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  »نامه ريشي« مثنوي خطّينسخة   باآشنايي
   کشمير ريشياِنتذکرة منظوم فارسي در احواِل

  ∗يروآ هللارضوان ا
 ير کشم,ير صغيرانا  به راجعيدر، حالعينة اردو، شادروان قريسنو  و رمانير شهيسندهنو
ن، آ ير و جذّاب هستند که نظقدر زيبا نآ ير نوشته است که دختران کشم,يرنظ تجنّ
 را ت و پاکيزگينها عفّآ ,سن و جمال حينوجود ا  با اما.شود ي ميدهکمتر د هانج در

 کند ي ميه توجيسنده نو.اند  فجور محفوظ و مصون ماندهو فسق ةاند و از هم دارا بوده
 جهت، ينا  به است کهير کشمي و عرفانيا لزوم صوفيمنتبرکات قدوم ماز  ينکه ا

 يل دلين ا. را، محفوظ داشته استيرن کشمت دختراخداوند بزرگ، عصمت و عفّ
  کهنيا اسالم و صوفنغا مبلّينکه اي برا,باشد يشده، صد در صد درست مياد ةيسندنو
 ة جامعيک کشمير نها درآ و از انفاس پاک اند  گذاشتهي نزول کردند، اثر جاودانيرکشم به

 . موجود خواهد بودخرآروز   تاهللاشاءا ان  ويدآ  مينظر ه شده که هنوز بيل تشکياسالم
ن آد که يسنو  مينآ و اسباب مختلف يرکشم  بهير کثنيا نزول صوفة درباريگر، دةيسندنو

 ه جذبيلي خنيا صوفي داشته است، براي ارزانيرکشم  بهن غارها که خداآ و کوه و وادي
از برخي شان   واند  وارد شدهيرکثرت در کشم  بهنهاآ است که ين ا از.و کشش دارد

 اني صوفينا  به راجع.اند  کردهي زندگياضتعبادت و ر بن غار در ر، نزد کوه درخلق دو
 الدين نوريخالعالم حضرت ش يخ و شي، همداني عل سيدنها، شاه همدان ميرآ يانم درکه 
زبان  هم در  و اردو ويزبان فارس  در،يين و بهتر مهمييرند، اثرهااسزا د ه شهرت بيول
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 حضرت از آِن است که »نامه ريشي « فارسي اثر مهم,نهاآ از ييک . وجود دارديسيانگل
  . بزرگ بودانيصوفاز  خود يشان است که ا»متّو« الدينبهاء

 ي وابستگ بزرگ کشميري علماةخانواد بهيري،  کشم»متّو« الدين بهاءملّاحضرت 
 گري دمهمي  علما. معروف بوده استيش خوي از اسم نسبت»متّو« خانواده ين ا.داشت
 خانواده ينهم  به… وهللا ايت هداي عبدالحق و مفتملّاخوند، آ هللا نصراملّا مانند، يرکشم
 بود و در صالح و هللا يت شاه عنايد، مرتصوف ةسلسل  در،الدين بهاءملّا .اند ق داشتهتعلّ
دست زبان  يره شاعر چالدين بهاءملّا حضرت .کرد ي مي زندگيد و تفريدو تجري تقٰو
اصناف شعر  به او، .کرد ي متخلّص »بها« ي هم بود و در شعر فارسيري و کشميفارس
 در احوال »نامه يشير« به شاهکار او، موسومي و مثنوداشت فراوان ة عالقيمثنو  بهيژهبو
اي   خمسهالدينعالوه، حضرت بهاء ه ب. معروف و ممتاز استيلي خير کشميشيانر

  : استقرار ينزها انآ که اسم ي،نوشته است، مشتمل بر پنج مثنو
  ؛ير کشميشيان ري و ديگر ولالديناحوال حضرت نور در  :  نامه يشير •
 ؛ حمزهيخاحوال حضرت مخدوم ش در  :  يهسلطان •
 ؛يالني عبدالقادر جيخاحوال غوث اعظم حضرت ش در  :  يهغوث •
 احوال حضرت خواجه  که ازيه نقشبندة سلسلياناحوال صوف در  :  يهنقشبند •

 هللا يتحضرت خواجه عنا  و بهشود ي آغاز مي همدانيوسف
 رسد؛ ي مپايان ي بهنقشبند

مبارک   ذکري مثنوغاز اينآ که يه چشتةاحوال بزرگان سلسل در  :  يهچشت •
يريکشم  هاشميانحضرت م  بهنآيق و اختتام حضرت ابوبکر صد 

 .است
 از يهجر )۱۲۴۸( و چهل و هشت يست هزار و دوةسن  درالدين بهاءملّاحضرت 

  . رحمت کنديش خدا.خاک سپرده شد ه بير پتوان کشمةرفت و در محلّت جنّ ه بيادن
 يه و غوثيه، سلطاننامه يشير ي مثنوخطّي يها هبخش پتنه، نسخ خداةدر کتابخان

