
  ميرزا غازي بيگ ترخان و ديوان او  ١٩١

  

  او وانيو د ١گ ترخانيب يرزا غازيم
  ∗ادروان نذير احمدش

  ♦الدين کاکوروي عمر کمال ترجمه

که  يهنگام. بود هتتّ يترخان ين فرمانروايآخر ٢گيب يرزا جانيگ پسر ميب يرزا غازيم
افت، يدر برهانپور وفات  ق ١٠٠٨ سنةعهد اکبر در ماه رجب  گ بهيب يرزا جانيم

 در دربارِ بود و  هتتّام او در يدر آن ا. گ واگذار شديب يغاز رشاه بهامر اکب به هتتّحکومت
 هتتّاکبر . دربارِ اکبر رسيد به ٣معيت سعيد خان ق او به  ١٠١٣داشت در سال نحضور اکبر 
ر در يکه جهانگ يوقت. رزا هنوز در آگره بود که اکبر فوت شديم. را ادامه داد يرِ ويجاگ
روانه کرد و همزمان  ٤جنگ قندهار يرا برا يغاز رزاي، من شدينش تخت ق ١٠١٤ سنة

 سنةشعبان  ١٠ در دوم جلوس سالِو در  کردش مقرر يرا برا يهزار منصبِ پنج
رِ او يجاگ به از استان ملتان يسرفراز شد و بخش ٥يهزار منصب هفت به او ق ١٠١٦

                                                      
، ۱ ج، نيبالخم هترجم، ياکبر نِييآز ين؛ و هشتم يسال س، اکبرنامه: رک، لقبِ ترخان يبرا  .١

.عدب به ۹۸۳ ص
  .خش فارسي دانشگاه اسالمي عليگرهرئيس اسبق ب  ∗

.استاد بخش فارسي دانشگاه لکهنو، لکهنو  ♦
  .کرد ميتخلّص  يميشاعر بود و حک يو. ۳۹۰- ۹۱ ص، ۱ج ، نيبالخم: رک، احوالِ او يبرا  .٢
  .کردطا رِ بهکّر و ملتان اعيرا جاگ ياکبر شاه و؛ ق ۱۰۱۱در سال ، بعد به ۲/۴۰۳ مآثراالمرا: رک  .٣
قندهار حمله  به ن خان حاکمِ هراتيکمک حس به هيرداران آن ناحيستان و هرات و جاگيحاکمان س  .٤

 يت لشکريمع به خان را يغاز يکمک و يبرا. بند شد قلعه يو ،گ حاکمِ قندهار بوديشاه ب. ندکرد
  )۱۵۱- ۱/۵۲ يريتوزک جهانگاردو  هترجم: رک. (جرار فرستاده بود

 يهزار توزک هفت هحوال به نيدر بالخم) ۲۲۹  ص. (است يهزار اردو توزک پنج هرجمدر ت يول  .٥
  )۳۹۲ ص. (مندرج است



  ١٩٢  قند پارسي

  

ز يمت قندهار و نحکو ،رِ بوديقبالً شامل جاگ هتتّت يکه تمام وال يدرحال. ملحق شد
مهم  ييها کار و نقش را او تجربهياو سپرده شد؛ ز به آن کشور در سرحد هندي از نگهدار

است، شعر  يکمال  با مرد) ترخان( يرزا غازير، ميطبقِ نظر جهانگ. را بر عهده داشت
  :١وستا ت ازين بيا .کند يتخلّص م» يوقار«د و يسرا يهم م يخوب

  کـه گريـه رخ گلشـن خنـدد     هرچند ٢ابر  شد چـه عجـب   او هام گر سبب خند هيگر
  :سدينو يم يريتوزک جهانگر در يجهانگ

ن ماه که يهم ٤ست و پنجميدر ب ٣چند روز پس از فوت شدن آصف خان و«
از  هتتّ هزاد از حاکم هيمشارالرزا يم .ديرس يرزا غازيخبرِ فوت م ،بهشت باشديارد

ار ياخت يدولتخواه يرزا جانيزرگوارم پدرِ او مدر زمان والد ب ،استي ذات ترخان
 در قربِ الهور ،افته بودين ييت او تعيخانان که بر سرِ وال خان يهمراه به ،نموده

 يت او را بدو ارزانيادشاهانه والپکرم  به افت ويشرف مالزمت استسعاد  به
و  جهت حفظ به ار نمود و مردم خود رايداشتند و خود مالزمت دربارِ اخت

 ٥آخراالمر در برهانپور .ديبود در مالزمت گذران تا. يدنکنارخصت  هتتّحراست 
ن عرش يموجبِ فرام به ،بود هتتّخان ولد او که در  يرزا غازيم .افتيوفات 

د خان که در بهکّر بود يسع به .افتيار سرفراز يالت و حکومت آن ديا به يانيآش
 کسان فرستاده و هيمشارالخان  .آورد درگاه به نموده دالساحکم شده که او را 

                                                      
  .۲۳۰ص ، توزک هترجم  .١
؛ »ابر چون گريه نمايد لب گلشن خندد«: است گونه اينمصرع ، ۲۲۸  ص، چاپ الهور خانهيمدر   .٢

  .»لب گلشن خندد دگريبابر هرچند « :الفصحا مجمع
نام  و به نظم کرده نورنامه نام با ن رايريخسرو و ش هقصّ. خوشفکر بود يجعفر شاعرِ آصف خان  .٣

، توزک. (فوت کرد ق ۱۰۲۱بهشت سال يدر ماه ارد يسالگ ۶۳سن  به. ر انتساب کرده بوديجهانگ
  )۳۶۷ ص، اردو هترجم

بهشت و يارد ۲۵روز  به خان يغاز. فوت کردند) بهشتيارد( ماه کيخان در  يآصف خان و غاز  .٤
دو  در وفات هر. ندرا ترک کرد ين جهان فانيا بهشتيارد ۱۷ در آصف خان پس از چند روز

  .ک هفته تفاوت بوديباً يتقر
  .واقع شد ق ۱۰۰۸در سال  يوفات و  .٥



  ميرزا غازي بيگ ترخان و ديوان او  ١٩٣

  

والد  ١شرف پابوس به آگره آورده به آخراالمر او را. داللت نمود يدولتخواه به
شدند و  شنتار ٢يانيدر آگره بود که حضرت عرش آش .ديبزرگوارم سرفراز گردان

الهور  به بعد از آنکه خسرو را تعاقب نموده .٣من بر تخت دولت جلوس نمودم
 ٤بر سر قندهار ،ت نمودهيسرحد خراسان جمع يد که امرايخبر رس ،مداخل شد

 .منتظر کمک است ،شده يحاکمِ آنجا در قلعه قبل ٥گياند و شاه ب آمده
کمک قندهار  به گر امرا و سردارانيو د يرزا غازيم يسردار به يفوج ضرورتبال
ت توقّف لشکرِ خراسان قو ،رسد يقندهار م يحوال به ن چونيا .ن شدندييتع

 ملک و قلعه ،قندهار درآمده به خان يرزا غازيم .د معاودت نموديناد درخور
 گ خانيسپرد و شاه ب ،حکومت آنجا مقرر گشته بود به خان که ٦سردار به
مت الهور نمود و يزعخان از راه بهکّر  يرِ خود متوجه گشت و غازيجاگ به

ت يافت و باز آن واليوفات که در قندهار بود و  ياندک مدت به سردار خان
 ،نموده هتتّن مرتبه قندهار را اضافه يدر ا .سردار صاحبِ وجه گشت به محتاج

لوازم حفظ  به خ تا زمان رحلت در آنجاياز آن تار .مرحمت نمودم يرزا غازيم به
  .»نمود يام و اقدام ميو حراست ق

                                                      
  .ده بوديدر دربار رس ق ۱۰۱۳او در سال   .١
  .است ذکر شده ق ۱۰۱۴اآلخر سال  يجماد ۱۳خِ فوت يتار، در توزک  .٢
خسرو  با ازدواج خواهرش که) هنگام( ر تايامر جهانگ ي بهول، خواست مراجعت کند يم يرزا غازيم  .٣

  .کندآگره اقامت در ست يبا يم، نامزد بود
  .۱۵۰-۱/۵۱اردو  هترجم، ريتوزک جهانگ: الت تهاجم قندهار رکيتفص يبرا  .٤
منصب  به دا شد و اکبر او رابعداً از او ج. م بوديرزا حکينوکر م يو، )دوران خان( گيشاه ب  .٥

