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  ∗ملّا محمد صوفي مازندراني

 چند را که نام آنان يسان شاعرانينو  آمده است که تذکره١پور يدر فهرست بانک
مولّف . اند هاند و احوال و اشعار آنها را باهم مخلوط کرد بود ذکر نموده» يصوف محمد«
، ي کرماني، صوفيرازي شي، صوفي مازندرانيصوف ـشش شاعر همنام » ميابراه صحفِِ«
 يشاعر» آتشکده«در .  را ذکر کرده استي همداني و صوفي آملي، صوفي اردستانيوفص

 . هم بوده استيري کشمي بنام صوفيعالوه بر آن شاعر.  مذکور استي اصفهانيبنام صوف
 داند  نميد، مولّف آنيمز. راز شمرده شده استي شي از اهاليآن صوف» سيالنّفا مجمع«در 

 ي اوحديتق. نديا دو شاعر جداي هستند يکي هردو يان کرمي و صوفيرازي شيکه صوف
  . را ذکر کرده استي استراجاري و صوفي مارندرانيصوف ـن نام يا  بهتنها دو شاعر

  در شهر آمل در مازندران چشم»يصوف« و »محمد« به، متخلّصيملّا محمد صوف
 يو تنها شاعر و صوفا. ديراز منتقل گرديش  بهي اغلب در زمان طفليول. ا باز نموديدن به

مود و سپس در زمان دولت اکبر يران را پينخست او سراسر ا. ز بوده استياح نينبود، س
. آورد و در شهر احمدآباد در گجرات رحل اقامت باز نمود يهندوستان رو  به٢شاه
 يسفرها  بهنجاياهللا عازم شد و اغلب از هم تيارت بيز  بهن مرتبهيگجرات چند از

. ن بوده استير هم اقامت گزي در کشمياو مدت. ز پرداختي هندوستان نگري ديشهرها
  . خود ساخته بودير را وطن ثانيسان او کشمينو  از تذکرهيبلکه طبق برخ
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عتاً يکن چون طبي ل، هم برخوردار شدا امري در هندوستان از مواقع سرپرستيصوف
  .سربرد ه بيشيفقر و درو  به را دوست نداشتي درباري و شاعري درباريزندگ

مند   بهره١يد جالل بخارير سي مي و استادي از شرف دوستيدر گجرات صوف
 خراب شد يحد  بهکرد که بعدها  دوستانه استواري ارتباطيرينظ  بانجا اويهم. ديگرد

 او ةادت او نه رفت، البتّه در جنازيع  بهر بستر مرگ بودد ٢يرينظکه  يکه هنگام
  .دکر تشرک

 او يدار ملّا محمد صوفيشوق د به) م ۱۶۰۵-۱۶۲۷/ه ۱۰۱۴-۱۰۳۷( ريپادشاه جهانگ
دعوت او عازم سفر شد   بهملّا. دربار خود دعوت نمود  بهم ۱۶۲۵/ه ۱۰۳۴را در سال 

ن يدر ا. د و همانجا مدفون استي ملک عدم گردين سفر در سرهند راهي در حيول
 از يکن برخي ل،ن سفر در سرهند درگذشتي در حيست که صوفي نيديترد

دربار خود دعوت کرد ملّا در   بهر او رايپادشاه جهانگکه  ي هنگاماند هسان نوشتينو تذکره
او نامه فرستاده بود و ملّا   بهر از الهوري پادشاه جهانگاالشّعرةتذکر طبق يول. ر بوديکشم

ازم رسد که او از احمدآباد ع  ميتر بنظر حيان صحين بيا. از احمدآباد عازم سفر شده
 سال سفر و االشّعرةتذکردر . وستي پيزد تعاليا  بهن راه در سرهنديد و در بيالهور گرد

خ ي تارةرا که از ماديز. ستي منقول است که حتماً درست ني هجر۱۰۳۰درگذشت او 
  :ات گفتيح  بهم درود ۱۶۲۶/ه ۱۰۳۵سال   دريشود که صوف  مير معلوميز

  ي شد بحق محمـد صـوف      يکيمجردانه  
، ي، انجمن آسياي)١٦٥، ص ٩شمارة  (ايرانيکا ايندو ةپور، در مجلّ يبق فهرست بانکط
 توماس ويليام بيل. ات بوديد حيقدر  يهجر ۱۰۳۸ تا يآمده که ملّا محمد صوف کلکته

