اشعار
1
مردمى از نهاد كس مطلب...
خاقانى

روى دركش ز دهرِ دشمن روى
پشت آور به چرخِ كافر خوى
مردمى از نهادِ كس مطلب
خُرّمى از مزاجِ وقت مجوى
با بالها بساز و تن در ده
كز سالمت نه رنگ ماند و نه بوى
دودِ وحشت گرفته چهره عمر
آبِ ديده بريز و چشم بشوى
اهل خواهى ،ز اهلِ عصر ببُر
اُنس خواهى ،ميان اِنس مپوى
چند از اين يوسفانِ گرگ صفت
چند از اين دوستانِ دشمن روى
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2
قطع نسل اهل كرم
جمالالدين عبدالرزاق اصفهانى

دوستى در سفر كتابى داشت
پيش من صفحهاى از آن مىخواند
كه فالن شخص در فالن تاريخ
بيكى بيت ،بدرهها بفشاند
وان دگر پادشه بيك نكته
فاضلى را فرازِ تخت نشاند
گفتم اى خواجه ترّهاتست اين
اين سخن بر زبان نبايد راند
مگر آن قومِ عاديان بودند
كه خود از نسلشان يكى بنماند؟
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3
سه شعر خوب به انتخاب علّامه قزوينى
سوزنى و ناصرخسرو

اشعار خوب
قصيده سلطانالشعراء سوزنى سمرقندى عليهالرحمة
چنانكه معلوم است سووزنى در آخور عمور از هجويواه و هزليواه توبوه
نصوح نمود و حج گزارد و در توحيد و نصواي و زهوديّاه و معوارق ،قصوايد
غراء بسيار نفيس محكم متين سروده است .يكى از آنها قصيده ذيل است كوه در
كتاب مونساالحرار فى دقوايق االشوعار تويليم محمودبن بودر جواجرمى شواعر
معروق مذكور است و ما آن را از روى نسخه عكسى از كتاب مزبور كوه تواريخ
كتابت آن سنه  741است و ظاهراً به خط خود مؤلم است ذيالً نقل مىكنيم:

()1

محمد قزوينى

تا كى ز گردشِ فلكِ آبگينه رنگ
در آبگينهخانه طاعت زنيم سنگ
بر آبگينه سنگ زدن فعل ما و ما
علّت نهاده بر فلكِ آبگينه رنگ
رنگيم( )2و با پلنگِ اجل كارزارِ ماست
آخر چه كارزار كند با پلنگ ،رنگ
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كبرِ پلنگ در سر ما و خبر نه زانك
كز كبر ،پايمال شود پيكرِ پلنگ
يكباره شوخديده و بىشرم گشتهايم
خود نامكرده خود را قلّاش و شوخ و شنگ
پرهيز نيست در دل ما جايگير جز
جايى كه نارسان چو شغاليم برو ننگ

()3

اصرار كرده بر گنه خود به سرّ و جَهر
نه شرم از صغيره و نه از كبيره ننگ
در پله ترازوى اعمالِ عمرِ ماست
طاعاه دانه دانه و عصيان به تنگ تنگ

()4

با آنكه جنگ بايد ،پذيرفتهايم صل
با آنكه صل بايد ،آشفتهايم جنگ
پيرانِ جنگپشت و جوانانِ چنگزلم
در چنگ ،جامِ باده و در گوش ،بانگِ چنگ
چنگِ اجل گرفته گريبانِ عمرِ ما
ما خوش گرفته دامنِ آز و امل به چنگ
آيينه خداىشناسى دل است و به
آيينه خداىشناسى زدوده زنگ
ما باده چو زنگ( )5بر آيينه ريخته
و آيينه زنگ يافته از باده چو زنگ
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ما از شمارِ آدميانيم سنگدل
از معصيت توانگر و از طاعتيم ونگ

