۀ اقبـال چـون چشـم     / خواه روز و خواه شب از بهر پاس دولتت  !ها به تابش رخساراشاره دارد و تأللؤ حلقه
 .(واعظ قزوینی)که مژگان چشم زره گشت موی / جوی راست شد بر تنِ کینهچنان  .(کلیم کاشانی)زره بیدار باد 

 .برای سگ درگاهش سفالی بیش نیست یجام جم حت .6
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ــن  ــه دیـ ــدنگ آن شـ ــان خـ  پیکـ

 

ــ   ــد پـ ــره ز عِقـ ــاده گـ 1روینبگشـ
 

 

ــان  ــک چن ــیر فل ــر ش ــیگ ــه دان  ک

 

ــد   ــه درشنایـ ــبان  بـ ــه پاسـ  9یبـ
 

 افــالکین ز چــرخ چــون گــاو زمــ

 

ــتی   ــد از سـ ــاکاو را کِشـ  زه در خـ

 

ــای وی آن  ــر ج ــانب ــد چن ــه دان  ک

 

ــاند    آنگـــه ســـگ خـــویش را نشـ

 

ــاد    ــه دُور او ش ــک ب ــر فل ــر پی  گ

 

ــاد   ــد یـ ــوان وی کنـ ــت جـ  از بخـ

 

ــامرانی  ــه کــ ــد بــ ــا روز ابــ  تــ

 

ــت   ــا قامـ ــم بـ ــوانیخـ ــد جـ  کنـ

 

ــالم] ــاه عــ ــان و شــ  دارای جهــ

 

ــالم   ــاه عـ ــه درش پنـ ــون کعبـ  [چـ
 

ــانش    ــان زم ــد آنچن ــه ش ــی فتن  ب

 

ــود ز  ــانش  کاســ ــابِ زه کمــ 3تــ
 

 

 یعنـــی کـــه کمـــان ابـــروی یـــار

 

ــازار     ــرم ب ــه گ ــت ز فتن ــش هس  ک

 

 سـت ا گرفتـه از فتنه که مُلک جـان  

 

ــه   ــان گرفت ــت زه جه ــی منّ 4ســتا ب
 

 

ــاب   ــان ت ــان عن ــت ز جهانی  حاج

 

5ن شـــده جنســـهای نایـــاب  ارزا 
 

 

ــوه ما   ــه عش ــیمبری ب ــر س ــله  ی

 

ــی  ــمهمـ ــد دلداد کرشـ ــه صـ  ای بـ

 

 بر چرخ که هاله است و مـاه اسـت   

 

6ایــن خــاتم و آن نگــین شــاه اســت 
 

 

ــلیمان  ــروری سـ ــند سـ ــر مسـ  بـ

 

ــان   ــیم جهـــان بـــه زیـــر فرمـ  اقلـ

 

 لیــک از همــه دیــو و دَد بــری بــود

 

ــود    ــری ب ــه پ ــمش هم ــل و حَش  خی

 

ــ  رفرازییـــــک روز ز روی ســـ

 

ــوی     ــه عــزم گ ــت ب  بــازی برخاس

 

 

 .ستارگان پروین به شکل گردنبند ۀمجموع: عِقد پروین .1
 .به پاسبانی ناید چو سگش: پ .9
 .داشتود، یا خم برنمیدر عهد او چنان آرامشی بود که حتی کمان از کشیدن زه در آسایش ب .3
 .گر ابروی یار، بدون زه، دل اهل عالمی را تسخیر کرده استکمان فتنه. زه کمان گرفته، جان گرفته: پ .4
 .نیاز از مردمان روی گردان بود. گردانروی: (صفت فاعلی) ابنتعنا. جهانتابجهانیان حاجت ز : پ .5
 .ه استهالۀ دُور ماه به انگشتر دُور نگین تشبیه شد .6



 43ضمیمۀ : آینۀ میراث/ 11

 

 

 

ــان    ــد خرام ــمند ش ــت س ــر پش  ب

 

1ر ســــلیمانشــــد دیــــو مســــخ 
 

 

ــی  ــه آفتـــی بالیـ ــه کـ  دیـــوی نـ

 

ــش  ــایی آتـــ ــی و بادپـــ  روشـــ

 

 سنگی کـه بـه آن سُـمش رسـیدی    

 

ــدی      ــمان پری ــر آس ــر  ب ــون م  چ

 

ــوه و وادی  ــه کـ ــته روان بـ  بگذشـ

 

9چــون عمــر کــه بگــذرد بــه شــادی 
 

 

 پرگـــار قـــدم اگـــر گشـــودی   

 

 صـــد دایـــره بـــر زمـــین نمـــودی 

 

ــان  ــاب تابــ ــو آفتــ  چــــو پرتــ

 

ــتابان     ــدی شـ ــر شـ ــر آب اگـ 3بـ
 

 

ــر    ــل او دوایــ ــورت نعــ  از صــ

 

ــاهر   ــر آب ظـ ــدی بـ ــز نشـ 4هرگـ
 

 

 کــه ز نقشــهای بــاران   ســانزان

 

ــاران    ــه نوبهــ ــر آب روان بــ 5بــ
 

 

ــیش مــی ــال پ ــتاز رخــش خی  رف

 

ــی   ــیش م ــتوز ســایۀ خــویش پ  رف

 

ــه بحــر اگــر گذشــتی  ــاد ب  چــون ب

 

ــایش   ــتی پـ ــر نگشـ ــتاب تـ 6ز شـ
 

 

 چون بـرق کـه رفتـه گـاه و بیگـاه     

 

ــده در راه   ــایۀ او ندیــ ــس ســ  کــ

 

ــای    ــد پ ــر زن ــین اگ ــوی زم ــر گ  ب

 

ــد جــای   ــر آســمان کُن ــاه ب  چــون م

 

 ریخــتاز نعــل سُــمش شــراره مــی

 

ــی    ــتاره م ــی س ــاه بس ــتاز م 7ریخ
 

 

 از بــــرق شــــرار او کمــــاهی  

 

ــی  ــاهی  م ــه م ــا ب ــاه ت ــوخت ز م  س

 

ــ  ــرق ز بـــس روانـ ــر عـ  یدر زیـ
 

ــدگانی  ــمۀ آب زنـــــ  سرچشـــــ

 

 

 .فرمان سلیمان بود بهاسب به زیر او چون دیو  .1
 .بگذشت روان ز کوه و وادی: پ .9
 .نچو: پ .3
رفت، جای پـای او دوایـری   آن قدر چابک و سبک بود که اگر بر روی آب راه می .صورتبر : پ .4

 .گذاشت باقی نمی
بر آب روان نقشی نیز که باران بهاری نانچآن. ... جاستو نیز دو بیت قبل از آن جابه مصراهاین دو : پ .5

 .گذارَدبر جای نمی
 .چون باد سحر: پ .6
 .نعل به هالل ماه و جرقه به ستاره تشبیه شده است. از ماهِ فلک :پ .7
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 خیـز هر قطـره عـرق بـر آن سـبک    

 

ــی  ــز  آب ــش تی ــرده آتش ــه ک ــت ک  س

 

 نی نـی غلطـم کـه گـرم و سـرکش     

 

ــرار آتـــش   ــود آتـــش و آن شـ 1بـ
 

 

 تیــری کــه گشــادی از کمــانش   

 

ــانش     ــر نشـ ــوز بـ ــاخورده هنـ  نـ

 

ــک   ــده عنــانش از ت  و تــاز  پیچی

 

ــی  ــدی و گرفتــ ــازابازآمــ 9ش بــ
 

 

ــی ــبک م ــش از س ــرد روان ــبُ  زخی
 

3چــون آب کــه بــر  گــل بَــرَد تیــز 
 

 

ــود  ــوا بـ ــایی از هـ ــده همـ  فرخنـ

 

4در ســــایۀ ســــایۀ خــــدا بــــود 
 

 

ــر   ــه افسـ ــرّ اُتاقـ ــت از پَـ  آراسـ

 

5آراســت چــون شــاهپری کــه شــهپر 
 

 

ــوداو کــه ســایه پــر بــر ســر  ســا ب

 

ــود   ــه فــرق مصــطفی ب ــر ب 6چــون اب
 

 

ــت  ــرش ز بخ ــار و پ ــروز رخس  فی

 

ــر روز     ــر س ــوده ب ــبح نم ــون ص  چ

 

 حجــابیی کــه بــی عجبــصــبح 

 

 ظــــاهر شــــده پــــیش آفتــــابی 

 

ــاب او خــاص  ــه در رک ــان هم  خان

 

ــالص     7در حلقــۀ کعبــه دســت اِخ
 

 

ــابش  ــیده رک ــوش  بوس ــر ه  از س

 

8گردیـــد غـــالم حلقـــه در گـــوش 
 

 

 ســر جمــع  خوبــان زمانــه ســر بــه

 

 پروانــۀ شــاه و شــاهِ دیــن شــمع     

 

 

 .شراره :پ .1
 .گرفتچنان تیزپا بود که تیر رها شده از کمان را، ناخورده بر نشان، بازپس می .9
بیت با یـک سـربخش نامـأنوس و طویـل      44در نسخۀ پ، در اینجا  .سبک خیزبُرد ز آتش آن می: پ .3
تعلق ابیات یادشده به . آمده که با بخشهای پیش و پس آن همخوانی موضوعی ندارد( حدود بیست کلمه)

 .این منظومه مورد تردید است
 .اسبی که زیر سایۀ شاه بود. شاه، اهللظلّ: سایۀ خدا .4
اُتاقـۀ سـر   / سـاید شعاه مِهر که تیغش به ابر می(. از پر و غیر آن بر باالی تاج و کاله) کاکل، جِقّه: اُتاقه .5

 .(صائب)ست ا خورشیدسای درویشی
 .پا بر سر: پ .6
 .خوبان همه: م .7
 .گردیده :پ .8
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ــاه    ــرو شـ ــک و پیـ ــهزادۀ ملـ  شـ

 

ــاه   ــاه و بیگـ ــاه گـ ــدمت شـ  در خـ

 

 «القاس»مدح و ثنای شاه  در. 12

 اســتن القـاس کـه چــرخش آسـتا   

 

ــبان اســـتکیـــوانْ  1ش غـــالم پاسـ
 

 

 ران شــــــیردر معرکــــــۀ دالو

 

ــه ضــرب شمشــیر   ــان ب ــه جه  بگرفت

 

ــاق   ــک آفـ ــه مُلـ ــر گرفتـ  از تیـ

 

ــون   ــ چ ــپهر ن ــرین س ــر ب ــاقهمِه  ط

 

ــرد   ــم ک ــتش علَ ــر سیاس ــون تی  چ

 

ــت  ــرد   دس ــم ک ــان قل ــه سرکش 9هم
 

 

ــدان   ــه می ــت او ب ــه دس ــیر ب  شمش

 

ــردان   ــاهِ م ــه دســتِ ش ــر ب  چــون تی

 

 بــاز اســت بــر وی در مملکــت کــه

 

ــت   ــرفراز اسـ ــاه سـ ــت شـ  از دولـ

 

 ســتاز نیــزه کــه آفتــی بالیــی   

 

 3تسـ اش عصـایی موسـی  دستِ چو در 
 

ــتور ره ــوردی آورد ســـــ  نـــــ

 

 زو بـــاد صـــبا ندیـــده گَـــردی    

 

ــرم  ــده گ ــرق جهن ــون ب ــودچ  رو ب

 

ــود    ــزدو ب ــرخ تی ــن چ ــون توس 4چ
 

 

ــاه و بیگـــاهروی بـــه از گـــرم  گـ

 

 چــون بــاد کســش ندیــده در راه    

 

 ین داشــتنقشــی کــه ز نعــل او زمــ

 

5پروین و مَهی بـه هـم قـرین داشـت     
 

 

 گشـت هر گوشـه چـو گِردبـاد مـی    

 

 یکسان برِ او چـه کـوه و چـه دشـت     

 

 

 تر و ناتنی شاه تهماسب، فرزند شاه اسماعیل از همسر دیگری به نامیا القاص میرزا، برادر کوچکالقاس  .1
 برخالف و، جنگید خود برادر با مانیثع طرف درالقاس . خان بیگی خانم موصللو از ایل آق قویونلو بود

 (.956ـ931: 1385سرافرازی : نک) برده می شود ناماز او  نئخا و یاغی عنوان بهقاسمی،  مدایح
 .تنبیه، گوشمالی: سیاست .9
 .آفت: پ .3
 .تُندرو: گرم رو. چرخ گرم دو بود: پ .4
نقـش  . ای که نزدیک به هم به نظر رسند، قرار گرفتن دو جسم آسمانی به گونهبه هم نزدیکقران، : قرین .5

 .نعل او بر روی زمین هم هالل ماه و هم خوشۀ پروین بود
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ــاز   ــال روی او س ــو خی ــردی چ  ک

 

ــی  ــاز  مـ ــال او ازو بـ ــد خیـ 1مانـ
 

 

ــرب  ــه غ ــرق ب ــی روز از ش  در یک

 

 فیـــروز رفـــت چـــو آفتـــابمـــی 

 

ــت   ــم و کاس ــاده در ک ــرق فت  زو ب

 

9خاسـت مـی  و نشسـت  چون شـعله همـی   
 

 

 چــون بــاد صــبا کــه رفتــه بــر آب

 

ــاب   ــل او تـ ــین ز نعـ ــده زمـ 3نادیـ
 

 

 حجــابیبــر رَخــش نمــود بــی   

 

 از کــــــوه برآمــــــد آفتــــــابی 

 

 کــه خــواهیچــون او مــاهی چنــان

 

ــاهی     ــپهر شـ ــد از سـ ــالع نشـ  طـ

 

 خورشـــید رخـــی بـــر آســـتانش

 

ــری   ــر سـ ــمانش  وز فخـ ــر آسـ  بـ

 

 سـت یچرخ فلکش کـه خـاک پـای   

 

ــایۀ دولـــتش همـــایی   ســـتدر سـ

 

ــد    ــزار امی ــد ه ــه ص ــرده ب ــا ک  ج

 

ــید   ــزار خورشــ ــایۀ او هــ  در ســ

 

 هــــم شــــاه زمانــــه را بــــرادر

 

ــر    ــان براب ــه ج ــش ب ــیش دل ــم پ  ه

 

 افـــروز او کیســـت ســـتارۀ شـــب

 

ــتارۀ روز    ــان ســ ــاه دو جهــ  شــ

 

ــالی  ــاه عـ ــدر ز شـ ــا قـ ــدربـ  القـ

 

ــا   ــت و ش ــاه نوس ــدر او م ــن بَ  ه دی

 

ــه  ــدۀ زمانـــ ــتند دو دیـــ  هســـ

 

ــه    ــی یگانـــ ــالم مردمـــ  در عـــ

 

 ســت کفَــش ز بحــر الطــافاابــری 

 

ــاف     ــا ق ــاف ت ــه ق ــی  گرفت 4از ف
 

 

 روی دل عـــالمی بـــه ســـویش  

 

 رو از حـــــرم مقـــــیم کـــــویش 

 

 از بخشـــش او چـــو مِهـــر اَنـــور

 

ــر    ــاک ره برابـ ــه خـ ــته بـ  زر گشـ

 

ــر ســپهر اســت   مــاه علَمــش کــه ب

 

ــ   ــاه و مِهـ ــۀ روی مـ ــتآیینـ  ر اسـ

 

 

 .عزم و آهنگ کردن: سازکردن. خیال رهروی ساز: پ .1
 .جاستدو مصراه جابه: پ .9
 .نادید :پ .3
 .اشدستِ دهنده: کفَش .4
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 در پرسش حـال دشـمن و دوسـت   

 

1انفــــاس مســــیح در دَم اوســــت 
 

 

ــوایی جـــم بـــر در او ز بـــی    نـ

 

 جــامی بــه کــف از پــی گــدایی     

 

 مخــر شــروان کــه ز عــدل اوســت
 

ــا بـــا    ــوأمبـ ــته تـ 9بهشـــت گشـ
 

 

ــرش   ــر ع ــدر ب ــرفش ز ق ــای ش  پ

 

 ش فـرش ارسـی عرش آمده همچـو ک  

 

 سـتان اسـت  تیغش که ز فتنـه جـان  

 

 خونفشــان اســتیــک ســت ولیبرقــ 

 

ــدنگش آفـــت ــان خـ ــزپیکـ  انگیـ

 

ــز    ــران تی ــم دلب ــاوک چش ــون ن 3چ
 

 

 «سام»در مدح و ثنای حضرت . 13

ــت   ــۀ اوس ــرش پای ــه ع ــهزاده ک  ش

 

ــایۀ    ــر س ــه زی ــید ب ــت خورش  اوس

 

ــام» ــعادت  «س ــن س ــل گلش  آن گ

 

ــادت   ــعادتش زیــ ــبح ســ 4از صــ
 

 

ــر پا ــاه دارد  گـ ــر اوج مـ ــه بـ  یـ

 

5ســر بــر خــط حکــم شــاه دارد     
 

 

ــاه ــی  او م ــت  ول ــاب اس ــه آفت  ش

 

 مــه بــین کــه ز مِهــر نوریــاب اســت 

 

 ابــری ز محــیط شــهریار اســت    

 

ــت    ــار اسـ ــر نثـ ــرۀ او گهـ  وز قطـ

 

ــروز    ــت فی ــان ز بخ ــاه جه ــا ش  ب

 

ــالم    ــد عـ ــتند دو عیـ ــروز هسـ  افـ

 

 از ســایۀ حــق کــه بــر ســر اوســت

 

ــت   ــمن و دوس ــت دش ــایۀ اوس  در س

 

 فرخنـــده مَهـــی ز اوج شـــاهی  

 

ــی   ــایۀ الهــــ ــایۀ ســــ  همســــ

 

 

 .خواهدبرای دشمن و دوست سالمتی می .1
 .(دریای خزرنزدیک کرانۀ غربی )شهری در کشور آذربایجان : شروان .9
 .تیر خُرد، مجازاً مژه: ناوک .3
مـدتها حکومـت خراسـان را    و برادر شاه تهماسب است کـه  سام میرزا پسر سوم شاه اسماعیل اشاره به  .4

 .ق است057در ( سامی تذکرۀیا ) تحفۀ سامیمؤلف او . داشت
 .سرسپرده و فرمانبر شاه است .5



 10/گوی و چوگان  

 

 

ــالم مر ــی مَلَــ در ع ــتکدم  خوس

 

ــت     ــک اوس ــی مَلَ ــورت آدم  در ص

 

 سـت ا پا بس که بـه راه حـق نهـاده   

 

 ســتا در هــر قــدمش حجــی پیــاده 

 

 حــج حاصــل کعبــۀ دل اوســت   

 

ــت   ــراد حاصـــل اوسـ ــه مـ  وز کعبـ

 

 ستا دست موسی دستش به کرم چو

 

ــه دســت باالســت   ــه ز جمل ــی ک  یعن

 

 گــر کعبــه طلــب کُنــد مــرادش    

 

ــادش    ــوَد گشــ ــه او بــ 1از درگــ
 

 

ــرش    ــه راه او ف ــد ب ــر نش ــا مِه  ت

 

ــ   ــرفش نس ــر از ش ــرشس ــر ع 9ود ب
 

 

ــش شــمعی ــاجِ آلَ ــه فــرق ت  ســت ب

 

 جمـــــالشافروختــــه زآتــــش    

 

 شــمعش کــه هــوای دلبــری داشــت 

 

ــت     ــری داش ــهپرش پ ــه ز ش 3پروان
 

 

ــده ــی ز بـــ تابنـ ــالقمهـ  رج اخـ

 

 طـــاق از خُلـــق عظـــیم در جهـــان 

 

ــمعی ــنان او دل ش ــت س ــروز س  اف

 

ــر   ــت فیـ ــرش ز بخـ ــه پـ  4وزپروانـ
 

 گـر بـود شـمع   رفه کـه جلـوه  این ط

 

5پروانـــه ســـتاده بـــا دلـــی جمـــع 
 

 

 از لطـــف جهـــان گرفتـــه آســـان

 

ــرده ز    ــید ک ــه ص ــا هم ــان دله  احس

 

 بخش به لطف در سخن اوسـت  جان

 

6عیســیِ زمــان خویشــتن اوســت    
 

 

ــابی  ــت آفتـ ــر ذروۀ دولـ ــتبـ  سـ

 

ــخ  ــابی از نس ــت انتخ ــتۀ رحم 7س
 

 

ــاز ز خیـــل آدمـــی اوســـت   ممتـ

 

8ه عین مردمـی اوسـت  ست کچشمی 
 

 

 

 .گشادی، مرادی: پ .1
 .سر بر شرفش :پ .9
 .ز شهپر :م .3
 .به آن تشبیه شده است سرنیزه، شعلۀ شمع: سنان .4
 .با دل جمع :پ .5
 .بخش است عیسی جان مسخن او چون د. ز لطف: پ .6
 .پروردۀ: پ .7
 .دارد ایهام مردمکه بم مردبه چشم و  عین .دیدۀ جوانمردیبه ، کامالً مردمی: عین مردمی .8
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 نـــازل شـــده آیتـــی بـــه شـــاهی

 

ــت الهـــــی    ــایۀ رحمـــ  در ســـ

 

 زوال اسـت خورشید رُخَش کـه بـی  

 

 پَـر از هــالل اســت بـر فــرق ســرش   

 

ــه نیســتش حجــابیویــن ط ــه ک  رف

 

ــابی     ــراز آفتــ ــرده فــ ــا کــ  جــ

 

ــت   ــاه هف ــه ز ش ــا رب ک ــوری  کش

 

ــام او م   ــه کــ ــادا همــ ــبــ  ریســ
 

ــه کـــامرانی    ــت شـــه بـ  از دولـ

 

ــ   ــات جـــ ــاداش حیـــ  اودانیبـــ

 

ــود  ــاد بــه جلــوه اَبرَشــی ب  چــون ب

 

ــود     ــی ب ــه آتش ــم ک ــی غلط ــی ن 1ن
 

 

ــد   ــان ش ــل او عی ــه ز نع ــی ک  نقش

 

ــد     ــمان ش ــو آس ــین چ ــاه زم 9پُرم
 

 

 کــرد چــو عــزم جلــوه رایــشمــی

 

ــه زیــر پــایشمــی   ســوخت زمــین ب

 

 گــر پــا بــه فلــک نهــد بــه جــوالن

 

 چــون گــوی جهــد ز پــیش چوگــان 

 

ــای   ــت از ج ــه برگرف ــت ک  در دس

 

3ج نشـــد بـــه یـــاری پـــایمحتـــا 
 

 

ــی ــیش  م ــاد در روش پ ــت ز ب  رف

 

ــیش  ــاله در پــ 4از بــــرق هزارســ
 

 

 دی بــه بــرق همــرازدر ره چــو شــ

 

5مانــد چــو ســایه بــرق ازو بــازمــی 
 

 

 گـــر پشـــت بـــر آفتـــاب تابـــان 

 

ــوه و   ــوی ک ــتی س ــتابان گش 6در ش
 

 

 بگذشـــته روان ز ســـایۀ خـــویش

 

7کــس ســایۀ او ندیــدی از پــیش    
 

 

 النجوشـــن ســـیم گـــاه جـــودر 

 

ــرآورَ   ــرد بـ ــون گَـ ــدانچـ  د ز میـ

 

 

 (.سرخ و سفید)اسب ابلق : اَبرَش .1
 .هر نقش نعل او بر زمین چون هالل ماه بود .9
در »با به وضوح در هر دو نسخه، بیت  .کردن دو پای جلو بلند( اسب را: )از جای( اسب)دست برگرفتن  .3

 .تر استمقبول «دو دست»نی شود، ولی از جهت معآغاز می «دست
 .رفت و از برق هزار سال پیشتر بوداز باد تندتر می. اله ره پیشهزارس: پ .4
 .افتادبرق از او عقب می .5
 .(جامی)آورد به سوی کوه و در روی / چون یافت خبر ز مردن شوی. کوه و دره: کوه و دَر .6
 .افتاداش پیش میاز سایه (فتراگر پشت به خورشید باشتاب می). ندید گذشتب: پ .7
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 ســت نمــوده از ســحابی  ابرقــی 

 

1در زیــــــر غبــــــار آفتــــــابی 
 

 

ــرام ــل دل را ز خـ ــتای او تسـ  سـ

 

9ســتای هــم قلــۀ طــور و هــم تجلــ 
 

 

ــتابان   ــد ش ــوه ش ــی جل ــر وی پ  ب

 

 چـــون بـــر فلـــک آفتـــاب تابـــان 

 

ــراز   ــه رخ فــ ــنافروختــ  توســ

 

ــن     ــاد روش ــی ز ب ــمع ول ــون ش 3چ
 

 

 «هرامب»احی شاهزاده مد. 14

 شــــهزادۀ مُلــــک کامکــــاری  

 

ــد  ــاری ۀفرمانـــ ــت بختیـــ  تخـــ

 

ــرام» ــرخ «به ــه چ ــت ک ــام اس  انتق

 

4اش بــه کــام اســت  دوران زمانــه 
 

 

ــاف  ــا  الطـ ــی ز بـ ــته گلـ  نورُسـ

 

 آوازۀ لطــــــف او در اطــــــراف  

 

ــتانش   ــالم آســـ ــال غـــ  اقبـــ

 

ــمانش   ــده اوج آســ ــرش آمــ 5فــ
 

 

 سـکن اوسـت  ست که دیـده م ماهی

 

 سـت کـه مملکـت تـن اوسـت     جانی 

 

 کــه خــواهیون او ســمنی چنــانچــ

 

ــاهی    ــتان شــ ــکفت ز بوســ  نشــ

 

ــاک    ــالم خ ــه ع ــل ب ــق مَثَ  در خُل

 

ــل ادراک   ــوب اهــ ــوب قلــ  محبــ

 

ــیده  شــمعی ــان رس ــزم ج ــت ز ب  س

 

ــان رســیده      ــه جه ــه هم ــورش ب  ن

 

ــاری  ــل کامکـــ ــاوۀ نخـــ  نوبـــ

 

ــهریاری   ــا  شـــ ــتۀ بـــ  گلدســـ

 

ــاهیچـــون او مـــاهی جهـــان  پنـ

 

6مـــاهیبـــر اوج شـــرف تمـــام   
 

 

 

 .ابر: سحاب .1
 .مصراه دوم به تجلی نور ذات حق در کوه طور برای موسی اشاره دارد .9
 .باد گزندِای داشت چون شمع برافروخته، ولی بیبر اسبِ بادپیما، چهره .3
کـرد کـه ثمـرۀ آن     با دختر یکی از سران قبیلۀ موصللو از ایـل آق قویونلـو ازدواج  ( اول)اسماعیل  شاه .4

