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متنعدکهد رداینجادبفایداطالعدگستف هدتفداهالعدتحقیقد ردبابد

خواجهدیبدالقا ردمفاغهدای،دیسمدیدهنفدمولیقعدیدتاریخدآن،د

یدتاریخد»جمهوریدا با«د ردنیمۀد یمدقفندهشتمدیدابتدایدقفند

ا امهد رد آنچهد رد نیست.د تازهداید معدشو دکشفد ارائهد نهمد

بفاید انشمنداند نهد نیزد معدشو د یفضهد اقدامد ایند توضیحد

ارائۀدبفخعدمعسوماتد ازد نهد تازهدایدالتدید یاالشاندحففد

ماتعدرفاتفدمعدری ؛دتنهادازدآندرییدبیاندمعدشو دکه،دبهدبایرد
ّ
مقد

نگارنده،دالزمدالتدکهدرارلعدزباناندازدآندآگاهدباشند.دبنابفایند

ازدخوانندۀدلختگیفدجزدایندالتدیایعدندار دکهدایندنوشتهدراد

بهدچشمدخدمتعدلا هدبنگف .

 عیفنز  ظایاا ازموظگم امر

تادجایعدکهدبفدنگارندهدمعسومدشدهدزندگینامۀدمنظومدخواجهد

یبدالقا ردمفاغعدتنهاد ردنسخهدایدازدکتابدشرح ادوار اید

نوشتهدشدهدکهد ردطوپقاپولفاید)بهدشمارۀدالفد-د۳۴۷۰(دنگاهدارید

معدشو .دتقعدبینشدکهدشرح ادوار رادتصحیحدیدمنتشفدکف هدازد

یجو دایند لتنوشتهدبادخبفدبو ه،داّماد ردتصحیحدخو دازدآندبهفهد

نگفرتهدالت.1دنگارندهدنیزدخو دازدیجو دایندمتندآگاهدنمعدشدد

اگفدهموطندراضلدآذربایجانع،دآقایدمحمدیسعدحسینع،دییدراد

ازدآندآگاهدنساختهدبو .دبازدتادجایعدکهدنگارندهدتوانستهدالتد

 ریابددایندمتند یدباردبهدصورتدیکسع،دهمفاهدبادتفجمۀدریلعد

یدتفکعدیثمانع،دمنتشفدشدهدالت.دنخستد ردمقالۀد»زندگعدنامهد

یداشعاردیبدالقا ردمفاغع«دنوشتۀدلطیفدکفیمفدیدثفیادآقایوا،د

 رد1۹۷۵مدبهدریلع:د

KERIMOV, L.- AGAYEVA, S. (1975). “Avtobiografiya v stikhakh 
Abdulqadira Maragi (Автобиография в стихах Абдулгадира 
Мараги)”. Известия АН Азерб. ССР. Сер. лит. яз. и иск., 
№4: 119-127.

یدبفایدبارد یمد ردکتابد»یبدالقا ردمفاغهدای«دتألیفدمفا د

بف اکچعدبهدتفکعد رد1۹۸۶د ردصفحهدهاید1۵۹د-د1۶1.

BARDAKÇI, Murat (1986). Maragali Abdülkadir. Aralik: Pan 
Yayincilik.

دجامععدالتد ربارۀدزندگعدیدآثارد
ً
کتابداخیفدپژیهشدنسبتا

یبدالقا ردمفاغع.

