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نقد و برریسکتاب

کــه در  گلســتان  کاخ  کتابخانــۀ  دســتنویِس شــمارۀ 2190 )ردیــف 500( 
ی«  فهرســِت آنجا، به نادرســت با عنــواِن »دیوان قاضی نظــام الّدین هرو
شناســانده شــده اســت، دستنویســی دیگرگون و منحصربه فــرد از دیوان 
و  اســت  ق(1   923  -  925 )درگذشــتۀ  اســترآبادی  معّمایــی  مالنظــام 
دربردارنــده شــمار قابــل توجهــی از اشــعار ایــن ســرایندۀ عهــد تیمــوری 
که در دیگر دســتنویس های این دیوان و بالّتبع در صورت چاپی  اســت 
کتابخانــۀ مجلس شــورای اســالمی - 1392(2  )انتشــارات مرکــز اســناد و 
کــه کهن ترین دســتنویس دیوان  بــه چشــم نمی خورند. دســتنویس مزبور 
مالنظام اســترآبادی اســت، دســِت کم شــانزده ســال پیش از درگذشــِت 
ی در دربار ســلطان حســین  کتابت شــده و از دوران ســرایندگی و شــاعر 
بایقــرا و امــرای تیمــوری پــرده برمــی دارد. ارزش و اعتبــار این دســتنویس 
کــه بدانیــم تقریبــًا همــۀ تذکره نویســان از قــرن دهم تا  آن گاه رخ می نمایــد 
به امروز، از این ســند درخشــان بی اطالع و بی بهره بوده  اند و الجرم دچار 
ی و محتوای آنها شده اند. نظام، سروده های و

ّ
لغزش هایی در معّرفی مال

*    *    *
یِخ درگذشــِت مالنظام را 921 ق گفته اند. برای نمونه  یســان جز تقی الّدین کاشــی، تار 1. همۀ تذکره نو
واله اصفهانی در ُخلد برین، به مناســبِت ذکر خواجه آصفی و ســال مرِگ وی در همین ســال 921 
یِخ سلطان حسین سراج استرآبادی )هشتم  ق، درگذشِت مالنظام را نیز ثبت کرده است. ماّده تار
ی، تصریِح خالصة  االشــعار )سنۀ 

ّ
یِس کتابخانۀ مل از ماه جمادی االّول - 923 ق( در پایاِن دســتنو

یــخ مــورِد اتفــاِق  یــِخ 922 ق در مثنــوِی ســعادتنامه، تار خمــس و عشــرین و تســعمائه(  و وجــوِد تار
یسان را مردود می کند. تذکره نو

بــارۀ ایــن دیــواِن چاپ شــده ر.ک به: مقالــه ام با عنواِن »دیــواِن نظام یا دیواِن بی نظــام« در مّجلۀ  2. در
آینۀ پژوهش.

 خون این دیوان
 که را بر گردن است؟!
ین دستنویس دیوان  کهن تر
خ 907 ق  مالنظام استرآبادی، مورَّ

علی حیدری یساولی
پژوهشگر و مدّرس دانشگاه

نقد و برریس کتاب

چکیده: دســتنویس شــماره 2190 )ردیف 500( کتابخانه کاخ 
گلســتان که در فهرست آنجا به نادرســت با عنوان »دیوان 
ین  وی« شناسانده شده است، کهن تر قاضی نظام الدین هر
دســتنویس از دیوان مال نظام معمایی استرآبادی است که 
دربردارنده شــمار قابل توجهی از اشــعار این سراینده عهد 
تیموری است که در دیگر دستنویس های این دیوان و بالتبع 
در صورت چاپی که توسط انتشــارات مرکز اسناد و کتابخانه 
یور طبع آراسته  مجلس شــورای اسالمی در ســال 1392 به ز
حاضر،  نوشتار  در  نویسنده  خورند.  نمی  چشم  به  است،  شده 
ین دســتنویس دیوان مال نظام استرآبادی  محتوای کهن تر
را مورد کنکاش قرار داده و آن را با نســخه چاپی اش مقایسه 

نموده است. 
کلیــدواژه: دیوان شــعر، دســتنویس، مالنظــام معمایی 
استرآبادی، شــاعر عهد تیموری، دیوان قاضی نظام الدین 

وی. هر



67 151سال بیست و ششم،مشارۀاول، فروردین و اردیهبشت1394

نقد و برریسکتاب

بیــت رســالت اســت و ستایشــگر خانــدان جاللــت... در وقــت تحریــر 
کتابفروشــی دیــوان او محتوی بر قصایــد و غیرها آورد و به  ایــن صحیفه، 

معرض اشترا درآمد«.7

که به اســتثنای چند  2. دســتنویس های دیــوان نظام الّدیــن اســترآبادی 
که بیشــتر شــامل مضامینی در  دســتنویس، در بردارندۀ قصایدی اســت 

گرامی )علیهم السالم( هستند. مدح و بزرگداشت خاندان پیامبر 

کــه مهم تریــن منبــع تذکره نویســان در شــمار بوده اند،  ایــن دســتنویس ها 
مالنظــام اســترآبادی را شــاعری یکســره مّداح اهــل بیِت پیامبــر )علیهم 
ــی 

ّ
کتابخانــه مل کهــِن  الّســالم( می نمایاننــد. در ایــن میــان، دســتنویِس 

یــۀ ســرایندگی نظــام را در دو بخــش و بــا دو  )ش 2514(، به روشــنی دو رو
کــه تنها در دســتنویس  ســرلوح می شناســاند. دیباچــۀ نظــام بــر دیوانش 
مزبــور دیده می شــود و بخشــی از آن در مجالس المؤمنیــِن قاضی نوراهلل8 
کردن  کاشــانی9 نقل شــده اســت، جدا  و خالصة االشــعاِر میرتقی الدین 
که در آن دیباچۀ  نظام استرآبادی از نظام معّمایی را منتفی می کند؛ چرا 
یدن  گذران عمرش در ورز ارزشــمند، شاعر خود به معّمایی گویی و نحوۀ 
کیــد می نمایــد.10 بنابرایــن قــوِل صاحــب  ایــن فــّن شــایع در آن روزگار تأ
گانــه، بــه دو نظــام، یکــی اســترآبادی و  کــه در دو »عرفــه«ی جدا عرفــات 

دیگری معّمایی، پرداخته درست نیست.

حال پرسش اینجاست. چه چیز باعث شده است که شماِر قابل توجهی 
از دســتنویس های دیوان نظام معّمایی اســترآبادی، یک بخش از اشــعار 
ی، آن هم در مضموِن مدح و بزرگداشت ائّمۀ اثناعشر )علیهم السالم(  و
را به نمایش بگذارند. به دیگر ســخن، چرا بیشــتر دســتنویس های دیواِن 
که در مجالس امیر علیشــیر نوایی حضور داشــته و به شــهادت  شــاعری 
ی در دیباچه اش و نیز به اســتناِد شــماِر کمتری از دستنویس های  خود و
کر، به مدح سلطان تیموری، امیر 

ّ
دیوان شاعر، چون دستنویس سابق الذ

علیشــیر و دیگر حّکام و بزرگان آن عهد اشــتغال داشته، تنها سروده های 
گرامی و امیرالمؤمنین علی)ع( را ارائه می دهند؟! ی دربارۀ پیامبر  و

کاشــانی در خالصة االشــعار که  کوتــاِه میــر تقی الدین  در پاســخ اشــارِت 
گره گشاست: »... و موالنا را سوای مناقِب ائّمه،  منحصر به خود او است 
گویند  کابــر اســترآباد، خصوصــًا بتکچیــان، قصایــد غّرا بــوده.  در مــدح ا
بعــد از فــوِت آن جماعــت، یکی از بــرادران موالنا، بعــِض آن قصاید را به 
ی  اســم شــریف ائّمه )علیهم السالم( مزّین ســاخته اند و داخل قصاید و

گردانیده]اند[... «.11

7. خزانۀ عامره، ص 466.
8. مجالس المؤمنین، ج 2، ص 654.

9. خالصة االشعار، ج 2، ص 192.
10. دیباچــۀ مالنظــام بــر دیوانــش را بــرای نخســتین بــار به طــور کامــل در مقالۀ »دیــواِن نظام یــا دیواِن 

رده ام. بی نظام« آو
11. خالصة االشعار، ج 2، ص 196.

یخ نظم و نثر در ایران، به دو نظام  شــادروان اســتاد ســعید نفیســی در تار
ی دربارۀ یکی از آن دو می نویسد:  الّدین اســترآبادی قایل شــده اســت. و
کــه تا اوایــل قرن دهــم نیز  یــف قــرن نهــم بــود  »موالنــا نظــام الّدیــن از معار
کرد و به  یســت و از نــام آوران اســترآباد بود. در جوانی کســب دانــش  می ز
کرده اســت و به همین جهت به نظام الّدین معّمایی  ســرودن معّما آغاز 
کار دست  که داشت از آن  معروف بود و در پایان عمر به واسطۀ تعّصبی 
کــه در مــدح ائّمــه می گفــت چیــزی نمی ســرود، و  کشــید و جــز اشــعاری 
ص کرده، شاعر 

ّ
ی که در شــعر نظام تخل ســرانجام در 921 در گذشــت. و

زبردســتی بود و مخصوصا قصاید و ترجیعات او شــامل چهار هزار بیت 
در مدایــح ائّمــه امتیــاز خاّصی دارد و اغلب آنها بســیار معروف اســت و 

گذشته از آن مثنوی بلقیس و سلیمان هم سروده است«.3

همچنیــن دربــارۀ دیگــر نظــام الدیــن چنیــن مــی آورد: »وی بــه جــز نظــام 
اســترآبادی، شــاعر معروف قرن نهم اســت که اشــعار او منحصر به مدایح 
ائّمه اثناعشری و یکی از معروفین شاعران این سبک است؛ زیرا که اشعار 
وی تنها شامل مدایح امرای دربار سلطان حسین بایقرا مانند امیر علیشیر 
نوایی و مظّفر حسین میرزا و سیف الّدین مظّفر بتکچی، عمر معدی کرب 
سلطان، و غیاث الّدین علی بتکچی و امیر جمال الّدین محّمد شیرنگی 
و امیــر شــاه حســین اصفهانــی و امیر یوســف علــی کوکلتاش و ســّید زین 
العابدیــن صادق، و مراثی علیشــیر نوایی و امیر بابــا و خواجه مجد الّدین 

ابوعلی و خواجه شمس الدین مظّفر بتکچی و غیره است«.4

این دیدگاه استاد نفیسی که نظام الّدین مّداح اهل بیت )علیهم السالم( 
را غیر از نظام الّدیِن ســتایندۀ سلطان حسین بایقرا و امرای عهد تیموری 
گانه، به دو سراینده قایل شده،  دانســته و در دو بخش و شــرح حال جدا

برآمده از دو آبشخور است:
1. تذکره هایی که نظام الّدین اســترآبادی، شــاعر متوفای 923 ق را یکســره 
مــداح خانــدان پیامبر )علیهم الســالم( شناســانده اند. تذکــرۀ هفت اقلیم 
)نوشــتۀ 1002 ق( وی را این گونــه معّرفــی کرده: »بازار مّداحــی را ازو نظامی و 
شهد سخن را ازو قوامی و او به غیر مدح اهل بیت شعری نگفته و به تّرهاِت 
اهــل دنیا زبــان نیالوده«5 و عرفات العاشــقین )نوشته شــده بین ســال های 
کالم، شــاعر عالــی مقــام، مــّداح  1015 - 1027 ق( آورده: »ســاحر معجــز 
خانــدان طیبین، محّب دودمان طاهریــن... اراضی طبعش همگی وقف 
بر مدیح فاتح اولیا و اوالد کرام آن حضرت؛ در مّداحی دیگران از او شــعری 
نشنیده ایم. دیوانش بر السنۀ َانام مشهور و بر صحایف اّیام مسطور است«.6

نظام می نویسد: 
ّ

همچنین خزانۀ عامره در قرن دوازدهم هجری دربارۀ مال
»نظــام والیــت معانــی اســت و قیــام مملکت ســخندانی. ثناخــوان اهل 

یخ نظم و نثر در ایران، ج 1، ص 313. 3. تار
4. همان، ص 446.

5. هفت اقلیم، ج 2، ص 1257.
6. عرفات العاشقین، ج 7، ص 4358.

خــون این دیــوان  که را بر گـردن است؟!
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سلطنتی و در ص 1252 ویژگی های این دستنویس را برمی شمرد:

شــمارۀ ردیف: 500؛ اســم کتــاب: دیوان نظام هروی )قاضــی نظام الدین(؛ 
قطع: وزیری به ابعاد 18/5×29 ســانتی متر؛ کاغذ: متن و حاشــیه و متن، 
ســمرقندی نباتی رنگ، حواشــی ملّون زرافشــان؛ خط: نســتعلیق، کتابت 
خــوب؛ اســم کاتب و تاریخ کتابت؛ زین الّدین محمــود، به تاریخ 907 هـ . 
ق؛ دیوان شــامل اســت بر قصاید، قطعات، رباعّیات؛ در این نسخه چهار 
مینیاتور آب و رنگ زیبا و ممتاز، دو در صفحات قبل از شروع دیوان و دو در 
بدرقۀ کتاب، طرح و نقش یا حواشــی مذّهب مرّصع ممتاز؛ پشــت صفحۀ 
اّول: از جملــۀ کتــب اکتشــافی اســت و تمامــی َامهــار و یادداشــتها بــه طرز 
گردیده اســت. در میان همین صفحه یک شمســۀ مذهب  زننده ای محو 
مرّصع نقش اســت؛ صفحات: مجدول زّرین و رنگین، حواشــی زرافشان و 
الوان اســت، در جبین صفحۀ چهارم که ســرآغاز دیوان اســت یک سرلوح 
مذّهب مرّصع به شــکل کتیبۀ بســیار عالی طرح اســت که در میان آن، در 
متن زّرین، به خط کوفی - تزئین و به شــنگرف نوشــته شــده »اهلل الســواه«؛ 

صفحات: دارای 211 صفحه و در هر صفحه 13 سطر کتابت دارد؛ آغاز:

اّول کنــد  بیــان  وحــدت  نکتــۀ  کــه   »قلــم 
جــّل« و  عــّز  خــدای  ثنــای  بــه  زنــد  رقــم 

انجام:

ســپهر جــوف  در  ارض  نهــاد  ســبزه   »از 
قفســی« انــدر  ســت  طوطــی  هیــأت  بــر 

»مشــقه العبد الفقیر المذنب زین الّدین محمود الکاتب - غفر ذنوبه و ســتر 
عیوبه - سنۀ سبع و تسعمائۀ الهجرّیۀ الّنبوّیۀ«.

جلد: مقّوای روغنی بوم مشــکی، دو مجلس مینیاتور از شیرین و خسرو، 
یسه گلهای  و دیگری از شیرین و فرهاد، سبِک کار هرات با یک حاشیۀ ر

گشنیزی مذّهب.

****
نظام هروی یا نظام استرآبادی؟

چونان که آمد، فهرستنگار گرامی به نادرست، دستنویس را به نام »دیوان 
ِم 

ّ
ی از دانشــمنداِن مســل کرده اســت. و ی« ثبت  قاضــی نظام الّدین هرو

ی را  نظام استرآبادی است که خواند میر و
ّ

خراسان و معاصراِن نامداِر مال
در خاتمــۀ خالصــة االخبار، بخِش »بعضی از اهل فضل و هنر که در اّیاِم 
دولِت جناب امیر علیشیِر عالی گهر در آن دیار بوده اند و در ظّل تربیتش 
آسوده اند«، ذکر می کند: »زبدۀ اصحاِب زهد و تقوی و قدوۀ ارباِب درس 
و فتوی بود. ســالها در مدرســۀ شریفۀ اخالصّیه به مسایل دینّیه و تدقیق 
در علــوم یقینّیــه اشــتغال می نمــود و بعــد از آن که از آن منصب اســتعفا 
ِد امِر قضای بلدۀ هرات شد. 

ّ
کالم، متقل کرد، به تکلیف تمام و مبالغۀ ال

با اطمینان می توان گفت دیوانی که از مالنظام در دسترس میر تقی الدین 
کاشــانی بــوده، بیشــتر قصایــدی در مــدح »شــاه نجف« و »خســرو تخِت 
حجاز« )علیهما الســالم( را در بر داشــته است. این تذکره نویِس قرن دهم 
و اوایــل قرن یازدهم دربارۀ مالنظام می نویســد: »ذکــِر اکمل المحّبین موالنا 
نظام الدین معّمایی االســترآبادی:... اشــعارش من حیث الخیال از سایر 
مّداحان اهل البیت )علیهم الّسالم( در پیش است... . موالنا به واسطۀ 
تشــّیع و میــل به مناقب گویــی و مّداحی ائّمۀ هدی )صلــوات اهلل علیهم 
ی از آن نواحی ]یعنی هرات[ برتافته، به  اجمعیــن( بعد از اندک مّدتی رو
وطن اصلی ]یعنی اســترآباد[ رجوع نمود... و به غیر از مدایح ائّمۀ هدی 
)علیهم الســالم( به شــعر دیگر مشــغولی نمی فرمود و بــه اندک محصولی 

کرده و اوقات می گذرانید«.12 قناعت 

 طائر یا حّتی 
ّ

 مهدی و مال
ّ

که دســت بردن بــرادراِن نظام، مال گفته نماند  نا
خــود شــاعر در دیــوان شــعرش، بــه جــز تمایــل و ِعــرِق مذهبــی، می تواند 
کم بر آن اّیام باشد. پانزده سال پایانی  برآمده از اوضاع و احوال خاّصِ حا
ی، مرگ  نظــام، با مرگ امیر علیشــیر، حامی و مشــّوِق قدرتمند و

ّ
عمــر مال

یان ســلطان حســین بایقرا 9111 ق، برآمدن شــاه  آخریــن فرمانــروای تیمور
اســماعیل صفوی و مهم تر از همه تغییر نگرش های مذهبی و اجتماعی 

مردماِن آن روزگار مصادف شده بود.

