
  فاني کشميري  ٢٢١

  کشميري فاني

 )م ١٦٠٥/ه ١٠١٣: م (صرفي يعقوب ملّا شاگر »فاني«به متخلّص محسن محمد شيخ ملّا
 کشميري سالم اسلم محمد و )م ١٦٦٨/ه ١٠٧٩: م (کشميري غني استاد و واصب ملّا و
 آبادي اله اهللا محب شيخ مريد وي. باشد مي )م ١٧١٨/ه ١١٣٠ يا م ١٧٠٧/ه ١١١٩: م(
 )م ١٦١٥-١٦٥٩/ه ١٠٢٤-١٠٦٩ (داراشکوه شاهزاده درباريان از و )م ١٦٤٨/ه ١٠٥٨ :م(

 :سرايد مي خود مرشد و داراشکوه تعريف در. است بوده
  شـود   درنمي هر  به فرود سرش ديگر  کـرد  داراشـکوه  در سـجدة  که فاني

* 
  ماسـت  گيـر  عالم پير مريد شه تا گدا از  ماست پير خانقاه از خلوتي گردون هفت
  :نويسد ميدربارة او  الخيالةمرآ مؤلّف

 .١“بوده صحبت خوش و گو خوش روزگار پاکيزه و جاه صاحب و متبحر فاضل”
  :گويد مي االفکار رياض صاحب

 گُل افزاي رشک کشمير در را صحبتش و بود تقرير خوش و رس سخن خيلي”
 .٢“انگاشت توان مي گلزار و

 :نويسد مي االفکار نتائج مؤلّف
 و فضل در و است کشمير اعيان از …فاني محسن شيخ داني کتهن فنونِِ گنجينة”

 .٣“نظير بي کمال
 :گويد مي گلشن صبح صاحِب
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 کشميري صرفي يعقوب ملّا تالمذة در و کشمير پذير دل خطّة نواياِن خوش از”
 را خود کالم کشميري سالم اسلم محمد حاجي و غني طاهر ملّا. بود ظيرفاقدالنّ
 رتبة به سرايي سخن در وي شاگردي طفيِل به و شيدندک مي اصالحش نظر پيش

 .١“افراشت مي يکتايي علَِم علوِم اکثر در وي و رسيدند استادي
 :گويد مي الشعرا کلمات ؤلّفم
 .٢“بود مشرب صوفي کشمير اکابر از و گرفت مي موحدان از را خود”

 :نويسد مي النفائس مجمع صاحِب
 دامن از کمال اهل خيل, است …صرفي املّ شاگرد شعر و کمال و فضل در”

 .٣“اند برخاسته او تربيت
 /ه ١٠٦٠: م (خان محمد نذر خدمت در خود زندگاني اوائل در فاني که گويند مي

 )م ١٦٢٨-١٦٥٨/ه ١٠٣٧-١٠٦٨ (شاهجهان خدمت در بعداً اما, بوده بلخ حاکم )م ١٦٥٠
 مرادبخش که وقتي که دشو مي گفته نيز. گرديد فائز صدارت منصب به و شد وارد

 از اي نسخه او کتابخانة در ،داد شکست را محمد نذر )م ١٦١٤-١٦٦٢/ه ١٠٢٣-١٠٧٢(
 خدمت از فاني لهذا و بود محمد نذر مدِح در ها قصيده داراي که شد پيدا فاني ديوان

 در فاني شدن معزول از بعد. داشت را تقاعد حقوق کردن دريافت اجازة اما, شد معزول
  :يدنگذرا ميخود را  يگبازنشست دورة يرکشم

  نيـست  آباد  شاِهجهان از بهتر جايي گرچه  شـد  کـشمير  گوشـة  در منزوي آخر فاني
 مرتّب شهر اعيان و کرد مي صرف تدريس و درس در را خود وقت فاني کشمير در

  .بود »خاص حوض «فاني منزل اسم. رفتند مي وي نزد
 خوشحال خيلي فاني ،رفت کشمير به انداراست سمت به ٤احسن خان ظفر که وقتي

  :گرديد
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  .٣٠٧٤ورق   .3
آرايي  سرايي و گلشن نزاهت باغ و بستان و چمن… به ”):م ١٦٦٢/ه ١٠٧٣ :م(ظفر خان احسن   .4
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  آمـد  کامگـار  خان ظفر فيض ابر که  شـد  رنگـين  بـاز  کشمير گلشن بهار
 هم خان ظفر که بود رقاصي دختر عاشق فاني. شد پيدا مخالفت آنها بين بعداً اما

 نجي و فاني خان ظفر, نکرد يتوجه خان ظفر به او که وقتي. داشت مي دوست را او
  :کرد هجو را ردوه

  مرده را در جنبش آرد بوي ايشان نجـي          نجــي دامـان  بــاد سـازد  بيــدار را خفتـه 
ــاد شــد او تــدبير رشــتة  شيخ دستار و شمله شد نجي حيض لتّة   نجــي تنبــان ب
 :نوشت خان ظفر دربارة هجايي اشعار خود نوبِت به نيز فاني
ـ   اله در  غزل اين فاني که امشب شو داغ خان ظفر گو   اسـت  خوانـده  قـدرداني  پـيش  ادآب

 فاني. ببرد پناه دهلي و به نموده ترک را کشمير که شد مجبور فاني که شود مي گفته
  :داشت کشمير به زيادي عشق
  نيست احباب مجلس شمع ناب شراِب جز  طـرف  هـر  فـاني  کـشمير  گلشن بهار در
 :نبود او طبع موافق هند هواي و آب آن مقابل در و

  نبـود  کـشمير  گوشة جز  به تو جاي ورنه  وطن هند در شده سياهت بخت از فاني
*  

  بايـد   مـي  کـشمير  و کابـل  نَوبهار نسيم   ليکن مرا آمد خوش هند برشگال هواي
 ترياک و شراب به فاني. است کرده هجو را او بلخي مفيد ملّا فاني معاصرين از
 .درگذشت فاني جهان اين از م ١٦٧٠/ه ١٠٨١ سال در باالخره وي. بود معتاد

 اتيکل. باشد مي شعربيت  هزار هفت و هزار پنج بين داراي فاني ديوان گويند مي
  :است ذيل شرح به فاني

 .بيت ٥،٢٦٥: غزل  .بيت ٧،٣٦٦, عدد ٤: مثنوي
 .عدد ١٦٦: رباعي  .بيت ١٦٨, عدد ٥: قصيده

  نياز و ناز
 و عاشقانه داستان يک داراي که است) بيت ١،٩٢٨ (»نياز و ناز «فاني مثنوي نخستين
 :گردد مي آغاز نحو بدين و باشد  مي تاريخي

ــي ــش اله ــشقي آت ــروز ع   دلـسوز  الله داغ همچو باشد که  براف
 :گويد مي شاعر بعداً
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  بنواخـت  عـشق  سـاز  آهنـگ  اين  به  ســاخت نــامزد يوســف بــه را زليخــا
ــواي  ز روي حـسن ليلـي پـرده برداشـت     ــشق ن ــدش از ع   برافراشــت ق

