
   واله داغستانيبياِض  ٥٠١

  ∗ داغستانيه والبياِض

  والهمحمدش ي درو مثالًايم، داشته »واله« بهتخلّصعر مان شيچنددر ادبيات فارسي 
 در آنها يول. ٢ي اصفهانه کاظم والمحمد، آقا ١ي واله موسومحمد  سيد موالنا،يهرو
 يا ن مورد مقالهي در ايدکتر عبدالغفار انصار. اد معروف استي زي داغستانه والي قليعل
  .٣ل نوشته و چاپ کرده استيتفص  بهيقيتحق

 کرده معرفي شاعر را ۲۵۰۰ ٤الشعرا اضير خود ة در تذکري داغستانه والي قليعل
 ک شاعر صاحِبين او يعالوه بر ا.  شد مشهوريلين تذکره خين وجه ايهم بهاست و 

او   نام پدر وا آمدي بدن بود و در اصفهاني داغستاناو اصالً.  استي و ترکي فارس٥وانيد
  .بود خان ي علمحمد

هندوستان آمد و در سال   به والهي سالگ۲۳ در سن م ۱۷۳۳/ه ۱۱۴۶در سال 
.  حاصل کرديي رسا٦ شاهمحمدل، و شاه مغ و در درباِردي رسيدهل  بهم ۱۷۳۵/ه ۱۱۴۸
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ن يا بعد از.  سرافراز شديمنصب چهارهزار  به شاهمحمد  در درباِري داغستانهوال
 هوال. کرد  عطايهزار فته و يهزار ششمنصب  واله را ،٢دوم ري و عالمگ١اهش احمد
  .م فوت شد ۱۷۵۶/ه ۱۱۷۰ا ي م ۱۷۵۵/ه ۱۱۶۹  سالدر يداغستان

ز در ي نيدا کردم و دکتر عبدالغفار انصاري پيياض واله آشنايب  بان حال منيدر هم
ار ي بسيحمد فاروقمن از پروفسور نثار ا.  نکرده استين باره در کتاب خود ذکريا

  .فراهم کردم يبرا را ي خطّةن نسخي ايرم که فتوکپمتشکّ
 و يرانيا ي فارسي کالم شعرا ازياري عالوه بر خود بسياض واله داغستانين بيدر ا
 و اردو ي، عربي اشعار ترکيگاه ن گاهيعالوه بر ا.  کرده استيآور  را جمعيهندوستان

 اوراق آن ن کهيجمله ا ش بود ازيدر پ ي مشکالتاضين بيدر ا. را هم فراهم آورده است
  .سدينو  مين مضمونيمطالعه ا  باچنانکه. ب ندارديترت

.  بوديقلعه معلّ  به بزرگ و وابستهيامرااز  خان در زمان خود يم معصوم عليحک
 ة واله در تذکر مثالً. حاصل کردندييدربار رسا  به آنتوسط هشتر صاحبان علم و هنر بيب

 تخلّص جعفر ممحمدرزا ي م، حشمتيرزا امام قليته است که برادر کوچک مخود نوش
چهارم و  يبخش  خان بهادرتوسط  بهزين. ديآباد رس  شاهجهان»واله« به»راهب«به
  . خان برسر کار شدنديالملک معصوم عل ميحک

 ٣»نيام« بهتخلّص ميشابوري ني بهادر سعادت خان موسوالملک ن برهانيعالوه بر ا
 ان والهيمرباز او هم . دار اکبرآباد و اوده بود  فائز و هم صوبهيهزار نصب هفتبر م
 در ود ونوشته برا  ين رباعيه اي واله در شکل مرثن سبب که در فوت اويا  به.باشند مي
  :اض موجود استين بيا

  : بهادر رقم شدالملک ه برهاني در مرثين رباعيا
ــي   ــون م ــپهر واژگ ــو س ــد دور از ت   گريـد   تـو چـون مـي       که زمانه بـي    بنگر  گري

  گريـد   با قامت خـم هميـشه خـون مـي           جهان و پشت شمشير شکـست      رفتي ز 
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  :الملک ه برهاني در مرثضاًيا
ــ ــ ز ميرفت ــ ويان و عــالمي   سـت  ا برهان ي تو چه شد که ملک ب      يغت  ســت اراني

