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  حکايتي مردي که يک عمر دويد

 دو استقامت برگزار شد ي  مسابقهيا  نه چندان دور در مدرسهيها اند که در زمان آورده
آموز بزرگ  ان آن همه دانشيم در.  را همه بدوندـ لومتريک  چندمثالً ـ يو بنا بود مسافت

ر از  کوچک و الغراندام، زودتي، دست آخر پسرکيليو کوچک از مقاطع مختلف تحص
دند يد، از او پرسيل رسمقام او  بهان گذشت وي کرد و از خط پاين مسافت را طيه ايبق

 است که راه ي کوهستانييما در روستاي  هخان:  شما چه بود؟ گفتِتيقکه راز موفّ
ک ي را ين راه طوالنيد ايمدرسه هر روز با  بهدني رسين رو هم ندارد و من برايماش

 يدانم چرا هنگام نوشتن سرسخن برا نمي. مدرسه برسم  بها کنم تيدن طيدو  بانفس
الغراندام مدرسه و مسابقه دو استقامت ي  هن بچياد اي، يمقاالت استاد عابدي  هنام ژهيو

 ـ ستين ما نيکه حاال در ب ـخته ين استاد فرهين آن طفل و ايکنم ب  مياما فکر. افتادم
  .ق وجود داردي عميشباهت

کجا   بهد و سرانجاميدانم چند سال دو  نمي. آن کودک چه شددانم سرنوشت ينم
 يد و بعد زندگي مدرسه دويها آموز مدرسه فقط در همان سال د آن دانشيشا. ديرس

ا استاد ، امي و آرامشي و همسريا ش فراهم کرد، خانهي استراحت براي برايفرصت
زن و فرزند و مقام و ده بود و خانه و يآرامش رس  بهاگرچه. دي تمام عمر دويعابد

دن بود و آرامش و يدو  بها باز هم ناچارز داشت اميزه و کتاب و همه چيپست و جا
استاد در تالش و تکاپو و نوشتن و   تمام عمريآر. دن بودياستراحتش در همان دو

ستن و ي باشد درست زق و پژوهش مهميش تحقيکه برا ش از آني شد و بيق طيتحق
صفا و   باز بود ويم اخالق ناو معلّ. ت داشتي کردن اهميدگو پاک زن راست گفتن

فرزندان و خانواده و شاگردان و   بامحبت  با راي عمريت و مردمداريميصم
 يوي  هارانيمرام و مسلک عي  هفتيست شيز  مييو  باسر بود و هرکس که  بههمکارانش
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ز از شعر و ي لبر،ديد  نميد و خود رايد  مياو چون مردمک چشم همه کس را. شد مي
اول او ي  ه، خانها  کتابخانه.افتني بود و عاشق جستجو و ي عارفانه و اخالقيپندها
کاغذ و قلم   باپژوهش و  باکتاب و  با.آمد  ميحساب  بهکتاب برادر بزرگش. بودند

 نو و يها افتهي فراوان و ي پژوهشيشمار و کتابها يمقاالت ب.  داشتيا نهيريالفت د
بر نامشان نشسته بود ي که گرد گمنامي از شاعران و عارفان و بزرگانياري بسيفمعر 

ر ي که استاد در سي فراوانيها يدشوار.  بر عهده داشتييتنها  بهين همه را استاد عابديا
 برسد و دست يا کتابخانه  بهشد تا  مي دورافتاده متحمليروستاها  بهشيو سفرها

 دني او در رسحاِل.  را مرهم بنهديا  ناسورشدهيها  بکشد و زخمينوازش بر سر کتاب
ده ي رسيا چشمه  بهمانست که  مي رايا  تشنه هند حاِلي خطّيها کتاب و کتابخانه به

د که از آن تشنگان ي زالل بود و بايا  چشمهي هر کتاب در نگاه استاد عابد،است
 ها  در رنج.او بودند ي ه خانوادي اعضايشاگردان استاد عابد. کرد  ميرابي را سياريبس

 و داشتن يبودن تنها پژوهش خالي  عابديآر. آنان همراه بود  باي چون پدرها يو شاد
ت ي و اردو و سانسکري و بلد بودن چند زبان مثل هندي و پروفسوريک عنوان استادي

ت و پدر يمي و صمي و مهرباني بودن تواضع و فروتني نبود، عابدي و فارسيسيو انگل
  .ز بودي نيي کردن و بابايريدن و دستگيفهوم درد را فهمبودن و م

. او داده بودند  بهن لقب بابا را مردم و شاگردان و همکاران استادي و ا»بابا«گفتم 
ار ي بسيز لقب بابا لقبين نيش از اي، بابا بود اگرچه شاعر نبود و پژوهشگر بود و پيعابد

افضل و  طاهر و بابا  چون بابايارس چند از شاعران زبان فيدشوار بود که تنها تن
 ي پاکست که اهِليبا  مين لقبيدست آوردند و صاحبان ا  بهن لقب راي ا… ويفغان بابا

 ي بابا کسةش از همي شاگردان و بي ظاهر و باطن باشند و اهل مکتب و دارايو صفا
ک ين همه صفات ني کند و ايري دستگها  و رنجها يتوانست باشد که در دشوار مي

  . جمع بودي که در استاد عابديبراست
د يران، روانشاد دکتر سين ايخته و بزرگ سرزميست که استاد فرها ي کسيعابد
ک در ينزدي  هندي درآها ي، عظمتش را ستوده است و نگران نبودن عابديديجعفر شه

 و يدي استاد شهين دل نگراني اي برايا ل چارهيبد ين استاد بيد ايشا. ن هند بوديسرزم
ش يف خوين امانت را بردوش نحين ايش از همه بار سنگياو ب. ده باشديشيما اندي  ههم
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د و ي دويري و در پيانسالي و مي و جوانيش از تمام استادان هند در کودکيداشت و ب
 نين سرزمي در ايد و از استراحت خود زد تا زبان فارسي کشيکار کرد و نوشت و سخت

  .آورد ادي فرايخود را تا حدي  ه گذشتيالگاه واياعتال برسد و جا به
 مال و منال و يک مقام و منصب و کمي  بهدنيرس  با کهيانيتمام استادان و دانشجو

 يزبان فارس  بهن خود راياند و د دهيان راه رسيپا  بهکنند  ميزه گمانيک دو جاي
 سر بر يو نگراندغدغه  يآنان که شبها ب. ستندي نيمرام عابد  با شاگردان،اند کرده ادا

 يس  ميارت سواحلينند و شوق زيب  مي رنگيسي انگليها گذارند و خواب  ميبالش
 اريار تا بسي بسي از مرام استاد عابد،دهند  ميحيراز و اصفهان ترجي را بر شي پيس
  .دورند به

تهران  راز و اصفهان و مشهد وي و فرهنگ شي زبان فارسييباي زي استاد عابديبرا
 از آن ي بخشين آفتابين سرزمي ايها  دهکورهيکنهو و جونپور و حتّ و ليو دهل

د در تالش و کوشش و مجاهدت و يرا باي استاد عابد. ل و ماندگار بوديفرهنگ اص
 شبانه از ييتنها  بهک تنه وياو . ن گفتيش آفريها  و رنجها دغدغه  بهافت ويش يها يزالل

الهام از نفس گرم و   باچراغ و  بادي از شاگردانش شاي گذشت که جماعتييها جاده
  .ندي برون آيسربلند  بان آزموني کنند و از اير دشوار را طين مسياستاد بتوانند اي دعا

ک نشان تا راه را ي ،ک چراغ بودياو . ستين ما نيهرچه هست حاال استاد در ب
 ي استاد که مقامش از هريمعلّم. تمام معنا  بهک معلّمي ،ک اسوه بودياو . مينکن گم

 در . بودي تواضع و فروتند و اهِليپوش  مي سادهيها  که لباسيمعلّم. باالتر است
 گرفته بود که اديکرد و   مي درجه سه سفريقطارها ، بانشست  ميي عموميها اتوبوس

ت قدم در يجد  باشناخت و  مي خود رايها شهيچرا که ر. ز سالم کنديه نرفتگران محلّ به
چون . دهي رسيا وهيچون م. ديدن بود و رسي که اهل رسيمرد. نهاد  مي دشواريها جاده

 فرهنگ مشترک يتمام معنا نماد زالل  بهياستاد عابد. ي سرخ بهشتيها بي پر از سيباغ
  .ران و هند بوديا

 در کنار ـ کتابها و مقاالتش ـ استاد يست که فرزندان معنوا ي خوشوقتي بسيجا
 را يبزرگ عابدي  ه خانوادـ ان و همکارانشيدانشجو و فرزندان ـ استاد يفرزندان واقع

شود و   مين فرهنگ اضافهي ايغنا  بهاند و هر روز  هند شکل دادهيدر زبان و ادب فارس



  حکايتي مردي که يک عمر دويد  ١١

 تام و تمام، قدم ياقياشت  بادار دل است کهي بيراه و رسم و مرام استاد چراغ راه جماعت
  .اند ي فارسيان فرهنگ غنيياند و فدا دشوار پژوهش و کوشش نهادهي  هدر جاد

 ست که اينک قلم استاد در دست جوانان برومند اين سرزميناجاي بسي خوشحالي 
 سخن خواهد ييها ي و عابدين از عابدين سرزمي اينمانده است و فردا از حرکت باز

 خواهند يتوشه و توان همچنان از عدالت و فر و فرهنگ پاسداري  ههم  باگفت که
  .کرد

ي  همجلّي  هن هردو شماري بود و اي سال عروج استاد عابديديخورش ۱۳۹۰سال 
 ان استاد ويکهزار صفحه مطلب و مقاله از استادان و دانشجويحدود   با راپارسي قند
راستش . ميدينت بخشيکرده ز ر سفري و پيگرامي  هختيمقاالت ارجمند آن فره با

نيز بر گردِن يکايک ما  ي عابدکه حق تر آن نها بود و راستيش از ايار بيمقاالت بس
 .آن بزرگمرد است نامه اداي ديني کوچک به  و اين ويژهه و هستنها بوديش از ايار بيبس

از درگاِه ايزد متعال براي آن . ما خوشنود باشدي  هروح آن استاد بزرگ از هماميد که 
 پارساياِن طريقِت پارسي روحش با.  مغفرت و رستگاري داريمکرده طلِب سفر

  .نيآم. باد محشور

  رضا قزوه علي
  نو يدهل

  ۱۳۹۰زمستان 
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  شاهنامه و هند

ي هردو کشور را يو هند از زمان قديم مستحکم بوده و اقوام آريا روابط فرهنگي ايران
در دنيا هيچ دو کشوري ”عالوه طبق گفتة جواهرلعل نهرو   به.اند  دادهيزينت و به

تنترا يا کليله و دمنه از هند رفته و از راه ايران اگر پنج. “ از ايران و هند نيستندتر قريب
صور گوناگون جزو فرهنگ مشترک ما  شاهنامة فردوسي به,  جهان را غني ساختهدبياتا

  .باشد بوده و داخل دروس دانشگاهي ما مي
در خود شاهنامه چند جا روابط فرهنگي اين دو کشور دوست و همجوار ذکر شده 

د فرستادن راي هند شطرنج را نز, مثالً خواندن بهرام لوريان را در هندوستان. است
پيدا شدن , د راي هندزنامه ن  بارا هر نرد را و فرستادن آنم بوذرج ساختننوشيروان
  .از هندوستان »کليله و دمنه«داستان آوردن , شطرنج

قان ما در ادان و محقّنقّ. نويسان هند از حکيم فردوسي توصيف و تجليل کرده تذکره
 .اند  نمودهد ابيات وي استشهانويسان ما از دار مطالعات عميق و فرهنگ اين زمينة دامنه

  :گويد االلباب مي ف لبابمؤلّ
مقتداي , فردوسي که فردوس فصاحت را رضوان و دعوي بالغت را برهان بود”

فردوسي برهان فضل نموده و … ارباب صنعت و پيشواي اصحاب فطنت است
جمله گذشتگان را در خجلت انداخته و آيندگان را در تگ و پوي فکرت 

  .١“افگنده
  :نامة خود شعر فردوسي را تضمين نموده است صاحب ميخانه در ساقي

                                                   
کتابخانة , کوشش سعيد نفيسي هب, )ه ٦١٨: تأليف (لبابالا لباب:  محمدالدين  بخارايي، سديدعوفي  .1

  .۲۶۹ش، ص ه ۱۳۳۵, چاپ اتّحاد, کتابخانة حاج علي علمي, ابن سينا

 



  شاهنامه و هند  ١٣

ــن    درين داستان هفـت بيـت متـين        ــاک دي ــي پ ــعار فردوس   ز اش
  و از گفتــة خــويش رنگــين کــنم  حال تـو تـضمين کـنم        به مناسب

  ١شود نظم من ختم و يابـد نظـام        کز اوراد آن قطب قدسـي کـالم       
   جايزه دريافته٢ده و از ابراهيم عادلشاهباقر خورده کاشي اين رباعي را سرايي

  :است
  نــزد شــه غــزنين و شهنــشاه دکــن  خوارند دو جـا بـدهر اربـاب سـخن         

  ٣جايزه ماند شعر فردوسي و مـن       بي  جا صله بردند ظهـوري و حـسن        بي
  :نويسد االفکار مي صاحب نتائج

همچو وي در عجم ناظمي , طوسي که استعداد فطري داشت و لياقت خلقي”
اين خوش اسلوبي در  هعرصة ظهور ننهاده و نقد سخن را ب هلي دستگاه قدم بعا

که بر علو مرتبتش , توان ديد زور طبع بلندش از شاهنامه مي. بازار رواج نداده
  .٤“دليلي ساطع است و حجتي قاطع

  :گويد مؤلّف نشتر عشق مي
 ،رانخواجه در سالست و فصاحت امام سخنوران است و خداوند بالغت پرو”

درجة خوش کالمي  هکسي را مرتبة او دست نداده و ب… از زمان ظهور او تا اآلن
  .٥“و شيرين مقالي او نرسيده

  :نقل نموده استرا عالوه اين مؤلّف از متفرقات وي ابيات ذيل  به
ــار را     مــردم آزادي مفرمــا نــرگس خونخــوار را ــردم بيم ــشايد م ــودن ن ــار فرم   ک

ــرا   ــارم خـ ــد کـ ــده کردنـ ــاني  بدل و ديـ ــهزمـ ــاني   بـ ــش زمـ ــهآتـ   آب  بـ

                                                   
شرکت حاج محمد , باهتمام احمد گلچين معاني, تذکرة ميخانه: ملّا عبدالنّبي فخرالزّماني قزويني  .1

  .۸۸۲ش، ص  ه ۱۳۳۹, چاپخانة سپهر, بال و شرکاحسين اق
  .م ۱۵۷۹-۱۶۲۷-۱۵۷۹/ه ۹۸۷-۱۰۳۷(ابراهيم عادلشاه ثاني   .2
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  .۱۰۱ق، صه  ۱۳۹۶/م ۱۹۷۶, تحقيقات فارسي ايران و پاکستان
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  .۱۱۴۷ ص, م، جلد سوم ۱۹۸۳, دوشنبه, نشريات دانش, زاده و جابلقاداد عليشايف افصح
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ــي    چـــشمت از حـــال مـــن خبـــر دارد    ــه ب ــست اگرچ ــردم م ــت  م ــر اس   خب
  هميــشه خانــة مــردم ســيه شــود از دود  ز عکس زلف تو چشمم سـياه شـد آري          

  که سودمند بـود خـواب در زمـان خمـار            خواب ناز خوشند آن دو نـرگس بيمـار          به
  ست درين چشم سيه حيرانم       فتنه اين چه   فتنـة چــشم تــرا ديـدم و حيــران مانــدم  

  آورد باد صبا چشم از سـر نـرگس بـرون           کنـد  يچشمت اگر دعـوٰ     با نرگس بيمار 
  :نويسد او باز مي

تالش بسيار از   بهاين چند بيت …ديوان خواجه در هندوستان ناياب است”
  .١“رسانيده هم همتفرقات ب

شود  سبک آن ظاهر ميچنانکه از, ظاهر اين ابيات از فردوسي نيست  بهاام.  
 الفصحا اقدم«الشعرا وي را  حسيني و رياض تذکرة, انجمن شمع, عامره  خزانةِنامؤلّف

رضوان نعم «. ٣» فحل استادان اين فن و صنديد ماهران سخن٢,ل رسل ثالثة شعراو او
  .اند  گفته٥»از اساطين شعرا و سالطين بلغا «٤»سخن

  :نويسد و ميکند  صاحب شمع انجمن مزيد اضافه مي
چنانکه بايد , شناخت و مدح مجوسيان شک نيست که زبان گبران را خوبتر مي”

  .٦“بپرداخت
  :گويد الشعرا مي و مؤلّف رياض

  .٧“انتخاب ابيات شاهنامه گرانتر از آللي آبدار است”
  :نويسد گذشته از اين مي
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تي در هند آمد و مد  بهتقي اوحدي نوشته که بعد از فرار از سلطان محمود،”
  .١“دهلي بود

  :گويد پس از آن خودش مي
  .٢“حرف تقي اوحدي اعتبار را نشايد”

دربارة فردوسي ,  بوده٣ صادق القا که از شاگردان ميرزا عبدالقادر بيدلمحمد
  :گويد مي

  :توان گفت که مثلش نمي, فردوسي مالک اين بيت است”
  ٤“بوددنبال    به که چشم خودش هم     دنبال چـشمش يکـي خـال بـود         به

تفصيل  هعلّامه شبلي نعماني در جلد اول شعرالعجم زندگاني و آثار فردوسي را ب
  :گويد بيان کرده است و مي

  .٥“فردوسي فطرتاً شاعر و نابغة عصر خويش بود”
  :نويسد و در جلد چهارم مي

اين , اگر بگوييم ايران خود موجد مثنوي نبوده بلکه تقليد از رجز کرده است”
  .٦“از اجتهاد باالتر بايد دانستتقليد را 
  :گويد نيز مي

نويسي است که در بيان  وظايف و حقوق تاريخ  بهفردوسي تا اين حد آشنا”
شاهنامه را يک … داند وقايع ذکر سند را قبل از هر چيز ضروري مي

طرز , فلسفه اخالق, مذهب. المعارف مبسوط و جامع ايران بايد نام نهادةداير
رسوم و عادات و , قواعد و نظامات مالي و لشکريحکومت و تشکيالت 

                                                   
  .۵۷۴ص , الشعرا رياض  .1
  .۵۷۴ص , همان  .2
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توان از اين کتاب  تفصيل هر يک را مي, باآلخره تمام نظامات سياسي و اجتماعي
  .١“دست آورد هب

 نوشته که شامل ٢)چهار مقاله دربارة فردوسي(»                  «محمود شيراني 
يوسف , مذهب فردوسي, نويهجو سلطان محمود غز, اسباب نظم شاهنامه و زمانة آن

اشتباهات تاريخي آن , نوشته» تنقيد شعرالعجم«عالوه وي  به. باشد مي» زليخاي فردوسي
  :گويد کتاب را نشان داده است و مي

نظر من علّامه شبلي از فرايض تاريخي و تحقيقي  هب, پس از مطالعه شعرالعجم”
  .٣“اند غافل بوده

  :٤نويسد رسي مي فاادبياتجويل واعظ الل در تاريخ 
او کامالً ,  قوة فکري وشدت احساسات, ظرافت هنري, در نيروي تخليق”

در ابراز , عالوه بر اين در ايجاد صور و اجراي آنها. باشد  ميههمانند هومر و دانت
صحنة , آميزي شکوه رنگ, ثير دراميأت, شديدترين عالقه, ترين احساسات نرم

ترجمه . (“ وجه کمتر از خود شکسپير نيستهيچ  بهاو, تخيل و لطافت عواطف
  )فارسي از انگليسي به

  :٥کند طور تقدير مي م جونس از فردوسي اينالييسر و
 .“باشد خود هومر مي  باشکوه نابغة شرقي داراي رقابت شايستگي  بال واثر مجلّ”
  )فارسي ترجمه از انگليسي به(

ليف أ فارسي تادبياتلعات نام مطا هانگليسي ب  بهدکتر هادي حسن کتابي مفصّل
  :٦نموده و در آنجا دربارة شاهنامه نوشته است
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  شاهنامه و هند  ١٧

زيرا آنها از , فردوسي داراي درجة مخصوصي است, در مقابل شعراي غزنوي”
, ولي شاعر ايراني نيستند, آنها ايراني و شاعر هستند. نظر فکر از وي جدا هستند

  )فارسي بهترجمه از انگليسي . (“نويسند زيرا براي ايران نمي
  :١گويد نامد و مي واچه فردوسي را هومر مشرق مي

”اتت است که در دنياي اين امر حايز اهميهيچ شاهکاري مثل شاهنامه ادبي 
دنياي , جهان فردوسي يک دنياي عشق و قهرمانيست. انگيزندة تقليد نبوده است

يگر در وي مثل د. راماين و حتّي الف ليلي نيست, مهابارت, جادوئي هومر
توازن کامل جمع و مخلوط   بانيروي شعر و هنر, تسرايندگان افکار بشري

  .“گرديده است
  :٢نويسد واچه در پانويس مي, شودربارة قصّه سيا

حکايت بکتي پوران در اساطير   بااي داستان سياوش موازي کامل و برجسته”
  )فارسي ترجمه از انگليسي به. ( “باشد هندوان مي
توکّل , ٣م مطابق بيست و شش جلوس شاهجهان پادشاه ۱۶۵۳/ق ه ۱۰۶۳در سال 
نام  هاي از شاهنامه تهيه کرده بود که ب خالصه, حاکم غزنين, شمشير خان هبيگ مخاطب ب

 اين شاهنامه در کتابخانة خطّييک نسخة . شهرت دارد» شاهنامة شمشيرخاني«
 تونک مضبوط است, ستانانستيتوت تحقيقات عربي و فارسي موالنا ابوالکالم آزاد راج

ايتکنسن همين خالصه را در . ٤م استنساخ گرديده است ۱۸۳۶/ق ه ۱۲۵۲که در سال 
  .م انتشار يافته است ۱۸۳۲زبان انگليسي ترجمه کرده که در سال 

هند افتخار دارد که همه متون اساسي و مهم کالسيک فارسي بالخصوص شاهنامة 
کپتان ترنر ميکن .  استچاپ رسانيده هلين بار بفردوسي را او(Captain Turner 

Macan)د و قديم و معتبر مقابله و تصحيح   به, مترجم رئيس ستاد ارتش هندنسخ متعد

                                                   
1. Firdausi and Shahnama, p.6, 178, 201, 205. 
2. Firdausi and Shahnama, p.178. 

  .م ۱۶۲۸-۱۶۵۸/ق ه ۱۰۶۸-۱۰۳۷  .3
  .۲۲۰نسخة خطّي، شمارة   .4
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م در چند جلد انتشار  ۱۸۲۹در سال » الفاظ نادر و اصطالحات غريب«فرهنگ   بانموده
  .١داده است

 اهتمام رتنجي کاؤس سعي و  باقر تاجر شيرازي بهمحمدفرمايش آقا  هعالوه ب به
 /قه  ۱۲۶۶توسط سيد رضا ابن احمد الحسيني شيرازي در بمبئي در سال  هب, صراف
 /قه  ۱۲۷۲گذشته از اين در همان شهر بمبئي در سالهاي . چاپ رسيده است هم ب ۱۸۴۹
عالوه بر اين در . م از چاپخانه بيرون آمده است ۱۸۵۷-۵۸/ق ه ۱۲۷۴م و  ۵۶-۱۸۵۵

 /ق ه ۱۳۲۶, م ۱۸۹۷/ق ه ۱۳۱۴, م ۱۸۷۴/ق ه ۱۲۹۱ کانپور در سالهاي مطبع نولکشور
عالوه بر اين . چاپ رسيده و انتشار يافته است هم ب ۱۹۰۹/ق ه ۱۳۲۷, م ۱۹۰۸

. هم طبع گرديده است) .پي.يو, آباد اله(هاي ديگر مثل مطبع انوار احمدي  چاپخانه
هاي هند  ها و موزه ر کتابخانه مصور و غيرمصور شاهنامه دخطّيشمار  هاي بي نسخه

مل زم, اهللا خان  در کتابخانة شخصي نواب رحمت٢خطّيچهار نسخة . باشند مضبوط مي
 در کتابخانه انستيتوت تحقيقات ٣ مصورخطّييک شاهنامه , .)پي.يو(عليگره , منزل

 و سه ٤ مصورخطّيتونک و يک نسخة , عربي و فارسي موالنا ابوالکالم آزاد راجستان
 در ٧ و پنج غيرمصور٦يک نسخة مصور, لکهنؤ,  در کتابخانة راجا محمودآباد٥غيرمصور

 در ٩خطّيدو نسخة ,  در دانشگاه لکهنؤ٨خطّييک نسخة , لکهنؤ, العلماةکتابخانة ندو
                                                   

  .م ۱۸۲۹, کلکته, باپتيست ميشن پريس  .1
, ۳۱ر سطو, ۸۱۴صفحات , نستعليق, جونپور, )م ۱۵۹۵- ۹۶(ه  ۱۰۰۴کتابت , ۷۹ شمارة) الف(  .2

  .غيره بادشاه خان و, منقوش شامل سه مهر مسعود حسن, مطلّا, ۴/۳۲*۲۱ سائز
  .۴/۲۸*۱۵سائز , ۱۹سطور , ۱۵۲۲صفحات , نستعليق, )م ۱۸۴۲(ه  ۱۲۵۸کتابت , ۷۸۹شمارة ) ب(  
  .۲/۲۷*۱۶سائز , ۱۹سطور , ۱۶۳صفحات , نستعليق, )م ۱۸۳۷(ه ۱۲۵۳کتابت , ۷۸۸شمارة ) ج(  
  .۴/۲۸*۱۵سائز , ۱۹سطور , ۱۵۲۲صفحات , نستعليق, )م ۱۸۴۲(ه  ۱۲۵۸تابت ک, ۷۸۹شمارة ) د(  

  .۴۶۷۶شمارة   .3
  .براي شاهرخ پسر تيمور, بيست مينياتور, هجري ۸۲شاهنامة خطّي مصور مورخ , ۲۹/۸۱شمارة   .4
  .۳۱۷/۸۳, ۵/۸۲, هجري ۱۰۶۳, نستعليق, ۲۳/۸۰شمارة   .5
  .۷۷/۱۲۵شمارة   .6
  .۷۸/۱۲۶, ۵/۱۲۸, ۶۲/۱۲۷, ۴۵/۱۲۶, ۶۱/۱۲۴شمارة   .7
  .S ۴۷F/۵۵۱-۸۹۱/۴۵۱۱۸شمارة   .8
  .۲۸۰/۲۵, هجري ۹۹۲, ، نستعليق۲۷۹/۲۴شمارة   .9



  شاهنامه و هند  ١٩

پتنا ,  در کتابخانة خدابخش١خطّيهشت نسخة , )ياپرادشماد(کتابخانة حميديه بوپال 
يک نسخة , .)پي.يو, ديوبند(در کتابخانة دارالعلوم ديوبند  ٢خطّييک نسخة , )بيهار(

, )کتابخانة آصفيه(سة مطالعات شرقي  در کتابخانة مؤس٤ و پنج غيرمصور٣مصور
پنج نسخة , دهلي,  در موزة قلعة سرخ٦ و دو غيرمصور٥يک نسخة مصور, حيدرآباد

ر در کتابخانة شخصي يک نسخة مصو, نو دهلي, ي شاهنامه در موزة مل٧ّ مصورخطّي
 ١٠خطّينه نسخة , نو  در کتابخانة آزاد باوان دهلي٩خطّيدو نسخة , ٨محمدعقيل 

 در کتابخانة ١١خطّينو دو نسخة  دهلي, ي ملّةموز, شاهنامه در مجموعة تونک
                                                   

  … و۱۷۹۷, ۱۷۶۹, ۷۹۵, ۱۷۹۳, )ه ۱۲۴۶ رمضان ۲۳ (۱۷۹۳, ۱۷۹۲شمارة   .1 
  .۲۵۸/۹۸شمارة   .2
  ).بخط هري رام پندت, هجري ۱۲۳۶: کتابت (۱۳۳۵شمارة   .3
  .۲۲۵۱, ۱۸۷۱, ۱۵۸۱, ۲۱۲شمارة , )ه ۱۰۰۷: کتابت (۲۶۲شمارة   .4
  ).اآلخر ناقص, با مقدمه بايسنقري (۱۰شمارة   .5
  ).باسم عالمگير بادشاه و آبا و اجداد وي, هجري ۱۱۸۰کتابت  (۸۴۰شماره) الف(  .6

  .۱۴۱شمارة ) ب(
شمارة , ازقرن پانزدهم ميالدي در شير/ه ۸۵۰کتابت , نود و هفت مينياتور, شاهنامة مصور) الف (  .7

۵۸۰۱.  
, براي خواجه نورالدين محمد, محمود ابن محمد: کاتب, مقدمة بايسنقري با, ۵۴۰۶۰شمارة ) ب(

  .نود مينياتور مکتب بخارا, م ۱۴۲۸/ه ۸۳۱کتابت 
, م ۱۶۴۷/ه ۱۰۵۷: کتابت, يعقوب بن شيخ ابراهيم شيرازي: کاتب, از اول ناقص, ۵۴۰۲۰شمارة ) ج(

  .مکتب مغوالن گورکاني, رپنجاه و هشت مينياتو
, الدين قادري ملک شرف: کاتب, شامل مقدمة بايسنقري و پيش از بايسنقر, ۸/۷۰۵۳۲شمارة ) د(

عهد مهاراجه , در الهور, مکتب کشمير, يکصد و شصت و دو مينياتور, م ۱۸۳۰/ه۱۲۴۶: کتابت
  .رنجيت سينگ

  .قرن نوزدهم, چهل مينياتور, ۸۸۰۸۷۱شمارة ) ه(
  .پي.يو, لکهنؤ, فتح گنج, حاطة حاجي خدابخش,  دو مينياتوربيست و  .8
  .۱۳۳شمارة , )ه ۸۲۹: کتابت (۶۳شمارة   .9
 ۲۷: کتابت (۷۰۳شمارة , )ه ۱۰۰۰ رجب ۲۴: کتابت (۷۰۲شمارة , ۷۰۱شمارة , ۷۰۰شمارة  .10

ارة شم, ۷۰۹شمارة , ۷۰۸شمارة , ۷۰۵شمارة , )ه۱۲۰۳:کتابت (۷۰۴شمارة , )ه۱۲۵۲, االول جمادي
۷۱۱.  

11. Descriptive Catalogue of the Oriental Library of Tipu Sultan of Mysore, Cambridge, 
1809, by Charles Stewart, Vol. 1&2. 
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 ٢خطّييک نسخة , .)پي.يو, رامپور( در کتابخانة صولت ١خطّيچهار نسخة , تيپوسلطان
 ٤ و دو غيرمصور٣ مصورخطّيدو نسخة , )احمدآباد(يا سنستا ددر کتابخانة گجرات ِو

 مصور و غيرمصور در کتابخانة دولتي ٥خطّييازده نسخة , )راجستان(در موزة الور 
 در کتابخانة ايشياتيک ٧مصور و يک غير٦ مصورخطّييک نسخة , .)پي.يو, رامپور(رضا 

 و يک نسخة مصور ٩غيرمصور و يک نسخه ٨شش نسخة مصور, )کلکته(سوسائيتي 
 خطّيو يک نسخة  ١١ چهار نسخة غيرمصور١٠تاريخ دلکشاي شمشير خاني

 و هيجده ١٣ مصورخطّيچهار نسخة , )حيدرآباد(در موزة ساالر جنگ  ١٢الملوکةمرآ

                                                   
  .۵/۳۴۳, ۳۴/۳۴۴, ۳۶/۲۹۲, ۳۲/۳۵۶شمارة   .1
  .۱۲شمارة   .2
  . مينياتور۱۸۵  با۹۴شمارة , شش مينياتور  با۹۱شمارة   .3
  .۹۳شمارة , )ه ۱۲۳۵: کتابت (۹۲شمارة   .4
  .۳۹۱۹, ۳۹۱۸, ۳۹۱۷, ۳۹۱۶, ۳۹۱۵, ۳۹۱۴, ۳۹۱۳, ۳۹۱۲, ۳۹۱۱, ۳۹۱۰, ۳۹۰۹شمارة   .5
  .هشت مينياتور  با۴۲۲شمارة  ..6
امير  الدين يوسف معروف به الدين بن کمال بدن بن قوام: کاتب) م ۱۴۷۷/ه ۸۸۲: کتابت (۴۲۱شمارة   .7

  ).بلغاري
: کتابت, مقدمة بايسنقري و پانزده مينياتور مکتب شيراز  باNm/A ۵۷۶) ۱۰۹۹(شمارة ) الف (  .8

  .م ۱۴۲۶/ه ۸۲۹
  .م ۱۶۰۱/ه ۱۰۰۹: کتابت, )بيجاپور(سه مينياتور مکتب دکن   باNm/A ۵۸۱) ۱۱۰۰(شمارة ) ب(
  .م ۱۶۱۷/ه ۱۰۲۶: کتابت, مکتب شيراز, ورتايسي و هفت مين  باNm/A ۵۷۷) ۱۱۰۱(شمارة ) ج(
 /ه ۱۰۶۹-۱۰۷۱: کتابت, مکتب مغول, سي و هفت مينياتور  باNm/A ۵۷۹) ۱۱۰۳(شمارة ) د(

  .م ۱۶۶۰-۱۶۵۸
  .مکتب شيراز, اتورنيبيست و دو مي  باNm/A ۵۵۷) ۱۱۰۴(شمارة ) ه(
  .مکتب مغول, هفت مينياتور  باNm/A ۵۸۰) ۱۱۰۵(شمارة ) و(

  .م ۱۶۳۲/ه ۱۰۴۱:  کتابتNm/A ۵۷۷) ۱۱۰۳(شمارة   .9
  .نوزده مينياتور  باN.N./۱۰۶) ۱۱۰۶(شمارة  .10
) ۱۱۱۰(شمارة , A.N./۱۰۸) ۱۱۰۹(شمارة , .A.N/۱۰۷) ۱۱۰۸(شمارة , .A.N/۸۰۹) ۱۱۰۷(شمارة  .11

۳۹۳/A.N..  
  .م ۱۷۶۵/ه ۱۱۷۸, ليف هربگوانأت .12
  .۱۴۳- ۱۴۰شمارة ,  فارسي-۱۰۷-۱۰۴شمارة , ۳/۴۰۷-۱/۴۰۵شمارة , ۲ فارسي -۱۱شمارة  .13



  شاهنامه و هند  ٢١

 و سه ٢ مصورخطّييک نسخة ,  در کتابخانة دانشگاه اسالمي عليگر١هيجده غيرمصور
 ٤مصور غيريک نسخة, )بمبئي, کاما انستيتوت(ا فيروز  در کتابخانة مل٣ّمصور غيرنسخة

  .باشند مضبوط مي) نو دهلي(در کتابخانة جامعه ملّيه اسالميه 
, ي هندشاهکار نامبرده در زبانهاي محلّ,  و چاپيخطّيشمار  هاي بي عالوه بر نسخه

مولچند لکهنوي متخلّص . بالخصوص در زبان اردو ترجمه و چاپ گرديده است
دستور  هشاهنامة شمشيرخاني را در عهد گورنر جنرل سر هنري هاردينگ ب, شيمن به

, براي مدارس ترجمه نمود» قصّة خسروان عجم«بنام , کپتان جارج ترنبل مارشل بهادر
  .اصطالحات رزمي آشنا و چست و چاالک گردند  باتا محصّلين
  :بيت

  اگـــر زن بـــود پهلـــواني کنـــد     هر آن کس که شهنامه خواني کنـد       
کند که اگرچه اين کتاب  اضافه مي, ساکن هوگلي, عالوه مولوي غالم حيدر به

  .رسد نظر مي هقدر جاذب و پرکشش است که همواره تازه ب ا اينام, تاريخي قديم است
  :بيت

                                                  ٥  

                                                   
  .عليگر, اهللا ضميمة مجموعة سبحان, ۸۹۱-۱۰۳/۶۵۵۱شمارة ) الف(  .1

  .۷/۴۱۱, ۵/۴۰۹, ۲/۴۰۶,  ف۸/۴۰۸شمارة ) ب(
  .ضميمة دانشگاه عليگر, ۹۰شمارة ) ج(
  .۱۴،۱۳شمارة ) د(
  .۸۲،۸۱شمارة ) ه(
  .۵/۱۳۸, ۲/۱۳۵شمارة ) و(
  . عليگر،ذخيرة احسن, ۸۹۱- ۲۱/۵۵۱۴شمارة ) ز(
  .۲۲/۷۵۷, ۲۱/۷۵۴شمارة ) ح(
  .خيره شاه منير عالمذ, ۲/۱شمارة ) ط(
  .۲ ف, ۱۲شمارة ) ي(

  .۹۰شمارة   .2
  ).ه ۱۰۲۱: کتابت (۹۴شمارة , )ه۱۰۳۵: کتابت (۹۳-۹۲شمارة , ۹۱شمارة   .3
  .م ۱۸۳۵/ه ۱۲۵۱ شعبان ۲۴: کتابت, ۴۱شمارة   .4
  .مولوي غالم حسين: ترجمة عبارت اردو  .5



  ٢٢  »د عابدينامة استا ويژه «قند پارسي

  

  :شود يبيت ذيل شروع م  باترجمة نامبرده
                     

  
                       

  :رسد اين بيت بپايان مي  باو  
                                       

از خداي متعال سپاسگزاري و » در خاتمة کتاب«پس از اختتام اصل ترجمه مترجم 
  :کند تمجيد مي ١از اکبر شاه ثاني

  اي جهـان آفـرين    سپاس خـد  
  

  بـــر آزردة آســـمان بـــرين  
                   

  
                           

                         
  

                          
سعي و اهتمام غالم حيدر و مولوي احمد علي گوپاموي در  هاين ترجمة منظوم ب  

  .چاپ رسيده است هم در کلکته ب ۱۸۴۶/ه ۱۲۶۲سال 
  

                                                   
  .م ۱۸۳۷-۱۸۰۶  .1



   ناشناختة امير معزّيابياِت  ٢٣

   ناشناختة امير معزّيابياِت

وري يکي از بزرگترين شعراي دورة باميرالشعرا ابوعبداهللا محمد بن عبدالملک نيشا
 ، بوده٢ که شاعر دربار الپ ارسالن١ پدرش عبدالملک برهاني،رود شمار مي سلجوقي به

. دربار شد  بهر جاي وي پسرش معزّي وابستهب. ر آغاز سلطنت ملکشاه وفات يافتد
» معزّي«ص وي  تخلّ،معزّالدين والد نيا ملکشاه داشته  ابوعبداهللا محمد نسبت بهچون

  . اعطا کرده بود»امير«وي لقب  هبعالوه ملکشاه ب. گرديد
دربار  سر برد و بعداً به ور و اصفهان بهب معزّي در هرات و نيشا٣پس از مرگ ملکشاه

م  ۱۱۲۶/ه ۵۲۰تقريباً در سال . دبو همان دربار  به پيوست و تا آخر عمر وابسته٤سنجر
  .جهان را بدرود گفت

ديوان امير معزّي را اولين مرتبه مرحوم عباس اقبال دانشمند بزرگ و استاد دانشگاه 
 ۱۸،۵۰۰  و آن ديوان شامل تقريبا٥ًداد ش انتشار ه ۱۳۱۸سال  تهران تصحيح نمود و به

ديوان «نام  مان نسخه طبع يافته بهطور اغلب ه ه بش ه ۱۳۶۳بعداً در سال . باشد بيت مي
مة ناصر معيري تجديد چاپ مقد  با»ات ديوان امير معزّيکلي« يا »کامل امير معزّي

  .٦يافت

                                                   
  .م ۱۰۱۸-۱۰۷۲/ه ۴۶۵-۴۰۹  .1
  .)م ۱۰۷۲- ۱۰۶۳/ه ۴۶۵-۴۵۵( عضدالدين ابوشجاع الپ ارسالن محمد بن جعفري بيگ  .2
  .م ۱۰۷۲-۱۰۹۲/ه ۴۸۵-۴۶۵  .3
  .)م ۱۱۱۷- ۱۱۵۷/ه ۵۱۱-۵۵۲(رث احمد بن ملکشاه بوالحامعزالدين ا  .4
  .کتابفروشي اسالميه  .5
  .ش ه ۱۳۶۲مقدمة ناصر معيري، تهران،   با)ات ديوان امير معزّيکلي(ديوان کامل امير معزّي   .6
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 دادم و  مطالعه قرار را مورِد٢ صوفي مازندراني١جانب چندي پيش بتخانة اين”
 ،چاپ نرسيده است بهحال   که تا به، از بزرگترين شعراي فارسييکالم به
شود که در ديوان  دراين مقاله تنها اشعاري از امير معزّي عرضه مي. رخوردمب

داده شود که برخي از اين اشعار در  ر اينجا بايد تذکّ،شود طبع شده يافت نمي
 ،شود  نگهداري مي٣يييک بياض ضخيم ديگري که در کتابخانة انجمن آسيا

 ابياتي. باشد  مي»معزّي امير«رسد که اين کالم متعلّق به اثبات مي وجود دارد و به
ورقي نشان  در پا، صوفي مازندراني و در بياض هم وجود دارد»بتخانه«که در 

ها  يادآوري است که اشتباهات در بياض م الزم به و اين ه،داده شده است
  )معزّي امير (.“ديگري منسوب گرديده است داده و اشعار يک شاعر به رخ

  طلــب کــن حريــف ميکــده رابــس   درکــــشا از نخــــست ميکــــده را
  زده را زانکــه مــي بهتــر اســت مــي  زدگـان   مـي کـن عـالج مـي        ههم ب 

ــده را   مبــر لــب آمــد غــم دل و جــان     ــوش بيهـ ــادم دو گـ ــا نهـ   تـ
ــده را   مـــي نـــاب زود تـــر دريـــاب بـــه ــب آم ــر ل ــان ب ــن دل و ج   اي

  ندهــــد بــــاز عمــــر بــــستده را  داد بستان ز عمر خويش کـه چـرخ        
*  

  جام شبگيري برگير و در افگن مـي نـاب           ت مکن بيهده خوابس شب بشبگير رسيده
  آنکس که نـدارد سـر خـواب         آفرين باد به    نور خورشيد پديـدار شدسـت از سـر کـوه     
  دل ز شادي شده آباد و تن از باده حـراب           تن من گرچـه خرابـست و دل آبادانـست         

  بست صـواب دادن بوسه در اين وقت صوا       اين وقت مباحـست مبـاح      خوردن باده در  
*  

  است خوش درون بسرما چيز سه اين و است سرد  امــروز روز بــاده و خرگــاه و آتــش اســت
ــود   ــد روا بـ ــور نباشـ ــش و تنـ ــر آتـ   در جام و جانم از مي و از عشق آتش اسـت            گـ
ــستريم   ــساطي بگ ــشاط ب ــه از ن   گر برف گـستريده بگلـزار مفـرش اسـت           در خرگ

                                                   
  .موالنا آزاد) مينين شعراي متقدوانتخاب دوا( ۶۰، ۵۹، ۳۲، ۳۱ ة شمارخطّيهاي  نسخه  .1
  .م ۱۶۲۵-۲۶/ه ۱۰۳۵: وفات  .2
  . کلکته، ايشياتک سوسايتي،۹۲۷ ة شمارخطّي ة نسخ،)منتخبات اشعار فارسي( اشعار ةمجموع  .3



   ناشناختة امير معزّيابياِت  ٢٥

ــاب    ــو آفت ــي همچ ــداد مي ــواهيم بام   وش است  ت آنکه عارض او مشتري    از دس   خ
  شيرين سخن و نوش لب و تنگ دهانست  آن بت که مرا صحبت او راحت جان است
  يش مرا سود و زيـان اسـت  رنزديکي و دو    ناديدن و ديدنش مـرا بـيم و اميـد اسـت           
  هرچند همي بنگرم او را نه همـان اسـت           تا گشت ز من غايب و آمـد بـر مـن بـاز             

  جـان اسـت   درآمدن او را همه آهنـگ بـه         مـه آهنـگ پـري بـود       اندر شـدن او را ه     
ــستاند    ــي دل ن ــا ز يک ــد ت ــي نده   يک بوسه هم آخر بخرم گرچه گران است   بوس

*  
ــت     روزي در شــــادي و شــــراب اســــت ــراب اسـ ــه او خـ ــر آنکـ ــاد بـ   آبـ
ــد  ــل آيــ ــراب حاصــ ــادي ز شــ ــت   شــ   شــادم کــه بدســت مــن شــراب اس

ــي  مـــن  بـــااز خـــواب ســـخن مگـــوي ــه   م ــد ک ــت؟ باي ــواب اس ــاي خ   ج
ــوئي   ــوي گ ــگ و ب ــه برن ــي ک   ست و چون گالب است ا چون سرخ گل    ز آن م

* 
ــست   هر که در راه عشق صـادق نيـست         ــافق ني ــز من ــي و ج ــز مرات   ج
ــه در راه عــشق خاموشــست     نکته گويست اگرچـه نـاطق نيـست      وانک

  حقـايق نيـست    هر سه در عشق بي      گونــة زرد] و[بـاد ســرد و سرشـک   
  احتسابش مکن کـه فاسـق نيـست         ز شـراب عـشق بـود      هرکه مـست ا   

ــدار   ــد مـ ــقان اميـ ــه از عاشـ   عشق و توبـه بهـم موافـق نيـست           توبـ
  زنده دل نيست هرکه عاشق نيست        دل بعشق اسـت زنـده در تـن مـرد     

*  
ــت  امــشب بــر آن صــنم شــوم مــست       در دامــــن زلــــف او زنــــم دســ
ــست     ــن ني ــر م ــرا ز به ــه ت ــويم ک ــو      گ ــر ت ــرا ز به ــه م ــم ک ــآن غ   سته
ــک بــار      ــي بي ــه مــرا ده ــواهم ک   اي هفـــت از دو لـــب خـــويش بوســـه  خ

  پيراسـت   شد نيز سرزلفک مشکينش بـه       اينهمـه خـوبي    بـا بـا اينهمـه آرايـش و   
ــروز  ــدوام ــن ع ــان و دل م ــي و ج   ماست بر که ماست از که راست مثل آن اين   من

*  
ــت  ــار اس ــم نامــت نگ ــر دل   قـرار اسـت    تو چو زلفت بـي     دلم بي   نگــارا ب
  که مقصود من آغوش و کنار اسـت         در آغوش و کنارم گيـر يـک شـب         

*  
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  فرمـان اسـت    همه فرياد مرا زين دل بـي        پرست معشوقه دل اين است من بفرمان نه
  اي زان لب شيرين بدلي ارزان اسـت   بوسه  گر مرا بوسـه دهـد بـاز بـدو بخـشم دل            
  است پنهان من ز پيوسته و بت آن ستا ]روشن[  هم بدانسان که بود جان من اندر دل من        

*  
  چون مي نبود شعر بـزودي نتـوان گفـت           اي شــاه ز مــي تيــز شــود خــاطر شــاعر 

  المـاس تـوان سـفت       ياقوت گران مايه به     ياقوت چو هست سخن و الماس چو هست مي
*  

  سـت   در قدر ز انديشة مخلوق گذشت       سـت  در مرتبه و جاه ز عيوق گذشـت       
*  

ــرو را  ــود س ــمنبرا نب ــد س ــو ق ــد ت ــو ق ــد    چ ــو خ ــد ت ــو خ ــاه را چ ــود م ــنوبرا نب   ص
ــستانم   ــان و م ــة ديوانگ ــن ز جمل ــه م   که پند و حد تو در حد من گذشت ز حـد              ن
ــشي    ــرا بک ــا م ــست ت ــو آن ــراد ت ــر م   ز کوي خـويش بعمـدا کنـي مـرا مـشهد            اگ
ــود   ــتمگران نب ــوي س ــشهد ک ــزاي م ــصد    س ــد مق ــه داوران کن ــه بارگ ــسي ک   ک

ــي ز  ــو بيت ــرين ت ــک در آف ــة منجي   بيـــاورم کـــه ســـزاوار آن بـــوي مفـــرد   گفت
  برون ازين دو سـخن لـم يلـد ولـم يولـد          همة صفات خداونـد بـر تـو زيبـا گـشت           
  ١که روز ابيض من کرد چون شـب اسـود           چرا حکايـت آن حادثـه کـنم شـب و روز        

*  
  بــادة ســوري بيــاد دوســتان بايــد کــشيد  در بهاران رخت سوي بوستان بايد کـشيد       

  سرمة قـالش انـدر ديـدگان بايـد کـشيد          ي را تيرگي در ديـدگان آيـد پديـد        در کس 
  خم مي بر تارک سر رايگـان بايـد کـشيد       عاشقان گر بود خواهي در صف ميخوارگـان       

* 
  کشيد نسرين و الله بر او که خط آن نادرست  کشيد مشکين خط نسرين و الله بر من ترک

ـين کـشيد    من از و کرد خصومت من  با او چشم  خواستم کز مهرباني بوسه بر رويش دهـم      ک
  از ميان مجلس اندر بستر و بـالين کـشيد           دوش دستم زلف او بگرفت او را نرم نـرم         

  پروين کشيد ] و[از فلک در بستر و بالين مه          سلسله مشکين  به که خويشم دست غالم من
*  
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  جودديوارهــا رکــوع کنــد ســقفها ســ  پسند جاي بنده جزايي که هر زمـان     م
*  

  اگرچه در طلب او دو پـايم آبلـه کـرد          روز و شب دارمش دست بر آبله چو همي
ــمنبر ــرک ســ   چو خورشيدست بر سـيمين و صـنوبر        رخ رخــــشان آن تــ
ــر    رخ او هست همچـون آتـش خـشک         ــکّر ت ــون ش ــست همچ ــِب او ه   ل
  است از مـشک و عنبـر   … که زلفش   دلم بـازيگر اسـت از عـشق آن بـت          

ــدمدل انــدر عــشق آن ــر چــه بن   بـر  ست و بي    که شاخ وصل او خشک       دلب
   از طاعــت او چــون کــشد ســرعـدو   دلــي در خــدمت او چــون نهــد پــاي

ــالل ــور   ح ــي را آب انگ ــت آن دل    را شـير مـادر     عـدو حرام مـست آن       س
ــت توفيــق تــو نقطــه    چو تصريف است تشريف تـو مـصدر         چــو پرگــار اس
ــب   ــست ترکي ــضل ت ــت را ز ف   لطـــف تـــست پيکـــرســـعادت را ز   کفاي
ــه  بفعــل انــدر کمــر عقــل مرکّـــب     ــصور  ب ــاني م ــر ج ــدر کم   لطــف ان

ــاني   ــرا ج ــدا م ــن  خداون ــت در ت   معــــاني گــــسترد الفــــاظ پــــرور  س
  همي دارو همي بخش و همـي خـور          بتــو پاينــده عمــر و مــال جاويــد    

*  
   اميـر  ملک خسرو را عميـد و دولـت او را           اي مبارک راي دستور و مبارک پي وزيـر        

  چون جواني درخور و چون زنـدگاني نـاگزير          اي   مسلماني عزيزي چون خرد بايـسته      چون
  وزير را او تويي چون باشد که شاهي آن خرم  عميد را او تويي چون باشد که ملکي آن فرخ

  و مسيح انـدر صـرير   اکلک تو دارد مگر با   رفتن کلک تو جـان رفتـه بـاز آرد همـي           
   ير …وز تو بايد يک سخن تا چشم گيرد         ن گيرد قرار از تو بايد يک نفس تا شغل م       

*  
  چون شوم مست مـرا چـست مگيـر        مکن اي دوست مـرا مـست مگيـر        
ــر   جنگ اگـر جـوئي همـواره مجـوي         ــت مگي ــري پيوس ــر گي ــشم اگ   خ
  جرم من بنـده يکـي هـست مگيـر           کينــة خــويش مکــن بيــست يکــي
  آســمان را چــو زمــين پــست مگيــر  بــد مپــسند مــرا چــون دگــران    
ــر     مـست گويــد همــه بيهــوده ســخن  ــست مگي ــر م ــود ب ــخن بيه   س
ــراب   ــت ش ــرد در دس ــه او گي ــر    هرک ــت مگي ــر دس ــد ب ــه او گوي   هرچ

*  
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  راه انـدر    آمد ز قـضا پيـشم سرمـست بـه           ست بماه اندر   ا آن بت که ز رخسارش نقص     
  کـاله انـدر     نسرين بکمند اندر پـروين بـه        پروين چون جبهت  بـا  نسرين چون عارض با

ــ ــادهدي ــومعه افت ــش در ص ــه   دم ز رخ و زلف ــد ب ــدر زاه ــساد ان ــد بف ــدر عاب ــاه ان   گن
  کـاه انـدر     و انديشة تيمارت کوهـست بـه        گفتم که تنت کاهست از الغري و زردي       
ــن دارم  ــده م ــشقاقت در ميک ــة ع   آه انـدر  صد قطره بچشم اندر صد شعله به       از حمل

*  
  ن تـازه بهـاري چـو تـو هرگـز         ننمود جها   ننگاشت قلم طرفه نگاري چـو تـو هرگـز        
  در دام که افتـاد شـکاري چـو تـو هرگـز              اي آهـــوي ســـيمين در افتـــاده بـــدامم
  کس را نبود بوسه شماري چـو تـو هرگـز          و آن بوسه شمار تو که در مجلس خلـوت      

*  
  در تيــره شــب از بــيم رقيبــان بدانــديش  سه چيز همي داردش از صـحبت مـا بـاز          
  وان بوي که از مشک بود خوشي او بيش          نــور دو رخ و مــشعلة جنــبش و زيــور    
ــشايد   ــور بگ ــد رخ و زي ــه بپوش ــرم ک   چاره چه کند تا نبود بوي خـوش خـويش           گي

*  
ــل   بــاد آمــد و کــشاد نقــاب از رخــان گــل ــان گ ــر در ده ــاد گه ــد و نه ــر آم   اب

ــل در  ــگفتن گ ــه ش ــد گ ــاغ آم ــان ب   لميــان گــ ه نشــستن مــا درگــو آمــد   مي
ــون   جام باده و مرغان بجـان گـل         مستان به   ســـوگندها خورنـــد بگلزارهـــا کنـ

  خوان گل  خوان شاهم و او مدح     من مدح   قمري بروز و شب و خوان من مدح هستيم
* 

ــالم  ــراحي اي غ ــو داري در ص ــي چ ــام    م ــريم ج ــف گي ــا بک ــن ت ــر ک ــام پ   ج
  المسـت اي غـ   اجان مـا مـي را غـالم         تا که مـي شـادي فـزاي جـان ماسـت           
ــام    از شــرابي وز طعــامي چــاره نيــست     ــي مق ــست در گيت ــا را ه ــه م ــا ک   ت

  سـت و نخواهـد جـز طعـام        ا تن کثيـف    ست و نخواهد جـز شـراب       ا جان لطيف 
ــت ــي پخ ــالل  اگرم ــومي را ح ــت ق ــي در  س ــام م ــرام   اخ ــي را ح ــت خلق   س

ــه  ــم پخت ــه در غ ــا را ک ــام ده م ــم خ   سـت خـام    ا پخته آن را ده که در عشق        اي
ــدا  ــا مـ ــيم مـ ــدام آويختـ ــدر مـ   کـز مدامـست ايـن همـه شـادي مـدام        م انـ

ــشنويم   ــون ب ــا چ ــان م ــردد ج ــازه گ ــدام   ت ــا المـــ ــساقي ادرکاســـ   ايهاالـــ
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  فرض دارد چون صالت و چـون صـيام          خويـشتن  … … …هر کـه بهـر تـو      
ــالل    ــد در هـ ــز نيفتـ ــدي هرگـ ــد در ظـــالم     از بـ ــز نيفتـ ــيا هرگـ   وز ضـ
ــويش    ــور خ ــو ن ــة ت ــدر خان ــت ان ــستريد  دول ــوار و بـــام  گـ   ه بـــر در و ديـ

* 
ــدم  ــر خداون ــان و س ــت و ج ــق نعم   که من بخـدمت و ديـدارش آرزومنـدم          بح
ــه   جـواهر لطفــش جمــع داشــتم در شــمع  ــده ب ــه ز دي ــد هم ــدمننادي   ش پراکن
  چو ابر و برق همي گريم و همي خنـدم           ز بيم هجر و اميد وصال او شـب و روز           
  سـر چـون کـه دماونـدم         م بـه  گمان بـر    سرم سـفيد شـد انـدر فـراق خـدمت او         
  ي کـه بـستة بنـدم      يز قهر و صبر تو گو       اگرچه بر تن من هيچ بند ظـاهر نيـست   
  ام که سزاي نـصيحت و پنـدم         چه کرده   همه نصيحت و پندم از ايـن گـروه مـرا        

  نيک عهـدي نـاممکن اسـت ماننـدم         به  ي ماننـد مـن توانـد مـن    ينيـک شـو   بـه 
ــنودم  ــگ خوش ــالش برن ــستان وص ــندم   ز   ز گل ــوي خرس ــالش بب ــتان جم   بوس

* 
  کو همي خوبي و زيبا نيست از سر تا قـدم          رواست سازم قدم دلبر آن پيش سر از من گر

*  
  خضر ديگر گردم و جاويد دل بر جـان نهـم            گر بعمري اندرش لب بـر لـب جانـان نهـم           
  همباز چون رويش نه بينم روي در نقصان ن          در زيارت باشم آن ساعت کـه بيـنم روي او     
  وز ســرزلفش بگيــرم پــاي بــر کيــوان نهــم  گر کف پايش ببوسم دسـت در گـردن زنـم        

*  
ـيم  مهمان را معشوق ما که روزي آن خوش اي ــيم    کن ــتان کن ــارينش نگارس ــه از روي نگ   خان

  شادي خويشتن در پيش او قربان کنـيم  ما به   گر وصالش روز ما خرم کند چـون روز عيـد        
ــه ــه خ  او ب ــا هرچ ــد آزار دل م ــد آن کن ــيم   واه ــد آن کن ــازاريم دل او هرچــه گوي   مــا ني

*  
ــارم   ــه در خم ــسرا ک ــي ده پ   افکنــــده ز جــــور روزگــــارم  م

  چـشم خلـق خـوارم       هر چند بـه     رمدو ههــر چنــد ز بخــت بــد بــ
ــاب   ــادة ن ــرود و ب ــا رود و س   ايـــام جهـــان همـــي گـــذارم  ب

*  
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ــن     ــد ک ــتم بلن ــاده و بخ ــار ب ــا بي   کمنـد کـن   هـاي زلـف دلـم را          وز حلقه   جان
  منـد کـن   خرمي و خوشي بهـره  دل را به   انديشه گم کن از دل و انديـشه دور دار         
ــازدار    ــه ب ــا ده ک ــت فن ــدوه را بدس   و انديشه را بدست عدم ده که بند کـن            ان
ــن   سردست روز مجلس ما گـرم بهترسـت        ــد ک ــش بلن ــراب در ده و آت ــام ش   ج

ــ  خوشيم همه نديمان و ما و است خوش مجلس   ار و چــارة مــشت ســپند کــنآتــش بي
*  

  اگــر بجــان بتــواني خريــد نيــست گــران  بدان خوشي و بدان نيکويي لب و دنـدان        
  عجب تر از دل عاري ولـي بـود بجهـان            سيم و زر بفروخت     لب و جنان را عاري به     

ــايي آن     ست در آن لب چنانکه نتوان گفـت   لطافت ــق را نم ــدي خل ــم ده ــر دل   اگ
  هيچ وقـت امـان    به] را[ز بوسه ندهمي او       گارســتياگــر نــه از قبــل شــرم آن ن   

ــي  ــه يک ــستي مــرا چنانک ــزار دل   همه فـدا کنمـي پـيش آن لـب و دنـدان        و گــر ه
ــي او  ــشيدن از پ ــت ک ــال مالم ــزار س   توان و روزي از آن لب جدا شـدن نتـوان            ه

*  
  مداح تو و شـاکر اخـالص تـوام مـن           العرش که مشتاق توام مـن       داند ملک 

*  
  شاه ملکـان و پـسر شـاه ملـک شـاه          نکو عهد و خداوند نکو خـواه      اي شاه   

  تر از ماه   رخشندهو  تر از ابري     بخشنده  تـر از مهـر     تر از چرخي و تابنده     پاينده
*  

  اي دارد نگـاه  حق فضل من چنـين آزاده    اي دانـد بـشرط   قدر شعر من چنان آزاده   
  ن موي سپيدم شد سـياه وز بخار شکر اي   از فروغ مدح آن روز سياهم شـد سـفيد         

  دل ز شکر اين نتابم تا بتابد مهر و مـاه             پيچد مار و مور سر ز مدح آن نه پيچم تا به    
* 

ــرا بنــده و ســتاره رهــي  ــا زمانــه ت   تويي سـپهر بزرگـي و آفتـاب مهـي           اي
  بوستان معاني نرسـت سـرو سـهي        به  تر ز تو بر جويبار عزّ و شـرف         خجسته

  گنـه روي مـن برنـگ بهـي         مدار بي   رت آگنده است  مه  دلم چو نار بدانه به    
  ازين چگونه رود شکر بر زبـان رهـي          اگر رضا بود اين بس سخط چگونه بـود      

  تلطفي نکني يا ز دسـت مـن بجهـي        تنها تو را بدست آرم    ] و[چاره سازم    به
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  چرا همي ندهي تا ز رنج مـن برهـي           ست تـرا   ا حوالتي و عطائي که واجب    
* 

ــا ــن در آي ب ــاريم ــرا ي ــارا اگــر م   وگرنه رو بسالمت که بر سـر کـاري           ي
ــاد و مــرا نگو  نه همرهي تو مرا راه خويش گير و بـرو          ــرا ســالمت ب ــت   سارين

ــرد  ــار ب ــة خم ــرا بخان ــسپاريدهم   نگــر مــرا بغــم روزگــار نــسپاري       و ب
  که سرکشيم ازين زيرکي و هـشياري        من بـر شـمار مـستي را         پند چند به   به

* 
ــا  يت و عيــد اضــحٰ مــه ارديبهــش  ــاختند از دار دنيــ ــشتي ســ   بهــ

  ييکي کـرد از شـجرها شـاخ طـوبٰ           يکـي کـرد از ثمرهــا حـوض کــوثر   
  ييکي خـون ريخـت انـدر راه تقـوٰ         يکي گل کاشت انـدر بـاغ عـشرت        

*  
ــدان   ــه خداون ــو هم ــشي   اي دودة ت ــداي دودة خوي ــار خ ــو ب   ت

  ويـشي خـرد خ  با جود رفيق و با     هنـر يـاري   با فضل نـديم و بـا     
ــشي   از روي شمار يـک تنـي لـيکن         ــن بي ــزار ت ــر ه   از روي هن

*  
  پندار بود در ري و منـصور منطقـي          انــدر عــراق شــاعر مغلــق بروزگــار
  در بقعــة هــري ورقــي بــود ازرقــي  وز جمع شاعران خراسان بوقت مـن   

  يک قطعـة لطيـف ز طبـع مـوفّقي           تر از طبع هر چهـار      نزديک من شريف  

اترباعي  
  زو چشمة خـضر در زمـان بکـشايد           سـمند تـو بـر آهـن سـايد           نعل گر

ــد   ــه بنماي ــه آين ــو روب ــصم ت ــد    ور خ ــرون آي ــه بي ــل از آين ــت اج   دس
*  

  زيــرا رخ گلــزار همــي شــويد گــرد      و نه سرد نه گرِمست هوا و خوش روزيست
ــل زرد   ــوي از گـ ــان پهلـ ــل بزبـ ــي   بلبـ ــه م ــد ک ــي ده ــورد آواز هم ــد خ   باي

*  
  بـردار ز پـيش     حجاب شرم ] و[پيش آي     اي کـافر کـيش   باز اينهمه شرم چيست     

  ن دل خـويش   نـا هان تا نکنم لب تر چو       گردست فراق تـو دلـم خـسته و ريـش          
*  
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  از ديدة من کنـار مـن شـد جيحـون             کـه ز ديـدگان بباريـدم خـون         از بس 
ــشته ــده ن ــرون در دي ــده ب   چون صورت مه در آب و مه در گردون          اي و از دي

*  
ــور ــارض از ن ــويي دو ع ــابي گ   از بــوي دو زلــف مــشکنابي گــويي   آفت

  ست شرابي گويي   ا مجلس ز تو گرم     لطف تست آبـي گـويي       جان تازه به  
*  

  کس پشيزي ندهي    ور جان بشود به     خلق هيچ چيزي نـدهي    ]به[از بخل   
  گر بر شـکمت نهنـد تيـزي نـدهي           سنگي که بـدو در آسـيا آش کننـد         

اي در   قطعه»ات ديوان امير معزّيکلي« يا »عزّيديوان کامل امير م« ١در نسخة چاپي
 در صورتي که اين غزل است و مطلع آن در ،رديف قطعات چاپ يافته که مطلع ندارد

  :طور داده شده است  اين»بتخانه«
  غاليه بردة يـاقوت و شـکر خواهـد شـد           مشک پيش سمن و الله سپر خواهد شد

 در صورتي که در بيت آن وجود ندارد؛است که اولين اي ديگر هم داده شده  قطعه
  :باشد  موجود مي»بتخانه«

  کزان دو بيت شود طبع شاد و دل خـرم           اي تـست دو بيـت     … بـدر … ز گفت 
و  د»بتخانه«کمک  اند که به در ديوان چاپي امير معزّي بعضي ابيات ناقص نقل شده

  : جا داده شده استتز گرفته در پران»بتخانه«ي که از يها بيت زير کامل گرديده و واژه
  از پي اسپ و شتر    ) چند سازي (زين و پاالن      پيرايه ساز از بهر من گـر عاشـقي        ) را(جامه  

   يکـدگر  ٢چرخ گردان شـاد گردانـد ز وصـل          سـالمت تـاز ديـر      باز گرد از من که ما را با       
او تعلّق   به که اصالً، منسوب گرديده است»معزّي ميرا«ه ب»بتخانه«قصيدة ذيل در 

  :داردن
  سـر   برد گوي دولت از شاهان گيتي سر بـه        
. وردآ مي» عمر« و »ابوبکر«زيرا که در بيت زير شاعر کنيت و اسم خودش را 

  .کارنبرده است هبرا وقت اين کنيت و اسم  معزّي هيچ صورتي که امير در
  

                                                   
  .ش ه ۱۳۶۲ ، تهران، نثر و زبان،ريي ناصر معةممقد  با)يوان امير معزّيکليات د(ن کامل امير معزّي ديوا  .1
  .بتخانه ابروي  .2



   بازيافتة ابن يمينغزليات و رباعياِت  ٣٣

   بازيافتة ابن يمينرباعياِت و غزليات

هاي   وي در دانشگاه٢ و قطعاتاست از شعراي بزرگ زبان فارسي ،١ فريومدييمين ابن
  .شود هند تدريس مي

 انتشار يافته است، اما متأسفانه فاقد بسياري از  در تهران فريومدييمين  ابنديواِن
  .باشد آثار اين شاعر مي

  در دانشگاه اسالمي عليگرهگنج  حبيبمخزن در يمين  ابنکلياتيك نسخة خطّي 
گذرد، در كتابخانة  انصد سال از كتابت آن مياصل نسخه كه تقريباً پ. ٣شود نگهداري مي

ي صدريارجنگ آن را از ن خان شيروانالرحٰم نواب حبيب. باشد  مياولپورهنواب ب
 عاريت گرفت و يكي از كاتبان بخش وسيلة مولوي سراچه  بهاولپور،هكتابخانة نواب ب

  .كرد م استنساخ ١٩٢٢/ه ١٣٤١ براي وي در سال  دكنحيدرآباد
  :كند اصل نسخه شامل عبارات ذيل است كه بر اصالت و قدمت آن داللت مي

  .“ ابن ابوالفتحلسلطنة للسلطان االعظم االعدل مغيث اهحرر”
  .“ والدين ابوالفتح ارسم سلطانلسلطنةلطان االعظم االعدل مغيث االسينةرسم خز”

  فريومدييمين  يا ديوان ابنکلياتهاي خطّي قديم  خالصة اصل نسخه يكي از نسخه
  . است كه امروز متروك استفارسي صرف شده» ذ«گذشته از اين در نسخة نامبرده . باشد مي

 ذيل است كه در نسخة رباعيات و غزلياتيكي از مزاياي نسخة نامبرده در داشتن 
  :شود  ديده نمييمين چاپي ديوان ابن

                                                   
  ).م ١٣٦٧-٨/ه ٧٦٩: م(الدوله طغرايي   بن امير يمينامير محمود  .1
ابخانة اد، از انتشارات كتر تصحيح و اهتمام جان علي باستاني  به، فريومدييمين ن اشعار ابنديوا  .2

  .سنايي، تهران
  .٤٦٠/٤٨شمارة   .3
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  غزليات
ــ  ــد گـ ــاب را آمـ ــرم از رخ نقـ   بر گـل شكـسته سـنبل پـرپيچ و تـاب را          شاده دلبـ
ــايه ــرش   اي ز ز آن س ــياه معنب ــعر س   لطــــف آفتــــاب را  بــــهورد در پنــــاهآ  ش

  بخـــشنذه روح قالـــب جـــام شـــراب را  بر كف نهاذه باذه و رويش ز لطف خويش      
ــشّاق   ــستن ع ــادوييوز بهــر خــواب ب   كرده چـشم خـوش نـيم خـواب را          تعليم  ج

ــالب را    مــي بــر عــذار او ديــذم عــرق نشــسته ز ــر گ ــمن ب ــر س ــشاند ب ــويي ف   گ
  چيزي بجز نمـك نكنـد خـوش كبـاب را       پرسش و خوش دل شدم بلي شاد لب بهبگ

   ز وصل وي الحق گـه مـشيب         يمين ابن
  دريافـــت بـــاز لـــذّت عهـــد شـــباب را

* 
  عهد صبوح تـازه كـن وقـت بهـار سـاقيا           وزد بــاذه بيــار ســاقيا   بــاذ بهــار مــي  

   مـن بـاز مـدار سـاقيا        ]ي[آب ز تشنه جو     اي لب جـانفزاي تـو چـشمة آب زنـدگي          
ــاقيا   ه تند باذ غـم گـرد بـرآرد از دلـم           پيش ك  ــرآر س ــرد ب ــآب زر گ   ز آتــش غــم ب

ــوذة مــرا     ــت رز راه بم ــال دخ ــا بوص   كـنم بـر تـو نثـار سـاقيا           گوهر عقل مـي     ت
  خونش بريـز و جـرم ازو درمگـذار سـاقيا            كنـد   دختر رز بدور تـو غـارت عقـل مـي          

  كـار سـاقيا   كنـي رخ چـو ب       باز فـروغ مـي      فصل بهار وقت گل دست مكش ز جام مي        
  كشتي باذه كن روان تا ز ميان بحـر غـم          

   بـرد دمـي جـان بكنـار سـاقيا        يمـين  ابن
*  

  نقــش طــراز حــسن تــو بــردوش آفتــاب  اي حلقــة والي تــو در گــوش آفتــاب   
ــاب   نور اين نه تو بر فلك افكند عكس خويش ــوش آفت ــع رخ ن ــشت برق ــور گ   آن ن

ــاب   ا بتـرس رخسار همچو مـاه بپـوش از خـد        ــر دل پرجــوش آفت   رحمــت نمــاي ب
ــم مگــر     ــت دل ــرج روي ــد تف ــم كن ــا شدســت و  داي ــابحرب ــدهوش آفت ــه و م   ال

ــاب     افكنـي  عـارض بـر   اي مـاه اگـر نقـاب ز    ــوش آفت ــرد ه ــدلبري بب ــسنت ب   ح
  هرگز كـه ديـده چـشمة پرنـوش آفتـاب            نـوش   تو كان هست پر ز   جز چشمه سار خضر   

ــاه  ــو م ــسار همچ ــد رخ ــاب دي ــرا آفت ــاب     ت ــاگوش آفت ــشت بن ــك زر دگ   از رش
  دارد كــــي رميــــد بــــآغوش آفتــــاب  آيـدم چنانـك   جانا طمـع بوصـل تـو مـي     
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ــاب    )؟( اي بس بگوش هوش كز ايـن شـنيد          ــاموش آفت ــب خ ــت از ل ــدح جمال   م
*  

  منـــزل مهـــرت دل آگـــاه ماســـت  روي چون ماهـت تماشـاگاه ماسـت       
ــا ازانــك    ــت از م ــواني نهف    خورشـيد و شـبها مـاه ماسـت         روزها  روي نت
ــا   كوه انده بـر تـن چـون كـاه ماسـت             تــا ز لعلــت شــد رخــم چــون كهرب
  گر قبـول تـست وگـر رد راه ماسـت            خــواهم افكنــدن ســر انــدر پــاي تــو

ــر بخــواني ور برانــي بنــده      هرچه خواهد راي تو دل خواه ماسـت      ايــم گ
  يمـــين نوبـــت شـــاهي زنـــد ابـــن

  گــر تــو گــويي بنــدة درگــاه ماســت 
*  

ــت   ــده آرزومندس ــوام دي ــروي ت ــان ب   كه گر خيال تو بيند بخـواب خرسندسـت          چن
ــا  تويي كه بر سر مويـت رگيـست از سـودا             دل همــه آشــفتگانش پيوندســت كــه ب

ــا   ــت آب ــرض ز خلق ــان وغ ــات جه   وجود صورت زيباي چـون تـو فرزندسـت         امه
  سـت بيار بـادة صـافي چـه جـاي سوگند           شــراب بــا تــو حاللــست در عقيــدة مــن
  بسان زلف تـو آشـفته حـال و دربندسـت            ز بس كه با سرزلفت نشست خـسته دلـم       
  چو شور من همه زان پستة شكرخندسـت         اگر بگويم و شـوري بـرآورم چـه عجـب          
  كه آن شبيست كه بيمار داندش چندسـت    شمار زلف خـود از چـشم ناتوانـت پـرس          
ــشتم    ــين دل ك ــرا در زم ــر ت ــال مه    بس برومندسـت   دهم آبش كه    ديده مي  ز  نه

ــن  ــت در حــديث اب ــل لب ــاد لع   يمــين زي
  حالوتيست كه گويي دهـانش پرقندسـت      

*  
  كز افق دوش مـه عيـد پديـدار شدسـت             مژده امـروز سـوي خانـة خمـار شدسـت          

  وار گرفتــار شدســت بــاز در شيــشه پــري  جست  مردم مي    ديوانه به  ]چو[دختر رز كه    
  ستار كشان بـر سـربازار شدسـت       مست د   مـسجد ننهـادي در چـه       آنك دي پاي ز   

  ز آتش مي نگر امروز چـه گلنـار شدسـت       آبـي اگـر بـود چـو آبـي رخ يـار       بي دي ز 
  تا مـه عيـد بديـداري ايـن كـار شدسـت             هركه انكار همـي كـرد مـي و مـستي را           
  زانك انگشت نما همچو رخ يـار شدسـت        عاشــقان را هــوس ديــدن مــاه عيدســت
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  كه قدش خم زده چون ابروي دلدار شدست         مـن زحمت روزه كشيدست مگر ماه چـو        
  روي مه نيز ازين زرد و تنش زار شدست  گرشدم زرد و نزار از مه روزه چـه عجـب          

   اي سـاقي يمـين  باده بـر نـه بكـف ابـن       
  كه شدش توبه بسر ورنه شد انكار شدست

*  
ــست    درين موسم كه گـل در بوستانـست      ــشاط دوستان ــيش و ن ــه ع   گ

  غم چون مـن موانـست      بلي بلبل ز    شادهگـل از شـادي بخنـده لـب گــ    
  لبــــسان قدســــيان دلستانــــست  قــد ســرو روان گــر راســت پرســي

ــ   معـشوق  ي رو چو چشم عاشق اندر      هــر ســو چــشمة آب روانــست ه ب
   جهانــست دروفــايي نــشان بــي   مــرا از دوســتان مهجــور بــودن    
ــشتم   ــزان دور گـ ــام از عزيـ ــك پيو   بناكـ ــام فل ــستيكــي ك   ســته آن
ــاري دور دارد  ــاري را ز يـ ــه يـ   چه گويم چـون قـضاي آسمانـست         كـ
ــا كاروانــست   روان گشتم ولي دل نيست بـا مـن         ــار و تــن ب ــا ي ــم ب   دل

  دل بتـر آنـك       بـي  يمـين  برفت ابن 
ــست   ــيم جان ــتانش ب ــر دوس   ز هج

*  
  پا و سر دارد نداشت      سرو سوداي اين بي    با  گفتم اي دلبر بحال من نظـر دارد نداشـت   

  زانك مي يارست كز من درد بردارد نداشت   دل لعل لبش تقـصير كـرد       ]د[در دواي در  
ــوان ســيمبر     ــشّاق خــود را آه ــا ع   با بدل سوزي چو من يار دگر دارد نداشـت    باره
  كانچنان ذوقي بجستم با شكر دارد نداشت  از لــب شــيرين جــواب تلــخ از ذوقــيم داد

  گر ميانش كس نشاني چو مگر دارد نداشت  گفــتم كــه نيكــو بنگــرمدر كنــار آوردش 
  بازكردم نور تـو گفـتم مگـر دارد نداشـت             جـستم از اوراق گـل       نسخة رخسار او مـي    

  در همه دور قمر زيـر و زبـر دارد نداشـت              از فلك چندانك جستم با تجسس اختـري     
  دارد نداشـت ] تر و[هيچ از خشك جز دهان و ديده      در وجود خود بديدم ما پس از تاراج عـشق   

  آلود و آن روي چو حور در فراق چشم خواب
   تا خواب و خور دارد نداشتيمين چشم از ابن

*  
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  همچو گوييست كه اندر شكن چوگانـست     مـشك افشانـست   ةتا دلم در خم آن طـر  
   غلطانـست  سحر هاشك بروي چو ستاره ب       چــو فلــك نيلــي شــد )؟(رخــم از بتحــه

  حرمتش هست ولي هجر من از حرمانست  گويد از حرمت من كـس بوصـالم نرسـد         
  گفت برخيز ازين كوي كـه بـيم جانـست           بر سر كوي ويـم ديـد فلـك يـك روزي          
ــست    گفتم از كوي وي آسان نتـوانم برخاسـت         ــرجان آسان ــتنم از س ــك برخاس   لي
   كه قـوي ارزانـست     گراني بجز اي دل     بي  گــر بجــاني لــب لعلــش بفروشــد بوســي
  عاشقي را كه دل انـدر هـوس جانانـست           جان فشاني بود اول قـدم انـدر ره عـشق      

ـوا          مرا نـوع دگـر درمـان كـرد         هركسي درد    ش درمانـست  وين نه درديست كه جز وصل ت
   ز آتش هجرانش كبـاب يمين شد دل ابن 

  بر رخـش اينهمـه خونابـه نـشان آنـست          
*  

  آشفته شدم بر رخ زيبـات چـو مويـت           فـشه بدميـد از گـل رويـت    تا بـرگ بن  
  گرد كه آرد سوي من بـاد ز كويـت           به  چون سرمه دهد روشني چـشم پـرآبم       
ــارد    ــوالد ني ــن پ ــد ز آه ــا دل نكن ــت   ت ــد روي بروي ــه كن ــي ك ــة چين   آيين
  صـاحب نظــران زان نگراننـد بــسويت    ابروي تو چون ماه نو انگشت نمايست      

  بر سر بكشم سـوي خرابـات سـبويت           كنـي از صـومعه آيـم     گر باده پرسـتي   
  روم اندر پي خويت     عمريست كه تا مي     من با تو ره عـشق نـه امـروز سـپردم           

   را يمـين  در وقت صبوحي الست ابـن     
  در گوش دل افتاد صداي هو و هويت        

*  
  وشــتر اســتبــوي نافــة تاتــار خ بويــت ز  رنگت ز رنگ عارض گلزار خوشـتر اسـت    

  از اشك زير بـر رخ گلنـار خوشـتر اسـت             هاي خـوي    بر عارضت ز گرمي مي قطره     
ـتر  تكرار  به و است خوش بس پسته كان  پرسـشم  شاي گه گهي لب ميگـون بـه       بگ   اسـت  خوش

  خوشتر است ] كار[كاري نشان كه داد كزين        كارم هميشه فكرت بـوس و كنـار تـست       
ــازنين     ــاد ن ــد ي ــيش كن ــاز ب ــد ن   دگـر بـار خوشـتر اسـت        هر بـار نـاز او ز        هرچن
  كنـد رواسـت      مي يمين گر قصد جان ابن   

  معشوق خوب روي دل آزار خوشتر اسـت       
*  
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  زان چشم نيم مست دلم شد خراب دوست      ديده ديد طلعـت چـون آفتـاب دوسـت          با
  ب دوستاز من كه مستم از لب همچون شرا  بزرگــي تــو درگــذار اي رود بــه گــر خــرده

ــد ازو    ــد بري ــه توان ــم چگون ــسكين دل   بند حلقة مشكين طنـاب دوسـت        گردن به   م
ــش    ــر خم ــرزلف پ ــشكبار س ــست م   افكنده ساية بـر رخ چـون آفتـاب دوسـت           ابري
  تاب مي عرق چون گالب دوست      بر رخ ز    گويي كه هـست قطـرة شـبنم فـراز گـل           

  وي رفتن شباب دوست   عمرست از آن بود س      عمـر وي و صـد شـتاب         آيد برم نگـار بـه     
  بر ديده و دلست شـراب و كبـاب دوسـت            گر دوسـت ميهمـان بـود ار چنـد مفلـسم           
  دايــم بكــام دشــمنم آمــد جــواب دوســت  صدره سؤال كردم از آن دوست يك نظـر        

ــن ــوانگي اب ــين دي ــدش يم ــه آم ــين ك    ب
  آب حيات وعدة همچـون سـراب دوسـت        

*  
ــت     جمالــتاي مــاه شــب چــارده عكــسي ز ــين كمال ــر ع ــتاد از نظ ــصان فرس   نق

ــرد  ــال ك ــر ب ــسكين دل زارم هــدف تي ــد هاللــت      م ــوس شــده مانن ــروي مق   اب
ــت     شعري سـوي مـن افكـن       تو اختر سعدي   ــيچ وبال ــن ه ــد ازي ــردنم ار باش   در گ

  چون ديد گلـش سـرخ برآمـد ز خجالـت            بـاد ســحري نــسخة رويــت بچمــن بــرد 
  پرواي مـن خـسته دل از غـنج و داللـت              صـد گونـه اميـد ارچـه نباشـد      تـو   دارم به 

  قــانع شــدم انــدر شــب هجــران بخالــت  گفــتم چـون روز وصـالت بـسزا شـكر بـه     
ــت     گر صيد تو شد مرغ دلم هيچ عجب نيست ــره و خال ــم ط ــه و دام به ــون دان   چ

  لـت آن گشت حرام من و اين گـشت حال         يي و چه تقـوٰ   چه فتوٰ  هوصل تو و خونم ب    
   رحم كن اي جان كـه نـدارد        يمين بر ابن 

  ني طاقت هجـران و نـه اقبـال وصـالت           
*  

ــست    من نيم اي ساقي از شـراب تـو مـست            ــست از صــبوح ال ــن ه ــستي م   م
ـ     از ره توحيــــد هركــــه روي بتافــــت   سـنگ جهـل شكـست      هگوهر ذاتش ب
ــا   ــصام لهــ ــي النفــ ــروة و تقــ ــيچ ز   غــ ــزوي هـ ــا بجـ ــتد داد از مـ   سـ

  از ره اسميـــست امتيـــاز كـــه هـــست  اند  عاشق و معشوق و عشق هر سه يك       
ــه  ــر يكــي واضــع اســما ســزد كــه ب ــست      ه ــه و ش ــشتر ز پنج ــد بي ــام نه   ن
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ــد    ــيچ ندي ــون ه ــي در دو ك ــر يك   تحقيــق شــد خــداي پرســت ههركــه بــ  غي
ــن ــين اب ــسي يم ــار جــست ب    وصــل ي

ــشد ز هجــر نرســت  ــا او ن   يــك ســر ب
*  

  جان و دل و دين خود همه لعبت چين اسـت      زر پي چو مهش رونق جان و دل و دين اسـت           
  ماهيست كه جوالنگه او سطح زمين است        شاهيست كه فرما نـده خوبـان ز مانـست         

  ر سيم درو صف زده دندانـة سـين اسـت       د  يـاقوت دهـانش    چون ديدة مـيم اسـت ز      
ــد   ــوي دالرام از آن شـ ــف كـ   و هوس خلـدبرين اسـت     كش رغبت حور      دل معتكـ
  كمان خانة ابـروش كمـين اسـت         وانگه به   كي مرغ دلم جان بـرد از نـاوك چـشمش     
ــيراب  ــبزة س ــو از س ــدان ت   چون خاتم ياقوت كه ميناش نگـين اسـت          اي غنچــة خن
  زلف تو ز سر تا بقدم خود همه چين اسـت       دل زلف ترا نامة چين گفـت و خطـا كـرد           

  گردست دهد غايت مقـصود همـين اسـت      هـم سـر   بر خاك ره پاي تو خـواهم كـه ن         
  نـشين اسـت   خورشيد چرا سايه صفت خانه    وقتــست كــه آيــي بتماشــا ســوي صــحرا

ــ ــد ب ــان  هآم ــرو خرام ــرم آن س ــادت ب    اسـت   حزين زين يمين  ابن چون يافت خبر    عي
ــد    ــود مرادي ــنش ب ــالي ز م ــده خي   در دي

   اسـت يمـين  ام ابنترسيد كزين هر دو كد    
*  

  نوربخش چشم هر صـاحب دلـست        ماه رخسارت كـه جـايش منزلـست       
  زيركي ميمـون و جلـدي مقبلـست         هندوي زلفت كه مه در دام اوسـت       

  هست برد ديني كه ماهش منزلست       نظـــر  ســـلك در شـــاهوارت در 
  من صبورم عمر بـس مستعجلـست        … … … … … … … …
ــست   ترك جـان آسـان گرفـت   تو زنم    بي ــرفتن مشكل ــانم گ ــرك جان   ت

ــرده ــدي ب ــسر مــن برن   حاصلـست   من بـي   زاهدي جستن ز    ام عمــري ب
ــان   ــه از ديوانگـ ــذر اي فرزانـ   با كسي گو اين سخن كو عاقلـست         بگـ
  گر ز دسـت دوسـت زهـر قاتلـست           جان فزايد عاشقان را همچـو نـوش     
  كـرد  از جـور  يمـين  هرچـه بـا ابـن   

  )؟(در همه اال ز هجران در حلّـست      
* 
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  كـشد   بلبل جان از گل خندانش نازي مـي         كشد زلف او بر سوسن از سنبل طرازي مي       
  كـشد    آن بيند كه او رنج حجازي مي       كعبه  ترك جان بايد گرفت آن را كه جانان بايدش        

  كـشد   سوي دلنـوازي مـي    همچنانش دل ب    كند نقد روان عاشق در آن سود آزمـان       مي
  كشد كه اندر جنگ بازي ميرا كبكي عاجز   آگهـي او را دلـم در زلـف آز    كـشد بـي     مي

  كـشد   نيستند آگه كه او سوز و گدازي مـي          مجلس افروزست شمع آري و جمع دوسـتان    
ـازي مـي        ا  كشد پروانه وارم زان نه انديشد كه شمع مي   كـشد   ز چنين كشتن چنان تعذيب گ

  كـشد  آزي مـي  مرغ را در پاي دام آخـر بـه       )؟( دل دانة خالش بمان رسـي ودام گفتم اي   
ـال       ــي    گفت آري ليك عمري هست كين آشفته ح ــازي م ــاري ني ــد او ب ــر در امي ــشد ب   ك

  كـشد  عاقبت سوي حقيقت هر حجازي مي   پزم سوداي خـامي تـا بـسوزم انـدران           مي
   و وصـف حـسن دلبـرش       يمـين  قصّة ابن 

  كـشد   ي مـي   اياز وصف حال محمود   هسر ب 
*  

ــد    بــسالي گــر مــرا مــاهي شــبي ناگــه بدســت آي
  سپهر از شام سازد صبح يـا در شـب شكـست آيـد            

  گويدش ماهي و اين خوشتر كه خـود بـردم         دلم مي 
  چو ماهي از خم زلفـش سـوي پنجـاه شـست آيـد             

ــرهمزنــد بنيــاد هــشياريم همچــون زلــف     خــود ب
  ولي تيري كه جست از شست ديگر كي نشست آيد    

  دال گر عاشقي برخيـزد سـر در بـاز و فرصـت دان             
  شين كه خود وقت نشست آيـد      نم درين خدمت زما  

ــر   ــه منگـ ــا در آب و آينـ ــويم نگارينـ ــرش گـ   گـ
ــت   ــل ب ــه از آزر خلي ــم ك ــد  از آن ترس ــت آي   پرس

  فــش در خــم چنبــر مــه را چــو زليمــين كنــد ابــن
  كرا ز مـشكين رسـن روزي ز اقبـالش بدسـت آيـد      

*  
  وز ظلمت آن رسم شب تيـره نهادنـد         از زلف دآلويز تـو يـك بنـد گـشادند     
  بر روي خاليق در فـردوس گـشادند         آن روز كه نقش رخ زيباي تو بـستند        
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ــد    بر روي دل آراي تو شد دانة دل خال         ــه فتادن ــو ازان دان ــدام ت ــشّاق ب   ع
  دست ندادنـد  غم در آنها كه دل از       بي  تـو دادم نفـسي شـاد نبـودم           دل به  تا

ـ        غم هجر تـو شـادند      هبر ياد وصالت ب     لـيكن  عـشّاق و  هشادي نرسد از تو ب
  پنهان گذران بر سركوي تو چو بادنـد         آتـش صـفراي رقيبـت      زدگان ز سودا

   بر تو فـشانند يمين جان بر صفت ابن 
  وي ار عاشـق و آزاده درآيندنـد       مانند  

*  
  انـد   يارب چه دلفريب و چه درخور نوشـته         انـد   آن خط مشكبار كـه بـر خـور نوشـته          

  انـد   بر گل ز مشك سوده و شـكّر نوشـته           ي بيــنمش مگــرشــيرين و دلفريــب خطــ
  انـد   پيش از وجودم اين همه بر سرنوشـته         نهم رواست سر بر خطش چو زلف وي ار مي

ــ ــرات ب ــب ميگــونش بوســهدارم ب   انـد   خـط دوسـت مقـرر نوشـته         و آن را به     اي ر ل
ــر دفتــري ز مــه ورق خــور نوشــته   جمع جمال اوست كـه مـستوفيان صـبح         ــد ب   ان

ــه  ــا ب ــاه    جان ــرد م ــرار ك ــو اق ــدگي ت   انـد   محـضر نوشـته  ور ني چـرا بـرو خـطِ      بن
ــد    ــرافراز عالمن ــاه س ــر و م ــد مه ـ  پيش روي تـو چـاكر نوشـته      خود را به    هرچن   دان

ــه  ــي ب ــران   خطّ ــد اخت ــو دادن ــدگي ت   انـد  د كـه بـر مـه انـور نوشـته          نست جـ  او  بن
ــزور نوشــته     كــردهبيمــار عــشق اگــر طلــب نــار دانــ ــطّ م ــو خ ــرو چ ــد شــايد ب   ان

ــنم از شــعر فاضــلي  ــي ك ــضمين مطلع   انـد    ديـده بجـان بـر نوشـته        نور  هكان را ب    ت
   چو زلف تو سر بر خطـت نهـاد         يمين ابن

  انـد   گـل تـر نوشـته       تا عنبرين خطـت بـه     
*  

  دهـد   زلف عنبر بويش از سنبل نشاني مـي         دهـد  رنگ روي دلبرم از گـل نـشاني مـي       
  دهـد   رنگ و بوي لعل او از مل نشاني مي          كند پنهان ز من عشوه ولي درپيش خلـق      مي

  دهـد  بر جبينش عنبرين كاكل نشاني مـي        زانك باهم روز و شب يكجا تواند بود جمع
  دهـد  ك باد نو بهار از گـل نـشاني مـي         انز  زين سخن پرآب زر بـر آتـش انـدوه ريـز           

  دهـد  از گل سيراب و از بلبـل نـشاني مـي          يمــين آراي او ابــندر صــفات روي شــهر
  دهد  طوق سيمين نه كه طوق از غل نشاني مي          بنـدة حــسن تــوام بـر گــردنم از ســاعدت  

*  
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  پـرورد   در سرم سـوداي مـاه مهربـان مـي           پـرورد  د بادي كه جان ميرو از خراسان مي  
ــاه آســمان مــي   آرد ز دلداري كـه از سـوداش دل         مژده مي  ــر م ــرورد در ســويدا مه   پ

  پـرورد  بهر صيد مرغ جان تير و كمان مـي          زين شكاري دلبري كز غمـزه و ابـروي او         
  پــرورد  جهــان مـي از بـراي رحمــت خلـق    ة صنعش بلند و لطف چون طفالن پنـد     يدا

ــدارو در  گردد و تـا لعـل او      ضعف و سودا بيشتر مي     ــي   نوش ــاردان م ــان ن ــرورد مي   پ
ــوبي ز  ــشن خ ــان گل ــف و  باغب ــزل   پـرورد  سنبل اندر پـاي سـرو بوسـتان مـي       د اوخ

  پـرورد   كند خندان گل و سر و روان مي         مي  از خيال قـد و حـدش جويبـار چـشم مـن          
  پرورد  جان مي و آب خضريچون دم عيٰس  ات ار حاصلست   خراسان شاد ذي كاب و هو      يا

  وار   را شـمع   يمـين  مهر مهرويـان تـو ابـن      
  پـرورد   گرچه تن كاهد ز سوز اما روان مـي        

*  
ــد  ــسار او كنـ ــر رخـ ــم تفكّـ ــم دلـ   طبـع لطيـف مـن همـه فكـر نكـو كنـد         دايـ

ــد   راوجهي نكوست عارضش اي كاشكي م      ــه بــرو كن   بوســي زكــات حــسن حوال
ــر درد    ــه ب ــن غنچ ــپيده دم ده ــاد س   گر باد جود او سخن از رنـگ و بـو كنـد              ب

ــد     بنـدگيش  گر شاه اختران نه نهـد سـر بـه      ــرو كن ــه ب ــسن حوال ــك ح ــي مل   وال
  هرچند چشم او بر من شست و شو كنـد           هرگز ز چـشم مـن نـرود نقـش روي او           

  سرو سهي وطن همه برطـرف جـو كنـد           رواسـت  نهـد   گر پاي بر دو ديدة من مي      
  شك دل مرا چو دهن تنگ جـو كنـد           بي  صــد نــاز يــاد مــن هيــا بــود كــه بــاز بــآ

   سالمت ازين پس طمـع مـدار       يمين ابن
  هـا كـه آن صـنم فتنـه جـو كنـد             فتنه با

*  
ــي درآورد    يــارب تــب عــشق را فــسون گــرد  ــكر خطّـ ــرد شـ   زان گـ

ــين گــرد       رخش كـه ديدسـت  خوشتر ز خط و  ــوده بــر زم ــر س   از عنب
ــ  ــه ب ــتم ك ــه را  هگف ــو م ــارض ت   تـــوان كـــرد تـــشبيه كـــنم نمـــي  ع

ــت   ــسن اس ــاب ح ــو آفت ــسار ت   مه كيست كبـود روي و شـب گـرد         رخ
  گــشتم چــو هــالل الغــر و زرد      چـو خورشـيد    ايت  سرخدور از رخ    

  بــا جامــة چــاك و بــا دم ســرد      در عــشق تــوام چــو صــبح صــادق
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ــه در دل ا دردي ــرا نهفتـ ــد دواي آن درد   ســـت مـ ــو كنــ ــل تــ   لعــ
ــسييمــين اي ابــن   ســت گفــتم  ب

ــشقت ارزد  ــه ع ــب ك ــشقت مطل   ع
*  

  توان خورد   زين بيش غمت نمي     بـري تـو دانـي       فرمان چو نمـي   
*  

  رخ خوبـت حـرام شـد    بر مـن حيـات بـي        باز آي كز فراق تو صبحم چـو شـام شـد         
  بختــت ز در درآمــد و كــارت بكــام شــد    دوسـت گويـدم    باز آي رغـم دشـمن بـا       

ــم و دور ــت آي ــنمگفــتم بكوي   چون ديـدمت ضـرورتم آنجـا مقـام شـد            ي ســفر ك
  بنگــر چگونــه در ســر ســوداي خــام شــد  چون با تو كار پخته نكـرد از نخـست دل       
  اكنون بدسـت رايـض عـشق تـورام شـد            زين پـيش عـادت دل مـن بـود توسـني           

  كازاد شد ز بند غـم آن كـت غـالم شـد               تـرك مـاه روي  يارب غـالم كيـستي اي   
  مــرغ از بــراي دانــه گرفتــار دام شــد       نيـست  لدربند زلف تـو دلـم از بهـر خـا          

  هرگز شبي كه هم بـر مـاهي تمـام شـد             جز زلف و عارضت كه نشان داد در جهان      
  ياد لب تو كـردم و هـركس شـنيد گفـت          

  ين كـالم شـد     مگر كه چه شير    يمين ابن
* 

  با غريبان پس ازين ترك جفا خواهد كـرد          مژده اي دل كه دل آرام وفا خواهـد كـرد          
  اي خوشا عيش من از وعده وفا خواهد شد     اي داد كه كامت بدهم از لب خويش         وعده

  رشتة وصل دگـر بـاره دوتـا خواهـد كـرد             داشت يك بار بـر خويـشتنم يـك چنـدي     
  از لـب لعــل خــودم كــام روا خواهــد كــرد   ا ز كـرم   گرچه من اليق وصـلش نـيم امـ        

  زين پس از لطف خودم باز دوا خواهد كرد           ورچه زين پيش بسي داد دلـم داد و ليـك       
  ماجرا نيست و گر هست صفا خواهد كـرد          ميان من و آن سرو سـهي قامـت مـن           در

  ها خواهد كرد  ه  من چگويم كه ز الطاف چ       گويـد اگـر يـار زبانـست دلـش      هرچه مـي  
  از پـي شــكّر شـيرينش هــوا خواهـد كــرد     تنم طـوطي جـان     تلخي ز   همچو فرهاد به  

   دشـمن آن كـس باشـد   يمـين  تا بود ابـن  
  كه بناكامش ازين دوست جدا خواهد كـرد       

*  
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  بر چـين گـل سـوري از سـنبل تـر يابـد               بــر گلــشن حــسن او گــر بــاد گــذر يابــد
  سر نافه كـه بگـشايد پرخـون جگـر يابـد        شـك بخطـا آهـو     با چين سر زلفـش بـي      

  ماند و طي كـه شـكر يابـد     چه مي  هداني ب   س بين برگـرد لـب شـيرين    آن طاق مطو  
  بـر سـاحل آن عنبـر بشكـست اگـر يابـد        ني غلطم حسنش درياي پر از موجـست        ني

  و گـنج گهـر يابـد      ااز ناز بدان مفلـس كـ        تا از دهـنش كـامي برداشـت دلـم مانـد           
  از جــان مــن بيــدل پيكــانش ســپر يابــد   كشاند آن تـرك كمـان ابـرو       هر تير كه ب   

  از ســيم روان خطّــي بــر صــفحة زر يابــد  م بيند شـرح دل ريـشم را       خهركس كه ر  
  ر يابـد  از سختي حال مـن گـر هـيچ خبـ            خارا هـم نـرم شـود روزي       دل  گر نيست   

   اكنون يمين صد رمز چو دريا او گفت ابن      
  ي آن يك چون حلقه بدر يابد      از گوش دم  

*  
   در پــاي او بــود يمــين ســر ابــن   نگــاريني كــه دل شــيداي او بــود   

  كــه لؤلــؤ كمتــرين الالي او بــود     )؟( نشان از جوهر فروش همين بـس     
ــود   دلــــم را خوشــــترين آرام گــــاهي   شــكنج زلــف سوســن ســاي او ب
ــي  ــر راســت پرس ــرو روان گ ــرا س    آســـاي او بـــودخيـــال قـــد ســـرو  م
  ســفر كـــردن خــالف راي او بـــود    ســـفر افتـــاد ناگـــاهش اگرچـــه   

ــه ــتم نامــــ   هـاي او بـود      كه سـر تـا پـا شـكايت          اي از دودة دل نوشــــ
  كــه گفتــي در ســرم ســوداي او بــود  … … … … … … … …

  كــه مــا را گــه گهــي پــرواي او بــود  بقاصد گفت كين سوداست آن رفـت       
  دلــي كــز بــدو فطــرت جــاي او بــود  جوابم چـون شـنيدم جـاي غـم شـد          

*  
ــ   هــر كجــا آن نگــار برگــذرد    ــي ب ــزه هدل خلق ــرد غم   اي بب
ــازك او   سـپرد   حجـاب مـي     خاك را بـي     حــيفم آيــد كــه پــاي ن
  تـا بــرو نــور چــشم مــن گــذرد   پـــردة ديـــده افكـــنم بـــر راه
ــرد    لبش از خنده چـون شـكر بـارد         ــس بب ــانم از نف ــوطي ج   ط

  باد صبحش دهـن ز هـم بـدرد          خـود الفـد   لبش غنچه گـر ز    با
  عمــر مــن شــمرد گــر زمانــه ز   گذشـته حيـف بـود      او عمر بـي  
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ــردم   ــه ك ــو آين ــفا دل چ   بــوك آن مــاه رخ درو نگــرد     در ص
  غم نيـك و بـد جهـان نخـورد           يمــين گــر ازو شــاد باشــد ابــن

  نـيم جـو نخـرد       ملك شاهان به    بنده اي كـش قبـول او بخريـد       
*  

  خنـدد   پرتو روي تو بر شمس و قمـر مـي           خنـدد   تو بر شـهد و شـكر مـي    پستة شور 
  خنـدد   بلبل مست از آن بـر گـل تـر مـي             با رخت الف زند گـل ز خـود ايـام بهـار             

  خنـدد   طوطي جان من از ذوق شـكر مـي          تبـسم شـكر افـشان ديـدم     ما لبـت را بـه   
  خندد  حر مي كه خوش آمدش از باد س      بس  غنچه را باد سحر با دهنـت نـسبت كـرد          
  خنـدد   همه گويند كه بـر عقـد گهـر مـي            لعل ميگـون تـو چـون رشـتة در بنمايـد           
  خنـدد   زعفران ديـد از آن روي مگـر مـي           غنچة تنگ دلت بر رخ مـن خنـدان شـد          

  خنـدد   غنچه زردار شـد از شـادي زر مـي           روي چو زرم بر دهنـت عكـس فتـاد          تا ز 
  خنـدد   ع گريان مگر از سوز جگـر مـي        شم  كنم از بيم رقيـب      خنده در گريه نهان مي    
  خنـدد   رقيبـان تـو در مـي        گرچه ظاهر بـه      گرية خويش  يمين عاقبت عرضه كند ابن   

  خنـدد  صفا بر مه و خور مـي   هآنك رايش ب    شـد دهنـت   دل و ديـن     عالء   رونق ملك 
*  

ــرم بــي ــو ز اينجــا زب ــد ت   ايـد من هـيچ ني  جاني و چون جان رفت ز      مــن هــيچ نياي
ــم   ــه دان ــده ك ــر زن ــار دگ ــرا ي ــاب م   من هيچ نيايـد    زين سان كه منم خسته ز       دري
ــت ز   بعد از من اگر خاك من اي دوست ببويي         ــوي محب ــز ب ــد  ج ــيچ نياي ــن ه   كف

  كـز عــشوة تــو عهــد شــكن هــيچ نيايــد   اي دانـم    تو جـان و سـتدم عـشوه         دادم به 
ــتن   چـين سـرزلف تـو جـز سـوخته خـوني         با ــوي خـ ــة آهـ ــداز نافـ ــيچ نيايـ    هـ

ــد    و هـوس عـارض زيبـاي تـو دارد    اهـر كـ   ــيچ نياي ــمن ه ــرگ س ــل و ب   او را ز گ
ــد      و آن را كـه هــواي قـد بــاالي تـو باشــد    ــيچ نياي ــمن ه ــرگ س ــارون و ب   از ن
  انـــدر نظـــرش در عـــدن هـــيچ نيايـــد  بر گوهر شهوار تـو هـر كـو نظـر افكنـد             

   را يمـين  از عشق دو پـسته گهـرت ابـن        
ــد   ــيچ نياي ــرن ه ــد پ ــز عق ــده بج   در دي

*  
ــژاد   ــور ن ــنم ح ــي اي ص ــان من   در بــــد ايــــام گزنــــدت مبــــاد  ج

ــه   ــد هفت ــه ش ــي دار ك ــاد هم ــداد  اي ي   كــز مــن دل خــسته نكــردي ب
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  ناشـده از وصـل تـو يـك روز شــاد      آتش هجرت دل غمگين بسوخت     ز
ــوييم و آد    حيــف بــود كــز ســتم چــون تــويي ــو جـ ــر تـ ــاز در غيـ   بـ

ــشّ  زلف تو آنكس كه بـست نقش رخ و   ــر دل عـ ــشادبـ ــم گـ   اق در غـ
ــد   ــشكين زن ــون دم م ــو چ ــرة ت   بــاد خجالــت ز در عــرق افتــد ز   ط
ــاد   با دل من خاص تو شـد عـشق تـو           ــت نهــ ــر رخ او داغ محبــ   بــ

  ست و آد   ا  نغز خوش مشك   كز خطِ   يمــــين روشــــني ديــــدة ابــــن
ــ  ــه گ ــت قافي ــو آري رواس ــد   و دال ش ــني ديـ ــواد روشـ ــود از سـ   ه بـ

*  
ــد     از زلــف مسلــسل چــو رخ يــار بتابــد     ــار بتاب ــب ت ــن ز ش ــه روش ــويي م   گ

  كـــافور كـــه از نافـــة تاتـــار بتابـــد      نيــك نديــدي بنگــر رخ و زلــف وي ار ز
  از عكــس رخــش گــل ز ســر خــار بتابــد  چون پاي نهد در چمن آن سرو سهي قـد   
   ســمن زار بتابــدچــون اللــه كــه از روي  زيباسـت رخ ســرخ و بنـا گــوش ببنــدش  
ــد    در گــردن جانهــا شــود از عــشق صــليبي ــار بتاب ــف چــو زنّ ــز آن زل ــد ك ــر بن   ه
ـ      در جـان مــن خــسته جگـر آتــش غــم را     صـد بـار بتابـد    هدر هـر نفـس از ديـده ب

ــ ــرانم موٰس ــن نگ ــب ايم ــد      ي صــفت از جان ــدار بتاب ــعلة دي ــبي ش ــه ش ــد ك   باش
ــب ــي گ ــاي فروغ ــاب از رخ و بنم   پرتــوش انــوار بتابــد  تــا بــر دلــم از     شاي نق

   را يمـين  چون زلف تو گر سير برنـد ابـن        
  آن نيــست كــه رخ از رخ دلــدار بتابــد   

* 
ــاد   ــاري بي ــه بي ــن گرچ ــان ز م ــه تاب   تو چه غمگين چه شاد نيست دلم يك نفس بي     اي م
  از ارم و بــاغ خلــد بــر رخ مــا در گــشاد      نقش رخت در ازل هركه چنين خوب بـست        

ــت  قب ــست رخ فرخـ ــاحبدالن هـ ــة صـ ــاد   لـ ــار از رخ تـــو دور بـ   چـــشم بـــد روزگـ
ــر ب  ــرا گـ ــف تـ ــة زلـ ــنافـ ــباگـ   در خوي خجلت فتد زان دم مـشكين ز بـاد            شاند صـ

ــاد   طــرف چمــن ســرو ســهي را دلــم ديــد بــه ــد تــست در قــدمش اوفت   گفــت مگــر ق
ــاد    گر تو فروشي مـرا كـس نخـرد بعـد ازيـن              ــت نه ــم داغ محب ــر دل ــت ب ــك غم   زان

  سهل بود كامد جـان حـسن تـو دايـم زيـاد          ان من اندر سـر حـسن اگـر شـد چنانـك         ج
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  صبر من آن دم هالك رفت كه حسن تو زاد   گــر نكــنم صــابري بــي تــو شــكفتي مــداد
ــاند   ــژدة وصــلت رس ــبا صــبحدم م ــاد ص   ب

ــن ــاد يمــين اب ــان و دل داد ز شــادي بب    ج
*  

ــد   ــد پدي ــان دل برآم ــرا دوش ك ــو گ  م ــد   ت ــد پدي ــور آم ــه ن ــي م   فت
ــره روشــن  ــد شــب تي ــر از روز ش   كه هنگـام خـوابم خـور آمـد پديـد            ت

  چون آن سرو نـسرين برآمـد پديـد          گـل پـاي شمـشاد و گـل      فروشد به 
ــد   گـــه خنـــده از عكـــس دنـــدان او   بجــز غــم درون گــوهر آمــد پدي

ــ  ــويي ب ــبز گ ــط س ــبش هخ ــرد ل   نباتــست كــز شــكّر آمــد پديــد      گ
ــ بنفـــشه غـــم ــادســـر بزانـ ــوفر آمــد پديــد     ز  و نهـ ــش چــو نيل   آب

  كــه بــر ســاحلش عنبــر آمــد پديــد  پاي حسنش مگر موج خاسـت      ز در 
ــد   بــدو گفــتم از عكــس رخــسار مــن ــد پديـ ــر زر آمـ   عقيـــق روان بـ

*  
ــد   ــا بازآي ــر بوف ــكنم گ ــان ش ــرك پيم   صــفا بازآيــد هچــشمم بــ هدولــت رفتــه بــ  ت
ــالع   ــعادت ط ــر س ــا مه ــة م ــود از كلب    از در مـــا بازآيـــداگـــر آن مـــاه شـــبي  ش
  از منش گـوي كـه تـو بهـر خـدا بازآيـد               بــا صــبا گفــتم اگــر هــيچ دلــي را بينــي 
  سـت چـرا بازآيـد      منزلش همچـو بهـشت      گفت در حضرت آن حـور سرشـتم ديـدم         
  كجــا بازآيــد چـو نمانــد از تـو نــشاني بـه     خود گرفتم كه دلـت راغـب يـار ابدسـت          
ــه  دل كه در ساية خورشيد رخش جاي گرفـت    ــو ذره ز ن ــه چ ــا ك ــد   همان ــوا بازآي   ه
  گــر ازيــن پــس دلــت از راه خطــا بازآيــد  اي صبا ترك مرا بگوي صوابست و ثواب       

  يمـين  وين رفيقان همـه از بهـر دل ابـن        
ــد   ــا بازآيـ ــه تـ ــد كـ ــا دالرام بگوينـ   بـ

*  
  غم هجران تو خون دلـم از ديـده فـشاند           بـردار كـزين بـيش مـرا صـبر نمانـد        پرده

ـ      لبش كه دور فلك نيش فراق تـو چـشاند          لـب از آرزوي نـوش وصـال        هجانم آمد ب
  آن هم از درد غمت دوش سحرگاه نمانـد      كنـد   تو در تن رمقي بود كه جاني مـي          بي

ــي   ــر لب ــه عم ــان بهم ــه تاب ــاد آن م   بنه
  لـبش جـان برسـاند        تا به  يمين بر لب ابن  

*  
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  يت شعري هـل اال فـيكم بعـد    نيال  تنيــاً ملــن يلقــاكم الطّــالع الــسعد
  و منظــره ايلمــون طالعنــا الــسعد  ويل فـــيكم بـــدر اذ مـــا لقيتـــه
ــورد   هو الشمس االّ انه الـصبح طالعـاً        ــه ال ــان يكن ــه البت ســوي ان  
ــصيد غمــزة حلظــه  ــا اراد ال   فمن طاير االرواح يلقي هلا الصيد       اذا م
  غ احلبيـب لناقـد    اذا كان من صـد      فما ينبغي من اضيق القيد خملـصاً       

  شكوت اليه ضعف حايل تعايل يل     
  اليمني فقف بعد   تري ما تري بابن   
*  

  شهسواري بر فراز اسپ تـازي خـوش بـود           بازي خـوش بـود      نگاري حور پيكر عشق    با
  ار حقيقي باشد آن عشق او مجازي خوش بود          شيرين لبي  عشق بايد باخت چون فرهاد با     

  گو ببر كز ترك يغما ترك بازي خوش بـود         بــرد ا مــييغمــ غمــزة جــادوي او دلهــا بــه
  از چنان سلطان حسني سرفرازي خوش بود        سر همچون من گدايي گر فرو نارد رواست       

  دلدار بـازي خـوش بـود       تا كنم بازي كه با      ايـم   در خم چوگان زلفش گوي دل افكنـده       
ــا  ــي ب ــنم   دل ببوس ــودا ك ــو آرام دل س   ازي خوش بـود   چنين قلبي اگر با من بس      با  ت

  تا مپنداري مگر ار كوف بـازي خـوش بـود           عشق بازي با تو كس غير من شايسته نيست        
  نگار حور طلعـت روح بـازي خـوش بـود         با  با تو جان را باختم امـا چـه غـم دارم از آن          

   را گـه گهـي  يمين لطف ابن دلنوازي كن ز  
  كز كسي اميـد نبـود دلنـوازي خـوش بـود           

*  
  هـــيچ آبـــي بـــاز نتوانـــد نـــشاند  آتــشي را كامدســت بــر دل فــشاند
ــر دفتــر ديوانگــان     ــد دلــم س   كه سودا نامة عـشق تـو خوانـد         بس  ش
  قاضـي تقـدير چـون حكمـي برانـد       دل نه مرد عشق تست اما چه سـود    

  كــار مــا آخــر كجــا خواهــد رســاند  دهـد  اول عشق است و دل جان مي  
  دست من سـتاند    صد دستان ز   هاو ب    ليـك  دارم و   چشمت دل نمي    من به 

ــد گــوهر آخــر ز  نيمه جاني مانـده بـود آن نيـز بـرد             )؟( هجــرم وا رهان
ــد      درجـست وجـوت    يمـين  مدتي ابن  ــو دوان ــر س ــده را ه ــور دي   راه ن

ــشاند   هوشـيم ديـد     مردم چشمم چـو بـي      ــي برفــ   روي زردم را گالبــ
ــد    تچون دل مجـروح را درمـان نيافـ      ــي و نمانـ ــشيد از درد آهـ   بركـ

*  
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  اي دو جهان خود كسي وراي تو نبـود          يگانه  تويي كه در دو جهانم كسي بجاي تو نبـود          
  كه آب چشمة خورشـيد را صـفاي تـو نبـود          خـاكي  خرد پسند ندارد كـه گويمـت كـه ز         

  مباد يك نفـسم جـان اگـر بـراي تـو نبـود               بيا كه گر بـودم جـان هـزار بـر تـو فـشانم              
  كه آن زمان شه سـيارگان گـداي تـو نبـود             هيچ وقت فروغـي نبايـد از همـه رويـت            هب

  از آن كه همچو مني را طمع وفاي تو نبـود             مرا جفـاي تـو فخـري بـود دريـغ مـدارش            
  جــز هــواي تــو نبــود هنــوز در ســر آن ذره  شـود دل مــن  تيـغ قهـرت اگــر ذره مـي    بـه 

  هرچه راي تو فرمان دهد رضاي تو جـويم   به
   كو مطيـع راي تـو نبـود        يمين كه باشد ابن  

*  
  بـرد   دسـتش مـي    بس جفـا كـه دل ز        بـرد   هوشم از دل چـشم مـستش مـي        

ــفت   ــاهي ص ــود م ــف خ ــدام زل ــي     دل ب ــستش م ــاه و ش ــستة پنج ــرد ب   ب
ــوش ــت زال آه دل گ ــرو قام ــي   دار اي س ــستش م ــاال و پ ــسوي ب ــرد دل ب   ب

  بـرد  آنچه دل از زخـم شـستش مـي        ز  غمــزة نـــاوك زنــش را نـــرم يـــاد  
ــي  نــوش دل بهــر شــفاي خــويش را    ــان مـ ــي از لبـ ــتش مـ ــرد پرسـ   بـ

ــن  ــستي اب ــين م ــست يم ــاده ني   برد  مست از آن مي كان ز هستش مي          از ب
  بـــرد  از صـــبوحي الـــستش مـــي    مــست و اليعقــل ســوي بــزم عيــوق

*  
  ايمــان ماللتــي دارد  ارغ و زكفــر فــ  ز  تـو دل از جـان ماللتـي دارد    بيـا كـه بـي   

ــي دارد  ز  جهان براي تو خواهم وگرنـه خـاطر مـن          ــود زان ماللت ــو ب   هرچــه جــز ت
  اللـــه و ريحـــان ماللتـــي دارد دلـــم ز  پيش عارض گلگـون و سـبزة خـط تـو         به

  جـــستن سروســـامان ماللتـــي دارد   ز  وجوي تو زان دم كه خاست خسته دلم         بجست
ــليمان دلـــم ز  يـد نا اگرچـه رنجـش مـوري بدسـت مـي         ماللتـــي داردملـــك سـ

  آب چــــشمة حيــــوان ماللتــــي دارد ز   منّت خضرش قبـول بايـد كـرد        ]چه[وگر
  كــه يــار كــرد كــه ســلطان ماللتــي دارد  ملولم الحق از آن دم كـه گويـدم حاجـب     

  يمـين  تويي مـراد ز كيهـان وگرنـه ابـن         
ــ   كيهــان ماللتــي دارد دوســتي كــه زه ب

*  
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  عاشقان را دل و جان شيفته و شـيدا كـرد            ت از غاليـه بـر مــه رقمـي پيـدا كــرد    زلفـ 
  نقــش خورشــيد بــرين منظــرة مينــا كــرد  پرتــو روي تــو عكــسي بفلــك بــاز فكنــد

ــرد    دست تطاول بگشاد] چون[ تو يزلف هندو ــا ك ــة دل يغم ــو خان ــة ت   چــشم تركان
ـ      كه سوداي سرزلف تو پخت اين دل خام         بس   در سـر ايـن سـودا كـرد        زلف كردار سر ان

  محنت هجـر تـو ناگـه گـذري برمـا كـرد         داشـت مـرا     دولت وصل تـو دلـشاد همـي       
  گل شادي طربـي در دل مـن سـرما كـرد        باد سرد غـم تـو بـر دل گـرمم بگذشـت            
  وانك سيالب غمت چشم مـرا دريـا كـرد           هست پيوسته روان بر رخ چـون زر گهـرم        
  بول غمت از جمله جهـان تنهـا كـرد   دل ق   مددي از نظرت چـشم همـي دارم زانـك         

   درد غمت پنهـان داشـت      يمين مدتي ابن 
  عاقبــت مردمــك ديــدة او پيــدا كــرد    

*  
ــار در شــاهوار   ــا گــوش چــو ســيم ي ــر بن   زهره پنداري دو هفتـه مـاه را شـد گوشـوار             ب
  روا هست بر يك پاي قايم دست دركش بنده  ســـرو آزاد از بـــراي بنـــدگي قـــامتش   

   غبـار  تا محقّـق گـردد از خـطّ ديـت نـسخِ             گـرد صـفحة كـافور بـين         گرد مشك او بـه    
  گر نخواهد كرد تركم مـرغ جانهـا را شـكار            غمزه و ابروي او تير و كمان از بهر چيـست        

  لـب يـا عاقبـت آيـم كنـار           تا رسانم جان به     زنـم  ميان بحر عشقش دست و پايي مـي    در
ــوديم    زان بكار سيم بر كـارم شـدي همچـو نگـار        درگــر بجــاي در شــهوارت ســخن ب

  پيش ترك سـيمبر شـعر چـو زر بايـد بكـار              بايـد بـزر معـشوق سـيم انـدام را      شـعر مـي  
*  

  زيب و فري ديگـر     وي عالم حسن از تو با       اي زلف و رخت باهم شام و سحري ديگر        
ــردون    ــة گ ــا آين ــاب از رخ ت ــشاي نق   بنمايـدم از عكـسش پايــان قمـري ديگــر     بگ

  شيرين نبود چون تو يك خوش پسري ديگر         ي خسرو مهرويان فرهاد تو گشتم زانـك       ا
ــد   ــرون آي ــرده ب ــيمينم از پ ــت س ــر لعب    ديگـر ]ي[ قدمي بيني برپاش سـر  ]هر[در    گ

ــ  ــدم ب ــدانش دي ــا رشــتة دن ــده هت   اشكم شد غلطان گهري ديگـر     هر قطره ز    گــه خن
  د مـا را در كـف سـپري ديگـر    جز جان نبو    چون ترك كمان ابرو ناوك زنـد از غمـزه         
ــز   ــشدم هرگ ــك ن ــشقش ي ــة ع   جز كشتن اگـر نبـود آنجـا خطـري ديگـر             از معرك
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ــر   دست خود روزيت بخواهم كشت هگفتا كه ب ــري ديگ ــتم در ده خب   از شــادي دل گف
ــدي و نمــي  ــمرد زاهــد رن ــبم ش ــد عي   دان

  زيـن هنـري ديگـر        مانـد بـه    يمين كز ابن 
*  

   چـشم بـد از روي او دور        ]ا[كه بـاد    هــه نــور علــي نــور    وج١نظــاره
ــوبي  ــد بخـ ــور را مانـ ــويم حـ   قـصور از حـسن او حـور    كه باشد با    بگـ
ــانِ    دلم بوسـي ز لعلـش خواسـت گفتـا        ــكر زي ــود ش ــرور ب ــع مح    طب
  كه من بس قـادرم بـر اجـر مقـدور            اگر عشقش همي بازم عجب نيست     

  باشــم دور و مهجــوركــزو هرچنــد   آن ســرو ســيمين مـرا حاليــست بـا  
ــام  ــاد وصــلش و غــم اي ــر ي ــود ب   سرورم بـر سـرور و سـور بـر سـور             ب
ــي ده   ــستانه م ــاقي و م ــا اي س   چرا باشيم چون چـشم تـو مخمـور          بي
  كـــسش نـــه نـــشأ اال آب انگـــور  غبار عـيش دل از بـاد غـم خاسـت       

ــن  ز ــم اب ــين غ ــوديم    را دل بفرس
  مسرورداردش يك لحظه      مي مي   به

*  
ــول بيــاريم دســت      اي بخت من بيـا بنگـاريم دسـت گيـر            ــا شــدم مل   گيرتنه
ـ       غرقـاب اشـتياق مــرا در جهـان گرفــت      كنـاريم دسـتگير   هلطفي كن اي صنم ب
  گيرتـوان بكـسر خمـاريم دسـت         گر مـي    من در خمار عشق و ترا لب شراب لعـل     

  گيرم دســـتار بخـــاريحرمــان روا مـــد   من از گلشن وصـال      رسد به   گر گل نمي  
  گيرلطف خـويش بكـاريم دسـت        با كه به    )؟( بودم و با در انده در كنج غم كه شد         

ــت     مردمك چشم خويش گفت      به يمين ابن ــسپاريم دس ــن ب ــار م ــد نگ   گيركام
ــار   ــدر ز بحــرين در بي ــه ق ــرا چ ــيم ت ــتگير    ن ــشماريم دس ــشان ب ــاي او ن   در پ

*  
ــز شكــستيم دگــر   ــه و پرهي ــارمــن توب   دوسـت نشـستيم دگـر بـار        در ميكده بـا     ب

  دل در شـكن زلــف تــو بــستيم دگــر بــار   بر خود در صـد فتنـه و آشـوب گـشاديم           
ــةا  وصل تـو بـوديم     غم رسته چو با    بوديم ز  ــار  ملنـ ــر بـ ــتيم دگـ ــه برسـ    هللا كـ
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ــار   ما و تو ازيـن پـيش كـه يـار تـو نبـوديم               ــاهم و هــستيم دگــر ب   بــوديم بــسي ب
ــراز از آ  مستي نتوان گفت  ]به[ با تو سخني جز كه     ــار  هم ــر ب ــستيم دگ ــه م ــيم ك   ن

*  
ــر   در سرم هست كـه در پـاي تـو انـدازم سـر          ــردازم سـ ــاك بپـ   وز خيـــال دگـــران پـ
ــه   پــاي بــوس تــوام ار دســت دهــد تــا بــزنم  ــاحز ب ــه[از تف ــر ]م ــرازم س ــر براف    و مه
ــنم    ــنم ور بي ــت نك ــر كوي ــواي س ــز ه   پــروازم ســر كــه رود بــر ســر كــوي تــو بــه  ج

ــر    دسـت  ت ز ميهم ساعد سـ   ]د[بر نه   همچو ا  ــارم س ــدر دهــن ك ــد همچــو زر ان   ور فت
ــدهم    ــش ب ــد روان ــود نق ــب ب ــر قل ــر     دل اگ ــازم س ــت طنّ ــه درآرد ب ــدين ماي ــر ب   گ
ــدمت   ــداي ق ــت ف ــصد سرماس ــرا ق ــر ت   بـارم سـر     بسته بر گردن خود پيش تـو مـي          گ
ــر ز  تا چه سر است درين حال كه با چندان خور           ــرزلف  پ ــوداي س ــر س ــار س ــد ب ــو ش   ت
  حريفــي چــو تــو ناپــاك همــي آرم ســر بــا  مهره در ششدر و جان در گرو و من ز غرور          

  گويــد  مــييمــين خيالــت همــه دم ابــن بــا
ــدازم ســر  ــو ان ــاي ت   خــرم آن روز كــه در پ

*  
ـ         ــه    فـسوس  هاي دريغا كه عمـر شـد ب ــتانده داد ب ــا س ــت ن ــوس ار لب   ب

ــسيم   ــشن از نـ ــاقيا گلـ ــارسـ ــروس   بهـ ــو روي ع ــته چ ــشت آراس   گ
ــط خــوني ز قــدح شــد ز]ا[   همچو روي اندرو و چـشم خـروس         حلــق ب

ــوس   رزم بــــر بــــزم اختيــــار مكــــن ــزار بب ــود ه ــا را بخ   هــست م
ــن  ــز اب ــين هرگ ــد يم ــوض نكن    ع

ــه   ــگ را ب ــة چن ــوس  نغم ــرة ك   نع
*  

  را سـر فكنـده پـيش      بگذشت و بنگريست م     معــشوق دلربــاي مــن از گــرد بــار خــويش
ــان   ــه ازان نامهرب ــن ن ــت اي ــت ماس   نـيش  كانجا كه نوش بود طمع مي چشم بـه    از بخ
ــايه در پــي آن آفتــاب رخ     ــتم چــو س ــه بــي  رف ــه هــيچ التفــات ب ــه و ب   خــويش بيگان
  بتوانش نسبت بر مـن شـيد جـايي سـريش            در عـشق او هـر آنچـه بـود از قبيـل وعـظ      

ــره كــه آورد ز   حــور ماللــت بــود مــرا    بــا حــسن او ز  ــه هــست ب   مــيش جــايي ك
  بـيش ]بـه [هرچـه تـصور كنـد        دارم غمي ز    هجــر او تــا گــشت شــادي دل مــن كــم ز
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ــرد    يك زخم نيست ظاهر و بـاطن هـزار نـيش            درمـــان درد مـــن نتوانـــد طبيـــب كـ
ــاوكي ز     در كمـان نشـست     يمين چشمش بقصد ابن   ــش ن ــام دل ــشد بن ــا برك ــيش ت   ك

ــر ــان ت ــود قرب ــين ب ــدم زيــن چن ــز ق   آنكس كه هست عشق كمان ابروانش كيش   ك تي
*  

  كندش لفظ من گهـر در گـوش         اگرچه مي   كند سخنم تـرك سـيم پيكـر گـوش           نمي
  مرا بود گه و بيگه چو حلقـه بـر در گـوش            بدان طمع كه زنـد بـاز حلقـه بـر در مـن             
ــرزدم ز  بعمــر خــويش دمــي گــر وصــال او يــابم  ــو   بل ــر گ ــر س ــراق ب ــبب ف   شس
  صدف مثال مرا بـر شـود ز گـوهر گـوش             اگــر بگــوش مــن آيــد ز لعــل او ســخني 

ـ  نكشند  كه باز مي    گوش من مرسان خبر حديث يـار قـديم        هب   هـيچ ديگـر گـوش      هم ب
ــن ز ــر اب ــين به ــبا يم ــاد ص ــسيم ب   گذر بر آن بت نامهربان كـن و بـر گـوش              اي ن

  ترا گرفته زر اي تـرك سـيم پيكـر گـوش       كشدكه هست اميدم ازين پس كه پيش بنده 
*  

ــ  ــشكبار ب ــين م ــستمش  هزلف ــر شك ــر شكــستمش   رخ ب ــر ســمن ت   شــاخ بنفــشه ب
  فــشاندم و بــر در شكــستمش دامــن بــرو  جيبم گرفت عقل كه بگذر بگـوي عـشق         
  جـان و بـدل در شكـستمش         كردم سپر به    بس تيغ طعنه كز كف دشمن ز بهر دوست

ــستمش      چـشم مـن    غواص عـشق بـر در بحـرين        ــر زر شك ــه ب ــاهوار ك ــر در ش   پ
  سنگ جور چـو گـوهر شكـستمش         گفتا به    چـه رفـت  يمـين  پرسيدمش كه با دل ابن 

ـ    تنها نه اوست اين كه بسا كلبه كين چنين           خـاك بـر زدم و در شكـستمش         هبامش ب
*  

  قاتـل خـويش   زو مجويند قصاصم كه مـنم         صدر هم گر بكشد دوست بكام دل خـويش       
  خود گـشايم گـره مـسئلة مـشكل خـويش            تو من و من توام آخر دويـي يـار كجاسـت            

  آب و گـل خـويش      كه تواني شـدن آگـاه ز        دانـي  خود بداني كـه نـيم آنـك مـنش مـي      
ــو داري چــه ز  ــي نقــد كــونين ت   نرسي هرگـز از ايـن واقعـة هايـل خـويش             درهــا طلب

  ننهند پاي برون يك قدم از منـزل خـويش           مــي طلبــد شناســد كـه گرا هركـه در كعبــه 
  دور دور است ز مقصود و مـراد دل خـويش            وانــك از خانــه بــرون خانــه خــدا را طلبنــد

  يمـين  وصل جانان نشود حاصـلت اي ابـن       
  تا برون نفكني از حجرة جان حاصل خويش       

*  
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  لخـي پاسـخش   ت  از لب شيرين نيامد جز بـه        كرد زان فرخ رخـش      ال يك نظر مي   ؤدل س 
  )؟( هاي ننسخش دور بادا چشم بد زان شيوه      جنـگ  هوقت صلح آيد ب   گاه مهرم كين نمايد   

  بر بساط عشق كردم راست رو همچون رخش         خاك نعل اسپ آن شاه بتان شد دل از انك         
ــرخش    هـا مـن چـرا   ينعقبي پـس از    گر بود جنّت به    ــاي ف ــدم از لق ــردوس دي ــت ف   نزه

   چون شانه سازد شاخ شـاخ   يمين گر سر ابن  
  رخ نتابــد آينــه كــردار هرگــز از رخــش    

*  
  گـذرد روزگـار خـوش      مـي  روي تو نـه     بي  اي روي طــرة تــو چــو بــاد بهــار خــوش

  گيرم ترا چـو سـرد روان در كنـار خـوش             ميان گـل   اي خرم آن زمان كه جهان در      
ــاه مهر  يك بوسـه وعـده داد       شد مدتي كه يار به     ــوش  اي م ــار خ ــود انتظ ــان نب   ب

ــرم ز ــن    گي ــزد م ــايي بن ــاز ني ــر و ن ــر ره   كب ــرا نپرســي ب ــاري م   گــذار خــوش ب
  پنهان شـوي و دل ببـري آشـكار خـوش          ما روي و باده خوري با جسود و ننـگ           بي

  يـار خـوش   گر ره بـدر بـري خبـر دل بـه        اي بـاد صـبح آز خــم گيـسوي آن صــنم   
ــه   ــضا ب ــك ق ــي   كل ــويم آيت ــسن تق   خـطّ غبـار خـوش        نوشـت بـه    بر عارضت   اح

ــدار خــوش   اي يار نازنين كـه دلـم در هـواي تـست            ــزد مــن فرســت درآ پاي ــا ن   ي
  يـار خـوش     سان بـه  نگو در رديف شعر ازي      پـروري زنـد     هر شاعري كـه الف سـخن      

*  
  كز تست انجمن چو چمن از بهـار خـوش      مجلس مـا اي نگـار خـوش     تشريف ده به  

ــوش    در چشم من خيال قـد خـوش خـرام تـو            ــار خ ــده از جويب ــود برآم ــروي ب   س
  كس را چو چشم مست تو نايد خمار خـوش        مست خمار چشم تـوام زانـك در جهـان         
  بويي دهد چو نكهت مـشك تتـار خـوش       از چين زلـف غاليـه رنـگ تـو هـر دمـي           

  تا بوك يك شبي كشمت در كنار خـوش          ميـان خـون    بس روزها كه غوطه زنم در     
  گر هست اميد وصـل بـود انتظـار خـوش         بـاك نيـست  روزم در انتظار بشب رفت و    

ــا ســحر  ــل در انتظــار گــل از شــام ت   بشيند راز بود همه بـر نـوك خـار خـوش        بلب
  بر دست بر طريقـة دعـواي بكـار خـوش            جانا اگرچه در عربـي پـيش ازيـن سـعيد          
  يـار خـوش   گو در رديف شعر ازين سان به     گفتــست هركــه دم ز ســر شــاعري زنــد

ــو  ــنليــك ار ت ــوازي اب ــييمــين دلن    كن
  از سـعيد كنـد در قطـار خـوش           صد ره به  

*  
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  مانندة نـي بـسته كمـر چـست ميـانش            ست بر آن سرو روانـش       يارب چه لطيف  
  گويي كه مگر چشمة خضرست دهانش       ذوق ســـخنش روح فزايـــد ز لطافـــت

ــا ــه  ب ــادم اگرچ ــروش درافت ــزه و اب   و كمـانش  دانم كـه نـدارم سـپر و تيـر             غم
ــت   ــار بروي ــرم اي ي ــر بنگ ــده اگ ــشانش    دزدي ــد ن ــوان دي ــره ت ــازكي چه   از ن
  )؟(يار بوز پـس سـتر سـياهي منـشانش       تا يك جهانست لذت در دهـن اينـست        

  باشـد كـه دهــد لعـل شـفاي خفقــانش      لب خـويش دوا كـن       دل جستن ما را به    
   وصف لبت ورد زبـان كـرد       يمين تا ابن 
   لطيفست بيانش  ]و[كه چه شيرين    بنگر  

*  
ــرف   ــسار ب ــر كه ــاري از س ــاران به ــرد ب   شد بيابان يكسر از سيالب چون درياي برف      ب
  لعبتاني بس لطيف و شاهداني بس شـگرف         آمد آن موسم كه آرد سر برون از جيب خاك
  خاك بوستان صد گونه عـرف      باد نوروزي ز    آورد بهــر مــشام جــان مــستان صــبوح    

  خواب صـبح طـرف   نرگس سرمست بكشايد ز    شبنم چو جـام لعـل پـر گـوهر شـود         الله و   
  بحث نحـو و صـرف   بادة حرفم بده تا كي ز   سـاقيا تـا چنـد ازيــن تقليـد بـر تحقيــق رو     
  شور با را كي سزد گر جام جم سازند ظـرف            گنج حكمت بايد اندر گنج دل نه سـيم و زر         

   چون عمر گشت اي دوست صرف      يمين و از ابن  بشن  نيـرزد آنـك انـدوهش خورنـد        كار عالم مي  
  اي از مرغ وقايق كرده سير و جوز و برف قليه  يك صراحي باده جوي و شاهدي و مطربي        

   باشد درين ره مستقيم    يمين هركه چون ابن  
  در زهش انگشت ننهد هيچكس بر هيچ حرف       

*  
ــار  ــوي ي ــار ســر ك ــرفبگرفــت در به   زينگونــه كــس نديــد بفــصل بهــار بــرف   ب

ــاغ    برخاست ابر و كرد بـر ايـشان نثـار بـرف             تــا دفــع تــاب خــور كنــد از لعبتــان ب
  از نفس ناميـه كـه فكنـدش ز كـار بـرف         اطفـــال بـــاغ را نرســـد بـــيش تربيـــت
ــك  ــشي از ان ــد جنب ــذور باشــد ار نكن   كافور سـوده ريخـت بـروي شـمار بـرف            مع

ــشن   ــة گل ــاهدان عرص ــتاز ش   جز در مذاق نـرگس تـو خوشـگوار بـرف             نيامدس
ــرف     ست  برف اگرش جسم روشن     عيبش مكن به   ــار ب ــل خم ــق اه ــي مواف ــد بل   باش

  سـر گرفتـه لـب جويبـار بـرف      خود سر به   جويبـار   گفتم كه خوش چو سرو برآيم بـه       
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ــن ــين اب ــد يم ــرا كن ــشن چ   گـذار بـرف    خاصه كه بسته از خنكـي ره         عزيمــت گل
  گو خواه بار ازين پس و خواهي مبار بـرف        او را چو خانه از رخ اصحاب گلشن اسـت         

*  
ـ   ا روي تو ديدن مبارك    ــو دور عــين كمــال   فـال  هست ب ــاد ز حــسن ت   ب

ــو جــ ــامبــر رخ ت   آمـــده بـــر عـــين دلبـــر تـــو دال  يم زلــف غاليــه ف
  فكر تو كـار منـست در مـه و سـال       وگر تـو درد منـست در شـب و روز         
ــه و دام   ــاده دانـ ــم نهـ ــرغ دلـ ــو ز  مـ   طــرة خــال حــسن جهــانگير ت
ــود   ــوع نم ــك طل ــت ني ــرة ماه   از خــم ابــروت عنبــرين دور هــالل  غ

ــك   دور ــه چنان ــو زمان ــدم ز ت ــده خـــوانم در آرزوي خيـــال    فكن   بنـ
  يمــين نــي بــود لــيكن بخــتم ابــن

  خــواب درآمــد زهــي خيــال محــال
*  

  سـت كـار دل    ه ا چون نزد بنـدگيت گـشاد       خلـوت كنـد بيـان    هدل با تو حال خويش ب   
  سـت بـالي سـپاه دل       ا چشم خوشت بس    خسته دل تطـاول زلـف احتيـاج نيـست        با

ــد  ــرار برفتـ ــرده از رخ اسـ ــه پـ ــاه دل   روزي كـ ــمرند از گن ــقي ش ــك عاش ــر زان   گ
  لطف خويش رخت عـذر خـواه دل         باشد به   هر دل كه در هواي تو باشد چه غم خـورد  

ــرديمــين ابــن    ز پــيش تــو دل را كجــا ب
  اي شــاه دلبــران چــو تــو داري ســپاه دل 

*  
ــان و دل  ــان و دل     اي قاعـــدة لعلـــت پـــروردن جـ ــادت آزردن ج ــرا ع ــزع ت   وي ج
ــاغم خــو كــردن جــان و دل   شادي دل و جاني بـر مـن مـشكن زيـراك           ــود ب   دشــوار ب
   از بردن جان و دل     وين خوش كه نگشتي سير      جان و دل مشتاقان يغماي تو شد يـك سـر   

  بر لعل تـو وقـف آمـد پـروردن جـان و دل                نـي از حكـم قـضا گـويي    يمعجـز عيـسٰ    با
ــت    ــب لعل ــوش ل ــامي از ن ــنما ج   كز حد بگذشت آخر خون خوردن جان و دل        درده ص
  از صــفحة لــوح جــان بــستردن جــان و دل  شد رسم سرشك مـن در هجـر رخ جانـان          

ــ   ــنم ك ــر بي ــوابش اگ ــا در خ ــنم الّ   در پــاي خيــال او گــستردن جــان و دل     اري نك
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ـ      با تاب و تب عـشقش از مـردن جـان و دل           ترسـم   جانـانم زيـن روي نمـي       همن زنده ب
  جان عاشق دلبر شد دل مايل جانان گـشت        

   خونـت در گـردن جـان و دل         يمين اي ابن 
*  

  تــذرو از دل بـط دارد جــام تـا ســحر خـون     وش و نيـك خـرام      دوشم آن ساقي طـاؤس    
ــوا   ــود از دام ه ــته ب ــم رس ــرغ دل ــدتي م ــاز در   م ــش ب ــال دل ــة خ ــه دان ــد ب ــام افكن   ج
ــرا    چـون لعـل مـذاب از صـنم سـيم انـدام              بي  در شــبي چــون شــبهه از ســاغر زردار م

ــادام ــشم ب ــكنش  چ ــكّر ش ــستة ش ــادام و  وش و پ ــه شــام  داد ب ــا ســحرم از گ   شــكر ت
  هيچ ديگر نشد از خشك و تر و پخته و خام           ز نقـل و شـراب  ميان من و آن بت بجز ا       در

  چون نديدم كه ازو كـار طـرب يافـت نظـام       گرچه ميلم بسوي زهـد و ورع بـود و ليـك           
  ست مـرا بـر صـفت بـاده حـرام           ا تو آبي   بي  گفتمش با تو مـرا بـاده چـو آبـست حـالل            

ــن ــت اب ــشيديمــين ســالها در طلب ــج ك ــيد   رن ــا رس ــو ت ــب ت ــه از ل ــام  عاقب ــر بك   االم
  هست چون عيد كه آيـد ز پـس مـاه صـيام       راحت وصل تو ديدن ز پـس محنـت هجـر          

*  
  داردم فغـان مـي   رخ گل بـا     همچو بلبل بي    آردم مـاه مهربـان مـي    چون صـبا بـويي ز   
  كـاردم   زير سر از نـرگس تـر ارغـوان مـي            يـاد روي چـو گلـزار ارم         مردم چـشمم بـه    

  ياردم  هر سرشكي كز دو چشمم زرفشان مي        لطــف رســتة دنــدان او دهــد يــادم ز مــي
  خـاردم   در تحير پشت پا از من نهـان مـي           گفته بودم بگذرم از كويش اما دست شوق       

  يمين اي ابن آب و آتش كرده چشم دل بي
  آردم گر صبا گـردي ز كـوي دلـستان مـي      

*  
  ت از ديــده گهــر بــارمدر هجــر لــب لعلــ  از عشق توام دلبر چون چشم تـو بيمـارم         
  چون لعل تو در خونم چون بخت تو بيدارم  چون چشم تو بيمارم چون زلف تو آشـفته     
  دريـاب مــرا جانــان زينگونـه نــه بگــذارم    در هجر لب لعلت چون لعل تـو در خـونم      
  مگــذارم آخــر چــه گنــه دارم زينگونــه بــه  از ديده گهر بارم چون بخـت تـو بيـدارم           

*  
  كي فتادي چـو سـرزلف تـو درپـاي دلـم           ي تو خـود رأي دلـم    گر نكردي هوس رو   

  گرهي بـاز كـن از طـره و بگـشاي دلـم              بــستة طــرة عنبــر شــكنت شــد دل مــن



  ٥٨  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

  جهـد از جـاي دلـم        تماشاي رخت مـي     به  شـكني  گذري گرچه دلم مي چون تو برمي  
  جـام طــرب افــزاي دلــم  گـر كنــد يــاد ز   چيز اسـت    وجود لب ميگونت ز خود بي      با

  خاي دلـم طـوطي شـكر     نسبتش كـرد بـه      ه چون برطرف چشمة نوشـت بدميـد       سبز
  تر از آن زلف سمن ساي دلـم       شد پريشان   تا دل خـستة مـن بـستة زلفـين تـو شـد          
ــار غمــت فرســوده    زير بـار غـم ازيـن بـيش مفرسـاي دلـم              شــد دل زار مــن از ب
ــرا     ــار دل زار م ــكر ب ــل ش ــب لع ــر ل ــم    ب ــم واي دل ــي واي دل ــي نكن ــر دواي   گ

   چـون بــردي يمــين يـا بــده داد دل ابـن  
  انـه هــم بــامن ســودا زده فرســاي دلــم ي

*  
  رغم گيتـي را دمـي از راحـت دل برخـوريم           گاه آن آمد كه من بـر يـاد آن دلبـر خـوريم     

  كي بود آخر حرام آبي كـه از كـوثر خـوريم              جام لعل او نوشم كه تـا باشـد حـالل       مي ز 
  از يكي بادام خواهيم از يـك شـكّر خـوريم            زع و لعـل گـوهر بـار او        جـ  نقل مستان را ز   

  يـار سـيمين برخـوريم      آب لعل از جام زر با       باشد آبستن بروز خرمـي آن شـب كـه مـاه           
  گرميي چون آب حيوان از كف دلبـر خـوريم       زنــدة جاويــد مــاييم از طــرب ماننــد خــضر

  دل ساغر خوريم  از خون آن كه بهتر همان پس  ن گريز گيتي نيست آن از خورد دل خورد        گر به 
ــوريم  بـاد نيـستي   خاك هستي گر شود يكـسر بـه     ــام روزي بابــــت آزر خــ   آب آزر فــ

ـال  هيچ دگرگون شد نخواهد خوردن غم ز چون   ح
  كه غم كمتر خـوريم      كان به  يمين شادباش ابن 

*  
  عـشق او بيگانــه دلــي دارم  ويش زخــ بـا   در سلـــسلة زلفـــش ديوانـــه دلـــي دارم
  خو كرده بسوزش چون پروانـه دلـي دارم          تا شمع رخش آتش افروخـت مـرا در دل         
ــي دارم    گفتند نصيحت كن دل را كه مكن ميلش        ــه دل ــق فرزان ــنود الح ــتم ش   گف

  زان نرگس خواب آلود مـستانه دلـي دارم          دلــم زيــراك بيــداري و هــشياري نايــد ز
  در دام ســر زلفــش يــك دانــه دلــي دارم   باشد كه بچنگ آرم    گر با مرغ وصالش را    

  از غصّة آن صد شاخ چون شانه دلي دارم          ســت صــفا پيــداه اتــا آينــة رويــش كــرد
   برسـم زانـك     ديگر كعبـه   يمين چون ابن 

ــي دارم   ــه دل ــم بتخان ــش داي ــاد رخ   از ي
*  
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  اين باغ خوبي را گلي خوش منظر چـون ياسـمين     اي شده در دلبري رشك پـري رخـسار تـو          
  در خجالت زان رخ چون مشتري خوبان چين  تـو  گـاه دلبـري حيـران ز       ه مصري ب  يوسف

  عشق و نازت نيز آمد بـر سـري اي نـازنين             كرد قـدم را چـو زلفـت چنبـري بـاد فـراق             
  كشد انگشتري خوش مي تر ز زان دهان تنگ

ــش ــرنگين جــان ن   يمــين ان چــاكري ابــنب
*  

  بخـش ديـدة مـن      عارضت نـور    لطف از جهان گزيـدة مـن       اي به 
ــن    وصف حسن تـو آشـنايم و بـس       ــنيدة م ــه و ش ــرين گفت   بهت
ــشيد     ــدام ك ــو ب ــال ت ــة خ   مــرغ از آســمان پريــدة مــن      دان
  شكل چوگـان قـد خميـدة مـن          دارد از عشق گـوي سـيم تنـت        
ــست   ــه مه ــة دو هفت ــگ آين   يدة مـــنآه بـــر آســـمان رســـ  رن
ــد    ــرم برمي ــدم از ب ــرا دي ــا ت ــن    ت ــدة م ــع بري ــان طب   دل از ج
ــن   در شبستان چـين زلـف تـو شـد      ــدة مــ ــده دل رميــ   آرميــ
ــر آســمان شــايد    زمـين كـشيدة مـن      نفس سرا ز    تــاج شــاهي ب

  يمين گر تو گويي كه هست ابن     
  زبــدة خــاص از خريــدة مــن   

*  
ــذار نازنينـــا آيـــين بـــي    ــاهي در   وفايـــان بگـ ــد بادش ــا هرچن ــاز ب ــدايان  س   گ

ــق ز    با ما مكن ازين پس بيگـانگي كـه هرگـز           ــد اليـ ــانگي نباشـ ــنايان بيگـ   آشـ
  وفايـان   داني كه مـن نباشـم از جمـع بـي            تو كردم هرگـز از آن نگـردم       عهدي كه با  

ــايان    پـسندد   چون عاشقي و رندي معشوق مـي       ــين پارس ــرديم آي ــرك ك ــز ت ــا ني   م
  ن ترك دوست گيرم از گفـت ژاژ خايـان      م  دشمن لطيفه گويـد از عاشـقي حـذر كـن         
  جز بذل جان چه خيزد از دست يك بيابان          ماييم و نـيم جـاني كـرده فـداي عـشقت          
  عشق رهـي نهايـت حـسن رخ تـو پايـان             شرح غمت نيايـد در وصـف چـون نيامـد          
  )؟( بيزار گشت سـنده زان راه و رهنمايـان         راهي كـه آن نباشـد سـوي وصـال دلبـر           

  د كارش جـز آنـك باشـد   در عشق تو نباش   
  دل غزل سـرايان     جان هميشه ناالن بي     بي

*  
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ــه رنگـــ     حبذا فـصل خـزان و خوشـي رنـگ ازان           ــرد آب رخ كارگـ ــه بـ   زانركـ
  از گران جمله شدند از حسد انگشت گران         صـبا گونـه ده زر و زق بـستان شـدي            با

   دران كه شد باد خزان بـر چمـن بـاغ          بس  شاهدان چمن اكنون همه جز بوي شـدند       
ــده آب رزان    ــست ب ــصل خزان ــاقيا ف   تـا بهـار طـربم تـازه شـود فـصل خـزان         س
ــز از آب رزان   در خزان شادي دل زاب روان بايد جـست   ــشاند بجـ ــاتش دل ننـ   كـ

ــن  ــت اب ــين راح ــدار  يم ــاز ن ــت ازو ب   س
ــني روح ازان   ــود روش ــه ب ــافي ك   راح ص

*  
  داش در جهـان كز دست حـسن روي بينـ     بــاد خــزان كــه بــود ازيــن پيــشتر نهــان
  )؟( گر داشتي چو روي تـو طغـراي آروان          بــردي مثــال روي دل آرايــت آفتــاب   

  ميـان  كز لطف جركه با كمرت نيـست در     ايــست تــر ز مــوي ميانــت دقيقــه باريــك
  بشكافمش دهـان زريـن پـر كـنم زبـان            دهانـت پـسته كـشايد بخنـده لـب          گر با 

ــة   بادام چـشمم از غـم سـيب تـو تـا بكـي              ــد ثقبــ ــاروان باشــ ــي آب نــ    عنبــ
  در حضرتت چوپاي نهـم سـر بـر آسـتان            گـر آسـتين وصــل تـو آرم دمـي بدســت    
  كــز رشــك تــست كاســتن مــاه آســمان  اي شمسة زمين مـر سـادت زوال حـسن         
  اي چون الف مقـام تـو انـدر ميـان جـان              از زلف همچو جيم تو قـدم چـو دال شـد          

  ت لبـ  يمـين  چندان شدسـت بـر رخ ابـن       
  آري رواست زانك رخش هـست زعفـران    

*  
ــمين    اي در رياض حسن قدت سـرو راسـتين      ــار ياس ــرا ي ــتين ت ــرو راس   وي س
  نقشي كزان صفت نكنـد نقـشبند چـين          مشّاطه نقـش كـرد رخ چـون نگـار تـو           
  بر آب نقش بست كه بر دستش آفـرين          عقلم شگفت مانـد ز مـشّاطگان چنـان        

  حلقـة آن زلـف عنبـرين        تا دست زد بـه       دلـم  پـاي شـد     سر و بـي     مانند حلقه بي  
  چون نيست دست آنك بگيرمت آسـتين     دهيم در غم تو سـر بـر آسـتان     جان مي 

  بـر جــان نـازنين مــن اي جـان نــازنين     بردار برقع از رخ چون مـاه و رحـم كـن       
  شاد نـاوك دلـدوز از كمـين       چشمت گـ    تا ابروي تو بر سر مـاهي كمـان كـشيد      

  چاره را بكشتي و بگذاشت بـر زمـين          بي  دل راز مـن شـكار     تيـر غمـزه       كردي به 
ــو بــسيار در جهــان    ليكن مرا سزد چو تو معشوق هم نـشين       هــستند عاشــقان ت
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  كو عاشقي كه او غزلي گفـت اينچنـين          بر روي چون غزالـه و چـشم غـزال تـو       
  همچون دهان تنگ تو گر خـاتمي بـود        

  هـر او نگـين     م يمـين  ديده ابـن   سازد ز 
*  

  فروغ روي رخشان و شكنج موي مشك افشان  بياض صبح اسالم و سواد شام كفرسـت آن        
  ولي مشكل توان كردن بگل خورشيد را پنهان         رقيبش گرچه نگذارد كه بيرون آيـد از خانـه     
   چوگـان  )؟(ز كافور رياحي گوي رشك ستي       نديدم جز زنخدان و سر زلفـين آن مهـوش         

  نبـودي پــر گهــر دايــم بــسان لجــة عمــان   چشمم بر نيفتـادي  ه عكسي ب  دندان وي از   ز
  جان دارم گريز اما گريـزم نبـود از جانـان            ز  مرا گويند كز جانان ببر گر وصل جان خـواهي         

  كه باشد اين متاع آنجا مثال زيره و كرمـان            دانم  تحفه گرچه مي   هفرستم جان بر جانان ب    
  كه نفروشند عشّاقش چنين دردي بصد درمـان     درد عـشق او    كه بگذارد مرا بـا      طبيب آن به  

   از وي كه ارزانست و سـخت ارزان        يمين بجز ابن   دهد بوسـي   اگر ميگون لب جانان بجاني مي     
  مكن سستي بده جان و مهم بازي من بـستان           گر تو اندرين كاال دخيلـي مـن نـيم بـاري        و

*  
  در بر بـرگ سـمن سـنبل پرتـابش بـين              بـين  بر سر سرو سهي سوسـن سـيرابش       

  لب شيرين چو شكر سرخ چو عنّابش بين         منّت باور نيـست    خورد خون دلم ور ز      مي
ــين     گر نديدي كه بيك جاي بود آتـش و آب          ــيرابش ب ــة س ــش آن الل ــعلة آت   ش
  هيچ عيبم مكن ابروي چو محرابش بـين         پيش روي وي اگـر سـجدة تعظـيم كـنم      

  از پي مختصري اين همـه اطنـابش بـين            بوسه بده گفت نظـر     گفتمش جان بستان  
  ســوز تــار قــصب از پرتــو مهتــابش بــين  ست و تنم تار قفسه اروي آن ماه دو هفت

ــين   تا دلم همچو كبوتر بطپـد زان خـم زلـف           ــاز مگــر حلقــة مــضرابش ب   چنگــل ب
  آخر آن غمزة چـون نـاوك پرتـابش بـين       گمان گوشـة ابـروش دال ميـل مكـن           بي

   بر لب دوسـت يمين طمع خام چو بست ابن  
  بر زر پخته رو آن چـشمة سـيمابش بـين         

*  
  وي خط مشكين تـو عنبـر فـشان       اي لب شـيرين تـو شـكّر فـشان         

ــو ز ــدان تــ ــتة دنــ   ديــدة چــاكر شــده گــوهر فــشان  آرزوي رشــ
  چهـرة مــن در غــم تــو زر فــشان   رحم كن اي سيمبر آخـر كـه شـد    
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ــرم ــر از دم گـ ــيچ دگـ ــو و هـ   وش آذر فـشان     شد دل من كـوره       تـ
ــي ــن  ب ــرت اب ــه پيك ــين رخ م   يم

  چون فلك از ديده شد اختر فشان      
*  

ــان   روي آن زيبا صنم بين كـو بهـاري آنچنـان           ــه زاري آنچن ــدارد الل   روضــة رضــوان ن
  گريــانم كنــاري گــر كنــاري آنچنــان تـا بــه   زنـم  ميان بحر عشقش دست و پايي مـي    در

  كي رسد دسـتم بـدور او حـصاري آنچنـان             در حصارست از خط مشكين ختن      ماه حسنش 
  غم چه باشد گر بيـابم غمگـساري آنچنـان           گرچه دل از غم ندارم يك زمان خالي و ليـك          
  سهل باشد اين تحمل خاصه بـاري آنچنـان     يار آن سيمين سرين هرچنـد از پـايم فكنـد       

  يـاري آنچنـان    زهر آيد چـو تريـاقي ز      ليك    زنـد  ور چه يار عنبـرينش زخـم بـر دل مـي         
  ميل گلشن كي كند در پاي خـاري آنچنـان           هر كرا در پاي خار عشق آن گلرخ شكـست       

   عـارض بخـون دل نگـار       يمين كند ابن   مي
  تــا بــود از دســت او دوران نگــاري آنچنــان

*  
  و آزردنبــدين قــدر نتــوان خــاطر تــ      اگر تو جان طلبي منع چون تـوان كـردن         
  پيش چون تو مسيحا دمي تـوان مـردن    به  بدان اميـد كـه در كـار مـا كنـي نفـسي             

  تو بسر توان بـردن      نه ممكن است كه بي      رود بـسر لـيكن     هزار جـان و جهـان مـي       
ــردن    بگفتمش كه رقيبت نه اليق چو تو هست        ــود ك ــاكرد زان ب ــه ن ــواب داد ك   ج
  تـوان خـوردن   ه دالن نيـز مـي    غم شكست   اگرچــه بــادل شــادي كــه تــا ابــد بــادي

  كه در كمنـد بـال حلـق خـويش افـزودن          زلفت ارچه كه دل دادن آنچنـان باشـد          به
  يمـين  عشق تو گر كشته گردد ابن    ولي به 
  ايست كه هست آنجنـاب پـروردن        بكشته

*  
ــا    ــد ب ــد ق ــاغ بخرام ــر در ب ــدال او اگ   خجلـت پايمـال او      سرو سـهي كـرده ز      سِر  اعت

ــال او    ثر دهان غنچـه گـر دادش      رياض خلد را كو    ــده ف ــر رخ زيبن ــسن را آخ ــپهر ح   س
  ختام مشك اگر خواهي نگه كن سوي خـال او      )؟(ارجويي جنب چون رخ لطف از رحيق همچون لبش

  جمــال عــالم آرايــش بيارايــد جمــال او      جمال خلق عالم را گر ايـزد صـورتي سـازد          
ـال او  جهان را س   گر آب حسن آن مهوش نگشتي دفع آن آتش           وختي خوش خوش رخ آتـش مث
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  جـان خيـال او     رگ سوداست پيوسته مرا بـا       خيال زلف او در خواب اگر جويم مكن عيبم        
ــه   كه زير خاك درگاهش چو باد صبح اگر بالد          ــش دل را ب ــشاند آت ــف آب زالل او ن   لط
ــرغ دل   ــاد م ــدام افت ــالش ب ــة خ ــوي دان    منزل كمر بشكـست و بـال او        ]تا[نيامد باز     بب

  تاب شمع رخـسارش     صدره ز  يمين اگر ابن 
  بسوزد همچو پروانـه نجويـد جـز وصـال او          

*  
ــست او   ــه راح روحـ ــر رز كـ ــست او   دختـ ــس صبوحـ ــونس مجلـ   مـ
ــو ذره در ســايه    ــان همچ ــه نه   گه چـو خورشـيد در وضوحـست او          گ
ــس   گاه چون شمع مجلس افـروز اسـت       ــة متوحشـ ــاه پروانـ   )؟( ت اوگـ

ــر د ــر ز ب ــي گ ــست  ل ــم جراحات   جروحـست او مضامن آرش كـه آن      غ
ــز  ــري ك ــست بك ــده ــرب زاي ــست او     و ط ــر نوح ــزاد عم ــه هم   گرچ

ــن   ــر اب ــا ب ــين ت ــد يم ــدا ش   كـز صـفا مايـه بخـش روحـست او        هوي
  بـــر همـــان توبـــة نصوحـــست او  خــود از آب توبــه كــرد و هنــوز بــي

*  
  گويــد هرگــز ســخن از مــا او هرچنــد نمــي  وا باشد كـه كـسي گويـد از تـا سـخني بـا             

ــدم در چــاه زنخــدانتبــس يوســف   دانــم كــه بجــان آمــد از نالــة دلهــا او        دل دي
ــه    هر در كـه پريـشان شـد از ديـدة عـشّاقش           ــود ب ــاقوتين بنم ــة ي ــا او  در حقّ ــك ج   ي

  او ادر رشــتة او ســودا ســودي نكنــد بــ      ]ينك[دهم از سودا در بوسه مباش ا     جان مي 
  او كـشدم بـا   ين خوي كه من دارم يا مـي     اك  مــي از وي نگريــزدم و دانــم   يــك دم ز

  او در گلشن جان طـوطي مـاييم و شـكرخا           گـويم   تا عـشق ويـم گويـا كردسـت همـي          
ــن  ــد اب ــين ش ــاد وي يم ــاد نه ــا وي برب    ب

ــن ــين از ابـ ــا يمـ ــادآورد آيـ ــز يـ   او  هرگـ
*  

  وي بر فلك خـوبي ابـروي تـو مـاهي نـو          ك لطافت را رخـسار تـو شـاهي نـو    اي مل 
  آهـي نـو   از مورچه مشكين شد كو فتنـه ز      گــرد شــكر ميگــون يعنــي لــب شــيرينت

ــرا بــاد امــالي نــو و جــاهي نــو   )؟( گر بالم وگر حالم در كار شد سهلـست           هــر روز ت
   لحظـه سـپاهي نـو      از عالم حـسن او هـر        بگرفت جهان جان زان رو كه پيـاپي شـد         
ــت را   ــات مالح ــويي اثب ــضر نيك ــر مح   خـطّ خـويش آورد گـواهي نـو     بنوشـته بـه    ب
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  پس هـر نفـسي از مـن بينيـد گنـاهي نـو         گر عشق پري رويان بر بنـده گنـه گيرنـد          
ــة روي او در ريــگ نهــان زان شــد      كشد آهي نو كز عشق كهن هر دم دل مي        آين

*  
ــه   اي ز ــاب انداخت ــر آفت ــايبان ب ــنبل س   رايت شاهي رخت در ملـك حـسن افراختـه        س

ــه     ــذلك يافت ــوبي ف ــرد خ ــرا در مف ــه     وي ت ــران پرداخت ــساب دلب ــامع ح ــك او ج   ان
  چشم خـونريزت دو اسـپه بـر پـي او تاختـه         ميـدان غمــت بگريختــه  گـر دلــي يكــدم ز 

  بگداختـه ] نـو [ مهرت شدم چـون مـاه      ١ةوال  بر سپهر دلبـري تـا مهـر رخـسارت بتافـت           
ــو آرم در نمــازروي ســوي طــاق ــروي ت   تا بگويندم كـه هـست او قبلـه را نـشناخته              اب

  چون شب قدرست و روز عيد بـاهم سـاخته           گوش چو كافورت خطّ مـشكين نقـاب       بر بنا 
  وز وصال خود چو حكم يـك زبـان بنواختـه      بام گوشـمال   تا كي از هجران دمي همچون ز      

   در گـردن بـسان فاختـه      طوق عشق افكنده    طــوطي جــان در هــواي شــكّر ميگــون تــو
  يمين بر بساط عشق تو هركس كه چون ابن

ــه   ــان در باختـ ــاده جـ ــار آرزو افتـ   در خمـ
*  

  مـن صـبر سـرخويش گرفتـه        شده بيگانه ز    حـسرت سـفري پـيش گرفتـه         منم امروز به  
ــوادث    ــر ح ــرخ روان تي ــم چ ــان نه   بر من و من سپري از جگـر خـويش گرفتـه         از كم

  هست در خلق دل از نوش دلم نيش گرفتـه        م طالب وصلش  چه كنم صحبت دنيا چه شو     
  دل من حصّة غم از همه كس بيش گرفتـه           كه قسمت شده شادي و غم اهـل زمانـه          هب

ــام ز  كنم اي واي كـه آن را      اين چنين روز كه شب مي      ــد اي ــه  باش ــش گرفت ــن دروي ــر م   عم
   راز خـويش گرفتـه     بيگانـه  هر حسابي كه ز     روزگاريست كه كژ آمـده بـر اسـپ روان را          

  يمـين  يارب امروز چه عيد است كه تـا ابـن      
ــه  ــان غــم او و كــم كــيش گرفت   شــده قرب

*  
ــه   ــيراب كالل ــنبل س ــت از س ــرد گل   چون بر اطراف دو هفته قمر از غاليـه هالـه             اي بگ
  دودبــاري ز رخانــت مرســاد از دل اللــه     خون لعـل از چـه گرفتـست عقيـق لبـت را         

  بايد از آب و ز گل همچو تو خوشبوي سالله   وجود تو وگرنـه ستب امگر از مشك و گال  
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  چاشـني غـم نخـورم هـيچ نوالـه          گرچه بـي    چون مگس بر سر خوان هوس وصل تو سازم        
ــ  تو چو بلبل تو همه شب چو گل آسوده و من بي ــا ب ــس آرام ز  هت ــك نف ــود ي ــه روزم نب   نال

  سـت قبالـه  و تن و خـطِ ليك مـستند گواهـا      داد بر خـون دلـم نـرگس جـادوت گـواهي           
  ماند باقي غم عـشق تـو بـدل كـرد حوالـه              )؟( راند در خرج تو مـستوفي تقـدير شـكيم         

  تا چرا بوسـه دهـد بـر لـب ميگونـت پيالـه               چه خون دل از ديـده بيـارم        چون صراحي ز  
ــايي    ــديم بج ــو خري ــب ت ــل ل ــه از لع   بوس

   گـر كنـد ايـن بيـع اقالـه     يمـين  واي بر ابن 
*  

  اي سـر كـرده   پا و بـي    كار من چون دايره بي      اي  عنبـر گـرد مـه خطّـي مـدور كـرده            تا ز 
ـ         شــايد از طــوطي خطّــت دم بــشيريني زنــد   اي  شـكّر كـرده    هچون تو او را تربيت دايم ب
  اي ســايبان آفتــاب از ســنبل تــر كــرده      بندة آن زلف و رخـسارم كـه پنـداري مگـر           

  اي كز لب آب زندگي در خلـق سـاغر كـرده         ام  ديده تاغم   چون صراحي خون همي گريم ز     
  اي چون تو اندر هر شكنجش چين ديگر كـرده         زلف چون شام ترا گر مشك چين گويم خطاست        

ــرده    )؟( درش كه گويي زدي كه امروزت بينم  مي خوبتر ــشور ك ــتور ك ــس دس ــدگي مجل   اي بن
  صاحب عادل عالء ملك و دين كز عـدل او      

  اي   امـروز كمتـر كـرده      نيمـي  ظلم بـر ابـن    
*  

ــه  ــا در گرفتـ ــاز چهـ ــه بـ ــر بتاكـ ــي  اي بنگـ ــه   ب ــاكر گرفت ــم چ ــوجبي ك ــيچ م   اي ه
ــده   اين شرط دوستي بود آخر تـو خـود بگـوي           ــا رمي ــز م ــ ك ــده  هاي و ب ــر آرمي   اي غي

ــيده    تـو مـستور داشـتم      وش ز   دل را كه غنچـه     ــسر آن رس ــبحدم ب ــاد ص ــون ب   اي چ
ــرا ز   عشق تو بگرفت جيب جاناكنون كه دست ــن چ ــشيده  دام ــا در ك ــحبت م   اي ص

ــده  سوزي كـه هـست در دلـم از آتـش فـراق          ــه از كــس شــنيده هرگــز ندي   اي اي و ن
  اي ونـــدر پنـــاه پـــردة عـــصمت خزيـــده  اي  مـن بـاز كـرده      در كوي عـشق پـرده ز      

ــده     اي ز مــن اي جـان نــازنين  تـا پــرده كـرده   ــبرم دري ــردة ص ــيش پ ــار پ ــد ب   اي ص
  اي  گر هيچ وقـت شـربت صـبري چـشيده           تو عيشم و داني تو هـم يقـين   ست بي  ا تلخ

ــدة ابــن غايــب مــشو ز ــكيمــين دي    از ان
ــده   ــه روي نوردي ــستي ك ــو اشــك ني   اي ت

*  
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  چشم من از عكس رويت اللـه زاري         اي رخ گلگونــت چــو خــرم نوبهــاري
  ون سرو سهي بـر جويبـاري      راست چ   قدت اندر چشم من داني چه سانست      
  زهره گويي هـست مـه را گوشـواري          دانــة در در بنــا گــوش چــو ســيميت

  گل برآمد سرخ همچـون شرمـساري        گفـت رمـزي    گل صبا مـي    از رخت با  
ــه  ــت ب ــا گــل روي ــاغ حــسن دارم ي   در دلــم افتــاد ازان گــل خــار خــاري  ب

ــرت   ــير گي ــست ش ــشم م ــه چ ــد در مرغــزار جــان شــكاري  مــي  آهوان   كن
  چــين زلــف تــو يابــد گــذاري گـر بــه   مــشكبار آيــد نــسيم صــبحگاهي    

ــاري     ميان بحـر عـشقت غرقـه گـشتم         در ــابم كن ــا ي ــاش ت ــتگيرم ب   دس
ــد ز  ــار آي ــم   پرنگ ــده روي ــون دي   دسـتم شـد چنـان زيبـا نگـاري          تا ز   خ

  )؟( گفت  درد مي   با يمين مي شاد ابن  
ــه  ــي ب ــرا بوس ــاري  دخت ــا ده يادگ   م
*  

  چو بر فرق سهي سروي شكفته تازه گلزاري      گارينــا بنــام ايــزد قــدي داري و رخــسارين
  خرد با آن گران جاني چو ذره شد سبكساري   مرا خورشيد عشق تو چو بر دل سايه گستر شد     
ــا دارد  ــا و عقبــي باره   دل آشفته حال من ندارد جـز غمـت بـاري             گروهــي را دل از دني

  نمود از هجر رخسارت بچشمم هر گلي خـاري    بـر گلـستاني  چو بلبل از سرمـستي گذشـتم     
  خـون دل نـشان داري   ولي لعل ترا ديـدم ز      مستي از جويم خوردي كه چشمت با گفت  مي دلم
  )؟(يررسما خواهيمي چه مخمورش چشم از مخواه  خـواهي  اگر خواه لعلش ز خود خون كه گفتم دل  به

ــويم از تطاول  ــه گ ــچ ــاز او  ا زه ــف تركت   هندويي پريشان كار طراري ه گويد كس ز چ  زل
  كـاري  جـادوي سـيه   صالح آخر كجا يابـد ز    دلم را در فساد افكنده چشمت وينچنين بايد    

  ست و سجاده    تسبيح  گروهي را اگر رغبت به    
  زلفـين تـو زنّـاري       بـاري ز   يمين گرفت ابن 

*  
ــايبـــايوان خـــرام   شــد ســوي طــارم آي هــوا طــار مــي   اي مـــه دل ربـ

ــازي   ــد ب ــل گرفتن ــري و بلب ــه قم   بناي اندرون جنگ و در جنـگ نـاي          ك
ــزو را   ــة ســ ــبا نافــ ــسيم صــ   كشادست گويي كه شد مشك سـاي        نــ

ــد ز  ــبا ش ــل   ص ــوي گ ــي ب ــاس روح   همراه ــو انف ــانفزاي  چ ــدس ج   الق
  وزان ســرخ گــشتش رخ دلكــشاي    اي خــور گـر از سـاغر زيــر گـل بـاده    
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ــدارد ز     كـه سـر   چرا شد چنين مست نرگس       ــر ن ــرو را ب ــهي س   پــاي س
ــ ــان  هب ــوان چن ــد نــرگس شــوي ســرگراي   دوران گــل مــست نت   كــه مانن

  ز لطــف هــوا گــشت صــورت نمــاي  در اين فصل خـرم كـه خـاك چمـن        
ــل    ــرخ گ ــر س ــند ب ــل نوش ــي لع ــاي    م ــود رهنم ــعادت ب ــان س ــر ش   اگ

ــا   وقـت را خـوش كنيـد       يمـين  چو ابن  ــشيد ف بـ ــرار جمـ ــده رايطـ   رخنـ
ــه بــادا   جهــــان كــــرم جــــان آزادگــــي  ــه ك   دار جــانش خــداي  نگ

*  
ــايتي    ــست غ ــرا ني ــال روي ت ــا جم ــايتي   جان ــست دگرهــا حك ــردوس كــوي ت   ف
  گــر لعــل جــان فــزات نكــردي حمــايتي  دل را بغمزه نرگس مست تو كـشته بـود          

ــايتي     پـذير نيـست     تـو هـدايت    عشق مرا چو با    ــم نه ــود ه ــسم نب ــزين ب ــم ك   دان
ــا ــ ب ــل ع ــد عق ــال دال برامن ــايتي   شق در جم ــدارد كف ــر ســال خــورده ن   كــين پي

  باشــد عنــايتي و چـــه نيكــو عنـــايتي     )؟( كردم تنسل عشق ولي گر توام كـشي   
ــي   ــصاحب واليت ــره ب ــدند غ ــي ش ــي     جمع ــرم واليت ــه خ ــدگيت چ ــاتيم و بن   م
  گفتم كـه ايـن بـدل كـنم آخـر سـرايتي              اول كه چشم من نظـر افكنـد بـر رخـت           

ــو ــاه  بت ــرم پن ــري ب ــو بغي ــك از ت   غـم بـا تـو گــر بـود كـه مبـادا شــكايتي        انم آن
  كنـد   سـر فـرو    يمـين  در پات همچو ابن   

ــدايتي  آن كــو ز ــد ه ــو ياب ــور عــشق ت   ن
*  

  يابم بجز چـشم تماشـايي    كه شيخت درنمي    نگارينا بنام ايـزد چنـان زيبـا و دل خـواهي           
  چشمم چشمه بكـشايي  چو خورشيد فلك حالي ز      رخت بيـنم دانم و ليكن چون    ترا من ماه مي   

  كه زنجيريست تدبيري نكوتر بهـر شـيدايي         دلم را بستة زلفين خود كردي و خوش كـردي        
  ولي بر دل نگيرم زو كه آشفتست و شيدايي          بيـنم  من از هندوي زلف تـو پريـشاني نمـي      

  رويي نگين از شـيم مينـايي     لعلش حلقه و     ز  بگرد لب خط شيرين ببين يا خـاتمي بينـي         
ـ  وليكن درگه جلـوه چـو طاو        كبكـي  چون و طوطي چون رفتار خوش و گفتار شكر   زيبـايي  هسـي ب

ــايي   اي پيدا و شوري از تو در جـانم      تو در چشمم نه    ــدار بنم ــزد اگــر دي ــا چهــا خي ــدانم ت   ن
ـ  بزنّار خـم انـدر خـ       نفس بينم ازان ترسم كه ناگـاهم       يترا عيسٰ    ترسـايي  هم در انـدازي ب

  بتابا نزد خود خواهم كه دارد هجر هم حدي        
   بجـان آمـد ز تنهـايي       ]آخـر [ يمين دل ابن 

*  
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ــاني   ــرماية ادراك امـ ــو سـ ــل تـ   سر تا قدم از بس كـه لطيفـي همـه جـاني              اي وصـ
  وي ابـروت كمـاني     زينسان كـه كنـد بهـر        زيبد كه كنـد جـان هـدف نـاوك چـشمت           

ـ  خـ    چـــون روز جـــواني و خوشـــا روز جـــواني  اقبـال خيالـت شـب دوشـم     هوش بـود ب
ــه  اي آخـر بچـه موجـب        گر مردم چـشمم نـه      ــالم ب ــي ع ــو م ــاني  ت ــده نه ــنم و از دي   بي

ــي   من وصف ازين بيش نـدانم كـه بهـر حـال            ــت لطــف آب روان   در چــشم مــن از غاي
ــي ــر ب ــرآبم  گ ــشم پ ــذرم چ ــشن گ ــو بگل ــاري و از خار   ت ــش خـ ــد ز گلـ ــتانيبينـ   سـ

ــت ز   ــر رف ــش اگ ــر زلف ــر س ــتت زنجي ــي     دس ــه دان ــه چ ــاش اي دل ديوان ــد مب   نومي
ــه  ــاره ب ــر ب ــه دگ ــعادت شــايد ك ــق س   در عرصـــة ميـــدان مـــراد اســـپ دوانـــي  توفي

   را كه با خالصيمين در سر هوس است ابن
  بدل تو كنـد جـان و جهـان گـر تـو درانـي         

*  
  آساسـتي  انـدام و بـا     كي چنان مطبوع و بـا        باالسـتي سرو اگـر بـا قـد رعنـاي تـو هـم       

ــتي    گـر مالمـت كـي شـنيدي از خليـل            آزر بت  ــي آراس ــت بت ــالم آراي ــر چــو روي ع   گ
  وان اثــر در پـــاكي ســـيماي او پنداشـــتي   كند خورشيد پيش سـاية رويـت سـجود          مي

  تيچون نباشد او چنان بيمار و شـب يلداسـ           چشم مخمور تو هست از زلف مشكي مشتكي       
ــم  ــسكين دل ــاب عارضــت م ــواي آفت ــتي   ذره  در ه ــم ارواس ــم دان ــد دان ه   )؟( اي مانن
ــك   ــرو آزادم و لي ــو س ــد همچ ــدة آن ق ــتي    بن ــديث راس ــتن ح ــتي گف ــرا ياراس ــر م   گ
  پر گهر گشتست آري چـشم مـن درياسـتي           چشمة چـشمم ز عكـس رسـتة دنـدان تـو           

  بر خيالت عرضه كردم يك غزل چون آب زر
   ايــن نامــة سوداســتييمــين گفــت رو ابــن

*  
  بر تـارك فلـك دل غمكـش نهـاد پـاي             تا در سـرايم آن بـت مهـوش نهـاد پـاي       
ــاوك افكنــي   درپــيش صــد هــزار جــوارش نهــاد پــاي  چــشم كمــان ورش نگــه ن
ــاي    چون شاه اختـران كمـر بنـدگيش بـست          ــاد پ ــنقّش نه ــورد م ــر تخــت الج   ب

ــه ــف   ديوانـ ــر زلـ ــم زنجيـ   بنگر دلم چه خرم و چون خوش نهاد پاي           اووار در خـ
  عيبش مكن كه بر سـر آتـش نهـاد پـاي           گـر زلــف را دمـي نبــود بـر رخــش قــرار   

ــاي     دل كنـاره كـرد     يمين وصل ابن  آن دم ز   ــاد پ ــة زلفــش نه ــان حلق ــدر مي   كان
ــ   چـون در   آب چـشم    دل به  ام از   من نيز دست شسته      ايميــان كـار مــشوش نهـاد پ

*  
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ــي     از تو پنهـان چكـنم هـست دلـم را هوسـي            ــر دسترس ــار دگ ــودم ب ــلت ب ــه بوص   ك
ــو هوســي     هوس مال و منـال اسـت مـرا         ]را[هركسي   ــت و نيك ــوس روي ــز ه ــود ج   نب

  مفلسي را غم از شـحنه چنانـك از عسـسي        روز و شب با تو نظر بازي من پنهان نيـست    
ــارم   بــا حبيبــي كــه دلــم رغبــت او دارد و بــس ــسي روزگـ ــرآرم نفـ ــه بـ ــذارد كـ   نگـ
  بــرم جــز مگــسي   در زمــانش نربايــد ز   گرچه طـاؤس بعمـري بـر مـن خلـق كنـد            

ــي      ست  من همي نالم و او فارغ و اين خود مثل          ــة زار جرس ــم از نال ــه غ ــاروان را چ   ك
  گـل جـان بـر در جانـان نفـسي            ام بـي    بوده  گلــشني كــرد جهــان را و مــرا بلبــل او    

ــي ــ   ب ــن ب ــدر چم ــو ان ــف ت ــرارخ و زل   گل و سـنبل ننمايـد بجـز از خـار و خـسي               اغ م
ــر    ــو اث ــش چ ــز آت ــود مرك ــاك ش ــرة خ ــسي    ك ــرآرد قبـ ــعله بـ ــم از شـ ــور دلـ   از تنـ

   را زره لطـف بجـوي      يمـين  اين زمـان ابـن    
ــسي  ــاز و بجــوبيش ب   گــر نيــابي دگــرش ب

*  
ــابكي ز  ــرا ت ــواري  دلب ــون خ ــواري    خ ــدار در خ ــنم م ــيش ازي   ب

  كه خوري خـون و بـاده پنـداري          ي از شـراب غـرور     تو چنان مـست   
ــه   آتـــش حـــسنت خـــرمن مـــه ز ــسوزد ب ــر ب ــو داري  گ ــيم ج   ن
ــشياري     بـست  جادويي در  هچشم مستت ب   ــق ه ــن طري ــر دل م   ب

ــد    ــسنت دي ــاب ح ــم آفت ــا دل ــساري   ت ــون ذره از سبك ــشت چ   گ
ــدگويان  ــر غــم ب   چون رخ خـويش كـن نكوكـاري         يــك ره آخــر ب

ــر بكــوري د  ــمنچــه شــود گ ــازاري   ش ــتان نيــ ــاطر دوســ   خــ
ــود   ــار بخــت ب ــر ب ــه در زي   گرچ

ــن  ــست اب ــين ه ــصد زارييم    ب
*  

  نظير خويش نداري بهر صـفت كـه بجـويي      پري رخا تويي آن كس كه در جهان نكويي        
  خار هـر مـژه بـازم گلـي شـكفت ببـويي             ز   كردم ز عكس اللة رويـت      ]كه[ي  ينظر بسو 

  كه گرچه نازك و رعنا و دلفريـب و نكـويي            گـل گفـت    ديـد و بـا   رخ تو بلبل سرمـست    
  آب ابــر بــشويي  هــزار بــار اگــر رخ بــه     گمان مبر كه شوي همچو روي او بطـراوت        
  كه راست همچو سهي سرو بر كنارة جـويي          بيا و خوش بنشين بـر كنـار مـردم چـشمم           
   غاليــه بــويي بخــم زلــف او كــهيا گذشــته  فداي خاك رهت جانم اي نسيم كه گـويي         
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  گوي چه گويي  ]به[تاب بچوگان زند     گرت ز   حد مپيچ سر زلف رو كه مصلحت اينـست        ز
ــدي  ــار ندي ــف ي ــان زل ــوز ضــربت چوگ   قرار چـو گـويي      بگوي كز چه برين گونه بي       هن

   نيست كـس موافـق رايـت       يمين بسان ابن 
  تــو مــاه روي بگــويي چــرا مخــالف رويــي 

*  
ــر مــ   ــك ب ــي  آن ــارا رقم ــر س   مـشكين علمـي     كسوت حسن بياراسـت بـه       اه زد از عنب

ــم داد   ــش دان ــادي دل ــود و ش ــشم خ ــي      نورچ ــه غم ــدگر گون ــپارد ب ــانيم س ــر زم   ه
ــدمي     يا دهن تنگ تـو جـاي سـخن اسـت          ماهرو ــود ع ــده وج ــشكر خن ــد ب ــه نماي   ك
   رودت بر عقب از جان حشمي      چون سليمان    حسني و اين طرفه كه هر جا كـه روي          يوسف

  نديدســت خيــال چــو تــو زيبــا صــنمي مــي  )؟( همــه عمــر بخــواب ديــده آزر بنگــر بــه
ــد بــر ســر ســروي ارمــي هر  گوييــا قامـــت و رخـــسار تـــرا درنظـــر آر  ــاور نكن   كــه ب
ــاز بگيــري قــدمي چــه شــود گــر ز  چون ميان تو نحيفيم و چو جسم تـو سـقيم           كــرم ب

  كــه نــداري الــم اي جــان و مبــادت المــي   دلـم رحمـت نيـست   زان سبب بـر الـم داغ        
   كشته چه باك يمين عشق تو شود ابن     گر به 

   بـدمي  يمار لعلت كنـدش زنـده چـو عيـسٰ         
*  

ـاري  سخت گردون چو پيماني شست گيتي چو  دلم بر بـود عيـاري دل آرا از جگـر خـواري              پيك
  آلـودي  …مـشك   چو رهبان ميان بسته بـه        نفس بينم  ين عيسٰ كنونش در صليب زلف آ    
  بيمـاري  مرا كي شـربتي آخـر دريـغ آيـد ز            خون دل سخن گويم    معاذاهللا كه تا چشمش ز    

  گويد برو آخـر پـي كـاري      طنز و طعنه مي     به  بينـد   مي سرگشته چنين عشقش در كه هركس مرا
  من درين كارش نباشد هـيچ انكـاري    دگر با   وگر بيند بچشم مـن جمـال ا       امالمت گوي   

  بينيم بهر سويي خريـداري      چو از هر سوش مي      دارم  دهـد بوسـي و منّتهـا همـي          بجاني مي 
  بس است اين بار بر جانم منه زين بيشتر بـاري    هجرانـت جفـا خوشـتر      نگارينا بسر باري بـه    

  غياري  مده ياري باچو سنگ آرند همي داني  قريب دشمنان مشو عهود دوسـتان مـشكن       
  بزير پـاي مـشتاقان نمايـد كمتـر از خـاري             بسوي گلبن وصلت گذر بر تيـغ اگـر باشـد           

   هرگز شكيبا از جمـال تـو       يمين نگشت ابن 
ــزاري    بلــي بلبــل كجــا دارد شــكيبايي ز گل

*  



   بازيافتة ابن يمينغزليات و رباعياِت  ٧١

  مرساد چشم زخمت كـه لطيـف داسـتاني          دل ستاني چه بود كـه تـو نـداني          صنما ز 
  چو بنفـشه سـر درآرد قـد سـرو بوسـتاني             سوي جويبـار بگـذر كـه تواضـع قـدت را           
  نعـيم ايـن جهـاني      بجز آن نديد چشمم ز      سحري خيـال رويـت بنمـود رخ بخوابـت         

  شـراب ارغـواني    كه بنفشه شـد شـكفته ز        سـيه غبـار گفتـي      چو نشست بر عقيقت ز    
ــتانت   چو من آن محل ندارم كه بگيرم آسـتينت         ــرما و آسـ ــرم زسـ ــي  اگـ   در برانـ

  ميان جاني شكيبم از جان چو تو در كه نمي  نيم جاني كه مراست قصد كم كن    صنما به 
ــؤســ ز  دلم ار شـود چـو ذره بهـواي مهـر رويـت            ــابم ب ــن ترانــي هال رخ نت   جــواب ل

  حيـات جـاوداني     ندهم چنـان هالكـي بـه        تيغ عشقت شوم اي نگار كـشته        من اگر به  
ــين ز  ــسر يم ــب  پ ــشقت ب ــاد اولع   ال فت

  قـضاي آســماني  چـه كـشد نـدانم آخـر ز    
*  

  اگر صورت پذيرد جان تو زيبا صورت آن جاني          نگارينا بدين خـوبي دو هفتـه مـاه را مـاني           
  جان خوشتر بود تو سيم برآنـي    وگر چيزي ز    دانم ترا من جان از آن خوانم كزين خوشتر نمي       

  انگيرست حسن تو بلي خورشـيد تابـاني       جه  جهاني در هواي تو چو ذره گشته سـرگردان       
  داني كه باشد كنج ويرانـي     كه جاي گنج مي     دل بيرون نخواهم كرد مهر روي چون ماهت ز

  دانـي  چنان نادان نيم آخر خداوندي تـو مـي          دمي ديدار جانان را بصد جان بـاز نفروشـم          
   عنان از من بگردانـي كه ماني زنده بر خاكم    مرا گر كشته بر فتراك خود بندي ازان خوشـتر       

  بآزادي شـود بنـده قـدت را سـر و بـستاني              آن قد چون شمشاد و گر در باغ بخرامي تو با
  زلفـت گــر بيفــشاني  ببـاد آســتين گــردي ز   كردن چين پرمشك توان را دامن و جيب هزاران

  يمين دارد هواي زلفت اندر سـر       بس كابن  ز
  گـردد دمـاغش از پريـشاني        دمي خالي نمي  

*  
  روز پيروز كـسي راسـت كـه در وي نگـري         اي بزلف آفـت انـسان و بـرخ رشـك پـري      

  گـذري  گرنه اي عمر بگو كز چه چنـين مـي     منـي   عمـر  ،منـي   جـان  ،منـي  جـان  راحت
  خورشـيد فلـك خـوبتري      چون تو مهروي ز     دل نباشـد كــه چــو ذره نكنـد ميــل هــوات  

ــر  ــستة آن س ــود    ب ــر ب ــو زنجي ــين چ   يوانـــه ربودســـت پـــريهركـــه او را دل د  زلف
  جـاي دگـري     همچو مه گرچه كه هر روز به        مهر رخ چون ماه تو گشتم چو هـالل         من ز 

  كــه بهــر گوشــه ازو جــان و جهــاني ببــري  ست سياه  ا چشم سرمست تو اي دوست باليي     
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  يسـپر  مـي مـي   گـاه بـه   خاك آن راه كه گه    بـين مـن مـسكين اسـت      سرمة چشم جهان  
ــت ز  ديد ب  در آفاق   كه ]كس[نرگس مست تو هر      ــري   گف ــة دور قم ــو فتن ــه ت ــار ك   نه

   در سر سوداي تو كـرد      يمين جان و دل ابن   
  شــادبادا دلــت ارچــه غــم جــانش نخــوري 

*  
ــده ز  تويي كه در رخ رخشان صفاي جـان داري     ــاري  نگــاه خن ــسته شــكر همــي ب   پ
ــو   ــاب طلعــت ت ــد آفت ــغ زن ــه تي ــقان    گهــي ك ــو ذره دل عاش ــد چ ــساريكن    سبك
ــد  ــين دلـــي باشـ ــه را آهنـ ــه آينـ   ولي تـو در دلـش از چهـره مهـر بنگـاري          اگرچـ

ــر آذاري    ز  سـت مـرا   ه ا هواي گلشن كوي تـو سـاخت       ــو اب ــه و زاري چ ــور و گري   ش
ــفتگي و بيمــاري      تــاب ســنبل و از خــواب نرگــست نبــود ز ــصيب جــز آش ــرا ن   م

ــرا ز  غمـزة خـويش    همه ستمگري آمـوختي ز     ــاموختي  چـ ــره نيـ ــاريچهـ    نكوكـ
  ولــي دواش تــوان كــردن ار تــو بگــذاري  چه دردهاست كه در دل نـدارم از غـم تـو    

ــت  ــاد خواس ــم[فت ــدانت]دل ــه زنخ   درين قـضيه طلـب كـردم از خـرد يـاري              در چ
   چه چاره كنـد يمين چه گفت گفت كه ابن   

  )؟( لـب آن چـاه را نيـساري         ببوسه تـا بـه    
*  

ــاالييتــويي چــو مــاه ولــي    تويي چو سرو ولـي سـرو سـيم سـيمايي            مــاه ســرو ب
  نظيــر قــد تــو در چــابكي و رعنــايي      بر آب چشمة كوثر درخت طـوبي نيـست        

ــه   ام چو تو چابك سوار در صف حسن         نديده ــشكني ب ــزون ب ــب ف ــزار قل ــايي ه   تنه
  سـت سـودايي    اي  از انك دانمـش آشـفته       كـس شـكايتي نكـنم      تاب زلف تـو بـا      ز

  در انتظار كـه چـون گـل جمـال بنمـايي              سرمست سـر بـسر چـشمم       بسان نرگس 
ــايي    ام همـه عمـر   وار همه گوش گـشته     بنفشه ــه فرم ــده را چ ــه تابن ــتماع ك   در اس
ــه   زنجيـر … …  …دست تـو افتـد      اگر به  ــت ب ــر هم ــرآورد س ــيدايي ب ــب ش   جي

   وصف پـستة تـو كنـد       يمين گهي كه ابن  
ــه  ــا گ ــود چــو طــوطي گوي    شــكرخاييب

*  
ــاغري   ــورين س ــدر بل ــذاب ان ــل م ــذا لع از كف يـاقوت لـب در دانـة سـيمين پـري              حب  
ـ    …تا ابد پيكار دارد     آن پري پيكر كه بت گر مثـل او زيبـا بتـي               صـنعت آزري   هگـردد ب
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  مست مان كرد آن بتا در ده ميي پس ديگـري          در سر ماهست ساقي از مي دوشـين خمـار         
  هست چون در منجمد آبي گداز آن اخگري          شـود   ان چون مـي   زان ميي كز آبگينه درفش    

  پر مي گلگون حباب انـدر بلـورين سـاغري           آفتـــاب و آخـــر گـــردون نمايـــد درنظـــر
  هـاي او شــرار و هـر شــرر زان اخگــري   ذره  آب و آفتابش آتـش اسـت       ليك گردونش ز  

ــان   ــد جه ــاد خداون ــر ي ــده ب ــد بن ــا بنوش   وريصاحب اعظم جالل ملك و دين آن سر  ت
  سروري در هر سـري     تا نه پنداري كه باشد      كوست در عـالم سـزاوار سـري و سـروري          

   را در سر اسـت     يمين تا هواي حضرتش ابن   
  فـشاند ابـر خـاطر گـوهري         بر خيـالش مـي    

*  
  باز چون روي خودم جزع در انسان چه كني          باز چون زلف خودم كار پريـشان چـه كنـي          

  گوي سيمينست پس از غاليه چوگان چه كنـي         دلــم در خــم چوگــان غمــتيافتنــد گــوي 
  گفتش اي خام طمع كار پريشان چـه كنـي           دل چو سوداي سر زلف تو مي پخـت خـرد          