شت هو هفتاد و  صديس  جلد و مشتمل بريک  دري سه مثنوين ا.شود  ميينگهدار
 ده، ادامهزو پان دصيکشود و تا برگ   مي شروعيکاز برگ » نامه يشير« .برگ است

 ۱۹۲۸ ة خدابخش پتنه، تحت شمارةتابخان در ک»نامه يشير« ي مثنوخطّي ةنسخ .يابد مي
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 مطالب و موضوعات ة دربار. ضبط شده است) و هشتيستهزار و نُهصد و بيک(
  :يسدنو الدين مي بهاءملّا و شاعر حضرت يسنده نو»نامه يشير«

 و باده يد تجرةخلوتخان يانحوال منزونامه عنبر شمامه در شرح ا يشيابتداء ر”
 يک که هرعليهم هللاةمح رير کشميشيانر  حضراتيد و تفريد توحةيماننوشان پ

انديد توحيايدر  عشقةرداند:  
   همهاند رت حقـ حضةخاص   همهاند قـ نور مطليانـيشر  
  يري کشميانـيشهر طرف ر  ريـي جهانگةرـان شهـنامش  
  ١“انديدستان جام توحهمه م  انديدان ملک تجرـ شاهةهم  

 يهجر) ۱۲۸۵( و هشتاد و پنج يست هزار و دوةسن  در»نامه يشير« يمثنو
 ي مثنوخطّي ة نسخةيم در ترقي، قادريم ابراه سيد کاتب.مده استآنگارش  هب
  :يسدنو  مي»نامه يشير«

 الدين بهاءملّا ينيآ  صادق و صفايااالول  محبيفات من تصننامه يشيرکتاب ”
 ير پناه ميادت خلف سي قادريمبراها  سيديالعباد مسمٰ  اضعفيد هيري بکشم

 االقطاب  از اوالدان قطبيق بالتحقيالقادر  واند لساداتا احمد شاه المعروف به
 ي فين االثنيومهر ظ ساعته اسعد هنگام يالني في عبدالقادر ج سيديخضرت شح
 ةالصلٰو يه علهيالنبوة هجر من۱۲۸۵ ةنس لاالو ي عشر من شهر جمادي ثانيخارالتّ
  .٢“يد گرديرپذتحرير ةميا قيام قيو اصحابه ال لهآ يالم و علالس و

ذکر   به وشود ي شروع مي وليشي رالدين از ذکر حضرت نور»نامه يشير« يمثنو
،  بهاالدينء و شاعر حضرت بهايسنده نو.رسد ي مپايان هيشي بنوروز ر باباحضرت 

 نهاآ از يشترداده است که بتذکّر  را ير کشميان و صوف ريشيانةغاز تا زمان خود همآ از
 ,الدين بام بابا ,الدين ينز بابا: مانند .اند ي بوده ولالدين نوريخ حضرت شمعاصرين و خلفا
 .الدين نجم بابا ,الدين شرف بابا ,الدينناصر بابا ,الدينياءدر بابا ,الدين يفلط بابا
 ,يشير بابا ير م,الدين شمس بابا ,يشيسزن ر بابا, يشي ريروپ اباب ,الدين يامق بابا
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 ,الدين يبز بابا ,يشي ريحاج بابا ,الدين برج بابا ,الدينشکور بابا ,ي الريدرح بابا
  … ويشي ريکين بابا ,يشيبهرام ر بابا ,الدين يامپ بابا ,مبارک بابا ,الدين يفحن بابا

 ابخش خدة کتابخانيحي تشريسنو فهرست
 را »نامه يشير« ي مثنوخطّي ةپتنه، نسخ

  :يدنما  ميمعرفيطور  همان
“The work consists of three Daftars, 
the first of which i.e. Rishinama is 
devoted to the account of Nuruddin, 
his followers and contemporaries”1. 

 يتس از حمد و نعت و منقبت اهل بپ
 يخ حضرت شيه قادرةس سلسلسؤاطهار و م

 غازآ ير، کشم ريشيانةي، سرحلق ولالدين نوريالني، ذکر حضرت شيخعبدالقادر ج
 يسنو  همان فهرستيرمعلمدار کش  به معروفالدين نوريخ حضرت شة دربار.شود مي
د که ده ي هم ميالعات اطّدالمقتدر عبيمولو  بهي خدابخش مسمٰة کتابخانيحيتشر

ٰهردو بدبختانه سارق شدندين ا.شش و کندرو ساالر دو پسر داشت، به يپدرش، مسم . 
او   بهيوم پسر سيهجر) ۷۷۹(و نُه  و هفتاد  هفت صدةسن سپس خداوند بزرگ در

 ها تي واقعينا  به راجع. شدير کشميشيان ساالر رالدين همان پسر نور.کرد اعطاء
  :يسدنو يم  مزبوريسنو تفهرس

“The account of the Rishis begins foll. 9b with Shaikh Nuruddin 
Alamdar Kashmir. His father Salar was married to a woman Sudur 
Salar became the father of two sons Shash and Kandaru, both of 
whom turned out thieves. Subsequently, in A.H. 779 = A.D. 1379, 
Salar was provided with a third son called Nawindah Rishi, who later 
on became known as Nuruddin the first Rishi of Kashmir”2. 