  سـت  ا جـان يکـنم ب    مـي  بر هرکه نگـاه      و از رفــتن تــويتــو جــان جهــان بــود
اض ين بيچنانکه ا. اند ه صاحب در کتاب نقل کردي را انصارين رباعيلومذکوره ا

شروع شد چنانکه  م ۱۷۳۵/ه ۱۱۴۸آباد در سال   در شاهجهانالملک ميش حکيبر فرما
  :شود  مين عبارت ظاهريا از

 الملک ميدو جهان مشفق و مخدوم جهان حک حسب خواهش صاحب و قبله”
 يله عل  غفري علمحمد مرحوم يعزاب ن اوراقي ا… خان سلّمهيمعصوم عل

سنة ال شهر شو ي ب… شديآباد قلم  شاهجهانة در دارالخالفيداغستان يقل
  .ه“ ۱۱۴۸
  :ن عبارت استيگر اي ديبر جا. اردو آمده است  بهتيک بيهمان صفحه  در
افت ير يدر دارالخالفه تحره  ۱۱۴۸المکرم  ال شهر شوي باد فيادآوريله يوس”

  “…ي قليالعبد عل
  :ن عبارت آمده استيز ايگر ني ديجا کي
  “… در،ه ۱۱۴۹ل االو عي شهر ربيشناس گردد، ف يسنجان معن  نکته…يبرا …”

  : خان خود نوشته استي قلين عبارت است چون علياض ايدر آخر ب
 شهر ۱۷کشنبه ي روز ي داغستاني قلي عليچ مداني رموز هير و دانايد فقتولّ”

  .ه“ ۱۱۲۴ چهار ساعت از روز برآمدهناً سه يتخم رصفرالمظفّ
طور خواهد شد  نيد شد ا متولّم ۱۷۱۲/ه ۱۱۲۴  سالم که واله دريکن  مياگر ما فکر
آور است  ب تعجيلين خيباشد و ا  مي سال۲۴باً ياض عمر واله تقري بيکه بوقت آمادگ

ردمان از ن مرتبه فائز شده که ميا  به آمده ويدهل  به سال از اصفهان۲۴ در سن يکه کس
  .گران درخواست کرده باشندي انتخاب اشعار خود و اشعار دياو برا
.  بوديجي وحدت الهيخ علي شي وجدجان و ي از الهز اصالًي ن١ني حزيخ عليش

  :ديگو يز مين.  بود اوچنانکه واله معتقد و مداِحد شد  در اصفهان متولّيول
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  .١“ن وجود نداردي زميدر رواو  مثل يامروز سخندان”
شود که   مين معلوميآورد و از ارا ن شعر ياض خود ايست بلکه در بين نيفقط ا

  : استدانستهواله او را استاد 
  اســتاد همــه عــالم و شــاگرد حــزينم      ملک سخن امـروز     نيست به واله کسي   چون  
  اشعار والهاضين بيدر ا.  نوشته است»فداه يوحر«بعد از نام او گر يد يجا کي
 ن، کالم منقسميعالوه بر ا.  آمده استين اشعار در ترکين چند است و در آاريبس
  ابوالفرج مثالً.ات آن چاپ شده استيا کليوان يک طبقه آن شعرا است که دي. باشد مي
 .کند مي ادي ي هندي که آن را بنام خسروير خسرو دهلويو ام  ناصر خسرو،يرون

زاق  عبدالرالدين ، جماليق، عراياصفهانالدين  کمال يالمعان اق خلّ،يحسن دهلو
 الدين ، جاللي سعد،يزنوغ حسن الدين  شرف سيد،اران، عطّي، بابا طاهر عرياصفهان
ن يالعارف ن و کالميالعاشق القدس و کالم آنان را کالم ي آن را مثنوي که مثنويمرو
 بيالغ سانراز و لي شياقس ،رازيش ن، حافظ را بلبِليمي ، ابني خاقان،ييسنا. اند هکرد ادي

، يعل ، ناصريرازي شيدي ص،ي، طالب آمليفغان ، بابايم، جايکمال خجند. نوشته است
و بنام  اند هشابور سرافراز شدي نخطاب بلبِل  بهيري، نظي، محتشم کاشانيضيف
 اشاره شودز الزم است ينجا نيا. ه استصائب را مرحوم نوشت. اند هکرد ادي »فداه يروح«

