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ن کرده و بدان جهت به یتضم یخیع تاریاز وقا یکیهند مصراع باال را در  یانگذار سلسله گورکانیچون بن یول

 م:یپرداز یصورت ضرب المثل درآمده است، به شرح واقعه م

ه در یگورکان ۀی رسد، مؤسس سلسلمور میر تی( که با پنج پشت به امیهجر 937 - 888محمد بابر ) نیرالدیظه

خود  ین لقب را برایاز پادشاهان ترک ا یوان مشهور است که بعضیهمان ببر ح یهندوستان است. بابر در زبان ترک

مدت  اوزبک پس از یبانیبک خان شیشچون  یول د؛ یپس از فوت پدر وارث حکومت فرغانه گرد بابر  ده اند. یبرگز

ست سال در آن یمدت ب آورد.  یبه جانب کابل و قندهار رو رون راند، یازده سال جنگ و محاربه او را از فرغانه بی

م یت، ابراهی پ  پس از فتح پان یهجر 932در سال  ر هندوستان افتاده یال تسخیکرد و ضمناً به خ ییحدود فرمانروا

شد. آنگاه آگره و شمال هندوستان، از رود سند تا بنگال  یپادشاه هندوستان را مغلوب کرد و مظفراً داخل دهل یلود

ن یمغول را در آنجا برقرار کرد که مدت سه قرن در آن سرزم یان خاندان امپراطوریرا به تصرف در آورده، بن

سلسله مغولی هند ب ظهور کرده اند. یاورنگ زچون اکبر شاه و  ین نامدارین سلسله سالطیسلطنت کردند و از ا

 میالدی روی داد پایان یافت.  1857هجری قمری مطابق با 1275سرانجام در شورش بزرگ هندوستان که به سال 

ترجمه حال خودش به نام  یفتوحات و جهاندار ۀبار در ین محمد بابر جامع حاالت و کماالت بود و کتابیرالدیظه

د. یرگردانب دریبه فرمان اکبر شاه آن را به  م خان جانانیف کرد که بعدها عبدالرحیتأل ییجغتا به زبان یتوزوک بابر

 با او اوست:یت زین بیگفت و ا یشعر م یو ترک دری و فارسیبر به با
 

 رد استخوان ماـد که زاغ بـنزدیک ش**      بازآی ای همای که بی طوطی خطت
 

جان را به یکرد و شهر اند یت فرغانه حکومت میکه پس از فوت پدر در وال ین محمد بابر هنگامیرالدی، ظهیبار

اکم ر احمد حیام کاکایش یکیب سرسخت داشت که یدو رق یدر مسند حکمران ش قرار داد. یتخت خویتاشکند پا یجا

از رؤسال  یکی" از یرانا" کالنشیه مادر بابر به توص محمود حاکم جنوب فرغانه بود.  مامایشی گریسمرقند و د

س شکست داد و سپ یسخته به جنگ محمود رفت و او را ب ءعقوب ابتدایعقوب استمداد کرد. یک به نام یف تاجیطوا

د ر احمد در سمرقنیام ۀی بود، خزانمال ۀیقبابر که آن موقع در مض ر کرد. یجان دستگیر احمد را هنگام محاصره انیام

  فتاد. مؤثر ا یلیش خیشرفت کارهایو آن پول در آغاز سلطنت بابر در پنار زر بود به تصرف آورد یرا که دو کرور د

 ی، خوب هم شعر میگفت و با وجود خردسال یزده سال نداشت شعر میش از سیبابر با وجود آنکه در آن زمان ب

 ر احمد سروده است: یام کاکایشن شعر را هنگام مبارزه با یگفت. ا
 

 رارن ای احمد احـــتیزه مکـر سـبا بب

 ر عیانستـی ببـرزانگـی و فـاالکـچ

 گر دیر بپایی و نصیحت نکنی گوش

 بیانست آنجا که عیانست چه حاجت به
 

ه بیتی باال تضمین شده است، ب که به وسیله بابر در دو تاریخی مزبور ۀمصراع اخیر به احتمال قریب به یقین پس از واقع

 و افواه عمومی مصطلح است. صورت ضرب المثل درآمده در السنه
 

 شتری است که در خانه همه کس می خوابد
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و  یدگان را موجب دلگرمیبت دیرود تا مص یبه کار م یت و همدریاصطالح و ضرب المثل باال به عنوان تسل

ر تت مرگ در عقب است و مانند شیه و عبرت؛ تا بدانند که عفریه تنبیان و متجاوزان را مایباشد و متعد ییدلجو

د. و زیخ ینم ینستاند بر پا یبیزند و تا بهره و نص ین میزانو به زم یدر هر خانه و کاشانه ا در آستانه یقربان