ِخ 907 ق همــان  گلســتان، مــوّرَ کاِخ  کتابخانــۀ  دســتنویِس شــمارۀ 2190 
دیواِن نظام اســترآبادی، پیش از دســتکاری برادرانش یا پیش از انقالب 
ی  و تحــّول روحی این ســرایندۀ عهــد تیموری اســت و کهن ترین دیواِن و
کابر اســترآباد و امرای بتکچی،  به شــمار می رود و جز قصایدی در مدِح ا
ی  مدایح چشمگیری دربارۀ سلطان حسین بایقرا و دیگر حّکاِم وابستۀ و

را نیز عرضه می نماید.

که در هرات مّداِح صاحبان  دســتنویس مزبور از شــاعری پرده بر می دارد 
گرچــه یــک ســال پــس از درگذشــت امیر علیشــیر 906 ق  زر و زور بــوده و ا
کتابــت شــده، به خوبــی از ارتبــاط ســراینده بــا مجالــس نوایــی حکایت 
که با  می کنــد. خوانــد میــر در ســال 905 ق مالنظامــی را معّرفــی می کنــد 
کامل دارد: »موالنا  ســرایندۀ این دســتنویِس کهن و منحصربه فرد تطابــق 
مه اهلل: ســرآمِد قصیده گویاِن دوران است. در مدِح 

ّ
نظام اســترآبادی ســل

کشیده و به صالت  عالِی حضرِت خداوندی قصاید غّرا در سلک نظام 
گردیده«. ســپس  موفــور و انعامــاِت غیــر محصــور، مخصــوص و بهــره ور 
کــه در مــدح ســلطان  ی را  »مطلعــی از منظومــاِت فصاحــت صفــاِت« و

حسین بایقراست ثبت می کند. 13

****
کتابخانۀ  د دوم فهرســت دیوان های خّطی 

ّ
خانــم فخری آتابای، در مجل

12. خالصة االشعار، ج 2، ص 196.
13. ر.ک به: مآثر الملوک، خاتمۀ خالصة االخبار، ص 230.

خــون این دیــوان  که را بر گـردن است؟!
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ایــن شــاعر عهــد تیموری اســت که در صــورت چاپی دیده نمی شــود: 7 
قصیــده، 2 قطعــه و 3 رباعــی. الزم به ذکر اســت، در میان این 7 قصیدۀ 
نویافتــه، قصیده ای درازدامن در مدح ســلطان حســین بایقــرا )م 911 ق( 
به چشــم می خورد. بیشــتر 38 قصیدۀ ضبط شــده در دســتنویس مزبور، 
تفاوت هــای فاحشــی با صورِت چاپی دیوان مالنظــام دارند و خواننده را 
که با دیواِن ســراینده ای دیگر مواجه شــده  در نگاه نخســت بر آن می دارد 

است. برای نمونه پنج قصیدۀ نخسِت دستنویِس مزبور را بر می رسم:

1. نخســتین قصیــدۀ دســتنویس، قصیــده ای 39 بیتی اســت )برگ 2 - 
که اینچنین آغاز می شود: ب( 

اّول کنــد  بیــان  وحــدت  نکتــۀ  کــه   قلــم 
عّزوجــل خــدای  ثنــای  بــه  زنــد  رقــم 

ک افــال دفتــر  کــه  واحــد  صانــع   جمیــل 
مجمــل ُبــود  او  توحیــد  نکتــۀ  جنــب  بــه 

کــه ظــّل رحمــت اوســت  قدیــم هــادی باقــی 
ازل صبــح  آفتــاب  ابــد  شــام  چــراغ 

ســرا دو  هــر  پادشــاه  ســما  و  ارض   خــدای 
مدخــل او  ملــک  بــه  نــدارد  فــرد  هیــچ  کــه 

ســازد ســبب  حکمتــش  گــر  ا کــه   مســّببی 
حنظــل دِل  از  آیــد  بــرون  خضــر  زالل 

مهــر از  جنــان  و  روشــن  ازو  مهــر   چــراغ 
مشــعل ســزد  چنیــن  را  جنــان  بــارگاه  کــه 

بــود خلــق  ممــّد  لطفــش  عامــل  گرنــه   ا
عمــل دســتبرد  بــه  نگشــاید  عطــا  دِر 

 ز آب جّنــت لطفــش ترّشــحی ســت حیــات
اجــل ســت  شــراره ای  قهــرش  آتــش  تــاب  ز 

و آغاِز همین قصیده در صورت چاپی )ص 362( این گونه است:
األول باســمه  نظمــم  اّول   نظــام، 
عّزوجــل ذوالجــالل  یزلــی  لــم  حکیــم 

مصــون تجّردســت  ملــِک  بــه  کــه   مهیمنــی 
خلــل منجنیــق  ز  دوامــش  حصــن  اســاس 

بینــد یکــی  اش  مثلــی  بــی  ز  کــه   یگانــه ای 
احــول خــرد  دیــدۀ  مثــل  بــه  شــود  گــر 

قــدم اتصــال  بــه  کمالــش  اســت   موّشــح 
محــل اتصــال  از  جاللــش  اســت  منــّزه 

کــه قضّیۀ امانــت و دیانت  الحــق بــدان شــغِل خطیر بــه نوعــی پرداخت 
شــریح قاضی را منســوخ ســاخت. وفات آن جناب در محّرم ســنۀ تســع 
ی نمــود و عالی جناب مقّرب الحضرت الســلطانی،14  مائــه )900 ق.( رو

یخ، نظم فرمود. شعر: این قطعه را جهت ضبِط تار

محّمــد الّدیــن  نظــام  موالنــا   بــه 
رانــد جفــا  تیــغ  کجــی  از  چــون  فلــک 

راســت قضــا  امــِر  در  بــود  کــو  بــس   ز 
بنشــاند چــرخ  راســتانش  جــای  بــه 

جســتم یــخ  تار او  فــوت  بهــر   ز 
مانــد راســتی  بــی  قضــا  گفتــا:  خــرد 

و راقِم این حروف را نیز در آن اوقات، این رباعی به خاطر فاتر رســیده بود 
بیت:

ی شــد از و نظــام  بــه  کــه شــریعت  کــس   آن 
شــد طــی  عمــرش  ســجّل  قضــا  حکــم  از 

نظــام نــاِم  جهــان  در  نمانــد  چــو   باقــی 
کــی شــد«.16 کــه فانــی  گشــت  معلــوم امــم15 

اگرچــه مترجــم مجالــس النفائــس، فخــری هــروی، مطلعــی از وی را نقل 
کــرده: »در ایــام امیــر علیشــیر بــه شــعر و شــاعری  می نمایــد، ولــی تصریــح 
اشــتهار نداشــته، بلکه اجتنــاب می کــرده«.17 صاحب عرفات نیــز با نقِل 
همان مطلع، بر این مطلِب ترجمۀ مجالس النفائس، با عباراتی دیگر پای 
می فشرد: »در زمان امیر علیشیر مرتکب شعر نبود، و از نتایج طبع اوست.

می گوینــد پرســت  بــت  تــوام  ی  رو دور   بــه 
چه گویم ای بِت من هر چه هست می گویند«.18

یم، چه برســد به  ی ســراغ ندار بــه جــز این یک بیت نیــز نمونۀ دیگری از و
گلستان! کاِخ  دیوانی مفّصل چون دستنویِس 

*    *    *
گلستان: کاخ  محتویاِت دستنویِس 

ایــن دســتنویس منحصــر بــه فــرد، شــامل 38 قصیــده، 5 ترکیب بند، 4 
قطعه و 7 رباعی اســت که در مقایســه با دیواِن به چاپ رســیده بر اساِس 
ترجیع بنــد،   1 ترکیب بنــد،   15 قصیــده،   129 محتــوی  و  دســتنویس   7
75 قطعــه، 42 رباعــی و 10 هجــو)!(، دارای شــمار قابل توجهی از اشــعار 

14. منظور امیرعلیشیر نوایی است.
15 . در اصل، چنین آمده است.

16. مآثر الملوک، ص 208.
17. مجالس النفائس، ص 141.

18. عرفات العاشقین، ج 7، ص 4358.

خــون این دیــوان  که را بر گـردن است؟!
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 - باشــد جهــان به چشــم حقیقــت عجوزه ای 
گونــه جامــۀ رنگیــن غلــط نماســت  گونــه  کــز 

َفریبــده  جهــاِن  توســت  راه   شــیطاِن 
رواســت کــی  دیــو  متابعــت  خــرد  نــزد 

ازانــک بقــا  روز  بــه  اعتمــاد  چــه  را   مــا 
ماســت  قفــای  در  فنــا  شــاِم  ســایه  ماننــد 

کار  سرگشــتگی ســت روز و شــب آن را مــداِر 
بــه دوران چــو آسیاســت و دانــه  بهــر آب  کــز 

رســد  َبــدی  َبــد  از  و  آیــد  نیکــت  نیــک  از   - 
کــه بــه وفــق عمل جزاســت  مشــعر بــدان بــود 

ِگل  ز  همــان  یــد  رو کارد  هرآنچــه   دهقــان 
گــر تخــم گندناســت  گــر بیــِخ نرگــس اســت و 

دیــد  اهــِل  نــزد  طلبــی  ِبــه  ســت  فایــده   بــی 
کــرد هــر چــه خواســت  کــز مبــدأ وجــود قضــا 

کــه بــه خلوتگــه رضــا  کســی   - خوشــحال آن 
ماَمضاســت ذکــِر  و  مایجــی  فکــر  ز  فــارغ 

کــه ذکــر حــق  گــه و بیگــه  گــو   - ذکــر خــدای 
جالســت موجــب  را  تــو  ضمیــِر  آیینــۀ 

ذکــر فیــض  ز  دل  آینــۀ  بــر  افکنــد   عکــس 
خفاســت خلوتگــه  بــه  نهفتــه  کان  چیــز  هــر 

معرفــت انــوار  پرتــو  ظهــور  دل  در   - 
کالّشمس فی الّصباح و کالبدر فی الّسماست

بنگــری کــه  کــن  گــذری  صفــا  عالــم  در   - 
ُسهاســت پرتــو  از  کــم  مهــر  شــعاع  کآنجــا 

نظــر از  ظلمــت  حــق،  توّجــه  نهــان  ســازد   - 
چــون رو به ســوی مهر کنی ســایه در قفاســت

َمنــه می کنــد  هوســت  گــر  ا غنــا   ملــِک 
غناســت  ســرمایۀ  کــه  فقــر  هــوای  ســر  از 

کــن کنــاره  عالــم  عرصــۀ  ز   عنقاصفــت 
انزواســت  میــل  گــرت  فقــر  قــاِف  ُکنــج  در 

آرزو  زنــگ  از  کــن  زدوده  دل   مــرآِت 
ضیاســت  بــی  مــاه  مشــعلۀ  انخســاف  کــز 

عاجــز او  صفــات  درک  نکتــۀ  ز   زبــان 
مجمــل او  جمــال  بــرج  نســخۀ  ز  جهــان 

وجــود ســطح  اوســت  فضــل  اثــر  از   ممّهــد 
امــل لــوح  اوســت  لطــف  قلــم  از  منّقــش 

خطــا فــروغ  قدرتــش  مشــعلۀ   نــداده 
زلــل غبــار  عّزتــش  آینــۀ  ندیــده 

روز جریــدۀ  پــی  از  کرمــش   مذّهــب 
حــل ســازد  نســیم  گــون  آینــه  طــرف  بــه 

اعظــم نّیــر  جــرِم  از  شــب  دیــو  دفــع   بــه 
هیــکل حمایلــی  ســپهر  بــه  دمــد  ســحر 

شــیرینکار صنــع  اســتاد  صنعــت  ز   کنــد 
مخمــل بهــی  بــر  در  عســلی  گونــۀ  بــه 

ص شاعر نیز در هر دو صورت دستنویس )بیت 39( و چاپی )بیت 
ّ
تخل

40( تصریح شده است:

آخــر دم  تــا  آنکــه  نظــام  بنــده   امیــد 
اقــل خادمــان  ز  باشــد  تــو  آســتان  بــر 

2. قصیــدۀ دّوم، 71 بیــت اســت )بــرگ 4 - ب( که در دیــوان چاپی 75 
بیــت می باشــد. 48 بیــِت 3-1، 7، 8، 10، 15-12، 25-23، 27، 29، 
30، 34، 36، 38-45، 47-49، 52، 54-56، 60-71 دستنویس، در 
که بعدهــا به صورِت  دیــواِن چاپی به چشــم نمی خــورد. بیت هاِی مزبور 

ارائه شده در دیواِن چاپی درآمده، از این قرارند:

 - خوش وقت آن کسی که رضا داده با قضاست
فناســت  غــِم  و  بقــا  گــوی  و  گفــت  ز  فــارغ 

فناپذیــر  آمــد  کــه  وجــود  ظلمــت   در 
بقاســت  سرچشــمۀ  طالــب  خضــر  ماننــد 

حــال  مقتضــای  از  ســخن  همگنــان   گوینــد 
که قضا را چه اقتضاســت  گهــی  کــس را چه آ

پذیــر خلــل  گــردد  حادثــه  بــاد  ز  آخــر   - 
گــر کلبۀ گداســت ی ســت و  گــر قصــر خســرو

شــعار ســتم  چــرِخ  ز  مجــوی  وفــا   رســم 
کایــن خیمــۀ نگــون ز ســتوِن جفــا بــه پاســت 

روزگار  انداخــت  کمــر  کــه دســت در  را  آن   - 
برنخاســت  گــرد  کــزو  اوفتــاد  زانگونــه 

خــون این دیــوان  که را بر گـردن است؟!
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ســلطنت چتــِر  مــت 
َ
َعل ُبــود  را   خورشــید 

کــه در آن ســایۀ لواســت گــدا  خوشــحال آن 

کننــد عــرض  گــر  ِک درت   فــردوس را بــه خــا
گرانبهاســت  ِ ُدّر  کــه  نمی دهیــم  کــف  از 

تــو منحنــی ســت   نرگــس ز میــِل ســجدۀ راه 
انحناســت چــه  جوانــی  وقــت  نــه  گــر  ا را  او 

مخزنــی  تــو  شــِرع  تابــِع  بــرای   جّنــت 
تــو اژدهاســت بــه قصــد دشــمِن دیــن  دوزخ 

تــو  اّتصــال  شــرِف  خــدا  از   می جویــم 
دعاســت ایــن  روز  و  شــب  بنــده  زبــاِن  ورِد 

کنــد ادا  ثنایــت  چگونــه  بشــر   یــارب 
ثناســت را  تــو  مــر  خــدا  کالم  در  کــه  جایــی 

مــرا  نیســتم،  گــر  تــو  ثنــای   شایســتۀ 
که دولِت نعت تو مّدعاســت ایــن بخت بس 

حــال آنکــه قصیــدۀ مزبــور در صــورِت چاپــی )ص 131( این گونــه آغــاز 
می شود: 

کــه از هــوا و هــوس مانــده در بالســت   دل را 
خالی کن از هوس که بســی فتنه در هواســت 

مــا  همچــو  کــه  دنیــا  عشــوۀ  بــه  مــده  را   تــن 
بالســت  دجلــۀ  دریــن  غرقــه  هــزار  چندیــن 

کــه مــی رود افتــد خلــل بــه عمــر   از هــر نفــس 
بقاســت  بــی  شــمع  صبــا  بــاِد  رهگــذاِر  در 

ســپهر  آن  ماســت  دل  وجــود  عالــم   در 
عناســت  آتــش  شــرر  از  کــب  کوا را  کان 

که مســت شــد  کزو هر  کجاســت   ایــن باده از 
دیرپاســت دیــِر  دریــن  ســرنهاده  َحشــر  تــا 

عاقبــت  کــه  جوانــی  غــرور  بنــه  ســر   از 
هباســت صبــا  بــاد  رِه  در  غبــار  مشــت 

گریــز  ره  گزینــد  دیــو  حادثــاِت   از 
راســت  کــه  نظــر  تــاب  حادثــه  نهیــِب  نــزد 

ســپهر  از  تقدیــر  فــاِرس  کــه  مشــو   غافــل 
جفاســت نــاوک  از  ُپــر  ترکشــی  بربســته 

م اســت
ّ
کــه ملــک فقــر و قناعــت مســل  آن را 

بــی مّنــِت ســپه بــه ســر خویــش پادشاســت

فقــر بــراِق  کــش  نبــی  ســان  بــه  ران  زیــر   در 
ارتقاســت  میــل  گــرت  حضیــض  پایــۀ  زیــن 

