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  »االفکار مجمع«حديِث کشمير در نسخة خطّي 
  ∗چندر شيکهر

در فنون ادبي فارسي هند انشانويسي از آغاز معرفي زبان و ادب فارسي در اين خطّة 
هاي حکومتي  فن انشا در بسيار اداره. پهناور مظهر تبحر و قدرت در زبان قرارگرفت

 تاريِخ علّامه ابوالفضل بيهقي و بيهقي تاريخ نظامي عروضي و مقالة چهاراز . الزم بود
 ابوالفضل تا آثار دانشمند نعمت خان عالي اکبري آييِن ضياءالدين برني و فيروزشاهي

  .کند همه آثاِر نامور ارزش و ضرورت اين فن ادبي را بازگويي مي, غيره و
در هند همين امر . هاي عمدة نظام حکومتي بوده است  و انشانگاري شغل١دبيري
نگارش آمد و براي نوآموزان اين فن نيز  رديد که آثار بسياري در اين زمينه بهموجب گ

 و اکبري آييِنخسرو در دورة سلطنت هند و بعداً   اميرخسروي اعجاِز. سياق مشق شد
العلوم منابع و مآخذ برجسته براي نوآموزان فن  رام و مفتاح انشاي ماهرو و انشاي مادهو

ضمن انعکاس .  ارزش آثار اين فن ادبي هم متنوع استاهميت و. مذکور قرارگرفت
فرهنگي و , انشانويس اطّالعات مهم دربارة واقعات مهم تاريخي, تبحر و قدرت زباني

  .نمايد هنري و جغرافيايي نيز عرضه مي
ها و  ها و ديباچه اي است مبني بر رسايل و عرضداشت  مجموعهاالفکار مجمع

ها و خطوط و  ثار نويسندگان و شاعران ثبت بوده و تهنيت نامههايي که بر روي آ مقدمه

                                                   
  .دهلي, استاد بخش فارسي دانشگاه دهلي  ∗
حتّي در ناحية کشمير در زماِن قديم حکومت . معني همسان است  سانسکريت به»دِوير« فارسي و »دبير«واژة   .1

 .دِويرها داير بوده است
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 خطّينسخة . غيره جات و فرامين و سواد رقّعات و نقول مسوده, مکتوب و رقّعات
  : نوشته شدهاولروي ورق ) ۸۶۰. ال.اچ شمارة(

نظر فيض اثر نواب فيضمآب واالمناصب عال مناقب نواب  به. هديه مختصر”
 ۱۵تحرير تاريخ .  صاحب بهادر دام اقباله شرف باد خانمحمدفوجدار 
  .ه“ ۱۲۷۴المبارک  رمضان

خطِّ نستعليق متوسط  باشد و به  مي۱۹-۲۲ و حروف ۱۹-۲۱در نسخه تعداد سطور 
  :آغاز .باشد مي) خفي مايل به(

  اين نسخه که همچو گل ورق بر ورق است”
  تـرق اسـر عـزي ش گل بهـفاتـک صـاز رش

  زارـــتان گلــت در گلسـاسد ورق ــر صـگ
  تـزار گل را ورق اســن هـه ايـحـر صفـه

  …“بر صفحه ضمير منير مستفيدان خرد و دانشوري
  : عبارتي است اينچنيناالفکار مجمعو در پايان 

اش در مراتب عشرات يا بروج   باز بر در عد اين مايه و ميزان زير و سهاولحرف 
هيچ بنا و راه بايد در  آب نماند به ارم او هر آيينه بهفلک در بکنايه ذاکر نباشد حرف چه

تصنيف آمده است قناعت  بنا خلل و فنا همچنانکه حرف چهارم او در مرتبة خود به
عدد صحيح که مجموعه آن دوازده باشد درست و سليقه کامل را ادراک عالي … کرده

 پايان نسخه يک ورق  آن نقطه بر صفحه صحيفه نگارد البتّه درلّکنياورد بناي همت 
 ةنام جواب  غزالي که بهمحمداالسالم ابوحامد ةحج سوادنامةضميمه است که بر آن 

  .الملک نيز رقم گرديده است  نظاممؤيدالکتاب
ها   از نوشتهاما ,دست نرسيده اطّالع دقيق دربارة گردآورندة مطالب اين مجموعه به

رسد و بعضي مطالب  دست مي  مجموعه بهآبادي مطالبي در اين هاي بيدل عظيم و سروده
زيب  رساند که اين اثر از دورة بعد اورنگ اثبات مي باشد و اين به زيب مي در باب اورنگ

 ة فارسي در کتابخانخطّيدر گنجينة نسخ اين نسخه . يعني سدة هجدهم ميالدي است
د دکتر قلم استا معرفي مختصر ازين نسخه به. خدابخش پتنا محفوظ و مضبوط است

 انتشارات کتابخانة, م ۱۹۹۳سال  به(» االفکار مجمع«عنوان  اقتدار حسين صديقي در کتابي به
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محل آن   تاججاي   بهاالفکار مجمعدر 
العالمين  مکان را مسجد جامع ناموس

بانوي بانوان روي زمين بيگم صاحبه 
الحکم   اکبرآباد حسبفةدر مستقرالخال

خديو عالم وفاقان اعظم حضرت 
 .صاحبقران ثاني ذکر شده است

براساس برخي اطّالعات که استاد مذکور عطا نمودند . عمل آمد به) پتنا, خدابخش
چنانکه باال . ق شدم که مرور و بررسي اين نسخة نفيس نمايمتاالسطور مش راقم
 نيز نقل قول در اين گرديد از بيدل ذکر

دست رسيده همان را اينجا تکرار  مجموعه به
البتّه بيشتر مطالب از جالالي . کنم مي

  .رسد نظر مي طباطبايي به
  :ميرزا بيدل در تعريف مير نوراهللا نوشته

  تا نظر بر چمن حسن جهان وا کرديم  
  عالمي بود که در خواب تماشا کرديم  

 بود يخمخانة عالم وجود طلسمي است ب
ردباد طاقت گدر بناي اين طلسم چون  نمود و حيرتکده انجمن هستي تصويريست بي

درياي معرفت مير صاحب  ورنه در شکست اين ديوار چون رنگ صورت اختيار مدار
رنگ گردباد  نامه هر سطر مکتوب به تابي الفاظ نوراهللا مرقده چه نگارد که از غبار بي

مه صفحه کاغذ چون چشم درياي ارادت صحرايي است و از طوفان سرشک خا
خداوندي جلّ شانه شاهد حال است که ديده مشتاق را از جوش غبار تحرير کرده 

  .اشک مهري است بر طومار بد نگاه
پرداز ديدة آگاهي گردد از ذره تا آفتاب سرگرم پرواز حيرت  اگر نور غيرت آيينه

  .است
کشد غبار هستي خود  نفس ميو از قطره تا محيط بيتاب طپيدن وحشت صبح تا 

 فانوس سپهر از دود ,خاکستر نيستي نشسته کند به باد بسته و شعله تا قيامت راست مي به
علي است و چهره سحاب از نفس سوخته برون رنگ افروز را بر نچراغان کشته آفتاب 

ورق (… سيلي تا سخن از لب برآمده چو هر آيينه هوا است تا نفس از دل سرکشيده
  ) ب۴۱۳

 بعد از آن منشأت ,هاي مختلف و متنوع را آورده است  ديباچه۱۳۰ تا اولاز ورق 
ها بعد  ها و مرثيه نامه ها و تعزيت نامه هاي اطبا و عيادت ها و نسخه و گفتار و تهنيت نامه

نقل مکتوب و , تعريف رزم و سواد مکتوب, تعريف بزم,  تعريف خط.از عناويني است
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نواب بيرم خان؛ نقل مکتوب جهانگير  ص مثالً همايون پادشاه بهخطّ خا هاي به نامه
  .٢ملّا شاه ؛ شاهجهان بادشاه به١خطّ خويش براي شاه عباس بادشاه به

تفصيل  ها دولتي و مساجد به  اطّالعات مفيد در باب ساختماناالفکار مجمع مؤلّف
در ست که جالب توجه ا. يک شهر محدود نيست آورده و اين گزارش تنها به

العالمين بانوي بانوان  محل آن مکان را مسجد جامع ناموس جاي تاج به االفکار مجمع
الحکم خديو عالم وفاقان اعظم   اکبرآباد حسبفةروي زمين بيگم صاحبه در مستقرالخال

  .حضرت صاحب قران ثاني ذکر شده است
ها وصف  بلکه ضمن اوصاف شهر,هند نيست در اين مجموعه اطّالعات محدود به

  ) ع۳۳ورق . (باشد قلم نصيرا همداني مي شهر اصفهان به
ها و متون تاريخ در باِب خطّة نامه شاهجهان و اکبرنامهمثل آثار بسياري از قبيل 

کشمير  مسيرهاي مختلف از الهور به. اند وفور پرداخته اطّالعات بهکشمير نظير  جنّت
 کنبوه و تاريخ نامة شاهجهان. شدند کشمير عازم مي بوده که کاروان شاهي بدان به مي

 مجموعة االفکار مجمع چنانکه عرض گرديد , جزييات داده استمورِدين  احسن در
 ,آباد و کشمير اطّالعات مهم درين نسخه دستياب است اطّالعات است دربارة شاهجهان

مده و ين مجموعه آ ازبان شيرين در هاي گوناگون به همچنان اطّالعات مفصّل دربارة باغ
 سعداهللا خان وزير شاهجهان ةآباد اطّالعات توسط رسال  اين در باب شاهجهانراندر ک

                                                   
 ثبت و همچنان روابط هند و ايران  جهانگيرةدور فرهنگي مربوط به, هاي علمي در مجالس جهانگيري گزارش  .1

. ات مهم آورده شداطّالعشد  دست ايلچيان رد و بدل مي ها که به ابط جهانگير و شاه عباس توسط نامهيعني رو
چاپ ميراث , تصحيح و تنقيح عارف نوشاهي و معين نظامي, عبدالستّار بن قاسم الهوري, مجالس جهانگيري

 .۲۳۹-۴۱ص ,  ش۱۳۸۵تهران , مکتوب

اي که  متن کتيبه)  ب۴۳۸ورق (مثالً . شود ها نيز در اين مجموعه ديده مي ضمن اطّالعات تاريخي متن کتاب  .2
اند هم ذکر شد که عبارت   مراد مرحوم نوشتهمحمد منوره فردوس مکاني بابر پادشاه بنا يافته ميان ضةدر رو

 از آن نوراني و دل عاکفان در آن مورد فيض اين مسجد منيف و معبد شريف که پيشاني مساجد آن: است از
پرستي و خلق نوراني دافع آينة دين متين نبي مجازي اميرالمؤمنين  حکم باني مباني خالق رها نيست به

اهللا تعايل دولته العاليه و اقام اعالم … ” صاحبقران ثاني شاهجهان بادشاه غازيمحمدالدين  ابوالمظفّر شهاب
در سال سعادت اتّصالي که از مصرعه بالغت اجتماع … مبلغ در مدت به“ العاليه  و الّا عوامااليام خالفة مادام

گردد و صورت اتمام و  حساب جمل مفهوم مي  مرتبه عدد آن به۱۰۵۷مصرعة شاهجهان باني اين مسجد است 
 .باشد هاي ديگر نيز در اين مجموعه مرقوم مي همچنين کتاب. پيرايه انجام يافت
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در . آيد دست مي بهرسد و اطّالعات دربارة کشمير از فقط رسالة موالنا شيدا  دست مي به
  .ده استکرميل چاپ يکسافشکل  بهمعرفي اين مجموعه توسِط دکتر صديقي 

 کشمير دورة ,ه نقل گرديداالفکار مجمع درالنا شيدا قلم مو رسالة کشمير که به
 از شاعران »آبادي فتح«موالنا شيدا قندهاري معروف به. نمايد شاهجهان را منعکس مي

. باشد نژاد دورة جهانگير و بعداً در دستگاه دولتي شاهجهان مي گوي هندي ايراني پارسي
  :نويسد  واله داغستاني ميويدربارة 
مولدش .  زمان جهانگير بادشاه در فرقه احديان شاهي نوکر بودهموالنا شيدا در”

 نشو و نما در هند يافته بود و بسيار بلند طبيعت .قندهار و اصلش از مشهد مقدس است
 ليکن پست فطرت بوده است زيرا که اکثر اشعارش از مضامين ديگران ,واقع شده

 احوال شيدا در ٢ آوردهالعالمةآمر جالب است که همين امر را بختاور خان نيز در ١است
هاي منفي بيشتر  خورد البتّه در باب وي گزارش چشم مي هاي فارسي به غالب تذکره

 وي دربارة نامه شاهجهان صالح کنبوه که از همعصران وي بود در محمدشود  ديده مي
  :نويسد مي. شکل هجو آورده  خاطرات بهاشيد

  آيد  سر مي جمع ابلهان بهدر م  آيـد حـذر مي شيدا بـر دانـا به  
 ٣آيد هر بار کـه افگنند خر مي  سازند اگر ز استخوانش بجلي  

.  دلگشا سفر نمودةآن خطّ شيدا همراه شاهجهان که سه بار از کشمير ديدن کرد به
 توسط استاد اقتدار حسين صديقي االفکار مجمععالوه بر اين رساله که در معرفي 

قلم ميرزا جالالي طباطبايي است که بدان   از کشمير به گزارش ديگر نيز,معرفي شد
هاي کشمير و جاهاي ديگر نيز  همچنان ضمن باغ. دانشمند محترم اشاره نفرمودند

دست  ين اثر نامبرده به اآيند در انگيز و زينتي و خوش زبان دل اطّالعات مفصّل به
  .رسد که در صفحات بعدي در همين عرايض جا خواهد يافت مي

                                                   
, ش ١٣٨٤, چاپ تهران, آبادي  محسن ناجي نصيرسيدتصحيح , علي قلي خان واله داغستاني, الشعرا رياض  .1

 .١١٣٧-٤٢ ص, دوم ج

 .۵۴۲ص , ۲ج , م ۱۹۷۹الهور , تصحيح ساجده علوي,  بختاور خانمحمد, العالمةآمر  .2

 .٤, ١ج , ٩٨, گلچين معاني, کاروان هند  .3
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 عالوه ,رنگ گوناگون ترسيم و تجسم شده است  بهاالفکار مجمعث کشمير در حدي
اي که دکتر اقتدار حسين صديقي در معرفي اثر مذکور از قلم موالنا شيدا  بر جزوه
هاي آن  همچنان در باب باغ.  رساله از قلم جالالي طباطبايي نيز وجود دارد,آوردند

