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. آغاز شد) ق ۷۴۸( يس سلطنت بهمنيدکن همزمان با تأس ي بهرانيا يورود شعرا
از  ياندک يآثار ادب يدر دکن حکومت کردند؛ ول ١سال ۱۵۰ن سلسله حدود يپادشاهان ا

 يکار آمدند؛ ول يان رويشاه ه نظاميهمنبت پس از حکوم. مانده است ين دوران باقيا
عهد  ياز شعرا يکيمن درباره . ن رفته استيز در گذر زمان از بين دوره نيا يآثارِ ادب

ام  دست آورده ي بهن سلسله، اطّالعاتين پادشاه اي، دوم)ق ۹۹۱: وفات(برهان نظام اول 
  .کنم ين مقاله خدمت خوانندگان عرضه ميکه در ا

شاه  ه احمدنگر، احمد نظاميشاه شاه اول فرزند مؤسس حکومت نظام برهان نظام
ق در سن  ۹۱۱در سال  يينقل طباطبا به بنا يو. بود) ق  ۹۱۴ا ي ۹۱۱: وفات( يبحر

د و پس از يحکومت رس به ق ۹۱۴در سال  فرشته خِيتارت يروا به و بنا ٢يهفت سالگ
هر  ييو طباطبا فرشته خِيرتامؤلّف . ق درگذشت  ۹۶۱حکومت در سال  يدوره طوالن

  .اند را استخراج کرده يخ وفات ويتار» زوالِ خسروان«دو از عبارت 

                                                      
  .رئيس اسبق بخش فارسي دانشگاه اسالمي عليگره، عليگره  ∗

.دانشجوي فوق ليسانس فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ♦
در  اما ق فوت کرد ۹۳۴در سال  ،اهللا بهمني شاه کليم ،پادشاه تشريفاتي اين سلسله ناگرچه آخري  .١

نواحي مختلف  بود و واليان آغاز شده زمان محمد شاه بهمني اززوال اين سلسله حقيقت 
.هاي خودمختار تأسيس کرده بودند حکومت

.۲۲۶ص  ،برهان مآثر  .٢
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طاهر  موضوع مقاله ما مرتبط است، آمدن شاه به شاه که ع مهمِ عهد برهان نظامياز وقا
ع ي، تشيو يم مذهبير تعاليق تحت تأث ۹۴۴در سال . شهر احمدنگر است به ١)ق ۹۲۸(
ه يان با حکومت صفويشاه جه نظامياحمدنگر انتخاب شد و در نت يسمعنوان مذهب ر به

در، يان در بيعمادشاه يمحلّ يها روابطشان با حکومت يبرقرار کردند؛ ول ياسيروابط س
ها در  ها تا مدت ن حکومتيره شد و ايت تاجاپور و حکومت گجريان در بيشاه عادل

شاه  م عادليبا سلطان ابراه ناقشات خودمل يدل به شاه برهان. گر بودنديکديحال جنگ با 
کمک رام راج  به ق ۹۵۹جانگر صلح کرد و در سال يان بياز وال ٢با راجه رام راج

  .تصرف خود درآورد به شاه را م عادلياز حکومت ابراه ييها بخش
ده و چند يمن سه قص. شاه است ظاهراً از شاعران دربارِ برهان يموالنازاده سمرقند

درباره . دا کردميپور پ ينسخه بانک يکاش يتقاالشعار ةصخالمه يدر ضمرا  يغزل و
ن يا به انجمن شمعِمؤلّف تذکره . ميدر دست ندار يادين شاعرِ اطّالعات زيا يزندگ

ر يدکن مهاجرت کرد و در بلده جن به از وطن خود يعيمقدار بسنده کرده است که بد
قرار داشت و  يشاه کومت نظامن منطقه تحت حيا. را از سرگرفت يموفّق يزندگ
ن نکته يز بر اين يعياشعار بد. ان وابسته بوده استيشاه دربار نظام به طور حتم ي بهعيبد
  :نمونه يشاه است؛ برا در مدح برهان نظام يعيده بديهر سه قص. د دارديتأک

  رسـد از خـار در چمـن آزار    يبه گل نمـ   م معـدلتش يمـن نسـ  يکـه ز   يشهنشه
  المقــدار جعــل اهللا عــالم  يهــو الــذ   اء ملــوک شــاه نظــاممــدار ملــک و بقــ

  سپهر فضل و هنر بحر علم و کوه وقـار   شـرع  يمبـان  ينظام ملـک و ملـل بـان   
  در کـرار يـ او همچو ح ياست بازو يقو  ن احمــد مرســل يــت ديــتقو يبــرا

  )۳۵۴ورق (  
  

ــ خلــد از بزمگــه شــاه  صحن گلشن اگر از ساحت خلد است مثال   لجهــان اســت مث
ـ آن که دارد نسق و نظـم ازو د   خسـرو تــاج ده و بــاج ســتان شــاه نظــام    ن و دولي

