چند سند تاريخي در ديوان ارسالن مشهدي
سيد علي آلداود
ارسالن مشهدي از شاعران قرن دهم هجري است .او در ساختن مـا ّد ه تـاريخ مـهارت
مهم
داشت .در قطعاتي از اشعار او تاريخ دقيق پارهاي از حوادث و رويدادهاي
تاريخي ِّ
ِ
آن عصر منعکس شده است .اين قطعات در ديوان اشعارش مضبوط است .از ديوان او
تنها يک نسخه خطي شناخته شده که هماـکنون ٬ذيل شماره  ٬٩٤٢در کتابخانه مجلس
)ميدان بهارستان( نگهداري ميشود .پيش از آنکه بـه نـقل ايـن قـطعات و تـوضيحات
مربوط به آنها بپردازيم ٬مختصري از احوال و افکار و اشعار او را ٬به استناد منابع دست
ّاو ل ٬به ويژه تذکرهها و کتب تاريخي عصر وي ٬در مـعرض مـطالعه عـالقهمندان قـرار
ميدهيم.

محم دقاسم ارسالن مشهدي ٬که به طوسي نيز شهرت دارد ٬در اوايـل سـده دهـم
ّ

هجري در طوس زاده شد .او نسب خود را به اميرارسالن جاذب ٬يکي از سرداران بزرگ
سلطانـمحمود غزنوي ٬ميرساند .از اين رو ٬تخلّص »ارسالن« اختيار کرد .دوران کودکي
ارسالن در مشهد سپري شد .سپس ٬به ماوراءالنهر رفت و در آنجا نشو و نما يافت .او در
اين دوران با بهاءالدين حسن بخاري ٬متخلص به »نثاري« ٬مؤلف تـذکره مـذکر احـباب ٬
دوستي و معاشرت داشت .نثاري ميگويد که ارسالن در کار درس و تع ّل م سستي نشان
ميداد و پيشرفتي در کار خود نداشت .او در اين زمان ٬با شاعري به نام درويش روغنگر
مصاحبت داشت و شعر گويي را از همان وقت آغاز کرد.
چندي پس از آن ٬عبدالمؤمن خان ازبک ٬ارسالن را با خود به بلخ برد و او مدتي در
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آن شهر به سر برد .در اين اثنا ٬پدرش ٬که داراي مکنت فراوان بود ٬در گذشت؛ ولي او
ميراث خود را در قمار به باد داد .تذکرهنويسان درباره پدرش گفتهاند که او نيز اهل ذوق و
شعرگويي بود؛ اما احوال و اطالعات مربوط به پدر و پسر در مآخذ گـوناـگـون در هـم
آميخته است .اقامت ارسالن در بلخ ديري نپاييد و او به سفر حج رفت و ٬در بازگشت٬
رهسپار هند شدو در آن کشوررحل اقامت افکند .شاعر ٬در هند ٬به دربار اـکبرشاه گورکاني
)(١٠١٤-٩٦٣راه يافت و در آـگره ٬يکي از پايتختهاي اـکبر ٬ساـکن شدو موقعيتي شايسته
پيدا کرد .گذشته از شاه ٬کساني از اميران نامدار ٬چون بيرامخان ٬نيزاورا در پناه حمايت خود
ـگرفتند .با اين وصف ٬از برخي ابيات و اشعار او چنين مـعلوم مـيشود کـه اقـامت در
سرزمين هند چندان براي شاعر خوشايند نبوده و او خودرا غريب احساس ميکرده است:
لعــل مســيحانفسي
آرزوي
مُ ــردم از
ِ
ِ
ترک وطن داد و به غربت خوکرد
ارسالن ِ

