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 دادار پاکبه نام 

 حافظ و سلطان احمد ایلخانی در مجالس استقبال

 ساربان -سعید کافی انارکیاقل العباد 

 

 

سلوب رایج در تحقیقبه این می اندیشم که  شاعرانه  یا خامه ای ات علمیچگونه باید این مقالت مهم را بیاغازم؟. قلمی خشک به ا
 ،ت بع و پژوهش در ااوال شتتعر و ادباهل فن نیک می دانند که  در این تقریر؟. مستتت از انعساح اقایت تاری ی و ادبی نهه ه و

صه  شت و چشمه های جوشان معرفت  و تحقیت در کند و کاودر قرن هش م هجری چیزی جز خا شع ست. فطرت  تشاعران عا نی
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اوادث دهر و ورطۀ پر پیچ و تاپ دایرۀ چو در  اما آستتان می یاید ابستتطریت ناهموار خود را به رهروان  ،در ن ستت ین قدم عشتتت
 الجرم ستتهل ن واهی دید و؛ ناپیدا مقصتتدرا در یک به دفرت خویش صتتود بردن گوهر مقنهی؛ می بزرگان گام  اندیشتتۀزایندۀ و ژرف 

 .خوانی زیر لب بر رااال یا ایها الساقی  شعر عرصۀ بروز مشسل ها، درزود باشد که 

سلطان اامد بغدادی و دیوان مغهول موضوع س ن،  و جمعند شاعرانست و خلوِت اُنس ا اضوراارض اما؛ در مجاِل  معطوف به 
می  بستتیار ؛«ههت پیسر»نام پر دقیقۀ او با  تازه رستتیده و ک ابدیگر آنسه در  .مانده او در طول قرون و ادوار بلند تاری ی استتت

درهای نام آشنا یا گمنام قرن هش م هجری را دید و  یشعراتوان رد پای م قدمین و معارصین سلطان از رودکی سمر قندی تا یسایک 
 . را فراز کرد او در دربار شاعرانمجالس خیالی 

ضا در کنید؛  این مقالچو گوش هوش به پیغام  در این ف ح باب اما شبند ق شیرازی و نق فرجام کار باز به دولت بیدار خواجه اافظ 
  عمیقرت خاس گاه عینی نظم شاعر و رسِّ زمینی آن اشعار داللت خواهد داد.دیوان سحر انگیز او خ م می شود و تو را به دانسنت

ِّ غیب کس آگاه نیست، قصه مخوان  ز ِسر

 کدام َمحرمر دل ره در این حرم دارد؟

 با آنسه بیش از یک قرن از آغاز نهضت ت بعات و پژوهش های آکادمیک مدرن بر منابع نظم و نرث پارسی می گذرد و ک ب یا دواوین
غالِب ستت ن پردازان و مشتتاهیر ایران توستتا محققان و ادیبان معارص با بهره از استتلوب های ان قادی و علمی جدید به زینت طبع 
آراستت ه گردیده استتت اما هنوز در کُنج ک اب انه های شتت صتتی و عمومی هر روز نستت ه ای از آگار نویستتندگان و شتتاعران گمنام یا 

شوند که  شده اند مغهول مانده ای کشف می  یا به طور کلّی در گذار از کوران اوادث دهر رف ه رف ه از اذهان ابنای زمان فراموش 
یا توجه و امعان نظر در ااوال و کار ایشتتان در ادوار پس از رال شتتان بنا بر دالیل ستتیاستتی، مذهبی، اج هعی و فرهنگی به قدری 

 نوشت تل ی جز نسخ و فراموشی در پی نبوده است.م  رص و کمرنگ است که در طی قرون مدید؛ آگار اینان را رس 

شیخ غیاث الدین کُججی، شیرازی نارص ب ارایی، جالل طبیب سلطان اامد ایل انی،  شجاع مظهری،  شاه  ، جهان ملک خاتون اینجو، 
بز زبان پارسی و بسیاری دیگر در قرن هش م هجری در زمرۀ آنانی هس ند که در سپهر س ، موالنا سعید هرویسید جالل عضد یزدی

س ن رسایی شیه میدان  شیرازی در اا سوی منزل خاموشان  رف ه رف ه چون اخرتان در پرتو خورشید بزرگانی چون خواجه اافظ  به 
رف ه اند و اگر سنت پسندیده تذکره نویسی و همت بلند تذکره نویسان، پژهشگران و عاشقان ادب و فرهنگ فارسی به همراه نسخ 

بی تردید امروز هیچ نام و نشانی از این ادیبان و آگارشان  ؛ه از آگار ایشان در ک اب انه های م  لف جهان نبودخطی نادر باقی ماند
 در جایی به چشم یی آمد.

سیار کمرت  شنا ب شهور و نام آ سبت به ک ب م شنا؛ ن سهارش دهنده آگار ناآ ش ه نیز مانند امروز؛ خریدار و  می دانیم که در قرون گذ
ست و  ساخ و ک ابت می کردند در میان عامۀ مردم و جز کاتبان درباری که برای ک اب انهبوده ا س ن شاهان منابع را ا سلطن ی  های 

محافل عمومی، معموالً سهارشی برای نس ه برداری از آگار کمرت شناخ ه شده وجود نداش ه و کاتبان را نیز رغب ی به بازنویسی آگار 
صتتادی نبوده استتت. زیرا در عهد قدیم نیز ک بی چون دیوان اافظ یا کلیّات ستتعدی و شتتاهنامه شتتاعران کم شتتهرت بنا به دالیل اق 

ای یا ابن یمین فریومدی فردوستتی به رسعت و با قیمت مطلوب به فروش می رف ند اما بعنوان ملال؛ دواوینی چون دیوان نارص بجه
 ش ه است. در میان عموم مردم قطعاً سهارش دهنده و اب یاع کننده کمرتی دا

در این آستتیب شتتناستتی موجز به طور خار در ارتباا با شتتاهان شتتاعر نیز ذکر این نس ه را نباید از یاد برد که به دلیل تستتلا امیر 
قمری( و فرزندانش از اواخر قرون هشتت م و نهم هجری بر ایران، بی تردید نستتبت به تبلین و ناتت آگار و  807-736تیمور گورگانی )

سوب به ضایل من شاهان در عهد اسومت اخالف تیموری ف سالف مظهری یا ایل انی پس از انقراض این  سی وجود  ،ا سیا سیت  اسا
شانگان  شعار و ن شان نداده اند و به تدریج کلیات ا ا دواوین آنها از خود ن ست که کاتبان معموالً رغب ی به ن ش ه و از این رو ا دا

 .1فضایل سالطین ادیب گذش ه نایاب شده است
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ین عارضه ناشی از کمرنگ شدن و یا فراموشی دواوین سایر شاعران نزدیک یا معارص به بزرگانی چون اافظ آن است که پس مهمرت
تأگیر و تأگر م قابل بین ایشان و  م عاقباً  به ورطۀ فراموشی سپرده می شود و اواز چندی مراودات ادبی و شعری وی با ابنای ادیب 

اج هعی بسیار مهم ااکم بر زندگی ادبی یک شاعر در دوران پس از وی آنقدر بی اهمیّت و سطحی ها و بسرتهای فرهنگی و زمینه
 Contextualاطالع از ااوال خار و عنارص ویژه اج هعی غالب بر زندگی شاعر )به نظر می آیند که در نگاه یک م اطب عام و بی

ellements در یک تولید ادبی؛ در چنان شتتگه ی و ناباوری شتتگرفی فرو ( پس از مشتتاهدۀ عمت فصتتاات و بالغت و اسمت نهه ه
امل غیب و الهامات شهودی و و را من سب به عموصوف داند و س ن شاعر را از خلت آن اگر عاجز می یمی رود که زبان ناطقۀ انسان

 ماورای طبیعی به وی تلّقی می یاید.

سخ خطی سالیانی در اال ت بع نامتام ن سطور که  ست در این مقام به هیچ وجه عزم آن ندارد تا  نگارندۀ این  شیرازی ا دیوان اافظ 
شاعران آزادۀ تاریخ متدن  شک یسی از بزرگرتین  شیرازی که بی  شمس الدین محمد اافظ  سان الغیب خواجه  از مقام و مرتبۀ بلند ل

ده ن واهد بود که اگر بسرت عمیقاً فرهنگی ت هیف دهد. اما پوشی مایران است بساهد و فره و اع بار خدشه ناپذیر وی را در این مقا
بود هرگز دیوان شعری با این درجه از غنای معرف ی ای چون اافظ مهیّا ییو ادبی ااکم بر ایران در سدۀ هش م هجری برای نابغه

های تش هرگز مانند دوره. در عین اال اافظ علیرغم شتتهرت عایگیر در عهد ایادر این گنبد دّوار برای ما به یادگار یی ماندامروز 
شتتد زیرا به دلیل شتتناخت مردم قرن هشتتت از شتتعر او و و م صتتل به عوامل غیب شتتناخ ه یی پس از رالت؛ یک شتتاعر ارسارآمیز

شک معارصان و م قدمانش در قرن هش م و در دسرتح بودن دواوین و آگار آنها تا زمان ایات اافظ؛  در م اطبان ادب پارسی بی 
اوج تولیدات هرنی تجلی نستت ند که اافظ قهرمان رسایش شتتعر در ایپیک جمهوری ادبای عرصتت خویش استتت و این می داآن ایام 

یوده استتتت. محمد گل اندام دوستتتت و  ویمهارت، تعالی دانش و کهل هرن شتتتاعری اوستتتت که وی را رسآمد بزرگان همعرصتتتان 
شیراز که گردآورندۀ ست در مقدمپس خواجه دیوان  یا جامع همدرح اافظ در  ش هاز رالت او شهوری که بر دیوان وی نو در  ۀ م

بحث کشتتاف و مه او و مطالعه مطالع و مصتتباو و تحصتتیل قوانین ادب و تجستتس دواوین عرب از جمع »: گویدمیمورد اافظ 
ات عمیت در مطالعه از اش غال اافظ به تحقیقات و ت بع در این توصیف به عبارت ساده تر؛ گل اندام«. اَش ات غزلیاتش مانع آمدی

س ن می سلا او بر ک ب  ست بر چرایی قهرمانی اافظ در منابع ادبی فارسی و عربی و ت ادبی  رقاب هایگوید و این مطلب دلیلی ا
 ادبای ایران.بزرگ 

صار بعد بنا بر دالیل پیش گه هاما به تدریج در  شه و  گردند و درک و ب معارصان اافظ نایاب و نادر می؛ نام، آگار و کاع فهم اندی
شعر او بدون وجود آبش ورهای تاری ی در فقدان منابع معرفی کنندۀ بسرتهای فسری و انگیزشی وی کار را بر معه گشایی از شعر 

 اافظ تا به امروز بسا مشسل کرده است.

اجه وجود دارد سلطان یسی از معارصین شمس الدین محمد اافظ که مراودات و مراسالت ادبی مغهول ماندۀ بسیاری بین او و خو 
قمری( استتت. مدتی قبل؛ پس از آنسه تصتتاویر چند نستت ه  813-759) بغدادیفرزند ستتلطان اویس ملقب به اامد  ایل انیاامد 

گزید تا از فضایل ادبی این َملِک هرنمند که جنبه رسید، عزم بر آن  سطورخطی اشعار سلطان اامد ایل انی به دست نویسندۀ این 
سی و تاری ی، ادبی ش صیت وی دهای فرهنگی و  سیا سیاه  سب أ ر پس ابرهای  قرن ها مغهول مانده بود پرده بردارد و با معرفی ن

 را رشو و روابا م قابل بین ایشان را اگبات یاید. نزدیک ادبی او با خواجه اافظ تازه ای از وی؛ جزئیات روابا عمیت و

ب م قابل بین ایشان از آنچه روابا اسنۀ ادبی و اُ  ،در شواهد و دالیل موجوددر نگاه ن ست آنچه مسلم بود آنسه با امعان نظر 
توضیح و تایح آن  نبود بلسه بیشرت بود و لذا کمرتنه تنها قمری( نسبت داده اند  786-733تاکنون به اافظ و شاه شجاع مظهری )

ر می آمد. تا آنسه در اگنی کار خربی فرخنده آمد برای عالقمندان به ادبیات پارسی و اافظ پژوهان بی شک موضوعی مهیج به شه
شار به زینت طبع  سهامی ان  سا رشکت  ساناز ابیبیان تو سی و رسکار دکرت  سلطان مذکور اخیراً به همت دکرت علی فردو که دیوان 

ر ک اب مطبوعۀ این بود با پیش بینی آنسه ممسن استتت د رستتیدهآراستت ه گردیده استتت. لذا با آنسه ب ش اعظم این تحقیت به پایان 
مقاله  ناتتایشتتان قرار گرف ه باشتتد تا زمان بدستتت آوردن ک اب چاپی از  پژوهشرسوران مطالب مقالت من  قبالً مورد اشتتارت و 

 خویش از جهت این اا هالت امن اع گردید.
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ا؛ خیلی ست. با این اال پس  این دیوان ارزشمند با آنسه اخیراً از زیر چاپ بیرون آمده اّما به علت قلّت تعداد ن شده ا زود نایاب 
سیار مهصل آن مورد مطالعه و مداقه قرار گرفت  س ه ای از آن به دست آمد و مقدمۀ پژوهش محور و ب و ن یجه این بود از آنسه ن

تورق . پس از استعلیرغم ارزش علمی بسیار زیاد و تصحیح جامع و ارزشمندی که از آن بعمل آمده است اما دارای یک کاس ی که 
اوراق دیوان ستتلطان اامد بغدادی توستتا هر صتتااب نظری آنچه که توجۀ و تعجب وی را به خود معطوف می یاید؛ تأگیر و تأگر 
م قابل بین این پادشتاه ادیب و دیگر م قدمان و معارصان وی، خاصته یسی از بزرگرتین شتاعران ادب پارستی خواجه اافظ شتیرازی 

