
 
 
 
 
 

 گوی گرجیشاعران پارسی
 عزیز دولت آبادی 

 

ذ خخآم منخاب   « سخننورن  ذرربایاخا » ۀلیف تذکرأمنظور تهسالهایی که ب

 نیخ  شخاارن   « نرس»سخو  کردم، توجه دنشخم  کخه در ذ میح  مربوط رن تصفّ

نلدین ریدننشمندن  گرننمایه   جاد ننی نظیر: خاقانی شر ننی، نظامی گناو ، ما

 هاها  در تونریخ   تخذکرشانی، حبیسش تفلیسی   سایرین بودند که سرگذشمبیلق

  دنخلخی   خخارجی هاشخا  در کمابنانخهیمضبوط   د ن ین   ذثار خطی   چاپ

د   مقخام جخوشخا  جخ   دخخایر مینخو  مخا موموجود   مظخاهر ر     نندیشه

 نرجمندشا  در تاریخ ندبیات نیرن  ب رگ ملحوظ نست. 

نج  مخذکور، تخر ۀلیف تذکرأمونزنت ت هپیوسمگیها  تارینی، بالت نین هب

 کردم.رن نی  فرنه  می« گو  قفقازشاارن  پارسی»ونل حن

مسخخا ع اقیخخر   ر نبخخ  ندبخخی نیخخرن    »تحخخت انخخون :  ییهننمشخخار مقالخخ

مرنج    ه مکرر ب ۀ( موجب مرنجی1362نسفند  ۀذینده )شمار ۀدر مال« گرجسما 

موجخخود   تنظخخی  نیخخن مقالخخه گردیخخد. قبخخع نز بیخخا  مطلخخب تکمیخخع یاددنشخخمها  

 ۀسپاسگ نر  نز ذقا  نیرج نفشخار کخه موجبخات چخان نیخن مقالخه رن در یادنامخ

                                                           

   یغما  سی   د م، یادنامۀ یغما، )تهرن  1370(، صص 175-150.
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منخدن  شاد رن  حبیب یغما ی )که خود نز نساتید سخنن   سخننورن    نز اققه

 یی نست که ندن  ذ  ضر رت دنرد. ند( فرنه  ساخمند  ظیفهدچنین مباحث بو

فارسخی شخیر ه نالصع کخه بخترنج  نحونل   ذثار شاارن  گرجسمانی نینک

 ایی حخر   ن لبخترتیخب نلفه ده تن بخال  شخده بخ نند   تیدندشا  به شانسر ده

بخه  نگارنده ۀنمید نست اشر   اقق گذرد.میتنلصشا  نز نظر خوننندگا  ا ی  

 ونه نقخایصندبیات غنی میهن ا ی ما    نرندت به صاحبدال    سننورن  اخذرخ

  .ذ  باشد

 

 اختر گرجی 

نز در نصفها    شیر .نحمد بیگ فرزند فرنمرز بیگ نصلش نز گرجسما  بود

نثخر  پس نز ننقرنض ذ  سلسله بر .نشو   نما یافت در زما  زندیه مناصبی دنشت

شخاه بخه تهخرن  ذمخد   تهممی به خرنسا  گرینخت   در ن نیخع سخلطنت فمحیلی

منادمخت ه مورد افو قرنر گرفت. سپس چنخد  بخ   یی در مدح    سر دقصیده

ه فی( محسود نقرن  گشت   باز نز بد  بنت بخ 1300خا  قاجار )مموفی سلیما 

الیش طتهممی دیگر گرفمار ذمد که منار به قط  زبانش گردید نز ذ  پس که نخمر 

یخر نز ن ج شاد  ر   به حضیض نامرند  نهاد به نصفها  رفت   خود رن به تحر

کخه  مشغول ساخت   هنوز به نتمام نرسیده بخود« ننامن ذرن»یی موسوم به هتذکر

 هار  قمر  امرش به پایا  رسید.  1232 ۀدر سن

برندر کهمرش محمدباقر بیگ نشاطی با نسمیانت نز نمضا  د لت ن  بید نز 

ن  نی  هنوز کار  نساخمه بود که امرش  فا نکخرد    .به تممی  ذ  همت گماشت

شاه، سرن  باقی شمافت. پس نز مرگ    فمحیلیه دنبال برندر به ب 1234سال ه ب
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مور کخرد      بخا أم بخور مخ ۀخا  رن   گر سی رن به تکمیع تذکرمحمد فاضع

