
٢٧

 الدين فقير ر شمسزندگينامه و آثار مي  

  

  الدين فقير زندگينامه و آثار مير شمس
  ∗الحق صديقي شميم

 پدر از از جانب.  استآبادي هاي دارالخالفت شاهجهان  از بزرگزادهالدين فقير شمس مير
.  استاز احفاد شاه اعظم خاني. دري سيادت نسب بود و از طرف ماقوم عباسي

ظاهر متخلّص  اگرچه به. از گروه صوفيه بودند و خودش مذهب اماميه داشت آبايش
در سنة . استعداد صوري و معنوي گويا از اغنياي وقت بوداعتبار   است، اما بهفقير به

، از فاضالن ١لوة هستي خراميدهج به) م ١٧٠٣-٤./ ه ١١١٥(يكهزار و يكصد و پانزده 
عصر خود تحصيل مراتب علميه نموده، استعداد كثيره و سرمايه وافر پيدا ساخت و 

بردند و در  وي حساب مياي رسانيده كه اهل عجم از  مرتبه زبانداني و خوش لساني به
 آباد تا پنجسال سياحِت اورنگ. ٢داني اقسام نظم در ابناي زمان ممتاز اقران بود مراتب
 اكثروطن خود  به.  مراجعت نمود و ديگر بالد نموده، همراه قزلباش خان اميددكّن

اعزاز و احترام پيش  دانستند و به رؤسا و امراي آن عصر قدر و منزلت او را مي

                                                
  .ون  دانشيار فارسي ذاكر حسين كالج، دهلي-∗
  .١٠٣، ص  الشعراةتذكر؛ ١١٩٩، ص نشتر عشق تذكرة -1
  .٤٣، ص عقد ثريا؛ ٨٣، ص مردم ديده؛ تذكرة ١١٩٩، ص تذكرة نشتر عشق -2

 



٢٨  

  

  

 ت كه هر دو عباسيت و هم قومي جنسيبسب  ظفرجنگ به علي قلي خانآمدند و به مي
، رفاقت نواب وزيرالممالك بعد از معاودت دكّن.  داشتآميز بودند، رابطة محبت

 گزيد و بعد از چندي قطع صحبت آن وزير باهوش و فرهنگ الدين خان بهادر غازي
در سال يكهزار و . ددامن قناعت و توكل كشي  منزوي گشت و پا بهاكبرآباد نموده به

كصد و هشتاد و يك، شوق زيارت عتبات عاليه دامنگير حال او گرديده، كشان كشان ي
 رسيده و از آباد اورنگ جوالن درآورده به چنانچه شبديز عزيمت به. براه سعادت برد
 گرديد و  هفته روانه بندر سورتيكاز غيره صحبتها نموده، بعد   وآزادمير غالم علي 

 مرام نموده، پس از انقضاي لبقعات طيبات رسيده و حصو از آنجا عازم پيشتر شد و به
 آمد و  شده تا بصرهانه هندوستاندو سال در سنة يكهزار و يكصد و هشتاد و سه رو

 در آب مخالف، كشتي در شط بغداد  روانه اين طرف گشت، ناگاه از بادچون از آنجا
 اين  غريق رحمت الهي گرديد و آزاد بلگرامي١مذكور با جم غفير مير. فرونشست

  :٢رباعي تاريخ در فوتش يافته
  رفت از عالم، سخنور شيرين هاي

د ا ز خشآ ي ر ا ت ع  صر م وشت  ن   
  خاك، شاعري رنگين هاي خوابيده به
 الدين هاي  مير شمسگو آه فقير

 كليات فقير. باشد مي. م ١٧٦٩-٧٠./ ه ١١٨٣آخرين مصرع مادة تاريخ براي سال 
ـ مشتمل بر قصايد، غزليات، رباعيات و  چاپ نرسيده اطالع اينجانب تاكنون به  بهكه ـ

  :٣ نوشته استنمونة عرفي طي قصيدة اولش حمد خداوند متعال، به. هاست برخي از مثنوي
 بام آسمان انداخته طشت عاشق را، ز اي غم عشق تو شور در جهان انداخته

  

                                                
  .گروه كثير مردمان:  جم غفير-1
  .١٢٠٠، ص نشتر عشق تذكرة -2
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 الدين فقير ر شمسزندگينامه و آثار مي  

