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  ♦گورکانيالم جديد سالطين و امراي ک
  شادروان نذير احمد

  ∗جونپوري صادق محمدخان  ترجمه

ن ياز ا ياضيراً بياخ. اب داردينا ياز نسخ خطّ يميعظ ةريگنج ذخ بيکتابخانه حب
د که در يدست بنده رس به ازدهميقرن دهم و  ياز شعرا ياشعار بعض يکتابخانه حاو

است از اشعار  يا اض مجموعهين بيا. افتيآنها دست  به توان يم يسخت گر بهيمنابع د
ن يدر ا. شود يافت نميگر يدر منابع د آنر يکه نظ يگورکان ين، شاهزادگان و امرايسالط

  .ز نقل شده استين يکامل يها مجموعه عالوه بر اشعار متفرقه غزل
ربرده کا هب يولد ةدر مورد دو شاعر واژ مؤلّف يول اض ناشناختهين بيا مؤلّف

ن دو يد اين نکته است که شايانگر اين امر بيا. يکشف يگريو د ر قاسميم يکي: است
 يکرد ول ي ميجهان زندگ شاه در عهد يکشف تخلّصبا  يشاعر. اند بوده مؤلّفنفر فرزند 

  :باشد مؤلّفتواند فرزند  ير نميل زيدال به يو
خ يکند و ش مي ادي يرا با لقب مخدوم ين خوارزميخ حسياض، شيب مؤلّف .١

تذکره  مؤلّفي نثار بخار ن از معاصرانيحس خيفرزند ش نيحس الدين فيشر
 نيچن )الف ٧٩مذکر، ورق (ي در مورد و يبخار ينثار. مذکر احباب است

 :سدينو مي
 ياز کودک يو. باشد ي ميخ خوارزميفرزند حرت ش نيحسالدين  فيشر خيش«

بعد از  يو. سفر حج رفت به اوکسب علم مشغول بود و همراه  به در خدمت پدر
                                                      

.٤٩-٧٥ ، ص١، شمارة ٤ م، ج ١٩٦٣ ژانويه، دانشگاه اسالمي عليگره، فکر و نظرفصلنامة   ♦
  .دانشجوي فوق ليسانس فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
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مجمع افاضل  يمجلس و. فه مقرر شديعنوان خل حج با اجازه پدر به بازگشت از
  .»است

با آنها مالقات  يشمارد که و ي ميرا جزو افراد نيحس الدين في، شريبخار ينثار
. رون بخارا ساکن هستنديکنند و ب ي ميخود را سپر يريکرده است و اکنون آنها دوران پ

شود که در آن  مي ن صورت ثابتيا به و شده است تأليف ق ٩٨٠ در سال احباب ةتذکر
خ يخود ش و داشت يادين سن زيخ حسيفرزند ش يعني نيف حسيخ شريزمان ش

حدود ي عني اض قبل از سالين بيتوان گفت که ا مي جهيدر نت. فوت کرده بود نيحس
  .ده استش تأليف ق  ٩٨٠يسال قبل از عهد شاهجهان ٥٠

و شاهزادگان ي گر امرايجهان، نور جهان و د ر، شاهياض اشعار جهانگين بيدر ا .٢
که اشعار  ياضيمشکل است که ب ين امر کميقبول ا. نقل نشده است ييچغتا

 ير و شعرايرا نقل کرده است، اشعار جهانگ …و يرزا عسکريرزا هندال، ميم
که  ين کشفيا م کهيريگجه بيم نتيتوان مي پس ما. را نقل نکرده باشد يبعد از و

  .باشد ي ميشاعر عهد شاهجهان ياز کشف يجدا اض استيب مؤلّففرزند 
 يها ا در قرنياند  نقل شده است که بعدها مشهور شده يياض اشعار شعراين بيدر ا

، يمثال قدس يبوده است؛ برا کسانيشان با شاعران مشهور  تخلّصاند و  ستهيز يم يبعد
اض نقل شده است؛ ين بيدر ا يغزل قدس ١٢ش از يب. هريوغ ي، ظهوريضيطالب، ف

افت ي) ق ١٠٥٥: م( يمشهد يجان قدس محمد يوان حاجيکدام از آنها در د چيه يول
 يوان طالب آملياض نقل شده است که در دين بيدر ا يک غزل طالبي. شوند ينم
وان يد اض آمده است که درين بيز در اين يدو غزل ظهور. ستيموجود ن) ق ١٠٣٦ :م(

 يو يوان چاپيز در دين يضيسه غزل ف. ستيصاحب سه نثر موجود ن يظهور الديننور
ن چهار شاعر از آن چهار شاعر يم که اييم بگويتوان ين آمار ميا به توجهبا . وجود ندارد
ن يا تأليفبر  يه ما مبنين اساس در نظريمتفاوت هستند و بر ا تخلّصن يمشهور با هم

  .ستين يديق ترد ٩٨٠کتاب قبل از سال 
ن ياض نقل شده است و بر اين بيز در اياکبر پادشاه ن محمد الدين اشعار جالل

. مرتب شده است ق  ٩٨٠و  ٩٦٣ يها ن سالياض بين بيتوان گفت که ا ياساس م
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اض نقل ين بيکه در ا يين و شاهزادگان چغتايدرباره مستند و موثق بودن کالم سالط
  :کرد توجهر يارد زمو به توان ياند، م شده
و  يم آن را جعليتوانست يشد، م يا دو پادشاه نقل ميک ياز  ياگر فقط اشعار )١

د دال بر وجود اشعار پادشاهان و شاهزادگان متعد يم؛ وليفرض کن يالحاق
  .مستند بودن آن است

  .رساند يمأخذ را م اهميتشتر پادشاهان پشت سرهم نقل شده است که ياشعار ب )٢
ز يره نيران وغي، اشعار پادشاهان معاصر ايهند ين و امرايعار سالطعالوه بر اش )٣

  .اض استين بيات اياض نقل شده است که دال بر اصل بودن محتوين بيدر ا
ز يوان نيوان شاعران و پادشاهان صاحب دياض در دين بياز اشعار ا يبعض )٤

  .موجود است
  .ق کرديگر تصديتوان از منابع د ياض را مين بياز مندرجات ا يبعض )٥

  :ميکن يرا نقل م يين چغتاياز اشعار امرا و سالط ين مقاله بعضيما در ا
غزلي از شيخ ميرزا در اين بياض نقل شده است که در آن شاعر از تنگدستي  .١

مشهور  شخصيتظاهراً وي پدر بابر است؛ چرا که . خود سخن گفته است
م بيشتر سالطين در اين بياض کال. اين نام در تاريخ وجود ندارد ديگري به

توانيم بگوييم که عمر شيخ ميرزا پدر  همين دليل مي چغتايي نقل شده است و به
؛ ولي مشهور است »عمر شيخ«نام  بهيکي از فرزندان تيمور نيز . بابر بوده است

اين عمر شيخ ميرزا فرزند ابوسعيد گورکان احتمال زياد  به. پسوند ميرزا ندارد
سال حکومت  ۳۷ق پس از  ۹۰۰ه است که در سال و حاکم فرغان) ق  ۸۵۵ :م(

 .درگذشت
  ايـم  در ميان محنت و رنـج و بـال افتـاده     ايـم  ما ز شهر خود پريشان و جـدا افتـاده  

  ايـم  دوا افتـاده  آن سبب بيمار و زار و بي ز  قدر شهر خود ندانسـتم و شـکر نعمـتش   
  ايـم  عت کجا افتـاده ما کجا بوديم اين سا  رفتار بـا تيـغ جفـا آواره سـاخت     چرخ کج

ـ   مرغ زيرک بـوده  ايــم دانــه ناچيــده در دام بــال افتــاده     تقـدير خـدا   ا بـه ايـم ام  
  ايـم  تقـدير خـدا افتـاده    ما درين غربت به  باش شاد دل مخور غم غريبي از شيخ عمر اي 
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در اين . چند شعر مفرد و يک غزل از بابر پادشاه نيز در اين بياض آمده است .٢
در منابع ديگر نيز بسياري از . نام اکبر پادشاه ياد شده است بهمجموعه از وي 

باني سلطنت  توانيم اين اشعار را به اند؛ بنابراين مي نام بابر آمده اين اشعار به
  :بابر نسبت بدهيم محمد الدينها در هند يعني ظهير مغول

ــان زار    پرواي مـا نکـرد   ١)او(هرگز ز نار حسن  ــا ج ــرد ……………ب   نک
  نکـرد ) وفـا  ةکه وعـد (مردم درين اميد   عده داد از لب شرين خويش ليکصد و