نت اس قبال و همچنین وجود مهاهیم و مضامین مشابه فسری بسیار نزدیک در اشعار و ابیات این است. پیروی مسرر و فراوان از س
شارت در  ضیح و ا سا آن در مقدمه ک اب یا تو اوو برای رشو و ب س قل و م صلی م صار ف ست که اخ  شاعر تابدانجا ا هر دو 

ایایه فاقد این مهم استتت. الب ه ایشتتان با اذعان به پانویس اشتتعار برای آن رضورت داشتتت اما م استتهانه کار ارزشتتمند مصتتححان گر 
س ن را به مقالۀ قدیمی  شعری بین این دو؛ موضوع  سبات  سلطان اامد و منا سطح و عمت دیوان  مراوم عالمه اضور اافظ در 
سم غنی با عنوان ))بحث در آگار و شهور مراوم دکرت قا سلطان اامد(( و ک اب م ااوال اافظ((  محمد قزوینی با عنوان ))اافظ و 

شهر این دو شاعر که در مراسالت شعری آنها قابل و سپس در یک بحث بسیار اجهلی به مطلع چند غزل انگشت  5عطف می دهند
سلطان اامد در  شف دیوان  شارات مراوم عالمه قزوینی و دکرت غنی به دلیل عدم ک سنده می یایند. اال آنسه ا ست ب سایی ا شنا

از بر دارندۀ دو غزل مشتتهور از اافظ در ارتباا با اامد ایل انی می باشتتد. بستتیار قلیل  استتت و تنها در  عهد ایات این نامداران
خطی مع رب اافظ اعلی مرندی در ک اب انه بودلیان آکستتهورد دوستتی خود اافظ شتتناح و کاشتتف نستت ه آنجاییسه دکرت علی فر 

سلطان اامد ضوع مهم مراودات ادبی  سا عمیت مو س ند؛ رشو و ب شرت  ه س اد بی تردید موجب غنای علمی بی سا ا و اافظ تو
 خدمت شایس ه فرهنگی و ادبی ایشان بود.

روزافزون داده های تاری ی و دستترتستتی کمی و کیهی امروزه نقد ادبی و تحلیل علمی آگار شتتعرا و نویستتندگان با توجه به تسامل 
دیگر رصفاً معطوف به جنبه های  ،فرهنگی نستتبت به قرون گذشتت هبیشتترت ما به منابع اصتتیل مرتبا با عهد و روزگار خالقان آگار 

سیرهای ذهنی ) سی یا ته شنا صنعت  سبک بیان و  صاات و بالغت و  شناخ ی، ف سان Subjectiveزیبایی  ( اگبات ناپذیر از قبیل ))ل
سی شنا س ه  سعۀ علوم و دانش های مرتبا با ادبیات از قبیل ن ست بلسه تو شاعر نی و تاریخ، آگار نویاف ه و  الغیب(( نامیدن یک 

اش ار مهقودۀ جدیدی را به همراه رشایا اج هعی و سیاسی و فرهنگی ااکم بر دنیای گذش ه بر ما کشف و هویدا می یایند که 
پذیر عینی  بات  های اگ یل  یۀ تحل یک اگر و ارا یدایش  تاری ی پ به معلوم شتتتتدن بستتترتهای  ها  عه تطبیقی آن امعان نظر و مطال

(Objective)  من هی خواهد شد. لذا پژوهش در تاریخ ادبیات و جامعه شناسی شعر و ادب در دوران ما، باید م ّسی بر اسلوب های
صاالت افراد م أگر از هم و  شد و از این رهگذر هیچ تجزیه و تحلیلی مس حسم تر از کشف تار و پود ات علمی جدید و اگبات پذیر با

 در چهارچوب های تاری ی و اج هعی و سیاسی نیست. روابا و مراودات فرهنگی و ادبی ایشان

های در عهد گذشتتت ه به دلیل فقدان منابع مع رب تاری ی یا عدم اع نای ابنای قدیم به منابع مغهول؛ مطالعات تطبیقی و برنامه
ارجاع در نزد تذکره  ( یا اصتتالً وجود نداشتتت یا اگر بود به صتتورت بستتیار کمرنگ و بیInterdisciplinaryپژوهشتتی میان تحلیلی )

اع بار بود. لذا از این رو استتتت که در مطالعات پژوهشتتتی جدید در نویستتتان؛ آمی  ه با خرافه و داستتت ان پردازی های ذهنی و بی
خصور بزرگان ادب پارسی چون فردوسی و سعدی و اافظ و هر شاعر دیگری با توسل به منابع مع رب جدید تاری ی و تدقیت در 

 عرص ایشان برای شناخت واقعی تر از ش صیت و عظمت کار آنها رضورت دارد.مق ضیات سیاسی 

بنابراین آنچنان که گه ه شد در خصور نگرش تطبیقی به کار ادیبان مشهور در قرن هش م هجری و در اینجا به طور خار؛ سلطان 
اهمیّت  ّمی و کیهی بسیار قابل توجه و بااامد بغدادی و شمس الدین محمد اافظ که مراسالت و مراودات ادبی ایشان در ابعاد ک

می باشند انجام یک بررسی جامع رضورت بسیار داشت و از آنجا که مصححان ارجمند دیوان مذکور این مهم را به نحو مق ضی در 
 وارد نسرده اند شاید این مقاله بسان مههنی ناخوانده، مسملّی بر کار الب ه قابل متجید ایشان باشد. ک اب

ضیحینجا الزم به در ا ش م که اافظ و اامد نیز در مجالس  تو شاعران قرن ه س قبالی  شعار ا ش ار و ا ست که اجم کار در این نو ا
تواند موضوع یک ک اب اجیم مس قل از این مقالت که می مجازی آنها صااب کرسی و شعر هس ند از نظر کّمی آنقدر زیاد است

 ؛گردیده رعایت ناتت مقدماتی در ناتتیات آمادهبرای یش از تبدیل شتتدن به ک ابی جامع پباشتتد. لذا به اق ضتتای آنسه این نوشتت ار 
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که اوالً به غیر از اشعار سلطان اامد که به طور کامل منعسس می گردد؛ در اشعار و غزلیات سایر شعرا تنها  شدقاعده ایجاز سبب 
س ه به مورد سنده به مطلع غزل یاییم و در موارد با اهمیّت ب شاعر را  سهیا  دو غزل یا در صورت لزوم  کل ب بیت مهم دیگر از آن 

 نیز مورد اشارت قرار دهیم.

از آنجائیسه چاپ این مقالۀ مهصل به صورت کامل در یک یا دو شهره از روزنامه میرس نیست الجرم به ههنند دیوان سلطان دوماً 
اکنون آنچه از نظر می گذرد پیسر ن ست نوش ار  من ا می گردد. تسمیل واامد در چند پیسر آنرا در ب ش های م عدد به تدریج 

 فرمایند. تل یص ،هر پیسر را به اق ضای رشایا چاپ بنا به تش یص دتواننیمکه الب ه تحریریه محرتم روزنامه ماست 

و   میادبی و فنی شعر او را ندارباز هم از جهت الزام به قاعدۀ ایجاز در اینجا قصد پرداخنت به ساخ ار دیوان سلطان اامد و تحلیل 
ست که مصححان با توجه به آنسه یعالقمندان را به مقّدمۀ تحلیلی دیوان چاپی وی ارجاع می ده م اما به طور م  رص الزم به ذکر ا

شواهد و قراین و ا ش ه اند؛ با امعان نظر در  سلطان اامد بغدادی را در اخ یار دا س دل؛ مع رب ترین منابع موجود از دواوین  دله م
ست؛  شده ا شسیل  س دالل « ههت پیسر»نام دیوان را که از ههت ب ش علیحده ت را برای ان  اب این  محسمیمعرفی یوده اند و ا

 عنوان در دیباچه خویش آورده اند.

افت ک اب نگارنده این ستتطور اما با توستتل به منابع خطی ذیل ب ش اصتتلی مقالت خویش را تنظیم کرده استتت و الب ه پس از دری 
 مطبوعه نیز در ویرایش س ن خود از آن بهره بسیار جس ه است.

شهره  -الف س ۀ خطی ناقص اما نهیس به  س ه مجموعه نظم و  5ف/-98ن در ک اب انه انجمن اهظ آگار و مهاخر ملی ایران.این ن
سنه  ست که در  شده 21هجری قمری یعنی ادود  834نرثی ا ش ه  سلطان اامد نو شاعر مانند ههم  سال پس از مرگ  و آگار چند 

تربیزی، بساطی سمرقندی؛ رضا سبزواری و سلطان اامد ایل انی را در خود دارد اما در کهل تأسف نس ه دارای اف ادگی و پراکندگی 
 در ب شی از اوراق است و دیوان سلطان اامد در آن کامل نیست. 

 

( آمریسا استتت و مطابت اطالعات مندرج در Freer Gallery of Artر )در گالری ُهرنی ِفری یِ F1932.33دوم نستت ه اصتتیل شتتهره 
قمری توسا کاتبان دربار وی؛ معروف بغدادی یا عبید  812میالدی یا  1410سایت گالری در عهد ایات سلطان اامد ای انی و سال 

 ت. الله تربیزی نوش ه شده و دارای تذهیب و تزیینات بسیار زیبا و نهیس است اما کامل نیس

و عهد ایات  809در پنجم شهر رمضان سنۀ ms.T.2046 سوم نس ه ک اب انه موزه هرن ترک و اسالمی اس امبول است که با شهره 
در دارالسالم بغداد نوش ه شده سلطان اامد در بغداد توسا میرعبید الله ابن علی، کاتب سلطانی ) اا هالً فرزند میر علی تربیزی( 

 کامل می باشد است. و
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در کنار نستت ۀ فوق الذکر و برخی مجموعه ها و بیاض های خطی دیگر که به صتتورت محدود و پراکنده اشتتعاری از ستتلطان اامد 
ایل انی را به یادگار گذاشتت ه اند در اخ یار بود. هرچند دوران اسومت او در عراق عرب و آذربایجان رسشتتار از شتتورش ها و جنگ 

شرت زندگی  ست و بی سامانی ها مانع از توجه های بزرگ بوده ا شده اما ظاهراً این ناب سپری  شمن  وی در نربد و آوارگی و گریز از د
مأمن کاتبان و ادیبان و نقاشتتتان و ترستتتیم گران و موستتتیقی دانان و  ویژۀ ستتتلطان به فرهنگ و ادبیّات فارستتتی نبوده و دربار وی

ن شتتاه هرن پرور قرارگرف ه اند. هرچند کشتتف شتت صتتیّت و هرنمندانی بی بدیل بوده استتت که همواره مورد اهیت و تشتتویت ای
ست و خود نیازمند تدوین و تقریر یک رساله  ش ار نی س قیم این نو شه در تاریخ موضوع م سی این پاد سیا روایّات فردی و تحلیل 

انی در منابع کهن پژوهشی علمی مس قل  است اما به طور خالصه باید خاطر نشان یود که تناقضات و گزارشات ضد و نقیض فراو 
فرو برده است. از آنجا که ناشی از تضادها در خصور سلطان اامد مشاهده می شود که هویّت راس ین او را در هاله ای از ابهام 

او را فردی اغرق کرده و  تهّوق تیموریان در اعصار بعددیرینۀ تیمور لنگ بوده برخی شاید در تأگیر از  و رقیب سلطان اامد دشمن
س ه اندسهاک،  س وده اند و بر خالف امیر 2س مگر، ظامل، خونریز دان ضیلت  شجاعت و عدالت و ف ضی دیگر وی را در  و م قابالً بع

تیمور گورکانی؛ وی را م اتتع و مح ستتب ستتیرت به شتتهر نیاورده اند. تقریباً در متامی تذکره های موجود آمده استتت که  خواجه 
به س ایش وی پرداخ ه است. در « اامد الله علی معدلت سلطانی»ده و در غزلی به مطلع اافظ در زمره کسانی است که او را س و 

کنار اافظ سایر شاعران معارص با وی نیز سلطان اامد ای انی را مدو کرده اند؛ بعنوان ملال جهان ملک خاتون شاهزاده شاعره آل 
شیخ ابو شاه  سحاق ))زنده تا  اینجو و برادر زاده  سیم و بوی  اواخر دهۀ هش ما قرن هشت هجری((؛ قصیده ای به مطلع: )) آمد ن

رسوده است و در این قصیده مانند اافظ با اشاره  ن و تن (( را در مدو  سلطان اامدبادا فدای جاِن نسیِم تو جا تو آورد سوی من/
سوی ساح محبّت  ست: )) اامد بهادر آنسه ز تأیید عدل اوست/هر تیر را ا سطان گه ه ا شاها دِر تو مقصد ارباب  به عدالت  ِمَجن/

 رامی بسن نظر به من ناتوان فسن((. ااجت است/

ش س ین  یدر دیوانش تا ادمهاهیم نظری نهه ه در ات فسری و به هر تقدیر امعان نظر در تراو صیّت را ش  ضاوت در باب  برای ق
اوضاع نابسامان سیاسی و اج هعی والیات ایران  که به گهن ما باید در چهارچوبه های اصل نسبیّت با در نظر داشنت اامد بغدادی
 و نهم هجری باشد؛ کارگشا خواهد بود. درقرون هش م 

در منابع ادبی؛ مشتتهورترین منبعی که ضتتمن رشو ااوال اافظ، اشتتارتی م  رصتت به ستتلطان اامد ای انی  و مراودات وی با اافظ 
ول شاه سلطان اامد را خلف الصدق پدرش سلطان اویس جالیر در قمری( است. د 900-842دارد تذکره مشهور دول شاه سمرقندی)

در خطاطی و  و گوید که وی؛ پادشاهی هرنمند، هرن پرور و خوش طبع بوده استدس گاه سلطن ی باشسوه و بسیا  می داند و می
 ۀس از مرگ سلطان اامد در سننقاشی و تذهیب و موسیقی و انواع هرنها اس اد بوده و در روزگار دول شاه یعنی بیش از نیم قرن پ

هجری قمری؛ هنوز تصتتانیف و نغمه پردازی های وی در میان مطربان و ُمغنیان رواج داشتت ه استتت. الب ه دول شتتاه به رذایل  813
اخالقی وی نیز اشتتارت کرده و گه ه استتت که با وجود چندان فضتتایل مردی ق ال و نا اع هد بود وگاه دماش او خشتتسی کردی و بی 

 .3ت مردمان اصیل را خوار می یودجنای

شاه در باب  صله زمانی زیادی بین عهد گزارش دول  سلطان اامد را می توان تا ادودی معقول و مب نی بر واقع پنداشت زیرا اوالً فا
سخ خطیااو و دور  شوند و دوماً کیهیّات ن سلطنت وی دگرگون یا فراموش  سلطان اامد وجود ندارد که اخبار ایام  برجای  ن ایات 

ستتتلطن ی او؛ تعالی و کهل هرنهایی مانند خطاطی و تصتتتویر گری و تذهیب را در دربار وی یایان می یایند.  ۀمانده از ک اب ان
 همچنین او خود در اشعارش بارها به اصطالاات فنی موسیقی و هرن اشاره کرده و از تسلا خود بر آنها پرده برداش ه است.

