
 معاون سرمحقق دکتور شفیقه یارقین

 رواجله نیشی: ادبیاتبابر عایله سیده شعر و 

ییلی « هـ . ق. ۹۳۷»ظهیرالدین محمد بابر هند کۉرگانیلر یا بابریلر امپراطورلیگی نینگ اساسچیسی 

 تورلیغانستان و هندوستان ده قوردیرگن شوکتلی امپراطورلیک و اف -عالم دن اۉتدی و نه فقط شان

 بلکه کتابخانه لر،و رباط و لکاروانسرالر، یۉ و اریغلر، حمامو  دوغوق ،باغ ،قصرلر و مسجد عظمتلی

بدیعی اثرلرینی قالدیردی؛ بلکه شعر و ادبیات و -شعر و ادبیات ساحه سیده اۉزی نینگ اۉلمس علمی

 .توگنمس خزینه صفتیده قالدیردی بیر گهندلری و فرزندلریتاریخچیلیک استعدادینی هم فرز

و گلبدن  ، گلچهرهگغیل و گلرنناملی تۉرت اۉ زالرهندال میر و کامران، عسکری ،ابردن همایونب

، شاعر، ادیبدن تشقری، برچه فرزندلری اتاقلی لرو گلچهره بېگماملی اوچته قیز قالدی. گلرنگ ن لربېگم

 لر.دیېاو تاریخچی  هنرمند

 تانیته میز: راق قیسقهقوییده اولرنی 

 نصیرالدین محمد همایون پادشاه:

 و ختیگه اېگه بۉلدیدهلی ت یییل« هـ.ق. -۹۳۷» و کابلده توغیلدیی ذی القعده آی-۴، ـ. ق.ه -۹۱۳ 

 دهلی ده عالم دن اۉتدی. ربیع االول -۱۴، ییلی« هـ.ق. -۹۶۳»

دکتور هادی حسن نینگ تصحیح و  دېوان قالگن. بو دېوانفارسی اوندن بیر  دی وېااستعدادلی شاعر  او

 نینگ بیر رباعیسی:او گن.ی بیلن هندوستان ده باسیلاهتمام

 ق تو ماللیست مرااهردم ز فر

 هر روز ز هجران تو سالیست مرا

 حالیست به غربتم که نتوان گفتن

 سبحان هللا غریب حالیست مرا

 کامران میرزا: -۲

 دوریدهو همایون  یده قندهار و کابلدور. آته سی دیلیییلی کابلده توغ« هـ.ق. -۹۱۵» او ی «هـ.ق. -۹۱۴»

 بېریلگن اېدی.  اونگهرانلیگی هم مپنجاب حک

 گهنیتیحج  ییلی کۉر قیلیندی. اوندن کېین« هـ.ق. -۹۶۰»گنی اوچون قیل اوروشلر گه قرشیهمایوناو، 

ده  ذی الحجه -۱۵ ییلی« هـ.ق. -۹۶۴»ده مراسمیرتینچی ییلی حج تۉیب، حج قیل یوزلندی و اوچ ییل

 مرقدی یاووغیده دفن اېتیلدی.« رض»دن کۉز یومدی و معلی گۉرستانیده خدیجه کبری جهان

جاذبه ده یره تگن  چهو اۉزبیک فارسچهلیب، شاعر بۉ زلی، درویش مسلکاستعدادلی، شیرین سۉ جوده وا

فردلر دن عبارت بیر تۉلیق دېوان قالدیرگن. دکتور محمد محفوظ الحق  و لی غزل، رباعی، قطعه، مثنوی



وانی ېدو اۉزبېکچه  فارسچهن کامران میرزا نینگ گن. مېتهندوستان ده چاپ اې نیاونینگ دری شعرلری

 بیلن چاپ اېتدیم. لیق و مفصل تحقیقاتیم ۉنی اونینگ حیاتی و ایجادی حقیده یازگن تنینگ تنقیدی متنی

 :رنکیدن بیر اۉلرشعر چهکۉزبیاقوییده 

 سېندین ایرو هر زمان کۉنگلوم مېنینگ غمناک راک

 راهنیمدین چاک راککۉکراگیم هجر ایلگیدین پی

 تیغ مژگان تېز اېتیب مستانه باقسانگ، اې قویاش

 خنجرینگ بېباک و اندین کۉز الرینگ بېباک راک

 بیر نظر بیرله بیلیب دردیم مداوا ایالدینگ 

 سن اهلیدا سېندین کیشی دّراک راکیۉقتورور ح

 دور، مگر نقا ش صنع الر کۉنگلی مقامینگپاک

 چېکمادی صورت بو صفحه اوزره سېندین پاک راک

 کامران قول دور قد و رفتارینگا کیم یۉقتورور

 قامتینگدین باغ ارا سرو سهی چاالک را ک

 عسکری میرزا: -۳

یۉلیده شام حج ییلی « هـ.ق. -۹۶۱». دیرقیل حکومت دهسنبهل ییلی کابلده توغیلدی. « هـ.ق. -۹۲۲»
استعدادگه تۉله شاعر -ده وفات اېتدی و اۉشه یېرده  کۉمیلدی. عسکری میرزا هم ذوقرته سیو مکه اۉ
 نمونه:بیر شعرلریدن . لرده موجودشعرلری ایریم بیاضلر و تذکرهینگ اېدی. اون