در . کردرا استاندارِ کابل  ير ويجهانگشد و  قندهار) استاندار( داريصوب سپس. گماشت يهزار پنج
  )ريتوزک جهانگ. (استاندار تتّه شد ۱۰۶۶سال 

دربارِ  از ق ۹۹۳در سال  يپس از مرگ و. م بوديرزا حکيخادم موي . گ بوديتخته ب يو ياصل نام  .٦
 يرزا غازيم. فوت کرد ق ۱۰۱۷تا  ۱۰۱۶در سال . حاکم قندهار شد عمر در اواخر. شد جدااکبر 

در رجب . دير رسيخدمت جهانگ به ق ۱۰۱۶قندهار در شعبان  ياردوکش ي درروزيگ پس از پيب
، کرد يمت ميقندهار عز يسو به که از بکهري وقت. ر عازم قندهار شديدستورِ جهانگ به ق ۱۰۱۷

اردو  هترجم، يريتوزک جهانگ: رک. (ديرس يو به رگ حاکمِ قندهار سردار خانهمان روز خبر م
۱/۶۵-۲۲۸(  



  ١٩٤  قند پارسي

  

 عمدهلِ يدل. است موضوع محبوبِ من بوده زياديگ ترخان تا مدت يب يرزا غازيم
 درباره مفصّلِطور  به فخرالزّمان يعبدالنّب تأليف خانهيم تذکره موضوع ن بود کهيآن ا

. چاپ شده بود ١عيکوشش پروفسور محمد شف به م  ١٩٣١در سال  هتذکراين  .است يو
از . کنم مي همطالعآن را هنوز  و حتي يطوالن يمدت ودسترس من بود در آن  اي از هنسخ

و  يل شباب در شاعريعلم بود و در اوا يذ يگ جوانيب يتذکره معلوم شد که غازن يا
 نيزقدردان بزرگ شاعران و عالمان  يو در مجموع .گر کمال حاصل کرده بوديعلومِ د

 ٢شانيان ايم. داشتند يوابستگ يدربارِ و به شاعران مختلف آن زمان بنابراين. بود
ي، النيفغفور گ، کوز يبزم، خوان سد قصّها يمرشد بروجردي، طالب آمل ياه اسم

م من در  ١٩٥٠در سال . اند ن تذکره مندرجيدر ا يلياردب يمحو ياهللا وصل نعمت
 مرا يپروفسور مسعود حسن رضو يپس از مدت کوتاه. استخدام شدملکنهو دانشگاه 

 تذکره اميدر آن ا .کردمقرر  يد اختر مسعود رضويپسرِ خود س يقيکارِ تحق ييهنماار به
ن موضوع يبنابرا. گ بودميب يرزا غازيم تحت تأثيرار يو بس کردم مي همطالع را خانهيم

چهار . پرور انتخاب کردم علم ين فرمانروايهم را يد اختر مسعود رضويق سيتحق
  :است ن قراريا به گيب يرزا غازيم ي مهمژگيو

                                                      
 ،دو نسخهگرفتن از کمک  با ع کهياستاد شف يکي. اند هکردق ين تذکره تحقيا دربارهسه پژوهشگر   .١

در ، ران رفتيا به م  ۱۹۵۵نگار در سال  که مقاله ياز آن وقت پس. م چاپ کرد  ۱۹۲۶را در سال  آن
 در سه شماره) يشناس شرق همجلّ( نتلياور همن در مجلّ. افتين نسخه را يملک ا يملّ هکتابخان

از  آن آخر متقس براي. را چاپ کردمنسخه ن يا ،د آنياشعارِ زا با )م ۱۹۵۷تا اوت  ۱۹۵۶نوامبر (
ان تمامِ ياست و م ق ۱۰۳۶ همکتوب) يخطّ هنسخ( گره که شامليعل يدانشگاه اسالم هنسخ
 هخان ينخست قند پارس هدر مجلّآن را سپس . استفاده کردم، ن بوديتر يميشده قد کشف يها نسخه

 هستند که يمعان ينيپژوهشگر سوم احمد گلچ. کردم چاپران يا ياسالم يفرهنگ جمهور
شان يا ازمن . آن را انتشار داد ي ازپرارزش نسخه ي،ترک يها ملک و نسخه هاستفاده از کتابخان با

 نتل چاپ شده بود وياور هملک که در مجلّ هد کتابخانيکه از ذکرِ سه بخش زا گيرم مي دايرا
که  خانهيمنسخه پرارزش از ن يعالوه بر ا. صرف نظر کردند ،ده بودنديشان آن را ديا کهنيوجود ا با

 .دز صرف نظر شين ،کرده بودم ارائهو من آن را  است گر موجوديعل يدانشگاه اسالم هدر کتابخان
که  يدرحال ه است؛شدننقل  يبند احول عيک بند از ترجي ين معانيگلچ هوجود توجه تمام در نسخ با
  .ن بند در بخش منقولِ من موجود بوديا

 فغفور رک يو برا ۲۲۹ ص، چاپ الهور، خانهيم به رک يبزم، عالب، اسد، مرشد يعنيپنج  يبرا  .٢
  .هيحاش ۵۵۶ ص ي بهمحو يو برا ۳۳۳ص  به



  ميرزا غازي بيگ ترخان و ديوان او  ١٩٥

  

 يدربارِ و به دوست بود و شاعران و فاضالن گوناگون او خودش شاعر و علم .١
  .ندوابسته بود

  .گر مهارت حاصل کرده بوديو فنون د يدر شاعر يو ين کوتاهيدر سن .٢
در سن ، وان شده بوديصاحبِ د يده بود که سخنوريست سال نرسيسن ب به هنوز .٣

 ش از درگذشت اکبر شاهيو در حدود هشت سال پ وفات کرد يست و پنج سالگيب
 بيت هزار ١ش از دوازدهيمشتمل بر ب يا نامه يساق يدر مدح و) ق ١٠١٤: وفات(
  .نظم آورده بود به

صاحبِ  کوتاهي ٢ن عمريدر چن يچ سخنوريه يات فارسيخِ ادبيگمان بنده در تار به .٤
ده ينرس يشعر يهن پايچن به ،ب داده باشديوان ترتيد يو اگر کس استوان نشده يد

  .است
ت يصالح تحت تأثيرر يجهانگ. بود زيرتبه ن يعال ٣يژنرال يو ين سن کوتاهيدر چن .٥

و از  کرده بودن سردارِ مهم خود يخان را نخست يرزا غازيم قرار گرفته بود و يو
اين  به يسن ن سردارِ کميد چنيخ شايکه در تار ه بودز کرديش نيستا ياستعداد و

  .نشده استده يشکل د
از دانشگاه  و شتنو يرزا غازيم دربارهخود را  يقيتحق هنام انياختر مسعود پا

هر صورت چاپ  به يو هخواستم که مقال يمن م. را گرفتخود  يمدرک دکترالکنهو 
در  يکرد و عاقبت وجرت اهمپاکستان  به طور نشد و اختر مسعود نيا يول ؛شود

  .نشدچاپ  يو هدرگذشت و مقال يزود به يو. خدمت مشغول شد به شاوريدانشگاه پ

                                                      
ت که در يهشتاد و هشت ب. است ۱،۰۱۱ات يتعداد اب. از آخر ناقص است نامه يساقوان ير دد  .١

  .نيستوان يدر د است، نقل شده نيز نامه يدر ساق و است شده درج خانهيم
 خان يدر آن زمان غاز .است فوت کرده ق ۱۰۱۴او در سال  .اکبر است به موسوم نامه يساقن يا  .٢

. ست و پنج سال داشتيب ق ۱۰۲۱سال ن سبب که در يا به. داشته باشد کمتر از نوزده سال بايد
  )۳۶۷ ص، ۱ ج، اردو هترجم، توزک(

اقت ينکه تجربه و ليا يبرا. سپرد يو به آن کشور يحکومت قندهار و نگهدار: سدينو ير ميجهانگ  .٣
  )۲۳۰ ص، ۱ ج، اردو هترجم، توزک. (دارد يکار خوب



  ١٩٦  قند پارسي

  