 .انتقام و جنگ ستارۀ یخ،مرّ: بهرام. و بهرام میرزا بود( شاه تهماسب بعدی)تهماسب میرزا 
 .آسمان زیر پای اوست. سطح آسمانش :پ .5
 .ماه تمام، قرص ماه: ماهتمام .6
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 امرانیه کــــاز کَــــتم عــــدم بــــ

 

ــوی   ــد سـ ــدگانی  نامـ ــر زنـ 1مصـ
 

 

ــی    ــر کران ــد ز ه ــه رس ــر زانک  گ

 

ــاروانی    ــر کـ ــوی مصـ ــر دم سـ  هـ

 

 در حســـن چـــو یوســـف یگانـــه

 

9نبــــوَد دگــــری در آن میانــــه   
 

 

ــرفناک  ــوَد ش ــو او ب ــه چ ــاهی ک  م

 

ــالک     ــر اف ــه زی ــوَد ب ــه ب ــا ک  حاش

 

ــا   هـــر چنـــد بـــرین ســـپهر مینـ

 

ــدا    ــتاره پیــ ــود ســ ــیار بــ  بســ

 

 رگـــاهن بلنـــد خدر ســـاحت ایـــ

 

ــه    ــر خیم ــه زی ــت ب ــاهیکتاس  اش م

 

ــل اوســت  مقصــودِ وجــودِ آب و گِ

 

ــت    ــان و دل اوس ــرای ج ــار س  معم

 

 دستش به کرم چـو خـور زرافشـان   

 

 شمشــــیر سیاســــتش سرافشــــان 

 

ــی  ــمان بالی ــه ز آس ــیغش ک  ســتت

 

ــی   ــالی ب ــم ب ــر خص ــیب ــتدوای  س

 

 فـــرنهـــاد و پادشـــه درویـــش

 

ــه   ــف، زمانــ ــخاز لطــ  راش مســ
 

ــو  ــمند خــ ــانی شآورد ســ  عنــ

 

ــانی   ــر توأمــ ــا توســــن عمــ 3بــ
 

 

ــود   ــی ب ــوه آیت ــه جل ــاد ب ــون ب  چ

 

ــود     ــایتی بـ ــم او کنـ ــرق از سُـ  بـ

 

ــاه  ــو ناگـ ــا ز ره چـ ــته پـ  برداشـ

 

ــده در راه    ــالل مان ــو ه ــد همچ 4ص
 

 

ـ    عنـان بـود  مش کـه هـم  با نعـل س

 

ــود     ــران ب ــر را قِ ــه و مِه ــم مَ ــا ه  ب

 

 مش کـه در نظـر داشـت   از یال و د

 

ـ     5ر داشــت ماننــد پــری هــزار پـ
 

 

ــان ــایش چوگ ــوالن   پ ــاه ج ــه گ  ب

 

ــرّان    او رفتـــه ولـــی چـــو تیـــر پـ

 

ــاز    چو رخـش فلـک همیشـه در تـاز      ــرق از آغـ ــرده فـ ــام نکـ 6انجـ
 

 

 .از عالم نامعلوم نیستی با کامرانی به عالم هستی پای ننهاد. پوشیدگی، پنهانی: کَتم .1
 .نبودی دگری، یوسف زمانه: پ .9
 .عنان بودعنان به دست آورد که با اسب تیزپای عمر هماسبی خوش. عنانیخرامی، عمر همخوش: پ .3
 .هالل بود نای پایش چوج. همچونصد : پ .4
 .از یال دمش: پ 5
 .مثل فلکِ گردان از سرعتش کاسته نشده است. چون: پ .6



 11/گوی و چوگان  

 

 

  

 افـــزای نعلـــش ز شـــراره آتـــش

 

 از گـــرم روی بـــر آتشـــش پـــای 

 

ــی تج  ــر او پـ ــر سـ ــر بـ ــپَـ  لمـ
 

ــل   ــتاده بلبـ ــی سـ ــاخ گلـ ــر شـ  بـ

 

 م و شـــادبـــر توســـن تنـــد خـــر

 

ــاد   ــر ب ــی نشســته ب ــر  گل  چــون ب

 

ــاره    ــر کن ــع ه ــده جم ــان ش  خوب

 

ــری   ــاه و پـ ــتاره  او مـ ــان سـ  رخـ

 

 در وصف خط خلیل دوران. 15

 آن مـــــه یگانـــــه «ابــــراهیم »

 

ــانه   ــری فســـ ــالم دلبـــ 1در عـــ
 

 

 چون پـری بـود   شوخی که به جلوه

 

 در غایــت حســـن و دلبــری بـــود   

 

 نورُســـته گلـــی ز گلشـــن روح  

 

 هــای مجـــروح نِــهِ ســـینه   مــرهم  

 

ــتان  ــش گلســ ــی رُخــ  ابراهیمــ

 

ــان   ــوده ریحــ ــش رخ نمــ  وز آتــ

 

 کــردآهوچشــمی کــه نــاز مــی   

 

 کــردوز نــاز دو چشــم بــاز مــی    

 

 چشــمی و بــه عاشــقان نگــاهی   

 

ــه گاه   ــه همیشـ ــم نـ ــاهیآن هـ  گـ

 

ــدان   ــش دردمنـ ــینۀ ریـ ــر سـ  بـ

 

ــی  ــ م ــت نم ــدان ریخ ــل خن  ک ز لع

 

 پُرنوش دو لب چـو یکـدگر داشـت   

 

 رفه که در نمک شـکر داشـت  وین ط 

 

ــه مایــ     ــه فتن ــش ب ــروی کج  لاب
 

ــان او دو   ــان کمــ ــد دلقربــ 9صــ
 

 

ــانی  ــه امتحـ ــین بـ ــورتگر چـ  صـ

 

ــر ز  ــانی  گـ ــد نشـ ــروی او کشـ  ابـ

 

 

از سلطان سه کتیبه این از . حاکم شیراز بودق  838تا  819از وۀ تیمور، پسر شاهرخ و ن سلطان ابراهیم،. 1
 .باقی مانـده اسـت  تخت جمشید کتیبه های در  «بن شاهرخابراهیم سلطان»به خط او با امضای ق  896
 (.6ـ5 :1353سامی  :نک)

 .این مصراه در بیت هشتم زیر تکرار شده است. در چاه ستم فکنده صد دل: پ .9
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ــأخیر  ــرون ز ت ــی الحــال شــود ب  ف

 

1کاغــذ چـــو هـــدف نشـــانۀ تیـــر  
 

 

 چشمش که به غمزه ساحری داشت

 

ــت    ــامری داش ــزار س ــه ه ــر گوش  ه

 

 بــر صــفحۀ چهــره زلــف او دال   

 

9خـال  وین طُرفه که داشـت نقطـه از   
 

 

ــاه  ــواه  رخ او مـ ــه دلخـ ــه وجـ  بـ

 

ــ  ــاه خط ــرد آن م ــه گِ ــده هال 3ش ش
 

 

 در خـــط، لـــب لعـــل او کمـــاهی

 

ــیاهی   ــات و آن سـ ــن آب حیـ 4ایـ
 

 

ــت  ــان اس ــت جه ــف کجــش آف  زل

 

 لب جان و خطش بـالی جـان اسـت    

 

 خـــال ذقـــنش بـــه فتنـــه مایـــل

 

5در چـــاه ســـتم فکنـــده صـــد دل 
 

 

 دل را که خطش نقـاب خـال اسـت    

 

ــت   ــال اس ــت در وب ــب بخ 6زان کوک
 

 

ــاه  نــی ــه خــال آن م ــی غلطــم ک  ن

 

7سـت در چـاه  ا پنهان شـده یوسـفی   
 

 

ــش    ــاس آل ــی لب ــاخ گل ــون ش  چ

 

ــالش   ــونِ دل نهـ ــه خـ ــرورده بـ 8پـ
 

 

 یداسـت گـون کـه پ  در کسوت اللـه 

 

 ســت کــه از شــفق هویداســتمــاهی 

 

ــرکش  ــرم و سـ ــس آل گـ  در اطلـ

 

0ابراهیمـــــی میـــــان آتـــــش   
 

 

 

اگر صورتگر چین بخواهد با کشیدن : یت در دنبال بیت قبل است که در آن ابرو به کمان اشاره دارداین ب. 1
بـه  تا  خیر عرصۀ کاغذ هدف تیر قرار خواهد گرفتأآزمایی کند، بالفاصله و بدون تابروی او ذوق

 .چنین کار دست نیازد
 .نقطۀ خال: پ .9
 .رخهی ما: م .3
 .و او سیاهی: پ .4
 .ایش صد دل از راه بدر برده استخال فریب .5
 لغتنامـۀ )گوینـد  را نقطۀ شرف آن ستاره و نقطۀ مقابل آن را نقطۀ وبال می ستارهنقطۀ معینی از مسیر هر  .6

از خال او که در زیـر   .در ستارۀ اقبال او، خال زیر خطش نقطۀ شرف است و دل من نقطۀ وبال .(دهخدا
 .ر وبال استخطش پنهان است، ستارۀ اقبال من نیز د

 .چاه زنخدان، چاه یوسف: چاه .7
 .سرخ: آل. این بیت و سیزده بیت بعد در اوصاف رنگ سرخ است .8
 .درون آتش، آل برد سرکش: پ .0
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ــون ــاق گلگـ ــراز آفـ ــرش طـ  کمـ

 

ــون ع     ــه خ ــر ب ــته کم ــبربس 1اقش
 

 

 پـوش و سـرکش   دل و سرخسنگین

 

ــنگش آتـــش   ــرون ز سـ ــاده بـ  افتـ

 

ــی  ــۀ لعلــ ــش تجااز تکمــ  لمــ
 

 چون شاخ گـل اسـت و غنچـۀ گـل     

 

ــت   ــا یاف ــزان نم ــرخی رو ک  آن س

 

ــت    ــطفی یافـ ــدمت آل مصـ 9از خـ
 

 

 در ملــک جهــان ز هــر چــه گــویی

 

ــرخ   ــود ز ســ ــر نبــ ــی بهتــ  رویــ

 

 رنــگ آل اســت بــه از همــه رنــگ

 

ـ    سرخی   3تست کـه زیـور جمـال اس
 

 رنـگ  لعل ار نبـود چـو غنچـه گـل    

 

4فرقــی نبــود ز لعــل تــا ســنگ     
 

 

ــت   ــال اس ــور جم ــه زی ــاقوت ک  ی

 

ــت    ــگ آل اس ــرفش ز رن ــدر و ش  ق

 

ــوش  ــرد ه ــر ب ــاب اگ ــی ن  جــام م

 

ــوش   ــۀ جـ ــت مایـ ــونی اوسـ  گلگـ

 

 پوشـــیده شـــفق لبـــاس گلگـــون

 

 زان تافتـــه ســـر بـــر اوج گـــردون 

 

 بـــر توســـن آل گـــرم و ســـرکش

 

ــی  ــل م ــت خلی ــ رف ــر آت ــان ب  شس
 

 5«طالش»محبوبی و التفات . 16

ــالش» ــازنینی  «طـ ــا  نـ ــل بـ  گـ

 

ــت  ــی خجلـــ ــان چینـــ  ده لعبتـــ

 

 ســــلطان ســــریر خــــوبرویی  

 

 جـــوییمُلـــک فتنـــه  شاهنشـــه 

 

 

 .عزم کردن: کمر بستن .1
 .این سرخی: پ .9
 .به از همه آن که رنگ آل است: پ .3
 .غنچه دلتنگچو : پ .4
خلفِ بیـک طـالش از سـال     خلیفةالخلفا»: عباس اقبال: انده نام بردهمنابع از چند طالش در دورۀ صفوی. 5

عنـوان  »: آراجهـان « .زده و لقب امیرکبیر داشته اسـت ق در رکاب شاه اسماعیل صفوی شمشیر می096
احسـن  « .برای اولین بار در دورۀ صفویه به خادم بیگ طالش امیر دیـوان داده شـده اسـت    خلیفةالخلفا
ق القاص میرزا و چند نفر دیگر از جمله محمـد بیـگ طـالش بـه فرمـان شـاه       045در سال »: التواریخ

 .مراد از طالش در این بخش باید شخص اخیر باشد« .طهماسب عازم تسخیر شیروان شدند
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 دیباچـــــۀ نســـــخۀ مالحـــــت

 

1عنــــوان صـــــحیفۀ صـــــباحت  
 

 

 ست که سـینه محفـل اوسـت   شمعی

 

 ســت کــه دیــده منــزل اوســتمــاهی 

 

 چشمش که ز خواب ناز بـاز اسـت  

 

ــ  ــودۀ خ ــت آل ــاز اس ــت ن  واب و مس

 

ــم ا  ــاز دو چش ــاز ن ــاز گ ــد ب  ر کن

 

9صـــد کشـــور دل بگیـــرد از نـــاز 
 

 

 اب لــــبش بــــه کــــامرانینّــــعُ

 

ــدگان  ــه آب زنـــ ــرورده بـــ  یپـــ
 

ــابی   ــن آفتـ ــه حسـ ــاهی و بـ  مـ

 

3چشــمی و ز هــر طــرف خرابــی    
 

 

 زلفش کـه بنفشـه را خجـل داشـت    

 

 در هــر شــکنی هــزار دل داشــت    

 

 زلــف ســیهش بــه فتنــه مایــل    

 

 و هــــــزار عاقــــــلدیوانــــــۀ ا 

 

 ست ز بـا  جـان سـرافراز   ا سروی

 

ــاز     ــته از ن ــدم سرش ــه ق ــا ب ــر ت  س

 

 گــر ســایۀ وی فتــد بــه گلــزار    

 

 ســـروی شـــده نـــرگس آورد بـــار 

 

ــوایش   ــر ره از ه ــایه دگ ــون س  چ

 

 ســازد دل و دیــده خــاک پــایش    

 

ــف  ــر تأســـ ــه از ســـ  انداختـــ

 

 در چـــاه ذقـــن هـــزار یوســـف    

 

ــاب دارد  ــر تـ ــز ابـ ــید کـ  خورشـ

 

ــرم ر  ــش حاز شـ ــاب داردخـ 4جـ
 

 

ــره  ــه به ــب او ک ــط از ل ــودخ  ور ب

 

5آن طــوطی و ایــن دگــر شــکر بــود 
 

 

 ســتاز خلعــت ســبز کــش جمــالی

 

ــت خر  ــدر غایـ ــالیمـ ــتی نهـ 6سـ
 

 

 

 .سپیدرویی، خوبرویی: صباحت .1
 .جاستاز ناز دو چشمش ار کند باز، دو مصراه جابه: پ .9
 .وحدت هستنددر این بیت یای  «یا»هر چهار  .3
 .حجاب دارد از دیدن او: پ. 4
که تکیه بر گـل  / چه طوطی است خط سبزت اِی پریچهره .طوطی به خط سبز و شکر به لب اشاره دارد .5

که سایۀ پر طوطی به / نگشته پشت لب او ز خط مُشکین سبز .(امیرخسرو دهلوی)و منقار بر شکر دارد 
 .(صائب)شکر افتاده است 

 .این بخش در اوصاف رنگ سبز استده بیت آخر  .6



 19/گوی و چوگان  

 

 

ــدارش   ــاج نامـ ــد و تـ ــل قـ  نخـ

 

 سـت کـه هسـت اللـه بـارش     سروی 

 

ــوتر   ــا نکـ ــت ز رنگهـ ــبز اسـ  سـ

 

ــر   ــبزۀ تـ  زیـــب چمـــن اســـت سـ

 

 مهر نخـل کـه نیسـت سـبز و خـر     
 

ــ  ــارۀ او کجــ ــم؟نظّــ ــرد غــ  ا بــ

 

 سبز اسـت کـه دیـده را دهـد نـور     

 

ــس دور از   ــم کـ ــاد چشـ ــور مبـ  نـ

 

ــان   ــۀ جه ــه خالص ــبزان ک ــداس  ن

 

 نـــداخـــط بـــالی جـــان ۀاز ســـبز 

 

ــه   ــود همیش ــا ب ــه ج ــر ب  زان خض

 

1کــو پوشــش ســبز کــرده پیشــه     
 

 

 سلطان چمـن کـه سـرو نـاز اسـت     

 

 از کســـوت ســـبز ســـرفراز اســـت 

 

 ه عمــر نــوح داردســت کــخضــری

 

ــبزی خــــ   ــوح دارداز ســ  ود فتــ

 

ــط  ــو خ ــبزه چ ــل از س ــذاران گ  ع

 

 بهتــــر بــــود از خــــزان بهــــاران 

 

 یگانۀ دهر «انگی»در وصف . 17

 اسـت  «انگـ ی»آن سرو کـه نـام او   

 

ــت در حُ  ــان اسـ ــۀ جهـ  ســـن یگانـ

 

 رویـــش ز جمـــال مهوشـــان بـــه

 

 یکـــان بـــهاز خیـــل بتـــان یکـــان 

 

ــوی ــهاز مـــ ــان آن یگانـــ  میـــ

 

ــانه      ــس نش ــداده ک ــوی ن ــک م 9ی
 

 

ــگ  ــس تن ــوب ــانش  چ ــۀ ده  غنچ

 

3چــون بــر  گلــی درو زبــانش    
 

 

ــروی   ــان ابـ ــوَش کمـ ــاه نُـ  از مـ

 

 کــس فــرق نکــرده یــک ســر مــوی 

 

 چون ماه دو ابـرویش کـه پیداسـت   

 

ــت    ــر دو یکتاس ــن ه ــالم حس  در ع

 

ــان   ــالی ج ــم ب ــه ه ــده ب ــدامانن  ن

 

 نــد ایعنــی کــه دو گوشــۀ کمــان     

 

 

 .از آن روی: زان .1
 .کمر باریک: موی میان .9
 .زبان در دهان کوچک او به بر  گل یا گلبر  درون غنچه تشبیه شده است .3
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ــودش  ــه رام بـ ــه فتنـ ــف کـ  از زلـ

 

ــدل  ــودش  هـ ــید دام بـ ــه صـ  ا همـ

 

ــ ــی چش ــاز م ــاز ب ــه ز ن ــردمی ک  ک

 

ــی  ــی   م ــاز م ــاه و ن ــرد نگ  کــردک

 

ــاره  ــد نظــ ــر کنــ ــا  اگــ  در بــ

 

 صـــد نـــرگس تـــر ز هـــر کنـــاره  

 

ــرآورَد ســر از خــاک  فــی الحــال ب

 

ــاک     ــدۀ پ ــه دی ــران ب ــویش نگ 1س
 

 

 صد یوسف حسن را خجـل داشـت  

 

 در چـــاه ذقـــن هـــزار دل داشـــت 

 

ــمه  ــیه کرشـ ــم سـ ــزاز چشـ  انگیـ

 

ــز   ــر تیـ ــیده خنجـ ــزه کشـ 9وز غمـ
 

 

ــاری   ــط غب ــش ز خ ــر  گل ــر ب  ب

 

ــاغ  ــته بـــ ــاری یآراســـ 3و بهـــ
 

 

ــوی  ــرین بـ ــیاه عنبـ ــف سـ  از زلـ

 

 در گــوش فکنــده حلقــه هــر ســوی 

 

 از حلقـــۀ گـــوش آفـــت هـــوش 

 

4عشّـــاق غـــالم حلقـــه در گـــوش 
 

 

 چــون شــاخ شــکوفه پــای تــا ســر

 

5پوشــــیده ســــفید آن ســــمنبر   
 

 

 سـت زان جامه که بر تنش حجـابی 

 

 تســــدر ابــــر نهفتــــه آفتــــابی 
 

ــه ط آن ــه عمام ــود رف ــه بنم  اش ک

 

ــود     ــمن ب ــتۀ س ــو دس ــده چ 6پیچی
 

 

ــال آن دل  ــتار و جمـ ــروز دسـ  افـ

 

ــبحی  ــر روز  ص ــر س ــوده ب ــت نم  س

 

ــوه  ــفید جل ــنس س ــود در ج ــر ب  گ

 

 بـــود آن صـــدفی و او گهـــر بـــود 

 

 صــبحی کــه لبــاس او ســفید اســت

 

ــت    ــد اس ــعادتش امی ــه س ــد گون  ص

 

ــاه  ــان مــ ــار بتــ ــرخســ  رپیکــ
 

ــور   ــب و زیـ ــفیده زیـ ــد ز سـ 7یابـ
 

 

 

 .به سینۀ چاک :پ .1
 .در چشم: پ .9
 .بهارینوآراسته با  و  :پ .3
 .ابیات آخر این بخش در اوصاف رنگ سفید است .4
 .هسفید :م .5
 .معمام بوده است «انگی»آید که چنین برمی .6
 .سفیداب: سفیده. حسن دیگرسفیده  :پ .7



 10/گوی و چوگان  

 

 

 ش بـود ادر حسن کـه صـد نکـویی   

 

ــفیدرویی   ــه سـ ــی کـ ــودایعنـ  ش بـ

 

ــ  ــمع کـ ــو شـ ــته همچـ  افورآراسـ

 

1ی از نــوربــر فــرق نهــاده تــاج    
 

 

ــر  ــر س ــر ب ــع  پَ ــدۀ جم ــه دی  او ب

 

ــه  ــمع   پروان ــرد آن ش ــه گِ ــفت ب  ص

 

 2«گیول قلی بی»در عشوه و ناز . 18

 آن شوخ که چـون مَـهِ تمـام اسـت    

 

 سـت نـام ا  «یول قلـیش »ست که ا ماهی 

 

ــاز ــته از نــ ــمی سرشــ  آهوچشــ

 

ــاز    وز  ــود ب ــم خ ــرده چش ــاز نک  ن

 

ــاز کــه عــزم خــواب مــی   کــرداز ن

 

ــی    ــراب م ــور دل خ ــد کش ــردص  ک

 

ــدارش   ــل آبـ ــتۀ لعـ ــان خسـ  جـ

 

 دل بســـــتۀ زلـــــف تابـــــدارش 

 

ــر ــلزان طــ ــرین سالسِــ  ۀ عنبــ

 

3مجنـــون شـــده صـــدهزار عاقـــل 
 

 

ــد او کشـــ   ــرو قـ ــتسـ  یده قامـ

 

ــته از  ــت  برخاســ ــان قیامــ  جهــ

 

 کــــات و نغزگفتــــارحرشــــیرین

 

ــه   ــال و فتنــ ــاالش بــ ــاربــ  رفتــ

 

ــاده   ــره گشـ ــا گـ ــف دوتـ  از زلـ

 

ــاده   ــای دل نهـ ــه پـ ــد بـ ــد بنـ  صـ

 

 خالی که نمـود و چهـره کافروخـت   

 

4ماننــد ســپند دل بســی ســوخت    
 

 

ــل ــل  گ ــتۀ گ ــو دس ــل رخ او چ  گ

 

ــنبل     ــاخ س ــه ش ــردش زده حلق 5گِ
 

 

 وداســتخــال ســیهش کــه عــین س

 

ــت  ــقان شیداســــ  دا  دل عاشــــ

 

 

 .آمیخته با کافور بوده تا به هنگام سوختن بوی مطبوعی در فضا بپراکند شمع کافوری . همچون: پ .1
 .بیشتر ابیات این بخش در اوصاف رنگ سیاه است .9
 .ها، زنجیرهاسلسله: سالسِل .3
 .در چهرۀ افروخته به دانۀ اسفند در آتش تشبیه شده است خال .4
 .رخسار گلگون او: گُل رخ اوگُل. گونه: رخ .5
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ــروی  ــانی از ابــ ــان نشــ  او کمــ

 

ــانی   ــرویش کمـ ــوی ز ابـ ــر مـ 1هـ
 

 

 از مخمــــل مشــــکفام اساســــی

 

ــده  ــردم دیـ ــیچـــون مـ 9اش لباسـ
 

 

 در کســــوت عنبــــرین کمــــاهی

 

ــیاهی  3بــــود آب حیــــات در ســ
 

 

ــاهی    ــود م ــه ب ــم ک ــی غلط ــی ن  ن

 

ــیاهی   ــب سـ ــده در شـ ــان شـ 4تابـ
 

 

ــیه   ــرم س ــۀ محت ــون کعب ــوشچ  پ

 

ــوش    ــه در گ ــیده حلق ــف کش  از زل

 

 مایـــل دلهـــا بـــه طـــواف کعبـــه

 

 زان حلقـــه مـــراد کـــرده حاصـــل 

 

ــر  ــی ز ســنگ در ب ــه دل  چــون کعب

 

ــر   ــر س ــنگ ب ــق س 5وز وی زده خل
 

 

ــلّم  ــفی مســ ــورت یوســ  در صــ

 

ـ   چـــاه   ر آب زمـــزم ذقـــنش پــ

 

 مشــکین تــاجش کــه در نظــر بــود

 

ــی  ــ میل ــه هســت س ــودرمهســت ک  آل

 

 قیــلیعنــی کــه دریــن ســراچه بــی

 

6چشم همه روشن اسـت از آن میـل   
 

 

ــ  ــرش چ ــکین کم ــنبلمش ــر و س  ت

 

 بـــر مـــوی گـــره ز مـــوی دیگـــر 

 

 چشــمش بــه ســوی میــان دلجــوی

 

7یعنــی کــه بــه سِــحر زد گــره مــوی 
 

 

 

 .ز ابرویش نشانی :پ .1
کند و کاو . موی سیاه یا خط عارض به مخمل سیاه و مردمک چشم یا خال به آرایۀ آن تشبیه شده است .9

به معنی باطن و ظاهر یا ذات و عرض یا صـفحه و  دهد که اساس و لباس در شعر قدیم فارسی نشان می
آرایه به کار رفته و از تقابل این دو وا ه مضامین گوناگون ساخته شده است، بـی آنکـه ایـن معـانی بـه      

 یصـفا )صُوَر را بنهد از معنی اساسی / به معنی پوشد از صورت لباسی: نامه و فرهنگها راه یافته باشدتلغ
 .(عمادالدین نسیمی)ننهاده چو دیگران اساسی / پالسی قانع شده با کهن .(اصفهانی

 .دهانِ محان در خط عارض به چشمۀ آب حیات در ظلمات تشبیه شده است .3
 .صورت زیبا و موی سیاه به ماه تابان در شب تیره تشبیه شده است .4
ـ . حلقه سنگ، زده چون کعبۀ دل: پ .5 ه حلقـه و سـنگ   در سه بیت اخیر، معبود به کعبه و زلف و دل او ب

 .کعبه تشبیه شده است
این بیت به میل زدنِ چشمِ آب آورده برای بازیافتن بینـایی اشـاره دارد و در بیـت    . وگوگفتبی: قیلبی .6