  نکـرد ) قبـا (پيراهني نمانـد کـه غنچـه      رخنـده در چمـن  پ) آن لـب (تا او گشاد 
ــر نشــانه و هرگــز خطــا نکــرد   نگ جفا سـوي مـا فکنـد   هر تير کز خد ــاد ب   افت

  سازد خدا نکـرد  اين کار دولت است چه  کوي دوست همي خواست جان دهد بابر به
  :ن استيات متفرق چنياب

  ترسم که خاکستر شود ور نهم بر سينه مي  شود) بگيرم تر(ات بر چشم گريان گر  نامه
* 

  را يم قـدر سـربلند  يندانست ………  را يم جاه و سربلنديطلب کرد يز نادان
* 

  مـن  وند دارد استخوانيمگر با ناوکش پ  نامد خدنگش از درون ناتوان من ٢برون
*  

  دمد ني است آن کو دم از قبول نفس مي  استي م يکيسواران  در دور ما ز کهنه
*  

  آن را مگوي دل که کم از سنگپاره نيست  سـت يهر دل که والـه رخ آن ماهپـاره ن  
*  

ــه  ميپرســــت يو رنــــد و مــــ يخرابــــات ــ  ب ــه م ــالم هرچ ــگو يع ــتيي   ميد هس
* 

ــ ـ ازوگرنه رفـتن    کنــدم فرقــت تــو دانســتم يخــراب م   توانسـتم  ين شـهر مـ  ي

                                                      
.عبارت داخل پرانتز کرم خورده است  .١
  .ابيات همايون و کامران نيز در همين بحر و رديف است  .٢
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  :ک قطعهي
ــ ــاز يبس ــبان ت ــر ياس ــده الغ  شـــد گـــاوان ناهنجـــار فربـــه    مان

ــه با ــچ ــر دون را ي ــار ده ــرد ک ــو  د ک ــروار يجــ ــالع ز خــ  …يطــ
کوشش دکتر هادي حسن چاپ شده است؛ ولي در اين  ديوان همايون پادشاه به .۳

با نام همايون  ؤلّفمدر اين مجموعه . بياض اشعار ديگري از وي نقل شده است
ن در يز موجود است؛ بنابراين يوان ويآن در د ١يک رباعيشده و پادشاه خوانده 

در . ميد کنيم ترديتوان يون پادشاه نميهما به )ک غزليبجز (ه کالم يانتساب بق
  .نسبت داده شده است يو به قهت متفريب ۱۰و  يرباع ۱۱اض هشت غزل، ين بيا

اند و با شاه  عراق شده توجهست هندوستان مون پادشاه از شکيچون هما
  :اند ن غزل را گفتهيهه ايطهماسب مالقات کرده، در بد

ـ ا اه آمـده يگرچه از خـط خطـا نامـه سـ     ــه  مي ــ ب ــ ياتمنّ ــده  يخطاپوش ــاه آم ــا ش   مي
ــاه آمــدهيکــه از آن ســا  بـــاد يرمغـــان بـــاقيعاطفـــت پ ةيســـا ــا ه طلبکــار پن   مي

ـ ا ن عقوبـت کـه گرفتـار گنـاه آمـده     يا  بس استکه  عقوبت شحنه اي مکن گناهم به   مي
ـ ا رحم است که ما حال تباه آمـده  يجا  کشم سحر آه مي روز تا شب تب و شب تا به   مي

*  
ـ ا شعاع شمس ي  حمر است اين ةعارض است اين قمر يا الل ـ هاسـت ا  نـه دل ييا آي   ني

ـ د يا هالل عي  يا رب اين طاق است يا محراب يا قوس قزح ـ مـاه ماسـت ا   يوا ابـر ي   ني
ـ ا نرگس شهالسـت ا يه يا دو بادام سي  چشم تو جادو است يا آهوست يا صياد خلق   ني

ـ ا باغ جهـان آراسـت ا  يا مگر گلدسته ي  ا نخل مراديا سرو يا الف ي نياست ا قامت   ني
ـ داست ايش …ايخان و مان  يا بلبل بي  بـاغ جهـان   يا قمرين زبان يريش يطوط   ني

*  
ـ  که  يديشب ع   شيش تو دررفته ز خويسرفکنده مه نو پ  شيتو برداشته پـرده ز پ

  شين خـرد دورانـد  يک نفس باز دهم زي  وانــه شــومينم و ديــبنمــا کــه تــرا ب يرو
  شيگانـه ز خـو  يگانـه و ب يب به آشنا گشته  مانده دور از وطن و بر سر آن کو شب و روز

  هيچ کس اندر پس و پيشجز سگانش نبود   مـزار  يبر او گشته مرا سو ……چون 

                                                      
.و مطلع آن در عرفات عاشقين نيز نقل شده است عالوه بر اين يک غزل که در ديوان نيست  .١
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ـ از درو ينظـر  يابيکن تا که ب يسع  ميون مکن از شـاه تمنـا زر و سـ   يرو هما   شي
* 

  ن سر بـر آسـمان  يد زمياو کش يدر کو  که سر فتاد بـر آن خـاک آسـتان    از بس
ــر غ ــاز س ــه ازو   بي ــر نکت ــم اگ   پنهان گزد لب و نهد انگشت بـر دهـان    پرس

  انيــدر م بهــم کــرده ا آفتــاب دســتيــ  اقــرص زر اســت بــر کمــر آن آفتــاب ر
  خـزان  غـم از آفـت   باغ بهشـت را چـه    رخ بپوش گفـت ي دل فسرده گفتم ز هر

  تش بـر آن شـ دا) رخش( وار شمع پروانه  ون بر آتشميسوخت هما که از چهي گفت
* 

  خاره کنم ست مگر دل ز سنگ يعجب غم  م شد غم تو در دلـم چـه چـاره کـنم    يمق
  پر از ستاره کـنم  ش چو گردونيکنار خو  چو لعل سر اشک از شب ره خود مه يدور ز

  جامه پاره کنم ب اگر چو گل از شوقيچه ع  ياللـه رخـ   وصل ون زيچو هما ام شگفته
* 

  نـزد رقـم   ياش صنع کثـل تـو نقشـ   نقّ  تــا نقــش کائنــات بــرون آمــد از عــدم 
  علـم  يببـاغ جهـان تـا شـد     يدر نازک  گـل بـآب نـاز    يسرشته شـد ا  نخل قدت

ــن يرو ـ   ييعرب تـو  ةهم کعب  بتســتي ز هــر جــانب خلــق ازي   عجـم  ةهـم قبل
  ســلوک تــو از ســر کنــد قــدم يدر واد  کـه او ي عاشـق  هـر قـدم   يسرها فـدا 

  و نقـش جـام جـم   ي بزم خسرو يپروا  ون کجـا بـود  يمستان عشق را چـو همـا  
* 

ـ ام با  زنده  اجيـ دارم بجانان احت جان تا هست در تنم ـ ي   اجيـ ده بـا جـان احت  ار دارد زن
  اجيـ ر کنعان احتيپسش از آنها با تو دارد پ  کيوسف و لي ياند ا گر با تو محتاج يعالم

  اجيـ احت وانيـ بـا آب ح  يبل خضر را باشد  بـر گـرد لبـت    وسـته يپ دلکشت خط سبز
  اجيـ احت النيبار خار مغـ  ستيورنه ما را ن  بيرق ياز در ا ميخواه مي ما جمال کعبه

ـ ما عجب دار شکن سر ا……   اجيــدهــر را باشــد ببــاران احت کشــت زار  م اگـر ي
ـ با تو دارند ا  رون خراميب يحاجتت هر چند نبود با کس   اجيـ دواران احتيـ ام ن همـه ي

ـ   يکرده بود  زيـ و تـو ن  يداشت با وصا تو حال ياجياحت   اجيـ آن احت يوعده آمـد از پ
 من در ياده شده است ولون پادشاه نسبت ديهما به صراحت به نيشيغزل پ اگرچه

  .باشد ين غزل حاليشاعر ا رسد مي نظر به د دارم چرا کهين انتساب ترديصحت ا
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  شوخ بدست تـو گرفتـار شـدم    يباز ا  و از کار شدم) دارم ينظر(ساعدت را 
  دار شدميکه ب اد از آن لحظهيک فريل  آسودم يو نفس دمت دوش بخوابيد

ـ ناز از سـر بنهـد گفـتم و آ      مار شـدم يده بيفايو ب حاصل آن نشد  د بسـرم ي
  ار شدميتو چو هش چشمِ ةشياند سوخت  و صد بار مرا گفتم يسخني شب ز مست

  گلزار شـدم  ينه که از بهر تماشا سو  يون خبريهما داد مي تو ياز بو يگل
  :يرباع ةچند نمون

ــه  ــان ب ــا رب برس ــارا  ي ــامي م ــک ن   ١… … … … … … …  ني
ــام  ــاريچــو شــهرت ننــگ و ن   … … … … … … …  نبــود ب