رزا يوان ميناقصِ د هنسخ ياتّفاق طور به ا رامپوررض هدر کتابخان يسالِ جاردر 
 نزد) گ ترخانيب يغاز( وانيد شايد که فکر افتادم به بنده. را مشاهده کردمخان  ١يغاز
رامپور  هنسخ با ، آن رامذکورِ هنسخ يافتنپس از  و شايد بتوانم د اختر مسعود باشديس
 همهم دور انشاعرِ ي ازکي تا کنماده آمرا وان يد يمتن انتقاد از اين طريقو  کنمسه يمقا
  .ديايرون بيب يگمنام هاز پرد ياکبر

نامه لکنهو  به ،د اختر مسعوديبرادر کوچک س ،ر مسعوديد نيس براين قصد يهم به
د يس. برايم بفرستدد اختر مسعود را يرِ مطالعه شادروان سيوان زيعکسِ د ينوشتم که و

وجود  يوان مذکور در مقاله برادرِ وبي درباره ديمطلپاسخ داد که  ارتجاالًر مسعود ين
فقط  د اختر مسعوديس. استوان نداشته يد اي از هنسخ ي دربارهچ خبريو او ه نداشت
ت ين پاسخ اهميا  با .گ ترخان مقاله نوشته بوديب يغاز يو سهمِ علم يزندگان هدربار
 يمعرف ه،ن نسخيت ايو اهمنُدرت  دليل به .ار افزوده شديرضا رامپور بس هکتابخان هنسخ

ممکن است که . رسيد ضروري نظرم به يوان ويگ ترخان و ديب يرزا غازيم
که مورد نظر بنده  يا نسخه با اورد ويدست ب به وان رايد ي ازگريد هنسخ نظري صاحبِ
 اين گونهگ ترخان آماده کند و يب يوان غازيد درباره يانتقاد يمتنو  ، مقايسه کنداست

  .ديرون آيب يگمنام هاز پرد ياکبر هگمنام دور سخنور
 خانهيمجالبِ در  اي واقعه يتخلّص ودرباره . بود يگ وقاريب يرزا غازيتخلّص م

ه يهزار روپ به ،داشترا  ن تخلّصيکه هم يسخنوراز رزا در قندهار يمندرج است که م
دارد و رگ ب ٥٥ ،رضا رامپور موجود است هکه در کتابخان يوقار ناقص هنسخ. ديخر

  :زير استقرارِ  به ات آنيمحتو
  ؛اآلخر ناقص  ٧٠تا ص  ٢ص   نامه يساق ♦
  ؛االول ناقص  ١٠٧تا ص  ٧١ص   اتيغزل ♦
  ؛عدد ٢  ١٠٧تا ص  ١٠٦ص   مقطعات ♦
  .عدد ٣  ١٠٧ص   اتيرباع ♦

                                                      
  .۲/۲۸۶ يفارس يخطّ يها فهرست نسخه: رک  .١
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) اتياب(، ١٦مقطعات ) اتياب(، ٥٠٧ات غزل ياب. است ١،٠١١ نامه يساقات يتعداد اب
  .است ١،٥٤٠ يموعتعداد مجو  ٦ات يرباع

از حمد آغاز شده  يمثنو. و بحر متقارب است يدر قالبِ مثنو يوقار هنام يساق
  :خواهيد کردمالحظه را  ييات ابتدايابدر ادامه . است

ــ ــدا  هب ــام خ ــت  يين ــه روز نخس ــالم  ک ــدار دو ع ــه م   او شــد درســت ب
ــد  بيــــصــــورت دلفر هنگارنــــد ــرِ جامـــ يپ هطرازنـ ــز هکـ   بيـ
ــد ــر هفروزنـ ــاه  هچهـ ــرمـ ــد  و مهـ ــپهر   هفرازنـ ــاخ سـ ــت کـ   هفـ
  پــــروران روح جــــان هنوازنــــد  محفـــــل دلبـــــران هنديســـــرا

  هــا او گشــته عنــوان  بــه نيمــز  هـــا وانيـــب ديـــشـــده نـــام او ز
  عاشــــقان هنــــديبش ربايفــــر  دالن يس دل بــــيالش انــــيــــخ

  کــــار اهــــل نژنــــد هنديشــــاگ  حاجـــــت مســـــتمند هبرآرنـــــد
ــکون  ده داغــــداران شــــوق  يتســــلّ ــرور بــ  س ــر يپ ــوقق   اران ش

ــاب  ــرفراز از عت ــد س ــن ش ــاز در سرکشـــ   ازو حس ــکام يوزو نـ   ابيـ
ــوت  داران عشــق دل افــروز شــب زنــده ــذاران عشــق صــفابخش خل   گ

ــ   ات حســـنيـــاپوســـت آکوزو در ت  اســت مــرآت حســن يازو در تجلّ
  گشـت خسـت   يوزو غمزه در دلبر  شــد نخســت يازو فتنــه در ســاحر

ــ  ازيـــــازو در گدازنـــــد اهـــــل ن ــاز   هوزو نکتـ ــاب نـ ــازند اربـ   سـ
  نــــــان رازيگز خلــــــوت يآرا دل  نان نــــازيمسندنشــــ يآرا صــــف

ــن   ازو خـــواهش کـــاه در کهرباســـت ــع آه ــه در طب ــت وزو جذب   رباس
ــأث ــروش  يز ت ــراوت ف ــل ط ــز تحر  ر او گ ــروش ي ــدر خ ــل ان   ک او بلب

ــر ســـ  ــاک  نهيازو اخگـ ــا تابنـ   هـــا شـــرمناک دهيـــوزو مـــردم د  هـ
ــدگ  ــت تابنــ ــربلند اســ   ينــــدگيارجمنــــد اســــت پا وزو  يازو ســ

ــا را طرازنـــده اوســـت   بـــزم و ســـازنده اوســـت هنوازنـــد   کمنـــد بقـ
ت مالحظه يچند ب. اختراع شده است يگوناگون يها يه معنيقسم يکاربرد باا ب
  :شود

ــاق  ــده سـ ــش يبـ ــر آن آب آتـ   نيانـــت کنـــد همنشـــيحور بـــا کـــه  نيقـ
ــ ــه يالهـ ــتان ا بـ ــمسـ ــقيـ   کــه مســتم کــن از نشــاء جــام عشــق   ام عشـ
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  وان حســـنيـــد تابـــان ايخورشـــ بـــه  شـــمع شبســـتان حســـن بـــه يالهـــ
ــه ــ روح بــ ــه ن وياالمــ ــزاز او بــ ــه  اعــ ــ بــ ــه و يوحــ ــيگنج بــ   راز او هنــ
ــه  پنـــــاه غمبـــــران رســـــالتيپ بـــــه ــ بـ ــاحب يآفر يوحـ ــان صـ ــاه نـ   نگـ

ـ   يروحـ  به   که خود گفت و هم خود شـنود  يحرف به  جسـم در جلـوه بـود    يکـه ب
ــه ــور ب ــر  ين ــد از بوالبش ــالع ش ــه ط ــه  ک ــار ب ــجر   ين ــد از ش ــاوه ش ــه نوب   ک
ــه ــ ب ــده   يحقّ ــل ش ــاهر ز باط ــه ظ ـ   يشخص به  ک   جـرم بسـمل شـده    يکـه ب
ــه ــ ب ــاراج ا  يحرف ــه ت ــان کنــد يک   کـه صـد رخنـه در جـان کنـد      يرمز به  م
ــه  يهـــلّل اليـــبـــاغ خل يهـــا گـــل بـــه ــان روح ال  بـ ــاز و برهـ ــلّاعجـ   يهـ
  و جوالنگـــه کـــوه طـــور يموســـ بـــه  د و لحــــن زبــــورووآهنــــگ دا بــــه
ــه ــنش ي بــ ــوب و داغ دل روشــ ــه  عقــ ــتور بــ ــو يمســ ــپ يبــ   راهنشيــ
ــه ــ  بـ ــر نبـ ــه و يفخـ ــ  بـ ــزّ ولـ   يشــان جلــين شــد از ايــکــه مــرآت د  يعـ