  کـرد  دمـن  حـسنِ  از جلوه هم نل  به   از لب شـيرين سـخن کـرد    فرهاد به
  آرام و صـبر   بي او عشق از گشت که  پيغـــام آورده ايـــاز از محمـــود بـــه

  :کند مي تمجيد آن گرامي عرفاي و هند از شاعر ،حکايت آغاز از قبل
ــد ســواد ــز عــشق خــاک هن ــه  اســت خي ــا ک ــاب آنج ــسن آفت ــز ح ــت تي   اس
ــوادش  اســـت نهندوســـتا از نـــور را جهـــان ــردم س ــشم م ــان چ ــت جه   اس
ــم ــسِن از روشــن شــد دل ــام ســيه ح ــب  ف ــز عج ــر ک ــدم کف ــوِر دي ــالم ن   اس

  ميـــرک شــيخ  محمــد  الــدين  نظــام   طبـع و زيـرک      که بود استاد من خـوش     
ــل ز ــضل اه ــر ف ــق آن از غي ــاه ح ــه  آگ ــس درس نگفت ــس در ک ــاه مجل   ش

ــه  همين بـس عـزّ و شـأن او کـه گوينـد             ــهزاده همـ ــا شـ ــا هـ ــد گردشـ   اوينـ
ــان ــل مي ــش اه ــادان ــکوه  ب ــت ش ــه  اس ــک ک ــاگرد ي ــکوه او ش ــت داراش   اس

*  
ــه ــو ب ــرم دم از راله ــان گ ــير مي ــوا  س ــسان دارد ه ــعله ب ــأثير ش   …ت
ــر در ــين از اجمي ــدين مع ــشتي ال   روان در بحر عرفـان اسـت کـشتي          چ

ــه  چـو هـر شـهري ز هنـدم يـاد آمـد       ــاِد بـ ــن يـ ــه مـ ــاد الـ ــد آبـ   آمـ
ــام اهللا محــب شــيخي درو   که مشهور جهان از فيض عام است        اســت ن

 داستان
 از موٰسي سيد اسم به جواني مرد )م ١٥٥٦-١٦٠٥/ه ٩٦٣-١٠١٤ (اکبر سلطنت زمان در

 :بود اکبر دربار در محترمانه سال ده و آمده سيکري فتحپور به کالپي
  سال ده عمر از کرد صرف خدمت  به  اقبـــال و بخـــت امتحـــان بـــراي

 او جمال شيفتة و ديد خواب در را موهني اسم به زرگري دختر وٰسيم روزي سپس
 :گرديد

ــبي ــد ش ــه آم ــوابش ب ــاهرويي خ   چو شب بر مه پريشان کرده مـويي         م
  بهم از چشم مست افـسون دميدنـد        رسـيدند  يکـديگر   بـه  مـه  و مهر چو

  نــام مــوهني اســم بــه بــرآوردم  گـــام دلبـــري راه بـــه تـــا نهـــادم
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 )م ١٥٥١-١٦٠٢/ه ٩٥٨-١٠١١ (ابوالفضل و کرد طلب را او شنيد وا حال اکبر که وقتي
 :نوشت نامه وي احضار براي

  بوالفـضل  بـود  فراست و فهم در که  ابوالفــضل شــيخ شــه اعظــم وزيــر
ــه ــيد ب ــة س ــي نام   يـاد  تـرا  امـشب  کـرد  شاهنشاه که  فرســتاد عظم

 اکبرآباد هاي کوچه و ها خيابان در موٰسي .شد فرستاده اکبرآباد به موٰسي شاه حکم به
 :داشت منزل آن در او ةمحبوب که رسيد اي خانه به تا شد سرگردان

  کــرد مــي يــار ســراي تماشــاي  کـرد   مـي  ديـوار  و در بر نگاهي
 :درآورد گلفروش لباس در را خود موٰسي معشوق ديدار براي

ــه ــصد ب ــدن ق ــرو آن دي   فريـاد  کـرد  گلفروشـان  رسم   به  آزاد س
 :گذرانيد مخفيانه آنجا شب سه و شد موهني منزل داخل او وسيله بدين و

ــي  رسـيدند  يکـديگر   بـه  بلبـل  و گل ــشن از گل ــدار گل ــد دي   چيدن
ــيم  گرديـد  يار کوي  به شب و روز سه ــاية مقـ ــوار سـ ــد ديـ   گرديـ

 :برد آنجا به را خود محبوبة و کرد اجاره اي خانه موٰسي روز سه از بعد
  کردنــــد ديــــوار و در آن ِوداع  ز منزل رو سـوي بـازار کردنـد        

ــه آن در ــر را خان ــد زنجي ــه بهــم  کردن ــدبير هــا ديوان ــد ت   کردن
ــاز بهــم  در عيش و طرب را بـاز کردنـد         ــاز و ن ــاز ني ــد آغ   کردن

. بکشند را موٰسي که ريختند نقشه ،نکردند پيدا را او موهني خويشاوندان که وقتي
 شده ديوانه که داد نشان طوري و برگشت خانه به موهني آنها ناک وحشت نقشة ديدن از

  .است
 قاضي نام به شاعري همراه اکبرآباد از هم موهني و برگشت سلطنتي چادر به موٰسي

 محبوس و گرفتند را او خويشاوندانش راه در اما. رفت بود موٰسي رفيق که جمال
  :کردند

  کردنـد  زنجيـر  صـنم  آن پاي  به  کردنــد تــدبير جنـون  دفــع پـي 
 و کرد ادا را ذيل شعر مرتبه سه وي سپس و کند تحمل را داييج نتوانست موٰسي

 :سپرد جان
  يافـت  تـوان  کـي  دلـستاني   به ازين  يافت دلستان عشق ز جان صد دلم
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 او باالخره و افتاد بام از کنان گريه او و شد رد موهني خانة نزديکي از موٰسي جنازة
 .درگذشت هم

 اصفهان و توران, ايران براي است بهايي انگر هدية مثنوي اين که داشت عقيده فاني
 )م ١٦٨٩/ه ١١٠٠: م (رفيع بيگ حسن ميرزا, )م ١٦٧٠/ه ١٠٨١: م (آشنا خان عنايت و
 :است کرده ياد را )م ١٦٧٠/ه ١٠٨١: م (صائب و

ــود  قبولش گر کنند اين شـعر فهمـان         ــشهور ش ــران در م ــوران و اي   ت
  خـود صـفاهان  کنـد روشـن سـواد      آن ســرمة از فرصــتي انــدک در

  حکايــت ايــن ببينــد خــان عنايــت   عنايـت   عـين  از کـه  خواهم کنون
  پـيش  او کـار   مـي  ساغر چون رود  رفيقش گر دهد جا در کف خـويش    

  دانــد نيــک او دعــا ايــن قــدر کــه  رسـاند   مـي  دعـايي  هـم  صـائب   به
 :کند مي بيان را مثنوي اين تصنيف سال و اسم ذيل ابيات
ــود   اتمـام  يافت بس از عشق و حسن ز ــاز ب ــاز و ن ــن ني ــه اي ــام را نام   ن