* 
ــل  ميشـــانيم گرچـــه از خويش نـــيـــدرو ــد ا ي ــان معتق ــانيک از دل و ج   ميش

  ميشـــانيبنـــده درو يم ولـــيشـــاه  يشــيو درو يشــاه يدور اســت مگــو
*  

ــدن ــه ايـ ــه  بـ ــر چـ ــده آخـ ــراد رانـ ــو  مـ ــده  ي ــر خوان ــه عم ــين نام ــه يعن   چ
ــگ ــه رمي   چــه يعنــيســال دگــر بمانــده  يصــد  صــد ســال يمــراد دل بمــان ب

*  
ــه   ور گــوي زمــين ربــودة آخــر هــيچ      ســپهر ســودة آخــر هــيچ  گــر ســر ب

ــيچ      دم درکش و از بودن خـود هـيچ مگـوي    ــر ه ــودة آخ ــر ب ــا دم حش ــر ت   گ
* 

ــد    هرگــز فلــک انديشــة کــارم نکنــد     ــارم نکنـ ــراد کامگـ ــيچ مـ ــر هـ   بـ
ــد    قطــرة آب مــرا  لــب تــر نکنــد بــه    ــارم نکنـ ــده در کنـ ــا آب دو ديـ   تـ

* 
ــار  ميـــا پرداختـــهر يـــغ دل ز ةتـــا خانـــ ــهک ــراد خــو ي ب ــا ش نســاختهيم   مي

ـ ا ر اوسـت درباختـه  يـ ز کـه غ يـ هر چ  يعنـــي يام بســـاط هســـت بـــرهم زده   مي
* 

ــف ن   ٢… … … … … … … ــرگ کـ ــر بـ ــهـ ــدعايـ   از دارد بـ
                                                      

  .کرم خورده  .١
  .کرم خورده  .٢
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ــرد ادا     … … … … … … … … ــفتت ک ــگ ص ــه برن ــر غنچ   ه
* 

ــائيم    … … … … … … … … ــوش مـ ــف مشـ ــفته آن زلـ   آشـ
  غم نيست که عاشـق بـال کـش مـائيم      … … … … … … … …

*  
ــ   سـت مـرا   يهجـران تـو سـال    هر روز به  ســـت مـــرا يدم ز فـــراق تـــو ماللـ

ــوان  يحــال ــربتم کــه گفــتم نت ــبحان اهللا غر  ســت بغ ــس ــالي ــرا  يب ح ــت م   س
* 

ـ د يهندو پسـر  ــ   دم انـدر صـف جنـگ   ي ــش مـ ــارة او ز آتـ ــگ يرخسـ   گلرنـ
ــنما ز   ــتم ص ــل گف ــامم ده لع ــود ک   ت همايون لب و سنگدر خنده شد و بگف  خ

  .نقل شده است زين يوان چاپيمذکور در د يرباع
  :١گريک قطعه دي

ــفات  ــ(!) از صــ ــار ودود يحــ ــده در آ   مختــ ــاهر ش ــهود  يظ ــور و ش ــه ن   ن
ــود   هر دو در باغ نمـود ) ميک وجودي(چوم  ــرع وج ــا ف ــود يم ــل وج   م و او اص

  :ات متفرقهياب
  سرمنزل خوب است و هم آب روان دارد که هم  ام بنشــان و قــدت را درون ديــده نهــال ســر

  دان که او از عمر برخوردار نيست تو يقين مي  روي که او با عاشق خود يار نيسـت  پري ٢هر
ــه ــام جفاســت  مگــو ب ــار در مق ــا ي   که از جفـا غرضـش امتحـان اهـل وفاسـت       اهــل وف

  خود خون به دادم خط زيست نخواهم هجرت در که  گـون خـود   نامه سويت ز اشک اللـه  ٣نوشتم
ــن      قـراري دلسـتان مـن    زنجيرم چو کرد از بي به ــان م ــوراخ از زب ــد س ــر ش ــي زنجي   !ول

  ن گفـتن يـ خـاطرت از  ن نـه شـود  يکه تا حز  ن گفـــتنيدل حـــز درد تـــوان بتـــو ينمـــ
  چـون اسـت   يـي دو نسـبت  يکي که با وجود  دلم خـون اسـت   ته بته صفت غنچه هغصّ ز

ــ  رديـــدن گيچـــو شـــن ينالـــه زار مـــرا نـــ ــ ةآه از روزنــ ــيســ ــدن گينه کشــ   رديــ
  از کـار مـا   يسـر  آرد يرون نمـ يچ کس بيه  مـا  ارِيـ همچـو زلـف    شـان يما تا شد پر کارِ

                                                      
.قطعة ديگري در همين بحر و رديف نقل شده ولي شاعر آن معلوم نيست  .١
.ابيات ميرزا کامران نيز در همين بحر و رديف است  .٢
.ابيات بابر و کامران نيز در همين بحر و رديف است  .٣



  ٢٩٤  قند پارسي

  

) ق ۱۰۱۴: م(اکبر پادشاه  محمد الدين نام جالل ي بهک رباعيدو شعر مفرد و  .۴
ع توقّ يم از ويتوان ينداشت و ما نم ييالت باالياکبر تحص. درج شده است

مرتب شده و  يل عهد اکبرياض در اواين بين ايهمچن. ميباش داشته ياديز
  :يامده است؛ نمونه کالم ويکه پس از آن سروده شده است، در آن ن ياشعار
  اغيـار سـتمکار امشـب    گو مشو صبح به  وصلش من مهجور شدم يار امشب چون به
ـ    …زان ســبب هســت پريشــاني دل     …زلف تـو شـد در دل   سـر  ايتا تمنّ

ــار غمــم ز دســت مهجــوري او   خــون شــد دلــم از دوري او مينــاز کــه   مــن ي
  سـت نمايـان شـده از جـوري او     عکسي  بر آيينه فلک نه اين قوس و قزح اسـت 

کمک  به را يوان ويالحق مرحوم د پروفسور محفوظ): ق  ۹۶۴: م(رزا کامران يم .۵
که در زمان خود  ين نسخه خطّيا. اب منتشر کرده استيکم يک نسخه خطّي

پور پتنه  يشده در کتابخانه بانک کتابت يط محمود اسحاق شهابر توسشاع
آن  يره رويجهان وغ ر و شاهيون، جهانگيهما يها نوشته موجود است و دست

اض ين بيدر ا. رديگ يرا دربرنم يوان تمام اشعار وين ديا يثبت شده است؛ ول
د از يجد ت متفرقهيو هفت ب ي، هشت رباع)يزبان ترک به ک غزلي( هشت غزل

 :ن استياض چنين بيموجود در ا يها مطلع غزل. نقل شده است يو
  ا زده استدامانش مگر دست تمنّ به کس  تبـاال زده اسـ   به دامان خود آن سرو ١باز
  )بيت ۷(  

ـ يزلف پر ةحلق ـ   ةغمز  سـت ين يزيـ چ يشان تو ب   سـت ين يزيـ چ ينرگس فتان تـو ب
  )بيت ۵(  

ــو ــه دم ٢حســـن تـ ــادا بـ ــزون بـ   مــــون بــــادا يطالعــــت فــــرخ و م   دم افـ
  )بيت ۵(  

ــوه درد   ــون ک ــرا چ ــر دل  يم ــو ب   محمــل بــه چســان بــار ســفر بنــدم     از ت
  )بيت ۷(  

                                                      
اين غزل در رديف و قافيه . وان مفردات در يک جاي ديگر نيز نقل شده استاين مطلع تحت عن  .١

مطلع اين سه . همين صورت است باشد و دو غزل ابوالقاسم فرزند کامران نيز به غزل قاسم کاهي مي
  .اند غزل در اين بياض در يکجا آورده شده

.ي بادشاه روم گفتهبرا: در مقطع نام همايون آمده ولي در عنوان اين غزل نوشته شده  .٢
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  ر مغـان و سـر مـا   يـ ن خـاک در پ يبعد از  کس رهبـر مـا   چيمقصود نشد ه به ١چون
  )بيت ۶(  

ـ بر راه تو دار ٢چشم ـ م شـد ا ي   چند يجانب ما گام يوقت آن شد که نه  چنـد  يامي
  )بيت ۷(  
رزا کامران يوان ميون پادشاه سروده شده است، در ديهما ين غزل که برايا

  :ستيموجود ن
ــه   ايـم  اهللا آمـده  تشنه لب سوي تو اي ظـلّ  ــا ب ــاه آمــده ســايه رحمتــي و م ــم پن   اي

  ايـم  در حضـرت شـاه آمـده    دادخواهان به  هـاي زمـان و سـتم چـرخ فلـک      از بدي
  ايـم  در شمار خس و خاشاک و گياه آمـده   قدمت زير اي گل که بها مکش دامن از م