ــي ــي  م ــم م ــر راه دل ــنم زاري و ب ــروي ك   گر بزورت برم اي سـرو خرامـان چـه كنـي            ن
   تو رقيبان چه كنـي     گر بدست افتي و دور از       ام سايه صفت در پـي خورشـيد رخـت           كرده

  گر بگيرد عسست با من ازين سان چه كنـي    سركوي] و[من و تو مست خرابيم و شبست 
  يمـين  اي ابـن  جانان ده و از غم بـره   جان به 
  جانان ندهي ساده دال جان چـه كنـي          گر به 

*  
  رسـي   كاتش دل را بجـاي آب حيـوان مـي           رسـي  اي صبا گويي كه از خاك خراسان مي 

  رســي از بـر دلــدار مــن بـابوي درمــان مــي    شدن زين پس چو تو راهست اميد بهدرد دل 
  رســي  كنعــان مــيمهــر نــور ديــدة يعقــوب   نـــسيم پيـــرهن برداشـــتهاز بـــر يوســـف

  رسـي    مـي  هدهد آسا از سبا سوي سـليمان        جان چيزي بايد از جانان سحرگاهي كه تـو        
  رسـي  خلقان گرچه پنهان مي  ز يمعجز عيسٰ   كـشتگان تيـغ هجـران آشـكار        بـا كني    مي

  رسـي  بهر عزّت كز در آن شـاه خوبـان مـي         كـنم   بين مـي    خاك پايت سرمة چشم جهان    
  رسي  بر تو جان افشان كند كز كوي جانان مي          يمـين  راه آفت هست الحق اي صـبا كـابن        

  رسـي   گرچه آنجا از پريـشاني هراسـان مـي          ان دوست اي صبا بگذر بچين زلف مشك افش      
  رسـي  وقت را درياب اگر فريـاد ايـشان مـي           دست هجر آمـد جـان مـشتاقان بلـب          گو ز 

*  
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  مـــشكباري بكـــشاد نفـــس بـــه  اكنـــون كـــه نـــسيم نوبهـــاري
ــاري     شاد انك نهد چو نـرگس مـست        ــرو جويب ــي س ــر پ ــر ب   س
ــداني   ــداني ار بـ ــه بـ ــد كـ ــز و كام   بايـ ــد عج ــك و ب ــاريني   گ

  بخــت يــاري انــك بــود ز گــر ز  جهان جـز آنـك روزي      حاصل ز 
ــد   ــام اميـ ــي بگـ ــاي گلـ ــرآري     در پـ ــي ب ــدي دم ــرو ق ــا س   ب

ــي   سـت ا نيدرياب كـه مغتـنم زمـا       ــشاط و مـ ــام نـ ــساري ايـ   گـ
  بـــا موســـم بـــاد نـــو بهـــاري   در فصل خزان كه ضـامن تـست       

ــن ــديش  زيمــين اي اب ــا جــام طــرب بد    غــم مين   ســت داريت
ــ   سـت ه ا تو ديگري سپرد    كان را به   ــز ب ــو ني ــر هت ــپا ]ي[ديگ   ريس

*  
ــاه    اي آفتــاب حــسن تــو در اوج دلبـــري    ــرا م ــاب ت ــاب آفت ــشتري]و[وي ت    م
ــر  ــوام روي را بگيـ ــواي تـ   ين آفتــــاب بــــود ذره پــــرورييكــــا  مـــن ذرة هـ
ــارة رخ تـــو جـــان عاشـــقان    آينـد بـر دريچـة لــب چـون تـو بگــذري       بهـــر نظـ

 ؟( بستي كمر چو ني سرو از بهر چاكري          چــون صــنوبرت آزاد ســرو را  بــا قــد(  
ــي    ــاز م ــرا ن ــاب ت ــاه و آفت ــر م ــد ب ــري     رس ــردو برت ــن ه ــازل اي ــراك از من   زي

ــط شــيرين مــشكبار     ــر آفتــاب را خ ــري      گ ــين عنب ــر زلف ــاه را س ــو روي م   گ
  گفــتن حكايــت از ملــك و حــور از پــري  ايـست   با چون تـو آدمـي بـر دانـا فـسانه           

ـ    ا وقت  دهد كه دهـي داد عاشـقان    ستت چو مي  د   حـال مـن زار بگـذري       هست اگر ب
   بين و رحـم كـن  يمين پيري و ضعف ابن  

  تــا از جمــال و جــاه و جوانيــت برخــوري

  مستزاد
  از ملــك جهــان خوشــتر  زيبــا صــنما يــك نظــرت اهــل صــفا را
  ن خوشـتر  صد بـار ز جـا       يك شكّر ازان پـستة خنـدان تـو مـا را           
ــشين    اي سرو سـهي بنـدة بـاالي تـو برخيـز       ــن بن ــدة م ــر دي   ب
  بـــر آب روان خوشـــتر    زيرا كه سهي سرو بود حـسن و بهـاران      
ــب   هر شب كه خيال رخ چون روز تو بيـنم          ــپيد آن ش ــا روز س   ت
  از عـيش شـهان خوشــتر    عيشي بـود آن مفلـس درويـش گـدا را          
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ــوش جا  تا خوانده چو بخـتم ز در حجـره درآمـد          ــوبي خ ــه ز خ   نان
ــا را   ــشاد قب ــره و بك ــست در حج   وين خوشتر ازان خوشـتر      در ب
ــوقير دران باشـــــد  گر جان گران مايه رود در سـر سـوداش      تـــ
ــان خوشــتر  در رشـــتة بـــازار كـــرم اهـــل وفـــا را   از ســود و زي
ــشايي  ــه كــ ــبانية در نافــ   در چـــين ســـر زلفـــش  هــــو صــ
  وبــــان خوشــــتراز عنبر  بــويي كــه كنــد همنفــسي بــاد صــبا را

ــر دل    رايمـين  پيوسته از آن سيم سـرين ابـن     ــران ب ــست گ   باري
ــار گــران خوشــتر    سـر و پــا را  يـا محنـت ايـام دريــن بـي       آن ي

  مربع
ــ  ــو بـ ــروي تـ ــا ابـ ــايي هبـ ــست    دل ربـ ــون هالل ــاي چ ــشت نم   انگ

ــت   دارد ز ــو خجالــ ــال تــ   خورشــيد كــه مظهــر جمالــست     جمــ
    

ــان ــو جهـ ــاد اي از تـ ــسن آبـ   ايـــزد همـــه حـــسنها تـــرا داد      حـ
ــاد   ــان بـ ــال در امـ ــين كمـ ــه   از عـ ــه ب ــسنت ك ــست ح ــت كمال   غاي

    
ــوي    يك صـبحدم اي نـسيم خوشـبوي        ــار و برگ ــوي آن نگ ــذر س   بگ
ــست   كز مويه تـنم شدسـت چـون مـوي       ــو نالــ ــة زار همچــ   وز نالــ

    
ــري  ــشقت اي پـ ــاييم ز عـ ــش    وش مـ ــرآب و آت ــي پ ــشم و دل ــا چ   ب

ــست   يـست زنـدگي خـوش   در هجر تـو ن    ــه نوبـــت وصالـ ــاز آي كـ   بـ
    

ــشت يــارا     ــبور گ ــو ص ــز ت   دل نيست كـه هـست سـنگ خـارا         دل ك
  بــاري ز تــو صــابري محالــست     گـــر هـــست تـــرا شـــكيب يـــارا

    
ــه  گفــتم كــه خيــال چــون تــو مــاهي ــاهي بينــــيم بــ ــاه گــ   خوابگــ
  خواب آيـدم ايـن هـوس خيالـست          ليــك از غــم چــون تــو دل پنــاهي

    
ــن  ــر اب ــين گ ــت يم ــشق روي ــاد شــود چــو خــاك كويــت       ز ع   برب

  مـــرغ دل او كـــه بـــسته بالـــست  دام مويــــت بيــــرون نــــرود ز 
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  مسدس
  بردوش فكنده زلـف چـون شـست         آمـــد بـــر مـــن نگـــار سرمـــست

  بــست زودش بكمنــد زلــف مــي    جـست   بند عـشق مـي     هر دل كه ز   
ــست زمــام عقــل از دســت    ــت     بگس ــرار پيوسـ ــن بيقـ ــو در مـ   چـ

    
ــو مـــي   اي وصـــل تـــو اصـــل شـــادماني ــم چـ ــواني درمـــان دلـ   تـ
ــز و بيـــا چنانكـــه دانـــي      برهــــانم ازيــــن غــــم نهــــاني  برخيـ

ــت    رهـاني  كان كس كـه تـواش همـي        ــار وارســ ــت روزگــ   از محنــ
    

ــپيده دم ز  ــام ســ ــزار هنگــ ــحار   گلــ ــسيم اسـ ــن نـ ــر مـ ــد بـ   آمـ
  از گفتـــــة بلــــــبالن بيــــــدار   گفت بگوشم ايـن خـوش اسـرار      مي
  بايــد كــه بــود بهــار سرمــست      … … … … …  … ……

    
ــنبل   ــف سـ ــت زلـ ــاب گرفـ ــل   خونـ ــبا دم قرنفــــــ   آورد صــــــ

ــفت  ــذرا ص ــل   اع ــرة گ ــت چه ــل    س ــت بلب ــق اس ــق عاش ــون وام   چ
ــت     شــاد آنكــه گرفــت ســاغر مــل     ــر دس ــذار ب ــمن ع ــار س ــا ي   ب

    
ــه صــبا چمــن بياراســت  ــون ك ــت     اكن ــر اس ــرو را بپي ــد س ــان ق   دهق
ــت  ه  اســـباب طـــرب همـــه مهياســـت ــت صحراس ــشاط وق ــام ن   نگ
  عـيش بنشـست      بـه  يمين چون ابن   شـاد آنكه گه صــبوح برخـاســت      

  رباعيات
  در عالم اوزان چـه صفاهاسـت كـه نيـست            دلدار كجاست و آن كجاهاست كـه نيـست        

ــي   ــز او م ــت ور ج ــه اوس ــالم هم ــي ع   اندر نظـرت آنچـه خطاهاسـت كـه نيـست            بين
    
  يــا آب روان كنـــار كــشتي گـــر هـــست    جـور سرشـتي گـر هـست       مطرب و مـي      با

ــه ــوده متــاب    ب ــب دوزخ و بيه ــن مطل   كاينست و جز اين نيست بهشتي گر هـست         زي
    

ـ          ســت ازلفــت كــه حيــات دلــم از بــوي وي   سـت وي ا همچون دل من هزار در تـوي ت
ــمنت چو   ــر س ــر ب ــنبل ت ــانياز س ــت گ ــست    س ــوي وي ــي شــيفتة ك ــه دل ــا ك ــر ج   ه
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ــر  ــو س ــست اي دل چ ــدا ني ــك پي ــست    وكار فل ــا ني ــر ج ــا ب ــديش هــيچ پ   نيكــي و ب
  تـواش تنهـا نيـست      همه هست بـا    ليكن با   گر بـا تـو كنـد دشـمني اي دوسـت مـرنج             

    
  چــون كاســه شــكم پرســت و آزار شدســت  خصم تـو كـه چـون قرابـه غمـاز شدسـت            
ــو حــصير      ــاده چ ــاك مــذلّت اوفت ــر خ ــت     ب ــداز شدس ــر ان ــر س ــاق ب ــاي جم   در ي

    
ــه روحآن آ ــد   ب كــ ــيا شــ ــرور اشــ   هم اوست كه گه خـامش و گـه گويـا شـد              پــ

ــر    ــار دگـ ــد و بـ ــر شـ ــود ابـ ــره     در دور وجـ ــره و قط ــد قط ــرشش ــد آخ ــا ش    دري
    

ــي  ــود م ــو و خ ــارب چورســي در ت ــرد ي ــرد    نگ ــرددش از روي خـ ــي گـ ــوم همـ   معلـ
ــود     كنـد كـردة اوسـت    گر نيك و بد آنچـه مـي     ــار بخ ــد ك ــه كن ــويي ك ــست بگ   او كي

    
ــشو   ست كـه چـون ابـروي جانـان باشـد          آن چي  ــب وي مـ ــد قلـ ــسان باشـ   شيش يكـ

ــدار    ــست آم ــشتن ش ــمير خوي ــر ض   سـت خنـدان باشـد       كان چيز كه در شـست       در بح
    

ــدر  ــر پـ ــخن پيـ ــسرا يـــك سـ ــشنو پـ   زر منــــشين كــــه كــــار زر دارد زر بــــي  بـ
ــاور  ور ز ــديثت بـ ــن حـ ــد ايـ    خــوب نگــر  ]ام[در معنــي ايــن ربــاعي     انـــك نيايـ

    
ــس  ــان ح ــون ن ــه چ ــاند ب ــم برس ــر ن غ ــر    عم ــه يـــك سـ ــرة فربـ ــا بـ ــة مـ   از خاصـ

ــفر   ــهر ص ــي ش ــر و ذاك ف ــضعف دو س ــزوده ز  ال ــارده بــر     اف ــست بــر چ   ســال بي
    

ــزم كـــرده   اي عارض تـو تـازه چـو گـل وقـت سـحر              ــه عـ ــاراي كـ ــر بـ ــار دگـ   ام بـ
ــر      پـــا ننـــشاند  گردســـت اجـــل مـــرا ز   ــازم س ــشق در ب ــوي ع ــر ك ــا در س   م

    
ــرا ز  ي دلبـــردر هجــر لــب چـــون عــسلت ا    ــحر بگذشــــت مــ ــمان آه ســ   آســ
ــيب ز   ــة سـ ــنم از فتنـ ــه كـ ــت ناگـ ــر     نخـ ــر سـ ــش بـ ــه آبـ ــراغ پايـ ــد چـ   ماننـ

    
ــالل  ــع مـ ــا رود از طبـ ــمع روان تـ   در ده گلبــــون يــــك قــــدح ماالمــــال  اي شـ

ــرســيب ز ــرنج ]د[نخــت ك ــم همچــو ت ــ     دل ــرات گـ ــو كـ ــده چـ   شاد آب زاللدر ديـ
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ــنم  ــه ســست حــالش بي ــ  خــصمت چــو قراب ــر ززان كاسـ ــر پـ ــنم ة سـ ــالش بيـ   محـ
ــاق مــي  ــه چم ــشش از كــس ك ــد سرزن   دايـــم چـــو حـــصير پـــاي مـــالش بيـــنم  كن

    
ــون      گـــويم لغـــزي گـــرش تـــو آري بيـــرون  ــست كن ــو ه ــي ت ــه بنزديك ــم ك   داي

  تصنيفش نه كم بـود و عـشرش نـه فـزون             عـشق ] ن[آن چيست كه چون بر شمري همچو      
    

ــي   در ســـراي خـــود پيوســـته]كـــه[زنهـــار  ــسته  دار بهر مـ ــي بـ ــه باشـ ــال كـ   حـ
  در بــــسته خداونــــد در از غــــم رســــته  پي بستن و اين خـوش سـخن اسـت          درآ ز 

    
ــسته   گـــردش آســـمان بـــود پيوســـته    بـــا ــت خـ ــمن از حماقـ ــر دشـ ــادا سـ   بـ

  گـــردنش بـــر ميهمـــان خـــواري بـــسته   دايــم غــضب مالــك عــرش و كرســي    
    

ــي    ــد باش ــر ب ــي اي دل وگ ــك زي ــر ني ــه    گ ــود آن ب ــن خ ــرآمد با  در ف ــه س ــيك   ش
ــي     وان لحظه كـه بـا خـود او فتـادي ز جهـان        ــود باش ــه بيخ ــوش ك ــار در آن ك   زنه

    
ــاري   قــضا نباشــد كــاري خــوش بــاش كــه بــي ــت بـ ــدة محنـ ــه از مانـ ــر دل منـ   بـ

ــود  ــدير بــ ــر تقــ ــرد در بــ ــدبير خــ   چـــون مكرمـــت مـــستي بـــر هـــشياري   تــ
    

ــسي  ــيم احـــوال بـ ــر بـــود بينـ ــي     گـــر عمـ ــدارم هوسـ ــدان نـ ــود بـ ــم نبـ   ور هـ
ــر رف ــي   گ ــت رس ــو دس ــده ك ــا آم ــه و ن   از دســـت مـــده تـــا بتـــواني نفـــسي      ت

    
  ام ســــر بريــــاني   در پــــيش نهــــاده    يــك كــوزة مــي كجــا و كــو جانــاني     
   مــن دنــداني چــون اســتره تيــز كــرده     بــر لعــل لــب تــازه تــرش آب حيــات     
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  يفغان بابا ةافتي بازرباعياِت و غزليات

 يسان هند از وينو تذکره. باشد ي عصر خود مانن شاعريتر بزرگاز  ١يرازي شيبابا فغان
  :سدينو ي مي داغستانةوال. اند ار نمودهيل بسيتجل

عشق سخن . ان مصطبة فصاحت و سرخوشان بادة بالغت استياز چهره گشا”
.  احمر ساخته استيطال, ر جوهر طبعياکس را در بوتة فکرت گداخته و به

شراب عنان از دست رفته بود که حواس ,  در ارتکاب شربينحو بابا را به
ن يد و همچنيگرد يدوش م ها دوش به خانهيهمچو سبو در م, خمسه را درباخته

شه چون قرص يوسته در کوزة انديده بود که پيا گرديميفتة علم کي فريطرز به
ن علم بر سر يکه تا حال مهوسان ا تر آن عجب. بود ي مآفتاب در تب و تاب

دارند و ممکن  يگر عرضه ميکديمعلومات خود را بر , مزارش مجتمع شده
گر ي دين مجلس در جايا, ست که در شهر مشهد که مدفن آن مرحوم استين

  .“ستي از غرابت نين اثر خاليوالحق ا. منعقد شود
ر کتب يآنچه در سا  باست ايمناف, م فرموده استرزا در احوال بابا مرقويآنچه سام م

. نمود يخورده و در آن افراط م يقدر که شراب م نيمگر هم, دهينظر رس خ بهيو توار
ک من يک من گوشت و يعقوب يها افتاده و سلطان  خانهيکه مانند گبران در م نين اکيل

ست ين روشن نيمچنه. ستيچ معلوم نيه, جهت او مقرر فرموده باشد هر روزه بهشراب 
آنکه احوال   با, کنديلطف ين همه بيبابا ا ن داشته بود که نسبت بهيرزا را چه بر ايکه م

ب آنها در نقاب خفا مستور مانده يان نموده که رخسارة معايگر شاعران را چنان بيد
ص مبرا و معرا باشد و يوب و نقاي که از عهست يد دانست کمتر کسين بايهمچن. است

                                                   
 .م ١٥١٩/ه ٩٢٥: وفات  .1
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 الفسقاةتذکر مبدل بهالشعراةتذکر, وب مردم شوديخص مؤلّف متوجه اظهار عاگر ش
  . شدخواهد
  :ديگو ي دربارة او مي داغستانهوال

, خراسان آمده ل حال بهين است که در اوايق نموده اير تحقيهرحال آنچه حق به”
 ين ويتمک, رزا بودندين مي که در عصر سلطان حسييشعرا. هرات رفت به

طرز  گر بود و بابا را گفتگو بهيروش د   آنها بهيجهت آنکه گفتگو هب, نکردند
ن يا  بهيش از آن احديرا که پيز.  استيوة تازه بابا فغانين شيگر و مخترع ايد

 يدن بعضيبلکه فهم,  نبودييطور آشنا نيا  را بهيروش گفتگو نکرده و کس
رف و هرزه  مزخيدادند که سخنان و آخر قرار. اشعارش بر آنها مشکل شد

  “…عراق آمده ده بهيشان رنجيلهذا بابا از ا. است
. آن روش شعر نگفته  بهي احديش از ويست که پ ايا مجتهد فن تازه,  مغفوريبابا

اکثر . ديتواند پر يرامون او نميشه پي انديده که عنقاي رسانييجا  را بهية سخنوريپا
 و ي اصفهانيري و موالنا ضميري و موالنا نظيزدي ياستادان زمان مثل موالنا وحش

 و موالنا يح کاشاني مسيم رکناي و حکيرازي شي و موالنا عرفيين ثنايخواجه حس
تا , ندين خرمن طرز و روش اويچ رهم متتبع و مقلّد و شاگرد و خوشهيغ محتشم و

  .ديرزا صائب رسيم به
فن در طرز خود مجتهد و امام آن , وه دادهير شييتغ…  مغفور مزبوريرزايم

آنکه در   با.اند رزا صائب شدهي زمان ما اکثر متتبع طرز ميباشد؛ چنانچه الحال شعرا يم
 محمدخ يمگر ش, ديآ ينظر نم به, ه توان گوش دادحظک لينطق او   که بهيعهد ما ناطق

  ١…يرزا جعفر اصفهاني و مير دهلويالدين فق ر شمسي و ميجين الهي حزيعل
 ٢»مجذوب و صاحب حال…  ويانيکو بيرة نيطب داق« را ي واليالخةمرأمؤلّف 

  :سدينو ي ماالشعار منتخبگفته است و صاحب 
                                                   

موزة , )خطّي) (م ١٧٤٨/ه ١١٦١: تأليف (الشعرا رياض: )ه ١١٧٠ :م( واله داغستاني، علي قلي خان  .1
  .٥٨٢ص , ٣٧/٥٤شمارة , نو دهلي, ملّي

اهتمام  ، به)ه ١١٠٢: يفتأل (الخيالةأمر: لودي هروي، امير شير علي خان بن علي امجد خان لودي  .2
 .٧٤ص , هجري ١٣٢٤الکتّاب شيرازي، بمبئي،  ميرزا محمد ملک
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 گوش و يافزا نتيکنار افتاده و ز  بحر فکرتش بهي که از مواجيدر آبدار”
,  که از زبان فصاحت ترجمانش سرزدهيو نکات) شده(هوش خردمندان 

 يسنج هيبالغ و در قاف است يپرور در کشور نکته. ان استيه جهانيال مسند
اعجوبة دوران و , قانيکدة ايسرشار بادة عرفان و سرخوش م,  است المعيبدر

  .١“سرآمد زمان خود بوده
  :ديگو ي مينيحسمؤلّف تذکرة 

”ا بوده و يمي مرشد مهوشان کيالخمر بابا فغان ميقلندر دا, يانيب اح طرز تازهطر
ن فن بر سر ي تا حال طالبان اچنانچه, بازار تالش صرف نموده  بهينقد گرام

  .٢“کنند يگر عرض ميکدي  باشوند و معلومات خود را يمرقدش مجتمع م
  :سدينو ي ماالفکار جينتاو صاحب 

گانه و ي که در مهارت سخن يرازي شي بابا فغانيطراز ب گلستان سخنيعندل”
صاحب ذوق است و اشعارش سراسر ,  ممتاز زمانه بودهيجوش کالم به

  .٣“شوق
  :سدينو ي ميف وي در توصبيالغرا مخزنلّف مؤ

وار قدم مردانه در  وق افراشته و رستميع ت بالغت بهي فصاحت و رايلوا”
ن خون جگر ير متأخّي شعرايش از ويپ.  استوار نمودهيمعرکة سخنور

  .٤“دياو نرس ک بهيچ يفاما در آن طرز ه, خورده
  :ديگو ي مي دربارة وي نعمانيو علّامه شبل

                                                   
 محمدترتيب و تلخيض دکتر , ) ه١١٦١ :تأليف (االشعار  منتخب:مبتالي مشهدي، مردان علي خان  .1

  .٨٣ص , م ١٩٧٥, دهلي, پرشين سوسائتي اندو, اسلم خان
مطبع ، )م ١٧٥٠/ه ١١٦٣: تأليف( تذكرة حسيني :تحسيني سنبهلي مرادآبادي، مير حسين دوس  .2

 .٢٤٢ص , م ١٨٧٥/ه ١٢٩٢, نولكشور، لكهنو

چاپخانة , )م ١٨٤٢/ه ١٢٥٨: تأليف (االفكار نتايج): ه ١٢٨٠ :م (اهللا گوپاموي، محمد قدرت قدرت  .3
 .٥٢٨ص , ١٣٣٦ماه  دي, بمبئي, سلطاني

اهتمام دکتر  به, )م ١٨٠٣/ه ١٢١٨: تأليف (بالغراي مخزن: سنديلوي، شيخ احمد علي خان هاشمي  .4
 .۳۱۵ص ,  شه ۱۳۷۱, آباد اسالم, مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان,  باقرمحمد
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نام دورة  گر بهيداد و دورة د ين رويط که در دورة متوسيو شاعرب شعر انقال”
…  بوديرازي شيفغان آن يموجد و بان,  کارآمدياالن رويخ نازک  بانيرمتأخّ

  .١“دانند ياهل سخن او را مجدد فن م
  :سدينو يطور م ني ايف وي در توصشمع انجمنمؤلّف 

مجذوب و صاحب حال بود و . ستا ي و معاصر ملّا جاميانيب طراح طرز تازه”
 اطلبيميمرشد مهوشان ک. افتيشعر او نزد مردم درجة قبول و استحسان 

 و يي و ثناي و عرفيوحش. بازار تالشش صرف کرد  بهينقد عمر گرام. ستا
وه را ي آن شيرزا صائب اندکيند و مي متتبع طرز اوييح و شفايرکنا مس

  .٢“طرز خاص نمود داده اجتهاد به رييتغ
  :گويد فغاني مياز  در تجليل نشتر عشقصاحب 

ن خاطر خود ولوله در دلها انداخته و از صفاي کالم تجلّي غااز ف… فغاني”
شيريني مذاقش از آب کوثر سبقت برده و . نه را مکدر ساختهيخويش آي

الشعراست و  از افصح. رنگيني ابياتش روضة رضوان را زينت بخشيده
 عرصه سرفغاني بر همراه با در آن وقت هفت نفر .ويندپيشرو و بلغا گ )را او(

, نويسد مي… راقم… ا در همه ممتاز بود طبع آزاد و وارسته داشتالّ بودند و
  :قطعه

ــصح   ــاني افـ ــا فغـ ــف بابـ   همچو او نيست در زمـان و زمـن     حيـ
ــن   بعــد ســعدي و حــافظ شــيراز    ــو و که ــرز ن ــود ط ــرع ب   مخت
  …مالل و محن    با ت گف يعاشق  سال آسودنش چو خواست کـسي    
ــالم  ــت در ع ــل اوس ــا مث   موجـــد و بــــاني واال ســــخن   وه کج

  :قطعه… فتهيو ش
   فردوس رفت چون خوش حال     يسو  يرازي شــــــيآه بابــــــا فغــــــان

                                                   
, شعرالعجم: )م ١٨٥٧- ١٩١٤/ه ١٢٧٣-١٣٣٢( محمد شبلي الدين العلما سراج شمسشبلي نعماني،   .1

 .٢٣ص , حصّة سوم, ش ١٣١٥, ابل ثور، مطبعة عمومي، کانجمن ادبي, ترجمه سرور خان گويا

مطبع شاهجهاني، ، شمع انجمن:  بن حسنصديقاميرالملك سيد محمد ، نواب قنّوجي بخارايي  .2
 .٣٤٦ص , ه ١٢٩٣بهوپال، 



  فغانيبابا غزليات و رباعياِت بازيافتة   ٨٣

ــالم  ســـال فـــوتش بگفـــتم از ســـر داد ــود ويعـ ــد خي بـ ــ بلنـ   ١“اليـ
  :سدينو ي خان آرزو ميالدين عل سراج

ن يرع متأخّيوان او را جميد. ستيف ني محتاج تعر، از کمال شهرتيبابا فغان”
 مثل او يا جامبعد از ملّ. اند  و امثالهم تتبع نمودهي و ظهوريري و نظيمثل عرف

  .٢“برنخاسته
 يخط عال  بايوان بابا فغانياز د پرارزش و مطلّا و مذهب يک نسخة خطّي  =م

 رباعيات و غزليات که شامل ٣شود ي مينو نگهدار ي دهليق در موزة ملّينستعل
  .م کتابت شده است ۱۶۳۶/ه ۱۰۴۶سال  او بوده و در

که , ٤رامپور در شهر رامپور مضبوط استرضا  در کتابخانة يگريد ينسخة خطّ  =ر
  .م کتابت شده است ۱۶۳۸/ه ۱۰۴۸  سال بوده و درغزلياتفقط شامل 

 ٥يباشد که در نسخة چاپ يل مي موجود در ذغزلياتن دو نسخه يا ياي از مزايکي
 يوان فغاني دي هفت نسخة خطّيد متذکّر شد که کتابخانة رضا دارايبا. شود يده نميد
  .ها هم موجود است  ناشناخته در آن نسخهغزلياتن ي از ايباشد و بعض يم

  غزليات
ــش زن   شـود نقـاب رخ بـت لبـاس مـا           يتا کـ   ــآت ــا ي ــالس م ــدا در پ ــر خ   د به

  د از تــو دل ناســپاس مــايــو نگيشــکر  ن جمـال  يچن  با رتم کشد که چرا   ين غ يا
ـ با آن که     ــگر  يرو يک زمـان ز برابـر نمـ     ي ــوز دي ــد هن ــاي   ده حــق ناشــناس م

ـ نتوان رخ تو د    ـ د ز بو  ي   ست نـدانم حـواس مـا      يـ  چ يگر بـرا  يد  ديت تـوان شـن    ي
  هــراس مــا ي تــو دل بــيد از پــيــآ يمــ   و همچنـان يديغ قهـر کـش    يـ صد بار ت  

                                                   
رضا  ة کتابخان،)خطّي( )ه ١٢٢٤- ٣٣: تأليف (نشتر عشق: آبادي، حسين قلي خان عاشقي عظم  .1

 .١٠٤٠ ص, ف٢٤٢١ ةشمار, رامپور

 /ه ١١٦٣- ٤: تأليف( النّفائس مجمع: )م ١٧٥٦/ه ١١٦٩ :م( الدين علي خان  وي گوالياري، سراجآرز  .2
 .٦٦٨ ص, ف٢٤٠٥شمارة , رامپوررضا  کتابخانة ،)خطّي( )م ١٧٥٠- ٥١

 .١/٥٥٠٤٦شمارة   .3

 .ف٣٣٤٨شمارة   .4

 اهتمام احمد سهيلي تصحيح و به, ديوان فغاني شيرازي: )م ١٥١٩/ ٩٢٥ :م (فغاني شيرازي، بابا فغاني  .5
 .هجري ١٣٥٣چاپ دوم , چاپخانة اقبال, خوانساري
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  خبر شـدم تـو نگهـدار پـاس مـا          يبمن     خـورم از عـشق دلبـران   يک خونابه تا به  
  رسد ز عـشق    هر لحظه مستي دگرم مي    

  ١اين باده کـم مبـاد فغـاني ز کـاس مـا        
*  

ــصال ســاعد او داد دســت    کـر را سراسـر دسـت بـست        يپماه  دلبران    داغ را چــون اتّ
  هست که ياندام گل هر دارد تو دست بر چشم   رسـم داغ   ٢ي شوق مشتاقان نهـاد    يتا برا 
  پرست   آتش ٣سوزم من   ي که م  ينيعاقبت ب   ال داغ تـو يـ بنـدم درون دل خ   يمـ که    بس

  ٤آورد هرجـا نشـست   يان م يقصّة من در م      مـن شمع تـا واقـف شـد از داغ دلـسوزانِ      
   چون فغاني از هواي داغ تو٥سوخت چندي

  ٦دسـت   آنکه هرگز برگ گل از ناز نگرفتي به       
*  

ـ        يا   سـت    کـار تـو خـام      ي نرسـ  يگرم  لتا در د    سـت   نـام  ي آنکه همـه سـوختنت از پ
  سـت    بر تـو حـرام     ي خلق دگر  يصحبت هم  يديد رســيــش چــو در مــشرب توحيــدرو
  ست  ک دو سه گام   ي يش نه ي طلب ب  يگر پا   ستيـ  ن ياو راه بـس      مرد خدا از تـو بـه       يا

  سـت   دانـه و دام ينگـر  ي همه چون م  يپا  ي عشق است اگـر هـست شـکار   يدر واد 
ــة ل  ــون ز در خان ــيمجن ــشيل ــ ن   سـت  وانه چـه دانـد کـه ره کعبـه کـدام        يد  شيود پ

ــپ  ــرق س ــد ف ــق نکن ــيديعاش   سـت  ن نکته که گفتم سخن شاه و غالم      يا  ياهي و س
  از جاي بلند آمـده اسـت ايـن سـخن دور           

  ٧ست  خوش باد فغاني نفست اين چه کالم      
*  

                                                   
  .ر  .1
 .نهادم: م  .2

 .شرم که تو من بي  .3

 .هرجا که هست: ر  .4

 .صد کي: ر  .5

 .رامپوررضا کتابخانة , ٣٣٥١ نسخة ؛م, ر  .6

  .م  .7
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ــاج درد  ــهرا محت ــه احت  ب ــداوا چ ــم   اجيـ حا چـه احت   يمـس   مار دوست را بـه    يب  اجي
  سـبزة صـحرا چـه احتيـاج         ما را دگر بـه      گاه سبز خطان شـد مقـام مـا      جلوهچون  

  تقاضـا چـه احتيـاج       دهم بيا بـه     جان مي   تا کي نياز رفتن و گفتن کـه جـان بـده          
  آهسته باش اين همه غوغا چـه احتيـاج          چون ما فـرح ز سـاية قـصر تـو يـافتيم       

  ه سودا چه احتياح   يم يک سر اين هم    ارد  سـر کـشيم  تا چند بهر سود و زيـان درد     
ـ   دور از تو خو گرفت فغاني بـه          نج غـم کُ

  ١ايم مداوا چـه احتيـاج    چون خسته گشته  
*  

  آيــد وه چـه عنبـر سرشــت مـي     آيد  کشت مي )؟(آن گل را کشت   
ــار و دل  ــسته زنّ ــرده  ب ــره ک   آيــد مـست سـوي کنــشت مـي     گ

  آيــد کــز تــو بــوي بهــشت مــي  اي اي گل    شب کجا باده خورده   
ــي     نــشودرشــته رددعــاي ف بــه ــت م ــه از سرنوش ــد آنچ   آي

  ٢آيـد   هرچه از خوب و زشت مي       گلـشن ] تست[اي تعالي سزاي    
*  

  اي نيافت ز کشت زمين چه باک       دانه گر  مرغي که دارد از چمن آسـمان نـصيب        
  موري حقير اگر نبرد انگبـين چـه بـاک           جايي که صـد همـاي نيابنـد اسـتخوان      

  ست نشان نگين چه باک      چون نام ديگري     ملـک  گيرم که اهـرمن بـرد انگـشتري       
ــم ــد  ندش ــذر کن ــاني ح ــرم فغ    ز آه گ
  ٣پرسـت را زدم آتـشين چـه بـاک           آتش

*  
  بماند همچنان در انتظارش چشم نمنـاکم         اگر باد فنا از کـوي او بيـرون بـرد خـاکم            

   ذوق فتراکم٤ناخورده تير از پا درآرد] روان[  خود شهسوار بينم دور از چون که صيدم آن من
ــدوزش   ــان دل ــشم پيک ــينة پرآت   نماند و ماند داغ حـسرت او در دل چـاکم            درون س

                                                   
  .م  .1
  .ر  .2
 .م  .3

  .از ياد نرود: ر  .4
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  هواي گلرخي هر سو دواند همچو خاشاکم        من سرگشته را اين بيقراري از جنون نبـود        
  افکنـد امـا   جرم عـشق او در آتـشم مـي         به

  ١نخواهــد کردکــاري اي فغــاني دام پــاکم
*  

  ب آنجايي که مـن بـودم      ز خون خوردن نياسودم ش    
  هالک خـويش ديـدم در تماشـايي کـه مـن بـودم       

  گلـي هرگــز نچيــدم زيــن همـه نخــل اميــد آنجــا  
ــودم ٢زهــي بيهــوده کــار ــاد پيمــايي کــه مــن ب    ب
ــاد او  ــانم نااميـــدي بـــست ورنـــه کـــي زيـ   ٣زبـ

   شيدايي که مـن بـودم    ٤دمي غافل شدي زين گونه    
  ان يـارب  وه که باشد اين زم    ٥چو من از هوش رفتم    

ــودم٦گريــه رو نهــادم در تــه بــه    پــايي کــه مــن ب
  شـهر از طعنـة خلـق ايـن سـزاي آن             جگر خونم به  

  صحرايي کـه مـن بـودم        رنجيدم از خاري به     که مي 
   از عــشق ناديــده٧مــزن طعــن جنــونم ايــن زمــان

  سودايي که من بـودم  به, چه عقل و دل رود سر هم    
   مـرگ مـن     کـاش  ٨خراشي دارم از هر نالـه در دل       

   که مـن بـودم  ٩رسيدي هم در آن آشوب و غوغايي  

                                                   
  .م, ر  .1
  .گويي: ر  .2
 .تو: ر  .3

 .کويه: ر  .4

 .رفته: ر  .5

 .نهاده بر کف: ر  .6

 .زيان: ر  .7

 .نالة خود: ر  .8

  .اييتمنّ: ر  .9
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ــژده    ــي م ــر بالي ــران ه ــرگم روز هج   اي دارد ز م
ــاني ــيدم اي فغ ــودم ١رس ــن ب ــه م ــايي ک   ٢ در تمنّ

*  
  ربايـــد کـــاش يـــاد آن مـــه نامهربـــان هوشـــم

  کــه رشــک همــدمان او شــود يــک دم فراموشــم 
  آن گـل    بـا  ز رشک غيرسوزم تا کشم يـک جرعـه        

  نوشـم   زين مي که مـي ٣اي خون جگر صد پاره من   وچ
ــاب صــحبت آورد امــشب    رقيــب خــام دل کــي ت

   آن ميخـواره در جوشـم  ٤هـاي گـرم    چنين کز خنده  
  کوشش گشت قدر هرکسي در پـيش يـار افـزون      به

  کوشـم  شوم چندان که مـي  من مسکين زبون تر مي 
   و رنج من چه کام دل شود حاصل        ٥سعي و بخت    به

  ست و من حيران و مدهوشـم       ته در خواب  که بخت خف  
ــا ديــه را يــک دم دهــم آبــي گــچــو ب ــا ت   شايد قب

ــم    ــازد ذوق آغوش ــوش س ــر بيه ــم از اول نظ   ٦ه
  ست ايـن     خواب گويم يا خيال    ٧زهي صحبت فغاني  

  ٨نهد سـر بـر سـر دوشـم     که هرسو مست نازي مي    
*  

  دلم شد زنده از چاک گريبـاني کـه مـن ديـدم            
  نسان تن و جاني که من ديدم      کجا ميرم دگر زي   

                                                   
  .بر سر من هم در آن جامي: ر  .1
 .۳۳۵۰، ۳۳۴۹هاي خطّي، شمارة  ر، م؛ نسخه  .2

  .باره به: ر  .3
 .هاي گرم خوني: ر  .4

 .سعي بخت و رنج من چو به: ر  .5

 .آن گوشم: ر  .6

 .تعالي: ر  .7

  .م, ر  .8
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ــي  ــد مـ ــدة جاويـ ــوانم زنـ ــال آن جـ   دارد خيـ
   آب حيواني که من ديـدم      ١کسي هرگز نديد آن   

  رود از ره يقين گـر زاهـد صـد سـاله بينـد مـي            
  ٢در آن حسن و جواني حال پنهاني که من ديدم

  نيابـد کـس غبـارم گــر بجويـد زان سـر عــالم     
  ٣ ديـدم  ز دست نوجواني ضرب پيکاني که مـن       

   بگــشايد٤بـسوزاند جهــان چــون از ميـان زنّــار  
  چنــان کــافر نهــاد نامــسلماني کــه مــن ديــدم

  ٥فغاني شد ز يک مژگان زدن نـابود زان جـادو          
  ٧ بسيار ازينها چشم فتّاني کـه مـن ديـدم          ٦کند

*  
   کنـد مـستم  ي عشوة سـاق يچنان در مجلس م   

  ٩رت جام از دستم   ي گردم و افتد ز ح     ٨خود  يکه ب 
   کنـون کـز سـاغر شـوقت        يآزاد  برآرم سـر بـه    

  ١٠ رسـتم  يد خـود  يـ  و از ق   يدم جرعة درد  يکش
ــن ــيا ابم ذرهي ــست   ي ب ــو از ه ــر ت ــو مه   يپرت

   و غافل هر کجـا هـستم       يستم خال يز عشقت ن  

                                                   
  .اين: ر  .1
  .ديدم… يقين. ندارد: ر  .2
  .ديدم… نيايد. ر ندارد  .3
 .جهاني و ز ميان نار: ر  .4
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 .م, ر  .7

 .بخور: ۳۳۵۱نسخة   .8
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ـ دم که آن زلف پر    يد  ي در خواب م   يشب   شان را ي
  بـستم   ي بـاز مـ    يبـاز   کـردم بـه     يت باز م  يز رو 

ـ  دين فغـان   باز کردم چو   يز شاد    ١ده را وانگـه ي
  ٢وسـتم ي تـو پ ينظر بـر صـورت محـراب ابـرو       

*  
  دة سرگــشتة مــن بــه   يــ  د٣ دراي هاه از دوديســ

   را سرمه هم از خـاک گلخـن بـه          يکه چشم گلخن  
ـ ش يچراغ و شمع گـو در بـزم عـ       ار روشـن بـاش  ي

ــش  ــا ن ــه يمــن تنه ــاب روشــن ب ــه از مهت   ن را خان
  او در دل  چو دارم صـد شـکاف از خـار خـار هجـر              

  دامـن بـه     بانم چو گل هم چـاک گـشته تـا بـه           يگر
ـ  ي ٥راهني در گلشن از پ  ٤مخوان   ش شـمع يارم کـه پ

ــزار ــه  يب ــشن ب ــشت گل ــه را از گ ــوختن پروان    س
   کـــميش فغـــانيـــمبـــادا نالـــه و آه از دل ر 

  ٧ چون سوز و عيشي نيست شيون به٦ازين زندان مرا
*  

ــشد  يکنـ   ي نمـ  يم و تـو آهـ     يه سوخت ياز گر  ــاهير آب و آت ــيم و نگ ــ ي نم   يکن
ـ بهر تو در متاع خود آتش زد         يکنـ  ي نمـ ياهيحال خانـه سـ      به يرحم  چيم و هـ   ي

  يکنـ  ي نمـ ياهيـ بر کس چـو اعتمـاد گ      ي سـبز کاشـک    يکشت وجود مـا نـشد     
  يکنـ   ي نمـ  ين کـه گنـاه    يتو شادمان ا    اهي تو دل و نامـه شـد سـ         يما را ز پهلو   

  يکنـ  ي نمـ ي تو که راهيا دهيورنه چه د   خـراب شـوم   ين مـ يارة تو چنـ من از نظّ 

                                                   
  .آنگه: ۳۳۵۱  .1
 .۳۳۵۱شمارة , رامپوررضا کتابخانة , يوان فغانينسخة د, م  .2

 .دل: ر  .3

  .بخوان: ر  .4
 .رامنيپ: م  .5

 .ن و پران سرايدر: ر  .6
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  يکنـ   ي نم ين وفا همه گاه   يشکرست ک   سوزدم ز شـوق    يک دم التفات تو م    يدر  
  نيـک و بـد   تو فغاني بـه    کس را چکار با   

  ١کنـي   ها بدان در از چه پناهي نمي        شب
*  

ــتي  ــاکم گذاش ــي و درد در دل چ   ام زدي و هالکم گذاشـتي       يک غمزه   رفت
  سنگم زدي و عربـده نـاکم گذاشـتي          اي ز تو خالي شود دلـم       شکوه  گفتم به 

  ها که بر سر خاکم گذاشتي       زين نخل   دامـن بهـشتيان     آيند و گـل برنـد بـه       
  ٢اين پا که بر دو ديدة پاکم گذاشـتي           بوسم و بـر رخ کـشم دمـي      بگذار تا ب  

  رباعيات
 در دو رباعيات يا بعضام,  گرفته شده استيشتر از نسخة موزة ملّيل بي ذرباعيات
  :٣گر هم مضبوط استينسخة د

   صـباح طربـت  ٤خورشيد شود شـمع    اي دل چو دهـد نـور چـراغ طلبـت        
  فــــردا کــــه شــــود روز شــــبت  امــروز اگــر شــب دويــي دور کنــي

* 
ــاب    گل بر طبق اسـت    ٥ تو که همچو برگ    يرو ــرم آفت ــردة ش ــت ٦در پ ــفق اس    و ش
ـ  تـو کـه از غا      ٧يست قبا   يابر    اسـت  ٨ن و بـاران بـرق     يقش گـره جبـ    بر  ت لطـف  ي

*  
ــذرد  ــالي دوري گ ــه در ب   شب در غم و درد ناصـبوري گـذرد          روزم هم
  حضوري گـذرد    هجر و بي    پيوسته به   افــسوس کــه ســرماية عمــر ابــدي

*  
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  ايـم    برداشـته  ٢وز دل غم نوش و نـيش        ايــم  ز روي خــويش برداشــته١مــا پــرده
  ايــم  برداشـته ٤ بـال ز خــويش ايـن کــوه    از هـستي خـويش  ٣فرهاد صفت گذشته 

*  
  ن کــن از آب روانيرخ چـون گـل آتـش      نوش که شد چمن گلستان ز خـزان      يم

  ٥نــــد و رونــــد چــــون بــــادخزانيآ   سـرو قـدان اللـه عـذار      يدر خاک بـس   
  :ل داده شده استيفقط مطلع ذ» مفردات« تحت عنوان يدر نسخة چاپ

   کنـد مـستم  ي عشوة سـاق يچنان در مجلس م   
   افتم و ماند چو صورت جام در دستم    خود  يکه ب 

  غزل کامل(Azad Bhavan) و رضا و آزاد بهاوان ي موزة ملّي خطّيها سخهدر ن
 يها طور اگر نسخه نيهم. چنانکه قبالً نقل شده است, شود يافت مين مطلع يهم با

دا ي هم پيگري ديها غزل,  شوندي سراسر هند بررسيها گر موجود در کتابخانهي ديخطّ
  .ده استيچاپ نرس واهند شد که تاکنون بهخ
  

                                                   
 .پنبه: ٦٩  .1

 .در هر غم نوش بيش: ٥٥  .2

 .کشته از: ٥٥  .3

 .ز بال بيش: ٥٥  .4

  .افته شده استي ٦٩ فقط در نسخة ين رباعيا  .5
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  ∗ خجندييافتة کمال بازو مقطّعات و ابياِت غزليات

نويسان هند از  باشد و تذکره ات فارسي مي از شعراي بزرگ زبان و ادبي١کمال خجندي
, اللّطايف منتخب, تذکرة حسيني :مؤلّفين. اند  نمودهياري بسوي تمجيد و توصيِف

 االفکارصةخال و الغرائب مخزن ,النّفايس مجمع, العاشقين عرفات, االفکار نتايج, الخيالةمرأ
مقبول «, ٣»مرجع خاص و عام و از عرفاي کرام«, ٢»سالک مسالک حق پسندي«وي را 

آراي عزّت و  بزم«, ٤»ابرار و سرآمد روزگار و مرجع خاص و عام و سرخيل اکابر ايام
گوهر , الکرامةعمد, »االنامةبدز«, ٥» و اکابر مشايخ عظام… از صوفية کرام…ارجمندي

اختر برج ,  در درج جالدت…قدر والي صدر  بغايت عالي…معدن بزرگي و هنرمندي
 سرخيل مشايخ و …االولياةاالتقيا و قدوةبدز«, ٧»اهل حال و صاحب کمال«, ٦»سعادت

                                                   
 .م انجام رسانيد ١٩٩٤استاد عابدي اين مقاله را در اوايل جوالي   ∗

  .م ۱۴۰۱/ه ۸۰۳م يا  ۱۳۹۰/ه ۷۹۲: متوفي, ين خجنديالد کمال  .1
مطبع ، )م ١٧٥٠/ه ١١٦٣: تأليف( تذكرة حسيني :حسيني سنبهلي مرادآبادي، مير حسين دوست  .2

  .۲۷۹ ص, م ١٨٧٥/ه ١٢٩٢نولكشور، لكهنو، 
, ش ه ۱۳۴۹، ، تهرانتابان، انتشارات اللّطايف منتخب): ه ۱۲۲۶: م(خان  آبادي، رحم علي ايمان فرخ  .3

  .۳۳۵ ص
، مطبع )ه ١١٠٢: تأليف (الخيالةأمر: لودي هروي، امير شير علي خان بن علي امجد خان لودي  .4

  .۵۵  ص،ه ۱۳۲۴, مظفّري، بمبئي
 نامش ،).م ١٨٤٢/ه ١٢٥٨: تأليف (االفكار نتايج): ه ١٢٨٠ :م (اهللا گوپاموي، محمد قدرت قدرت  .5

  .۵۹۳  ص,ه ۱۳۳۶ اردشير بنشاهي، چاپخانة سلطاني، بمبئي،
, ۲۲۹، شمارة )خطّي (العارفين  و عرصاتالعاشقين عرفات: الدين محمد  تقي اصفهاني، مير تقي اوحدي  .6

  .پتنا, کتابخانة خدابخش
  .پتنا, کتابخانة خدابخش, ۲۳۷ شمارة ،)خطّي( النّفائس مجمع: الدين علي خان  آرزو گوالياري، سراج  .7
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  .اند  گفته٢»از اکابر اوليا و معاريف بلغا«, ١»زمان خود اکابر صاحب ارشاد
الفصحا کمال  تاريخ رحلت افصح «ابوعبداهللا محمد فاضل ترمذي اکبرآبادي در

  :سرايد طور مي اين» الرحمه خجندي عليه
  »کمـال «کمـال سـخن بداشـت        به  »کمال«آن خجندي که نام اوست      

ــا   ــخن گويـ ــشن سـ ــود در گلـ ــا بـــه  بـ   فـــصاحت چـــو بلبـــل گويـ
ــرد   ســال شـــنقار آن فـــصيح عجـــم  ــد «زد خ ــدليب خل ــم٣»عن    رق
ــز   ــت در تبريـ ــور اوسـ ــر پرنـ ــز و  رحمــت  قبـ ــز فــيض حــقآمي   ٤انگي

شمار فارسي انتخاب کرده و  بي خود ابياتي از شعراي ٥واله داغستاني در بياض
  :کمال خجندي هم اشعار ذيل را نقل نموده است از

  گفـتم بچـشم  , يار گفت از غير ما پوشـان نظـر     
  گفـتم بچـشم   , وانگهان دزديده در ما مي نگـر      

  از روي چون مـاهم جـدا       شبي گردي اگر گفت
  گفـتم بچـشم  , شـمر  سحرگاهان سـتاره مـي  تا  

*  
  خاک برداريم چنداني کـه آب آيـد بـرون           هر کجا باشد نشان چشم او آنجا بچـشم        

  سالها بايد که از رهـن شـراب آيـد بـرون       هاي صوفيان در دور چشم مست تو        خرقه
  از درون صومعه مست و خراب آيد بـرون          »کمال«ي و زهد ار بشنود نامت      با همه تقوٰ  

  : در تذکرة خود از اين بيت کمال خجندي استفاده نموده است٦موالنا ابوالکالم آزاد

                                                   
  .پتنا, ، کتابخانة خدابخش۷۱۳-۴، شمارة )خطّي (الغرايب مخزن: نهاشمي سنديلوي، شيخ احمد علي خا  .1
 ،)يخطّ (االفکارصةخال :، ميرزا ابوطالب خان بن حاجي محمد بيگ خاناصفهانيتبريزي ابوطالب   .2

  .پتنا,  کتابخانة خدابخش،۲۱۹شمارة 
 .٨٠٠= عندليب خلد  .3

اشدين و ائمة معصومين و اولياي هاي وفات آنحضرت و خلفاي ر يعني تاريخ, مخبرالواصلين  .4
در عهد … فة ابوعبداهللا محمد فاضل بن سيد حسن حسيني ترمذي اکبرآباديمؤلّ… مقربين

  .دهلي, کتابخانة نذيريه, شاهجهان پادشاه
  .نو دهلي, ايواِن غالب, نسخة خطّي  .5
  .م ۱۹۵۸-۱۸۸۸  .6
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  چشم اگر اين است و ابرو اين و نـاز و عـشوه ايـن              
  ١الفـراق اي عقـل و ديـن       , يالوداع اي زهد و تقـوٰ     

باشد   مي٢»الشعرا انيس«, يکي از منابع ناشناخته که تا امروز در گمنامي مانده است
 مضبوط ولکهن, المدارس فرد آن در کتابخانة سلطان نسخة خطّي منحصر به ايگوکه 
  :نويسد کاتب اين نسخة خطّي در خاتمه مي. است
کن قصبة سا,  تصنيف موالنا عبدالکريم بن قاضي راجنالشعرا انيس …تمام شد”

 سوم …متوطن اوده,  کريم بخش…بخط, من مضافات سرکار کالپي, پورهمير
  .“در محلّة احاطة خسرو بيگ, آباد  در فيض…۱۲۳۰قعده  شهر ذي

ف در تأليف نامبرده لغات گوناگوني را آورده و از ابيات شعراي بزرگ مثل مؤلّ
غل ابيات زير  براي تشريح در عدن و کوه هيومثالً. هاد نموده استشتسکمال خجندي ا
  :ورده استآرا کمال خجندي 

  اي دل حــديث دوســت بــه اســت از در عــدن
  ته گوش کن که ز در عدن خوش اسـت         اين نک 
* 
  کوه هيوغل نيست    اين لعل به    ايـــن دانـــة حقيـــر دريـــاب

  چاپ رسيده و انتشار يافته بار به ديوان کمال خجندي در ايران و شوروي سه
  .٣است
از نظر دانشمندان مخفي » کمال«شمار  بي غزليات و ابيات ،ها وجود اين چاپ با

هاي  ها و موزه  در کتابخانه»کمال خجنديديوان «مار خطّي ش هاي بي نسخه. مانده است
کالم اين شاعر بزرگ چقدر مورد عالقة مردم که کند  شود و داللت مي هند نگهداري مي

  .بوده است هند مي

                                                   
  .۳۱۴ ص, نو دهلي, ساهتّيه اکادمي, تذکرة ابوالکالم آزاد  .1
  .لکهنؤ, المدارس و جامعة سلطانيه سلطان, کتابخانة آغا ابوصاحب, ۳۶شمارة   .2
  .تبريز, آبادي چاپخانة شفق تصحيح عزيز دولت به, خجندي»کمال«ديوان : الف  .3

  ).شيدفر. تهيه ک(, م ۱۹۷۵, مسکو, ناؤکا: ب  
  ).يف عداهللا اسداهللازاده و س متن انتقادي شريف حسين(, م ۱۹۸۶, دوشنبه, نشريات عرفان: ج  



  غزليات و مقطّعات و ابياِت بازيافتة کمال خجندي  ٩٥

هاي خطّي اين شاعر و عارف بزرگ و بياضي که در  هاي اختصاري نسخه نشانه
  :شود داده ميدر ذيل , تهية اين مقاله مورد مطالعه بوده

  .١نسخة حيدرآباد=  حي
  .٢نسخة پتياال=  پت
  .٣نو دهلي, تيوتسنسخة غالب ان=   غا
  .٤نسخة دانشگاه بمبئي=   بم
  .٥نو دهلي, ينسخة موزة ملّ=   ني
  .٦نسخة کلکته=   کل
  .٧انتخاب کمال خجندي=  شي
  .٨نسخة خدابخش=  خد
  .٩نسخة ديگر خدابخش=   بخ
  .١٠نسخة موزة ساالرجنگ=   سا
  .١١نسخة دانشگاه اسالمي عليگره=   عل
  .١٢)سيف جام هروي(مجموعة لطايف و سفينة ظرايف =   مج

هاي   در کتابخانه»ديوان کمال خجندي«هاي خطّي  نسخه, هاي نامبرده عالوه بر نسخه
 ١٥ دولتي رضا رامپورةکتابخان, ١٤دفتر اسناد اتّراپرادش, ١٣دانشگاه اسالمي عليگره

                                                   
  .حيدرآباد, )کتابخانة آصفية قبلي(کتابخانه و انستيتوي مطالعات دولتي آندراپرادش , ۱۳۷۶شمارة   .1
  ).پنجاب(پتياال , کتابخانة مرکزي عمومي, ۱۵۳۵شمارة   .2
  .۲۹۷۹شمارة   .3
  .۲۲جلد , ۳۲شمارة   .4
  .۱۹۸۹/۵۵۰۷۳شمارة   .5
  .کلکته, ييکتابخانة انجمن آسيا, ۵۹۶شمارة   .6
  .همان کتابخانه, ۵۹۷شمارة   .7
  .۱۶۳/۴۷۱شمارة   .8
  .۱۶۴/۴۷۲شمارة   .9
  .نظم, ادب, ۹۳۱شمارة  .10
  .ذخيرة حبيب گنج, ۲۲/۴۷شمارة ف  .11
  . موزة بريتانيا و دانشگاه کابل،نسخة خطّي .12
  ).اهللا سبحانذخيرة  (۳۷/۵۵۱۱/۷۹۱شمارة , )ذخيرة منير عالم (۲ ۲/۶ بکس نمبر, ۲ ۱/۶ بکس نمبر .13
  .۱۷۱۸شمارة  .14
  ).ه ۱۰۰۷و ه  ۹۷۸: کتابت(دو نسخه  .15
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کتابخانة راجا , ١تونک, وي عربي و فارسي راجستانبوالکالم انستيت موالنا ا,)پرادشاتّرا(
هاي خطّي بخش تحقيق و اشاعت  کتابخانة نسخه, )اتّراپرادش (٢ولکهن, محمودآباد
هاي ديگر مضبوط   و کتابخانه٤موزة ساالرجنگ, )و و کشميرجام (٣سرينگر, کشمير
  .است

 را »ديوان کمال خجندي«اگون هاي گون گوشه و کنار هند رفته نسخه اينجانب به
عات ذيل را پيدا کرده که هنوز مورد مطالعه و بررسي قرار داده است و غزليات و مقطّ

  : نشده استمنتشرهاي چاپي  انتشار نيافته و در نسخه

  غزليات
ــست او را   آنکه رخ چون مه و ابرو چو هاللست او را          ــه خال ــشه خــط و از غالي   از بنف

  خون من گرچه حرامـست حاللـست او را           بشکر خنـده لـبش    خورد خون دل من    مي
  زلف چو دالست او را    , زانکه قامت چو الف     تنم از غصّه چو نونست و دل از درد چو جيم     
  روشن است اين بر مردم که خيالست او را    ماه نو را هوس شکل خم ابـروي اوسـت         

   ذره زوالـست او را مهرش آن نيست که يک   يـست ورا در دل مـن      لاوهرچه بيني تـو ز    
  حاليا رفـت نـدانم کـه چـه حالـست او را            پرسي از احوال دل از دسـت هـم   اي که مي  

  »کمـال «بزبان تا که حـديث لـبش آورد        
  ٥سخن از غايت لطـف آب زاللـست او را         

* 
  تا جان ندهي صحبت جانان نتوان يافـت         بس درِد دلي لـذّت درمـان نتـوان يافـت          

  گنجيست که جز بر دل ويران نتوان يافت      شق تو کـان غـم     هر دل نبود جاي غم ع     
  با درد بـسازيم چـو درمـان نتـوان يافـت             نشينيم چو گـل نيـست       در دامن خاري به   

  در روي زمين هيچ مسلمان نتـوان يافـت          تا چشم تـو جـادو بـود و زلـف تـو کـافر            

                                                   
  .۸۸/۱۹۰۱شمارة   .1
  .۲۷۷ و ۲۷۶شمارة   .2
  .۹۰۷شمارة   .3
  .۱۵۱۶, ۱۵۱۵, ۱۵۱۴, ۱۵۱۳, ۱۵۱۱شمارة   .4
  .بم  .5



  غزليات و مقطّعات و ابياِت بازيافتة کمال خجندي  ٩٧

  افـت انصاف که در چشمة حيوان نتـوان ي         پروريي کز لـب دل جـوي تـو ديـدم          جان
  غير از دل من هيچ پريشان نتـوان يافـت           در ساية زلـف تـو کـه شـد مجمـع دلهـا          

   که در کعبـة مقـصود      يآ» کمال«برخيز  
  ١آنکه کني قطـع بيابـان نتـوان يافـت          بي

* 
  در سر هواي مهـر جفاگـستري نداشـت         شادي نداشت هرکه غم دلبري نداشـت      

  پري پيکري نداشت] هيچ[سوداي عشق    کـه بعمـر خـويش      يي  در حيرتم ز آدمي   
ــسويت  ــرآورد گي ــا ســري ز وصــل ب در پا از آن فتاد که با ما سـري نداشـت             ام  
  کشتيم تخم دوستي امـا بـري نداشـت          در بــاغ جــان بدســت ارادت بخــون دل
  گرچه ثقيل بـود ولـي لنگـري نداشـت            چون باد رفت کشتي عمرم بـآب چـشم      
  بود او غريب مگر رهبـري نداشـت    شب    دل در سواد زلف تو گـم کـرد راه عقـل     

  بسوي تو کـرد رو    » کمال«از هر طرف    
  ٢نداشت از ديگري مرحمت چشم که زيرا

* 
  ٣سـت  اآن روز مرا روِز حسابست و کتـاب     سـت  اروزي که بمن ناز و عتابت بحساب 

  ست ا فرياد من از دست تو باز اين چه شتاب          گفتي پس قرني ز جفايـت بکـشم دسـت      
  ست ا کنان همچو کباب   از ذوق نمک رقص     خسار تو جـان بـر سـر آتـش         گرد لب و ر   

  ستا آب در شست بسي تو زلف و عارض کز  خواهند شـدن صـيد تـو از مـاه ز مـاهي            
  ستا رباب هب گوشي و مطرب سوي به گوشم  عود چون که شيخ اي بشنوم چون تو پند من

  سـت  ا د روز شـراب   روزي که هوا سرد بو      قدح بـيش کـشد دل       در مجلس وعظم به   
  و مکش آن زلف   » کمال«از غمزه مينديش    

  ٤سـت  ا خـواب  هگو مرغ ببر دام که صياد ب      
*  

                                                   
  .ني  .1
  .خد, ني  .2
  .عذابست: کل  .3
  .عل, خد, پت, کل, حي  .4
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  تـن رسـيد     کز لطـف او رميـده روانـم بـه           من رسيد   از کوي دوست دوش نسيمي به     
ــاد ــيد    کــه از يــک نــسيم او, جــانم فــداي ب ــتحن رس ــدل مم ــتم ب   صــد روح راح

  سهلست چون سهيل دگر تا يمـن رسـيد          سـهيل کـشيديم در يمـن       بـي نجمي که   
ــد از هــب عــين   يکبـــارگي ز جـــان بـــوديم نااميـــد بـــه   الحــزن رســيد ناگــه امي

  کانچ از خداي خواسته بـودم بمـن رسـيد           ام ز نکويي کـه در عـوض    گويي چه کرده  
  از سخن کنون» کمال«دم در کشيده بود   

  ١شاد که وقـت سـخن رسـيد       گدر سخن   
* 

  هت وصل مسيحا سوي بيمـاران رسـد       کن  رسـد  افگاران دل با بويي تو کز دم آن خوش اي
  هر نصيبي زان سرخوان با جگرخواران رسـد         از ضيافت خانة درد تو دل محروم نيـست      

  تو مطلوبي بسر وقت طلبگاران رسـد     ] ن[چو  ي سعي مـا کـز بارگـاه       بينکار دولت اين ن   
  خواهم که از باران رسد  از گل نمي  زحمتي  دارم نگـاه    پيش رويت ديده را از گريه مي      

  بيـداران رسـد     خفته نابينان بود دولـت بـه        وصال صد بلبل يافت نرگس ناديده گل روي
  هرچه بهر دوست بر جان دل افگاران رسد  ما و جور دشـمنان بـردن کـه دارد لـذّتي        

  »کمـال «از سگ کويش نرنجاند     … دل
  ۲يار منّت دار بايـد هرچـه از يـاران رسـد           

*  
  نمايد ليک آسان بگـذرد      گرچه مشکل مي    بگذرد پريشان وقت اين که دل اي باش جمع

  وز سر يوسف بالي چاه و زنـدان بگـذرد           چشم يعقوب از نـسيم پيـرهن بينـا شـود          
  چونکه وصل تو درآيد روز هجران بگـذرد         هيچ جائي را ثباتي نيست بد مهري مکن       
  ز در جـوي مـرادت آب حيـوان بگـذرد    بـا   شاخ اميدت شود سرسبز روي عيش سرخ      
  زانکه از دور زمان هم اين و هم آن بگذرد  در غم و شادي ببايد سـاختن بـا روزگـار          
  بوي جان بخش بهار اندر زمستان بگـذرد        تازه گردد بـاغ عيـشت از نـسيم اعتـدال          

ـه  غمگين مشو حرمان و غربت از »کمال« اي   زود ک
  ۳ردمحنت غربت نماند دل ز حرمان بگـذ       

*  
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  هــرکس کــه بترســد ز بــال مــرد نباشــد   بيـــزارم از آن دل کـــه در او درد نباشـــد
  دشمن به از آن دوست که همدرد نباشـد          يــاران مــرا در دهــن ســوخته دل نيــست
ــه   گر هست غباري ز دلـت پـاک فروشـوي        ــان ب ــه هم ــد  آيين ــرد نباش ــه در او گ   ک
ــت  ــوان ياف ــان نت ــو درم ــاليم چ ــساز   از درد بن ــار بـ ــا خـ ــد بـ ــر درد نباشـ   يم اگـ
ــي  چون شمع هر آن کس نشود سوختة هجر   ــد  بـ ــان و رخ زرد نباشـ ــدة گريـ   ديـ
  آن کس که چو من ميکده پـرورد نباشـد           قدر مي و معـشوق و خرابـات کـه دانـد؟          

  است» کمال«هاي  دل گرمي مستان ز غزل
  ١آري نفـــس ســـوختگان ســـرد نباشـــد

*  
ــسانند  ــبش از روز ازل همنفـ ــال و لـ   هـاي چنـين هـيچ کـسانند          ز نفس  غافل  خـ

  آنجا شکري هست که چنـدين مگـسانند         سـببي نيـست بـسي خـال        بيگرد لب او    
ــد تمنّـــا     ــو دارنـ ــوي تـ ــه کـ   زان روز که مـرغ دل و جـان همنفـسانند          پروازگـ
  شايــستة آتــش شــمر آنهــا کــه خــسانند  هر زاهد خشکي چه سزاوار بهشت اسـت       
  سم که کف پـاي تـو را چـشم رسـانند           تر  مگــذار کــه روبنــد رهــت خلــق بمژگــان
ــان   ــه دهان ــدت غنچ ــرو ق ــدگي س ــسانند   از بن   چــون سوســن آزاد همــه رطــب ل
  از سر آن کوي   » کمال«بگذشت بصد وهم    

  ٢سانندسع و است شب تو چشم دو و زلف کز
*  

  تـشنة لعـل تــو سرچـشمة حيـوان آمــد      دلبرا چشم خوشـت آفـت مـستان آمـد         
ــد   يـــتپرتـــوي ز آينـــة روي جهـــان آرا ــان آم ــع صــبح لطافــت مــه تاب   مطل

ــشانت شــمه ــر اف   نافــة آهــوي چــين دســتة ريحــان آمــد  اي از سرگيــسوي عبي
  بنده را خاک درت روضـة رضـوان آمـد           بهشت  تا رسيد از سر کوي تو نسيمي به       

  آنچه بر جان من از آفـت هجـران آمـد            هــا پــيش وصــالت نتــوانم گفــتن ســال
ــا   ــلت هيه ــراپردة وص ــد س   رفت چنـدان کـه ره عمـر بپايـان آمـد             تدل بامي

  هـاي پريـشان آمـد     زانکه او مجمـع دل      طلبي در شکن زلفش جوي      اي که دل مي   
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  ست که در صـورت انـسان آمـد         حيواني  هرکه را در دو جهان آرزوي روي تو نيست
  از سر آن کوي نشان    » کمال«که رساند به  

  ١پــاي اميــد چــو انــدر ره نقــصان آمــد 
* 

ــتيد   فرســـتيد  خبـــر بـــا مـــيبهـــار آمـــد ــاد از نـــي فرسـ   ســـالم گـــل ببـ
ــد    ــوش داري ــک گ ــک ي ــد ي   گــوش نــي درود ار وي فرســتيد    بــه   درود عي
ــگ    ــد چن ــه کن ــت از ادا کوت ــر دس ــه  اگ ــاخن ب ــتيد   ن ــي فرس ــي ن ــاي چنگ   ه
ــي   ــد ليلـ ــان پيونـ ــف جـ ــسيم زلـ ــتيد بـــه  نـ   مجنـــون جـــدا از مـــي فرسـ
ــت   ــروي دوش ــان اب ــوس کم ــين ب    پــي فرســتيد ز صــيد بنــده پــي در    زم

ــر ــي س ــه زاري   و زر م ــا ن ــد آنج   دعـــاي عـــاجزان تـــا کـــي فرســـتيد  خرن
  از فقر چون بنشست بر خـاک      » کمال«

ــه ــتيد رهـــن مـــي گلـــيم او بـ   ٢فرسـ
*  

ــد    ــن آم ــرو چم ــو س ــد ت ــر ق ــا بنظ ــد     جان ــن آم ــر چم ــش نث ــت آراي ــمع رخ   ش
ــت درج   ــاقوت لبــ ــة يــ ــد     ……پيرايــ ــمن آم ــت ياس ــرگ رخ ــشّاطة گلب   م

ــست دل پــست  ــدان خجالــت بشک   هر بار که تنـگ شـکرت در سـخن آمـد             ة خن
  کس سرو نديدسـت کـه در پيـرهن آمـد            کوته نظرست آنکه ترا سرو سـهي گفـت        
  در پستة تنـگ تـو چـو شـکّر بمـن آمـد               يک بوسه از آن لعـل شـکر بـار بمـن ده            

  ست شکر ريـز  »کمال«بر خوان سخن طبع     
  ٣تا وصف لب لعـل تـوأش در دهـن آمـد         

* 
ــه  ق بتـان را سـر طبيـب نباشـد     مريض عش  ــد   ب ــب نباش ــه از حبي ــي ب ــاق طبيب   اتّف

ــب نباشــد   اميد هست که باز از درم چو بخت درآيـد          ــد آمــوزي رقي   اگــر چنانکــه ب
  عنـدليب نباشـد   که اين معامله گـل را بـه         روي مپوشـان  , هاي حـزينم بتـرس      ز ناله 
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  ان کنـي غريـب نباشـد      گر التفـات غريبـ      نـوازي  تو در زمانه چو شاهي بلطف و بنده   
ــسوني  ــاد صــبا را بگــاه عطــر ف ــسيم ب   هاي سر گيسوي تو طيـب نباشـد        حلقه  به  ن
  ســـرمجادلة ناصــــح اديـــب نباشــــد    مکن مالمتم اي پارسـا کـه دلـشدگان را         

  را کس که »کمال« مخور غم دل غم بخوردن
  ١ز خوان دولت خوبان جز اين نصيب نباشـد        

*  
   اسـت تنگاتنـگ  ٢دهان تو بـشکر نـسبت      فرسـنگ  اگرچه دور بود از تـو مـه بـصد         

  چو دور شـد ز نظرهـا بگيـرد آينـه زنـگ          مپـوش رخ کـه غلــو کـرد خـطّ زنگــاري    
  چنانکه رنگ رزان را بدل خوش آيد رنگ         ز اشک جمله تنم سرخ ساخت مردم چشم

  ز گشت کوي بتان تا سرت بجاست بلنگ     راه عــشق اگــر پــاي بــشکند صــوفي بــه
  سـت  چو اين غزل سروپايش دقيق و شيرين     

  ٣سرايان بدان کننـد آهنـگ      سزد که نغمه  
*  

  مرا آن زبـان کـو تـرا آن دهـان کـو              دو بوسم که گفتي اگر گـويم آن کـو         
  بنـدي نگـويي ميـان کـو      کمر خود به    کمر گفته بـودي کـه بنـدم بخـدمت         
ــشانم   ــش ن ــر آت ــي ب ــت دود گفت   لــيکن ازيــن دل نــشان کــونـشاني و   دل

  برين در چو من عاشق جانفـشان کـو        هـا   فشاندي سرزلفت و ريخـت جـان      
  هـــا ريــسمان کـــو  بانــدازة چــاک    تــو چــاک گريبــان مــن گــر بــدوزي

  دل و عقل جويـد  , از تو دلبر  » کمال«
  ٤کسي اين چه داند کجا رفت و آن کو

* 
   گلياز تو دارد اين مثل شهرت که شهري و       اي گل روي تـرا چـو مـن بهـر سـو بلبلـي            

  غلغلـي  بـي وقت گـل هرگـز نباشـد بلبلـي            کند در دور رويت دل ز هر وقتي خروش        مي
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ـ      همچو بر برگ گل از بـاد سـحرگه سـنبلي             ت ز آه سـرد مــا شزلـف تـو بــر رخ ز تشوي
  زانکه در زيـر کلـه دارنـد هـر يـک کـاکلي             ها دارند در سـر عنبـرين مويـان شـوخ            فتنه

  چون ز حلق شيشه از هر سـو برآيـد قلقلـي             ن روانمطربا فرمان من بر يک دو صوفي ک  
  گيــرد بيــاد گلرخــي جــام ملــي هرکــه مــي  وار  گو کله بر آسـمان افکـن ز شـادي اللـه           

  »کمـال «شـايد   جز سر کويت اقامت را نمي     
  ١زانکه عالم بر سـر آبـست و نـامحکم پلـي       

* 
ــه   ست که هيچ التفات ما نکنـي     چه موجب  ــي ب ــي  ترحم ــان ب ــوا نک غريب ــين   ن

ــاري   ــري ب ــسر ب ــالف ب ــمنان مخ ــه  بدش ــي   ب ــا نکن ــز جف ــادار ج ــتان وف   دوس
  که اين مضايقه بـا ديگـران چـرا نکنـي          چو کام ما ندهي زان دهـان بگـو بـاري     
  اي روا نکنـي  چـاره  بـي چـو حاجـت دل     بوعــده چنــد دهــي انتظــار وصــل مــرا 

  يو خطــا نکنــانــوک غمــزة نــاوک  بــه  ست آنکه بـر نـشانة دل       حيات جان من  
   ز خويش هنوز  اي  دل شده بيگانه  » کمال«

  ٢وصل خود آشنا نکنـي      توهم چنانش به  
*  

  سـروپايي نظـر کنـد شـاهي     بـي حال    به  چه سعادت بـود کـه ناگـاهي       , وراي آن 
ــالم را   ــروز عـ ــبحدم دلفـ ــراغ صـ   چه کم شود که شود رهنماي گمراهـي          چـ

ــسته   نفـسي  نسيم را چه زيـان گـر ز راه هـم           ــت دلخ ــد عناي ــحرگاهي کن   اي س
ــي ز راه اکراهــي   بنــد بنــدگيت ام پــاي بجــان و دل شــده ــه از ســر غرضــي ن   ن

  چگونه روي توان تافت از چنين مـاهي؟      چگونه دست توان داشت از چنين سروي؟      
  نگردد ار نگـرد سـوي مهـر مـا گـاهي             هالل ابـروي او را ز حـسن مـوئي کـم          

  عزّ و قبول تو از سعادت يافت       » کمال«
  ٣ت از همه اقران خود چنين ماهيکه ياف

*  
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ــي    طلبـي   اگر ز محنـت دنيـا خـالص مـي          ــشة حلب ــافي ز شي ــادة ص ــوش ب   بن
  رودم از حديقـــة عنبـــي بـــرون نمـــي  آب عنب تشنه گشته صـورت او    چنان به 

ــد  ــر درت باش ــه ب ــاية خمخان ــر ز س ــوالعجبي   اگ ــزار بـ ــي هـ ــار ببينـ   ز روزگـ
  طلبي  کوش و بعشرت دگر چه مي      عيش  به  ترا چـو صـحبت امـن و کفـايتي باشـد           

ــالکربي     فصل بهار و فـارغ بـاش        شراب نوش به   ــشباب ب ــان ال ــق زم ــال يلي   ف
ــد» کمــال«   را چــو مــداوا ببــاده فرماين

  ١حکم شرع نبي رواست گر بخورد مي به    
*  

ــودايي    ــاغ س ــدارد دم ــه ن ــر ک ــدام س ــايي      ک ــالي از تمنّ ــود خ ــه ب ــدام دل ک   ک
   زنجيــر زلــف زيبــايي٢کـه نيــست بــستة   کــدام دســت و دلــي… کجاســت پــاي

  که هست در سر هـرکس بقـدر سـودايي           يمکـن مالمـتم از مــدعي در ايـن دعــوٰ   
  ٣اي دم زدن هــم از جــايي بــود هــر آينــه  ست زنم ز بهر مهي چو صبح اگر نفسي مي

  آرايـي  که همچو سرو قدت نيست مجلس       بيا و سرو قد خويش عرضـه کـن بـر مـا            
  که پيش تو نتوان گفت نـشيب و بـااليي           قـدت نيايـد راسـت    حديث سرو چمن بـا      

  »کمـال «چنان ربودة حسن تو شد وجود       
  ٤گونـه نــدارد بخـويش پروايــي   کـه هــيچ 

 عاتمقطّ
  نخل مرا برگ و شاخ جز ورق و کلک نيست  باغ اگرم نيست هست بـاغ معـاني بـسي         
  ۵لک نيـست  ملک دگر قافيه است قافية م       خانة ملـک مـرا نيـست بجـز بيـت شـعر         

* 
                                                   

  .حي  .1
  .بسته ز: حي  .2
  .جاهي: ني  .3
در صورتي که , اي کتابت شده است صورت قطعه جداگانه به, هاي حي و ني دو شعر اخير در نسخه  .4

شعر ششم و , هاي ني و حي بعد از شعر پنجم عالوه در نسخه به. زل باشدبايد اين هر دو جزو اين غ
  :ده شده است که اشتباه استآورطور  هفتم اين

ــد جــز بــي   گـذر از سـر کــين عـشّاق کينهــا    ــاهي گنــاهي ندارن   گن
ــابي  ــحرگاهي   مکــن از دعــاي کمــال اجتن ــة س   کاثرهاســت در نال

  .حي  .۵
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ــاده ــو دور افت ــبزه و آب چ ــد از س ــاد   ان ــد چــون ب ــصحراي عــدم رفتن   ب
  ١بقــاي آهــوان چـــشم تــو يـــاد     چو آهو بر کمان کردي اجـل صـيد        

فاقد ابيات , شود خجندي که در زير آورده مي» کمال«بعضي غزليات گذشته از اين، 
براي ترتيب ابيات . تي ديوان وي در هند پيدا شده اسهاي خطّ زير است که در نسخه

  :شود شعر قبلي هم اشاره مي ها به در اين غزل
  … … … … … …گفتي دهيمـت    آرام بيهاي    کردند صيد آن زلف و رخ دل      

  ٢از بهر من داري نگه در زير لب دشنام را           گه که لب از چاشني با هر دعا گوئي دهي گه
* 

  … … … … …دل مـا گـم شـده     پـرور مـا   غمت شاد مباد اين دل غـم       بي
  ٣مـا  بنـدد مـه روي تـو مالمتگـر          که به   عذر صاحب نظرانش شود آن دم روشن      

*  
ــم   مرا با زلف او گـر دسـترس نيـست           ــر دانـ   … … … … …اگـ

  ٤دلگيري کم از قيد قفس نيـست        به  روي گــل بــر عنــدليبان بــيچمــن 
* 

ــالين  اين چنين مشک در همـه چـين نيـست        … … … … … …راي بــ
ــوه ــز خ ميـ ــي اي کـ ــد مـ ــد جنـ ــدار   آرنـ   ٥شــيرين نيــست] و[ايــن چنــين آب

* 
  … … … … … …گفتم که سـوز     آبي کجاست کاتش عشقم جگر بـسوخت    

  ٦نازک دل ضعيف تو بر ما مگـر بـسوخت       اي عزيــز اي نظــرم کــرده دوشـم بگوشــه 
* 

ــه اســت  ــم منزلگ ــت را دل ــا خيال   … … … …يک شـبي بـا مـا        ت

                                                   
  .ني, حي  .1
  .عل  .2
  .ني  .3
  .پت  .4
  .ني  .5
  .هي, ني  .6
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  ١ن را گوش بر قول شه اسـت       چاکرا  تـا چــه گـويي حاضــريم و مــستمع  
* 

  … … … … … …گفتم از لعـل     يار بر خوان مالحـت نمـک خوبانـست         
  ٣شوق من بر گل رخسار تو صد چندانست         ٢عشق بلبل بچه انـدازه بـر گـل باشـد          

*  
  ٤ست مسکينان خال گفت از خم زلفش که به       »کمـال «دل مسکين تو گفتند کجا رفت     

* 
  … … … … … … …دي يکـــي  يدن گرفـت  دل بياد زلف او بر خويش پيچ      

  ٥الجرم اين جمله خونش در ره ديدن گرفـت     گريـست  خون خوبان روي در ببين گفتم را ديده
* 

  … … … … … … …دل که چون    زند هر دم خيال زلف دوست    حلقه بر دل مي   
  قدر دانم که بهـر روي او وجـه نکوسـت      اين  عقل نتوانم شـناخت  بيگرچه نيک ار بد بود     

  ٦اوست سوداي سري اندر رفت که چيزي کاولين  لبش گر شد لبالب ساغر از اشکم رواست        بي
*  

  … … … … … …بگدايان نظري   گر مرا سر رود اندر ره عشقش غم نيست        
  ٧تماشاي گلستان رخـت خـرم نيـست        بي  باغ فردوس که غيرتگه اهـل نظـر اسـت         

*  
  … … … … …… … خاک پاش  حسن بس يار مرا مهر و وفا گر نيست نيست

  ٨آن دهان پيدا ميان هم در قبا گر نيست نيست   سند است و مگرپاين حديث چون شکر ما را 
*  

ــيه   اگـر تـو فخـر نـداري بـدلق گـرد آلـود        ــسان س   … … … … …ز طيل

                                                   
  .ني, حي  .1
  .عندليب از طرف گل که چه مشتاق بود: عل  .2
  .نمي, عل  .3
  .نمي  .4
  .پت  .5
  .مج  .6
  .مج  .7
  .عل  .8
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  ١چه سبز خرقة پوشيدگان حق چه کبـود    چه خشت مسند آزادگان را و چه خـاک        
*  

   … … … … …… … … …  ر هر کو دويـد    ها دل در هوايت بر س       سال
ــد     نمود جوالن بسي وادي درين سرگردان عقل ــاني پدي ــيچ پاي ــد ه ــودا را نياي   راه س

  ٢از فغان بلبل و گل زحمت گفت و شـنيد           تا صبا نـشنيد بويـت برنخواهـد خاسـتن         
*  

  … … … … … … …  تـو مـرا زنـدگي بکـار نيايـد          بي
ــد٣چ مــراديمهــي  کنـارم   تا تو نيـايي چـو آرزو بـه           ٤ در کنــار نياي

* 
  … … … … … …خوبــان جهــان  اي آتش سوداي توام سوخته چـون عـود        
  ٥گاهي بجفا هجر توام سوخته چون عـود         گاهي بنوا زلف توام سـاخته چـون چنـگ      

    … … … … … … …ناگاه مبـاد  
  ٦اي واي که وصـل تـو عالجـيم نفرمـود          جانا تو طبيبـي و مـن از هجـر تـو بيمـار         

* 
ــدلـــم از مح  ن ازين خرقـة پـشمينه کـه دربـردارم         م   … … … … …تنـ

ــار    ــاده بي ــر ب ــرا زود بب ــد م ــة زه   باده در سر به ازين خرقه کـه دربـردارم           خرق
  ميخانـه شـوم هـيچ نباشـد عـارم           ور به   مسجد بـروم مـي ندهنـدم بـاري          گر به 

  ٧رمبـا  زنم قهقهه در مجلس و خون مي  مي  هواي لب ميگون بتـان      چون صراحي به  
*  

  … … … … … …شبي که با تو     کني آخر بغمزه خاطر مردم      چه خسته مي  
  ٩ تبـسم ٨]بـه [شـود   لب اميد فراهم نمـي    بپاي بوس تو زاندم که يـافتيم جـسارت        

*  

                                                   
  .نمي  .1
  .پت  .2
  .مراد دلم :بم  .3
  .بم, عل  .4
  گاهي بنواز… ناگاه مباد: عل  .5
  .عل, پت  .6
  .مج  .7
  .در :نما  .8
  .نما  .9
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  …… … … … … … … دالگر  مهرويم يار درآمد در کز شبي آن بود خوش چه
  ١آورد بـويم  يش صبا مي  که از خاک سرکو     سـاقي  براي مستي من گو ميـاور آب مـي    

* 
  … … … …مـــرا در سرســـت  من اوصاف حـسنت نـدانم کمـاهي       
ــان کــنم     تو گـر سـر بـرآري بقـصد هالکـم           ــوزت مــن از ج   …٢هن

  :عالوه غزل ذيل چاپي به
  از من اي اهل نظر علم نظر آموزيد

  :اين چنين داده شده است» ت« در رديف ٣در دو نسخة خطّي
  آموزيتاز من اي اهل نظر علم نظر 

روزيت و آموزيت , پيروزيت, سوزيت مي, هاي ديگر بر دوزيت افروزيت و قافيه
  :طور غزليات ذيل چاپي همين. باشند مي

  غمت دارم ترا شادي همين است
  و

  اي لبت چون شکر و نقل دهان نيز چنان
  :در دو نسخة خطّي اين طور داده شده است

  غمت دارم ترا شادي همين بس
  و

  ر و نقل دهان نيز هماناي لبت چون شک
باشد که در نسخة چاپي ديده  عالوه بر اين يک نسخة خطّي شامل بيت زير هم مي

  :شود نمي
  ٤آشکارا همه لطفـي و نهـان نيـز همـان            گرچه گه حاضر و گه چون دهنت پنهـاني  

  

                                                   
  .عل  .1
  .نم  .2
  .ني, حي  .3
  .حي  .4
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  ∗يسعداِت بازيافتة ابي

نسخة , نوشتة شده است» ١نسخة تورانشاهي کلياِت سعدي«چنانکه در يک مقاله 
ترين نسخة کلياِت  عيناً نقل قديم, گرديدهم کتابت  ۱۳۶۹/ه ۷۷۰تورانشاهي که در سال 

  .باشد م مي ۱۳۲۶-۱۳۳۴/ه ۷۲۶-۷۳۴سعدي است که در سالهاي 
 اختالف يشمار ي و آشتياني در جاهاي بيهاي فروغ نسخه  بانسخة تورانشاهي

باشند که  داراي بيت ذيل مي, هاي فروغي و آشتياني نسخه, گلستانمثالً در . دارد
  :نسخة تورانشاهي نيست در

  چه غم ديوار امت را کـه دارد چـون تـو پـشتيبان             
  چه باک از موج بحر آن را کـه باشـد نـوح کـشتيبان            

  :باشند و آشتياني شامل مصرع ذيل ميهاي فروغي  نسخه, عالوه بر اين
  کمــال همنــشين در مــن اثــر کــرد

 :طور است در صورتي که در نسخة تورانشاهي اين مصرع اين
  جمــال همنــشين در مــن اثــر کــرد

باشند که در نسخة تورانشاهي  هاي فروغي و آشتياني داراي ابياِت ذيل مي نسخه
  :نيست

ــه   گــر گزنــدت رســد تحمــل کــن     ــه ب ــو از  ک ــوي عف ــاک ش ــاه پ   گن
ــد   ــواهي ش ــاک خ ــو خ ــرادر چ   خاک شو پيش از آن که خاک شـوي          اي ب

در , اين بيت سوم که در نسخة تورانشاهي هست, در حکايت دو درويش خراساني
  :هاي فروغي و آشتياني نيست نسخه

                                                   
  .م انجام رسانيد ٩/٥/٢٠٠٥استاد عابدي اين مقاله را در تاريخ   ∗
 .نو دهلي, خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران, مرکز ميکروفيلم نور  .1

 



  يسعدياِت بازيافتة اب  ١٠٩

ــافتن   تنور شـکم دم بـدم تـافتن        ــود روز ناي ــصيبت ب   م
مقطّعات و رباعيات و مفردات ذيل بزرگترين ارزش نسخة تورانشاهي در داشتِن 

  :هاي فروغي و آشتياني گنجانيده نشده است باشد که در نسخه مي

  مقطّعات
ــرد   ــده م ــان دي ــد جه ــد باش   ١سرد] ؟[که بسيار گرم از خودست و         خردمن

*  
ــد  ــان فرخن ــتةجوان   پيچنـد سـر   نيـران   پز گفتار     ور  بخ

*  
  بفــنشايند و مــردان گــنــواحي   وي شمـــشيرزنزجوانــان ببــا  

*  
ــيرگير   ــن ش ــل افگ ــان پي ــر   جوان ــاه پيـ ــتان روبـ   نداننـــد دسـ

*  
  اگــر ســيم داري بيــا و بيــار     اگر نيک دستي مـرو پـيِش يـار     

* 
ــي   گر روي بـر خـاک پـايش نهـي     که   ــت تهـ ــد بدسـ ــت بگويـ   جوابـ

* 
  ام آورد صــحن چينــي بريــودبــ   پـر کنـد چـشم ديـو        رخداوند ز 

* 
  م نيرزنـد صـبح    هيچ مرد   که بي   …خـوب رويـان     با تهي دست 

* 
ــد   ــد امي ــي برنياي ــت ته   بزر پـر کـنم چـشم ديـو سـفيد        ز دس

* 
  و امجل و قدرک عنداهللا اعلي       الـوري عزالقـدر ا   بلغت عظيم 

                                                   
  :مصرع دوم چنانکه در متن آمده از لحاظ وزن مختل است شايد درست آن چنين باشد  .1

  »يار از گرم خوردست و سردکه بس«    
 )مهدي نوريان(
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ــان ــوا اذا ک ــهيرج   ن املقبـل  احملـس  حيـسب  ففکي  املين عيال
* 

  اي تيغ بـر خـود مـزن         نه ديوانه   از اندازه بيـرون مـرو پـيش زن        
  برغبت بود خـون خـود ريخـتن        گيخـتن مي رغبتي شـهوت ان      به

*  
ــت آري   ــتان بدس ــا دل دوس ــتان   ت ــه ] را[بوس ــه ب ــزر فروخت   ب
ــان را    هرچه رخت سراست سوخته بـه       پخــتن ديــگ نيــک بخت
ــداي  ــمنان خ ــگ دش ــدة تن ــه   دي   بفـــسان اجـــل بدوختـــه بـ
  لقمـه دوختـه بـه    دهن سگ بـه    بـا بدانـديش هـم نکـويي کــن    

* 
ــدي صــ  آن روز کـه خــط شـاهدت بــود   ــر از نظــر بران   احب نظ
ــصلحي  ــدي بـ ــروز بيامـ   ه بر نـشاندي   مضکش فتحه و      و امـ

* 
ــت ــت درخ ــي  رعي ــر روزي ــت اگ   بکـــام دل دوســـتان بـــر خـــوري  س

  ؟تنکه نادان زنـد تيـشه بـر خويـش           رحمـي از بـيخ و بـارش بکـن           بي  به
* 

ــف و   ــام ار لطيـ ــري اطعـ ــر سرسـ   چو ديرت بدست افتدت خـوش خـوري         گـ
ــه    ين نهـــد هوشـــمنده ببـــال آنگـــســـر ــدر آرد ب ــر ان ــوابش بقه ــه خ ــد ک   بن

ــه  مجـــال ســـخن تـــا نيـــابي ز پـــيش ــويش   ب ــدر خ ــر ق ــتن مب ــوده گف   بيه
*  

ــواء العــاکف المــضطر البــادي     يامن نعـم الـوري فـضالً و مکرمـة            س
ــعادي    يا اسعد النّاس عبرا ما سـعي قـدمي         ــا اراد اهللا اســ ــک الّــ   اليــ

ــب ا ــعادته … ال تطلـ ــن سـ   و انت صـاحب خيـر فـالزم العـادي           االمـ

  رباعيات
  در حق کسي کن که درو خيري هـست         خيــري کــه برآيــدت بتوفيــق از دســت



  يسعدياِت بازيافتة اب  ١١١

  ١شمشير مـده بدسـت ديوانـه و مـست           اي ر زانـک بخـون مردمـان تـشنه نـه     و
* 

ــد     تـو عـدو مخالفـت نتوانـد        کس بـا   ــدت مان ــار کمن ــه گرفت ــرا ک   زي
  گردانــدبربر کــه از تــو روي نــه صــ  تو شمشير زنـد    با نه دل دهدش که   

* 
  خاري ز گلستان تـو باشـم چـه شـود        گر من شبکي زان تو باشم چـه شـود     
ــد   ــاه توان ــدة درگ ــان بن ــيران جه   گر من سگ دربان تو باشم چه شـود          ش

 داده» مردي نه بقوت است و شمشيرزني «٢هاي فروغي و آشتياني و بمبئي در نسخه
» مردي نه بقوت است و شمشيرزدني«رانشاهي در صورتي که در نسخة تو. شده است

  . که شکل درست همان شمشيرزني استباشد مي
  خبر از عشق و همه سوي تو نه         ما بي   اي راه روان را گــذر از کــوي تــو نــه
  از دست تو سير گردد از دست تـو نـه     هر تشنه که از دست تـو بـستاند آب         

در نسخة فروغي و » منقّش بوديديوار چه حاجت که  «رباعي ذيل نسخة تورانشاهي
  :طور آمده است آشتياني اين

  ديوار چه حاجت کـه مـنقّش باشـد        
  مفردات

ــان زور   ــر افت ــد ب ــروت نباش   برو مرغ دون دانه از پيِش حـور         م
*  

  شتم اگرش راسـت بخـواني     بمن سخن راست ن   
ــدانيجــالم لرجــ   ج نباشــد چــو تــو شــطرنج ن

  :فقط مصرع دوم
   خـاک مـا گـذري؟      کافتد که بار دگر بر    

  :هاي فروغي و آشتياني و بمبئي اين بيت در مفردات داده شده است در نسخه

                                                   
در صورتي که در , ده شده استآورهاي فروغي و آشتياني دو مصرع اول اين رباعي در ذيل مفردات  در نسخه  .1

 .صورت رباعي آمده است نسخة تورانشاهي اين به

 . م١٩٦١دسامبر /ه ١٣٨١رجب , بمبئي, طبع محمدي, الدين سعدي شيرازي کلياِت مصلح  .2



  ١١٢  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

  در حق کسي کن که درو خيري هـست         خيــري کــه برآيــدت بتوفيــق از دســت
باشد و در مصرع ديگر آن در  در صورتي که در نسخة خطّي تحِت رباعيات مي

  .ده شده استآورضمن رباعيات 
 بقوت همردي ن «هاي فروغي و آشتياني و بمبئي اين شعر ر نسخهد, عالوه بر اين
  :طور آمده است در نسخة تورانشاهي اين» است و شمشير زني

  مردي نه بقوت اسـت و شمـشير زدنـي         
تشکّر , رئيس مرکز ميکروفيلم نور, پيري در آخر از آقاي دکتر مهدي خواجه

ده گذاشته و در تصحيح متن خيلي کمک نمايم که اين نسخة گرانبها را در اختيار بن مي
  .اند فرموده

  



   موسيقي آريايي در ادبياِت فارسي دري هندوستانجايگاِه  ١١٣

   فارسي دري هندوستان موسيقي آريايي در ادبياِتجايگاِه

دهد  هم پيوند مي هرا ب يي که افغانستان، هند و آسياي ميانه و مرکزيها يکي از زمينه
  :گويد ل نهرو ميجواهرلع .موسيقي است

 ترکستان و ساير کشورهاي آسياي ـ موسيقي ارتباط ديگري ميان هند، افغانستان”
 .١“تميانه و مرکزي اس

در کشورهاي گوناگون مطبوع  موسيقي يک هنر طبيعي است که از آغاز خلقت بشر
مزاياي ديگر انساني   بهدر سرزمينهاي فرهنگي اين هنر نسبت.  بوده استتوجهو مورد 

ا چون  ام.اند وجود آمده هدانان بزرگ در گوشه و کنار دنيا ب بيشتر جلو رفته و موسيقي
صورت  هطور ارثي بما رسيده و يا نامهاي آنها ب  بهت، بعضي آثاراين هنر بيشتر شفاهي اس

  .اند  فراموشي ماندهةکه بيشترشان در دخم صورتي در. مانده است اساطيري باقي
پردازان، مطربان، خوانندگان و نوازندگان جهان است  باربد يکي از بزرگترين نغمه

 اگر سعي و اما.  بين رفته است وي ازکه فقط اسم وي زنده و جاويد مانده، ولي آثاِر
هاي ديگري  نام  بهتي ما ممکن است در سرزمين آسياتحقيق شود در موسيقي سنّ

  .مانده باشد باقي
 غات،اللّ راج، و آصف نندآيدالفضل، فرهنگ ؤفرهنگ جهانگيري، م ين برهان قاطع،مؤلّف

  مداراالفاضلمؤلّف .اند ظ اين نام اختالف نموده در تلفّالبتّهاند،  اسم باربد را آورده
  :نقل کرده است ظ نموده و از سلمان اين شعر را تلف٢ّ»پاربد«

ــسا آورد   از پي خسرو گل بلبل شيرين گفتـار        ــد و صــوت نکي ــه پارب   نغم
                                                   

  .۳۵۲ ، ص۱ ش، ج ه ۱۳۶۱، ترجمه محمود تفضّلي، اميرکبير، تهران، کشف هند: واهرلعلنهرو، ج  .1
اهتمام دکتر محمد باقر،  ، بهمداراالفاضل: داد فيضي، ابن اسدالعلما علي شير السرهندي سرهندي، اهللا  .2

  .۲۷۹ ش، جلد اول، ص ه ۱۳۳۷الهور، 
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  : کالبد آورده استةدر قافي
ـ        د هـست وگر جان نيست باري کالبـ     د هـست گرت شيرين بخـواني بارب

ا طبق نوشته يک اند، ام  از جهرم شيراز نوشتهنويسندگان وي را عالوه بيشتر هب
ي فارسي ها هر صورت در زبان هب. شمارند  مي بعضي او را از مردمان مرو١مستشرق

  .دشو ميظ دري و اردو باربد تلفّ
طور يک سمبول و نماد درآمده است و اين نام را   بهدر ادبيات فارسي اسم باربد

٢ فيضي دکني.اند ات و نثرهاي خود گنجانيدهشعرا و نويسندگان هند بارها در ادبي 
  :سرايد  مي اکبري، در مثنوي نل و دمنالشعراي درباِر ملک

  ٣و عهــدمــن باربــدم تــو خــسر  چـون شـهد   امروز بـاين نـواي      
يکي موسيقي جنوب که موسيقي . بايد دانست در هند دو نوع موسيقي وجود دارد

 و  نوع مهماما. وجود آمده است هويديها بد و بيشتر تحت نفوذ دراشو ميکرناتک ناميده 
 هندوستاني موسيقي يا موسيقي شمال ناميده شده و ،دار و وسيع و پهناور دامنه
  .تأثير کشورهاي همسايه بالخصوص افغانستان و آسياي مرکزي بوده است تحت

مردم آريايي چه در هند و چه در ايران و افغانستان و کشورهاي ديگر از يک نژاد 
 .اند نموده عالوه سرودهاي ويدايي و گاتاها از يک اصل و منبع ظهور هب. تندهس
  :نويسد  مياصغر حکمت علي
يمن نفس  بهمکتب شمال از موسيقي ايران بسيار متأثر بوده وساز و آواز ايراني ”

آالت  .اند رواج يافته است هندوستان سفر کرده  بهاساتيد فن که از طريق مغرب
موسيقي هند بر روي . همين قياس در شمال انتشار يافته هز بموسيقي ايران ني

موسيقي . باشد موسيقي ايران شبيه مي ه بو ازين حيث ماليمت آهنگ ساخته شده
  .“اند براساس آهنگ فردي  کامالً»هند و افغانستان و ترک و عرب«مشرق 

                                                   
1. Richard N. Frye: The Golden Age of Persia, Barnes & Noble, Harper & Row, U.K., 1975, 

p.42. 
تصحيح مولوي احمد علي، کالج پريس، کلکته،  ، بهالتّواريخ منتخب: بدايوني، عبدالقادر بن ملوک شاه  .2

  .۳۶ م، جلد سوم، ص ۱۸۶۹
  .۳۱۷-۲۲، ۱۲۸-۳۰ ش، ص ه ۱۳۳۷، دانشگاه تهران، تهران، سرزمين هند: حکمت، علي اصغر  .3
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يمه آريايي آالت قد  بااند عود ترجمه کرده  بهرا که آن ساراسوتي  بهمعروف »وينا«
  .سرود نيز اصليت آريايي دارد. شباهت دارد» تار«و » چنگ«مانند 

نيز در عصر اسالمي خيلي  قبل از اسالم و تأثير و نفوذ موسيقي هند در آرياناي
پيوسته  موسيقي ي اسالمي هند، استادان هنرها چنانکه بعد از تأسيس سلطنت. زياد است

 شاهان هندوستان شده و آالت موسيقي درباِراز افغانستان و آسياي مرکزي رهسپار 
  .اند آورده  ميخود را همراه

ي هندي شدند و انواع نغمات و الحان ملّ توجهچون آن جماعت در هندوستان م
 راگها و سرودهاي مذهبي هندوان را استماع کردند، اندکي بعد، از ترکيب آوازها و

  .ظهور آوردند  بهدهاي جديدنواها و الحان هندي نغمات و سرو  باسرودهاي خود
انتشار موسيقي خراسان اسالمي در هندوستان تأثير فراوان  در عامل ديگري که

اين . سماع صوفيه بوده است داشته است، همانا مجالس وجد و حال و محافل رقص و
  .گويند مي» قوال«تقليد از افغانستان هنوز   بهجماعت را

قرون اسالمي در هند متداول گرديد مانند موسيقي که در  بسياري از ادوات جديد
فارسي دري معمول  همان نامهاي  بارباب، سرود، تار، طنبور، طبله، دلرب، همه

که اجداد اين ادوات از افغانستان قديم و آسياي   همه نشان دهده آن است.اند گرديده
  .١اند مرکزي بديار هند آورده شده

را در زبانهاي  د، که آنهاشو ميتقسيم راگ و راگني و راگ پتر  هموسيقي هندي ب
  :نويسد العلوم مي  مجمعمؤلّف اما. شود ترجمه کرد  نمياروپايي

موجب اصطالح هندوان  ه مقام ب.اند حکماي عجم دوازده مقام اختراع کرده”
حسب اصطالح   بهبيست و چهار شعبه دارد و شعبه. دوازده مقام. بمنزله راگ است

هريکي از دوازده مقام . هر شعبه چند نغمه دارد .ستهندوان بمنزله راگني ا
چهل و هشت فرزند دارد که بدين حساب فرزندان دوازده مقام چهل و هشت 

راگ ادي، . اصطالح اهل خراسان گوشه گويند  بهاين فرزندان را. شوند  ميگوشه
يعني مقام و شعبه و گوشه را گويند) پسر(تر شناخت راگ و راگني و راگ پ“.  

                                                   
  .۲۱۲-۳ ، ص)م ۱۹۱۳(ش  ه ۱۳۳۱، نولکشور، لکنهو، الفنون العلوم و مجمع مطلعي، واجد عل  .1
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اري از شعرا و نويسندگان بزرگ عالوه بر شعر و ادبيات منثور و منظوم در علم بسي
دانان  موسيقي موسيقي هم دسترسي کامل داشته و از مطربان و خنياگران و نوازندگان و

گوي   مسعود سعد سلمان يکي از بزرگترين شعراي فارسي.اند توصيف و تمجيد نموده
نوازان،  نوازان، خوانندگان، چنگ ني د مستقالًوي در ديوان خو. دشو ميهند محسوب 

  :غيره را ذکر و توصيف نموده است االن، خوش آوازان، طباالن ونوازان، قو بربط
  : ناييمحمدصفت 

ــهارغنــــوني بــــود   نــــاييمحمــــدلحــــن نــــاي  ــايي  بــ   تنهــ
ــ  چــون بــسر نــاي او در افتــد دم    ــم   ش ــه دارد غ ــي ک ــردد دل   اد گ

  نثــارش کننــد جــان شــايد    رگــ   او چـــو جـــان بيفزايـــد  ةنغمـــ
  چــشم مهــر بــازي کنــد بکلــک در   او از خشم   وست ک  راحت آن ساعت  

ــارتش خيـــزد ــزد زر و د  امـــر و نهـــي از امـ ــارتش ريــــ   ر از عبــــ
ــرد آرد ــه گــ ــرداردپــرده از   مطربــــان را بجملــ   ١…پــيش صــفحه ب

*  
ــو چ   ــل ت ــل از وص ــد طب ــان نال ــسل    ن ــراق روح ک ــدر ف ــن ان ــه م   ک

ــان    نـگ سـاز   اي صنم چنـگ زنـان چ       ــان جه ــگ زن ــه چن ــر هم   فخ
ــتي ز ــا نرســ ــاري و    آب آب و در نگارينــ ــبک رفت ــناهي س ــو ش   ٢نيک

و بلخ بوده   ازاميرخسرو اصالً[ بزرگترين شاعر هند ٣طور امير خسرو دهلوي همين
وي تنها در شعر استادي . دشو مي شمرده ]. ولي عمري را در هندوستان زيست،هست

را موجد  عالوه او هب. فن موسيقي هم کمال داشته است م وکامل نداشته، بلکه در عل
مقامات خراساني مخلوط کرده   بااو در موسيقي راگهاي هندي را. نامند  ميتار هم هس

  :نويسد امه شبلي ميعلّ. راگهاي تازه ايجاد کرده است

                                                   
، شعرالعجم: )م ١٨٥٧- ١٩١٤/ه ١٢٧٣-١٣٣٢(الدين محمد شبلي  العلما سراج شبلي نعماني، شمس  .1

  .۹۹-۱۰۰ ش، جلد دوم، ص ه ۱۳۳۹ترجمه سيد محمد تقي فخر داعي گيالني، تهران، ابن سين، 
  .همان  .2
، چاپخانة اسعي و اهتمام دکتر وحيد ميرز ، بهسپهر نه :خسرو دهلوي، امير خسرو بن امير محمود  .3
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 شد و در اندک توجهظريف م) موسيقي(ذوق سر شار امير خسرو باين فن ”
هند  طرف هم کسي در اين ه کمال رسانيد که از ششصد سال بةپاي به را زماني آن

آهنگ و آوازهاي  هندي در امير خسرو عالوه بر. همپايه او پيدا نشده است
اي  فارسي هم مهارت داشته، لذا اين دو موسيقي را بهم ترکيب داده علم تازه

اب راگ در کت. ي زيادي اختراع کرده استها او خود آهنگ. پديدآورده است
است که امير خسرو در اختراع بعضي آهنگها بهترين شاهکار  درپن مذکور

  .١“است  دادهجخر هداني خود را ب موسيقي
اق، موافق، غنم، ر، سازگيري، يمم، عشّ محي:از اختراعات حضرت امير خسرو
  .شندبا ميفرغنه، سرپرده، باخرز، فرودست و صنم 

ويهاي خود بارها نغمه و سرود و ين حضرت امير خسرو در مثن اگذشته از
  :سرايد  مي»نه سپهر«مثالً در مثنوي . خنياگيري و مطربي را ذکر نموده است

ــاي  ــدويي هـــم جابجـ   گشته هم پاکوب و هم نغمـه سـراي          لعبتـــان هنـ
ــوي   ــل معنـ ــاه قتـ ــي را گـ   خنجــري هنــدي زبــان هنــدويي      هريکـ

ــشت   هو گربدشـت  آاين سـرودي گفـت کـ       ــارد بصحرابازگــ ــشنود نــ   بــ
ــ  او االون را چنـــــــان بنواختـــــــه ــوان را بـــ آکـ ــه هب حيـ   درانداختـ

ــين را  ــال روي ــه ت   زان دو روي او همه يک رويه مـست          بدســت ايــن گرفت
ــوالدين بــ    او ــار پ ــشيده ت ــاز هک ــ  س ــداز آکـ ــاده در گـ ــا فتـ   هنين دلهـ

ــه ــسب  ايــن ب ــوان ن ــره کي ــه زه ــه  نغم ــرب    آن ب ــره ط ــه زه ــايي م   ٢زيب
 طور توصيف چنگ، رباب، ناي، دف و پرده را اين» عدينالس قران«عالوه در مثنوي  هب
  :کند مي

  موي سـاق دگـرش تـا بـزمين آويـزان            موست تن يکساقش   بيصفت چنگ که    
* 

ــه   ــر افراخت ــده س ــر افگن ــگ س ــه  چن ــه مــوي ب ــويش ب ــر ســاخته م   هن
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ــاهي ز   ــبه م ــک ش ــرانگيخته ي ــه   س ــي روز درآميخت ــب و س   ســي ش
  يکــانش بجــان کــرده کــارزخمــه پ  نــيم کمــاني و زهــش هــست چــار
ــذر   ــرو بحــرش گ ــذ ب ــشتي کاغ ــر    ک ــده از رود تــ ــذ او ناشــ   کاغــ

ــاپوش بــ   ــيخ عب ــراب  هش ــزم ش   پيــر دلــي ســاخته بهــر شــباب      ب
  هــم دهــد از نالــه عــشاق اثـــر      گرچـه چــو معـشوق کــشندش ببــر  

ــد بــرون     رگ از ناله خـون     هکه نماندش ب   بس ــي خــونش نياي   رگ بزن
ــا   يزاده بسي زخمه کـه در جـان نهـ          ــکم ت ــک ش ــهلي ــي  ب ــه ته   تهيگ

ــرده ز ابريــشم و از مــو     و گــه مــوي تــاب گــر گــاه بريــشم  طنــاب پ
ــه   ــو بافت ــو م ــک چ ــن باري   ١…زان همه مو چنـد رسـن تافتـه          صــد ف

*  
  ٢کز سرود خويشتن مـست    نه از مي    گرفتــه چــون پيالــه تــال در دســت

فارسي و پس از   به»شوک ستپتي«  از يک کتاب سانسکريت بنام٣ نخشبيةنام طوطي
بامداد، طلوع  مطابق ترجمه نامبرده در. ٤زبان انگليسي ترجمه گرديده است هآن ب

هار، نيمروز، فاصله بين نمازهاي ظهر و عصر، غروب، النّ خورشيد، صبحانه، ناهار، نصف
شام تاريکي، مغرب، نيم شب، و سپيده دم راگهاي رهوي، حسيني، رست، بوساليک، 

. دشو مياز، عرق، مخالف، باخرز، زير بزرگ و زير خورد سروده نهاوندي، عشاق، حج
  .گويند آيند که آنهارا براشيم مي مي برها ين دوازده راگ، راگني ااز

باشد که در عهد فيروزشاه  مي» المنيه غنيه« موسيقي هند ةلين کتاب فارسي در زميناو
راجه  ابراهيم حسن ابوينالد دستور ملک شمس هم ب ۱۳۷۴ برابر با ه ۷۷۶ در سال ٥تغلق

م بسعي و اهتمام شهاب سرمدي چاپ و  ۱۹۷۸ تأليف و در سال ٦استاندار گجرات
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 تأليف گرديده و خيلي ٢کتاب دوم که بعداً در زمان پادشاهان لودي. ١انتشار يافته است
دستور سلطان   بهي کابليعمر يحٰي. است»  سکندرشاهيلهجاِت«شد با ميرارزش پ

فرد و کامل   به منحصرةنسخ. بنام وي معنون کرد اين کتاب را تأليف و ٣سکندر لودي
  .٤ دانشگاه لکهنو مضبوط استةاين کتاب در کتابخان

اند رارزش بودهعالوه بر سلطنت دهلي مراکز ديگر هم از نظر سياست و فرهنگ پ. 
 .اند سالطين شرقي که مرکز آنها شيراز هند يعني جونپور بود، عاشق موسيقي بوده

. سلطان حسين شرقي اين هنر را خيلي جلو بردند و بالخصوص سلطان ابراهيم شرقي
که مرکز آنها بيجاپور بود موسيقي را  طور در جنوب هند سالطين عادلشاهي همين

را نوشته بود که  »نورس کتاِب«در زبان هندي  ابراهيم عادلشاه ثاني. کمال رسانيدند هب
ظهوري ترشيزي بر اين کتاب . شدبا ميروز هم شامل دو راگ غيرهندي حجاز و نو

دشو ميتدريس  هاي هندي اي در فارسي نوشته بود که در دانشگاه مهمقد .نامبرده ةممقد 
  :دشو ميطور شروع  که بارها انتشار يافته اين

زبان ساخته،  کده قال، که بنورس سرابستان حال، کار کام و سرودسرايان عشرت”
 پي ي شکرين در رگ وها اند که چاشني نغمه لبيانا انعي عذبصشهد ثناي 

 بسط بساط انبساط پرداخته،  بهدوانيده، و خوش نفسان چمن نشاط، که مي
ي تر از شاخسار صوت و ها اند، که گل ترانه اللسان زالل حمد خالقي رطب به

بند، و زخم  محمل شوق حجازيانش بصداي تال هنديان رنگله. صدا دمانيده
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جالجل اوراق درختان بهواي . نمک طنبور ترکان در شکرخند  بهجگر عراقيانش
  .١“ريز و بلبالن منقار بليان بنواي او نغمه خيز او ترانه

 اين سلسله ةدر دور. الن گورگاني عهد طاليي هند بوده استو سلطنت مغة دوراما
 زاوج خود رسيده بود و بعضي ا هي و موسيقي ب نقّاشهنرهاي زيبا مثل معماري و

عالوه  ه ب.باشد مثل مي پادشاهان اين سلسله بالخصوص اکبر اعظم در تاريخ دنيا بي
 اکبر بود مطرب و مغني درباِر سين تان. نظير هستند  خود بيةنوب هنورتنان وي هريک ب

ما وي را . وجود نيامده است هدر ظرف يک هزار سال مثل وي ب که طبق گفته ابوالفضل
يک باب براي موسيقي هند يا سنگيت » اکبري آييِن«لفضل در ابوا. ناميم  ميباربد هندي

  :سدنوي  مي تال سين و خنياگران ديگرةمخصوص ذکر کرده دربار
س بميانجي کمال تقد  بازماني گاه پردگيان شبستان دل را بفراز زبان جلوه دهد و”

 اران گوش در شده بديرين بنگاه بازگردد و هزةاز دريچ. دست و تار چهره برافروزد
شادي برافزايد  غم و نيوشندگان را فراخورديد. خود آرد هارمغان از خود ب

  فراوان و پژوهندگانتوجه گيتي خداوند را بدو .پابستگي را ياوري کند وارستگي و
ي و توراني و نادره کاران هندي و آرياي. دار را درست اين شنگرف جادو

کشميري از مرد و زن عشرت افزاي بزم همايون و اين جادو نفسان سحرپرداز 
باده را  اشارت واال هب. را هفت لخت ساخت و هريک را بروز هفته نامزد گردانيد

 عالوه بر تان سن وي سي و. از راه گوش بر دهند و مستي و هوشياري برافزايند
نوازنده، خواننده، گوينده و طنبورنواز را اسم برده سر،  نواز، کرنانواز، نغمه سه بين

د علي مشهدي، تاش بيگ قبچاقي، سلطان حافظ سي ميان آنها مير است، که در
  .“شندبا ميمشهدي، سلطان هاشم مشهدي و پيرزاده نبيره مير دوام خراساني 

شعراي يکي از .  وي اين هنر را رونق بخشيدندة اکبر، پسر و نبيرالدين پس از جالل
 وي کلياتفرد  هي منحصر ب خطّةساعي بود که نسخ  بهصناشناخته سعداهللا مشهدي متخلّ

 ،ي ملّةآن در موز فرد هفعالً يک نسحه منحصر ب .ب شده بودمرتّ) م ۱۶۶۱ (ه ۱۰۷۱در سال 
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 ، ايشياتيک سوسايتية ناقص آن در کتابخانةعالوه يک نسخ هب.  مضبوط استنو دهلي
او . پسر شاهجهان بود شاه شجاع ساعي از درباريان شهزاده. اشدب کلکته محفوظ مي

نامه  در مثنوي ساقي. عالوه بر فارسي در زبان هندي نيز شاعري قوي دست بوده است
  :باشد  موسيقي ميةرا ذکر نموده که بعضي از آنها در زمين شاعر يازده تصنيف خود

  د از نـام شـاه     ر شـ  که هريـک منـو      »ورشيد و مـاه   خ«نوشتم در اول دو     
  بود هـم قيـاس   » هفت پيکر «  با که  نهـادم اسـاس  » هفت گـوهر «سوم  

ــام او      چهــارم يکــي نــسخه نــام جــو     ــود ن ــاعي ب ــوان س ــه دي   ک
ــود ــه خــوش کــالم  ب   نـام » راحـت خـواب  «که دارد بدان      پنجمــين نام

ــن    بکس گو بهنـدي سـخن رس بـود         ــه م ــرس«شــشم نام ــود» س   ب
  بهر جا که بيني بـدان از مـن اسـت       ستمن ا» سورج« دگر هفتمين نامه

  است» ست جوتک«بجو تک بدان نام   دگــر هــشتمين نامــه دولــت اســت
ــرده  هنـدي سـرود     نهم چون نمـودم بـه      ــدان ک ــام  ب ــود«ام ن ــه نب   »دول

ــام جــو     ــام او ن ــشتم از ن ــر گ ــم   دگ ــيض«ده ــه ف ــام او »نام ــود ن    ب
  بــد روانکــه از خوانــدنش عــيش يا  »نامــه ســاقيان«ده و يـک همــين  

 ترتيب ذکر نموده است و  بهرا هم شاعر تصنيفات خود» پيکر پري«در مثنوي 
  :شدبا ميهنر موسيقي   بهبعضي از تصنيفات وي مربوط

ــر و  ــم و نث ــسانه   زز نظ ــدي ف ــول و ترانــه    ز  هن ــيقي بــسي ق   موس
ــسانه   ــي ف ــردم س ــم ک   شـــده مـــوزون کتـــاب عاشـــقانه  در اول نظ

ــت ــا  در آوردم حکايـ ــاي نايـ ــام اورا    بهـ ــادم ن ــواب «نه ــت خ   »راح
  »هفـت گـوهر  «نمودم نظم نـامش      پس آنگـه هـم بـوزن هفـت پيکـر          

ــزم    کلـک سـفتم  زن پس گـوهري ا  آ از ــراي ب ــاقي«ب ــه س ــتم» نام   گف
  »نامـه  فـيض «نوشتم نظـم نـامش        پــس از وي يــافتم از فــيض خامــه
ــصايد   پس از وي هم غزل کو دل گـشايد          نمــــودم جمــــع اول از قــ

ــاعي ازا ــر رب ــه او ديگ ــس قطع ــام او    ن پ ــادم ن ــاعي «نه ــوان س   »دي
ــام او   نمـــودم جمـــع مکتوبـــات نـــامي ــادم نـ ــامي«نهـ ــشأ نـ   »منـ

ــر در ــردم  دگ ــر انجــام ک   بــدان خورشــيد مــاهش نــام کــردم  عــشق نث
  اسـت » دوله نبـود  «هندي نام او     هب   هندي سرودسـت ةپس از وي نسخ 



  ١٢٢  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

ــردم   ــام ک ــخن انج ــيقي س   نام کردم » سرس رس «هندي هم    هب  ز موس
  ١مـن نهـادم   » سورج«هندي نام    هب  هنــدي پــوتهي اي ترتيــب دادم هبــ

ولي امراي . خارج کرده بود زيب عالمگير موسيقي را قدغن و از دربار  اورنگاما
ارزش رشمار پ عالوه آثار بي هب. آن سرپرستي نمودند وي اين فن را حفظ کردند و از

نوشته » بدپرکاش«تان سين در زبان هندي کتابي بنام . آمدوجود  هموسيقي در اين عهد ب
ترجمه » الموسيقي تشريح«را بنام  ارزاني آن محمد حکيم اما. بود که امروز وجود ندارد
  .ي آن محفوظ است خطّةکرده است که فقط دو نسخ

ط استادان  راجه مان سينگ، حاکم گواليار توسدستوِر هطور مان کتوهل که ب همين
نام  ه فارسي آن بة ترجماما. زبان هندي تأليف گرديده بود، امروز معدوم است  بهتهبرجس

زيب   يکي از امراي اورنگ»خان سيف« به فقيراهللا مشهورةوسيل هب» درپن راگ«
 محمدتأليف » الناقوس صوت« نامبرده ةخوشبختانه همراي ترجم. يافته است انتشار

.  چاپ شده بود نيز دوباره طبع گرديده استعثمان قيس که قبالً در مطبع نولکشور
نيز  »پاريجاتکا«زيب کتاب  ط يکي از امراي اورنگدر همين عهد توس ين اگذشته از

  .فارسي ترجمه گرديده است  بهسانسکريت از
» الهندةحتف«زيب تأليف گرديده بود عبارت از  دو کتاب مهم ديگر که در عهد اورنگ

الهند تأليف ميرزا جان يا ميرزا خان شامل هفت باب است ةفحت. شندبا مي» الخيالةمرأ«و 
سعي و اهتمام مرحوم  هاين کتاب ب اولجلد . شدبا ميو باب پنجم آن باب موسيقي 

تأليف امير شير علي خان لودي » الخيالةمرأ«. دکتر نورالحسن انصاري انتشار يافته است
فنون گوناگون مثل تاريخ،   وعالوه بر ذکر شعر و شعرا علوم.  شعراستةاصالً تذکر

، طب، ا، تعبير خواب، جغرافيتصوفيع، علم نفس، عرفان و ابد عروض، صنايع و
اين کتاب در سال  .آن بررسي گرديده است ني، اخالق و موسيقي نيز دريعجايب د

  .ده استم چاپ گردي ۱۹۰۶/ه ۱۳۲۴تأليف و در سال ) م ۱۶۹۰-۹۱ (ه ۱۱۰۲
 در قرنهاي اما. انحطاط رفت  بهالن گورگاني رووزيب سلطنت مغ پس از اورنگ
 موسيقي ةي گوناگون فرهنگي بالخصوص در زمينها  در زمينهيالديهجدهم و نوزدهم م
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   موسيقي آريايي در ادبياِت فارسي دري هندوستانجايگاِه  ١٢٣

پادشاهان اين سلسله  عالوه بر. وجود آمد هزبان فارسي دري ب  بهرارزششمار پ آثار بي
ده و جاويد نگهداشتندرا زن ابان و راجگان هند از فن موسيقي سرپرستي نموده آننو .
اين موضوع تصنيف و تأليف گرديده يک  شمار که در ي بيها ميان کتابها و رساله از

 العيشصة، خالانم اصول نغمات آصفي، نادرات شاهي، مرات آفتاب: تعداد آن عبارت از
االصوات، ذکر مغنيان هندوستان بهشت  النعم، شمسفةالسرود، معر عالمشاهي، مفتاح

االسرار  ، نغمات)خواني(له در علم موسيقي، تأليف درويش علي چنگي خاني نشان، رسا
  .شدبا ميالطالبين و راگ راگني   موسيقي، منتفعة، رسالمحمدتأليف ميرزا احمد بن ميرزا 

 داؤد و البوم موزيک ةکتاب موسيقي که تا امروز ناشناخته مانده است محتوي نغم
خط نستعليق استنساخ  هدر قرن هجدهم نوشته و بر نغمه داؤد که  مصوةنسخ. شدبا مي

اتور ياين نسخه داراي چند مين. نو محفوظ است دهليي هند  ملّةگرديده بود در موز
مثالً در مقابل يک . است که در صفحه مقابل آن در فارسي دري تشريح گرديده است

  :اتور اين ابيات داده شده استيمين
ـ        گـشت   رفته بـين مـي    بردوش گ   در آن دشـت   يک حور مثـال ان

ــسکين مــي  هجـر يـار غمگـين      چون بود ز     داد بخــود ز ســير ت
ــه   اش آهـوان شـنيدند     چون نغمـه   ــستانه ب ــيش م ــدپ    او دويدن

 يها آن ابيات راگها و راگني  موسيقي است که درةاي دربار اطي شامل رسالهآلبوم خطّ
مثالً راگني .  استدري ترجمه گرديده گوناگون در زبان هندي داده شده و در فارسي

 مارو، بنگالي، راگني مالسري، راگني بيروي، راگ توري، راگ کيدار، راگ کلي، راگني رام
  .مالر، راگني سد کليان گوري، راگ راگ

لاال م استنساخ گرديده ناقص ۱۸۳۰نسخه که در سال  فانه اينمتأسولي  . استو
  .باشد ک ورق ميي يک مينياتور و شصت و آنچه موجود است داراي بيست و

 ١دري و اردو ميرزا اسداهللا خان غالب دهلوي بزرگترين شاعر دو زبانه فارسي
  :دشو ميطور شروع  سروده است که اين» نامه مغنّي«غالب يک مثنوي بنام . شدبا مي

ــ ــه ب مغنّ ــر زخم ــار زني دگ   …گل از نغمه تـر بدسـتار زن         رت
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  نـه  ي بر آواز  هم از خويش گوش     دل از خويش بردار و بر ساز نـه       
  هنجـار بنـد    هدرين پرده نقشي ب     ز گنجينــه ســاز بــر دار بنــد   
ــو  ــزاورهم آواز شـ ــرامش بـ ــو   بـ ــوا ســاز ش   بآهنــگ دانــش ن

ــد  سـرايي چنـين    نکه دانم ز دستا    ــز باش ــيندل آوي ــوايي چن    ن
ــاوداني روان را درود  ز  زکام و زبان هرسه جان را درود       ــان ج   ج

  ١مـي گـوهر تابنــاک  درخـشد ه   کگهر جوي را مژده کز تيره خا 
اقبال در . شدبا ميامه اقبال دري و اردو علّ آخرين شاعر بزرگ دوزبانه فارسي

  :نويسد  مي موسيقيةدربار» بيان فنون لطيفه غالمان در«تحت عنوان » نامه بندگي«
  من چه گـويم از فـسون بنـدگي        نـــون بنـــدگيمرگهـــا انـــدر ف

ــات    ــار حي ــالي از ن ــه او خ   سيل افتـد بـديوار حيـات      همچو    نغم
  پست چون طبعش نواهاي غالم      چون دل او تيره سـيماي غـالم       
ــذّ   از دل افــسرده او ســوز رفـــت   ــردا ل ــت ذوق ف ــروز رف   ت ام
ــکارا راز او ــي او آشــــ   مرگ يک شهر است اندر ساز او        از نــــ

ــزاراز جهــا  ســازد تـــرا   مـــينــاتوان و زار  ــرا  مــين بي   ســازد ت
* 

  بـس  نيستي در کسوت صـوت اسـت و         بــس اســت و مــوت ةز ايــن نغمــالحــد
  در بــم و زيــرش هــالک آدم اســت     زمـزم اسـت    تشنه کامي ايـن حـرم بـي       
ــم   ــرد غ ــوز دل از دل ب ــيس ــد  م   دهـــد زهـــر انـــدر ســـاغر جـــم مـــي  ده

  زان غـــم ديگـــر ســـرود او تهيـــست   بنــدگي از ســر جــان نــا آگهيــست    
ــي   گـويم کـه آهـنگش خطاسـت         نمي من ــين ش ــوه زن را اينچن ــتبي   ون رواس

ــيل   ــد سـ ــدرو ماننـ ــد تنـ ــه بايـ ــل     نغمـ ــل خي ــان را خي ــرد از دل غم ــا ب   ت
  …اي آتــشي در خــون دل حــل کــرده  اي بايــد جنــون پــرورده     مــي نغمــه 

  »رويــد کــالم  مــيحــرف کانــدرو بــي«  شناســي در ســرود اســت آن مقــام مــي
ــو  ــا جلـ ــرب مـ ــد ةمطـ ــي نديـ   ٢ت بـست و از معنـي نديـد      صـور   به دل   معنـ
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  انشاي خليفه  ١٢٥

  انشاي خليفه

پايتخت پادشاهان , باشد  ميKanyakobjaقنّوج که در سانسکريت , راپرداشدر استان ات
خليفه , يکي از افاضل قنّوج.  شهرت داردشي بوده است و براي عطر و حنا هندقديِم

يک مقدمه و   با,م ۱۶۷۴/ه ۱۰۸۵انشاي خليفه در سال . باشند شاه محمد قنّوجي مي
 ة مطبعم توسط ۱۸۷۵/ه ۱۲۹۱رده شده و در سال تمه گردآوچهار فصل و يک خا

  :شود طور شروع مي انشاي خليفه اين. انتشار يافته استنولکشور منشي 
  ن الرحيمبسم اهللا الرحٰم”

ستايش و نيايش مر احدي را که کاتب فصاحت بيان خرد دانشوران از تحرير 
د بر آن عاقبت و تحفة درو… انشاي ثناي بيکرانش چون قلم سرگردانست

  .“العظام و اصحابه الکرام و علي اله… محمود
  :نويسد طور مي پس از آن صاحب انشا دربارة خود و وطن و مردمان آنجا اينو 

خاطر آشفته دارم و … مهر که از جفاکاري سپهر بي… اما بعد من هيچمدان”
که علم , آگين مقاميست فيض… هنگام طالب علمي بلدة قنّوج… دل سرد

صداقت پيشگان راست … الشّانش علم بر آسمان افراخته عمل عالمان عظيم به
گفتارش معجزه آموز موسوي و صداقت انديشگان درست کردارش چراغ افروز 

ر بينش از سمک تا سماک کاشف استار و منجمان دقيقه وعيسوي مهندسان د
ه ادايي شاهدان جادو طرازش بتاز, اراالفالک واقف اسر از ثري تا فلکگزينش 

سرايي شکيب از دل  نکته سازش بهعذاران سحرتسخير دل پاکان نموده و گل
  .“قدسيان ربوده

  :نويسد و دربارة انشا مي

 



  ١٢٦  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

اجتماع  بر آن آورد که به… شناس  اساس دقيقهمحبتوفور خواهش دوستان ”
  …“ترتيب مرغوب جمع نموده گلدستة انجمن سازد به… لهمکاتيب مرسو

  اول  فصِل
و در بعضي مکاتيب صنايع کرده اشخاِص زير ارسال  وبات است که بهشامل مکت

  :گوناگون صرف گرديده است
الدين قبله  مرشد کامل مولوي نظام, بخش پرگنة سلون زينت, شيخ پير محمد”

بخش بلگرامي بدوست سراپا  زينت, حضرت ميان عبدالغفور… ارباب فضائل
تلميذ پرتميز عبدالعزيز بهاريه که . ودميان محمد مراد که کماني فرستاده ب… معز

مير خيراهللا …  خاندان اصطفاخالصة. موجب فرمايش عزيزي بقلم آمده به
پور شيخ نور متوطّن بلدة فاخرة , ميان عبدالشکور… بلگرامي صداقت پناه

, مشتمل بر ابيات تازه مضمون, اهللا ميان شيخ امان… فضائل پناه… جونپور
ميان محمد , ميان ابوالمظفّر, امين پرگنة انوپ نگر, سيد مظفّر… اقبال پناه
  .يعقوب

گاهي مر تلِک مفهيات  خدمِت دوستي که گاه سيد عبداهللا به… فضائل مرتبت
هنگامي که اين فقير , ميان بدرالدين. مير سيد کرم اهللا, ميان محمد… بود مي
صاحبه نشسته بيگم … جمع ياران در باغ  بامقتضاي تماشاي باران گهرريز به

  .بود
در باب استعذار … ي خان ميان جهان خانميان مصطٰف… رفعت و اقبال مرتبت

 ميان ،ميان عبدالنّبي, ميان محمد صادق. درويش دلريش کرده بود گستاخانه که به
  .ميان شيخ محمد, مير سيد مير, يسيدي سند… متوطّن صوبة بهار, عبدالغفّار

  دوم  فصِل
  :اشخاص زير نوشته شده است  بهکه, شامل رقعات است

کيش  داد و باغواي ناقصان کينه که من باداي حقوق استاد نمي, ميان عبدالشکور
, نظم و نثر توان خواند رقعة دوم که به. کشاد ائل ميطزبان بر مقدمات ال



  انشاي خليفه  ١٢٧

زيب آن خردمند صاحب تدبير , بر ضمير منير مهر نظير: دوستي تحرير يافت به
در اعتذار قبول , نواب ارشد خان, شيخ نوراهللا, آگاهدانش , دولت و جاه

  .ترک صحبت جاهالن… مشتمل بر, الدين گري ميان شيخ غالم محي منشي
مشتمل بر ترک صحبت ياران ,  گرامي بهيا هررايمحبتدوست بهجت پيراي 

. دولت و سعادت يار و ديدة بخت بيدار باد. آشنا و بيگانه خو تحرير يافت
لباس  که اول به, برادر گهاسي, شناسي و ناسپاس پاندي ربارة ناحقمکتوبي که د

اصل بد از خطا « : ع,آري. اند نوشته, دوستي بود و آخر اساس دشمني محکم نمود
تصوير  ةآيد و غنچ و برنميحکم آنکه از گل کاغذ ب به, برادرم. »خطا نکند

 مصاحب که از, نخست موعظت پير مجلس اين سخن است: بيت. شايدگ نمي
  .“ندنناجنس احتراز ک

ياري که سب. تاخت بدوستي که اسپ جور و جفا مي, مشتمل بر صنايع دوستانه
بدوستي که بجهت دفع آزار چشم ادويه . گذراند لهو و لعب مي خواند و به نمي

, الفضائل مجمع. سيد جالل, محمد درويش نونهال چمن اقبال. طلب داشته
ين يعني در خواندنش لب تر صنعت واسع الشفمحمد فاضل د, الفواضل منبع

از آنجا که … ”در طلب دوستي که نامش هم از همين قبيل بود, رسد لب نمي به
ريزان و سينه از آتش فراق آن سراسر اشفاق  ديده در اشتياق آن يگانة آفاق اشک

که طريقه , و التفاتف درين صورت اگر از روي تلطّ. ه خيزانسته و نالشعلة آ
االتّحاد و واثق الوداد است دوستان جاني را از تشريف شريف خود  راسخ

 زياده چه نگاشته. رهانند  واهر آيينه خاطر را از نگراني انتظار, خورسند گردانند
  .ي عيش و نشاط را جاوداني رفيق گرداناداهللا تعاٰل. يدآ

ا ميرز, حديقه پيراي عشرت و کامراني, مير سيد محمود, دودمقبول درگاه و
  .محنت کسب علم پرداخته بود که بعد از انقضاي جواني به, سبحاني

  .داد ميان اله… امانت خان… ابوالمظفّر خان ذيشان
که قوت روحي توان , هاي نغز سراپا مغز هبنا… بدوستي که اينها فرستاده بود

شکر مهرباني آن دوست از . ادبآ خانه, ذايقه را حالوت شکر بخشيد. رسيد, گفت
, شايستة آن سرزميناز آنجا که تحفة . ريشة قلم خشک پوست بيرونسترگ و 
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هاي بهشتي ضيافت ذايقه  گاهي بار سال آن رشک ميوه اگر گاه. همين تواند بود
  . گنجايش داردمحبتبارگاه  در, کرده باشند مي

ميان , همت خان ميان کمال خان… المکال رفيع, خان ذيشان. بخش يان الهم
  .رحمت اهللا

مشاطة اخالص نامه … ”تمل بر صنعتي که حروف الفاظش نقطة باال داردمش
ي و خالصة دودمان ارتضا مسرت و ن نقادة خاندان مصطٰف آاختصاص آموز

فيروز خان بر صفت الفاظ غيرمنقوطه نگارش … خان بلندمکان… نشاط افزود
, محمد مراد, مؤسس اساس و داد, سالک مسالک سداد, دادارر ودا”. يافت

  .“همواره محروس داراد
 شاهوار در ِرکه صد د, خطِّ ريحان سرشت آن سردفتر خوشنويسان روزگار

است که ديرگاه . خجلت ده خط مهوشان گلعذار باد, جنب بهاي ثلث آن نيرزد
بورد رقاع مهر شعاع کامياب نگرديده و خبر حال جمعيت … مخلص صميمي

ين شکسته بال بدان بيشترست مآل آن سرماية فضل و کمال که تعليق خاطر ا
ات کشيده  دوستدار ديرينه را که خطِّ نسخ بر صفحة رسمي… رجا که.نشنيده

  .“تقويم پارينه ما نگارند
  .مير علي, شيخ عزّت اهللا, ميان محمد شفيع, صدرنشين مکان رفيع

مکشوف ضمير … ”طريق تو شيخ برآيد مقبولي که نامش از ابياِت مرقومه به به
. ياس را صورت اميد نمود, شودگجبيني چو رخ ز پرده  مه:  ابيات,مهرگزين

ياِد او درد را دهد . سرو درپيش قد اوست غالم, کالم دالن به راحت افزاي بي
بهره بخشد , صد درمان عيد رويش بهر شقي و سعيد درد را طعنه زن به, نسيان

است سايه آنکه خورشيد ر, دولت حسن راست مايه ازو. چه از قريب و بعيد
ي لب عيٰس,  جوهر لعل اوست راحت دل،لطِف او مرهم جراحت دل. ازو

معني , خود نازد لفظ از معنيش به, ارويوسف از مهر او زليخا, ازوست در گفتار
مشتمل بر صنعتي که حروف الفاظش نقطة پايين … فزون سازداز لفظ او 

همال همه جا و همه حال ياد و بار در عارج معارج ببند صاعد   بيور دا…“دارد
  .سيدي مير سيد جواد باد, مساعد عدل و داد
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ابوناصر که نامش ”: مشتمل بر صنعتي که يک لفظ نقطة پايين دارد و ديگر باال
قدوة … ابواب نشاط دايمي کشاده باد”: هم از اين قبيل بود تحرير يافت

که … الو و محبتگلدستة : شيخ نورالدين تحرير يافت, دانادالن حقيقت گزين
خواهي که يايي نام آن سيمين  گر تو مي: مشتمل بر شرح بيت معما باسم کمال

مبرهن باد که از قلب لفظ … قلب قلب قلب را بر قلب قلب قلب زن, ذقن
 وسيلة قلب ثالث اعتبار عکس بلق و از بلق بعمل ترادف مکر و از مکر به قلب به

کاف حرفي خواسته و از قلب لفظ , اعتبار دل داللت بر حرف اوسط دارد که به
و از . الزم همي گرفتهست  عمل انتقاد بر حرف ميانه دال اعتبار دل که به قلب به

هرگاه کاف حرفي را که . اعتبار عکس لفظ مال حاصل کرده قلب ثالث به
  .شود صل ميکمال حا, لفظ مال اتّصال دهند  با,محصول ماسبق است

  .شيخ محمد شاکر. الدين شيخ جمال
  شيخ عبدالسبحان

گل ”: موافق اجزاي اسم مکتوب اليه, مشتمل بر صنعت اتّصال حروف بدو قسم
… شيخ محمد شاکر, ماية جمعيت خاطر فاتر, محبتشمع جمع , گلشن بهجت

  .مشفقي سيد سالم
  …شيخ داؤد, آموز ست دانشود

ف الفاظش مانند حروف اسم مکتوب اليه جدا مشتمل بر صنعتي که حرو
  .“تحرير يافت, جداست

روح … شناس قدوة آگاه دالن حق. سيد عبدالغفّار, برگزيده بارگاه آفريدگار
  .مجسم شيخ اکرم

  سوم  فصِل
… خدمت در تهنيت فرزند به… آميز اسالت تهنيتمراول در : مشتمل بر دو قسم

  .ميان محمد طاهر… حتشيخ پير محمد قنّوجي در تهنيت ص
  قسم دوم

  انگيز در مکاتباِت تعزيت
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  :مقتضاي اين بيت عرفي به… ت دوستيدر تعزي
  تمنّـا گريـستن   تـوان بـه    صد سال مي    گريه ميسر شدي وصـال    عرفي اگر به  

  فصِل چهارم
کمترين فدويت کيشان عقيدت ”در آداب و القاب و خاتمة کتاب القاب بادشاه 

نقوش سجدات بندگي منقّش داشته و رقوم  لوح جبين را بهن الدي بديع, آگين
سان  موقف عرض ناصيه به, اقالم انامل بر صفحة تارک نگاشته تسليمات غالمي به

  .رساند مي… گاه شاهنشاه ماليک سپاه بارگاه خواقين سجده
  …زهي چراغ معاني ز فکرت تو منير: بيت, القاب شاعر
  …را هم جراحت دلخستگان کليد کارذات مسيح صفات آن م: القاب حکيم

  …آموز مجلس ارباِب تقويم لوحة خاطر صافي اثر آن ادب: اهِل نجوم
  … گشت آثاِر قلمهاي از تو خجست: رباعي, القاب منشي

  …اي آنکه کالمت از حقايق مخبر: رباعي, نوع ديگر
  …ساية بلندپاية آن قبلة حقيقي: القاب پدر وجد

ذات عطوفت سمات آن قبلة صوري و , هان آفرينبخش ج ايزد جان: معالقاب 
  …معنوي

  …جمعيت صوري و معنوي: القاب برادر کالن
  …باغبان قضا و قدر نهال آمال: القاب فرزند

   بهجت اشتمالنصفحه جا: القاب برادرزاده
  آن برادر بجان برادر, نياز کارساز بي: القاب برادر خورد
  خاتمة کتاب

  مشتمل بر چندي از قوانين
  …نوع ديگر بشرف ورود فيض آمود… انون اول در تسطير آدابق

  …در ترقيم آداب, قانون دوم
  …شرف صدور نشان واالشان: نوع ديگر
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نامة فيض  نوازش: که در محاورات نويسند, در بيان اسامي مکاتبات, قانون سوم
  …آمود

  :قانون چهارم در بيان وصول مکاتيب
  …ورود انداختپرتو , ورود يافت

  در بيان الفاظ ترقيم, ن پنجمقانو
  …مرقوم قلم فيض توام گرديده بود: مکتوب اليه
  ارشزدر بيان تحرير حاالت گ, قانون ششم

  همال داور بي, مکرم: حال
  :در بياِن الفاِظ اميد, قانون هفتم

  …متوقع که رجا که
» اشعار ملحقات«انشاي خليفه شامل , قعات و القاب و آداب رعالو بر مکاتيب و

که بعضي از آنها نامعلوم يا گمنام و » اشعاِر مکتوبي از شعراي متقدمين«که در آن , تاس
نام شاعر نقل   بادر اينجا بعضي از آن ابيات راما . آورده شده است, باشند کم نام مي

  :کنيم مي
  :١ملّا قدري شيرازي

ــد     ــسلّي نده ــام ت ــه و پيغ ــد و نام   تاي را که بجز وصل تو درماني نيـس        خسته  قاص
  :قاتل

  دانم  اين خط نامه سياه است که من مي         رفت قاصد که برد نام مرا گفت خموش       
  :فياضي

  نوشـتم ديــدة خونبــار گفــت  شـرح شــوقت مــي 
  هاش بگذاري که من خواهم نوشت       جاي سرخي 

پنج شاعر را ذکر نموده است که تخلِّص آنها مخلص , در اينجا صاحب انتخاب
  :باشد مي

                                                   
هند  اتّفاق قيدي به طرح بوده و قبل از عرفي به عرفي و قيدي و غيرتي هم  با,م ١٥٨١/ه ٩٨٩: وفات  .1

 .آمده است
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  .م ۱۷۵۱/ه ۱۱۶۴:  وفات,آنند رام, مخلص .۱
 .انبا داس, مخلص .۲
 .ادشاهعهِد عالمگير پ, گالب راي, مخلص .۳
 .عهِد عالمگير, مير احمد حسين سرهندي, مخلص .۴
  .معاصر حزين و سلطان حسين صفوي, ميرزا محمد کاشاني, مخلص .۵

  :کنيم ابياِت شعراي غيرمعروف را نقل مي, تحت عناوين گوناگون, در آخر
   محمد عارفاشعاِر انتظار شاه

  دانـم  دانم نمـي  که من امروز فردا را نمي   شايدگـ قريب وعـدة امـروز فـردا کـار ن         
  :متوسالن نويسند

  :آهني
  داران را چــو اشــتياق مــه عيــد روزه  شـد آرزوي تـو از حـد اميــدداران را   

  :در بياِن نصايح و تأسف و غيرت
  :ابن حسين

ــا ســوختن آمــوزي    بنشين شايد که تو هم سوزيبا سوختگان   شــو همــدم پروانــه ت
  :در ذکِر عطيات و حسن طلب و عرض مطلب

  :علي فيضي
  ام  غبار کوي توام گر بر آسمان شده        ام  بلند مرتبه زان خاک آستان شـده      

  :در بياِن عزلت و قناعت
  :اسير شاري

  اي و دل دردمنـد خـويش    ماييم و گوشه    و بلنـد خـويش   امن سـر  هرکس گرفته د  
  :ذهني

  درين ديـار کـه بـويي ز آشـنايي نيـست             جـويم   ام که مي    که چه گم کرده   حيرتم   هب
  :وفايي و ناانصافي و زودرنجي و تندخويي معشوقان در بياِن بي
  :مير صدري

  کند   که پرشکسته شد آزاد مي     يمرغ  صياد ما بناي ستم تازه کرده اسـت       
  :ياد و فراموشي در آن باشد, اشعاري که لفظ يا معني
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  :احسني طوسي
  نکـرد  يادم و کردم يادش عمر چون بسي من  ام شادم نکـرد     وفا از ناله     است آن بي   هرفت
  :اسوخت طعنه و کنايات معشوق ودر

  :عنايت خان
  دهـ د  با غير من نشيند و دشنام مـي         او هـم بـروز مـا بنـشيند خـدا کنـد      

  :مناسب بعضي حاالت حسن و تقريبات عشق
  :قاضي ريحي
ــست  ددر ــي ني ــن نهفتن   اين درد دگر که گفتنـي نيـست          دل م

  :در وصِف حسن و جماِل معشوق و کوتاهي شب وصال
  :موالنا جاگيري

  بينم  عيد و من ابروي تو ميهبيني م تو مي  بيـنم  هالل عيد را اي ماه بر روي تو مـي         
  :امير بيگ قصّاب

  گرديد کـاري کـرده بـود     گر حيا مانع نمي     صبحدم مست از سر کويم گذاري کرده بود       
  : و فرياد و غم و گريههدر ذکِر آه و نال

  :سلطان محمد معمار
ــر  ــده گ ــة دل ش ــو نال ــر ت   دست دل گيرم و بيرون شوم از کشور تـو        باعــث درِد س

  :در ذکِر سراغ و جستجوي گم گشتة خود
  :سيد عمادالدين خان

  از يــار بپرســيد ســراغ دل مــا را     گم گشتة خود هيچ نبـرديم      هما راه ب  
  :و درِد عشقاِر دل و ديده و آه در اشع

  :محمد عظيم خان
  در اشک و آه زندگي آمد بـسر مـرا            ببزمت گـذر مـرا     دفتا چون شمع تا  

ــي   ــدن او نم ــد آم ــم دل را نوي   ترسم بجاِن خود بگـذارد دگـر مـرا          ده
  در عيادت و تقريب فصد و ذکِر طبيب و بيمار

  :الدين خان شرف
ــي  ــشمي م ــردم درد چ ــنيدم ز م   ن آن را بچـشم خـويش ديــدم  کنـو   ش
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 مطالعة تاريخ و دررخي از منابع ناشناختة فارسي ب
   ايران و هندفرهنِگ

  خالصه
از زبان »يانهکپنچا«زبان پارسي از كتاب  ي به خطّةه نسخشرحي بر ترجمه و تهي 

آثار كالسيك كه طي پادشاهي تيموريان در فارسي نوشته و يا  سانسكريت، فهرستي از
اي از اشعار  وه قرن يازده هجري و پارهحكومت شاهزاده داراشك عصر, ترجمه شده

, مثنوي وي آثار,  از دانشمندان و هنرمندان هندوي»چندربهان برهمن«معرفي , وي
  .»دبستان مذاهب« و »الطائف جامع«معرفي دو كتاب 

*  
بلكه زبان ,تنها زبان رسمي دولت هند ي زبان فارسي نهت قرون وسٰطدر تمام مد 

وسيلة تراجم  بيات ما را از راه نثر و نظم اصيل و همچنان بهروشنفكران هند بوده و اد
  .تر ساخته است خصوص سانسكريت غني به هاي هند شمار از زبان  بي

از آن خزينة ادبيات جهان است و طي قرون گذشته  (Panchatantra) پنچتنترا
ول مسئ, معذالك ـفرهنگ و ادبيات عده زيادي از دول و ملل را غني ساخته است 

باشد كه از امراي پادشاه  مي, دار اين كتاب برزويه حكيم ايراني ترويج و تعجيم دامنه
  :نويسد  پننرر مي.است انوشيروان بوده ساساني خسرو

دو برابر ) هايي كه مبني بر آن است  پهلوي و ترجمهةترجم(اهميت اين دسته 
باشد كه تاكنون   ميها ترين ترجمه كه ترجمه پهلوي يكي از قديمي ل ايناو. است

 ةاولين نسخ  باظاهر شده است و حتماً از يك متن بسيار باستاني سانسكريت كه
هايي كه  ترجمه  باكه ما دوم اين. سانسكريت قريب بوده ترجمه شده است
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 Lights of) و»كليله و دمنه«و  (Fables of Pilpay) هاي اسم  باپهلوي شده و از

Canopus) و (Moral Philosophy of Doni) ١ايم معروف است خيلي آشنا شده.  
, يوناني, تيتب ,اسپانيولي, التين ,فارسي, عربي, عبراني, سرياني, پهلوي اين كتاب به

, دانماركي, هلندي, آلماني, تركي, سالويا, ايتاليائي, فرانسه, روسي, انگليسي
, مراتي, بحراني ,بنگالي, هندي, مجاري, لهستاني, سوئدي, يدي, ايسلندي, چكسلواكي

, جاوائي, مااليائي, گرجي, پشتو, دكني, اردو, مغولي, مليالي, تيلگو, تاميل ,بهاشا برج
 ,مادي, )كناري, كرناتك(, كنادا, پيشاچي پراكرت, مدورائي, )بربر( چيليا, حبشي
  .غيره ترجمه شده است باالني و, الوتي, سيامي

هيتوپديشا«ترجمة فارسي از , القلوب حمفر «(Hitopadesha) الواقع  ها في كه آن
  .عمل آمد الدين مفتي به دست تاج به, باشد ترجمة سانسكريت از پنچتنترا مي

تأليف  (Dhavadachandra) هيتوپديشا در ايالت بنگال زير سرپرستي دوداچندرا
 ميالدي تعيين ٨٠٠-١٣٧٣مابين  (Narayana) ناراين, ف اين كتابشده و زمان مؤلّ

  .تگرديده اس
يك از نويسندگان و  جايي كه من خبر دارم هيچ ب است كه تا آنذا جاي تعجمعٰه

نظر  يك ترجمة پرارزش فارسي اشاره ننموده و اين ترجمه از نويسان به ادبا و فهرست
  .٢دانشمندان مخفي مانده است

ي خالقداد سعي مصطٰف  از سانسكريت به»پنچاليانه«عنوان  اخيراً يك ترجمة جديد به
و تنها نسخة خطّي آن در , ايم وجود آمد كشف كرده امر شاهنشاه اكبر به باسي كه بهع

بدبختانه نسخة خطّي از ) ٣٧٢ورق , ٦٢١٠٠٥شمارة (وجود دارد , نو دهلي, يموزة ملّ
  .باشد اين جهت ناقص است كه فاقد بعضي اوراق مي

هنشاه اكبر وي را كه چطور شا ي خالقداد عباسي از آندر مقدمة ترجمة خود مصطٰف
گويد  نامبرده مي. ميان آورده است ترجمة فارسي متن سانسكريت مأمور كرد حرفي به به

زبان پهلوي و  مثالً برزويه به, ترجمه زده بودند كه قبل از او هم چند نفر دست به

                                                   
1. The Ocean of Etory, Vol. V, p.218. 

  .تهران, دانشگاه تهرانة كتابخان, ٢٤٦/٢٥٦ ة خطّي شمارةنسخ  .2
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زبان  حسين واعظ كاشفي و ابوالفضل به زبان عربي و رودكي و نصراهللا ع بهفّالمق ابن
هاي فارسي مورد پسند شاهنشاه  ا ترجمه ام,ها موجود بودند  و همه اين ترجمه,فارسي

 ,هم زده بودند هاي متن سانسكريت را به ها يا ترتيب داستان چون در آن, واقع نگرديد
و يا در استعمال , و در نتيجه صورت اصل آن عوض شده بود, فاتي كرده بودنديا تصر

  .ها راه افراط رفته بودند آنلغات و اصطالحات زبان عربي در 
در كتابخانة خود , اكبر كه قبالً ترتيب ترجمة چندين كتاب سانسكريت را داده بود

كرد و عباسي را مأمور كرد كه آن را   را پيدا»پنچتنترا«اي خطّي سانسكريت  نسخه
نمايد كه  چنين مي. زباني كه مورد استفادة عموم خوانندگان باشد ترجمه كند به
امر خود اكبر ترجمه شده بود   به»پنچاكيانه« تأليف ابوالفضل كه قبل از »دانش رعيا«

  .ي مورد پسند وي قرار نگرفت و خواست كه ترجمة ديگري از آن بشنودطور كلّ به
گفت كه كدام يك از متون سانسكريت اساس اين ترجمه  توان طور حتم نمي هب

هاي هندي  ادبيات و فلسفه  وافري بهدانند كه اكبر عالقة همه مي. فارسي بوده است
غين ژزويت مبلّ, مرتاضين هندي, همين جهت وي علماي زبان سانسكريت داشت و به

كر در دربار رالذّحضور مؤخّ. و دانشمندان دين جيني را در دربار خود جمع كرده بود
 در كتابخانه اي كه  رود كه نسخه گمان مي.  دارد»پنچتنترا«ق بهاكبر تأثيري در مسائل متعلّ

  .دهد نشان مي, »پنچاكيانه«كه عنوان ترجمة عباسي   چنان,اكبر بود اثر جيني بود
 بروجود اين عالوه   با.ي خالقداد عباسي خيلي كم استالعات ما دربارة مصطٰفاطّ

فارسي   محمد شهرستاني را به»النحل الملل و «امر جهانگير كتاب بها او به اين كار گران
. چاپ رسيده است الملل گذاشت كه تازه در ايران به توضيحرا  و اسمش ترجمه كرد

تابريهات كَ«نام   سانسكريت بهترجمة فارسي ديگر از اثر مهم «(Brihat Katha)  از
حال  تنها نسخة خطّي اين ترجمه كه تابه. »اسمار درياي«نام  باشد به نويسندة نامبرده مي

 من .باشد مي) تاريخ ,٢٦٤٢ ةشمار به( دولتي حيدرآبادناشناخته بوده در كتابخانه مركزي 
 اظهار امتنان »نچاكياناپ«عهده گرفتن چاپ كتاب  گره براي بهياز دانشگاه اسالمي عل

  .نمايم مي
ت آن از اثر سابقةاثر قابل توجكر كمتر نيست داستان بودائي الذّ  ديگري كه اهمي
  اسم بومي آن بلرام و بوديستواصالًكه ا (Bluhar and Yuzasaf) بلوهر و يوذاسف
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(Balram and Buddhisatva) اين داستان در قرن ششم يا هفتم ميالدي از هند . باشد مي
, فارسي ,عربي ,سرياني و پس از آن به ,زبان پهلوي آورده شد ايران رفت و يحتمل به به

باقر مجلسي  حمدم املّ. هاي ديگر اروپايي ترجمه گرديده التين و زبان, يوناني, حبشي
سه سال . باشد الحيات وي مي آن را در فارسي ترجمه كرد كه يك قسمت كتاب عين

هاي هندي در  داستان(نام    به(Sahitya Academy)» ا آكادمييتّساِه« ةپيش در مجلّ
هاي فارسي اين داستان در  يك از ترجمه نوشته بودم كه چون هيچ) ادبيات فارسي هند

 ا اخيراً ام,شود ادبيات فارسي هندي خارج مي اين از حوزة  نشده بنابرهندوستان نوشته
علي  نجف دسي. ام كه در كشور هند تأليف شده ترجمه منظوم اين داستان دست يافته به

 سامان, خان علي شايد در خدمت جواهر, انيس مير آبادي استاد شاعر بزرگ اردو فيض
باقر  محمد ااو اثر منثور ملّ. بوده است (Audh) هدواَ ولهالد اب شجاعزوجة نو, بيگم

نسخة خطّي . نظم كشيده است به, »نظم جواهر« بيت تحت عنوان ١٦٧٥مجلسي را در 
 ,هاي ديگر از نويسندة نامبرده پيش آقاي خورشيد انور فرد اين مثنوي و رساله به منحصر

  .باشد وكيل دادگستري رانچي در استان بهار مي
 بزرگترين شاعر سبك »هند طوطي«ملقب به)  هجري قمري٦٥١-٧٢٥(امير خسرو 

صد و  شود كه بين چهار هفت پادشاه خدمت نموده و گفته مي او به. باشد  هندي مي
. دهند او نسبت مي  نود اثر به,عالوه بر اين مورد. پانصد هزار بيت را باقي گذاشته

 الدين تغلق اهش سلطان غياثخو  است كه به»نامه تغلق«دهلوي خسرو  آخرين اثر امير
)١٣٢٠-١٣٢٥ (ةس سلسلمؤساين كتاب دربارة قتل . تحرير درآورده ه به تغلقي

و ) ١٣٢٠(خان  ت كوتاه فرمانروايي خسروو مد) ١٣١٦-١٣٢٠(الدين مباركشاه  قطب
در عهد جهانگير يك . باشد مي)  هجري قمري٧٢٠-٧٢٥(الدين تغلق  غياث نشيني تخت
اين   بنابر.يركامل اين مثنوي كه از اول و آخر ناقص بود در دست بود خطّي غةنسخ

 اضافات .اش دستور داد كه تكميلش كنند شاعران درباري به) ه ١٠١٤-٣٧(جهانگير 
. وزن خودش طال و نقره بخشيد قدري خوشحال ساخت كه او را هم حياتي پادشاه را به

 ,چاپ رسانده  حياتي را به»نامه لقتغ«آباد اين  هاي خطّي فارسي حيدر انجمن نسخه
  .باشد ب اين از اول كامل و از آخر ناقص ميقول مرتّ به
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طور قابل   حياتي پيدا شده است كه به»نامه تغلق« خطّي كامل ةاخيراً يك نسخ
مخصوصاً در قسمت آخر مثنوي, چاپي متفاوت استةنسخ  باهيتوج ،ةح نسخ مصح 

نظر  به, كه منسوب نموده درحالي) ه ١١٠٠ :م(اتي كاشي حي  را به»نامه تغلق«چاپي اين 
. زمان بودند  دو شاعر هم.باشد مي) ه ١٠١٥ :م(حياتي گيالني  ق بهمن اين نسخه متعلّ

از كار افتادن راز تواند   اصلي را كه مي»نامه تغلق« كامل ةتوانيم نسخ شاءاهللا روزي مي ان
  .دست آوريم شن سازد بهها را رو روي كار آمدن تغلقي ها و به خلجي

 .در طي عهد پادشاهي تيموريان آثار زياد كالسيكي در فارسي نوشته يا ترجمه شدند
در مثنوي فارسي » دمن نل«نام  هرا ب (Damayanti)  دميانتي(Nel) فيضي افسانه نل

نثر  آبادي آن را باز به م عشرتي عظيم ١٨٣١-٣٢/ه ١٣٤٧سال  كه بعد به, منظوم ساخته
 »سوماديوا«تأليف  (Katha Sarit Sagar) »كتاسريت ساگر«فيضي . برگردانيدفارسي 

(Soma Deva) عبدالقادر  املّ. فارسي درآورد به, باشد  حكايات ميةرا نيز كه مجموع
. دست نيست در فارسي ترجمه كرد هرا كه امروز ب» رامايانا«و » يسيگاسن بتّنِْس«بدايوني 

شاه  املّ. را در فارسي ترجمه كرد (Vyasa) وياس (Harivansha) ونشاي هري ريِش املّ
هانيدي و ديگران  سلطان و محمد (Rajatarangani)» ترنگني راج«آبادي  شاه محمد

» پريجاتاكا«مرزا روشن ضمير . را در فارسي درآوردند (Mahabharata) مهابارتا
(Parijataka) راگا«خان  را و فقيراهللا سيف دنرپ «(Raga Darpan) فارسي ترجمه  را به

, رازي خان  عاقل,كالميري حميد, كالبي باقي حيات جان, بزمي ا عبدالشكورملّ. كرد
 و هير (Padmavat)» پدماوت«هاي  رضايي و صالح داستان حاجي محمد, حقيريه
 Manohar)» هومالتيدمنوهر و م«, (Chandain)» نيچندا« ،(Hir and Ranjha) رانجها

Madhumalti), »كانداال دهواناال و كامام «(Maduavanala & Kama Kandal) ,»سي س
را در نظم  (Sohne & Mahival)» سوهني مهيوال«و  (Sassi & Punnun)» و پنون
 (Kamrup & Kamlata)» مكامروپ و كاملتا«محمد كاظم حسيني داستان  مير. آوردند

  .را در سلك نظم آوردند (Mohni)» موسي و موهني«و شاهي داستان واقعي برادرش 
رامايانا«اقل بيست ترجمة حد «(Ramayana) , نگهاسن بيتيِس«دوازده ترجمة« ,

(Singhasana Battisi) پدماوت«دوازده ترجمة , »هير و رانجها«پنج ترجمة  و بيست« ,
» نيچندا«و دو ترجمة » سي پنونس«شانزده ترجمة  ,»كامروپ و كاملتا«هشت ترجمة 
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, بعضي از اين تراجم امروز در دست ما نيستند.  فارسي هند وجود دارنددر ادبيات
  .باشند كه بعضي ديگر در پرده خفا مي درحالي

ر نگاري متذكّ باشد هيچ تذكره كامي شيرازي را كه يكي از شعراي عهد جهانگير مي
ق شدم كه از نظر كردن يك نسخة خطّي كامل کلياتش موفّ خوشبختانه در پيدا, نشده

ات را در مقالهبرعالوه . باشد  ميتاريخي مهمعلوم اسالميه ةاي در مجلّ  اين من اين کلي 
 رضا واقع در ة االن اين نسخه را براي كتابخان.معرفي كردم) م ١٩٦٠ماه ژوئن (عليگر 

 يا »مانالزّ وقايع«عنوان  هعالوه بر کليات يك مثنوي ب,  كامي.كردند رامپور خريداري
. باشد ي پاريس موجود مي ملّة سروده است كه در كتابخان»بيگم نور جهاننامة  فتح«

بيگ فطرت بود  نگاري از او ياد نكرده اويس شاعر ديگري از همين عهد كه هيچ تذكره
نديا ياة  خطّي ديوانش در كتابخانةتنها نسخ. اند كرده  فطرت اشتباهمعزّ مير  باكه او را
  .وجود دارد) ١٥٦٠ ةشمار(لندن  (India Office) آفيس

ه ١٠٣٧-١٠٦٩(عصر شاهجهان , ف و ويدانتاز لحاظ فلسفه و اختالط قوي تصو( 
يكي از . حساب خواهد رفت به) ه ١٠٢٤-١٠٦٩(در حقيقت دورة شاهزاده داراشكوه 

ف و  تصوةوسيل يسم و اسالم بهئترين مزاياي اين شاهزاده ايجاد هندو بزرگترين و نمايان
خواست از راه  رين بزرگ دنيا بوده كه مي وي يكي از متفكّ.باشد ويدانت مي

, يكديگر نزديكتر بكند هندوئيسم و اسالم را به, الوجود نه فقط دو مذهب هند وحدت
 .محيط اين كشور سازگارتر باشد  باوجود آورد كه اي به بلكه از تركيب اينها روحيه

هنگي اقوام گوناگون توافق و همميان فرق مختلف و ا توانند در يسم ميتف و ويدانتصو
وي سعي . هنگي بوده استاترين نمايندة اين توافق و هم كنند و داراشكوه عالي پيدا

اگر . وجود بيايد ي در سراسر كشور بهحاد مذاهب وحدت روحي و ملّكرده است از اتّ
كرد  استفاده مي) ه ١٠٧٢ :م(و سرمد ) ه ١٠٧٠(شاه بدخشاني  اوي يكطرف از ملّ

داشت اگر  اي برمي ديال بهره الل خصوص بابا هرف ديگر از عرفاي بزرگ هندو بط از
را  طرف ديگر اديان مسيحي و كليمي از, كرد طرف مذاهب رائج هند را مطالعه مي يك

  .داد نيز مورد مطالعه خود قرار مي
سانسكريت و هندي وارد بوده و در شعر و , عربي, هاي فارسي داراشكوه در زبان

سرود و در  وي در فارسي و هندي هردو شعر مي. باشد دو داراي آثار بزرگي مينثر هر
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يعني ديوان داراشكوه » اعظم اكسير« خطّي ناقص ةنسخ. فارسي صاحب ديوان است
بعضي از اشعار و . باشد هشت رباعي مي و سه غزل و بيست و سي و شامل يكصد

  :شود رباعي وي در ذيل نقل مي
ــي    پنـدارم  اين حرف ترا راسـت همـي       ــافر گفتـ ــي آزارم  كـ ــو از پـ   تـ
ـ           پستي و بلنـدي همـه شـد همـوارم        ت دارم من مـذهب هفتـاد و دو ملّ

*  
ــد  ــز اهللا نمان ــيچ ج ــرم ه ــدر نظ   از دولــت فقــرم هــوس جــاه نمانــد  ون

  من گمره از آنم كـه مـرا راه نمانـد            حق رسيد گمره گفتند         هركس كه به  
*  

  عرفان گـشتم    وف شدم تا كه به    معر  عارف شدم وز خويش عريان گشتم     
ــشتم    لـيكن مـن هـم      پيدا كـردي مـرا و      ــان گ ــرا و قرب ــردم ت ــدا ك   پي

 ةرسال, االولياةسكين, االولياةسفينداراشكوه , عالوه بر ديوان غزليات و رباعيات
و ,  داراشكوهبياض, الحقيقتةيقطر, مكاتيب, البحرين مجمع العارفين حسنات, نما حق

يكي از . تحرير درآورد را هم به (Goshthi Baba Lal Dayal) الل گوشتي بابا
سئوال و جواب داراشكوه و  «ةهايي كه تاكنون كسي از آن ذكر ننموده رسال رساله
 خطّي اين سئوال و جواب در ةنسخ. ام  كشف كردهاست كه من اخيراً» علي قلندر فتح

  .آگره موجود است, شاه گنج, ضامن علي  ميرةكتابخان
قلندر سطري از  علي حضرت شاه فتح, هاي داراشكوه ب يكي از سئوالدر جوا

  :كبير نقل كرد
”   ،                             “١.  

رسالة معارف و رموز , تزك, (Bhagwat Gita) بهاگوت گيتا, عالوه بر اين آثار
قرآن, االولياةسفيناطي بود و داراشكوه خطّ. اند داراشكوه منسوب كرده ف را نيز بهتصو ,
دوازده وصلي و ,  حافظديوانشرح ,  ارسطوده پند,  ارسطورسالة حكمت, سوره پنجم
دست خود نوشته بود وجود دارند  بامة مرقعه كه اومقد.  

                                                   
  .كند گردم كه در كعبة دل پرستش مي اي كبير من بر آن انسان قربان مي: ترجمه  .1
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هاي سانسكريت در فارسي ترجمه شود تا مردماني  خواست كه كتاب داراشكوه مي
» پنشاداُ« استفاده بكنند او خودش پنجاه از آن, كه فارسي بلد بودند مخصوصاً مسلمانان

(Upanishad) ر«نام  ماه به را در طي ششراالسرار«يا » اكبر سلحاظ  ترجمه كرد كه از» س
ا چون مجال نكرد  ام,رود شمار مي سالست و رواني يكي از شاهكارهاي زبان فارسي به

هاي ديگر هم از  تابدانشمندان ك وسيلة خواست به مي, همه كارها را خود انجام دهد
 زبان سانسكريت كه هاي مهم  سپس يكي از كتاب.فارسي ترجمه گردد سانسكريت به

 ر ط علماء آن عصر تحت نظر وي در سال هزاتوس, دارد  شهرت»شستو جوگ«نام  به
مة اين  بر طبق مقد.شش هجري در زبان شيرين فارسي ترجمه گرديد و شصت و

 (Ramachandra)» چندر رام«و  (Vasishta)» شستو« شبي شاهزاده داراشكوه, كتاب
شاهزاده   با خواهش كرد كه»چندر رام« از »شستو«در آن خواب . را در خواب ديد

پس از .  شيريني داده كه شاهزاده را بخوراند»چندر رام«نيز به, نامبرده بغلگير شود
ه بيشتر هرچ» شستو جوگ«شدن شاهزاده مزبور براي تجديد ترجمه كتاب  بيدار

 . ترجمه كردهيكي از علماء آن عصر دستور داد كه اين كتاب را دوبار تشويق گرديد و به
هاي  ولي داراشكوه ترجمه, داده شود كه كتاب مزبور قبالً هم ترجمه شده بود ربايد تذكّ

  .آن اشاره شده است مه اين ترجمه بهكه در مقد چنان, داد پيشين را ارزش نمي
 در سال .باشد  در عصر اكبر مي»شستو جوگ« فارسي ي مهمها يكي از ترجمه

نام جهانگير بر تخت  كه بعداً به, پسر اكبر, دستور شاهزاده سليم شش هجري به و هزار
 Pandit)» پندت گودا ابيندا« را كه »شستيو جوگ«پتي  الدين پاني نظام, سلطنت نشست

Gauda Abhinanda) فارسي ترجمه كرد بهاز سانسكريت , انتخاب نموده بود .ا ام
 نظام, (Asiatic Society) ايشياتك سوسائيتي«ف فهرست كتابخانة طبق گفتة مؤلّ بر
  .شاهزاده سليم تقديم نموده بود پندت كتاب مزبور را ترجمه كرده و به كمك دو با

باشد   كه فيلسوف بزرگ ايران مي)ه ١٠٥٠سال  ي بهمتوٰف(ابوالقاسم فندرسكي  مير
اللغات کليات  كشف«نام  ترجمه حاشيه نوشته و فرهنگي درست كرده است كه بهبر اين 
  :سرايد  مي»شستو جوگ«گردد و نيز وي در توصيف  موسوم مي» جوگ

ــاك و دانــش ــرآن پ ــزاي چــون ق   جهان  همچو آب است اين سخن به       ف
*  
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  چون ز قـرآن گذشـتي و اخبـار          نيست كس را بدين نمط گفتـار      
*  

  جاهلي چون شنيد اين سخنان      يف سـر و بيـان     يا بديد اين لط   
*  

  صورت بدين نـه پيونـدد      ه ب جز  خندد  زانكه بر ريش خويش مي    
 ,باشد  ديگر اين عصر ميشخص مهم (Chandra Bhan Brahman) چندربهان برهمن

ن هندوي ادبيات فارسي هند  يكي از بزرگترين دانشمندا) ه ١٠٧٠ يا ١٠٦٨ :م(برهمن 
» دان هندوي فارسي«لقب  شاهجهان او را منصب هزاري داد و به. ودر شمار مي به

 در قسمت  هجري برهمن را دبير كل١٠٦٦ّ/ ميالدي١٦٥٦در سال . نمود مخاطب مي
مخاطب نمودند و همچنان خواجه  (Rai) لقب راي نگاري دولت منصوب و به نامه
نويسان   بزرگترين نثربرهمن است كه يكي ازبهان  چندر اين باعث افتخار .خواندند مي

  .نمود عنوان يكي از دبيران زير دستش خدمت مي طباطبايي به الدين جالل معاصر ميرزا
و همين , ها منقطع هم بود دربار و امور دنيوي برهمن از آن  باوجود وابستگي او با

 برهمن پس از درگذشت داراشكوه از .داشت دليل است كه داراشكوه او را دوست مي
بود كه  استخري بنا نموده  باجا باغي را آگره رفت و آن عالمگير عزلت گزيد و به درباِر

مشهور است و بعضي اوقات برهمن بر نژاد و سنن » انهباغ چندرب«نام  هنوز هم به
  :كرد باستانيش افتخار مي

  گيرد  ادان نسخه مي  ژبرهمن از لب هندو ن      دانـد   زبان فارسي و تركـي و تـازي نمـي         
 ,ورزد اعتقاد برهماني خود افتخار مي  بار عقايدش ترديدي ندارد واو در اظها

  :گويد اين مي بنابر
ــد   ستاار در گلو كافي     صندل و زنّ    جبين به  ــشان خواهن ــرهمن اگــر ن ــاد ب   ز اعتق

*  
ــه ــد  دل كــسي ب ــان نرس   نماست پاكدلي   كس خوش   برهمن از همه    صــفاي برهمن

*  
ـ  رشتةتار    به  قاعدة كيش برهمن دارم     نظر به    ام پيونـد    ار كـرده  زنّ

*  
  رشتة زنار الفت خـاص اسـت        مرا به   كه يادگار من از برهمن همين دارم       
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سازد و او از مذهب مخصوصاً  ا اعتقاد برهمن او را از ديگران جدا نميام
 ديگران  بابرد و او را از همرنگي و يگانگي چيند كه انسانيت را جلو مي هايي را مي ارزش

  :اين گويد بنابر. دكن منع نمي
  اختالف مبين برهمن كه در ره عـشق     به  ست ست قاعدة راه و اصل كار يكي    يكي

*  
  ست در شهر عشق شيوة مهر و وفا يكي         سـت  بيگانه فرقه فرقه ولي آشـنا يكـي       

*  
  سـت  حيرتم كه در اين پرده اين چه اسـراري         به

ــه ــرا ب ــد  ت ــرهمن جوين ــر و حــرم شــيخ و ب   دي
و عشق كه روح , ر شريعت براي طريقت اهميت بيشتري قائل بودبرهمن در براب

  :بنابراين گويد. كرد مذهب است او را بيشتر جلب مي
ــه را گــم كــرده   ام  مست عشقم كعبه و بتخانه را گم كرده         ام در سرمــستي ره ميخان

. باشد ست كه صاحب ديوان مي برهمن شاعر بزرگي بود و اولين شاعر هندو
 روزي از پدرش تقاضا نمود كه برهمن را .برهمن خيلي عالقه داشت داراشكوه به

 :شاهجهان او را خواست و گفت, بخواند و بيتي را گوش كند كه اخيراً سروده است
  :و برهمن اين بيت را قرائت نمود» آن بيت را بخوان كه بابا دوستش دارد«

ـ      بـار  ست بكفر آشنا كه چندين يلد مرا   رهمن آوردمبه كعبه بـردم و بـازش ب
اند كه برهمن شاعر اردو نيز بوده ولي اين امر اعتبار زيادي ندارد عا كردهاد.  