ــتند هر  حـــــق امامـــــان اثناعشـــــر بـــــه ــه هس ــک ــهي ــوب ک ب ــر يخ   ثم
ــه ــاه زمـــ  بـ ــراجِ شـ ــنيمعـ ــه  ن و زمـ ــآ ب ــان وحــ ي ــخنو  يات و بره   س
ــه ــهييآ بــ ــر  نــ ــارِ مهــ   ن راز ســـــپهردارا نـــــهيگنج بـــــه  داران رخســ
ــه  ازيـــن يفـــروزان کـــو  آتـــش بـــه ــل بــ ــ محمــ ــازينشــ   نان راه حجــ
ــه  دان عشـــقيـــســـواران م چابـــک بـــه ــق  بـ ــلطان عشـ ــذاران سـ   خنجرگـ
  ز خنجرکشــانيــر مژگــان خــون  بــه  ه مســـت آهووشـــانيچشـــم ســـ بـــه
ــه ــور بـ ــز يمخمـ ــ هغمـ   پرســـت بـــت يهنـــدو ييجـــادو بـــه  مســـت مينـ
ــه ــ بــ ــن ينيريشــ ــخن يچاشــ   حســـن ظـــن ينـــمع ييجـــو دل بـــه  ســ

ــام   ــون نظ ــم چ ــم عل ــه نظ ــ يک ــ وقــــاري  يکن ــ يخــــود را گرامــ   يکنــ
ــي  ١ميســـرافراز) ده( ملـــک ســـخن بـــه ــاز  يکـ ــران سـ ــو محضـ   ٢مياز نکـ

ــرافراز ــربلندان ز ت يســ ــتوســ   ســــتوارجمنــــدان ز ت ينکونــــام  ســ
ــه  ٣مييشــــاگچــــو روز جــــزا نامــــه ب ــاق بــ ــا  يســ ــوثر ببخشــ   ٤مييکــ

                                                      
. يعني سرفرازي مرا  .١
. يعني سازي مرا  .٢
 ).يعني نامِ من بگشايي(يعني بگشاي مرا   .٣
  .يعني ببخشاي مرا  .٤
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اهلِ  همل امام دوازدين دليهم به و است هبود يشود که شاعر اثناعشر يمعلوم م
ار سخن يا چهار ياز صحابه  ،بود ياز اهلِ تسنّن م وي اگر. آورد يمثال م يع را برايتش
 يرزا غازياهلِ تسنّن بودن م ه بود،افتيتسنّن رواج  هچون در آن زمان جامع. گفت يم
  .شود يرفته نميپذ يآسان گ ترخان بهيب

شهرتي  مثنويدليل نگارش  به نظامي. د شهرت نظامي استشاعر خواهان شهرتي مانن
است که  يعيطب بنابراين. رسد ياو نم ياپ به زبان يچ شاعر فارسيه که کند يکسب م

بلکه موجد  ،نوشت را يمثنو تنهانه  ينظام. شود ينظام مانند يشاعرِ ما خواستارِ شهرت
را  خانهيم هتذکر خانهيملّف ل است که مؤين دليهم به .شود يمحسوب منيز  نامه يساق
  :سدينو يم خانهيممؤلّف . است کردهآغاز  ينظام هنام يساق از

ده نماند ينش پوشير اصحاب بيضا تأثير بياربابِ دانش و ضم يآراي معن أيبر ر«
از  يفخرالزّمان يعبدالنّب خانهيم يشگفته بان يسامان به )ينظام( خيکه حضرت ش

گر يد هت متفرقيچند ب  با وزه نمودهيت دريدر ب امهسکندرنآخر هر داستان کتاب 
ن اوراق يمن و تبرک در ايل تيب داده بر سبيترت، داشت نامه يساق به يکه مناسبت

 ن مختصر دريقت اياض برد از برکت سخن آن سرِدفتر اصحابِ حقيشان بر بيپر
  .١»ديجلوه گرا، نظر اربابِ هنر مطلوب

طور  نيا يعبدالنّب يها ست که خواستهين يديدچ شک و تريه موضوع نيا بارهدر
ل ذکر وجود يات ذيدر اب. دست آورد به اي العاده کتابش شهرت فوق شد ول يتکم

، از بهشت يرانده شدن و و يچيو سرپ )ع(تولّد حضرت آدم ،)ص(حضرت رسول اکرم
  :ان شده استيره بيوغ يپ و سپس مناجات ويسراند به يدن ويرس

ــاق  ــده سـ ــداز  يبـ ــر گـ ــد در د   آن آب اخگـ ــش زنـ ــه آتـ ــکـ ــازيـ   ار مجـ
ــه ــور دل ب ــروز ن ــر ي ااف ــش اث ــر    ســت آت ــت جگ ــت لخ ــت ازو لخ ــاب اس   کب
ــ  ن پرنـــدينـــده از چهـــره مشـــککبراف   بلنــــد يش نــــوريشــــده از تجلّــ

ــ  ــراغ معــ ــورش چــ ــدهيز نــ   ن شــدهکــاف و کــل پرتــو ءکــه بــر جــز  ن شــ
ــت ــد دمينخسـ ــور احمـ ــن از آن نـ   ديکشــ  عيوزان پــس رقــم بــر بــدا     ديـ

                                                      
  .۱۲ص ، چاپ الهور، خانهيم  .١
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  ب امکــــان آدم زدهيــــســــر از حب  عــــالم زده يچــــو او دم ز هســــت 
ــو آدم از ــره  آ چـ ــد بهـ ــور شـ ــه  ور ن نـ ــا بـ ــر يپـ ــورا گهـ ــاندند حـ   ش فشـ

ــه کيــــمال ــتند بــ ــاره برخاســ ــ  نظّــ ــتند  يپ ــو صــف آراس ــر س ــجده ه   س
ــه ــردوس بنشســت ب ــا ف ــر و ز ب ــف ــعزاز  بي ــه ل دادشيـ ــدم فر بـ ــگنـ   بيـ

ــار دام فر ــگرفتــــ ــدهيــــ ــ  ب آمــــ ــشــــک و رر ره ياســ ــدهيــ   ب آمــ
  د از بــــرشيــــدر يلبــــاس گرامــــ  د از ســـرشيـــکـــاله ســـعادت پر 

ــرمندگ  ديـــشـــتن را بديخو يانيـــچـــو عر ــرف مــ   يز ش ــر ط ــدو يه   دي
ــون مــ   ــه از ارغن ــس الل ــاند يز ب ــاند    فش ــش نش ــرت در آت ــان را ز حس   جه

ــک را ــه ملـ ــام  بـ ــناکـ ــردپـ   ه زرانـــدود کـــرد يـــفلـــک را ز گر  درود کـ
ــه ــو ب ــراند يک ــا پيس ــد فغــ  ب ــت روان    انص ــت اقامــ ــرد رخــ   روان کــ

ــراند  خــت از چشــم درديز بــس خــون دل ر ــان يسـ ــپ را کـ ــرديـ   اقوت کـ
ــ يو گـــــر مـــــدت ــب     آبـــــرو ياز پـــ ــود تسـ ــک بـ ــان ملـ ــو حيبسـ   گـ

شروع  ي، چنانچه اشعارِ آن از خطابِ ساقاستپادشاه نام اکبر  به نامه يساقن يا
  :است ن قراريا به رِ آنن شعيچند. ابدي يان ميشود و بدان پا يم

ــاق ــده سـ ــوج در يبـ ــآن مـ ــه رشــح  روح يايـ ــوح  يک ــان ن ــار طوف ــد ک   کن
  زن کـــه بحـــر جنـــون را کنـــد مـــوج  ز آن صرصـــر خانـــه کَـــن  يـــبرانگ
ــه ــوش ب ــرار   ج ــر ش ــر اخگ   ن ورطــه افــتم مگــر در کنــار   يکــز  آور آن بح

ــ ــود يره خلـــوت بـ ــنم يخـ ــر کـ   جـــام و ســـاغر کـــنم ههمـــه ســـجد  سـ
ــود ناپد   ــد بـ ــم دور و مقصـ ــرهـ ــته و ن  ديـ ــت پيدرم بسـ ــسـ ــدا کليـ   ديـ

ــدر ــ يـ ــولم اسـ ــگ غـ   ريمگـــر خضـــر وقـــتم شـــود دســـتگ  رين راه در چنـ
ــوا  ــد نــ ــ يمحمــ ــ يعلــ ــتيحق  ياوريــ ــر  قــ ــه اکبــ ــناس شــ   يشــ

ــد نظ    ريون جـــم جـــاه خاقـــان ســـريهمـــا ــونش نباش ــر دو کَ ــه در ه ــک   ري
ــوان  ــامِ قــ ــل ينظــ ــک و ملــ   ن و دوليــــدند احکــــامِ ديرســــان  ن ملــ