افت یش از دریفراغ و آسا ، آنان را در روزگاریان و فراموشیکه در حس نس ین از باب تذکار و هشدار به کسانیهمچن

بان ز یرد و با زبان بیگ یقرار م باال مورد اصطالح و استنادز ضرب المثل یدارد ن یب و فرود روزگار باز مینش

 د: یگو یم
 

افت مرگ و یا زود، دریر ید ست. یک صورت و حال نیک منوال و به یشه بر یغره مشو، به خود مبال که زمانه هم

، یپوشاند. آر یعمل م ۀی جامپنداشت یند و آنچه نمگیه خواهد افز سایسر تو ن یبر باال یر، کابوس وبال و نکایم

و در  یمدان یکه م یطوره آن: ب یخیرأت ۀیشرد. اما ریگ یخوابد و بهره بر م یاست که در هر خانه م ین شتریا

 ک شتر ماده را درید قربان یالجمله شرح داده شد، سه روز قبل از ع یف در کتاب حاضر یشتر قربان گوشت ۀمقال

از هر  یاریت بسینت داده بودند و جمعیدرختان ز یها و برگ یسبز یرنگارنگ و حت یها که به انواع گل یحال

و  ینیزدند و سخنان د یپور میاو طبل و نقاره و ش یگرداندند و برا یافتادند؛ در شهر م یطبقه و صنف دنبال او م

 خواندند.  یم یاشعار مذهب

 -یوان را عوام الناس پشم ح وشدند  یگذشت مردم دور او جمع م یم و برزن که ین شتر از هر جا و هر کویا

 ءاجزا زکندند و ا یمن و تبرک از بدنش میاقبال و رفع نکبت و وبال دانسته، به عنوان ت ۀیما - زنان آرزومند بلخاصه

 دادند.  یذ و حرز بازو و گردن خود و اطفال قرار میتعو

داشتند؛ مدت  ین کار القاب خاصیان یبود و مباشر ینیمع شخص ۀیاست آن به عهدرسوم که ر ان و آداب ویجر نیا

دند یرس یان و اشراف شهر که میاع ک ازیبه در خانه هر  ین مدت شتر گردانید و در ایانجام یطول مه سه روز ب

ً ینقداً  یز قابل توجهیتش چیآوردند و از صاحب خانه به فراخور مقام و شخص یشتر را به زانو در م  یم ا جنسا

 د. گذشتن یگرفتند و از آنجا م

جان در بدن  هنوز کردند، و ینحر م یوان زبان بسته را به طرز جانگدازین حید قربان بود، ایروز ع روز سوم که

شد، و هنوز چشمان وحشت زده اش در کاسه سر به اطراف  یم داشت که هر کس با خنجر و چاقو و دشنه حمله ور

م، یه نداریل قضیتفص به یرفته است. کار یغما میش به یها بدنش پاره پاره شده، گوشت یست که تمام اعضاینگر یم

 ین کار در زبان فارسیهم یاز مبنا: »یین همایجالل الد دیاستاد ارجمند شادروان س ۀین است که به گفتغرض ا

 وارد شده است مانند "شتر را کشتند".  یات و امثالیکنا

ه دور او نکیا یا به معنید، یکش یم یس او را به طرف: هر کیعنیشده است"  یشتر قربان یکار تمام شد. "فالن یعنی

د رس ین اصطالح و ضرب المثل میدر دنباله مطلب ا« سازند. یباالخره نابودش م یدهند ول یتش میرا گرفته، اهم

  : غائله را به گردن او انداخته اند. یعنیخوابانده اند.  یفالن که: شتر را در منزل

 کی به یتیصورت و اشکال مختلفه در آمد و هر دسته و جمعه ر بعد از مرور زمان رفته رفته بیضرب المثل اخ

ن نبشته است که ناظر یکنند که از همه مهمتر و مشهورتر همان ضرب المثل عنوان ا یشکل از آن استفاده و استناد م

چون جهاز  که یاده طلبیز و یهد و از غرور و خودخواید چشیباشد. که به هر حال با یر میبر شرنگ مرگ و م
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 یندا یاآرامش خاطر و رض یو برا دید چشم پوشیبنده و زودگذر است؛ بایست، بلکه فریرپا نید یرنگارنگ شتر قربان

 را به قول شاعر: ینهاد، ز حه دار دلسوختگان مرحمیازمندان پرداخت و بر قلوب جرین یریوجدان، به دستگ
 

 ابقا نمی کند یچ آدمی اجلـبر ه

 سلطان مرگ هیچ محابا نمی کند

 

 

 پایان بخش پنجم

 ادامه دارد
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