ي، قبالً هندونژاد  ولالدين نوريخ که پدر حضرت شگويند ي مير کشميسندگانون
 .گرفت نام ورد و ساالر دينآ اسالم يشي ردست حضرت ياسمين  به بعداً,بوده است

                                                   
1. Descriptive Catalogue of Persian Manuscripts, Vol. 31, compiled by Molvi Abdul 

Muqtadir, published by Khuda Bakhsh Library, Patna, 1932 A.D., p.154. 
2. Ibid. 

 يشيالعالم نورالدين ر يخحضرت ش
س فرقه سؤعنوان م  بهيردر کشم

اهل اسالم و . يدآ شمار مي ه بيشيانر
 يده عقآن جناب ل هنود، هردو بهاه

هندوها، حضرت نورالدين . دارند
 .يندگو  مي»يرش نند«ي را ول
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 شمار ه بيشيانس فرقه رسؤعنوان م  بهير در کشميشي رالدينالعالم نور يخحضرت ش
 هندوها، حضرت . دارنديده عقجناب نآ  به اهل اسالم و اهل هنود، هردو.يدآ مي
  سيددست مبارک حضرت الدين به حضرت نوريندگو  مي»يرش نند«ي را  ولالديننور
خطاب   بهگشت و  و مجاز اويفه نمود و خليعتب ي همداني عل سيد بنمحمد يرم
 جريه) ۸۴۳(و چهل و سه   هشتصدةسن  دريخ حضرت ش. مشرف گشت»فاقاآل قطب«
 ة، عدنامه يشير ي شاعر مثنو.سوده شدآ يف در چرار شرينگر شتافت و نزد سريعقٰب به
 ير در کشمغاز تا زمان ايشانآداده است که از تذکّر الً  را مفصّير کشميشيان از ريريکث
  :يمکن مي معرفياختصار  بهرا  نهاآ چند تن از ينجا، ادر  ما.اند يستهز

بوما سادو نام  از قوم برهمن بود و  نفريکالً  قبيشان،ا: يشي رالدين بام باباضرت ح
صد و شصت اصنام ين بتخانه سآ  که درکشيد ي مياضت رير بتکده کشميکدر . داشت

 نام الدين ورد و بامآيشي او اسالم  رالدينکوشش حضرت نور  بها ام.وجود داشتند
ر مبارک  مزاهبوم  به موسومير کشمي در روستا.کرد ي مي از خلق دور زندگ.گرفت

  . هستيشانا
 يهن م. بوديشي رالدين نوريخ حضرت ش خاصِّةيف خليشانا: يشي رالدين ينز بابا

 پدرش ت،ي در عهد طفول.رسد يراجگان کشتوار م  بهيشان نسب اةاو کشتوار بود و شجر
 روز .کرد يارت را زالدين نوريخخواب حضرت ش شب، مادرش در  همان.درگذشت

 يشي رالدين ينز بابا . حاضر شديش خوةهمراه بچ الدين بهنورخدمت حضرت  ه بيگرد
 جهت، ينهم به. کرد  نمييم را تکريانمود و شاهان دن  ميادشاهان اباپاز مالقات امرا و 

 يشانکرد و ا يرون را از کشور خود بالدين ينز بابا بدساه، ينالعابد ينادشاه سلطان زپ
 دمتخ هو پسر خود را ب  پادشاه ناراحت شد،ي اما پس از چند.ت رفتجانب تب هب

 در . بازگشتيرکشم الدين به ينز بابا . کردي عذرخواهيشان و ازاد فرستالدين ينز بابا
  . کرد و همانجا فوت شديپوره زندگ يش عمحلّ

 الدين رجب بابا و برادر کالن الدين بام بابا ةيف و خليد مريشانا: الدينشکور بابا
  او همواره در.رود يشمار م  بهير کشمير شهيان از صوفيکي ،الدينشکور بابا .يشي بودر

  شاهمحمدمد و در عهد سلطان آ يادن  بهينالعابد ين در عهد سلطان ز.گشت  ميباغات
  . موجود استير ولبج  دريشان مزار ا. رفتيعقٰب به
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در ظلم و جور رفت و   ميشمار ه امراء بةزمر  درير در کشميشانا: يشينوروز ر بابا
 گشت و تايب يشي کارکرد و او ريک نيخش بابا اثر يض نگاه فيک اما، .شهرت داشت

 ةسن  در.سربرد ه بياضت را در عبادت و ري او شامل شد و تمام زندگيدان مرةدر زمر
  .ت رفتجنّ هشت بهنُهصد و نود و 

