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کارنامه
بیش از س��ه س��ال از زمانی که برای نخس��تین بار گرد هم آمدیم تا پایه های نش��ریه ای الکترونیکی را بنیاد گذاریم، 

می گذارد. اینک به فرخندگی چهارساله شدن این ماهنامه، که »اَُمردادنامه« نام گرفته است؛ نوشتن کارنامه ی آن بر دوش 

اینجانب قرار گرفته است.

در آغاز، قرار بر آن ش��د که دو پیش ش��ماره به صورت گاهنامه درآورده شود، تا پس از ارزیابی کیفیت نشریه، در مورد 
ماهنامه یا فصل نامه بودن آن تصمیم گیری شود. خرداد و تیر ۱۳۸۸، دو پیش شماره ی امردادنامه را رقم زدند. کیفیت باال 

و استقبال مخاطبان ما را بر آن داشت که نشریه را به صورت ماهنامه منتشر کنیم.

در طی ۳۶ ش��ماره ی گذشته، به جش��ن های ایرانی پرداختیم. از مهرگان و تیرگان و نوروز و سده سخن گفتیم. با هم 
به وقایع تاریخی س��فر کردیم و زبانهای ایرانی را مورد کنکاش قرار دادیم. اقوام باس��تانی کمتر شناخته شده را شناساندیم. 
نظرات و بحثهایی جدید طی مقاالت ارائه گش��ته است. معرفی کتاب یکی از بخش های همیشه پرخواننده امردادنامه بوده 
اس��ت و اخیراً بررس��ی مقاله نیز به بخش های نشریه اضافه گشته اس��ت. به فرهنگ و زبان کشورهای همسایه و هم چنین 
سره نویس��ی پرداختیم. نگاه انتقادی به تاریخ تمدِن ویل دورانت و فرهنگ س��رگیر ش��اهنامه از مقاله های چند ش��ماره ای 
بوده اند. ش��ناخت شهرهای ایران نیز در س��ال های آغازین، از مقاالت ثابت امردادنامه بود. مقاله های خوبی در این مدت از 
ایران شناسان سر شناسی چون هایده ماری کخ و دکتر کاوه فرخ و دکتر منوچهر مشتاق خراسانی، ترجمه و برای نخستین 

بار به فارسی منتشر شد. اصول گردشگری و موزه داری نیز امردادنامه را به سمت چند بُعدی نویسی می برد.

تیراژ یک نش��ریه ی الکترونیکی از آمار دانلود آن آش��کار می شود. آمار دانلود امردادنامه با توجه به مشکالت دسترسی 
به اینترنت، بسیار متغیر بوده است با این وجود طبق آمار رسمی ، در ۲۰  شماره ی اخیر همواره از مرزهای۱۰۰۰ گذشته 
است.این در حالی است که امردادنامه، غیر از تاالر گفتگوی امرداد، از سایت های دیگر نیز در دسترس قرار می گیرد و آمار 
وافعی دانلود، بسیار باالتر از این تعداد است. همه ی این ها ما را خوش بین می سازد که راه را درست پیموده ایم و توانسته ایم 

نشریه ای مورد اعتماد در حوزه ی ایران شناسی به عالقمندان و متخصصان آن، عرضه کنیم.

همچنین مقاالت امردادنامه از طریق وبسایت اختصاصی نیز در دسترس است
http://amordad.net/emag

برگه ی فیسبوک نیز برای آگاهی از تازه های امردادنامه برای خوانندگان فراهم است:
https://www.facebook.com/amordadnameh

در تمام این س��ال ها، پش��توانه ی ما، آمار باالی خوانندگان و گروه خوب نویسندگان بوده است. به جرأت می توان ادعا 
کرد که امردادنامه تنها ماهنامه ی الکترونیکی با درونمایه ی تاریخی و فرهنگی است که توانسته در این مدت نسبتاً طوالنی، 
پیوس��ته  و منظم به کار خود ادامه دهد و این ممکن نبود مگر با هم دلی و همیاری گروه نس��بتاً زیاد نویسندگان و تالش و 

کوشش سردبیر و صفحه آرا.
در پایان از همه ی این عزیزان، کمال تشکر را داریم و امیدواریم که در آینده بتوانیم قله های مرتفع تری را با دستیاری 

یکدیگر بپیماییم.
ویراستار علمی
یزدان صفایی

http://amordad.net/emag
http://amordad.net/emag
http://amordad.net/emag
https://www.facebook.com/amordadnameh
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همکاری با امردادنامه
برای نازنینانی که خواهان نشر آثار خود در امردادنامه هستند

با سپاس از اینکه امردادنامه را می خوانید و آن را برای نشر آثار خود بر گزیده اید و با امید اینکه بتوانیم همکاری هر 
چه پربارتر و دیرپا تر در کنار یکدیگر داشته باشیم , در باره نحوه همکاری با امردادنامه آنچه در پی می آید خواندنی است :

 شیوه ارائه : به این پایه است که همکاران ارجمند در تاالر ویژه نویسندگان ماهنامه آثار خود را در زیرگروه مربوطه . ۱
می فرس��تند . این تاالر که در »تاالر گفتگوی امرداد« قرار دارد و در واقع در حکم دفتر کار ماهنامه اس��ت , برای 
همگان دردس��ترس نیس��ت و فقط گروه همکاران ماهنامه بدان دسترسی دارند و در آنجا مقاالت خود را برای هر 
ش��ماره می فرس��تند , با دیگر همکاران به گفتگو و تبادل دیدگاه می پردازند و نیز از برخی منابع پژوهشی که در 
آنجا نهاده شده بهره می جویند.شما پس از پیوستن رسمی به گروه همکاران ماهنامه خواهید توانست این تاالر را 
ببینید و از آن بهره بگیرید . همچنین گاهی که برخی همکاران به هر دلیل به تاالر دسترسی ندارند مقاله خود را 
از راه ایمیل برای سردبیر یا هر یک از همکاران که با گروه در ارتباط است می فرستند و کار برای نشر پی گرفته 

خواهد شد .
اما برای پیوس��تن به گروه همکاران نیاز اس��ت که دو مقاله از ش��ما در ماهنامه منتشر شود , پس از آنکه دو شما . ۲

با مقاله ای از ش��ما بیرون آمد ش��ما عضو گروه همکاران ماهنامه خواهید ش��د و عالوه بر دسترس��ی به تاالر گفته 
ش��ده در پایگاه اینترنتی امردادنامه حس��اب کاربری ویژه خود خواهید داش��ت که می توانید در آنجا با نام خود با 

خوانندگانتان ارتباط بگیرید
معیار و نحوه داوری : امردادنامه ماهنامه ای پژوهشی است و کمک به پژوهشگران نو پا در نشر آثار خود را آرمان . ۳

دارد.این ماهنامه از یک نگاه یا خط فکری خاص حمایت نمی کند و هر پژوهشی با هر نگرشی به موضوع چنانچه 
پایه و روش دانشیک داشته باشد در امردادنامه پذیرفتنی است البته به شرطی که نویسنده هم پذیرای نگرشها و 

نقدهای گوناگون باشد .
موضوعات مورد پس��ند امردادنامه آنهاس��ت که درباره ایران یا پیوسته با آن باشد و البته در اینجا ایران تاریخی منظور 
اس��ت و نه تنها ایران کنونی .به دیگر س��خن , ایران پژوهی اعم از پژوهش های تاریخی , باستان شناسی , مردم شناسی , 

زبانشناسی و... در پهنه کاری ما ست .
در این میان چاچوب هایی نه چندان دست و پا گیر برای بهبود سطح کار قرار داده شده است :

•  آنچه می فرستید باید اٍر خود شما باشد و نه کار دیگری .در آثار ترجمه باید خود شما مترجم متن باشد .	
•  جنانجه اثر شما پیشتر در جایی نشر شده است بایست آنرا به ما بگویید . ما در بند آن نیستیم که اثر نباید پیش 	

از آن جایی نش��ر ش��ده باشد اما دانستن اینکه پیشتر کجا نشر شده برای رعایت حق نشر ناگزیر است . و البته بی 
گمان آثاری که پیشتر جایی نشر نشده اند ترجیح دارند .

• در ارجاعات حتما از ش��یوه APA بهره بگیرد و چنانچه آنرا به یاد ندارید در تاالر ماهنامه آموزش��های سودمندی 	
در این باره خواهید یافت

•  عکس ها بایست حتما شماره گذاری شده و با اندکی توضیح در زیر آن همراه باشند . جنانجه در متن به عکسی 	
اشاره دارید عکس را شماره گذاری کرده و در متن شماره عکس را یاد کنید و از به کارگیری جمله هایی مانند :" 
در عکس زیر..." "در تصویر روبرو..." بپرهیزید زیرا چه بسا که در پیکربندی صفحه ها جای عکس ها دگرگون شود.

• برای برجسته کردن یک واژه یا جمله  زیر آن خط بکشید و از بکار بردن رنگ پرهیز کنید	
• اگر نوشته تان را از راه ایمیل برای ما می فرستید , متن خود را در قالب word یا دیگر قالب های ویرایش شدنی 	

برای ما بفرستید و آن را پی دی اف نکنید
در در پایان دو سفارش

• تا آنجا که می توانید از واژگان پارسی بهره بجویید	
• تا آنجا که می توانید از تصاویر زیبا و گویا بهره ببرید تصاویر متن را برای خواننتان دلچسبتر می کنند	

   Sardabir@Amordad.net                           چنانچه هر پرسشی نزد شما هست آن را دریغ نکنید
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آب انبار
نویسنده: آرش نورآقایی

آب انبار را یکی از بناهای زادبومی ایران به شمار می آورند 
و ب��ه عنوان یک��ی از بناهای عام المنفع��ه از منزلت و جایگاه 
فراوان��ی در فرهن��گ و تمدن ایران زمین برخوردار اس��ت و 

تقریبا در سرتاسر ایران پراکنده است.