 .بخش استقبل، دیدن تاج مشکین چون کشیدن میلِ سُرمه به چشم روشنی
 .کمر باریک به گره مو تشبیه شده است. کمر: میان .7



 14/گوی و چوگان  

 

 

ــیاهی  ــا ســ ــت ز رنگهــ  باالســ

 

ــواهی   ــرین گـ ــدش بـ ــل دهـ 1کاکـ
 

 

 سـت عنبر کـه گرفتـه مـاه و مـاهی    

 

ــیاهی   ــه دارد از س ــر ک ــتآن عط 9س
 

 

ــد   ــه دلنوازنــ ــمان کــ  آهوچشــ

 

ــم  ــیه ک از چشـ ــازندسـ ــمه سـ  رشـ

 

 نهـــاده دامـــی  از زلـــف ســـیه 

 

ــیدِ دل خرامـــی     ــه صـ ــد بـ  دارنـ

 

ــود    ــری ب ــه دلب ــیه ب ــب س ــر اس  ب

 

 آن دیـــو و ســـوار وی پـــری بـــود 

 

 زو اســب ســیه کــه کامیــاب اســت

 

 چــون ســایه بــه زیــر آفتــاب اســت 

 

 آن بت پریزاد «سلطان قلی». 19
 

ــی » ــلطان قل ــزاد  «س ــت پری  آن ب

 

 آراســـته قــــد چــــو ســــرو آزاد  

 

ــری  ــرخیل پـ ــاق  سـ ــان آفـ  رخـ

 

ــز  ــاق  از غمـ ــان عشـ ــالی جـ  ه بـ

 

ــرافراز   ــرو او سـ ــد سـ ــل قـ  نخـ

 

ــاز      ــمه و ن ــدم کرش ــه ق ــا ب ــر ت  س

 

ــل آهو ــزه مایـ ــه غمـ ــمی بـ  چشـ

 

ــوان دل   ــوده زآهــ ــزه نمــ  از غمــ

 

ــکفامش  ــف مشـ ــر زلـ ــی سـ  دامـ

 

ــش   ــد دامــ ــیر بنــ ــاق اســ  عشــ

 

ــالش   ــکندری جمــ ــرآت ســ  مــ

 

4ســرمایۀ عمــر و جــان وصــالش    
 

 

 خــــوبی ســــرو قــــد او نهــــال

 

ــوبی   ــال خـــ ــته در کمـــ  آراســـ

 

ــ ــد ز ابـ ــه دل ربایـ ــژه کـ  رو و مـ

 

 صــد تیــر ز یــک کمــان گشــاید     

 

 

 .اهیگو برآن: پ .1
 ای است کـه از عنبر که بوی خوشش از ماه تا ماهی همه جا را فرا گرفته، عطرش در همان سیاهی ماده .9

که عنبر / آید، شنود آن روستایی این سخن راست به نام عنبرماهی یا گاو آبی به دست میدریایی  جانور
 (.مولوی)جهان عنبر نگیرد  ز هر گاوی/ ز هر آهو نه صحرا مُشک یابد (. عطار)فضلۀ گاوان دریاست 

 .ندارد رااین بخش : پ .3
 .آیینۀ اسکندر: مرآت سکندری .4
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ــارت  ابــــــروی وی از ره بشــــ

 

 گــر ســوی فلـــک کنــد اشـــارت    

 

 یابـــــد ز اشـــــارتش کمـــــالی

 

ــی   ــود هاللـ ــب وی شـ ــر کوکـ 1هـ
 

 

ــود  ــورش ب ــب و زی ــیِ زی ــل پ  کاک

 

ــود    ــرش ب ــور در س ــه و ش ــد فتن  ص

 

ــت   ــه دلجوس ــاکلش ک ــتۀ ک  از رش

 

 دود دل خلــــق در پــــی اوســــت 

 

ــامرانیبـــخورشـــید صـــفت   ه کـ

 

ــمانی   ــاس آســـ ــیده لبـــ 9پوشـــ
 

 

ــو  ــه زی ــه ک ــود آن جام ــنش ب  ر ت

 

3از اطلـــس چـــرخ دامـــنش بـــود 
 

 

 لاز تجمــ آن زیــب کــه بــودش  
 

 یلــــوفر بــــا  بــــود و او گــــلن 

 

ــی  ــه بـ ــی کـ ــابیدارم عجبـ  حجـ

 

ــابی  ــو آفتـــ ــارۀ او چـــ 4رخســـ
 

 

 منیلــــــوفر آســــــمانِ خــــــر
 

5از تـــاب، رُخـــش نرفـــت درهـــم 
 

 

 قـال اسـت  هیهات چه جـای ایـن م  

 

6دو رشــتۀ معــدلت ســگال اســت    
 

 

 نیلــوفر چــرخ اگــر زنــد تــاب     

 

7اش دهـــد آبخورشـــید ز چشـــمه 
 

 

ــ  ــته ک ــر رش ــان را ه ــلد کت  ه بگس

 

ــان را    ــرو جهــ ــنودی خســ  خشــ

 

ــار    ــاری اظه ــق ی ــرده طری ــه ک  مَ

 

ــعاعی  ــط شـ ــارااز خـ ــد تـ 8ش دهـ
 

 

 

 .شوندها به اشارۀ ابروی او به شکل هالل میستاره .1
 .ابیات آخری این بخش در اوصاف رنگ آبی است .9
 .ساییدسر به عرش اعلی می، اش آبی آسمانی بوددامن جامه .3
 .با یای وحدتحجابی و آفتابی هر دو  .4
ایـن کـه    از نیلـوفری  در تعجبم که چرا آسـمان  :در ادب فارسی، نیلوفر عاشق خورشید و خورشید معشوق اوست .5

که گویند معشوق / زهی طعن جاوید خورشید را  .نکشید درهم زند چهرهرخسار خوروش او طعنه به خورشید می
 .(مسعود سعد)به امید مانده چو نیلوفری / ر من تو خورشید رایی و از دو ،(امیرخسرو دهلوی)نیلوفر است 

جای  اصالً :بیت در ارتبان با ابیات قبل و بعد آن استاین . عادالنه: السگ معدلت. فکر و اندیشه: سگال .6
 .وگوی برتری و بهتری سپهر نیلوفری و خورشید عالمتاب نیستگفت

 .آوردبا طلوه خورشید سر از آب برمی ست کها مراد نیلوفر آبی. کنایه از آسمان: نیلوفر چرخ .7
کند مهتاب یاری می (.70: 1380گرامی ) فرسایدآورد و میبافته یا جامۀ کتانی در برابر مهتاب تاب نمی .8

 .گرددخشنودی خسرو  و سبب بگسلد یجامۀ کتانکه 



 11/گوی و چوگان  

 

 

ــوار خـــوش  خرامـــیگردیـــد سـ

 

ــو  ــامی  نچـ ــپهر تیزگـ ــگ سـ 1خِنـ
 

 

ــگ و ســرکشادودی   ســت کبودرن

 

ــن طو  ــش ی ــر آت ــه هســت زی ــه ک  رف

 

 نــی نــی غلطــم کــه آســمان اســت

 

 خورشــید بــر آســمان روان اســت    

 

 «بیگمکر»آن سرو ریاض جان . 21

ــان   ــاض ج ــرو ری ــر»آن س ــگمک  «بی
 

 9«بیــگمکــر»ســرخیل پریوشــان   
 

 عـــذاریســـمن شـــوخی، صـــنمی،

 

ــته  ــه آراســـ ــا  و اللـــ  زاریبـــ

 

ــاز دارد   ــزه ب ــه غم ــه ب ــمش ک  چش

 

3داردهــــر گوشــــه هــــزار نــــاز  
 

 

ــود  ــرش ب ــه در س ــه فتن ــم ک  از چش

 

ــخ   ــور دل مسـ ــد کشـ ــودصـ  رش بـ

 

 از نـــاز و کرشـــمه عمـــر و جـــانی

 

ــانی   ــالی ناگهـــ ــزه بـــ 4وز غمـــ
 

 

 نخـــل قــــد او کـــه حــــال دارد  

 

ــروی  ــدال دارد ا سـ ــه اعتـ ــت کـ  سـ

 

 بـود رویش گل و خال مُشـک چـین   

 

ــود     ــین ب ــان و آن چن ــود چن ــن ب  ای

 

ــان  ــنوبرش پریشـ ــو صـ ــی چـ  زلفـ

 

5عنبرافشــــانگردیــــده ز بــــاد   
 

 

 از قطــــره چــــو طــــرّۀ صــــنوبر

 

ـ    ردل خــــم زلــــف او سراســــرپــ

 

ــانش    ــی کمـ ــه در پـ ــا همـ  جانهـ

 

ــروانش قربــــــان  ــان ابــــ  کمــــ

 

 

 .اسب: تیزگام: خِنگ: خرامخوش .1
 .اِی سرو: پ .9
 .چشمی که: پ .3
 .اندانی با یای وحدت و ناگهانی با یای افزوده به قید برای ساختن صفت قافیه شدهج. وز ناز: پ .4
قطرۀ آویخته به شاخ به میوۀ قلبـی شـکل صـنوبر، و شـاخ پرمیـوۀ      در این بیت و بیت بعد،  .گردید: پ .5

دل بـه صـد    .استکه دلهای عاشقان را در خم خود جای داده  معشوق تشبیه شدهصنوبر به زلف و طرّۀ 
 (.جامی)گوییا دلدادۀ سرو قد دلجوی توست / شاخ است در بستان صنوبر را چو من 
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ــی   ــر م ــه خــود دلی ــه ب ــو ک ــردآه  ک

 

1کــرداز غمــزه شــکار شــیر مــی    
 

 

ــالی  ــاده خــ ــر نهــ ــر تــ  از عنبــ

 

ــالی   ــال را کمـــ ــزوده جمـــ  افـــ

 

 مثـــالشهـــر مـــوی ز زلـــف بـــی

 

9شــد حلقــه بــر آتــش جمــالش     
 

 

ــر ا ــامرانیز بهـــ ــان و کـــ  نشـــ

 

ــی  ــاس زعفرانـــ ــبش ز لبـــ  زیـــ

 

ــگ  ــاس زرد آهنـ ــه لبـ ــودش بـ  بـ

 

ــگ    ــود یکرن ــویش ب ــق خ ــا عاش 3ب
 

 

ــنزر ــت  ی ــان بس ــر می ــه ب ــری ک  کم

 

4از حلقـــۀ چشـــم نـــرگس مســـت 
 

 

ــر   ــاس زرد در بـ ــر لبـ ــون مِهـ  چـ

 

ــر      ــا سـ ــای تـ ــود پـ ــته بـ  آراسـ

 

ــت   ــه زیباس ــا ک ــت ز رنگه  زرد اس

 

 رنــــگ رخ عاشــــقان شیداســــت 

 

 ردوَش نمـــــودهنـــــارنج کـــــه ز

 

 هـــا ربـــودهگـــوی از همـــه میـــوه 

 

 عیــار اســتهــر زر کــه نــه زرد کــم

 

ــار اســت ا زردی  ــزانش اعتب 5ســت ک
 

 

 رنــگ زعفــران اســتزرد اســت کــه 

 

6در وی فرحی که هسـت از آن اسـت   
 

 

ــرکش   ــرم و س ــمند گ ــت س ــر پش  ب

 

ــعله   ــته شــ  ای ز آتــــشبرخاســ

 

 نام«محمدی»صنمی زیبا. 21

ــنمی زیبا ــمح»صــ ــام «دیمــ  نــ

 

ــد  ــل هفرمانــ ــان ا گــ ــرخــ  امیــ

 

 

شاید آهو استعارۀ دلبری باشد کـه   .کردترس شکار شیر میبا غمزۀ چشم آهوانه، بی. آهو که به خون: پ .1
 .با ناز و غمزه دل شیرمردان را شکار می کرده است

مویت همـه حلقـه   / رویت همه آتش است و آب است. تابیات آخر این بخش در اوصاف رنگ زرد اس .9
 .(اصفهانی یصفا)است و تاب است 

 .عزم و تمایل: آهنگ .3
 .(370: 1380 گرامی)به حلقۀ زرد میانی نرگس اشاره دارد کمر زراین  .4
 .عیارزرد و کم: پ .5
 .(151ـ159 :1380 گرامی)زایی زعفران اشاره دارد این بیت به خاصیت خنده. هست آن است: پ .6



 11/گوی و چوگان  

 

 

 همچــو جمشــید رخی کــهخورشــید

 

 اش هـــزار خورشـــیدشـــد شـــیفته 

 

ــیرین    ــان ش ــو ج ــب او چ ــل ل  لع

 

 فرهـــاد لـــبش هـــزار شـــیرین    

 

ــده  ــذرا شـ ــذارشعَـ ــق عُـ  عاشـ

 

1چــون وامِــق، چشــم اشــکبارش    
 

 

 بــالی دیــن بــود رخســار و قــدش

 

ــود   ــن ب ــن ای ــش و نخــل اَیمَ 9آن آت
 

 

 چشمش که نشـان سـاحری داشـت   

 

 صــد عشــوه و نــاز و دلبــری داشــت 

 

 خـش نظـاره کـردی   چون بـه ر گل 

 

3پیـــراهن صـــبر پـــاره کـــردی    
 

 

 گـون اسـت  ه به روی اللـه خالش ک

 

4ســت کــه مایــۀ جنــون اســتداغــی 
 

 

ــه   ــران ب ــی نگ ــواه خلق ــه دلخ  وج

 

ــاه    ــال آن مـــ ــۀ جمـــ  در آینـــ

 

ــرد ــالشاز مــ ــده در جمــ  م دیــ

 

ــی  ــالش  عکس ــام خ ــاده ن ــت نه 5س
 

 

ـ  بر چهـره دو زلـف او    ه پیداسـت ک

 

 خـش خاسـت  ست کز آتـش ر دودی 

 

ــاق   ــروان ط ــاق اب ــن ز ط  در حس

 

ــه    ــده قبل ــاقش ش ــاه عشــ ط 6اقگ
 

 

ــد ــه بخشـ ــب او بـ ــانید لـ  رفشـ

 

ــدگانی   ــات زنــ ــون آب حیــ  چــ

 

ــی  ــت آبــ ــلش ااز خلعــ  تجمــ

 

ــل   ــورت گــ ــوده در آب صــ  بنمــ

 

 

 .اثر عنصری اشاره داردوامق و عَذرا به منظومۀ عاشقانۀ  .1
اهلل تجلی انوار حق تعالی را بـه  درختی در وادی اَیمَن که موسی کلیم: نخل اَیمَن. آن آتش نخل :م .9

ز عارض تو چرا  بهار / ز برق حسن تو هر خار نخل اَیمن شد. صورت آتش در آن مشاهده کرد
 .(ین الهیجیحز)روشن شد 

 .گل از رشک رخسارش پرپر شد .3
آنجا به یاد عارض و خـال  / امجایی که دا  بر ورق الله دیده .خال رخسار به دا  الله تشبیه شده است .4

 (.صائب)که دا  الله به خونابۀ جگر نرود / به گریه نقطۀ خال تو از نظر نرود(. هاللی جغتایی)ام تو بوده
 .ندارد را( 96بیت مانده به آخر بخش  ششا ت)بعد بیت  196: پ .5
طـاق ابـروی تـو را     .همتـا، و خـم بـاالی محـراب اشـاره دارد     طاق به ترتیب به کمان ابرو، ابروی بـی  .6

 .(کمال خجندی)گویند قبلۀ دعوت و محراب دعا می/ نشینان جهان گوشه
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 مـــــــاهی زده الف آفتـــــــابی

 

  1رج آبــــیآورده گــــذر بــــه بــــ 
 

ــیش و کــامرانی    ــه ع ــوه ب  در جل

 

ــی  ــدگانی  مـ ــو آب زنـ ــت چـ  رفـ

 

ــه و   ــری ب ــته کم ــواه بس ــه دلخ  ج

 

 چون هالـه کـه کـرد از آن کمـر مـاه      

 

 افروختـــــه در لبـــــاس آبـــــی

 

9چـــون مِهـــر ز کســـوت ســـحابی 
 

 

 بنمـــوده دو ســـاعدش کمـــاهی  

 

ــ  ــیرماهی ه در آب بــ ــان شــ  ســ

 

 صنمی به دلبری طاق«رستم». 22

ــری طــاق«رســتم» ــه دلب  صــنمی ب

 

 رخــــان آفــــاق ســــردفتر گــــل 

 

ــانی شــــاخ  گــــل بــــا  مهربــ

 

 ســــرمایۀ عــــیش و کــــامرانی   

 

 بنمـــــوده ز ابـــــروان کمـــــانی

 

ــان شـــده بهـــر او جهـــانی      قربـ

 

 لعــــل لــــب او طبیــــب دلهــــا

 

 وز وی همــه خــون نصــیب دلهــا    

 

 خــش ز خــط غبــاری  نادیــده ر

 

ــاری     ــت خ ــی نداش ــود ول ــل ب 3گ
 

 

ــی    ــه داد م ــه فتن ــه ب ــش ک  دادزلف

 

ــاد مــی      ــه ب ــور دل ب ــد کش  دادص

 

 لش نقـــابیبـــر اللـــه ز ســـنب  

 

ــابی  ــوده آفتـــ ــایه نمـــ 4در ســـ
 

 

 ه شــب بــودخــش ز طــربــر روزِ ر

 

5شـب عجـب بـود    و هـزار  یک روز 
 

 

 

ماه بـه  . خرچنگ و کژدم و ماهی ، شامل سرطان و عقرب و حوت یایکی از چهار بُرج مُرکّب: برج آبی .1
ماه چون در / تا تو در چشمی مرا از گریه خالی نیست چشم .زندبرج آبی آمده و الف خورشید بودن می

 .(خواجوی کرمانی)برج آبی شد ز باران چاره نیست 
 .نمایدنمی ممدوح در لباس آبی به خورشید در پشت ابر تشبیه گردیده که چندان درست. ابر: سحاب .9
 .بر رخسارش خط عارض نروییده بود .3
 .(هاتف اصفهانی)یا به افسون کرده پنهان در دل شب آفتاب / آن بت گل چهره یا رب بسته از سنبل نقاب .4
 .(قاآنی)تر از روز بهار وندران طرّه رخی تازه/ ای داشت چو شبهای زمستان تاریکهطر .5



 19/گوی و چوگان  

 

 

ــو   ــر س ــته ه ــزار کُش ــمی و ه  چش

 

ــو     ــزار آه ــد ه ــده ص ــیدش ش 1ص
 

 

ــود   ــامتی ب ــهیش ق ــرو س ــون س  چ

 

ــوه  ــود  در جلـ ــامتی بـ ــری قیـ  گـ

 

 از زلـــف گسســـته رشـــتۀ جـــان

 

ــته   ــل شکسـ ــان و دُرا وز لعـ  مرجـ

 

 ربـــا بـــودزلــف ســـیهش کــه دل  

 

 آن نیـــز چـــو کـــاکلش بـــال بـــود 

 

ــمنبر   ــه دوش آن سـ ــنجاب بـ  سـ

 

9در ابــــر نهفتــــه مِهــــر خــــاور 
 

 

ــته ــد آراســـ ــار دلبنـــ  آن نگـــ

 

 بربســــته کمــــر بنفشــــه ماننــــد 

 

 بـود عنـان  نگش که به چرخ هـم خ

 

ــوه  ــود در جل ــان ب ــالی ج ــری ب 3گ
 

 

 «رمظف»سرخیل پریوشان . 23

 «رظفــــم»ســــرخیل پریوشــــان 
 

 کشـــوردر حســـن گرفتـــه هفـــت  

 

ــه  ــف و رخ آن بلندپایـــ  از زلـــ

 

ــر  ــده بــ ــایه افکنــ ــاب ســ  آفتــ

 

ــزه  ــه غم ــودچشــم ســیهش ک  زن ب

 

 از غمـــزه بـــالی مـــرد و زن بـــود 

 

ــل   ــاه بابِــ ــاروت درون چــ  هــ

 

ــل    ــحر مای ــه سِ ــرگس او ب ــون ن 4چ
 

 

ــار و    ــل ز ک ــده خج ــارشگردی  ب

 

ــارش   ــری ز کـ ــارد سـ ــرون نـ 5بیـ
 

 

ــون مــردم دیــده در جمــالش     چ

 

ــه    ــده نقط ــران ش ــای حی ــالشه  خ

 

ــود  ــوثری بـ ــه آب کـ ــاش کـ  لبهـ

 

 هــر یــک بهتــر ز دیگــری بـــود     

 

 

 .(مولوی)شکار نهاد که رو جانب چون/ آهوان صید چشم او گشتند .1
ریختن گیسوان بر دوش به برگشتن دُم سنجاب به پشتش و پوشاندن خورشید با ابـر  . بدنسیمین: سمنبر .9

 .تشبیه شده است
 .پاپابه: عنانهم .3
به داستان هاروت و ماروت یا دو فرشتۀ مأمور از سوی خـدا  . چشم جادویی او: نرگس او به سِحر مایل .4

 .شدندآویخته ره دارد که به دلیل ارتکاب گناه در چاهی سرنگون بر روی زمین اشا
 .است «سر از کار کسی درنیاوردن»مصراه دوم اصطالح معروف  .5
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 اق خــراب چشــم مســتش  عشــ

 

 رشکســـــتشدیوانـــــۀ زلـــــف پ 

 

 رویــش طبقــی ز ســنبل و گــل   

 

ــنبل   ــده سـ ــش دمیـ ــیکن ز گلـ 1لـ
 

 

ــود  ــه خــال بنم ــل ک ــر خــرمن گ  ب

 

 از غالیـــه خرمنـــی دگـــر بـــود    

 

ــن  ــوت سوس ــاد از کس ــش ش  ی دل

 

9صـــد تیـــر کشـــیده بهـــر بیـــداد  
 

 

 نــان و تــاج بــر ســر    ع او گــرم 

 

ــعله   ــه شــ ــرافروختــ  ای ز اخگــ

 

ــاه   ــر م ــیده ب ــاجش کش ــون ت  گلگ

 

ــدخواه      ــم ب ــر چش ــده به ــی ش  میل

 

ــته کمــ  ــگ بربس ــۀ تن ــو غنچ  ر چ

 

 قوسِ قُزَح کمر بـه صـد رنـگ   چون  

 

ــوه   ــاز جل ــن ن ــر توس ــود ب ــر ب  گ

 

ــود     ــذر ب ــز در گ ــر عزی ــون عم  چ

 

ــود  ــری بـ ــال اختـ ــر اوج جمـ  بـ

 

ــیمین  ــود  سـ ــمنبری بـ ــدنی سـ 3بـ
 

 

 «مقصود»از خیل بتان به نام . 24

ــام   ــه ن ــان ب ــل بت  «مقصــود»از خی
 

ــود   ــان بـ ــود از آن میـ  یعنـــی مقصـ

 

 شــــمعی رخ او ز بــــزم جــــانی 

 

ــانی    ــمع او جهـــ ــۀ شـــ  پروانـــ

 

 ۀ نـــوش و لعـــل خنـــداناز حقـــ

 

4مـــرهم نِـــهِ جـــان دردمنـــدان    
 

 

ــه  ــزه ک ــی دل  از غم ــار م ــردفگ  ک

 

ــی   ــکار مـ ــمان شـ ــردآهوچشـ 5کـ
 

 

 سـت اعتـدالی  ش کـه بـه لطفـش   قد

 

 ســـتدر غایـــت سرکشـــی نهـــالی 

 

ــت   ــواز اس ــه دلن ــیهش ک ــف س  زل

 

 چــون قصــۀ عاشــقان دراز اســت    

 

 

 .خط عارضش روییده بود .1
 (.991: 1380 گرامی) تیر یا سرنیزه تشبیه شده استبه  ای سوسنهگلبرگ .9
 .ای در آسمان زیبایی بودستاره .3
 .دهان: حقۀ نوش .4
 .مجروح، رنجور: فگار .5



 80/گوی و چوگان  

 

 

 افروختــه چــون گلــش عــذاری   

 

ــاری    ــته خـ ــر دل ازو شکسـ  در هـ

 

 لعــل لــب او بــه یــک اشــارت    

 

ــارت     ــه غ ــد ب ــور دل ده ــد کش  ص

 

ــا   ــۀ بـ ــو اللـ ــه رخ چـ  افروختـ

 

 لـــیکن دل خلـــق ازو پُـــر از دا    

 

ــا   ــه خ ــه روی الل ــک ب  لشاز مش

 

1انفعــــالش رخــــون دل نافــــه زپ 
 

 

ــر   ــازنین سراســ ــت نــ  آن قامــ

 

ــر زر   ــته از سراســــــ  آراســــــ

 

ــین   ــدهزار تمک ــه ص ــر ب ــون مِه  چ

 

ــا    ــاده تـ ــرق نهـ ــر فـ ــنج زربـ  یـ

 

 تــاجش بــه دیــدۀ جمــع   یــنزر

 

ــمع     ــر ش ــر س ــعله ب ــو ش ــوده چ  بنم

 

ــمنبر   ــت سـ ــوت آن بـ ــر کسـ  بـ

 

ــوی    ــون گـ ــۀ زر چـ ــزار تکمـ  هـ

 

ــنبل   ــاخ س ــه ش ــل زده حلق ــر گ  ب

 

ــته  ــل  بربسـ ــتۀ گـ  کمـــر چـــو دسـ

 

 آن گل سمنبر «عبداهلل». 25

ــداهلل» ــمنبر  «عبــ ــل ســ  آن گــ

 

ــاز  ــر  از نـ ــا سـ ــای تـ ــته پـ  سرشـ

 

ــان فتنـــهه یـــک ذر  جـــویشدهـ

 

ــم  ــش گـ ــابِ رویـ ــته در آفتـ 9گشـ
 

 

 تـاب  چشمش سـوی ابـروان عنـان   

 

 سـت ولـی بـه کُـنج محـراب     امستی  

 

ــر   ــار ز ط ــر ت ــود هه ــه بنم  اش ک

 

ــود   دل  ــس بـ ــزار کـ ــتۀ او هـ  بسـ

 

ــدر  افروخ ــه ب ــون م ــره چ ــه چه  ت

 

ــر  ــدر وان طـ ــب قـ ــرین شـ  ۀ عنبـ

 

 خــال و خــط او چــو مشــک عنبــر

 

 ایـــن بـــود نکـــو و آن نکـــوتر    

 

 زلفـــش چـــو کمنـــدِ تابـــداده   

 

 مژگــــان چــــو ســــنانِ آبــــداده 

 

ــاغی   ــکفته ب ــل ش ــو گ ــا روی چ  ب

 

 در هـــر دل ازو چـــو اللـــه داغـــی 

 