ــم ــت بگوش ــاتف گف ــت از ه    حکايــتايــن فـاني  کلــک زد رقـم   عناي
 بود متاثّر عشقي داستان اين از حدي به )م ١٥٩٦/ه ١٠٠٤: م (بدايوني عبدالقادر ملّا

 ناز «مثنوي در که است جزئياتي داراي وي گفتة. است کرده بيان مفصّل طور به را آن که
 :شود مي کرده نقل او عبارت عين اينجا در بنابراين. شود نمي ديده »نياز و

 سيد وفات قضية شد واقع] م ١٦٦٨/ه ٩٧٦ [سال اين در که امور عجائب از و”
 کالپي سادات اعيان از گرمسيريست) بکسري يا بکري يا (مکري سيد ولد موٰسي

 آگره در قضا از بوده شاهيشاهن مالزمت در موٰسي سيد آنکه مجمالً هند ديار از
 شيفته بود عيار خالص زر چون حسن در که نام موهني زرگري زن هندو بر

 از تعشّق و تعلّق رابطة و کرد جذب را معشوق او پاک نظر کمند و گشت
 …گرفت استحکام جانبين

 آگره قلعه درون از و ورزيده تخلّف موٰسي سيد شد رنتهنبور لشکرکشي چون و
 کارش و گرفت متوکّل جالل سيد مير به نزديک جون آب کنار به محبوب جوار در خانة

 برآورد اش خانه از خويش معتمد نفران مصحوب را او مرتبه دو يک و کشيد جنون به
 …افتاد وي قبيلة زرگران دست به يا عسسان دست به يا نوبت هر
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 نگاهي هب دور از گاهي گاه فرصت اين در و گذشت ماه چهار و سال دو مدت و
 موهني بام بر …کمندي افگن کمند آن اشارت به موٰسي سيد شبي تا بودند قانع

 مثنوي چنانچه گذرانيدند …صحبت يکديگر  باو برآمد بازان رسن چون. انداخت
 :کند مي معني بدان اشعار گفت موٰسي سيد برادر شاهي سيد که نام دلفريب

  خـاموش  هکـ  نـدا  حيـا  کرد  مي  هرچند هـواي دل زدي جـوش      
  يک دم نـه مجـال خـوردن آن          حيـــوان زالل نظـــر پـــيش در
ــشنگي کمــال ز هــا دل ــرم ت   شـرم  از بـسته  مهـر  شده ها  لب  گ

  ها شده جفت مانده تن طاق       دل  يک خانـة خلـوت و دو مـشتاق     
  در بازي طـاق و جفـت تـا روز           افــروز  دل خــستة دو ماندنــد
ــز  محبــت مــا نــزد بــه اســت ايــن ــرد دل ک ــال بب ــهوت خي   ش

ــرار آن در عــشق کــي  چون دل ز هـواي نفـس ميـرد         ــرد ق   گي
  جز در دل پاک عـشق را جـاي          پـاي  و سـر   بـي  جهـان   بـه  نبود

  عــشق اســت رفيــق دردناکــان  عشق است انـيس جـان پاکـان    
ــه القــصّه ــاز و لطافــت صــد  ب ــب  ن ــزار شادهگــ ــر هــ   راز دفتــ
ــد ــب ديدن ــون قري ــحر چ ــد  را س ــک وداع کردنـ ــر يـ   را دگـ

 مان و خان برخاسته خواب بستر از معشوق که يافت چنان قرار وداع وقت رد و
 :گفت و …شود روان عاشق همراه گذشته ناموس و ننگ سر از و کرده وداع

ــديش   کاري عاشـق صـادق وفـاکيش     ــوافقم مين ــو م ــا ت   مــن ب
  آن عهد يکي است تا که هستم        بـستم  تـو   با نخست که عهدي
ــام وز  نمــاييم خــود فکــر کــه برخيــز ــر بـ ــرود دگـ ــيم فـ   آيـ
ــا ــه ت ــشته آنک ــت نگ ــاه اس   ســحرگاه تــا رويــم دزديــده  آگ

 کاشانة در گرديده روانه کرده استعارت آب از تعجيل و باد از سرعت محلّه آن از و
 را موٰسي سيد خانة نازنين خويشان و ماندند مختفي روز سه تا عليه معتمد آشنايي

 سيد خورد برادر شاهي سيد و نهادند خصومت و دعوي بنياد گرفته ميان در وار حلقه
 و کرده مثنوي در آخر تا  اولرا قصّه اين و دارد صادق محبت نسبت فقير به که مشاراليه

 از دلبر آن و گذرانيد مي ليت و لعلّ به و داد مي ها جواب شد مذکور باال ابياتش بعضي
 رسد او به ضرري حاکم از مبادا که سوخته موٰسي سيد به دلش و گشته خبردار معرکه آن
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 از خود و ساخت اميدوار باز وصل وعدة به و داد رخصت ضرورت به را دلداده آن و
 که گفت و آورد بهانه و رفت خانه به بازگشته نشيند او چهرة بر که بدنامي خال ترس

 که دلرباي شکل چنان آن به شخصي کرد گرم جا من ديدة در خواب که شب فالن به
 و درآمدم خيال عالم به مثال عالم از, گرفت مرا دست نبيند آن مثل هم خواب در کسي

 سر بر جواهر از مکلّل تاجي که ديدم عيان را نازنين آن و شد مبدل بيداري به خواب آن
 طلعت حيران خوانده افسوني ها زده جادو چون من بر و دربردارد نور از شهپري دو و

 در مگر آن تعريف که برد شهري به گرفته خويش الب و پر بر و گردانيده خويش
 در و گوناگون غرائب و عجائب از پر منيع و رفيع قصري در و باشيد شنيده ها افسانه

 :گرفته آرام نژادان پري خيل اش گوشه هر
ــد ــه هرچن ــام آن ک ــواه مق   گـاه  طـرب  بـسي  خـدا  بـه  بـوده   دلخ

ــه آن و ــان جملـ ــورزاده بتـ ــد  حـ ــه بودنـ ــدمتم بـ ــتاده خـ   سـ
ــي آرام  دوســــتانم فــــراق ز لــــيکن ــت نمــ ــانم گرفــ   جــ
ــي ــردم م ــتياق از م ــرادر غـــم از ســـوختم مـــي  مــادر اش   بـ

ــر  هر لحظـه دريـن تـن بالکـش         ــي پــدرم هج   آتــش زد هم
ــا ــة ب ــان آه و زار گري ــوز ج   چون رفت در آن مقام سـه روز         س

ــسيار  خــرابم بــس کــه همــه ديدنــد ــم ز بـ ــطرابم در غـ   اضـ
ــد  ماللــــم  از شــــدند  آگــــاه ــي کردنـ ــه ترحمـ ــالم بـ   حـ

  ســپردند غمــي چنــان بــه بــرده  بردنـد  خانـه   بـه  مرا که انسان ز
ــه آورده ــه بـ ــاندند ام خانـ ــت آن ز  رسـ ــد وا درد و محن   رهاندن

 قضيه آن اخفاي در مصلحت اگرچه و داشتند باور را جميله حيلة اين …هندوان
 باالخانه در و کشيدند نينآه مار حلقة در را گنج آن چند روزي غرض بنابر اما بود