  )۳۵۴ورق (  

                                                      
  .٢/١٠٤ تاريخِ فرشته  .١
  .٢/٣٢همان،   .٢
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  نــــزد شــــه عــــادل دادگســــتر بــــه  من اين حال اگر عرضه دارم عجب نيست
ــان شــ   ــام جه ــه او را ينظ ــان ک ــود بحــر اخضــر  خ بره ــه ب   ســر چــرخ اخضــر ب

  )۳۵۵ورق (  
فرزند مؤسس  يکي. شاه مشهور شدند هاننام بر به دو پادشاه يشاه در سلسله نظام

دربارِ  ي بهعيبد يد؛ وليحکومت رس به ق ۹۹۹که در سال  ينوه و يگرين سلسله و ديا
  :ل وجود داردين امر چند دلياثبات ا يبرا. شاه اول تعلّق داشت برهان نظام

جور و مدگل را يکند که پادشاه قصد فتح را يد خود نقل مياز قصا يکيدر  يعيبد
 :اردد

  ند و حصار مـدگل يحصن را جور گشا  مفتـاح ظفـر   بـه  زود باشد که سپاه تو
ق راجا  ۹۵۹ان بود و در سال يشاه جور و مدگل از مناطق تحت تصرف عادليرا

. ها را فتح کرد ن قلعهيشاه اول ا ق و کمک برهان نظاميتشو به جانگريب يرام راج وال
  :سدينو ين ميچن فرشته خِيتارمؤلّف 
س در سنه تسع و خمسين و تسع مائه رام راج با سپاه بسيار متوجه رايجور گشت پ«

شاه  م عادليت ابراهيان واليل و حشم از ميز با خين يشاه بحر و برهان نظام
جور و مدگل گرفته يجانگر مالقات نمود و قرار داد که قلعه رايب يگذشته با را

جور را يه نخست قلعه راپس هر دو پادشا. شوالپور را خود متصرف گردد
حصار مدگل  يمفتوح ساختند و بعد از آنکه اهال يمحاصره کرده و بعد از مدت

مردم  به ها را او قلعه. ز نزد رام راج فرستادنديد آن را نيده کلين خبر را شنيا
روانه  يشاه بحر همراه نظام به معتبر سپرده، برادر کوچک خود را با لشکرگران

دارالملک  به آنگاه رام راج. سپارند يو به پور را مسخر ساخته،کرد تا قلعه شوال
جانگر کوچ بر کوچ آمده قلعه را يمعاونت ب ي بهشاه بحر برهان نظام. خود رفت

اش درهم شکسته و  امت آشوب برج و بارهيضربِ توپ ق به محاصره نمود و
شاه  نظام گر شتافت و پس از وفاتاحمدنَ هسپرده ب يمعتمد به ده ويمسخر گردان

ابواب  يشاه بحر ن نظاميشاه و حس م عادليان ابراهيارکان دولت م يسع ي بهبحر
جا  به مانيمصادقت مفتوح گشت و در سرحد مالقات نمودند و لوازم عهد و پ

 آثار محبت يکن در همان زوديل. مستقر حکومت مراجعت کردند به آورده،
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شوالپور  ةفکر استخالص قلعشاه در  م عادليابراه. خصومت مبدل گشت به
  )۳۲ ، ص۲ ج. (»و موافقت افگند يافتاده با رام راج طرح دوست

 :ديگو يم يعيبد. خواست فتح کند يز ميجاپور را نيبرهان ب
  نرمـل  يهـا  جانگر و بتکـده يشهر ب  هـا  ها سافل يزود باشد که شود عال

  هبلو  يبر سر عز يآنچه آمد ز نب  د روزيــپســر نرمــل ملعــون ز تــو آ
ي لشکرکش يشاه اول برا ن امر ثابت نشده است که برهان نظاميا يخياز نظر تار

شاه  ده است، بلکه برخالف آن نظاميکش يا مناطق تحت تصرف رام راج طرح و نقشه به
شاه با راجه رام راج صلح کرد و  م عادليشکست دادن ابراه يدر اواخر عمر خود برا

جور و مدگل و سپس قلعه شوالپور را در ياول قلعه را، يجانگريو ب يشاه لشکر نظام
 ين لحظات زندگيجاپور خارج کردند و تا واپسيق از تصرف حکومت ب ۹۰۹سال 
در  يعيست که بدين يديترد يول. امديوجود ن به ن دو پادشاهين ايب يشاه اختالف برهان

ق  ۹۵۹ز سال ممکن است بعد ا. دهد يشاه خبر م حاً از اراده برهانين شعر صريا
شاه مترصد  وجود آمده باشد و برهان به شاه و راجه رام راج ن برهان نظاميب ياختالفات
ده قبل ين قصيست چرا که اين امر ممکن نيا يجانگر حمله کند؛ وليب به باشد که يفرصت