 

 .رخ، گونه: الله .1
 .شددهان در صورتش دیده نمی .9
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ــی    ــاده دامـ ــا نهـ ــف دوتـ  از زلـ

 

 کـــرد بـــه صـــید دل خرامـــیمـــی 

 

ــت  ــه پیراســت  از خلع ــین ک  آتش

 

 همچــون گــل آتشــین برآراســت     

 

ــد تج  ــه ص ــاجش ب ــون ت ــگلگ  لم
 

ــل   ــته همچـــو شـــاخی از گـ  آراسـ

 

ــری  ــع پـ ــاق  آن جمـ ــان آفـ  رخـ

 

 در عــالم حُســن و دلبــری طـــاق    

 

 در خــــدمت شــــاه و شــــاهزاده

 

1بـــر دوش دو صـــولجان نهـــاده   
 

 

ــیاه   ــف سـ ــد از زلـ ــاز کردنـ  و نـ

 

 وز نــــاز خــــرام ســــاز کردنــــد 

 

 شوق شاه سرمستگوی از می . 26

ــوی  ــزم گ ــه ع ــاه ب ــون ش ــازی چ  ب

 

ــازی   ــشِ تـ ــوه رَخـ ــه جلـ  آورد بـ

 

 از نعـــــرۀ کـــــوس پادشـــــاهی

 

 برگشـــت ز مـــاه تـــا بـــه مـــاهی 

 

ــدان   ــاد و خن ــمند ش ــت س ــر پش  ب

 

ــدُل و ایــن چــو شــاه مــردان  9آن دُل
 

 

 سـت ا چوگان به کفَش چو بر سـتور 

 

3موسـی و عصـا و کـوه طـور اســت     
 

 

 خوبــان همــه گِــرد شــه بــه جــوالن

 

ــلیمان  ــری و او ســ  آن جمــــع پــ

 

ــار  ــرو و روی گلنـ ــد سـ ــا قـ  او بـ

 

ــون شــاخ گلــی میــان گلــزار       چ

 

ــان    ــابش از ج ــران رک ــیده س  بوس

 

 سر بُـرده چـو گـوی پـیش چوگـان      

 

ــدلت    ــاه مع ــرِ ش ــان ب ــیشچوگ  ک

 

 افکنـــده ســـر نیـــاز در پـــیش    

 

ــم  ــه محک ــش گرفت ــه کفَ ــان ب  چوگ

 

ــتم   ــان رسـ ــن کمـ ــتم و ایـ  او رسـ

 

ــوده   ــون نم ــورت ن ــر ص ــانب  چوگ

 

ــۀ آن   ــاده نقطـــ ــوی نهـــ  از گـــ

 

 

 .دو رشته گیسو به صولجان یا چوگان تشبیه شده است. 1
 .(ه) نام اسب یا اَستر امام علی: دُلدُل .9
او . تور و چوگان او به عصای موسی تشبیه شـده اسـ  طممدوح به موسی، اسب او به کوه . مَرکب، اسب: ستور. 3

 .ور عصا در دست ایستاده استطباالی کوه  سوار بر اسب چوگان بدست همچون موسی است که بر
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ــرد برخاســتدر گــوی   زدن چــو م

 

 از گـــوی ســـپهر گَـــرد برخاســـت 

 

ــردان  ــرخ گـ ــدویر فلـــک ز چـ  تـ

 

ــوی  ــته گـ ــاده و گشـ ــدان افتـ 1میـ
 

 

ــو    ــوی دلج ــاک گ ــه خ ــاده ب  یافت
 

 چوگان شده خـم بـه جسـتن گـوی     

 

 گــوی از مــی شــوق شــاه سرمســت

 

ــت      ــف دس ــر ک ــار ب ــر نث ــر به  س

 

 دل خواسـت  کـه در خدمت شه چنان

 

 خاسـت شسـت و مـی  ن هر لحظـه همـی   

 

ــور  ــاه دینـ ــدی ز شـ ــر دور شـ  گـ

 

 زد ز دریـــر بـــر زمـــین ســـرمـــی 

 

 گویش که بـه صـولجان قِـران کـرد    

 

ــرد    ــان ک ــه را عی ــه هال ــود ک ــه ب 9مَ
 

 

 و پــوی  چوگــانی شــه ز بــس تــک

 

3صد قطـره عـرق فکنـده چـون گـوی      
 

 

ــرانش   ــی کـ ــوان بـ ــاب و تـ  از تـ

 

 هــر گــه کــه پریــد صــولجانش     

 

ــوان   ــه کی ــزَح گرفت ــوسِ قُ ــون ق  چ

 

ــوی    ــه دع ــت ب ــواناآویخ 4ش ز ای
 

 

ــاک   ــالم خ ــه زد ز ع ــوی ک ــر گ  ه

 

ــالک    ــت افـ ــر گرفـ ــدویر دگـ 5تـ
 

 

 بر چـرخ رسـیده گـوی شـاه اسـت     

 

ــاه اســت   ــام ز دُور قــرص م  کــش ن

 

 آن گوی که شـد بـه چـرخ گـردون    

 

ــرون   ــت بیــ ــه رفــ  از روزن هالــ

 

 کــه خــواهیهــر گــویِ زری چنــان

 

ــول  ــربت صــ ــاهیاز ضــ  جان شــ

 

 در مرکـــز مـــاه رفـــت آســـان   

 

ــان   ــه پنهـ ــون زرده درون بیضـ  چـ

 

 ان به زمـین ز هـر طـرف گـوی    تغل

 

ــه از   ــو غنچ ــاد چ ــوی ب ــای دلج  ه

 

ــالل    از صــورت گــوی و شــکل چوگــان ــدر و ه ــر ب ــدان  پُ ــحن می  ص

 

 .دور گردیدن، انحنا، کرویات: تدویر .1
 .گوی در کفۀ چوگان چون ماه در هاله بود. قرین یا نزدیک شد: قِران کرد .9
 .اسب: چوگانی .3
ست که در هر پَرِش او، چوگـان شـاه همچـون رنگـین     بیت در ادامۀ دو بیت قبل در توصیف اسب شاه ا. 4

 .شودآویخته میاز ایوان کاخ پیروزی به دعوی گیرد و بعد همان چوگان را می آسمانۀ پهنکمان 
 .یافتبا هر بار گوی زدن دُور یا گردش افالک تغییر می .5
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 یعنی که زمین کـه شـه بـر آن اسـت    

 

 از قدر و شـرف چـو آسـمان اسـت     

 

 چـــون شـــاه ســـمند داد جـــوالن

 

 گــوی شــرف بَــرد ز میــدان    تــا 

 

ــرد کــه شــد بــه چــرخ افــالک  از گَ

 

ــاک    ــز خـ ــپهر مرکـ ــد اوج سـ  شـ

 

ــی   ــرخ از گرانـ ــت چـ ــم قامـ  خَـ

 

ــاتوانی    ــا ز نـــ ــاده ز پـــ 1افتـــ
 

 

ــاهش  ــر حالگـ ــده بهـ ــویی شـ  گـ

 

ــش   ــرش راه ــس خــویش ف ــرد اطل   9ک
 

ــیر   ــون ش ــرد چ ــزار م  زان روی ه

 

 در معرکـــه تیـــزرو چـــو شمشـــیر 

 

ــوه ــد  در جلـ ــدم نهادنـ ــری قـ  گـ

 

3عنـــان گشـــادند زدن گـــویدر  
 

 

 شـمع گر هسـت بـه مجلسـی یکـی     

 

 پروانــه هــزار اگــر شــود جمــع      

 

ــروزد  ــره برفـ ــش چهـ ــون آتـ  چـ

 

 شــک نیســت کــه جملــه را بســوزد  

 

ـ    کینــۀدر   وشــیر اگــر ز هــر سـ
 

ــو    ــت آهـ ــه رویِ دشـ ــرد همـ  گیـ

 

ــ  ــر درآینـ ــیر اگـ  ددر معـــرض شـ
 

 بــــا شــــوکت او کجــــا برآینــــد 

 

 سـت ا سـرفراز شاهین که بـه جلـوه   

 

 نیــاز اســت حملــۀ کبــک بــی   از 

 

 بربـــوده کمـــان ز دســـت دســـتان

 

4افکنـــده ســـرش بـــه روز میـــدان 
 

 

 

 .سنگینی: گرانی .1
گه، میدانی را گویند کـه در آن  و حال» .سمانآ: اطلس .دروازۀ میدان چوگان: حالگاه .یک گوی: گویی .9

 :دهخدا، به نقل از لغتنامۀ) «در اصل هالگه، چه هال در فارسی به معنی گوی است... چوگان بازی کنند، 
ای کـه در دو  میله»: عالوه بر معنی قرار و آرام و سکون، وا ۀ هال به این معنی آمده است(. غیاث اللغات

آن میلها را گویند که به جهـت چوگـان بـازی از    . سازندزی از سنگ و گچ میسر میدان برای چوگان با
توان گفت که حالگاه بنابراین می(. دهخدا لغتنامۀ) «دروازه :سنگ و گچ سازند، در اصطالح جدید ورزش

و یک بیـت   بیت از مسعود سعد دویابد، با یا هالگه دروازۀ میدان چوگان است که گوی در آن سکون می
همی چو گوی نیابد ز زخم سهم / عدو ز بار غم ارچه خمیده چوگان است: (لغتنامه: به نقل از)لوی از مو
 .تو گوی مُلـک بـه یـک زخـم سـخت کـردی هـال       / نه ایستاده به میدان هنوز خصم تو راست ،تو هال

 .گوی معنی را همی بر سوی هال/ فالشادباش اِی مُقبلِ فرخنده
 .کردن عنان اسب روان شدن، رها: عنان گشادن .3
 .در کمانکشی گوی سبقت را از رستم دستان ربوده و در روز نبرد سر از بدن او به زمین افگنده است .4
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 و زان گـوی زین سـاخته صـولجان   

 

ــوی   ــان گـ ــوده از میـ ــاه ربـ 1آنگـ
 

 

 بس حمله که سـوی ایـن و آن بُـرد   

 

ــرد     ــان بُ ــعادت از می ــوی س ــا گ  ت

 

ــه وجــه دلخــواه مــی  گفــت فلــک ب

 

 احســـنت احســـنت بـــارک اهلل   ک 

 

 «القاس»شاهزاده در جلوۀ . 27

ــدیو دوران  یـــک ــر خـ ــار دگـ  بـ

 

ــدان     ــه می ــوی را ب ــه گ ــود ک 9فرم
 

 

 یآرنـــــــد ز روی ســـــــرفراز
 

ــوی    ــد گـ ــرح کننـ ــا طـ ــازی تـ  بـ

 

ــان نظر  ــاه دو جهــ ــادهشــ  گشــ

 

 از بهــــــر نظــــــاره ایســــــتاده 

 

ــرور زمــان اســت «القــاس»  کــه سَ

 

ــت    ــان اسـ ــور جهـ ــهزادۀ کشـ  شـ

 

ــانه ــان فســ ــع سرکشــ  در مجمــ

 

 در خیـــــل هنـــــروران یگانـــــه 

 

 نگیخــت ســمند را بــه جــوالن     ا

 

 گـــاه میـــدانرد بـــه جلـــوهرو کـــ 

 

 سـت یچوگـانش کـه موجـب تسـل    

 

ــوبی از   ــاخ ط ــیده ش ــدره رس ــتس 3س
 

 

ــین ز روی پــاکی    ــاک نش ــو خ  ک

 

4مــه کــرده هــوای بــرج خــاکی     
 

 

 هر گوی که زد ز بس تـک و پـوی  

 

ــوی     ــل از آن گ ــزار می ــت ه  بگذش

 

ــوی   ــه و گ ــرد زد حمل ــان بُ  از می

 

ــن ک   ــه ازی ــویی ب ــرد گ ــوان بُ ــا ت 5ج
 

 

ــنش   ــان چنی ــه جه ــد ش ــون دی  چ

 

 بــــه آفــــرینش بگشــــاد زبــــان 

 

 

 .وانگاه :پ .1
 .پادشاه وقت: خدیو دوران .9
و طوبی به  (14: نجم) در مرز جهان خاکی با حریم عرش الهیاست  در قرآن، سدره نام درختی آسمانی .3

 .آمده است( 90: رعد) یک بار در قرآن کریم یکبختیمعنی سعادت و ن
ست که هوای بـرج خـاکی   اکه آن چوگانِ از عرش به زمین آمده، گویی ماهی . برج خاک، روی پاک: م .4
 .را کرده است( و خاکی ،از بروج چهارگانۀ آبی، آذری، بادی)
 .آن به از: پ .5
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ــاد   ــک شـ ــهزادۀ مُلـ ــرشـ  مو خـ
 

ــالم   ــاه عــ ــاب شــ ــید رکــ  بوســ

 

 شـــه ســـایۀ شـــاهگفتـــا کـــه همی

 

ــرق مقر   ــر فــ ــاه بــ ــان درگــ  بــ

 

ــادا   ــتدام بـــ ــده و مســـ  پاینـــ

 

ــادا   ــام بــ ــه کــ ــش بــ  دُور فلکــ

 

 «سام»در بردن گوی حضرت . 28

ــاه دوران  ــم ش ــه حک ــاز ب ــون ب  چ

 

ــحن م     ــوی ص ــزل گ ــد من ــدانش  ی

 

 آن گــل بــا  نوجــوانی   «ســام»

 

ــامرانی    ــک کـــ ــهزادۀ مُلـــ  شـــ

 

 چون رخصت جلـوه یافـت از شـاه   

 

 بُــرد ز روی فخــر بــر مــاه    ســر  

 

 کَنــده ســر رویــتن بــه جــوالن    

 

ــو   ــه گـ ــدان ی انداختـ ــه میـ  زر بـ

 

ــه زور پنجــه برتافــت  دســتی کــه ب

 

 زان تیــر بــه دســت صــولجان یافــت 

 

 ی جــوالنچوگــان بــه کــف از بــرا

 

 هــاد رو بــه میــدان  چــون شــیر ن  

 

ــا  ــه ب ــش ک ــه کفَ ــودچوگــان ب  نوا ب

 

ــود    ــا بـ ــعش دوتـ ــر تواضـ 1از بهـ
 

 

ــو  ــه س ــورش ب ــدانی مآورده خ  ی

 

ــان     ــزار چوگ ــوی زر و ه ــک گ 9ی
 

 

 کـرد چون آهـوی چـین خـرام مـی    

 

 کــــردجــــوالنگری تمــــام مــــی 

 

 بــر توســن تنــدرو بــه جــوالن    

 

ــل خرامــان      ــاخ گ ــو ش ــاد چ  از ب

 

 عـل توسـن افراشـت   گـردی کـه ز ن  

 

 ت از آن بــر آســمان داشــتصــد منــ 

 

ــرمه   ــه س ــر ب ــرد قم ــاییزان گ  س

 

 یافـــت بـــه دیـــده روشـــناییمـــی 

 

ــولجانْ  ــه ز ص ــویی ک ــتیگ  ش جس

 

ــتی      ــو نشس ــاه ن ــو م ــرخ چ  در چ

 

 آن گوی کـه جـاش بـر فلـک بـود     

 

ــود     ــک بـ ــر مردمـ ــدۀ مِهـ  در دیـ

 

 

 .خم: دوتا .1
 .در چهار بیت باالتر اشاره دارد «سر رویتن»خورشید به  .برایش خورشید: شخورَ .9
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ــت  ــرد جس ــه و ک ــوییوزد حمل  ج

 

ــاز ه  ــوییمــ ــرد گــ ــاه بُــ  ت شــ

 

ــهزا ــوی ش ــان گ ــرد از می ــو بُ  ده چ

 

ــاگوی   ــاه دیـــن دعـ  آمـــد بـــر شـ

 

ــاش   ــادمان ب ــه ش ــه همیش ــا ک  گفت

 

 بــر مســند مُلــک کــامران بــاش     

 

 ســــرفرازیم تــــا از قــــدم تــــو

 

ــازیم   ــو نـ ــوکت تـ ــت و شـ  از دولـ

 

 «بهرام»در جلوۀ شاهزاده . 29

ــوی غل  ــر ز گ ــار دگ ــون ب ــچ  انت

 

ــدان    ــحن میـ ــت صـ ــته گشـ  آراسـ

 

 «بهــرام»شــهزاده کــه نــام اوســت 
 

ــام  ــرنـــ ــامآور و فـــ  خ و نکونـــ

 

ـ    سـان شمشـیر  هچوگان به کفَـش ب

 

1کـرد چـون شـیر   جلـوه  زد حمله و  
 

 

 گــرزی کــه شکســته بــر ســر جــم

 

ــاخته  ــو زان س ــمگ ــولجان ه  ی و ص

 

ــرام ــت  به ــد عالم ــه ص ــفت ب  ص

 

 گــه رجعــت و گــاهش اســتقامت    

 

 گشـت چون کبک دَری به نـاز مـی  

 

9گشـت مـی  نـاز و بـاز   گشت بـه می 
 

 

 ریخـت رق ز تاب مـی صد قطره ع

 

3ریخــتاره بــر آفتــاب مــی  ســی 
 

 

ــاپوی    ــاده در تک ــیرِ فت ــون ش  چ

 

 ناگــــاه ربــــود از میــــان گــــوی 

 

 مآمـــد بـــر شـــاه شـــاد و خـــر
 

ــی  ــایمـ ــت دعـ ــالم گفـ ــاه عـ  شـ

 

 گفتــا کــه چــرا  دولــت شــاه    

 

ــاه پ  ــعل مـ ــو مشـ ــوَد چـ ــور بـ  رنـ

 

 چشم همـه روشـن از چنـان نـور    

 

 چشــــم بــــد روزگــــار از آن دور 

 

ــمن   ــه س ــر لحظ  روی بری پــریه

 

ــ  ــریب ــوی   ردی ز پ ــر گ ــی دگ  رخ

 

 

 .کرد جلوه: پ .1
 .رفت به نازمی: پ .9
 .به تاب: پ .3
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 جـــــوالنِ ســـــمندِ نـــــاز داده

 

 بــــازدادهدل بــــرده بــــه نــــاز و  

 

 از روی نشـــــان و ســـــرفرازی

 

ــوی     ــغل گ ــه ش ــت ب ــازی در دس  ب

 

ــر دالرام  ــو الم هـ ــف چـ ــا زلـ  بـ

 

ــ   ــه صـ ــر بـ ــان دگـ  ورت المچوگـ

 

ــه ز نقطــه ــودالمــی ک  اش نشــان ب

 

1عنــان بــودعنــی کــه بــه گــوی هــمی 
 

 

 کــف بتــان آفــاق   چوگــان بــه 

 

 تــــی کــــه عشــــاققــــالب محب 

 

 سـوی  سر بر کف دست خود ز هـر 

 

ــوی    ــون گـ ــار چـ ــی نثـ ــد پـ  آینـ

 

ــاده  ــر س ــمن ه ــی س ــذاریرخ  ع

 

ــاری   ــط غبـ ــه رخ خـ ــرد بـ 9از گَـ
 

 

 از ضــربت گــوی و زخــم چوگــان

 

 رخـــان دوران بـــر پـــای پـــری   

 

ــی   ــل و داغ ــود نع ــه نم ــر گوش  ه

 

ــی    ــقان فراغــ ــرد از دل عاشــ  بــ

 

 ز هـر سـوی  خوبان زده صـولجان  

 

ــ  ــوی  عش ــون گ ــطراب چ  اق در اض

 

ــر دالرام   ــاز هـ ــوۀ نـ ــن جلـ  ایـ

 

3بــود از دم صــبح تــا گــه شــام     
 

 

 وصف شب و بزم شاه عالم. 31

 دور هـا خورشید چـو شـد ز دیـده   

 

ــور     ــعل نـ ــزار مشـ ــت هـ  افروخـ

 

 از بهـــر نظـــر بـــه عـــالم خـــاک

 

ــاد  ــالک  بگشــ ــزار روزن افــ  هــ

 

 از مـــاه و شـــفق ســـپهر گـــردون

 

ــام  ــه دســـت جـ ــون آورد بـ 4گلگـ
 

 

 بـــر چـــرخ شـــهاب روی بنمـــود

 

 آلــــود شــــد دود ســــپهر آتــــش 

 

 

همچون گوی بر سـر چوگـان، الم زلـف نیـز     . به حرف الم تشبیه شده است چوگانچوب حلقۀ زلف و  .1
 .ای از خال رخسار دارد نقطه
 .خوشنویسیه خطی ریز در خط عارض، با ایهام ب: خط غبار. پسر نوجوان: رخساده .9
 .بُرد از :پ .3
 .از ماه شفق: پ .4
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ــور    ــبح ان ــو ص ــبی چ ــاب ش  مهت

 

 آفــــاق گرفتــــه صــــبح یکســــر 

 

ــاب  ــور مهتـ ــه نـ ــر روی بنفشـ  بـ

 

ــنجاب   ــه روی سـ ــان بـ ــد کتـ  ماننـ

 

ــور   ــاب انـــ ــه ماهتـــ  آمیختـــ

 

 ربــا خــاک چمــن چــو شــیر و شــک 
 

ــود  ــن ب ــرش آن چم ــه ف ــاب ک  مهت

 

ــود     ــمن ب ــر  یاس ــو ب ــترده چ  گس

 

ــت    از  ــذیر اس ــه دلپ ــه ک ــو م  پرت

 

 هر جوی به شکل جـوی شـیر اسـت    

 

ــالک    ــام افـ ــیر جـ ــز ز شـ  لبریـ

 

ــاک    ــر خ ــه ب ــزار جرع ــانده ه 1افش
 

 

ــاب ــر  و  مهتـ ــنبل تـ ــواد سـ  سـ

 

ــر     ــار عنبـ ــر و آن بهـ ــن عنبـ 9ایـ
 

 

 مگلهـــا تـــر و تـــازه، بـــا  خـــر
 

ــبنم     ــو ش ــل چ ــه روی گ ــاب ب  مهت

 

ــردا  ز  ــا  پـ ــاحت بـ ــه سـ  اللـ

 

ــۀ دا    ــو پنبـ ــر آن چـ ــاب بـ 3مهتـ
 

 

ــ ــه  از ص ــه ب ــن یقل مَ ــرف گلش  ط

 

ــن   ــت روشـــ ــۀ آب گشـــ  آیینـــ

 

ــه دل    افــروز  آب از مَــه و نــورِ مَ

 

4این صـبح سـعادت اسـت و آن روز    
 

 

ــاب   ــد و مهت ــرخ بی ــورت س  از ص

 

ــ  ــذ آب پـ ــرخ کاغـ ــدولِ سـ 5ر جـ
 

 

 ز راه میـــدان شـــه تافـــت عنـــان

 

6بهشـــت کـــرد جـــوالندر هشـــت 
 

 

ــاهی  ــرد بزمگـــ ــته کـــ  آراســـ

 

ــاب و    ــرف آفتـ ــر طـ ــاهیاز هـ  مـ

 

ــا    ــته تنهـ ــند زر نشسـ ــر مسـ  بـ

 

ــ  ــریگـ ــا ردش ز پـ ــان چمنهـ  رخـ

 

ــی  ــاز م ــه ن ــان ک ــددر چشــم بت  دی

 

ــی  ــ  م ــاز م ــاز و ب ــه ن ــد ب ــدیدی  دی

 

 

 .در چند بیت اخیر، نور مهتاب به سپیدی شیر تشبیه شده است. افشاند :پ .1
 .این عنبر و آن سواد عنبر: پ .9
دا  در مصراه اول به سوختگی دل الله و در مصراه دوم به گرمی پنبۀ آب گرم بـرای دا  اللـه اشـاره     .3

 (.337: 1380 رامیگ) دارد
 .دل افروزوی نورِ : پ .4
 .های سرخ بید و مهتاب چون جدولی بر صفحۀ آب بودتصویر شاخه. بر جدولِ :پ .5
 .شاه برگشت، شاه راه را کج کرد: شه تافت عنان .6
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ــدر  ] ــا ق ــاه ب ــرفی ز ش ــب را ش  ش

 

ــدر    ــه ب ــدر و او م ــب ق ــود آن ش  [ب
 

ــع  ] ــس جم ــروز مجل ــمع ف ــه ش  م

 

 [انداختـــه هالـــه ســـفرۀ شـــمع    
 

 آن شــام نشــانۀ عجــب داشــت   ]

 

 [شـب داشـت  بود آن روزی کـه نـام    
 

ــاه  ــدهزار خرگــ ــه صــ  افراختــ

 

ــاه   ــه م ــرین چــو خرگ ــر چــرخ ب 1ب
 

 

 مدف زهــره بــه دســت شــاد و خــر
 

ــتم   ــان رســ ــوب دف او کمــ 9چــ
 

 

ــل پــــری ــان دورانر از خیــ  خــ

 

3بهشـــت پـــر ز غِلمـــانآن هشـــت 
 

 

 بود «رتمُ»آن ماه که نام او . 31

ــام او   ــه ن ــاه ک ــ»آن م ــود «رتمُ  ب

 

4ر بـــــودوازۀ او زمانـــــه پـــــآ ز 
 

 

ــاهی  ــابی مـ ــود آفتـ ــه بـ ــه کـ  نـ

 

 تــــــــابی زو در دل آفتــــــــاب 

 

ــی   ــاز م ــه ب ــره ک ــف گ ــرداز زل  ک

 

ــی    ــم دراز مـ ــتۀ غـ ــردسررشـ 5کـ
 

 

ــت   ــاکلش برانگیخ ــه ز ک ــد فتن  ص

 

ــت    ــا وی آویخ ــه ب ــتۀ زر ک 6از رش
 

 

ــع    ــاکلش جم ــه ک ــتۀ زر ب  آن رش

 

ــمع    ــر ش ــر س ــعله و دود ب ــون ش  چ

 

ــل   ــد تجم ــه ص ــی ب ــوخ گل  آن ش

 

7وان رشـــتۀ زر چـــو خُـــردۀ گـــل 
 

 

 افــروز  روز عــالم ش شــده  رویــ

 

 وان کاکــــل زر چــــو رشــــتۀ روز 

 

ــاکلش   ــارِ ک ــه ت ــته ب ــار آن رش  ی

 

 ماننـــد شــــهاب در شــــب تــــار  

 

 

 .چون خرگه: پ .1
 .دایرۀ دف: چوب دف. ستارۀ خنیاگر: زهره .9
 .ی، غالمانپسربچگان در خدمت مردان بهشت: غِلمان .3
 .مخفف تیمور: تمُر .4
 .سررشتۀ دل: پ .5
 .با وی آمیخت :م .6
 (.905-904: 1380 گرامی) ای زرد میان گل سرخ اشاره داردهخُردۀ گل به پرچم .7
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ــه  ــر ســر ک ــهاب ــودتاق ــان ب  اش عی