 محمد مانند االفکار مجمعپردازان ديگر در  خن دلگشا نيز اطّالعات از اقالم سةخطّ
اي  همچنان ملّا طغرا در مذمت سرماي راه کشمير نامه. باشد  مي۴۱۰صالح کنبوه ورق 

ملّا حيدر در هجو گل حيدر نام کشميري نيز شکل همين  قاضي زاهد نگاشت به به
از اهميت و اين اطّالعات عاري . سطوري قلمبند فرموده است که درين مجموعه آمده

در قبال بازگويي از . ارزش نيست که بازگويي از همان درين سطور گرديده است
زبان رنگين است   ادامه دارد و به۴۰۲ الي ۳۹۸سخنان جالالي طباطبايي که از ورق 

اختصار آوردم بدينکه هردو مبحث  هايي از موالنا شيدا نيز به گردد و نمونه اينجا ذکر مي
  .البتّه اول از زبان جالالي طباطبايي. کجا شودمهم ضمن کشمير ي

الدين طباطبايي فرزند مظهر ساکن   جاللمحمدميرزا جالالي طباطبايي يعني ميرزا 
که از لحاظ از دستگاه دولتي شاهجهان بود بدين ) ه ۱۰۳۳-۱۰۸۳( اصفهان ةقهپاي

قيد قلم آورد که   ساله دورة شاهجهان را به۵انشاپردازان معروف دورة خود بود تاريخ 
جالالي طباطبايي که مواجه اشکال . ١ معروف استنامه پادشاه و نامه شاهجهاننام  به

 قلم وي از کار نيفتاد و اما ,تراشي حاسدان گرديد از رتبه مورخ دولتي معزول گرديد
  . نثر ظهوري سه نثر جالالي نوشت پيروي سه وي به. وي آثار ديگر را نيز نگاشت

اي از آن  عنوان شش فتح کانگره نگاشت که نمونه اي به نامه اين وي فتحعالوه بر 
  . است تذکري رفتهاالفکار مجمعهم درين 

سحرگاهي چون باطن آگاه چشم برگشاد و دريچه فيض مبدأ نهاده ) ۳۹۸ورق (
نمايي  آيينه حقيقت, الکمال عقل فعال ايستاده مانند مبدأ فيض رو کشاده در برابر مرأت

معارف گنجينه از زنگار تعلّقات روزگار زدوده مستعد انعکاس صور حقايق اعيان سينه 
آنچه فراخور استعداد و اليق قابليت از  راه اقتباس دقايق کون و مکان بوده به و چشم به
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خطاب بالغ نصيب کامل نصاب کامياب گشته   شده بود رسيده به١اض خرسنديفمبدأ 
لمي ديدم از نويد قدوم سعادت لزوم بازيافتگان اين  عا,عالم اسباب بازگشت نمودم به

سرا  زبان طنين زمزمه اري مانند نخل بهزانجمن فردوس آيين آسمان و زمينش در سپاسگ
و شش جهت اين گنبد ميناي چون شان انگبين از چاشني شهد و شکر سرشار شيرين 

نشاط جواني از مبدأ رخصت پابوس اين واال بساط   باسر و پا که ادا چرخ فرتوت بي
گير گرديده و سه بعد عالم از مرکز پنجمهره خاک تا اوج مثلّثات  هفت اندام سرگرفته به

رسم پاي انداز اعجاز آب و  افالک از عطر مثلّث مهر و ماه دماغ پيدا گشته آسمان به
هاي گوناگون گوهرنمايي و ياقوت رماني بر صحن  نوآيين فرش خاک اين کل زمين

نه صرح ممر و گسترانيده و قوت ناميه بر آيين پيشکش پيشگري آفتاب بر زمرد و آبگي
خاک و آب از گلزار سمن و شاخچه نسترن صد هزار منيژه و پرن شعري نمايي و 

نظير  رويي اين گلزار هميشه بهار کشمير جنّت سهيل يمن بر طبق عرض چيده از تازه
نافه در  آگين تبت چين چين کل شگفته چمن چمن نکهت ذخيره نهاده و نزهت عطراک

سنبلستان حنا تحفه فرستاده و چگونه چنين نباشد که زمين و  چين ناف آهو نهفته به
  .بيند آسمان اين سرزمين بهشت آيين نقد مراد ديرينه در کنار گنجينه سينه مي

قاضي . باشد  مياالفکار مجمع زاهد نيز در  قلم قاضي اي در تعريف کشمير به رساله
هاي شب گشاي کواکب بياراست  گل ه صانعي که صحن سرابستان افالک را بهنوشته ک

قلم صنع  خواست که سواد رياض عالم قدس را در نظر ساکنان خاک جلوه دهد به مي
آباد کشمير را بر صفحه خاک رقم گرد راهش که نمونه  نظير جنّت نقش و نگار بي

نما بود در   صنعتدومقش صراط است ابر اين معني دليلي است مستقيم چون ن پل
  : برآمداول اولخوبي 
  اکنون برخالف قانون اصل را سجل بايد  نقّـاش نـقـش آخـر بهـتـر کشـد ز اول  

گ کان بدخشان  رهاي لعلي خون در از غيرت گل. غمي همه جا آرامش و بي… 
و از رشک شبنم که بر عارض گل نشسته اشک اللي در چشم صدف خشک . افسرده
چنان ناياب که از رهگذر زلف  از کثرت سبزه و الله در شهر و دشت خاک… شده
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چنارش که در خور تمنّاي … خوبان جور دوست بر خاطر سنبلستان غباري ننشسته
در تماشاي امرودش که بر کاخ … بيد سرسبز شادابش… همت بلندان قامت افراشته

ده صبح دلگشايش بر در واليت شام از خن… شاخ نکته زده کاله زود نخوتان افتاده
که  رکستان بخوري رسيدهت هزارش ب شام شده مگر از مجمر الله سياه نشسته و مسمي به

يک پاي  چهره زرد خود را به  بابخار پندار از دماغ بخارا بيرون کرده سيب سمرقند
خوبي سمر ساخته القصّه  وجود سيبش خود را به  بامعذرت اين که چرا ازدار آويخته به

  .گلگونه و سنبل مويش مشتاق شانه نيست ل رويش محتاج بهگير شاهدي است که کشم
شکل شعري در ستايش و تمجيد خطّه  که مطالب باال مذکور بيشتر به درحالي

 ةالبتّه در رسال.  دارددلگشاي کشمير است و کمتر اطّالعات دربارة جاهاي معروف آنجا
آورندة  جمع. رسد ز اطّالعات بهم ميها مهم ني موالنا شيدا در باب جاها و مکان

امتحان قلم از موالنا : نويسد  اين عنوان را مياالفکار مجمعهاي انشا در مجموعة  نمونه
) ۴۰ ورق. (نظير و منازل و مقامات آن شهر فرحت بهر شيدا در ستايش کشمير جنّت

سررشته انديشي است سلسله سخن کوتاه داشته  الجرم درين مقام دراز نفسي که کوته
تعريف کشمير دلپذير پيوستن غايت رعايت ادب  حسب اقتضاي وقت به مرسله انشا به
آبا خطّه مينونظير کشمير که همان سواد نسخه حديقه جنان بل  از نزهت… کيشي است

  .بياض مسوده رياض رضوان است
 اسدرو نه از دستبرد مهرگان و سردمهري بهمن ه نه فروردين و ارديبهشت شناسد

بهار و گلبن جاويد گل پربار تموزي صورت وي بر خويش   خدا گلشني هميشهنام
هواي مانند . نگ و بوي صد بهار و آب و تاب هزار گلزار نشستهر هي بنبسته و خزا

نسيم صبا سامان صد برگ و نوا و مايه هزار نشو و نما در چين موج چين و نسيمي 
داديش مانند حرارت غريزي سموم . در ساخته چون دم روح خون مشک از فر به

و اگر از … الحيات ست و سراب واديش خضر چشمه سار عين اار مزاج کايناتگساز
. زير کرده باشم راهگذر قافيه سجع کشمير فردوس نظيرش گويم خود جنّت را منّت به

ذکار است آب کار ديباي تپرور  همين کارگاه صنع پرند سبزکار مرغزارش که همانا به
 خاراي مشجر کوهسارش از موج سبزه زرنگارگون آبي بر روي کارگاه چيني برده و

معني گل زمين : حيرتم که اگر خود گلزار جاويد بهار کشمير نديدي به. بوقلمون آورده
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هايش  پاي خود بر روي چمن دريا دريا آب به… چه آيين فهميدي هاز روي حقيقت ب
اگر از پرتوي …. ر گردانسر خويش ميس روان و چمن چمن گل بر سر درختانش به
االرباب است آن پشت و پناه اين هفت  نظر حضرت که سايه آفتاب حضرت رب

 …مراعات حفظ پايه کرسي و مالحظه ادب عرش نموده باشم بارگاهش گويم نظر به
دريافت سعادت ستايش گذاري اين حضرت از  ين مقام خامه خام طمع را به اچون در

دا سياهي برسرزده در قلمرو خطّه صفحه پاي از اندازه اختالل دماغ و هجوم خيل سو
  .کنم الجرم جواهر عقد لفظ و مرسله معني کوتاه مي …گليم خويش بيرون نهاده

  :نويسد که در باب وصف چشمه ويرناگ کشمير جالالي طباطبايي مي
 سبکسر آسمان. تعالي اهللا از فيض کوه ويرناگ که باشد آبروي عالم”
اش سرکوب گردون فلک و  قلعه… . سنگين ز سنگيني نامشاحترامش زبان  با

چشمه ساري … دامنش چون نقطه در نون سرش حرف فلک را سبزه کرده
بينان از روي آن نسخه کتاب طهارت برگرفته و از فيض پاکيزه  چشم پاک پاک

. دامني کوه دامانش سرچشمه ساز زندگاني صفاي عيش جاوداني از سرگرفته
 اش چون مانند لطيفه ايان غير مصنوع و ترزباني دهان فوارهسرچشمه در لطافت 

  )۴۰۱ ورق. (“اش مانند آب انبه صافي نهاده آيينه. بند نمايان و مطبوع بديهه
 صالح کنبوه نويسنده زبردست که وي نيز از گوهرهاي درخشان سلک ادبي محمد

او . قيد قلم آورده زبان شيرين کام مبحثي به دربار شاهجهان بوده نيز کشمير را به
يمن عهد گرامي بهار گلشن دولت و اقبال آب و  اکنون که به) ۴۰۲ورق . (“نويسد مي

 آدم سرير افروز لسلطنةا  و جالل باعث رونق چار بازار عالم موجب قوامعزّرنگ حديقه 
بستان صاحبقراني کارفرماي کارخانه دين طرازي شانجمن جهانباني فروغ افزاي 

غنچه سرسبز گلبن بخت جهان از .  شاهجهان بادشاه غازيمحمدالدين  بابوالمظفّر شها
آغاز ابتسام . تازگي برسر تبسم آمده سرنو لب تبسم کشوده و نسيم گلشن فيض به

خاصّه در اين ايام که هواي … بهارستان شادماني و طلوع نير اعظم مسرت و کامراني
 متوجه سرسبز بوستان کشمير جاويد گلگشت و موکب منصور مانند طليعه افواج بهار
ستياري نخل پيراي طبع نهال معني د بيع گرديده وقت آن است که در گلشن سخن به

هاي  نشانم و از فيض ترشّح سحاب فکر حديقه عبارت را سرسبز سازم آنگاه گل
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يمن هواداري نسيم فيض آب و رنگ معين  مضامين را که از پيشگاه سخن رسته و به
م کنتار ريشه  دست انديشه چيده به ته بهر ستايش شهر دلپذير کشمير بهمعني پذيرف

گلدسته بندم و آن گلدسته را که دلفريب بوستان 
جهت انبساط طبع رنگ افروزان  معني است به
چندان خطّه . صد رنگ جلوه دهم بهار فطرت به

ارم نظير کشمير که جز آبش چون فصل گل 
تب بر باد اگر کا… پيرايه انبساط و کامراني

خاکش قلم راند خطّ غبارش خطّ ريحان گردد و 
که همه وقت زمين  بس. نام زمينش قرعه اندازد نقط خاکش کار نقط آب کند ال بهفاگر 

  …نشان سبز است از زمين تا آسمان تفاوت کردن مشکل است اين مکان فيض
  بهار است و بهار است و بهار است  زار است بزهـبهر جانب که بيني س  
  رـن کشميابزـوه سـن جلـه کـنگ  رـواگيـو هـرو در هر سـهزاران س  
  لکت کاــان اوسـقـي از عاشـيک  ونه از گلـرخ گلگ هـا بـده تـيـکش  

آييني صف زده که آبش چون حريفان عشرت  برطرف کنارش به: سردپوش رياحين
يد کوش پيوسته گلدسته بر کف دارد و موجش مانند زلف خوبان هزاران گل خورش

مثال در دامان از شرم آب و رنگ گل نيلوفر که مانند رنگين از چمن عبارت جلوه 
هاي زرد که چمن چمن بر ساحلش  ل مهر رنگ رو باخته و از عکس گلگظهور گرفته 

در توصيف کميت و کيفيت اين بديع تاالب فسحت نصاب چون انديشه … رسته
تکلّف ازين عالم  بي… سلسل دورانمنتهاي ت کوتاهي نگرايد که اطناب سلسله بي به

بخش فضا و لطف مقر و حسن منطر  درياچه مصنوع پا اين پايه نزهت و صفا و فيض
لبش گويي ز گل برده ها ريشه برده  که گل در آبش بس… بر روي زمين يافت نشود

ها بر روي آبش گويي هزاران هالل بر صحرا خضر فلک  هجوم کشتي… تنبول خورده
کند که  خرامي آغاز مي هنگام حرکت چون عروسان هند نوعي خوش… نمودار گشته
نظير  سازد؛ زهي کشمير جنّت لحظه از پرده چشم خويش پا اندازشان مي موج لحظه به

ره نثار در نقهاي  هاي نظم ثريا نظام در سال که هرچند جادو فتان نيرنگ سخن داستان
  … پرداختندشتوصيف

  رسالة کشمير که
قلم موالنا شيدا در  به

, گرديده نقل االفکار مجمع
 را کشمير دورة شاهجهان

 .نمايد  ميمنعکس
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  :ارش بدين الفاظ ثبت استبازديد شاهجهان از کشمير ضمن گز
 بدين ستودگي وارستگي و دوم هجري در آغاز هزار اولدر خاتمه سنه هزار ”