را به بغداد طلب و دعوت که ستتتلطان اامد را اع قادی عظیم در ات خواجه اافظ بودی و اافظ  باز دول شتتتاه اسایت می کند
ش ی و  ای همواره خواجه را تهقد و رعایت ااوال می کرد. اما اافظ هرگز از فارح به جانب بغداد رغبت نسردی و به خشک پارهدا

 سالم بغداد فرس اد:مد به دارالغزل در مدو سلطان اا نان در وطن مألوف خود قناعت یودی و این

 اامد الله علی معدلة السلطانی 

 اامِد شیخ اویِس اسِن ایل انی
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( محهوظ در ک اب انه ملی فرانسته نوشت ه ف ری ابن محمد امیر supple-PERS 320به  شتهره )«  روضتة الستالطین»تذکره خطی 
میالدی( در باب شاهان  1627)مرگ در  اه سلسلٔه گورکانیان هندهروی اا هالً در عهد سلطان ابواله ح اسین غازی چهارمین پادش
ااوال هرنی با عاریت از گزارش دول شاه در  . نویسندۀ این ک ابو ملوکی است که به نظم و شعر میل داش ه اند نوش ه شده است

هی به نظر ال هات به نظم می یوده ستتلطان اامد ایل انی در باب چهارم ک ابش با عنوان؛ ))بیان ااوال ستتالطین عراق و روم که گا
سلطان اامد ایل انی در ورق  شجاع مظهری به  شاه  شاه هرنمند بوده و » ک اب می پردازد و می گوید:  23اند((؛ پس از  صه پاد الق

 اشعار عربی و فارسی را جواب می گه ه است. در تصویر و تذهیب و خاتم بندی نظیر نداش ه خطوا شش قلم را خوب می نوش ه
سیار بوده و  شاگرد او ب ست و مالزم و  ست و کارهای او در این علم مشهور ا ست. در علم موسیقی و ادوار بی بدل روزگار بوده ا ا
سلطانی و غیره. اما آخر  ست چنانسه ارضت اافظ در وصف او می گوید اامد الله علی معدلت  در عدالت نوشیروان گانی بوده ا

شاکش به افیون میل کرده و دماغش از ق شده و در ک صحت منحرف  ساکر انون  صوره امیر تیمورع ست یوسف قرا ترکهن،  من به د
گله بان پدرش به درجه شهادت رسید و طبعش در شعر بسیار مالیمت داش ه و به شعرا و رندان مایل بوده است و خاطر او لحظه 

ست: دال گدایی و رندی شهور ا ست و این مطلع او م شاهی به/ ای از عیش فارش نبوده ا دمی فراغت خاطر ز هر چه خواهی  ز پاد
 «.به

شیراز محهوظ است که مجموعه یا جنگ نظم و نرث فارسی است -2192نس ه خطی دیگری به شهره  عالوه  وف در ک اب انه ملی 
 الب هشتتده استتت. بر اشتتعار بستتیاری از شتتعرا در ب ش دوم آن رشو ااوال برخی از ایشتتان را با عاریت از ستتایر منابع مشتتهور ارایه

ست که س ه این ک اب آن ا صۀ برج صی نیز در خود جای داده. گردآورنده این مجموعه؛ در  ای رای اطالعات تازه محدود در موارد خ
سلطان اامد بغداد در علم موسیقی و ادوار اصول صااب » دس ویس می گوید:  142خصور سلطان اامد ایل انی در صهحه رقم 

درین علم تألیف کرده و خواجه عبدالباقر گیالنی مالزم او بوده و در این روزگار چندین تصتتنیف از کارها وقوف بوده و چند نستت ه 
شسله  صول م ست ملل؛ رضب اله ح و م مس ومائ ني و ترکی رضب، و فاخ ه رضب و اکرث ا و عملهای وی پیش مطربان و مغنیان ه

 «. مید بود و غیرهمصنهش اوست و با این همه فضل و کهل مردی ق ال و نا اع

ن س ین کسی که در عهد جدید به جنبۀ ادبی ش صیت سلطان اامد ایل انی و ارتباا آن با شاعر بزرگ شیرازی معارص وی اافظ 
رشای م  رص با عنوان ))اافظ  ۀبا ارای 1323در سال  «یادگار» ۀتوجه کرده است عالمه محمد قزوینی است که در شهره اول مجل

سلطان اامد ج شیراز نیامده و  سلطان اامد نیز هیچگاه به موطن اافظ  سهر نسرد و  ست که اافظ هرگز به بغداد  الیر(( گه ه ا
استتت و اافظ در غزلیّات خود یسبار به ترصتتیح و یسبار بدون ترصتتیح از ستتلطان مزبور یاد کرده استتت. در غزلی که مطلع آن این 

 است:

 کلک مشسین تو روزی که ز ما یاد کند

 و دوصد بنده که آزاد کند  بربد صرب

به قرینه مقطع این غزل که در آن اشتتاره به دارالستتلطنه ستتلطان اامد می کند و می گوید ))ره نربدیم به مقصتتود خود اندر شتتیراز 
 خرم آن روز که اافظ ره بغداد کند(( نظر به سلطان اامد داش ه است. همچنین آنجا که گه ه است ))شاه را ِبه بود از طاعت صد/

ساله و زهد/قدر یک روزۀ عمری که درو داد کند((  ممسن است به سهاکی و س م پیشسی سلطان مذکور اشاره کرده و او را نصیح ی 
می پردازد و و در پایان ستت ن خود؛ استت دالل می کند که چرا « اامد الله علی معدلت ستتلطانی»داده باشتتد. عالمه ستتپس به غزل 

 د صحیح  است و بر صورت م أخر و اش باه ))ایلسانی(( رجحان دارد.صهت ))ای انی((  برای سلطان اام

اما مهمرتین نس ه ای که در باب ستتتلطان اامد در اینجا اشتتتارت بدان رضورت دارد آن استتتت که او رصف نظر از نژاد مغول و تبار 
ت در قلمرو عراق عرب )بغداد( چنگیز خانی اش؛ از منظر فرهنگی پادشتتاهی مطلقاً ایرانی و پارستتی گوی استتت که علیرغم اسوم

سندی انسار ناپذیر از آن است که زبان ن ست او زبان پارسی بوده است. زیرا  عمیقاً فرهنگی پارسی دارد و دیوان قطور و پربار او 
سخ م هرقه در مقابل دیو  سوب به او در برخی ُجنگ ها و ن شعار عربی و ترکی من ست و ا شعار او به زبان دری ا ان قاطبۀ مطلت ا

شد. او همچنین خود را  سا وی می با شعر پارسی ایجادی تو سان قطره ای در برابر دریای بیسران  ههت پیسر او در مقام قیاح به 
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م علت به خاک تربیز می داند و در بیان دل نگی اش نسبت به موطن خود با اس قبال از رودکی سمرقندی به سیاق شعر ))بوی جوی 
 را رسوده است که چند بیت از آن در اینجا نقل می گردد. مولیان(( ابیات خوش و بلندی

 باد کوی عاشقان آید همی

 از نسیمش بوی جان آید همی

 جان عاشت هر زمان بر یاد دوست

 چون رصاای بر زبان آید همی

 از نسیم صبحدم هر صبحدم

 بوی آذربایجان آید همی

 نالۀ تربیزیان آید به گوش

 دل از آن ناله طپان آید همی

که پیشرت به معرفی آن « ههت پیسر»پس از این مقدمه با ارجاع خوانندگان محرتم به دیباچه مهصل و ارزشمند نس ه چاپ شده  اما
پرداخ ه شد؛ به مهمرتین بُعد ادبی و فرهنگی ک اب این پادشاه شاعر که ههنا بررسی تطبیقی اشعار مهم وی که در مراودات ادبی 

قضتتاوت نهایی به خواننده، تاگیر و تأگر اااله معارصین ایشتتان بوده استتت پرداخ ه می شتتود و با  بین او و خواجه اافظ  و ستتایر
آنها و امتسهر فرهنگی و ادبی ااکم بر روابا شعرا در قرن هش م هجری در مطمح نظر م اطبان ارجمند این مقال قرار م قابل بین 
 می گیرد.

 -ا نیز در اشتتعار مورد بحث این نوشتت ار، وارد در انجمن مراودات ادبی  اافظ توجه به این نس ه رضورت دارد که بستتیاری از شتتعر 
خیالی که می توان بر استتاح تعداد اارضان نامهای گالگه، اربعه، خستتمه و قص علی هذا بدانها داد  یاامد هستت ند و در مجالستت

بستتیار محدود و معطوف به برخی شتتواهد  اارض می باشتتند. الب ه باید توجه داشتتت که منابع ما در تشتت یص تقدم و تأخر اشتتعار
تاری ی و ادح و ظن و اا هالت است و لذا ممسن است اافظ  و اامد در مواردی بی خرب از دیگری هر دو به صورت مس قل به 

ایش اس قبال یک شاعر مشهور معارص یا م قدم بر خویش رف ه باشند و دیگری نیز به آن مجلس ورود کرده باشد. یا بی توجۀ به رس 
شند و ا ی  س قبال کرده با سایرین در یک وزن و یک قافیه یا در مضامین مشابه از یسدگر به صورت مس قل ا های مرتبا  توسا 

 ممسن است که دیگران خود را در مجلس اخ صاصی اافظ و اامد میههن کرده باشند. 

ای مانده ادوداً بین یک تا دو دهه بعد از رالت هرچند جمیع منابع خطی موجود از ستتتلطان اامد بغدادی که امروز از وی بر ج
خواجه اافظ ک ابت گردیده اما دالیل و قراین بسیاری وجود دارد که این پادشاه از عنهوان عهد جوانی در هرن شاعری دارای کهالت 

که غالب اس قباالت وی از بوده  است و در زمان ایات اافظ نیز او شاعری توانگر به شهر می آمده. بنابراین رای صائب آن است 
اافظ در دوره زندگانی و شتتهرت خواجۀ ما در شتتیراز بوده و و شتتواهد و قراین اسایت از آن دارد که ستتلطان پس از وفات اافظ 
چندان به استت قبال او نرف ه استتت. یسی از مهمرتین دالیل این مدعی؛ وجود دو بی ی در دیوان ستتلطان استتت که با بهره از اروف 

هجری قمری در بغداد را وصف می کند و لذا او در این سال که مصادف با رالت خواجه اافظ نیز می باشد  792ار سنۀ ابجد، به
 در سی و سه سالگی خود شاعری توانا بوده است.

 آمد به چمن چو بلبل از مش اقی

 گل کرد خطاب ایها العشاقی

 (792بغداد و بهار و سال ذال و بی و صاد )
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 د هات ای ساقیخوش موسم گل رسی

شرتک و  ضامین م شیرازی و م شعار خواجه اافظ  سلطان اامد در ا س قیم م عدد به  س قیم و غیر م شارات م در عین اال وجود ا
غزلیات مجالس دوجانبۀ اس قبالی آنها نیز دلیل دیگری بر شاعر بودن اامد بغدادی تا پیش از فوت اافظ است. با این مقدمات به 

مد می رویم و هر آن کجا که اگری از ارتباا وی با اافظ را ببینیم در ادامۀ کار بلند این مقاله آنرا مورد رساش دیوان ستتتلطان اا
 تحلیل و تدقیت قرار خواهیم داد.