 

ــود     ــان ب ــالی ج ــل او ب ــون کاک  چ

 

ــاالش بــه آن    دو چشــم غمــاز ب

 

 ســت کــه هســت بــار او نــازســروی 

 

ــهیش   ــرو س ــون س ــودچ ــامتی ب  ق

 

ــود    ــامتی بـــ ــبحان اهلل قیـــ  ســـ

 

 جــان در لــب او نشــنه در مــی    

 

ــان   ــد ج ــارت از وی  ص ــی اش  و یک

 

ــت   ــد عالم ــه ش ــه ز فتن ــش ک  زلف

 

 ســت کشــیده تــا قیامــت   عمــری 

 

ــه از  ــت فتنـ ــرگس مسـ ــزنـ  انگیـ

 

ــک   ــکرین نمـ ــتۀ شـ ــزوز پسـ 1ریـ
 

 

ــی ــاردش ازم ــاز  ب ــم غما  دو چش

 

 گـه سُــرمه و گــاه خــواب و گــه نــاز  

 

ــاک  ــنش پ ــازه دام  همچــون گــل ت

 

ــه ســینه     ا ازو چــاکهــلــیکن هم

 

ــالم  آرایدر خــــدمت شــــاه عــ

 

ــر جــای   ــای ب  چــون ســرو ســتاده پ

 

 هــر ســو صــنمی بــه عشــوه و نــاز

 

 از نــاز نکــرده چشــم خــود بــاز     

 

ــان  ــی خرامـ ــی مهـ ــر طرفـ  از هـ

 

ــان     ــاز دام ــه ن ــان ب ــاک کش ــر خ  ب

 

 رخـــان ســـاده  لعـــل پـــری از 

 

ــاده    ــود بـ ــی نبـ ــل، ولـ ــد نُقـ 9صـ
 

 

 نُقــل لــب لعلشــان شــکر بــود    

 

ــاد   ــل ز ب ــتوان نُق ــود ه مس ــر ب 3ت
 

 

ــان ــت  خوب ــبر داده از دس  دل و ص

 

ــت    ــدگر مسـ ــق یکـ ــادۀ عشـ  از بـ

 

 چون مِی لبشـان حیـات جـان بـود    

 

 آن مِــی کــه حــالل بــود آن بــود     

 

ــب از نشــان خنــدان ــه ل ــان ب  خوب

 

4اق گزیــده لــب بــه دنــدان   عشــ 
 

 

 دف در کـــف مطربـــان محفـــل  

 

 بُـــرد ز روی دســـت صـــد دلمـــی 

 

 

 .نرگس و پسته به ترتیب استعارۀ چشم و دهان هستند .1
 .لعل پریوشاناز : پ .9
 .آن نُقل: پ .3
 .به لبِ نشان: پ .4
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ــودش   ــال ب ــه ح ــر نغم ــز س  دف ک

 

ــدر و دو یــک  ــودشب 1صــد هــالل ب
 

 

 عــود از ســر شــوق کــرده جوشــی

 

ــی    ــه گوشــ ــۀ دف گرفتــ  از نغمــ

 

ــار  ــار او ی ــه ت  مضــراب کــه شــد ب

 

9آمــــد قلمــــی و نــــال او تــــار 
 

 

ــت    ــذیر اس ــه دلپ ــی ک ــه قلم  طرف

 

3اش صــریر اســتیعنــی کــه ز نغمــه 
 

 

ــو    ــان ب ــه در فغ ــی ک ــال عجب  دن
 

ــود    ــان ب ــالی ج ــی ب ــو ن ــه چ  از نال

 

ــیمبر ن  ــده سـ ــانون شـ ــاریقـ  گـ

 

 چـــون طفـــل نشســـته در کنـــاری 

 

ــی ــمالی  م ــل گوش ــو طف ــت چ  یاف

 

ــی  ــالی م ــل و ق ــروش و قی ــرد خ 4ک
 

 

 نـــی بـــر لـــب مطربـــان خنـــدان

 

 انگشــــت تحیاــــری بــــه دنــــدان 

 

 نی بود چو شمع و طرفه کـان شـمع  

 

 از بــــاد زد آتشــــی در آن جمــــع 

 

ــت دل   ــاده آفـ ــرب سـ ــر مطـ  هـ

 

ــه ز   ــه نغم ــرده ب ــل  دل ب ــل محف  اه

 

 گر هـر انگشـت  چون جمع به یکـد 

 

ــه  ــیقاری گرفتــ ــت موســ  در مشــ

 

ــیم  ــۀ س ــه گــوش حلق ــرده ب  دف ک

 

 بنهــاده ســری بــه طــوق تســلیم     

 

ــه   ــه فتن ــه کمانچ ــر گوش ــوییه  ج

 

5آویختـــه دل بـــه تـــار مـــویی    
 

 

ــارت   ــک اش ــه ی ــش ب ــروی کج  اب

 

ــارت    ــه غ ــان ب ــرده و داده ج 6دل ب
 

 

 

 .های آن به هالل ماه تشبیه شده استدف به بدر یا ماه تمام و آویزهدایرۀ  .1
نـام  : تـار . قلم، ناله، نوا نی داخل هایریشه و ر ( جااین رد)، قلم نی نی،: نال. این بیت تعدد ایهام دارد .9

در قلـم  . خیزدمضراب همدم و مالزم تار است و از زخم آن بر تار نغمه و نوا برمی. های الیافساز، رشته
 از شـد  آگـه  شه چو. دهدکاغذ، به مثابۀ مضراب و تار، ناله و نوا سر می درون خود نال و تار دارد و بر

 .(بافقی وحشی)خامه  نال همچون پیچید به خود / نامه مضمون
 .شودآواز، صدایی که از کشیدن قلم نی بر روی کاغذ ایجاد می: صریر .3
 .تشبیه شده است( کودک)یا تنبیه  یا سرانگشتان به گوشمالدر دو بیت اخیر، نواختن قانون ب .4
 .کاسۀ کمانچه به شکل دل و دستۀ باریک و بلند آن به تار مو تشبیه شده است. ز تار مویی: م .5
 .دل داده و برده جان به غارت: م .6
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ــۀ    ــه نغم ــک ب ــرده غَجَ ــزدل ب  نغ

 

1افکنـــده بـــرون ز پوســـتش مغـــز 
 

 

ــ ــگ نــ  آن پی ــه چن ــودر ک  ام او ب

 

 در بـــزم طـــرب مقـــام او بـــود    

 

 از چـــوب تـــنش بـــوَد عصـــاوار

 

 وین طرفه کـه شـد عصـایش از تـار     

 

 ســـرش غـــم جـــوانی   پیرانـــه 

 

ــتانی   ــار دلســ ــرد کنــ ــا کــ 9جــ
 

 

 انــــدازرقــــاص بتــــانِ کاکــــل

 

 چـــون شـــاخ صـــنوبری ســـرافراز 

 

 افـــروز از هـــر طرفـــی مهـــی دل

 

ــرخ  ــروز  در چـ ــاب فیـ ــو آفتـ  چـ

 

ــا ــرق بتـ ــر فـ ــاهبـ ــارن مـ  رخسـ

 

 ریخـــت فلـــک نثـــار بســـیارمـــی 

 

ــود   ــان ب ــه در می ــوهر و زر ک  از گ

 

ــود     ــمان ب ــو آس ــین چ ــراف زم  اط

 

ــس  ــرا  مجل ــمع و چ ــروز از ش  اف

 

 آن شـــب شـــده بـــود غیـــرت روز 

 

ــه  ــر افروختــ ــدهزار مجمــ  صــ

 

3همچــــون دل عاشــــقان پــــرآذر 
 

 

ــن ا  ــه گلشـ ــزم کـ ــودرآن بـ  م بـ

 

 چیــزی کــه درو نبــود غــم بــود      

 

 کمان و تیر و ماه استدر وصف . 32

 افـــروز روزی کـــه ســـپهر عـــالم

 

 از پرتـــو مِهـــر شـــد جهانســـوز    

 

ــت  ــه ریخـ ــاب اوراق بنفشـ  از تـ

 

ــنجاب     ــاس سـ ــن لبـ ــد چمـ  افکنـ

 

ـ     ر از دا بــا  از گــل آتشــین پـ

 

ــا    ــاحت بـ ــت سـ ــکده گشـ 4آتشـ
 

 

ــرکش   ــه سـ ــفت بنفشـ 5ســت کــه حلقــه زد بــر آتــشمــویی  گوگردصـ
 

 

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

 

ــش ت  ــن آتـ ــود و آن دودایـ ــز بـ 1یـ
 

 

ــا    ــار جانه ــمع ت ــو ش ــاب چ  پُرت

 

ــتخوانها   ــز اســـ ــه مغـــ  بگداختـــ

 

ــرق  دل ــوخته بــ ــهاز  ســ  زمانــ

 

ــه   ــش زبانـــ ــش زده از دلـــ  آتـــ

 

ــمندر    ــان س ــه ج ــوا ب ــاب ه  از ت

 

ــوی آذر  ــاه ســــــ   9آورده پنــــــ
 

ــب آتــــش  ــردره جانــ  یار نبــ
 

ــپردی   ــان سـ ــموم جـ ــاب سَـ 3از تـ
 

 

ـ     اش قـرین بـود  رمههر میـل کـه س

 

ــل    ــتر و میـ ــود خاکسـ ــین بـ  آتشـ

 

ــن  ــد گلشـ ــرخ بیـ ــه سـ  افروختـ

 

ـ      4نماننـــد درخـــت دشـــت ایمــ
 

 بتـا بر هـر لـب جـوی نخـل بـی     
 

ــای در آب    ــاده پــ ــاب نهــ 5از تــ
 

 

ــه ر ــردم هم  خــت خــود کشــیدهم

 

ــده    ــان دیـ ــو مردمـ ــایه چـ 6در سـ
 

 

ــت شــکل آذر    ــه نگاش ــتی ک  دس

 

ــر   ــوخت یکس ــه س ــه و نام 7زان خام
 

 

 هــر نــال درون خامــه از ســوز   

 

ــش     ــمع آت ــتۀ ش ــون رش ــروز چ 8اف
 

 

 هر دسـت کـه از حنـا برافروخـت    

 

 الحــال شــد آتــش و کفــش ســوختفــی 

 

                                                                                                                   

 
بـه پـیچش مـو در مجـاورت     مصـراه دوم   .(منجیک ترمذی)که بر آتش نهی گوگرد بفخم / بنفشه بر لب جوی
 .(ظ قزوینیواع)ام بس که از دردش به خود پیچیده/ موی آتش دیده را مانَد تنم .آتش اشاره دارد

. آتش تیز به گل زرد نیلوفر و دود به پهنۀ کبود بر  نیلوفر اشـاره دارد  .آن آتش تیز بود و این دود: پ .1
 .نیلوفر از آب سر برآورد

در اشـک و در غـم تـو    . آتش: آذر. سوزدجانوری که در آتش نمی: سمندر. جاستدو مصراه جابه: پ .9
 .(سیف فرغانی)سمندر در آتش است  چون ماهی اندر آب و/ نگارا تن و دلم

 .باد سوزان: سَموم .3
 .درختی در کوه طور که در آن آتش ذات حق بر موسی تجلی یافت: درخت دشت ایمن .4
 .گرمی و حرارت( در مصراه دوم)طاقت، ( در مصراه اول: )تاب .5
ایـم  ما آزموده. رفتن :رخت خود را کشیدن. مردمک چشم( در مصره دوم)کسان، ( در مصره اول: )مردم .6

 .(حافظ)بیرون کشید باید از این ورطه رَخت خویش / در این شهر بخت خویش
 .زان نامه و خامه: پ .7
 .های داخل نی قلم یا خامهر  و ریشه( در اینجا)نی، نی قلم، : نال. عالم افروز: پ .8
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ــا  ــوز در دهانهــ ــت ســ  از غایــ

 

 ســـوخت ز نـــام یـــخ زبانهـــامـــی 

 

 هــای ســرکش از خــاک ز اللــه 

 

 هــــای آتــــشبرخاســــته شــــعله 

 

ــزار  ــریم گلــ ــه در حــ  افروختــ

 

1صـــد منقـــل آتـــش از گـــل نـــار 
 

 

ــاب   ــوه از تـ ــر کـ ــه تیـ  بگداختـ

 

 در کـــــوه نمـــــوده چشـــــمۀ آب 

 

ــت   ــه پیداس ــون ک ــد نیلگ ــن گنب  ای

 

9محــیط برخاســت ســت کــه از  دودی 
 

 

ــرکش    ــاب س ــر آفت ــوی ب ــر م  ه

 

ــه   ــمع زبانـ ــون شـ ــشچـ 3ای ز آتـ
 

 

ــود   ــه بنم ــک ک ــزَح از فل ــوسِ قُ  ق

 

ــش  دودی  ــت آت ــه هس ــت ک ــودس  آل

 

ــتاره  ــه و سـ ــک از مـ ــرخ فلـ  چـ

 

 ر گشـــته ز اخگـــر و شـــراره  پـــ 

 

ــاکش    ــه در کش ــر و هال ــه اخگ  م

 

 پیچیـده بــه خــود چـو مــو بــر آتــش   

 

ــود   ــی ب ــرم و سرکش ــه گ  از آب ک

 

ــود    ــی بـ ــرار آتشـ ــره شـ ــر قطـ  هـ

 

ــرکش    ــرم و س ــاب گ ــر آب حب  ب

 

ــش     ــر آت ــنوبری ب ــکل ص ــون ش  چ

 

 ف و تــابدر زیــر عــرق ز بــس تــ

 

 از صـــبح نشســـته چـــرخ در آب   

 

 گذشـت در دشـت  هر رَخش که می

 

 گشــتف و تــابش آب مــینعــل از تــ 

 

 ز بــس تــاباز نعــل کــه آب شــد 

 

ــود دو صــــدهزار گــــرداب     بنمــ

 

 شخ فلــک از شــفق مشــو  چــر
 

 افروختــــه چــــون تنــــور آتــــش 

 

 ســوخت چــو شــمع مهــر انــورمــی

 

4صـــفت فرشـــته را پـــر  پروانـــه 
 

 

ــه   ــش ک ــاده در مآت ــود فت ــک ب  ل

 

 خاکســـتر و دود وی فلـــک بـــود   

 

 

 .انار، پارۀ آتش( رنگسرخ)گلِ : گلِ نار .1
 .اقیانوس، دریا: محیط .9
 .زبانه زد ز آتش: م .3
شعلۀ آهم چو پروانه مَلَـک را  / بر فلک دوش از خروش من دل اختر بسوخت. سوخت ز شمعمی: م .4

 .(جامی)پر بسوخت 
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ــر  ــلِ زعفـ ــا  از گـ ــربـ  ان سراسـ

 

ــ  ــر رپـ ــود و اخگـ ــعله و دود بـ 1شـ
 

 

 ه افروخـت هر گل که ز تـاب چهـر  

 

ــبالن ســوخت   ــش شــد و جــان بل  آت

 

 تســـجآتـــش ز دل چنـــار مـــی
 

9سوخت بـه آتشـش سـر و دسـت    می 
 

 

ــ  ــان جـ ــانِ زمـ ــانگیرخاقـ  مِ جهـ

 

ــر    ــید نخجی ــد ص ــه قص ــت ب 3برخاس
 

 

ــان  ــانِ جـ ــت کمـ ــتانیدر دسـ  سـ

 

 قربــــــان کمــــــان او جهــــــانی 

 

ــر  ــر در زد و گیـ ــه عمـ  از زه همـ

 

ــه  ــردیوانــ ــیر زنجیــ ــفت اســ  صــ

 

 ریپیــهبــا قامــت خــم خجســت   

 

ــقِ زمانـــه گوشـــه     گیـــریاز خلـ

 

ــان ــد عن ــه ز نیــک و ب ــاب در چلّ  ت

 

ــادتش چــو محــراب   4خــم پشــت عب
 

 

 ســتســت کــه از زِهَــش صــداییچنگــی  ستاش عصاییهست که چلپیری

 

 شـــکارشمضـــراب ز تیـــر جـــان

 

ــدا   ــی صـ ــوز ولـ ــارشجانسـ  ی تـ

 

ــی غلطــم کــه دلســتانی  ــی ن  ســتن

 

ــوانی    ــه ج ــت ش ــتِ بخ ــتاز دول  س

 

 ف بـــه پـــا نهـــاده زنجیـــراز زلـــ

 

 گیرنارفتـــه ز جـــا ولـــی جهـــان    

 

 سـت همچون مه نـو خجسـته فـالی   

 

ــی   ــرویش هالل ــه ز اب ــر گوش ــته  س

 

 لچــون شــاخ گلــی بــه صــد تجمــ
 

ــل    ــه و گ ــار و غنچ ــه خ ــارش هم  ب

 

 جـوی پشتش سـوی دشـمنانِ کـین   

 

 آورده بـــه ســـوی دوســـتان روی   

 

ــک ــگ   ی ــتان یکرن ــه دوس  روی ب

 

ــگ    ــر جن ــر س ــگ ب ــا خصــم دورن  ب

 

 

 زرد و بنفش و سـرخ بـه شـعله و دود و اخگـر     هایرنگدر ست ا گُل زعفران که همان زعفران خوراکی .1
 .استتشبیه شده 

ما چون چنار از آتش خود / پیش کسی دراز نگشته ست دست ما .اشاره دارد این بیت به آتشزایی چنار .9
 (.198-196: 1380 گرامی: ؛ به نقل ازصائب)ایم هدرگرفت

 .خاقان جهان: پ .3
. چهل روزی که درویشان در زاویه یا گوشه نشینند و عبادت کنند و ریاضـت کشـند  : چله. ابتجهان: پ .4

 .، به تناسب خَم، به چلّۀ کمان ایهام داشته باشدشاید چلّه .گردانیرو: تاب عنان
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 جا کرده چو دل به پهلـوی دوسـت  

 

ــت     ــوی اوس ــوات دل ز پهل ــش ق 1ک
 

 

ــروی  ــاق اب ــوده ط ــه نم ــه ک ــر گ  ه

 

9صد دلشده داده جـان بـه هـر سـوی     
 

 

ــود  ــن بـ ــالی دیـ ــتۀ زه بـ  از رشـ

 

ــتم   ــان رس ــرق و کم ــود  آن ب ــن ب  ای

 

ــی  ــرش قلم ــی تی ــته از ن ــت رُس  س

 

3زه نـــــال قلـــــم فتـــــاده از وی 
 

 

 از آتـــش فتنـــه گـــرم و ســـرکش

 

ــه   ــش  حلق ــر آت ــو ب ــو م 4زده همچ
 

 

 جایش سـر دسـت خسـروان اسـت    

 

ــطه ح   ــن واس ــت زی ــم او روان اس 5ک
 

 

ــواه  ــان دلخــ ــۀ آن کمــ  در خانــ

 

6کان بود چـو قـوس و مشـتری شـاه     
 

 

ــد    ــان درآم ــه جه ــه ش ــه ک ــر گ  ه

 

ــد    ــر آمــ ــعد اکبــ ــاد ز ســ  فریــ

 

 ش پـیش اهر چند کـه شـه کشـیدی   

 

ــیش   ــدد بـ ــع از عـ ــرده تواضـ  او کـ

 

 اِعـزاز صد بوسه بـه دسـت شـاه از    

 

ــاز داد  ــدی بـ ــایش آمـ ــه جـ  ی و بـ

 

 سـت گشـادی از سـر دوش   چون ش

 

ــوش  ــدیش در گــــ 7آواز زه آمــــ
 

 

 تیرش کـه بـر آسـمان گـذر داشـت     

 

 ماننــد فرشــته بــال و پــر داشــت     

 

 ظرهـــــان اشاز شـــــاه زمانـــــه

 

8وز ســـــهم ســـــعادتش اثرهـــــا 
 

 

 

که غلتی ز پهلو / تو را تیره شب کِی نماید دراز .کنار، بغل( در مصراه دوم)شکم، ( در مصراه اول: )پهلو .1
 .(سعدی)به پهلوی ناز 

 .به هر موی: پ .9
 .رد و زه از نال قلمتیر از قلم دا. های داخل نی قلمر  و ریشه( در اینجا)نی، نی قلم، : نال .3
 .به پیچش تار مو در مجاورت آتش اشاره دارد. همچون: پ .4
 .خواننداز این رو فرمانش را می .5
کمان به قوس و شاه بـه مشـتری   (. میمون و وکنی یکفل صورت)ای در برج قوس، سعد اکبر سیاره نام: مشتری. 6

وجه تشابه کمـان بـه   شاید  .خاستفریاد تحسین برمی کشید از سعد اکبرشاه کمان را میوقتی . ده استشتشبیه 
 .گیرد می که گویی تیرانداز در قاب کمان جاآن باشد  عنوان خانه و پادشاه به عنوان مشتری

 .زه کمان، با ایهام به آفرین: زه .تیر رها کردن: گشادن شَست .7
 .نصیب و بهره، تیر: سهم. سعادتش گذرها: پ .8
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 رســید ناگــاه  چــون تیــر قضــا    

 

ــاوک آه    ــو نـ ــدفش چـ ــر هـ 1ره بـ
 

 

ــپَ   ــه رهس ــی ک ــر طرف ــود راز ه  ب

 

 از جـــان مخـــالفش ســـپَر بـــود    

 

ــتخوانی    ــه اس ــا ب ــو هم ــیلش چ  مِ

 

ــانی   ــتخوان نشـ ــه زاسـ ــد همـ  جویـ

 

ــانی    ــران نهـ ــزۀ دلبـ ــون غمـ  چـ

 

ــان   ــرده جـ ــرده و کـ ــتانیدل بـ  سـ

 

ــت   ــلیم راس ــع س ــون طب ــارچ  رفت

 

 جـــان نگونســـار ش کاوز راســـتی 

 

ــانگیر  گردیــــده ز راســــتی جهــ

 

ــدیر   ــر تقـ ــو تیـ ــا چـ ــاکرده خطـ  نـ

 

ــ   ــه راس ــت ب ــون گش ــانهچ  تی فس

 

ــه   ــر کرانـــ ــمان ز هـــ  آهوچشـــ

 

ــاهی  ــم گاهگــ ــۀ چشــ  از گوشــ

 

ــو    ــد بـــه سـ  ی وی نگـــاهیدارنـ

 

ــژه ــون م ــیر همچ ــدۀ ش ــه دی ــا ب  ه

 

9دررفتـــه و کـــرده در دَمـــش زیـــر 
 

 

 صــفدرش وقــاری چــون حیــدر  

 

ــاری   ــه ذوالفقــ ــت گرفتــ 3در دســ
 

 

ــمِ ــۀ خصـ ــاه در طعنـ ــفدر شـ  صـ

 

 4رگردیـــده زبـــان ز پـــای تـــا ســـ 
 

 ن داشـت هر چیز که داشـت بـر زبـا   

 

ــان داشــت   ــان خــود ده  وز زخــم زب

 

 بیجــان و همیشــه قصــد جــانش   

 

ــانش     ــی زبـ ــل یکـ ــر اجـ ــا تیـ  بـ

 

ــتگان را   ــب خس ــو طبی ــر چ ــر س  ب

 

ــ   ــه ب ــه ک ــن طرف ــد جــان راوی  رده نق

 

ــانش آتــشا شــمعی  افــروزســت زب

 

 اش جهانســـوزســـت زبانـــها برقـــی 

 

ــره  ــون به ــرۀ خ ــتزو قط ــاب اس  ی

 

ــه روی آب اســت   ــی ب ــر  گل 5چــون ب
 

 

ــاده    ی چـــو رخ بتـــان ســـادهنـــی نـــ ــرف ز ب ــر ط ــده ه ــل ش ــل گ  گ

 

دارد، همچـون نـاوک آه کـه بـر هـدف      قـدار  ا و قدر به تیری تشبیه شده که هدف مقض. نوک نیزه: ناوک. 1
 .کنداصابت می

 .های شیرمانند مژه .9
 .امام علی و شمشیر دو لبۀ او: حیدر صفدر و ذوالفقار .3
 .گردید زبان، شاه سرور: پ .4
 .یابخون که بهره: پ .5



 99/گوی و چوگان  

 

 

  

ــه بـــی ــالم کینـ ــوددر عـ ــدل بـ  بـ

 

ــود    ــل بــ ــورت اجــ ــۀ صــ  آیینــ

 

 جـان بـی از خون به کَفَـش کـه بـود    

 

ــان     ــاخ مرجـ ــود شـ ــر نمـ 1از بحـ
 

 

ــار  ــش محــیط زَخّ ــه کفَ ــی ک ــی ن  ن

 

ــی    ــگ آدمـ ــر نهنـ ــواروان تیـ 9خـ
 

 

 سـت حجـابی بر فـرق عـدو کـه بـی    

 

 ســـتشـــده آیـــت عـــذابی نـــازل 

 

ــور  ــه زیـــ ــادعلی گرفتـــ  از نـــ

 

ــفدر    ــاه ص ــم ش ــط حک ــر خ ــر ب 3س
 

 

 انگیـــزآبــی و چـــو بــرق آتـــش  

 

ــونریز   ــون و خ ــرم خ ــده و گ 4در خن
 

 

 برقــی کــه ازو فتــد بــه گلشــن    

 

ــن     ــود ز سوس ــر ش ــه پ ــن هم  گلش

 

ــو  ــه پهل ــه ســر گهــی ب ــه ب  گــه رفت

 

ــوی او   ــان ز پهلــ ــج دل و جــ  رنــ

 

ــرانداز  ــود و سـ ــردافکن و بیخـ  مـ

 

 رازبـــر دشـــمن شـــاه دیـــن ســـراف 

 

ــابیافراختــــه تیــــر بــــی  حجــ

 

 ســــت فــــراز آفتــــابیا صــــبحی 

 

ــان  ــده در غـــالف پنهـ  گـــاهی شـ

 

5در پــردۀ شــب چــو مِهــر تابــان     
 

 

ــاهی زده  ــیگـ ــعله بـ ــابیشـ  حجـ

 

ــحابی    ــوده از سـ ــرق نمـ ــون بـ  چـ

 

 اندر صفت شکار گوید. 33

ــر  ــۀ مِهـ ــر غزالـ ــار دگـ ــون بـ  چـ

 

ــر  ــود ز وادی فلـــــک چهـــ  بنمـــ

 

ــک   ــیر فل ــهاز ش ــوالن  ک ــرد ج  ک

 

6خـــت پلنـــگ شـــب ز میـــدانبگری 
 

 

 