دل بـيمار طـبيبش خـوانـند
ـکه بـراي ِ
شهيدان غريبش خوانند
ـکه چو ميرد ز
ِ

تاريخ درگذشت ارسالن مشهدي را تذکرهنويسان و تاريخنگاران به اختالف نوشتهانـد.
ولي عبدالقادر بدائوني ٬که معاصر اوست ٬يادآور ميشود که ارسالن به سـال ٩٩٥ق٬
هنگامي که اـکبرشاه از درياي اتک برآمد و در الهور اقامت جست ٬درگذشت .عدّ هاي ٬از
جمله مؤلف تذکره مـخزن الغـرايب بـه اسـتناد ايـن سـخن ٬وفـات او را در شـهر الهـور
دانستهاند .اما از سخن بدائوني چنين مطلبي استنباط نميشود .تـقي اوحـدي ٬مـؤلف
درگذشت او را در شـهر سـرکيج احـمدآباد هـند
عرفات العاشقين و از معاصران ارسالن٬
ِ
ِ
دانسته و اين روايت به نظر صحيح ميآيد ٬چنانکه عليقليخان واله داغستاني ٬در رياض
الشعرا  ٬اطالعات مندرج در عرفات را تکـرار کـرده است .شگـفتآورتر از هـمه ٬سـخن
ّ
صاحب شمع انـجمن است کـه تـاريخ وفـات ارسـالن را  ١٠٩٥ذـکـر و مـحمدحسنخان
الشمس عينًا آن را نقل کرده است.
اعتمادالس لطنه در مطلع ّ
ّ

ارسالن مذهب شيعه داشت و به محتشم کاشاني ٬شاعر مرثيهسرا ٬ارادت ميورزيد.

وي ٬به مناسبت بيرقي )علم( زرين ٬که بيرامخان ساخته و به آستان قدس رضوي اهدا
ـکرده بود ٬غزلي سروده و در آن ٬اعتقاد مذهبي خود را عرضه داشته است:
خـان عـاليجاه
ت بـيرام
يمن هـ ّم ِ
ِ
به ِ
علي
موسي جعفر کـه مـهجه عَـ َلمش
ِّ
ِ

حضرت شـاه
زرنگار
تمام شد َع َلم
ِ
ِ
ِ
فروغ ُبرده ز خورشيد و نور داده به ماه
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حد خود ارسالن مباش ملول
جرم بي ِ
ز ِ

اـگر چه نامه عمرت سياه شد ز گـناه

جـام ژنـدهپيل ارادت
ارسالن ظاهرًا داراي گرايشهاي عـرفاني بـود و بـه شـيخ احـمد
ِ
ميورزيد .نخستين بيت ديوان او حاـکي از اين شيفتگي و ارادت است:
ساقي ز عکس مي شده روشن ضمير ما

عارف جامَ ست پـير مـا
جامي بده که
ِ

و ٬در مقطع يکي از غزلياتش ٬باز عرض اين ارادت کرده است:
فيض باطن از جامي
چو ارسالن طلبد ِ

رود به ميکده و يـا ِد شـيخ جـام کـند
ِ

ارسالن از استادان شعر فارسي چون خاقاني ٬انوري و اميرخسرو و حـتّ ي مـحتشم بـه
نيکي ياد کرده و در برخي از اشعارش آنان را ستوده است:
انــوري و خســرو
خــاقاني و
ّ
آنــها هــمه روح پـاـک و هـر دم
ِ

شــد خــتم ســخنوري ـبـريشان
ِ
تــن ارسـالن فـديشان
جــان در ِ

و ٬در مقطع غزلي ٬از محتشم چنين ياد ميکند:
ببرند اـگر به کاشان سـخنان ارسـالن را

سر محتشم بجنبد
سزد ار به پايبوسش ِ

نسخه ديوان منحصر به فرد ارسالن تاريخ کتابت ندارد و ٬به احتمال قوي ٬در عصر شاعر
نوشته شده و محتمًال خود وي آن را نوشته است .خط آن نستعليق بسيار خوش است و٬
پس از کتابت نسخه ٬در حاشيه برخي برگها ٬ابيات و غزلياتي نوشته شده که آن نيز به
خطي عالي و چشمنواز است .صفحه ّاول اين دستنويس داراي سرلوحي زيبا و تمام
صفحات آن مجدول به طال و شنگرف است .جلد آن تـيماجي نـيمضربي و کـاغذ آن
سمرقندي است و داراي  ٨٦صفحه است و در هر صفحه  ١٢بيت ضـبط شـده است.
شمار ابيات ديوان ارسالن در حدود هزار است ٬چنانکه خود در قطعهاي چنين گويد:
بـود
ارســالن را هــزار بـيت َ