ه ١٠٥٥امپراطور در سال  باشد كه به مي» چهار چمن«ترين آثار منثورش  از مهم /
چمن , باشند مي  توصيفي»چهار چمن« دو قسمت اول . در سرهند تقديم شدهم ١٦٦٥

هاي گوناگون دربار شاهجهان را كه برهمن خودش شاهد  ناول واقعات مختلف و جش
ي هاي امپراطور  چمن دوم شهرها و شهرستان.تفصيل توصيف نموده آن بوده به

م مبني است بر زندگاني برهمن و بعضي از چمن سو, نمايد گوركاني را توصيف مي
  .ستچمن چهارم برهمن افكار اخالقي و مذهبي را بيان كرده ا و در هايش نامه

هاي خطّي   معروف و مشهور كار داشتم نسخه»چهار چمن«  باكه من جايي تا آن
ديگري »چهار چمن«شوند ولي اخيراً به هاي مختلف يافته مي دي از آن در كتابخانهمتعد 
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موزة و  (Tonk)  تونكةخطّي آن در مجموع ف دست يافتم كه تنها نسخةاز همان مؤلّ
 .باشد اطي ميد دارد كه نمونه بسيار زيباي خطّوجو) ٢٣٤٠ ةشمار(نو  ي دهليملّ

است شدهخطّي مفقود فانه چند صفحه از آخرين نسخةمتأس .  
چمن اول زندگاني شاهجهان و واقعات سلطنتي وي را بيان , »چهار چمن«در اين 

مادر و برادرانش و امراي معاصر مثل  باشد كه برهمن به  چمن دوم داراي نامه مي.كند مي
  داسبندرابن, چند فتح, چند خواجه لعل, قدسي مشهدي, خان سعداهللا, انخ اسالم

(Bindraban) شيام و ديگران فرستاده بود زاده راي ,خان افضل .م عبارت چمن سو
ارسال كرده بود و چمن  (Uday Bhan) انهب برادرش اودي هايي كه وي به است از نامه

  .فرستاده بود (Tej Bhan) بان پسرش تيچ هايي است كه او به چهارم شامل نامه
ف و شاعران و اهل تصو  بااو. اط و نويسنده بودخطّ, فمتصو ,برهمن شاعر

تنها مالقات كرد بلكه مقام ايشان را هم تعيين كرده  اطان و نويسندگان معاصرش نهخطّ
شمار برخورد  باشد كه ما از دانشمندان و هنرمندان بي بود و اين از نوشتجات وي مي

  .كمك وي از گمنامي محفوظ ماندند و براي ما جاويد شدند كنيم كه اكثرشان به مي
 الفقر مجمع و الفصحاةحتف, الوزراء مجمع ,الوزراءةحتف, كارنامهآثار ديگر برهمن 

  .باشند مي
 نكر آچارياشَ (Atma Valasa)» آتما والساي« فارسي ةكه ترجم» خياالت نازك«

(Shankar Acharya) باالهور,  آنندةنكه در چاپخا  مه از منشي موهن الل يك مقد
چاپ شده بود اشتباهاً  (Maharaja Ranjit Singh) كارمند مهاراجه رنجيت سينگ

تاريخ ترجمه » خياالت نازك«حروف . ان برهمن نسبت داده شده استهچندرب به
 هفت سال بعد از و رسد كه اين كتاب چهل نظر مي دهد و چنين به را مي) ه ١١٢٠(

 اثبات ديگر براي اين اشتباه اين است كه .ان برهمن ترجمه شده بودهب وفات چندر
دانيم كه  طور قطعي مي باشد و به  و آثار ديگر مي»گلشن چهار«ف مترجم اين كتاب مؤلّ

) كايست سكسينه(بهان ديگري  چندر, هاي مذكور نبود ف كتاببهان برهمن مؤلّ چندر
بهان  و همين چندر) عليگر, الم مجموعة عبدالس٢٩٢(نوشت را  »گلشن چهار«بود كه 

  . هم بود»نازك خياالت«باشد كه مترجم  مي
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نگاري ذكر نكرده   ساعي را كه يكي از شعراي عهد شاهجهان است هيچ تذكره
 موجود) ٧/٤٩-٥٥ ةشمار(نو  دهلي, يكه يك نسخة خطّي كامل کلياتش در موزة ملّ درحالي

  . هندي نيز ذكر نمودهةعنوان شاعر و نويسند  خودش را به شاعر در اين کليات.است
اند اصلحي  اي او را ذكر نكرده تذكره شاعر ديگري از همان عهد مذكور كه در هيچ

در استان بهار  (Batia Estate)» ايبت«باشد كه ديوان ضخيم كاملش اخيراً در كتابخانة  مي
اي كه در بخش مطالعات  طي مقاله احسن استاد دانشگاه پتن دآقاي سي. كشف شده است
المللي مستشرقين منعقده در دهلي در سال   بينةششمين كنگر و ايراني در بيست

   اصلحي در استخدام شاهزاده مرادبخش,خواند آن را معرفي نمودندم  ١٩٦٤
  .بوده و قصائدي در مدح سرپرستش نوشته است) ه ١٠٢٣-١٠٧٢(

 شاعران فارسي را تحت ةتذكر) م ١٧١١ :م(خان ايمان  در قرن هيجدهم رحم علي
 بعداً اين اثر ضخيم را خالصه كرد و آن را .تحرير درآورد به» طائفاللّ جامع«عنوان 

شعراي فارسي نيست بلكه  ةاين كتاب فقط تذكر. گذاري نمود اسم» طائفاللّ منتخب«
  .باشد هاي شعراي اردو نيز مي ترين تذكره يكي از قديم

ها  اين كتاب (Persian Literature) نام ادبيات فارسي  كتابش بهدر (Etory) اتوري
هاي  فهرستي و كتابخانه را ذكر نكرده و معنيش اين است كه نسخة اين آثار در هيچ

را براي » طائفاللّ منتخب«فرد  به ا من اخيراً نسخه منحصر ام,مشهور جهان وجود ندارد
 اين نسخه در ملكيت محمد. ام هدانشگاه دهلي خريداري كردمرکزي  ةكتابخان
الحق اديب يكي از شاگردان غالب بوده و داراي حواشي است كه او بر آن افزوده  سيف

نگاري  گونه آثار تذكره  از راه اين.كنم را نيز پيدا» طائفاللّ جامع«ام كه  من كوشش كرده
گونه  ر اينها فقط د شناسيم كه بعضي از آن شمار را مي هاي بي است كه ما شخصيت
  .اند ذكر شده منابع ناياب و نامشهور

» دبستان مذاهب«نوشته شده ميالدي ارزش كه در قرن هفدهم   باهاي يكي از كتاب
  »شيا داويد«اين كتاب را . اش عمداً اسمش را ذكر نكرده باشد كه نويسنده مي

(David Shea)  آنتوني تروي«و «(Anthony Troy)ندا انگليسي ترجمه كرده  به .
محسن فاني كشميري  و ديگران اين كتاب را به (Sir William Johns) ويليام جونز سر

ط آكادمي جامو و مة مثنويات فاني كشميري كه توسدر مقد. اند نسبت داده) ه ١٠٨٠ :م(
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اين كتاب كاري  ام ثابت نمايم كه محسن فاني به چاپ رسيده سعي نموده كشمير به
ا نويسندة ام.  نشده بود اصلي چه كسي بوده تا آن زمان حلّةسندكه نوي ا اين ام,نداشته

اين . عنوان نويسنده دبستان ذكر كرده است موبد را به اصريحاً اسم ملّ» طائفاللّ منتخب«
ط دولت هند اند كه قرار است توس كتاب را در فهرست كتب كالسيك هند شامل كرده

  .چاپ رسد  به
مناسبت  چاپ شده و به» ذاكر نذر«اي كه در كتاب  قالهرا در م» طائفاللّ منتخب«من 

  .ام وي تقديم شده معرفي نموده يكمين سال روز تولد به و هفتاد
ه  نُ،يكي از شعراي بزرگ اردو زبان) ه ١١٤٧-١٢٤٦(اكبرآبادي  در همان قرن نظير

 اي اولينمن بر. فارسي نوشته بود كه فقط هفت رساله قبالً معرفي گرديده است رساله به
چاپ  به» عرشي نذر «ةاي كه در مجلّ ام و در مقاله ه كتاب را ذكر كردهبار اسم هر نُ

  . دانشگاه دهلي وجود دارندةنسخ نادر اين رساالت در كتابخان, ام رسيده معرفي نموده
 ةحال در گوش اينها برخي از منابع اصيل و نادر و ناشناخته فارسي هستند كه تا به

توانند نه فقط در درك و فهم ميراث  آثاري از اين قبيل مي. اند ده بودهگمنامي افتا
د تاريخ و فرهنگ ايران و هند  بلكه همچنان در ترتيب مجد,فرهنگي غني ما كمك كنند

  .هايي را پر كنندتوانند خأل  مي،يانيمخصوص در قرون  هب
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  ِح قصايد عرفيو از شريکي يبررس

، شرح محمد شفيع سهيلي بن شاه محمد ١هاي قصايد عرفي شيرازي يكي از شرح
شرح . باشد الدين عرف شاه راجو علوي، ساكن سراي الدن، مي درويش بن محمد راجع
كارنامة «نام  بهالدين فارغ بن اسرائيل،   و قطب٢هاي منير الهوري نامبرده، پس از شرح

  .تأليف گرديده است» فيض
شروع كرده، . م ١٦٩٩-١٧٠٠/ه ١١١١محمد شفيع سهيلي، شرح خود را در سال 

  .اختتام رسانيده است به. م ١٧٠٠-١٧٠١/ه ١١١٢در سال 
فرد اين شرح در مركز ميكروفيلم نور، خانة فرهنگ ايران،  بهنسخة خطّي منحصر 

 بخش خان در سنة جلوس محمد مجاهد بن خان بن حسن. شود نو، نگهداري مي دهلي
تام اخت بهكتابت را . م ١٨٠٧/ه ١٢٠٤ شوال در سال ٢٨تاريخ  به، يعني ٣اكبر شاه دوم
  .رسانيده است

 پادشاه تأليف گرديده، شارح در ٤چون شرح نامبرده در زمان سلطنت عالمگير
  :سرايد تجليل پادشاه عصر مي

  دبيرش تــينيكــنيــست جــز ورع   حـــامي ديـــن شـــاه عـــالمگير
  و آنكه در كام اوست تاج و سرير       آنكه از نام اوسـت رونـق ملـك        
  هست درويش ليك سلطان گيـر     هست سلطان ولـي فقيـر مـزاج       

ــدي   ــن و مه ــادي دي ــلکه   ســت بــشير در طريــق محمــدي  ام

                                                   
  . م١٥٩٠-٩١/ه ٩٩٩: متوفي  .1
  . م١٦٤٤/ه ١٠٥٤رجب : متوفي  .2
  . م١٨٠٦-١٨٣٧  .3
  .م ١٦٥٩-١٧٠٧/ه ١٠٦٩-١١١٨  .4

 



  ١٤٨  »نامة استاد عابدي ويژه« قند پارسي

  

  زنــده پيــر اســت شــاه عــالمگير  اعتقـاد درسـت    راست گـويم بـه    
  :آورده است، چنانكه گويد» فيض رنامةكا«و تاريخ اختتام شرح از عنوان آن يعني 

ــي   ــاب م ــتم كت ــال خ ــستم س ــدير   ج ــردة تقـ ــاتف ز پـ ــت هـ   گفـ
  خود شـده تـصوير      صورتش خود به    گـويي   مي» فيض كار«خود تواش   

سينه، از  بهواسطة چند نفر، سينه  بهيكي از مزاياي اين شرح اين است كه شارح 
  :ح نوشته استخود عرفي استفاده نموده، چنانكه در آغاز اين شر

الرحيم، بعد از تشريح قصيدة پسنديده توحيد واحد  نالرحٰم اهللا بسم”
الدين عرف  محمد درويش بن محمد راجعفقير محمد شفيع بن شاه … مطلق

سخن سنج و … دارد كه چون اكثر ياران فقير را قلم برمي… شاه راجو علوي
تداوله عربي و فارسي تشريف مقابله و تكرار كتب م بهدان تصور نموده،  نكته
  …آمد ميان نيز مي در… رفي شيرازيملّا ع… چنانكه قصايد… آوردند مي

… در شرح خود… الدين بن اسرائيل دهلوي الهوري و قطب اگرچه منير
انگشت ادراك ايشان … قعادر اكثر مو… ليكن… اند روگذاشت نكردهمو ف سر
از خدمت … كه اين ناواقف آنچه …نرسيده بود… شايي عقدة عرفيگ گره به

و ايشان از خدمت ميرزا محمد بقاء و … اهللا تعالي مهلشيخ محمد رستم س
سينه … خوانده… ايشان از خدمت دوست محمد و ايشان از خدمت مصنّف

تحرير شرح  بهتكليف …  و يك مرتبهكرد كرده بود، تقرير مي حاصل… سينه به
  .“پرداخت… موجب حكم محكم به… كردند مي

كنيم كه در شرح آنها شارحين قبلي  در اينجا ما فقط آن ابيات عرفي را نقل مي
  :اند اشتباه نموده

  ا سايه بر اين استخوان انداخته      ت آن هما   ام  طعمة عـشق تـرا از مغـز جـان آورده          
مغز كرده حيف است، چه موالنا  كسي كه بر استعارة مغز جان سخن بي :شارح

  :گويد  زليخا ميعبدالرحمن جامي در يوسف و
ــه  ــا گرفتـ ــانش جـ ــز جـ ــان در مغـ   …………  …… …… ……  چنـ
ــه   ــان انداخت ــو از اوج بي ــاف ت ــرغ اوص   …… …… …… …… ……  م
  …… …………  …… ……  من كه باشم عقل كل را ناوك انـداز ادب     
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  .در اين بيت تعقيد است…. اند نظر بر تركيب نكرده… شارح غفراهللا لهما :شارح
  همت نخورد نيشتر آري و نعـم را      مـم را  هارباب  گزد    اقبال كرم مي  

الدين نيز  اند، چنانچه شارح قطب نيشتر ال و نعم نوشته… در بعضي از نسخ :شارح
داده، ليكن لفظ اقبال رجحان آري و نعم  نموده، بر نسخة آري و نعم ترجيع ضبط
  .خواهد مي

ــتند عـــد     روزي كه شمردند عديلش ز محـاالت       ــد بنوشـ ــاريخ تولّـ   م راتـ
  .الدين در اينجا بر منير چربيده، تا چه لطف كلمة محاالت نرسيده قطب :شارح
  :قطعه

  آن روز كــه بگذاشــتي اقلــيم قــدم را     از بـس شـرف گـوهر تـو منـشي تقـدير      
ــه  سـت  تا حكم نزول تو در ايـن دار نوشـته    ــ صــد ره ب ــم راعب ــاز تراشــيده قل   ث ب

اند، ليكن از مطلب مصنّف بيگانه  ردهدست آو بهمعني بيگانه … هردو شارح :شارح
  .اند مانده

  رشح قلمت ثـروت اصـناف امـم را           جاويد همي بخشد و از مايه نكاهـد       
تصنّع از قلم عرفي سهوي چكيده و روي معني  در اين بيت بي” :الدين قطب
  .“خراشيده
  .“ت معني نرسيدهفيكي به… شود كه شارح مي. تكلّف گستاخي نموده بي :شارح

  گريبــان بقــا خــون عــدم را بــهريــزد   عطسه كه از مغز كمال تـو برآيـد        هر  
  .شود كه مغز ندارد منير استعارة مغز كمال پوست كنده مي :شارح
  :ح است، چنانچه عسجدي گويديمغز كمان استعارة مصرع صر :الدين قطب

  برق جستـست   بهكز هيبت آن      از مغــز كمــان تــست عطــسه 
*  

  بندند حرز كفر بـر بـازوي ايمـانش          كه مي   يابد بديرش بـر  ياز ايمان گر دلت آسيب م  
و اگر . غايت خوب است به شود، »اتّفاق« كلمة »ايمان«جاي لفظ  بهاگر ” :قطب

  .“معني دست راست گفته شود، هم تكلّف برخيزد بهفتح  به» ايمان«
زدگان زده؛  رسانيده كه بر عرفي طعن آسيب شايد كه شارح جنون بهم :شارح

بندد كه آن دل است، نه ايمان آسيب  زده مي عرفي خود تعويذ بر بازوي آسيبكه  چرا
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… لفظ ايمان جمع يمين است و اطالق جمع در محلّ مفرد چگونه صورت بندد… زن
  .“معني دست راست بهجمع يمين  معني سوگند است، نه به يمين است،  ايمان جمعظلف

  مقدار گل   از بذل چمن گرديد بي    كه   بس  مشهد بخت مرا بر مرده برگ گل رسيد       
  .“بستن اين معني چون گل پژمرده است” :الدين قطب
آشنا ناگشته و از راه انصاف افتاده، مدعا خودها … حقّا كه هر دو شارح” :شارح
  .“اند مدعا نرسيده بهاند، اما  تراشيده

  زنـم  اي كز مغز ايمان مي   عطسه  بر فـشاند بـر لـبم خـون مـراد          
جاي كلمة ايمان، حرف حرمان بر زبان آورده اعتراض نموده، اما  بهنير م” :شارح

  .“منير از ايمان طرف حرمان ورزيده
  شيونم تا بركشيد آهنگ هاي هـاي مـن          سـت  گوش اهل آسمان و حلقة ماتم يكي      

قول او نداي حرف است كه نداي معني . الف ندائيه است: الدين گفته قطب :شارح
  .“ندارد

   مـن  يساية تـو در عـدم پيغمبـري همتـا           مچو من در ملك هستي امتت     ساية من ه  
زدگان  شد كه مصنّف چون سايه معلوم.  ذكر را فايده نشدصيخصت” :قطب
  .“زده است حرف

  .“طانه برآوردهخبكنه نكتة معني نرسيده سخن م بهخود ” :شارح
  در كمر درس عشق دست نعم داشـتن    در دهن بخت عقـل نـاوك الريخـتن       

ميان آورده، و اين خالف عقل  جاي كلمة عقل، لفظ عيش در بهالدين  قطب” :شارح
  .“گويي كرده موجب نسخه عقل معقول بهاست و منير 

  لوح و قلم داشتن    بهزخم    ساده و بي    خامه تراشي ستم نامه خراشي گناه     
  .“صاحب استعداد شدن در اين زمانه ستم بر خود كردن است” :قطب
  .“اق كالم ناانداخته ستم بر خود كردهبسياق و س بهنظر  :شارح
  :قطعه

  جامــة صــورت ز دوش افكنــد در آرامگــاه  شبه و نظيـر     در شب معراج كان يكتاي بي     
  در امــان از اشــتباهرا تــا بــود وهــم غلــط   ي محرم نبود انـدر حـريم ايـزدي        سزان ك 
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ح از عرض  پوشيده نيست كه هردو شار.طاستخ ه پيماي اهلنبر راي كه” :شارح
  .“اند عرفي مغالطه خورده

  عشق بنمايي  بهكاله گوشة دانش      هزار مغلطه دارد در آستين زنهـار      
  .“كه دانش هزاران هزار مغالطه در آستين داردير اين است قسماعت ف” :شارح

ــون   ــف دورة ك ــشيند خل ــرده ن ــد در پ   كشاي محرمم نيست مگر هم تو شوي پرده  چن
 بر ابيات آينده نظر تأمل نكرده است كه در اين بيت )قطب( شايد شارح” :شارح

  .“خورده است
  دلــت در چمــن دولــت زاي كــه نــدارد بــه  بدل است   سال مولودش از آن شاخ گل بي      

  .شود  مادة تاريخ والدت است كه نهصد و نود و نه مي»بدل شاخ گل بي« :شارح
   وحـي سـراي    بلبل نطق من الهام غلط      گل انديشة من سحر غلط معجزه رنگ      

انصاف آن است كه سحر سخن . معني گفته زده، و بي منير در اين بيت ناخن” :شارح
الدين نيز در شرح  قطب. معني رسانيده گيري بي جنون عيب بهعرفي درو اثري كرده كه 

… خود نوشته كه منير بر معني بيت نارسيده، وحي و سحر و معجزه را بازيچة وهم
در چنين بيت آسان آسان آرد، . صورت غوغاي زنبور پرداخته هبخودساخته و الهام را 

  .“الرغم چشم از انصاف بسته بديهي است كه علي. عجب دارم
اي در مدح خواجه محمد يوسف احراري سروده  پس از پايان شرح، شارح قصيده

  :گويد است و در تمهيد آن مي
مدح  بهخاره، اين قصيده، كه موجب حكم حضرت پناه در معاملة خواب است”

خدا آگاه، محمد شيرق بل پناه، فقراپرور، صاحب دين و ديانت، مخصوص 
ي، خواجه محمد يوسف احراري طرح را يتدين و آيين امانت، سيدالسند چار

يمن نموده ختم كرده شد، كه از بركت نامش اين نسخه منسوخ نشود و از 
  …“مدحش اين صحيفه مقبول گردد

  :قصيده
  گلگــشت چمــن رفــتم گلگــويي بــهدمــي كــز يــاد 

   خـــونين كفـــن رفـــتمةتـــاراج شـــهيد اللـــ بـــه
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ــه   ــرم آن آتـــش نگـ ــال گـ ــذارم او)را(خيـ    ار گـ
ــه ــه   ب ــزم او ب ــمع ب ــور ش ــتم  ط ــن رف ــابوس لگ   پ

  پرسـي ز لطـف و قهـر آن ظـالم نگـاه مـن        چه مي 
  دانم كه هـستم يـا در آن چـشمك زدن رفـتم             نمي

  نگــرســراپا تــن شــده شــبنم ز خورشــيد رخــش ب 
  آن حـورا وطـن رفـتم        نه پنداري كـه آسـان تـا بـه         

  مسلـسل بـودم از زلفــش دگـر قفلــي بـر آن پــر او    
ــتم    ــل ســخن رف ــتة لع ــره رش ــلّ گ ــا در ح ــه پ   ك

  گفتنهــا هگــشتم بــ ز وصــلش يــك بيابــان دور مــي
  رنـگ غنچــه گـشتم تـا بــر پـسته دهـن رفــتم      بـه 

  مـــرادم شـــد ميـــسر از وصـــول گـــوهر احمـــد 
  كه بهر دپـاي صـد عـدن رفـتم        بـه صد بحر و     هب ر  

  ز نعــت آن كــه در او صــورت احمــد چــو وا گــويم
  كه احمد تـا احـد حرفـي تمنّـايش چـو مـن رفـتم             

  ز ايمـــانش قـــدش مـــدح خواجـــه باليـــدم؟    
  عـرش از وصـف فرزنـد حـسن رفـتم      چه باليدم بـه  

ــد    ــراهنش آي ــد از پي ــق احم ــوي خل ــو ب ــي گ   زه
ــه  ــايي ب ــرهن رفــ    تمنّ ــل پي ــف گ ــر يوس   تمعط

ــامانش  ــود سـ ــعادت از وجـــود جـ   امـــارت در سـ
ــتم  ــن رف ــوه ت ــر صــالبت از دل آن ك ــجاعت پ   ش

   همت هم]و[ حلم ]و[چو اصحاب محمد صدق و عدل 
  شــرح آن مــتن رفــتم مــصراع دلــش ديــدم بــه بــه

ــد   ــده گوي ــران ش ــك حي ــدرش فل ــت ق   ز اوج رفع
  كـه از آغــاز نظــرش تــا همـان عهــد كهــن رفــتم  

ــط خو  ــاره از خ ــو   دوب ــد ت ــستم كمن ــر ب ــيد ب   رش
  بنـدي تـا گـره بـا صـد لحـن رفـتم               هنوز از سـين   

  ز بــس نــور جبــين پــر شــعاع گــوهر ذاتــش      
  رفـتم … ……………رنگـي    عرق كردم بـه   
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  ……………نـه   يچسان پاي مگس از نـام آي      
  رفـتم …………او چـون    … ……سخن از   

  وجود خود بـدل خـواهم ز جـوزا تـا كـنم مـدحش              
  دو تن رفـتم تدبير  ثناي او به   ………………

ــه  ــو ب ــاي ت ــي  دع ــن نم ــاعران از م ــم ش ــد رس   آي
  اينجا كه من رفتم   در  خلق خود تو باش     … ……

ــ  وش نافــة خلـق نجيــب جـ ز    ؟]چيــدم[ يالـدين گل
  خـــتن رفـــتمو ت دادن آهـــوي تاتـــار دعـــا بـــه

   فيـــضش…گـــل ايجـــاد او ســـرماية تـــاج   
  اش رقـصان چمـن انـدر چمـن رفـتم      كه در نظّـاره  

ــرو   ــر س ــشه زي ــاد   همي ــرور ب ــايه پ ــت س    التفات
  زن رفــتم قطــع نخــل عمــر حاسـدان بــر تيــشه  بـه 

  :دنباش قرار ذيل مي بهعالوه بر سه شارح نامبرده، شارحين ديگر قصايد عرفي 
البحرين،  مرج:  الهور،»ختمي«بهالدين ابوالحسن عبدالرحمن المتخلّص  سيف .١

 .١شرح ديوان حافظ

 .٣حافظشرح ديوان : ٢آبادي محمد افضل اله .٢

 .٤شرح ديوان حافظ:  بن عبدالكريم الهوريمحمد بن يحيٰي .٣

 .٥شرح دو بيتين ديوان حافظ: عبداالحد بهاصغر احاد معروف  .٤

 .٦شرح ديوان حافظ: الدين احمد رضوي كمال .٥
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  ∗بياِض بنارس

نسخة خطّي يک بياض خيلي پرارزش که از بنارس آمده است، در مرکِز ميکروفيلم نور، 
بياض نامبرده از آخر . شود نو نگهداري مي خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران، دهلي

در قرن نوزدهم ميالدي ار يبس احتمال  بههرچند که سال کتابت ندارد،ناقص است و 
 اين بياض مدتي در باشد و  بياض محمد فاضل صديقي مياتب اينک. تهيه شده است

  .پوره بنارس، هم بوده است کتابخانة شخصي حکيم محمد عمر، عالم
  :شود اين بياض چند فصل دارد، اما در اينجا فقط دو فصل اول معرفي مي

  :باشد  قصايد شعراي زير ميل شام:فصل اول
الدين عبدالرزّاق، سيف اسفرنگ، قاضي نور  لسلمان ساوجي، جامي، نثاري، جما

صفاهاني، خاقاني، عرفي، شاه طاهر دکني، سعدي، ملّا تقي، ظهير فاريابي، نظام 
ني، امير خسرو، خواجه زاسترآبادي، سنايي، ملّا فهمي، ملّا غربتي، امير معزّي، سو

  .عصمت اهللا بخاري، علي شيرنوايي، شيخ سبحاني
ارسي، يک قصيده از شيخ سبحاني نقشبندي در صفت عالوه بر شعراي بزرگ ف

فقط قصيده بلکه صاحب  نه.  نيامده استها ذکر اين شاعر در تذکره. هستبنارس 
  .منصة ظهور آمده است قصيده هم اولين بار از گمنامي به

  : بيان نمودهبنارسبلدة قصيدة شيخ سبحاني در صفِت 
   بنــارسيحــاِنخوشــا ازهــار و ر   خوشــا گلـــزار و بـــستان بنـــارس 

ــر نزاهــت خوشــا در کوچــه بنــــارستماشــــاي دبــــستانِ   هــاي پ   
ــرد الل آشــفتگان را     بنـــارس دالل و غـــنچ خوبـــانِ   چــو غنچــه گ

                                                   
  .انجام رسانيد بهم  ٢٤/٩/٢٠٠٥استاد عابدي اين مقاله را در تاريخ   ∗
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ــنانِ   هـايش   کنار گنگ و سـنگين فـرش       ــان در اش ــِف خوب ــارس١ص    بن
ــارسز خـــاک عنبـــر افـــشاِن  صبا گيسوي خود را کـرده مـشکين           بنـ

ــ ــفتهکشـ ــدهمر در بـ ــد خنـ    بنـــــارسيـــــاحين گلـــــستاِنر   دارنـ
ــکّانِ    فراغــــييز نزهتگــــاه فردوســــ ــد سـ ــي دارنـ ــارسهمـ    بنـ

ـ   زر بهشت ــارسچــو ديــدم حــور و غلمــاِن   چـون نخـوانم    ]را[تش   ب    بن
   بنـــارس قيـــد سنبلـــستانِ  بـــه  نه مجنون بلکه عاقل مانده در بنـد        
ــا ز ارواح  ــِف نعمتهـ ــنيده وصـ ــانِ    شـ ــشته مهم ــک گ ــارسمالي    بن

ــاِن  وي صــفايي ه تــا خــرد از   دســتا  ــارسفلـــک در زيـــر دوکـ    بنـ
   بنـــارس رخـــسار نگـــارانِ   بـــه  لمـح بـصر خـور    نگـاهي بـسته بـي   

ــور روي مـــردم چـــشم    بنـــارسبـــود خـــال نکويـــانِ    نـــشان نـ
ــده خرقــــة دســــتاربندان   ــانِ    دريــ ــج کالهـ ــاه کـ ــارسنگـ    بنـ

ــاقانِ   را بينـــداختي ثبــات پــاي تقــوٰ    ــيم سـ ــواي سـ ــارسهـ    بنـ
ــدي  ــان ناپديــ ــده در جهــ ــاِن  رميــ ــرم مرغـ ــا از شـ ــارسهمـ    بنـ
ــانِ   بجــز لعــل جمــال و گــوهر حــسن  ــيچ در کـ ــد هـ ــارسنباشـ    بنـ
ــوبي   ــين بخ ــازان روم و چ ــر ب ــرانِ   نظ ــشتند حيـ ــه گـ ــارسهمـ    بنـ
ــورة او  ــاکيزه دان معمــ ــن پــ    بنــارسکمــال حــسن خــوان جــاِن  تــ
  ولـــي هـــستم ثنـــاخواِن بنـــارس  اگرچــه آمــدم در دهلــي اکنــون   

ــروي زرد ــ محچــو خورشــيدم ب ــارس   موت ــاِن بنــ ــشق ماهرويــ   ز عــ
ــارس   چو اللـه سـوخته جـان مـن از داغ           ــذاراِن بنـ ــل عـ ــال گـ   ز خـ

ــه ــازي  بـ ــالمگير غـ ــاه عـ   رســيد اســالم و ايمــاِن بنــارس      دور شـ
ــارسشـــده   فــروغ شــرع پــاک و ديــن روشــن    شـــمع شبـــستاِن بنـ

  سرســِت بنيــاِن بنــا کــرده نــوکــه   االســرار ســوگند  علــم عــالم  بــه
  بگفــتم جملــه در شــأِن بنــارس     ين ميمون قصيده  که در پاس شب ا    

ــه ــارس    فرفــر نوشــتم عــون ايــزدي   ب ــاِن بن ــف و بني ــک وص   يکاي
  قطّــاِن بنــارسکــه خــواهي شــد ز   بند سبحاني خـوش آن دم      نفس بر 

                                                   
 .معني آبستني واژة هندي است به: اشنان  .1
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  خـــدا بــــادا نگهبـــاِن بنــــارس    هميــشه تــا جهــان آبــاد باشــد    
  ثنــا نايــد بکــار او ولــي هــست    
ــارس  ــشاِن بنـ ــع بخـ ــا از نفـ   دعـ

  : اين بياض شامل غزليات شعراي ذيل است:فصل دوم
رودکي، نظامي گنجوي، خاقاني، امير خسرو دهلوي، امير حسن دهلوي، جامي، 
سنائي، ملّا سلمان، ملّا محمود، خواجه زاکاني، آصفي، ملّا حميد، خواجه جنيد، 

عزيز، ملّا يوسف، هاللي، ملّا جمالي، شيخ عبداهللا انصاري، فيضي،  ملّا
لّا راجي، سعدي، شمس تبريزي، خليل، فردي، مير سيد راجا، غربتي، م زامر
قائم،  الدين، شيخ حسيني، ملّا کاهي کابلي، شيخ احمد جامي، خواجه قطب ملّا

خواجه مودود چشتي، شيخ اشرف، شهودي، ملّا برهان، ملّا کشفي، فراقي، 
 قاضي مير صوفي، عراقي، ملّا اوحدي، خواجه مغربي، عرفي، ميانشاهي،  ملّا

 جاني، صائب، النّساء، نويدي، ملّا سقّا، قاضي نوري، مير سيد راجا، زيب
  .آملي، قاسم انوار، مسعود بيگ دهلوي، بادشاه بابر طالب

عالوه بر شعراي بزرگ فارسي، اين بياض شامل غزليات شعراي ذيل است که ذکر 
اض از شعراي همجوار و اطراِف ها نيامده است و مثل اينکه مؤلّف بي آنها در تذکره

اکنون فقط ابيات منتخب . بنارس هم استفاده نموده و ابياِت آنها را نقل کرده است
ما رسيده  گردد که در جاي ديگر ذکر آنها نيامده و اولين بار به غزليات شعرايي نقل مي

  .ده استاست و مؤلّف سفينه نه فقط آنها را بلکه آثاِر آنها را نيز زندة جاويد کر
  :ميان شيخ ابراهيم قوام فاروقي

  ترا زيبد همين گفـتم نـه گفـتم          ترا شايد چنين گفـتم نـه گفـتم       
  :مخدوم حافظ حلوايي

  هـر چمنـي     نه بلبلم که کنم آشيان به       ام وطنـي    درون آتش عشق تو کـرده     
  گردن حافظ نمي نهـي رسـني        چرا به   بنـدي  ام که سگان را قالده مي     شنيده

  :رسولي
ــدا ــي  نـ ــا کـ ــام تـ ــت ايـ   مــن ايــن چــرخ نافرجــام تــا کــي بـه   نم محنـ
ــه   کين جهان آرامگـه نيـست      دانيقين     آرامـــيم آرام تـــا کـــي   بـــي بـ
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ــده بــا  ــا کــي       رســولي را خالصــي ] ري[ب ــام ت ــن محنــت اي ــرو اي   ب
*  

ــه   ــستن ب ــسي از زي ــردن ب ــرا م   وطن بـه   زين ن گذشتن ]د[جان دا   به  م
  :غزل شاهزاده سليمان شکوه

  ام  فخر عالم بادشاهي بحر و بر گم کـرده          ام  اي مسلمانان که من گنج و گهر گم کرده        
  ام مادر و خواهر بـرادر بـا پـدر گـم کـرده            چون ننالم چون نسوزم چون نگريم زار زار
  ام او پسر گم کرده بود و من پدر گم کرده           درِد من از هجر دارا کمتر از يعقوب نيست    

  ه مانده اندر ديوبند   چون سليمان پا شکست   
  ام  از کف دولت نگون تاج و گهر گم کرده        

 صديقي نقشبندي ساکن موضع کرايي )عبدالسبحان بن عبدالسالم(شيخ سبحاني 
  :برادر خورد کاتب و مريد سيد جالل بخاري دهلوي

  بر سـينة محبـت محـض تـو جـاِن مـا              يارب هميـشه بـاد چـو سـبحاني فقيـر          
*  

  بلي افزايد آيات مني ايمـاِن مـسلمان را          نمـودم تـازه ايمـان را     خط نامسلماني    هب
  فاهان را مريد هند سازد اهِل شيراز و ص        ملک فـارس روآرد     اگر اشعار سبحاني به   

*  
  يارب چه فتوح آمـده مـاه رمـضان را           عيد آمد و برداشت سر مهر دهـان را         

* 
  ت انـور آفتـاب    هر ذره از شعاع رخـ       تر آفتـاب  اي از فروغ روي تو روشن    

* 
  ديـدِن رِخ او در شـمار نيـست          شوقم بـه    جز وصل دوست مطلبم از کردگار نيست      

  لــيکن هــواي پتنــه و ذوِق بهــار نيــست  دهلــي ميــسرم سـبحانيا همــه اســت بــه 
*  

ــ ــد ناي ــم دادن ــوة ذات ــد      شــراب از قــدح جل ــفاتم دادن ــي ص ــين ز تجلّ ــل رنگ   نق
ــ  الدين است   حضرت قطب زمان شاه جالل     ــاکش درز ه ک ــاک در پ ــخ ــدج   اتم دادن

*  



  بياِض بنارس  ١٥٩

ــوانع  ــاليف ص ــبحاني از آالم و تک   شادان و غزل خوان و سرايان بدرآمد         س
* 

  همچو سبحاني من شيخ مکرم باشـد        حقيقت برسـد    هرکه در تازه جواني به    
*  

  راضي و شاکر بنه سر بـر خـط پروردگـار            باش سبحاني خموش از شکوة حال خـودت   
 خدمت سيد جالل بخاري دهلوي  که در حضرت دهلي رفته بهغزل سبحاني صديقي

  :مريد شدند
  في طالب دنيا و في دينم     مرا تو باش من       بيـنم   غيـر تـو نمـي       گويم به   غير تو نمي    به

مدح سيد جالل بخاري  شدن به غزل سبحاني صديقي که در حضرت دهلي بعد مريد
  : فرمودنددهلوي

ــرابي دارم   ــام ش ــف ج ــه بک ــکر هللا ک ــابي دارم     ش ــي و کب ــش و نقل ــاقي دلک   س
ــه[  حضرت قطب زمان غوث جهان شاه جـالل   ــن ک ــوابي دارم] م ــرويش راه ص   از پي

مولوي برادر خورد اين کاتب حروف محمد فاضل صديقي سبحاني صديقي غزل 
  :١محمد سعد پتنوي

  ريکشي خاطر فريبي سخت عيا    بتي عاشق     دل از من برد ياري سرکشي تندي ستمکاري
  بنفشه کاکلي شمشاد قدي الله رخـساري        حريف باده پيمايي مـه خورشـيد سـيمايي        

  ز غالب نارضامندي هوس بازي غلط کاري  دوزي جگر آشوبي دل سوزي جهان جفاکاري
  :سهمي

  شـود  لطفي نموده سوي من آيي چه مي        شـود  اي شوخ اگر ز خانه برآيي چه مـي       
ـ  کي سخنان مي   هبتا  در پرده      شـود   گر روي خود ز پرده نمايي چه مي         مـن  هکن ب

  شـود  تيغي کشيده بر سرم آيي چـه مـي        براه عشقاي از سر سهمي صفت گذشته
  :الدين جونپوري در نسخة عبيراالحکام قاضي شهاب

  کان برتر از احاطة وهم و خيـال ماسـت     اهللا اکبر ايـن چـه برزگـي و کبرياسـت          
  تحقيـق پادشاسـت     بـه  بر جمع کاينـات     شاهي که هست مالِک ملـک قـديم او         

                                                   
  .نويسند آبادي مي شعرا و ادباي پتنا خود را عظيم  .1



  ١٦٠  »استاد عابدينامة  ويژه «قند پارسي

  

  :ملّا طفيلي
  تويي در ملک جان خسرو چه خسرو خسرو خوبـان         

ــة دوران     ــه فتن ــه فتن ــه چ ــدت فتن ــل ق ــود نخ   ب
  بــود چــشمت يکــي جــادو چــه جــادو جــادو کــافر

ــان   ــه ره زن ره زن ايم ــافر ره زن چ ــافر ک ــه ک   چ
ــي     ــدة ب ــده بن ــه بن ــده چ ــدت بن ــي باش   دل طفيل

   عاشـق چـه عاشـق عاشـق حيـران        چه بيدل بيدل  
  :بند تصنيف مير سيد عالءالدين اودهي ترجيع

ــي ــي  م ــد ب ــو  رس ــر س ــه از ه ــو   تران ــا هـــ ــه الّـــ ــة ال الـــ   نغمـــ
ــو دارد   ــان خـ ــدر کمـ ــاوک انـ ــه در ابــــر    نـ ــاهدان را بهانــ   وشــ

ـ پـيش   نهــم هــردم پــيش تــو مــي ســر بــه   کنـد هنـدو   ت سـجده مـي   ب
ــذر ــدا بگـ ــي و در آزا زاهـ ــش  ي دويـ ــر ره ع ــک روب ــک دل و ي   ق ي

ــر  ــگ ــد  ت ــان نباش ــوش ج ــرا گ ــو     رک ــر س ــو از ه ــشنوي ت ــاليقين ب   ب
  هرچه بيني بدان که مظهـر اوسـت          دل مبين جز دوسـت     انچشم هکه ب 

  :فريدون بيگ
ــوختن    چيست چنـين آتـشي افـروختن      ــر س ــار دگ ــوخته را ب   س

  :ملّا نديمي
  ا روي ما نازکتر است    گفت گل خوبست ام     گفتمش گل نازکست يا روي تو نازکتر است     
  گفت بسيار است اما اين گدا نازکتر اسـت          گفتمش همچون نديمي عاشقي باشد ترا      

  :نمکي
  جاي بيرون شـدنش نيـست ز دوار غمـم           ار غمـم دل من نقطه شد از گـردش پرگـ        

  مطربــي گــر شــود از پــردة اشــعار غمــم   همه حوران جهان رقص کنان دست زنند      
  :موالنا واسعي

  اي  گر اندر چمـن رونـق فـزاي تـازه           جلوه  اي  تان لطافت خوش لقـاي تـازه      نخل بس 
  



  رباعياِت بازيافتة طالب آملي  ١٦١

  ∗رباعياِت بازيافتة طالب آملي

الشعرا  کلياِت اشعار ملک, اهتمام و تصحيح و تحشيه طاهري شهاب به يوان طالب آمليد
, انتشار يافته است که شامل قصايد از کتابخانة سنايي )م ١٦٢٧/ه ١٠٣٦(طالب آملي 

اما چون از . باشد غزليات و رباعيات مي, جهانگيرنامه, مثنويات, بندها ترکيب, قطعات
از آثاِر اين شاعر بزرگ بالخصوص بسياري , هاي گوناگون هند استفاده نشده نسخه

  .رباعيات ناشناخته مانده است
چاپي » کلياِت اشعار« که در ام افتهي رباعياِت ذيل را ١اينجانب از يک نسخة خطّي

  :گنجانيده نشده است
  ت اگرچـه قـدم اسـت      سث ا در آن حدو     تا سر شکم اسـت     ياسبي سبکي که پا   

ــاد  ــودش مرس ــه وج ــو ک ــشخ  از حــسرت ج ــواون ــت لار زن ج ــدم اس ــاه ع    گ
*  

  همراهي کن که کار خاطرخواه اسـت        طالب چو رفيـق سـفرت آگـاه اسـت         
  توفيق قدم بـر قـدمت همـراه اسـت           گــامي بــزن و رو بقفــا کــن کاينــک

  :٢در مدح نواب اعتمادالدوله العليه العاليه
  فــيض نظــرت مربــي دشــمن و دوســت    ذات تـو نکوسـت   آني که صفات تـو چـو      

ــام  ــد ز نيـ ــو برآيـ ــصم تـ ــدن خـ   وسـت پاز  طبع خويش چون مار   هشمشير ب   از ديـ
*  

                                                   
  .انجام رسانيد بهم  ١٦/٤/٢٠٠٧را در تاريخ استاد عابدي اين مقاله   ∗
 .عليگره, ذخيرة سر شاه محمد سليمان دانشگاه اسالمي عليگره, ۹/۶۸۴شمارة   .1

  .عنوان ندارد: چاپي  .2

 



  ١٦٢  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

ــون آورد    ١نشتر از رگـت خـون آورد        قصّاب به  ــدة گلگـ ــا آب رخ ديـ   يـ
ــرون آورد گــوهر بــه  در بحر کفت چو نيش غواصي کـرد        لبــاس لعــل بي

*  
  سـازد   اين دود دماغ را سيه مـي        دسـاز  آهـم رخ داغ را سـيه مـي   

ـ نما ايام که تيـره مـي        سـازد   گويي پر زاغ را سـيه مـي         د بخـتم  ي
*  

  تـدبير بـود     کار فلکم جملـه بـه       تسخير بـود    مجنونم و دانشم به   
ــا  ــاي دارم ام ــون بپ ــر جن   زنجيـر بـود    ةحلقـ  مدخـر چشم    زنجي

*  
  نيــدوز زلــف بگــردنش کمنــدي فک  از موي سرش بپـاي بنـدي فکنيـد        
ــد  ــرو دارنـ ــش روي او دو ابـ   يــدنپندي فکدر آتــش خــوي او ســ  آرايـ

* 
  در مجلس شان غـرور نـامردم بـود          طالب که رفيـق مفتـي جهـرم بـود         

  او را حرمت بريش چون گنـدم بـود          مهـر   بـود بـه     مي اين را عزّت بفضل   
* 

  سـازد   نسيم سنبلت مـي    به محرا  ٢سـازد   گلشن بنواي بلبلـت مـي     
  سـازد   چين کاکلت مي    طاوس به   سـازد    گلـت مـي    طراوت  بلبل به 

* 
  بر بـاغ دلـش نکـرده جـز فـيض عبـور           نـور هم حالـت  و هم دانش   و  هم پيري   

ــي ــک ظــ  ب ــاطن عين ــفاي ب ــده ز دور   اهر از ص ــشاني دل خوان   شــبها خــط پي
* 

  يا سيل خالف وعده شـد راهـزنش         تافت عنـان طـالع ناسـاز مـنش          مي
ــي ــوابم آري   م ــت در ج ــم و گف ــ  آي ــوي  يم ــک ب ــد ني ــدنش ٣آي   ناآم

*  
                                                   

  .آرد: چ  .1
 .نازد: چ  .2

 .بويي ليک: چ  .3



  رباعياِت بازيافتة طالب آملي  ١٦٣

ــشم  ٢از  ١بزم دوست پيمانـه کـشم   شبها که به   ــستانه ک ــينه آه م ــدن س    ران
ــه کــشم٣خاکــستر دل بچــشم  مر د بينـد هـ   نتا شمع رخش غير نـه           پروان

* 
ــيم  ــي آه صــبحگاهي رفت   تا راِه غمت چنانچه خـواهي رفتـيم         ٤شــبها پ

  ايـن سـياهي رفتـيم      ه باديه را ب   ٥اين  ني نـي زلـف تـو درنظـر بـود مـرا            
* 

  ميدر اوج فغان دوش بـدوش جرسـ         ٦ميما سوخته مرغان جراحـت نفـس      
  ميما از پر و بال خويـشتن در قفـس           محبوس قفس نکـرده مـا را صـياد        

* 
ــي    ٧عمريست که در مجمرة تن عـوديم       ــشکدة ب ــو آت ــسرده چ ــم اف   دودي

ــذار  ــم مگ ــين بخــاک راه ــار چن   برگيـــر کـــه آيينـــة گردآلـــوديم     زنه
* 

  پيــل مــست حربــي دارم حربــه بــه بــي  ٨با نفس هميشه حـرب و ضـربي دارم         
  :نويسد در آخر نسخه کاتب مي

بروز جمعه با تاريخ بست و ششم ماه … تمام شد اين ديواِن طالب آملي”
مطابق , هجري) ۱۳۲۲(صفرالمظفّر سال يک هزار و سه صد و بست و دو 

بوقت نماز , باغ باجي صاحبه, پور مقام جي  بهعيسوي ۱۹۰۴سيزدهم ماه مي 
, ضلع گورگاون, متوطّن قصبة سهنه… الدين بقلم احقر محمد عليم, عصر

  .ذاقسمت دهلي؛ اطّالع ضروري از کاتب ٰه

                                                   
 .کشيم: چ  .1

 .وز: چ  .2

  .بشمع: چ  .3
  .رفتم: چ  .4
  .وين: چ  .5
  .نفسيم: چ  .6
 .عودم: چ  .7

 .داريم: چ  .8



  ١٦٤  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

از کتابخانة … آخر… مدتها در جستجوي ديواِن طالب آملي مصروف بودم
 ناظم ضلع ميروت و سابق, متوطّن قصبة هاپور, مولوي سيد دالور علي صاحب

نسخة قلمي که بتاريخ دهم شهر ذيحجه , راجپوتانه, عدالت فوجداري راج الور
روز شنبه مطابق چهارم ماه اپريل ,  هجري)۱۲۸۰(سال يکهزار و دو صد هشتاد 

  .کتابت آمده دست داد و از آن اين نقل برداشته شد به, عيسوي ۱۸۶۴
ن آ  طالب را درِمحالت و ضخامت اصل منقول عنه پيداست که جميع کالاز 

فاما افسوس که جزوي چند از قصايد مشموله اين … اند اوراق مدون کرده
فرمايند که صحاف  مي… اند و از اين باره مولوي صاحب ديواِن مفقود شده

جا در  وراي از اين در اصل منقول عنه کاتب جابهام, باعث اين خرابي شده
. ان گفت الفاظ و مضمون را مسخ کرده توکاربرده که  نچنان غلطيها را بهکتابت آ

عمل  تدارک غلطيها بسيار به, قدر فهِم خود به, تا هم احقر هنگاِم نقل اين نسخه
  …بر حاشيه نشان داده, آورده و جايي که درستي اغالط از امکان برون ماند

ديم مستعار قاز جايي ديواِن طالب آملي کامل نوشته , جست و جوي بسيار به
  .و از آن تکميل نقِص اوراق اولين اين نسخه کرده شددست آمد  به

از اين رو در صحت , ز گرفتود بازعجلت تمام صاحبش  چون نسخة مستعار به
پور باغ  الدين مقيم جي االحقر محمد عليم… کار نرفت اغالط اين نسخه سعي به
مطابق سيزدهم ,  هجري۱۳۲۳نگاشته سيزدهم ماه صفر , باجي صاحبه رزيدنس

  .“يوم جمعه بعد نماِز عصر, عيسوي ۱۹۰۶اه اپريل م
در آخر بايد ناگفته نماند که يک نسخة خطّي ديواِن طالب آملي در موزة ملّي 

زيب  ن و اورنگهرهاي شاهجهاشود که داراي م  نگهداري مي۲/۵۶۰۴۰شمارة  نو به دهلي
  .باشد مي»  ديده شدعرض«و شاه عالم با 

  



   فارسيطنز و مزاح در ادبياِت  ١٦٥

  سي فارطنز و مزاح در ادبياِت

  :اند طور معني كرده  معين، طنز را اينمحمداستاد بنده، مرحوم دكتر 
  .١“كردن، مسخره، طعنه، سرزنش، ناز زدن، سرزنش كردن، طعنه كردن، مسخره افسوس”

  :٢اند طنز ابيات ذيل را نقل نمودهمفهوم امه دهخدا در تشريح و علّ
  :٣خاقاني

  طنز چو خورشـيد خوانـد آن جـوزا        مرا به   ام مهي سي روز      روزه زبون تر از مه سي    
  :٤مولوي

ــدم زو ســال ــشان هــا جــستم ندي   جز كه طنز و تسخر اين سرخوشـان    ن
  :٥سنايي

  طـرب   همچو خورشيد كه با سايه درآيد به        گه گه آيد بـر مـن طنـز كنـان آن رعنـا              
  :٦سلمان ساوجي

  در ابل عجايب صنع خدا بسي است      كان  طنز گفت كه انظـر الـي االبـل        عقلم به 
  :اند طور معني كرده طور استاد مرحوم دكتر معين، مزاح را اين همين

  .٧“طبعي كردن، شوخي، خوش طبعي كردن، خوش شوخي”
  :اند  نقل كردهگلستاننيز اين بيت را از 

                                                   
  .٢٢٣٧، ص ٢ ، مؤسسة انتشارات اميركبير، تهران، جفرهنگ فارسي: شتي، محمد معينمعين ر  .1
  .٣٢٥، ص ٣٣، ج نامة دهخدا لغت :علي اكبر بن خانبابا خان دهخداي قزويني،  .2
  . م١١٩٩/ه ٥٩٥:  متوفّيالدين ابوبديل بن علي، العجم افضل خاقاني شرواني، حسان  .3
  . م١٢٧٣/ه ٦٧٢: متوفّي: الدين محمد مولوي بلخي، موالنا جالل  .4
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  ١٦٦  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

   ازو بردار  جد هزل بگذار و    مزاحت نگفتم اين گفتار    به
  :٢اند آوردهرا  ١ مزاح شعر ذيل سوزنيامه دهخدا، در زمينةو علّ
  چو اندر چنگ آن گرگان فتاد از بره بيزارم           مداحان و مزاحـان سـعدالملك برخـوانم        به

  :كنيم  نقل ميبارة طنز و مزاحاكنون بعضي از تأليفات ايراني را در
  .اند  تهيه نموده٣طنز و نطنزنام  آقاي جواد كياني، كتابي به

  :نويسند در تقريظ اين كتاب مي) شباديز(آقاي قيصري 
طنز، هجو، هزل، مطايبه و فكاهت بخش عظيمي از ادبيات شرق و غرب عالم ”

گويي خالي از  طبعي و ظريفه حتّي در فرهنگ اسالمي شوخ… را دربردارند
  .“اهميت و ارزش نيست

  : گرفته شده استشعرالعجمدر اين تأليف طنز ذيل از 
فيضي ميل . عيادت او رفت  به٥د، عرفي شيرازي شاعر بيمار ش٤وقتي فيضي”

هاي زرين در اطراف او بازي  ادههاي بسيار با قلّ سگ داشت و سگ بچه بسياري به
ها را نام چيست؟  اين مخدوم زاده: فيضي گفت ض بهعرفي از روي تعر. كردند مي
  .٦“)مبارك نام پدر فيضي است. (مبارك باشد :عرفي گفت… عرفي:  گفتيفيض
  :استقرار ذيل  ز ديگر بهطن
هندوستان كه رسيد، پادشاه هند ازو مالقات نمود   در سياحت به٧فندرسكي مير”

ام كه يكي از مختصات  شنيده: جمله گفت من. و مسايل زيادي سؤال كرد
.  آري، خدا را نيز سايه نبوده:گفت.  اين است كه او را سايه نبود)ص(پيغمبر اكرم

  .٨“گويند، يعني ساية خدا اهللا مي ين شاه را ظلّشاه خجل شد، چون متعلّق
                                                   

  . م١١٧٣/ه ٥٦٩: الدين محمد بن علي، متوفّي سوزني سمرقندي، شمس  .1
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   فارسيطنز و مزاح در ادبياِت  ١٦٧

  :شود ده ميآوربعضي از طنزهاي اين كتاب در ذيل 
. رفتند راهي مي خراساني به  باقرمحمدملّا  ، با١روزي آقا حسين خوانساري”

چون خر خراساني و خرس . گذشت شخصي خرس مرده بر خري باركرده مي
آقا حسين . جناب آقا ببينيد: ا حسين گفتآق به… خوانسار شهرت دارد، ملّا باقر
  .٢“هنوز مردة ما بر زندة شما سوار است: مطلب او را دريافت و گفت

شد،  چون از دور پيدا. ايي را طلبيدندن، موالنا ب٣روزي جناب مير علي شاه”
چون نزديك رسيد، . شناخته نوعي نگاه كردن گرفت كه گويا او را نمي به مير
 بودي؟ چون از دور پيدا شدي، من خيال كردم كه حماري ايي تونب: گفت مير

ديدم، خيال  جناب مير، من هم كه از دور شما را مي: ايي گفتنب. آيد است مي
  .٤“كردم كه آدمي آنجا نشسته است

بينيد؟  مي راست است كه شما يكي را دو:  از احولي پرسيد٥الدين موالنا ركن”
  .٦“بينيم طور ترا چهار پا مي آري، همان: گفت

”؛فايده و عبث نيافريده است تعالي چيزي را بي شخصي از نابينايي پرسيد كه حق 
  .٧“كه صورت چون تويي را نديدن اين: از نابينايي تو چه متصور است؟ گفت

گورستان رفته، آنجا  قزويني به. كرد طراري دستار قزويني را ربود و فرار”
ا در  تو چر،طرف باغ برد  دستار ترا بهمردمان او را گفتند كه آن مرد. نشست

  .٨“اينجا خواهد افتاد خره گذارش بهباال: اي؟ گفت قبرستان نشسته
  .٩“ست مرده ا بلي، آخر او مدتي؟ببخشيد، شما ادعا داريد كه زنتان فرشته است”
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اگر من بر در سراي تو بميرم، با من  :اي را گفت سر و پا خواجه درويشي بي”
… امروز: درويش گفت. گور سپارم ترا كفن كنم و به: جه گفتكني؟ خوا چه مي

خواجه بخنديد و او را . خاك بسپار كفن به مرا پيراهني پوشان و چون بميرم، بي
  .١“پيراهن بخشيد

طنزسرايان ايران از مشروطه تا زاده بارفروش   باقر نجفمحمدمرتضي فرجيان و 
  .٢اند در سه جلد تأليف نمودهرا  انقالب
  :اين كتاب طنز چنين تعريف شده استدر 

  .٣“زبان شوخي و هزل بيان واقعيات اجتماعي است به طنز”
  :كنند  علي جمالزاده را نقل ميمحمدنيز اين قول 

ايراني فكاهي طبع خلق شده است و تمام خارجياني كه ما را از نزديك ”
مزه است و  ايرانيان دلپذير و خوش اند كه صحبت با اند تصديق نموده شناخته

گردد  نشيند و فراموش نمي ميدل  سرتاسر مشحون است از نكات و لطايفي كه به
  .٤“داد توان آويزة گوش و هوش قرار و بهاي مخصوص دارد و مي

م  ١٩٥٦ و ١٩٥٥هاي  ت اقامت خود در دانشگاه تهران، در سالاينجانب در مد
، ٥يوشيج  نيماياد زندهم، فسور نذير احمد و استاد سيد حسن مرحووبارها همراه پر

در اينجا . وي خيلي شهرت دارد» فسانها«. ام شعر نو، را در خانة وي زيارت نموده پدر
  :كنيم وي را نقل مي» داماد مير«فقط 

ــن  ــتم مـ ــاد، شنيدسـ ــر دامـ ـ  كه چـو بگزيـد      ميـ ن خـاك وطـن     ب  
ــ ــيد  هب ــد و از وي پرس ــرش آم ـ من  «ك قبر كه    لَم  س ؟ك؟ مـن  رب«  

ــشاد دو  ــر بگـ ــا ميـ ــشم بينـ ــه    چـ ــضيلت ب ــد از روي ف ــخن آم   س

                                                   
  .١٣٩ص ،  دهزا الدين مسعود بن محمد امام مسعود هروي، موالنا ركن  .1
  .ش ه ١٣٧٠نشر بنياد، تهران، چاپ اول از   .2
، چاپ و طنزسرايان ايران از مشروطه تا انقالب :زاده بارفروش فرجيان، مرتضي و محمد باقر نجف  .3
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  .٧٩٨، ص ٣ج  ،سرايان ايران از مشروطه تا انقالبطنز :زاده بارفروش فرجيان، مرتضي و محمد باقر نجف  .4
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   فارسيطنز و مزاح در ادبياِت  ١٦٩

ــسيطاس ــواب  ق ــدو داد ج ــت، ب ــتقنطاس  س   قــــسات دگــــر زو مــ
     ــن    كلَحيرت افزودش از اين حرف م ــيش ذوالم ــه پ ــن واقع ــرد اي   ب

ــه  ــز”ك ــو ب ــدة ت ــن بن ــر اي ــي  ان دگ ــدفن  م ــا در م ــد پاســخ م   “ده
ــد ــت هآفريننـ ــد و بگفـ   اين بنـدة مـن حـرف مـزن          تو به ”  : بخنديـ

  عالم هم، زنـده كـه بـود      او در آن    
  ١“!هـا زد كـه نفهميـدم مـن      حرف

، بزرگترين شاعر دوزبانة ٢ايران رفتم، براي ديدن شهريار م كه به ١٩٦٩در سال 
، دو ساعت صحبت يضيوجود مر  ايشان لطف فرمودند، با.تبريز رفتم معاصر ايران، به

جانب مقاالت مفصّل دربارة اين. مهمانخانة من ارسال نمودند فرمودند و ديوان خود را به
  .ام كه در هند انتشار يافته است يوشيج و شهريار نوشته نيما

  : كه يك بيت آن چنين استاستده و غزلي سر»سايه«دوست من آقاي ابتهاج 
ــو بمــان   شهريارا تو بمان بر سر اين خيل يتيم        ــدوه گــسارا ت ــارا، ان   پــدرا، ي

  :سروده است» م كه چهنيبما«شهريار در جواب غزل سايه 
  زنده باشيم و همه روضه بخوانيم كه چـه؟      ستيم، بمانيم كـه چـه؟     اسايه جان، رفتني    

  اين همه درس بخوانيم و ندانيم كـه چـه؟         درس اين زندگي از بهر ندانـستن ماسـت         
  …خاكش برسانيم كه چه؟     دوش گيريم و به     جان، نعش عزيزي هـر روز  خود رسيديم به  

  …چه؟ كه برانيم ورطه اين از كندن جان به هي  انـد   ن سـاخته  كشتي ما كه پي غـرق شـد       
  ورنه تنها خودي از لجه رهـانيم كـه چـه؟           گر رهايي است براي همه خواهيد از غرق       
ــدا ننشــستيم   ــان خ ــة ايم ــه در خان ــا ك   …كرسي بنشانيم كـه چـه؟       كفر ابليس به    م

ــد    ــا خوانن ــه از م ــران فاتح ــهريارا دگ   ش
  ٣حه خوانيم كـه چـه؟     ما همه از دگران فات    

 ٤ كلكته، دوست حبيب يغماييدر »ايرانانجمن « اسٰحق، مؤسس محمدمرحوم دكتر   
بوده و در تهية تأليف كتاب خود در زمينة ادبيات معاصر فارسي از وي كمك گرفته 
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اكنون . ام خدمت وي رسيده بهدر مدت اقامت خود در ايران، بنده هم بارها . گرفته بود
  :شود وي در اينجا نقل مي» پيري«ظم بعضي ابيات از ن

ــزمجــلبــاس شــويم و    ام آقاي خويش و نوكر خـويش    كنج خانه  به  ارو كــشم، غــذا بپ
  …در آفتاب بشويم نحيف پيكـر خـويش         نه نفت هست و نه هيزم، نه برگه و نه زغال           

  …چنانكه دختري، او هم كنيز شوهر خويش    ولـي او غـالم خـانم خـود         مراسـت،  پسر
  سپرم يا نشـسته بـر خـر خـويش         در  پياده    ور تا سـالم آبـاد      بود كه ره از خُ     چه خوش 

  ١جزا چنين بود آن را كه راند همـسر خـويش        غربـت رفـت     خودم غريب شدم تا زنم بـه      
  .گردد هم در اينجا نقل مي بعضي آثار ديگر شعراي طنزسرا

  :رضا شاهد كفّاش
  …اسـت  لط نكنم لطف كردگـار زر     اگر غ   اسـت  است و يـار زر   برادر زر،است پدر زر 
ـ     كـوش  همي پي تحصيل سيم و زر مي    برو  را نبـود زر ز جملـه چـشم بپـوش          و  اگر ت

  ٢پدر زر است و برادر زر است و يار زر است  روزگـار زر اسـت      كه فضل و ماية دانش به     
  :فتح اهللا شكيبايي

ــه ــه ب ــا، ب ــر مــي  خانوم   دم آقاهــا، از حــاال مــن خب
ــشم،   ــده ب ــر نماين ــي  اگ ــيم و زر م ــدة س   دم  وع

  دم جملگـي جيگـر مـي      كنم، به   رو ارزون مي   گوشتا
  دم كر مي شرم،  آ كنم، قند مي    كنم، جون مي    كار مي 

  كــنم ي رو يكبــاره داغــون مــيچكلــة اون قاچــاق
  ٣كـنم   كـنم اون مـي      اگر نماينـده بـشم، ايـن مـي        

  :٤ صالحي آراممحمد
  “كنعـان غـم مخـور       يوسف گم گشته باز آيد به     ”

  … نان غم مخـور ة تو هم بر لقميرسي روز  مي

                                                   
  .٧٨٥-٦، ص ٢ج ، يغما، مدير مجلّة ) شه ١٢٨٠-١٣٦١(حبيب يغمايي   .1
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ـ   اي دل غم ديده حالت بـه   ”   “ مكـن دشـود دل ب
  …زنـدان غـم مخـور      افكند مـأمور اجرايـت بـه      

  “هان مشو نوميد چون واقف نئي ز اسرار غيـب         ”
  ١شـود روزي گلـستان غـم مخـور          كشور جم مي  

  :٢ تقي كهنموييمحمد
  …وي ماهي پلو بشنويم   دمي ب   هـاي نـو بـشنويم       بيا تا سـخن   

  ســــمينار نيــــروي انــــسانيه  هر گوشه نطـق و سـخنرانيه        هب
ــرج   رج، پـــشت ســـمينار،ســمينار    !ســمينار در يونجــه زار و ك

  ٣خـرج سـمينار شـد      بسي پـول    اجــاق بــار شــد بــسا ديگهــا رو
  :٤احمد گلچين معاني

ــه  ــول ب ــدون پ ــتم ب ــرد راه؟  گف ــه ب ــس ك   مجل
  …“دان كنند   نكتهست كه با     يگفت اين حكايت  ”

  گفـتم كــه از وكالـت پيــران چـه حاصــل اســت   
ــه  ــر را ب ــه پي ــا ك ــد  گفت ــوان كنن   …رياســت ج

  گفتم كه شـاه كـي سـوي مجلـس شـود روان؟           
ـ         ”   “ران كننـد  گفت آن زمان كه مشتري و مـه ِق

  گفـــتم دعـــا بكـــن كـــه وكـــيالن كننـــدكار
  ٥“گفت اين دعـا ماليـك هفـت آسـمان كننـد      ”

  :٦ابوالقاسم الهوتي
  يكي كفر و يكي ايمـان پرسـتد         يكي روم و يكي يونـان پرسـتد       

  …يكي دربار واتيكـان پرسـتد       ، يكي بلخ  ،هكي مكّ ، ي اكّعيكي  

                                                   
  .٤٨١ص ، ۲، ج يغما، مدير مجلّة ) شه ١٢٨٠-١٣٦١(حبيب يغمايي   .1
  . شه ١٣٦٣: متوفّي  .2
  .٥٧٨، ص ٢ج  پيشين، منبع  .3
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  ١خالص ملك هندستان پرسـتد      يكي از دسـت ظلـم انگلـستان       
  :٢نوراهللا وثوقي

  نـگ آورده اسـت    فنـگ و    دنور چشمي از اروپـا      
  صد رقـم سـوغات از شـهر فرنـگ آورده اسـت            

ــي  ــرا، ايــن هيكــل ب ــه جــاي دكت   خاصــيت رفت
  …دختري طناز و بور و شوخ و شنگ آورده اسـت          

  رفتــه بــود آدم، ولــي برگــشته هيپــي از فرنــگ 
  ٣دانــي مملــو از شــلوار تنــگ آورده اســت جامــه

  :٤الشعرا بهار ملك
ــادم مــي   بنگريد آن غول را كـز هـول او         ــو الحــول دم ــد دي   كن

  ٥كنـد    از هيبـتش رم مـي      ييلول  خلدديوار  ر  عكس ب آن  گركشي  
  :٦حسين حسيني

ــي ــدگان بـ ــدبير اي نماينـ   …تا كي و چند دشمني باهم       تـ
  …با قوانين مـتقن و محكـم        اي را ز فقـــر برهانيـــد تـــوده

ــر    ــدم بهت ــما ع ــود ش   ٧گر چنين است كار كشور جم       از وج
  :٨قاسم رفقا

  …تقلّب فزايندة ثـروت اسـت       تقلّــب تــرا مايــة عــزّت اســت
ــد   “زاد  چنين گفت فردوسي پاك   ” ــب كن ــات را ز مــرهنتقلّ   ٩ادي

  :اند  نوشته١٠ماجراهاي محلّة ما ة جواد مظفّر در مقدممحمدآقاي 
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   فارسيطنز و مزاح در ادبياِت  ١٧٣

انديشيده است شايد بتواند، ضمن آنكه … نگارنده در انتشار اين مجموعه”
خواننده را لختي فارغ از غوغاي كار روزانه در زندگي شهري با خواندن اين 

تأمل در رفتار فردي و اجتماعي مرسوم در  اجراها سرگرم كند، لحظاتي نيز بهم
  .١“دارد جامعه وا

  :نويسد مي» اول مرغ بود يا تخم مرغ«ايشان تحت عنوان 
دو راهي دزاشيب رسيده بوديم كه ماشينها پشت سر هم تا چراغ قرمز ميدان  به”

مورد   بحث بيةمرا از مخمصفرياد من رسيد و  راننده به. قدس ايستاده بودند
ببين همين وضع را، چند بار چراغ سبز و قرمز ”: آن خانم نجات داد و گفت با

بينيد كه بنزين و ديسك و صفحة كالج و  اينو نمي. شه تا از چهار راه بگذريم مي
 “؟بيند فقط همين ده تومن اضافه را چشمتون مي. آد رمز چه بر سرش ميتلنت 

 “آقا اعصاب خودت را خرد نكن”: ت من نشسته بود گفتو آقايي كه كنار دس
… و آقايي كه در صندلي جلو كنار دست آن جوان بخت برگشته نشسته بود

خواهي از حق خودت  همين حرفها ما را بدبخت كرده، تا مي”: صدا درآمد كه به
 خواهد تان مي لببخشيد، اگر د”:  و آقاي كنار دست من با تندي گفت“…دفاع كني

 اآقا اصالً بحث دعو” و آن آقا پاسخ داد كه “ا كنيد، من براي خود شما گفتمدعو
آن وقت بقّال و قصّاب و سبزي . كنند مسأله اين است كه اينها گران مي. نيست

آقا رو ”:  گفت راننده“ها گران شده كرايه”گويند   و مي“كنند فروش هم گران مي
هاست كه  دانيد آقا قرن مي:  گفتم“…دكنن كنيم كه آنها گران مي  ما گران مي!ببين

  .٢“بحث بر سر اين بوده كه مرغ اول خلق شده يا تخم مرغ
در شعر فارسي شيخ و برهمن، زاهد خشك و قاضي و مفتي و صوفي رياكار و ملّا 

ر در اين زمينه ابيات ديگحافظ و شعراي . اند همواره مورد انتقاد و طنز و مزاح گرديده
شود كه تخلّص و  رده ميآوكنون چند بيت از شعراي هند و ايران هم ا. اند لطيف سروده

  :ها نيامده است اسم بعضي از آنها اصالً در تذكره
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  :١بيدل
  صد وضو تازه كرد و باز شكست        شيخ چون عزم بر نماز شكـست      

  :٢سخنور بلگرامي
  نيستبه ز صنم خانة ما       خدا كعبة تو   به  از چه انكار ترا شيخ ز بتخانة ما نيـست        

  :٣موجود عبدالجليل متخلّص به
  فهم ملّا دگر و مطلب سعدي دگر است         مطلب از شعر مرا گفتن درد جگر اسـت  

*  
  ناز بر آن كـن كـه خريـدار تـست            گفت است شيخ   هگفت كه موجود ب   

*  
ــه را   ــستيم توب ــد شك ــار و عه ــد به   با دخت رز كنون شب دامادي من است         آم

  شيطان در انفعال ز شـيادي مـن اسـت            زيـر دلـق    در دست سـبحه دارم و زنّـار       
*  

  از حرم زاهد برآمد وز صنم ترسا گذشـت        ناگهان بهر تماشا آن گـل رعنـا گذشـت    
*  

  شــيوة رندانــه خوشــتر اســت ذره ورع بــه  ليك است خوش رندي و مستي دلق زير در
  :٤شفايي

   كـشيد  و با رغبت تمـام    يكشيد جام   روي تو دوش جام كشيد     امام شهر به  
  :٥مبتال

  آن صنم گويا خداي ديگر است       گـاه مبتالسـت     آستانش سـجده  
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  :١نجات
  سبحة كافر فرنگي بهتر از زنّـار داشـت      ر سر سجاده شيخ شهر را ديدم نجات       ب

  منابع
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  ∗ابوتراب بيگ فرقتي

اما نشو و نما در , از اهالي اندجان يا جوشقان بوده, »فرقتي«ابوتراب بيگ متخلّص به
فرقتي از شعراي .  کامي و مجدداً فرقتي تخلّص کرده استدر ابتدا وي .کاشان يافته

  .م درگذشته است ١٦١٧/ه ١٠٢٦ بوده و در سال ١عهِد شاه عباس ماضي
  :نويسد ي مشمع انجمنمؤلِّف 

ها  داستان از قافيه سنجان عهِد شاه عباس ماضي بود و گوي سخن از هم”
  .٢“ربود مي

نگهداري  ۳۴۴۹شمارة  بهيک نسخة خطّي ديواِن فرقتي در کتابخانة رضا رامپور 
  :گردد م کتابت شده است و با قصيدة ذيل آغاز مي ۱۸۳۱/ه ۱۲۴۷شود که در سال  مي

  چو مادرست که فرزند پـرورد بکنـار         بهـار  دگر ز اللة نورسته کوه فـصل      
  .باشد  مقطعات و غزليات مي،مثنوي, بند ترکيب, بند ترجيع, اين نسخه شامل قصايد

  :سرايد فرقتي مي, باشد  مي)ع(در يک قصيده که در مدح امام رضا
  اجـل پيـاده رود در رکـاب هجــرانم     بال سجود کنـد پـيش درد حرمـانم        

ــه  درگـه او علي موسي جعفر که خاک      ــود ب ــانم ب ــزا نورچــشم ايم   روز ج
  :گويد و در قصيدة ديگر مي

  ملک بصورت انسان ز آسمان آيـد         چو در دلت هوس قتل عاشقان آيد      
  :سرايد عات ميمثنوي و مقطّبند،  بند، ترکيب ترجيعدر 

                                                   
  .انجام رسانيد بهم  ٨/٧/٢٠٠٦استاد عابدي اين مقاله را در تاريخ   ∗
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  ابوتراب بيگ فرقتي  ١٧٧

  بند ترجيع
  آن باده که گلگونة رخـسار بهـار اسـت           ار است تساقي بده آن باده که ماه شب        

  چون کاسة ما گشت تهي خانـه خـرابيم        مـا خــشک لبــان تـشنة ديــدار شــرابيم  
  پيغــام فرســتاد بهــر لــب مــا بوســه بــه  خورد و بما جـام فرسـتاد      چه مي يدي مغ 

  در کعبه چرا جـاي دهـم خيـل صـنم را        بيرون کنم از سـينه غـم خـصم دژم را           

  بند ترکيب
ــا    دي ســوي گلــشنم گــذار افتــاد ــزار افتـ ــة هـ ــر کلبـ   دراه بـ
  زار شـود    چشم جان فرض اللـه      بود در دل که چون بهـار شـود        

  مثنوي
ــود  ار ــاب جـ ــسانة اربـ ــشود   وي افـ ــاني گ ــرده ز رخــسار مع   پ

ــه ــردم آن قافل ــبحگاه م ــا ص   گرم تگـاپو شـده چـون بـاد راه         ت
ــد   ــود آمدن ــة خ ــب آن کعب ــد  جان   بــر در آن روضــه فــرود آمدن

  عاتمقطّ
ــص گذاشــتي    ــار تخلّ ــم باعتب   يواستي بعجب مرا امتحـان کنـ      خ  مي  دوش
  يتا در زمان ز شعر مـرا داسـتان کنـ            گفتم تخلّـصي بکـف آور ز بهـر مـن       
  يهر روز بر سپهر فصاحت مکان کنـ         تا هست نام شـعر بعـالم چـو آفتـاب          

*  
  باغي که هست عرصة او جاي خوشدلي        شکر خدا کـه آصـف دوران تمـام کـرد          
  تــا رنــج او بجــوي ز مــاواي خوشــدلي  … … … … … … … …

*  
ــريم   ان مسجدي که چرخ برين    آنچن ــزل خــداي ک   گفــتمش من

*  
ــن   ــور دي ــت ن ــستان حکم ــوة ب   نـور شـد     گفت گردون چشم من بي      مي

  :شود  ميتقديم ،در آخر بعضي ابيات از غزلياِت اين شاعر انتخاب کرده
ــاده دهــد    ون رافـس چشم سـيهت گـرم کنـد اهـِل           ــون رااز جــام نگــه ب   اهــِل جن

*  
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  شــد آشــناي مــا بــت ناآشــناي مـــا       هـاي مـن     شکر خـدا کـه کـرد اثـر نالـه          
*  
  آنچه در مسجد نباشد خانة خمـار هـست          پيِش ما فرقي مياِن مسجد و بتخانه نيست

*  
  تعزيتخانــة مرغــان گرفتــار کجاســـت     نيست ما را بچمـن رغبتـي اي بـاِد صـبا           

*  
  غم خود گوي که آن زود پشيمان اينجاست         جاسـت اي دل امروز که خلوت گه جانان اين     

  گفت از اينجا مگذر چشمة حيوان اينجاسـت       خضر ره بود دليلم چـو بکـوي تـو رسـيد           
*  

  است مردن وقت که کن بحالم رحمي اجل اي  يار مستغني فلک نامهربـان طـالع زبـون         
*  

  غافـل اسـت  آن تيغ زهر داده که نـامش ت       ماسـت  قتل مخصوص که ايم  کرده چه يارب
*  

  ايست که در روزگـاِر تـست        اين رسم تازه    در روزگار هرچه عزيز اسـت خـواِر تـست        
ــو    آسوده آن کسي کـه غريـب ديـار تـست            ترســيده اســت چــشم اجــل از نگــاه ت

*  
ــي  ــت ب ــام غم ــست   در اي ــي ني ــم تن   ز خــون ديــده خــالي دامنــي نيــست      غ

ــوم  ــشت معلــ ــبالنم گــ ــور بلــ   ردني نيـست وخکه گل چيدن کم از خون    ز شــ
*  

ــان نــشيند      خوش آن دم کـه زلفـت پريـشان نـشيند          ــوش در مــرگ ايم ــيه پ   س
ــد     ــو باش ــشق ت ــار ع ــه بيم ــيري ک ــشيند   اس ــان ن ــر ســرش چــون طبيب   اجــل ب

*  
  خاک خواري در ميان کفر و ايمان ريختند     در حرم مشتي ز خاک کوي جانان ريختند

*  
  ِش بـت بـرهمن آسـا کـردم        سجده در پي    ديدم و سوختم از آتـش غيـرت کـه دلـم       

*  
  ما خود گرهـي چنـد بـرين تـار فگنـديم             زاهــد شــده خوشــحال ک زنّــار فگنــديم

*  
  زند کفر برهمن خنـده بـر ايمـان مـن       مي  وقوفم هر زمان   که از علم پرستش بي      بس

  



  ن و هندشيخ علي حزي  ١٧٩

  شيخ علي حزين و هند

طالب، شاگرد پدر و عم خود شيخ ابراهيم جيالني، ملّا  شيخ محمد علي حزين بن ابي
 آقا حسين ِد، مير محمد مسيح زماني، محمد فسايي، شاگر١محمد باقر مجلسي
محمد و موالنا محمد فصيح فسايي است و اگرچه اصالً از الهيجان خوانساري، ملّا شاه 

م متولّد شد و پس از تحصيالِت علوم  ١٦٩١-٢/ه ١١٠٣ در اصفهان در سال بوده، اما
در سال . اصفهان بازگشت مکّه رفت و از آنجا به م به ١٧٢٢-٣/ه ١١٣٥رايج در سال 

از دهلي . دهلي رسيد م عازِم هند شد و از راه تتّه، ملتان و الهور به ١٧٣٣/ه ١١٤٦
شهر مقدس بنارس برگشت  و بنگال رفته، دوباره به) اپتن(آباد  اکبرآباد و بنارس و عظيم به

در همانجا درگذشت و در م  ١٧٦٦-٦٧/ه ١١٨٠و در آنجا اقامت گزيد و در سال 
  .فاطمين مدفون گرديد

الهيجان رفتم و موطّن اصلي اين شاعر بزرگ  م به ۱۹۵۵خوشبختانه بنده در سال 
گويند، از وطن من تقريباً  مي» وارانسي «عالوه بنارس يا کاشي که امروز آن را به. را ديدم

عنوان  گذشته از اين تقريباً چهار سال در آن شهر مقدس به.  کيلومتر فاصله دارد۸
  .ام سربرده دانشجو به

 مركز بزرگ ديني مسلمانان آن ،فاطمين كه حزين و بزرگان ديگر در آنجا مدفونند
 را، بيستم صفر و بيست واست كه هر سال در روزهاي مخصوص مثل روز عاشو شهر

 و عاشقان حضرت اميرالمؤمنين علي بن )ع(المبارك عزاداران امام حسين يكم رمضان
  .كنند خواني مي زني و نوحه شوند و سينه طالب در آنجا جمع مي ابي
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اهللا خان در حالت  بسم) نواز ني(نواز  ترين شهنايي گونه مردم، بزرگ ميان اين در
 هيچ قيمت از اول تا اهللا خان به  اينجا بايد متذكّر بشويم كه بسم.شود زني ديده مي سينه

م مرثية امام حسين. نوازد ي نمييم شهنادهم محرشهنايي   را با)ع(البتّه روز هفتم محر
ايران دعوت  وي سالها پيش به. كنند نوازد و هزاران هندو و مسلمان آن را گوش مي مي

وي .  بوده است)ع(شهد مقدس و روضة امام رضاشده بود و آمدنش فقط براي زيارت م
فاطمين رفته و مناظر غم و الم را  اينجانب بارها به .خانوادة روحاني ما ارادت دارد با

  .ام زيارت كرده مشاهده نموده و مقبرة حزين را
، پير و مرشد ١العارفين شيخ زاهد گيالني يكي از اجداد شيخ علي حزين، محقّق

از اين رو خانوادة حزين روابط . ، جد پادشاهان صفوي، بود٢دبيليالدين ار شيخ صفي
 مورد احترام ،كرد پادشاهان صفوي داشته و حزين هرجا كه زندگي مي عميقي با

خانة   به٣اگر در ايران شاه طهماسب ثاني. دانشمندان و علما بوده است پادشاهان و امرا،
 و امرا و شاهزادگان در خدمت او حاضر ٤الدوله بهادر هند نواب شجاع رفت، در او مي
وي عالقه   خيلي به٥»انجام«ص بهالملك امير خان بهادر متخلّةنواب عمد. شدند مي

. ام برايش گرفتد سلطان مغول گوركاني بيست لك ٦محمدشاه حضور داشت و از
. زمان اقامت شيخ علي حزين، مركز بزرگ زبان و ادبيات فارسي شده بود بنارس در

  :سرود، يك روز حزين گفت مستخدم حزين هم شعر مي يحتّ
  آينـد   رمضاني مگـسان مـي    

  :و رمضاني جواب داد
  آينـد   ناكسان پيش كـسان مـي     
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  ن و هندشيخ علي حزي  ١٨١

 ،از اصفهان تا دهلي تقريباً همراه و همسفر حزين بوده استکه واله داغستاني 
  :نويسد مي
راني الحق امروز سخن. علي حزين در سخنوري فسانة دهر است شيخ محمد”

جايي رسانيده كه شهباز  مثل او در روي زمين وجود ندارد و پاية سخن را به
ريزد، جامع انواع طرز سخن و حاوي اقسام اين  حضور رفعتش پر مي انديشه در

تقديم و تأخير طي  اتّفاق و گاهي به هالقصّه گاهي ب. است فن در عهد خود
هندوستان    بهن ايران پرتو رارايت قهرما. شديم دهلي وارد  به،مسافت ره نموده

 در كلبة اين ذرة ناچيز منزوي ،دهلي تشريف آورده  حضرت شيخ البد به. افكند
شيخ … آباد تشريف دارند شاهجهان  ايشان در،تا حال تحرير… و مختفي ماند

  .١“ست اين جزو زمان سرآمد سخنوران عالم ادر
. داشتند  را دوست ميبسياري از علما و شعرا و نويسندگان هند صحبت شيخ

. بندرابن داس خوشگو او را در بنارس مفصّل ديده و از صحبت وي استفاده كرده بود
  :نويسد وي مي
از بزرگان اين زمين و … زينشيخ پاك دين فارغ از آن و از اين محمدعلي ح”

آباد  دارالخالقه شاهجهان چند سال است که به… صاحب فکر رزين است
خواجه حافظ شيراز و  مين مثل شيخ سعدي ومتقد ي بهاعتقاد… افروز زينت
وجود  گويان مثل صائب و سليم و كليم را فغاني دارد و ديگر تازه  بهاي هپار
 در …ست كه حضرت شيخ دست غيب دارد امردم را گمان آن… گذارد نمي
بنارس تشريف    به،آباد معاودت كرده ينكه حضرت ايشان از مسير عظيما

خدمت ايشان  نشينان اينجاست، چند شعر به  كه از گوشهفقير، …آوردند
سعادت حضور رسيد،   چون به. طلب فرمودند. استدعاي مالزمت نمود،فرستاده
آب و گل رحمت سرشته و عشق الهي سراپايش يك دردآلود  ه ديد باي فرشته
 تقريب اين به. نظر آمده  از خود رميده بهةگداخت خيلي مرد بزرگ دردمند. آفريده
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سخن و سخنوران  اش بر سر تعالي ساية هماپايه اهللا …خواند چند شعر خود مي
  “…ديوانش قريب ده هزار بيت مشهور و متداول است. ديرگاه دارد

  :آباد طرح شده بود اين غزل زادة طبع مباركش در شاهجهان
  در دام مانده باشد صـياد رفتـه باشـد           اي واي بر اسيري كز ياد رفتـه باشـد    

  :ول يافتهقباين بيت رنگ … يق از فقيرفر در اين
ــد    ــستون نيام ــشب از بي ــشه ام   ١خواب شيرين فرهاد رفته باشـد     به شايد  آواز تي

 آباد نوشت، حزين در شاهجهان علي خان مبتال وقتي كه تذكرة خود را مي مردان
  :نويسد وي دربارة حزين مي. اقامت داشت

مين و متأخّرين ير فلك، نتيجة متقدس پردازي، مهر جهان بلندپرواز سپهر نكته”
پادشاه . آباد تشريف دارد تا حالت تحرير در شاهجهان… شيخ محمدعلي حزين

اين ابيات از ديوانش انتخاب كرده . وي دارند و امرا كمال محبت و مراعات به
  ٢“…گردد مرقوم مي

 راي صاحب خاموش دهلوي در بنارس در مالزمت انگليس بود و وقت خود را
پس از درگذشت وي هفت قطعة تاريخ سروده است . كرد شيخ علي حزين صرف مي اب

  :كه يكي از آنها بدين قرار است
ــاز  ــد ب ــد دي ــدش نخواه   چشم گـردون شـاعر معجـز خيـال          آنكــه مانن
ــدد  ــم از روي ع ــود از هجــرت ه   يكهزار و يك صـد و هـشتاد سـال           ب

 ٤ و كتابخانة جامعة همدرد٣نو ي، دهليي ديوان خاموش در موزة ملّهاي خطّ نسخه
  .اند امپور هم از وي ذكر نموده و استاد خيالذريعهشوند صاحب  نگهداري مي
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  ن و هندشيخ علي حزي  ١٨٣

 علي آزاد در  و مير غالم»نساخ«مولوي ابومحمد عبدالغفور خان بهادر متخلّص به
  :اند تاريخ وفات شيخ گفته

ــزين    پي سال ترحيل و فـوت حـزين        ــاودان ح ــم ج ــتم غ   نوش
  افسوس كـه از ميانـه برخاسـت       اعر خــوب امــة عــصر شــ   علّ

  از فوت حزين حزين دل ماست        تــــاريخ وفــــات او نوشــــتيم
 هجري ١١٧٧ و ١١٠٣سال وفات حزين را سفينة هندي  و االفكار نتايجفين مؤلّ
  .اند كه اشتباه است نوشته

داس  گوانهب. روند رفتند و مي زيارت مزار شيخ مي پس از وفات حزين مردم به
  :نويسد هندي مي
اكثر  گستري، ماهرفرمانرواي اقليم سخنوري و كشورگشاي مملكت بالغت”

…  شيخ،ط يافتچون نادرشاه بر ايران تسلّ… فنون و عالم بسياري از علوم بود
بنارس  به… در اواخر… آباد سكونت داشتند چندي در شاهجهان. شتافت هند به

اعتقاد راقم كسي   به…ار ساختباغي مطبوع مكان مزار خود تي در… رسيده
تخميناً سي هزار … اتشكلي… در آن عهد نبود] وي[آوري  بسيارداني و زبان به

  “…بيت از نظر راقم گذشته
اين دو . هنگامي كه راقم در بنارس وارد شد، براي زيارت مزار آن بزرگوار رفتم

  :بيت را ديدم
  اينجا شنيد پيغامي دوست زا گوش كه دانم همي  دانـم   نمـي  ام ديگـر    بـوده  محبـت دان   زبان

  سر شوريده بر بـالين آسـايش رسـيد اينجـا            پيما بسي سرگشتگي ديـدم     حزين از پاي ره   
  :بر لوح مزار اين بيت بود

  ار مــنمــزصــبح قيامــت اســت چــراغ   روشن شد از وصال تو شبهاي تـار مـن        
 ين ابيات را درگويند ا. وترة مزار پائين قدم رسول استبچ. كه در چراغ مزار كنده ديدم

  .١حيات خود حضرت شيخ براي همين مصلحت گفته بود

                                                   
ن عطا کاکوي، ادارة تحقيقات عربي و  مرتبة سيد عطاءالرحٰم،هندي سفينة: بهگوان داس هندي  .1
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  :گويد آبادي مي قلي خان عظيم حسين
اباً … زبان دان خوش محقّق دوران و همه العلما، الفضالست و اعلم حزين افضل”

 در اكثر علوم و .و جداً از فروغ علوم متجلّي بود و از زيور كمال متحلّي بود
تزكية ]به[ي سرآمد فضالي دهر گرديد و يسرا گستري و سخن داني و بالغت زبان

خداداد،  … عارف،ه تصفية باطن نمودهنفس و عبادات الهي و رياضت شاقّ
فاق اتّ هب…  شفيعا دست قدرتي داشتخطّ… در. مي شدمعلّ واقف اسرار بي

… دهلي آمد  به… ارادة گلگشت سرزمين هند به… قلي خان واله داغستاني علي
فاق زيارت روضة طيبة آن مصدر فضل و دانش طور را نيز دو سه بار اتّراقم س
  .١“افتاده

اهللا گوپاموي  محمد قدرت. اند شعرا و نويسندگان هند شيخ را بسيار ستوده
  :نويسد مي
در مراتب شعري … سنجي، شيخ محمدعلي حزين الهيجي مطلع ديوان سخن”

 بع سليم و فكر مستقيم گوي سبقت از از ط،مايه و ناظم بلندپايه بوده شاعر گران
زالل خوشگوار معاني  هاشعار آبدارش تشنگان وادي سخن را ب. معاصرين ربوده

فصاحت و بالغت در  نظامش شايقان اين فن را به سيراب گردانيد و كالم با
نظيرش از تكلّف مبرا و ابيات دلپذيرش از  نظم بي. پردازي رهنمون گرديد نظم

  .٢“گستري گشاده حق داد سخنوري داده و ابواب نظمال. تصنّع معرا
  بارها در تمجيد٣ترين شاعر دوزبانة اردو و فارسي اسداهللا خان غالب دهلوي بزرگ

  :گويد مي. و توصيف شيخ علي حزين ابيات خوب سروده است
  شناس رو شيوة نظيري و طرز حزين       مـا  غالب مذاق مـا نتـوان يـافتن ز        

*  
ــنم    اي حـزين  هـ  گفتـه  دو بيتي ز   هب ــاس ك ــرة اي ــفحه را ط   ص
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نويسد  خود مياِتو در تقريظ كلي:  
  .١“گر ساخت درنظر جلوه راهه روي مرا  بي،خندة زير لبي هشيخ علي حزين ب”

 فرهنگ اسالمي و ايراني نموده است و هند افتخار منشي نولكشور خدمت بزرگ به
دارد كه كليفارسي در مطبع همين نولكشور شمار عربي و  اوين و كتابهاي بيات و دو

م  ١٨٩٣/ه ١٢١١در سال   حزين در مطبع نولكشور، كانپور،اِتكلي. چاپ رسيده است به
  .طبع رسيده است به

  :گويد در خاتمه طبع جديد مع تاريخ، ابوناظم محمد حامد علي حامد مي
ـ   ــ،دان خهــي نكتــه  ات حـزين طبـع شـد      زهي كلي ــ حب اتذا كلي  

ــ  همــم ليفرمــان منــشي عــا هبــ اتبــشد طبــع ايــن بارهــا كلي  
  )ه ١٢١١(  

  :نيز در خاتمه نوشته شده است
  …بسيار شاهزادگان دهلي شاگردي وي را تاج تارك افتخار خويش شمردند”

  :كرد اين شعر مختوم مي  نامه را به پاسخ
  رام است اينجا   و لچمن اي هبچ برهمن هر  از بنارس نروم معبـد عـام اسـت اينجـا          

  .٢“داشت ن ميسجادة صلح كل تمكّ  ست كه شيخ به اايناصل … 
  :عالوه بر اين نوشته شده است

از واليت … يكي از دوستانش… ام وفات شيخكنند كه در قرب اي روايت مي”
كوب شنيد، بهر  چون خبر واقعة جانكاه سامعه. بنارس رسيد در دهلي و از دهلي به

  “…بر نوشته بود حسب حال خويش ديدفاتحه بر قبر برفت و اين شعر را كه بر ق
  ٣مـزارم ضـرور بـود       دامن فشاندنت به    دير آمدي بخاكم و اين از تو دور بـود         

  .٤دوباره در ايران انتشار يافته استديوان حزين تقريباً پس از صد سال 

                                                   
  .م ١٩٢٤/ه ١٣٤٣، مطبع نولکشور، بار سوم کلياِت غالب  .1
  .۱۰۳، ص کليات حزين  .2
  .۱۰۴ص   .3
مقابله و مقدمة بيژن ترقّي، تصحيح و  ضميمة تاريخ و سفرنامة حزين، به ديوان حزين الهيجي، به  .4

  .ش ه ۱۳۶۲ماه  انتشارات کتابفروشي خيام، چاپ دوم ارديبهشت از



  ١٨٦  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

طوري در ايران ناياب و كمياب و ديوان حزين  ات ودر ظرف اين صد سال كلي
محمدرضا دكتر . داد نام خود انتشار مي  كالم وي را به،ه كردهبود كه كسي سرق نادر

  :نويسد اين زمينه مي  درشفيعي کدکني
فاصلة بسيار اندك توانست  ين، پيرمردي ظهور كرد كه در اسال پيش ازند چ”

 اقطار اين ة شاعري او، در همةكه آواز دست آورد، تا مقامي فراتر از ديگران به
  “…كشور پيچيد
 »بزرگوار« اين سطور نيز از دلباختگان غزلهاي شورانگيز اين پيرمرد نويسندة

شعرهاي اين «ها، چند بيت از   يكي از تذكرهةتي، هنگام مطالعپس از مد… گرديد
جستجو  به…  را در شرح احوال حزين الهيجي يافت]! [پيرمرد بزرگوار معاصر

 ]![ دست يافت كه اين شاعرهاي ديگر، ابيات ديگري نيز از همين در تذكره پرداخت و
  !!ات حزين تضمين كرده بودغزلي معاصر، از

ات و دانست كه هرچه بيشتر، غزلي…  در مطالعه گرفتراديوان حزين سپس 
نام خويش در  كرده و فقط تخلّص آنها را دگرگون ساخته و به» رونويس« حزين را

  .ات مركز، چاپ و منتشر كرده استجرايد و مجلّ
 ات هفتگي تهران منتشر كرد،امي كه اين موضوع را در يكي از مجلّنويسنده هنگ
 سرانجام داستان خاتمه يافت و …فرياد برخاستند  اين پيرمرد به]![بسياري از مريدان

رونويسي ديوان حزين  ها از حزين الهيجي بوده است و او از پذيرفتند كه اين غزل
بعداً آن شخص از در توجيه . خته استسا نام خود منتشر مي ص بهتغيير تخلّ كرده و با
  :گروه مريدان فرمود رؤيا و كشف و كرامت دست زد و به درآمد و به
شاعر ) يعني حزين(من گفت كه من  ديدم و او به در عالم خواب حزين را”

نام خود   خواهم كه اين شعرها را به مي از تو… ام ا گمنام ماندهام… خوبي هستم
  “…كني منتشر

 مناسبت نيست كه در روزگار حزين نيز گويا ين نكته از نظر تاريخي بييادآوري ا
بعضي از غزلهاي وي را شاعري سرقت برده و حزين اين قطعه را كه مناسب حال اين 

  : نيز هست، سروده است]![مرد روزگار ما
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ــاز    از مـــن» رنـــدكي«غزلـــي بـــرده   ــامش بـ ــگ، نـ ــويم زننـ ــه نگـ   كـ
ــقان«   ١سـت محـرم راز؟     كي شده » وسبواله«  نمايـــان اســـت» ســـخن عاشـ
  ]استاد شفيعي كدكنينقل از  به[  
 ،االفكار نتايج اللطايف، منتخب هندي، سفينة، خوشگو سفينة، الشعرا رياضفين مؤلّ
غزل   بيت،١٤ بيت، ٥٠٠ از ابيات حزين ،٢العارفين رياضو نشتر عشق ، االشعار منتخب
  بيت و چهار رباعي و١٥٠ بيت، ٤٨ بيت و يك رباعي، ٦٣ بيت، ١٣بيت، و سه 

اينجانب مزيد از آنها ابياتي انتخاب نموده است كه در ذيل . اند بيت انتخاب نموده ٥٣
  :شود ده ميآور

  لبيـك زنـد بـر در بتخانـة مـا          كعبه   سوداي تـو دارد دل ديوانـة مـا         داغ
*  

  بسم اهللا اگر تـاب نظـر هـست كـسي را              را اين است كه دل برده و خون كرده كسي        
*  

   روز زندگاني مـا    شب  به رسيده است   گيـر نـاتواني مـا    هند گشته زمـين     به
*  

  برداشته هر شاخ گلي دست دعـا را          را در چمـن آورد تـو  تا باد صبا بوي    
*  

  شود خاك مزار ما     كه بازي گاه طفالن مي      مـشت غبـار مـا      جنون را كارها باقيست با    
*  

  صـــاحبدالن شناســـند آواز آشـــنا را    واه از لب مسيحا خواه از زبان نـاقوس        خ
*  

   اسـت  ه كه يارب از ميان برخاست     يتيغ بيدار    اسـت  هشور محشر از دل پير و جوان برخاسـت        
* 
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  چون طور بناي دل رنجور فروريخـت       در دل چو بياد رخ او نـور فروريخـت         
* 

   از جاي چنان گرم كه دامانم سـوخت        جستم  نم سـوخت  ماآمد آن شمع شبي بـر سروسـا       
* 

  عشق پنداشته ما را پـر پـروازي هـست           چيده از دام قفس طرفه بساطي هر سـو      
* 
  قيامت قـد او دسـت و گريبـان برخاسـت          با  فتنـــة روز جـــزا در قـــدم جلـــوة اوســـت

  عمريست كه بيمارم و عيسي نفسي نيـست         ين عاشق دلخسته كسي نيست     ا تر از  بيكس
* 

  هزار خضر درو نيم بسمل افتـاده اسـت          ي محبت شوم كه هـر گـامي       شهيد كو 
* 

ــدم    ــالك نديـ ــردش افـ ــرة گـ   دنبال نگاهت نگران نيـست      چشمي كه به    در دايـ
* 

  خواني هست  هر طرف مستي و هر گوشه غزل        را باغ و بهـار عجبـي اسـت      و  كشور حسن ت  
* 

  مانـه كدامـست  از باده بگـو شيـشه و پي         حق را بطلب مسجد و ميخانه كدامست      
*  

  شكايتهاي هجـران مـرا افـسانه پنـدارد          گريبان چاكم و جانان مرا ديوانه پنـدارد       
*  

  تماشا برسد   كاش آن دشمن جان هم به       دوستان در صف هنگامة مـرگم جمعنـد       
*  

  لخـت جگـري بـود       خونابة آغشته بـه     تو پريشان نظري بـود     در ديده مرا بي   
*  

  تر بود خوئي كـه او دارد  دل صد پاره نازك   ز  ئي كه او دارد   كند رو   نگه رنگين تراز گل مي    
  رحم است بر آن خسته كه شيداي تو باشـد           صبر دل عاشـق كـم و غمهـاي تـو بـسيار            

*  
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ــة دل    ــو در گوشـ ــال تـ ــشيند خيـ   چو يوسـف كـه را كُـنج زنـدان نـشيند             نـ
  ي پريـــشان نـــشيند  ســـرزلف ليٰلـــ   همين بس كه در فكر شـبهاي مجنـون     

*  
  دمد پيراهن چـاكش نگـر   صبح قيامت مي    نـاكش نگـر     از كوي مغان طرز طرب     آيد مي

*  
  يـنش يز آ  ز ايمانش بـرهمن را     مسلمان را   آمد حزيني را كه ما ديديم صد ره ننگ مي        

*  
ــد    ــدار نماي ــدة دي ــزين وع ــاد ح ــر ي   دل و چـشم نگـران بـاش        تا روز جزا با     گ

*  
  ام كـه پريـشانم اينچنـين       ديدهزلف كه     روي كه جلوه كرد كه حيـرانم اينچنـين       

*  
  اي بنماي رخ چون ديـده را گـرم تماشـا كـرده           

  اي ور خوش بود مستوريت ما را چه رسوا كـرده         
*  
  ييسـت مگـر آبلـه پـا        از دشت گذشـته     كــرده اســت بهــار عجبــي خــار بيابــان

  نمايد خانة تاريك روشن چشم عريان را        كمـاالن را   سواد هند خاطرخواه باشد بي    
*  

  ها چون اللة شهيدان چمن زار كفن        ها رخسار تو اي رشك چمن     داغند ز 
*  

  »هر جا كـه رود همـره يارسـت دل مـا      «  داريم حـزين ايـن غـزل از فـيض فغـاني      
  عندليبان همه در فصل غـزل خـواني مـا           اند لب از غنچه حزين مهر خموشي زده        به

*  
ــ بــي  پرست من منكر بـرهمن مـشو     زاهد حق  ــر از حقيقت   ي مجــاز راني چاشــخب

* 
  بس است ايـن غـزل تـازه يادگـار مـرا             حزين اگر خلفي زيـب دودمـانم نيـست        

*  
ــدعي    ــسد م ــزود از ح ــم ف ــدر كالم   شاهي رساند يوسف محسود را      به رشك  ق

* 
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  بفــرق ســفلگان مردانــه زن تيــغ زبــاني را  حزين اردست و بازوي تو عاجزگشته از پيري       
*  

  غريب كشور خويـشيم روزگـاري هـست         مگساري هستين زمانه نه ياري نه غ ا در
ــاز آي  ــالم بــ ــة اســ   حرمگـــــاه صـــــنم را آذري هـــــست  حــــزين از كعبــ

* 
ــا ــن ي ــا دل ك ــه دان ــزد وال ــزل گوش   آنكه از مهد مسيحاي سخندان برخاسـت        ن غ

* 
  و بتخانه روشن اسـت  از يك چراغ كعبه    عـالم تمـام از رخ جانانـه روشـن اسـت     

* 
   بتخانة اوسـت   رهم سنگ نشان د    كعبه   مـا بـرده قـرار      افزا صنمي كز دل    حيرت

* 
  اي نيـست   عزيزان گلـه   ستم ز گر خار شد    ميـزان تميـز اسـت     بـه  قدر گهر و سـنگ    

  اي نيـست  سنج سخن را صله  جز فهم سخن    ييخود گوش كن امروز حزين آنچه سـرا       
* 
  چه تقصير فلـك در بـدر انـداخت          به ما را   نــــشناخته بــــوديم دري غيــــر در دل

* 
  در كـوي غـم آوارة مــا هـم وطنـي داشــت      سـت وگرنـه    ا دوش  بـه  از شوق تو دل خانه    

ــت     نه گفتي گرست حزين از نظرت رفت و      ا عمري ــي داش ــا برهمن ــة م ــنم خان ــاه ص   درگ
* 

  كه ني خانـة آتـش نفـسم را دم ازوسـت             نحزيت س اسعدي غزل دلكش اين جواب
* 
  » نتوان گفت  اتسبيح و مصلّ   زبا عشق   «  ايــن آن غــزل قاســم انــوار كــه فرمــود

* 
   لــواي شــاه خراســانم آرزوســتظــلّ  سدره و طوبي فرو حـزين      به نايد سرم 

* 
  دالن خامة من شمع مزار اسـت       زين مرده   ست لب مهر خموشي هسنج ب قحط سخن از

*  
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  »بانگي كه نباشد نكند كوه صدا هيچ      «  فريـاد نظيـري    غوغاي حـزين اسـت ز     
*  

  »از يار بهـر زخمـي افگـار نبايـد شـد          «  ي رايمـصراع سـنا  دست حزين ندهي    از
*  

  »تكيه بر عهد گل و باد صبا نتوان كـرد       «  برد مصرع حافظ دلم از دسـت حـزين         مي
*  

ــازه كــردي روش حــافظ شــيراز حــزين    »آيد  انفاس خوشش بوي كسي مي     كه ز «  ت
*  

ـ    پرور و مي   ساقي غريب   خرابـات از دلـم     رفت الفت وطن بـه       وددر اياغ ب
*  

ــد «  سـت  ا فيض عراقي  رشحه از  حزين يك  ــدر جــام كردن ــاده كان   »نخــستين ب
*  

ــد    يياين آن غزل كه گفته پيش از حزين سنا ــنيد باي ــو را از وي ش ــرز گفتگ ــن ط   اي
*  

  چو چنگ پشت حزين شد زغـم دو تـا و هنـوز            
ــوش ز  ــه گ ــشد ك ــردارد   ن ــاب ب ــگ و رب   چن

*  
  صــدا در شكرســتان آريــد طوطيــان را بــه  ست حـزين  اخامه شكّرشكن از عارف رومي   

*  
  هـركس نيافـت دولــت دنيـا فقيـر شــد      خاك هنـد  و فسون زهد كه در تيره    نمش

*  
  بـرد   ميـدان كـه مـي      خامة تو گوي ز    با  حـزين  سـخن  را حريف كسي در   ونبود ت 

*  
  زبان رنجد دل زاغ و زغن از طوطي شيرين  كمـاالن را نـواي تـو    حزين آزرده دارد بـي   

*  
  مـن رنـج خـزان برخيـزد       چز گلزار و     تا   از دل نفـس مولـوي روم حـزين    بركش

*  
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  حزين چون شمع محفـل فـارغ از انديـشة رزقـم       
  گـردد   تشويش مي  چو روزي از دل خود گشت بي      

*  
  چو مرگ از زندگاني در جهان آثار نگـذارد    من نام ستا باقي سخن حيوان آب از حزين

*  
  آيـد و زمـين تـو بوسـد     سدره فرود  سزد ز    فغـاني  ين غزلت تازه گشت طرز     ا حزين از 

*  
ــه   خـاك شـهدا   ام از صدق بـه   ها برده  شمع ــدة خوناب ــا دل و دي ــد  ت ــانم دادن   چك

*  
  و وفـا را كـه خبـر كـرد          در ماتم ما مهـر      كس نيست حزين پرسد از احوال غريبـان     

*  
  »مگيـر بوي تو خوشم نافة تاتـار         من به «  ست كه گفت   ا غزل مرشد روم   جواب نيا

*  
  ميخانة چشمش را صد كعبة دين اندر        سـيه مـستان    پيمانة لعلش را كـوثر ز     

*  
   كنج قفـس بهتـر     ،شيان زاغ شد  آباغي ك  ز  دامن كـش    اي پارا به   حزين از مردم دنيا نه    

*  
  بيتابي شامش ببـين آه سـحرگاهش نگـر          جبين دارد گرفتارش چنين    زلف كدامين مه  

ــس     كنـد كـس   چشم تري را چ     مطرب و مي   بي ــد ك ــري را چكن ــون جگ ــة خ   پيمان
*  

ــاش بــه  افروز كفر و ايمان بـاش   چو شمع انجمن     مــدعاي دل كــافر و مــسلمان ب
*  

  آشيان چه حظ   مرغ شكسته بال مرا ز      دل حـزين  عيش وطن چكار كنـد بـا      
*  

ــه ــم ب ــغ  داي ــاران خــورم دري   مهمان خـورم دريـغ   بر خوان دهر سفله به      تلخكــامي ي
ــالمي كــ  ــان  در ع ــد ابله ــل تميزن   حال زيرك و نادان خورم دريـغ       هيكسان ب   ه اه

*  
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  دام خلق  هكه مفت نيفتي ب    هشدار تا   عاقل گريزد از دهـن اژدهـا حـزين        
*  

  »بر كف گرفته جام مصفّا برون رويـم       «  حزين افاضة ميناي جامي است     اين مي 
*  

  نويـسيم  هسلطان چ   ست به  ا خراب بغداد  سامان سـخن كـو دل ويـران حـزين را      
* 
  اين پـرده بـزن کـه يـار ديـدم            مطـــرب ز نـــواي عـــارف روم

*  
  هند تيره دل چون شمع روشنگر بـرون رفـتم  ز  

  رفـتم  بـرون  بزم آمـدم ازسـر   اين هپاي خود ب   هب
*  

  ام از دست سبحه داده و زنّـار بـسته          كفر عقدة دل وا شود حـزين    شايد ز 
*  

  »در نهانخانة عشرت صنمي خوش دارم     «  سـت حـزين    ا سـماع   دلم از نغمة حافظ به    
*  

  »دور فلك درنگ نـدارد شـتاب كـن        «  بشنو حديث حافظ شيرين سخن حزين     
*  

  باشـد   دي نمي رحزين دور از وطن زين صعبتر د      
ــان  ــت دون ــالي آف ــاران ،ب ــوري ي ــم مهج    غ

*  
  كز بعد مـرگ مـن   بس مرا حزين از زندگي اين 

  كند خـوش اهـل معنـي را كـالم دلپـذير مـن             
*  

  ديـوان كـردن     خواهد اين تازه غزل ناز به       ست حزين  ا ييغزل خواجه سنا   جواب اين
*  

  سر در حلقـة زنّـار تـو        گردد مسلمان خيره    شد ملك دلها سربسر از طره ات زير و زبر         
*  
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  ســينة چــاك زمــن عــشوة پنهــان از تــو   ي عـشق  يتو و مستوري حسن و من و رسوا       
* 

  نـيم جـو   و توران به   هنيم حب   ايران به    را زير نگين ملك فقـر     هحزين ب  دارم
*  

  رســي اي صــبا اگــر از ســركوي يــار مــن مــي
  بوي از آن چمن چه شد برگـي از آن بهـار كـو         

*  
  آن پرده سراي عاشقان كـو       اين آن غزل عراقي ماسـت     

*  
ــار آمــده از بوالحــسن بــه  عنقاي مغربي كه جهان زير بال اوست         حــضرت عطّ

*  
  شراب آلوده   در بغل مصحف و دامن به       ناب آلـوده    لب مي سوي محراب شدم    

*  
  »هـشياران ده  به مستان بده و توبه    مي به «  اين جـواب غـزل قاسـم انـوار كـه گفـت            

*  
ــه ــرم كعب ــرد ح ــادم ب   الحـرام بتخانـه   طـوف بيـت    را زي

ــزين  ــود ح ــراپردة وج   همه عشقست باقي افـسانه      در س
*  

  »اي روشن از رخ تو زمين و زمان همه        «  بشنو چه خوش سرود حزين اوحـدي مـا        
*  

  قـدر صــنم و قيمـت زنّــار شكــسته    سوداي رخ و زلف تو در بتكـدة دل        
*  

  ها در جوش تو ديوار و در مـدهوش تـو           ميخانه
  اي مست از لب خاموش تو ناقوس هـر بتخانـه         

*  
  اي هاي عشق آشكارا كرد    رخ در نقاب افكنده     كند نيرنـگ سـازيهاي تـو    من برهمن مي  ؤم

*  
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ــي    ديده جز بوالعجبي هيچ نه بيند در هند        ــديار عجب ــا را ب ــه م ــك انداخت   فل
*  

  سزد كه بر ورق الله اين نگار كـشي          جواب نكتة رنگين او حديست حـزين      
*  

  ام جادودمـان را مهـر بـر لـب زد        حزين افـسانه  
ــ ــدي  هب ــرا دي ــزم گفتگــوي عــشق اعجــاز م   ب

*  
ــان  ــاي كوب ــرا ســرخوش و پ ــي   بد  نباشــم چ ــشان معن ــف پري ــت زل ــت اس   س
   از آب حيــوان معنــي نلبــي تــر كــ    سرابست لفظي كه جان در تنش نيست      

*  
  پروانـه بـود بـال ملـخ         پـر ور چون    شعله  در جهــنّم كــدة هنــد كــه از تــاب هــوا

هيچ وجه هنر اصلي خود  ا شاعر بهزندگاني حزين پر از حوادث گوناگون بوده، ام
عالوه وي  به. ود بزرگترين شاعر ايران و هند بوده استاز دست نداده و در زمان خ را

مراكز گوناگون ايران و هند آشنا  شماري داشته و با دوستان و شاگردان و آشنايان بي
از ميان معاصران وي ميرزا بديع نصرآبادي اصفهاني فرزند ميرزا طاهر . بوده است

  .باشند  مي»ثنا«ص بهلّنصرآبادي و از ميان شاگردان وي شيخ آيت اهللا كشميري متخ
 هاي پرورده يكي از هند آمده و با ميرزا ابراهيم ادهم فرزند بن ميرزا رضي آرتيماني به

 »هاشم«ل نوادة وي ميرزا هاشم آرتيماني همداني او. دختر شاهجهان ازدواج كرد
  .استصواب حزين دل تخلّص كرد ا بعداً بهكرد، ام تخلّص مي

آباد بود كه  ممتاز حزين راجه رام نراين موزون، ناظم عظيماز ميان شاگردان معتبر و 
  .آباد رفت عظيم سبب خواهش و استدعاي وي شيخ به به

د طبق گفتة وي سي. صاحب روز روشن يك حزين ديگر را هم ذكر نموده است
  :باشد و اين شعر را هم از وي نقل كرده است  مي»حزين«ص بهمشهدي متخلّ محمد

  مش غـم ايـن كنـد هالكـم        بز چو برون روم ز   
ــه ز ــد    ك ــشيده باش ــي ك ــادا الم ــحبتم مب   ص
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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   ∗
 .کانپور, مطبع منشي نولکشور, )٢٥٩ص  (عامره خزانة: آزاد الحسيني الواسطي البگرامي  .1

 /ه ١٣٢٨: تأليف (الشعراةتذكر): م ١٩١٦/ه ١٣٣٤ :م(آبادي، مولوي محمد عبدالغني خان  فرخغني مئو   .2
  .١٤١ ص ,م ١٩٩٩دهلي، ,  اسلم خان، انتشارات مسعود احمد دهلويمحمدتصحيح دكتر  ,)م ١٩١٠
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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



  سنجر کاشاني  ١٩٩

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
  



  ضحارادت خان وا  ٢٠١

  ∗ارادت خان واضح

مثل واضح آقا زمان اصفهاني در . اند ها ذکر شده  در تذکره»واضح«چند شاعر با تخلّص 
ميرزا مبارک ها  عالوه بر اين. زرکشمير علي اصغر اصفهاني , ١بعهد شاه طهماس

  .باشد مي, ٣شاگرد مير محمد زمان راسخ سرهندي, ٢»واضح«ارادت خان متخلّص به
آزاد بلگرامي دربارة وي . کي از امراي عهد خود بوده استي, ارادت خان واضح

  :نويسد يم
جدش مير محمد باقر از … ارادت خان مخاطب به, اهللا ميرزا مبارک, واضح”
در عهِد . وه بودميرزا جعفر آصف خان عال ه و دامادي وي بهو بلدة سايانجب

س شاهجهان در زمان جلو. زد  دم مباهات مييمنصب ميربخشيگر جهانگيري به
فرصت قليل ايالت دکن و خطاب خان اعظم  واالپاية وزارت مترقّي گشت و به به

آباد مأمور  داري گجرات و بنگاله و کشمير و اله تفريق بر صوبه يافت و به
هجري  ۱۰۵۸جا  جونپور برگزيد و در آندارالخيوراو فوجداري … گرديد

  .“مرحلة آخرت پيمود
الدين بن شاه شجاع از بطن آن   سلطان زين.وب بودو دختر او با شاه شجاع منس

  .عفيفه متولّد شد
بعد از فتح داراشکوه , ردش مير اسٰحق ارادت خان در عصر خلدمکانپسر خُ

  .حکومت صوبة اوده مأمور گشت به
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 و ن موروثي ارادت خاخطاب خلدمکان بهاهللا واضح از درگاه  پسر او ميرزا مبارک
داري گلبرگه  قلعه آباد و بعد از آن به  اورنگيداري نواحفوج  به.ق ه ۱۱۰۰در سنة 

  .منصوب گشت
سير  در عصر شاه شجاع بر منصب چهارهزاري امتياز يافت و در عهِد محمد فرخ

  . وديعت حيات سپرد۱۱۲۸
.  واضح بر حواشي اين نسخه ثبت بودطِّخ هچند غزل ب. نظر درآمد ديوان واضح به

  .١ت و مثنوي متعدد داردقصايد و غزليات و رباعيا
خانة فرهنگ جمهوري , در کتابخانة مرکز ميکروفيلم نور, نسخة خطّي ديوان واضح

شود که با خطِّ نستعليق خوب کتابت شده است و  ينگهداري م, نو دهلي, اسالمي ايران
از اين پيداست که نسخة نامبرده براي کتابخانة شخصي شاعر . داراي مهر واضح است

  .يده استکتابت گرد
, بند يک ترکيب, بند يک ترجيع,  رباعي۱۰عالوه بر غزليات اين نسخة خطّي شامل 

 ۴۷۴۰ ابيات اين نسخه تقريباً در مجموع. باشد ي منامه ساقيه و يک مثنوي يديک قص
  .باشد مي

  :شود يشروع مناقص است و با اين شعر , نسخة نامبرده از اول و آخر
  کردست بهار غم تو رنـگ خـزان را        ليــل گويــايي بـه  … … …آيينـه 

  :وي غزليات اسناد خود را جواب داده است. واضح يک شاعر تقليدي است
  مهتــاب را چــو گــرد فــشاند کتــان مــا  واضح دلم ز مصرع راسخ ز دست رفت       

*  
  رنگ توتيا   آيد خاک واضح هم به    بر مي  چشم معني بين راسخ بعد مرگ     از نگاه   

*  
  کند گـرد رم آهـو ز خـود پنهـان مـرا              يم  جا رفتم که گفتواضحا از مصرع راسخ ز   

*  

                                                   
, م ١٩١٢, الهور, مطبع دخاني رفاه عام, سرو آزاد  موسوم بهاممآثرالکر: مير غالم علي آزاد بلگرامي  .1
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  ضحارادت خان وا  ٢٠٣

  هـا   شود دامن ته پا صـيد را گـرد رميـدن            دلم واضح ربود اين مصرع برجستة راسـخ  
*  

  برد اين مـصرع راسـخ کـه گفـت           واضحا دل مي  
  شيشه بدمست است اي ساغر بال خواهد گذشت       

*  
  خيـزد  خون از باد دامان تـو مـي   صداي موج     تسلّي بخش دل شد واضحا اين مصرع راسخ

*  
  رسـد   صيد گاه فکـر را معنـي شـکاري مـي            گاه سخن واضح سراغ راسخ اسـت        در کمين 

*  
  ام از مي خويشست چون ياقوت رنگين شيشه  برد اين مصرع راسـخ ز کـف        واضحا دل مي  

*  
  نگـــاه بازپـــسين وداع خـــود بـــودم  دلم ز مصرع راسخ ز دست شد واضح      

*  
  د ايـن مـصرع برجـستة راسـخ     دلم واضـح ربـو    

  بهاي خويشتن گشتم    کشودم چشم حيرت خون   
*  

  درد آمد دل من واضح از ايـن مـصرع راسـخ           به
  يخبـر رحمـ     کند اي بي    يهجوم گريه طوفان م   

اين جواب آن . واضح شعراي بزرگ ديگر را هم جواب گفته است, عالوه بر راسخ
  :غزل واضح که حافظ گفته است

  چيست ياران طريقت بعد از ايـن تـدبيرها         ي ميخانه آمد پيـر مـا   دوش از مسجد سو   
ــا و ناول  اال  جواب آن غزل گفتم که گويد حافظ خوشگو       ــساقي ادرکاس ــا ال ــا ايه ــاي   ه

*  
  شاد است که بر من و تو در اختيار نگ         گفتة حـافظ تمـام کـن واضـح          بيا به 

*  
   ما هم ز ما شـنيد آن کس که گفت قصّة    واضح ز حافظ اين سخن آمد بگوش من       

*  
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  با وصـل قـراري بکنـد      ] و[يار باز آيد      من گفت سـحر  واضحا خواجة شيراز به 
*  

  اين جواب غزل حافظ خوشگوسـت کـه گفـت         
ــد    ــد ش ــان خواه ــر مغ ــاک ره پي ــن خ ــر م   س

*  
  گويـد   دل واضح ربود اين مصرع حافظ که مـي        

  خــوبي ارغــوان دارد بهــار عارضــش خطّــي بــه
*  

   گفته است  ١که حافظ   جواب آن واضحا هست اين    
ــتيم   ــزل داش ــه من ــه در ميخان ــاد آن روزي ک   ي

*  
   واضحم اين مصرع رنگـين ٢خوش آمد از فغاني 

  آمـد  که باز از طرف دشـت آواز طبلـي بـاز مـي      
*  

  ٣براندازست واضح اين غـزل از وحـشي يـزدي         
  نگاهي گر کني سوي گرفتاري چه خواهد شـد         

*  
  گويـد  واضح کـه مـي  ام   گفته٤جواب شعر طالب  

  آيـد  استقبال هم مويم صـد آتـش خانـه مـي            به
*  

  که طالبـا گفتـه اسـت        جواب آن غزل است اين    
ــمه   ــه را کرشـ ــب نگـ ــار و جيـ ــد کنـ   دار کنـ

*  
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  ضحارادت خان وا  ٢٠٥

ــم   ١طرز واضح خوش گوست مصرع فياض       به ــرة هوسـ ــست چهـ ــه روشـ   ز آب آينـ
*  

   که گفـت ٢واضحا هست اين جواب ميرزا محسن    
   بايـدت ميخانـه هـست      گر بـراي عـيش جـامي      

*  
   گفته اسـت ٣که ملهم واضحا هست اين جواب آن 

ــوش  ــرغ خ ــس  م ــاد در دام قف ــان از آن افت   الح
*  

  گردد  ست که از داغ جدا مي      ا يي مو دهمژ  اين جواب غزل قاسم ديوانه کـه گفـت        
*  

  اين جواب آن غزل واضح که قاسم گفته اسـت         
ــده   ــا دي ــشا ت ــر گ ــرده از رخ ب ــود پ ــا ش   ام بين

*  
  رنگ آخر شد و نيرنگ تو تـصوير نـشد            که گفـت   ٤اين جواب غزل قاسم ديوانه    

*  
   خوشـگو ٥جواب آن غزل واضح که گفته صائب    

ــوان   ــاج عن ــودي ت ــسم اهللا ب ــد ب ــه م ــا اگرن   ه
*  

ــان اســت   سـت  با گفته ئکه صا   جواب آن غزل است اين     ــن چراغ ــستان م ــشم شيرين   ز چ
*  

  چه غم دارد ز حسن آنکس که آتش زير پا دارد     خوشـگو ب  ئجواب آن غزل گفتم که گويد صا      
*  
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  ب گفته اسـت   ئواضحا هست اين جواب آنکه صا     
  شـود  سنگ بـا آتـش چـو نرمـي کـرد مينـا مـي        

*  
  واضحا اين غزل صائب خوشگوست کـه گفـت        

ــد    ــانم دادنـ ــد و زبـ ــرف گرفتنـ ــدرت حـ   قـ
*  

  واضحا اين غزل صائب خوشگوست کـه گفـت        
ــاموش   ــب خ ــان را ل ــد ج ــد نق ــان دادن    نگهب

*  
  اين جواب غزل صائب خوشگوسـت کـه گفـت       

  چــشم را هرکــه فــرو خــورد توانــا گــردد     
*  

ــانم      با گفته اسـت ئجواب آن غزل است اينکه صا   ــاي نيک ــاک پ ــيم خ ــک ن ــه ني   اگرچ
*  

  کند مست خموشي داد خـون خـويش را          مي  گويد اسـير  اين جواب آن غزل واضح که مي     
*  

ــينه     اينکه گفت اسير  واضح جواب آن غزل است       ــو س ــال ت ــار خي ــشن از به ــا اي گل   ه
*  

ـ که چه در دسـت بـا دوا         از اسير است واضح اين مـصرع         هـا   يي
* 

  داند طريق دشمني بيبـاک مـا        خوب مي   برد اين مصرع شوخ اسير      يواضحا دل م  
*  

ــت   که گفته است اسير     جواب آن غزل است اين     ــدگاني ماسـ ــمارة اوراق زنـ   نفـــس شـ
*  

  گويـد اسـير   اب آن غزل واضح کـه مـي     اين جو 
  ياد خود کرده است پنداري شکاري کرده است

*  



  ضحارادت خان وا  ٢٠٧

  واضح جواب آن غزل است اينکـه گفـت اسـير          
  فرصت غنيمـت اسـت عزيـزان غنيمـت اسـت      

*  
  گويـد اسـير   اين جواب آن غزل واضح کـه مـي      

ــه را شــور دگــر غــم را رواج ديگــر اســت    گري
*  

  شاه بيت آفرينش حرفي از ديوان ماسـت           اسيرگويد در کمال عشق واضح خوب مي     
*  

  گويـد اسـير   اين جواب آن غزل واضح کـه مـي      
ــأثير فريــاد مــن اســت  هــاي بــي خــواب ــر ت   اث
*  

  يک نگـاه آشـنا تکليـف صـد پيمانـه بـود         گويد اسير   که مي   اين همه واضح جواب آن    
*  

  ام واضـح    خوش آمد از اسير اين مصرع برجسته      
  و نـسخة گلـزار پيـدا شـد    دلي در خـون طپيـد    

*  
  گويـد اسـير     واضحا هست اين جواب آنکه مـي      

ــه  ــه خاموشــي ب ــا کــشيدم نال ــادم رســيد ت   فري
*  

  گويـد اسـير   اين جواب آن غزل واضح کـه مـي      
  انـــد زخـــم دل را مـــرهم کـــافور نـــشتر داده

*  
   کـردم کـه گفـت   ١اين غزل واضح نثار موسوي 

ــشد    ــون دل ن ــاقوت خ ــده و ي ــوهر آب دي   گ
*  

                                                   
 .م ١٦٤٠-١٦٨٩/ه ١٠٥٠-١١٠١, »فطرت« و »موسوي«المتخلّص به, معزّالدين محمد, موسوي مشهدي  .1
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  اين کالم موسوي واضـح بجـز اعجـاز نيـست          
  هي بـوي گـل فريـاد هـي         شگفتن ناله هي    مي

*  
  گويـد علـي   اين جواب آن غزل واضح کـه مـي       

  ام در جيب رنـگ چـاک بـود          شمع در غم خانه   
*  

   واضـح ١گويد علـي  جواب آن غزل گفتم که مي 
  قـدر چـشمم کـه خـون آيـد          بيفشارد نگه را آن   

*  
   خوشـگو  ٢که گفته واثـق   جواب آن غزل واضح     

ــا را     ــزادان مين ــشا پري ــر بگ ــال و پ ــره از ب   گ
*  

   اين مـصرع ٣گوشم واضح از اعجاز  چه خوش آمد به   
ــن    ــراب م ــوج ش ــد م ــو زن ــر رم آه ــيلي ب ــه س   ک

*  
  ٤گويـد وحيـد     واضحا هست اين جواب آنکه مي     

  خـواب مـرگ هـم آرام نيـست     مرغ بسمل را به 
*  

  ويـد وحيـد  گ واضحا هست اين جواب آنکه مـي      
  کنـد   تنگي ايـن خانـه کـار چـوب دربـان مـي            

*  
  رود  شودة بـسمل نمـي    گخون از رگ       وحيد نيز در اين راه رفته است       ،واضح

*  
                                                   

 .م ١٦٩٦-٩٧/ه ١١٠٨: وفات, »علي«متخلّص به, ناصر علي سرهندي  .1

  .زيب بوده است در عهِد اورنگ, »واثق«متخلّص به, آبادي ميرزا حسن بيگ شاهجهان  .2
 .م ١٧٠٥-٦/ه ١١١٧وفات , »اعجاز«متخلّص به, محمد سعيدملّا   .3

  .م ١٧٠٨/ه ١١٢٠: وفات  .4
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  گويـد وحيـد   واضحا هست اين جواب آنکه مـي      
  ام تــا شــدم بيــدار صــد خــواب پريــشان ديــده 

*  
  ن غزل است اينکـه گفتـه اسـت وحيـد       آ جواب

ــه ــه بـ ــار   نگـ ــو زنّـ ــشم چـ ــليمانيچـ   در سـ
*  

   خوشـگو ١جواب آن غزل واضح که گفته بيـدل       
ــدگاني را    نفــس باشــد رگ خــواب پريــشان زن

*  
  ٢دل واضح ربود اين مـصرع برجـستة تحـسين         

ــود را     ــة خ ــستم غبارخان ــدح ش ــيالب ق   ز س
*  

  واضحا هست اين جواب آنکه تحسين گفته است       
ــد قــرارم کــرده بعــد مــردن هــم غــزاالن بــي    ان

*  
  ح ربود ايـن مـصرع برجـستة تحـسين        دل واض 

ــه   ــشمي ب ــصرم و چ ــار م ــاروان دارم غب   راه ک
*  

   گفته اسـت ٣اين جواب آن غزل واضح که فايض     
  همچو برق از خويش دامن چيـدني در کـار بـود           

                                                   
 .م ۱۶۴۴-۱۷۲۰/ه ١٠٥٤-١١٣٣  .1

  .شاگرد فقيراهللا آفرين, عبدالعظيم الهوري, تحسين  .2
  :اند مانده» فايض«چند شاعر با تخلّص   .3

  .استصدرالدين محمد خان از اوالد علي مردان خان در عهد شاهجهان بوده 
  .هند رسيده است  بهم ١٦١١/ه ١٠٢٠در سال , فايض گيالني

  .م ١٧٢١/ه ١١٣٤: وفات, ملّا محمد نصير, فايض
  معلوم نيست مقصود شاعر کيست؟. م ١٦٨٨/ه ١١٠٠: وفات, سيد محمد, فايض
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هم داده را هاي همت خان و زخمي  واضح جواب غزل, عالوه بر شعراي نامبرده
  :ده استها نيام ها در تذکره که ذکر آن, است

  ؟گونه صـفا مطلـع ديـوان کـه دارد           اين  رنگين دل واضح شده از مصرع زخمي      
*  

  گوش من رسيد   واضح اين مصرع ز همت خان به      
   تو چشمم خـون گريـست      ياد لعل ميگون    شب به 

*  
  گوشم واضح اين مصرع ز همت خان چه خوش آمـد           به

ــي    ــد نم ــا ش ــوه فرم ــوالن جل ــرق ج ــدامين ب ــم ک   دان
سنجر است خيلي تجليل که بنام را غزليات خود يکي از امراي عهِد خود  در ضحوا

  :و توصيف کرده است
  سـت   ر بـاقي  بـ بر جبينش اثر نور پيم      ست ر باقينجس مي درليعلم ع نشاء  

*  
  در يکتـــاي ســـخن از جـــود ســـنجر يـــافتم

  ورنه واضح طبع مـا را فـيض نيـساني کـه داد            
شه و کنار هند ه کرده است که در آن زمان در گوشارافرنگيان  عالوه بر اين شاعر به

  :شدند يديده م
  هـا  بيداد فرنگ از نگهت بر همه دين   هـا   اي از تو پريخانة چين خانة زيـن       

*  
ــوه  ــة دل جل ــگ اســت    آيين ــسن فرن   گــه ح

  اين باديه از شوق کـه حيـرت زده رنـگ اسـت      
  :روده استدر منقبت او سو  عقيده داشته است )ع(حضرت امام رضا واضح به

  رسـد   نميبا خاک راه شاه خراسان     ضيايي چشم تو توتيـا  ست بي   باقي
  :شود يطور شروع م نامه اين مثنوي ساقي
  بهر برگش افسون نشاء دميـد       هشيار مستي که تاک آفريد     هب
  :گردد طور آغاز مي و قصيده اين

   صنم شعله چين پيشاني    نياد آ   به  نمود طبع من امروز برق جوالني      



  ضحارادت خان وا  ٢١١

  :گردد جا نقل مي طور نمونه در اين از رباعيات واضح هم بهيکي 
  بر حال گذشتگان فگنـدم نظـري        سوي قبور کـردم گـذِري       روزي به 

  يربمطلب نشد و نشد ز مطلب خ        آهکــه ز دل خــاک افريــاد برآمــد 
  :کند يواضح بر هنر خود فخر م

   مـا  طـرز خـويش اسـتاديم       خوش به   نيست چون واضح کسي نازک خيال     
*  

  طرزت کالم کيست    جز بانگ عندليب به     شد بوي گل لبـاس خيـال تـو واضـحا          
*  

  هرکه چون واضح فلک جوالن طـرز تـازه شـد      
  هفت اقلـيم سـخن در قبـضة تـسخير اوسـت           

*  
   نگويم تا جهان اسـت     سبنام ک   ز شعرم فخر معني هست واضح    

*  
  پـر شـده ديـواني چنـد       که ز ديـوانگيم       ام  ديوان غزل صدرنشين زان شده      من به 

  :شود اکنون بعضي از ابيات منتخب از غزليات اين شاعر نقل مي
  سوختم شرمنده از روي وفا کردي مرا        باز با بيگانه خـويي آشـنا کـردي مـرا          
  شام خاموشي ز ترک مدعا کردي مـرا         صبح شور گفتگو در مطلـع اميـد بـود         

*  
  گر اما اياز نيـست       جلوه محمود هست   شاده و زلف دراز نيست   دست جنون گ  

*  
  نفــس صــبح صــفا آينــة حيــرت کيــست  حسن خورشيد مگر سوختة غيرت کيست     

*  
  آيــد بــزمم شــايد آن شــمع ســراپا نــاز مــي بــه

  آيـد  که چشمم چـون پـر پروانـه در پـرواز مـي          
*  

  رشک جنون دگـران خواهـد بـود        داغ ما   ز دل سوختگان نام و نشان خواهد بود        ات
*  
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  انـد  دامـان کـرده    داغ حسرت گل بـه دالن از  بي
ــوا پروانــه بــي   انــد هــا امــشب چراغــان کــرده ن

*  
ــد  ــشانم دادن ــة عــشق ن ــردي از قافل   چـشم نگـرانم دادنـد    سرمه از شـعله بـه      گ

ــد   سوختگان تا بکنم فاش چو شمع      راز دل  ــانم دادن ــد پــس آنگــاه زب   ســر بريدن
*  

   عوض ديدة گريان باشـد     اين کرم در    نه متاعيست که ارزان باشد     داغ سودا 
*  

  مدعا خجلت کش منزل نشد      رهرو بي   سيل هرگز تخته بند منّت ساحل نشد    
*  

  ايم  هاي خود خنديده    زباني  بر بي برق سان     ايـم   تا زيـان چـشم آن بيـدادگر فهميـده         
*  

  اي خورشيد شد شمع مزار کيـستي  هر ذره   هـا جـوش بهـار کيـستي         پرواز دارد رنگ  
نمايم که اين نسخة نادر را  پيري تشکّر مي ي دکتر مهدي خواجهدر آخر از آقا

  .اند اختياِر بنده گذاشته در
  



  طاير شيرازي  ٢١٣

  ∗طاير شيرازي

مؤلّف .  از شعراي دورة قاجاري است كه چندان شهرتي نيافته استطاير شيرازي
  :في كرده استگونه معر وي را اين ١الذريعه الي تصانيف الشيعه

ميرزا حسن خان بن عبدالرحيم خان و برادرزادة ابراهيم خان اعتمادالدوله، رضا ”
 او را نوشته و ديوان غزليات او قلي خان هدايت كه معاصر وي بوده شرح حال

 اي از ديوان وي ـ نسخه جدا از قصايد وي  بيت دانسته ـ٥،٠٠٠را مشتمل بر 
حيات شاعر نوشته شده، در كتابخانة مجلس  اي در شرح حال او كه در مقدمه با

شوراي ملّي سابق موجود و در فهرست آن كتابخانه شناسانده شده و از 
بيماري  م به ١٨٣١-٢/ه ١٢٤٧آيد كه در سال  ميمندرجات همان فهرست بر

  .“طاعون در كرمانشاه درگذشته است
 آمده ٣نسخة ديگر از ديوان وي نيز نشان سه ٢هاي خطّي فارسي فهرست نسخهدر 
  :است
 در زمان لطف علي خان …اين شاعر همان است كه عموي او حاج ابراهيم”

 …٥ خانمحمداز از طرف آغا هنگام محاصرة شير كالنتر شيراز بود و به ٤زند
. وزارت وي رسيد   و به…شهر را براي خان قاجار فراهم آورد وسيلة تسخير

                                                   
 .م انجام رسانيد ٥/٤/١٩٩٧استاد عابدي اين مقاله را در تاريخ   ∗

  .٩/٦٣٥، الذريعه الي تصانيف الشيعه: آقا بزرگ الطهراني  .1
  .٢٤١٣، ص ٣ج   .2
 .دو در کتابخانة دانشکدة ادبيات و يکي در موزة بريتانيا  .3

 .م ١٧٨٩-١٧٩٤/ه ١٢٠٣-١٢٠٩  .4

 .م ١٧٧٩-١٧٩٧/ه ١١٩٣-١٢١١  .5
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قتل رسانيد و فقط از قتل   به…اش را  او و همة افراد خانواده…١فتح علي شاه
  .٢“الملك را تشكيل داد و او خانوادة قوام يگانه فرزند بيمار او صرف نظر كردند

 نو دهلي مة مفصّل در موزة ملّي،يك مقد  باديوان طاير شيرازي از يك نسخة خطّي كامل
اش توضيحات مفصّلي دربردارد كه  اين مقدمه دربارة طاير و خانواده. ٣شود  مينگهداري

  :شود  ميشروع طور مقدمة نامبرده اين. نظر تاريخ و فرهنگ ايران ارزش زيادي دارد از
”حيمحٰمبسم اهللا الرن الر  

السموات واالرض ناظم   مطلع انوار الوجود و مقطع الوجود لكل موجود بديعاحلمدهللا
 الرسول النيب … ارسل رسال و انزل كتبا و اختتم االنبياء باكرمهم…عوامل االمكان

 صلّي اهللا عليه و آله و اصحابه … واتاه كتابا عربياً…االمي الذي جعله للربية هاديا
  .“مرياملؤمنني و اوالده علي ا…وصيه و ابن عمه سيما

  :نويسد  ميتوصيف شيراز پرداخته و كنندة ديوان و نويسندة مقدمه به در دنباله، تدوين
 … مستور نماند كه در عرصة وسيع زمين…اما بعد بر اذكيا و ارباب فطنت”

  . فارس سيما خاك پاك شيراز نيستدلجوتر از صفحة نيكوتر و
  ائها و احلب يف ابنائهـا     و بن   بلد تفوق مبائهـا و هوائهـا      
  يف اهله و امسع مجيع ثنائها       بلد يظل به الغريـب كانـه      

*  
  عــزم رحــيلش بــدل شــود باقامــت  چشم مسافر چون بر جمال تو افتـد       

آبش را . ت آب حيات مدغمبادش همزاد دم پور مريم است و در خاكش خاصي
صبايش . نعيممزاج سلسبيل و تسنيم است و فضايش را طراوت جنّات عدن و 
 خاكش را. از نزهت صبحي نشان دهد و هوايش چون نكهت هوا جان بخشد

موزونش شرم قد دلبران گلعذار و .  آغشته…و آبش را با اند محبت سرشته با
آميز  فضاي جانفزايش طرب. جنات جتري من حتتها االاررياض هميونش مصداق 
  .انگيز و هواي دلگشايش نشاط
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  هــوايش مايــة نــاز و نيــاز اســت      ساز است  وهفضايش عجزبخش و عش   
ــشا  ــقان را عجزبخــ ــزاج عاشــ ــا   مــ ــاز فرمــ ــران را نــ ــزاج دلبــ   مــ

ت اطراب داده اند و به ت شراب نهادهدر آبش كيفيصفير بلبالن . خاكش قو
الحانش غارتگر متاع دانايي است و نواي قمريان سوخته جانش آتش زن  خوش

  .كاالي شكيبايي
  هـاي خنيـاگر    همي كننـد خجـل لحـن        خروش عكّه و سـار    نواي قمري و بلبل     

خاك افتاده؛ و آب  ايش گويي مشك ازفر است كه از پي سجود بهخاك مصلّ
  .اند اي داده خلد بهره ركنيش مقسم زالل كوثر كه از آنجا به

وفا در ايشان . مردمش در جان فردي طاق و در حسن و مالحت مشهور آفاق
كالمشان را عذوبت جان است و .  مخمراست و سخا در ذاتشان مضمر

آبش بدانسان لطيف و خونش زبان و اليف و . خطابشان را لطافت آب حيوان
مهربانند كه نكورويان آنجا عادت معشوقان از دست داده رسم جور و جفا 

گلرخان سرو اندام انجمن است و  عرصة باغ و بستان هر صبح و شام از. ندانند
  .هاي گل و سنبل چمن طبقشبستان از ت كاخ و حسا

از ارباب فهم و دانش بدان پايه كه از آن خاك پاك و ارض تابناك برخاسته از 
امه و صدرالدين الدين علّ از فضال مانند قطب. اند تمام بلدان و امصار نشان نداده

عرفا شيخ عبداهللا خفيف و شيخ روزبهان شطاح و از شعرا شيخ   و ازمحمد
لين فضل اهللا  حافظ و از مترسمحمدالدين  خواجه شمس والدين سعدي  مصلح

 …صاحب معجم و عبداهللا وصّاف و ديگر دانشمندان و سخنوران كه از حد
  .“بيرون است

آيد كه اسم شاعر حسن بوده و خانوادة وي مناصب عالي  مه برمياز دنبالة مقد
 خان بوده و محمد اند و عمويش اعتمادالدوله حاجي ابراهيم خان وزير آقا داشته

عبدالرحيم خان پدر طاير، سپهساالر لشكر و حاكم اصفهان بوده و كرمان و سيستان هم 
  .وي تعلّق داشته است به

وي جواني . م در شيراز متولّد شد ١٧٧٨/ه ١١٩٢طاير در شب جمعه پنجم رجب 
 زيبا روي و عاشق مزاج و در زمان حكومت پدر خود در جميع امور دخيل بوده و
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شد، تا   ميمقتضاي جواني در عيش و عشرت و سير و شكار صرف اوقات او به بيشتر
  .سالگي رسيد ٢٤ به

قتل  م به ١٨٠٠/ه ١٢١٥در اين اثنا فتح علي شاه قاجار، اعتمادالدوله را در سال 
  .نشين و نابينا گرديد رسانيد و خانوادة وي مغضوب و طاير گوشه

 محمدم شاهزاده  ١٨١٣/ه ١٢٢٨سال ورت غضب شاهي فرونشست، در صچون 
 پس از. اصفهان دعوت كرد و او را جليس و نديم خود گردانيد علي ميرزا طاير را به

احب شاهزاده طهماسب خانوادة شاهي پيوسته و مص درگذشت شاهزادة نامبرده، طاير به
  .ميرزا گرديد

نويسد  ميمه دربارة شاعري طايرصاحب مقد:  
گويي،  اضي و حال ربودند، چنانكه در فن قصيدهگوي سبقت از شعراي م”
سرايي  سياق استادان سلف اقرب از جميع ابناي زمان است و در طرز غزل به

 تازگي خيال سالهاست نادرة دوران، در بداعت معني و سالست لفظ و دقّت فكر و
  .“دايرة نظم ننهاده  شاعري پاي بهةكه بدين مايه و پاي

 .باشد  مي قطعه و شش رباعي٣٦ غزل، ٤٨٨قصيده، تقريباً  ٤٣نسخة موزة ملّي شامل 
 غيره و قصايد طاير در مدح حضرت علي، امام حسين، امام رضا، طهماسب ميرزا

قصيده  در دو. غيره سروده شده است ي، وباشند كه در مواقع عيدالفطر، عيداالضٰح مي
طاي خلعت شاهي تاريخ بناي بارة نجف اشرف، سراي و كاخ، در يك قصيده تقريب اع

زندگي   سالگي سروده، شاعر از٥٥در قصيدة ذيل كه در . شاهزاده داده شده است به
  :خود سخن گفته است

ــمان   ــردش آس ــه از گ ــا ك ــزان    دريغ ــواني خ ــار ج ــد به ــرا ش   م
  پنجاه و پـنجم فـزون سـاليان        ز  گذشته است در اين سراي سپنج     

  :مين نموده را تض١در يكي از قصايد شاعر بيت ظهير فاريابي
  تضمين مصرعي دو شد از روي اختصار        برحـسب مــدعاي خــود از گفتــة ظهيــر 
ــر  ــور وامگي ــاب جــود زمــن ن   اي سـاية خــداي زمــن ســايه بــر مــدار   كــاي آفت
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ــان     ــاد را دخ ــود ب ــار ب ــر را بخ ــا اب ــرار    ت ــاك را ق ــود خ ــتاب ب ــاد را ش ــا ب   ت
  نـار  ز پـرآب و پـر  چشم و دل حسود تو       باد فرق و لب عدوي تو پر خاك و پر ز         

  : داد طلب كرده است١و در قصيدة ديگر از انوري
  جز معجـز پيغمبـري نـشمارد اشـعار مـرا            طبع مرا در شاعري آن پايه ميده كـانوري   

  :هاي خود فخر نموده است سروده طاير به
  گويي اشعار تو هست از خسرو خسرو نشان  شَـعرا برگذشـت    پاية شعر تـو از رفعـت ز       

گردد، تا سبك و قدرت وي درست   ميند بيت از قصايد طاير نقلدر اينجا چ
  :سنجيده شود

  گلستان را غيرت كان بدخـشان كـرد بـاز        ابر آزاري گـذر سـوي گلـستان كـرد بـاز           
  در بــر نوباوگــان بــاغ و بــستان كــرد بــاز  هاي لون لون   هاي رنگ رنگ و جامه     حلّه

  بستان لب بدستان كرد باز قمري و بلبل به  گلستان زاغ و زغن    بست از غوغا زبان در    
  باغ و بستان را در و گوهر بدامان كرد بـاز       ابر مرواريد بار از كـوه آمـد سـوي دشـت       
ــاغ و راغ   نرخ كاالي گـران مـشك ارزان كـرد بـاز        بــاد عنبربيــز عنبرريــز شــد در ب
ــين  ــاحين از زم ــد اطفــال ري ــ     ســر برآوردن   ازمـادر خــاك آشـكارا راز پنهــان كـرد ب
ــراق روي گــل  ــل در ف ــان بلب ــدة گري   غنچه را لب برفراز شاخ خنـدان كـرد بـاز       دي
  ي عمـران كـرد بـاز      بيضا عيان موسٰ   با يد   دست گل از آستين شـاخ گرديـد آشـكار         
  غنچة گل تكمة لعل از گريبـان كـرد بـاز          تا قباي صبر بلبل را كند يـك بـار چـاك        

  شم نرگس را بروي خويش حيران كرد باز       چ  پرده شد در گلـستان     شاهد رعناي گل بي   
  ز هم امروز نتوان كرد بـاز     چشم نرگس را    كه از شب تا سحر زد از اياغ الله مي          بس

  برسر از بوي بهارش عنبر افشان كرد بـاز          وار شانه زد بر طـرة سـنبل صـبا مـشّاطه          
  بازهمچو من گويي هواي مدح سلطان كرد          سوسن آزاد در طرف چمن شـد ده زبـان          

* 
ـ    نظـر  چو آفتـاب نهـان گـشت شـامگه ز            كلبـة مـن گـشت آفتـاب دگـر         ه  عيان ب

  رخش چو اللـه اگـر اللـه سـنبل آرد بـر              قدش چـو سـرو اگـر سـرو اللـه آرد بـار             
ــوثر   گلـشن رويـش طـراوت فـردوس        عيان ز  ــالوت ك ــان بچــشمة نوشــش ح   نه
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  رچمن چمن سمن و دسته دسـته سيـسنب         بــشرم از گــل روي و بنفــشة مــويش   
ــ ــال ب ــف دآله ب ــام زل ــه مق ــز او گرفت ــه  وي ــر  اجــل ب ــده مق ــونريز او گزي ــزة خ   غم

  تبــسمي زوي و صــد هــزار تنــگ شــكر   تكلّمــي زوي و صــد هــزار معــدن در   
  گـر  پاي تا بـسرش تـرك تـاز و غـارت           ز  سـاز و شـورانگيز     فرق تا قدمش عـشوه     ز
  گرفـت خبـر   كه از حكايت غمهـاي مـن          خـود  خود بي  شوق آمدنش من همان ز     ز

  چه گفت گفت كه اي دردمند خسته جگر         چه گفت گفت كه اي مستمند خون شـده دل         
  چه شد كه نخل اميد تـو داد حـسرت بـر             چه شد كه شاخ مراد تـو داد محنـت بـار           

  چه شد كه مهر خموشي نهـاديش بـر در           بذلــه دايــم بــاز تــرا كــه بــود دهــاني بــه
  ب دادم كــاي ســرو قــد نــسرين بــرجــوا  جواب دادم كاي ماهروي مـشكين مـوي       
ــر    پس از قضية دولتشه سـتوده كـه گـشت          ــر و زب ــه زي ــدر زمان ــي ان ــاي مردم   بن
  چــرا ننــالم بــر آن جهــان حــشمت و فــر  چـرا نگـريم بـر آن سـپهر جـاه و جــالل     
  وگــر ســفر بگــزينم كجاســت ســاز ســفر  اگر بخانه نشينم كجاسـت بـرگ معـاش        

  بجاست رونق ايوان و تخت و تاج و كمـر      اهللا الــصّدق او بحمــد  اگرچــه از خلــف 
ــرلطف  ــواني از س ــرور و ج ــر بغ ــي نظ ــي  ول ــر    نم ــر نظ ــدگان پي ــسوي بن ــد ب   كن
  كه اي بفضل و هنر در زمانه گشته سـمر           بپاسخم لب شيرين گـشاد و گفـت از نـاز    

  پـدر  كه جانب تـو رعايـت كنـد فـزون ز            بـود   اميد من همـه از شـاهزاده ايـن مـي          
  هـرزه رنـج مبـر   ه خيره خوار مباش و ب ه  ب  خـردان  رمانشهان چـو بـي    كه  ازين زياد ب  

  حاجب دربـار و بوسـه ده بـر در           بخوان به   شاه دستوريست ازين قصيده كه قصدت ز
  بعــزم بنــدگي مقتــداي جــن و بـــشر      روي شوق قـدم را ز سـركن و بـشتاب           ز

  ا و قـدر   چه بر زمين و زمان و چه بر قـض           امام ثامن ضامن كـه حكـم اوسـت روان         
هب. كند  ميات خود هم بارها از شاه تجليلشاعر در غزلي مة عالوه چنانكه در مقد

  :ديوان اشاره شده، از بيت ذيل نيز پيدا است كه طاير نابينا شده بود
  خاك راه شه گويي دوچار آمد مـرا  تا ز   سالها بينايي خود از خدا كـردم طلـب        

 هنر خود شكايت و به سي ديگران نسبت بهطاير هم مثل شعراي ديگر از قدرناشنا
  :كند  ميخويش مباهات

  را گـوهر  نيست مردم چشم در خزف از فرقي كه  درين بازار كاالي هنر را چون شـوم بـايع         
* 
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  طاير انـدر همـه آفـاق گهربـاري نيـست            همچو كلك تو پس از دست گهر بار ملك
*  

  ي از گلـبن مـراد نچيـد       درين چمن گل    نامرادي طاير فغان كه در همه عمـر      ز
* 

  چو طاير عندليبي جا بطرف گلشنت گيـرد       هزارت زاغ در گلـزار دارد جـا و نگـذاري          
  :ياد وطن خود بود وي هيچ وقت شيراز را فراموش نكرد و همواره به

  رنـــج راه نياســـوده از صـــفاهان شـــد ز  چه ديد طاير مسكين زمردمش كه همـان   
* 

ــاير ز ــايد دل ط ــفاه نياس ــاران ص   مگر آمد بخاطر صحبت ياران شـيرازش        انيي
* 

ــراق    رو سوي ملك فارس كن طـاير       ــار ع ــوده در دي ــد بيه   چن
* 

  سـوي خطّـة شـيراز رو از اصـفهان       ه  رو ب   گر ترا طاير هواي عشق بازي در سر است
* 

  ياد وطـن  ه  آيدش ب   كه نمي   ؟طاير آيا چه ديـد از غربـت   
  :وياكنون بعضي ابيات برگزيده از غزل هاي 

  هـا  ات فرزانـه   ات ديوانـه   هـا ديوانـه    فرزانه  ها اي بر سر ار سوداي تو شور همه ديوانه        
*  

  هر لحظه بپـا سـر بـنهم برهمنـي را            در بتكده از دست دهد سجدة آن بت       
*  

  راه مسلماني چنين از مـا سـالم اسـالم را            زند اي همنـشين     چين گر مي   آن كفر زلف پر ز    
*  

ــد  عاشق و رسوا از آنهم  زاهد و عابد همه،      ــد  طــرة عاب ــزة زاه ــكار غم ــب ش   فري
*  

  مردم عالم نمود و رفـت       قدريم به  بي  تيغ ستم كشيده بغير آزمود و رفـت       
*  

  آيـد  همانا شـيخ شـهر از خانـة خمـار مـي         جويد زهد انكار مي   گويد ز   سخن رندانه مي  
*  
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ــام   بـِر مـن   اين درِد دگر كـز مـه مـن نامـه      ــه آورد بن ــه ك ــر نام ــوده ــري ب    دگ
*  

  از جفاي آسـمان ايمـن جهـاني سـاختند           در جهان تا عاقالن ديـر مغـاني سـاختند         
  كز زبان مـن بهـر جـا داسـتاني سـاختند             از همه عالم نهفتم راز عشق اما چه سـود         
  همدمان از اشك خونين گلستاني ساختند       بر سرخاك من خونين كفن از هـر طـرف      

*  
ــستانم  مــي ــاد از گل ــد ي ــار  ده ــدامانم  هپ ــر ب ــاي جگ   ه

*  
  هرچند طـاير از پـي هـر كـاروان شـدم           گـم گـشته يوسـفم      كس آگهي نـداد ز    

*  
  نه غم گلچين نه بيم باغبـاني داشـتم          ياد ايامي كه جـا در گلـستاني داشـتم         
  نه سر سودي نه پرواي زيـاني داشـتم          پا نهادم زان ببازار غمش طاير كه من        

*  
  اين آن فسانه نيست كه باور كند كـسي       كـسي مهر بتان سر كنـد       گيرم سخن ز  

امام )ع(، امام حسين)ع(حضرت عليات طاير شامل مدح و ثناي مقطّعات و رباعي ،
االسالم، شيخ ابوالحسن، پند و نصايح، تاريخ  ا حسين، شيخپادشاه وقت، ملّ ،)ع(رضا

ات، اقامت غيره، هجوي وفات شاهزاده بيگم، مير جعفر صافي، تاريخ بناي كاخ شاهي و
 اي كه كسي عاريتاً گرفته بود، تهران و تقاضاي نسخه اصفهان و اجازت رفتن از آنجا به

  :شود  ميات وي در اينجا آوردهيكي از رباعي باشند مي
  ت دلهـــاي پريـــشان آمـــدجمعيـــ  صد شكر كـه كارهـا بـسامان آمـد         

  با فتح و ظفر سـوي صـفاهان آمـد           فـر  افريـدون  ِري خـسرو   يعني كه زِ  
 هاي برجستة ادبي و فرهنگي عصر در آخر ناگفته نماند كه طاير يكي از شخصيت

گونه افراد صاحب فضل و هنر در بوتة گمنامي و فراموشي  خويش بود و نبايد اين
هاي تاريخي  گذشته ازين مطالعه دقيق ديوان طاير و مقدمة آن بسياري از گوشه .بمانند

  .خواهد كردفرهنگي آن عصر را براي ما روشن  و
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  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

                                                   
 .۱۶۶ص   .1

 .٤٩ورق   .2

 .٥٤١ص   .3
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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

                                                   
 .٣٠٨ص   .1

 .٨٥ص   .2

  .٣٠٧٤ورق   .3
آرايي  سرايي و گلشن نزاهت باغ و بستان و چمن… به ”):م ١٦٦٢/ه ١٠٧٣ :م(ظفر خان احسن   .4

  )عاجز, تاريخ کشمير(. “اقسام رياحين از کابل طلبيده نهال ساخت. پرداخت
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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
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 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

                                                   
  .۴۱۶ص , ۳ج , عمل صالح  .1
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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

 .هجري ١٣٤٧, دکن حيدرآباد
21. The Dabistan, translated by David Shea and Anthony Troy, Paris, New York 

and London. 
22. S.M. Abdullah: A Descriptive Catalogue of Persian, Urdu, and Arabic 

Manuscripts in the Punjab University Library, Vol. I, Part II, Lahore, 1948. 
23. Wladmir Ivanow: Concise Descriptive Catalogue of the Collection of the 

Asiatic Society of Bengal, Baptist Mission Press, Calcutta, 1924. 
24. Hermann Ethe: Catalogue of Persian Manuscripts in the Library of India Office, 

Vol. I. 
25. Abdul Qadir ibn-e-Muluk Shah known as Al-Badauni: Muntakhab-ut Twarikh, 

Vol. II. (pp.113-122), translated into English by W.H. Lowe, Baptist Mission 
Press, Calcutta, 1924. 
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  ∗و نظيري حافظ ديواِناز  خطّي هاي هنسخ

نو، دو نسخة خطّي  در مركز ميكروفيلم نور، خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران، دهلي
خط خوب  ه نيشابوري مضبوط است كه ب٢ شيرازي و نظيري١حافظديوان   ازرارزشپ

ا ست و ت متأسفانه هردو نسخه ناقص ا.شكسته كتابت گرديده است بهنستعليق و آميخته 
  .درا دار» د«رديف 

 هاي اختصاري هاي ذيل استفاده شده است كه نشانه حافظ از نسخهديوان در مطالعة 
  :شود آنها هم داده مي

 اهتمام محمد قزويني و دكتر الدين محمد حافظ شيرازي، به خواجه شمسديوان   =ق
  .ش ه ١٣٢٠سرماية كتابخانة زوار، چاپ سينا، تهران،  قاسم غني، به

  .م ١٩٩٢  نسخة شاهان مغليه، خدابخش اورينتل پبلك الئبريري، پتنا،ديوان حافظ،  =خ
  تحقيق از مسعود فرزاد، انتشارات دانشگاه پهلوي،حافظ، گزارش از نيمه راه، =س

  .هجري شمسي ١٣٥٢
  .ق ه ١٢٨٩ مطبع نولكشور، شعبان ديوان حافظ،  =ل
  .م ١٩٠٤ي، لكهنو، چاپ چهارم  مطبع نامديوان حافظ مع اصطالحات صوفيه،  =م
  . مطبع قيومي، كانپورديوان حافظ،  =ي
الدين محمد حافظ شيرازي، از روي نسخة چاپي قدسي و  خواجه شمسديوان   =چ

  .ش ه ١٣٥١چند نسخة قابل اعتماد ديگر مقابله شد، ميرخاني،  با

                                                   
 .انجام رسانيد بهم  ٤/٣/٢٠٠٣اله را در تاريخ استاد عابدي اين مق  ∗

 .م ١٣٨٩/ه ٧٩١: وفات  .1

 .م ١٦١٢/ه ١٠٢١وفات   .2

 



   حافظ و نظيريديواِناز  خطّي هاي هنسخ  ٢٤٥

جاللي  د رضااهتمام سيد محم الدين محمد حافظ شيرازي، به خواجه شمسديوان   =ن
  .ش ه ١٣٥٢ناييني و دكتر نذير احمد، مؤسسة انتشارات اميركبير، چاپ سوم 

 تصحيح بهروز و دكتر رشيد حافظ، براساس سه نسخة كامل كهن، به ديوان  =ك
  .ش ه ١٣٦٣عيوضي، مؤسسة انتشارات اميركبير، 

  .ش ه ١٣٧٤اهتمام حسين نيكنام، انتشارات نادي، چاپ دوم  حافظ، بهديوان   =ه
  .ش ه ١٣٦٦حافظ، انتشارات سعدي، ديوان   =ت

ي ها مه قزويني نيست، هنوز در نسخهاغزليات ذيل اين نسخه، اگرچه در نسخة علّ
  :ي معتبر موجود استها ديگر بويژه در نسخه

  ١ما برفتيم تو داني و دل در خور ما . ١

  ٢ رياض رضوان آبز باغ وصل تو دارد . ٢

  ٣ آفتابدمد كو جام همچون صبح دولت مي . ٣

  ٤تعالي اهللا چه دولت دارم امشب . ٤

  ٥زنند بر سر بازار جانبازان منادي مي . ٥

ي ها داده است، در صورتي كه در نسخه غزليات ذيل را مسعود فرزاد مردود قرار
  :توان گفت ديگر موجود است كه بعضي را معتبر مي

  ٦شب از مطرب كه دل خوش باد وي را .١
  ٧وصل خود صال تا جمالش عاشقان را زد به .٢
  ٨روت راها لطف باشد گر نپوشي از گدا .٣

                                                   
 .چ، ت، ک، ي، خ، س، ه  .1

 .خ، ل، م، ک، چ، ت  .2

 .ن، ل، م، ي، ه، ک، ت  .3

  .ل، م، ي، ت، خ  .4
 .ه، ت  .5

 .ل، م، ي  .6

 .ل، م، ي، ک، چ  .7

 .ه کسي غير کاتب اصلي نوشته استاي غزل را در حاشية نسخ. ل، م، ي، ت، چ  .8



  ٢٤٦  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

 نسخة خطّي ناقص ديوان نظيري نيشابوري شامل دو غزل زير است، كه تاكنون در
  :هاي چاپي انتشار نيافته است نسخه
  شب كجا روز كجا صحبت دلخواه كجاست  روي و جاي تو اي ماه كجاست        كجا مي  به

  روم و راه كجاسـت    كجـا مـي    كه ندانم بـه     نحـالي بيـرو     تا ز رشـكم بـرد از بـزم بـه          
ــود  ــاداري ب ــذر وف ــا ع ــدم ز جف ــت     آنچــه دي ــاه كجاس ــة جانك ــحر نال ــژدة آه س   م

   آه كجاســت،گريــه را ســرد گــرفتم آخــر  رحم تو نيست   جرم من چيست وفا در دل بي      
  پرسش حشر چه و دعوي خونخوار كجاسـت      جوالنگه حـسن   اهل محشر همه محوند به    

ـ      بنگر يوسف تو در بن ايـن چـاه كجاسـت            و بـرون يـاد مـرا از دل خـصم          برد جور ت
  بـرد بـر سـر راه تـو نظيـري را شـوق              مي

ــه از آمــدن و رفتنــت آگــاه كجاســت    ورن
*  

  نـه بـود جلـوه گهـت      يجلوه يكجا و صد آي      پيش چشم مني و در همه دلهاست رهـت        
  وة لطــف از نگهــتبازمانــد دو چنــان شــي  يك چـشم زدن  آه از آن چشم تغافل كه به 

  گـرد بـر دامـن مژگـان دو چـشم ســيهت       حجاب تو دهم جان كه كس از سرمه نديد        به
  يوسف مـصر اگـر بگـذرد از پـيش رهـت             سِر تمكين تـو گـردم كـه نگـاهي نكنـي           
  از سفر نقص نبيند رخ چون قـرص مهـت           در وطن گرد نگيرد دل چـون بـرگ گلـت     
ــ  پاك دامان و ملك صورت و يوسف صفتي      ــد ز كلـ ــدير نچينـ ــت…ك تقـ    گنهـ
ــد دل و جانهــا     ساقي حسني و خوبان جهان مـست توانـد     ــاني و باش ــاه خوب   …ش

  جــاي آنــست ولــي عهــد كنــد بادشــهت   تري از تو در اين دوران نيـست        عهد پاينده 
  برخور از عمر و جواني كه نظيري شب و روز         

ــه ــه  ب ــيب نگ ــا دارد از آس ــت دع ــا نگه   ه
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  ∗ حافظواِنيد
  )هي مغلنسخة شاهاِن(

 ينسخة خطّ( ١وان حافظي دي از نسخة خطّيعکس, پتنا, مقامات کتابخانة خدابخش
 آن را همراه خود ٣ون شاهيرسد هما ينظر م  که به٢اند چاپ رسانده بهرا ) هيشاهان مغل

 يريلگ فاي برا٤ريون و جهانگيژة همايو  بهيران آورده بوده و پادشاهان گورکانيا از
 حافظ بدون شک در يها گر نسخهيد ن نسخه بهيکردن ا اضافه. کردند يآن استفاده م از

ن نسخه ين سطور اينظر نگارندة ا به.  کار ارزشمند و قابل مالحظه استيشناس حافظ
  .باشد يق مي نستعليها ن نمونهين و بهتريلحاظ خط از اول از

 افت و موجد آني رواج يالديپانزدهم م/ي نهم هجرسدة لياز اواق حدوداً يخطّ نستعل
 ٧قراءي باي سلطان عل٦ دستخط و مهرينسخة مذکور دارا. شود ي دانسته م٥يزي تبرير عليم

                                                   
  .م انجام رسانيد ١٨/٣/١٩٩٤در تاريخ را استاد عابدي اين مقاله   ∗
 .م ١٣٨٩/ه ٧٩١: وفات  .1

 . م١٩٩٢ر سال د  .2

 .م ١٥٣٠-١٥٥٥/ه ٩٣٧-٩٦٢  .3

 .م ۱۶۰۵-۱۶۲۷/ه ۱۰۳۷-۱۰۱۴  .4

شهرت او ) ق ه ۸۵۰: م(الکتّاب شاعر و خطّاط ةظهيرالدين و قدو علي تبريزي ملقّب به) مير(علي   .5
… ولي بايد دانست که خطّ مذکور, واسطة خطّ نستعليق است که گويند واضع اين قلم بوده است به
قاعده و زيبا نوشته   با کسي است که اين خط رااول مير علي تبريزي اما… يجاد شدهتدريج ا به
گويند خط هشتم که ”: آورد  ميالخيالةمرأنويسندة ).  معينمحمددکتر , فرهنگ فارسي. (است

. “نستعليق باشد مير علي تبريزي در زمان امير تيمور صاحبقران از خط نسخ و تعليق استنباط نمود
 )ش ه ۱۳۴۷, تهران, امة دهخدان لغت(

 .»تحويل سهيل شد) ؟(۱۸ ةسلطان حسين ميرزا بايقراء شعبان سن«  .6

 ) معينمحمد, فرهنگ فارسي). (ه ۸۱۷-۸(در همدان حکومت داشته … بايقراء ابن عمر شيخ بن تيمور  .7
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ن نسخه اسم کاتب و يمتأسفانه ا. باشد يم, استسته يز ي مي نهم هجرسدةدر آغاز که 
 يدي تردن وجود در مورد قدمت و اصالت آن شک ويا  بااام, خ کتابت ندارديتار
  .ستين

 ن نسخه رايبنده ا.  استيت فراوانيز اهميز نسخة نامبرده حاياز لحاظ متن ن
  :ام سه کردهيقاً مقايدق, شود ي ذکر ميعالئم اختصار  بار کهي زي چاپيها نسخه با
و … الغزل انضمام کشف به, يرازيافظ شالدين محمد ح خواجه شمس وانيد  :پ

 .ش ه ۱۳۱۸, مي بروخة و چاپخانيکتابفروش, ژمانن پياهتمام حس ح و بهيتصح به
 و تکمله و يح و مقدمه و حواشيتصح  با,يرازيشخواجه حافظ  وانيد  :ج

 ةچاپخان, يرازي شياهتمام سيد ابوالقاسم انجو به, غاتاللّ کشف, اتياالب کشف
 .ش ه ۱۳۶۳, چاپ پنجم, دانيسازمان انتشارات جاو, يمحمد حسن علم

ر يم پروفسور نذيب و تنظي ترتيهجر ۸۱۸ براساس نسخة مورخ ,حافظ وانيد  :ح
, راني اي اسالمي سفارت جمهوري فرهنگيزني رايقات فارسي مرکز تحق،احمد
 .م ۱۹۸۸, نو يدهل

 .م ۱۹۹۲, پتنا, خدابخش اورينتل پبلک الئبريري, هينسخة شاهان مغل, حافظ وانيد  :خ
 .ش ه ۱۳۶۶ چاپ سوم ،بهار, رتچاپخانة مها, انتشارات سعدي, حافظ ديوان  :د
 .ش ه ۱۳۶۷آذر , انتشارات پديده, کوشش محسن رمضاني به, حافظ بر سي زبان  :ر

ترتيب و تنظيم پروفسور نذير ,  هجري۸۱۳براساس نسخة مورخ , حافظ غزلياِت  :س
, مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران, احمد
 .ق ه ۱۴۰۹, نو دهلي

همکاري وزارت  با, رانيسان اينو انجمن خوشانتشارات , يرازيحافظ شِ وانيد  :ش
 .ي و دکتر قاسم غنينياز نسخة محمد قزو, تهرانفرهنگ و ارشاد اسالمي، 

 .ش ه ۱۳۶۹ز يياول پا, نشر طلوع, يرازيحافظ ش واِنيد  :ط
, يم خلخاليحح عبدالريتصح به, يرازيالدين محمد حافظ ش خواجه شمس واِنيد  :ع

 .ش ه ۱۳۶۶ز ييچاپ سوم پاچاپ ديبا، ,  حافظيکتابفروش
 يهخ اٰليش ,ياز خواجه محمد عباداهللا اختر امرتسر, حافظ مترجم اردو واِنيد :عب

 .الهور, يريبازار کشم, تاجران کتب) محمد جالل(بخش 
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 و دکتر ينياهتمام محمد قزو به, يرازين محمد حافظ شيالد خواجه شمس واِنيد  :ق
 .ش ه ۱۳۶۲چاپ چهارم , تهران,  زواريکتابفروش, يقاسم غن

, يرخانين اميخط غالم حس, يا  قمشهيهن اٰليح دکتر حسيتصح به, حافظ وانيد  :قم
، چاپ دوم ۱۳۶۷آبان تهران، , ة انتشارات سروشيهد, رانيسان ايانجمن خوشنو

 .ش ه ۱۳۶۸
انتشارات , بي قريٰيحياهتمام دکتر  به, يرازيالدين حافظ ش موالنا شمس واِنيد  :قر

 .شه  ۱۳۶۸ چاپ پنجم,  شاهي عليصف
 .م ۱۹۰۰چاپ , بار ششم, مطبع نولکشور, حافظ ِوانيد  :ک
ح يح و توضيتصح به, غزليات, جلد اول, الدين محمد خواجه شمس, حافظ واِنيد  :ل

 .ش ه ۱۳۶۲چاپ دوم , تهران, يانتشارات خوارزم, يز ناتل خانلريپرو
, يف جام هروياز س, فية ظرانيف و سفيحافظ براساس مجموعة لطا غزلياِت  :م

 ,نو دهلي, خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران, ر احمديپروفسور نذ, همعصر حافظ
 .م ۱۹۹۱

, يهجر ۸۲۴براساس نسخة مورخ , يرازيالدين حافظ ش خواجه شمس واِنيد  :ن
سازمان امور , يني نائيد محمد رضا جاللر احمد و دکتر سيياهتمام دکتر نذ به

 .ش ه ۱۳۵۰ور يشهر, تهران,  آفستيشرکت سهام, ها  و کتابخانهيفرهنگ
چاپ , تهران, يا  منطقهي فرهنگةمؤسس, يساريم نيدکتر سل, حافظ يها غزلـ  الف  :ي

 .ش ه ۱۳۵۳ور ياول شهر
م ي سلدکتر,  سدة نهميبراساس چهل و سه نسخه خطّ, حافظ يها غزلـ  ب
 .ش ه ۱۳۷۱, ي الهٰديالملل نيانتشارات ب, يسارين
 رجيکوشش ا به, زمان شاعر ک بهي نزدي نسخة خطّياز رو,  حافظکهنة واِنيد: فش

  .ش ه ۱۳۶۶, تهران, ريرکبيمؤسسة انتشارات ام, افشار
 زير رباعيات و مقطّعاتهاي نسخة شاهان مغليه اين است که داراي  يکي از ويژگي

  :ام هاي ديگر نديده  که در نسخهباشد مي
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  مقطّعات
  دلــم ز غــصّة بيحــد همــي بفرســايد      تــنم ز رنـــج فـــراوان همـــي نياســـايد 
ــد  ز ديـــده  بخار حسرت چون بـر شـود ز دل بـسرم           ــم فرودآيـ ــاران غـ ــايم بـ   هـ
  يــک دم ز جــاي بربايــد نــسيم صــبح بــه  ز بس غمان که بديدم چنان شدم که مرا         

ــه  توانـست دو چشم من رخ مـن زرد ديـد ن          ــه از آن ب ــد خــون دلــش دم ب   دم بينداي
ــدخواه روي مــن روزي  ــد ب ــر ببين ــه  کــه گ ــد  ب ــگ ننماي ــن زرد رن ــشم او رخ م   چ

ــد ــه ب ــه  زمان ــه فتن ــا ک ــد و هرج   چــو نــو عروســي در چــشم مــن بيارايــد   اي باش
  اي پديــد آيــد  ربايــد آن و دگــر فتنــه    مهـر دل خويـشتن درو بنـدم      چو مـن بـه    

   پايـد غير محنت کـان نـزد مـن همـي         به  پــاک آنچــه بــود مــرا بــرد ز مــن هزمانــ
  مگر کـه فـضل مـرا هـم زمانـه بـستايد              لقب نهـادم ازيـن روي فـضل را محنـت          
ــي    اگــر ننــالم گوينــد نيــست حاجتمنــد      ــد ژاژ مـ ــالم گوينـ ــر بنـ ــد وگـ   خايـ

  دهدم غم همـي نـه بنمايـد         کنون که مي    داد  من شمرد فلـک هرچـه زاريـم مـي           به
  بنـــدد تـــا ديگـــريم نگـــشايد   ندري   ؟حـق جاويـدان   ] بـه [ ليکن   غمين نباشم 

*  
ــز يدر ــسرتا دردا ک ــا ح ــويغ   يبخواهــــد رفــــت آب زنــــدگان  ين ج
ـ د بر ي با يهم ــ  ونـد يش و پ  يد از خـو   ي ــتيچن   يســت حکــم آســمان ن رف

ــه  ــلّ اخ مفارقــ ــوهو کــ ــر اب   اخــ ــلعمـ ــيـ ــداينک الّـ   ا الفرقـ
*  

ــواني   ــر ت ــبا اگ ــاد ص ــاني   اي ب ــا و مهربــ   از راه وفــ
ــارم  ــر بي ــري خب ــن بب   کان سـوختة تـو در نهـاني         از م

  تــو حــرام زنــدگاني اي بــي  گفت  مرد ز اشتياق و مي      مي

  رباعيات
ــسي در نهفــت   وا حـسرت اگـر چنـين بمانـد ناســفت      در بحــر دل ماســت ب
  فرياد ز دردي کـه از آن نتـوان گفـت            دردي که توان گفت که گويد زان درد       

*  
  ست  وين حشمت و جاه و گنج زرها هيچ         سـت   ها هـيچ  چون تيـغ زنـد اجـل سـپر        

ــي    ــان م ــدونيک جه ــه ب ــنم چندانک   سـت   ست دگرها هـيچ     ست که نيک    نيک  بي
*  
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ــادل ــشّق دارد   ب ــر تع ــو س   چون سـوختگان داغ تـشوق دارد        رخ ت
  نـازکي تعلّــق دارد  کـان وجـه بـه     در وجه رخ تو جان نهاديم نه دل       

*  
   جـــان تـــو بـــودياوراد دلـــش دعـــا  د کــه در زمــان تــو بــويهــر اهــل دلــ

ــود    زر و سيم و مهر و مه رشک برند         صقر ــو ب ــان ت   از قــرص کمــر کــه در مي
*  

  گـه خواهـد کـرد      بر الله بنفشه تکيه     گرد شکرت مورچـه ره خواهـد کـرد        
  دوديست که عالمي سيه خواهد کرد       بر آتش رخسار تو خط داني چيـست       

*  
ـ اندر طلب      ١گانه شـدم  يش ب يل ز وجود خو   او   چـو مردانـه شـدم      راي

  خريـد ديوانـه شـدم    او عقل نمـي     شنيد لب بـر بـستم       او فضل نمي  
*  

  گر زانکه فتادي که کنـد عيـب بـرين           نـشين   اي صـنم خانـه     بدي از سراس  
ـ           تو بـاد صباسـت     بتو برگ گلي و اس       زمـين  هاز باد صـبا بـرگ گـل افتـد ب

*  
  يش مگـو يرسـند تـو از خـو      پن که   يزيچ  يش مگـو يجز مصلحت خو  و بهيکم گو 

ــو     ــان ت ــد زب ــو دو دادن ــوش ت ــيگ ـ يکـ ي که دو بـشنو و       يعني  يک   يش مگـو ي ب
  :بند آمده است بين ترکين بند ايلفقط او» د«در نسخة 

ــاهي  ــواي م ــرت ه ــاقي اگ   س
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ت فرهنگي زيادي برخوردار اد از اهميآب شهر اله) م ١٢٩٠- ١٣٢١/ه ٦٨٩- ٧٢١(جي در دورة خل”  
زبان  وي به… مجذوب شاه کُرک سهم زيادي در اشاعة فرهنگ اسالمي در اين شهر دارد… بود

عنوان نمونة   شعر زير را بهخّارزبحر صاحب تذکرة اشرف  الدين شاه وجيه… سرود فارسي شعر مي
  :کالم شاه کرک آورده است

  “ول قدم آن بود که بيگانه شـدم        ا  اندر طلب دوست چو مردانه شـدم      
  ،شمارة چهاردهم, تهران, آشنا(

 )١١ ص, ش ه ١٣٧٢آذر و دي 
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 موجودند و در نسخة پژمان زيگر ني ديکه در نسخة خدابخش بندها يدرحال
  . استهدي مذکور اظهار شک گرديبندها به

ه ير که در نسخة مغلي زرباعيات و قطعات و غزليات و يدر نسخة پژمان مثنو
د ياکنون با. گران گفته شده استيمشکوک و منسوب و الحاق و از آن د, وجود دارد
ه تا کجا مانده هشناسان قضاوت کنند که پس از نسخة خدابخش امکان شک و شب حافظ
  است؟
  بتي کئيبح الصبا قليا ريا:  مشکوکيمثنو -
  : مشکوکغزليات -

   سعادت رفتيهر آن خجسته نظر کز پ
  دهند يآن را که جام بادة صهباش م

  ارية شباب بيا مايساق
  ١ست که را ز کمند سرزلف تو خالصين

  ٢ار من تا بنوشت دست خطيگر عذار 
  ٣ز چشم بد رخ خوب ترا خدا حافظ

  حسن و جمال تو جهان جمله گرفت طول و عرض
   لعبت خجسته مثالي اسحر چشم تو به

  رميدست و من امروز در آن تدبيروز ع
  :حافظ منسوب به غزليات -

  گردد ي تو اندر سرما ميسر سودا
   نداردييجمالت صفا يدلم ب

  رسد يسامان نم کارم ز جور چرخ به
  ک سر مو پند مرا گوش کنديهرکه او 
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  شانت در دست صبا افتديگر زلف پر
  دار آخر رمده شي خون ز ديزيدال چندان بر

  کده عشّاق راست در تک و تازيراه م به
  شي خوي خراباترايمن خرابم ز غم 

  شيرود از پ ي نميجد و جهد چو کار به
  ١ست کس را ز کمند سرزلف تو خالصين

   فراقي مباد چو من خسته مبتاليکس
   در بزم شاهان از نمکيا  که شور افکندهيا

  ٢ليرهروان را عشق بس باشد دل
ه الحاق يوان حافظ نسخة مغليد گران بهي که از گفتار دي اشعار وغزليات -

 :شده است
 ما و دل غمخور يم تو دانيما برفت :ي قهستانينزار -
 ست غمت تا در دلم مأوا گرفت :ملک جهان خاتون -
  درنظر آمد٣يباز مه رخسار بت: ست ير خسرو دهلوياز ام -
 اديزنم هر نفس از دست فراقت فر يم :ياز سلمان ساوج -
  ن بودير نه اي و تدبيگفتم که خطا کرد: ياز سلمان ساوج -
  :“ استي کرمانياحتمال از خواجو ن غزل هم بهيا”

  ٤ دگر باره از دست برديمرا م
 ي داريبر دل غم روزگار تا ک : مشکوکيرباع -
  : منسوب بهرباعيات -

  ست يت باقيان و حکايپا شب رفت به
  چ و تاب از چه گرفتين تو پيزلف
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  ت نشان اطلس پرسماز رنگ رخ
   آهيزيجانا مگذر بر گذر ت

  ينيرين شيگفتم که چه خالست بد
 ن که فلک بر رخ بدخواه نوشتيخط ب :يالحاق يرباع -
 حسود خواجة ما را بگو که بد مپسند :قطعة مشکوک -
 الؤم فکر من از عقل کرد دوش سيحک :قطعة منسوب -
 يها نسخه در غزلن يل ايات ذي نسخة خدابخش است که ابيايک مزاين هم يا
ات ين ابيند که ايشناسان قضاوت نما د حافظياکنون با. شود يده نمي ديچاپ
  :ا مشکوکياند  لياص

  :منقار داشت -
   نيــست…عــارفي کــو ســير کــرد انــدر مقــام

  اسرار داشـت   يي از عالم    مستي شد چون  نيست
  :رشحة قلمت -

  روي اي دل ست و تو خوش تيـز مـي      کمين گه 
  د ز شـــهرة عـــدمتفکــن کـــه گـــرد برآيــ  

  :نظري نيست که نيست -
  کمر کمـين مـن بنـده چـه بنـدي کـه ز مهـر             

  بر ميان دل و جانم کمري نيـست کـه نيـست           
  :ستيزلف دوتا ن -

  ستيـ دانند بزرگان که سزاوار سها ن        بر خورشد که من چشمة نورم      مگفت
  :نچشيديم و برفت -

  ود ببريديم و برفت   اميد وي از خ     ما به   گفت کز خود ببرد هرکه وصالم طلبد      
  : مباحعاشقست -

ــوٰ  ــه و تق ــالح و توب ــا ف ــيخ از م ــوي ش    ي مج
    ز رند و عاشق و مجنون کسي نجـست صـالح     

  :آن توان زد -
  دهان توان زد آن بر خوش بوسة که باشد  از شرم در خمارم ساقي ترحمـي کـن        



  )نسخة شاهاِن مغليه(ديواِن حافظ   ٢٥٥

  :دلم شايد -
  اللـه خـالي مانـد     ] و[نخواهد اين چمـن سـرو       

ــي رود و دي ــي همـ ــد يکـ ــي آيـ ــري همـ   گـ
  :جهان ندارد -

  ذوق زندگاني ذوق جنـان نـدارد        بي  دوست زندگاني   ذوق جنان ندارد بي   
  :دلبري داند -

  ١نه هرکس شـناوري دانـد    ] مجيد[که در     ام چه چاره کـنم     در آب ديدة خود غرقه    
 :باد صبا شنيد -

ــت   ــمال گف ــن و دل ش ــاجراي م ــام م ــر ش   ه
  هر صـبح گفـت و گـوي مـن و او صـبا شـنيد         

  :ارزد يک سر نمي -
ــد ــار يـ ــار مـــردم را مقيـ ــيـ ــ يد مـ   کنيکنـــد لـ

  ارزد يکـسر نمـ  ين محنت جهان    ي پارس ک  يچه جا 
  :سفر کرده داد باد -

  آنجا که تاج بر سر نرگس نهـاد بـاد      خـاطرم  طرف کاله شاهيت آمـد بـه     
  :دوستداران ياد باد -

ــدبير غــم بيچــاره  ــاد   ام نيــک در ت ــاد ب   چــارة آن غمگــساران ي
  : دادينخوش نشا -

  ٢ داد ياني و خوش ب   يانيکه داد عذب ب     جهـان    نطق تو حافظا به    يبسان طوط 
  :از هالل وسمه کشيد -

  مــشو درهــم از تفــرج خلــق   , مپــوش روي
  دميـد » أن يکـاد  «که خواند خـطّ تـو بـر رو و           

ــي    ــه ب ــکم ک ــز آب سرش ــو  مري ــو دور از ت   ت
  غلطيــد شــد و بــر خــاک راه مــي چــو بــاد مــي

                                                   
  .١٧٠ص , فش  .1
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  دريغ عاشق مسکين من چـه جـاني داد          رقيبان گفت با   مسکين و    گذشت بر من  
  



  ٢٥٦  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

  :خوشتر نباشد -
  ١کــه در بتخانــة آذر نباشــد    ن برم هست  يميزد بت س  ينامب

- ت نبودقو:  
  اش قابل رخسارة حکمت نبـود       ديده  هرکرا آينه صافي نشد از رنگ هـوا       

  :بتاب رود -
  ترسـم  اي و مـي   مرا که عهد شـکن خوانـده      

ــا ــاب رود کــه ب ــو روز قيامــت همــين عت   ت
  : بوديارزان -

  وخوش بود خلوت هم اي صوفي و ليکن گرد ا         
ــود    ــاني بـ ــاقي روحـ ــاني و سـ ــادة ريحـ   بـ

  :کند ميل چمن نمي -
  لخلخه ساي شد صـبا دامـن پـاکش از چـه رو          

ــدن نمـــي  ــد خـــاک بنفـــشه زار را در عـ   کنـ
 :ببالين آمد -

  که مي لعل دواي دل غمگـين آمـد        شادي يار پري چهره بده بادة نـاب       
 :تاجدارانند -

ــاکنان در  رقيب درگذر و بيش ازين مکن نخـوت        ــه س ــسارانندک ــت خاک    دوس
 :آسان نبود -

ــدي ــه دردمن ــد ک ــان درد کن ــيش نه ــيم پ   حک
ــي ــود    درد او بـ ــان نبـ ــل درمـ ــببي قابـ   سـ

 :از ياد ببر -
  بعــد ازيــن چهــرة زار مــن و خــاک در دوســت

ــر    ــاد بب ــم آب ــان غ ــن ج ــيش آور و اي ــاده پ   ب
 :گوياي اسرار -

  چه سنجد پيش نقد کيميـا کـار         سـت   خرد هر چند نقـد کائنـات      
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 :دوست کردم باز -
  هيچ در نـروم بعـد ازيـن ز حـضرت دوسـت              به

ــت    ــم ز ب ــافتم آي ــه ي ــو کعب ــاز  چ ــتي ب   پرس
ــي  ــل راح روح مـ ــدم گـ ــبا بمقـ ــشد صـ   بخـ

ــوش  ــل خ ــت بلب ــرآر آواز  کجاس ــو ب ــوي گ   گ
 :عنبر افشانش -

 ١نويد حافظ خوش لهجة خوش الحانش  شـنيدم از بلبـل     ميطرف چمن     سحر به 
 :شاع شجاع -

ــو خ   ــه چ ــي ک ــار م ــروزد بي ــعله اف ــيد ش   ورش
ــه  ــد ب ــعاع   رس ــيض ش ــز ف ــش ني ــة دروي   کلب

  صـــراحيي و حريفـــي خوشـــم ز دنيـــا بـــس
  که غير ازين همه اسباب وحشت اسـت و نـزاغ        

  ز زهـــد واعـــظ و طامـــات او ملـــول شـــدم 
  ٢سـماع ] سـرود [خـوان و مـي   بساز رود و غـزل  

 :هواه خواه خدمتم -
ــ  ر نظر تا بگـوش جـان      ي تو ت  يدر ابرو  ــوف فرصــتميشآورده و ک   ٣ده و موق

  :کنم خدمت مي -
ــي  ــين م ــرش آم ــد روح از يمــين ع ــين کن   االم

  کــنم چــون دعــاي بادشــاه ملــک و ملّــت مــي
  خـــسروا اميـــد اوج جـــاه دارم زيـــن جهـــت

ــي   ــضرت م ــي ح ــتان بوس ــاس آس ــنم التم   ک
 :مدعيان انديشم -

  که اثر در تـو کنـد گـر بخـراش ريـشم            دامن از رشحة خون دل ما در هم چـين     

                                                   
  :طور است در نسخة قزويني مقطع اين  .1

  که سوخت حافظ بيدل ز فکر و دستانش         دست خواجه دهـم    بگيرم آن سرزلف و به    
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 :غبار تنم -
  کــوي خرباتيــان بــود وطــنم را بــهچــ  مرا که منظر حور است مسکن و مـاوا   

  :شاهد و ساغر کنم -
  چشم سـر ولـي      وقت گل گويي که زاهد شو به      

ــا مــي ــا مــشورت ب ــنم روم ت ــر ک   شــاهد و دلب
 :زير بارم -

  مهشيار و بيداري چه کـار    با  که    بـسي خــوردم مـن از پيمانــة او  
 :مهرو ببين -

  عضاي مهـر از رشـک آن مهـرو نگـر          لرزه بر ا  
  نافه را خون در جگـر زان عنبـر هـر سـو ببـين      

 :نامه دوست -
  کالشمس في سحابه طلع من الغمامـه        باد صبا ز ما هم ناگـه نقـاب برداشـت      

 :زنخدان بدر آيي -
  ست که از دولت سلطان بدر آيي     وقت  در خانة غـم چنـد نـشيني و مالمـت       

 :انوار پادشاهي -
ــان آد ــست   در دودم ــلطنت ه ــم س ــا رس   م ت

  مثل تـو کـس ندانـست ايـن رسـم را کمـاهي         
ــفاتي    ــک ص ــو مل ــا ت ــد ت ــک نتاب ــور از فل   ج

  ظلم از جهان برون شـد تـا تـو جهـان پنـاهي             
 :اسرار عشق و مستي -

  دست طوفان خواهد سپردن اي جـان    عشقت به 
  چون برق ازين کشاکش پنداشـتي کـه رسـتي         

 :دومني -
ــه ــدل و ت بگوشـ ــشين خوشـ ــاکناي بنـ   ماشـ

ــي   ــد وطن ــوس کن ــت ه ــک قناع ــرت ز مل   گ
 :ابر بهمني -

  پيشاني خمار همان به که بـشکني        گر صبحدم خمار ترا درد سر دهـد       
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 ,ستي هست که در نسخة خدابخش نياتيره ابيغ  ويني قزويها در مقابل در نسخه
  :مثل ابيات ذيل

ــاد  ــد در گــردن نه ــف دل دزدش صــبا را بن   زل
ــرو حيلــ   ــان ره ــا هواخواه ــين ب ــدو بب   ت هن

*  
  که بر زبان نبـرم جـز حـديث پيمانـه           دور لبت دوست هست پيمـاني       مرا به 

 هاي ديگر شود که در نسخة خدابخش و نسخه اکنون بعضي از ابياتي نقل کرده مي
  :اما هردو اختالف دارند, موجود است

 :سبزه دميد -
  ١نرميـد ز پيش آهوي اين دشت شير نر    عجايب ره عشق اي رفيق بسيار اسـت   

*  
  حـافظ بخـش   شراب نـوش کـن و جـام رز بـه          

ــه ــرم جــرم صــوفيان پوشــيد  کــه بادشــه ب   ٢ک
  :خانه زدنديم -

ــه  ــشق دل گوش ــد  در ره ع ــون ش ــشينان خ   ن
  ٣همچو آن خال کـه بـر عـارض جانانـه زدنـد            

  :کنند يمنبر م -
  خانـه خــالي کــن دال تـا منــزل ســلطان شــود  

  ٤کنند  کين هوسناکان دل و جان جاي ديگر مي       
 :کردم باز -

  ز شــوق مجلــس آن يــار خرگهــي حــافظ    
  ٥گرت چـو شـمع جفـايي رسـد بـسوز و بـساز             

                                                   
ــت     :ي  .1 ــسيار اس ــق ب ــشق اي رفي ــب ره ع   ز پيش آهوي ايـن دشـت شـير بيـشه رسـيد               عجاي

  

  کــرم جــرم صــوفيان بخــشيد کــه پادشــه بــه  حـافظ بخـش     شراب نوش کـن و جـام رز بـه           :س، فش .2
 

  همچو آن خـال کـه بـر عـارض جانانـه زدنـد         نــشينان خــون کــرد نقطــة عــشق دل گوشــه  :ح .3
 

  کنند کين هوسناکان دل و جان جاي لشکر مي   بتــا تــا منــزل جانــان شــودخانــه خــالي کــن   :م .4
 

  هـــاي حـــافظ شـــيراز نـــواي بانـــگ غـــزل  فکنـــد زمزمـــة عـــشق در حجـــاز و عـــراق  :ق .5
ــزل  :شفح،ي،   ــد صـــرفه   غـ ــرآورد آواز    داي نبـــر ســـرايي ناهيـ ــافظ بــ ــه حــ ــام کــ   در آن مقــ
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 :پوش جرم -
ــود    ــت ب ــدي معرف ــعادت اب ــنج س   ١خموش هان باش اي  يافته گنج چو حافظ  گ

 :چو شمع -
  نشين کوي سـربازان و رنـدانم چـو شـمع            شب

  ٢در وفاي مهر تـو مـشهور خوبـانم چـو شـمع            
 :غمزة تيرم -

  ٣که ساقي گـشت يـار نـاگزيرم         برگـرفتم دل ز حـافظ     من آنگه   
  :ايم صد رو نهاده -

  ٥ايــم  رو نهــاده٤راه غمـش  ســت تـا بــه  عمـري 
ــاي ــه ٦رو و ري ــق ب ــک  خل ــاده  ي ــو نه ــم س   اي

  و هـوش   ما نقد عقـل    که کوش عيش  به حافظ
ــاده   ــسو نهـ ــسله گيـ ــار سلـ ــم در راه يـ   ٧ايـ

 :طبيبان -
ــوان نهفــ   يـار گفتـيم     بـا   پنهان ٨ما عشق  ــاننت   تن درد از طبيب

 :منور کن -
  از آن شمايل زيبا و حسن خـوش کـه تراسـت           

  ٩ميــان بــزم حريفــان چــو شــمع ســر بــر کــن

                                                   
ــي      :ح  .1 ــان آوري کن ــمع زب ــو ش ــد همچ ــا چن   ســــد حافظـــا خمــــوش پروانـــه مـــراد ر    ت

ــي      :ي   ــان آوري کن ــمع زب ــو ش ــد همچ ــا چن   پروانـــة مـــراد رســـيد اي محـــب خمـــوش   ت
  .نسخة قزويني اصالً مقطع ندارد  

  نشين کوي سربازان و رنـدانم چـو شـمع           شب  در وفاي عشق تو مـشهور خوبـانم چـو شـمع             :ق، فش: .2
  و شـمع چـ رندانم ] و[ن نشين کوي سربازا    شب  در وفاي عشق تـو مـشهور جانـانم چـو شـمع        :ح  

 

ــو حــــافظ گــــنج او در ســــينه دارم     :ح، ي .3   اگرچــــــه مــــــدعي بينــــــد فقيــــــرم   چــ
ــو حــــافظ گــــنج او در ســــينه دارم    :ق     اگرچــــــه مــــــدعي بينــــــد حقيــــــرم  چــ

  

  .غمت: فش  .4
  .ايم ما پيش خاک پاک تو صد رو نهاده: ح  .5
 .زبان: فش  .6
ــقد  ات کجاســت  دل سرگــشتهاگفتــي کــه حافظــ  :ح، فش .7 ــاده    ر حل ــسو نه ــم گي ــاي آن خ   ايــم ه

 

  .ما در پنهان: م ،فش  .8
  

ــن     از آن شمايل الطاف و خلق خوش که تر اسـت    :م .9 ــر کـ ــانيون معطّـ ــوت روحـ ــواي خلـ   هـ
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 : تويمشک سا -
  ١تو يگدا بود هرکه رسد سلطنت  به زود  ني عشق را گنج بود در آسـت     يدلق گدا 

 :يعشق و مست -
ــانم خــوش گفــت آن صــنم دي    در کوچــة مغ
  ٢پرسـتي    نمـي  گـر بـت    کار است  با کافرت چه  

 :حديث آرزومندي -
  هـا   وفـايي   خوبان دل مده حافظ ببين آن بـي         به

  ٣خوارزميـان کردنـد ترکـان سـمرقندي        که بـا  
ذوق  و به, رارزش پي خطّيها  نسخهي براساس بعض٤يا  در رسالهياستاد خانلر

اشعار تصحيح کردة ايشان . اند خود در ابيات ذيل از نسخة قزويني اختالف کرده
  :طور در نسخة خدابخش موجود هستند يباً همانتقر

  پرست   اي صوفيان وقت   يصالي سرخوش   شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مـست     
*  

   تـو بـست  يزمانه تا قصب نرگس و قبا     خـاک راه نـشاند      مرا و سرو چمن را بـه      
*  

  خطا نگر که دل اميد در وفاي تـو بـست       تو خود حيات دگر بودي اي زمان وصال       
*  

   نيست گـرت قـصد خـون ماسـت        ٥تاج جنگ مح
  سـت  ا يغما چه حاجت    چون رخت از آن توست به     

*  

                                                   
ــاج ســلطنت مــي   دولت عشق بين که چون از سر فقر و افتخـار             :ق .1 ــو گوشــة ت   شــکند گــداي ت

  

ـ  تـر ب ـگ) ت(تـه کارس ـران چ ـا کاف ـب   گفـت  در مجلس مغانم دوش آن صنم چه خوش         :ي، فش .2   يـــ رستـپ    ميـن
ــه   :م   ــه دي شــب ب ــد در مجلــس مغان ــز گفتن   پرسـتي   با کـافران چـه کـارت گـر بـت نمـي              طن

 

  چـشمان کـشميري و ترکـان سـمرقندي          سيه  نازنـد  رقـصند و مـي     حـافظ شـيراز مـي      عرش هب  :فش،ق .3
  

, نو  بهمنةچاپخان, انتشارات سخن, “حيح ديوان حافظچند نکته در تص”پرويز ناتل خانلري؛   .4
 .ش ه ۱۳۳۷ماه  بهمن

  .قصّه:  ق؛غمزه: خانلري  .5
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ــست    ــتانة ت ــن آس ــشم م ــر چ    و فرود آ که خانـه خانـة تـست        يکرم نما   رواق منظ
  که در چمن همه گلبانگ عاشـقانة تـست           بلبل سحر خوش بـاد يوصل گل ا دلت به 

*  
  ست ا تا قاف  نشينان ز قاف    وشهصيت گ  که  ببــر ز خلــق و ز عنقــا قيــاس کــار مگيــر 

*  
  سـت  ا از دل و جان شرف صحبت جانان غرض       
  ست وگرنه دل و جان اين همه نيـست   ا همه آن 
*  

  خرم آن کز نازنينان بخت برخوردار داشـت     از ما بـا خـوي دوسـت       نگيرد نياز و      درنمي
*  

ــراد وزد    ــر م ــه ب ــزن گرچ ــاد م ــره بب   فتسليمان گ   با مثل باد   که اين سخن به     گ
*  

  ســواد لــوح بيــنش را عزيــز از بهــر آن دارم    
  اي باشد ز نقش خال هنـدويت        که جان را نسخه   

*  
  ز دست بنـده چـه خيـزد خـدا نگهـدارد             نگه نداشت دل ما و جاي رنجش نيست       

*  
ـ ن ت يبد   کبـود ١ر چرخي و مطرب که ز  يم يمباش ب     کـرد  يدر تـوان    ه غـم از دل بـه      ران

*  
  پير ما هرچه کند عين واليت باشـد         لـم برهانـد  بندة پير مغانم کـه ز جه      

*  
  اي بسا خرقه که شايـستة آتـش باشـد            نقد صوفي نه همه صافي و بيغش باشد       

*  
  يک نکته ازين دفتر گفتيم و همين باشـد          کي شعر تر انگيزد خاطر که حـزين باشـد     

*  

                                                   
  .طاق سپهر:  ق؛طاق کبود: خانلري  .1
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  ويـران سـراي دل را گـاه عمـارت آمــد      خاک وجود مـا را از آب بـاده گـل کـن         
*  

ــد    مـن   مردمي کرد و کرم بخت خداداد بـه        ــا بازآم ــاه رخ از راه وف ــت م ــان ب   ک
*  

  صلح از در مـا بازآمـد     لطف آن مه که به      گرچه ما عهد شکستيم ببين اي حـافظ        
*  

  حوريان رقص کنان ساغر شکرانه زدنـد        شکر آن را که ميان من و او صلح افتـاد       
*  

  رندي گ ي که در آن دست نگار     يصه وقت خا  رقص بر شعر تر و نالـة نـي خـوش باشـد       
*  

  کننـد  پنهان خوريد باده کـه تکفيـر مـي         کنند  داني که چنگ و عود چه تقرير مي       
*  

ــاموز  ــا بي ــم وف ــرورزان رس ــتم ز مه   گفتـا ز ماهرويـان ايــن کـار کمتـر آيــد      گف
*  

ــار    فتد عکس تو بر لعل نگينم چه شـود    گر  آخــر اي خــاتم جمــشيد همــايون آث
*  

  کند درد مرا از رخ زيباي تـو خـوش           مي   تو بميرم که بـدان بيمـاري       پيش چشم 
*  

ــود آرام    رشکرانه کنم صرف گر آن دانة د        جان به  ــافظ ب ــدة ح ــدف دي ــش ص   گه
*  

  کند تصديق   ست که عقلش نمي     تصوري  بيا که توبـه ز لعـل نگـار و خنـدة جـام            
*  

   دام مغاک  ست که ره نيست زيرِ    چنان بب   مهنـدس فلکــي راه ديــر شــش جهتــي 
*  

  لاز شـافعي مپرسـيد امثـال ايـن مــسائ      حلّاج بر سردار اين نکتـه خـوش سـرايد      
*  

ــودة خــود مــي  ــة آل ــد شــرمم از خرق   ام صـد شـعبده پيراسـته    که برو پـاره بـه       آي
*  
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ــار بانــگ بــربط و آواز نــي کــنم      مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم          در ک
*  

  کـنم   ي دوسـت برابـر نمـ      يبا خاک کو    ر و قـصر حـو    ية طـوبٰ  يبهشت و سا  باغ  
*  

  ز هـم يـ دسـتان ن  گفتـه خواهـد شـد بـه      يم ولـــيگـــو يداســتان در پـــرده مــ  
*  

  رم بر غمم خندد چو صـبح يش ميگر چو شمعش پ  
ــن    ــد ز مـ ــازک برنجانـ ــاطر نـ ــرنجم خـ   ور بـ

*  
  گو درين نکته بفرما نظـري بهتـر ازيـن           رش گره از کار جهـان بگـشايد       کآنکه ف 

*  
  داري خبران مـي   ي عجب از بي    سر مچش   دلق ملمـع طلبـي ذوق حـضور    اي که در  

*  
   پيامي يا نامه   سالمي نه به   يا خامه  نه به   عجب از وفاي جانان که تفقّدي نفرمود      

*  
  کنـي  دست و شـکاري نمـي      بازي چنين به    زنـي  چوگـان کـام در کـف و گـويي نمـي     
ــشه   خاک  ساغر لطيف و پر مي و مي افکني به         ــي و اندي ــاري نم ــالي خم ــي از ب   کن

ــاه دوســت  ــدگي بارگ ــه بن ــرو ک   کنـي  کننـد تـو بـاري نمـي     گر جملـه مـي     حــافظ ب
  .باشد بقية ابيات تقريباً مثل اشعار نسخة قزويني مي

  :است طور خوانده و توجيه کرده امه قزويني يکي از ابيات حافظ را اينعلّ
  زنــي  همــين ره کــه مــيدار مطــرب نگــاه  دست باش که غم در کمين ماست ساقي به
نظر  طور است و همان بهتر به ي که در نسخة خدابخش همين بيت ايندر صورت

  :رسد مي
  زنــي دار همــين ره کــه مــي مطــرب نگــاه  سـت وعيش باش که غم در کمين ت    ساقي به 

  



   حافظديواِناز ر مصوای  هنسخ  ٢٦٥

   حافظديواِناز ر مصو يا هنسخ

 در) ايوان غالب(» موزة انستيتيوت غالب«در ديوان حافظ يك نسخة خطّي مصور 
 كه داراي هفت مينياتور مكتب شيراز و مزاياي گوناگون ١شود  مينو، نگهداري دهلي
مرحوم  به، ٢ گوينكار.پي.ذكر است كه اين نسخه را مرحوم آقاي آر  الزم به.است

هند، تقديم كرده بودند و ايشان نيز پس ازبق اسين علي احمد، رئيس جمهور فخرالد 
  .موزة مزبور واگذار كردند مدتي آن را به

يكي از مزاياي نسخة نامبرده اين . ا و مذهب استدو صفحة اول اين نسخة مطلّ
 است كه تقريباً پس از هر غزل و مثنوي و قطعه و رباعي، يك رباعي عمر خيام هم

  . استنگاشته شده ريز خطِّ به
مزيت ديگر اين نسخه داشتن هفت مينياتور است كه در آنها ابيات ذيل از حافظ 

ر گرديده استمصو:  
  چنـين روز غـالم اسـت        سلطان جهانم به    بر كف و معشوق بكام است      گل در بر و مي    

  در مجلــس مــا مــاه رخ يــار تمــام اســت  گو شمع مياريد دريـن جمـع كـه امـشب          
*  

  راز اين پرده نهانست و نهان خواهـد بـود           برو اي زاهد خودبين كه ز چشم من و تـو  
*  

  تير مژه هر لحظه شـكاري گيرنـد         كه به   نخـو  هدليرند ب  چه ة تركان يارب اين بچ  
*  

                                                   
  .۲۴/۱۱/۱۹۵۴شمارة   .1
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  كنم گويم، نه غيبت مي در حضورش نيز مي  واعظ ما بوي حق نشنيد، بشنو كين سخن       
*  

  ميدان آمدي، گويي بزن     شهسوارا خوش به    شد در زير زيـن    خنگ چوگاني چرخت رام     
*  

  كـشد بـدوش   تا ديد محتسب كه سبو مي       صوفي ز كنج صومعه در پاي خم نشست       
*  

ــي   ــنم گل ــا چ ــبحدمي ت ــاغ ص ــتم بب ــاگهم آواز بلبلــــي   رف   آمــــد بگــــوش نــ
ــي     عشق گلي گشته مبـتال  مسكين چو من به   ــاد غلغل ــده ز فري ــن فكن ــدر چم   و ان

ــدلي    حسن گشته و بلبل قـرين عـشق       گل يار    ــه و آن را تبـ ــضّلي نـ ــن را تفـ   ايـ
ــدليب    ــر آواز عن ــم اث ــرد در دل ــون ك ــي     چ ــد تحمل ــيچ نمان ــه ه ــشتم چنانك   گ

  بـالي خـار نچيدسـت ازو گلـي       كس بـي    شود اين بـاغ را ولـي        بس گل شكفته مي   
ــرخ   ــدار چ ــرح از م ــد ف ــدار امي ــافظ م ــضّلي    ح ــدارد تفـ ــب و نـ ــزار عيـ   دارد هـ

 هاي ديگر چاپي معتبر و جانب غزليات اين نسخه را با نسخة قزويني و نسخهاين
هاي  نتايج حاصل از آن بپردازم، نشانه اما قبل از اين كه به. ام غيرمعتبر مقابله نموده

  :شود هاي چاپي مزبور داده مي اختصاري نسخه
 زويني و دكتر قمحمداهتمام   به حافظ شيرازي،محمدالدين  ديوان خواجه شمس  =ق

  .قاسم غني، بسرماية كتابخانة زوار، چاپ سينا، تهران
 رضا جاللي محمداهتمام سيد   به حافظ شيرازي،محمدالدين  ديوان خواجه شمس  =ن

  .ش ه ١٣٧٠ناييني و دكتر نذير احمد، مؤسسة انتشارات اميركبير، تهران، 
  .ش ه ١٣٧٥نشر خرم،  راستگو، محمد تصحيح و تنقيح سيد ديوان حافظ،  =گ
 تصحيح دكتر اكبر بهروز، دكتر رشيد  بهبراساس نسخة كامل كهن،ديوان حافظ   =ع

، چاپچانة مهارت، بهار ش ه ١٣٦٣عيوضي، مؤسسة انتشارات اميركبير، تهران، 
  .ش ه ١٣٦٦

 كوشش علي حصوري، انتشارات همگام، تصحيح مسعود فرزاد، به  به:ديوان حافظ  =د
  .ش ه ١٣٦١

 محمدتصحيح و توضيح سيد علي   به حافظ،محمدالدين  ديوان خواجه شمس  =ف
  .ش ه ١٣٧٢رفيعي، چاپخانة آرمان، ستارگان، 



   حافظديواِناز ر مصوای  هنسخ  ٢٦٧

  براساس مجموعة لطايف و سفينة ظرايف، سيف جام هروي، حافظ،غزليات  =ط
  .ش ه ١٩٩١نو،  همعصر حافظ، خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران، دهلي

 حافظ شيرازي، پژمان بختياري، چاپ محمدالدين  جه شمس خواالغيب، لسان  =پ
  .پنجم، بسرماية كتابخانة ابن سينا، چاپخانة بانك بازرگاني

  .هجري ١٢٨٩م،  ١٩٩٢م،  ١٩١٧م،  ١٨٧٢ مطبع نولكشور، ديوان حافظ،  =ل
  عثمانيه، حيدرآباد دكنة مصححة ابوالفتح عبدالرحيم، مطبع جامعديوان حافظ،  =م

  .)هند(
  . مطبع ناميديوان حافظ، =يم
  .ش ه ١٣٦٦كوشش ايرج افشار، مؤسسة اميركبير، تهران،   بهديوان كهنة حافظ،  =ج
 نظم فارسي،(، موزة ساالرجنگ ه ٨١٣ براساس نسخة مورخ  حافظ،غزليات =س

، تنظيم و ترتيب نذير احمد، مركز تحقيقات فارسي، خانة فرهنگ )٣٦/٢٢٨٩
  .م ١٩٩١نو،  ليجمهوري اسالمي ايران، ده

 نسخة شاهان مغليه، كتابخانة عمومي خاورميانه خدابخش، پتنا، ديوان حافظ،  =خ
  .م ١٩٩٢

، كتابخانة آصفيه، حيدرآباد دكن، هجري ٨١٨خ  براساس نسخة مورديوان حافظ،  =ح
  .نام مخطوطات و ادارة تحقيقات، آندراپرادش اكنون به

  . مطبع قيومي، كانپورديوان حافظ،  =ي
  .م ١٩٠٤ مطبع نامي، لكهنو، الحات صوفيه،طديوان حافظ مع اص =ص
 ، قاضي سجاد حسين، مركز تحقيقات فارسي ايران و)با ترجمة اردو(ديوان حافظ  =ض

  .م ١٩٨٤پاكستان، مؤسسة انتشارات اسالمي، الهور، 
  . مطبع مجيدي، كانپورديوان حافظ مترجم، =مج

 ي ديگرها  در نسخة قزويني نيست و در نسخه، مقطّعات و رباعيات ذيل كهغزليات
  :موجود است

