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وري يکي از بزرگترين شعراي دورة باميرالشعرا ابوعبداهللا محمد بن عبدالملک نيشا
 ، بوده٢ که شاعر دربار الپ ارسالن١ پدرش عبدالملک برهاني،رود شمار مي سلجوقي به

. دربار شد  بهر جاي وي پسرش معزّي وابستهب. ر آغاز سلطنت ملکشاه وفات يافتد
» معزّي«ص وي  تخلّ،معزّالدين والد نيا ملکشاه داشته  ابوعبداهللا محمد نسبت بهچون

  . اعطا کرده بود»امير«وي لقب  هبعالوه ملکشاه ب. گرديد
دربار  سر برد و بعداً به ور و اصفهان بهب معزّي در هرات و نيشا٣پس از مرگ ملکشاه

م  ۱۱۲۶/ه ۵۲۰تقريباً در سال . دبو همان دربار  به پيوست و تا آخر عمر وابسته٤سنجر
  .جهان را بدرود گفت

ديوان امير معزّي را اولين مرتبه مرحوم عباس اقبال دانشمند بزرگ و استاد دانشگاه 
 ۱۸،۵۰۰  و آن ديوان شامل تقريبا٥ًداد ش انتشار ه ۱۳۱۸سال  تهران تصحيح نمود و به

ديوان «نام  مان نسخه طبع يافته بهطور اغلب ه ه بش ه ۱۳۶۳بعداً در سال . باشد بيت مي
مة ناصر معيري تجديد چاپ مقد  با»ات ديوان امير معزّيکلي« يا »کامل امير معزّي

  .٦يافت
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 دادم و  مطالعه قرار را مورِد٢ صوفي مازندراني١جانب چندي پيش بتخانة اين”
 ،چاپ نرسيده است بهحال   که تا به، از بزرگترين شعراي فارسييکالم به
شود که در ديوان  دراين مقاله تنها اشعاري از امير معزّي عرضه مي. رخوردمب

داده شود که برخي از اين اشعار در  ر اينجا بايد تذکّ،شود طبع شده يافت نمي
 ،شود  نگهداري مي٣يييک بياض ضخيم ديگري که در کتابخانة انجمن آسيا

 ابياتي. باشد  مي»معزّي امير«رسد که اين کالم متعلّق به اثبات مي وجود دارد و به
ورقي نشان  در پا، صوفي مازندراني و در بياض هم وجود دارد»بتخانه«که در 

ها  يادآوري است که اشتباهات در بياض م الزم به و اين ه،داده شده است
  )معزّي امير (.“ديگري منسوب گرديده است داده و اشعار يک شاعر به رخ

  طلــب کــن حريــف ميکــده رابــس   درکــــشا از نخــــست ميکــــده را
  زده را زانکــه مــي بهتــر اســت مــي  زدگـان   مـي کـن عـالج مـي        ههم ب 

ــده را   مبــر لــب آمــد غــم دل و جــان     ــوش بيهـ ــادم دو گـ ــا نهـ   تـ
ــده را   مـــي نـــاب زود تـــر دريـــاب بـــه ــب آم ــر ل ــان ب ــن دل و ج   اي

  ندهــــد بــــاز عمــــر بــــستده را  داد بستان ز عمر خويش کـه چـرخ        
*  

  جام شبگيري برگير و در افگن مـي نـاب           ت مکن بيهده خوابس شب بشبگير رسيده
  آنکس که نـدارد سـر خـواب         آفرين باد به    نور خورشيد پديـدار شدسـت از سـر کـوه     
  دل ز شادي شده آباد و تن از باده حـراب           تن من گرچـه خرابـست و دل آبادانـست         

  بست صـواب دادن بوسه در اين وقت صوا       اين وقت مباحـست مبـاح      خوردن باده در  
*  