  ايـم  کرده ترک گله و حشمت و جاه آمده  طالــب فقــر شـــده راه قلنــدر جســـته   
  ايم رخسار چو کاه آمده زان سوي دوست به  کامران حال درون است ز بيـرون ظـاهر  

تحت  نيالعاشق عرفاتمطلع آن در  يست؛ وليوان موجود نيز در دير نيغزل ز
  :آمده استن کامران عنوا

  ناز سـرزلف تـو گيـرم کـه تـويي رام      ز  تـو آرام  هندو پسرا بس کـه گـرفتم بـه   
ــف الم  در او  و دهـان تـو سـپرديم   آيات قـد و زلـف    ــدم ال ــون بدي ــرآن چ   ل ق

  ترسم که ازين پس برد او رونق اسـالم   چشم تو چنين اسـت کـه آغـاز نمـوده    
  برآيـي چـون مـه چـارده از بـام     گر باز   ام بســي فتنــه برآيــد  از گــردش ايــ 

  نشين مرغ که افتاد دريـن دام دبس صي  زلف تــو افتــادتــا خــال تــو در دام ســرِ
  ناکــام بــدرود تــو کــرديم و بــرفتيم بــه  وز لعل تو کامي نه ربـوديم چـو غـازي   

  :د آمده استين تمهيز با اياض نين بيات ان غزل در بخش مفرديمطلع ا
ش ين اثنا هندو بچه پيدر. ار داشتيده رفته و وهم بسايپ) در هند(مرزا کامران «

اند و  ار شدهياخت ياند، ب دهيمرزا چون او را د. نداشت يريآمده که در حسن نظ
  .»اند ه گفتهيدر بد. را قرار دهند) در هند(اند که بودن  وجود وهم خواسته با

                                                      
  .تحت عنوان مطلع مفردات جاي ديگر نيز نقل شده است  .١
  .براي همايون سروده شده است  .٢
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نام  ي بهگريد شاعر به تعلّقرزا کامران درج شده که مينام م به زيگر نيک غزل دي
نقل  ين غزل اشعار نطقيز آمده است و پس از اين يو تخلّصاست و  »ينطق«

 و له نوشته و آن را ينطق يجا به ن اشتباه کاتب است کهيظاهراً ا. شده است
  :ن استيمطلع و مقطع غزل چن. کامران نسبت داده است به

  ل تــوشــد اضــطراب مــن ســبب انفعــا  بـزم وصـال تـو    به مردم ز غم که دوش
  جـواب سـؤال تـو    بـه  ملتفـت شـود   يک  او يگــدا ياو پادشــاه حســن تــو نطقــ

  :رزايات کامران ميرباع
ــو ــن يب ــو ش ــيديت ــحريم از نس ــو  يم س ــه شــدم يزان ب ــگلشــن د ب   يور دهي

  يگـر  جلـوه  يزهـ  يدر چشم من آمـد   يخبــريهــر ســو کــه نظــر فکنــدم از ب
*  

ــي ــر م ــا منشــين  گ ــي وصــال از پ   … … … … … … … …  طلب
ــال  خــواهي کــه کنــي قطــع بيابــان فــراق   ١… … … … … …اصـــــ

  :سروده شده است ٢داهللا ازبکيعب يبرا ين رباعيا
ــا  ا رب کـه سـعادت تـو روزافـزون بـاد     ي ــاد  يپ ــر ســر گــردون ب   شــرف تــو ب

ـ  بـه  ريحکم تو و تقد  يک و بـد زمانـه چـو حکـم کنـ     يـ بر ن   ک مضـمون بـاد  ي
  :گريد يچند رباع

ــذر ب   ــل ح ــحبت نااه ــااز ص ــردي   د کــرديــدن او قطــع نظــر با يــوز د  د ک
ــان ــل زب ــه نااه ــا  ب ــر بگش ــن اگ ــبا … …زنهــار کــه گــوش   ديطع   د کــردي

  :ون پادشاه سروده شده استيهما يبرا ين رباعيا
ــفر  کـرد  يافسوس که غم چهره من کـاه  ــاه  ي ــر کوت ــه روز عم ــرد ياد ک   ک

ـ     کـرد  يخـواه  يتيوقت اسـت اگـر عنـا     تــو کشــت يهـا  تيــعنا يمـا را غــم ب
*  

                                                      
  .مصرع دوم و چهارم از بين رفته  .١
وي . که اشعار وي نيز در اين بياض نقل شده است» عبيدي«حاکم ماوراءالنّهر و شاعر، متخلّص به  .٢

  :ددر جواب اين شعر رباعي زير را سرو
  يا رب که تـرا نصـرت و فيـروزي بـاد    

  
  مـــاه علمـــت بعـــالم افـــروزي بـــاد

  روزي کــه بــد آيــدت زانديشــه آن     
  

  آن روز بــد انــديش تــرا روزي بــاد   
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  از محنــــتم آزاد نکــــردي هرگــــز    از نامــه دلــم شــاد نکــردي هرگــز    
  ا مـــرا تـــو يـــاد نکـــردي هرگـــزامـــ  من يک نفس از ياد تو غافل نـه شـدم  

* 
ــار جــاني کــردن   … … … … … … … …   صــبر ز غــم هجــر ي
ــردن     ١… … … … … … … ــواني ک ــه ت ــن دل ک ــاري بک   ک

*  
  …… … … …  … … …  خواهـد  يا رب چه کنم خـدا چنـين مـي   

ــه زر   ــر تخت ــته ب ــين نشس ــون لع   ٢… … … … … … …  فرع
  :ات متفرقهياب

  ن ره گلــزاريتــا گــم نکنــد بلبــل مســک  گل کرده علم دامن خود بر سر هر خـار 
*  

  درد روي يار نيست خار در چشم تو اي بي  خار نيست گويي که در عالم گلي بي چند مي
* 

  هـان مـن  زدم دودي برآمـد از د ) دم(زلفش  ٣ز
  )از آتـش زبـان مـن   (لبش را ياد کردم سوخت 

*  
  بيا و ببين که ز هجر تو حال من چون است  تـو غرقـه خـون اسـت     يا که دلم بيب ٤ايب

*  
ـ ايهرگز ن ييچون تو يخوب به   د در نظـر مـا را  ي

  ز عين مرحمت گاهي نگاهي کن چـه شـد يـارا   
*  

ـ در باغ اگـر قـد تـو د    ٥سرو   رديـ دن گيـ و از شـرم خم  منفعل گـردد   رديـ دن گي
*  

                                                      
  .اند مصرعة اولي و سوم افتاده  .١
  .اند هاي دوم و چهارم کرم خورده مصرعه  .٢
.اند م نقل شدهابيات بابر و همايون در همين رديف و قافيه در اين بياض باه  .٣
.اين بيت در ديوان چاپي موجود است و همايون نيز در همين رديف و قافيه شعر سروده است  .٤
.همايون و عسکري نيز در همين رديف و قافيه شعر دارند  .٥



  ٢٩٨  قند پارسي

  

  مـا  اين چنين آشفته و درهم نبودي کارِ  مـا  زلـف يـارِ   کشاد کار ما بـودي ز  ١گر
از ميرزا حکيم فرزند همايون و برادر اکبر يک غزل و يک بيت مفرد نقل شده  .٦

  :است
  آن روشــني ديــده ز روي نکــوي توســت  روي توسـت  دارم هزار شکر که چشمم به

ــو   ام و هنــوز آرزوي توســت صــد بــار ديــده  شــود ســيري نمــي از ديــدن جمــال ت
  ز آن رو ميان اهل دالن گفتگوي توست  اي گــوي لطافــت از همــه خوبــان ربــوده

  مقصود من تويي و همين جستجوي توست  گـاري تـوام   طلـب  روي بـه  هر جا که مي
  صد جان او طفيل يکي تار مـوي توسـت    گر مرد از غم تو حکيمـي غمـش مخـور   

*  
  قدر حسن استغنا کند کس چون کند گر به  اندک استغناي او عشّاق ار در خون کند

در قلعه  ق ٩٦٤فرمان اکبر در سال  به رزا کامران کهيرزا ابوالقاسم فرزند ميم .٧
مشهور  يد، از شعرايقتل رس به ق ٩٧٤شد و ده سال بعد در سال  يار زندانيگوال

 تخلّص يشوکت يو. شود يافت ميها  در تذکره يشرح حال و. آن زمان است
مطلع . نقل شده است يت مفرد از ويک بياض هفت غزل و ين بيدر ا. کرد يم

 :شود يها در ادامه نوشته م غزل
  دل غمــزده مــا زده اســت بــه نشــتر غــم  ار هر شانه که در زلف سمنسا زده استي