زبــان  بــر  بگذشــت  کــه  لطیــف  نکتــۀ   زیــن 
نعــِت مصطفاســت گــِه  آنکــه  یــادم  بــه  آمــد 

او  کــه  یثربــی  هاشــمی  مصطفــای   آن 
اصطفاســت شبســتان  بخــِش  فــروغ  شــمع 

شــرک قــالِع  قلــِع  مباشــر  بشــر  فخــر   - 
نواســت  بــا  اســالم  نبّوتــش  نوبــت  کــز 

ک  کــز حضیــض خــا  چابکســواِر حــّی عــرب 
سماســت  ذروۀ  او  منــزل  رحیــل  گاه 

شــرف  پــی  کــز  امــم  شــفیع  ُرُســل   شــاه 
انبیاســت  ورد  َتَبعــش  متابــِع  نعــت 

حــق  طریــِق  ظهــور  بــرای  شــد  مبعــوث   - 
بــر صــدِق این ســخن َوکفــی ِباهلل ش لواســت

قصــور  هــر  ز  ایمــن  آمــد  صــور  نفــِخ  تــا   - 
کــه بــه غایــت قــوی بناســت قصــر شــریعتش 

صفــا صّفــۀ  صــِف  بــه  اقتــدا   هنــگام 
مقتداســت اولوالعــزم  انبیــای  خیــِل  بــر 

انبیــا خیــل  از  پــس  بــود  ارچــه  صــورت   در 
پیشواســت جملــه  بــر  معنــی  ی  رو ز  لیکــن 

نثــار عمرهــا  را  تــو  جــاه  قصــِر  خــّداِم   - 
فداســت جــان  نقــد  را  تــو  بــارگاه  ُســّکاِن 

گشــته معبــد خورشــید منزلــش کــه   عیســی 
انزواســت  ُکنــج  در  تــو  ک  پــا روح  مشــغول 

نیافــت شــرف  لعمــرک  تــاِج  تــو  ســر  بــر   جــز 
جــز بــر قــد تــو خلعــِت وحــدت نبــوده راســت 

مقیــم ُبــود  کــت  پا روضــۀ  ِگــرد  بــه   رضــوان 
سراســت آســتان  ایــن  خــادم  نیــز  جبریــل 

ُبــود  کبریــا  صــِف  تــو  منــزل  کــه   روزی 
منتهاســت ســدره  ُبــود  تــو  رایــِت  چــوب  گــر 

خــون این دیــوان  که را بر گـردن است؟!
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شــفیع  َایــا  شــفاعت  ســحاب  رشــحۀ   بــا 
خواســت بــاز  روِز  معصیتــم  غبــاِر  بنشــان 

3. قصیدۀ سوم، در دستنویس )برگ 7 - ب( ، 109 بیتی است ، در حالی 
کــه در دیــوان چاپ شــده )ص 68- 72( 98 بیت می باشــد. دوازده بیِت 
آغازیــن و بیتهــای 27، 31، 37، 43، 65، 70، 73، 78 و 88 قصیــدۀ 

دستنویس، در متِن چاپی به چشم نمی خورد؛ بیتهای مزبور چنین اند: 

بقــا کــس  بــه  عالــم  دولــِت  نکــرده  دل   ای 
خطــا آن  ذکــِر  ُبــود  کــه  مبــر  بقــا  نــام 

اســت  نامناســب  فنــا  اهــل  ز  بقــا   حــرف 
مــا  فنــای  و نیســت ســخن در  ایــم  فانــی  مــا 

نیســت  عقــل  ز  اشــیا  بــر  بــود  لفــِظ   ِاطــالق 
خــدا ُبــود  مطلــق  باقــِی  کــه  بــدان  یعنــی 

شــوی  کامــران  َابــد  بقــای  از  کــه   خواهــی 
کبریــا  درگاه  بــه  آر  نیــاز  ی  رو

کیــان  خا پســتند  کــه  خلــق  ز  شــو   بیگانــه 
آشــنا  ســاز  فلــک  کنان  ســا بــه  را  خــود 

فروتنــی  عطــِف  بــه  درآر  هــوس   پــای 
ردا  کّروبیــان  گــردن  بــه  باشــدت  تــا 

قــدس خلوتســرای   یچــۀ  در از  بــرزن   ســر 
ســا  عــرش  پــای  مکــن  ک  خــا بســاط  فــرش 

مســاز  قــوی  را  بــدن  نفــس  مــراد   بهــر 
غــذا  رســد  معنــی  عالــم  ز  را  روح  تــا 

دهــر  شاخســار  ندهــد  َبــری  دل  بــار   جــز 
تنگنــا تیــره  دریــن  مــکار  َامــل  تخــم 

دوســتی  عقــد  مکــن  دهــر  زاِل  پیــِر   بــا 
رهــا  را  فکــر  ایــن  مکــن  و  کــن  رهــا  را  او 

او  کــه  را ســزد  کســی  قــرِص چــرخ طعمــه   از 
اژدهــا کام  از  خــود  غــذای  بــرون  آرد 

نگــون  رایتــت  فنــا  بــاد  ز  شــود   آخــر 
لــوا  مهچــۀ  ُبــودت  گــر  ا مهــر  مــرآِت 

 *   *    *

هیچگــه  ناراحــت  کجــرِو  آســماِن   زیــن 
راســت  نرفــت  مــا  داعیــۀ  کمــاِن  از  تیــر 

فایــده  چــه  دمــادم  دیــده  ز  یختــن  ر  خــون 
زین سان که چرخ برزده دامن به خون ماست

با اندک دقتی در مقایسۀ دوصورِت قصیدۀ مزبور آشکار می شود که نظام 
در دورۀ تندرستی، امنّیت خاطر و پیش از انقالباِت روحی و سرخوردگِی 
بی نصیــب مانــدن از حمایــِت ُامــرا و زمامــداراِن تیموری، قصیــده ای در 
گرامی)ص( پرداخته و ســال ها بعد در ســروده اش دســت  مــدح پیغامبر 
کــه در  بــرده و آن را تغییــر داده اســت. بیت هــای پایانــِی صــورِت چاپــی 
دســتنویِس مورد مطالعه به چشــم نمی خورند، تّحوِل شــاعر - و بالّطبع و 
ی را به نمایش می گذارند. )بیت های 64- َبع - دگرگون شــدِن شعر و بالّتَ

75، ص 136، دیوان چاپی(: 

کــرم ره  از  نظــام  بنــده  حــاِل  بــه   افکــن 
عناســت صــد  گرفتــاِر  کــه  عنایتــی  چشــم 

رهــی  عرضــۀ  بشــنو  مرحمــت  ی  رو  از 
ماجراســت  چــه  بختــم  بــه  دهــر  انقــالِب  کــز 

کــه در وطن گرچــه بــود به خاطــر   زیــن پیــش ا
ذکاســت و  خردمنــدی  طریــق  از  نــه  بــودن 

مقیــم  ســالها  ُبــود  مقــام  یــک  بــه  کــو   آن 
سراســت دِر  فــرش  چــو  دور  اهــل  پامــاِل 

کنــد ز عجــز  ُکنــِج خانــه نشــیمن  کــو بــه   ز ان 
سزاســت جوالهگــی   بــه  عنکبــوت  ماننــد 

وطــن  از  کــردم  ســفر  اختیــار  آنکــه   تــا 
که آن دواعی من ســر به ســر  خطاســت دیدم 

روزگار  انــدوه  و  غــم  کنــون  غربتــم   در 
گر مساســت گر صبح ا بر جان و بر دل اســت ا

کــه هر که همچو هالل اســت کج نهاد  زان رو 
نواســت محفلــش  دریــن  آفتــاب  خــواِن  از 

خلــق میــاِن  آییــن  ُبــود  راســتی  کــه  رو   وان 
از دســت روزگار ســرافکنده چــون عصاســت 

ک ازیــن چــو ز مــرآِت خاطــرم   لیکــن چــه بــا
تــو  غمزداســت ِمهــر  شــام و صبــاح صیقــل 

کاینــات ذّرات  همــه  از  رخ  ام   پیچیــده 
شماســت  جانــب  همگــی  مــن  امیــد  ی  رو

خــون این دیــوان  که را بر گـردن است؟!
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که جهانی ســت بس دغل   دل بــر جهان منــه 
کــه چــرخ حریفی ســت بــس دغا غافــل مشــو 

می دهــد  زانکــه  قــدم  ک  خــا بــه  ِنــه   آهســته 
مــا  نشــاِن  بــر  خبــری  کیــان  خا فــرِق  از 

پذیــر  خلــل  گــردد  حادثــه  بــاد  ز   آخــر 
گــدا  کلبــۀ   گــر  و  خسروســت  قصــر  گــر 

تفرقــه  طفــل  پــرورش  بــه  تــا  دو   باشــد 
دائمــا  چــرخ  صفــت  دایــه  ک  خــا مهــد  بــر 

4. قصیــدۀ چهــارم، 28 بیتــی ســت )بــرگ 11 - ب( که در دیــواِن چاپی 
بــا عنــوان »فی المواعظ« ص 119 – 121 و 25 بیت اســت. مطلِع قصیدۀ 

مزبور چنین است: 

مطلــب  ویــران  منــزل  ازیــن  دل  کام   خیــز 
مطلــب  دوران  گلشــن  از  عافیــت  غنچــۀ 

بیتهای 12، 14و 26 در دستنویس که پس از بیت های 12،11و 23 چاپی 
قرار می گیرند از این قرار است:

 - راه فقــرت بــس و نقــِش قــدم ُبختــی صبــر
مطلــب  خــوان  و  طبــق  مفرمــا  بــزم  ینــِت  ز

ی درد دِل خســته چــه جویی ز طبیب  - دارو
مطلــب درمــان  مایــۀ  و  دل  درد  بــا  ســاز 

گــردد خشــک  کاه صفــت  گــرت زرع َامــل   - ا
مطلــب  بــاران  رشــحۀ  کســی  احســاِن  ابــِر  ز 

5. قصیــده پنجــم، 34 بیتی اســت )برگ 12 - ب( در مدِح امیرعلیشــیر 
نوایی با مطلِع:

کاندریــن نشــیب و فراز  قــدح بــه لب مرســان 
دراز شیشــه  زبــاِن  ســاغر  دوری  ز  ُبــود 

بیست ودو بیِت 3، 6، 7، 10-14، 16، 18، 22، 23، 25-34 دستنویِس 
مورد نظر، در دیواِن چاپی دیده نمی شوند: 

زبــان  اختیــار  مســتی  گــه  بــه  نباشــدت   - 
راز مخــزِن  کلیــد  ســپاری  غیــر  بــه  چــرا 

که بس است   - سوی حریم قناعت خرام کن 
انــداز  پــای  ســایه  و  تــاج  را  تــو  فقــر  کاله 

ُبــود  کــه  مــا  وجــود  آمــد   دایــره  دور  چــو   - 
آغــاز  و  نهایــت  را  او  عــدم  نقطــۀ  بــه 

گــر نکــو زر و ســیم ای حریــص مــال   - بــودی ا
عنــا  زرت  نبــودی  رنــج  خــواب  بــه  ســیمت 

عقــل  پیــر  بهــر  ُبــود  کــه  رو  عقــل  راه  در   - 
اســتوا خــّط  از  فلــک  کشــی  عصا طفــِل 

قــدر  ِ علــّو  فــّر  بــه  فقــر  ملــک  ســلطان   - 
لــوا مهچــۀ  کنــد  عــرش  ســاِق  خلخــاِل 

آیــدت کــه  یاضــی  ر فضــای  در  ســاز  جــا   - 
خوشــنوا مرغــاِن  نغمــۀ  گــوش  بــه  دم  هــر 

خیــال  ِم 
ّ
ســل نرســد  او  نعــت  کاخ  بــر   - 

کجــا  از  کماالتــش  نعــِت  و  کجــا  از  مــا 

چــرخ  بلنــد  بــام  ذروۀ  عــروج  بهــر   - 
هــوا  از  ســاخت  زمیــن  بــراق  ُســِم  زیــر 

قدســیان  بدیدنــد  چــو  قامتــش  و  رخســار   - 
اســتوا  خــط  بــر  آمــده  مهــره  گفتنــد 

حضرتــش  اعــزاز  پــی  از  رفــرف  بــاالی   - 
اتقیــا ارواح  طــرف  هــر  زدنــد  صــف  صــف 

نجــات  باعــث  ُبــودت  متابعــش  حــّب   - 
هــدا  هــادی  ُبــودت  هدایتــش  شــمع 

در صــورت چاپــی، بــه جــای دوازده بیِت آغازیــِن قصیده، ایــن ده بیت 
آمده است: 

فنــا  مــا  ز  ســتاند  وجــود  عرصــۀ   گــر 
مــا  ز  کســی  را  عــدم  ملــک  اســت  نگرفتــه 

دهــر  وار  دایــه  بپــروردش  فنــا   بهــر 
جــدا  شــود  فطــرت  مشــیمۀ  کــز  طفــل  هــر 

گشــته ممّهــد جنیــن عیــش ک   تــا مهــد خــا
زا غّصــه  چــرخ  رحــِم  در  نبســته  صــورت 

نگــون  حّقــۀ  ایــن  کــه  مجــوی  وفــا   نقــد 
وفــا  گوهــر  از  تهــی  ســان  حبــاب  آمــد 

غــم  گردبــاد  فلــک  قصــر  بــرای   آخــر 
مــا  رمیــم  عظــِم  ز  عــاج  ســتون  ســازد 

که جز این دانه ای نریخت  غم شد نصیِب ما 
قضــا  زارع  دل  مــزرع  بــه  ازل  روز 

خــون این دیــوان  که را بر گـردن است؟!
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ســامع ماللــت  بیــِم  ز  کــه  تــا   همیشــه 
ایجــاز نثــر  و  نظــم  بــه  نمایــد  ســخنگزار 

بــادا دعــا  در  تــو  عمــِر  درازی   پــِی 
پــرداز ســخن  زبــان  را  ســخن  اهــِل  مــدام 

دوران در  کــه  تــا  کوتــاه  تــو  خصــم   زبــاِن 
دراز شیشــه  زبــان  ســاغر  دوری  ز  ُبــود 

گلستان کاخ  ممدوحان در دستنویِس 
کاشــانی، بــه دســت بردِن »یکی از بــرادران  پیشــتر، از قــول میرتقی الدیــن 
موالنا نظام« در »بعض قصایِد« برادرشــان و »مزّین ســاختِن« آنها به »اســم 
کــردم. البّته جنــاب میرتقی الّدین  شــریف ائّمه علیهم الســالم« اشــارت 
کابر  که »در مدح ا کرده  تنها قصایدی را در معرِض این دگرگون ســازی یاد 
اســترآباد، خصوصــا بتکچیان« بوده اســت؛ حال آنکه این دســتکاری ها 
در ابیــاِت مشــخص بــه نام ممدوح و یــا ابیاِت پس و پیــِش آنها، منحصر 
به مورد ذکرشــده در خالصة االشــعار نیست، اگرچه شمار قابل توّجهی از 
نامداران و شاهزادگان دربار تیموری در استرآباد، مّدتی را به قهر و غلبه یا 
نمایندگی و فرمانبرداری از ســوی دارالّسلطنۀ هرات اقامت داشته اند. به 
گرفته، نباید از  هر روی در اینکه چرا دســتکاری ها در دیوان نظام صورت 
همزمانی این دگردیســی با ظهور شــاه اسماعیل صفوی )905 - 930 ق( و 
اســتیالی وی بر سرزمینهای تحت فرمانروایی آخرین سلطان تیموری )م 
نظام خود در 

ّ
کــرد. مال 911 ق( و تصفیه هــای خشــونت بار مذهبی غفلت 

حماســۀ مذهبــی ســعادت نامه که در ســال 918 ق آغاز به نظــم آن کرده 
کتابش را تشــویق و توّجه ممدوحش، خواجه ســیف  اســت، ســبب نظم 
الدیــن مظفــر بتکچــی می دانــد: »در ســبب نظــم کتاب و مــدح حضرت 
مخــدوم کامیــاب، خواجــه ســیف الّدین بتکچــی، که بــادی ارتباط این 
مقــال و باعــث انتظــام ایــن آللــی اســت اّبــد اهلل اّیــام اقبالــه«.19 اما شــاعر 
تــا ســال پایانــی ســرایش ســعادت نامه در ســال 922 ق، بخــِش »در مدح 
قهرمــان روزگار، قضا قدرت َقَدر اقتدار، هژبر بیشــۀ هفت کشــور، ســلطان 
شاه اسماعیل بن حیدر - فتح اهلل المسلمین بخلوِد دولته«20 را به ابتدای 
که در مدح شاه  منظومه اش می افزاید. مالنظام در خالِل همین 66 بیتی 
اسماعیل سروده، اوضاع و احوال پر آشوب آن روزگار را توصیف می کند:

*    *    *
کشــور هفــت  دودمــان   چــراغ 
حیــدر اســماعیل  شــاه  شهنشــه 

یغــش در بــی  فتــح  لحظــه  هــر   رســد 
تیغــش ز  گــردن  پــس  خــارد  عــدو 

19. ر.ک به: دیوان نظام استرآبادی، سعادتنامه، ص 663.
20. همان، ص 657.