  

طوِر   را بهپرداخته و شهر دهلي )ع(ستايِش حضرت علي ر قصيدة ديگري بهد
  :١زيبايي توصيف نموده است

   و خاك عشرت افزايشخوشا دهلي
  چنان دلكش افتاده معمورة او
  غريبان چو دل در خِم زلِف خوبان

  كند ديده روشن بس مي  غبارش ز
 رين شهر پرشور اگر ليل آيدد

  توان داد برباد جان در هوايش
  كه بيگانة عالم است آشنايش
  گرفتاِر هر كوچة دلربايش

  بينش كم از توتيايش نخواهد اهل
 چو مجنون فتد بند الفت بپايش

شور محبتي و  گويد كه بي  ميطبعي و عاشق مزاجي او واله در رنگيني و خوش”
بود و گاه بودي كه با پنج شش معشوق سروكار داشتي و گه  جذبة عشقي نمي
جميع  الحقيقت كه آن هنرور به في. يك كس قناعت كردي تخفيف داده به

  .٢“كلِّ شرايف انسانيه مستثني روزگار و مغتنم آفاق بودصفات موصوفه و ب
 دارد، بلكه اگر انصاف فرمايند دانند كه كمان ابروي در غزل تتبع بابا فغاني”

  .٣“ابيات بطاق بلند آويخته
شود كه وي در آسودگي   استنباط ميالدين فقير از مطالعة غزلهاي مير شمس

ر همين جهت غزلهايش پ به. تپيد او دل نازكي داشت كه براي محبوبش مي. برد مي بسر
اي از غزلهاي  اينك گزيده. باشد از عشق و محبت، سوز و گداز و جوش و ولوله مي

  :٤گوناگون فقير
  طرف سمن چو بر شكست سنبل حلقه زاي را

  فتنه يكي هزار شد نرگس سرمه ساي را
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  دل نتوان نگاهداشت در كف اختيار خويش
جلوه قامت رخصت  اگر دهد  رباي ر    دل

*  
  كشم بار جهاني را براي نازنيني مي

  مگر آن مه ز حال دردمندان با خبر گردد
 اگر آن غنچه لب را گوش بر فرياد من باشد

   گيرم سر ره كارواني راببوي يوسفي
  دچارش كن خدايا همچو آن نامهرباني را
 چو بلبل هر نفس انشا نمايم داستاني را

  دانم چه شد ليكن  خاكساري را نميفقير
  بكوي ظالمي افتاده ديديم استخواني را  
  *  

 دانم كه باهم صلح داد اين آب و آتش را نمي وش را دهد آينه عكس آن پري بدل جا مي
  ناصح اي كن كم مالمت را دين و دل بي فقير
  گر آن سرو دلكش را روزي ببيني جلوهاگر 

*  
  رود محروم از پيشت باين حسرت كه سايل مي

  دانم چه خواهي گفت در محشر جوابش را نمي
*  

  ام افسانة شهر و ديار در فراقت گشته
 جان ندادم حيف هنگام وداع يار خويش

  خواني مرا ماه من يكشب به بزم خود نمي
 جان من گرديد ازين ره دشمن جاني مرا

*  
  با گل و اللة اين باغ چكار است مرا
  من نه آنم كه شكايت كنم از جور رقيب

 ام همچو سپند غم عشق تو بدل كاشته

  هر كجا يار بود باغ و بهار است مرا
  رحمي يار است مرا شكوه گر هست ز بي

 حاصل مزرعه يك مصر شرار است مرا
*  

  بود گرفتار مراكه ازين پيش دلي   برد از كار مرا نالة مرغ قفس مي
ار مرا  ناصحان چارة دل چون نتوانيد نمود ريد باين ديدة خونب   واگذا

  فقير شوخ آن شود مي نشين پرده قدر هر
  كند شهرة هر كوچه و بازار مرا مي

*  
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 الدين فقير ر شمسزندگينامه و آثار مي  

  

  خوش است جانكه شود صرف يار جاني را
  چو نقش پا نتوانيم از زمين برخاست
 آيد هميشه تير نگاهش بسنگ مي

  راي چكار است زندگاني مادگر ب
  نشسته در ره او نقش ناتواني ما
 گران بخاطر يار است سخت جاني ما