تمامي که لختي از اخالف آنچنان گرامي گوهر ثبت افتاد بزرگ نژاد گرامي نهاد 
واال منش نتيجه دودمان رياست نايب خدا رحمت عالم ابر مهري قهرمان کلک 

ر حکمت خداوندي کارنامه صنع الهي حجت کيهان خديو دست قدرت دستو
توانايي قدرت مطلق قافله ساالر آفرينش مردم چشم دانش و بينش ناموس 

همين نتيجه ابداع عقل و نفس   ماه و خورشيد بهةن آييدولت جاويد روشنگر
افزاي عالم اجسام اعتدال بخش ترکيب عناصر جنبش دهند قواي مواليد  رونق

ات ذوالجالل واالگرام پيکر واال نهادش رحمت خاص جالل و مکرمتش برهان ذ
الدين  ابوالمظفّر شهاب… و عام ايزدي گوهر مروت و مردي شرف دودمان

 شاهجهان بادشاه غازي صاحبقران ثاني ظلّه تعالي خلّداهللا ملکه ابد از محمد
شرف اقبال و  گر گرديد جهان را جهانيان به عالم شهادت جلوه عالم غيب به

احياي مراسم دين احمدي نموده روايي و   با خويش سرفرازي بخشيدسعادت
.  شاهجهان ثاني صاحب قران شاهجهان بر در کشورستان…رواح احکام الهي

  :اخالق خداوند پاک آنکه به
  گشته ولي نعمت عالم ز جود  ودگي آب و خاکـته ز آلـسر  
  هندوي خال بهوحدت اسالم   ودـل وجـته اصـود ازو يافـج  

… هزاران… م گرامي اويمن مقد اکنون به… که از هندويست او بود دعوت
مردم همه او را پرستند اداي حق دين احمدي … سرافراز است گوهر نثارش نظير کنند

 هرچه ملک خدا ,راه کمال چون اداي دين برخود الزم دانسته راهنماي آفرينش است به
هاي گزين  ي متين و قلعچندانکه او تيغ آبدار حصارها… است همه ملک او است

کار آگهان ازو آگهي کار ) کشتوار(کشاده باد بهاري در چمن غنچه نتواند کشتزار 
 نام گرامي و سکّه پذيرد و قرص آفتاب گردد بسيط زمين جويند هر درشتي که به

حوصله فراخش از روز و شب يک چشم   باوسعت جودش يک کف سايل دور فلک با
زمين رسد سرسبزي  عدل او گويا شود سايه او هر کجا به هزبان ترازو ب تنگ سنگ به

مان نثر من أپروين تو  بابخت سرد سيراب سرکشد فيض ستايش او است که نظم من



  »االفکار مجمع«حديِث کشمير در نسخة خطّي   ١٢٥

  

ين گفتگو که  افرصت کوتاه و مطلب دراز در… چون خط کهکشان مسلسل است
عاري اتّفاق طبيعت افتاده پيش نهاد همت آنست که مرا اگر درين فن کاري ندانند 

دست بردي نمايم دستگاه … يک دو حرف رسا که نشمارند الجرم در وصف کشمير به
معني غريب رو دهد تا درنظر کيميا   باجا باشد سخن را عرض وهم باشد که لفظي به
العالي مرا ازين سخن تازه آبروي تازه پديدآيد  هاثر حضرت ظلّ الهي صاحبقران ثاني ظلّ

گر ساخت مردم را از آنجا که  هنگام بار توانيم جلوه وت بهنشين از خل اين شاهدان پرده
چشم آن دسته نقش  داني آن سرگروه آفرينش در نظر بود هردم به بيني و پيش پيش

اين فراواني نعمت تازگي آب   بابست که از دارالخالفة اکبرآباد خيالي ديگر صورت مي
وصف  رياي چون که اگر بهنزهت سير کشتي آب د  باهاي و هوا عمارات عالي شکارگاه

زيم مرا دستگاه سخن بيفزايد عرصه تنگ گردد و عزم سير اهر يکي از آن سخن طر
نظام حکمت نتواند بود غافل از آنکه آفتاب را از طي  کشمير از آن کارگاه اسرار الهي بي

غزني و  ارباب سپاه سامان سفرساز دارند و در رکاب سعادت اثر به… منازل سير بروج
در … خامه سحرنگار طرازيم گرامي آمدند که صورت هر منزلي به زي را بهفيرو

عبارت رنگين معني رساند که از طريق  نامه از منشيان سخن طراز معني رسا به پادشاه
پناه  اجمال سپردن برخويشتن واجب ديدم از آنچه ناگزير بود الزم شمردم گيتي

منزل بر کنار   سير کشمير شدند منزل بهپرور چون از دارالخالفة اکبرآباد متوجه جهان
دالن  ست چون حوصله کريمان فراخ و پهنا چون ضمير صافي درياي چون که دريايي

خيز چون نگاه هوشمندان ژرف چون ارباب توکّل گران  لبريز از آبدار معاني موج
هندوستان که سواد اعظم است و  علم کاويان بال هماي فتح و نصرت جز به… ناپديد

زبان خويش هستي نام کنند الحق  هر سرزمين بهشتي جلوه نباشد مردم هند بهدر 
يابي را  فراخي عرصه هر کشوري جوالن اين چنين پيکري توانا روزگذاري و روزي

قوت آن روزي خواران وفا نکند گوش و ابر سخن  فراواني نعمت مرز و بوم ايشان به به
تنگچشمي بدين فراخ حوصلگي نتوان نيوشي پهن داشته چشم را ننگ خودبيني تنگ 

يافت چون نفس از خرطوم باز گذارند گردبادي بر روي زمين پديد آيد که هالل درو 
اين شکوه و جالل   باخالل نيازمند نبود دندان فيل به… چون برگ کاهي هواگير نمايد

ا سير دري پيمود آن رحمت عام ايزدي گاهي به سپاه آسوده قطع مراحل نمود منازل مي
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فرمود چندان  شکار راي عالي بود مي شکار مشغول راه نورد بود هرجا که به گاهي به
افتاد که از پر مرغان هوا  شکار شاهين و باز و چرغ و شفتار و جري و باز اتّفاق مي

بست و  نگاران نگار مي بالش آگنده پري گشت از خون تذرو کو کبک زمين چون پنجه
بودار گور و گو زبان  رسنگ در فرسنگ يک نافه مشکدر زمين صحرا از خون نخچير ف
رفت هر خار صحرا از خون صيد مژه پرخون عاشقان  چون مور و ملخ شماري نمي

سگان شکاري را خورد و نوش از پهلوي شيران و خوني پلنگان … نمود مي
کباب خشک و تر  يافتند به اندازه قسمت ارزان نصيبي مي خاص و عام به… رسيد مي

کردند بهر شهري از شهرهاي هندوستان چون   را بر خويشتن ثابت ميحق نمک
پور و امثال آن که بر  پته و تهانيسر و سهرند و سلطان پته و سوني دارالملک دهلي و پاني

نشينان را از بازپرس آن نايب خدا غور رسي محتاجان  اند گوشه سر راه واقع شده
ت بهر درياي که سپاه فيروزي اثر گش دادبخشي ستمديدگان بهره فراوان نصيب مي

شناي خضر آ چابکدست بحر ناحافرمان آن درياي بيکران رحمت ايزدي ملّ رسيد به مي
شدند اهتمام  ار ميذآساني گ بستند مردم به کشتي پل مي ديدار الياس قدم لوح فطرت به

نان بخت چ فرمان آن جهان پيراي جوان آن همه انبوهي لشکر به زار رعيت به پاس کشت
رسيد مردم بر هموار راه  زمين نمي کس به يافت که هراس پاي هيچ سرانجام مي

لشکريان از سوار و پياده برگشته دهقانيان چشم … سپردند چنان که عاشقان بر سبزه مي
يافته بود که عاشقان روز وصل  چيني در دل مردم چندان راه دوخته بودند خوشه

ادبي گستاخ کار از جاده مستقيم پاي  گر بيا… وقانشخوشه زلف مع اندازي به دست
آباد الهور  شهر فيض بخش عشرت گشت تا به نهاد چون عمل اهل ريا پامال مي فراتر مي

آباد  سپاه فيروزي اثر قرار يافت چون در شهر عشرت  باآرامگاه آن جهانبان گرامي نهاد
د امراي نامدار فاق افتاالهور حضرت ظلّ الهي صاحبقران ثاني را فرصتي درنگ اتّ

بوس آن قبله آفرينش سرافراز  شرف سعادت زمين  ملتان و کابل بهةگذار از صوب حق
پرست نظر بر آسودگي سپاه داد بخشي بيچارگان از عزم  گشتند کار آگاه کاردان حق

گير بود وليکن از آن درنگ فرمانرواي طاق را از هراس خون عروق از شام  نانعکشمير 
يافته بود تيغ کشته  دل راه  هر مو بر تنش از خار خاري که بههزچون عرق سرد سرني

هاي آن مرز و بوم  روي زمين آن کشور از لرزه چون روي پيران سالخورده را رنگ کوه



  »االفکار مجمع«حديِث کشمير در نسخة خطّي   ١٢٧

  

اي انقالب پکه  از لرزه چون ابروي خوبان چين بر چين آب سرچشمه آب تيغ هوا بس
جرم پس از فرصتي عازم سير ال… گشت پيچد نفس بر لب مردم گردباد مي بر خود مي

آباد کشمير توجه  سير عشرت بخش الهور به چون از شهر فيض… کشمير شدند
هايي  اطراف رخصت يافتند تا سپاه بياسايد و سرگروه فرمودند اکثر امراي عالي مقدار به

ساز سفر پرداختند از لشکريان حق  که در رکاب سعادت ناگزير شکوه دولت بودند به
 دور دست فرستادند که اسب يجاگيرها ار صد يک برگزيدند ديگر آن را بهشم گذار به

زين از کوب سم اسپان ره … زد زمين از اسب و مرد موج مي… نير شوند و مردم به
دالن صافي  ون چهره نرمچب آنورد چون جگر عشّاق لخت لخت گشته روي 

ددهک است آري  رسيد که نامور باري ١پاي کوه بهنبر ياب به موکب نصرت… مشرب
نا چون هر دو لفظ بهم مرکّب سازند ترجمة آن  زبان هند بسيار سخت بود دهک تنگ به

پسندي  بسيار سخت تن بود آن کار فرماي آفرينش را باز از پيش بيني دران منتخب از به
قدر استعداد  و فزوني سپاه انتخابي خاص رفت که عشر عشير آن برابر گزيدند مردم به

از بينمبهر تا کشمير دوازده منزل است چون … گ و زاد سفر برگرفتندو احتياج بر
دوازده برج فلک در هر منزلي شهرستاني آباد است عمارات عالي بادشاهانه بنياد کرده 

که از تيغ او  ابتداي کار و رهي دهک کوهي است چنان بلند که آسمان در گردش از بس
تأمل بود ناهمواري  ستارگان بران نگنا بهسوده گشته اثر راه کهکشان برو پيداست جنش 

هاي او تصور کند همت بلند  راه از خوي زشت ناهمواران نشان دهد هر که بلندي
گذر نيفتد پست و بلند روزگار نداند مردم بر کمر کوه او از نيم  هرکرا بران ره… دريابد

ر علم و علماي خميده روند تا سر بر سقف آسمان نسايد خطّة کشمير از زمان قديم د
باشد شهرت  شيو درشَن معروف مي) اصطالح که به(ويژه در فلسفه  معرفت هندي به

داشته است درين مجموعه نيز ملّا شيدا اطّالعات مفصّل در زمينه مرتاضان و اصحاب 
از گزارش وي هويدا است که در دورة مغل . نمايد کمال و رياضت کيشان واگذار مي

. راحتگي و آسودگي زندگي پرآرامشي داشتند ه پهناور کشمير بهنيز عرفاي هندو در خطّ

                                                   
, هبمبر آورده؛ تاريخ حسن همان را ١٠ص , اند دکتر اقتدار اين را اشتباهاً ينهير خوانده و همان نوشتهآقاي   .1

 .١٩٥ ص
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اهل کشمير را هر سال جشني 
پنچمي  خاص است که آن را شري

نامند در آن مرز و بوم مرد و زن 
در آن درياي دل سير کشتي اختيار 
کنند روي آب از عکس آن شعله 

 .خساران درياي آتشين گردد

ه قابل توجه است د درين مجموعه آورمؤلّفالحيات  حواله حوض حتّي اطّالعات که به
سالکان راه . گردد براي بررسي دقيق مطالب مزبور از همين گزارش ملّا شيدا ثبت مي

طريقت را آهستگي کار در استقامت از 
بايد آموخت پرواز مرغان در روندگان راه 

هواي او از حيرت پريدن چشم و جنبش 
گان است که بال و پر برافشانند در پرواز ژم

هواگير نتواند کشت مردم اگر همه چون سوار 
ابلق گردون باشند تا چون طفل اشک رنج 
پيادگي اختيار نکنند از آنجا نتوانند گذشت 
منزل اول چون از رهي دنگ بگذرند بچوگي 

 رام جاي سپاه بود آن موضعي است که ١تييه
بنا نهاده جوگيان قديم است که حکمت اشراق رسم و آيين ايشان است در پاس نفس 

غايت نيک دانند امراض  علم تشريح را به. اند ن رهنماي صوفيهدداشتن رياضت کشي
اند عالج  هآييني که دانايان ايشان را مقرر کرد تدبير نفس و فروگذاشتن به جسماني را به

فرمايند کامالن آن گروه توانند از روي استدراج در هوا پرواز کرد بر روي آب رفت 
کسب علم ايشان از دشوار پسندي رياضت قطع تعلّق دشخوار بود معرفت خواص اشيا 

تحقيق  کمال دارند چندان در علم معرفت توحيد غرفه باشند که اثبات وحدت به به
احکام الهي و شريعت انبيا و  محقّقين ايشان خود را متمسک بهنبوت نيز دارند بعضي از 

نويسد که علي اين قوم حضرت خضر  الحيات مي نبيين دانند چنانکه صاحب حوض
السالم درست  شريعت حضرت آدم عليه زبان خوانند اصول خود را به السالم را به عليه

مقدم شريف گرامي  يپ را بهسازند که چون از بهشت بر زمين هند وارد شده کوه سراند
ميان دره  داشته شريعت آن ابواال بدين طريق بوده العلم عنداهللا در آن کل زمين در

اند  تر از زنده رود جوگيان هر طرف حجره در کوه تراشيده رودي روان است خوش
جاآرند  آيين خويشتن پرستش يزدان هيمال به برند و به مي سر رياضت در آنجا به به