  است خوش درون بسرما چيز سه اين و است سرد  امــروز روز بــاده و خرگــاه و آتــش اســت
ــود   ــد روا بـ ــور نباشـ ــش و تنـ ــر آتـ   در جام و جانم از مي و از عشق آتش اسـت            گـ
ــستريم   ــساطي بگ ــشاط ب ــه از ن   گر برف گـستريده بگلـزار مفـرش اسـت           در خرگ
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ــاب    ــو آفت ــي همچ ــداد مي ــواهيم بام   وش است  ت آنکه عارض او مشتري    از دس   خ
  شيرين سخن و نوش لب و تنگ دهانست  آن بت که مرا صحبت او راحت جان است
  يش مرا سود و زيـان اسـت  رنزديکي و دو    ناديدن و ديدنش مـرا بـيم و اميـد اسـت           
  هرچند همي بنگرم او را نه همـان اسـت           تا گشت ز من غايب و آمـد بـر مـن بـاز             

  جـان اسـت   درآمدن او را همه آهنـگ بـه         مـه آهنـگ پـري بـود       اندر شـدن او را ه     
ــستاند    ــي دل ن ــا ز يک ــد ت ــي نده   يک بوسه هم آخر بخرم گرچه گران است   بوس

*  
ــت     روزي در شــــادي و شــــراب اســــت ــراب اسـ ــه او خـ ــر آنکـ ــاد بـ   آبـ
ــد  ــل آيــ ــراب حاصــ ــادي ز شــ ــت   شــ   شــادم کــه بدســت مــن شــراب اس

ــي  مـــن  بـــااز خـــواب ســـخن مگـــوي ــه   م ــد ک ــت؟ باي ــواب اس ــاي خ   ج
ــوئي   ــوي گ ــگ و ب ــه برن ــي ک   ست و چون گالب است ا چون سرخ گل    ز آن م

* 
ــست   هر که در راه عشق صـادق نيـست         ــافق ني ــز من ــي و ج ــز مرات   ج
ــه در راه عــشق خاموشــست     نکته گويست اگرچـه نـاطق نيـست      وانک

  حقـايق نيـست    هر سه در عشق بي      گونــة زرد] و[بـاد ســرد و سرشـک   
  احتسابش مکن کـه فاسـق نيـست         ز شـراب عـشق بـود      هرکه مـست ا   

ــدار   ــد مـ ــقان اميـ ــه از عاشـ   عشق و توبـه بهـم موافـق نيـست           توبـ
  زنده دل نيست هرکه عاشق نيست        دل بعشق اسـت زنـده در تـن مـرد     

*  
ــت  امــشب بــر آن صــنم شــوم مــست       در دامــــن زلــــف او زنــــم دســ
ــست     ــن ني ــر م ــرا ز به ــه ت ــويم ک ــو      گ ــر ت ــرا ز به ــه م ــم ک ــآن غ   سته
ــک بــار      ــي بي ــه مــرا ده ــواهم ک   اي هفـــت از دو لـــب خـــويش بوســـه  خ

  پيراسـت   شد نيز سرزلفک مشکينش بـه       اينهمـه خـوبي    بـا بـا اينهمـه آرايـش و   
ــروز  ــدوام ــن ع ــان و دل م ــي و ج   ماست بر که ماست از که راست مثل آن اين   من

*  
ــت  ــار اس ــم نامــت نگ ــر دل   قـرار اسـت    تو چو زلفت بـي     دلم بي   نگــارا ب
  که مقصود من آغوش و کنار اسـت         در آغوش و کنارم گيـر يـک شـب         

*  
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  فرمـان اسـت    همه فرياد مرا زين دل بـي        پرست معشوقه دل اين است من بفرمان نه
  اي زان لب شيرين بدلي ارزان اسـت   بوسه  گر مرا بوسـه دهـد بـاز بـدو بخـشم دل            
  است پنهان من ز پيوسته و بت آن ستا ]روشن[  هم بدانسان که بود جان من اندر دل من        

*  
  چون مي نبود شعر بـزودي نتـوان گفـت           اي شــاه ز مــي تيــز شــود خــاطر شــاعر 

  المـاس تـوان سـفت       ياقوت گران مايه به     ياقوت چو هست سخن و الماس چو هست مي
*  