خاطر نکـتهدان بـه آنـها شـاد
ِ

هرـيک از لطف چون ُد ِر مکنون

جگر حـاسدان از آنـها خـون
ِ

تـهج ي مـرتب
بخش اعظم ديوان اشعار ارسالن غزليات اوست که بـه تـرتيب حـروف ّ
شدهاند؛ سپس قطعات او که مشتمل بر ما ّد ه تاريخ رويدادهاي گوناـگون عـصر اـکـبري
ِ
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است .بخش ديگر شامل رباعيات و مفردات اشعار اوست .در اواخر ديوان ٬چند رباعي
مندرج است که ارسالن آنها را در پاسخ به »شهرانگيز« لساني سروده است.
غزلهاي ارسالن لطيف و روان است و حالي خاص دارد .او از مديحهسرايي گريزان
آميز حاميان خويش نيز خودداري کرده است و همين نشان دهنده
و از ستايشهاي اغراق ِ
مناعت طبع و سالمت روان اوست .در يگانه غزلي که در مدح اـکبرشاه سروده نشاني از
ستايشهاي مرسوم ديده نميشود و تازه هـمانند آن نـيز شـعري در ديـوان او نـيست.
محض نمونه ٬چند بيت اين غزل نقل ميشود:
فرمان اـکبرشاه باد
چرخ و انجم بنده
ِ
همايون تو يارب تا ابد
چتر
ِ
سايه ِ
اهل دولت را دعا گويند تا ارباب نظم
ِ

موکبشرا فتح و اقبال و ظفر همراه باد
لطان ُّ
ظـل اهلل بـاد
مطلع
َلس ُ
انوار ا ّ
ِ
ِ
ـگويان دولتخواه باد
ا
دع
از
ارسالنت
ِ

شيوه سخنسرايي ارسالن را ميتوان امتزاجي از سـبک خـراسـاني و عـراقـي دانست.
ترکيبات به کاررفته در سرودههاي او بيشتر شامل اصطالحاتي است که شاعران ساـکن در
ايران به کار ميبردند .او از نخستين کسـاني است کـه ٬هـمراه خـيل مـهاجران شـاعر و
اديب٬روانه هند شد و مورد تـوجه قـرار گـرفت؛ امّ ـا ٬در اشـعار و آثـار او ٬بـهويژه در

غزلياتش ٬تأثير چنداني از سبکي که بعدًا مشهور به هندي شد ديده نميشود .به عبارت
فارسي او ايراني است و محيط جديد زندگي تأثـير چـندانـي در او
ديگر ٬انديشه شعر
ِ

نکرده است .وي در وصف برخي از شخصيتهاي سرزمين هند و اماـکن آنجا اشعار و

قطعات زيبايي ساخته ٬چنانکه در وصف کوه اجمير ٬مدفن خـواجـه اجـمير] ـخـواجـه
سنجري چشتي[ ـ ٬مثنوي زيبايي سروده که ابياتي از آن نقل ميشود:
معينالدين
ِ
اجـمير عـنبرـسـرشت
زهي کـو ِه
ِ
چه کوهي که چون سود بر اوج سر

ســر مــقتدايــان چشت
مـــقام
ِ
ِ
مــحيط ســپهرش بــود تـا کـمر
ِ

ـــرم مــه و آفــتاب
نــــمايند ِج ِ
ز بــــاالي آن قـــلّه گــا ِه نگــاه

مـانند چشـم عـقاب...
بر آن کوه
ِ
ِ
فلک چشمه و چشم ماهيست ماه
ِ
هــزاران چــو الونــد و البـرزکوه