تعاریف آب انبار:

  آب انبار یا امبار جزو سازه های آبی است و از جمله . ۱
ای��ن بناهای آبی می توان به آس��یای آبی، برکه، پل، 
حوضخانه، رختشویخانه، سد و بند، سّقاخانه، قنات، 
یخچال و یخدان نیز اشاره کرد که برای کاربردهای 
مختلف ساخته ش��ده اند. آب انبار را به اسامی برکه، 

استخر، آبدان و حوض هم می شناسند.
محفظه ای اس��ت که در آن هم��واره آب خوش گوار . ۲

ذخی��ره می کنند، و مکان سرپوش��یده ای اس��ت در 
زیرزمین که در آن آب کنند.

حوض بزرگ روپوش��یده در زیرزمین که س��قف آن . ۳
را با آجر می سازند، و جای ذخیره کردن آب است.

آب انبار، برکه، حوض، مصنعه و نام های دیگر، مخازن . 4
آب زیرزمینی هستند که برای رفع نیاز مردم به آب 
ش��رب در بیش��تر مناطق ایران و بعضی کشورهای 

دیگر ساخته می شده است.

 آب انبار را جزو اماکن عمومی سنتی نیز می دانند. منظور 
از اماکن عمومی س��نتی آن است که این نوع اماکن را مردم 
از زمان های قدیم تأس��یس می کرده اند؛ مثل آب انبار، مسجد 

و…

 اسامی مختلف آب انبار:

انبار، حوض انبار، س��ردابه، برکه، مصنع، مصنعه، منبع و 
گاه آبدان آب گیر، تاالب و برخ، نوعی مخزن آب سرپوشیده و 
آب بندی شده هستند که غالباً پایین تر از سطح زمین ساخته 
ش��ده و به منظور ذخیره آب آش��امیدنی برای ایام کم آبی یا 
پایداری در تابستان، در شهرها، روستاها، دژها، مسیر راه های 
کاروان رو )در رباط ها و کاروان س��راها( و در دل کوه ها ساخته 

شده اند.

ای��ن نوع مخ��ازن آب در بیش��تر نقاط س��رزمین ایران 
»آب انب��ار« و در برخ��ی نقاط چون بیرجن��د »انبار« حوض، 
برک��ه، مصنع، مصنعه و در دیگر ش��هرهای ایران با نام هایی 
چون مرغی مرغک )در س��اوه(، هود )احتماالً صورتی دیگر از 

حوض در خور و بیابانک( خوانده می شود.

 آب انبار:

آب انبار یکی از کهن ترین پدیده های معماری در مناطق 
خش��ک و کم آب دنیاس��ت. طبق منابع، قدیمی ترین آب انبار 
دنیا، آب انبار شهر اور Ure )در نزدیکی بصره( است که ۲۱۵۰ 
س��ال قبل از میالد به دس��تور پادشاه اور بر سکوی زیگورات 
این ش��هر ساخته شده اس��ت. آب انبار دیگری در قرن ششم 
قبل از میالد به دس��تور یوستیانوس امپراطور روم شرقی در 
قسطنطنیه ساخته شد. این آب انبار ۲ مخزن و ۱۰۰۱ ستون 
دارد و به همین دلیل به ۱۰۰۱ ستونی معروف است. کف دو 
مخزن آن ۳۵۰۰ متر مربع مساحت دارد. آب انبار دیگری در 
ترکیه با ۳۵۶ س��تون ۱۲ متری مرمری در ۲۸ ردیف وجود 

دارد که نام آن پریاتان سرای )کاخ زیرزمینی( است.

ایرانیان نیز از دیرباز به دلیل خش��کی و گرمای بیش��تر 
مناطق این کشور آب را ذخیره می نموده اند. این موضوع فقط 
خاص مناطق گرم و خش��ک نبوده و در حاشیه خلیج فارس، 
جزایر جنوبی و حتی برخی ش��هرهای شمالی مانند ساری و 

گرگان نیز، راه حل های مشابه به کار رفته است.

این روش ذخیره کردن آب از ازمنه قدیم در کویر مرکزی 
عراق عجم متداول بوده اس��ت و س��الطین و امرای ایران در 
کوی��ر مرکزی، جاهایی را انتخ��اب می کردند که در منتهای 
دامنه و ش��یب اراضی باش��د. احداث آب انبار را می توان یکی 
از مهمترین امکانات ذخیره سازی آب در ایران قدیم دانست.

قدیمی تری��ن آب انب��ار ایران ی��ا به عبارت��ی مخزن آب 
در ای��ران منبع آب ش��هر ایالمی دوراونت��اش در چغازنبیل 
خوزستان است که س��ابقه تاریخی آن به حدود ۳۵۰۰ سال 

پیش می رسد. )ورجاوند، پرویز.، ۱۳۶۸:۱۵۸(

از دیگر آب انبارهای قدیمی بعد از اسالم آب انباری است 
که عضدالدوله دیلمی در قرن 4 هجری در یکی از س��ه قلعه 
استخر فارس ساخته بود و ۲۰ ستون داشته است. آب آن از 
سدی که روی دره ای عمیق بسته شده بود، تأمین می شده و 
برای مصرف ۱۰۰۰ نفر در یک سال کافی بوده است. دیگری 
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آب انبار س��ید اسماعیل تهران اس��ت که در نیمه اول قرن ۵ 
هجری ساخته شده و یک بار در زمان شاه طهماسب صفوی 
و بار دیگر توسط حاج عیسی وزیر )بیگلربیگی قاجار( تعمیر 

و مرمت شده است.

از دیگر آب انبارهای قدیمی ایران می توان آب انبار مسجد 
جامع یزد )۸۷۸ ه.ق(، آب انبار مس��جد کبیر قزوین )۱۹۰۳ 

ه.ق(، را نام برد.

 ام��ا ب��رای تأمین آب ای��ن بناهای ارزنده چ��ه تدابیری 
اندیشیده شده است؟

ایرانیان در طول چند هزار س��ال با تالش خستگی ناپذیر 
و با اس��تفاده از تم��ام توانایی های خود بر این امر مهم همت 
گماش��ته اند تا با کندن هزاران کیلومتر قنات، آب را از ژرفای 
زمین بیرون کشیده و دشت های تشنه و کشتزارها را سیراب 

سازند.

»فن قنات س��ازی توس��ط ایرانیان به دیگر کشورها مثل 
مصر، هندوس��تان، ترکس��تان و چین برده ش��ده و با تسلط 
مس��لمانان بر قسمت هایی از آفریقا و اسپانیا مردم این کشور 
فن قنات سازی را فرا گرفته و بعدها اسپانیایی ها نیز آن را به 

قاره آمریکا بردند.« )پازوش، هرمز.، ۱۳۶۱:۲(

 ام��روزه در تاری��خ معم��اری آب انبارس��ازی، کهن ترین 
آب انبار را در ش��هرهای کاشان، یزد، سمنان، قزوین و جزیره 

هرمز می توان یافت.

کاشان و یزد دو شهر تقریباً کویری هستند که دارای آثار 
ارزنده ای از معماری آب انبارها هس��تند، اما کاشان هم بیشتر 

از یزد آب انبار دارد و هم معماری آن چشم گیرتر است.

»طبق تحقیقات انجام شده شهر یزد با حدود ۷۰ آب انبار 
کوچک و بزرگ و کاش��ان نی��ز با تعداد بیش��تری زیباترین 
آب انبارها را در میان شهرهای ایران در خود جای داده است. 
کهن تری��ن آب انبار تاریخ دار یزد به ن��ام جنگ با تاریخ ۸۷۸ 
ه.ق اس��ت. آب انبار مصلی و باغ گندم نی��ز دو آب انبار کهن 
این شهر محسوب می شوند.« )ورجاوند، پرویز.، ۱۳۶۸،۱۵۸(

قزوین نیز یکی از شهرهایی است که دارای آب انبارهایی 
از زمان صفوی است، آب انبار حاج کاظم، حکیم ها و سردارها 

از جمله آب انبارهای معتبر شهر قزوین هستند.

شهر س��منان در حاش��یه کویر با آثار جالبی از معماری 

آب انبارس��ازی دارای آب انبارهای کهنی است. آب انبار قلی و 
سرخه، دو آب انبار معروف این شهر محسوب می شود، عالوه 
بر آن آب انبارهای جزیره هرمز نیز در نوع خود ش��اهکارهایی 

از هنر معماری به حساب می آیند. )ورجاوند، همان:۱۵۹(

آنچه مس��لم است، هنر آب انبارس��ازی در دوره اسالمی 
)خصوصاً از قرون دهم تا سیزدهم( به اوج خود رسید در این 
دوره ب��ا توجه به حرمت گذاردن ب��ر آب و خودداری از هدر 
دادن و آل��وده ک��ردن آن که از ازمن��ه دور در فرهنگ مردم 
ریش��ه عمیقی دوانده، می توان دریافت ک��ه نقش آب انبارها 
در بافت شهرهای حاش��یه ای کویر و مناطق کم آب ایران در 
دوران اس��المی تا چه اندازه در خور اهمیت بوده اس��ت. این 
واحد معماری در قلب آبادی ها و محله ها چش��م گیرترین بنا 
به شمار می رفته اس��ت. آب انبارها با توجه به شرایط اقلیمی 
خاص ک��ه در آن قرار گرفته اند نوع معم��اری خاص خود را 
دارند. آب انبارها، قلب آبادی و محله را ش��کل می دهند و در 
بسیاری از محله ها بزرگترین و چشم گیرترین واحد معماری 
به ش��مار می روند تا جایی که دیگر بناهای همگانی محل را 

زیر نفوذ خود قرار داده اند.

فن س��اختمان و ش��یوه بنایی در س��اختمان آب انبارها، 
دارای اعتبار خاصی اس��ت زیرا که س��ازندگان این واحدها، 
با دقت و نکته س��نجی بس��یار به نکات عمده ای چون: میزان 
فشار آب به کف و سطح جانبی مخزن، مسأله اندود در داخل 
آب انبار، تهویه، تصفیه، جلوگیری از آلودگی آب و بس��یاری 

دیگر از مسایل توجه کامل داشته اند.

