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  یدر یات پارسیادب فرهنگ ودانه یجاو فرزانه گان از یادی
  دیجد یھا ینوآور مات ویتنظ بخش با چھار در

  ) اصالت( :ازی پژوھش 

  دومبخش 

  یھرو یین بنایالدّ  كمال

  
ّ  موالنا كمال ّص بھ  یر علین شیالد ا بود» ییبنا«متخل ّ د خان بن از مراجع مختلف از .فرزند استاد محمّ

سان مانند ینو  شتر تذ كرهیب.االصل بود یھرو ییرسد كھ بنا ین مسئلھ بھ ثبوت میا» ھبابرنام«جملھ 

ّف  یصفو یرزایسام م  یاوحد یو تق» م یھفت اقل«صاحبِ  ین احمد رازیام»  یتحفة سام«مؤل

ّفِ  ّصش اظھار داشتھید یو چند تا» ن یعرفات العاشق«مصن ن سبب كھ پدرش یاند كھ بد گر درباره تخل

ّص داشت ول ییاو بنا، ا بودك بنّ ی ن یالدّ  مرقوم شده است كھ اسم پدرش كمال» بابرنامھ «در  یتخل

ا بود ّ د بن ّص یبد، محمّ ّد ش ھیراجع بھ تار.اركردیاخت» ییبنا«ن جھت او تخل از تذ  یچ اطالعیخ تول

ِ مرتبط بد ست نیھا و د   كره ف و عرفان از اراد تمندان حلقة تصوّ  یكی» ییبنا«.امده استیگر منابع

د  ّف .دهللا بودیبن عب ییحیمحمّ را نادره زمان و اعجوبھ  یین بنایالدّ  كمال، »نیعرفات العاشق«مؤل

ال و حاضر جواب ب دوران بھ حساب آورده و اشاره ّ مستحضر «نكھ او یل بود با ایعد یكرده كھ او ھز

ق ینفوس و عقول و حقاف یشد در لطا یدرنظر گرفتھ م» ل و رسوم یل و علوم و مستجمع فضایمسا

ر داشت   .فروع و اصول تبحّ

ّف  اح معموره معان«را  ییبنا» م یصحفِ ابراھ«مؤل ّ ا یطر ّ كند و  یم یتلقّ » یانیخوشب یابان یو بن

ّر م خان والھ  یقل یعل.مانند داشت یاقت بیو ادوار مھارت و ل یقیشود كھ او در فن موس یمتذك

ّفِ  یداغستان ِ بنا ھم فضل» اض الشعرایر«مصن ن یكند و او را سرآمد معاصر یش میرا ستا ییو كمال
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ِ مرتبة شعر.دھد یقرار م ھر دو ، او رنگ و حال یكند كھ غزلھا یفكر م ییبنا یبابر در خصوص

الع بود و بد یب یقیل از فن موسیدر اوا یید كھ بنایگو یدارد و م ّ ّت پیاط وستھ ھدف طعن و ین عل

 ٩١١: م( قراین بایسلطان حس، رخ داد یا كبار واقعھیآخراالمر .تگرف یقرار م ییرنوایش یر علیتحق

در ھرات  ییبنا یبھ سربردن زمستان بھ مرو حركت كرد ول یبرا ییرنوایش یدر مال زمتِ عل)  ھ

و از ، گرفت یاد میرا  یقیانھ و محرمانھ اسباب موسیام مخفین اید و در ایگذران یمانده اوقات خود را م

ِ برگشتِ سلطان موصوف بھ وطن مألوف در موسم ینقطع در ایمشق و ممارست ال ن فن تا ھنگام

  .دیالعاده بھم رسان استعداد فوق، تابستان

ن فن عرضھ یز در ایانگ ق و نكات شگرف و شگفتیدقا ییبنا، در ظرف مد تِ اقامتِ سلطان در مرو

ّب كرده و صوت و نقش دل ینمود و تجد دھا او بر .ھ كردیر ارایش یعلش یز بستھ پیانگ ارزنده مرت

تِ مختصر مبھوت و متحیدر ا ییبنا یمھارت و زبرد ست ّ ِ كمال.ر شدین مد ن یالدّ  درباره فضل و ھنر

ن یعقوب حسن از سلطان حسیسلطان  یاند كھ وقت ن واقعھ اشاره نمودهیسان بدینو غالب تذ كره یی، بنا