که برهان خواستار صلح با رام راج بود تا  يزمان يعنيق سروده شده است؛  ۹۵۹از سال 
کمک راجه  به قصد داشته است که اول يشاه برود و اگر و م عادليجنگ ابراه هب بتواند

ن يجنگ راجه رام برود، هرگز ا به شاه را شکست دهد و سپس م عادليرام راج، ابراه
توان  يوضوح م ده شاعر بهيکه از قص يدر حال. کرد يگران ظاهر نميد ياراده خود را برا

جور و مدگل را داشت و از طرف يرا به قصد حملهک طرف يشاه از  افت که برهانيدر
ن يتوان ا يم نميکه دار يهرحال با اطّالعات به. ز فتح کنديجانگر را نيخواست ب يگر ميد

  .مسئله را حلّ کرد
ن امر مسلّم است که يا ين مسئله مشکوک باشد؛ وليا يخيممکن است از نظر تار

جاپور در يحکومت ب. يشاه ثان برهان شاه اول است نه ده در مدح برهان نظامين قصيا
پس . ده بوديقتل رس به آن راجه رام راج يده شده و فرمانروايق برچ ۹۷۲سال 
ق سروده  ۹۷۲طور حتم قبل از سال  جانگر را بازگو کند، بهيکه اراده فتح ب يا دهيقص

تواند  يده است و نميحکومت رس به ق ۹۹۹در سال  يشاه ثان شده است و برهان نظام
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د که برهان يآ ين برميچن يعيده اول بديت قصين بياز ا. رديقرار گ يعيمورد خطاب بد
  :مذهب بوده است يعيشاه ش نظام

ــ  ــان از نسـ ــار فصـــل جهـ ــاديچهـ ــو بـ   م لطـــف تـ
  حق هشت و چهار به ائمه اثناعشر چو هست روضه جنّت

سنّت  ب اهلِق مذه ۹۴۴شاه اول در سال  دهد که برهان نظام ينشان م يخيمنابع تار
  :سدينو يم فرشته خِيتارمؤلّف . آورد يعه رويمذهبِ ش به را ترک کرد و

طاهر محبت  داللت و ارشاد شاه به شاه ن و تسع مائه برهانيدر سنه اربع و اربع«
پس اکثر ) ۲/۱۰۹. (نداختيثالثه از خطبه ب يار کرده، نام خلفايت اختيب اهلِ
ران و منصبداران يو ام يو حبش يو ترک يدمجلس و مقربان و غالمان هن يعلما

ب سه يبانان قر ليکشان و فراشان و ف جاروب يشه حتّيو سلحداران و شاگرد پ
ار کردند و نام اصحابِ ثالثه از خطبه ياخت يعشر يهزار کس مذهب ائمه اثن

 د راين اکتفا نمودند و چتر سفيحضرات ائمه معصوم يسام ياسام به انداخته
  )۲/۱۱۴. (»متبدل ساخته و در آن مذهب رسوخ کردندرنگ سبز  به

ق سروده   ۹۴۴پس از سال  يعيد بديشود که قصا يالت معلوم مين تفصياز ا
ان يشاه را ب جور و مدگل توسط برهان نظاميداستان فتح را يا دهيدر قص يعيبد. اند شده

سروده شده  ق ۹۵۹قبل از سال  يد کمين قصاين امر است که ايدهنده ا کرده که نشان
جاپور يحکومت ب به ق  ۹۴۱شاه در سال  م عادليز مهم است که ابراهين امر نيا. است
ان يب به که يپس اشعار. شاه رخ داد ن او و برهان نظاميب يد و پس از آن اختالفاتيرس
  .اند ق سروده شده ۹۴۱ها بعد از سال  طور حتم سال پردازند، به ين اختالفات ميا

در  يعيبد يدرباره زندگ ين نکته اشاره کردم که ما اطّالعات اندکيا به زيمن قبالً ن
ر يده زياز قص يدکن آمده است؛ ول ي بهچه زمان يم که ويدان ينم يم و حتّيدست دار

  :شود يحاصل م ياطّالعات مختصر
  لعـل  بـه  و يعسـ  بـه  گذرانم يوقت خود م  قرب قرني است که من ساکن اين مملکتم

  ن مختـل يرشته نظم معـاش مـن مسـک     نظـام  به شتياسباب معهمه کس را ز تو 
  د محـل يخسرو جمشـ  يدرگاه تو ا يسو  م همه روزياينم که نيبجز ا يست حرفين

  و اسـقام و علـل   ير بـود پـر  يعذر تقصـ   ريگرچه در خـدمت خـدام تـو دارم تقصـ    
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  هست در دست مرا قول تو دستور عمـل   ون تـو دارم در دسـت  يز من قول همـا ين
 يک قرن از سکونت ويب يده قريش قصيدهد که در زمان سرا يده نشان مين قصيا