  ١ما برفتيم تو داني و دل غمخور ما . ١

                                                   
  .د، ع، ل، مج، مي  .1



  ٢٦٨  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

  ١دمد كو جام همچون آفتاب صبح دولت مي . ٢

  ٢ز باغ وصل تو يابد رياض رضوان آب . ٣

  ٣گفتم كه خطا كردي و تدبير نه اين بود . ٤

  ٤من و صالح و سالمت كس اين گمان نبرد . ٥

  ٥دآي اي دل كه مسيحا نفسي مي مژده . ٦

  ٦صراحي دگر باره از دست برد . ٧

  ٧در هر هوا كه جز برق اندر طلب نباشد . ٨

  ٨دال چندم بريزي خون ز ديده شرم دار آخر . ٩

  ٩مقدم گل روح تازه بخشد باز صبا به . ١٠

  ١٠جانا ترا كه گفت كه احوال ما مپرس . ١١

  ١١نيست كس را ز كمند سر زلف تو خالص . ١٢

  ١٢حسن و جمال تو چنان جمع گرفت طول و عرض . ١٣

  ١٣خ خوب ترا خدا حافظز چشم بد ر . ١٤

  ١٤رهروان را عشق بس باشد دليل . ١٥

                                                   
 .ن، د، ع، ف، ل، ي، مي  .1

 .غ، ل، مج، ي، مي  .2

 .د، ن، ل، مج، ي  .3

 .پ، د، ل، مج، ي  .4

 .پ، د، ن، ج، ع، ل، مج، مي  .5

 .ف، ل، مج، ي، مي  .6

 .د  .7

 .د، ل، مج، ي، مي  .8

 .س، ل، مج، ي، مي  .9

 .، ن، ج، گ، ف، ل، مج، ي، ميپ، ع، د .10

 .ف، ل، مج، ي، مي .11

 .ف، ل، مج، ي، مي .12

 .ي، ف، ل، مج .13

 .ج، ض، مج، ي، مي .14



   حافظديواِناز ر مصوای  هنسخ  ٢٦٩

  مقطّعات
  ١ارزاني… خسروا دادگرا شيردال بحر كفا . ١

  ٢دليل… ست احسن اين نظم از بيان مستغني . ٢

  ٣گشاد… زيد و دل مبند اي مرد بخرد بر سخاي عمرو . ٣

  ٤بخشش… بر تو خوانم ز دفتر اخالص . ٤

٥ . ٥زايل… لصباح بدو سادس ربيع او  

  ٦نكشت…  جهان تورانشاهآصف عهد زمان جان . ٦

  ٧حياتش… برادر خواجه عادل طاب مثواه . ٧

  ٨اليفوت… رحمان اليموت چو آن بادشاه را . ٨

  ٩جماعت… بهاءالحق والدين طاب مثواه . ٩

  ١٠نطق… مجد دين سرور و سلطان قضات اسمعيل . ١٠

اترباعي  
  ١١جز نقش تو درنظر نيامد ما را . ١
  ١٢ني قصّة آن شمع چگل بتوان گفت . ٢
  ١٣ خواهم خفتامشب ز غمت ميان خون . ٣

                                                   
 .ن، پ، ل، ي  .1

 .ن  .2

 .ن، ل  .3

 .ن  .4

 .د، ج، ي  .5

 .ل، ن، پ، ف، ي  .6

 .ن، ي  .7

 .ل، ن، پ، ج  .8

  .ج، ن، پ، ل  .9
 .ن، پ، ل، ي .10

 .ن، ل، ي .11

 .ن، پ، ف .12

 .ن .13
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  ١ماند راست ماهي كه قدش بسرو مي . ٤
  ٢هر دوست كه دم زد ز وفا دشمن شد . ٥
  ٣زان بادة ديرينة دهقان پرورد . ٦
  ٤عشق رخ يار بر من زار مگير . ٧
  ٥تر يايام شبابست شراب اوٰل . ٨
  ٦در سنبلش آويختم از روي نياز . ٩

  ٧مردي ز كننده در خيبر پرس . ١٠
  ٨چشم تو كه سحر بابل است استادش . ١١
  ٩تن بركشد آن مشكين خالچون جامه ز  . ١٢
  ١٠مقبول دل خاصّي و مشهور عوام . ١٣
  ١١چون باده ز غم چه بايدت جوشيدن . ١٤
  ١٢بارد ازو چشمت كه فسون و رنگ مي . ١٥
  ١٣گر همچومن افتادة اين دام شوي . ١٦
  ١٤گشاي قسام بهشت و دوزخ آن عقده . ١٧

  :هاي معتبر گنجانيده نشده است قصيده و غزليات و مقطّعات ذيل در نسخه
                                                   

 .ن، ف  .1

 .ص، ن، پ، ل، ي  .2

 .ص، ن، ل، ي  .3

 .ن، ف  .4

 .ص، ن، ل، م  .5

 .ن، ل، ي، ص  .6

 .ي، ن، ف، ل، ص  .7

 .ي، ن، ف، ل، ص  .8

 .ي، ن، ف، ل، ص  .9

 .ن، د .10

 .ي، ن، ف، ل، ص .11

 .پ، ل، ي .12

 .ن، ل، ي، ص .13

 .ن، پ، ف، ي، ص .14



   حافظديواِناز ر مصوای  هنسخ  ٢٧١

  قصيده
  چنانكه هيچ كسي نيست واقف احوال        يست پريشان بدست غـم پامـال  مرا دل 

  غزليات
  ١زنم هر نفس از دست فراقت فرياد مي . ١
  گردد سر سوداي تو اندر سر ما مي . ٢
  ٢رسد كارم ز دور چرخ بسامان نمي . ٣
  ٣دل شوق لبت مدام دارد . ٤
  ٤اند صورت خوبت نگارا خوش بآئين بسته . ٥
  ٥ساقيا بادة شباب بيار . ٦
  من تا بگرفت طول و عرضگرد عذار يار  . ٧
  ٦روز عيد است و من امروز در آن تدبيرم . ٨

  مقطّعات
  ٧چرايي… ايام بهارست و گل و الله و نسرين . ١
  ٨پديد… حضرت سلطان ادا كند هآن كيست تا ب . ٢
  ٩كر… مقال چرخ نبينيم و نشنويم همي . ٣
  :غزل ذيل فقط در يك يا دو نسخة غيرمعتبر موجود است . ٤
  ١٠ايم هادهه ن رما پيش خاك راه تو صد . ٥

                                                   
 .ل، ي  .1

 .ل، ي  .2

 .ل، مج  .3

 .مي  .4

 .ل، ي، مي  .5

  .مج، مي، ض، ن  .6
 .ص  .7

 .ي  .8

 .ي  .9

 .ض، ي، ل، ص .10
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  ∗ظحاف از ديواِن رارزشپ يا هنسخ

شيرازي در كتابخانة مركز تحقيقات فارسي ديوان حافظ پرارزش از  يك نسخة خطّي
 ق آخرمتأسفانه وِر. خط عالي نستعليق كتابت گرديده است نو، مضبوط است كه به دهلي ـ

رسد،  يم نظر نسخة نامبرده ازبين رفته است و تاريخ كتابت دقيقاً معلوم نيست، و به
 در تهية اين مقاله و معرفي نسخة نامبرده از. گذرد حدود چهار صد سال از كتابت آن مي

  :شود ذيل داده مي هاي اختصاري آنها در هاي ديگر ديوان نيز استفاده گرديده، كه نشانه نسخه
 اهتمام محمد قزويني و دكتر الدين محمد حافظ شيرازي، به خواجه شمسديوان   =ق

  .ش ١٣٢٠سرماية كتابخانة زوار،  ني، بهغ قاسم
  .ش ١٣٥٢ حافظ، گزارش از نيمه راه، تحقيق از مسعود فرزاد، انتشارات دانشگاه پهلوي، =س
جاللي  اهتمام سيد محمد رضا الدين محمد حافظ شيرازي، به خواجه شمسديوان   =ن

  .ش ١٣٥٢ناييني و دكتر نذير احمد، مؤسسة انتشارات اميركبير، چاپ سوم 
تصحيح و توضيح سيد علي  الدين محمد حافظ شيرازي، به خواجه شمسديوان   =د

  .ش ١٣٧٢محمد رفيعي، ستارگان، چاپخانة آرمان، تهران، 
 اهتمام سيد ابوالقاسم انجوي شيرازي، خواجه محمد حافظ شيرازي، بهديوان   =ب

  .ش ١٣٥٨سازمان انتشارات جاويدان، چاپ پنجم 
 هجري، كتابخانة آصفية حيدرآباد دكن ٨١٨ براساس نسخة مورخ حافظ،ديوان  =ص

 ،)نام كتابخانة مخطوطات شرقي و ادارة تحقيقات حكومت آندراپرادش اكنون به(
هند، ترتيب و تنظيم پرفسور نذير احمد، مركز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي 

  .م ١٩٨٨نو،  سفارت كبراي جمهوري اسالمي ايران، دهلي

                                                   
 .انجام رسانيد بهم  ١٧/٩/٢٠٠٢ا در تاريخ استاد عابدي اين مقاله ر  ∗

 



   حافظرارزش از ديواِنپ يا هنسخ  ٢٧٣

 براساس مجموعة لطايف و سفينة ظرايف، سيف جام هروي،غزلهاي حافظ   =ط
  .م ١٩٩١نو،  پرفسور نذير احمد، خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران، دهلي

  .م ١٩٩٢  نسخة شاهان مغليه، خدابخش اورينتل پبلك الئبريري، پتنا،ديوان حافظ،  =خ
  .ش ١٣٦٦ ارات اميركبير، تهران،كوشش ايرج افشار، مؤسسة انتش  بهديوان كهنة حافظ،  =ف
  . هجري١٢٨٩ مطبع نولكشور، شعبان ديوان حافظ،  =ل
  .م ١٩٠٤ مطبع نامي، لكهنو، ديوان حافظ مع اصطالحات صوفيه،  =م
  . مطبع قيومي، كانپورديوان حافظ،  =ي

اتي است  و مقطّعات و رباعيغزلياتنسخة نامبردة مركز تحقيقات فارسي، شامل 
 هاي معتبر هاي ديگر بويژه در نسخه زويني نيست، اما در نسخهكه در نسخة ق

  :موجود استحافظ  ديوان
الدين محمد حافظ شيرازي، با تصحيح و مقدمة پژمان   خواجه شمسالغيب، لسان  =ع

  .ش ١٣٦٢بختياري، مؤسسة انتشارات اميركبير، تهران، 
  غزليات
  ١دمد كو جام همچون آفتاب صبح دولت مي -١
  ٢فلك ترا جرعه كش پياله باددادگرا  -٢
  ٣در هر هوا كه جز برق اندر طلب نباشد -٣
  ٤آيد مژده اي دل كه مسيحا نفسي مي -٤
  ٥دگر باره از دست برد مرا مي -٥
  ٦رندي و عشق آن فضول عيب كند مرا به -٦
  ٧من و صالح و سالمت كس اين گمان نبرد -٧

                                                   
 .س، ن، م، ي، ب، د  .1

 .س، ل، م، ي  .2

 .ف، ل، م، ب  .3

 .س، ن، ص، ف، ل، م، ي، ع، ب، د  .4

 .ص، ف، ل، ي، م، ب  .5

 .س، ل، ي، ب، د  .6

 .ف، ع، ب، ل، م، ي  .7
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  ١ره بستان برد هوس باد بهارم به -٨
  ٢باشدوصل تو گر زانكه دست رس  مرا به -٩
  ٣ساقيا ماية شراب بيار -١٠
  ٤نيست كس را ز كمند سرزلف تو خالص -١١
  ٥رهروان را عشق بس باشد دليل -١٢
  ٦پوشان خدا را كم نشين با خرقه -١٣
  ٧اي باد نسيم يار داري -١٤
  عاتمقطّ

  ٨ نيست…سرا و مدرسه و بحث علم و طاق و رواق -١
  ٩ دليل…ست حسن اين نظم از بيان مستغني -٢
  ١٠ اليموت…ان اليموت چو اين پادشاه ررحٰم -٣
  ١١ بهشتي…آن ميوة بهشتي كآمد بدستت اي جان -٤
  رباعي
  ١٢زان بادة ديرينه دهقان پرورد -١

 ها موجود است، در نسخة قزويني نيست و غزليات و قطعة ذيل كه در بعضي نسخه
  :مسعود فرزاد آنها را مشكوك شمرده است

                                                   
 .در نسخة س اين غزل مردود کرده شده است. ب، م، ل، ي  .1

 .س، ل، م، ي  .2

 .، ل، يص  .3

 .ف، ل، ي  .4
 .ف، م، ل، ي  .5

 .د، ع، س، ل، م، ن، ي  .6

 .س، ب، م، ل، ي  .7

 .ن  .8

 .س، ن، ف، ص  .9

 .ع، ف، د، ل، م، ي .10

 .س، ن، ع، د .11

 .س، م، ن .12



   حافظرارزش از ديواِنپ يا هنسخ  ٢٧٥

  غزليات
  ١سزد كه از همة دلبران ستاني باج -١
  ٢ بخواه ساغر راح… -٢
  هقطع

  اي باد صبا اگر تواني -١
 شود، هاي ديگر ديده مي عات ذيل كه بيشتر آنها در نسخهطور غزليات و مقطّ همين

  :در نسخة قزويني نيست و مسعود فرزاد مردود شمرده است
  غزليات
١- ٣تي شد كآتش سوداي او در جان ماستمد  
  ٤زنم هر نفس از دست فراقت فرياد مي -٢
  ٥دره بستان بر هوس باد بهارم به -٣
  ٦خوشتر از كوي خرابات نباشد جايي -٤
  ٧نور خدا نمايدت آينة مجردي -٥
  ٨جان فداي تو كه هم جاني و هم جاناني -٦

  عاتمقطّ
  . باشد…بگذشتن فرصت اي برادر -١
   شد…گلقند شعر من ز بنفشه شكر رباست -٢

  :فقط در نسخة نامي موجود است. رباعي ذيل كه در اين نسخه گنجانيده شده است
  ست بدان شيريني ايگفتم كه چه خال -١

                                                   
 .ل، م، ي  .1

 .ل، م، ي  .2

 .ل، م، ي  .3

 .ل، م، ي  .4

 .ل، م، ي  .5

 .ل، م، ي  .6

 .تدر نسخة رفيعي الحاقي اس. ف، ل، م، ي  .7

 .م، ي  .8
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هاي معتبر از جمله نسخة قزويني  غزليات و مقطّعات ذيل، در هيچكدام از نسخه
  :ديده نشده است

  .اي دلبرا خطا اينجاست شناس نه سخن -١
  .الم يأن لالحباب ان يترحم -٢
  .طلعت روز جواني مرا بي -٣

  مقطّعات
   مزيد…اي آصف زمانه ز بهر خدا بگو -١
   خوي… استشاها مبشري ز بهشتم رسيده -٢

اي يافته نشده  بند ذيل آورده شده كه در هيچ نسخه در آخر مثنوي، مخمس و ترجيع
  :است
  مثنوي
  هر كه آمد در جهان پر ز شور -١

  مخمس
  …در عشق تو اي صنم چنانم -١
  در پاي مباركت فشانم -٢

  بند ترجيع
  …باد دوستداري  داده به… -١
  آن به كه ز صبر رخ نتابم -٢

  



  خطِّ سلطان محمد قندهاري به ديواِن حافظ  ٢٧٧

  ∗ي قندهارمحمد سلطان خطِّ  به حافظواِنيد

 نسخة خطّي ،نو دهلي, خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران, ميکروفيلم نور در مرکز
سلطان . ١مضبوط است) م ۱۳۸۹/ه ۷۹۱ :م( ديواِن حافظ  ازي کوچکمطلّا و مذهب

را در وان يد اين )يکتابت خف (نستعليق عاليخطِّ  م به ۱۶۶۷/ه ۱۰۷۸ سال  درمحمد
هاي چاپي ذيل استفاده  در مطالعة نسخة نامبرده از نسخه. شهر قندهار کتابت کرده است

  :شود هاي اختصاري آنها داده مي گرديده است که نشانه
انتشارات , اهتمام ابوالقاسم انجوي شيرازي به,  حافظ شيرازيمحمد خواجه ديواِن  =ب

  .ش ه ۱۳۵۸ چاپ پنجم, انتهر, حسن علمي سازمان محمدچاپخانة , جاويدان
با تصحيح و مقدمه پژمان ,  حافظ شيرازيمحمدالدين   خواجه شمسالغيب لسان  =پ

  .ش ه ۱۳۶۲, تهران, مؤسسة انتشارات اميرکبير, بختياري
  .م ۱۹۹۵/ش ه ۱۳۷۴, تهران, سعي هوشنگ ابتهاج سايه به, حافظ  =ج
 روي نسخة چاپي قدسي از,  حافظ شيرازيمحمدالدين   خواجه شمسديواِن  =چ

  .ش ه ۱۳۵۱, تهران, ميرخاني, نوشته و با چند نسخة قابِل اعتماد ديگر مقابله شد
  .م ۱۹۹۲, پتنا, خدابخش اورينتل پبلک الئبريري, ليهونسخة شاهاِن مغ,  حافظديواِن  =خ
, انتشارات دانشگاه پهلوي, تحقيق از مسعود فرزاد, گزارش از نيمه راه, حافظ =س

  .ش ه ۱۳۵۲, شيراز
حيدرآباد دکن , کتابخانة آصفيه,  هجري۸۱۸براساِس نسخة مورخ ,  حافظديواِن=ص

, عابد, کتابخانة شرقي و ادارة تحقيقات, که اکنون بنام حکومت آندراپرادش) هند(

                                                   
  .انجام رسانيد بهم  ١٠/٢/٢٠٠٧استاد عابدي اين مقاله را در تاريخ   ∗
  .١٢در٧: ؛ اندازة خارجي٨در٣٠/٤: اندازة داخلي  .1

 



  ٢٧٨  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

مرکز تحقيقاِت فارسي رايزني فرهنگي , پروفسور نذير احمد, ترتيب و تنظيم
  .م ۱۹۸۸, نو ليده, سفارت جمهوري اسالمي ايران

, از سيف جام هروي, براساِس مجموعة لطايف و سفينة ظرايف,  حافظغزلياِت  =ط
  .م ۱۹۹۱, نو دهلي, خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران, پروفسور نذير احمد

تصحيح و توضيح سيد علي  به,  حافظ شيرازيمحمدالدين  شمس خواجه ديواِن  =ع
  .ش ه ۱۳۷۲, تهران, آرمانچاپخانة , ستارگان,  رفيعيمحمد

, تهران, مؤسسة انتشارات اميرکبير, کوشِش ايرج افشار به,  کهنة حافظديواِن  =ف
  .ش ه ۱۳۶۶

 قزويني و دکتر محمداهتمام  به,  حافظ شيرازيمحمدالدين   خواجه شمسديواِن  =ق
  .ش ه ۱۳۲۰, تهران, چاپ سينا, سرماية کتابخانة زوار به, قاسم غني

  .هجري ۱۲۸۹شعبان , مطبع منشي نولکشور,  حافظديواِن  =ل
/ ه ۱۳۲۲چاپ چهارم , لکهنو, مطبع نامي, مع اصطالحات صوفيه,  حافظديواِن  =م

  .م ۱۹۰۴
 رضا جاللي محمداهتمام سيد  به,  حافظ شيرازيمحمدالدين   خواجه شمسديواِن  =ن

  .ش ه ۱۳۵۲چاپ سوم , نتهرا, مؤسسة انتشاراِت اميرکبير, ناييني و دکتر نذير احمد
  .کانپور, مطبع قيومي,  حافظديواِن  =ي

که در نسخة , ي شامل غزليات و رباعيات و مقطّعات ذيل استنسخة قندهار
  :هاي معتبر موجود است ويژه در نسخه به, هاي ديگر اما در نسخه, قزويني نيست

  غزليات
  ١يم تو داني و دل غمخور ماتما برف . ۱
  ٢و جام همچون آفتابدمد ک صبح دولت مي . ۲
  ٣ز باغ لطف تو دارد رياض رضوان آب . ۳

                                                   
 .ي, م, ل, س, خ, ب  .1

 .ي, ن, م, س, خ, ب  .2

 .ي, م, خ, ب  .3



  خطِّ سلطان محمد قندهاري به ديواِن حافظ  ٢٧٩

  ١ست هغمش تا در دلم مجرا گرفت . ۴
  ٢آيد ز دل برآمدم و کار برنمي . ۵
  ٣اند صورت خوبت نگارا خوش بآيين بسته . ۶
  ٤رسد کارم ز دور چرخ بسامان نمي . ۷
  ٥گفتم که خطا کردي و تدبير نه اين بود . ۸
  ٦آيد مژده اي دل که مسيحا نفسي مي . ۹

  ٧تو گر زانکه دسترس باشدمرا بوصل  . ۱۰
  ٨يش ازين انديشة عشاق بودبپيش ازينت  . ۱۱
  ٩بيا که رايت منصور بادشاه رسيد . ۱۲
  ١٠بريد باد صبا دوشم آگهي آورد . ۱۳
  ١١ميخانه شد حافظ خلوت نشين دوش به . ۱۴
  ١٢در هر هوا که جز برق اندر طلب نباشد . ۱۵
  ١٣دادگرا ترا فلک جرعه کش پياله باد . ۱۶
  ١٤ آخردار دال چندم بريزي خون ز ديده شرم . ۱۷
  ١٥جانا ترا که گفت که احوال ما مپرس . ۱۸

                                                   
 .ي, م, ل, ب  .1

 .ي, م, س, خ, پ, ب  .2

 .ن  .3

 .ي, م, ل, س, ب  .4

 .ي, م, س, خ  .5

 .ي, م, ل, ف, س, خ, ج, پ, ب  .6

  .ل, س  .7
 .ي, ن, م, ل, ف, س, خ, ج, پ, ب  .8

 .ن, ج, پ  .9

 .ي, ن, م, ل, س, خ, ج .10

 .ي, ن, م, ل, س, خ, ج, پ, ب .11

 .ل, س, خ, ب .12

 .ل, س, خ, ب .13

 .ي, م, ل, س, خ .14

 .ي, ن, م, ل, ط, ص, س, ج, ب .15



  ٢٨٠  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

  ١گرد عذار يار من تا ننوشت دست خط . ۱۹
  ٢بعهِد گل شدم از توبة شراب خجل . ۲۰
  ٣اگر برخيزد از دستم که با دلدار بنشينم . ۲۱
  ٤خرم آن روز کزين منزل ويران بروم . ۲۲
  ٥روِز عيد است و من امروز درين تدبيرم . ۲۳
  ٦گرچه از آتش دل چون خم مي در جوشم . ۲۴
  ٧ان گل پيدا شد از طرف چمنرايت سلط . ۲۵
  ٨برو زاهد باميدي که داري . ۲۶

  مقطّعات
  ٩نديد…… او …… دل . ۱
  ١٠جاوداني… دريغا خلعت حسن و جواني . ۲
  ١١عاجل… صباح عيد بد و سادس ربيع االول . ۳
  ١٢بوي… شاها مبشّري ز بهشتم رسيده است . ۴

  رباعيات
  ١٣تا کار بکام دل مجروح شود . ۱

                                                   
 .ي, م, ل, ف, خ  .1

 .ي, ل, س, خ, ج  .2

 .ن, م, ل, ص, س, ج, پ, ب  .3

 .ن, م, ل, ص, س, ج, پ, ب  .4

 .ي, م, ل, س, خ  .5

 .ن, ط, ص, س, ج, پ, ب  .6

 .ي, ل, ص, س, ج, پ  .7

 .ي, م, ل, س, خ  .8

 .م, ل, ف, ص,  پ,ب  .9

 .ف, س .10

 .ي, م, ل, س, خ .11

 .ي, ل, س, خ .12

  .ي, ن, م, ل, خ .13



  خطِّ سلطان محمد قندهاري به ديواِن حافظ  ٢٨١

  ١در سنبلش آويختم از روي نياز . ۲
  ٢بي با تو بروز آوردمجانا چو ش . ۳

در صورتي که در , وک قرار داده است مشکغزليات و رباعياِت ذيل را مسعود فرزاد
  :هاي ديگر که بعضي از آنها معتبر است موجود است نسخه

  غزليات
  ٣عشقت نه سرسري است که از سر بدر شود . ۱
  ٤مرا مي دگر باره از دست برد . ۲
  ٥کنم هر نفس از دست فراقت فرياد مي . ۳
  ٦يا ماية شباب بيارساق . ۴
  ٧نيست کس را ز کمند سرزلف تو خالص . ۵
  ٨ز چشم بد رخ خوب ترا خدا حافظ . ۶
  ٩کسي مباد چو من خسته مبتالي فراق . ۷
  ١٠اي برده دلم را تو بدان شکل و شمايل . ۸
  ١١بسحر چشم تو اي لعبت خجسته خصال . ۹

  ١٢رهروان را عشق بس باشد دليل . ۱۰
  ١٣اي از فروغ رويت روشن چراغ ديده . ۱۱

                                                   
 .ن  .1

 .ي, م, ل, س, خ  .2

 .ي, م, ل, ف, خ  .3

 .ي, م, ل, ف, خ, ب  .4

 .ي, م, ل  .5

 .ي, م, ص, خ  .6
 .ي, م, ل, ف, خ  .7

 .ي, م, ل, ف, خ  .8

 .ي, م, ل, خ  .9

 .ي, ن, م, ل, پ .10

 .ي, م, ل .11

 .م, ل, ف, خ .12

 .ي, م, ل, خ, ب .13



  ٢٨٢  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

  ١ازم رهان ز رنجوريبيار باده و ب . ۱۲
  ٢چون از جهان خوبي امروز کامگاري . ۱۳
  ٣چه قامتي که ز سر تا قدم همه جاني . ۱۴

  رباعيات
  ٤گفتم که گله باتّفاق اصحاب . ۱
  ٥نوش که عمر جاوداني اينست مي . ۲
  ٦خبري خالي نيست عشق تو ز هر بي . ۳
  ٧هي پرداختنه جان تو باسرار اٰل . ۴
  ٨هجرت که بجان من درويش آمد . ۵
  ٩ز وفا دشمن شدهر يار که دم زد ا . ۶
  ١٠دوش از غم دل دمي نخفتم تا روز . ۷
  ١١کن گر مست نه اي مست نمايي مي . ۸
  ١٢گل را ديدم نشسته بر تخت شهي . ۹

  ١٣آنم که پديد گشتم از قدرت تو . ۱۰
در صورتي , ليات و رباعيات ذيل را مردود قرار داده استز مسعود فرزاد غعالوه به

  :چاپي موجود استهاي  که در بعضي نسخه
                                                   

 .ي, ن, م, ل, خ  .1

 .ي, م, ل, خ  .2

  .م  .3
 .ي, م, ل, خ  .4

 .ي, م, ل  .5

 .م  .6

 .م  .7

 .ي, م, ل, خ  .8

 .ي, ن, م, ل, خ, پ  .9

 .ي, م, ل, خ .10

 .م .11

 .م .12

 .م .13



  خطِّ سلطان محمد قندهاري به ديواِن حافظ  ٢٨٣

  غزليات
  ١ا جمالت عاشقان را زد بوصل خود صالت . ۱
  ٢مدتي شد کاتش سوداي او در جان ماست . ۲
  ٣اگر بلطف بخواني مزيد الطاف است . ۳
  ٤گردد سرسوداي تو اندر سرما مي . ۴
  ٥هوس باد بهارم بسر صحرا برد . ۵
  ٦براه ميکده عشّاق راست در تگ و تاز . ۶
  ٧مقدم گل راح روح بخشد باز صبا به . ۷
  ٨شنوم بوي جان از آن عارض بيا که مي . ۸
  ٩خوشتر از کوي خرابات نباشد جايي . ۹

  رباعيات
  ١٠خط بين که فلک بر رخ بدخواه نوشت . ۱
  ١١اي روح تو در لطافت آيينة روح . ۲
  ١٢تو سر تعشّق داردسر دل با  . ۳
  ١٣گرد شکرت مورچه ره خواهد کرد . ۴

  
                                                   

 .ي, م, ل, ف  .1

 .ل  .2

 .ي, م, ل, ب  .3

 .م, خ  .4

 .ي, ل, خ, ب  .5

 .ي, م, ل, خ  .6

 .ي, ل, ب  .7

 .ي, م, ل  .8

 .ي, م  .9

 .ي, م .10

 .م, ل .11

 .م, خ .12

 .خ .13



  ٢٨٤  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

  ١دي هر نفسي نهاده بر کف ساغر . ۵
  ٢اي شاهجهان بر من درويش ببخش . ۶
  ٣ دوست ترا دوست که دارد جز مناي . ۷
  ٤بر دل غم روزگار تا کي داري . ۸
  ٥گل گفت اگر دستگهي داشتمي . ۹

, است که اگرچه در نسخة قرويني نيست قندهاري داراي غزليات و رباعيات نسخة
  :هاي ديگر موجود است اما در نسخه

  غزليات
  ٦هر آن خجسته نظر کز پي سعادت رفت . ۱
  ٧دانستعارف از پرتو مي راز نهاني  . ۲
  ٨سزد که از همة دلبران ستاني باج . ۳
  ٩اند نسبت رويت اگر با ماه و پروين کرده . ۴
  ١٠بفر دولت گيتي فروز شاه شجاع . ۵

  رباعيات
  ١١با آنکه دلم در غم عشقت خونست . ۱
  ١٢چون چنگ سرزلف تو در جنگ است . ۲

                                                   
 .م  .1

 .م, خ  .2

3.  … 

 .م. خ  .4

 .ي, م, ل  .5

 .ي, م, ل, خ  .6

 .ي, م, ج  .7

 .ي, م, ل  .8

  .ي, ل, خ  .9
 .ي, م, ل, ج .10

 .ي, م, ل .11

 .ي, م, ل .12



  خطِّ سلطان محمد قندهاري به ديواِن حافظ  ٢٨٥

  ١چون تيغ زند اجل سپرها هيچ است . ۳
  ٢آن ترک پري چهره که قصد جان داشت . ۴
  ٣ ترا بنده شده استتو بدري و شمس مر . ۵
  ٤هم خاطر تو بر من غمناک افتد . ۶
  ٥زان بادة ديرينة دهقان پرود . ۷
  ٦آيد اين گل ز بر هر نفسي مي . ۸
  ٧حافظ ورق سخن درآيي طي کن . ۹

  ٨گفتم که چه خالست بدين شيريني . ۱۰
  ٩از بيکس و عاجزي و مسکيني . ۱۱

ه در کنيم ک  غزليات و رباعيات و مقطّعاِت ذيل نسخة قندهاري را نقل ميدر آخر
  :هاي خطّي ديگر موجود است اما در نسخه, شود هيچ نسخة چاپي يافته نمي

  آيـد؟  ا مـي اين چه باديست کزو بـوي وفـ      آيــد ي مــشک خــتن از بــاد هــوا مــيبــو
ــي    دهـد از بـاد نـسيم        نگهت بوي ختن مـي     ــک خطــا م ــر از مل ــارواني مگ ــد ک   آي

ــنم  ــرود جــان ز ت ــا ن ــدارم دل ازو ت ــر ن   آيـد  ي ريـا مـي    سـخنم بـو   گوش کن کز      ب
  آيــد  ز هــوا مــيديــده بربنــد کــه پيکــان  پيش تير غمش اي دل سپر از سينه بساز        

  آيــد ادشاهيـست کـه يــادش ز گـدا مـي    پ  پرسـيد   عشق ابروي تو پيوسـته مـرا مـي        
ــي    پاي فـرو رفـت بگـل      اگر  ز اشک   نيست ا  ــا م ــو حي ــرا از ت ــشم م ــردم چ ــد م   آي

ــز بهــار  ــز کــه گلري ــاد مپرهي   ١٠آيـد   و عيش بصد برگ و نوا مـي       طرب    حــافظ از ب
*  

                                                   
  .خ  .1
 .ي, ل  .2

 .ل, خ  .3

 .ي, م  .4

 .ي, م, خ  .5

 .م  .6

 .م, ل  .7
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 .م  .9

 .عليگره, کتابخانة دانشگاه اسالمي عليگره, ٩١شمارة , )خطّي( ديوان حافظ ؛ع .10



  ٢٨٦  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

  وان چشم خماريِن تو خواب از چه گرفـت       زلفيِن تو پيچ و خم و تاب از چـه گرفـت           
  ١سر تا قدمت بوي گـالب از چـه گرفـت             بـرگ گلـي بـر تـو نـزد         يچون هيچ کس  

*  
ــش و آب زد ــر آت ــد   ســت هدل آتــش غــم ب ــاب ز دي ــواب زداي هخون ــت ه ره خ   س

  ٢سـت  هوين رنگ نگر که ديده بـر آب زد          سـت ررد د آدل  بـين کـه هـر       ب طـره اين  
*  

ــدتشـــمع ــه نـــداري رسـ   در کــوي وفــا خانــه نــداري رســدت      ا ســـر پروانـ
ــدت  م دوســت مــدارا ياينــت نرســد کــه گــوي   ٣آري اگـــرم دوســـت نـــداري رسـ

* 
  بــاد از ســر غيــرتش پريــشان دل کــرد   خـون گلـي حاصـل کـرد        رهـزا  هبلبل ب 

  ٤نـاگهش ازل نقـش امـل بـاطن کــرد؟       بـود  هواي شکري دل خـوش     هطوطي ب 
* 

ــد چنــان برخيزنــد      گوينــد کــساني کــه ز مــي پرهيزنــد     ــسان کــه ميرن   ز ان
  ٥تا بـو کـه ز خـاک مـان چنـان انگيزنـد             يم مـــدامنـــمـــا بـــامي و معـــشوق از آ

* 
ــار  ــاده بيــ ــة ســ ــل در آبگينــ   وان محـــرم و مـــونس ســـر آزاده بيـــار  آن لعــ

ــار   دانــي کـه مــدت عـالم خــاک   چـون مـي   ــاده بيــ ــذرد بــ ــه ازو درگــ   ٦بادشــ
* 

ــانش    ــط ريح ــد خ ــه خوانن ــو ک ــط ت ــنبل نکــشد ســر از خــط فرمــانش      خ   س
ــه   د صـورت چـين؟    نـ گر در رخ تـو کـج نک        ــاش ب ــشمانش   نقّ ــشد چ ــشت ک   ٧انگ

* 
                                                   

 . م١٩٩٢, پتنا, خدابخش اورينتل پبلک الئبريري, ليهونسخة شاهاِن مغ, خ؛ ديوان حافظ  .1
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  خطِّ سلطان محمد قندهاري به ديواِن حافظ  ٢٨٧

ــم    ــس پرس ــشان اطل ــت ن ــگ رخ   وز چشم خوشـت حـديث نـرگس پرسـم           از رن
  ١د کـس پرسـم    يک روز نه بينمـت ز صـ         صد سـال نـه بينـيم نـه پرسـي ز کـسي        

* 
ــ  ــر ت ــن مه ــدهم وم ــان ن ــار آس ــدهم       اي نگ ــان ن ــت ج ــرد خط ــيش زم ــا پ   ت

ــست   ــان من ــوت ج ــه ق ــت ک ــاقوت لب ــدهم   را آن   ي ــان ن ــزار مرج ــد ه ــدو ص   ب
  

                                                   
 .خ  .1



  ٢٨٨  »نامة استاد عابدي ويژه« قند پارسي

  

  طارد عديواِن

تاکنون بسياري از شعرا و نويسندگان بزرگ . اي دارد دامنة گسترده  فارسيادبياتزبان و 
, اند اصالً ذکري ننموده» عطارد«نويسان فارسي از  مثالً تذکره. اند اين زبان شناخته نشده

. در صورتي که بايد وي يکي از شعراي بزرگ دورة سلجوقي محسوب گردد
اسم برادر داند که  ميالدين   اسم اين شاعر نامدار را خواجه شهاب١الذريعه صاحِب

طور در سال وفات او  همين. موجود است» عطارد«بوده که مرثية وي در ديوان » عطارد«
م متولّد  ۱۱۸۵/ه ۵۸۱در سال » عطارد«آيد که  از قطعة زير برمي. هم اشتباه شده است

م درگذشته  ۱۲۶۴/ه ۶۶۲ پس يقيناً بعد از ,اقالً تا هشتاد و يک سال زندگي کرده و
  :است

ــاريخ هجــرت  ــادر پــس از ت ــرا م   سال پانـصد و هـشتاد و يـک زاد         به  م
  چو طـوبي هـر زمـاني نـو بـرم داد             نهال عمر من هشتاد و يـک سـال         
ــدارم   ــسماني نـ ــد جـ ــر فرزنـ   که کردي در جهان از مام مـن يـاد           اگـ
  زيـشان شـود شـاد     که جان غمزده      مــرا فرزنــد روحــاني بــسي هــست

شود که فرزندان شاعر در حيات وي درگذشته  عالوه از همين قطعه ظاهر مي به
را در تاشکند نشان » عطارد«الذريعه يک نسخة خطّي ديوان  در هر حال صاحب. بودند

اما . ٢وسيلة محمد حسين بلغاري کتابت شده است بهم  ۱۸۵۲/ه ۱۲۶۸داده که در سال 
  .البتّه شايد از يک نسخة قديم نقل گرديده است, يستنسخة نامبرده قديم ن

                                                   
, القسم الثالث من الجزء التاسع, تأليف العالمه الشيخ آقا بزرگ الطهراني, الذّريعه الي تصانيف الشيعه  .1

 .٧٢٩ص ,  بيروت,داراالضواء,  الثالثهالطبعة

  .٥٠١٨ ةشمار  .2

 



  طارد عديواِن  ٢٨٩

در کتابخانة مهاتماگاندي » عطارد«خوشبختانه يک نسخة قديم و کامل ديواِن 
خطّ عالي نستعليق   که به١شود نگهداري مي, ميموريل ريسرچ سنتر و الئبريري در بمبئي

 يا در اواخر قرِن »عطارد«احتمال قوي در زندگاني  اين نسخه به. کتابت گرديده است
آورندة ديوان يا کاتب آن بعضي ممدوحين را با دعاي دزيرا گر, هفتم کتابت شده

شايد هم , اهللا مرقده يا نوراهللا مضجعه نوشته است اهللا قبره يا طيبمحةاهللا يا ر رحمه
در هر صورت نسخة . نسخه از يک نسخة معاصر گردآورنده نقل گرديده است اين

ارزش است و بايد در مطالعة تاريخ و فرهنِگ ايران مورِد استفاده نامبرده خيلي پر
  .قرارگيرد

سرايان بزرگ زمان  يکي از شعرا و قصيده» عطارد«شود که  از مطالعة ديوان پيدا مي
سالطين و وزرا و علما و . ها ثبت گردد خود بوده و حق دارد که ترجمة او در تذکره

وصيف نموده است که بعضي از آنها از صفحات امراي زير را در قصايد خود مدح و ت
  :اند  فراموش شدهيکلّ تاريخ به

   رحمه اهللا٢بک ابن اعظم محمود شاه الروادياتا
  :هاي زير در مدح اين ممدوح در اين ديوان است دو قصيده با مطلع

 چو شمع زرنگار روز کرد از دود پيراهن . ١
 صبح علم بر کشيد بيرق شب شد نهان . ٢

  افتخار جهان, العجمفةيخل, االنبيا وارث, العلما سلطان, العالي سالصدرالمجل
 دين را] ي ويدن[اي ز جالل تو جاه  . ١
 دوش چون پنهان شد از سايه آفتاب . ٢
  صبح که از نسيم گل گلشن روح خرم است . ٣
  ست روحاني و بند امتحان دامش دلم مرغي . ٤

                                                   
 .٦٣ ةشمار  .1

. که در ارمنستان اقامت گزيدند) ساکن اشنويه و حوالي آن(» هذاني« از کردان طايفة يا روادي تيره  .2
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  ٢٩٠  »نامة استاد عابدي ويژه« قند پارسي

  

  اي در تو مهد امن و اماني . ٥

 مللةا برهان, الخطبا اخطب, الصدرالرفيع, )االجل الصاحب(, جلداالالسي, الکبيرالکريم
  ملک ساوه احمد بن اعظم ملک الحسيني السمرقندي, والدين خواجه جهان

 دوش چون مرغ سحر بار دگر کرد نوا . ١
 آسمان صد مجره کمر قطب ثبات . ٢
  روي تو ماه را گلستانيست . ٣
  ساقي بيار باده که باد سحر وزيد . ٤
   جيب شب تمام برآردمه چو سرا ز . ٥
  لبش چون شب اگر خنده نمايد . ٦
  شب چو برداشت نقاب سيه از روي سحر . ٧
  شب چو برداشت نقاب سيه از روي سحر . ٨
  غرة ماه جمال شه آل حيدر . ٩

  هودج اقبال را تا گشت پيدا بازگير . ١٠
  اي لعل تو راز دار گوهر . ١١
  در افشان تيغ خورشيدي و چين زلف شب رنگش . ١٢
  وهر رو عمدة تاثير فلککيست آن گ . ١٣
  چون خيمه زد شهنشه سياره در حمل . ١٤
  ز ارواح قدس دوش رسانيدم اين پيام . ١٥
  از سر حال چاک زد صبح رداي آسمان . ١٦
  اي شکر خندة تو آرزوي بيماران . ١٧
  سپيده دم که نمايد سپهر مهر جبين 
  فلک را دوش پرسيدم که اي جنبندة پيچان 
  يباز آراسته شد مسند سيد اجل 
  يهآکاي صبح وقت آنست کاهي ز دل  
  مشرق بگذري پر چون به اي همايون مرغ بي 



  طارد عديواِن  ٢٩١

ين الخجنديالملک الکبير اختيارالدوله والد  
 الصبوح اي دل که بزم عشق جانان زنده شد . ١
 سوي خجند اي نسيم ار سحري سفر کني . ٢

  االمر شيخ ايوب زنجري الشيخ الرفيع معين
  سر زنجيراي غالمان ترا شاه فلک . ١

   رحمه اهللا١العالي اوحدالدين البخاري المجلس
 اي چون دم مسيح نسيم تو جان فگار . ١
 باز نقش تازه بست اقبال نصرت آفرين . ٢
  اي گهر از نظم تو نظام گرفته . ٣

  االجلّ الکافي بدرالدين المحرر السمرقندي
  )بند ترجيع (-۱

   عهد شکن با که توان گفـت    بد عهدي آن    برخيز که جز باد سـحر محـرم مـا نيـست       
  گر چشم بـدي ناطقـه را جـانش و بـستي          ک مرا بخت جـوان هـست   يمن پير شدم ل   

ــزد     ــو خي ــار ت ــشن آث ــرم از گل ــوي ک   ب
  نعل سـم شـبديز تـو صـيقل زن مـه بـاد             

  ين النسفياالسالم برهان ملّت والد وخيخ شيع شيالرف المجلس
 شرح سراي حسنت پروانة خيالش . ١

  )المرغيناني(بهاءالدين محمد الجاللي , صدرالوزرا, لدراالجالصّ
 بند زادة کان را نظر نقش اي به . ١
  پرده دگر کرده مرغ صبح نوا را . ٢

                                                   
 معين يفرهنگ فارس) م ١٢٣٧/ه ٦٣٥: متوفي(, عارف مشهور قرن هفتم, اوحدالدين ابوحامد کرماني  .1

  ).دين بخاري يکي است؟با اوحدال(



  ٢٩٢  »نامة استاد عابدي ويژه« قند پارسي

  

  اي باد سحرگاهي روح از دم تو گلشن . ٣
  افتد بر آينه] تو[چون آفتاب روي  

  الدين الکرماني تاج, العزّ االکرم االوحد
 رافتخار تاجداران باز آمد بر سري . ١
  ناز اين فتح به سرکش اي خاک سمرقند و به . ٢

  االسالم البخاري تاج, درالکبيرالصّ
 اي زادة در سخنت عقد ثريا . ١
  اي بدرند عاشقا در تو پرده . ٢
  سحر بر اي بند نهاده شب زلفت به . ٣
  سپيده دم که خروسان خسرواني ساز . ٤
  اي ملک سرفراز که دستور آستين . ٥
  گرفتهاي ملک ز کلک تو سرانجام  . ٦

  الملک الدوله والدين ابن حسين و جهان جالل, عالءالملک, الصّدرالرفيع
 بر طراز شقّة شب چو علم زد آفتاب . ١
   ز باد سحر بوي زلف يار آيدرام . ٢
  ست آن ز بيجاده که هست از لعل پيکانش چه تير . ٣
  هدب اهللا مرقيط) هيبند مرث بيترک( . ٤

ــرده  ــام ک ــرة اي ــاب چه ــد شــب را نق   پوش شام بر سر عالم نهـاده بـين        شب    ان
  صدري که نور شمع معالي ز راي اوست        رود  از گرد شب ز چـشمة مهـر آب مـي          

ــاب  ــو آفت ــمند ت ــل س ــوکبي ز لع ــاه    اي ک ــاب و م ــر آفت ــاج س ــو ت   اي ســدة ت
  صدرا هماي عزّ و شرف بر سـر تـو بـاد        

   السمرقنديةالساد السيداالجل جالل
 وقتي که خروس سحر دوش به . ١



  طارد عديواِن  ٢٩٣

  ست عارض تو پروانه آفتابش شمعي . ٢
  اي حلقة خاتم سليمان . ٣
  نگار معني اي چون قلم سوادت صورت . ٤

ين الدنيوي جالل, االجل االمام القاضي, داالجلالسيوله والدالد  
 نقشي نگاش خانة تقدير در ازل . ١
  الزّمانيةاي وصل تو عهد . ٢

  الدوله والدين الدرقي جمال, درالکريمالص
 از دولت خطّ کتابه نامتاي بر طر . ١

  الدين الترمذي جمال, االکرم االجلّ
 فيض سعادت مؤيدست گر مشتري به . ١
  چو ز حرف ما گذشتي قلمي ز آسمان کش . ٢
  چيست آن گوهر که باشد چون چراغ آسمان . ٣

  القضات فخرالدوله والدين حامد القاضي, الصّدرالرفيع
 نام خويش اقبال کرد خطبة نصرت به . ١
  و مه و مهر فارغ از اشباهاي چ . ٢

  الدين؟ بقاءالکاشي االميراالجل حسام
 از سر زلف تو گر بوي برد باد صبا . ١

  الصّدرالرفيع امير حميدالحبش
 زهي مشتري قدر کيوان جناب . ١
  ست پرده بردار که سوي چمن . ٢
  از دربار خيال پرده بر انداز هين . ٣
  زهي زادة طبع تو آتش جان . ٤
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  ر گشادهاي قلمت بند روزگا . ٥
  ست که گلبرگ طري اوقت آن . ٦

  الدين سپاهاني الکبير حميد الجليل
 چون افق از دم صبا غنچه صفت گشاد لب . ١

وم رکنالسين السلجوقي لطان الر١الد  
 اي آينه روي آسمان را . ١
  کيست آن بحر آفتاب عطا . ٢
  بوز اي نسيم صبح اي دم تو جان مصطفا . ٣
   آفتابدوش آن زمان که زنگ شب از تيغ . ٤
  بندد سپيده دم که شب تيره بار مي . ٥
  اي چون چراغ دولت شمع تو نورگستر . ٦
  نشين شد آفتاب از سر زلف چون شبش سايه . ٧
  به شکر پاشي ياقوت لبش . ٨
  آمد ز ايران کامران سلطان افريدون حشم . ٩

  بزم صبوح تازه کن اي ترک تنگ چشم . ١٠
  اي شمع در هواي تو جان بسته در ميان . ١١
  نام رسيده  از لفظ تو بهاي گهر . ١٢

   والدين و السريليمللةا رکن, صدرالکبير فخرالقضات, االمام القاضي
 کند هم او تن آن چيست که مي . ١
  اي ز مه رويت آفتات شکسته . ٢
  جهد اگر با غم او آمدي کار دل به . ٣

                                                   
 .)م ١٢٦٧/ه ٦٦٦: ف, م ١٢٥٧/ه ٦٥٥: ج(الدين قليج ارسالن چهارم از سلجوقيان آسياي صغير  رکن  .1

  ). معينيفرهنگ فارس(



  طارد عديواِن  ٢٩٥

  سنجر بن خوارزمشاه البخاري, الملک افتخار, االعظم السلطان, االجل الملک
 پرچم سلطان هالل شد پيداز شام  . ١
  اي آفتاب ساية چتر سپاه تو . ٢
  ي ز دستور آمدهياي نظام ملک را را . ٣

الدوله  سيف, االعلي االستاد المخصل, الکريم الکبير, االجل الشيخ, العالي المجلس
  رحمه اهللا, ١الباخرزي المنجم وفا ملک, والدين) مللّةوا(
 نوبتي است عشق تو بر در کعبة صفا . ١
  چو صبح از افق باز خندان برآمد . ٢
  دوش ديدم سرادقي از نور . ٣
  ز هي ضمير تو خورشيد آسمان غالم . ٤
  گشاد ابروي طاق فتح را دين . ٥
  ش ديدم تعبير کن ار دانيرويدر خواب  . ٦

  الدين السريلي السيف
 دوش وقت صبح ديدم کلّه بسته آسمان . ١
  بيا اي نگارين من . ٢
٣ . يض شدست اينست که فا ا چه دولتيارب  
  اي بر سر تو حشمت و تمکين . ٤
  از آتش ضميرت روشن چراغ معني . ٥
  اي کلک تو چو طرة شب آفتاب زاي . ٦

  الدين مشرف شرف, الدين عالء, الملک شمس, الصّدرالرفيع
 نماز شام چو روي هالل بگشايد . ١

                                                   
الدين ابوالمعالي سعيد بن مظفّر باخرزي از مشايخ و شاعران اواخر قرِن ششم و  العالم سيف شيخ”  .1

 )٨٥٦ ص, جلد دوم,  در ايرانادبياتتاريخ , ذبيح اهللا صفا( .“م ١٢٣٢/ه ٦٢٩: وفات, اوايِل قرن هفتم
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  درد عشق از نازکي آسيب درمان بر ندارد . ٢
  اي چرخ نهاد اختر آثار . ٣
  فر مرکب ترا همراهاي ظ . ٤
  )بند عيترج( . ٥

ــشايد    ــار بگ ــر ب ــا اب ــاش ت   الله چون شمع سان برافـروزد    ب
   جمال زيور اوسـت    رگل که د    دهن خنديد   باغ چون صبح بي   

ــدازد ــتين برانـ   آنکه تا رمح او قـدم برداشـت         رايـــش ار آسـ
ــغ  ــسخّر تي ــا م ــرا در وغ   اي ت

  الملک الخوارزمي االجل شرف الصّاحب
 نسيم زلف تو گلشن روح خوش هوااي ز  . ١
  اي نو عروس حسن ترا زيور آفتاب . ٢
  اي خرد را هست گر بر از پايه . ٣
  اي ملک سرافراز که کام تو برآمد . ٤
  باد سحرگه وزيد صبح دميد اي نگار . ٥

  االکابر صدرالدين الترمذي السيداالکرم ملک, الصّدرالرفيع
  )بند عيترج( . ١

  خيزان چو جان برافشانند     حصب  صـبحدم چــون نقــاب بــردارد 
ــدد  هر کرا عشق در ميان انداخت        آنکــه عــدلش در ســتم بن

  کلک او را زبان گـشاده شـود       
  شاهد بخت در وفـاي تـو بـاد     

 دل وقت صبوح غم چون پرده براندازد . ٢
  خويشتن تا نگردي همچو شمع از سوز دل بي . ٣

  الدوله والدين السمرقنديرصد, الکبير الملک
 رسان بين فتح تيغ و قلم را مژده . ١



  طارد عديواِن  ٢٩٧

  صدرالدوله والدين الصّاحبي, االجل االمام, الصّدرالرفيع
 فشان صبح زوال کرد باز چشمة آتش . ١
  اي چراغ آفتاب از شمع رويت منزوي . ٢

   رحمه اهللا١الصّدرالکبير ضياءالملک الزّوزني
  ني بخت ترا سعادت آئيا . ١
  )بند عيترج(نور اهللا مضجعه  . ٢

  همچو شمع از ياد او دل را زبان آتش گرفت    شمع سان هر نيم شـب     او  ز آتش   بر فروزم   
ــا کلــک او   اي چو مي از سرکشي از پوست بيرون آمده           گــوهر معنــي نهــد در خــطّ دري
  اي فلــک بــر قبــة قــدر تــو مــأوي ســاخته  بحـر را بـا طبـع تـو در پـروري آسـان بـود       

  )؟(تا حشر زلـف شـاهد اقبـال بـاد       ] تو[خط  

  االمام ضياءالملک والدين الحسيني يداالجلالس
  قرار چيست آن دريا که باشد از رواني بي . ١

  طاهر بوبکر ابن افتخارالسمرقندي) فخرالدين(الصّدرالکبيرالعالي فخرالملک 
  تو فخر ملک دنيي را اي به . ١
  لعل تو چو باده جان شکارست . ٢
  چون حجاب شب از ميان برخاست . ٣
  ست نوروز عالمساقي بيار باده که  . ٤
  شاهد اقبال يار غار اوست . ٥
  روزگار از فر تو مسعود باد . ٦
  عيد بر فخر ملک ميمون باد . ٧

                                                   
وي و . نيشابور بود هنگام حملة مغول به… ضياءالملک زوزني وزير سلطان محمد خوارزمشاه”  .1

مقاتله  کثرت مردان و آالت حرب مغرور گشتند و تصميم به مجيرالملک کاني وزير ديگر سلطان به
فرهنگ (. “هاي سخت خراب کردند محاصره گرفتند و پس از جنگ  را بهمغوالن آن شهر. گرفتند
  )١٠٥٦ص , ٥ ج, معين
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  اي قاعدة ملک ز تيغ تو ممهد . ٨
  کند هرکه را در کارها اقبال تلقين مي . ٩

  در نگارستان معني باز کردم جان نگار . ١٠
  اي لبت طوطي شکر پرداز . ١١
  شاه انجم دست باال کرد باز . ١٢
  ي آب نماي آتشين دما . ١٣
  اي جان ترا صفاي انجم . ١٤
  ست و فيض جان افزاي چون دم صبح صحت . ١٥
  خيز که صبح بر فشاند از سر حال آستين . ١٦
  اي هماي عشق تو پر سوخته . ١٧
  ساقي بيا که موسم عيد است و ماه دي . ١٨
  )ع بنديترج( . ١٩

  بــاد آتــش گلــستان برافروخــت  سـت اگـر جهـان بخنـدد        يجاي
ــ  ــير از س ــبن ش ــرآوردگل   عــزمش ره حــزم بــر کمــان زد  نان ب

ــد  ــامران ش ــو ک ــم ت ــغ از قل   عدلت کجي از کمان برون بـرد      تي
  صيت تو هميشه در جهـان بـاد       

  )ع بنديترج( . ٢٢
  شــاهد اقبــال يــار غــار اوســت  اي هالل عيد جـان ابـروي تـو      
ــد  ــد پدي ــفا آم ــت را ص   اي ز کلکت ملک جـاني يافتـه         آب دول

ــادروزگــار از فــر تــو مــسعو   د ب

  االجل عمادالملک العراقي الصّاحب
 تنها اسم ممدوح آمده و قصيده نقل نگرديده است . ١

  االجل عمادالدين شيخ االسالمي المرغياني الشّيخ
 اين فتح سرفراز اي شرح جان فشان و به . ١



  طارد عديواِن  ٢٩٩

  االجل عالءالملک بلخي الصّاحب
 از رازنامة عشق جانان خبر ندارد . ١
  رفشاند ياردوش چون از گرد شب ره ب . ٢
  خرد خطيب نوراني و لوح روح انسانش . ٣
  ايم يک دم گشاده سد فلک چو صبح به . ٤
  خرد با خيال او تماشائيست روحاني . ٥
  )بند عيترج( . ٦

  ايـم   دامـن غـم در کـشيده        پاي دلـي بـه      اي  اي دل ز نفس گوهر انسان چه ديـده        
   کــار داشــتيگــر چــرخ را مثــال تــو بــر  کلکش اساس دولت و دين را يقين نهـاد   

ــاد   کنـد  حکمي که بـر فلـک قلـم تيـر مـي        ــو ب ــيض دل روشــن ت ــور کمــال ف   ن
ــان  ــد نه ــو کلي ــک ت ــان اي کل ــة ام   خان

  سـت پيکـرت   ااي طايري که بيضه مثال 

  راهللا مرقدهالملکي نو عالءالدوله والدين ابن خسرو جهان
 زهي ضمير تو اسرار غيب را جاسوس . ١
  ي دمزن گر عاشق صبوحي وز عشق مي . ٢

  شاه البخاري عالءالدين شاه بن ملک
 گر صبحدم مهر چو طاوس شد جلوه . ١

  االسالم علي خواجه فخرالدين الهمداني االعلي اقضا قضات المجلس
 دوش چون پيک شب آهنگ صبا . ١

  مرقنديصدرالدين امير عميد الس
 آن را که غمزة تو ز کشتن امان دهد . ١

  شاه الکاشاني  داد بک ملکالدوله والدين الکبير غياث الملک
 سرير ملک و سراي سرور و مسند داد . ١
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  تاب آتش زهي ز گونة رخسار تو به . ٢
  ست ازو گوهر عالم آن چيست که جزوي . ٣

  االجلّ االفضل الکافي فخر المستوفي الخوارزمي
 نه از زنگ برآورد چشميشام چو آي . ١
  مژده عالم را که ديوان يافت از سر زيب و جاه . ٢

  لرفيع فخر الملک الکريميالصّدرا
 است …آنکه . ١
  چو باد صبحدم از زلف يار برخيزد . ٢
  وقت سحر دوش در مقام حضور مرا به . ٣
   اختران…باز  . ٤
  اي يافته آتش جواني . ٥

  االميراالجل خواجه خواجگان الکرماني
 خط تو طره بر قمر داد . ١

  الدوله والدين السمرقندي الصدرالرفيع کمال
  اهل جهان را و جهان راتو اي فخر به . ١
  پيري چو صبح صادق و صافي چو آفتاب . ٢
  ست يارب اين دايرة سيم هالل رجب . ٣
  تاراج داد زيور بستان باد به . ٤
  دوش آن زمان که صبح علم زد بر آسمان . ٥
  اي نه فلک ز پاية قدرت برآمده . ٦
  اي جان خرد نگار معني . ٧
   سحرگاهي…زهي باغ کمال تو پر . ٨
  ي گردون ساياي مبارک بنا . ٩



  طارد عديواِن  ٣٠١

  الرفيع مجيراالسالم السمرقندي المجلس
 آن لعل چيست جوهر او زادة دوکان . ١

  الزّمان الکاشاني اميراالجل نورالدين شرف
 اي عهد همه جهان شکسته . ١

  :تحت عناوين زير در اين ديوان هستقصيده عالوه بر اين قصايد چند 

  في حسب حاله
  خـورم   من ز بحر شـعر آب زنـدگاني مـي           شب چو بردارد حجاب از هودج اسرار من        

  الحقيقت) طرز(في 
 آب ما امشب ز جوي ديگرست . ١
  عالم عزلت جهان ديگر است . ٢
  دست در کش از جهان چون در جهان کاري نماند . ٣
  ند قاصدان راه عشق از منزل جان فارغ . ٤
  کوي آشنايان خانه گير گر وفا جويي به . ٥
  سوختم ز آتش جواني خويش . ٦
  ست نظر بر بندم نقش اقبال خيالي . ٧
  وفاي عهد جانان نظري نماند پيشم به . ٨
  هواي جهان را صفايي نديدم . ٩

  روزي که ز بند غم برون آيم . ١٠
  نور دلي و شمع حقيقت نيافتم . ١١
  دردي که ز دل خيزد درمان نتوان کردن . ١٢
  باريک روند جرعه ريزان . ١٣
   آتش آه عاشقانصبحدمان علم زند . ١٤
  کوي عاشقان آيي اگر سوداي ما داري به . ١٥
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  في حسب زمانه
 خواهي نماند در همه آفاق دل . ١
  از باغ دهر بوي وفايي نيافت کس . ٢

  القلمصفةفي 
 ساخت از الله نقشبند صبا . ١
  ييد روزگارأت نقّاش باد کرد به . ٢
  چيست آن ماهي که دريا واروش . ٣
  رنگروي آفاق چو گيسوي بتان شد شب . ٤
  حبذا اي هالل آتش فام . ٥
  اي اي برق شب نماي مگر نور ديده . ٦

  اليلصفةفي 
 که کرد تعبيه در آتش عذارش آب . ١
  ماه که شمع نگارخانة مهست . ٢
  زهي سرادق سبز سپهر خيمه نهاد . ٣
  باش تا مرغ سحر باز نوا برگيرد . ٤
  دوش کز دامن سرادق شام . ٥
  چين شام چون زد سراي پرده به . ٦
   فکرت من کرد نشاط شعريدوش چون . ٧

  : منظومات ذيل سروده شده استمراثيدر قسمت 

  صدر صدور بوبکر صدر مملکت
 )بند عيترج( . ١

  صدر صدور طـاهر بـوبکر صـدر ملـک         خيز نفيـر از جهـان بـرآر         اي مرغ صبح  
  کو آن قلم که از کف او درفشان شدي          هنگامــة مظــالم انــصاف بــر شکــست

  اي تلــخ کــرده زهــر فــراق تــو کارهــا  خـواب کـرد     الکمال چشم مرا تا به      عين



  طارد عديواِن  ٣٠٣

  زاري گريـسته   اي در غم تـو خلـق بـه          بر دفتر تـو نـسخة معنـي سـقيم شـد           
  اي فرخ از جمال تو پيوسـته فـال عيـد    
ــاد    ــرام ب ــان را ک ــرام جه ــو ک ــار ت   آث

  :الدين گفته  برادر خود شهابةيمرثدر 
 گر ز درد دل زبان بگشادمي . ١
 )بند عيترج( . ٢

  شب نباشد که رخ از ديده بخون تر نکنـيم     شب بار سفر بـر بنديـد        خيزان چو به  صبح  
  درد سرش بـاز کـنم       اي نيست که بي     ديده   در سر ميـدان سـخن بـود شـهاب       يا نيزه

ــست    لــوح محفــوظ خــرد خــطّ جبــين تــو بــود ــان بشک ــة درم ــو هنگام ــر درد ت   اث
  مـا چـوني   ر سـر درديـم تـو بـي        تو ما ب    بي  فغـان آمـده بـود       درد با صبر تو از خود بـه       

  کـردي   با همه دعوي وفـا مـي      خود  او که   
  نـشين مـرغ سـرخوان تـو بـاد           طاير سدره 

 )بند عيترج(,  مرثية مجدالدين.١
  د ديـن  جـ قانون مجـد و عمـدة اسـالم م          رسـد   جانـان نمـي     دهيم و دست به     دل مي 

  شـان  انروحانيان که مهبط قدس است جـ      ست که معنـي پديـد نيـست       اقبال صورتي 
  سنگين دال جهان که ازو جان دريغ داشت         ز کـار مانـد   » عطارد«چون تيغ کوه کلک     

ــسته  ــو جــان دو پيکــر گري ــن ت ــر ت   صـــدر قـــضا و مـــسند دنيـــا گذاشـــتي  اي ب
ــر ــتي امح ــدر را گذاش ــد و تخــت پ   ب ج
ــي ــاد   ب ــياه ب ــواني س ــو روِز ج ــورت ت   ص

٢.  
  د تيــغ و قلــم کــز تــو بــاز مانــدناکــام بــا  دار پرده فـروکش کـه راه نيـست          اي پرده 

  شا  ييکو آن زبان چـو تيـر فلـک برگـشا            تو همـاي فـتح و ظفـر پرشکـسته بـاد           بي
  چون او نماند انجـم و افـالک گـو مبـاش      

 چو چتر غوري شب سايه از جهان برداشت . ٣
  آفتاب روز دولت گشت ايمن از زوال . ٤
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  تخت برباد نه اي خاک سمرقند چو جم 

  )ينالد مرثية غياث(
 اي خلق الغياث ز مرگ غياث دين . ١
  شاه در آستين داراي ملک داد ملک 
  اي سرو روان دريغ تو در بر خاک خفته . ٢
  اي ز آتش تو دود ز دريا برآمده . ٣
  صدر و سرير و مسند و ايوان گذاشتي 
  ست از دم عيسي نسيم صبح که فيضي . ٤

در قسمت قصايد آمده  که اسم آنها قبالً يبر اشخاص عالوه, در قمست مقطّعات
  :باشند هاي ممدوحين زير هم مي اسم, است

الدين  شرف, شاه کرمان, الدين شمس, الدين المستوفي زين, الدين طبيب اصيل
, الدين وزير نخشبي فخر, کاشاني, ظهيرالدين, الدين االسالم عين شيخ, جياخاني

, الدين  االشرف االوحد کمال,ةالساد  ابن جاللةفخرالساد, الدين خاضيک عطّار فخر
هاي آنها در زير  در بعضي مقطّعات که مطلع. الدين البخاري منتخب, مؤيدالملک حبش

  :تخلّص شاعر آمده است, گردد نقل مي
  خامة انشا شکست» عطارد« برادر چون يا

  ياوريچون بود بر اخترانم شعر کس را 
  :کند د افتخار ميگويد و بر هنر خو عالوه بر اين وي دربارة خود مي

  سيل حادثه يک حـرف او ز لـوح ضـماير         به  ست آن خطّي که محو نگردد     مثال شعر من  
*  

  چو صيت تـو در نيکـويي افـسانه       هـا   ام در زبان    مرا کز سخن گشته   
  تيــر عطــا گــاه گــاهي نــشانه بــه  اند آخـر اربـاب دولـت     همي کرده 

سرو سامان بوده و  لس و بيآيد که شاعر در زندگي خود مف از ابياِت ذيل برمي
  :عسرت گذرانده است اوقات خود را به

ــالم ــوام ع ــه  فخرالملــک اي ق ــرا کران ــام ت   اي نيــست انع



  طارد عديواِن  ٣٠٥

  اي نيـست    دانـه و آشـيانه      بي  بر شاخ هـوات هـيچ مرغـي      
  اي نيـست  جز خرمن ماه دانه   جز من کـه در آشـيانة مـن         

*  
  ه اسپ من گـه گـه      حديث را تبة کا     گـذرد   مرا يقين که ترا در ضمير مي      

*  
  کـام تـو   ان به وراي در نفاذ حاصل د      ست ااز شهر تو که قبلة اقبال دولت      

  غـالم غـالم تـو       بيچاره يک قبا بـه      نيکو بود که بـاز رود در صـميم دي     
مندان انعام و  هاي عيد از امرا و ثروت  گوناگون بالخصوص در جشن وي در مواقع

  :نمايد کند و ناداري خود را ابراز مي ميخلعت براي خود و فرزندان خود طلب 
  رزق شعرا را کف راد تو ضمان کـرد       شايد که گه قـسمت ارزاق خاليـق       

*  
  آز در عهد تـو کـريم شـود          صاحبا از خـصايص دسـتت     
ــود   از گلستان لطف تو در هنـد       ــسيم ش ــا ن   نفــس اژده
  خلعت بنده چون قديم شود      رسم باشد که پرفزون گردد    

*  
  از کمال لطف تو نبـود عجـب          دست تو قربان کنم    عيد اگر بر  

*  
  عيـــد نزديـــک و ز اخراجـــات البـــد در دلـــم

  من ندانم تا چه غم مانده است باري مانده است         
  اي فرمـــوده بـــودي مرمـــرا روزي وزان خـــاره

  در دل از سوداي آنـم خـار خـاري مانـده اسـت          
ــک   ــر آنچنان ــتاديي گ ــر اس ــو خ ــة درزي ت   جام

ــده  ــه نابري ــت جب ــده اس ــوزه واري مان   از وي م
*  

  ست اين گناه دريا نيـست      ا گناه بخت من    اگر من از بر او خشک لب روم چه عجب         
*  
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ــتار   ــه دس ــست وج ــد و ني ــد آم   وين با همه گفت کي تـوان راسـت          عي
*  

  انعام تو ز زمـرة اقـران يگانـه کـرد            وار منّــت خــداي را کــه مــرا آفتــاب
*  

ــاراي  ــرا بـــدان بيـ ــک  ايـــن عيـــد مـ ــد   ي ــه آي ــر آنچ ــر ه ــار دگ    ب
*  

ــار    ــأثير روزگ ــه ت ــدار ک ــاري روا م   عهد تو مر عيـد را وعيـد   بر من کند به     ب
*  

ــه ــشود  جــز ب ــو گــشاده ن ــد ت ــاح کلي   قفل حاجت که نهادست جهان بر در عيد         مفت
*  

  در خانقاه جاه تـو گـردم گلـيم پـوش        سـت  ا آنجا که خرقه بازي اقبال طالع     
*  

  گير آخر نباشد کـم ز هـم      ترک جبه گفته    ون نزديک شد  غرامت صوفيانه عيد چ     بي
*  

  بود چون فاقه و غم عمـر گـه و روح انجـام       اندرين غيبت شش ساله کـه روز و شـب او          
ــر    ــو مه ــو و پرت ــور ت ــر ن ــل هن ــر اه   روزها سـاية شـب بـود و سـحر بـردة شـام         برس

ــه ــا ب ــر ت ــال مجي ــدرت  اقب ــي پ    مــدامبـر ســر و ســرور اشـراف جهــان بــاد    الملــک يعن
ــه  آفتـــاب نظـــر ســـعد فلـــک بـــاز افکنـــد ــام    ب ــر اي ــر ب ــور ظف ــرف ن ــاالت ش   کم

*  
ــد   ــران ش ــه وي ــن ک ــن م ــة زي ــار جهــان  خان   چــون دل خــصم تــو ز ب

*  
  سوکه حال جلوه شود در عروسـي طـاو           جمال شعر و طمع همچو وحشت پايست       

*  
ــه  ــارون کــدام شــاعر مفلــس ب   وسگنج عر   چو شمس خانه توانگر نشد به       زر شــود ق

ــايج او   ــز نت ــت ک ــود آن بخ ــا ب ــرا کج   ز جام تو نـشود پـشت پـاي دامـن تـوس              م
*  
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  پژمــان در آرزوي بيــاض و ســواد او  محرومم از وظايف انعام روز و شـب  
*  

  به امالي کلـک تـو فرمـان نوشـته          در انعــام اربــاب حاجــت» عطــارد«
ــه   مرا پيش ازيـن باشـد از دولـت تـو           ــه ب ــرات وظيف ــته  ب ــعبان نوش   ش

  شـته نويخ بر چو فـصل زمـستان          به  رات آمـد و عيـد اکنـون تـو آن را           ب
*  

ــه  انـد آخـر اربـاب دولـت         همان کرده  ــشانه   ب ــاهي ن ــاه گ ــا گ ــر عط   تي
  جز تخت مـن هـيچ دادي بهانـه          به  تو در نشر احـسان ازيـشان فزونـي        

*  
  دانـي   اختصاص جناب رفيـع مـي       به  گـار امـروز   زمرا که از همه ابناي رو     

ــه ــابيبچــ اگــر ب ــاز دري ــرگ ني   ندا دهي بدو سـر گوسـفند قربـاني          ة گ
*  

  هاتفي در گوش جانم گفت هـان اي تيـره روز          
  نوايي را دريـن ره نيـست جـز ايـن راه روي          بي

  کــز ســر اخــالص بــرداري ســر آغــاز ســخن 
  مــدحت صــدر عالءالــدين اميــر مــاه روي    

  پوســـتيني مـــوي دارم روي داد ســـردي بـــي
  سـوي ايـن درگـاه روي      تا بيارم همچو دولـت      

نام اوحدالدين و شعراي نامدار آن زمان مثِل  يک خطّاط بزرگ معاصر به» عطارد«
الدين الشهرستاني را  الدين و تاج شهاب, الدين سمرقندي کمال, ضياءالدين فارسي

  :کند توصيف و تمجيد مي
ــو دل   اوحدالــدين وجيــه اي ســر اربــاب هنــر ــطّ ت ــور خ ــز ک نظــم را زي ــدآوي   ن
  چه شود کز سر کلک تو شکر ريز شـود           سخن بکر مرا وقت عروسي گشته است      

*  
  چشمة خورشيد اگر از اوج گـردون بگـذرد          شعرت تر شـود آب الدين تويي کز     اي شهاب 

*  
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  سوي عرش بود روح قـدس را معـراج          به  سـت روح را آري  سوي شـعر تـو ميـل        به
  ســامري محتــاج  بــود جهــاني بــهلجــاج  گمان نبود که کاشان روي ز شهرسـتان       
ــه  کنون که رفتـي از مـن تحيتـي برسـان           ــاج   ب ــوري حج ــدر ز ک ــدة حي ــور دي   ن

*  
ــدم و نوشــتم  ــو خوان ــف و دل   چــون شــعر ت ــت لطـ ــشايي در غايـ   گـ
ــنايي   از هـــر حـــرفش يکـــي عمـــادي   وز هـــر حـــرفش يکـــي سـ

 ايام ضياء استاد سخن افضل«گذشته از اين وي از استاد انشاپرداز بلند پاية خود 
  :اند فقر و فاقه و ناداري شريک و سهيم بودهدر برد که هر دو  اسم مي» دين

 ………………  را استاد در انشا تـو     » عطارد«اي گشته   

*  
  کس من و تنها تـو     هنران مانده بي    با بي   م در مولد خود هر دو     يما همچون غريبان  

  نمـي يـا تـو     وز معجزه شعرش عيسي م      کز ناطقة جسمش روحيش تويي يا مـن      
  :توصيف نموده استرا » عطار«و » سنايي«از ميان شعراي بزرگ » عطارد«

  آثــــار صــــنايع خــــدايي  چون پيدا شـد در آفـرينش      
  گــوهر ســنايي جــان داد بــه  از بــرق ضــمير تــو ســنايي

  :هجو نموده استرا اشخاص زير » عطارد«, در قسمت هجويات
, روشن گوهر, الدين رضي, ملک الکاشانيداد , حميدالدين, سيد جالل, امام افتخار
  :گويد عالوه وي دربارة يک عجوزة مغنّيه مي به. معزالملک منشاد, شمس حامدي

  شاهدي ناخوانـده همچـون آفتـاب        دوش ناگــــه انــــدر آمــــد از درم
  روي او چون زلف او پر چين و تاب           زلف او چـون روي او تاريـک و زرد       

ــادم مــي  جــام ــد هــاي مــي دم   بــساط دســته و چنــگ و ربــاببــر   دمي
ــب   ــو ت ــرفتم همچ ــستي گ   بــودم چــون ســراببه هــستي  روز  از سرم

  دندان گزيـدم چـون شـراب        گاه بي   لـب بوسـه دادم چـون قـدح         گاه بي 
ــرا    ــن م ــد دي ــا حمي ــدانم ت ــن ن   انــدرين معنــي چــه فرمايــد جــواب  م

ر يک د. باشد شامل شصت و نه غزل و صد و پنجاه رباعي هم مي» عطارد«ديوان 
  :رباعي شاعر ما روزگار جواني خود را بيان کرده
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 …………  افـراط جـواني کـردم       يک چند به  

نام اقبال  و يک رباعي در مرثية سلطان جهان ابراهيم سروده و در ديگر شخصي به
  :را ياد کرده است

  کز فرق يگان يگـان ربـودي ديهـيم          اي مرگ چه خواستي ز شاهان قـديم  
ــراهيم   ي تـسليم  خـاک کـرد     سـرمايه بـه     بي ــلطان جهـــان ابـ   ولدانـــة سـ

*  
 ……………  اقبــال کجــايي کــه مــرا يــاد کنــي

  :گردد در اينجا نقل مي» عطارد «غزلياتاکنون فقط دو رباعي و چند بيت از 

  غزليات
  خيال اگر ببينند شبي غزل سـرايش        به  ميخانه گرو کنند خرقـه  همه زاهدان به 

*  
ـ      سوداييان بسي    هـا تبـاه کـرده       روز برده دل    ها به   شب  تاند حيران بگرد کوي

*  
  کـي  کاخر اي پيوند جان از من بريدن تا به      اين غزل را در زهاوي و بر عـشاق خـوان          

  اتيرباع
ــک  يا ــرداز فل ــتح پ ــو ف ــم ت   از همــت تــو گــشته ســرافراز فلــک   از عل

  خود اسـپ تـرا نمـد زنـد بـاز فلـک          آن اسپ نمد که گفته بودي بفرست       
*  

  چــون آوردي ديــر مــدار اي ســاقي  ديم مي بيـار اي سـاقي      ما مست ش  
  در خدمت صـدر روزگـار اي سـاقي         کـام دل بنـشينم   تا يک سـاعت بـه     

  اشعاِر ديگر
  دوزخ ز تيـغ او گـِه رزم         رسيد خصم به    دوزخ ز تيـغ او يکبـار       رسيد خـصم بـه    

  مگر قيامت خصمش دو بار خواهد بود        روا بود که قيامت دو بار نتـوان يافـت         
*  
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  بدان نفس که بود دستگير ما و شـما        خــدايگانا جــز بــر کمــال رافــت تــو
ــوان يافــت  ــود    لطيفــة کــرم کردگــار نت ــد ب ــار خواه ــرم کردگ ــة ک   لطيف

*  
  گوشـمال اجـل     بر دل او تا به    » مجير«  درگه تو که پاينده باد همچـو سـراج          به

  واهـد بـود   ثنا گـزين و معـاني گـزار خ          ثنا گـزين و معـاني گـزار نتـوان يافـت      
  هنر جامة سـخن بـافم       منم که چون به     هنر جامة سـخن بـافم       منم که چون به   

  ز مدحت تو برو پود و تـار خواهـد بـود            جز ثناي تواش پود و تار نتوان يافـت      به
الدين خراساني بسيار اشعاري را  کنم و گرنه در ديوان سراج اين اکتفا مي هبنده ب

توان  از اشعار فوق مي. الدين بيلقاني ساخته شده ي از مجيرتوان نشان داد که در پيرو مي
پيروي کرده بلکه آشکارا از اشعارش » مجير بيلقاني«نه محض از » سراجي«دانست که 

تعدادي از اشعار ديگران » سراجي«اي مانند  ست که گوينده جاي حيرت. سرقت نموده
تقريباً پنجاه سال » سراجي«ز ا» مجير«ست  نام خود آورده است و چنانکه معلوم را به
اين چنين سرقت از کالم معاصران . گويا هر دو تا حدي معاصر بودند,  بودتر متقدم

  .آيد نظر مي خيلي عجيب به
  



  ديواِن عسکري  ٣١١

  ∗ديواِن عسکري
 الشعرا رياضمؤلِّف . اند ذکر نمودهمطالبي نام عسکري  هنويسان دربارة دو شاعر ب تذکره

  :نويسد مي
خود را در . مير عسکري قمي، برادِر مير نورالدين قمي، اکسير تخلّص بود”

 .نمود طور برادر گفتگو مي به. نظير دانست و الحال خالي از وقوفي نبود سخنوري بي
  :اين دو رباعي ازو مشهور است.  قبل از اين فوت شدچندي

  چون والد خويش محـرم اسـرارند       سبطين کـز انبيـا فـزون مقدارنـد     
  ١“در تقويت دين نبـي جـد دارنـد       باشد زيشان مـزاج اسـالم قـوي        

  :گويد  دربارة يک عسکري ديگر ميگلشن صبحمؤلِّف 
وزون طبع و سخن سنج م. عسکري مير محمد عسکري از سادات بلگرام است”

  :و سنجيده کالم
  آب حيــات جــوش زنــد از دهــان مــا  او زبــان مــارخ ترگــشت تــا بوصــف 

ـ     بلبل از دور بحسرت نگـران روي تـرا        بلبـل بنمايـد رخ نيکـوي تـرا         هگل ب
ــرو  ــا رامهـــي شـــد روبـ ــاه مـ ــا را     ناگـ ــود از راه مـ ــر او ربـ ــه مهـ   کـ

ــه   ــاه دو هفتـ ــر آن مـ ــد برسـ    مــاه مــا رابــسر شــد عــسکري يــک  نيامـ
*  

  ٢بفرداي قيامت هست آبستن مگـر امـشب         بنه شب را هست پاياني نه آغاز سحر امش     

                                                   
  .انجام رسانيد بهم  ٥/٥/٢٠١٠استاد عابدي اين مقاله را در تاريخ   ∗
، تصحيح )م ١٧٤٨/ه ١١٦١: تأليف (الشعرا رياض: )ه ١١٧٠ :م(داغستاني، علي قلي خان  واله  .1

 .م ٢٠٠١ شريف حسين قاسمي، كتابخانة رضا، رامپور، پرفسور

مطبع , اهتمام مولوي محمد عبدالمجيد خان به ،صبح گلشن: علي حسن خانسليم بهوپالي، سيد   .2
  .٢٨٥ ، صم ١٨٧٨/ه ١٢٩٥ شاهجهاني، بهوپال،
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خوشبختانه عکس يک نسخة خطّي ديواِن عسکري در کتابخانة ميکروفيلم نور، 
  .شود نو نگهداري مي  ايران، دهليخانة فرهنگ جمهوري اسالمي

ربارة زندگي وي زياد معلوم متأسفانه پس از مطالعة ديواِن عسکري هم چيزي د
  :کند عقيدة شاعر را واضح مي يا تا اندازهالبتّه ابياِت ذيل . شود نمي

  الــسالم اي قاتـــل اهـــِل دغـــا   الــسالم اي قــامع بنيــاد کفــر   
ــسالم اي اشــجع قلعــه شــکن  ــه   ال ــسالم اي پنج ــشايبرخات  ال   ک

  :کند شاعر بر هنِر خود فخر مي
  طوطي خوش لهجة شيرين زبان گويم تـرا    د عـسکر اگـر    سز  با چنين اشعار شيرين مي    

* 
  اشعارها اند گفته گر بيان خوش عسکر شعر چون  از شاعران اين زمان هرگز نه گفته در جهان

* 
  گرفتي چاشني شايد بکام جـان از آن لبهـا           شکر ريزي کني عسکر باين اشعار شيرينت      

* 
  ي طبعم ز مستي شـکّرين گفتـار شـد         طوط  تا که خوردم عسکر از لعل لب آن مه شـکر   

* 
ــود   شــکر هللا کــز هــواي عــشق يــار ــعار ب ــب اش ــبعم جان ــل ط   مي

حب هنر بوده و اشعار شود که شاعر صا پس از مطالعة ديواِن عسکري معلوم مي
اينجا بعضي از . اهد شد زبان و ادبياِت فارسي اضافه خوةنيگنج بهکه  دارد يساده و روان

  :دهد گردد که سادگي و رواني شاعر را نشان مي اشعار وي نقل مي
  شب وصل تو خفتنم هوس اسـت      درِد هجر تو گفتنم هـوس اسـت       

*  
  آيــد  خــار مــيوگــل بچــشمم چــ  جز تـو اي رشـک گلـشن خـوبي      

* 
ــه ــت ب ــشکين  روي ــف م ــان زل   صبحيــست کــه جــاي شــام دارد  مي

* 
  ي بـرو زاهـد    توبـه و تقـوٰ    تو و زهد و صالح و       

  ساکن ميخانه خواهم شد    شکستم پيمان من که
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  من و جـام و صـراحي و خرابـاتم بـود مـسکن           
  نه چون زاهد بفکر سبحة صددانه خـواهم شـد         

* 
  مچه کاله و کفش پوشم که خير ز سر ندار           سر و پا برهنه گردم چو سگان کوت هـردم        

*  
  چون خان تو پيوسته بر روي تو باشم         پهلوي تـو باشـم   هدارم هوس آن که ب 

  دو گيسوي تو باشـم     تا بند سالسل ز      کـاش ديوانه شدم از غِم عشِق تو بود   
* 

   اي صـنم صـنمي لعبت چـين يـا      حوري و غلمان تو بگـو يـا پـري         
ــرخ  ــتي ب ــستي و درس ــف شک ــا هــوش  زل    اي صــنميکندل شــ رب

*  
   قامــت زيبــاي کــسييقـد رعنــاي کــس   برده دل ازبـر مـن نـاز و اداهـاي کـسي            
  روشن از مهر کسي از مه سـيماي کـسي           يــارب از لطــف بکــن کلبــة تاريــک مــرا

  :گردد بعضي از ابيات مثنوي هم نقل مي
  شــبهه ز محرمــان راز اســت بــي  هرکس که ز عشق پاکبـاز اسـت       
ــنش  ــل بيـ ــر اهـ ــرينش  اي مهـــر منيـ ــپهر آفــ   وي مهــــر ســ
ــ   پــستان چــو انــار نــو رســيده     ــر کـ ــراد سـ ــل مـ   شيدهاز نخـ
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  ∗ي خاقانِديشرح قصا

در  شرکت يبرا, جاني آذرباي از باکويسچي هريپروفسور غفّار کندل ,م ۱۹۸۹در سال 
دوشنبه آمده بودند و از من خواهش   به١»يجام«ن  موالنا عبدالرحٰميالملل  نينار بيسم

م ي ارسال نماانشيرا برا ٣الدين خاقاني اثر افضل ٢»يد خاقانيشرح قصا«کردند که عکس 
دقّت مطالعه   باچون عکس آمد و آن را. باشد يم» يجام«ن ه از خود موالنا عبدالرحٰمک

 همان شرح هبلک, ستي نيموالنا جاماز  او ةدم که شرح نامبرديجه رسين نتيا به, نمودم
شمار آن در  ي بيها  است که نسخه٤يبادآ ي شاديد علووومشهور محمود بن دا
  .ها مضبوط است ها و موزه گر کتابخانهي و دگرهي عليکتابخانة دانشگاه اسالم

ن رفته است و در آخر ي از بخطّين نسخة ين است که ورق اول اين اشتباه ايعلّت ا
ا يف شرح مزبور است و در آنجا اسم ي است که در توصآمدهر يدة زيقص, نسخه

  :آمده است» يجام«تخلّص 
  :مرقوم شدت کتاب و مدح صاحب نسخه يده در شکرانة تمامين قصيا”

  يفـضل ربـان   شـد مرتّـب بـه     »يخاقـان «شکر هللا که شرح     
  يکلک من کرده عنبر افـشان       ي کـافور  يهـا   بر سر صفحه  
  يات مـشکلش خـوان    يشرح اب   د هست که گـر    يچه کتاب مف  

ــرا   ــصايد غـ ــشکالت قـ   آسـاني  پيش تو حل شـود بـه        مـ

                                                   
 .انجام رسانيد بهم  ١٩٩٤استاد عابدي اين مقاله را در اواخِر اکتبر سال   ∗

  .)م ١٤١٤-١٤٩٢/ه ٨١٧-٨٩٨(  .1
  .حيدرآباد که قبالً کتابخانة آصفيه ناميده شده بود, کتابخانة دولتي آندراپرادش, ٩٣ خطّيشمارة نسخة   .2
  .م ١١٩٩/ه ٥٩٥: متوفي  .3
  .باشد نام ماندو مشهور است که در استان مادياپرادش مي  امروز بهآباد شادي  .4

 



   خاقانيشرح قصايِد  ٣١٥

  ايــن کتــاب خجــسته ارزانــي  را» جامي«قصّه کوته که باد     
  “پرتوســت آفتــاب نــوراني    محـلّ ســخا کــه از رخ او آن 

 محمد. ندا داشته» يجام«تخلّص  ي فارسيداد که چند نفر از شعرا د تذکّرينجا بايا
کرده   نظم٢يفارس کوک شاستر را به, ١ عبداهللا قطب شاهيبرا» يجام«لّص به متخيقل

  .دة مذکور استيندة قصيسرا» يجام«ن ياست و غالباً هم
 ين است که در جاهايا, ستين» يجام«که شرح نامبرده از موالنا  نيگر ايدقوي ل يدل

 آمده است و ما بدون يلغات معادل هند» يخاقان«ات ي از ابياريگوناگون و در شرح بس
  :ر نوشته شدهيات زي مثالً در شرح ابهدانست ي نميهند» يجام«که موالنا م يدان يشک م
   بند کوره و سـندان و دم      ي شودش پا  يک  کاوه که داند زدن بر سر ضـحاک پتـک       ”

ند که بدان آهنگران آهن کوبند و اهل هند آن را يسک بزرگ را گويپتک خال
  .“نديهتوره گو

  سگ جگران را چو ماه گاه دق و گه ورم           شير دالن را چو مهرگه يرقـان گـاه لـرز          
زرد  است که از صفرا حادث گردد و صاحب آن علّت يرقان علّتي, مهر آفتاب”

  .“هندوان آن علّت را پندورکه خوانند. شود
  آب گير و بمشتوت و ميخ کوب و طناب          به  وره و کالبــة چــرخ ســبدفــة جــد و ما 

 يده که بدان جامه بافند و اهل هند نليچيک پي باري بر چوبيسمانيماسوره ر”
  .“نديگو

ــارة زنگــ بــه ــ بيچارپ   کـم نقـاب     ببانگ زنگل نباش و کم      اد هــرزة دزدي
  .“ل جالجل که اهل هند آن را گونگرو خوانندزنگ”

ــدر بقراط  ر مخـزان  ي و د  يمن و ناجر مک    ــا يـ ــا و ملجـ   انم جـ
ــرا بب ــد در ســوراخ غــاريم   ده چوخـا  يشده مولو زن و پوش      ينن

 آموزد و اهل هند آن را يپرست گران را بتيپرست استاد که د ک بتيناجر ”
مولو زن … شاخ آهو بودان که از يجوگ) ؟(ينکيمولوس… خوانند] ي[پجار

                                                   
  .م ۱۶۲۶-۱۷۸۴/ه ١٠٣٥-١٠٨٥  .1

2. Add.17, 489, Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum (Charles Rieu), 
Vol. II. 
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ن بود و ير آستيان را که بغي است مر جوگي نوازد چوخا لباسينکي که سيجوگ
  .“ندياهل هند آن را کنتا گو

  گـران را   و زره يخرزان ور   قـاش بـاج خواهـد     يباکو ب 
  .“نديستانند و اهل هند آن را دان گو يوان از تجار بر سر کاال ميدآنچه … باج”

ــه  م خـدنگ  شود ز زخ   يدام ماه  ــر ب ــدازد  گ ــکندر ان ــد س   س
  .“از دام ماهي آن دام ريسماني مراد است که هندوي آن را جال گويند”

  چون پسر سام است خرما برنتابد بيش ازيـن       طفل را گر جـده وقـت آبلـه خرمـا دهـد            
آبله دميدگي اندام که از گرمي بچه را حادث شود و اهل هند آن را سيل ”

  .“گويند
ن يزبان ا  با ويالقدر هند لي از دانشمندان جليکين شرح بزرگ ياخالصه صاحب 
  .کشور آشنا بوده است

  :سدينو ي مي منزويدربارة شارح نامبرده آقا
 يدهلو يآباد يد شادوو بن دامحمدگزارش از … ١»يخاقان«وان يشرح د”
ز ي را ن»يانور«وان ي ديو…  از پادشاهان مالوه٢ين خلجيناصرالدشاه روزگار  به

  .“٣گزارش کرده است
  :ديگو يگر ميک شرح ديو دربارة 

 متخلّص ي معموريني حسمحمداب بن از عبدالوه»… ٤يخاقان«وان يشرح د”
… محمدن ي صدرالدي فرزنديم برا ۱۶۰۹/ه ۱۰۱۸سال   بهيزيتبر» يغنائ«به

 يچاپ عبدالرسول» يوان خاقانيد «ين گزارش در پاورقي ازي کوتاهيها بخش
  .٥“ي و سلطان ملک بالغت گستريکشور سخنورخاقان : آغاز…  استچاپ شده

                                                   
 .٤٧شماره   .1
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   خاقانيشرح قصايِد  ٣١٧

  .١گره مضبوط استي علين شرح در کتابخانة دانشگاه اسالميگر اي دخطّيک نسخة ي
  :شود يطور شروع م نين شرح اياالول ا  ناقصخطّينسخة 

ه را همچو جنس خانة يباد, منزلة کافور بود  صبح که بهيگالب بود و از خشک”
د يشان رسي بديدند و از آن راحتين سرد و خشک دي سرداب خاقان چ ويکسر

کن از کرامت يه سموم مهلک بود و ليست که اگرچه در باد ات آنيو حاصل ب
 يه بر حاج شبنم گالب شده خنکي باديحق حاج و از برکت شوق کعبه گرما
 مبدل يآسان  بهيراحت بدل شد و دشوار صبحدم کافور گشت و محنت به

  :تيب. گشت
  ف ديده وصف صف سـپهداران حـاج      صعصقاع  

  “انـد   کوس را از زيردسـتان زيـر دسـتان ديـده          
  . موجود استيبادآ ين عبارت در شرح شاديدرست هم

  :شود ين عبارت شروع ميا  با٢آبادي شاديشرح 
ت جلّت قدرته را سزاوار ياس نثار مر حضرت صمديق يجواهر ظواهر سپاس ب”

… يبادآ ي شادي علوداوود محمد… فيد شري قصانياما بعد شارح ا… است
الدين  افضل… ديات مشکلة قصاي ابيشرح بعض…  از احبابيالتماس بعض به

, اند  شمردهت اشکاليکه در غا»… يخاقان امام« المعروف بهيعثمان بن عل
  :بيت, قصيده… مولأم… عبارت اسهل و موجز مسوده گردانيده به

  “ل زبـان دانـش  دل من پير تعليم است و من طف    
» خاقاني«کند و او را امام  خطاب امام مخاطب مي را به» خاقاني«آبادي  شادي

  :نويسد گويد و نيز مي مي
  .“در مذهب امام شافعي بوده است» خاقاني«امام ”
 ,»يجبلّ«عبدالواسع , »انوري«, »نظامي«, »فردوسي«عالوه وي از شعراي بزرگ مثل  به

. استفاده نموده است» نظامي«استشهاد کرده اما بيشتر از , »سعدي«, »ظهير فاريابي«
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  ٣١٨  »نامة استاد عابدي ويزه «قند پارسي

  

صنايع و  عالوه اين شارح به به. استدالل کرده است» خاقاني«گذشته از اين از خود ابياِت 
. آنها اشاره کرده است هم کلّيتاً متوجه بوده و بارها به» خاقاني«بدايع در ابياِت 

 هم خيلي دقّت کرده و سپس در صحت و »خاقاني«بادي در خواندن متن قصايد آ شادي
براي مثال بعضي از عبارات اين شارح در اينجا . سقم آن هم دسترس کامل داشته است

  :شود داه مي
  طاق ابروان رامش گزين در حسن طـاق و جفـت کـين        

ــه  ــکّر ز آوا ريختــ ــحرآفرين شــ ــة ســ ــر زخمــ   بــ
.  کنندهياد و شين سرود گويرامش گز, ت از مطرب بچگانيطاق ابروان کنا”

زخمه نواختن , دار نهي کيعنين يجفت ک, مثل ي بييکوي در نيعنيدر حسن طاق 
.  خورد که بدان رباب زنند و بنوازنديرباب و بربط و آواز رود و چوب

ب و سوزناک است و آوا مختصر آواز است و ين عبارت از سرود غريسحرآفر
 يال که ابروهات آن است که در آن مجلس مطرب بچگان صاحب جمي بيمعن
رودها , دار بودند نهيدار بودند و ک وسته و محرابيوان پيشان مانند طاق ديا
زدند و ازو آواز سرود عجب و نادر  ينواختند و چنگ و رباب م يزخمه م هب

 يجا گر بهيو در نسخة د, گفتند ين ميري سرود عجب و شيا, ختندير يشکر م
  .١“ن غلط استر طاق و آي زيا, حسن طاقت تحت کرده است

ــاه چــارده ســايه کنــد صــنوبري   طـاس  آفتـاب  پرچمش دار  تو راس نيزه   رمح   از بــر م
ر قمر و خطّ يست که از تقاطع خطّه مس ايا  عقده و آن نقطه٢زه راسيرمح ن”

ماند و مرکز  ي هژده ماه ميدا آمده است و آن در هر برخير شمس بر خاک پيمس
رش يند و ضمي ظلّ مخروطه را گويبرة صنوي بروج است و ساياو خالف توال
زة تو مانند راس هژده ي ممدوح نيت آن است که اي بيمعن. د استيبر رمح عا

اه او چنان بزرگ يو پرچم س, گز طول دارد و طاس و پرچم او مانند آفتاب است
ب يکه ترک و بدان, کند ي مية صنوبرين ساي ماه تمام بر زمياست که از باال
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   خاقانيشرح قصايِد  ٣١٩

و , ن باشد که طاس پرچم آن رمح مانند آفتاب استينپرچمش آفتاب طاس چ
پس . ماند ي هژده ماه ميزده از آن کرده است که راس در هر برخيص سيتخص

 يمدت مکث هر ماه را بگزاران نسبت کرده است و در بعض» يخاقان امام«
ح است که آفتاب و ياما قول اول صح, راست مسطور است,  راسيجا نسخه به

  .١“اند لفاظ متناسبماه و راس ا
  آورش   نامـه  ٢ ز ملک  ين کبوتر يمشک  دار  روزهيهـا  د نفـس يـ روز ع  به يبود

  د و نهان شد کبوترش    ي ع يکامد هما   نـه و پـر بـر قـدح بمانـد          يمنقار بر قن  
دهن , نهيو از منقار قن,  شرابيشه و صراحيش, نهيقن, نامه مکتوب دم, نفس”

ز بر صورت مرغ يمرغ بود و قدح ن بر صورت ي مراد است که آن صراحيصراح
دار   روزهيها د فطر دميش از روز عيت آن است که پي هردو بيو معن, بود
م مکتوب نجات ي بر صايقيادشاه حقآمد و از پ ي بود که باال برمين کبوتريمشک

اکنون . ديرسان يم ميآورد و بر صا ي خبر نجات از عالم ملکوت ميعني. آورد يم
 ي بازوي گذاشت و پرهاي بر صراحيا نهينقار خود بر قنم, نيآن کبوتر مشک

کبوتر را , يش همايد آمد و پي عياز آنکه هما, خود بر قدح گذاشت و نهان شد
در , صورت مرغ بود  که بهيد صراحي چون روز عکه بدانرواج و رونق نماند و 

آور  هنام کبوتر داران که به دم روزه. مجلس آمد و معاشران شراب خوردن گرفتند
ن رمز ينه و قدح رها کرد و پنهان شد و در کبوتر مشکيمنقار و پر بر قن, ماند يم

ن ير هر دو شيح المسک و ضميب من ريم عند اهللا طيالصا آن است که خلوف فم
  .٣“فلک مسطور است,  ملکيجا  نسخه بهيو در بعض. دنديدار عا بر روزه
  بـر غزين شد سحاب ا    رنگين بهار شد زان  گردون و زمين بر زد پرش و پاي ز يعکس

ت آن ي بي و نشر است و معنت لفين بيو ا, بر ابر خاکستر رنگغسحاب ا”
بر آسمان افتاد و , ست ات از آفتابي آن طاووس که کناياست که عکس پا

 يعني, ز تواند بوديت عکس نين بي ايو معن, دا آمدين در هوا پيآن بهار رنگ از
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  ٣٢٠  »نامة استاد عابدي ويزه «قند پارسي

  

 ير آسمان ابر موجود شد و عکس پرهاياز آن ز, اد بر آسمان افتي ويعکس پا
 ين معنيدا شد و اين و متلون پين بهار رنگين افتاد و از آن بر زمي بر زميو

ک نسبت کرده يابر تار از آن به, اند  طاووس زشتيها يکه پا ر است و بدانيدلپذ
 داده او نسبت از آن جهت بهار را به, اند ن و متلوني طاووس رنگهاياست و پر
  :ن مسطور استي نسخه مصرع اول چنيو در بعض

   ز پاي و پـرش زد بـر زمـين ز گـردون          يعکس
 يق معنين طريو بد,  واو عطف برسر لفظ گردون زاء معجمه استيجا  بهيعني

تا , ن زديش از آسمان بر زمي خوي و پرهاين بود که آن طاووس عکس پايچن
ن يا. ره شدي او ابر تيها ي پا او بهار موجود شد و از عکسياز عکس پرها

  .١“ز خوب استي نيمعن
ــل   ــه حاص ــش چ ــر دان ــرا از اخت   کــه مــن تــاريکم او رخــشنده اجــزا  م

  خورشـيد عـذرا     با که همسايه است    يي را ز عيـسٰ    چه حاجت مرغ عيـسٰ    
 از آن يٰسيع و او را به, شبپرک, السالم هي عليٰسيو مرغ ع, ءاجزا جمع جز”

صورت مرغ شبپرک , السالم از ِگل هي عليٰسيمهتر عص کرده است که يتخص
’þ«ي ساخت و درو دم زد، در حال زنده شد کما في قوله تعاٰل ÎoΤr& ß,è=÷zr& Νà6s9 š∅ÏiΒ 

ÈÏeÜ9$# Ïπ t↔øŠ yγx. Î�ö� ©Ü9$# ã‡àÿΡr' sù Ïµ‹Ïù ãβθä3u‹ sù #M�ö� sÛ ÈβøŒ Î*Î/ «!$#«(و شبپرک روز کور است و ٢ 
  :راست، نظم» سعدي«که شيخ  اند، چنانروشني آفتاب را ديدن نتو

ــر نب ــه يگ ــد ب ــ ن ــشمبروز ش ــاه   پره چ ــه گنـ ــاب را چـ   “٣چـــشمة آفتـ
  نـــايکـــه اکمـــه را توانـــد کـــرد ب  ستيـ ب مرغ خـود ن    ي طب يٰسيچرا ع 

ه بينا شدي، کما في اکمالسالم  ي عليهدعاي مهتر عيٰس ه نابيناي مادرزاد و بهاکم”
Û«ي قول تعاٰل Ì̃� ö/ é& uρ tµ yϑ ò2F{ $# š⇑t� ö/F{$#uρ« و معني بيت آن است که نابينا ،

چرا ,  شبپرک را که فرع اوستيروز کور, ينا کردي بخوددعاي  مادرزاد را به
 که رح»يخاقان«ت آن است که امام يمقصود ب. تواند ي خود دفع کردن نميدعا به
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   خاقانيشرح قصايِد  ٣٢١

حت السالم را ي عليهاز عيٰس, السالم است ي عليهکه شبپرک را که مرغ عيٰس چنان
همچنين مرا از علم و دانش من هيچ راحتي و بهره و منفعتي , رسد نمي
مقدار دانش و علم و هنر مرا دولت و جاه نيست و موالنا ظهير  يعني به, رسد نمي

  :نظم, فاريابي نيز هم در اين معني گفته است
ـ ز رنگ خويش نباشد نـصيب ح        ؟کـنم ه  اگر مرا ز هنر نيست راحتـي چـ           “١ي را نّ

*  
  اما از ميان افتـاده قـا    » خاقاني«خوانيش    دريا مثابت خود منم   » خاقاني« اين   گويد

خاطر او در گمان و , ده باشنديح من نشني چون الفاظ اشعار فصکه بدان”
ا امواج در ياوش منم و مانند دريدر» يخاقان«د که يافتد و خود را بگو خطا
ان او لفظ قا حذف يما از ما, بخوان» يخاقان«در آن وقت تو او را . دارم خاطر
» يخاقان« کند که من يکه دعٰو هريعني, اه مربعچ يا.  ماند»يخان«تا , کن
. ا منميکه در از آن, اه مربع بگوچ يا,  بگو»يخان«تو او را , اوش منميدر
  .٢“اعلم بالصواب واهللا

ــه    کور چشمي که بر تـن يوزسـت     ــر ندوخت ــير ن ــي ش ــد از پ   ان
  :نظم, راست» ينظام«که خواجه  چنان, ر منقّش استي از حريکور چشم نوع”

  “٣ريـ غ و تيد و فارغ شد از ت    يبپوش  ريــ از کـور چـشم حر  يقـزا کنـد  
*  

  اختر و فضل عقربي آتش و لون عبقري         قايم پنجم آسمان منتقم از ششم زمـين       
دست و غالب و سرآمده را  رهيت, باز اصطالح شاطران شطرنج ستاده و بهيا, ميقا”

. نديو سرآمده را هم گو و مرد مبارز,  نتواند بردي بازيکه ازو کس, نديو گهم
  :نظم, الرحمه راست هيعل» ينظام«که خواجه  چنان

  خـت يم بر يقـا    به يم ر يوزان قا   خـت ي در خراسـان گر    يآوارگ  به
  :نظم, گر گفته استي دي جاين معنيدر ا اهللامحة ريو هم امام خاقان
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  “١ختهي وقت مجازا ريم عنصريقا با من به  يدر شـاعر  م مـنم    ي قا يبر رقعة نظم در   
*  

  حامله از آب خشک آتش تر در شـکم          ي است جز جام مـ     ينوبر چرخ کهن م   
ن همه ين عجب است که آب خشک باشد و آتش تر باشد و ايکه ا و بدان …”

استعاره است و نو و کهن و حامله و شکم و آب و آتش تر باشد و خشک و تر 
  .٢“ استيت استادين غايست و ا اظ متفاوتت الفايرعا
  و مهـرة تـو مهـر جـم        ي تو دام د   يافع  هم ه بين تو مهره و افع  ي لب و زلف   يا

  .٣“ديآ ي درست ميهر دو وجه معن هو ب… ”
  کمـرش کـرد خـم     بـا د لعـل  يور د خزادة    وار  هيچشمة خور بوسه داد خاک درش سا      

ر نظر آفتاب در کمر کوه يثتأ  لعل که بهيا, ورخزاده   آفتابرچشمة خو”
 يکه جا چنان, ندين جهت لعل را فرزند آفتاب گويهم از ا. شود يموجود هم

  :نديگر همو گويد
ــه   جرم آنک   چون کوه خسته بسته کنندم به      ــاب بـ ــد آفتـ ــدن درآورم فرزنـ   “٤معـ

*  
ـ       چو صف اصحاب ف     ر تو در سقمند آن سه قـوم  ياز تف شمش     ميـل در المنـد از ال

ن يس مطرف است و ايس تام است و سقم و سه قوم تجني الم تجنو الم و… ”
  .٥“ست اصنعت خوب

  مه فـانتظم حزم تو معمار شرع نظّ    مه فاسـتقم عزم تو معمار ملک قو  
  .٦“ع استيت در صنعت ترصين بيو ا”… 

  ن و دالـش ي چو سياز ضربت الف سان کرد    چون سنبله سنان کش يديچون در اسد رس   
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   خاقانيشرح قصايِد  ٣٢٣

ضربت .  استيسنبله مانند خوشة گندم و نام برج.  استيبرجر و نام ياسد ش”
زة ممدوح است که مانند الف يت از نيو الف سان کنا, زدن سان مانند زخم

را يز, زر مراد است در حال عجيدن شين دندان کشيو از س, راست قامت است
  :تيب, که خواجه سلمان راست چنان, اند دندان نسبت کرده ن را بهيکه حرف س

  “روزگار از کام يک يک بر کند دندان سـين           جنب کاف کـام    ن سلمان را اگر بيند به     سي
*  

  ل مصر است از ناله تن چو نالش  يناالن چو ن     در دق مرگ خصمتيچون تار دق مصر
   کرد آسـمان نکـالش   يهر سال در خسوف     تيــن جنايمـه شــد موافـق او در دق بــد  

ن صنعت اشتقاق و يمتجانسند و او دق و ِدق و ناله نال و ناالن لفظ  …”
  .١“زيس نيصنعت تجن

  اند  افشانده هفتخوان رزم هب خون ايدر هفت  دو صفدر کز غـزل    ر آخرش دان هر   يهندو م 
ار که از غزا ي رستم و اسفنديعنيت آن است که آن دو صفدر ي بيو معن… ”
ر يع از آن اميکار و مط, خته بودي خون ريايجنگ هفتخوان هفت در ک بهيهر
گاه اسپان يار همچو هندو در پاي رستم و اسفنديعني, شروان شاه بودند, آخر

ت عظمت ين غايکردند و ا ياطاعت تمام خدمت م ر آخر بهيش اميممدوح پ
  .٢“ممدوح است

  کـرد  عطسه داد و حلق دريا سـرفه       گردون مغز
ــه ايــ   ــار ره ک ــشانده الر امزان غب ــان اف ــد ه   ان

اند که در آن روزها مردمان در صحرا روند و اسپان  ني معيهان روزهاالر اميا”
که  چنان,  گرو ببرديگري که سبقت کند از ديتا اسپ کس, بگرد دوانند

  :نظم, فت اسپ راست در صيعبدالواسع جبلّ
ـ سرمة چشم سـتاره کـرد او           “٣هـان الر وميه نعل او حلقة گوش مجر   الوغـا   ومي

*  
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  ٣٢٤  »نامة استاد عابدي ويزه «قند پارسي

  

  ان سنان پي کم کنان سي شب روان از چشم قراي        
ــده    ــار آم ــک خم ــان نزدي ــوي مغ ــده در ک   دزدي

  .١“ اول موجه استياما معن ”…
  االعـراب    از مطالع  يمهر خاتم وح    به  نحٰمالـر   مهر خـاتم دل در اصـابع        به

اند و  و مطلع استعاره است و مهر و مهر و خاتم و خاتِم الفاظ متجانس… ”
  .٢“ تمام استي نسبتمطالع  بااصابع و آفتاب را  با رايانگشتر
ــه ــستان را  ب ــد بچگــان ب ــق آنکــه ده   اه سـحاب  ير ز پـستان سـر سـ       يد شـ  يسپ  ح

ــستر  ــرمن دود رنـــگ خاکـ ــد ز اهـ   چو سازد آتش و قاروره ز آسمان و شهاب         کنـ
ن آتش است يشه که درو روغن نفط نگاه دارند و آن روغن عيو قاروره ش… ”
که خواجه  چنان, ردي سوختن گيجامه رسد حال بسوزد و چون به, هرچه رسد به
, شکل اژدها ساخته بود خانة خود به, که در آتش, در وصف زن جادو» ينظام«

  :نظم, فرموده است
  چو قـاروره در مـردم آتـش زده           در آتـشکده ييکه هست اژدهـا  

 يشتريت لوازم را بين بيو در,  استخطّيس ي بستان و پستان تجنکه بدانو ”… 
  .٣“ استيليان استعاره است و استعارة تخت کرده و لفظ پستيرعا

  در آب ظلمت ارحام ز آتش اصالب         چراغ علم فروزد چو خضر و اسکندر      
و چراغ و ظلمت و آتش و آب و خضر و سکندر و ارحام و صلب الفاظ … ”

  .٤“اند متناسب
ـ تـاب     به   تـاب  هدو شاخ چون سرناخن برا نمود ب      ارة مـه را سـر نـاخن فـو    کي

  .٥“است» بره نمود بتاب« نسخه يضو در بع… ”
  سرمـشرق گـشاده زال زر      بـسته  بيژن چاه شب

  خون سياووشان نگر بـر خـاک و خـارا ريختـه           
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   خاقانيشرح قصايِد  ٣٢٥

, روي و موي او سفيد بود. و زال زر نام پدر رستم است و او را دستان نيز گويند”
  : گويد»شاهنامه«که خواجه فردوسي طوسي در  چنان,  تن او سياه بودةباقي هم
ــد    و روي و مـويش سـفيد       هش تيـر  تن ــدش دل ســام شــد ناامي   چــو دي

*  
  چنگــي طبيــب بوالهــوس بگرفتــه زالــي را مجــس 

  کش هر نفس مويي اسـت در پـا ريختـه      اصلع سري 
  هـاي مـسطر در بــرش   ربعـي نمـوده پيکـرش خـط    

  هــا بــرش وقــت محاکــا ريختــه نــاخن بــر آن خــط
گ که وقت سرود گفتن روان  چني بر تارهايها و انگشتان چنگ  ناخنيعني”… 

 کاتب روان يها که وقت مسطر کردن بر ورق کاغذ ناخن چنان, شدند يم
  :نظم, ه گفته استين نوع تشبي از فضال در ايکيکه  چنان, شوند يم

ــو رو ــيپرت ــار چنــگي مغنّ   ١“اند  د را ماند که مسطر کرده     يصفحة خورش    از پــس او ت
*  

  نگذاشت طوفان غمت خون دلي ناريختـه    اي تير باران غمت خـون دل مـا ريختـه          
  .٢“ق غزل آورده استي بر طرين مطلع را امام خاقانيا”

ـ يما و سه پنج کعبتـ    اند  هفت طواف کعبه را هفت تنان بسنده         يهفـده آور  هن داو ب
  :نظم, گفته است» يانور«م ين باب حکيو در ا… ”

   ندبست يکه تمام  بزن زان ضربه بستان و      هفت هرا داو ب  و  همه در ششدر عجزند و ت     
که  چنان, نه اليق طواف کعبه, مردمان ناشايسته سزاوار قماربازي هستيم  با…
  :نظم, نيز فرموده است» انوري«

  اگــر ممکــن بــود فرســنگکي چنــد  يکي و پنج و سي وز بيـست نيمـي         
  گنــاه از بنــده و عفــو از خداونــد     چو زين بگذشت ما و مطرب و مـي       

 اول ين که در معنياضافة پنج کعبت, نديق گوين طريت بدي بيو چون معن ”…
,  سابق استيو غالب ظن آن است که قصد شاعر بر معن. شود يساقط م, بود
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  ٣٢٦  »نامة استاد عابدي ويزه «قند پارسي

  

 يزن فس هم در کمت چند از جهت هضماً للنّين بيرا که امام مذکور در پس ايز
  .١“ستين شرح مختصر مسطور نيخود گفته است و آن در ا
ــ   چاه سـيم  ي بهبرده مهش ز مقنع عيد      ع و مــاه و مـــزورش آب چــه مقنّـ

س است و صنعت اشتقاق است و چاه و ماه ي مقنع و مقنّع تجنکه بدانو … ”
  .٢“س مطرف استيتجن

  گشته زمين رنگ رنگ چون فلـک از عکـس خـون         
ــراب   ــو صــبح از ق ــغ چ ــشيد تي ــاهان ک ــسر ش   کاف

,  اگر مفصّل خوانندبه و تيغ مشبه,  اگر لفظ تيغ مکسور خوانندکه بدانو … ”
  .“معني مذکور ثابت ماند

  چون روغن طلق است طل بحر دمان زيبق عمـل       
  خورشيد در تصعيد و حـل آتـش در اعـشا داشـته            

  .٣“اند  الفاظ متالزم و متناسبد و حلّيبق و آتش و تصعيو روغن طلق و ز… ”
ــدعت را  ــار بـ ــارک ذوالخمـ ــشکافت   تـ ــو الجــرم ب ــار ت   ذوالفق

  .٤“نديگو زنان را ذوالخمار و خمار و مقنعه دامن معجمه است خاء خهنس يبعض در و”
  انـد   ختـه يسپر آم   با زلف و رخسار زره     خال ممسار زره کرده و خط ماه سـپر       

  .٥“مصرع دوم لف و نشر است”
  اند  ختهيشرر آم   با شب و انجم چو دخان      انـد   ختـه ي دگـر آم   يدوش برگردون رنگ  

  .٦“ت تقسيم استکه مصرع دوم در صف و بدان”
  انـد   چار گوهر همه در يـک مقـر آميختـه           سه وقـت  هخسرو کشور پنجم که ز عدلش ب   

  .٧“االعداد است اقيت در صفت سين بيو ا”
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   خاقانيشرح قصايِد  ٣٢٧

ـ ور گو يـ همچون درخت وقواق او را ط      ــر   اي ــتح شــاه کــرده الحمــد هللا از ب ــر ف   ب
  :االستشهاد يو ف”… 
ـ      يبس  ١“د چون درخت در وقواق شويسرا سخن  ن خـتن  يروح در زمـ     ي نمانـد کـه ب

ن شرح يعالوه بر ا. نوشته شده است» يد خاقانيقصا«شمار بر  ي بيها و حواش شرح
افته يباز» يوان خاقانيات ديشرح اب«نام  گر بهيک شرح دي ٢يبادآ يمشهور و مبسوط شاد

, وتيتينتل انستيفرد آن در کتابخانة کاما اور  منحصر بهخطّيد نسخة يشده است که شا
  .٣شود ي مينگهدار, يئبمب

 يو. شود يسد که درست خوانده نمينو ي م٤)؟(ي المخيشارح اسم خود را علو
هند آمده  ده و از عراق و خراسان بهي خود را گذرانيد در مکّة معظّمه زندگانيمدت مد

ن ياو در آغاز ا. د سروده استي قصاير منسلک بوده و در مدح ويدرباِر جهانگ  باو
  :سدينو يکتاب م
چهرة مخدرات مشکالت   بهيبير مبدعان سراپردة غي که قلم تصاويحمد”

و بر آل و اصحاب … و درود نا محدود بر روح مطهر… ق آن نپرداختهيحقا
وجنات  بر… پروران جهان  که پرتو آثارش از هوا و آب سخنيو بعد ثنائ …او

تان از لوامع  که سواد مملکت هندوسينثار بارگاه شهنشاه, ان باشديخوبان نما
رة خاقان يخالصة نب… حين اليفتش چون عرصة بهشت برأد عدالت و ريخورش

… مور خانيو گوهر شبچراغ دودمان صاحبقران اکبر ت… ز خانياعظم چنگ
م يم و بندة قدي مهو دماغ چاکر سلي آستان بوسيهوا …ر بادشاهيجهانگ
… کون بودمت, اشتغال داشت… د در مکّة معظّمهيمدت مد… که) ؟(يالمخ

سدة عرش اشتباه   بهياز جانب عراق و خراسان رو. کواکب طالع سعد نمون شد
 نوشته» يخاقان وانيد«ات مشکلة يز شرح بر ابيآو ل دستيوسا آورده و به
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  ٣٢٨  »نامة استاد عابدي ويزه «قند پارسي

  

 يمخف… حضور آورد به …انشا نموده…  که در مدح شاهنشاهيديقصا با
که در  چنان, ل استيانماند که اشکال کالم اکثر در اختالفات علما فرق از مس

  :»يوان خاقانيد«دة يت سرقصيب
  م است و من طفـل زبـان دانـش     ير تعل يدل من پ  

  .“وابواهللا اعلم بالصّ… 
تا وسعت نظر , شود ير داده ميت گوناگون شرح نامبرده در زا از عبارياکنون بعض

  : شارح واضح گردديسندگيو سبک نو
  اند  دهيان د ي بر يخضر و چشمة ماه   علم    وار اسيـ م کعبة جان محرمـان ال     يدر حر 

مناسبت لفظ کعبه   ميم و کسر را خوانند بهضم و بعضي لفظ محرمان را به”… 
  .“تواند بود و منع نيست

  انـد   هاي تاج گريان ديده    هبر سر دندان    هاي قصر شاه   هتاجدارش رفته و دندان   
طريق حسرت  ن بهاند و اي جاي گريان خندان نوشته ها به و در بعضي نسخه… ”

  .“ست او افسوس تواند و دو قافيه شايگان
  انـد  موقف الشمس و مقام شير يزدان ديده    خـاک حلّـه و آب فـرات    رانده ز آنجا تا به    

  .“بعضي گويند از موقف شمس کوفه مراد است”
  بار داري چون فلک خوش رو مه و خور در شـکم           

  انـد   وز دو سو چون مشرقين او را دو زهدان ديـده          
  .“اند و ماه و خورشيد و مشرق از الفاظ متناسب”

  حـاج  صف سـپهداران   وصف ديده صعصف قاع
ــر زيردســتان از را کــوس ــده دســتان زي ــد دي   ان

  .“اند صعصف و صفصف و زيردستان و زيردستان الفاظ متجانس”
  اند  ديده شان  عسل از و کان نقره از سالکان  ز آب شور نقره و ريـگ عـسيله ز اعتقـاد           

 و عسيله صفت اشتقاق و کان و شان ترجيع سلاند و ع نقره و نقره تجنيس”
  .“است و تجنيس مطرف نيز گويند

  انـد  شيرة بستان قرين شير پستان ديده   از نشاط کعبه در شير زقـوم احراميـان        
  .“اند شيره و شير پستان الفاظ متجانس”



   خاقانيشرح قصايِد  ٣٢٩

  آمده خوان ها کاف عصمت ز داري چنين بر  همزه مسمار و الف داري شـده از  دانشش  
االسفار ةاالشجار و مذکورةاين قصيده را با کور…  اين ادعايي استکه بدان”

, فلک را سه دور است… صبح از حمايل فلک آميخت خنجرش. گويند
  .حمايلي و رجوي و دوالبي و اينجا از حمايل فلک دور حمايلي مراد است

  اخته صد عقد گـوهرش   گردون نثار س    اينک عروس روز پس حجله معتکـف     
  .اند عروس حجله و نثار و عقد گوهر الفاظ متناسب

  خـاطر بهمــن درآورم   بــهيتـا رحمتـ    چون زال بستة قفسم نوحه زان کنم       
ت از منوچهر است که خاقان را محبوس يکنا, لفظ استعاره کرده ت بهين بيدر ا

  .١“کرده بود
ــاروان در  زانو کنم رصدگه و در بيع خان جان          د معـــين درآورمصـــد کـ

  .“٢اند ع جان و کاروان درد همه الفاظ متناسبيرصدگه و ب”
  بخت فلّاح کشتة بطـر اسـت         طرب است  يبخت ملّاح کشت  

س مطرف و طرب و بطر مقلوب ي است و تجني و کشته استعارة تجلّيکشت”
  .٣“بعض است

ــ ــانةقحــط وفاســت در بن    آخرالزّم
 ة جان استعاريخانة وحشت و پااه يد مهر وحدت و سيپردة عزلت و سپ”
  .٤“است يليتخ

  عودي خاک از نبات گشت مهلهل شياب        شکل به مسلسل گشت سحاب از چرخ کحلي
  .٥“ه استياني خاک اضافة بي چرخ و عوديکحل”

  بـوي گـالب     درد سر روزگار برد بـه       ايم درد سر ار چه بهـار    تو آورده   ما به 
  :تيب, ز گفته استين» ينظام«ت خواجه ين بي در اکه بدانو ”
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ــانج  سـت   آب  باغ ارچه ز بلـبالن بـه       ــرابيـ ــة غـ ــت ر نوالـ   سـ
*  

ــر انج ــود يگ ــرغ ب ــور م ــرايرخ   ١“ر بـر شـاخ بـاغ      يک انج ي ينماند  غ ف
*  

ـ  باغ وحدت يافتي از     شرب عزلت ساختي از سر ببر آب هوس          ن بکـن بـيخ هـوا       ب
*  

  اهللا ميـا   اه بيـت  با سپاه پيل بر درگـ       المقدس پا منه  با قطار خوک در بيت    
 بشر. بيت دوم نظير بيت اول است و دوم بيت موقوف بر دو قصّه است”

  .“اند همه استعاره, عزلت و آب هوس و باغ و بيخ هوا
   و تنگلوشــانبــه از ارتنــگ چــي  نام قيـصران سـازم تـصانيف        به

به يبه و غرير عجيان است که درو نقوش و تصاويخانه و م تنگلوشا نام علم”
اما قول . ست اا مصنّف کتابشست و لو ايند تنگ نام کتابي گويست و بعضا

  .٢“اول واضح است
ــذّت از عــشرت   »عطّـار «خنفسا را چه نسبت از        پارســا را چــه ل

  :تيب, ديگو» يابيفار«ر يکه خواجه ظه چنان”
  ٣“مـشام  م گل بهيچنان بود که جعل را نس   سـماع   ر کوس تو بـدخواه ملـک را بـه         ينف

*  
  تيغ تو و هشت خلـد هنـدو و جـذر اصـم         جذر اصم هشت خلد سخت بود جذر هشت       

ب يتقر ار جذر اصم بهيمشقت بس به, اند  هندوان که در حساب کامليبعض”
که  چنان, شوند يق و اهل اسالم درو مشغول نمي تحقينه از رو, آرند يرون ميب
  :تيب, دي گويگنجو» ينظام«خ يش

  ٤“آرنـد   يجذر اصم نم    سر به    کــه بلغــة کارنــديبــا لغــات
*  
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   خاقانيشرح قصايِد  ٣٣١

ــستر  ــرمن دود رنـــگ خاکـ ــد ز اهـ   چو سازد آتش و قاروره ز آسمان و شهاب         کنـ
شکل اژدها ساخته  در صفت زن جادو که در آتش خانه خود را به» ينظام«خ يش”

  :ديگو, بود
  ١“ در آتش کـده    ييکه هشت اژدها  

*  
   و جفت کين   طاق حسن در گزين رامش ابروان طاق

  آفـــرين شـــکّر ز آوا ريختـــهســـحر  مـــةبـــر زخ
 حسن و طاق يجا و در نسخه به… مثل ي در بييکوي نيعنيدر حسن طاق ”

  .٢“ر طاق و آن غلط استي زيا, تحت طاق کرده است
  قايم عنصري نرد مجـارا ريختـه      با من به    بر رقعة نظم دري قائم مـنم در شـاعري        

 عجز و گريز استعمال محلّ در اصطالح اين لفظ به… و گويد بازي قايم است”
  :گويد» نظامي«که خواجه  چنان, کنند

ــازي ــ چــو شاهنــشه ز ب ٣“شمشير بهرام   با قايم ريخت   به  امهــا اي  
*  

ـ     اند  هفت طواف کعبه را هفت تنان بسنده         هفـده آوري  هما و سه پنج کعبتـين داو ب
  :بيت, نيز گفته است» انوري«در اين باب حکيم ”

  ضربه بستان و بزن زانکه تمامي ندبست        هفـت  هو ترا داو ب   همه در ششدر عجزند     
  :قطعه, نيز فرموده است» انوري«که حکيم  چنان… 

  وگــر قــدرت بــود فرســنگکي چنــد  يکي و پنج و سي و ز بيست نيمـي         
  گنــاه از بنــده و عفــو از خداونــد     چو زين بگذشت ما و مطرب و مـي       

 اول ين که در معني پنج کعبتيند اضافت سيق گوين طريت بدي بيو چون معن
را که يز,  سابق استيشود و غالب ظن آن است قصد بر معن يساقط م, بود
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  ٣٣٢  »نامة استاد عابدي ويزه «قند پارسي

  

 خود يت از جهت هضماً للنفس هم در کم ظيت چند بين بيدر پس ا» يخاقان«
  .١“گفته است

  يبش از معطّـر يقلة برف و صبحدم ش      يشعلة برق و روز نو عزّتش از مبـارک        
  :فرموده است» يخاقان «گري دييکه جا چنان”

  ٢“ارد جز درخت مـصر روغـن      ين  ارد جــز درخــت هنــد کــافوريــن
*  

  جوهر نـور نيـستي سـاية نـور جـوهري           نشان شدن   چند نشانة غرض بودن و بي     
ر است و جوهر و عرض ي تقريمعن ن استفهام بهيه است و اي استفهاميستيلفظ ن”

  .٣“اند ه الفاظ متناسب و متالزميو نور و سا
ـ       يل عطارد مث   يرطالع تو رسد چرا چو سرطان تو مـدب      ي چرا چون مه نو نه مقبل
  :تيب, ل تعجب استيسب ن بهيگر گفته است و اي ديکه جا چنان”

  ٤ادبار سـرطانش   باکه اقبال مه نو هست       او ندارد هـم يادبار خواه يز چرخ اقبال ب  
*  

  حميري مار شوکت سر گاو ز گر تف چون  برده برمح مـاروش نيـروي گـاو آسـمان         
  .٥“ مشهور استشاهنامهن قصّه در يا”

ــاه چــارده ســا  طاس آفتاب و پرچم گز هژده راس تو رمح   يه کنــد صــنوبرياز بــر م
اما , معني درست راست مسطور است و آن به, جاي راس در بعضي نسخه به”

بدان داللت که آفتاب و ماه و راس الفاظ متناسب و , قول اول صحيح است
  .٦“اند متالزم

  وار ار نکند مـسخري     نسخ شود سهيل    گر بر شعري يمن يمن مثال تـو رسـد     
  :تيب, که بزرگ راست چنان”
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   خاقانيشرح قصايِد  ٣٣٣

ـ مـن آ  يل از   يل و سه  يرا که سب  يز  ييمن تا تو بر آ    ي يهر شب نگرم سو      ١دي
*  

  تاج سر ملک نهي خاتم دسـت سـنجري          چون جم از اهرمن نگين بازسـتاني از غـزان     
بدان سبب , مان مشهور استي مملکت سليافتن انگشتري و بازقصّة گم شدن”

  .٢“ن محل مسطور نگشتيدر ا
  تا تو فالح و فتح را بر شط مفلحان بـري            باد صبا بـر آب گـر نقـش قـد افلـح آورد         

  :بيت, گويد» نظامي«که شيخ  چنان”
ـ    يبهشت   راهنشيـ ش پ ي شـده پ

  .“فالح و قد افلح و مفلحان صنعت اشتقاق است… 
  مشکين کبوتري ز ملک نامه آورش       دار  هـاي روزه    روز عيد نفس     به بودي

  .٣“جاي ملک فلک مسطور است  بهدر بعضي نسخه”
  چون آب عيد نامـة زردشـتي از بـرش         بل هندويست برهمن آتش گرفته سـر  

ف ي تصنيپرست ساحر بود و زند و اوستا دو کتاب در علم آتش… زرتشت”
 کرده يغمبري پين فرود آمده است و دعوگفت که از آسما يکرده بود و م

  .“ مشرح استشاهنامهقصّة او در … بود
ــارک ذ ــدعت راوتـ ــار بـ ــشکافت   الحمـ ــو الجــرم ب ــار ت   ذوالفق

که  چنان, در جنگ بکشت… نيرالمؤمني است که او را اميذوالحمار نام مرد”
  :ديگو» يانور«م يحک

ــ   که ز انعـام او فرسـتد       يتاج ــوهر شــاهيک   وار باشــد  گ
… ذوالحمار و خمار.  حاء مهمله خاء معجمه استيجا  نسخه بهيدر بعض”

  :سدينو يشارح در آخر م
چون . ديساحل مراد رس ر بهخطّي ياين دريشة دانش از ايالحمدهللا که زورق اند

… ون پادشاهيالقاب هما مشرف به… اين عروس حجله عليه منظرة ايکنا
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  ٣٣٤  »نامة استاد عابدي ويزه «قند پارسي

  

مشتمل … ن محبوبهيف اي بر تعريست مبتن ايا دهي قصيخاتمة و, ر آمديجهانگ
 انشا ةدين قصي که در مصرع آخر مقطع ايخيتار و مختم به… بر مدح پادشاه

  .١“ابديانجام … ر قلميتحر شده به
  :ديگو يو در خاتمه کاتب م

  .٢“]ه ۱۰۶۸ [ي هزار و شصت و هشت هجرةسن… تمت الکتاب”
  :سدينو ي ميات خاقانين ابي از شارحيکي دربارة الشعرا اضيرمؤلّف 

ار يبس.  اصفهان استيو از سادات معمور» يتيعنا «يتخلّص و, عبدالوهات”
اشعار , اق و حساب کمال استحضار داشتهيدر علم س, م و قابل و کاردان بودهيفه

  .٣“ را شرح کرده استيخاقان
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   بدرچاچ قصايِد شرِح،االسرار کاشف  ٣٣٥

  ∗ي بدرچاچ قصايِد شرِحاالسرار، کاشف

 در سال ٢از شهر چاچ يا شاش» مانفخرالزّ« و ملقّب به١»بدر«بدرالدين متخلّص به
الدين   بن غياث٣م وارد دهلي گشته مالزم و نديم سلطان محمد شاه ١٣٣٢-٣٣/ه ٧٣٣

  .باشند ادشاه ميقصايد وي در مدح اين پ. بوده استتغلق شاه 
دانشمندان گوناگون . باشد ان در زبان فارسي مييگو ترين قصيده مشکلاز بدرچاچ 

 اما بهترين شارح قصايد بدرچاچ، موالنا اند  قصايد وي شرح و حواشي نوشتهبر
شرح نامبرده شامل هفتاد قصيده، صد و . باشند مي» اللّغات غياث«الدين مؤلِّف  غياث

  .پنجاه قطعه و سي و پنج رباعي است
 م ۱۸۴۱/ه ۱۲۵۷تاريخ شانزدهم شعبان سال   به، شرح خود را»االسرار کاشف«مؤلِّف 

الدين کتابت اين شرح را  الدين، پسر غياث پس از آن، محمد عظيم. اتمام رسانيد به
  .م تمام کرد ۱۸۸۵ فوريه در سال ۱۵بتاريخ 
نولکشور رسيده و منشي  وسيلة شيخ عبيداهللا رجسترار رامپور، به پس اين نسخه بهس
  .م از مطبع خود انتشار داده است ۱۸۹۸چاپ رسانده و بار سوم در سال  بار آن را به وي سه

  :نويسد در خاتمة شرح مي» االسرار کاشف«مؤلِّف 
وصِف کمال توزع خاطر و تشتّت را بحسن بتاريخ شانزدهم   باالحمدهللا که”

از تأليف هجري ) ۱۲۵۷(المعظّم سنة يکهزار دوصد و پنجاه و هفت  شهر شعبان
  …“شرح کلياِت ديوان و قصايد بدرچاچ فراغت نمود
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  ٣٣٦  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

  :الدين در آخر کتاب گويد الدين، پسر مولوي غياث عالوه محمد عظيم به
الدين  ديواِن بدرچاچ، مؤلّفة مولوي محمد غياثکه کتاب شرح … الحمدهللا”

ن، الدي ربط محمد عظيم م بدستخط بي ۱۸۸۵ فروري سنة ۲۵بتاريخ … مرحوم
  .“پيراية اختتام در بر پوشيد… الدين مغفور خلف مولوي محمد غياث

  :گويد مي» الطبعمتةخا«در آخر صاحِب 
 االسرار کاشفکتاب کمياب بلکه ناياب، مطلوب اهِل وقار، المعني … اما بعد”

الدين صاحب، مصنِّف مشهور کتاب   مؤلّفة مولوي غياثشرح قصايد بدرچاچ
دوم بعلو همتي جناب منشي پراگ نراين صاحب، مالک مطبع اللّغات، بار  غياث

عيسوي مطابق ماه  ۱۸۹۸شور صاحب، واقع لکهنو، بماه جواليي کمنشي نول
نضارت بخش نظّارگيان اهِل الطباع پوشيده حليةهجري  ۱۳۱۶صفرالمظفّر 

بصيرت شده، طالب اين فن را مژده باد، که چه مساعي تمام و کمال توجه 
 کرم حباب منشي شيخ عبيداهللا صاحب، رجسترار، دارالسرور مصدر لطف و

الرشيد جناب مؤلِّف ممدوح، محمد  منقولة خلفرامپور، نسخة صحيحه 
  .“الدين صاحب بهمرسيده عظيم

ما  هشارح چند نسخة خطّي را پيش خود داشته و پس از مقابله، متن صحيح را ب
را در مقابل لغاِت فارسي و عربي آورده عالوه بسياري از لغاِت هندي  به. رسانيده است

  .نباشدخوِد وي است که بعضي از آنها شايد در فرهنگ 
  :شود طور شروع مي  ايناالسرار کاشف

 اما بعد، …نظير است پدر منير خاليق بي مهتاب تابي فضاي جانفزاي بام تقرير به”
ا که ساکن بلدة الدين، ر الدين، بن جالل از مدت مديد، بندة ضعيف محمد غياث

آباد، لکهنو، سرکار سنبل، مضاف  آباد، عرف رامپور، متعلّق پرگنة شاه يمصطٰف
مع اختالف … بدر شرحي… رسد که بر قصايد ست، بخاطر مي صوبة دهلي

 محمد قمرالدين و ملّا محمد مقبول… نسخ، بجهت مطالعة فرزند دلبند
  .“ليف نمايدخراساني و ديگر طالبين، بعبارت سهل و مختصر تأ

پريشاني مشاغل معاش و تدريس طلبا و تأليف نسخة ] اخبار[مگر از گزات ”
خواست که بشرح مذکور  التفاتي امراي اين جوار، نمي بي و تماشاي اللّغات غياث



   بدرچاچ قصايِد شرِح،االسرار کاشف  ٣٣٧

هجري، ) ۱۲۵۶(تا آنکه در سنة يکهزار و دوصد و پنجاه و شش . بپردازد
والي …  نواب مستطابجناب عالي… بالستماع شهرة کماالت و قدرداني

الدوله غوث محمد خان بهادر شوکت  آباد، عرف جاوره، نواب محتشم گلشن
انجام اين کار بدو … اين امر خطير پرخطر بر خاطِر خود اختيار نمود… جنگ

  .“گرديد» االسرار کاشف«سال کشيد، مسمي به
  :گويد  مقدمه، شارح دربارة بدرچاچ ميو در

ست، که از شهر چاچ، مضاف »بدر«بدرالدين متخلّص بهمصنِّف اين ديوان، ”
دارالخالفة دهلي  بهتوران، که معربش شاش باشد و در سنة هفتصد و سي و سه، 

ده، ملقّب شالدين تغلق شاه  وارد گشته مالزم و نديم محمد شاه بن غياث
  .“بوده است» فخرالزمان«به

  :شود اکنون بعضي از نکات مهم اين شرح داده مي
ــشّاطة تقـــــدير او    ــته مـــ ــان آراســـ   آنچنـــ

  زلف و عارض را که گويي در بهـشتي کـافر اسـت            
فتح فا استعمال  فتح فا، تا قافيه درست شود و فارسيان اکثراً اين لفظ را به کافر به

  :کنند
ــر   س بادام خـشک   پسته لبي را نشان در پ      ــدق ت ــا دهــد ابريــشمش فن ــوات    را ن
فظ چنگ ديده شده و ساز چنگ اکثر از جاي لفظ خشک، ل در بعضي نسخ، به

  :سازند چوب بادام مي
  سيوم آن چاره است برين چـل گـوا          اول او مــال دو نيمــة پنجــه دوم   

  :آيد اين شعر معماست که از اين لفظ قلم بيرون مي
  هشتم هفت خوان چو شد کاسة خوان مجلست       

  شـير منـون نگـون کنــد حاسـد گـرگ ســار را     
  .ست الفظ منون، لفظ هيون که واقع است، محض خطاجاي  در بعضي نسخ به

  تا که ز هشت جا کند برسر يک هزار را           پنجه و يکي صورت نيم آخر آر        کشت به 
  .آيد از معماي اين بيت، لفظ تغلق بيرون مي

ـ محو شد نقطـة زر دا        راجز خط جام ميازار پي عـشرت          رة مينـا را   ي
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اول خط … کنند اب نقش مي، شرهفت خط که در پيام خط جام اشارت است به
شک، ششم خط جور، دوم خط بغداد، سوم خط بصره، چهارم خط ازرق، پنجم خط ا

  .اند  شرابست و اين خطها براي تعين مقدارگر، هفتم خط خرد در شراب ا کاسه
  صبح بر صهوة اشعر نـه نهـد هـرا را            او جنيبت کش آواز زر سـرخ        وانکه بي 

نگرکوت را . هوة اشقر، چهرة اشهب واقع است، صحيح نباشدجاي ص در بعضي نسخ، به
  :که سنگين بود شه زمان بتاريخ ادخلوا فيها

  :شوند اعداد حروف اين آيت کريمه هفتصد و سي و هشت مي… ادخلوا فيها
  ترست  اين همه نالي در رکوع از غم فندق         زال پالس پوش را کوست رگي و پوستي       

  : واقع شدهدر بعضي نسخ مصرع اول چنين
   بين هست رگـي و پوسـتي       سزال پال 

* 
  سـت  مگر اول رقومي… آن حکم منفسخ   هر آيت کمال که پيش از تو حکم يافـت         
  از آن که تخت گـه شـاه والـي دنياسـت             بلـد مگــوي کـه بنيــاد او پـر از خلدســت   

پس از اين صورت لفظ بلد . لفظ بلد واقع استجاي لفظ خلد،  در بعضي نسخ به
  .معني رهبر، نه عربي  دوم لفظ فارسي باشد، بهجاي در

  ست  که بر کنارة الله رفر دين رفعي        ترا بنات رزال رسته شد بگرد شـکر       
کسر عين خوانند و زمردين  تصرف خود به بايد دانست که فارسيان لفظ رفعي را به

  .رفعي کنايه از زلف ـ چون در محاورة شعراي فارسي سبز و سياه حکم واحد دارد
  بر طشت زر از دانة عبهر گهـر افتـد     تا چند تـرا از هـوس زلـف و دالرام        

پس . جاي گهر لفظ درر واقع است جاي عبهر، لفظ عنبر و به در بعضي نسخ به
  .نسخة ثاني اقول است

ــدو هــر لحظــه  ست که بر پنج هاللـست  کان مه دو هفته      ر اجــابن پــروين گــذر افت
نوشته، … سست، لفظ پال جاي هالل اول، بهآنچه در بعضي نسخ، در آخر مصرعة 

  .ست امحض خطا
  کز نه نورش جانب دو چل گذر افتد         برگير يکي را بدو در چار يکـي کـن   

  .خفياتمفانه من ال… اين معماِيي است
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  ملک فردوس که ديدست که کـافر گيـرد     جز سرزلف تو بر عارضت اي حور سرشت     
  .شود ا مستعمل ميفتح ف در محاوره زبان فارسي، اکثر به

ــد    خانـه را از امـن      عيش مر دور عيش تو   هب ــاب نه ــة عق ــو برهان ــدل ت ــذرو ع   ت
اندک تفاوت تلفّظ واقع شده است و اين بيت را  ش ـ اگرچه در اينجا بهيمرع

  .قلم آمده صحيح است همين نسخه که به
  دار آمد  بندگي شاه حلقه    که او به    نهـاد افـسر از شـاهوار مرواريـد    

  .يت از لباس بالغت عاري است، ظاهراً الحاقي استاين ب
ــدوده  ــرون آرد از ان ــه ب   ازان گــل ز اطلــس ز ت

  که بازش در دل از سوداي بزمت خار خار افتـاد      
  .جاي لفظ از اندوده، لفظ زرده واقع شده و در بعضي نسخ صحيحه به

   وجودگاه و بوسه ست  گاه قدوس   سجده که  تو از محاسن خـود خـاکروب آن در کـن          
نزد حقير . نظر آمد و در بعضي نسخ قدوه به… واقع شده… در بعضي نسخ قدور

  .همين نسخة اخير قوي نيست
ــي  لطيفــه ــاب کــالم يزدان   اگر مداد شود بحر کي رسـد بوجـود     هــاي رب

  .بلکه تحريف کاتبان, ر بعضي نسخ ديده شد، اصلي نداردو آنکه لفظ رباني بيا د
  شرار هاديه را از حسود تست وقـود           تست سـکون   بروز نائبه را از شکوه    

  .آنچه در بعضي نسخ سرور ناحيه واقع است، محض تحريف ناسخان است
  از سه يوم الحساب بيـشتر آمـد         سال بقاي ترا چو عقـد گرفتنـد       

جايش لفظ هفته باشد،  اگرچه در اکثراً نسخ لفظ عقد واقع است، مگر پيش مؤلّف به
 و الّا متانت لفظي و باشرسي بالغت نشيند، و الّا عدم متانت بهتر است معني بيت بر

  .کند معنوي پيدا مي
  خنجر تو کوه را دسـت زنـد در جگـر            خامة تو مـاه را پـاي نهـد بـر جبـين            

  .برعايت کوه، آنهم بهتر است، جاي جگر کمر واقع شد در بعضي نسخ به
  ن شيرنر کاهوي ماده گريخت از ده      تـا کـه بهنگـام تيـر کنـد ايـن نــدا      

  :در بعضي نسخ مصرعة اول چنين نوشته
  تا بهنگام خواب تير کند ايـن نـدا       

* 
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  بهشت جاوداني نيست الّـا حـضرت داور      کشت نامرادي نيست الّـا مجلـس دنيـا        
  .جاي مجلس، لفظ محبس باشد، که از تحريف ناسخان تغيير يافته غالباً به

  زهي ترک کمان ابرو که چـشمش راسـت پيوسـته          
  نانها کــرد برگــردد و هنــدو طفــل بــازيگر    ســ

  :ست اآنچه در بعضي نسخ سقيمه مصرعة اول چنين نوشته، خطا
  زهي ترک کمان ابرو دو چشمت راست پيوسته       

*  
  تو آن سروي که داري سي و دو نسرين بيک غنچه          

  بارم در صـد نـسرين ز دو عبهـر        من آن تالم که مي    
  : چنين نوشته، خطا استآنچه در بعضي نسخ سقيمه بيت مذکور

  دارت دو نسرين در يکي غنچه    تو آن سروي که مي    
  بارم دو صـد نـسرين ز دو عبـه           من آن ابرم که مي    

*  
  اش  پشنگ شـنگ و قـدر خـال قـدر داراي و آرش            

ــياوش ــو س ــن مظفّ  وش م ــتن ت ــد تهم ــر پدي   رف
م قدما، مگر اينچنين سقوط نون غنّه در کال. شود مگر در اينجا در تقطيع ساقط مي

  . جا واقع شده استيبعض
  بوقت خنده مه رويان نمايند از شفق اختر         پـردازد شـد عقيـق آري        بتم کرد جام مي   

  .اگر از جام دهند و از در دندان و از عقيق لب مراد کنند، در اينجا بهتر نيست
  از آفتـاب گـردون تـا آفتـاب سـاغر       اي تفاوت   روشندالن نديده يک ذره   

معني  معني شراب است، چه در محاورات شعراي فارسي، آفتاب به هآفتاب ثاني ب
  .آيد شراب مي

  ست ترک خندان دستار زرد بر سـر   صبح  اش بکـف بـر      شب زنگيست گريان آينه   
نظر  به» ينه ريش در کفيآ«در بعض نسخ . عة اول زايد استلفظ بر در آخر مصر

  .مگر رسم خط آئينة ريش خالي از قباحات نيست. آمد
  يا قطب جمع گشتي در مرقد سـه خـواهر     گر عدل تو نبودي اين پنج سويه مطـرب        
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گاه، چنانکه در عرف رمقبره و گومعني  معني خوابگاه است، ليکن به مرقد اگرچه به
  .تر است مصطلح و مشهور است، مناسب

  بسوي غرب غراب غالم کردن نفـور        چو شاهباز سحر باز کـرد شـهير نـور         
  .، بهتر استجاي کرد لفظ گشت باشد گر بهمصرعة ثاني ادر 

  ز ترس ترس از اندوده تيـغ يعنـي هـور           چو تير تير ظالم از کمان چرخ انـداخت        
هاي  واو مجهول است، مگر براي مونقت قافيه معني آفتاب، اگرچه به لفظ هور به

  .واو معروف هم جايز است ابيات ديگر به
  يــده مــشک ســياهت ز شوشــة کــافوردم  بيا که بر شکرت رسته شد نبات اي حـور         

  .جاي شوشه، لفظ صفحه و در بعض لفظ گوشه واقع شده در بعضي نسخ به
ــق  ــد تغلـ ــة محمـ ــد خليفـ   يگان سالطين دين جم جمهـور     خدا  وليعهـ

اگرچه لفظ وليعهد مرکّب مضاف و مضاف اليه است، مگر بيشتر نيک کسرة اضافت 
يان ياء ولي را که در حقيقت مشدد است، مخفّف شود و فارس لفظ ولي مستعمل مي

تشديد حقيقي خود و کسرة  مکسور است، بهدر اين بيت ياء ولي مشدد . خوانند مي
  .واجبي خويش

  که در ممالک معني اين زمان دسـتور       ي سـيه دسـتار  مبدست تست يکي رو  
را ساکن براي تخفيف ماقبل واو را ضمه داده و او . دستور در اصل دست در بود

  .ذا وزير را نيز دستور گويندمعني مسند نيز آمده است، لٰه چون لفظ دست به. کردند
ــغ زن   نمايـد تيـر     که شب روان را در چشم مـي         ســت ز تــاب ايــن ســير آتــشينه تي

مگر . در اين بيت اختالف نسخ بسيار است و همه از تحريف ناسخان خراب است
  .ديگران بهتر مرقّع شد، نسبت به/اين نسخه که مرقوع

  ز سايه بر طـرف آفتـاب صـد زنجيـر          تو آن مهي که يکي چين زلف انـدازد     
  .واقع است» تار«لفظ » چين«جاي  در بعضي نسخ به

ــر     رانز آب تيغ تو ايمن شده است از دو       ــاس اثي ــاه از س ــک م ــر ون   مقح
  .تکلّف است در دوران واقع است و اين بسيار بي» از دوران«در بعضي نسخ 

  چــراغ مــاه شــود از دم ســحرگه تيــر  هميشه تا که درين نه چراغوارة سـبز       
  :اند آنچه در بعضي نسخ مصرعة اول چنين نوشته
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  هميشه تا که درين بزم نه چراغ سـپهر        
  .ناسخان است ياز غلط فهم

  آب ز رويم مبر هر نفـسي از اشـکبار            مــردم ديــده تــويي درر ز چــشمم رو
  :معني خون ريختن، نظامي فرمايد چنانکه خونريز به… معني اشکباري اشکبار به

ــي   ــشکر انگيخت ــن ل ــز م ــون ري   بخ
  :و در بعضي نسخ مصرعة ثاني چنين است

  وار  يـز بـر نفـسي اشـک       رآب ز رويم    
*  

ــار    ير کايت او روشن اسـت     سر ز خط مي بگ     ــرزدة روزگ ــم س ــون قل ــشوي چ ــا ن   ت
گيرند و آن خطوط  خط عبارت از خطوط جام، که بدانها اندازة وزن شراب مي

، چهارم خط ارزق، دوم خط بغداد و سوم خط بصره… اول خط جور: باشند هفت مي
  .گر، هفتم خط فرودينه ، ششم خط کاسهپنجم خط در اشک

  ليکن از وي نبود تيره تـري يـک پيکـر            اين طايفه قطـب    در ميان همه سرحلقة   
… شود، چرا که شاعر در بيتي قباحتي پيدا مي… معني قطب مجازي گيرند اگر به

نظامي مگر آنکه تغاير اعتباري گفته باشد، چنانکه … قطب عليحده گفتهجدي را از 
  :فرمايد

  حي بخورشـيد داد   دبشکرانه ق 
*  

  خـر چار گشته همه را گوش سوي نغمـة           ي ديــد نتوانــد رخ عيــسٰ بــدو دويــده  
يکجا آرام  جهت آنکه به بود و به خر درازگوش مي… در سواري آنحضرت

  .همين سبب آنحضرت را مسيح نام است، مأخوذ از سياحت گرفتند و به نمي
  دهــر تــويي عــشوة دجــال مخــري عيــٰس  ي صحبت فرعون مجوي   يي عصر تو  موٰس
  .ياء تحتاني خوانند صورت کتابت به ن نظر بهرا فارسياي و عيٰسي موٰس

  نقش گل آيد برون از ني صوت هـزار      نوبت آن شد کـه بـاز از عمـل ناميـه       
چيز طوفاني تشبيه دهند،   باني تشبيه کرده که فارسيان صوت و نظر را هصورت را ب

  .اند، خطاي ناسخان است نوشته» جي«، »ني«جاي  مثل رشته و شاخ و ني و در بعضي به
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  تا شده خندان چو گل لعل لـب جويبـار           الله دهي باز ماند بـر لـب جـوي بهـار           
  .واقع شده، تحريف است» دهي کرد بار«ها  نسخهآنچه در بعض 

  فاتحه از شوق خواند برسر هر شاخ سـار    الله بسان صدف کرد دهـي بـاز زانکـه         
  .جاي فاتحه لفظ فاخته نوشته، بهتر نيست آنچه در بعض نسخ به

  تانکو رفتخ باشـدت شـبگير       خفتن في لفـک بنـواز   وقت
  .معني مطلق شب، چنانکه در بهار عجم است شبگير به

ــيفش را  ــر لط ــش ب ــان ک   که بنفشه بـرون دهـد ز حريـر          آنچن
و در بعضي لفظ کن ـ هردو بهتر … ز واقع شدهکجاي کش لفظ  در بعضي نسخ به

  .نيست
ــو  ــنانة ت ــن آس ــشت رزي ــصا   خ ــود ح ــه کب ــة زرد ن رقب  

جاي لفظ قبه، قله واقع شده، آنچه در بعضي قلعه نوشته خطا  در بعضي نسخ به
  .است

ــر    ــن پ ــاز ازي ــد ب ــد زال ش ــر و واري ــراز چت   ف
  که مرغ صبح را يـک دم نبـود از نالـه آرامـش             

گاهي در نظم مفتوح نيز  شين مصدر گاه. مصدر است… در آخر اين بيت شين
  :آيد، چنانچه نظامي فرمايد مي

  بـــآب جگـــر يافتـــه پـــرورش  تش يکــي تيــر ولــي آرشبدسـ 
دبير خاص خسرو را زوالي اين خطاب آمد که زلف عارض مه باد تحريرات 

» زيب«، لفظ »زلف«جاي  و به» اسب«و » نقشه«، »والي«جاي  ارقامش در بعضي نسخ به
  .اين درست است. اند نوشته

  رخ مريخ زان سرخ اسـت کـو خورشـيد انـور را        
  چتــر ســفيد آل بهــرامش   امــشبه کــرد بــ  

ه واقع است، درست نباشد ع کاتبان، بهدر اکثر نسخ از عدم تتبه، لفظ تشبجاي مشب. 
محمد شاه بن تغلق که چون بر تخت حکم آيد کند الهام رباني زر از غيب الهامش در 

  .جاي آيد، آمد نوشته خطا است بعضي نسخ به
  برداشـت گـردو تيـغ از زد کهکـشا را بـر کمــر     

  کز چار ز نگاري سپهر بگذشت نوک خنجـرش        



  ٣٤٤  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

آيد، ليکن حقيقة خنجر سالح عليحده است،  معني تيغ مي اگرچه گاهي خنجر هم به
  :گويد که کوچکتر از تيغ باشد، چنانچه شاعر مي

ــي  ــتمگر مـ ــالم سـ ــود زادة ظـ   شـود   تيغ چون بشکست خنجر مـي       شـ
*  

  آن دم که طاس آسمان برداشت جـام زرفـشان     
  دو سـوي دهـان بربـاد بـزم سـرورش     بردش ع 

شين دوم، اگرچه محض زايد است و اين زيادت شين در آخر اسماء در محاورات 
نويسد، مگر  ائع است، چنانچه گويند که فالني خط خوب ميضايران شايع است و 

و غالباً شين اول، . همان جام زرفشان است ضمير شين ثاني بسبيل تکرار تأکيد جمع به
  .جاي بردش، برده باشد کاتبان است، صحيح بهاز تحريف 

  در خوان پسته شير بين بر برگ اللـه قيـر بـين    
  از سايه صد زنجير بين بسته بر اطراف خـورش         

  :در بعضي نسخ مصرعة اول چنين است
ــين    …در خــون نشــسته شــير ب

  :و در بعضي چنين است
  …در خــون بــسد شــير بــين   

*  
  المرلـک گر حکـم رانـد بـر ملـک آيـد نـدا کا             

  ور جام خواهد از فلک خورشـيد باشـد خـورش          
الف االمر برعايت وزن ساقط گشت، … کاالمرلک، در حقيقت که االمرلک است

  .در نوشتن هم متروک شدخوان، بلحاظ 
  فراشــه ســاز بــر در شــاه مظفّــرش      سـت  آن زلف را که بر گل تر شاخ سنبل  

  .و آنچه در بعض نسخ فراش نوشته خطا است
ــد ز آذرش  نهنگ سبز بردن آيـد از ميـان       گر آن    ــار نمايـــ   آب روان کنـــ

  .جاي سبز، لفظ تيز نوشته، تحريف ناسخان است در بعض نسخ، به
  ست خنجر زن جهنده آتش از کـامش         سيه پيل 

  هـا خـامش     ها رشـکش درو از نعـره        فتداز جمله 



   بدرچاچ قصايِد شرِح،االسرار کاشف  ٣٤٥

رقوع هاي نادر بسيار است، مگر اصح همين است که م در مصرعه اين مطلع نسخه
  .شد

  ملـک چـين     عجب بين کان سيه روي سخن چين را به        
  آرنــد از شــامش  گرفتــه سرســه روحــي روي مــي   

  :در بعضي نسخ مصرعة ثاني چنين است
  گرفته در سرسه مه همکي آرنـد شـامش        

* 
  در صد ملک سليمان کم شود از يک سوي ملکـش    

  دو صد خوان فلک يک کاسه ار کند در پي عـامش       
صف و در بعض شق نوشته، بهتر نيست و آنچه لفظ جاي سوي،  هدر بعض نسخ ب
ضم کاف فارسي  جاي لفظ از، در نوشته، در اين صورت گم به در مصرعة اول به

  . استمستحسن
ــنقش   خوف کماتش ز رخ خويش    ماه سر مي   ــرين طــاق م ــه از بــست ب   آئين

و اين هرد… جاي کماتش، لفظ کمالش و در بعضي کمانش در بعضي نسخ به
  .صحت ندارد

ــدويش  ــه و روي ع ــا بادش ــيد بق   از صنف چو ماهي که برآيد ز چه کـش           خورش
  :در بعض نسخ مصرعة اول چنين واقع شد

  خورشي بقا باد سيه روي عـدو را       
  .اين نسخه ضعيف است

  بـــر در بادشـــاه عـــالم کـــش  گردن بـسته عـرش سـرکش را    
ايز داشته، ج نظم ضرورت کسرة نون گردن محض زايد است، مگر مصنّف به

  :چنانکه ظهوري در مصرع دوم اين بيت کسره لفظ سر زايد آورده
  از ايشان سر صندل آلـوده کـرد        کـرد درد   سر تـوقي هرکـه مـي      

* 
  ز چنگ مهر تو آن کس کـه کـرد سـرخم بـاد             

ــق   ــق خل ــان خل ــه مي ــق گرفت ــاي خل   چــون ن
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د، بلکه در بعض نسخ لفظ خنق واقع است، در اين صورت قافيه درست نباش
  .عيب اقوي معيوب باشد، به

  گوي از بر سر ميدان افـق آرد حـال      تا بشام از مدد جنـبش چـارم ايـوان     
اين معني در اصل لفظ فارسي است و بهاء هوز  معني چوگان بازي، مگر به حال به

  .دان شهرت گرفته جاي حطّي، در فارسيان عربي که به
  تا کشيدي سـر چـو سـوزن از دل آزاري خلـق            

ــال  ــر جاللــش کــي درآيــد در خي   نقــش تحري
  :در بعض نسخ مصرعة اول چنين است

  تا کشيده يک سر سـوزن ز دل آزار خلـق     
* 

  خهي در تـو حـريم سـرادقات قـدم         زهي سراي تو خـابور کيرمـاي ازل       
  .تکليف است جاي خابور، لفظ ايوان نوشته و نزد فقير همين بي ر نسخ بهثدر اک

  بجز در دم گرگ پويـان نديـدم          عـرين را مغغزال زر اندرون ضي 
ظاهراً مصرعة اول … مصرعة اول اين بيت، از تحريف ناسخان خراب است

  :صحيح چنين بوده باشد
ــرين را  ــدوده شــير ع   غــزال زر ان

  :يا چنين باشد
ــدو ــزال زر انـ ــيغمي رادغـ   ة ضـ
*  

  شـادان نديـدم   را بدان دزوه    دلي    روان در حضيض اين ميل کـردم      
  :عض نسخ مصرعة ثاني چنين استدر ب

  که دل را بدان دزوه شادان نديدم      
  :۲۵۰ص 

  در بحر عمت غـواص الالي در چـشم ماسـت        
  صد لؤلؤي ترا ليـک بـر طـشت زرش غلطـان           

در مصروعة اول اين بيت صاد از وسط مصرعه و سين و تا در آخر از تقطيع وزن 
  .زايد است و اين چنين صورت در اين بحر حايز است
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  سر زير دو هندو را از طرف مـه آويـزان            دارنـد   از زلف بتان کم شو آشفته که مي       
 کذا في .آيد گاهي بر نفي مطلق نيز مي… معني مشو، چرا که لفظ کم به… کم شو
  .بهاِر عجم

۲۵۶:  
  سراي تـاِر مـن   روز و شب پروانه کرده بر      من چو شمع از خود بر افروزم چراغ آفتاب   

اند،  جاي بر افروزم، لفظ سرافرازم نوشته  در مصرعة اول، بهآنچه در بعض نسخ
  :خطا است و در بعض نسخ مصرعة ثاني چنين است

  روز و شب پروانه شد گرد سراي تـار مـن      
  .اين نسخه هم بهتر است

  در نوا کرد سـراپردة رزبفـت خـزان          زاغ لولي بچة صدره پشمين در سـر      
  .جا است ين نوشته محض بيجاي پشمين، سيم آنچه در بعض نسخ به

  که سوي مملکت ديوگير شد فرمان       بسال دولت شـه بـود غـرة شـعبان         
در سال هفتصد و چهل و پنج … اعداد لفظ دولت شه، هفتصد و چهل و پنج است

گري پيش برادر خود  سبيل ايلچي به) بذر(هجري سفرة شعبان محمد شاه بن تغلق را 
  .آباد نيز گوبند فرستاد  و دولت        را سوي ديوگير که آن  به… قتلغ خان

  کـرد سـودا جـوهري شـب        مشتري مـي   مگر با 
  که زهره آن درست زر چو پيـدا کـرد در ميـزان    

  .خطا استکه اند  در بعض نسخ در مصرعة اول، بيعت نامه خسرو نوشته
  مــردم بــراي نــصرتش انجــم ماليــک وار بــا    

  بر پيش حاجيان صفها کشيده راست چـون مژگـان         
نسخة صحيحه همين است . نويس بسيار خراب کرده است در اکثر نسخ کاتبان غلط

  .که نوشته شد
  کسي کز جام احـسانت نبـرد از درِد غـم دوري       

  بخاک پاي دريافت که هرگـز سـنيتش درمـان         
معني در، چنانچه خان آرزو در شرح اين مصرعه  در مصرعة اول حرف از به

  .سکندرنامه نوشته
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۳۱۴:  
  خورشيد همچو کـوهش بـر زنـد کتـاره         خدمت  بندد دشمن کمر به      سيال به  گرير

۳۱۸:  
  تا يافت ز حرف عشق سـرماية تحريـري          فعل گذشت از رسم  با از عقل بدر شد بدر    

  :اند در بعض نسخ مصرعة ثاني چنين نوشته
  تا يافت ز سرعشق سررشتة تقـديري      

  مقطّعات
۳۹۱:  

  نـان چنـگ يـک زانـو سرانگـشتي ز        با دوستان
  خصم را چـون دف نـوا از زخـم سـيلي سـاخته      

  :در بعضي نسخ چنين واقع شده
  چنگ يک زانو سرايان توانـد   با دوستان

۳۹۴:  
  گواه صادق او روي زرد و پـشت دو تـاه      بآن قلم که چو نو هـالل شـد تـن بـدر      

  .در مصرعة اول اختالف نسخ بسيار است، اصح همين است که نوشتيم
  فرهنگ

، توتهي/بليله، اوال/بيد ساده، مونگا/مرجان= لبسد، بانا/بود، طرف پر بي/سو آن، اچيت/ارزن
/ کش جنيبت، تانا/تار،  /تنکه،        /تکمه، ساون/تير، چونر/پرچم،    /بيلک،      /بدره

،    /خرس،   = سئيه/خيال، پئيري/حصير،   /حلقة در،        /چار طاق، سائيس
/ رواق، بياج/ربا، مجيکا/دهان بند،   /دمر، کاجل/دوده،     =    /رخنج،       /خرباده

  ّ   /زه،     
، چرواها/شبان، دل/شخن، کلس/سرگنبد، گنگچه/سرطان، آترا چوگا/رفته،      

غلّة ، ارگجه/غاليه، روهني/الثور عين،       /عصفر،     /طرفا،         /طاس،     /شوره
 /کرگدل، پانسه/کعب، حکس/قيه، پهل/قبضه،       ال، روم/فوطه، مانگ/فرق، ستّو/بريان

، چوسنا/مکيدن، پربال/موي ديده، کاتک/مهرماه،     /گز،    /گذر،       /کمربند،    
/ نيلوفر آفتابي، سيوتي/نسرين،     /نفخه،         /معجر، مونگا/مرجان، سمندر/محيط
  کنگن/ياره، کجلي/پشک، کمل
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   گلستانشرِح

  سعديگلستان بوده و زبان فارسي بيش از هشتصد سال زبان رسمي و فرهنگي هند
هاي اين كشور  ها و مدرسه يكي از شاهكارهاي ادبي دنياست و در همه دبيرستان

 گلستان پس از تحصيل زبان محلّي، پسران و دختران اين كشور مطالعة. شد تدريس مي
  .كردند را شروع مي

يكي از .  نوشته شده استگلستانشمار براي  هاي بي ها و شرح حواشي، فرهنگ
شرح » خيابان«باشد كه  ، مي١الدين علي خان آرزو شارحين اين كتاب بزرگ، سراج

شرح نامبرده در سال . اند نموده تأليف. م ١٧٠٧/ه ١١١٩را در سال  گلستان
 انتشار يافته و آقاي علي نقي  از مطبع نولكشورشهر كانپور در. م ١٨٧٧/ه ١٢٩٤

  : تاريخ طبع آن را سروده استغني متخلّص به
   خيابـان بـين    شد گـل آرزو     سال تاريخ طبع گفت غنـي     

  )ه ١٢٩٤(  
  :شود طور شروع مي  اينخيابان

  “… سخن حمد چمن پيراييستگلستانن الرحيم، خيابان بسم اهللا الرحٰم”
  :كند مي  را نقل٢ اين قول ابوالفضل علّامي،، شارحگلستاندر تجليل 

عمرهاست كه مشق : گفت  مي… علّامي شيخ ابوالفضل…قوله از بستر نرمش”
  “…خاطر نرسيد چنين دو فقره به  بهكنم، ليكن انشا مي
 و  علّت تأليف شرح، تسامح و تساهل شارحين قبلي مثل نوراهللا احراريآرزو

  .نمايد  را اظهار مي و ناظمويتّتسعد  ملّا
                                                   

  .م ١٦٨٩- ١٧٥٥- ٦/ه ١١٠١-١١٦٩  .1
  .م ١٥٥١-١٦٠٢/ه ٩٥٨-١٠١١  .2
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مثالً . دهد  در ضمن شرح علما و دانشمندان خوب و بد فارسي را نشان ميرزوآ
شمارد و  از ياران خود مي را عجم بهار و مؤلّف بهار چند متخلّص به الال تيك

  .داند اطالع مي ي را در قواعد فارسي ب١بخش رسا ايزد
شناس فارسي است كه توافق فارسي و هندي و  گذشته از اين وي غالباً اولين زبان

  :نويسد مثالً دربارة هور مي. سانسكريت را بارها در شرح خود نشان داده است
 هند ، چنانكه زبان كتاب اهل»آفتاب«معني  به … است»سور«اصل  ظاهراً در”

 و همچنين اكثر اعداد مثل …ال مشترك در زبان هندي و فارسي و امث…است
ر در هر دو زبان يياندك تغ يك و دو و چهار و پنج و هفت و نه و ده كه به

 و »جيم فارسي« است و در هندي به»تازي جيم«در فارسي به» پنج «…آمده
در فارسي » فا« هب» ا«و » ها« به» سين« و … گويند»تپاس«  را در هند»هفت«

خود » ده«گويند نزديك است و » نو«كه در هند » نه« و همچنين شود مي بدل
» هست«مثل . شود  بدل»ها« به» س«گويند و » دس«همانست زيرا كه در هندي 

 است و اين »ناست«جنس آمده و دوم  به» هست«كه در هندي لفظ » نيست«و 
 تحقيق مذكور مخصوص …ست»نيست« »ناست«ست، زيرا كه اماله  نيرنگي

  .٢“اهللا ذلك فضل. كس از علماي فارسي بدان مهتدي نشد هيچ. مؤلّف است
  :گويد مي» گريبان«دربارة 

 است از گري مركّبكسر اول است، چه  ست، به فتح اول خواندن غلط گريبان به”
 و توافق فارسي و هندي بر متتبع پوشيده …معني صاحب  بهنمعني گردن و با به

 بدان ملهم نبرده، كه فقير آرزو لغت بدان پي كس از اهل ، اگرچه هيچنيست
  .٣“شده

فرهنگ ، قاموس: داده است  منابع ذيل را مورد استفاده قراردر تهية اين شرح آرزو
  .عجم بهار، فرهنگ رشيدي، مداراالفاضل، جهانگيري

                                                   
  .م ١٧٠٧/ه ١١١٩: متوفي  .1
  .٧٤- ٥، ص خيابان  .2
  .٣٠همان، ص   .3
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 و  موالنا علي قاري و شيخ ورععالوه از علماي بزرگ مثل مجدالدين علي قوسي به
  :نويسد  مي»عزّت«دربارة .  استفاده نموده استعلّامه تفتازاني

مؤلّف رسيده  روايت ثقه به  تخلّص بهالمتأخّرين شيخ عبدالعزيز عزّت از افضل”
، چنانكه لفظ منصب كه ط عواميكي غلط عام، دو غل: گونه است كه غلط دو

ب قافيه غبغ لب و به فتح شهرت گرفته و عامه شعرا با بايد و به كسر مي به
طرفي يا  معني شخص تعين كرده شده به اند، دوم چنانكه لفظ تعينات به كرده
  .١“ است و اين استعمال عوام كاالنعام هندوستان…كاري

عالوه وي در   به.كند ، يك محقّق نبايد كليتاً بر فرهنگ اعتمادطبق گفتة آرزو
  :نويسد مثالً مي. شارحين قبلي اختالف نموده است جاهاي گوناگون با

غايت ركاكت  …كردن فارسي جمع  جمع عربي را به…شارح فاضل گويد”
  : گويدصائب …اند كرده فارسي جمع  مؤلّف گويد جمع عربي را به…است

  هـا دهد سررشتة آمـال    زلفش بدستم مي  
  : گويد…همچنين محسن تأثير

ــد  ــوبي را درآم ــداخلهاي خ   ٢“م
  :نويسد مي» نامراد«دربارة 

 …ست»مراد بي«صحيح .  غلط محض است…»نامراد«شارح فاضل گويد ”
 …گفت بايد» قوت بي «…»ناقوت «…ض است، نامعقول مح»ناعقل« با» ناخرد«

ليكن خالف نيز الفاظ بسيار . خواهد مؤلّف گويد كه قياس خود همين مي
  .٣“ پس غلط نباشد…»نامراد«و » ناهنجار«و » ناهار«درآمده، چنانكه 

  :نويسد مي» جمالي اندك«دربارة 
.  داردتياي معروف نيز صحيح تواند شد، و شارح فاضل گويد كه اين غراب هب”

  .مؤلّف گويد هيچ غرابت ندارد
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  ٣٥٢  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

  :بدرچاچي
  ١“صبح را در خنده آرد گريـة بـسيار مـن            هر سحر مانند شمع از اندكي عمر خويش    

در ذيل . ظهار نظر نموده است دربارة بسياري از لغات ا، آرزودر شرح گلستان
  :شود بعضي از آنها اشاره مي به

هندي چيته   پلنگ جانوري را دانند كه بهتحقيق هندوستان اكثر مردم بي”
 و چيته را در فارسي …عربي نمر خوانند  پلنگ جانور ديگرست كه به…خوانند

  .٢“پلنگ  گويند، نهزوي
معني   شارح فاضل، پاي در اينجا به…ست پاي قوله درختي كه اكنون گرفت”

 مؤلّف .معني بيخ نيز تواند شد  و ايزدبخش رسا گويد كه به…استقامت گفته
درخت كرم هر كجا «:  هم شيخ فرمايد.معني بيخ بسيار است گويد پاي به

  .٣»“كرد بيخ
معني   به… كه»مند« و »حاجت«معني  به» مست« مركب است از …»مستمند”«

  .٤“راه خطاست  واحد گمان كرده بهةصاحبيت، و اينكه وفايي آن را كلم
 »ايشان«اعتقاد مؤلّف   و به…گفته »ايشان«را صاحب رشيدي مخفف » شان«
  .٥“»ايشان« مخفف »شان« بوده است، نه »شان« و »اين«اصل  در
كه طلبيدن و  چنان… از طلب كه عربيست از تصرفات فارسيان است…طلبيد”

و . اند فهميدن و رقصيدن و بلعيدن و غارتيدن و بعضي شعرا طلوعيدن نيز بسته
باع او اين روش را  آنچه ملّا طرزي و اتّ…نيز گويند» يدنتفو«اهل توران 

فات حتّي كه اينها در اعالم نيز تصر.  نيستاند، ديگران را سند كرده اختيار
 استعمال » كردممدينهه و زيارت مكّ«معني   به»ممدين«و » مكّيدم«كنند، چنانكه  مي
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   گلستانشرِح  ٣٥٣

فات جايز ديگران را اين تصر. ست هاي ايشان و اين از عالم شوخياند  نموده
  .١“نيست

 شارح فاضل گويد لفظ عربي را كه اسم جامد باشد …»عم«جمع » عمان«قوله ”
 »اعمام«ست كه  كردن در طريق فارسي نيامده، صحيح آن الف و نون جمع به

 …را كه لفظ تازيست عجمي ساخته» عم« گويد كه  و شارح ناظم…باشد
 مؤلّف .»ها منزل« و »ها ساحل« و »معشوقان« و »مجنونان«اند، مثل  كرده جمع

 كه …ست تواند شد، بلكه نظير آن ملك  نمي»عمان«گويد كه اين لفظ نظير 
  :ع آن آمده، انوريجم» ملكان«

  درگه ملكـان جنـگ ابـرش و ابلـق      ز  منم سوار سخن گرچه نيستم در زيـن  
  .٢“و بر اين قياس شد غالمان

 و اگر فارسي …بود» چترنگ« پس معرب …ست  اگر لفظ هندي…شطرنج”
» سترنگ«ست، و  خواهد بود، چنانكه در جهانگيري» سترنگ«بود، پس معرب 

فتح است و  اصل به  در…ي بود و در چين رويدصورت آدم ست كه به گياهي
  .٣“ گفته، چنانكه در قاموسكسر اول معرب آن به

 اين را در لغات ،»مداراالفاضل«كسر نيز،  ، و به»مهرة شطرنج«فتح،  فرزين به”
ه آورده و از معني مذكور در ذيل لغات عربي را به» فرزان «…فارسي نوشته

كسر اول، معرب آن، و شارح فاضل گويد كه  به» فرزان «.شود  ظاهر ميقاموس
است،  عجم ث مستحد»شطرنج«ست، اما چون  كسر اول عربي  به»فرزين«

فتح   به»فرزين«ست كه معرب   صورت ندارد، ظاهر آن»فرزين«االصل بودن  عربي
مؤلّف گويد . فتح اول در لغت عرب نيامده  بهلفعلو و لاول باشد، چه فعلي

 و لهذا فرزانه .معني عاقل اصل به ، درفتح باشد رسد كه فرزان به خاطر مي به
شود،  هاي محقّق تفاوت در الفاظ فارسي نمي زبان وي به. معني عاقل است به
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  ٣٥٤  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

  پس اطالق آن بر مهرة شطرنج مجاز بود،…چنانكه خان و خانه و دان و دانه
زيرا كه آن مهره را وزير گويند و وزير عاقل بود، پس كسر فرزان اصل است از 

  .١“جهت تعريب خواهد بود
  :باشد قرار ذيل مي  بههاي ديگر گلستان بعضي از شرح

، )م ١٦٦٢-٣/ه ١٠٧٣: م (، از مير نوراهللا مدقّق احراري دهلوي٢گلستان شرح .١
  “…منّت خداي را عزّ و جلّ كه زبان گويا را پيشكار دل دانا ساخت” :آغاز

. انتشار يافته است. م ١٨٣٢ كه در سال ، مرزاپور،علي  از بدرگلستان شرح .٢
  .در شرح خود گنجانيده است» و كمال تمام« را آرزو  شرحعلي بدر

العهد   تصنيف صاحب الت سنير، مالك مقامات عليه، استاد قديمگلستان شرح .٣
اهللا محة رمحمد اكبرآبادي فاضل محقّق دوران شيخ ولي، مدمح حضرت ولي

  .م ١٨٩٥، بار اول مارس كشور، لكهنو  نولذوااليادي، مطبع نامي منشي
نّت خداي را عزّ و جلّ، منّت م: ؛ آغازاز محمد ظفرالدين ٣گلستان شرح .٤

  …كردن خويش و سپاس بيان
ن بن شيخ طاهر الدي  بن شيخ عبداهللا شهاب از محمد عبدالرسول٤گلستان شرح .٥

سپس سپاس عليمي كه علم : ؛ آغازم ١٦٦٢-٣/ه ١٠٧٣، زنده در قريشي هاشمي
zΝ ¯=tæ tΠ yŠ#u u !$oÿôœF{$# $yγ̄=ä.…  

، ٦، در عهد محمد اكبر شاه ثاني از محمد ابوظفرگلستان ، شرح٥خيابان تصوف .٦
 كتابخانة جامعة هاي خطّي فارسي فهرست نسخه، ٢٢١نگاه عرفاني، شمارة  از

  .ون ، دهليهمدرد
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  مطربي سمرقندي  ٣٥٥

  مطربي سمرقندي

در زمان پادشاهان . ج بوده استيهند و آسياي مركزي از قديم رافرهنگي بين  روابط
خصوص پادشاهان گوركاني، شعرا و دانشمندان و نويسندگان گوناگون از  ههند، ب

 زيادهند آمده، در فرهنگ و ادبيات فارسي هند تأثير  بهسمرقند و بخارا و اطراف آن 
يكي . اند ننموده نويسان و مورخان هند، بسياري از آنها را ذكر فانه تذكرهمتأس. اند گذاشته

» نامة جهانگيري اقبال« و »جهانگيري تزك«از آنها مطربي سمرقندي است كه حتّي در 
  .اسم و ذكر وي نيامده است

يكي از شعرا و نويسندگان ، »مطربي«بهسلطان محمداالصم سمرقندي، متخلّص 
  .خدمت وي رسيده است به ه وهند آمد به پادشاه ١خر عهِد جهانگيربزرگ سمرقند در آ

س از زندگاني هفتاد پده و شم در سمرقند متولّد  ١٥٥٨-٥٩/ه ٩٦٦مطربي در سال 
وي شاگرد مقيمي سمرقندي، قاضي محمد امين سمرقندي، . و سه ساله درگذشته است

خواجه هاشمي حيم مذهب، الدين حافظ عبدالر اشرفي مير انوري، غريبي هروي، كمال
يوملي  نقّاش، رستم ، زرهي تركستاني، ملّا»اميني«بهبيدي، متخلّص  مزاري، ابومحمد ده
 استاد ملّا ، خواجه حسن نثاري بخارايي،ملّا بابا، بذري بدخشي بهميانكالي، مشهور 

خواجه دوست نظر،  به سمرقندي، صبوري سمرقندي، قريشي ميانكالي، مشهور فاضلي
  .بتي ميانكالي، خزاني شهر سبزي، ذهني سمرقندي و الزمي كيشي بودثا

ابوالغازي ولي محمد  به  وتأليفرا  الشعراةتذكرم  ١٦٠٤/ه ١٠١٣مطربي در سال 
  . تقديم نموده است٢بهادر خان اشترخاني
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  ٣٥٦  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

ا و مقدمه و تحشيه و تعليقات علي دمقدمه و تصحيح اصغر جانف  باتذكرة نامبرده
  . استهم از طرف آيينة ميراث، تهران، انتشار يافت ١٩٩٩ردشتي، در سال رفيعي عالو

شود كه چون مطربي خواست  از مقدمه و پيشگفتار اين نسخة چاپي معلوم مي
رد؛ بر همين اساس وبيات براي جهانگير پادشاه يك تحفة ادبي درنظر داشهند بيايد،  به

اهللا صفا،   اته، استوري، دكتر ذبيحهرمان. را تأليف نمود» نسخة زيباي جهانگير«وي 
دكتر سيد علي رضا نقوي، عبدالرفيع حقيقت، احمد گلچين معاني و احمد منزوي، 

پرفسور عبدالغني ميرزايف اين اثر را . اند نوشته» يجهانگير تاريخ«اشتباهاً اين تأليف را 
  .١داده است ة خود انتشارمقدم  باتصحيح نموده

 ١٩چهارشنبه روز  بهم وارد الهور گرديد و  ١٦٢٦/ه ١٠٣٦ مطربي در ماه صفر سال
 م پيش جهانگير رفت و تأليف خود را ١٦٢٦ نوامبر ٢٩/ه ١٠٣٦االول سال  ربيع
  :وي تقديم كرد بهرباعي ذيل  با

  قلـم  بهاين نسخة دلگشا چو آمد        بر نام جهانگير شه چـرخ حـشم       
  رقم» انگيرنسخة زيباي جه  «زد    شـناس   تاريخ تمامش خرد خرده   
چند روز است كه داخل دارالسلطنت الهور ”پرسد كه  در مالقات اول، جهانگير مي

  .“يك ماه”: گفت. “اند شده
آصف خان و خواجه ابوالحسن ديوان و ارادت خان و خواص ”در مالقات دوم، 

  .٢“بندگي حاضر بودند بهخان و بهادر خان ماوراءالنّهري و خوانين ديگر 
  :گويد پرسد و نيز مي ارة دخمة صاحبقراني ميجهانگير درب

 چنان  مااما در خاطر پر انوار… مكتوب خان سپرديم بهما آن نسخة دلپذير را ”
چند ورق از … گردد پذير نات ما نيز شرفي تدوازآمد كه آن نسخة جهانگير 

 دگي اما در زمان شاهزا،بودند… پادشاهي واالبزرگوار ماي كه در ايام عراياسامي ش
  .٣“چنان ديديم كه داخل تصنيف شما باشداليق … كرده بوديم خود جمع
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  مطربي سمرقندي  ٣٥٧

. جهانگير مالقات كرده و دربارة هر مالقات بيتي سروده است  با بار٢٤مطربي 
شود كه در چه وقت اين مالقات  شود و معلوم مي بعضي از آنها در اينجا نقل مي

  :گرديده است برپا
  در او آماده عيش و كـامراني         تر از صبح جواني     شبي روشن 

*  
  بوسه گاه لب من خاك ره شاهي شـد          روز ديگر كه دلم جانب شه راهي شـد       

كشمير برود، اما مطربي عذر  بهخواست مطربي بماند و همراه وي  جهانگير مي
  : و در آخر مالقات غزل ذيل را تقديم نمودخواست

  جهانگير اكبر اسـت   رخصت ز پادشاه      سوي وطن باز مطربي    بهكشد    دل مي 
  .وطن خود برگشت بهو 

ب نگرديده مطربي از شعراي بزرگ عصر خود بود، اما متأسفانه ديوان وي مرتّ
هاي ابيات وي در مقدمه و پيشگفتار  وي در همة اصناف شعر سروده و نمونه. است
  :گردد اكنون بعضي از ابيات او در اينجا نقل مي. گرديده است نقل

  هـا  آتش بكنم در همه گلها و سـمن         ها چمن بهوي تو نبود    چون درنظرم ر  
*  

  شـمار دارد  جگر هزار لخـت و غـم بـي        غم من كسي شناسد كه دل فگـار دارد  
  .اوست» خاطرات«اثر سوم مطربي، 

تفصيل  بهشده و   خيلي تجليل١دكني مطربي، از ميان شاعران هند، از فيضي در تذكرة
دانشمندان آسياي مركزي   باشود كه رابطة وي علوم ميدربارة وي نوشته شده است و م

  .چطور بوده است
… است… السعادات والعزّ  الفضايل و الكماالت و منبع مجمع… فيضي”

، و نمود خمير مهر ضوء قمر پرتوش، كشّاف كنوز حقايق و حلّال رموز دقايق مي
را تمام كتابت اين فقير ديوان ابيات او … غايت ذوفنون بوده بهدر فن اشعار، 

و از صنايع مشكلة  ،غايت اشعار جانفزا و معاني دلگشا، مطالعه نمود بهكرده، 
  .نقط در آنجا ظاهر شد اي بي شعري، قصيده
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  ٣٥٨  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

، غايبانه طريق محبت را پيموده، از ١حضرت مخدومي حسن خواجه نثاري به”
فرستاد و در  واليت هند ابواب مراسالت گشوده، سوغاتهاي گرانمند مي

فقير در بخارا بودم، نوبتي . نوشت اي از گفتار لطيف خود، تقريباً ابيات مي رسلهم
  :بر اول آن مكتوب همچنين نوشته بود كه. مكتوبي فرستاد

  كفر محبت است نوشـتن بيـار خـط          اي دل برآ ز شهپر شوق و گذار خـط  
  : اين بيت را مرقوم ساخته بود كه،مكتوب و در ظهر

  دست حسن خواجة نقشبندي    به  دمنــديرســانند ايــن رقعــة در
  :غزل را جواب طلبيده بودو اين … ”

  روم كانجا قـدم نـامحرم اسـت         راهي مي   من به 
  گويم كه دم نامحرم اسـت       وز مقامي حرف مي   

*  
  فيــضي از بــزم نــشاط مــا حريفــان غافلنــد

  گيريم جم نامحرم اسـت     هر كجا ما جام مي    
  :فته بودند و سه بيت از آن در خاطر داشتمو حضرت مخدومي اين غزل را جواب گ

  مي زني اي دل دم از جايي كه دم نامحرم اسـت           
  پا منه در محفلـي كانجـا قـدم نـامحرم اسـت            

  :و مطلع اول مكتوب را اينچنين جواب گفته بودند كه مطلع
ــط    ــكار خ ــد آش ــر نكن ــرار دل اگ   ٢هر لحظه سوي تو بفرستم هزار خـط        اس

 ، پير يادي كشميري،٣اظهر دهلوي: اند ر تذكرة مطربي جاگرفتهشعراي ديگر هند كه د
، قليچ ٥، طلوعي كشميري، عرفي شيرازي٤آصف خان جعفر بيگ بخشي، حياتي گيالني

  .باشند غيره مي محمد خان، شيري هندي، ظاهري گجراتي، الهوري و
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  وارد گونابادي  ٣٥٩

  ∗يوارد گوناباد

  :سدينو ي مالشعراةتذکرمؤلّف 
ن يزبا ح, ي تهرانيدي و نوادة سيف تهرانيفرزند محمد شر, عيمحمد شف, وارد”
  در]و [ش از صد ساليعمرش ب.  اختالط داشتيدر دهل) م ۱۷۱۶/ه ۱۱۲۸ :م(

  .ستيز ي م١“بيز عهِد اورنگ, آباد شاهجهان
خانة فرهنگ , لم نوريکروفيدر مرکز م, ٢ واردواِنيد م ازي ضخينسخة خطّک ي
 ۸،۴۵۴باً يتقر (غزلياتشود که شامل  ي مينگهدار, نو يدهل, راني اي اسالميجمهور

  :ديگو ي م٣يوان خود را گونابادياما صاحِب د. باشد يم) عدد ۳۲۰ (رباعيات) تيب
ــن  ــادان ز م ــاد آب ــشت گوناب    آباد شد شـهر خجنـد    ٤وز کمال   گ

*  
ــ ــدم غري ــو ســخت در هن ــاد ک ــروز گوناب   ب ام

  شـود   مـي  نـازان  خويش بخت  به بينم ار گردش
  .چ وقت از تهران ذکر نکرده استيو ه

ست که در تذکرة شعرا ذکر شده  اوان همانيتوان گفت که صاحِب د يپس قطعاً نم
ن همان شاعر يتوان گفت که ا يم,  کرده استيش از صد سال زندگياما چون ب. است
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نان يمعاصِر پادشاهان و جانش, يده و پس از ويهند رس ب بهيز رنگاست که در عهِد او
 گوناگون يها م گوشهيتوان ين شاعر ما ميوان اي دةدر هر صورت از مطالع. بوده است
 ي علما خود نام پادشاه وقت ورباعيات  وغزلياتوارد در . ميابيدررا  ي ويزندگان

  .گوناگون را ذکر نموده و مدح کرده است
  الزّمـان مـا   عي بس است بد  يکي يحام  ست در جهـان يـ  نياز ما بکـس  يوارد ن 

*  
ــو دارد   ــالم ت ــول از ک ــسن قب ــزار ح   داسـت يض مدحت شاهنشه زمـن پ     يز ف   ه

*  
ــر دل م ــبحــ ــهيــ   کــه ازو دهــر گلــستان شــده اســت  ١ر عالءالدولــ

ــاو وز ــالم را  يـ ــه عـ ــت شـ   وان شده اسـت   يکز سخن صاحِب د     ر اسـ
* 

ــا ــيثنـ ــاس ورد واي قاضـ ــد عبـ ـ  خويکه از کالم حزم جانفزا   رد شـ   شتن اسـت ي
* 

  کنـد   يکز زبان خاطرش شعر رسا گـل مـ           بگفـت يرزا هـاد يمدح م ارد به ون غزل   يا
*  

ــغ ــر في ــان مي ــاض جه ــهي    بگهرهـا دارد   يکه سـخن طعنـة صـاف        ر عالءالدول
  مفلــسان را بــدل تنــگ گــذرها دارد     دان را سخن نقـد دو عـالم بخـشد           نکته

ــور ســحرها دارديشــب بخــت ســ  ديـــام دســـت ام  زده…دل بـــدامانش   هم ن
  ز ثمرهـــا دارديـــد بـــاغ کرمـــت نيـــب  يسه ته يگنج بخشا نرود کس ز درت ک      
ــم عال ــنظ ــر وارد را ي ــه ز گه ــود ب   ت ب

  گرچه مـنعم طبـق لعـل و گهرهـا دارد          
*  

ــر   ــدح ش ــز م ــانم يج ــود ورد زب ــه دارد   فت نب ــان کـ ــم بنگرشـ ــداز کالمـ   انـ
  ن سخن امروز ثنـاخوان کـه دارد  مچون    لطـف و بمـدحت     از کرم و     يممدوح من 

                                                   
وردي  از حملة اهللا, م ١٧٤٠/ه ١١٥٣استانداِر بنگال در سال , عالءالدوله مخاطب به, نواب سرفراز خان  .1
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  وارد گونابادي  ٣٦١

ـ شعرم شـده در بحـر ثنا          شرف از نـسبت عمـان کـه دارد        رن د يا  ر مکنـون ت د ي
ــا و ــو از پ ــدر لطــف ت ــتيارد ب    فتادس

   تو ملجـا در و دربـان کـه دارد       يجز کو 
*  

  محمد عسکري عاشـق شـکار صـيد دل باشـد      
  ا داردز يک بازي که گم شـد غـم نـدارد بارهـ            

*  
  شـود  ير جلوه بت برهمن مـ     يور کند در د     کنـد   يد در حرم کعبه سجودش م     يگر درآ 

  شود ي مرده هر فن ميايميآنکه مدحش ک  ن غزل تا شاعران شاه مـن      ياطرح فرمود   
  همچـو وارد مــاه جـم طبــع بلنـد شــاه را   

  شود ي آنچه از من ميد ز عرفيدر سخن نا
*  

  انــد دهيــپــردة راز آفر ام بــه نهيدر ســ  خ فـضل  د چر ي خورش يمدح ابوالمعال 
*  

  کزو نقش ستم از دهر حک شد        سخندان خان دانا معتقـد خـان      
* 

  شـود   يا مـ  ين و دن  ياب د ين تخلّص کام  يا  افت وارد در جهـان    يوارد از احمد تخلّص     
* 

  برد مـرا از هـوش      يش م يکه شوق بندگ    ز مدح شاه سخن خـتم بـر دعـا کـردم           
*  

  ار افگـن  يدر شهوار نظمم را بگوش شـهر         من يق شعر رسا  يباشد ال کجا هر گوش    
* 

  ع زمـان  يرزا بـد  يـ  تو بود م   يکه حام    وارديست ايـ اک ن بز جور چرخ ترا     
* 

  هديده شن يم گلشن فضل ترا شن    يشم  اردوز راه دورشــها بــر در تــو آمــده 
ن کشور يا شود که چرا وارد وطن خود را ترک نموده به يل واضح مياِت ذياز اب
  :آمده است
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ـ فتاده است چو در هند وارد از ا       ـ ار غربت خود بهتر از وطن گو       يد  راني   دي
*  

ـ  از وطن برآ   ي ک يجور شاه شخص    يب  ت تـرک در تـو کـرده       يوارد ز دست خو      دي
* 

  سـوختم  ياد غربت در وطن ميمن ز ذوق       نبودم شـادمان   ي از خواهش هست   مدر عد 
* 

  دم و دل از وطن برداشـتم يحسن غربت د    رداشـتم ش بردم و دل از وطـن ب       يره بکو 
* 

  دا کـن  يـ  پ ي وطنـ  يبـ يرفته در ملک غر     اردو گردون نتوان ساخت وطن چون       ريز
 يزيصراحتاً چمطلب ن ياما دربارة ا, کرده است يم يوارد حتماً در شماِل هند زندگ

  : استهدشود که در جنوِب هند هم بو يف دکن معلوم ميالبتّه از تعر. ته استفنگ
ـ همچون دل مرد ز     ستانـست وم دکن که شـمع هند     ياقل   رک آبادانـست  ي

ــ  ــاک او نم ــوزة خ ــد آب يدر ک   آن خاک مگر خاک تنگ ظرفانست       مان
  :باشد يف انبه مي در تعريازده رباعيوان در داشتن ين دي اياي از مزايکي

   خوبـست  ……هم لذّت شهد لب     ن سراسر خوبـست ياز انبة خوش بچ  
  ر مـادر خوبـست    يه مرا ز ش   رين ش يا  وان چـه کـنم    يـ ح بـه آب  رة ان يبا شـ  

*  
  ن شـده اسـت  يهر خار ازو چو بـاغ رنگـ      ن شـده اسـت  ين انبه که آفت دل و د    يا

ــه هــينيريشــ ــي انب   ن شـده اسـت    يريد شـ  يتا بر لب او رسـ        ز کجاســتيچ دان
* 

ــروس ز    گر انبـه نـشد بدسـت مـردم بقـضا           ــستان ع ــو پ ــد چ ــايمانن   ب
ـ   هن طرف يا ــه ز  دارد زرداو  ز  يـ گ ن  که رن ــا آن ک ــرب ــا م ــاه رب ــشود ک   د ن