 حافظ در غزلی بدین مطلع می گوید:

 ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی

 در فسرت تو پنهان صد اسمت الهی

 

 می گوید:سلطان احمد در همین وزن و قافیه 

 خورشید چرخ خوبی انوار لطف شاهی

 پاینده باد یار رب در عّز و پادشاهی

 دانی چه فرق باشد از ماه تا به رویت؟

 چون آف اب روشن از ماه  تا به ماهی

 بر اال زار بیدل آن چشم های رس مست

 در مذهب دو ااجب بالله که خوش گواهی

 چون عیش رخت بر بست غم را بهانه ای کرد

 ن در این غریبی ما مانده ایم و آهیاکنو 

 آن یوسف زمن را وان گلنب چمن را

 بازش رسان به زودی یعقوب را الهی

 ور زانسه اشک رانم سیالب ُدر فشانم

 از روی لوو محهوظ بی شک برد سیاهی

 تجرید شو ز عامل گر مرد راه عشقی

 زیرا که نیست در عشت چون ترک هیچ راهی

قمری( و ابن یمین  803و قوافی م هاوت در دیوان برخی شتتتعرا چون کهل خجندی ) وفات در ستتتنه هرچند با اوزان، مضتتتتامین 
قمری( اشتتعاری وجود دارد اما پس از تدقیت در آنها بدون هیچ تردیدی می توان گهت که اشتتعار این شتتاعران  769-685فریومدی )

ش ه و در روابا ادبی مرسوم بین ادبا و مراودات س قبالی ندا سه غزل اافظ و  جنبۀا ست. ولی پس از مقای شده ا س قبالی رسوده ن ا
شنت یک روو م جانس و سلطان اامد در شباهت تامه با یسدگر دارند بلسه با دا شعر نه تنها در قافیت و وزن  می یابیم که این دو 

ش ه و پ سم غنی در دهه های دور گذ شده اند. مراوم دکرت قا س قبال از هم رسوده  ضمون؛ در ا سلطان هم م شف دیوان  یش از ک
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اامد ایل انی در ک اب ارزشتتمند خود با عنوان تاریخ عرصتت اافظ ضتتمن بحث در آگار، افسار و ااوال او اا هل می دهند که این 
غزل در مدو شاه شجاع و در زمان سقوا اسومت برادر وی شاه محمود مظهری و رسیدن شاه شجاع به دروازه های شیراز توسا 

ه باشد که با امعان نظر در غزل سلطان اامد و اس قبال انسار ناپذیر موجود در آن باید پیسان مقصود اافظ را در اافظ رسوده شد
 این غزل از سمت شاه شجاع مظهری به سمت سلطان اامد ایل انی تغییر جهت بدهیم.

 

 حافظ می گوید:

 منم که گوشۀ می انه خانقاه من است

 دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است

 

 سلطان احمد می گوید:

 منم که دامن عزلت گرف گاه من است

 محل عشت به هر دو جهان پناه من است

 سپیده دم که ز سینه نهیر عشت برآرم

 ها ی معانی به گرد آه من استرساچه

 محب ی است مرا با تو س ت رواانی

 دروش هیچ نگه م خدا گواه من است

 به خاک پای عزیز تو می خورم سوگند

 ح و شام در این آس ان ِجباه من استکه صب

 اگر ز لطف درآیی شسنج زلف بجویی

 ای که بپرسی دل سیاه من استشسس ه

 

جتتتی تتتتربیتتتزی  جتتتُ  قتتتمتتتری(    788)راتتتلتتتت متتتحتتت تتتمتتتل در غتتتیتتتاث التتتدیتتتن شتتتتتتیتتتخ متتتحتتتمتتتد کتتتُ
. او در 4ان خود داردشتتیخ الشتتیوخ و شتتاعر قرن هشتت م آذربیاجان اهل کجج از نواای تربیز نیز غزلی در همین وزن و قافیه در دیو 

روزگار ستتلطان اویس جالیری و فرزند او ستتلطان اامد، شتتیخ االستتالم تربیز بود و در تلبیت ستتلطنت ستتلطان اامد با بهره از نهوذ 
سیاسی خود نقش مهمی داش ه است. با امعان نظر در دیوان وی کاشف بعمل می آید که بین شیخ کجج و خواجه اافظ نیز توجه 

اس قبال شعری وجود داش ه است. بعنوان ملل شیخ کجج غزلی دارد به مطلع: ))دل و جانم پر از محبت اوست/دیده م قابل و سنت 
الزم به ذکر استتت که برخی از منابع مع رب تاری ی در عهد تیموریان گه ه اند که ستتلطان اامد  روشتتن به نور طلعت او استتت((.

ک ابت  817طنزی مورخ قرن نهم در ک اب من  ب ال واریخ معینی که اندر ستتنه بغدادی او را به ق ل رستتانده استتت. معین الدین ن
شیخ اویس؛ می گوید:  سلطان اامد بن  سیرت  شاهی هرنمند، عاقل و بزرگ همت بود. بعد »گردیده به وجهی موجز در ذکر  او پاد

رفت. چون به بغداد رفت زُنطاری )شجاعان( از برادر بر ت ت نشست و از ادود مسۀ رشیهه تا نهایت دربند باب االبواب به ترصف گ
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به هر تقدیر شتتیخ کججی در غزل خویش که به دلیل اهمیّت آن به صتتورت کامل در «. چند برانگی ت تا خواجه کججی را بسشتتت
 اینجا منعسس می گردد؛ گه ه است:

 به آس ان عزیزت که آن پناه من است

 که جان و دل به تو دادم خدا گواه من است

 ن درت هست کعبۀ مقصودچو آس ا

 گهن مرب که مغیالن اجاب راه من است

 به لطف و قهرم اگر خوانی و اگر رانی 

 کجا روم که رس کوی تو پناه من است

 عجب بود که به دنیی و ُملک عقبی نیز

 به اسن لطف و مالات کسی چو شاه من است

 اگر زاال درونم تو را وقوفی نیست

 ستگواه ظاهر من جامۀ سیاه من ا

 به زیر پای تواَم خاک نیست نقصانم

 که خاک پای تو بودن کهل جاه من است

 به جرم آنسه کجج دور ماند از آن ارضت

 مبرده ام من بیدل همین گناه من است

 

 حافظ راست: 

 کلک مشسین تو روزی که ز ما یاد کند

 بربد صرب و دوصد بنده که آزاد کند 

 

 سلطان احمد بغدادی راست:

 تو روزی که زمن یاد کند قلم و دست

 خاطر خس ه دالن با دو س ن شاد کند

 آدمی را نبود شیوه و اشسال پری

 این چنین شیوه یقین شد که پری زاد کند 

 عاقبت بار اهانت بسشد از همه خلت
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 هرکه بر قول سبک پای تو بنیاد کند

 بدرد جامه به تن غنچه سوری آری

 عندلیب ار به چمن ناله و فریاد کند

 زمان خاطر من موج تحیّر بزند هر

 هر نهس دیدۀ من دجلۀ بغداد کند

هجری( بستتیار پیشتترت از اافظ و ستتلطان اامد در غزلی بدین مطلع می گوید: ))چون ز بغداد و لب  738- 673اوادی مراغه ای )
سی ار نزدیک به غزل اافظ  و اامد دجله دمل یاد کند/دامنم را چو لب دجلٔه بغداد کند((. اوادی در غزل م قدم خود که مضامین ب

دارد باز گه ه است: ))خانٔه عمر مرا عشت ز بنیاد بسند/عشت باشد که چنین کار به بنیاد کند/ چه غم از شاه و چه اندیشه ز خرسو 
 باشد/گر به شیرین رسد آن ناله که فرهاد کند((.

شعر خویش را رسوده اما در  سلطان اامد بودههرچند بی گهن اافظ م أگر از غزل اوادی  و در عین  اینسه خطاب غزل اافظ به 
شارت اسیهنۀ  اال اامد نیز غزل خود شرت به ا ست کمرت جای تردیدی وجود دارد. پی س قبال از غزل اافظ رسوده ا سخ یا ا را در پا

مد در اخ یار مراوم ن ستتلطان ااعالمه قزوینی در مقالت اافظ و ستتلطان اامد اشتتاره کردیم و دانستت یم در زمانی که هنوز دیوا
ینی نبوده است ایشان از قرینۀ بیت مقطع اافظ در آنجا که گه ه است؛ ))ره نربدیم به مقصود خود اندر شیراز/خرم آن روز که وقز 

اافظ ره بغداد کند(( بدون ترصتتتیح از ستتتلطان اامد ایل انی یاد کرده و نارضتتتای ی از اوضتتتاع خود در شتتتیراز را با ابراز متایل در 
رت به بغداد و قلمرو سلطان ایل انی در بیت مقطع بیان یوده است. اال با در اخ یار داشنت دیوان سلطان اامد و یافنت غزل مهاج
 الذکر ،ادح صائب اس اد به ما اگبات می گردد. فوق

جرت به سایر اقالیم دور می دانیم اافظ به جز چند سهر کوتاه به یزد و اطراف شیراز هیچگاه رغبت و متایلی به هجرت بلند و مها
نداش ه است و از سهر به هندوس ان و بغداد و تربیزعلیرغم وجود دوس ی اسنه اش با شاهان و دعوت سالطین وقت آن نواای از 
وی؛ در نهایت منرصف شده و از سهر به بالد غریب رسباز زده  است و به خشک نانی در شیراز و جرعه ای از آب رکناباد در نسیم  

هجری( نویسندۀ تذکرةالشعرای  1035صلی قناعت کرده. در همین راس ا موالنا محمد صوفی آملی مازندارانی )م وفی در سنه باش م
و ستتتطالن اامد جالیر از فرا اخالر؛ مسرر از بغداد، خواهش ادراک »مشتتتهور ب  انه در گزارش خود از ااوال اافظ می گوید: 

شمی قناعت صحبت خواجه کرده و ال هح رفنت او به ب شک و پاره پ شی، به نان خ غداد یوده. اما خواجه نظر به همت بلند دروی
در صحت این گزارش با توجه به همه شواهد قراین موجود در دواوین این دو شاعر ممسن «. کرده و از شیراز ارکت نهرموده است

همه خلت/هرکه بر قول ستتبک پای تو بنیاد کند(( استتت در این بیت ستتلطان اامد آنجا که می گوید؛ ))عاقبت بار اهانت بسشتتد از 
 نس ه ای تاری ی و گالیه ای نسبت به بد قولی اافظ در هجرت به بغداد نهه ه باشد. 

 

 حافظ می گوید:

 مرش سبز فلک دیدم داح مه نو

 یادم از کش ه خویش آمد هنگام درو

 

 سلطان احمد راست:

 زامت عاشت مسسین مده ای عاقل رو
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 اری همه سال آن ِبِدروآنچه امسال بس

 می نیرزد بر ارباب معانی به خرد

 ملست جم به ُجوی نعمت قارون به دو جو

 س ن باطل واعظ مشنو عاشت باش

 گوش بر زمزمۀ نی کن و از اال شنو

 گر شدم عاشت لیلی من مجنون چه عجب

 نیست عیبی که شود عاشت شیرین خرسو

 بعد مرگم که به خاکم گذری عیسی وار

 خیزم و یابم به جهان عمری نوزنده بر 

 گر نبودی به جهان روزی من روی مهش

 ِجرم خورشید کجا یاف ی این پرتو ضو

 عهد بس م که دهم دل به تو با رغبت خویش

 اع هدت چو نباشد بدهم جان به گرو

 همچو خیّاا فلک اامد بن ویس صهت

 رش ه عشت به دست آر و به عشاق، گرو

ست ق 749سیف فرقانی )وفات در  سبب چی شت مرا با تو  شت آن روی نسو/آخراین ع شده ام عا مری( می گوید: ))من چو از جان 
 بگو((.

( می فرماید: ))آخر ای راات جان درِد دِل ما بشتتتنو/امشتتتب از بهِر خدا مرام ی کن تو قمری  721–645اسیم نزاری قهستتت انی )
 واِی من بر تو هالِک مِن مسسین به دو جو((. د و ب واهی رفنت/مرو((. نزاری در بیت دیگری می گوید: ))گر ن واهی بِر ما بو 

قمری( می فرماید: ))ای ب وبی رخ تو برده ز خورشتتید گرو/گشتت ه طاق خم ابروی تو جهت مه  769این یمین فریومدی )رالت در 
 بر ما بدو جو((.نو(( همو در بی ی دیگر می گوید: ))گه مش سینه چو گندم ز غمت بشسافم/گهت کز ماش بگوئید که 

 

 حافظ راست:

 ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

 دل بی تو بجان آمد وقت است که باز آیی

 

 سلطان احمد فرماید:
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 دل می کِشدم دیگر از عقل به شیدایی

 تا خود چه کند با من باز این رس سودایی

 تا علم و جنون بر من شد کشف و بیان روشن

 اناییبر آب روان شس م رس دفرت د

 ِمی خواره و رس مس م جام ورع اشسس م

 زنّار به جان بس م رف م بر ترسایی

 شیخ کََججی دیدم گه م که بگو رمزی

 گه ا که تو می دانی پنهانی و پیدایی

 عطاّر چه می گوید از جان بشنو اامد

 فانی شو اگر َمردی تا محرم ما آیی

استتت م اظب غزل اافظ و مقصتتود وی از ))پادشتته خوبان(( در شتتعر،   با توجه به غزل ستتلطان اامد که در ذیل می آید ممسن
سلطان اامد بغدادی یا شاه شجاع مظهری و ا ی شیخ ابو اس حاق اینجو باشد. اما اس قبال سلطان اامد از این غزل بار اا هل را 

 به سمت او بیشرت از دیگران می یاید.
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رص با اافظ نیز غزلی در همین وزن قافیه بدین مطلع دارد: ))ای صتتتورت قمری( شتتتاعر معا 773جالل طبیب شتتتیرازی )رالت در 
مطبوعت در غایت زیبایی/ از بس که لطیهی تو در وصف یی آیی((. شاعر در بی ی از این غزل می گوید: ))تا کی دل ما باشد چون 

 زلف پریشانت/آشه ه و رسگردان، شوریده و سودایی((

( می گوید: ))چون پیسر مطبوعت در معنی زیبایی/صتتتورت ن وان بستتتنت نقشتتتی بدالرایی((. قمری 752 – 689خواجوی کرمانی ) 
 خواجو در بیت غزل خود می گوید: ))آنرا که بود در رس سودای رس زلهت/گردد چو رس زلهت رسگش ه و سودایی((.