ست سال ينجا احتماالً بيمراد از قرن در ا. داشت ييسن باال يگذشت و و يدر دکن م
م، پس شاعر در سال يق فرض کن ۹۵۷-۵۸ف سال يده را تصنين قصياگر ما ا. است
خود را  يريدر آن زمان دوران پ ي، وگفته شاعر به دکن وارد شده است و به ق ۹۳۲- ۳۷
ل از حضور در ين دليهم به نداشت و يز اوضاع مناسبين يکرد و از نظر جسم يم يسپر

  .ماند يدربار باز م
برد که  ينام م يسمرقند يعينام بد ي بهدر تذکره خود از شاعر يشاه سمرقند دولت

باشد،  يکير مورد بحث ما ن شاعر با شاعياگر ا. رزا ارتباط داشته استيسنقر ميبا با
  .داشت ييسن باال يعيق بد ۹۵۷جه گرفت که در سال يتوان نت يپس م

 يبا دربارِ شاه يعيد که بديآ ين برميکه در باال آورده شده است، چن ياز اشعار
د ضعف يا شاياز حضور در دربار معذور بوده است  يليدال ي بهارتباط داشته است؛ ول

  :شود يز اثبات ميگر نيد يا دهين امر از قصيا. شدفقط بهانه بوده با يبدن
ـ ر مـن د يـ نـد غ يچ کـس نما يهـ  به  انــد پــس پــرده حجــاب همــه  نشســته   داري
ـ دارشان دريکه کس نبوده خر  يگـر  بـازار عـرض جلـوه    بـه  انـد  نکرده   ن بـازار ي
ــ ــر را  يرس ــه ب ــت ک ــالم آرا يد وق   ش اظهـار يت کنم حال خويک دو بيبه   ع

ـ رچ آفيخـدمت هـ   بـه  مين   خاک جنـاب تـو باشـد اسـتظهار     به مرا  ده مسـتظهر ي
  کـار يام ب ن ملک ماندهيگمان مبر که در  تو کار مـن شـب و روز   يبود دعا و ثنا

  واالبکــار ير تــوام بالعشــيــبــه ذکــر خ  واآلصــال غــدوبــه فکــر مــدح تــوام بال
  ق عناد است و رسـم اسـتکبار  ينه از طر  ستيسجده درگاهت ار مشرف ن به سرم
ـ ون توسـت ا يذات هما به مرا   احمـد مختـار   بـه  س قـرن را يکه بود و  ن نسـبت ي

ــد ــيح ــا پ يث آن قرن ــدن يب ــر م ــ   يمب ــه دارد نم ــتهار ک ــار  يز اش ــنم اظه   ک
ي س قرنينسبت او به پادشاه به ن است که شاعر نسبت خود راينکته جالب ا

برسد  )ص(مت حضرتخد به نتوانسته بود يس قرنيکند؛ او يه ميتشب )ص( غمبر اسالميپ به
از . افته بوديدربارِ پادشاه راه ن به د شاعر تا آن وقتيتوان حدس زد که شا ينجا ميو از ا

ذکرشده  يعيکس را مدح نکرده است؛ پس بد چيه يعيد که بديآ ين برميشعر چهارم چن
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شاه،  ت جدا هستند چرا که دولتيو شاعر مورد بحث ما دو شخص شاه دولت تذکرهدر 
  .داند يسنقر متعلّق ميدربار با به را يعيبد

  :دست آورد ي بهتوان نکات مهم يم يعيگر بديده دياز قص
 شاه و رام راج درباره روابط برهان نظام يتوان اطّالعات مهم يم يخياز منابع تار

را  يو به شاه قصد حمله شود که برهان يمعلوم م يعيده بدياز قص يدست آورد؛ ول به
  .داشته است
دست آوردن ثروت  به آمدند و پس از يشاه م دربارِ برهان نظام به ران و عربيمردم ا

 :نمونه يچند شعر برا. گشتند يکشور خود باز م ي بهکالن
  م مجمـل يچون مفصّل نتوان گفت بگو  نواب مـرا  به است يثيواجب العرض حد

ــدا   ــتان و گ ــان عربس ــميطامع   د و امـل يـ با دل پرهـوس و جـان پرام    ان عج
  ن مراحـل يچنـد  به دور از صوب صوابند  ين صوب وليدند بديکش يه حرص مناق

  دست چکل يکي به دست عصا و يکي به  دند همـه يلنگ لنگـان و گـدا بـاز رسـ    
ــو ــاهراً دع ــو يظ ــا يتق ــارت ام   ا مزبـــليـــه دنفـــيج يبـــاطن از آرزو  و طه

  ليـ صد مکـر و ح  به چند يگرد آرند زر  ند و روندين طرف و آن طرف آيچند روز ا
  ب پر از زر شد و دامان و بغليسه و جيک  ند که چون غنچه و گليقدر صبر نما آن

  که ندانند جمـل را ز جمـل   يهمه جمع  رنـد ينـد و ره خـود گ  يبر جمل حمل نما
شهر احمدنگر  به ران و عربياز ا ياديشاه افراد ز ر مذهب برهان نظامييدنبال تغ به
ن يچن فرشته خِيتاردر . کند ين افراد اشاره ميهم به ن اشعارير اد يعيظاهراً بد. آمدند