ســيل آن قــلّ ه پــرشکوه
بــــرد
ِ
رفــعت پـايهاش
بــبين ارســالن
ِ

ـکه جا کرده خورشيد در سايهاش

اين مثنوي در ديوان ارسالن نيامده ٬ولي بدائوني در منتخب التواريخ آن را نقل کرده است.
ارسالن شاعري است خوشسليقه و خوشگفتار و شيرين کالم و ٬به قول صـاحب
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عرفات  ٬سرايندهاي دانا و حاضرجواب .با اين صفات بيبديل بود که چون به هند رسيد٬
ت ملکالشعرايي يافته بود ٬او را پيوسته نزد خود ميخواند.
سم ِ
غزالي مشهدي ٬که تازه َ
استادي او در کتابت خطوط گوناـگون بهويژه نستعليق بود .خط او
از فضايل ديگر ارسالن
ِ
به اندازهاي زيبا و چشمنواز بود که او را »ميرعلي ثاني« لقب دادند .قاطعي هـروي تأـکـيد

امير نامور ٬ميرزا عـزيز کـوکلتاش ٬و بـرادرش ٬يـوسف
ميکند که ارسالن روزگاري به ِ
محمدخان ٬درس خوشنويسي ميداد.
اما هنر اصلي و ارزنده او را بايد در ساختن قطعات ما ّد ه تاريخ دانست .وي تـوفيق
يافت ٬با اين هنرنمايي ٬سال دقيق بسياري از حوادث تاريخي آن روزگار را ضبط کند .در
اين قطعات کوتاه ٬جزءجزء وقايع دوران اـکبري منعکس شده است.
در پايان ٬نخست چند غزل و ٬سپس تمام قطعات حاوي ما ّد ه تاريخ او را ٬براي مزيد
خطي ديوان او نقل ميکنيم.
استفاده اهل فن ٬از نسخه
ِ
غزلها

سينه مجروح من چون شانه ميشد چاـکچاـک

همدم پـيمانه بـود
ساغر مي
دم به دم چون
ِ
ِ
همچو مجنون در غم ليليوشي ديوانه بـود
ِ
رشک صورتخانه بـود
خانه دل از خيالش
ِ
زلف او به دست شانه بود
زين غم و حسرت که ِ

اي خوش آن رندي که جايش گوشه ميخانه بود

نــوربخش ديــده بــود و ارسـالن
دوش آن َم ــه
ِ

روي او پـروانـه بـود
تــا سـحر بـر گِـر ِد
شـمع ِ
ِ

وقت آن سرگشته خوشبادا که از سوداي عشق
ِ
صورت آن ماه در دل خانه داشت
خيال
شب
ِ
ِ

عکس مـي شـده روشـن ضـمير مـا
ساقي ز ِ

پـير ـمـا
جـامي بـده کـه عـارف جـامست ِ

نقد جـان بـه ره يـار و سـيم اشک
برديم ِ
ِ
از پــرتو خــيال تــو اي آفــتاب حســن

چــون صـبح روشـنست ضـمير مـنيرـمـا

زيـر خـاـک
غبار
با خود
ِ
ِ
کـوي تـو بـرديم ِ
خشــتي ز آســتان تـو و خـاـک درگـهت

در جــنت ايــن َب َس ست لبـاس حـريرـمـا
در مــلک عشــق آمـده تـاج و سـريرـمـا

از پــا فـتادهايـم ز عـصيان ولي چـه غـم

بــاشد کــه عــفو شـامل او دسـتگيرـمـا

جز جـام بـاده نـيست دريـن دور ارسـالن

صافيدلي کـه روشـن ازو شـد ضـميرـمـا

ارسالن بادا هزاران آفرين بـر طـور تـو
خســرو نـظميم و اقـليم سـخن مأواي مـاست
ِ
ِ

