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 مورد سِگ دروازهء شاه  در یسخن

 
 رییبانظرداشِت اکماِل معا که شاعران را، داشته اند ،  یی توانا   یلسان پارس ی ا یدر جغراف ابلهان 

القاب،   آنان، با  ی چاپلوس و   یمال هیوخا   ی ونوکر  یو چاکر  ی شیاند   دهیـ پوس  ی خرافات ِطیشرا  و

 .}مفت خر{ بسازند خی وش  یموالنا/ابوالمعان /ب یلسان الغ/م یاستاد/حک 

  اگوهی باشند و  ی اچتلی باشند   اسگی}توانمند{ آن بوده اند که: بنده باشند زیشاعران ن نی ا خود  

  .بسازند  باشند وخودرا دبل مفت خر  ناکیبو 

 :کند  ی انتخاب م زرایخود وممدوح ، سه چ   ت«ی»موقع ن یکلک  شاعراز

 .گوه  ا یخوک   ای .سگ باشد بهتراست  ک ی 

 .را  یمفهوم شعر  ی وچ  ند یگونه واژه هارا برگز ی .چدو

 .د یآ یبچنگ م سه یمقدار پ ی . چسه

. 

>اشرِف مخلوقات: آدم< وجود   تِ یمعنو  یاوج ها  یجلوه ها  یجادگری]فرازمند![ درا  ی شاعر

  ی شاعرانه ، نعره روحان الت ییتخ  کران یب  ی افق ها  یبسو  ی است.و یلقان یب  ن یرالد یدارد.نامش مج 

 .کشد که سگ است  یم

 ومن : سِگ دِرتو  یی رخدایتوش  شها

 ، حقا   وسفم یترازگرِگ    گناهیب  که

 ی لقانیب  ن یرالد یمج

از قرن ششم   ی گوی ( شاعر پارسیهجر ۵۸۶)درگذشتهٔ    یلقانیب  ن ی رالد ی} استادافخم{ مج ن یا

 .است  یاب یفار ن یرالد یوشاگردظه ی هجر

. 

 : توان کرد  ی آغازم ن یچن  ی لقانیب  ن یرالد یاستاد! مج  ی ادب اِرشاعرانهء ی بس  یقتل ها  ازجملهء

    کاینهٔ روى ظفر خنجر اوست  خسروى 
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 سلطنت از تیغ ظفر پیکر اوست  رونق 

    بى در که فلک کنیت و گردون لقبست  بام 

 (۱) شیفتهٔ خدمت بام و در اوست  عاشق 

    ه سبب از این کژ ننهند فتنه کله از چ  پس

 کله کش سر انصاف بود در سر اوست  کان

. 

سازد، و  موسى کلیم از عصا ثعبان )اژدها( کرد، این پادشاه کریم در آتش حمله اژدرها مى  اگر»

اگر ابراهیم خلیل از آتش ریحان کرد، این سلطان رحیم از آتش غضب شکوفهٔ رحمت و نرگس  

ساخت این شهریار کامکار به وقت رحمت  رویاند، و اگر نوح از بهر طوفان کشتى  عفو مى

 «.هیبت طوفان قت کشتیست و بو

  ی فرهنگ ،پاش م نی را برسرزم یزبان واالگهرَدر یُدرها  ی لقانی ب  ن یرالد ی! مج م ی حک بنابران 

 :دهد 

    ازقوم نوح( شست پندارى  ی ایزد ز خاک و آِب نسر)نام بت ترا

 کرده است از تو هر عضوى ز فّر و فضل دیگر سان  که

    از شکر و طبع از آب و روى از نور و لفظ از در زبان 

 از رحمت دل از شفقت تن از عصمت کف از برهان  سر

... 

  ی هنراجتماع  نی شعررا برقُلهء برتر  ی که معن ند یآفر ی م یی گــُـهرها  یلقان یب  نی رالد ی] عالمه![ مجو

 :دهد  ی منصب م یفارس  یسخنور  ی عنی یکالم

    شاه بلنداختر، زهى خورشید روزافزون زهى

 آفرین بادت هزاران آفرین بر جان از جان  که

    مأمور حکم تست ازو بیخ بدان برکن  زمین 

 'در وى شاخ نو بنشان( ۱شش گوشه زان تست ) جهان 

. 

    دارى معجز موسى که اندر آتش حمله تو 

 او کرد از عصا ثعبان  از رمح اژدها سازى و  تو 

    گر هست هم کشتى و هم طوفان توئى زیرا کسى

 وقت رحمتى کشتى و گاه هیبتى طوفان  که
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    تیغ کم کردى بگیتى زحمت فتنه بزخم 

 نیزه بنشاندى ز عالم آفت عصیان   بنوک

    چه ساعت بود کاندر ساحت آن صف هللاتعالى 

 بهر کین میان بستى و بریکران گشادى ران  ز

    صرصر تازى بدست آتش هندى  یرت بز

 سروسامان شد زان آتش و صرصر مخالف بى  که

    چون شیر و سر رمح تو همچون اژدها گشته تو 

 شیر و اژدرها شده خصم تو سرگردان  میان 

    از رمح غالمانت هوا با نیستان همسر  شد 

 از گرد سوارانت زمین با آسمان یکسان  شد 

    شتن خصمت پندارى شد آن ساعت ز بهر ک تو 

 بر تیغ تو قبضه قدر بر تیر تو پیکان  قضا

    از خون فرعونان براندى بر زمین دریا  نخست 

 از دریا برون راندى بسان موسى عمران  پس

    تیغ تیز آن کردى ]تو در هیجا[ کزان صد یک   به

 حیدر کرد در صفین نه رستم کرد در توران   نه

    بندگانت در، کمان شد ابر نیسانى  بدست 

 از وى یاسج و یغلغ همى بارید چون باران  که

    کردى اعدارا و بیرون آمدى ناگه  هزیمت 

 ماه از ابر و در از اب و مشک از ناف و لعل از کان  چو

      اى لیکن از بهر کسان بسیار خوان بنهاده تو 

 (۱)بهر کرکسان اکنون در آن موضع نهادى خوان ز

/ / 
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