  سـت   در قدر ز انديشة مخلوق گذشت       سـت  در مرتبه و جاه ز عيوق گذشـت       
*  

ــرو را  ــود س ــمنبرا نب ــد س ــو ق ــد ت ــو ق ــد    چ ــو خ ــد ت ــو خ ــاه را چ ــود م ــنوبرا نب   ص
ــستانم   ــان و م ــة ديوانگ ــن ز جمل ــه م   که پند و حد تو در حد من گذشت ز حـد              ن
ــشي    ــرا بک ــا م ــست ت ــو آن ــراد ت ــر م   ز کوي خـويش بعمـدا کنـي مـرا مـشهد            اگ
ــود   ــتمگران نب ــوي س ــشهد ک ــزاي م ــصد    س ــد مق ــه داوران کن ــه بارگ ــسي ک   ک

ــي ز  ــو بيت ــرين ت ــک در آف ــة منجي   بيـــاورم کـــه ســـزاوار آن بـــوي مفـــرد   گفت
  برون ازين دو سـخن لـم يلـد ولـم يولـد          همة صفات خداونـد بـر تـو زيبـا گـشت           
  ١که روز ابيض من کرد چون شـب اسـود           چرا حکايـت آن حادثـه کـنم شـب و روز        

*  
  بــادة ســوري بيــاد دوســتان بايــد کــشيد  در بهاران رخت سوي بوستان بايد کـشيد       

  سرمة قـالش انـدر ديـدگان بايـد کـشيد          ي را تيرگي در ديـدگان آيـد پديـد        در کس 
  خم مي بر تارک سر رايگـان بايـد کـشيد       عاشقان گر بود خواهي در صف ميخوارگـان       

* 
  کشيد نسرين و الله بر او که خط آن نادرست  کشيد مشکين خط نسرين و الله بر من ترک

ـين کـشيد    من از و کرد خصومت من  با او چشم  خواستم کز مهرباني بوسه بر رويش دهـم      ک
  از ميان مجلس اندر بستر و بـالين کـشيد           دوش دستم زلف او بگرفت او را نرم نـرم         

  پروين کشيد ] و[از فلک در بستر و بالين مه          سلسله مشکين  به که خويشم دست غالم من
*  
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  جودديوارهــا رکــوع کنــد ســقفها ســ  پسند جاي بنده جزايي که هر زمـان     م
*  

  اگرچه در طلب او دو پـايم آبلـه کـرد          روز و شب دارمش دست بر آبله چو همي
ــمنبر ــرک ســ   چو خورشيدست بر سـيمين و صـنوبر        رخ رخــــشان آن تــ
ــر    رخ او هست همچـون آتـش خـشک         ــکّر ت ــون ش ــست همچ ــِب او ه   ل
  است از مـشک و عنبـر   … که زلفش   دلم بـازيگر اسـت از عـشق آن بـت          

ــدمدل انــدر عــشق آن ــر چــه بن   بـر  ست و بي    که شاخ وصل او خشک       دلب
   از طاعــت او چــون کــشد ســرعـدو   دلــي در خــدمت او چــون نهــد پــاي

ــالل ــور   ح ــي را آب انگ ــت آن دل    را شـير مـادر     عـدو حرام مـست آن       س
ــت توفيــق تــو نقطــه    چو تصريف است تشريف تـو مـصدر         چــو پرگــار اس
ــب   ــست ترکي ــضل ت ــت را ز ف   لطـــف تـــست پيکـــرســـعادت را ز   کفاي
ــه  بفعــل انــدر کمــر عقــل مرکّـــب     ــصور  ب ــاني م ــر ج ــدر کم   لطــف ان

ــاني   ــرا ج ــدا م ــن  خداون ــت در ت   معــــاني گــــسترد الفــــاظ پــــرور  س
  همي دارو همي بخش و همـي خـور          بتــو پاينــده عمــر و مــال جاويــد    

*  
   اميـر  ملک خسرو را عميـد و دولـت او را           اي مبارک راي دستور و مبارک پي وزيـر        