گلشــن  - ز شــاِخ عجــب بلنــدی مجــو درین 
ی نیــاز  ک رو بــه ســان بــرگ خــزان ِنــه بــه خــا

قــدس  آشــیانۀ  مرغــاِن  چــو  کــه  دلــی   خوشــا 
پــرواز  کنــد  روحانیــان  عالــم  ســوی  بــه 

ســالک  ای  ِنــه  بــرون  گــردون  حّقــۀ  ز   قــدم 
آواز  ُخــم  بــرون  از  دگــر  نــوع  هســت  کــه 

مایــل  شــوی  چــرا  پســتی  جانــب  آب   چــو 
یــاز  بــاال  ســوی  بــه  آتــش  شــعلۀ  ســان  بــه 

گــرد  برآیــد  ات  کــی  خا بــدن  کــز   مبــاد 
متــاز  حــرص  ســمند  منافــع  جــذِب  بــرای 

اّول  دهــد  رایــگان  فلکــت  مقامــر   - 
مبــاز عمــر  نقــد  غــّره  مشــو  فریــب  بدیــن 

 - کنون که گشته ز پیری قد تو همچون کمان
انــداز دور  آز  دلــدوز  نــاوِک  خویــش  ز 

کشــد زاِل دهــر  کنــد جلــوه  عــروِس چــرخ   - 
جهــاز دســت  هــزار  از  او  عروســی  پــی 

َســَحر آِه  بــه  و  آتــش  ُپــر  ســینۀ  ســوز   بــه 
گــرم و ســرد بســاز بــه  تــا دِم آخــر  چــو صبــح 

کعبــه آســتانۀ  ز  َشــَرف  بهــر  کــه  کنــون   - 
حجــاز مســافران  تمّتــع  انــد  گرفتــه 

شــرف و  عــّز  بــرای  از  نیــز  تــو  نظــام   بنــه 
نیــاز ی  رو خویــش  خداونــِد  آســتان  بــر 

ُبــود کــه  آن  نوایــی  عــادل   امیِرعالــم 
جهــان ز فیــض نوالــش غریــق نعمــت و نــاز

او خامــۀ  فیــِض  ز  مقصــد  بــه  رســید   تــوان 
گــذر نکنــد از حــدود جــز بــه جــواز کــس  کــه 

لفــظ و  معنــی  َادای  کــز  صفتــی  نبــی   زهــی 
بــه ســر حــِد اعجــاز کالمــت  رســیده ُحســن 

کار ســاز بــه لطــف کــه بنــده نــوازی و   تویــی 
نــواز بنــده  کارســاِز  ای  گویمــت  شــکر  چــه 

 فریضــه ای ســت دعایــت دریــن ســخن َنُبود
کــه ســخن نیســت در ادای نمــاز بــدان نهــج 

خــون این دیــوان  که را بر گـردن است؟!
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ُبــود کــه  آن  نوایــی  عــادل  عالــم   امیــر 
جهــان ز فیــض نوالــش غریــِق نعمــت و نــاز

در صــورِت چاپــی )ص 296(، چهــار بیت پایانی همیــن قصیده چنین 
ضبط شده:

را  معنــی  دوشــیزگان  کســوت   نظــام، 
طــراز ســاز  حجــاز  تخــت  خســرو  نعــِت  ز 

ُرُســل صــّف  شهســوار  مدنــی  کــش   ســپه 
اعجــاز ذروۀ  مــاه  عربــی  محّمــد 

گشــته مظهــر فیــض کــه   شــه بســاط رســالت 
بــه ُیمــن مقــدم او چــون فلــک زمیــن حجــاز

2. قصیدۀ ششِم دستنویس )برگ 14 - الف( با مطلِع
 دریــن غمخانــۀ بــی در بــر آن مــی داردم ســودا
که چون در بر درم جیب حیات خود ز سر تا پا

بیِت 96 را چنین آورده است:

فضــل آفتــاِب  علیشــیر  ســیرت  پادشــا   امیــر 
که نگشوده ست و نگشاید کمر از خدمتش جوزا

و در دیــوان چاپــی )ص 66( مصــرِع نخســِت بیــت مزبــور چنین اســت: 
کشوِر مردی علی بن ابی طالب«. »امیر 

3. قصیدۀ هشتِم دستنویس )برگ 20 - ب( با مطلِع
کــوی جانــان یافته کــه ره در   جــان ســپرده هر 
یافتــه جــان  عالــم  را  بتــان  کــوی  ســر  دل 

بیِت نهم را این گونه ضبط کرده که گویا سلطان حسین بایقرا را مخاطب 
ساخته است:

کــز معدلت  شــاه غازی خســرو خســرو نشــان 
ملــک را بــا او خــرد همچون تــن و جــان یافته

و در دیوان چاپ شده )ص 455(:

ازل صبــح  در  کــه  حیــدر  الفتــی  بــاغ   نخــل 
هرچــه جســته جز نظیــر از فضــل یــزدان یافته

4. قصیدۀ یازدهِم دستنویس )برگ 30 - الف( با مطلِع
یــن طناب گــرداب چــرخ زورق زّر  دی چــو به 
غرقه شــد از موج آن خاســت ز هر ســو حباب

که تفاوت های اساســی با صورت چاپی اش  بیِت هفدهِم این قصیده را 
کرده است: دارد چنین ضبط 

بیــگاه و  گاه  را  او  شمشــیر   بــود 
اهلل مــن  نصــٌر  آیــت  زد  زبــان 

تباهــی رنــگ  چیــن  و  هنــد  از   زدود 
ســیاهی و  ســفیدی  بــر  زد  علــم 

کــرده پیــر  او  هیبــت  را   جــوان 
کــرده تغییــر  قضــا  او  بیــم  ز 

عراقیــن و  خراســان   ســالطین 
العیــن و  بالــّرأس  ره  ک  خــا شــدندش 

بغــداد شــّط  تــا  خطــا  از  شمشــیر   بــه 
بگشــاد دجلــه  صــد  دشــمنان  خــون  ز 

برافروخــت انــدازی  نــاوک  از  رخ   چــو 
دوخــت یکدگــر  بــر  را  روم  و  خطــا 

اســت دیــن  احیــای  در  تیــغ   کشــیده 
اســت خیرالمرســلین  دیــن  مســیح 

اشــرار دفــع  در  گوییــا  عالــم   بــه 
دگربــار آمــد  المرتضــی  علــّی 

حیــدر تیــغ  دیگــر  بــار  شــد  ــم 
َ
 َعل

مســّخر  شــد  را  علــی  آل  جهــان 

تحقیــق راه  در  دولتــش  زد   قــدم 
توفیــق21 یافــت  دشــمن  طعــن  و  لعــن  بــه 

بنابرایــن چنــدان دور از تصــّور نیســت که تغییــرات پیش آمــده در دیوان 
گرفته باشــد.  نظام، به دســِت خود ســراینده، یعنی مالنظام، صورت 

ّ
مال

در اینجــا بــه ذکر چند نمونه در تفاوت های نام ممــدوح در قصاید، میان 
گلستان و دیوان چاپ شده می پردازم: کاخ  دستنویس 

1. قصیدۀ پنجِم دستنویس، )برگ 13 - ب( با مطلِع
کاندریــن نشــیب و فراز  قــدح بــه لب مرســان 
دراز شیشــه  زبــان  ســاغر  دوری  ز  بــود 

از بیت 25، چنین است:

کعبــه آســتانۀ  ز  شــَرف  بهــر  کــه   کنــون 
حجــاز مســافران  تمّتــع  انــد  گرفتــه 

شــرف و  عــّز  بــرای  از  نیــز  تــو  نظــام   بنــه 
نیــاز ی  رو خویــش  خداونــد  آســتان  بــر 

21. ر.ک به: همان، ص 657 - 659.

خــون این دیــوان  که را بر گـردن است؟!
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افســر مهــر  درگاِه  آســمان  ســپاِه  انجــم   زهــی 
ســکندر جــاِه دارا رای ملــک آرای دیــن پــرور

در بیِت هفتم می آورد:

ثانــی اســکندر  زمــان  شــاه  گهــر  واال   شــه 
ســلیمان حشــمِت کیخســرو آییِن فریدون فر

و دیــوان چاپی )ص 261( به جای »شــاه زمان اســکندر ثانــی«، این گونه 
کرده است: »سلطان محمد محسن عادل«. ضبط 

کــه ایــن ســلطان محمدمحســن، فرزنــد ســلطان حســین  گفتنــی اســت 
بایقراســت و به کپک میرزا شــهرت داشــته و از طرف پدر بر نواحی َنســا و 
ابیورد و بعدها مشهد و توابع و لواحق آن شهر مقّدس حکم می رانده و در 
ســال 910 ق با برادر بزرگترش، ابوالحســین میرزا به دســت ازبکان ماوراء 
کشــته شده است. شاید هم منظور از »شاه زمان، اسکندر ثانی«  الّنهری 
کــه در دســتنویس کاخ گلســتان ضبــط شــده، همــان ســلطان اســکندر 

میرزا، برادرزاده و داماد سلطان تیموری متوفای 908 ق باشد.22

اشعار نویافته از دستنویِس کاخ گلستان که در دیگر دستنویسها و در 
صورِت چاپِی دیواِن مالنظام استرآبادی نیست. 

1. قصیــده ای 145 بیتــی در مــدِح ســلطان حســین بایقــرا23 )مکّنــی بــه 
یاِن خراســان  ابوالغــازی و ملّقب به معّز الّدین(، هفتمین حکمراِن تیمور
911 ق(. مالنظــام در بیــت نودوســوم قصیــده اش، به روشــنی   - 873(

ممدوحش را می شناساند:

 حیــدر دِل احمــد لــوا ســلطان حســین بیقــرا
یخته کز صدمتش روز وغا صد طاق کســری ر

مالنظــام ایــن قصیــدۀ دراز دامــن را بــه اقتفــای قصیــدۀ غــّرای خاقانــی 
َشــروانی )در مدح ابوالفتح َشروانشــاه منوچهر( ســروده است. خاقانی در 
که مالنظام، ُنه بار. بیِت  کرده، در حالی  قصیده اش دو بار تجدیِد مطلع 

آغازین و بیت های تجدیِد مطلِع خاقانی به ترتیب از این قرارند:
یخته  - درکاِم صبح از ناِف شب مشک است عمدا ر
یختــه ر مینــا  ســقِف  از  نرگســه  هــزاران  گــردون 

یختــه ر مــا  دِل  خــوِن  غمــت،  بــاراِن  تیــر  ای   - 
یختــه نار دلــی  خــوِن  غمــت  طوفــاِن  نگذاشــت 

یختــه  یــا ر یــن صــدف شــد آِب در  - بــاز از َتــِف زّر
یختــه ر الال  لؤلــوی  کــف  ز  آســا  نهنــگ  ابــِر 

22. دربارۀ این شاهزادگان تیموری ر.ک به: روضۀ الصفا، ج 7، صص 171، 181 و 335.
یخ،  23 . دربارۀ وی ر.ک به: مآثر الملوک، ص 172 و مطلع سعدین، ج 2/2، ص 1042 و لّب التوار

ص 235.

الّزمــان بدیــع  شــاه  خسرونشــان   خســرو 
رقــاب مالــک  صفــدر  مطیــع  دوران  داور 

و در دیوان چاپی )ص 111( از بیت دوازدهم آمده:

دوا عیســی  یوســف  لــوا  احمــد   حیــدر 
رقــاب مالــک  صفــدر  نــوا  ســلونی  مــرغ 

او تیــغ  دم  کــه  آن  عــرب   شاهســوار 
افراســیاب بــر  لــرزه  افکنــد  ک  خــا دل  در 

5. قصیدۀ سی ام دستنویس )برگ 76 - الف( با مطلِع
 چــون در ســحر پدیــد شــد از صبــِح راســتین
آســتین در  بیضــا  یــد  را  چــرخ  موســّی 

بیت یازدهم:

شــرف کــز  علیشــیر  میــر  فضــل   خورشــید 
کمتریــن خــّدام  صــف  از  ســپهرش  آمــد 

و دیوان چاپی )ص 432( به جای بیت مزبور می آورد:

ســرمدی عــّز  و  فلــک  اختــر   فرخنــده 
ثمیــن ُدر  را  َشــَرف  محیــط  علــی  یعنــی 

6. قصیدۀ ســی ونهم دســتنویس )برگ 98 - الف( در همان مطلع با 
صورت چاپی تفاوت دارد:

آه دود  ســینه  از  کشــم  فلــک  بــر  کــه   شــامی 
ســیاه یــت  ابرو خــم  چــو  را  هــالل  ســازم 

دیوان چاپی:
مــاه بــه  نقــاِب رخــت مشــتبه  گشــته در   ای 
اشــتباه رفــع  شــود  کــه  را  نقــاب  افکــن 

در بیِت هشتِم دستنویس، ممدوح امیر علیشیر نوایی است:
ُعلــو کــز  علیشــیر  امیــر  محــل   عالــی 
بــارگاه چــرخ  بــر  زده  او  قــدر  فــّراش 

و در صورت چاپی، حضرت علی)ع(:

ازل در  کــه  ــی 
ّ
معل علــی  نجــف   شــاه 

بــارگاه چــرخ  بــر  زده  او  قــدر  فــّراش 

*    *    *
نظام به چشــم می خورد که 

ّ
یــک نمونــۀ قابــل توّجه نیز در میــان قصاید مال

نام ممدوح در صورت دســتنویس آشــکار نیســت، ولی در صورت چاپی 
مشخص شده است. قصیدۀ دهِم دستنویس )برگ 27 - الف( با مطلِع:

خــون این دیــوان  که را بر گـردن است؟!
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کرده شــق گریبان   داده فراغــت را َنَســق غم را 
یختــه  ر ّیــا  ثر ســوی  شــفق  ُنــو  مــاه  بآهنــِج 

 ز ابریــِق مــی با صــد فرح بــر هیأِت قــوِس قزح 
یختــه  بهــر صبوحــی در قــدح یاقــوِت حمــرا ر

 پیِش نظرها از برون بنموده چون یک قطره خون
یختــه  انــدر بلوریــن جــام چــون لعــِل مصّفــا ر

 ِبستان قدح منشین دژم کآمد ز فیِض صبحدم
یختــه  ر ــی 

ّ
نــور تجل بــر طــوِر غــم  مــی  بــرِق  از 

 20  بگرفته با شور و َشعف طوطی َخطان ساغر به کف
یخته  کا ر گاِه محــا صــد َتنِگ شــّکر هر طــرف 

 از فیِض راح مشــکبو اشکســته شد غم را سبو
یخته  دستش َمریزاد آن که او این غّصه َفرسا ر

 پیمانه از عیسی نشان دارد ببین کآخر چه سان 
یختــه  ر  

ّ
معــال روح  فرســودگان  قالــِب  در 

کار شــد   مرِغ َســحر بیدار شــد اســباِب می در 
یخته  وز قیف فرق نار شــد در شیشــه صهبا ر

ِب آن از باده شــد 
ّ

 هنــِج خمــار آماده شــد جال
یختــه  در جــامِ  ســیم ســاده شــد بهــر مــداوا ر

کســون و دیبــا و درم بــی قیمــت آمد الجرم  25  ِا
یخته َکــَرم بــر بــاده پیمــا ر فّیــاِض مــی فیــض 

 مطرب به صد سوز و گداز آهنگ عشرت کرده ساز 
یختــه  احبــاب را اشــِک نیــاز از لحــِن خنیــا ر

را  آواز  آن  طبــِق  بــر  را  ســاز  داده   آهنــگ 
یختــه  ر افشــا  بــزم  در  را  راز  ُنقــل  بــاده  َوز 

 پرداخت چون صوت و عمل بر حسِب حال اندر محل 

یخته گری خواند این غزل شد خون دلها ر خنیا

یخته   کای هجــرت از تیــِغ جفــا خوِن دِل مــا ر
یخته26 جــز در رکابت خون ما جایی25 مبادا ر

کــز دلــت ای مــه لقــا بــوده بــه اّمیــد وفــا   30  آن 
یختــه  ر تمّنــا  تخــِم  گوییــا  خــارا  ســنگ  بــر 

یس: »جای«. 25. در دستنو
26. مطلِع سّوم.