ايــــنها بـــود مــتاع قــليل و کــثيرـمــا

طور سخن سحرآفرين ميبينمت
زانکه در ِ
فوجفوج از هرطرف صفبسته مـعنيهاي مـاست
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حسن طالع بين که تـا صـبح سـخن را شـد طـلوع
ِ
ِ
خـوبرويان گـر بـهصورت نـاز و اسـتغنا کـنند
مــا ز مــجنون در طــريق عـاشقي کـم نـيستيم
سـلطان فـقريم ارسـالن
مــا بــه مـلک نـيستي
ِ
زبان داد بست
ِ
وحشت عشقش چنان بر من ِ

شام غـم دلي خـالي کـنم
خواستم از ناله ِ
بـهر دلبـران
ما هـزاران
ِ
جـان شـيرين داده ِ
من به بويي زنده از يار و نميخواهد صبا

ارسـالن نـظمت چـو  ...مـعني جـانفزاست
پي امتحان مکن جـور
جانا ِ
سـپردن جـان
در عشق بـود
ِ
دل حزين به دردت
سازد چو ِ

ـگر روح کمال بيند اين نـظم
ِ
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٨٣

غــراي مــاست
آفــــتاب اوج مــــعني
مــطلع ّ
ِ
ِ
ِ
مـوجب صـدگونه اسـتغناي مـاست
مـعني
حسن
ِ
ِ
کـوي جـنون غـوغاي مـاست
سـر
ِ
تا قـيامت بـر ِ

ـگنج مـعني در دل و کـنج قـناعت جـاي مـاست
ِ
ِ

ـکان ستم انديشه بر جانم ر ِه بـيداد بست
ـگــــريه تــلخ گــلوگيرم ر ِه فــرياد بست
ِ
دهر صد افسـانه نـابوده بـر فـرهاد بست
جان آن عاشق که دل بر بـاد بست
اين سزاي ِ

روح افزايد بلي آن نظم کش اسـتاد بست
جور تو در امـتحان نگـنجد
ِ

سودي که درو زيان نگـنجد
صبر آيد و در مـيان نگـنجد

از شوق در اصفهان نگـنجد

به سوي ما ِه رخت از حجاب نـتوان ديـد

خيال روي تو را جز به خواب نتوان ديد
ِ

لب تـو نـتوان يـافت
لعـل ِ
ز بــاده نشـئه ِ
اب عـافيتم در جـهان ولي چـه کـنم
خــر ِ

آب خضر نشـان در سـراب نـتوان ديـد
ز ِ

جـهان خـراب نـتوان ديـد
ـکـه عـافيت ز
ِ

خـال رخت
شود ستاره نـهان زآفـتاب و
ِ

ســتارهايست کــه بـيآفتاب نـتوان ديـد

چو زاهدان چه روي ارسالن به صومعهاي

جام شراب نـتوان ديـد
ـکه ِ
روي ساقي و ِ

دال ياري که من دارم کـه دارد

جفاـکاري که من دارم کـه دارد

سگش خواندازوفاداري مرايار

وفاداري که مـن دارم کـه دارد

جان عاشق
اوار غمست ار ِ
سز ِ

سزاواري که من دارم کـه دارد

قطعات ما ّده تاريخ يا در ذـکر حوادث تاريخي
فرزند خلف
شد شا ِه يگانه را دو
ِ
ـد ايشــان گـفت
ـ ـ ـ ــدوران ز پـي تو ّل ِ

آمد دوگهر ز ُدرج مقصود به کف
ِ
ـ ـ ـ ـ بنمود دو ماهروي از اوج شرف
ِ

نـمود از اوج دولت آفـتابي
ِ
بحمداللَّ ه که روشن شد ز رويش

ـکه نورش تافت از مه تا به ماهي

ظل خدا خواهد شد افزون
چو آن ّ ِ

پـادشاهي

دودمــان
چــراغ
ِ
ِ
ز شاهان چون پدر در دين پناهي

)(٩٧٢

٨٤
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بهـر مولــو ِد شـريفش
ــــ
َ
ـخـــرد ـاز ِ

ّ
ظـل االهي
ـ ـ ـ ــيکـــي افــزود بـــر ِ

)(٩٧٧

طـول اهلل تـعالي
مصرع ّاو ل قطعه زير تاريخ والدت شاهزاده اعظم سـلطانـسـليمـمـيرزا ّ