* 
  ش ســفره و طــراز خوانــستيــآرا  از انبه حـالوت بجهـل ارزانـست       

  ستانــست هندياهــ وهيــغمبــر ميپ  ت با من زان رو    سايدر غور که انب   
* 

ــز ر  ر نـشد  يـ  گ ياز انبة خوش که چاشن     ــک ــهشه ي ــا بزنجانب ــ پ ــشدي   ر ن



  وارد گونابادي  ٣٦٣

  ر نـشد  يچکس سـ  ياز خوردن انبه ه     شــد امــاتــوان ر ي ســجــاِناز لــذّت 
*  

ـ دل و د  يـ آنم که ز انبه ب       ام  ن شـده  ي انبـه تـسک    ياز رنگ ببو    ام  ن شـده  ي
ــحرم  ــر شــام و س ــد بگ ــابمينرس   ام ن شــدهيري شــيهــا  انبــهيونيــاف  ت

* 
ــدم    ــام ش ــة خ ــسن انب ــة ح ــن پخت   شه دردام شــــدميــــب ريــــاو را ز فر  م

  شوق چون جـام شـدم  ن زيزان جمله چن   ام افتـــه يشة او يـــ  ريمـــن چاشـــن 
* 

  انگور بهشت و آب کوثر چه کـنم       با شربت انبه آب گوهر چـه کـنم       
ـ از نعمت د     گـر چـه کـنم   ي ديتا انبه بود غذا   ديـ ر هـم نده بـ دار خ ي

* 
ـ ن  يريست مرا چو انبه ش    يگر ن  ـ اسـت شـربت د    مـن   در کام     ياري   يداري

ــاز ر   لب پرستم از شـوق     يبس انبه بجا   ــستهيـ ــه بـ ــار شة انبـ   يام زنّـ
  : خود گفته استي هم شاعر دربارة عمر و زندگانرباعياتدر 

  ن جان عجـب حـال مـرا       يداد از  رو  در فکر سخن رفت چهل سـال مـرا   
ــاد شــگفته گــل اقبــال مــرا   ديــسر گرديـ دولـت ز سـخن مــرا م     زبــن ب

*  
  ک حـال گذشـت    يم ب ي و جوان  يطفل  سال گذشت  حق چهل  عمر بفضل  از

  ن جمع مرا در هوس مال گذشـت      يا   ســاعتکيــام  اد خــدا نبــودهيــدر 
*  
  با طبع مرا چراغ روشن شـده اسـت          چــل ســال بفکــِر ســخن تــر بــودم

*  
  صـحبت بـودم     در جور غم عشق به       محبـت بـودم    ي سال غزل گو   يس

  در فکــر بلنــد خــود بعــشرت بــودم  رد دلــدا  قــ دايــ گفــتم ب صرع مــ 
ف و مدح کرده يصر را توص عي شاعر پادشاِه وقت و امرا و فضال همرباعياتدر 
  :است

ـ            م اسـت ي از سـ   يب و هنر کفم ته    يوز ع   م اسـت يگفتم بخـرد کـز تـو بجـانم ب
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ــ ــه ول ــا ک ــاب ســيگفت ــرما  نخ نعمــت ارب ــضل ميس ــة ف ــراهي ــتيرزا اب   م اس
*  

  ميگفتا که بنزد صـاحِب خلـق عظـ          مي بخـرد کجـا روم از غـم سـ     مگفت
ــ ــامروز مرب ــريک ــخندان در ده   ميخان کـر  دقـ تر مع يـ ست بغ يکس ن    س

* 
  ام مدحت گر شاه بـا وقـار آمـده       ام  آنم که ز بخت کامگـار آمـده       

  ام دوار آمـــدهيـــ ام اواز دولـــت  هک مــايــالتمــاس …… دارم
*  

  سـت  يلت دل من نادانيست فض ي ن گر  سـت  يبخرد کـه دشـمن نـادان      گفتم  
ــا ا ــگفتـ ــش را ورمـ ــاحب دانـ ــراد م   ز صـ ــان م ــبره ــي ــت ينارزا بره   س

* 
ــان    افـت ي ز مدحت او جان       که سخن  يخان ــم او درم ــرت ز فه ــتيدرد فط   اف
  افــتي ١از مرحمــت خــدا محمــد خــان  ا و دانش و جـاه و سـخن  ين خلق و ح يا

*  
ـ          گفتم بـه     بر من چمن فضل و هنر گشت قفـس        کسيخـرد کـه در جهـانم ب

ــام  ــروز حـ ــا امـ ــريگفتـ ــِل هنـ    باشد و بـس ٢يد کرم حسن عل   يخورش   اهـ
*  

ــم   گـشت تلـف    يا  وهيافسوس دلم که م      مــرگش بهــدف…  …آمــد ز دل
ــالم م  ِخ وفاِت او خرد گفـت کـه رفـت         يتار ــاز عـ ــرف يـ ــد اشـ   رزا محمـ

*  
ــة آرزويا ــخن ي قبل ــاِب س   تا چند ز حرص در بدر گردم مـن         ارب

   شهنـشاه زمـن   يي منم و تو   شاکر   کـارم  يم گـر بـساز    ياز لطف قد  
  :ت را هجو کرده اس٣ صالبت خانيب است که وياما عج

                                                   
  /ه ١١٣١-١١٦١(آباد در زماِن سلطنِت محمد شاه  نواب محمد خان بنگش باني شهر فرخ  .1

  .م درگذشته است ١٦٤٣/ه ١١٥٦بوده و در سال ) م ١٧١٩-١٧٤٨
  ).م ١٧٨٢-١٧٩٩(الشعراي تيپو سلطان  ملک  .2
م از عهدة ميربخشي ممتاز  ١٧٤٨در عهِد احمد شاه در سال , ذوالفقارجنگ مخاطب به, صالبت خان  .3

  .گرديده است



  وارد گونابادي  ٣٦٥

ــو    آنکه تـرا نـام صـالبت خـان اسـت           يا ــوچ ت ــعر پ ــذ… … ش ــتيه   ان اس
ــام صـــالبت ــ نديجـــز نـ ــوددم يـ    همت و احـسان اسـت      ،بيتو ع  شيدرپ  ر تـ

*  
   مغـرور  يشيجهل خو    به يوسته هم يپ   منزّه از فضل و شعور    يي آن که تو   يا
ــ    بت خـان کـرد    الام خطـاب تـو صـ      يا ــام زنگ ــد ن ــرعکس نهن ــافوريب    ک

  :سدينو يف او ميشه بهار در توصي مؤلّف هم کهيدر صورت
خدمِت  ر بهيس د تخلّص در عهِد فرخيس, د صالبت خان بهادر مجاهد جنگيس”

. شان هستيشه اتّفاق شعرا در دولتخانة ايهم. از داشتي توپخانه امتيداروغگ
  .١“ قبوليرزا عبدالغنيشاگرداِن م از

ل ي وسايشان برايتوسل جسته و از ارا و بادشاهاِن  مدد معاش خود باميوارد برا
  : خود التماس نموده استيزندگان
   حــال يشانيــ م ز پررســيدِش تــو  يپــ   اربــــاِب کمــــالي قبلــــة مــــدعايا

ــرر فــ    يروز  ست ز افـالک مـرا     يـ چون تـاب علوفـه ن      ــن ســاز مق ــة م   الحــال ين
* 

ــاِب ســـــخني قبلـــــة آرزويا ــن     اربـــ ــردم م ــدر گ ــرص در ب ــد ز ح ــا چن   ت
ــرياز لطـــف قـــد ــارمي بـــسازم گـ    شهنــشاه زمــن يي مــنم و تــو شــاکر   کـ

* 
ــده  ــار آمـ ــه ز بخـــت کامگـ ــم کـ   ام مــدحت گــر شــاه بــا وقــار آمــده        ام آنـ

  ام  دوار آمـده  يام … … … …از دولت   هک ديــ التمــاس …  … … …دارم
* 

ــ مايا ــة امتيــ ــخنيــ ــاِب ســ   ن شــهر وطــنيــ تــو ازيخــواهم ز عطــا  از اربــ
  اش بخـــش بمـــن  کـــرم قبالـــهياز رو   داري بمــن ارزانــ ي نزولــيک جــايــ

* 
ــرد   صاحب عزّ و شـان و گـردون خرگـاه          يا ــواه يکـ ــراتم تنخـ ــا بـ ــه تـ    بخزانـ

                                                   
، )ه ١١٣٦: تأليف (بهار  هميشة:آبادي، ِكشن چند پسر اچل داس كهتري اخالص شاهجهان  .1

  .۹۵ص ,  م٢٠٠٣, دهلي, تصحيح دكتر زبير احمد قمر، بهارت آفسيت پريس به



  ٣٦٦  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

ــرگردان   ــدم س ــود ش ــرات خ ــِت ب ــهي ســي رويا  از دس ــن ب ــ  اه م ــو س ــر ت   اهيمه
  : محروم مانده استيل ماديوساشتر يبداشته و از  يا لسانه مفيوارد زندگ
ـ ف مايـ  محمـد لط ياطعددهـ    وارد ين مباش ز افـالس ظـاهر      يغم   ه تــراي

*  
  روح فزا مـال و جـاه تـست   نقد کالم     ست ترا بس بود خـرد     يارد چو مال ن   و

* 
ــ ــع روز ينم ــنم طم ــدا وارديک    دست شد گدا نـشود    ير اگرچه ته  يفق   از خ
  :دهد که يم شکوه سرل وارد يغزل ذ در

ــ ــسن کالمــم  يز طفل ــق ح   م غزلخـوان  يم غـزل جـو    يغزل گو    عاش
ــند ــصفي ــ ديدم من ــردونير پ   ١که سنجد نظم من با نظم سـلمان         چ گ

ــا   ــعر دلربـ ــصاف شـ ــد انـ ـ   يکند ا   ميدهـ   ر گـوش سـلطان    ذن تحفه ن
* 

ــ ــود يمرب ــرا ب ــر م ــالمي گ   ام بر چرخ گـردون      هي ما يرساند   بع
*  

  ارد بـاش شـادان  ن افالس و يدر  يدد از همت شاه نجـف جـو       م
 )ع(طالب و امام رضا ي بن ابين عليرالمؤمنيحضرت ام دت خود را بهيوارد بارها عق
  :ابراز نموده است

ــوارد از ترب   ن اسـت  يسخن تازة ما رنگ     ت شــاه نجــفي
*  

  از تشنه بکوثر نوشتن است    يعرض ن   ديـ  کـوثر رقـم کن     ياحوال من بساق  
* 

ــام  اه اسـت  ي اگرچه نامه سـ    يوارد عاص  ــود غيح ــ خ ــدارد ي ــوتراب ن   ر ب
* 

  شـود   ي ما همت شاه خراسـان مـ       يجنم  شاد در هندوسـتان   همچو وارد کار ما نگ    
  :کرد ي ميمجرد زندگانو که وارد ازدواج نکرده ا يگو

                                                   
  .سلمان ساوجي  .1



  وارد گونابادي  ٣٦٧

ـ  وارد مگو از د    يا   آلوده يويمهر دن   به   د هر کـه زن دارد     دان تجر يشد مرد م  نبا  ني
  :ديکش يطرف خود م  او را بهياما مالحت هند

   آمـد ز شاهد کابلبنده تر ا يدل فر   ينيدلبر هند که شاداب مالحت ب     
  :کند ي فخر منين چني اوارد بر هنِر خود

  ز شــعر کهنــة يــاران دلــم بگرفــت اي همــدم
  بخوان پيشم کالم وارد خوش طـرز خوشـگو را        

*  
  شة مـا  يبجهان پ  چو وارد  ستين يشاعر  ايــکن ز حيلــم از ســخن تــازه ويشــاعر

* 
  راش  يس شـعر آبـدار خـو      يجمع کن بنو    دميآ ي جان م  يوارد خوشگو ز نظمت بو    

* 
  بيــا وارد بخــوان از نظــِم خــود پــيش دل آشــوبي

  کز اهـِل حـال نـشنيديم هرگـز شـعر حـالي را          
*  

  ر چو جادو فتاده است    ياعجاز نظم غ    ش آن يپنازم بنظم پاک تو وارد که       
*  

  از کجاسـت  يچشم انصاف و امت     وارد خــتم بــهشـده طــرز غــزل  
* 

  داستيمن رتبة سخن پ   ز فکر دلکش      داستي ز طبع من پ    يفروغ جوهر معن  
  داستيض مدحت شاهنشه زمن پ   يز ف   هـزار حـسن قبـول از کـالم تـو وارد     

* 
  ديار آ ش کالم تو شرمس   يپ  گهر به    غزل وارد  يکسديتو نگو  يخوب هب

*  
  ١يبا کالم تو نـه سـنجد سـخن خاقـان            رسـد  بخنـدان  بن نظم ترت گر ل  يوارد ا 

                                                   
  . م١١٨٦/ه ٥٨٢: وفات  .1
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خ ي و ش٣يسعد, ٢يحسن سجز, ١ر خسرويحضرت ام, مي قديان شعراياز موارد 
  :ادکرده استي را ٤يجام

ــب ــة واردغــا بخــوان ي   ستيکه از کالم ترش شهرت حسن باق        زل خــوش ز گفت
*  

ـ يـ خ جامم کرده تلقيِد ش يمر من   است کرده رميپ که يستم کنم يم تنها نه من  يمـ  هنم ب
* 

  باشـد ب بـالد    ي که نظمش ز   يآن خسرو   ن غزل را  يض طبع خسرو گفتم من ا     ياز ف 
* 

  باشد يحسن نم درد نظم تو شعر    هب   وارد يا  ن غزل تازه گفته   يهه ا يبد
* 
   لب و کام من از نظم حسن آبله کرد         يک  وارد اشــعار بلنــد تــو ســراپا ســوز اســت

* 
  زديـ خ  ين تو از گور حسن م     يبانگ تحس    امـروز  يکه تو دار   ين درد کالم  يوارد ا 

* 
  يکه از نظم تر خود طعنه بر شعر حسن دار            اشد بيترا وارد چه نسبت در سخن با آصف

* 
  يزة روحـان  يمن هم از حـق طلـبم جـا           صلة شعر گر از لطف خـدا يافت سعد ي

  :باشد ي ميرازي حافظ شي وي است و مرشد و هاديوارد شاعِر سبک عراق
ــ   ادگرفتيکالم وارد خوشگو بخوان که       ــافظ ش ــعر ح ــشا را يز ش ــرز ان   راز ط

* 
  راز را يانصاف دادم در سخن من حافظ شـ         ن از خرمن نظمش بوديچ هاشعار وارد خوش

*  
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  وارد گونابادي  ٣٦٩

ــاال  خواهم سخن نيتحس جام اردو همچو حافظ ز ــساق يا اي ــا ال ــا يه ــاً و ناوله    ادرکاس
* 

  راز بـست يطرز حـافظ شـ     هن ب ي رنگ يمعن  طبع وارد تا شده سرگرم عشق فکر شعر        
 و طالب ١يالخصوص عرف بي سبک هندير شعرايوارد در زماِن خود تحت تأث

ن سبک استفاده و ي اي از شعرايو.  بوده و حتماً از آنها الهام گرفته است٢يآمل
  :نمود يز نظر خود را دربارة آنها ابراز مين. کرد ين مي آنها را تضميها مصرع

  ده را يِش من بخوان سخن ناشن    يدرپ  ام  دهي و طالـب شـن     يوارد کالِم عرف  
* 

  نجا شراب آنجا شـراب يم کرد ا يشها خواه يع  ن که گفت  يع رنگ ن مصر ين بر صاحب ا   يآفر
* 

   گرفـت يين نظم غرايرت ايخون دل از غ   ر خـاک ي داغ و طالب ز   يوارد از شعر تو عرف    
* 

   گذشت٣ي و شان يدور دور تست دور عرف      ن شـعر تـو    يطالع شـهرت شـده وارد زمـ       
* 

   است خوش٤از کالم تر کمال  ن که تراستين نظم دلنشيوارد ا
* 

  است روشن ٥دايش نظم از من طبع رشک داغ  گـر او وارد از بخـت بلنـد         تتا شدم مدح  
* 

  سـت ا ب باغ آمل نازک   ي شعر عندل  کيل   سخنها گفته است   راز هم وارد  ي ش يعرف
* 

   بازار کجاسـت   يبا کالمش اثر گرم      باشـد يوارد اشعار تـو داغ دل عرفـ   
* 
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  شود  يم من از آنچه يعرف ز دينا سخن در  همچـو وارد مــاه جـم طبــع بلنـد شــاه را   
* 

  کــرد يراز نمــي شــيدر کــاِر دل عرفــ  گفت که صد داغ    يوارد سخن گرم نم   
* 

   شـد  ي شـعر الهـ    ئة طبعم نش  يطرب افزا   ي و طالب نزد ناخن بدل رحميز نظم عرف
* 

  کند يدا چه م ي و ش  ١يجنگ کالم قدس    افتـه ي کـه لـذّت شـعر تـو          يوارد کس 
*  

  گر همه شـعر تـر طالـب آمـل باشـد           ر مگو يوش وارد سخن غ   ش نظم خ  يپ
* 

   انتخـاب زدنـد    يسخن عال    و طالـب   يوارد از نظم عرف   
* 

  دان کي شعر قدسي خوش کنـد        با نظم وارد نکته   
ــل     ــيدا در بغ ــواِن ش ــرد دي ــرد از خ ــز نگي   هرگ

* 
  يا هان تـاز يـ زانکه من در هر غزل دارم ب       ن خوان منند  ي چو دارد آفر   يطالب و عرف  

* 
   داري٣که از نظم تر خود طعنه بر شعر حسن   باشـد ٢ترا وارد چه نسبت در سخن با آصفي   

*  
  ده رنـگ و بـو     يـ از گل نظم تر طالـب رم        خاک ِريز رد شد خاک يعرف تو رشک از وارد
  . را مورِد توجه خود داشته است٤ و عارفيعسکر, واجد, ش معاصريان شعراياز م
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  وارد گونابادي  ٣٧١

  هـا يه سخن خام يبرده از نظم من آن بخ       ن عـارف  ياخته رنگـ  ن نظم مرا س   يوارد ا 
* 

  تا خط بکشد بر ورق دفتـر مهتـاب          عـارف   ن غزل تازه به   يوارد بفرست ا  
* 

  ن گل کـرد   يلب او باغ آفر    ز گوش تا    د از عـارف   يارد شن  که شعر تو و    يکس
* 

  ها دارد ز که گم شد غم ندارد با      يک باز ينه    د دل باشد  ي عاشق شکار ص   يمحمد عسکر 
*  

  گفـت  خـوب  هـم  محمد عـسکري   وارد غزل اين
  شـود  آنکه دهر از نـور طـبعش دشـت ايمـن مـي          

* 
  ان کنـد يعارف کجا که لطف کالمم ب   تالش  ين غزل نتوان گفت ب    يوارد چن 

* 
ــا ز نک  غيش داشته عارف ز من در    يچون شعر خو   ــهدان ــخن در  ت ــدارد س ــنج ن ــس   غي

* 
ـ  ذوق پر  يگر بدستم بده    سيرف بنو ن تازه غزل را بر عا     يوارد ا    دن از مـن   ي

ارزش هنر و فن اهِل ادب، تا , گردد ي نقل من شاعر،ي منتخب ااتي ابياکنون بعض
  : را بسنجنديو

  و فتاده اسـت  بدست دو هند يخوش مصحف    زلـف بـر آن رو فتـاده اسـت          ة دو تا حلقـ  
* 

  ست  يتنوصف لب توبر لب ساغر نوش       سـت  يمهر منـور نوشـتن      ذکر رخت به  
ــ  ــرا ب ــدوا احت هدرد دل م ــاج ني   سـت  يسالم بخنجـر نوشـتن    ازخم مر   ستي

* 
  سترباب و چنگ هم و مطرب هم و يساق مه  ابرست و بهارست و نگارست و شرابـست       

ــ ــشرت  ي ــزار ز ع ــد بگل ــه جمعن   من همه را بر لـب آبـست       يچون سبزه نش    اران هم
  سـت   غم دهر بخـواب     و شيع دار شده يب   بسماع آمد و مطرب شـده رقّـاص        يساق

ــفيک  يهر سبزه دهد نغمه و هر اللـه دهـد مـ           ــزون ي ــزار ف ــست  ت گل ــر ز حساب   ت
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  ست و خرابـست  طوطي ز رخ سبزه چومست    بلبل ز طرب گشته غزل خوان بـرخ گـل         
* 

ــدر   سـت    مـن  يخون سخن بگـردن خاموشـ      ــياد دي ــران ز فراموش ــنيگ ــت  م   س
  ست  منست و وقت قدح نوشي      شصبح خو   د مــني ســفيه کــه مــوار يــا بــه بيســاق

ــدعا   ــر م ــف از اث ــه واق ــادم ک ــنش ــ  ي م   ســت  مــنيانتظــار بــدعت سرگوشــ يب
ــ ــشان يوبوارد س ــدح ک ــدوش ق ــاده ب    ب

  سـت   مـن  ير بـار حـسرت همدوشـ      يدر ز 
* 

   صنعت رفتار ماست   يهرزه گرد   و هر کردار ماست   چ يهرزه کار 
  اسـت  از امـت گفتـار م      يخامش  ميغمبـر يما بـر اربـاب سـخن پ       

* 
  رم کـرده اسـت    يـ رتبة سوز سخن آفاق گ      رم کرده استيرسا خون در خملطف اشعار 

* 
ــد گفتگــو  ــر نکن ــنيدر گــوش او اث    از سخن برهمن شـگفت     يطبع صنم ک     م

* 
ــت    ــده اس ــان ش ــزار خرام ــا بگل ــاغ گر  ت ــســرو از ب   زان شــده اســتي

ــار ــل يکــس بخ ــتة گ ــرد دس    تو ارزان شـده اسـت  يکه از رو  بس   نخ
* 

ـ افته از د  يل من   د ـ ر نـشان ا   ي   بر در بتکده از بهر خدا آمده است         زدي
* 

ـ آ يدل فگن زلف شکن عهد شـکن مـ       ـ آ ي تا سر همه بر عـشوه و فـن مـ     يپا  دي   دي
ــآ ي چمــن مــيا دلبــر مــن ســوييــگو  ن آمـد  ي گل و اللـه و نـسر       يرنگ بر رو     دي

ـ آ ي وطن م ي بصد خواهش دل سو    يک   که شـد از لـذّت غربـت آگـاه          يبيهر غر    دي
* 

  شود ي بت برهمن م ر جلوه، يور کند در د     کند يد در حرم کعبه سجودش م     يگر درآ 
* 

ــد و از د  ــه زاه ــز کعب ــرهمن گوي ــر ب ـ  سـخن گو   يبقدر فطرت خود هرکـس      دي   دي
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ــاو گــو  کجاست محرم زلفش که حال درهم مـن    ــم او بمــن گويمــن شکــسته ب   دي
* 

  شـود   يبر لب تبسم م   بدن  ه از ضعف    خند  دم نـزار و نـاتوان  يکه گرد   در غمت از بس   
  شـود   ينا و سـبو خـم مـ       يساغر گلرنگ م    خانه از شوق شـراب يبالند در م  يکه م   بس

*  
  انـد    سـاخته  ينـت چمنـ   ياز گل اشـک زم      انـد    سـاخته  يت وطنـ  يدالن بر سر کو     يب

ــسب   ــة ت ــدان دان ــت يزاه ــد بدس ــر صــ   ح ندارن ــياديبه ــاختهي از دام فن ــد  س   ان
ــو آ  ــاک چ ــه خ ــيدر ت ــراپا عرن ــد س   انـد    سـاخته  يدان غمـش بـاکفن    ي شه يک  اني

  انـد    سـاخته  يبهر وصف لب لعلـش دهنـ        هـا برسـِر شـاِخ گـل رعنـا بچمـن             غنچه
ــشند    ــردم آزاده ک ــا م ــه کج ــت جام ــيکــه ز داغ دل خــود پ  منّ ــد  ســاختهيرهن   ان

ــد رق  ــان وارديحکمــت عــشق چــه دانن   انـد    سـاخته  ي چه بـت و برهمنـ      يکه برا   ب
  انـد    سـاخته  ي ز بـت دل شـکن      يرستد زک   اهــِل محبــت داننــديکنلــذّت خــود شــ

ــساران ره باد ــخاکـ ــا يـ ــشق کجـ   انــد  سـاخته يغـم جامـه و ننـگ کفنـ     بـه   ة عـ
ــرا   معــشوق ز عاشــق باشــديشــهرت خــوب ــنمياز ب ــي ص ــاختهي برهمن ــد  س   ان

ـ   ان که ز شاهاِن جهـان عـار کننـد         يخوبرو   انــد  سـاخته يمنـ   چــويتکلّـف بگـدا   يب
   موسم درد است که از يک گل داغ        وارد اين 

  انـد    سـاخته  يهر طرف زخم پرستان چمن    
* 

ـ  ندي کـه نقـابش کـس     يران آن رخ  يح  دي ند ي که شرابش کس   يمن مست ساغر     دي
* 

  دا کـرد  يـ  پ يدر خطش آفـت دور قمـر        دا کـرد  يـ  پ يگـر   خالق حسن چو او فتنه    
  دا کـرد  يـ  پ يراز دهانت سـخن مختـص       دان قصّه دراز از خم زلف تـو نکـرد    نکته

* 
   من عاقبت بکار آمد    ياه بخت يس  ار آمد ياه  يبدست من سرزلف س   

* 
  مانه بـود يشه بود و نغمه و پ  يابر بود و ش     دوش با دلدار ما را صحبت مستانه بـود        

* 
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  ده باشـد  ي لـب تـو چـش      يالة مـ  يچو لب پ    ده باشد يک دم الم آرم   يچه شود که با تو      
  ده باشـد  ي سحرم دم  ينيکه شبم گذشته ب     ک سـو ي بينه مفگن دميسرزلف خود ز س  

* 
  انـد   دهيا چه د  يجز محنت از محبت دن      اند  دهين منعمان ز بخل و تمنّا چه د       يا

* 
  ن بـود  ي مرا عذاب ا   يلطف کرد   ن بـود  ي ز من ثواب ا    يدل ربود 

* 
   دگـر  ي او باشـد گلـستان     يسويـ هر خم گ     دگريمانيهر نگاهش بسته با دل عهد و پ

* 
ـ ا   نکرده ي نگار ير کو ياست س ر  يد ـ ا   نکـرده  يش شکار يد مراد خو  يص  مي   مي

* 
ـ تواند زلف بـا رخـسار خوبـان ز          يم   ستنيد تابان ز  ي هند است با خورش    يجادو  ستني

ـ د بـاران ز يـ همچو کشت هند در ام    ي تـابک  شسبز نتوان شد ز لطـف آسـمان          ستني
* 

  سـپهر نـاز کـردن       رفتن بـه  سر کاکلت گـ     کردن ساز باغ ره گل يا تو با است خوش چه
*  

  بان شده باشـد يبا الله و گل دست و گر      يچمن با لب خندان شده باشـ       هامشب ب 
*  

  ي چه بـود   يبحالم مهربان بود    ي چه بود  ياگر بختم جوان بود   
ار بنده ي را در اختن نسخهيم که اينما ي نور تشکّر ملميکروفي مرکز مريمددر آخر از 

  .اند گذاشته
  



   سعدي تورانشاهي كلياِتاي هنسخ  ٣٧٥

   سعدي تورانشاهي كلياِتاي هنسخ

 فرهنگ جمهوري خانةهاي خطّي نادر كه در مركز ميكروفيلم نور،  يكي از نسخه
مالك اين .  از كلياِت سعدي استيا شود، نسخه نو، نگهداري مي اسالمي ايران، دهلي

طور شروع  ي احمد بر صفحه اول يك نظم هندي نوشته است كه ايننسخه شاه مصطٰف
  :شود مي

ِ    رو    د   ا     ِ ١  
عالوه بر اين، نسخة نامبرده داراي چند مهر است كه كسي آنها را خراب كرده 

  : اين عبارت است٤٢٢گذشته از اين بر ورق . است
  .“ هجري١٢٦٥الدين احمدي  معينقلم  به… مدارالملك هدايت احمد”

خط  به) م ١٣٦٩(ري  هج٧٧٠الحافظ نسخة نامبرده را در ماه شعبان در سال  معين
 كتابت كرده ٣، وزير شاه شجاع٢ريز مخلوط از نسخ و نستعليق و شكسته براي تورانشاه

خط مطلّا و مذهب جلي نسخ، القاب و آداب ذيل تورانشاه  بهدر يك صفحه . است
  :متأسفانه دو سطر اول كلّاً ازبين رفته است. كتابت گرديده است

 مللةا المتكلّمين، مشرف محقّقين، املح فصحاء االرباب ةالعارف، قدو الشيخ”
االعظم،  باالمرالعال، المخدوم) عليه(اهللا اليه  محةالسعدي، ر الدين، مصلح و

الوزرا، مؤيد صناديدالوري،  الكرم، افخم اعاظم الجود و االعلم، مشيد معاني الصاحب
، االله يةمال، ملّاذ برالك المجد و المجد و الكمال و الجالل، رافع اعالم ناصب اعالم

                                                   
  .راهنماي هميشه نو  .1
  .م ١٣٨٥/ه ٧٨٧: وفات  .2
  .م ١٣٥٨-١٣٨٤/ه ٧٥٩-٧٨٦  .3
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االنام و  فّةالدين، تورانشاه، خلّداهللا ظالل عاطفته و مرحمته علي كا جالل الدنيا و
  .“اعال شأنه

  :شود اكنون دربارة شخصيت تورانشاه مختصراً از كتاب دكتر قاسم غني نقل مي
زرا ، از و٧٨٦تا سال وفات شجاع يعني ) هجري (٧٦٦الدين تورانشاه از  جالل”

… تا آنجا كه شاه شجاع در مرض مرگ خود. و مقربان و محارم درگاه او بود
چند ماهي هم در . كرد ين ميبدالعا سفارش او بر وليعهد خويش سلطان زين

العابدين از رجال درجة اول درباِر سلطنت بود، تا آنكه در روز  دورة سلطان زين
  .١“ هجري وفات يافت٧٨٧شنبه، بيست و يكم صفر  سه
الدين تورانشاه، يكي از ممدوحين خواجه حافظ است كه مكرر  خواجه جالل”

مورد مدح او واقع شده و اضافه بر چندين غزل و قطعه كه صريحاً نام او در آنها 
هايي كه نام آصف عهد، آصف  ظن قوي يك قسمت از غزل بهبرده شده است، 

. اوست بهاجع  ر دارد،…دوران، خواجة آصف ثاني، آصف ملك سليمان
خواجه حافظ محبت  بهآيد كه وزير مذكور  دست مي بهمجموع اين مدايح  از

  .٢“او نيكي نموده است  بهداشته و در مدت طوالني وزارت خود هميشه
فارسي است كه مرتّب در كتابت صرف » ذ«يكي از مزاياي نسخة نامبرده در داشتن 

  .شده است
در اين زمينه از دو كتاب . شود رتيب ذكر ميت بهاكنون محتويات نسخة تورانشاه 

  :معتبر و مستند ذيل استفاده گرديده است
، مطابق نسخة تصحيح شدة محمد علي فروغي، مؤسسة انتشارات سعدي كلياِت .١

 .ش ه ١٣٧٢نگاه، تهران، 
، مقدمة آقاي عباس اقبال آشتياني، پاريس ترجمة قصايد عربي، با ، باسعدي كلياِت .٢

  .»تعليم و تربيت«، هفتمين سال مجلّة ١١-١٢، نقل از شمارة ش ه ١٣١٦ماه  دي

                                                   
  .٢٦٨، ص ش ه ١٣٦٦، انتشارات زوار، تهران، تاريخ عصر حافظ: غني، دكتر قاسم  .1
  .٢١٨همان، ص   .2
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علي بهائي شرف علي ايند كمپني، (گاهي از يك نسخة چاپي بمبئي  عالوه بر اين گاه
  .نيز استفاده شده است) م ١٩٦١مبر ادس/ه ١٣٨١رجب ، مالكان مطبع محمدي، بمبئي

 است كه در كليات سعديطّي ترين نسخة خ نسخة تورانشاهي كلّاً نقل از قديم
حتّي مقدمة اين نسخه . كتابت گرديده است) م ١٣٢٦-٣٤(هجري  ٧٣٤ و ٧٢٦هاي  سال

اما پس از اتمام مقدمه، . از آنجا گرفته شده است كه در نسخة آشتياني هم موجود است
  :اي كرده است كه در نسخة آشتياني نيست كاتِب اين نسخه اضافه

ه بر بيست و دو كتاب نهاده بود و رساله شانزده كتاب و پس بدان اي عزيز ك”
شش رساله، بعضي هفت رساله نوشته بودند، سبب آنك رساله مجلس هزل هم 

آخر برد و  بهبنده اين رساله از اول كتاب . در اول اضافة رساالت كرده بودند
و . بود، تا بيست و دو شد داخل منشآت و مطيبات كرد كه در اول خوش نمي

  .“اتمام رساند بهباقي را هيچ تصرف نكرد و هم بدان ترتيب 
  :پس از مقدمه، فهرست رساالت مشتمل بر شش رساله ذيل است

  الثالث  الثاني  االول  
  در سؤال صاحب ديوان  در مجالس پنجگانه  در تقرير ديباچه  

  السادس  الخامس  الرابع  
  در رساالت ثالثه  الملوك در نصيحت  در عقل و عشق  

  :بعد از آن اين سه هستند
  سوم  دوم  اول  

  ملك تاريلو  ايكتا نو  سلطان اباق  
هاي فروغي و آشتياني اين سطر را دارند كه در نسخة  ، نسخهگلستاندر قسمت 

  :خطّي نيست
  يبانـچه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشت

  چه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان
  :اند هاي فروغي و آشتياني شامل مصرع ذيل خهعالوه بر اين نس

  نـشين در مـن اثـر كـرد          كمال هم 
  .است» نشين در من اثر كرد جمال هم«در صورتي كه در نسخة تورانشاهي 
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هاي فروغي و آشتياني شامل اين حكايت است كه در نسخة  گذشته از اين نسخه
  :تورانشاهي نيست

  .١“ تصوفيكي از مشايخ شام را پرسيدند از حقيقت”
است، در صورتي كه در نسخة » حكايت«هاي فروغي و آشتياني داراي واژة  نسخه

  .است» سالي در اسكندريه خشك«عنوان » حكايت«جاي  بهتورانشاهي 
  :اند كه در نسخة تورانشاهي نيست هاي فروغي و آشتياني، داراي دو بيت ذيل نسخه

   شـوي  عفو از گناه پاك    بهكه    گر گزندت رسد تحمـل كـن      
*  

ــد  ــرادر چــو خــاك خــواهي ش   خاك شو پيش از آن كه خاك شوي         اي ب
در حكايت دو درويش خراساني اين بيت سوم كه در نسخة تورانشاهي هست در 

  :هاي فروغي و آشتياني نيست نسخه
  مــصيبت بــود روز نايــافتن  دم تـافتن   بهتنور شكم دم    

  :يل آمدههاي فروغي و آشتياني عبارت ذ در باب پنجم نسخه
: گفت. “ام كجايي كه مشتاق بوده”يكي دوستي را كه زمانها نديده بود گفت 

  .“كه ملولي بهمشتاقي ”
  :هاي نامبرده همين عبارت اين طور است در صورتي كه در نسخه

: گفت. “ام كجايي كه مشتاق بوده”: يكي از دوستان را كه زمانها نديده بود، گفت
  .“كه ملول بهمشتاق ”

طور عنوان دارند، در  بهرا » حكايت«هاي فروغي و آشتياني لفظ  ، نسخهبوستاندر 
  :صورتي كه در نسخة تورانشاهي عنوان اين حكايت داده شده است، مثل

  .پند دادن هرمز، كسري را در تعريف خدمتكاران قديم
 دوست و دشمن  تأخير در سياست، در شناختن ملوكحكايت تدبير پادشاهان و

هاي فروغي و آشتياني  ني شفقت ملوك بر مسكينان، در قسمت قصايد، نسخهرا، در مع
  :شود باشند كه در نسخة تورانشاهي ديده نمي شامل قصايد ذيل مي

                                                   
  .»يكي از مشايخ را پرسيدند كه حقيقت تصوف چيست«: نسخة آشتياني  .1



   سعدي تورانشاهي كلياِتاي هنسخ  ٣٧٩

  :تغزّل و ستايش صاحب ديوان
  تـرك چـون گـويم    من آن بديع صفت را به  

  :در ستايش تركان خاتون و پسرش اتابك محمد
  ايچه دعا گويمـت اي سـايه ميمـون همـ         

  :تغزّل و ستايش صاحب ديوان
  اي و زيبـايي     شبي و شـمعي و گوينـده      

  :در ستايش ابوبكر بن سعد
  تنــگ آمــد از جــور تنگــي وجــودم بــه

  :هاي تورانشاهي و آشتياني پيدا نيست عالوه بر اين، قصيدة ذيل نسخة فروغي در نسخه
  :الدين محمد جويني صاحب ديوان تغزّل در ستايش شمس

   مـدار از مـن اي مـه منظـور          نظر دريغ 
كه در نسخة تورانشاهي و آشتياني موجود است، در نسخة » الملمعات«عنوان 

 هاي تورانشاهي و فروغي موجود در نسخه» المثلّثات«برخالف اين، عنوان . فروغي نيست
  .است و در نسخة آشتياني گنجانيده نشده است

ات و رباعيات و متفرقات ذيل بزرگترين ارزش نسخة تورانشاهي در داشتن مقطّع
در اينجا فقط شعر اول . هاي فروغي و آشتياني گنجانيده نشده است است كه در نسخه

  :شود قطعه و مصرع اول رباعي نقل مي
  مقطّعات

ــه ــاي كــار درشــت  ب   مـشت  بهكه سندان نشايد شكستن       خــردان مفرم
*  

   از دسـت  خيره نتوان گذاشت يـار      دل ز كف رفته بود و كار از دست    
*  

  پيرانه سر كه گيـرد جفـت   بهخيال بست     ام كه دريـن روزهـا كهـن پيـري           دهنيش
*  

  من چرا بيت نگويم كه دل از كف ببرد           م از حال بني آدم و ديـو       ياي كه پرسيد  
*  



  ٣٨٠  )»نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

  كار آيدت در نبـرد  بهكه روزي     بسي سال بايد نگهداشت مرد    
*  

  دم از سنگ خرد   كه كوه گران دي     كوچـك نبايـد شـمرد    بـه عدو را   
*  

  ٢د …كه بـسيار گـرم از خودسـت          ١د… خردمنــد باشــد جهــان ديــده
*  

ــار   اگر نيك دستي مرو پيش يار      ــا و بي ــيم داري بي ــر س   اگ
*  

ــوري   و قدرك عند اهللا اعلي و اجمـل       بلغــت عظــيم القــدر اعزال
*  

  اي تيغ بر خود مزن      نه ديوانه   از اندازه بيرون مرو پيش زن     
*  

  ختن بـه  زر فـر   بـه بوستان را     دسـت آري   بهستان  تا دل دو  
*  

  صاحب نظر از نظر برانـدي       آن روز كه خط شاهدت بود     
*  

  كــام دل دوســتان بــر خــوري بــه  يـي  يست اگر روز   ا رعيت درخت 
*  

ــام ار لطيـــف و اگـــر برســـري    فتد خوش خوري  ودست ا   چو ديرت به    طعـ

  رباعيات
  ق كسي كن كه درو خيري هـست      در ح   توفيـق از دسـت     بـه خيري كه برآيـدت     

  دسـت ديوانـه و مـست        شمشير مده بـه     اي خـون مردمـان تـشنه نـه      ور زانك به  
هاي فروغي و آشتياني دو مصرع اول اين رباعي در ذيل مفردات داده شده  در نسخه

  :صورت رباعي آمده است بهاست، در صورتي كه در نسخة تورانشاهي اين 
                                                   

  .انده نشدهرچه سعي كرديم، اين لفظ خو  .1
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   سعدي تورانشاهي كلياِتاي هنسخ  ٣٨١

  يـرد زنده شود هر كـه نـزد دوسـت بم         
*  

  يـك بـار بـيخ صـبر كنـد           فراق يار بـه   
*  

  نتوانــدبكـس بـا تــو مخالفـت    
*  

  ١گر من شبكي زان تو باشم چـه شـود         
*  

  اي راهروان را گذر از كوي تـو نـه         
در » ديوار چه حاجت كه منقّش بودي«رباعي ذيل در نسخة تورانشاهي و آشتياني 

  :هاي فروغي و آشتياني اين طور آمده است نسخه
  ار چه حاجت كـه مـنقّش باشـد      ديو

  مفردات
  برد مرغ دون دانه از پيش حور        مــروت نباشـــد برافتـــاده زور 

*  
  من سخن راست نبشتم اگرش راسـت بخـواني        

  فقط مصرع دوم
  كافتد كه بار دگر بر خاك مـا گـذري؟         

  :هاي فروغي و آشتياني و بمبئي اين بيت در مفردات داده شده است در نسخه
  در حق كسي كن كه درو خيري هست         توفيـق از دسـت     بـه يدت  خيري كه برآ  

در صورتي كه در نسخة خطّي تحت رباعيات آمده و دو مصرع آخر آن ضمن 
  .رباعيات داده شده است

قوت  بهمردي نه «هاي فروغي و آشتياني و بمبئي اين شعر  عالوه بر اين در نسخه
  :آمده استدر نسخة تورانشاهي اين طور » است و شمشير زني

                                                   
، مطبع محمدي، الدين سعدي شيرازي كليات مصلح(اين رباعي در نسخة چاپي بمبئي آمده است   .1

  ). م١٩٦١دسامبر /ه ١٣٨١بمبئي، رجب 
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  قوت اسـت و شمـشير زدن    مردي نه به  
هاي تورانشاهي و فروغي  است كه در نسخه» كريما«نسخة آشتياني شامل مثنوي 

سعدي گجراتي معاصر سعدي . غالباً سعدي گجراتي مصنّف اين مثنوي است. نيست
 اين  تفصيالً دربارةجاويد خمخانةمؤلِّف . شيرازي بوده يا پس از وي متولّد شده است

را » كريما«كند كه شايد همين سعدي گجراتي مثنوي  وي هم فكر مي. شاعر نوشته است
  .١تصنيف كرده است

در آخر از آقاي دكتر مهدي خواجه پيري، رئيس مركز ميكروفيلم نور تشكّر 
نمايم كه اين نسخة گرانبها را در اختيار بنده گذاشتند و در تصحيح متن خيلي كمك  مي

  .فرمودند

  عمناب
، جلد چهارم، همدرد پريس، خمخانة جاويد به، معروف تذكرة هزار داستان: سري رام، الله .١

  .م ١٩٢٦دهلي، 
، مطبع محمدي، بمبئي، رجب كليات سعدي شيرازي: الدين  شيخ مشرفسعدي شيرازي، .٢

  . م١٩٦١دسامبر /ه ١٣٨١
  .ش ه ١٣٦٦، انتشارات زوار، تهران، تاريخ عصر حافظ: غني، دكتر قاسم .٣
  

                                                   
، جلد چهارم، همدرد پريس، دهلي، خمخانة جاويد ، معروف بهتذكرة هزار داستان: الله سري رام  .1
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  المعاني مقطّعاِت ناشناختة خلّاق  ٣٨٣

  المعاني خلّاق ناشناختة عاِتمقطّ

شمار   بيها شعراي در طي قرن. باشد ي مي کالسيک فارسي داراي تاريخ پرافتخارادبيات
اوج   بههاي ايران و خارج از ايران سر برآوردند و اين زبان شيرين را از همة گوشه

ين رسانيدندعلي .گمنامي رسيده و بوتة  بهفانه عدة معتنابهي از شعراي بزرگ فارسيمتأس 
مکرر ها  که آثار برجستة آن, شعراي معروف. از نام و اثر آنها هيچ باقي نمانده است

نيز بايد آثار گرانبها و ناشناختة ,  بررسي شونددقّت هبايد دوباره ب, چاپ رسيده است به
 و پيش دانشمندان معرفي بيرون آورده و درست خطّيها از منابع گوناگون اصيل  آن
تا بر آن خزانة هنگفت اضافه گردد و بازار فرهنگ و زبان فارسي , مي عرضه شودگرا

  .بيش از پيش رونق يابد
 باشد  مي١ اسماعيل اصفهانيالدين المعاني کمال خلّاقيکي از شعراي بزرگ و مشهور 

چاپ رسيده است هرارزش وي چند بار در هند و ايران بکه آثار پ .ات«ل بار اوکلي 
صاحب  محمدفرمايش آقا ميرزا  هب»  اسماعيل اصفهانيالدين معاني کمالال خلّاق
 ۱۳۰۷در بمبئي در سال »  اصفهانيالدين  کمالکليات«بار ديگر . الکتاب انتشار يافته ملک

 الدين المعاني ابوالفضل کمال خلّاقديوان «بار سوم . چاپ رسيده است ههجري قمري ب
, القوسلةانضمام رسا هها ب  حواشي و تعليقات و فهرست ومقدمه  با»اسماعيل اصفهاني

ه شده و در اسفندماه اهتمام دانشمند گرامي جناب آقاي حسين بحرالعلومي تهي هب
که , ا هفت قطعهام. وسيلة کتابفروشي دهخدا در تهران انتشار يافته است ه بش ه ۱۳۴۸

هاي چاپي  يک از نسخه  در هيچام رارزش پيدا نمودههاي قديم و پ بنده در يکي از سفينه
  .شود  نمينامبرده ديده
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  ٣٨٤  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

نام   بهرارزش پخطّييک نسخة , هاي هند خوشبختانه در طي بررسي کتابخانه
شود که   مي اين بياض واضحمقدمةاز .  پيدا شده است١»مجموعة اشعار شعراي نامدار«

از زمان شهيد بلخي ه گرديده و شامل اشعار شعراي قديم  تهيدقّت ه مزبور بخطّينسخة 
هاي چهارم و پنجم و ششم و هفتم تا اوايل  تا سعدي و همام تبريزي يعني شعراي قرن

تري مبتني است که بيشتر  هاي قديم قرن هشتم استنساخ شده و محتويات آن بر نسخه
  .ها يحتمل در عصر سرايندگان نوشته شده بود آن

 »الرجالينةمد«ر شهر ترمذ که آن را توصية دانشمند بزرگي د  بهمحمد بن يغمور بنا
خط نسخ و جلي و زيبا نوشته است که شامل فهرست شعرا  هبياض مزبور را ب, دنگوي مي
  .باشد  مياتعات و رباعيات و مقطّ و انتخاب از قصايد و غزليمقدمهو 

  :کند  ميطور بيان ات بياض را اينه و محتويت تهي علّمقدمهف در مؤلّ
… محمد بن يغمور که… ف اين لطايف و جامع اين ظرايفؤلّچنين گويد م”

رسانيد و چشم … الرجال ترمذينةاين ضعيف را بخطة مد… حوادث روزگار
فاق حسنه از اتّ… ر گردانيدرمد گرفته را بجمال افاضل آن ديار مکحل و منو

… الحکماةزبد… سعادت خدمت مجلس عالي قدوة مجد و معالي
ين ومللةمجدا… الغربا مرا مونساال يمين… داالشرافسياالسالم  شمس, الد

در اثناي حال اشارت … را دريافتم… الملوک والخواقين انيس, والمسلمين
که از مطالعة حقايق معقوالت و نظر دقايق محصوالت سرترويح روح … فرمود

تأليفي سازي و از اشعار بايد که . تر از سخن منظوم نيست و تفريح دل را ماليم
که خطوط … يي پردازي که مانند آن فاضلي فراهم نياورده باشد مختار مجموعه
  .“افزايد  ميآرد و طبع را کسالتي  ميدات متفاوته ماللتيمختلفه و مجلّ

ات و مقطّاز ميان قصايد و غزليين بياض ديده اات ناشناخته که درعات و رباعي 
  :باشد مي اصفهاني الدين المعاني کمال خلّاق هفت قطعة ذيل از, شود مي
  :»همو فرمايد در حق آن که کهش نداد«

  گفتي کـه رهـيم نيـست اينجـا          که خواستم از تـو ز ابلهـي مـن      

                                                   
  .مدراس, هاي خطّي کتابخانة دولتي نسخه, ۱۸۳ شمارة ،نسخة خطّي  .1



  المعاني مقطّعاِت ناشناختة خلّاق  ٣٨٥

ــا    نه تو نه رهـي نـه نيـز کاهـت           ــاد پيم ــروش ب ــشوه ف   اي ع
   خـويش فرمـا    ١از مطبخ خواص    انبار و رهي چه حاجـت اي خـر      

*  
  :»ماس شرابهمو فرمايد در الت«

ــدين   ــل عالءال ــن اج ــنعم م   صـد هــزاران ســالم بــر خوانــد   م
ــد     بــاد معلــوم راي او کــه مــرا    ــي برنجان ــب هم ــحر ش   س
ــو   ــرابخانة تـ ــدر شـ ــابم انـ ــد    يـ ــدار را بخوابانــ ــچ بيــ   آنــ

*  
ــر روز   ــه ه ــپکي دارد ک ــاگو اس   خروشـد  ز عشق کـاه تـا شـب مـي           دع

ــر    وي نگيـــرد دو بيتـــي گـــويم و در ــم ت ــز ک ــيغــزل را ني ــد م   نيوش
ــدوم   ــام مخ ــه از انع ــع دارم ک    داري کـــاه پوشـــد؟…بـــدو بـــر  طم
  فروشـد   درين همسايه شخصي مـي      وگر که نيـست در اصـطبل معمـور        

*  
ــاز   تـــا تـــواني بکـــام دل امـــروز ــشادي و ن ــذران روز را ب   بگ
ــاز   غم فـردا و دي مخـور زيـراک         ــد ب   نامدســت آن و ايــن نياي

*  
ــس   ــه دان و ب ــي دو گون ــردم گيت   نيست بيرون زين دو گونه هـيچکس        م

ــت   ــک دارد دسـ ــدارد آنـ ــت    اش دل نـ ــدارد دوس ــک دل دارد ن   ٢اش وان
*  

  :»همو راست در التماس جامعه«
ــم    اي کريمي که دست نعمـت تـست        ــر پوش ــگ س ــام و نن ــر ن ــر س   ب
  همـــه کرپـــاس مختـــصر پوشـــم  چه پسندي که من دريـن حـضرت       
  ا حــضر پوشــمکــه ازيــن گونــه مــ  چـــه بهانـــه نهـــم ســـخاي تـــرا
ــدگر پوشـــم     گفــتم از خــدمت چــو قــوس قــزح  ــاالي يکـ ــه بـ   حلـ
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  ١از تهـــي بـــود زيـــر پوشـــم؟     مان بردم آنـک همچـون ابـر       گکي  
ــزر خريــدن ليــک     ــي تــوانم ب ــم     م ــه در پوش ــدم ک ــين باي ــه چن   ن

  زر پوشـــم پـــيش تـــو جامـــة بـــه  پيـران سـر    زشت باشد کـه مـن بـه       
  کنــد کــه بــر پوشــمخــود کــرا آن   کيست جز تو کـه گـر ببخـشد نيـز          
ــم   تــو بــده ورنــه آن ديگــر کــس     ــر پوشـ ــول اگـ ــداي و رسـ   بخـ

*  
ــه     اگر رخت از جهان بيـرون نهـي بـه         ــي ب ــر واره ــان گ ــن تردامن   ازي
ــست   ــس فراخ ــت ب ــاگاه جان   اگــر زيــن تنگنــا بيــرون جهــي بــه  تماش

ــه   هـا نـشکفد هـيچ       گل از مبداء زيـن       اگــر خــار دل خــود کــم نهــي ب
  حقيقــت عمــر او را کــوتهي بــه     ع باشـد چو قوت شـمع هـم از شـم        

ــردي    ــد گ ــر چن ــدلي ه ــرد بي   ست هم سروسـهي بـه       غرض سايه   بگ
  که تيـر خواجـه از ريـش رهـي بـه             ز دونان سوي صـاحب دولتـي شـو        
  چــو درمــاني ز شــيري روبهــي بــه  تملّق کن چو دشمن گـشت غالـب       

  که داند هر کسي کـز بـد بهـي بـه           تـو   بـا  بهي کن گر کسي بـد کـرد       
ــد   ز ــاري نياي ــت ک ــم و حکمت   وگــر نــي ابلهــي کــن کــابلهي بــه   عل
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  العارفين  عرفات

العارفين مشتمل بر دو جلد در مركز ميكروفيلم نور در خانة فرهنگ   از عرفاتيا نسخه
خط ريز  ه ضخيم و ب بسيارنسخة نامبرده. نو، موجود است جمهوري اسالمي ايران، دهلي

 در زمينة تصوف و معرفت و م کتابت گرديده است و ۱۶۸۹/ه ۱۱۰۰نستعليق در سال 
نسخه، فانه أسمت. رسد ينظر م  بهات مهم و پرارزش سلسلة قادريهتأليفسلوک يکي از 

  .داردبسيار  يافتادگ آخر خورده و از کرم
 مؤلّف ساکن دهلي بوده ن کهيجمله ا  نوشته، ازيدربارة خود مطالبگاهي  گاهمؤلّف 

  .زندگي کرده است يتمدو در بدايون هم 
 بايزيد هندي محمد ابوالفضل الدين شود که مؤلّف جمال  مياز مطالعة متن پيدا

  :طور است اين آداب تي رعاالقاب و  باقادري بوده و نام مرشد وي
, العالم شيخ شيوخ, العالم قطب, العارفينةحج, الکينالسةقدو, الصالحينةزبد”

  .“قادرينتهن  ءالدينبندگي حضرت شيخ بها, نصر  ابيالدينرينص
, خانة پدر او آمد هزيارت کرد و وي روز ديگر بمؤلّف در نه سالگي پير خود را 

 اين ردعالوه  هب. تا سال بيست و يکم در خدمت مرشد خود بوده استپس از آن مؤلّف 
نويسد  ميدربارة شيخ. شناختندمستغرق شده که پدر و پسر يکديگر را ن قدر ت اينمد:  

وجود  ت که بان روز که فقير سرارادت بر آستان سعادت نهاد و مالحظة وق آاز”
  .١“هرگز اظهار گراني نگرد… و هجوم فقر او مساکين… کثرت عيال و اطفال

 تأليف  دريو.  در فصل بهار آغاز کرد و برگشتهمؤلّف اين کتاب را از سفر کابل
  . استفاده نموده استللّغاتا  و فرهنگ جهانگيري و کشفللّغاتا منتخب از

                                                   
  .۸۹ ص  .1
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ف خود مؤلّ  بها آنچه مربوطام. اشدب  ميعرفات پر از قصص و حکايات گوناگون
  :گردد  مياختصاراً درج ذيل, کند  ميتاريخ و فرهنگ اين کشور امثال  بهاست يا

  … را تراچي نام خشت پخت پز در موضعي بودالدين  زمانه مستعال شمس:۶۷ ص
يکي , کعبه روانست يکي به. مناجات اشان يکي تجربات افتاده يکي به ”:۹۹ ص

. يکي جز حرف و کتاب نراند, يکي جز خورد خواب نداند.  استکنشت دوان به
يکي , انجمله يکي دزد في. يکي بر شراک کمربسته, يکي در خير خلق نشسته

  .“يکي شامانست, يکي در ستوده. پاسبانست
  :نويسد  دربارة خود مي:۱۰۶ ص

مذهب وي چنان بود که آدم را در عيب و علّت , فقير که مشتهد تقدير است”
کم . در سفاهت وي نشود, بر کراهت وي نرود. از ذيب و ذلّت نه چنيد, بيند مين

کسي … از گرد, اگرچه بد کشايد, از گفت نه رنجد. دم کس نجويد, کس نگويد
بر جبر کس . اگرچه بدخواه بود, از سرکس فاش نگويد, نسنجد اگرچه بد نمايد

  .“چه زکام دانداگر, بر طعمه گره نزند, اگرچه بدراه بود, تالش نکند
شمار موالف است  العارفين در داشتن اباعيات و مقطّعات بي يکي از مزاهاي عرفات  

بعضي از آنها درج ذيل . گنجانيده شده است» ١الهام قدسي«که تحت عنوان 
  .گردد مي

چنانکه حاصل , حاصل علم عمل بود و حاصل عمل فهم باشد, دانش ”:۱۰۸ ص
ميوه , درخت که ميوه ندارد خار است. ذّت باشددرخت ميوه بود و حاصل ميوه ل

  .“که لذّت ندارد بار است
دويم را سحير نفشان , يکي را نشير نام دارند. دو پرتوامان برآمد…  در شهر:۱۲۶ ص

  …“نهادند
خدمِت حضرت  مرا به… محمد صالح نام جواني در دهلي کهنه وطن داشت ”:۱۲۶ ص

. يک دعاي حضرت شيخ دارد خالصي ما هردو بهکه , شيخ اباعبداهللا عبدالرزاق برد
العالمين حضرت شيخ  خدمت حضرت شاه پدرش محمد صالح را در جنجانه به
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يا شيخ عبدالرزاق فالني مرد عالم را که در : گفت… برد… اباعبداهللا عبدالرزاق
  …“يا شيخ عبدالرزاق آن مرد منم: گفت… داني؟ مي, سرهند داشت

مطلوب وي همه . غم خداوند بردي دام بود, چاشت و شام بودهرکه در غم  ”:۲۰۴ ص
  .“يا نان در کام نهد يا جان را کام دهد. الجرم گردان گروانست, آب و نان است

 گفت … روزي جوان پيش وي آمد. در يکي از بالد هند قدردان مرزباني بود:۲۱۳ ص
نام  مرا دل نور فقير را نقش ۳۷۶نام است و خطّة ناگوار مقام است  مرا دل نور
  .ة ناگوار مقام استاست و خطّ

  :در صفحات گوناگون اين تأليف نقش زير هم داده شده است
  خال   فقر  سالک  شريعت  جهل

  شد    
  محمد    

  سالک مرشد محمد    سالک مرشد محمد
  قهر  فقر    فقر  ترک

 موت تصور, تلقين نمود … مشهي… فقير را نقش نخستين که حضرت شيخ:۳۷۶ ص
  …بود

 صفات ة مجموع…رت قدسي درجات حضرت شيخکه ندالحمدهللا والمنت  :۳۷۲ ص
مالحظه ,  اذان روز که فقير را سرارادت بر آستان سعادت آمد…ي استمحمد

  “…تيشة چرخة او را راست کردي  به,اي را محتاج ديدي است که اگر ضعيفه
وزي شيخ  ر…بود  مينمود که حضرت پيوسته در کسب اخالق  ميفقير را ”:۳۴۴ ص

 گدائي و حلت گروهي که دستفرمايند در حرمت   ميابوالغيث نحوي التماس کرد چه
  .“پيش کنند و بر نام خدا فرياد زنند

  “…تي جويبار اشک بر عرصة چهره مداح رفتيشهرخاني را رخ از مد هب ”:۴۶۰ ص
  “…مردي مبارز بود,  رحمت شدپدرم که محلّ ”:۴۹۱ ص
  “…رفتم  مي در راهدر سفر کابل روزي ”:۶۳۴ ص
 صاحب … بعد از فراع طعام.فقير شبي در مجلس يکي از بزرگان بود ”:۷۲۲ ص

  “… افتاد…فاقدو عزيز ديگر از نشست فقير را نيز اتّ  بامجلس
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  “…جمال  با وزير او را پسري.در هندوستان ملکي نامدار بود ”:۸۳۳ ص
جمعي   باحرار ترک, ت فتح اسالم در دهلي يافمحمد الدين چون شهاب ”:۸۶۷ ص

 حرار … قومي از قطاع راهش گرفتند…وکالت فرستاد هسپاه زبان اجمير ب
 صالح نام جواني محمد …ندهعرض سلطان رس ند هدهلي آورده ب.  افتاد…بزخم

  .“وزارت فرمودمرتبة  ه را بمحمد … سلطان…جمعي باز فرستاده  بارا
زاده  ملک. ام دختري داشتيفه نضع] گجراتي[ ملک محمود گوجراتي :۸۹۹ ص

  …رسائي فرستادسورت 
 در خدمت بندگي حضرت تعلّقترک  هبنتهن  الدين بندگي حضرت شيخ نصير:۹۲۳ ص

زاق التزام يافتشيخ اباعبداهللا عبدالر…ار ديگر را در زاق حضّ حضرت شيخ عبدالر
 … را دو جويه خشک شام گاه فرستاديهن الشيخ نت…م داشتيطعام و آشام معظّ

ةوج هياران بزاق التماس کرد که روزي شيخ ابوالبرکات از حضرت شيخ عبدالر 
  … دارد و مبرزوي شيخ نتحص ندارد…اب ديگرجمبارک از آنچه دربارة اح

ع يض ح… شاعي ني نام زميندار ناگور… مرزبان دهلي بود…شاه عالم نام ”:۹۳۰ ص
  “…کرد

 آن علم چيست که جهل .خدايا آه جهل چيست که علم شمعدان اوست ”:۳۷۶ ص
. چه نور است ظلمش درنگيرد, نور در نميرد  باچه ظلم است که, خانمان اوست

  .“نيش نستيزد  باچه هستي است که, ستي است که از هستي نگريزديچه ن
آن دماغ . روغن و فتيله خانه را نوراني کند آن چراغ کيست که بي, خدايا” :۳۸۰ ص

آن ديده که است که دنيا .  را امتياز دهد مشکديده و شنيده سير و کيست که بي
 مليح کجاست که طعم ناچشيده را ازآن خرقه . قلب و سره بشناسداز  ناديده را

آن دست چيست که کوه ناسنجيده را در بلة فهم بردارد و آن پاي کيست . دريابد
  .“که لوث ناآلوده را از خود بگذارد

صار کدام است؟ ام است؟ و مالک حچه ناين حصار را :  پرسيد…سالک” :۳۸۳ ص
جواني است فرخنده و . عنان نام حصار است و آزاد نام حصار دار است: گفت

شهردار مطبوع . دلرباي, آساي دل ساز مرهم, پرداز مهرآميز غم, انگيز غربت, گو شيرين
  .“آب اين شهر ناشمار است, است نان اين شهر آبدار. و شهر بر مرفوع است
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حجره معتکف . اهل توحل نوازند و هنگامه فضول پردازندنند که اکثرا ”:۴۱۸ ص
از کشف و خوارق , خرقه آرايند  بهخود را . برگزينندةٰنشينند از صوم و صلو

مهمان . گردشان گيرند و قول شان پذيرند, خلق را که روي در احتياج بود, بکشايند
بطون  بر,  شوندآنان نيز غره هجوم. تضرع و خضوع دم زنندب ,خود رجوع کنند

آخرش که پرده . کافي مهمات گويانند, الحاجات خوانند خود را قاضي, خود نروند
, دانسته شود که چون طبل غازي همه پوشند. خراز از پوست شير برآيد, بکشايد

  .“اند جلوة شعال رنگين, اند نغمة خلخالي روئين. ستند از جو چون کاسة هند و
بيند که عبديت روان   نمي شيي…حضرت شيخ خودفقير از ديدة مبارک  ”:۵۹۶ ص

,  معين را که بر روي آدم داردةمعبد, که در بتخانة انانيست ايستاده, کردن نفس را
  .“ت تمرد رجم شيطاني نخوردعلّ هتا ب, کند  نميابروي تواضع خم

آن چه . که غوطه نخورده از تک دريا نشان دهد,  آن چه غواص است,خدايا ”:۵۹۶ ص
صحرابيان دهداح سي ؟است که قدم ننهاده از حد“  

, اوست؟ آن چيست که خاک ازو برآيد  آن باد چيست که باد در دهان,خدايا ”:۸۳۳ ص
  “آن خاک چيست که آن ازو بزايد؟

آن خواجه چيست که , خواجه غالم است آن بنده کيست که بي, خدايا ”:۹۸۷ ص
آن مکين چيست که , اب استمکين خر بنده ناکام است؟ آن مکان چيست که بي بي
آن خراب چيست که , خراب ناشاد است چيست که بي مکان سرابست؟ آن آزاد بي
چيست که آن هست , نمايد  ميهست آباد آباد است؟ آن نيست چيست که بي بي
  “يابد؟  نمينيست بي

عصر در آب  جوانان هم روزي با… فقير را مدتي قسمت در بدادن داشت ”:۱۰۲۲ص
… اين مرد که شوهر من است مار گزيده: گفت… زن… وي ديديم… بازي بود

  …“ من زنده شودةمرد. برم در فالن موضع که افسون گري باشد مي
دست و , فقير را مالحظه رفت که در آنچه زبان صورت حرف برآوردي ”:۱۰۳۲ ص

 چشم و دست برنداشتي, و گاهي هرچند متکلّم شدي… بنگاهش… ديده بحر گست
گويي , شاديگقدم سبکتر نهادي ده آه سرد , مسجد آوردي ه روي بهوقتي از حجر

: فرمود… روزي عزيزي پرسيد… تا صدمه آن بر زمين نزند, تند زمين نمي
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, سرهاي ارجمندان است, همه تنهائي دوستان است, خاک که در پاي من است اين
دمه سخت تا ص, سبک پاي بايد رفت, باد اگر در رفت راه ناگزير است. هم جيانند

گان  امروز که بر خاک خفته. بر زمين نخورد و بر سروپاي آسودگان رنج نبرد
  .“فردا از وي شان منفعل نشويم, گستاخ نرويم

  …“ خاک سپردندةو بداي, در شهر دهلي زني را بچه از کنارش بردند ”:۱۱۱۷ ص
  “…عمل در انتقال رفع داشت… در شهر اهللا محمد نام بادشاهي بود ”:۱۲۰۹ ص
ابوالخير نام … يکي… گجرات رفتند  بهاز دهلي… پنج نفر لشکري ”:۱۲۹۵ ص

  .“دهلي کردند مراجعت به… بود
عبارت ظاهر دم  بي… مجموعة اوصاف محمدي است… حضرت شيخ ”:۱۳۰۹ ص

  .“قدم بر زمين ننهادي, شادينگ
ف آنها را  فراواني آورده شده كه مؤلّرباعياتدر اين تأليف عالوه بر نثر، قطعات و 

گفت بلكه فكرهاي  شود كه مؤلّف غزل و قصيده نمي معلوم مي. قدسي گفته است الهام
  .نمود  خود بيان ميرباعياتصوفيانه و عارفانه را در قطعات و 

  :شود طور نمونه چند قطعه و رباعي نقل مي به
  :٤ص 

  اي معـذور    چرا چو تخم معطـل فتـاده        منم كه نخـل تـو انـدر نهـاد تـو دارم         
  شود معمـور  كه عالم از سر شاخ تو مي       برآ ز خاك خرابي و دست و پا بـر زن          

  :٧ص 
ــو   ــة ت ــه آه و نال ــم ك ــزن ك ــراق م ــام اســتحــريم را ز چــ  دم ف   را اينهمــه در و ب
  اي كه برافتد خـداش ناكـام اسـت          ز خانه   مگو ز وصل كه مسمار گردد اين در و بام        

  :٩ص 
  ز لوح مكتـب مـن جـسته بـر زبـان آيـد               ازيــن كــالم و تكلّــم كــه محرمــان مــرا 

  هـاي درر شـاد و شـايگان آيـد       چو قطـره    آنكه از زبان سحاب    است من لطف بحر ز
  :١٦ص 

  اي چشم نهاده تا بـرويم نگـري        كويم گذري   اي پاي گشاده تا به    
  كلّ مـن سـراغي ببـري        آنگاه به   از جزو خودم نخست آگـاهي ده      



  ينرفالعا عرفات  ٣٩٣

  :٢٧ص 
  خودي خود در انبـازم مـن        وز تو به    رازم مـن خود برافـ  خواهي كه ترا به  

  تو درسازم و برسازم مـن  چون تو به   خلق من راه ببـر      چون نغمه شود به   
  :٣٧ص 

  اين صوت و سخن را نه مجال گذر است           در حـضرت مــن كــه تنگبـار نظــر اســت  
  اين خطـره ميـان مـن و او راه بـر اسـت               آن را كه بخواهم كه برم سـوي خـودش         

  :٥٢ص 
  جزم هيچ عذرخواهي نيـست      عجز او به    به  بنده راهي نيـست   كه فيض مرا جز به     منم

  هيچ دستگاهي نيست   جهان  جز منش به   كه  دست كـرم بنـده را نگيـرم دسـت           چرا به 
  :٩ص 

ــوه   دان باشـي  اي جسته نشان از آنكه حق   ــستة جل ــي  شاي ــبحان باش ــاه س   گ
ــس   در علم وجـود و رسـم ايمـاي شـهود           ــق انـ ــود حـ ــياول بنمـ   ان باشـ

  :۷۹ ص
  کسي که يافت بعالم بخواند و سلطان شد       ســه حــرف تحفــة آدم بــصورت و معٰنــي
ــه   يکــي دويــد بــصورت بگفــت و آدم شــد  ــيد ب ــر رس ــد  دگ ــد و آدم ش ــي بدي   معٰن

  :١٣٤ص 
  كه ديد مـن ز چـشمت برنيايـد          ام با خويش محـرم  ترا زان كرده 

  و دم پرگـشايد كه آنهـم كافتـد      ست  زبان  مگو با جوجه گرچه بي    
  :١٦٦ص 

  اوصــاف خــود از بهــر تــو تعلــيم كــنم  خلـق تعظـيم كـنم       خواهي كه تـرا بـه     
  تـو تقـسيم كـنم    من نعمت خـود را بـه       خلق من قسمت كـن      تو حاصل خود به   

  :٢١٨ص 
  بر هر كه بـود تـشنه بريـزي در كـام         جـام  كه ترا آب زالل اسـت بـه    اي آن 

  د را مده از دست كه اين آب حرام        خو  دم آب تـو بـود       آن را كه حيـاتش بـه      
  :٢٣٠ص 

  در كون و مكان نقش تـو آبـاد كـنم          ملك خود شاد كـنم   خواهي كه ترا به   
ــز   ــدي برخي ــه دي ــا هم ــذّت دني   تــا دولــت ديــن بخــشم و آزاد كــنم  از ل
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  الهام قدسي
  ازو بخوان كه ز حرف تو بر زمين نرود          مكتب نو عقل پيـر تعلـيم اسـت          ترا به 

  تر است معلّم دران كمـين نـرود         كمين  و آگــه نــشد ز تعبيــرشوگــر زبــان تــ
*  

  چشم تـو نيـست      گوش و زبان به     ترا كه چشم به   
  قطره كـه درياسـت زانكـه قطـرة اوسـت        بگو به 

  اگرچــه بــيخ ز تخــم آورد ولــي تــو ببــين      
  كـه نخــل كليــه هــست و تخــم جــزوه اوســت 

*  
  ي برود راه عوام اسـت مست كان ره كه به    هــشدار دريــن ره قــدم هــوش فــزا زن
  بـود كـدام اسـت       از راه و سرچاه كه مي       مستي كـه رود در ره از آن هـيچ نبينـد           

*  
  روا بود چو ببيني كه چـرخ درنظـر اسـت            مــردم نمايــد از مــردم چــو دور چــرخ بــه

  ور اسـت   ديده  تو خود بگو كه چگونه فلك به        ور گـويي    ديـده   ولي چـو دور فلـك را بـه        

  :٧٢٢ص 
ــرا ز غر ــد  ت ــور بنماين ــو ح ــت چ ــة جنّ ــت     ف ــواني گف ــدار ار ت ــه ز دي ــو چگون   بگ

  اي اول دگـر نــداني گفــت  از آنچـه گفتــه   خود كني تكـرار     چو خود عبادت خود را به     
*  

   نشان و… نماند در تو ازين ننگ و نام و         چو فكر شاد و غم از هستي تو بيرون رفـت          
  خـاك نهـان      بمردي چو زر به    ولي ز خلق    خود تو زنده شدي گر ز خلـق وارسـتي           به

  :٧٣٧ص 
ــان  ــدر ك ــد جــواهر ان ــرا چــو كــوه بباي   چه حاجت است وگرنه چو سنگ بنـشيني       ت

  غبــار تيــره مــشو گــر کــه شــهرها بينــي  ها كه بشكفد گـل گـل        چمن  چو باد رو به   
*  

  بــــود پــــر روي او را روي آدم   مشو مرهون هر صـورت كـه او را        
  بـــود حيـــوان ولـــي در روي آدم  بسا آدم كه با حيـوانش خـو كـرد         



  ينرفالعا عرفات  ٣٩٥

  :٧٢١ص 
  ام  مپسند كه از سهو خود انداخته       ام  اين داد كه با اهل عقل باختـه       

  ام  سـاخته  كز بهـر تجـارب آينـه        آيينة غيرت است بـر اهـل نظـر        
  :٧٢٨ص 

  عشوة دم آدم كـه آب يـك نيـل اسـت             به  ناخن هركس كه پشت من بخراش       به مگو
ــصّة قا  ــام قـ ــر ايـ ــوان ز دفتـ ــلبخـ   است خون هابيل  دم ز  هر كه صبح روي  به  بيـ

  :٧٥١ص 
  كــه لعــل آتــشي از كــان آن بــرون آيــد  طمع چه داري از آن سنگ كان دهد آتـش   
  برون گريز گرت همچو خـون درون آيـد       ز آدمي كه درو جز سـگالش بـد نيـست          

  :٧٩٨ص 
  اسـت شان بنگر گر درون همه كـور        چشم  به  بــرون بــرآي ازيــن زنــدگان مــرده درون
  روح مرده را كور است     نفس زندة شان   هك  ز كورگــاه چنــين زنــدگان ســبك برخيــز

  :٧٨١ص 
  ســوي مــن آرد ره تــرا منــزل كجـا بــه   ترا كه باد تعلّق همي زند چپ و راست        

  شوشـة سـاحل   كجا برد تن خـود را بـه       اي كــه بــرد بــاد بــرخالف زنــد سـفينه 
  :٧٨٦ص 

  ه چشم خلق بـرون تـو محتـرم دانـد          ك  لباس عاريـت از بهـر آن كنـي بـر تـن            
  جمال تو نقش خـود دانـد       كه ديد من به     خـود پوشـي     اوصاف مـن بـه    … چرا نه 

  :٧٨٨ص 
  كام است  خود مرد كه را آن زن با است بس  جهان و كاِر جهان را كه يك نظر ديـدي         
  مريز بر سر دردانـه كـان همـه دام اسـت          ترا كـه مـرغ دل انـدر هـواي مـن پـرزد             

  :٧٩٦ص 
  چشم خويش بر خود باز بيند       به  نه كافر گويمش كو روي مـا را    
  كه مـا را بينـد و نـابين نـشيند       ولـي كـافر بـود امـروز و فــردا    

  :٨٣٠ص 
  نخست تختـة تـن پيـرهن ببايـد كـرد         گرت هواست كه معشوقه در برت گيرد      
  چو شاخ از قلـم اول ز تـن ببايـد كـرد              چو بـاده از لـب لعلـش گـر آرزو داري           
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  :٨١٧ص 
  خواب خوش بنـشان تـا دمـي بياسـايد           به  ترا چو رنجه شود دست و پا ازين حركات        

  از آنچــه در تــو عيــان بــود هــيچ ننمايــد  خواب اندرون ز غـصّه و غـم      كه به اي    نديده
  :٨٢٩ص 

  كفش تو نزنـد تـا بـشويد از خـاكش          به  گل خورد انگـشت  نديم خاص ترا گر به    
  كنـي پـاكش     روي من آري نمي     قدم به   خـالط حيات نيست كه آلوده با چنـين ا   

  .هم گفته است» الهام غيبي«يكجا قطعة خود را 
  : الهام غيبي:٤٠٨ص 

ــود   هر كرا جز منش نباشـد كـس          گــر مــنش ننگــرم روانــه ب
ــود   زور خود نـازد     من به   كه بي   و آن    كــه مــنش بنگــرم ســزا نب

 ذيل از شعراي ديگر نيز نقل رباعياتعالوه بر الهام غيبي يا الهام قدسي، قطعات و 
  .شود ها پيدا نمي شده است كه اسم و تخلّص آنها در تذكره

  : ندامت:۲۷۳ ص
  ياد و شمعي که آفتاب و مـه اسـت           واويـــال کـــه چـــشم تـــاريکم   

  مي نـه بينـد ز آنکـه در تبـه اسـت            زند چـشمک    زان دو چشمي که مي    
  : حال:٤٠٢ص 

  خـطّ و خـال اسـت       بهتر    آراسته  كه وجيه من جمال اسـت       با آن 
  من زوال اسـت  ورنه خط من به   گر بنگردم همـه كمـال اسـت       

  :٥١٧ص 
  دسـت اميـدم     تخت سـلطنت آخـر بـه        به  بدان خداي كه از امـر خـود نـشاند مـرا            

  موي سر نشکوفد ز قـرص خورشـيدم         به  سـنان كـشد دشـمن     هر سر مو بي     اگر به 
  :٥١٨ص 

ــاد   ــيم افت ــة مق ــر دِر او حلق ــه ب ــنم ك    برد كه مرا جز درش پنـاهي نيـست      كجا  ت
  از اميـد عطـايش مـرا گـواهي نيـست            به  هر قدم كه زنم دست، زوست بر دستم        به

  :٥٣٩ص 
  كز پاي من چو مويم از هر بدن برآيد          اي كاش خار صدره در راه من نشانند      
  از پاي تا سر من خـود نـسترن برآيـد       دانم كه صبح آخر در گلشن عطـايش     



  ينرفالعا عرفات  ٣٩٧

  : ضمير:٣٣٠ص 
  باز دادنـد و مـن نـه بـرداريم       اي دريغا كه ملك و مال مـرا     
  گـردآوريم و بگـذاريم      خود به   چون غريبم كه با همـه اميـد    

  :٣٣٢ص 
  گر باز نبيند سوي ما سـخت وبـال اسـت          آن خواجه كه پرواي بدو نيك منش نيـست        
  او را چه غم آيد كه خداونـد خيـال اسـت           ماهي صفت ار در طلـبم ز آتـش جـوعي          

  :٣٢٤ص 
  ز خون من خورد و رنـج تـن ز مـن ببـرد         زندگي سخت از آنكه چـون نـشتر         خوشم به 

  شير قاتل خـود جـان مـن ز تـن ببـرد              به   كـه چـون گفتـار   اي هچرا نترسم از آن داي 
  :٤٦٧ص 

ــانش   نماز و روزه كه در ملك ماست گنج اميد         ــالوت زدم نگهب ــصار و ورد و ت   ح
ــ   ــدة ازل ش ــم از آن ران ــرا نترس   پنهـانش   كه بـا وجـود نگهبـان بـرد بـه            يطانچ

  :٤٧٢ص 
  تا فرشة فردوس بود پـاي بـر سـتم           در صدقه و خيرات از آن دست فرازم      
  ترسم كه رود حسنة ما نيـز ز دسـتم           او حور عوض حـسنه بهـشتم ندهـد        

  :٤٧٤ص 
  سـت   چونش نشوم بنده كه بر من نگـران         ماست بد و نيك همه بيناي كه خواجه آن
  سـت   اين ديدة شوريده كه سـوي دگـران         خون نخورد چون ازو غايب من و ضرحا او
  : طالب:١٣١ص 

  خــود برابـر كــشتيم  از خـار جفــا بـه    اي واي كه تخم بد سراسر كـشتيم       
  دانستم از آن جمع كه تن دركشتيم         تن زمين است اين كاشـتنم       گفتم به 

  : عجز:٩٢٣ص 
  دست دگـرش   بود دست به  آن را كه    پـاي حجـرش   آن را كه بود پاي بـه     

  گـرش  جز عجز كه يارد كه بود چاره      چـشم او نباشـد اثـرش        آن را كه به   
  : مالي:٩٢٠ص 

ــاد صــبايم كــه بــر مــن خــاكي    دامــان دلربــا انــداخت رســيد و بــرد و بــه  فــداي ب
ــايونم    دست ما انـداخت     كه زلف چون تومهي را به       چــه شــكر گويمــت اي طــالع هم
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  :نظير :٨٦٢ص 
ــه   ريش و دستار اسـت      نشئه مردي به  مرا كه    ــو زن ب ــرا چ ــم چ   رداي صــالح در پوش

  مـرگ گـر جوشـم    مرا چه ترس چرا نه بـه       هراس مرگ خورد زن كه تن دهد در صلح
  : نياز:١٦٤ص 

  اگرچه هر سر مويم دو صـد زبـان باشـد            قطره نتـوان گفـت     ز ابر لطف تو يارب به     
  ســايبان باشــد انكــه چتــر ســحابم بــهچن  ايم بر تخـت  ز قعر خاك كشيدي و مانده    

  :٢٦٨ص 
  سوداي قضايت همـه در بـود مـن اسـت            بهبـود مـن اسـت   ] همـه [يارب چو رضايت   
  بر من مدهش كه آتش و دود مـن اسـت           ســوداي مــن آرد نقــصان دســتي كــه بــه

  :٢٧٠ص 
  چون تويي دفتر و خامه همه كمتـر باشـد       تا منم مـوي و تـنم خانـه و دفتـر باشـد             

  همه تو باش كـه دفتـر همـه ابتـر باشـد               سر وهمي و همه ترس حـساب       كيستم جز 
  :٢٧٩ص 

ــدامت دارم    درت روي ســالمت دارم يــارب بــه  ــاكرده نـ ــرده و نـ   از كـ
  بپـــذير از آنچـــه در قيامـــت دارم    غفلــت بــودم بگــذر از مــن آنچــه بــه

  :٤١٢ص 
  اييمهر سنگ سيه ديـده بـس       تا چند به    گرديم چو اعمـي   هر كوچه به    تا چند به  

ــيم    يارب بنمـا سـرمة مطلـوب كـه قـايم           ــصود درآي ــة مق ــشينيم در كعب   بن
نمايم   ميرتشکّنور لم يکروفيپيري رئيس مرکز م مهدي خواجهدکتر  يآقادر آخر از 

  . گذاشتندکه اين نسخه پرارزش را در اختيارم
  



  ءاالولياةترين نسخة خطّي تذكر کهن  ٣٩٩

  ءاالولياةترين نسخة خطّي تذكر کهن

  استعالمي خيلي زحمت كشيده،محمد دوست دانشمند بسيار عزيزم جناب آقاي دكتر
را تهيه نموده و اساس نسخة چاپي ) م ١٢٣٠/ه ٦٢٧: م( عطّار ١ياالولياةتذكركتاب 

 ازاما در تصحيح اين متن فارسي . اند داده م قرار ١٢٩٣/ه ٦٩٢خود را بر نسخة سال 
نظر بنده  در هر صورت از.  استنکردهي هند استفاده ها  و موزهها ي كتابخانهها نسخه
اين   بانو موجود است كه ترين نسخة خطّي كتاب نامبرده در موزة ملّي دهلي قديم

  :رسد پايان مي عبارت به
”مائة، احلرام سنة ثلث عشر وست ممتّت الكتاب بعون اهللا و حبسن توفيقه يف اوائل شهر حمر

 بن احلاج حامداخلطيب مبدينة قونية حممدكتبه العبد الراجي برمحة ربه الكرمي ابراهيم بن 
  ٢“…احملروسة

  :پس از آن، در آخر صفحه اين عبارت است
العادل املؤيداملنصوراملظفّر قامع املتمردين عون  برسم مطالعه احلضرة االمرياملعظّم العامل”

  …“الغربا
ريخها و مهرهايي است كه مالكان و صاحبان نسخه را نشان اين نسخه داراي تا

  :دهد مي
عرض ديده شد، در مستقرالملك اكبرآباد،]م ١٧٢٤[ ه ١١٣٦ ذيقعده ١٧ :لصفحة او  

 روپيه ٥٤ در ملك غازي؟ درآمده، قيمت ١١١٨المرجب  پانزدهم رجب
  . روپيه، مهر عباداهللا٢٧نصف 
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  .ا و مذهب داده شده استعالي و مطلّ خطِّ اسم بزرگان تذكره به: صفحة دوم
 بتاريخ غرة شهر. » مير زاهد منشي١١٠٠«و مهر »  بنده حسين١١٠٠«مهر : صفحة آخر

آباد از پيش لعل بيگ سوداگر كتابفروش   در اورنگ١٠٩٩الحرام  ممحر
  .طيف ابتياع نموده شد، سبع و عشرين روپيهبمعرفت عبداللّ

فارسي است كه در قديم در ايران رواج » ذ«رف يكي ديگر از مزاياي اين نسخه ح
 و در پايان هر» زفان«، »زبان«جاي  ضمناً كاتب نسخه كه قونوي است، به. داشته است

 نويسد، مي» اهللا عنه رضي«گذشته از اين، بعد از نام هر بزرگي . نويسد مي» خراآل و«ذكر 
آنچه  عالوه بر اين،.  استنوشته شده» اهللا عليهمحةر«در صورتي كه در نسخة استعالمي 

هاي ديگر اضافه شده  در نسخة اساس دكتر استعالمي نيست و قياساً يا برمبناي نسخه
حسن  ولي در فصل مربوط به. ها در اين نسخه موجود است است، بيشتر اين افتادگي

  .بصري و رابعة عدويه چند ورق ازبين رفته است
 محمدزمان   را مربوط بهاالولياةتذكر اي از مرحوم استاد سعيد نفيسي نوشتن نسخه

؛ در صورتي كه نسخة موزة ملّي ١دانند مي) م ١٢٢٠( هجري ٦١٧خوارزمشاه در سال 
  .دهد را سال كتابت نشان مي) م ١٢١٦( هجري ٦١٣وضاحت  به

 م در ١٣٠٠/ه ٧٠٠م تا  ١٠٣٧/ه ٤٢٩دانيم، پادشاهان سلجوقي از سال  چنانكه مي
لذا اگر بپذيريم كه . اند و شهر قونيه پايتخت آنها بوده است آسياي صغير سلطنت كرده

م كتابت شده است، پس بايد انجام اين كار در زمان  ١٢١٦/ه ٦١٣نسخة قونيه در سال 
ين كيكاووس اوصورت گرفته باشد٢لسلطنت عزّالد .  

ينل، عالءپادشاهان سلجوقي بعد از كيكاووس اوالدين ، غياث٣ل كيقباد اوالد 
  الدين كيخسرو ، غياث٦الدين چهارم ، ركن٥، عزّالدين كيكاووس دوم٤يخسرو دومك
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در هر صورت، نسخة . اند  بوده٣ كيقباد دومالدين و عالء٢ مسعود دومالدين  غياث،١سوم
 /ه ٦٩٢ ست كه حتماً پيش ازاالولياةتذكرترين نسخة خطّي  ترين و اصيل نامبرده قديم

  .قرارگيرد االولياةتذكربايد همين نسخه، اساس متن اصلي م كتابت شده است و  ١٢٩٣
اي اختالفات بين نسخة چاپي دكتر  مهمتر از همه، از لحاظ زبان و بيان، پاره

استعالمي و نسخة موزة ملّي وجود دارد كه براي مثال در اينجا عبارات گوناگون هردو 
  :نماييم يكديگر مقابله مي نسخة چاپي و خطّي را با

  نو نسخة خطّي موزة ملّي، دهلي  اپي دكتر استعالمينسخة چ
 .بار سه شبانروز چيزي نخورد  يك-٢٦

 روز چهارم در راه يك دينار ديد
 .“از كسي افتاده باشد”: گفت. برنداشت

گوسفندي . برفت تا گياه برچيند و بخورد
 بيامد و. ديد كه ناني گرم در دهان گرفته

  بگير… بسخن درآمد…پيش او بنهاد
 نان در. ست دراز كردم تا نان بگيرمد

  …دست خود ديدم

بار سه شبان  اويس رضي اهللا عنه يك
  .روز هيچ نخورده بوذ

بر راه . روز چهارم بامداذ بيرون آمذ
گفت از آن . يك دينار زر افكنده بوذ

روي بگردانيد، تا گياه . كسي افتاده باشذ
 نگاه كرد. زمين برچيند و بخورذ از

 و كردة گرم در دهان آمد گوسفندي مي
 … بسخن آمد…گرفته و پيش وي بنهاذ

كرده .  دراز كرد تا كرده برگيرذ…بستان
  …دست ديذ در

 در ابتدا شيخ ابوالقاسم كُركاني -٢٧
ـ ذكر اين بود كه  اهللا عليهمحةر را ـ

 ايشان سخن …گفتي» اويس، اويس«
 خداي عزّ …من عرف”اويس است كه 

خداي توان  ه يعني خداي را ب…جل را و

و نقلست كه شيخ ابوالقاسم كرگاني 
اهللا عنه را ذكرش اين بوذ كه  رضي
اويس، اويس، اويس، : گفته است مي

 ايشان سخن اوست كه …ايشان دانند
 معني آنست … خداي را…من عرف
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شناخت كه عرفت ربي بربي هركه خداي 
  .خداي داند، همه چيز بداند را به

ديگر . هركه بشناخت شناسنده كيست
معني آنست هركه اصل بدانست، فرع 
دانستن آسان بوذش كه بچشم اصل در 

ديگر معني آنست كه خدا را . فرع نكرذ
 چيز را …توان شناخت كه عرفت بخدا
  .بداند

  مالك دينار صاحب حسن بصري-٤٨
مولود  و. و از بزرگان اين طايفه بود. بود

ت پدر بود، اگرچه او در حال عبودي
  … و دينار نام پدرش بودزاده بنده

 كه من بر حقّم، تا …دراز گشت
اتّفاق كردند كه هردو دست ايشان برهم 

 چنان …آنكه. و در آتش برند بندند
 …مگر هردو:  گفتند…هيچ دو. كردند
 هاتفي آواز … كرد كه هفتاد…نهاد
دست دهري را حمايت  دست تو” …داد

كرد؟ اگر دهري دست تنها در آتش 
  .“بودي ه چوننهادي، ديدي ك

و رياضتي مذكور و دينار نام پدرش 
 بوذ و مولود از در حال عبوديت پدر

  …زاده بوذ  اگرچه بنده…بوذ
  

اتّفاق .  كه من بر حقم…دراز كشيد
كردند كه دست مالك بر دست دهري 

… هر كدام. برهم بندند و در آتش نهند
… دست در آتش آوردند و هيچكدام

 گفت  كرد و… نهاذ و…گفتند هردو
…  تو دهري را… آوازي شنود…هفتاد

 نهند او را آنك دست بر دست مالك مي
آنك قدم بر قدم . سوزد آتش نمي

 م اگرسلّ اهللا عليه و يي نهند صلّمصطٰف
 آتش دوزخ او را هيچ نسوزذ عجيب و

  .دست او تنها در آتش نهادي. غريب نبوذ
 وقت ـ در اهللاةمحر  واسع ـمحمد -٥٧

يافته و در شريعت و  … مقدم…]خود[
  چون دوستان تو… زدي…طريقت
  .باشد

 و درين حال …خنك آنكه”و گفتي 

 واسع رضي اهللا عنه در وقت محمد
  طريقت و… دريافته… متقدم…خود

  چون دوستان تو…زدي  مي…شريعت
  .بوذ

 فرخ …و سخن اوست كه گفتي
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  .“خداي عزّ و جل خشنود باشد از
  

 راضي  و بدين حالت از خداي…انكسي
  .بوذ

 ـ اهللا عليهمحةر  حبيب عجمي ـ-٥٩
  …ربا ستاننده بود، در بصره و هر روز

 اهللا عنه و حبيب عجمي رضي
  ربا داذي و ببصره نشستي و هر…ارضاه
  …روز

 ـ اهللا عليهمحةر  ابوحازم مكّي ـ-٦٦
 … زيادت طلبد… دارد…نظير بود بي

  .كنيم  مي…جهت تبرك كلماتي ما از
  
  

 بزرگان تابعين بود و بسيار از ]او[و 
  . عنهما… صحابه ديده]كس از[

  
… كه هر درمي كه ستاني آن”گفت 

  .“ن رحٰم… دهي كه…جايي

 …ابوحازم مدني رضي اهللا عنه
هر كرا زيادت .  دارند…بدل بوذ بي
 اما از جهت تبرك …آيذ طلب دارذ مي

زيادت شرح او دهم،   اگر…را كلمة
  .سخن دراز شوذ

 كه بداني كه از بزرگان اين تمام است
 تابعين بوذه است و بسيار كس را از

  . عنهم…صحابه ديده
 …گفت هر درمي كه بستاني

  . رحمان بوذ…صرف كني كه… جاي
 پاي در آب نهاد  ... بكنار دجله-٦٩

 …گفت  عتبه آواز داد و…بگذشت و
كنيم  فرمايند و ما آن مي كني كه مي آن مي
  …خواهد كه مي

. زني نگريست  به…سبب توبت
 … نهاد…گفت از ما كجا ديدي… آن

  .اي  آنچه ديده…عتبه فرستاد
  
  

 چنان شد كه …حسن بصري رفت
ت خود بدست خود كشت كرديقو …

 عتبه برسر آب روان … دريابكنار
 عتبه آواز داد كه تو سي سالست …شد
فرمايد و ما سي  كني كه او مي آن مي تا

  .خواهد كنيم كه او مي سالست تا آن مي
 و سبب توبة او آن بوذ كه در ابتدا

 كس … وي…بكسي بيرون نگريست
 … وي فرستاذ… بنهاد…فرستاد كه از
 انچ … وي فرستاذ…انچ ديذي

  …ديذي
 ت را چنان شد كه قو… رفتحسن

  جو را…كشت بدست خويش كردي
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] خشك[ آفتاب …جو آرد كردي
گردانيدي و در هفته يكي ازان 

و گفتي .  مشغول شدي…بكاربردي
بار بيش   در هفته يك…دارم… از”
  .“روم متوضّا به

  آفتاب نهاذي تا خشك شدي و…آرد
 مشغول …بهفته باري ازان بخوردي

 گفتي … و بيش ازين نخوردي…بوذي
آب خانه بايذ   بهفتة با…دارم  مي…كه
  .شذ

 … كالهي… رياضات… فضيل-٨١
  هر مال كه پيش او بردندي، او…داشت

 ر ايشان خودقسمت كردي كه مهت
برداشتي و هرگز از جماعت دست 
نداشتي و هر خدمتگاري كه خدمت 

 روزي كارواني …جماعت نكردي او را
 .آمد و آواز دزد شنيدند عظيم مي

ميان كاروان نقدي كه  يي در خواجه
در جايي پنهان : داشت برگرفت و گفت

  …]تا[كنم 

 … كاله… رياضت…فضيل
راهزن بودند و شب و روز … داشتي

 …نزديك فضيل آوردندي زدندي و كاال
ميان ايشان قسمت كردي و انچ خواستي 
نصيب خويشتن برداشتي و آن را نسخه 

و هر چاكري كه بجماعت … كردي
روزي كارواني . كردي… نيامدي او را
ياران او كاروان گوش  آمذ و شگرف مي

ميان كاروان بوذ و  داشتند مردي در مي
. ينار داشتبدرة د .آواز دزد شنيده بوذ

. پنهان كند كرد كه آن را تدبير مي
خويشتن گفت كه بروم و اين بدره را  با

  …در بيابان پنهان كنم، تا
…  معاني… نعمان حقايق-٢٤٠

ـ صفت  اهللا عليهمحةر ابوحنيفة كوفي ـ
 و مجاهده و خلوت … باشد…كسي كه

  نظري نافذ داشت و در…مشاهدة او و
 ه بود وفراست و سياست و كياست يگان
هم كريم . در مروت و فتوت اعجوبه بود

جهان بود و هم جواد زمان، هم افضل 
و هو كان يف . عهد بود و هم اعلم روزگار

 …نعمان حدايق دين و فتوي
ابوحنيفة كوفي رضي اهللا عنه، … معني

و .  راي نافذ داشت…صفت كيست كه
امام جعفر  بسي مشايخ ديذه بوذ و با

الم رضي اهللا عنه صحبت الس صادق عليه
داشته و استاد علم فضيل و ابراهيم ادهم 

كه  و آن. افي و داود طايي بوذح و بشر
ي اهللا روضة سيدالمرسلين شذ صلّ بسر
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  .الدرجة القصوي و الرتبة العليا
ي صلّ و انس روايت كرد از رسول ـ

ـ كه فرمود كه مردي  عليه و سلم اهللا
يقال له نعمان بن ثابت، امت من  باشد در

  .هو سراج اميت ته ابوحنيفه ـكني
 بود وتورات صفت ابوحنيفه در 

نوزده سال در خدمت ”ابويوسف گفت 
 در اين نوزده سال نماز بامداد. وي بودم

مالك انس . “طهارت نماز خفتن گذارد به
 ابوحنيفه را چنان ديدم كه اگر: گفت

دعوي كردي كه اين ستون زر است، 
افعي امام اعظم ش”. دليل توانستي گفت

جملة علماي عالم عيال  :گفت
  .“فقه اند در ابوحنيفه

م، آواز داد كه السالم عليك سلّ عليه و
آواز آمذ . اهللا، يا سيدالمرسلين رسول يا
  .المسلمين الم، يا امامعليك الس و

طالب   و قال علي بن ابي-٢٤١
مسعت النيب صلي اهللا عليه و ـ  السالم عليه ـ

 و .طويب ملن رآين او رآي من رآين: لسلم يقو
: وي چند كس از صحابه دريافته بود

جابر  عبداهللا الزبيدي و انس بن مالك و
 ثلةوا اوفي و بن عبداهللا و عبداهللا بن ابي

 بنت عجرد رضي اهللا يشةبن اسقع و عا
عنهم اجمعين، پس متقدم است بدين 

و بسيار مشايخ . داليل كه ياد كرديم
 ـ رضي اهللا عنه صادق ـ و باراديده بود 

 و استاد علم فضيل و. صحبت داشته
 ابراهيم ادهم و بشر حافي و داود طائي و
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 و آنگاه كه بر سر.  بود]عبداهللا مبارك[
 ةالصّلو عليه روضة سيدالمرسلين ـ

 السالم عليك يا: ـ رفت و گفت والسالم
عليك  و: جواب آمد كه! سيدالمرسلين
  .لمسلمينا السالم يا امام

 آن صاحب تبع زمانه، آن -٢٥٦
 احمد بن حنبل …خداوند ورع يگانه

 ـ را در علم احاديث آن اهللا عليهمحةر ـ
مبارك .  الدعوه… در ورع…حق

 انصاف و از آنچه متشبه …از اند داشته
 … پسرش يك روز…كردند برو افترا

:  احمد گفت…بيرون… گفت مي
  …گويي… چون”

لب هم براي ط… احمد حنبل را سه
  …خود و هم براي عيال و من

پس سري . طلبم  براي خود مي-٢٥٧
ـ او پيوسته  اهللا رحمه سقطي گفت ـ

و در وفات از خيال … مضطر بودي
  .و او از همه بري است. مشتبه
  
  

  …نقل است كه چون در بغداد معتزله

آن لسان عنايت ازل صاحب تبع 
  احمد…زمانه، آن صاحب ورع يگانه

  را علم احاديث و… اهللا عنهحنبل رضي
 …و در ورع بوذ… در مسلماني آن حق

پسرش … برو افترا كردند… مبارك
 گفت احمد… برون… گفتند… روزي
  …گويي مي… چون
  

طلب كند و براي … احمد را سه
عيال طلب كند و من براي خود طلب 

سري سقطي هر وقت چيزي و . كنم
احمد نستدي گفت يا احمد  فرستادي و
گفت بار ديگر . روز رد كردن  ازحذر كن

و در … پيوسته مضطر بوذي و او. بگو
در حال مشبه و او . درمانده بوذ حال نيز

  .ازان همه بريست
  .چون ببغداد معتزله

 … ـ اهللا عليهمحةر  داود طائي ـ-٢٦٣
 پير… ابوحنيفه را شاگردي كرد… القوم

او … رميده بود… اندرون… طريقت او
گري اين بيت  حهاين بود كه از نو

 داؤد طائي رضي اهللا عنه و ارضاه و
 …القوم بوذ… جعل الفردوس مثواه
پير او درين … شاگرد ابوحنيفه بوذ

وي … رميده بودي… درون… طريق
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  …شنيد
كدام روي و موي بود كه در خاك 
 ريخته نشد؟ و كدام چشم است كه در

  زمين ريخته نگشت؟

  .گذشت و نوحه گري آن بوذ كه مي
 سوي رويت بوذ كه نخست دركدام 

خاك ريخته شذ و كذام حشمت بوذ كه 
  .در زمين ريخته گشت

وي   دردي عظيم ازين معني به-٢٦٣
و همچنان … از وي برفت… آمد فرو
امام او را نه . درس امام ابوحنيفه رفت به

تو را چه بوده ”: گفت. بر جان خود ديد
 دلم از:  او واقعه باز گفت و گفت“است؟
  .يابم نمي… دانم رد شده، نميدنيا س

از معني اين بيت دردي عظيم در وي 
 همچنين… ازو رفت… فروذ آمد

خويشتن بدرس بوحنيفه رضي اهللا عنه  بي
ديذ كه  ابوحنيفه نه چنان مي. رفت مي
گفت چه بوذه است و ترا چه رسيده . بوذ

او واقعه بگفت كه دين در دلم . است
مده سردشده است و چيزي بر من پديد آ

  …ام نيافته… دانم است كه راه نمي
 اهللامحةر  حارث محاسبي ـ-٢٧٠

اشارت … ـ از جملة علماي مشايخ عليه
… سخت… فن بدو… مقبول جمله

… المشايخ بود… تمام داشت
  .نزديك …مجتهد

و شيخ ابوعبداهللا خفيف . در بغداد
… بر پنج”: ـ گفت اهللا عليهمحةر ـ

يوم دوم شيخ جنيد، س… متابعت نماييد
چهارم ابن عطا، پنجم عمرو بن  رويم،

  …رحمهم اهللا عثمان مكّي ـ

 حارث محاسبي رضي اهللا عنه از علما
… النفس بوذ اشارت مقبول… مشايخ

عجب … و سخت… او يعني با
  .مجتهد… المشايخ بغداذ بوذ… داشت
  

ببغداد كرد و عبداهللا خفيف گفت 
 …متابعت كنيد… بپنج… رضي اهللا عنه
 يگر رويم ديگر ابن عطاديگر جنيد د

رضي اهللا عنهم … ديگر عمرو بوعثمان
  …اجمعين

و هم در آن [نگرفت …  -٢٧٥
 ساعت كه دستش تنگ بود، فروشد،

  .]اهللا عليهمحةر

نگرفت و هم دران حالت  بر… 
  .سعة وامحةاهللا عليه رمحةتنگي فروشد ر

 …رياضات .اند گفته… ابوسليمان دارائي نيكو… رياضت…  گفتندي-٢٧٦
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نتوانستند كرد كه … گفتندي… داشت
 القلب و و در معرفت و حاالت عيوب ؛او

 …عظيم داشت… النّفس آفات عيوب
و دارا نام ديهي است از … عالي

  …دمشق

نتوانست  …اند گفته… شگرف داشت
كرد كه وي كرد و در معرفت حاالت 

  تمام… عيوب قلب و عيوب نفس
 دارا دهي است در… بلند… داشت

  …دمشق
 شبي در…  احمد حواري-٢٧٦
و در آن ميان راحتي عظيم … خلوت
سليمان گفت تو را هنوز   با…يافته

… و در دو جهان. ]گونه […خلوت
  …تواند باز

در خلوت … و احمد حواري
در آن ميانه فرا راحتي عظيم  …شبي
در … بوسليمان بگفت با… بوذ

  .باز تواند… جهان

  .سعة وامحة عليه راهللامحةر دين ـ…   .الموالس.  دين-٢٨٤
 آن واعظ قرآن، آن حافظ -٢٨٥
… هارون… ايام… وقتي… اخوان

از … تواضعي كردي كه او گفت
  .كس فضل ننهي…خود… بسياري

 آن حافظ قرآن،خر آن واعظ اآل و
و … انام بود… وقت… اخوان
محترم داشت او را و تواضع  …هارون

… بسياري از… كردي كه گفت
  .كسي فضل نبيني… خويش

الرسول  لسان… مطلق… -٢٨٧
… نبود… خواندندي… گفتندي

سكنات او بر قانون سنّت  حركات و
نشابور شد و  الرضا به …علي با. يافتند

  …در راه هردو همراه بودند
 خود برد و هرگز با…  رسيد-٢٨٩

  “…دنيا او را نتوانست فريفت

 اهللا لسان رسول… مطلق بوذ… 
… ستنبوده ا… اند نوشته… اند گفته

كه جملة حركات و سكنات بر جادة 
الرضا رضي اهللا … تا علي. اند سنّت يافته

بنشابور آمذ هردو بهم بودند بر يك  .عنه
اهللا محةر. خود برد با… برآمد… شتر

  . و سلّمسعة وامحةعليه ر
 … قبلة عباد آن قدوة شرق-٢٩٠

فيه … و در ورع. فضايل او بسيار است
ت كنم سر چون وفا”… كرد كه… ]بود[

فضيلت او … عابد عباد شرق… 
كرده … فيه بوذ… بسي است در ورع

درو هيچ … است كه سر من بر پاي او
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… هيچ شبهتي در وي… من بر پاي وي
 بودند در… يي چند دانه. همسايه رفت

  …يكي احمد: نشابور
  .والسالم. “ شما نيز نشويد-٢٩٤

همسايه بر شد و ازان بام  …شبهت
 در نيشابور، يكي همه در اند بوده… دانه

  …دين يكي همه در دنيا، يكي احمد
 محةاهللا عليه رمحةشما نشويد، ر… 

  .سعةوا
حاتم …  مقبل سوي عقبي-٢٩٥
ـ از بزرگان مشايخ  اهللا عليهمحةر اصم ـ

برسر آمده بود و مريد شقيق بود  …بود
توان … خضرويه را ديده بود و در و نيز

… گفت كه بعد از بلوغ يك نفس
جنيد گفت … برنگرفته …نيامده بود بر
  ـ اهللا عليهمحةر ـ

 حاتم اصم رضي… مقبل عقبي …
بر … مشايخ بلخ بوذ… عنه و ارضاه اهللا
شقيق و مراد … مريد. آمده بوذ منبر

و در … در. خضرويه بوذ رضي اهللا عنهم
… توان گفت كه يك نفس همه عمر

جنيد گفت قدس … برنگرفت …برنيامذ
  .يزالعز روحه اهللا

 دنيا سر كه من به…  -٣٠٢
  “چگونه زاهد باشم؟. آرم نمي فرو

 نه من كه بدنيا و عقبي سر… 
 اهللامحةر آرم چگونه قانع باشم ـ نمي فرو

  .سعة وامحةعليه ر
 …راهبري…  خواطر مهدي-٣٠٥
… همتا و بي… عهد و معتبر… براهين

كرده بود  ميان شريعت و طريقت او جمع
يكيست … ودعجب در آن كه اين خ و

و شريعت مغز [… كه حقيقت روغن
  .]آن

… رهبري… ان مهدي… 
همتا  بي… عهد بوذ و معتبر …فضايل
 يعةكه جمع بين الشر… بوذ و

كرده است واي عجب … يقةالطر و
… روغن يكيست حقيقت خود… خود

  .شريعت مغزاند
 :گفت… اله  بگفت كه ال-٣٢٣

“ نبود راست هست؟… اند كه اهل گفته”
  .“هست”: سهل گفت

اند كه  كه گفته… بگفت ال اله… 
نبوذ و هول قيامت نبوذ  …اهل
  …اهللامحةر

مقتداي …  رهنماي راه حقيقت-٣٢٤
… عهد… طوايف و مخصوص بانواع

مقدم طوايف … رهنماي حقيقت… 
… عهد بوذ… بوذ باصناف و مخصوص
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و مادر و پدرش ترسا … ]بود [آيتي
… بودند چون بر معلّم فرستادندش

… بگو كه خداي …بل. نه”: گفت
 استادمي زدش “…يكي”: گفت مي

 گريخت و او را بازب… سودي
بازآمدي و … مادر و پدر. يافتند نمي

بهردين كه او خواستي ما موافقت 
 ]يموٰس[… وي برفت و به .كرديمي

در خانة پدر … الرضا مسلمان شد
  .بكوفت

بدبيران … ة بوذآيتي بوذ ترسا بچ
… بگو خداي… گفت ال بل …دادند
استاذش چوب … گفت نه يكي است مي
بگريخت پدر و … سود زد مي

بازآمدي، بر هر ديني كه  …مادرش
پس . موافقت وي كرديمي خواستي تا مي

ي الرضا رضي اهللا موٰس …و بر… برفت
بسراي پدر و در  …عنه مسلمان شد

  …بزد

  …اهللامحةنيابد ر…   .“نيابد… -٣٢٩
 …نقطة دايرة النقطي…  -٣٣٠
 مريد… بيشتر مشايخ… يي بود اعجوبه

رحمهم . ديده بود… معروف بود… وي
… نشستي و دكاني داشتي… اهللا

  …هر روز. درآويختي و نماز كردي

 …اعجوبة عالم… نقطه النقطي… 
 …معروف كرخي… مريدان… بيشتر از

 …نشستي، دكاني داشت… ديده بوذ
 .كردي آويخته در درون شدي و نماز مي

  .ركعت نماز بگذارديهر روز هزار 
اگر اين سخن را پيش …  -٣٤١

 جوار و به. “صحبت نداشتمي… گفتي
  .حق رسيد

 …اگر اين پيش ازين گفته بوذي… 
  …محةر. صحبت نكردمي

 همت بود و…  فصل و وصل-٣٤٢
 انقطاع از… حزني و خوفي غالب داشت

خلق وجود را از خلق پنهان داشتي 
  .هر كجا رفتي… شكل به… تاحدي

همت و عالي … وصل و فصل… 
غايت  بوذ و در ورع و مجاهده به قدر
… انقطاعي از خلق تا بحدي كه …بوذ
  .هر جا كه شذي…شكل به

 ا كي است؟ ابوعبداهللا بن جلّ-٣٤٢
 ها جامه… گويد كه در خانة سري بودم

  …پوشيد برافگند گفتم

 وقتي وليي از اوليا بذو رسيد. كيست
كوه بر خوذ و گفت بدين كليدها در ش

بزرگي را پرسيدند كي . داري بسته مي
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شنيده است . گفت. فتح را هيچ علمي بوذ
 .علم او انك دين ترك كرده است بكلّي

در غرفة سري : ا گويدجلّ بوعبداهللا
پيراهني پاكيزه در پوشيد و نعلين  …بوذم
. پوشيد و برخاست تا بيرون شوذ در

  …گفتم
  …محةر گريستن تو ـ…   .موالسال  گريستن بسيار تو ـ-٣٤٤
بود و در جملة علوم …  -٣٤٥

… زبانها… و. مقتدا… ذوفنون عالم
شام … ـ گفت اهللا عليهمحةر ـ جنيد
  …بود

اثري عظيم … و از مريدان… 
… تحصيل علم مشغول بود به …داشت

گه كتب را برداشت و بدريا  آن
  …انداخت

 مقتدا… بوذ در جملة علوم عالم… 
شام … د گفتجني… زفانها… بوذ

  …است
  

 …اثري عجب بوذ… و او مريد… 
آنگاه كتب … مدتي. تحصيل علم كرد

  …خويش برداشت و بدريا برد

فتوت … حقيقت متوكّل به… -٣٤٨
رياضت … از سالطين واليت و از و

و از . و ابوحفص را ديده بود …مشهور
 را ]كس[هيچ ”… طايفه …ابوحفص
  .نديديم

 و فتوت بوذ… متوكّل حقيقت… 
… سلطانان واليت بوذ و از …از

بوحفص را ديذه … كرامات رياضات و
آمذ بزيارت وي و  بوذ كه بنشابور

  …طايفه… بوحفص
ايستاده … طايفه و… بال و… -٣٥٦

 بالش نهاده بود، سر به… بود و چندين
قومي . خواب شد در سحرگاه به… مگر
  …خود… حوران از

بايستاده … طايفه بوذ… بال بوذ… 
. سر ببالين ننهاذه بوذ… در چندينبوذو 

 يكبار سر… مگر. پهلوبر بستر ننهاذه بوذ
قومي . در خواب شد. بسجده نهاذه بوذ

  …خويشتن… حوريان
نگشته و هيچ كالغ قصد او …   .ناگشته…  -٣٦٠
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  .نكرده
… در علم… بود و خلقي…  -٣٦١

… گيرا… تصنيف و… مجاهده و به بود
ـ را دو   جلعزّ و خداوند ـ: كه اند گفته
  .انبيا و يكي از اوليا …ي بوديحٰي

 بوذ… و در علم… بود خلقي
… گرم… تصنيف بوذ… بمجاهده

اگر كسي بوذي كه خداي را  اند گفته
ي بن بسخن راست توانستي نهاد، آن يحٰي

  گويد]؟[اي همعاذالرازي بوذي و حصّ
  .ي بودي را دو يحٰيخداوند تعاٰل

 قت و روزگار و از عياران طري-٣٧٧
كه البتّه … از سالكان سبيل حقيقت بود

… تصنيف و… نيفتادي… فراست او
  …او آمد… برخاست …قبا

 روزگار بوذ و از عياران طريقت و
… و فراست او البتّه… حقيقت بوذ

بر … و او قبا… تصنيف بوذ …نيفتاذ
  …وي باز رفت …پاي خاست

 چشم بايد اگرنه سبب شاه -٣٨١
  . والسالم.“بودي، ديدي آنچه ديدي

بايد خواست اگرنه  چشم مي… 
بسبب شاه بوذي ديذني انچ ديذنيست 

  …محةر ـ
مشايخ …  يوسف بن الحسين-٣٨٢

 اسرار و… انواع  به]عالم[اوليا … بود
صحبت مشايخ بزرگ يافته و 

داشت و در مالزمت قدمي  …ابوتراب با
كه … و ابتداي. ثابت و همتي بلند داشت
  …را بديددختر اميرعرب چون او 

… مشايخ كبار… يوسف حسين
  و]؟[اسرار و پيراي… بوذ بانواع اوليا

 بسيار شيوخ را ديذه بوذ و. كوهستان بوذ
داشت و در ادب آيتي بود … بوتراب با
او خود اديب بوذ و رياضت و كرامتي  و

شگرف داشت و در سالمت قدمي محكم 
ابتداء كه در عرب . و همتي بلند داشت

  …ـ القصّه دختر جمعي بقبيلة رسيد با
  …محةر درنياميختم ـ…   .والسالم. نياميختم…  -٣٨٩
بزرگي  طايفه بود و كسي به…  -٣٩٠
… در وقت خود در رياضت. او نبود
نظير بود و در كشف و بيان  بي فتوت

 طايفه ببزرگي او كس نبوذ و در… 
… فتوت اعجوبة زمان بوذ …رياضت

خدا بوذ … و معلّم و… جهان بوذ
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ـ بود  عزّ و جل خداي ـ… معلّم يگانه و
 ابوعثمان حيري بود و شاه شجاع از و پير

 و آمد و در صحبت او بركرمان بزيارت ا
  .بغداد شد

مريد او … ـ پير بوعثمان الهجل جلّ ـ
… بوذ و رفيق خضرويه بوذ و شجاع

  .بغداد بزيارت او شد به

قيامت، آن نشانة مالمت …  -٤٠١
… كبار مشايخ… آن پير ارباب ذوق

… ر و عالي و مذهبمؤثّ… عالي داشت
  …گشت منتشر

… قيامت، آن نير ارباب ذوق… 
ر و مؤثّ… بلند داشت… اين قوم كبار

  …منتشر شد …مذهب

 و سلّم تسليماً… محةر نگذار ـ…   .“ مگذار-٤٠٤
  .كثيراً

گنجور اسرار منصور بن …  -٤٠٥
چند كه … كلماتي… مشايخ و… عمار

بعضي … ر ازو سخنكسي نيكوت
و بعضي … خراسان و از …متصوفه
از پوشنگ و در بصره مقيم … گويند
  .شد

مشايخ … مشهور اسرار منصور عمار
چنانك در … كلمات… بوذ و از

از متصوفة خراسان … سخني …وعظ
بصره  بوشنگ بوذ به… نيزگويند… بوذ
  …مقيم

ميان  كه در زمين در چنان…  -٤٠٩
  .سالموال. “گفت آدميان مي

ميان  همچنانك در زمين در… 
  …محةر ـ روزگار

 سري و… صاحب صدر…  -٤١٠
  …كلماتي عالي… فضيل را يافته

 كه ازو اشارتي بديع لطيف، چنان… 
 گفتند… پرسيد كه تو مشتاق خدايي

  …حاضر شود… جهت  به“…چرا”

سري را ديده … صاحب قدر… 
  …كلمات لطيف. يافته بوذ
 مردي ازواشاراتي بديع چنانك … 

گفت … هستي… پرسيد كه تو
  …حاضر بوذ… جهت  از“…چرا”

  …محةر… متة… تربيت چنين…   . چنين تربيت كرده بود-٤١٢
 …جذبه و سبق…  در درياي-٤١٤

 كوفي بود و در… متورعان و از متوكّالن
 …جذبه و اهل … درياي در

كوفي بوذ و … متورعان مؤكّالن …سبق
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] بن سعيد[انطاكيه نشستي مذهب سفيان 
  …ثوري

 گويد كه اول كه او را ديدم مرا… 
 …اعضاء چهار! ا خراسانيي”: گفت
ترا نشايد و … در جايي… زبان
… هوا نگهدار… ]تو[دل … بزبان
بايد كرد كه در آن  مي …اگر. مگوي

  .شقاوت تو بود

  …مذهب ثوري
  

گويد نخست ديدار كه وي را … 
… زفان… ديدم گفت يا خراساني چهار

دار  هوا نگاه… دل تو… بزفان …بجاي
اندران … بايذ كرد… و هيچ مجوي بهوا
  .شقاوت بيشتر بوذ

و سلّم تسليماً … محةر ـ چيز به…   .“ چيزها بهتر-٤١٥
  .كثيراً

 …مفتي و در…  جهان و در-٤١٦
تصوف … مگر كوران… ستوده و

 …الطايفه و لسان القوم خواندند …بود
لعلما و سلطان المحقّقين و  ا…نوشتند

  …شريعت در

ستوذه … مفتي بوذ… جهان بوذ
… مگر كسي كه كور بوذ… است

اند و لسان  الطايفه گفته… بوذ تصوف او
اند و طاووس  نبشته… اند القوم خوانده

اند كه  المحقّقين دانسته… اند گفته العلما
  …شريعت در

در حال حيات شرم [كه   چنان-٤٥١
  .]داشتم

 …او پيش همه… سادات طايفه… 
… خود سكر را به… ]بود[مخصوص 

عالي دارد و ارادت او … صحو در
كه ابوسعيد خر  بعد از آن. بود جنيد به
  .بود… سالهاي بود و… از

همچنانك در حال حيات او شرم 
  …محةر. داشتم

… طايفه بوذ… از سادات… 
سكر … مخصوص بوذ… هبنزديك هم

عالي و شاني و … بر صحو …بر خود
كردي و از بغداد انك بر  ارادت بجنيد
بوذ و … بوذ سالهاي… سعيد خر از

  …سلّم
  .“آساني…  -٤٥٢
از مشايخ كبار و از قدماء ايشان … 

  …اهللا عليهمحةر آساني ـ… 
از جمله مشايخ بوذ و از مقدمان … 
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  …و اشرافي بود
  …كمال و حقايق و دقايق به

گفتند و اين لقب … بر سر آمده… 
… بان حقيقت چنانز… بهر آن دادند از

و اصل … چهارصد كتب تصنيف است
  .بغداد او از

  …ايشان بوذ و بزرگوار بوذ و اشرافي
  …دقايق و حقايق يكي را سزد… 
اند و اين لقبش  گفته… بسر آمده… 

و … چنان زفان… اند جهت آن نهاده از
كتاب تصنيف بوذ و از چهار صد  او را

  …اهل بغداد
عهد و قدوة …  كشتة درد-٤٦٤

… نكتي عالي… تصوف و… وقت
كمال و شوقي  عشقي با صادق و

… الصوفيه، مريد… بودند …نهايت بي
حواري … ]صحبت[سري سقطي بود و 

يافته و از اقران جنيد بود و در طريقت؛ و 
  …از صدور

طايفه … عثمان]ابو[وقت … آن
… ود و رفيع قدر و عاليتصوف ب …و

… انواع مقبول اصحاب مخصوص به
علم طريقت … عالي داشت و اشاراتي

… ر داشتكامل و سخني موزون و مؤثّ
كه اهل طريقت در عهد او  چنان[نيست 

در دنيا سه مردند كه ”چنين گفتند كه 
  .]ايشان را چهارم نيست

عهد بوذ قدوة وقت … كشته از درد
… الينكتة ع… تصوف بوذ… بوذ

شوقي بكمال و عشقي  صادق و
الصوفيه … اند بوذه …نهايت بي

… و صحبت سري بوذ… خواندندي
… طريقت خواري كرده بوذ و او در

  …اندكه او از ا كردهمذهب ولي بذو تولّ
 طايفه بوذ و… عثمان… خر آناآل و

مقبول همه … رفيع قدر بوذ و
شافي … مخصوص انواع …اصحاب
 بوذ و نظير علم طريقت بي… داشت

نيست چنانك اهل … داشت رسخني مؤثّ
اند كه در  عهد او چنين گفته طريقت در

دنيا سه مرداند كه ايشان را چهارمين 
  .نيست

زلل آن  نواخت آن زبدة بي…  -٤٨٤
همه …  رويممحمد]ابو[… بدل بندة بي

سران جنيد بود … امامت و بزرگي… و
 الفقهاء و از علم تفسير و… در مذهب و

كمال و مشاراليه  به… علوم… قرائت

زلل  نواخت، آن وتد بي… خراآل و
غيم، امام  بدل آن آفتاب بي آن بدل بي

…  رويم رضي اهللا عنهمحمدابو عهد
سران … بامانت و بزرگي …همه بوذ

قرينان او بوذ و در  جنيد بوذ و از
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صاحب همت و صاحب فراست  قوم و
 و ]داشت[تجريد قدمي راسخ  بود و در

بسيار دارد در … رياضت بسيار كشيده
  …نقل است كه گفت و. طريقت

علم تفسير و  فقها بوذ و در… مذهب
بكمال داشت و احوال … قرائت علم

پسنديده داشت و مشاراليه قوم بوذ و در 
تحرير قدمي راسخ داشت رياضتهاي بليغ 

طريقت و سماع  در. كشيذه بسيار دارد
اوغلط الواحدين و … كتابي كرده است

  …آرند كه گفت از او مي
 …عالم روحاني، آن معدن… -٤٨٨
… معني تو… در اصول… توحيد و
وي در اسرار تنزيل و معاني و  پيش از

آن [علم بيان و لطايف آن  تأويل آن و
كمالي عظيم داشت .  نبود كه او را]كشف

را محترم داشتند و  و جملة اقران او
مبالغت كردي و جز او را … ابوسعيد
  …نقل است…  و از كبار…تصوف

 اابن عطّ… عالم آن معدن… خراآل و
باصول … توحيد بوذ… رضي اهللا عنه

در معاني تأويل … ازو از… مفتي بوذ
آن كشف نبوذ كه او را و در علم تفسير 

 و قرآنحقايق آن احاديث و دقايق و  و
 …مسايل و علم بيان و بسط آن كمالي

مبالغت … اند و بوسعيد محترم داشته
و از اكابر … ز او كس را تصوفوج

  .مريدان جنيد بوذ و نقلست
حق باقي ابراهيم رقّي   فاني به-٥٠٠

علما و مشايخ بود و …  ـ اهللا عليهمحةر ـ
از قدماي طوايف و محترم و صاحب 

  …كرامات بود و كلماتي

قي خود باقي متّ فاني ز… خراآل و
… ابراهيم بن داود رقّي رضي اهللا عنه

معتبر و محترم … خ بوذهو مشاي علما
. صاحب كرامت و رياضت بوذ بوذ و
  .كلماتي

عليه  اهللامحةر  يوسف اسباط ـ-٥٠٢
 …و حالت خود… عباد اين قوم…  ـ

كبار را ديده … انقطاع كلّي… رياضت
  .بود

 يوسف اسباط رضي اهللا… خراآل و
و معرفت و حالت … عباد قوم… عنه
… انقطاع عجب… رياضتي… خود
  … بوذديده كبار

 النّهرجوري رضي اهللا… خر آناآل و اهللامحةر نهرجوري ـ…  آن-٥٠٦
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 داشت و… كبار مشايخ بود…  ـ عليه
… بخدمت و ادب مخصوص بود

… يي اصحاب و سوزي عظيم و مجاهده
عمرو بن عثمان … هيچ”اند كه  گفته

يافته و مجاور حرم ] جنيد و[مكّي 
  .وفات كرد… بود

  …نقل است

 داشت و… ايفه بوذكبار اين ط… عنه
 بوذ و… بخدمت و ادب مخصوص بوذ

… سوزي بغايت داشت و مجاهدة
عمر مكّي و جنيد يافته … هيچ اند گفته
 وفات يافت و… مكّه مجاور بوذ به بوذ و

  …نقلست

 …شمع جالل… خوف  آن بي-٥١٠
 اهللامحةر محبوب حق سمنون محب ـ

يگانه و مقبول اهل زمانه و …  ـ عليه
… رموز عجيب… ود والطف مشايخ ب

كذّاب … و محبت… اقراركردند
بود و [صحبت سري يافته  .خواندي

بيشتر مشايخ … خاص هست… ]از
گويد  او مي. اند تقديم داشته… معرفت

نسبت محبت  همه با… كه محبت
 محلّي كه طالب را ]هر[اند، و در  بازي

آن روا باشد، جز در  زوال به. شناسند
نباشد، مادام  ل رواهيچ حا  محبت بهمحلّ

  .“ موجود بوذ]او[كه ذات 
  .نقل است

 …شمع جمال… خود خر، آن بياآل و
محبوب محبت آن شيخ موزون سمنون 

… يگانه بوذ… مجنون رضي اهللا عنه
اقرار … زمانه بوذ رموزي عجب

الكذّاب نام … ت محبتقو… داشتند
نهاده و صحبت سري يافته بوذ و از 

ين اين بيشتر… خاص است… اقران
مقدم داشتند و او گويذ  …طايفه معرفت

محبت نازاند و  همه نسبت با… محبت
در محلّي كه طايفه در آن باشد زوال بر 

 محبت كه آن روا باشد، جز در محلّ
آن روا نباشد، تا مادام  بهيچ حال زوال بر

  …و نقلست. بوذ كه ذات موجوذ

مرتعش … و پرورش…  آن-٥١٥
 …مشايخ و معتبران…  ـ اهللا عليهمحةر ـ

 تصوف بود و مقبول اكابر و سفرها بر
 و مشهور[معروف … تجريد كرده و به
رياضات و مجاهدات  طوايف بود و به

المرتعش … پرورش خر بياآل و
شيوخ بوذ و … اهرضي اهللا عنه و ارض

 تصوف و مقبول اكابر بوذ و مشهور …از
 مخصوص بوذ… طوايف بوذ و برياضت

 …و سفرها بتجريد كرده بوذ مسرور بوذ



  ٤١٨  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

  و از حيرة نشابور بود و]مخصوص
 …عثمان و جنيد]ابو[ و با… ابوحفص

  .داشته و مقام او در شونيزيه بود

 …عثمان حيري و جنيد و با… بوحفص
  .داشته بوذ و نشسته او در شونيزيه بوذ

حقايق،  كرامات و  آن متمكن به-٥١٨
آن شير … اشارات و دقايق آن متعين به

 بن محمدابوعبداهللا … غزار عشقمر
 ـ از كبار مشايخ بود اهللا عليهمحةر فضل ـ

 و در رياضت و ]بود[و ستودة همه 
ميلي عظيم … نظير؛ و مريد فتوت بي

يي  كه يك بار بدو نامه چنان بود،
يكي آن كه حق : سه چيز ”…نوشت

تعالي او را علم روزي كند و از عمل 
وم حرمت ايشان محر …محروم گرداند

  .“گرداند

 خر آن متعين باشارات و دقايق،اآل و
 آن در مغز از… آن متمكن بكرامات

 ابوعبداهللا فضل رضي اهللا عنه از… عشق
 اكابر مشايخ اهل خراسان و عراق بوذ و
ستودة همه بوذ و در رياضت و ورع 

 نظير بوذ و در فتوت و مروت همتا بي
 بار يك. ميلي بوذ عظيم… مريد. نداشت

چيزست، يكي آنك … نامه نبشتبدو 
 …علم روزي كند و از عمل محروم كند

  .حرمت ايشان محروم گرداند

 … كشيده آن موحد يك رنگي-٥٢١
… زمان و…  ـ اهللا عليهمحةر بوشنجي ـ

 برفت و… سالها… ابوعمرو را ديده بود
كردند، … آمد چون باز. بود عراق مي به
 آنجا باز نشابور آمد و عمر آنجا از
حدي كه روستايي  تا به… اشتگذ

 در نشابور”پرسيد كه . درازگوش گم كرد
  “…پارساتر كي است؟

كشيده آن تير فراست، آن … خراآل و
 …سخت رياضت آن موحد يك رنگي

… زمانه بوذ… اهللا عنه بوشندي رضي
برفت … سالها… را و دمشق زاد عمر

… آمد چون بوشنك با… چون بعراق
.  نتوانست بوذببزرگي در شهر كردند، تا
تا حدي … گذراند… بنشابور از آنجا

پرسيد . كه روستايي خري گم كرده بوذ
  …پارساترين كسي كيست در شهر

م محر…  آن سليم سنّت-٥٢٤
…  ـ اهللا عليهمحةر الترمذي ـ …حرم

زبانها ستوده و آيتي بود در  …شيوخ

م خر، آن حليم سنّت محراآل و
… يم ترمذي رضي اهللا عنهحك …حرم

و  قرآنمعاني … ستوده بوذ مشايخ زفانها
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معارف و حقايق … بود …شرح معاني
و حلمي كمال  قبولي به. اعجوبه بود

… رياضات عظيم؛ و او را… شگرف
و ترمذيان جماعتي . مجتهد… كامل در

علم بوده  وي اقتدا كنند و مذهب او بر به
مقلّد  رباني بود و او… ]او[است كه 
غايت  و حكمتي به… كس نبود

يافته … خواندندي؛ و صحبت… داشت
  …كه چنان. گفته بود… بود

… بيان معاني تحقيق… در روايت اخبار
را عجب داشت و فتوتي بكمال و … بوذ

حياي تمام و او را  عظيم و… حلمي
مجتهد بوذ و  …كامل بوذ… رياضات

متصوفه كه اقتدا  اند از ترمذيه جماعتي
رد و خاص دا اند و او بذو كرده بوذه

اني بوذ و  …كه او… ت او بيشترقورب
حكمتي  او را. حكيم امت بوذ و مقلّد
 .اند خوانده… بغايت بوذه است

  …گفته چنانك… كرده بوذ… صحبت
٥٣٤-اق  شيخ وقت ابوبكر ور

تمام … عباد بود…  ـ اهللا عليهمحةر ـ
… معامالت… كمالي داشت… و
 حكيم محمد و با… ]بود[نظير  بي

ياران خضرويه  شته بود و ازصحبت دا
تصنيف است و  …بود بود و در بلخ مي

…  و گفتي]ي[مريدان را از سفر منع كرد
… درست شد …تو را… گه و آن”

  .“گشاده گشت

شيخ ابوبكر وراق رضي … خراآل و
… تمام بوذ… عباد بوذ… عنه اهللا

… معامله… كمالي شگرف داشت
 ]؟[مبارك تفضّل] عبداهللا با[. نظير بوذ بي

بوذ و از  بلخ مي صحبت داشته بوذ و او به
شاگردان را از  .تصانيف است… ياران

ترا … آنگاه ”…سفر باز داشته گفتي
  .اند گشاده… درست گشت

اهللا محةر  عبداهللا منازل ـ-٥٤٠
متوكّل و معرض … روزگار و … ـ عليه
… عالم به… مريد خلق، و… هم

تر ازو  پاكيزه مجردتر و… نوشته بود
  …ي نبوده استكس

 …منازل رضي اهللا عنه… خراآل و
معرض … متوكّل بوذ… روزگار بوذ

نبشته … عالم بوذ… خلق، مريد …بوذ
مجردتر ازو و پاكتر ازو كسي  …بوذ
  …نبوذ

  …سپاهاني… خراآل و  …اصفهاني… -٥٤٢
از مشايخ … مسروق… خر آناآل واز كبار … مسروق…  آن-٥٥٠
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اما . مشايخ خراسان بود و از طوس بود
ولياي خداي از جملة ا… بغداد در
…  ـ  عليه]اهللامحةر[ قطب مدار ـ …بود

… پرسيدند كه قطب كي است؟ و ازو
بود … چهل كس از مشايخ اهل تمكين

كمال  به… و فايده گرفته و در علوم
غايت، و  ي بهتقٰو  و در مجاهده و]بود[

محاسبي يافته؛ و  صحبت سري و
  …گفت

از … بوذ، ببغداذبوذ و از طوس  كبار
 و… قطب المدار عليه. اولياي خداي بوذ

 …پرسيدند كه ما را بگوي قطب كيست
 بوذ و از… چهل تن را از اهل تمكين

… ها گرفته و اندر علوم ايشان فايده
ي بكمال مجاهده تقٰو… باطن تمام بوذ

داشت وصحبت حارث محاسبي و سري 
  …و نقلست كه گفت. سقطي كرده بوذ

] شيخ وقت[ثربي ي…  آن-٥٥٩
 … ـ اهللا عليهمحةر ابوعبداهللا مغربي ـ

در تربيت و مريد … خوب واليتي
بسيار است و خطر … داشتن آيتي

تجريد ظاهر و باطن كسي را  …شمار بي
… شيبان و دوم… اند قدم او نبود خاسته

  …ـ و او رحمهما اهللا خواص ـ

 يثربي عبداهللا احمد… خر آناآل و
 در… واليتي… مغربي رضي اهللا عنه

 بسيار بوذ و… تربيت كردن مريد آيتي
 تجريد كس را چو… شمار خطر او بي

… ظاهر و باطن او نبوده است خاسته
  .بشيباني، دگر خواص و او

… همت  آن مقبول با-٥٦٢
ـ  اهللا عليهمحةر جوزجاني ـ… كرامات با
مريد … كمال و با… كبار مشايخ و از

 ]سخن اوست كه[حكيم ترمذي بود و 
تهمت … ميان غفلت… قرارگاه”گفت 

  .و گفت. “مكاشفت… نزديك و

 …مقبول باشد… خر آناآل و
 جرجاني رضي اهللا عنه از… بكرامت

 محمدمريد . بكمال بوذ… مشايخ بوذ
… كه قرارگاه… حكيم بوذ و سخن

تهمت است و … ميدان غفلت
  …گفت. مكاشفه است… نزديك

 اهللامحةر ابوبكر كتّاني ـ…  آن-٥٦٤
زهد … زمانه و… شيخ مكّه…  ـ يهعل
تمكين و . مشايخ حجاز بود… يتقٰو و
واليت صاحب مقام و در فراست  در

شيخ بوبكر كتّاني … خر آناآل و
… زمانه بوذ… شيخ… رضي اهللا عنه

تمكين بوذ در . شايخ بوذم …تقٰوي زهد
صاحب مقام بوذ در فراست و  واليت و
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بزرگوار … صاحب عمل و در مجاهدت
نوري … و در انواع علوم كامل خاصّه

  …گفتند… يافته ـ رحمهم اهللا ـ

در مجاهدت بزرگوار . صاحب عمل بوذ
نوري … بوذ، درانواع علوم خاصّه

  .اند گفته …يافته
 …بركشيده درگاه…  آن-٥٧١

 اهللامحةر  بن خفيف ـمحمدابوعبداهللا 
وي  به… مقتداء و… ـ عهد بود عليه
خاطري صافي و در طريقت  …بود
ذهبي خاص داشت و جماعتي از م

… روز… كنند ا بدومتصوفه تولّ
تصنيف … ساخت و در علم ظاهر مي

  …نفيس داشت

 بركشيدة اهللا عبداهللا… خر آناآل و
عهد …  خفيف رضي اهللا عنهمحمد

… او بوذ با… مقتدا بوذ… خويش بوذ
خاطر بزرگ و فضايل نه چندان كه بتوان 

و … مجتهد بوذ در طريقت شمرد و
و … هبي خاص در طريقتمذ

ا بدو اند از متصوفه كه تولّ جماعتي
علوم  روزي و بساختي و در… كنند
  …تصانيف نفيس دارد… ظاهر

… بصري بي…  آن ولي-٥٧٩
ـ يگانة وقت و  اهللا عليهمحةر جريري ـ

ميان اقران  برگزيدة روزگار بود و در
همه نوع و  پسنديده به… خود واقف بود

…  تا حدي بودطريقت… ادب كامل در
… و صحبت”… گفت مريدان را

  .“اوليتر… خلوت پاي در… آداب
  .نقل است

… بصيري… خر آن ولياآل و
جريري يگانه بوذ در همه فن و برگزيده 

… ميان اقران و واقف بوذ بر در بوذ
پسنديده بوذ در همه نوع و كامل بوذ 

… طريقت استاد بوذ تا حدي… در
. ادب… صحبت و… گفت مريدان را
و … بوذ اوليتر… در خلوت پاي

  …نقلست
حسين بن …  آن قتيل-٥٨٣
ـ كار او كاري  اهللا عليهمحةر ـ …منصور

واقعات غرايب كه خاص او  عجب بود و
بود و هم در … را بود كه هم در غايت

عاشق … و شوريده قرار بي… شدت
رياضتي و كرامتي  …صادق و پاكباز و

 …حسين منصور… خر آن قتيلاآل و
رضي اهللا عنه در غايت سوز و اشتياق 

قرار بوذ و شوريدة  بي… و در شدت بوذ
رياضاتي … پاكباز بوذ… عاشق و صادق

عالي همت و رفيع … كراماتي عجيب و
… بسيارست و در حقايق… بوذ قدر
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… و عظيم قدر عجيب؛ و عالي همت
… الفاظي مشكل در حقايق سيار است بهب

داشت  …معاني؛ و صحبتي و فصاحتي
 كه كس نداشت، و رقّتي و نظري و

  …]كه كس را نبود[فراستي 
كه او [ماشاءاهللا … عبداهللا خفيف… 

 …الخير  و ابوسعيد بن ابي]قبول كردند را
 اند و بعضي در كار او سيري داشته او

 اگر”گفت كه … كه اند چنان متوقّف
  …نگردد… ]خلق[قبول  به… مقبول بود

غتي معاني كامل بوذ و فصاحتي و بال
نداشت و دقّت … سخن كه داشت در

  …نظر و فراستي كه داشت كس را نبوذ
  
  

 ماشاءاهللا او را… عبداهللا حبيب… 
 او صدق… و ابوسعيد بوالخير. قبول كرده

 …اند اند و يا در كار او متوقّف داشته
بقبول … چنانك گفت اگر مقبول

  .نشوذ …خلق
اما … نسبت كردند…  و باز-٥٨٦

… د بدو رسيده باشدهركه بوي توحي
… ]چه و[… شرح اين… سرش گويد

… تقليد محض فخر… نسبت بدو
و … درختي آواز انّي …نيست؛ و مرا

چرا روا نبود كه از  ميان نه، درخت در
… زفان عجز …الحق انا… حسين
اج ديگر حلّ …و بعضي گويند… اينجا

استاد  ـ ملحدي بوده است در بغداد
  … ـ  زكريا بود و رفيقمحمد

حسين … و عبداهللا خفيف… و آن
… يك چيزيم… است من… منصور

  …اگر
ميان … رياضت و عبادت… 
  .كشيد كه رياضت مي …معرفت

و هر كرا بوي … منسوب كنند… باز
شرح … گويد خود… توحيد رسيده بوذ

تقليد … بدو نسبت… و چه… دادن
از … درختي انّي… نيست مرا …فخر

اج درخت وجود حسين منصور حلّ
… آنجا… زبان عمر به …لحقا انا

اج ديگر است و حلّ …بعضي گويند
 محمدديگر و استاد  حسين منصور ملحد

  …زكريا و رفيق
  

و شيخ ابوعبداهللا بن … و اين
از … حسين بن منصور كه من …خفيف

در عبادت … اگر… كرد …يك مشربيم
در رياضت … بيان معرفت… و رياضت

  …بوذ
  …آن دلق را ازو
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يكي ازان وزن … ن از وي بيرو-٥٨٧
  .كردند، نيم دانگ بود

نقل است كه گرد او عقربي ديدند كه 
اج قصد كشتن كردند حلّ. گرديد مي

دست از وي بداريد كه نديم  :گفت
  …ماست

  …وزن كردند يكي را نيم دانگ آمد
  

و نقلست كه روزي شخصي بنزديك 
او آمد، عقربي را ديد كه گرد او 

ج گفت احلّ. آن مرد قصد كرد .گشت مي
  .بدار كه او نديم ما بوده است دست ازو

 رشيد خرد سمرقندي عزم -٥٨٧
 برآمد،. گفت مجلس مي… كعبه كرد

… ما را”: چيزي نيافتند، حسين را گفتند
 كرد و پس پشت مي. و درست. بنشستند

داد،  يكي مي سر بريان و دو گردة گرم به
هشتصد گردة گرم بديشان … چهار تا

… برپاي خاست… بعد از آن داد و
باريد، تا  رطب تر از وي مي .بيفشاندند

پس در راه هر جا كه  .سير بخوردند
  …خاري پشت به

مجلس … رشيد قصد كعبه داشت
 برآمد و چيزي نيافتند گفتند… داشت

پس دست از . بنشينيد”… خواجه ما را
دو قرص  كرد و سري بريان با پس مي

هشتصد قرص … داد، تا چهار يكي مي به
 بيفشاندند… برخاست…  بعد از آن.بداد

 ريخت تا چندانك سير رطب از وي مي
 پس هر كجا در راه بنشستي و. شدند

  …پشت بخاريتي

باديه او را …  نقل است-٥٨٧
بار ديگر ازو حلوا  و يك …گفتند

حلواي ”… شكري گرم …خواستند
پيش من چه ”: است حسين گفت… باب

  “!باديه و چه بغداد
او بودند،  اآدمي بود ب… نقلست

تا روغن از … و يك سال… برفت
رفت و پوست او باز  مي… او اعضاء

 ]يي آب پيش او و كوزه[قرصي … شد
ها افطار  بدان كناره بياوردندي و او

ديگر … باديه گفتند… و نقلست
گرم . ازو حلواي گرم خواستند روز

گفت . باشد… حلوا در باب …شكري
نزديك ماباب الطّاق بغداد و باديه 

  .كيستي
او بودند كه  آدمي با… و نقلست

روغن … كعبه رسيدند يك رفتند تا به مي
 ريخت و پوست بر آن باز مي… او
قرصكي بياوردندي بدان … رست و مي

 …او سر… افطار كرد و پس در عرفات
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و باقي بر سركوزة آب نهادي و . كردي
. آشيان كرده بود كژدم در ازار او: گويند

بر تل ريگ  پس در عرفات او نيز سر
نفسي بزد  …كرد و چون ينهاد و نظّارة م

تسبيح همه  از… !پادشاها! الهي”: و گفت
صاحب … مسبحان و تهليل همه مهلّالن

از موضع  …پنداران و گفت الهي
  .خويش را …شكر

 .كرد ريگي نهاده بوذي و نظّاره مي
 از… پادشاها: نفسي زد و گفت… چون

هليل همه تسبيح مسبحان و از همه ت
 …از شكر… !الهي. پنداران… المهلّالن
  .خود را

توكّل قدم …  نقل است-٥٨٨
شكم … كي در توحيد …درست

در توحيد كي خواهد  خواهي بود، فناء
سوي  از ما… فقير آن است… بود؟
پس آنگاه … او گنگ گردانند… اهللا

… زبان… شهر …خداي تعالي را
علل بسته  گفت و گوي در” ]:گفت[

  …جمله از… ل در شرك واست و افعا

 توحيد… توكّل درست… و نقلست
شكم كرد فنا در توحيدت كي … كي

… او را گنگ گرداند… خواهذ بوذن
… شهري… آنك حق را پس از

و گفت گفتگوي در علل بسته … زفان
ازين … شرك پيوسته است و افعال در

  …جمله

 …چه دانند؟ به… ميان است  در-٥٨٩
نتوان كرد هيچ معارضه … يي است ذره

… صدفها در… توبت خود… آن را
بگذاشتن زهد نفس است و آخرت 

  …دل؛ و ترك بگذشتن، زهد

… اندكي به… ميان هست در… 
… هيچ چيز آن را معارضه نتواند كردن

بگذشتن … صدف در… توبه خويش
  .زهديست و ترك

  نقل است كه روزي شبلي را-٥٨٩
ايم  شده… كرديم… !يا بابكر”گفت 

پيش  ي كه خود را كشتن درچنان كار[
. عجايب ازو بديدند… آمدند …]داريم

خليفه رسانيدند و  به… كردند زبان دراز

و نقلست كه يك روز شبلي بنزديك 
 …ايم كرده… يا بابكر”گفت . او آمد

ايم و چنين كاري كه ما خود كشتن  تهگش
 عجب ازو پديذ… آمذ… پيش داريم در
خليفه  با… شد و زفانها درو دراز شد مي
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جمله برقتل او اتّفاق كردند، از آن كه 
… بگو”: گفتند. “الحق انا”: گفت مي
شده است؟ بلي كه  گم :گوييد كه مي

اين سخن … و كم گم نشود… حسين
گويد تأويلي  مي  منصور]حسين[كه 

بگذاريد تا بكشند كه روز ”:  گفت“ارد؟د
سخن او پيش  …بر وي… تأويل نيست

ي را كه وزير و علي بن عيٰس… معتصم
خليفه بفرمود  .بود بر وي متغير گردانيدند

اما خلق . زندان بردند يك سال تا او را به
  …رفتند مي

 بگفتند و بركشتن او اتّفاق كردند كه او
 …پس گفتند كه بگو. گويذ الحق مي انا
 …شده است، بلك حسين گويد گم مي

اج نشود گم و كم كه اين سخن را كه حلّ
  ندارذ گفت بمانيد تاگويد تأويلي مي

 …برو… بكشند كه نه روز تأويلست
ي عيٰس… روزگار او را پيش معتضد

وي متغير شد، بزندانش باز  بود با الوزير
يك سال، اما خلق بنزديك او  داشتند

  …آمدند مي

  :باشد نسخة قونيه از ملحقات عاري و شامل شرح حال اولياي ذيل مي
 بن محمد قرني، حسن بصري، مالك دينار،  جعفر صادق، اويسمحمدامام ابو

 بن غالم، رابعة عدويه، فضيل عياض، ابراهيم عتبةي، حبيب عجمي، ابوحازم مكّ واسع،
ون مصري، بايزيد بسطامي، عبداهللا مبارك، سفيان ثوري، شقيق ادهم، بشر حافي، ذوالنّ

 يمان دارائي،ابوحنيفه، شافعي، احمد حنبل، داود طايي، حارث محاسبي، ابوسل بلخي،
  بن اسلم، احمد حرب، حاتم اصم، سهل تستري، معروف كرخي،محمدسماك،  ابن

ي معاذ سري سقطي، فتح موصلي، احمد حواري، احمد خضرويه، ابوتراب نخشبي، يحٰي
منصور  رازي، شاه شجاع كرماني، يوسف بن الحسين، ابوحفص حداد، حمدون قصّار،

خراز،  ق، جنيد بغدادي، عمر بن عثمان مكّي، ابوسعيدعمار، احمد انطاكي، عبداهللا خبي
ابراهيم بن   رويم، ابن عطاء،محمدابوالحسن نوري، عثمان حيري، ابوعبداهللا بن جال، ابو

 محمدق نهرجوري، سمنون مجنون، ابوداود رقّي، يوسف اسباط، ابويعقوب اسٰح
وراق، عبداهللا  خ ابوبكرالمرتعش، ابوعبداهللا فضل، ابوالحسن بوشنكي، حكيم ترمذي، شي

مسروق، عبداهللا  منازل، شيخ علي سهل سپاهاني، خير نساج، ابوحمزه خراساني، احمد
 محمدخفيف، ابو محمداحمد مغربي، ابوعلي جرجاني، شيخ ابوبكر كتّاني، عبداهللا 

  .اججريري، حسين منصور حلّ
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شايد . مده استذكر ابوالخير اقطع و عبداهللا تروغيدي در اين نسخة ناقص نيا
 خيلي مورد االولياةتذكر. اوراقي كه در آنها ذكر اين دو تن بوده است، ازبين رفته است

خ هندي  ه وتوجو الطير منطقعالقة مردم هند بوده است و طبق گفتة يك مور 
هاي   و از جمله نسخه١محافل صوفيان هند محبوبيتي بسزا پيدا كرده  دراالولياةتذكر

 ٢هاي موجود در كاما انستيتوت شوند، نسخه برده كه در هند نگهداري مياصيل تذكرة نام
 ٤)كتابخانة آصفيه( و كتابخانة دولتي مركزي حيدرآباد ٣بمبئي، دانشگاه اسالمي عليگره

  .باشند مي
 و االولياةتذكرترين نسخة خطّي  در آخر، ناگفته نماند كه پس از پيدا شدن قديم

هاي  ايد اين كتاب مهم براساس نسخة قونيه و نسخههاي معتبر هندي، ب نسخه ديگر
تر و  هاي قديم  همواره بايد در جستجوي نسخه ودوباره تصحيح و تدوين گردد ديگر

  .تر باشيم اصل نزديك به

  منابع
، بتيشه، نامه ايران، تأثير ايران بر ادبيات و تصوف در آسياي جنوبي: خليق احمد نظامي .۱

 .م ١٩٣٠امريکه، 
سرماية کتابفروشي و  ، بهجستجو در احوال و آثار فريدالدين عطّار نيشابوري: فيسيسعيد ن .۲

  .ش ه ١٣٢٠چاپخانة اقبال، تهران، 
، بررسي و تصحيح متن، توضيحات و االولياةتذکر: عطّار نيشابوري، شيخ فريدالدين .۳

 .ش ه ١٣٦٥ استعالمي، کتابفروشي زوار، تهران، محمدفهارس از دکتر 
  

                                                   
، بتيشه، نامه ايران؛ ٤٧-٨، ص ران بر ادبيات و تصوف در آسياي جنوبيتأثير اي: خليق احمد نظامي  .1

 .م ١٩٣٠امريکه، 

  .استنساخ گرديده است) اتّراپرادش( در سنبهل ۹۸۴ در سال D-۱۱۱-۲شمارة   .2
يک نسخة (اآلخر  ، ناقص٢٢/٩٢٠م، شمارة  ١٦٥٣/ه ١٠٦٣محمد صالح، کتابت : ، کاتب٥٣٦شمارة   .3

 ).هد شاهجهانيع قديمي متعلّق به

 .اسرائيل الشيرازي: م، کاتب ۱۵۷۰/ه ۹۷۸خطِّ نستعليق عالي، کتابت در سال  ، به۳/۲۸۳شمارة   .4



  الشّعرا گلدستة گلشن، مجموعة كالم  ٤٢٧

  الشّعرا گلدستة گلشن، مجموعة كالم

 كتابت شده، در يخط نستعليِق خف يك نسخة خطّي ارزشمند و مطلّا و مذهب كه به
هاي  متأسفانه بعضي از قسمت. ١شود كتابخانة دانشگاه اسالمي عليگره نگهداري مي

نده رو، بسياري از ابيات و عبارات كامالً خوا از اين. نسخة نامبرده، كرم خورده است
. باشد مي» همت«مؤلِّف اين بياض، محمد صابر ولد محمد صالح متخلّص به. شوند نمي

  .متأسفانه ذكر اين مؤلّف و شاعر، در هيچ تذكره نيامده است
همت اردبيلي، همت بدخشي، همت اصفهاني، : هاي نام ، مؤلّف را به٢الذريعةمؤلّف 

دي، همت گوركهپوري ذكر كرده است؛ آبا همت سيستاني، همت شيرازي، همت فرخ
شمار اين شاعر  اما در خود بياض ابيات بي. اسم و تخلّص اين شاعر را نياورده است اما

  .آمده است
  :شود طور شروع مي  اينگلدستة گلشن

  ن الرحيمبسم اهللا الرحٰم
اما بعد چنين گويد محمد … الوجودي را قياس واجب حد و ثناي بي حمد بي

بنابر رغبت و خواهش طبيعت »… همت«ولد محمد صالح، المتخلّص بهصابر 
اكثر دواوين شعراي سابق و الحق را جمع نموده و هرجا … دوستان هواخواه

نظر درآمده، فراهم آورده و انتخاب برحسِب  سفينه و بياضي، مملو از اشعار به
  …گردانيدهمتعين … ارادة عزيزان كرده ابياِت منتخب را در ابواب و فصول

                                                   
  .۴۳شمارة   .1
التاسع، مؤسسة  الرابع من الجزء ، القسمالذّريعة ايل تصانيف الشيعة: العلّامه الشيخ آقا بزرگ الطهراني  .2

 .۱۳۰۰م، ص  ۱۹۵۵ن، مطبوعاتي اسماعيليان، چاپخانة مجلس، تهرا
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  :وضوع خواهد پيوست به… تاريخ اتمام اين مجموعه، از يك مصراع اين غزل
  .)م ۱۶۷۹/ه ۱۰۹۰(سرنامة شوق و كامراني 
 اين اثر، داراي نوزده باب و پنجاه و . استگلدستة سخننام ديگر اين مجموعه، 

  .پنج فصل است
  .١ در بيان موي سر و كاكل و زلف، بر سه فصلاول باب
  . در بيان جبين و ابرو، بر دو فصلدوم باب
  .معشوق، اثر بر عاشق و چشم و سرمه و نگاه، بر سه فصل…  در بيان مژگانسيوم باب
و گفتار و خميازه و تبخاله، …  در بيان دهان و لب و دندان و زبانچهارم باب

  .چهار فصل بر
غمزه و  در بيان رو و رخ و حسن و مالحت و جلوه و ناز و كرشمه و پنجم باب

خوي و بوي و عرق و حيا و عشوه و ديدار و شوخي و جمال و طينت و طبيعت 
  .معشوق، بر سه فصل

  . در بيان خال و خط، بر دو فصلششم باب
 و … در بيان زنخدان و گلو و گردن و ساعد و دست و پنجه و سينه و هفتم باب

  .شكم و ناف، بر سه فصل
  . و پنجه و كف پاي، بر دو فصل و ساق و پاي… در بيان كمر و هشتم باب
  . در بيان قد و قامت و رفتار، بر دو فصلنهم باب
شوق و شكر و استقبال …  در بيان دستار و كاله و لباس و نازك تني ودهم باب
  …ايشان بر
 در بيان ثابت قدمي و مالمت و رسوايي و آه و ناله و سوز و داغ و يازدهم باب

درد و الم و غم و نياز   و ضعف و جنون و اظهار بهگداز و عجز و افتادگي و بيخودي
عاشق و جور و جفا و بيدادي و ستم معشوق و خواهش و محنت و فكر و خيال عاشق 

  .براي معشوق و نصيحت و صفت دل مجمل بر عاشق

                                                   
  .چون در فصول تكرار ابواب شده است از اين نظر تفصيالت فصول حذف گرديده است  .1
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وفايي معشوق و اختالط و تغافل و رشك و وعده و   در بيان بيدوازدهم باب
  .ر سه فصلمعشوق، ب… آشنايي وعهد و پيمان

 و شكوه و شكايت اهِل … در بيان حسد رقيب و مذمت فرومايه درسيزدهم باب
 و حسرت و نااميدي و پشيماني و ندامت و افسوس بر احوال خود و …دنيا و روزگار

  .بر فنا و رستخيز عالم، بر سه فصل
 در بيان ناله و فرستادن صبا و قاصد و پيغام پيش يار و قرار و چهاردهم باب

صبري و ناشكيبايي و غريبي و دردمندي و بيان وصال و اظهار  جران و بيتابي و بيه
خصوصيت و اشتياق و هم در مجلس حضور و رسيدن نامه و خبرآوردن قاصد و صبا 
از جانب يار و گله از دير رسيدن نامه و جواب و انتظار تشريف آوردن يار و خواهش 

  .كردن و وداع، بر چهار فصل ريهخدمت يار برسد و يادكردن و گ خود كه به
كردن معشوق و صفت رحم و كشته شدن و   در بيان دشنام و غضبپانزدهم باب

  .عفو و تقصير، بر دو فصل شدن عاشق و عاجزي عاشق به گم
سواري معشوق و شكاركردن و   در بيان صفت اسب و فيل و اراده بهپانزدهم باب

  .چوگان بازي معشوق
آب روان و آواز بلبل و … اب خوردن و بنگ و باغ در بيان شرهفدهم باب

طعنة زاهد و محتسب و قاضي و واعظ و ناصح، … عندليب و خزان و نغمة مطرب
  .چهار فصل بر

 در بيان غنيمت شناختن صحبت نيك و يار و عمر و سكوت و فهميده هژدهم باب
و حرف زدن و بردباري و صفت كتاب و غفلت و اجتناب نمودن از صحبت زبون 

  .اختياركردن صحبت نيكو، بر سه فصل
هات و لهو و لعب و هزل و تر… طرز قبيح و مليح  در بيان كنايت بهباب نوزدهم
  .رندانه، بر دو فصل

توان گفت  يقين مي اتمام رسيده، به به) م ۱۶۷۹ (ه ۱۰۹۰چون بياض نامبرده در سال 
وي را از شعراي عهِد اين ترتيب  به. تا اين هنگام زنده بوده است» همت«كه 

جا موجود  اما متأسفانه ابيات ديوان وي در هيچ. كرد توان محسوب زيب مي اورنگ
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اكنون بعضي . آنچه از ابيات وي باقيمانده، در همين بياض محفوظ گرديده است. نيست
  :شود ابيات اين شاعر گمنام در اينجا نقل مي
  دارد ها كه مـي  خجل كرده است در بستان ز پستان  

ــو را  ــارنگي، بهــي و ســيب و نيب ــار و ن ــرنج و ن   ت
*  

ــا    شود  من چون كنم كه غم ز دلم كم نمي         ــار م ــدا شــد نگ ــار وصــل ج ــا از كن   ت
*  

  آيا چه سان برآمده در شام آفتـاب         دستار مشكفام   اين زيب طرة تو به    
*  

   پروانــه مبــارك باشــد]پــر[سـوختن بــر    هر كجا شعلة حسن تو فروزد چون شمع       
*  

  گر ز آراسـتگي راسـت مثـال تـو شـدم             رو گفتا كه من از شكل و شمايل نازم        س
*  

  ام حيرتم كـه كجـا بـودم و كجـا شـده             به  ام از آن زمان كه من از يار خود جدا شـده          
*  

  اي  اي ز من شده     خدا شهره   چه آفتي به    شوخي زدن و بستن و جفـا و سـتم           به
*  

ــايتش   ــتم نه ــزار بگف ــزل ه ــت و غ   تخـاب ز ديـوان مـن تـويي        يك فـرد ان     بي
  خواِن حسن نمكـدان مـن تـويي     آنجا به   هاي بتان مجلسي شوند     هر جا كه شمع   

نوشته » استاد«جا اسم استاد خود را نياورده و فقط  در بياض خود هيچ» همت«
  :شود وي نيز، در اينجا نقل مي» استاد«اكنون بعضي از ابيات . است

  بيان بوقلمون اسـت پـر خـدنگ تـرا           ارنگ دگر هر كرشمه جنگ تر       كند به 
*  

  زاد پيدا كـرد     زلف هم خانه    خال در زير زلف او جا كرد      
*  

  گرد عارضت در پيچ و تاب افتـاده اسـت       خط به 
  دسـت آفتـاب افتـاده اسـت         طرفه سرمشقي به  

* 
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  بار خورد گر خضر از چاه ذقن آب         يك  سـكندر نگـذارد     سرچشمة حيـوان بـه    
*  

  خون شد دلم از غيرت عيشي كه حنا كـرد     كف پاي تو سوده است تا صبح شبي رخ به   
*  

  زير پاي كيـستي بـاال نگـر         اي زمين بر قامت رعنا نگر     
*  

   شكنجة مسطر نديده است    ]گل[اوراق    نقـش حـصير آشـنا نينـد         نازك تنان به  
*  

  اتو راه سخن پيـد      بحمداهللا كه شد ما را به       ز زخم خنجرت شد بر دلم نقش دهن پيدا        
*  
  ابر بر روي فلك دود چراغـان گـل اسـت            نوبهار است و چمن در پي سامان گل است

*  
ــار منّــت نقــش حــصير نيــست   اين شكر چون كنيم كه پهلوي خشك ما          در زيــر ب

*  
  جانم از تن برود چون ز مقابل بـروي          همچو آيينه مرا زندگي از ديدن تست      

بيشتر ابيات .  و خاقاني آورده است فقط چند بيت از فردوسيگلدستة گلشنمؤلّف 
در اينجا فقط ابيات شعرايي كه اسم آنها در . سبك عراقي و سبك هندي تعلّق دارند به

  :شود ها نيامده ذكر مي تذكره

  سيفا
  رسد  منزل مي   قطع ره ناكرده اين قاصد به       رسد  ام نگذشته در دل مي      ناوكش از سينه  

  نواب سعداهللا خان
  كـرد  آب حسن را پيمانة مـي      ………  ورده دستي از خمار شب    خميازه برون آ    به

  ملّا قيصر
  مرا بگيرد ] و[بوي شكّرمگس     بدود به   خيال اگر ببوسم لب همچو شكّر او        به
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  ١سلطان مراد بخش
ــارده و ابرو  ــاه چ ــو م ــروي ت ــاللي   هم چون طلوع كرد     در حيرتم كه هر دو به       ت ه

  ٢مكتوب خان
ــو نوشــتي ســبقي ز ســرگرفتم   تي دگر شدبياض حسن و خوبي خطت آي به   ورقــي ز ن

  مكرمت خان
  دانم دل است اين يا گريبان       نمي  ز بس كز درد هجران پاره كردم      

  طريق
  توان بودن   جان نمي   چرا كه جاني و بي      تو در جهان بـودن      توان نفسي بي    نمي

  رام كيول
  وار انگـشت    لـه شمع روت بـسوزد فتي      به  روي تو بگشايم اي نگار انگـشت   اگر به 

  محمد شاهي
  در دل آتش در گلو زنجير و خندان زيستن          زندگي در عشق از قنـديل اي دل يـادگير         
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  رخسروي ام پرارزش از ديواِنيا نسخه

 در مركز ميكروفيلم نور ١ دهلوي حضرت اميرخسروديوانيك نسخة خطّي پرارزش 
نتهاي نسخة موصوف ناقص است و بيشتر از ابتدا و ا. شود و، نگهداري مين دهلي

 باشد يكي از مزاياي اين نسخه، داشتن غزليات ذيل مي. گذرد دويست سال از كتابت آن مي
  :باشد كه در هيچ نسخة چاپي موجود نمي

ــوي آشــنايي مــي  ــاد صــبح ب ــاز ب   دهـد  آب چـشم مـستمندان را روايـي مـي      دهــد ب
  دهـد   ل نگر كـو بـا كيـانم آشـنايي مـي           د  اي رخت آشوب و چشمت فتنه و زلفت بال
  دهـد   تا هنوزم ديده لختـي روشـنايي مـي          وه كه باري روي زيبا را رهـا كـن بنگـرم           
ــدوار  ــت اميـ ــمان دولتـ ــر آسـ ــدم بـ   دهـد   كيست كو درويش مسكين را نوايي مي        آمـ
  دهد تو چه گويي خود كه ما را دل گواهي مي      گفتي از دست فراق من نخواهي برد جـان   

  دهـد   ديگـر جـدايي مـي   ]ي ] آشنايان را يك    داني كه چـرخ     كن بيگانگي باري چو مي    تو م 
  خـصال   رايگان ريزد رقيب بيون خسرو ـخ

  دهـد   يك شمشيرم از دستت رهايي مي      هگر ب 
*  

  باز عقل از خان و مان خويشتن آواره شـد           دست عاشـقي بيچـاره شـد     هباز ما را دل ب    
  اين همه پيوندهايش بـار ديگـر پـاره شـد            صبر هكش پيوندها كردم ب    دل صد پاره  اين  

ــشم  ــا دل پرآت ــا پ ــاره كــرد ســر ت ــاره پ   وز براي سوزشم بين تا چه آتش پاره شـد           پ
  كش خون خـواره شـد      تا گرفتار يكي مردم     چشم را گفتم ببين در نيكوان نشنيد هـيچ        

*  
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  ديــوانگي درپــيش آن عيــاره شــدوز ســر   ن بزيــر او ســر ديوانــه گــشت   …دي 
  شد نظّاره در و سنگ بسته كه بين دل سختي  ديد چون ديوانگي من بزد در سينه دسـت        

  كوه و دشت تفتم همچو فرهاد از غمـت      هتا ب 
  دـو بيچاره ش  ـز عشق ت  ـ بكن ك  ارة خسرو ـچ

*  
ــ  ــبا ب ــاد ص ــد  هب ــا رس ــش كج ــرو روان   ج دهـانش كجـا رسـد      گـن  تنگ شـكر بـه      س

  هم در قـد چـو سـرو روانـش كجـا رسـد              سـرو ارچــه در بهـار لطيــف و جـوان بــود   
  ميـانش كجـا رسـد      آنكه مـوي شـد بـه       با  عاشـــق در آرزوي ميـــان چـــو مـــوي او
  در ابــروي بلنــد كمــانش كجــا رســد      هر روز مـاه گرچـه بـر ابـرو كـشد كمـان        

  ال از يرقــانش كجــا رســد  الكمــ عــين  چشم به كشد در رهش خاك سرمه چو نرگس
  خـاك پـاي شـاه جهـانش كجـا رسـد            با  شــود  مــي…عــشق ســرمة او چــشمم ز

   كه شد بمدحت تـو جـادويي زبـان         خسرو
ـ     جـادوان زمـانش كجـا رسـد؟     ههـركس ب

* 
ــب شكّ  شيرين دهان دوست كه راحت بجان دهد       ــات از آن ل ــد آب حي ــشان ده   رف

ــ اينــك ز ــشتگان جف ــنمك   كس را مباد كان لب شـيرين زبـان دهـد           ايش يكــي م
ــاناي باغ ــرس    زب ــبالن بت ــوز دل بل   گلزارهــا مكــن كــه صــبا را عنــان دهــد   س

  چون بخت در نوالـه مـرا اسـتخوان دهـد          كيـست  بوسه طلب كنم بگزي لب گنه ز      
  اي بلـب آن جـوان دهـد      هر لحظه بوسـه     راجخـون شـد از پيالـه درونـم كـه مـا         پر

  مست خراب و او همه رطـل گـران دهـد           گر كه دشمن جان شد مرا كه من       ساقي ن 
  وان ناخداي ترس مـرا هـم همـان دهـد            كــار مــن از شــراب بــدين جايگــه رســيد
  تا يك قدح بدست خودم در دهـان دهـد           آخــر رســيد دور مــن آن مــست نــاز كــو
ــه را   ــر پيال ــزنم گ ــم ب ــارم شدســت ه   مــن نـاتوان دهــد  خـود چاشـني كنــد بـه     ك

*  
ــاله كــژ     ــت ك ــسر ز رعون ــته پ   سر كژ مكـن كـه بـد بـودت جايگـاه كـژ              اي داش

  گــر خــاك ســرور اســت برآيــد گيــاه كــژ  سـت  ار نيك گوش آرند نيكت چـو طينـت    
  نهد دو سه روزي كـاله كـژ         غنچه كه مي    خاك سانش افگند به بين كه چهبرا پس باد 
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ــه   از چشم راست بين همه را كـز كـژي بـود      ــردن ب ــان  ك ــژ  زمردم ــاله ك ــر ك تكب  
ــ  ــت ب ــر راهب ــه هگ ــد  بادي ــژ افگن ــاي ك   تو سمت راسـت گيـر اگـر هـست راه كـژ         ه

ــا ز ــو     دني ــراد ت ــر م ــشود ب ــو ن ــد ت   كژ جاه مشک مشكل نشد تشنه دست زور گر  جه
   حساب خويش تـرا راسـت داد پنـد         خسرو

  تو خواه راست دان سخنش را و خـواه كـژ        
*  

  درون تا آتـشي نبـود نخيـزد دود از روزن         داد من جانا نه بر بازيست آه من        مخند از 
*  

ــنم گنــاهي جــز وفاكــاري مــن انــدر خــود نمــي    بي
ــا كــه فرمودســت دل از دوســتان بــر كــن    نــدانم ت

ــون  ــاز خ ــر از ن ــدخو  اگ ــردم اي ب ــدايت گ ــزي ف   ري
  قت جان خواهي رضايت جويم اي دشمن      )و(وگر در   

ــاري  ــا ب   ببــر از مــن همــه اســباب هــستي جــز وف
  كه آن در خاك خواهد رفت دور از روي تـو بـا مـن         

  خــواهي مگـر آگــه نـه اي از خــود   مـرا در بــاغ مـي  
  رهــا كــن تــا تــرا بيــنم چــه جــاي اللــه و سوســن

ــدان  ــة رنـ ــل جرعـ ــستان طفيـ ــاقي مـ   اال اي سـ
ــي  ــر نم ــزايي گ ــشكن  س ــرم ب ــر س ــفالين ب   ارزم س

ــا   ــردنش بـ ــا گـ ــي رقيبـ ــان برنمـ ــدت ر گريبـ   ابـ
  تـو از خــون مــسلمانان گــران بــارش مكــن گــردن 

   بــود و در كــويش  … را برفــت از يــاد خــسرو   
  چو مرغي در قفس مانـد فـرامش گـرددش مـسكن        

*  
ــار مــن  ــاز شــكل دگــر گــشت ي ــن     امــروز ب ــار م ــن و از روزگ ــردد از م ــاري بگ   ب

  رحمـــت نكـــرد بـــر دل اميـــدوار مـــن    و هـيچ   صد ره فتاد بـر در خويـشم بديـد         
  نامــد كــه واي بــر مــن و بــر انتظــار مــن  عمرم در انتظار شد و يـك دم آن حريـف          
ــر   ــه نفي ــه و زاري و گ ــاه گري ــه آه و گ   يارب كجا شد آن همه صـبر از قـرار مـن             گ
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ــد ليــك  ــن    اي مردمــان بزهــره و مــه بنگري ــار مـ ــسوي نگـ ــد بـ ــار منگريـ   زنهـ
ــال   ــر ه ــات به ــزد كج ــد اي ــن آفري ــن     ك م ــار م ــوب ك ــن و آش ــت دل م   اي آف

   دلـش بـسوخت    دشمن بديد گرية خـسرو    
  هرگز نه گفتمش كه بـس اي دوسـتدار مـن     

*  
  خورشـيد وز مـه بـستاني      ملك نه چـرخ ز      گر تو يك بارك ازين چشم سـيه بـستاني        
  رض سـيه بـستاني    چه شود گر نفـسي عـ        عارضت ماند در انبوهي جـان اي سـلطان        
  گر تـوزان چـشم كنـي نيـز نگـه بـستاني           آن دلــي گــر همــه خوبــان نتواننــد ســتد 

  ليك شرطي كه يكي بدهي و ده بـستاني          ضـمانيت تـو بوسـه همـي خـواهم وام           هب
  انـصاف گنـه بـستاني     ]بـه [گركشي چشم      منّت تو برديـده اسـت      … … … …و

   اگر آن سو اي باد     خسرو جان گريزانست ز  
  ي از آن زلــف ســيه بــستانييبگــذري بــو

* 
  دست و او مـي     هاو را نگر حريفم من گل ب       …ن آچشمم بروي او بين اين خونچكـان و   

  لعل پاشي هر دل چو حاتم طـي        هچشمم ب   نتيغ رايت صفدر چو رسـتم و مـ        چشمش به 
ــه  گريجان د  هست زو برين دل خواهم ب      داغي ــا روا ن ــه دارم از ويتنه ــي ك    دارم داغ

ــاپي     فشحرگر عاشقست صادق داني كه چيست        ــا پي ــج و جف ــر رن ــال سراس ــنج ب   گ
  وعده كني چو فردا دانم چو مـن جراحـت          

  نـي  جانت گويم كه خسروا   هبا خود هم ار ب    

  عاتمقطّ
ــوان را   ست ست يا سيه كاري    خواجه شهري  ــرد روي ديـ ــيه كـ ــه سـ   كـ

   بـسوخت كيهـان را     آهـش  كه ز  بس  دود برخاســــت از پــــي قلمــــش
ــد  ــي آي ــون هم ــوي خ   كـــز ســـياهي دل نوشـــت آن را    از خطــش ب

* 
ــ ــام ار جهــد ب    كـشت جهـد پـرادب بـود؟        …خردي كه   حريفــي برابــر اســت هبــر ب

ــان دو ران پيــل  ــشّه در خــزد بمي   زو پيل كينه چون كشد ار در غـضب بـود            چــون پ
ــر  ــل گـ ــب  …ور پيـ ــست آن عجـ   رد ايـن عجـب بـود      پيل خو خون  پشَه كه     نيـ

* 
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ــردار ز  ــرد دفت ــرس اي م ــزد بت   مكــن تيــز از قلــم بــازار دزدي     اي
ــست؟ ــردة ت   در آن پــرده بــسي اســرار دزدي    ورق درپــيش دزدي پ
ــم را  ــي و قل ــون دوات ــيه دل چ   اي از كـــار دزدي ســيه رو كـــرده   س

  بيــدار دزدي … … …كاغــذ بــه  ست كلكت هر رقم دزدي سياهي     ز
ــتاد  ــايزد فرس ــم ك ــي… ازقل   دزدي… … … … … شــرار   وح

اترباعي  
   دهنـد   چـو هـاروت    جا در چه بابلت     چندان كه دال رهت بناسوت دهنـد       

ــ ــاآســان بــودت گذشــتن از نُ   عـالم الهـوت دهنـد     ت گر از    كشتي  ه دري
* 

  هاي شـهوتم خـواب نمانـد     وز ولوله   از ظلمت فـسق در رخـم آب نمانـد     
  در ديدة همچو سنگ من آب نمانـد     رويـي مـن     شسته شوي مگر سيه    تا

* 
  پوشيدن جمله عيـب را مايـه رسـيد        دي خلقم از شمس فلك پايه رسيد       
  ست كز آفتاب در سايه رسـيد       نوري  آن جامه صافي چو شـعاع خورشـيد       

* 

ــه   ست بيـرون از خـويش      درويش كه آمده   ــرزد ب ــلطانش ني ــيش س ــي درپ   غالم
ــيم   ملـك صـد سـلطان بـيش        گر بفروشند  ــشود ن   ي درويــش……حاصــل ن

* 

  ذرات زمـين   ست گنـاه مـن ز      افزون  غم نيـست گـر از ولولـة ديـو لعـين           
ــوم   چون بر كرم حق اعتمادست و يقـين     ــي ي ــسوني خطي ــدين؟ ان يف   ال
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   نظيري نيشابورياي پرارزش از ديواِن نسخه

باشد، اما متأسفانه  سرايان دورة مغوالن گوركاني مي  از بزرگترين غزل١نظيري نيشابوري
  .ديوان وي در هند هنوز درست منتشر نشده است

زحمت كشيده ديوان وي را ) استاد دانشگاه تهران(در ايران دكتر مظاهر مصفّا 
هاي هند  شمار اين شاعر كه در كتابخانه هاي بي ما چون از نسخه، ا٢مرتّب نموده است

 اين شاعر رباعيات و ابيات و غزلياتشوند، استفاده ننموده، بسياري از  نگهداري مي
  .اند، انتشار نيافته است بزرگ كه در نسخ خطّي ديوان او مضبوط در هند آمده

 مركز ميكروفيلم نور، خوشبختانه يك نسخة خطّي پرارزش اين شاعر بزرگ در
شود كه نه فقط شامل  نو، نگهداري مي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در دهلي

 غزلياتباشد، بلكه داراي ابياتي است كه در  غزليات و رباعيات بازيافتة اين شاعر مي
باشد، زيرا تخلّص  ناقص مي» درآورم«رديف  متأسفانه سه غزل با. چاپي نيامده است

  :نويسد مالك اين نسخه در آخر مي. اعر در آنها نيامده استش
اين ديوان نظيري، معرفت حكيم محمد علي صاحب، از شاه صاحب ساكن ”

.  روپيه سكّة كلدار خريد شد…قيمت مبلغ بهمقام لشكر گواليار،  بهآذربايجان 
  .“ عيسوي١٨٦٠ اپريل ١٦

 غزليات كتابت كرده و كاتب دوم كاتب اول ديوان را. نسخة نامبرده دو كاتب دارد
 و ابيات و غزلياتاكنون . خطّ ريز زيبا اضافه نموده است بهو ابيات را در حواشي 
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، از روي سه نسخة معتبر خطّي، با مقابله ن نظيري نيشابوريديوا: نظيري نيشابوري، ميرزا محمد حسين  .2

هاي اميركبير و زوار، تهران،  و تنظيم و جمع و تدوين مظاهر مصفّا، سرماية كتابخانه و تصحيح
  . شه ١٣٤٠خردادماه 
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  :شود  بازيافته در اينجا نقل ميرباعيات
  غزليات
ــه     بوي مـي دو سـه ژوليـدة مرقّـع پـوش             به ــديم ب ــات آم ــر خراب ــان دي ــوش مي   ه

  شيشه پنبه بوعظ سبو كشيده ز گـوش       چو    چو رطل مي بدهان قنينـه دوختـه چـشم         
ــد  ــه فاي ــر چ ــرهةز ه ــده به ــشته  دي   نهاده بر سخن راسـت گـوش پنـد نيـوش       ور گ

ــه و ســبو در جــوش  بــه  چرب و خشك رباب و چغانه در سـازش        به   خــام پختــة پيمان
ــه  ــام ب ــشه ك ــن  همي ــضور در دام ــور ح ــوش   ن ــال در آغ ــسن خي ــار ز ح ــشه ي   همي

  چميد با دف و ساغر چو با سـتاره سـروش       رشته سحاب سرود با بت و مطرب چو با ف       
ــار   ــورة ن ــينه ك ــار س ــرارت افك ــس ح   ز بس حـالوت گفتـار كـام چـشمة نـوش        ز ب
  مهــر نوشــانوش قفــل جــام دمــادم بــه بــه  دهان ز چون و چرا بسته از درون و بـرون          

  فروش عشوه و كبر نه هم، مخر حيله و مكر نه  دوســتي در دكّــان حيلــه در بــسته    بــه
ــاموش    چو دور چند برين عيش و انبساط گذشـت         ــد خ ــه ش ــا در ميان ــرة م   يكــي ز زم

ــانش   ــان جانـ ــد جـ ــدن پيونـ ــي بريـ   پـ
  برآمـدن بخـروش  ] ي[سينه جان ز شكنج    به

  روي حاشيه
  ز مــستي مــي سرشــار زنــدگي مــدهوش  زديم بانـگ چـو ديـديم خفتـه برطرفـي          

ــه ــع وداع   ب ــام قط ــدن در مق ــان ب ــر روشهمــان نگــاه نهــا  حاِرس   ني نهــاده رو ب
ــه ــرده   ب ــام برك ــذارد مق ــه گ ــزم آن ك   سر از دريچة نطق و دماغ و ديده و گوش         ع

  پــوش نگــار برقــع  نمــود روي ز برقــع    حسنش شـهادت آورديـم     ١وصلت  روان به 
  وجد خرقـه چـو پروانـه افگنـد از دوش          به  حقيقت آن كه چو عارف بحق شـود واصـل       
ــرده  ــد از پـ ــي برآيـ ــال ذات حقيقـ   پختگي چو رسد مي فرونـشيند جـوش         به  جمـ
  جاي قد و زلف سـرو و مرزَنگـوش      دمد به   گمان مـدار كـه ايـن كالبـد شـود باطـل            

  ز عمر تا نفسي هست در تـالش بكـوش           كنه خـود نبـرد      سعي اگرچه كسي ره به      به
  صــورت ظـاهر مكـن نظيــري را   نظـر بـه  

  شناس كه حق را بـشر بـود روپـوش       يقين
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  روي حاشيه
ــي   زيــر ســينة دشــمن درآورم  لــب بــهكــي   درآورم… … … … … … كـ

  چيـدن درآورم  من آن نيم كـه دسـت بـه      كنـد مـرا   گل در بغـل نـسيم چمـن مـي      
ــه   افشاي راز بت نه صالح است ورنـه مـن        ــا ب ــد پارس ــرهمن درآورم  ص ــيش ب   ك

  اي كــــه در دل آهــــن درآورم آيينــــه  روترم از تيغ و دوسـت را       با خصم سخت  
  )؟(دردي هـر دن درآورم       بهحاشا كه لب      ست ا جرعه نوش شراب خم من    خورشيد  

ــه را  ــه ز در صــبر رفت ــي ك ــساق همت ــن درآورم    ف ــري مـ ــاورد دگـ ــر درنيـ   گـ
ــي  ــتم نم ــتين  دس ــرآرم ز آس ــه ب ــي   رود ك ــايم نم ــه  پ ــه ب ــن درآورم رود ك   دام

ــه    كو زخم تيغ دوست كه آزادگـي ازوسـت         ــات ب ــط نج ــا آن خ ــردن درآورم ت   گ
ــد  بــس بــدم كفايــت صــبرم نمــي از ــه   كن ــر ب ــاراج اگ ــن درآورم ت ــت ذوالم   رحم

  چوگـان او فتـاد      شك نارسانده دست بـه    
  حـال كـه از ظـن درآورم    گوي يقـين بـه    

  روي حاشيه
ــا   چــشمة ســوزن درآورم بــهچندانكــه نــم  ــار آفتـ ــك تـ ــه بيـ   روزن درآورم بـ

  خـرمن درآورم     بـه  هشرم آيـدم كـه كينـ        بهاست جان   از بس كه پيش عشوة او بي      
ــين درآورم   قسمت رسيد نيست ز احسان هركه هست          دســت از چــه پــيش رزق مع

ــم دام فتنــه     ــة كمنــد و خ ــر حلق ــه   ام ه ــيم كــه چــشم ب   ارزن درآورم مرغــي ن

  حاشيهروي 
ــو ذره    گـردن درآورم   بهشب درد را چو دست       ــيد را چ ــهخورش   روزن درآورم ب

  گلـشن درآورم  شبهات رنگ و بوي بـه      ابر بهار حسن تـوأم كـز سرشـك و آه    
  تا در چـراغ حـسن تـو روغـن درآورم            هــا كــشم مغـز جگرگــدازم و در ديــده 

  مــسكن درآورم  بــه…از ره بــالي   يغمـا بـرآورد     عشقت چو دست فتنه به    
ــيون درآورم   يب و سـينه درد درون مـن  جهر نوحه    ــر رخ ش ــرده ب ــده پ   از خن

*  
ــازو    نوخط خـوش اسـت چـار ابـرو    يار    حــسن از خــط شــود قــوي ب
ــازد رو     از نظـــر خـــط حجـــاب بـــردارد ــاب س ــط نق ــه از خ   گرچ

  تيـــر بهتـــر ز پيـــر در پهلـــو     جوان كه اين مثل اسـت       مرشدت به 
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ــراب    كعبـه نمـاز   هر كه خواهد كنـد بـه     ــن و مح ــرو و م ــم اب   آن خ
  هر كسي بر رهي كند تـگ و پـو            موسي و طـور و مـا و كوچـة يـار           

  هـست در پــرده پـرده تــو بـر تــو     لبـر غيـب   هر بـت خـانگي كـه د       
ــار   ــر زنّ ــرش پ ــف ع ــردن از زل   چهــره از خــال مــصر پرجــادو     گ
ــار   ــدش كفّ ــزه زاه ــشهدي غم   كعبـــة چهـــره حـــاجبش هنـــدو  م
ــار    ــعلة ن ــو ش ــه چ ــد برافروخت ــش  ق ــغ آت ــو  م ــر م ــر س   پرســت ه
  كس نديده است چون سر آن كـو         در همــــه شــــهر كافرســــتاني

ــري   ــال و خــرد نظي   راملــك و م
  همه يك سو و عشق او يك سـو        

*  
  جان دهد از انتظـار و روي ننمايـد كـسي            خود روي بر خاك دري سايد كـسي         چند بي 

  منتظر استاده باشد تـا چـه فرمايـد كـسي            چند دل در رهگذار چشم و جان نزديك لـب      
  اين زمان گر جان دهم بر من نبخشايد كسي       ام اول عشق تـو پنـد هـيچ كـس نـشنيده           

  كز مسلمانان برويم ديـده نگـشايد كـسي          ام بتخانة گبران كجاست     غارت داده   ن به دي
  صبر كن چندانكه يك ساعت بياسايد كسي  چند در خونم كشي اي شوق كافر نيـستم        

  بايـد كـسي     مهربان ما درين هنگامـه مـي        شـويم  گر نباشـد بنـد برپـا زود رسـوا مـي       
  دهد امروز يا فردا نظيـري تـرك جـان           مي
  ان من تا چند از غيرت جگر خايد كـسي      ج

  ابيات
  عالج ضعف دل جز آن لب و رخسار نتوان كـرد          

ــدا    ــود پي ــاران ش ــان عطّ ــد در دكّ ــالب و قن   گ
*  

  ناقوسم ز دست افتاد و زنّار از ميان گم شد كه  دانم چه ناشايسته از من در وجود آمـد       نمي
*  

  امة اعمال مردم از ميان گم شـد   كه اكثر ن    چنان بـرهم زدي هنگامـة روز قيامـت را         
*  

  دست و پا مينـداز     بهاز حرص     خود را چون مور قحط ديـده      
*  
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ــتم   ام  ها از سرگذشت نااميدي خوانده      فصل ــدواري داش ــسانة امي ــر اف   گــوش ب
*  

  گلگشت چمن خواهد شـدن      فكر زنداني به    بهر گل چيدن كنم هر دم گريبان را فـراخ        
*  

  جنازة شـهيدش نتـوان نمـازكردن       به  ت ماليك سر قاتلي بگردم كه ز كثر     
*  

  نقش شد لوح خامه شد كوتاه       دست صنعت مثال تو نكشيد    
  كـز گريبـان تـو برآمـده مـاه       سـلخ كـشيد     هـا بـه     غرة مـاه  

  ديده جاي نگـاه   تنگ گردد به    هر كجا جلـوة جمـال دهـي       

  رباعيات
   اسـت  تر وتاهدوست ك  بهراهي كه رسد      در بادية شريعت از ديـن خطـر اسـت         
ــداخت   ــه دورم ان ــواف كعب ــرام ط   تــر اســت بگــذار كــه راه دور نزديــك  اح

*  
  ني خم كه تهي شود چو واژون گردد         ني طعم مي است تا دگرگـون گـردد        
ــشايي  ــدي و بگ ــر ببن ــد روزن اگ   كي پرتِو خور نـاقص و افـزون گـردد         ص

*  
  انت دادند ناقص تو اگر ضعف و هو       قابل تويي ار تـاب و توانـت دادنـد       

ــه  ــر ب ــد نظ ــتعدادت كردن ــدر اس   هر چيز كه خواستي همانـت دادنـد     ق
*  

ــد    هركس ز خودي و خودسـتايي گرديـد      ــايي گردي ــت و كبري ــر گذش   از كب
ــد   حلقـة عجـز سـپرد       هر مرد كه سر بـه      ــردان خـــدايي گرديـ   ســـرحلقة مـ
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  ي ظهور خطّي پرارزش از ديواِناي هنسخ

 يکي از شعراي بزرگ زبان و ادبيات فارسي ١موالنا نورالدين محمد ظهوري ترشيزي
گذشته از اين . ٢چاپ رسيده ديوان وي تقريباً صد سال پيش به. شود هند شمرده مي

وشته که آن  زندگاني و آثار اين شاعر نةفسور نذير احمد رسالة دکتري خود را درباروپر
  .٣ها پيش انتشار يافته بود هم سال
بيشتر زندگاني خود را در دربار عادل شاهي در بيجاپور گذرانيده و » ظهوري«
 را ٥ کتاب نورس٤سلطان ابراهيم عادل شاه ثاني. ترين شاعر آن دربار بوده است بزرگ

جاز و نوروز زبان هندي تأليف نموده که شامل دو راگ غيرهندي ح در زمينة موسيقي به
شهرت دارد » سه نثر ظهوري«نام  اي نوشته که به بر اين اثر مقدمه» ظهوري«. باشد هم مي

. شود  هند تدريس ميهاي و بهترين نمونة سبک هندي است که تقريباً در همه دانشگاه
مولوي امام بخش صهبائي . ٦چاپ رسيده تقريباً صد سال پيش به» ظهوري«اين تأليف 

انگليسي  فسور غني آن را کامالً بهو و پر٧را تأليف نموده» ر ظهوريشرح نث«دهلوي 
  .٨ترجمه کرده است
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هاي دنيا  ها و موزه هاي خطّي آثار اين شاعر و نويسندة بزرگ در کتابخانه نسخه
هاي خطّي ديوان وي در کتابخانة دانشگاه بمبئي  يکي از نسخه. شود نگهداري مي
نظر شاعر  ده اين است که نه فقط کامالً ازخصوصيات نسخة نامبر. ١مضبوط است

عکس صفحة اول و . باشد خطّ خود وي هم مي بلکه شامل ابيات اضافي به, گذشته
  .شود اي ديگر از اين نسخه در آخرين اين مقاله داده مي صفحه

  :نويسد کاتب روي صفحة اول مي
جابجا بخطّ شريف  و ة والمغفرمحةالر عليه» ظهوري«عراء موالنا الشّ ديوان افضل”

  .“ايشان است و از اول تا بآخر بنظر فيض اثر ايشان گذشته
  :اين صفحه داراي مهري است بدين قرار

  .»۴۰ ةزاد بادشاه عالمگير سن محمد رستم خانه«
. در اينجا بايد تذکّر داد که نسخة خطّي ديوان نامبرده با متن چاپي آن اختالف دارد

. شود که در نسخة چاپي گنجانيده نشده است ده ميبعضي ابيات در نسخة خطّي دي
. طور بعضي ابيات در نسخة چاپي موجود است که در نسخة خطّي افتادگي دارد همين

  :هاي اختصاري زير در پاورقي داده شده است اختالفات با نشانه
  .چاپ نولکشور: ن
  .نسخة خطّي دانشگاه بمبئي: ب

  :نويسد نانکه کاتب ميچ, است» ظهوري«خطّ  غزل زير کامالً به
  :“اين تمام غزل از خطّ شريف ايشانست”

  وز قامــت تــو قــد جوانــان کمــان بمانــد   پيش خدنگت از دل پيـران نـشان بمانـد         
  من کسي که بدستش عنان بمانـد       بنما به   تنها نه صبر من ز تو پـا کـرده در رکـاب            

  بمانـد تيـغ زبـان      حرف تو جوهرسـت بـه       هــاي ديگــران کــرديم زود قطــع ســخن
  از فکر اين که زخم دگـر در سـنان بمانـد      ات آســوده خـــاطرم  در رزمگــاه غمــزه  

  داغي کـه از تـو بـر جگـر ارغـوان بمانـد          شايد که الله داشته باشد ز رشـک رنـگ         
ــد   گذشـت   در باغ دوش حرف دهان تو مـي        ــان بمان ــف غنچــه در دهــن باغب   تعري
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  ي ظهور خطّي پرارزش از ديواِناي هنسخ  ٤٤٥

ــودا  ــر ز س ــود غي ــه ب ــم ماي ــشديک   سودش و در صد زيان بمانديک غم نگشت    يان ن
  در سـينة هـوس خلــش اسـتخوان بمانــد     اميــد مغــز پــروري از خــوان وصــل بــود 

ــه  ــالعيم ب ــه ط ــا  واژون ــات م ــر آن ثب   داد اين اثـر کـه بـادگران مهربـان بمانـد             مه
  ١در رهــن لطــف نــيم نگــاه نهــان بمانــد  خـودي  دل بود ضامن دو جهان شـور بـي   

ـ             وانخير از کسي مجو که کنـد دعـوي ت
  ازو نـاتوان بمانـد    » ظهـوري «خيري کند   
  :نويسد چنانکه کاتب مي, است» ظهوري«خطّ  در غزل ذيل پنج بيت اخير به

  :»محةعليه الر» ظهوري«اين پنج بيت بخط شريف موالنا «
  ساغر گيـري ] ه[سنگ بر شيشة زهدم زد    رخت در ملک دلم تاختـه کـشور گيـري         

  در کف طالع مـن مهـرة شـشدر گيـري            هـست مدعي چون نکند داو دليرانه کـه        
  کـف سـاغر کـوثر گيـري        هوصل را باد ب     برسـم بـا جگــر تفتـه ز صـحراي فــراق    
  از زبــان ريخــت فــرو قــصّة دفترگيــري  خواست يک شمه نويسد قلم از سوز دلم       
ــا رگ نــشترگيري  غيرمشکل که ز بيمـاري حـسرت برهـد           نيــست در دســت تمنّ

  تسخير» يظهور«يافت    کشور سوز نمي  
ــري  گــر نمــي ــاج ز اخگــر گي ــود دل ب   ب

و کاتب در , است» ظهوري«خطّ  عالوه غزل زير شامل دو بيت پنجم و ششم به به
  :نويسد حاشيه مي

  :“اين دو بيت نيز از خطّ شريف مرحوم است”
ــ  وفـا بـرو   تا کي دغـا خـورم ز تـو اي بـي          ــتم بـ ــرو  هبگذاشـ ــدعا بـ ــدعيان مـ   مـ

  ايــم لــب از پــيش مــا بــرو  وا نکــرده٣تــا  ايـم   گفتـه  ٢تـيم آنها کـه در قفـاي تـو گف        
ــه  دشمن نکـرد آنچـه تـو کـردي بدوسـتي         ــرو  بيگانـ ــنا بـ ــرو اي آشـ ــر بـ   ام دگـ

ــرو منــشين بــرو بــرو بــرو اي بــي   نيست نيـست   ٤اميد صلح نيست دگر نيست       وفــا ب
ــي  ــسيح دم ــر م ــاي دگ ــر  ج ــار ب ــا بک   بيـــزار گـــشته درد دلـــم از دوا بـــرو     ه

                                                   
  .نگاه نهان بماند… واژونه: ندارد: ب  .1
  .گفتيم و: ن  .2
  .ما: ن  .3
  .هست: ن  .4



  ٤٤٦  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

ــرو    ها شـود ايـن درد تـه نـشين          سال  شايد به  ــا ب ــاد م ــده از ي ــر آم ــم ب ــاطر به   ١خ
   بـرو ز کـام و زبـان اي دعـا بـرو       ٢چندي  حــاال خــود از توقّــع دشــنام فــارغيم    
   اي صـبا بـرو     ٣خود آن دگـران    هستند بي   بــر خــود حــرام کــرده مــشامم شــميم او

ــ اي دل اگــر بــه   نيفتـدت ٤ترسم کـه هـيچ جـاي دگـر در         روصــرفه تــواني ز جــا ب
  غيــر از ســفر عــالج نــداري لجــاج چنــد

  بيـا بـرو   » ظهـوري «مردي ز رشک غير     
  :نويسد باشد و کاتب مي مي» ظهوري«خطّ  هاي ذيل هم به مطلع

  :“اين يک بيت نيز از خطّ شريف مرحوم است«يا » اين نيز خطّ شريف ايشانست”
ــي ــاره دل ــد ٥بيچ ــتمي زار نباش ــز س   در کــنج غمـــي روي بـــديوار نباشـــد    ک

ــد ــيردالن برنگرفتنـــ   آن ســر کــه ســزاوار ســردار نباشــد      در روز ازل شـــ
ــد      در شکوه چو افتد لب ما کيست حريفش       ــار نباش ــه اغي ــد ک ــار بگويي ــا ي   ٦ب
  هر گل که بـر آن گوشـة دسـتار نباشـد       داغي است بـراي جگـر بـاغ و بهـارش          

  باشـد رحم است بر آن سينه که افگـار ن           فشان ٧تبسم شکر   گردد شکرت چون به   
ــرد    ــري ک ــد هن ــسيحا نتوان ــاز م ــد     اعج ــوادار نباش ــو ه ــب ت ــت جي ــا نکه   ت

ــتة   ــدود رش ــرهمن ن ــان ب ــار٨در ج   گــر از ســر زلــف تــو در آن تــار نباشــد   زنّ
ــد   خونند چه کافر چـه مـسلمان       غلطيده به  ــار نباش ــو زنه ــذهب هجــران ت   در م

ــ   بيهــوده نپرســند ز مــا کــردة مــا را     ــو هــشيار نباش ــزا مــست ت   ددر روز ج
  »ظهـوري « حبـه  ٩يکـي  فردا نستاند بـه  

  خلدي که در آن وصل تو در کار نباشـد         
  

                                                   
  .ياد ما برو… جاي دگر: ندارد: ن  .1
  .خيزي: ن  .2
  .دگراي: ن  .3
  .بر: ن  .4
  .کسي: ن  .5
  .اغيار نباشد… در شکوه: ندارد: ن  .6
  .نمک: ن  .7
  .ريشة: ن  .8
  .نستانند بيک: ن  .9



  ي ظهور خطّي پرارزش از ديواِناي هنسخ  ٤٤٧

   سـيري  ٢هـا ز مـاجرا      تمام گـشت سـخن       ســيري١چــه صــرفه مــدعيان را ز مــدعا
  کسي نديـده چنـين شـاه از گـدا سـيري             اش گيـاهي نيـست   کدام سرو که در سايه   

ــر ســر دشــنام    پـــاي مـــرحمتش چنـــد بـــار آوردم بـــه ــا ســيرينرفــت ب   ٣از دع
ــور قطــع شــود      ــاد راتبــة شــکر ج    ســيري٤نهـاد تيــغ ز کــف تــرک از جفــا   مب
ــست   ــاگوارا ني ــه ن ــحبت بيگان ــوز ص    سـيري  ٥ام سـير از آشـنا       ز عمر خود شده     هن
ــيري    صالي عام ولـي نعمتـان حـسن بدسـت          ــا س ــن از حي ــد په ــشم کن ــاد چ   مب

  ٦ت از دوا سـيري    هنوز گرسنه چـشم اسـ       ميهمـاني مـن درد خـوان فکنـده ولـي       به
ــا ســيري بخــوان زهــد نمــي  ٧يـابم   صـدق مـي     ز ريزه خواري رندان به       باشــد از ري
 ــرش رد ــشان اگ ــرو ٨سبوک ــد واي ب    ســيري٩شــيخ دهــد دوش از ردا خــدا بــه   کنن

  مس تو زر نشود جـز بجـوش کـوزة فقـر         
  ز کيميا سـيري   » ظهوري «١٠ست نصيحتي

خطّ  شود که همه به  ذيل شروع ميعياتربا در اين نسخة خطّي با رباعياتقسمت 
  :نويسد چنانکه کاتب مي, است» ظهوري«

  مرحوم» ظهوري«اينجا خطّ شريف حضرت موالنا  هاز اول رباعي تا ب”
  :“است

ــدا  ــردا    اي از تــو همــه نهــان و پيــدا پي ــردا ف ــشه ف ــو همي ــدت ت   در م
   تـو خـدا    ييدر رحمت خود نگر خدا      در جرأت ما مبين فـضوليم فـضول       

*  

                                                   
  .ماجرا: ن  .1
  .سخن زار مدعا: ن  .2
  .دعا سيري… کدام سرو: ندارد: ب  .3
  .بکف مرغ را نوا: ن  .4
  .نه شده سر ز آسيا: ن  .5
  .دوا سيري… صالي: ندارد: ن  .6
  .منال: ن  .7
  .س: ن  .8
  .زود از دوا: ن  .9
  .ست نصيحت: ن .10
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  محتاج بفضل خويش ديـدي همـه را         يارب ز عدم بـرون کـشيدي همـه را        
  آنکس که طفـيلش آفريـدي همـه را          کار همه را طفيل خود خواهد سـاخت     

*  

ــردد     خــوش آنکــه بگــرد چــشم ســيران گــردد ــران گـ ــس از دليـ ــشتن نفـ   در کـ
ــردد     بيشه از آن شـد کـه در آن   تن از رگ و بي    ــيران گـ ــو شـ ــداهللا چـ ــر اسـ   مهـ

*  

  خوش طالع ما که در شمار دگـريم         در روز حساب ايمن از هر خطـريم       
  صد شـکر کـز امتـان خيرالبـشريم          از خاتمة بخير خـاطر جمـع اسـت        

*  

  فگـار آورديـم   با مرهم جـان دل    يا خيـر رسـل نالـة زار آورديـم         
  پـاي کـار آورديـم    آالت گنه بـه     تا روز جزا قصد شفاعت سـازي      

*  

ـ        وييمي جـ  وز گرد وي ساية طوبٰ      ميين پـو مائيم که راه کعبـة دي
  ييماز امتـــي نبـــي امـــي گـــو  در مجلس فخر انبيا فخر کنـان      

*  

  گـويم   گشتم همگي وال ولي مـي       گـويم   سرست خفي ولي جلي مي    
  گـويم   من علويم آري و علي مـي        جز اسـفليان ز سـفليان دم نزننـد        

*  

  فکنـي    ز پا مي   هشيار که خويش را     کـف مـا و منـي    اي آنکه اسيري به 
ــراز اگــر     ــوا براف ــي ل ــر عل   خواهي که در خيبر هـستي بکنـي         از مه

و طبع رسيده است  اينجا بايد تذکّر داد که ديوان ظهوري که از چاپخانة نولکشور به
  .باشد  ميرباعياتفاقد 

  



   عبيد زاكانياِترارزش از كلي پاي هنسخ  ٤٤٩

  ∗عبيد زاكاني اِتاز كلي رارزشپ اي هنسخ

 . يكي از بزرگترين شاعران و نويسندگان فارسي است١زاكاني الدين عبيد نظام
تذكرة  الخيال،ةمرآمؤلّفين . اند نويسان هند از وي توصيف و تجليل بسيار كرده تذكره

اني، فاضل ، مؤسس نيكوبي٢الظّرفاةوي را زبدشمع انجمن  و االشعار منتخب حسيني،
 ٥ و فاضل خوش طبع٤، نديم بزم سخنداني و ظريف محفل شيرين بياني٣كامل

  .اند خوانده
  :نويسد ميالعاشقين  عرفات مؤلِّف

غايت خوش طبيعت، عالي فطرت بوده  خواجه عبيد زاكاني از مشاهير است، به”
 ا،حلية فضيلت آراسته و از دنَس رذيلت پيراسته، صفات عتبش در عين صف و به

  .٦“طلعت ذكا داشته  باذكاي ذاتش در آن زكي، ذهني در غايت دها، ذكايي
  :گويد ميفايس النّ مجمعصاحب 
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  .١“استادي او مقرر ارباب سخن است”
  :آورده است ابراهيم صحِف مؤلِّف

هجويات  حدي قادر بود كه اكابر زمانش از بيم آن كه عبيد به در فنون معاني به”
  .٢“كردند كريم آن مينپردازد، تعظيم و ت

  :نويسد ميتذكرة روز روشن  مؤلِّف
 آن وجهش. بود مستولي بر وي و ظرافت و فضل، هزل علم كمال وصف با”

 نوشته، هرچند خواست …متانت كمال به و بيان معاني در علم اي رساله است كه
 و مقبول اختيار نموده شيوه ناچار اين. گذراند، ميسر نشد حضور شاهي به

  .٣“ن و وزير و برنا و پير گشتسلطا
ت بزرگ ادبي در ايرانات كليچاپ رسيده و  به٥وي در هندديوان  و ٤اين شخصي 

ات اين ا و مذهب و مصور كليهاي خطّي اصيل و مطلّ يكي از نسخه. انتشار يافته است
  :ودش مقدمة ذيل شروع مي  بانو ثبت و ضبط است، ، دهلي٦نابغة بزرگ كه در موزة ملّي

 علي حممد املصطفي …احلمدهللا رب العاملني، خالق اخلاليق امجعني والصلوة والسالم”
، الدين االمني و آله الطّيبني الطّاهرين و من تابعهم من الناس و تالتلوهم ايل يوم

 را از ميانة مخلوقات انسان كه خداوندي آن پايان بي و ستايش فراوان سپاس
 …عبيدالزاكانيالدين  نجم اوانه افتخاراالكابر في ماعظ  و بعد، صاحب…گزيد
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 .ش ه ١٣٤٣كتابخانة رازي، تهران، , انتشارات آدميت, زاده محمد حسن رکن

اس اقبال  تصحيح و مقدمة عبكليات،: )م ١٣٧٠/ه ٧٧٢ :م(الدين عبيداهللا   خواجه نظامعبيد زاكاني،  .4
ش ه ١٣٣٤حسين اقبال و شركا،  دآشتياني، شركت نسبي حاج محم. 