هن��ر تزیین، انتخاب ش��عرهای جالب ب��رای کتیبه های 
باالی سردر، همه و همه معرف آن است که این آثار معماری 
با بس��یاری از ویژگی ها، روحیه و خصوصیات زندگی ساکنان 
پیرامون��ش در ارتباط نزدیک و محکم بوده اس��ت. )جوادی، 

آسیه.، ۱۳۶۳، ۳۱۹(

س��اخت آن در منطق��ه ک��م آب جنوب ک��ه برکه ها یا 
آب انبارها به طور عمده از آب باران پر می شوند فرق می کند. 
مث��اًل در مناطق کویری آب مخازن آب انبارها با آب چش��مه 
تأمین می ش��وند در صورت��ی که در مناطق جن��وب باید به 
هنگام س��اخت آب انبار جریان آب ب��اران را مد نظر قرار داد. 
همانند بنای صدها آب انبار واقع در جاده های جنوب کش��ور 

که همگی در مسیر آب باران قرار گرفته اند.

چگونگی برداشت و ذخیره آب از آب انبار )در کاشان(

الف- نحوه برداشت و ذخیره آب در گذشته
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زمانی که آب گیری انجام و مخزن آب انبار به میزان الزم 
و دلخواه از آب انباش��ته و پر می گردید، مقداری نمک طعام 
)از نمک های درش��ت و بلورین دریاچ��ه نمک آران( و مقدار 
کمی آهک نیز به آب می افزودند »ش��ایان ذکر اس��ت آهک، 
آب را س��نگین می کند؛ ولی در قدیم االیام به مقدار کمی از 

آن استفاده می شده است«.

نظ��ر به این که هوای داخل مخزن به لحاظ گودافتادگی 
از سطح زمین و همچنین ضخامت بدنه و نوع سقف بسته ای 
که دارد )به س��بب نبود منفذ و نور تاریک اس��ت( و از سوی 
دیگر وجود بادگیرها و به طور کلی نوع معماری خاص، بسیار 

خنک است.

از ای��ن رو مخ��ازن آب انباره��ا محی��ط مناس��بی برای 
ذخیره س��ازی آب است و سه عامل فساد ش��امل: هوا، نور و 
گرما از مخازن دور بوده و آب مدت ها س��الم در مخازن باقی 

می ماند.

آن چ��ه قابل اهمیت اس��ت خنک��ی و مطبوعیت آب در 
آب انبارهاست.

 اصوالً آب آب انبارها به مصرف آش��امیدن و یا تهیه چای 
می رس��ید و برای شس��ت و ش��و و پخت و پز از آب چاه و یا 

حوت استفاده می کردند.

حوت، حوضچه آبی اس��ت که در گوش��ه ای از ساختمان 
حوضخانه و یا در قسمتی از چاه خانه ساخته می شد و زمانی 
که خانه از آب قنات مش��روب می گش��ت ح��وت را هم تمیز 
نم��وده و از آب پر می کردند. این حوضچ��ه و یا حوت، روباز 
بوده ولی همیش��ه با یک تخته چوب روی آن را می پوشاندند 

و سعی بر این بود که آب دست نخورد و آلوده نگردد.

 حوض های مستقر در حیاط خانه های قدیمی کاربردهای 
متعددی داش��ته که اهم آن عبارت است از: ذخیره سازی آب 
در ش��هر کویری و کم آب، نقش آب نم��ا در ارتباط با خنک 
نمودن فضاها و تس��ریع در تهویه هوای زیرزمین ها، استفاده 
از آب حوض برای شس��ت و ش��و و همچنین اس��تحمام در 
فصل تابستان، زیباسازی محیط زندگی، آب رسانی به بناهای 

مجاور و….

 ب- نحوه برداش��ت و ذخی��ره آب از آب انبارها در حال 
حاضر

در حال حاضر هم نحوه برداش��ت و هم چگونگی ذخیره 

آب به دلیل تکنولوژی مدرن به کلی با گذش��ته فرق کرده و 
تکنول��وژی، این روند را دگرگون نموده اس��ت. هم اکنون در 
هنگام آب گیری، مقداری ُکلر بر اساس حجم آب و بر حسب 
دس��تور کارشناسان اداره بهداشت به منظور میکروب کشی و 

بهداشتی نمودن به آب مخازن آب انبارها می افزایند.

برداش��ت آب از آب انباره��ای دارای کارب��ری، در ح��ال 
حاض��ر به صورت بی رویه انج��ام می پذیرد. چرا که به محض 
ذخیره سازی، برداشت آب شروع می شود، آن هم از شیر آبی 
که در قس��مت فوقانی بنا )در محل س��ردر ورودی آب انبار( 
نصب شده است. آب از طریق پمپی که داخل مخزن است به 
صورت پمپاژ خارج شده و مورد استفاده قرار می گیرد. پمپاژ 
آب سبب می شود آب داخل مخزن به چرخش در آورده شود 
و ضمن این که از ته نش��ین شدن امالح داخل آب جلوگیری 
می شود، حرکت آب نیز مانع از بسته شدن پرده در سطح آب 
می گ��ردد و در نهایت تصفیه خود به خودی صورت نپذیرفته 

و آب گوارا نمی گردد.

 منابع تأمین آب آب انبار

یکی از مهمترین و اساس��ی ترین م��واردی که در حیات 
آب انبارها اهمیت دارد، تأمین آب آنهاس��ت. به عبارت دیگر 
س��اخت و ادامه حیات این شاهکارهای هنری به خاطر وجود 
آب است. با توجه به ویژگی های آب و هوایی مناطقی که در 
حاش��یه کویر قرار دارند و از لحاظ باران س��الیانه در مضیقه 
هس��تند، تنها راه تأمین آب این بناها چش��مه ها و قنات های 
اطراف ش��هرها اس��ت. البته تعداد مع��دودی آب انبار نیز در 
محدوده بیرون شهر )آب انبار میان راهی( وجود دارند که آب 
باران جاری شده در دشت های خشک به طرف آن ها هدایت 

می شود.

ب��ه طور کلی مخازن آب انباره��ا از آب: الف- قنوات ب- 
چشمه ها ج- رودخانه های فصلی، پر می شده است.

 دو نوع از آب انبار:

آب انبارهای شهری و روستایی. ۱

آب انبارهای ش��هری و روس��تایی از لحاظ عملکردی در 
بسیاری از موارد با هم تفاوتی ندارند. اما حجم مخزن، ارتفاع 
و عرض راه پله آب انبارهای روستایی کمتر و کوچکتر از یک 

آب انبار شهری باشکوه و پرکار است.
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 آب انبارهای صحرایی و میان راهی. ۲

این نوع آب انبارها همان طور که از نامش��ان پیداست در 
مناطق بیابانی یا اطراف شهرها و روستاها احداث می شدند و 
به لحاظ معماری ساده ای که دارند قابل تفکیک با آب انبارهای 

شهری و روستایی هستند.

این نوع آب انبارها یا در کنار کاروانس��راهای واقع شده اند 
یا در مسیر آب باران های فصلی در بیابان احداث گردیده اند. 
تا در موقع باران مخازن آنها از آب پر ش��وند. آب انبارهایی از 
این دس��ت گاهی اوقات فاقد س��ردر ورودی هستند و تنها از 

راه مخازن می توان برداشت نمود.

 عناصر تشکیل دهنده آب انبار

ب��ه طور کلی ویژگی ها و عناصر مختلف تش��کیل دهنده 
یک آب انبار عبارت اند از:

الف- نحوه ساخت )ویژگی های ساختمانی و اجرایی(

ب- مخزن آب انبار

ج- راچینه )راه پله(

د- پاشیر

ه- سردر

و- تزیینات

ز- بادگیر

ح- فضاهای مشترک با ساختمان آب انبار

 الف- نحوه ساخت )ویژگی های ساختمانی و اجرایی(

پ��س از آن که مح��ل و موقعیت مناس��بی برای احداث 
آب انبار در نظر گرفته می ش��د، معماران با خط کش��ی محل 
محی��ط مخ��زن، کار را برای حفاری و خاک ب��رداری مقنیان 

)چاه کن ها( آماده می کردند.

کار گودبرداری با حضور ریش سفیدان و بزرگان محل و با 
قربانی کردن گوسفند در مکان احداث آب انبار شروع می شد 
و ش��اید ماه ها )نزدیک به یک س��ال( به درازا می کشید. پس 

از کن��دن خاک تا جایی که توان کارگران در پرتاب خاک به 
بی��رون از گود اجازه می داد خاک گودال )مخزن( را به بیرون 
از آن پرتاب می کردند و پس از آن با احداث راه پله ای خاکی 
در کن��ار محیط مخزن دسترس��ی به بی��رون از آن برا حمل 

خاک ادامه می یافت.

 ب- مخزن آب انبار

پس از شفته ریزی و افت کردن و سفت شدن کف مخزن، 
کار دیوارچینی بدنه آغاز می گشت. »آجر مورد استفاده برای 
آب انب��ار، آجر خاصی به رنگ لیمویی ب��ه نام آجر آب انباری 
بود که فقط برای آب انبار مورد اس��تفاده قرار می گرفت. آجر 
را قبل از اس��تفاده در آب ف��رو می برند تا به خوبی آب خور و 
زنجاب ش��ود. برای دیوارچینی از مالت ماسه آهک، گل آهک 
و س��اروج اس��تفاده می کردند. بعد از س��اخت بدنه که پشت 
دی��وار آن نیز با گل و آهک پر می ش��د بنایی پوش��ش آغاز 
می گش��ت و س��پس بدن��ه را با س��اروج ان��دود می کردند.« 

)معماریان،حسین.،۲۱۶:۱۳۶۷(

اما وقتی مخزن ساخته می شد چند نکته باید مورد توجه 
ق��رار می گرف��ت و آن عبارت بود از موق��ع و نحوه آب گیری 

مخزن، تمیز کردن و همچنین گندزادیی مخزن.