چنانکهد یدهدمعدشو دمادایندکشفدرادمدیوندخویشاینداند

تبارشنالعد ایشاند رد باد کهد هستیمد خویشد تفکد ید آذرید

مولیقیایعدیدتمدنعدخویشدریشهدهایدمشتفکدبسیارد اریم.د

همیندنکتهدبایددمادرادبهدلزیمد رکعدرفاقومعدازدکیستعدخویشد

یدهمکاریدبادخویشاینداندتاریخیماندمتوجهدکند.دیبدالقا رد

خو دشخصیّتعدرفاقومعدالت؛د ردتفانهدهایشدهمدشعفهایعدبهد

زباندرارلعد ار ،دهمدتفکع،دهمدیفبع،دیدهمدبهدزباندهاید یگفد

ازدجمسهدمازندرانع،درازی،دهمدانع،دقزیینع،دیدتبفیزی.2د

خواجهد یاد مفاغهدای،د یبدالقا رد کسمهد ربابد چندد اینکد

یبدالقا ربندغیبعدحارظدمفاغع،دیدپارهدایدتوضیحاتدپیفاموند

ما،د رد رفهنگعد رفهیختگاندحوزۀد میاند متندزندگعدنامه.د رد

معدکف ،د زندگعد یبدالقا رد الدیند ید ةد
ّ
المس کمالد کهد یصفید

خصستعدحاکمدبو دکهدنز یکدیکدلدهدپسدازدآند رداریپاد

رنسانسدرادبهدآندمعدشناختند:دیجو دبفخعدارفا دجامعداالطفافد

 ردمیاندآ میاندکهدبهدآند»انساندرنسانسع«دگفتهدمعدشو .دیکعد

ازدایندمف اِند»بهدچندیندهنفدآرالته«دخواجهدیبدالقا ردبو .دیید

بهدمعنایعدکهدهمدیصفش،دآندحارظد یگف،دشایفدالت،دشایفد

نبو ؛داّمادبعدتف یددشعفشناسدبو دیدخو دبهدچنددزباندنیزدشعفهایعد

لفی هدالت.دیبدالقا ردنابغهدایدبو دچنداندبعدنظیفد ردمولیقعد

کهدحارظد ردشعف،دگفچهدبهدنظفدمعدرلددمزاجدیدخسقدیدخوید

ایشاندبادیکدیگفدتفایتد اشت.دیبدالقا ردمف یدبو دازدنظفد

 ملنزفیموسن

التا دممتازدتاریخدیدیسومدلیالع،د انشگاهدنتف ام،دکالیففنیا
aferdowsi@ndnu.edu

  ظانز ا از ادبعزموظگم امرز یگدنز
 بهزقلمزخبمش
 اتن

ّ
 عّیفنزیکزسنظ،زهمیگهزبازیاممگشتنز  ظ

ادوار.دبهداهتمامدتقعدبینش.د شرح  یبدالقا ربندغیبعدحارظدمفاغعد)1370(.د 1.د
تهفان،دمفکزدنشفد انشگاهع:دص۳۷.

عدجامعداالالحاندیبدالقا ردمفاغع«.د
ّ
صا قع،دیسعداشففد)1371(.د»اشعاردمحس 2.د

زبانشناسی،دلالدنهم،دشمارۀداّیل:دص۶۴-۵۴.
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زیبایعدچهفهدیداندامدیدیقاردیدریایتدآ اب،دزبانز دریزگارش،د

خاص.د ردد مجالسد بفاید بو د آرمانعد یارید بنابفایند ید

ازد کهد منشع،د شمسدالدیند موالناد انشاید بهد لفارشدنامهداید

جانبدامیفدتیموردبهداهلدلمفقنددنوشتهدشدهدالت،دیالیهدبفد

لتایِشد»خصاِلدحمیدهدیدکماالِتدلدیدهٔ«دیبدالقا ردبهدینواند

»التا البشف«دید»نا رهٔدجهان،دآنکهد ردا یاردمثلدایدنیآمدد رد

یجو «،دایندرادراجعدبهدایدمعدخوانیم:د

بادیجو دهیأِتدمطبوعدیدطبیعِتدموزیندیدکماِلدرصاحتدید

دمالزمتدیدآ اِبدمجسسدبهدیجهعد
ِ
بالغت،دریایِتدرلوم

د
ٔ
کعدصفاتدایلتدکهد ردنوِردقفِصدآرتابدنکته

َ
دذاِتدَمس

ٔ
مسکه

ایتفاضدپیدادتواندکف دید ردمایدٔهدنعمِتدمحالِندخصاِلداید

پیدادنتواندکف .1د

خواندمیفدمعدنویسد:

کاملد نصابد رضایلد انواعد گویندهد رد یبدالقا رد خواجهد

حاصلد اشت،دید ردیسمدمولیقعدیدا یاردهیچکسدازدابناءد

ریزگاردبادییدخیالدمسایاتدپیفامندخاطفدنمعدگذاشت.دید رد

د
ٔ
یسمدقفائتدیدشعفدیدخطدبهدغایتدماهفدبو ،دید ردنوشتندکتابه

بقاعدخیفدیددبیضادمعدنمو .2

دنقاشعدنیزدیکعدازدهنفهایعدبو دکهدیبدالقا رد ردآند لتد
ً
ظاهفا

دایندهنفهادبهدیکد
ٔ
 اشت.3دبدیهعدالتدکهد لتدیید ردهمه

اندازهدریاندنبو هدالت.

دخو شد
ٔ
ددیبدالقا ردمعسومدنیست،دامادبهدگفته

ّ
تاریخد قیقدتول

د ردهشتا لالگعدلفی ه4،د
ً
 ردزندگعدنامۀدحاضف،دکهداحتماال

دخویشدرادبادکارد رد رباردلسطانداییسدآغازدکف هدالتد
ٔ
پیشه

)نک.دابیاتد5دید6دازدهمیندزندگعدنامه(.

اییسد بهد رباردلسطاند عد
ّ
ایندکهدیبدالقا رد ردچهدلن

پیولتهدالتدمعسومدنیست،دلیکند یگفد رد2۹دشعباند۷۷۸د)11د

ـددآخفدشعباند۷۸1/د11د لامبفد1۳۷۹ـد ژانویۀد1۳۷۷م؛دتاریخدلهدلالدبعدد

کهد ردشرح ادوار گفته،دناشعدازدرفاموشکاریدالت(د ردلنعدمنالبد

از یاجدبو هدالت،دچنانچهدازدشفطعدکهدبادمولیقیداندشهیفد

آندریزگار،دخواجهدرضوانشاه،د ردیکعدازدمجالسدلسطاند

حسیند ردتبفیزدبستدپیدالت.دماجفایدایندشفطدبندیدراد

خو دیبدالقا ردلالدهادبعددبهدینواندخاطفهدایدبیاندمعدکند،دکهد

شنیدنعدالت.دماد یدریایتعدرادکهدخواجهدیبدالقا ردبهدخاطفد

آیر هدالت،دیکعدنز یکدبهدیقوعدماجفادیدیکعد ههدهادبعد،د

بادهمدتفکیبدکف هدایم؛دگفچهدریایتدکهندتف،دهمدمفّصلدتفدید

همد قیقدتفدالت،دیدهمدبهدبایردمادصحیحدتف.