اهتمام پرويز اتابكي،   بهكليات،: )م ١٣٧٠/ه ٧٧٢ :م(الدين عبيداهللا   خواجه نظامعبيد زاكاني،  .5
  .ش ه ١٣٤٣كتابفروشي زوار، تهران، 

 مرتّبة سيد يوشع، دانشگاه ديوان،: )م ١٣٧٠/ه ٧٧٢ :م(الدين عبيداهللا   خواجه نظامعبيد زاكاني،  .6
  .م ١٩٥٢مدراس، هند، 
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و  داشت وافر حظّي از فنون از وحيد دهر و اكابر عصر بود و در هر فنّي كه
 الف و نون در تاريخ  ديواني…خود ممتاز بود و اكفاي استعداد از اقران كمال به

  :ابو هذا فهرست الكت كتاب بر چهارده آورد و مشتمل عبارت سلك به و دال
  مقطّعات  -٢  قصايد  -١
  رباعيات  -٤  غزليات  -٣
  تضمينات  -٦  ترجيعات  -٥
  نوادراالمثال  -٨  نامه عشاق  -٧
  االشراف اخالق -١٠  )فصل ده( مفصّل  -٩

  …رساله -١٢  دلگشا رسالة -١١
  صد پند -١٤  نامه ريش -١٣

 و حمد و نعت شامل مدراس هند و چاپي ملّي موزة خطّي يها بر اين، نسخه عالوه
  :است نيامده تهران چاپي يها در نسخه تاكنون كه است ذيل منقبت

  كتاب في القصايد
  فـيض تــو عقـل را مــدد و روح را حيــات    اي ز آفتـاب صــنع تـو يــك ذره كاينــات  
  خاك سيه كـرده التفـات       لطف تو چون به     هر ذره گشته شاهي و هر كـوه شـاهدي         

  و همه حشو اسـت و ترهـات       جز بندگي ت    كننـد   در كاينات هرچـه بـدان فخـر مـي         
ــه   با ذكر تو كه مونس جان است و روح دل          ــارغ ز كعب ــومنات   ف ــزّه ز س ــم و من   اي
ــاه   ــي و پرگن ــسارم و عاص ــد خاك ــات    هرچن ــة نجـ ــت حلقـ ــد دارم از كرمـ   اميـ

ــه ــاخــرم كــسي ك ــد آشــنائيي  ب ــو كن   يييي رســدش روشــنا وز نــور مــصطفٰ   ت

  )ص(في نعت سيدالمرسلين
ــر منظــر    خسرو گردون غالم تـست    اي خواجه اي كه    ــدلّي«ب ــي فت ــست» دن ــام ت   مق

ــو  ــود دور دور تــ ــار بــ ــا دور روزگــ ــست      تــ ــام ت ــام ن ــود ن ــات ب ــام كاين ــا ن   ت
ــرام تـــو    چندانكه وهـم سـير كنـد احتـشام تـست            چندانكـــه عقـــل راه بـــرد احتـ
  از نـور روي ســاية زلــف چــو شــام تــست   دايــم صــفاي چهــرة صــبح و ســواد شــام

ــار از ج ــدار   زنه ــر م ــف ب ــر لط ــان نظ   كين هم خرابه ايست كه در اهتمام تـست          ه
ــي     زننــد كـوس سـعادت تــو بـر افــالك مـي     ــوالك م ــادي ل ــو من ــر ت ــد وز به   زنن
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  السالم في منقبت اميرالمؤمنين علي عليه
ــي   ــفيا عل ــه اص ــا و ش ــلطان اولي ــت س ــي   س ــا عل ــرم كبري ــده محــرم ح   ســت بگزي

ــار او   ــن، ذوالفق ــهره دي ــروز شَ ــشعل ف   ســت چابــك ســوار معركــة الفتــي علــي   م
ــم  آن كس كه علم و حلم و سخا ختم شد برو ــي   ع ــيرخدا عل ــد و ش ــت زادة محم   س

  ســت از روي ديــن مبــارز خيبرگــشا علــي  آب تيـغ فـرو شـست گـرد كفـر            آن كو به  
  مسكين عبيد خاك سركوي آن كس است      

  سـت  ي علـي  سگان خاك دِر مرتـضٰ    و از کا
 و منثور ناشناختة آثار منظوم هند، در برداشتن ملّي ةموز ةنسخ هاي از ويژگي يكي

 الزم نكته ذكر اين. است مانده مخفي از نظر دانشمندان تاكنون كه ذيل از عبيد است
است،  در اشعار زاكاني را كه ركيك هاي يادشده، بخش در نسخة كه اينجانب است

  :كرده است حذف
  غزل

  در سويداي دل از مهر تو سـودايي هـست            در سر از شور غم عشق تو غوغايي هـست         
  جان خودم از شوق تو پروايي هست        كين به   سر و جـان تـو كـز جـان سـرت بيـزارم              به

ــده     ــو ب ــدايا ت ــليم خ ــت وص ــب دول   هــر كــرا آرزويــي هــست تمنّــايي هــست   طال
  اجتماع مگس آنجاست كه حلـوايي هـست         كـوي تــو مجمـع صــاحب نظرانــست آري  

  هر كسي را هوس باغي و صحرايي هـست     د و اكنون در شـهر نرگس از غنچه برون آم   
  قـد و بـااليي هـست       تا بداننـد كـز آن ِبـه         عزم بستان كن و بر سـرو و صـنوبر بگـذر           

ــوي كعبــة مقــصود نداننــد عبيــد       ره س
  هر كجـا در طلبـت باديـه پيمـايي هـست           

  قطعه
ـ           كس را چه گنه باشـد    بر كس چه نهي تهمت،         باشـد  ره هدر علم حساب ار زانك، راي تو ب

         نون را صد و شش خواني، ليكن صد و ده باشد   كـن  سهوست ترا آري، انديـشه از ايـن ِبـه  

  تضمينات
ــود  ــا بـ   همش حسن و هـم سـاز پيمـا بـود         مـــرا شـــاهدي نغـــز پيمـ
ــتي  ــود را بياراســ ــه روز خــ   همه شـب دلـم وصـل او خواسـتي           همــ

ــه  ــم ب ــاه دوش ــاد  ز ناگ ــت اوفت   رد، مـست اوفتـاد    خو  طرب كرد، مي    دس
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ــد و بــاالي او     ــه بــر ق ــرفتم ب    خوشـم در ميـان پـاي او        يچشم به  گ
ــاز آمــدم  ــه    چــو از مــستي و خــواب ب ــارش ب ــوس و كن ــدم  بب ــاز آم   ب
ــوش   ــرزة آب ن ــوان گ ــد آن پهل   دريـاي جـوش     شناور چو مـاهي بـه       ش
  دســتي كنــد در آن قلــب گــه چيــره  چو نزديك او شد كـه مـستي كنـد         
ــشيدم ورا  ــرون كــ ــاه بيــ   هـــامون كـــشيدم ورا ز دريـــا بـــه  ز ناگــ

ــه ــده ب ــشك او   صــحرا جهــد اشــك او ز دي ــد م ــابون كن ــر از آب ص   پ
* 

  چــه ديــدي كــزو روي برداشــتي  چــرا گفــت انجــام بگذاشــتي   
  هر سـو نگـاري كـنم        چه ديده به    نهشتي كـه در وي گـذاري كـنم     
  دگــر نغنــويدر آن غــار غــوالن   بــدو گفــتم ار پنــد مــن بــشنوي

ــري آب خــود بهــرزه چــرا مــي  دهي هر زمان تـاب خـود        چرا مي    ب
  يكـي ژرف درياســت بــن ناپديــد   نه چاهيست كانجـا تـوان آرميـد       

ــشنيده   اي گرفتم كه طفلـي و كـم ديـده       ــز نـ ــشوران نيـ   اي ز دانـ
ــ  ــره ب ــو قط ــري هچ ــا ب   دانـشي مـان دريـن داوري       بـي   به  ژرف دري

ــست    ستسرت سرخ بادا تن و جان در       ــاه س ــاني كمرگ ــادا كي   مب
*  

ــي   كجــا رســد حكايــت تــا خــود بــه  نــدانم مــي و چــاره نــالم م
*  

ــه  ــروز خواج ــت  فاضــل ام ــا در معالج   سـت  و دانا و كامـل     زيرك سخت انصاف  م
  ست بر وي نويس كين عمل خواجه فاضل  ديـار  دريـن  ببينـي  كـه  اي هر گـور تـازه    

*  
  آيـد   چـرا مـي    نخوانـديم  اشم چون  آيـد   مـا مـي    باز پيش  كه كيست آن
  آيـد   مكـرر از كجـا مـي       وضـع  وين  خيـزد  از كجـا مـي    وحشت تودة اين

*  
  سـر بـاد   سر به و عهدت  پيمان زهي  بـودي  كرده عهد و پيمان   من  با نه

*  
  خـور   فردا مي  مخور حسرت  رو روزه   رمـضان   آمـد  اينـك  نـشنيدي  پندم

*  
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  خــواهم ر بــال مــي تيــهــدف جانــت  خـواهم   ز سر جـدا مـي      تنت شيخ اي
  خـواهم    از خـدا مـي     تـضرع   به مرگت  مـن  كه داناست خداي مزد و طمع   بي

*  
  فرسـايي  و جـان   و امروز بِر سـنگي      آرايـي  و بـزم   ما ز مي و مطرب     دي

  رسـوايي  زهـي  روزه گـل  در موسم   شـرمي  بـي  زهي فاسقي زهد از پي  
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  ∗ي پرارزش از ديواِن اديب صابر ترمذيا نسخه

 چاپ ششود و ديوان  يکي از شعراي بزرگ فارسي محسوب مي١اديب صابر ترمذي
  :نويسد  جامع ديوان در مقدمة ديوان چاپي مي.٢شده و انتشار يافته است

  .٣“اين چند قصيده و مقطّعات و رباعيات ثبت افتاد. او را ديواني بزرگ هست”
  خطّي مطلّا و مذهب از ديوان اين شاعر بزرگ در کاما انستيتوت نگهدارييک نسخة

  : که شامل اين مقدمه است٤شود مي
الدين اديب صابر غفراهللا له دانشمند و داناي فاضل و شاعري که کامل  شهاب”

مرو افتاد و اصل او از بخاراست،  در عهدي دولت سلطان سنجر از ترمذ به. بود
خالف   معتقد صابر است ـ٥خاقاني… ن نشو و نما يافتهفاما در خراسا

گوست و  والحق صابر خوش. بوده در شاعري…  صابر را٧ـ و انوري ٦وطواط
و مربي اديب صابر سيد اجل … تر طبايع نزديک صاف و روانست و به سخن او

 است که او را از تعظيم و قدر رئيس ٨بزرگوار ابوجعفر بن علي حسين موسوي
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  ٤٥٦  »د عابدينامة استا ويژه «قند پارسي

  

 او را برادر خواند و مسکن سيد نيشابور ١اند و سلطان سنجر نوشته ميخراسان 
نهايت بوده است و اين سوگندنامه  بود و عقار و ضياع و احشام او در خراسان بي

  :مدح سيد انشا نموده است را صابر به
  همي بگوش من آمـد ز لفـظ عـشق نـدا             عـشق فـدا    دل به  و مهر اسير است   تنم به 

اي  نکه سلطان سنجر سيد ابوجعفر را برادر خطاب نموده قصيدهو در تهنيت آ
  :گويد و اين بيت از آن قصيده است مي

  بزرگي را پدر شد تا برادر خواند سلطانش          … … … … …… … …… 
و صابر نزديک سلطان سنجر و ارکان دولِت او محترم بودي و چون اتسز 

رد، سلطان اديب صابر را مخفي سلطان در خوارزم عصيان ظاهر ک  با٢خوارزمشاه
اتسز شخص . خوارزم فرستاد تا دايم متفحص حاالت و منهي اخبار باشد به

اديب صابر . فدايي را فرستاد تا روز جمعه سلطان را زخم زند و هالک کند
مرو فرستاد و آن شخص  به] ده[عينه بر کاغذي تصوير کر صورت و هيئت او را به

اتسز خبر يافت و اديب را . و اديب در خوارزم بودرا يافتند و سياست کردند 
  .“بست و در مهجوران انداخت و کان ذلک پا

يکي از مزاياي نسخة نامبرده در داشتن مقطّعات ذيل است که در نسخة چاپي 
ها و کلمات درست خوانده  دليل خرابي نسخه، بسياري از مصرع نيامده، اما متأسفانه به

  :لغاِت فحش نقطه گذاشته شده استنشده، و در جاي آنها و 
  تنگي مگر نصيب دلم زان دهان رسـيد         تو دلم چون دهـان تـو        تنگي گرفت بي  

*  
  سـنان رسـتم زر    ] ن[يکي بخفيـه رسـيد      تيـر فکنـدن سـنان چـون آرش          يکي بـه  

  بجاي تاج بسر بـر هميـشه شـان مغفـر            بجاي جامه بسر بر هميشه شان جوشـن       
  بصبح و شام بود پشت اسپ سـم گـستر           ان ما بس  بسال و ماه بود طرف زين سم      

                                                   
/ ه ٤٧٩: سلطان اعظم معزّالدنيا والدين ابوالحارث سنجر بن ملکشاه برهان اميرالمؤمنين، والدت  .1
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   پرارزش از ديواِن اديب صابر ترمذييا نسخه  ٤٥٧

ــر کــه روده  بيايـد از دهــن او ز ســوي کــوس چنــان  ــان آورد ســوي مغف   اي ز کم
* 

  نمايــد کــار ورنـه دشــوار مــي   مگر آسان شود ز ياري بخت      
* 

  جماِل او و عشِق من زيادت شد ز نقصانش          پيرايش که اندر زلف اوده يافت نقـصانش   به
   گـرد ميـدانش    ]زا[بآب ديـده بنـشانم تـرا          زلـف مـشکينش بيـاميزد      با ز رشک گرد تا   

* 
  بـسال ] بمـاه و [جهان بروي تو خرم بـود         وقـت  …نام تو رغبـت کنـد همـي       … 

  …به] دشمنان[چو دوستان بهمال و چو        چو غمگنان بشراب و چـو مفلـسان بـدرم      
* 

ــروز    ــا ام ــر ت ــام عم ل ايــه او ــنم ک ــوده   م ــصّر نب ــو مق ــدمت ت ــرما ز خ   م بک
  که جمله درخور برخند و بنده درخـوردم    ام کـه نکردنـد بنـدگان دگـر      چه کـرده  

  زکام تـشنه کجـا گـردد آب دريـا کـم             گناه را چه محلّ پـيش عفـو مايـل تـو          
ــاني   ــن نپوش ــِو م ــر عف ــاهللا اگ ــوذ ب ــة مــاتم      نغ ــند جام ــده نپوش ــرگ بن   بم

* 
ــه  ــه بدانکــ ــور   را  او…اي خواجــ ــدم ] و[از ن ــته دي ــوا سرش   ه

ــاي او را  ــان پـــ ــائيز ميـــ ــدم   پـــ ــار کـــشته ديـ ــته خيـ   پيوسـ
* 

  کلکت بوقت مهر چو خـسته در ميـان؟          تيرت بگاه زخم چو پويد بسوي خـصم       
  وان باد بست دست اجل را بـورد جـان            بــاش عمــل را بکــوي دل  …ايــن

ــت را   ــر و کمان ــدي تي ــر بدي ــش اگ   ١نشناختي ز بيم تـو قربـان ز ديگـدان؟       آت
* 

ــد ــابمــاه مان ــاده در مجلــس  ب ــام ب   يـزه در ميـدان    نتيـغ و      بـا  شير مانـد    به  ج
  تـان هنه در هزار سخن بايدش يکـي ب          نه در هزار سخا باشـدش يکـي وعـده         

* 
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  ٤٥٨  »د عابدينامة استا ويژه «قند پارسي

  

ــه ــت و    ب ــز نبودس ــو هرگ ــدنبت   جوان بخت و سخن طبع و سخندان        اش
ــزد  خلــق دايــم  بــابــسي احــسان کنــي ــاازان کردســت اي ــو احــسان  ب   ت

ــي داري ــان …همـ ــر و کمـ ــزدان    را تيـ ــرد ي ــرت ک ــن عزي ــر اي   ز به
ــن عهــد  ــدا اگرچــه پــيش ازي ــان     خداون ــدر خراس ــود ان ــامي نب ــن ن   زم
ــلطان     بقــول تــو مــرا بنواخــت خــسرو     ــت س ــرا بنواخ ــو م ــسعي ت   ب

* 
ــرد    ــواهم ک ــا نخ ــادرت را جف   زانکه بس مصلح اسـت مـادر تـو          م

* 
  اي لــهاي کــه هــست بــِر خانــه ال دلّالــه  اي رنجم هميشه مـست ز دسـت داللـه       

  اي  در عصر خود نديده چو تو بد خـصاله          از جورش ار بنالم شايد کـه چـشِم مـن          
  اي   سـاله  فـت اندر فـالن محلّـه بتـي ه         گفت نيست ] و[ در امسال    هآمد بماه روز  

ــه   اي نـه گـوش او شـنيده حـديثي فــسانه     ــر پيال ــاده مثــل ب ــه چــشم او فت   اي ن
ــستده   ــز ن ــداده و او ني ــاو ب ــه کــس ب ــ  ن ــهاز دســت ه ــردي روزي نوال   اي يچ م
ــود   ــتم روا بـ ــواه آن را گفـ ــا بخـ ــه     گفتـ ــرد نال ــوان ک ــوان نت ــر ج   اي از دخت
  اي و انـــدر فکنـــد زود بدســـت زوالـــه  دستم گرفـت و بـرد مـرا نـزد عـدلکي           
ــه    چون باز خانه گشتم و کردم چنانکه بـود   ــالدي حوال ــسي بج ــر هرک   اي از به
ــه وانگ  برداشت آن عروس و برآورد پـيِش مـن         ــرم ز يکــي زردهال   اي يخــت در ب

  اي نه همچـو دلبـرانش بـسر بـر کاللـه          …نه همچو کودکـانش بـسر بـر ظفـر         
ــه      برداشــتم نقــاب نگــه کــردم انــدرو     ــري نگال ــت وي ــود راس ــد ب   اي مانن
ــه   خورشيد گشتم و شدم اندر ميـان تـاس         ــد خروشـــي و نالـ ــداً برآورنـ   يا عمـ

ــو   ــان بجــز از ت ــن زم ــه اي ــا ک ــو  …گفت ــل از تـ ــرا بـــي… قبـ ــه مـ   يا قبالـ
  اي وز حـــال او بـــشو نمـــودم مـــساله  برجستم و ز خانة خـود کـردمش بـرون         

ــه دون و   درسـت عروسـي براسـتي     … الحق چه  ــا چ ــه …حقّ ــوش دالل   اي  خ
* 

  ز نام ليلي و مجنون برون بـريم مهـي           من و توئيم نگارا کـه عـشق چـوني را          
  حسن حسن پـر ليلـي     ست ازين     قيامت  مالمتست ازين عشق عشق پر مجنون     

* 



   پرارزش از ديواِن اديب صابر ترمذييا نسخه  ٤٥٩

  خوبيست حقيقت شـده و وعـده مجـازي          اي زلف تو چـون وعـدة وصـلت بـدرازي     
  همـه در وعـده گـدازي   را جاناني و جـان     دلــدادي و دل را همــه در عــشق فريبــي

  بشکن سخنت نيست کـه ديـده بنمـازي          محـراب نمازسـت  ] کـه [ان تـو    تـ ابروي ب 
ــشنيده ــه  ن ــس ک ــيبام از ک ــازد ز پلنگ ــا چ  ن ــازي ت ــگ بن ــن تن ــد بچــشم و ده   ن

ــست …  ــست روا ني ــبب الف ز تنگي ــد درازي    س ــر خداونـ ــدد عمـ ــز در عـ   جـ
ــازي     ور کين و گستر دين و کش دشمن و لشکرکش ــه غ ــادل ش ــالم ع ــک ع ــسز مل   ات

هاي خطّي گوناگون شعرا و نويسندگان از  شود که بايد نسخه در آخر تذکّر داده مي
 هاي رد، تا گوشهيگقرار ب مطالعة دانشمندان مورِدو آوري  عهاي دنيا جم ها و موزه کتابخانه

  .تاريخ و فرهنگ سرزمين فارسي زبان هرچه بيشتر بر ما روشن و آشکار گردد
  



 ٤٦٠  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

   نولكشور چاِپمثنوي معنوي

شمار عربي و فارسي و  هاي بي  بزرگي كرده و كتاباسالم خدمت به ١منشي نولكشور
ميان آنها  از. چاپ رسانده است بهي را بارها هاي مهم اردو را انتشار داده، يعني كتاب

از عالوه هر وقت كه يك كتاب  به. مثنوي موالنا روم است كه سه بار انتشار يافته است
  .اند سروده آمد، شعراي وقت تاريخ انتشار آن را مي چاپخانه بيرون مي

 انتشار يافته، .م ١٨٨٤/ه ١٣٠١ كه در سال مثنوي معنوياز يك نسخة چاپي 
فخرا ماجد « انتشار يافته و .م ١٨٦٥/ه ١٢٨٢  سالشود كه اين تصنيف قبالً در مي معلوم

. خ هجري و يك ميالدي سروده استده تاري» موجد« بهمنشي كالكا پرشاد متخلّص 
  :گويد مي مثالً

  ).ه ١٢٨٢ (تاريخ بگفت سر عيني
  :اند عالوه بر موجد، شعراي ذيل هم تاريخ هجري يا ميالدي طباعت كرده

ف منشي يطاللّ المثال، شاعر معجز مقال، صاحب خياالت خوشنويس عديم” .١
 .“اشرف علي اشرف

منشي طوطي رام مرحوم متخلّص شاعر شكّرفشان، طوطي گلزار هندوستان، ” .٢
 .“شايان به

، »تفته«بهشاعر پخته كالم، اوج سخن را ماه دو هفته، منشي هرگوپال متخلّص ” .٣
 .“تلميذ رشيد موالنا غالب دهلوي

، شاگرد رشيد مولوي »خيالي«بهناشر رنگين كالم، منشي خيالي رام متخلّص ” .٤
 .“احسان اهللا ممتاز
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 نولكشورچاِپ  مثنوي معنوي  ٤٦١

اهللا باقي، شيخ محسن علي  ه محو عشقشاعر معرفت آگاه، تصوف دستگا” .٥
 .»“ساقي«بهمتخلّص 

، تلميذ رشيد شيخ مهدي »صفي« بهشاعر نير طبع سيد مؤمن حسين متخلّص ” .٦
 .“علي ذكي

  .»“نسيم دهلوي«بههمپاية قدسي و كليم، مرزا اصغر علي خان متخلّص ” .٧
 هم انطباع .م ١٨٧٤/ه ١٢٩١برده در سال  شود كه مثنوي نام از تاريخ ذيل پيدا مي

  :يافته است
  ).ه ١٢٩١ (بطبع شد مونس جان مثنوي

گذشته از اين تواريخ همپاية طوسي و كليم، محمد انوار حسين تسليم سهسواني، 
  :در طبع سابق تقريظ ذيل نوشته بودند

كردگاري كه مشت خاك را ادراك بخشيد، زمين را ساكن و ملك را متحرك ”
بار … مثنوي معنوي… و اليق حمد و نيايشست  سزاوار ثنا و ستايش… آفريد

طبع … ١٣٠١حجه سنة   عيسوي مطابق شهر ذي١٨٨٤ماه سپتامبر  بهثالث 
  …“فرمود

يكي از مزاياي مثنوي نولكشوري اين است كه خود منشي نولكشور در تجليل 
پس منشي نولكشور فقط ناشر نبوده، بلكه . مثنوي معنوي، مثنوي ذيل را سروده است

  :دان عالي و برجسته هم بوده است حب ذوق و فارسيشاعر و صا
ــالل  ــاي ذوالجـ ــذر كبريـ ــد نـ ــزّه از زوال   حمـ ــمس منــ ــور او شــ   نــ
ــار  ــحاب كبـ ــاك و اصـ ــور آل پـ   عكــس مهــر از آينــه شــد بــر جــدار   نـ

ـ       بي   دار نيــستجــزجــاي تــو بــردار شــد   خلـوت بـار نيـست      هادب را گـو ب
ــان دار آن د  هـم غلـط كــردم كـه گفـتم دار بــود     ــود نردبـــ ــدار بـــ   لـــ
ــباب    ــدو ش ــاطر از ب ــسند خ ــد پ ــاب   ش ــا حــسن كت ــاب حــسن ي ــا كت   ي
  هــست منظــور دلــم فــي كــلّ حــال  همـــدمي مـــردم اهـــل كمـــال   

ــرده   ــابع كـ ــع مطـ ــر آن طبـ   ام كــــامالن عــــصر گــــردآورده    ام بهـ
  زين تجارت بس همين نفع من است        مقصد من صـحبت اهـل فـن اسـت         

ــع گر  هـا   همچو احيـا بـس مطـول نـسخه         ــسن و  منطب ــا ح ــد ب ــفا دي   ص



 ٤٦٢  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

ــق ــين  حـ ــذاهب اجمعـ ــتان مـ ــمير حــق     پرسـ ــرم انــدر ض   گــزين محت
ــوي     زان ســبب شــد بــا والي مولــوي    ــع مثن ــشتاق طب ــن م ــع م   طب
ــنن  ــد رب ذوالمــ ــشت از تأييــ   اهتمـــام طبـــع بـــر وجـــه حـــسن   گــ

  كانچنان چشم فلـك هـم ديـده كـم        هـا بـا صـد تـالش آمـد بهـم             نسخه
  ر تـــصحيح امعـــان نظـــرگـــشته د  هــر قــدر بودســـت امكــان نظـــر   
  شـــد مهيـــا جملـــه قـــسم اولـــين   كاغـــذ و طبـــع و كتابـــت انـــدرين

ــ  ــد ب ــان كام ــتان ز روم هآنچن ــوم     هندوس ــل فه ــد اه ــش برن ــا روم ــاز ت   ب
المحقّقين موالنا وقار ةالعارفين، قدوةالكين و زبدالسةعمد«عالوه بر منشي نولكشور 

صورت مثنوي زير نظم  بهني موالنا را الرحمه، زندگا عليه) شيرازي (١بن مرحوم الوصال
  :كرده است

  مخــزن اســرار و قــانون صــواب     حبـــذا از ايـــن كتـــاب مـــستطاب
ــشق   ــرار عـ ــة اسـ ــة گنجينـ ــشق    نامـ ــازار ع ــرم ازو ب ــت گ ــا قيام   ت

ــودش تمــام   الـدين محمـد داشـت نـام         او جالل  ــدين نــسب ب   وز بهاءال
  ز خـوارزم شـاه    كش ملول آمد دل ا      چون پدرش از بلخ كـرد آهنـگ راه        
  تــرك بيــت و عــزم بيــت اهللا كــرد  روح طفلـــي نيـــز عـــزم راه كـــرد

ــهچــون  ــت     نيــشاپور بگذشــتند تفــت ب ــار رف ــل عطّ ــدر در محف ــا پ   ب
ــواختش    ــس بن ــود ب ــا ب ــيخ بين ــه  ش ــشناختش   در ب ــه ب ــي جايگ   طفل

ــام     كـه برهـان داشـت نـام       ذسيد ترمـ   ــشان را ام ــد و اي ــر عه ــود پي   ب
  داد جــان بــر شــوق ديــدار الــه      درود انــدر نيمــه راه كردشــان بــ 

  ملــك روم فتيــان را دليــل بــه شــد  كـرد آهنـگ رحيـل       ليك چون مـي   
ــ   ــلجوقي ب ــدين س ــد عالءال حــاكم و فرمــان ده آن مــرز و بــوم  روم هب  

  الدين و چون ابـن اخـي      چون صالح    و فرخــيغجــست ز اهــل دل فــرو
  گيـر   الدين شـد او را دسـت        حسامتا    همچنين جويـان بـدان برنـا و پيـر         
  هر كجا نيك اختـري او نـور يافـت         چون فروغ شـمس انـدر روم تافـت     
ــاب او فريــق     ديــد روزي مولــوي را در طريـــق   ــو ســوار و در رك   ك
  طالبان را زين هنر مقـصود چيـست         گفت موالنا ز دانـش سـود چيـست        
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 نولكشورچاِپ  مثنوي معنوي  ٤٦٣

  تـر اسـت  جهل از آن علم صد ره به      گرنه علّت سوي يزدان رهبـر اسـت     
ــدال رجــال   مولوي زين كرده آگـه شـد ز حـال            كــاين مگــر باشــد ز اب

ــد ــوت نشــست م ــار در خل ــا ي ــست   تي ب ــار كلّـــي در ببـ ــر رخ اغيـ   بـ
ــد     از شــراب وصــل برخــوردار شــد    ــار ش ــراي ي ــوت س ــرم خل   مح

ــي   ــوري ب ــود پ ــوي را ب ــوح مول   همچو كنعـان شـقي از نـسل نـوح           فت
  ت كين خـود ازيـن بايـد كـشيد         گف  پدر چون شـمس را دمـساز ديـد         با

ــد  ــده شـ ــا ازو ژوليـ ــال موالنـ ــد   حـ ــده ش ــزّ و شــرف برچي ــسند ع   م
  الدين و هم زو شد درسـت        بر حسام   مثنـوي را اصـل و مبـدأ از نخــست   
  الـدين نوشـت     گفت و حسام    او همي   روز و شب دشت معـارف را نوشـت        

 در خواب ديد و طبق پس از پايان طبع مثنوي معنوي، مولوي الهي بخش، موالنا را
  :توصية او اختتام مثنوي را نوشت

ـ      مي  جذب ذوق و شوق موالنا حسام        سـوي اختتـام    هكشد ما را ب
آغاز داستان بيان كردن آن سه پسر حال كاهلي خود را پيش قاضي دانشور در بيان 

نيا نيز كدام را كه دنيا و دين درپيش آيد و او كار دنيا براي دين ترك كند كار د اينكه هر
  .شود خود درست مي بهخود 

  .حكايت بهحكايت رجوع 
  .دقصّة دوشيدن گاو نازان از راه امتحان و سوءاالعتقا

  . و تفصيل آنالدنيا مزرعة اآلخرةدر بيان معني آن حديث كه 
  .انديش داستان درويش، وداع گردانيدن دنيا از آن مرد حقيقت بهرجوع 

لي خود با قاضيم، حال كاهبيان نمودن آن پسر دو.  
كار دين و  بهم، حال كاهلي خود پيش قاضي كه كامل حكايت كردن آن پسر سو

  .اين است بيكار و كاهل حقيقي. كار دنيا بود بهچابك 
  .م و دور رفتن گاو اوحكايت پسر سو بهرجوع كالم 

  .ست احكايت در بيان آنچه طالب دنيا هارب خود و هارب از طالب خود
  .صوفي براي تسكين خاطر مريدان، شرح حال آن سه طايرجواب گفتن آن 

  .جناب قاضي پرهنر و فتوي خواستن در ميراث پدر بهعرض نمودن آن هر سه پسر 
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  .حكايت بر سبيل تمثيل گويد
م كه از پادشاه شرف قرابت و عزّ وجاهت يافت و حكايت شاهزادة سو بهرجوع 

  . شتافتحور عني بهجناهم زومنزلگاه  به
  .م، تقرب سلطان و قرب عرفان حاصل كردم كه بعد مرگ برادر دو حال شهزادة سوبيان

  .وصل عريان دل نهاد و جان داد بهداستان آن مطبخي كه بدون استعداد از راه تعجيل دل 
م و اكتساب او بر كماالت صوري و معنوي و صبركردن او بيان حال شهزادة سو

  .دنمحبوب خود رسي بهبيان حاجت خود  از
  .عكس كارهاست بهتمثيالت چند در بيان اينكه كار دنيا 

العزيز كاشانه  ين سرهالد در بيان معلوميت حال خود و پرتو اجالل نور موالنا جالل
  .سوزي خودي گشته

چند نالة زار كه از ني بيقرار در هجر غمگسار سر راه و بيان منازل كلّي وجود و 
  .ة شهودالحوار هستي بر منصّ عروج و نزول

  .باز رجوع نمودن و تأويل قصّة شهزادگان و تطبيق نمودن از منازل عرفان
حكايت پادشاه كه در اثناي راه ترك سلطنت كرده ملحق بدين هر  بهرجوع آوردن 

  .سه گرديده بود
  .سوي شاه عالي مقام هپريدن طاير روح خود كام ب بهاختتام كالم 
  .الدين همام نا جاللاستمداد روحاني از موال بهارجاع كالم 

  .الحاجات جناب قاضي بهمناجات 
  



   هندهاِي ها و موزه  پارسي در كتابخانه ارزشمند و ناشناختة ادِبِيها گلچين  ٤٦٥

 پارسي در  ارزشمند و ناشناختة ادِبِيها گلچين
  ∗ هندِيها  و موزهها كتابخانه

 ها و زبان پارسي داراي افسون و شكوه خاصّي است كه حتّي بيگانگاني همچون ترك
عنوان زبان درباري خود برگزيدند و در نتيجه در طول دوران حكمراني  ها آن را به مغول

بيرون از مرزهاي  شد، و به ادبيات پارسي شكوفازبان و ، طول انجاميد آنان كه قرنها به
  .يافت راهايران 

رسم بدين . اند شعر و موسيقي داشته از ديرگاه، مردم ايران عالقة ژرف و آشكاري به
شعر  .آراستند داناني چون باربد و نكيسا دربار خسرو پرويز را مي منوال بود كه موسيقي

 .آميختند رفتند و درهم مي مپاي يكديگر پيش ميعنوان يك اصل، ه و موسيقي به
  .خواندند سرود، مي خنياگران آنچه شاعر مي

 ـ دو سده بر تقريباً مدت ـ دنبال پيروزي عرب بر ايران، زبان و ادب عرب، به به
 شيم وبا اما سرانجام شاهد رستاخيز روح خفتة ايران مي. استيال داشتايران صحنة ادبي 

 اني همچون ابوحفص سغدي، عباس مروزي و حنظلة بادغيسي رااشعاري از شاعر
  .اند پارسي سروده به) قرن نهم ميالدي(خوانيم كه در اوايل سدة سوم هجري  مي

 هايي اي بود كه ايستادگي سلسله گسترش شعر پارسي در دورة پس از استقالل، پديده
را ) م ٨٧٤-٩٩٩/ه ٢٦١-٣٨٩( و سامانيان) م ٨٦٨-٩٠٣/ه ٢٥٤-٢٩٠(از جمله صفاريان 

  /ه ١٣٢-٦٥٦(طور ظاهري از حكومت خلفاي عباسي  داد كه چگونه به نشان مي
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the Pahlavi Dynasty of Iran-1977”نگار موهبتخانم چاپ شده و  ،اهللا مجتبايي کوشش فتح  به 
 .برگردانده است فارسي آن را به) مترجم و نويسندة ايراني(
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بدون شك، اولين شاعر نامدار اين دوره، رودكي است . كردند اطاعت مي) م ٧٥٠-١٢٥٨
ي هاي پارسي پياپي براي كسب قدرت و دعٰو كه سلسله درحالي). م ٩٤١/ه ٣٢٩: م(

. يافت اعتبار زبانشان كاهش مي ، تأثير سياسي خلفاي عرب وكردند سلطنت قيام مي
سيزدهم ميالدي، زبان و /برعكس، در اواخر خالفت عرب در نيمة سدة هفتم هجري

  .ادب پارسي بر جايگاه زبان عربي اثر گذاشت و اين زبان گسترش يافت
انتقال دهندة عنوان ابزار  شد، زبان به هاي ادبي افزوده مي نوشتهشمار كه بر  درحالي

داد، مورد استفاده قرار  هاي افكار و احساسات را بروز مي مناسب كه تمام طيف
ـ بسيار مورد توجه و عنايت  در دربار شاهان و بزمهاي بزرگان شاعران ـ .گرفت مي
آوري را از اين راه فراهم  ثروت شگفت) م ٩٦١-١٠٤٠/ه ٣٥٠-٤٣١(عنصري . بودند

  :گويد ارة وي مينمود؛ جايي كه خاقاني درب
  ز زر ساخت آالت خوان عنـصري      شــنيدم كــه از نقــره زد ديگــدان

 زبان پارسي داراي برخي صفات لطيف است كه آموختن و گفتگوي آن را آسان و
ـ عالقة  چه ايراني يا افغاني، چه ترك يا مغول حكمرانان مسلمان ـ. نمايد دلپذير مي

  . و نويسندگان داشتندادبيات و حمايت از شاعران اي به ويژه
هاي دوري همچون  افرادي از قلمروي پارسي زبان كوچ كردند و در سرزمين

خود، زبان و ادبيات خود را نيز همراه   بااينان. آسياي صغير جاي گزيدند هندوستان و
داشتند؛ چرا كه محيط جديد را جهت رشد و نمو سريع زبان و ادبيات خويش مناسب 

گرفت؛ در  خود مي آساني شكل هماهنگ به اش به حالوت ذاتي  بااتادبي. يافتند مي
  .روز افزون شدند ـ روز به شدت به نتيجه، شاعران پارسي زبان ـ

  پرمايه شده بود، آثار،كثيري از شاعران شمار جمع هاي بي نوشته  باشعر پارسي كه
معنويت  خرد وشعر پارسي، ارزش . دش هشناختجهان در شكوهي را آشكار نمود و  با

ها، محبوب شاهان و  ها فراهم نمود و انديشمنداني را كه در طول سده را براي ملّت
 هيچ زبان ديگري قادر. بزرگان و دست پروردة عرفا و نويسندگان بودند، سر ذوق آورد

محاق فراموشي  شماري از شاعران نيست؛ گرچه اغلب آنان به داشتن چنين گروه بي به
 ميان اين شاعران، ما مردان و زنان، روستاييان و شاهان، بزرگان و در. اند سپرده شده

 .يابيم سياستمداران، تاجران و بازرگانان، زرگران و نانوايان، قديسان و بزهكاران را مي
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همان ميزان  هايش دشوار است، به همان اندازه كه سنجش عظمت نوشته شعر پارسي به
فانه براي ما بخش وسيعي از زبان از دست رفته متأس. نيز يگانه و منحصر بفرد است

 هاي ادبي بس ارزشمند و هاي خطّي و گلچين اين حال، آنچه باقيمانده، نسخه  با.است
  .اي است كه نگهداشته شده است گرانمايه

 )شاعران فقير(گو   و قافيهتوسطاول، م ةشمار، شاعران درج ميان اين شاعران بي
هاي  دستنوشته. شد شان يافته مي هاي خطّي بي آنان تنها در نسخهآثار اد. اند هوجود داشت

ذوق   باافرادي. شد برداري و در همه جا خوانده مي الفور نسخه شاعران طراز اول في
 نشست، دلشان مي ابياتي را كه به) گلچين ادبي(ي خود ها بياضادبي دقيق، در 

 ي رارسا فـ شعر اينجا و آنجا ـ توسطهاي شاعران م حتّي مطالعة سروده. نوشتند مي
بدين ترتيب . شد گلچين ادبي مي ساخت كه منتهي به شگفتي چشمگيري بارور مي با

  .كردندبياض ممارست در نوشتن  آنان شروع به
 شماري در زبان پارسي وجود دارد؛ شايد زبان ديگري قادر هاي ادبي بي گلچين

 ها از گونه گلچين اين. لچين ادبي نباشدخودنمايي در داشتن چنين انبوه كثيري از گ به
حتّي شاعري در مقام صائب، از بياضي . منزلت رفيعي در ادبيات پارسي برخوردارند

ذوق ادبي  ما نسبت به افزون بر آن، به. كرد نگهداري مي) گلچين ادبي(سفينه  معروف به
 اي شعري ازه ها نمونه گونه مجموعه اين. دهد  ميآگاهيصان در گلچين ادبي متخصّ

 كرد يا حتّي گلي از گلستان ديگر  تجاوز نمي اين حدازشاعراني را كه آثارشان يا 
هايي اغلب  همچنين، در چنين گلچين. گذارد ها بود، براي آيندگان ما باقي مي مجموعه

  .شويم رو نمي گرانبهاترين تأليفات شعراي نامدار روبه  باما
اثر، از آن دسته از شاعراني كه هنوز هم براي  يك ةارائ  باصان گلچين ادبيمتخصّ

 همچنين آثار ادبي. اند گمنام باقيمانده، در حقيقت خدمات شاياني را انجام داده ما
 اين حال، تاكنون هيچ بررسي كامل و منظمي از  با.اند ارزش شاعران را ارزيابي كرده با

هاي خطّي  ن است نسخهكه ممك هايي در هند انجام نگرفته است؛ درحالي چنين گلچين
در  هاي شخصي ـ ها و مجموعه هاي ادبي در كتابخانه گرانبها و ارزشمندي از گلچين
ي از موجتوانند  هاي ادبي مي چنين گلچين. ـ يافت شود گوشه و كنار اين كشور پهناور

حال ناشناخته بتابانند و شايد در بازسازي تاريخ فرهنگ  روي اسناد تا به به نور را
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ارزش كمكي كه متخصّصان  زمان زيادي است كه به. ما كمك نمايند ايراني به ـ هندو
ـ توجه، و  چنانكه بايد و شايد اند ـ گلچين ادبي براي مطالعة ادبيات پارسي انجام داده

اند،  هايي كه داراي شايستگي واقعي ادبي سوي يافتن و چاپ چنين گلچين هايي به گام
  .برداشته شده است
نظر  بههاي ادبي بپردازم كه  برخي از گلچين ت آينده سعي بر آن دارم بهدر صفحا

نسخة خطّي از گلچين پارسي  تازگي، به به. من، از ارزش چشمگيري برخوردارند
 ي است نور برخورد كردم كه ممكن١مجموعة اشعار شاعران نامدارنام  ندي بهارزشم
نه تنها اين مجموعه تعدادي از . دبر تاريخچة ادبيات پارسي كهن بتابانکننده  خيره

نمايد، بلكه ممكن است بعضي از  ما معرفي مي اند، به شاعراني را كه در گمنامي باقيمانده
تأليفات تاكنون منتشر نشدة برخي از نامدارترين شاعران پارسي زبان ايران و هند را 

، زماني در كه توسط محمد بن يغمور در ترمذ گردآوري شدهبياض  اين .روشن سازد
 )م ١٣٨٩/ه ٧٩١: م(و حافظ ) م ١٢٩٢-٩٥/ه ٦٩١-٩٤: م(اي ميان دورة سعدي  طي دوره

 و فانه آغازمتأس. خط زيبا و خواناي نسخ است اين نسخة خطّي به. رونويسي شده است
اين حال   باپايان آن موجود نيست و برخي از صفحات اواسط كتاب افتادگي دارد،

  : شايان ذكر است كه، اين كتابسطوري از ديباچة تعداد
  :نويسد مي… محمد بن يغمور

سوي  را به) نويسندة اين خطوط( تحوالت زندگي و محنت زمانه، اين فرد عاجز”
در چنين شرايط مصيبت باري كه هيچ … ترمذ، دارالخالفة مردان بزرگ كشاند

بايي هميان شكي بر دستار شادي و هيچ نقدينگي در) مرواريد رجد(اي  سفته
مجموعة رفيع   بايك اتفاق ميمون، خوش اقبالي برخورد  با…شود يافت نمي

خداوندگار … زعيم بزرگان… زبدة انديشمندان… اسوة جاللت و شرافت،
 مذهب و ايمان، خورشيد اسالم و مسلمين، نديم ِتعزّ… ركن مِلك…جذبه

يدم، براي مدتي از آن چشمة خرد سخت نوش. حاصل شد شاهان و شهرياران،
توانست همچون تأليفات شعري،  كه هيچ چيز دگر نمي… ناگاه كنايتي زد به

                                                   
  .، کتابخانة نسخة خطّي شرقي دولتي، مدراس۱۸۳شمارة نسخة خطّي   .1
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لطافت آثار ديگر افراد، نزهت روحي  جهت مطالعة حقايق معقوالت و نگاهي به
توانستم ذهنم را براي  طور ضمني رساند كه مي بنابراين به. را بيشتر حاصل كند
هاي گوناگون و  الخط ت رسمعلّ شعرهاي عالي كه به  بااي تأليف گلچين ادبي

حال توسط هيچ اديبي  نمود و تا به انگيز مي هاي مختلف دشوار و مالل نوشته
  .آوري و توسط هيچ عالم دگري گزين نشده بود، بگمارم جمع
هاي  تشريح چشمه  باهاي اين كتاب، اين مجموعه را منظور اجابت خواست به

توان گفت  مي…  نامدار، آماده نمودمافزاي اشعار و آثار گوناگون شاعران روح
براي تهيه اشربي گوناگون، … كه هرقصيده از اين گلچين، بستة شكري است

  .بهِر اجتماع عظيمي از ولي نعمتان ارجمند
هاي  و قطعه… بندي هشت فصل دسته ها به ، رباعي…چهار بخش ها به قصيده

درنظر گرفته شود، ها بايد  فصاحت كه در غزل. شود ده بخش مي گوناگون به
كلية بيست و شش بخش در اين قسمت  اگر به… اند يك بخش خالصه شده در

  .“گردد اي جز حشو زايد حاصل نمي پرداخته شود، نتيجه
 .شود  ديوانشان تهيه شده است، آغاز ميةفهرستي از شاعراني كه گزين  بااين كتاب

  :شرح ذيل است اند به اسامي شاعراني كه عنوان شده
انوري، اديب صابر، ابوالعال، اوحدي، اسد شهاب،  يرالدين اخسيكتي، ازرقي،اث

 بهاءالدين مرغيناني، بدرالدين فراهي، حميدالدين، الدين، اشرفي سمرقندي، افضل
الدين نيشابوري،  علي شطرنجي، دقيقي، رضي حسن غزنوي، خاقاني، دهقان،

، زكي كاشغري، سلطان الدين رومي رشيدي سمرقندي، رشيد وطواط،جالل
الدين اسفرنجي،  سعدي، سيف عالءالدين خوارزم، اتسز، سنايي، سوزني،

الدين  شاهد بلخي، شمس المعالي قابوس، الدين خالد، شمس سديدآور، شمس
الدين عمادي غزنوي، عزّ طبري، ظهيرالدين سجزي، عنصري، عبدالواسع جبلي،

صفهاني، عتيقي تبريزي، اسماعيل وراق، اق اشيرواني، عسجدي، عطّار، عبدالرزّ
فخرالدين خالدي،  خيام، فتوحي، فخرالدين رازي، فخرالدين مباركشاه، عمر

منجيك ترمذي،  حسام نسفي، قطران تبريزي، لبيبي، مجدهمگر، محمود وراق،
معزّي، منوچهر  مجير، مختاري غزنوي، مسعود سعد سلمان، منوچهري دامغاني،
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 رالدين اديب، نظامي، ناصر خسرو، همام، زكي مراغي،شصت كله، نصي
 اهللا شفروه، عميدالدين لويكي، الدين محمد، فضل الدين سيستاني، شرف سراج

الدين زكي  نصيرالدين اديب، ضياءالدين عبدالرفيع بن ابوالفتح هروي، لطيف
  .الدين كاتب ابوالفتوح، برهان اسالم، نصراهللا غزنوي، نظام مراغي،

نامهاي شاعراني اشاره نموده  اين است كه مؤلّف آن به) گلچين(ويژگي اين بياض 
  :اين نامها بدين شرح است. شود ها يافته نمي  تذكرهبرخي ازاست كه نامشان در 

 الدين،  باخرزي، اجمل قرشي، احمد منشوري، اسرنجاني، اطلحه، امير سيف ابوسعيد
الدين فَيومي،   الدين خطيب جاجرمي، جالل  طالقاني، برهان سمرقندي، تاج اوحد
الدين نبيره،   الدين عروضي سمرقندي، حبابي، حسام  الدين شوقي، جمال  جمال

الدين قدسي،   خواجه عبده، حكيم خيالي، رشيد كاتب، زين حميد سيمكش،
الدين المطيب سمرقندي، سعيديبي، سعيد   سعدكاني، سيف سعدي رازي، استاد

الدين   الدين خَتَلي، شهاب  شهگر سمرقندي، شرف ر اوشي، سعيد عثمان،بخا
عالءالدين زرگر، علوي نسفي، عليشاه، سيد  اديب، سعيد مسعود، صدرالشريعت،

الدين جندي،   الدين دربندي، نظام  نظام ـ غواص گنابادي، فخر عالمي، الدين  امام ـ
  .ورتيجي

 همچنين ها، ها و قطعه ها، رباعي ها، غزل قصيده  منطقي بهطور مؤلّف، مجموعة خود را به
  .بندي نموده است بر طبق حجمشان، دسته

 اشعاري هاي شعرگونه و شمار تصنيف ويژگي آشكار اين بياض اين است كه شامل بي
هاي  قطعه ها، رباعيات و اند كه مشتمل است بر قصيده است كه براي ما ناشناخته بوده

آنان يافته  ران نامدار پارسي كه در هيچ يك از آثار منتشر شده، نامي ازبسياري از شاع
عنوان مثال، اين رباعي اخالقي و پندآموز از حكيم عمر خيام كه تاكنون  به. شود نمي

  :ناشناخته بوده، در اين بياض آمده است
  ست مراد دل كه در دام تو نيست        مرغي  بشنو سخني كه جز سرانجام تو نيـست       

  دلتنگ مكن كه اين در ايـام تـو نيـست      كــرة توســن فلــك رام تــو نيــستگــر 
*  

  مپذير ازو كه آخـرت پـست كنـد          گر چرخ ترا خدمت پيوسـت كنـد       
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  در گردن معشوق دگر دست كنـد       مگذار جهان را كه ترا مست كنـد   
*  

  وي كاه ضعيف كوه بـر خـويش منـه          اي جان دل ريش بر جهان بيش منه       
ــل   كـه پنـداري عمـر   تـر از آنـست       كوته ــدين عم ــه ١چن ــيش من    دراز در پ

*  
ــري   ــب ب ــو از عي ــزّه ت   بيــرون ز هــزار پــرده در پــرده دري  اي ذات من
  ام ز فضلت از پـرده دري       ايمن شده   در پرده هـزار معـصيت هـست مـرا      

  :رباعي ذيل در نسخ خطّي نيز بسيار كمياب است
  هان بيهوده چندين چه خوري غم ج      اي بــار عنــا شــخص تــرا فرســوده
  كز رنـج تـو ديگـري شـود آسـوده            آسايش خود ز رنـج بـسيار مجـوي        

يك نسخة خطّي،  رجوع به  باسوامي گوويندا تيرتها در فهرست رباعيات مشهور
  :شود گونة ديگري خوانده مي آن را آورده است كه آن هم به ٢مصرع اول تنها

  اي يار عنـا شـخص تـرا فرسـوده         
است ) م ١١٤١-١٢٠٣/ه ٥٣٦-٥٩٩(امل غزل ذيل از نظامي همچنين اين بياض ش

  :توان يافت  نميشا آثار چاپ شدهيک از كه آن را در هيچ 
  زارم ز غمان كشتي، معشوق چنـين باشـد          تا كي دل مسكينم، از هجـر حـزين باشـد     
  ازيـن باشـد    از ناز همي گويي، عاشـق بـه         گه نعره زنان آيـم، گـه جامـه دران باشـم           

  باشد كه همه رايت، اي دوست چنين باشد      را از غم، تن نيـز كـنم قربـان         جان رفت م  
  كن، كار تو همين باشـد       ليكن تو طلب مي     دانـي  تو قـدر وصـال مـا، دانـم كـه نمـي           
  شايد من مسكين را، اين روز پـسين باشـد      سـوزد  بر من دل سنگينت، اي دوست نمي    

   خوبي، كي خلـدبرين باشـد     گويد كه بدين    جـويم، آورده بزهـد خـود    من وصـل نمـي    
  گفتم كه تـرا وعـده، بـسيار چنـين باشـد              دادي تو مرا وعده، گفتـي كـه هـال فـردا           
ـاموش         پنداشـت كـه عاشـق را، آرام دريـن باشـد       بس گفت مرا در گوش، من زان تـوام خ
  گفتم چو تويي هرگز، بر روي زمين باشد؟          برداشت نقاب از رخ، گفتا چـو منـي داري         

                                                   
  .تر باشد درست» امل«شايد   .1

2. The Nectar of Grace, Allahabad, 1941, p.331. 
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 /ه ٤٣٢: م( از دقيقي، عسجدي  بودهحال ناشناخته تا بهکه اض، معماهايي در اين بي
  :نيز موجود است) م ١٠٣٨/ه ٤٢٩: م(و فرخي ) م ١٠٤١/ه ٤٣٢: م(، عنصري )م ١٠٤٠

  :دقيقي
  بـــسي ديـــده تمـــوز و تيـــر و آذر  سـت اي بـرادر     ا بگويي تا چه چيـز    

ــه او  ز بـاب و مادرســت اصــلش ولــيكن  ــد بچ ــادرنزاي ــاب و م    چــون ب
ــادر   گهي چون مرد باشد، گاه چـون زن        ــاه چـ ــتار دارد، گـ   گهـــي دسـ
ــي ســوزد آذر   اگــر در آب و آتــش جــاش ســازي  ــشكند، ن ــه آبــش ب   ن
ــه  بجز در آب و آتش هر كجـا هـست     ــر   ب ــز بنگ ــد تي ــكلي برآي ــر ش   ه

  :عسجدي
ــود آن  ــه بـ ــايي چـ ــده اژدهـ   آرام و زمـــين در خروشـــان و بـــي  دمنـ

  زيــر او مقعــر  شــده هــامون بــه    هامون بر همـي شـد     به شكم ماالن 
ــر   دنبـــال گرفتــه دامــن خــاور بــه     ــاختر سـ ــران بـ ــر كـ ــاده بـ   نهـ

ــه  بــاران بهــاري گــشته فربــه    بــه ــر  ب ــشته الغ ــران گ ــاي حزي   گرم
ــاور  فــراوان جــانور ديــدم ز هــر جــنس   ازو زاده درو مانــــــده مجــــ

ــه  مانده بـرو بـر زنـده پيلـي        ) ؟(ستان ــدر   ب ــرواز ان ــه پ ــر ب ــر از معب   معب
  زنــد پــر  … همــه انــدر شــكم    )؟(پيش بحـر و بـر پـرد و لـيكن            به
  :عنصري

ــاز گــردان و بــس مــصحف كــن   از صــــفات حــــرام لفظــــي را     ب
  ضد او گيـر و نقـش بـر كـف كـن              چون بداني كه آن مصحف چيـست      
ــار  ــيش او بنگــ ــودني دال پــ ــن      بــ ــف ك ــم مؤلّ ــدر عج ــرب ان   ع

  :فرخي
  گه نرم نرم و باز گهي تند و بـر جهـان             شكم گـرد ايـن جهـان    آن مردة روان به  

  خود زنده نـي و زنـده بدوينـد زنـدگان            هستند زنده در شكمش بچگـان بـسي        
  هيچ زخم و رنج بميرد هم آن زمـان          بي  زنده است بچه در شكم مرده و چـو زاد         

اها و كنايات در ادبيات پارسي هستندقطعات منقول در باال، مثالهاي زيبايي از معم.  
 /ه ٥٨٨حدود : م(هاي برگزيده، قطعة طلب باده از سوي انوري  ميان قطعه در
  :شهاب مؤيد در ذيل آمده است به) م ١١٩٢
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ــامكي دادم بــه  قاصــد خــويش را فرســتادم   تــو مهتــر پي
  ديدار هر سه دلـشادم      كه به   سه حريفند ميهمـان رهـي     
  … سه را  بيقين دان كه هر     گــر فرســتي صــراحي بــاده

  :سرايد خواستة او تن داده است، مي كه شهاب مؤيد به در اين سطور درحالي
  اي يـادم   شاد گـشتم كـه كـرده        اي كريمــي كــه از تــو دلــشادم
ــو آورد   ــط ت ــو، خ ــول ت ــا رس   جان و دل بـر خـط تـو بنهـادم        ت

ــتادم   دست رسـول  شب تاريك هم به   ــنت فرســ ــادة روشــ   بــ
  ]دادم [نقد ايـن رسـول را      ن به م  …تا تو آن هر سه را بخـواهي       

ها تحت عنوان متفرقات  چاپ رسيده است، اين قطعه  كه به١انوري کلياِتدر 
 ويژگي اين تأليف اين است كه قطعة دوم،. اند خود انوري منسوب شده انوري، هردو به

  :شود گونه خوانده مي اين
ــشادم   اي يـادم   شاد گـشتم كـه كـرده        اي بزرگــي كــه از تــو دل

ــو آورد نا ــول تـ ــو رسـ ــة تـ   بــاد بــردادم  غــم گيتــي بــه    مـ
  سـر خــود بــر خــط تــو بنهــادم   خطـاي تـو ديـدم       چون خط بي  

ــت   ــة قلم ــف تحف ــال از لط ــع خــويش بگــشادم  ح   گــره از طب
ــتادم   دست رسـول  شب تاريك هم به   ــنت فرســ ــادة روشــ   بــ

  نقـد ايـن رسـول را دادم         من به   تا تو آن دو سه را نخـواهي داد        
الدين عروضي سمرقندي   اي از جمال هاي مجازي، مؤلّف قصيده دهميان قصي در

اند  بيست و دو بيتي معروف الدين مطهر بن طاهر تقديم شده و به  تاج گزين كرده كه به
گونه  در حقيقت، او اين. توانمندي بسيار بكار رفته است  باكه در آن فن بيان يا توشيح

كارگيري چنين هنري را در اشعار خود نداشته دارد كه هيچ شاعر ديگري توان ب عااد
  :گويد مي او. است
 بكارگيري هنردر تا شاعري ذوق وافر در هنر شعر نداشته باشد، هرگز قادر ”

شود كه در قصيدة خود اين  پردازي يافته نمي هيچ شاعر قصيده. توشيح نيست
… يدتر است، استفاده نما فن غريب را كه از توان هنر شعري هم ماهرانه
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شاعري است كه در سراسر شعر بيست و دو … الدين سمرقندي عروضي  جالل
مهارت تمام، شعر خويش را در   بااو… كاربرده است هبيتي خود اين هنر را ب

ها  اين قصيدة بيست و دوبيتي سروده است كه در همة زمينه  باصنعت توشيح
  .“راند سخن مي

  :گويد او همچنين دربارة شعر خود مي
”ين سمرقندي مي  د جاللمحمو آنگاه كه خداوندگار، دانش وافر… گويد الد 

من موهبت كرد، انديشيدم كه قادرم يادگاري از خود بر جاي  شعرسرايي را به
اي در وزن مجتث مخبون موشّح سرودم، بنابراين  در نهايت، قصيده. گذارم

عربي و  بهممكن است كلية بيست و دو بيت را پوشش دهد، پانزده بيت آن 
يكي از اين زبانها سروده شده  زبان پارسي، و هر شعري به هفت بيت ديگر آن به

اين اثر، اثر كامالً نايابي از شعر است كه مانند آن هرگز نوشته نشده است . است
الدين مطهر بن   از زماني كه ساحت ذوالجالل ولي نعمتم، تاج. هم شد و نخواهد
توشيح اين  من عطا شد، تصميم به مار، مكرمانه بهش مكارم و مواهب بي  باطاهر

اين   بااين قصيده. نمايم ايشان تقديم مي نام ايشان گرفتم، و آن را به قصيده به
  :شود بيت آغاز مي

ــور صــور   ــار ح ــر نگ ــمن ب ــار س ــا به   عشق تو در    شراب عشق چشيدم بسي به      اي
 /ه ٥٢٥: م(عد سلمان ـ پارسي تنها مسعود س ميان نخستين دسته شعراي هندي از
حال ناشناختة  ي شده است و از ميان اشعار تا بهماية نازش در اين گلچين تلقّ) م ١١٣١
  :اي موجود است از استاد لبيبي كه در ذيل، نام وي ذكر شده است ، قصيدهاو

اين شعر از استاد لبيبي است . كرد اي كه مسعود سعد سلمان او را ياد قصيده
خاصه   سيدالشعرا بوده،،محمودي) و( اين استاد لبيبي در ايام سامانيان اهللا عليه ـ ومحةر

  .در عصر سلطان محمود ـ نوراهللا مرقده
  طريق نظم درسـت انـدرين زمانـه كراسـت           سخن كه نظم دهند آن درست بايد و راست   

  نثــر خــوب گــذارد چنــان گــذارد راســت بــه  نظـم اگـر دگـري       سخن كه من بنگـارم بـه      
  درست و راست ز بايسته نه فزون و نه كاسـت          دارم ز لفـظ نـاقص پـاك       ) ؟( ز حس خاكي  

ــه  ــخن ب ــرا س ــي  م ــما و معن ــدي س ــا بلن ــاب سماســت   ه   ازو درخــشان گــويي كــه آفت



   هندهاِي ها و موزه  پارسي در كتابخانه ارزشمند و ناشناختة ادِبِيها گلچين  ٤٧٥

ــة شعراســت   معــاني و نـازكي و خوشــي  صــنعت و بـه  بـه    يكــي قــصيدة مــن جملــه ماي
ــوا    ــرين دع ــي ب ــد يك ــواهي خواه ــر گ   ده گواست همين قصيده بدين گفت من بسن       وگ
ــت    مرا چه بايد گفت اين سخن كه نيـك افتـاد          ــمان پيداس ــشان ز آس ــاب درخ ــو آفت   چ

ــاد رواســت   صنعتست روان شعر من چو جـان در تـن           به   بلــي و آن دگــر كــس بــسان ب
ــا گروهــي كــين شــعرها همــي خوانيــت    گويي كه زير و بم دوتاسـت  حلق و حنجره  به  اي

  سوي شما همه جاه و بزرگي آن كس راست   يـست سوي شما آب نيست و مرتبـه ن        مرا به 
  درست و راست نماينده نه درست و نه راست  كه شعرهاش چو تعويذهاي كالبـدي اسـت        

  كــه شــعرهاي لبيبــي چــه بابــت عقالســت  شــعرهاي لبيبــي شــما نگــاه كنيــد     بــه
  سوي اوست شما را هميشه ميل و رواست      به  شـعر منـست     هميشه رغبـت اهـل هنـر بـه        

  هـاي گياسـت     ستور سرزده جايي كه دسـته       هــاي ريــاحين كــي التفــات كنــد تهدســ بــه
  هـاش كجاسـت؟     كزو مثَل زد شايد ز گفتـه        مــرا بگــوي كــه يــك شــعر نيــك بايــسته 

  هـا ديباسـت   نه هرچه رنگش باشـد ز جامـه       هـا نيكـست     نه هرچـه نظمـي دارد ز گفتـه        
  خاست خواهد چه زان و گفتيش چه و خوشي چه  هـا  ز مشك و زلف در آن كـار بـسته معنـي          

ــه ــد    ب ــايتي باي ــخن را نه ــر س ــم و نث   كزو مثَل زد شايد كزين چه گفت، چه خواست           نظ
  ام گـرش ياراسـت   برين قياس كه من گفتـه       برين طريق بگويش كه يك دو بيت بگـوي       
  اگر تـواني دانـم كـه ايـن قـصيده تراسـت              صفات مـشك مگـوي و ز زلـف يـاد مكـن       

  كه كار پيـر نـه چـون كـار مـردم برناسـت               از روزگــار برنــايي جــز آن قــصيده كــه   
ــن     ــن م ــشد ت ــته ن ــته آراس ــر بخواس   علــم آراســت رواســت كــايزد جــان مــرا بــه  وگ

  فـــضل كـــي آخـــر برابـــر داناســـت  بـــه  خــردي را درم فــزون باشــد بــدان كــه بــي
  نــسبت ز آدم و حواســت وگرچــه هــردو بــه  هيچ حال ابوجهـل چـون محمـد نيـست           به

ــج تنــست و راحــت جــان مــرا    خرماسـت   بـا  شناخته مثَل است اين كه خار       ز دانــش رن
  بدان قدر كه بسندست، حـال مـن بنواسـت           زنــي درمــي ويحكـا چـه طعنـه    مـرا بـه بـي   

  تويي كه سوي منت سال و ماه قصد جفاسـت          هــيچ وقتــي آزار تــو نجــستم مــن     بــه
ــه ــشي دارد    ب ــه دان ــي ك ــمن آن ــع دش   ميشه ضد ضياست  شگفت نيست كه ظلمت ه      طب
  هنر نه از تست آن پادشـا بـزرگ عطاسـت            شــعرت ارچــه عطــاي بــزرگ داد ملــك بــه
  تفاخر آن را، كـو را مكارمـست و سخاسـت            سـيم خواسـتن و يـافتن چـه فخـر كنـي            به

  كه نظم و نثر تو يكسر معلّل است و خطاسـت            اي مــن نـدانم، ايـن دانــم   تـو هرچـه يافتـه   
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گونه  اي كه اين قطعه  بامسعود سعد سلمان را) م ١١٢٦/ه ٥٢٠حدود : م(امير معزّي 
  :شود، ستايش كرده است شروع مي

  شريف خـاطر مـسعود سـعد سـلمان را         
گونه  حال ناشناخته، اين  تا بهاين ابياِت  باو مسعود سعد سلمان جواب او را

  :دهد مي
  راكه آن غذا شد مـر طبـع را و مـر جـان                 اگـــر نديـــدي نظـــم بـــديع مرجـــان را

ــخن    …  ــل س ــد اه ــزّي وحي ــعر مع   تـرازو سـخن بـسنج آن را         نگه كـن و بـه       ش
ــؤ را  ــشناخت نظــم لؤل   غريـــب وزنـــش ننهـــاد وزن مرجـــان را  عجيــب نظمــش ن
ــان را    بماند خيره درو طبع و جان و در غم و رنج       ــان رنج ــي را و ج ــع غم ــد طب   بمان
   جـان را   قـوت قـوي مـرا      ضعيف كـرد بـه      مــزاج خــاطر بــادش قــوي كــه خــاطر او 

 وي را در زيبايي  هنر خاصِّ،هاي چاپ شده از وي، قصيدة ذيل ميان قصيده در
يكديگر   باخوانيم، لبهايمان دهد؛ چنانچه هنگامي كه اين ابيات را مي هنري نشان مي
  :تماسي ندارند

ــادر   ــه چ ــه از غالي ــو يافت   اي آذر ت
شده است كه صحيح » يافته«تبديل به» بافته«در كپي چاپ شده از اين ديوان، 

ابزار فن سخنوري در اين  دهد مؤلّف و نگارندگان به باشد و اين مطلب نشان مي نمي
  .قصيده هيچ توجهي نداشتند

 الدين سيستاني  ديگر شعراي هندي كه آثارشان در اين بياض آورده شده است، سراج
 است كه در موزة ١گلچين ارزشمند ديگر، بياضي. يا خراساني و عميدالدين لويكي است

شود و مشتمل بر پنجاه برگة توشيح شده كه قطع آن  نو نگهداري مي ملّي دهلي
احتمال بسيار دارد اين گلچين در شهر هرات تهيه شده . متر است  سانتي٥/١٦*٤/١٠

 اند؛ همراه مينياتورهايش مفقود شده هاي اين نسخة خطّي به بسياري از ورق. باشد
  .اي شش مينياتور استهرچند كه هنوز هم دار

  :اين عبارت برگرفته از اين نسخة خطّي است
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   هندهاِي ها و موزه  پارسي در كتابخانه ارزشمند و ناشناختة ادِبِيها گلچين  ٤٧٧

 بحضرت سلطان طهماس تصاوير سلطان محمد، به  باا مير علي پنجاه دو فرد،خط ملّ به
  .مدظلّه تقديم شده است

 خواناست و» محمد«در ذيل اين سطور، مهري وجود دارد كه تنها از آن كلمة 
  .شاهي سلطان محمد باشدرود كه مهر پاد احتمال مي

 )م ١٥٢٤-٧٦/ه ٩٣٠-٩٨٤( صفوي باين گلچين در كتابخانة پادشاهي شاه طهماس
در نخستين صفحة آن مهر حميده بانو بيگم، ملكة شاه همايون . محفوظ بوده است

. »مهر او آينة چهرة دولت باشد«: دارد كه مصرع زير در آن نوشته شده است قرار
 بوسيلة شاه طهماس برد كه اين كتاب به اين نكته پي مينان بهاط  باتواند هركس مي

همسر  تقديم شده است و او هم آن را به) م ١٥٣٠-٥٦/ه ٩٣٧-٦٣(همايون  امپراطور به
  .خود هديه نموده
  :شود اين غزل آغاز مي  بااين بياض

  ترسم كه ناله فاش كند راز جان مـا          از حد گذشـت قـصّة درد نهـان مـا          
 ادي از غزلهاي حافظ، شاهي، شهود، علي شفيع، نشاط، خيال، رياضي،مؤلّف تعد

  .قاسمي، سيفي، جامي و هاللي را در آن آورده است
است كه  ١جنگ دواويننام  ت در اين زمينه، گلچين زيبايي بهاهمي  باسومين كشف

  .شود مينگهداري ) پنجاب(در كتابخانة عمومي مركزي پتياال 
 وار در شكل فهرست ر آثار شاعران بزرگ پارسي است كه بهاين گلچين مشتمل ب

  /ه ٩٦٤-١٠٣٦(دستخط عبدالرحيم خانخانان  نخستين صفحة اين نسخة خطّي به
  .برده شده است يك نام از آنان يك به) م ١٥٥٦-١٦٢٧

  فهرست مطالب اين مجموعه
  .، در حاشيهاسرارنامة عطّار

  . رومي در متنهاي موالنا غزل
  .، در حاشيهواجوديوان خ
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  .در متنديوان سلمان 
  . در حاشيههاي شيخ عراقي، غزل
  .در متنهاي شيخ اوحدي  غزل
  . در حاشيههاي ابن يمين، قطعه

  .شيخ نظامي در متنخسرو و شيرين 
خط  به م ١٤٤٥-٦/ه ٨٤٩اين گلچين توسط همام المنشي المرشدي در سال 

درجات آخرين صفحة كتاب كه شامل كاتب من. نستعليق رونويسي و توشيح شده است
  :شود گونه خوانده مي  و سال نوشتن است، اينمحلّ و

متّت الكتاب بعون امللك الوهاب علي يد اضعف عباد اهللا الغين مهام املنشي املرشدي، ”
  .يف سنة تسع و اربعني و مثامنائة اهلجرية النبوية

خانان  گاني همچون عبدالرحيم خاِنامتياز اين بياض در اين است كه شامل مهر بزر
  :گونه خواند توان اين قسمت خواناي اين مهر را مي. عماد خان است و

  خاك راه اهل حق عبدالرحيم
  خان بندة شاهجهان) اعتماد(عماد 

 هاي بزرگاني كه اين بياض را هايي از دستخط همچنين تواريخ ذيل و وجود نمونه
  :نمايد ت آن را دو چندان ميهمياند، ا ديده يا احتماالً خوانده

  … عرض٢٩الثاني سنة  ياد جم٥
  . اين بياض ديده شد٢٩الثاني سال  روز پنجم جمادي

  . عرض ديده شد١٠٦٩ شهر صفر سنة ١٤
  . عرض ديده شد١٠٦٩ رجب سنة ٢٦
عنوان مجموعة شخصي عبدالرحيم  ترين بعد اين جنگ، اين است كه به مهم
دستخط  متون ذيل به. گان بوده و نيز از شهر گوا آورده شده استخانان و ديگر بزر خاِن

  :آنان رسيده است دست به افرادي است كه اين جنگ دست به
 اهللا اكبر، در تاريخ سنة نهصد و نود و سه كه در احمدآباد بود بعضي از”

طريق  به… از گووه. گووه فرستاده بود جهت ابتياع اسباب به خدمتگاران را به



   هندهاِي ها و موزه  پارسي در كتابخانه ارزشمند و ناشناختة ادِبِيها گلچين  ٤٧٩

اش   اين كتاب را فرستاده بود و استدعايي كه نموده بود موافق ارادهپيشكش
  .“حرره عبدالرحيم بن محمد بيرم عفي عنه. انجام رسيد به

*  
خدمت دكن همراه  اهللا اكبر، در وقتي كه جهانگير بادشاه اين غريب را به”

ن دالرحٰمبرخوردار عب خانان به شاهزاده پرويز فرستاد، متن اين کليات نواب خاِن
  .“خان عالم فرستاد قّب بهلالم

*  
خانان متن  خط خاِن مجموعه مشتمل بر هشت نسخه مطابق تفصيل صدر به”

خورده و خط  اكثر جا كرم  باغيره، حاشيه سفيد داغدار آب رسيده خطايي و
خط همام  اين متن و حاشيه به. اند سرلوح و جدول، طاليي رنگ. سوخته است
 .زده فرسوده مستعمل ان سرخ كج و ترنج گلنار، مهرييجلد سخت. منشي است

 . از وجوه عين تحويل منصور شد٢٤ صفر سنة ٧تاريخ  هي اموال خان عالم، به
  .“محمد جاني مشرف… حال شب شنبه

  



  ٤٨٠  »نامة استاد عابدي ويژه «ارسيقند پ

  

  ∗ فارسي هندي بر ادبياِتتأثير زباِن

ت علّ نيهم  به واند  منشعب شدهيياي آريزبانهار شاخه ي از ز هردوي و هنديفارسزبان 
 ي سال زبان رسم۸۰۰ت مد ي بهزبان فارس.  نبوديا  ناشناختهيجاي  زبان فارسيبرا هند
 ين زبان رويا  بهنبان هندو و مسلمايخان، نثرنگاران، شاعران و ادمور. ن کشور بوديا

 داِر نهيين زبان آيا. کاربردند ه بان افکار خودي بي برايعنوان ابزار  آن را بهو نددآور
کاربرده شده است و   بهزي ني اهداف مذهبين زبان برايا. ن مشترک ماستفرهنگ و تمد

 زين کشور ني ايها و داستان  ترجمه شديفارس  به از زبان سانسکرتيادي زيها کتاب
خت که بر هر ي هند چنان آمي محلّيها زبان  بايزبان فارس. ن زبان نوشته شدنديا به
 تأثير هند تحت ةقار  شبهيج زبان فارسيتدر  بهگري دياز سو.  گذاشتتأثير يزبان

  . قرارگرفتيعناصر هند
 را در »لورک و چندا« داستان در زمان پادشاهان تغلق )م ١٣٢٠-١٤١٤(موالنا داؤد 

 يان واعظ ربالدين يخ تقيمخدوم ش . سروديزبان هند  به»نيچندا« ي عرفانيقالب مثنو
 مردم دست ي بهبينمود و حال عج  مياني خود بيها يات آن را در سخنراني از ابيبعض
 را انتخاب ين نظم هندي سؤال نمودند که شما چرا اي از علما از ويبعض. داد مي

 و ذوق و حال است و مطابق يق و معنيحقان نظم مملو از ي جواب داد ايد؟ ويا کرده
ن ي اةيرا نوشت و بق »ناستي ميمثنو«نام سادن  ي بهسپس شاعر. باشد ي ميات قرآنيآ

همان  م ۱۶۰۷ در سال دي حمنام ی بهري جهانگ يکي از شعرای عهد.ان نموديداستان را ب
  . نظم نموديفارس  به»نامه عصمت«نام   بهاثر را

                                                   
مرتّبة دکتر سيده بلقيس (» عابدي مقاالِت«نام  اين مقالة استاد سيد امير حسن عابدي در کتابي به  ∗

زبان اردو چاپ شده، آقاي  ؛ به)م ٢٠٠٣فاطمي حسيني، انتشاراِت شعبة فارسي دانشگاه دهلي، دهلي، 
  .فارسي برگردانده است آن را به) هنو، لک.ان.دانشجوي مهندسي الکترونيک، کالج بي(علي صادق خان 

 



 تأثير زباِن هندي بر ادبياِت فارسي  ٤٨١

ي هندي ها لين شاعر بزرگ فارسي است که سعي کرد از واژه او١مسعود سعد سلمان
اين موضوع  چند در يک سخنراني به مرحوم دکتر تارا. در زبان فارسي استفاده نمايد

شود که مسعود سعد  گفته مي. نقل نموده استاز وي ده و اشعار بسياري را کر اشاره
  . که اکنون موجود نيستيادگار گذاشته بود  هندوي نيز از خود بهةسلمان يک مجموع
ديوان  ةباچيدر د يو. ت کرديالن موضوع فعي در اير خسرو دهلويبعد از آن ام

ن موضوع که همه اشعار يا يول . خود اشاره نموده استيکالم هندو به الکمالةغر
 يست جاوا به قا واقعاً متعلّي منسوب است آير خسرو دهلويام  به که امروزهيهند

ن اشعار فقط از ي ا ون اشعار وجود ندارندي اي ويميدر نسخ قدبحث است چرا که 
ر يام  بهزل مشهور راغن ي امثالً. اند  نقل شدهيصورت شفاه  به و مردمها الق قويطر

  :کنند  ميخسرو منسوب
             ز حال مسکين مکن تغافل و 

              چو تاب هجران نداري اي جان نه  
ن هجران دراز چون زلف و روز وصلت چو شبا  

                                         
  صد فريبم ببرد تسکين يکايک از دل دو چشم جادو به 

                                    
  هم آن عشق به گريان هميشه حيران ذره چو سوزان شمع چون  

           ٓ     ٓ                              
  بحق روز وصال دلبر که داد ما را فريب خسرو  

                                                        
افت شده يد دريبعض جد« تحت عنوان يا  در مقالهيرانيپروفسور محمود ش  

و م  ۱۶۵۲/ه ۱۰۶۲ يکه در سالها داختهپر »کيمل تهارياض جيب« معرفي  به»ختير
خته است ين رياض همين بي جالب در اةنکت. ب داده شده استي ترتم ۱۶۵۷/ ه ۱۰۶۷

ي شاعر  بهختهير نياض اين بيدر ا يدهند ول  مير خسرو نسبتيام  بهعموماً آن را که
  :ن استيچن شعر آخر آن. نام جعفر نسبت داده شده است به

                                                   
 م ۱۱۲۶/ه ۵۲۰: وفات  .1



  ٤٨٢  »نامة استاد عابدي ويژه «ارسيقند پ

  

  هر برد ما را شـکيب جعفـر       بمهر آن شوخ چرخ بد م     
                                                   

زدهم ي س سدةاواخر  وجود دارد که غالباً درياضيب  اردو هندي ترقّةدر کتابخان
 ن غزلي ااض در مورِدين بيصاحب ا .ب شده استمرتّ) يالديقرن نوزدهم م( يهجر
  :سدينو مي

”ر خسرو نسبت داده يام بهنيز  ها خوانند و در تذکره  ميزل راغن ي اها الاکثر قو
نام  ي بهشخص  بهآن را ر نوشته شدهيدر زمان عالمگ  کهي در کتاب وليشده است

  .١“آور است ب که تعجاند هجعفر نسبت داد
 در زمان يآغاز شده بود ول شيتها پ از مديفرهنگ ملان روند تعياگرچه ا

 يرانين ا فرهنگ و تمدتأثير تحت يطور آشکار  بهدن هنفرهنگ و تمد ،انيگورکان
  .ان شديشتر نماي مشترک کشور هند ب قرارگرفت و فرهنِگياسالم

ک راه ياکبر که قبرش نزد ون وي از شاعران زمان هما»اسقّ« بهصش بهرام متخلّيدرو
  : استيف آن هنديآهن شهر بردوان واقع است دو غزل دارد که رد

       رد باده خوردمرد دد  ٢     ره بسوي دير بردم
       يار همدم مي بکش با  در طريق زهد خون دل مخور

      م غ بر در ميخانه بي  بستان و بنشين شادکام جام مي  
       جام تست اي جم به ز  اي از سفال درد نوشان جرعه  
      بگذر از وسواس عالم   کوي فقر ترک هستي کن درآ در  
      م از شه دوران مقد  هست در معني گداي کوي يار  
      آري تو باکم  گر نمي  رود در راِه عشق عاقبت سر مي  
      شد روان از چشم پر نم   جويباري هر طرف بر روي من  
       يکدمي آبي بما هم  ا بدههمرهان رفتند اي سقّ  

  :دارد  وجودزي ني هنديها  است و واژهيدو هندف هر يه و رديدر غزل دوم قاف
قصد دلم اي هباز هندو بچ         

  
                         

  
                                                   

 .، کتابخانة انجمن ترقّي اردو، عليگر۱۸ شمارة ،بياض  .1

  .فراموش شدهاتّفاقاً، اشتباهاً، :        .2



 تأثير زباِن هندي بر ادبياِت فارسي  ٤٨٣

                        ،           انيم  به     بر ابرو زده بربسته  
      حان و گل و سنبل تر يهمه ر  ست که در باغ جمال چشم او طرفه غزالي  
  خون دست فرو برده به           

  
      که بسي کشته ز دستان غمش 

            ن همهيشتن را بچه رو ايخو   شرم ندارد ز قدشيبت مه سرو سه  
      قدح چشم مرا از غم خود   دم از خوِن جگر آنکه مردم کش او دم به  
       ١ جفا رفت بجان تو  گر  ا زغم يار منال کر اي دل شده سقّ      

از ي اضي بيفمعر  به٢»             « تحت عنوان يا ر احمد در مقالهيپروفسور نذ
در  اضين بيا. پرداخته استموالنا دانشگاه اسالمي، عليگر  ةکتابخانب گنج يحبگنجينة 
د ين غزل موياض اي بنيدر ا. است نوشته شده) م ۱۵۷۲-۱۵۵۶(ه  ۹۸۰ و ۹۶۳ يسالها

  :گ کور آورده شده استيب
       شراب لب خودة مي کاس       هرگه آن ساقي هندي که طرب

  :مشهدي بخاري در همين بحر و رديف و قافيه چنين سروده است
       و گفتم که بمنتهندوي چشم 

  
           رفت در خنده و گفتا که مغل

لين غزل را چه  يکديگر هستند ولي در مورد اين که اوغالباً اين سه شاعر معاصر  
  .استنمايان شتر ي بي زبان هندتأثيرا ر غزل سقّولي د .کسي سروده اختالف است

، اشعار ريخته ٣»بعض جديد دريافت شده ريخته«مقالة پروفسور محمود شيراني در 
 . نقل نموده است را٦ و عشق خان ميربخش٥ي گجراتي مصطٰفن، ميا٤ين باجنالدءشيخ بها

در اين مقاله آقاي شيراني اشعار ريخته بسياري . ا بودنداين سه نفر از معاصران سقّ
ه د کمي قبل از وي سرو وا نقل نموده که در زمان سقّکيشعرا را از بياض جيمل تهار از

  . جمالي کنبوه، فيضي، جاني و سيدنخانان، شيخ مثالً بيرم خان خاِن. ندا شده
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  :گويد بيرم خان مي
           دال کـن يــاد آن ســاعت درون گـور   

      ٓ             عـذاب ســخت تـر باشــد کــه   
                       نه آنجا خويش نه قربـت نـه    

   در آن تاريـک تنهـائي  ٢ بيلي١نه زن فرزند کو  
  المـوت دربـارت     ستان ناگه چـو ملـک     بيايد جان 

           ّ ــارت    ــان غـ ــک زمـ ــد در يـ    کنـ
                 هــي رفتنـــد آن مـــردم  ت

            ٤    که   ٣نه با خود برد يک جيتل     
ــاه                            در آن درگــــ

  فردا         ٦         ٓ      ٥  
                     دنيا که محبوب اسـت،        

  ؟                          ٓ     
   بـاس ارد مـائي   گمان دارم دين دنيا دو گـز        

                                              
                                 

                                        
لقب  و  شاهجهان بوديالشعرا  ملکيا کاشاني ٧يم همدانيابوطالب کل

  :کرد ي ميتابي بيليهند خ  به آمدني عاشق هند بود و برايو .افته بودي »يانالمع اقخلّ«
  ز شوق هند زان سان چشم حسرت برفقـا دارم         

  بيــنم مقابــل را کــه رو هــم گــر بــراه آرم نمــي

                                                   
  .کسي: کوئي  .1
  .دوست: بيلي  .2
 .يک سکّه  .3

 .خالي:      .4

 .نگرفت:    /    .5

 .بسيار:        .6
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 تأثير زباِن هندي بر ادبياِت فارسي  ٤٨٥

  :کند اين صورت بيان مي  درد و غم خود را بهرانيا گشت بهازو هنگام ب
ــي  ــتن ب ــن رف ــدم وزي ــير هن ــشيمانم اس ــا پ   ج

  کجا خواهد رسـاندن پرفـشاني مـرغ بـسمل را        
  رود ناالن کلـيم از شـوق همراهـان        ايران مي  به

  بپاي ديگران همچو جرس طي کـرده منـزل را      
 ها  و بزازيها جزئيات ساختمان ، به)آگره( وي ضمن وصف بازارهاي اکبرآباد

تعريف و  بهوي در يک مثنوي . ي مختلف را بيان نموده استها غيره پرداخته و شغل و
  :پردازد  مي هندتمجيد

  ســـواد اعظـــم اقلـــيم راحـــت     خوشــا هندوســتان مــاواي عــشرت
ــاد ــاطر جمـــع و دل شـ   بــــسي ارزان بــــود در اکبرآبــــاد  متـــاع خـ

ــم    اش گـم  هزاران مصر در هـر کوچـه       ــر تالط ــاي پ ــيلش روده ــو ن   چ
ــه ــا  بـ ــر بنـ ــاي هـ ــاديپـ ــ   اکبرآبـ ــاد   هب ــستاده روح فره ــا اي ــک پ   ي

ــ ــازارش ز خو هب ــدام ب ــل ان ــان گ   هــر گــام شــگفته گلبنــي بينــي بــه  ب
ــاز دارد     قمـــــاش دلبـــــري بـــــزاز دارد ــي ن ــاي چين ــر ديب ــه ب   ک

ــا  ــت صــراف ب ــشو ب ــازةصــد ع ــاز  بــه   ن   نقــد قلــب مــا کــي بنگــرد ب
ــش   ــه ري ــي دارم هم ــولي دل   ز غم پيچيده هم چو بيره بر خويش         ز تنب

  :نويسد شبلي مي
آنها از اين وجود  با مشهور شدند ولي ستانوهند اکثر شعرا بعد از ورود به”

، ها برخالف ايرانيوي  …ا کليم مداح هند استکنند ام بدي ياد مي هندوستان به
که شعراي  در اشعار خود آورده ي مختلف راها  و شغلها ، گلها اسامي ميوه

  ازعرفي تمام عمر در هند بود ولي فقط. دانستند ذکر آنها را گناه ميحتّي ديگر 
 را در »يرنگ رام« ة واژ فقطيطالب آمل.  استفاده نموده است» « ةاژيک و
  ، مثالً  .١“کاربرده است ي بهنده ةم صدها واژي کلياست ول  آوردهيشعر

  :نمونه شعر. غيره  و           ،    ،      ،        ،       ،   »    «  ،  ،  
ــک   ــان يـــ ــاده در دکـــ ــرماية     فتـــ ــه ســ ــدن همــ ــا و معــ    دريــ

                                                   
 .۱۸۸-۹ ، ص۳ شعرالعجم، ج  .1
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  که جز خون خوردن از وي نيست حاصـل       دل    منـــــه بـــــر وعـــــدة   
ــستة  ــسن شـ ــويم    ز حـ ــه گـ   پـــرده محبـــوبي چـــه گـــويم ازان بـــي   چـ

  شـــــکيب عاشـــــقان بربـــــاد داده    زاده بتـــــان راجپـــــوت و شـــــيخ  
ــي    دود ســت بــي چــه چنپــه شــعلة شــمعي ــش م ــه آت ــود   ک ــرمن ع ــد در خ   زن

ــف    ه دارمزمـــوز و نـــان نظـــر دريـــوز    ــه وصـ ــي   کـ ــارم  را مـ   نگـ
  شـــگفته چـــون رخ يـــار اســـت دانـــم    نـــه فهميدســـت موســـم  گـــل 
     نهال  
ــت     از بس خـوش نـسيم اسـت           ــيم اس ــک آن دو ن ــوبي ز رش   دل ط

  که گر چشم اسـت او چنپـه چـراغ اسـت             مگر نـرگس بخـوبي چـشم بـاغ اسـت          
ــرخ   ــل سـ ــتايم   گـ ــون سـ    آيـــمچگونـــه بـــر ســـر ايـــن مطلـــب   را چـ

ــاهدان ايــــن گلــــستان    پــــــان    بــــــين      بدســــــت   بــــراي شــ
،       ،        ،      ،   ،       ،   ّ   ي ها ي ديگر وي واژهها در مثنوي شاهنامه و مثنوي

غيره را   و    ،           ،               ،   ،    ،     ،     ،   ُ  ،            ،         ،     ، ،       ،     ،       ، 
  .ده استکاربر هب

ي مشهدي منشي شاهزاده مرادبخش بود که در نوشتن ا طغٰرنويسنده صاحب نام ملّ
ي خود ها االصل بود ولي در نوشته وي اگرچه ايراني. ع شهرت داشتع و مسجنثر مرصّ
،               ،          ،               ،    :مثالً. کثرت استفاده نموده است هي هندي بها از واژه
 ،       ،          ،                 ّ   ،  ،   ، ،      

  .غيره  و            
  توده کردن پيـسه و روپـه دسـت بـرد     صراف به 

 بلکه هکاربرد هي خود بها ي مفرد زبان هندي را در نوشتهها ي نه صرف واژها طغٰرملّ
  : استفاده نموده استها گونه کلمه در استعارات و تشبيهات نيز از اين

 ،           ،            ،                                   ِ         ،          ،          ،  ،        ،       ، 
 ،            .  

ب  وصفي و اسم مرکّةب، وجي هندي و فارسي صفت مرکّها ترکيب واژه  بايطغٰر
سرايان،  راگفرمان برشگال نسق و حکم برسات رونق،  :مثالً. جديد وضع نمود

  .داري مهاوتخوان،  راگنوازي،  تال



 تأثير زباِن هندي بر ادبياِت فارسي  ٤٨٧

ي فارسي و ها ي هندي صفت فارسي و براي واژهها عالوه بر اين وي براي واژه
  :عربي صفت هندي آورده است

نازک بدن زيباي طوطي کالمي دلبر سودهره،  بتان سومناتي، محبوب آگره، ةعشو
  .جونپور، فربه سرين بت انباله

در يک . کثرت استفاده نموده است ي هندي بهها  نيز از واژهي در اشعار خودطغٰر
  :شود  اين شعر بعد از هر بند تکرار ميبند ترجيع

ــه  ــراپا خزين ــار س ــن دي ــرا زي       ،        ،      ،     م
  :مثالً. ي هندي استها  وي نيز پر از واژهةنام ساقي  

 ،       ،    ،     ،     ،  ،  ،        ّ             ،  ،   ،      ،    ،     ،  ،    ،   ،  ،     
  ،            ، ،    ،      ،      ،  ،          ،  ،         /      ،   ،، ،     ،     ،   ،       

   ،     ،  ،   ،     ،   ُ      .  
وي يک مثنوي در وصف . داستاد صائب و استاندار کشمير بو ١ظفر خان احسن

  .ي هندي فراواني استفاده نموده استها کشمير سروده و در آن از واژه
     ،           ، ، ،          ،    ،    ، ،               ،     ،   ،  ،  ،      ،     ،   .  

کاربرده  هي هندي را بها ات خود واژهي کاشي کتابدار شاهجهان بود و در کلييحٰي
  : مثالً.است

   ،            ،     ،    ،      ،     ،    ،    ،       ،   .  
 در بسياري از قطعات م ۱۶۴۴/ه ۱۰۵۴سال  الدين مسيح کاشي متوفي به حکيم رکن

  .ي پان، تمباکو، افيون، برسات و هولي استفاده نموده استها خود از واژه
در اشعار خود را ي هندي ها  نيز واژهبسياري از شعراي هندي عالوه بر اين

 ا محمدا يعقوب صرفي و ملّا شيخ محمد محسن فاني کشميري شاگرد ملّملّ. دان کاربرده به
  :گويد وي در وصف پان مي. ندا ي هندي را در اشعار خود گنجاندهها امين نيز واژه

ــنم    چـو وصـف لـب نازنينـان کـنم      ــان ک ــر وام از پ ــاني دگ   زب
  درو خوانده خوبان هندي سـبق        نــسخة ده ورقبــود بيــره پــان

                                                   
 .م ١٦٦٢/ه ١٠٧٣: وفات  .1
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وصف  اب سيف علي خان در يک مثنوي بهابوالبرکات منير الهوري از مصاحبين نو
  :مثالً. ده نموده استي هندي استفاها بنگال پرداخته و از واژه

      ،      ،      ،   ،   ،           ،   ،    ،   ،    ،          ،   ،                   ،…  
سخنور خان جشن  در قرن هجدهم محمد يوسف نگهت برهانپوري معروف به

  :جوانان گجراتي برگزار نمود  باهولي را
ــر افتــاد     ــا در س ــور تماش ــرا ش   چندين کـشور افتـاد      که از من ره به      م

ــه  ــون ب ــيکن چ ــيدم         و ل ــي    رس ــه م ــائي ک ــدم تماش ــست دي   باي
ــ  انــد  رفيــق مــا پــسر گجراتيــان    ــد  ک ــول جهانن ــد و مقب   ه مطبوعن

  :کند کثرت استفاده مي ي هندي بهها وي در اين مثنوي از واژه
ــل   هـا مايـل بـسا رنـگ         شود چون نغمه   ــي      ز روي گ ــگ   م ــرد رن   ب

ــي      ــه ســاز ب ــر اســت  طرف ــت    نظي ــر اس ــشرت خمي ــد آوازه و ع   بلن
ــيم   ــاده نوش ــام ب ــه ج ــاقي ک ــا س   بهم چون صاف و درد مـي بجوشـيم          بي
   کـــرده روشـــن             چراغـــان   که امشب تا سحر در صـحن گلـشن        
ــار رنـــگ بـــازي    نــــوازي  دف     ببــــزم رقــــص و   ز شـــوخ نـــو بهـ
ــگ  ــرک و رن ــران و اب ــالل و زعف ــانون و آهنــگ     گ ــواي مطــرب و ق   ن

  مشک و عود و صندلگالب و عطر و     ني و طنبـور و بـين و چنـگ و          
ي هندي ها ن اردو نيز در اشعار فارسي خود واژهنظير اکبرآبادي شاعر معروف زبا

  :برد کار مي هب
  قرص خورشيد آرزو دارد که گردد همچنـين         قـدر زيبـا کـزين     بر پيـشاني تـو ايـن        
ــا دارد      ــاز مهيـ ــو نـ ــت مـ    از الفـ

  
ــا دارد   ــد ثري ــين عق ــار هم ــب ت ــن ش   اي

  ست چنين گوش تو شگفت    به   اين کرن   
  

  دارد   نگـه مـي    حسرت گل خورشـيد     که به 
  



  ن خانگبياِض شيراف  ٤٨٩

  ∗ن خانگبياِض شيراف

  آماده كرده٢»بياض اشعار منتخبه«نام  به مجموعه  يك١نواب شيرافگن خان باسطي دهلوي
 ٤ نزد مير غالم علي آزاد بلگرامي٣الدين عباسي فقير دهلوي بود و آن را توسط مير شمس

 را خود اسم آزاد بلگرامي در هامش آن جنگ، اشعار خود را درج كرده و. فرستاده بود
  .است در هامش اين جنگ، اشعار ديگران نيز آمده. نوشته است» آزاد بلگرامي«

  :خط خود نوشته است بهآزاد بلگرامي در آن جنگ 
اين بياض تحفه كه تأليف نواب شيرافگن خان باسطي است، نواب موصوف ”
 دهلوي، بر سبيل هديه »فقير«بهص الدين عباسي، متخلّ را همراه مير شمس آن
. اهللا عنه راقمه آزاد بلگرامي، عفي. اهللا تعالي فقير آزاد بلگرامي فرستادند، سلمه به

  .“ه ١١٦٨آزاد  فقير
تي در نزد وي در آغاز اين جنگ، تحرير شخص ديگري است كه اين جنگ مد

  :نويسد او مي. بوده است
 ي حسينبندة گنهكار سيد مصطٰف به) بياض(تا حال كه تاريخ وصول اين بيض ”

 …بلگرامي را يكصد و بيست و هشت سال گذشته) آزاد(است، مير غالم علي 
                                                   

مؤسسة غالب، م،  ٢٠٠٤ ژانويه، ١ شمارة (نامه غالبزبان اردو در مجلّة  اين مقالة استاد عابدي به  ∗
 بخش فارسي دانشگاه هندوي رئيس(دکتر سيد حسن عباس چاپ رسيده است و آقاي ) نو دهلي

  .زبان فارسي برگردانده است به) بنارس، وارانسي
 :غيرت خان بهادر صالبت جنگ، وفات اللّهي، مخاطب به ير حبيب اهللا نعمتبنده علي خان بن م  .1
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  .، يونيورسيتي كلكسيون، كتابخانة موالنا آزاد، دانشگاه اسالمي عليگره١٢٧شمارة   .2
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هجريه قدسيه،  ١٢٥٦قعده  تاريخ شش ماه ذي بهكتبه فقير سيد محمد حسين، 
  .“روز پنجشنبه وقت صبح تحرير شد

ديگران هم فرستاده باشد كه آنان اشعار  احتمال دارد كه شيرافگن اين جنگ را نزد
هايي كه در هامش  اغلب گزيده. اند در هامش اين جنگ درج نمودهخود را گزيده و 

  :ف از معاصرين خود اسامي شعراي زير را آورده استمؤلّ. است، از ديگران است
  ، سلمه اهللا تعالي٢ ميرزا محمد علي فروغ-  ، دام افضاله١ حزين-
  العالي ظلّهالعالي ـ فقير، مد  فقير، دام ظلّه-  ، سلمه اهللا٣ گلشن علي جونپوري-
  ، سلمه اهللا تعالي٤ واصلي-   فقير، دام افضاله-

مؤلّفه در مدح «عنوان آن  بهر را مدح گفته است و يالدين فق  سيد شمسمؤلّف
  .داده است» الدين فقير سلمه اهللا شمس مير

  شاعري تـرا نيـست نظيـر      بهكه  آن  اي  
٦فيضي» االلهام سواطع « را نقل كرده است و در آن ميان٥ات ظهوريهمچنين رباعي 
  .نقطه است، تعريف نموده است را كه تفسيري بي

”نقطه شيخ  ، يعني تفسير بيااللهام سواطعجهت  بهات ملّا ظهوري كه از رباعي
  .“دانايي ازين دفتر گل دانا شد: اهللا، گفته فيضي، رحمه

  : آورده است٧بيت زير را نيز حكيم ابوالفتح گيالني
  بخـشد  جرم هر چند گرانست خـدا مـي         اگر نيست سبك   سنگ ميزان پشيماني  

                                                   
  .م ١٧٦٦/ه ١١٨٠ :يجي، وفاتطالب حزين اله شيخ محمد علي محمد بن ابي  .1
  .م ١٦٣٠-٣١/ه ١٠٤٠ابن ميرزا محمد رضا، مالزم صفدر جنگ، متولّد   .2
  .م ١٧٨٦-١٧٠٥/ه ١٢٠٠-١١١٧  .3
آباد و شاگرد حزين و مريد شاه  از مردم مغول شاهجهان آبادي، ميرزا امام واصلي ـ واصلي شاهجهان  .4
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  )االفكار نتايج :رك(
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  ن خانگبياِض شيراف  ٤٩١

در اين جنگ اشعاري از شعرا و امرايي آمده است كه احتمال دارد جاي ديگر 
  : حاكم سيستان١نشود، مانند بيت زير از ملّا ابوالفتح خان پيدا

  ام پيـشم بـرد   قدر كز كاروان پس مانده  آن  خواهم كه از خويشم بـرد       جذبة توفيق مي  
عنوان فصل، منقسم كرده و  به در اين جنگ بسياري از ابعاد شعر فارسي را فمؤلّ

 نخستين ٢ميان آن اشعار، كالم رودكي در. شواهد زيادي از شاعران و اميران آورده است
 كه ٣عالوه بر اين، اشعاري از عسجدي. شاعر صاحب ديوان فارسي نيز موجود است

ها ابياتي چند از اين شاعر  فقط در فرهنگ. حال پيدا نيست، آورده است بهديوانش تا 
  .چاپ رسيده است بهآوري آنها مجموعة مختصري  جمع آيد و با دست مي به

مؤلّف عنوانهاي بسيار آورده است كه ذيل آنها اشعاري از شعرا درج نموده كه ما 
كه در اينجا چند عنوان، مخصوصاً از شاعران معاصر مؤلّف، يا اشعار آن دسته از شعرا 

  :ها هم ذكري از آنها نيامده است، خواهيم آورد ديوان شعرشان پيدا نيست و در تذكره

  توحيد و حمد و مناجات
  :گلشن علي جونپوري

  تا چشم گـشاديم محـيط مـا بـود           آن گوهر ناياب كـه در اخفـا بـود          
  ديديم چو نيك قاف در عنقـا بـود          شنيديم كه هست    عنقا در قاف مي   
  :ي اهللا عنهلمؤلّفه باسطي، عف

  نـوازي يـارب     من بنده و تـو بنـده        سازي يـارب    من عاجزم و تو چاره    
  نيـازي يـارب     هر چند ز من تو بي       بر درگه تو ذوق نيازم هوس است      

  نعت و منقبت و مرثيه
  :لمؤلّفه باسطي

  گـويم  اين سر خفي را كه جلي مي        گـويم   با اهـل دلـي راز دلـي مـي         
  گـويم   ي علي مي  هر گاه كه مرتضٰ     آيـد   باهللا كـه خـدا بيـاد مـن مـي          

                                                   
  .ملّا ابوالفتح خان برادر ملك حمزه سيستاني  .1
  .م ٩٤٠-٤١/ه ٣٢٩ :وفات  .2
  .م ١٠٤٠- ٤١/ه ٤٣٢د مروزي، وفات در حدوعسجدي ابونظر عبدالعزيز بن منصور   .3
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  فصِل در مدح مرشدان طريقت
  :لمؤلّفه باسطي، احسن اهللا حاله

ــي   ــدا نكن ــشق پي ــا درد ع ــي     اي دل ت ــا نكن ــل او تمنّ ــه وص ــار ك   زنه
  بايد كه دگـر بـر دو جهـان وا نكنـي             خيال رخ دوست   بهچشمي كه ببندي    

  دجناب مرشدان معروض دارن بهفصِل مناسب مريدان كه 
  :١خانان خاِن خان بيرمنواب 

  وي روي تـو قبلــة عبـادت مــا را    اي كوي تو كعبـة سـعادت مـا را        
  وارسته ز قيد رسم و عادت مـا را          سـازي   جذبه عبادت  بهخوش آنكه   

  صِل در تأسف و ندامت و ضعف پيريف
  :حكيم ابوالفتح گيالني

  بخـشد   مـي جرم هر چند گرانست خـدا       سنگ ميزان پشيماني اگر نيست سبك     

  فصِل در وصف حسن و جمال
  :استاد رودكي

  رنگ از پي رخ ربوده بـود از پـي مـوي             اي از گل و مشك رنگ بربوده و بـوي          
  مسكين گردد چو موفشاني همـه كـوي         گلرنگ شود چو چرخ سوي همه جـوي       

  :٢ي حيدرمير مرتٰض
  قدر بـادامي   بهبس است جام شرابم       ز هوش برد مرا نرگس مي آشـامي        

  :گلشن علي جونپوري
ــو دارد خــدا نگــاه   در چشم فتنه ساز تو باشد بال نگاه          از آفــت نگــاه ت

  فصل در بيان ناز معشوق
  :ميرزا محمد علي فروغ، سلمه اهللا

  آنقدر جا كه كس از خويش تو اندر رفتن          بزم لبريز شد از ناز تو چنـدان كـه نبـود            

                                                   
  .م ١٥٦١/ه ٩٦٨ :وفات  .1
  .آبادي، از سدة دوازدهم هجري حيدر دهلوي، شاگرد مير محمد افضل ثابت الهي مير مرتٰض  .2



  ن خانگبياِض شيراف  ٤٩٣

  :ميرزا جاني عزّتي شيرازي
ـ    بـه آخر جهـان      خط در حجاب شد   رخسارت از دميدن        آفتـاب شـد    مكـام دل

  فصل در بيان ادا و جلوه و خرام و نگاه و عشوه
  :نواب وحيد

  از خانه برون آمدنش مست ببينيـد        ما مست نداديم دل از دست ببينيد      
  :١فخري هندي
  سـت  هتوان گفت كه كارش بخدا افتاد       مي  دلي را كه چو من كار افتاد        با تو هر خسته   
  :٢ملّا علي عالي

  آن گل آتش طبيعت با تغافـل آشناسـت          بلبل آشناسـت   بهشمع با پروانه يار و گل       
  :٣ظاهر بيگ اردستاني

  بــار برنجــد يــک بــهترســم کــنم اظهــار   سـت  ت نشنيدهکس نام محب   طفل است وز  
  آن طـرف   من اين طرف و    چند گريزي ز    تلـف عزيـزم   شد ز پيت اي غـزل عمـر         

  :٤ ثباتمير محمد عظيم
  چون بيندم ز دور گره بـر جبـين زنـد          ديگر چگونه خاطر من واشود که يـار       

  :٥حسن بيگ شکراغلي
  خـدا دارد   تـرس از   ت چيـست بـي    داند مرو  نمي

  گويـد  او زبان مـن بـه   از خواهم اين را کسي مي 
٦ضا متينشيخ عبدالر  

  ال اســت و جــوابؤهمــه را روز جــزا تــاب ســ
  يامـت ايـن اسـت   نتوان بـا تـو سـخن گفـت ق         

                                                   
  .فخري بنارسي، معاصر جهانگير  .1
  .الدين بنّا ملّا علي عالي اصفهاني بن زين  .2
 يا ١٥٧٠/ه ٩٨٩ يا ٩٨٥ :عيل صفوي، وفاتٰمجاهي، سلطان ابراهيم ميرزا ولد بهرام ميرزا بن شاه اس  .3

  .م ١٥٨١
  . م١٧٤٩/ه ١١٦٢ :ثبات بن مير محمد افضل ثابت، وفات  .4
  .نظر نيامده هذکرش هيچ جا ب  .5
  .م ۱۷۶۱-۶۲/ه ۱۱۷۵ :الملک و صفدر جنگ، وفات مالزم برهان  .6



  ٤٩٤  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

اب عبدالرغفره اهللا،١خانان  حيم خاننو :  
  دل تــو طاقــت ايــن گفتگــو کجــا دارد   غمت مباد چه مي پرسي از حکايت من        

  :٢طوفي
  آيـد  دگر ز دست تو بيدادگر چه مـي         غير ازين که ز تيغ تغافلم بکـشي        به

   در بيان رسوائي و بيباکي عاشق و شرم و حجاب معشوقفصِل
  :رکشزماناي ز

  آستيني است که بر چشم تر خود دارم         ي من مانده بجاي   يآنچه از دامن رسوا   

  اشر و صفت نقّمثلي صورتش و عجز مصو  در وصف شبيه معشوق و بيفصِل
  :٣سيفي

ــ   کشا چهره که صورتگر چـين را     از چهره  ــشود داعي ــر ن ــشا ةديگ ــره ک   يي چه

   در ذکر آئينهفصِل
  :٤ميرزا عرب ناصح

ــرا     دل از کف ببرد يـار مـرا  کيست ديگر که   ــار م ــد ک ــورت نده ــه ص ــر آين   آه اگ
  :٥ميرزا نظير بيگ خادم

ــ ــي  هب ــه ب ــد   روي آين ــه زن ــار بوس   حسن خود آن شوخ خودپسندکند     سير چو  اختي
  :٦فقير

  چو اختر از شفق در شام تابـان         مسي و پان زيب دنـدان     فزوده  
                                                   

  .م ۱۶۲۷-۱۵۵۶/ه ۹۶۴-۱۰۳۶  .1
، ۳ الغرائب، ج مخزن. بدل است واقع شده در غزل بياشعارش نهايت لطيف و شيرين : طوفي تبريزي  .2

  .۲۴ ص
اهللا شاه  د سيفشايد منظور آن، سي. سيفي بخاري عروضي، احتمال دارد کسي ديگر هم باشد  .3

بخاريان باشدةد امير شاه گجراتي از خانوادگجراتي فرزند سي .  
  :ناصح تبريزي، صائب شعر او را تضمين کرده  .4

  دهـد  خـون مـن گـواهي مـي         تا لب سـاغر بـه       ائب که ناصح گفته است    اين جواب آن غزل ص    
  

  .م ۱۷۴۷/ه ۱۱۶۰ :آبادي، وفات خادم شاگرد مير محمد افضل ثابت اله  .5
  . ه ۱۱۸۳ :فقير دهلوي، وفاتعباّسي الدين  مير شمس  .6



  ن خانگبياِض شيراف  ٤٩٥

  :١واله
ــدان    ــر دن ــسي ب ــن م ــار م ــده نگ   ست رشـک يـاقوت ز پـان        لبهاش شده   مالي

ــالوده    ــست بي ــاتم لعل ــن خ ــهاي ــي ب   وان يک شبه است گشته الماس نـشان         م
  :٢محمد قلي سليم

  چکد مي روغن شمع چون مويشان هر سر کز  سـت  وييبتـان هنـد   آب بر آتش زدن کار   
  :٣خان عالم اکبري

   ببر کرده شـوخ مهـوش مـن        بلباس آ 
  :خانان بيرم خان خاِن

  نازکي بدن از پيرهنش معلـوم اسـت         تر ز وي بدنش نازک   ا پيرهن نازک و  
سي٤ين خان حشمتد عمادالد:  

  مزن از بهر خدا الله بدسـتار چنـين          داغ عشاق جگر سوخته را تازه مکن      
  :مه اهللا تعالي سلّ،٥امام واصلي به معروف ،ميرزا امام وردي

  نثـار قـدمت مـال جهـان ايـن همـه نيـست            به
  ايـن همـه نيـست      جان که آريم چه تو رونماي

٦اس ثانيشاه عب:  
ــده  که دهان يار تنـگ اسـت   از بس  ــانع ش ــهام  ق ــنام  ب ــيم دش   ن

   در بيان آمدن معشوق باالي بام و چهره نمودن از غرفهفصِل
  :٧مير والهي

  تا ماه جهان گرد مـن از بـام برآيـد            روزم همه در فکر که کي شام برآيد      

                                                   
  .هجري ١١٢٤-۱۱۷۰ داغستاني، ةعلي قلي خان وال  .1
  .م ۱۶۴۷/ه ۱۰۵۷ :سليم، وفات هص بميرزا محمد قلي طرشتي متخلّ  .2
  .طايفاللّ خان عالم برخوردار بيگ از امراي جهانگير، منتخب  .3
و برادر خورد ميرزا جعفر » عمادالدين خان«حشمت اصفهاني، مخاطب به) امام علي(ميرزا امام قلي   .4

  .االفکار جينتابرد،  خوبي بسرمي هم با نواب شيرافگن باسطي در لکهنو ب ۱۷۸۶/ه ۱۲۰۰ :وفاتراهب 
  .آبادي واصلي شاهجهان  .5
  .م ۱۶۶۷-۱۶۴۲/ه ۱۰۵۲-۱۰۷۷  .6
  .والهي هروي يا والهي بخاري يا والهي قمي  .7



  ٤٩٦  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

  شق در بيان حال دل و ديده عافصِل
  :مها اهللا تعاليحکيم صاحب محمد شفيع سلّ ابن ١هذر بهص  متخلّ،ميرزا محمد سميع

  دل من هر چه ديد ديد از چـشم        جان من هر چه ديـد ديـد از دل     

  فصل در ذکر گل و بلبل و شمع و پروانه و سرو و قمري
  :٢همايون
  فاختـه اسـت    وشمع سبزيست که پروانه ا      است ختهاسرافر درباغ که است سرو نه آن

  :را در جنت آشياني همايون پادشاه ٣ميرزا عسکري
ــاش   اي عسکري ار مست مدامي خوش باش       ــامي خــوش ب ــاده و ج ــد ب   ور معتق

  يـن مقـامي خـوش بـاش        ا يار اگر در   بي  يــار  خرابــات نباشــم بــي   بــه گفتــي 

   اشعار متفرقهفصِل
 غفراهللا و واال ،جنگ بتصال غيرت خان بهادر به مخاطب ،هياهللا نعمت اللّ مير حبيب

 و يک نقلش در آني شد چون ديوان آن مرحوم در هنگامه نادر شاه تلف  ـمؤلّف
  .شود طريق يادگار نوشته مي به  اين چند شعر که در بياض برآمد.غارت برد به

ــاي تـــــو رو نگردانـــــد   ــاده اســت   ز جفـــ   غيــرت مــن هالکــش افت
  گيرم که روم جاي دگر کو دل ديگـر          جز خاک درت نيست مرا منزل ديگـر     

   در ذکر وداعفصِل
  :٤فاطمه قواله
  مانند شب رفـتن فـرداي تـو باشـد           مسکين تو در روز قيامـت      به …اي

                                                   
1.  ه اکبرآبادي تلميذ فقير دهلويذر.  
  .م ۱۵۵۶-۱۵۵۵+۱۵۳۸-۱۵۳۰/ه ۹۳۷-۹۴۴+۹۶۲-۹۶۳  .2
  .م ۱۵۵۴/ه ۹۶۶ :برادر همايون و پسر بابر شاه، وفات  .3
  :او منسوب است بهاين دو بيت   .4

  در گوش خلق حرف نـصيحت هـزار پاسـت      ين زمان رواج خوشـامد ز بـس رواسـت          ا در
  کوچک ولي ز وضع بزرگان چه خوشنماست        چشمه دهد جـاي اشـک را       بحر از صدف به   

  .۲۹۳، ص ٤ج  ش، ه ١٣٧١چاپ مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان، ، الغرايب مخزن: رک به



  ن خانگبياِض شيراف  ٤٩٧

  مقيم به از مسافر فصِل
  : اعلي اهللا مقامه،لمؤلّفه باسطي

  رود آرام کـــوي يـــار ز يـــادم نمـــي     روم سو که مـي    هر نشينم و  جا که مي  هر

   فراغ در بيانفصِل
  :مه اهللا تعالي سلّ،١ميرزا مظهر

  دانـد؟  مرگ نزديک اسـت مـي      …پس از دوري او   
  دوراســت مــي دانــم ولــي نزديــک مــن بــودن ازو

   در ذکر عطيات و تحسين و آفرينفصِل
  :)حاشيه( آزاد بلگرامي

  دانـم  چو عندليب يکي را هزار مي       دانـم  شمار مـي   ازو عنايت کم بي   

  همديگر نويسند و تعريف بعضي اشيا بهتقريب تحايف  به فصِل
  :ه نوشتهئ دام بقا، خواجه محمد باسط،جناب پير و مرشد بهتقريب عنايت قلمتراش  بهف مؤلّ

  در وادي شوق و عشق شايق سازد        آن را که عنايـت تـو اليـق سـازد          
  کز خاطر من قطـع عاليـق سـازد           تراشـي ز کـرم     کردي تو عطا قلـم    

  ال و ذکر طبيب و بيماريفصل در عبادت و تقريب فض
  :اند يکي از احباب نوشته بهاين رباعي  جناب مير

   راحـت باشـد    ةديدار تـو سـرماي      ت عبادت باشـد   تاي آن که عياد   
ـ آ  ست مرنج  هگر بهر عبادت نرسيد      ين فقيــر تـرک عــادت باشــد ي

د جامهسيباف فکري د محم:  
ـ  از لعل خموش باده     لب از لعل خموش تو رسـيد       بهجانم     وش تـو رسـيد   ن

  درد دل من مگر بگـوش تـو رسـيد           ام کـه دردي دارد     گوش تـو شـنيده    
*  

                                                   
  . هجري١١٩٥ :نان مظهر دهلوي بن ميرزا جان، وفاتجا ميرزا جاِن  .1
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  در مصر وفـا يوسـف کنعـاني تـو           قدم جـاني تـو     بهاي آنکه ز سر تا      
  چون مردم چـشم دردمنـداني تـو         قدر درديست منـال  بهگر چشم ترا   

  :نويسد ف بياض ميدر آخر مؤلّ
چون بعضي از .  را تأليف نموده استاحقرالعباد بنده علي باسطي اين بياض”

 تقريباً نام احقر …نويسان معاصر در ذکر احوال بندگان شيخ محمد حزين تذکره
اند، بنابراين ضرور شد که براي رفع گمان ناظرين آنچه  ميان آورده بهرا عبث 
پشت  ارش نمايد؛ شيرافگن مريد ثابت است، مخصوص برزاالمر است، گ نفس

ه ل نسخهورق اود ثابت د مغفور مير افضلاي ديوان سيين محمالد… 
 چون مراد …ر بود قريب دوازده سال ادراک صحبت شيخ ميس…نمود مي

سعادت بيعت طريقت در جناب پير و مرشد خود حضرت خواجه محمد 
 حاال آنچه …شد ، اکثر رباعي وارد مي…دست داد) هجري( ۱۱۶۳ در …باسط

کتبه محمد . گذارم العالي مي هظلّالدين فقير مد شود از نظر مير شمس وارد مي
  . ولد حسن عسکري،باقر

هامش جنگ  شود که او در در آخر اشعار مير غالم علي آزاد بلگرامي آورده مي
  :قلم خود نوشته است به

  :آزاد بلگرامي بهص  متخلّ،غالم علي لراقمه فقير
  ا گرديـد  بردوش شريف جلـوه پيـر       آن شاه که با رسول يکتـا گرديـد        

  نخل قد احمـدي دو بـاال گرديـد          د بهار ي جوش درگلشن دين ز بسکه   
*  

ــصا   دوشينه بخواب حـشر ديـدم بـر پـا          ــان ِارم ســتاده در دســت ع   درب
  بيـا : ام گفـت    گفتم که غـالم علـي       رفتم که اجازت طلبم گفت کـه اي        

*  
  نظيــر جــا کــرد نگــين در خــاتم بــي  حيدر که فشرد پا بـدوش شـه ديـن         

ــد   آن و ــدا در دادن ــان ن ــت جهاني   اهللا ز هي مکان و چه مکين       سبحان  ق
  :آزاد بلگرامي

  دانم است مي  ينه در کار  يگرفتاري خود آ    دانم است مي  دشوار دلم را باز دادن برتو    



  ن خانگبياِض شيراف  ٤٩٩

  :وله
  اين دل قابل سـرکار سـالمت باشـد          گر شکست آينه آزرده مکن خـاطر را       

  :وله
  ار ميخوش او بيش کرد رغبت مـا  ان  شهيد خنده برآميخت ترشي دشنام    

  :وله
  خدا که مصلحت نيست گله درازکـردن       به  کـنم وا   صلح مـي   شب وصل يار کوته در    

  :وله
  اند اين شهر را براي تو آباد کرده        اند تو ايجاد کرده  ياد  دل را براي    

  :وله
  دست کافري افتاد قرآني که مـن دارم        به  غارت آفت جاني که من دارم     کرد  دلم را   

*  
  با خـود سـرت گـردم       کني دل را ببر    وداعم مي 

  گذاري نـزد مـن خواهـد طپيـد اينجـا           وامي اگر
  :وله

   من زر گل ده که ثناخوان توام       ةصل  باغبـان بلبـل نـو وارد بـستان تــوام    
  :وله

  انـد  شايد غبار تو پـس صـياد ديـده          اين آهوان که تهنيت يکـدگر کننـد       
  :وله

  اي واي کافتاب قيامـت بلنـد شـد           شد آن طفل روز جمعه سوار سمند     
  :في الحديث االتقوم الساعت اال في طرح الجمعه

  هـاي طفـالن هوشـياران را        کند پامال شـوخي   
ــي  ــو ايــن ب ــاز باشــد در جل   ســواران را ســپاه ن

*  
ط  توس١)هعليگر( علوم اسالميه ةاي از مجلّ کردن اين مقاله، شماره پس از تکميل

 ، همين بياضة دربارهل مفصّةآمد که در آن مقال دستم بهحمد ين افسور مختارالدوپر
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 ١ خدابخشةاين بياض در کتابخان. چاپ رسيده بود بهد حسن فسور سيو مرحوم پرةنوشت
  .پتنا موجود است
ديگري از همين ةنقل از قاضي عبدالودود نوشته است که نسخ بهد حسن آقاي سي 

اي از همين بياض که در   نسخهةا او دربار ام،بياض نزد دکتر عندليب شاداني بوده
ميان  بهشود، هيچ ذکري   نگهداري ميهکتابخانه موالنا آزاد در دانشگاه اسالمي عليگر

 اشي بسيارو حايترين ويژگي اين نسخه اين است که نسخه دار يکي از مهم. نياورده است
  .ه استقابل توجها آمده،  هامش لگرامي دربقلم آزاد  بهمخصوصاً اشعاري که است، 
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   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

                                                   
 )م ۱۹۹۴ ژانويه، ۱  شمارة،۱۵ نو، ج مؤسسة غالب، دهلي( نامه غالباين مقالة استاد عابدي در مجلّة   ∗

اردو و گروه عربي، فارسي، استاديار فارسي ( نالرحٰم عتيقچاپ رسيده که آقاي دکتر  بهزبان اردو  به
 آن را »ة عابدينام ويژه«اين  براي )وابارتي، شانتي نکيتن، بنگاِل غربيمطالعات اسالمي دانشگاه ِوشْ

  .ه نموده استترجمفارسي  به
  .م ۱۷۷۰/ه ۱۱۸۴ :وفات  .1
  .م ۱۸۱۴/ه ۱۲۲۹ :شاعر و خوشنويس مشهور، وفات  .2
 تونامئاحوال و افکار و آثار علي قلي خان واله داغستاني، نکار پريس، : دکتر عبدالغفار انصاري  .3

  .راپراديشبنجن، اتّ
  .(National Museum, New Delhi) نو ، دهليموزة ملّي هند، ۵۴۰۳۷ ة شمار،شناسي نسخه  .4
  .(U.P. Archives)  اتّراپرادشيوش، آر۱۷۲۸ة  شمار،وصي خصةنسخ  .5
  .م ۱۷۱۹-۱۷۴۸/ه ۱۱۶۱-۱۱۳۱  .6

 



  ٥٠٢  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

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 

                                                   
  .م ١٧٤٨-١٧٥٤/ه ١١٦١-١١٦٧  .1
  .م ۱۷۵۴-۱۷۵۹/ه ۱۱۷۳-۱۱۶۷  .2
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   واله داغستانيبياِض  ٥٠٣

  :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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   واله داغستانيبياِض  ٥٠٥

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     
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  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



  ٥١٠  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

  :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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  بياِض کنتور  ٥١١

  ∗اِض کنتوريب

 و فضالي اعلم.  در شهر باره بنکي واقع استو پنجاه کيلومتر از لکهنةفاصل هکنتور ب
د مهدي علي کنتوري المداري نيز يکي سي. بزرگ و ناموري از اين خاک سر برآوردند

وي برحسب فرمايش بلرام داس ابن نَول داس ابن کاشي نات . از چنين ناموران بود
 ماه صفر، بروز جمعه آغاز ۱۸، بتاريخ )م ۱۸۶۵ (ه ۱۲۸۲ا در سال  اين بياض رتأليف

بلرام داس . پايان رساند  بهبروز شنبه) م ۱۸۶۶ (ه ۱۲۸۳الثّاني   ماه ربيع۱۸نمود و بتاريخ 
  .کلکتّه کارمند بودکمپاني هنِد شرقي در در 

 ةدستگل«و » ي خردها  گلدستهةسفين«، »هاي خرد گلدسته«مولّف نام اين بياض را 
مرکز ميکروفيلم  ةفرد آن در کتابخان ه منحصر بةخوشبختانه نسخ. ه استنهاد» بهارانگيز
اين نسخه حاوي مهر . نو موجود است  فرهنگ جمهورس اسالمي ايران، دهليةنور، خان

ذکر است   بهالزم. باشد  مي)م ۱۸۶۱-۶۲ (ه ۱۲۷۸د مهدي نيز است که داراي تاريخ سي
  .يي داردها که اين نسخه افتادگي

بزرگترين ويژگي .  و تفصيالت آن بيان شده استتأليفدر آغاز بياض فرق ترجمه و 
ست که عالوه بر اشعار شاعران شهير، اشعار زيادي از شاعران گمنام  ااين بياض اين

اغلب اين شاعران . شود  نمي يافتهها آوري شده است که ذکر آن هم در تذکره جمع
هرصورت، مولّف آن را در بياض  هب. شوند  مي معلومولکهنخصوص  ه و بهدواهالي اَ

 مزيد بر آن، اين بياض داراي موضوعاتي هست که.  جاويد ساخته استةخود زند
  :شود  ميهرحال، بياض چنين آغاز هب. فرهنگ و تمدن هند وابستگي دارند به

                                                   
مؤسسة غالب،  (نامه غالب«هاي  يکي از شمارهزبان اردو در  اين مقالة استاد سيد امير حسن عابدي به  ∗

دانشجوي پيش دکتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه (چاپ شده و خانم زينت کيفي ) نو دهلي
  .فارسي برگردانده است آن را به) نو، هند رو، دهليجواهرلعل نه
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم”
  اي فرين ز غم آزاد کـرده     اي حکمت آ    اي  نشاط خوش ايجـاد کـرده      ةگلدست

 نياز نثار بارگاه هميشه بهار گلشن آرائي، که رشحات ةچمن چمن گلدست
  “… انسان خاکي نهاد…پايانش از  بهسحاب صنعت کامله مکرمت

 اول ةگلدست. اين بياض داراي شش گلدسته است و هر گلدسته گلهايي را دارد
موضوع گل دوم عشق و . ي استگل نخست در حمد و ثناي ايزد تعال.  گل دارد۱۰۷

 يار موضوع ةاز گل سوم تا ششم درد، عاشق، حسن و نزاکت و جلو. محبت است
گل دهم داراي بيان اقسام زلف و کشادگي و وابستگي و درازي و سفيدي و . است

در گلهاي ديگر توصيف و تمجيد مژگان محبوب، . سياهي مو و آرايش و تمنّا است
 گوش، بنا ةنه، شانه، مشّاطه، عارض، رو و چهره و رخ، در و آويزابرو، چين جبين، آئي

گوش، بيني، عشق و غمزه و کرشمه، سرمه، مردمک چشم، عازه و گلگونه، خال، لب، 
دهان، لکنت، تبسم، خنده، ذقن و زنخ، غبغب، بر و دوش و شانه، بغل، بازو، دست 

ن، پستان، پهلو، آغوش و نگارين و کف رنگين و حنا، انگشت، انگشتري، سينه، ناخ
کنار، شکم، ناف، پشت، ميان و کمر، سرين، اندام نهان، ران، زانو، ساق، پا و پشت پا، 
خلخال، کفش پا، خرام و رفتار، قد و قامت محبوب، کاله و دستار، قبا و جامه و 
پيراهن، گوي گريبان و تکمه، کمربند، سنجاف و عطف دامان، مقنع و چادر، رومال، 

  .غيره بيان شده است ه، حمايل، جالل وگوشوار
در اين تمام گلها، گل هفدهم، چهل و سوم و پنجاه و هشتم بسيار مهم است که در 

اکنون در زير . شود  مي يافته١     آن ذکر قشقه و صندل، دندان و مسي و رنگ پان و 
  :کنيم که داراي توصيف چنين چيزهاي هندي است  ميابياتي را نقل
  : برهمندانا رام

  سر برکشيده ماهي از مطلع جبينش        مـدور، آن روي نـازنينش      ةآن قشق 
*  

  اي خـط بــر تجلّـي مــه انـور کــشيده     اي تا قـشقه بـر جبـين منـور کـشيده        

                                                   
  .النگو:        .1



  بياِض کنتور  ٥١٣

  اي  خنجـر کـشيده  ةاين قشقه را مشاب    يا بهر قتل عاشق دل خسته جان من       
* 

  :کنور لچهمي نراين نسيم
  بهر قتل عاشقان خنجر نمايان کرده است        که چيست داني    قشقه بر پيشاني دلدار مي    

  :عزيز
  دهان تو نهـان اسـت       يا لعل بدخشان به     دندان تو ياقوت پي خوردن پـان اسـت         

  :١الدين علي خان آرزو سراج
  ديد سرخ از رنگ پـان دنـدان جانـان را            اگر مي 

  گسستي شيخ همچون اشک ما تسبيح مرجـان را        
  :٢موالنا افضل ثابت

  ردد سراشـکم گـوهر شـب تـاب جـا دارد      اگر گ 
  دل صد عقده دارم از مـسي ماليـده دنـدانت           به

* 
  مگر المـاس را داده سـيه تـاب          مسي ماليده دنـدان گهـر تـاب       

  :احسن اهللا
  گــوهر دنــدان او را رونـــق از مــسي فـــزود   

  اختران را در شـب تاريـک نـوري ديگـر اسـت         
  :٣نعمت خان عالي

ــدان   ــوده دن ــسي آل ــائي م   چو انجم در شـب تيـره نمايـان      بزيب
  :خلق اهللا

  مسي ماليده بر دندان ايـشان خـط هويـدا شـد          
  بهــر تحريــر گويــا صــورت اهللا پيــدا شــد     

* 

                                                   
  .م ١٧٥٦/ه ١١٦٩: وفات  .1
 .م ١٧٣٨/ه ١١٥١: آبادي، مير محمد افضل ـ وفات ثابت اله  .2

 .م ١٧٠٩/ه ١١٢١: عالي شيرازي، ميرزا محمد نعمت خان ـ وفات  .3



  ٥١٤  »نامة استاد عابدي ويژه« قند پارسي

  

  مکن رنگين ز پان ظالم مسي ماليـده دنـدان را      
  ريـزد چـرا خـون شـهيدان را          بخاک تبـره مـي    

* 
  قافيه بر شام و شفق تنگ کـرد         پان و مسي را بدهن رنگ کـرد       

  :١دردمند
ــدانش    نمايد ز رنـگ پـان و مـسي         مي ــراغ دن ــب چ ــوهر ش   گ

  :گرامي
  بدندان تـا مـسي ماليـده و تاريـک شـد عـالم             
  شـود هرگـه سـيه کردنـد کوکبهـا           قيامت مـي  

  :عبدالجليل
ــدان  ــب و اطــراف دن ــر ل ــسي زي   تو گوئي ظلمت اسـت و آب حيـوان     م
  حـق تو گوئي شام شد بـا صـبح مل          بدنــدانش مــسي افــزوده رونــق   

* 
  انـد از نـار دنـدانش    مسي را پيش از اين ماليـده  

  رگ پا لعل چنـدانش   شب غم خون زد اکنون به     
  :لچهمي رام سرور

  گـويم بيـاد آن مـسي ماليـده دنـدانش       چو مـي  
  گـردد   خجل از هر سراشکم گوهر شب تاب مي       

  :٢موزون
  انـد  سرخي پان را نگر بـر لعـل او چـون بـسته            

  انـد  همـت خـون بـسته     اين تعجب بر مـسيحا ت     
* 

  مو گشتم   ز برگ پان چنان ممنون احسان مو به       
  بباطن قـوت دل شـد بظـاهر سـرخ رو گـشتم            

                                                   
 .م ١٧٦٢/ه ١١٧٦: دردمند اودگيري، محمد فقيه ـ وفات  .1

 .م ۱۷۷۳/ه ۱۱۸۷: آبادي، راجه رام نراين ـ وفات موزون عظيم  .2



  بياِض کنتور  ٥١٥

  :لچهمي رام سرور
  لب لعل تو از پـان جـان مـن رنـگ دگـر دارد              

  سخن بر غنچة گل خنـده بـر گلبـرگ تـر دارد        
* 

  وان يافـت   حمـرا نتـ    ةدر برگ گل و باد      رنگي که ز پان آن لب گلگـون تـو دارد       
* 

  ز حسرت چون نگردد خون دل يـاقوت رمـاني         
  لب لعل تـو از پـان کـرده پيـدا تـازه رنگـي را               

  :١غني کشميري
  هست ميـل پـان خـوردن گـل رخـان هنـد را             

  عاشقان گوئي کـه از خـون خـودش دادنـد آب        
  :بيدار

  ما همچو خاتم آتش لعل است شمع خانـه         ام چشم من روشن کند پان خوردن جانانه      
* 

  چون نسازد جان سپاري عاشق بيمـار تـو          رنگ چون گيرد ز برگ پان دهان نازکـت   
* 

  خورم خـون جگـر   غم ميخوش برنگ غنچه از   
  آيــد مــرا چــون خــوردن پــان کــسي  يــاد مــي

  :الدين علي خان آرزو سراج
  گزيـدي  ز حسرت لـب بدنـدان مـي      بدندان رنگ پانش خـر کـه ديـدي        

  تو گوئي پان رخـصت بـود جـان را           ن را کـشت پـانش عاشـقا       بجان مي 
  :نعمت خان عالي

  شـــده از رنـــگ پـــانش در شـــنجرف  لبي چون مصحف ياقوت خـوش حـرف      
  :خليل

  ي خون نشان است   ها  که عکس ديده    نه در لبهاي صاف آن رنگ پان است       

                                                   
 .م ١٦٦٨/ه ١٠٧٩: غني کشميري، محمد طاهر ـ وفات  .1



  ٥١٦  »نامة استاد عابدي ويژه« قند پارسي

  

  :بدخشي
  عکس رنگ پان نمايان است بـر پـشت لـبش           

  سـت اين بدخشي از کجا در سـبزه زار افتـاده ا          
ــد    ــاني ش ــو رم ــل ت ــب لع ــگ ل ــان رن ــا زي   ت

  ايــن عقيــق يمنــي لعــل بدخــشاني شـــد     
  :١شاعر نامعلوم

  بشاخ صندلين پيچيده ماري عنبرين ديدم        بدست آن نگـار نـازنين ديـدم             سيه  
  :عبدالجليل
  بصيد هوش چون چين کمند اسـت         بغايــت دل پــسند اســت     غــم 

ــار ســنبل      ســيه  ــود چــون ت    گـل ةپيچنـد بـر گلدسـت     ] يمـ [که     ب
* 

   سـياه       گفتمش بـر گـرد دسـتت چيـست          
  ام گفــت گــنج حــسن را بــا آن نگهبــان کــرده 

* 
  ام  جواله سال بـر خويـشتن پيچيـده        ةشعل  ام  گلگون بدست آن پري چون ديده           

* 
  خبر از خود ندارد چون سـيه مـست           در آن دسـت      دل از سير سـيه      

* 
ــائي    در خوش نمـائي         نگارين   ــتگاه دلربـ ــه دارد دسـ   کـ

                                                   
است که شيخ محمد علي حزين الهيجي ) م ۱۷۷۶/ه ۱۱۹۰ :م(اين بيت نورالعين واقف   .1

ر تمام واليت د«هاي آن چنين اعتراض و اظهار نمود  بر طوالت مصرعه) م ۱۷۶۶/ ه ۱۱۸۰ :م(
  :و سپس آن را چنين اصالح کرد» بگرديدم شعر دمدار اکنون شنيدم

ــيه  ــاري      س ــت آن نگ   بــشاخ صــندلين پيچيــده مــاري   بدس
  :رک به  

• “Shaikh Muhammad Ali Hazin: His Life, Time and Works”, Sararaz Khan Khatak, 
Lahore, 1944, pp.114-115. 

• An Oriental Biographical Dictionary, Thomas William Beale, Kitab Bhawan, New 
Delhi, 1996, p.414. 
)مترجم(  



  بياِض کنتور  ٥١٧

  :دانا رام برهمن
ــدن بدســت شــاهدان   ــارم نيلگــون دي        ني
       خواهم کنم از مهـر و مـاه آسـمان      که مي 

  پيچد خويش را چون ما بر عاصي بر آن ساعد به
       تهي کرده است قالب را مگـر از بهـر آن            

*  
  چـشمي  بيـرون در     ةاش چون حلق   بود هر حلقه  

ــان     ــت بت ــدن دس ــتياق دي ــه دارد اش        ک
  خويش) هاي(بناز اي ساعد سيمين بباال دستي    

        حـسن تـرا بـا خـود نهـان            ةکه دارد جلو  
  هرگـز ) آن(نيارد تاِب آب و رنگ سبز و سـرخ           

       کند لعل و زمرد را نهـان در بحـر و کـان       
  نگر اعجاز خاک هند را عيسي کـه در يـک دم          

       گلدسته دسـت گلرخـان را در خـزان          کند  
ــد   ــال باش ــه اش دام ب ــشي دل حلق ــراي وح   ب

       کمند تاب دار است اين بدست مهوشـان          

  باشند  مي دوم چهل و نه گل زيرةدر گلدست
يار در زيب و آرايش، شرم و حيا و ادب، نقاب و برقع، استغنا و ناز يار،   بهمخاطب

قدم يار، سالم و جواب، وصال، دست بوسي و هم شوق و نياز، عاشق و معشوق، م
 يار، بزم يار، شمع، رقص، ةارنظّ هآغوشي، قدم بوسي يار، عطر و گالب پاشي، محويت ب

غيره، توبه شکني،  سرود و مطرب، عشرت و نشاط، شکر نعمت، تهنيت عيد و نوروز و
نرد و چوسر، دور جام و مينا، شراب، بنگ، کوکنار، افيون، قليان، قهوه، گنجيفه، 

شطرنج، بستر و بالش، هم بستري، برهنگي، تن يار، بوسه، رشک و غيرت، رقيب، 
باغبانان و   بهخمار و خميازه، رخ شستن يار، بهار، سير باغ، در عالم وصال، خطاب

بگلشن زادگان در عالم وصال، حوض و فواره و آبشار، شناوري يار، کبوتر بازي، کاغذ 
  .غيره بادي و



  ٥١٨  »نامة استاد عابدي ويژه« قند پارسي

  

  اردسوم سي و هفت گل زير را د ةگلدست
نازک مزاجي معشوق، شکسته دلي، عتاب يار، دشنام، معذرت، رخصت و وداع 

 يار، ضعف و نقاهت و عجز، درازي شب ةمحبوب، سفر و خصر، رفتن يار، فراق، کوچ
يار، ناله و آه، گريه، اشک،   بهفراق، مهتاب شب فراق، فراموشي و تغافل يار، خطاب

جانب  هغيره، ترميم و ارسال نامه ب خالفي يار، اشعار اشتياقيه و مکتوبه وانتظار، وعده 
بلبل و قمري و  بهيار و عدم جواب، قاصد، رسيد نامه، صفت دل، شکايت دل، خطاب 
  .باد صبا و خوش نشينان چمن، چاک سينه و دل و گريبان، داغ عاشق

  چهارم پنجاه و دو گل زير را دارد ةگلدست
اعتباري، مدح ممدوح، فخر،  داري، بي کايت ياران زمانه، احتياج، قرضهام، ششقاوت اي

جويي،  پند و نصيحت، حقير شمردن کسي را، تواضع، راستي، ذم دروغ، مذمت عيب
پوشي، ايمن نبودن از شر دشمن، منافع صحبت اغيار و مضار محبت اشرار،  صفت عيب

بخل و امساک، ناقدرداني، مذمت لطف و مروت، جود و سخا، همت، منّت نه کشيدن، 
اغنيا، بزدلي، طعن اهل ريا و رجحان مشرب رندان، صفائي باطن، عزّ و آبرو، عينک، 
خضاب، حسرت، عصيان، اميدواري مغفرت، توبه از افعال قبيح، مناجات، راضي بودن 
برضا، مذمت حريص و طمع و طامع، توکّل، قناعت و صبر و قانع و صابر، ممات، 

  .ثباتي آن، مذمت اهل دنيا، معرفت و تصوف  مذمت دنيا و بيتعزيت،
   پنجم داراي گلهاي زير استةگلدست

مضامين نو، شکار، تيغ، زين، رکاب، بهله، کمان، تير و تفنگ، سپر، خنجر، پالکي، اشعار 
  .ال و جواب، اشعار صنايعؤمجلسي در صنعت ارسال مثال، اشعار س

  ير است ششم حاوي دوازده گل زةگلدست
قطعات، رباعيسات، لغز و چيستان، تاريخ، هزليات، مخمات، ستايش سخن، ات، غزلي

  .بضيلت خاموشي
 علّت آن  بهيي نيز است کهها اين بياض بسيار زيبا است و ضخيم و داراي افتادگي

 اکنون در زير ابياتي از شاعراني را نقل. توان تمام بياض را در اينجا اختصار کرد نمي
  :نم که شايد براي خوانندگان چيزي جديد باشدک مي



  بياِض کنتور  ٥١٩

  :شاه طهماسپ
  گويـد   زلف سـر بـرده بگـوش تـو سـخن مـي            

ــه ــو ب ــي   م ــن م ــشاني م ــال پري ــو ح ــد م   گوي
  :١ظلّ اهللا  بهقطب شاه متخلّص

  ست اين بنـازم صـنع يـزدان را         تعالي اهللا چه حسن   
  تو ديـدم صـورت جـان را       ) چون(که در آئينه روي     

  :٢همايون پادشاه
  بيـنم  ست که پهلوي ماه مـي   اي ستاره  بينم  دري که در بن گوش تو شاه مي       

  :٣جهانگير پادشاه
  ترا تا سبزه برگرد لـب جـان بخـش پيـدا شـد             

  مــسيحا بــود تنهــا خــضر همــراه مــسيحا شــد
  :٤نور جهان بيگم

  ت گريبـانگير   خـون منـ    ةست قطـر   هشد   لعل است بـر لبـاس حريـر        ةترا نه تکم  
* 

  در آتشم چو شمع ز دست زيان خـويش           و زدم آتـش بجـان خـويش   نام تو بردم  
  :٥قاضي نوراهللا

  گوئي که مگر صبح قيامت سخن اوست          بر مـا چـه دراز اسـت   … شب هجر  …
  :٦ابوالفضل

  اي فراموشـم   مباد که خوش کرده   ) غمت(  گـذرم هـيچ گـه بخـاطر او     چو غـم نمـي   
* 

ــژاد  ــزار مــروت گــوهر عــالي ن   غ فتـوت قـد او نخـل مـراد    سـروي از بـا    گــل ز گل
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  :١زيب اورنگ
  ما گدايانيم ما را عيش سلطاني کجاسـت         سلطنت را عزّتي در عالم فـاني کجاسـت       
  آري آري طفل را ميل سبق خواني کجاست         اين دل ديوانه را گفتم که غافل شو، نشد        

  :٢انظام الدين اولي
ــرا    انـست خـدا   يقـين کـه المک      دان بـه   مي  اي اصــل حقيقــت چتــري نيــست ت

  :خانان خاِن
ــي کــرديم      افسوس که عمر خويش را هـي کـرديم      ــستيم واه ــه زي ــه ن   مردان
ــظ    ــک لف ــاي ي ــد ج ــه مان ــه ن   کـه شـب و روز سـياهي کـرديم          از بس   در نام

خصوص لنو و با  فرهنگ جمهوري اسالمي ايران، دهليةسرانجام سپاسگذارم از خان
 اين ةپيري که فرصت مطالع ي خواجهنور دکتر مهدمرکز ميکروفيلم  ةرئيس کتابخان

  . فراهم نمودنداينجاببياض را براي 
  

                                                   
 .م ١٦٥٩-١٧٠٧/ه ١٠٦٩-١١١٨  .1

 .م ١٢٣٦-١٣٧٥/ه ٦٣٤-٧٢٥  .2



  ملّا محمد صوفي مازندراني  ٥٢١

  ∗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

                                                   
) م ١٩٦٣دهلي، نوامبر  (جامعهزبان اردو در مجلّة  بهپرفسور سيد امير حسن عابدي اين مقالة   ∗

دانشجوي پيش دکتري زبان و ادبيات فارسي، ( »کيفي«سيد نقي عباس يده که آقاي چاپ رس به
  .فارسي برگردانده است بهآن را ) نو، هند دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهلي

  .۶۰ ، ص۳ ج  .1
  .م ١٥٥٦-١٦٠٥/ه ٩٦٣-١٠١٤  .2
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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

                                                   
  ).م ١٥٩٤-١٦٤٧/ه ١٠٠٣-١٠٥٧(مشهدي ي يرضا سيد جالل متخلّص به  .1
  .م ١٦١٤/ه ١٠٢٣ :وفات  .2
  :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) 



  ملّا محمد صوفي مازندراني  ٥٢٣

  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،

                                                   
  .پور فهرست بانکي  .1
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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(



  ملّا محمد صوفي مازندراني  ٥٢٥

. 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

  )مترجم(
  . بودلينة، کتابخان٣٦٦ ة خطّي شمارةنسخ  .2
  .٤٧٨- ٧٩ص   .3
  .)… 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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  ملّا محمد صوفي مازندراني  ٥٢٧

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

  فهرست مآخذ
 ة، موز۷/۴۳/۵۶۰ ة شمار،)يخطّ( ي ملّا محمد صوفةموعجم: ي مازندرانيحمد صوفملّا م .۱

  .نو ي، دهليملّ
  . الهور، ادبي، مجلس ترقّنامه شاهجهان: محمد صالح کنبو .۲
  . رضا، رامپورة، کتابخان۲۴۲۰ ة شمار،)يخطّ(  کاتبةتذکر:  کاتبيمرزا محمد عل .۳
  .پور ي خدابخش، بانکة، کتابخان۷۱۳ ةر شما،)يخطّ( الغرائب مخزن: ي هاشمياحمد عل .۴
  .پور ي خدابخش، بانکة، کتابخان۶۹۱ ة شمار،)يخطّ(ضا يب دي:  آزاديغالم عل .۵
 خدابخش، ة، کتابخان۶۹۶ ة شمار)يخطّ(، سيالنّفا مجمع:  خان آرزوين عليالد سراج .۶

  .پور يبانک
  .)ي هجر۱۲۹۹(م ي، مطبع فتح الکرآذر ةآتشکد: گ آذري بيلطف عل .۷
  . ملک، تهرانة، کتابخان۵۳۲۴ ة شمار،)يخطّ( نيالعاشق عرفات: يوحد ايتق .۸
  .م ۱۹۲۶، کپور آرت پرنتنگ ورکس، الهور، خانهيم: يني قزوي فخرالزّمانيملّا عبدالنّب .۹
  .م ١٨٨٠/ه ١٢٩٧وپال، هب ،داراالقبال ،ي، مطبع شاهجهانروز روشن: ن صباي مظفّر حسيمولو .۱۰
  .م ۱۸۶۵کلکتّه، ، يري جهانگةنام اقبال: معتمد خان .۱۱
  .نو ي، دهليو ملّي، آرش۸۹۸ ة شمار)يخطّ( ميهفت اقل: ين احمد رازيام .۱۲
  .ي هجر۱۲۹۵ر باقر، ي، مطبع مالفصحا مجمع: تي خان هدايرضا قل .۱۳
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  ∗ در عهِد شاهجهانيوجه تمورِدسعيد قريشي، شاعِر 

 بخوبيکالم وسايل زينت و آرايش ) م ۱۶۲۸-۱۶۵۸/ه ۱۰۳۷-۱۰۶۸(در عهِد شاهجهاني 
 عالوه بر درباِر دولت، شعراي .داشت يفراوانشهرت مهيا بود و شعر و سخن هم 

ن آنان در  شعر و سخمحافلهاي  چراغمتعدد در خدمت شاهزادگان و امرا بودند و 
  .دآم حساب مي بهيکي از آنان ملتاني  و سعيد قريشي ندکشور منور بودهاي  گوشه

 عنفواندر ) م ۱۶۷۶/ه ۱۰۸۷ :م(» سعيد«شيخ محمد سعيد قريشي ملتاني متخلّص به
مرادبخش محمد هزادة اشدرباِر رسيد و تقرب ) گجرات(احمدآباد   بهشجواني از وطن

 يک روز شاهزاده در. پذيرفتپسر شاهجهان را  )م ۱۶۱۴-۱۶۶۲/ ه ۱۰۲۳-١٠٧٢(
 ايننداد و سعيد قريشي محلّ داخل شدن  به بوده و دربان او سعيد را اجازه ١خانه غسل

  : فرستادهخدمت شاهزاد  و بهنوشتهرباعي 
  ست هر حکم تو چون حکم کتاب اهللا        ســت اي شــاه جنــاب تــو جنــاب اهللا

ــن  ــچاي ــاب اهللا اب  اع درت منّــز ديــو مغــ ةيل ــانع ب ــيس صــفت م   ســت ل
را جز دِر فرمان داد که سعيد را مذاِق سخنش خوش آمد و بر آن واقعه، شاهزاده 

جاي  به» حسيني تذکرة«در  .مرا ببيندکه تواند بيايد  مي، هر جا زنانه مانع نشود حرِم

                                                   
مرتّبة دکتر سيد اطهر شير، ادارة (» عابدي مقاالِت«مقالة استاد سيد امير حسن عابدي در کتابي اين   ∗

 آقاي و زبان اردو چاپ شده  به،)م ١٩٩١/ه ١٤١١، )الهند(هار تحقيقاِت عربي و فارسي، پتنا، ب
پژوهندة مرکز تحقيقاِت فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، ( قريشين عبدالرحٰم
  .فارسي برگردانده است بهآن را ) نو دهلي

ي مکان در قلعة دهل) م ١٥٤٢-١٥٤٥/ه ٩٤٨- ٩٥٢ (»شيرشاه«فريد بن حسن سوري ملقّب بهگويند   .1
اکبر رسيد آن را ديواِن …… چون نوبت به… نشست کرده بود که بعد از فراغ از غسل در آن مي

. ند، هرچند رسم غسل نيز برطرف شدهگفت  مي»خانه غسل«و آن مکان را … خاص نام گذاشت
 )٨٢٩ ، ص٢ راج، ج فرهنگ آنند(

 



  سعيد قرشي، شاعِر مورِد توجه در عهِد شاهجهاني  ٥٣١

  .١شاهزاده مرادبخش اسم شاهجهان آمده که درست نيست
ه مردم عامشعرش براي امرا و  به بوده که گو هسعيد قريشي حاضر جواب و بديه

کردِن گوسفند  ذبح شاهزاده بهي اضٰح ِديروز عشود که وقتي  گفته مي. بود مورِد پسند
  :ساخته اين بيت گفت  بازمانده بود که سعيد بي گوسفند چشِمومشغول بود 

  خواهم که قربانـت شـوم       عيِد قربان است و مي    
  انــت شــومهمچــو چــشم گوســفند کــشته حير

سعيد  همين طرز، يک مرتبه روِز عيدفطر، شاهزاده مرادبخش در راِه عيدگاه به به
پس سعيد در دست . يدخوان، باند هقعه چيزي گفتا اين وتمناسب شما بهگفت که اگر 

  :خواندن کرد هکاغذ داشت و اين غزل را شروع ب
  لبـان زود کنيـد    چارة کار خود اي تشنه        آلـود کنيـد   روِز عيد است لب خشک مي  

  کف جام زر انـدود کنيـد       هزود باشيد و ب     يمشدست که از دير مغان دور         رگاهييد
  گوش بر زمزمة چنگ و ني و عود کنيـد     گوش هصرفة واعظ نتوان کرد ب      حرف بي 

وقتي که شاهزاده کاغذ را طلب داشت، ديد کاغذ ساده بود و سعيد اين غزل را 
تبه در شکارگاِه احمدآباد مرادبخش هم اين مصرعه يک مر. البديهه گفته بود في
  :البديهه گفته بود في

  آيـد   مـي ردگر امشب نسيم صبح عنبر با   
  :گفت راغزل  ، اينادامةن وقت او سعيد هم

  آيـد   مشام خاطرم را نکهت دلدار مـي        آيد   مي ردگر امشب نسيم زلف عنبر با     
  :ه گفته بوداهالبد هم سعيد فيرا  ها اين غزل
  دم او ز اختالط ايـن و آن تنهـا بـس اسـت         هم

  خـاطر شـيدا بـس اسـت        عاشقان را همدمي با   
* 

ـ ما که      ٢هـا   بـدنامي   کام و ناکـام بـسازيم بـه         هـا  دنام جهـانيم ز خودکـامي  ب

                                                   
  .١٥٦ ، صحسيني تذکرة: حسيني سنبهلي مرادآبادي، مير حسين دوست  .1
2.  د حسين خدائي اين غزل در پاسخ غزِل سعيد مگفته بودرا لتاني، دوستش مرزا محم:  

  هـا   ناکـامي   کامياب دو جهانيم بـه      هـا   ما که ره يافتگانيم ز گمنـامي      
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درباِر  ، علي نقي را بهيافت غفلت و مدهوشي مرادبخش پادشاه شاهجهان خبِرچون 
 داد توضيحشاهزاده  سعيد نفرتي داشته، او به به چونکه علي نقي .او براي اصالحش فرستاد

سعيد رسيد،  وقتي اين ماجرا به.  برداريدم کنيد يا مرا از اين منصبمرخّصسعيد را يا که 
سعيد را اين قضيه آگاه شد، از  شاهزاده چونکه. او خودش از احمدآباد فرار کرد

  :فرستادرا غزل زير پوزش   باسعيد برنگشت وولي . مراجعت طلب داشت بهتشويشانه 
   مـا  پيچيده است زلف تو بهـر شکـستِ         مشکل بود بکوي تو ديگـر نشـست مـا         
  اي سرو من بگو که چه خيزد ز دسِت ما     چون سـبزه در رِه تـو بجـز پـا فتـادگي         
ــاز و بــت خودپرســتِ   فارغ ز دين و کفر شده بعد ازيـن سـعيد      ــا و ســر ني ــام    م

  بازگشتتشويق خواستار بااي نوشت و   نامهسعيد اين غزل شاهزاده هم بهدر پاسخ 
  :شود  چند جمله از آن نامه نقل ميشد کهوي 
عرض داشتي که از اجمير فرستاده بودي … محمد سعيد… شجاعت شعار”
بايد آن ندامت … سزاي خود رسيد حرام به آن نمک… درآمده… نظر به

  .“رکاب سعادت برساند زودي خود را به به… سرشت
متخلّص داراشکوه محمد درباِر شاهزاده  ز احمدآباد سعيد مدتي بهدر برگشتن ا

  ولي وقتي عالمگير،مانده بودپسر شاهجهان ) م ۱۶۱۵-۱۶۵۹/ه ۱۰۲۴-۱۰۶۹(» قادري«به
نشين شد، او منشي و مقرِب وي شده و  تخت )م ۱۶۵۸-۱۷۰۷/ه ۱۱۱۸-۱۰۶۸(
کند آن زمان  يان ميب» الغرايب مخزن«مؤلِّف . منصب چهارصدي هم رسيده بود به
  .رده بودندبرشک او ي بر  و ديواِن اعٰل١خان اسد

 روز پنجشنبه در )م ۱۶۷۶نوامبر  (ه ۱۰۸۷المبارک  ماه رمضاناواخِر  در هخرباال
تدفين يافتاي که خود بناکرده بود،  درود حيات گفت و در مقبرهبلتان وطن خود م.  
  :داشت فخر ميخود ي يگو خصوص غزل شاعري به بهسعيد 

  هرکه غواصـي نمايـد بحـر ديـوان مـرا          کنـد پـر در ز شـعر آبـدار           جلد سينه مي  
  شود چو از پان سرخ      زبان ز خواندِن آن مي      که رنگين است    سعيد شعر غريب تو بس    

                                                   
در دورة مغول جنگ  و ذوالفقار خان بهادر نصرت» اسد خان«الملک اميرالدوله مخاطب بهةنواب عمد  .1

بر والدِت فرزنِد ارشد او تاريِخ » بيخود«ملّا حاجي الهوري متخلّص به. بودندي بزرگ هاي تشخصي
  .والدت گفته است



  سعيد قرشي، شاعِر مورِد توجه در عهِد شاهجهاني  ٥٣٣

/ ه ۶۸۸: م(همداني و عراقي  )م ۱۳۸۹/ه ۷۹۱ :م(حافظ شيرازي از او  فندر اين 
  :سخن گفته استپيروي آنان  به و ههم خيلي استفاده کرد) م ۱۲۸۹

  ز آن باقليم سـمن خاقـاني        پيـرو شــيخ عراقــي شــداي 
  :سرود مي ،همداني غزِل معروِف عراقي پاسِخدر 

  ميــان بــدنام کردنــد   اجــل را در  ميان خـود بـسته بهـر قتـل مـردم          
  وز آن پس خال و زلفش نام کردنـد         بهــــم چيدنــــد اول دانــــه و دام

  :گفته است در جواِب غزل حافظ شيرازي
  رود جانــب بنگالــه مــي   در ظــاهراً بــه   در باطن است از دل و جان پيش تو سعيد    

 مثالً .استسالست و رواني داراي  بيت است که ۱،۳۰۳ديواِن غزلياِت سعيد 
  :گويد مي

  سازند طفالن رازهاي خانه را      فاش مي   کنـد اشـکم غـم جانانـه را          آشکارا مي 
* 

ــوٰ   ــة تق ــد جام ــاک ش ــوزچ ــاري  ي و هن ــد رفوکـ ــل در بنـ   هاســـت عقـ
*  

  کفر انتخاب نسخة سحر نگاه اوسـت        فتـادة چـشم سـياه اوسـت        اسالم بر 
*  

  هـاي دوسـت     جوفروشي ديده از گنـدم نمـايي      
ــدم  ــمن گن ــده   دش ــم دي ــا ه ــروش جونم   ام ف

*  
  ام  وفـا شـرمنده     پيِش يار بي    وجــود ايــن وفــا  بــااهللا اهللا

*  
  ستينقـل و سـاقي و صـهبا سـعيدا از سرمـ      بـه 

  تـوان کـردن   رغِم صوفياِن خود را قلنـدر مـي     به
خوبي اين هم بايد گفته شود که ابيات سعيد قريشي پر از حسِن غزل و نمونة ليکن 

  :ستاز شعر روزگاِر او
ــي دارد   ــال روبه ــالوس خي ــگ ز س ــِب س   رقي

  ي شـيري و سـرکرده شـغالي را        گذشت از دعوٰ  



  ٥٣٤  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

  :نويسد  ميلالخياةمرأيک غزل سعيد، مؤلّف  بهراجع 
  .١“اين غزل عجيب بر اين طرز غريب از واردات خاطر اوست”

  :آن غزل اين است
  هـوس  نفس نفس مکن اي بوالهوس هوس بـه       

  قفـس   مرو چو مـرغ اسـير از قفـس قفـس بـه            
ــاِد خــدا هــر نفــس کــه مــي  بــه ــر ي   گــذرد غي

  نفــس ســت مــرا ز آن نفــس نفــس بــه نــدامتي
» غازي شاه«زاده معروف به الدين حسين مخدوم خواجه معين هاي زير به سعيد غزل

  : نوشته بود٢رزا احمد بيگ حقيقييمو 
  تا ابد از خود همان چشم وفا داريم ما          در ازل دلها چو باهم آشـنا داريـم مـا         

* 
  هاسـت  بـاري سـرگرم گهر شمع    هاست  کاري کار فسون  چشم در 

* 
  يم همـه  يين شفا از پي خسته دالن ع       بيمار و لبت گفت دوائيم همـه      ٣چشم

  :فرستادند سعيد  گفتند و بهييها ها، غزل شاه غازي و حقيقي در جواب اين غزل
  چشم ياري دايم از لطف شما داريـم مـا         آباد اگـر صـد آشـنا داريـم مـا            در جهان 

ــا     تا مگر در گلشن وصل تو ره پيدا کنـيم          ــم م ــبا داري ــاِد ص ــي ب ــت همراه ني  
* 

                                                   
  .١٧٤ ص   .1
  : نوشته استالخيالةمرأمؤلِّف . » حقيقي«ميرزا محمد بيگ متخلّص به  .2

سرپنجة شاهين اجل گرفتار  هجواني خوش طلعت پاکيزه روزگار بود، در عين شباب مرغ روحش ب”  
 از زبان شيخ شنيده که در احمدآباد چند …مؤلّف. وي نظر داشت  باشيخ محمد سعيد… گرديد

يکي از . گفتند در اين يکي از جنبان گذر دارد ها مي روز در حويلي اقامت اتّفاق افتاد که همسايه
شراب ارغواني همراه   باميرزا محمد بيگ جام صبوحي زده وارد گرديد، و شيشة سبزرنگ… روزها
… چه رنگ است اين چه رنگ است اين چه رنگ است: بخواند… جانِب آن نگاه کرد به. تداش

ميناي زمرد گون مي لعل، چه  به. ناگاه از گوشه حجرة ايوان که در آن هيچ کس نمودار نبود آواز آمد
 )٧-٨ص . (“رنگ است اين چه رنگ است اين چه است

  .البديهه گفته بود سعيد اين غزل را في  .3



  سعيد قرشي، شاعِر مورِد توجه در عهِد شاهجهاني  ٥٣٥

  هاســت  گرفتـار دل افگـاري  دل  هاسـت   ديده سرشـار گهربـاري    
* 

  ليکن از گردش يک نقطه جدائيم همـه         در حقيقت دگري نيـست خـدائيم همـه        
سعيد   به وهسرودهاي زير را  غزل ٢ و محمد فاروق١آبادي  شاهميرزا روشن ضمير

  :اند فرستاده
  هـاي مـا     ييوي ز ما بيگانـه يـاد از آشـنا           هِاي مـا  ييوصل ديگران شاد از جدا   هاي ب 
  هـاي مـا   ييمحتسب فريـاد و داد از آشـنا     پرستي خودپرستي شيوه شـد      خر از يزدان  آ

* 
  اي خوش آن ساعت که باهم آشـنا بـوديم مـا           

  خوشنما در چشم هم همچـون حيـا بـوديم مـا          
* 

  همـه يم يايـ بحر بر قطـره بخنديـد کـه م        يم همـه  يقطره بگريست که از بحـر جـدا       
  :اند گفتهسعيد غزلهايي ها  در پاسخ آن غزلو 

  هاي ما   ييتو چون خورشيد روشن آشنا     رب  هـاي مـا   يياي ضميرت آگـه از درد جـدا       
  همـانيم و همـان بـستيم مـا         شکر هللا بر    باهم آن عهدي که از روز ازل بـستيم مـا      

* 

                                                   
در سال . منصبهايي داشت هب ي و عالمگيريشاهجهاندر عهِد » ضمير«رزا روشن ضمير متخلّص بهمي  .1

 بود و در فارسي مسلّطزبانهاي عربي، فارسي و هندي  او به .درود حيات گفتبم  ١٦٦٦- ٧/ه ١٠٧٧
فارسي  را از زبان سانسکريت به» پارچاتک«کتاب معروف موسيقي . سرود و هندي شعر مي

ضمير در موسيقي . اند هاي خطّي آن فارسي در عليگره و رامپور وجود داشته نسخه. بودبرگردانده 
  :نويسد  ميالخيالةمرأمؤلِّف . قدرت کامل داشت

گويند . نمودند ميشاگرديش مباهات  جايي رسيد که اوستادان ماهر به موسيقي به… در علم”  
 )۱۵۰ص . (“ه بودنواز اهل صحبت گرديد اين سامعهبتچهارده هزار نواي م به

در مقابل مطلع مشهور حقيقي، او هم .  سعيد بودنددوستاِنحقيقي ميرزا احمد بيگ   ومحمد فاروق  .2
  :مطلع گفت

  يم همـه  يليکن از گردش يک نقطه جدا       يم همـه  يدر حقيقت دگري نيـست خـدا        :حقيقي
* 

  يم همـه  يبحر بر قطره بخنديـد کـه مـا          قطره بگريست که از بحر جـدائيم همـه      :فاروق
  .ملتاني گفته است را او الشّعرا مقاالتممکن است اين همان فاروق باشد که مؤلِّف   



  ٥٣٦  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

  يم همهيچون توان گفت که از خويش جدا  يم همـه  يروز خورشيد صـفت عـين ضـيا       
 ۸۸۰ مثنوي، ۳(ها  ، مثنوي) بيت۱،۳۹۷صيده،  ق۳۶(عالوه بر غزل، سعيد قصايد 

در قصايد .  گفته استنيز)  بيت۱۹۰ قطعه، ۲۰(و قطعات )  رباعي۲۹(، رباعيات )بيت
مدايح شيخ عبدالقادر جيالني، بيت و خلفاي راشدين،  ، مناقباِت اهِل)ص(مناجاِت رسول

اه مرادبخش، شالدين حسن سجزي و  شيخ بهاءالدين زکرياي ملتاني، خواجه معين
شجاع، مرزا نوراهللا، مير امير، مرزا احمد بيگ حقيقي، رستم راي دکني، لطف اهللا خان 

: اند بعضي قصايد عنوان هم داده بهسعيد . اند بيان کردهو زيبا خوب را مازندراني 
، »الصدق مصداق«، »المعاني شمس«، »الصفاةمرا«، »العقايدصةخال«، »يالوثٰقةعرو«
، »العشق مسالک«، »االعتقاد رسوخ«، »سوز عدو«، »اعتذارالفصحا «،»العشق صفات«
  .»الفتوح مفتاح«، »الوضاحت عين«

طور شروع  است که اين» رسالة شوق«عنوان  هاي سعيد، يک مثنوي به در مثنوي
  :شود مي

ــ   آن ذات که واجـب اسـت و مطلـق          ــد ب ــن نرس ــق هممک ــنهش الح   ک
  :موده استن بيان  را چنينسبِب سرودِن اين مثنوي

ــه ــودم ب ــاد  ب ــاطر ش ــضور خ ــه آزاد   ح ــشمکش زمانـــ   از کـــ
ــد ز درم گـــروه يـــاران   ــاران    کآمـ ــسيم نوبه ــوي ن ــون ب   چ
ــود نــشاني      گفتنـــد ز عـــشق داســـتاني   ــو بجــا ب ــا از ت   ت
ــتم کــه کجــا دمــاغ دارم      کافـــسانة ديگـــران نگـــارم    گف

  فـــارغ نـــيم از ترانـــة ِعـــشق  ام فـسانة ِعـشق      من چون شده  
ــدم زار    شــوق آن يــار زيگــويم ســخن ــين ش ــز دوري او چن   ک
عالوه بر . ه استنيز آمد ،اند هاي سعيد که در شکل مثنوي نوشته در اين مثنوي، نامه

  .اند ، ذکر شدههصورت گرفتسعيد طور عرضداشت و نامة  که بهديگر اين، دو مثنوي 
شدين، منقبِت خلفاي را، )ص(در رباعياِت سعيد، عالوه بر مناجات و نعت رسول

، ١حضرت شاه عالمهاي حضرت شيخ احمد گنج بخش گجراتي، شيخ احمد،  مديحه
                                                   

 نوة مخدوم جهانيان سيد  که او)م ١٤٥٣/ه ٨٥٧ :م(» عالم قطب«الدين معروف به  برهانسيد پسِر  .1
 .اند مدفوندر احمدآباد اينها است و  جالل بخاري



  سعيد قرشي، شاعِر مورِد توجه در عهِد شاهجهاني  ٥٣٧

رباعياتي که براي بقية . آمده استو ستايش مرادبخش  غيره  و١خواجه بهاءالدين نقشبند
، ٣، آنند راي هندو، مخلص خان٢ديانت خانمير مظفّر حسن اصلحي، : مصنّفين مانند
  .آنها فرستاده بودند نوشته و بهغيره   و٥ و ميان محمد صالح٤اسالم خان

 سلطان فتح بلخ بدخشان، فرار نذر محمد، والدِتهاي  در ديوان ،سعيدقطعات در 
تواريخ و نيز مرزا احمد باقي و علي احمد  ٦»مراد گلشن«، بناي  رساايزدبخشميرزا 

هم غيره   و خواجه محمد رضا حاجي و٧ميرزا ذوالفقار موبد. گفتة سعيد وجود دارند
                                                   

ه  ۷۹۱تولّد يافت و در سال ) م ۱۳۱۹(ه  ۷۱۸و در سال اي است که نام وي محمد بن محمد بخار  .1
  .رحلت نمود) م ۱۳۸۹(

هايي ممتاز  ر عهدهي ب و عالمگيريشاهجهاندر دورة » ديانت خان«حکيم جمالي کاشي مخاطب به  .2
در عهِد شاهجهاني ديواني بر چهار صوبه و در . منصِب دوهزاري و هفتصد سواري داشت.  بودفايز
 .م وفات يافت ١٦٨٣/ه ١٠٨٣در آخر معزول شد و در سال . قرر بودم عالمگير ديواِن بيوتات زماِن

 شاهجهاني يکهزار و پانصد و دويست سوار در عهد» مخلص خان«هردوي مخاطب بهقاضي نظام کر  .3
در جنِگ اول داراشکوه، در ارتش شاهي بود و وقتي در جنگ دوم داراشکوه . منصبي داشته بود

 در عهِد عالمگيري . کردنامزدجاي او ناظم اکبرآباد  سته خان را همراه داشت، مخلص خان را بهيشا
  .منصِب دوهزاري و سيصد سوار رسيده بود به

فوت ) م ١٦٦٣(ه  ١٠٧٤در سال » اسالم خان«مخاطب به] بدخشي[مير ضياءالدين حسين بخشي   .4
  :نويسد  ميمأثراالمراِف مؤلّ. ت او گفته استا تاريِخ وفيغني کشمير. کرد

اين دو بيت از . بارش تراوش کرد اسالم خان خالي از کمال نبود و اشعار آبدار از جويبار طبع نکته”  
  :او مشهور است

  زدنـد   تو شاِم غم بـروز مـا شـبيخون مـي            بي
  “کند   ز گريه غوطه در خون مي      ممردم چشم 

  )۲۲۰، ص ۱ج (
 جايي که صالح عملمؤلِّف .  آمده استالشّعرا مقاالترش در اين ممکن است که همان باشد که ذک  .5

  :استهمان   متعلّق بهشايدکند  براي خوشنويسان ذکر مي
و در » کشفي«مير محمد صالح و مير محمد مؤمن پسران عبداهللا مشکين قلم مير صالح در فارسي ”  

 )۴۴۴ ، ص۳ ج. (“نغمة هندي گوشة خاطري است  باکند، هردو را تخلّص مي» سبحان«هندي 

 . گجرات بنا کرده بود،احمدآباددر باغ اين مرادبخش   .6

براي اي  نسخهکه منشي غالم محمد تتّوي . منسوب شده استفرد چندين  به» مذاهب دبستاِن«  .7
در اين موبد که نقل کرده است ه  ١٢٠٩شدة استنساخ  از نسخة (Lieutenant Rugby) دستيار رگبي

است و » موبد شاه مير ذوالفقار علي الحسيني المتخلّص به« و ناِم کامل او ده استرا مصنِّف آن نامي
 .ده استمنسوب شهمين نام  کتاب بهدر نسخ دبستان ملّا فيروز 
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نيز  .نوشته بوددر قطعات اند و سعيد هم پاسخ آنان  سعيد قريشي قطعات فرستاده بوده به
  .فرستاده شده بودنوشته،  ١سيد نعمت اهللانام  اي که به قطعه

 داراي سه ديباچه ۷۷۱شمارة  به مضبوط در انجمن آسيايي سعيد ديواِننسخة خطّي 
  :نويسد مي)  صفحه۴۳(ديباچة اول . است
در اوايل … شد… سعيد خان… وجة احسن نصيب از روز ازل سخن به”

الرأس اين  ملتان که مسقط…  مشايخةاکثر اوقات از طواف مزارت متبرک… حال
آستان بوسي  احقرالنّاس است، اکتساب انواع سعادت نموده، خصوصاً به

… بوالفتحالدين ا حضرت شيخ بهاءالدين زکريا و حضرت شيخ رکن… روضه
حضرت … ياي صادقه مشاهده نمود کهؤدر ر… تا آنکه. بود… سعادت اندوز

کلبة احزان … نشين آن سلسلة عاليه بود الصدق سجاده  والدين که خلفمللّةبهارا
داعي از آن . شود مي… رک استحکام سلسلة سخنحم… اين حزين رسيده

شب قدري آن «الغيب که  لسان… گويا آن مصرعة… کشاد… چشم… خواب
… کبار بي… آن شب بوده… مصداِق حال. »که گويند اهِل خلوت امشب است

چند بيت در   بااين مطلع… فرداي آن… گشت… ايجاد و کالم منظوم مايل به
  :سلک نظم آورد

  هرچند گشته گرد جهان يکسر آفتاب       اي همچو تو نديده دگر دلبـر آفتـاب        
در محفل آن … ه روزيبعد از چند گا… محو حيرت گشتند… سامعان… 

از آنچه … آن واالدرجات… سالسلة صدرنشينان انجمن عرفان رسيد و توجه
بود که  گاهي مي… العين ديد رأي به… صد درجه زياده در خواب ديده بود به

… ملتان… در…  روزي…شد ً گفته ميهةغزل و پنج غزل بدا… روزي چهار
بعد از … کرده آغاز… خواندِن اشعار جانسوز… رسيده آمد و… فقيري

                                                   
راج محلّ  اي در اکبر نَگر معروف به رفتن بنگال عرصه  به.اهللا اهِل نارنول بود حضرت شاه نعمت  .1

/ ه ١٠٢٥-١٠٧٠(شجاع محمد شاه . کرد سيد و همانجا سکونت اختيارفيروز ر بهسربرده بود، بعداً  به
حاکم  بعد از شکست خوردن شاه شجاع، فرمان عالمگير به. غيره مريد او بودند و) م ۱۶۱۶-١٦٦٠
او رفتِن دربار نرسيد و  دربار فرستاده شود ولي نوبت به به اهللا معظّم خان رسيد که سيد نعمتبنگال 
  .م مرد ۱۶۶۶/ه ۱۰۷۷سال  در
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… االرشاد حسب… بخوان… داعي خطاب کرد که تو هم شعري ساعتي به
بيت تخلّص نرسيده بود که آل ملهم تعليم  شروع در خواندِن غزل کرده هنوز به

  )۴۳ و ۳۲ص . (“فرموده که تخلِّص شما خواهد بود… حضرت معبود
  :نويسد مي)  صفحه۱۱(ديباچة دوم 

بر زبان آوردند که از قيام اين امر … د المتخلّص بخاريالدين محم مير معين”
جو ساختن دور  بزرگ متقاعد گشته ابواب معذرت طلبي را دست آويز طبع بهانه

الجرم غرة رجب سال هزار و هفتاد و يک … از آيين مروت و اخالص است
  )۱۰ص . (“مرقوم گرديد… هجري اين چند کلمه

  :نوشته استنقطه  بي)  صفحه۱۹(و ديباچة سوم 
که در سال … الحمدهللا… کرده دال در همه دلها ورود. اسم اهللا المحمودالودود”

در عرصه مالء و محوط اهللا . ده صد و سه ده مکرر و سه وداع مرحله سرکرد
  )۲ ص. (“آمد

  غيره  و١سعيد در آخِر ديواِن خود استغنا
  :نويسد در آخر کاتب اين نسخه علي امجد مي

ناصر خان را … دهلي رسيده برادر تاد و يک هجري از بنگاله بهسنة هزار و هف”
… جواِر رحمت پيوست به. که از شش برادر يکي مانده بود صاحِب فراش يافت

… سعيد خان که مدتها… از اتّفاق… کجا رسيد از کجا به… حاِل من
خوش و … را… روزگار… غير آن قندهار و بلخ و… خدمت ايشان در به

بسا … گفتم… رسيدند…  چندي از گردِش فلک جدا مانده بودخرم گذرانيده
قيد ترتيب درآورده مجلّد  اگر به… منصة ظهور آمده به… اشعار رنگين

فرمودند که … آيد گذاشته مي… منّت جسيم بر جان و دل دوستان… سازند
بعد از آن اشعاري که جمع شده بود، در سنة … آري مسودات اکثر ضايع شد

                                                   
  :نويسد الشّعرا مي دربارة استغنا صاحِب کلمات  .1

  .“خاطر است طرِز قديم بسيار گفته، يک دو بيت ازو به شعر به”  
  چرخ کجرو را اگر دانيم از ياران کيـست          اي  ن آورد اسـتغنا سـفارش نامـه       تـوا   مي

 )۹ص (
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ديباچة  درآورده و به… قيد تحرير مرادبخش به… امر  سه بههزار و شصت و
در اين … فعل نيامد به… نقطه مزين ساخته اراده داشتيم که مدون شود بي
در اواخِر … اند باعث شد که آن مسودات حال جمع کرده… ميرزا اسير… ايام

ن خطِّ شکستة م اين ديوان به… قعده سنة هزار و هفتاد و يک هجري شهر ذي
  .“صورت اتمام گرفت

  منابع
 ،)م ١٧٥٠/ه ١١٦٣: تأليف (حسيني تذکرة: حسيني سنبهلي مرادآبادي، مير حسين دوست .۱

 .م ١٨٧٨چاپ نولکشور، 
 عبدالرزّاق بن مير حسن علي شاهنواز خانالدوله  آبادي، صمصام اورنگ عبدالرزّاق .۲

سوسائتي آف شياتيك ايسه جلد، ، )ه ١١٥٠-٧١  بين:تأليف (مآثراالمرا): ه ١١٧١ :م(
  .م ١٨٩١/ه ١٣٠٩، كلكته، بنگال

: تأليف(نامه  شاهجهان  موسوم بهعمل صالح): ه ١٠٨٥: م(كنبوي الهوري، محمد صالح  .۳
تصحيح دکتر وحيد قريشي، مجلس ترقّي ادب، حواشي دكتر غالم يزداني، ، )ه ۸۰-۱۰۷۰

  .م ١٩٧٢وم م، جلد س ١٩٦٧م، جلد دوم مارس  ١٩٦٧جلد اول ژانويه الهور، 
 /ه ١١٠٢: تأليف (الخيالةأمر: لودي هروي، امير شير علي خان بن علي امجد خان لودي .۴

 . هجري١٣٢٤، مطبع مظفّري، بمبئي، )م ١٦٩١
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  ∗ي رنچهور داس ناميمنش

 از يکيو ] جونپوري[ ي رنچهور داس ناميفقط نام منش ١دکتر عبداهللا در کتاب خود
 در مورد ٣جه در کتاب خودي دکتر خدي ول، را آورده٢»االنشاء قيدقا«نام  ي به وهاي کتاب

 »ينام« بهصرنچهور داس متخلّ پدر. ، پدرش و فرزندش صحبت نموده استيو
 عالم و ي فرديو. ر گشتعنوان استاد شاهزادگان مقر  بهکه بعدهابود  لداريتحص

شغل ديواني يکي از نوابان شهر جونپور  رنچهور داس بعد از فوت پدر به. تحصيل کرده بود
، »االنشاء قيدقا« شامل يآثار و. مشغول شد  محسن خان ذوالقدر بهادرنواب نام به

  : نقل نموده استياشعار را از ون يجه ايدکتر خد. باشد  ميوانيرقعات و د
ــده آي    ــرا ش ــره ت ــا چه ــه آفتــاب يت   پــرورد خيــال تــو در ســينه آفتــاب مــي  ن

ــ   ينـه آفتـاب   يخواهد شدن ز عکس تـو آ        نــه رو مــدهيآي ههرگــز شــب وصــال ب
ــاب      در عشق چهره تو ز بس سينه چاک کرد ــه آفت ــره رزمين ــار ط ــار ت ــد ت   ش
ــايه   اي خيال روي زيبـاي تـو ديـن آفتـاب           ــاب  س ــشين آفت ــدت باالن ــرو ق   س

*  
ــس    ــت و ب ــين اس ــو رنگ ــاي ت ــاد روي زيب   دل بي

  گل شود گاهي گهي دامـان گلچـين اسـت و بـس         

                                                   
مؤسسة غالب، م،  ٢٠٠٧ ژانويه، ١ ، شمارة٢٩ ج (نامه غالبزبان اردو در مجلّة  اين مقالة استاد عابدي به  ∗

پژوهندة مرکز تحقيقات مترجم و (آقاي خان محمد صادق جونپوري چاپ رسيده است و ) نو دهلي
  . استفارسي برگردانده بهرا آن ) نو رايزني فرهنگي جمهور اسالمي ايران، دهلي

ّ                            :دكتر سيد، هللاعبدا  .1   .م ١٩٩٢, نو دهلي, انجمن ترقّي اردوي هند،    ّ   
 .م ۱۷۳۲/ه ۱۱۴۵: سال تأليف  .2

  .م ۲۰۰۵، يس، دهليکان پريم،                                        :جهيدکتر خد ،طاهره  .3
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ــد  ــيم و امي ــان فــارغ از ب ــان ســينه بري   چــشم گري
  پرسي زمين ايـن اسـت و بـس      گر طريق عشق مي   

*  
  بـردار ز تـدبير همـين تـدبير اسـت           دست  کف تقـدير اسـت     هگري چون ب   رشته چاره 

ــيمــته ــر ت ب ــاده مکــن خب ــر ب ــر اث   سـت  اري دست ازل در شـ ةاين شکر ريخت   ي ب
* 

ــازه بهــاري دارد    چمـن قـول و قـراري دارد       بلبل و گل بـه      گلــشن امــروز عجــب ت
عنوان   به»کاتب« بهص رنچهور داس متخلّي فرزند منشيجونپور انه سورج بيمنش

  :ن اشعار از اوستيا. کرد  ميتيالفعشاهي   در درباِر»مهربان درخواست«
ــي بداســت   ايــن نــادره در جهــان نديدســت کــسي ــر آســمان هالل   خورشــيد ب
ــدا   ــد پيـ ــازه شـ ــگ تـ ــسن رنـ   غيـــرت صـــد بهـــار بـــود آن شـــوخ   از حـ
  جنس گران نگر که چـه ارزان فـروختم          من جان و دل بر غمزه جانـان فـروختم     

 و »االنشاء قيدقا« من نتوانستم. اورده استيان نيم ي بهفات ويلأ از تيکس ذکر چيه
اورده ي از آن نيکس نام چيافتم که هي را يل وي از رسايه بعضدا کنم البتّي را پيوان ويد

اض يک بينو  يران دهلي اي اسالمي فرهنگ جمهورةلم نور خانيکروفيدر مرکز م. است
اض ين بيدر هم.  در آن آمده استي گرانبها وجود دارد که اشعار افراد نامعلوميليخ

رنچهور .  استي ويوايانگر نثر شينما موجود است که زي رنچهور داس نيل منشيرسا
 يل گمنام منشيرسا م کهيما بر آن ن مقالهيدر ا. داس در نظم و نثر هردو مهارت داشت

  .ميي نمايفمعر رنچهور داس را
ن استيف چننام رساله و اسم مصنّ. پور است ين رساله در مورد شهر جيلاو:  
  . رنچهور داسيف منشيتصن، »پور ي جي و شهر سواف قلعهيتعر«

 بر سطح آب بنا نموده معمار قدرت اوست ي که اساس قصر خاکيبعد حمد خالق
کرده  )؟( د کالبهير کارخانه موالي که از امتزاج عناصر تعميش احديايو پس از ثنا و ن

  …است
ــام آن کــه معــار وجــود اســت بــه   مان در سجود است   يبراهش کفر و ا     ن
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ف شهرستان عالم بهجت و ي تعريزپرواز را هواي تةبال اوهام و حمام ير ذيطا
گر بال رغبت ي ديبندد، در هوا انه نهيفش آشيوار توصي دةسرور دست داده تا در رخن

  …دينکشا
 ثبات از حوادث ين رسته، پايش از شاخ گاوزمياي ني که تا پايون معماريهما

 االفهام، تا قامت اقامت افراشته، کمند انديشه ذوي شهر پناهش ةقلع. افالک لغزشي نديده
  …دهياش نرس ن کنگرهيده بر فروتريچيهرچند بر خود پ
  که در چشم حسودان خار خار اسـت    ن قلعه مـشکل گذاراسـت     يچه سنگ 

  ط اسـت  يوجودش نقطه و عالم مح      ط است ين عالم بس  يبساطش تا در ا   
آن   ازيبضاعت يب  به عالم راي کاال درست نشسته،ينينش  راستةدوکانش تا در سلسل

  بوقلمون تريها صنعت ه سوداگرانش بة در کارخانيتيبافان کارگاه گ قماش .دهيپسند
. ع سردستين رب متلوةتراز بزازانش اقمش ني اجناس رنگارنگ در دکانيرنگ هاست و ب

ن ان متلو الوينيرنگ هده، و بين چي رنگارنگ دوکان فرو ديصنعتها  بهرنگ از آن تردست
ات گوناگون تر دماغان يم عطريشما ه بيساز مانند بادبهار چهگاران ارعطّ. دهي بهار دةپرد

 بلبالن گلشن را ي گلهايتر و تازگ  بهپرور و گلفروشان بهاريگلشن در سامان عنبرافشان
رگاه حور و ي سيافزا لرخان، رشکگ گلکشت  ه کچ…يساز ام مژدهيقدوم بهار در پ هب

  :ماني متاع اةنان غارتکديگاه نازن لوهغلمان، ج
   دنبالـه تـا گـوش      ةده سرم يکش  نـان چمـن پـوش     يبهر سـو نازن   

  يپرسـت   مـي  پرسـتان  کنند آتش   يبس دارند خوبان شور مـست      ز
ن نهادن و يسجدات شکر مصروف بر زم  به اثماريدار از گرانبار وهيدرختان م
د که يام …ت گذاشتن منّياز برپاي آبدار مستعد سر نةويکثرت م هبار ب ياشجار پر

ن منظور يي نو آةباچين دي ا…يان گلشن معنيآرا بندان بازار سخن و چمن نييآ
ند يت مشحون فرمايجواهر ترب هشرف اجابت مقرون و ب هده بيانظار اصالح گردان

  .ثيقالتوباهللا التوفيق وارند و ذگ ن مستور خدمتيت بر چشم او منّ
 يو. آباد است  الهة مستطاب بقاءاهللا خان صوبنواب ةچيگر در مدح باغي دةرسال

  :سدينو مي
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 بهار يش و بنايح نفحات ستاي گلستان سخن برواييشاگ و دلييرو شگفته”
 ي گوهر در ابطن صدفها و نماةم کرامتش داني نسيتازه کار  به است کهياقبال

 ا ازيکران است و دري آفتاب غاشه بردوش زصبح ا …ن استياسميغنچه و 
  :گرداب حلقه در گوش عمان نوال او

   ماه غبار  يفشانده سم سمندش برو     جاللـت قـدر    ر کشور اقبـال کـز     يام
ض ي منظر، سعد اکبر، فة فرخنده اختر، خجست…اي شرم و حةنگاه دلکشا سررشت

  :گستر
  :يمثنو

ــد  ــت عمــ ــد کرامــ ــکةخداونــ   کــه هــست از بحــر قــدر او فلــک فلــک  الملــ
  سوز چون آتش ياقوت در ضبط نفـس      جهان   بـرق  ةل کوه وقـارش شـع     يهوادار به… 

  طوفان بال چون يک گوهر تالطم در نقور     تش موجـه  ي سحاب حما  ةيمعذور و در سا   
  :يمثنو

ــشته از طوت  نيالعـ  گرد راهـش بچـشم روح      ــگـ ــشيـ   نيا بلندنـ
 حصول سعادت ياتمنّ  بهان مملکتيرجوع ارکان دولت و حضور دولت اع

ست که از کثرت هجوم  ايا درجه هت و جالل برگاه عزّم بر در بايکورنش و تسل
ال را شهپر يبال وهم و خ ير ذيم و صبا بسته و طايان راه گلشن بر نسيمجرائ

، ييشاگ و جهانيپرور ن مشاغل عالميوصف اشغال ا با …شود  ميپرواز شکسته
ه و يق علوم عربيون بکب دقايه مزاج هما توجي کمال استعداد فطريمقتضا هب

 يلمأکمتر ت  به، در هر علمفه چندان مشغول و المصروف استيمعارف فنون شر
  … برافراختهيعلم اوستاد

  :نظم
  گلشن از فکـر او دمـاغ سـخن          روشن از طبـع او چـراغ سـخن        

ر ي دلکشا تازه طرز جانفزا سامان تعمين قصريي نوآيحکم عال هن روزها بيدر ا
ش ي وسعت وسعت فضاهاي  که لطافتيذا فرخنده منظر بارگاه حب…رفتهيپذ
 ي است و صاحتهايي و جانفزايبي راحت و سرور سرجوش دلفريزيموج خ هب

 قامت سر. يياالت دلکشايخ .يينما فتص نور ةنيي آييجوهرآرا هب شيحسن صفا
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 ماه نو بر طاق ها نهيو س  بلند باالهاي  ستونييشمشاد دل از دست داده رعناو 
  .ق فخرها کرد بر آسمانين رفأ و شصد عزّ هش بياض بنيف  ز…بلند بنهاده

  :قطعه
ـ موجش صفا چـشمه در       جمـال  يرايـ نـه پ  ييآ صـفا   بـه  آبش    جمـال ياي
ــگرد ــت و ز  د زي ــس لطاف ــائيب    جمال يد سراپا يچون چشمه خورش    يب

  :نظم
  گاه انجم و افالک باد     آستانش سجده   بود از انجـم و افـالک دور روزگـار      تا
  ن مقام پـاک بـاد    يحج اکبر از طواف ا      و صـفا  ي   بصد سع   دل را  ةران کعب يزا

  :سدينو  مين رسالهيدر اداس  رنچهور يمنش.  است»ف شتريتعر«رساله سوم در 
 از ي، که بامداد سبکپائيساالران قوافل سخندان ال قافلهي خي که بختيشتر”

 ف آني تعاري تواند گذشتن، در صحاريآسان ه بيقات رموز معانيجولستان تدق
پس ناقه خامه را .  نبرديمهاروه بجائ يکردار شتر ب هسب از شتر دلها بنّال بينج

 …ان تواند سپرديپا يابان بي مهارش انامل کام در آن بي عارضيقوا  بهارا کهيچه 
نگذارديت بر کس منّباِر و  بار همه کس بردارديل و بردباراز بس تحم “.  