نف  د  نحونل   ذثار بیضی نز ب رگا    شاه ندگا   نام ذ  رن به )ننامن خاقخا ( 

نخمخر   « ننامخن ذرن »خخود رن نز  ۀتخذکر ۀتغییر دند   با  جود نینکخه خمیرمایخ

 بد  یاد کرد! ه برندر ب نشاطی گرفت نز هر د 

لف نست ؤتن نز شیرن  میاصر م 134ننامن ذرن  نخمر مشممع بر ترنج  

ر لیف ذ  دأشاه. تاریخ   مدت تخ  زند تا ن نس  سلطنت فمحیلیخانز اصر کری 

نیخن   خطخی هاقید شده نسخت. نسخنه 1332-1222  فارسی نز هاتاریخ تذکره

 ۀمابنانخکملی تهرن     ۀنلدین همایو  فرخ   کمابنانذقا  رکن ۀتذکره در کمابنان

 برلین هست. ۀشنصی ذقا  فنرنلدین نصیر  نمینی   کمابنان

 ۀنز ر   نسخن 1343مرحوم دکمر خیامپور نین تدکره رن در شخهریور مخاه 

تخاریخ »ر دمیانی  طب  رسانید، ذقا  گلچین به در تبری « نخمر ۀتذکر»نام ه برلین ب

رن    موجود   نصخیعهاتاسف دنرم نز نینکه نسنه»نویسد: می«   فارسیهاتذکره

ر نمیاخه دنها مرنجیخه نکردنخد   ذبه ذقا  دکمر خیامپور نشا  دنده بودم نیشا  به 

 «.د   نامبتمام   ه  کماب نالیف نادرست نست   ه  دیباچه أه  تاریخ ت

مخرد  بخود »نویسخد: میخخو  نخمخر  ر  خل ۀدلگشا دربار ۀصاحب تذکر

نندک نامقیمی نز د سما    بیگانگا  رناید ،   تی  ه خوشر     تندخو ،   ب

  نز مردما  رن نز ماالسش ر نسطه نکث نینه هاا نظماً   نثرنً نز نیام کشید ،   ب

شخیر رن  .نحمرنز بود،   باب نلمیام کممر کسی نز بی  هاخا بخر ر   خخاطرش بخاز

در ن ننی کخه در شخیرنز بخود بخا  .نوشتمیشناخت   شکسمه رن خوب یمخوب 

صاحب دیون  نست  .فقیرش کمال  دند   نهایت نتحاد   نکثر فقر رن جلیس بود 

 ۀنویسخا  د ردر میخا  تذکره« سخت...  نلیکن دیوننش در نین ن قات نز نظر پنهخا
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ز دیگرن  نوشمه نست، تر نتر   مفصعحال نخمر رن دقیر ۀقاجار،  نمر ی د  ترجم

 شود: میلذن ایناً نقع 

نسخ  شخریفش نحمخد بیخگ  لخد فرنمخ  بیخگ، نصخلش نز نتخرنک  خ نخمر»

نلامله سیاحمی نما یافمه، فی گرجسما    خودش غالباً در شیرنز   صفاها  نشو  

مخده دفیخه بخه دنرنلیبخاد ذ در زمخا  حقیخر د  .در ارن    خرنسا  نی  کرده نست

ر نین  ال مثخع قضخا ی   جقلخی نز ندرنک صخحبمش فیوضخات در شیرن  مشهو

 ر حقیر مکخرر نز فخیض صخحبمش بهخره .نندنند خمه رسوم شاار  نز ن  ذموخمه

ه قت رن بنلحر مرد  بغایت با تمکین    قار   در تمیی  نشیار نهایت د .نمگردیده

حب صخا .دنوشت   به رموز ننشا نی  ذشنا بومیبرد، خظ شکسمه رن خوب میکار 

بود، نخالی نز سوء خلقی  .طب  غیور االی   در حفظ ظاهر شرییت نندکی النبالی

نمخود، می  در تحقیر مطالب مشکله  حدت    الیت زیاده غخور   کناکخا   

مخا لهذن در باب  الیت به سوء نامقاد میر     بین نلنام بدین صفت موصخو  ن

 هی کخه نز منظومخات ن سخت بخخذ نین شهرت نشخمباه   نیخن ربخااأنلحقیقه میف

 ست: ن پاکدنمنی ن  گونه

 مشغول نبی گر نشد  نهخع انخاد

 ت کخه چنخینبود نز پی ثبات نبخوّ

 

 نبخی مگخر فضخولی بنیخاد کرد  ز 

 داون  خخق  در خقفخت نفمخاد
 

 نین د  رباای رن نی  نگارنده نز دیون     ننمناب کرده نست:

 در خاک ناف که نی د نز لطف سرشت

 نند چه خوب   چه زشته فرنغتب« نخمر»
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 نز ر ز ج ن چه غ  چو نندر نافی

 خ نکند کس به بهشتزنندیشه ز د 

 

 افو تو میذرت پذیر همه کس  ن

 لطفت همه ر زه دسمگیر همه کس

 رح  ذ ر   به بندگی خود خاص  کن

 مپسند به خونری  نسیر همه کس

 

تربیمخی کخه  نگرچه مشارنلیه نز نصحاب خمنانه نست نما بخه پخادنش حخر

ده بیض نصحاب نین ب م دنشت، نحونلش رن چنانکه نز خودش مسموع نفما ۀدربار

 بود نگاشت: 

خخا  کخه  نلدش نز چاکرن  کارگ نر د لت زند   خود نی  در اهد لطفیلی

زندیه نست به مناصب نرجمند سربلند، در ن نیع د لت قاجاریه نظر به  ۀذخر سلس

خرنسخا  فخرنر     چنخد  در ذ  سخاما   جانخبه بخ تهمت جنخایمی هرنسخا   

ر  شاه قاجار ... دلخش نز ذ گیر   ممونر ، تا طلوع ذفماب د لت ... فمحیلیگوشه

نظخ   ۀرشخمه دیخن بخ یی ممین در  صف ذ  سخلطا  بخا دند  به تنگ ذمده قصیده

خا  که یکی نز نااظ  ذ  د دما  سلیما  ۀ نسطه کشیده به نرد   میلی شمافمه ب

خصت زمین بوس یافمه قصیده رن به ارض نقدس رسانیده مورد تحسین   بود، ر

تخو بکخر   تخازه  ۀیدصن  بید نز نسمماع ذ  فرمود که قدذفرین گردید، سلطا  قدر

دی ، نلحخر کخه ییی، خخودت رن بخه خخودت بنشخنندنزهنست، لذن درخورننیام بی

ذ  چنخد  در  زبیخد ن .ه به گناهش افو  خدیوننه   گذشمی خسر ننه بودببالنس
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  قاجار( نهایت نامبار دنشمه تا ذنکه در اخال  خانلذکر )سلیما خدمت خا  سابر

ن   ۀسکر   مسمی سنن ناشایسمی نز  مسموع   زبخانش مقطخوع، نمخا در محخا ر

یی در نحخونل میاصخرین شد، بالامله مشارنلیه تذکرهمیچندن  نقصی محسوس ن

بید نز ذنکه در ه نر   د یست سی   د  نوشت، نهایت به نهایت نرسید، میخود 

نصفها  مرغ ر حش نز ذشیا  بخد  پخر نز   بخا طخایرن  شاخسخار  ۀدر دنرنلسلطن

رن  ذ نز گردید، برندر کهمرش محمد باقر بیخگ مخمنلص بخه نشخاطی ذ طوبی ه 

ذ  ن د نکخابر د لخت   نایخا   ۀ نسطه تهرن  شمافت،   ب ۀبردنشمه   به دنرنلنقف

  یافت،   با یکی نز مقربا  درگاه خقیر نمیدگاه االیااه حقخایر حضرت نامبار

ی   نز نلحقیقه نسمی نست با مسمّ  گر سی که فیخادفاضعم  میار  نکمناه مح

مرنتب فضیلت   کماالت ذگاه، همدنسما  گردید، نما طال  مسخاادت ننمخوده در 

 هما  ن دیکی رخت به اال  باقی کشید.

