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  ∗سنجر کاشاني

الدين حيدر معمايي طباطبايي کاشاني  پسر مير رفيع, »سنجر«مير محمد هاشم متخلّص به
 او هم  وهند مهاجرت کرد پدرش به .)م ١٥٩٢/ه ١٠٠٠: م(کاشاني » حيدري«متخلّص به

در هند پدر و پسر هردو از مالزمان درباِر اکبري گرديدند و در مدح  .اين کشور رسيد به
عالوه بر اين  .و شاهزادگان قصايد غرا سرودند) م ۱۵۵۶-۱۶۰۵/ه ۹۶۳-۱۰۱۴( اکبر

  .رش ميرزا غازي ارتباط داشتپسوالي تتّه و , ميرزا جاني  باسنجر
  پس از چندي سنجر را در زندان انداخته و نزد راجه سورج سنگهاکبر 

  . و زيارت برودبراي حجتواند  يمفرستاد و بعداً دستور داد که ) م ۱۶۱۹/ه ۱۰۲۸ :م(
وقِت خود را ) م ۱۶۱۲/ه ۱۰۲۱ :م(گجرات رسيده در صحبت نظيري  سنجر به

ملک قمي   با)م ۱۶۱۶/ه ۱۰۲۵ :م(ظهوري دختر . رفتبيجاپور  بهپس از آن . گذراند
 /ه ۹۸۷-۱۰۳۵( درباِر ابراهيم عادلشاه ثاني  و بهازدواج کرد) م ۱۶۱۷/ه ۱۰۲۶ :م(

  :دوسررا  ذيل قصيدة, رسيده) م ۱۶۲۶-۱۵۷۹
ــسيم ــده  ن   نخوانده همچو بهاران بطرف اين گلشن       ام وش ز ســبکروحي خــود آم

  همان حکايت پيغمبر است و ويس قرن        عقيــدة مــن و اقبــال غايبانــة شــاه    
ــا   ــوهر ج ــگ گ ــخنم  برن ــة س   که از حسد بچکد خـون ز ديـدة معـدن          ده بپاي

ــه  ــا فروخت ــه خــود را ارزان به ــرا ک   ١دکـن  مي رواج ده بـه چو هون بداِغ غال     ام م
”٢“بها صله مرحمت فرمود د بيشعادلشاه خلعت ملبوس خاص و انگشتري زُمر.  

                                                   
  .م انجام رسانيد ١٠/٧/٢٠٠٦استاد عابدي اين مقاله را در تاريخ   ∗
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  :نويسد  ميانجمن شمعمؤلِّف 
  .١“مومياي لطف و احسان مداوا فرمود ابراهيم عادلشاه شکسته حالي او را به”

  :گويد و دربارة هنِر او مي
  .٢“سخنش هموار است و گهرش آبدار”

  :ر مدح سنجر ابياِت ذيل سروده استاشي دکتقي 
ــت ــف ــوده ب   او نـسل حيـدر      تظاهر فزوده بـه     او آِل هاشــم هاخر نم

  باسالف او فخر محراب و منبـر        باجــداِد او عــزّ اعجــاز و يثــرب
  :نويسد نيز مي

 او را حاصل شده و در زمرة ،شايبة تکلّف در شعر چندان ترقّي که بايد بي”
 گشته و يتثنس ممتاز و مافکار و نازکي اشعارتازگي  شعراي کرام آنجا به

و يوماً فيوماً از آن ترقّي , رسد اين جانب مي اشعارش چون نسيم جهانگرد به
از …  علي ذلک آنکه در اين اوقات که مسود اين اوراق…گردد مفهوم مي

بازار  چون مکرر تحفة اشعارش به, بازداشته… تحرير تذکرة شعراي اين زمان
… اللسان ساخته بار ديگر قلم را رطب يکالزم ديد که , …مينه رسيدتميز اين ک

در … الجرم اين اشعار… وي مشغول گرددايراد نام نامي و شعرسازي  به
  .٣“در سفينة اين تذکره جاي داد… يةمشهور سنة ثالث و الف هجر