 رسوايي و شد الحال مغلوب مرور به فراق از موٰسي سيد و گردانيدند محبوس و مقفّل
  …يافت خالص يکبارگي به عقل عقيله از و آورد تخلّص

 دهاني هر در و داستاني آن از مجلس هر در يافت اشتهار …قصّه اين چون و”
 رنج و محنت رهزا هب خود من که فرستاد مشّاطه دست به پيغام دآلرام. بود بياني
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 الجمله في بدگويان زبان و دست از ساخته باشد مي را زنان که بهانه و عذري
 :يافتم خالص

ــة از ــل طعن ــصر اه ــتم ع ــارغ  رس ــان ز فـ ــستم چنـ   بالنشـ
ــوي در ــون ک ــالج جن ــابي ع   آري يــاد  بــه مــرا  رنــج آن و  ي

ــون ــم اکن ــر ه ــالج اگ ــابي ع   بينتـــا  آن از رو کـــه اميـــد  ي
ــهرت  فــسانه ايــن کــه بکنــي نــوعي ــد ش ــن نکن   زمانــه دري
  جــدايي  کنــي مــا  منــزل وز  برآيــي مــن شــهر ز کــه يعنــي
ــيکن ــان ز لـ ــتداري گمـ ــذاري خــود راز محــرم يــک  دوسـ   گ

ــا ــال ت ــرا ح ــه م ــد چنانچ ــر  دان ــه روز ه ــو ب ــر ت ــاند خب   رس
 وداع است ممعلو که حالي به را او رفته سحري او فرمودة موجب به موٰسي سيد و

 عزم به خود و گذاشت او خدمت در را رازي محرم و برخاست جانبين از غريو و کرد
 …ساخت همت ديدة پيش رنتهنبور راه مالزمت

 شده متّفق محرم آن به چند روزي از بعد نياورده دوري و تاب نازنين آن و”
 خانه از دادن چيز حيلة به من و برآري فرياد گدايان صورت به شبي که گفت

 در بود او ديدبان که را کنيزکي و روم مي در به شهر اين از تو  باو آيم درمي به
 …نهاد فرار به روي و فرستاد کار پي
 جمع خاطر به بوده پنهان شهر روز سه و بودند ساخته آن از قبل سفر استعداد و”
 جل و عزّ خداي که آنجا از اتّفاقاً. گرديدند روانه بياز و فتحپور جانب به

 بالي چون لعبت آن خويشان از خويشي راه ميانة در بار يک به خواست نمي
 مشهور روشن روز چون اش افسانه مستور خود که را او شده پيدا ناگهان

 …زد محکم دامنش در دست و شناخت
 عظيم غوغاي و رسيدند بود کوتوال ايام آن در که جمال پهلوان عسسان”

 از تا سپردند زندان به را گريزاننده و خويشان به را گريخته جميلة. برخاسته
. يافته خالص نوعي به و گشته رنجه مديد مدت تمام صعوبت و شدت به شکنجه

 مانند دوري صنف از که او و بردند آواره بيچاره سيد نزد لشکر به واقعه اين خبر
 و نهاد مرگ به دل گشته مايوس خبر اين شنيدن از بود شده خيالي و هاللي
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 است خوش روز کدام براي از ديگر مردن که دانست و شد جمع هالک اسباب
 ياران و مشفق برادران. آيد آگره به که خواست زده چاک صبوري گريبان و

 و مالمت و تهديد و زجر به گاهي و نصيحت گاهي را او نخواهي خواهي موافق
 سيد و رسيد سلطنت مستقر به ظفرقرين اردوي آنکه تا داشتند مي نگاه سرزنش

 از يارش ديدار کرد جهد هرچند مرتبه اين در و گشت کباب بود داغ که موٰسي
 قاضي اثنا اين در. نشد ميسر بودند داشته نگاه محفوظ و مستحکم جاي در آنکه

 نسبت موٰسي سيد  باکه را کالپي توابع از پوري سيوکن هندي شاعري نام جمال
 نشين کنج آن شامي نماز وقت و سوخت او بر دل و داشت جاني مصاحبت

 خود رديف …سرکشي توسن بر برآورده تاريک کلبة آن از را عفّت کاشانة
 و عقب از زن خويشان و شد روان آب رويه باال جون درياي کنار راه به ساخته
 که کندها آب و جرها در باس و رسيدند فريادزنان پيش از کنان ارهنظّ شهر مردم
 نرد مهرة چون و ماند حل درو خر چون بودند ساخته تعمارا باغ و چاه براي

 از ضرورت به را خود آمده تنگ دل نازنين و نداشت گذشتن روي ششدر آن در
 سالم و ببر سالمت به خود جان تو گفت را قاضي و انداخت زمين بر زين خانة
 …رسان گرفتار آن به مرا

 روي بر در داشت که جايي به آگره قلعة درون و شنيد خبر اين موٰسي سيد”
 طاير چون جانش و درگذار او روح حسرت و يأس از و بربست خويش
 و دوست بند از و رست طبيعت ديوار چار حبس از و درآمد پرواز به ملکوتي
 :که راند زبان بر بيت اين بار سه حال آن در و شد فارغ دشمن

  يافــت تــوان نمــي ازو بــه يــاري  يافــت جــان هــزار دلــم يــار از
 اين از رخت چون و …گردان مهجور خراب من جان نصيبة را درد اين هيال

 گل به تا بردند منزل به تهي دست به را او تهي  قالب کشيد دارالقرار به مستعار سراي
 آن غرفة زير از را او نعش اتّفاق. برخاست شيون و غريو زن و مرد از. بسپارند

 چون زنجيري شده گرفتار نوبت اين در چون صنم و گذرانيدند طرفه صنم
 و متحير شام تا صبح از بام باالي بودند انداخته او پاي در مسلسل گيسوي
 عشق شهيد آن جنازه ارةنظّ نهاده ياقوت و لعل حقّة بر سکوت مهر. ماند مبهوت
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 طاق آن از زنان نعره حالت همان به را خود گشته قرار بي و طاقت بي آخر. کرد مي
 ةمحلّ در  اولبرهنه پاي و سر وار ديوانه و بگسست پا از رزنجي و انداخت بلند
. شد تغيرپذير زمان زمان حالش و رسيد نصيب بي وصل دولت از غريب آن

 بيماري آثار و کشيد تفکّر گريبان به تحير سر مدهوش گاهي و خاموش گاهي
 :گشت ظاهر برو

ــدار ــر ز بي ــرين به ــواب آخ   چون اشتر عيـد و گـاه قـصّاب          خ
ــيب ــنش س ــال ز ذق ــشته ح   گــشته ســال ســيب ماننــدة  گ

 معذور شستهدست  بار يک به ازو دست ديده حال آن به را او پدر و مادر
 …داشتند

 و حرکات در سکرات اهل نبض چون تمام اختاللي و اختالفي آنکه از بعد و”
 دلتنگ گوشة در و جنگ در خود  باسوداييان چون دمبدم شد پيدا سکناتش

 …ساخته جان حرز و زبان ورد را موٰسي سيد نام و زد مي سنگ هسين بر نشسته
 صاحب شاهي سيد چنانچه سپرد جانان به جان و زد پاک عاشق خاک بر را خود