 بسان پاکوبان شنگوله زنگوله يهان قلندر مشرب جلد لوش، گاي صوفةدر حلق
.  نرنجديچ؟ شناسان عوارض روزگار در آغوش تنگي چو هيبرپا بندد، و گاه

 يلين او نازل شده و جمأ در ش١»أَفَلَا ينظُرونَ ِإلَي الِْإِبِل كَيف خِلقَت« که يليجم
  .در رفتار عاجل نيبار سنگ ن تهيضيسر برخالف بطالن نق

تسلسل کار پرداخته همانا خود   بهد شتافتنشيتقل هشعار، بناقه هالل سفار فلک 
دن يرسان صفوت سرشت را دري که حاجيگرد هيباد. را در مغلطه فاحش انداخته

 ين جسامت و تنومنديچند  که باي، کوه کوهانيست قو ايا لهياهللا وس تيحرم ب
 خواريا است که خارقدر مبر ات نفساني آناز لذّ. ردي استگرهگراي جاده سبک

هنگام  … خواندياز من و سلو  بهکل حلوا داند و خس و خاشاک راأ ميبجا
  …ت نشستن پاس اداب نگاه داردگذارد و دقّ ن نهيرفتن انداز تمک

                                                   
  .١٧، آيه )٨٨(غاشيه   .1
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ــاري   حليمــــي ره نــــوردي بردبــــاري ــانع بخـ ــان قـ ــزار جهـ   ز گلـ
  زمين گـرد از نقـش يـاس طـاوس           ز بس خوبي زده بـردوش او کـوس       

  گرفتــه صــورت حيــوان فرشــته     تهتــــن او از کــــم آزاري سرشــــ
ــواني  سيه چشمي وهم وهم نازک ميـاني      ــينه و رســـتم تـ   کـــشاده سـ

  نـرکين مــشهور رزم جنــگ جويــان   بــزم نيــک خواهــان آداب دانــي بــه
  .ز سخن گفته شده استيو در مذمت اسب ن

  : است»ستان در انکشاف حقّهيچ« چهارم ةرسال
  هچيستان در انکشاف حقّ

سودا   بهنان گلشن اللهين؟ که در بزم نازنير دماغ بهار راستست آن معشوقه تيچ
 هندواي .اي وصال خار در پهلو شکستهتمنّ هنعل در آتش نشسته و گل بالش يخ
عنبرين مويي است از جوش . گردن درآويخته بهار بازي زنّ غلط مقتضاي هست، با

 بوقلمون ةر شيشازي سلک گوهر گسيخته و گاهي از کثرت رنگهاي غيرمکرطنّ
تيرگي است . دنماي  مييهاي لطافت گستر جانانه مجنونگنمايد و گاهي جرد مي

فحواي  به. ، عاشقي است آه در جگر و ناله در آغوشتيغ در کمر کمان بردوش
خاکي و . سوي او و حرف بادي در آخر ف آبي بر سر ورد اوسترعرب ح
.  و باد و گل آمدهب از آتش و آبدل آمده و مانند جسم طبيعي مرکّ آتشي در

سر  هدر زبان عجم با همه ابر و از حرف آبي کناره گزيده است و حرف آتش ب
نواسنجان چمن در هواي . پسنديده، دل پر باد ساخته است و گل زير پا انداخته

تماشاي حسن صفايش در  نشينان انجمن به  و مربع…سنجي ثنايش سرشار نغمه
  .کشي و باده پيمائي  ميکار

  حجابةزير پرد هسوزي در بزم حضورش جا ب همه جمال عالم نور باآفتاب ا
  …نشيند  مي هالهةداير گزيند و ماه روشن گهر در آرزوي رويش به مي

 شرف ماه را ةاند يا خان همانا خورشيد را با عالقه دو پيکر بر سر ماه گذاشته
  …اند مسکن هبوط ذنب؟ بر پاي عطارد داشته با

سوداي عارض مالحت  هت سرشار صهباي ريحان و بپرستان ساغر بهج باده
  …فروش خوبرويان چمن چاک در گريبان
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ــي  ــاوس زيب ــري ط ــت پيک   بزلـــف عنبـــرين عـــالم فريبـــي  مالح
ــيد    ره رخــسار خورشــيد جمــالش بــر ــازار خورش ــي ب ــحاب گرم   ص

  نهان نکـرده چراغـان زيـر دامـان         بيـــزم دلکـــشائي بهـــر ســـامان
  صداي او گهي زير است و گه بـم          لباس او گهي ار هست و گهي نم       

 رنچهور داس نيز آمده ولي تمام عناوين ةدر فهرست مثنوي ميرزا بيدل و مناظر
  .نيست فهرست در اين بياض موجود

  منابع
  .۱۴۰۲، بادلين ۲۱۲۰اينديا آفيس  .۱
  .م ۲۰۰۵ميکان پريس، دهلي، ،                                        :طاهره، دکتر خديجه .۲
ّ                            :دكتر سيد، هللابداع .۳  .م ١٩٩٢, نو دهلي, انجمن ترقّي اردوي هند،    ّ   
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  ∗موالنا حامد حسن قادري

رادش پهاي معروف شهر آگره در ايالت اتّرا يكي از شخصيت موالنا حامد حسن قادري
نظير اكبرآباد زادگاه رجال ادبي اردو و فارسي همچون  آگره نيز معروف به. بود

 »نامه رهبنجا«نظير آثاري مانند .  بوده… واكبرآبادي و غالب دهلوي و ميكش اكبرآبادي
نظير اردو و فارسي   شاعر بي،اينجانب غالب.  را در همين شهر نگاشته بود»نامه ميآد«و 

اين فرهنگ هند و ايراني بود كه . نويسم نه غالب دهلوي را هميشه غالب اكبرآبادي مي
  .عنوان فرهنگ گنگ و جمن مشهور شد لكهنو رسيده و به س بهپدهلي و س آگره به از

كرد و   تدريس مي)رادشپايالت اترا (ه اتاوا اسالميةسموالنا قادري در ابتدا در مدر
دكتر . داد تا آنان بخوانند دانشجويان مي سروده و به ي و ميهن برستي را ميغزلهاي ملّ
يس سابق جمهوري هند و دكتر اشتياق قريشي و بنده ئر ـ) م ۱۹۶۹ :م( ذاكر حسين

 استاد رهنماي من بوده و م ۱۹۴۷ و ۱۹۴۱وي بين سال . باشند شاگردان وي مي خود از
  .ايان رسانده بودمپ  مشفقانه بهةليسانس و دكتري خود را زير ساي من فوق

بار دكتر ذاكر  يك. عنوان استاد در دانشكده سن جونس مأمور شد هس بپوي س
. هاي مختلف شد آن دانشكده رسيد و وارد كالس  علمي بهةطور رئيس كميت حسين به
. و زود برگشته بود النا قادري شد استاد محترم را ديدكه او وارد كالس مو همين
  . ايشان گفتند او شاگرد من است،رسيدندپموالنا قادري در اين باره  كه مردم به وقتي

از دانشكده آگره براي  »بابري تزك«ر شاهي موالنا ابوالكالم آزاد يك نسخه مصو
. فارسي برگردانده بود  تركي بهخانان از حيم خاِننو خريده كه عبدالر  دهلي،ي ملّةموز

                                                   
انستيتوي  ،شاهد ماهليمرتّبة (» غالب و آگره«نام  اين مقالة استاد سيد امير حسن عابدي در کتابي به  ∗

دانشجوي ( آميز فرحتآقاي توسِط  ة آنترجمزبان اردو چاپ شده،  ؛ به)م ٢٠٠٣نو،  غالب، دهلي
  .شده استانجام ) نو  دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهليپيش دکتري زبان و ادبياِت فارسي،
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را   داشت و موالنا آزاد خواست آن»بابري تزك«اي بيش قيمت  موالنا قادري هم نسخه
ا ايشان نسخه را ندادند و فرمودند اگر موالنا آزاد بدون قيمت خواستارش شد بخرد ام
  .داده بودم

دي از مقاالت  كه شاهكار موالنا قادري است تعدا»داستان تاريخ اردو«گذشته از 
ها و  کالج دروس كه وي آماده كرده در ةنصاب يا خالص. وي منتشر شده است

ات اردو و فارسي هردو استادي زيادي وي در شعر و ادبي. هاي هند رايج داشت دانشگاه
ا هيچداشت ام دكتر يوسف حسين يكي از ابيات وي را . عاي استادي نكرده بودوقت اد

  .كرده است خود نقل ةدر زندگينام
اب نو. شد ت طوالني برگزار ميهاي طرحي فارسي و اردو در آگره مد مشاعره

ها  مشاعره او نيز از لحاظ شاعر به. بنارس هم چند روز در آگره اقامت داشت) مهاراجا(
گاه  ها هيچ ولي موالنا در مشاعره. شد شركت نموده بود  موالنا برگزار ميةكه در خان
كرد و نيز غزلها  هاي دانشكده همواره شركت مي ه او در مشاعرهلبتّا. خواند اشعار نمي

ها   اردو هم در آن مشاعرهة شاعر برجستشكيل بدايوني .داد تا آنها بخوانند ديگران مي به
  .ها بيدا كرده بود مشاعره او يك بياض كمياب و گرانبها مربوط به. شركت داشت

م وي يك بست  ۱۹۴۷س از سال پ. طولي داشت گويي يد همچنين وي در تاريخ
 هند را در اردو و فارسي نوشته ةقار تقسيم شبه من فرستاده و دو تاريخ راجع به كارت به

گويي  خوشبختانه شاگردش دكتر مغيث فريدي در تاريخ. را دارم من هنوز آن. بود
  .جانشين راستي وي شده است

 هر هفته داختم و تقريباًتدريس بر م در دانشكده سنت استفن به ۱۹۴۵من در سال 
دكتر وحيد ميرزا از حيث ممتحن بيروني براي . شدم خدمت موالنا در آگره حاضر مي به

 گفتني است. شهر آگره آمده بود و موالنا قادري ممتحن داخلي بود  دكتري من بهةمصاحب
در آن روزگار دانشگاه . من داده شده بود لين بورس براي دكتري در دانشگاه آگره بهاو

رادش و راجستان و هند مركزي داشته و پراهاي اتّ آگره عرصه وسيع از جمله دانشكده
تاكنون دو گردهمايي . داشت هاي مختلف مي گردهمايي دانشگاه در تمام هفته برنامه

در . ده بودندفسور امر نات در آن سخنراني كرورپعيل و آيد كه ميرزا اسٰم خاطرم مي به
  .داشت فسور مرحوم طاهر فاروقي در آگره قرارورپ ة اردو در خانةهمين زمان دفتر جامع
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موالنا قادري از حيث ممتحن براي  هر علي بهطم دكتر مرحوم ا ۱۹۴۷در سال 
دوستي در   بادر آن هنگام موالنا قادري. ها در دانشگاه دهلي دعوت كرده بود امتحان
.  وي ذكر نمودمةدكتر اشتياق قريشي دربار  باشامگاه من. تباغ اقامت داش قرول
روز بعدي . يش ايشان ببرپس مرا پبنده گفت كه ايشان استاد من هستند  قريشي به دكتر
  .خدمت استاد بزرگوار رسيدم جناب قريشي به  بامن

 عالوه به. اند هر محسن ناچيز بوده ماتُ.ال.فسور بيورپساي دانشگاه آگره اعم از ؤر
من از جناب گالب راي در هندي و جناب دالب در انگليسي و آقاي دويدي در 

. قدار در تاريخ و جناب چترويدي در رياضي استفاده نمودماقتصاديات و جناب تعلّ
  .خواند قصايد قاآني را مي (G.I. Dovw) دوو .آيي.رفسور جيپ

ه و نيز سالها من هميشه مهرباني كرد  بارفسور نگيندر از همين دانشكده آگرهپ
يس اسبق ايالت هريانه بوده يكي ئر حسين برني كه رجناب مظفّ.  من بوده استةهمساي

 دانشجوي بزرگتر از بنده بوده تاباناني شاعر معروف اردو غالم رب. از دوستان من است
جناب تابان برادر كوچك خود آقاي . سرود  اشعار مزاحي مي»فرحت«ص تخلّ  باو

جناب خورشيد .  من بردةدانشكد يس سابق ايالت كارناتاكا بوده بهئخورشيد عالم كه ر
ر را كه وكيل و دوست صميمي  تهاكُ.ان.ما جناب بي. كرد در خوابگاه ناچيز زندگي مي

  .جناب تابان بوده خيلي گرامي داشتيم
اش آخرين  كنم كه خانواده در آخر ميكش اكبرآبادي شاعر سرشناس اردو را ذكر مي

گ اكبرآبادي يا همين فرهنگ هند و ايراني است كه معنون و معروف نمونه فرهن
 ةخان. شدم ر ميضخدمت ايشان حا من به. فرهنگ مشترك گنگا و جمني بوده است به

 جوش رادش مركزي ادبي و روحي بود و شاعران بزرگ مثالًپراايشان در ميواگره اتّ
 سنت جونس ةمرحوم در دانشكدم علي شاه معظّ. آبادي آنجا بارها اقامت داشتند مليح

  . همينجا تدريس داددرس خواند و بعداً
كرد و همواره از موالنا قادري  اكستان زندگي ميپاگرچه مرشد استاد محترم من در 

وجود آنكه تقسيم هند  شاگرد خود اصرار كرده كه در آگره هند زندگي كند با
ا هنگامي كه  آگره زيسته امهرحال وي تا اواخر عمرش در به. داده بود رخ) م ۱۹۴۷(

  . وي مجبور شد هند را ترك كند،اكستان رفتندپ فرزندانش به



  حديِث کشمير در ادبياِت فارسي  ٥٥١

  ∗ فارسيادبياِت کشمير در حديِث

و در تعريف وادي . شود  مي فارسي خيلي زياد ديدهادبيات کشمير در حقيقت ذکِر در
  :گويند  مي١حافظ شيرازي. اند هشمار شعرها گفته شد  بيسرسبزوشاداب کشمير

   و ترکان سمرقندي   ي کشمير چشماِن سيه  نازنـد   مي رقصند و   مي شعر حافظ شيراز    به
  :اختيار گفت  بي,ظفر خان کشمير رفته  با٢ تبريزيکه صائب وقتي
  بخت اگر از ساکنان شهر کشميرم کنـد         کنم از سر برون صائب هواي خلد را         مي

  :گويد  ميمرزا ابراهيم رفيعي
  اي افتــد بغلتــد از تــدور هدر و چـو قطــر   چنان لطيف زميني که هم چـو دانـة در         

 ير و حسن و مناظرش را موضوع سخنوريکشم, مگر بعضي از سخنوران مخصوصاً
  :خود مدح کشمير کرده استمشهور  ٤ة در قصيد٣فيضي .اند هخود ساخت

ــوق  ــه ش ــزار قافل ــيه ــبگير  م ــد ش    کـشمير  ةعرصـ   شايد بـه  گکه بار عيش      کن
  . هم وصف کشمير است٥ شيرازيطور موضوع قصيدة مشهور عرفي همان

  بال و پـر آيـد     با باب است که  گر مرغ ک    کـشمير درآيـد    بـه هر سوخته جاني کـه   
                                                   

, بة سيده بلقيس فاطمه حسينيمرتّ(» مقاالت عابدي«بان اردو در کتاب ز اين مقالة استاد عابدي به  ∗
و آقاي دکتر شبير احمد است چاپ رسيده  به) م ٢٠٠٣, انتشارات شعبة فارسي دانشگاه دهلي

زبان فارسي  به) نو هليپژوهندة مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، د(
  .ه استگرداندبر
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 که جهانگير سرزميِن و طوري,  بود٢الشعراي دربار جهانگير  ملک١طالب آمليمحمد 
کشمير والهانه عشق  بهطور اين شاعر هم  همان, رفت  ميکشمير را دوست داشت و آنجا

  :رديف کشمير را انتخاب کردغزلش همين سبب براي  هب. داشت
  از خشت خم نهادنـد گويـا بنـاي کـشمير       اي کـشمير فيض پيالـه بخـشد آب و هـو    

  هـاي کـشمير    آيـد از کوچـه  محبـت بوي    چون خاک عشق بازان هر لحظه در مشامم       
ــ  سـتانم از حـق بجـاي جنـت       مـي  کشمير ــ  نمــياام   ت بجــاي کــشميرســتانم جنّ

  ما را زبـان نگـردد جـز در ثنـاي کـشمير             وصف بهشت جاويد از عاشـقان او پـرس        
  ت طالب فضاي کشمير   رضوان فضاي جنّ    ييتماشا کردنـد خـوش فـضا   هرکس پي  

ند بود م هعالققدر  کشمير اين به هم ٣ابوطالب کليم کاشاني, الشعراي شاهجهان ملک
 .نشيني اختيار کرد و همانجا فوت کرد  رفت و زندگي گوشهآنجا بهعمر که وقت آخر 

  :ل کرده استهرحال او هم کشمير را در رديف يک مکمل غزل داخ هب
  شگفتگي گل و خار ديار کـشمير اسـت          نسيم خلـد گـداي بهـار کـشمير اسـت          

   وقت لب جويبار کشمير اسـت      هکه نشئ   سـوزد   مـي خـال رشـک  تبلـب پيالـه ز   
  عنان هوش بدست چنار کـشمير اسـت         سـت قامـت سـرو      اگرچه پاية دلبستگي  

ــيکن     ــد ل ــا ده ــيت توتي ــده خاص    اسـت  بچشم آنچه نبايـد غبـار کـشمير         بدي
  آبـشار کـشمير اسـت     با ست که   اي  ترانه  پيام عالم باال کـه گـوش نـشئة اوسـت       

ــ  ــاقي گلع ــب س ــت از ل ــيمذگذش   در بهار کشمير است    مي   خنک چو نوبة    ار کل
اگرچه . يکي از بزرگترين شعرا بود,  در عهد شاهجهان٤محمد جان قدسي مشهدي

هند آمد ابوطالب کليم  به او وقتي که سبب اين بود که, شود بالشعرا توانست ملک  نمياو
او در تعريف کشمير يک .  او از کليم کم نبود, فنون سخنوري درولي. الشعرا بود ملک

 راه کوهي و پرپيچ شکايتاز عموماً , روند  ميکساني که کشمير.  گفته است٥مثنوي
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نجا هم هاي پيچ در پيچ آ در اين مثنوي نه وقت تعريف کشمير بلکه ذکر راه, کنند مي
  :نکرده باشندآن را طي است که ممکن است ديگران 

ــر ــت  از ره فقـ ــشمير پيداسـ ــت     ره کـ ــرک دنياس ــام اول او ت ــه گ   ک
ــرد از راه    درين ره خوش بود معشوق دلخـواه       ــس او را ب ــد ک ــه نتوان   ک

ــه  تـــر از مـــوي زنگـــي ره پيچيـــده ــي   ب ــغ فرنگ ــون دم تي ــدي چ   تن
  گـشت بيـزار     مـي   کوهکن ز شيرين   فتادش گـر بـاين کـوهش سـروکار      
ــر  ز راهش کس چـرا دل تنـگ باشـد       ــد د درزمـ   ١ميـــان ســـنگ باشـ

  راهايش ايشان تعريف کشمير و گل, هاي کشمير هاي راه  ذکر دشواريبعِد
ها   و محو اين زيباييکند  ميانسان همه تکاليف را فراموشکه  طوري بهکرده  آغاز
  :شود مي

ــن  ــر اي ــشمير  ااگ ــاه ک ــت نزهتگ   ن جــان فــداي راه کــشمير  هــزارا  س
ــشور   ــت ک ــروي هف ــشمير آب ــه ک   نگـــاه از ديـــدن او تـــازه و تـــر     چ
ــد در منــزل عمــرش جــاوداني      هـــــوايش کـــــار آب زنـــــدگاني  کن
  شوکه گلـشن گـشت بلبـل را فرامـ           گلش در شهر و در صحرا چنان خـوش        
ــل بــر ســر ديوارهــا صــف       ز ســـنبل روي ديـــوارش مزلّـــف    زده گ

ــه ــضة    ب ــک قب ــاري ي ــاکميناک ــالک    خ ــتاد اف ــود اس ــنعتها نم ــه ص   چ
ــا   ز حق نتوان گذشـت ايـن سـبز رعنـا       ــواِن دنيـ   نمکـــداني بـــود بـــر خـ

ــ  ــدن ب ــل چي ــان  هز گ ــگ نوجوان ــشته  رن ــان گ ــان چن   ســت دســت باغبان
ــجار   ــندل زان در اش ــوي ص ــد ب   پيچيد بر درختـان تـاک چـون مـار      به  بياي
ــاز   ــوة نـ ــشمير را در جلـ ــزد کـ   شـــيرازهـــزار اهللا اکبـــر گـــو چـــو   سـ
ــاد    دهــد يــاد   مــيز اعجــاز مــسيحا   نـــسيم فـــيض ايـــن روح اهللا بـ

ــام     نـام  مـي    برد  مي يک  گلش را يک به    ــود در ک ــامي ب ــر بک ــان را گ   زب
  نديده کـس بعـالم ايـن چنـين شـهر          بــود گــل بــل بهــشتي انــدرين دهــر

  ٢اند که فردوس و جهان زين هردو داغ  انـــد جهــان آرا و شـــهر آرا دو بــاغ  
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هند   به, نيز در دورة شاهجهان پادشاه١ مرزا محمد قلي سليم تهراني,دوردر همين 
سليم قدسي , کليم .نشيني کرد و همانجا فوت کرد آمد و در وقت آخر در کشمير گوشه

 هرحال سليم هم در يک مثنوي هب. اند الشعراي سرينگر مدفونةمقبردر  ٢ کشميريو غني
  :شود  ميين بيت ابتداي آن از ا.توصيف کشمير کرده است

  گــواه پــاي بــر جــا کوهــسار اســت   کردگـار اسـت    سخن هر جا ز صنعِ    
جان گفته بود و يل اين را در تعريف الهشود که او  ميدربارة همين مثنوي گفته

  . همان بيت را در تعريف کشمير گفتهندوستان آمد  بهکه وقتي
 ياو خودش شاعر و مرب .اند ه در دورة شاهجهان فرماندار کشمير بود٣خان احسن ظفر
. وسل بودهمتدر دامن او , هند آمد  بهکه وقتي,  مثل صائب همي شاعر بزرگ. بودشاعران

 شاعران درباِرغيره هم  سالک قزويني و, صيدي, دانش, غني, قدسي, عالوه بر اين کليم
. گفته بود که موضوعش کشمير است» ناز ةجلو«هرحال او يک مثنوي بنام  ه ب.اند هاو بود
  :شود  ميچند بيت آن مثنوي اينجا نقل. اند هکاربرد ههاي هندي را خيلي زياد ب واژه

  سرگرم است در هـر کوچـه بـازار         هب  ال و عطّــــارز تنبــــولي و از بقّــــ
ـ  ــوت دل را   هندوسـتان نـداده زاهـدي سـود     هب ــت رجپ ــيب ــرد زود  م   ب

ــاز     هلکـي سـاز     بـه  پکهاوج گـشت تـا     ــة ن ــد هنگام ــرم ش ــان را گ   بت
ــگف ــاي کَ ش ــان گله ــارچته آنچن   گلــزار  بــهکــه گــوئي آتــش افتــاده  ن

  کنـد خوشـبو دهـن را      مي که نامش   ز وصف پان کنم رنگـين سـخن را         
هردو کمال داشت و دو , در نثر و نظم ٤عنايت خان آشنا, خان احسن پسر ظفر

  :شود  مي اين بيت آغازبادر تعريف کشمير گفته است که کوتاه مثنوي 
ــد دال  ــار آم ــر به ــف گي ــاغر بک   وصــف راه کــشمير هشا بــگــزبــان ب   س

* 
ــين   ــن زمـ ــبزي ايـ ــويم ز سرسـ   که صحنش نگين دان شد و گل نگـين          چگـ
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  حديِث کشمير در ادبياِت فارسي  ٥٥٥

. اند ه خود بودعصرالوجودي   وحدتانبزرگترين صوفياز  ١ملّا شاه بدخشاني
حالت عظمتش اين . ندمريدان ايشان بودغيره  و ٤داراشکوه, ٣ بيگمآرا جهان, ٢شاهجهان
 .کرد  ميايشان بدون نشستن گفتگو  بارفت و او  مياش خانه بهشاهجهان بود که 

يعني شاهجهان و , گفت که در اين دوره در هند دوتا بادشاه هستند  ميشاهجهان هم
ها در   اين مثنويي خطّبهترين نسخة. تا مثنوي گفته است او ده, هرحال هب. ملّا شاه يکي

ت اين نسخه اين است که تحرير ملّا شاه صيخصو. ٥نديا آفس موجود استي اةکتابخان
 ذکر  است که در آنباين يک مثنوي خيلي دلچس. هم بر اين نسخه موجود است

. ه استآمدلطافت   با,هاي دلکش کشمير  قناتباغها و , هاي زيباي کشمير ساختمان
  .است» ها و باغها و منازل کشمير رساله تعريفات خانه«عنوانش هم 

هاي  طاق, ها دروازه, حمام, ا شاه قبل از همه دربارة خانة خوددر آن مثنوي ملّ
, گل داؤدي, و از گلهاي آنجا مثل گل نارنجي, درختهاي چنار, هاي کشمير حويلي و ميوه

اسي و گل مخملي تعريف کرده استگل عب:  
ــه  ميــان قــد افراخــت آن چنــارش بــه ــت   ب ــک دارد تاخ ــرخ فل ــر چ   س

  ي بيــــاض هــــر رو يوســــرخر  دي و عباســــــي او وگــــــل دا 
ــرگش  ــد بـ ــي صـ ــل مخملـ   گـشته ز نـرگس سـرکش        مي رنگ  ز گـ

و کوه پاک , دل جهيل,  بهطدرياي, مسجد جامع آنجا, بعد از اين ترانه دربارة شهر
  :سروده است

  هــر مسلــسل خــوان ســبحة در      اش از حــافظ پــر هــست هــر خانــه
ــط  هــاي لــب دريــاي بهــط    خنــده   بــــشود سلــــسلة پــــاي شــ

ــهر  ــامع شـ ــسجد جـ ــشميرمـ   جمــــع از خــــوبي او در زنجيــــر   کـ
  …که کشد تخت سـليمان بغلـش        آن چنــان پــاک بــود آب دلــش   
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  ٥٥٦  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

دلفريب و گوناگون  يها باغ, جايي که پادشاهان و امرا. کشمير مخزن باغها است
طي را  از دست زمانه منازل فنا  هميبعض امروز هم باقي است و هابيشتر آن. اند هساخت
 ,مار شاله, از آن باغها ذکر باغ نشاط. مه را توصيف کرده استهملّا شاه . اند هکرد

 ،باغ جهان آرا, باغ طرب افزا, آباد باغ فضل, باغ نسيم, فرح بخش, بخش فيض
  .شود  ميآرا و نور باغ يافته باغ بحر, آباد باغ عيش, محمد باغ

ــاله ــه   شـ ــود ديرينـ ــو بـ ــار تـ   نخلهـــا شـــير دهـــد از ســـينه     مـ
ــوا    ب و هـوا   آ بخـش او همـه بـا        فيض ــا بنـ ــشش اينهـ ــرح بخـ   از فـ

ــذرم جانــــب افــــضل ــاد گــ ــاد     آبــ ــد ب ــس مان ــه پ ــوق ک   از ره ش
ــرا   ــت م ــه برخاس ــل دل از هم ــرا   مي   چونکــه ميــل طــرب افزاســت م
  جهـــان آرامـــي مانـــد پـــيش هبـــ  پــاي مــداحي مــن کــشتي خــويش

ــه ــه  بـ ــدا و بـ ــارم  خـ ــار اخيـ ــد دارم   چهـ ــاغ محمـــ ــوس بـــ   هـــ
ــراغ   در ــت چ ــاغ اس ــه ب ــان هم ــاغ     مي ــه ب ــور هم ــده ن ــوي زو ش   پرت

 و باغ داراشکوه که و محلّ» نورافزا« و باغ شاهجهان بنام  ذکر محلّبعداً ملّا شاه
, هاي کرنه نيز تعريف. زاده و باغ را نموده است خانة قاضي,  ايشان بودوي محلّر هب رو
  :شود  ميتهالرونک و مراج ياف تال,  الرةدر, صفاپور, پور ينالد شهاب, ظفرآباد, قبق

  نظــري ســوي شــه آبــاد کــنم       کرنـــة گـــويم و فريـــاد کـــنم   
ــق    ــاي قب ــوي پ ــت س ــنم تاخ ــق    بک ــشکر ح ــکند ل ــل ش   صــف باط

* 
  ظفرآبــــاد اســــت او مظفّــــر بــــه  عدل و داد اسـت  هخود ظفر خان چو ب   
ــفاپور    ي بنشــستسکــ مــدح مــن بــر ســر ــرام صـ ــاز احـ ــت …تـ   سـ

* 
ــخ ــنمنســـ ــوي  ي از درة الر کـــ ــخنم … … …بـ   از سـ

ــا ــفاپور بــ ــراج روم هز صــ   خـــدا جانـــب معـــراج روم هبـــ  مــ
  :فراموش بکندزارهاي آن را  زعفران, اين چطور ممکن است که در ذکر کشمير

ــرد    ــا نگ ــا ت ــده م ــران دي ــرد     زعف ــا بب ــوة دري ــا جل ــشم م   چ
  …ز بودير اتّفاقات جامعه نيگيبلکه پخانقاه نبود   بهتعلّقم, فقط صوفي, ملّا شاه



  حديِث کشمير در ادبياِت فارسي  ٥٥٧

و استاد  ٢صرفي ملّا يعقوب  شاگرد عالم و شاعر بزرگ,١ميريملّا محسن فاني کش
يکي از چهار . صاحب علم و فضيلت بود,  غني کشميريمحمد طاهرشاعر بزرگ 

فاني در اين مثنوي ذکر باغهاي کشمير و مقامات . است» ميخانه«هاي ايشان  مثنوي
  : کرده است,ب دلچساريرا بس زيباي کشمير

ــاله    ــا ش ــه باغه ــروس هم ــا ع   کـه او را گرفتــه اسـت دل در کنــار    رم
ــيش  ــو در ع ــور   چ ــردم عب ــاد ک   دوباال طرب شـد دو چنـدان سـرور          آب

ــاغ ــن ب ــه ازي ــا ب ــاه  ه ــاغ ش ــود ب   که فـرق اسـت از خانـه تـا خانقـاه             ب
ــشمه ــاي  درو چ ــم روانه ــان    ست دائ ــشمة عارف ــود چ ــامش ب ــه ن   ک

ــوه  ــود حــوض او حوضــة فيــل ک ــکوه     ب ــاي داراش ــود ج ــر ب ــزد گ   س
ــو ــذار ا چ ــيتم گ ــاغ س ــادو در ب ــه   فت ــورم ب ــار ا  عب ــهر و دي ــادوش   فت
ــه ــاغ فَــ  ب ــذر   حتَب ــردم گ ــد ک ــذر     چن ــا گ ــابم در آنج ــد ي ــه از هن   ک

  گر صـفحة گـل نخـواهم چـو دور      د  چو چشمم شود روشـن از بـاغ نـور         
کشمير هم در تعريِفاو . دورة شاهجهان مير صيدي تهراني استيکي از شعراي مهم  

  :ي از آن اين استتيببود که يک مثنوي گفته 
  شــود از يــاد بــوي گــل زيــاده       ز بــيم جــان درو صــد جــان زيــاده

کمال مرزا   باهمان وقت دوتا برادران,  بودکشمير پر از شعراي ايران و هندکه  وقتي
سالک قزويني , سالک يزديبزم   و مرزا کامران بيگ هم بودند که هم٣راب بيگ جويااد

, دربارة پيرپنجالبزرگترين شاعر آنجا جويا بود که بعد از غني  .و کليم کاشاني بودند
  :زاران و گلهاي کشمير مثنوي گفته است کشمير و در تعريف سبزه

  سوي کشمير بايد کـرد آهنـگ        بيا ساقي بهار آمـد بـصد رنـگ        
  سـتايم  نخستين کوهـسارش را     بده مي تا دمـي از خـود بـرآيم         
   در ساية او آسـمان پيـر       که شد   تعال اهللا زهي کهـسار کـشمير      

  بـود مـاهش چـراغ زيـر دامــان      شـان   خصوصاً پيرپنچـال فلـک    
* 
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  ٥٥٨  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

ــارش  ــة جــوش به ــک ديوان   زارش در آتش نعـل مـه از اللـه        فل
  بنفشه شد ز بار رنگ و بـو فـوز         در او هر الله شمع گيتي افـروز       

ة نسخيک . ودر شمار مي  بهاش ه شعراي بزرگ دوراز ١محمد رضا مشتاق کشميري
در ز ين ايشان .سرينگر موجود است, در کتابخانة پژوهش اورينتال ٢ر ديوانشي مصوخطّ

 :ه استان کرديبا بين زينچنيرا اتوصيف کشمير , يک غزل لطيف مسلسل
  مــژة حــور خــار کــشمير اســت      شــوخ از بــس بهــار کــشمير اســت

ـ   ــه   ي کـه دل ز مجنـون بـرد    چشم ليٰل ــي از الل ــت  داغ ــشمير اس   زار ک
ــت    آن ســـرافرازي هي بــ نخــل طــوبٰ   ــشمير اس ــار ک ــت چن ــِر دس   زي

ــضر    ــة خـ ــر جاودانـ ــدة عمـ ــشمير اســت   خنـ ــسار ک   کبکــي از کوه
ــار طـــرب    ــر شاهنـــشه بهـ ــر گــوهر نثــار کــشمير اســت      چتـ   اب

روز و شـب در کنــار کـشمير اســت    عـيش و نـشاط و نـاز و طـرب           سر  
ــت    ــد اس ــدة اب ــد زن ــضر هرچن   ســار کــشمير اســت کــشتة چــشمه  خ

ــ ق ــازپرور ليٰلــــ ــت نــــ ــت    يامــــ ــشمير اس ــار ک ــروي از جويب   س
ــروي بهــار و هرچــه دروســت    ــت    آب ــشمير اس ــار ک ــاک دي ــاک پ   خ

  مــا ز رنگينــي » مــشتاق «طبــع 
ــت   ــشمير اسـ ــار کـ ــوة نوبهـ   جلـ

از رودخانه جهيلَم هم يکي , کنند  مياضافهرا  که حسن کشمير ندبسيار چيزها هست
 .است Vitastaاصل واژة زبان سانسکريت  درگفتند که   مي»بهت«است که قبالً آنها 

کرده است و همان را رديف هم را مشتاق در يک غزل تعريف اين رودخانه , هرحال هب
  .ب و رودکي هم کرده استئصا  بهساخته است و در آن غزل اشاره

  شــراب نــاب بــود آب خوشــگوار بهــت  نيست در کنـار بهـت      بيا که حاجت مي   
ــن خــوبتر نمــي    نگار و سـايه بيـد و مـي و کنـار بهـت               باشــد بهــشت نقــد ازي

ـ    ز بوسة لـب شـيرين حـذر کنـد نـامش              ل اگـر آب جويبـار بهـت       ظـ نح هرسد ب
  …ز دست خضر نبي خيمه بر کنار بهـت          د هزارشـان و شـکوه     نـ مگو چنار که چي   
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  حديِث کشمير در ادبياِت فارسي  ٥٥٩

  که رود نيل فلک گشته شرمـسار بهـت          ستاره نيست نمايان ز چرخ شـعبده بـاز        
  بدست جلوة مستي اسـت اختيـار بهـت           گاه جانب راستگهي بسوي چپش ميل و    

  ست بر کنار بهـت      يگمان بري صف ليلٰ     هاي درختـان دلکـش و سرسـبز         ز جلوه 
ــت    زار بهـشت  تـشنه لـب سـير اللـه     بگو به  ــار به ــد کن ــا کن ــرات تماش   شــب ب

  ســت گهرهــاي آبــدار بهــت کــه تافتــه  مگـو کـه پرتـو انجـم فتـاده اسـت درو      
  …ز هر کجا که جدا گشته شاخسار بهت         اق پـيش راهـش را     گرفته باز چـو عـشّ     

  …هـاي عمـارات زرنگـار بهـت       ز طاق   کشيده سر بفلک صد هزار قـوس قـزح        
ــ ــان صــائب  هب ــده رود نپرداختــي چن   …اگر نه تر شدي از شرم رودبار بهـت          زن

  …ز جوي کلک گهربـار يادگـار بهـت          هـاي چـون در غلطـان    سخن هگذاشتم ب 
يکي از شعراي مشهور و معروف بود و در  خود ة هم در دور١مجرم کشميري

يک نسخة قلمي . ازي حاصل استي فارسي هند يک درجة امتادبياتآخرين دورة 
 .سرينگر موجود است, ٢ در کتابخانة پژوهش اورينتال,ديوان مجرم که خيلي عمده است

 کرده است و اين هاي کشمير را ذکر  ي دلفريب,روان و مسلسل, مجرم هم در غزل سليس
  :دآورشمار   بهتواند  ميغزل را در غزلهاي بهترين وي

ــفينهتماشـــا  خوشاي شـهر کـشمير جنّـت قرينـه           ي تـــاالب و ســـير سـ
ــرانش  ــه قــد ســرو قــد دلب   سمن ساق و نسرين سرين سيم سينه   همــه الل
  قـــدح در کـــف و در بغـــل آبگينـــه  دالويز دلکش سيه مـست سـرخوش      

ــاز  ــد و ن ــازانشــکرخند و دلبن ــبينه   ان و ت ــوخ و ش ــار و ش ــاز و طنّ   نظــر ب
ــردن دل  ــستن گـ ــي بـ ــردن پـ   ز مـــشکين رســـن چنبـــر عنبرينـــه  بگـ
ــه     ســر منظــر غرفــه هــر طرفــه منظــر ــارم چارمين ــر ط ــيد ب ــو خورش   چ
  سيمين بري کم ز حور و پـري نـه          هب  بخوش پيکري بيـشتر از مـه و خـور          

ــ   وچـه و پرچـه نينـه      کف و دف زنان ن      آزار عاشــق هبــازار و کوچــه بــ   هب
  ز نقــد دل تــرک و تــازي خزينــه     ربانيـــــده از ترکتـــــازي غمـــــزه

ـ       ــا نمــي  جبينـان   ايـن مـه    هقران يـافتي گـر ب   خــويش قــارون دفينــه بــرد ب
  غير از لب خـشک و چـشم نمينـه           هب  ولي مجرم کـم بغـل را چـه حاصـل          
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  ٥٦٠  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

عد از ب. يست ن ديگر هندوستانجايدر , تصور بهار و خزان مثل سرزمين کشمير
سعادت . روند استقبال بهار مي سپري شدن زمستان شديد مردم با شور و اشتياق وافر به

  :طور نظم کرده است  فصل بهار در کشمير را ايننکشميري آمد
ــشمر   کـشمير   خوشا سال نـو دخـل کـرده بـه          ــد ِز ک ــرون ش ــستان ب ــواي زم   ه

ــرون    ــر آورده بي ــشن س ــگوفه ز گل   …سرارم کـرده همـ    بهار اين طرف بـا      ش
ــ ــاالب آب و ب ــان هکــه ت ــوثر   شــب مــاه تاب   ســفينه چــو مرغــاب آبــش چــو ک

ــر     همه گل رخـش اللـه خـد و سـمن بـر        ــر ز عنب ــوا پ ــسو ه ــبوي گي   ز خوش
ـ قد سرو بـستان و شـهال         هب   سرين همچو نسرين و لب همچو شـکر        چـشمان  هب

ــو     ــر س ــه ه ــو و ترکان ــر س ــه به   کف و دف زنـان گـشته مـردم بهـر در             تران
  کــرد بــدبخت انــدر زمــين در    نمــي  داشتي گر در ايـن شـهر قـارون        سکون  

ــه    ــعادت ب ــه س ــه دان ــازت  چ ــد اج   برون بـرده زيـن رخـت خـود را بـدانتر             بن
  است که در١خوشدل  بهصرام کاچرو متخلّ ديا, کشميرديگر جمله شعراي از 
هم » سرود ترانه«و , »بهاگوت گيتا«, »ديوان« و در آثارش بود کمال باو نثر  نظم هردو

ها يک  از طرف افغاني,  خوشدل.موسيقي است  بهتعلّقمدر نثر آخرين کتاب وي . سته
کرد و غالباً براي   مي سفرجاهاي ديگر  بههمين سبب بارها  به وداشتمنصب بزرگ 

کشمير يک مثنوي نوشته او در ياِد, هرحال هب. ت طويل از وطن خود بيرون بودهمد 
, هندوستان  او جاهاي مختلف,هادر اين سفر.  است٢»رمثنوي کشمي«است که اسمش 

, اي باميانمة بودو مجسباميان , هرات, قندهار, کابل, گ گنةرودخان, کرشن, خراسان
  :را بازديد کردغيره  درياي چناب و, پنجاب

ــشمير  ــهر کـ ــاحبان شـ   بگـــوش آريـــد حـــال زار دلگيـــر   اال اي صـ
   ديـــر کـــردم  تماشـــاي بتـــان   ر کـردم  سـي هند و هـم خراسـان        هب

ــة دل   ز راِه کوهـــسار و بحـــر و ســـاحل ــره در ناف ــونم گ   …شــده چ
ــل     شـهر خـوب کابـل       رسيدم چون بـه    ــت تقاب ــل جنّ ــل ز گ ــود کاب   ب

  مردان نمـوده خـوب ايـن کـار          علي  عجائب هـست ديگـر چهتّـه بـازار        

                                                   
 .م ۱۸۱۱-۱۷۴۳  .1

 .سرينگر دريافت شده است, کتابخانة پژوهش اورينتال) ۶۲( اين مثنوي در يک بياض  .2
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  خوشــي افــزاي دلهــاي نــزار اســت  عجب شهري که شهر قندهار است     
  گلــستان مرقــد بابــا ولــي شــد      ي شدبخش خوشدل چو روحش فيض

  تعظــيم پــيش مــرزا صــاحب بــه بــه  آنجـا بهـر تـسليم    رفـتم بـه    که مـي  
  ز غمها هر يکي را زو نجـات اسـت         بسي معمور و خوش شهر هرات است      
ــصار ــداهللا انــ ــوده عبــ   هـست ابـرار   … …که در عرفـان     در او آســ

ـ  ــ ز   عــرض راه واقــع قلعــه ضــحاک هب ــر ب ــشيده س ــا ک ــال هرفعته   کاف
  ميانش خوش نشان اسـت     ز بتها در    زمين باميـان اسـت  سـر پـس   وزان

  دعـــا بـــر ســـاکنان هنـــد گفـــتم  روان من چون سوي پنجـاب رفـتم       
آنجا , پيشاور رسيد  بهآبادمظفّرگنگا يعني , که خوشدل از کرشنا وقتي, در اين سفر

ان وخ  و آوازهصاحب معرفت, اکر را مالقات کرد که ماهر بيد و شاسترهآنند ت او رام
  .بزرگ دور خود بود

ــشاور  ــيدم در پــ ــا در رســ ــشاور……عجــب  از آنجــ ــدم در پ    اي بدي
ــر    در آنجـــا هـــست رام آننـــد تهـــاکر ــش پ ــان دل ــتر عرف ــد و شاس   ز بي
ــ  شب و روز است راگ و رنگ کـارش         ــارش   هب ــست ب ــزدان ه ــاه ي   خلوتگ

 اقامتوز در الهور حکم شاهي چهل ر  به,گردند که برمي وقتي, بعد بازديد آن جاها
  :کرددن يد آرامگاه بادشاه جهانگير در مدت او از. شود ين ميآن سرزمد و حاکم کن يم

ــور    کـشيدم رخــت چـون در راه الهــور   ــشت منظ ــاي راوي گ ــرا دري   م
  سراپا سنگ و خـاکش تـازه اکـسير          بديـــدم مرقـــد خـــاص جهـــانگير
  فــروز حکــم پادشــاه عــالم ا    هبــ   در آنجا استقامت شـد چهـل افـروز        

ــي هرجــا     مــا تفــويض گــشته حکــم آنجــا بــه ــر و نه ــد ام   روان گردي
, او دل. او اين وادي سرسبز را ياد کرد, ر بازگشتيکشم بهکه  وقتي, در آخر

  :کند يدر شعر خود ذکر مغيره را هم   وبخش باغ نشاط و فرح, نسيم باغ
  هـست اکـسير    مس هر عـاجزي را      خوشا کشمير و خاک پـاک کـشمير     

ــيش  هـر دل انبـساط اسـت      هسير دل ب   هب ــسيم ع ــشاط اســت  ن ــاد و ن   آب
ــد  ــداد آري ــدلها چــون ز عــيش ام   يـــاد خيــر مـــا را يــاد آريـــد   هبــ   ب
ــشم  ــدار بخـ ــدا بيـ ــا اي خـ ــشمير ر   !بفرمـ ــت ک ــان در جنّ ــشرس   مخ
ــن آر     بيا خوشـدل تـو رو سـوي وطـن آر         ــدر چم ــدم ان ــا ق ــسيم آس   ن
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مثنوي «از  ١»سراياِن کشمير ز پارسيا منتخب«ل تيکو هم در ردهاري الدکتر ِگ
چند بيت نقل کرده است که از نسخة قلمي تاريخ بيربل کاچرو در کتابخانة » کشمير

 که چند بيت  غالباً جزو همان مثنوي است.سرينگر دريافت کرده است, تحقيقي کشمير
 از, هرحال هب. همين سبب که بحر هردو بيت يکي است  به.از آن نقل کرده شده است

  :شود  ميلانتخاب وي هم چند بيت اينجا نق
ــفته  ــن آش ــب وط ــرا ح ــرد م ــر ک   دانــم چــرا قــسمت بــدر کــرد نمــي  ت

  کجـــا آن شـــالمار و کـــوه دامـــن  کجـا آن ســير کــشتي و کجــا مــن 
*  

   شـد  بهت شد مار شد تاالب خـون        ز جوش گريه چـشمم اچهـون شـد        
ــر   چو فيض حق بود بر حـال مهجـور         ــاران م   ور دانخواهــد داشــت از ي

* 
ــي  ــراي ب ــت س ــن محن ــا دري   غم از دل دور کُـن خوشـدل بياسـا           مواس

 صاحب علم و فضل و از حاکمان ,»آزاد« بهص متخلّ,محمد آزاد خان کشميري
 ,هرحال او هم يک غزل هب. م فوت کرد ۱۷۸۲/ه ۱۱۹۷  سالاو در. بزرگ کشمير بودند

 . ساخته استزيغزل خود ن فقط در توصيف کشمير گفته است بلکه کشمير را رديف نه
يک . وفات خود گفته بودنزديک   بهشود که شاعر اين غزل را  مينيز هم معلوم

آن فصل بهار اين هم است که شاعر فصل خزان کشمير را بهتر از , ت اين غزلخصوصي
  :گفته است

  پس از وفات مرا يادگـار کـشمير اسـت           زار کـشمير اسـت      دل اللـه    هزار داغ بـه   
   او پنبـه زار کـشمير اسـت        ةوفکبه از ش    ه خـزان بهتـر از بهـار بـود         درين حديقـ  

  بهر ديار کـه بـوي بهـار کـشمير اسـت         معطّر اسـت گـل رنـگ روي خوبـانش         
  بلند قدر آز آن کوهـسار کـشمير اسـت           ز چشمه ساخت چو سرسـبز عـالم بـاال         

  قرار کشمير است    فغان که شيون اين بي      آيـد   ي ز آب مـي    يگوش گل که صـدا     هب
  که آب ابر صفت در غبار کـشمير اسـت         گويـد  ي خشک مـي   ام که لب جو     شنيده

  خنک بديدة مـا جويبـار کـشمير اسـت           اگرچه گرم شـد آبـش ز گرمـي دل مـا           

                                                   
 .ش ه ۱۳۴۲شهريورماه , تهران, از انتشارات انجمن ايران و هند  .1
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ــة او شــام در چمــن پيداســت    روي زمين از غبار کشمير اسـت     سحر به   ز داغ الل
  مير اسـت  تمام دست جهان خاکسار کش      گـردد   گردش هميـشه مـي     هچو گردباد ب  

  بلند مرتبـه گـرد و غبـار کـشمير اسـت          ب ايـن گلـشن    ونسيم خلـد بـود خـاکر      
ــضا   ــود يدبي ــارش ب ــرگ چن ــرگ ب   عصاي پيري خزان از چنار کشمير است        ز ب

  قرار کشمير است    بهر طرف که روي بي      باغ دهـر محـيط اسـت آب انهـارش           هب
ــردد ز دام او آزاد   ــشت و نگ ــسي نگ   ١ار کشمير است  ز  چو خط سبز بتان سبزه      ک

  

                                                   
 برداشته شده است که در آرشيو دولت )۵۷۰ ةشمار( اين غزل از نسخة قلمي ديوان آزاد کشميري  .1

 .سرينگر محفوظ است, کشميرمو و اج
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  ∗ هنديبيدل و سبِك

اولين سبك . اند سابقة هزار ساله را در سه سبك تقسيم كرده زبان و ادبيات فارسي با
سبِك خراساني است، اين سبك در خراسان نشو و نما يافت ولي اين بدان معني نيست 

اند، بلكه مردمان خراسان علمدار و پيشرو  كه مردمان مناطق ديگر از آن استفاده نكرده
اين سبك . ي داردگيري اين سبك قالب قصيده جايگاه خاصّ در شكل. اند بك بودهاين س

، )م ١٠٣٨/ه ٤٢٩ :م(، فرخي )م ١٠٤٠/ه ٤٣١ :م(نمايندگان بزرگي چون عنصري 
ويژگي مهم . دارد) م ١٠٨٨ /ه ٤٨١ :م(و ناصر خسرو ) م ١٠٤١/ه ٤٣٢ :م(منوچهري 

دار و الفاظ  ات فطري، لغات ريشهسبك خراساني صفا و سادگي، استعارات و تشبيه
رمعني استپ.  

دومين سبك زبان و ادب فارسي سبك عراقي است كه در عراق عجم يعني جنوب 
اين سبك زبان فارسي و ادبيات را عالمگير . خصوص شيراز، نشو و نما يافت ايران به

و  )م ١٠٩٧-١١٠٢/ه ٤٩١-٩٥ ميان در :م(كرد و شاعران بزرِگ اين سبك مثل سعدي 
از . حساب آورد هاي غزل فارسي به و موالنا را بايد قلّه) م ١٣٨٩/ه ٧٩١ :م(حافظ 

بيان، شستگي، سالست  رقّت الفاظ، نزاكت توان به  بارز سبك عراقي ميهاي خصوصيت
  .باشد مي»  بر دل نشيند،چه از دل برخيزد هر آن«مصداق  به. و رواني اشعار اشاره كرد

مردمان هند  و اين بدان معني نيست كه فقط به. ستسومين سبك، سبك هندي ا
و ايران رواج يافت ولي آب و هواي هند و مزاج اين سبك در هند . تعلّق داشته باشد

                                                   
گردآوري » مرزا عبدالقادر بيدل«وان عن زبان اردو در مجموعة مقاالت به  بهة استاد عابدياين مقال  ∗

 شده كه م چاپ ١٩٨٢/ه ١٤٠٢دكتر سيد اطهر شير در ادارة تحقيقات عربي و فارسي پتنا در سال 
دانشجوي دکتري فارسي دانشگاه دهلي، دهلي و پژوهندة مرکز (خان رضا  توسِط علي بهترجمة آن 

 .ه استانجام شد) نو هليتحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، د
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در اين سبك غزل و قصيده ارتقاء يافت . فيلسوفانه، يقيناً در اين سبك تأثير داشته است
آبادي  لقادر بيدل عظيمو در همين سبك است كه شاعر بسيار بزرگي چون ميرزا عبدا

 و خصوصيات سبك هندي را ارتقاء كند ظهور مي) م ١٦٤٤-١٧٢٠/ه ١٠٥٤-١١٣٣(
آفريني، تشبيهات و استعارات دشوار و معما و چيستان  مشكل پسندي، معني. بخشد مي

  .شود بخشي از اين خصوصيات را شامل مي
  :اند الدين سلجوقي نوشته دربارة سبك هندي صالح

گويند، غالباً تغزّل تصوفي  ي را كه اين سبك تراشان سبك هندي ميآن چيز”
و بايد دانست كه تغزّل تصوفي يا غزل صوفيانه يا غزل . است، نه سبك هندي

اند ذاتاً  آن چيزي را كه سبك هندي ناميده… عرفاني غير از شعر تصوفي است
ه است ولو كه هند از اقليم هندي نشأت نگرفته، بلكه از آسمان تصوف فرود آمد

بيش از ديگر اقاليم مهبط فيض اين آسمان شده است و تصوف در آن نشو و 
  .“١نماي مخصوص كرده است

خيالي، مبالغه  هاي بارز سبك هندي را مسامحة لفظي، باريك علي دشتي خصوصيت
يك خاصيت ممتاز اشاره  اند، عالوه براين به تراشي شمرده و اغراق، زنجموره و مضمون

  : اند اند، ولي در تشريح آن گفته اند و اسم آن را نبرده كرده
زد مردم در بيتي گنجانند كه  اي مشهور و متداول و اصطالحي زبان جمله”

توان گفت از فرهنگ عامه، پيوندي  مي. بخشند چاشني و طعم خاصي بدان مي
  .٢“غيره و»… خانه بردوش… «زنند مانند مي

  :اند شعار بيدل را نقل كردهو بعد از آن در ذيل، اين ا
  همچو اشك نااميـدي خانـه بردوشـيم مـا        خاك  تر و گه بر مژه، گاهي به        گاه در چشم  

*  
  دارم من كه نسياني طاق بند نقش از غير به  آيـد   آميزي اين باغ عبـرت برنمـي        ز رنگ 

هندي را چندان دوست ندارند ولي آنهايي كه تعريف و  ها سبك معموالً ايراني
اند،  اند، سبك هندي را سبك اصفهاني و سبك صائب هم تعريف كرده ف كردهتوصي

                                                   
  .٦٤  صاهتمام عبداهللا رئوفي، ، بهنقد بيدل :الدين خان  الدين فرزند ملّا سراج  ن سلجوقي، صالحيالد صالح  .1
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رد تسميه يا انتساب «اند، اميري فيروزكوهي زير عنوان  ولي سبك بيدل را قائل نشده
  :اند نوشته» هندي اين سبك به

ايران كه آن مسلّم و قطعي  گذشته از انتساب به(هرگاه بخواهيم اين سبك را ”
بدين انتساب احق و اولي از … نسبت دهيم، شهر عظيم اصفهانشهري  به) است

  .١“ساير شهرهاست
  :و در سبب انتساب گويند

سبب اين انتساب اين بود كه چون بعد از رجعت ادبي در عصر زنديه و ”
سبك قديم قاعد شد و طرز شعراي صفويه بالمر در ايران  بازگشت شعرا به

ت بيشتري برقرار ماند و شعراي امثال عكس در هندوستان با شد موقوف و به
همان طريقه با پيچيدگي و اخالق  بيدل و ناصر علي و غالب و آرزو و امثالهم به

كه فارقي  ظهور آمدند، اهل ادب در اواخر عصر قاجاريه براي اين بيشتري به
سبك  ماندگان به وجودآورده باشند طرز باقي براي اين دو دستة تقسيم شده به

سرايي رواج يافت كه  زباني در غزل… دين نسبت تسميه كردندهندي را ب
  .٢“باطن هندي بود ظاهر فارسي و به به

اند و در افغانستان بيدل را  در هند و تاجيكستان، بيدل را شاعر بزرگ شمرده
دارند و » شناسي بيدل«دانند و اهل افغانستان يك اصطالح  ترين شاعر فارسي مي بزرگ

  .دل ادعا دارند كه بيدل در كابل مدفون استدر كابل، عاشقان بي
  :نويسند الدين سلجوقي مي صالح

ها جستجو نمودم، ولي معلوم شد كه مردِم  هند بودم از بيدل خيلي حيني كه به”
نزد ايشان بارها بلندتر » ظهوري«و » مظهر«. اند هند اكنون بيدل را فراموش كرده

حيث يك جنرل  درجة اخير كه به ن بهقبر بيدل هم پيدا نشد و م. است از بيدل
اين فكر آمدم كه  ها كوشيدم، و در پايان كوشش خود به خيلي… قونسل افغاني
اند و من در اين باره با استاد محمد داود اطيسن همنوا  كابل آورده بقاياي او را به
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و عالوه برآن گم شدن و . اسناد استاد موصوف خوب قوي است. هستم
ني قبر بيدل در زماني كه در آن محيط، بزرگترين شاعر و ناپديدشدن ناگها

كه جثّة او را از  جز اين شد، هيچ معني ندارد، به صوفي و اديب محسوب مي
) جز اين كه موقّت باشد كه طبعاً قبر در خانه معني ديگري ندارد، به(اش  خانه

محلّة نام  به» خواجه رواش«جايي كه قبر در قرية  وطنش و باز به رسماً به
  .اند ها، يعني اقوام بيدل، معمور و معروف بوده است، آورده چغتايي

گويند و يا بگويند كه قبر بيدل از طرف مهاجمين از بين  كه اگر بعضي مي اين
اند، ولي قبر از ميان  بسياري قبرها حمله كرده مهاجمين به. رفته است، معني ندارد

  .١“نرفته است
  :اند  تحرير كردهعراالشّ مقاالتحاشية الدين راشدي در  سيد حسام

 هاي جمعي از عقيدتمندان بيدل در كابل ادعا كردند كه استخوان. م ۱۹۵۷سال  به”
كابل انتقال داده و در خواجه رواش، شمال  بيدل را در عصر احمد شاه ابدالي به

ود رسد و خ اثبات نمي اند، ولي اين ادعا نيز به كابل، در قرية ظريف دفن كرده
  .٢“كنند فضالي افغاني آن را رد مي

الدين سلجوقي مهم و نمايان است و كتاب  شناسان افغاني نام صالح در بيدل
 در زبان و ادبيات فارسي اهميت خاصّي دارد و از طرف وزارت فرهنگ »بيدل نقد«

 را »نقد بيدل«. قبل از اين در سفارت افغانستان مصروف كار بودند. چاپ هم شده است
  :اند و از اين شعر آغاز كرده» !اي دلدار برين«عنوان  هب

  !جايت است من از تهي من بر در كه آن تويي  نفس از تو صبح خرمن، نگه از تو گل بدامن         
  :نويسند و دربارة شاعر بسيار بزرگ مي

عبارت ديگر  سعادت حقيقي آن است كه هم ذاتي باشد و هم موضوعي و به”
برين خود  د و هم از خارج آن، و بيدل از دولت عشقهم از داخل ذات ما باش

اين هر دو سعادت رسيده است، زيرا او در خود و هم در خارج از خود بدون  به
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بيند نفس او مانند صبح خرمن زده  او وقتي كه مي. بيند دلدار ديگر چيزي نمي
داند كه اين جنب  ، مي»١والصبِح ِإذَا تنفَّس«فرمايد   ميقرآن مجيداست، طوري كه 

و جوش و اين روشني زندگي از آن او نيست، و بلكه از خورشيدي است كه 
در آن خورشيد فرونشستني فاني و باقي ) بيدل(صبح ازل را افروخته است و او 

  .شده است
كند، همه چيز را تجلّي دلدار برين  كاينات نظر مي و وقتي كه خارج از خود به

نمايد، و از هر گردش  چشم او گل و گلزار مي چيز بهبيند، و از اين رو همه  مي
  .افتد دامن او مي چشمي خرمني از گل به

كنار او از هرجهت نشسته  و از اين روست كه نه تنها دلدار برين در بر او و به
قالب را براي ) بيدل(است، بلكه در دل او نيز طوري جايگزين شده است كه او 

  …هي ساخته استچون ت آن جايگزين المكان و بي
اين بيتي كه ما آن را صبح نخستين اين كتاب قرار داديم، از اين سبب قرار داديم 
كه مضمون آن خشت اساسي و اولي مكتب تصوف و بلكه كلمة شهادت ايمان 

او هميشه حركت و روشني زندگي را و نيز رنگيني محيط طبيعي . صوفي است
داند كه همه چيز از او   و زيبايي ميو اجتماعي را از آن خورشيد آسمان تقدس

زنده و فرخنده و تابنده و زيباست، آن خورشيدي كه در هيچ آسماني و هيچ 
گنجد، الّا در بر و در دل صوفي، كه صوفي براي نشيمن آن دلدار  افقي نمي

اي كه صوفي دارد و اين  اين است عقيده. دلنشين المكان قالب تهي كرده است
  .گويد ي مياست پيغامي كه صوف

توانند يك صفحه را تا  اند و نمي اما بعضي از ظاهربينان و آنان كه كم حوصله
شنوند، خيال  را از زبان صوفي مي» عدم«و » وهم«آخر بخوانند، چون كلمات 

فنا  كنند و به مرگ و عدم دعوت مي اند و به ها بدبين كنند كه بيدل و يا صوفي مي
 .٢“باشند كه گفته شد بدبينان ميدهند، و يا هم طوري  اندرز مي
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  :كنند بعد از آن زير اشعار غزل را تحرير مي
ــه    نيـازم   بهـار نكتـه سـازم، ز بهـشت بـي            به ــازم، ب ــرين ن ــن آف ــت  چم ــصور لقاي   ت

  ام فـدايت  كجا برم سـري را كـه نكـرده         به  سنگش آزمـودم    خاك در بسودم نه به      نه به 
  فلــك فــرو نيايــد ســِر كاســة گــدايت  بــه  !هوس دماغ شاهي چه خيال دارد اين جـا        
ــستمندان   ــار م ــن ز غب ــشيد دام ــوان ك   سر مـا و خـاك پايـت   ! خرام و نازها كن   به  نت

  من رسد صـدايت     چقدر ز خويش دورم كه به       پيــام ناصــبورم حــضورم، بــه ز وصــال بــي
  :فرمايند و دربارة غزل مي

كه كاروان حجاج خورد كه بيدل اين غزل را وقتي سروده است  نظر مي چنان به”
مند ما كه استطاعت نداشته  كرده و صوفي فقير و عائله طرف حجاز حركت مي به

  .١“نموده اين كلمات اظهار مي است، حرمان و حسرت خود را به
آقاي سلجوقي عناوين فراواني نام برده و غزليات و اشعار بيدل را تحليل و تشريح 

د و بعد از تنقيد و تشريح كامل بعضي اشعار ان تام نموده و زير هر عنوان مطلعي داده
  .اند منتخب را هم نقل كرده

در اين جا برخي از اين عناوين و مطلعش را نقل و خياالت و تصوراِت مؤلّف را 
  :كنيم بيان مي

  عجز تعين
  نمو، تا قدم از سر نكنـد       مو ننهد پا به     گشا عجز ز پيدايي مـا  شد ز ازل پرده  

گويد، نه  بيدل و همة اسالف او هميشه ما سوي اهللا را عدم ميصوفي مسلمان مانند 
آن عدم فلسفي كه بايد هيچ وجودي نداشته باشد، بلكه عدم صوفيانه، و آن چيزي 

و عرض نيز عرض فلسفه نيست، بلكه . است كه وجود ظلّي و وجود عرضي دارد
  …تمعني شيء انتزاعي اس عرض صوفيانه است كه به

دار آن  طالق، در حالي كه خود را در آن فاني وهم خود را آيينهبيدل از قوة قطب ا
  :دهد بيند، چنين شرح مي مي

  هر ذره دو خورشيد نمايم تقسيم       كه به   آن قدر هست در آيينة مـن مايـة نـور         
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شود، و حتّي در ديروز نيز كسي  امروز در تمام شرق و غرب نظير او يافت نمي… 
اين  اين قوت و اين مضمون و اين انسجام و به تواند بهاو نخواهد رسيد، كيست كه ب به

تكرار خود قند و  آورم و بيت بيدل به تكرار مي زيبايي حرف بزند؟ اينك اين بيت را به
  :گالب مكرر است

  نمو، تا قدم از سـر نكنـد   مو ننهد پا به     گشا عجز ز پيدايي ما      شد ز ازل چهره   
اين  ولي هيچ كس اين فكر را به. ر داردحاالت متفاوتي از صحو و سك… بيدل… 

اين طريق  اي كه مخصوص اين مضمون است، و اين مضمون به شيوة مرغوب، شيوه
  …مانند بيدل ادا نكرده است بايد ادا شود، به

  آن طرف سخن
  تامل آن سوي وهم و ظـن   بيانم آن طرف سخن، به      به

  مـن زمـن نرسـيد غيـر پيـام او            ز چه عـالمم كـه بـه       
و …  بيان بيدل آن طرف سخن و تامل او آن طرف وهم و ظن استواقعاً

يابد، غير از خطرات و خاطرات و الهاماتي كه  سروشي را كه از خود در خود مي هر
  …ها پيام دلدار برين است، چيز ديگري نيست همه اين

  ذوق عامه و پيشگاه حق
  افتد، دعايم مستجاب افتـد   خاك    اگر حرفم به    گـو باشـم   افسون قبول خلق تا كي هرزه   به

خواهند  نام عدل اجتماعي مي ها به آيد كه بعضي دانسته عصري مي شايد بيدل مي
بكوشند كه تفاوت را از اوج آن پايين كنند، تا مطابق ذوق عامه شود، و طوري كه باقي 

  …سازند شعر و ادب را نيز ملّي سازند مؤسسات را ملّي مي

  خواب و بيداري
   نَفَس راندم، گه از كثرت جنـون خوانـدم         گه از وحدت  

  گفــتم شـنيدن داشـت هــذياني كـه مـن نغنــوده مـي     
آيا تو . بلندترين قلّة عرفان و ادب است! اي صاحبدل حقيقي! هذيان تو اي بيدل

اين پاية عظمت و اين ذروة بلندي  داني كه اكنون هيچ كس از شعرا و صوفيان به مي
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تعبير محض » از كثرت جنون خواندن«و » راندناز وحدت نفس «اند؟  سخن نگفته
گويي، زيرا ملك سخن  هاي بهار اندوده و باز هم قدح پيموده مي تويي كه سخن. توست

معاني و . تواني نزاع خود هرگونه فرماندهي كرده مي از آن توست و تو در اين كشور بي
ي براي تعمير كاخ هر قدر كه بخواه تواني از آن به الفاظ، آب و خاكي است كه تو مي

عرفان خود خشت بريزي، در حالي كه كاخ عرفان تو بارها بلندتر است از اين مقياسي 
  …كه ما در كار داريم

  صبح فطرت
  غبار الم آسود و زمـين شـد         داغي به   هوا چتر زد و چرخ برين شـد    آهي به 

حقيقت هاي ديگر، عبارت از تامالت پراكنده نيست، بلكه در اين غزل برخالف غزل
  »…وجود«سراپا قصيده ايست در تهنيت افتتاح دروازة 

  يك ديوانه
  سـازم  دهم برباد و يك ديوانه مي      دو عالم مي    كام عشرتم گر وا گـذارد گـردش دوران          به

  .اي كه هردو عالم را او نيز برباد دهد ولي آن طور ديوانه! چه معمار خوب و بجايي

  بهزاد
  بندد  نقش مي تو هر رنگي كه خواهي حيرت دل        

ــزادي     ــه به ــون آيين ــنع، چ ــاه ص ــدارد كارگ   ن
رسم خيلي عالقمند  شود كه به كند، و چنان معلوم مي بيدل بهزاد را بسيار ياد مي… 

هاي كاربوني كه هنوز  تصويرهاي جديد پروفيل و رسم بوده، و حتّي در بعضي موارد به
  …جديد است نيز اشاراتي دارد

   وعدة قيامتوفاي
  خاك عدم  وعدة وصل ِقدم، چه هوس كه نخفته به    تصور  به

  غبار هـوا طلبـاِن وفـا، سـتم اسـت، قيامـت اگـر نـشود                  به
داند، ولي اكثر  كند و آمدن آن را ضروري مي دليلي دعوت مي قيامت به هركس به

ترازوي  كشند و مجازات و مكافات را به اين مردم دليل عدلي و قانوني را پيش مي
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جا  اين. د، ولي بيدل طريقة نوي دارد كه بر شيوة اخالق تصوف استگذارن اعمال مي
مشتي  مسئله از عدل بلندتر و مسئله احسان است، و آن هم از طرف كريمي كه به

جا  اين. اند هوسكار وعدة ديدار و وصل نموده است و اكنون ايشان در انتظار نشسته
 وصلي است كه كريم محسن بهشت و دوزخ و اعمالي نيست و قيامت عبارت از وعدة

  .بايد آن را ايفا كند، و كريم محسن نه ستم كند و نه جفا
يعني دويدن “ الخيل ركض”چه آن را در علم عروض  آن اين وزن نزديك است به

بناميم، زيراكه از ديدن اسپ ولوله » جنبش تانك«ولي اين غزل را بايد . گويند اسپ مي
  …و زلزلة بيشتري دارد

  تر بصد قيامت صع
  جدا از آستانت مردنم اين بس كه جـان دارم        باشد تر از مرگ مي خجالت صد قيامت صعب

آفريني بيدل است، بلكه اختراع تركيبات او از اين نيز  غرض اين جا نه تنها معني
كند، در  صورت پيمانه نيز استعمال مي و بيدل هر كلمه را به. بيشتر مورد التفات است

  …نزد ما كلمات محدود داردها  حالي كه پيمانه

  خضر هنرور
  !پـيش طـاووس نــام پـا مبريــد     !عـرض اهــل هنـر نگــه داريــد  

شود، و حتّي طرز تفكّر و تا  اتّفاق نظر زياد ديده مي… بين بيدل و فالطون… 
تنها ساختمان دستگاه شعور موجب … درجة خوبي اسلوب بيان نيز مشترك است

  …يا اين دو صوفي متبتّل شده استتوافق نظر اين دو فيلسوف شاعر و 

  گل خفته ناقة به
ــالم   ــكار دام خي ــوهم ش ــيد ت   گل خفته است و بار نـدارد       ناقه به   ص

دانم كه بهترين تصويري است از  دانم اين شعر است يا سحر، ولي اين قدر مي نمي
صفر دنياي علم است، طوري كه خيال نيز صفر دنياي » وهم«. قلمرو يك مرد حساس

ولي . ت است و اين دو صفر در دنياي علم و حقيقي كه نزد ماست هيچ استحقيق
دو هيچ در راه دنيايي كه كنون صفر است و در آينده مركز حقيقت خواهد بود،  اين
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وهم و خيال اين شعر است كه در آيندة مجهول روشني . كند افگني و راهنمايي مي نور
كر پرواز در هوا و سير در زير دريا و پل ف. ريزد اندازد و طرح دنياي جديدي را مي مي

بستن برفراز آن و تقابل ذره و خورشيد، همة اينها روزي وهم و خيال بود كه كنون 
كند و خود را صيد  حقيقت شده است، و لوكه شاعر خود را در اين چيزها نكوهش مي

  …پندارد فتراك وهم و شكار دام خيال مي

  ذره شگافي
  خورشيد برون ريختم از ذره شـكافي        چهره كشا شددر فكر خودم معني او      

“ اينشتين”با علم مادي “ سقراط”بينيد كه در بزم ادب بيدل، فلسفة مثالي  شما مي
و چطور سقراط از شناخت . شود چه ابنايي با همديگر همكار و همنوا مي چطور و به

و ! ريزد ن ميرسد و چطور اينشتين از ذره شگافي، خورشيد برو معرفت خدا مي به
چطور اين دو حقيقت كه يكي معنوي و ديگرش مادي، و يكي اصل و ديگرش ظل 

  .١“شود است، يك جا جمع مي
. اند ها بيدل را با شعراي ديگري مقايسه كرده الدين سلجوقي زير برخي عنوان صالح

  :در عبارت زير بيدل با غالب مقابله شده است
 هندي حيني كه ذخيرة خورد و نوش او مثالً تصور فرماييد غالب شاعر”… 

  كند شود بخود چنين خطاب مي تمام مي
  هزار مشت زند بر عذار عزرائيـل        اگر خداي بداند كه زندة تو هنوز      

گريبان تامل فرو كرده  هر صاحبدل و هركسي كه سر به خود و به و بيدل به
  :كند تواند چنين ارشاد مي مي

  نيـازي   بـال بـي   ز اوج افالك اگـر نـداري حـضور اق         
  !خرامـد   جيبت غبار دارد، ببين سپاهي كه مي        نفس به 

خودي غالب، خودي كوچك و عزايزي است كه در مضيقة خورد و نوش، … 
همه دنياي وجود را، خواه در طبيعت و خواه در فوق طبيعت، مانند خودي خود 
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يدل ولي خودي ب. بيند عدالت مي موازنه و بي كوچك و حقير و عصباني و بي
و در حالي كه . خودي يك بندة فاني است كه در خداي خود باقي شده است

گنجد، او  االفالك نمي كوكبة جالل كبريايي در اوج گردون و پهناي فلك
. تواند گرِد سپاه آن شهنشاه وجود را در غبار نفس خود سراغ كند و ببيند مي

يت و اخالص، بيند كه مشت غبار او باب عشق و معماري عبود آري، او مي
  .نيازي شده است لشكرگاه آن همه كر و فر و جمال و جالل و عزّ اقبال بي

ملكة » ويكتوريا«طمع چند فلوس، قصايد مدحيه به آري غالب مردي بود كه به
مدح شاهي كه  و بيدل كسي بود كه او را به. نوشت انگلستان و طاغية هند مي

خودش هم پيوند گوشت  ر عين حال بهشاه قانوني و عادل او و وطن او بود و د
دانست و  و خون داشت، دعوت كردند و او چون مدح را نه قابل شان خود مي

  .١“كمال ادب و تواضع از آن صحنه برآمد نه اليق شاه خود، لذا به
، عراقي )م ١٢٧٣/ه ٦٧٢ :م(و همچنين عناوين زير و مطالع بيدل را با موالنا روم 

  :اند فظ تجزية تقابلي كردهو حا) م ١٢٨٩/ه ٦٨٨ :م(

  ناسازگاري الفاظ
  هاي راز ماند    با همه شوخي مقيم پرده      ميهاي زبـان  اي بسا معني كه از نامحر   

يك  تر است كه به وظيفة شعرايي امثال حافظ و عراقي و بيدل بسيار سنگين… 
اند كه بر ناموس غزل هم  اند و در عين حال توانسته پوست دو مغز را جاي داده

مشرب تصوف امام  مانند سعدي شافعي است، اما به حافظ به. محافظه كنند
  …شافعي اقتدايي ندارد

شناسيم، او نيز خود را مقتدا و پيرو  نوبت خود، طوري كه ما او را مي بيدل به
شمارد، و همان روح تصوف عميق موالنا را آن طور كه موالنا در شعر  موالنا مي

» رومانتسيزم«كند، و همان انقالبي را كه در حقيقت  ميكارفرما شده بود تعقيب 
  …آورد روي كار مي ما است به
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  لفظ زنجير معني نيست
عقيدة من در صف اول شعرايي است كه در جودت و تنقيه و  بيدل به… 
هنوز موالنا كه مرحلة اول اين انقالب فنّي و . اند گي الفاظ كاميابانه كوشيده سره

حيث معمار ادبي بيشتر مصروف  روي كار آورده بود، به هفكري و فلسفي را ب
اساس و اركان اولي اين بنا بود، كه بيدل شاگرد او توانست آن بناي جاويد را 

  .آميزي زيباتر كند سيم گل و گچكاري و رنگ به
ولي بعد از بيدل هنوز ثلث قرن نگذشته بود كه آثار چنگيز جديد شرق كه 

آيد و  گيز خان بر سر و بر گردن و بر سينه فرو نميشمشير او مانند شمشير چن
هايي را كه در  دل«فرمودة قرآن پاك  كند، بلكه به تنها كالبد را مجروح نمي

آري اين استعمار آمد و بر همت و شجاعت و ايمان . »سازد هاست كور مي سينه
  .١“هاي دري و عربي و بر همه چيز خاتمه داد و كلتور ادب و زبان

الدين سلجوقي زير غزليات بيدل را  هاي زير نيز صالح ر اين در عنوانعالوه ب
  :مطالعة عميق و گوناگون كرده و تحليل آن را ارائه داده است

گر، فهم بيدل، عالم روح،  خواجة دوسرا، حقيقت مرهون مجاز، نفس شيشه”
 كثرت،جزيرة دلكشا، تعين، من خون بها هستم، ابتسام صبح فطرت، وحدت آفرينندة 
پرستي،  قباي اطلس فلكي، غبار نظر، وحدت با نشاط، شما حساب كنيد، صورت

قدري در عدم، از صنم چه فهميدي؟، آن خرقة كهن،  يك بيني، برق غيرت، بي
حدوث و قدم، در دل و در ديده، حس و عشق، در مقام احديت، قرب و بعد 

 در مقيد، آيينة ناز، نقش تحقيق، آثار خدايي، مراتب نشناسي، وظيفة آيينه، مطلق
قدم، ما ناآشناييم، تحصيل عار، سفر بين وحدت و كثرت، قديم و جديد يكي 
است، تخيل جلوة محسوس، ملك خدا، نه او آمد نه من رفتم، مشك خاك و 
ناز، تو و دل، پيام ملك يقين، واحد مكرر، احد عدد ندارد، عجز نگاه، كثرت، 

 يافتن وبتري رسد، عزيزة نيايش، تعينات صرف، ايتو از تو، خ عبارات وحدت، به
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، اوهام، عرفان، نماية جستجو، قرآن مجيدناجستنت، هواالول و اآلخر، پيروي 
ابروي ترجمان، كيش جنون و مرض دماغي، لعبت تحير، ننگ آدم، راه تمثال، 
عقل و عرفان، سخن در وطن، كوري چشم يا كوري دل، جحيم در راه خلد، 

 يقين است، اگر در آفاق نديدي در نفس ببين، سيه كردن كاغذ، جهل مايمان عل
اي است از قاموس علم، يقين و وهم، سراب هستي، عقل و وهم، عقل  هم كلمه

نامرد، خشكي مغز شعور، مرِگ علم، معراج يقين، جوهر يقين، كسب جنون، 
د، علم درمان از درد صعبتر، بازي طفالنه، سراغ نه دليل، ستارة دليل خورشي

تعبير خواب جهل، خفّاش نور خويش، حيرت سپر رخشندگي، عشق تحصيل 
ندارد، عقل و عشق، عشق و هوس، تحير دورباش، تحقيق در تامل است، 
معرفت ذاتي است، حيرت معرفت است، خودشناسي، خود نشناسي، مطلق در 

، لذّت مقيد، خودداري و دويي، جذبه اختياري نيست، غرق در خود، از خود برآ
جهاني، شيرازة دو عالم، يك چراغ و  ها، تو موجب معركة هردو مولد عقده

هزاران شبستان، شام و سحر گرداندان پهلو است، سفر در وطن، دور از خود 
طور، سوداي خام ولي گرانبها، تو معمار دنيا و عقبي، خودي منظّم، ماييم،  به

 مطلق و يا مقيد ما، آيينه شود، جوهر عشق، حقيقت مجرد، ذاتيت تبديل نمي
حلب نروم،  بر، عبادت مستان، مي نارسيده، بايد به تهمت نيك و بد، درخت بي

 فرنگ، دود مجمر، عقل و هوس، كفر و دين، گداي تو و تاج قيصر، آتش به
گداي تو، باز گداي تو، طبل و علم داشتن، تب نوبتي، كمال فقر، مصنوع اميد و 

رنگ، زمان چيز  ان و آيينة كمال، رنگهاي جمال بيبيميم، مرگ تدريجي، نقص
ت عجز، آن بادة حقيقي نيست، مجال نه مكان، ساغر و سبوي تو، عالم يار، قو

كه حرام است، هوس كوثر، معمار ابديت، آوارة در دل، اليق هما، جگر آفرين، 
گردم، انا الحق، بهشت  نغمه يا شكر، ريشة عقيده و تخم آدم، افالك مي

كشي،  ساغر، همت مي چون، بادة بي وست، خندة فيض سحر، جمال بيد بي
سرچشمة نخستين،  مقصد، عبادت وظيفه است، محيط و مدار هستي، به جادة بي

صحراي ديگر، حلم و شجاعت، نشاط توكّل، چراغان شبستان عدم، تمكين با 
ق و خل نشاط، غرور، حيا و سرنوشت، استقامت و كرامت، خَلق و خُلق، حيا به
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تيمم نماز كردن، غريزه نه  خالق، عيب پوشي، در ساية خويش، شخصيت، به
دني، صورت و سيرت، قدرت و هدايت، سخا حين احتياج، ناداري، احسان 
حرص، شوهر دگر، پاكبازي، زنگ يا نقوش باطل، راحت مرگ است، سعادت 

 از اثبات، ز گردن، احترام اسالف، نفي قبل نزد بيدل، وعظ در رقص، شلوار تا به
تر  خود گر بگذري، چاه كني زبان، عمل معمار عمر، در دكان قصّابي، آب سوزان

از آتش، صبر جميل و گوهر مقصود، خودسري، مظلوم مويد ظالم، مظلوم آخر 
گيرد، گيرايي عدل، جمعيت مرهون الفت است، ضعف و  جاي ظالم را مي

واضع، افسانه و خواب، كتاب جمعيت، شمشير صلح، اتّحاد اهل دول، آزرم و ت
سوي ابديت، امالي  ها، به مغلوط و مردم كور سواد، علم تابع جهل، زور ناتواني

مطرب، اليتناهي در فكر اليتناهي، محدود فكرت محدود، دي و فردا، زمان و 
كنار، چگونه رسيدة، شراب مطلق، حركت و  مكان، چنبر زمان و مكان، بي

ضي اميد و مستقبل، تعليل، حركت و سكون، آدم و افزايش، ذره و آفتاب، ما
بوزينه، وجوب و امكان، تطور و تدهور، صفر بر صفر، هيچ در هيچ، تناسخ، 
عجز و غرور، آرام و رم يكي است، ياس و اميد و بيم، ذوق و قريحه نه قياس، 

طرف كمال، آگهي حقيقي، جزء پراكنده، كلف ماه، صد كهكشان، جوز باري،  به
اه، اضداد، گر درم، همه در همه، آيا وسيله در هدف محو است، دوران راكت م

  “، جان متجسد، كه آيا زنده است؟خون تجدد، وهم، تنها دل است
شناسي زحمت كشيدند و بايد ممنون باشيم كه كلّيات  ها خيلي در راه بيدل افغاني

آن . نه كيلو استچاپ رساندند كه وزن آن تقريباً  بيدل را از طرف وزارت تعليم به
وقت كه من در كابل بودم، جلد چهارم آن زير طبع بود و دوست بنده آقاي خسته 

  …مرحوم دنبال كار طبع بودند
اند و زير عنوان اين  گفته“ قهرمان سبك هندي”را دهلوي آقاي علي دشتي بيدل 

  :نويسند مي
صائب است يا شاعري داده شود، آيا بيشتر برازنده  اگر بنا شود چنين لقبي به”

از … كه صائب شاعري نامدار است، ترديد نيست، مخصوصاً بيدل؟ در اين
و صائب از اين حيث قهرمان … گردند مضمون مي ديدگاه خارجيان كه پي
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طرز  ولي سبك هندي را اگر از جهات گوناگون آن در نظرآريم، بيدل به… است
  .١“كند ني را مطالبه ميآلود گمنامي بيرون آورده و مدال قهرما خاص از فضاي مه

دهد كه بيدل مستحق آن است و  اما نامبرده جانب ديگر بيدل را اهميتي نمي
  :گويند مي

اما اشعار او عموماً بر فهم پيچيده و … بيدل شاعري است پرمايه و پرمحصول”
واسطة همين دشواري ديوان بيدل در ايران رواج اشتهاري نيافته  به. دشوار است

هاي تازه و   شاعريست لبريز از تخيل و سرشار از تشبيهات و استعارهورنه. است
كار بستن  مجاز، به دشواري كار بيدل، كثرت استعاره، توسل به… غريب

ها نمايشگر فكر دقيق و  ولي همة اين. تشبيهات غريب و دور از ذهن عامه است
  …تصورات گريزان و پيچيدة اوست

اند و در  فتار انديشه و تصورات خويشاسير و گر… بعضي از شاعران ما
شكل  ها به اين دست و پا زدن. زنند اند و پيوسته دست و پا مي گردابي فرو افتاده

  …كند آيد و هزاران ديوان بيدل را فراهم مي شعر درمي
  .٢…“شور و شيدايي بيدل نيست پس از مولوي ميان سرايندگان صوفيه كسي به

موافق نيستم كه فقط اين وظيفة هنرمند است كه من با سخن آقاي دشتي چندان 
ما برساند، بلكه وظيفة ما هم هست كه سعي و كوشش كنيم  سخن و انديشة خود را به

  .كه فكر و انديشة آن و اصطالحات دقيق و مشكل و آسان، را دريابيم
ايران گهوارة تهذيب و تمدن است، حتّي هر شهر ايران از شاعران و اديبان لبريز 

از ديرباز، سرزمين بزرگ خراسان و . ت، و هر شهر روايتي ادبي و فرهنگي دارداس
هاي ادبي و فرهنگي ديدني  مشهد مقدس مركز علم و فن بوده است و تا حال مجلس

جا آقاي محمود فرخ معاون رئيس اسبق آستان قدس رضوي  دارد، و از فرهيختگان آن
  .شود  شعر و ادب برپا ميبودند، و هر روز جمعه در خانة ايشان مجلس
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نوبتي براي شركت در سمينار دقيقي، . ام اين مجلس ادبي رفته من چند مرتبه به
دو » سفينة فرخ«بنده آقاي فرخ  خانة او رفتم و به طور خصوصي به مشهد رسيدم و به به

و اما نامبرده در سفينة فرخ، جلد دوم، زير عنوان مثنويات . جلدي قطور را هديه دادند
از آن چهار . اند اند، فقط دوازده بيت انتخاب كرده مفردات ميرزا بيدل را، كابلي نوشته

  :كنم بيت تحرير مي
ــت    ــان گذش ــون و مك ــر ك ــوانم از س ــان ت   آس

  اين كوي دوست نيست كه نتوان از آن گذشـت          
*  

ــال  ــه زار خي ــوم نغم ــاز موه ــال    س ــصوير آرزوي مح ــك ت   كل
*  

  خود گريم و بسيار بگـريم      وقت است به    گـريم هـر مـرده و بيمـار ب    تـا چنـد بـه   
*  

  گفتم اي مـه بـا رقيـب رو سـيه كمتـر نـشين              
  همـين  گويـد   مـي  نيـز  او گفت و خنديد لب زير

بيدل در زمانة خود . بينيم حاال عظمت بيدل را از نظر نقّادان و دانشمندان هندي مي
 نتخب، اشعار برگزيدهاز اشعار م. مرجع خاليق بود و در چهار جانب ملك شهرت داشت

نويسان آن را نقل  ام، اگرچه تذكره و از تكرار اشعار بيدل پرهيز كرده. كنيم را تحرير مي
  :اند كرده

   در خزانة عامرهمير غالم علي آزاد بلگرامي
نشين يونان معاني است كرا قدرت  پير ميكدة سخنداني و افالطون خُم… بيدل”

 و كرا طاقت كه كمان بازوي او تواند طرزتراشي او تواند رسيد است كه به
  :و مؤلّف گويد… كشيد؟

  بلند طبع شناسد كـالم بيـدل را     آسمان نُهـم    رساند پاية معني به   
ميرزا در زبان فارسي … دلي نور چراغش نشاء فقر جزء دماغش و فروغ روشن

ميرزا اشعار موافق … چيزهاي غريب اختراع نموده كه اهل محاوره قبول ندارند
اگر صاحب استعدادي از كلّيات او آن اشعار را جدا . عد فصاحت بسيار داردقوا
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حقّا كه سخن … سخن سنج متفنّن است. دهد هم مي كند، نسخة اعجاز دست به
  …او طرفه دماغي دارد

در اين . گويد، خصوص بحر كامل قدرت مي ها به االستعمال غزل در بحور قليل
  :گويد بحر مي

  ز حـضور ذكـر دوام او      من سنگدل چه اثـر بـرم        
  چو نگين نشد كه فرو روم بخود از خجالت نام او          

  :و در بحر مطوي گويد… 
  اي قدمت بر سر من، چون سر من بر در تـو             منفعلم بر كه برم حاجت خويش از بـر تـو          

  :گويد مي… و در بحر خفيف مثمن… 
  ر و نـاز كـن     گي  ز خُمستان عافيت قدحي     تماشاي اين چمن در مژگان دراز كـن    به
  :…اين جواهر آبدار از مخزن ديوانش انتخاب زده… 

ــسترم   ــف خاك ــد از ك ــد بلن ــش دل ش   “١باز مسيحاي شوق جنبش دامان كيـست    آت

  آزاد بلگرامي در مآثرالكرام
طبع دراكش چه قدر … طرازان و شهرة سحرپردازان است عمدة سخن… بيدل”

كه از نهال قلم نيفشانده؟ خالصه هم رسانده و چه ثمرهاي نورس  معاني تازه به
از آغاز . عياران است كالمش شراب ميخانة هوشياران و طالي دستماية كامل

شعور تا دم آخر چشم بر سيماي معني دوخته و چراغ عجبي بر مزار خود 
  …حق تعالي او را اعتبار و اشتهار ارزاني فرمود… افروخته

طور جمهور نيز  طور خود دارد، و به بهنظير است، اما عبارت  آفرين بي ميرزا معني
اگر كلّياتش را انتخاب زنند، مجموعة . فراوان جواهر سخن در رشتة نطق كشيد

كشد،  شود و خط نسخ بر نسخة سحر سامري مي لطيف مقبول حاصل مي
  .گاه شهود عدل حاضر است چه درين عدالت چنان
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طور ملّا ظهوري ترشيزي  تازد و به و از بس قوت طبع، گاهي بادپاي فكر تند مي
  .اندازد در يك زمين مكرر طرح غزل مي

مير عطاءاهللا صاحب . و ميرزا را بحر كامل مرغوب افتاده و درين بحرشنايي كرده
اند،  بعض متأخرين شعراي عجم بر كامل مثمن شعر گفته: رسالة عروض گويد

  :ي فرمايدالدين سلمان ساوج چه خواجه كمال خالي از عذوبتي نيست، چنان
  صنوبر قد دلكشش، اگر اي صبا گـذري كنـي           به

  هواي جان حزين من دل خسته را خبري كني          به
  :و از مطالع ميرزا بيدل است

  تو كريم مطلق و من گدا، چه كني جز اين كه نه خـوانيم    
ــه   ــن ب ــه م ــا ك ــري بنم ــرانيم  در ديگ ــو ب ــا روم، چ   كج

  :هر از آن محيط برآورده شداين چند گو. نظر درآمد ديوان غزل ميرزا به
  فكـر سـود بـاش       گويم زيان كـن يـا بـه         من نمي 

  ١“خبر، در هرچه باشي زود بـاش        اي ز فرصت بي   

   در سفينة خوشگوداس خوشگو بندرابن
ساي آستان ياد كسي است و دل غنچه مثال  نگار، جبين كه خامة سنبلستان بدان”

تگي از جبين بهار آيينش كشاي حقيقت ايجاد بوي گل گل نفسي كه شكف پرده
گلشن گلشن بر خود باليدن داشت و بزرگي از ذات عرش كماالتش عالم عالم 

  :انباشت سامان دكان چيدن مي
  تــا بگــويم نــام آن قدســي جنــاب  بايدم شستن لب از مشك و گالب      
  ناطقــه را صــبح حــق بينــي رســيد  سامعه را وقـت گـل چينـي رسـيد         
نيازي، ابر   سرافرازي، فراغ تخت روان بيدرويش بادشاه، دماغ پوست، تخت

دربار، شكوه آسمان كمال، خورشيد آسمان وقار، جهان قال و حال، آيينة مظهر 
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قدرت الهي، جامي لبالب مي قدرت المتناهي، قبلة لفظ و كعبة معني، كدخداي 
  :سخن و خداوند سخنداني

  :رباعي
  ي سخن است  پيغمبر و غوث و پيشوا      مرزا بيدل كه رهنمـاي سـخن اسـت      
ــالم    ــرز ك ــدن ط ــت در آفري   باهللا كه پي سخن خداي سخن است        يكتاس

جامعيت كماالت و حسن اخالق و بزرگي و  به… ين مدت عمر افقير در… 
همواري و شگفتگي و رسايي و تيزفهمي و زودرسي و اندازه سخن گفتن و 

… ام آداب معاشرت و حسن سلوك و ديگر فضائل انساني همچو او نديده
جناب از الهيات و رياضيات و طبيعيات كم و بيش چاشني بلند كرده بود و  آن
تمام . داني و موسيقي بسيار آشنا بود طبابت و نجوم و رمل و جفر و تاريخ به

  …نظير ياد داشت و در فن انشا منشي بي قصّة مهابهارت را به
دة ايشان كاغذ مذكور بعد برداشتن مر. غزل و رباعي نوشته زير بالين گذاشته بود

  :شود نقل آن برداشته مي… برآمد و اشتهار يافت
  شبنمي صـبح ايـن گلـستان فـشاند جـوش غبـار خـود را             به

  عرق چو سيالب از جبين رفـت و مـا نكـرديم كـار خـود را                
ــايه    ــو س ــاتواني، چ ــاموس ن ــاس ن ــت  ز پ ــاگزير طاق   ام ن

  راكه هرچه زين كاروان گران شد، بدوشـم افگنـد بـار خـود       
  عمر موهوم فكر فرصت فزود صـد بـيش و كـم ز غفلـت               به

  تو گـر عيـار امـل نگيـري، نفـس چـه دانـد شـمار خـود را                   
  صـد دشـت و در كـشادي ز نالـه در گوشـها فتـادي               قدم به 

  ضــبط نفــس نــدادي طبيعــت نــي ســوار خــود را عنــان بــه
  جيــب پــستي ســت اعتبــار جهــان هــستي  بلنــدي ســر بــه

ــح    ــا س ــزم ت ــن ب ــراغ اي ــدهچ ــود را  رگاه زن ــزار خ   دارد م
  وهم خون كـن  هز شرم هستي قدح نگون كن، دماغ مستي ب        

  اتو اي حباب از طرب چه داري؟ پر از عدم كن كنـار خـود ر            
  گشودي، چو مـوج دريـا گـره نبـودي          خويش گر چشم مي     به

  چه سحر كرد آرزوي گوهر كه غنچـه كـردي بهـار خـود را              
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  كـه غنچـه مـاني    ت است ايـن  تو شخص آزاد پرفشاني، قيام    
  رنگي كه سـنگ كـردي شـرار خـود را            ات به   فزود خودداري 

و چون . كه هيچ بحري از بحور در عروض از گفتن نمانده باشد گمان غالب آن
از فكر همه آنها طبيعت را سير يافت، بر همان قدر اكتفا نكرده، بحر بيستم 

 انجام داد، چنانچه چهار بيت از ها سواي آن نوزده بحر ايجاد كرده و در آن غزل
  :يادبود دو غزل به

  اي كه قدح كش گردش سر نـشود        مي و نغمه مسلِّم حوصله    
  تـر نـشود    زده  بحل است سبك سري آن قدرت كه دماغ جنـون         

*  
  فـسانه زدن  چه بود سروكار غلـط سـبقان در علـم را بـه       

  نـشانه زدن    خبري همـه تيـر خطـا بـه          ز غرور دالئل بي   
  عـذاب نفـاق و حـسد        ت جهنّم و رنج ابر نرسـد بـه        عقبا

  تغافل از اهل زمانـه زدن  تو امان طلب از در خُلد و درآ به      
فقير  دستخط خود از اشعار غزليات انتخاب فرموده نوشته و آن را به بياضي به

  : از آنجاست١اين اشعار. اند عنايت كرده
ــا   ــة م ــرم بهان ــر و ح ــير دي ــا     س ــتانة مـ ــا را ز آسـ ــرد مـ   بـ
  ٢خانة مـا  هست زين در، رهي به    نقش پا شـو، سـراغ مـا دريـاب       

  االفكار  در نتايجمحمد قدرت اهللا گوپاموي
سرو بوستان طريقت، تذرو بيان حقيقت، قدوح اكابر و افاضل، ميرزا عبدالقادر ”

كسوت فضايل و كماالت متنوعه آراسته و طبع  ذات شريفش به… بيدل
اش گلشن  نسايم انفاس قدسيه… يبه و غريبه پيراستهحلّية فنون عج همايونش به

كمال لطف و حسن،  سخن را آب و رنگي تازه بخشيده و مشّاطة فكر بلندش به
  :…چهره آراي عرايس معاني گرديده
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  كه آن نازنين سوي ما ديـده باشـد          خود چيده باشد  تغافل چه خجلت به   
ــكم    ــار سرش ــگ به ــست رن   “١باشـد پـاي كـه غلتيـده         ندانم به   چنان

   در تذكرة حسينيمير حسين دوست سنبهلي
القصه مرزا از كامالن عصر خود … ساحل، مرزا عبدالقادر بيدل سحر بي”

  :من ديوانه… بوده
ــد    ــشاد كني ــل و شم ــال گ ــد خي ــدالن چن   بي

  ٢خون شود، گر همه اين خود چمن ايجاد كنيد        
  :نويسند  دربارة محمد ضيا ميعراالشّ مقاالتمؤلّف 

”نهايه … در آن وال غلغلة ميرزا بيدل در. آباد گشت روانة جهان… د ضيامحم
  ٣“…با مرزا بسيار بسر برده و تتبع او كرده… بوده، بديدنش رفت

محفل ميرزا بيدل  به”: گويند كنند و مي طور ذكر شيخ عبدالقوي تتوي مي بدين
همين ”: نويسند آبادي مي  دربارة عاجز اورنگ“مردم ديده” تذكرةصاحب . ٤“ماند مي

شاگردي  به”: كنند و دربارة محمد پناه قابل تحرير مي. ٥“معتقد ميرزا بيدل است و بس
در بحور غير ”: اند و دربارة مير علي رائج تذكّر داده. ٦“افراشت ميرزا سر افتخار مي

  .٧“ها گفته و خوب گفته مشهور كه ميرزا بيدل گفته اكثر غزل
 محترم و مكرم و معظّم بودند كه مردمان بعد از مرگ طور بيدل در زمانة خود اين

كردند و  كنند، كه در آن شعرا و صوفيان بزرگ شركت مي وي عرس ساليانه برگزار مي
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   هنديبيدل و سبِك  ٥٨٥

خواندند و  موقع عرس مي گذاشتند كه آن را مخصوصاً به بر مزار وي ديوانش را مي
مؤلّف . شدند مييابند و قائل كرامات آن  توسط آن گوينده خود را جواب مي به

  :نويسند  ميعامره خزانة
. نقل كرد كه روز عرس ميرزا بر سِر قبرش رفتم… مير عبدالولي عزلت سورتي”

آباد همه جمع بودند و كلّيات ميرزا را موافق معمول برآورده  شعراي شاهجهان
اين نيت كه آيا مرزا را از آمدِن من خبري هست،  من به. در مجلس گذاشتند

  :سر صفحه اين مطلع برآمد. رزا را كشودمكلّيات مي
  كه بر خاكم آيي و من مـرده باشـم           چه مقدار خون در عدم خورده باشم      

  .١“همه ياران ديدند و كرامت ميرزا مشاهده كردند
در آن زمان قدر و منزلت ميرزا بيدل اين قدر بود كه آن را صاحب كرامت 

ولي پيش قلعة كهنه .  هم معلوم نيستشمردند، و امروز حال اين است كه نشان قبر مي
كنند كه اين قبر  اند و تصور مي اند، و بر قبري كتيبه هم نصب كرده باغي ترتيب داده

  .ميرزا است
  :نويسند  قبرش درست معلوم نبود، ميسيرالمنازلدر زمانة مؤلّف 

، گويند اين كتيبه بر قبر مزار بيدل شاعر، بيرون دهلي دروازه كه واقع بود مي”
  :كنده بود

  ٢“نشان چه گويد بـاز      بيدل از بي    پيش از اين گفت سعدي شـيراز      

  منابع
، )م ١٧٦٢-٦٣/ه ١١٧٦: تأليف( خزانة عامره :)ه ۱۲۰۰ :م( غالم عليمير آزاد بلگرامي،  .١

  .م ١٩٠٩نولكشور، كانپور، مطبع 
  .م ١٩١٣، ، مطبع رفاه عام، الهورسرو آزاد :)ه ۱۲۰۰ :م ( غالم علي، ميرآزاد بلگرامي .٢
اهتمام دکتر سيد  ، بهديده مردم: »عبدالحكيم شاه«حكيم بيگ خان ملقّب بهالهوري،  حاكم .٣

  .م ١٩٦١/ش ه ١٣٣٩عبداهللا، انتشارات پنجابي آکادمي، الهور، 
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 ،)م ١٧٥٠/ه ١١٦٣: تأليف (حسيني تذکرة: حسيني سنبهلي مرادآبادي، مير حسين دوست .٤
  .م ١٨٧٥مطبع نولکشور، 

اهتمام  به) م ١٧٣٤-٥/ه ١١٤٧: تأليف (خوشگو  سفينة:داس وي، بندراِبندهل خوشگوي .٥
، ا پتن،سيد شاه محمد عطاءالرحمن کاکوي، سلسلة انتشارات ادارة تحقيقات عربي و فارسي

  .م ١٩٥٩مارس 
  .ش ه ١٣٤٥انتشارات انجمن آثار ملّي، تهران، ، ديوان صائب: صائب تبريزي، ميرزا محمد علي .٦
اهتمام عبداهللا رئوفي،  ، بهنقد بيدل :الدين خان  الدين فرزند ملّا سراج  ي، صالحصالح سلجوق .٧

  .ش ه ١٣٤٣ديونهي وزارت و دارالتأليف رياست، كابل، 
  .، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهرانصائب نگاهي به: علي دشتي .۸
 تصحيح و حواشي ، بهاعرالشّ مقاالت: اهللا  بن مير عزّت)ه ١٢٠٣ :م(قانع تتّوي، مير علي شير  .٩

  .م ١٩٥٧ادبي بورد، كراچي، ندي الدين راشدي، ِس  از سيد حسام
، )م ١٨٤٢/ه ١٢٥٨: تأليف (االفكار نتايج): ه ١٢٨٠ :م(اهللا  قدرت گوپاموي، محمد قدرت .١٠

  .هجري ١٣٣٦چاپخانة سلطاني، بمبئي، 
  



   و سبِک هنديغالب  ٥٨٧

  ∗ي هندو سبِک غالب

و فرهنگ ي  و زبان فارسادبياتک شاعر بزرگ بود بلکه در يالشعرا بهار نه صرف  ملک
هاي ح سبکي تشري خدمت وترين بزرگ.  داشتيطوالئ دينيز  نين مشرق زمو تمد 

ن سبب در دانشگاه تهران يهم  به.ک استي هرهاي يژگيان ويو بزبان فارسي مختلف 
انتخاب ي ن کرسين استاد ايعنوان نخست الشعرا به و ملک س شديسأ تشناسي  سبکيکرس
 ادبياتخ ي در تاري عطفةنقط ن شده که در سه جلد مدوي وشناسي کتاب سبک. شد
 ي در شعرشناسي است ولي نثر فارسدر زمينةن کتاب ياگرچه ا. رود شمار مي به يفارس
  :ديگو ي ميو.  گرفتبهرهتوان از آن   ميزين

 پس از …نداشته استاي  ران سابقهي خود در ايقي حقيمعنا ه بشناسي سبک”
ه صورت ي صفو که در زماِني هندةويش ه بيقا عرةوياز ششعر ر سبک ييتغ

م يقد ا شعر بةقي برخوردند که طرين معنيا هشعرشناسان ب انمحقّقگرفت، 
 انس يسبک هند  با کهاند هودب ييعراش …در آن عصر …تفاوت کرده است

ه در عصر سلطان ين روي و ااند هتر بود م راغبي استادان قدةويش ه بنگرفته و
 و متروک و سبک و دور مطي هندةويافته، شيت ه قوين و نادر شاه و زنديحس
  .١ديمان مطلوب و مرغوب گردقدت مةقيطر

. س پرداختيتدر ي به ويجا ي بهبين خطيدکتر حس  بهارالشعرا بعد از فوت ملک
 ادب ياي از دني ويول.  کار کرده بودشناسي  در سبکلشعراا  تحت نظارت ملکيو

                                                   
مرتّبة دکتر سيد اطهر شير، » عابدي مقاالِت«نام  اين مقالة استاد سيد امير حسن عابدي در کتابي به  ∗

آقاي , زبان اردو چاپ شده م؛ به ١٩٩١/ه ١٤١١، )الهند(ادارة تحقيقاِت عربي و فارسي، پتنا، بهار 
  .ده استفارسي برگردان خان محمد صادق جونپوري آن را به

 .ز، ي ، مقدم، ص١ج ش،  ه ١٣٣١شناسي، تهران،  سبک  .1
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 من ي براي استاد خوبيو. کار پرداخت  بهگريسات د و مؤسها فاصله گرفت و در اداره
  .بود

 من يبان قرار دارد که هم کالسين ادينسل سوم ا  جعفر محجوب درمحمددکتر 
  .هاي مهم است ب از کتايکي ١»ي در شعر فارسيسبک خراسان« يبود و کتاب و

ن سبک اگرچه در خراسان يا.  استي سبک فارسترين ميقدو ن يل اويسبک خراسان
  و ترقّي اين سبک خيليفروغقصيده در . ظهور يافت ولي بيرون خراسان نيز رواج داشت

هات ي، تشبيسادگ. افتي يشترين سبک رواج بي همراه اين صنف ادبيا. ار بودذرگيثأت
  . استن سبکي اهاي يژگيره از ويغ ل، وي، لغات اصها ه واژه، استعارات، شکويذات

 /ه ۴۳۲ :م(، منوچهري )م ۱۰۳۸/ه ۴۲۹ :م(، فرخي )م ۱۰۳۹/ه ۴۳۱ :م(عنصري 
  .ن سبک هستنديره از شاعران مشهور ايغ و) م ۱۰۸۸/ه ۴۸۱ :م( خسرو ناصر ،)م ۱۰۴۰

ران ظهور ي ان سبک در جنوبيا.  استادبي هاي گر از سبکي ديکي ٢يعراق سبِک
از ) م ۱۳۸۸/ه ۷۹۱: م(و حافظ ) م ۱۲۹۵/ه ۶۹۴ا ي م ۱۲۹۲/ه ۶۹۱ :م(ي سعد .کرد پيدا

 هاي ت و نرمي الفاظ از ويژگيات، رقّاحساسآمد، بيان . شاعران مشهور اين سبک هستند
  .استين سبک ا

در ن سبک فقط يست که اين بدان معنا ني اي است ول»يهند سبِک« ،ن سبکيمسو
 آن نقش ترقّي هند در ةط هند و فلسفيا در هند ظهور کرده بلکه محيج داشته هند روا

 ،االتي خيدگيچين دور از فهم، پي، آورد، مضاميني آفريمعن.  داشته استييازس هب
شتر ين سبک بيدر ا. ن سبک هستنديات ايره از خصوصيغ هات و استعارات ويتشب
.  معروف است»ياصفهان سبِک« بهن سبکيران ايدر ا. ده و غزل رواج داشتيقص
 ،»يهند سبِک« يجا ي بهف نموده ولين سبک تعري از ايلي خيروزکوهيف يريام
  .کاربرده است بهرا  »ياصفهان سبِک«

 .آيد شمار مي بنيانگذار اين سبک به) م ۱۲۵۳-۱۳۲۵/ه ۶۵۱-۷۲۵(امير خسرو دهلوي 

                                                   
 .ش ه ١٣٥٠، ٤٤سراي عالي، تهران، شمارة  دانش  .1

بعدها اصطالح عراق عجم و عراق عرب . خواندند هاي قديم جنوب ايران را عراق مي در زمانه  .2
 .آمد پديد



   و سبِک هنديغالب  ٥٨٩

) م ١٦٤٤-١٧٢٠/ه ١٠٥٤-١١٣٣(ي دل دهلويب. دييمبالغه گرا  بهن سبکي ايبعد از و
 شهرت يليکستان خيدل در هندوستان، افغانستان و تاجيب. وج خود رساندا ةنقط  بهرا آن
ي در افغانستان و. د آشکار نشديد و شايران چنانکه باي در اي قدر و منزلت ويافت ولي
 کابل درر چهار جلد  د»دليب اتيکل«.  زبان مطرح استيفارس ن شاعريعنوان بزرگتر به
  .پ شده استچا

/ ه ۹۹۹ :م(ي عرف. افتيه در هند رونق يوج سلطنت بابرا  با همزمانيسبک هند
/ ه ۱۰۸۶م يا  ۱۶۷۰/ه ۱۰۸۱: م( صائب ،)م ۱۶۱۲/ه ۱۰۲۱ :م(ي ري، نظ)م ۹۱-۱۵۹۰
) م ۱۷۶۶-۶۷/ه ۱۱۸۰ :م( ني حزيخ عليو ش) م ۱۶۱۶/ه ۱۰۲۵ :م(ي ظهور ،)م ۱۶۷۵

شتر عمرش يجز صائب که ب  بهن شاعراني اکثر ايلو. ن سبک هستندياز شاعران مشهور ا
 هاي مدارس و دانشگاه که يدرحال. ستنديران شناخته شده نيدر ا  شده،يران سپريدر ا
  .ن شاعران دارندي اشعار اة بر مطالعيد فراوانيکأهند ت

در عصر غالب همين شاعران در هند در اوج شهرت بودند و شاعران هندي پيروي 
شاعري فارسي خود فخر  غالب به. شمردند  براي خود ماية افتخار مياز سبک آنها را

  :کرد مي
  رنگ من اسـت  بگذر از مجموعة اردو که بي        رنگ رنـگ   ي نقشها ينين تا بب  ي ب يفارس
 شهرت غالب يت اصل در هند در حال زوال بود و علّيفارس ن دوره زبانيدر ا

 ي در زبان فارسواردو زبان است  شاعران ترين غالب از بزرگ.  استي ويوان اردويد
  .دارداي بس واال  ز مقام و مرتبهين

. غزل داد ي بهدي جدي سمت و سويو.  استي فارسيسرا  غزلترين حافظ بزرگ
 است يحافظ تنها شاعر. ق نموديگر تلفيکدي يي بابايصورت ز  بهقت و مجاز راي حقيو

خوار، رند  ، شرابيقند و متّينما را درک يو اشعار توانند  مير همهيه، جوان و پکه بچ
ق ي دقيمعاني وجود سهل ممتنع بودن دارا ي بااشعار و . را قبول دارندي وةو پارسا هم

  .ده استيآن سطح نرس  بهزي نيهستند که سعد
  تاکنونيچ دانشوريده است که هين عقيار بر اين شهري حسمحمد يآقا
 /ه ١١٤٠-١٢٢١( »آفتاب«تخلّص به مشاه عالم. طور کامل درک ننموده است به را حافظ
  :کند  ميانين شعر بين موضوع را در قالب اي ا)م ١٧٢٨-١٨٠٦
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  ١قيـ ام تحق  ن نکته کـرده   يهزار بار من ا     کــس آشــنا نبــود آفتــاب از حــافظ    
امه علّ. رو حافظ نباشديافت که پيتوان   مي و اردوي را در زبان فارسيکمتر شاعر

  :مثالً. کند  ميديرد و از او تقليپذ  ميرا حافظ يز عظمت و بلندياقبال ن
  ِ                                           

  :سدينو  ميوسف خانيدکتر 
 وقتها ي بود گفت که بعضيم که از دوستان ويفه عبدالحکيخل  به اقباليروز”

  .“ه روح حافظ در من حلول کرده استکنم ک  ميمن احساس
 نجا نقلين اشعار در اي اةنمون.  نموده استيروي از حافظ پها  از غزليليدر خ لاقبا
  :شود مي

  اقبال  حافظ
  ستيـ  ن يب سرش افسر و کاله    ياگرچه ز   ستيـ  ن يجز آستان توام در جهـان پنـاه       

  ستيـ  ن ي تو کمتـر ز پادشـاه      ي کو يگدا  ستيـ  ن ين در حوالـه گـاه     ي مرا بجز ا   سِر
* 

  نيست که نيست شکني خم تو باده از خوش سر  ستيست که ن  ي ن يت نظر يروشن از پرتو رو   
  مست لعلين تو شيرين دهني نيست که نيـست    ستيست که ن  ي ن ي درت بر بصر    خاکِ ِتمنّ

  :ديفرما  ميخواجه حافظ
   دانـد  ينه سـازد سـکندر    يينه هرکه آ     داند يبرافروخت دلبر  نه هرکه چهره  

  :کند  ميانيرت بن صويا  بهن مضمون راي هميرازي شيعرف
   دانـد يوه دلبر ين ش ي نه بد  يکه آدم    دانـد ي تـو مگـر پـر      يق دلبـر  يطر
  :ديگو  مينيو اقبال چن

   دانـد  ين چـاکر  ين بس است که آئ    يهم   دانـد  ي و سـرور   يريـ  عشق نه م   جهاِن
 دور ترين ران درخشاني اياسيخ سي دور تارترين کيگفته صحت دارد که تار نيا

 در يلرزه درآورده بود ول  بهعالم اسالم را ز و هالکويچنگحمالت .  استيادب فارس
 ين نثرنگار فارسي، بزرگتري رومالدين  موالنا جاللي شاعر صوفترين همان زمان بزرگ

 /ه ۶۸۲ :م( يني، عطا ملک جو)م ۱۲۹۸-۶۹۸/۹۹ :م( ي، منهاج جرجان شيرازييسعد
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   و سبِک هنديغالب  ٥٩١

 /ه ۶۷۲ :م( ي طوسالدينريو خواجه نص) م ۱۲۳۷-۸/ه ۶۳۵ :م( يعوفمحمد ، )م ۱۲۸۳
  .کردند ظهور )م ۱۲۷۳
 ي در همان زمان شاعري پرداخت وليگر قتل و غارت  بهگريبار د مورلنگيت
  . مانند حافظ ظاهر شديالقدر ليجل
ي اسي هندوستان از نظر س۱۹در قرن . ز درست استين امر در مورد زبان اردو نيا
 حکومت گورکانيان را تجزيه کرده بودند ها الملوکي درآمده بود، انگليسي شکل طوائف به
غالب از  .دي ظهور رسةمنص  به مانند اسداهللا خان غالبي در همان زمان شاعر بزرگيول

  :نويسد  ديوان حافظ ميةموي در مقد. نهد شاعراني است که عظمت و بزرگي حافظ را ارج مي
 ةسخن هنگامگنج بادآورد  روي و به آزاده هالگهراني که پشت خرد را بااز و”

اند، آن موبد موبدان آتشکده راز، آبروي پارس و رنگ و بوي  خسروي گرم کرده
ين غزل فرد، و سخنش روان را از عالم معني يسنج شيراز، در آ خرد، نکته

عيبي و منشور سخنوريش را عنوان  آورد است، توقيع هنرمنديش را تمغاي بي ره
ميرش ض ةرا هرچه بره گم شود، در زاويالغيبي، فرشته از آسمان فرود آينده  لسان

نمود پذيرد، و سروش زمزمه وحي سراينده را هرچه از ياد رود هم از زبانش 
، ازين نمد کالهي و بدرد سخنش راهيصائب که مراد او را . گيرد بدل باز
  :فرمايد فرد ستايد، جايي که مي شعرش مي هآراستگي زيور تشبيه ب هحسن را ب

  چو شعر حافظ شـيراز انتخـاب نـدارد           او شوم که سـراپا     فداِي حسن خدادادِ  
. مقتضاي کمال خوبي از چشم زخم نگرندگان گزندي داشت هديوانش که ب

چون اين کار را . دانايان آرزوي سپندي داشت کوشش سوخته هنفس ريزهاي ب از
پس از آن که سپه بسي . بايست اي مي پيشه اي و اين آرزو را دانش انديشه کنش
، يي اين آرزو گذشته رواجاد ههنجار پيداي اين کار بگشت و صدره ب هب

فرمان  هدانشوري را از فرنگ که گوهرش را فروغ دانش و فرهنگ است ب
شايستگي بدين کار دستوري دادند و دلش را بدين آرزو دليري بخشيدند تا 

 هاي اين رشته کمربست بستن شيرازه اين مجموعه کف کشاد و بکشودن گره به
درود، تيره زنگارها ازين آئينه  باز شناساوري هها ازين روضه ب بيگانه گياه

گشايش اندازه هر گفتار فهرستي بدان بربست و  هب .گري در زدود روشن هب
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اي که در  ديباچه هها بدان بازپيوست چنانچه ب آرايش سيماي هر سخن ديباچه هب
دهد و انديشه را  ز ميسرآغاز کتاب نگاشته اوست از نورد هر پرده خبر با

  :مثنوي. دهد  راز مييرنگ رنگ هوشمندي نشانها هب
ــافظ   ــوان حـ ــش ديـ ــدهر آرايـ ــأنِ   بـ ــي در ش ــد آيت ــه باش ــافظک    ح

  چو يوسف کان پديد آمـد ز يعقـوب          هجـر جـان جـاکوب     دگر نوشـد بـه    
* 

ــه   ــال نکت ــازک خي ــي ن ــرداز زه   شـيراز  که در هندش رسـد صـهبا ز      پ
ــ ــدر   درمــي ذوقــش بجــام و شيــشه ان ــامش قلن ــستي در ســخن ن   ز م

ــان   ــا از زب ــا بيانه ــدايا ت ــت خ ــت    هاس ــا داستانهاس ــر زبانه ــافظ ب   ز ح
ــاد   ١“کمــالش را بلنــد آوازگــي بــاد     ازيــن ديــوان دمــش را تــازگي ب

  :گويد اي مي در قطعه
ـ          گويم بحلش باد وليکن چه شـد ايـن را           حـافظ  هدر بانگ زني کان همه دادند ب

ت مثل درآمده بود و صاحبان ذوق در گفتگوي خود از آن صور اشعار حافظ به
غالب و شاعران ديگر نيز از اشعار حافظ . کنند کردند و امروز نيز استفاده مي استفاده مي
  :داد  نمود وي چنين پاسخسؤالخ کسي عنوان يک مور وقتي از وي به. اند استفاده نموده

  ٢ حکايت مهر و وفا مپرس     از ما بجز    ايـم  ما قصّة سـکندر و دارا نخوانـده       
ولي کسي نتوانست مانند حافظ شعر بگويد چرا که در اشعار حافظ سالست، عمق، 

تقليد از  هاي خود را به غالب بعضي از غزل. م وجود داشتدرجه اتّ حقيقت و مجاز به
هاي همرديف  ما در اينجا غزل. عالم پاک حافظ سروده است ولي چه نسبت خاک را با

  :کنيم هردو را نقل ميو همقافيه 
  غالب  حافظ

ــام را  ــز و در ده جـــ ــاقيا برخيـــ ــ   ســـ ــون بـ ــام را  هچـ ــسپرم پيغـ ــد بـ   قاصـ
ــام را  ــم ايـ ــر کـــن غـ ــر سـ ــاک بـ ــ   خـ ــک نگـ ــام را ذاشـ ــويم نـ ــه گـ   ارد کـ

* 
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   و سبِک هنديغالب  ٥٩٣

  فـضاي چمــن سـينه مــا نيــست   گلـشن بــه   نـشينان  بـرد از گوشـه      چون چشم تو دل مي    
  ه نه زخمي خورد از تيغ تو وا نيستهر دل ک  همراه تـو بـودن گنـه از جانـب مـا نيـست             

* 
  تو سرمه بين و ورق در نـورد و دم در کـش         نه من بر آن گل عارض غـزل سـرايم و بـس         
ــد   ــرف هزارانن ــر ط ــو از ه ــدليب ت ــه عن   کاراننــد  مبــين کــه ســحرنگاهان ســياه      ک
ــاالنند   تو دستگير شو اي خضر پي خجسته کـه مـن             ز ديـــد و داد مـــزن حـــرف خردسـ

ــي  ــاده مـ ــوارانند  پيـ ــان سـ ــوارانند    روم و همرهـ ــي سـ ــشم نـ ــه چـ ــرِد راه منـ   بگـ
 بهتري براي دوستداران ادب فارسي است و اديب يا شاعري نيست ةسعدي نمون

  :پيروي غالب از سعدي اظهر من الشمس است. که اشعار سعدي را مطالعه نکرده باشد
ــز    حلق غالب نگرد دشنة سعدي که سرود       ــا ني ــشه وف ــا پي ــاِن جف ــدخوبروي   کنن

لي وثير شعراي ايراني بود و فارسي شعراي هندي را قبول نداشت أ تغالب تحِت
  :شمرد ا در رديف شعراي ايراني ميخود ر

  گويي ز اصـفهان و هـرات و قمـيم مـا             کـشيم   غالب ز هند نيست نوايي که مي      
* 

  ست کـه آوازه عجـم گـردد       ابران سر   گرفته خاطر غالب ز هنـد و اعيـانش        
* 

  من ز غفلت طوطي هندوستان ناميدمش        عنــدليبي از گلــستان عجــمبــود غالــب
* 

   که سيِر بالِد عجم کـنم      اي هکو فتن   غالب باختيار سياحت ز مـن مخـواه       
* 

  غالب از خاک کدورت خيـز هنـدم دل گرفـت           
                                     

قبول دارد و از  راغالب عظمت وي . ي استحضرت امير خسرو از اين امر مستثٰن
 :نويسد سرور مي اي به وي در نامه. او پيروي نيز نموده است

. الثبوت نيست در هند بجز حضرت امير خسرو دهلوي هيچ کس استاد مسلم”
طرازي است يا هم چشم نظامي گنجوي و هم طرح  وي کيخسرو قلمرو سخن

فراد ممکن ن اآ. ت، مسکين، واقف و قتيل قابل ذکر نيستندمنّ. سعدي شيرازي
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نشيند و  دل نمي است ماهر علوم عربي باشند يا فاضل باشند ولي اشعار آنها به
  .١“رنگ ايراني ندارد

  :آوريم هاي همرديف و همقافيه اين دو شاعر را مي ما در اينجا چند شعر از غزل
  غالب  خسرو

ــردون    مهي بودم کجا شد آن همه شبها       بسي شب با   ــا گ ــاي م ــر خرابيه ــر تعمي ــد فک   کن
  نيابد خشت مثل اسـتخوان بيـرون ز قالبهـا           کنون هم هست شب ليکن سياه از دودياربها
  نده رود و مشرب عذبشزجوش  خوشا رندي و  بيا اي جان هر قالب که تا زنده شوند از سر          
  لب خشکي چه ميري در سرابستان مـذهبها        به  بکويت عاشقان کز جان تهي کردنـد قالبهـا      

  مبادا همچون تار سحر از هم بگسلد غالـب          کشد يارت خسرو اگرچه ميمرنج از بهر جان 
  ايـن ضـعيفي برنتابـد شـور ياربهـا       نفس بـا    که باشد خوبرويان را بسي زين گونه مذهبها  

* 
ــر   نوشين لبي که لعلش نـو کـرد جـاِم جـم را             ــه دلکــشا ت ــران ويران   کاشــانه گــشت وي
   و در نـــسازد زنـــدانيان غـــم را  ديـــوار  هست از پيش خرابي درويـش و محتـشم را    
  در مـشرب حريفــان منــع اســت خودنمــايي   گفتي که غم همي خور من خود خورم ولـيکن       

ــدازه   ــادماني ان ــنج ش ــم را  اي گ ــست غ   بنگر که چون سـکندر آئينـه نيـست جـم را             اي
* 

ــاي را    ــرد آزمـ ــه مـ ــسي زمانـ ــدم بـ   بط نالـــه نـــدارد خـــداي راضـــدل تـــاب   ديـ
ــ   و گــداي راســازنده نيــست هــيچ اميــر     ــوي گري ــا مج ــيةاز م ــاي را   ب ــاي ه   ه

ــر رود مــشمر خــسروا روزي کــه مــي   غالب بريدم از همه خواهم که زيـن سـپس           ز عم
ــداي را   اهللاو ــتي خ ــه پرس ــدر ک ــان ق ــداي را      هم ــتم خـ ــزينم و بپرسـ ــي گـ   کنجـ

*  
  در شــاخ بــود مــوِج گــل از جــوش بهــاران   گفتي کـه هـم آغـوش خيـالم بچـه سـاني          

  ست و نهان نيست امينا که نهان چون باده به  جنون ببِر دوست نهاني نيستخواب خوِش م
ــس     خسرو ز تو کـز دل بـستد صـاحب حـسني            ــشود ک ــاهر ن ــدِي ظ ــاکس ز تنومن   ن

  نيست گران و است گران که ره سر سنگ چون  نيست گران قلب يکي  به يوسف که باش خوش
* 
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   و سبِک هنديغالب  ٥٩٥

ــشتة    گيـــرد اللـــه از مـــي پيالـــه مـــي ــشته را رشــک ک ــتک   دگرس
ــر شــود دگرســت  من و زخمي که بر دل از جگرسـت          آن کــه پيمانــه پ  
ــف    ــن از ک ــه ک ــن روان ــاقِي م   ريزد آن بـرگ و ايـن گـل افـشاند            س
  هــم خــزان هــم بهــار درگذرســت   کشتِي مـن کـه عمـر بـر گذرسـت        
ــبنم   ــرده از ش ــت ک ــل ورق راس   کم خـود گيـر و بـيش شـو غالـب             گ
ــت  ــه گهرسـ ــرة آن ورق همـ    تــرک خويـشتن گهرســت قطـره از   مهـ

* 
ــرو گرفــت  ــاني ف ــم گرچــه جه ــو گرفــت   زلفــت بظل ــدة رنــگ و ب   گــل را بجــرم عرب

  عاشــق آزرم جــو گرفــت   راه ســخن بــه   پـي تـار مـو گرفـت         نتوان همـه جهـان بـه      
  غالب حوالـه کـرد      رضوان چو شهد و شير به       ساقي بيار مي که چنان سوخت دل ز عشق        

ــي   رفـت کز سوز اين کبـاب همـه خانـه بـو گ             ــاز داد و م ــت  بيچــاره ب ــو گرف ــشک ب   م
 سبک هندي در زمان غالب خيلي رونق داشت و بيدل آن را خيلي پيچيده و فلسفيانه

. تقليد از بيدل چند غزل نيز گفته است ثير بيدل قرار داشت و بهأغالب تحت ت. کرده بود
  :کنيم نقل ميرا هاي همرديف و همقافيه اين دو شاعر  از غزل بيتما در اينجا چند 

  غالب  بيدل
  هـا  ييمشق پارسا  پس ار عمري که فرسودم به       هــا ييبـداغ غـربتم واســوخت آخـر خودنمـا    
  ها ييمن تن در نداد از خودنما      گدا گفت و به     هـا  ييبرآورد از دلم چـون نالـه اظهـار رسـا          

ــت ــو از سرش ــه ةت ــافلي ورن ــد غ ــدبير زاه   من کز کش پيشه محبت برکش بوالهوس زان فغان   ت
  هـا  يـي ربايد حـرف و آمـوزد بدشـمن آشـنا        هـا   چون پارسـايي اي ندارد فسق خلوت خانه 

  بحث ناز پيچيدن چه خوش باشد دو شاهد را به     بدل گفتم کدامين شيوه دشوارست در عـالم       
  هـا   يـي سا نگه در نکته زائيها نفس در سرمه        هـا  نفس در خون طپيد و گفت پاس آشنايي       

* 
  آيــد ز چـشم از جــوش حيرانـي مــرا   برنمـي   تـن آسـاني مـرا      لفت بـا  داغ عشقم نيست ا   

ــد نگــه زنّــار تــسبيح ســليماني مــرا       پيچ و تاب شـعله باشـد نقـش پيـشاني مـرا         ش
ــي ــتم   ب ــي داش ــام الف ــردة اوه ــبب در پ   وه که پيش از من بپابوِس کسي خواهد رسـيد           س

  پيـشاني مـرا     بالـد بـه      شوقي که مـي    ةسجد  شد نفـس آخـر بلـب انگـشت حيرانـي مـرا         
  تشنه لب بر ساحل دريا ز غيرت جـان دهـم     رود از مــوج بــر بــاد فنــا نقــِش حبــاب مــي
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  مـوج افتـد گمـان چـين پيـشاني مـرا            به گر  ست بيدل چـين پيـشاني مـرا        ا تيغ خونخوار 
* 

  سپردم دوزخ و آن داغهـاي سـينه تـابش را           بنا شد گر کمند مـوج تردسـتي حجـابش را         
ــابش را   لة رنـگ عتـابش را  گيـرد عنـان شـع       که مي  ــرق عت ــشنة ب ــود در ره ت   ســرابي ب

  نشناسم بوي از رنگ وصل در خودي بي کس زمن  قـدر دانـم   اش آگه نيم ليک ايـن  ز برِق جلوه 
  خواهد جوابش را  نازش باز مي هبهر يک شيو    سـت نـور آفتـابش را       که عالم چشم خفاشي   

  خودان جان رونما خواهد جلوه وز ما بيز خوبان    فرامش مصرع شـوخ رميـدن در ميـان دارد         
  شـبنم آفتـابش را      خريدارست ز انجم تـا بـه        گويد جوابش را نخواهم رفت اگر از خود که مي      

* 
  نهـان عالم آيينـة رازسـت چـه پيـدا چـه            فال تسليم زن و شـوکت شـاهي دريـاب         
  نگــاهي دريــاب تــاب انديــشه نــداري بــه  گردني خم کن و معـراج کالهـي دريـاب       

  ست معني نرسي جلوة صورت چه کم بهگر   سـت  دام تسخير دو عالم نفـس نوميـدي       
ــاب   ــي دري ــتة آه ــدامت زده سررش   خم زلف و شکِن طـرِف کالهـي دريـاب           اي ن

  ي اي ِعـشق يغم افسردگيم سوخت کجـا      سـت  ا فرصت صبح گل پا برکـاب رنـگ       
ــاب   ــاهي دري ــست نگ ــر ه ــد اگ ــاب     آرزو چن ــي دري ــشاني آه ــه پراف ــسم را ب   نف

* 
ــرزد   ــانش و ل ــا نه ــد از حي ــاره کن ــه نظ   دگر بکام خود اي دل چه بهـره بـرد تـواني             نگ
   که زني بوسه بـر دهـانش و لـرزد          اي  ادهبز    زبان سخن کنـد از تنگـِي دهـانش و لـرزد           

  نترســد ار ز گســستن خــدا نخواســته باشــد  بگاِه حسن را کـه تبـسم      دچه شوکت است ا   
  چرا رسـد سـر آن طـره بـر ميـانش و لـرزد          لــرزدببوســد از لــب مــوج گهــر دهــانش و 

  گر از فشاندن جان شور نيست در سر غالـب    که شرم سجودش گداخت پيکِر بيـدل      ز بس 
  سجده نهد سـر بـر آسـتانش و لـرزد            چرا به   چو عکس آب نهد سر بـر آسـتانش و لـرزد           

* 
ــته   ــا نوش ــاي تمنّ ــينه داغه ــر س ــم ب   عنـــوان رازنامـــة انـــدوه ســـاده بـــود  اي
  ايـم  سـيما نوشـته    هسطر شکست رنگ ب     ايـم  يک اللـه زار نـسخة سـودا نوشـته         

ــاج گــر بــسِر   در هيچ نسخه معني لفـظ اميـد نيـست           انــد  گــل نهــادهمنــشور ت
ــه  ايــم مــا هــم بــرات آبلــه بــر پــا نوشــته ــا نوشــته  فرهنــگ نام ــم هــاي تمنّ   اي



   و سبِک هنديغالب  ٥٩٧

  دارد رخت بخون تماشا خطّـي ز حـسن          بيـــدل مـــآل سرکـــشِي اعتبارهـــا   
ــته    ايـم  پيش از فنا بـنقش کـف پـا نوشـته           ــن ورق نانوش ــواد اي ــن س ــم روش   اي

* 
  بالد ز غـارت کـردن هوشـم    اگر بر خود نمي    ندانم مژدة وصلي که شد برق افگن هوشـم       

  مر او را از چه دشوارست گنجيدن در آغوشم      آغوشم تازد  مي برون آغوشم از موج همچون که
  من در ميان آري    مرنج از وعدة وصلي که با        شدمژگان افسرده نگاه جوشيدم که بس بحيرت

  که خواهد شد بذوق وعـدة ديگـر فراموشـم      ام کز شـوخي جـوهر نمدپوشـم    من آن آيينه 
  بخندم بر بهار و روستائي شـيوه شمـشادش         چو خواب مـردم ديوانـه تعبيـرم جنـون دارد       
ــل  بياد من مکش زحمـت فراموشـم فراموشـم         ــم  ز گ ــرِو قباپوش ــوة س ــرز جل ــان ط   چين

  :اي داشت و غالب خود بر اين امر اذعان دارد بيدل سبک جداگانه
ــدل   سـاحل  همچنان آن محيط بـي      ــرزا بيـ ــيض ميـ ــزِم فـ   قلـ

  :قول غالب به. کسي را ياراي تقليد از سبک وي نبود
   ِ                                         

ت پيروي از بيدل گمراه شد بلکه تقليد از بيدل علّ  غالب بهيم کهيتوانيم بگو ما نمي
  .براي غالب ممکن نبود

  :کرد پيچيدگي سبک هندي اعتراف مي غالب نيز به
   چند ز پيچيده بياني بمن آر       اي هنکت  سخن سـاده دلـم را نفريبـد غالـب         

کند و  غالب در غزل از عرفي، نظيري، ظهوري، طالب آملي و حزين پيروي مي
  .دهد سرمشق قرار دادن اين اساتيد شيوه و روش آنها را گسترش مي با

وي . داند غالب ذکر اين شعرا و پيروي از آنها را براي خود قابل فخر مي
. هاي خود آورده و در مقابل غزل آنها غزل گفته است هاي اين شعرا را در غزل مصراع
. کند دادن خود مي تر جلوه ارفع شاعرانه سعي در برتر و هاي اغراقت علّ ه گاهي بهالبتّ

  :گويد وي مي
ــدارد     کيفيت عرفي طلب از طينت غالـب       ــيراز ن ــادة ش ــران ب ــام دگ   ج

*  
  روي دريا سلسبيل و قعر دريـا آتـش اسـت            مشرب عرفي که گفـت     ام غالب طرف با    گشته

* 
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ــته     ــته دس ــن دس ــب و م ــسته غال ــسته ج   ام از ج
  عرفي کسي است ليک نه چون من درين چه بحث        

* 
  عوض بـاز دهـد     هکه برد عرفي و غالب ب       چون ننازد سخن از مرحمت دهر بخويش      

* 
  چراغي را که دودي هست در سر زودتر گيرد  نظيري همزبان غالـب    ز فيض نطق خويشم با    

* 
ــادة ســر   غالب ز تو آن باده که خود گفت نظيري        ــا ب ــددر کاســة م   جوش نکردن

* 
ــري   ــب از نظي ــاخته غال   ه ربـــاي گـــوهر آوربـــا قطـــر  اي س

* 
  شناس  رو شيوة نظيري و طرِز حزين       غالب مذاق مـا نتـوان يـافتن ز مـا          

* 
  هاي راز چه حظ     اگر تو نشنوي از نامه       نظيري وکيل غالب بس    هبعرض غصّ 

* 
  “افغان خورم دريـغ    هنالم ز چرخ گرنه ب    ”  ام ز نظيري که گفته اسـت       غالب شنيده 

* 
  بـدياري کـه نداننــد نظيـري ز قتيــل     فتار آري گ  غالب سوخته جان را چه به     

* 
  ام و چـشم آفـرين دارم        خطا نمـوده    ام غالب  جواب خواجه نظيري نوشته   

* 
  سزد اين چنين غزل را بسفينه نـاز کـردن      هله تازه گشته غالب روش نظيـري از تـو    

* 
  تـابش را  ام شيرازه اوراق ک     رِگ جان کرده    ام غالـب    نظم و نثر موالنا ظهوري زنده      به

* 
  هاست با ظهوري و صائب محو همزباني       ذوق فکر غالب را برده ز انجمن بيـرون        

* 



   و سبِک هنديغالب  ٥٩٩

  اگـر جــادو بيانــان را زمــن واپــستري باشــد   نيايد هم زمن آنچ از ظهـوري يـافتم غالـب        
* 

  ايم پرده ساز ظهوري را گل افشان کرده        پوش باد گلغالب از جوش دم ما تربتش       
* 

  ام از نوا جـان در تـن سـاز بيـانش کـرده              ق ظهوري زنده شـد غالب از من شيوة نط  
*  

  عادِل شِه سخن رِس دريـانوال کـو         غالب بشعر کم ز ظهوري نيم ولـي       
* 

  چشمي بسوي بلبلي و چشمي بسوي گل        غالب ز وضع طالبم آيـد حيـا کـه داشـت     
* 

ـ   غالبا عين حـزين     تکنار آمـد و رفـ      هموج اين بحر مکرر ب      هنجـار هنـوز   هسـت ب
* 

ــنم    هـاي حـزين    هبدو بيتـي ز گفتـ      ــاس ک ــرة اي ــفحه را ط   ص
* 

  گر ترقّي نکنم شـيخ علـي را مـاني           اندرين شيوة گفتار کـه داري غالـب       
اي  در نامه. برده و اشعار آنها را نقل نموده است غالب در نثر نيز از اين شعرا بهره

  :نويسد امام بخش ناسخ مي به
ام، کافر باشم اگر هيچ کافر   و آشوب ديدهآنچه در اين چند روز از رنج”
  :فرمايد صدساله عقوبت جهنّم نيمه از آن توان ديد، چنانچه عرفي مي به

  ١“زهري که در پيالة ما کـرد روزگـار           از بوي تلخ سوخت دماغ اميد و يـأس  
  :نويسد در جايي ديگر مي

 ست و انيدنيشزند  سرگذشت جوش خويشتن پاالني که در خلوت خم مي”
نگاه رگ تپشي که پروانه را در بال و پر است برق شوق هستي فشاني که در  به

رين خّأمين و ابتداي آبروي متي متقدونهاد دل دارد ديدني، چنانچه انتهاي آرز
  :فرد. شيخ علي حزين سرايد

                                                   
در مکاتبات که نه اعزّه سمت . (آهنگ پنجمم،  ١٨٦٨/ه ١٢٨٤کليات نثر غالب، مطبع نولکشور،   .1

  )تحرير يافت
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  ١“تا دل و ديدة خونابه فشانم دادنـد        ام از صدق بخاک شهدا    ها برده  شمع
هاي  ما در اينجا چند شعر از غزل. ين شعرا شعر گفته استپيروي از ا غالب به

  :کنيم همرديف و همقافيه اين شعرا را نقل مي
  غالب  عرفي

ــ ــه ب ــسون رود از دل هدردي ک ــسانه و اف   ست که در دل فتد ار خـون رود از دل           راهي  اف
ــعبده ــد ش ــرون رود از دل  ص ــه بي ــز ک   ان شــکوه و بيــرون رود از دل  بــ نايــد بز   انگي

* 
ــاز ده    خيز و شراب حيـرتم زان قـد جلـوه سـاز ده      ــرگ و س ــژدة ب ــراغ را م ــا ف ــرز فن   م
  بحـر بـاز ده   مهر در گـذار قطـره بـه      سايه به   روي بروي حسن کن دست بدست سـاز ده        

  

  غالب  نظيري
  ق سـينة مـا    رمحو کن نقش دوئـي از و        آن که بر ما رقـِم کينـه زد از کينـة مـا             

ــ  ــده در آيين ــة خــود دي ــانقــش آيين ــه مــا      ة م ــف صــيقل آئين ــت ال   اي نگاه
*  

  نخواست فلک از کس هيچ ست نخواست فلک هرچه  اي کز جگرم گزک نخواست      کس ننمود جرعه  
  بخست باده ما گزک نخواست ظرف فقيه مي  نخواسـت  نمک سخنم کز کس گفت نه نمکي بي

  

  غالب  ظهوري
  ست ا منع ز بخشش چه حسابهم وعده و هم  ست احسن از تو حسابي شده مه در چه حساب

  سـت  ا جان نيست مکـرر نتـوان داد شـراب          ست اکه چنين در تب و تاب رشکي نه خورشيد
* 

  خواست کز ما رنجد و تقريب رنجيدن نداشـت         صبر خود رنجيد و رنجيدن نداشت دوش آن بي
  داشتم و پرسيدن ن   يجرم غير از دوست پرسيد      گفت و بشنيدن نداشـت      زباني عذرها مي   بي

 پسند واقع شد و در هند خيلي مورِد) م ۱۵۳۰/ه ۹۳۶ :مقتول(ديوان هاللي چغتائي 
نبرده ي ناميماً از ويغالب مستق .٢اقل دوازده بار از مطبع نولکشور چاپ شده استحد 
  :شود  ميافتيه يف و همقافين اشعار همردي بحر انهماديوان وي  در يول

                                                   
  .۲۶ آهنگ چهارم، ديباچة ديوان فارسي، صم،  ١٨٦٨/ه ١٢٨٤کليات نثر غالب، مطبع نولکشور،   .1
 ولي معلوم نيست که در اين تاريخ براي اولين بار چاپ شد م چاپ شده بود ۱۸۸۳بار در سال  يک  .2

 .يا قبل از آن نيز چاپ شده بود



   و سبِک هنديغالب  ٦٠١

  :هاللي
  مرا از خاک راه خود بخواري دادخواهي را          بـصد عـزّت  بشکر آنکه شاِه مسند حسني 

  :نيحز
  چون شمع ما را همزبان گرم سخن خواهد شدن

  شدن خواهد انجمن در اي  هنگامه عجب امشب
  :غالب

  تا ز ديوانم که سرمـست سـخن خواهـد شـدن       
  اين مي از قحط خريداري کهن خواهـد شـدن          

ما . هاي شاعران ديگر دارند شابه غزلهاي غالب رديف و قافيه م بسياري از غزل
  :روشن شود ان شاعران مختلفيم تا طرز فکر و انداز بيکن  مي نمونه چند شعر نقليبرا

  :يعرف
  ساية گل برنتابـد گوشـة دسـتار مـا          تحفة مرهم نگيرد خـاطر افگـار مـا        

  :يرينظ
  هست اسـتغفار مـا محتـاج اسـتغفار مـا            طاعت ما نيست غير از ورزش پنـدار مـا    

  :يظهور
   بيش است از گفتار ما کـردار مـا         اي هپار  کنـيم   گوييم اول مي    در محبت آنچه مي   

  :غالب
  گل ز باليدن رسد تا گوشة دستاِر ما         گر بيايي مست ناگاه از دِر گلزاِر مـا        

  :نيحز
  کعبه لبيـک زنـد بـر در بتخانـة مـا           داغ سوداي تـو دارد دِل ديوانـة مـا         

  :غالب
  وزاِن درس رحمتــي زاهــد همانــا کــز نوآمــ  

  گنـاهي را  ي ازبـر کـرده بحـث بـي     بذوق دعـوٰ  
  :يطالب آمل

  آري اثر مهر در اين آب و هوا نيـست           برگي ز دلم زين چمـن سـبز نجنبيـد      
  :غالب

  پيغاِم غمت درخور تحويل صبا نيست       ميناي مي از تندي ايـن مـي بگـدازد       
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  :نيحز
  لب سوخته آيد نفس مـا       چون شمع به    گوشي نشنيدست صفير از قفـس مـا       

  :غالب
  شد روز نخـستين سـبِد گـل قفـس مـا            خوش وقت اسيري که برآمد هـوس مـا    

  :نيحز
  ز داغ عشق چون خورشيد دارم چتـر شـاهي را          

  ام بـرد از ميـان صـاحب کالهـي را      سر ژوليـده  
  :غالب

ــاهي را   ــاز ش ــد ن ــز خواه ــه داِر عج ــضا آيين   ق
ــي   ــج کاله ــتي اداِي ک ــستي در نهادس    راِشک

  :نيحز
  ست در آيينـة مـا    ا صورت کين همه مهر     که چون صبح زند دم ز صفا سينة ما         بس
  :غالب

ــا    از ورق سينة مـا  يمحو کن نقش دوي    ــة م ــف صــيقِل آيين   اي نگاهــت ال
  :نيحز

ــة داغــم ز آســتين پيداســت   کـاهش غـم    ترحمي که مرا استخوان ز       برنــگ پنب
  :غالب

  شگرفي تو ز انداز مهر و کـين پيداسـت        داستنگه بچشم نهان و زجبهه چين پي      
  :نيحز

ــد ــتيِ ةدرمان ــامان تهيدس ــشم س   دردا که نگيرند ز عاشق دل و جان هيچ           خوي
  :غالب

  اي حسن گر از راست نرنجـي سـخني هـست          
  ناز اين همه يعني چه کمر هيچ و دهـان هـيچ           

  :يطالب آمل
  ن راهـا ه بر ما فتنه کن جادونگا  سر غمز  هب  مـا کـج کالهـان را    خدايا بر سر ناز آر بـا   

  :دليب
  ي ما شکـستي کـج کالهـان را        وبقدر آرز   اي تمکين رِم وحشي نگاهان را       هي پاره اٰل



   و سبِک هنديغالب  ٦٠٣

  :نيحز
  نگه تيغ سيه تابست اين مژگان سياهان را  گناهـان را  بال شد گوشة چشم تـرحم بـي   

  :غالب
  کرم بـي دسـتگاهان را     خجل نپسند آزرم      گناهان را ن بياردگتعالي اهللا برحمت شاد  
  :ن بحريدر همنيز  و غالب ياز هالل هيف و همقافيچند شعر همرد

  :يهالل
  بداغ و درِد دوري چندسوزي دردمنـدان را       نهادي بر دلم داغ فراق و سوختي جان را        

  :غالب
  کمند جذبة طوفان شمردم موج طوفان را        نويــد التفــات شــوق دادم از بــال جــان را

  :يظهور
  لب چشي بنـوازي شـراب را   هخواهم ب    روز جزا رفتمت بپـا     اي  هبوستا مست   
  :يطالب آمل

ــطراب را  ــة اضـ ــزود مرتبـ ــوقت فـ   شيشه درآورد خـواب را     ههمچون پري ب    شـ
  :غالب

  دانم که در ميان نپـسندد حجـاب را      که تاب جمالش نقاب را    سوزد ز بس  
  :يعرف

ــ ــم ب ــل افتادســت  هدل ــة اســالم مائ    کفر غافـل افتادسـت     صنم تراش من از     قبل
  :دليب

  ام پاي بر دل افتادسـت  که تا قدم زده    آبلـة پـا چـه مـشکل افتادسـت      مرا به 
  :غالب

  مرا مگير بخـوني کـه در دل افتادسـت           زمن گسستي و پيوند مـشکل افتادسـت    
  :يعرف

  هم سمندر باش و هم ماهي که در درياي عشق
  ســت اروي دريــا سلــسبيل و قعــر دريــا آتــش

  :يظهور
  از هواي تفته دشِت هجـر و خـاک آن مپـرس           

  سـت  اي خاکـستر اسـت و تـا ثريـا آتـش        تا ثرٰ 
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  :يطالب آمل
  سـت  ا شايد مرا هر جا کـه گويـا آتـش         گخلق ب 

  سـت  ا آتـش  ي وقـتم زبـانم را سـخن بـا         موٰس
  :غالب

  سـت  ا شوديم و خلقي ديد کاينجا آتش     گسينه ب 
  سـت  ا بعد ازين گويند آتش را کـه گويـا آتـش          

  :افظح
  بينم ز چشمت جان نشايد برد کز هر سو که مي      
  اي کردست و تير اندر کمان دارد   از گوشه  کمين

  :يظهور
  مدار کاروبار سود و سودا بر زيان دارد         دل خود را بنازم فکر درد جاودان دارد      

  :يطالب آمل
  ســراپاي دل از زخــم زبــانم زان فغــان دارد   

   زبـان دارد که چشمت تير مژگان از نگه چندين     
  :دليب

  پـستي وا نمانـد هرکـه از دردي نــشان دارد    بـه 
ــان دارد   ــردون نردب ــاي دل بگ ــحر از چاکه   س

ــبِط آه از دل بــ   ــد ض ــايت  هنياي ــزار تماش   گل
  ينـه اسـت آب روان دارد    يکه آنجا گـر همـه آ      

  پـيچم   نه پنداري عبث بر دامـن هـر ذره مـي          
  ردي گمـان دا   جهان را گرِد مجنون محمِل ليلٰ     

  :غالب
  بــذوقي ســر ز مــستي در قفــاي رهــروان دارد 

  که پنداري کمند يار هـم چـون مـار جـان دارد        
  :نيحز

  از دست جورت در چمن اي يوسف گل پيـرهن       
  اي هر غنچـه پنهـان در بغـل        دارد دِل صد پاره   



   و سبِک هنديغالب  ٦٠٥

  :دليب
  روم زين باغ حرمان در بغل عمريست چون گل مي

  ان در بغـل از رنگ دامـن بـر کمـر از بـو گريبـ       
  :غالب

  مـي درباختـه خـود را زمـن نـشناخته      دانش بـه  
  رخ در کنــارم ســاخته از شــرم پنهــان در بغــل 

  در گريبـان ريختـي      تا پاس دارد خويش را مـي      
  خستي چو رفتي زان ميش گل از گريبـان در بغـل   

) م ۱۶۴۶/ه ۱۰۵۶: م (ي مشهديقدس  بهقه متعلّيف و قافين ردي غزل در انيبهتر
  :ن استين غزل چنيمطلع ا .است

  دارم دلي اما چه دل صد گونه حرمـان در بغـل           
  چشمي و دل در آستين اشکي و طوفان در بغل        

  :عرفي
  ايم  ين آب شسته  دناموس يک قبيله ب     ايم  مي ناب شسته    تنها نه دلِق خود به    

  :نظيري
  ايـم   تلخي گريه را بشکر خواب شسته       امروز آب ديـده نـدارد اثـر کـه دوش      

  :غالب
  ايـم    خواب شـسته   ةاز ديده نقش وسوس     ايم  شبهاي غم که چهره بخوناب شسته     

  :طالب آملي
  نيم سحاب و ترشـح در آسـتين دارم          منم که چشم و دلي دجله آفرين دارم       

  :غالب
  نهفته کافرم و بـت در آسـتين دارم          زمن حذر نکني گر لباس ديـن دارم       

  :نظيري
  حرف باز کردنچه خوش است از دو يکدل سر        

ــردن  ــة دراز کـ ــتن گلـ ــته گفـ ــخن گذشـ   سـ
  :حزين

ــوه ــرفتن ســر راِه جل ــصد آرزو گ   نگــه نيازمنــدي بغــرور نــاز کــردن      ات را ب
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  :غالب
  نتوان گرفت از من بگذشـته نـاز کـردن        چه غم ار بجد گرفتي زمن احتراز کردن       

ما . ه استرفتيرپذيثأز تين يگر سبک هندي دي غالب از شعرا،ن شعرايعالوه بر ا
ن يغالب ا.  بزرگ زمان خود بوديز از شعراي ني مشهديقدس. ميبرد قبالً از صائب نام

  : نوشته استير غزل ويثأس را تحت تخمم
ــي  ــروش آورم از ب ــا بخ ــستم ت ــي کي   قدسيان پيش تو در موقِف حاجـت طلبـي        ادب

ــدني العربـــي   رفته از خـويش بـدين زمزمـة بـوالعجبي          ــيد مکّـــي مـ ــا سـ   مرحبـ
  ل و جان باد فدايت چه عجب خوش لقبي        د

  جـــز باميـــد والي تـــو تمنّـــاي بهـــي   غالب غمـزده را نيـست دريـن غمزدگـي         
ــي     از تب و تـاب دل سـوخته غافـل نـشوي          ــب قلب ــي و طبي ــت حبيب ــيدي ان   س

  آمده سوي تو قدسـي پـي درمـان طلبـي      
رفته يپذريثأز تين) م ۱۳۲۰/ه ۷۲۰: م (ي گلشن راز محمود شبستريغالب از مثنو

  :سدينو  ميباچه پرتو سنجي در ديو. است
  :، بيتدين سوز و ساز خداوند گلشن زار فرمايا”

  ١“يقين داند که هستي جز يکي نيـست          هر آنکس را که اندر دل شـکي نيـست         
) م ۱۱۹۹/ه ۵۹۵: م( ي، خاقان)م ۱۱۸۷/ه ۵۸۳: م( ي از انورييسرا دهيقص غالب در

  :ميآور  مينجايها را در ادين قصيطلع اما م .د نموده استي تقليو عرف
  :يانور

  وز خاک برون کـرد قـدر امـن و امـان را             زان پس که قضا شکل دگر کرد جهان را        
* 

  نمود گشت جهان مرغـزار عقبـي را        سـبزه بياراسـت دار دنيـا را    صـبا بـه  
* 

  ست کجاست  هسيد و صدرجهان بار نداد      شهر پرفتنـه و پرمـشغله و پرغوغاسـت        
* 

  وي پشت ملک روي جهان آستان تو         فخر کرده دين خـدا از مکـان تـو     اي

                                                   
  .٢٨  ديباچه، ص،، مرتّبة امير حسن نورانيكليات غالب دهلوي: غالب دهلوي، ميرزا اسداهللا خان  .1



   و سبِک هنديغالب  ٦٠٧

  :غالب
ــا هــم نفــسان را  چون تازه کنم در سخن آييِن بيـان را         آواز دهــم شــيوه رب

* 
  بــزم آراســتو عقــل فعــال ســراپرده زد   دوش در عالم معني که ز صورت باالست       

* 
   پاسـبان تـو   لـک فتو پاسبان ملـک       اي برتــر از ســپهر بلنــد آســتان تــو

  :يخاقان
ــد    شب روان چون رخ صبح آينه سيما بيننـد         ــدا بينن ــه پي ــره در آن آين ــه را چه   کعب

* 
ــرآورم    هر صبح سر ز گلشن سـودا بـرآورم         ــک آوا ب ــر فل ــور آه ب   وز ص

* 
  ست از زانو و پيشاني     که همت را زناشويي     ست پنهـاني  نثار اشک من هر دم شکرريزي   

  :غالب
ــر  ــون گه ــروان چ ــد ره ــا بينن ــة پ   فراتــر ز ثريــا بيننــد   پــاي را پــا بــه     آبل

* 
ــرآورم   خواهم که همچون ناله ز دل سر برآورم       ــراره ز آذر بـ ــود و شـ   دود از خـ

  :يعرف
   حسرت نوشت و داد ببـاد      نگلش  فلک به   ز هر گلي که هـواي دلـم نقـاب کـشاد        

* 
ــدازد عــود شــوقي بــه  عــشق کــو تــا خــرد بــر انــدازد   مجمــر ان

* 
  نگه صـبر گـداز     هروش مهرفزا و ب    هب  شفته بخوابم شبي آن ماية نـاز      آمد آ 
  :غالب

ــود شــب مــيالد  ــرا دل کــافر ب   که ظلمتش دهد از گور اهل عصيان ياد         مگــر م
* 

ــدازد    ــر ان ــتم ب ــا س ــو ت ــدازد   داد ک ــر ان ــرخ ديگ ــو چ   طــرح ن
* 



  ٦٠٨  »نامة استاد عابدي ويژه«قند پارسي 

  

  هله کلکته بدين حسن خداساز بنـاز        يافت آيينة بخت تو ز دولـت پـرداز        
  :اند هن شاعر شعر سرودي چندها هيف و قافي از ردي بعضدر
  :يانور

   تـازه زدسـت تـو کـرم را         ةاي قاعد 
  :يعرف

  همت نخورد نيشتر ال و نعـم را         گزد ارباب همم را     اقبال کرم مي  
  :غالب

ــنم را  ــد صـ ــوان ديـ ــت نتـ   اي ذات تو جامع صفت عـدل و کـرم را      آوارة غربـ
  :يانور

  وعـدة وفـا کـرد روزگـار         اقبال را به    ردگـار حبل متين ملک دوتا کـرد ک      
  :يعرف

  با روزگار شـوق چهـا کـرد روزگـار           تا بازم از وصـال جـدا کـرد روزگـار       
  :غالب

  باده کام عـيش روا کـرد روزگـار         بي  شادم که گردشي بسزا کرد روزگـار       
  :يانور

  رئــيس مــشرق و مغــرب ضــياء ديــن منــصور 
  که هست مـشرق و مغـرب ز عـدل او معمـور            

  :يعرف
ــوراشــنيدم آيــت التقنطــو  سپيده دم چو زدم آستين بشمع شعور          ز عــالم ن

  :غالب
ــ تجلّــي   ي ربــود هــوش بطــوريــي کــه ز موٰس

  بــشکل کلــب علــي خــان دگــر نمــود ظهــور 
 ين صنف از نظامي در اي و. برخوردارنديا ژهيت ويز از اهمي غالب نيها يمثنو
ي ، زالل)م ۱۲۷۳/ه ۶۷۲ :م(ي ن روميالد ، موالنا جالل)م ۱۲۰۷/ه ۶۰۴ :م(ي گنجو

  :ديگو يغالب م.  نموده استيرويره پيغ و) م ۱۶۱۵/ه ۱۰۱۴ :م(
ــحر حــ    نظامي نيم کز خـضر در خيـال        ــين س ــاموزم آي   اللبي

*  



   و سبِک هنديغالب  ٦٠٩

ــوي آب   زاللي نيم کـز نظـامي بخـواب        ــرم ج ــزار دانــش ب   بگل
* 

  تبغم گر چنين پرده سنجم بس اس        نباشم گر از گنجه گنجم بس اسـت     
  :ميآور يعنوان نمونه م  را بهي دو مثنونجا فقطيما در ا
  :االسرار مخزنـ  ي گنجوينظام

ــرحمٰ  ــسم اهللا الـ ــرحيمبـ ــيم   ن الـ ــنج حک ــد در گ ــست کلي   ه
  :درد و داغـ  غالب

  در دل صحراي جنون ريشه داشـت        ي پيــشه داشــترگــزثمــري بر بــي
  :رنگ و بو

   هندوسـتان  غازه کـش عـارض      بود جـوان دوسـتي از خـسروان     
  :الد شويت عيتهن

ــراز   بـــاز بـــرانم کـــه بـــديباي راز ــدم طـ ــه بنـ ــر ناطقـ   از اثـ
  :نيريخسرو شنظامي ـ 

ــاي    خداونــدا دِر توفيــق بکـــشاي   ــق بنم ــامي را ره تحقي   نظ
  :ي زالليمثنو

  غمــش بتخانــة نــاز و نيازســت  بنام آن که محمودش ايازسـت      
  :ريچراغ د ـ غالب

  خموشي محشر رازسـت امـروز       زنفس با سوز دمـسازست امـرو      
  ):شاِه اوده(ديباچة نثر موسوم بر بست و هفت افسر 

ــزد زهــي مجموعــة راز  ــام اي   آورتـر از نيرنـگ اعجـاز       شگفت  بن
  :کريهفت پ ـ ينظام

ــو     اي جهان ديـده بـود خـويش از تـو        ــيش از ت ــوده پ ــودي نب ــيچ ب   ه
  :باد مخالفـ غالب 

ــا ــخنياي تماشـ ــزم سـ ــا   يان بـ ــسيحا دم ــن وي م ــادر ف   ن ن
  :نامه شرف ـ ينظام

  ي تراسـت  يز ما خدمت آيد خدا      خدايا جهان پادشـاهي تراسـت     
  :ابر گهربار ـ غالب
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ــز و   ــپاهي ک ــام س ــود ن ــامي ش   شـود   سخن در گزارش گرامـي مـي        ن
  :مثنوي

ــاب    درين سال نـواب عـالي جنـاب        ــرت آفت ــين غي ــروي زم   ب
  :ين روميالد موالنا جالل

  کنـد   ها شـکايت مـي      وز جدايي   کنـد    مي بشنو از ني چو حکايت    
  :نشي بةسرم

  کــنم از دم مــردي روايــت مــي  کنم   نيم کز خود حکايت مي     نم
  :ين اکبرييظ آيتقر

ــاب    مژده ياران را که اين ديـرين کتـاب       ــتح ب ــيد ف ــال س ــت از اقب   ياف
  :العابدين آغاز ترجمة مناجات امام زين

  ننگ  لوب و نفس من به    عقل من مغ    هي قلب من محجـوب و تنـگ       يا الٰ 
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  ∗ي هند و سبِک•ينظير اکبرآباد

سبک : اند م کردهيقساصلي تسه سبک  بهايراني ادوار نثر و نظم فارسي را  محقّقين
ها تنها در  مفهومش اين نيست که اين سبک.  سبک عراقي و سبک هندي،خراساني
شهر خاص يا جاي  رواج داشته يا اين هر سه سبک بهعجم عراق در  هند و ،خراسان

ها بيشتر  توان گفت که گسترش و پيشرفت اين سبک ه اين را مي است البتّقخاص متعلّ
  .ها بوده است  مدارج را طي نموده و مرکز اين سبکيادشدههاي  در سرزمين
ين زمينه ارزيابي ناقدانه و پژوهش دقيقي را انجام داده است و  االشعرا بهار در ملک
دهد که  ما خبر مي هم است که بههاي اوليه و م يکي از کتاب» شناسي سبک«کتابش 
اين کتاب  فطري و معنوي نثر فارسي در دوران مختلف چگونه بوده است؟ ِتوضعي

  . فارسي هند خيلي مفيد و سودمند استادبياتبراي بررسي 
ري ترين است که از آغاز ادب فارسي تا قرن پنجم هج قديمي» خراساني سبِک«

 ، پختگي، آن متانت واژگانةخصائص عمد. ود بيشرقادامه داشت و مرکز آن ايراِن 
 در اين. باشد ها و استعارات مي  تمثيل، تشبيهات فطري و غيرمصنوعي،جزالت معاني
شد که بعداً در مقابله  ها خالص فارسي بيشتر استفاده مي هاي کهن و واژه دوره واژه

 است که امتياز اين سبک همين. واژگان عربي آهسته آهسته متروک و مردود شد با
  .شود بدون تصنّع استفاده ميو هاي آسان و ساده  جملهخياالت ساده را در 

                                                   
 .م ۱۷۳۵-۱۸۳۰/ه ۱۲۴۶-۱۱۴۷  •

مرتّبة مالک رام و مختارالدين احمد (» عرشي نذِر جناب«اين مقالة استاد عابدي در بروشور   ∗
خدمت او  م به ۱۹۶۵ دسامبر ۸منعقد در تاريخ » موالنا امتياز علي عرشي بزرگداشِت«مناسبت  به

استاديار فارسي  (عليم اشرف خانزبان اردو چاپ رسيده بود و آقاي دکتر  به) تقديم شده بود
  .فارسي برگردانده است آن را به) دهلي, دانشگاه دهلي
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آمد که محيط است از قرن ششم هجري تا هشتم » سبک عراقي«بعد از اين دور 
ص عمده اين سبک عبارت است يخصا.  استيهجري و مرکز آن ايران جنوب

 واژگان شمار دور در اين . حسن بيان و هم آهنگي و تناسب واژگان، رواني،سالست از
ع و مقفّي و نثر ساده و مرسل رايج بوده ولي نثر خوب همان وسيع شد و نثر مسج

  .هست که خالي از تصنّع باشد
هند منتقل شد و از قرن دهم  مرکز فارسي از ايران به يهند تيموريان عهددر 

 آن نثر طوري معمول شده بود که خصائص عمده» هندي سبِک«هجري در نثر فارسي 
در . کند  ميزيمهاي ديگر ممتاز و م سبک  با هست کهتکلّففارسي بيشتر تصنّع و 

آرايي و خياالت دور از کار و فهم  آفريني، خيال مضمون سبک هندي بيشتر توجه به
در  استعارات دقيق و تراکيب نو يکي از ابتکارات اين سبک است ، تشبيهات نادر،بود مي
 را کهاي اين سب  در نثر نمونه،نر و تصنّع بر کمال غالب آمده سبک پيچيدگي بر هاين
ها بر اين   که هنديمشاهده کردتوان در سه نثر ظهوري و وقائع نعمت خان عالي  مي

دهند و هيچ  ايراني اينها را مورد نقد قرار ميبرخي از استاداِن کنند و  کتب افتخار مي
  .دهند وقعي نمي

آميزي تقليد و  مبالغه  باشتر همين سبِک هندي راشاعران و نثرنويسان هندي بي
 و وابستگي  بااند که  شاعران و نثرنگاران در هند بودهانهي ماند البتّه در عهد پيروي کرده
روي و اعتدال را براي خود اتّخاذ نمودند  خصايص سبک هندي راه ميانه  باتعلّق خاص

ند و طبق بسازمومي زمان نزديک خياالت ع  باو سعي عمدة آنان همين بود که زبان را
  .ندبنويسآن 

 اردو بر جايگاهي قرار دارد که هيچ کس شريک و سهيم ادبياتنظير اکبرآبادي در 
نشده است که مرتبه و مقام نظير  سعي چهي زمينه در اينحال  او نيست ولي تا به

انه اردو و فارسي عنوان نويسنده دو زب ين شود يا او را بهي فارسي تعادبياتاکبرآبادي در 
  .بشناسيم

  :نغمة عندليب نوشته است خزان معروف به  در گلستاِن بي١الدين باطن سيد قطب
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 قدر ،گزين رمي مضمونِِ انشاهاي ن،تفت شدهوقتي مزاج عالي بر نوشتن نثر مل”
غيره همه   طرز تقرير و، حسِن بازار، رعنا زيبا، بزم عيش، فهم قرين،متين

  .“بازوي زيب شاهد مدعا شده بود) ۹(د نه تعدا هاي به الماس
  : نوشته است١همچنين پروفسور شهباز

ولي من پنج کتاب را . طبق اطّالعات باطن نظير نه کتاب در نثر نوشته بود”
در . ام تعداد شمردن نبوده ولي تعداد و عناوين کتاب بيشتر از هفت نيست ديده
ن نيست ولي همه را من دارم و پيش م» گزين و رعنا زيبا نرمي« هفت کتاب اين

ميرزا نوازش علي . زيور طبع آراسته نشده است حال به ا بهتهاي نثر  اين کتاب
اندازه  ها به بيگ مرا نسخة خطّي داد و گفت که اين نگاشتة مؤلّف هست ورق

من نقل آن . خط نستعليق بود  خوشخط و به،کتابت خيلي واضح. کوچک بود
ايي که مشخّص است نظير اکبرآبادي خوشخط بوده تا ج. نسخة خطّي را دارم

دست ايشان کتابت نشده است  ولي من عقيده دارم که اين نسخة خطّي به
هاي فاحش از  توان آن غلط  متن اغالط وجود دارد که نميدر ايندليلي که  به

  .“دست مؤلّف رخ داده باشد
  : نگاشته است٢اهللا بيگ مرزا فرحت

ات  فارسي نظير را نداريم البتّه پروفسور شهباز در کليما اطّالع دربارة ديوان”
هاي زيادي  نطير در نثر فارسي کتاب. هاي اشعار فارسي را نقل کرده است نمونه

حال چاپ  رسد ولي هيچ يک از اينها تا به مي) ۹(نه  نوشته است و تعداد آنها به
فت کرده بود اين  پنج را دريا،نشده است البتّه پروفسور شهباز از اين نه کتاب

هاي   استاد خود اين نام مقام و مرتبهيدهد که باطن تنها براي ارتقا نشان مي
  .“کتاب را ذکر کرده است که هيچ جا پيدا نيست

  : نگاشته است٣پوري نياز فتح
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اين  بنده فعالً سه کتاب غيرمطبوعه فارسي نظير را دارم که پس از مطالعة آن به”
 چنين که براي دانستن فارسي .عر و اديب خوبي بودهام که وي شا نتيجه رسيده

هاي عربي که در آن زمان متداول   عربي هم الزامي است پس نظير از کتاب،عالي
  .“ خوانده بود و او در زمان خودش منشي و معلّم فاضل فارسي هم بود،بوده

  : چنين نوشته است١ باره مخمور اکبرآباديدر اين
د خوبي نداشت ولي وي عالم و فاضل بزرگ فارسي نظير در زبان عربي استعدا”

 کالم فارسي غيرمطبوعه را هم داشت که هيچ کس ،وي عالوه از کالم اردو. بود
نظير کتاب نثر در تقليد و .  نظم و نثر هستهردودر  اهاين. از آن خبر ندارد

نگاشته است اين کتاب مثال و نمونه نثر مخصوص » سه نثر ظهوري«پيروي از 
ات نظير اکبرآبادي يم مقدمه کل ۱۹۵۰مولوي اشرف علي در سال . استنظير 

نوشته بود تا آن زمان اين رسائل از چاپ درنيامده بود پس موصوف چندين 
  .“.بود» طرز تقرير«اقتباسات را از کتاب استاد شهباز گرفت که از 

  : است٢بعد از آن وي نگاشته
نظير  ت شهباز در صفحات زندگاني بيمهرباني و کرم حضر  باهايي از نثر نمونه”

  .“محفوظ شده است
کتاب براي ) ۹(هاي نظير طوري ناياب بود که حتّي براي ذکر نام آن نه  اين رساله

نويسندگان مشکل بوده چنين که باطن تنها نام هفت کتاب را ذکر کرده است و اين 
مانده  ده بود و باقيب را وي هم پيدا کرروفسور شهباز بود که اين پنج کتابختي پ خوش

حتّي کساني که خيلي . هاي آن آشنا است دو کتاب هيچ کس نه آن را ديده و نه از نام
 زمينه چيزي اضافه در اين هردو ٣اند مثل فرحت و سليم جعفر بعد از آن نگاشته

بختي است  اين هم خوش. اند شهباز اکتفا کردهو هاي باطن  نوشته اند و آنها هم به ننموده
) ۲۵۲۱۵ (ةتابخانه دانشگاه دهلي چند نسخة خطّي از آن رسائل را تحت شمارکه ک
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محفوظ کرده است اين رسائل شاهد استعداد نظير در زبان فارسي هست ولي مورد 
  .ل ضائع شده استئتأسف است که اين مجموعه ناقص است و چند جزو اين رسا

فات نظير در دهلي وپس از م يعني هشت سال  ۱۸۳۸/ه ۱۲۵۴اين رسائل در سال 
قلم  بهو خطّ نستعليق  به اينچ هست و ۴×۲۵/۶اش  رشتة تحرير درآورده است اندازه به

الل بن   ابن ديوان برج،رام چند کهتري دهلوي، ابن منشي ديپ چند«نام  کاتب به
  .را دارد»  ابن شيو الل بن رادها الل، مالوهة مضاف صوب، ديوان پرگنه مندسور،الل نند

 ورق هست در اين رساله نظير ۳۴ داراي »بزم عيش«نام  ترين رساله به و عمدهاولين 
دقّت ذکر نموده است و اين   با راها و تاج محلّ  عقايد و رسوم، نمايش،افراد اکبرآباد

  :١کند رساله را چنين آغاز مي
ــرين ” ــد جهــان آف   هم صفت و نعِت شـِه مرسـلين         حمــد خداون

راقم اين . نمايد  لهذا حرفي چند تحرير مي،بيان نيايدو شرح  از مِن حقير شمة آن به
پرستي پسند کرد و جمال  پذير که از هنگام امتياز حسن رقوِم فرحت تصوير نظير هوس

نقد خرد خريد و بادة نگاِه پري پيکران  صهباي چشم دلبران به… عمل آودر دوستي به
 …کفر کاکل داد ر ايمان بهلعِل دل پيش سرخي لب نهاد و گوه. سرماية هوش بستيد به
وجوِد حقارت لباس مصدِر الطاِف   باوجوِد کراهت منظر مورِد عنايت مه طلعتان و با

فرمانبري   و به،در بندگي رتبة که مغروراِن دولِت حسن سالِم او را گرفتند… زيبان جامه
د خويي  تا شکوة تن،کاري نکرد. درجة که فرماندهاِن کشوِر جمال از نگاِه او نگرفتند

معلّي نمود و در اين پيشه  وجِه معشيت به. مزاجي گويد نازک…  تا،کند و حرفي نگفت
  : نظم،پاي نازنينان سود نيز سر به

  اين پر دلي تابِع فرمـاِن حـسن         عشق به   ناز و اداي غـرور داخـِل سـاماِن حـسن          
  هست بهاري چنين در چمنستاِن حـسن        جان و دِل عاشقان بلبل و قمري وشَـند       

* 

  ديد مگر يک نظر گوشة داماِن حسن         نشين کـرد رهـا گوشـه را      زاهد خلوت 
*  
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ــه  ــود و ب ــوه نم ــساط جل ــزار انب   حسن احساِن همه ينو ،جمال لطِف همه زين  دل داد ه
ــازه  غنچة دل را نظيـر خـرم و خنـدان نمـود            ــستاِن حــسن  ت ــاد گل ــر و ســبزتر ب   “ت

ج و موسم باران را توصيف نموده است  تاج گن، رود جمنا،پس ازين نظير اکبرآباد
هاي هندي  وي سعي نموده است که واژه. شود الوطني مترشّح مي که از هر واژه او حب

  :١ مثالً،هم پيوند دهد عبارات فارسي به  بارا
اگر پرستان تعميراِت جواهر . ور تر است و از عمارات بهره اکبرآباد شهر بزرگ”

همه   با اگر باغاِت چنين،سنگين سنگي نيارد پيش تزيين اين امکانات ،دارد
استماع رنگيني يک چمن اين بساتين   به،خياباِن رنگين در همرنگي کشايد

صورت کشايش از کشوِد هر در عيان و شکِل . رنِگ بو پرواز نمايد رنگش به
رخان از  توجِه نازنينان برحاِل نيازمندان و لطِف گل… آرام از نموِد هر بام نمايان

  :ابيات… تاب دو چندانع
ــاد  ــندگان ش ــم دِل باش ــود داي ــاد   ب ــد اکبرآبـ ــاد باشـ ــدام آبـ   مـ
  “ سـاکنان او نظيـر اسـت      يز ادنٰ   عجب خاطر پسند و دلپذير است     

در بحر الطاِف جمنا … شير و شکر قرين جمنا درياي ديرين است و آبش به”
.  باِد بهاريجا همچنان جاري است که در چمنستان نسيِم سحري و در بستاناين

سازان و اکثر بار چنين بهار که  خطرش هجوم آب کشان و غسل بر ساحِل بي
تة شرو » تلک«شوند و برهنمان صندل سا چون خطوط  طراز مي گلعذاران جلوه

 قدر آشنا که علم شناي دريا و از دقايق شناوري آن به. بندند زنّار صِف دراز مي
  .٢“»         «ند و هجوِم امواج را دان مي» چاندني« را فرش بوسعِت روي آ

. نمايد آيد و شام معاودت مي شهر مي گنج به دير است که نظير هر صبح از تاج”
در اثناي راه از بهار حسِن رهگذري و جماِل رشِک خوبي پري و جنبش کاکِل 

ارة نظّ نگار و قامِت زيب شعار و رفتاِر شوخي نثار به مشکبار و عارِض عرق
  .٣“پردازد رو ميذطرة سنبل و صحبت شبنم و گل و ظهور سرو و تتحريِک 

                                                   
  .۳ورق   .1
  .۴ورق   .2
  .۵ورق   .3



  نظير اکبرآبادي و سبِک هندي  ٦١٧

آرد که طراوت و نضارت آن تا  نظر مي  بهاري به،آيد چون هنگاِم برسات مي”
ابِر سياه تا حد نگاه و تابِش برق . کثرت وسعت و سبزه به دريا به… کجا نگارد

يدِن آب از برِگ  چک،پسند صداي طاؤسان بلند و شوِر غوکان دل. رعد همراه به
 ، بارِش قطرات و ريزِش رشحات،درختان و نموِد ديدِن سيالب بهجت نشان

  .١“سبحان اهللا گاه اهللا اهللا. گاه کاري صنعت ظهور اين رنگا رنگي قدرت و تازه به
جبينان و دربارة تصنيف اشعار  مه  با مالقات،ها بعد از اين نظير دربارة صحبت

مع جايي جمع شده بودند تسموقتي چندين شعرا و .  استذکر نمودهمطالبي را فارسي 
نظير آنجا بيتي در بحر طويل سروده بود و . سن همانجا نشسته بودندو چند معشوقاِن ح

گيرد اولين مصرع بيت اين  اي جا مي براي حضار ارائه داده بود که مصرع آن در صفحه
  :٢است
دلم   به، طلِب طبع مهيا،تماشا ه گذري کردم و آنجا بنشستم ب،سحري بر لِب دريا”

 ،قدر زيِب دوباال  به،آسا تِن نسترن  به،رِخ مهر بر افزا  به، که بتي دلبِر زيبا،عيِن تمنّا
 ، مثل خورشيد برآيد، زود پيِش نظر آيد،زا اشاراِت طرب  به،لب لعِل شکرخا به

 مشک مسي  به،شکر خنده گرايد  به، زلف بر چهره کشايد،حسن رخشنده نمايد
 زلِف او ،ناگهان يک شِه خوبان …نگه رنج ربايد  به،ينه زدايدي رنگ ز آ،بسايد

 ابروان هم دو ،چهره رشِک گِل خندان… چنين مهر نمايان رو کِش ريحان به
 رنِگ پان بر لب و ، ناوک افگن صِف مژگان، سرمه سا نرگِس فتان،کمان سان

 گلو ، گوش پر از در و گوهر،ن طرفه تر چاِه زنخدا، ذقنش سيِب گلستان،دندان
 ، شکم و ناف نکوتر،بر  سينه گلبرگ سمن،زيور  بازو و دست به…از صبح منور

 قدمش مخمِل ، زانو ساق همه انور، پشت هم چون ورقِِ زر،کمرش نازکي اندر
 غمزه ،بدني  گل،لبي  غنچه، برق و شي، مه رخي، جامه معطّر، سرو قد،تر خوش
 دلبر ، سحرگري، نازوري، کج کلهي، عشوه دهي،نگهي  خوش،شکني  دل،کني

  .“بو رو و سمن گيسو و پري پيچ بهو و خم … خو و جفاجو خوش
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  :١و مصرع ثاني چنين آمده است
 الله و ، نرگس و نسترن آمد، گل و سرو و سمن آمد،نزديک من آمد چون به”
 ، آمد بوي مشک ختن، آمدن سنبل پرشک، غنچه نقِش دهن آمد،ن آمدونار

 ، بلکه لعِل يمن آمد، سلِک در عدن آمد، همه باغ و چمن آمد،نکهِت پيرهن آمد
 کني ، چه کسي شاد که محزون، که بگو حاِل خود اکنون،لِب او در سخن آمد
 ساکِن شهر که بيرون؟ اين سخن ، چه بود خواهشت افزون،اوقات بسر چون
 نگهش ،مي گلگون چشم او چون ، چو شنيدم شده مقرون،زان لِب ميگون
 عاشق حسن ، گفتمش اي قِد موزون، دل و جانم شده شده مفتون،همسِر افسون

دلدهي رغبِت …  عمرها عيش روانم، والة عشوه و آنم، بندة مهر وشانم،بتانم
 چون شنيد اين ، قمري سرو قدانم، بلبل گلبدنانم،زبانم نام خوبان به… جانم

 برد ، کرد اصالنه تعطّل،ساخته بالکلها   لطف، ترک فرمود تغافل،سخن آن گل
آن  …لرم خندة ساغِر پ،تحمل  عندليبان به، ناِز گل غيرتأمل،در گلشِن پر گل

آن چشم چو مي   به،آن چهرة گلفام به … پري شکل دالرام،سهي سرِو گل اندام
 در آن باغ ،انجام آن سيِر خوش  به،آن نرمي اقدام  به،آن خوبي هنگام  به،جام
  “… عجب طلف و مدارا،من کرد ز اکرام  به،هرگام به

رخ  گل  باگاهي. عنوان شده است» فرحت«به باي خو در اين رساله هر واقعه
  گاهي لب رودخانة نظير،زيب گلگشت معشوق جامه  با گاهي،شود مالقات مي

جبينان محو گفتگو و تا نصف شب همانجا مشغول سير و تفريح هست گاهي در  مه با
 گاهي ،کند و زير درخت نشسته منتظر سرو قد هست ص و سرود شرکت ميمحفل رق

افتاد گاهي  مي) کريشنا(شود و نظير در ياد خداي هندوان  و سرود برپا مي محفل رقص
. کرد  ميابرد و تماش  نظير خودش را آنجا مي،کنند ديد که معشوقان شطرنج بازي مي مي

وقتي . برد کند و از حسن او لذّت مي فروش صحبت مي پسر مي  باگاهي در ميخانه
کند وقتي  خودش را گُم ميمردم جشن دسهره برپا است وي در لب رودخانه در اژدهام 

پاشي   رنگِنشکند وقتي ج هست خود در آن برنامه شرکت مي) جشِن نور(ديوالي 
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هاي مرداِن هند نخ  کند وقتي او در مچ پاشي مي حسيناِن هند رنگ  باوااست ) هولي(
  :١نويسد کند و مي بيند او سرود را آغاز مي بندن را مي رکهشا
مشاهدة بهار  رخي نيز به گل. ي در چمن رسيدم و چند کس را نشسته ديدمزرو”

چون آن غنچه لب . جنبش هوا تحرک مشمول مشغول و کاکل عنبرينش به
يکي از آن حلقة عزّت … نشستمب… هزار خرمي  به،گلبدن را متمکّن يافتم

مو پسنديدم و سلسلة  مو به. رخان بر زبان آورد وصف زلف گل ن شعري بهنشا
نگه طرة .  نبايد نهفت،اگر ميل سخن باشد: گفت. توصيف آن دراز گردانيدم

  : گفتم،اندام کردم فام آن گل مشک
  اي هـزاران   در حلقه ،در دام يک دو طائر      عـذاران بهتـر ز داِم يـاران         اين زلِف گل  
و تا شام مصدِر عنايت گردانيد،م گرديدنازنين متبس “.  