 نآ ي علما. بودييش رالدين ينز بابا يفه و خليد مريشانا: يشي رالدينياءدر بابا
 نآ يگر ديشيان روضاتي از فالدينياءدر بابا .نمودند  مييم تکريلي را خزمان، ايشان
 يخ و شيشي رالدين يفحن بابا يشي، رالدين يامپ بابا يشي، رالدينشکور بابادوره، مانند 

 چهل روز قبل .ن غار تمام کردرا درب  او عمر خود. شديشي مستفيض رالدين شمس
 و بعد از چهل يايند را منع کرد که در غار نة هميشي رالدينياءدر بابا يش،وفات خو از

گاه يارت همانجا ز.يست نيچ و هست اي که غار خاليدند بعد از چهل روز د.يايندروز ب
  .ساختند
 .يستن ممکن ن آ ازيشترو ب ند شدمعرفي ير کشميشيان فقط چند تن از رينجا ادر
  خيلي,دهمآ بها الدينحضرت بهاء» نامه يشير «کتاب  که در,يرشم کيشيان همه رمعرفي

  دريسنده را، که نوينيما فهرست عناو  اگريست نيده از فاي اما خال.يدطول خواهد کش
 ي مثنوين عناوين ا.يم درج کرده است، نقل کنمير مختلف کشيشياناحوال ر

 وريآ جمع ، در بهاءالدين و شاعر حضرت بهايسنده که نودهند ي نشان م»نامه يشير«
 . استنها چقدر زحمت کشيدهآ  به و واقعات منسوبيات و حکاير کشميشياناحوال ر

 ينهم به.  داشتي قلبمحبت ير، کشميشيان و ريانصوف  به مزبور،ةيسندنو ,بدون شک
 .اند  گفته»ييااالول محب« را يشانجهت، ا
 ن عناوين،آ نگاه يک هه باست کتذکّر درخور  درج شده، ين عناوينن امض در

 و يد مفيلي پژوهشگران خي برايژهو هشود و ب  مي کتاب روشنينمحتوا و مطالب کامل ا
 شود و  ميغازآ از حمد خدا »نامه يشير« منظوم ة تذکرين ا.دخواهد بوسودمند 

  : استقرار ين ازعناوين ين ايب ترتة شمار.شود  ميمناجات شاعر ختم به
 الوجوداند  ذات واجبت کماالت است و شيوناتآ مر و تعيناتنکه ظهوراتآ يانب در ♦

 )۱ برگ( .اند وردهآظهور  هلفظ کن همه را ب هب
 )۲ برگ(. )ص(هللا رسول امحمد حضرت ينالمرسل سيدر نعت حضرتد ♦
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 )۳ برگ( .يق حضرت ابوبکر صديقالتحقةيفخلاالبرار ة منقبت زبديانب در ♦
 )۴ برگ( . حضرت فاروق اعظمي ثانةيف خلينمؤمنالير منقبت اميانب در ♦
 )۵ برگ( .ينورنّال ي حضرت عثمان ذنآالقر  منقبت جامعيانب در ♦
 )۵ برگ(.  وجههللا کرم اي مرتٰضي حضرت علينمؤمنالير منقبت اميانب در ♦
 فاطمه يده و نوردي مرتٰضي علينالعة و قري مناقب جگرگوشه مصطٰفيانب در ♦

 .زهرا
 )۶ برگ( . عنهماهللا اي رضينامام حسن و امام حس ♦
 )۶ برگ( . اثناعشرة مناقب ائميانب در ♦
 )۷ برگ( .ي مهدمحمد حضرت امام ينالعاشقة مناقب زبديانب در ♦
 .يالني عبدالقادر جيخاالعظم حضرت سلطان ش  جناب غوثيه حضرات قادرةشجر ♦

 )۸ برگ(
 هللا ايت جناب حضرت شاه عناي و مطاعگاه مخدوميآ يق معارف و حقاذکِر در ♦

۸ برگ( .مرقده هللارانو( 
  باده نوشانيد خلوتخانه تجريان عنبر شمامه در شرح احوال منزوةنام يشيرابتداء  ♦

 )۹ برگ( .انديد توحياي عشق درةردان ديک که هريد و تفريد توحيمانهپ
 و ير علمدار کشمالدين نوريخالعالم ش يخ حسب و نسب جناب شيانب ذکر در ♦

 و ن و مناجات کردن پدر ايشانآ هب اشارت يشان و برادران االديناحواالت و شرح
 )۱۰ برگ( .درگاه حق به اجابت شدن

ه و شرح سر س قدي نورانالدين نوريخد جناب حضرت ش تولّيانب ذکر در ♦
 )۱۱ برگ( .ي تا عهد جوانتيدر عهد طفول يشاناحواالت ا

 يز و پرهياري و عيجهت کار دزد ه را بيخ برادران حضرت شيدن کشيانب ذکر در ♦
 )۱۲ برگ( .يزگاري و پرهيجهت ترسناک ه بيشانناب نمودن حضرت ااجت و