*    *    *
یخته   از َتّف ِ خور سیماب شد زین ظرف مینا ر
یخته ِ  ناب شد بر َطرِف صحرا ر گشته زّر حّل 

ب افروخته از تاب َتب 
َ
 شــد صبِح نورانی َســل

یخته هــر ســو به َپــّرِ  زاِغ شــب از معده صفــرا ر

 زین شمِع بزِم ُنه ُغرف کآمد به سوز و تاب و َتف
یخته اشــِک فــراوان هر طرف شــد بی محابــا ر

 ســاقّیِ  صبــِح راســتین از بهــر راِح صاف بین 
یختــه  ر َزرَانــدا  جــاِم  ازیــن  ظلمانــی  ُدردّی 

 5  چرخ از جفاهای زمان شب داشت داِغ بیکران
یختــه شــد پینه هــای داِغ آن یکســر ز اعضــا ر

 شــخِص زمان بــاِر دگر در جام چــرخ آنک نگر 
یخته ِب صاف اندر َســحر در دفِع سودا ر

ّ
جال

 ُتــرِک َســحر تیــغ آخته رایــت به چــرخ افراخته
یخته ی شب تاخته خونش به عمدا ر بر هندو

 هر گوشه صد سیمین کره کان برده از گوهر فره
یختــه ر گهــرزا  چــرِخ  نــه  بیضــه  مــرغ  ماننــد 

 دهقــاِن دوراِن زمــان بــار دگــر بنگــر چــه ســان 
یختــه ســنبل دروده زعفــران در دشــت َغبــرا ر

 10  از صرصــِر تنــِد ســحر شــد دّر انجم ســر به ســر 
یخته  مانند شــبنم از شــجر زین طاق خضرا ر

 بــرِق ســحر بــّراق شــد روشــنُکِن ُنــه طاق شــد 
یختــه  ر بیضــا  انــوار  شــد  آفــاق  عرصــۀ  در 

ی زمین   نی نی که با شمشیِر کین در ساحِت رو
یخته  کمیــن خاقــاِن اعلــی ر خــوِن اعــادی از 

یختــه   ســاقی بــه جــام زر نگــر یاقــوِت حمــرا ر
یخته24 وز جرعــۀ ســاغر دگــر جــان در تِن مــا ر

 فکــِر صبــوح انگیختــه وز می فتــوح انگیخته 
یختــه  ر مهّنــا  ُنقــِل  انگیختــه  روح  امــداِد 

ی اخــالص آمــده بــا بــادۀ خــاص آمــده   15  از رو
یخته  سرمست و ّرقاص آمده جانهاش در پا ر

24. مطلِع دّوم.

خــون این دیــوان  که را بر گـردن است؟!
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 ایــن نیلگــون طــارم نگر وین گلشــِن ُخــّرم نگر 
یخته  بیــرون ز َحــد شــبنم نگــر بــر بــرگ ِحّنــا ر

 ُپر ســیم نیلــی ظرف بین وز قیــر بحِر ژرف بین 
یخته  حل ساخته شنگرف بین بر طاِق خضرا ر

 بنگر به ماِه نو که چون اندر شفق شد سرنگون 
یخته  گــون در دیر ترســا ر کــه جــاِم الله  گویــی 

 بر نطِع این مشکین رقم پروین نگر پهلوی هم 
یخته  صّراف سان مشِت درم گردون به یکجا ر

 50 انجم نشد هر سو عیان کز موکِب شاِه جهان 
یخته  شد میِخ نعِل تو سنان در دشِت هیجا ر

یختــه   بــاِد صبــا در بوســتان فیــِض مســیحا ر
یختــه29 ر الال  لؤلــوی   ُدرفشــان  ابــِر  اللــه  در 

ِک چمن را بیخته   با دســت عطر انگیخته خا
یخته  عنبــر بــه عــود آمیخته در مشــک ســارا ر

 دارد غمــام از غــم ُبــکا چــون دایه بر ســر دائما
یخته  که طفل غنچه را در معده صفرا ر زاندم 

یــِب راغ بیــن صــد آشــیان زاغ بیــن   از اللــه ز
یختــه  وز ســبزه انــدر بــاغ بیــن پرهــای َببغــا ر

 55 ز ابنای صحِن بوستان شد چشِم عبهر ناتوان 
یختــه  از بــاد اشــِک ژالــه زان از چشــِم شــهال ر

کف آمد تگــرگ از هر طرف  بر ســبزه ز ابــِر بحر 
یخته   ر

ّ
ِ  نجــف کان بر مصــال چــون ُســبحۀ ُدّر

 طوطــی ســت گلبن بهــِر آن از ژاله ابِر ُدرفشــان 
یخته  کران بیرون ز احصی ر حّبِ  نبات از هر 

 همچــون کِف شــاه زمــن ظّل ظلیــِل ذوالمنن 
یختــه  ر مّوفــا  فیــض  انــدر چمــن  ابــر  فّیــاِض 

یخته   بــر بحــر نیلــی رنگ شــد آتــش ز بیضــا ر
خوی از تِن خرچنگ شد چون عقد جوزا ریخته30

یــن مجمره   60 بــر ســقِف نیلــی منظــره تفتیده زّر
یخته  کره شــرقا و غربــا ر کــی  و آتــش َبریــن خا

29. مطلِع پنجم.

30. مطلِع ششم.

 تا خّطت ای رشِک قمر چون سبزه آمد در نظر 
یخته ُدّرِ سرشــک از چشــِم َتر شد شــبنم آسا ر

کیه  ِی چو مه حاشــا ُبود مشــکین   برِگــرد آن رو
یختــه  کــز طــّره آن زلــِف ســیه مشــِک مطــّرا ر

 از غمزه پرس این ماجرا پنهان شبی کآخر چرا
یختــه  ر آشــکارا  بــاز  را  غمدیــده  مــِن  خــوِن 

 شب در شفق دانی که چون انجم ُبود در خاک و خون 
یخته  کنون دلهای شــیدا ر کویت  زانگونــه در 

 35 بریــاِد لعلــت هــر زمــان ای ســاقِی بــزِم روان
یخته  جام صبوحی در جنان از دســِت حورا ر

 چون بر َدَرت رخ سوده ام این چشِم غم فرسوده ام 
یختــه   ر

ّ
آلــوده ام ســیِم مطــال از اشــِک خــون 

که از باِد وزان هر ســو فتد برِگ خزان  زان ســان 
یختــه  ر رعنــا  رفتــار  ازان  بیمــاران  جانهــای 

 از تلخکامی دم به دم عمری چشیدم زهِر غم
یختــه ر حلــوا  کاِم  در  تــوام27  لعــِل  شــّکِر  تــا 

ی هم   از ُدرِج یاقوت ای صنم وقِت سخن بر رو
یختــه  َکــَرم ســلطاِن واال ر کانــدر  ریــزی ُدری 

یختــه   40 از طــّرۀ شــب هــر طــرف مشــک مطــّرا ر
یخته28 هر ســو درین نیلی صدف لؤلوی الال ر

ک در ســاحِت بزِم فلک 
َ
 نــی نــی پِی جوِف َمل

یخته  گزک بر خواِن عیســی ر دســِت حواریون 

یای قیری موج زد وین طرفه کآمد چون َزَبد   در
یخته  یا ر ی در سیمین حباب افزون ز َحد بر رو

ب 
َ
 روزست رومی در َنَسب گلچهرۀ سیمین َسل

یخته  بگشاده از سر موی شب بر جمله اعضا ر

 چرخ از جنان دارد نشان بر وی عیان از کهکشان 
یختــه  جویــی ز شــیر و َانــدران ُدرهــای یکتــا ر

ب 
َ
گلگون َســل کز حمرۀ   45 بنگــر ز دوِر ُپــر َتَعب 

یخته  شد خوِن روز از تیغ شب در طشِت مینا ر

یس: »توم«. 27. در دستنو
28. مطلِع چهارم.

خــون این دیــوان  که را بر گـردن است؟!
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کز روِح نامی دور شد   شــاخ از َنما مهجور شــد 
یخته  کافــور شــد اقصــی به اقصــی ر از بهــر آن 

 پیِل هوایی مست شد کوهش چو هامون پست شد 
یختــه ز آســیِب َبــرد از دســت شــد زور توانــا ر

 تا یوسِف مصِر سپهر از دیده مخفی کرده چهر 
یختــه  یِ  مهــر اشــکِ  زلیخــا ر َابــر مطیــر از رو

یحان و کنون   آمد سحاِب قیرگون چون تخم ر
یخته  که چون َبیدا به َبیدا ر از َنــم لعابش بین 

گــرد تیــره بیــن بــر رفتــه بــر چــرِخ بریــن   80 از ابــِر 
یخته  ی زمین شد جیش سرما ر که بر رو زاندم 

کآمــد هــوا ناصــاف از ابــر قطــره زا   بــر رغــِم آن 
یختــه  پــاال ر بــاده  کــز  بــاده در ده ســاقیا  زان 

 ســلطاِن ابــر از منظــره بیــرون ز َحد ســیِم َســره 
یختــه  ر تماشــا  بهــر  نــادره  شــاِه  ماننــد 

یخته   آن چیست کو عّناِب َتر هر دم به صحرا ر
یختــه33 ر مفاجــا  بهــر  هنــر  ُاســتاِد  ترکیبــش 

 چون آتشش در تاب شد جاِن عدو سیماب شد 
یخته  لعــِل مــذاِب ناب شــد بــر خــار و خــارا ر

 85 می گردد از خصِم زبون چون جوی خوِن لعلگون
در َدم شود زان جوی خون صد قطره هرجا ریخته 

 بــرگ چنــارش چون بــه َبــر آورده انــدر یک نظر 
یخته  ی غبرا ر صــد بــرِگ گل رنگیــن و َتر بــر رو

گندنا   در صورت آن خضرا نما باشــد چو برگ 
یختــه ر رنــگ  حّنــا  وغــا شــد  گاه  ازو  لیکــن 

گردیــده هر ســو در دمی   هرکــه قریــِن همدمــی 
یختــه  ر مــدارا  بــی  زو  عالمــی  حیــاِت  نقــِد 

کیزه گوهر در صفت   با آنکه هست از منزلت پا
یختــه  در رهگــذاِر عافیــت صــد خــاِر غوغــا ر

گــذر بیــرون ز حــد ریــزد شــرر  کجــا آرد   90 بــر هــر 
یختــه  ی ُاســتاِد هنــر ز آتــش همانــا ر اصــل و

 روشن بگویم چیست این آنست کاندر صّف ِ کین 
یخته  زو خــواِن اعــدا بــر زمین شــاِه صــف آرا ر

33. مطلع نهم.

 گرمــای خــور بــر آســمان آمــد َســموم آســا وزان 
یخته  شــیر فلــک را در زمــان از هم شــد َاجــزا ر

یا کنون   از تاِب خور ز احصی برون در دجله و در
یخته از یکدگر ماهی ست چون شخِص مهّرا ر

 تــا ِمهــر خنجــر آختــه بــر چــرخ بــرق انداختــه
یخته گرما ر َشــحم َحَمــل بگداخته ز آســیب 

یــا و شــمر شــد بطــِن ماهــی ُپــر َشــرر  در آِب در
یخته  ِف خور آتش در َاحشــا ر

َ
کآمــد ز تاب و ّت

 65 ایــن افعــی َارقــم رقم ویــن اژدر پر پیــچ و َخم 
یختــه  آتــش زَفــم هــر صبحــدم بــر خاروخــارا ر

کانــدر میاِن آبدان   شــد حّدتِ  حرقت چنان 
یخته  صد قطرۀ خوی هر زمان شــخص معّرا ر

 افشــاند از چــرِخ بریــن خورشــید آتــش برزمین 
یخته  زآنسان که خسرو ناِر کین در جانِ  اعدا ر

یختــه  ر حمــرا  کســیِر  ا خــزان  ُاســتاِد  بوتــه   در 
یخته31 هر گوشه در بستان ازان صد گنِج دارا ر

 شــاِه خزان بیداد شــد ُبســتان خراب آباد شــد 
کانــدر چمــن از بــاد شــد لشــکر بــه یغمــا رفته 

 70 بادست شور انگیخته اغصان به هم آمیخته 
یختــه  ِک چمــن را بیختــه آِب ســمن را ر خــا

کــز هیبــت صرصر دگر   یکــره بــه ُبســتان درنگر 
یخته  دوشــیزگان را ســر به سر از چهره ســیما ر

گفت از عزِل َنما در بوســتان پیِک صبا   چون 
یختــه  ر اجــزا  شــد  هــم  از  را  بــاغ  مســتوفیاِن 

کنار اوراِق رنگین بی شمار   ز اشجاِر باغ از هر 
یختــه  انــدر چمــن صّحــاف وار از بهــر ســودا ر

 از برگ شاخ اندر چمن بیرون ز حّدِ  َوهم و َظن 
یخته  همچــون کِف شــاه َزَمــن زر بی محابــا ر

یخته  یــا ر  75 از پیــِل بحــر آشــام شــد بــاز آب در
یخته32 زان پیل سیِم خام شد صد پیل باال ر

31. مطلِع هفتم.
32. مطلع هشتم .

خــون این دیــوان  که را بر گـردن است؟!
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 از بذلــگاه کن فکان در بزم جاهش کن مکان 
یختــه  ر مهّیــا  بینــی  کان  و  یــا  در حاصــِل  تــا 

رأفتــش  شــموِل  وقــِت  نعمتــش  عمــوِم   گاِه 
یختــه  رشــِح ســحاِب هّمتــش بــر پیــر و برنــا ر

 110 ســقِف طمــع بگرفت َنم افتــاده بر فرِش عدم
یختــه  ر عطایــا  ابــِر  ز  کــرم  بــاراِن  کــه  بــس  از 

گفته یک مدحتســرا   در خــورِد اوصافــش ثنا نا
یختــه  ر انشــا  ترکیــِب  قضــا  منشــّی  آنکــه  تــا 

گــوش طبعــش زیــوری  کــرده ز َبــدِو داوری بــر 
یختــه  ر دانــا  کلــِک  کــز  دانشــوری  گوهــر  هــر 

ز اســراِر ســما  بــوده  انــدر خفــا  کآن   هــر چیــز 
یختــه  کلــک امــال ر پیشــش عطــارد بــر مــال از 

یختــه  ر اعــدا  بــر  آتــش  تــو  تیــغ عالمســوِز   ای 
یختــه34 تــو آِب مفاجــا ر انــدوِز  کیــن  کاِم  در 

م شد سرنگون ظلم و ستم 
َ
 115 ز انصافت ای عالی َعل

یخته  زانسان کز احمد در َحَرم شد الت و عّزی ر

کرده جا   هر َبیلکت روز وغا در صدر خصمی 
یخته  کز ســما بهِر مســّمی ر چــون نقد اســمی 

 تیغت َهران خصمی که بد بشکسته عظِم کالبد
یخته  لیکــن دم تیغــت نشــد یــک ذّره قطعــا ر

 در صّف ِ کین هر چشمزد خون عدویی بی عدد
یختــه  ر پیــدا  و  پنهــان  َاحــد  عــوِن  و  تــو  تیــِغ 

ــرِد ســپاهت از زمیــن بــر رفتــه بــر چــرِخ برین 
َ
 گ

یختــه  کیــن بــر فــرِق اعــدا ر ابــری َشــَره بــاراِن 

 120 َبدگوی کین اندیِش  تو چون جان َبَرد از پیش تو 
یخته کــز ُرمــِح عقــرب نیِش تــو قلــب و زبانــا ر

 تیغــت که این ویرانه را داده ســت ِاحیا گوییا 
یخته  کام موتی ر کآِب جانفــزا در  خضرســت 

م کوِس جاللت بی َحَشم 
َ
 هر جا زده تیغت َعل

یختــه  جیــِش مخالــف را ز َهــم از ســهم آوا ر

گردد به ُیمِن هّمتت   جازم شــود چون دولتت 
یخته  از منجنیِق صدمتت این حصِن علیا ر

34. مطلع دهم.