()6

آونگ( )7دوزخيم به زنجيرِ معصيت
دوزخ نهنگ و ما به گنه ،لقمه نهنگ
ما را به هوش و هنگ( )8ز دوزخ نجاه نى
وز سهمِ آن نهنگ نه هوشستمان نه هنگ
دنيا قمارخانه ديو است و اندرو
ما منگياگران( )9و اجل نقش بين منگ
در كام ما حالوه شهدِ شهاده( )10است
در مهد بستهاند بدين بوى باد رنگ
در عمرِ خويش در تو نياوردهايم شك
اى بىشريك ،شهدِ شهامت مكن شرنگ
در ملك تو بسنده نكردند بندگى
نمرود پشه خورده و فرعون ييس لنگ

()11

با بندگانت كوس خدايى همى زدند
آگاه نى كه كوس خدايى است يا تبنگ

()12

نمرود بر گذشت به پرواز كركسان
ز آنجا كه بيش از آن نپرد كركس و كلنگ
وان تير چرخ( )13خويش برانداخت بر هوا
با كركسان( )14چرخ پرِ كركس و خدنگ
پيكان آن خدنگ به خون زهر داده بود

()15
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شد شاد و رسته شد ز غريو و غم و غرنگ
فرعون شوم خس كش بازار عربده
عالن بر بنفشه و شبوى و باد رنگ

()16

بُد ميرِ رودِ نيل و چو در نيل غرق شد
خاشاكوار بر سرِ آب آمد آن خشنگ

()17

با اين دو گنده مغز بود حشر آنكسى
كز دست ديو خورده بود كوكنار و بنگ
اى سوزنى بر اسبِ فصاحت سوار شو
بستان ز دستِ ديوِ فريبنده پالهنگ
بيتالمقدس است دلِ تو به نورِ دين
هان تا نه خوكخانه كند كافرِ فرنگ
ايمن مباش تا دم آخر ز مكر ديو
تا ديو دين تو نستاند شباهلنگ

()18

هفتاد ساله گشتى توحيد و زهد گوى
كم خاى ژاژ و بيش مدو چون خران عنك

()19

بى ياد حق مباش كه بى ياد كردگار
نزديك اهل عقل چه مردم چه استرنك

()20

در راه دين حديث درشت و درست گو
مفروش دين به چربك و سالوس و ريو و رنگ
در يك منتخب از ديوان سوزنى كه به دوست فاضل ما آقاى پرتو بيضوايى
متعلق است اين قصيده هفت بيت زيادتر دارد و از اينجا معلوم مىشود كه مؤلّم
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مونساالحرار از آن قصيده انتخابى كرده و اين هفت بيت را طرح نموده است .ما
براى آنكه تمام ابياه قصيده در دسترس خوانندگان يادگار باشد ابياه مزبوور را
با تعيين محل آنها در اينجا مىآوريم.
1و مابين ابياه  8و  9اين بيت آمده:
ميدان فراخ يافتهايم و دليروار
بر مركب هوى و هوس بسته تنگتنگ

()21

2و مابين ابياه  14و  15اين دو بيت مذكور است:
رومى رخان ما را از فسق و از فجور
زنگى گرفت و باز به رومى سپرد زنگ
اى كردگار دوزخ تفسيده( )22ترا
از آدمى شنگ( )23برد هيزم زرنگ

()24

3و مابين ابياه  20و  21اين سه بيت آمد:
ايمان كليد جنت و در وى مدنگ نى
دندانه نياز و گشاينده مدنگ

()25

حناى و رنگ ماست به دوزخ ز عدل تو
وز فضل و رحمت تو به خلد برين درنگ
درياى فضل و رحمت تو موج مىزند
نبود در او سفينه اميدمان به گنگ

()26

4و مابين دو بيت  32و  33اين بيت مذكور است:
پر آذرنگ( )27باشد هر لنگ از عصا
فرعون لنگ را ز عصا آمد آذرنگ
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قصيده ديگر
از سلطانالشعراء سوزنى سمرقندى عليهالرحمة