قمری( می گوید: ))ای مردمک چشمم از روزن بینایی/گلزار جهلت را پیوس ه متاشایی((. در بی ی در این غزل  773-690عهد فقیه )
 عهد می گوید: )) رف ی ز دل و شادی برگشت چو برگش ی/بازآی که باز آید ب  م چو تو باز آیی((.

ماید: ))کشیده کار ز تنهایی ام به شیدایی/ندانم این همه غم چون قمری( در همین مضمون می فر  778سلهن ساوجی )رالت در 
ای ز رسم/چه خوش بود اگر ای عمر رف ه کشتتتم به تنهایی((. در بیت ستتتوم غزل خویش می گوید: ))مرا تو عمر عزیزی که رف ه

 بازآیی((.

ان که چو ب ت از درم فراز آیی/غمم ز دل جالل عضد )زنده تا پایان نیمه اول قرن هش م( در این مضمون می گوید: ))خوش آن زم
سیر عشت و غریبی و درد  بربی چون جهل بنهیی((. جالل در بی ی دیگر از غزلش می گوید: ))مباد هیچ کسی چون جالل در عامل/ا

 تنهایی((.

 

 حافظ راست:

 بگرفت کار اسنت چون عشت من کهلی

 خوش باش زان که نبود این هر دو را زوالی

 

 راست: سلطان احمد

 مائیم مست طافح از جام الیزالی

 بیرون ز عقل و دانش، سودایی و خیالی

 می بین ز چشم لیسن بر دوز دیده ها را

 بشنو ولی مزن دم بر خویش، بنِد اللی

 گه م که فال گیرم از مصحف جهلت

 ب  م شنید گه ا خوش نیّ ی و فالی

 اّقا که غایت شوق نقضان یی پذیرد

 با دوست اتصالی گر زانک شد میرّس  

 اامد اقیق ی شو عشت مجاز بگذار

 رتی است خالیکان صورتی است قالی وین صو 
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باز اافظ در همین وزن و قافیه ملمعی دیگر دارد و می گوید : ))یا مبسه یحاکی درجا من الاللی/یا رب چه درخور آمد گردش خا 
شتتتسوه و شتتتوکت/برهان ملک و ملت بونرصتتت  فروز دولت کانِ  دهاللی((. با توجه به بیت مقطع آنجا که اافظ می گوید: ))مستتتن

ابوایعالی از وزیران مشتتهور امیر الدیناللِه وزیر، فرزند کهلابونرصتت ف حالدینبوایعالی((؛ بی شتتک این غزل در مدو خواجه برهان
؛ غزل و قصیده بسیار است و اافظ و این وزن و قوافی و مضمون در بین بزرگان بامظهری رسوده شده است. اما  محمد مبارزالدین

 اامد نیز در این انجمن صااب کرسی هس ند.

شهلی((.  520خاقانی رشوانی )م ولد در  س ش داریم گو شم زد ز د شت پری جهلی/هر چ شوریده کرد ما را ع هجری( می گوید: ))
 جهلت روزی بود چو سالی((.بی همو در بی ی دیگر گه ه است: ))گه م که ای نگارین این گریه بر چه داری/گه ا که

 سعدی می فرماید: ))هرگز اسد نربدم بر منصبی و جاهی/اال بر آنسه دارد با دلربی وصالی((.

اوادی مراغه ای می گوید: ))ای بر شتتهت نهاده از شتتام زلف خالی/بر گرد ماه بستت ه از رنگ شتتب هاللی((. در بیت بعد می گوید: 
 ا ولیسن/ ماهی چنان نبیند جوینده جز به سالی((.ر و ))چون ماه عید جویم هر شب ت

 قمری( گه ه است: ))اکنون که نیست ما را با دوس ان وصالی/ پیوند تن ن واهد جانم به هیچ االی((. 714-636ههم تربیزی )

ی ی دیگر گه ه جالل عضتتد می گوید: ))ی چشتتم و دهان تو به هم خواب و خیالی/روی تو و ابروی تو بدری و هاللی((. جالل در ب
 است : ))ای مه بنه چهره که روزم به شب آمد/کآن روز که بی تو گذرد هست چو سالی((.

ستتتیف فرغانی در قصتتتیده ای بدین مطلع می گوید: ))در باش دهر چون گل، گر رس به رس جهلی/در روز زندگانی گر جمله مه چو 
 بدر تام گردی از آف اب دانش/هر روز پرتو میگیر اکنون که چون هاللی((.سالی((. در بی ی دیگر از این قصیده، سیف می گوید: ))تا 

 باری برم خیالی چون نیس م وصالی((.  کهل خجندی می گوید: ))خواهم بر تو بردن تن را که شد خیالی/

 جهان ملک خاتون می گوید: ))در دیده ام نیامد جز روی تو خیالی/جز قام ش نیامد در چشم ما نهالی((. 

 وی ز آف اب رویت هر ذره ای هاللی((. : ))ای از جهل رویت نقش جهان خیالی/ه نعمت الله ولی گه ه استشا

 

 حافظ راست:

 اسب االی ننوش ی و شد ایامی چند

 محرمی کو که فرس م به تو پیغامی چند

 سلطان احمد می گوید:

 ای دال تا ننهی در ره او گامی چند

 ندنسشی از لب لعلش به روان جامی چ

 زهد دام است و ریا دانۀ او اارض باش

 خویش را نهسنی در دانه و این دامی چند

 می فروش ار چه به نسیه ندهی باده مبن

 خرقه ما بس ان زود بده وامی چند
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 صبحگاهان که َروی رو به چمن وه چه خوش است

 با می و مطرب و ساقی و گل اندامی چند

 نام اامد که برد زانسه بپرسند بگو

 رابات همی گشت به بدنامی چنددر خ

جالل عضتتد در این انجمن می گوید: ))عهد ما مشتتسن و بر باد مده خاکی چند/آتشتتی در زده انگار به خاشتتاکی چند((. او در بیت 
 الب ه این شهسوار قطعاً سلطان تا رسی چند ببندیم به فرتاکی چند((. پنجم غزلش می گوید: ))شهسوارا بگذر بر صف ما صید کنان/

 اامد نیست زیرا جالل پیش از پادشاهی اامد رالت کرده است.

ضامین بدین مطلع می گوید: ))می برند از تو جها بی رس سامانی چند/چند ریزی به خطا خون  کهل خجندی در غزلی با همین م و 
ش ه و هم اکنون نیز مرقد او در این سسونت دا سلطان اامد در تربیز  ست  مسلهنی چند((. کهل در عهد  ست. لذا مح مل ا شهر ا

شد. او در بیت  سلطان اامد، کهل غزل خود را خطاب به وی رسوده با سبت دادن آن به  شیخ کججی و ن پس از وقایعی مانند ق ل 
 به نادانی چند((.ند که چیست/نسند فایده این نس ه دیگری از غزل خود می گوید: ))زاهدان فایده عشت ندان

 

ای چند پ  ه در غزلی بدین مطلع گه ه استتت: ))ستتاقیا باز خرابیم بده جامی چند/قمری(  773ی )وفات در موالنا خواجه عبید زاکان
شٔه محراب و نسونامی و زرق/ما و می انه و دُ  صوفی و گو ردی کش و بدنامی فرو ریز به ما خامی چند((. در بیت بعد می گوید: ))

بس ان جامی چند((.  ،خرقٔه ما به گرو کن ر بهای می گلگون اگرت زر نبود/چند((. باز همو در بیت ششم غزل خویش می گوید: ))د
 معارش با اافظ بوده است.اامد پیش از سلطنت سلطان  شیرازعبید در 

خواجه عهد فقیه در این مجلس می گوید: ))بر گُل افسند ز سنبل بت ما چینی چند/تا به بار است شقایت به ریااینی چند((. عهد 
 کز فلک برگذرد نعرۀ تحسینی چند((. غزل از نظم دالویز عهد/ کطعِ خود می گوید: ))گو ب وان یدر بیت مق

 به علی رغم عدو باز زدم جامی چند/شتتتاه نعمت الله ولی نیز در این مضتتتمون و قافیت غزلی مهم دارد. نعمت الله می گوید: )) 

س م و وارس م از این خامی چند((. او در بی ی  از  شس ست مده زلف توبه ب این غزل نزدیک به بیت اافظ می گوید: ))فرصت از د

می خور و وقت غنیمت شتتتُمر ایامی چند((. همو باز در بی ی نزدیک به بیت اامد بغدادی می گوید: ))نوبهار  نگاری به کف آر/

 است گل آور چو می ات نیست بیا/برو از پیر خرابات بُسن وامی چند((.

 ل خویش صهت کامسار را به کار بس ه و بعید نیست که صهت معطوف به سلطان اامد بغدادی باشد.اافظ اما در بیت مقطع غز 

 
 اافظ از شوِق رخ و مهِر فروِش تو بسوخت

 کامگارا نظری کن سوِی ناکامی چند

 

 حافظ می گوید:

 اَیِنَُّة لِلَّه که دِر میسده باز است

 زان رو که مرا بر در او روی نیاز است
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 ید:احمد میگو

 گر شوق غم عشت تو با سوز و گداز است

 صد شسر که الطاف تو بیچاره نواز است

 در صومعه و خانقهم راه ندادند

 گه ند اریهان که در میسده باز است

 بی عشت مجازی نشود کار میرس

 گر کوی اقیقت طلبی راه مجاز است

 جز مرتبه ای کز در ات یاف ه باشی

 ز استهر مرتبه کان هست همه شیب و فرا

 مرش دل اامد هوح المعه دارد

 هرچند که پروانه آن شمع طراز است 

سی که در این وزن،  شان را یافت در این غزل تنها ک سلطان اامد و اافظ می توان ای شاعرانی که در مجالس خیالی  در بین متامی 
ضمون ست موالنا نارصالدین ب ارایی  ،م شعری در دیوان او ه سقافیت و ردیف  ست. نظر به اهمیّت و قمری(  872نه )وفات در  ا

بالغت این غزل، آنرا از دفرت نامتام تصحیح اشعار نارص که به اه هم  نگارنده این سطور در اال انجام است به صورت کامل منعسس 
گوشتته ابروی تو تا  )) گر راه ارم چون رس زلف تو دراز استتت/از قبله دری بر دل مشتت اق تو باز استتت/. نارص می فرماید: یاییممی 

محراب دل ما است/ما را نه رس زهد و نه آهنگ اجاز است/یک عاشت پاکیزه نظر نیست چو محمود/ور نه همه اطراف جهان پر ز 
ایاز است/میلی که دمل سوی تو دارد به اقیقت/از دیده معنی است نه از روی مجاز است/از هر دو جهان قبله رس کوی تو دارم/در 

ت به یاز است/از پای نشین یک نهس ای شمع که امشب/بیچاره دل سوخ ه در سوز و گداز است/درباز دل جنّت فردوح چه ااج
 و دین به در میسده نارص/می نوش زمانی که در توبه فراز است((.

 

 

 اافظ می فرماید:

 گه م ای سلطان خوبان رام کن بر این غریب

 گهت در دنبال دل، ره گم کُنَد مسسین غریب

 

 مد جالیری راست:سلطان اا

 جان بیغه بُرد زلهش ماند دل آنجا غریب

 را با تن تنها غریب صرب باید کرد دل
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 بس عجب کاری است غربت من ندانم وصف کرد

 کس نداند درد غربت در جهان اال غریب

 کعبه مقصود می جوید به مقصد می رود

 بی زواد و بی شرت اف اده در صحرا غریب

 با یاران خویش یاد کش ی می کند در دجله

 زان سبب ریزد ز دیده هر شبی دریا غریب

 هیچ غم واری نباشد جز خدا بیچاره را

 دست می دارد ترضع می کند باال غریب

 در فراق روی یار و دور بر یاد دیار

 نیم بسمل می طپد در خون دل شبها غریب

 سالها بودم غریب و با غریبان همنهس 

 ا غریباامد کس ندیدم در جهان زیبهمچو 

س ان غریب((.  ۀخواجوی کرمانی در این مجلس می فرماید: ))طر  سیراب در ب سنبل  شد بر رخ جانان غریب/ زانسه نبود  شسین نبا م
امت آرد نبود از ستتلطان سمت روان باشتتد ولیک/بر گدا گر ر در بی ی دیگر از غزل خویش می گوید: )) گر به شتتمشتتیرم کُشتتی اُ 

سبلغریب((. ا سنه  ه جای تردیدی نی شرت از ظهور  752ت که خواجو در این غزل نظری به اامد ایل انی ندارد زیرا وی در  سیار پی ب
و سلطنت اامد در شیراز رالت کرد و در تنگ الله اکرب این شهر به خاک سپرده شده. لذا پوشیده نیست که در این مجلس دیگران 

 هس ند.وی برای اس قبال از یسدگر مقلد کالم شاید در اس قبال یا 

با ردیف  در دیوان خود دارد. او می گوید: ))در دیار تو غریبیم و هوادار غریب/خوش بود گر  «غریب»نعمت الله ولی نیز غزلی 
 بنَوازی صنه یار غریب((.

مقطع می در بیت او نارص ب اری نیز غزلی دارد بدین مطلع: ))ای به اسن از عامل انسان غریب/ذاِت انساِن تو در اینسان غریب((. 
 گوید: ))از رس کوی تو تا نارص برفت/هیچ پرسیدی کجا شد آن غریب؟((.