  ق حشـــميـــک پنـــاه و خاليـــمال  مک خــــديــــنــــژاد و مال يبهشــــت
ــه  دادگــــــر هن فرمانــــــديســــــالط ــر   بـ ــت ظفـ ــرم پشـ ــال او گـ   اقبـ

  فلـــک شـــعله در شـــمع خـــاور نهـــد  ســـر برنهـــد بـــه چـــو تـــاج مرصّـــع
ــو تــ   ــر پرت ــدياگ ــه غش افت ــنگ ب   شـــود لعـــل خونبـــار المـــاس رنـــگ  س

ــد ت ــر برکشـ ــاگـ ــيـ ــن از نيغ کـ   خ گــــردون کشــــد انتقــــاميز مــــر  اميـ
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ــه  رکـــابهمـــت کنـــد در  ياگـــر پـــا ــش آ بـ ــپابوسـ ــاب يـ ــه و آفتـ   د مـ
ــ ــرور ينشـ ــند سـ ــر مسـ ــو بـ   يشـــود حلقـــه در گـــوش او مشـــتر  يند چـ
ــاب  رد فــراز يــ خــدنگش چــو گ   يهمــا ــعوه  يعق ــد ص ــاز  ١کن ــگ ب   در چن

ــا ــون ازو رايهمـــ ــريـــ ــنما  يت اکبـــ ــيـــ ــکندرأان ازو شـــ   ين اســـ
ــل  ــان و ســ ــکندر نشــ   ران و تـــوران ســتاند خـــراج يــ کــز ا   مان رواجيســ

ــموم نه ــســ ــريــ ــد بش اگــ ــه  دم زنــ ــ ب ــشي ــه ک لحظــه آت ــد ب ــالم زن   ع
ــار     ــره ب ــود قط ــش ش ــر لطف ــر اب   ســــراب جهــــان را کنــــد مرغــــزار  اگ

  ير خرگهـــيـــزنـــد طعنـــه بـــر ن    يند چــو بــر تخــت شاهنشــه   ينشــ
ــ   روزجنـــگيشــاه جـــم جــاه ف   يزهــ  ـ غش ز مــرآت ديکـه ت   ن بــرده زنــگي
ــ ــو ا ياله ــت ــرو ني ــن خس ــت کي ــاج و تخــت يکــه ز  بخ ــدو ت ــده باشــد ب   بن
ــه ــوفت بـ ــام يـ ــال نـ ــنش يق اقبـ ــ   کـ ــدالت گرامــ ــر عــ ــنش يز فّــ   کــ

. ار پخته استيقت است که شاعرِ آن بسين حقيا دهنده نشان نامه يساقات ين ابيا
ش يب به ياست که سن و يق شاعريشعرِ مذکور تخل ،ام نوشته يچنانکه در صفحات قبل

ادگار يمذکور  همنظوم يفارس يها نامه ين رو تمام ساقياز ا. رسد يست سال نمياز ب
 يو شاعر يات زندگيتجرب يها ل ممکن است لغزشين دليا به .ن شاعر استيعمرتر کم

 نتوان او راو ) شمارد يبزرگ م يرا شاعر ير ويگرچه جهانگ( افت شوديدر آن 
 از تيب ۸۸ خانهيم هحال مؤلّف تذکر هر به .مقايسه کرد يشاعران بزرگ فارس با

، حافظ، خسرو ،ينظام پاي به را يواست و را نقل کرده گ ترخان يب يغاز هنام يساق
  .ره آورده استيوغ يملک قمي، ظهوري، عرفي، جام، خواجو
وان ين است که در ديثبوت آن ا دليلبود و  طوالنيار يخان بس يغاز هنام يساق

. ناقص است نيز ت نقل شده که از آخريب صد هزار وش از يب ،نامه يساق ،موجود از آن
 ي ازا بخشيکامل است  نامه يساقآيا  د کهيفهم نامه يساقت يب ۸۸ن يااز د يبا اينبنابر
و  وان از آخر ناقص استيشده در د نقل نامه يساقرا که يز ؛است يبزرگ نامه يساق

 و نبودهخانه يدر دسترسِ صاحبِ م خانهيمشده در  رود که اشعار نقل يگمان م بنابراين

                                                      
. هند مموال گويند بالفتح، مرغي است برابر گنجشک که سينه سرخ دارد؛ طاير معروف به: صعوه  .١

) ٥٣٨ اللّغات، ص غياث(
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بوده  يکاف ياجات وياحت يدست آورد که برا به ات ريب ۸۸ توانسته است فقط وي
ن يکامل ا نامه يساقعنوان  ت بهيب ۸۸ن يحساب نکردن ا يبرا اساسي ديگرل يدل. است

  :شود يد آغاز مياست که اشعارِ آن بدون تمه
ـ  يار فتـد عکـس از رو   غبا به   شود نوک هـر خـار رشـک بهـار      اري

  او چهره پنهـان کنـد   خور از شرم  وگر بـر فلـک چهـره تابـان کنـد     
است و  يم بزرگونظماز  يقسمت ابيات نيکه ا توان نتيجه گرفت ميل يدلاين از 

ن ياز ا يخطابِ ساق، مثالً استيکسان وان يدشده در  نقل نامه يساق با زياشعارِ فوق ن
  :قرار است

ــاق  ــده س ــدار يب ــدان   روح يوآن نوش ــم دل زاه ــر غ   در صــبوح، ب
  :ن قرارندياز ا يخطاب ساق ارهبدر نامه يساقات يو اب

  )٦٦ ص(  م فتـوح يزد ز بـاغش نسـ  يـ که خ  روح يافــزا هآن نشــئ يبــده ســاق
* 

  )٦٢ص (  کند کـار طوفـان نـوح    يکه رشح  روح يايــآن مــوج در يبــده ســاق
* 

  )٥٧ص (  جوش به آيدش از پرتو خون که مي  پـوش  آن اخگـر شـعله   يبده سـاق 
* 

ـ   آن پرتــو خانــه تــاب يبــده ســاق   )٥٥ص (  رقش زده خنـده بـر آفتـاب   که ب
* 

  )٥٢ص (  فشـان  که الماس بار است و آتش  فشــان گــل هآن شــعل يبــده ســاق
* 

ــاق ــده سـ ــعل يبـ ــدار هآن شـ   )٤٨ص (  که بر فرق دل کـرده آتـش نثـار     آبـ
* 

ــاق   )٤٤ص (  که آتش فروز است و اخگر شـرار   آن گـــوهر آبـــدار يبـــده سـ
* 

  )٣٧ص (  خضــر دارد نشــان هشــمکــه از چ  آن لعـل آتـش فشـان    يبده سـاق 
  :رسد يان ميپا به ليات ذياب با نامه يساقوان يد

ــ  ز بس غنچه بـر غنچـه پـرداختم    ــاختم يعروسـ   )٧٠ص (  ز روح و روان سـ
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ــه  چــو در خلــوت جــان درآوردمــش ــخــون دل و د ب ــروردمشي     ده پ
ــار  ــش ع ــ يرخ ــعار هاز گون ــرش  تي ــار و ب ــر کن ــت پ     در از معرف

ــ ــورتش در  يگه ــر ص ــنظ ــ  افتمي ــ يگه ــر يمعن ــش از جگ     افتمي
قسمت  يابتدا يول؛ ارنديبسها  غزلوان يدر د. بود نامه يساقدرباره  اين سخنان

دو غزل . نديدايناپ» س«تا » الف«) فيرد( از حروفها  غزلتمام  .ناقص است ها غزل
دو . است ۵۶ ها تعداد تمام غزل. داردوجود ک غزل مطلع يو فقط » ش«ف يکامل از رد

 ،اند وان منقوليشده که در د انتخاب يها ات غزلياب. وجود داردز ين يقطعه و سه رباع
  :شود يل مندرج ميدر ذ

»۱«  
  ن تحمل کردن و تن در بال انـداختن يز  باشـد مـدعا  چـه   يدانـم وقـار   يمن نم

»٢« 
  نشيميسار و يخت از يچو ذره فتنه برانگ  نشيز حسن جلوه چو طالع شد آفتاب جب

  نشيــز هزور جذبــه فــرود آورم ز خانــ بــه  سمندش يپا به نهم سر چون که بخت ستکجا
ـ ده است رهـزن د يکدام مغبچه گرد  دل شکسته کـه زنّـار بنـد گشـته نـدانم        نشي

ـ خـوان وز  ام باز مدح ن غزل شدهيدر   نشيل بندگان کميما خ يکه هست مشتر  يري
  نشيمت ير گشته رايکه همچو مهر جهانگ  سـوز  غ جهانيت به کند يسزد که ملک ستان