 ج- راچینه )راه پله(

تع��داد پله های یک آب انب��ار با عمق راچین��ه آن تغییر 
می کرده و عمق راچینه نیز با عمق مخزن داخل زمین ارتباط 
داشته اس��ت. عمق مخزن در آب انبارهای محلی کاشان بین 
۸ تا ۱۵ متر متغیر بوده است. تقریباً پلکان تمام آب انبارهای 
کاش��ان از سنگ س��یاه بنا شده اند )س��نگ های سیاهی که 
پهن��ای آنها از ۲۵ تا ۳۰ س��انتی متر و قطرش��ان از ۵ تا ۱۰ 
سانتی متر متغیر است(. چون سنگ در مقابل فرسایش ناشی 
از رفت و آمد مراجعین مقاومت بیش��تری نس��بت به آجر از 

خود نشان می داده است.

پلکان در آب انبارها یا با پاگرد و یا بدون پاگرد بنا ش��ده 
است. در بسیاری از آب انبارهای کاشان پاگرد در محل سردر 
ورودی وج��ود دارد. در برخی از آب انبارها نیز دو پاگرد دیده 

می شود.

در پاگرد اکثر آب انبارها محل هایی )تختگاه یا نشیمنگاه( 
برای استراحت موقت مراجعین بنا گردیده است.

یکی دیگر از مسایل مهم در ساخت آب انبارها تأمین نور 
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در ساختمان آن است.

تأمین نور و روش��نایی برای مس��یر طوالنی پلکان، یکی 
از نکاتی اس��ت که س��ازندگان آب انبارها به آن توجه خاصی 
داشته اند. نورگیری به دو شکل به چشم می خورد. روش اول 
اس��تفاده ازکانال هایی عمودی است که بر روی سقف پاشیر 
ی��ا راچینه ق��رار گرفته یا در بدنه راچینه تعبیه ش��ده و کار 

نورگیری و تهویه را انجام می دهد.

در روش دوم برای تأمین نور و تهویه هوا س��رباز ساختن 
بخش��ی از مس��یر راچینه جوابگوی این امر بوده اس��ت. در 
این گونه آب انبارها عرض قس��مت س��رباز، معموالً از قسمت 

سرپوشیده پلکان بیشتر است.

راچینه دارای دو س��قف ش��یب دار اصلی و تخت فوقانی 
اس��ت که مابین آنها به اندازه ه��ای مختلف )بین یک تا چند 
مت��ر( فض��ای خالی وج��ود دارد. تا بدین طری��ق هم جلوی 
سنگینی بر روی سقف تحتانی گرفته شود و هم با ایجاد این 
فاصله مانع از نفوذ رطوبت از باال به پایین )س��قف فوقانی به 
تحتانی( گردد و از طرفی نیز شیب سقف راچینه بدین وسیله 

گم شده و سقف راچینه با کف معبر یکسان شود.

 ه- سردر

س��ردر به عنوان چشم گیرترین قس��مت آب انبار، صحنه 
هنرنمایی هنرمندان و معمارانی ش��ده است که آن را با انواع 
تزیینات چون کاشی کاری، آجرکاری، کاربندی، مقرنس کاری 
و کتبی��ه در انواع ثلث و نس��تعلیق و بنایی آراس��ته اند. این 
کتیبه ها عالوه بر زیبایی، شناسنامه بنا نیز محسوب می شوند.

اندازه س��ردر آب انبارها بسته به بزرگی منبع و چگونگی 
موقعیت آنها داش��ت. یعنی ه��ر آب انباری که از لحاظ حجم 
آب گی��ری یا موقعیت محل��ی بزرگ تر بود س��ردری رفیع تر 
داش��ت و بالعکس ه��ر آب انباری که حج��م آب گیری کمی 
داش��ت و در یک موقعیت استراتژیک محلی و مهم بنا نشده 

بود از سردر کوچک تر و کم کارتر برخوردار بود.

 و- تزیینات

سازندگان آب انبارها عالوه بر رعایت نکات عمده معماری 
در س��اخت و س��از و دادن کاربری به این بناها، در برخی از 
آنه��ا به خصوص س��ردر آب انب��ار و ورودی آن به هنرنمایی 
پرداخته اند. این تزیینات البته نمادی اس��ت از قدر و اهمیت 
عنصر آب در زندگی انس��ان به خص��وص در ناحیه کویر که 

معمار و هنرمند این خّطه، آن را به خوبی نشان داده است.

متداول ترین نوع و ش��یوه تزیینات آجرکاری آب انبارها، 
آجرکاری به ش��یوه خفته و رسته اس��ت که حتی ساده ترین 
آب انبارها در پشت بغل ها دارای این تزیین هستند و همچنین 
برای زیباس��ازی نمای آجری از کاشی های کوچک رنگی نیز 

استفاده شده است.

تزیین��ات معقلی و ش��کل های مختل��ف آن نیز در نمای 
سردر ورودی، دو طرف ورودی ها، در پشت بغل های تزیینی و 

طاق نماهای متقارن سردر، زینت بخش آب انبارهاست.

همچنین کاشی کاری با کاش��ی های هفت رنگ و معرق 
نیز در تزیین آب انبارها به کار رفته است.

اس��تفاده از خط��وط بنایی از ش��یوه های رای��ج در آب 
انبارهاست.

 ز- بادگیر

برای خنک و سالم نگهداشتن آب مصرفی اهالی مناطق 
کویری و حاش��یه کویر نیز تدابیر اندیشمندانه ای به کار رفته 
اس��ت و آن س��اخت بادگیر )برای به گردش درآوردن هوا در 
داخل مخزن آب( اس��ت. همچنین در آب انبارهایی که فاقد 
بادگیر هس��تند بر روی س��قف مخ��زن، هواکش هایی ایجاد 
می کردن��د ت��ا جریان هوا را برقرار س��ازند. حتی در برخی از 
آب انبارهایی که بادگیر دارند نیز این تدابیر به کار رفته است.

جهت قفس��ه در بادگیره��ا با توجه به جه��ت وزش باد 
مطبوع در نظر گرفته ش��ده اس��ت. در این حالت بادگیرهای 
به طرف باد مطبوع، حالت مکنده دارد، هوای خنک را درون 
مخ��زن برده و بادگیر یا بادگیرهای��ی با جهت مخالف، هوای 
داخل مخزن را به بیرون هدایت می کنند و به این طریق باد 

جدا شده باعث خنکی هوا و آب داخل مخزن می شود.

از دیگر مواردی که در تهویه آب انبارها مؤثرند هواکش ها 
هس��تند. از هواکش ه��ای مهم آب انبار، هواکش مس��تقر در 
سقف محوطه پاشیر آن است که به صورت روزنه ای دایره ای 
ش��کل اس��ت و به قطر پنجاه س��انتی متر و به ارتفاع حدود 
بیس��ت تا سی متر تا س��طح پش��ت بام آب انبار و به صورت 
تنوره مانند ساخته شده است. کاربری آن تهویه هوای داخل 
آب انبار شامل محوطه های پاشیر و پلکان آب انبار و همچنین 

نوررسانی است.
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هوایی که از قس��مت س��ردر ورودی، داخل می ش��ود از 
هواکش مذکور خ��ارج می گردد؛ بدین صورت که دم حاصل 
از ساختار آب انبار در عمق زمین از این طریق به خارج از بنا 
کشیده می شود و چنان چه تعریق انجام نپذیرد دم موجود در 
بدنه ها و سقف و به طور کلی در سازه بدنه نفوذ کرده و سبب 
فرس��ایش تدریجی و تخریب بنا می گردد. در واقع آب انبار به 
دو طریق: یکی ورودی و دیگری هواکش مس��تقر در س��قف 

محوطه پاشیر با فضای خارج خود ارتباط پیدا می کند.

 ح- فضاهای مشترک با ساختمان آب انبار

همان طور که گفته ش��د س��اخت آب انبارها با نیت خیر 
هم��راه بوده و انگیزه ارائه خدمات باع��ث ایجاد این بناها در 
محل هایی به خص��وص، همچون گذرها، محله های ش��لوغ، 
بازار، مس��جد و مدرس��ه، امامزاده ها و دروازه های شهر شده 
اس��ت. این عامل س��بب اتصال عناصر جدا از هم شده و یک 

نوع پیوستگی را در شهر به وجود آورده است.

آب انبارها به صورت کانونی زنده برای محالت بوده اند که 
فضاهای معماری از قبیل مساجد، حسینیه ها و تکایا بر روی 

مخزن آنها )خصوصاً در عصر صفوی( بنا گردیده اند.

عالوه ب��ر آن در مجاورت اکثر آب انبارها زمینی بایر قرار 
دارد ک��ه در اصط��الح محلی به خّره انداز )خ��ّره به فتح خ و 
کس��ره و تش��دید ر( موسوم اس��ت. منظور گل و الی و لجن 

ته نشین شده در کف حوض یا مخزن است.

در هنگام نظاف��ت آب انبار با هرز دادن آب باقی مانده در 
مخزن به داخل چاه فاض��الب، گل و الی و خّره های حاصله 
ک��ه در کف مخزن رس��وب می کرد به وس��یله چرخ چاه باال 
کش��یده می شد و در این محوطه جمع آوری و پس از آن که 

آب آن بخار می گردید به خارج از بنا حمل می شد.

از دیگر محوطه های آب انبارها پش��ت آنهاست. به طوری 
که ذکر ش��د بر بام اغلب آب انبارها س��اختمان حسینیه و یا 
مس��جد و یا زورخان��ه و یا خانه و یا کارگاهی ش��کل گرفته 
و س��اخته شده اس��ت. اغلب فضاهای مس��تقر در پشت بام 

آب انبارها، مذهبی و گاهی هم خدماتی هستند.

 در یک دس��ته بندی کل��ی آب انبارها به عن��وان مکانی 
برای ذخیره آب به ترتیب اهمیت به دو دس��ته اصلی تقسیم 

می شوند:

الف- آب انبارهای همگانی  ب- آب انبارهای خصوصی

 از نظ��ر زمانی نی��ز آب انبارها را به چه��ار گروه می توان 
تقسیم کرد:

الف- آب انبارهای پیش از دوره صفوی

آب انبارهایی هس��تند که تقریباً فاقد تزیینات سردر بوده 
و عمدتاً سقف منبع آنها به صورت طاق و چشمه و یا گنبدی 
و نیمه گنبدی )تیز و پخ( پوش��ش ش��ده اند. به طور کلی این 
آب انبار از عمق نس��بتاً زیادتری نس��بت به س��ایر آب انبارها 
برخوردارند و دارای س��ردر ورودی س��اده و بی پیرایه و بدون 

تزیین هستند.