()28

چو شست( )29گشت كمان قامت چو تير( )30مرا
چو شست( )31راست بر آمد بهار و تير( )32مرا
چو تير( )33كان ز كمان از گشادِ شست( )34جهد
پريد عمر و كمان گشت پشتِ تير( )35مرا
چو تير( )36محترقم ز آفتاب پاييزى
فتاد كار چو به آفتاب و تير مرا
چنان به نور دو چشمم رسيد نقصانى
كه جز سها ننمايد مهِ منير مرا
چراى چشم مرا الله و زرير( )37يكى است
چرا كه عارض چون الله شد زرير مرا
به فحش و هزل ،جوانى به پيرى آوردم
كه هيچ شرم نبود از جوان و پير مرا
يكى به دو نه برآمد شمارِ طاعت من
برآمد از گنهان مبلغِ خطير مرا
به فسق و عصيان اندر تمِ سعير شدم
كه دم نشد ز ندامت چو زمهرير مرا
دم از ندامت اگر همچو زمهرير كنم
به زمهرير خالص آيد از سعير مرا
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بسى گناه صغير و كبير كردم كسب
كه نز كبير خطر بود و نز صغير مرا
بهر صغيره عذابى كبيره( )38را اهلم
اگر نه عفو كند خالقِ كبير مرا
ز پادشه( )39دو دبيرند شرّ و خيرنويس
كه يك نفس نبود زان و زين گزير مرا
دبيرِ خير ز من فارغ و نبشته شده
هزار نامه شر از دگر دبير مرا
نيامد از من خيرى و در دلم همه آن
كه حق پذيرد بى خير خير خير مرا
به يك نَدَم بپذيرد اگر بود يكدم
زبان و سينه حقگوى و حقپذير مرا
بهر گناه ،مشاراليهِ خلق شدم
از آنكه وسوسه ديو بُد مشير مرا
چو مصر جامعم از هر بدى و مىترسم
از آنكه سوى جهنم بود مسير مرا
به باب فسق و خطا و فساد و جرم و زلل
بيافريد خداوند بىنظير مرا
ورا از آنكه نگويم نظير و نشناسم
ز جور اين تن جاير بود مجير مرا
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ز دستِ شيطان در دامگاهِ معصيتم
جز او كه باشد از اين دام دستگير مرا
ز رفتنِ درِ سلطان به كسب كردن زر
نگاه دارد و سلطان بى وزير مرا
چنانكه دايه دهد انگبين و شير به طفل
دهد ز كوثرِ فضل انگبين و شير مرا
در آفرينش خود چون نگه كنم گويم
سرشته شد ز بدى مايه خمير مرا
تنور عفوه تو گرم آمد اى خداى ،درو
به دستِ توبه شود بسته يك فطير مرا
گمان من به تو هست آنكه عاقبت نكنى
نه از قليل سؤال و نه از كثير مرا
فقير و قطمير از من گناه اگر ديدى
مكن سؤال ز قمطير و از فقير مرا
اگر بظاهر در ظلمتم ز ظلم و زَلَل
ز نور دين تو شعله است در ضمير مرا
من ار بميرم ،شمعِ ضميرِ من نمرد
كه چشمِ دين بود از نورِ او قرير مرا
پيازِ نيكى من هيچگونه بُن نگرفت
بدين سزد كه بكوبند سر چو سير مرا
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به وقت مرگ چو با ديو كارزار كنم
تو باش تا نبرد ديو دين نصير مرا
دم از نَدَم چو بر آرم ز قعر سينه به لب
مران به سوى لبِ دوزخِ قعير( )40مرا
به من فرست به تسليمِ قبضِ جان ملكى
كه از سالمتِ ايمان بود مشير مرا
به زير خاك ملقن تو باش وقت سؤال
كه تا صواب رود پاسخِ نكير مرا
رسول گفت اميرِ سخن بود شاعر
بدين قصيده توان خواندن امير مرا
تو دار تيغِ زبان مرا چنان جارى
كه گاه نظم نداند كس از جرير مرا
چو سوزنى لقب آمد ز حرّ نار سقر
برون جهان چو سرِ سوزن از حرير مرا
ز من بجدّ به شبير و شبر درود رسان
به حشر با شبر انگيز و با شبير مرا
يك قطعه از ناصرخسرو
قطعه ذيل را در مونساالحرار محمدبن بدر جاجرمى نسبت به ناصرخسرو
داده ولى در ديوان شاعر مزبور چاپ طهران سنه  1306شمسى به تصحي آقواى
مجتبى مينوى موجود نيست.
محمد قزوينى
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در عميقِ بحر خفتن بر سرِ ناب نهنگ
خاك را دادن شتاب و آب را دادن درنگ
ز آتشِ سوزان به تنبل( )41سنبل و گل ساختن
ز آهن و پوالد بگشودن به بحر آب چو زنگ
خاكِ ننگ از ناسپاسى ريختن بر فرقِ نام
آبروىِ نامِ نيكو ريختن بر فرقِ ننگ
با سگانِ انجمن در استخوان بودن به صل
با سرانِ اهرمن بر آسمان رفتن به جنگ
شير دوشيدن ز شيرِ شرزه اندر بيشهها
پشتههاى سنگ بستن در بيابان بر پلنگ
زال گردون را به گيسوها كشيدن زين مغاك
دزدِ گيتى را به گردن بر نهادن پالهنگ
نااميد از جان شيرين بودن و انداختن
بر قضا تيغِ غريو و بر قدر سنگِ غرنگ