 اما. ٣م بودير مقيات و در کشميد حيقدر  هم يهجر ۱۰۳۸ده است که او تا بعد از ين عقيا به
  : کمتر از هفتاد سال نبوديهنگام درگذشت صوف. رسد  نمينظر  بهان فوق درستيهردو ب
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  :قدر نوشته است  ملّا محمد صوفي در اثر خود فقط همينةدربارتهوماس ويليام بيل که  درحالي  .3

Sufi, Mulla Muhammad Sufi of Amol (دصوفي ملّا محم). Author of Saqinama, which he 
composed in the year A.D 1592/A.H. 1000. (An Oriental Biographical Dictionary, Thomas 
William Beale, Ketab Bhavan, New Delhi, 1996, p.389) 
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  اگرچـــه عمـــر در هفتـــاد دارم  دل از وصـل جوانـان شــاد دارم  
  :سدينو  مي اوة مالقات کرده بود و درباريملّا صوف  بان باري چندي اوحديتق
در اين روزگار در گجرات … وي مالقات داشتم  بادر شيراز چندين مرتبه”

 هجري ۱۰۰۵در . شدم خدمِت او حاضر مي در احمدآباد همواره به… مقيم است
  ١…“ايشان مالقات داشتم  بادر اجمير هم

  :سدينو  مي مالقات کرده بود ويملّا صوف  بان مرتبهيز چندين» خانهيم«لّف ؤم
 بر ضمير منير و خاطر بيضاتأثير هنرمندان پوشيده نماند که اين آرزومند”

بخت، سعادت مالزمت آن   موزونيت را از مساعدتسنجان وادي صحبت نکته
نظر  صاحب سعادت در اجمير ميسر گرديد، هنگام مالقات، روشن ضميري به

درآوردم در لباس فخر فقر درآمده، درويش نهادي مشاهده کردم حب جاه 
نيازي نشسته، دانشمندي در  دنيوي را طالق داده خردمندي بر مسند استغناي بي

 که شرف خود گفتم منّت خديرا عزّ و جلّ  باارباب دولت بسته،طلب بر روي 
اين ضعيف همزباني آغاز   بامجالست اين قسم مردي را دريافتم، بعد از زماني

اينجا  تقريبي سررشتة سخنش به ميان آورد، تا به نمود، و از هرجا سخنان در
ن نمودم و در آن ً توطّزادها اهللا شرفارسيد که مدت پانزده سال در مکّة معظّمه 

رفتم، و بعد از سعاد  پناه مي زيارت مدينة حضرت ختمي ايام هر سال يکبار به
ردم و کم جا از اطراف و اکناف ک اهللا معاودت مي بيت باز بهزيارت آن سرور 

و در اين ايام گجرات را وطن خود ! عالم مانده باشد که من نديده باشم
عزم گشت اطراف و اکناف آن شهرستان از شهر  ام، و گاهي از آنجا به داده قرار
المحقّقين  آيم و اين سفر اجمير محض از براي زيارت حضرت قطب برمي

گفت چرا که در  طور بود که مي ام، الحق همين الدين اختيار نموده خواجه معين
لوا، لاجمير آمده بود، خسرو سکندر شکوه دارا آن ايام که آن عزيز ارجمند به

نگير کشورگشا، شاه نورالدين محمد جهانگير پادشاه که ايزد تعالي از خديو جها
 خيل و حشم چند روزي آنجا را مقر  باجميع آفاتش در پناه خود بداراد،
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يک از اعيان دولت را   فرموده بود موالنا محمد صوفي هيچودخسلطنت 
رزومندي طبيعِت خود نديد، مگر آنکه بزرگ اهلي او را از روي خواهش و آ به
شد، و در خانة او  الحال پشيمان مي رفت في برد، بعد از آنکه مي خانة خود مي به

کلبة  شنيد، تا از آن منزل به گفت و کم مي شد، کم مي چنداني شکفته نمي
خود بسيار ديد، بنابر آن  آمد، و چون خواهش بزرگان نيست به درويشي خود مي

بود ) ه ۱۰۲۴(سنة اربع عشرين و الف در آن سال که . چنداني در اجمير نماند
  .١“گجرات عود نمود باز به