  چون جواني درخور و چون زنـدگاني نـاگزير          اي   مسلماني عزيزي چون خرد بايـسته      چون
  وزير را او تويي چون باشد که شاهي آن خرم  عميد را او تويي چون باشد که ملکي آن فرخ

  و مسيح انـدر صـرير   اکلک تو دارد مگر با   رفتن کلک تو جـان رفتـه بـاز آرد همـي           
   ير …وز تو بايد يک سخن تا چشم گيرد         ن گيرد قرار از تو بايد يک نفس تا شغل م       

*  
  چون شوم مست مـرا چـست مگيـر        مکن اي دوست مـرا مـست مگيـر        
ــر   جنگ اگـر جـوئي همـواره مجـوي         ــت مگي ــري پيوس ــر گي ــشم اگ   خ
  جرم من بنـده يکـي هـست مگيـر           کينــة خــويش مکــن بيــست يکــي
  آســمان را چــو زمــين پــست مگيــر  بــد مپــسند مــرا چــون دگــران    
ــر     مـست گويــد همــه بيهــوده ســخن  ــست مگي ــر م ــود ب ــخن بيه   س
ــراب   ــت ش ــرد در دس ــه او گي ــر    هرک ــت مگي ــر دس ــد ب ــه او گوي   هرچ

*  
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  راه انـدر    آمد ز قـضا پيـشم سرمـست بـه           ست بماه اندر   ا آن بت که ز رخسارش نقص     
  کـاله انـدر     نسرين بکمند اندر پـروين بـه        پروين چون جبهت  بـا  نسرين چون عارض با

ــ ــادهدي ــومعه افت ــش در ص ــه   دم ز رخ و زلف ــد ب ــدر زاه ــساد ان ــد بف ــدر عاب ــاه ان   گن
  کـاه انـدر     و انديشة تيمارت کوهـست بـه        گفتم که تنت کاهست از الغري و زردي       
ــن دارم  ــده م ــشقاقت در ميک ــة ع   آه انـدر  صد قطره بچشم اندر صد شعله به       از حمل

*  
  ن تـازه بهـاري چـو تـو هرگـز         ننمود جها   ننگاشت قلم طرفه نگاري چـو تـو هرگـز        
  در دام که افتـاد شـکاري چـو تـو هرگـز              اي آهـــوي ســـيمين در افتـــاده بـــدامم
  کس را نبود بوسه شماري چـو تـو هرگـز          و آن بوسه شمار تو که در مجلس خلـوت      

*  
  در تيــره شــب از بــيم رقيبــان بدانــديش  سه چيز همي داردش از صـحبت مـا بـاز          
  وان بوي که از مشک بود خوشي او بيش          نــور دو رخ و مــشعلة جنــبش و زيــور    
ــشايد   ــور بگ ــد رخ و زي ــه بپوش ــرم ک   چاره چه کند تا نبود بوي خـوش خـويش           گي

*  
ــل   بــاد آمــد و کــشاد نقــاب از رخــان گــل ــان گ ــر در ده ــاد گه ــد و نه ــر آم   اب

ــل در  ــگفتن گ ــه ش ــد گ ــاغ آم ــان ب   لميــان گــ ه نشــستن مــا درگــو آمــد   مي
ــون   جام باده و مرغان بجـان گـل         مستان به   ســـوگندها خورنـــد بگلزارهـــا کنـ

  خوان گل  خوان شاهم و او مدح     من مدح   قمري بروز و شب و خوان من مدح هستيم
* 

ــالم  ــراحي اي غ ــو داري در ص ــي چ ــام    م ــريم ج ــف گي ــا بک ــن ت ــر ک ــام پ   ج
  المسـت اي غـ   اجان مـا مـي را غـالم         تا که مـي شـادي فـزاي جـان ماسـت           
ــام    از شــرابي وز طعــامي چــاره نيــست     ــي مق ــست در گيت ــا را ه ــه م ــا ک   ت