 ، فقط چند اشعاري نظاميها ي نشده و از مثنويز ذکري نمه و شاهناياز فردوسکه 
  .امده استيز نيره نيغ م وي و کلياض نام عرفين بي ا منتخب شده و دراالسرار مخزن از

ن ي نام آنان در ايول  چاپ نشدهها دوم در مورد آن شعرا است که کالم آنةطبق
ر سلطان ي، اميلقانير بيمج، ي مشهدي، غزالي صوفمحمدا ، ملّي قدس مثالًتذکره آمده

 ،ير برهان ابرقوهيم ،ي اصفهاني حزنمحمد الدين ي، موالنا تق»ينيام« بهتخلّصم ميابراه
ر مبارک ي، مي قميحضور ،ي جعفر طهرانمحمدرزا ي، مي کرماني اوحدالدينخ اوحديش

، ي اصفهانمحمد الدين نوري صادق صامت، قاضمحمد يخان مدهوش، حاج
 ولد خواجه يي، خواجه هاشم بخارايني قزويٰيحير يم رکنا، اميان حکمالزّ حيمس

 محمدان ي، مي همداني محوالدين ثير مغي، مي قمياهد، ي نرگسياهللا بخار عصمت
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دشت  ي، ولي اصفهانخيام ي مهدمحمد ،يهند کاالپهار، ملک محمود بن ملک شاه
  .ي هنديداي شي،اضيب

  مثالً.اورده استيها ن تذکرهدر  يز کسينرا  نست که نام آنا ا سوم شعرا آنةطبق
چنانکه . الدين حي مسي و قاضي دهل محبيوج قنّالدين عالء سيد،يش دهليدرو
  .انتخاب اشعار آنها واله آنها را زنده کرده است اب

 آن يجا هنام شاعر آشنا نبوده و ب  با از اشعار نقل شده است که والهياريبس
  . نوشته است»لياقنعم م« و »يالادر پر«

ک فهرست آن شعرا مذکور است که ين ي عالوه بر ا،تا حاال نام آن شعرا آمده
 را بنام ييرنواي شير عليم.  شده استيآور اض جمعين بيانتخاب اشعار آنان در ا

، يالچ.  آمده استيز انتخاب کالم ترکيو ناند  گفته »البلغا ابلغ« و »اشعرالشعرا«
 اشرف خان، موالنا ،ير قاضيام ،يري ابن ضم،ر داماديرف نواده مرزا اشيسلطان، م ريام

خ ي، راجن که ابوالمفاخر نام دارد، بنوال، شاپور، شي، الفتي، آصفيابوالحسن فراهان
، چاکر ي، چمالن همدانيجعفر قم ري، مي دهلويخ جمالي باقر داماد، شمحمدر ي، مييبها
، ي نخل شستريا حسن علران، ملّي حمحمد، ي همدانيدي، حمي قميراني خان، حيعل
، دغال ي خوش، داعالدينر عزّي، ميم خوارزمي، موالنا عبدالکرين اصفهانيرزاده حسيم

 ياس، زالل شاه عب،لي عدل، شاه اسماعير روحي، خواجه ميزي تبري، رجب عليمشهد
 ي، عاشقي اهلي طارم،يحو، صبيزي تبري، موالنا شکي حسن شوقمحمدر ي، ميهرو
، آقا ي فروغالدينزي خان، عارف اچو، عزي، علويز تفرشير عبدالعزي، ميتانسيس

، يزاهللا فروغي، عزير فهمي، ميالني گيحي، فصيرازي شي، عبال احمد، فانيعبدالمول
، ي اصفهانمحمد الدين نوريکره، قاض  عالءي، قاضير قاضي، امي قاسم مهدمحمد
 يوله مسعود، قاض، فخرالدي عل محمدن، گلش،ي، گراميث محوير مغي، ميالني گيقرار
وسف ير ي، مي بخاريازي، نالدين نوري قاض،ي، مفتون دهلوالدين ، شمسالدين حيمس
، ي همداني، هاللي استرآباديخ هادي، شي الرينيقي، ي الريٰيحيگ، يوسف بي، يعل