  :آمده است
ت از اطراف و اکناف عالم در دربارِ يب طاهر محبان اهلِ و تالش شاه يبا سع«

عراق، خراسان، کارس،  ي بهاز خزانه شاه يگرد آمدند و مبلغ هنگفت يشاه نظام
جه يدر نت. نديحمدنگر توجه نماا ي بهعيش يت و آگره فرستاده شد تا فضالاگجر
 راز بود،يها حاکم ش که تا مدت ين صاعديهمراه خواجه مع يل صفوياسماع

مبلغ دوازده هزار . اقامت داشتند يدر آن حوال يف آوردند و مدتيت تشراگجر به
شاه جعفر . ت فرستاده شدااحمدآباد گجر به مخارج سفر يهون از طرف شاه برا
، ملّا رستم يگل استرآباد ي، ملّا عليشابورين محمدا شاه برادر شاه طاهر، ملّ
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 محمد، ملّا يالنيزاهللا گيوب ابوالبرکه، ملّا عزي، ايمازندران ي، ملّا عليجرجان
د يشاه آمدند و س دربارِ برهان به گريو فضال و دانشمندان د ياسترآباد يامام

ن يعالوه بر ا. رف شدشاه مش يداماد به نه بود،يکه از بزرگان مد يحسن مدن
  .»نِ کربال و نجف اشرف فرستاده شديزوار و مستحق يبرا يمبلغ هنگفت
  .ميکن يم يرا بررس يعيد بديقصا يها يژگياز و ياکنون بعض

 :ميکن ينجا نقل ميده را در اين دو قصيب ايتشب. ه استيده اول و دوم بهاريقص
ــ ــ يرس ــاز نس ــم حيد ب ــار  اتي ــش به   و غنچه را دهـد گفتـار   که سرور را روش  بخ
  االنـوار  چرا که شاخ شکوفه اسـت مطلـع    اسـت  يبـاغ ز انـوار مهـر مسـتغن     يفضا

ــده ز آ  عيفصل رب ينه سبزه رسته بر اطراف جو ــار  يسـ ــرف ز نگـ ــه آب برطـ   نـ
  وار مانين ســليکــه دارد او ســر تــاج نگــ  وريــه گســترند طيســزد کــه ســرگل ســا

  ١مـه در گلـزار  يده دم کـه زنـد ابـر خ   يپس  شيبکش بطرف چمن همچو گل سراچه ع
ــا زده مســمار   ش کوش کـه اسـتاد کارگـاه چمـن    يع به ــج و عن ــر در رن   ز غنچــه ب
ــن تربيز  ــم ــاد روحي ــش رب ت ب ــبخ   واريــبــه رقــص آمــده در بــاغ صــورت د  عي

  اريکنـد بسـ   يعجب نباشد اگـر خنـده مـ     سـت ين يچ خـال يز زعفران دهن غنچه ه
  نهـاده دسـت چنـار    يز لطف بر دل قمر  هيل سـا ز مهر بـر سـر بلبـل فکنـده گـ     

ــازار  ينيز همنشــ  عروس غنچه که بود از مخـدرات چمـن     گــل گشــت مشــاهد ب
  ارياست که هفت است کوکب س يتيحکا  چرخ حساب به يز باد برگ شکوفه است ب

  ه اشـجار يخبر افتـد چـو سـا    يش بيز خو  ساحت بستان آن کسي که ز مستي به خوش
* 

  جهان بـاز جـوان چـون اول    يخايشد زل  وسف خورشيد چو در مصر حملکرد جا ي
ــاره جگــر خو  فــان چمــنيبــزم حر ينهــد اللــه پــ يمــ ــاره پ ــدر منقــليپ   شــتن ان
  سر دست و گهي زير بغل مصحفش گه به  هست که طفل آن گل شاخ و چمن دبستان شد

  آهنگ جـدل هم  به هست مرغان چمن را  امـروز  يت مسـت يبر سر سرو و گل از غا
  نحــلياز آن مشــکل مــا ال … … …  زر که در بوته غنچه است چرا حلّ نشـود 
  گردن مندل به گلبن از غنچه فکنده است  شــاهدان چمــن از بــاد برقصــد از آن   

                                                      
.اين عبارت از سعدي است  .١
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  ست در آنجا مدخليک سر مو نيشانه را   شـان ز صباسـت  يده پريطره سنبل شـور 
  صندل چون گلشن و است ريعب چو جاآن خاک  ر بهـار يعزم گلگشت چمن کن که ز تـأث 

ه است و يده اول رائيقص. ن استيشيدر بحرها و اوزان مشابه شاعران پ يد ويقصا
 يو عرف يه است و انوريده دوم الميقص. است »فعولتن فعالتن فعولتن فعالت«بر وزن 