 :کند مي آن به اشاره مثنوي آن در
ــه  با خـوبي او چـو عـشق شـد جمـع            ــسوخت صــفت پروان ــمع آن ب   ش

ــاد جذبــه و شــوق ســر از کــرد   زبـان گرفـت و جـان داد         بـه ي  موٰس  فري
ــشتند  در يک نفـس آن دو سـرور عـشق          ــهيد گـ ــر شـ ــشق خنجـ   عـ

ــاغ ميـــان آنکـــه تـــا ــند  رضـــوان بـ ــم باشـ ــق ز بهـ ــان خلـ   پنهـ
ــاني مــــصاحبان دو هــــر آن ــد  جــ ــن از رفتنـ ــان ايـ   فـــاني جهـ
ــم و درد از ــراق غــ ــتند فــ ــان  رســ ــه ز پنهـ ــم همـ ــستند بهـ   نشـ
ــيدي اي ــن س ــه اي ــال چ   داري حوالـــه مغــ  بــه  چــه  را دل  داري ح

ــه ايـــن ــوش بکـــن را واقعـ   خــاموش بــاش و بکــوش صــبر در  فرامـ
 عشق سخن که کرد توان چه اما نبود واقعه اين در اطناب جاي …اگرچه …
 .١“شد واقع نفسي دراز و برد بيرون اقتدار قبضة از قلم عنان اختيار بي
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 نموده بيان صراًمخت را داستان اين و تمجيد شاهي سيد از نيز اقليم هفت مؤلّف
 :کند مي شروع ذيل قرار به سپس. است
 شعري فضيلت وجود  باو است مستقيم ذهن و سليم طبع صاحب شاهي سيد”

 بوده برادري را شاهي سيد که اند آورده …نمايد مي انشا جودت غايت در
 هفت هر بديد زني هندو گذري ره در ناگاه …محبت دلدادة و محنت کرده خو

 :هفته دو اهم چون کرده
ــاه ــرمگين نگـ ــة شـ ــاز مايـ ــال  نـ ــامتش نه ــساية ق ــاز هم   ن

ــف ز بالپيچــي ــيم زل ــابش ن ــاري ســتم  ت ــزار ز خ ــابش گل   عت

 ميخانه
 شاعر پيري زمان در ديگر هاي مثنوي مانند) بيت ١،٢٧٣ (ميخانه اسم به دوم مثنوي
 :شده نوشته

  کاميـاب  شـوم  يک هر وصل از که  خـضاب  را خـود  مـوي  کنم صهبا  به
*  

  کـنم  زندگاني جهان در  مي چو  کــنم جــواني پيــري هنگــام بــه
 و ذکر کشمير صفاي  باجاهاي و نهرها, ها رودخانه, ها باغ از فاني مثنوي اين در
 :است کرده ستايش

ــرده گــرو ــسبيل از ب   کـول  بهـار  از شـده  رنگـين  که  دل آب سل
*  

ــشکده شــد  دل آب در انـداخت  آتـش  گلش ــاالب روي آت   دل ت
*  

  نعــيم بــاغ يــاد دگــر نيــارد  نـسيم  بـاغ  سـير  کنـد  کس اگر
* 

  انبــساط از تـن  در دلـم  نگنجـد   نـشاط  بـاغ  وصـف  کنم سر اگر
*  

  کنار در دل است گرفته را او که  مـار   شـاله  هـا   بـاغ  همـه  عروس
* 
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ــو ــيش در چ ــاد ع ــردم آب ــور ک   سـرور  دوچنـدان  شـد  طرب باال دو  عب
* 

ــن ــاغ ازي ــا ب ــه ه ــود ب ــاغ ب ــاه ب   خانقـاه  تـا  خانـه  از اسـت  فـرق  که  ش
* 

  داراشـکوه  جـاي  بـود  گـر  سزد  کـوه  فيـل  حوضة او حوض بود
* 

  اوفتـاد  بهـت  در رهم کشتي چو  يـاد  خـويش  خانـة  ره کردم چو
* 

  اوفتــاد ديــار و شــهر بــه عبــورم  اوفتـاد  گـذار  سـتيم  بـاغ  در چو
* 

  خبـر  آنجـا  در يـابم  هنـد  از که  گــذر کــردم چنــد فــتح بــاغ بــه
* 

  دور چـه  نخـواهم  گـل  صـفحة  اگر  نـور  بـاغ  از روشـن  شود چشمم چو
* 

  شوم مجنون بيد جلوة هر ز  شـوم  مـوزون  سرو قد ياد ز
* 

  چنـار  دست  به بيعت دست دهم  گــذار بگـردون  دعــايم تـا  کنـد 
* 

  شـد  تيز آتشش خزان باد ز  شـد  لبريز شوق  مي از چنار
*  

ــرآرم ــر ب ــالپي از س ــاگ و ک   ويرنـاگ  چـشمة  فتـد  چشمم ز  پي
*  

  آب سـيم  از لرزنـد  سـيماب  چو  حـساب   بـي  درو دلکش عمارات
*  

ــه  بـود  جـا  کجا ستونش چل از به ــر ک ــاي ب ــا دو ملتق ــود دري   ب
 :است داده نشان را آنها بد سيرت و کرده هجو را قضات شاعر خاتمه در

  شـد  بـدنام  شرع رشوتش از که  شـد  اسـالم  شـهر  قاضـي  يکي



  ٢٣٤  »امة استاد عابدين ويژه «قند پارسي

  

 مصدراآلثار
 بحر در م ١٥٥٧/ه ١٠٦٧ سال در که است) بيت ١،٦٠٧ (»مصدراآلثار «فاني سوم مثنوي
 ذيل ابيات در آن تصنيف سال و مثنوي اسم. است شده نوشته نظامي اسرار مخزن

 :است شده هرائا
   اوسـت  ميک اثرش صورت اتما     اوسـت  نـام  بـس  ز مصدراآلثار

ــده  فـزون  حـد  از چـو  اثرهاش بود ــاريخ آم ــامش ز ت ــرون ن   ب
 :شود مي شروع ذيل بيت  بامزبور مثنوي

ــسم ــرحٰمن اهللا بـ ــرحيم الـ   قــديم بــاغ ز ســت نهــالي تــازه  الـ
 اربعه خلفاي, رسول, خدا مدح  اولخود ديگر هاي مثنوي مثل مثنوي اين در شاعر

 :سرايد مي را شاهجهان و
  کيــست ابــروي جنــبش از نــو مــاه  جعد شب از سلـسلة مـوي کيـست        

ــز آب ــن بريـ ــر ايـ ــاک ةکـ   را افــالک همــه کــن نــشين خــاک  را خـ
ــت  شــد پــاک قــدمت فــيض ز خــاک ــش نوبـ ــالک آرايـ   شـــد افـ
ــار شــب صــبح روشــني ــدة  ازوســت ت ــه بخــت دي ــدار هم   ازوســت بي

 را آبادي اله اهللا محب شيخ و صرفي يعقوب شيخ جامي, خسرو امير, نظامي بعداً
 مقام حصول”, “شرير نفس هامات و دل احياي براي شاعر »صحبت ”«سه در. کند مي مدح