  )بيت ٥(  
ــا ســ   دور از رخ خــوب تــو مــن زار نشســته    ــار و د ةنيب ــته افگ ــار نشس   ل افگ

  )بيت ٥(  
ــا ت  مــا ل قتــل قاتــلِ يــداشــت چــون م  ــرد بـ ــکـ ــا يـ ــمل مـ ــزه بسـ   غ غمـ

  )بيت ٧(  
  کنــــد قصــــد جــــان نــــاتوانم مــــي  … … … … … … … … …

  )بيت ٦(  
  وانــه و بربــود خــرد از بــر مــا يســاخت د  کـر مـا  يپ يک عشوه پـر ي به دل ز ما برد

  )بيت ٥(  

                                                      
.بيت همايون در همين بحر و رديف موجود است  .١



  گورکانيجديد سالطين و امراي  کالم  ٢٩٩

  

  کـران مـرا  يپ يوانه سـاخت عشـق پـر   يد  پروانــه ســاخت شــمع جمــال بتــان مــرا
  )بيت ٥(  

  وانـه را يکر دل ديپ يسوخت عشق آن پر  جان پروانه را شمع رخسارش که آتش زد به
  )بيت ٥(  
  :ت مفرديب

  ن تو سـودا زده اسـت  يپرچ ةرطسنبل از   است صحرا زده به مهيالله از رشک رخت خ
مرتّب نشده  يوان ويد يول ز شاعر بود؛يرزا کامران نيبرادر م يرزا عسکريم .٨

اض سه غزل و چهار ين بيدر ا. در منابع مختلف موجود است ياشعار و. است
  :نقل شده است يت مفرد از ويب
  همچو لبش باصفا لعل بدخشان کجاست  انـدام ماسـت   لقب سـرو گـل   يار بدخشي
  رنـگ بـاده گلفـام ماسـت     شهيدر فلک ش  گون وقت نشـاط و طـرب   ن شفق اللهيا

ـ   ســت وفــا دلبــرانيدل ســخت شــما ن در   بقاسـت  يرسم شما بوالعجب عهد شما ب
ــا شــده ــر يام ا ت   ماجراسـت  يتوام هـر نفسـ   يبا سگ کو  ن درتينشــ خــاک يپ

  تلــخ وفاســت  يمنتظــر جرعــه از مــ    ن رهــت از غــم هجــران تــوينشــ خــاک
  تشام و سحر همنشين با سگ کوي شماس  شين خـو يدلربا با دل غمگ يا يعسکر

*  
  شود از گردش دوران سـفيد  شب مي ةطر  سفيد سحرگاهان در گردون اطراف شود چون

  تا نمايد چون گهر از حقة مرجـان سـفيد    در دهان غنچه بنگر در سـحرگه ژالـه را  
ـ بود تا پا مرا کوي دادي کاغذ  وفا و مهر و مه با مه يا قسمت يکرد چونکه   ديان سـف ي

ـ کـز د  غايدر يا   دياز مه کنعان سف عقوبي چشمان تا شود  اي مصـر نامـد مـژده    اري
  ديخوبان سـف  چهره نيمشک خط در سواد  در نظر وقف تماشاي د عسکريخوش نما

*  
  در عشق صالح است عرب را و عجم را  تــا کــرد خــدا روزي مــن وادي غــم را 

  آن کس که بدانـد رقـم لـوح و قلـم را      کيــز بــد و ن ســديبنو مــزارم بــر لــوح
ـ يناقه ل يسو مجنون چون نظر کرد ــاز د  يل   او کـــرد فرامـــوش الـــم را دنيـ

  :ات متفرقهياب
  بوده است ييخانه جايتکلف گوشه م يب  بوده است ييدلکشا ييخانه جايگوشه م

* 



  ٣٠٠  قند پارسي

  

  بازم عجب شکستگي بر دست داده است  اله عشـرت فتـاده اسـت   ياز دست من پ
* 

  رديـ دن گيـ از سر هـر مـژه خونـاب چک     رديـ دن گيـ نه خليخار مژگان تـو در سـ  
  :رزا هندال نقل شده استيت از ميسه ب .٩

ــو ما ــد ت ــســرو ق   نيست) اهل ناز(ست در سر تو که در  نازي  ســتياز نيــل اهــل ني
* 

  لـب نامـده جانـان بـر سـر      بـه  آمده جان  تب غم دارم و درد سـر هجـران بـر سـر    
* 

ــار دل  مييچهـــره دردمنـــد تـــو   يپـــر يا ــتيفگـــ ــوم و مســـ   مييند تـــ
ون نفوذ يل حکومت همايبود که در اوا ييرزا از شاهزادگان چغتايادگار ناصر مي .١٠

رزا و يزمان م محمدشورش  يسرکوب يبرا ق ٩٤٠در سال  يو. داشت ياديز
در جنگ  ق ٩٤١وي در سال . سلطان ميرزا فرزندان الغ ميرزا فرستاده شد محمد

 هين در جنگ عليهمچن يو. م دادشرکت داشت و کارهاي نماياني انجا گجرات
 ر خانيش ون ازيهما که يو هنگام تاوه حضور داشتيو ا ير خان در کالپيش

بعد از  ق ٩٥٣در سال  يو. ون بوديهمراه هما يشکست خورد و فرار کرد و
در اين بياض چهار غزل . ديقتل رس به کابل آمد و سال بعد به بر کامران يروزيپ

ها  ن غزليمطلع ا. کرد يم تخلّص ياصر و ناصرن يو. شده استاز وي نقل 
  :ن استيچن

  مانند شب قـدر مبـارک سـحري داشـت      زلفت که بهر حلقه مشکين قمري داشت
ــر بســت  ز ــار اگ ــ ن ــد آه يرياس ــه کن   داشـت  يخبـر يزلف خـدا ب  دل در شکن   چ

  داشـت  يدوران دگـر  يتا چشم زدم ساق  دميانـدوه کشـ   کـه مـن سـاغر    هر چنـد 
ـ گر  ـ ي   داشـت  يد اگـر دور از آن هـم نظـر   يناد  ن وفـا بـود  يمـا کـرد نظـر عـ     هار ب

  داشت يجگر رخونپ تو هجران ز غنچه چون  دل شـده در بـاغ   يناصـر  در موسم گـل 
*  

ـ ن دم است مرا يمردن هم  دگـر  يدم ز تو دارم غمين سان که دميز   دگـر  يا دمـ ي
ـ اگـر حکا  ترسم   دگري م غمو آن ه ن غمياز يشو نيغمگ  خـود کـنم   يغمهـا  تي



  گورکانيجديد سالطين و امراي  کالم  ٣٠١

  

  دگــر يشــب مــاتم همــه از زود رفتنــت  اســت مــاتمم همــه روز ر مانــدنتيــاز د
ــد  ملک حسن که خوبان ست يلعلت نه خاتم ــاتم آرنــ ــر او خــ ــر يدر برابــ   دگــ

ــمق يناصــر يا ــد اي ــاشي ــدان ب   دگـر  يعـالم  ين عـالم ار ملـول شـد   يز  ن خاک
*  

ــفر ــاز  ي ــدم ب ــدار ش ــه دور از رخ دل   گرفتـار شـدم بـاز   افسوس کـه بـا هجـر      اد ک
  تو گرفتار شـدم بـاز   هجر به ن سان کهيز  که بوصل تو رسم بـاز ) ا ربي(بود  يروز

  ناچـار شـدم بـاز    بـه  تـو ي دور از سر کـو   تيــکو ز شــدم آواره بــانياز جــور رق
ــازيتــو ب ياز نــرگس جــادو  شـوخ  يخبـر ا  ياز حال من خسته نـدار    مــار شــدم ب

ــت ب   حزونا رب چه سبب بود که چون ناصر مي ــروم از آن دول ــمح ــاز ي ــدم ب   دار ش
*  

  خاطر و افتـاد همچـو مـن باشـد     شکسته  رشـکن باشـد  آن زلف پ که در خم يکس
  چـو مـن باشـد    يگمان مبر که ترا عاشق  عاشقان تو اسـت  ر زپ نيزم ياگر چه رو

  و در خـتن اسـت   نيو نه در چ نه در خطا  تـو عنبـر افشـان اسـت     زلفسـرِ  ةچو ناف
  حسـن باشـد   ةگمان مبر که کـم از گفتـ    سـت يت غزلم گرچـه شـعر خسـرو ن   عبار

ــه ــا بنال ــحرگاهي ه ــر س ــد يناص ــ   نرس ــزار نال ــل ةه ــن  بلب ــه در چم ــد ک   باش
 يتوزک بابر يترجمه فارس. استزمان خود  مشهور يها شخصيترم خان از يب .١١