 .بحر نموده، از بود رخشان: پ .1
 .دریای پرآب و خروشان: محیط زَخّار .9
 .حکم سر بر سر: پ .3
 .خون خونریز: پ .4
 .حجاب پنهان: پ .5
 .روز سر زد، شب پایان یافـت . آسمان پرستاره: پلنگ شب. غزالۀ مِهر، خورشید: شیر فلک. چو کرد: پ .6

 .(جامی)پلنگ شب نمود از کهکشان دم / ن یال شد گمیز چرخ این شیر زر
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 ظلمــت شــد و نــور رایــت افراخــت

 

1آهـــوی ســـپهر نافـــه انـــداخت    
 

 

 د گرفــت تخــت شــاهی   خورشــی 

 

ــیاهی   ــب ســـ ــاد ز دا  شـــ  افتـــ

 

ــاد  ــرکش افت ــرم و س ــه گ ــر ک  از مِه

 

ــاد   ــش افتــ ــبح آتــ ــۀ صــ  در پنبــ

 

ــه ــب گری ــدان ش ــبح خن ــان و ص  کن

 

ــدان   ــه اشــک و صــبح دن 9شــب ریخت
 

 

 انجـــم ز نســـیم صـــبح بربـــاد   

 

ــادبــــاد شــــکوفه از  ــا درافتــ 3هــ
 

 

 یینــــۀ صــــبح شــــاهد روز  آ ز

 

ــالم   ــال عــ ــود جمــ ــروز بنمــ 4افــ
 

 

ــرفراز  ــه سـ ــان بـ ــاه دو جهـ  یشـ
 

 برخاســت بـــه عــزم صـــید تـــازی   

 

 و خرامـــانربـــر توســـن گـــرم  

 

5بــر بــاد نشســت چــون ســلیمان     
 

 

 افــروز ر بــر ســر شــاه عــالم   پــ

 

 ســت فکنــده ســایه بــر روز   ابــری 

 

 رد از ســـم اســـب او شـــرفناکگـــ

 

 رد ســر شــرف بــر افــالک   بــمــی 

 

ــ ــود  از خی ــران ب ــه بیک ــپه ک  ل و س

 

ــود     ــرگران ب ــاو س ــاهی و گ ــس م 6ب
 

 

 ه شــد بــه چــرخ گــردانرد کــاز گــ

 

 شـــد لیـــک ســـبک زمـــین میـــدان 

 

ــبکبار   ــین س ــدی زم ــود نش ــر خ  گ

 

ــک   ــه یـ ــدی بـ ــار در آب فروشـ  بـ

 

ــل بنمــــود ز ــاورهــــر ت نعــ  کــ

 

7بــــر اوج فلــــک زمــــین دیگــــر 
 

 

ــ ــود وز دود تف ــران ب ــر ک ــه ه  ک ک

 

ــود    ــمان ب ــد آس ــین ص ــر روی زم 8ب
 

 

 

شـب رفـت و روز برآمـد، و آسـمان عرصـه بـه       . تسلیم شدن، لُنگ انداختن: داختننافه ان. پرچم: رایت .1
 .خورشید واگذاشت

 .ها برچیده شدندستاره: صبح ریخته دندان .9
 .ها برباد دادها را چون شکوفهنسیم صبحگاهی ستاره. ناپدید: برباد. ستاره: انجم .3
 .خورشید: شاهد روز .4
 .اسب تیزپا: روتوسن گرم. شد خرامانگرم : پ .5
 .گرددبه این باور قدیمی اشاره دارد که زمین بر روی شاخ گاو یا بر پشت نهنگ می .6
 .اوج شرف، بر ز گردبنمود : پ .7
 (.بادی)تُفنگ : تُفَک .8



 010/گوی و چوگان  

 

 

ــ ــرق تُفَـــک یـ ــینبـ ــواهالن کـ  خـ

 

1چـــو شـــعلۀ آه بـــرینبـــر چـــرخ  
 

 

 مَـــری بـــیهـــر ســـوی ز راههـــا

 

ــطر    ــو مس ــت همچ ــفحۀ دش ــد ص 9ش
 

 

ــ ــرق تف ــه شــعلهاز ب  ور گشــتک ک

 

ــد پــ   ــت  ش ــین در و دش ــلِ آتش  ر گ

 

ــار ــرد و غبـ ــ ،از گـ ــالکشـ  یر افـ

 

ــاک   ــت در خ ــین نهف ــاو زم ــون گ 3چ
 

 

 ســـاده  رخـــان از زلـــف پـــری 

 

ــاب داده   ــد تـــ ــر دوش کمنـــ  بـــ

 

ــرو  ــان ابــ ــه زه کمــ ــد بــ  کردنــ

 

ــو     ــین آهـ ــه کـ ــر بـ ــته کمـ 4بربسـ
 

 

ــه  ــن ب ــه دی ــرد آن ش ــوه ب ــل انب  خی

 

 چــون اللــه عَلَــم بــه دامــن کــوه      

 

 مقــدار  آن کــوه کــه بــود عــرش   

 

 از بــس کــه ز ســر فتــاده دســتار     

 

ــاره   ــی نظـــ ــن او پـــ  در دامـــ

 

ــ  ــتاره پُــ ــپهر از ســ ــته ســ  ر گشــ

 

 روشــن صــبحی کــه ازوســت چــرخ

 

ــودی    ــرف نم ــون ب ــن اچ ــه دام  ش ب

 

 هــر کــس کــه بــه دامــنش رســیدی

 

 راز دل قدســــــــیان شــــــــنیدی 

 

ــرافراز     ــک س ــر فل ــده ب ــیکن ش  ل

 

 از ســـوی زمـــین شـــنیدی آن راز   

 

 گســتر گــر زان ســر کــوه ســایه   

 

ــر    ــاب دیگــ ــود آفتــ ــالع شــ  طــ

 

ــه ــت آن بلندپایــــــ  از رفعــــــ

 

ــایه   ــرش سـ ــه عـ ــد بـ ــز نرسـ  هرگـ

 

ــادی  ــر آن نه ــدم ب ــه ق ــس ک ــر ک  ه

 

ــادی   ــان نهـــ ــر ذروۀ المکـــ 5بـــ
 

 

 ســنگی کــه فتــاد ازو در اطــراف   

 

ــاف     ــام او ق ــت ن ــد و گش ــع آم  جم

 

 سـت سـازی گاوی که برو بـه جلـوه  

 

ــاو   ــا گ ــرفرازی  ب ــه س ــک ب ــتفل  س

 

 

 .فلکبر چرخ  :پ .1
 .بی رفت و آمد، بی آمد و شد: مربی. همچو: پ .9
 .در چاک :پ .3
 .قصد کشتن عاشقان کردند خوبرویان. با کینه: به کین .4
 .اوج، قله: ذروه .5
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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 

 

ــنش بر   ــه دام ــه ب ــس ک ــر ک ــده  آم

 

ــد    ــر آمــ ــا و در ســ ــاد ز پــ  افتــ

 

ــود  ــتم بـ ــۀ سـ ــه مایـ ــان راه کـ  کـ

 

ــود    ــدم بــ ــه وادی عــ ــاز بــ  آغــ

 

ــمانها   ــروجش آســ ــر عــ  از بهــ

 

ــا    ــاده نردبانهــ ــرش نهــ ــر عــ  بــ

 

ــود    ــین ب ــه ک ــک ب ــت او فل  از رفع

 

ــک   ــود فل ــان ب ــود  ،ک ــین ب ــک زم  فل

 

 پایـــه ت شـــاه عـــرشچـــون همـــ

 

ــایه   ــده سـ ــرین فکنـ ــر عـــرشِ بـ  بـ

 

ــوه ا  ــر کـ ــد بـ ــه زن روان شـ  تاقـ

 

ــر چــو  ــر آســمان شــد  زان پَ ــک ب  مَلَ

 

ــدم زد  ــان قـ ــهِ جهـ ــوه شـ ــر کـ  بـ

 

ــمان    ــر آسـ ــید بـ ــ خورشـ  م زدعلـ

 

ــت   ــان تاف ــون عن ــوه چ ــر ذروۀ ک  ب

 

ـ    ی دگـــر یافـــت آن طـــور تجلــ

 

ــاج     ــا ت ــاه ب ــته ش ــوه نشس ــر ک  ب

 

ــراج   ــر اوج معــ ــی بــ ــد نبــ  ماننــ

 

ــت    ــمان یاف ــدر آس ــه ق ــوه ک  زو ک

 

ــه کهکشـــان یافـــت  ا از پـــرّ  1تاقـ
 

 

 ق بــودنســآن کــوه کــه آســمان   

 

ــنان   ــود  واالی سـ ــفق بـ ــرو شـ 9بـ
 

 

 واسـت خ کـه شـاه دیـن   چون جرگه چنـان 

 

3آمــد همــه درهــم از چــ  و راســت  
 

 

ــه  ــه داد ب ــید فرمــان   ش  قصــد ص

 

 از وحــش بــه قهــر شــد ســلیمان     

 

ــی  ــاد جوشــ ــلِ ددان فتــ  در خیــ

 

4برخاســت ز هــر طــرف خروشــی    
 

 

ــاقآهوچشـــــمان بـــــال  ی آفـــ

 

ــ    اقکردنـــد بـــه غمـــزه صـــید عشـ

 

 

 .از کوه: پ .1
 سر که کوه آن. آن روی بر سنان با نیزه بلندای: سنان واالی. قامت و قد باال،: واال. ترتیب و نظم: نَسَق .9

 .آمدمی فرود آن باالی بر آفتاب غروب سنانهای سایید،می آسمان به
 .سپاه: جرگه .3
 .فتاده: پ .4
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 چشــم بــاز کردنــد  از نــاز چــو  

 

ــد   ــاز کردنـ ــر آهـــوی مســـت نـ 1بـ
 

 

ــاز  ــتاده کبـــکِ در بـ  از جلـــوه سـ

 

ــاز     ــران ب ــرام دلب ــه خ ــمش ب 9چش
 

 

 آهـــوان تاتـــار ســـگ در پـــی  

 

ــار    ــی یــ ــب در پــ ــد رقیــ 3ماننــ
 

 

ــی  ــار م ــزه ک ــه غم ــه ب ــو ک ــردآه  ک

 

ــی   ــکار مـ ــان شـ ــیران جهـ ــردشـ  کـ

 

ــو   ــه س ــاد ب ــاهش افت ــگ نگ  ی س

 

ــی  ــش م ــاک راه ــده خ ــه دی ــت ب 4رُف
 

 

 بــه جلــوه در هــوا بــود  چَرغــی کــه

 

5ســـمان بـــال بـــودآ نـــازل شـــده ز 
 

 

 خــاک پســتش  آهــو چــو شــدی بــه

 

ــی  ــتش  م ــم مس ــوس چش ــورد فس  خ

 

ــود   ــان ب ــۀ جه ــه فتن ــم ک ــان چش  ک

 

ــی  ــرمه  مـ ــرد سـ ــد ز گَـ ــوددیـ  آلـ

 

 ر گَـــرد و غبـــار چشـــم آهـــوپـــ

 

ــر او    ــر سـ ــاک بـ ــده خـ ــی شـ  یعنـ

 

ــی ــون  م ــوان خ ــم آه ــت ز چش  رف

 

ــی  ــرون  مـ ــرمه بیـ ــار سـ ــرد غبـ  بـ

 

ــ ــت   روب ــر اوس ــه در س ــه فتن  اه ک

 

ــت   ــرش پوسـ ــید از سـ ــام کشـ 6ایـ
 

 

ــه ــیاراز حیلــ ــر بســ  وری و مکــ

 

ــار   ــود گرفتـ ــل خـ ــه فعـ ــد بـ  گردنـ

 

 بنگر پس از آنکـه بـا دو صـد سـوز    

 

 دوزافتــــاد بــــه دســــت پوســــتین 

 

ــت  ــراز آفــ ــدان گــ ــزدنــ  انگیــ

 

 در کینـــۀ ســـگ چـــو خنجـــر تیـــز 

 

ــایی   ــوی ختـ ــر آهـ ــاخ گـ  از شـ

 

 گرهگشــــاییکــــردی همــــه دَم   

 

 

 .چون: پ .1
 .خرامیدن دلبران از خودنمایی بازایستاده استبا دیدن کبکِ دری یا کوهی  .9
 .مراقب: رقیب .3
 .افتاده: پ .4
 .ای شکاریپرنده: چَر  .5
باد به خود کرده ولـی وقـت    .اصطالح امروزی پوست از سر کسی کندن یا کشیدن سابقۀ قدیم دارد. هکشید: پ .6

این عمل شـاهانِ عـالم   / شاه را کُشت و سرش را پوست کند. (وحشی بافقی)گار پوست کَنَد از سر او روز/ کار
 .(مولوی)در سیاست پوستش از سر کشید / چون ندیدش مغز و تدبیر رشید. (عطار)راست پند 
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ــ ــتاخ پیک ــت و گس ــدنگ چُس  ان خ

 

 ۀ شـــاخاش بـــه رشـــتزد گـــرهمـــی 

 

ــاران  ــی ز تیربـ ــاخ گلـ ــون شـ  چـ

 

ــان    ــه پیک ــوزن و غنچ ــاخ گ ــد ش 1ش
 

 

 در نـــاوک فتنـــه تیـــرِ کـــین بـــود

 

 آن خامــه و نــال خامــه ایــن بــود     

 

ــویش    ــر خ ــه ب ــد کین ــده کمن  پیچی

 

ــی     ــده در پ ــران فکن ــرز گ ــر گُ  شس
 

ــان  ــه جـ ــنان بـ ــتانیآورده سـ  سـ

 

ــت زبـــــ    ــر  حکایـــ  انیاز مـــ

 

 گاز غنچــۀ تیــر شــاخ هــر رنــ    
 

 رنــگ گــل رنگــین شــده چــون کمــانِ 

 

ــت    ــه داش ــور ک ــر گ ــرامه  دا  به

 

ــام    ــت ایـ ــید، دسـ ــۀ صـ 9در عرصـ
 

 

ــو    ــک چ ــرب تُفَ ــا  از ض ــۀ ب  الل

 

3داغـــی دگـــرش نهـــاد بـــر دا     
 

 

ــتاخ  ــه گسـ ــران زمانـ ــرز گـ  از گـ

 

 بشکســـت گـــوزن را ســـر و شـــاخ 

 

 زان شـــاخ گـــوزن در ســـتم بـــود

 

ــه   ــری ک ــاخ بَ ــان ش ــود ک ــم ب 4داد غ
 

 

ــدا  ــوه پیـ ــزی ز کـ ــاخ بُـ ــر شـ  هـ

 

 چــون قــوسِ قُــزَح ز چــرخ مینــا     

 

 نخجیـــر بـــه صـــدهزار انـــدوه   

 

ــوه   ــن کــ ــه داد دامــ ــه بــ 5بگرفتــ
 

 

ــیم آشــــوب  در راهِ ســــگان ز بــ

 

 بُــز کــرده ز ریــش خــویش جــاروب 

 

 

از گل، گلِ سرخ اسـت و   راددر ادب فارسی، م. توصیف شکار استبیت و چهار بیت متوالی بعد در این  .1
شاخ خون . تاس شده تشبیه سنان یا انکپی به آن تیز نوک سبز کاسبرگهای که سرخ لگ ۀچنچه، غغن از

تشبیه شده به غنچۀ گل های خون آلود و سرنیزهشاخ گل زیر رگبار تیر قرار گرفتند به گوزنهایی که آلود 
 .خامه یا قلم نی داخل هایریشه و ر : الن. تیر بال، تیر کاری و مهلک: ناوک فتنه. سرنیزه: ناوک. است

حکایـت   سنان بـا جـان سـتانی   . و این هر دو به زبان تشبیه شده است استسنان به خامه یا کلک شبیه 
 .بودند رنگهای پیکانی همه سرخ ی گل از غنچهشاخها. گفتباز میدشمن  مر 

داد / نـام خـود دا  کـرد بـر رانـش      :ساختنهاد و رهایشان میبهرام در شکارگاه بر ران گوران دا  می .9
/ زنده بگرفتی از هزار یکی، چونکه دا  مَلِک بران دیدی/ سرهنگیِ بیابانش، هر که زان گور داغدار یکی
 (.پیکرهفتنظامی، )ای را ز بند بگشادی بنده/ گِرد آزار او نگردیدی، بوسه بر داغگاه او دادی

 .در بیت قبل است «دست ایام»فاعل این بیت  .3
 .ثمر، نتیجه: بَر .4
 .جانور شکاری: جیرنخ .5
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ــر    ــاخ نخجی ــه ش ــگ ب ــه س  آویخت

 

ــه ز   ــر  دیوانـ ــته زنجیـ ــم گسسـ  هـ

 

ــمانی  ــگ آســـ ــاب پلنـــ  در تـــ

 

ــی  ــه د مـ 1ا  نـــاتوانیســـوخت بـ
 

 

 هــر نقــش پلنــگ را کــه بنمــود    

 

ــود   ــی بــ ــوده روزنــ ــر نمــ  از تیــ

 

ــاده   ــوه درفتـــ ــر ز کـــ  نخجیـــ

 

ــاده  برج  ــر فتـــ ــته و از کمـــ  ســـ

 

ــت آزار   ــه یافـ ــنان کـ ــو ز سـ  آهـ

 

ــژه   ــتش مـ ــدار گشـ ــر پدیـ 9ای دگـ
 

 

ــده  ــاز مانــ ــرامِ نــ ــو ز خــ  آهــ

 

ــده چ  ــاز مانـ ــمه بـ ــمش ز کرشـ 3شـ
 

 

 کــرد در چشــم بتــان نگــاه مــی    

 

ــی  ــاه و آه  مـ ــرد نگـ ــیکـ ــردمـ  کـ

 

 چشــمی کــه ز ســرمه داشــتی ننــگ

 

ــی  ــل  م ــده گ ــون دی ــرد ز خ ــگ ک  رن

 

 گــون بــوددر چشـم تَــرش کــه اللــه 

 

 یعنی کـه بـه جـای سـرمه خـون بـود       

 

ــار   ــک منقـ ــاده کبـ ــه گشـ  در نالـ

 

ــار    ــه خونبـ ــر  اللـ ــد دو بـ 4ماننـ
 

 

ــه پ  ــو الل ــی جگــرش چ ــونیعن  رخ

 

ــی  ــون م ــردون خ ــای گ ــورد از جف  خ

 

ـ      یرشاه دو جهان بـه حملـه چـون ش

 

ــیر    در دســـت گرفتـــه تیـــر و شمشـ

 

 بــر رَخــش نهــاد رو بــه میــدان    

 

ــد  ــردان  آن دل ــاه م ــو ش ــن چ  ل و ای

 

 گــه تیــر کشــید و گــاه شمشــیر    

 

ــد     ــا فکن ــاو ز م ــه گ ــیر گ ــه ش 5و گ
 

 

 

بـه اینکـه پلنـگ شـبها بـه      دارد اند، ولی این بیت احتماالً اشاره آسمان پرستاره را به پلنگ تشبیه کرده .1
ها را در چنگ آورد و ناتوان در تحقق ایـن مُحـال،   جهد تا ماه و ستارهرود و میبلندیهای کوهساران می
سـتاره بـرو بـر چـو پشـت پلنـگ       / مُشـک رنـگ   چو پیدا شد این چـادر . غلتدمی گاهی بر زمین فرو

دل رمیده  .(وحشی بافقی)پلنگ شب نمود از کهکشان دُم / ز چرخ این شیر زرین یال گم شد .(فردوسی)
 .(صائب)که این پلنگ به ماه و ستاره در جنگ است / سازدبه معشوق هم نمی

/ اگر اندیشه کند طرز نگاه او را  .دارد زدن اشاره «مژهگُل»آهو مژگان دارد و پدیدار شدن مژۀ دیگر به  .9
 .(بیدل دهلوی)جوش حیرت مژه سازد نگه آهو را 

 .خسته( در مصراه اول: )مانده .3
 .باال و پایین منقار سرخ کبک به دو گلبر  الله تشبیه شده است. گلبر : بر  .4
 .مقبول است« فکندز پا »آمده، از جهت معنی « ز ما فکند»با آنکه در هر دو نسخه به وضوح . 5
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ــادی   ــین گش ــان ک ــه کم ــه ک ــر گ  ه

 

ــادی    ــای او فتـ ــه پـ ــیر بـ ــد شـ  صـ

 

ــارش   ــر کـ ــوز تیـ ــاخورده هنـ  نـ

 

ــارش     ــود نث ــان خ ــه ج ــردی هم 1ک
 

 

ـ    ای بســـتشآهـــو ز خـــرام پــ

 

ــی  ــتش   م ــم مس ــکار چش ــت ش  گش

 

ــیمش    ــر ب ــید تی ــه کش ــر چ ــر ه  ب

 

ــیمش   ــر دو نـ ــار تـ ــو خیـ  زد همچـ

 

ــرد  ــر خــون روان ک ــه نه  از صــید ک

 

ــرد     ــروان ک ــت نه ــو دش ــوه چ 9آن ک
 

 

ــودی  ــود نم ــه عصــای خ ــی ک  موس

 

ــودی   ــر گشـ ــمۀ آب اگـ ــد چشـ  صـ

 

ــکون   ــعِ مسـ ــدیو رُبـ ــزه خـ  از نیـ

 

3خـــونبگشـــاد هـــزار چشـــمۀ    
 

 

ــوزن    ــون گ ــزم خ ــیدر قل ــان ب  ج

 

ــرو چــو شــاخ مرجــان   ــر شــاخ ب 4ه
 

 

ــ  ــوه ز صــید غرق ــد ک ــونش  ه در خ

 

 گــــون زو دامــــن آســــمان شــــفق 

 

 دهــا عیــان شــصــد پشــته ز کشــته
 

ــد     ــمان ش ــو آس ــین چ ــته زم  در پش

 

ــود  از ک ــران ب ــی گ ــین بس ــته زم  ش

 

ــود   ــه جــان ب ــردن جــان اجــل ب  وز ب

 

ــار صــید پرداخــت  ــاه ز ک  چــون ش

 

ــت  ذاز   ــت افراخــ ــوه رایــ  روۀ کــ

 

ــا ل ــاد بـ ــدد زیـ ــکری از عـ  تشـ
 

ــعادت    ــت و سـ ــه دولـ ــت بـ  برگشـ

 

 چون رفت خزان و شد زمستان. 34

 نچــون رفــت خــزان و شــد زمســتا
 

 د بـی گـل و اللـه طـرف بسـتان     ش 

 

 رهــر  الــه کــه گشــت دُرا شــهوا    
 

  الـــه شـــد دگربـــاررما زد و ســـ 

 

ــم  ــا دو صــد غ ــش و دود ب ــرد آت ــاتم   مُ ــر مــ ــود بهــ ــید کبــ  پوشــ

 

 .اش یا کارگرشتیر کاری: تیر کارش .1
 .و خوارج در نزدیکی بغداد (ه) محل جنگ بین سپاهیان امام علی: دشت نهروان .9
 .ای زمین، خداوندهپادشاه خشکی: خدیو رُبعِ مسکون .3
 .دریای سرخ، دریا: قلزم .4
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ــانی   ــرای فـ ــده در سـ ــش شـ  آتـ

 

 ینایــــاب چــــو آب زنــــدگان   
 

ــزان  آز ــت ری ــه گش ــرری ک ــش ش  ت

 

ــزان   ــرد او گریــ ــد از دم ســ  شــ

 

 گـــوگرد بـــه جـــان ز ســـردی دی

 

 گردیـــــده کبـــــود شـــــعلۀ وی 

 

 تـــابز هـــوای ســـرد بـــی آتــش 

 

ــتر او لبــــاس ســــنجاب   خاکســ

 

ــرد    ــاد س ــرزه ز ب ــد در ل ــون بی  چ

 

ــید   ــس خورش  در آب گریخــت عک

 

ــخ    ــون ی ــردِ چ ــوای س ــر ز ه  اخگ

 

ــذ   ــه عـ ــل بـ ــل دوزخمایـ  اب اهـ

 

ــام آز ــه فســرده گشــت از ای ــش ک  ت

 

ــر لــب بحــر اگــر  ــام کــس ب ــرد ن  بَ

 

ــ   ــود پ ــخ ش ــای صــدف ز ی ــر ج  رب
 

 کـــه از دُرر الـــه صـــدف چنـــانپ 

 

 شپروانــــه ز بــــاد دی مشــــو  
 

ــش   ــر آت ــان ب ــر زم  خــود را زده ه

 

ــاد در شی ــرد بـ ــه فسـ ــابشـ  ۀ نـ

 

ــیراب     ــل س ــکل لع ــه ش ــود ب  بنم

 

 مرجان که گرفتـه جـا بـه دریاسـت    

 

1یختــه اخگــری ز سرماســت  بگر 
 

 

ــاب   ــوا تـ ــردی هـ ــرق ز سـ  زد بـ

 

ــنجاب    ــت س ــر داش ــه ز اب ــا آنک  ب

 

ــی  ــرف اضــطراب م ــر ط ــرداز ه  ک

 

ــی    ــتاب م ــود ش ــرم ش ــا گ ــردت  ک

 

 ســـتانیســـرما بـــه مقـــام جـــان

 

9بــــط مــــرده در آب زنــــدگانی 
 

 

ــل، کـــوهِ ســـرکش   از اللـــه و لعـ

 

ــده نهـــان میـــان آتـــش      گردیـ

 

 بــا آن همــه، کــوه دســت و پــا گــم

 

3ز بـــرف نهفتـــه زیـــر قـــاقم   ا 
 

 

ــم  ــرمازده چش ــت  س ــرگس مس  ن

 

ــی   ــه میــل در دســتســب  رمه گرفت

 

ــدی  ــش ار بدیــ ــتر آتــ  خاکســ

 

 رمه به چشم خـود کشـیدی  چون س 

 

 

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



 43ضمیمۀ : آینۀ میراث/ 018

 

 

 

ــار دل ــردی دِی چنـ ــش از سـ  ریـ

 

ــش  ــه آتـ ــویش افروختـ  از دل خـ

 

 شداشـــت ز بـــاد در کشـــاکمـــی
 

ــتها  ــرما زده دسـ ــش سـ ــر آتـ 1بـ
 

 

 از  الـــه بســـان عرصـــۀ خـــاک

 

9کشیده سـر بـر افـالک    چون صبحِ 
 

 

 شزان بــــرف جهانیــــان مشــــو
 

ــش   ــای آتـ ــده جـ ــر نمانـ  در دهـ

 

 رنـگ  هسـت گـل  از رنگ شفق کـه  

 

ــگ     ــرد آهن ــیط ک ــه مح ــش ب 3آت
 

 

 از ســـردی بـــرف اللـــه ابتـــر   

 