 از يشان والده و متنّفر شدن ايش در پيخ کردن برادران حضرت شيتشکا ♦
 )۱۳ برگ( .يشانحضرت ا ه و پند دادن بيخحضرت ش ياطوارها

جهت  ههمراه والده خود ب  به بافندهيش در پيخ رفتن حضرت شيانب ذکر در ♦
 )۱۴ برگ( .يخ بافنده از حضرت شيافتن يتکسب و هنر و هدا موختنآ
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موختن کسب و آ او از يدن والده و پرسيش در پمدن حضرت شيخآ يانب ذکر در ♦
 .يگراند با ي و گفتگوي و علم لدنّي از احواالت باطنيخجواب دادن ش هنر و

 )۱۶ برگ(
  ورت شيخاالفالک بر حض فتاب جهانتاب شاهد لوالک لما خلقتآطلوع نمودن  ♦

 )۱۷ برگ( . شدن اويد مستفيابکام
 .ي ذات ازليافتن و يش خانمان تبار خويخ ترک نمودن حضرت شيانب در ♦

 )۱۸ برگ(
 ن در شهود وآجهت استفسار  ه نزد غار بمحبت و مدن والده از کمال اشتياقآ ♦

 نمودن حضرت مدن و اعتذار و عذر خواهيآ يرونجهت ب ه کردن بيعجزوزار
 )۱۹ برگ( .را  خودةاجد مةوالد يخش

 گفتگو کردن و يگردر غار و باهمد  بري و رفتن ويخ حضرت شي بانويانب در ♦
 )۱۹ برگ( .ن و جواب دادنآ از صحبت يخکردن حضرت ش يزپره

 ن بهانه حضرت شيخآ ه که بيد همراه کودکان شايخ حضرت شمدن بانويآ يانب در ♦
 خود را فرينآجان  ه جان بيشاننجا گذاشتن و اآ ورد و کودکان درآاز غار بر را

 )۲۱ برگ( .نآشرح  دادن و
 شکن و  سلطان سکندر بتيش درپجهت فوت شدن اطفال هاستغاثه نمودن قوم ب ♦

 )۲۳ برگ( . رايخمتهم داشتن حضرت ش
  سنگ و دعواکردنيان از موردن شيرآ يرون و بيخ حضرت شة والديدن طلبيرش ♦

  وجوديخ و انداختن شي کرديدات پ من گوشت و استخوان پوسيرش  بهوالده که
 )۲۵ برگ( .يخاک

 يزدي ايتعنا  به اويافتن يت و هداالديننصر باباالفقرا حضرت  ذکر احواالت خادم ♦
 )۲۷ برگ( .هسر س قديخ حضرت شةواسط  بهيهات سرمدتوج و

 و عزم نمودن سلطان يان در عالم و عالميخ حضرت شيافتن شهرت يانب در ♦
 )۲۹ برگ( .امتحان جهت هب

 ي و مکالمه و مجادله نمودن ويخ حضرت شيفتنجهت فر ه بمدن لوليآ يانب در ♦
 )۳۱ برگ( .ي لوليافتن يت و هدايخحضرت ش با
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 ةبوم مدن وآ و از غار بري لوليافتن يتجهت هدا ه بيخ حضرت شيافتنشهرت  ♦
 )۳۴ برگ( .وردنآاسالم  ه است، بالدين بام باباعبارت از  سادو که

 در بتخانه چمره گاو بردوش گرفته مجادله و مکالمه نمودن يخ شرفتن حضرت ♦
 )۳۵ برگ( .ين متينجهت اسالم د ه سادو بةبوم همراه

  شهادت بر زبان راندن وة کلمةهم  طرف بتان ويخاشارت کردن حضرت ش ♦
 ةدادن و مسلمان شدن بوم  اقرار)ص(خدا رسالت رسوِل او سبحانه و يييکتا به

 )۳۸ برگ( . شدنالدين بام بابا  بهسادو و ملقّب
 را دوکس از خاصگان سلطان و کوزه شراب بردوش الدين بام بابا گرفتن يگاريب ♦

 )۳۸ برگ( .برکت او  بهيافتن يتنهادن و هدا او
 و يدنبال و ه بيخرفتن حضرت ش طرف بهشت و ه باطن بيرفتن برهمن از صفا ♦

 )۳۹ رگب( . کردنيگر بردن و مکالمه باهمدي پيو از احوال
 . بودنديقتدر درج معرفت مهر برج حق  هردو.هنگرانآ دو دختر يافتن يتهدا ♦

 .العالم بودند يخ شاگردان جناب حضرت ش. دت بودهيگريوسد و نام د يکينام 
 )۴۲ برگ(

 .يخ اثر حضرت شيض شدن او از نظر فيد و مستفيشيسزن ر باباذکر احواالت  ♦
 )۴۳ برگ(

د حال  تفقّو حضرت شيخ بردوش گرفته بودند رجوانان که با نآ يافتن يتهدا ♦
 )۴۳ برگ( . نمودنيا ترک دننها از اشاره حضرت شيخآنمودن و  يشانا