  سـت و نخواهـد جـز طعـام        ا تن کثيـف    ست و نخواهد جـز شـراب       ا جان لطيف 
ــت ــي پخ ــالل  اگرم ــومي را ح ــت ق ــي در  س ــام م ــرام   اخ ــي را ح ــت خلق   س

ــه  ــم پخت ــه در غ ــا را ک ــام ده م ــم خ   سـت خـام    ا پخته آن را ده که در عشق        اي
ــدا  ــا مـ ــيم مـ ــدام آويختـ ــدر مـ   کـز مدامـست ايـن همـه شـادي مـدام        م انـ

ــشنويم   ــون ب ــا چ ــان م ــردد ج ــازه گ ــدام   ت ــا المـــ ــساقي ادرکاســـ   ايهاالـــ
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  فرض دارد چون صالت و چـون صـيام          خويـشتن  … … …هر کـه بهـر تـو      
ــالل    ــد در هـ ــز نيفتـ ــدي هرگـ ــد در ظـــالم     از بـ ــز نيفتـ ــيا هرگـ   وز ضـ
ــويش    ــور خ ــو ن ــة ت ــدر خان ــت ان ــستريد  دول ــوار و بـــام  گـ   ه بـــر در و ديـ

* 
ــدم  ــر خداون ــان و س ــت و ج ــق نعم   که من بخـدمت و ديـدارش آرزومنـدم          بح
ــه   جـواهر لطفــش جمــع داشــتم در شــمع  ــده ب ــه ز دي ــد هم ــدمننادي   ش پراکن
  چو ابر و برق همي گريم و همي خنـدم           ز بيم هجر و اميد وصال او شـب و روز           
  سـر چـون کـه دماونـدم         م بـه  گمان بـر    سرم سـفيد شـد انـدر فـراق خـدمت او         
  ي کـه بـستة بنـدم      يز قهر و صبر تو گو       اگرچه بر تن من هيچ بند ظـاهر نيـست   
  ام که سزاي نـصيحت و پنـدم         چه کرده   همه نصيحت و پندم از ايـن گـروه مـرا        

  نيک عهـدي نـاممکن اسـت ماننـدم         به  ي ماننـد مـن توانـد مـن    ينيـک شـو   بـه 
ــنودم  ــگ خوش ــالش برن ــستان وص ــندم   ز   ز گل ــوي خرس ــالش بب ــتان جم   بوس

* 
  کو همي خوبي و زيبا نيست از سر تا قـدم          رواست سازم قدم دلبر آن پيش سر از من گر

*  
  خضر ديگر گردم و جاويد دل بر جـان نهـم            گر بعمري اندرش لب بـر لـب جانـان نهـم           
  همباز چون رويش نه بينم روي در نقصان ن          در زيارت باشم آن ساعت کـه بيـنم روي او     
  وز ســرزلفش بگيــرم پــاي بــر کيــوان نهــم  گر کف پايش ببوسم دسـت در گـردن زنـم        

*  
ـيم  مهمان را معشوق ما که روزي آن خوش اي ــيم    کن ــتان کن ــارينش نگارس ــه از روي نگ   خان

  شادي خويشتن در پيش او قربان کنـيم  ما به   گر وصالش روز ما خرم کند چـون روز عيـد        
ــه ــه خ  او ب ــا هرچ ــد آزار دل م ــد آن کن ــيم   واه ــد آن کن ــازاريم دل او هرچــه گوي   مــا ني

*  
ــارم   ــه در خم ــسرا ک ــي ده پ   افکنــــده ز جــــور روزگــــارم  م

  چـشم خلـق خـوارم       هر چند بـه     رمدو ههــر چنــد ز بخــت بــد بــ
ــاب   ــادة ن ــرود و ب ــا رود و س   ايـــام جهـــان همـــي گـــذارم  ب

*  
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ــن     ــد ک ــتم بلن ــاده و بخ ــار ب ــا بي   کمنـد کـن   هـاي زلـف دلـم را          وز حلقه   جان
  منـد کـن   خرمي و خوشي بهـره  دل را به   انديشه گم کن از دل و انديـشه دور دار         
ــازدار    ــه ب ــا ده ک ــت فن ــدوه را بدس   و انديشه را بدست عدم ده که بند کـن            ان
ــن   سردست روز مجلس ما گـرم بهترسـت        ــد ک ــش بلن ــراب در ده و آت ــام ش   ج

