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 تحقیق و جست و جو 
 

 مشهور ینقل قول ها و روات فولکولیادب در

 دهمبخش 

 باش تا صبح دولتت بدمد

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ییج نهایبه آثار و نتا یرود که آدم یبکار م یاست، در موارد ین شاعر قرن هفتم هجرین مصراع که از کمال الدیا

د بنگرد. در آن صورت مصراع باال را یده تأمل و تردیآن بروز و ظهور کرده باشد به د از یاقدامات خود که شمه ا

 یخین مصراع بر اثر واقعه تارین نگاه کند. ایقینان و یآوردند، تا مخاطب به فرجام کارش با نظر اطم یبر زبان م

 ر به صورت ضرب المثل درآمده است.یز

 یبزرگ خراسان در قرن هفتم هجر یده سراین قصیران نامدار و آخرن از شاعیل بن جمال الدین اسماعیکمال الد

ده ی" معروف گردیداشت به "خالق المعان یشیک اندین بکر دقت و باریتازه و مضام یاست. چون در خلق معان

 مغشوش یه به قدریه و حنفی، شافعیبر اثر اختالفات مذهب یو اجتماع یدر عصر و زمان کمال، اوضاع داخل است. 

 ست:ن کرده اینفر یتین دو بیان را با ایکنند که ماجراجو ین شاعر حساس را به ستوه آورده نقل میناامن بود که او 
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 3از 2

 ی فرست خونخوارهـپادشاه

 ان بـیـفـزایـدـردمــدد مــع

 هر یکی را کند دو صد پاره

 633د که سربازان مغول در سال یش دیچشم خون کمال به هدف اجابت نشست و به یروزگار، نفر یاز قضا

ز محفوظ یخ از دستبرد آن قوم خونرین تاریکشتند و آن شهر را که تا ا یه، هر دو را تمامیه و حنفیشافع یهجر

 ن گفت:یمانده بود، با خاک برابر کردند. کمال در آن باب چن
 

 کس نیست که تا بر وطن خود گرید

 د گریدـــردم بــاه مــبــال تـر حــب

 بر سر مرده ای دو صد شیون بوددی 

 امروز یکی نیست که بر صد گرید
 

ب داده بود، گوشه عزلت گرفت و یرون شهر ترتیکه جهت خود در ب ین در خانقاهیبعد از واقعه قتل عام ، کمال الد

داشتند ن یکه نسبت به کمال الد یدو سال در آن خانقاه به سر برد و اهل شهر و محالت به جهت احترام و اعتماد

کمان در  یک نوبت مــغــولی، یان سرایبود در م یه او پنهان کردند و آن جمله در چاهی"رخوت و اموال را به زاو

ر یفتاد، غلطان به چاه رفت. به طلب زه گیر از دست او بیانداخت، زه گ یبر مرغ یه کمال درآمده سنگیدست به زاو

 گر اموال کردند تا در شکنجه هالک شد."یرا مطالبه د افتند و کمالیسر چاه را بگشادند و آن اموال ب

رند، قبل از یگیراز فال میوان خواجه شیکه امروز از د یدانند، همان طور یق میکه اهل ادب و تحق یبه طور یبار

 ن که قدمت ویوان کمال الدیزبانان از د یزبان به اوج کمال برسد، پارس یت شهرت حافظ در مناطق پارسیآنکه ص

 یوانش در دسترس نبود مانعیاناً دیز اگر احیبعد از مشهور شدن حافظ ن یگرفتند و حت یشهرت داشت، فال م تقدم

اس و ام شاه عبیخ که خبر قینکه در آن تاریوان کمال را به منظور تفأل مورد استفاده قرار دهند، کما ایدند که دید ینم

 یع شد، سران قوم و همراهان سلطان محمد براین شاپدرش سلطا ین در اردویاز خراسان به سمت قزو یحرکت و

 یگریو د یبه منظور از دست ندادن تاج شاه یکیاز عاقبت کار و سرانجام مبارزه پدر و پسر که  یاطالع و آگاه

 یاریوان کمال که در دسترس بود یکرده اند دست به تفأل زدند و از د یت میبه قصد جلوس بر تخت سلطنت فعال

 جستند. 

ع گشت، ین خبر سعادت اثر در اردو شایبالجمله چون ا»...  ن نوشته است:ین واقعه چنیراجع به ا یک منشیدر باسکن

افته بود. راقم حروف از یوقوع ن ین امریچن یت در دودمان صفوید تا غایگردیهمگان را موجب استعجاب م

باغ قشالق داشت، خواجه  أن در قرهکه نواب سکندر ش یاستماع نمودم که در سال ینیخان الحس یصدراعظم قاض

شاهزاده کامران در  یمشرف آلکساندرخان به اردو آمده بود، از من سؤال نمود که: "خبر پادشاه ین کاشیاءالدیض

ته". وسیشود، اما هنوز به تحقق نپ ین مذکور می، به افواه چنیا نه؟" من در جواب گفتم که: "بلیخراسان وقوع دارد 

 یمنیه، احوال شاهزاده را از آن کتاب تفأل نمود، در اول صفحه یان بود، خواجه مشارالیل در میوان کمال اسماعید

 ن قطعه برآمد:یا



  
 

 

 3از 3

 

 ذرستر حه بانـغـش زمیه ز تـک خسرو تاجبـخــش و شـاه جـهـان

 ترسـژده فـتــح و دولــت دگـمـ  ر دماو هـ یتـحـفــه چــرخ سـو

 گهرستدست او بحر و خنجرش   استرنش بو دولـت ـریاو پـ یرأ

 تسن خبریک ما چنیکه به نزد تگـف یآسمان دوش با خـــرد م

 ستذرـــآن گرا بر دیچه خورشهر دیچون خورش غیبه ت ردیکه بگ

 درست؟ن قیماو ه کله معرص  یدارخردش گفت، تـو چــه پـن

 تسرصتخم وزنردون هگت فه  او ینه، کـه در جـنـب پـادشـاه

 بـاش تــا صـبـح دولـتـت بـدمـد

 ستحرج سیایتوز از ننن هیاک
 

که ماده  یهجر 996قعده سال یوست و سلطان محمد در ذیکمال در قطعه باال به تحقق پ ییشگویم پیدان یچنانکه م

رزا گذاشت که به شاه یرا بر سر پسرش عباس م ین تاج شاهیشود در قزو یآن به حروف ابجد "ظل هللا" مخ یتار

ن واقعه بر سر زبانها افتاده، صورت ضرب یخ و به سبب همید و مصراع مورد بحث از آن تاریعباس موسوم گرد

 دا کرده است. یالمثل پ
 

 تی مطالعه کنید"این مطب را به کمک لینک های آ تا هشتمقسمت اول 

 بخش اول
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 قسمت هشتم
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