دثماندیدلبعیندیدلبعمائهد
ٔ
بهدتاریخدتالعدیدیشفیندشعباندلنه

لسطاندشعارید حضفتد بندگعد مجسسد تبفیزد رد بسدهٔد  رد

بفهانها،د انارهللاد اییس،د لسطاند حسیندبند جاللدالدیند

امیفد ایظمد ید لتورد ُججع،د
ُ
ک شیخد خواجهد شیخدااللالمد

شمسدالدیلةدیالدیندزکفیا،دید یگفداکابفدیداراضلدکهد ردآند

زماندبو نددحاضفدشدند.دیدکسانعدکهد]بف[د»ا یار«دید»شفریّه«د

شفحدنوشتهدبو ند،دمثلدموالنادجاللدالدیندرضلدهللادالعبیدی،د

خفالانعد یمفتاجد موالناد ید کوچک،د لعدالدیند موالناد ید

فاِند هف،د
ّ
حاضفدبو ند.دیدخوشدخواناِندیصفدیدالتا اندیدمصن

ف،دیدالتا دیمفشاهِد
ّ
مثلدخواجهدرضعدالدیندرضوانشاهِدمصن

ف،دیدالتا دابوکۀدایبهعدانورشاه،دیدغیفهم،دیدازدمباشفاند
ّ
مصن

ید )نائع؟(د بدرنالعد شمسدالدیند التا د ذیاتداالیتارد آالتد

حاجعدلیکسدیدیو یدیدممیثاند)یاد»ممیشان«(،دیدجالل،د]ی[د

ازدمباشفاندآالتدذیاتدالنفخدالتا دشمسدالدیندحفبویدنائع،د

یدالتا دیسیشاهدربابع،دیدتاجدالدیندمفندی،دیدغیفهم،د ردآند

مجسسدحاضفدبو ند.دبحثدیسمعدیدیمسعدمولیقعد ردمیاند

االیظمدلسطاندجاللدالدیند بندگعدحضفتدلسطاند آمد.5د

حسین،دانارهللادبفهانه،دبدیندرقیفدرفمو دکه:د» ردماهدرمضاندهفد

بعدبسازدیدیفضدکن.دیدریزدیفرهد)۹دذیحجه(د
ّ
ریزدنوبتعدمفت

هفدلعدنوبتدرادبازدیفضدکن«.دگفتم:د»بسع،دانشاهللادتعالع«.د

فاندگفتنددکهد»ممکندنیست،دیدازداربابدیملد
ّ
التا اندیدمصن

کسدرادایندقدرتدیدقّوتدنبو هدالت«.دیدخواجهدرضعدالدیند

مبسغد بهد بو د همهد التا د ید متعیّند کهد هللا،د رحمهد رضوانشاه،د

صدهزارد یناردگفیدبستهدیدحّجتدنبشتدکهداگفدبدیندطفیقد

لاختهدگف  دصدهزارد یناردبدهد.دیدبندگعدحضفتدپا شاه،د

ُججع،دیدامیفدشمسدالدیندزکفیا،دیدقاضعد
ُ
یدخواجهدشیخدالک

شیخدیسع،درحمهمدهللا،دبفدآندحّجتدگواهعدنبشتنددیدشفطد

فاندتعییند
ّ
کف نددآهنگدمقامدیداصولدایقایعدالتا اندیدمصن

ُججع[د
ُ
کننددیداشعاردیفبعدشیخدااللالمدایظمدخواجهدشیخد]ک

یدموالنادجاللددالدیندرضلدهللادالعبیدیدمعیّندکنند،دیدابیاتد

تاداینجادرا،دباداندکد خالتعد ردییفایش،دازدایندمنبعدنقلدکف یم:دیبدالقا ربندغیبعد 5.د
حارظدمفاغعد)1356(.دمقاصدااللحان.دتصحیحددتقعدبینش.دتهفان،دبنگاهدتفجمهد

یدنشفدکتاب:د1۹۸-1۹۴.

1. YÜKSEL, Halil İbrahim (2001). Rauf Yekta Bey'in "Esatiz-i Elhan" adlı 
eseri ve incelenmesi. Izmir, EGE Üniversitesi, 2001: 298-302.

خواندمیف،دغیاثدالدیند)1380(.دحبیب السیر.دزیفدنظفدمحمدد بیفلیاقع.دتهفان،د 2.د
خیّام:د4/د1۴-1۳.

مدینة هرات.د اوصاف  فی  ات 
ّ
الجن روضات  3.دالفزاری،دییندالدیند)1339(.د

تصحیحدمحمدکاظمدامام.دتهفان، انشگاهدتهفان:د۹۳/2.
دبیتد۴۴دیدنیزدشماردابیات،دکهدآندنیزدهشتا دالت.