ــ  خوشيم همه نديمان و ما و است خوش مجلس   ار و چــارة مــشت ســپند کــنآتــش بي
*  

  اگــر بجــان بتــواني خريــد نيــست گــران  بدان خوشي و بدان نيکويي لب و دنـدان        
  عجب تر از دل عاري ولـي بـود بجهـان            سيم و زر بفروخت     لب و جنان را عاري به     

ــايي آن     ست در آن لب چنانکه نتوان گفـت   لطافت ــق را نم ــدي خل ــم ده ــر دل   اگ
  هيچ وقـت امـان    به] را[ز بوسه ندهمي او       گارســتياگــر نــه از قبــل شــرم آن ن   

ــي  ــه يک ــستي مــرا چنانک ــزار دل   همه فـدا کنمـي پـيش آن لـب و دنـدان        و گــر ه
ــي او  ــشيدن از پ ــت ک ــال مالم ــزار س   توان و روزي از آن لب جدا شـدن نتـوان            ه

*  
  مداح تو و شـاکر اخـالص تـوام مـن           العرش که مشتاق توام مـن       داند ملک 

*  
  شاه ملکـان و پـسر شـاه ملـک شـاه          نکو عهد و خداوند نکو خـواه      اي شاه   

  تر از ماه   رخشندهو  تر از ابري     بخشنده  تـر از مهـر     تر از چرخي و تابنده     پاينده
*  

  اي دارد نگـاه  حق فضل من چنـين آزاده    اي دانـد بـشرط   قدر شعر من چنان آزاده   
  ن موي سپيدم شد سـياه وز بخار شکر اي   از فروغ مدح آن روز سياهم شـد سـفيد         

  دل ز شکر اين نتابم تا بتابد مهر و مـاه             پيچد مار و مور سر ز مدح آن نه پيچم تا به    
* 

ــرا بنــده و ســتاره رهــي  ــا زمانــه ت   تويي سـپهر بزرگـي و آفتـاب مهـي           اي
  بوستان معاني نرسـت سـرو سـهي        به  تر ز تو بر جويبار عزّ و شـرف         خجسته

  گنـه روي مـن برنـگ بهـي         مدار بي   رت آگنده است  مه  دلم چو نار بدانه به    
  ازين چگونه رود شکر بر زبـان رهـي          اگر رضا بود اين بس سخط چگونه بـود      

  تلطفي نکني يا ز دسـت مـن بجهـي        تنها تو را بدست آرم    ] و[چاره سازم    به



   ناشناختة امير معزّيابياِت  ٣١

  چرا همي ندهي تا ز رنج مـن برهـي           ست تـرا   ا حوالتي و عطائي که واجب    
* 

ــا ــن در آي ب ــاريم ــرا ي ــارا اگــر م   وگرنه رو بسالمت که بر سـر کـاري           ي
ــاد و مــرا نگو  نه همرهي تو مرا راه خويش گير و بـرو          ــرا ســالمت ب ــت   سارين

ــرد  ــار ب ــة خم ــرا بخان ــسپاريدهم   نگــر مــرا بغــم روزگــار نــسپاري       و ب
  که سرکشيم ازين زيرکي و هـشياري        من بـر شـمار مـستي را         پند چند به   به

* 
ــا  يت و عيــد اضــحٰ مــه ارديبهــش  ــاختند از دار دنيــ ــشتي ســ   بهــ

  ييکي کـرد از شـجرها شـاخ طـوبٰ           يکـي کـرد از ثمرهــا حـوض کــوثر   
  ييکي خـون ريخـت انـدر راه تقـوٰ         يکي گل کاشت انـدر بـاغ عـشرت        