 در تقيد عالم و تقيد در اطالق عالم رويت ”و “اهللا في فنا بر است مقدم که باهللا بقا
 راه از تصوف راه که است معتقد فاني. است کرده استفاده خود مرشد از “اطالق

 :کند مي اصرار دين آداب و مراسم رعايت در وي بنابراين و نيست جدا شريعت
  نيست فرع اين جز اصل آن مسلک  نيـــست شـــرع ره غيـــر خـــدا راه

. است شده نوشته اخالقي تفکّر ةيپارب و باشد مي مذهبي کامالً يمثنوي »مصدراآلثار«
, ةزٰکو, حج, روزه, نماز, طيبه کلمة فضيلت آن در که است »اثر «هشت داراي مثنوي اين
 هاي داستان فضائل اين دنکر نشان خاطر براي نيز. شده بيان توکّل و تواضع, توبه

 .است شده داده تمثيل طور به اخالقي کوچک

 اختر هفت
 :است شده نوشته م ١٧٥٨/ه ١٠٦٨ سال در) بيت ٢،٥٥٨ (»اختر هفت «چهارم مثنوي
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  کــرد اختــر هفــت خانــه او نــام  کـرد  دلبر هفت وصف درو چون
*  

  فــاني رقــم را نامــه ايــن کــرده  پنهـاني  صـفحه  گوش در گفت
  :گردد مي آغاز چنين و

  همـه  زبـان  از گفتـه  خـود  حمد  همـه  دهـان  در کـرده  زبان اي
 دهکر معرفي چنين ،بود شده نوشته سال سه مدت در که را مثنوي سه فاني ابتدا در

 :است
ــازل شــده  مجــاز عــشق آســمان از اول ــاب ن ــاز کت ــاز و ن   ني
ــاني ــه آن ث ــسخه س ــه ن   کز مـيش گـشته عقـل ديوانـه          ميخان

ــث ــه آن ثالـ ــصدراآلثار سـ   اســرار مخــزن وزن بــر هــست  مـ
 کرده اهدا بادشاه عالمگير به را آن و کرده صرف شب هفت مثنوي اين نوشتن در او
  :است

ــت  نامـه  دريـن  سحر تا شب هفت ــسانه هف ــم زد اف ــه رق   خام
*  

  اقلــيم هفــت پادشــاه در بــر  تقـويم  ايـن  فـاني  بـرد  توان  مي
  کـِم او چـو آب روان      که بـود ح     سـتان  ملـک  زيـب   اورنـگ  شاه

 اما, دهد مي شرح را چيني خانم شاهزاده  باايران بادشاه عشق داستان مزبور مثنوي
 .است شده ذکر هم ديگر نقاط چندين داستان طي در

 داستان
 دربارة او به مسافري روزي تا, کند ازدواج نبود مايل ايران جوان و زيبا شاهان از يکي

 :گفت خورشيد نام به چيني مخان شاهزاده العادة فوق حسن
ــف  کـرد   مـي  سخن چين نحس از شب يک ــه زل ــر را ش ــکن از پ ــي ش ــرد م   ک

*  
ــاز   تماشـايش  در محـو  هـم  عشوه  شــهاليش چــشم شــيداي ن

 .فرستاد چين به خود عکس  باهالل نام به جواني مهيج عشق نتيجة در شاه
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 را فرغانه مردمان فاني .شد سليمان شاه مهمان و رسيد فرغانه به هالل امر ابتداي در
 :است کرده هجو

ــل  فرغانـــه بـــود شـــهر آن نـــام ــهر آن اه ــه ش ــه جمل   ديوان
  خمــار خانــة بــه گرفتــه جــا  فـرار  خـويش  هاي  خانه از کرده
ــت  ميخانـــه پيـــر بـــه داده همـــه ــت دس ــسان بيع ــه ب   پيمان
ــي در  ذاتــي جــوهر کــرده گــم همــه ــاهد پــ ــاتي شــ   خرابــ

 او معشوقة هم و شاه هم عکس ديدن از بعد اما. بود مهرانگيز عاشق فرغانه شاه
 .باختند دل ايران شاه به

 سپس و شد او عاشق خانمي شاهزاده آنجا در و رسيد ماهان به هالل فرغانه از
 :رسيدند يکديگر وصال به هردو

  ناشــکيبايي ز پـا  بـي  عـشق   آرايـي   مجلس سرگرم حسن
*  

ــر در ــدگر ب ــاده يک ــوق ز فت   شوق ز هادهن همه روي بر روي  ش
*  

ــازه صــبح و آغــوش شــام  تازه شب و روز است عشق کار   خمي
 :رفت باشد مي غزنين خاک در که گلچين دشت به هالل ماهان از

  بـرده  آبـرو  شبنم از ريگش  بـرده  جـو  ز را آب اش  جاده
 هم وصال به هردو نتيجه در و شد وي عاشق کشور آن خانم و شاهزاده هم آنجا در
 :رسيدند

  شـادي  از کـشيدش  بر در تنگ  وادي آن در خلـوتي  چون يافت
 :رسيد کشمير به هرات راه از گلچين دست از هالل

ــد ــهر دور از ديــ ــوري شــ   چـون دل و ديـده جــاي پـر نــوري     معمــ
ــبزة  چون بهشت انـدران خجـسته مقـام     ــبح س ــي ص ــد م ــا دم ــام ت   ش

  روشــن  ازو کلــيم  چــشم  گــشته  ايمـــن وادي رشـــک او دشـــت
ــع روز و شــب کــه  خوشـتر از طـور اسـت   کوه آن شهر    ــور مطل   اســت ن

*  
ــر اللـــة و ســـرخ گـــل از ــسته هــا لعــل  احمـ ــه او کــوه ب   کمــر ب
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ــان کــم  ــوه نيــست از ک   نيـست کــشمير از بدخــشان کــم   کمــر ک
  هست پـايش ز سـبزه در زنجيـر          کـشمير  در کوه است مستي فيل

*  
ــد مــي ــه نماي ــل ب ــالم اه   شراب هاي  شيشه همچو ها  کوه  آب ع
  کهـساري  کبـک  گـشته   مي بط  جــاري درو مــي جوهــاي شـده 

*  
  طرح آن شـهر نقـش بـر آب اسـت         چون زمينش سه ربـع در آب اسـت        

ــار ــاغ چ ــت ب ــع اس ــسکونش رب   مــأمونش  صــحن و ديــوار  کــوه  م
ــرد ــاغ آن گ ــو ب ــاغ همچ ــان ب   روان گـــشته  عظـــيم نهرهـــاي  جن

ــست ــري ه ــة روان نه ــهر ميان ــر     ش ــير آن نه ــوي ش ــه آب ج   ريخت
*  

ـــه ـــا   خان ــار آن دري ــا در کن ــه   ه ــا ب ــشم روزن در تماش ــا چ   ه
*  