ِ قدرتمند مربوط بھ جمیبا بارگاه او  یھنر و فن را سو یھا لھ رشتھقرا خواھش كرد كھ او ھنروران

ِ پایع ھنر پیان جمیقرا از میرزا بایم، اعزام دارد ل داشت كھ او یرا گس ییش فقط بنایتختِ خویشگان

ن فخامت و یباوجود ا یول.قدرت و مھارت داشت، ر اصناف ھنر و فنیبود كھ در سا یگانھ ھنرمندی

ِ عیم ییبنا، در حوزه علم و ھنر یبرجستگ ِ پا یواالمقام و شعرا یلماان ّتِ زبان یكرام تخت بھ عل

اكیآزار و طب دل ّ ً بھ تلویدا ییبنا.ده بودینامقبول و ناپسند یلیخ، عت ھت  یز و حرفھایحات طنزآمیما

او را بر حذر  ییبنا ییگو و مضمون یكرد و از لود گ یت میرا ا ذ  ییرنوایش یعل، زیخ مضحكھ

  .داشت یم

ّف ی رزایسام م مسابقت از اقران و  یگو  سد كھ در اكثر فنونینو یم ییبنا درباره»  یفة سامتح«مؤل

ّ بنا.كند ین منصور را نقل میالدّ  اثیربوده و قول غ یفان میحر ّ  ییبنا بھ گفتة او مال شاعران و  یمال

 ّ ِ مال فا«در  ییرنوایش یر علیام یول.ان بودیشاعر ّ اس ییبنا» س یمجالس الن ّ شھر  را از اواسط الن

یی، ار و مرتبتِ عالمانھ بنایدرباره مع یر علین قضاوتِ امیواضح است كھ ا.كند یم یابیھرات ارز

ِ رنجش و دلتنگیب ِ بنایآم ع و شرارتیشن یباشد كھ بھ موجب حرفھا یم یر علیام یانگر  یبھ و ییز

ِ بنا یو امرا ییرنوایش یر علینھ فقط ام.وارد شده بود ِ لسان ترسان و نگران  ھمواره ییدربار از سنان

ھا و ناخن فروكرد ین و گزند گیریش ین و اداھاینمك یغزلھا، ھایریگ ز از نكتھ ین یبودند ؛ موال نا جام

 ییاند كھ بنا ن واقعھ را بھ وضاحت نگاشتھیسان اینو  از تذكره یبرخ.د ندیورز یاو اجتناب م یھا ین

ِ امیدر ستا یا دهیدر ھرات قص یوقت زه و انعام بھ یرا از جا ییاو بنا یتھ بود ولگفیی رنوایش یر علیش

ر نموده بھ حضور یینجا و آنجا تغیده ایناچار او در ھمان قص.محروم داشت ین كارنامة اد بیعوض ا
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ِ سلطان حسیرزا كھ از خویسلطان احمد م ز را یآم نین قطعھ توھیم نمود و ایرزا بود تقدین میشاوندان

   :فرستادند ییرنوایش یر علیام یبرا

ِ فكر من یدختران    اند كھ بكر

  دادم  یرا بھ شوھر یكیھر 

   ن بودین نداد عنیآنكھ كاب

  .دادم یگریدم بھ دیزو كش

د یة قطعھ مزبور را فھمیكنا، ن شھرت داشتین سبب او بھ عنیچگاه زن نگرفتھ بود و بدیھ یر علیام

ِ عقوبت و ضرر از طرف امیاز ب یید و بنایت رنجیو بھ غا د و بھ عراق یت سفر كشرخ یر علیم

ِ سلطان یرس ِ  یعقوب داخل شد ولیده و در زمره مستخد مان بھ سببِ  ییبنا، عقوبیبعد از وفاتِ سلطان

ِ آن مملكت را برا خود نامساعد  یاوضاع ناھموار در عراق اقامت خود را در آنجا ادامھ نداد و احوال

ّ ر خاطر را كھ ام ید گگذ شتِ زمان آزر یول.انگاشتھ بھ جانب وطن مراجعت نمود از  یر علیو تكد

  .نزدود، داشت یگزنده و دلخراش و یھایشوخ

د شده بھ طرف ید و سرانجام از وطن خود تبعیاد طول نكشین صورت سكونت او در وطن زیدر ا 