تهخرن   ۀ  سی   پنج که حقیخر رن سخفر دنرنلنقفخه نر   د یست  ۀدر سن

که ذ  فاضخع دننشخمند در « ننامن خاقا »ی به مسمّ ۀتذکر ۀنتفا  نفماد، به مطالی

شرح نحونل میاصرین مرتب فرموده بود فای  گردیدم، خا  میظخ  نلیخه در مقخام 

میذرت فرمود که چنانچه خق   نق  بینی، کوتاهی نز جانب من نیسخت، چخو  

جهت نلم نم رکاب سیادت ننمساب نتفا  نیفماده بود، نامماد بخه  ه   سیاحمی ب تمب 

موالنخا نخمخر رن مکخرر  ۀذنچه محمدباقر بیگ نوشمه بود نمودم، حقیر چو  تخذکر

رن قلمدند   نحونل  مطالیه کرده بودم، دریافم  که محمد باقر بیگ به نس  خود ذ 

خخاطر  دنشخمه تغییخرنت کلخی دنده  رد یا جهت دیگر نقاسبیضی رن که نز رنه ح

نلحقیقه ذ  فاضخع گرننمایخه رن نظخر بخه مابقی رن به حال خود گذنشمه نست   فی
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بلند فضیلت در تحصیع مرنتب شیر   شاار    تحقیر دقایر نظ     ۀحصول پای

 گسمر  چندن  نامنا   نهممامی نبود. سنن

محخع ناممخاد   نفسخام شخیر نسخماد   نشخیارش  ۀبار  موالنا نخمر در هم

ون  نسمنادست،  مضامین بکر دلنشین در قطیه   رباای دنرد، در حین تحریخر دیخ

 « فت...دست نیامد، ناچار به نگارش ذنچه ممفرقه به نظر رسید نکمفا ره نیشا  ب

ذقادند   نلد فقیر نز»نویسد: میحال منمصر خود  ۀخود نخمر در ترجم ا  نمّ

فاد قم مشر  شده بود   نز جانب مادر نز نحزندگا  تفلیس نست که به شر  نس

 حسن پاشا  ترکما  هسم . 

تبری   نق  شده نهایخت در نصخفها    شخیرنز نشخو   نمخا  ۀمولدم در خط

ه کخهار  نست هوس نین مینی دنمنگیخر   1225 ۀنم ... در نین  قت که سنیافمه

دننسخمه زا  خخود رجحخا  دنده   منمنخب هخیاالت شیرن  میاصرین رن ذنچه ب

ذ ر    در یک رشمه مرتب    در یک خریطه مننرط گردننیده کخه مطالیخه جم 

 امی کامع دست دهد. هکننده رن حظی  نفر   ب

 شخود. ملخممس نز مطالیخهمیالجرم قدر  نز خیاالت خام خود نیخ  نیخرند 

زم نسخیانی کخه ال   کننده نین نست که چش  نز سم  ظریفی پوشیده چنانکه سهو

 مقحظه نفمد.  ننسا  نست

 قدر  س  در نصقح کوشده ب

  گر نصقح نمونند بپوشد

بیمخی  7 ۀبیمی   یخک قطیخ 21   24 ۀنخمر چان تبری  د  قصید ۀدر تذکر

 درج شده مطال  قصاید چنین نست:
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 جها  رن چو  طلسمی دن  همه  ه    خیال ذناا

 قت رن نز نیناا گو بر   نه پا...یطلبکار حق

* 

  رن  برکشد نز نفر لونپیش که شاه خا

 ه  درد جوشن زنگی هون...ه مطرد چین ب

 یی نز نشیار ن ست: نمونه

 هون  رخت رسمه گع نز خارهاه ن  ب

 دنده گع اارضت ر نر گل نرها

 کشدمینم سو  کسی  ه که دگر باره

 نم ذزنرهادل که نز پهلو  ن  دیده

 فسق یی در دل مرغحسرت نظاره

 بازنرها خرمن گع رینمه بر سر 

 همه نفغا  ز چیستبهر رمید  ز دنم نین

 بر  ن  مرغ دل ارض گرفمارهامی

* 

 چو  تو ی دندمه تا  چرن دل ب

 ذنچه با من کنی س ن  من نست

* 

 ر دمیمن در سماع نز نینکه حدیث تو 

 نین خیال که گوش  به پند ن سته ناصح ب

* 
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 در میجایی ه هر زمان  دل ب

 مباد کس رن یار هرجاییهیچ

* 

 کن   صف لبش نما ز بی  مدایمی

 کن برم نام زالل خضر   پی گ  میمی

* 

 نمتا که رنهی بود در مینانه

 نمدننست رنه خانهغ  نمی

* 

 خاع ز ماه رخت ذفماب خا ر  نما

 کار ر ز سیاه ه چه سود نز نینکه نیابد ب

* 

 ماو  خرمی نز من درین چمن که من نخمر

 موم دیده گیاه خ ن  رسیده بهارم، س

* 

 همه نز بنت نگونست نخمر

 شکوه نز نین، گله نز ذ  چه کن 

* 

 بپایا  شد حدیث دل ز بس گفمی    نشنید 

 نلفت ز بس بسمی    بگسسمی ۀسرذمد رشم

* 
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 نه بی  خ ن  نه غیرت گلشن نه زخ  خار  

  نییأخوش ذ  مرغی که در کنج قفس بگرفت م

 