  هــا مــوزون    از لبـش گـشته بيـت     چون روان اسـت طبـع آن جيحـون     
*  

ــوه ــر ک ــرد ب ــين آن گ ــشته زم   گـــشته نگـــين خانـــة از خوشـــتر  گ
*  

ــل  اسـت  گلـستان  يک صحراش و باغ ــنبل و گ ــراوان درو س ــت ف   اس
*  

  نيـست  کـشتي  سير چو سيري چهي  نيـست  کـشتي  غيـر   بـه  آنجا مرکب
*  

  شال و شالي است پوشش و خورش  کمـال  و فـضل  اهـل  شهر آن اهل
*  

  گـو   خـوش  و خط  خوش و فهم  خوش همه  خـو    خـوش  و دل خوش و طبع خوش همه
 شاه به را خود قلب ،عکس ديدن از صنوبر نام به کشمير خانم شاهزاده و وزير, شاه

 :برد خود همراه زيادي هاي شال کرد حرکت ميرکش از هالل که وقتي. باختند ايران
  خريـد  دوسـت  و يـار  بهـر  هـا   تحفه  ديـد  ارزان شـال  ملـک  آن در چون
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  نشده نيکي ياد به مثنوي اين در تبت مردماناز . رفت تبت به کشمير از هالل
 :ستا

ــک  انـــسانند گرچــه  ملـــک آن اهــل  ــل در لي ــم عق ــوان ز ک ــد حي   ان
ــاس از ــشر لبـ ــه بـ ــان همـ ــا  عريـ   نهــان آب دو چــون مــوزه در يپ

*  
  تـر ز خـوي رقيـب    خوي شان زشت   مهيـب  شـير  روي همچو شان روي
  ميمــون چــون پـوش  پــشمينه همـه   مجنــون چـون  مـوي  ژوليـده  همـه 

 :است نموده اعتراف تبت هاي المه و ااطب هنر به شاعر اما
  ليک در علم طـب همـه کامـل       در شـرائع جـو ملحـدان جاهـل    

ــم ــشريح عل ــهجم ت ــالي را ل ــان از  ح ــان و زب ــن بي ــالي ده   خ
ــوح  بهر کـسب کمـال خـود کـرده         ــيم لـ ــن از تعلـ ــرده تـ   مـ

  نيست کم از کتـاب بـيش بهـا          احيـــا آن پــيش  امـــوات تــن 
*  

ــي  امـه علّ هـست  هرکـه  ميان زان ــد مـ ــام گذارنـ ــه او نـ   المـ
 :گويد مي چنان مردمانش دربارة شاعر و رسيد ختن به تبت از هالل

  خواننــد مــي درس بــه را فارســي  انــــد ترکــــان رديــــا آن مــــردم
  پيش اين قوم فارسي ترکـي اسـت         هـيچ کــس فارسـي ندانــد چيــست  

ــي  سـت هنـر     چون در آن ملک فارسي     ــت فارسـ ــرد گوسـ ــشور مـ   دانـ
  سـت   ادبـي   بـي  فـرس  اهل بر طعن  اســـت عربـــي برابـــر در فارســـي

ــردش و زن ــام م ــي تم ــوي ترک   خوشروي همه چين اهِل چون ليک  گ
*  

ــه ــا هم ــه مين ــت ب ــاده و دس ــت ب   دســت بـه  شيـشه  نديــده را پـري  کـس   پرس
*  

ــه ــا خان ــي راِز ه ــا ن ــرده بن   کـرده  جـا  نغمه چو ني در همه  ک
*  

  مـسطر  صفحة چو رو يک همه  کـشور  آن اهـل  انـد  لـوح  سـاده 
 .بود چيني خانم شاهزاده همان نامزد ناهيد نام به او پسر و بود ختن حاکم خان اختر
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 عروسي براي ختن از سلطنتي دستة وقت همان در و شد چين عازم لهال آنگاه
 ازپس  اما, کرد ازدواج, ختن شاهزادة  باچيني خانم شاهزاده. بودند کرده حرکت
 :شد شاه عاشق او, داد نشان او به را ايران ادشاهپ عکس هالل که وقتي عروسي

ــد را خورشــيد عــشق  مايـه  تنـک  کنـد  را شـه  عشق   ســايه کن
 .شد خراب او  اولعروسي هخرالبا و

 ديدن از شاه. رسيد اصفهان به اندجان راه از و برگشت چين خانم شاهزاده  باهالل
 آنجا به جا چند از درويش چند آنها ورود از پيش که گفت و شد خوشحال خيلي آنها
 و شاه همچنين و کشمير وزير و خانم شاهزاده, شاه آنها که گفت هالل اما, بودند آمده

 .باشند مي ماهان و فرغانه خانم شاهزاده
 بالخصوص و اشعار به او. است نوشته هم قصيده و رباعي, غزل فاني, مثنوي بر عالوه

 :کند مي افتخار خود هاي غزل به
  ماسـت  ديوان کهنة از اي  صفحه هم آسمان  مـن  شـعر  زمـين  فـاني  بود تنها زمين ني

*  
  يـست ن اسـتاد  کـسي  ما چون غزل طرح در که  بس

ــين در ــا شــعر زم ــت يــک م ــي بي ــاد ب ــست بني   ني
* 

  داشـتم  توتيـايي  مردم چشم براي از  ما آويز  دست بود فاني شعر بياض تا
 ذيل هاي مثال از چنانکه. است بوده غيرجالب و رسمي وي غزليات اغلب اما

 :آيد برمي
  را زاغ مـرغ  پـر  و بـال  شمرد نتوان  نـداد  نشان کس سيه زلف انتهاي از

* 
ــر  کرد خواهد نبض تشخيص تو زلف تار ز ــر ز خب ــب دهــد ار دراز عم ــرا طبي   م

* 
  نوشـت  بايد  مي يار زلف  به العرضي  واجب  کشيد بايد مي تيره بخت ز مدي جبين بر

 :گويد مي الشّعرا رياض مؤلّف
 .“دارد ندرت به بلند شعر اما. است بيت هزار پنج قريب ديوانش”
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 :نويسد مي کنبوه صالح محمد
 معني شاهدان. مقام صاحب کشمير در بهار مانند و است کالم حسن سنج جلوه”
 عقده قلمش سرانگشت و دهد مي جلوه بيان صفحة بر وجود حسن  بارا
 سخن ديوان ده آرايش فکرش. کشايد مي وصفي نيکوترين به معاني سررشتة از

. بوده الهي و طبعي کماالت اندوز فيض. معني بتان آراي چهره کلکش و است
 و است واالفطرت آن مرتبة دون شاعري و است علوم جميع گراي اوج

 فکر به اوقات بعض چون. است فکرت ةخطّ سردار مهين آن پاية کهين سخنوري
 عالي آن نام) الجرم و (طرازد مي قلم شانة به را اشعار طرة و پردازد مي شعر

 .١“آورده قلم به شاعران جرگة در مرتبت
 از چنانکه. است روان و خوب کامالًهم  هنوز فاني غزليات اشعار از بعضي

 :شود مي واضح ذيل هاي نمونه
  هـا   سـنبل  زلـف  آشـفته  شود صبا از که  شـد  نـازک  بـاغ  عروسـان  مـزاج  چنـان 