()43

ديده بر زوبينِ گيل( )44و رم ِ اعرابى زدن
وز كمانِ ترك خوردن بر جگر تير خدنگ
پيشِ قرصِ آفتاب اندر تموزِ باديه
بر شكم بسته ز درويشى فطير از خاره سنگ
نقره و زر را به ناخن ،جو جو آوردن بههم
پا به راهِ كهكشان بر هم نهادن تنگ تنگ

()42
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خوشتر آيد بر من اين اسباب و آسانتر بود
زانكه تر گشتن( )45به هنگام سؤال از آذرنگ

()46

بى زبان بادم چو ماهى گر به دندان طمع
نظم و نثر خويش را لب برگشايم چون نهنگ
يادداشتها:
 )1در مجمعالفصحاء ،جلد اول ص  250فقط يازده بيت ازين قصيده مندرج است.
 )2رنگ به راء مهمله مفتوحه و نون ساكنه و كاق فارسى سى و يك معنى دارد .دوازدهم بز كووهى را
نامند ازرقى گفته:
ز بس كه رنگ به كهسار برگِ الله چرد
چو رنگِ الله كند رنگِ شير از پستان

(فرهنگ جهانگيرى)

 )3وننگ به فت واو و نون و سكون نون دوم و در آخر كاق فارسى ريسمانى را گوينود كوه سور او را
ازدو جانب ببندند و خوشههاى انگور را بر آن بياويزند و آن را آونگ نيز خوانند سوزنى گويد:
احسان تو بسان وننگ سبيلى است
دُرّ خوشاب خوشه انگور در وننگ
سبيل به معنى وقم و آب و شربتى و مانند آن كه در راه خدا وقم و صرق كنند (غياثاللغاه)
 )4تنگ به تاء قرشت مفتوح و نوون سواكنه و در آخور كواق فارسوى بوه معنوى يوك لنگوه بوار باشود
انورىگويد:
منصب مطلب كه هر كجا هست
هر خروارى همين دو تنگ است

(جهانگيرى)