                                                   
 .شود را چوکي هستي نوستند چنانکه توضيحاتش در صفحات آتيه ذکر ميبرخي نويسندگان اين   .1
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 مردم دوم منزل ١خشايش رحمت ايزدي صرف معاش ايشان ن موضع از بهحاصل آ
ار ايشان بر کنار آن رود ذ بيشتر راه سر کنند گ٢چون از جوگي هتيي يا چوکي هستي

کوهي رسند که بر کمره کوه از يمين و  بود بايد نوزده ميل چون قطع مسافت کنند به
س مکاني نور اليه مضجعه استادان فرمان نصرت فردو يسار دو کوه پاره واقع شده به

دستياري  شاگردگي برنگيرند و آرزو را به سنگ تراشان آهنين سرپنجه که فرهاد را به
قوت سرپنجه مژگان کوه را از  صنع پيراي توانند از عالم يک آدم تراشند به نپذيرند به

يک  ا بهست تيغ کوه ر زخم ناخن توانند بر روي سنگ نقش و نگاري اد برآرند بهنيب
روان بباد  يک جنبش آستين چون ريگ جوي سازند پشته فلک را به ضرب تيشه آب

اند پيالن کوه پيکر عبارت از  دهند از آن دو کوه پاره دو پيل مقابل يکديگر تراشيده
تماشاي آن چشم بگشايند نگاه از بيم چون اشک غنچه بر مژگان  ايشان مردم چون به

پرست طلسمي بر در آن کوهسار  ني ني آن آموزگار دانشنشيند نتواند قدمي پيش رفت 
چه از . جگر خبر دلبران شير زهره نتوانند از آن ره گذشت بسته تا هر بوالهوس بي

سختي  ها کشند تاب محنت آن نيارند يا از آن رهگذر است که تا دل به دشواري سختي
در وصف آن دست آساني  ننهند سزاوار نعمت نگردند سختي آن راه چندانست که به

اند اشارت بدان راه  ندهد عروج معاني طي منازل سلوک که باستانيان ذکر آن فرموده
سردرآيد ديگر کر نه بندد دره  خطرناک است هر که در تنگنا قدمش بلغزد ز پا به
دست يکديگر ندهند و از هم  نوردات طريق چون طريقه سلسله مشايخ تا دست به

                                                   
ها و  باشد دربارة جاهاي ديدني و سيرگاه کشمير مي در جزييات ديگر که دربارة دوازده منازل از الهور به  .1

البتّه اين . رسد دست مي غيره و معابد از زمان باستاني اطّالعات پرارزش به بخش و فيض و باغات فرح
 مقايسه حسن تاريِخمنابع ديگر مانند   بااگر اين اطّالعات را.  شدهگمطّالعات در البالي زبان رنگين نويسنده ا

سازان نويسنده رساله ملّا  ضمن شاهکارهاي مجسمه. خورد چشم مي ين نمونه انشا به اکنيم اطّالعات بيشتر در
) ب ٤٠٧ ورق(صفحات قبلي از قلم ملّا طغرا هاي کشمير که در همان ضمن در  هاي راه شيدا دربارة سختي

سازي و   دربارة فن لطيف مجسمهاول. هاي کشمير ذکر گرديده مطلبي مفصّل آورده است عنوان مذمت راه به
  .هاي کشمير هاي راه ة سختيرهاي سنگي تراشيدند و بعداً دربا ه که فيلتوران فرهيخاشاهکارهاي فنّ

بود در آن صورت اگر اين ي نوشته شده يصورت جوگي هت خ انگليسي واژه بهدر برخي منابع و کتب تاري  .2
آن  سواران نيز به کشمير که فيل معني فيل است و مسير بيمبهر و پکهلي تنها مسير بود از الهور به ي بهيهتچوکي 

 ) تصحيح ساجده علويالعالمةآمر (.توانستند بروند مي
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شخص در آن سفر هم سفر نتواند بود   باوانند فشرد سايهنجويند در آن عرصه قدم نت
هاي خون از  ها در آن کوهسار چون شريانات در پيکر آدمي مردم چون قطره جاده

ن کوه سعي کوشش  آزاآهستگي آرام برفر گرمي تمام به حرارت غريزي در آن به
ن چنان آهستگي پايه قدر و جاه در فرودآمد بجاآرند که آزمندان دنيا طلب دربرآمدن به

پرستان فرودآيد ابر سيراب بر آن  کار دارند که معني از اوج سپهر بر دل انديشه به
هاي او  رخسار وصف بلندي کوهسار همواره پريشان است چون زلف معشوقان به

منزل . شهر نوشهره راحت گزينند چون از آن عقبه بگذرند به… دستگاه معين بلند دهد
ست نشاط خيزآباد دلکش حصاري گرد شهر کشيده درياي سويم نوشهره نزهتگاهي ا

که نازل نرم ضمير صافي روان روشن بر رنج  در کنار او روان آب آن دريا از بس
رنج و راحت دونست  رهروان بخشايد روز و شب از ناله و خروش نياسايد سرما به

وشهره چون از ن… خردمندان بيدار مغز را در آن منزل از شورش آن آب خواب نبرد
هاي گوناگون  قدم پيشتر نهند عرصه چون حوصله ارباب همت جهان فراخ پديدآيد گل

 ١منزل چهارم چنکريتهي… گان مردم در خواب بهم يافتهژشگفته سبزه در سبزه چون م
صف  بود که باد از آبادي و معموري دولت چنگيزخان دهد گل و الله به) چنگريتهي(= 

آبادي او در دامن کوه واقع شده است نزهتگاهانش در صف عرض لشکر از سبزه او 
ن فروشان قضا چنان بساط ملو هاي عشرت گزين در بسيط آن زمين گل انيس دل
… اند که جز پاي تهي رفتن در آن عرصه از ادب شکر نعمت الهي دور است گسترده

آب چشمه دران کوهسار از عکس روي ايشان چشمه آفتاب گردد پيکر تصوير را 
اهي جان در قالب درآرند شکر را از شکرخندان گلغداران دران مرز و بوم قيمت نگ به

نبود دهقانيان آنجا در کشت و کار منت ابر نوبهار نکشند يک سال چون تخم افشانند 
 است که تن پرستان را آرامگاهي است عشرت ٢منزل پنجم تهنيت. چندين سال بدروند

ايست از بهشت راحت چشم  ه زمين او قطعهخيز در آبادي کشور دل آباد است هر قطع
چون از آن سر منزل بگذرند راهگذر مردم بر دو کوه باشد آغاز کار او از پاي … است
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الحق رتن پنجال … کوه سرپنجال باشد اگرچه مثل عام است  انجام او به١کوه تن پنجال
اشد کوهي زبان کشميري کوه ب زبان هند جواهر را گويند و پنجال به است که رتن به

است جواهر خيز درختان او اگرچه عود و صندل نباشد در سوختن و سودن بويا بوند 
ني ني سلسله پاي سپهر است که , رهگذر او چون سايه زلف خوبانست پرپيچ و تاب

هنجار خويشتن کار فرمايد هالل  فلک در آنچه چون پيل مست در زنجيز آهستگي را به
  …ه مست نمايدبرفراز او چون کجک پيالن سيا

رود  منزل ششم پرم کله اهادي او در دوره دره واقع شده در پيشگاه او رودابي مي
اين همه سردي چندان   باغايت سرد که آن آب همه از برف آن کوهسار سرزند آبش به

نورد در آن آب پا بر جا نتوانند  رود که پيالن کوه پيکر اسپان ره گرم و تند تيزي مي
خنک روي تمام در ستيزه گرم که بر در بزرگان جا   بادريايي استداشت پنداري که 

تر از آبروي عزيزان صافي دالن طبع  آبي صافي. خواهد غريبان را بار دهد کرده نمي
خردان سرمايه افسرده دالن حجت  جاي بي هاي بي خردمندان سردتر از حرف

ض خيزان سرچشمه مبدأ في… حاصالن عکس که در آن آب افتد نقش بر سنگ بندد بي
منزل هفتم پوشانه . پيدا نيست آب صافي چشمه هر که خورد صفاي دل حاصل کند

د زاد و برگ ناست که در دامن کوه پير پنجال آباد است ره نوردان چون بدانجا بياساي
گاهي است که سايه در آنجا از  راه را سامان دهند تا توانند از پير پنجال گذشت نزهت

ون شخص جانور شد عکس مردم که در آب او افتد مردم آبي گردد نزهت آب و هوا چ
مردم را از سيرابي کل زمين و بيم برآمدن کوه پير پنجال دل ندهد که پيشتر قدم نهند 
کوي مقام اعراف است که در چشم اهل معرفت از عسرت عشرت و خوف و رجا بهره 

اره شکوه آن رنگ چهره عرق پاي کوه پير پنجال رسند از نظ پذير است چون از آنجا به
ريزد خون در رگ و ريشه بيفشرد پيوند اعضايش گردد نگاه از چشم پيش  شود و فرو

آسمان  الحق زمين او به… از مژه ترکتاز نتواند کرد دربرآمدن او مردم عزم عالم باال کنند
هاي يک مني و دو مني  باد در تنگناي آن کوه چندان تند وزد که سنگ… پيوسته است

چون سنگ فالخن پرواز آيند اگر طنين بال مگس در آن کوه پيچد برف از هوا فرود 
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فرمان حضرت عرش آستان نوراهللا مضجعه عمارت عالي  برفي از آن کوه به… آيد
 قلي نامند که کارفرماي آن محمدبناکردند که مردم شب در آنجا بياساند و آن را لري 

ردند دو راه پيش آيد يکي در نشيب ديگري عمارت بوده چون از آنجا راه نوردي ک
 ميان دره واقع شد راهي که بر باال است بر کمر کوه راهي که فرود است در برفراز ـ

دشواري تفسير  راهي که بر کمر کوه است به ـ آساني توانند طي نمود راه فروديش به ـ
�ƒÌ,×«: آية کريمه sù ’ Îû Ïπ̈Ψ pg ø:$# ×,ƒÌ�sùuρ ’ Îû Î��Ïè¡¡9$#«ه است  ١در آنجا روشن است راهي که در در

اند پيش  ها تعبيه کرده جا پل فرمان آن کامياب دين و دولت به رودي در آن روان است به
 شمار آيد از هزار صراط بايد گذشت تا بدان بهشت نعيم جاويد توان رسيد از آن که به

ي علم است راهي ناري بر آر زبان کشميري به راهي که بر کمر کوه پيچيده است به ـ
است سخت دشوار چون طريق اختيار اهل بينش تا استعداد تمام نبود سالک آن طريق 

تر از زلف مسلسل خوبان است بر کمر باريک تر از   نتوان بود راه او بر کمر کوه پيچيده
صف مردم در آن کوه … تار نظر است که جز از باب بصيرت در آن راه سرنتوانند کرد

درنظر موج زن گويي رشته هوا معمار قضاست که بناي دير پاي سپهر چون جوهر تيغ 
نشينان که دعوي طي  واپسي خرسند سجاده رسان در آنجا به را بدان اندازه کرده پيش

اميد و بيم روند هجوم عامه چنان راه بر خاصان بسته  پاي توکّل به ارضي دارند جاده به
  …انان از محنت راه همچو پير شوندندان جوهنران راه سخن برهنرم بود که گفتگوي بي

هاي  سوختگي, سراي سوخته مشهور منزل هشتم در پاي کوه عمارتي است عالي به
او از نفس سوخته دل تفته کآنست که در آنجا نفس گرم برآرند آرامگاهي است چون 

هاي راه و بيچارگي  هاي راه و بيچارگي ضرورت درماندگي چشم لئيمان تنگ که جز به
 است که ٢منزل نهم هيرپور. نتوان در آنجا توقّف نمود احتمال باريدن برف همواره باشد

ست از شهرهاي کشمير آباد و معمور  شهري. هاي گذشته در آنجا توان کرد تالفي رنج
 او روان است چون هنجار گزينان رعمارت او در ميان دو کوه اتّفاق افتاده درياي در کنا

يشتر محنت سفر و رنج راه چندان نباشد چون خوي مردم سفر بدان مقام رسند ب
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صاحب اخالق عرصه ايست هموار يکدست چندان پست و بلند ندارد مگر در پيشگاه 
پير پنجال و رتن  او که چون از آن دريا عبره نمايند کوهي واقع شده است نسبت به
 آمده باشند پا از پنجال و کور پنجال پشته بيش نيست ليکن چون مردم از رنج راه بستوه

پايه معراج عيسوي که تا چرخ چهارم است بدان مشابه  کار رفته آن را نيز نسبت به
هاي انشراح صدر  از آنجا چون بگذرد عرصه فراخ پديد آيد که از فراخي…. انگارند

مند سازد باد را در  فراخ حوصلگي بهره ها گشاده گردد و تنگ چشمان را به بخشد دل
رنگ  که گل و الله به مال داشتن گل و الله پا در دگار بود نسيم از بسآن عرصه از پا

تر از خيال  عرصه او رنگين… ريزان رنگ دهد منّت رنگ پذيرد پيرهن مردم بي
آزرنگارتر از وهم مالي هر طرف او رود آبي روان است که از سايه درختان زلف 

بت چشمه آب سرزند گويي در مسلسل بتان نمايد بر خاک او هر جا پا بفشارند از رطو
منزل دهم از … آن زمين فلک محيط نيست که فلک زده در آن سرزمين نتوان يافت

اند که شاه و  اندازه هفت کروه بر لب رودي عمارت عالي شاه پسند بنا کرده هيرپور به
شادکامي بياسايند مردم از رنج راه فراموش کنند هواي ديگر در سر  سپاه در آن عرصه به

اغ را تازه سازد آب و رنگ چهره را طراوت بخشد فرسودگان راه آسوده گردند خون دم
ها عام شود مردم پيکر  جوش آيد مغز در استخوان ببالد شگفته چيني در رگ و ريشه به

ها خويشتن را در  وران از شگرفي پيرهن پيرهن گوشت ببالند زندگي از سرگيرند انديشه
فراخي نعمت در   باعالم سرمنزلي بدان نزهت و طراوتعالم ديگر مانند جهان ديدگان 

تماشاي يکديگر فراهم  ت در آن گل زمين بهشکشور نشان ندهند گويي هشت به هيچ
که از لطف هوا هم باهم آميخته يک بهشت گشته اگر هر گوشه او را  اند از بس آمده
ي او حساب پذيرند قصور بهشتي فراگيرند بهشت را شمار پيدا نباشد اگر از هر تنگنا به

دوزخ را شمار ناپديد بود منزل يازدهم بخانپور رسند که خوان پرنعمت الهي است 
وسعت صحراي او از شکفتگي چون روي مهربانان نسيم جان بخش او چون بوي 