. دارد يارن بحر اشعيز در ايسودا از شاعران اردو زبان ن. اند ن بحر شعر گفتهيز در همين
 ين بحر مخصوص مثنويا. ه و در بحر متقارب مثمن سالم استيز رائيده سوم نيقص

  .مثمن است يمسدس و دوم ين فرق که اولياست با ا
چند . شود يافت مي يعيد بديل در قصايهات و قوت تخياز تشب يخوب يها نمونه

 :مثال
ــذاب    خوانـد  يب مـ يز تاب آتش گل عندل ــا ع ــان و قن ــان زم ــار زم   النّ

* 
  ز غنچه بـر در رنـج و عنـا زده مسـمار      ش کوش که استاد کارگاه سـخن يبه ع

* 
  نـار  بـه  ق درخـتش صـبا فکنـد   يز منجن  ب افروختيچمن چو آتش گل بهر عندل

ــرا  ک آتش گل بهر او گلستان گشـت يو ل ــار ب ــخل يچنانکــه ن ــزاري   ل شــد گل
* 

  جهان بـاز جـوان چـون اول    يخايشد زل  د چو در مصر حمليوسف خورشيکرد جا 
* 

ـ   يم   شــتن انــدر منقــليپــاره پــاره جگــر خو  فـان چمـن  يبـزم حر  ينهد اللـه پ
* 

  ر بغليز يسر و دست و گه به مصحفش گه  هست که طفل آن گل شاخ و چمن دبستان شد
* 

ـ بـاغ آ  بـه  پابوس گـل  يصبا چو از پ   غه بـار يصـ  بـه  گل از سراچه خلوت رود  دي
* 

ــار    گل کرده است وصف چمنکه مدحت  ز بس ــت از ک ــه اس ــن آزاد رفت ــان سوس   زب
* 

  زخم ناخن غم پـاره پـاره بـر تـن زار     به  گل کرد خرقه بلبـل مسـت   ييوفا يز ب
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ـ آ يهم نمـ  به چنان شدست که هرگز ـ هزار بـار اگـر دوز    دي   سـوزن خـار   بـه  شي
 :ز مهارت دارديسن مطلع ندر سرودن ح يعيبد

  نـار يزر و د ينهاده بر سر هم مبلغـ   غنچـه شه حسرت گل از خزانه يهم
  ثـار ير مقدم شاه جهـان کنـد ا  يبه ز  سوي او بو زد که گر نسيم سعادت به

  رسد از خار در چمن آزار يبه گل نم  م معدلتشيمن نسيکه ز  يشهنشه
* 

  آتش افـروختن اللـه بـر اطـراف جبـل       دهد از مقـدم سـلطان بهـار    يم يخسر
  خلد از بزمگـه شـاه جهـان اسـت مثـل       ت خلد است مثالصحن گلشن اگر از ساح

ـ آنکه دارد نسق و نظـم ازو د   خســرو تــاج ده بــاج ســتان شــاه نظــام   ن و دولي
* 

ــه جو   رنـــــد قلنـــــدرو  يمـــــنم ال ابـــــال ــت ن ــان جنّ ــه خواه ــن ــوثر ياي   ک
ــته ن ــف داده سرشـــ ــاميز کـــ ــک    يکنـــ ــف مش ــدان زل ــويب ــر ين و م   معنب

ــ بـــه نشســـته   دسـت بـر سـر    يزانـو گهـ   بـه  سـر  يگه  شـــه تـــويدر اند يکنجـ
ــورها ــعبد  يز منصـــ ــپهر مشـــ ــت دا  ســـ ــرا بخــ ــمــ ــه ميــ ــدر بــ   ششــ
ــا  ــه راه رهـ ــه رو يينـ ــ ينـ ــادا کســ  يخالصـ   همچــو مــن زار و مضــطر يمب

  ده تـــر يـــ زد بـــدو آب اگـــر د  يـــ نر  ز ســــوز دل مــــن يبســــوزد جهــــان
ــد د   ر ز کـــف تـــو کـــارميـــزنج يز ســـودا ــر ح ــه س ــب ــر  يوانگي ــته منج   گش

  ش هرگــز مصــور ينشــد صــورت عــ    رخ تـــــو يخـــــاطرم بـــــنـــــه يدر آ
ــر  ــون نگ ــرا خ ــ يچ ــر گرام ــه عم ــه  يم ک ــدا بــ ــر  ييدرد جــ ــت اکثــ   گذشــ

  نــــزد شــــه عــــادل دادگســــتر بــــه  ستين حال اگر عرضه دارم عجب نيمن ا
 :خود را نشان داده است يز توان شاعريه نيده سوم در اشعار معيدر قص يعيبد

  د ملک تو خنده بـر ملـک سـنجر   کن  زند بخت تو طعنه بـر تخـت طغـرل   
  ش تو خاک است ملـک اسـکندر  يپ به  مانينزد تـو بـاد اسـت ملـک سـل      به