 )5زنگ به زاء معجمه روشنايى ماه است و نيز گويند آبى و شرابى چون زنگ ،دقيقى گويد (در شماره
قبل نيز اين شاهد گذشت)
دقيقى چار خصلت برگزيدست
بگيتى از همه خوبى و زشتى
لب بيجاده رنگ و ناله چنگ
مىچون زنگ و كيش زردشتى

(فرهنگ اسدى)
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 )6ونگ به واو مفتوح و نون ساكن و در آخر كاق فارسى به معنى درويش و مفلس بود سوزنى گويد:
زين شعر شاعران را گردد يقين كه من
از هزل و جدّ توانگرم از زر و سيم ونگ
هم او گويد:
منتپذير باشى منت نهنده نى
كز تو غنى شوند به روزى هزار ونگ

(جهانگيرى)

 )7آونگ به الم ممودوده و واو مفتوحوه و سوكون نوون و در آخور كواق فارسوى بوه معنوى آويختوه
استحكيم زجاجى راست:
نگونش در آن چاه آونگ كرد
هنوز اندر آن جاست آونگ مرد
و نيز به معنى ريسمانى است كه بور آن جاموه و خوشوههواى انگوور و جوز آن بياويزنود و بوه ايون
معنىمرادق وننگ است كه گذشت.
 )8هنگ به فت هاء و سكون نون به معنى زيركى و هوشيارى است( .جهانگيرى)
 )9منگ به فت ميم و سكون نون و در آخور كواق فارسوى بوه معنوى قموار باشود و منگيواگر قماربواز
راخوانند ،سوزنى گويد (همين بيت را به اشتهاد آورده – جهانگيرى).
 )10يعنى كلمه شهاده به الالهاالاللَّه و مقصود ايمان به توحيد بارى تعالى است.
 )11چنين است بعينه در اصل يعنى (يس) بدون نقطه حرق اول و سپس باء مثناة تحتانيه و سينمهمله،
و )لنگ( بالم و نون و كاق فارسى ،شايد مقصود (پيس لنگ) بوده است به معنى ابرص اعرج(؟) و
پيس كنايه از مردم خسيس و رذل هم هست( .برهان قاطع)
 )12تبنگ به فت تاء مثناة فوقانيه و فت باء موحده و سكون نون و در آخر كاق فارسى بر وزن پلنوگ
طبقى باشد پهن و بزرگ از چوب ساخته كوه بقواالن و نانوايوان و حلواييوان اجنواس در آن كننود،
ابنيمين گويد:
براى بزم غالمان او ز هاله و ماه
نهاده كاسه شربت قضا ميان تبنگ
سوزنى گويد:
در جد قرينشانم ليكن به گاهِ هزل
من كوسِ خسروانم ايشان دق و تبنگ
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اشعار
هم او گويد:
با بندگانت كوسِ خدائى ...الى آخر بيت متن (جهانگيرى و برهان قاطع).
 )13چرخ به معنى كمان است يعنى قوس كه از آن تير اندازند يا نوعى از كمان است.