*  
  كجا بسوي رقيبان فتد نظر ما را
 ميان هستي ما و عدم تفاوت نيست

  خبر ما را كه جلوة تو ز خود كرد بي
 برنگ خويش نمود است آن كمر ما را

*  
  بخاك ما گذر افتاد باز جانان را

  و غم عاشقان دو باال شدخطش دميد
  قيامتي دگر آمد بسر شهيدان را
 كه شام صبح قيامت بود غريبان را

*  
  از كوي دوست كرد مرا بخت من جدا
  زينسان اگر خيال جداييست در دلت

  اي ز بزم نديديم روز خوش تا رفته
 آشنا شدم كس و بي از رفتن تو بي

  يارب مباد هيچ غريب از وطن جدا
  سر ما را ز تن جداظالم ز تيغ كن 

  در گريه است شمع جدا انجمن جدا
 بيچاره دل جدا به فغان است و من جدا

*  
  روم دنبال او من نه از خود مي

  
  سايه را سرگشته دارد آفتاب

  تا فتاد از زلف او عكسي در آب  
 

  آشناي سرمه شد چشم حباب
  وصل او را آرزو داري فقير 

  جويي اي خانه خراب گنج را مي  
  *  

  محشري گشت ز بيتابي دلها برپا
 از لب لعل تو حرف نمكيني گفتم

  يار روزي كه ازين بزم بجوالن برخاست
 شور از انجمن حسن پرستان برخاست

  تشنه از كوزه بدريا نكند ياد فقير
  برخاست جان سر ز بجانان بنشست هركه  
  *  
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  رفتي و كار من از چاره و تدبير گذشت
 

  لوي او تير گذشتهمچو آن صيد كه از په
  كرد واعظ ما كه ز كشّاف حكايت مي 

   گذشتمصحف روي ترا ديد و ز فقير
*  
  نيست با چشم ترم آن گل خندان محتاج

 برگ و نوا در چه حسابم اي گل من بي
  كي شود گلشن فردوس بياران محتاج
ج ِر تو هستند هزاران محتا  كه بديدا

*  
 كه شد ز گرية من دامن بيابان سرخ  خون دل نه همين شد مرا گريبان سرخز

*  
  تا تيغ غمزه در كِف آن مسِت ناز بود
 امشب نيامدي و ز چشمم رميده خواب

   ز عمر دراز بودحسرت نصيب خضر
ود ب از  ب ا صبح  نتظار تو ت ا  اين در ب

*  
  بياد روي تو از صبر دل كنار كند

  كُشد مرا ايكاش في او ميكم التفا
  رود به خانه اغيار و از دل آزاري
 قد تو سرو چمن را بخاك بنشاند

  بحيرتم چو درآيي ز در چه كار كند
  هاي دروغم اميدوار كند وعده به

  مرا مقيم سر راه انتظار كند
 صفاي حسن تو گل را بديده خار كند

   بوسة از آن بلبم اگر برسدفقير
  دل فسردة من زندگي دوبار كند

*  
 چنانكه ابر به فصل بهار نالد و گريد قرار نالد و گريد بروز وصل دل بي

*  
 رود كارم ز دست و دست من از كار مي رود دامن كشان ز صحبت من يار مي

*  
  بدلم زد نگهش زخم نماياني چند
 دوش از كوچة ما يار بصد ناز گذشت

  ه بر آن ريخت نمكداني چندلبش از خند
 همچو كاكل به قفا داشت پريشاني چند

*  



٣٣

 الدين فقير ر شمسزندگينامه و آثار مي  

  

  عشق تو بعد مرگ ز خاكم كشيده سر
 

  ام از گور شد بلند چون گرد باد باله
  كردم بخود خيال كه اينك رسيد يار 

   آتشي از دور شد بلندهر جا فقير  
*  
  هر كس صنمي به بر ندارد

   دل را بدست طفليدادم
  در خاك رهش گذاشت سر را
 عاشق چو سفر كند ز كويت

  نخل عمرش ثمر ندارد
  كز حال دلم خبر ندارد
  ديوانه سري دگر ندارد
رد دا ن تر  چشم  جز   زادي 