باشد آب هرچند غذا نشود آب آن مهرباني در بيداري در آنجا آسودگي خواب ميسر 
کار دارند سير نشوند  و را چون ميوه بهشت چندانکه بهزمين غذا تو انديشه ميوه اسر

انگيز هوا دلپسند حسن دلنشين تماشا خاطر او در  آب گوارا غذا موافق نسيم نشاط
آباد غريبان تماشاگاه  منزل دوازدهم شهر کشمير است که عشرت… عشق شور انگيز
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وي صفحه از کامگار است چون از لطافت و سيرابي آن گل زمين بدفتر حرف نگارم ر
زبان دل  خط مسطر موج زند در دور شهر کشمير دريايي است محيط که آن را به

]Dal= [ نامند اين شهر در دوران بکنتي)Baikuntاست در خاتم علماي ) معني جنّت  به
راهي کشمير که در علم خود مهارت تمام دارند جز قديم بودن آن ] =Brahma[براهمه 

ن ندهند که آن را که بنا کرده آبادي او از کي باز است راستي شهر تاريخ بناي آن را نشا
آنست که بهشت خداآباد است دولت خداداد عامه آن مرز و بوم گويند که بنا کرده 

السالم است کوهي که در سواد آن واقع است آن را تخت سليمان  حضرت سليمان عليه
 اهل کشمير را هر سال . گويندزبان آنها سرينگر گاه خاص و عام است به خوانند زيارت

پنچمي نامند در آن مرز و بوم مرد و زن در آن درياي  جشني خاص است که آن را شري
سير کشتي اختيار کنند روي آب از عکس آن شعله خساران درياي آتشين گردد از  دل

تاب صفاي آب روي هوا رنگ پذيرد رنگ شفق که هر شام بر روي هوا پديدار بر 
 است گل نيلوفر که در آن دريا بسيار شگفته شود اثر آن تواند بود يک سخن من گواه

شبانه روز در پاي آن کوه آرام گيرند نشاط ورزند پنداري که هر گل و سبزه که در آن 
جادوان   با نماي نوبهار سرزند جان پذيرد چشم مصور گردد وونشکوهسار از فيض 

دآرند تماشاي تان را روز بازار عشرت ساحري ستارگان را از اوج فلک فرو کشمير به
 از گرهي هنگامه عشرت انسان روي هوا عرق دبود زمين خجالت بخش آسمان گرد

گيرد از جلوه پري پيکران سيم اندام زمين در نظر مجلس تصوير نما بدان شب و روز 
… عشرت گذرانند که سالي بدان انتعاش طبيعت ورزند و فال مبارک دانند را چنان به

م حضرت يمن مقد همه کافر بودند اسالم بهعهد پيشين نشو و نما يافتگان آن ديار در 
 علي همداني قدس سره واقع شده درين زمان مسلمان بيشتر از کافران آن ديار سيدمير 

چندان متابعت اسالم بجا آرند که در رسم و آيين مسلمانان از کافر نتوان شناخت 
مسلمانان  برهمنان آنجا چون به… هاي مسلمان بود شرف چون نام هاي ايشان به نام

طريق رسم و عادت جواب آن باز دهند  رسند سالم عليک گويند مسلمانان عام به
اند  خانه از عهد قديم بر آن بنا کرده پربت کوهي است در ميان شهر واقع شده بت هري
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 آن حامي اسالم فرمان درين عهد که آن رحمت الهي بر آن مرز و بوم سايه انداخته به
که يکي از حکماي ] Maha Dev[پربت را مهاديو  براهمه کشمير هري. ١خراب کردند

که در فن ] تک[= پيشين براهمه است منسوب دارند حجت دانش او کتاب ردر جاتل 
اکسير و خواص اشيا نوشته در علماي ايشان معروف گويند که آن دانشور در آنجا 

کسب کمال تعليم تالمذه خويش مشغول بوده  آيين خويش به بهبرده  سرمي رياضت به به
هاي نعمت کشمير از  فراخي. اهللا اعلم قول او را در فن طب اطباي هند مسلم دارند و

لطف بيان توان ادا کرد از  شکر نعمت خداوندي وصف آن به تر است که به آن فراوان
کمر از ميان نگشايند نشو و نماي فيض نشو و نماي هواي او بتان کشمير از بيم باليدن 

…  است که چون شعله باليدن محسوس است گل آن تازه گلشن عشرت بدان باليدگي
ميوه از مرز و بوم بدان شيريني و سيرابي است که حالوت آن را از سخنان شيرين بيان 
او توان دريافت در آن شهر باغ و خانه يکي است که بام خانه همواره چون تخت 
مرصّع بادشاهان کامگار از الله و سبزه نگار باشد شقف خانه در لطافت از عکس آن 

که تا بام  ردم شعله رنگ روي گلعذاران او از بسبيرون و درون گلزار ني ني غلط ک
صاحب حسن در آن کشور عام است مالحت در . خانه بر آيد مردم الله خطايي پندارند
از تربيت اعتدال آب و هوا اکثر از نشو و نما … هوا خاص از فيض تربيت آب و هوا

هاست آسان  مطبيعت موزون باشند علم موسيقي که دشوارترين عل يافتگان آن ديار به
اندک  دست آورد زمين مردم خيز است در کسب فضيلت چون بکوشند به توانند به

نويسان او در اسلوب خطّي  خوش. هم رسانند کمال به  مهارتي به فرصتي توانند در فن
حضرت ظلّ الهي از آنجا که مهرباني بر بندگان خدا عام دارد در حق . دستي تمام دارند

کار برد از موزونان طبيعت آطما سازندگان نوا  خداوندي را بهآفرينش ايزدي احسان 
مصراعي توان گوش بر  مجلس عالي بيايند به پرداز هرچند در خور آن نبودند که به

العام بيرون از  نواي جنبش تاري دماغ تازه کرد هر کي خاص سخنان ايشان نهاد يا به
                                                   

مان فر دست حاميان اسالم به ت بهباي است که دربارة خرابي و انهدام معابد هوي پر ملّا شيدا تنها نويسنده  .1
البتّه شاهجهان در ارگ . خورد چشم نمي در هيچ اثر ديگر اطّالعي بدين نوع به. دهد شاهجهان اطّالع مي
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از . آوردند جا مي ت خداداد بهشد همه شکر ايزدي سپاس آن دول حوصله او سرافراز مي
ها سرمايه روزي سرانجام روزگار ايشان  فراواني نعمت که در آن مرز و بوم است سال

زبان آرم از عذوبت و لطافت آن سخن آب  وصف درياي دل او را چون به. گشت مي
آب دل چندان دلپسند است که درياي دل که ارباب معرفت نشان دهند کنايت از . گردد
ت گل نيلوفر چندان در آن آب شگفته که آب در نظر از دور ناپديد بود آب او همه اوس

آب هرجا قطعة زميني … بوي گل نيلوفر دهد پنداري که هر قطره او تخم نيلوفر است
طراوت در آنجا طرح   باهاي گشا گلشن هاي دل آيين جزاير درياي محيط بود باغ به

بن … پيغام است زبان قلم بوسه به ساختند وصف بهاند عمارات دلنشين هوادار بنا  کرده
تلنگ درياي محيطي است که کشتي هالل اگر در آنجا بگذرد از شورش موج او غرق 

اند تدبير بنا نهادن بدين آيين  در ميان آن دريا بادشاهان کشمير بناي عالي نهاده. گردد
او  اند به آن طرح کردههاي بزرگ پر از ساخته عالي بر  حکمت اختيار فرموده که کشتي

کار شگرف است که از ايشان بر صفحه زونگار ماند و مردم در آنجا از هراس موج خيز 
 چشمه ساريست که ١مار شاله… که هر روز پس از زوال بادي سخت و تند برخيزد

اند بلند  رشک چشمه آب حيات است غيرت افزاي کوثر است در آنجا عمارتي ساخته
 دل در آنجا تمام در نظر است هنجار افزار شهر بر روي آب فلک کشيده آب سر به

نامند چندان کشتي ] مانجهي[= مدد کشتي دستياري ملّاحان بود ملّاحان کشمير هانج  به
کشتي ايشان نرسد چشم کشتي از دست افراز  را تند و تيز رانند که ماه در سرعت به

 چون مرغان آبي دو بال پرواز همرساند ايشان که بدان کشتي رانند دو صف مژگان به
گشايد در شتاب کشتي بيش از اندازه بر روي آب جو پاالن نمايند در اثناي کشتي 
راندني همه يک بار فرياد عجيب برآرند بدان انتعاش نمايند که صداي آن در گنبد دوار 

گر است پنداري که آن  در پيچد عکس نقش و نگار عمارت شاهي در آن آب جلوه
زيور تمام آراسته آب دل آيينه رو نماي او  کمال حسن به  باهدي استعمارت شا

  …بهشت برين از آن برتر در خيال نيابد… است

                                                   
عنوان ستايش حديقه رشک رياض رضوان خيلي بخش و  بعدي همين اثر مطلبي است بهدر اوراق   .1

 ). ب۴۴ورق (مار  شاله افزا معروف به بخش فرح
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بختان اگر در آن   تيرهمدرياي الر آب او چندان صاف و روشن و سپيد است که گلي
صفاي آب تيره نمايد هر   باآب بشويند توانند چون حرير صبح سفيد ساخت گوهر

محنت فرهاد زير قصر هر شيرين لبي روان است  ن آب جوي شير است که بيجوي از آ
اند هر  شهر آورده فرمان آن سرچشمه چشان خداوندي شاهرودي به از آن آب دريا به
خانه و باغ خود برده جوي آب رود نظر جدول سيم است فيض آن  کس از آن جوي به

, انار, شفتالو, زردالو, سيب, بيميوه کشمير انگور آ. خير جاري بدان خاص و عام است
, چار مغز و جز آن فراوان است خوشة انگورش از خوشه پروين گرو برده, دقنف, بادام

سيب او از لطافت چنان باشد که تخم او از بيرون سيب , آبي او رنگ چهره بيفزايد
خربوزه او نيز خالي از حالي و حالوتي … چون خال ذقن معشوقان در نظر پيدا است

ست چون مدت سه ماه و چند روز حضرت ظلّ الهي صاحبقران ثاني سپاه فيروزي ني
ها  شکار عرشت افزا مشغول بود چون برروي آب دل مشعل سير کشتي گاهي به

گشت که دانايان ژرف نگاه  افروختند تمام عرصه کشمير چندان روشن مي ها مي فانوس
 او از لطافت چون پرده فانوس توانستندي درم ماهي دريا را چون زر شمرد کوهسار

شد رنگ  گشت درم ماهي از تابش زر ريخته مي رنگ همه باده ناب مي درنظر بود آب به
فاق صلح هم اتّ  باافروخت آتش و آب را ناب مي گل نيلوفر چون رخسار دلبران از مي

 کردند فرمان آن آفتاب سپهر جاه و جالل چراغان مي افتاد چون کوه هرپربت را به مي
نمود فلک البروج از ثوابت از روي رشک  کمر کوه چون کمر کشور بناهان مرصّع مي

پربت از فروغ چراغان چون  آن خجل ني ني حوران بهشت شاه جم جاه بر آن کوه هري
کردند دور کوه  آمدند در شکوه آن کامران دين و دولت از دور نظاره مي جمع مي

گشت تابش  پروان از تخيل معني رنگين مي پربت از فروغ چراغان گنبد دماغ سخن هري
افتاد در حساب  داشت که منجمان را در شب و روز غلط مي آن چندان هوا را روشن مي

گزيدند گاه شب را  حساب شب برمي دادگاه روز روز را به تنجيم سهو تمام رومي 
دند هاي نعمت آسوده حال بو شمار روز مردم چندان از آب و هواي آن ديار فراخي به

دعا دست برآورده بودند  گذشت همواره به که در غربت ياد وطن بر ضمير ايشان نمي
که از آن عرصه پاي بيرون ننهند سپاه ار از فراواني نعمت جمعيت تمام دست داده بود 

هاي آن رموزدان اسرار  بيني گشت ليکن از پيش اسب سير مي  بادرهمي بدانگي پياده به
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دن برف نزديک رسيده بود مردم هندوستان تاب آن نداشتند الهي چون عهد موسم باري
نشينان  هم بر حال ساکنان آن ديار بخشايش آوردند که هرچند از نزول سپاه بر آن گوشه

اختيار اردوي ظفر قرين را پيشتر   از کثرت سپاه ستوه آمده بودند بيامارحمتي وارد بود 
دولت  کوه بيمبهر آرام پذيرند خود بهپاي  رخصت فرمودند که از آن تنگنا بگذرند به

پنهبر جاي آرام است در سواد آن شهر که . هاي کشمير توجه فرمودند سير گوشه به
زار بر کوه و زد سنگ را گهربار سازد و خاک زمينش ياد از چهره زرد عاشقان  کشت

دهد سيل کوهسار چون براي عرصه بگذرد همه آب زر گردد چشم اختر يرقاني از 
اي آن سرزمين است رنگ ابر نوبهاري همه از فيض آن خاک بود باد چون طاوس تماش

نقش و نگار مصور شود تار نظر از تماشاي او تار زر گردد گياه آن  در آن مرغزار به
عرصه چون خطّ تابش آفتاب همه زرين سرزند گياه اکسير قالبان روزگار از آن دشت 

اند که نسناس  غرايب و عجايب دنيا نوشتهآنچه دانايان پيشين از … دست آرند به
بيخ  صور آدمي بود قوت او به هم رسد به جانوري است که در کشت زار زعفران به

خردي و ناداني جانوران دم در  زعفران بادش در آن ديار جز مردم صحرانشين او که بي
رگ و چشم در نيايد نهال زعفران ب سربرند به خورد و خواب روزگار به دمد جز به
در عهد پيشين رسم چنان بود که ساکنان شهر را … شاخ و برگ گندم ماند شاخش به

زعفران چيدن سر  گرفتند به عمل فرمايان آن ديار از هر خانه يک کسي را بيکار مي
شد تهمت دزدي  اين همه در آن کار اگر از آن بيچاره اهمالي واقع مي  بادادند مي

داد تبلخکاي از چيدن زعفران چاره  ياد برمي  بهزعفران زرد رويي خجالت رنگ همه
گان  دي آن رحمت ايزدي بر احوال آن بيچارهيعرض صاحبقران ثاني رس نداشت چون به

حصّة خود  جاگيرداران مقرر شد که به بخشايش فرمود آن رسم ستم را برانداخت به
کس ستم  ر هيچمزد کارفرما بند ب ضابطه منصب هر يک قرار دهند به آنچه اهل عمل به