ِ سلطان عل ّھر حركت كرد و در حلقھ مصاحبان و .رزا داخل شدیولد سلطان احمد م، رزایم یماوراءالن

د ش یو ھنگام.شكش كردیگفتھ بھ حضور او پ» بیمجمع الغرا«بھ عنوان  یا دهیقص بر ی بانیكھ محمّ

ّط   یسرافراز شد و بھ قول تق ییدر بارگاهِ آن فرمانروا بھ منصبِ ملك الشعرا ییافت بنایآن مملكت تسل

ده یرا بھ رشتھ نظم كش یبانیش یجنگ یھایروزیپ یآنجا ماجرا» خال صھ االشعار«صاحب  یكاش

ان یمربّ  ییكھ بنا ییماندند؛ تا جا یمحفوظ نم، كھ با او تماس داشتند یاو اشخاص یوه دآل زاریاز ش.ودب

كند  ینقل م» نیعرفات العاشق«صاحبِ .داشت یزبان خود معذور نم یذایز از این خود را نیو محسن

اران و یاقارب و ، شانیھمھ خو، ات گفت و روز سوم بودیرزا بدرود حین میكھ چون سلطان حس

ن ین ایدر نوبت آخر ییبنا یول، م كردندیتقد ینوبت خود مراث یمصاحبان جمع بودند و شعرا از رو

  : ت خواندیدو ب

   قراین بایشاه سلطان حس

  د خوردیاز جھان رفت غم نبا

  برفت برفت  یكوسچ یمغلم

  .بمرد بمرد یر ازبكیكھنھ پ

ّ جام ییاز معاصران بنا یكیكھ ی بخار یفیو س ع علوم و رسوم قدرت و مھارت یدر جم، بود یو مال

ر بود و  یھ دارایژه در فن عروض و قافیبھ و، داشت ّ ف معروف یاز تصان یكی» یفیعروض س«تبح

ّف  ین احمد رازیام.قرارگرفت ییك بنایھم ھدفِ طنز و تضح، باشد یم یو  ییبنا» م یھفت اقل«مؤل
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ِ خوش محاوره ن ِ قریتحس یانگارد و برا ین زبان میریان و شیكو بیرا شاعر نقل  یتیب یو یحة شعرین

  : ن استیریكند كھ بھ قرار ز یم

ِ شاه و گدا كرد   آن اثر  ینطقش بھ طبع

  م سحر كند یكاندر مزاج غنچھ نس

 ییخود بنا یدر غزلھا.دیدست كش ییرا ترك كرد و از ھرزه درا ییھجوگو ییدر اواخر عمر بنا

ّص مین» یحال« ِ سعد یھا رهیكرده و نظ یز تخل نوشتھ و  یستگیو شا یو حافظ را بھ ترد ست یاشعار

ّ د از حافظ را استقبال كرده است یغزلھا ِ قصاید.متعد آن را ی ن كاشیالدّ  یكھ تق ییبنا ید و غزلھایوان

الع  یخان والھ داغستان یقل یعل یت بود ولیبر شش ھزار ب یخود داشت محتو یتحت بررس ّ اط

ّ ، در كتابخانة خدابخش.باشد یت میپنج ھزار ب بر یوانش حاویدھد كھ د یم وان ید« یپتنا دو نسخة خط

ل.ستیل نیھر دو نسخھ تكم یشود ول یم ینگھدار» ییبنا ّ و نھ  یمشتمل بر س، ٢١۵شمارة ، نسخة او

ً بالغ بر یورق است و تقر ل.باشد یكصد غزل میبا ّ ل بھ كتابت ین مجموعة كوچك بھ قرار ذین شعر ایاو

  : ستآورده شده ا

ِ تو شور افتاده در دلھا یریاز لعل ش یزھ   ن

  ش خنجرھا یشكر از رشك قد ت بر خویزده ن

  : ردیپذ یر خاتمھ میبھ شعر ز» ی«ف ین نسخھ در ردیا

  ش مگس یپ یكش یھر زمان جان م ییبنا یا

  ی كن یم ییش مردم خودنماید رپ یتا بك

م  ّ ّدیدو ورق در ست و یب یحاو، ١٨٧٩شمارة ، » ییوان بناید«نسخھ دو كھ مشتمل بر  یك مجل

- 94ان اوراق یم، باشد یره میو غ یاضیری، خراسان یاھلی، آ صف، از صالح یشانزده مجموعھ شعر