عمر ه.
عمر ه؛ مصرع ثاني تاريخ والدت شاهزاده اـکرم شاهـمر ادـميرزا ّ
طول اهلل تعالي َ
َ
نور پاـک چو سلطانـسليم شد نازل )(٩٧٧
ز ِ
ـکـبر عـادل
لواي شاه مراد بـن ا ِ

)(٩٧٨

طول اهلل عمرهـــو
هر مصرع از بيت ّاول
تاريخ والدت شاهزاده اعظم سلطانـسليمـميرزاـــ ّ
ِ
طول اهلل عمره.
هر مصرع از بيت ثاني
تاريخ والدت شاهزاده اـکرم شاهـمر ادـميرزاـــ ّ
ِ
اولين شهزاده آن تابنده مه )(٩٧٧
والئي از اوج عزّ ت شد عيان )(٩٧٧
ِ
فرزند اـکبر پادشاه )(٩٧٧
آن دوم
ِ
آيتي نازل شده از آسمان )(٩٧٨
ازروي خيال
ارسالن هرمصرع اين مطلع
ِ
ِ

پي مولو ِد ميرزا دانيال
هست تاريخي ِ

عنايات معين الدّ ين و الدّ نيا )(٩٨٠
َبود اين از
ِ
ـکه شد دنيا و دين را حامي و جا ِه دگر پيدا )(٩٨٠
سهيلي رخ نمود از اوج شـاهي
ِ
پـي تـاريخ آن فـرخـندهـطـالع
ِ

رشک مهر و ماه گفتم
ـکه او را
ِ
سيم
فرزند اـکبرشاه ) (٩٨٠گفتم
ِ

تـوج ه حـضرت
اين قطعهاي است مستزاد به دو مصرع که موافقاند در قافيه ٬و تـاريخ ّ
پادشاه دينپناه در او مندرج است:
لک شرق آمد خسرويـغـازي
پي
تسخير ُم ِ
ِ
ِ

پيش موکب و نصرت ز دنباله
سعادت پيش ِ

من مقدمش ـآسان
چه مشکلهاـ که خواهد شد زـ يُ ِ

خسرو جمجاه و شد تاريخ اجاللش ـ به صـد اقبال اـکبرشـاه آمد سـوي بنـگاله )(٩٨٢
ـ رسيد آن
ِ
ِ

سـر افـغان
دريـن تاريـخ افکن هر کجـا يـابي
ِ

فن است:
اين نيز به طريق تعميه حاصل شده و از نوادر اين ّ
خـان دريــادل
اب منعـم
ِ
سـحاب مکـرمت ّ
نـو ِ
ِ

ـکه از جان باشدش دولت مطيع و بخت در فرمان

مقاله

خـورشــيد اقـبالش
علم افـراخت در بنگاله تـا
ِ
بهر تاريخش
چو شد اين فتـح ز
ِ
الطاف ا ٰل ـهي ِ
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لشـکـر افـغان
سـان سـايه هر سـو منهـزم شد
به ِ
ِ
ـ ـ ـ ــسر افغـان تمامي افکن از اقبال منعم خان )(٩٨٢

دولـت پادشـاه
عجـب نبـود از
ِ

ـکه شدگور و بنگاله فيالفور فتح

ميسـر نشد
ز شـاهان بدينسان ّ

ـکسي را به زودي دراين دو ْر فتح

ـ ـ ـ ـ ـ ــرقـم زد بـه تاريــخ آن ارسـالن
ِ

بخت همـايون سپا ِه اـکبـرشاه
يمن ِ
ز ِ
ـچوارسالن ز توپرسند سال تاريخش
نـام اوست بـنگاليمحل
اين
مـقام خـوش کـه ِ
ِ
صحن صفّههايش دلگشاست
رياض خلد
چون ِ
ِ