ٔ
بهدقفینه 4.د
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پارلعدرادبهدخواجهدجمالدالدیندلسماندالسایجعدرجوعدکف ندد

کهدایدتعییندکند.دبفدآندابیاتدیداشعاردیدبداندصنایعدکهدالتا اند

بعدمعدلاختدید رد
ّ
مقّفردمعدکف ند،دایندرقیفدهفدریزدنوبتعدمفت

مجسسدخسوتدبهدحضوردپا شاهدیداکابف،دکهدذکفدایشاندررت،د

یفضدمعدکف .دیدایندرقیفدگفتمدکه:د»نوابتدرادقدمادچهاردقطعهد

لاختهداند.داّمادایندرقیفدهفدنوبتعدرادپنجدقطعهدمعدلازمدتادشکلد

اربعهدشفیطد عاتد
ّ
مقط » رد گفتند:د التا اند نباشد«.د تفبیعد

دخامسهدچهدشفطعدمعدکنع؟«.دگفتمد
ٔ
کف هداند،دتود ریندقطعه

که:د»شفطدآندمعدکنمدکهدهفدآنچدازدصنایعدیدابیاتدیداشعاردکهد

دخامسهدمستزا دایا هٔدآنهاد
ٔ
عاتداربعهدباشد،دکهد ردقطعه

ّ
 ردمقط

یاقعدشو «.دبفدموجبعدکهدمقّفردشدهدبو ،دهفدریزدنوبتعدبفدپنجد

قطعهدلاختهدمشکلدیدخوشدآیندهدمعفیضدمعدشد.دپسدازد

ریزدیفره،دهفدلعدنوبتدرادیفضدکف م،دبالدزیا ةدیدنقصان،دید

مبسغدصدهزارد یناردخواجهدرضوانشاهدباد ختفدخو دبدیندرقیفد

 ا ند.دیدبندگعدحضفتدلسطاندحسین،دانارهللادبفهانه،درفمو د

کهدنوبتداّیلدریزدماهدرمضاندرادبهدنامدمندبسازد ردپف هٔدحسینع.د

بفدموجبدرفماندنوبتداّیلد ردمقامدحسینعدلاختم،دبهدهماند

صنایعدکهدمقّفردرفمو هدبو ند،داّیلدریزدرمضاندیفضدکف م....1د

دپنجاهدآندقفن،دبهد
ٔ
بهدایندحسابدتاریخدتولددایدبهدلالدهاید هه

بفآیر دمفا دبف اکچع،دبیشتفدمعدخور دتادبهد»حدی د۷۶۸«،دبهد

تخمیندتقعدبینش،2ددنکتهدایدکهدقفینۀداشارهدبهدهشتا لالگع،د

 ردزندگعدنامۀدحاضف،دآندرادتأییددمعدکند.دیبدالقا ردیکعدازد

بزرگانعدبو دکهدقفبانعدطایوند۸۳۸/د1۴۳۵دهفاتدشدند.3د رد

آندزماندییدبیشدازد۸۰دلالد اشتد)نک.دابیاتد۴۴دید۷۰-۷۴د

ازدهمیندزندگعدنامه(.

ید معدگوید،د زندگعدنامهد ایند خو د رد یبدالقا رد چنانچهد

اغسبدمآخذدنیزدآندرادتأییددمعدکنند،دییدتاد۷۹۵دهجفید رد ربارد

لسطانداییس،دیدپسدازدایدپسفانش،دلسطاندحسیندیدلسطاند

احمد،دبو هدتادآنکهدد ردایاخفدتابستاند۷۹۵قدتیموردایدرادبهد

لمفقندد»خانهدکوچ«دکف هدیدازدآندپسدتادپایاندیمفد رد ربارد

تیموردیدخانداندایدبهدلفدبف هدالتد)نک.دابیاتد38-43دازدهمیند

مفاغعد غیبعد یبدالقا ربند خواجهد کهد پیدالتد زندگعدنامه(.4د

یمفید رازدکف هدالت،دبیشدازدهشتا دلال،دیددازدکسانعدبو هد

کهدمور دینایتدقدرتمنداندزمانۀدخو دقفاردگفرتهداند.دنگارندهد

نمعدتوانددبفایدهنفمنداندبزرگدلعا تعدبیشدازدایندتصّوردکند:د

یمفدطوالنع،دهمفاهدبادقدرشنالعدیمومع.دششصددلالدپسدازد

آندبزرگاندمولیقعدچیزیدجزدایندنمعدخواهند.