ل اض ده غزين بيدر ا. است يو ترک يفارس يها زبان ي بهو ييدهنده آشنا نشان
  :١ن استيها چن ن غزليمطلع ا. آورده شده است ياز و

  دانم يدانم چه بد کردم گناه خود نم ينم  دانم يجز نگاه خود نم ياو گناه يرو به
*  

ــ   ينــــدار يدال گــــر غــــم دلســــتان ــر خضــر وقت ــان ياگ ــه ج ــدار يک   ين
*  

ــدال را     آن نهـــال را يد نـــازکيـــتـــا ســـرو د ــه اعتـ ــاد دغدغـ ــر نهـ   از سـ
*  

                                                      
.هاي کامل نقل شده است در اصل مقاله غزل  .١



  ٣٠٢  قند پارسي

  

  ه خـون مـنش معلـوم اسـت    يـ سخن داع يب
  نيست پنهان که ز رنگ سخنش معلوم اسـت 

*  
  شــود يقامــت تــو برابــر نمــ ي بــهســرو  شـود  ير نمـ چو عـارض تـو منـو    يماه

*  
ــ   گـردد  يگرد آن کاکل اگر بـاد صـبا مـ    ــبب تفرق ــ  ةس ــا م ــاطر م ــردد يخ   گ

*  
  بگذار کـه گـرد قـد و بـاالي تـو گـرد        پيش آي که قربان سـراپاي تـو گـردم   

*  
ــو ــاد روم سـ ــو گردبـ ــتانه او يچـ ـ ا به  آسـ ـ   بـه  ن بهانـه بگـردم  ي   او ةگـرد خان

* 
  يکـ  بـه  رخت مهجور بودن تا يوز تماشا  يکـ  به گل از بزم وصالت دور بودن تا يا

*  
  سوزدم ور نهان دارم، درون سينه جان مي  سـوزدم  گر برآرم شعلة از دل، دهـان مـي  

  :نقل شده است يز از ويت مفرد نين بيا
  ناکافي سـفرکردم  ن آن روزي که از کويت بهم

  همان ساعت ز عمر خويشتن قطع نظـر کـردم  
مختلف همراه بابر  يها است که در جنگ يعهد بابر يگ از امرايخواجه کالن ب .١٢

 يل وين دليهم به نداشت و يسازگار يهند با مزاج و يآب و هوا يول. بود
  :ن آمده استيچن ١يميرح مآثرِدر . ت دائم در هند بودمخالف سکون

ت ر از شديکث ياقبال شد جمع م سرادقاتيمخ ن سال که عرصه آگرهيو در«
کابل  امرا قرار برفتن …نمودند فرار و توهم ناخردمندانه سموم و گرما و وبا

 مزه يگر بود حرکات بيشان چشمداشت ديکه ازي از جمع تا آنکه …دادند
سخنان مردانه  شهيکه هم گيو عجب تر آن که خواجه کالن ب …بعمل آمد

  .»گرگون گشت و در ترک هندوستان مبالغه داشتياو د يرا ساخت مي مذکور
                                                      

.٥٠١ص  ،١ج   .١
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و  ٤٥ورق (در مذکر احباب . ن سال حاکم قندهار بوديون چنديدر زمان هما يو
ن راه ين و کابل فرستادند، در بيغزن به را يکه و ينقل شده است که هنگام) ٤٦

  :کردبابر ارسال  ير را برايشعر ز
  هنـد کـنم   يشـوم گـر هـوا    يرو اهيس  ر و سالمت گـذر ز سـند کـنم   يخ به اگر

ز در جواب يخواجه کالن ن. فرستاد يدر جواب و يزبان ترک ي بهک رباعيبابر 
 ين شعر را برايبابر ناراحت شد و خواجه دوباره ا. فرستاد يترک يک رباعي يو
  :فرستاد يو
  چ از عاشـقان کابـل  يهـ  يکن ينم يداي  تغافـل  يکنـ  يپادشاه خوبان تـا کـ   يا

 يدر دو جا ين دو مطلع فارسيا ين داستان نقل شده است؛ ولياض اين بيدر ا
  : نقل شده است يز از وين غزل نيا. مختلف آورده شده است

ـ نم يـ م از بخت گر در خواب بيراض  چشم بيدارم چون اليق نيست آن ديدار را   ار راي
  از جان خود آگه کن آن دلـدار را  اي هشم  صـبا  ياک ره خدا را يش گذر يجانب کو

ـ گاه بر رغمـم رعا   مـرا  يخود خوان يبان سويگاه بر رغم رق   ار رايـ اغ يکنـ  يت مـ ي
  باز چون گل همنشين خويش سازي خار را  مکش دامن خس و خار هر از غنچه چون يکزمان
  نون بگذرانم کار رامن هم از فرهاد و مج  گذشت چون شيرين و ليلي از تو حسن شهرت

  مـار را يکـن مـن ب   يلعلـت عالجـ   ياز م  مـارم دوام يال چشـم مخمـور تـو ب   يـ با خ
  رفتار را چون سازد کسي اين چرخ کج راست  ياز ازل کار فلـک آمـد کجـ    يسپاه يا

در . ستيخوانا ن يخوردگ ل کرميدل به ز وجود دارد کهيگر نيد يتين بيعالوه بر ا
از  يداشعار متعد) لکنهو( يوفسور مسعود حسن رضوپر به تعلّقاض ميک بي

 يبا سپاه يسپاه به تخلّصگ ميرزا کالن بينقل شده است و ظاهراً م يسپاه
  .است يکي ياض پروفسور رضويب
 ياتکه را برا يو. رزا بوديدر آغاز خادم کامران م يخان اتکه غزنو الدين شمس .١٣

شرکت ) ق ٩٤٧(ر جنگ قنوج د يو. ون فرستاديدربار هما به ر خانيجنگ با ش
پس از  يو. ديا پريدر به بود که يکرد و پس از شکست خوردن از جمله کسان

از ز يدر عهد اکبر ن. را نجات داد يون را گرفت و ويساحل دست هما به دنيرس
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قتل  به دست ادهم اتکه به ق ٩٦٩سرانجام در سال  .برخوردار بود يا ژهياحترام و
  .ن شديار اندوهگيرا بسن ماجياکبر از ا. ديرس

 يسه غزل و. کرد يم تخلّص يذوق بود و غزنو خوش يخان شاعر الدين شمس
ز ياوست و ن يدهنده ذوق باال ن اشعار نشانيا. اض نقل شده استين بيدر ا
ادگار گذاشته ي به از خود يشتريطور حتم اشعار ب ي بهن امر است که ويا يايگو

  :ن استيچن يو يها ع غزلمطلع و مقط. اب استيکه اکنون نا
  ستيمن ن به هيافسوس که آن لعل گرانما  ستيراب تو در صحن چمن نيس ةچو نسخ

  ستيوطن ن يترا جا يين کويگفتا که در  شيتو سازم وطـن خـو  ي سر کو هب گفتم
ـ   از گشتنم آن شوخ   ستيچ سخن نيدهن ه آن غنچه در گفتن  اريـ اغ هسخن کـرده ب

  ستيم بدن نيآن س گر جلوه چون در نظرم  دل يم بـدم ا جان چاک زنم د ةصد جام
  سـت يعشق چو مـن ن  يوانگيد در حالت  عشقش ز نديبگو آنکه است کس چه مجنون

  سـت يآن پسته دهن ني نيريش به ا کهيگو  دهـن بسـته ز گفتـار    ش لب آن غنچهيپ
ــو ــ يگــر غزن ــا را بکشــد زار و ســر يب   سـت يکفن ن به تو حاجت يسر کو به او را  پ

*  
  ده خونبارتر کاغـذ يشود از د يکه هر دم م  سم اندوه غم عشق تو بر کاغذيچسان بنو

  افشان زر کاغذ ام کرده پرخون که از مژگان  ت فرسـتادم يسـو  ةنامـ  بخون دل نوشتم
  بر کاغذ بجان خواهد رسيد آنجا ز دست نامه  چـد يپ مي بر از بس که من نامهة بگرد نام

  نم خامــه بــر کاغــذيدمــادم بــرق آه آتشــ  دزسو مي که زآن فرستم تيوبس کرا سميبنو چه
  رسد از ره بسر کاغـذ  کريپ يپر يا کتيکه پ  باشد خوش چه وه فراقت در آمد لب بر جان مرا
  دارد خبر کاغذ زمني پرس مي چه ديکه او گو  ش خبر پرسميافتاده در پا) کذا(افته يات يح