  مجمـر  يبدان سان که در آب انـداز   غــت دل گــرم دشــمنيشــد از بــاد ت
ــطر  ــا س ــو  يقض ــت ت ــر جرئ   ن غضـــنفريلـــوح جبـــ بـــه نوشـــته  از دفت

  نباشد گرش سـنگ عـدل تـو لشـکر      ملـک  يشود غرقه بحـر فـتن کشـت   
ــه ــکار    ب ــاز ش ــو ب ــدل ت ــرزد  يدوران ع ــه بلــ ــوتر  بــ ــال کبــ   آواز بــ
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ــمنبر   عهـدت  بـه  چ خـاطر يش نشد هـ وشم ــران ســ ــره دلبــ ــر طــ   مگــ
ــت    ــانوس بزم ــرچ ف ــه خ ــود خرگ ــور    ب ــر انـ ــه مهـ ــمع افروختـ   درو شـ

ــ ــو گــردون يعــود ســوز يپ ــزم ت   ز اختر پر از اخگر آمـد چـون مجمـر     ب
ــار  سـمندت  يتن خصم در دسـت و پـا   ــر  يغب ــود هم ــر ب ــاد صرص   ه ب
ــد  ــم بدان ــه ز چش ــردونيگرفت ــوات  ش گ ــو را ز يخ ــک ت ــن مل   ر چــادري

ــکر    ن عهديز بس تلخکام است دشمن در ــم ش ــام او طع ــر در ک ــد زه   ده
 يخوب ز در اشعار خود بهيرا ن يات قرآنيآ يو. قادرالکالم بود يشاعر يعيبد

اهللا  جعل يواالبکار، هوالذ يالنّار، اولواالبصار، بالعش کاربرده است مثالً و قنا عذاب به
ز استفاده کرده است مثالً سماک يره نياز اصطالحات فلسفه و نجوم وغ يو. المقدار يعال

  …ورامح، سماک اغرل، مشعبد، اسد، حمل 
ي ات وياز غزل ياندک يها نمونه يز مهارت داشت؛ ولين ييگو در غزل يعيبد

ک غزل در يو الشعار اةصخالدر  يشش غزل کامل و. ده استيدست ما رس به
 يو. مختلف آمده است يها در تذکره ياشعار متفرقه و. نقل شده است الغرايب مخزن
جز چند مورد  به يکرده است؛ ول يرويپ يفارس ييسرا ات خود از سبک غزليدر غزل

ما  يو يها از غزل يشتريب يها ل نبود نمونهيدل به .زند يدل نم ي بهچنگ يات ويغزل
 يها غزلاالشعار ةصخالدر . ميبحث کن يو ييسرا وثوق درباره سبک غزل م بهيتوان ينم
  :نقل شده است ير از ويز

  وفا مشهور است من سگ کوي توام سگ به  تو که از من دور اسـت  يوفا يي بهوفا يب
ــم قتــلِ مــنِ غمــزده مهجــور اســت   ر تو جـوهر خواننـد  يآنچه بر صفحه شمش   رق
ـ هاسـت و  دل يرانيگرچه غم موجب و   ران من از گنج غمت معمور اسـت يدل و  يل

  نت جوهر پاک تـو مگـر از نـور اسـت    يط  افتـاد  يه لطفـ يبر سـر مـن ز قـدت سـا    
  خبر از عالم عشق يعيست بديهر که را ن
  سر و پا مقدور اسـت  يب من بيگر کند ع

* 
ــغر  ب جـدا دل ز مـن جـدا افتـاد    يـ من از حب ــه در ميـ ــاديـــب تفرقـ ــا افتـ   ان مـ
  هـا افتـاد   ن که در غم عشقت مرا چـه يبب  از پا فتـاده دسـت از کـار    ف منيدل ضع

ـ ن دريچه روز بود که مسک  فـراق در الـم اسـت    يشه دل ز بـال يهم   ن بـال افتـاد  ي



  ٢٧٢  قند پارسي

  

  شـام هجـر تـو زان ار نظـر مـرا افتـاد       به  کند نثار تو چون روز وصل جوهر اشک اشک
ــد   ــلت ب ــن وص ــدا ز گلش ــب يعيج   دلي

ــدل ــاد دهيــب خــزان ديچــو عن ــوا افت   از ن
* 

ــوخ  که دل برد عشوه و گه قصـد جـان کنـد    ــه  يش   … … … … … …ک
ـ     کنــد کــه فتنــه آخــر زمــان کنــد يآن مــ  خطـت  يگر شد زمان حسن تو آخـر ول

ـ ب مـرغ دل مـن در  يچو عنـدل    ند از غـم آن گـل فغـان کنـد    يهر جا نش  ن چمـن ي
  ر و کمـان کنـد  يـ ت به ار دستيهرگه که   کنـد مـنم   ينه سـپر مـ  يکه سـ  ياول کس

  شتر کـه عشـق تـوام نـاتوان کنـد     يزان پ  يکنم دل يش تو خالين که پيک دم نشي
ــد  ــه نوشــته ب ــهعيغــم نام   خــون دل ي ب