 .الدين ينز بابا جناب حضرت ين زمي رويشيان رة زبديقين ةو بوم سرحلق ذکر زاد ♦
 )۴۴ برگ(

 هم  ويشي رالدين ين جناب زالواصلين ن قطبآرا   ماجده خودةپدرود نمودن والد ♦
 )۴۸ برگ( .شان احواالت

 .مور شدأن از مرشد مآ نشستن الدين زين بابان غار که جناب آ يقت حقيانب در ♦
و کشته  ادد ي متيرا اذ  مردم شهرن ديوآ مجسم نشسته و نجا ديويآ چون در

 .نآ بود و شرح ي در عهد ماضي سن که پهلوانيشدست ع  ازن ديوآشدن 
 )۴۹ برگ(
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شکوه و   بايشي رالدين زين بابا ماران از غار و قرارگرفتن مدنآ يرون بيانب در ♦
 )۵۱ برگ( .يشانشرح احواالت ا در وقار و

ن آ نمودن وردن و ترک دنياآ اسالم يانب در ♦
 نآ يش در پالدين يفلط بابا ين عارفپيشواي

 الدين نوريخ جناب حضرت شفتاب جليآ
 )۵۳ برگ( .هسر س قديول

 يخدن حضرت ش نموياحت سيانب ذکر در ♦
 پرگنات و ةهم  دريد و تفريدقدم تجر هب

 يگام درةيمقام گرفتن در قر دهات و
 )۵۵ برگ( .يبي غةموجب اشار

 ي همدانمحمد  سيد حضرتيالسادات، محرم بارگاه سبحان سيدمدنآ يانب ذکر در ♦
سقد دير ميرکبير پدر بزرگوار جناب اميخمشا  باهسريخ شيشپ  دري عل سي 
 )۵۷ برگ( .يشان نمودن اياب و کامل و کاميول ينالدنور

 بحر وحدت شدن يق از کمال وجدان و غرمدن حضرت شيخآ يرون بيانب ذکر در ♦
موجب  ه بيشان در خدمت او اظهار نمودن و االديننصر بابا .مطلق زدن دم از
 )۶۰ برگ( .فرمودن  کاريعتشر

 جناب يننش هباز سدره و شاين زمفتاب رويآن آ ين و تدفينذکر رحلت و تکف ♦
 )۶۲ برگ( .يشيان رةتب و تاب جماع  وسره قدس الديننور شاه

 يخ بعد از وفات جناب شالديننصر بابا ة فرستادن دختران عارفيانب ذکر در ♦
 حضرت يز و تجهينجهت تکف ه که بالدين ينز باباجانب  ه بسره قدس الديننور
 )۶۳ برگ( .نآ تيفي وکالديننصر باباتن باز رف ابا نمودن او و  حاضر شود ويخش

 مدن پادشاه اسالمآ و سره قدس الدين بام بابا جناب ينل اوةيفالوفا، خل ذکر سلطان ♦
 )۶۵ برگ( .يشان در خدمت اينالعابد ينسلطان ز

 )۶۶ برگ( .الدين شمس بابا گاهان و عارف باليقينآ ةذکر سرحلق ♦
 الدين شمس بابا که خادم و شاگرد حضرت شيير بابا ير جناب ميشيذکر نوبهار درو ♦

 )۶۷ برگ( .بود

دست مبارک  حضرت نورالدين به
 محمد بن سيد يرحضرت سيد م

 يفه نمود و خليعت بي همدانيعل
خطاب  گشت و به و مجاز او

 .مشرف گشت» فاقاآل قطب«
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  بودالدين بام بابا حضرت ةيف که خليشي ري الريدرح بابا يذکر خاص درگاه بار ♦
 )۶۸ برگ( . خادم او بود و اجتناب نمودن ازوةخان  که دريعاشق شدن زن و

 )۶۹ برگ( .الدينشکور بابا ين گوهر تمکةيگان يقينذکر سپهساالر کشور  ♦
 )۶۹ برگ( .سره قدس الدين رجب بابا يقين اهل گاه پيشوايآ يقذکر حقا ♦
 )۷۱ برگ( .سره قدس يشينوروز ر بابا يشي محرم راز دروهللاذکر عارف با ♦
 يشينونده ر بابا ين که جانشيشي ريرهرو بابا يشي،ذکر سپهساالر ملک درو ♦

 )۷۳ برگ( .بود سره قدس
 )۷۳ برگ( .سره قدس يشينونده ر بابا جناب يشان،کيکو نةذکر زبد ♦
 )۷۴ برگ( .يشي ريحاج بابا ينالحرم يذکر حاج ♦
جهت  ه دشوار بي مرشد و کارهايجا ه نشستن بيشي ريحاج باباذکر حاالت  ♦