*  
  هر كس سر راه يار دارد

  قرار باشد در عشق تو بي
 عيد قربان ماست امروز

  از هر دو جهان كنار دارد
   دارددل با تو همين قرار

 جانان هوس شكار دارد
*  
  حريفان كه زان لب كام دارند
  نگه دل را اسيِر دام او كرد
 دمي دركش تو اي صور قيامت

  چه باك از تلخي دشنام دارند
  مرا مردم عبث بدنام دارند
 شهيدانش بخاك آرام دارند

*  
  تراود ز لعلش بسكه لذّت مي

  عرقناك از نگاه گرم گردد
 ه نگذاشتشهيدان را بخاك آسود

  تراود ز مغز شوق حسرت مي
  تراود ز رخسارش نزاكت مي
مي امت  قي ارش  فت ر د ز  و ا ر  ت

*  
  آيد هر كه از كوي شما مي

  سوختن، آب شدن، خون گشتن
 نام آن بت اگر از من پرسند

  آيد ام رو به قفا مي ديده
  آيد اين همه از دل ما مي
مي ا  د خ م  ا ن ن  ا ب ز ر  د ب ي  آ

*  
  ر امروزداد چشم يا صالي ساغر مي

  ز خانه صبح برون آمدي و شور افتاد
  بكام باده كشان است روزگار امروز
  كه آفتاب قيامت شد آشكار امروز
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 قرار امروز ازين قرار دل ماست بي قرار وعدة فردا به غير كردي دوش
*  

 دوران نديده است ز ليل و نهار خويش ام از چشم يار خويش ها كه ديده آن فتنه
*  

 نمايد چاك رقص در گريبانم ز مستي مي تابد ز دامان سحاب  كه ميهمچو آن برقي
*  
 بجز نظارة گل نيست از بهار غرض ز عمر نيست مرا جز وصال يار غرض

*  
 كافيست خاك سوختگان را چراغ داغ گو شمع بر مزار شهيدان او مباش

*  
  اي طرة تو شبرنگ چون روزگار عاشق

  قراري گويي كه منع دل كن ناصح ز بي
نتظار ياري نشيني در ا گر  ا  روزي 

  رخسارة تو گلگون همچون كنار عاشق
  دل ديدة كه باشد در اختيار عاشق
 شايد كه رحمت آري بر انتظار عاشق

  ت آورد بر سر رحمبيتابي فقير
  آخر طپيدن دل آمد بكار عاشق  
  *  

 ود مرا راه گرفتاري دلديده بنم شد نگه با سر زلف سبب ياري دل
*  

كشتة مهجوري دل تر از دوري دل نيست مرگي بجهان سخت  هيچ كافر نشود 
*  

ار ديده اغي كف   ايم ايم و گريبان دريده از رشك رفته ايم دامن تو در 
*  
 خواهم كه بيمار دلم شربت ديدار مي نيست در دست طبيبان چارة كار دلم

*  
  رود يار چه سازم چه كنم مي
   و مكر فلك چندان نيستحيله

  دل در آن زلف سيه كردم گم
 دل بزلف صنمي گشت اسير

  با دل زار چه سازم چه كنم
  با تو مكّار چه سازم چه كنم
  در شب تار چه سازم چه كنم
 بست زنّار چه سازم چه كنم

*  



٣٥

 الدين فقير ر شمسزندگينامه و آثار مي  

  

  دل را ز برق جلوة جانانه سوختيم
 آبي نزد بر آتش ما هيچ همدمي

  سوختيمما بلبالن ز آتش گلخانه 
 در كوي يار سخت غريبانه سوختيم

*  
 بجاي سبزه رويد ناله از خاك مزار من ز بس پيچيده شور عشق در مشت غبار من

*  
  

 رفتي و جان ندادم اي خاك بر سر من  گرديددور از تو زندگاني ننگ فقير
*  
 ن ظالم چها آوردة بر روزگار منببي ز دود ناله روز من شب تاريك را ماند

*  
 دارد سوي رقيب نگاهي كه آه ازو چشمت كه گشت خانة مردم سياه ازو

*  
  دل كه چون آيينه بر روي تو دارد ديده

 
  آب گرديد و همان سوي تو دارد ديده

  بسكه جا كرده رخ خوب تو در چشم فقير 
  تو دارد ديدهسوي هر كس نگرد سوي   
  *  

 بردي بجانم هر كه جاني داشتي رشك مي دادي مرا گر بجان سوداي وصلش دست مي
*  
 رسد آنجا كسي بداد كسي دال نمي ز ناله چند دهي خويش را بياد كسي