تنها  تنِ  ،مستتتسین ۀستتتت و من اینجا غریب/چون کند بیچار ا خواجه کهل خجندی در این مجلس می گوید: ))دل مقیم کوی جانان
واغرییی واغریبی واغریبی وا غریب((.  بی جان به ست  ی می دهد مستسین کهل/یغریب((. همو در بیت مقطع می گوید: ))در غر

 در در بین شاعران این مجلس؛ تنها غزل کهل در قافیه، ردیف و وزن مشابهت تامه با غزل اامد بغدادی دارد.

 

 حافظ می گوید:

 باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باش

 وین سوخ ه را محرم ارسار نهان باش
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 سلطان احمد می گوید:

 بت جان باشای جان نهسی همنهس صح

 همراز س ن سامع ارسار نهان باش

 تا خوش نظری در تو کنم از رس ایرت 

 من از رس تحقیت، تو باری به گهن باش

 وبجچشم بد از آن چهرۀ زیبای تو مح

 تا باد چنین صااب رندان جهان باش

 خوبی تو زیباست در این دایره امروز

 بر مملست اسن تو خود اسم روان باش

 ب ورم باده صافیآخر شب شعبان 

 ا صبح سعادت چه کنم گو رمضان باشت

 یا رب چه نشان است تو را خال زن دان

 در زمره ااباب تو دائم به نشان باش

 دل گه گه اگر می طلبد باده رنگین

 آن به که در این ارضت سلطان زمان باش

 شاهی که فلک بر جه ش از رس تعظیم

 نامه وران باش صد سجده کند بر س نِ 

 س ن مست الس ی به تو خ م است اامد

 در اهظ خدا ایمن و در امن و امان باش

س قبالی از آ  سایر م قدمان و معارصان اامد و اافظ ا سیار دارد که در دواوین  ست این غزل از آن جهت اهمیّت ب ن بعمل نیامده ا
 مراودات اخ صاصی این دو شاعر طبقه بندی می شوند. و لذا در زمرۀ 

 

 حافظ راست:

 ش می آمد و رخساره بر افروخ ه بوددو 

 تا کجا باز دل غمزده ای سوخ ه بود

 

 احمد بغدادی راست:
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 دوش دیدم که ز گل چهره بر افروخ ه بود 

 گوئیا همنهسی را به غمی سوخ ه بود

 دست خیاا ازل روز ن س ین باری

 جامۀ قامت زیبای تو را دوخ ه بود

 پیش از آن کین شهت شعلۀ خور پیدا شد

 اسن تو از نور بر افروخ ه بود مشعل

 گهت ساقی که بر افروخ ه چند است بگوی

 ساغر زر ز می صاف برافروخ ه بود

 مدتی شد که نپرسی تو دمل را چونی

 پیش از اینت نظری با من دلسوخ ه بود

 عاقیت رفت فدای کف پای محبوب

 دتی بود که دل این هوح اندوخ ه بودم

 یمن گرف م که نبندد خم طاقش قوس

 شسن قلب دالن را ز که آموخ ه بود

باز هم نارص ب ارایی یگانه شتتاعر اارض در این مجلس استت قبالی استتت. غزل وی از دفرت پیش گه ه به صتتورت کامل منعسس  می 
 چشتتم اوگردد: ))می گذشتتت و ز ایا چهره برافروخ ه بود/ای بستتا خانه که از آتش او ستتوخ ه بود/از کهن انۀ ابرو بگشتتاده غمزه/

ی انداخت به یسدم ساقی/صرب من هرچه به ایام بیاندوخ ه بود/ن ریدند به یک جرعۀ جمله در آب مِ /دیدۀ صاابنظران دوخ ه بود
شمع که او/ شاندیم بر آن  مجلس ما چو رخ خویش برافروخ ه  می از زاهد/در خرابات مغان زهد که بهروخ ه بود/جان چو پروانه ف

 ارص/که در آئینه چو طوطی س ن آموخ ه بود((.بود/صورتی دید در آئینۀ رویش ن

 

 حافظ راست:

 به مژگان سیه کردی هزان رخنه در دینم

 بیا کز چشم بیهرت هزاران درد برچینم

 

 باز هم حافظ در غزلی دیگر می فرماید: 

 گرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم

 نوشم ز باش عیش گل چینمز جام وصل می
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 احمد بغدادی راست:

 تویی شاهم تویی ماهم تویی خورشید و پروینم

 مرو کو آن دمی بر من که روی دیگری بینم

 تو چون جانی مرا جانا چه جای جان بود جانا

 من که یسدم بی تو بنشینم؟ ،یکِ  ،توانم من کجا

 همی ترسم که مهجورم ز عشقت ناگهان میرم

 یاند ارستم در دل زمانی آ به بالینم

 که یارم اوست تا هس م ز اول کرده ام رشطی

 وگر باشد رس مویی خالف رشا، بی دینم

 چه شد ای باغبان آخر به باغم ره بده بالله

 مسن منعم ز گل دیدن که می بینم یی چینم

 کشم بر سوی شهر خود اه الله شهرم را 

 قزوینمیی سازد مزاجم را هوای شهر 

 ل یارم چو شیرینیلَ مَ  ،منم اامد چو فرهادی

 جان فرهادی فدای جان شیرینمهزاران 

 

خیزد که یک دم بی تو بنشتتینم/به جز رویت ستتعدی بنیانگذار این مجلس استتت. او در غزل خویش می فرماید: ))ز دستت م بر یی
شخ اجل در مقطع غزل زیبای خویش می گوید: ))رقیب انگشت مییی سعدی چشم بر خواهم که روی هیچ کس بینم((.  خاید که 

 چینم((.بینم ییی باغبان از گل که میهم نه/مرتح ا

شد که روزی با تو  ست: ))مرا گر دول ی با سعدی رسوده ا س قبال  شرت از اافظ و اامد غزلی بدین مطلع در ا سیف فرغانی نیز پی
د کرده و ز لبهای تو می نوشم ز رخسار تو گل چینم((. او در بیت آخر غزل خود به رصاات از اس قبال خویش از سعدی یا بنشینم/

 ز دس م بر یی آید که یسدم بی تو بنشینم((. می گوید: ))چنان اف ادۀعشقت شدم جانا که چون سعدی/

تر دول ی زینم که دایم با تو در بین معارصان اامد اما کهل خجندی غزلی بدین مطلع در مجلس اس قبال رسوده است: ))چه خوش
ست از رویت مرا چندان که م سیری نی شینم/که  شت، بیدلی یبن بینم((. کهل در بیت آخر خود می گوید: ))مرا گویی کهل، آییِن عا

 دینم((.باشد/اگر بیدل نِی ام جانا من از عشت تو بی

نارص ب ارایی در غزلی بدین مطلع می فرماید: ))تو را ای ماه مهر افروز چندانی که می بینم/ن واهد در کنار آمد به جز اشتتتک چو 
 ی دیگر نارص می گوید: ))به شتتبهای فراقت نیستتت در تاب و تب هجران/به غیر از شتتمع دلستتوزی که گرید او به پروینم((. در بی

 بالینم((.
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: ))هوای قام ش دارم ولی چندان که می بینم/رس و برگ  خوش می فرمایدغزلی  در سلهن ساوجی  نیزدر این مجلس اارض است و
سیمینم((. در بیت بعد س انش میرس نیست گل چیدن/به مژگان خاک می رویم به  هوای من ندارد رسو  می گوید: ))مرا چون در گل

چشتتهن درد او چینم((. همو در بی ی دیگر از این غزل می گوید: ))شتتبی نوش لبت دیدن به خواب خوش هوح دارم/ولی صتتورت 
 یی بندد خیال خواب نوشینم((.

 

 :راستحافظ 

 ای فروش ماه اسن از روی رخشان شه

 روی خوبی از چاه زن دان شهآب

 

 :بغدادی راستاحمد 

 ای فروش مهرتی مه را از آن روی شه

 عایی را ف نه کرد آن چشم آهوی شه

 سبز و تر دارم کنار چشمه سار خویشنت

 تا بیاید در کنارم رسو مینوی شه

 در پیچش بیاید بو دهد نیم شب کان زلِف 

 فرق ن وان کرد سنبل را از آن موی شه

 فرس م جان خود را با نسیم صبحدم می

 بو که آید بر من خاکی روان بوی شه

 هاتف اندر بزم مس ان در صبوو عید گهت

 بر فلک جا دارد این غوغا و یاهوی شه

 ساقیا مست است اامد منّ ی دیگر بنه

 د از جان و دل هر دم دعا گوی شهتا شو 

در او ا نیست، جز محراب ابروی شه/دولت ما نیست اال در رس کوی شه((. سلهن ساوجی در غزلی بدین مطلع می گوید: ))قبله م
 بیت مقطع می گوید: ))گر بدم گویی و نیسویی به هر االت که هست/هست سلهن از میان جان، دعا گوی شه((.

ر بیت مقطع خود می د همو نارص ب ارایی می گوید: ))ربود ملک دمل ُاستتن دل ستت ان شتته/بجای جان منی جان ما و جان شتته((.
 که هست رهگذر او به بوس ان شه((. فرماید: ))به بوی باد صبا جان همی دهد نارص/

اشتتعاری « شتته»در دواوین ستتایر شتتعرا چون جهان ملک خاتون، ابن یمین، خواجوی کرمانی و غیره نیز در اوزان م هاوت با ردیف 
در این مجلس اس قبالی بود.  آنهاشان در آن اشعار یی توان قائل به اضور مشاهده می گردد اما از توجه به مضامین و روو کالم ای

شعر اامد دارد اما در وزن، ردیف و مضامین کامالً  نزدیک است به طوری بدان غزل اافظ نیز هرچند در قافیه تهاوت م  رصی با 
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صتتیف می کند. در عین اال غزلیات را تو « روی رخشتتان شتته»می گوید و اافظ « روی شتته» که در بیت ن ستتت اامد از وصتتف
در آنسه اافظ  . اما به هر روی با امعان نظراهمیّت می باشند سلهن و نارص نیز به اندازه غزل اافظ در این مجلس اس قبالی دارای

شاره می کند و باز در مرصعی می گوید: )) شهر یزد ا ساکنان  شعر خود به  شهدر  شد پُر ِمی به دوران  ( با عطف (گر چه جام ما ن
رضورت دارد که ستتتلطان اامد  در اینجا این نس ه نافرجام اافظ از ستتتهر به بغداد، ذکرو ستتت ن از متایل  قبلتوضتتتیحات  به نظر

سنه  شاه  نرصة الدین یحیی مظهری )مق ول در  ست در برخی از غزلیاتی که اافظ در آن به  شاه 795ایل انی ممسن ا (؛ برادر زاده 
ت یا کنایه ای کرده است با اس قبال و ورود شاعرانۀ خویش؛ پیامی مبنی بر عالقۀ خود به اضور اافظ  در شجاع  و ااکم یزد اشار 

ضیلت و هرن پروریدن  اوقلمرو اسومت خودش را به  شاه یحیی اهل ف س ندات موجود  شد. لذا از آنجائیسه مطابت م من قل کرده با
س ه ای بع شای شاعر نوازی  سبت به اافظ  ست و ن ضیلتمل نیاورده بعینبوده ا سلطان اامد ایل انی که در ف ست  پروری و د نی

ت او به فرهنگ دوستت ی در نقطه مقابل یحیی استتت با استت قبال از این اشتتعار اافظ؛ عزم بیان ارادت خود به وی و ترغیب و تشتتوی
د شتتتاه یحیی/یا رب به یادش آور یزد داشتتت ه استتتت. ابیاتی از اافظ مانند؛ )) گویی برفت اافظ از یا اضتتتور در بغداد را به جای

سلیهن بروم((  سسندر)یزد( بگرفت/ رخت بربندم و تا ملک  شت زندان  صحت جملگی درویش پروریدن(( یا ))دمل از وا داللت بر 
غزل به در مجلس اس قبالی اارض است که در آن اافظ نیز با این مدعا دارد. در ادامه مبحث خواهیم دید که سلطان اامد مجدداً 

 می زند.در بیت آخر آن تعریضی به نام شاه یحیی  اضور دارد و لع: ))دانی که چیست دولت؟ دیدار یار دیدن((مط

 حافظ می گوید:

 دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن

  در کوی او گدایی بر خرسوی گزیدن

یا رب به یاد  ت اافظ از یاد شتتاه یحیی/: ))گویی برففرمایداافظ در بیت مقطع این غزل از شتتاه یحیی مظهری ان قاد می کند می 
 آور درویش پروریدن((.

 

 سلطان احمد  اما در اینجا گفته است:

 در راه عشت جانان باید به رس دویدن

 جان و جهان بدادن، عشقش به جان خریدن

 دانی چگونه باشد آیین عشت بازی

 دامان او گرفنت وز دیگران بریدن

 روز  یا رب چه ذوق دارد شب های شوق تا

 چون مرش نیم بسمل در خون دل تپیدن

 واجب به عاشقان است با درد عشت بودن 

 بر عاقالن نیامد این درد را کشیدن

 در عشت او مالمت باید کشید از خلت

 فرض است از رقیبان وز نیک و بد شنیدن

 در ان ظار لعلش جانم رسید بر لب
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 شاید که همچو ساغر ب وان لبش مسیدن

 در کوی دوست باری اامد اگر نیابد

 جز درگهش ن واهد جای دگر گزیدن

سلهن ساوجی در این وزن و قافیه می گوید: ))خواهیم چون زلی ا، یوسف رخی گزیدن/بس دامنش گرفنت وانگه فرو کشیدن((. در 
نِی هر دمم ز مستتتجد  توان رستتتیدن/ خود باشتتتد مگر بدان ره در ایم خود را راهی یای مطرب/ابیاتی دیگر می فرماید: ))گم کرده

 بایدم شنیدن((.خواند به کوی رندان/قول وی از بن گوش می

کهل خجندی می فرماید: ))گر رش ز تین تیزت دارد رس بریدن/من بار رس ن واهم بار دگر کشتتتیدن((. در ابیات دیگر غزلش می 
کهل پُر شد از آه دردمندان/دیگر یی تواند نام گوش  گوید: ))گر پارسا ب واند در زیر لب دعائی/بهر شهای دردم نگذارمش دمیدن/

 دوا شنیدن((.