 )۷۵ برگ( .کشف اسرار
 )۷۶ برگ( .سره قدس الدين بام بابا جناب ي رهبر اسرار معان،تيق طريرذکر وفات پ ♦
 از چشمه که وردن ايشانآب آ و يشي رالدين ينز بابا ذکر کرامات و مقامات ♦

 )۷۷ برگ( .ب در لنگرآن يدرس  صادر شده وهيفضل اٰل جهت او از هب
 .يشاناوتر تهاکور و شرح حسب و نسب ا باباحضرت  نورررف پذکر عا ♦

 )۷۸ برگ(
 ب بندشدنآ و الدين ينز بابا ينالعارفةن زبدآ گرفتن خادم خاص يگاري بيانب در ♦

 )۷۸ برگ( .يشان اةجذب هب
الحرم  يخ شيافتن و يف شرة و رفتن در کعبالدين  موالنا شمسيان ربةيدذکر برگز ♦

 )۷۹ برگ( .نآ و شرح الدين يبز بابا خود ير پة مرتبيدن و ديمعبدالحک يخش
 )۸۱ برگ( .سره قدس الدينشکور بابا حضرت يقت طريخان مشاةذکر سرحلق ♦
 )۸۲ برگ( .سره قدسدر  ابابذکر از نور معرفت پر  ♦
 )۸۳ برگ( .سره قدس يگير بابا جناب يشيذکر پادشاه ملک درو ♦
 )۸۳ برگ( .يشي ريگير باباذکر خادمان  ♦
 .يشي رالدين يفحن بابا يقت طري رهنماياس و اليت هدايايذکر خضر در ♦

 )۸۴ برگ(
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♦ اند ده شيرا جلوه پيرت نظ جنّيرکشم س اسرارهم که درذکر حضرات سادات قد. 
 )۸۵ برگ(

 و طرز خانقاه يرکبير جناب حضرت امير خراب نمودن بتخانه کشميانب ذکر در ♦
 )۸۸ برگ( .يس و تدريمجهت تعل هب نمودن

 سره قدس ي همداني عل سيديرذکر حضرات سادات که همراه جناب حضرت م ♦
 )۸۹ برگ( . نمودندورده بودند و خلق را رهنمائيآ يفتشر

 )۹۴ برگ( .يشيمبارک ر اباب يااالصف يخذکر ش ♦
 )۹۵ برگ( .الدين يامپ بابا ينالعارف ذکر قطب ♦
 )۹۶ برگ( .الدين ياءدر بابا ينالواصل يتذکر هدا ♦
 )۹۷ برگ( .سره قدس يلد باباذکر قلزم امامت  ♦
 نمودن پادشاه يف و تکلسره قدس الدين ينز بابا جناب يقين ارباب ةذکر سرحلق ♦

 .سره قدس يشانت و شرح حاالت او و ذکر وفات اتبرفتن   را ويشاناة زمان
 )۹۹ برگ(

 يخ شيعني يشاناوصاف خادم ا  و درالدين يفلط بابا جناب يقينذکر زبده اهل  ♦
 )۱۰۱ برگ( .هرباز بابا

 .سره قدس يشياننت ر بابا و يشي رالدين لچم بابان ستوده بهمه کمال آذکر  ♦
 )۱۰۴ برگ(

 )۱۰۵ برگ( .سره قدس يورن بابا ن کبار مشايخآذکر  ♦
 )۱۰۵ برگ( . بوديشي جناب نوروز رياران که از يجند باباذکر وفات  ♦
 )۱۰۵ برگ( . بوديشي رينور بابا جناب يده که از خادمان برگزيشيبهرام ر باباذکر  ♦
 )۱۰۶ برگ( .هسر سد قالديننصر بابا زمان جناب  اوليايةن زبدآذکر  ♦
 )۱۰۷ برگ( .سره قدس ي حاجيلول اباب جناب ن شهسوار واليتآذکر  ♦
 ياران  نام بوده ازيشي رينه نام و دوم را ازيشي ريروپ  ران دو برادر که يکيآذکر  ♦

 .)۱۰۷ برگ( .هسر س قديشي رالديننصر بابا جناب
 .)۱۰۹ برگ( .سره قدس يشيگنگ ر بابا زمان حضرت يخذکر حاالت ش ♦
 )۱۰۹ برگ( .بانو زاهده سنگا ةف عاريه ثانةذکر رابع ♦
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 )۱۱۰ برگ( .سره قدس يشي ريکين بابال  کاروان توکّةذکر بدرق ♦
 )۱۱۱-۳ برگ( .سره قدس يشينوروز ر باباگار جناب يز پرهةيفذکر کامل طا ♦
 مجرم ين ا که ازمرزش تقصيراتآالحاجات در  ي حضرت قاضياتمناجات و تح ♦

 )۱۱۴ برگ( .مده استآظهور  هب يعاص
♦ ۱۱۴ برگ( .الوهاب  ملکيتبعون عنا شد کتاب مستطاب تتم( 