ز  ظانز ا ازموظگم امرز یگدنزبهز بانزخبمشز

پــفیر گار. 1 قــا رد حمــدد ید شــکفد

ــار ــفد ی ــزمد اشـــتدانـــدرده ــزی ــودی ک

لــالدهاد ردییــشدیدیشــفتدبــو هدام. 2

ــو هدام ــ آل ــاند ــه ج لــالطــیــند یز5د

یصــف. 3 شــاهاند مجســسد میــاند  رد

قصف ید ایـــواند ید رد ــاغد ب ید ــفاد ل  رد

بنواختــم. 4 جاندرــزاد لــازهاید

لاختم مــنــالــبد تصانیفد ــسد ب

یارتــم. 5 پا شــاهاند ازد تفبیــتد

یارتم ــاند ــش ازی معدجستمد ــچــهد آن

اّیلدآندشــاهدجهــاندلــسطانداییــس. 6

اییس لسطاند صاحبدقفاند شهد آند

پا شــاهعدبــو دپُــفدبــادیــدلدید ا . 7

ید ا د ا  ــدلد ی اید ا د جــهــاند  رد

گاهد ردمجســسدبگفتــع:د»خــواندکالم. 8

ــســالم« یال محنت،د زد بیالایمد ــاد ت

انــدردمجســسدییــشدیدطــفب. 9 گاهد

یفب ید تاجیکد ید ــفکد ت حضورد  رد

یــو . 10 بنــوازد »یبدالقــا راد گفــت:د

نبو  هفگزد جهاند مثستد رد کهد اید

ــزل. 11 ــواندغ ــعدخ ــازدیدگاه ــةدل »گاهدنوب

بــدل« یالمد همهد ــدارید رد نـ ــوند چ

ادوار.دبهداهتمامدتقعدبینش.د شرح  یبدالقا ربندغیبعدحارظدمفاغعد)1370(.د 1.د
تهفان،دمفکزدنشفد انشگاهع:د۳۳۷-۳۳۸؛دالفزاریدنیزدایندماجفادرادنقلدمعدکند،د
امادآندرادبهدخطادبهد یراندلسطانداحمددنسبتدمعد هد؛دنک.دالفزاری،دییندالدیند
ات فی اوصاف مدینة هرات.دتصحیحدمحمدکاظمدامام.د

ّ
)1339(.دروضات الجن

تهفان، انشگاهدتهفان:د۹۳/2.
2.د ردیبدالقا ربندغیبعدحارظدمفاغع،دهمان:دمقدمۀدمصحح،د۳1.

اقدلمفقندید)1372(.دمطلع سعدین و مجمع 
ّ
3.دالفزاری،دهمان:د۹۳/2؛دیبدالفز

بحرین.دبهدتصحیحدیبدالحسیندنوایع.دتهفان،دمؤلسۀدمطالعاتدیدتحقیقاتد
رفهنگع:دجد2،د رتف۴۵۴/2-۴۵۵؛دمیفخواند،دمحمدبندخایندشاهد)1380(.د
تاریخ روضة الصفا.دتصحیحدجمشیددکیانفف.دتهفان،دانتشاراتدالاطیف:دج۶،د

اصل:دیر.بخش2/د۵۴2۶. 5.د
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مــفگدخــو درادپیشــتفدازدچهــاردمــاه. 12