  :گويد ابوالفضل علّامي مي
  .٤“رتابدچاشني سخن دارد و بهروزي از ناصية او ب… سنجر کاشي”

  :نويسد باقي نهاوندي مي

                                                   
مطبع شاهجهاني، ، شمع انجمن:  بن حسنصديقاميرالملك سيد محمد ، نواب قنّوجي بخارايي  .1

  .١٩٦ص , ه ١٢٩٣هوپال، ب
  .۱۹۶ص   .2
، مؤسسة چاپ و كارواِن هند): ش ه ١٢٩٥ :ت(گلچين تهراني، احمد گلچين معاني بن علي اكبر   .3

  .٥٨٣ص , ١ج , ش ه ١٣٦٩مشهد، چاپ اول  انتشارات آستان قدس رضوي ـ
  .همان  .4
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يگانة  ت وغتاج تارک ارباب فصاحت و ساقية بحر بال… مير محمد هاشم”
  .١“عهد و مشاراليه فرماِن خود است

 براي سنجر از اصفهان خلعت فاخره) م ۱۵۸۸-۱۶۲۹/ه ۹۹۶-۱۰۳۸(شاه عباس کبير 
 /ه ۱۰۲۱يک سالگي در سال عمر چهل و  اما او در بيجاپور به. طلبيدو او را فرستاده 

  .م درگذشت ۱۶۱۲
نگهداري  ۳۴۳۱شمارة  بهمپور يک نسخة خطّي ديوان سنجر در کتابخانة رضا را

 نسخة نامبرده ،گذشته از اين.  نيست»ي«از آخر ناقص است و رديف شود که  مي
توانيم از مطالعة  ن هنوز ما مييوجود ا ي باشود ول خراب است و درست خوانده نمي

  .هاي زندگي و هنر اين شاعر را دريابيم  گوشهن ديوااين
  تقصيرچه بر جوان بيست ساله چه گذشت و بهمعلوم نيست که پس از مرگ پدر 

خواست او را از کشوِر خود  بهانة حج و زيارت مي  بهشهنشاه اکبر زنداني گرديد و
گجرات  بهو سنجر پس از مرگ پدر چه مصائب کشيده و سرگردان شده . بيرون کند

. ساخته استهمِت خود  و ميزباني او را هکمک کرددر آنجا نظيري او را . رسيده است
تا در هند باشد و از مملکت اکبر , بيجاپور رفت توصية وي سنجر به ةغالباً در نتيج

  : وي را آشکار خواهد کردةباني غالباً ابياِت ذيل زندگاني غر.گرددنخارج 
   نهم اين نام و نشان راويک س   رفتم که به    ن رادســتور خــرد چنــد کــنم نــام و نــشا

* 
  ايـم مـا     هرجا که بود خوشـتر ازيـن بـوده          تسيـ  ن سنجر دريـن ديـار شناسـاي درد       

* 
  معمورة عالم نه چـو ديوانـة عـشق اسـت        احتيسنجر همه عمرم بسفر رفـت و سـ        

* 
  چـشم تـر آيـد      خندان رود از پيـشم و بـا         تا چند دل از کوي تـو خـونين جگـر آيـد       

* 
  گـردد   دعا گر بر زبانم بگذرد دشـنام مـي          سنجر دوستان از ام گشته خاطر کاشفتة بس ز

* 
                                                   

  .٥٨٣ص , ١ ج ،كارواِن هند): ش ه ١٢٩٥: ت(، احمد گلچين معاني بن علي اكبر گلچين  .1
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ــشارم      که پـا بـر سـر افـسر بفـشارم          است  ت  وق ــر بف ــب خنج ــر ل ــو ب ــان گل   دام
* 

ــنجر   ــتم س ــه پرس ــمن و بيگان ــنا دش ــم   آش ــزل باشـ ــاکن غربـــت و آوارة منـ   سـ
* 