 )14كركس به عالوه معنى حقيقى آ ه نوعى از مرغ مردارخوار است كه به عربوى نسور گوينود ،مجوازاً
بهمعنى تير هم كه به عربى سهم خوانند استعمال مىشود .به مناسوبت آنكوه در دو طورق تيور پور
كركس ياعقاب نصب مىكردهاند تا سبكتر شده مسافت زيادترى طى كند ،و به اين معنى مجوازى
كه اينجا مراداست كركسان تركش يا كرگسان چرخ نيز مىگفتهاند (فرهنگها).
 )15خدنگ قسمتى دز درخت گز سخت هموار كه از آن تيور و نيوزه و جنواغ زيون سوازند (فرهنوگ
رشيدى وبرهان قاطع).
 )16چنين است بعينه در نسخه اصل (؟) و نسخه ديگرى از اين قصيده در محول دسوترس موا نبوود و
بهاحتمال قوى عالن تصحيم غلتان است يعنى غلطان.
 )17خشنگ به خاء و شين معجمتين مفتوحين و نون ساكنه و در آخر كاق فارسى به معنى مردم كچل
و سر كچل است (فرهنگ رشيدى) كه عين همين بيت سوزنى را به استشهاد آورده است و برهوان
قاطع درنسخه اصلى مونساالحرار نيز عيناً به همين امالى رشيدى و برهان مسطور اسوت ولوى در
فرهنگ جهانگيرى اين كلمه را جسنگ به جيم و سين مهمله عنوان كرده است و ظواهراً بول قطعواً
اشتباه است يكى به قرينه ضبط آن به قلم در نسخه قديمى موونساالحورار و ديگور آنكوه چنانكوه
رشيدى گويد لفظ خاشاك در بيت سوزنى اقتضاى خشنگ به خاء معجمه و شين معجمه مىكند.
 )18چنين مكتوب است اين كلمه شباهلنگ در نسخه اصل مونساالحرار ،و اين كلمه به ايون صووره
دركتب لغت متداوله يافت نشد ولى (شبالنگ) به همان ضبط بعينه لكن بدون هاء بعود از الوم در
عمومفرهنگها مانند جهانگيرى و رشيدى و برهان و انجمنآراى ناصرى موذكور اسوت بوه معنوى
نخچير و شكار ،وبدون هيچ شك شباهلنگ در بيت سوزنى صورتى ديگر از همين كلمه است و به
همين معنى يعنىشكار و نخچير نيز در اينجا مراد است يعنى تا دم آخر از مكر ديو ايمن مباش كوه
دين تو را از دست توشكار كند.
 )19عنگ به عين مهمله و غنگ به غين معجمه مفتوحه و نون ساكنه و در آخر كاق فارسوى بوه معنوى
خرنر باشد ،مولوى گويد:
خاموش همچون مريمى تا دم زند عيسى دمى
كت گفت كاندر مشغله يار خران غنگ شو
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سوزنى گويد:
گويد كه شعر گويم خايد يكى چنانك
خايند علك ماده خران و خران غنگ
جهانگرى و رشيدى و برهان در باب غين معجمه ،ولى ايون كلموه در برهوان در بواب عوين مهملوه
نيزعنوان كرده و در نسخه اصل مونساالحرار نيز با عين مهمله مكتوب است و چنانكه معلوم است
دربعضى كلماه فارسى عين مهمله موجود بوده است مانند عكه و عو و ساير كلماتى نظير اينها كه
درفرهنگها مضبوط است.
 )20استرنگ به فت الم و سكون سين مهمله و فت تاء قرشت و راء مهمله و سكون نوون و در آخور
كاقفارسى و به عربى يبروحالصنم خوانند و آن گياهى بوده كه ريشه آن تا درجوهاى بوه شوكل و
صوره مردمماند و آن را مردمگياه نيز نامند و در قديم افسانهها در باب اين گياه منتشر بوده اسوت
و در اعمال سحرىآن را به كار مىبردهاند (به فرانسه .) Mandragore
 )21تنگ اول به معنى محكم و استوار است و تنگ دوم به معنى نوار و دوالوى اسوت كوه زيون را بور
پشتاسبان و بار را بر پشت ستوران بدان محكم كنند.
 )22تفسيده گرم شده را گويند.
 )23شنگ در اينجا به معنى دزد و زاهزن است .سوزنى گويد:
اى خسرو سياده بر ملكت شرق
ملك تو بىمخافتِ تارج دزد و شنك
 )24زرنگ درختى است كوهى كه بار نياورد و هيزم سازند و اگور آتوش آن در خواك بپوشوند ده روز
بماندبلكه بيشتر .منجيك گويد:
چنان بگريم گر دوست بار من ندهد
كه خاره خون شود اندر شخ و ژرنگ ژگال
فرهنگ اسدى ،ص 262
 )25مدنگ با اول و ثانى مفتوح به نون زده و گاق عجموى كليود چووبى باشود كوه كليوددان را بودان
گشايند.سلمان ساوجى گفته:
نيزه شاه بهر جا كه رسد بگشايد
سر آن نيزه مگر بر در فت است مدنگ