 ۀز نسنننخمر رن  ۀبیت نز: ساقینام 248نه پیما ۀذقا  گلچین میانی در تذکر

 خ  خود شاار   مشممع بر قصخایده ملی ملک که ب ۀناکمابن 4928 ۀخطی شمار

 ۀبند   ساقینامه   ه لیخات در سیصخد   ده صخفح  غ لیات   رباایات   ترکیب

اتمخام م بور نگرچخه ن ۀنند که ساقینامیازده سطر  نست نقع کرده   نضافه نموده

  سیاسی دنشخت  ۀبیت ن نخر ذ  که جنب 89ست  لی نز مقدنر موجود ه  مانده ن

 نز سیا  ساقینامه خارج بود حذ  گردید: 

 ن ست: ۀچند بیت نز ساقینام

 گفمار ذموزگاره نرفم  ب

 مرن بهره رنج ذمد نز ر زگار

 به دل بار دندم غ  نیکون 

 ز نند ه دل تیره گشم  ر ن 

 غ  ر زگارن    هارن  یار

 ده نز ر زگارم دماربرذ ر

 دریغا  فا رس  نیام نیست

 ک  نیشا  نشانی با  نام نیست...

 د  چی م خوش ذمد به امر درنز

 ...1رخ دلفریب   می جا  نونز
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 اشتهاي گرجی 

 ۀن ابدنهلل فرزند فرید   گرجی   ممنلص بخه نشخمها نز شخاارن  سخدزمیر

ز ن با چنخد تخن دیگخر ن  قاجار پدر ن  رخاسی ده  هار  قمر  نست. ذقا محمد

  هار  قمخر  در نصخفها 1245سال ه نابا  گرجسما  به نیرن  ذ رد   نشمها ب

  تحصیع الوم ندبی پردنخت   نز صخر    نحخو ه تولد یافت، در ن ن  جوننی ب

یی گرفت  نز خ  حظی  نفر یافخت   نز نیخن منطر  کقم  ار ض   قافیه بهره

 گفخمن نشخیار قخادر بخود   در ن نیخعه بخ نمود، طب     نیخ میرنه کسب میاش 

    .تغییر دند «نشمها»کرد  لی در ن نخر تنلص خود رن به میتنلص « سرگشمه»

در  تنلص بنمیار  نین رباای رنه ب« خرم» فات یافت   اباسقلی  1289سال ه ب

 تاریخ  فات    ننشا کرد: 

 نفسوس که نشمها  بافضع   هنر

 نز ملک فنا سو  بقا کرد سفر

 گفما پی تاریخ  فاتش خرم

 (1289) « ن  که نشمها ندنری  دگر ن »

 ۀخخ  شکسخمه بیخت بخ 24صخفحه هخر صخفحه دنرن   108دیون     در 

 هست.  14111دفمر  ۀشماره مالس ب ۀنهلل در کمابناننسمیلیر میرزن فمح

طرز حافظ شیرنز   لی مشممع بر نخام نقسخام ه نشیار نین دیون  غرلیاتی ب

 ۀباشد. بنا بر ذنچخه در مقدمخمی  نز نین جهت نظیر بسحر نطیمه  خورنکیهاست

نین نسنه نوشمه شده، میرزن نصرنهلل فرزند محمد شفی  خوشنویس نصفهانی کخه 

ه میرزن ابدنهلل نشمها چند سال میل  خ  نطفال    بود برحسب خونست جمیی ب

ن دیخون  رن جم    تد ین   تصحیح نشیار نشمها که ممفر  بخوده پردنخمخه   نیخ
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 ترتیب دنده نست.

ر دمحمد منشی ننشا نمخوده   میخرزن نصخرنهلل مخذکور دیون  رن الی ۀدیباچ

ت بیخ 1500حونشی نین دیباچه مطالبی نضافه نموده نست. نین دیخون  در حخد د 

 نست. 

ادد خدن ند  رن بسمله حمد بیحد   ثنا  بیید   سمایش بی»ذغاز دیباچه: 

 ...« دنیره  جود د که در کشور هسمی    س

 ذغاز دیون : 

 تریاقی نماند رح  بر دلها به مسموما  ز

 «نال یا نیها نلساقی ندرکاساً   نا لها»
 

 چخانه شخرح زیخر بخه بار بخ چهارکه نطقع دنری   دیون  نشمها تا ذناا ی

 رسیده نست:

 صفحه. 79هار  قمر  چان سنگی، قط  جیبی، در  1282تهرن  

 صفحه.  100چان سنگی، در  هار  قمر  1306تهرن  

نیخن  ؛صخفحه 80هار  قمر  چان سنگی، قط  جیبخی، در  1312بمبئی 

 نلکماب شیرنز  نناام یافمه نست. چان به نهممام ملک

هار  قمر  چان سنگی، قط  جیبی، به خخ  محمدحسخن  1314تهرن  

 فرزند مق نبونلقاس  خوننسار .

 یی نز نشیار ن ست: نمونه

 که در مساد شه نستنین گنبد ب رگ 

 قاب طیام ماه سرپوش کوچکی نست ب
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 گر ر ز  تمام خقیر کنند جم 

 گردد غذن  منمصر صبح   شام ما )!(
* 

 پا   سر   پاچه پلشمی ما پرخور   بی

 کف کله بهشمی ه جا  رن ب ۀسر رشم
* 

 دشت دهر ما ه  کشم نر  دنشمی ه گر ب

 2ترب   بادناا    قمر    خیار  دنشمی 

 

 رهمن گرجی ب

بخه بخرهمن نصخلش نز گرجسخما    نز   صشیرمردن  )سر بدنل بیگ( ممنل

نویسخد: می( بود، صاحب صبح گلشن  1077-1105غقما  شاه سلیما  صفو  )

کخار طخبیش مخدنر نلهخام  ،د لت   حشمت ن  رن غقم   مضامین رنگین در سخر»

 «.بود

بخه تنلخص:  84 ۀدر فرهنگ سننورن  نز ن  در د  جا یاد شخده در صخفح

 به نام: )سربدنل(. 264 ۀ)برهمن(   در صفح

 نز نشیار ن ست:

 محابا رینمندخو  ما رن نوشکارن  بی

 همچو برگ الله در دنما  صحرن رینمند

 شوخی مژگا  بیدند تو در خونب  گرفت

 ما رینمند سر ذه نز ذ  مسما  که غافع بر
* 
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 ت گع  ذفریدندهتو رن نز نک

 فریدندمرن  نز شور بلبع ذ
* 

 پیما سوخم شب ز گرمیها  نشک دشت

 سوخم  چو  چرنغ ناخدن بر ر   دریا

 بسکه شو  دنم ن  در ذشیان  گرم دنشت

 همچو بر  نز یک پرنفشانی سرنپا سوخم 
* 

 صحرن الله، در محفع چرنغ ه ب

 3هر صورت که هسم  بی تو دنغ ه ب

 

 خسرو گرجی 

منه ذ  ف   زیر بود. بید نز خانهی نلد له حاجی نبرلوک ناممادمنز غقما  م

 ذ بخه  نیام   ناسازگار  ر زگار به ذ  د دما  ن ضاع خدم   حش  کخه منسخوب

رد     قاجار ر   ذ خار  به نخمقل نهاد   نین جون  به محمدحسین سلسله بود

سخر هب  فرزند ناممادنلد له مذکور خامقزمت مشیر باهوش نسدنهلله چند  بید ب

شخاه قاجخار مقخرر    برد   در خدمت نخونب محمخدتقی میخرزن فرزنخد فمحیلی

 نویسد: میخونر شد. محمود میرزن در سفینۀ خود جامگی

هاخر  قمخر ( در دنرنلسخر ر بر جخرد نز رسخوم بنخدگی  1240نینک )»

پر ر نسخت   کخه پنخدنر  سخلیما  دامع ذرد،... چندننش خوش گذره مسمایی ب

 ۀهدنیت ه  در مام  نلفصحا ترجم« مه که گو ی نسکندرفرذنچنانش خوب نشس
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فرنغخت زیسخت   ه ذقا خسر  رن به نخمصار نقع کرده   نف  ده نست که : مدتی ب

 هار  قمر ( نیست. 1284نکنو  )

 نز ن ست: 

 نز خدنگ تو مار ح گشت   بی نرم دل

 ن  کار نیشمر نکند ز مرهمی که بر
* 

 نز حسرت  صع   هارت ن  ماه

 4ی ، نشد دل تو ذگاهمرد

 

 دوستاق گرجی 

به ند بیگ فرزند سهرنب بیگ قورچی نست. پدرش نز غقما  صفویه بخود 

میع    رضا  خود ترک مقزمخت  i( ب1052-1077  در زما  شاه اباس د م )

نویسد: مینوشمن یافت، نصرذباد   نمود   در سن چهع سالگی توفیر خونند   

ه سخار تقی  نقخ  در محلخۀ باغخات نصخفها  بخ ( در مدرسه1083-1090نلحال )

جخون  صخالح   « د سخما »تحصیع مشغول نست.   نما به ند بیگ مخمنلص بخه 

در یشی نست  در کمال صقح   پرهی گار    شکسمگی، در ترتیب نظ  طبیش 

کمخاب ه نویسخد   مخدنرش بخمیخالی نز لطفی نیسخت. نسخخ تیلیخر رن خخوش 

 مینی محبوس نست(. ه بد سما  ترکی    ۀگذرد. )کلممی

خوشگو نس  پخدرش بخه محخرنب  ۀه در سفینکنویسد میذقا ب رگ تهرننی 

یی نز نشخیار ف شخده نسخت. نمونخهیا  تصخحبش به د شخصبیگ گرجی   تنل

 ن ست:
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 گردد مدنم خو  جگر در نیاغ ما

 گع همچو غنچه مشت شود بر دماغ ما
* 

 کش بر سر می لبت گر جام می با شیشهبی

 کش غ الله خو  نز ریشه بر سر میهمچو دن
* 

 برذرد گردش د رن  نگر گرد نین چنین نز من

 به نندک ر زگار  ذسما  گردد زمین نز من
* 

 جمالت گر برنفر زم چرنغ زندگیبی

 هر سر موی  شود ر شن ز دنغ زندگی
* 

 تکلف چو  چرنغ ر ز در ب م جها بی

 5دم کو دماغ زندگیرگیرم نز هارت نم

 

 جی زنیبل گر

  گرجسمانی نست که در اهخد شخاه ابخاس خازنبیع بیگ پسر نصق  بیگ

   دنشت. نز ن ست:حکومت مر  سرفرنزه ( ب996-1038ن ل )

 خونب گرفم ه یی ببوسهدهنت ز غنچۀ 

 6نمردم  ز گع ذرز  گقب گرفم 
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 ی گرجی مکا

رننی اانالصع   نز جملۀ شمیرزن دن د گرجسمانی ند کینیاززمیرزن سلیما  فر

زن رمیخ نست که منوچهرخا  گرجی میممدنلد له حاک  نصخفها  رن مخدح گفمخه  

ه هار  قمر ( نز ن  یاد کخرد 1259 ؤلفؤمحمدالی مذهب در مدنیح میممدیه )م

 .7نست

 

 کوکبی گرجی 

 ل قبادبیگ ممنلص به کوکبی نز نترنک گرجسما    نز غقما  شاه اباس ن

 هار  قمر  رخ در نقخاب 1033سال ه ب بود. مدتی در حیدرذباد سکنی گ ید  

 خاک کشید. نز ن ست: 

 هر چه همرنگ به میشو  بود میشو  نست

 مهماب نسوخته نقص اشر نست که پر ننه ب

* 

 خلوتگه محبت ن  در دل من نست

 حاصلی ز هر د  جها  حاصع من نستبی

 نم ذ  د سمی که یاربا کاینات کرده

 ستدر هر دلی که جلوه کند در دل من ن

* 

 چو در کنج قفس میرم بسوزیدم مگر ر ز 

 به نمدند صبا خاکسمرم رنه چمن گیرد

* 
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 دل لذتی نها  دنرمه ز خندۀ تو ب