  يجلوه حسن سبک پ به سوار من آرد چو شه
ــار   نشيراه نشــ يگــدا يشــود هــزار وق

»۳«  
  ام سـخنش  دهيگمان تا شـن  به ام فتاده  دهـنش  ين نقـش هسـت  يقيمرا نبود 

ـ جلـوه درآ  بـه  اگر  لـرزد  يسرِ او همچو شعله مـ  م برينس   اسـمنش يد نهـال  ي
  چــه ذقــنش هوســف دل بنــديهــزار   يار دلــيــاو ع گرفتــه اســت زنخــدان

  شکر شکنش يکه داغ داغ از آن طوط  او هث بسـت يدلم از حـد  به نمک مزن
  زنـش  غمـزه  نگاه از ام غمزده که چرا  زشيـ چشـم تغافـل انگ   يمگر ز مست

  زار يوقـــار هبگـــرد او نرســـد نالـــ
  رهنشيـ مثل تـار و پـود پ   به شود اگر
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»٤« 
  نميـ شـتن ب يا همزبان خونه بخت است آنکه او ر

  نميـ صحبتانش در سخن ب هم با نه آن طاقت که
  بحـــر فنــا گـــردان  هم را غرقــ يهســـت يالهــ 

  نميـ آن بـدن ب  يسـو  بـه  گـر  يحجاب يچشم ب به
ــه ــا ب ــور ب يج ــاين ــدرآ يين ــممي ــار در چش   د خ

  نميـ سـمن ب  يگـل و رو  يعارضش سـو  ياگر ب
  خلـد نشـتر   يمـ  يخـار در چشـم وقـار    يجـا  به

  نميــنســترن ب يرو بــه نشيبــرگ نســر يبــ اگــر
»۵«  

ـ کـش آن   مـردم  ههالک غمـز    د خنجر آن چشم ترک ناوک انـدازم يشه  نـازم  ةماي
  ست تا من در تگ و تازم وادي طلب عمري به  يديص يدم همچون او مردم شکار آهويند
  دن آن چشم غمـازم يت منفعل از ديغا به  رازش ام گفته مردم به يسرمست کز شب آن از

  آرم يحرف لعل او چو در در نظم م يوقار
  ست اعجـازم  مسيحاي زمان خويشم و اين

»۶«  
  مينه سـوخت يرينه حسرت ديوز جوش س  مينه سـوخت يتـو در سـ   يدر آرزو يداغ
  مينـه سـوخت  يکه بـود در تـه گنج   يلعل  ماب گشته لخت جگـر از تـف درون  يس
  )بيت ٦(  

»۷«  
  تـا قـدم در آتـش حرمـان گـداختم     سر   هجــران گــداختم هچــون زر درون بوتــ

ــ ــه يبرق   ابـان گـداختم  يچندان کـه تـن ز تـف ب     د از رخــشيخــرمنم بدرخشــ ب
ــداختم   نه سـوختم ياد لعـل تـو در سـ   ي به اخگر ــان گ ــر ج ــاره در جگ ــاس پ   الم

  از دل دوزخ مزن که مـن  يوقاراي  دم
ــداختم  ــان گـ   در آتـــش محبـــت جانـ

  )بيت ٩(
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»۸«  
ــود   ميعـالم  ارگـ ما همچو نقطـه در خـم پر   ــته از خ ــالم يوارس ــار ع   ميم و گرفت

ـ ن که درياعجاز عشق ب ــه گــردن  ن راه پرخطـر ي ــز ب ــالمي ــار ع ــار و گرفت   مير ب
ـ ا فارغ نشسته   ز ننـگ و نـام   يم وقـار ي

ــه و ب  ــوده از زمانـ ــآسـ ــالميـ   ميزار عـ
  )بيت ٧(

»۹«  
ــفتگ  ميسـو گذاشـت  يو دل در آن خم گ ميرفت ــت   يآش ــو گذاش ــکن م ــر ش   ميبه

  ميداغ فـــراق بـــر دل بـــدخو گذاشـــت  جـو  بهانـه  ييجـدا  بـه  ه بود دلک از بس
  ميادگــار در آن کــو گذاشــت  ياز بهــر   آن شعله که خرمن مهـرش سـپند بـود   

  نکـرد گـوش   يث شوق وقـار يآخر حد
  ميره گـذرش رو گذاشـت   بـه  چندانکه ما

  )بيت ٧(
»۱۰«  
  تـو گـردم   د خنجر مردم کـش نگـاه  يشه  کجاست بخت که از خيل دادخواه تو گردم

  ت افتم غبـار راه تـو گـردم   يچو گرد در پ  يد مرا که چون بخرامـ ين مراد برآيا يک
  يسپاه شوق چو آرد هجوم بـر تـو وقـار   

  گــرد ســر ســپاه تــو گــردم بــه هــزار بــار
  )بيت ٩(

»۱۱«  
  دارم يا دل پرحسرت و جان ستم فرسوده  دارم يا خـاطر آسـوده   يمگر در عشـقباز 

  دارم يا مـوده يکه آه آسمان گرد جهـان پ   اي بنشين اي در گوشه هحريف دود و آه ما ن
  يام دامـان محرومـ   آلـوده  نه خوناب جگر

  دارم يا دامن آلـوده  يمگر من چون وقار
  )بيت ٥(

 
 



  ٢٠٦  قند پارسي

  

»۱۲«  
  کـردم  يم خوار يک مردمان چشم به را خود نيچن  کردم يکار م در يا شهيراز عشق اگر اند به
  کـردم  ياو اظهار م به شد چون يزبانم الل م  دم آن يکاشک يا شد دهيرنج دلِ درد گفتم چو

  بهر آن محروم مانـدم از وصـال او   يوقار
  کردم يار ميبس يا نشستم شکوه يکه هرجا م

  )بيت ٦(
»١٣«  

  گرچه رفتم همچو باد اما چو آتش آمدم  دل و جان بالکـش آمـدم   با تيباز سو
  ام در راه تمنّـا سـوده   يپـا  يچون وقار

ـ د يوز برا   مهـوش آمـدم   يدن آن روي
  )بيت ٧(

»١٤«  
  نمگــمحشــر ف بــه ز دگــر از داريرســتخ  نمگـ ده فردا چو بر آن شوخ ستمگر فيد

  ره قاتــل خــود بــه يآنچنـانم چــو وقــار 
  نمکرهش سر ف به که اگر جان طلبد من

  )ب ٢٠بيت، برگ  ٥(
»١٥«  

  نميب يبسته م ياک سمندفتر به يديدگر ص  نميب يخسته م يچنگ شاهباز به يدگر مرغ
  نميـ ب يد آرزو وارسـته مـ  يـ که مـرغ دل ز ق   يتاب يد از من ز بيغزال من رم يمگر وحش

ـ مـردم فر  يهمانا آهـو    نميـ ب يخسـته مـ   يشکار کامران يکه از دام  د از مـن يـ ب او رمي
  نميب ينگ خود تار طرب بگسسته مچدگر از   دميــوزد بــر شـاخ ام  يدگـر بـاد مخــالف مـ   

  اثـر دارد  يپنـد ناصـحان در و   نفسومگر ا
  نميـ ب يدرهم و دل خسته م يکه او را از وقار

  )ب ٢٠بيت، برگ  ٧(
»١٦«  

ـ هـا از التفـات    خاطر نقـش  به  هـا  يلـوح  بم داد و من از سادهيفر يز پرکار   بنـدم  يار مـ ي
ـ او د يک ره چو نتوان رويآرزو  مکا به   مبند يدار ميده از ديکنم دل د يغم خوش م به  دني



  ميرزا غازي بيگ ترخان و ديوان او  ٢٠٧

  

  بندم ين گلزار ميش از طرف ايکه فردا رخت ع  بلبل  با گفت يمت دان حضور گل که شب ميغن
  آن چنان بنـدم  يبند زلف جانان چو وقار به

ـ که گر زنّـار گو    بنـدم  يد بـر سـر بـازار مـ    ي
  )ب ١بيت، برگ  ١٠(
»١٧«  

ــوازم     ر خرابـات يـ ت پيـ ست کـه از ترب  يعمر ــاقوس ن ــه ن ــا بچ ــد ترس   در معب
  من خود چه کسم گر پي اين طايفه تازم  سـواران همـه ماندنـد    او شـاه  ةصدر عر
ــاز حق  جـامم  بـه  از عکس تـو افتـاده   يتا پرتو ــازم   يآغ ــام مج ــده انج ــت ش   ق