  :نوشته است» روز روشن «ةدر تذکر
گوي و کم   لکن درشت،وفي مشرب و درويش وضع بودمحمد آملي اگرچه ص”

  ٢…“اختالط و تندطبع

                                                   
 مصحح احمد گلچين معاني، ،عاليي قزويني بي فخرالزماني عبدالنّولوي از م)ه ١٠٢٨: تأليف (ميخانه  .1

 .٤٧٦-٧ ، صشه  ١٣٤٠شركا، تهران،  انتشارات شركت نسبي حاج محمد حسين اقبال و

 ،داراالقبال ، لكهنويصباي مظفّر حسينمحمد از  )م ١٨٨٠/ه ١٢٩٧: تأليف (روز روشنتذکرة   .2
  .۶۱۵ص ، م ١٨٨٠/ه ١٢٩٧وپال، هب
 جالب .آمده» صوفي« نيز در ذيل ۳۹۸ملّا صوفي بر ص يک ذکر است که در همين تذکره  الزم به  

  :است که احواِل آن صوفي دقيقاً برعکس صوفي اين مقاله است
وب ضغجرمي م کشمير رسيده اقامت گزيد و به صوفي ملّا محمد يوسف مازندراني از وطن به”  

  .“سکونت گزيد] سرهند[جهانگير پادشاه گرديد از راِه کشمير گريخته در شهر سهرند 
  : نقل شده استهسپس ابيات زير از او در تذکر  

   بنگـرم جـا را     دوسـت   که زنده مـانم و بـي        وقـت جـدايي چـو شـمع مـردن بـه             مرا به 
* 

ــه ــي از دل خــاک     ب ــا جوشــد آب   سـت   مگو چـشمه کـه چـشم گريـه نـاکي            هــر ج
ــک ــي   شـ ــه بينـ ــي را کـ ــر زمينـ ــاره   اف هـ ــان پ ــاکي  گريب ــينه چ ــا س ــت اي ي   س

* 
  بکن کـاري کـه کـار از دسـِت مـن رفـت               تـــــــو اي آه ســـــــحرگاهي در آن دل

  )مترجم(
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. کرد داي را پيادي او بود که در هند دشمنان زييگو  و درشتين تندطبعياغلب هم
مذهب  و اليالياو متّهم و مرتکب آزادخ. ز نوشته استي از آنان را نيخ هجو بريصوف

  :ل داشتهيشراب م  به حتماًيل صوفيدست کم در اوا. افته بودي ز قراريبودن ن
   چون آفتاب بايـد خـورد   مي  شب شنبه شراب بايد خورد    
  ١با محمد شراب بايد خـورد       گوشة خلوتي ببايـد جـست     

» يري جهانگةنام اقبال«در . شد  ميزّز زمان خود محسوب شاعران معاز يملّا صوف
آمده است که » مياقل هفت«در . ستوز اي نيکيفقط ده شاعر مذکوراند که از جمله 

  .“ دارديت جودت و همواريدر غا) او(شعر ”
 ۱۲۶ن ي از دواوي انتخابهايتر است که دارا  از همه مهم٢»بتخانه «يدر آثار ملّا صوف

  :٣»خانهيم« طبق مولّف .باشد  ميشاعر
موالنا فرمود که هرکس ميل دارد که شعرفهمي مرا نمايد، منتخب مرا مالحظه ”

نمايد که چون انتخابي بر اشعار قدما زده و شصت هزار بيت عليحده نموده و 
  .“ام نام کرده» بتخانه«آن را 

را در سال » خانهبت «يملّا صوف. ٤خوانده است» خانه و بتخانهيم«ن اثر را ياويليام بيل 
 گجرات يم بخش ۱۵۹۸/ه ۱۰۰۷گ خان که در سال يکمک حسن ب  بام ۱۶۰۷/ه ۱۰۱۶

ف بن عبداهللا يطم عبداللّ ۱۶۱۲/ه ۱۰۲۱سپس در سال . ف کرديلأمأمور شده بود، ت
در آن »  احوال شعراةخالص« احوال مختصر شاعران را تحت عنوان ٥ي گجراتياسعب