 8که همچو پسمه دل خویش در دها  دنرم

 

 کیخسرو گرجی  

سخخاالر نز ناخخاظ    نکخخابر گرجسخخما  نسخخت.   سپهخازندۀ رسخخم همشخخیره

 ۀ( بود، سلسخل1077-1105صفو  ) شاه سلیما  ۀکینسر  نز رجال برجسمۀ د ر

باد  نیشا  به مردننگی   شااات سرنفرنز   به مرد    همت ممماز بودند. نصرذ

طب   نویسد: خصوصاً مشارنلیه جوننی نست در کمال مقیمت   ذزرم، با  جودمی

ه د بنویسد، مدتی در سلک ذقایا  منسوب بود... بیمینظ  خ  نسمیلیر رن خوب 

ا  حکومت )نلکا  در  ( که دنخع خرنسخا  نسخت بخه نخامبرده فرما  شاه سلیم

انایت شخد   ن  در کمخال نسخمققل در ذ   الیخت بخود   بخا مهخاجمین ن زبخک 

 جنگها  دال رننه کرد   به پیر زیهایی نایع گشت. 

  مذکور محول   کینسر  خاخا  فرزند رسم قلیبید سمت    به صفی

 قمی که فرصت دنشمند  گر  سرنفرنز گشت.ذقاسینلقدر تفنگچیمنصب جلیعه ب

 نند: فقیر نوشمه ۀمامواه شدند   نین نبیات رن بمیمموجه نظ  

 پیش ر یش سوخم  ذخر دل دیوننه رن

 چو  نگهدنرد کسی نز سوخمن پر ننه رن

 ناخن سینه چو  بین  رخشه سازم بمیچاک 

 چو  برذید مهر بگشایند ر ز  خانه رن
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 رباعی

 بایدمییی نند خمهدر اشر غ  

 بایدیی می ز غیر نظرد خمه

 تا دل نشود دنغ نگیرد ذرنم

 9بایدمییی نین سوخمه رن سوخمه

 

 

 مکنون گرجی 

سی ده  هار  قمخر  نسخت  ۀذقامحمد ممنلص به مکنو  نز شاارن  سد

ح بود. نویسد: در کازر   نز تونب  شیرنز مقام دنشت، مرد  سیامیمرحوم هدنیت 

 جا فوت شد. نشیار بسیار گفمه نین چند بیت نز ن ست:هما ذرنم در 

 گر ر د طفع سرشک  نز پی دل د ر نیست

 د د طفع نز قفا دیوننه رنذر  ذر  می

* 

 کشد شمشیر طفلیقلم  میه ب

 دنمن چند سالشه که پر ردم ب

* 

 ی کما  ننگینمهچترک چشمش ز نبر ن  چا

 .تیر مژگا  نز کما  ذ  ترکما  ننگینمه ..

 فر ش گرچه خص  ذتش ذمد ذب نینک می

 10ما  ننگینمهأیکاا توه ذب   ذتش رن ب
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 ممتاز گرجی 

نصق  بیگ کوچک شهرت نز نابا  گرجسما    در  ۀالی بیگ نوندفضع

ذقاسی بخود. گچینسلک غقما  شاه سلیما  صفو    نز ن دیکا  کینسر خا  تف

مه ه ی در طب  دنرد، چو  بهنویسد: جون  قابلی نست   کمال شوخمینصرذباد  

 تنلص دنرد. « ممماز»جهت نز نقرن  ممماز نست، 

 الی بیگ نز خدنم ممماز شاهدر صبح گلشن   قاموس نالاقم نامش نفضع

یی نز نشخیار خوش فکرن  خوش بیا  میرفی شده نست. نمونه ۀسلیما    نز زمر

 ن ست:

 اشا  رن ر ز  نباشد چو  حباب ۀخان

 کس که دنرد ماهماببنت ذ تا نگردد تیره

* 

 ارن  تو ن  نوگع خندن  سازده دل به

 نین سپند  نست که با ذتش سوزن  سازد

 ذنقدر صبح  صال تو نگردید سفید

 دنغ شب هارن  سازد ۀکه کسی پنب

* 

 گریه رن زین پس گع ذلود غ  دنیا مکن

 شودذب نین جو دنخع دریا  رحمت می

* 

 ه بازمینا به ته رسید دال  قت شد ک

 رکشی ه سهمچو  حباب ساغر خالی ب
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* 

 تا گرمی رخسار تو رن دید نگاه 

 نشید نگاه بدر چش  ترم چو  مژه 

 غمدیده نگارد ۀدر دید تا نقش تو

 نز هر مژه صد خامه ترنشید نگاه 

 

 اکس تو به ررنت جها  تافمه چو  مهر

 برهرچه نظر کرد تو رن دید نگاه 

 «ممماز» صا  نست که چو  ذیینه ۀنز سین

 رنز دل  نز خلر نپوشید نگاه 

* 

 مغ  نوبهار میطر ز بو  تو  ن

 ر   نکو  تو ز تسر گع سرخ

 کندزلف بما  ز شانه دکا  تنمه می

 11ها  خ  مشکبو  تونز شرم حلقه

 

 موجی گرجی 

شریفه )شخاه  ۀالینا  بیگ فرزند نغلی بیگ گرجی در سلک غقما  خاص

قلخ م رهخنش مخمقط  بخه »نویسخد: میگلشن سلیما  صفو ( بود صاحب صبح 

نز « . خوش طبیی   ظرنفت نست   هر مصخرنع نبیخاتش مخوجی نز بحخر لطافخت

 ن ست: 
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 زند جوشمییاد تو خ  نبی

 ها رنگشمی  شرنبنانه

 

 یی گفمه   بیت مذکور رن چنین تضمین کرده نست:موجی قطیه

 قلی شاارصفی 12چو  ن د نچی

 در جها  رند النبالی شد

 د ش در هیمه دن  مطبخ فکر

 پنت شیر  که  صف حالی شد

 