 يشيان نه تنها ا حوال ري، مثنوين اتوسط ،الدين بهاءملّا حضرت »نامه يشير«شاعر 
 .هم زنده کرده است  رايرکشم  درتصوف يخ بلکه تار, را روشن کرده استيرکشم
صر  معاير، کشميشيان از ري است که بعضوريآياد درخور نکته ين اي، مثنوينا  بهراجع
 دست اول است و خذآ داده که از ميالع اساسها اطّنآ ةدربار و او اند  بودهالدين بهاءملّا
 ير کشميشيان از رينبود، احوال بعض» نامه يشير «ي مثنوين اگر ا. نگرفته استييجا از
در   کامل داشت وة شعر و بالغت سلطفن  درالدين بهاءملّا حضرت .رفت  ميدست از

حضرت   شعر.ساندر ي موانندگانخ  به رايشخن مختصر افکار تازه خوزبان سهل و س
 ي مثنو. و نفوذ فراوان دارديرثأه ساده و سهل است، تنکآ وجود با ،الدين بهاءملّا
  بلکه درير کشماتيادب نه تنها در  کار،يل و مطالب و تسهي از لحاظ محتو»نامه يشير«
   استي ماندن وير سراسر جهان، فناناپذي، فارساتيادب

شود که شاعر در   مي نقل»نامه يشير«طور نمونه چند اشعار از  ه مقاله، بخر اينآدر 
 يشان و شرح احواالت اسره قدس ي نورانالدين نوريخد جناب ش تولّيانب«تحت عنوان 
 : سروده است»ي تا عنفوان جوانتيدر عهد طفول

  د شد آن خجـسته نهـاد      چون تولّ 
ــور او  ــه ظه ــان ک ــد گردآن زم   ي

ــره  ــبانروز قط ــه ش ــاي س   ير از ش
  بعد سـه روز مـست جـام شـهود         

   تـو  ين نـه شرمـسار    مدن چو آ ز
ــده ــزت  زد زاي خن ــي ــا ي هوش   ه

ــا ــه آ تـ ــد کـ ــاب تابنـ   هن آفتـ
   جهـان سـفر کـردش      يـن پدر از ا  

  اد کـم ز هفتـصد و هــشت  يـک بـود  
ــور او گرد خانـــه روشـــن ز ــدنـ   يـ

ــش ــم يدنکـ ــور ضـ ــال نـ   ير از کمـ
ــو يوهللا د ــه ســ ــوديانــ    او فرمــ

   تــوي چــه شرمــسار يدناز چــش
ــ  ــشغول ش ــشت م ــيرگ ــا ي نوش   ه

ــه   ــر و س ــو س ــد چ ــدهيش    خرامن
ــروردش  ــان و دل بپـ ــادر از جـ   مـ



  ٦٣٢  قند پارسي

  

 ــدر ــوان شــد ب ــاچــون ج   يي يکت
  ســـراپا نـــورة  همخوابـــيافـــت
  ي پ ر د ي دو سال پ   يک يندر هم 
ــسر ــشنده  يپ ــاه رخ ــو م    همچ

  يهــــــا ر اه مهربانمــــــادر از
  ي شـد  يالمنـد  پسر چـون ع    يکا

   ناچــاريــدت کــرد بااي حرفــه
  يـست  کـارم ن   يچ هـ  يـز چ گفت با 

ــت آ ــگف ــر چ ــيه مخ ــاريکن   ي ب
ــدا ــوتم خ ــت ق ــد داديگف    خواه

  ســـاند اور يهمـــه را رزق مـــ 
ــ ــ يک ــوش م ــد ي فرام ــاکن   را  م

   تــا فــرقم  يچــشم دارم ز پــا 
  ينـمـاش غـبـان مـربـادر مهـم

ــا  ــاختندش از جــ ــد ســ   ييمنعقــ
ــد دور غ ــشم ب ــرتچ ــوري ــد ح    ص

ــوهرش از   ــد دو گـ ــد تولّـ   يو شـ
ــر ــاه تابنـــ يدختـ ــو مـ   ده همچـ

ــوش زبان ــدش بخــ ــاداد پنــ   يهــ
  ي بنــــد شــــديــــالبکمنــــد ع

ــا ــرا اســاکــه آ ت ــاريــنن شــود ت    ب
  يـــست شـــعارم ني و رهزنـــيدزد

ــار   ــود ک ــوت خ ــر ق ــن از به   يبک
   خواهـــد داديهـــم ثبـــوتم خـــدا

ــسمت رزق ن ــکقــ ــد اويــ    دانــ
ــ  ــوش م ــفا ن ــود ص ــد يخ ــاکن   را  م

ــرقم    ــت غـ ــور معرفـ ــد از نـ   کنـ
  نـيـئ آنــيدـن بــوت مـ قيـاز پ

  پار کنـــون خـــودم ســـيبخــدا 
  ١پـرده بـرون     ز ين ببـ  يـد چه آ  تا
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