ب- آب انبارهای دوره صفوی

آب انبارهایی هستند که سردر تزیینی دارند. هر چند که 
این تزیینات س��اده و بی پیرایه اس��ت. این گروه از آب انبارها 
اکثراً در محل مخزن خود دارای دو یا چند س��تون هستند و 
سقف اکثر آنها به صورت تخت، پوشش شده و بر روی سقف 
آنها مس��اجد و تکایا بنا شده اند و این از خصوصیات معماری 

آب انبارها در زمان صفوی است.

ج- آب انبارهای دوره قاجار

آب انبارهایی هستند که از لحاظ تاریخی تقریباً در اوایل 
دوره قاج��ار و بعد از زلزله س��ال ۱۹۲ ه.ق بنا ش��ده اند. این 
دس��ته از آب انبارها اکثراً با س��ردرهای تزیینی جلوه و شکوه 

خاصی دارند.

د- آب انبارهای عصر حاضر

آب انبارهای��ی هس��تند که اخیراً )قرن اخیر( بنا ش��ده و 
س��ردر ورودی اکثر آنها فاقد تزیینات کاشی کاری بوده و در 
س��اخت آنها مصالح نو همچون آجرهای استاندارد، سیمان و 

گچ به کار گرفته شده است.

ضمناً راچینه، س��ردر و مخزن آنها نیز بسیار کم حجم و 
کوچک است و اغلب در بافت جدید شهر قرار گرفته اند.

منبع: آب انبار یادگاری از یاد رفته، شهرستان های کاشان، 
آران و بیدگل- بررس��ی و نوشته حسین  فرخ یار - انتشارات 

حلم- ۱۳۸۶



شماره 37 امرداد 91

بازتاب تاکتیک های جنگی 
سغدی بر نقاشی دیواری های 

پنجیکت تاجیکستان
بررسی از : حسام الدین شافعیان

ن�کات برجس�ته مقاله »بازت�اب تاکتیک ه�ای جنگی 
سغدی بر نقاشی دیواری های پنجیکت )تاجیکستان(«

 Sogdian Tactics as Mirrored in the
Panjikent Murals/ by: Boris I. Marshak

سغدیان اقوام ایرانی باستانی هستند که نیاکان تاجیکان 
در تاجیکستان، ازبکستان و کشورهای اطراف بین آمودریا و 
س��یردریا به شمار می روند. اقوام س��غدی که شاید بیشتر به 
خاطر نقش برجسته ش��ان در جاده ابریش��م معروف باشند با 
اس��اطیر و هنرهای ایرانی آشنایی داشتند و خود از پاسداران 
فرهنگ ایران در طول تاریخ بودند. مقاله زیر به برسی بازتاب 
اساطیر و حماسه های ایرانی به خصوص دوئل میان پهلوانان در 
دیوارنگار های پنجکیت )پنجکند( در تاجیکستان می پردازد. 
هنرمندان درگیر این نقش ها از حماسه سرا تا نقاش به خوبی 
با حماس��ه های رستم و سایر پهلوانان قرن ها پیش از نگارش 
ش��اهنامه آگاهی داشتند. در قیاس با مینیاتورهای دوره های 
اس��المی، پوشش و س��الح پهلوانان در این نقاشی ها به آنچه 
واقعا در تن پهلوانان اسطوره ای/ تاریخی بود نزدیک تر است.

پهلوان��ان س��وارکار س��نگین اس��لحه س��غدی- منبع: 
 Sogdian Arms and Armour in the Period
 of the Great Migrations/ by: Valentina I.

Raspopova

مراحل دوئل بین س��وارکاران: گاهی بنا به توافق نتیجه 
نبرد بین دو سپاه را دوئل میان دو سوارکار از دو طرف تعیین 
می کرد. در اس��طوره های سغدی نظیر بقیه ملل آسیای میانه 
و ایران نبرد های تن به تن با ش��لیک تیر شروع می شد و در 
صورت لزوم با نیزه بازی و شمش��یرزنی و در   نهایت کش��تی 
گرفتن ادامه می یافت. از این ش��یوه نبرد مفصل در شاهنامه 

فراوان آمده است.

جنگ پیاده س��وارکاران: اگر س��وارکار از اس��ب می افتاد 
پیاده به نبرد ادامه می داد. گاهی اوقات س��واره نظام سنگین 
اس��لحه نیزه های خود را گرفته و اس��ب پیاده شده و گروهی 
از آن ه��ا آرایش فاالنژ را تش��کیل می دادند. یا بر فراز قلعه از 
ب��اروی آن دفاع می کردند. هر چند که معلوم نیس��ت در این 
قبیل فضا های واقعا می شد چنین جنگید یا این صرفا تراوش 
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ذهن هنرمندان سغدی است.

آرایش فاالنژ سوارکاران پیاده شده سغدی برای حمله و 
دفاع گروهی

تیراندازی و دوئل:

 در دوئل نیزه زنی بین دو س��وارکار سنگین اسلحه . ۱
]شوالیه[ سغدی، از گردن هر یک سپر را با حلقه ای 

به گردن آویز می شد و روی سینه را می پوشاند.

سپر از گردن آویختن سوارکاران سنگین اسلحه سغدی 
در دوئل آن س��ینه آن ه��ا را در برابر اصاب��ت تیرهای خصم 

محافظت می کرد.

گاهی دوئل بین یک سوارکار نیزه زن و یک سوارکار . ۲
تیرانداز بود که در ای��ن حالت تیرانداز امکان این را 
داشت که به س��مت حریف رانده و با کمان خودش 
به او شلیک کند و در صورت عدم موفقیت سر اسب 
را برگرداند و با س��رعت برگردد در حالی که حریف 
او را با نیزه اش تعقیب می کنند و در حالت چهارنعل 
تن و دس��ت خود را به عقب بپیچاند و با یک شلیک 

http://tarikhema.irاشکانی حریف را هدف قرار دهد.
تاریخ و تمدن جهان باستان
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نمونۀ شاه بیت های صائب تبریزی
ا. ح. اکبری شالچی

برگزیده شده از برگزیده های:
زین العابدین مؤتمن، گلچین صائب، انتش��ارات دانش��ور، 

تهران، ۱۳۷۹.

تا ازین بعد چه از پرده برآید کامروز
دور پرواری عمامه و قطر شکم است

*
مگذار شیخ را که به میخانۀ ما بگذرد

کان خودپرست دشمن دیرینۀ خم است
*

پّشه با شب زنده داری خون مردم می مکد
زینهار از زاهد شب زنده دار اندیشه کن

*
خوشوقت گروهی که در اندیشۀ یارند

چون کعبه روان روی به دیوار ندارند
*

ظالم به ظلم خویش گرفتار می شود
از پیچ وتاب نیست رهایی کمند را

*
رتبۀ زمزمۀ عشق ندارد زاهد
بگذارید که آوازۀ جنت شنود

*
گنبد شهر از همه فاضل تر بود

گر به عمامه کسی گوی فضیلت می برد
*

حج خریدن در دیار عشقبازان رسم نیست
هر که مرد اینجا برای او شهادت می خرند

*
فکر صید خلق دارد زاهدان را گوشه گیر

خاک ساری پردۀ تزویر باشد دام را
*

بستگی کفر است در آیین ما آزادگان
می شود زنار اگر احرام می بندیم ما

*
حضور خاطر اگر در نماز معتبر است

امید ما به نماز نکرده بیشتر است

*
ما پریشان نظران، خود گره کار خودیم

این چه حرفی ست که سررشته به دست ما نیست
*

توانگر از نشاط فربهی در خود نمی گنجد
از این غافل که هم پهلوی چرب اوست، قصابش

*
تا سبزه و می هست ز می توبه حرام است

نتوان غم دل را به بهار دگر افکند
*

به کیش ما که وضو دست شستن است از جان
ز خویش هر که تهی گشته است محراب است

*
رندی ست که اسباب وی آسان ندهد دست

سرمایۀ تزویر عصایی و ردایی ست
*

عقل و فطرت به جوی نستانند
دور، دور شکم و دستار است

*
خرقۀ تزویر از ابد غرور آبستن است

حق پرستی در لباس اطلس و دیبا خوش است
*

واعظ چه شوی گرم؟ لب بی نمک تو
تبخاله ای از گرمی گفتار ندارد

*
بر حذر باش که این دست ودهن آب کشان

خانه پردازتر از سیل فنا می باشند
*

به قیل وقال نتوان در حریم کعبه محروم شد
همان بهتر که این ناقوس در بتخانه آویزی

*
مبحث عشق است ای زاهد خموشی پیشه کن
عرض علم و موشکافی ها به عرض ریش نیست

*
ما از این هستِی ده روزه به جان آمده ایم

وای بر خضر که زندانی عمر ابد است
*

فکر صید خلق دارد زاهدان را گوشه  گیر
خاکساری پردۀ تزویر باشد دام را

*
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نمی خواهد میانجی جنگ های زرگری ورنه
نزاع از کفر و دین و سبحه و زنّار بردارم