ــر     ــین ز اخگ ــل آتش ــون گ   4همچ
 

ــا مــی ــن ب ــه آرزو دری  خواســت ب

 

ــر دا     ــه روی ه ــر ب ــد دا  دگ  ص

 

 شه کرد هوای شهر تبریز. 35

 رد هـــوای شـــهر تبریـــزشـــه کـــ

 

ــز     ــه ره تی ــمند او ب ــرق، س ــون ب  چ

 

ــور   ــده معم ــوادِ دی ــو س ــهری چ  ش

 

ــد دور    ــم ب ــر چش ــه عم 5وز وی هم
 

 

 هـــر گوشـــه درو ز رویِ واقــــع  

 

6گــم گشــته هـــزار مصــر جـــامع    
 

 

ــالم   چـــون کعبـــه پنـــاه اهـــل عـ

 

ــم    ــواد اعظـ ــین سـ ــر روی زمـ 7بـ
 

 

ــه ز ــاتم زده کعبــ ــتیاقش مــ  اشــ

 

 بــر ســنگ زنــد ســر از فــراقش     

 

ــانی  ــرات توأمــ ــهر هــ ــا شــ  بــ

 

 یعنــــی کــــه بهشــــت جــــاودانی 

 

 

 .ای آن به دست اشاره دارددو بیت اخیر به آتشزایی چنار و شباهت بر  پنجه .1
 .ی سفید بودچون آسمان صبحگاههمفرش خاک از شبنم یخزده  .9
 .نشستسرخی شفق یا غروب آفتاب به دریا می. ، دریااقیانوس: محیط .3
. دفتر الله چو تقـویم کهـن ابتـر گشـت    / فکر رنگین تو صائب چمن آرا گردید . ناتمام، نازا، عاطل: ابتر .4

 .(یمیعمادالدین نس)ای ای ابتر و در صحن چمن ریختهکرده/ عذار ورق دفتر گل را به رخ ای الله
 .آباد: معمور. سیاهی چشم: دیده سوادِ .5
پادشاهی و پهلـوانی را  / مصر جامع تویی معانی را . نقص، هر چیز بیکمالشهر تمام و : مصر جامع. شهر: مصر .6
 .(سلمان ساوجی)در کوی تو صد چو نیل سایل / در مُلک تو صد چو مصر جامع . (ایاوحدی مراغه)
 .پایتختشهر بزر ، : سواد اعظم .7
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 از پـــری و حـــور اســـتآراســـته 

 

ــی پ  ــک ب ــر ولی ــت رقص ــور اس 1قص
 

 

 وســتبــه ســواد او کــه نیکچــون کع

 

9ست کـه شـاه مـردم اوسـت    ا چشمی 
 

 

ــان   ــه نشـ ــش بـ ــامرانیاهلـ  و کـ

 

 درعـــــین وفـــــا و مهربـــــانی   

 

ــر    ــا س ــای ت ــته پ ــق سرش  از عش

 

 سراســـــردلـــــداده و دلربـــــا   

 

ــم   ــا ه ــار  ب ــار دور از اغی ــه ی  هم

 

ــار   ــان کــ ــاز و نازشــ ــین نیــ  آیــ

 

ــان  ــر تابـ ــو مهـ ــه رخ چـ  افروختـ

 

ــر   ــوی مص ــف س ــتابان  یوس ــد ش  ش

 

 بـــر توســـن بادپـــا روان شـــد   

 

ــد    ــتان ش ــوی بوس ــه س ــاد ب  چــون ب

 

ــین    ــرت چ ــود غی ــه ب ــهر ک  آن ش

 

 دش آذیـــنبســـتند بـــه صـــد امیـــ 

 

ــازار  ــوی و بـ ــت کـ ــته گشـ  آراسـ

 

ــزار   ــرف گل ــه ط ــل و الل ــون از گ  چ

 

 جـــنس رنـــگ در رنـــگاز ز بـــز

 

 کـــرد فضـــای شـــهر را تنـــگمــی  

 

ــود ز  اطلــس کــه طــراز آن دکــان ب

 

 بـــا اطلـــس چـــرخ توأمـــان بـــود 

 

ــه  ــه جامـ ــون آویختـ ــای گلگـ  هـ

 

ــردون   ــرخ گـ ــفق ز چـ ــد شـ 3ماننـ
 

 

ــتاده  ــانگر ایســـ ــدار کمـــ  دلـــ

 

 تیـــر مـــژه بـــر کمـــان نهـــاده     

 

ــوان  ــاق ایـ ــان ز طـ ــت کمـ  آویخـ

 

ــوان    ــاق کی ــزَح ز ط ــوسِ قُ ــون ق  چ

 

ــو ز ــان ای ــه کم ــود  ان ک ــه بنم  حلق

 

ــود     ــمان ب ــر اوج آس ــه ب ــون هال  چ

 

ــوار   ــا ز دیـــ ــه تیغهـــ  آویختـــ

 

 چـــون بـــرق بـــر آســـمان دواار    

 

 اســـــپر و کمانهـــــا آراســـــته ز

 

ــتانها  4چـــون از گـــل و اللـــه بوسـ
 

 

 

 .بی کم و کاست، با ایهام به قصرهای بهشت: قصوربی .1
تبریـز ماننـد کعبـه    . سواد کعبه به حجراالسود اشاره دارد. سیاهی و اطراف شهر از دور( در اینجا: )سواد .9

 .شاه نور دیدۀ مردم تبریز است ،ست که شاه مردمک آن استانیکوست، زیرا این شهر چشمی 
 .جنسهای گلگون: پ .3
 .آراسته از سپر دکانها: م .4
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ــار   ــه رخ نگــ ــرافروختــ  افصــ

 

 از حســن گرفتــه قــاف تــا قــاف     

 

 در پـیش  رفه قفس که داشـت زان ط

 

 شصـیدش شــده مــر  دل ز حــد بــی  
 

ــوهر    ــر ز گ ــر پُ ــو بح ــانش چ  دک

 

 رفــه قفــس چــو مــوج بــر ســروان ط 

 

ــا ــامدر دام ز لعلهـــــ  ی گلفـــــ

 

 رخـــــون دل عــــــالمیش در دام پ 

 

ــع ــاهش شـ ــک نگـ ــالک یـ  اق هـ

 

ــش   ــرده صــرف راه ــه ک ــا هم 1جانه
 

 

 پـــرور روح ار بـــه عطـــر عطـــ

 

ــی  ــان معطـــ  مـ ــا  جـ ــرد دِمـ  رکـ
 

ــرت    ــه غی ــانش ک ــود دک ــن ب  چم

 

9زن بـــــودنیلـــــوفرش از گالبـــــ 
 

 

ــو ــر سـ ــوشهـ ــی خـ  آوازی مغنّـ

 

ــه   ــان نغمــ ــردازاز روی نشــ 3پــ
 

 

 قــانون قفســی ولــی چــو بلبــل    

 

ــل  در   ــده غلغـ ــان فکنـ ــا  جهـ 4بـ
 

 

ــاده   ــان سـ ــب مطربـ ــر لـ ــی بـ  نـ

 

 وســــه ز روی شــــوق دادهصــــد ب 

 

 رفــت شــه جهــان خرامــان   مــی

 

ــلیمان   ــمت سـ ــوکت و حشـ ــا شـ  بـ

 

ــری  ــا او ز پـ ــپاهی  بـ ــان سـ  رخـ

 

ــاهی    ــاب و م ــه رخ آفت ــک ب ــر ی  ه

 

ــه  ــای اتاقـــ ــالمپرهـــ  آرایعـــ

 

 ســـایچــون پــرّ فرشــته آســمان     

 

ــتابان  ــان شـ ــس و پرنیـ ــر اطلـ  بـ

 

ــی  ــان مـ ــاب تابـ ــو آفتـ ــت چـ  رفـ

 

ــو راه کهکشـــان بـــود    آن راه چـ

 

ــود     ــرش آن ب ــفید ف ــنس س ــز ج  ک

 

ــی    ــه ب ــم ک ــی غلط ــی ن ــابین  حج

 

ــابی  ــود ماهتــــــ  در روز نمــــــ

 

ــه    آن کوچــه چــو جــوی شــیر فرهــاد ــرو ب ــاد  خس ــرم و ش ــاره خ 5نظ
 

 

 .عشاق هالل: پ .1
ابـر   ،راح نسیم صبح بـین / هین که گذشت وقت گل، سوی چمن نگاه کن . پاش، گالبدانگالب: گالبزن .9

 .(عطار)گالبزن نگر 
 .آوازخوان: مغنّی .3
 .از آالت موسیقی، با جعبه و سیم، که به قفس تشبیه شده است: قانون .4
 .ویی که فرهاد برای رساندن شیر به اقامتگاه شیرین در کوه کَندج: جوی فرهاد .5



 000/گوی و چوگان  

 

 

  

 تـــا ســـر گردیـــده ســـفید پـــای

 

ــه   ــو خان ــه چ ــای مِآن کوچ ــطره 1س
 

 

ــازل   ــت نـ ــف گشـ ــت لطـ  آن آیـ

 

ــزل    ــرد منـ ــت کـ ــت بهشـ  در هشـ

 

ــت  ــر زر افروخ ــل و مجم ــد منق  ص

 

ــین برافروخــت     ــون گــل آتش  همچ

 

ــری ــا گِـــردش ز پـ ــان چمنهـ  رخـ

 

ــکنها  ــان شـــ ــۀ زلفشـــ  در حلقـــ

 

 دایــم بــه نشــان شــادمان بــود    

 

9کــارش بــه مــراد دوســتان بــود     
 

 

 امیــدیــا رب کــه بــه صــدهزار    

 

ــد     ــات جاوی ــر حی ــو خِضِ ــد چ  بین

 

 تــاج طــربش همیشــه بــر ســر    

 

 3رکـــامش بُـــوَد از بتـــان میســـ    
 

 امران بـــادبـــر مســـند ملـــک کـــ

 

 چنــان بــاد هــر چیــز کــه خواهــد آن 

 

 در منع دل از تباهکاری. 36

ــت   ــال اس ــک وب ــرف فل  ای دل ش

 

ــ  ــت ایــ ــال را زوال اســ 4ام کمــ
 

 

ــت   ــا نیس ــر دوروزه را بق ــن عم  ای

 

ــان    ــا  جه ــت در ب ــا نیس ــل وف  گ

 

 دیـــوان عمـــل ســـیاه تـــا چنـــد

 

ــد    ــا چنـ ــاه تـ ــم گنـ ــر دل رقـ  بـ

 

ــال    ــه زور اقبـ ــن بـ ــداد مکـ  بیـ

 

 اندیشـــه کـــن از جـــزای اعمـــال 

 

 مغــرور بــه جــاه و مــال فــانی    

 

 تـــا چنـــد بـــه حیلـــه بگـــذرانی 

 

 یـــادآر کـــه آصـــف ســـلیمان   

 

ــان   ــر فرم ــه زی ــان ب ــود جه  کــش ب

 

 چــون کــرد قلــم ســپهرش انگشــت

 

 شـدش مشـت   انگشت و قلم تهی ز 

 

ــود     زان طرفــه نگــین کــه مــایلش بــود ــش ب ــراد در دل ــش م ــد نق  ص

 

 .گردید: پ .1
 .نشان و شادمان: پ .9
 .رکامش ز جهان بوَد میس :پ .3
 .وخامت، بدفرجامی: وبال .4
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ــه غصــ ــروز ک  ه حاصــل اوســتام

 

 صـــد دا  نهـــاده بـــر دل اوســـت 

 

ـ     ســایی رمهاز میــل قلــم بــه سـ

 

ــنایی     ــده روش ــه دی ــت ب ــر داش  گ

 

ــرخ و   ــدار چـ ــر ز مـ ــمآخـ  انجـ

 

1شـــد نـــرگس او تهـــی ز مـــردم 
 

 

 یعنــــی کــــه زمانــــۀ ســــتمگر

 

ــل کشــید چشــمش  ــر زان می 9از س
 

 

ــک ک  ــه فل ــب ک ــر ش ــارهه ــد نظ  ن

 

ــتاره   ــاده از سـ ــم گشـ ــد چشـ  صـ

 

ــدکیش  ــور دور ب ــه ز ج ــد ک  خواه

 

3گرید بـه هـزار دیـده بـر خـویش      
 

 

 چشمت که به عیـبِ غیـر چارسـت   

 

ــ  ــار اســتبگشــای ک 4ه جــای اعتب
 

 

ــه  ســتجــوییخورشــیدِ ســپهر فتن

 

5ســتکــین بــه مــویی آویختــه تیــر 
 

 

 ســت کــه داده مهلتــت دیــرا دیــری

 

ــیر     ــر شمش ــه زی ــین ب ــل منش  غاف

 

ــروز   ــرخ فی ــه چ ــاد از آنک ــو ش  ت

 

ــر روز     ــه ه ــه رتب ــدت ب ــاال کش  ب

 

ــت از آن  ــل کَ ــر افــالکغاف ــرَد ب  بَ

 

6تا سـخت زنـد سـر تـو بـر خـاک       
 

 

ــرا  ــه چـ ــی کـ ــأخیر دانـ  ز راه تـ

 

 ؟در کــار تــو مــر  راســت تقصــیر 
 

 خواهـــد کـــه درون عـــالم دون  

 

ــزون    ــت اف ــود گناه ــه ش ــر لحظ  ه

 

 مــر تــو شــاد  هفتــاد گذشــت ع 

 

7کت عمر بـه عـیش رفـت بـر بـاد      
 

 

 فار  که دل از حیـات ریـش اسـت   

 

 کان رفت و وبال و مـر  پـیش اسـت    

 

 

 .ش را از دست داداگردش روزگار کاری کرد که بینایی. مردمک: مردم .1
 .زمانه کورش کرد .9
 .چرخ بدکیشز جور : پ .3
از این بیت تا پایان  .بینی، چشم باز کن که وقت عبرت گرفتن استچشمی میتو که عیب دیگران را چار .4

 .منظومه در نسخۀ پ وجود ندارد
 .عمرت به مویی بند است .5
 .که تو را: کَت .6
 .که عمر تو: کَت عمر .7



 004/گوی و چوگان  

 

 

ــه  ــه کینـ ــید بـ ــتادهخورشـ  ات سـ

 

ــداده   ــد تابـــ ــت کمنـــ  در دســـ

 

ــه ــرب در کینـ ــکل عقـ  وری ز شـ

 

1ب بـه دسـت چـرخ هـر شـب     قـال  
 

 

 خواهـــد کـــه کشـــد ز راه اِدبـــار

 

9آزار نزدیـــک خـــودت ز بهـــر   
 

 

ــر ــپهر جان از گ ــن س ــوزدش ای  س

 

ــرخ   ــین و سـ ــبح ببـ  ی روزدر صـ

 

 یعنـــی کـــه نـــداد شـــیرت ایـــام

 

 کـت خــون جگـر نریخــت در جــام   

 

 از انجم و مَه که چون چـرا  اسـت  

 

ــت   ــدهزار دا  اس ــه و ص ــک پنب 3ی
 

 

 ایــن شــکل هــالل و ســرخی شــب

 

ــامی   ــب  اج ــون دل لبال ــت ز خ  س

 

ــن   ــا ک ــد ره ــک و ب ــه نی ــار ک  زنه

 

ــدا   ــق در خ ــه خل ــن روی از هم  ک

 

 ســـتا یۀ زنـــدگی وبـــالیســـرما

 

ـ     سـت ا الیهستی همه خـوابی و خی

 

 پیری چـو کمـان قـدت دوتـا کـرد     

 

ــرد   ــا کـ ــت از عصـ ــر کمانـ  زه بهـ

 

 یعنــی کــه شــدی بــه خــاک مایــل 

 

ــل   ــاش غافـ ــود مبـ ــزل خـ  از منـ

 

ــا  ــده بنـ ــت گردیـ ــن نگونـ  ی تـ

 

ــار  ــتونت کــ ــاید از ســ  ی نگشــ

 

ــی  ــران و از گرانـ ــو گـ  گـــوش تـ

 

4دانــیکــه ســر پــیش تــو را چنــان 
 

 

 یعنی کـه بـه حـال خـود نظـر کـن      

 

 فکـــر دگـــران ز دل بـــه در کـــن  

 

ــت   ــون اس ــت زب ــا دل ــر خط  از فک

 

 چون الله سیاه و غرق خـون اسـت   

 

 رفــه کــه خونــت از تبــاهیویــن ط

 

ــیاهی    ــرون ســ ــرد بــ  از دل نبــ

 

ــفیدی  ــر فـــرق ســـرت ز موسـ  بـ

 

ــی  ــدی  ا برفـ ــر ناامیـ ــت ز ابـ  سـ

 

 

 .اشاره دارد« قمر در عقرب»نامیمون و بدشگون فلکی وضعیت بیت به  .1
 .خود یا خودش تو را به نزد: نزدیک خودت .، پشت کردن روزگار، نگونبختیفلکی نامیمونوضعیت : اِدبار .9
 .اندمهتاب به پنبه و ستارگان به دا  و زخم تشبیه شده .3
بری تا حرفهـای  دانی که، از سنگینی گوش، سرت را به پیش میگوش تو سنگین است و خود می. 4

 .دیگران را بشنوی
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 اسـت  چشمت که ز دیدنش حجاب

 

ــزول آب اســـت زان بـــرف درو   نـ

 

ــه ا ــد  رفت ــان غ ــن جه ــت دری  ارس

 

1چـون بــر  چنــار دســتت از کــار  
 

 

ــت   ــراچۀ پس ــن س ــه ازی ــم ک  ترس

 

 از نقــد عمــل رَوی تهــی دســت    

 

 برخیـــز کـــه روزگـــار بگذشـــت

 

ــت   ــار بگذش ــت ک ــل و وق ــو غاف  ت

 

ــت   ــاروان روان اس ــه و ک ــو خفت  ت

 

 بشـــتاب کـــه راه بیکـــران اســـت 

 

 از مـــر  پـــدر نشســـته دلشـــاد

 

ــه  ــت خان ــاد  ک ــالش آب ــد از من 9ش
 

 

 ر بــودخبــغافــل کــه پــدر کــه بــی

 

 او هم چو تو پیش ازیـن پسـر بـود    

 

 البـــالاز مـــردن خـــویش فـــار 

 

ــال    ــی م ــران کن ــی دیگ ــع از پ  جم

 

 اسـت  در دست تـو زر کـه بیکـران   

 

 اســت بــاش کــزان دیگــرانخــوش  

 

ــد     ــر فرزن ــر به ــته عم ــو خواس  ت

 

3او خواســـته مرگـــت از خداونـــد 
 

 

 نه ریـش اسـت  نزد پسرت کـه سـی  

 

 از جان تـو قـدر مـال بـیش اسـت      

 

 رســوزدر عرصــۀ ایــن جهــان پ  

 

 صــاحب شــب و روزمــر  اســت م 

 

ــرای پــ    ــن س ــه دری ــی ک  ردردیعن

 

ــرد   ناخوانــــده درآیــــد از درِ مــ
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ــوه  ــه جل ــه ک ــتی ای خام ــاز گش  س

 

ــتی     ــرفراز گش ــه س ــکر ک ــد ش  ص

 

ــار کــردی     ــه سِــحر ک ــه ب  در نام

 

 گلـــی نگـــار کـــردی   از خـــار 

 

ــ  ز ــاز مســ ــیاعجــ  یح راز گفتــ

 

 هــــر راز کــــه بــــود بــــازگفتی 
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 001/گوی و چوگان  

 

 

 از مشـــک خطـــی رقـــم نمـــودی

 

ــبحان  ــودی ســـ ــرَم نمـــ  اهلل کَـــ

 

ــاخر   ــه ک ــکر ز خام ــد ش ــار ص  ک

 

 آورد نهـــــال دولـــــتم بـــــار   

 

ــا ن  ــه بـ ــم کـ ــار قلـ ــدمواز خـ  یـ

 

ــدم    ــل امیـ ــد گـ ــکفت دو صـ  بشـ

 

 از نــــال قلــــم کــــه برکشــــیدم

 

ــته  ــیدم  در رشـ ــر کشـ ــی گهـ  بسـ

 

 بــــه دلخــــواه آورد عُطــــاردم 

 

1از هالـــه دوات و مـــومش از مـــاه 
 

 

 غیــب اســت  دُرج گهــرم ز بحــر 

 

 ش کمـال عیـب اسـت   اعیب ار کنـی  

 

ــم روح  ــن و نظـ ــک مـ ــرورکلـ  پـ

 

 چــون عیســی مــریم اســت و مــادر  

 

 وین طُرفه کـه هسـت سـبز و خـرم    

 

ــریم    ــت م ــم درخ ــریم و ه ــم م 9ه
 

 

ــواه   ک ــه دلخ ــود ب ــم ب ــک و ورق  ل

 

ــ   ــی و صـ ــت نبـ ــاهانگشـ 3فحۀ مـ
 

 

 نظمم کـه روان چـو سلسـبیل اسـت    

 

ــه   ــز خام ــر معج ــت ب ــل اس 4ام دلی
 

 

 سـت ا نشـانی  خضری که ز معجزش

 

ــدگانی  ــاز وی آب زنـ ــتا اعجـ  سـ

 

ــه  ــار خامـ ــرا ز خـ ــه مـ  روزی کـ

 

 ســـر زد گـــل نظـــم شـــاهنامه    

 

ــر  ــای اخضـ ــن دلگشـ ــن گلشـ  ایـ

 

 رطــــگردیــــد ز بــــوی گــــل مع 
 

ــل   ــد تسـ ــه صـ ــم بـ ــاه دلـ  یآنگـ
 

ــ   ــال لیلــ ــه جمــ ــت مَــ  یآراســ
 

 مبــه حُســن شــد مســل    آن نیــز
 

ــالم انگشــــت   نمــــای اهــــل عــ

 

ــ ــامی القصـ ــم نـ ــه آن دو نظـ  ه کـ

 

ــی    ــد گرام ــر ش ــه ده ــد ب ــر چن 5ه
 

 

ــتم   مـــــن دور ز اعتبـــــار گشـــــتم  در چشـــم زمانـــه خـــوار گشـ

 

کـه چـون لیقـه در دوات    ، به دوات و ماه به موم زرد رنـگ  ماه هالۀ. فلک دبیر به مشهور ستارۀ: دطارِعُ .1
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 .نخلی که مریم به وقت زاییدن عیسی به سایه آن پناه برد: درخت مریم .9
 .کندالقمر میبر روی کاغذ اِعجاز شققلم در دست من . قلم و کاغذ: لک و ورقکِ .3
 .ای در بهشتچشمه: سلسبیل .4
 .، از همین شاعر، اشاره داردلیلی و مجنونو  شاهنامهبه دو نظم نامی  .5
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 آن روز کـــه شـــیخ دیـــن نظـــامی

 

ــک  ــک نیـ ــرو مُلـ ــامی وان خسـ  نـ

 

 زد مُلــــک ســــخنوری قــــدمدر 

 

 در نامـــــۀ دیگـــــران قلـــــم زد 

 

ــر آرز ــود ه ــرش ب ــه در س ــی ک  وی

 

ــان میســـ   ــاه زمـ ــوداز شـ  رش بـ

 

ــوش    ــخن گ ــر س ــه ب ــای زمان  ابن

 

ــوش    ــاحب هـ ــام صـ ــد تمـ  بودنـ

 

ــر دُر ــنیدند  هـ ــزو شـ ــخن کـ  سـ

 

 الحـال بـه گـوش جـان کشـیدند     فی 

 

 بــاز کردنــد در بــا  چــو دیــده   

 

ــد    ــاز کردنـ ــل امتیـ ــار گـ 1از خـ
 

 

ــن  ــن ای ــه م ــی ک ــردم وقت ــال ک  خی

 

 ویــــن آرزوی محــــال کــــردم   

 

ــا  ــب تـ ــته شـ ــیگشـ  ر روز معنـ

 

ــور ســیاهی    ــه دعــوی ابــا ن  ش ب

 

 تاریـــک شـــبی چـــو نامـــۀ مـــن

 

ــن     ــۀ مـ ــن ز خامـ ــر ره مـ  خضـ

 

ــان   ــت بیابـ ــه ظلمـ ــته بـ  سرگشـ

 

 بـــودم پــــی رهبـــری شــــتابان   

 

 در ظلمـــت شـــب بـــه دا  بـــودم

 

ــته  ــی سرگشـ ــودم و بـ ــرا  بـ  چـ

 

 دویـدم چون خضـر بـه هـر طـرف     

 

ــمه    ــه چشـ ــاه بـ ــیدمناگـ  ای رسـ

 

ــدگانی  ــنده ز آب زنــــ  رخشــــ

 

ــرم  ــاودانی ســـ ــر جـــ  ایۀ عمـــ

 

ــش پ  ــی  بخ ــمۀ ف ــورزان چش  رن

 

 دل یافـــت خـــواص آتـــش طـــور 

 

 نــورش ســبب فـــرا  مــن شـــد   

 

ــد   ــن ش 9در ظلمــت شــب چــرا  م
 

 

ــراد ج   ــه م ــردم ب ــتک ــوییس  وج

 

ــی   ــرفتم آبرویــ ــمه گــ  زان چشــ

 

ــتم  ــات جُسـ ــر حیـ  زان آب خِضِـ

 

ــتم  ــار شُسـ  دســـت از غـــم روزگـ

 

ــت  ــان یاف ــر ج ــم ز زالل خض  کلک

 

 گـو از آن یافـت  واین جنبش و گفت 

 

 هــر چنــد کــه ســاغری نهـــانی    

 

 ر کـــــرده ز آب زنـــــدگانیپـــــ 

 

 

 .خار را از گل تمییز دادند .1
 .آسایش و فراغت خاطر: فَرا  .9



 001/گوی و چوگان  

 

 

ــردم  ــکار کـــــ  آوردم و آشـــــ

 

 در راه کســـــان نثـــــار کـــــردم 

 

ــان  ــه را چنـ ــی دادم همـ ــه دانـ  کـ

 

ــاودانی    ــات جــ ــاده حیــ  زان بــ

 

 دســـت ســـتم از کمـــین گشـــادند

 

ــونم آب دادنــد      ــه خ ــر ب ــد تی  ص

 

ــار   ــم خونب ــر ز چش ــد گه ــر چن  ه

 

ــه کـــردم ای     ثـــاردر پـــای زمانـ

 

ــام پ ــای ایــ ــت پــ ــه گشــ  رآبلــ

 

ــام    ــبک گ ــن س ــین م ــد در ره ک  ش

 

 لعلـــی کـــه مـــرا ز کـــان خـــاطر

 

ــاهر   ــار کـــرد ظـ  وصـــف لـــب یـ

 