*  
ــدان   ــه خداون ــو هم ــشي   اي دودة ت ــداي دودة خوي ــار خ ــو ب   ت

  ويـشي خـرد خ  با جود رفيق و با     هنـر يـاري   با فضل نـديم و بـا     
ــشي   از روي شمار يـک تنـي لـيکن         ــن بي ــزار ت ــر ه   از روي هن

*  
  پندار بود در ري و منـصور منطقـي          انــدر عــراق شــاعر مغلــق بروزگــار
  در بقعــة هــري ورقــي بــود ازرقــي  وز جمع شاعران خراسان بوقت مـن   

  يک قطعـة لطيـف ز طبـع مـوفّقي           تر از طبع هر چهـار      نزديک من شريف  

اترباعي  
  زو چشمة خـضر در زمـان بکـشايد           سـمند تـو بـر آهـن سـايد           نعل گر

ــد   ــه بنماي ــه آين ــو روب ــصم ت ــد    ور خ ــرون آي ــه بي ــل از آين ــت اج   دس
*  

  زيــرا رخ گلــزار همــي شــويد گــرد      و نه سرد نه گرِمست هوا و خوش روزيست
ــل زرد   ــوي از گـ ــان پهلـ ــل بزبـ ــي   بلبـ ــه م ــد ک ــي ده ــورد آواز هم ــد خ   باي

*  
  بـردار ز پـيش     حجاب شرم ] و[پيش آي     اي کـافر کـيش   باز اينهمه شرم چيست     

  ن دل خـويش   نـا هان تا نکنم لب تر چو       گردست فراق تـو دلـم خـسته و ريـش          
*  
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  از ديدة من کنـار مـن شـد جيحـون             کـه ز ديـدگان بباريـدم خـون         از بس 
ــشته ــده ن ــرون در دي ــده ب   چون صورت مه در آب و مه در گردون          اي و از دي

*  
ــور ــارض از ن ــويي دو ع ــابي گ   از بــوي دو زلــف مــشکنابي گــويي   آفت

  ست شرابي گويي   ا مجلس ز تو گرم     لطف تست آبـي گـويي       جان تازه به  
*  

  کس پشيزي ندهي    ور جان بشود به     خلق هيچ چيزي نـدهي    ]به[از بخل   
  گر بر شـکمت نهنـد تيـزي نـدهي           سنگي که بـدو در آسـيا آش کننـد         

اي در   قطعه»ات ديوان امير معزّيکلي« يا »عزّيديوان کامل امير م« ١در نسخة چاپي
 در صورتي که اين غزل است و مطلع آن در ،رديف قطعات چاپ يافته که مطلع ندارد

  :طور داده شده است  اين»بتخانه«
  غاليه بردة يـاقوت و شـکر خواهـد شـد           مشک پيش سمن و الله سپر خواهد شد

 در صورتي که در بيت آن وجود ندارد؛است که اولين اي ديگر هم داده شده  قطعه
  :باشد  موجود مي»بتخانه«

  کزان دو بيت شود طبع شاد و دل خـرم           اي تـست دو بيـت     … بـدر … ز گفت 
و  د»بتخانه«کمک  اند که به در ديوان چاپي امير معزّي بعضي ابيات ناقص نقل شده

  : جا داده شده استتز گرفته در پران»بتخانه«ي که از يها بيت زير کامل گرديده و واژه
  از پي اسپ و شتر    ) چند سازي (زين و پاالن      پيرايه ساز از بهر من گـر عاشـقي        ) را(جامه  

   يکـدگر  ٢چرخ گردان شـاد گردانـد ز وصـل          سـالمت تـاز ديـر      باز گرد از من که ما را با       
او تعلّق   به که اصالً، منسوب گرديده است»معزّي ميرا«ه ب»بتخانه«قصيدة ذيل در 

  :داردن
  سـر   برد گوي دولت از شاهان گيتي سر بـه        
. وردآ مي» عمر« و »ابوبکر«زيرا که در بيت زير شاعر کنيت و اسم خودش را 

  .کارنبرده است هبرا وقت اين کنيت و اسم  معزّي هيچ صورتي که امير در
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