  اگر در بر نبودي غزنوي را بال و پر کاغذ  واداريبريدن کي توانستي بکويش در هـ 
*  

  زارم بسـان بلبـل اسـت    ةن گل رو نالآ ز  است سنبل شاخ چو کاکل گل همچو رو را تو يا
  ام گل اسـت يما که ا بدورِ گردان مي جام  غم محتسب بر دوران يساق رکنشه پيش
  مـل اسـت   يتلخم صراح ةين گريباعث ا  ستيچ بهر از ات هيگر دم هر تو يپرس مي که يا

  است کاکل شانيپر آن عشق ز چانيپ فلک بر  بسـان گـرد بـار    ينـ يب مي را که دود آهم
  لوند کابـل اسـت   ا شههند است ام يِصوف  يمالمت جام بر کـف غزنـو   يبر سر کو
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دو برادر بودند که در زمان  يبانيو بهادر خان ش) خانزمان( يبانيخان ش يقل يعل .١٤
هر دو برادر . دنديقتل رس به شهر جونپور شورش نمودند و چند سال بعد اکبر در

 يگفتگو. کرد يم تخلّص »بهادر«و بهادر خان  »سلطان«خانزمان . شاعر بودند
ن دو برادر ياز اشعار ا ياض بعضين بيدر ا. منظوم خانزمان و اکبر مشهور است

  :ات از خانزمان نقل شده استين ابيا. موجود است
  عمر اگر وفا کند جان دهم و جفا کشـم   بهر تو دلربا کشـم  يعالم يجفامن که 

ــه غ…  ديـــآ يده درون مـــيـــل کـــه در د… ــرون مــ  يه ک ــت ب   ديــآ يرس
  خـان اسـت   يقل يدر عليح ةنه بنديکم  سوي جانان است کسي که ميل دل او به

  از خون جگـر چهـره مـا رنـگ گرفتـه       ن جنـگ رفتـه  يما از سر ک به که يسرو
  دل ربـود يـ از سر مهر و وفا دل از من ب  من ابرو هـالل مـن نمـود    به گوشه ابرو

ــد ــيدي ــ يم بس ــردم بس ـ ده نشد امـا چـو سـگ    يد  ار مصــاحبيم   ار مصـاحب ي
  :ن غزل از بهادر خان نقل شده استيا

  من از براي عشقم و عشق از براي مـن   در ملک عشق نيست اسيري وراي مـن 
  مــن مبــتالي اويــم و او مبــتالي مــن   جـدا نـيم  ما و غم تو يک نفس از هـم  

  تا رفت از نظـر مـه يوسـف لقـاي مـن       وار چشم من از گريه شـد سـفيد   يعقوب
  جور و جفـاي مـن   او تيغ کين کشيده به  مــن ســر نهــاده در ره مهــر و وفــاي او
  از روي نــاز گفــت کــه بــادا بقــاي مــن  گفتم که شد بهادر مسکين هـالک تـو  

مشهور عهد  يدون خان برالس از شعرايفري فرزند و ان برالس وخ يقل محمد .١٥
 يشهرت چنداني قل محمدگر يفرزند د خان يقل يرزا عليمي خود هستند ول

 يعل رزايم بودن پدر يکي يل ما براياست که دل توجهز قابل ين نکته نيا. ندارد
از ي عدددر موارد مت اضين بين است که در ايدون خان برالس ايفر خان و يقل
خان را  يقل يعل لين دليهم به اد شده است ويخان برالس  يقل محمدبا نام  يو

مشهور  ياز شعرا خان يقل يعل. ميدون خان برالس فرض کرده ايفر برادر
اض نقل شده ين بيدر ا يچهار غزل و. کرد تخلّص مي ياست که شجاع يفارس
  :است

  ستيک) زشست(او شد  ةه جان نشانک يريت  ستيک دست کرده دلم را ز که چاکي غيت
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ــر ن ــتم فريگـ ــيسـ ــر ةفتـ ــرا يآن پـ ــد  مـ ــل يوانگي   ســتيرشکســت کپ ةز سلس
  سـت يک پرسـت  مـي  لعل لب در سر خمار  سـتم يعشـق تـو ن   ةگر مسـت جـام بـاد   

  ستيمست ک از چشم بهر طرف ها ن فتنهيک  نيبـوب  يکـ يامت يق خاست مه بشهر يا
  ستيبدست ک که خنجر خود بپرس از چشم  خسـته را  يخون شجاع ختيکه ر يگفت

*  
  قـدح  يبپـا  سـر نهـم   که روم بهر کجا  قـدح  يهـوا  در سـرم  برد بدور گل چو
ــام ــرب دال ز ج ــ ط ــا  ةجرع ــکج   قـدح  يدر بهـا  پاکي جان نده چو نقد  يابي

  قـدح  يبـرا  کشـم  ت دورانمنّ که چند  اجـل مسـتم   يکجاست تا که کند سـاق 
ــته ب  ــدام گش ــم ــل م ادي ــتگيدو لع   قـدح  يمـن دعـا   مـن ورد  ةکاس يبرا  ون

ـ   يکه ن  يســاق يخســته اي بــرآر کــام شــجاع   قـدح  ياو وراي اسـت از تـو تمنّ
*  

  ام دل شکسـته آمـده   که عجب يمترح  ام آمــده تــو بســته بلطــف دل شکســته
ــ  کـه مـن   شـتن نـواز  يکـرم خو  مرهم به ــدوه  يدل ــاوک ان ــده  بن ــته آم   ام خس

  ام نشسـته آمـده   شانيبا شهيکه من هم  زيـ مـن برخ  سـگان  ليـ ز خي مرا مگو
ــد ز  بـدرد غمـت   شدم آشـنا  از آن زمان که ــحبت بن ــاغ ص ــده  اري ــته آم   ام رس

  ام تــو بســته آمــده بلطــف دل شکســته  ازين يز رو صفتي ن که شجاعين بوبيبوب
*  

ــراه ســتميمــن ک ــا ســر نهــاده ب ــا   اي وف ــال او بس ــاده   هيدنب ــو فت ــر س   اي به
  اي غـم سـر نهـاده   ي بزانو شب تا سحر  شـمع دلفـروز  ي تـو ا ي ان منم بپـا يگر

  اي لــب خــود نهــاده الــهيتــا بــر لــب پ  نيا و بوبيب يصراح خون گشت دل درون
ـ  يکـ يم يهرچه رسد خوشـ   غــم رزق و فــارغم ميخــور يهرگــز نمــ ـ ا زي   اي ادهي

 يصوت يها يژگياز و يکين آورده است که يصورت بوب هن را بيواژه بب يشجاع
  .ستاشعار او

ون و اکبر يدربار هما به رام خان بود که بعدهايخادم ب يستانيخان س محمد يحاج .١٦
دفاع از اسکندر  يگر برايد يهمراه امرا يدر سال اول جلوس اکبر و. افتيراه 

منصب  يو به خانان خان ق ٩٦٦در سال . و رتق و فتق امور پنجاب فرستاده شد
در  يو. دست آورد يي بهها نيو زمدر ماند يو ق ٩٧٥در سال . وکالت عطا کرد
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خانان در گور اقامت کرد و در همان سال در همان جا  همراه خان ق ٩٨٣سال 
  :نقل شده است ين غزل از وياض اين بيدر ا. فوت کرد

ــته   ــتانه گش ــرگس مس ــه دو ن ــا وال   ام گانـه گشـته  يش و آشنا همـه ب ياز خو  ام ت
  ام شـمع سـوخته پروانـه گشـته     يدر پا  شيچشم خو به دميار چو ديشمع جمال 
  ام افسـانه گشـته   بـه  ان خلـق يها م شب  کوه و دشـت  به دليام من ب روزانه گشته

  ام تـو مردانـه گشـته    يکو به ام تا گشته  بيـ تو از طعنـه رق  يپا کشم ز کو يک
ــالم و   ام دل آبــاد در جهــان  دهيــند يحــاج ــرد ع ــد گ ــته يهرچن ــه گش   ام ران

خواجگان  د عبيداهللا احرار و فرزند خواجه کالن مشهور بهمحمو ةخواجه خاوند نو .١٧
ر و سلوک و عرفان و يمراحل س يپس از ط يو. است) ق ٩٠٥ :م(خواجه 
از  يو. احت عراق و فارس پرداختيس به سفر حج رفت؛ سپس به تصوف

محمود علم  الديناستفاده کرد و از موالنا عماد محمد الدين محضر موالنا جالل
هند آمد و پادشاه او  به ونيسمرقند رفت و در زمان هما به سپس. رفتطب فرا گ

 ين و نوه ويخواجه مع يفرزند و. کابل بازگشت به زود يليخ يرا ستود؛ ول
اض ين بيدر ا يو ين رباعيا. ١افتندي يين شهرت بسزايحس الدين رزا شرفيم

  :نقل شده است
ــود  هر دو جهان جز تـو نباشـد مالـک   ) بر( ــه موج ــغ ب ــو ي   )…………(ر ت