ز من زبان بریدن((. در به جان رستتیدن/از تو زبان درازی و شتتاهزاده جهان ملک خاتون می فرماید: ))از دستت ت ای قلم من خواهم 
توان بریدن((. در بی ی دیگر بیت ستتوم این غزل می فرماید: ))پیوند مهرم از دل بشتتسستتت عهد لیسن/ما را ز جان شتتیرین مشتتسل 

 چون گل بباید او را صد پیرهن دریدن((. خاتون ما می گوید: ))آن را که همچو بلبل باشد هوای گلزار/ هشاعر 

وی آهوی معانی  : ))ای مرش آسهنی آمد گه پریدن/گه ه استدر دیوان شمس  قرن هش م موالنا جالل الدین رومیپیشرت از شاعران 
 آمد گه چریدن((.

می فرماید: ))ترسم د پیوند ما بریدن((. در بیت بعد توانههم تربیزی می گوید: ))ای آرزوی چشمم رویت به خواب دیدن/دوری یی
 تا وقت آن که باشد ما را به هم رسیدن((. که جان شیرین هجران به لب رساند/

 

 حافظ راست:

 ِده جام را ساقیا برخیز و َدر

 خاک بر رس کن غم ایام را

 

 حمد راست:ا

 ساقیا برخیز و در ده جام را 

 پ  ه کن این خام نا فرجام را 

 شام کن این صبح را با زلف یار 

 صبح کن با عارضش این شام را 

 جان به می ده جام می آشام کن

 جان نیرزد لذت آشام را 

 از غم دنیا چو رس ی غم م ور
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 خوش بنوش و خوش بدار ایام را 

 ا باده می کن نوش عبدالقادر 

 سجده کن آخر چنین اصنام را

اما شتتاعران دیگر از جمله خود اافظ نیز در اوزانی م هاوت اما مضتتامین نزدیک؛ اشتتعاری با این قافیه در دواوین خویش دارند. اما 
ست که سیار مهم این مجلس آن ا ست که یسی دیگری را  نس ه ب شن ا شباهت تامه به مطلع غزل اافظ دارد و رو مطلع غزل اامد 

تنها این اافظ و اامد هس ند که در وزن ملنوی یعنی رمل مسدح محذوف شعر  لوه بر اس قبال تضمین کرده است. در عین االع
 خود را رسوده اند و اوزان شعر سایرین با وزن شعر ایشان در فوق م هاوت است.

یا که آینه صافیست جام را/ تا بنگری صهای می اافظ در وزنی دیگر باز غزلی دارد با همین قافیه و ردیف. او می گوید: )) صوفی ب
 فام را((.لعل

 هنگام را/ یا وقت بیداری غلا بودست مرش بام را((.زنند این طبل بیسعدی فرماید: ))امشب سبسرت می

 ههم تربیزی گوید: ))ساقی ههن به کامشبی در گردش آری جام را/ وز عسس می روشن کنی چون صبح صادق شام را((.

 وی کرمانی می فرماید: ))ای ترک آتش رخ بیار آن آب آتش فام را/ وین جامه ی نیلی ز من بس ان و در ده جام را((.خواج

 رخ دلهای بی آرام را/ بهر شسار بلبالن بر گل نهادی دام را((. و کهل خجندی فرماید: ))کردند صید آن زلف

 جام را/ وز رس خیال غم برب، این رند ُدردآشام را((.نسیمی البی گوید: ))صبح از افت بنمود رخ، در گردش آور 

 

 حافظ راست:

 دل رساپردۀ محبت اوست

 دیده آیینه دار طلعت اوست

 

 احمد راست:

 دل من در خور محبت اوست

 زانسه آیینه دار طلعت اوست

 دل بیچارۀ مجاور من

 روز و شب در مقام خدمت اوست

 رسفرازیش می رسد کردن

 اوستگردنی را که زیر منت 

 نوبت اسن می زند ساقی 

 پنج روزی که هست نوبت اوست
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 شمع در خانقاه مهروزید

 که انس خلوت ز نور وادت اوست

 ای که تحسین عصم م کردی

 عصمت من ز یمن عهت اوست

 قام ت را به رسو نسبت کرد

 عقل فاعل که رشا فطرت اوست

 قام ت من های مطلب من 

 رسو چوبین به قدر همت اوست

 یه ای است عالی قدرشاعری پا

 که فلک کمرتین رفعت اوست

 من  زلطف تو شعر می گویم 

 این متسن مرا ز ارمت اوست

 از مِن خاک تا چه برخیزد

 هرچه من می کنم به دولت اوست

غزل  قمری( معارص با اافظ و سلطان اامد نیز دو غزل به این وزن و قافیه در دیوان خویش دارد. 832 - 730شاه نعمت الله ولی )
ن ستتت به مطلع؛ )) همه عامل ظهور ارضتتت اوستتت/همه وابستت ه محبت اوستتت ((. غزل دوم او به مطلع: )) جان ما بنده محبت 

ست؛ )) شد. همچنین در پایان دیوان وی دو بی ی بدین رشو آمده ا ست (( می با رضت او ضور ا ست/زندگی در ا دل تو خلوت او
((. با امعان نظر در غزلیات و که نظرگاه خار ارضت اوست/پاک دار و دل خالی آینه/جانت آیینه دار طلعت اوست/محبت اوست

دو بی ی نعمت الله پوشتتیده یی ماند که او م أگر از اافظ به وجه م أخر این اشتتعار را در یک مقصتتود خانقاهی و عرفانی رسوده 
ایل انی در غزل فوق آنجا که گه ه است؛ ))ای  است و نظر به ش ص خاصی در شعر خود ندارد. اّما از توجه به بیت سلطان اامد

گر من آلوده که تحستتین عصتتم م کردی/عصتتمت من ز یمن عهت اوستتت(( می بینیم که اافظ در بی ی از غزل خود می گوید ؛ )) 
به این در االی استتت که در هر دو غزل شتتاه نعمت الله در هیچ بی ی اشتتارتی  همه عامل گواه عصتتمت اوستتت((./ دامنم چه زیان

))عصتتمت(( نشتتده و این واژه در ابیات او وجود ندارد. در عین اال معصتتومیّت و عصتتمت به معنای عدم انجام گناه من ستتب به 
انستتان استتت نه خدا و برای پروردگار یی توان قائل به عصتتمت یا عدم عصتتمت بود. لذا این غزل اافظ بدون تردید مانند غزلیات 

خطاب به ستتلطان اامد رسوده شتتده استتت. قرینه دیگر این مراوده  به اا هل قریب به یقین، ونعمت الله عرفانی تلقی یی گردد 
مقام  مس قیم ادبی و تقّدم رسایش شعر اافظ نسبت به غزل سلطان اامد این بیت او در غزل مورد بحث است که رصاا اً در آن از

قدر/که فلک کمرتیِن رفعت شتتاعری پایه ای استتت عالی از خواجه اافظ ستت ایش می کند. ))شتتاعر و شتتاید به طور غیر مستت قیم 
 اوست((.
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 حافظ می ِساید: 

 به مالزمان سلطان که رساند این دعا را

 که به شسر پادشاهی ز نظر مران گدا را

 

 سلطان احمد می ِساید: 

 دل من فرسد عشقت نظری بسن خدا را 

 رمقی یاند جان را نهسی دمی مدارا

 ز غم س وه باشمشب هجر و ناتوانی که 

 چو خیال بسا گیرد نبود نظیر یارا

 نهسی به دوس گانی نشود دال میرس

 ز رشاب انه بیرون من مست بی نوا را

 تو به نقص عهد کوشی من خس ه در تجهد

 به جهای بی کرانت بربم به رس وفا را

 غزلی ب وان به شعرم به سهع لن ترانی 

 که غریو کوح شعرم مدد است اولیا را 

 من غالم جان شد تو نظر به هم ش کن دل
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 که غالم سعد اخرت نسند طلب بها را 

 تو نگه به پیر من کن که بسی متیز دارد

 که به وقت را رفنت نهلد دمی عصا را

شعر او  س قبال از  سلطان اامد و ا س ن وی  سلطان بهره برده و لذا این اا هل که خطاب  اافظ در بیت مطلع غرل خود از واژۀ 
 بسیار است.باشد 

خواجه عهد فقیه می فرماید: ))به معالجت چه ااجت دل دردمند ما را/ که مریض درد عشتتتقت نسند طلب دوا را((. باز در ابیاتی 
سلطان نظری کند گدا را/ نه به کوی بی نوایان گذری کنی  شاهی نظری بدین گدا کن/ که روا بود که  دیگر می گوید: ))تو اگرچه پاد

اال دردمندان نظری کنی خدا را((. الب ه عهد قطعاً در غزل خود نظر به ستتلطان اامد ایل انی ندارد زیرا وی در  به ااستتان/نه به
 و یک دهه پیش از پادشاهی وی رالت کرده است. 773

مس ت  اما سلهن ساوجی نیز در این وزن و قافیت و مضمون می فرماید: ))ز رشاب لعل نوشین من رند بی نوا را/ مددی که چشم
به خهر کشت ما را((. در دو بیت دیگر از غزل خویش که بسیار به ابیات اافظ نزدیک است گه ه است: ))دل من به یا رب آمد ز 

سلهن/که خیال دوست داند شب  مشسن که در دل شب اگری بود دعا را/ شسنج بند زلهت/ همه شب خیال رویت گذرد به چشم 
 تیره آشنا را((.

ربا را/ که ازو بهم برآری همه وقت القه ها را((.  ین مجلس می فرماید: )) چه رها کنی به شتتتوخی رس زلف دلکهل خجندی در ا
 در بیت مقطع می گوید: ))مدهید گو طبیبان به کهل مرهم جان/چو سپرد جان به جانان چه کند دگر دوا را((.

به کمینه بندٔه خود به  )چو به تُرک از بردی دل مس مند ما را/پیش از شاعران قرن هش م نزاری قهس انی در این مجلس گه ه است: )
 از این نگر خدا را((.

 به من آورید آخر صنم گریزپا را((. : ))بروید ای اریهان ِبسشید یار ما را/گه ه استموالنا جالل الدین بل ی نیز 

 

 حافظ راست:

 یوسف گمگش ه باز آید به سامان غم م ور

 لس ان غم م ورکلبۀ اازان شود روزی گ

 

 سلطان احمد راست: 

 کار ما آید به سامان غم م ور

 راه ما آید به پایان غم م ور

 گر بود مرهم ز پیسان غم مدار

 ور بود وصلش ز هجران غم م ور

 پرتو آن عسس رویش را ببین 
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 از مه و خورشید تابان غم م ور 

 جهد کردی راز دل پنهان کنی

 آشسارا گشت پنهان غم م ور

 گرف ی دامن مردان به چنگچون 

 از وزیر و میر و سلطان غم م ور

 اامدا در رو به بس ان وصال

 گل بچین از باغبانان غم م ور

در بین شتتتاعران نزدیک یا معارص با اافظ غزل در این وزن و قافیه و ردیف کم نیستتتت. تا آنجا که تاکنون می دانیم ن ستتت ین بار 
شمس الدین محمد جوینی وزیر فا سنه خواجه  هجری قمری( غزلی در همین وزن قافیه رسوده  683ضل ایل انان مغول )مق ول در 

شهره  س ۀ خطی  ش ه؛ آنرا از منبع ن شعر در گذ ست. نظر به اهمیّت و اا هل عدم چاپ کامل این  سی وی رشق  555ا ک اب انه ان
: ))کلبه یاییمک اب مذکور در اینجا منعسس می  رقم دس نویس در صدر برگه  19شناسی آکادمی علوم تاجیسس ان مندرج در صهحه 

س ان غم م ور/بشسهد گلهای وصل از خار هجران غم م ور/گر چو گردون از بد دوران او رسگش ه ای/آید این  شود روزی گل اازان 
ست هم در اال ایزد اال گردان غم م ور ش گی روزی به پایان غم م ور/در خم چوگان چون گوی رسگردان مباش/ه هر غمی /رسگ

را شادی در پی بود دل شاد ]دار[/ هیچ دردی نیست کو را نیست درمان غم م ور/ بی سحر هرگز یاند شام بی صربی مسن/هرچه 
 دشوار است روزی گردد آسان غم م ور((.

ل از خار سلهن ساوجی معارص با اافظ و سلطان اامد می گوید: ))بر دمد صبح نشاا از مطلع جان غم م ور/ بشسهد گلهای وص
 هجران غم م ور((. 

س ان؛ غم م ور((. جهان ملک خاتون می گوید:  شد در گل شیرازی می گوید: ))ای دل از بیداد دوران غم م ور/خار با جالل طبیب  
رد ای دل پُر د: ))همو می رساید ))ای دل ار رس گشت ه ای از جور دوران غم م ور/باشتد ااوال جهان اُف ان و خیزان غم م ور((. باز

 ((.در رسد تایف روز وصل جانان غم م ور/بر امید درمان غم م ور

 ((.تو یار باش اگر نَبُود یار، غم م ور/آسان شود به صرب همه کار غم خور: ))نارص ب ارایی می فرماید

شهور به البی )مق ول در   سیمی آذری م ست کهقمری(؛  807ن ست ا ش م و اوان قرن نهم ا شاعر ما در قرن ه : می فرماید آخرین 
وی زان خرم ای جان غم م ور((. در قرون و ادوار بعد نیز تا  ))تسیه کن بر فضتتل ات ای دل ز هجران غم م ور/ وصتتل یار آید شتتَ

 عرص ما همچنان شاعران دیگری در این وزن و قافیه غزلیاتی را رسوده اند.