* 
  ديوارهـا  ساية چون زمين بر افتد خورشيد  ينجبـ  ماه ار بنمايد نازنين آن بام پشت از

* 
  مـا  جـام  مـذاق  در نباشد شيرين هم باده  مـا  ايام در است ختل کشان  مي عيش که  بس

* 
  نوشـت  بايـد  آسمان  با زمين اهل شکوة  شوند  مي راهي صبح حسرت آه قاصدان

* 
  اسـت  کدام پروانه, که پريشان است شمع  صـبح  نفـس  تـا  دالن  افـسرده  مجلس در

* 
  کـنم  پيـدا  سـاغري  خون خوردن براي از  کـنم  پيدا تري چشم غمت کز دارم چشم

* 
ــسرت آب  انداختيم شراب ساغر در شيشه کز سحر هر ــان در ح ــاب ده ــداختيم آفت   ان
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 مدح و عحسين امام مصيبت, صيام ماه توصيف مانند مطالبي داراي فاني قصائد
 حافظي براي شاعر آنها از يکي در. است اخالقي بيشتر وي رباعيات. است شاهجهان
 .است کرده سوگواري
 هندي کلمات چندين وي که است اين فاني اختصاصي هاينشان ترين مهم از يکي

 :گويد مي مثالً. است گنجانيده ة خودقصيد و مثنوي در را
  سـهل  تـو  بـر  بود عالم سير کزو  بهـل  ملـک  آن خاص مرکب بود

* 
  شود مرجان چو دندان گهرهاي  شـود  پـان  از سرخ رخان  گل لب

* 
  کمــر پــان بيــرة نجــرخ زده  سـحر  هـر  عاشقان خونريزي  به

*  
  پـان  برگ برآرد پر جاي   به طوطي ار زيبد  هندوســتان گلــشن ســير بــه آمــد نوبهــار

  زبان بلبل چون کليان جز  به را طوطي نيست  بـسنت  راگ کنـد   مي مينا صبح هر چمن در
  باغبان دست  به گل چون حنا بندد  مي الله  زر به را گلچين دست نرگس چو گيرد  مي چنپه

  تـا توانـد شـد حريـف شـاهد هندوسـتان        شبنم هـار چنبيلـي بگـردن افگنـد        گل ز   
ــرگس  بيـل  و چنبيلي ز گيرد  مي وام را زر و سيم ــر از ن ــار به ــاني نث ــاحبقران ث   ص
 که شده منسوب فاني به مذاهب دبستان, هجري يازدهم قرن مهم هاي کتاب از يکي

 گرديده مطرح مفصّلصورت  به بمطل اين ،اش انگليسي مقدمة در و, است اشتباه کامالً
 .است

 مآخذ
 )ه ١١٣٦: تأليف (بهار  هميشه:آبادي، ِكشن چند پسر اچل داس كهتري اخالص شاهجهان .١

 .پتنه, پور بانکي, خدابخش کتابخانة, )٦٨٩ شمارة/خطّي(
 شمارة/خطّي (النّفائس مجمع ):م ١٧٥٦/ه ١١٦٩ :م(الدين علي خان  آرزو اکبرآبادي، سراج .٢

 .پتنه, پور بانکي, خدابخش تابخانةک, )١٦٩٥
, سرينگر, پريس نور کوه ،)ترجمه اردو( حسن تاريخ: حسن كهويهامي، پير غالم حسن .٣

 .م ١٩٦٠
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 ملِّي آرشيوي, )٧٨٩٨ شمارة/خطّي ()ه ٩٩٦-١٠٠٢ :تأليف (هفت اقليم:  امين احمد،رازي .٤
 .نو دهلي, هند

الشعرا   كلمات):م ١٦٤٠-١٧١٥/ه ١٠٥٠-١١٢٧(سرخوش كشميري، مير محمد افضل  .٥
اهتمام ملك محمد عارف خان،  ، تصحيح صادق علي دالوري، به)ه ١٠٩٣-١١٠٨: تأليف(

 . م١٩٤٢، سپتامبر )پاكستان (الهور
, اهتمام مولوي محمد عبدالمجيد خان به ،صبح گلشن: علي حسن خانسليم بهوپالي، سيد  .٦

 .م ١٨٧٨/ه ١٢٩٥ مطبع شاهجهاني، بهوپال،
چاپخانة ، )عصِر صفوي (نصرآبادي تذكرة: ادي اصفهاني، ميرزا محمد طاهرطاهر نصرآب .٧

 . شه ١٣١٧تهران، ارمغان، 
 آرشيوي, )٧٦٠ شمارة/خطّي() م ١٧١٠/ه ١١٢٢: تأليف( کشمير تاريِخ: کول عاجز، نرائن .٨

 .نو دهلي, هند ملِّي
 مکتبة فهرست يعني يهاالسالم دارالعلوم مکتبة في العلميه المعارف لباب: عبدالرحيم، مولوي .٩

 .آگره, اخبار آگره مطبع, پشاور اسالمية دارالعلوم مشرقية
 کالج, ٢ ج, التّواريخ منتخب :)ه ١٠٠٤ :م(، عبدالقادر بن ملوك شاه عبدالقادر بداوني .١٠

 .م ١٨٦٥, کلکته, پريس
, شخدابخ کتابخانة, )١٧٨٤ شمارة/خطّي (االفكار رياض: مير وزير عليآبادي،  عبرتي عظيم .١١

 .پتنه, پور بانکي
، )م ١٨٤٢/ه ١٢٥٨: تأليف (االفكار نتايج): ه ١٢٨٠ :م (اهللا گوپاموي، محمد قدرت قدرت .١٢

 . هجري١٣٧٧مطبع سلطاني، بمبئي، 
 .رامپور, رضا کتابخانة, )٢٤٢٠ شمارة/خطّي (کاتب تذکرة: علي محمد کاتب، مرزا .١٣
: تأليف(نامه  شاهجهان وم به موسعمل صالح): ه ١٠٨٥: م(كنبوي الهوري، محمد صالح  .١٤

 .م ١٩٦٠, الهور, پريس پرنتنگ محمود, ٣ ج ،)ه ۸۰-۱۰۷۰
، )ه ١١٠٢: تأليف (الخيال مرآت: لودي هروي، امير شير علي خان بن علي امجد خان لودي .١٥

 . هجري١٣٢٤مطبع مظفّري، بمبئي، 
, دهلي رسةمد العلوم مطبع, علي اشرف منشي از اردو ترجمة, کشمير تاريخ: اعظم محمد .١٦

 .م ١٨٤٦
 .رامپور, رضا کتابخانة, ٢٤٠٩ شمارة, )خطّي (الشعراةتذکر: خان علي اشرف عالءالدوله مير .١٧
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 / خطّي)م ١٧٤٨/ه ١١٦١: تأليف (الشعرا رياض: )ه ١١٧٠ :م(واله داغستاني، علي قلي خان  .١٨
 .تهران, ملک کتابخانة, ٤٣١ شمارة

 .نولکشور مطبع, مذاهب دبستان .١٩
, عثمانيه جامعة دارالطّبع مطبوعة, آصفيه کتابخانة, اردو و فارسي و يعرب کتب فهرست .٢٠
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