*
رندی ست که اسباب وی آسان ندهد دست

سرمایۀ تزویر عصایی و ردایی ست
*

چنان ناسازگاری عام شد در روزگار ما
که طفل از شیر مادر استخوان اندر گلو دارد

*
از حوادث دل آزرده چه پروا دارد
چهرۀ سرو ز بیداد خزان زرد نشد

*
مبحث عشق است ای زاهد خموشی پیشه کن
عرض علم و موشکافی ها به عرض ریش نیست

*
ما از این هستِی ده روزه به جان آمده ایم

وای بر خضر که زندانی عمر ابد است
*

فکر صید خلق دارد زاهدان را گوشه  گیر
خاکساری پردۀ تزویر باشد دام را

*
رندی ست که اسباب وی آسان ندهد دست

سرمایۀ تزویر عصایی و ردایی ست
*

چنان ناسازگاری عام شد در روزگار ما
که طفل از شیر مادر استخوان اندر گلو دارد

*
ز حرف عشق رسوای جهان شد زاهد خودبین

به از ده پرده داری نیست عقل روستایی را
*

با شراب تلخ، زاهد ترشرویی می کند
کو جوانمردی که سازد کار این بی پیر را

*
روزی که برف سرخ ببارد از آسمان

بخت سیاه اهل هنر سبز می شود
*

ز دست راست اگر ندانستمی چپ را
چه گنج ها به یمین و یسار داشتمی

*
خون فرهاد محال است که پامال شود

که به خونخواهی او بسته کمر هر رگ سنگ
*

اگر خدای جهان را سمیع می دانی
مکن بلند برای خدا تالوت را

برابرهای پارسی
کاری از الف.نیکویی

استراحت: آسایش ، آسودگی آرامش
 برآسودن، آرمیدن

استراق: دزدیدن
استراق سمع: شنود ، گوش ایستادن

گوش کردن پنهان
استرجاع: باز گرفتن، پس گرفتن
استرئوسکوپ: برجسته نما ، برنما

استرداد: بازپسگیری، پسگیری
پس گرفتن، واستاندن، واخواستن

استرداداموال: بازستاندن دارایی ها
استرداد مجرم: بازگرداندن بزهکار

استرالب: سالب
استریوفونیک: چند آوا، چندآوایی
استشمام: بوی جستن، بو بردن

بو کردن ، بوییدن
استریل: سترون، اپلشت

استشهاد: گواهی دادن، گواه گرفتن
گواهی

استصواب: راست دانستن، درست انگاشتن
استضعاف: ناتوان شمردن، ناتوان یافتن

استطاعت: یارایی ، توانایی، بی نیازی
استظهار: پشت گرمی، یاری جستن

*
این دزدها تمام شریک اند با عسس

پیش فلک شکایت دوران چه می بری
*

دولت سنگدالن را نبود استقرار
سیل از کوه به تعجیل روان می گردد

*
روزی که برف سرخ بارد زآسمان
بخت سیاه اهل هنر سبز می شود

*
ظالم به مرگ، دست نمیدارد از ستم

آخر، پر عقاب پَر تیر می شود
*

از ضعیفان می شود روشن چراغ سرکشان
بال آتش از خس و خاشاک می آید برون
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دولت سنگدالن را نبود استقرار
سیل از کوه به تعجیل روان می گردد

*
اگر عاشق نمی بودیم صائب

چه می کردیم با این زندگانی
*

صائب مطلب روی دل از کس که در این عهد
رویی که نگردد ز کسی روی کتاب است

*
داس دایم در کمین خوشه های سرکش است

آسمان دارد پی گردن کشان شمشیر را
*

به هشیاران فشان این دانۀ تسبیح را زاهد
که ابر از رشتۀ باران به دام آورد مستان را

*
نالۀ مظلوم در آهن سرایت می کند

زین سبب در خانۀ شمشیر دائم شیون است
*

خبر ز تلخی آب بقا کسی دارد
که همچو خضر گرفتار عمر جاوید است

*
طوق منت برنتابد گردن آزادگان

ترک احسان از بزرگان است احسان دگر
*

نالۀ مظلوم در آهن سرایت می کند
زین سبب در خانۀ شمشیر دائم شیون است

*
قطع نظر ز نعمت فردوس مشکل است

صائب چه سان از لّذت دیدار بگذرد
*

بار منت برنمی تابد دل آزادگان
ترک احسان را ز مردم جود می دانیم ما

*
زاهد خشک اگر قامت او را بیند

همچو محراب سراپا همه آغوش شود
*

غربت مپسندید که افتید به زندان
بیرون ز وطن پا مگذارید که چاه است

*
قرب از خلق مجویید که چون موج سراب

بیشتر اهل جهان دورنما می باشند
*

مرد مصاف در همه جا یافت می شود

در هیچ عرصه مرد تحمل ندیده ام
*

زیر شمشیر حوادث مژه بر هم نزنیم
به رخ سیل گشادست در خانۀ ما

*
مرا روز قیامت غمی که هست این است

که روی مردم عالم دو بار باید دید
*

می خورم خون از سفال و لب به دندان می گزم
وای بر آن کس که می از ساغر جم می خورد

*
صائب چه اعتبار بر اِخوان روزگار

یوسف به ریسمان برادر به چاه شد
*

روشندلی نمانْد در این باغ و بوستان
با خود مگر چو آب روان گفتگو کنم

*
نور خورشیدم ز امداد خسیسان فارغم

نیستم آتش که هر خاری کند رعنا مرا
*

به آن خواری که سگ را دور می سازند از مسجد
مکرر رانده ام از آستان خویش دولت را

*
ز غرور آدمیت به همین خوشیم صائب
که شکار نعمت خود نکند بهشت ما را

*
جوهرنمای جوهر ذاتی خویش باش

خاکش به سر که زنده به نام پدر بود
*

اگر صد بار برخیزد همان بر خاک بنشیند
به بال دیگران هر کس بود چون تیر پروازش

*
گرچه زندانی ست دست خالی ام در آستین

کارساز عالمی از همت مردانه  ام
*

نومید نیستیم ز احسان نوبهار
هرچند تخم سوخته در خاک کرده ایم

*
میفشانم هرچه می گیرم چو ابر نوبهار

با من احسان با تمام خلق احسان کردن است
*

از گلوی خود بریدن وقت حاجت همت است
ورنه هر کس وقت پیری پیش سگ نان افکند

*



شماره 37 امرداد 91

15

دوردستان را به احسان یاد کردن همت است
ورنه هر نخلی به پای خود ثمر می افکند

*
فکر شنبه تلخ دارد جمعۀ اطفال را

عشرت امروز بی اندیشۀ فردا خوش است
*

هر چه رفت از دست یاد آن به نیکی می کنند
چهرۀ امروز بی اندیشۀ فردا خوش است

*
بحر زا سرپنجۀ مرجان نیندازد ز جوش

چند بر دل می نهی از بهر تسکین دست را
*

موقوف بر آسایش چرخ است قرارم
هر کار که موقوف محال است محال است

*
تا خیال گریه کردم یار رفت

این غزال از بوی خون رم می کند
*

به هیچ حیله به آغوش درنمی آیی
مگر ترا از نسیم بهار ساخته اند

*
اگر افتد به مسجد راه، آن سرو خرامان را

عجب دارم نگیرد تنگ در آغوش، محرابش
*

کاش در زندگی از خاک مرا برمی داشت
آن که بر تربت من سایه فکند آخر کار

*
سِر زلف تو نباشد سِر زلف دگری

از برای دل ما قحِط پریشانی نیست
*

چه الزم است که خود را سبک کنم چو کاه
چو رنگ جاذبه در کهربا نمی بینم

*
چون نی، نوازشی به لب خویش کن مرا

زان پیشتر که بند من از بند بگسلد
*

در اقلیم مدارا ضعف بر قوت بود غالب
به مویی می توان کوه گرانی را کشید اینجا

*
نقش پای رفتگان هموار سازد راه را

مرگ را داغ عزیزان بر من آسان کرده است
*

طوماِر درد و داِغ عزیزاِن رفته است
این مهلتی که عمر دراز است نام او

*
ُمردم در آرزوی شبیخون بوسه ای
یا رب بخواب مرگ رود پاسبان تو

*
صبر بر جور فلک کن تا برآیی روسفید
دانه چون در آسیا افتد تحمل بایدش

*
خوش است غارت دل ها ولی نه چندانی
که عمر جلوۀ خود صرف ترک تاز کنی

*
به این شوقی که من در کعبۀ مقصود رو دارم
دلی از سنگ می باید که گردد سنگ راه من

*
زعشق نیست اثر در جهان نمی دانم

که این همای سعادت در آشیانۀ کیست
*

کدام سردنفس در میان این جمع است
که مهر از لب گفتار برنمی خیزد

*
ریشۀ نخل کهن  سال از جوان افزون تر است

بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را
*

این بیابان را به تنهایی بریدن مشکل است
چون جرس خود را مگر بر کاروان بندد کسی

*
دو باال می شود طول عمل چون قد دو تا گردد

که مار از امتداد روزگاران اژدها گردد
*

از جوانی نیست غیر از آه حسرت در دلم
نقش پایی چند ازین طاووس زرین بال ماند

*
چون سیاهی شد ز مو، هشیار می باید شدن
صبح چون روشن شود بیدار می باید شدن

*
شد از فشاِر گردوْن موی سفید، و سر زد
شیری که خورده بودیم در روزگار طفلی

*
بشوی دست ز اصالح تن، به جان پرداز

که دل سفید نگردد ز جامه شویی ها
*

گرد هستی اگر از پیش نظر برخیزد
رهروی نیست در این راه که در منزل نیست

*
زیر گردون باش چندانی که جسمت جان شود
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گندمت چون آرد شد در آسیا لنگر مکن