 طل  رن گفمه بود:مباشی که نین قلی بیگ ن د نچیدر جونب صفی

 شیشه نم سنگ رن نهالی شد

 31قدح نفماد   سنگ قالی شد

 

 نشاطی گرجی 

  محمدباقر بیگ فرزند فرنمرزبیگ   برندر کهمر نخمر گرجی نست.    نیخ

سخر هب مقزمت زندیهه ب    شیرنز نشو   نما یافمه، چند مثع برندرش در نصفها 

 مدح نین   ذ  دنده نست. ه ب ده، ذخرنالمر قرنر مییشت   ساما  رن ب

حال نخمر گذشت نشاطی پس نز مخرگ بخرندرش نتمخام  ۀچنانکه در ترجم

ا بخطهخرن  رفخت   ه همت خویش قرنر دند   نز نصفها  ب ۀن  رن  جه ۀکار تذکر

 بال برندردنه کار پردنخت  لی دیر  نپایید که ن  نی  به کماب دیون  بنسمیانت نز 

 سرن  دیگر برد. ه رخت ب
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خا  ها  فارسی، رضخاقلیذقا  گلچین میانی در تاریخ تذکره ۀبنا به نوشم

محمخدباقربیگ نشخاطی رن در شخمار  ۀمام  نلفصخحا مامواخ ۀهدنیت در دیباچ

 ها مذکور دنشمه نست. تذکره

 محمخد شنصی دننشمند میاصر ذقا  سید ۀدر کمابنان» نید که: نفمیهمو 

نحخونل   منمنخب  ۀکوچکی مشممع بخر ترجمخ ۀهاشمی کرمانی مقی  تهرن  تذکر

 لیفۀنهممام یکخی نز فضخق  ذ  سخاما  تخه نشیار سی   چند شاار کرمانی که ب

قاجخار نز  هشخافمحیلی»ذ  مسخطور نسخت کخه:  ۀشده نسخت موجخود   در مقدمخ

    کرمخاترنج  شیرن ۀ  ظهیرنلد له،  نلی کرما ، خونسمه بود تا در تهیخای نبرنه

 «.دسمور    نوشمه شده نسته محمدباقربیگ رن یار  کند   نین نسنه ب

( 1234لیف )ألیف نین خاسمه تأدر سال ت»نویسد میلف ننامن خاقا  ؤم

مشخر  صافی خلخر)تهرن ( ذمده نتفا  مققات نفماد، جخون  خوش ۀدنرنلنقفه ب

  یخومه  بخار نهللیینل شی بود. نندک در کار ابادنت قلیع نلمباالت یافممش،   میذد

  ه جنحو  که در نحونل برندرش نخمر مذکور شد، چند ه میاد ضییف نالامقاد، ب

جخونی  ه د لت دنشخت، بخا اخدم قبخول بخ  نمنا ۀمصنف برندر رن ارض ۀنز تذکر

سخال یکهخ نر   د یسخت   سخی    ه ه  ب حضرت صاحبقرن  ممماز نقرن  گشمه،

 « دنرنلنقفه نندر رخت بربست. در غ لگویی طب  خوشی دنشت...ه چهار ب

ه خود نز ن  یاد کرده   نوشمه نسخت: گخاهی کخ ۀن ه  در سفینزمحمود میر

نیی خونند، در رس  غ لسرمیمن ه شر  حضورم ر ز  ن  بود)!( نشیار خود رن ب

 با بهره بود...

صخف نسخت چنانکخه به بیضی نز کمخاالت ممّ» نویسد: مینخمر  شر  برند

پسندن  حاالت   مقاالت ن  رن پسندیده دنرند. بخار  پخنج شخش جمیی نز مشکع
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 « ه نر بیت دیون  دنرد...

 یی نز نشیار ن ست:نمونه

 ذ  در چو  ببین  پاسبانش رنه خاک نفم  به ب

 که تا بوس  بدین تقریب خاک ذسمانش رن

* 

 

 دنن   شب، نمیدغیر دنن  باده خورم ب ه ب

 خونب ذنااه که بیر   ذمد  نز ب م یا رفمی ب

* 

 خبر نز ذشیان  نیست، نما نینقدر دنن 

 شاخی ذشیانی رنه که برقی سوخت در گلشن ب

* 

 گل نر ه  ذ نز مرنه خونند نز دنم ب

 ه بود باز مرنینگمانی که پر سه ب

* 

 دل ذباد نست نز اشقش مبادن

 نین خرنب ذباد ما رنخرنبی 

* 

 محفع جانب هر کس با  من بیند   من ه ه ب

 صد خالت نگاه ذنااه کن  بر ر   نین   ذ  ب

* 



 57 گوي گرجیشاعران پارسی

 تون بیر   شد  ز بی  نسیر  نمی

 گلسما  قفس مرنه ذخر شد ذشیا  ب

* 

 ملمفت ناشده چو  بگذر  نز من گوی 

 پی تسکین دل خویش که نشناخت مرن

* 

 ز ثونب خویشگویند ر ز حشر چو خلر ن

 ما ی    رحمت تو   کردنر ناصونب

* 

 سبب ناید نز نین پرده بر   ذ نز بی

 در پس پرده کسی هست که ذ نز  هست

 خبرم نز خود   هر سو خبر  هستمن بی

 دنبال بما  در بدر  هسته کافماده ب

 ستذید   بر سنبلش نز گرد نشانیمی

 در رنه    نمر ز مگر چش  تر  هست

* 

 ان م  قت رفمن بند بر پا مرغ رنز کویش 

 که چو  خی د فمد بر خاک   دیگر بار برخی د

* 

 کس ندننست که چو  ذمد   چو  رفت ز ب م

 نینقدر بود که شد چاک گریبانی چند
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* 