ــه ره  ــد هم ــه بردن ــراپرد ب ــود هس   راه حجـازم  هجز من که همـان گمشـد    مقص
ـ هر غنچه نما  گلشـن  بـه  رم که جدا از تـو يآن مرغ اس   ازمبـ ب لنظـر چنگـ   بـه  دي

  )بيت ١١(  
»١٨«  

  ميکشــ يمــ يــيآرزو يد بــاريــدر ره ام  کشيم و هويي مي گرديم کوي دوست مي گرد
  ميکشـ  يمـ  ييم و بويگرد ين گلزار ميگرد ا  بزم وصـل مـا را گـو مبـاش     به گو نباشد ره

ــوا ــا يدر ه ــو يس ــد دلج ــرو ق ــ يه س   اري
  ميکش يم ييده هر سو طرح جوياض ديبر ب

  )بيت ٩(
»١٩«  

ــا  ميديون بـر در دروازه کشـ  ما رخت جنـ  ــدازه کشــ يپ   ميديخــرد از وســعت ان
  ميديهر آه که از خون جگـر تـازه کشـ     ن شـد گـ ه فيبر خـرمن انـدوه بـال سـا    

  )بيت ٨(  
»٢٠«  

  کـردم  يش مـ يتر ر خود را فزون هدل صدپار  کردم يش ميخو ياگر امشب سخن از مدعا
  شـدم امشـب   يالش آشنا گر مـ يخ با يوقار

  کردم يش مياز خو يگانگيان بمردم يچه جا
  )بيت ٦(

 



  ٢٠٨  قند پارسي

  

»٢١«  
  بندم يدار ميده از ديکنم دل د يغم خوش م به  بندم يسالمت بار م ين که از کويمالمت ب

  بنـدم  يفکر بت زبـان از ذکـر اسـتغفار مـ     به  بازم يحسرت عشق م يادش در پس زانوي به
  بنــدم يزنّــار مــ هرشــتتــار  بــه رگ جــان را  سـازم  يآن بت طنّـاز مـ   ين را فدايدل و د

»٢٢«  
  مـاييم بر از تاب و تف مهر و محبت  يب  مييمحنـت مـا   يشاخ خشک شجر واد

ــازه ــوبر ت ــو  ن ــردوس ت ــبن ف ــيه  ييرس گل ــوخت هم ــرت  هس ــاييمدوزخ حس   م
  مـاييم پرتـو منّـت    ةسـر سـوخت   بـه  سر  خنـدد  يمـا مـ   بـه  برق الماس نگـاه تـو  

  )بيت ١٥(  
»۲۳«  

  دارم يا فـــارغ دل افســـرده  يعاشـــق زز ســـو
ــه ــار بـ ــرده  يکيتـ ــراغ مـ ــار و چـ   دارم يا گرفتـ

  آن دارد ينم فارغ از سوز محبت جـا يگر نش يوقار
  دارم يا کـــه در خاکســـتر تـــن اخگـــر افســـرده
  )بيت ٧(

»٢٤«  
ـ     خـواهم  يش مـ يخـو  يآرزو ينه مقصـود دل و ن

ــ  ــرک کــافر ک ــراد خــاطر آن ت ــيم   خــواهم يش م
  ياز وک جان که دارم چون نگردم شرمسار ين يبد

  خـواهم  يش ميک جهان جان بيکه از بهر نثارش 
ــم جــا  ــيرســ ييدگــر کــار دل ــاب يد از دســت ب   يت

  خـواهم  يش مـ ياز صـبر دورانـد   يا که هر دم چاره
ــار ــاک دل ان يوق ــاک بــ  پچ ــتم از خ   يدرد ياش

ـ   يا جان از کاو کاو غمزه به   خـواهم  يش مـ يصـد ن
  )بيت ٧(

 
 



  ميرزا غازي بيگ ترخان و ديوان او  ٢٠٩

  

»٢٥«  
  سـتم يگر ياز بخت شور و طالع دون مـ   ادو بخــتم مــدد نــد ياريــطــالع نکــرد 

  برگشــته روزگــار يتــا روز چــون وقــار
  ســتميگر يچــرخ نگــون مــ ياز کجــرو

  )بيت ٨(
»۲۶« 

ـ ها بر حالِ خود دارم چو مـاتم د  هيگر   کشـم  يون مـ يزار از جگر بـر طـرزِ شـ    هنال  دگاني
ــر   ــروزانم دگـ ــر فـ ــراغ آرزو را بـ ــا چـ   مکش يش روغن ميهر دم از بادام چشم خو  تـ
  ست حاجت دم زدنين يگرچه مظلومم وقار

  کشم ينها ز دشمن ميداند که من ا يدوست م
  )بيت ١٠(

»۲۷«  
  اهميـ باغ مهر تو گل کرده است شاخ گ به  مين وفــايداســت از جبــينشــان داغ تــو پ

  بـاد آرزو شـده کـامم    اد شوق تـو بـر  ي به  ز تاب مهر تو کمتر ز ذره گشـته وجـودم  
  چتر ماه سوده کالهـم  ربکه در رکاب تو   چـرخ درآرم  بـه  ر راعجب نباشد اگـر مهـ  

  )بيت ٨(  
»٢٨«  

  ميمحمــل کــرد  هنندينشــ يتمنّــا بــه  ميمراحـل کـرد   يکه در ط يقدر سع نيا
  لب افسون خوديم به بس که ما همچو وقاري

  ميمردم همه باطل کـرد  به سحر از غمزه
»۲۹«  

ــت يزنــــگ از دل آرزو  ميشســت ياز کــدوي مــي ال تــا   ميشســ
ــجاد ــاز   هسـ ــد نمـ ــا نشـ ــه   يمـ ــد ب ــو هرچن ــت يآب ج   ميشس

  يره تـــو وقـــار بـــه هـــا شـــب
  ميشسـت  يخـاک کـو   رخساره به

»۳۰«  
ــبز   يکه دلم زنـگ گرفتسـت وقـار    از بس ــه س ــت هم ــار فشانس ــاغم هز نگ   ب

 



  ٢١٠  قند پارسي

  

»٣١« 
ــار  ــود را وقــ ــزار وجــ ــاو  يگلــ ــتان ذاتــــ  هنوبــ   ميبوســ

»٣٢«  
  ده بـود و نبـودم  بـاد شـ   وز مهر تـو بـر    سـت وجـودم   يتـو گنجـ   ياز نقد تمنّـا 

  همــه آفــاق گــرفتم يتــا همچــو وقــار
  گــر جــان حســودم غ زبــان رخنــهيــاز ت

»۳۳«  
  شـود چشـم  گ يشد هزار فتنه اگر مـ  يم  غنـود چشـم  ي تو ز مـ  هامشب که غمز

  د شــديســف يآخــر ســواد چشــم وقــار
  که سـود چشـم   در راه انتظارِ تو از بس

»۳۴«  
  دارم ير روشنيو طه يصاف طبع يوقار  رموز ماسوا خـوانم  يز نقش تخته هست

»٣٥«  
  فتـــاب رســـانآ بـــه دليـــب هذر يثنـــا  آن جنـاب رسـان   بـه  ياميـ صبا ز بنـده پ 

  گـردد  يآن شـه خوبـان سـوار مـ     يوقار
  آن رکاب رسان به ا چو صرصر و خود رايب

»۳۶«  
  مـن  ييچاره دل از دست جگر خايشده ب  دمييـ که از راه نظـر لخـت جگـر خا    بس

  قاري امشبکه سوداي جنون پخت و بس
  مـن  ييچاک در خرقه زد آخـر دل سـودا  

»۳۷«  
ـ سـبزه برآ  يجـا  به نشتر  چــاک چــاک مــن هد از مــژيــالمــاس رو   د ز خـاک مـن  ي

  حشـر  شوم به يل کشتگان چو وقاريسرخ
  دل گذرانـد هـالک مـن    بـه  آن غمزه گر

»۳۸«  
ـ   يوز اخگر  ست دود جنون در دمـاغِ مـن   يا از طره   هـا گـرد داغِ مـن    هسـت آبل

 



  ميرزا غازي بيگ ترخان و ديوان او  ٢١١

  