جوي سـلسبيل
آب او از چشمه خضرست و
ِ
ِ
فـيض جـنّت ظـاهرست
ايش
ز
ف
جان
فضاي
از
ِ
ـ ـ ــارسـالن تـاريـخ ِا تمـام بـنـاي عاليَ ـش
ِ
قصر بنگاليمحل اتمام يافت
چون بناي ِ

جلـوس او در آن عاليمقـام
ـبهر تاريخ
ِ
ـــ ِ
ِ
آن در که زخورشيد و مهش زيبد ِخ شت
ـ ـ ــزانـرو کـه ز درهـاي بهشتـست ـ يکـي
بخـت همــايون بيـن کـه در انــدکزمـان
طالـع و
ِ
چون از آنجا دويّ م ذيالقعده عازم شد به هند
ِ

ـ ـ ـ ـ ـ ــنمـودند بنـگاله و گـــور فتح
به
ضرب تيغ گشـودند گور وـ بنگاله
ِ

ـ ـ ـ ــبگـوي فتح نمـودند گور وـ بنگاله

)(٩٨٢

مشک اذفـرست
عــنبر ســارا و
خــاـک او از
ِ
ِ

عيسي مـضمرست
بخش
دم جان ِ
ٰ
در هواي او ِ
)(٩٧٥
عالي جاللالدين مح ّم د اـکبر ست
قصر
ِ
ــــ ِ
اقبال اـکبرـپـادشاه
مقام دولت و
شد
ِ
ِ
ـ ـ ـ ــگو مبارک باد بنگاليمحل برـپادشاه

)(٩٧٦

در قلعــه شـ ِه پـاـکـسـرشت
باشــد ِ
ـ ـ ـ ــشد تاريخـش ـ يکي ز درهاي بهشت

)(٩٧٤

کشـــور گـجـــرات اـکـبـــرپادشاه
ـکــرد فـتــح
ِ
ِ
ارسالن تاريخ آن از دويّ م ذيالقعده ) (٩٨٠خواه
ِ

وزن شــا ِه عـالي کـردند
آن روز کــه ِ
نقد کان کرد کمي
چون
حاصل بحر و ِ
ِ

َا طـــباق فــلک پــر از ۤال لي کــردند

لک جاهت نيمي
اي روي زمين ز ُم ِ

هر روز سري را به رهت تسـليمي

خسرو بحر و بر آمد
ز »مندو«
ِ

)(٩٨٢

خسـرو بـحر و بَـرست
جـالل
مـنزل جـاه و
ِ
ِ
ِ
فردوس برين جانـپـرورست
ساحت او همچو
ِ
ِ

اين دو رباعي در خطّ ه احمدآباد جهت وزن آن حضرت گفته شده است:

بهر وزنت هر سال
خواهم ز خدا که ِ

٨٥

بــحراز ُدر و کـان ز لعـل خـالي کـردند

ـگــيرند زر از خــزانــه اقـليمي
جاللالدين مح ّمد اـکـبر آمـد

٨٦
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تاريخ مرگ غزالي مشهدي از قول قاسم کاهي
سگ مـلعون
دوش غـزالي آن ِ
ـسـال وفـاتش کـاهي بنوشـت
ِ

سوي جهنّم
مست و جنُب شد
ِ

ملحـد دونـي رفـت ز عالــم
ــــ
ِ

)(٩٨٠

)به نقل از کاروان هند  ٬ج ٬٢ص(٩٣٦
خان خانان محمد بيرام خان
تاريخ قتل ِ
طوف کعبه چون بست احرام
بيرام به
ِ
پـي تاريخـش
ــدر واقــعه هـاتـفي ِ

در راه شــد از شـهادتش کا ْر تمـام

ـ ـ ـ ــگفتـا که شهـيد شـد محمد بيـرام

)(٩٦٨

)به نقل از کاروان هند  ٬ج ٬٢ص(٩٨٢

افزون بر موارد ياد شده ٬در پارهاي کتب تاريخي ٬چون جلد سوم منتخب التواريخ بدائوني
ما ّد ه تاريخهايي به نام ارسالن آمده است.
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