ــاه ــا ش ــاند یلـــتدپ ــ ــادارک گــفــتدب

ــو . 13 ــخدب ــشدتاری ــا دیدش ــددیدهفت هفتص

نمو  رحستد جهاند ازد یلــعدشــاهد کــاند

جهــان. 14 ازد جوانــعد د
ّ
لــن ررــتد رد

ــای ان ــهدجـ ــان ــدد ردزم
َ
ــمــان ن ــسد ک

بعــددازیدرفزنــددایدلــسطاندحســین. 15

یین ــورد ن راد ممسکتد اید ــو د ب ــکد آن

آرالــته. 16 بُــدد معنیــشد ید صــورتد

پیفالته صــفــاد ید یــیــشد مجسسد

ماهدرییــاند ایمــا. 17 ید شــاهداند

»یبدالقا را! ــه:د ک گفتندید جمسهد

شــده. 18 جــاند لــازتد ید آیازد د
ٔ
»تشــنه

شده ــاند راد رم حسقتد ر د ید  لــتد

»مجسسدخاصسـتدیدخاصاندگشتهدجمع. 19

شمع همچود هستعد جمعد میاند  رد

بــعدیجــو تدمجســسدمــادبــعدصفالــت. 20

جاندرزالت« ]را[د رالتعد نغمهدهایتد

نثــار. 21 بکف نــدید زرهــاد بفلــفمد

نهار ید لیلد کف معد یشفتد ید ییشد

بــعدیرایــعدجهــاندبنگــفدکــهدچــون. 22

زبــون ید زارد ــلد اج چنگد گشتد رد

ابــد. 23 تــاد بــا اد شــا د پاکــشد ریحد

ــددمــد  ــادص تــفبــیــتدکـــف یدمـــفادب

پُفهنــف. 24 پا شــاهد ایشــاند ازد بعــدد

ــاند گــف ــا رخ ــه ــددب پــا شــاهداحــم

صاحبدکمــال. 25 ید یاقــلد ید مســتعدد

لالد هشت1د اید صحبتد بـــو هدامد رد

یزیــز«2. 26 »یــارد مــفاد گفتــعد  ایمــاد

ــســتدنیز ــعد ان ــدهدنــیــکدم ــن قـــدردب

یــدلدید ا دیدیشــفتدایدرادبــو دکار. 27

شکار گــاهــعد ید کشتعد ییشد ــاهد گ

ییــشد ر3دتبفیــزدید ردبغــدا دکــف . 28

ــف  دیدپـــدردآبــــا دک
ّ
ــۀدجـــد ــان خ

نبــو . 29 مقّفبدتــفد مــند ازد هیچکــسد

معدشنو  لازمد ید تصنیفد شبد ید ریزد

بعدشــمار. 30 کــف مد ییــشد زمانــشد  رد

ریزگـــار! آند مگفد ــدد بُ خیالعد ــو د خ

لــعید. 31 آند یرــاتد تاریــخد لــالد

شهید4د شدد شهد کاند تبفیز«لتد »قصدد

پــفیر گار. 32 رحمــتد صدهــزاراند

شمار ریزد ــاد ت ــا د بـ ریانــــشد ــفد ب

کاردیالــمد ایمــادایــندبــو هدالــت. 33

التد لــو هد راد ــوس5د ــفه پُ کسهدهاید

34 .6... طالــبد بــو د شــجایمد شــهد
یصف7 شاهاند ید گفد بفقوقد شاهد

شــاهدیالــمدشــاهزا هدشــیخدیســع8. 35
...د...د...د...د...د...د...د...د...د...د...د...د...9

بایزیــد. 36 لــسطاند شــهدزا هد آنگهــعد

شهید10د شـــاهد آند ــا لد یـ پــا شــاهد

شایددهمد»بیست«.دمفا ددبف اکچع،دمتفجمددتفکع،دآندرادبیستدخواندهدالت. 1.د
لسطانداحمددبارهاد رد یوانشدیبدالقا ردرادبادینواند»یاردیزیز«دمخاطبدقفارد ا هد 2.د
التد)رک.دهفت پیکردیاددیوان سلطان احمد،دبهدکوششدیسعدرف یلع،دد رد لتدانتشار(.

3.داصل:دییشدید ر؛د»ی«دآشکارادزائددالت.
»قصددتبفیز«دبهدحفیفدابجددمعا لدالتدباد۸1۳.د»قصددتبفیز«دیبارتعدالتدکهد 4.د
یبدالقا رد رد»مجسسدلیز هم«دکتابدجامع االلحان خو دضمندیکدربایعدآیر هد
الت.دبهدریایتدتواریخ،دایندربایعددرادیبدالقا ردبهدمنالبتدشنیدندخبفدقتلد

لسطانداحمدد ردمحضفدشاهفخدلفی هددالت:

ریز خوند هفد مد زد یدهد لتیزیبدالقا رد جاید نیستتد لپهفد باد یرد

ناگاه راد خسفیید لپهفد مهفد تبفیز«کاند »قصدد گشتد یراتد تاریخد

رک.دحارظدابفید)1379(.دزبدة التواریخ.دبهدکوششدلیّددکمالدحاجدلیّددجوا ی.دد
تهفان،دیزارتدرفهنگدیدارشا دالالمع:د۴۰2/۳-۴۰۳؛دمیفخواند،دهمان:د
اقدلمفقندی،دهمان:دج2،د رتفد1/د1۴۰-1۴1؛دد

ّ
ج۶،دبخش۵2۵۳/2؛دیبدالفز

خواندمیف،دهمان:د۵۷۶/۳.
قفائتداحتمالعدالت.دبف اکچعد ردتفجمۀدتفکعد»پفیش«دخواندهدالت. 5.د

6.د رداصلدنانوشتهدماندهدالت.
فیدالتد) ۷۸۶ق(دیدشاهدبفقوقد

ّ
7.دشهدشجاعد ردمصفاعداّیلدهمانادشاهدشجاعدمظف

هماندمسکدالظاهفدلیفدالدیندپا شاهدممسوکدمصفدالتد) ۸۰1ق(.
8.دکذا؛د»ع«دازدتقطیعدلاقطدالت.دشیخدیسعدیکعدازدبفا راندلسطانداحمددبو دکهد
بهدهنگامدمفگدلسطانداییسدبهدحکمفانعدبغدا درلید.دایدلفانجامد ردنبف دباد

لسطانداحمددبهدقتلدرلید.
9.د رداصلدنانوشتهدماندهدالت.

10.دبهداحتمالددقفیبدبهدیقین،دمنظوردلسطاندایسدرمدبایزیددالتدکهدپسدازدنبف د
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مــفا. 37 ارعــالد بو نــدد معتقــدد

ــفا ــدداحـــــوالدم ــن ــت ــس ــکد ان ــی ن

چــوندکــهدلــسطاندجهــاندمیــفدکالن. 38

ــفان صــاحــبدق ــهد یـــندپـــفیرد ش آند

قطــبد یــندآندخســفیدخسفینشــان. 39

ــان ــورک ــمــوردگ ــی پـــا شـــاهدمــســکدت

لــویدبغــدا دآمــددازدحکــمدخــدا. 40

را ــدهد ــن ب ــهد ش آند ــو د ــفم ر تــفبــیــتد

ریان. 41 لــمفقندمد لــوید بــاد کــف د

بولتان ید ــاغد ب ید خانهد ا د ید ــهد  ی

مایراءدالنهــفدبدیــدم1دچــوندبهشــت. 42

پاکیزهدلفشت جمسهد ــشد ــان ــف م م

شــیخدیدقاضــع،دپیــفدیدبفنــا،دخــاصدیدیام. 43
تمام2 ــالصد ــ زاخ گشتندد معتقدد