ل و آخر ب.م نموده موجود استیھا ترق ھیبر حاش 71 ّ ل ھمانند  یتھاین نسخھ با بیا یتھایاو ّ نسخة او

اشعارش مشعر .باشد یر میوا و دلپذ یشروان و روش  ییدر غزلسرا ییبنا یطرز و روش شعر.است

و ابھام  ییگو دهیچید و اشكال پیباشد و از تعق یانسجام و استحكام م، جزالت و سال ست یھایژگیبر و

ا است ّ ، سوز و گداز ندارد یو اختصاصھا یآور و نشاط یزیاگرچھ اشعارش شورانگ.محفوظ و مبر

ّر و یدر بعض.ستین یخال یآور و نكتھ ینیآفر یف معنیاز لطا یول بھ سبك  یاز اشعارش طرز تفك

  :  ییبنا یچند از غزلھا یاشعار.ھم شباھت دارد یھند

  د ز زلف او یشان چون صبا آیدلم گردد پر

  د یآ یشود چون باد م یشان میآتش پر یبل

ِ تو د   دم و از شوق سوختم یرنگِ رخ

  ست یآب چ یكن آتش فروختھ بر رویل
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  ن آفتاب د آیدم آه رو درھم كشیچون كش

  افتد بھ آب  یموج م یدا شد آریباد چون پ

  بھ راه عشق  ییست بناید نیمنزل پد

  كنان چون جرس مباش  ش آر صبر و نالھیپ

  خواھم  یعالم نم یشاد، تو شادم یبھ غمھا

  خواھم  یغم نم یب ین خود را دمیچن یز غمھا

  م یزد در جھان دا یرا كھ الف عقل م ییبنا

  نم یب یھر بازار م یاكنون در عشق او رسو

   یم یكشد دل سو، مسجد یزاھدم خواند سو

ھ را یبده ل یا جامیساق   كسو نھم یكن قصّ

م گشتھینكھ كھ دانایراه عشق است ا ُ   اند  ان درو گ

  مكن  ین منزل نھ آسان است نادانیقطع ا

ِ ام ییبنا كرده است  یورید كھ او سبك خسرو را پینما ید و اعتراف میستا یر خسرو را میطرز سخن

  : دیگو یكھ او م یبھ طور

ِ شعر میدر طر ییبنا     خسرو یرفت از پ یق

  كھ در طور غزل ھمراه شد طرز حسن با او 

خبر » میصحفِ ابراھ« و ، »اض الشعرایر«، »یتحفھ سام«، »بابرنامھ«: مانند، از مآخذ یبرخ

ِ قصایعالوه بر د ییدھد كھ بنا یم ھ بھرام و ، د و غزلھایوان ِ «بھروز را بھ نظم آورده بھ قصّ باغ

ِ ارم« یخوشبختانھ مثنو.موسوم كرده است، »ارم سات و مراكز  یھنوز باق» باغ است و در مؤسّ

كلكتھ و كتابخانة ، بنگالھ ییایكتابخانة انجمن آس، لند ن، وان ھندیكتابخانة ا: مثالً ، مختلفِ جھان

  .محفوظ است ین مثنویا یھا خدابخش پتنا نسخھ

ل .دارد ١٣٩١و  ١٣٩٠ھا  را تحت شماره ین مثنویوان ھند لند ن دو نسخة ایانة اكتابخ  ّ نسخة او

م یبر دوصد و شصت و نھ ورق م یمحتو ّ است و فقط چند  ین مثنویاز ا یا ك پاره، ینیباشد و دو

و شصت و  مشتمل بر دوصد، ١٩۶واقع در كلكتھ تحت شماره  بنگالھ ییاینسخة انجمن آس.ورق دارد

ك ین نسخھ یا.و سھ ورق در بردارد یفقط س، ٢١۶شمارة ، باشد و نسخة خدابخش یرق مھشت و

ِ فھرست نسخھیو یرزا اشرف علیالعلما م شمس: باشد یم ین مثنویاز ا یانتخابِ مختصر  یھا راستار

 ّ ً بھ ش ین مثنویبنگالھ ا ییایكتابخانھ انجمن آ س یخط  ن انتسابیا.كند یمنسوب می خ اوحدیرا اشتباھا