خيز روان پرور  افزا طرب بخش نشاط پنج سياره نزهتگاهي است آباد فرح. روا ندارند
صحراي او دلکشا آب سرچشمه او از لطافت قوت جان بود قوت پيکر بيفزايد خاک او 

دشت … دامن صحراي او يک دامن گل است… هاي منقّش چون برند نگارين از گل
پرستان همواره بازه  دمد سبزة او چون سخن تازه معنياو از شادابي چون گل و سنبل 

نزهت که خاک او چون نهاد پاک طينات صافي مشرب   باانچ سيرگاهي است. رو بود
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دلي در  سرمايه مروت مردي است صحراي او سرسبزي بخت سرسبز کشاده جنبان تنگ
 که چون چشم درنيايد شکفتگي در آنجا چنان عام است تنگ به آن عرصه جز غنچه دل

مردم سخن سر کنند جز خنده بر لب چون گل گفتگوي نبود گرانبانان را از فيض نسيم 
رم دلي ميسر گردد مرغان نروحي حاصل آيد سخن دالن را از سيرابي آن خاک  او سبک

هوا را در فضاي او چون برگ گل پر و بال رنگين و پويا بود شوق تماشاي او سخت 
ان در آن گل زمين از بيم دفتر خويش از هم بگشايند که مصور… خفته را بيدار سازد

پيکر تصوير از نسيم او همه جان پذيرد راه صحرا گيرد مژه بر چشم تماشاييان از نظاره 
هاي آباد   آرامگاهي است آبادتر از دل١مجهي بهون. گل و سبزه او بال طاوس شود

يض بخش بيداري نظر گزينان هر که بهشت را خواب ديده چون در آن عرصه ف عزلت
کنند تعبير او درست آيد ني ني بهشت را آن نعمت عام کجاست که مؤمن و کافر را در 

… آن گنجايش بود ساکنان او از آسودگي گردش دور فلک انقالب روزگار ندانند
عمارت عالي بادشاهانه در آنجا بنا کرده حوض آبي دارد که ماهي بسيار در آنجا سر 

آن ماهيان چون وظيفه خواران صاحب استحقاق از سرکار مقرر بود دارد همواره قوت 
حوض از ماهي آسماني بود پر از هالل هالل آسمان پنداري ماهي است که از آن 
حوض برجسته هواگير شده مردم آن سرزمين شکار ماهي او را چون صيد حرم بر خود 

رد چون پرتو خورشيد داتجربه رسيده که صيد ماهي او يمن ن حرام دانند گويند که به
اضطراب  اضطراب ماهيان در آب به… بد ماهيان او همه زرين نمايندبر آن است تا

د قديم چون هاهي است خشک از عچدر حوالي آن … هاي داغدار عاشقان ماند دل
خاک انباشته عامه آن مرز و بوم چاه بابل نامند ماجراي هاروت و  هاي تنگ از غم به دل

اچهول … الم الهي ذکر آن واقع شده گويند در آن سرزمين بودماروت که در ک
تماشاگاهي است که چشم تماشاييان جهان ديده چنان عرصه دلکشا نديده ] اچهدل [=

باده گلرنگ خمار  پرستان از آب و هواي او بي پرست مي تر از چشم مي خاک او رنگين
مردم را از … ودگي پاکدر پياله بشکند دامن صحراي او چون دامن اهل تقوي از آل

که هواي عشرت افزاي او در دماغ پيچد چون بخواهند همه بهشت در خواب بينند  بس
                                                   

 .معني کاخ ماهي به  .1
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سايه از نشاط در آن سرزمين چون ابر سيراب هواگير و ريزه استخوان در خاک او چون 
گاهي است که  که بهون عشرت تخم مغصق از نشو و نما سيمين شود کل زمين بارآودي

جا توان يافت تماشاي او دلکشاتر از ديدار مهربانان صحبت مردم آرام دل در آن
… ردذشادماني گ پرست هر که روزي در آن سرزمين بسر برد روزگاري برو به دانش

دستگاه عشرت در آنجا فراخ بود کاميابي فراوان چشم مردم در خواب از شوق و 
ست آنچه وصف تمام جاي کشمير اشاويرناگ بهين تما. تماشاي او چشم نرگس بازماند
اين همه سخن رنگين که در ستايش هر منزلي نگارش . ديار است تنها صفت اوست

فضل او بود که او مهمان عزيز است ديگران طفيلي او شاه است آن همه شياه  يافت به
نور غنچه از شاخ گلبن او سر بر نزده باشد که رنگ گل از شاخ چون رنگ ساعد  به

ناب از پاي شيشهدر نظر موج زن بود هنوز سبزه او از خاک  خوبان آراستن و موج مي
العالي را در آن گل زمين اتّفاق  چون حضرت صاحبقران ثاني مدظله… سر بر نکرده

 در آن ملک سير افتادان تازه گلشن را دو نوبهار پديدآمد يکي از شادابي آب و هوا که
 پاي او تواندان جهانيان م همايون که بخت سرسبز جبين نقشعام بود ديگر فيض مقد

فاق افتاد آيين آن بادشاه گيتي پناه در آن جا انتعاش طبيعت بيفزود جشن وزن در آنجا اتّ
کفايت راي پسنديدگي طبع راست نهادي در سال دو بار اعتبار   باجوان بخت است که

 تمام عالم بسنجد از آن دستگاه سنجيدگي بيفزايد  با و قمري خويشتن رايسال شمش
تمام روقن و بهار ترتيب دهند که چشم روزگار نظير آن نديده باشد در ساعتي  اب

ي ترتيب دهند يمبارک فال که در فرخي و فيروزي اختيار شناسان بود اختيار کنند ترازو
که هر دو پله او از وسعت اندازه هر دو جهان بود شاهين او خط کهکشان زبان او 

زگار آنچه در عالم اسباب هستي پذير است سال المتين سر رشته دستورالعمل رو حبل
سال کارفرمايان هر کشور فراهم آرند از جواهر چون ياقوت لعل رماني گوهر تاب  به

پيروزه مرواريد زمرد و بيخ و نجز آن از لباس زيبا چون حرير و ديبا پرند نگارين جز 
 خراج هفت کشور واکسون و امثال آن از سيم و زر سکّه بدور سيم ساده چندانکه از

بهم رسد از معطّر شکناب عنبر را صندل خالص عود قماري کافور چندانکه محکن بود 
متابعت آن  از رستينها آنچه روزي روي نوارگان باشد آفتاب که هر سال ميزان جا کند به

تمام عالم سنجيدن کوهي است يا گاهي   بابادشاه سنجيده کار است سنجيدن او خود را
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هاي کار نيز رسد  خاي او را خيال بندد طبعش موزون شود سنجيدگي گيهر که سنجيد
سراي مطربان نوازان  سنجان مدح مندان بخت ارجمند پارسيان پاکدامن سخن شکوه
دستان محتاج در آنجا جمع باشند چون آن قبله عالم پا در پله ترازو نهند پله ترازو  تهي

 ميزان ياد از يد بيضا دهد ةرامي نهاد کفّم شريف آن گمقدقبله نماي عالم گردد از يمن 
شاهين ترازو از اعجاز عصاي موسي شود ني ني پله ترازو برگ درخت طوبي بود 

جواهر  مند باشند نخست چون به شاهين شاخ طوبي که ازو هرچه آرزو پرند بدان بهره
د کفه وابت نگار گردد چون بخز و ديبا سنجنثالبروج از  سنجيد پله ترازو چون فلک به

خاطر گذرانند هر دو پله ترازو از سبکي  کافور وزن کنند از راز روز وصل را به ميزان به
و گراني وقار بجنبد کفه درو تمام عالم بود از ناز و سرکشي سرفرونيارد و گويي آن پله 

آن نقد و جنس را وقت مسکينان و محتاجان سازند تا … سخن دانا است متين پا برجا
ي مافزا تما چون جشن نشاط… فراخي نعمت زندگاني کنند دستگاه آن به سال به سال به

پذيرفت مردم از نثار جود و دولت شهنشاهي کامياب گشتند حضرت صاحبقران ثاني 
هاي مقرر نزول اجالل  هندوستان شدند چنانچه پيش ازين نگارش يافته منزل متوجه به

قلم معجزه  اين دو سه فقره که بهخاتمه … تشريف ارزاني داشتند چون بيمبهر رسيدند
دستياري انداز   است که به هاي رنگين گلشن معاني بيان سحرطراز نگارش يافت تازه گل

  )٤٣٢ورق . (“ام يدهچدست مژگان  خيال به
جا مانده است و هر يک از آنان  زبان سحرانگيز به هاي بسيار به ها و پديده نوشته

صورت الفاظ ملون  نظير کشمير عکس برداري به شيوة خود از خطه دلپذير و جنّت به
 انشانويسي عةظاهر مجمو  که بهاالفکار مجمعمختصر اينکه نسخه . اند دفترها جمع نموده

باشد   در موارد گوناگون داراي مطالب و مباحث ارزشمندي مي اطّالعات مهمامااست 
ام اميدوارم مورد  دادههمين است که فهرست مندرجات آن را نيز در پايان اين مقاله جا 

  .پژوه قرار بگيرد استفاده دوستان دانش
 …اين نسخه که همچو گل ورق بر ورق است. ١

  .االفکار مجمعفهرست عناوين 
 رياض فيض موسوم است ريخته قلم ديباچة مجموعة انشاي عربي و فارسي که به. ٢

 )همين عنوان يباچه بهدو د(الدين طباطبايي  شکسته رقم کمترين بندگان خدا مرزا جالل
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 .ميرزا مذکور ديباچة مرقّع نوشته. ٥, ٤
 .از ميرزا جالال ديباچه که سبعه سياره موسوم است. ٦

 جان قدسي و شاه طالب کليم من کالن عزه ناصيه محمدديباچة مثنوي حاجي . ١٢
سيادت قره باصره سعادت صاحب ذهن نقاد و ادراک وقاد را تبه دار مرتبه سخنداني 

 .دار اسرار معاني مظهر فيوضات حق جل و عال ميرزا جالالي طباطبايي دهپر
 . جان قدسي از ميرزا جالاليمحمدديباچة ديوان حاجي . ١٦

 .ميرزا جالالي ديباچة ديوان طالب کليم از)  ب١٨(
  .ديباچة ديوان ملّا منير از ميرزا جالالي)  ب٢٠(

  .سوادنامه
  .ايت اهللا کنبوهديباچة سواد اعظم ملّا منير از عن

  .ايضاً)  ب٢٢(
  .ديباچة ديوان حکيم عبدالحاذق. ٢٥

  .خطبه شيخ محسن فاني بر مثنوي ملّا شاه)  ب٢٧(
  .ديباچة مثنوي ظفر خان از مير باقر)  ب٢٨(
  .ديباچة ديوان نصيراي همداني)  ب٢٩(
  .ديباچة مرقّع نصيراي همداني)  ب٣٠(
  .ديباچة بياض نصيراي همداني) ٣١(
  .اهللا الحدود در طب از ميرزا امان ديباچة مفتاح) ٣١(
  .الجواهر از ميرزا مشاراليه ديباچة مرأت) ٣٢(
  .ديباچة مثنوي زاللي)  ب٣٢(
  .ديباچة سبعه سياره زاللي) ٣٢(
  .نامه ديباچة ساقي) ٣٤(

  . ديباچة بياض شيخ فيضي٣٥
  ).ساالرجنگ( ديباچة بياض صايب ٣٥

  . خان از روشن ضميرديباچة بياض نواب سعيد)  ب٣٦(
  . رضامحمدديباچة بياض ميرزا )  ب٣٧(
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  :ميرزا جالل طباطبايي, االفکار مجمع ٤١٥
  تماشا کرديمشعالمي بود که در خوي تا نظر بر چمن حسن جهان وا کرديم

ست  و حيرتکده انجمن هستي تصويري بود خمخانه عالم وجود طلسمي است بي
و نه در شکست اين ديوار چون  باد طاقت مدارردگدر بناي اين طلسم چون  نمود بي

  .رنگ صورت اختيار
رم پرواز حيرت گپرداز ديدة آگاهي گردد از ذره تا آفتاب سر اگر تو غيرت آيينه

  :است
کشد غبار هستي خود  صبح تا نفس مي و از قطره تا محيط بيتاب تپيدن وحشت

  .باد بسته به
ستي نشسته فانوس سپهر از دود خاکستر ني کند به امت راست ميوو شعله ت… 

است و چهره سحاب از نفس سوخته برون رنگ افروز را بر … چراغان کشته آفتاب
سيلي تا سخن از لب برآمده جوهر آيينة هوا است تا نفس از دل سرکشيده کمند کنگره 

  .فنا
  . فيضياشيرالصبح ديوانتبديباچة )  ب٤٢(

  .راهللا سلّمه اهللا تعالي نومحمد از ميان المهمالت جنگ ديباچة ٤٤
  . موالنا ظهورينورس ديباچة ٤٤
  . موالنا ظهوريخوان خليل ايضاً ديباچة ٤٨
  . موالنا ظهوريگلزار ابراهيم ديباچة ٥٧
  . ايضا٦١ً
  . از شيخ ابوالفض اهللا اکبراکبرنامه ديباچة ٦٣
  . از شيخ حميدنامه شاهجهان ديباچة ٧١
 طباطبايي اختتام هرچند کاف و محمدالدين  ل از ميرزا جالنامه ادشاهپ ديباچة ٧٤

  .نون است اساس سپاس واال
  .نامه پادشاه دومديباچة جلد )  ب٨٦(

  . صالح کنبوهمحمد از نامه شاهجهان ديباچة سيوم ٨٧
  . صالح کنبوهمحمدالدين غازي از   مير معينديوان ديباچة ٨٩
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  . موالنا عرفي شيرازيديوان ديباچة ٩٢
, الحکم حضرت صاحبقراني  که حسبدهرپدهاي نايک بخشواچة ديب)  ب٩٤(

  .اسالم خان نوشته
٩٧اند  فقير نگارش فرمودهبياض گلشنراهللا براي  ديباچه که ميان نو:  

هر حرف مرقوم از سواد مداد ماتمي است سياه پوش و هر نقطه مسطور از صفحه 
 از جيبت سر کمي پرواز فنا سر کاغذ شهيدي است کفن در آغوش هوا در انديشه

  .برآورده
  . صالح کنبوه از ملّا منيرمحمد بهار سخن ديباچة ٩٧
 که بهار دانشپايه تمنّا و واله واال از نگارش ديباچة   رسيدن قلم سحر طراز به٩٨