جمســهدگفتنــد:د»اینچنیــندصاحــبدکمــال. 44

لــال!« هشتا د انــدریــند ندیدیمد ماد

یصــف. 45 لــسطاند آند رفزنــداند جمســهد

قصف ید ایـــواند ــدد رد ــف ن ب راد بــنــدهد

بســع. 46 زیشــاند یارتــمد تفبیتدهــاد

کسع ــفد ه راد ــاد م ــدد ــف ن ک ــاد ــویده ط

چــوندرــفی دآمــددزدلشــکفدپا شــاه. 47

گاه ید بیگاهد طسبد کـــف ید راد بندهد

کالم. 48 بفخــواند »بیــاد گفتــع:د بیشــتفد

تمام« ــظد ح ید لد جــاند بیابدد ــاد ت

یــو . 49 بنــوازد »بیــاد رفمــو ی:د گاهد

نبو « هفگزد جهاند مثستد رد کهد اید

گفــت:. 50 ید پولــتینمد ا د مفّصــعد پُــفد

نهفت« ید رد نواد انــدرد بخواند »خــوشد

ــت4. 51 ــگاهدهف ــخدیدآن ــتصددتاری ــو دهش ب

ــاندشــهدیــالــمدازیـــندیــالــمدبفرت ک

ــشدریان. 52 ــفدریح ــا دب ــقدب ــتدح رحم

ــای ان جـ بهشتد ــشد رد ریحـ بــا د

حکمدیدلشــکفد اشتدیدمالدیدمسکدیدارگ5. 53

مفگ ــف ند رــعد کـ نتوانستد لیکد

نوجــوان6. 54 خسیــلد لــسطاند ازید بعــدد

ــای ان7د جـ بهشتد ریحـــشد رد ــا د ب

گفتــع:د»ایدصاحــبدکمــالدبعدنظیــف. 55

ناگزیف راد ــاد م هستد ــمد ــود ایـ ت ازد

جهــان. 56 پا شــاهاند »یــا گارد

ــای ان ــادقــیــامــتدجـ ــامــتدت ــددن ــان م

»مثــلدتــودچشــمدرســکدانــدردهنــف. 57

نامور بــاشــدد گــفد یـــدهد یجبد بــسد

ــع. 58 ــشدمن ــودپی ــهدت ــمدک ــو د ان ــفدخ »رخ

منع« همدکیشد ــهد ک ــمد ــود انـ ت ــدرد ق

نوجــواندررــتدازدجهــاندآندپا شــاه. 59

تباه ــشد ــوال اح گشتد ــعد ــوان ج  رد

دایــندپا شــاه. 60
ٔ
ایــندزمــاند ردلــایه

گشـتهدامدخشـنو دیدلـاکن8دلـالد]ی[دمـاه

انقوریّهدبهدالارتدامیفدتیمورد رآمددید رد1۴دشعباند۸۰۵د ردحبسدمف .دبهداحتمالعد
بسیاردکمتفدمعدتوانددبایزیددبفا ردکهتفدلسطانداحمددباشدددکهدهنگامعدکهدلسطاند
احمدد رد۷۸۴قدبهدتبفیزدآمددیدبفا رشدلسطاندحسیندرادکشتدبهدلسطانیهدیدنز د
امیفدیا لدگفیختدیدارکاند یلتدیدامیفاندجالیفیدایدرادبهدتختدشاهعدنشاندند،د

لیکدراهدبهدجایعدنبف دیدلفانجامدبهدرفماندبفا رشدمکحولدیددکشتهدشد.
کذا.  .1

صحتدیدلقمدایندا یایدیبدالقا ردراد رداینجادبفنمعدرلیم،درقطدیا آیردمعدشویمد 2.د
عدنیزد ردمجسسدامیفانشاهدبو هدالتد)رک.

ّ
کهدبهدگزارشدشماریدازدمآخذدایدمدت

ابندیفبشاهد)1373(.دزندگی شگفت آور تیمور )عجائب المقدور(.دتفجمۀددمحمدیسعد

مجالس  )1324(.د نوایعد یسعدشیفد امیفد رفهنگع:د1۰۹-11۰؛د ید یسمعد تهفان،د نجاتع.د

النفایس.دبهدتصحیحدیسعداصغفدحکمت.دتهفان،دمطبعۀدبانکدمسع:د12۳-12۴؛دقاضعد

احمددِغفارید)1404ق(.دتاریخ نگارستان.دتصحیحدآقادمفتضعدمدرسدگیالنع.دتهفان،د

کتابففیشعدحارظد)بازنشف:دچاپدرفهنگ،دبعدتا(:د۳22-۳21(.