 

 حافظ می گوید:

 از من جدا مشو که توام نور دیده ای 

 نس قلب رمیده ای آرام جان و مو 

 

 سلطان احمد می گوید:
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 صوفی مگر که کوی مغان را ندیده ای 

 یا دیده ای و دامن عزلت گزیده ای؟

 در بوس ان عیِش من اکنون تو ای غزال

 چون رسو رسفراِز محبت دمیده ای

 از عون ذواینن که هدایت نزول کرد

 کز طبع اور زاد به غم پروریده ای

 یسی به لطف آید عروح چند کز ایشان

 در مرغزار اسن نیابی جریده ای

 ای صد هزار رامت خالت بر آن نظر

 کو را از آن میانه نسو برگزیده ای 

 ما را اواله کرد به هر سو که آفرید

 او را مگر به ارضت خود آفریده ای 

 ااوال روزگار مرا در فراق خود

 نشنیده ام ز کس که تو روزی شنیده ای

 کرد مب ال اامد فراق یار تو را

 تو گویا ندیده ای اوری چنین به عمر، 

ز ما رمیده : ))ای یار نازنین چو دل از ما رمیده ای/انارص می گویدنیز غزلی با همین مضمون و قافیه در دیوان است. نارص ب اری را 
 ((.م که همچو مه به گریّا رسیده ایمن ذره ام م اب تو از ذره روی مهر/ گیر ای به رقیب آرمیده ای((. در بی ی دیگر می فرماید: ))

ایم که از ما جانا چه کردهشتتتتاهزاده جهان ملک خاتون اینجو نیز غزلی در همین مضتتتمون بدین مطلع در دیوان خویش دارد: ))
 ای((.ای/بر دست هجر پرده صربم دریدهبریده

درد دل ما ندیده ای/از ما سؤال کن که تو اینها  سید جالل عضد دیگر شاعر قرن هش م در دیوان خویش می گوید: ))جانا تو سوز و
 ندیده ای((.

 

 حافظ راست:

 گل در بر می در کف و معشوق به کام است

 سلطان جهانم به چنین روز غالم است
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 احمد بغدادی راست:

 تا خال تو بر گوشه زنخ دانه و دام است

 عشاق تو را خواب و خورش عین ارام است

 فزای استاز نالۀ من مرش چمن ناله 

 وز زاری من چشم فلک پر ز َغهم است

 بی صربی و دلسوزی من نیک شناسد

 آنسس که در این قافله رس خیل زمام است

 این ماه دل افروز که امشب به در آمد

 بر صدق یقین شد که از آن گوشه بام است

 با خاصگیان می نسند هیچ خطابی

 زیرا که خطاب از پی گمراهی عام است

 کز نهس باد بهاری در فصل چنین

 بر نسرتن آزادی و بر رسو قیام است

 چون اامد بن ویس تو در کوی خرابات

 در دست اریهان مغان الب ه جام است

 

 باز هم احمد راست:

 یری که بر او کعبه کند طوف کدام استدِ 

 عشت است و در آن توبه ارام است ۀیا گوش

 در قالب فانی که درو تعبیه روو است

 ماب تو بادۀ خام است گر پ  ه شوی

 گر میل کند خاطر تو خلوت خاصان

 این دولت فرخنده مگر دولت عام است

 ما را همه مقصود از این کعبه مسجود

 یک گوشه نظر گر بسنی کار متام است

 در مذهب عرفان که بود مذهب اامد
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 جام است ۀآن توبه که پیوند نشد توب

قرن هش م غزلی بدین مطلع رسوده است: ))بر من که صبوای زده ام خرقه ارام سعدی ن س ین کسی است که م قدم بر شاعران 
نیز یک قرن پیش از اافظ؛ به مح ستتب شتتهر می تازد و می گوید: ))با  شتتیخ اجلاستتت/ای مجلستتیان راه خرابات کدام استتت((. 

 مح سب شهر بگویید که زنهار/ در مجلس ما سنگ مینداز که جام است((.

سعدی؛ امیر  ست/عامل به  725-652خرسو دهلوی )پس از  شوقه به کام ا قمری( غزلی دارد بدین مطلع: ))ما را چه غم امروز که مع
 مراد دل و اقبال غالم است((.

 عهد فقیه را غزلی است بدین مطلع: ))تنها ن ورم بادۀ صافی که ارام است/ وان عیش که بی دوست االل است کدام است؟((.

)بیا که بی لب لعل تو کار من خام استت/ ز عسس روی تو آتش ف اده در جام استت((. با امعان نظر در ستلهن ستاوجی می گوید: )
 : ))مسن مالمت رندان، دگر به بدنامی/ که هرچه پیش تو ننگ است نزد ما نام است((.سلهن این بیت اهمیت بسیار دارد غزل

ی به نظام استتت/ چشتتم بد ازو دور یسی ماه متام استتت((. در بی ی ابن یمین فرومدی در غزلی می گوید: ))رویت که ازو عامل خوب
 دیگر همو می گوید: ))گش م ز غم عشت تو ای دوست به االی/ کز هس ی من نیست نشانی همه نام است((.

در غزلی می گوید: ))لب شیرینت را شسر غالم است/اگر شیرین تویی شّسر کدام است؟((.  ( درقمری 738وفات در  اسن دهلوی)
ابیاتی  دیگر از این غزل می گوید: )) اگر ستتاقی تو خواهی بود ما را/ که می گوید که می خوردن ارام استتت؟/ شتتب هه م که مه 

 نیمه ننهید/اگر تو روی بنهیی متام است((.

و در آخرتش جاه شاه نعمت الله ولی غزل مهم خود را بدین مطلع رسوده است: )) در کوی خرابات کسی را که مقام است/در دنیی 
شابه با غزل اافظ ضامین م ست((. غزل وی م سیار دارد بعنوان ملال می گوید: )) در دور بگردید و یائید به یاران/  و اامد متام ا ب

رندی که بود چون من رسمست کدامست((. همو باز در غزل دیگری بدین مطلع مهاهیم و دعاوی اس قبالی خویش را تسرار می کند 
 ))در گوشٔه می انه کسی را که مقام است/ناقص ن وان گهت که او رند متام است((.و می گوید: 

در مذهب ما مذهب ناموح ارام است((. در غزل وی  کهل خجندی در غزلی می رساید: ))ما را نه غم ننگ و نه اندیشه نام است/
ی گوید: ))ساقی می دوشینه اگر رفت به امتام/ ما را ز اافظ فراوان است بعنوان یونه ماامد و نیز مهاهیم اس قبالی مشابه با غزل 
 لب لعل تو یک جرعه متام است((.

سیمی ست ن سیاق غزلی آمده ا ش م که در دیوان او تاکنون بدین  شاعر این بزم در قرن ه ست آنجا که می  آذری یا آخرین  البی ا
 مرد کدام است؟((.گوید: ))سلطان غمت را دل پر درد مقام است/آن دل چه نشان دارد و آن 

 

 حافظ راست:

 دوش سودای رخش گه م ز رس بیرون کنم

 گهت کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم؟

 

 سلطان احمد راست:

 روو ب شا بی اضورت شادمانی چون کنم؟

 یا جوانی بر رسیر شادمانی چون کنم؟
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 چون ایات من تو باشی ای مراد طین م

 بی جهل جانهزایت شادمانی چون کنم؟

 ا وصالت پادشاهم با فراقت پاسبانب

 پادشاهی کرده باشم پاسبانی چون کنم؟

 آب ارست دیده را در اضطراب آورده است

 در میان اوج ایرت دیده بانی چون کنم؟

 چون دمل را خار بهر مهر تو پرورده اند

 مادر آورده است ترک مهربانی چون کنم؟

 گلنب بس ان شوقم غنچه را تر کرده است

 اری نب شد ُدر چسانی چون کنم؟تا صبا ی

 اامدا گر روز بازار س ن واقع شود

 من در این فسرم که عرض ارمغانی چون کنم؟

: ))بس که هر دم دیده را پر خون کنم/ روی زرد خویش را گلگون کنم((. همو باز در غزلی دیگر بدین مطلع نارص ب ارایی می گوید
زل بی ی بسیار نزدیک سایی چون کنم/ محو گش م خود یایی چون کنم((. در این غمی رساید: ))مست عشقم پار مضامنی مشابه را 

ضمون، یببه یسی از ا شعرا در این م سایر  س قبالی  شعار ا سلطان اامد وجود دارد و چنین قراینی فارش از ا داللت بر می تواند ات 
شان   شدارتباا ادبی ای ش ه با سلطنت کردم گدایی . نارص در بیت چهارم غزل خویش می گوید: )دا )وصل او دیدم ندارم تاب هجر/

 چون کنم؟((. 

شتتتیخ کججی در همین وزن و قافیه می گوید : ))بی تو ای جان و جهانم شتتتادمانی چون کنم؟/بی تو ای عمر عزیزم زندگانی چون 
 کنم؟((.

 بده تا خرقه را گلگون کنم((. ساقیا جامی نسیمی آذری در این مجلس می گوید: ))شد ملول از خرقۀ ازرق دل من چون کنم؟/

 عهد فقیه می گوید: ))ای نور هر دو دیده وداع تو چون کنم؟/گریم ز شوق روی تو تا دیده خون کنم((.

 کهل خجندی می گوید: ))رفت از دست من آن زیبا نگاری چون کنم؟/نیست در دس م عنان اخ یاری چون کنم؟((.

 ؟((.همچو زلهش بیقرارم چون کنم/گلعذارم چون کنم؟عاشت آن شاه نعمت الله ولی می گوید: ))

گوی ستتبقت را از دیگر معارصان می رباید و در چند غزل م عدد با همین مضتتامین و قافیه می گوید:  ؛جهان ملک خاتونشتتاهزاده 

گر بدین مطلع می درد ما را با غمت چون نیست درمان چون کنم؟/ وین رس رسگش ه ام را نیست سامان چون کنم؟((. در غزلی دی))

گوید: ))دل ز تنهایی به جان آمد ندانم چون کنم/هر زمان از آتش دل دیده را پر خون کنم((. باز همو در غزلی دیگر می فرماید: 

ست  شت تو پر خون کنم((. باز می گوید: ))جز غم چو نی ))تا به چند این دیده را در هجر تو جیحون کنم؟/ وین دل بیچاره را در ع
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ام چون کنم؟/تا کی دو دیده در غم او پر ز خون کنم؟((. برای آخرین بار در غزلی بدین مطلع می فرماید: ))تا به کی دل ااصتتتل ای

 را ز درد عشت تو پر خون کنم؟/ دیدۀ نم دیده را در هجر تو جیحون کنم؟((.

 

************** 

شجاع-1 شاه  شعار  سف تاکنون دیوان مع رب کامل و جامعی ا شاه  در کهل تا ست و در چند مورد ک ابداران به خطا، دیوان  شده ا سایی ن شنا مظهری در ک اب انه های داخلی و خارجی 
س ان فهرست 1842-1784شجاع درانی افغان ) شهد و گنج ب ش پاک شجاع در چند ک اب انه از جمله ک اب انه ملی و ک اب انه آس ان قدح م شاه  . کرده اند( را به نام دیوان ابوالهوارح 

رب موجود یافت می شود اما علیرغم جس جو م اسهانه علیرغم آنسه شاه شجاع به رسودن ملمعات و اشعار پارسی و تازی اش هار داش ه و در آگار پراکنده ای از وی در برخی از نسخ مع 
سطور نرسیده و اخیراً  ست نگارنده این  سیار هنوز کلیات کاملی از وی به د س یابی، ت در رجایهای ب ست د نها رد پایی از وجود آن در ک اب انه های توپساپی ترکیه و موزه بری انیا به د

شجاع  شاه  صلی نایاب بودن دیوان  ست. اما بی گهن یسی از دالیل ا سیت وی و فرزندانش در ادوار بعد به برجس ه مظهری آمده ا شدن خاندان آل مظهر توسا تیمور و اسا برچیده 
 گذش ه آنها بوده است. کردن یا تبلین فضایل اسالف

ذکر ااواالت ملوک -گلستت ان چهارم-به تصتتحیح میرهاشتتم محدث -منظر االولياء؛ در مزارات تربیز و اومه -ه ق  1256محمد کاظم ابن محمد تربیزی مشتتهور به ارسار علیشتتاه م ولد -2
 -196صهحه  -ذکر سلطان اامد بن سلطان اویس-ایلسانیان که در تربیز مدفونند

 1378تهران -اب انه موزه و مرکز اسناد مجلسنا ک 

سمرقندی-3 شاه بن عال الدوله  شعرا -امیر دول  صحیح اقل العباد ادوارد بران -تزکرة ال شیرازی  -شهره 12 -طبقه پنجم -به ت سنه  -302صهحه  -ذکر ارضت خواجه اافظ  چاپ لندن 
1900 

جتتتتتتتتتی تتتتتتتتتتربیتتتتتتتتتزی دیتتتتتتتتتوان  -4 جتتتتتتتتتُ  غتتتتتتتتتیتتتتتتتتتاث التتتتتتتتتدیتتتتتتتتتن شتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتتتخ متتتتتتتتتحتتتتتتتتتمتتتتتتتتتد کتتتتتتتتتُ
 1395-تهران  -ان شارات میراث مس وب  -پور و ااسان پورابریشم م مسعود راس یبه اه ه
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