ــي   ست هندستان ولي از بخت بد       نيخوش شبستا  ــا نم ــه   م ــا پروان ــيم ي ــيم خفّاش ــم دان   اي
* 

ــيشــهر فقــر درآ شــهر شــهر هبــ   قدم ز فـرق کـن و فـرق تاجـداران بـين             يناراِن ب
 مردمان گوناگون اين کشور را مشاهده کرده رده وبسر هجر در گوشه و کناِر هند بسن
  :گويد برهمن سخن ميپرست و  سپس در کالِم خود دربارة بت و بت. است

  ست باقي ختن در فتنه همان زلف چين ز  سـت  ترا هنوز لب طعـن بـرهمن بـاقي        
* 

ــي ــنجر  مـ ــاِز سـ ــابم از نمـ   پرســت دارد آن شــيوه کــه بــت  يـ
* 

ــين دارم     کـشد چـه بـدبختم       دلم بسجدة بت مي    ــر جب ــه ب ــرد ره کعب ــوز گ   هن
* 

  ايــم ن گرفتــهبــر آســتان ميکــده مــسک  ايـم   شد سالها که کيش بـرهمن گرفتـه       
* 

  زنــيم تــا ســر بــر آســتان بــرهمن نمــي  سنجر قبول سجدة بت نيست جبهـه را       
  :کند سنجر بر هنِر خود بالخصوص در غزل فخر مي

ــا هــم آواز   خـواهم    مـي  سنجر از تربت حافظ مـددي         شــيراز کــنم کاشــان را  ةت
* 

  راخصم گو پرده صد عيب کند اين هنـرش            صافي سينه عيانـست ز شـعر تـر سـنجر          
* 

  سنجر مگو که پخته نـشد شـعر خـام مـا             تـوان شـنيد     زين شعر بوي سوختگي مـي     
* 

  از همة سفينه شد اين غـزل انتخـاب مـا            اسـت  دلکش و لطيف و خوب تو شعر اگرچه سنجر
* 
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ــواني را    گوش گـل وقـف نـشد بلبـل بـستاني را            ــرز غزلخ ــن ط ــت زم ــا نياموخ   ت
* 

ــي را   ردا يزدان که عزيزش مي سنجر از تست به   ــد کــن ايــن ســاغر ايران   شــهرة هن
* 

  شکرستان سخن شعر گلوساز مـن اسـت         اختــر اوج هنــر طــالع فيــروز مــن اســت 
* 

ــت   ــنجر رواج ياف ــازة س ــرز ت ــد ط   زيبدش که خسرو ملـک سـخن شـود         مي  در هن
* 

ــشنيدم  ــفيري نـ ــيراز صـ ــشن شـ   زان روز که سنجر پيش آراي سـخن شـد      از گلـ
* 

ـ          سليمان محراب  به آورد من خاک از سنجر  آتـشکدة هنـد    هاخگر از گلخن ما بـرده ب
  :گردد اکنون بعضي ابيات منتخب از ديوان سنجر نقل مي

ــا   بر دست کـسي چـشم نـدارد هـوس مـا            ــشيند مگــس م ــر خــوان ســليمان نن   ب
* 

  مـرادم چمنـي بـود       مجلس دگر امشب به     داشت سخن روي من  هب يار شب همه سنجر
* 

  ام دلخـواه رقيـب افتـاده    بر در خـواري بـه      ام   حبيب افتاده  چند روزي شد که از چشم     
* 

ــ   ترک دل گفتم و قطع نظر از جان کـردم            آســان کــردم هديــده را کــام روا از تــو ب
* 

  آسـمان جـدل و جنـگ بـر زمـين دارم       به  دو روز شد که دلي از تـو خـشمگين دارم         
* 

  ل خورشـيد بـدامان  جمشيد بـساغر گـ    مي  رسم از چمن وصل غزلخوان و خرامان مي
* 

  بر روي ساغر ديده شد صبح مبارک فال تـو    برسرم آمد صبح چون درم از خوان غزل و مست
  