  .اضافه نمود

                                                   
. نظر اينجانب درست نيست وار بوده است بهاين نتيجه رسيدن که کسي شراب خ از اشعاري چنين به  .1
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  . بودلينة، کتابخان٣٦٦ ة خطّي شمارةنسخ  .2
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  .)… ملّا محمد صوفيةدربارتهوماس ويليام بيل (مين اين مقاله دودر صفحة  پاورقي :کر  .4
ر شاهجهان بر سپس از دربا. خان وابستگي داشت لشکر عبداللّطيف گجراتي لشکرخاني نخست به  .5

در اواخر . و منصب چهارهزاري سرفراز شد» خان عقيدت« ديواني مأمور شد و از خطاب ةعهد
  .اي بر مثنوي مولوي نگاشته است شرح عمده. سبب حاسدان مالزمت شاهي را خيرباد گفت به
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م است و  ۱۵۹۲/ه ۱۰۰۰ف سال يرسد که تال  مي»انهن ساقي«نوبت » بتخانه«پس از 
  :سدينو  مي»نيالعاشق عرفات«مولّف . اند هف کردي تعريليسان از آن خينو تذکره
  .١“نامة وي بسيار شهرت يافت ساقي”

  :ديگو  مي»خانهيم«و صاحب 
و هرکس را در خاطر خطور کند که رتبة شعر و شاعري من بر او ظاهر شود، ”
  .٢“نامة مرا مطالعه نمايد اقيس

ر ي از آن را در زياتي نقل شده است که ابي ملّا صوف٣ةنام يساق، تمام »خانهيم«در 
  :ميآور يم

  زمـــان و زمـــين در خـــروش آورد  کـه جـوش آورد   بده سـاقي آن مـي   
*  

  کدخـدا   سر و خـاک و بـه       که تن بي    زمان آن چنـان اسـت در عهـد مـا          
*  

ــر    خيـر و شـر    در  د  ان نه بر جام خويش    ــاالي س ــش ب ــا کف ــر پ ــه زي   کُل
*  

ــار  ــن روزگ ــوار و زارم دري ــان خ ــو  چن ــه گ ــار يک ــست پروردگ ــرا ني   ي م
ن يب اي ترت.٤پور موجود است ي بانکةن در کتابخايوان ملّا صوفي دي خطّةک نسخي

  .ات استينامه و رباع يات و ساقيسپس غزل. شود  ميد آغازيوان از قصايد
ار ي است که بس٥نو موجود ي، دهلي ملّةدر موز» ي ملّا صوفةوعمجم« بنام يسيدستنو

 انتخاب يد، آن دارايمز.  استين نسخه اغلب کشکول ملّا صوفيا. با است و مطلّايز
، ي، مولوي، عراقيي، سنايدر نظم اشعار اوحد. ستهز ي ني و فارسينظم و نثر عرب

 ،يارزمو، ابوبکر الخين حلّيالد ي صفي، قاضءعالل، ابواين سادات، سعدير حسي، ميمعنو
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د، ي، جني، منوچهري گرگاني، قطران، المعين محمود الکاسيالدحشرت عائشه، عزّ
، شاه ي، عطّار، عطائيدين منير حسي ميام، قاضيخواجه افضل، قطران بن منصور، خ

، قطب يخ محمد مغربي، ابن فارض، شي، شافعي، نظاميپت يخ شرف پانيقاسم انوار، ش
 مانند ي از کتابهاييز در انتخاب نظم و نثر انتخابهاين. ره در آن موجود استيغ و يمح
 ةه، نفحات، رسالي سعادت، اصطالحات صوفيايميالقضّات، مرصادالعباد، ک نيع

، يرکه سپاهانت ين عليالد نيمر، خواجه صاالقّ  شقةالصّفا، شرح گلشن راز، رسال اخوان
 ي، مثنوي، نفحات ابوبکر واسطيقبات امام عراق عة، ترجمين فرغانيدالديشرح سع

، يالت، قاموس، اخالق جاللينه خارخه، تاويمي، شرح ميريفتوحات، مقامات حر
ف، ملل و نحل، ، شرح تعرين کازرونيالد نيخ امي شة، مجموعياخالق ناصر

 نيالد نيوسف از خواجه معي ةر سوريالمآثر، تفس ، تاجي همدانيد عليالملوک سةريذخ
 يح، نفحات خواجه ابوالوفا خوارزمي، لواين خوسيوسف از ملّا معير ي، تفسيچشت
ر ي مي، خواجه افضل، قاضي مانند قطب محيسندگاني شده است و از آثار نويآور جمع
، خواجه ياالسالم، حرمةحج، ي همدانيد علي، سي، حاتم اصم، غزاليندين ميحس
ابن   به محمد المعروفياس، القصاب اآلملالعبخ ابوي، شين، ابوالحسن الروديالد نيمع