مرتبــه  ســکندر  شــاِه  کوکبــه  گــردون   دارای 
یختــه  ر دنیــا  اهــل  بــر  راتبــه  َنوالــش  کابــر 

بیقــرا لــوا ســلطان حســین  احمــد   حیــدردِل 
یخته  کز صدمتش روز وغا صد طاِق کســری ر

کــز عــوِن حــّیِ  لــم یــزل   شاهنشــه دیــن و ُدول 
یخته  محصــوِل دنیــی از ازل در ذیــِل عقبی ر

 95 دارای افریدون َنسب خاقاِن اسکندر َحسب 
یختــه  کــز لطــف بــر نــاِر غضــب آِب مواســا ر

گیتــی ســتان   کیخســرو خسرونشــان فرمانــدۀ 
یخته  کآِب رخ خورشــید ازان چتــِر فلک ســا ر

او  از وهــم  زبــون  او فتنــه  از فهــم   عاجــز خــرد 
یخته  کــوِه قــاف از ســهم او پرهــای عنقــا ر در 

 چون صورتش آباد شد زان پس جهان بنیاد شد 
یختــه  ر هیولــی  نقــِد  شــد  ایجــاد  بوتــۀ  در 

 تخــِم عقول افشــا نشــد سرســبزی اشــیا نشــد 
یخته  بــاران فیضــش تــا نشــد بــر عقــل اولــی ر

او  تکریــِم  ِنــِه  مســند  او  تقدیــِم  فرمانــدۀ   100 
یختــه  ِک ره تعظیــِم او بــر چــرخ عظمــی ر خــا

گهرهای ثمین افشــانده بــر چرخ برین   قدرش 
یخته  کــه باران بــر زمین از چــرِخ واال ر زانســان 

ی عیان   از فیِض لطِف غیبدان کرده قضا بر و
یخته  کــه آن در جیِب اخفــا ر هــر گوهــر ســّری 

 چــون تیغش افکنده ضیــا بر خوِد اعدا در وغا 
یختــه  ر ســینا  طــوِر  بــر  گوییــا  ــی 

ّ
تجل تــوِر 

گر بسته به هم در یک نظر   اعداش چون زنجیر ا
یختــه  آن سلســله از یکدگــر در حــرب تنهــا ر

 105 آورده اعــدا را فروخونشــان بــه مــردی روبــه رو 
یختــه  ر احّبــا  ســعی  و  یــاور  اهتمــاِم  بــی 

زجــا  بــرده  را  البــرز  وغــا  روِز  خــون   ســیالب ِ 
یخته  از بس که خون خصم را در دشت هیجا ر

ی پر فتن  کلیم اعدافکن وآمد عدو  شــد چون 
یخته  فرعــون و برجای َرســن در دشــت امعــا ر

خــون این دیــوان  که را بر گـردن است؟!
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 140 هــر ســو بــه ُیمــِن دولتــت َوز اهتمــاِم هّمتت 
یختــه  یــِب مدحتــت ُدرهــای یکتــا ر از بهــر ز

 در بزمت ای خورشید َفر افشانده هر جانب گهر 
یخته  که در جّنت ثمر از نخل طوبی ر زانسان 

یا شــده  کــه ابرآســا شــده زو خاطــرم در  نوکــش 
یختــه  صدگوهــر یکتــا شــده هــر ســو هویــدا ر

گهــی  آ ی  رو ز  دانــد  َتهــی  آمــد  عنــاد  کــز   آن 
یختــه  کــز رفعــِت شــعِر َرهــی شــد آِب َشــعرا ر

کب چون ُدرر پاشند َرخشان در نظر   تا شب کوا
یخته  گردند یکســر در َســَحر زین ُدرِج خضرا ر

گردِش دوِر زمان جیِش بقایت در جهان  145 از 
یختــه  از هــم مبــادا ر ماننــد پرویــن جــاودان 

بــا یــک بــار تجدیــِد مطلــع، در مــدح یکــی از  2. قصیــده ای 52 بیتــی 
حکمرانــان. نــاِم ممــدوح در مصرِع نخســِت بیِت بیســت ودّوم نانوشــته 

مانده است:
آمــد  نظــر  پیــِش  بــه  اســت  صبــوح   هنــگام 
کــه چــون چشــِم خــروِس ســحر آمــد  آن بــاده 

که ز مشــرق کِف طفِل شــکر لب  کــش ز   مــی 
آمــد  شــکر  و  شــیر  چــو  مهــر  اثــِر  از  صبــح 

ســحرگه  ُمــرد  همــی  شــمع  َســَهر  رنــِج   از 
برآمــد  شــوق  از  ســرش  گــرِد  بــه  پروانــه 

جــام  یــک  بــه  قّرابــه  کــه  می بــود  مســتی   از 
درآمــد پــای  از  َســَحر  حریفــان  بــزِم  در 

مســتی  گــِه  صراحــی  حلــِق  چنــان  افشــرد   5 
درآمــد  بــه  خــون  دهنــش  از  روان  کــه  ســاقی 

نــدارد  راه  ُدردکشــان  دایــرۀ   در 
آمــد  خبــر  بــی  مــی  کیفیــت  ز  کــه  زاهــد 

کــو  کســی  زغــِم  َعلــی  عیــش  دِر   بگشــای 
آمــد  در  بــه  در  درم  حفــِظ  پــِی  قفــل  چــون 

او  نایــژۀ  از  مــی  کــه  کــن  طلــب  شیشــه   آن 
آمــد َخــور  بــاده  نظــِر  در  زر  شوشــۀ  چــون 

لعــل  مــی  بــه  ِنــه  بــرون  پــای  غــم  ورطــۀ   از 
ســرآمد بــه  سراســر  دور  غــِم  انــگار 

 از تیغت ای دشمن فکن شد طعمۀ زاغ و زغن 
یخته  کــز کفــن هــر ســو مّبــرا ر جســِم مخالــف 

کین قهرت فشــارد بر زمین  گــر پای   125 روز َوغــا 
یخته  گــردد ایــن ُنه طــاِق دروا ر از صدمــِت او 

 طغرا کِش قدِر تو را چون خامه در کف کرده جا 
یختــه  ر طغــرا  ذیــِل  از  بهــا  و  عــّز  گوهــِر  صــد 

گردیده اندر یک نظر  چون باد عزمت پی سپر 
یختــه ر بخــارا  ک  خــا باختــر  اهــِل  چشــِم  در 

 تا آن کت آید دم به دم در سلِک اصناِف خدم
یخته   ر

ّ
ز انجــم فلک هر صبحدم اشــِک تــوال

 ای ُدّر ِ شاهی را صدف شد پیِش َقدَرت چون خزف 
کــز فیــض مبــدا ریختــه  گوهــر عــّز و شــرف  هــر 

ازل  نقــِد ســعاداِت  بــدل  بــی  تــو شــاِه  بهــِر   130 
یختــه  ر تعالــی  بــاری  ُدول  و  عــّز  مخــزِن  در 

 گلچهــرۀ ملــِک ظفــر خصــِم تــو را در رهگــذر 
یختــه  ر تبــّرا  خــاِر  دادگــر  ای  نبــرد  روِز 

 کینت چو عالمسوز شد شمِع ُمحال افروز شد 
یختــه  خــوِن شــفق امــروز شــد در ذیــل فــردا ر

 بی اهتمامت ز آســمان نقــِد مرادی در جهان 
یختــه  گــردد بــر ابنــای زمــان تــا حشــر حاشــا ر

 ناُرســته در بــاغ ُدول همچــون تو ســرِو بی بدل 
یختــه  تــا تخــِم اشــیا ر دهقــاِن صحــرای ازل 

 135 بشمرده بی رنج و عنا شب ذّره ها را در هوا
یخته  ِک راهت را صبا در چشِم َاعمی ر چون خا

 هر وصف کان ِامال شده در خورِد تو حاشا شده 
یختــه  ر منشــا  ُدرِج  از  شــده  انشــا  گوهــِر  تــا 

 شــاها منم در شــاعری قادر به معنی گســتری 
یختــه  ر ِامــال  وقــِت  در  ســامری  فریــِب  آِب 

 هســتی تو خاقاِن عجم من بنده بهرت در رقم 
یخته  ی هــم خاقانی آســا ر صــد نکتــه اندر رو

ی صفا   ایــن خامــۀ معجزنما چون خضــر از رو
یختــه کاِم جــان آِب بقــا زیــن شــعِر غــّرا ر در 

خــون این دیــوان  که را بر گـردن است؟!
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 25 پیــکاِن خدنــگ َســَخطش در صــِف هیجــا
آمــد  کارگــر  فلــک  تــوی  ُنــه  ُجوشــِن  بــر 

ُجســت  َمَفــر  دهــر  ســتِم  کــز  نفــری  هــر   بــر 
آمــد َمفــر  حریمــش  کعبــه  َحــرِم  همچــون 

شمارســت  چــه  در  او  هّمــِت  بــِر  بــه   عّمــان 
آمــد  شــمر  یــک  او  کــِف  محیــِط  بحــر  کــز 

را  ظفــر  ی  لــرو
ُ
گ کــه  جوانبخــت  شــاِه   ای 

آمــد  بصــر  ســواِد  تــو  چتــِر  ســایۀ  از 

کــر  گــوِش جهــان  کــه شــود   آن ُملــک ســتانی 
آمــد کّروَفــر  در  تــو  جــّراِر  لشــکِر  چــون 

کمر بســته شــب از شــکِل مجّره  کــه   30 زانســان 
آمــد کمــر  مرّصــع  تــو  کمیــِن  ی  هنــدو

شــد  مــه  طــّرۀ  غالیــۀ  ســپهت  ــرِد 
َ
 گ

آمــد َخــور  ی  رو آینــۀ  مــت 
َ
َعل مــاِه 

ســپاهت خیــل  از  َجــَدل  نفیــر   هنــگاِم 
آمــد  نفــر  صــد  نفــری  مخالــف  چشــم  در 

گــزد آب  کیــن تــوز   از َشســِت خدنــگ افکــِن 
آمــد ســپر  بــا  ســان  چــه  بحــر  بنگــر  اینــک 

کــه در قطِع جهان پی ســپرد، چرخ   چــون مور 
آمــد  ســپر  پــی  ازل  ز  جاهــت  عالــِم  در 

کــه پــِی خدمــِت خــّداِم تــو شــد َخــم   35 قــّدی 
آمــد  معتبــر  فلــک  چــو  دوران  گــردِش  از 

فتــادش  تــو  بــام  ســِر  بــر  گــذر  کــه   بومــی 
آمــد  اثــر  فــّرخ  طایــِر  همــا  ماننــد 

کــه در قعــِر محیطــش   جــاِه تــو جهانــی ســت 
آمــد  گهــر  کــب  کوا خیــِل  و  صــدف  گــردون 

کــه آمد شــجرش چرخ یاضی ســت   قــدر تــو ر
آمــد  شــجر  فــراِز  بــه  تــذروش  ِمهــر  وز 

 تیِر تو خیالی ست که جایش دِل خصم است 
آمــد  ثمــر  فتحــش  کــه  ســت  نهالــی  تــو  تیــغ 

هیجــا  بــه  کــه  حریقــی  نــاِر  آن  شــد  تــو  قهــِر   40 
آمــد  شــرر  یــک  َســَقرش  شــرارت  اهــل  بــر 

زن  قــدم  مردانــه  و  ِنــه  هســتی  ســر  بــر  پــا   10 
آمــد  بشــر   ِ حــّد  انــدازۀ  نــه  کــه  آنجــا 

کاِم دِل خویــش چــو موســی   زیــن بــاغ طلــب 
برآمــد یــش 

ّ
تجل نــور  از  کــه  شــاخ  زان 

را  هــوس  َرخــِت  منــه  حــرص  راحلــۀ   بــر 
آمــد  خطــر   ِ محــّل  حــرص  از  مرحلــه  کایــن 

کــه بــه هر شــب  گــردون  کــن از شــاهِد   پرهیــز 
آمــد  گــر  جلــوه  شــفق  خــون  معــذرِت  بــا 

درآموخــت  مهــر  قاعــدۀ  فلــک  الجملــه   فــی 
آمــد  َفــر  جمشــید  داوِر  خــدم  از  تــا 

غــّرا  مطلــِع  دگــر  بــاِر  مــرا  ِمهــر  چــون   15 
آمــد  بــر  اندیشــه  مشــرِق  از  ســحر  وقــت 

آمــد  ســیمبر  ای  تــو  ز  دل  بــر  کــه  زخــم   هــر 
آمــد35 رهگــذر  غــم  رفتــن  بــرون  بهــر  از 

 خون شد جگر از دیده برون رفت مکن عیب
آمــد  جگــر  بــی  گــر  ا تــو  عشــِق  دیوانــۀ 

کرد  کلــک قضــا نقطــه عیــان   بــر نــوِن َخطــت 
آمــد  تــر  مشــِک  از  تــو  لعــل  بــر  کــه  خــال  زان 

معنــی  ره  از  دهــن  اطــراِف  بــر  تــو   ِ  خــّط 
آمــد  مختصــر  حاشــیۀ  نظــر  اهــل  بــر 

شــد  او  منــزِل  مــه  کــه  شــبرنگ  عقــرب  زان   20 
آمــد  نیشــتر  صــد  دو  خســته  مــن ِ  جــاِن  بــر 

 آن زلِف شــب آســا که سیاهســت و نگون هم 
آمــد گهــر  واال شــِه  ی  عــدو بخــِت  چــون 

 36 ....................................... 
آمــد  ســَیر  ســکندر  ملــِک  َنَســِق  کانــدر 

تیغــش  معرکــه  چمــِن  در  ُبــود  کــه   شــاهی 
آمــد  ظفــر  و  فتــح  همــه  بــارش  کــه  نخــل  آن 

اســت  امــور  فهرســِت  کــه  تقدیــر  نســخۀ   در 
آمــد  َشــر  و  خیــر  قاعــدۀ  غضبــش  و  لطــف 

35. مطلع دّوم.
یس، نانوشته مانده است. 36. در دستنو

خــون این دیــوان  که را بر گـردن است؟!
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کرده اســت. مطلِع آن  آن میان، به ممدوح و ُمحّلِ فرمانروایی اش اشــاره 
قصیده چنین است:

ز لمعــۀ نصــرت منــّور اســت  ای دل جهــان 
گســتر اســت در بــاِغ ملک شــاِخ طرب ســایه 

بیِت پنجم:

کــردگار تأییــد  بــه  ملــک  چشــِم  کــه   یعنــی 
اســت مظفــر  ســلطان  موکــِب  گــرِد  ز  روشــن 

بیِت سی و دوم:

تــو  شــعار  نصــرت  کر  عســا پــِی   شــاها 
تــا داِر فتــح خّطــۀ جرجــان معســکر اســت38

*   *   *
کــه عشــرت آبادســت  کنــون بــه دهــر دیــاری 

ِاسترآبادســت  ملــِک  جهــان  شــاِه   ِ َفــّر  بــه 

 بــه هر طرف که نهی چشــم جلوۀ عدل اســت 
گــوش مــژدۀ دادســت  کنــی  کــه  کــران  بــه هــر 

ظفــر و  فتــح  َمهــّبِ  از  امــان  و  َامــن   شــماِل 
بــه هــر طــرف دِر عیــش و نشــاط بگشادســت

جفــا  بــود  سرشــته  دوران  کــه  دهــر  طبــع   بــه 
یادســت  از  برفتــه  عهــدش  خســرو  دوِر  بــه 

شــاهی  آن  مظّفــر  ســلطان  کوکبــه  ســپهِر   )5 
آثــار عدلــش آبادســت  از  ــت 

ّ
کــه ملــک و مل

طلعــت قمــر  شــوکِت  فلــک  خیــِل   ســتاره 
خدادادســت  اش  جهانــداری  کار   ِ َفــّر  کــه 

 بــه هر چه حکم کند دوِر چرخ محکوم اســت 
منقادســت  روزگار  کنــد  عــزم  هرچــه  بــه 

هــالل  جــرم  خــاِم  ســیم  از  فلــک  گــردِن   بــه 
بنهادســت  طــوع  طــوق  ســخطش  مباشــِر 

نعلــی  آن  اســت  گشــته  ظفــر  لــوای   مــه 
افتادســت  ســمندش  ُســّم  ز  پویــه  گاه  کــه 

کمــر  ِز  را  کــوه  فکنده ســت  کــه  صالبتــش   )10 
پوالدســت  ســاِن  بــه  خــارا  دِل  در  نشســته 

38. ر.ک به: دیوان نظام استرآبادی، ص 153 - 156.

فغفــور  و  قیصــر  شــد  تــو  قصــر   جاروبکــِش 
آمــد  قــدر  و  قضــا  تــو  امــر  فرمانبــِر 

بــزم  دریــن  قــدر  ِســمِت  دارد  کــه  چیــز   هــر 
آمــد  ماَحَضــر  َکرمــت  ِســماِط  ی  رو بــر 

ــس 
ّ
ُمطل چــرِخ  ُنهــم  تــو  قــدر  کســوِت   بــر 

آمــد  آســتر  ازل  خیــاِط  صنعــِت  از 

برگــی  ســایۀ  ُبــود  جهانتــاب   خورشــید 
برآمــد تــو  رای  گلشــن  از  کــه  نخــل  زان 

بذلــت  کــِف  حیــای  ز  گهرافشــان  ابــِر   45 
کمــر آمــد  کــوه و  کــه سرگشــتۀ  عمــری ســت 

آبــاد  شــد  تــو  عــدل  کــِم  حا از  هنــر   ملــِک 
آمــد  بــارور  کفــت  ابــر  از  َاَمــل  شــاِخ 

َاَبدالّدهــر  بقایــت  حــرِف  قضــا  کلــِک   از 
آمــد   َحجــر  نقــش  چــو  اّیــام  تختــۀ  بــر 

ثنایــت  آب  از  فکرتــم  قلــِم   شــاها 
آمــد  هنــر  یــاِض  ر آرای  چمــن  ســرِو 

ســت  معانــی  عروســاِن  رخســاِر   مّشــاطۀ 
کــه چــون ماشــطه بــا مشــِک تــر آمــد زانســت 

گــوی   50 طــی ســاز نظــام ایــن َورِق نظــم و دعــا 
آمــد  گهــر  عقــِد  چــو  تــو  نظــم  کــه  چنــد  هــر 

گفــت  تــوان  خورشــید  طایــِر  صفــِت  در   تــا 
آمــد  َپــر  زیــِر  زمیــن  ی  رو همــۀ  را  کــو 

بــاد  قریــن  اقبــال  طایــر  را  تــو   پیوســته 
آمــد  َفــر  فرخنــده  و  فــّرخ  همــا  همچــو  کــو 

گویا در مدِح مظفر حسین میرزا )م 913 ق(،  3. قصیده ای 33 بیتی که 
فرزند سلطان حسین بایقرا سروده شده است. مظفر حسین میرزا، مّدتی 
را در غیبِت برادرش، محمد حســین میرزا در اســترآباد حکم می راند و در 
که پس از معاودِت برادرش )در ســال 910 ق(  آن دیار اســتقالل یافته بود 
ی منهزم شــد و به هرات نزد پدرش بازگشــت. البته سرنوشــت دوباره  از و
ایــن شــاهزادۀ تیمــوری را به اســترآباد بازگرداند و آن زمانی بود که پادشــاِه 
ی و برادرش بدیع الزمان میرزا را شکست داد و هرات را از آنان  ازبکان، و
گرفت. مظفر حســین میرزا به اســترآباد گریخت و در آنجا به سال 913 ق 
ی ســروده و در  گذشــت.37 قصیده 41 بیتِی دیگری را نظام در مدح و در 