اهللا هر حرفش چون  ميامن تيزدستي کلک معني نگار قبله صورت و معني عنايت به
هنر است و نقش هر لفظ تازه رويش رشک نگاشه خامه صنع سر خط ارباب فضل و 

  .فرمايي ياقوت خورشيد و الماس قمر
اهللا که از  سنجان روزگار قبلة دين و دنيا عنايت  سر دفتر نکتهرقعات ديباچة ١٠١

آب و  شرم شگفتگي انوار الفاظش دهان غنچه خندان از تبسم بسته و حرف حرفش به
  .شان شکستهتاب معني رنگيني و درخشاني بر لب لعل بدخ

وري فيض مبداء فياض ابوالفيض   زبده دودمان نکتهديوان حقايق بينان ديباچة ١٠٢
 آفرين که چون در جواهراالسرار معني سرمايه استعداد واالطبعان نکته» فيضا«المتخلّص به

  .نگ و رشک فرماي کارخانة چينژآب و رنگ لفظ و معني روکش کارنامة ار و به
  . صالح کنبوهمحمدمنير بر قصايد موالنا عرفي از  ديباچة شرح ملّا ١٠٤

  .بياض گلدستهديباچة )  ب١٦(
  . ظفر خان نوشتهديوانتمهيد ديباچه که ميرزا جالال بر )  ب١٦(

  . ميرزا مذکورمنشأت از ١١٠
  . لک الجالل يا ذوالجاللالعراقينحتفة ميرزا مذکور ديباچة منشأتايضاً از 

  . داراشکوهمحمددپژوه  شاهزاده خررقعات ديباچة ١١٣
  . نصيراي همدانيبياضديباچة )  ب١١٣-١١٤(
  . از موالنا منيرگلشن عنايتديباچة )  ب١١٣-١١٤(
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  . موالنا منير اوليکليات ديباچة ١٢٤
  . از موالنا منيرتوحيد موالنا سندديباچة )  ب١٣٦(

  .ديباچة گلدسته ١٣٨
ر شهر فيض بهرا که د… اين فيضي سرشتان معني: دستنبوديباچة )  ب١٢٨(

  .ابادپذيراي تحرير گرديد
  .نو باوهديباچة )  ب١٢٩(
  .هفت اخترديباچة )  ب١٢٩(

 مبدعي که تردد انفاس هستي محمد:  ميرزا عبدالقادر بيدلبياض ديباچة ١٣٠
سجان معبدش شمارند جذبة تشنگان  تا در سلک… موجودات تحريکي است

  .صفحه خالي است… جاويد
کر بعض احوال همايون فال آموزگار علوم جهانباني حضرت ذ)  ب١٣٠-١٣١(

  .جنّت مکاني از منشا ميرزا امينا
  .ذکر جلوس حضرت جنّت مکاني بر سرير سلطنت و کامراني)  ب١٣١(
ذکر روگردان شدن خسرو از دولت و معادت براي ناصواب و گريختنن )  ب١٣٢(

آرايش فرخي و . ور آسمانيانديش ام مصلحت: جانب پنجاب از دارالخالفه آگره به
  .فيروزي بخشيد

گفتار در آغاز بهار دولت صاحبقران ثاني و نامزن شدن مهد عليا ممتاز )  ب١٣٣(
  .آنحضرت و يافتن منصب و لوازم جان و حشمت الزماني به
 ميرزا امينا بعض احوال حضرت اعلي متضمن ستايش ملک منشأت ايضاً از ١٣٥

  .بنديله
  .دهن نقاد ادراک وقاد ملّا مقيماي حسني طاب ثراه صاحب منشأت از ١٤٠

  . از موالنا منيردعاي شمع و چراغ)  ب١٤٥(
  .المعمور من کالم معمور خان جم تخلّص از بيت) ١٤٦(
  .رضا تجلّي شناس موالنا علي بين و معني از بدايع فکر صورت)  ب١٤٩(
  .گل اورنگ  علي ماهر مسمي بهمحمدنظم و نثر )  ب١٥١(
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دان  چون فايدة امر کن فيکون مفتاح کنز مخفي وقايع نعت حسب خالق بي) ١٥٢(
ت محرم بارگاه کبريا درالتاج اصفيا ةاسرار خفي فاتحه کتاب فتوحات خاتمه خطاب نبو

النّبيين عليه من الصلوات  المرسلين و خاتمسيديزلي  بارقه انوار جلي مرأت حسن لم
  .افضلها و من التحيات الحملها

تهنيت جلوس ميمنت مانوس کامرواي دولت حقيقي و مختاري )  ب١٥٣(
  .زيب بهادر عالمگير بادشاه غازي  اورنگمحمدالدين  ابوالمظفّر محي

 صالح کنبوه نغمه طرازي عندليب شيرين نواي قلم که داستان محمد منشأت از ١٥٨
فروز ا زن شاخچه باغچه فيض است در گلشن مدح و ثناي بوستان هندوستان رنگ

 ثاني محمدالدين  حديقه جهان واقف اسرار حقيقي و مجازي ابوالمظفّر شهاب
  .صاحبقران شاهجهان بادشاه غازي ايضاً مدح شاهجهان از کارسنان ملّا منير

  .يزي در ستايش عالمگير بادشاه نوشتهزع)  ب١٦٠(
  دهـدايح شـالم تاج ب بهـاطـمخ  چو اين نسخه زيب لوايح شده  ١٦١

  رـباالي س دش بهـهنـها ن مـرق  ر در اوراق زرــغـن طـــاي هـب  
  .المدايح در وصف کشورکشاي توران صاحب عالم و عالميان

 تعريف صورت مطرب بزم سخن را اگر تيرانه صفت جمالش حسن صوفي ١٦٣
  .رو دهد از مقام خارج نخواهد بود

راج تعريف فضايل چنانچه در باب حشمت و جالل از شهرياران خ)  ب١٦٣(
  .تواند گرفت گيرد در مراتب فضيلت و کمال از دانشمندان باج مي مي

تعريف خطّش گفتگو را  مرتبه نرسيده که به تعريف خطّ مشق هرچند به)  ب١٦٣(
موجب نزاکت قلم فکر آنچنان نيست که اگر شکسته بسته  قطعه توان شمرد و ليکن به

نسته بر لوح زبان ندارد و منتهيان بر صفحه بيان رقم شود مبتديان نظم سرمشق خود ندا
  .نشر نقلي از آن برنداشته در خرد دان حافظ نگذارند

ترانه صداي تعريف  کند که مطرب زبان را به شناسي اقتضا مي  تعريف بزم مقام١٦٣
باده پيمايي توصيف  امد را بهحدهد که ساقي  بزمش بنوا رساند و مکان داني فتوي مي

برد و انجمن  شراب خانه دو آب کوين بدود انگيزي آتش مي عسرتش سربراه گرداند به
  رباعي. صفحه کو دل بر سياه مستي کوچک و بزرگ حرف بنه



  »االفکار مجمع«حديِث کشمير در نسخة خطّي   ١٤٧

  

ميدان صفحه شتافته و علم خامة نواشته   تعريف رزم فوج معني آراسته و به١٦٥
يعني قابوي تعريف رزم شاه وقت ترکتازي ناطقه است کاشف فيل از اين از ارتکاب 

  .برد کار نمي خورد و تيغ زبان را در صفدري ثنا نرسيده به دليري گفتار برمي هاين فکر ب
  .در ستايش فيل عزيز نوشته)  ب١٦٥(

 صالح کنبوه در ستايش اسپان تازي نژاد و صرصر تک و فيالن کوه محمد ١٦٦
  .پيکر نوشته

موالنا منير در ستايش خان پاک اعتقاد و سپاس الطاف آن صاحب فيض )  ب١٦٧(
  .نژاد نوشته
  .شرف خان  با سواد مکتوب همت خان١٦٩

الدين  نقل مکتوب فصاحت اسلوب جامع کماالت معنوي و صوري شيخ قطب
  .راهيم خان متضمن تهنيتبواالشان ا خان پوري به سلطان
  .عنوان مبارکباد جشن نوشته دل به  باميرزا جالل تعريف اسپک دل)  ب١٧٢(

نام عبدالصمد خان بهادر  دستخط خاص به دشاه که بهسير با  سواد فرمان فرخ١٧٤
  .دلير جنگ صدور يافته

  .زکريا خان بهادر نوشته دستخط خاص به ايضاً به)  ب١٧٤(
  نواب بيرم خان نوشته همايون بادشاه به)  ب١٧٤(
خطّ خويش براي شاه عباس نوشته شاهجهان بادشاه  جهانگير بادشاه به)  ب١٧٤(

  .ملّا شاه نوشته به
  .دستخط خاص نوشته معظّم شاه بهادر به  عالمگير بادشاه به١٧٥
  .دستخط خاص نوشته معظّم شاه بهادر به  عالمگير بادشاه به١٧٥
  . مکتوب داراشکوه براي شيخ محسن فاني١٧٥
  . شيخ محسن فاني در جواب نوشته١٧٥

  . نوشته بود وقت هزيمت از موي کردروازه قلعهسلطان شجاع بر )  ب١٧٥(
  .شاه اسماعيل نوشته بود کتابت براي خانم دختر شاه طماسب که به)  ب١٧٦(

  .نواب وزير خان نوشته الحکم صاحبقراني مير جمله به  حسب١٧٨
  .نواب وزير خان در جواب نوشته)  ب١٧٨(
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  .عبداهللا چنگريزي نوشته ميرزا جالال از زبان شاه عباس به
مکّه و  که هنگام رفتن به» خان اعظم«عريضه ميرزا عزيز کوکه مخاطب به)  ب١٧٩(

  .اکبر بادشاه نوشته مدينه زاد همااهللا تشريفاً و تعظيماً به
  .تجناب خالف عرضداشت سعداهللا خان به)  ب١٨٠(
ضياء جاوداني و   صالح کنبوه افروختن چهره شادماني بهمحمداز بهار سخي ) ١٨١(

يد از طلوع نيشهرياري يعني والدت سلطان معظّم و ر اعظم اوج روشنايي يافتن چشم ام
  .حضرت خاقان صاحبقران ثاني التماس تام از خدمت بندگان اعلي

  .بارگاه سالطين پناه نوشته  باقر بهمحمدميان )  ب١٨١(
  .شاه عالم نوشته ايضاً به

  . ه ١٠٧٥بادشاه عالمگير نوشتة   ميرزا عبدالرسول استغنا به١٨٢
  .وشتهعادل خان ن نواب آصف خان به

  .جعفر خان نوشته امير خان به)  ب١٨٣(
  . اصفهاني ديوان مراد بخش نوشتهمحمدمير  حقيقت خان مرحوم به)  ب١٨٣(
  .طالب خان نوشته مير حسين به)  ب١٨٣(
  .جواب طالب خان)  ب١٨٤(

  . رضامحمدميرزا  سزاوار خان به
  .اشرف خان سواد مکتوب همت خان متضمن تهنيت عيدالفطر منصب به)  ب١٨٧(
  .ايضاً عليه متضمن تهنيت عيدالضٰحي)  ب١٨٨(

  .ن کم کردنا از محسن فاني تهنيت خو١٩١
  .عبدالمجيد منشي نوشته سعد اهللا خان به)  ب١٩١(
  .ملّا حياتي در جواب نوشته)  ب١٩٢(

 نواب عنايت خان از شخصي چند نارنج و نهال انگور طلبيده بود اتّفاقاً که آن ١٩٣
خواجه ميرک حسين فاني  کار نيايد بنابر آن نوشته نواب آصف خان به ه بهسخي فرستاد

  .نوشته
  .ملّا مرشد نوشته خانان به خاِن)  ب١٩٣(

  .مولوي عبدالحکيم سيالکوتي نوشته سعداهللا خان به
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  .ميرزا جالل نوشته  ميرزا ابوسعيد به١٩٤
  .ه در جواب رقم نمودهيميرزا مکتوب ال

  .ملّا منير نوشته هبدل خان ب بي)  ب١٩٤(
  .منير نوشته  مؤمن بهمحمدمير 
  .ملّا گدا علي نوشته  ميرزا اشرف به١٩٥

نواب معزاهللا  نواب مکرم خان شيخ برهان نوشته و مخزن طلبيده شيخ مذکور به
  .اش خواسته نوشته و قرعه

  .داراشکوه نوشته حکيم سرمد به)  ب١٩٥(
  .رقعه داراشکوه)  ب١٩٥(
 اعظم شاه محمد نظام حصاري در تهنيت داخل شدن بادشاهزاده سيد)  ب١٩٥(

  .بنگاله به
  ):ه ١٠٨٩سال تاريخ (اش تاريخ داخل شدن است  رقعه نوشته هر فقره)  ب١٩٥(

  .گلبانگ نشاط بر فلک رسيد
  .قدوم ميمنت لزوم شاهي: قبله امان عالم و عالميان سالمت

  .آسمان و زمين وار به التماس)  ب١٩٥(
  .عرضداشت بنده فدوي مشعر موسوي) ب ١٩٥(

  :نقط از ميرزا کاظم منشي  مکتوب بي١٩٦
عالم اسرار سالک اطوار محرم درگاه اله همدم اهل اهللا مؤسس اساس کمال مالک 

  .ملک علم و حال ره رو راه
 الکروبي الشافعي محمد سيدنقل مسوده جناب سيدي السيد محمود بن )  ب١٩٦(

  …زيز موالحي الاله الّا هو بسمالع قدس اهللا سره
  .نواب اسالم خان نوشته ميرزا مذکور به)  ب١٩٩(
الحرمين الشريفين  جناب حاجي نقل مکتوب عابد خان صدرالصّدور به)  ب١٩٨(

  .حاجي ابوالقاسم مرحوم
  .نقط از منشأت ميرزا عبدالقادر بيدل رقّعه بي
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موصول وصول دوام داراد ها هادم اساس حرص و هوا همواره  طراح معموره دل
سالکا و اصالً دو سه مصرع ساده که الحال دل سود آمال طرح کرده و کلک و داد سلک 
  :در احاطه دام مسطر در آورده طمع دارد که در مطالعة درگاه همسلک گوهر کمال گردد

  دل اگـر محـو مـدعا گــردد   
   سالسـل آرام   دکس که گر  

 محو گردد سواد مصرع سرو

ــا د  ــام م ــردددرد در ک   وا گ
  کوه صحرا همه هـوا گـردد      

هـم اگــر رسـا گـردد آمد 
  .ظريفان خدمت نواب مير جمله نوشته در اظهار شکوه ستم  ميرزا جالال به١٩٩