*
از بال و پر، غبار تمنا فشانده ایم
بر شاخ گل، گران نبود آشیان ما

*
به مقدار تمنا آه افسوس از جگر خیزد

به قدر خش شرر از آتش سوزان شود پیدا
*

سفر اهل جهان در طلب کام بود
از سر کام گذشتن سفر مردان است

*
در غیبت خلق است اگر هست حضوری

در ترک تمناست تماشایی اگر هست
*

عقدۀ دلبستگی را اندک اندک باز کن
ورنه مرگ این رشته را یک بار غافل می کشد

*
سبک مغزی کز اسباب جهان بر خویش می بالد

چو حمالی ست کز بارگران بر خویش می بالد
*

تمنا را ز دل چون سنگ ز مسجد دور می سازی
اگر دانی چه مطلب هاست در بی مدعا بودن

*
تو از شوریدگی بر خود، جهان شوریده می بینی

کدامین موج در بحر رضا ساحل نمی گردد
*

چون سرو در مقام رضا ایستاده ام
آسوده خاطرم ز بهار و خزان خویش

*
خون جگر است این که به ابرام ستانی

رزق تو همان است که موقوف طلب نیست
*

روزگاری رشته تاب آرزو بودی بس است
چند روزی هم گره بر رشتۀ آمال زن

*
گوش را کرکن و بشنو که چه ها می شنوی

دیده بربند و نظر کن که چه ها می بینی
*

تو از شوریدگی بر خود جهان، شوریده می بینی
کدامین موج در بحر رضا ساحل نمی گردد

*
چون سرو در مقام رضا ایستاده ام

آسوده خاطرم ز بهار و خزان خویش
*

سبک مغزی کز اسباب جهان بر خویش می بالد
چو حمالی ست کز بار گران بر خویش می بالد

*
عقدۀ دلبستگی را اندک اندک باز کن

ورنه مرگ این رشته را یک بار غافل می کشد
*

دانۀ دل را تو پامال عالیق کردی
ورنه خرمن ها از این یک دانه می آید برون

*
خود را چو برگ کاه سبک کن ز هر چه هست

آنگه کمند جاذبۀ کهربا ببین
*

دل دشمن به تهیدستی من می سوزد
برق از این مزرعه با دیدۀ تر می گذرد

*
خرد مشمار گنه را که گناهی ست بزرگ

گندمی کرد ز فردوس برون آدم را
*

اگر کوه گناه ما به محشر سایه اندازد
نبیند هیچ مجرم روی خورشید قیامت را

*
گنه به ارث رسیده ست از پدر ما را

خطا ز صبح ازل رزق آمیز است
*

از سیه کاری خود هر که پشیمان نشود
تخم دیو است اگر صورت آدم با اوست

*
ابر رحمت، ُشست صائب نامۀ اعمال را

اشک گرم من همان جوش ندامت می زند
*

نشد روز قیامت هیچ دستی دستگیر من
مگر دستی که بر یکدیگر از افسوس مالیدم

*
چون آفتاب اگر سر ما بگذرد ز چرخ

افتادگی برون نرود از سرشت ما
*

مگو در بی غمی آسودگی نیست
که غم گر هست در عالم همین است

*
بر سفال جسم نازیدن ندارد حاصلی

این سبو امروز اگر نشکست فردا بشکند
*

از صحبت نیکان نشود طینت بد نیک
بادام همان تلخ برون از شکر آید
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*
تا لب نانی به دست آرم چه خون ها می خورم

دست کوته را تنور رزق چاه بیژن است
*

ای کاش صرف عشق و جنون می شدی مدام
از زندگانی آنچه به کسب هنر گذشت

*
نگردد وحشت دل، کم به زیب و زینت دنیا
نسازد نقش یوسف دلنشین، دیوار زندان را

*
حق به دست ماست گر چشم از جهان پوشیده ایم

آسمان را خانۀ پردود می دانیم ما
*

پشت پا زن به دو عالم اگر از مردانی
کار اطفال بود پا به زمین مالیدن

*
ُجوی غم تو ندارد جهان بی پروا

چرا تو بیهده چندین غم جهان داری
*

ز خاک بازی اطفال می توان دریافت
که عیش روی زمین در جهان بی خبری ست

*
نه از منزل نه از ره نی ز همراهان خبر دارم

من آن کورم که رهبر کرده در صحرا فراموشم
*

عالم بی خبری طرفه بهشتی بوده است
حیف و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم

*
سرگذشت روزگار خوشدلی از من مپرس

صفحۀ خاطر از این خواب فراموشم تهی ست
*

حریص را نکند نعمت دو عالم سیر
همیشه آتش سوزنده اشتها دارد

*
فغان که کاسۀ زرین بی نیازی را

گرسنه چشمی ما کاسۀ گدایی کرد
*

مرا از صافی مشرب ز خود دانند هر قومی
که هر ظرفی به رنگ خود برآرد آب روشن را

*
زمانه، بوتۀ خار از درشت خویی توست
اگر شوی مالیم، جهان گلستان است

*
نیست بازآمدن از فکر وصال تو مرا

با رفیقان موافق سفر دور خوش است
*

با خیال خشک تا کی سر به یک بالین نهم
دست در آغوش با تصویر کردن مشکل است

*
با خیال یار در یک پیرهن خوابیده ام
برندارد سر ز بالین هر که بیدارم کند

*
که می گوید پری در دیدۀ مردم نمی آید

که دایم در نظر باشد پری زادی که من دارم
*

نمی دانم که در خاطر گذر دارد همین دانم
که بوی سنبل فردوس می آید ز آه من

*
یا سبو یا خم می یا قدح باده کنند

یک کف خاک در این میکده ضایع نشود
*

می بده می بستان دست بزن پای بکوب
به خرابات نه از بهر نماز آمده ای

*
خنده چون مینای می کم کن که گر خالی شدی

می گذارد چرخ بر طاق فراموشی ترا
*

ُمهر زن بر دهن خنده که در بزم جهان
سر خود می خورد آن پسته که خندان باشد

*
دل چو غافل شد ز حق، فرمان پذیر تن شود
می برد هر جا که خواهد اسب، خواب آلود را

*
دل چو بیناست چه غم، دیده اگر نابیناست

خانۀ آینه را روشنی از روزن نیست
*

از دل مگذر که خواب آسایش
در سایۀ این شکسته دیوار است

*
از دل در این جهان، طمع خرّمی ندار
کین دانه در زمین دگر سبز می شود

*
اگر در خواِب بیهوشی نباشد گوش ها صائب

به هر نی می توان تقریر کردن داستانی را
*

به بیداری سر آور روزگاِر زندگانی را
به زیر خاک اگر خواب فراغت در نظر داری

*
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خاکت به سر که چوب عصا در ره طلب
یک گام پیشتر ز تو در استقامت است

*
راهرو چون سیل می باید که سر بر پا رود
پیش پای خویش دیدن راه ما را دور کرد

*
مکن ز سختِی ره شکوه همچو نوسفران

که خاک نرم کند آب را گران رفتار
*

صدق پیش آور که صبح صادق از صدق طلب
از تنور سرد، آرد گرم بیرون، نان خویش

*
راْه سخت و همرهاْن ناساز و مرکب کندرو
هیچ رهرو از ز چندین جا نیاید پا به سنگ

*
گر خرابات مغان بی عصمتی را راه نیست
دختر رز با سیه مستان به خلوت می رود

*
به زیر خاک، غنی را ز مردم درویش

اگر زیادتی هست، حسرتی چند است
*

خوشا عشرت سرای کابل و دامان کهسارش
که ناخن بر دل گل می زند مژگان هر خارش

*
هیچ دردی بتر از عافیت دائم نیست

تلخی تازه به از قند مکرر باشد
*

به داد من برس ای عشق، بیش از این مْپسند
که زندگانی من صرف خورد و خواب شود

*
هر کجا غم نیست آنجا زندگی مشکل بود

زین سبب آدم به تعجیل از بهشت آمد برون
*

از خس و خاشاک بگذر گرد گل ها کن طواف
تا چو زنبور پر شهد سازی خانه را

*
چون به تلخی عاقبت بر جای می باید گذاشت
چند چون زنبور سازی تکیه گاه از شش جهت

*
به شیرینی سرآرد نوبهار زندگانی را

چون زنبور عسل آن را که منزل مختصر باشد
*

مور بی آزار دائم خون خود را می خورد
خانۀ پرشهد می خواهی بر و زنبور باش

*
این ندا می رسد از رفتن سیالب به گوش

که در این خشک نمانید که دریایی نیست
*

چون شوق رهبر افتاد، حاجت به رهنما نیست
سیالب را به دریا آخر که راهبر شد

*
اگر کالم نه از آسمان فرود آید

چرا به هر سخنی خامه در سجود آید؟
*

بزرگانی که مانع می شوند ارباب حاجت را
به چوب از آستان خویش می رانند دولت را

*
ما چو خار از هر سر دیوار گردن می کشیم

شبنم گستاخ را بنگر کجا آسوده است
*

چون هر چه می رسد به تو از کرده های توست
جرم فلک کدام و گناه زمانه چیست

*
ز خنده رویی گردن فریب رحم مخور

که رخنه های قفس رخنۀ رهایی نیست
*

زیر گردون نیست آسایش روان خلق را
ریگ تا در شیشۀ ساعت بود در رفتن است

*
هر کسی گویند دارد نوبتی در آسیا

آسمان چون نوبت ما را فراموش کرده است
*

در کام شیر، بستر راحت فکنده ست
هر کس که خواب امن در این روزگار کرد

*
هر که آمد در غم آباد جهان، چون گردباد

روزگاری خاک خورد آخر به خود پیچید و رفت
*

تا در این باغی به شکر این که داری برگ وبار
برگ می باید فشاند و بار می باید کشید

*
می توان پوشید چشم از هر چه می آید به چشم

آنچه نتوان چشم از او پوشید بیداری بود
*

چنان آمادۀ عشقیم از ذوق سبک روحی
که حسن صورت دیوار از جا می برد ما را

*
چو مینای پر از می فتنه ها در زیر سر دارم
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شود پرشور عالم چون ز سر دستار بردارم
*

چار بازار عناصر پَر مکرر گشته است
وقت آن آمد که برچینند این بازارها

*
شکایتی که ز گردون کنند بی هنران

شکایتی ست که تیر کج از کمان دارد
*

با بی هنران اختِر بد کار ندارد
این سنگ بر آیینۀ اهل نظر آید

*
گذشت آن که صدف اعتبار گوهر داشت

به نرخ خاک بود دّر شاهوار امروز
*

فلک با تنگ چشمان گوشۀ چشم دگر دارد
که چون فرزند کور آید شود چشم گدا روشن

*
آنچه از خون جگر در کاسۀ من کرد چرخ
جمع اگر می ساختم میخانه ای می داشتم

*
خدا را آنچنان بر جامۀ ابریشمین نازد

که پنداری ز بر دارد مقامات حریری را
*

یک دیدن از برای ندیدن بود ضرور
هرچند روی مردم دنیا ندیدنی ست

*
کیست از دوش کسی باری تواند برگرفت

گر همه عیسی ست در فکر خر و بار خود است
*

به فکر زینت باطن کسی نمی افتد
مداِر مردم عالم به ظاهرآرایی ست

*
تکیه بر دوستِی ساختۀ خلق مکن

کین بنایی ست که ناساخته زیر و زبر است
*

سپهر از کج روی ها توتیا کرد استخوانم را
چو بارم آرد شد دیگر چرا در آسیا مانم

*
میاور رو به مردم تا نگردانند رو از تو

که باشد بر خالیق پشت بودن مقتدا بودن
*

از این سنگین دالن صائب چرا چون تیر بگریزم
که پر خون شد دهانم از همان دستی که بوسیدم