، يرازيش يداهللا خان، اهلي، عبنبا  جاممحمد  سيدري، ميديبا شهي نج،رزايکامران م
  :اد نموده استين يرزا که از او چنيمان، سام مدالزّيمجذوب، وح
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ل يرزا ابن شاه اسماعيان، حضرت سام ميان، مرشدزاده جهانيبادشاهزاده عالم”
  .“ندي غفراهللا له فرمايني الحسيصفو
ن که در سال ي ا مثالًشود،  مياض معلومين بي واله از ايزندگاناز  دات متعديجزئ
  : گفته بودي مرحوم دهلوالدين ر شمسيم خ آني تارازدواج کرد و م ۱۷۳۷/ه ۱۱۵۰
  :ري فقيخ عروسي در تاري مفتون دهلوالدين ر شمسيم

  افت نظـام   ي ش و طرب  يسلک گهر ع     سـعادت انجـام    ين جـشن عروسـ    يز
ــار ــريتــ ــانون معــ ــتمخ بقــ   مــاه تمــام  بــاافتــهيد قــرآن يخورشــ  ا گفــ

  )ه ۱۱۵۰(  
 

ــا ــه هــست نوبي ــار امن جــشن ک ــه ـ ش و طرب بگوش جـان داد نو       ياز ع   دي   دي
ــو خ  ــردم چ ــک ــار ي ــال ت ــشتر   خش رايال س ــال م ــت وص ــادل گف ــناه ي ب   دي

  )ه ۱۱۵۰(  
 و هم نوشته است ١اند ه دادير دهلوي فقالدين  بنام شمسيا ز قطعهي نيدکتر انصار

  . بود»مفتون« »ريفق« تخلّصگر يد.  طوائف شده بوديج که ازدواج آن بنام رام
  : نوشته بودين رباعيد آن محبوب ا واله در مورد روز تولّغالباً

  در ســال گــره ز چــشم زارم افکنــد   افکنــدماعتبــار امــسال فلــک ز 
ــن ببر ــاز م ــت بغي و پ…دي ــوس   ن سـال گـره گـره بکـارم افکنـد          يا  ري

  :کند يح مي تشريات هندي لحاظ روازد از در مورد روز تولّين
د ست که هر سال روز تولّ انيرسم هندوستان ا. عبارت سالگره اصطالح است”

 ش و نشاطيع  بهنامند و  ميسالگره زنند و آن روز  مين را گرهي معيا شخص رشته
  .“گذرانند مي

خ منتخب شده يالمشا ت حضرت سلطانيک بي ي روحانيها تيمورد شخصدر 
  :است

  من سوخته خـرمن دل بـست       فارغ ز   يده دامن دل بـست    وست ز من کش   يپ
وطنش   بهز خواهش دارد کهيکند و ن  ميادي وطن خود را ينجا از لحاظ فطريواله ا

  :گرددبر
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  مي وطـن بـرو    ي سـو  يک دو روز  ي  دل ز غربـــت گرفتـــه شـــد والـــه
ـ م  ي مشک يبو   ميتن بـــروبـــا صـــبا جانـــب خـــ  نفـس چـه شـود   ک ي

، يچهرو، منيخ، فري عنصر مثالًي محمود غزنو درباِريانتخاب اشعار از شعرا
ز يادکرده است و ني »استاد« را بنام يرضايه عالبتّ. امده استياض نين بيره در ايغ و
 است و محمود يت نقل شده است که آن در مدح محمود غزنوي آن دو بةديقص از
  .کرد  عطايف اشرفي در صله آن هفت کيزنوغ

ــه اي  دا نکـرد هـر دو جهـان       يثواب کرد که پ    ــگان ــي ــنظ يزد دادار ب ــال ري   و هم
ــام   و بروز جهـان    يديبخش  به گرنه هر دو  و ــايـ ــده بـ ــاليد بنـــده نمانـ   زد متعـ

ت مد  بهني در غزنيسبب رقابت عنصر  بهيرضاي خود نوشت که عةواله در تذکر
اب يدا و نايشتر ناپين سبب کالم آن بيهم  به.وطنش بازگشت  بهت نکرد و اقاميطوالن