 پنج مثنوي معروف ذيل را سروده نظامي گنجوي خمسة مثل الدين فقير شمس مير
  :است

  ١درِّ مكنون
. م ١٧٥٥-٦./ ه ١١٦٩معروفست در سال  هم» مشكبار مثنوي«نام   كه بهدر مكنون

  :كند سرودِن آن را مشخّص مي
 بگويم مثنوي مشكبارست  ميل شمارستبتاريخش گرت
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  :گردد اين بيت آغاز مي با
بنما وندا ره تعزيد   بروي من دِر توحيد بگشا خدا

اسم   كه بعداً به، دختِر پادشاه رومكرده چطور مليكه در اين مثنوي وي توصيف
  .اش گرديد خواب ديده شيفته  را به معروف گشت، امام يازدهم عسكرينرجس خاتون

 گويد كه پادشاه روم  و دوازده امام، مي)ص(پس از تمجيد خداوند متعال، حضرت رسول
  : دختري داشتيشوعا

   را نگاري دختري بوديشوعا
 چو جان از بس گرامي داشت او را

  دختر يك فروزان اختري بود نه
اممليكه ن ا     كرد آن ماهرو ر

  : بود يكي از اوالد شمعونو اين يشوعا
 خدا را در زمان خود او ولي بود  را وحي بود كه عيسيهمانا شمعون

عمل  چون تمام تشريفات به. گذاشت اش قرار عموزاده  را باپادشاه ازدواج مليكه
  :داد انگيزي رخ نشاندند، رويداد شگفت  بر تخت ميآمد و داماد را

  صد عزّت و ناز بر آن تخت مطال به
فتاد  به  ناگاه آن صليب از پا درا

  صليبي بر سرش كردند برپا
 داد» ال«بروي خاك ياد از نقِش 

آمد، اما باز هم همان شد و آن را فال بد  عمل يكباِر ديگر ترتيبات براي عروسي به
  :خواب رفت، خود را در جنّت يافت  بهشب كه مليكه ـتصور كردند 
  محنت  دِل فارغ ز   بامليكه

 چو بربست از تماشاي جهان چشم
  ببستر كرد ميل استراحت
 كشاد از بهر سير باغ جان چشم

  :شود ديد كه مجلسي دارد برپا مي
  منبر  راسته مجلس زچو شد آ

 شان جست استقبال   از جا بهمسيح
  درآمد سيد كونين از در

 شان دست ببوسيد از رِه ِاجالِل
  : دستور دادشمعون  به)ع(در آن حضرت مسيح

 بسر زين فخر تاِج سروري نه  دهعقِد عسكري   را بهمليكه



٣٧

 الدين فقير ر شمسزندگينامه و آثار مي  

  

 گشت و شد و دربارة خواب انديشيد، شيداي امام عسكري روز بعد كه وي بيدار
اش مقرر شدند، داروها تجويز و گردش  پزشكاني كه براي معالجه. از دوريش بيمار شد

  دانست كه مليكهچون پادشاه يشوعا. اي نبخشيد ا هيچ فايدهام. كردند در باغ را توصيه
اش  داشت، اما نتيجه مسلمانان اعزام  شده، ارتش را براي جنگ باعاشِق امام عسكري
 پيش بغداد شده و به  دستگير شكست خوردند و مليكهمسيحيان. كامالً بر عكس شد

امام، .  تمام داستان را براي امام بازگو كردحاال مليكه. شد  بردهدهمين امام علي نقي
  :نمود؛ بعد از آن مليكه  را فراخواند و ازدواجش را باحسن عسكري

  روي لطف بنواخت امام او را ز
د زگردي ا ب رجيس  ن ه  ب دولت   در 

  چو دل در پهلوي خود جاي او ساخت
يد د ر گ ز  سا دم د  خو ن  جا م  كا  ب

  .اند خوانده» )عج(مهدي امام موحد«نويسان، اين مثنوي را  برخي از تذكره

  ١الضحي شمس
  :مطلع باشد كه با  مي مثنوي ديگري از فقيريالضح شمس

 نطق را داده ماية اعجاز اي بنامت زبان سحر طراز
مواردي را كه  را گردآورده ـالسالم  در اين مثنوي معجزات دوازده امام عليهم فقير