ــود ســوزان  ــه ب ــن ک  همچــون دل م

 

ــروزان     ــری ف ــن اخگ ــر م ــد به  ش

 

 انگیخـت  صـدف دُری کـه  چشمم ز 

 

1آب رخ من بـه خـاک غـم ریخـت     
 

 

ــاد   ــه افت ــن ک ــه ز اشــک م ــر دان  ه

 

 داد نخلـــی شـــد و بـــار دل ثمـــر 

 

 امـــروز مـــرا بـــه دســـت خامـــه

 

ــی   ــت انخل ــکوفهس ــهش  اش ز نام

 

ــۀ مــالل اســت  ــه مای ــن نخــل ک  زی

 

9چیـــدن بـــرِ آرزو محـــال اســـت 
 

 

ــاهی  ــوادم از تبـ ــه سـ ــن طرفـ  زیـ

 

ــره    ــه بهـ ــد همـ ــیاهی باشـ  روسـ

 

ــادم  ا ــش گش ــه از هم ــه ک ــن نام  ی

 

ــاد دادم     ــه ب ــزان ب ــر  خ ــون ب  چ

 

ــه  ــه چــو نام ــی ک ــای ایعن ــاله  عم

 

ــاد شـــد از   ــالبـــر بـ  تبـــاهی حـ

 

ــعرم  ــت ش ــال اس ــب وب ــه موج  هم

 

ــت    ــال اس ــۀ کم ــه مای ــد ک ــر چن  ه

 

 کلکــم کــه زبــان بســته بگشــاد    

 

ــنی    ــۀ سوس ــون غنچ ــت آزاداچ 3س
 

 

ــانش  ــه چــو سوســن از زب ــی ک ــه جــانش صــد   یعن ــر ســتم رســد ب 4تی
 

 

 .اشکم آبرویم را بُرد .1
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 بر من که دلم ز غـم بـه تـاب اسـت    

 

ــت     ــذاب اس ــت ع ــه آی ــعرم هم  ش

 

 سـت هر چند که کِلـک مـن همـایی   

 

ــر   ــه ســایهب 1ســتســاییاهــل زمان
 

 

 ون کـــردام زبـــدردا کـــه ز ســـایه

 

ــر از جنــون کــرد      ــا خــاک براب  ب

 

 زان سایه کـه حـال مـن تبـاه اسـت     

 

ــیاه اســت   ــربم چــو شــب س  روز ط

 

ــونم   ــس زبـ ــه بـ ــتر خامـ  از نشـ

 

 دیـــده گشـــاد ســـیل خـــونمکـــز  

 

ــت  ــه پیداس ــروی مســطرم ک ــر اب  ه

 

 هاســـتگـــرهاز کینـــۀ مـــن بـــرو  

 

 آزار ســـت بهـــرامســـطر قفســـی 

 

 مــــر  دل مــــن درو گرفتــــار   

 

ــتۀ  ــامی از رش ــش نظ ــتا آل ک  س

 

9سـت ا آلوده به خـون نمـوده دامـی    
 

 

ــنگرف ز ــه شـ ــک اللـ ــونماشـ  گـ

 

ــونم    ــه خ ــی ب ــم خط ــه رق 3زد خام
 

 

 مـن شسـت   ککلکم که رخ از سرش

 

 سـت بسته کمـری بـه خـون مـن چ     

 

ــت    ــه هس ــم ک ــار قلم ــونریزخ  خ

 

ــز ا خــاری   ســت کــه آتشــم کنــد تی

 

ــه آ   ــد کـ ــر چنـ ــدگانیهـ  ب زنـ

 

ــدر تیرگ  ــانی یـــ ــود نهـــ 4ی بـــ
 

 

 اهیایـــن تیـــره دواتـــم از تبـــ   

 

ــیاهی   ــر در ســ ــه زهــ  دارد همــ

 

ــانم  ــه در فغــ ــذ و خامــ  از کاغــ

 

ــز  ــانم   کـ ــد نشـ ــن دهـ  دار و کفـ

 

                                                                                                                   

 
به سوسـن از هـوا شـبنم    ، (991: 1380 گرامی: ؛ به نقل ازصائب)در نیام خامُشی چون سوسنِ آزاد کن 

 .(وحشی بافقی)شده هر بر  تیغی آبداده / فتاده 
 .سایۀ قلم من بر سر اهل زمانه است .1
زند و اشک سراسر این بخش در مورد کلکِ شاعر و شعر اوست، کلکی که چون نشتر، بر دل پُرخون می .9

. کـه او : کـش . گیرنـد ای سرخ رنگ مینام درختی که از ریشۀ آن ماده، سرخ: آل. سازدخونین روان می
داند سی و دامی میقفمسطر یا در دنبال ابیات قبل، جای جای هر سطر را . در اشاره به نظم و شعر: نظام

 .تکه از دل پُرخون شاعر سرخ شده اس
 .فرمان به قتلم داد. رنگسرخ، گیاهی سرخ: شنگرف .3
 ...با آنکه چشمۀ آب حیات در ظلمات است .4



 009/گوی و چوگان  

 

 

 ســتدارینــال قلمــم کــه فتنــه   

 

 ســتدر پوســت ز بهــر فتنــه مــاری 

 

 ســت مایــلکلکــم کــه بــه ســاحری

 

ــاه   ــت دوات چــ ــل او راســ  بابــ

 

 اســــــــتقامتافتـــــــاده ز راه  

 

 در چــــاه نــــدامت و مالمــــت   

 

ــو   ــم چـ ــۀ غـ ــداندر گریـ  دردمنـ

 

ــف  ــدان یوس ــیر زن ــت اس  صــفت اس

 

ــه ــار ز لیق ــر ت ــدیه ــه بن  ســتام ک

 

ــه   ــردن خام ــدیدر گ ــتام کمن 1س
 

 

ــه از  ــان خامــ ــته زبــ  راز بربســ

 

ــه   ــواد نامــ ــازدارد ز ســ 9اش بــ
 

 

ــتم   ــروی جُسـ ــه آبـ ــه کـ  از گریـ

 

 صـــد بـــار ســـواد نامـــه شســـتم  

 

 ایــن فســانه  لــیکن چــو نرفــت  

 

 از خـــــاطر مـــــردم زمانـــــه   

 

ــت  ــه وادی مالمــ ــته بــ  سرگشــ

 

 از کـــار خـــودم بـــوَد نـــدامت    

 

ــی ــن برق ــۀ م ــه دســت خام  ســت ب

 

ــن   دودی  ــۀ مـ ــواد نامـ ــت سـ  سـ

 

ــرکش  ــرق آه سـ ــه ز بـ ــی کـ  یعنـ

 

ــش   ــاد آتــ ــن فتــ ــۀ مــ  در نامــ

 

ــعار    ــر اش ــحرم ز فک ــا س ــب ت  ش

 

 ماننــــد ســــتاره دیــــده بیــــدار 

 

 ســــرانجامهــــر روز ز دُور بــــی

 

ــام در   ــود شـ ــذم شـ ــتن کاغـ  جُسـ

 

ــوز    ــم و س ــه در غ ــه ز نام  دردا ک

 

ــدانم از روز   ــب ن ــب و ش  روز از ش

 

ــر ســر  ــه خــاک ب  پیوســته چــو نام

 

ــتمگر   ــۀ ســـ ــت زمانـــ  از دســـ

 

ــز  ــۀ تیـ ــان ز خامـ ــنگرف فشـ  شـ

 

ــونریز    ــر خ ــت تی ــه دس ــده ب  درمان

 

ــاتوانم    ــت نـ ــده دسـ ــی شـ  کلکـ

 

 نـــالی شــــده مغــــز اســــتخوانم  

 

ــت    ــراچۀ پس ــن س ــه دری ــی ک  یعن

 

ــ  ــارم از دســت اه رفت ــان ک  ســت عن

 

 

 .مو یا پشم یا ابریشم که در دوات مرکب قرار دهند: لیقه .1
شِکوه از دل کِی برآیـد تـا    .کنندیجاد مینوک قلم نی به زبان تشبیه شده که در میان آن شق یا شکافی ا .9

زبان خامه ندارد سر بیان فراق  .(صائب)چون زبان خامه شَق گردد سخن بیرون دهد / نگردد دل دو نیم 
 .(حافظ)وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق / 
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ــاتم   ــو خ ــویم چ ــر زان ــر س ــر ب  س

 

ــه ز   ــده حلق ــویی ش ــم آم ــش غ 1ت
 

 

ــهُب کــه پیداســت  از کوکــب و از شُ

 

ــت   ــالعم گرههاسـ ــتۀ طـ ــر رشـ 9بـ
 

 

 زانجــا کــه مــدار چــرخ دون اســت

 

ــت     ــون اس ــوکبم زب ــالع ک ــس ط  ب

 

ــود   ــم بـ ــۀ الـ ــه مایـ ــعر کـ  از شـ

 

 چیزی کـه بـه مـن رسـید غـم بـود       

 

ــته درهـــ   ــم شکسـ ــل قلمـ  منخـ
 

 لـــیکن ثمـــرش گرفتـــه عـــالم    

 

ــر    ــم از س ــته آب ــر گذش ــون بح  چ

 

ــر   ــدۀ تـ ــک و دیـ ــب خشـ  دارم لـ

 

ــون مــوج و حبــابم اضــطرابی     چ

 

ــابی  ــه تـــ ــم از زمانـــ  دارد دلـــ

 

ــت    ــاهوار اس ــه ش ــرم ک ــیکن گه  ل

 

ــت    ــهریار اسـ ــاج شـ ــوردِهِ تـ  زیـ

 

ــاک    ــینۀ چ ــه س ــدف ب ــاده ص  افت

 

 وز گـــوهر او جهـــان شـــرفناک   

 

ــوه  ــن ک ــ م ــفت ز غص ــگص  ه دلتن

 

 ر ســینه زنــان ز دســتِ دل ســنگبــ 

 

ــر    ــان دلبـ ــب بتـ ــو لـ ــم چـ  لعلـ

 

ــه هفـــت  ــوردر حســـن گرفتـ  کشـ

 

ــتخوانی   ــه اسـ ــا بـ ــده همـ  درمانـ

 

ــانی    ــتش جهــ ــایۀ دولــ 3در ســ
 

 

 در بنـــد فتـــاده مُشـــک اذفـــر   

 

ــ  ــمیم او معطـــ ــالم ز شـــ  4رعـــ
 

ــه  ــر همیشـ ــدان  از ابـ ــا  خنـ  بـ

 

ــه  ــدان او گریـ ــو دردمنـ ــان چـ  کنـ

 

ــ ــانوس  پ ــمع ف ــان و ش  رفی  جه

 

 ولــی اســیر و محبــوس خــود شــمع 

 

 رنــور چــو شــمع کــرده عــالم    پ

 

ــی  ــی م ــوزم و م ــم س ــدازم از غ  گ

 

 بـــا آنکـــه دریـــن ســـرای فـــانی

 

ــی   ــان مـ ــدگانی جـ ــد آب زنـ  دهـ

 

 

مـو در  مصراه دوم به پیچیـدن و جمـع شـدن رشـتۀ     . انگشتر تشبیه شده استروی  سر بر زانو به نگین .1
 .مجاورت آتش اشاره دارد

 .در کارم گره افتاده است. ستارگان درخشان( جمع شهاب: )شُهُب .9
 .مر  هما استخوانخوار است .3
 .بوی خوش: شمیم. تیزبوی، تندبوی: اذفر .4



 010/گوی و چوگان  

 

 

ــرده ــون م ــاهی چ ــد تب ــه ص  دالن ب

 

 ســـت در ســـیاهی اای زدهمـــاتم 

 

ــاه اســت  ــن تب ــار م ــه ک ــعر ک  از ش

 

 دیــوان عمــل مــرا ســیاه اســت     

 

ــاتوان    ــن نـ ــری مـ ــورعمـ  مهجـ

 

ــاده رنجـــور در گ  ــم فتـ ــۀ غـ 1وشـ
 

 

ــته و ســینه ریــش    بــودم دل خس

 

ــودم     ــویش ب ــار خ ــه ک ــده ب  درمان

 

 غــم مــونس روزگــار مــن بــود    

 

 مــن بــودم و غــم کــه یــار مــن بــود 

 

ــودم   ــار ب ــه خاکس ــوی ک ــون گ  چ

 

 قـــرار بــــودم سرگشـــته و بـــی   

 

 افـــروز شـــبهای غمـــم دل آتـــش

 

ــوز   ــاحبان دلســ ــمعم ز مصــ  شــ

 

ــراری  ــه شــب ق ــی روز ســکون ن  ن

 

 نــــه و تیــــره روزگــــاریروزی  

 

 مجنـــون صـــفت از ره ســـالمت  

 

ــت    ــه وادی مالمــ ــرده بــ  رو کــ

 

ـ    ی قـرین شـد  هر کس که به مـن دم

 

 تـــر از مـــن حـــزین شـــددیوانـــه 

 

ــگ   ــه دلتنـ ــواد نامـ ــودم ز سـ  بـ

 

ــه ســایه در جنــگ   ــه صــفت ب  دیوان

 

ــت  ــتیزه انگشـ ــم از سـ ــرده قلـ  کـ

 

 کان بود بـه شـکل خامـه در مشـت     

 

ــعار    ــر اشـ ــم ز فکـ ــده قلـ  افکنـ

 

 آورده بـــرون ز پـــای دل خـــار   

 

 از مســطر خــود گسســته پیونــد   

 

 دیوانــــه دلــــم رمیــــده از بنــــد 

 

 از نـــــال قلـــــم دلـــــم در آزار

 

 کــان بــود بــه شــکل رشــتۀ دار     

 

ــود  ــه صــورت عصــا ب  کلکــم کــه ب

 

 در دیــدۀ مــن چــو ا دهــا بــود     

 

ــار   ــرا دگربـ ــان مـ ــاه دو جهـ  شـ

 

ــار   ــر کـ ــر سـ ــف بـ ــه لطـ  آورد بـ

 

ــتم  ــتم و شکسـ ــه بسـ ــه کـ  از توبـ

 

ــتم      ــن ز دس ــت دی ــه رف ــاد ک  فری

 

 اغیـــــار نهـــــاده دام اِدبـــــار  

 

 بـــا مـــن همـــه در مقـــام آزار     

 

 گـــر بـــر ســـخنم نظـــر گمارنـــد

 

ــمارند    ــن ش ــب م ــه عی ــد ک  خواهن

 

 

 .دورافتاده: مهجور .1



 43ضمیمۀ : آینۀ میراث/ 011

 

 

 

ــه طعنــه  ام کنــد جهــدحاســد کــه ب

 

 به لـب رسـاند ایـن شـهد    خواهم که  

 

 تا بسـته لـبش بـه هـم ازیـن نـوش      

 

1الحــال شــود ز طعنــه خــاموشفــی 
 

 

ــرّ  ــه زم ــن طرف ــادر ادی ای ــت ن  س

 

ــرون ز   ــاده بـ ــاطر  کافتـ ــان خـ  کـ

 

ــی ــردم افعـــ ــفتان مـــ  آزارصـــ

 

ــار   ــم انکــ ــته راه و رســ  برداشــ

 

 خـــواهم کـــه کننـــد از کنـــاره   

 

9از دیـــــدۀ عبـــــرتش نظـــــاره 
 

 

 اسـت حاسد که به عیـب دیـده بـاز    

 

ــراز اســت   ــنش ف ــر م 3چشــم از هن
 

 

 خفــــاش ندیــــده لمعــــۀ نــــور

 

ــد   ــورجویـ ــام دیجـ ــات شـ 4ظلمـ
 

 

 ز گلشــن  نــیخگــل پیچــد و گل 

 

ــر گلخــ     ــار به ــه خ ــد هم  نخواه
 

 ار کــه کــام او ز بیــد اســت   نجــ

 

 از صـــندل و عـــود ناامیـــد اســـت 

 

ــل   ــته بلبـ ــان نگشـ ــا  کسـ  در بـ

 

ــده   ــس نچیـ ــن کـ ــلاز گلشـ  ام گـ

 

 غیــر از قلمــم کــه هســت در مشــت

 

ــت    ــرفم انگش ــه ح ــی ب ــاد کس 5ننه
 

 

ــر  ــیط در برابـــ ــای محـــ  دریـــ

 

 از چشـــمه چـــرا کـــنم لبـــی تـــر 

 

 چشـمۀ نـوش  خضری که رسـد بـه   

 

ــوش از  ــد فرامــ ــان کنــ  آب کســ

 

ــیح  آ ــه دَم مسـ ــان دادن را کـ  جـ

 

ــاد    ــد یـ ــا کنـ ــبا کجـ ــاد صـ  از بـ

 

ــعادت  ــا سـ ــایه همـ ــزای از سـ  افـ

 

ــای     ــد ج ــی کن ــر ک ــایۀ غی 6در س
 

 

 ســت در ویآن چشــمه کــه زنــدگی

 

ــجــز   ــه آن پــیخضــر نبُ  رد کــس ب

 

 

 .روبنددبا خواندن شعر پرشهد من لبش از نوش به هم آید و دهان از طعنه فحسود خواهم می .1
کند، مگر از کنـار یعنـی بـه دیـدۀ     ست که چشم افعیان مردم آزار را کور میاد کمیابی شعر من چون زمرّ .9

 .عبرت آن را بنگرند
 .جویش باز و چشم هنربینش بسته استحسود دیدۀ عیب .3
 .بسیار تاریک: دیجور. روشنایی: لمعه .4
 ...ایراد گرفتن از ...: انگشت نهادن به  .5
 برد؟افکند، کجا به سایۀ دیگران پناه میما که سایۀ سعادت بر سرها میه .6
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 دانـد همـه کـس کـه نقـش ار نــگ     

 

ــانوی  ــۀ م ــنگا از خام 1ســت در س
 

 

ــ ــت آه کآن آینـ ــان اسـ ــت جهـ  فـ

 

 در دســـت ســـکندر زمـــان اســـت 

 

 نمــا چــو خورشــیدآن جــام جهــان

 

ــر جمشــید   ــه غی ــب ب 9از کــس مطل
 

 

 فیـــروزه کـــه عـــالمی برآراســـت

 

3داند همه کس که دُر یکـی خاسـت   
 

 

ــار اســت  ــر نوبه ــه چــو اب  کلکــم ک

 

 غـرض بـه کـار اسـت     ت و بـی منبی 

 

ــت   ــت از آن اس ــر پس ــرِ اب ــا بَ  دری

 

4سـتان اسـت  کاندر کـرَمش عـوض   
 

 

ــرافراز   ــر از آن س ــد اب ــوه ش ــر ک  ب

 

ــاز    ــردش ب ــد نگی ــو ده ــوهر چ 5گ
 

 

ــه   ــه ک ــن خام ــنجزهســت اای  در گ

 

6هرگــز نشــد از طمــع گهرســنج    
 

 

 ره ندانـــــد اکســـــیر ز خـــــاک

 

ــتاند   ــد و درم ســ ــو دُر دهــ 7کــ
 

 

 منیلـــــوفر بحـــــر ز آب خـــــر
 

ــبنم   ــه شـ ــوَد بـ ــا بـ ــاج کجـ  محتـ

 

ــت    ــن و آن ــد ازی ــه رس ــر زر ک  ه

 

 هــد بــه جانــت  صــد دا  ســتم ن  

 

ــر   ــرِ قع ــب بح ــر ل ــود ب ــاب خ  نای

 

 از چشــمه چـــرا طلــب کـــنم آب   

 

ــو کصــد شــ ــا ن ــه ی ــر کهن ــه به  ر ک

 

ــک جــو   ــه ی ــیَم ب ــون کســی ن 8ممن
 

 

 ز همـــــت دون بهـــــر درمـــــی

 

ــون    ــته ممن ــس دون نگش ــر خ  از ه

 

 

 (.ار نگنقاشِ کتاب )قلم مانی : خامۀ مانوی .1
در بیان این مقصـود اسـت کـه     اندانجام داده خضر، مانی، سکندر و جمشیدذکر آنچه ، اخیر در چند بیت .9

 .اشعار کار همه کس نیستچنین گفتن 
( در هر صـدف )داند که صدف یکتاست و کنند، ولی همه کس مییش و تزیین از فیروزه استفاده میعالَمی برای آرا. 3

 .(اصطالح یکی دُردانه، به معنی تنها فرزند، از همین جا آمده است. )آیدفقط یک دانه مروارید به وجود می

 .یردگتر از ابر است که آنچه را به ابر بخشیده بازپس میدریا از آن جهت پَست .4
 .گیردبارد بازپس نمیابر از آن جهت برتر و باالتر از کوه است که آنچه را بر کوه می .5
 .الیق: ازدر .6
 .رایدسُچشمداشت مییکسان است، زیرا بی او غنی و فقیر برای .7
 .دارمنت: ممنون .8



 43ضمیمۀ : آینۀ میراث/ 013

 

 

 

 صــــفت دلــــم شکســــتهبــــادام

 

ــته    ــه بسـ ــع از زمانـ ــم طمـ  چشـ

 

 آتـــش جهـــد از چنـــار پیوســـت

 

1دســت کـو پــیش کســان چــرا بــرد  
 

 

 ت بـــادامتـــا چشـــم طمـــع نبســـ

 

ــام    ــت ز ایـ ــود نیافـ ــام دل خـ  کـ

 

ــال دارد  ــین کمـ ــه چنـ ــعرم کـ  شـ

 

 از مـــــــدح علـــــــی و آل دارد 

 

 تمــام اســت نظمـم کــه بـه نــام شـه   

 

ــن از   ــار دل م ــت ک ــام اس ــه ک  آن ب

 

ــه دلخــواه  ــافتم ب ــه ی  صــد شــکر ک

 

ــع    ــال ز طبـ ــاه حاقبـ ــرت شـ  ضـ

 

ــر  ــازنین خــ ــۀ نــ ــن قصــ  مایــ
 

ــالم    ــاه عــ ــند شــ ــاد پســ  افتــ

 

ــر  ــه هســت ف ــه ک ــن نام ــالخای  آم

 

ــون   ــال  چ ــاه اقب ــع ش ــت ز طب  یاف

 

ــردد   ــد گ ــه ارجمن ــت ک ــک نیس  ش

 

 چــون لــوح فلــک بلنــد گــردد     

 

ــ  عیــار شــاه اســتیهــر نقــد کــه ب

 

9ســان خــاک راه اســتهقــدر بــبــی 
 

 

ــت    ــدام اس ــار زر ک ــه عی ــی ک  دان

 

ــته    ــه خجس ــام ش ــت از ن ــام اس 3ن
 

 

ــاه دارد   ــان ز مـ ــه نشـ ــدم کـ  نقـ

 

4شــاه داردصــد شــکر کــه نــام     
 

 

 دولـــت شـــاه و بخـــت فیـــروزاز 

 

ــی  ــت  اقلـ ــخن مراسـ ــروزم سـ  امـ

 

 طــــاردم بــــه میــــدان  آورده ع

 

ــان  5از کلــک و دوات گــوی و چوگ
 

 

 ایـــن نامـــه کـــه از زبـــان خامـــه

 

ــه     ــبش بـ ــردم لقـ ــه»کـ  «کارنامـ
 

ــون مــاه دو هفتــه    اش در ایــامچ

 

ــام   ــه دادم اتمـ ــرض دو هفتـ  در عـ

 

 

ز ایـن روی پیوسـته آتـش از    ا. اندای چنار را به دست تشبیه کردهبر  پنجه. دانستندچنار را آتشزا می .1
 .کندجهد که دست به سوی کسان دراز میچنار می

 .هر چه در نظر شاه نیاید، قدری ندارد .9
 .دانی که اعتبار سکه به چیست؟ به اینکه نام شاه بر آن استمی .3
 .ام که چون قرص ماه استسکه .4
 .قلم و دوات به ترتیب به چوگان و گوی تشبیه شده است .5
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ــرآمد    ــد س ــه ش ــر ک ــد گه ــن عق  ای

 

1عـــددش هــزار و پانصـــد باشــد   
 

 

ــ  ســبب نیســتیانکــار مکــن کــه ب

 

 چنین عجـب نیسـت   اقبال شه این ز 

 

 پایــهاز لطــف چــو شــاهِ عــرش   

 

ــایه   افکنــــد بــــرین ســــواد ســ

 

ــاریخ  ــانی تــ ــن معــ ــام ایــ  تمــ

 

ــدی »  ــلّ اب ــدانی  «ظ ــر ب ــت گ 9س
 

 

 بــه معنــی افراخــت کلکـم کــه عَلَــم 

 

 ایــن صــورت دلگشــا کــه پرداخــت 

 

ــرد از ح ــان کـ ــه جهـ ــم شهنشـ  کـ

 

 چنـان کـرد   زانگونه که خواسـت آن  

 

 هر صورت دلگشا که شـه خواسـت  

 

 برآراســــت آیینــــۀ طبــــع مــــن 

 

ــدلت  ــاه معـ ــد شـ ــیشاز مقصـ  کـ

 

 ام کـــم و بـــیشه نکـــردهیـــک ذر 

 

 حکایـت آهنـگ  کردم چو بـه ایـن   

 

ــگ     ــتم تن ــود فرص ــه ب ــون قافی  چ

 

 ق خامـــۀ مــــن از گرمـــی بــــر 

 

ــن   ــۀ مــ ــت نامــ  اصــــالح نیافــ

 

 فایــن نکتــه کســی کــه دانــدش ال 
 

ــاف     ــم انص ــه ز راه و رس ــه ک  آن ب

 

ــه  ــه دو نام ــد ب ــیش بین ــزین ب  ام ک

 

ــته  ــویش آراســ ــۀ خــ  ام ز خامــ

 

 سـت رایـی  ه هـرزه چـ این  «قاسمی»ای

 

 سـت این جای نه جـای خودسـتایی   

 

ــار   ــول و انک ــخن از قب ــی س ــا ک  ت

 

 دســتی بــه دعــای خیــر بـــردار     

 

 در دســت تــو چیســت جــز دعــایی

 

 شــاید ز دعــا رســی بــه جــایی     

 

ــن  نامــه بــه نــام شــاه نــامی     ای

 

ــی   ــد گرام ــام و ش  چــون گشــت تم

 

ــادت  ــود زیـ ــرفش بـ ــا رب شـ  یـ

 

 ســـعادتخـــتم آخـــر کـــار بـــر  

 

 

 .منظوم، شعر دُرابند مروارید، گردن: قد گهرع .1
سـرودن  ظلّ ابدی مـاده تـاریخ   . به سایۀ شاه یا ظل اهلل در بیت قبل اشاره دارد ،سایۀ جاودان: ظلّ ابدی .9

 .باشدمی 077است که به حساب ابجد برابر با منظومه این 
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