یخ، صص 238 و 275. 37. ر.ک به: لّب التوار
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َبــر  در  کشــی  جهــان  عــروِس  کــه  ســزد  را   تــو 
دامادســت  هــزار  گــر  جهــان  عــروِس  پــی 

ِخــرد  نــزد  کــه  آنچنــان  بشــری   ســرآمد 
اوالدســت  بهیــِن  فطــرت  مــادِر  ز  خــرد 

روان  تــو  نافــِذ  حکــم  ُبــود  دهــر  ملــِک   بــه 
اجسادســت  در  روان  گرامــی  روِح  چنانکــه 

را  یــا  بــه جگــر آب نیســت در  30( ز بخششــت 
ِامدادســت  مقــاِم  در  َکَفــت  ســحاِب  بــدو 

قــدس صوامــِع  در  باقیــت  دولــِت   دعــای 
اورادســت  همیشــه  را  فلــک  ــالِن 

ّ
ُمهل

خورشــید  آتشــین،  میــِل  تــو  نافــذ  حکــِم   بــه 
حّسادســت  چشــم   ِ کــورّی  پــی  از  کشــیده 

 ز دســِت جــور تــو دارد فغــان بــه فصــِل ربیــع 
ز بــاد نیســت که ابــر اینچنین به فریادســت39

کابر و حّکاِم زمانه اش: 4. قصیده ای 27 بیتی است در مدح یکی از ا

فتــح  جهــان  روشــن  تــو  رای  فــروِغ  از   ای 
فتــح  روان  آب  تــو  تیــغ  جــوی  بــه  جــاری 

خصــم  زبــان  بریــده  تــو  دولــت   ِ  صمصــام 
فتــح  کمــان  کشــیده  تــو  نصــرت  ی  بــازو

اســت  ممالــک  گشــای  قلعــه  کــه  تــو   اقبــال 
فتــح  خانــدان  دِر  کلیــد  کــف  بــه  دارد 

می کشــد  تــو  ملــک  گلشــن  حریــم  در   جــا 
فتــح آشــیان  ز  َپــرد  کــه  ظفــر  طایــر  هــر 

می تنــد  تــو   ِ عــّز  کســوت  طــراز   5.بهــر 
فتــح  تــان  و  پــود  َقــَدر  کارگاه  نّســاج 

کســر عیــب  ز  مبــّرا  مــراد  گوهــر   صــد 
فتــح  کان  ز  بــرآرد  تــو  دولــت  نّقــاِب 

 دّجــال خصــم حادثــه جویــت چو دیــد گفت 
فتــح  زمــان  آخــر  مهــدی  رســید  کاینــک 

خجســتگی  نشــان  و  نــام  یافــت  تــو  از   فتــح 
فتــح  ازل شــده خاطــر نشــان  ویــن نکتــه در 

یس نانوشته مانده است. 39. ادامۀ قصیدۀ مزبور در دستنو

جــوالن  در  لعــب  گاه  ُبــود  ســنانش   ســر 
بادســت تحــّرِک  از  نــار  شــعلۀ  چنانکــه 

معدلتــش  ظلــِم  یأجــوِج  لشــکر  دفــِع   بــه 
بیدادســت فــرق  ز  بدعــت  رخنــۀ  ببســته 

ســپهت  وغــا  در  کــه  َاساســی  ســپهر   زهــی 
تعدادســت  بــروِن  ثوابــت  اختــراِن  چــو 

هــوا بــه  ســان  ذّره  تــو  قهــر  صرصــِر  ز   َرَود 
اوتادســت  جبالــش  کــز  زمیــن  مهــد  نهــاد 

کــه چــرخ بدیــن سرکشــّی و جّبــاری   15( تویــی 
منقادســت  و  مطیــع  امــورت  ِانقیــاد  در 

تیغــت  میــان  در  اســت  َبدگهــران  دفــِع   بــه 
کیــزه گوهری زادســت کــز اصــِل خویــش بــه پا

نماســت  بــه  دایمــا  تــو  ســخای  بــه  َامــل   تــِن 
شادســت  مّتصــل  تــو  لقــای  بــه  زمــان  دل 

که خادِم خّدام توســت مخدوم اســت   کســی 
آزادســت  توســت  درگاه  بنــدۀ  کــه  کســی 

هــم  بــه  ســاختند  کــه  تیغــت  آتــش  و   زآب 
اضدادســت  اجتمــاِع  و  مخالطــت  گــِه 

گردنکش است زان چه غمت  ی تو  گر عدو  20( ا
دســت 

ّ
جال ســپهر  او  ســر  فــراز  بــر  کــه 

گردش چرخ  ت خــواره ات ز 
َ
 حســوِد یک تِن ل

َنّرادســت  بســاِط   فــرِد  ُمهــرۀ  مثــاِل 

تدبیــرش  دام  صیــد  شــود  چــرِخ   عقــاب 
صّیادســت  تــو  دولــِت  َدرو  کــه  کجــا  هــر  بــه 

اســت  غــم  مــاِر  دهــاِن  انــدر  تــو  ی  عــدو  دِل 
کــه در انبــر حدیــِد حّدادســت  بــدان صفــت 

بگشــاید  بــال  کــه  جایــی  تــو  رفــِق   همــای 
خادســت  بّچــه  غمخــواِر  دایــۀ  عقــاب 

گــرگ پوســتین دوزی  ُکنــد چــو پیشــه وران   )25 
کــه مســاعّی عدلــت ُاستادســت دران دکان 

امــان  و  امــن  بهــر  فرســتاد  دهــر  بــه  را   تــو 
کــه احمــِد مرســل بــه مــا فرستادســت  همــان 

خــون این دیــوان  که را بر گـردن است؟!
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نبــرد  در  توفیــق  وادی  طــّی  بهــر  از   )25 
فتــح  ران  زیــر  ُبــود  تــو  نصــرت  یکــراِن 

بندگیــت  مقــاالت  شــرح  ثبــِت  بهــر   وز 
فتــح  بنــان  در  ُبــود  همیشــه  بیــان  کلــِک 

بــاد  نوشــته  بقایــت  حــرِف  ملــک  لــوح   بــر 
فتــح  میــان  انــدر  ُبــود  تــا  نقطــه  دو  بــا  تــا 

که به قرینۀ بیِت هفتم، در بزرگداشــِت امیر نظام  5. قصیده ای 28 بیتی 
الّدین علیشیِر نوایی سروده شده است:

ُشــکر  بوســتان  و  مکرمــت  نخــِل  تــازه   شــد 
رفــت از جهــان شــکایت و آمــد زمــان شــکر 

اســت  دایــر  و  دوران  محنــِت  دور   بگذشــت 
شــکر  آســمان  دل  مرکــز  کــرد  پیوســته 

روزگار  ز  شــکایت  عــرض  بســاِط  شــد   طــی 
گســترده در بســیط جهــان اســت خوان شــکر 

اســت  گرفتــه  دیگــر  رونــق  شــکر   بــازاِر 
شــکر  کاروان  روان  گشــت  کرانــه  هــر  کــز 

یاِض جان   5( جاری شده ست جانب صحِن ر
شــکر  روان  آب  دل  ملــِک  ســار  چشــمه  از 

کــه هســت  ُبــود  ذاتــی  بــرای صّحــِت  ینهــا   و
شــکر  بوســتان  مکرمتــش  آِب  ز  خــّرم 

جهــان  در  کــه  نوایــی  لطــف  و  ســخا   کاِن 
شــکر  جهــان  و  جــود  کشــور  ازوســت  آبــاد 

اوســت  عطــای  و  لطــف  دانــۀ  و  آب  یــاد   بــر 
شــکر  آشــیان  ز  َپــَرد  کــه  ســخن  طایــر  هــر 

هّمتــش معمــاِر  ز  اســت  گشــته   معمــور 
شــکر  خانــدان  هــم  و  مــرّوت  خانــۀ  هــم 

َکــرم  مخــزِن  مواهبتــش  تــا  نگشــوده   )10 
شــکر  دکان  نقــِد  رونــِق  پدیــد  نآمــد 

آز  دهــان  عطایــت  ابــِر  ز  گهــر  ُپــر   ای 
کلــک ســخایت دهــان شــکر  ی ُپــر شــکر ز  و

صبــر  کنان  ســا راتبــۀ  داد  تــو   جــود 
شــکر  رهــروان  بدرقــۀ  گشــت  تــو  لطــف 

تــو  رفیــع  چتــر  ســایۀ  ز  ظفــر   دســِت 
فتــح  خــوان  گــرِد  جــدل  بســاِط  بــر  افکنــده 

روزگار  شــخص  نهــد  رزمــگاه  خــواِن  بــر   )10 
فتــح  نــان  تــو  حلــِم  ناقــۀ  پــای  نقــش  از 

درنــگ  بــی  بگشــوده  معرکــه  صبحــگاه   در 
فتــح  دکان  قفــل  تــو  تیــِغ  کلیــِد  نــوِک 

 کلــِک ظفــر بــه صفحــۀ تیــغ تــو ســاخت ثبت
فتــح  شــان  بــه  نــازل  شــده  آن  کــه  آیتــی  هــر 

تــو  بهــر  گــرم  شــود  حــرب  آفتــاِب   چــون 
فتــح  بــان  ســایه  زنــد  روزگار  فــّراِش 

روان  کنــی  توّجــه  کــه  کشــوری  حصــن   بــر 
فتــح  نشــان  انشــا  کنــد  آســمان  منشــّی 

ناوکــت ســوفاِر  چــو  خصــِم  خیــِل  کســِر  از   )15 
فتــح  دهــان  شــادی  خنــدۀ  ز  هــم  بــه  نایــد 

دولتــت  شــمع  بــا  معرکــه  گــرد  شــام   در 
فتــح  نهــان  راز  تــو  تیــِغ  زبــاِن  خواَنــد 

کســر مثــال  جاهــت  مخالــِف  نشــین   پایــان 
فتــح  ســان  بــه  امــرت  موافــِق  محــل  عالــی 

رزم گاه  بــه  مآثــر  خجســته  شــِه  ای   هســت 
فتــح  اســتخوان  از  دولتــت  همــای  قــوِت 

حادثــات  ز  مأمــن  شــده  کان  تــو   لشــکرگه 
فتــح  کمــان  و  یقیــن  وســِع  ز  ُبــود  بیــرون 

را  ســپهر  قــالِع  کار  افتتــاِح  در   )20 
فتــح  ضمــان  در  شــد  تــو  جهانگشــای  تیــغ 

بــود وگرنــه  جهــادت  تیــِغ  رواج   دادش 
فتــح  داســتان  و  ظفــر  آیــِت  منســوخ 

نیــام  از  بــرآوردی  آبــدار  تیــغ   تــا 
فتــح  زبــان  جاهــت  مخالــِف  بــر  تیــز  شــد 

رزمــگاه  بیابــان  بــه  فــّر  و  کــّر  روز   در 
فتــح  جــان  آســوده  تــو  تیــغ  زالِل  آب  ز 

برفروخــت  ســوی  هــر  تــو  رهنمــای   اقبــال 
فتــح  شــبروان  مشــعلۀ  تیــِغ  بــرِق  از 

خــون این دیــوان  که را بر گـردن است؟!
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6. قصیده ای 33 بیتی ا ست در مرثیۀ یکی از نامداراِن جواِن معاصرش 
گویــا بــه قرینــۀ بیــِت پایانــی، »محمــود« نــام داشــته اســت )ر.ک بــه:  کــه 

بیت های 10 و 18 همین قصیده(:
ُکنان کــش فغــان  کشــیم به خا  دامــن صفــت 
آســمان گریبــاِن  بــه  رســد  مــا  دســِت  گــر 

کســی ار  بینــد  مــا  دل  ناوکــش  زخــِم   از 
آشــیان  زنبــور  ســاخته  کــه  مگــر  گویــد 

کنــار خویــش در  از شــفقت  گیــرد  کــه  را   آن 
میــان می زنــد  اش  حادثــه  تیــِغ  بــه  آخــر 

 فــرق ســر آن بــه تیــغ جفــا چــون قلم شــکافت 
یــارب دوات ســان ســیهش بــا دخــان دمــان 

گــم شــد دریــن محیــط  5( چندیــن هــزار قافلــه 
کــران  بــر  دّیــار  طایفــه  هیــچ  ز  نآمــد 

نیســتی  راه  در  شــده  روان  کاروان   صــد 
کاروان  دنبــال  ز  ایــم  روانــه  هــم  مــا 

کــداِن دون نهــاد دریــن خا پــا  کــه  کــس   هــر 
نشــان  یافتــش  نتــوان  فنــا  صرصــِر  از 

عاقبــت چنــد  نفســی  زد  صبــح  چــو   وانکــو 
اســتخوان  گــرِد  فنــا  بــاد  بــه  فلــک  دادش 

کمیــن گاه از  کــه نــا  بــر جــان مــا چــه داشــت 
کمــان  در  بیــداد  نــاوک  نهــاد  گــردون 

مردمــی بــاِغ  ِل 
ُ
گ کــه  حســرتا  و  دردا   )10 

گهــان  نا بــه  جوانــی  روز  گشــت  پژمــرده 

گل  بهــار  فصــِل  بــه  ک  خــا ز  شــود   پیــدا 
ک از چه درین فصل شــد نهان  آن گل بــه خــا

بــرگ بریخــت  بهــاران  بــه  مــا  حیــاِت   شــاخ 
خــزان  ُبــود  یــش  رو ل 

ُ
گ بــی  بهــار  را  مــا 

گل آغشــته شــد بــه خــون   تــا آن رِخ چــو بــرِگ 
در خــون نشســت اللــه ازیــن غــم بــه بوســتان 

او  عنبریــِن  خــِط  یــاِد  بــه  طــرف  یــک   از 
ســرگران  ســت  بنفشــه  خمیــده  قامــِت  بــا 

آتــِش غمــش  تــِب  تــاِب  ز  یــک جهــت  وز   )15 
ارغــوان  خونــی  آبلــه  دارد  غنچــه  از 

حــرص  جســِم  تــو  جــود  مآثــِر  از   پــرورده 
شــکر  جــان  تــو  لطــف  میامــِن  از  آســوده 

بــذل  ســماِط  فکنــدی  دهــر  بســاط  بــر   تــا 
شــکر  اســتخوان  تــو  نعمــت  بــه  شــد  پــرورده 

 15( شکرت چه سان کنند زبانها که قاصر است 
شــکر  بیــان  کمنــد  تــو  هّمــت  قصــِر  از 

کس به جهــان خوان مکرمت   نفکنــد چون تو 
شــکر  نــان  ببســتند  صبــر  تنــور  در  تــا 

شــدی  کجــا  نبــودی  تــو  بخشــش  کلــک   گــر 
شــکر  داســتان  و  َکــَرم  قّصــۀ  مذکــور 

روزگار  ابنــای  بــر  اســت  واجــب  تــو   شــکر 
شــکر  بادبــان  ســِر  برنــد  فلــک  بــر  گــر 

بگــذرد  کــه  ببایــد  زمانــه  در  قــرن   صــد 
شــکر  دودمــان  ــف 

َ
َخل شــود  تویــی  چــون  تــا 

کف ســلطان و پاســبان  کــه هســت در   20( آنــی 
شــکر  کمــان  زه  بــر  تــو  عطــای  رشــتۀ  از 

کــه از فــرط َعظــِم شــأن  کننــد   شــکر تــو چــون 
شــکر  ران  زیــِر  در  تــو  جــود  ســمنِد  نایــد 

پــای  نهــاد  نتواَنــد  هّمتــت  کاخ   بــر 
شــکر  نردبــان  گــذرد  گــر  ا المــکان  از 

تــو خلعتــی  ثنــای  شــد بافتــه ز فیــض شــکر 

شــکر  تــان  و  پــود  از  خاطــرم  کارگاه  در 

مــن  نظــم  بــه  بــودی  تــو  شــکر  ردیــِف  َنــه   گــر 
شــکر  فغــان  شــکایت  ز  آســمان  بــر  رفتــی 

 25( بر من چو شکر نعمِت خواِن تو واجب است 
شــکر  میــان  بــر  کمــری  خدمتــت  بــه  بســتم 

نظــم  راه  ز  پیچــی  کــه  نظــام  آن  وقــِت   شــد 
شــکر  عنــان  ذاتــش  صّحــت  دعــای  ســوی 

حیــات  کشــور  در  و  صّحــت  جهــان  در   تــا 
شــکر  نشــان  و  نــام  ناطقــه  ز  بــود  دایــم 

صّحتــت  بهــر  از  کــه  درســت  تنــت   بــادا 
شــکر  زبــان  خالیــق  انــد  گشــاده  ســو  هــر 

خــون این دیــوان  که را بر گـردن است؟!
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دهــر  ســرای  در  صفــت  گنــج  عزیــز   بــودی 
ازان  نشــیمنگهت  گشــت  ک  خــا زیــر  در 