عنوان مثال براي توصيف  به. باشد استفاده از كتب معتبر مي وي در مثنوي بكاربرده با
 استفاده محةالر  عليه٢بابويه  از كتاِب امالِي ابن)ع( بن جعفرمعجزة هفتمين امام موسي

نحو   آن را به در كتاِب امالي روايتي دارد كه فقيرمحةالر بابويه عليه ابن. كرده است
  :احسن توصيف نموده است
   قميبابوية ابن اين خبر ز
   تا رسيد لعينگفت هارون

  صحت سند مروي هست با
  كين بيت بر سر  اهل بود با
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  مكري انگيخت از عداوت و كين
  مجلس آوردند مائده چون به

  آمد از ِسحر مرد شعبده باز
  اين عجب را كه از آن شعبد ديد
  بود چون مطلب وي استهزا

  هاي رنگارنگ بعضي از پرده
  سرور دين شه سپهر جناب
  كه بگير اين عدوي يزدان را
  گشت آن نقش در زمان زنده

 ز هم آن شعبد رابر دريد ا

  تا دهد خجلتي بسر در دين
  خانه را روضة ارم كردند

  پيش امام در پرواز نان ز
  قرار رشيد گشت از خنده بي

  در غضب شد امام دين موسي
  داشت تصويرهاي روئين چنگ
  سوي تمثال شير كرد خطاب
  چنگ زن بر تنش ببر جان را
  جست از جا چو شيِر درنده
 اين عقوبت سزاست حاسد را

  ١واله و سلطان
داستان حقيقي عشق و محبت   است كه به يك مثنوي ديگر از فقيرواله و سلطان

نويسد كه  ، ميالشعرا رياض نويسندة تذكرة غستانيخان والة دا قلي علي. پردازد مي
 وي را از شاه  گرديد، اما متأسفانه قدرِت روزافزوِن نادراش خديجه دلباختة عموزاده

 اصفهان. م ١٧٣٠-٣١./ ه ١١٤٣وقتي افغانها در سال .  گريختهند و وي به راند فارس
كرد، اما  وي ازدواج دست يك رئيس افغاني افتاد كه با  بهنمودند، خديجه را تسخير

بعد از آن ). اش گردانيد كه وي را صيغه(نمود   پيشكششاه نادر  را بهبعداً وي خديجه
 كوشيد كه دنباِل قتلش خديجه  بردند و بهخان ، نجف قلي را پيش حاكم يزدخديجه

نظم درآورده   اين داستان را بهفقير. داد دست  را از بيايد، اما سر راه جان خودهند به
  :شود كه اينطور شروع مي

 عشق تو بهر دو كون سلطان اله واله حسن در كشت جان
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 را زنده شيرين و فرهاد و ليلي و مجنون، زمان گويد عشقبازي واله و سلطان  ميفقير
  :كرده بود

  تقويم كه شده است اكنون
  كه ره نرفته پويم آن به

  سلطانليلي نه به از خديجه

  شور فرهاد و عشق مجنون
  حرفي كه بود نگفته گويم

 از علي قلي خانمجنون نه به 
  :سروده شده بود. م ١٧٤٧./ ه ١١٦٠ در سال واله و سلطانمثنوي 

  آمد چو بدل خيال تاريخ
  

  شخص معني زتاريخ دگر 
 هجري ١١٦٠              

   سال تاريخمنبع نظمشد 
  هجري ١١٦٠   

   بجوييظاهر شودت اگر
 

  ١تصوير محبت
 پسر يك نفر  است كه داستان محبِت رامچند مثنوي ديگري از فقيرمحبت تصوير
  :شود اين بيت شروع مي كند و با  را بيان ميتنبولي

 كه از سوزش فتد آتش بجانم انمخداوند دلي ده شعله س
  ماِل پتنهرفته، تصويِر پسري رامچند هاي هندي بكار در اين مثنوي تعدادي از واژه
  :در ادبيات ذيل آورده شده است