ــو ــا س ــد  يت ــان را روان کن ــوتر ج   او کب
* 

  رســـد يم مـــيرســـد کـــه بگـــو ينمـــ  رهنشيـ اگرچـه پ  يبهست از گـل سـور  
  رهنشيــگــرد پ بــه لطافــت بــه رســد ينمــ  عبير اگرچه خوش است اي صبا ولي هرگز

ــر ــه اگ ــ ب ــانش را يم ــبت ده ــد نس ـ تنگ آ به  م کن ـ د ازي   ن حـرف غنچـه دهـنش   ي
ــ ــعله آه يکش ــراره ش ــوزان ش   چه سود که روشن نگشت حال منش يول  دم از دل س

  يزيـ حـال خـود چ   ي بـه عيتو بد نگفت با
  … … …ش تو نبود خبـر ز يچرا که پ

* 
  ران است مرغـان گرفتـارش  ياس يها دل  ن گــرد گــل رخســارش  يخــط مشــک 

  جهـان افتـد از پرتـو رخسـارش     بـه  آتش  ديکز خانه برون آ يد صفت صبحيخورش
  از چشــم ســبکبارش ينــدازيد کــه ميــبا  تيار دگر عاشـق انـداخت نظـر سـو    يبس

ـ   يآن شوخ پر   دارشيرم از حسرت ديم ياست که م يعمر  کنيچهره عمر است مـرا ل
  را يعيبـد  نهيخنجر بـر سـ   يکاش زن يا

  تا بر تـو شـود ظـاهر حـال دل افگـارش     
*  

  دميگل چون خندان صبحدم در بوستان د يتو را ا
ـ هـا را آب حسـرت در دهـان د    ز شبنم غنچـه    دمي



  قنديموالنازاده بديعي سمر  ٢٧٣

  

  خواسـت جانـان را   يگر مـ  دلم در صورت جان جلوه
ـ خواست او را آنچنان د يآن صورت که دل م به   دمي

ــ  ــوق او ب ــمند ش ــاخت يس ــي ــر يارم م ــرد ه ــو ب   س
ـ که آن شـاه جهـان د   يشد از دستم عنان روز   دمي

  شيش در کـو يف خويجستم از جسم ضع ينشان م
ـ اسـتخوان د  يک سـگش افتـاده مشـت   ينزد به   دمي

  در جهـان هرگـز   يعينبود از مـن نشـان آنجـا بـد    
ـ    دميــبـر او از خــود نشــان د  … …آخــر بــه يول

  :نقل شده است بيالغرا مخزنن غزل مرصّع در يا
  خـراب  … … … … ١حسـنت  يز استغنا يا

  نه پر غم، جان در آتش، دل کبابيده پر نم، سيد
  در شبســتان دلــم حســن تــو پرتــو افکــن اســت

  گل خجل، مه منفعل، الله نهـان، حـور در نقـاب   
  سر بردم عجب هنگامـه بـود   به شيکه در کو يد

  خـواب  بـه  ان، برق خندان، من خروشان اويابر گر
  بخشـند زاهـد را کـه اسـت     يه کـ ن بـاد يجرعه ا

  ه کم، چون خود حبابي، سرماي، دل تهينه خاليس
ــا يعيهســـت در بـــزم بـــد ــنايـــخ بـ   الش آشـ

  خـون نـاب   يبـال، مـ   ينشئه غم، ساغر الم، سـاق 
  :ز درج شده استير نيات متفرقه زين تذکره ابيدر هم

  جا نشست شمشاد و گل يک  سرو من روزي که با
  بـر همـه بـاال نشسـت     يبک سر و گردن ز خوي

  هـا گرفـت   در جـان  يجا يت عاليزلف او چون ب
  هـا نشسـت   ر او چون مصرع برجسـته، بـر دل  يت

*  

                                                      
  .»اي ز استغناي حسنت همه عالم خراب«احتماالً   .١



  ٢٧٤  قند پارسي

  

  اسـت  يده جـان يز شوق وصل تو بـر لـب رسـ   
  اســت ياســت و جانــا مــرا زبــان    يتيوصــ

  ن نمک کـه تـو را در تکلّـم اسـت    يخاموش کا
ــت دل   ــر جراح ــه ب ــم ک ــد   ترس ــر کن ــا اث   ه

  :ات نقل شده استين ابيا شمع انجمنو  لشعراا اضيردر 
ـ بـان در سـخن د  يدر خواب او را بـا رق  يشب   دمي

ـ ا رب آنچه مـن د يکس در خواب  چيند هينب   دمي
*  

  هر گل از آن معارضـه بـا آفتـاب کـرد      گلگل چو رنگ عارض او از شراب کرد
* 

ــدو  دار سـاز فتنـه مسـت اسـت    يچشم تو ب ــو هنـ ــاب اســـت يزلـــف تـ   آفتـ
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