 ای عسکری، ار مست مدامی، خوش باش

 و جامی، خوش باشور معتقد باده 

 گفتی: به خرابات نباشم بی او

 با یار اگر درین مقامی، خوش باش

 هندال میرزا: -۴

ته یاتگنده، اونینگ توغیلگنینی ېا فتح نیلدی. شو ییل بابر هندوستانتوغیکابلده ییلی « هـ.ق. -۹۲۵»

شهادت گه اېریشدی. اونینگ جنازه  بیر اوروشده ییلی« هـ.ق. -۹۵۸»او  هندال دیب آت قۉیدی. شیتیب،ېا

 بابرنینگ ایاغی تمانیده دفن اېتیلدی. دهسی کابل

 :نمونهبیر شعریدن  .یاقیملی شعرلر قالگن لگن و اوندنشاعر بۉ کوچلیهم  او

 زان قطره شبنم که نسیم سحری  

 از ابر جدا کند به صد جلوه گری

 تا بر رخ گل چکاند ای رشک پری



 پاکیزه تریحقا که هزار بار 

 گلبدن بېگم: -۵

فقط بیر بو اثر  مؤلفی دیر. «همایون نامه»، او ایدی  ملی ادیب و تاریخچییلیو ب دیتوغیلکابلده  او،

 . دیرناقص  ،آخریدن بیر قنچه ورقلر اوزیلگنلیگی سببلی ی و نسخهلیازمه نسخه یوزیدن باسیلگنقۉ

نیب، کامران میرزانینگ کور قیلینگن واقعه سی بیانی شله گیدن بایلپادشاه بابر وفاتی و همایون ،کتاب

رت ییل تۉ-اوچنگگی ۉس بناء  تگن. ییلی وفات اې« هـ.ق. -۹۶۳»بیلن توگه یدی. همایون « هـ.ق. -۹۶۰»

 بیانی نسخه دن توشیب قالگن دیب اۉیله یمن. واقعه لری

 بۉلگن.ییلی حج زیارتی گه هم مشرف « هـ.ق. -۹۸۳»اوزون عمر کۉریب، او،  

دن همایون میرزا نینگ کسللیگی و بابر اۉز عمری و ساغلیگینی همایون گه فدیه بېرگن « همایون نامه»

 تقدیم اېته میز: نیواقعه سینی تنلب، اۉز متنی

زه حضرت علی کرم هللا وجهه نگاه وروقتی که ایشان )همایون میرزا( بیمار بودند، حضرت )بابر( » 

چهارشنبه نگاه میدارند. ایشان از اضطراب و بیطاقتی از روز سه شنبه نگاه داشتند و آن روزه از روز 

داشتند. هوا بغایت گرم بود. دل و جگر ایشان تفسیده و در روزه مذکور به دعا خواستند که: خدا یا!اگر 

به عوض جان، جان مبدل میشود، من که بابرم، عمر خود را به همایون بخشیدم. در همان روز حضرت 

مکانی را تشویش شد وو همایون پادشاه بر سر خود آب ریختند و بیرون آمده بار دادند و حضرت  فردوس

 «پادشاه بابام را از جهت تشویش درون بردند.

گانیلر عایله راث آلیب، شعر و ادب نی کۉربره لری هم شعری استعدادنی میبابرنینگ نبیره لری و چې

 ته میز:یکیته سینی تانیدن اسیده تا باره دوام اېتتیرگنلر. اولر

 ابوالقاسم شوکتی: -۶

ییلی « هـ.ق. -۹۷۴»ییگیتلیک چاغیده،  (براهیم سلطان میرزا)اابوالقاسم شوکتی  لیغاۉنینگ  کامران
 اکبر فرمانی بیلن اۉلدیریلدی. اۉلیم چاغیده بو بیت نی ایتگن: جالل الدینگوالیار قلعه سیده، 

 قضا، به کشتن من اینقدر شتاب مکن

 بخواهم از ستمت مردن، اضطراب مکن

 : بیر مطلع غزللردن شهاو حبیب گنج ده موجود. یېتتی غزلیاونینگ 

 سا زده استیار، هر شانه که بر زلف سمن

 تنشترغم به دل غمزدۀ ما زده اس

 :«هـ.ق. -۱۰۲۶ :وفات»گلرخ بېگم -۷

نینگ اواېدی. عرفات العاشیقن ده مثلسیز و فصاحت و بالغتده  لیکشاعر دی.ېنینگ قیزی اکامران میرزا
 یازیلگن: حقیده بونداق



که بنده به اجمیر  ۱۰۲۶به غایت فصیح کامله بوده، عروس ثنایش همچو نام او گلرخ آمده....در “ 
 بودم، در اردوی بادشاهی درگذشت. این بیت از اوست: 

 هیچگه آن شوخ گلرخسار بی اغیار نیست

 “خار نیستست اینکه درعالم گل بیراست بوده

شاعر و دیک ه ظفرداراشکوه، شاه جهان، بهادرشاگم، ېجهان آرا بزېب النساء بېگم، اوالدیدن کۉرگانیلر 

  تگن و بو دور اولر شرافتیدن مدنیت نینگ اینگ پارالق دورلریدن بیریدیر.ۉو هنرمندلر جوده کوپ ا ادیب