»٣٩«  
ــير نيــگ آرام  آنکه گشته مرهم جان فگـارِ مـن   هب   قــرارِ مــن يســت دل ب

»٤٠«  
ــا مــرا ــود امــروز تــرک کــج کــاله مــن  ب   مهــر ب

ــه ــود د   ب ــان ب ــام دادخواه ــر يک ــاه بگ ــنادش   م
  يمـــردم ز محرومـــ مـــي او در بـــزمِ يز اســـتغنا

  شــد عــذرخواه مــن ينگـاه کــرمش آن دم گــر نمــ 
ـ      از همـه عـالم   يش آمـد وقـار  يگناهم گـر چـه ب

  ش است از گنـاه مـن  يسازم که ب يک مين يعفو به
»۴۱«  

  ست اين رخساره عيان کرده که برگ سمن  نيد دهن است ايگل غنچه برآورده و گو
»٤٢«  

  نيمهرش ک، و لطفش قهر وصلش جنگ، ش جوريوفا
ــان ا  ــوم قرب ــش ــردان ا ي ــم و بالگ ــن رس ــين آي   ني

ــواه مهرانگ   ــنش دل خ ــان رفت ــخرام ــا يزي ــر ج   ش ب
  نيرياش شــ خنــده ش پرشــور شــکر تبســم کــردن 
»٤٣«  

ــو نخــل خرامــان آرزو  يا ــو چــاک گر هدر غنچــ  قامــت ت ــان آرزويت   ب
»٤٤«  

ــد ــه ســت ده گســتاخ نگــاهي ــار ب   او هخونخـوار  هغمـز  ست از غضب غافل  او هنظّ
»۴۵«  

ـ       مــان در اضــطراب فــرويز کفــر او رود ا  تـاب فـرو   ميچو از عتـاب کنـد زلـف ن
  شــوم هرگــز ينمــ ير وقــاريز بــاده ســ

  مثـل در خـم شـراب فــرو    بـه  نـدم از کن
»۴۶«  

ــتند روز  ن کتابـه ين کاخ زر کـارِ مشـک  يدر ا ــه  ينوشـ ــر قرابـ ــا بـ   مـ
* 



  ٢١٢  قند پارسي

  

  دست دل بـدگمان مـده   ه بهسررشت  ال کسان مدهيدست خ به انيم يمو
  )حاشيه(  

»۴۷«  
  ده ييرم گو من از حسرت تو کام دلربايبم  ده ي پنـد جـدايي  نگه را در فنـون دلبـر  

ـ که در يام خواه هاگر زور کمند جذب   ده ييزورآزمـا  هسررشـت  يدست سرکش به  يابي
»۴۸«  

  يا ز کــردهيــقصــد کشــتن مــن ت بــه اول  يا ز کـرده يغ ستم که چون مژه خونريت
ــ ــار ينه آرزويدر سـ ــزوده يوقـ   يا فـ
ـ خنده پسته شکر ر به هرگه   يا ز کـرده ي

»۴۹«  
ـ گرفتم آن قـدر آرام در ا  که در ا  يام محرومـ ييام محرومـ ام حرمانم برآمد کي  

»۵۰«  
  يکنـ  يآرزو را رفته رفته گـرم سـودا مـ     يکن يافزا م م نگاه حسرتيدم سو به دم

»۵۱«  
  يمان کسين رهزن ايلعل نمک به يو  يمان کسيدوتا رهزن ا يهندو به يا

»۵۲«  
  يکرد يشد دوش اگر در مجلس آزارم نم يم ١چه

ــه ــتقر ب ــدي ــدعيب ح ــ  يث م ــوارم نم ــرد يخ   ک
»۵۳«  

  يو صد آلـودگ  ماييمنها ز من نبود عجب يا  مژگان ز خون پالودگيمي آلوده شد  به دامان
»۵۴«  

ــاه   يده نگــاهيــغــارتگر صــبرم شــده دزد ــر رخ م ــش زده مه ــرمنم آت   يدر خ
ــوم عجبــ   عقل برون تاز که در کشـور صـبرم   يا ــاه  يآورده هج ــکر ش   يلش

ـ که در ياظهار مکن همچو وقار   ن روي
ــود ــه نب ــاه هويجــز از شــ ب   ياظهــار گن

                                                      
.شود يآغاز م، شد يات از چه ميت است تمام ابين غزل که شامل هشت بيدر ا  .١



  ميرزا غازي بيگ ترخان و ديوان او  ٢١٣

  

»۵۵«  
ــدل آزرده از ق  که پيمان تو ديگرگـون شـود روزي   ١گفتم نمي ــم بي ــد غ ــود روزي   يرون ش

* 
  يـد ز هـر سـر کـويي    هزار شعله برآ  ييسحرگه از دل آورده برکشم هـو 

»۵۶«  
ـ جلـوه برآ  به دعا ـ د يگـوش اجابـت کشـ    به اثر  يـي طـاق ابرو  بـه  دي   يياهوي

  ان محزونـان يـ م يعلم شدست وقار
  سر کويي سر کرده در به ز بس که خاک

  مقطّعات
ــا ــرف، ايـ ــايـ ــدارا، ع جنابـ ــپهر مقـ ـ ا هخالص يزه  سـ   ام و صـدر و بـدر انـام   ي

  نظـام  بـه  مقصود من ز تـو  هنگشت رشت  تــو هتوجــ ينــداد کــارِ مــرا رونقــ   
  ام که ز تو هست کامِ من ناکام چه کرده  مـن  بـا  ست خود بگويتغافل تو سبب چ

  آن همه انعـام ، ا شد آن همه الطافکج  ن پـدرود يکه مرا کرده چنـ  يا دهيچه د
ـ ز در ايـ چ چيجهـان هـ   بـه  نباشدش  رربط خـدمت تـو  يـ غ يروا بود که کسـ  امي  

  جز تواضع عام به خاص و يا ر وعدهيغ به  يابـــد از کـــرمِ تـــو تمتـــع و گـــاهين
  طعام يجا به سالم و تواضع خورد يکس  کردن را به يا تو خود بگو که توان وعده
  کـن  ينگـاه  يگهـ  يقـار حـال زار و  به

ـ اگرچه هسـت غر  ـ ر در ايـ ب آن فقي   امي
*  

  يکه چرخ از تو کند کسب مملکـت دار   الملـک  نين ملک امـارت ملـک امـ   يام
ـ تو آن وز ـ کـه در ا  يرتير نِکـو سـ  ي ــ   امي ــت ت ــلّم اس ــو مس ــار هويرا ش   ينکوک

  يمن تـو پوشـد لبـاس گلنـار    يخزان ز   يروحـ  کنـد سـبک   يصبا ز لطف شما م
ــمان  حکـم تـو سـر فـرو نـارد      بـه  انـه اگر زم ــه ز آس ــان ب ــردار يبس ــاله س   يک

  يکه خاکسـار خـود از خـاک راه بـردار      دارم يد مــــيــــام! بزرگــــوار جنابــــا
ــاله بشــکن  يريـ د جام برگيرا رسد که چو خورشو ت ــه و کمــر يک   يدســت آر ب

                                                      
  .شود يشروع م» گفتم ينم«ت نخست از يشش ب  .١



  ٢١٤  قند پارسي

  

  يجــار يشــد يمــردم نمــ يبــرات روز  يض امارتـت بـود  يصفحه نـه فـ   اگر به
  يگشـت در جسـد جـار    يروح نم يهوا  حسـن خلـق لطـف بـود     هچـ يگرنه زاو

  اتيرباع
ــنا  ــو دام آش ــف ت ــا زل ــرد ييب ــار م  ميک ــزُنّـ ــايـ ــرد ييان پارسـ   ميکـ

  ميکــرد ييايســيصــد دلشــده را کل  ميلسـان افشـاند  يآنجا کـه طـراز ط  
* 

ــا ييدر آ ــه خودنم ــه ک ــرد يين ــا   ميک ــرز دلربـ ــاره طـ ــرد يينظّـ   ميکـ
  ميکــرد ييهرگــه کــه تصــور جــدا  ميشـد  رياسـ  جـاودان  وصـل  نعمت از

*  
  ميکرد ييش فدايصد جان چو دل خو  ميکـرد  ييث دلربـا يزان لب چـو حـد  
ــو   ديــم و اميصــد بــ بــه در بــزم کرشــمه ــا ت ــه ب ــيفر ب ــنا يب ــرد ييآش   ميک
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