(فرهنگ جهانگيرى)

 )26گنگ نام رودخانه بزرگ هندوستان است كه سراسر قسمت شمالى آن را مىپيمايد .فرخى گويد:
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اشعار
غزو است مرا پيشه و همواره چنين باد
تا من بوم از بدعت و از كفر جهان شوى
تا كافر باشد نكنم قصد مسلمان
تا گنگ بود نگذرم از وادى آموى

 )27آذرنگ هم به معنى نور و فروغ است هوم بوه معنوى دموار و هوالك و رنوج و محنوت ،در معنوى
اوّل.مغزى گويد:
به آهن نگه كن كه ببريد سنگ
نرست آهن از سنگ بى آذرنگ
و در معنى دوم مصراع دوم بيت ابوشكور بلخى گويد:
مهرگان بر تو همايون باد از گشت سپهر
جاه تو بىعيب باد و عمر تو بى آذرنگ
سنايى:
از چشم بد اى مرا چو ديده
يك روز مباد آذرنگت
 )28اين قصيده نيز مانند قصيده شماره قبل از روى نسخه عكسوى موونساالحورار فوى دقوايقاالشوعار
تيليممحمد بن بدر جاجرمى شاعر كه در سنه  741تيليم شده و ظاهراً به خط مؤلم اسوت نقول
شده وتوضيحاه لغوى آن نيز به توسط راقم اين سطور محمد قزوينى افزوده آمده.
 )29يكى از معانى »شست« حلقه رسن و كمند و زلم و امثال آنست ،سيد ذوالفقار شيروانى گويد:
دلبرى آمد دالور زلم پنجه شست او
قصد دلها را گرفت اندر شب تارى كمين
جهانگيرى ،يعنى قامت چون تير من مانند حلقههاى رسن يا كمند كمان شد يعنى منحنى گشت.
 )30يعنىراست و مستقيم مانند تير.
 )31يعنى چون سال من به شصت رسيد و شصت بهار و پاييز بر من گذشت.
 )32تير هم به معنى ماه اول تابستان از سالهاى شمسى است و اتساعاً بوه معنوى خوود تابسوتان و هوم
بهمعنى فصل پاييز است در مقابل بهار و اين معنى اخير در اينجا مناسبتور موىنمايود ،هوم گويود
يعنىسوزنى:
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سال عالم عنم و لطم و مهر و كينت مايه كرد
تا زمستان و بهار آورد تابستان و تير

 )33به معنى معروق اين كلمه است كه به عربى سهم باشد در مقابل كمان.
 )34شست به معنى انگشت نر باشد كه به عربى ابهام گويند وزهرگيور را نيوز گوينود و آن انگشوترييى
باشداز شاخ و استخوان و غيره كه در انگشت ابهام كنند و در وقت گشاد دادن تيور از كموان بودان
توسل جويندسعدى گويد:
دلى از دست بيرون رفته سعدى
نيايد باز تير رفته از شصت

(جهانگيرى)