  سخن پرداز اين دلكش فسانه
  

  چنين سركرد حرف عاشقانه
  د پرنورآبا كه در شهر عظيم  

  
  كه بادا از سوادش چشم بد دور

ولي   تنب اپسر  است رعن وده  ب    
 

   از خون دلها٢لبش را رنگ پاني
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   دلها بسته او١بسان بيره
  لبش دائم چو گل از رنگ پان سرخ
و بخت فرجام   چو ديده ياور ا

   درونها خسته او٢چو برگ پان
  خون عاشقان سرخ غلط گفتم ز
امچ هاده ر دن امن ن در  پ ا  و ر ا    

اما متأسفانه دختر كمي بعد . كرد دختر زيبارويي عشق ورزيد و ازدواج  بارامچند
رامچند غمناك شده و شهر را ترك گفت و راهي دشت و بيابان . چشم از جهان پوشيد

شوند و نامش  يديد كه هر شب شعله كرمها يعني كرمهاي شب تاب سرگردان م. گرديد
  :برند را مي

  كه هر شب از كف خاكستر او
  بگردد هر طرف بيتاب چون برق
  از آن شعله برون آيد صدايي

   اين قصّه بشنيداز آن چون رامچند
 سراغي از نگار خويشتن يافت

  برآيد شعله كرم تك و پو
  گهي در غرب تازد گاه در شرق

  ن كجايي مكه آه رامچند
  شادي شعله سان بر خويش باليد ز

 تن يافت تو گويي مرده جاِن نو به
  :محبوبش مالقات بكند  خودسوزي كرد تا در جنّت باو روزي رامچند

  خسي در آتشي گرديد ناچيز
  نماند از هستيش ديگر نشاني

  مشت استخواني آن نكونام به
ه ب و  ا ا  تن  شن آ  شد  آتش 

  انه فضل و تمييزنماند اندر مي
  بجز آتش گرفته استخواني
  هماي شعله را آورد در دام

 ها شد غبارش توتياي ديده
  :نام اين مثنوي از اين بيت آشكار است
حبت چو هست اين نسخه تفسير محبت م ر  ي صو ت م  ا ن م  د ا ه  ن

. م  ١٧٤٣- ٤./  ه  ١١٥٦و حروف تصوير محبت مادة تاريخ را براي سال 
  .كند مي  بيان
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  ١ الشبابحتفة
.  م١٧٣٠-٣١./ ه ١١٤٣ در سال  يك مثنوي عالي ديگري است كه فقير الشبابحتفة

ه مناسبت جشنگيري منزلش گفته شد  بهآن را براي نواب اميراالمرا سعادت خان. سرود
  :شود بود كه با اين بيت شروع مي

 دري گرديد از فيض سخن باز دگر بر روي طبع نكته پرداز

 در زمينة نثر هم طبع آزمايي كرده و دو رساله مهم باقي الدين فقير مير شمس
 قوِل شاعر و نويسنده شهيري در اين خصوص عبدالحكيم حاكم الهوري. گذاشته است

  :كند  را نقل ميالدين علي خان آرزو سراج
در فضل و كمال و شعر و انشا و فنون ديگر مثل عروض و قافيه و معاني و ”

ين بيان و بديع، يكتاي روزگار و منتخب ليل و نهار است، حتّي كه در اكثر ا
  .٢“فنون رسايل مفيده نوشته

  ٣الوافيه في علم العروض و القافيه
 ./ ه ١١٦١ايست راجع به علم عروض و قافيه كه در سال  چنانكه از نامش پيداست، رساله

زبان ساده عربي نگاشته شده و بحث  اين رسالة نادر و ناياب به. به اتمام رسيد. م ١٧٤٨
  .فصلي پيرامون عروض و قافيه دارد

  

  

                                                
1- Indo-Persian Literature During the First Half of the Eighteenth Century A.D., 

p.64. 
  .٨٣، ص مردم ديده تذكرة -2

3- Indo-Persian Literature During the First Half of the Eighteenth Century A.D., 
p.318. 



٤٢  

  

  

  ١ البديعصةخال
زبان سليس و روان نوشته  اين رساله هم به. رسالة ديگري است مربوط به صنايع بدايع

  .باشد نظير مي شده و براي فهميدن صنايع بدايع بي
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