کذا؛دیزندناهمواردالت. 4.د
اصل:دمسکدارگ. 5.د

امیفدتیموردبو دکهدپسدازدیراتد میفزادخسیلدپسفدجاللدالدیندمیفاندشاهدیدنوهٔد 6.د
پدربزرگشدچنددصباحعدتادد۸11ددپا شاهعدکف دیدلفانجامد رد۸1۴د ردتبعیدد رد
ریدبیماردشددید رگذشت.دبهدایندحسابدیبدالقا ردازد۸۰۷دتادد۸11د رد ربارد

خسیلدلسطاندبو هدالت.
بدیندتفتیبدبادمصفاعد یمدبیتد۵2دیکساندالت. 7.د

قفائتداحتمالعدالت.دیبدالقا رد ردطایوند۸۳۸دجاندباختهدیدشاهفخدازد۸۰۷د 8.د
کاردشهفیاریدخویشدرادآغازیدهدید رد۸۵۰د رگذشتهدالت.د یدیمدکهدیبدالقا رد
هنگامدقتلد ر ناکدلسطانداحمدد رد۸1۳د رد رباردشاهفخدبو ه،دپسدمعدتواند
گفتدکهدازد۸11دتاد۸۳۸داغسبد رد رباردایندپا شاهدتیموریدبهدلفدکف هدیدچوند
زمانعدپیشدازد۸۳۸دبهدهشتا لالگعدرلیدهدبو ه،دمعدتواندگماندبف دکهدزمانعدپیشد
تعدنیزداز

ّ
ازد۷۵۸دزا هدشدهدالت.دهمچنیندازدآندریدکهدازدطفرعدیبدالقا ردمد
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جهــان. 61 پا شــاهاند پا شــاهد

ــفان ــام ــا ردک ــه ــفخدلــســطــاندب ــاه ش

ــب. 62 ــاکدل ــندیدپ ــاکد ی ــمدیدپ ــاکدچش پ

تعب ید شــّفد زید نیستد راد کسد هیچد

حســندخسقدیدلطفدیداحســاندکاردایلت. 63

ایلت ــارد ی یالمد تعالعد رد ید حقد

اینچنیــن. 64 پا شــاهعد ندیــدهد کــسد

ــاکد ین ــوازدیدپ ــن ــولدید ل رالــتدق

کام. 65 بــهد یالــمد بــاشد رد پا شــاهاد

غالم ــاند ج ازد یبدالقا رتد هستد

ــد. 66 ــاندپفیر هدان ــهدج ــاهانمدب ــهدش گفچ

پــف هدانــد کنوند رد شــاهــاند آند لیکند

ابــد. 67 تــاد باقــعد بــا د تــود  یلــتد

ــفتدبـــا دیدمــد  ــاص ــقدتــعــالــعدن ح

بنــدهدام. 68 کمتفینــتد هســتمد هفچــهد

ــدهدام ــ ــند یلــتــمدتــادزن ــعدایـ ــ  ای

جهــان. 69 لــسطاند مهمــاند ید پیــفمد

جهان شـــاهد اید ــزمد ارد ــزی ی ــمد ه

پنبــهدزار. 70 شــکفتهد بناگوشــمد بــفد

ــفمدبــاریــدهدبـــففدریزگـــار ــفدلـ ب

لــسخ. 71 گشــتد یزیــزمد یمــفد غــّفۀد

تسخ گشتد مــند بــفد لد یالمد ییشد

بــف . 72 ایّــامد مــفاد یمــفد صارــعد

ر 
ُ
نیزد  آند بماندد باقعد ــهداید جــفی

مــودلــفیددیدریدلــیاهدیدشفمســار. 73

ید لفکار ضعیفد ید پیفد گشتهدامد

ــد. 74 ــاردش ــوندرخس ــمدکن ــندریی زر دازی

ــفد یـــــواردشد ــفدلـ ــمدبـ ــاب ــت ــآر ک

ابــد. 75 تــاد بــا اد پاینــدهد  یلتــتد

ید  ید د
ّ
حــد ازد بیشد یــمــفتد بــا د

هفکجــادباشــعدخــدادیــاردتــودبــا . 76

با  ــود ت نگهدارد حــقد یــالــمد  رد ید

مــدام. 77 همفاهــتد بــا د ایمــاند نــورد

ــالم ــس ــا ادیال ــ طــایــتــتدمــقــبــولدب

جــوان. 78 لیــکد ارمد لد پیــفمد گفچــهد

همچنان لــوزد رد لد لــف،د شــورد رد

معدکنــم. 79 جوانــعد پیــفید گفچــهد رد

معدکنم ــعد ــان ــش رر
ُ
ــاد  ــمده

َ
ــغ ن ازد

یــا گار. 80 بنــدهد تصنیفــاتد لیــکد

ــفار ــق ــمدالـــعدیـــومدال ــدد ردیــال ــان م

دد د د د د د د

د

ندیماندمجسسدخاصدلسطانداییسدبو هد)کهد رد۷۷۶د رگذشته(دیدازدطففد یگفد
تاریخد لتدباالیدلفی ٔهدحاضفد۸۳۸دالت،دپسد لتدکمدچنددلالعدپیشدازد

۷۵۸دزا هدشدهدبو هدالت.