 )35يعنى راست و مستقيم مانند تير.
 )36تير اينجا و نيز در آخر همين بيت به معنى ستاره عطارد است و محترق از اصطالحاه نجوم است
و احتراق عباره است از مقارنه آفتاب با يكى از خمسه متحيره يعنوى عطوارد و زهوره و موريخ و
مشترى وزحل ،و مقارنه يا قران عباره است از اجتماع دو كوكب از كواكب سياره در يك جزو از
فلكالبروج.
 )37زرير به زاء معجمه در اوّل بر وزن حرير گيواهى باشود زرد كوه جاموه را بودان رنوگ كننود و بوه
فارسىاسپرك گويند و صباغان از او چيزها زرد كنند.
 )38كذا فىاالصل.
 )39يعنى خداوند تبارك و تعالى  -اطوالق «پادشواه» و «ملوك» بوه كسور الم بور خداونود عوز و جول
سابقمعمول بوده است ،همين سوزنى گويد:
آنست پادشاه كه بتواند آفريد
هفت آسمان و هفت زمين را به روز شش
در مقدمه راحةالصدور راوندى در تاريخ سلجوقيه گويد (ص « :)2و صد هزار چندين ثنوا و آفورين
آنپادشاهى را كه اطناب سراپرده كبرياتش را تندباد عزل نگسلد باق العزل الخ» و در همان صفحه
گويد:
ملكى كز نمى جهان آرد
وز دمى صد هزار جان آرد
و سعدى گويد در مقدمه بوستان:
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اشعار
محيط است علمِ ملك بر بسيط
قياس تو بر وى نگردد محيط
و همو در ستايش پيغمبر صلىاللَّه عليه و آله و سلم گويد:
درودِ ملك بر روان تو باد
بر اصحاب و بر پيروان تو باد
 )40يعنى عميق و دور تك.
 )41تنبل )به ضم تاء( حيلت و مكر و جادويى بود ،كسايى گويد:
اى آنكه جز از شعر غزل هيچ نخوانى
هرگز نكنى سير دل از تنبل و ترفتد
كمال اسمعيل گويد:
در كنج خانه پشت به ديوار دادنش
نز خشك زاهديست كه از زرق و تنبل است
 )42زنگ به زاء معجمه روشنايى ماه است و نيز گويند آبى و شرابى چون زنگه ،دقيقى گويد:
دقيقى چار خصلت برگزيدست
به گيتى از همه خوبى و زشتى
لب بيجاده رنگ و ناله چنگ
مى چون زنگ و كيش زردهشتى
فرهنگ اسدى
در نسخه اصل مونساالحرار نقطه راء گذارده نشده.
 )43غرنگ بانگ نرم و شكسته بود در گلو از گريه.

 )44گيل با گاق فارسى مكسوره به معنوى گيالنوى اسوت يعنوى كسوى كوه از اهوالى گويالن باشود ،و
زوبينحربه معروفى بوده است مانند نيزه كوتاه كه آن را به جانب اعدامى انداختهاند و سنان آن زره
رامىشكافته است و زوبين حربه مخصوص اهالى ديلم و گيالن بوده است ،مسوعود سوعد سولمان
گويد:
هوا سياهتر از موى زنگيان و شهاب
چو باد يافته از دستِ ديلمان زوبين
و معزى گويد:
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گر راى كند به آمل و سارى
ور روى نهد به يكابل و غزنين
از بيم بدست هندو و دليم
بى بيم شود كتاره و زوبين

و مقدسى در احسنالتقاسيم در وصم ديلم گويد:
«و لهم مجالس فىالسلك واال سواق هرتفعه بجنعون بها بايديهم الزوبيناه».
 )45تر شدن مجازاً به معنى خجالت كشيدن و منفعل و شرمگين شدن اسوت (بهنوار عجوم بوا شوواهد
متعدّده) .و گويا اصل در اين معنى كنايه از عرق كردن از خجالت و انفعال بوده است.
 )46آذرنگ به الم ممدوده و بعد از آن ذال معجمه فارسى كوه بعودها تلفوظ آن ماننود عمووم ذالهواى
معجمه فارسى تغيير كرده و به دال مهمله تلفظ مىشود به معنى رنج و محنت و غم اسوت .سونايى
گويد:
از چشم بد اى مرا چو ديده
يك روز مباد آذرنگت
و مغزى گويد:
مهرگان بر تو مبارك باد از گشت سپهر
چاه تو بىعيب باد و عمر تو بى آذرنگ
و مقصود در شعر متن رنج و محنت صعب از ذلّ سؤال است.