ده نقل کرده که آن در مدح ين قصي ان اشعاري خود چندةچنانکه در تذکر. شده است
  :ن اشعار آمده استيعالوه بر ا.  استيزنوغمحمود 

  انيـ  جمله تن خـود چـو م       يک کس يبار   نهــانيش مــن از شــرم جفاهــايدر پــ
ــاد وز ــيش ــران ي و ع ــار دگ   جهـان   بـه  ي که در نگنج   يانسان باش  ز  ش در کن

*  
ـ ما مذهب چشم شوخ و تنگش دار      ـ دارمـشک رنگـش    ش سـرزلف  يپ  مي   مي

ـ  د م و مايي ـ   يل ـ  صلح و جـنگش دار     يز برا يوان ن   غمـش   ز يم جـان  ي و ن   مي
* 

ــودپــن پــنج تــن يــمــرا شــفاعت ا   ن پـنج تـن رسـانم تـن        ي حشر بد  که روزِ   سند ب
  ن و حـسن   ي حـس  ، و فاطمه  ي و عل  محمد  ]پـسر [ن خلق و برادرش و دختر و دو         يبه
اد ياحترام ز  با رايخاقان. نها ي اند منسوب او  بهن همه اشعاريست که ايعلوم ن ميول

 وقت نقل اشعار آن يک جايز ين.  نوشته است»الشعرا خاقان« را  و غالباً اواند هکرد ادي
  :اند هان کردين طرح بيا

د است يام . انتخاب شديوان خاقانيت از دين چند بي ايشب چهارشنبه در دهل”
  .“غ ندانندير دري خي فرموده دعايادآوريانصاف بفاتحه   باکه نگرندگان

  :اض نقل شده استين بيان در اي بابا طاهر عريتيبدودو 
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ــ ــ يدل ــودش نم ــه بهب ــود ي دارم ک   بـود   نمـي  م سـودش  کـن   مي نصيحت  ب
  بــود  نمــينهــم دودش  مــيآتــش بــه  بـرد بـاد     مـي  دهـم بـش     مي بادش هب

*  
ــر رخ ر  ــف ب ــسل زل ــه داريمسل ــم آم    يت ــل و ســنبل به   يتــه داريگ

ــار   تـار زلفـان     آن يشان چون کـر   يپر ــر تـ ــيبهـ ــه داري آوي دلـ   يتـ
ن ي در ا مثالًگرندياند در اصل کالم شعرا د  منسوبخيام که از عمر ين رباعيچند

  : منسوب استيلقاني بري بنام مجين رباعياض ايب
   شـدند ٢مع احبـاب  علوم ش ١در جمع   ط فضل و آداب شـدند     يآنها که مح  

   و در خـواب شـدند     يا نهگفتند فـسا    دنـد بـرون   ره زين شب تاريـک نبر     
  : منتخب شدين از ابوالفرج رورباعياتن ي هند امي قدياز شعرا

  ست مرا در سر هوس شراب و ساقي     ست مـرا   تا يک نفس از حيات باقي     
  ســت مــرا فــاقيبــاقي همــه کــار اتّ  کاري که من اختيار کردم ايـن بـود        

* 
ــرار دادم و    لــب شــکر نــاب   از درد فــراق اي بــه  ــه روز ق ــواب  ن ــب خ ــه ش   ن

  صـحراي پـرآتش اسـت و دريـاي پــرآب      چشم و دل من ز هجرت اي در خوشـاب       
* 

  پنهان نگـرد ز خلـق و ترسـان نگـرد        چون ديده مـن بـسوي جانـان نگـرد       
   مرده کز پـس جـان نگـرد   ةچون ديد    ن نگـرد …چشم و دل من در توبه ا  

*  
  کـرد  صد گونه شمايلش بهم درمـي       کـرد  در رقص تنم چو آستين برمـي      

  کـرد   رفت و اميد خاک برسر مي      مي  ريخـت   د و آرزو بپـايش مـي      آمـ  مي
  : منتخب شده استي هنديداي هند کالم شيگر شعراياز د

  افـشاني هـوا در مـشک تـر پيچـي          اگر کاکل بر  
  در سـحر پيچــي  وگـر برقـع برانـدازي شـب مـا     

                                                   
  .، کشفخيام عمر رباعيات  .1
2.  حجاب: اترباعي.  