 کن  هرگه داایی ک  دل  بیر   شود مهرش

 نثر باشدگوی  که یارب بیخود ذهسمه میه ب

* 

 من شو ذ  مکن با من که گر نز لطف یار 

 خاطر ذیدت ذ  شرمسار من شو ه چو  ب

 با تو در یک ب م ننشین  که ترس  پیش خلر

 نخمیار من شو بی ۀمنفیع نز گری

* 

 ی که جفایی توننی   نکنییتو ذ  ن

 توننسمیهرکه جور نکرد  نمیه ب
 

 نز رباایات ن ست:

 یار گفم  غ  دله دیشب همه شب ب

 دمی همدم دل شاید که شود مرن

 درد دل من گوش ندنده که بدیدم 

 41دل مات  من گرفت   من مات  دل

 

 ولی گرجی 

خا  گرجی نز غقما  سقطین صفویه بود   در شیر   شاار  خوش  لی

 سلیقه   نیکور یه، نز ن ست:  
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 دیونر ذ رده خوش ذ  ااشر که نز غ  ر  ب  ن

 51ذنقدر گرید که رحمی در دل یار ذ رد

 

 يمینی گرجی 

ی نز مونلی شاه طهماسب صخفو  بخود   سخرپناۀ طخبیش در یمینی گرج

 .میارک نظ  قو 

 نز ن ست:  

 دسمی که انا  خویش گیرد

 61نمر ز در ذسمین کس نیست

 

 يوسف گرجی 

هاخر   1219نز پر ردگا  محمود میرزن  قاجار نسخت. در حخد د سخال 

 سخالگی دسخت ن  رن نزدر هفت1226سخال ه قمر  در گرجسما  تولد یافت   بخ

 نند. جنگ به نیرن  ذ رده  دنمن پدر   مادر جدن کرده   ج   نسرن

سیر  رس  نه نویسد: یکی نز غازیا  ن  رن بمیخود  ۀمحمود میرزن در سفین

هد تا طریر پیشکش گذرننید)!( نز ذ  اه نز کفرش به نسقم خونند   بر حضرت  ب

سخل  نسخت   نز حاخاب مه سال نست... در درگاه  ب 14( که بیش 1240نمر ز )

در تحریخر شکسخمه  نمخوده   تکفخا  تحصخیع ذدمیخ ۀنهع افا  مقدم به نندنز

رفمخه خیال نست، هر د  رن نز من فرن گنویس   در رموز .. غ لسرن ی نادرهدرست

یر نست شسه ه نر  ۀمثابه  به نمر من تنلص رن به نس  قرنر دنده. نز دفمرش که ب

 بیت نقع کرده نست(. 51نمناب رفت. )نین نشیار جدنگانه ثبت گردید   ن
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دفمخر  ۀشخماره مالخس بخ ۀیی نز دیون  یوسخف گرجخی در کمابنانخنسنه

 هست.  16231

نسخمیلیر  ۀخخ  شکسخمه بخ 1297سال ه نین نسنه رن محمدالی ق  ینی ب

  سخرهنگ نوشخمه   پخس نز نتمخام غ لیخات   خاخوب برن  تقخدی  بخه صخاد 

ف که در حد د پانصد   چهع بیت نست، طات   رباایات یوسمّسسات   ممنمّ

زن   نبیاتی نز دیگرن    قصیده   غ لی نز حکی  شریف   غ لی نز محمدالی میخر

سایرین ذ رده نست   پخیش نز نگخارش غ لیخات یوسخف د  مکمخوب اشخقی   

 ارفانی نز ن  نقع کرده که ذغاز ننسمین ذنها چنین نست: 

 دی  نلامال گرفمارم که نهدنم هارنگار  خوشنو   به چند  نست که ب»

  رن جملخه هسخمی جان  نفر خمخه  ه نز دیده نها  نست   نه بر دیده ایا ، ذتش ب

 « ...هسرنپا سوخم

 دیون  یوسف بدین بیت ذغاز گردیده نست: 

 بین نستنم نز هار یار ماه جناله

 حسن چنین نست...ه نی غل  ذ  مه کاا ب
 

نسمنماج کرده نسخت کخه     )نبن یوسف( مالس ۀلف فهرست کمابنانؤم

سخال ه قمر   فات یافمه   در انون  دیون  خطخی    کخه بخ 1288پیش نز سال 

خا  الیخه من کقم خلدذشیا  یوسف»ه نین جمله مسطور نست دنوشمه ش 1297

شخاه    در دیون  یوسف اق ه بر سایر ننونع شیر، مدنیحی نز ناصرنلدین« نلرحمه

نلسخقم موجخود هایی نز حضخرت سیدنلشخهدن الیهیهنلد له   مرثشاه نده نحمشام

 نست. 
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 ن ست: نشیاریی نز نمونه

 کو  یار باش یوسف بر  گدن  سر

 شاید ز ر   لطف ببنشد گناه رن

* 

 ن ل نز سنگ سم  بال   پرم رن مشکن

 بند غمت ذخر کنی ذزند مرن چو  ز

* 

 جام می در گردش ذ ر زن  که نیست

 نامبار  گردش نیام رن

* 

 بی  ذنکه رسد ذفمش ز خار مژهز 

 نهد پا رنمیچش  رنز خیالش نه ب

* 

 جان  کرداشر ر   تو صن  صورت بی

 کافر  بودم   نین اشر مسلمان  کرد

* 

 نگر یوسف ز کویت رفت سهع نست

 غبار  نز سر کو  تو کممر

* 

 ن  مه نهاده سر یوسف وتبر ذسما  

 نگرچه رفمه صن  دین   دننش نز دسم 
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* 

 نی فلک د   نموده ۀپیال خو  در

 نی اذنر  گرفمهجامی ز دست الله

* 

 پرده بردنر نز حدیث حسن   اشر

 گو ی سننتا بکی در پرده می

* 

 ذ  کو بر  بیگانه شو یوسف در

 پرسد کسی نز ذشنایینمی

 

 نز رباایات ن ست:

 یع لب تو ز ذب حیون  خوشمرل

 و ز سر  بسما  خوشمرتسر  قد 

 رن ز مره  بهمردل مه زخ  تو ب

 71جا  ز درما  بهمره درد تو مرن ب
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