  . آورده شده استيز انتخابهايره نيغ و) ؟( يانقاو
قبل از آغاز انتخاب . ز درج استي ني از خود ملّا صوفين کشکول اشعاريان ايدر پا
رسد که در آن   مي١ديد نخست نوبت قصاين تمهيپس از ا.  در نثر استيدينظم تمه

 بنام ابوالقاسم آمده که ي ذکر شاعريا دهيدر قص. ستهز ي نغمبري در مدح پيبرخ
 ملّا يا دهيدر قص.  صدر مأمور بودة فرستاده و اغلب بر عهديملّا صوف  به خود راةديقص
  : خود افتخار و بر در هند ماندن خود تأسف کرده استة بر عظمت شاعرانيصوف

ــ   القيـــسم ؤدر فـــصاحت چـــو امر    بانمحدر بالغـــت چنانکــــه ســ
ــ ــده  گ ــن بن ــت، م ــخ رواس ــلمانم   ر تناس ــعد ســ ــسعود ســ   روح مــ

ــذري بــ    ــاد بگ ــر اي ب ــراق هاگ   يــارانم  بــاز گــو حــال مــن بــه      ع
ــون   ــد کنـ ــياه هنـ ــين سـ ــه    در زمـ ــف ب ــو يوس ــانم  همج ــاه کنع   چ
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  :ر استي بنام نصي جالب است که در آن اول هجو شخصيليده خيک قصي
ـ رتش اي سـ  يبمعن   لباس اسـت   يبظاهر صورتش هند     عار اسـت ران شـ ي

 يدي بنام شهينان هندو کرده و شخصيف حسيسپس، ذکر معشوقان گجرات و توص
  : بدحال شده بوديلي خيکند که در عشق کس يرا ذکر م

ــاگجــرات آرزو بــه ــر دل  ب ـ      خــود مب   ش از شـمار اسـت     يکه آنجا دلربا ب
   محــل اعتبــار اســتيکـه آن قــص    حال چـون شـد     يدي را شن  يديشه
  :کند  ميانيف کرده و علّت مسکن ساختن آن را بيورت را تعران مردم سيدر پا

ـ که دانستم که ا     مقــر مــن از آن شــد شــهر ســورت   ن دارالقـرار اسـت    ي
ـ ز  يـ نمالحـت     با صباحت  وفـا جنــگ   بـا نجـا نــدارد يجمـال ا    ار اسـت  ي

. شود  ميپور آغاز ي بانکةت نسخيهمان ب  با است که١اتيدر آخر نوبت غزل
  :ستي ني هم مستثنياست و ملّا صوف ٢ حافظشاعر مداح هر

  رازم آرزوسـت  يشـ   وان حافظ و مـي    يد  ها سازم آرزوسـت    کدهيرفتن بطرف م  
  :ورزد  ميزي خود افتخار نياو بر شاعر

ـ  زمانـه بـس ا     ةبر صـفح    نقش است نظم بنده محمـد بخـون دل      ادگـار مـا  ين ي
س است و يشعر او عموماً سل. کن پخته کالم بوديگو بود ل  اگرچه کميملّا صوف

  :روان
ـ دانـم مـن ا     ينم ـ   مـي را  نه خـود      ن ارض و سـما را ي    خـدا را يشناسـم ن

* 
  ن پارسا شکستي اة بده که توبيساق   شکستين متّقي اةمطرب بگو که پرد

* 
ـ تا فلک خاک ا      نم کــردي قــريبــا مــه و مــشتر  نم کـرد  يـ ن زم ي

*  
  ميمانه باش ياغر و پ  ف س يحر  ميخانـه باشـ   يا تا ساکن م   يب
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 يان مردم متداول بود دارايم  که در آن زمان دريوان ملّا صوفيخانه، ديطبق مولّف م
. ز وجود داشتيت پراکنده نيسه هزار بآن، کن عالوه بر يت بود ليهزار و پانصد ب

  .ز تعداد اشعار او را حدوداً هزار و پانصد نوشته استي نياوحد يتق
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