*

تیره روزی الزم طبع بلند افتادست
پای خود را چون تواند داشتن روشن چراغ

*
به عهد من زمین نایاب چون اکسیر شد صائب

ز بس خون خوردم و بر لب ز غیرت خاک مالیدم
*

از عزیزان هیچکس خوابی برای من ندید
گرچه عمری شد که چون یوسف به زندان مانده ام

*
نَیم سنگ فالخن لیک دارم بخت ناسازی

که بر گرد سر هر کس که چرخم دورم اندازد
*

در کام اژدهای مکافات چون رود
آزاده ای که خاطر موری نخسته است

*
فغان که نیست بجز عیب یکدگر جستن

نصیب مردم عالم ز آشنایی هم
*

نَیم سنگ فالخن لیک دارم بخت ناسازی
که بر گرد سر هر کس که چرخم دورم اندازد

*
تیره روزی الزم طبع بلند افتاده است

پای خود را چون تواند داشتن روشن چراغ
*

از عزیزان هیچ کس خوابی برای من ندید
گرچه عمری شد که چون یوسف به زندان مانده ام

*
شوخی که دلم خون کرد از وعده خالفی ها

فردای قیامت هم فردای دگر دارد
*

سر آزاده به اسباب نمی پردازد
موی ژولیده بود بالش پر مجنون را

*
صاحباِن کشف بی قدرند در درگاه حق

نیست در دیوان شاهان رتبه ای جاسوس را
*

شاه و گدا به دیدۀ دریادالن یکی ست
پوشیده است پست و بلند زمین در آب

*
سیل از بساط خانه بدوشان چه می برد

ملک خراب را غمی از ترکتاز نیست
*

پای رغبت نگذارند به دامان بهشت
همه در سیر گلستان گریبان خودند
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*

ز ابراهیم ادهم پرس قدر ملک درویشی
که توفان دیده از آسایش ساحل خبر دارد

*
هر که چون تیغ مدارش کجی و خون ریزی ست

خلق عالم همه گویند که جوهر دارد
*

آن را که تازیانه ز رگ های گردن است
هر دعوی غلط که کند پیش می برد

*
نیست صائب ملک تنگ بی غمی جای دو شاه

زین سبب طفالن جدل دارند با دیوانه ها
*

نیست پروا تلخ کامان را ز تلخی های عشق
آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است

*
هر که با خود دو گواه از رگ گردن دارد

می برد پیش دوصد دعوی بی معنی را
*

ز اوقات گرامی آنچه صرف عشق می گردد
به دیوان قیامت در حساب زندگی باشد

*
عشق، سوزی نیست کاندر استخوان ماند نهان

شیر ما آخر برون از نیستان خواهد دوید
*

عشق اگرچه کار بیکاران بود
هر دو عالم بر سر این کار شد

*
از شکست آرزو دل راست هر دو ماتمی

عشق کو کین شیشه ها را جمله یکجا بشکند
*

گنج خورسندی نهان در زیر پای عزلت است
در صدف چون قطره لنگر کرد گوهر می شود

*
آن را که تازیانه ز رگ های گردن است

هر دعوی که کند پیش می برد
*

صائب از شرم برون آ که در این یک دو سه روز
نوبت خوبی آن غنچه دهان می گذرد

*
عشق مستغنی ست از تدبیر عقل حیله گر

شیر کی سازد عصای خود دم روباه را
*

ز توفان حوادث عاشقان را نیست پروایی

نیندیشد نهنگ پردل از آشفتن دریا
*

من در حجاب عشقم و او در نقاب شرم
ای وای اگر قدم ننهد در میان شراب

*
دل بی وسوسه از گوشه نشینان مطلب

که هوس در دل مرغان قفس بسیار است
*

ره ندارد جلوۀ آزادگی در کوی عشق
سرو اگر کارند آنجا بید مجنون می دهد

*
در تمام عمر اگر یک روز عاشق بوده ای
از حساب زندگانی روز حشر آسوده ای

*
هالک خواب شیرین خسرو و غافل از این معنی

که خون بی گناهان خنجر از پهلو برویاند
*

نیست کاری به بد و نیک جهانم صائب
روی دل از همه عالم به کتاب است مرا

*
ای تیشه، کامرانی خسرو ز حّد گذشت
زورت همین به بازوی فرهاد می رسد!

*
پا منه ز حّد خویش تا بینا شوی

نیست حاجت با عصا در خانۀ خود کور را
*

خوش نشین خرمن گل همچو شبنم نیستم
گر دهی در رخنۀ دیوار جای ما بس است

*
هر که می داند که دردسر به قدر دولت است

کی کاله خود به تاج پادشاهی می دهد
*

درون خانۀ خود هر گدا شاهنشهی ست
قدم برون منه از حّد خویش سلطان باش

*
صدای آب خواب را گران سازد

ز خوش عنانی عمر است خواب غفلت ما
*

هر کسی در عالم خود شهریار عالم است
وای بر جغدی که از ویرانه می آید برون

*
با سینه ای ز حرف لبالب در این بساط
خاموش چون کتاب نباشد کسی چرا

*
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مده چو تیر هوایی به باد عمر عزیز
کشیده دار کمان تا نشان شود پیدا

*
به سر نیامد طومار عمر جهدی کن

که چون قلم ز تو در هر قدم اثر ماند
*

هر که آمد در غم آباد جهان چون گردباد
روزگاری خاک خورد آخر به هم پیچید و رفت

*
هر تلخی که قسمت ما کرده است چرخ

می نام کرده ایم و به ساغر فکنده ایم
*

همان بهتر که لیلی در بیابان جلوه گر باشد
ندارد تنگنای شهر تاب حسن صحرایی

*
که می گوید ثمر از پختگی از شاخ می افتد

سر منصور از خامی به پای دار افتاده
*

می زند هر قطره باران چشمکی بر ساقیان
کاین چنین روزی چرا پیمانه ها سرشار نیست

*
می رسد از ذوق هر کاری به معراج کمال

بر امید کارفرما کار کردن مشکل است
*

عالم تمام یک گل بی خار می شود
دل را اگر ز کینه مصّفا کند کسی

*
شود خشک همچون سبو دست آن کس

که باری ز دوش کسی برندارد
*

به هوش باش که قلبی به سهو نخراشی
به ناخنی که توانی گره گشایی کرد

*
از صدف آیین دشمن پروری را یاد گیر

تیغ اگر بارد به فرقت از دهان گوهر فکن
*

صائب چون آیینۀ می باید شدن با نیک و بد
هیچ چیز از هیچ کس در دل نمی باید گرفت

*
تا در این باغی به شکر آن که داری برگ و بار

برگ می باید فشاند و بار می باید کشید
*

پیوسته است سلسلۀ موج ها به هم
خود را شکسته ست هر که دل ما را شکسته است

*
با ادب با همه سر کن که دل شاه و گدا

در ترازوی مکافات برابر باشد
*

بحمداله مکافات عمل از پیشدستی ها
مرا نگذاشت در اندیشۀ روز جزا باشم

*
غافل کند از کوتهی عمر شکایت

شب در نظر مردم بیدار بلند است
*

نمی گردد به خاطر هیچ کس را فکر برگشتن
چه خاک دلنشین است اینکه صحرای عدم دارد

*
این رشتۀ حیات که آخر گسستنی ست

تا کی گره به هم زنم و چند بگسلد
*

از ثمر شیرین نسازی گر دهان خلق را
سعی کن در سایه ات چون بید آساید کسی

*
می کند کار خرد، نفس چو گردید مطیع

دزد چون شحنه شود امن کند عالم را
*

ستاره های فلک را شمردن آسان نیست
حساب داغ دل ما که می تواند کرد

*
جز من که راه عشق به تسلیم می روم

با دست بسته هیچ شناور شنا نکرد
*

گرچه دارد نوبهار حسن او جوشی دگر
برگ ریزان دل صدپارۀ ما هم خوش است

*
سرمه را هم محرم چشم سیاه خود مکن

گر توانی آشنایی با نگاه خود مکن
*

با خیال خشک تا کی سر به یک بالین نهم
دست در آغوش با تصویر کردن مشکل است

*
کیمیای تازه رویی در بغل داریم ما

خار در پیراهن ما سبز و خّرم می شود
*

بر سر دانۀ ما سایۀ ابری نفتاد
زور غیرت مگر از خاک دماند ما را

*
کعبه و بتخانه ای در عالم توحید نیست
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عاشق یکرنگ دارد قبله گاه از شش جهت

*
شاه و گدا به دیدۀ زنده دالن یکی ست

پوشیده است پست و بلند زمین در آب
*

در چشم پاک بین نبود رسم امتیاز
در آفتاب، سایۀ شاه و گدا یکی ست

*
نه از مسجد فتوحی شد نه از میخانه امدادی

به هر جانب که رفتم پای امّیدم به سنگ آمد
*

پردۀ پندار، سّد راه وحدت گشته است
چون حباب از خود کند قالب، تهی دریا شود

*
من نه آنم که تراوش کند از من گله ای

می دهد خون جگر رنگ به بیرون چه کنم
*

یک عمر می توان سخن از زلف یار گفت
در بند این مباش که مضمون نمانده است

http://www.facebook.com/amordadnameh
/http://www.amordad.net/emag