   واله داغستانيبياِض  ٥٠٩

  باين حسن تـوانگر زلـف چـون دلـق گـدا داري            
   کني گه بر کمر پيچـي      بان بر سر   که گاهي سايه  

   آيـد  ري بـوي يـا     و فسونگر داند آن خاکي که از     
  تـر پيچـي   شناسم بـوي الفـت را اگـر در مـشک          

 هم ن اشعار اردويد ايشا .ن اشعار اردو نقل شده استيدا چندين شعر شيبعد از ا
  .دا باشديش اشعار از

  :شود  مينقلگر ي دي از شعرامنتخبن اشعار ياض چندين بيحاال از ا
  :نيميابن 
ـ رفته رفته همه رفتند از      وانه بـرون  ي هم عاقل و د    يروند از پ   يم   ن خانـه بـرون  ي

  :يبابا فغان
  عهد است و هر سو جلوه گـر شـوخ دل آراي دگـر             

  گــر دارم مــن خــونين جگــر ميــل تماشــاي د    
ــرورم  ــي بنگــرم پيچــد دل غــم پ   چــون عقــد زلف

ــر   ــوده ســوداي دگ ــد در ســرم بيه ــه افت   ترســم ک
  خـون  غنچه از چاک درون جيب و کنارم پر ز        چون  

ــر     ــاي دگ ــشان ج ــن ک ــون دام ــاي نيلگ   او از قب
  تا چند اي پيمـان شـکن قـصد مـن خـونين کفـن           

  امروز رحمي جان مـن چـون هـست فـرداي دگـر            
  چشمت چو قصد خون کند نازت جفـا افـزون کنـد           

ــ   ــاب تمنّ ــد ت ــون کن ــاني چ ــسکين فغ ــرم   اي دگ
  :ي همدانيهالک

ـ ا غم داشته   به شق تو خرسند  خاطر از ع   ـ ا سـت الـم داشـته      ه از تو نبود   يگر غم   مي   مي
  :ين الريقي

  يپنداشـت   مـي  گفتم و افـسانه     مي درد دل   افسانه ميلي داشتي اي خوش آن شبها که به     
  :يصبوح
ــ ــانمحابانـــه  يبـ ــاةدر آ از در کاشـ    مـا  ةجز درد تو در خان    ست ب ي ن يکه کس    مـ
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  :يم خوارزميموالنا عبدالکر
  چه دانستم که آنجا هم جهان مردمان باشي         ترا در ديده جا کردم که از مردم نهان باشـي   

  :يرازي شيفان
   کمتـر اي وگر من هم نباشم در جهان ديوانه        اي کمتر  وي افسانه نحديث درد من گر نش    

  :واله
  دانـم   جبين شهري خريدارست مي    ترا اي مه    دانم  مي  بازار است  يمن از گرم    با غرورت

  ١دانم  طبيب من ترا يک شهر بيمار است مي         دانم  ست مي  ههزاران خسته در کوي تو افتاد     
* 

   تــوي دلربـا ةدرد غمـز   مـي  خلـق ةپـرد    تـو يشود نرگس سرمه سا    مي فتنه شهر 
   تـو  ي خسته دل آشنا   شدم منِ   نمي کاش  تا ام هــيچ ز آشــنايي غيــر ســتم نديــده

 ي بلکه شعرااند هره را منتخب نکرديغ ظ و حاف چونيبزرگان  شاعر،ن انتخابيدر ا
  .اند هاض روشناس کردين بيرمعروف را در اي و غتوسط مةطبق

ب ي مشهور زمانه طبةنسخ از ت دلياض ذکر معجون تقوين بي اشعار در اعالوه بر
د ي مروار،ياناقوت سرخ رمي، ين اجزاء معجون لعل بدخشيدر ا.  خان آمده استيعلو

  .اند ره شامليغ  وس مکلّيبکر و طال
او در سال . د شدراز متولّي خان در شيم علويحک  بهب هاشم ملقّمحمدرزا يم
 شاه محمد در عهِد. منصب شدب يز اورنگ در هند آمد و در دربار م ۱۶۹۹/ه ۱۱۱۱
  .ديرس يهزار منصب شش به
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