خ یش یبھ طور ضمن ین مثنویاز ا یكجا در شعری ییبنا.باشد یك قرأت عجوال نھ او میبر  یمبنت

  : ر است یرا بھ ذكر آورد كھ بھ قرار ز یاوحد
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  چشم بگشا برآر پنبھ ز گوش 

  وش یبن یخ اوحدیاز ش یپند

ّص  یمثنو نین بار در ایچند ییو بنا شود ین شعر مرتكبِ خطا میا ینگار مزبور بر بنا فھرست  تخل

ً در ورق .بكاربرده است یبھ عنوان حال یگرید ر یبنگالھ در شعر زیی ایاز نسخھ انجمن آس ٢۶٣مثال

  : مندرج است

  چند یسخن طراز یامر یحال

  چند  ین نفس درازیدر سخن ا

ِ خودش را اظھار میگر در اید یو جا ّص   : دارد ین شعر او تخل

  زید خیا گر ز د ستت آیحال

 ِ   زیش آویكار خو رو در اصالح

ِ ارم« یمثنو یگر منظوم كرده ولیكوچك د یچند مثنو ییبنا ات او از لحاظ یان جملھ مثنویم» باغ

گفتھ شده  ییم سنایحك، »قةیقة الحقیحد«در بحر  ین مثنویا.باشد ین میواتریشة شیمكارم ھنر و اند

عقوب اھدا كرده بود كھ یسلطان  را بھ ین منثویا ییبنا» یتحفھ سام«در ی رزایبنا بھ گفتة سام م.است

ِ سام میا یول.فوت شده است.م ١۴٩٠مطابق  یھجر ٨٩۶در سال  خ وفات یرزا بر طبق تارین قول

شود درست بھ ثبوت  یاستنباط م ین مثنویاز اشعار ا یكھ بعض یعقوب و اشاراتیسلطان 

ّق بھ شخص، عقوب را درگذ شتھ دانستھیسلطان  یین منظومھ بنایسرتاسر در ا.رسد ینم ت یواقعات متعل

ِ ماض یو : م(ی جام ید كھ حتّ ینما یابراز می، ن مثنویر را از ایكند و شعر ز یان میب یرا در فعل

ِ حیدر آن ھنگام در ق، افتھیعقوب وفات یكھ دو سال بعد از سلطان )  ه ٨٩٨   : ات نبودید

   ین جامیشمع اسالم نور د

ه السام ّ   یقد س هللا سر

ّ «نجا فقره یا رهقد ن یكھ ا یشتر از آن زمانیپ یكند كھ موال نا جام یدرنگ اشاره م یب، »س هللا سّ

ِ سام م، نرویاز ا.كرد درگذشتھ بود یم یق را طیمراحل تخل یمثنو ن یا یینكھ بنایبر ا یرزا مبنیگمان

د را بھ نا ین مثنویا ییممكن است كھ بنا.دینما یم یم نموده منتفیعقوب تقدیرا بھ سلطان  یمثنو م محمّ

منظور .شكش كرده باشد كھ او در آن زمان ھنوز زنده بودیخود پ یروحان یشوایبن عبدهللا پ ییحی

ِ ا ییبنا ستھ یشا یو كارھا یجلب توجھ افراد جامعھ بھ امور اخال ق، رین افسانھ دلپذ یاز بھ نظم آوردن

ِ بھرام و بھروز كھ بنا.باشد یم ِ  ییداستان ِ ارم«بھ عنوان ھ یرایك پیبھ قول خودش فقط ، دهییسرا» باغ

ِ اخالص و بشردوستین وسیكھ بد، باشد یاظھار م  ید و براین نماییرا تب یلھ او مكارم اخالق و محاسن

ِ ا و ھدف .را تحت مطالعھ خود قرارداده بود یاخالق یاز كتابھا یرین كار او تعداد كثیانجام دادن

  : ھدح دینطور توضیرا ا یپرداز ن افسانھیدر ا یواقع
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ً گر فسانھ   بود ییگو ظاھرا

  بود ییجو راه حق را بھانھ

  ن سوآ د م بودیآنچھ مقصود از ا

ِ خدا مرادم بود   نفع خلق

با ارزش و درخور  یلیخ ییسرا داستان یھنر یھا صھینكھ از لحاظ خصیگذ شتھ از ا ین مثنویا

درباره كتابخانة  ییبنا كھ یبھ طور، رساند یز بھم میرا ن یو فرھنگ یخیمطالب تار، مطالعھ است