  .نواب اسالم خان نوشته ميرزا مذکور به)  ب١٩٩(
  . در جواب خطّ نواب افضل خان نوشتهر ميرزا مذکو٢٠١
  . نمودهنواب مشاراليه رقم  ايضاً به٢٠٢

  .ها زده نواب ظفر خان نوشته وقتي که ايشان را ديوانه رخم طالب کليم به)  ب٢٠٣(
  .مير علي شير در استغنا رنجش سلطان حسين ميرزا نوشته)  ب٢٠٣(
  .نواب اسالم خان  قاسم بهمحمدعة قاضي  رق) ب٢٠٣(

  .فريدون نوشته  مير قاسم علي کماهي به۲۰۴
  .جاهي نوشتهآصف   صوفي بهمحمدملّا 

  .نواب مذکور در جواب نوشته
  .شيخ ابوالفضل در شکار نوشته  قاضي نوراهللا به۲۰۵
خدام عالي مقام بخشي الملکي نوشته سواد رقعه   هاشم بهمحمد خواجه ۲۰۵

  .قاضي عارف خواجه مذکور به
  .مکتوب اليه مسطور نوشته  ايضاً خواجه مذکور به۲۰۶

  . يوسف صدر نوشتهمحمدملّا  خواجه مسطور به
  . قاسم حکّاک نوشتهمحمد ايضاً خواجه به

  : مراد خوشنويس نوشتهمحمدا ملّ اليه بهارشخواجه م)  ب۲۰۶(
شهرت بلند پايگي حسن عالي خط معاني که سواد ديدها بدان روشن است در 

حسن  اپايست از بهشت بر قلمروي سواد اعظم چون آفتاب عالمتاب باد اين قطعه قطعه
وف آراسته خطوط بصري از مشاهده دواير منيرش رشک فرماي خطوط شعاعي حر
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است الحق دقايق معاني از صورت حروف جاري ساخته و معاني دقايق در صنف 
  :نقوش ساري داشته

  قلم اينجا رسيد و سر بشکست
قلم اشفاق بعضي از حروف آن را که ما تدارک  انصاف که يد بيضاي نموده اگر به

مراتب  بيني بپوشانند به خلقت اصالح از نظر عيب فيت اصلي متغير شده به از کيرروزگا
  .مناسب معنوي صورت قريب خواهد داشت اهللا مکلم

  .شريف سرمدي حکيم ابوالفتح نوشته)  ب۲۰۶(
  .نواب جعفر خان نوشته  صالح بهمحمد ملّا ۲۰۷
  .آصف جاهي  سواد مکتوب عبدالحميد منشي به۲۰۷
  .نواب سعداهللا خان نوشته ه منشي مذکور ب۲۰۸
  .نواب جعفر خان نوشته  حکيم عبدالحاذق به۲۰۹
  .خان مذکور نوشته  ايضاً به۲۱۰

  .نواب اسالم خان نوشته به)  ب۲۱۰(
  . ايضاً اليه۲۱۱
  .خانان نوشته نواب خاِن  به۲۱۱
  .خان زمان نوشته  به۲۱۲

  .خانان نوشته خاِن موالنا عرفي به
  .تهآصف خان نوش  به۲۱۳

  .نواب حکيم ابوالفتح گيالني نوشته به)  ب۲۱۳(
  .خانان نوشته خاِن به

  .نواب امير خان ايضاً به
  .نواب ابونصر خان نوشته ايضاً به

  .ايضاً در سفارش سپارش حکيمي
  .ايضاً
  . رضا نوشتهمحمدمرزا 

  :امير خسرو دهلوي نوشته المشايخ به حضرت سلطان
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نقص مالي پيش آيد چنين گويند که الحمد هللا بر حال اليح باد ارباب عقل را کرا 
آمد بر تن نيامد و اصحاب قلوب ار اگر در تن زخمي رسد چنين گويند الحمد هللا بر 
تن آمد بر دين نيامد معتبر صحت دين و سالمتي و سالمتي احوال و سيرابي اهللا است 

دعا باب   داعي را نيز بهديگر همه طفيل اين راه است بايد که در پي انشراح باطن رود و
مدت   بامطلوب رسد آرد که در کار خويش حيران و سرگردان است تا باشد که به

روضه منوره شيخ برود و از براي کار خود  چو دهن به  باخاطر را منشرح يا بد نيابد يا
  .و از کار تب مدد خواهد و اسالم

  .يل بيگ نوشته حنيف در باب فضامحمدخواجه   معصوم بهمحمدـ ميان 
  .نواب فداي خان اهللا به  نعمتسيدـ نوازشنامه حقايق 

  .ـ ايضاً اليه
  .الدين  صفيسيدـ ايضاً در جواب مراسله 

  .مرزا مراد نوشته ـ ايضاً به
  . اشرفمحمدحضرت شيخ  ـ نامه ميرزا کاظمي به

  .ملّا شاه نوشته  هاشم بهمحمدـ خواجه 
  . باقر نوشتهمحمدـ ميان 

انگيز از خدمت جامع فضايل وهبي و  استفسار کيفيت بعض مقدمات حيرتـ 
  .مکتبي حاوي فنون حکمي و ادبي مجموعه کماالت انساني موالنا ابوالفتح ملتاني

  .جواب بالصّواب از جانب آن صاحب فضا صوري و معنوي
  شرح رساله عجيبه در تصوف

  .الدين سرهندي نوشته شيخ صفي عالم که بادشاه به
  . باقر نوشتهمحمدجانب ميان  ايضاً بادشاه دين پناه به

  .اهللا نوشته  باقر شيرازي اصلحمحمدجالال حالنامه عرفان پناه 
  .مير باقر علوي در جواب رقعة ميرزا جالال نوشته

  .ملّا شيدا نوشته  که ميرزا جالال بهنامه وحشت
  . شيخ فيروزاالفکار نتائجاز 

  .موالنا دانا نوشته ارف الهوري بهسواد کتابتي که موالنا ع
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ـ ميرزا جالال در ندمت خراب درو نان بردن آراي و خودنما زاهدان رياگراي و 
  .شکايت طمع بندگان هوا جداي

  .ضياءالحق والدين وله ملّا حالي تبريزي نوشته ـ ميرزا مذکور به
ظهار اين که از ميرزا امينا نوشته مشتمل بر ا ـ مکتوبي که ميرزا مذکور از کشمير به

  .نفاق اخوان حد پيشه از رده نباشد
  .حاجي حسين کرماني در طلب عينک نوشته ـ به

  .حاجي حسين کرماني نوشته متضمن تکليف سراغ ـ ايضاً به
  .ايضاً ميرزا حسين نوشته

  .صاحب صاحبدل خود مرزا نوشته ايضاً به
  .خدام عظام ميرزا حسين نوشته ايضاً به

  .جي حسين کرماني نوشتهيار جاني حا ـ به
  .ي نوشتهيوا آمير هـ ب
  .مالقات روحاني نوشته  نوشتن و اکتفا کردن بهنامه معذرتميرزا شاه باقر در  به

  .خدام گرام ضياءالسالم نوشته ـ به
  .ملّا منير نوشته ـ به

  .ـ ميرزا حسين فياض نوشته
  .منير نوشته ـ امير الهي به

  :ـ چندربهان برهمن نوشته
حات ابر مطير فلک سخن گستري همواره بر ش مهر منير سپهر سخنوري و رلمعات

چين خرمن سخن را  کشور سخن تابان و در گلشن معني گوهر افشان باد اين خوشه
کجا برد سرو؟ برگ آنست که گلدسته از نثر و نظم ترتيب داده ارسال خدمت آن 

 اين معني بدان ماند که نخلبند بوستان معني و طراوت بخش گلستان سخنداني نمايد و
زمان فرستد ليکن از آنجا که عروس سخن بر قبول خان آن  گلستان وزير به ل بهگکس 

شهسوار مضار سخنوري و سخنداني از حليه معني خالي و دهانست نظر بر آرايش و 
اصالح اين غزل را طرحي بدهد محفل منيف نمود چون از نظر فيض اثر بگذرد در 

  .افترتبه ديگر خواهد ي
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  .ايضاً
  .ايضاً
  .ايضاً
  .ايضاً

  .ـ شيخ عبدالفتح محمود نوشته
  .ـ ملّا نور نقي در طلب شبيه بهادرالزمان مصوري

  .مير عبدالکريم وقتي که پاي مکتوب اليه در دمي گرد نوشته چندربهان به
  :خواجه بهاگمل نوشته ـ منشي مذکور به

لم را در عرصه شوق اجازت زين بود که ابلق قگاز ديرباز پيش نهاد خاطر حق 
ول خود بداشت و مق مقتضاي محبت عنان سخن را کشيده مي  بهاماجوالن دهد 

ساخت که در تقرير مراتب يکرنگي و يکتايي و تسطير روايت محبت و آشنايي که  مي
آن قلبي است نه لساني و آن رمزي است نه بياني قلم در زبان و کاغذ دو رو را درجة 

  …جا عمحرميت از ک
  . جان قدسيمحمدحاجي  ـ منشي مذکور به
  .طالب کليم نوشته ـ ميرزا جالال به
  .ميرزا بنده رضا نوشته ميرزا مذکور به

  . حسين نوشتهمحمدميرزا  ايضاً به
  .تيزيان عزيز مصر تميز نوشته
  .ميرزا عبداهللا نجم ثاني نوشته

  .عزيزي نوشته ميرزا مذکور به
ذکر رفته  به) ضمن حديث کشمير(تويات باال مذکور  عناوين در مح۴۳۳تا ورق 

  .بعد از آن است
  .ـ عريضه نصيرا همداني در وصف اصفهان

العماره که فسحت  ـ ستايش بنياد خير يعني اساس يافتن مسجد جامع عالي رفيع
آباد  چار ديوارش زياده بر مساحت ساحت سبع شداد است در دارالخالفه شاهجهان
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 صاحبقران ثاني محمدالدين  گيري و جهانباني ابوالمظفّر شهاب ي ملکرمان باني مبانف به
  .شاهجهان بادشاه غازي

  . اکبرآبادفةـ کتابه مسجد مستقرالخال
ن بيگم يالعاملين بانوي بانوان روي زم ـ کيفيت اساس يافتن مسجد جامع ناموس

م حضرت الحکم خديو عالم و خاقان اعظ  اکبرآباد حسبفةصاحبه در مستقرالخال
  .صاحبقران ثاني

  . صالح کنبوهمحمدـ کتابه مسجد 
  . باقر جيو اتمام يافتهمحمداهتمام ميان  الفيض که به ـ کتابه مسجد عميم

ـ استحکام يافتن اساس سخن از مبارکباد عمارت باني مباني فضل و احسان دستور 
  .اعظم سعداهللا خان

 محمدبابر بادشاه بنا يافته ميان ـ کتابه مسجد که در روضة منوره فردوس مکاني 
  ).اين کتابه تا بحال در محوطه مقبره بابر در کابل موجود است(اند  مراد مرحوم نوشته

  .ـ کتابه وقف سرا از ملّا منير
  .ـ فريزي در وصف مسجد بادشاه عالمگير که در الهور واقع است نوشته

ا معروف بخش افز بخش و فرح ـ ستايش حديقه رشک رياض رضوان فيض
  .مار شاله به

بخش جلوه طرازي شاهد سخن در ثناي گلستاني  ـ بعد از اداي ستايش باغ فيض
چيدن  زيباست که فکر از شوق ذکرش چون مستان نشاي محبت از خود رفته و گل

انديشه از بهار وصف بوستاني روانست که از فيض نهال خامه چون شاخ سنبل عطر 
  .آموز گشته

  .ب خان از موالنا منيرـ ستايش باغ نوا
ـ بهارستان الفاظ معاني و نگارستان محبت و نيکو بياني يعني سر خط نمودن 

خلق دودمان سعادت نشان بهار  حديقه طراوت قرين و نواين گلشن فردوس تزيين به
  .رنگ افروز گلشن زمين و زمان صلي اهللا و علي آله وسلّم

  .ـ سواد رقعه عزيزي متضمن تکليف سير باغ
  . حبيب اصفهانيمحمدـ شوقيه 
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اش در احياي ستيزه زر گلشن معني  ـ معاد رقعه متضمن طلب آب که هر فقره
  .الحيات است رشک عين

  .نگارش رفته ـ در جواب طلب سيراب به
  .نامه تعزيري ـ ميرزا جالال عيادت

  . جالل صدرالصّدور نوشتهسيدمجموعه فضل و کمال  ـ سعداهللا خان به
  .خانخانان نوشته ق بهـ حکيم حاذ

  .داراب خان نوشته ـ حکيم مذکور به
  .ضمير و ميرزا عبدالرحٰمن نوشته ميرزا روشن حکيم مسطور به

  .عزيزي نوشته ـ ملّا عرفي به
  .نامه نوشته ميرزا جالال در جواب عيادت

حرکت ني ناتوان قلم بر صفحه بيان براي عيادت زبده دودمان مروت و احسان 
 ميرزا امان اهللا که آفريدگار طبع و ارکان تا آخرالزمان حافظ و ناصران اشفاق پناه

  .ظير بادالنّ عديم
  .عنوان هجو از نعمت خان عالي نامه به ـ عيادت

  منابع و مآخذ
 ).HL 860شمارة (پتنا , کتابخانة خدابخش, االفکار مجمعنسخة خطّي  .۱
 محسن ناجي سيدقلم  بهتصحيح و تنقيح مع حواشي , واله داغستاني, الشعرا رياض .۲

 .پنج جلدي,  ش۱۳۸۴, تهران, نصيرآبادي
ادارة , قلم ساجده علوي تصحيح و مقدمه و حواشي به,  بختاور خانمحمد, العالمةآمر .۳

 .دومج , م ۱۹۷۹, پنجاب الهور, تحقيقات پاکستان
 .۲ج , تهران, انوشه, قاره دانشنامة زبان و ادب فارسي در شبه .۴
 .م ۲۰۰۱, چاپ دهلي) ترجمه انگليسي بالکمن و سرکار(, ۲ج , والفضلاب, اکبري آييِن .۵
 .۱ج , م ۱۹۵۴, سرينگر, مير غالم حسن کهويهامي, تاريِخ حسن .۶
, چاپ انتشارات آکسفور, بيگلي و دسايي, ترجمه انگليسي(عنايت خان , نامه شاهجهان .۷

 . م۱۹۹۰, دهلي
  .م ۱۹۹۳, پتنا, خدابخش, ديقيدکتر اقتدار حسين ص) قلم معرفي به(, االفکار مجمع .۸