ازل  در  محمــود  تــو  نــام  بــود  کــه   زآنســان 
چنــان  جنــان  در  عاقبتــت  بــاد  محمــود 

کــه در ایــن  7. قصیــده ای 43 بیتــی در مــدِح یکــی از صاحب منصبــان 
ت و دین آصِف سلیمان جاه« مخاطب شده 

ّ
قصیده با عنواِن »ضیای مل

و گذر به هجِو یکی از کارگزاراِن هندی نژاد که شــغِل »گرک َیراقی شــاه«40 را 
عهده دار بوده و گویا از رسیدِن عطای سلطان به شاعر مانع شده است:

منیــر آفتــاب  کــه  ضمیــری  خجســته   زهــی 
نتیجــه ای ســت تــو را از فــروِغ صبــح ضمیــر

تأویــل  را  چــرخ  راز  تــو  خامــۀ   صفیــِر 
تفســیر  را  غیــب  علــِم  تــو  واضــح  کالِم 

شــریف و  وضیــع  دولــت  تــو  خدمــت   َادای 
کبیــر  و  صغیــر  قبلــۀ  تــو  درگــه  فضــای 

بــرف  بــر  را  ســواد  بــدوزی  ســعی  تیــِر   بــه 
قیــر بــر  را  بیــاض  ببنــدی  حکــم  دســِت  بــه 

بهشــت  نعیــم  ِت 
ّ

لــذ کرمــت  در  نهفتــه   )5 
سرشــته در ســخطت شــّدت عــذاب ســعیر

 ز عــدِل توســت بــه دســت زمانــه ظلــم ذلیــل
اســیر فتنــه  قهــر  زنــدان  بــه  توســت  ســعی  ز 

ــت و دیــن آصــِف ســلیمان جــاه 
ّ
 ضیــای مل

تدبیــر  رشــتۀ  بــه  ببنــدی  چــرخ  دســِت  کــه 

فکنــد گــر  ســایه  تــو  حکــِم  خاتــم  کــه   تویــی 
ی ســنگ شــود همچــو مــوم نقــش پذیــر بــه رو

تــو  دولــت  بــه  شــوی  مــوری  مقــّوی  گــر   ا
زنجیــر یکدگــر  ز  بــدّرد  شــرزه  شــیر  چــو 

رســد  تــو  فکــرت  تیــغ  گــر  ا مــوی  فــرِق  بــه   )10 
کلــک دبیــر شــود دو شــاخ روان همچــو نــوِک 

تــو تلّطــف  خامــۀ  کنــد  جــود  گاه   بــه 
صریــر صــور  صــدای  از  آز  کشــتۀ  نشــوِر 

40. لغــت نامــۀ دهخــدا، برابِر »گرک یراق« نوشــته اســت: »حامی، پشــتیبان، دافع از کســی«. گفتنی 
ۀ مسجِد حکیِم اصفهان به پا بوده با ناِم »تکیۀ گرک 

ّ
است حدود صد سال پیش، تکیه ای در محل

یراق«. شادروان همایی در مقدمۀ دیواِن طرب )ص 251( به مناسبِت یادکرِد انجمِن شیدا از این 
مکان نام برده است.

روشــنی  درد  ازیــن  نرگــس  چشــم  ز   رفتــه 
زبــان  بــر  غّصــه  ازیــن  سوســن  ُمهــر  بنهــاده 

لــب غنچــه  بربســته  و  صنوبــر  مــو   بگشــاده 
فغــان  در  مــرغ  و  پیرهــن  کــرده  ک  چــا گل 

او  کــه  تــا  خلــق  زندگــی  شــمِع  ُکشــته   شــد 
کــدان  خا تیــره  ازیــن  رفــت  و  فشــاند  دامــن 

بــه عنــف کــه جوانــی چنیــن   دردا و حســرتا 
عنفــوان  اّیــام  در  گشــت  ُکشــته  گاه  نــا

که عاقبت ُکشــت خلِق جهان را   20( این غّصه 
رایــگان کشــته  شــد  حادثــه  رزمــگاه  در 

ک مغــا کاندریــن  نگــر  ســپهر   بیــدادی 
ناتــوان  گــور  دهــن  در  ســت  شــده  شــیری 

خــرام  بــرون  مــردی  کشــور  شهســواِر   ای 
کــه شــد از دســِت مــا عنــان  کــن  پــا در رکاب 

گشــود زبــان  هرآنکــو  تــو  کشــتن  ســعی   در 
دهــان  در  ک  خــا ابــدش  تــا  بــاد  گــور  چــون 

کــه زمین ســوخت در غمت  بس داغ آتشــین 
گردیــد خونفشــان  جســمت ز زخــم تیــغ چــو 

غــم  زنــِگ  ســت  گرفتــه  نشــاط  آیینــۀ   )25 
جــان و  ِانــس  ز  برآمــد  آه  تــو  فرقــت  کــز 

آه  ِز  و  کســتر  خا شــده  غمــت  آتــِش  ز   دل 
جهــان عرصــۀ  همــه  غبــار  ُپــر  یم  ســاز

مــا چشــم  یاقــوت  معــدِن  و  لعــل  کاِن   شــد 
کان  راســت  تــو  لعــل  لــب  لحــد  گوشــۀ  تــا 

 تــا آب شــد ز خــون تــو رنگیــن بــه هــر طــرف
روان  هــا  خونابــه  شــده  مردمــان  چشــِم  از 

ک  تــا شــد ز دســِت آب نشــیمنگهت بــه خــا
طپــان دِل  ماهــی  چــو  تــو  غــم  در  یــم  دار

لحــد مغــرب  در  تــو  ی  رو ِمهــر  رفــت  تــا   )30 
ســان  شــمع  تــو  ســوز  ز  آتشــیم  و  آب  در 

کارزار گــرِم  گــِه  بــه  آتشــی  چــو   بــودی 
جــان  بــه  ضــرر  رســیدت  آب  ز  ازان  آخــر 

خــون این دیــوان  که را بر گـردن است؟!
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هــی با تیغ 
َ
گ کمــان خواهمش  هــی دو تــا چو 

َ
 گ

کون بــه هیــأِت تیر  زبــان بریــده و میخــش بــه 

پیــاز  همچــو  تــوی  توبــه  فلــک  کیــن   امیــد 
بــه زیــر ســنِگ جفــا نــرم ســازدش چــون ســیر 

شــود حادثــات  لگدکــوِب  آنکــه  بعــد  ز   )30 
بپیچــدش ز عــداوت بــه یکدگــر چــو حصیــر 

تولــه میــرد زار گــرگ  گوشــه ای چــو ســِگ   بــه 
تکبیــر از  نــه  بهــره ای  ُبــودش  کفــن  از  نــه 

او  ســر  کاســۀ  آنــگاه  پــس  چــرخ  تیــِر   ز 
کفگیــر هیــأِت  بــه  روزن  کثــرِت  ز  شــود 

تــن  ز  بــاد  بریــده  نــی  کــه همچــو ســِر   ســرش 
کشــمیر  مــردِم  ســازند  ُکنگــره  ی  کــدو

گــر  ا  کســی نگویــدش ای قلتبــان چــه باشــد 
فقیــر  مردمــان  بــه  شــه  کنــد  التفــات  کــه 

 35( زری که حکم ز شاَهست کآن به بنده دهی 
وزیــر  اهتمــام  بــه  و  امیــر  اّتفــاق  بــه 

کــه آن را همی شــوی مانع  چــه باعــث اســت 
کنی تأخیر که آن را همــی  چــه موجب اســت 

دیگــر  هفتــۀ  و  هجــوّی  قابــل  کــه   بیــا 
عشــیر عشــِر  نیســت  تــو  هجــِو  ز  بیــت  هــزار 

کآیــد   چنــان بــه دســِت هجــا مالشــت دهــم 
شــیر  بــا  ممتــزج  خــون  تــو  بینــی  ز  بــرون 

کــه هجــِو چنیــن   بتــرس از مــن و از نظــم مــن 
گــر بــه چــوب بقــم خوانــی اش شــود چــو زریر ا

خداونــدا  یــادال  در قــدرا  بلنــد   )40 
مگیــر  خــرده  روز  تیــره  مــن  هــزِل  و  جــّد  بــه 

دهنــد  کــرده  التفــات  َشــَهم  آنچــه   بگــوی 
امیــر  و  پادشــاه  ز  کــردم  تــو  بــه  التجــا  کــه 

کــه چــرخ نزدیــک اســت   تنــور شــعر چــه تابــم 
کشــد رِگ جــان از تنــم چــو مــو ز خمیــر بــرون 

 همیشــه بــاد بــه اقبــال و عــّز و جــاه و جــالل 
اثیــر ســپهِر  از  تــر  عالــی  تــو  قــدر  علــّو 

َقَســمی  می کنــم  یــاد  مــن  قــدرا   ســپهر 
بپذیــر راســتی  بــه  ایــن  زمــن  کــه  آســتان  بــر 

کــه ســماوات بــی عمــد برپاســت   بــه قــادری 
قدیــر  یشــاُء  مــا   ِ کّل  َعلــی  و  قدرتــش  بــه 

فطــرت بدایــِت  از  هســت  کــه  قدیــم   ِبــدان 
تفســیر وصمــِت  ز  ملکــش  ممالــِک  مصــون 

بگشــادم  شــعر  مقــاالِت  بــه  زبــان  تــا  کــه   )15 
بــر زبــان فقیــر کــس نگذشــته ســت  هجــای 

نادانــی  بهــِر  ز  ضــرورت  بــه  کنــون   ولــی 
تخمیــر هجــا  مایــۀ  کنــم  فکــر  دســِت  بــه 

گویــش  ناســزا  کــه  اجــازت  عقــل   نوشــته 
بــه هیــچ مســأله ای نیســت واجــب التعزیــر

ُبــود کــه  ی  هنــدو َبداصــل   حرامــزادۀ 
کشــمیر خّطــۀ  خرابــاِت  کــوی  داِه  ز 

ُمــردارش  رنــِگ  تیــره  رِخ  عکــِس  ز   ُبــود 
تأثیــر را  ســیاه  یرقــاِن  ســگ  گــوِه  بــه 

نزدیکــش  کــه  خــری  بــا  مــرا  کار  فتــاده   )20 
شــعیر دانه هــای  و  شــعر  ُنقــِط  ُبــود  یکــی 

تقصیــری  َبدطینتیــش  بــه  چــرخ   نکــرده 
تقصیــر  بــه هجایــش نمی کنــم  مــن  چنانکــه 

او  رخ  شــود  تــا  کــه  بتابــم  همچــو   تنــور 
فطیــر خامســوز  پشــِت  صفــِت  بــر  ســیاه 

احــوال  ببینــدش  ور  ُبــود  هنــد  جــوز   چــو 
دو آیــدش بــه نظــر همچــو خصیه هــای حمیر

مگــرش ازل  در  َبدبوســت  و  تیــره   غریــب 
تقدیــر  ســیه  ســِگ  گــوِه  ز  اســت  سرشــته 

گــرک یراقــِی شــاه  کاِر   25( چــه الیــق اســت بــه 
حریــر  ز  را  پــالس  می نشناســد  بــاز  کــه 

شــهر  در  قیمتــش  بنــگ  کــِف  بهــای   ُبــود 
تســعیر را  بــرده  باالســت  پایــۀ  کــه  گهــی 

ســت  کــرده  خلــل  مرتبــه  دران  نــه  او   ِدمــاغ 
عبیــر  نســیم  از  ســگ  گــوِز  دانــد  بــاز  کــه 

خــون این دیــوان  که را بر گـردن است؟!
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 همیشــه بــود ضمیرت به بنده صــاف و کنون
ضمیــر صــاف  گذشــته  زمــاِن  چــو  نیابمــت 

دروغ  ناقــالِن  گفتنــد  چــه  کــه   ندانمــت 
کــه یافــت بــی ســبب از بنــده خاطــرت تغییر

عــدم کتــِم  بــه  ُبــود  وجــودش  کــه  مــن   گنــاه 
پذیــر عــذر  لطــف  و  عــام  کــرم  از  ببخــش 

ُبــود عفــو  همیشــه  بــزرگان  دأِب  کــه   چــرا 
تقصیــر صــد  دو  ار  آیــد  ظهــور  بــه  بنــدگان  ز 

شــودم گــره  گلــو  نــای  بــه  نــه  گــر  ا  َنَفــس 
نفیــر نفــور  محنتکــِش  دل  از  بــرآرم 

دمی صدبــار در  ناراســت  کجــرو   ســپهِر 
تیــر حادثــه  کمــاِن  انــدر  مــن  قصــد  بــه  نهــد 

محزوننــد فضــل  اربــاِب  کــه  ســت   زمانــه ای 
کبیــر ز ُحــزِن فاقــه بــه دوران چــه از صغیــر و 

َبــَرش  کــه  خرطبیعتــی  ُبــود  مــال   غریــِق 
شــعیر42 دانه هــای  و  شــعر  ُنقــط  ُبــود  یکــی 

کــه چــرخ نزدیــک اســت   تنــور شــعر چــه تابــم 
کشــد رگ جــان از تنــم چــو مــو ز خمیــر بــرون 

 همیشــه بــاد بــه اقبــال و عــّز و جــاه و جــالل 
اثیــر  ســپهر  از  تــر  عالــی  تــو  قــدر   ِ ُعلــّو 

9. قطعه ای 6 بیتی:
گســتر احســان  ســخاَپروِر  طبــِع  ســخی   ای 
کــف ُدرباِر تو با تشــنیع اســت کــه ســحاب از 

قضــا ُاســتاد  کــِف  در  را  تــو  اقبــاِل   تــاِج 
گوهــر بخــت و ســعادت ز پــی ترصیــع اســت 

کار جهان که منوط اســت َبــرو   وصــف ذاتت 
همچو بیتی ست که در نظم پی ترصیع است 

نامطبــوع  ُبــود  کــه  یــت  عدو اعضــای   نظــِم 
کــه آن مســتحق تقطیع اســت  بــاد صــد پــاره 

بگشــادم شــعر  مقــاالِت  بــه  زبــان  تــا   کــه 
کــس نگذشــته ســت بــر زبــان فقیــر هجــای 

42 . بیت بیستِم قصیدۀ هفتم:  
نزدیکــش  کــه  خــری  بــا  مــرا  کار   فتــاده 
شــعیر دانه هــای  و  شــعر  ُنقــِط  ُبــود  یکــی 

8. قطعــه ای 23 بیتــی در پــوزش و طلــِب عفو از یکــی از معاصرینش که به 
ترتیــب بیت هــای 2، 3، 5، 6، 8، 22 و 23 همان بیت هــای 5، 6، 12، 13، 
14، 42 و 43 قصیده ای است که پیش از این آوردم )قصیدۀ هفتم( با مطلِع:

منیــر  آفتــاب  کــه  ضمیــری  خجســته   زهــی 
نتیجــه ای ســت تــو را از فــروغ صبــح ضمیــر 

*    *    *
کــرده خامــۀ تــو کــه   زهــی خجســته خصالــی 
تفســیر  را  غیــب  آیــات  معضــل  رمــوِز 

بهشــت  نعیــم  ِت 
ّ

لــذ کرمــت  در   نهفتــه 
سرشــته در ســخطت شــّدِت عــذاب ســعیر

 ز عــدِل توســت بــه دســت زمانــه ظلــم دلیــل 
اســیر فتنــه  قهــر  زنــداِن  بــه  توســت  ســعی  ز 

تــو مبغــض  و  محــّب  دیــار  بــه  رســد   همــی 
نذیــر  و  بشــیر  قاصــد  ســخطت  و  رأفــت  ز 

َقَســمی  می کنــم  یــاد  مــن  قــدرا   ســپهر 
بپذیــر  راســتی  بــه  ایــن  مــن  ز  کــه  برآســتان 

کــه ســماوات بــی عمــد برپاســت  بــه قــادری 
قدیــر مایشــاء  کّل  علــی  و  قدرتــش  بــه 

عدیــل  و  بدیــل  بــی  قّهــار  الجاللــی  ذو   بــه 
نظیــر  و  شــبیه  بــی  دادار  مثالــی  بــی  بــه 

فطــرت  بدایــِت  از  هســت  کــه  قدیــم   بــدان 
تفســیر  وصمــت  ز  ملکــش  ممالــک  مصــون 

اســرارش  متیــن  طلســم  زانحــالل   و 
تدبیــر رخنــۀ  اســت  نهــان  عقــل  چشــم  ز 

ُبــود بــط محیــط  کاتــب صنعــش   بــه حکــم 
حریــر کبــود  کاغــذ  کــش  مهــره  ســینه  ز 

کرمــش بــر بیــاض مصحــف صبــح  مذّهــِب 
منیــر  مهــر  طــالی  از  نهــد  عشــر  نشــان 

گلشــن قــدس  ز شــوق دانــۀ حمــدش طیــور 
صفیــر می زننــد  عــرش  کنگــرۀ  فــراز 

 کــه در خــال و مــال روز و شــب دریــن مــّدت
فقیــر41 زبــان  بــر  نگذشــته  تــو  مــدح  غیــر  بــه 

41. بیِت پانزدهِم قصیده هفتم:

خــون این دیــوان  که را بر گـردن است؟!
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