كھ بھ قلم معجز ، ارزنده و سودمند بود یلیخ یكتابھا ین كتابخانھ دارایدھد كھ ا یخبر م عقوبیسلطان 

ض ییدر معرض تب، در بغداد درگذشتھ بود یھجر ۶٩٨و  ۶٩۶ ین سالھایكھ ب یاقوت مستعصمیرقم 

اط ی، ر علیذ میتلم، خ محمود جعفریاستنساخ شده بھ قلم ش ین كتابھایعالوه بر ا.آورده شده است ّ خط

ِ نستعل یا برجستھ ن كتابخانھ یا ینت افزایز، بھ نام اظھر یق بود و شاگرد ویاز ھرات كھ مخترع

ّعینجا یا ییبنا.بودند د را یآ یبھ حساب م یین كتابخانھ موجبِ رونق و رعنایبا كھ در ایز یا ك مرق

ّاش یسیدستنو یھا بر نمونھ یدھد كھ محتو یمورد ذكر قرار م اطان معروف و نق ّ كرنگاران یپ یھایخط

عقوب را بھ طور یاگران بارگاه سلطان یاخترشناسان و خن، پزشكان، شعرا، ندما ییبنا.ممتاز جھان بود

ف ّ ِ واالمرتبت و نامیاز اع ید و برخینما یم یخالصھ معر ِ علم و معرفت را ذكر  ان و بزرگان آوران

ّ  یصفی، عھ قاضیصدرالشری، ا خواجھ احمد خافدستورالوزر: مانند.دینما یم االسالم  خیشی، سین عیالد

ح، ركیخواجھ ابوالمكارم صدرالصدور م موسوم بھ » سینفا مجموعھ«ك ی ییبنا.رهیم و غیعبدالرّ

ن مجموعھ یا.ر و پربھا بودیچشمگ یلیداشت كھ خ یرا تحتِ تصاحب خود نگاه م »یدیمجموعھ رش«

اطیعالوه بر لطا ّ العات مفیظر یھا نمونھ ی،ف خط ّ ّاش و اط ّ را یف و گرانبھا از فن نق د و مھم

ف  كھ پادشاه بابر شھر سمرقند رابھ یھنگام.شھرت فراوان بود ین سبب دارایدربرداشت و بد تصرّ

ن مجموعھ بھ او یارسال داشتن ا یبرا ییھ آگاه شد و از بناین مجموعھ گرانمایاز ا، خود درآورد

را وعده داد كھ پنج  ییر و مسحور ساخت و بنایبابر را متح، ن مجموعھ نوادریمالحظھ ا.خواھش كرد

ض ید كھ پادشاه موصوف مرینكش یطول یول، ن مجموعھ را پرداخت خواھد كردیا ینار بھایھزار د

فانھ در ا.شد و مدّت دو ماه در بستر ماند بھ  یان ویان لشكریان در مین اوان شورش و عصیمتأسّ

ِ بابر ، مت شمردهین وقت را غنیا یان علظھور آمد و سلط لشكر خود را كوچ داد و بر گروه سپاھان

  .ن شھر واداركردیواگذاشتن ا یتاخت و تاز كرد و او را برا

ً بھ ، شد یكوچ كردن از سمرقند آماده م یكھ بابر برا یوقت قولداده  یادش عودكرد كھ او بھایغفلتا

پول را در  ینكھ مقربان و مصاحبان بابر ادایباوجود ا.ترا ھنوز پرداخت نكرده اس ییمجموعھ بنا

ِ نامساعد الزم نمیا خود حركت نكرد  یاز جا، ك پادشاهِ صادق الوعد بودیبابر  یول، دانستند ین اوضاع

پنج اصل اسالم را بھ  ییبھرام و بھروز بنا ییسرا داستان یدر اثنا.فا كردینكھ وعده خود را ایتا ا
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ِ عدیلة نقل حكایھ وسفھماند و ب یوضوح م ِ د، دهیات و امثال  ییبنا.كند ین را مبرھن مین مبیعناصر

ن فن یر در زمان خود بوده و در ایشھ یك شاعرینكھ او یعالوه بر ا.ت چند جانبھ بودیشخص یدارا

اط یقیدر فنون موس، ت داشتیبر اكثر اقران و ھمدوشان خود سبقت و مز ّ ھم مھارت  یو ادوار و خط