  هالـــک يو کـــل شـــ يانـــت البـــاق  سـت ين ير تـو بـود بـاق   يـ ز که غيهر چ
کوشش دکتر  به وانشيون است که دياز شاعران مشهور عهد هما يقاسم کاه .١٨

غزل از او نقل شده است که  ١٨اض ين بيدر ا. حسن منتشر شده است يهاد
  :وجود ندارد يوان وير در ديسه غزل ز

  سـوز مـن   ير و آتش از بـرا يغ يگل برا  اه مهرافروز منگه گل است و گاه آتش م
  ر از ناوک دلدوز منيست غيگفت مرهم ن  کـان تـرا  يگفتمش مرهم چه باشد زخم پ

  هر که بيند حال من رحم آيدش بر روز من  شود روز هجران هر زمان حالم دگرگون مي
  د مـن و نـوروز مـن   يع بگذرد يشاد به تا  خواهم که قربانت شوم عيد نوروز است مي

                                                      
  .٢٣٢، بعد از صفحه ٣، ج ثراالمراآم. ک.ن  .١
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ــگاه ــد ي ــد ح ــنا  يا باش ــا آش ــنا ب   گر سخن گويد کسي پيش سگان او ز من  ث آش
*  

  م بس مـا را يين که طالب وصل تويهم  وصل تو دسترس ما را به ستياگر چه ن
  ن هـوس مـا را  يعجب اگر نکشد آخر ا  چنين که پيش تو قربان شدن هوس داريم

  کـس مـا را   چيد هـ يگذشت عمـر نپرسـ    سـگت  اد مـا نکـرد  يلب و  به د جانيرس
  در قفـس مـا را   يکجا چو مرغ بود جـا   يخرگــه شــاه  يام تمنّــيکنــ ينمــ

ـ د زيـ گل بقا نتوان چ   بـرد چـو خـس مـا را     يکه تندباد فنا مـ   ين چمـن کـاه  ي
*  

ـ آ يگـون نمـ   اللـه  يشه ميبرون ز ش  ديــآ يال لعــل تــو از دل بــرون نمــيــخ   دي
  ديــآ يق عقــل ز اهــل جنــون نمــيــطر  رسم اهل صالحز عاشقان مطلب راه و 

ـ آ يدل غرق خون نمـ  به چو الله داغ  کـه روز جـزا   يد عشق تو نبود کسيشه   دي
ــ   سـت کاروبـار فلـک   يبجز جفا و سـتم ن  ــردون دون نم ــر ز گ ــا و مه ــآ يوف   دي

ــه ــا ب ــ  يرود کــاه يمنبــر واعــظ نمــ يپ ــ  يپ ــون نم ــر فس ــانه و به ــآ يفس   دي
  :گريغزل د ١٤مطلع 

ـ يل يآتش سودا  مرغ چون بر فرق مجنون پر زدن انگيز کرد   ز کـرد يـ بـر سـر او ت   يل
  )بيت ٥(  

  ژاله بر سنگ ستم بر خـاک آرد خـون او    او گلگـون  کند بر عـارضِ  يالله گر دعو
  )بيت ٧(  
ــاهان   ش کـرد يش مرا همـنفس خـو  يکو به اري ــر ش ــه درو ةمنظ ــرا کلب ــردي   ش ک

  )بيت ٥(  
  وانه در هر گوشه محنت خانه دارميمن د  رانـه دارم يلخن روز و غم وشام هجر گ به
  )بيت ٥(  

  نم صـورت او را يوار بيخواهم که بر د ينم  رو را صورت کرد نسبت آن پري مصور تا به
  )بيت ٧(  
  اورد فلـک بـر سـر مـا    يـ چه بالهـا کـه ن    پـرور مـا   خت بـاران بـال بـر تـن غـم     ير
  )بيت ٥(  

ــ  ن رايپــرچ ند زلــفســوار گشــت و افشــا ــه چ ــه زينگارخان ــاخت خان ــن س   ن راي
  )بيت ٥(  
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  تـو خاکسـتر شـده    يا نقاب از آتـش رو ي  لـوفر شـده  يت ز خاکستر چو نين رويآتش
  )بيت ٥(  

  يمـا مهربـان شـو    به د که رفته رفتهيشا  يهر سـو روان شـو   به ميه همرهيچو سا
  )بيت ٥(  

  هـا  هـا و سـمن   نم رخ گـل يـ تو ب يبوبر   هـا  چمـن  يهر صبح روم همچو صبا سو
  )بيت ٤(  

  گـذرد از دل مـا   يکه چها مـ  يتو چه دان  حاصــل مــا ير بــال شــد دل بــيــهــدف ت
  )بيت ٥(  
  دهيـــت قلنـــدر از ديـــمـــنم قلنـــدر کو  دهيپسـند  يسـحر چشـم تـو را سـامر     به
  )بيت ٦(  

ــذران   مگذار از کف خـود رطـل گـران را    يساق ــوش گ ــا خ ــذران را يت ــان گ   م جه
  )بيت ٥(  

  اگـــر ز عمـــر شـــمارند روز هجـــران را  ز خضر عمـر فـزون اسـت عشـقبازان را    
  )بيت ٥(  
  :ستيموجود ن يوان وينقل شده است که در د يز از وين ين رباعيا

ــر مــ    يگو ــرد را هن ــه م ــد ک ــبا ين ــ  دي ــبت ي ــر (ا نس ــردان نظ ــ) م ــبا يم   دي
  ديـــبا ير مـــن زمانـــه زيـــه درالقصّـــ  ن بـوده اسـت  يشـ ينها همه در زمان پيا
  :اند صورت متفرقه نقل شده به اتين ابيا

ــناد  نمــتينب يکــه تــا هــالک نگــرد يگفتــ ــم ب ي ــرد هالک ــو ک ــدن ت ــي   نيا و ب
* 

ــ ــيشمش ــ ير م ــرو  …ديکش ــرم ب ــز ب   رود چــه کــنم گــو ســرم رود يم نمــيپــا  ک
*  

  هسـت اثـر خواهـد کـرد     يگر مرا درد دل  او شرح کنم حاجت خويش چه حاجت که به
* 

ـ ه روز کـه عاشـق از   يآن شام سآه از  ـ لطف ناد  اري ـ يده رود جانـب و ي   شيخـو  ةران
* 

  يعجبـ  ياهيبادام سـ  به باخت يکه چه م  يعجبـ  يدم و شـاه يد يدوش بزم عجب



  ٣١٠  قند پارسي

  

وان يصورت جداگانه آورده شده است؛ اگرچه غزل کامل آن در د به تين بيا
  :موجود است

ـ    دا زده اسـت ير بلبـل شـ  بـر جگـ   يناوک  ا زده اسـت خار در دامن گل دست تمنّ
 مؤلّف. اض موجود استين بيقضان در ا به ملقب يکابل يک غزل موالنا تردي .١٩

ن يظاهراً ا ين نام ضبط کرده است، وليدو شاعر را با ا) لجلد او( ثراالمراآم
 :مطلع و مقطع غزل. است يگريشخص د

  روم از خاک درگاهش که خوارم همچو خس آنجا
  قدر است کس آنجا که بيسفر بهتر از آن جايي 

  آه چـون سـازم   خوار گشـتم  ش رفته رفتهيبکو
  ک نفـس آنجـا  يدر  ندارم صبر اگر صد ره روم

ـ فر نينشـ  وصل آن محمل ببزم   اد از آن دارمي
  م هجران چون جرس آنجايدلم از ب لرزد مي که

  افغـان  کنـد  مـي بـر آن در  سگت شبها ادميفر ز
ـ مـرا فر ي جـز و ي کس نبود يبل   آنجـا  د رساي

  کـن  يل قتـل تـرد  اق اوشّبر صف ع يچو تاز
  هوس آنجـا  يزين چير ازيدل ندارد غيکه آن ب

  :مطلع و مقطع غزل. ز نقل شده استيک غزل از قبا خان ني .٢٠
ـ ت مـرا در د يرو يست بين  راب آبياز گل سـ  يتو برد ييگل رو يا ـ ي خـواب   يده ب

  زلف پرپيچ تو برد از سـنبل پرتـاب تـاب     سنبل پرتاب اگر زد بر رخ گل پـيچ پـيچ  
  گيرد از مهر جمالـت مـاه عالمتـاب تـاب      يابــد از خــاک قــدومت ديــدة پرنــور نــور
  تا بقتلم غمـزه را داري تـو پرزهـراب آب     من ز چشمانت ندارم غير زهر چشم چشم
ـ قش گـوهر نا يچون در درج عق  رو قيا چون سرو قدش قامت دلجوي جوي ـ اب ي   ابي
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