ن سبب ین ھمھ بدیبا ا.ل نگاشتھ بودیرسا، ژه در علم ادواریبھ و.العاده بد ست آورده بود وقاقت فیو ل

ً مایدا ییگو  لحتیو فض ییدرا كھ طبعش بھ ھرزه  ِ انعام نشدیھ، بود یل میما   .چگاه مقبول

ّتِ زبان تحق ییرنوایش یر علیام  ینكبار بر بدزبایشھ از او آزرده خاطر بود و یھم یز ویرآمیبھ عل

ن یبد ییبنا.فرمان قتل او را گرفت ن پروانھین گشتھ بود كھ از سلطان حسین اندازه خشمگیتا ا یو

ِ عام در قرشیتا ا.دیگانھ اوقات گذرانیار بید شده بھ خاك و دیجھت از شھر خود تبع  ینكھ در واقعة قتل

ل صادر شده بود ایكھ از طرف شاه اسماع ّ ِ متنازع فیل او )  ه ٩١٨( ھصد و ھجدهھ در سال نین شاعر

ِ وفات بنا یابوطالب اصفھان» خالصة االفكار «صاحبِ .دیبھ قتل رس )  ه ٩٠٩( را نھصد و نھ ییسال

 ازدهیرا در سال نھصد و  ییبنا، شود كھ بابر یمشھود م» بابرنامھ«از مطالعھ  یول، كند ین مییتع

الع تاریبھ موجب ا.داركرده بودید)  ه ٩١١( ّ ّق بھ واقعة وفات بناخ مزبور متعین اط بھ غلط  ییل

و بعد از آنكھ صاحبقران مغفور “…  :سدینو ین طور میا ییرزا درباره مقتول شدن بنایسام م.افتد یم

ّھر بود تا آنكھ م یافت او در قرشیال یبرخان ازبك است كھ دستور اعاظم  یر نجم ثانیماوراءالن

را در آن واقعھ  ییل عام فرمان داد و موال نا بناافتھ بھ قتیت د ست یصاحبقران مغفور بود بھ آن وال

ن احمد یام» میھفت اقل«صاحبِ .”شھور سنھ ثمان عشر و تسعمائة  یدند وكان ذلك فیبھ انھدام رسان

ّھر نمود و در خدمت ملوك آن مملكت روزگار م“… : كند یذكر م یراز تا ، دیگذران یو عزم ماوراءالن

  .”وستیاتش در نھصد و ھژده بھ انھدام پیح یابن یبر قرش ینجم ثان یالیدر است

ّفِ   ر كرده )  ه ٩١٨( را نھصد و ھجده ییھم سال وفات بنا یكاش یتق» خالصة االشعار «مصن مقرّ

ِ عشق«و » میصحفِ ابراھ«كھ از دو تذكره  یاست در حال  ییشود كھ واقعة قتل بنا یظاھر م» نشتر

 یین دو تذكره در خصوص وفات بنایعبارات ا.بود رخ داده) ه ٩٢٨( ست و ھشتیدر سال نھصد و ب

ّھر یعقوب رفت و بعد از وفات یز نزد سلطان یو بھ تبر“…  :ر استیبھ قرار ز افتن او بھ ماوراءالن

بعد از فوت آن سلطان در سنھ  یینجا بنایرفتھ شد و در ایرزا پذین میشتافت و در حوزه سلطان حس

اد یبن، ل كھ فرمان قتل عام داده بودیرود لشكر شاه اسماعھنگام و)  ه ٩٢٨( ست و ھشتینھصد و ب

ل یشاه اسماع یالیدر ھنگام است)  ه ٩٢٨( ست و ھشتیسنھ نھصد و ب یف“… .”افتیوجود ش انھدام 

ِ خراسان در قتل عام بھ قتل رس یماض یصفو ِ حید و بنیبر ملك اغلب  یول.”اتش از پا درآمدیاد جدار

ره یوان ھند لندن و كتابخانة خدابخش و غیكتابخانھ ا یھا نامھ   فھرستھا و مراجع بھ شمول  تذ كره

فق بر ا ّ جام شھادت  یھنگام قتل عام در قرش)  ه ٩١٨( در سال نھصد و ھجده ییده اند كھ بناین عقیمت

  .مجلھ ھنرومردم.دینوش
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