م اين منظوم ووصِف قد  به،زيب را زينت افزاي گلگشت ديدم سهي قامتي جامه”
  :رسانيدم هم به

  چـشِم بوسـتان   جاي پاي تو بود هر دم بـه       صد بار چون آري قدم     با جاي آن باشد که   
  شد همين شـاياِن آن رويت گر فدا با     گل به   سرو چون گرِد قدت آرد همـين الزم بـود         
  سنبل تازه بوي ايـن زمـان        در سِر زلفت به     باغ را امروز از حسِن تو رنگي ديگـر اسـت   

  بهـارت جـاودان  ! وي گِل بستاِن محبـوبي     بـود حـسنت مـدام     ! اي بهار گلشِن خوبي   
  :چمن چمن بر خود باليدم و گفتم. تبسم کرد و همراه گفت

  بر کشد آواز شوق و گوِش او سـازد پـسند            پيِش گل خرم آن بلبل که در صحِن گلستان        
  .٢“رخان  ديدِن گل،نظير؛ کارت: نامت؛ گفتم: گفت

جبين افزوده و  آب را نسرين و ريحان نموده و قدِر قشقه به… تن صنمي سيم”
گرداِب اضطراب انداخته متوجه خانه گرديد و  ها به برهمن را بت ساخته و دل

حلقة زلِف  دلم به. رار را مائِل رفتار گردانيدق و خراِم شوخي نگار هوش به
  : نظم،شوِق دل افتادم عزِم هم سخني دل نهادم و در پي به به… تابدارش جا کرد

  کي طبِع کسي داند جز پيرِو محبوبـان         لطفي که بود دل را در پيروي خوبـان        
                                                   

  .۹ورق   .1
  .۱۰ورق   .2



  ٦٢٠  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

: د و گفتتبسم کر. جي سيتا رام! اي دالرام:  گفتم،هرگاه نگاه جانِب من کرد”
چند لنکا را  سري رام: گفم. بگو: گفت. عرِض حال: چه خواهش داري؟ گفتم

: گواه اين سخنت؟ گفتم: گفت…  و دالوِر حسِن شما حصاِر دلم،فتح نمود
  .١“سخني گردانيد بخنديد و تا خانة خود مسروِر هم. هنومان

 چون ،سيدم بر،خانة او که در کوچة پيچ در پيچ بود  و به،صفِت دلبري شنيدم”
  :گفتم.  پرسيد که چگونه در اينجا رسيدي،مالقات کرد

  شـوق ديــدنت بيبـاک يــا ترسـيده ترســيده    بـه 
  “٢هر صورت در اينجا آمدم پرسـيده پرسـيده          به

 در هر کوچه… شود لطِف آن در و ديوار مجلّا و نگارين مي در شِب ِدوالي که به”
گزينان  لباِس درخشان و الفت به… نازنينان. هرجا ظهور عبرت وفوِر فرحت و به

 ،دکانداران بر در. هر دکان دکان رونق در بازار بازار زينت و به. شادان کاِم دل به
 ،سويت پيوسته ات بهع ترصيع و لم، چراغان صف بسته،ارگيان پر سرورنظّ

  :ابيات
  »  « ،» «             دلي در هر قياسـي  فراوان خوش 

  * 

ــدار       «کــــسي ديــ
  »جليبي«کسي خوشحال از لطِف   دلفريبــــي»   
  »   «بگفت بر دوِش»   «    »        «،» «کسي مشغول يک دو     

*  

  که گيرد اسِپ خوش رنگ و پر از ساز          کسي را اسِپ خواهش در تـگ و تـاز         
ــل    اميـــدواريدر ايـــنکـــسي را دل  ــرد في ــه گي ــاک ــاري   ب ــن عم   زري

*  

  “٣خريداران فراهم از که و مـه     رفـه و بـه  ازين اشياي بازي طُ  
* 
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 کرن ،   ، :  مثل،کرده است يادجا از زيور نازنينان  در اين رساله نظير جا به
غيره  و پهنچي و) چيت( چهينت ،)النگو(       ،  ّ        ، نو رتن، مانگ، چنپاکلي، باال،پهول

سابقه  اده ازين اصطالحات بيداده و در ابيات فارسي استف همه را مورد توصيف قرار
  :طور مثال  فارسي چيزي تازه است بهادبياتاست و در 

ــر  » «” ــا ک ــدر زيب ــن ق ــو اي ــشاني ت ــر پي   ين ب
ــرِص ــيد ق ــه دارد آرزو خورش ــردد ک ــين گ   ١همچن

   از الفـــــِت مـــــو نـــــاز مهيـــــا دارد»  «
ــا دارد    ــِد ثريـ ــين عقـ ــار همـ ــب تـ ــن شـ   ٢ايـ

  گفت اسـت چنـين   گوِش تو شـ      به »      «اين  
ــه  ــه ب ــي   ک ــه م ــيد نگ ــِل خورش ــسرت گ   ٣دارد ح

  ! خــوش بــاال، گــوِش تــو اي غنچــه دهــن»     «
ــاال   ــاال بــ ــر دِر بــ ــوهِر دل بــ ــتم گــ   ٤داشــ

ــن   ــست زيــــ ــن چيــــ   »   «در دِل مــــ
ــي  ــدي او بيکلــــ ــد هنــــ ــه باشــــ   ٥آنکــــ

  تـن از حـسن خـم       بر بازوي تـو اي سـيم       »    «
ــازِ  مــي ــهنمايــد آنکــه مــن هــم مانــک ب   ٦ام  طُرف

ــو     »    « ــازوي ت ــر ب ــاز ب ــر ن ــِل پ ــو گ    اي ن
  ٧کنـد  جا صـد نـاز بـر خـود مـي      نه چسان گفتن به  

»       ّ ــن  »   ــي و مـ ــو گالبـ ــن تـ ــرتدر ايـ    حيـ
  ٨چنين عرض و طول بس عجب است که برِگ گل به  
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ــبز ــردي»     «ســـ ــز آن   زمـــ ــت کـــ   ســـ
  ١ســــــر بــــــر آورد پنجــــــة مژگــــــان   

ــاي  ــازني» «قب ــوِش ن   ن خــوب اســت در آغ
  ٢بــراي زينـــِت ملتـــان و خـــوبي چـــين اســـت 

ــه» « ــو عجــب خــوش   ب ــاعِد ت ــيد س ــا رس   نم
ــه   ــسته ب ــت ب ــه دس ــم ک ــيد  دان ــدعا رس ــن م   ٣اي

حمِد خالِق دوجهان ”: شود است که چنين آغاز مي» تقرير طرز«نام   ديگر بهةرسال
 ،گلرخان  بارة مالقات رساله نيز نظير دربادر اين “…جلّ شانه و نعِت سرور پيغمبران

 کسي را ،خورد معشوق نشسته خربزه مي  باگاهي.  استکرده يادحسينان و محبوبان را 
 ،طلبد وي امرود و بادام مي  با شوخي،کسي هوس دلبستگي دارد  با،دهد حلقه گل مي

 گاهي ،کند چشم سرمگين شکار مي  با گاهي کسي او را،خواند نازنيني غزل نظير را مي
کسي خوشگذراني   با گاهي در فصل انبه،گردد بيند و دورش مي  را در غرفه مينازنيني
  :٤نويسد کند و گاهي براي وصل کسي مضطرب هست و مي مي

 شکر فشاِن کام و زبان ،در فصل خربزه که ميوة خوشگوار است و عذوبت انبار”
قاش چون . خربزه آمد. نشسته بودم… نزِد نازنيني… کثرِت شيريني ارزان و به
چوگاِن  وصِف آن کماِن فکر کشيدند و به اکثري به. طرفه خمي دارد : گفت،کرد

طبع من . نگرديد ومگر پسند خاطر آن هالل ابر. گوي بالغت ربودند فصاحت
متبسم . ديم لب خوبان خميد که بهر تسليش کشارنگ نقّ  قاش نقش به…نيز
  : اين گفتمديگرد

  “خواهم که بوسة لب او تا لبم رسـد          قاشي که بوسة لِب شيريِن تو گرفت      
فرستادم و رقم کردم که بادام چرا؟ ارقام نمود . طلِب بادام رسيد رقعة نازنيني به”

  .٥“که فرستادنت بادام است
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: گفتم. بيار: گفت. سيِب خوش رسيده است: تن رفتم و گفتم نزِد نازنيني سيم”
  .١“آسيب نخواهد رسيد بي: گفت. سيب نرسيد دست به

  :اين دو بيت نوشته بودم. ازنيني پيش آمد و کاغذ از دستم گرفتن”
  همه تن چـشم شـد آئينـه ز نظّـارة تـو              مهــِر عــشّاق فــزود از رِخ مــه پــارة تــو

  ٢“کرد روزي نگهي جانـِب رخـسارة تـو          چمن پيرهِن خويش مگر     مي درد گل به   
  :کند صحبت مياو چنين   باآيد وي ر ميياي براي تحريرنامه پيش نظ وقتي رقّاصه

 .هرچه دلپذير: التحرير؟ گفت حق: گفتم. مشتاقي بنويسانم در بند آنم که به: گفت”
 ،فرستم شخصي که مکاتبه مي به: گفت. يک بوسه  مگر بهياآغوشي  هم به: گفتم
تحريِر دو حرف چسان؟   هنوز ليت و لعل؛ ترا به،آنکه از دو ماه آرزو دارد با

  .٣“ مختصر،همين منحصر گفت گفتم به
اين رساله را نظير در سنِّ پيري نگاشته بود ولي از مطالب اين رساله مشخّص 

  :٤نويسد شود که او در سن پيري هم دِل جوان داشت جايي مي مي
: گفت. براي نظّارة حسن: اي؟ گفتم چرا آمده: گفت. در پيري پيش نازنيني رفتم”

وقِت سبحه : گفت. ديدمناخوش گر! گزيني است که کوچه گردي هنگاِم عزلت
زماِن پرهيزگاري است که : گفت.  ابرو کشيدم،گرداني است که فراموشي

  .“ رنجيدم،نوشي مي
  :نويسد در آخر اين رساله مي

نشيني و  لطِف هم نظير حقير اين نثر مسرت مشحون و نظم مناسِب مضمون به”
  .٥“زباني نازنينان تحرير نمود هم

آباد  م در شاهجهان ۱۸۳۸/ه ۱۲۵۴شعبان ز اول رواين رساله سي و چهار صفحه 
  .کتابت شده بود

                                                   
  .۱۰ورق   .1
  .۱۱ورق   .2
  .۶-۷ورق   .3
  .۷ورق   .4
  .۳۴ورق   .5
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  :طبق قول نياز فتحپوري
کنند  محبوب بازي مي  باوي توضيح داده است که چطور… در طرز تقرير”
طور نوشتن در آن زمان رواج  ه تصنيف نظير قطعاً سنجيده نيست ولي اينالبتّ

مده است که اکثر آن از عبارت در طرز تقرير حدوداً دويست پاراگراف آ. داشته
گردد که گاهي  آن نازنين صحبت آغاز مي  باشود و شروع مي» نازنيني را ديدم«

کند ولي در آخر نظير  نظير بازي مي اآن معشوق و گاهي آن معشوق ب نظير به
  .١“کند يک بيت تمام مي  باصحبت را

 کتاب همه يندر ا”م که هم نظر نيسترأي آقاي نياز فتحپوري   بابندهولي 
  .٢“واقعات جعلي هستند

حمد ”شود  بيست ورقي هست و اين طور آغاز مي» مجمع مضامين«رسالة سوم 
  …“آفرينندة دو جهان و نعِت سروِر پيغمبران

 دوش ، گردن، گوش، دهن، دندان، محبوب، حسن، رساله نظير دربارة بهاردر اين
رده است در کناف را توصيف  ، شکم، سينه، پشت، بغل، انگشت، پنجه، ساعد،بازو

  :٣توصيف بهار نوشته است
 و ،عجب درآيند رباي بلبالن که غنچه لباِن گلعذاران به رنگي هوس حسن گل به”

تکرار  طرزي بيتاب نماي قمريان که سبزاِن رعونت شعار نگه به جماِل سرو به
 صباحتي که سن عذاراِن سيمبر گوهر گوش نمايند شگفتِن نسرين و نسترن به

انگشتاِن  جمرتي که گلبدناِن ياقوت لب به ن بهو و خنديدِن الله و نار،بيندازند
  .“نزاکت نشان احتماِل آن سازند

  :٤طور آمده است  است ولي يک غزل ايني رساله اشعار بسياردر اين
   از لِب جانفراي تـو  ،لعل ز رنِگ خود خجل      از لقـاي تـو    !  اي صـنم   ،چرخ منفعل   ماه به 

  هست پسند خاطرم چشِم کرشمه زاي تـو         چـشم مـن    کجا قدر بـود بـه      نرگِس باغ را  
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  نظير اکبرآبادي و سبِک هندي  ٦٢٥

   اي دِل من فداي تو     ،هرچه بخواهي آن کني     جبـين نيـاورم      چين به  ،ظلم کني و گر جفا    
  نقِش پـاي تـو   مراِد دل دهم بوسه به من به   ! اي نگـار  ،گاِم تو هرکجا فتد وقـِت خـرام       

   هرچه پـسنِد راي تـو  ،تو شاهدي! اي مِه من    خود خواه بران ز کوي ،سوي خود خواه بخوان به
  ام هست دلـم بـراي تـو         زانکه دروِن سينه    حـسن او     من ندهم بـه    ،جلوه کند اگر پري   

   ورنـه صـنم رضـاي تـو        ،نـزِد او    زود بيا به    چند دِل نظير را رنجه کنـي ز تـاِب هجـر           
  :شود غاز مي چنين آو ورق است ۸۰داراي » انشاي محفل«نام  چهارمين رساله به

  هست افـزونم از جمـال بيـان      در سخن حمد خالِق دو جهان     
  :١سن پيري نوشته شده است چنانکه وي نوشته استدر اين رساله هم 

پري   محبوبي رشک،نمايد هنگام پيري که اندک التفاِت نازنينان بسيار مي به”
  .“صد نياز دلبري براي مالقاِت من آمد به

نوشته است که محبوب . شود ر ميحسينان را متذکّ  باها تدر اين رساله نظير صحب
شود وقتي   دلش مضطرب مي، و گاهي محبوب در دست کبوتر دارد،در دست انگور دارد

محبوب   باکند که گاهي سعي مي. کند بيند که معشوق و محبوب از قليان استفاده مي مي
آورد و  جامي ع عذر به آن موق.شود کند و ناراحت مي سخن بگويد ولي او قبول نمي

  :٢نوشته است او. دهد  حسن و لباس او را مورد تمجيد قرار ميدربيند و  گاهي رقاصه را مي
داِم  چندي بر سبيل هوس از نازنيني نقِش الفت درست کردم و طائر دل را به”

وجوِد   با و،حالم نکرد وصِف عجز و نياز نظري به  با.محبت او گرفتار نمودم
چون از کثرِت استغناي او عاجز . توجهي مسرور نساخت ماجت بهخوشامد و س

  :…نواز آغاز کردم  شکوة آن شوخ طنّاز پيش يکي از دلبراِن عاشق،گرديدم
   برگ و بار آمـد     ، سبزه آمد  ، بلبل آمد  ،گل آمد   صد رنگيني و نُزهت بهر گلشن بهار آمد         به

* 

   هـزار آمـد    ، عنـدليب آمـد    ،بک آمد ذرو ک ت  پاي هر نهال و بر فراِز شـاِخ هـر گلـبن             به
   کثرت نـسرين و نـاز آمـد   ،هجوِم الله آمد    گلشن هر صحن در جهان اهل افزايي عيش به

* 
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   گلعـذار آمـد    ،که گويي در بر او گلرخ آمـد         چنـدان  نظير از نازنيناِن چمن گرديد خوش 
 ،خواستم. مايل مشاهدة حسن وجمال او گرديدم.  دلبري را ديدميدر مجمع”

دانستم که .  ابرو درهم کشيد،ز درآمدميسخنان خوشامدآم به. ربطي در ميان آرم
  .١“ست عذر نمودم موجِب فضولي

 گويا نسرين ،طرزي ديدم  سيم اندام را در لباِس زرين به،رقاصة سمن عذار”
او هم سخن شوم و عيار   باخواستم که. کناِر صد برگ اقامت پذيرفته به
  .٢“گفتگوي او بگيرم به

شنبه در  م روز سه ۱۸۳۸/ه ۱۲۵۴چند دهلوي در سال  دست رام بهاين رساله هم 
  .نهم رمضان تکميل شده بود

  :شود است که هفت ورق دارد و چنين آغاز مي» حسن بازار«نام  پنجمين رساله به
خريداراِن الفاظ  نگارد و به لهذا صفت شهر بازار مي. طبع نظير دکان هوس دارد”

  “…تريان مضامين اشارتيمش بشارتي و به
ان و  عطر ساز،فروشان  شيريني،فروشان  پارچه، رساله دربارة طالفروشاندر اين

انداز معشوقان مطرح  داده است و همه آنها را به ي قرارکش فروشان را مورد مرقّع گل
  :٣فروشان چنين نگاشته است فروشان و تنبول کرده است دربارة سبزي

کثرِت حسن در ناز و  به. لباِس زيبا و طرِز دلربا کان بهفروش در د نشستِن تنبول”
انگشتاِن نرمي نشان  پيچيدِن پان به… فرط برگ و ساز سرخروئي طراز به
حرِف تبديِل …  و بگردانيدِن آن بر حاِل مشتاقان لطِف کرشمة مهر فزا،کشا دل

  .“تاخير بر زبان و عرِض افزايش لزوم بهر قياس پيش دکان پان بتان به
 ،ربائي سبزة باِغ دل. نشستن سبزي فروش در دکان و بر حسن و لباِس خود نازان”

 طرز ،گر نس دکان سبزتر و کثرِت سرسبزي جلوهج… نهاِل حديقة زيبايي
  ٤…“وقتي ادا کردن کف آوردن خوش فروختن خوشحالي گرفتن و طوِر بها به
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  نظير اکبرآبادي و سبِک هندي  ٦٢٧

عبان روز چهارشنبه  ش۱۸م  ۱۸۳۸/ه ۱۲۵۴چند دهلوي در سال  اين رساله را هم رام
هم نوشته » مينا بازار« نام اين رساله را ،نيز در ترقيمهو آباد تکميل نموده  در شاهجهان

  .است
آميز است و  پر از عبارات مبالغه» حسن بازار«نويسد که رساله   مي١نياز فتحپوري

يني هاي رنگ اند که داراي ويژگي کاربرده اين عبارت را مخصوصاً متقدمين بيشتر به
جز اين که  طور است به  جدِت تشبيهات و رعايت واژگان همان، ندرت تعبيرات،عبارت

مين بيشتر يا اين که نظير براي تفنّن طبع نگاشته است و نظير کم نوشته است و متقد
داني  اين رساله خيلي کوچک است ولي از اين رساله فارسي. ديگران براي مقصوِد اصلي

 فارسي و ادبيات نظير در مهارتگردد و نشانگر  هم مشخّص ميهنديان در قرن اواخر 
  .عربي هست

 ورق است و مجموعه ۳۵است که داراي » انشاي قدر متين«نام  ششمين رساله به
  :شود اين رساله چنين آغاز مي. هاي نظير است نامه
 انجمن تکوين ،يک حرف کُن تحرير حمد ايزد جهان آفرين جلّ جالله که به”
  .“ع زيب و تزيين برآراستانوا به

 اين نامه بيشتر .نثر زمان خود انشاپردازي کرده است بهها نظير هم   نامهدر اين
 ، نامه چندين در شکايت و گلهدر اين. دوستان و مهرباناِن نظير نوشته شده است به

 رسيد ، رسيد انبه، فرمايش ترشي، سفارش عطرفروش،فروش  سفارش گل،اظهار اشتياق
فروش   گاهي احتياج خود دربارة سفارش گل،اهي مبارکباد و تهنيت والدت گ،خربزه

  :٢نوشته است
  در جهان رشِک صد چمن شده است       آب و رنــِگ ريــاِض خلــِق خوشــت”

شاخ  موسم به اهتراِز نسيم خامه شگفته گردانيدن شگوفه را بي غنچة اشتياق به
 رشک مشاِم آرزو گفتگي خاطر خياباِنشاز عرصة ممتد شميم . رسانيدن است
 ازهار نسرين  بااِم طفوليتمتوسِل رقيمه که از اي. صبايش اشارتي معطّر نساخت به
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تمنّاي دست   گل به،و مائل گرديده و بر انباِر ياسمن و ياسمين غلطيده و نسترن
خواهد و بهار از پيرامونش رخِت خود بيرون بردن  بوسش از بلبل بال و پر مي

جهت دفِع آن گلچين گلشن . اِر انديشه دامنگيِر حال دارد خ،نمايد تکوير مي
توجه سامي گلدسته ساِز دلکشاي و حمايل پرواِز  يقين که به. خدمت است
هد آراست و حديقة طبع مکلّف نيز گلگل اخو…  طرة شاهد،خرمي بوده

  .“گلستاِن شادماني هميشه بهار باد. خواهد شگفت
  :١نويسد در هجر دوست چنين مي

  دوستي را خـوب دانـستم     خستين رسم و راه     ن”
ــستم    ــاخوب دان ــسي ن ــدايي را، ب ــستم ج   ندان

ها   مهاجرِت چند روز آن قدر صعوبت اندوز گرديد که شمة آن در سالدر اين
ياِد لقاي مهر افزا اشک بر مژگان چون  هر صبح به. ميزاِن بيان نتواند سنجيد به

سامعه … ه آسا علَم نالة فلک فرساخيال چهرة ما ها و هر شام به شبنم بر گل
که گذارش نپذيرد و باصره در آرزوي مشاهدة  حاليتمنّاي کلماِت شيرين در به

  :صورتي که رِه نگارش نگيرد عارض رنگين به
  کنـد اينهـا   نوِک خامه آوردم کـه فرقـت مـي         به

  کنـد اينهـا     غلط گفتم، غلط، جانان محبت مـي      
  .“ زياده چه برطرازد، ظالِم مفارقت پردازدفرخنده زماني که اشاعِت مواصلت

  :٢نگارد  توتون چنين ميِندربارة رسيد
  گـرِد چهـرة لطـِف تـو شـوقم از هـوا داري             به”

  چنان گـردد کـه بـر گـرِد رخ مـن دوِد تنبـاکو              
 ماننِد ددوِد عنبرآمو  و به،افزاي دِل الفت طلب گرديد قُرص مشکيِن تنباکو راحت

 کلف ماه ،درِج سيم رنگ قرارگيرد اگر به. معنبر گردانيددوِد عود جامة طبع را 
. داِغ الله در آتِش حسرت نشيند… اقامت… مقام خجلت پذيرد و چون به

رساند و  هم صد التجا ربطي به  نامرغوب که متحملش از قند بهيحوتلخي گل ن
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ري  مقداِر مقررمق. هزار تمنّا هم صحبتي گزيند  نوعي مطلوب که قند بهدر اين
نفس از کشيدِن آن . مسروِر گرم بازاري و سيرگاِه دود منفعل ساِز مشِک تتاري

  .“وفور دمبدم سر در موصول  و خاطر به،استقبال و مشايعت مشغول به
هاي  طور مثال يکي از آن نامه رد که بها منظوم هم وجود دةدر اين رساله چندين نام

  :١منظوم چنين آمده
ــا    !ا مــشفق، الطــاف ســارا ،صــاحبا” ــالمت دائم ــي س ــان باش   !در جه

ــژاد ــاد   بعــِد شــوِق صــحبِت عــشرت ن ــر ضــميِر روشــنت مکــشوف ب   ب
ــي  ــه ب ــامي ک ــاد اي ــار ي ــن دلفگ ــرار   اي ــت صــبر و ق   ره نکــردي در دل

ــدي   گــر درنگــي در مالقــات آمــدي    ــات آم ــت حــرِف هيه ــر زبان   ب
  چـشمت آشـنا     گـشتي بـه     گريه مـي    شدي گـر العـالج از مـن جـدا           مي

ــي  رفتي بر زبـان حـرف فـراق         هچون ب  ــاطرت م ــاق خ ــشت از آرام ط   گ
ــان   ــر زب ــتي ب ــسکينم گذش ــر ت ــاالي آن     به ــسم ب ــد ق ــدها و ص   وع
ــر محــل  ــه  حيــف آن مهــرو وفــاي ب ــاني شــد ب ــه ايــن نامهرب   دل هــا ب
ــه   يعني از روزي کـه رفتـي آن طـرف      ــصود خــود آري ب ــا دِر مق   کــف ت

   نــه ســالم، نــه دعــايي،نــه پيــامي   نــه رقعــة لطــف التيــام،نــه خطّــي
   بهـر فـريبم بـود و بـس         ،شد يقين   شد هر نفـس    يپس همان رافت که م    

ــه  وفـا   بـا ِم آن کـه باشـي  مـ مـن بفه  ــتال  زان ب ــودم مب ــشته ب   دامــت گ
  بر زبان اين شعر آمـد حـسب حـال           جوش زد چون در دلـم بحـِر مـالل    

ــتم    گـــر را آشـــنا پنداشـــتم    حيلـــه  ــال پنداشـ ــيم در زر را طـ   “سـ
  :٢کند اين بيت شروع مي اي را به هنام

  “آميـِز مـن     در جواِب خطِّ شـوق      نامــة آن ســرو قامــت گلبــدن”
سرود که مورِد پسند من افتاد  اصه در محفل غزل مياي نوشته است که رقّ در نامه

علّتي که من در نظم  خواهم به من هم از آن طرز غزلي را سرودم ولي معذرت هم مي
  .٣غرض اصالح بايد ديد ين دليل اين را به کمالي ندارم بديفارس
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  ٦٣٠  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

 طاوس زيب که ، پري فريب،جبين  زهره، رقّاصة نازنين،دوش در محفل رقص”
 و تاراج متاِع شعور ،ربودِن نقد هوش اولين عمِل تعليِم غمزه سحرسازش

 ، حاصل دست افشاني بيش از تمنّا در آستين،نخستين هنِر عشوه جادو نوازش
غزل سراييد که در … آِل پا کوبي افزون از طلِب پيش پادست بستة حنا و م
چون بر قوانين نظِم فارسي . هم رسانيد ع آن چنين بهدر تتب. پسنِد حقير انجاميد
  :آرد رقم مي اصالح سنجان به  نظر به،آگهي کلّي ندارد

  ام   بجا آمـده   ،حرِف بيجا نتوان گفت     ام  اي مهر فـزا آمـده  ،باز در کوي تو  
* 

  ام   آمـده  ،گرا   اي حيله  ،بعد از آن سوي تو       دِل خـود را جمـع  ،ام از حيلـه    کرده ،اوالً
ــرس  ــدنام مپ   ام تو مگـر نيـک نـداني کـه چـرا آمـده              ســبب آمــدن از عاشــِق ب

* 

ــ  من نظيرم تو کنون خواه بکش خواه ببخش    ــِر نظّ ــا ،ات ارهبه ــاِه لق ــده، اي م   “ام  آم
مصرع اين بيت در يک صفحه  ه هر دواي در بحر طويل هست ک در اين رساله نامه

  :١گيرد و اولين مصرع چنين است جا مي
 رونـِق  ، مجمع مهـِر نمايـان  ، مظهر خوبي شايان، مصدِر لطِف نمايان ،افزاي محبان   راحت”

 شادباشـي و  ، سبِب فرحت و عشرت  ، باعِث راحت و بهجت    ، زينِت بزِم مودت   ،محفِل الفت 
  “…سالمت

  :و مصرع دوم چنين است
 زهي  ،…کثرِت سر   با  شده ، طلب پردة الفت   ،صد افزوني شفقت     به ،آنکه از فرط عطوفت   ”

  “…ي زيبنده اشارتم خ،فرخنده بشارت
» خامي«و » هوس«عنوان  پس از اتمام اين رساله نظير نظم و نثر فارسي خود را به

چند کهتري در   کتابت اين رساله را رام.ي محض استفروتن است ولي اين کرده ياد
  .م در ماه رجب تکميل کرده بود ۱۸۳۸/ه ۱۲۵۴/سمت ۱۸۹۵سال 

  :٢نياز فتحپوري دربارة اين رساله نوشته است
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  نظير اکبرآبادي و سبِک هندي  ٦٣١

بهتر است و  مراتب به» طرز تقرير«اين کتاب از لحاظ انشا و مطالب نسبت به”
انداز نوشتن اين رساله قطعاً مختلف است و يکي از خصايص اين رساله 

هاي  رساله ابياِت خوبي وجود دارد و چندين نامه در اينمختصرنويسي است نيز 
ات فارسي در اين رساله مذکور است که ات و رباعي غزلي،منظوم هم ثبت است

اي منظوم که داراي جشن شنا است براي  رقعه… باشد داني نظير مي دليل فارسي
  :شرکت آن برنامه نظير سواري خواسته بود

  بــع احــسان ســالمت  مــالذ و من  محــيط بخــشش و بــذل اســتقامت
ــمارم    چـو شــوِق صـحبِت رنگــين نگــارم   ــا در شـ ــوِج دريـ ــا مـ   همانـ
ــت آرا   ــالِم الفـ ــد از سـ ــر بعـ ــه  مگـ ــدعا را   بـ ــه آرم مـ ــوِک خامـ   نـ
ــه امــروز از بــراي ســيِر دريــا       جهاني حاضر و خلـق اسـت يکجـا          ک

  چمــن بــر ســاحِل دريــا نثــار اســت   يکـسر بهـار اسـت      ،رسد  نظر تا مي  
ــان و  ــسِل مردمـ ــازي آبز غـ   هـر سـو شـوخي گـرداب بيتـاب          به   بـ

ــه  ز عکــــِس گلعــــذاران آِب دريــــا ــا   ب ــشن در نظره ــِر گل ــِگ نه   رن
ــان   انـد  که مهر و يان عيان ساحل بس   به ــت ماهيـ ــکاِر داِم الفـ ــد شـ   انـ
  مـي مقـصود در جـاِم حبـاب اسـت       سـت  فرحت قطره زن هر موج آب   به

   دوش بـر دوش    ،پهلـو  هم پهلو به    به  بهــار حــسن و آِب بحــر در جــوش
  قـرار اسـت     دلم از بهر آن بـس بـي         چو بر دريا چنين رنگين بهـار اسـت       

  بهــِر ســواري»   رتــه«عطــا ســازند    صــورت نظــر بــر بيقــراريدر ايــن
  کنم من هم دِل خود عشرت انـدوز         چو زان مجمع همـه شـادند امـروز        
ــت   ــالم غنيم ــدِن ع ــد دي ــه باش   اگر يـک لحظـه باشـد دم غنيمـت           ک

  !کــه باشــد خانـــة الطــاف آبـــاد     ظير اکنـون نـدارد غيـر ازيـن يـاد          ن
صرف درست واژگان   باکه نظير گيري کرد توان نتيجه بعد از مطالعة اين نامه مي

چندين . ترکيباِت خوبي بيان نموده است  با بود و منظرنگاري را بيشترآشناعربي 
شود که  ظير ديده ميت نمهاررسد که در بعضي از آنها  نظر مي ات هم بهرباعي

اي ديگر  کاربرده و در رقعه مصرع چهارم را يکي گذاشته و يک فُرِم جديد را به
  .“رباعي مستزاد هم آمده است



  ٦٣٢  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

بيشتر » قدر متين«فق نيستم که در رأي جناب آقاي نياز فتحپوري متّ ابولي بنده 
 بعضي را نظير ها  نامهدر اين ممکن است که ،ه شده استعنوان انشا تهي ها به نامه
  .١“دوستاِن خود نوشته است به

هم عنوان را همين » باطن«. هست» رعنا زيبا« هفتمين رساله در نسخة خطّي ةنام
آغاز . اند عنوان کرده» رعناي زيبا«اهللا بيگ و سليم جعفر آن را  نوشته است البتّه فرحت

  :٢رساله چنين است
  اصر در آن  بگويم زبان است ق     اگــر حمــِد پروردگــاِر جهــان”
 حسنش ،اند که در زماِن پيشين جواني صاحِب تاج و نگين آورده. آغاِز داستان

  “…اندازه و شوکتش آوازه بي
اين . درج است» روشن گل«نام  در اين رساله داستان عشق و محبت پادشاهي به

  همه افتاده است۳۲ و در انجام بعد از ورق ۷ تا ۲در آغاز از ورق . رساله ناقص است
  .٣از اين رساله چند سطر چنين آمده.  که چند ورق از اين افتادگي داردروشن نيست

ها کشيده  روشن گل از ديدِن جواهر فارغ گرديد و خاطِر نازکش سختي”
ها بر سينه کوفت و تماشاي افراِد ياقوت رنِگ عارِض  مشاهدة قطعاِت لعل سنگ

 و بر جاِن ،کهنه نوي جستبر جسِم نازنينش در . گلگون همرنِگ عقيق زرد کرد
صد رنج  از جواهرخانه برخاست و به… غمگينش رقِم زمرد دائرة الماس گشت

ديدِن رقص از نگاهش بر افتاد و شنيدِن سرود راِه … دست از زيِر سنگ برآورد
  .“وقفه کشاد

مانده است که   باقي۴۳ ،۴۲ ،۴۱اي است که تنها سه ورق آن يعني  در آخر رساله
هاست   نامهةگمان قوي اين هم مجموع به.  ورق داشت۴۳د که رساله حتماً ده نشان مي
جا رباعي خود را براي يکي از در ايننظير . دوستان و سخنوران نگاشته بود که نظير به

  .٤سخنوران عهد خود نوشته فرستاده است
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  نظير اکبرآبادي و سبِک هندي  ٦٣٣

  قـدِر آن مناسـب      هم زود به    يـاِد يـاران     دير شود بـه   گر  ”
. ق داردآموز تعلّ دِل الفت. اندوز نساخت  مزاج فرحتاز چند روز نويِد خيريِت
  : رباعي، بر زباِن خامه نهاد،مضمون دست داد. ترقب که زود مبتهج نمايند

ــو   هـم  گفتم ز بتـي کـه هـر دو يـابيم بـه             ــِب ت ــناِم ل ــم ،دش ــيرين ه ــة ش    بوس
ــه   چه خواهد دِل تو    ،خواهد دِل من همين    ــاز فرمودب ــه دهــم ،ن    آن دهــم ايــن ن

» گزين انشاي نرمي«شود که نام اين رساله   رساله مذکور مشخّص ميةرقيماز ت
  :است
يوم … چند کهتري گزين من نظير اکبرآبادي از دست رام تمام شد انشاي نرمي”

 فصلي در ۱۲۵۴ سمت و ۱۸۹۴/ه ۱۲۵۴الثاني   جمادي۱۶چهارشنبه پايان روز 
  .١“دهلي
نام   رساله نهمين رساله نظير بهايندر توان گفت ولي ممکن است که  يقين نمي به

  . استن ناپيد شدهاکنوهم وجود داشته بود که » فهم قرين«
 ،گردد که مزاجش عاشق  واضح مي،نظير اکبرآباديشبيه بعد از مطالعه اين رسائل 

کار و مجازي بوده و  عشق نظير هوس. الناس بوده مشربش رندي و او يکي از فرد عوام
 اي از عشق حقيقي هيچ يک از اين رسائل نظير نمونه.  حال ماندندر ايتا آخر حيات وي 

وي سعي ننموده است که احساسات و جذبات مادي خود را از کسي پوشيده . ندارد
  .يک نگاه ببيند  باالنّاس زندگي کند و همه را عوام  بانگهدارد و سعي نموده است که

را جمع کنيم ديوان مختصر نثر هست ولي اگر ما کالم نظير  بههمه رسائل نظير 
 ادبياتنظير در نثر و نظم فارسي مرتبه و مقام داشت و در . آيد وجود مي بههم نظير 

 مسجع و مصنوع هست ،نثر وي گاهي اوقات مقفّي. شناختبهتر فارسي هند او را بايد 
 احساسات دور از فهم و ترکيبات و محاوراِت پيچيده ،ولي پاک از تعقيدات لفظي

هاي ثقيل عربي گريز نموده و بيشتر جمالت کوچک و  نظير از استفاده واژه. شدبا مي
ثيري أنشين را براي نثر خود استفاده نموده است که در دل ت هاي دل ه نيز جملهساد

  .کند ايجاد مي

                                                   
  .۴۳ورق   .1



  ٦٣٤  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

قاره يک روش و رواِل خاصّي را براي خود  در آخر بايد گفت که فارسي در شبه
ما . را محفوظ نگهداريمآن ايم که رنِگ هندي  سعي کردهانتخاب نمود و ما هنديان 

کنيم و   ترجمه مي“از من گفت”فارسي   را به)ِ      :          (“بمن گفت” همگيهنديان 
  .١نظير هم همين را استفاده کرده است

از مهر ”. “ گفتمياز شکر لب”. “ از من گفتيشوخ”. “ تندخو گفتمياز شوخ”
  .“ گفتمينيجب

 منابع

  .م ۱۹۴۲ ، هند، دهلي،ي اردو انجمن ترقّ،يوان نظير اکبرآباديد .۱
  . م۱۹۴۶ ،برقي پريس مخمور اکبرآبادي،) آگره اخبار(روِح نظير  .۲
  .م ۱۹۰۰ ،عبدالغفور شهباز، نولکشور ،نظير زندگاني بي .۳
  .تا ي ب، نولکشور، مطبع رام کمار، نظير اکبرآبادياِتيکل .۴
 .م ۱۹۵۱ ،آباد  اله، هندوستاني اکيدمي،گلزار نظير .۵

  .هجري ۱۲۹۱ ،الدين باطن، نولکشور ، سيد قطب»نغمة عندليب«خزان معروف به گلستان بي .۶
  .م ۱۹۴۰ ،ژانويه ،نگار .۷
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  يک بياِض ارزشمنِد فارسي، ي جامجنِگ  ٦٣٥

  ي فارسارزشمنِد اِضيک بي، يجام جنِگ
  ∗موزة ملّي کراچيمحفود در 

مطالعة آنها . جنگ گويندز ينه و ني آن را سفها هست و شمار بياض بي يدر زبان فارس
کند و  ن ما خيلي کمک ميي و تاريخ و تمد فارسادبياتزبان و   بابراي آشنايي

د که يبا. باشد  ميدهي حاال از چشم ما پوشنماياند چراکه ما مي  بهناشناخته را يها گوشه
 ي فارسادبياتخ زبان و يچون در تار ، مطالعه شودها بخانها کتهاي مهم در همة اضيب

 موجود ي کراچي در موزه ملّدست است يک بياض مهم کهن ي از ا. بسيار دارداهميت
 ٢ين جامحٰمالرن موالنا عبدياگر مراد از ا. اند ه گفتينگ جاماض را جين بيا. ١است
 هستند که يکسان مطالب از ن سبب که مطالب و انتخابيا  به.ستي درست ن،است
ممکن است مراد  .اند ها آمديدن  بهبلکه بعد از صد سال. اند  جامي بعد از فوت شدنيليخ
  .باشدجامي ديگري   جامي،نيا از

اق آن  ناقص است و اوريخط شکسته نوشته شده و گاه  بهبدبختانه اين بياض
چون در . شود  ميآن حاصل د ازيمفو  مهم يار آگاهين بسي و عالوه بر اتيب نداردتر
 منسوب است و اگرچه نبايد ٣خيامعمر   بهياض يک غزل نادر آمده است و آنن بيا
  :هوش گفتگو کرده است  بادر آن شاعر.  نيشابوري مرتبط باشدخيام به
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  ٦٣٦  »نامة استاد عابدي ويژه« قند پارسي

  

ــا ــودم   دوش ب ــخن ب ــل در س ــم   عق ــد در دل ــشف ش ــدک ــالي چن    مث
ــش   ــه دانـ ــه همـ ــتم اي مايـ ــو   گفـ ــؤالدارم الحـــق زتـ ــدسـ   ي چنـ
ــدگاني دنيــــا   ــست آن زنــ   سـت يـا خيـالي چنـد        گفت خـوابي    چيــ

ــر و     او را چه حاصـل اسـت بگـو         ١گفتم ــت دردسـ ــد وگفـ ــالي چنـ   بـ
ــد گفــتم اهــل ســتم چــه طايفــه    گفت گرگ و سـگ و شـغالي چنـد          ان

  صه سـالي چنـد    ساعتي عيش و غـ      گفــتمش چيــست کدخــدايي گفــت
ــد     ا مثــال دنيــا چيـــست  رگفــتم او   ــالي چن ــاده خ ــي نه ــت زال   گف

  ٢گفت پيداست حـسب حـالي چنـد         خيـــامگفــتمش چيــست گفتـــة   
 ٥يخ شبلي، ش٤يخ معروف کرخي، ش٣يد بغداديخ جنينام ش ه بين اشعاريعالوه بر ا
  .اند ه آمد٦اجو منصور حلّ

  :يد بغداديخ جنيش
  سـت  يش کو صـفدر   يندي ب يمور ز  سـت  يز کـو خنجـر    يـ  بپره يمار ز

  :يخ معروف کرخيش
ــ  بــهمگــس را   ســت يگــه مهتــرکــه او نيــز در بار  نيچــشم حقــارت مب

  :يشبل
ــشه را  ــسته پـــ ــان دل خـــ   سـت  ي حضرت در  ي سو يکه از هر در     مرنجـــ

  :منصور حالج
ــر ــز غــ ــات را نيــ ــدارخرابــ   ست يز در ملک حق کشور    يکه او ن    ا بــ

گر ي ديشود که کس  مي از آن معلوم ونديکسان وزن  در رديف وبيت شعراين چهار 
  . کرده استيآور االت آنها را جمعيخ
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  يک بياِض ارزشمنِد فارسي، ي جامجنِگ  ٦٣٧

  :نقل شده است )نويس مشهور شکسته( ١ سلطاني قليک غزل مرتٰضين ي االوه برع
ــحبت دل ز ــگلم ديهــم ص ــتي   ر اسـت يـ زلـف تـو در زنج      يش ب يع  ر اس

ــوق ــي   آن چنـــان منتظـــرم در ره شـ ــر آي ــر زودت ــه اگ ــ دک ــتي   ر اس
ــش خ  ــن از نق ــشم م ــه چ ــخان ــتدر   الي ــمحب ــصوان چون ــتي ت   ر اس

ــٰض ــةمرتـ ــن ي نالـ ــان چمـ   ر اســـتيـــبـــرآرد د ز منقـــار تـــا   مرغـ
اض ياهل ب :ل آمده استين جنگ انتخاب اشعار شعرا حسب ذين در ايعالوه بر ا

شود که مراد از  ي معلوم نمي نقل کرده است ول رااد کرده و کالم آني را استاد يز کسين
  : چه استآن

دل، و چند استاد، يرزا بي، صائب، ميل، جامي، کمال اسماعيابير فاري ظه،ر خسرويام
، ي، طالب آملي همداني، ذکي، ناظم هروي، ظهوري نقيخ عليگ، شي ارسالن ب،مجذوب
ر اکبر ي، مير معصوم، سحابي، مي، دانش مهديدا، کاتبي، شيگ قبول، تجلّي بيعبدالغن

الن بيگ شاعر پايتخت پا شاه، عظيم، ميرزا قخان، ملّ حکيم مسيحافصح سلمه، مير صيدي، 
افالطونو ين جهانگير بادشاه حکيم، اسير، انيس شاملو، فيض، ميرزا ابراهيم ادهم نورالد.  

 ارن بيل چون او. موجودانديمهم ادب يها  و فرمانيخي تاريها ار نامهيدر نثر بس
نجا ي ادر ها ن نامهيا. باشد  ميسان معلوميوب نثرنيالسآيند و نيز ا  ميشکل مقاله به
  .شود  مييآور  جمعيخيب تارياز لحاظ ترت المقدور يحتّ

نوشته  خوداِندوستاز  يکي به آن را ٢ر خسرويت که حضرت امسالين نامه آن او 
ها فرستاده دوست خود چندين در  بهست که قبالًر خسرو نوشته ايامنامه ن يدر ا. بود

  .فرستد  مييت کفش زردوزيک جفاو بود و حاال 
  : از دوستان خود نوشتهيکي بهر خسرو يام
ن يکدام صبح سعادت باشد که ا. امت بگذشتي شب هجران از روز قيدرازا”

ه يک من سيو آن آفتاب روشن در کلبه تار( دي بسرايشب ظللم مظلوم نما زود
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  ٦٣٨  »نامة استاد عابدي ويژه« قند پارسي

  

ده شب ي ديهايستد و خواب که از سيده از ستاره شمردن باز ايد و ديروز درآ
  .دهيده ساکن گرديدر سواد اعظم د …انيم در
ن که ماه يد، چون خوشه پرويک کف مرواري ي ن…ن بدست زهرهيش ازيپ

 ن رايد که زهره آن پرويچنان روشن گرد. ابد فرستاده شديفلک بدان شرف 
رفع   بهش آن کف اغصبيد پياگرچه در سلک مروار .دهيبرج خاص رسان به

د يا منظور آن بود که مگر خورشش آفتاب داشتن امين پيروکردن چنانست که پ
  آن بعبارتي در سلک منسلک گردد آبداريد که اگر آن آللياد آينها يارا از 
  .ت خواهد کردي احوال روايمحار  با بنده…حال
 ي بر خاک هند و پائي رو… فرستاده شديک جفت کفش زر دوزين وقت يدر

 نو ي مبارک جانيخواست آن که چون از پادر. دي در آغوش گر…دنيبنده بوس
  .١“ديادگار فرستاده آيه  افراز توجيد خاک هم از ته پايدر پوست آن کفش درآ

اء حضرت ي اولالدين ک مهم واقعه حضرت نظامياض ين بين خط در ايعالوه بر ا
اء حضرت ي اولالدين ک روز حضرت نظامي.  آمده استير خسرو و حسن سجزيام
ضرت رسند ح  مي حوضنزِد  بهچون. ر باغ رفتنديس  بهشهاين درويچند با خسرو ريام

 ي حسن سجز.دنديد, دينوش  ميبود و شراب آن وقت خراباتي را کهحسن سجزي 
  :ن قطعه خوانديدست کاسک شراب گرفت و ا در

   کجاسـت  يصحبتها اثـر بـود     ز گر  ميصــحبت هـم  سـالها باشـد کـه مـا    
  تر از زهـد شماسـت      فسق ما محکم    زهدتان فسق از دل مـا کـم نکـرد         

  :حسن در شعر جواب داد
ــر   ر صحبت منکـر اسـت     يثأهر که از ت    ــا مق ــر م ــل او ب ــيرجه ــود  م   ش

  شـود   مـي  هم سخندان هم سـخنور       انــدر صــحبت مــردم چــرايطــوط
گرفت و را دستش  ر و مرشدي پيول. ر خسرو خواستند که دوباره پاسخ بدهديام

  :منع کرد و خود گفت
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  يک بياِض ارزشمنِد فارسي، ي جامجنِگ  ٦٣٩

هوش آمد   باحضرت گفته بود چون حسن .است اثرهاست اثرهاستاثره”
  . داخل شدي افتاد و از همه خرافات توبه کرد و در جماعت وليبرپا
ن ياز ا . نوشته بود٢رزاين ميسلطان حس  به١ي شيرنوايير عليگر آن است که مي دةنام
 خاطر و رمکد  پادشاه از وزراء خودياسيک واقعه سيچ عهد از يشود که در ه  ميمعلوم

راز هر ي شين است که والين نامه ايص ايتلخ .وار نبودندصوربدظن شد در اصل آنها ق
 يزد يک دهقان را براي اهِلبار  کي. کند  يزد را نيست و نابود ميط مرداِنوست هسال ب

 سؤالرزا ين ميسلطان حس  بهچ سراغ حاصل نکرد چون او خودياو ه. ادندفرستآگاهي 
لبخند   بهپادشاه ؟ديادزد مردمان را نفرستي ي غارت گريشما امسال براچرا  کرد که

 بعد از اين علي شيرنوايي.  سر گرفتمالين خياز سبب شما من از ا يگفت اراده بود ول
ن معلوم يطور خاص نادم هستم ا هن وقت بيکنم و ا ميقبول را نوشت که من گناه خود 

  .ارت شما محروم شدمي از زست که از من چه حرکت نامناسب سرزد کهين
  :رزا نوشتهين مير در استفسار بخش سلطان حسي شير عليم

حضرت  ا ماثر آنينه آنست که بر صفحه خاطر درين کمي اچند روز شد که مظنة
  :اند هازين بنده غباري نشسته و در فيض که مبدا الطاف نامتناهي است بر روي اين فقير بست

   کـاش بـردارد غبـار مـن        يد تنـدباد  آيدر  ر سر کويش  غباري نيست غير از من نوائي ب      
 آن که در کنج خمول يارايد و نه ي مبادرت جوين بکسي آن که در اظهار اينه رو

فرستاد که   ميزديدارالعباد  ه را بيراز هر سال جمعي شيوال. دين واقعه مصابرت نمايدر
س جهت تجس  بهان رايي از روستايکيزد ي يک نوبت اهالي.  را غارت کنندينواح

قمر پرتو شعور بر  چيص بود از هحفدر آن متدو ماه آن شخص . استفسار فرستادند
د که من مرد يون رسانيعرض هما هاالمر زانو زده ب عاقبت. فتادي ادراک او نةنييآ

ن سال ي تا معلوم کنم که شما دراند ه فرستاديجاسوس ه شد که مرا بيتم و مدا ييروستا
 .چ کس معلوم نتوانستم کردياز ه. ا نهيد فرستاد يغارت خواه ه بزد کسي ينواح هب
  :کنان فرمود مپادشاه تبس .داند ي بهتر از شما نمين امر را کسيخاطر گذشت که ا به
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  ٦٤٠  »نامة استاد عابدي ويژه« قند پارسي

  

  ا بخاطر تو برطرف کـردم   ه داشتم ام  يداع”
 ر عموماًيفق. ا نهي اند هديداند از بنده رنج ي بهتر از شما نمين امر را کنيالحال ا

ست موجب حرمان يداند چه ناشا ي نما خصوصاًگناهان خود معترف است ام هب
  ١“؟دهيمواصلت گرد

ه يدر جواب تعمرا ه يک تعمي سلطان حسين  بهچون موالنا جامي سوم آن است ةنام
  :ن استينوشته بود ا

  گرچه فرسايد زبان يک شمه نتوان گفت باز         الف شوق تست و رسم نيک در عمر دراز  
 اهايلسان تعميه و الهام معروض آنکه چون نامه مشتمل بر معم  بهاز تبليغ سالمبعد 

نه را سرور يده را نور و سيد. انکسار شده بود ه فقر وين گمنام زاوينامدار که نامزد ا
بع خندان شود ط افت که از شگفتن آن باغي در بهار رونق غنچه يکيالحق هر . ديبخش

  . دماغ خرد عطرافشان گرددفتن آنانافه دانشت که از شک
  مـــت افـــزونياز درج گهـــر بق  ف و مـوزون   يـ دش لط ي د يجدر

ــون در ــسفتهي دريو مکنـ ــسته کل   نـ ــدر بـ ــهيـ   د آن نهفتـ
ــ  تسـ ويفکـر پ   دلها شده خون ز    ــه برگـ ــتيشادنايافتـ   ش دسـ

لي صدفي ليکن و در مقابل آن آل مل گوهر آبدار شا جواهر، امايقر آن خيازآ هب
بر موقوف .  انتظام باديق و بستگ و رشته تعلّيوار در سلک شکستگ شاهحامل لؤلؤ

  :ن استيحضور فرستاد آن ا
  گـر  کرده زلفت سرکشي باروي خوب اي عشوه      

ــه   ــو ب ــر س ــوه ده ه ــابي جل ــر  آفت ــانوني دگ   ق
* 

ــ زيا ــت  ري ــرزلفت کج ــام  س ــاه تم    کـرده مقـام    خـور قوس قزحت بـر اوج        م
ــ  مي تو سرگشته مقيسويدل در غم گ ــيگــل پ    تــو آشــفته مــداميه روش ِم

ن خلداهللا ملکهي سلطان حسيامعم:  
 .آيدمال را درالک  عين…را نشايد اميدواري چنان است که اگر زيور حسن و جمال”

مشکل .  شاهوار بودرن بس که مقر دهرچند صدف شکسته و خوار بود و اي
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  يک بياِض ارزشمنِد فارسي، ي جامجنِگ  ٦٤١

اهتمام خاطر  ه هر مشکل بياف شامل حال باد و معميتفات طبع لطلا ها بمعم هر
  ١“نيالع ف مفتوحيالشر ن کاسمهيح داريت مصابي رويشان منحل، الزال ف فيشر

 يموريدر عهد ت) ي نهم هجرةسد (يالديشود که در سده پانزدهم م  ميمعلوم
 ين را دوست نداشت و برايسنقر ايچون شهزاده با.  بوديش جاريدن ريات تراشيروا

  : کرده بوديفرمان جارن يضابطه ا با شيدن ريبازآمدن تراش
  :شيدن ريسنقر در منع تراشيرزا بايفرمان سلطان م

ب عذار روزگار دولت ما گشته و زلف يبز اء سلطنتين احيچون سروه مشک”
 رشيد انور فطرت ما آمده مهماوتو بر توي غاير موي از آن بدعت زيب رخسار خ

. سلم نموده وله آه و يلاهللا ع ين صلّيد ثقليت سن مالحظه مو بمو از امور ملّاامک
م و يفرمائ يک سر مو فروگذاشت نميعت ي احکام شريک سلسله اجرايدر تحر

 و يخطان خط ماله ضاللت از چهره اوضاع و احوال نوغبار خط بدعت و
ن ما، ين وقت که باغ عارض فردوس آئيالجمله در يم و فيگردان  مي زدودهيمناه

وس سنبل وگاه طا  است، جلوهسن تقوميولقد خلقنا االنسان يف احم يکه مهب نس
نه بر يه زي شعراللحيحان و انبتها نباتا حسنا گشته نقوش محاسن اال ان فيو ر

ه رفع بدعت يو داع افتي ما شرف ارتسام يفه جمال جهان آرايصفحه صح
 تراشي که بر روي روزگار استمرار يافته سر از خاطر انور برده اين حکم ساطع ريش

 رجال که حرام يوست که چون ستردن مويقاطع است بنفاذ پکه بمنزله نص 
شا و ي و ري مخويمقتضا  به آسا برسر آمدهيمتفق است و از حلقه منکرات مو

ن ي رفين تمام امت رويالع ن که وجهمحرومه بهشت آيي در ممالک يالتقٰو لباس
 سص و تجس خوان آن که در تفحيل قاضيسب. ن فساد برکنده شوديد اياست با

 نموده ستردن محاسن که سپردن يم اعظم شانه صفت موشگافين شغل عظيا
ند ضبط نفوذ اسالم و حفظ حدود جمهور يب  به هرکهيق مقابح است بر رويطر

چ وجه يت و جماعت بهسنّ ان اهليم غ بدعت دريانام مسلوک دارد که من بعد ت
مغرور  ن و صفا زنايوجود درجه التجا سادگ  باده نشود و طائفه جوانان کهيکش
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کم بحسن الخط در خط شوند و گوش و گردن ي داللت عليتضاقبم. اند هبود
همه را سرزنش کرده از .  باشندي عاطل و عاريه بپاکيه حليور االحيشان از زيا

  … شوديه رويس تا. ر و منزجر گرداندثّأوم تلفح وجوههم النار متيگوشمال 
ک بار چهار ضرب يان که بي و پاسر يهرکس دروغش باشد و زمره قلندران و ب

ر اوباش يالعمر چون سا ت و مداند هد کرديت تجربدعت خود را از محاسن سنّ
است ي همه را گلبانگ ساند هق تراش استره شان سر بسنگ بطالت داشتياز طر

 يتا سر بخط فرمان نهاده سرکش ديب نمايد زجر و تاديکه برآ زده بهر وجه
 دست ي و ال براسيتيداران بحکم التاخذ بلح نهيآئجماعت سرتراشان و . نکنند

ا نکشد و سر دن بدرازيش تراشيه رند که قصّي عمل نمايده داشته نوعيکوتاه کش
ع اشرف ي و چون بتوق.ديايده نريچ آفيه هيثات ناخوش در دن محدي ازمويي
  .١“ندي گردد اعتبار نماين و مجلي مزياعل
 در اين . نوشته بودالدين نظام  به آن رايضيالشعرا ف  چهارم آنست چون ملکةنام

 و مسرت ياد خوشيهند ز  بهراني از ايرازي شيلخصوص در مورد آمدن عرفخط او با
ن نقل ي از اشعار او در ايز بعضين. را اظهار کرد و کماالت و اخالق آن را اعتراف نمود

  .د آمدهن به نوروز موقع ه بيشود که عرف  مين معلوميز از نامه اين. کرد
  : نوشتهي بخشالدين نظام  بهيضيخ في شمکتوبي که
د که از شرع ي چه گويسد که روزافزونست و از رابطه معنوير چه نوياز شوق ضم

د در جنب مصالح قضا و ينما  ميلمأ چه دم زند که چون تيرون است و از آرزومنديب
چه  ن تاياردد و بعد از گ  ميوقتش ظاهر هرفته ب ير ازليآن چه تقد. قدر هبا و هدر است

 در تگ و يد؟ چشم تماشا باز است و سرسودائيرون آيد و کدام لعبت از پرده بيرو نما
 ت منوال بر منهج مقصود برده و غبار تفرقه خاطرينکه احوال عافياز ا. تاز است

  .شه بماناديگنجد هم يگردد و از شوق در خود نم يرامون نميپ به
ب يشعر که چون صور اوهام و اضغاث و احالم خاطر قر ه بامين اير دريارتباط فق

راز که دل از اران دمساز و غمخواران هميد و از يده بوديش از آن است که دياست ب
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 است که در نوروز بقدوم خود بر يرازي شي موالنا عرف،خورد  ميصحبت او آب
داند که بر  يمم تر سوگند نين عظي که ازيبحق دوست. ت نهادار منّين دينان اينش خاک
ت نظر  الفاظ و سرعت فکر و دقّي و پاشنيجاد معاني فطرت و وفور قدرت و ايبلند
. د که در خاکيب اخالق چه گويو از تهذ. دهيده و نشني را همچو او ندير کسيفق

ن يه ايشان بالفعل حاضر بود در حاشيت ايچند ب. يباشد نه کس ي ميراز ذاتينهادان ش
  .ديفه نوشته آيصح

  شيبت زدگان برسر خـو يکه فشانند مص     خــاکم مـردن ببــر اي بـاد بجـايي   بعـد 
*  

ــي   اي زلف عروس شب شادماني شـب تـو    ــزم ب ــش ب ــو  آرائ ــشرب ت ــي م   غم
ــ  اشـــته هجـــران ز نمـــک دان الـــمانب ــو ام ــه از ان نمــک کــه دارد لــب ت   ا ن

*  
ــد تزو    بـازار  عشق آمد و رفت خون چکـان در        ــرد نق ــد و ک ــد آم ــزه ــاري   ر نث

ــه داغ جــست و اآن پن ــب ــاغي ــه ب ــ  ن پنب ــيزان حبــل مت   ١ارن تافتــه شــد زان زنّ
 ٢ي نوراهللا شوشتريشودا چون قاض  مي نقلها ل آن نامهين حسب ذيعالوه بر ا

 صاحب يقاض  بهقه شکارين طريابوالفضل چند .ابوالفضل بوقت شکار نوشته بود به
 ر کردهرد ابوالفضل را تشکّن موي خود در اة صاحب در ناميقاض. تا ارسال کرده بوديهد

 قاتاو نرفته بود و در ضمن مال  باه آنفاو موقّن ذکر کرد که يز در مورد اياست و ن
ال کرده او ارس  بهدهيک قصيست بلکه ين نيفقط ا. ر کردابوالفضل نياز و خواهش ام به
  .ودز شاعر بيشود که او ن  مي معلوميامده است ولين خط نآچنانچه آن قصيده در . بود

فزاي  فضاي هواي جان هبعد از اهداي اصناف مرغان دعاي اجابت آشيان ب”
تان صيد چنگال شکارگاه آن شهباز چرخ پرواز که مرغ دلهاي محباوستمحب  .

 وقوع اوج غرض. و طوطي زبان مخلصان پرورده شکر شکر لطف و مرحمت او
گرداند که چون هر ضعيف جانوري بنخچيرگاه شيران نتواند رسيد و هر مرغ  مي
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 اين صيد الغر چون چارل اجنحه نتواند پريد ناپري در فضاي مرغان او بال و بي
و همه روز چون نور در  بوتيمار در باديه هموم حرمان سرافگنده و حيران است

زمت آن شير عرضه فضل و گاه انتظار مترصد است که صيد فربه ادراک مال کمين
 ،صال درآيد و باين قناعت ننموده بوسيدچنگال اين گرسنه چشم و  بهافضال

ام صيد خاطر مستهام شده بود خود را مذکور مجلس عالي که قصيده که درين اي
گرداند و آن گنجشک حقير آشيانه خاطر را ببال اقبال   مينخچيرگاه معانيست

 راند و زياده  ميقاي قاف خاطر قافيه سنجان سخنعن طبع عالي آن مرجع اعالي با
وشچيان قهمواره هماي سعادت و اجالل شکار . داند ازين پرواز حد خود نمي

  .١“دولت و اقبال باد
  در حالت ضعف بر بستر مرگ خود٢بر ضد آن آن است چون حکيم ابوالفتح گيالني

  :د از او استفسار کرد بيماري خوة از حيث طبيب دربارقاضي صاحب نوشته بود که به
ول هر صحيح و بيمار شمگرامي رقعه کامل الذوقي، که استقامت ذات ساميش م

عرق شرم بر جبين و سر . البدل آب حيات بود نعم  شفابخش خاطر رنجوران را،است
اهاي عنيکان مستجاب باد تا مستجاب د دوستان از زبان دعاهاي. خجلت بر زمين افگند
الزوال شما از خود  درگاه بار هست از کلفت خبر بيماري سريعما گمراهان را در آن 

ت دوري از عدم تشويش  اسمايوس شده ما را دلگير نمود که خالصي خود از عرق مرگ
  :هستي ديمه را

  يا رب ز خواب نيستي تا حشر بيـدارم مکـن        
معايب نفس ناطقه رسيده باشد و بصد نااميدي   بهپريشان خاطر شخصي که”

 فطرتان ست پتي در کار مار فرمايند و همالح خاطر خود شسته تصودست از اص
ي طبع خالص کرده باقصي غايت نفس الثٰر خود را از تحت مصروف دارند تا

  .٣“سالم عليکم .ناطقه توانم رسانيد و اهل روزگار را از شر خود خالصي بخشيد
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آصف خان   بهپور پادشاه بيجا١ يک نامه مهم اين است که عادل شاهها در آن نامه
شود که   ميمعلوم  در اين نامه عادل شاه را عادل گفته است نيز از خواندن او.نوشته بود
 او. تي دارنديوقعمتي و ل و شاهان بيجاپور چه حيثيو مغيو پيش امرا مغول در درباِر

در مورد . کنند آن پرهيز مي  بهد و سابقه هر سوکن  ميکدام عاجزي آنها را ياد به
ارادت بسيار نيازمندانه مخاطب کرد تا اندازه   بهيابي و افاقه از مرض آصف خان صحت

. آيد  ميي خان مصطٰفنوابشود که در آخر اين خط ذکر  آن از عبارت ذيل معلوم مي
  .نويس اين طرف فرستاده بود ل از حيث وقايعوسوي مغ  ازچون غالباً

االبهت و النصفت و الفطوت و الشوکت و   االمارت و الحکومت و الدولتمعزّ”
 خانخانان سپهساالر، بعد از تمهيد و قواعد نوابو الرافت و الفرد االقبال 

 فلک جناب، گردون وقار، سلطنت مدار، نواباختصاص مرفوع ضمير منير 
ايالت و حکومت پناه، شوکت و حشمت دستگاه، مشيد قواعد کامگاري، ممهد 

داري، گوهر کان بختياري، مقبول سالطين قدر نام مراسم جهانداري، بدر عالي
 يت، ارسطويعس مباني خالفت، آصف رسؤمقدار، م  مشهور خوانين عالي،کبار

 والکرم العزّ ان، ذيالشّ ظيمعافالطون دانش، بطليموس بينش، دستور  حکمت،
 ةدرياي جود، نقط راالرضين، د  بر اقاليم،واالحسان، نگين خاتم جاه و تمکين

 … آفرينشةيد ذوالجالل، نور حدقأيد، مطلع خورشيد کمال، منبع ت وجوةدائر
 مراتب،  بينش، آفتاب آسمان مهتري، در برج سروري، فرازنده رايات علوةحديق

 خوانين ةرافت و امتنان، قدو ة آيات سمو مناقب، شاه بيت قصيدةطرازند
اند که درين گرد  مي امن و امان،ةطس اعاظم و اماجد دوران، واةبلندمکان، خالص

  ايزد جهان آفرين.البرکات عارض شده بود وال معلوم گرديد تکسري بذات فايض
مندان درگاه آسمان جاه نموده شفائي عاجل و  نظر عنايت بر بيکسي ارادت

ل صهمت حانت و حقا از اين معني عالم عالم مسر. صحت کامل کرامت فرمود
 روح از تن ،ت کثيرالحسنات سالمت تا زمان وصول مژده صحت ذانواب. نمود

ت ذات شريف رسيده باعث حهللا الحمد که بروزي خبر ص. مفارقت کرده بود
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دعاي خبر  برداننده خفي و جلي ظاهر است که لمحه بي. اطمينان خاطر گرديد
ي خان معلوم  مصطٰفنوابسابق حاالت زنوشتن . گذرد  نمينوابتندرستي 

  .١“باد بسوطام عطوفت و رافت ماي .خواهد گرديد
صائب  .اند همات نقل شدد و مقدي متعدها  درين بياض، خطبهها عالوه بر نامه

 در آن اشعار شعراي فارسي درج بود و نام سفينه . يک سفينه آماده کرده بود٢تبريزي
اند، چون از   آن دستيابخطّيي ها خيلي زياد نسخه. الحفظ داشت اشعار واجب

  :نويسد  ميامه شبليعلّ .بدبختگيري تا حاال چاپ نشده
انتخاب کالم قدما و   بهفن سخن اين کرد که  بهميرزا يک کار بزرگ منسلک”

 در شعراي …کند  ميرين يک بياض مرتب کرد چون براي سخندانان دليل راهخّأمت
 اهل فن .يک مجموعه انتخاب کرده بود که بنام حماسه مشهور است …عرب ابوتمام

شود خود از ديوان او   ميقدر از آن انتخاب معلوم بوتمام آنگويند که کمال کالم ا مي
قدر اشعار شاعر منتخب شده همين  آن .طور است همين  بهانتخاب ميرزا .شود ظاهر نمي

  .عطر ديوان کل آن است
 آن کتاب را در حيدرآباد ديده بودم و آن را يک شاگرد فائق و خطّي ةمن نسخ

درين  مه آن سفينه نيزچنانچه مقد .٣آوري کرده بود عاهتمام جم  بهشايق ميرزا در ايران
 ولي. شود که صائب همين را نوشته بود  ميبياض نقل شده است از عنوان اين معلوم

چنانچه . شود که کسي شاگرد آن نوشته بود  مي ظاهرمه اين کامالًخواندن اصل مقد به
مه اين استآن مقد:  
ت خود نام خدا، آب و رنگ گلبرگ الحفظ ميرزا صائب از منشا  واجبةخطب”

ام از فيض حمد و ثناي سخن آفريني است که از ديوان صنع  زبان بلبل ناطقه
 ج هوا که بال پروازالقصيده نوع بشر را خلعت امتياز بخشيده و از مصقل تمو بيت

پروري گرديده   دلهاي نواسنجان مقام معنيةخنست، زنگ زداي آئينسمرغ 
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 غايت  بر باالي ممکنات کمترين عطائي از خانه عنايت بيکريمي که تشريف وجود
 خير بهشت نيکي کاران خلود خلدبرين کلّ رحيمي که عفو تقصير سيه. اوست

آن که در معرفت ذاتش الف دانائي دليل ناداني است، آن که در . اطاعت اوست
کدام شب که ماه . زباني است توصيف صفاتش گزاف سخن وري برهان بي

سر و پا گرد  و کدام روز که ابدال بي. ا نه داغ بندگي بر سر اوستجهانتاب ر
 اوست و مرکز ةبارگاه فلک آستان( ست …خورشيد نه ترانه سنج نواي هو

  :ديده انجم حيران اوست و گوي فلک سرگردان او.  اوةخاک افتاد
ــاد  ازو گــشته در کــار خــود اوســتاد      اگــر آب و آتــش اگــر خــاک و ب

ــفيد    چـشم اميـد    لطفش همـه راسـت     به ــر ســرخ و زرد ار ســياه و س   اگ
  اگر کوه و دست است اگر بحر و بـر       همه راست بر فـيض عـامش نظـر        

ــصيبيا  بهــرهاازو هــر کــر   اگـــر پادشـــاه ار فقيـــر ار غريـــب   شــد ن
ــرار او    ــالي ز اس ــست خ ــري ني ــار او   س ــود طلــب گ ــي کــو کــه نب   دل

ــ ــعيد  وب ــقي و س ــر ش ــي گ ــسي از درش نا   د ملتج ــشته کـ ــدنگـ   اميـ
ــز ــدگي  نـ ــايش ببارنـ ــر عطـ ــ   د بـ ــد مايـ ــين را رسـ ــدگيةزمـ    زنـ

ــن    بفرمــائش از مهـــر و مــاه بـــرين   ــر زي ــب زي ــق روز و ش ــود ابل   ب
  شــرار انجــم و دود چــرخ کبــود     مر اوراست از مطـبخ فـضل وجـود        
  بحه گـسيخت سـ ز بس ذکر او تـار        فلک را ز انجم که هر سـو بريخـت     
ــروزان  ازو گــشته در عــود ســوز ســپهر    ــر ف ــاه و مه    همــي اخگــر م
ــروش  ــدور سـ ــا بـ ــاخ زبانهـ ــوش     ز شـ ــا بگ ــره ت ــس رو ب ــال نف   بب
  ز رنگــي برنگــي رود روز و شــب    ز مهرش بـود مهـر در تـاب و تـب        

ــا  ــک ب ــوکتش  فل ــه ش ــود هم    قـــدرتشةحبـــابي ســـت از لجـــ  وج
ــاري ازو  ــشم يـ ــود چـ ــدواري ازو   همـــه را بـ ــت اميــ ــه راســ   همــ
ست، که ا فصاحتم از يمن نعمت و درود سرور و رنگ و بوي زبان گلبرگ بهارستان

 بلکه …رياي جناب احديت دو کمانيپيش طاق ايوان ب  بهمنزلتش و علو مدارج قرب
 و از هيبت دور باش عظمت و جاللش سايه همايون هم در گلشن ز آن رسيدهاتر  نزديک

 و امي بقي که طوطي بالغت سبز کرده بيان. هستي نهان کرده دست احسان اوست
 سروري که چون جناب واليت مآب مرتضوي غاشيه اطاعتش بردوش. وحي ترجمان او
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شيده و چون بکمال جمال و جمال کمال آن حبيب ذوالجالل رسيده سرحلقه آل کجان 
 و کمال علي محمد بصيرت مثل او آفريده نديده بر جمال ةگرديده چشم بصارت و ديد

  .ين و آله الطاهرمحمد علي صلّ. هم اللّةصلو
ــه   ــنع الـ ــاغ صـ ــل بـ ــد گـ ــاک راه    محمـ ــدش خ ــروران زيب ــر س   س
ــري    بعرش گـزين يافـت چـون برتـري         ــشانيد پيغمبــ ــي نــ   بکرســ

ــد  ــيش کآي ــهاز آن پ ــهود ب ــزم ش   زمــين و زمــان يافــت ازوي وجــود   ب
ــد ازو   که عـزمش چـو آرد بـاين نـشاء رو          ــيش آمــ ــود پــ ــا بــ   مهيــ
  مخلـوق گـشت   جملـه  رهشطفيل    اگر بحر و بر است اگر کوه و دشـت     
ــو و خطــا     ــشور عف ــر من ــي مه   نبــي خــاتم اســت و نگــين مرتــضا  پ
ــين     ســزد پــيش اربــاب فــضل و يقــين ــي چن ــاتمي را نگين ــين خ   چن

ــه  گـري کـن مـرا اي رسـول         شفاعت ــه   ب ــي و ب ــق عل ــول  ح ــق بت   ح
ــدم   ــام آم ــاي ک ــون پ ــو چ ــام ت   تــرا از دل و جــان غــالم آمــدم      بن

برهنه پايان مسالک اين فن مسطور نماند  سخن و ةا بر خون دل آشامان خمکدام
کده جهل و  سنجي و سخنراني و اين گمنام ظلمت که هرچند اين قريب شهرستان نکته

الحفظ که ريخته قلم بيان  ناداني را آن رتبه نيست که ديباچه نگار سفينه اشعار واجب
م و فه  غالب حريف انجمن اهل کمال، مطلع خورشيد،نشين چهار بالش افضال مربع

ذکا، روشني بخش صبح صدق و صفا، مشرق انوار خفي و جلي، شمع انجمن روشندل، 
 شمع محفل افروز شبستان بالغت، آنکه اگر ديوان ،هزار داستان بهارستان فصاحت

اش را  فيض نيسانش بحري گوهر معاني خوانند، بجاست و اگر ابيات عاشقانه برجسته
آنکه بيگانگي معانيش چون ناز معشوق دلنشين است  امواج درياي دل پردرد دانند، روا

ارباب نظر است و آشنا روي الفاظش بيگانه غريب خياالن صاحب هنر، آنکه ريخت 
 و هر ورق ديوانش را دست ، ريختهها کالم اعجاز نظامش صاف معاني در ساغر انديشه

درزي  آويخته آنکه تنگ منشور ناله  بهرخ برينچقبول چون زرنگار خورشيد از طاق 
آن که نزاکت . ست که بتردستي باغبان فکر از زمين غزلهايش سر برزده ااي هکلمات جام

  الفاظ چون سبزان هندي نثر او در لباس بدن سرگرم…مآبان معانيش از نهايت
اند و الفاظ رنگينش از باالي حسن معاني چون سکوت و عروس حجله ناز  ييخودنما

اش احرام زيارت کعبه  دانهي موحها ات و معنيآن که شستگي عبار. ييدر غايت زيبا
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ن بسته و شيريني مقال طوطي است که طبرزد چاشني بازار آ هدلهاي ارباب ذوق ب
آن که خيالهاي باريکش در جوش رنگيني  .شکرفروشان فصاحت را در هم شکسته

خ ا بر شها زند و پيچ و خم زلف مصرعهاي رساش ترخنده  ميمعاني پهلو بر رگ گل
اش رايحه بوي گل  ايست که از گلشن انديشه آن که نزاکت ادا نسيم بيخته. زند  ميلسنب

رساند و رسائي ادا زلف عنبريني است که شاهدان معاني را   ميمشام شهرت  بهخيالي
آن که معاني . افشاند  مي جنباني نسيم نفس عبيد بلند آوازگي بر جيب و کنارةسلسل هب

دل خاراست و از نشتر دخل بجاش سخنوران  هر درون جوچاصيل در الفاظ يتيمش 
عالم را بزور رگ گردن سر بآزردن بيجاست آنگه اگرنه گوهر يک دانه سخنش جگر 

غلطد اگر نه نسيم  گوشه بحرين دل و ديده آگاهست چندين چرا بر آئينه خاطرها مي
يض ي خاطر افسرده را فها نفسش از بهشت زنده دلي بال اهتزاز گشوده چرا غنچه

 چون دلهاي اند هآنکه اگر چاشني سخنش را از شيره جان گرفت( بخشد  ميشگفتگي
و اگر نه صاف معانيش عصاره دل پر آبله سوخته ( چشاند  ميمرده را حالوت حيات

آنکه . گرداند  ميت دردمنديجانيست چون بيدمانان بزم افسردگي را سرگرم کيفي
ستقيم اهل معني هست قدم نهاده الم هرکس برخالف مسلک طور و طرز او صراط

 ي رسيده که از بحر انديشه بکنار آمده گوهر گوشيمعاني بلندش بجا ي نه رسيده و پايهيبجا
شناسان عالم قدس گرديده، يعني صدرنشين مسند استعداد و کامرواي فيض طبع  سخن

سخني و  نگينرراست، بدخشان آکت لفظ لخداداد جهان جهان پيراي سلطان مم
دار و رموز  گر مرآت حقائق گنجينه روشن وري، بحرين صاف کالمي و سخنوريرپ معني
الشعراي   کامياب دولت معني دستگاهي، استادي ملک،ي دل آگاهي طور تجلّ،دقائق
ليکن بمقتضاي حق نمک سخن و موادي دعوي . اند بودنتوي مرزا صائب است يميرزا

  : نمودشاگردي درين فن باين چند فقره شکسته بسته جسارت
  ي کـه تراسـت    پادشـاه مقام    به باشد  صائب زسخن بهره نامي که تراست     

ــوان ــسين   نت ــان تح ــرد زب   حق نمک حسن کالمي که تراست        داور ک
ي آن که اگر سر تحسيني بينان صاحب دعٰو اميد از موشگافان زلف معني و باريک

  .١“سته دارندگيري است ب ي که عبارت اجزاي خوردهرخوا بجنبانند باري زبان ريزه
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صائب   بهص خود براي تخل١ّدر اين بياض اين نيز آمده است که ميرزا ابراهيم ادهم
  :نوشته بود

ــست   ــايي خوب ــم ره ــر از غم ــائب اگ   ي خوبــست يتخلّــصي رســا  نــامم بــه   ص
  ما را سگ و بنده هر چه خواني خوب اسـت           خـواهي مگـسم بخـواني و خـواهي عبـد     
  :تو صائب اين طور پاسخ آن داده اس

ــم بهتــر ز تمــام عالمــت مــي  خـوانم   خورشيد سپهر اعظمت مي      دان
ــي   شاهي و ز درويش تخلص طلبـي    ــت م ــي و ادهم ــم ابراهيم   دان

اند که فقط  آوري شده هاي زيادي جمع مهمقد ها، مناظرات و نامه ين بياض ادر
  :فهرست آن اينجا حسب ذيل است

 . نوشته شفيع غفرلهمحمدا طغرا، براي مرحوم خواجه ملّ
… در جواب رقعة خواجه علي اکبر جاني نوشته،ينالد . 

 .ت منيراي الهوريآمناظره روز و شب من منش
 .شرح ديوان انوري نوشته  بهديباچه که نصيراي همداني
 .خود نوشته …ديباچه که نصيراي همداني

 .خطبه رساله عروض نصيراي همداني
 .طالب خان نوشته  به حسين تفرشيمحمدمير 
 .اش که ميرزا جالال نوشته باقر علوي در برابر حالنامه واب ميرج

 .امير شريعت دهلي نوشته هقاضي نوراهللا ب
 . نوشته…يوادن ترکه نعمت خان مخلص به

  . سعيد نوشتهمحمدفضائل پناه مير   به استاد خود مير قاسمتميرزا جالل در تعزي
 هغير السير و الحکما و حبيبعالوه بر اين در اين بياض اقتباسات از کتب فوائد

  . نيز جعفر را هندي گفته و کالم هندي او نقل شده است.اند هگرفت
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  ∗ نثرةينيبيدل در آ

. چهار عنصر، رقعات و نکات:  شده استيآور دل در سه مجموعه جمعيآثار نثر ب
  :ن استيدل چنين چهار عنصر بيعناو
  ؛ صحبت ارباب فضل و کماليهاي مقال و گرمةاشتغال شعل”

  ؛د معلوميم فوايض غنايم في بهار علم منظوم و نسايح شگفتگيروا
  ؛ت شعوريفي نخلستان کياريو آبطراوت شبستان مراتب منشور 

  .“بي نقوش غراةنيي آييزدا ب و زنگي بساط صور عجايغبار افشان
الت، ي، تحص)رزا عبدالخالقيم( ش، پدريد خو تولّدل در مورِدين مجموعه بيدر ا

رزا يش مي چون عموي از محضر استادانيو. ره صحبت نموده استيغ ت مادر ويترب
، يهخ کمال، شاه ملوک، شاه فاضل، شاه قاسم هواللّيوالنا شقت تمثال مي حقةنييقلندر، آ

 برخوردار بود که يخ کمال از چنان عظمتيش. ض برده استيره فيغ ض ويشاه ابوالف
 ي ساگر در بهار و سريران. گفتند  مي»اياالولينةمد« يت سکونت وعلّ  به ساگر رايران

 ينجا سپريعمر خود را هم يدل ابتدايب. گر فاصله دارنديکدي  باک فرسخيبنارس 
 گنجها يان تنيهمه عر  بادليقول ب ي بهکرد ول ي ميشاه ملوک برهنه زندگ. نموده است

 .ض سفارش نموديشاه ابوالف  بهدليت بيالم در مورد تربرزا عبدالسيم. ن داشتيدر آست
 ئةنش، يرزانگف بهار يني رنگة، مژديد اقبال، جنود مردانگينو لقب  با خود رايدل عمويب

دل را ي بيو. اد نموده استيرزا قلندر يت، جوهر فتوت، شجاع صفدر و ممرو

                                                   
ه بلقيس مرتّبة دکتر سيد(» عابدي مقاالِت«نام  اين مقالة استاد سيد امير حسن عابدي در کتابي به  ∗

زبان اردو چاپ شده،  ؛ به)م ٢٠٠٣،  دانشگاه دهلي، دهلي فارسينتشاراِت شعبةا، فاطمي حسيني
  .فارسي برگردانده است آن را به) ي، جونپورالکبٰرجيةمدير جامعة خد( خان خانم زينب
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. ت گماشت هميت ويم و تربيآموزش و تعل  بهل در مدرسه باز داشت و خوديتحص از
ن شعر يدل ايب.  داشتيبي استعداد عجي بود ولي درس نخوانده و امي شخصيو
  : را نقل نموده استيه وهيالبد يف

   چشم تواش از نظر انـداخت     ه رو چز  چشمم    ار تو خون در جگـر انـداخت       دي د يمحروم
 ةريبار قطب دا کي.  برپا نمودي ساگر جشني در کنار رانيررا قلندر رانيبار م کي
ف آمد يرزا ظري م،دلي بييمنزل دا ي بهه، مدار هفت انجمن شهود شاه قاسم هواللّيآگاه

 که يرسائل دل از تماميب. ره شعر خواندنديغ ش ويا درو، ملّي چون واله هروييو شعرا
ن يشاه قاسم ا.  بود استفاده و آنها را نقل نموده استيهنزد حضرت شاه قاسم هواللّ

  : فرستاديروزپورياهللا ف  شاه نعمتيقطعه را برا
   شدن است  ي نه فغان  يانين خانه ب  يا   شدن اسـت   يزبان يق طلسم ب  يتحق

هجري  ۱۰۷۱سه رفت و در سال يرشهر اُ ه بفيرزا ظري خود ميياه داردل هميب
 يت سه سال از محضر ومد  به مالقات نمود ويهشاه قاسم هواللّ  با)م ۶۲-۱۶۶۰(
  : نقل نموده استي را از وين رباعيدل ايب .ض برديف

  د کـرد  يش را بدر با   يفعل بد خو    د کـرد  ي دل آرام گزر با    يدر کو 
  د کــرديــر نظــر باايــ رخ يدر و  د داشـت  يصفا با   با شي خو ةنييآ

 ةريد خان نبد محميس. اندازد  ميدي و جنيد، ادهم، شبليزياد باي  بهآنها ما را  باداريد
 و يالنيم طاهر گي حکي روحانيسه، لقمان دارالشفاي ارم حاکيعقوب چرخيموالنا 

  .افتندي شاه صاحب شفا يدعا  بهفيرزا ظري دوست ميگ توراني بيروز
در . سربرد ه بي خود در موضع کساريينج ماه همراه دات پمد  بهدليبار ب کي

 زي در کتک ني وييدل و دايب. دا کرديد و شفا پيخواب د  به حضرت رايهمانجا و
  . مالقات کردندي از افراد خاص ويکي با

. ديخواب د  بهشاه قاسم راي دل چند شب متواليب) م ۱۶۷۰-۷۱ (ه ۱۰۸۱در سال 
  :ن اشعار را سرودي ايدل در سوگ ويب. ديدل رسيب ي بهگر خبر فوت ويچند روز د

  که داشت ذات حقش ملک انتظام عفت        يهن قاســم هــواللّ يقــي يرشــه ســر 
   فــشاند ز آشــوبگاه دام صــفت  يپــر   کــردييش رســاييدمــاغ وحــشت عنقــا

   زد و برهم شکست جـام صـفت        يتغافل  مـود يشـوق وحـدتش پ     مي   حضور ذات 
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ــ  ب بـرد شـوق شــهود  يــ غةت کـد يـ بعاف ــا احــدرس ــياند ت ــرام صــفتيت پ    خ
ـ  ز   بگوشم گفـت   يخودياش ب  واقعه سال ز   رفـت نــام صــفت ب ش ذاتــينــيقي يب
  :سدينو  ميني گنگ چنةدل در وصف رودخانيشهر آره ب در

 است ي هوش گردابياش کشت  طرف قطرهيشيعمق اند  به گنگ کهيايمعبر در”
نه يي آبش آيهاير صاف تصويالبي سةشي اندة موجش خانة رشحياليطوفان خ  بهو

ت جستن، گردن يعاف ل سراغي کفش حايانبو ليدست از سالمت شستن و تخ
ضش ي تالش حضي و سرنگوني فطرتي عاليأ او جشن عروج منشةافراز مشاهد

 يهايف غواصياند، از چشمک حباب چون اقبال ساغر تکل يت دون هميينزول پا
  .١“ابياق سراب مطلبها نا طبع عشّيعالم آب و آثار گرد ساحل چون تسلّ

  :نظم
  چون گهر چشم حبابش يک قلم در قعر چاه          وا زيخ رتي که بود از عمق ح     ييايژرف در 

  از هجوم اشک بر مژگان کدو بنـدد نگـاه           ر کل کند  ش در تصو  ير ستا يجا س ي  هر ک 
ـ دلو گردون گر کنـد از دور ا        ضش عکس مـاه   يارد از حض  يامت برن يتا ق   امش رسـن  ي  

.  بودنديکشت  با سفردر حاِل ودهر. يل آمدتاز نا هکّيارت شاه يز  بهدلي بهمانجا
رون آمد ي بيد و از کشتيه را ادا نماي نتوانست کرايه خواست وي کراي از وياح کشتملّ
 يو. شد  شور و غوغا بلنديمان شدند و صدايمردم پش.  امواج آب نشستيبر رو و

م که دوش موج رخت ما نتواند يا قدر نه شکسته ن، آيمن ناتواني  به!خبر ي بيا”: فرمود
  .ب شديو از نظرها غا. “ديکش

 ن شهريف اي در تعريو. شهر متهرا رفت  بهدليبعد از مراجعت از سمت مشرف ب
  :سدينو مي

 برون ياهيست سان ي وداع کشن داغ متهرا که سوادش از هنگاِمةسوداکد”
ن ين تسکياب رنگيب نا در تالش مطليش همانا وحشت آهيانداخته و هوا

 يز است و صداياش مواج طوفان خ هنان هنوز از آب جميسرشک گوپ. باخته
  .“يزي آهنگ غبارانگةش شعليها  کوچهي تا حال از نيبانسر
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  .کردند  ميتيکردند که ساکنان قلعه را اذ ي ميه زندگمتهرا اجنّة در قلع
شاه .  مالقات نموديشاه کابل  بايدر دهل) م ۱۶۶۵-۶۶(ه  ۱۰۷۶دل در سال يب

  : خواندين شعر را براي ايکابل
ــو  دِل راِز ــه گ ــت هرچ   ميي دگر چـه گـو     ييبا همچو تو    مييماس

ب يسه در عالم غين شعر را در اري ايست؟ چرا که وين شعر از کيد ايدل پرسيب
  . اوست خوِدة جواب داد سروديشاه کابل. ده بوديشن

گر در بندرابن شهر متهرا يقات نمود و بار د ماليشاه کابل  بادل در بازاريبار ب کي
  :ن غزل را سرودين مناسبت ايا ي بهو .چشم درد مبتال بود  بهدليب. دي دياطي خةدر مغاز

  مانـه هوشـم   ي که شب بر سنگ زد پ      ي روئ يپر
ـ           پرکـرد آغوشـم    يخـود  يکنون باز آمـد و از ب

ـ  نما يرنگيب افسون ن  يآن طب    ان کـرد و رفـت   ي
  و رفت  ران کرد يج از چشم ح   درد چشمم را عال   

  .افتي بهبود ي چشم وو درِد
ي  ودل در وصِفيب.  نموده استينقّاش را ير وي مانند انوپ چتر تصوينقّاش

  :ديگو مي
د و يگرد  ميکسوت غبار رنگ گرد قلمش ه بي که روح مانينقّاشانوپ چتر ”

  رايزيآم د، رنگيکش  ميشيانفعال تردست  مانوس خاکةفطرت بهزاد در پرد
 زکاتش ةيسرما  به راياه قلمي و سيپرداز  فرنگي صدفش آبرويدار نهييآ با

افشاند،   مياش دامن صفحه  که غبار گردهييدر فضا .يدستگاه هندوستان نواز
 ي که موينيگرداند و بر زم  مي بال طاؤسةج دماغ هوا مرويها يآشفتگ
خت يگس  ميلسله رنگ طبع بهار سيها يوانگيخت، ديب  مياش گرد رشحه خامه

  چراغ شام دست رديهجوم بر روشن پرداخت  ميرصبحيدر هر خانه که تصو
خواب  ه جز بياهي سةيبست سا  مي که آفتاب نقشيواريد و بر هر ديگرد مي

 لش بنالد ومأ تةي در سايفراخت که سرکشي خامه نيبر نقش نهال. ديد  نميعلم
ف تکلّ يب. ر وضعش ننالد از تصويرد که گرفتايد نگردي مقيري بخيريتحر به

  :قطعه. اپناشت  ميها ياش مست شهيداشت و پرواز ش  ميها ير ساغرش کشتيتصو



  بيدل در آيينة نثر  ٦٥٥

  امت داشت از رنگش چراغ افـروختن      يتا ق   کـشد  ي مي شمعي ز ري تصو ه او هرک  ةخان
  خت تا محشر زبانش سـوختن يانگ  مي دود  بست نقش   مي  گر در نظر   يا ئت پروانه يه
  بار انـدوختن  شد ز  ميدر بهارش شاخ خم   افـت ي که از کلکش نم پرواز       ي نخل ةشير

ــاگاه ن ــرداز يدر تماش ــسون پ ــگ ف    بـود از خـارج نـوا آمـوختن         يننگ طـوط    شيرن
  ر دوخـتن  يـ شه چـشم از تح    يمحو بود اند    شکافت  زين ادا هرجا نقاب رنگ صنعت مي      

ن يي آيس طرازنامو  بهش بهار موافقت داشت وييتها رنگ آشنار مديفق با
ن ي کمةا بهان تمنّةکد رتيپرداز ح نگاشت که چهره  ميعان مدياگر رقم ا ؛اخالص

 ة تا نسخيم اجازت آرزو هوس تبسةست و صورت نگاه پرد اي اشارتيابرو
  .“ طرازديرنگيدل هنگامه نير بيتصو  از نقشيعنيادگار پردازد ي ه بيرتيح
) م ۱۶۸۸-۸۹(ه  ۱۱۰۰در سال . ستيگرن  ميرين تصويا  بهباً ده ساليدل تقريب

 ر را بدور انداخت ويدل تصويب. رون آوردير را بين تصوي ايض شد کسيدل مري بيوقت
  . رفت»هيتنز عالم«به

  .تقاد راسخ داشتز اعيه ناجنّ ي بهو. م و دعا مهارت داشتيدل در عزايب
ن صورت يا  بهن بازار راي ايو.  عبور نمودي دهلي از بازارهايکيدل از يک روز بي
  :ف کرده استيتوص
کدست يها  ش چراغان و راستهي هم چشم آرايبروج فلک  باک قلميها  دکان”
  .“رونق کهکشان  با همچنانييسامان رسا هب

 غنوده يشور انجمن خموش”که  دير وقت از همان بازار عبور نمود و ديشب دي و
 مقابل يآرا ان سرمه از چراغيشوده، دودگ در يبستگي بود و آغوش تماشا بر رو

  :يمثنو.  اثريشاگ  از دکانها چهرهي نه مطاعينظر
ــر  ــا ب ــرداز تماش ــگ پ ــست رن   قفــل دکــان هوســها رنــگ بــست   شک

  چنـگ   بـه  رديـ تا نفس دامـان دل گ        در چاه ظلمت غوطـه خـورد       يعالم
   شـد از چـشم و چـراغ    يانجمن خال   زنـگ   بـه  نه پنهان شـد   ييصد هزار آ  

ــ  ــاؤوس آش ــرد ط ــسليک   گــشت ســامان چمــن محــو خــزان   زاغميان ت
ــان  ــاس دک ــان رفــت اجن ــا چراغ   همه کوکـب نمانـد      زان ينقطه وار   ب

  :غزل. ديانفعال عبرت انجام  بهد و نگاه التفاتيانحراف نفرت کش  بهرغبت تماشا
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  يين بازار کردم طرفه سـودا     يدل در يمن ب   بضاعت هيچ بود آن هم بتاراج هوس دادم
  .ات شکستم محلّيها از بازار جستم، گرد دامن تگاپو پس کوچههزار رنج و مالل  هب

  :ن مضمون اشاره دارديهم  بهغالب
                                  اي تازه واردان بساط هواي دل

 ي در فقر و تنگدستي ويکرد و زندگ ي مي متهرا در اکبرپور زندگةيدل در حاشيب  
 از يروز .ران اکبرآباد شمار کرده استي جزو فقزيدل را ني ب»کامگار ريم«.  شديسپر
ت  دقّي برداشت وقتيسنگ ر راهيدر مس.  دست داديو  بهحالت ضعفي ت گرسنگشد

  . استي اکبر عهِدةک سکّيد يکرد د
  



  حديِث بنارس در ادبياِت فارسي  ٦٥٧

  ∗حديِث بنارس در ادبياِت فارسي

ل بوده ضو علم و فعرفان , ت روحانيزبنارس از زمانة قديم يک شهر مقدس و مرک
اينجا در ,  از ايشانيسيار ب.اند ه بودتعلّقبنارس م بهشعرا و علماي بزرگ فارسي  .است

ر شعر  بنارس را دي و شعراي بزرگهمينجا متولّد شدند و فوت کردند. نشوونما يافتند
 پتي متخلّص ملّا سعداهللا پاني, دورة جهانگيردر هفدهم ميالدي در . خود تعريف کردند

 تقريباً دوازده سال در بنارس بود و زبان سانسکريت را »مسيحي« يا »مسيح«به
 در تعريف پيغمبر صلعم اين شعر او .زبان فارسي نظم کرد ه او هم راماين را ب.گرفت ياد

  :خيلي مشهور است
  خـداي خــويش دارم   بــارقابـت    ريـش دارم   محمداز عشق   دل  

  :خيلي مشهور استطور شعر او که دربارة سيتاجي نوشته  همين
  چو جان اندر تن و تن جـان نديـده           تــنش را پيــرهن عريــان نديــده   

تعلّق همانجا  به, هزاده داراشکوه بودندا که منشي ش١در همين قرن بنواري داس ولي
د وبررام گپت و پ, ولي  راجا چونيآثار, صوفيانه در نثر  شعِررودِنسعالوه بر . ندداشت

  .زبان فارسي ترجمه کرد  به راچندر اودي
راند و ذگ هزاده داراشکوه هم وقت قيمتي خود رااش, در همين شهر تاريخي

 نآقر  بافهميد والهامي را س و علما و پانديتها استفاده کرد و ويد و کتابهاي مقد از

                                                   
, ده بلقيس فاطمه حسينيبة سيمرتّ( »قاالت عابديم«بان اردو در کتاب ز اين مقالة استاد عابدي به  ∗

ير احمد دکتر شبآقاي چاپ رسيده است و   به)م ٢٠٠٣, انتشارات شعبة فارسي دانشگاه دهلي
زبان فارسي  به) نو قات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، دهليپژوهندة مرکز تحقي(
  .ه استگرداندبر
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زبان سانسکريت نوشت و  بهرا  »سنگم سمدر« مثل اآلراکةکرد و کتاب معر لهمقاب
 اين در مدت شش بر عالوه .زبان فارسي ترجمه کرد  بهاين را» البحرين مجمع«نام  به باز

 .گذاشت  نام»اکبر سرِّ«کرد و  زبان فارسي ترجمه  بهد راانيشاپو ابخش ازپنجاه ماه 
وله الد  در دورة شجاع.د شدندانيشاپوفلسفة ا بهمة فارسي همين ترج ابروشنفکران اروپا 

 زبان فرانسوي و  بهفرانسه برد و آنجاه يک روشن فکر از فرانسه اين ترجمه را از اود
  .الطيني ترجمه شد

» در ماجراي بنارس« يک مثنوي بنام ١ فطرت موسويدر همان قرن مرزا معزّ
دربارة بنارس و .  اينجا بيان نموده بودداستان عشق دو عاشقان, در آن مثنوي. نوشت

  :فرمايند  مياگگن
ــاد ــاکيزه نهـ ــاد   ناگـــه آن ســـالک پـ ــارس افتـ ــوي بنـ ــذرش سـ   گـ
  رشـــِک بـــاغ ارم و غيـــرت حـــور  ديــد شــهري ز نکويــان معمــور   
ــرفش   ــک ط ــايي از آن ي ــود دري   که سزد قرص مه و خـور صـدفش          ب
ــد  ــنگش خوانن ــه و گ ــدوان دجل ــهچــون گالبــش  هن   انندلبــاس افــش  ب

  :کنند  ميميترسطور  اينرا او هم منظر غسل زنان در رودخانه 
ــو  ــرخ همچـ ــان بـ ــرننازنينـ   هــر چاز مــِي حــسن برافروختــه      مهـ

ــد در آن آب زالل  ــسل کردنــ ــاهــر يکــي  غــ ــال  ب   دگــري گــرم مق
  گفت چون شـعله ز کـسوِت عريـان      ديــــدگان طايفــــة ســــيمبران  
  ه بــر اطــراِف چمــنســنبل افــشاند  همــه در بحــر چــو در کــرده وطــن

هند  بهبار در دورة جهانگير و دومين بار در دورة شاهجهان   يک٢ملّا طغرٰي مشهدي
ي طغٰر. داشت هر دو کمال,  نثر و نظم دراو.  شد شاهزاده مرادبخشآمده بود و منشِي
گويد  مييو.  بودهبنارس يکي از آن, احت کردسراسر هند را سي:  

ــن  ــدآباد و ِسـ ــا احمـ   شدم کوچه پيمـاي هـر شـهر هنـد           دز بنگالـــه تـ
* 

  ارم چون کند طـرح جنـِگ بنـارس          آراي باغ اسـت گنـِگ بنـارس         صف
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  حديِث بنارس در ادبياِت فارسي  ٦٥٩

 طور بيان چنانچه حسينان بنارس را اين. اند هايشان حسينان هند را هم ذکر کرد
  :کند مي

  زرد روتي را چسان از شاخ هستي رد کند           جعفـري گرديـده از سـبز بنـارس منفعــل    
* 

  نقد ايمان خير کردم پيش دربـان بنـارس          يرکردم ذوقها در دير کردم    حسن بت را س   
* 

  ســير کرشــمه زار بنــارس غنيمــت اســت  خانة دهلي چـو راه نيـست   عشوه  به يطغٰر
وقتي که مردم . داشت  مي مخصوصاً هولي را خيلي دوستواني جشن هندطغٰر

در تشبيب . کرد  ميکتايشان حر  بااو هم, کردند  ميرذگکوچه خواندند و از   ميآواز
  : کرده استطور تصوير اينرا او اين جشنواره , يک قصيده

  خود را چو گلبن ساختن باِغ ارم خوار آمده          رنگ و بو پـرداختن   باشد وقت هولي باختن   
* 

  چنگ و دف در کوچه سيار آمده  باکنان  بازي  رنگين لباسان هر طرف پيراية هولي بکف      
 ,»سخنور خان« بههت برهانپوري مخاطبکسف ن يومحمددر قرن هجدهم 

 در اين سلسله ايشان دربارة . کرده بودرگزارهولي را ب, ها در کرناتک گجراتي با
ها و اهل بنارس و ديگران ذکر نموده است که در اين جشن شرکت  برهمن, ها کهتري

  :فرمايند مياو . کرده بودند
  ا فالن است و فـالن اسـت       رفيِق م   بهار عـيش کهتـري زادگـان اسـت        

* 
ــي  ــان را در حواشـ ــرهمن زادگـ   ز بعـــِد رام رام و رنـــگ پاشـــي    بـ

* 
ــوخ  ــان ش ــارس زادگ ــسيار بن ــد ب    عيـار  ز و بهم گستاخ و چـشمک بـا        ان

الهور , حيدرآباد, پتنا, مثل بنارس,  هندوستاندر اين مثنوي شهرها و جاهاي مهم
  :شود  ميگزار و شور برشوق  با هوليِن که جشاند هذکر شد

ــان و از دور ــابين ز نزديکــ ــان  تماشــ ــا و جهـ ــور ز پتنـ ــاد و الهـ   آبـ
* 



  ٦٦٠  »ابدينامة استاد ع ويژه «قند پارسي

  

ــه و مو ــارس ز بنگالــ ــان و بنــ   از کـالرس  هـم   ز گجرات و سرونج و        لتــ
* 

ــالل  ــشمير و ج ــل  ز ک ــاد و کاب   بچنـدين رنـگ دل صـبر و تحمــل     آب
 در  وم از ايران آمد ۱۷۳۴ در ١ قرن شاعر بزرگ فارسي شيخ علي حزينهميندر 

 شاگردش ٢ رام نراين موزون. همانجا فوت کرد و مدفون شد و دربنارس اقامت کرد
خيلي مشهور دربارة بنارس حزين بنارس را خيلي دوست داشت و اين شعرش . بود

  :است
   لچهمن و رام است اينجا     يا ههر برهمن بچ    از بنـارس نــروم معبـد عــام اسـت اينجــا   
 . بودهآنها يمهربان داشت و دلدادة حسن و ايشان هندوها و دين هندو را دوست

  :گويد مي
ــانم   ــرده ايم ــدي ب ــار بن ــرهمن زادة زنّ   کفر زلفش دين و ايمان را کند با سودا مي که  ب

  :فرمايد  مينيز
  پي پرسـتش مهـديو چـون کننـد آهنـگ          رخـان بنـارس بـصد کرشـمه و نـاز            پري
   زهي لطافت گنـگ    زهي شرافت سنگ و     سـنگ پـا مالنـد     بهگنگ غسل کننـد و   به

در زبان اردو .  است در آنو پرستش) غسل( شهرت صبح بنارس غالباً نتيجة اشنان
  .] علي حزينيزگاميت [»                «, يک مثل است

.  آمدولکهن به در دورة امجد علي شاه,  عارف علي شاه خراساني,در قرن نوزدهم
 .م ايشان در سنديله بود ۱۸۵۷انقالب در زمان .  مشرب بودايشان يک صوفي رنِد

بنارس هم  بهايشان . همراه بود واو اکثر در لکهن] ه ۱۲۹۸: زنده[رگا پرشاد مهر راجه د با
  :کند  ميطور ذکر  اين آنيبا رويزآورد و دربارة عاشقان   ميتشريف

ــارس  عــشوه ــرا بن ــارس کــشت م ــر بن ــارس عــشوه   گ ــرا بن ــارس کــشت م ــر بن   گ
  :ديگو يمگ ذکر گنو در 

  حور بود عين قصور است امـشب        آنکه بي   ي از آب  يگنگه رو باغ جنـان سـرزده گـو        

                                                   
 .م ۱۶۹۲-۱۷۶۶/ه ۱۱۸۰-۱۱۰۳  .1

 .م ۱۷۶۳/ه ۱۱۷۶: وفات  .2



  حديِث بنارس در ادبياِت فارسي  ٦٦١

نماز , دهمخانه شپرشاد  رگاراجه د  با تشريف برد ولکهنو بهوقتي که از بنارس 
 يرا برا ب کرد و اين واقعهخيلي تعجرگا پرشاد راجه د, کرد قبله ادا بهپشت را  صبح

هنْپدر خود راجه دکرد که شما در بنارس سؤالکه از ايشان  وقتي .اي بيان نمود رتْپ 
  :خنديد و اين غزل را خواند, قبله را هم فراموش کرديد

  مسجد اقصاي ما طاق دو ابروي تو         ما کوي تـو کعبـة مـا روي تـو     ةقبل
ي اديز  تا حدبا هندوانداشت و در معاشرت  يمهندوستان را عزيز  شاه يعلعارف 

 تسدوخيلي هند را هاي  مناظرهاي دلکش و رودخانه ايشان از .کرد ي مطافرا
  :فرمايد  ميطور مثال هب. داشت مي

  بايـد مـرا     مـي   تاز  و ترک ترک   هنــدو بتــي  بــاعارفــا در هنــد
* 

  ايـم   تسبيح را گسسته و زنّـار کـرده         عشق سبزة خط بتان هنـد       عارف به 
  :فرمايد  ميايي ة هفتهشنب  سهدر تعريف بازاِر

  ساقيا باده بگشتيم ضرور اسـت امـشب         منگل و درياي سرور است امـشب      ميلة  
  



  ٦٦٢  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

  ∗ بيرم خانديواِن

شرفت سلطنت ي در استحکام و پينقش مهم) م ۱۵۶۱/ه ۹۶۸ :م(خانان  يرم خان خاِنب
فنون   بهياق وافري اشتيز چون پادشاهان گورکاني نيو. فا نموده استيان هند ايگورکان

 يم وليل قرار ده او را جزو شاعران صِفيم وينتوان ز اگر ماي نيدر شاعر. داشت فهيلط
 يدر چنان سطح ياشعار منتخب و.  داردي بلندة مقام و مرتبي دوم و صِفاِنرعادر ش

.  آن نخواهد شدتوجه مي کس،مي مخلوط کنياشعار شاعر بزرگ  با راها آناگر هستند که 
  :سدينو  ميمآثراالمرا مؤلّف

 و در اشعار استادان ا داردغرد يقصا. قه بوديار درست سليرم خان در شعر بسيب”
  .١“ نام کرد»هيخلد« را جمع نموده ها جا آرد و آندخلها ب

، سالست و ي، روانيسادگ.  موجود استيرم خان اصناف مختلف شعريوان بيدر د
ک ي از يول. نديگز ي ميف دورع و تکلّ عموماً از تصنّيو. از اوستي امتة طريساختگ يب

 نموده يي آزماز طبعي مشکل نيها هيف و قافي در رديد که ويآ مين بري چني وةديقص
  :دهيقص مطلع. است

  ن شهاب حک  يکرد از هالل صورت پرو       تــواز کجــک قبــق ربــود خــدنِگعقــِد
  :٢سدينو  ميالنفايس مجمع مؤلّف

                                                   
ه بلقيس مرتّبة دکتر سيد(» عابدي مقاالِت«نام  اين مقالة استاد سيد امير حسن عابدي در کتابي به  ∗

زبان اردو چاپ شده،  ؛ به)م ٢٠٠٣،  دانشگاه دهلي، دهلي فارسيانتشاراِت شعبة، فاطمي حسيني
  .برگردانده استفارسي  آقاي خان محمد صادق جونپوري آن را به

 .م ١٨١٨ انجمن آسيايي، کلکته ،٣٨١: ٠١١، مآثراالمرا  .1

 .خدابخش، پتناکتابخانة ، ۶۹۵شمارة /، خطّيالنفائس مجمع  .2

 



  ديواِن بيرم خان  ٦٦٣

 پردازي بيرم خان خيلي صاحب جوهرمردي بود، خصوصاً در فن سپاهگري و سخن
  :تسن ايا که در منقبت گفته و مطلعش يده اياز قص) ظاهر( او يدان و نکته

   او خاک بر سـرِ ،ستي ن ي عل اگر غالمِ    که بگذرد از نه سـپهر افـسر او         يشه
  :رم خان آورده استي بي اثبات کمال شاعرين شعر را براي امؤلّفن يهم

ــانِ   ي ما شاد نکـرد     دلِ ي، ننوشت يحرف ــا را بزب ــم ــ ي قلم ــردي   ياد نک
  کلکتهمن آسيايانجب نمود و ديني سن راس ديوان فارسي و ترکي بيرم خان را مرتّ

  :سدينو ي ميوان چاپي دةم سن راس در مقدينيسر د.  منتشر نمودم ۱۹۱۰آن را در سال 
رم خان از ي بيگرد هم آمده بودند ول استعداد  باون و اکبر افرادي همادر درباِر”

ز بود و آن هم يگر شاعر ني ديها يژگي عالوه بر ويو.  آنها بهتر و برتر بودةهم
فانه أسمت. افتيتوان در ي ميمطالعه زندگ  با راي وعظمِت. تدس رهي چيشاعر

صورت   بهها فقط در تذکره.  نشده بودي گردآورديوان در قالب ياشعار و
 ي نات دي هريش آقايچند سال پ.  نقل شده استي از اشعار ويتمپراکنده قس

م يحست که عبدالرا يا ن همان نسخهيا. افت نمودي را دري وواِني کامل دةنسخ
  .“آن را کتابت نموده است م ۱۶۰۵/م ۱۰۱۴رم خان در سال يفرزند ب

  .١ نمودممالحظهرم خان را ي بواِني دخطّي نسخةک ينگر يو شهر سريمن در آرش
 س راأ ري چاپةتوان نسخ  مين نسخهيکمک ا  بهيکرم خورده است ول ن نسخهيا
 يول.  راس وجود نداردياپوان چي در دخطّي ةن نسخي از اشعار اياريبس. تر نمود کامل

ن نسخه يگر اي ديژگيو.  وجود نداردخطّي ةنسخ ني در اي چاپنسخة از اشعار ياريبس
ون و ي همايمي از آن روابط صمو در آن وجود دارد يديحات مفيتوضکه ن است يا
  :سدينو  ميرم خانيب. شود  ميآشکاررم خان يب

ون پادشاه يد همامحمن يرالديان نصيت آشک شب من در خواب حضرت جنّي”
 يسپس و. گوش کن. ام  سرودهياريدم که فرمود من اشعار بسيخواب د  به رايغاز

ذهنم   بهت آني فقط دو ب،دار شدمي من از خواب بيقتو.  من خواندي برايادياشعار ز
  :مانده بود

                                                   
  .٨٣٥نسخة خطّي، شمارة   .1



  ٦٦٤  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

ــالت ــود از الريحــ ــ رو نمــ   بيـ ت است نه غ  د شها ١يکاندران ن   بيــ
   هرچه بـود مـشکل مـن       گشت حلّ    نمــوده در دل مــن يحــق تجلّــ 

  : را سرودين رباعي ايسد سه روز قبل از رحلت وينو  ميسپس
ــائق   لطف خاصم گـردان     بکمالِ ! رب ٢اي ــارف بحق ــردان٣ع ــم گ    خواص

   خود خوان و خالصم گـردان      ةوانيد  ا کـار دل افگـار شـدم       خطـ  از عقلِ 
  :سدينو  ميسپس

 را بخواند خدا ين رباعيرکس اد که هيشان بدخشان در خواب دي از درويکي”
 سروده ين رباعيدانست که ا ي نمي ويول. سازد  مي را برآوردهيحاجت و

  :ان استيت آشجنّ حضرت
ــ ــاي ــه رض ــ درو دِل٤يا رب ک ــو  شان دهي ــان دهِشيــن ري    دل شکــسته را درم

   آن دهيو  در٥ تـست  ي که رضـا   يزيچ  ا آن دهيــ ،ن بــدهيــم ايچ نگــويمــن هــ
ات را ين ابينامه ا  فتحةيسد بعد از فتح اشغر و بکرام در حاشيون  ميگري ديدر جا

  :٦نوشت
ــاز فتحــ  ــ ز غيب ــودي رو٧بي ــه دِل   نم ــتان از آن بکـ ــ دوسـ   شودگـ

  ميار و دوســـت خنـــدانيـــ بـــر رِخ  ميشـــکر هللا کـــه بـــاز شـــادان   

                                                   
 .، نهم ۱۹۵۱ همايون، اسالميک کلچر، جوبلي، ديوان  .1

  :نويسد  مياکبرنامهمؤلِّف   .2
فرمودند که امروز بعد از   بقامي شوند، بعضي از مستعدان خطاب ميدر آن نزديکي که متوجه ملِک”  

. “گردان… يارب: فروِغ عبادت سحري غيبي دست داده بود و عليهم غيبي اين رباعي بر زبان آورد
شود که همايون اين رباعي را  هرحال فقط از اين نسخة خطّي معلوم مي به) ه ۱۲۸۴، نولکشور، ۴۳۵(

 .ودش نوشته بودسه روز قبل از فوت خ

 . بخالئق:بحقائق، نسخة سرينگر :همان  .3

 .يارب که رضاي:  همايون ديواِن؛يارب قبول: نسخة سرينگر  .4

  .تو در آن است: نسخة سرينگر  .5
را ) هند(دکتر هادي حسن نسخة خطّي کتابخانة جوبلي، سيد ناصر علي، کهجوا، سارن، بهار   .6

، اسالميک کلچرنامة جوبلي مجلّة  همراه ترجمة انگليسي در ويژهکمک منابع ديگر مرتّب نموده و  به
حاکم قندهار هم زمان  ارسال اين ابيات توسِط بيرم خان به: نويسد  وي مي.چاپ رساند حيدرآباد به

 .کابل بعد از شکست دادِن کامران بود ورود همايون به با

 .ز غيب: غريب؛ ديوان همايون: نسخة ببگر  .7



  ديواِن بيرم خان  ٦٦٥

  ميديــــ فــــتح را چ بــــاِغةويــــم  ميديــ دل دکــاِم  بــهدشــمنان را
ــوروز بروِز ــ نـ ــروزيـ ــت امـ    امــروز١تغم اســي احبــاب بــ دِل  رم اسـ

ــادا   اريـــ شه خــاطرِ يــ شــاد بــادا هم   ــم مب ــص٢غ ــ ِبي ن ــار و دي   اري
ــهمــه اســباِب ــتي ع ــاده اس ــِر  ش آم ــ خدل بفک ــت ٣الشي ــاده اس    افت
ــ  نميــ  بيب کــ يــ  حبکــه جمــالِ   ــاِغيگل ــل کــ  از ب ــ چي وص   نمي

ــر ــوش خـ ــود زگـ ــارت م شـ   دارتيـــده روشـــن شـــود ز ديـــد  گفتـ
ــر ــم يدر حـ ــاد بهـ ــضور شـ   غميم و بـــــم خـــــرينيشبنـــــ  م حـ

ــِر ــندبعــد از آن فک ــ٤ کــار س ــ٥ر ملــک هنــدي تــسخعــزِم  مي کن   ٦مي کن
  ٧ار شــوديــآن د ر وي کــشمِريســ  ر کاروبــــار شــــوديفکــــر تــــدب

ــي خــواه٨هرچــه   ٩نيم از مکـان و مکـ      ينچه خـواه  او  نيم از زمــان و زم
ــ ــا اٰليـ ــرا ميهـ ــ مـ ــنيـ ــاق را مـــسخّ  سر کـ   ١٠ر کـــنجملـــه آفـ

رم خان در ي بياند که وقت  نوشته برخي منابع وهفت اقليم، مراثراالآمن کتاب يمؤلّف
  : فرستادي وي را براين رباعيون ايقندهار بود، هما

ــ يا ــه ان ــاطِرِسي آنک ــ خ ـ  خو ِفي لط چون طبعِ   ي محزون   يشتن مـوزون ي
ـ     تو ١١ادي يب ــآ   هرگـز  يم زمـان  يمـن ن ــا تــو بي   ي مــن محــزون چــوناِدي

  : ارسال نمود راين رباعيرم خان در جواب آن ايب
                                                   

 .دارد: يونديوان هما  .1

 .نگردد: همان  .2

  .وصالش: نهما  .3
 .هند: همان  .4

 .هند: نهما  .5

  :در ديوان بعد از آن اين بيت نيز هست که در اين نسخة خطّي موجود نيست  .6
ــسته  ــر در ب ــود  ه ــشاده ش   هرچه خـواهيم از آن زيـاده شـود      اي ک

 

ــيم   بــه کــه مــن بعــد فکــر کــاکنيم   .7 ــسار کن ــشمير و کوه   ســيِر ک
  

  .آنچه: ديوان همايون  .8
  .گويد آمين جبريل اين: همان  .9
  :همان .10

  در جهـــان را مـــسخرم گـــردان  رم گـــردن هـــي ميـــس  يـــا اٰل
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ــ   يچــون ي بــيةسـا   آن کـه بــذات يا   ياز هرچـه تــرا وصــف کــنم افزون
  ي که در فراقم چـون     يپرس  مي چون  گـذرد   مـي  تو چون  ي ب يدان يچون م 

 نسبت داده شده که يو  بهيهردو رباع رم خانيب خطّي و يوان چاپي در ديول
 فرستاده بود که يعرم خان ربايون در جواب بي نوشته که هماياضيدر ب .ستيح نيصح

  .ز نادرست استين نيا
 ي آمده ول»ييف توحيد حق سبحانه تعاٰل«حمد تحت عنوان  نيل ا اوخطّي ةدر نسخ

  :دارد ها قرار  و غزلها دهيان قصيم  دريچ عنوانيبدون ه ن نظمي اي چاپنسخةدر 
  … کمالش نرسـد کـس     ةذات تو که در کن    

  : وجود ندارد چاپينسخةم آمده که در  اين نظ)ص( رسول خداسپس تحت عنوان نعِت
ــت يا ــقان مکانـ ــه عاشـ   … کعبـ

 آن را ي چاپنسخة در ين نظم آمده ولي ا)ع(ي مرتٰضيسپس در منقبت حضرت عل
  :اند  قرار دادهها د و غزليان قصايم بدون عنوان در

  … توام ز هر طـرف     يکشد سو   مي  عشق ةجذب
 در همان بحر ،ون استيح هما که در مديا دهي سن راس بعد از ختم قصينيسر د

  : وجود نداردخطّي ةگر آورده که در نسخير و هشت شعر ديشعر ز
  …پرور بجان و دلم مدح خوان تـو        نيد

ن شعر يا  با شعر جداگانه آورده که۲۶ده مدح اکبر در همان بحر يبعد از اختتام قص
  :شود  ميآغاز

  … کردگـار   ار لطفِ  ي و  فتح کارِ  ار بهرِ 
ن يشود که همه ا  مياند و معلوم دهين اشعار جزو همان قصي اخطّي نسخة در يول

گر يار شعر دهن اشعار در همان بحر چيس بعد از اسپ .اند دهيک قصي  بهقاشعار متعلّ
  :شود  مين شعر آغازيا  باآورده که

ــرِ  ــا اب ــار زت ــ  نوبه ــه نامِريثأت   …ي
  .اند دهيز جزو همان قصين اشعار ني اخطّي ةدر نسخ
ن چهار شعر از سه غزل يعالوه بر ا.  وجود دارندي چاپنسخةغزل فقط در چهار 

  .شوند  ميافتي ي چاپةز فقط در نسخين
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 خطّي نسخةبرخالف آن فقط در .  چاپي وجود داردنسخةفردات يک شعر فقط در ماز 
 و يک قطعه  چاپينسخةدو قطعه نيز فقط در .  چاپي موجود نداردةوجود دارند و در نسخ

 چاپي و يازده رباعي نسخةطور سه رباعي فقط در  همين.  وجود داردخطّي نسخة فقط در
  :ن صورت نوشته شده استيا  به در دو نسخهيک رباعي.  وجود داردخطّي نسخةدر 

ــِفيا ــراِر واق ــاِن اس ــس  نه ــه ک ــال رازداِنيو   هم ــه ح ــس در هم ــه ک    هم
  ان همـه کـس     جـ   تو حرزِ   خوشِ  نامِ يا   زبـان همـه کـس       تـو بـر سـرِ       ذکرِ يا
ن ي دو مصرعه آخر ا٢»اضيب«ک يو در  ١»خانه يپر« به شعرا موسومرباعيات در يول

  :تر است حين صحينظر من ا  بهن صورت آمده کهيا  بهيرباع
ــز  بــي ــاني هرگ ــستم زم ــو ني ــاِد ت    زبـان همـه کـس   ِراي ذکِر تو بر س     ي

 ي در بعضيست ولي موجود ني و چاپخطّي نسخةز هست که در يگر ني ديرباع دو
  : نقل شده استها اضيب

ــِريا ــ ح عمـ ــادايـ ــت بـ    جانـت بـادا    ي بقـا  ،تا هـست جهـان      ات جاودانـ
ــصدرِد  ميب دشمنان چون گو   ي نص ،فيصد ح  ــو نـ ــاداي تـ ــتانت بـ   ب دوسـ

ـ رخواب و لوند و     پ  ت سـازد  ي که زشت خو   يون نخور ياف ـ اوه گو ي   ت سـازد  ي
ـ ر ن زرد حاصل بـدو کـو      ي ز طاعـت مـان  ، تو شود خشک   خوِن   ٣ت سـازد  ؤي
 ي چاپنسخةم که در يکن  ميرم خان را نقلين مختصر آن دسته از اشعار بيما در ا

  :موجود است نگري سرخطّي نسخة در  فقطوجود ندارد و سن راس ينيد
  المالس  نبي عليهفي نعِت

ــت  ــقان مکانـ ــة عاشـ ــتانت    اي کعبـ ــاک آس ــه خ ــاِن هم   خوب
ــروري بنامــت    ــکّة س ــم س   ي نـــشانتهـــم آيـــِت دلبـــر  ه
ــديثت   ــوش در ح ــذّت ن ــم ل ــت   ه ــوش در بيان ــِت ه ــم غاي   ه
ــشايت  ــف دلکـ ــستة زلـ ــلِ    دل بـ ــسته لعـ ــان خـ   ……جـ

                                                   
 )گنجينة حبيب گنج، کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگره (۲۰۱/۵۰نسخة خطّي، شمارة   .1

 )گنجينة لتن، کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگره (.۴۲/۱نسخة خطّي، شمارة   .2

، گنجينة حبيب گنج، کتابخانة ۲۰۱/۵۰نسخة خطّي، شمارة . (»خانه پري«رباعياِت شعرا موسوم به  .3
 )موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگره
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ــعيف و زارم  ــي ض ــه تن ــا ن ــوئي  تنه ــت  م ــسرِت ميان ــت ز ح   س
ــست    ــزار ناتوان ــه ه ــر گوش   بيمـــاِر دو چــــشم ناتوانــــت   ه
ــت  ــة عيــسوي ز باغ ــت   هــم غنچ ــوي ز کان ــوهر موس ــم گ   ه

ــت   مـت يک جرعـه مـسيح را ز جا        ــل را ز خوان ــر خلي ــد مه   ص
ــاني  ــراي ام هـ ــحن سـ ــت   از صـ ــان مکانـ ــد زردة المکـ   شـ
ــت     چون برق براِق خـويش رانـدي       ــزار جان ــدا ه ــشته ف   اي گ
ــت   ــد از رکابـ ــيد بمانـ ــت    خورشـ ــم عنان ــشت ه ــل نگ   جبري
  کانجاســت مکــاِن امتحانـــت    آنجــا کــه ز گفتگــوي امــت   
ــا را ــاِن انبيـــ ــشنيد زبـــ ــه   بـــ ــشاد ب ــه  بک ــي ن ــتامت    زبان

ــهچــون دعــٰو ــد ي ب   امتــي نماي
  سـت از سـگانت     بيرم که سگي  

  )ع(در منقبت حضرت علي
   اوعجب خجسته حديثي است من بيـک درِ        درســت مــرا  ي علمــم علــ  ةنــيدر مد

  فرد
ــاِن ــو گبگــذار کــه دام ــ ت ــر    خــدا را،ميري ــآن ط ــت ب ــةگردس ــوان زد پ   رخم نت

  قطعه
ــصود ب   وجـود ن قطعه که جلوه کرد بر لوحِ يز ــمق ــاِلاِني ــاج ح ــودي محت    ب
ــو   سـلطان بنمـود   بهرم چو نوشت و او     يب ــر خ ــي خزش دِريب ــ رزق ةن   شودگ

  رباعيات
ـ  عز و جانِ ا ةهر نغم    دگـر اسـت    يزيـ ماع را تم  سـ  آهنِگ   سـت  ا  دگـر  يزي

ــرخ زدن  ــوفتن و چـ ــستن و کـ   ز دگر اسـت   ي سماع چ  يست ول  يزيچ  برجـ
*  

ــيوانــه و يد ــاز دکّ ــيه ت ــيد   ماســتةوان ــاز د ةوان ــاه ب ــي م ــتةوان    ماس
ــزم ــهدر ب ــامت  ب ــياز دي ــتةوان ــ   ماس ــرفراز دةدر معرک ــي س ــتةوان    ماس

* 
  ستيـ  ن يکه غم جـان    جان بود آن را    يب  ستيــ نيانــسان درد ز يدل بــ! رميــب
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ــ ــاديثأتـ ــع ز شـ ــالير دل جمـ ـ  هجران و پرهمچون غمِ    وصـ   ستيـ  نيشاني
*  

ــاِه  دي خواجـه رشـ     خلفِ يزدي ةآن خواج  ــر مدر م ــوح ــق بريم گل ــ خل   دي
ــ   حـساب يک نظر کننـد از رو    يچون ن  ــود مي فرق ــنب ــان ي ــزي و يزدي   دي

* 
ـ !  صـنما  يتا کـ   ــِد  ار شـود  يـ  تـو اغ   اِري ــدادر بنـ ــِنيي جـ ــود مـ    زار شـ

   بــد گرفتــار شــوديبــال بــه! اربيــ  خواهـد   مـي هرکس که مرا ز تو جدا 
* 

ــاِل ــل از جم ــودي رومــه منفع ــو ب ــ   ت ــاِليخورش ــود  ي رود در انفع ــو ب   ت
   تـو بـود    ي رو اِليـ هر دل کـه درو خ        خوبان شـب و روز     فارغ بود از وصالِ   

* 
ــر ند   شـده خـاص    ير خاک يم  به ر کالن يآن م  ــدر عمـ ــره يـ ــالصاز ده بهـ   اخـ

ــکم در   ــه رش ش ــم غل ــون از غ ـ  اوسـت ز    نجـاتِ  ِخيتار  …چ    و خـالص   يدي
*  

ــدر چــار صــفت چــو چــار چ  اي ز تو سه روح و پنج حس خوار و خجل    کامــليزي
ــون   گنـده دمـاغ    … دهن باز و چـو     …چون ــون …چ ــان دراز و چ    دو دل… زب

* 
ـ    عشقِ ِيم ک دم ز  ي   در بــدرم هوشــان  مــايپــ کــدم زي  خبـرم  ي بتان ب

ــ ز عــشق آيهــر دم المــ   کـــرم…… ……هـــر لحظـــه  د بــسرمي
*  

ــره  ــا دائـ ــاي تـ    جهــاندوراِن ر اســتيــدوا  بــهريــدا   دور دارد دورانهـ
ــِد   جهـان   آفـاتِ  ن بـاد از   ؤ مـص  !اربي ــ عزفرزن    بهــادر ســلطان، مــنِزي

* 
ــال ــهت ــاِن ي ب ــراق ج ــوزف ـ   دلِ يتا ک   ي زارم س   يصـبر قـرارم سـوز      ي ب

ــداغِ يد   هجرم صد بـار     ز آتشِ  ةچون سوخت  ــه ب ــر چ ــوزگ   ي انتظــارم س

  فرديات
   مـن امـشب    اِهي سـ   مباد بـروزِ   يکس   مـن امـشب     آهِ گذرد دودِ   مي ز چرخ 

* 
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  تـوانم   نمـي  گفتن ياز ضعف و ناتوان     د جـانم  يرسـ  باقت بر ل  ي اشت از دردِ 
* 

ــدار   !ن ذقـن يمي سـ  گل رخِ  صنمِ يا ــف ن ــرا لط ــهآه چ ــن ي ب   م
پروفسور .  دارديز غزليخته نيزبان ر  بهي و ترکيرم خان عالوه بر اشعار فارسيب

اض يک بياز  نقل  به الهور،۲۷ ة شمار،نتل کالجي اورة مرحوم در مجلّيرانيمحمود ش
بيرم ن شعر ي ا.ب شده است مرتّهجري ۱۰۶۷ و ۱۰۶۲ که در حدود ١ليج هاري تيميقد

  :را نقل کرده استخان 
  کــن يــاِد آن ســاعِت دروِن گــور جــب ســوه     ! دال

ــخت  ــذاب س ــسوان روه    ع ــو آن ــو ه ــه ل ــد ک ــر باش   ت
                  ،     نه آنجا خويش، نه قربت، نه 

ــاي   ــک تنهـ ــوبيلي، دران تاريـ ــد، کـ ــه زن، فرزنـ   ينـ
ــک    ــو مل ــه چ ــستان ناگ ــد جان ــارت  بياي ــوت درب   الم

  سـنچا، کنـد ور يـک زمـان غـارت          گاه جيو گر       جو
                  آن مردم، دتهي رفتن

ــه    ــل ک ــک جيت ــرد ي ــود ب ــا خ ــه ب                ن
                  رشوت، نه  دران درگاِه بي

   فردا             نليا آج جن سنبهل، 
                    همين دنيا که محبوب است، 

  ]کذا [     بهر خجل يندانستم که تا آخر به
                     گمان دارم درين دنيا دو گز 

                  پسارا دور کر چندين چو تصمان 
   صرِف راِه اُو ) تو(بيرم نقد جو هوئي ) که(

                                    ٢  
  

                                                   
  .معروف هند که در دهلي واقع استبزرگ و زندان : (Tihar Jail)تيهار جيل   .1
 .م ۱۹۷۱نو،  ارمغاِن بالک، دهلي  .2



  ييديواِن صال  ٦٧١

  ∗صالييديواِن 

 »ييصال« بهالدين حسن متخلّص ، امير جالل»العارفين رياض«و » انجمن شمع «ةمولّفين تذکر
اصفهاني را او . اند هدانست] شارستان، خراسان[را ذکر نموده و او را از سادات شهرستان 

  .اند نيز نوشته
. بوده استز ي صدارت فاة بر عهد١ي در زمان شاه عباسينويسان، صال طبق تذکره

الذّکر ابيات زير   فوقةدر هردو تذکر. او را معزول کردند) م ۱۶۱۱ (ه ۱۰۲۰اما در سال 
  :اند درجي يصال

ــشان را  ــن دل پري ــد اي ــکيب ده ــدا ش   دالن رحم نيست خوبـان را      که بر شکسته    خ
*  

  خواهم کدامين بهتـر اسـت       مصريان انصاف مي  
ــما  ــان شـ ــاه کنعـ ــا مـ ــا يـ ــزِد مـ   آفتـــاب يـ

* 
  از من نماند خود اثر امتحان کيـست     جفا اگـر ز پـي آزمـودن اسـت         جور  

* 
  ام مرهم کجا و اين جگـر پـاره پـاره       ام سعي طبيب هزره بـود بهـر چـاره      

* 
  ام ست که من هيچ کاره     صاحب تصرفي   از ملــک دل بپــرس خبــر انــدرين ديــار

                                                   
چاپ ) م ١٩٨٢گره، نوامبر  اعظم (معارفزبان اردو در مجلّة  اين مقالة استاد سيد امير حسن عابدي به  ∗

دانشجوي پيش دکتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه جواهرلعل نهرو، (شده و خانم زينت کيفي 
  .فارسي برگردانده است بهآن را ) نو، هند دهلي

 .م ١٥٨٤-١٦٢٩/ه ٩٩٢-١٠٣٨  .1
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ي موجود ي خطّي ديوان صالة شيراني در دانشگاه پنجاب الهور، يک نسخةدر ذخير
سبب   بههايي نيز دارد که  است و قطع و بريد و افتادگيپوسيدهاين نسخه بسيار . ١است

  . نسخه کاري پرزحمت استةآن مطالع
که در  نوشته است درحالي» حسن بيگ« شيراني نام شاعر را ةنويس ذخير فهرست
و ) م ۱۶۰۸-۹ (ه ۱۰۱۷ سال ةاين نسخه مکتوب. درج است» احسن بيگ«خود نسخه 

حين  اغلب اين نسخه در.  استالدين د نجمنام عبدالرحيم ولد سي هکاتب آن شخصي ب
غيره   شمع انجمن وصالييي از يهرصورت، اين صال هب. زندگي خود شاعر آماده شده

» بيگ« را صاليي و اين اند ه را از سادات شهرستان دانستصالييجدا است زيرا که آن 
 اين ةدربار.  و وطنش جاي ديگر استدشهرستان ربطي ندار با صاليينيز اين . اند هنوشت

خد و خال توان   مي ديوان اوةه از مطالعالبتّ. رسد  نميالعي بهمها اطّ  از تذکرهصاليي
  .زندگي او را درست کرد

در ساحل ) م ۱۵۴۸-۴۹ (ه ۹۵۵شود، او در سال   ميعلومم زير ةکه از قطعنچنا
در .  ليکن تعليم و تربيت او در اسفراين انجام يافت،جهان باز نمود  بهمرغاب ديده

ولي آنجا چنان . قرار شد و رخت سفر بست براي هندوستان بي) م ۱۵۷۳-۷۴ (ه ۹۸۱
  ه ۹۹۹در .  بلکه دچار مشکالتي نيز گرديد،ي که انتطار داشت نصيبش نشدتوفيق

البتّه . شود  نمياميد کاميابي بزرگي داشت ليکن چگونگي آن معلوم) م ۹۱-۱۵۹۰(
 و نيز فرزندي از اهللا رفته بود حج بيت  بهشود که آن سال او  مياي ديگر معلوم قطعه از

  :او باقي نماند
ــه   بسال نهـصد و پنجـاه و پـنج از هجـرت            ــدم ب ــدم آم ــهربند ع ــود ز ش ــک وج   مل
ــاب  ــساحل مرغـ ــد بـ ــام تولّـ ــود مقـ ــه   بـ ــايم ب ــشو و نم ــک ن ــود ولي ــفراين ب   اس

ــود    يک شد از تـاريخ چو سال نهصد و هشتاد و      ــف برب ــم ز ک ــان دل ــد عن ــواي هن   ه
ــود     خواست ولي بهند نشد حاصل آنچه دل مي ــراز رو بنم ــشيب و ف ــه ن ــرر ارچ   مک

   اميــد بخــت ديــده کــشودة کعبــوير هبــ  نهصد و نـود و نـه بـروز عيـد ضـحي              به
  که جانشين بودم چون جهان کنم پـدرود         بيادگـــار زمـــين گـــر نمانـــد فرزنـــدي
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  ييديواِن صال  ٦٧٣

ــه   کنم کـه بـدهر   ن دل خود شاد مي   ولي باي  ــرايند گفت ــه س ــرده آنک ــسرود نم   اش ب
آمدن از روزگار در  وان داراي قصايدي هست که شايد پس از عاجزياين د

. هندوستان در مدح شاه عباس سروده شده که در آن ايران را بهتر از جنّت گفته است
  :مزيد، شاعر در آن تنگدستي خود را ذکر کرده است

   ذلت که در عهدت ز عـسرت مـن کـنم        قدر آن
ــي   ــت م ــار خجال ــر اظه ــنم تقري ــر ک ــشم گ   ک

  ملک ايران رشک جنّت گـشته از عبـاس شـاه          
  کـشم   با رعايت رخت تا آن رشـک جنّـت مـي          

*  
  بس مگـو عبـاس شـاه و حـرف از اعـدا مـدار              

  کس سزاوارست شرق و غـرب ور زيـر کمـين          
هجري  ۹۸۱ است که حتماً پس از ١اکبرعالوه بر آن چندين قصايد در مدح پادشاه 

  :گويد  ميمثالً. ده شده استوسر) م ۷۴-۱۵۷۳(
  فيروز بـر اعـادي مفتـاح بـر مـشاکل        بر درگه شهنشه اکبر که باد بخـشش       

* 
  سزد خدمش را خطاب خاقـاني  که مي   خديو ملک ظفـر کاميـاب اکبـر شـاه         

شيني او و تا پادشاه اما بيشتر قصايد در زمان شهزادگي شهزاده سليم و تخت ن
  :مثالً.  شدن او سروده شده است٢جهانگير

ــانگير  ــسرو جهـ ــدين خـ   شــد شــاه ســليم ابــوالمظفّر     نورالـ
* 

ــانگير  ــسرو جهـ ــشه خـ ــرامااراي ســـرير و عـــزّ و د  شاهنـ   کـ
 ٣ قطب شاهيان در دکن هم رسيد و در مدح محمد قلي قطب شاه تا درباِرصاليي

  :قصايدي نيز دارد
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  …فلــک متــابعش و روزگــار فرمــان بــر  آنکـه بـود  شـاه   قطـب  شه سـپهر مکـان   
  …اخترش و چرخ قرين اوست نهي و امر با  صاحبقران خديو محمـد قلـي شـه آنـک         

 ليکن ، سروده استيعالوه بر آن او در مدح احمد سلطان محمد سلطان نيز قصايد
  :شود از آن منظور او کسيت  نميدرست معلوم

  بعهد احمـد سـلطان محمـد سـلطان          يـان ن را برسيد مژده که نو گشت دهر    
  .١شايد منظور او عثمان پادشاه احمد اول باشد

ميان آن  ده است که درو نيز قصايد سرا در مدح امرصالييعالوه بر پادشاهان، 
  :مثالً. ده استکر را مخصوصاً بيان ٢توصيف ميرزا ابوالقاسم

ــم    ــرزا ابوالقاس ــن و دول مي ــي دي   …ز جان بود مـأمور     خدا را که امر و نهي       مح
* 

ــم   ــرزا ابوالقاس ــران م ــعد اخت ــه س ــيم الرتب   عظ
  …که ديهيم صدارت راست او زيبنده فرهنگي      

ي ، اعظم خان، مقرب خان، مرتٰض٣مدح و تعريف خان اعظم  بهصالييعالوه بر آن 
  :غيره نيز پرداخته است  و٤ي خانخان احمد، حافظ کنبايت مصطٰف

  کز شه دورانـش خطـاب  شمس دين و دول آن  
  بهـــر تعظـــيم جهـــانگير قلـــي خـــان آمـــد 

ــف دود ــان  ةخلـ ــم خـ ــنان اعظـ ــيم سـ    اقلـ
  کـــه چـــو اجـــداد رئـــيس دل حيـــران آمـــد

* 
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  ييديواِن صال  ٦٧٥

  فـر  ز لطف شاه جهانگير بخت فـرخ        ي القـاب  خان مرتٰضييفريد عهد تو 
ــر   ي خـاني  م ورع اوسـت مـصطفٰ     مسلّ ــش ز آل پيغمب ــسند دان ــصدر م   ب

* 
ــام آور   …التّعظيم که از علو شرف هست واجب      ان مقــرب خــانتهمــتن صــف ن

ــان مقـــرب خـــان     ــو علـــي زمـ ــام    بـ ــت نظ ــاه راس ــک ش ــه ازو مل   …ک
* 

ــان …  ــصاحب خ ــت ار م ــافظ کنباي   انوچو شهر لوط همي گشت سر بسر دي  ح
که در مدح آن توان قصايد سرود ولي در دها چنين بزرگ نبودن تبرخي از شخصي 

 ي که نام او راٰينام مرزا يح هال و شخصي بمثالً قاسم دلّ. اند هقطعات آنها يادآوري شد
  :او سالم رسانده است  بهاخالص تمام آورده و با

ــسار را  ــم سم ــدالتزامي هاش ــدمت اخ   …گو بآمين مـدام   يي  اي صبا از ما دعا      خ
* 

ــ اي صــبا رفتــه بــه    برسـان  صالييعرض اخالص     يمــرزا يحٰي
  :ده استشخصي بنام شاه جي را هم ذکر کر

  …کند گويد فغان از ميرزا خان مي زال مي  اخلنـد امـا فـالن     دچند ديگـر     شاه جي با  
  :نام خواجه حسين را مذمت نيز کرده است هاما طرف ديگر پسر شخصي ب

  …حد عذاب روح مرا    هست بي   ز ابــن خواجــه حــسين سـرفرازا 
 را از خود صالييميري، اي، ا کننده علّت غيبت هشود که ب  مي زير معلومةاز سه قطع

  :يافت منقطع شد  مياي که او دور ساخت و وظيفه
  … …مخلـصان   که از عطا نرسـيده بـه         سپهر مروت دو سال شد کم و بـيش   …

* 
  کــه بپرســد ترحمــت يکبــار     گاهـــا اميـــد آنـــم بـــود قبلــه 

ــيم   ــر ن ــب دي ــداي مح ــه ف    ز بــزم وصــل کنــارداز چــه دار  ک
  بوي نقّار  … … … … …  زين تغافل گمان شده کـه مـرا       

  غبـار ) گرفت(که چنين خاطرت      نـي ز ح تخورده بر گـوش الفتـ     
* 
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االقطاب شيخ داؤد  مثالً قطب. سته تاريخي نيز اين ديوان داراي چند قطعاِت
 تاريخ زير را براي ة قطعصالييدرگذشت و ) م ۱۶۰۲ (ه ۱۰۱۱االول   ربيع۱۶تاريخ  هب

  : هجري او حتماً بقيد حيات بوده است۱۰۱۱ه تا شود ک  مياو سرود که از آن معلوم
ــع ــانزده ربيــــ   شد جانب خلد شـاد و خوشـنود         االول در شــــ

ــدو ــشور ســـعادت ةآن قـ ــب   کـ ــيخ داؤد قطـ ــاب شـ   االقطـ
ــود    صــــالييتـــاريخ وفـــات از    ــيزده ب ــزار و س ــستيم ه   ج

شود که   نمي زير والدت کسي در ماه صفر را ذکر کرده است ولي معلومةدر قطع
  :شود  نميکيست و نيز فقط ماه والدت را ذکر کرده و سال معلوماو د از مرا

ــي ــفر تـــازه گلـ ــدم  اول مـــاه صـ   روي بنمـــود ز بـــستان عـ
  .ممکن است که تولّد فرزند خود را ذکر کرده است که بعداً زنده نماند باشد

شود که او در هند بيشتر در گجرات اقامت گزين   مي معلومصاليياز بررسي ديوان 
را چنين  کوکن نيز مقيم بوده است و قحط سالي که آنجا ديد ةاو در منطق. بوده است
  :کند اي بيان مي در قصيده

ــ ــار ب ــدل آث ــسال هع ــوکن ام    بـود بــاران …گوينـد کـه کــم    ک
ــدا  ــست پي ــه ني ــده اينک ــا ش ــران   آي ــر گ ــه اث   … زان…از غلّ

 زندگي همواره در وجود شود و با  ميجا ذکر عسرت او ديده ه جابصالييدر اشعار 
  :افالس خود او متمنّي احسان کسي نبود

ــي   هـر چنــد کـه مفلــسم و شــاعر   ــق بـ ــت خلـ ــازم از منّـ   نيـ
* 

ــش     صفت از گنج خـرد     صالييمفلسم ليک    ــر از اندي ــول ت ــارونم ةمتم ــد ق    ص
  :البتّه مردم ممسک و بخيل را مذمت کرده است

  ايـم  امـساک داده  فرمان بقتـل والـي       بدسـت   صـاليي در کشور سـخا چـو       
  :السالم ارادت زيادي داشته  اطهار عليهمةبيت و ائم  و اهل١)ع(حضرت علي  بهيصالي

   طوف نجف بـر در بغـداد زديـم      ةقرع  در سرعت تسخير وصال    ه ب صالييبا  
* 
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  عهدي از مرحمت سـاقي کـوثر گيـريم           قدمي در روش سعي نهيم    صالييچون  
 و کمال ٣ و اسماعيل اصفهاني٢ و انوري١دوسي خود را کمتر از فرصالييدر شعر 

  :پنداشت و از ناقدري خود شاکي بود  نمي٤خجندي
ــه الل    شعر جـنس کـساد بـازار اسـت         ــان ناطق ــود زب ــه نب   ورن

  همرهـي خيـال     مي نمـودم بـه      وار غوص بحـر بيـان خجنـدي      
ــي را  ــوي معن ــار س ــي چ ــه   کردم ــي ب ــال  زينت ــوري و کم   ز ان
ــصّ  گفتمــي همچــو طوســي اســتاد ــتم و زال ةق ــل رس ــد نق    بن

* 
ــاليم    ست که اقليم سخن را صره کـاريم   عمري ــک و اق ــوي مل ــر چارس ــراف س   ص

  :گويد  ميدر غزلي
  ام ثبت آن بـرده گـواه کـرده         لوح و قلم به     نيم شب دوش بهدية اين غزل صاليي گفت

ه است که کاربرد هفارسي ب  به را٥»            « هندي ة يک محاورصاليي زير ةدر قصيد
  :زبان محلّي اينجا آشنايي پيدا کرده بود بهشود که او   مياز آن معلوم

ــا ــان  آرزو بـ ــي پايـ ــد بـ   گرم افغـان همـي رسـد پويـان          اميـ
ــشکل طرفــ  ــتشاي هم   کرم کـو دهـد جـواب آسـان         هب   فتادس

ــسانت ــسند احـ ــود بـ   نااميـــدي شـــاعر از اعيـــان    داد را خـ
ــاني  ــو فتّ ــون ت ــف چ ــاز از لط ــداري    ب ــه ن ــه از اقــران ک   قرين
  »بـات را تـاالن  «چه  که کند را   هيچگـه ايــن شـنيده گرديــدت  

 کوتاه ةابيات زيادي از قصايد او در اين مقال. ط دارد متوسة درج عموماًصالييشعر 
انه در اين متأسف. توان درک کرد  ميگويي او را نقل نموديم که از آن استعداد قصيده

  .يلي کم استات او خ ناقص تعداد غزليةنسخ
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  ∗من و رامپور

ندگي وجود آنکه در دهلي ز  بانتوانستم مهاتما گاندي را ببينمکه فم سأمتمن تاکنون 
 کي بود مانند نهرحال شنيد  به وي شرکت کرده بودمةالبتّه در تشييع جناز. مکن مي
هنوزم يادم است که . ام ديدن از بزرگان و صناديد هميشه عالقه بسيار داشته  به.نديد

ها  بچه  چون ورود،نو ديده بودمه لکينالواعظةس مدرةد علي خان را در درواز حامنواب
  .چندي بعد نظام حيدرآباد را در همانجا ديدم. مدرسه ممنوع بود به

موضوع تحقيق . لين بار وارد رامپور شدم پژوهشگر اوعنوان بهم من  ۱۹۴۳در سال 
و حيدرآباد و اي پتنها خانهکتاب به آن خاطر بهين طوسي بود و من خواجه نصيرالد 

 مدرس رضوي در تهران پروفسور  بام ۱۹۵۵در سال . وپال رفته بودمهمحمودآباد و ب
 را ويراسته »انوري ديواِن«او . اش را خواندم چند بار مالقات کردم و نيز کتاب جامع

  شهرهايةبايد بگويم که شهر رامپور مرا که آدمي معمولي هستم بيش از هم. بودکرده 
  .ديگر پذيرايي کرده بود
بهترين غذاها براي ناچيز در مهمانخانه .  خاص باغ اقامت داشتمةمن در مهمانخان

خواندم و احساس   مي رامپورة جناب عرشي در کتابخاننظر زيِرمن . موجود بود
 رامپور اشتياق نوابدر همان زمان . اي بود کردم که ايشان عالم بزرگ و برجسته نمي

 ند،لذا تمام علما که در مهمانخانه اقامت داشت.  حکيم بنويسندقرآنتفسير داشت علما 
امه رضي که استاد محترم باالخره علّ.  را انجام بدهندنواب ةند تا خواسته بودخوانده شد

                                                   
، نو دهليغالب،  يتوينستا( »نامه غالب«مجلّة زبان اردو در   بهد امير حسن عابديسياين مقالة   ∗

پيش دکتري زبان و دانشجوي  (آميز فرحتتوسِط آقاي   آنه و تلخيصترجمچاپ شده و ) م ۱۹۹۷
  .انجام شده است) نو  دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهليادبياِت فارسي،

 



  من و رامپور  ٦٧٩

 هم در مهمانخانه اقامت نوابدر آن روزگار . من بود براي تفسير نوشتن انتخاب شد
.  طرب و موسيقي پيش آن هنرپرور حضور داشتندداشت و شبها هنرمندان و ارباب

اکنون وقتي که . مالقات نکردمآنها  باه ننمودم و آنان توج  بهبدبختانه آن وقت من
ايشان دوستي   باچراکه خورم   ميفسأکند ت  ميآن استادان واال ذکراز ها  روزنامه
استاد عنوان  بهامپور ردر رامپور رفتم زيرا دايي من در دبستاني   بهمن بارها. نکردم

  .منصوب شده بود
ةم که بهترين نسخاري کردات فاني کشميري را ويراستدر همان زمان بنده مثنوي 

و و کشمير ط اکادمي جامهمين اثر فاني توس.  رامپور موجود استةي آن در کتابخانخطّ
رکت  کرماني در کرمان شويکنفرانس خواج  بهتازگي من هب. م چاپ شد ۱۹۶۴در سال 
 مهدي کاظمي از باکو پايتخت آذربايجان خواستار پروفسوردوران کنفرانس  در. نمودم

  .دنيز دربارة همان کتاب بو چون تحقيق وي ،آن کتاب شد
 بعداً. گويد  ميفاني … آمده است»مذاهب دبستاِن«کنم که در ابتداي   اضافهضمناً

ه رق سرشناس نتيجه گرفتجونس مستشبراي همين ويليام . بيتي از وي نقل شده است
 باشد و  مي اصلي آذر کيوانيةا نويسند که فاني کشميري کتاب مذکور را نوشته امبود
 رضا علي نوابدر زمان . انگليسي برگردانده شده است  بهSchool of Mameعنوان  با

 گرفتم و خواندم و سپس هعاري به محمداز سبط را خان من ديوان کافي شيرازي 
اکنون . باشد  مي علوم اسالميه شامل آنة مجل۱۹۶۰ّ ةشمار.  ديوان نوشتمةدرباراي  مقاله

 وي قبالً. دهد  ميريس آرشيو ديوان بسيار مهم را مورد پژوهش خود قرائجناب وقار ر
  پاريس نگهداريةش در موزا ي خطّةمثنوي کافي را بررسي و تحقيق کرده و نسخ

 رامپور ةکمياب و گرانبها را براي کتابخان رضا آن نسخه نوابخوشبختانه . شود مي
  .خريده است

 نواب. کرديم  مي قديم زندگية هند ما در قلعةقار م در شبه ۱۹۴۷در دوران آشوب 
ايستگاه راه   بهي او خودحتّ. يموبر رامپور  بهتا مابود کرده  روانهرا اي  مهربان قطار ويژه

 عظمت علي رضوي که از رامپور بوده و در دهلي زندگي .در ما را استقبال ک وآهن آمد
کرد و مرا   مياي فارسي بنام آهنگ منتشر هوي مجلّ. کرد دوست و شاگرد بنده بود مي

نشر   بهه را دوبارهو مجلّبود رامپور برگشته   بهوي. ه برگزيده بودسرپرست مجلّ
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ي و غني کشميري و بابا ولي ا طغرا مشهدمورد ملّ تعدادي از مقاالت بنده در. کرد آماده
 اش خانه  بهفاتيمن بدون هيچ تکلّ. منتشر شددر آن رام و سليم تهراني و منير الهوري 

دفتر دهلي   بههمراه من  بهقاضي عبدالودود اکثرا. کرد  ميرفتم و مرا خيلي پذيرايي مي
ه انتشار که در مجلّبود  نظيري نوشته ةاي دربار جناب قاضي هم مقاله. رسيد  ميآهنگ
من مالقات کرد و گفت که   باعزيزم عبداهللا جان غفار چند سال پيش در دوشنبه. يافت

 ند وکاو از تاش  بامن.  از دهلي گرفته بودا مجلّه ر سال قبل چندين شماره۲۵او 
  .وطنش در اطراف خجند قرار دارد. سمرقند و خجند ديدن کرده بودم

دد عزيزم موالنا سيبهصتخلّ داؤد حسين ممحم  ةت طوالني در مدرسکمال مد 
شماري از علما . ق داشت رامپور تعلّنواب درباِر ه بکمال همچنان .دکر ميعاليه تدريس 

 زينبيه براي مطالعات اسالمي که تازه داير شده ةسسؤم. ندکرد مياز او بسيار استفاده 
 سروِر باگفتگو «عنوان   باشمقاالتبرخي . کند  مي را منتشر»العلم«بود فصلنامة 

  . استچاپ رسيده  بهاش  در نخستين شماره»)ص(کاينات
باشد منتظر   ميد کمال که همچنين در دسترس علي جواد زيديي متعدها نوشته

 درباِر  باباشند  مي کمالة من و برادرزاديپوري که عمو قيس فرنگي. انتشار يافتن است
که شاعر هم بوده و مشهورترين  بل،او نه تنها پزشک بوده. رامپور رابطه داشت

  .العابدين است اش در رديف زين قصيده
سکينه بيگم زنش . من تلفن زده بود  بهي علي خان يکبار براي چيزي مرتٰضنواب

 من ي بود دوست عمونوابراجه مهدي که پدر . دکن ميخطاب   من را دايييعمو
  . مونس رضا استپروفسوردوست نيز ذوالفقار علي خان  .بوده

 هم ييها کرده و سخنراني بارها رجوع] رامپور[درپور  صولت رةکتابخان  بهناچيز
. ي ادبي حضور داشتها ين نقوي در محفلالد  نجمپروفسورخوشبختانه . ام کرده
عنوان نظير اکبرآبادي براي نذر جناب عرشي در حضور ايشان   بهاي طور من مقاله همان

لين بار تمام ماند که بنده حقير نيز افتخار دارد اوناگفته ن. در دانشکده رضا خواندم
درپور ديده بنده همچنين منزل غالب را در ر. ي فارسي نظير را ذکر نموده استها رساله
  .ين رفته استب مرمر آن منزل از  سنِگةبيفانه کتسأمت. مبود
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  ∗ فارسيهاي ستي در ادبياِت داستان

 شوهر جسد درکنار يمتوف مرد همسر ،که بود رسم نيچن هندوان در ميقد يها زمان در
 زبان يفارس يشعرا از ياريبس .دينما يسوز خود و بخوابد زميه ةپشت يرو بر خود

 يو شوهر احترام به ةنشان را يو شدن (sati) يست و اند هستود را يهند زن يوفادار
  :است مشهور يليخ شعر نيا مثالً .اند هدانست

  ١سوختن بر شمع کشته کار هر پروانه نيست         چون زن هندو کسي در عاشقي ديوانه نيـست        
 موضوع نيا به شعر نيچند در )م ١٢٥٣-١٣٢٥/ه ٦٥١-٧٢٥(دهلوي  خسرو ريام
  :شعر نيا مثالً .است نموده اشاره

  کز براي مرده سوزد زنده جان خـويش را          مبـاش  ز هندو زن کم بازي در عشق  خسروا
  :اي

  کز وفاي شوي در آتش بسوزد خـويش را         اي نه هندو زن زان کم کن دوست فداي جان
 يست مورد در شعرا عموماً و است هيکنا و اشاره صورت به ها شيستا نيا شتريب يول
 ينوع :هستند يمستثٰن امر نيا اززبان  يفارس شاعر دوولي  .اند هنکرد نظم يداستان

  .يريکشم مجرم و يخبوشان
 درباِر ةيبلندپا يشعرا از )م ١٦١٠/ه ١٠١٩ :م( يخبوشان ينوع رضا محمد املّ
  :است نموده نيتضمچنين  را يو مصراع کي صائب .است ياکبر

                                                   
مرتّبة دکتر سيد اطهر شير، » عابدي مقاالِت «منا اين مقالة استاد سيد امير حسن عابدي در کتابي به  ∗

 آقاي ,زبان اردو چاپ شده م؛ به ١٩٩١/ه ١٤١١، )الهند( پتنا، بهار ادارة تحقيقاِت عربي و فارسي،
  .فارسي برگردانده است بهرا آن خان محمد صادق جونپوري 

 در ديوان يت داده ولبصائب نس اين شعر را به» مخلص« در حاشيه سفرنامة آنند رام يدکتر اظهر عل  .1
 .اين شعر موجود نيست) چاپ تهران( صائب يچاپ
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  کـرد  رابيسـ  را کـشت  يبهـار  ابـر  ةيسا  اين جواب مصرع نوعي که خاکش سبز بـاد        
 نيتر مهم »گداز و سوز« يمثنو يول نموده ييآزما طبع سخن اصناف جمله در ينوع

م آن را يتوان ي و ما ماست شده نقل مختلف يها اضيب و ها نهيسف در که اوست اثر
/ ه ١٠٥٠-١١٢٧(مير محمد افضل سرخوش كشميري . ١مي بدانينامه فارس ين ستينخست
  :ديگو  مي در مورد آن)م ١٦٤٠-١٧١٥
  .٢“گفته گداز و سوزب ياريبس از گداز و سوز يمثنو”
  :است کرده انتخاب يمثنو آن از را شعر نيا و

  کرد حذر آتش شيبدمست از که  کـرد  نظر آتش بر مستانه چنان
  :ديگو مي آرزو خان

  .٣“گفته بمزه اريبس”
  :شود مي آغاز شعر نيا با يمثنو نيا

ــ ــده يالهـ ــالگ را ام خنـ   ده يپرکــالگ جگــر را سرشــکم  ده ينـ
  اکبر پادشاهروزي  که نويسد مي »گداز و سوز« مثنوي آغاز درخبوشاني  نوعي

  :فرستاد من دنبال به را يکس )م ۱۵۵۶-۱۶۰۵/ه ۱۰۱۴-۹۶۳(
ــد ــد درم از درآم ــت هده   يبهـشت  طاوس بلکه هدهد چه  يسرش
  آفـاق  بر ياري رسد نسبت نيبا  مشتاق شاه يناصبور خدمت تو

 و فرهاد« ،»پروانه و شمع« ،»بلبل و گل« مثل ييها داستان که ديگو مي يو به پادشاه
  :اند هشد يتکرار ،»مجنون و يٰليل« ،»نيريش

ــت ــرهمن يا بگفـ ــت زاد بـ ــن  محبـ ــاگرد کهـ ــتاد شـ ــت اسـ   محبـ
ــا ــاطر کهـــن ينواهـ ــ خـ ــ  ديتراشـ   ديتراشــ در را جگــر نــاخن صــد هب

                                                   
 /ه ٧٣٨: م(نامه را حسن سجزي دهلوي  هاي اخير، نخستين ستي شود که بنابر پژوهش آوري ميياد  .1

 .)ش ه ١٣٨٣خاني، تهران،  ديواِن حسن دهلوي، تصحيح حميدرضا قليچ: نک. (است) م ١٣٣٧

: تأليف(الشعرا   كلمات):م ١٦٤٠-١٧١٥/ه ١٠٥٠-١١٢٧(سرخوش كشميري، مير محمد افضل   .2
لوهاري گيت، اهتمام ملك محمد عارف خان،  صحيح صادق علي دالوري، به، ت)ه ١٠٩٣-١١٠٨
  .۱۴۴ ، ص م١٩٤٢، سپتامبر )پاكستان (الهور

ـ تذكرة   ه١١٦٤: تأليف( فايسالنّ مجمع: )م ١٧٥٦/ه ١١٦٩ :م( الدين علي خان  آرزو گوالياري، سراج  .3
 .۴۸۳ ، صپور، پتنا بانكي، كتابخانة ۶۹۶ خطّي شمارة ،)شعراي فارسي سدة دوازدهم هجري
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ــد ــل ثيح ــه و بلب ــا پروان ــد ت   ؟چنـد  تا افسانه نيا خواب در هوس  ؟چن
ــن ــسانه که ــا اف ــش ه ــ دهينن ـ د ييگـو  هرچـه  از سخن  ياوٰل ـ  دهي   ياوٰل

 ساکن هند در که ما .ميشو آشنا ديجد يها داستان و ها افسانه با ديبا ما اکنون
 بوبحم چگونه که مينيبب ديبا ما .ميباش ديجد يها داستان يجستجو در ديبا ميهست
  :سپارد مي آتش به را خود

  خـار  در خـار  و رگـذا  گل در گل که  منقـــار ز بـــرکش يا تـــازه ينـــوا
  نيپـار  ميتقـو  در رفتـه  يٰسيـ ع چو  نيريشــ و فرهــاد ةقـصّ  شــد کهـن 

  :دينما نظم را رنج و درد از پر و يواقع داستان که خواهد مي شاعر از اکبر
ــار کــه  گـوش  مـرا  کـن  مخـر  تـازه  بحرف   فرامــوش گــردد کهــن خيت

 عاشق يکديگر کردند که در عهِد اکبر در الهور زن و مردي زندگي مي: داستان
  :بودند

ــدوزاد دو ــشرب ةهن ــته م   سرشـته  يقدس يول خلقت بشر  سرش
  :گذشت حد از فراق و يدور رنج يوقت

ــدح  بـودن  آغـوش  يتهـ  هم از چند که ــاخورده ق ــدهوش و ن ــودن م   ب
  :گذاشت صورت نيهم به سال ده

  شـد  نگـون  سـو  هـر  از طاقت ينوا  شــد فــزون ده از انتظــار ســال چــو
 دختر پدر به يو پدر .دينما برگزار را ازدواج مراسم که کرد بورمج را پدر پسر

  :باشد ازدواج مراسم آماده که داد غاميپ
ــان  ديسـاز  آمـاده  سـور  جـشن  هم شما ــر جه ــار مخ ــاده به ــاز ب   ديس

  :دنديگنج نمي خود پوست در يخوشحال از طرف دو هر شانيخو و اقوام
  افـت ي نمـي  جا لب بر هخند يشاد ز  افـت ي نمـي  پـا  از سر شوق از سماع

  :ديانجام بطول هفته کي يعروس ماتمقد يساز آماده
  يبوســ خــاک را آســمان داد نيزمــ  يعروسـ  بيـ ترت هفتـه  کي از پس

  :طرف خانة عروس حرکت کرد کاروان داماد با شأن و شوکت به
  رفـت   بود و مـي     نگاهش بر قضا مي     رفـت   سـود و مـي      قدم در آرزو مـي    

 چند تا که دانست نمي يکس يول بود حرکت در عروس خانه رفط به داماد کاروان
  :داد خواهد اندوه و غم به را خود يجا يخوش و يشاد نيا گريد لحظه
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  رفـت  مـي  خانـه  بمـاتم  يگفت مي تو  رفـت  مـي  گانهيب طرب از دور دل ز
 داماد و ختيفرور يميقد ةخان کي واريد ناگهان که بود حرکت حال در کاروان

  :گشت بدل غم مجلس به يشاد مجلس شد الکه آوار ريز
ـ ين چرخ از خروش   خواسـت  بـر  جوش امتيق صد دل هر ز  برخواسـت  پـوش  يل

عروس با شنيدِن خبر مرِگ ناگهاني شوهر بر آن شد که همراه جسد شوهر در 
  :ستي شودهاي آتش بسوزد و  شعله

ــرا ــا چ ــده ت ــرمنده ام زن ــم ش   باشـم  زنـده  مـن  و دلبـر  سـوزد  که  باش
  :درآمد هيگر به يو و ساخت نياندوهگ را شاه اکبر خبر نيا

ـ بگر ديبـشن  ماجرا نيا شاه چو   ستيـ چ يدل کافر همه نيا عنقا که  ستي
 يفرزند به را يو ،اندوخ خود نزد به را غمزده عروس آن آزمودن، يبراشاه  اکبر

 تا نمود ايمه يو يبرا را نعمتها اقسام و انواع و نمود عطا يو به يران لقب و دکر قبول
  :دينما نظر صرف خود ميتصم نيا از و شود سرگرم آنها به يو ديشا

ــکوهش ــا ش ــرحم ب ــنا ت ــد آش ــان امتحــان بحکــم  ش   شــد روان فرم
  جواهرهـاي لـب بـر فـرش افــشاند      شه از لطفش بپـاي تخـت بنـشاند         

  :امدين وجود به دختر آن اراده در يتزلزلهيچ  يول
ــغب  سـوخت  نمـي  آتـش  گوهر جز لبش ــچ ســوختن ري ــت نمــي يزي   گف
  يکـرد  شـام  شميـ ع روز فـسون  با  يکــرد بــدنام مــرا ،گفتــا بــشه

 همراه را )م ۱۵۷۲-۱۶۰۴/ه ۹۸۰-۱۰۱۲( اليدان شاهزادهکه  شد مجبور شاه اکبر
  :کند برگزار شاهانه طور به را يو يست مراسم تا فرستدب دختر

ــازت ــو اج ــه گ ــِه از دادش ن ـ پر بـر  يشاد ز  دل ت   بـسمل  مـرغ  آن دي
  تخـت  و افـسر  چراغ و چشم يا که  بخــت جــوان پـور  بــا کــرد اشـارت 

 را او و گرداند ميبر سر شاه اکبر و کرد حرکت غمزده آن همراه اليدان شاهزاده
  :کرد مي تماشا

  مراد انس و جان شهزاده دنيـال        گل بخـت و بهارسـتات اقبـال       
ــم ــاه بحک ــان و ش ــا فرم ــد روان  تماش ــره ش ــک آن هم   بايناش

 همراه و نمود بغل را او د،يبوس را يو آمد، خود محبوب نعش سر بر محبوبه آن
  :شد خاکستر و سوخت آتش در يو
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ــبش  نهـــادش زانـــو بـــر دهيشـــور ســـر ــ ل ــر رو و ديبوس ــادش و رب   نه
  چو جانان يافت کرد از جان فرامـوش         تـز از جـان در آغـوش        کشيدش تنگ 

 شاه اکبر .شد هوش يب که کرد هيگر قدر آن صحنه نيا مشاهده با اليدان شهزاده
 را واقعه نيا کنان هيگر اليدان و آورد هوش به را او و آمد اليدان شاهزاده نيبال به خود
  :نمود نقل پدر يبرا

ــبِن از گــالب  برخوانـد  شـهزاده  او حـالِ  نقش چو ــان گل ــشاند مژگ   براف
ــوس ــد ه ــت خل ــاد محب ــر ب ــو ب   تـــو بـــر بـــاد ابـــر آتـــش خـــود  ت

 شيفرما به را يمثنو نيا ينوع که اند هنوشت »يوگرافيببل مغول« و »آزاد روس« نيفمولّ
 شاه اکبر نام صراحت به يمثنو آغاز در خود شاعر که يدرحال ،نموده نظم اليدان شهزاده

 که نموده ذکر م ۱۵۰۶ را يمثنو نيا نظم سال »يوگرافيببل لومغ« کتاب .است آورده را
 امدهين ايدن به اصالً يو م ۱۵۰۶ سال در و داده رخ اکبر انزم در ماجرا نيا .باشد مي غلط
 سال در اکبر .باشد نوشته م ۱۵۰۶ خيتار م ۱۶۰۵ يجا به فمؤلّ است ممکن .بود

  .است نموده فوت م ۱۶۰۵
 چاپ لکهنو از »اکبرنامه« همراه م ۱۸۶۷/ه ۱۲۸۴ سال در »گداز و سوز« يمثنو

 يسيانگل به را آن النکايسر از يسوام کمار نندآ و دوودا رزايم رانيا در .است شده
  .شد چاپ لندن در م ۱۹۱۲ لاس در و نمودند ترجمه

* 
 يشعرا ازکه  )م ۱۸۵۶/ه ۱۲۷۳ :م( يريکشم مجرمميرزا مهدي بعد از نوعي خبوشاني، 

 يمثنو نيا .است نموده انيب يست مراسم از يواقع داستان کي ،است ريکشم ممتاز
  .دارد نام نامه يست

 زبان در که بود يجوان دانشمند تکو ةخانواد در رام پارِک وانيد عهِد در :تانداس
  :داشت يخاص مهارت يهند علوم و يفارس

  را باســـتان ثيحـــد بـــسوزانم  را داسـتان  نيا شمع چو فروزانم
  صـدر  معـدلت  گاِه شيپ جاللت  قـدر  فلـک  وانيد دوران در که

 را شوهرش يزود به ديد که يو فادارو بايز زن .درگذشت يمرض به بنا جوان نيا
  :ديبلع خواهند آتش يها شعله
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  نگاري داشت انـدر پـرده خـوش رنـگ           تنـگ  غرض آن از مرض جـان داده دل       
ــه ــي چ ــ م ــدهيز آن از يپرس ــت بن ــتيق  قام ــ ،ام ــتيق يه ــ ،ام ــتيق يه   ام
ــف ــا ک ــگ يپ ــرگ برن ــل ب ــرم گ   شـرم  از آب شـد  گـل  که گلگون چنان  ن
ــع ــصّ م ــا هالق ــصّ ني ــشد هق ــفت ل ــآتش او جفــت کــه  س   جفــت شــود مــي ب
 يها لباس .رفت خود اتاق به يو .بسوزد را خود آتش همان در که شد آمادهزن 

 ناز و عشوه با و نمود آراسته را خود و ديپوش نو لباس و آورده رونيب تن از را يميقد
  :افتاد راه به مرده شوهر طرف به

ــسوداي سرو  ز جا برجست همچو شعله سـرکش       ــشبــ ــامان آتــ   ســ
ــانيگر ــاک بـ ــپ زد چـ ــه  را راهنشيـ ــک گرفت ــاد اش ــنش يش   را دام
ــو ــد چ ــته ش ــرق از آراس ــا ف ــا ت ــد بـــرون  پ ــاِر آمـ ــوه بهـ ــپ جلـ   رايـ
ــرواز بنمــود خــود همــساز يســو  نـاز  بـصد  ،نيتمکـ  بصد ،نيآئ بصد   پ

 شوهر همراه سوختن يبرا من :گفت نيچن و نشست شوهرش جسد سر يباال يو
  :تابم يب محبوبم

  مهر از تنگ شکر مهـر بشکـست         به  چو بر بالينش آمـد راسـت بنشـست    
ــسوزم ــا ب ــن ب ــسم او ت ــود ج   را خـــود رســـِم چـــراِغ برافـــروزم  را خ

ــد  ــم از در يـــاري درآييـ ــما هـ   غمخـواري درآييـد     درين ميـدان بـه      شـ
 جواب يو .است رممکنيغ نيا :گفت يکس .نمودند منع کار نيا از را يو مردم

 نمودن يخودسوز صورت نيا به :گفت گريد نفر کي .است نيهم يقيحق وصالکه  داد
 يو يکس .است يکين شگون يوانگيد يبرا نيا داد جواب يو .است يوانگيد مردن و

 چه آتش در سوختن از سوزد مي دلش که يکس داد جواب يو .ترساند آتش ازرا 
 نيا گفت بجوا در يو .شو منصرف اليخ نيا از که نمود حتينص يکس .دارد ييپروا

  :است ينامرد عالمت
ــ کــرده شــمع چــون همــه ــان کي ــنعش  يزب ــر بمـ ــان تـ ــشتند زبـ ــ گـ   يآنـ

  بگفت اين سوختن عـين وصـال اسـت          يکي گفتش که خودسوزي محال اسـت      
ــا بگفــت  ســر نيانــدر ســر مکــن گفــتش يکــي   رمــسه ِريــغ شــد دردســر ني

 پشت زين زن آن .دادند حرکت دانيم طرف به سوزاندن يبرا را جوان جسد مردم
  :افتاد راه به عشوه و ناز با سرجسد
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ــآتش  سـپردند  پوشـش  در چو جان يب تن ــاه ب ــد گ ــوز وهن ــد س   بردن
ــد روان ــب از ش ــاه عق ــه دو م   شـگفته  گـل  چـو  گـو  بذلـه  بلبل چو  هفت
  :نمود منع کار نيا از را آنها يو .بودند درآورده بصدا را ها طبل انيجوگ و مرتاضان
ــر شــد چــو ــاِه ب ــ خوابگ ــنزد اري ــار از گذشــت  کي ــار کامــد ک ــنزد ک   کي
  سرمــست شــور از انياســيسنْ همــان  دردسـت  نـاقوس  انيـ جوگ سو ک ي ز
  نه جنگ زنگيان ني جنگ روس است  اسـت  کـوس  طبـل  و ريـ نف شوِر چرا
  :سرود را شعر نيا محبت و عشق باده از مست يو سپس
ــر  اسـت  شکاريـ پ سـرعت  که يشاد نيدر ــود يآزاد گـ ــ بـ ــ ارهنقّـ ــت ازبـ   اسـ
ــر  اسـت  عشق گاه جوالن که دانيم نيدر ــ اگ ــود تهم ــش ب ــار ريشم ــت غ   اس

 يزانو يرو را شوهر سر و نشستآتش  يرو زن .زدند زميه ةپشت به آتش سپس
 آتش دست به را خود يو همراه و ديمال يو صورت به را خود صورت گذاشت، خود
  :شدند دلب خاکستر به دو هر شوهر و زن نيا صورت نيا به و سپرد

  آتـش  يسـو  زد در و کـرد سـر    دعا  آتـش  يرو چـون  شـد  سـرخ  سراپا
  برگرفتـــه زانـــو بـــه همـــسر ســـر  ســرگرفته آن نشــست تــا آتــش در
ــ  مانــد يخاکــستر عاقبــت شانيــا از ــدگان يپ ــر چــشِم وامان ــد يت   مان
 يريپ زمانه در يو .است نموده انيب را نامه يست سرودن تعلّ يمثنو آخر در مجرم

 يکي که بود يخانقاه رودخانه کنار در .گذاشت ابانيب به سر و شد خارج شهر از يروز
  :کرد مي يزندگ آن در نجم نيالدءبها شاه بنام بزرگ يعرفا از

ــ و ــا از کنيلــ ــه يتقاضــ ــط  زمانــ ــرفتم غل ــذب گ ــه و آب بج   دان
ــدامان  مـست  يسـر  برکـردم  شهر ِبيج ز ــستان ب ــرزدم که ــت ب   دس
ــرم  ودشجـ  نخـل  از نيچ وهيم بانيغر ــرگ ک ــِر و ب ــاِخ ب ــودش ش   وج

ــه  بود نيد نجم اسمش چو شد گمانم ــ ک ــِر ِشيپ ــرِج اخت ــي ب ــود نيق   ب
 يشخص همانجا .بود بزرگ عارف آن همراه خانقاه نيا در هفته دو باًيتقر مجرم

 يست و نموده يخودسوز شوهرش جسد همراه يزن شهر در که نمود انيب يو يبرا
  :است شده

ــراز     نـه پــرداز غريـب خـوش نـصيب خا    ــود هم ــاهي ب ــيم م ــب ن   قري
ــتقر کــرد درآمــد يســاز ســخن  ريــپ ةحجــر کانــدر نــستيا ســخن   ري
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ــآتش  مــرده يشــو مهــِر ز يگبــر زن ــن داد ب ــا ت ــان ت ــپرده ج   س
 نمود درخواست مجرم از يو .درآمد هيگر به زيانگ غم داستان نيا دنيشن با عارف

  :درآورد نظم صورت به را داستان نيا که
  واشـد  مـشک  هـزاران  پلکـش  ک ي ز  واشـد  اشک چشمه چشمه شچشم ز
ــب ــ آن ام هيـــگر نيعـ   خـان  شـکر  حـال  بـر  دال يا بگفت  عرفـــان ِنيعـ

ـ ا برحـسبِ  يا افـسانه  بساز   مـــال ورق گـــوِش قلـــم بانگــشت   حـال  ني
 برآورده را ريپ عارف خواهش نيا تا بست تهم کمر عفض و يريپ وجود با شاعر

  :دينما
ــوان  ف گوشه گيـرم   چو شد در گوش حر     ــتي يج ــر از اف ــِع س ــپ طب   رمي

ــم ــرده قل ــرکردم ،برک ــحکا س   تيـــنها تــا  تيبــدا  از روز کيــ ب  تي
 و دهدو روزي  رزق مردم تمنّ بدون را يو خدا که کند مي دعا مجرم آخر در

  :دارد محفوظ ها يماريب تمام از
ــرد ــ گـ ــ يبـ ــ ِتمنّـ ــان اراِنيـ   يرسـان  يروز خود که يروز رسان  يفـ

  نـدارم  طاقـت  مـن  که طاقسم بکن  دارم کــه يجــسمان امــراِض از هــم
 شده تصنيف رام پارِک وانيد زمان در و دارد وجود شعر ۲۶۳ باًيتقر نامه يست نيا در
 صريحاً مثنوي آغاز در ولي آمده »قدر فلک ديوان« ةواژ فقط مثنوي در اگرچه .است
  :است رام پارِک ديوان وي منظور که شده بيان
  .“يافته وقوع رام پارِک ديوان زمان در که مهنا ستي”

* 
 داستان خود ةسفرنام در نيز  بن راجه مردي رام)م ١٧٥٠/ه ١١٦٤ :م( مخلص رام آنند
 مکتيشر گد طرف به شاه محمد م ۱۷۴۵/ه ۱۱۵۸ سال در .است نموده بيان را ستي يک

 شهر نگر ديفر يرؤسا از يکي رودخانه درکنار .بود يو همراه نيز مخلص .کرد حرکت
رودخانه  پسر زيبا روي وي که با دوستان خود براي آب تني به. داشت سکونت مرادآباد
مخلص  .همسر وي با شنيدن اين خبر خود سوزي نمود و ستي شد. غرق شد، رفته بود

  :اين واقعه را چنين بيان نموده است
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ست يسن ب داشت، در ي پسر…مرادآباد است ق بهد نگر که متعلّيندار فريزم”
 مه کناِري مذکور خنداِري، از آنجا که زمي و خوشنمائيت رعنائي، در نهايسالگ
  غسل درآمد، هنگاِميا برايهمساالن خود در در  بايا داشت، پسرش روزيدر
 بر حال …دياحوالش پردازند در آب غرق گرد د و تا بهيش از جا لغزي پايباز
د ين خبر شنين بود، چون اامت گذشت و زنش که در وطيقپير چاره پدر يب

  .١گشت يست
  :ان نموده استي بين رباعيقالب ا در ن داستان راي ايو

ـ گر دشت و در را ز      يم زنده فغانها کـرد    يدل سوخت زن   ـ ه در ي   ميا کـرد  ي
ــايدن ــب مرقّــ س ــيع رنگت عج   ٢ميز تماشــا کــرديــ نير ســتيتــصو  ين

  کتابيات
 ١١٦٤: تأليف( فايسالنّ مجمع: )م ١٧٥٦/ه ١١٦٩ :م(الدين علي خان   آرزو گوالياري، سراج .۱

، كتابخانة ۶۹۶ نسخة خطّي شمارة ،)ـ تذكرة شعراي فارسي سدة دوازدهم هجري ه
  .پور، پتنا بانكي

الشعرا   كلمات):م ١٦٤٠-١٧١٥/ه ١٠٥٠-١١٢٧(سرخوش كشميري، مير محمد افضل  .۲
د عارف خان، اهتمام ملك محم ، تصحيح صادق علي دالوري، به)ه ١٠٩٣-١١٠٨: تأليف(

  .م ١٩٤٢، سپتامبر )پاكستان (لوهاري گيت، الهور
 ديوان مخلص: بن راجه مردي رام) م ١٧٥٠/ه ١١٦٤: م(آنند رام , مخلص الهوري .۳

  .کتابخانة رضا، رامپور, ٣٧٠٠ و ٣٦٩٩شمارة , )خطّي(
, سفرنامة مخلص: بن راجه مردي رام) م ١٧٥٠/ه ١١٦٤: م(آنند رام , مخلص الهوري .۴

 .م ١٩٤٦, رامپور, هندوستان پريس, دکتر سيد اظهر علي, و تحشّيتصحيح 
  .م ۱۹۶۰ تارپوري واله و مارشل، بمبئي، ةب مرتّ،)انگليسي( مغل ببليوگرافي .۵
  

                                                   
تصحيح و , سفرنامة مخلص:  بن راجه مردي رام)م ١٧٥٠/ه ١١٦٤: م(آنند رام , مخلص الهوري  . 1

  .۲۵  صم، ١٩٤٦, رامپور, هندوستان پريس, دکتر سيد اظهر علي, تحشّي
مارة  ش,)خطّي ( مخلصديواِن:  بن راجه مردي رام)م ١٧٥٠/ه ١١٦٤: م(آنند رام , مخلص الهوري  .2

  .کتابخانة رضا، رامپور, ٣٧٠٠ و ٣٦٩٩
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  ∗حزين ياِد بنارس و با خاطراِت
   استاد پروفسور سيد امير حسن عابديدر خدمِت

. گويان پارسا دانست استاد امير حسن عابدي را بايد از نيکان روزگار و از پارسي
کوله باري از علم و تواضع و با همياني از خاطرات از روزگاران دور و  مردي با
پدر زبان فارسي امروز . نظير يي بي الليدلي از جنس مهرباني و با ز با. نزديک

رياتر از همه استادان است و کافي است  تر و بي هند هنوز هم دست يافتني
دنياي خوش خاطرات شيرينش ميهمان  لبخندي مهربان تو را به بگويي سالم و با

پارسي ويژة حزين و برگزاري کنگرة سراسري  نامة قند بهانه نشر ويژه به. کند مي
فتيم و لحظاتي را رديدار اين استاد فرزانه   زبان فارسي هند در بنارس بهاستادان

توانست  استاد عابدي مي اين گفتگوي صميمانة ما با. خاطراتش گرم شديم با
تر از اين باشد اما رعايت حال استاد را کرديم و همين اندازه نيز  خيلي طوالني

ي است که در بخشي از اين يادآوري اين نکته نيز ضرور. بودغنيمت برايمان 
پيري مدير مرکز ميکروفيلم نور هم حضور  گفتگوها جناب آقاي دکتر خواجه

  .داشتند

  …دي که در آن شهر بودييد و روزهايي از بنارس بگو!استاد
در کنار رودخانة گنگ هشتاد . ترين شهرهاي دنياست بعضي معتقدند بنارس از قديم
در کنار . گويند، يعني هشتاد گهات سي گهات ميآن اَ گهات وجود دارد که هندوها به

  .رودخانه يک ساختمان بزرگ شيعيان هم وجود دارد

                                                   
  .بوده است) رضا قزوه علي(کوشش سردبير نشريه  اين گفتگوها به  ∗
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قبالً اينجا . هند ها هم همه از راه ايران آمدند به اين برهمن. ها از راه ايران آمدند آريايي
  .اند يک تمدني بوده که از بين رفته و االن آثاري از آن را پيدا کرده

گفتند يعني بهادران  طبقة اول برهمنان، طبقة دوم را چتري مي. ر طبقه بودندهندوان چها
ترين کاست مردمان عادي  و مهاراجه و راجا و سوم کاست تاجران بوده است و پايين

شدند و علم هم بيشتر  شناخته مي» پاسي«و » دوم«و » پر«و » چمار«بودند که با نامهاي 
» پور غازي« در بنارس بودم و وطن اصلي من شهر من سه سال. در دست برهمنان بود

  .است که در فاصله هفتاد و پنج کيلومتري بنارس قرار دارد

  د؟يکرد  ميد چهي که در بنارس بودهاييسال
تقريباً عربي را تا سطوح باال . عربي خواندن اول شروع کردم به. خواندم درس مي

  … انگليسي را ادامه دادمبعد هم. ام خواندم اما االن ديگر فراموش کرده
در زمان ما از علماي بزرگ شهر بنارس يکي علّامه رضي بود و يک نفر هم بود 

. رامپور علّامه رضي بعدها رفت به. يوسف که رئيس مدرسه علميه جواديه بود نام ملّا به
خواست تفسير بنويسند و ميان همه علماي آن روز علّامه رضي را  چون نواب رامپور مي

شود و او  جايشان انتخاب مي رود موالنا ظفرالحسن به کنند و وقتي ايشان مي نتخاب ميا
  .کنند الحسن جاي پدر را پر مي هم از علماي بزرگ بود و بعد هم پسرشان شميم

. کنند در بنارس يک خانوادة بزرگ شيعه هست که در آنجا تا هنوز زندگي مي
رسة علميه جواديه نام اوست و عالوه بر بزرگ آن خانواده موالنا جواد بوده که مد

جواديه مدرسه ايمانيه هم هست که رئيس آن آقاي سيد احمد حسن است که امام 
من ايشان را در . بعد از موالنا جواد آقاي سجاد بودند. جمعه و جماعت هم هست

جانشين او موالنا .  پيش من استشبستر مرگ ديدم در لکهنو و هنوز چهرة پرنور
اهللا خان مريد وي   بود که از دوستان من است و مردمان بزرگ مثل استاد بسمطاهر
ملّا طاهر  به, بار در بنارس من يک.  هند بودنواز اهللا خان بزرگترين شهنايي بسم. اند بوده

وقت . اهللا خان برويم ديدن بسم اهللا خان را ببينيم و به  بسممخواه گفتم که من مي
گفت بگو ملّا طاهر آمده تا اسم ملّا . تواند کسي را ببيند  نميرياضت او بود و گفتند او

خواست  قدر مورد احترام بوده که وقتي يک ترن مي اهللا خان آن بسم. آمد, طاهر را شنيد



  ٦٩٢  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

ترن را , اهللا خان در ليست مسافران ترن است و ديري کرده حرکت کند ديدند اسم بسم
ن بزرگ هند مير انيس بزرگترين شاعر يکي ديگر از شاعرا. نگه داشتند تا او برسد

و االن … » پور دولهي«در ده . آمد بنارس مي گو هند بوده که گاهي از لکهنو به مرثيه
اش دوله صاحب و  پسر او نفيس بود و نوه, نوة او را ديده بودممن . قبرش در آنجاست

اسمش فائز . دمآ خانة ما هم مي پسر دوله صاحب هم مردي بزرگ و اهل منبر بود و به
  .شاعر بزرگتر از حزين نداردشاعر بسيار دارد، اما بنارس . بود

  د؟يبوددر  بنارس يشما چه سال
من . رفتم درس ملّا يوسف و علّامه رضي مي  در بنارس بهم ۱۹۳۹ و ۱۹۳۸بنده سال 

  .چهار سال هم در آگرا بودم. دانشگاه بعد رفتم آگرا ورود بهبراي 

  د؟يدر کجا درس خواند
لح سنت جونز که براي فرزندان افسران ارشد انگليس اين کالج را ساخته بودند و کا

استادم حسن . از آنجا من دکتري گرفتم. هنوز هم هست و در دست مسيحيان است
  .قادري بود که از استادان بزرگ هند بود

  د؟ياد نکردي ياستاد چرا از درس فارس
در آغاز قرن بيستم هنوز . دانست  ميفارسي در قديم جزو درس نبود، هرکس فارسي را

ها  وقتي انگليسي. هم هندوها و هم مسلمانان. نوشتند فارسي مي خيلي از رقعات را به
اي  هاي هندي را ترغيب کردند و آنها در اوايل چاره جاي فارسي زبان آمدند آنها به

شان چه  ه اهداف ديديم کفارسي هم احترام بگذارند اما بعداً نداشتند و مجبور بودند به
  .بود و دوصد سال ماندند و حکومت کردند

 بنارس شهر هندوهاست اما چندين معابد بودايي هم دارد و در بازديد از اين !استاد
خصوص از شرق هند و کشورهاي  هچشم خود ديدم که از کشورهاي ديگر ب شهر به

در و مسلمانان ها  ييرابطه هندوها و بودا. آيند آنجا مي شرق دور هم براي زيارت به
  … چطور بودهبنارس
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ها در پتنا  ترين دانشگاه بودايي بزرگ. ها را از بين بردند برهمنان وقتي آمدند معبد بودايي
گير و محکم است و  مذهب هندوها خيلي مذهب سخت. است که هنوز آثار آن هست

يک . اند يدهروزگاري اينها تحت نفوذ مسلمانان بودند و حاال خود را خيلي باال کش
گويند حاال  مجسمة بودا هم در افغانستان هست که من آن را از نزديک ديده بودم و مي

  .اند طالبان آن را خراب کرده

   معروف است؟يزيچه چ بنارس بهد يدان  مي!استاد
يکي صبح . چند جا در هند است که معروف است. صبحش معروف است بنارس به
که روزهاي ) در حدود بهوپال (هو يکي هم شب مالو) لکهنو(يکي شام اَوده . بنارس

  .هاي سرد دارد گرم و شب
روند و از همه جاي هند  رودخانة گنگ مي مردم در بنارس صبح زود براي غسل به

شان  بنارس و پتنا و لکهنو همه. در قديم شهرها در طول رودخانه قرار داشت. آيند مي
وض شده و جا کم شده و شهرها وسعت پيدا در طول رودخانه بودند اما حاال دنيا ع

  .کرده است

 ،خورده گره ،ن شاعر با نام بنارسيم که نام اييد بگوين و بنارس بايدر مورد حز
ن ينظر شما در ا. ني حزي»نجاياز بنارس نروم معبد عام است ا«خصوص با شعر  هب

  ست؟يباره چ
گويان  گفت شما از پوچ ها ميآن دانست و به گو مي هند را پوچگوي  فارسيحزين شاعران 

او خودش . نبود» آورد«بود و » آمد« و حقيقت آن است که شعر حزين شعر دبهتر هستي
هستند اما » آمد«فارسي زبان بود و شاعراني چون فردوسي و نظامي و حافظ و سعدي اينها 

 ن ابوالفضلحتّي زبا. بود» آورد« ما نبود و ما آن را حاصل کرديم و اين يفارسي زبان مادر
  .بود» آورد«فيضي نبود با آن عظمت در نثر و آن کماالت که پيدا کرد باز زبان او 

بار استاد فروزانفر و استاداني از ايران آمده بودند الهور و دوست داشتند اقبال  يک
کردند شاعري در حد اقبال که آن شعرهاي  را ببينند و با او هم صحبت بشوند و فکر مي

در صورتي که او فارسي . کند و روان را گفته بود چقدر خوب صحبت ميبسيار پخته 
  .توانست بخوبي صحبت کند را نمي
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 استاد عزيز در همين هند من با رئيس احمد نعماني مواجه شدم و او هم تّفاقاًا
  …زند ميني فارسي را حرف روان شعرهايش بسيار خوب و پخته است اما مثل اقبال به

. از استادان و پژوهشگران ما در زبان فارسي هم خوب و قوي هستندله البتّه برخي ب
ها ايران هم  اي است و سال االن در بنارس حسن عباس را داريم که پژوهشگر ارزنده

  .اعتقاد من آدم فاضلي است بوده و مقاالت خوبي هم براي زبان فارسي نوشته و به
علي خان آرزو را در يک جلد نام نوراالسالم صديقي ديوان  در دهلي هم يکي به

  .مرتب کرده است
 و نقد او بر حزين شد، در مورد حزين و الغافلين بيهنتصحبت از خان آرزو و کتاب 

توانست برسد و حزين پروردة فارسي بود،  درجه حزين نمي آرزو من معتقدم که آرزو به
از کودکي آن من فارسي را حاصل کردم و شما . يعني پدر و مادرش فارسي زبان بودند

گفت  يک هندي مي حزين به. بوده» آورد«علي خان آرزو هم اين برايش . را آموختيد
  ).خندند استاد مي(گويان بهتر هستي  شما از ميان پوچ

 داغستاني هوال. هند آمدند دو سه نفر از ايران بودند که از ترس نادر فرار کردند و به
  .خاندان صفوي آمدند چون متّصل بودند بههند  و حزين الهيجي اينها از خوف نادر به

  …ديي بگوجا آنتان از ن در بنارس و خاطراتي حزةاستاد از مقبر
ها که  آن سال. ام در فاطمين بنارس که قبرستان شيعيان است من سر قبر حزين زياد رفته

ها  عاشورا و محرم. هاي بعد هم چند بار ديگر سر قبر حزين رفتم در بنارس بودم و سال
بار هم دکتر جاللي نائيني که از  يک. شود در محلّ مزار حزين مراسم عزاداري برگزار مي

هند آمدند و  هند آمدند، ايشان البتّه چند نوبت به دانشگاه بنارس دکترا گرفته بودند به
ايشان در دانشگاه بنارس  دکتر تاراچند گفتم که به بنارس رفتيم و من به بار باهم به يک

بنا بود چند کلمة خطبه بخوانند که ايشان پشت تريبون رفتند و . خاري بدهنددکتراي افت
  .قدر گفت که ديگر ما خسته شديم گفت اعليحضرت و علياحضرت و آن مدام مي

   بود؟يد کينار استادان شرکت داشتين بار که در سمياستاد آخر
اي اظهر و روم اما آق االن که من مريض هستم و حدود ده سال است که جايي نمي

 دبيرقبالً هم آقاي نورالحسن انصاري بودند که اولين . کشند يوسف خيلي زحمت مي
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  .بودندهند انجمن استادان 
قبل از آن هم . من آخرين بار که توانستم بروم حدود ده سال قبل در بيجاپور بود

ر آن  برگزار شده بود که من هم د…در جاهايي مثل حيدرآباد، پتنا، کلکته و لکنهو و
  .شرکت داشتم

  :گويد مي. حاال ديگر تماشاگر هستم. توانم بروم حاال ديگر نمي
  …ما رسيد محفل چو برشکست تماشا به

ا برگزار ج و کين کنگره در چه ساليلادتان هست که اويدر مورد انجمن استادان 
  شد؟

وقتي بود که در کنگرة استادان زبان فارسي هند آمدند  اولين بار که استاداني از ايران به
شاگردان . استادان و همکالسان من در دانشگاه تهران هم آمده بودند. شد بمبئي برگزار
 همکالس من بود که حاال اسمش را در خاطرم نامة دهخدا لغترئيس . استاد معين

  …ندارم

  …يديد جعفر شهيمرحوم استاد دکتر س
. ايشان همدورة من بود. بله، ايشان مرد خيلي فاضلي بود و خيلي هم سختگير بود

  .خدا رحمتش کند. انسان بزرگي بود
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  ∗مصاحبه با استاد سيد امير حسن عابدي

زبان اردو   گفتگو را بهني ااستاد عابدي براي بخش اردوي مجلّة کالج سنت استفن
زبانان و  براي فارسين مصاحبه يا. يکي از دانشجويان رشتة اردو انجام داده بودند با
  .ويژه براي مأموريت استاد در آن کالج تازگي دارد به

   خودتان را براي ما بازگو کنيد؟مي و تدريسسفر عل شما :سؤال
 سال ٨عنوان استاديار حدوداً  کالج سنت استفن آمدم و به بهم  ١٩٤٥  من در سال:پاسخ

در دانشگاه استاديار، دانشيار و . از آن در دانشگاه دهلي رفتمخدمت کردم و بعد 
 سه جلد هاي بنده را در  سرکارخانم بلقيس فاطمه حسيني سخنراني.استاد شدم

 .زبان انگليسي زبان فارسي و يکي به زبان اردو، يکي به يکي به. چاپ کرده است
 آن را تصحيح بنده ،اند فارسي ترجمه شده از سانسکريت به که ياري بسيها کتاب
). اند گوناگون نوشته ها را به افرادي از اين قصّه(هاي پنچاتنترا  ام مثالً قصّه نموده

است و نسخه » پنچاکيانه«م که در کتابخانة ملّي بنام افتيمن نسخة خطّي را 
را » کَتهاسِرت ساگر«همچنين .  آن را تصحيح نمودمو سپسفرد است  منحصر به

 را هم تصحيح کردم که در  آن،معروف است» اسمار درياي«که در فارسي بنام 
  .کتابخانة خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران موجود است

   کالج استاد بوديد، چه کسي رئيس کالج بود؟وقتي شما در :سؤال
 رئيس (David Raja Ram) وقتي من آنجا استاد بودم جناب آقاي ديود راجه رام :پاسخ

 سال استاد اين کالج در همان من وکالج شدند ايشان همان سال رئيس . کالج بود
                                                   

 The“انگليسي  زبان اردو است که استاد عابدي براي مجلّة کالج سنت استفن که به اصل مصاحبه به  ∗
Stephian” نام دارد و در شمارة CXVIII اين کالج چاپ شده است، را درم  ٢٠١٠ که در ماه اکتبر 

  .فارسي برگردانده است آقاي دکتر عليم اشرف خان به
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اي ايشان دختري داشت که من او را تدريس کردم و بعد از ايشان آق. شده بودم
 ي در زمان دانشجووسرکار رئيس کالج شد بعداً آقاي راجپال رئيس کالج شد 

 Ranzonاصالً او مسيحي بود و اسمش . ايشان در دانشگاه آگره با من رفيق بود
  .معروف شده بود» راجپال«بود ولي وي اسم خود را عوض کرده و بنام 

  . لطفاً دربارة وطِن خود توضيح دهيد:سؤال
 غازيپور که نزديک وارانسي است متولّد شدم و يکيدر نزداي  دهکده من در :پاسخ

علّت من هم شهر منتقل شده بود پس بدين  عموي بنده که وکيل بود از دهکده به
يادم هست که هر سال در ماه محرم براي . و شهر آمدمدهکده را ترک گفتم 

  .مادفرست مجالس عاشورا چيزي را مي
  کرد؟  براي زبان اردو و فارسي چقدر کمک مي رئيس کالج راجه رام:سؤال
استاِد تاريخ بود ولي در آن زمان اردو بيشتر رايج بود و همه اردو بلد در اصل  او :پاسخ

  .نمود هاي اردو شرکت مي در برنامهشتر يبدانست و  آقاي راجه رام هم اردو مي. بودند
  ؟شما در کالج سنت استفن استاد اردو بوديد يا فارسي :سؤال
  .کردم  من اردو و فارسي هردو را تدريس مي:پاسخ
   قبل از شما چه کسي استاد اردو و فارسي بود؟:سؤال
پاکستان  م وي به ۱۹۴۷پت بود و در سال   قبل از بنده دکتر اظهر علي از سوني:پاسخ

  .مهاجرت نمود
  کالج آمده بوديد؟  آيا شما پس از استاد اظهر علي به:سؤال
  .استاد بود او در کالج مکالج آمده بود که بهم  ۱۹۴۵ر سال من د.  نخير:پاسخ
  گرفتند؟ هاي ديگر هم مي  آيا در اين کالج استاد اردو و فارسي کالس:سؤال
  . نخير:پاسخ
   فارسي بوده است؟بخش آيا در زمان شما در مجلّة کالج :سؤال
  . نخير:پاسخ
  بود؟ در آن زمان تعداد دانشجويان فارسي و اردو چقدر :سؤال
آموختند بدين سبب تعداد   در زماِن ما هندو، مسلمان، مسيحي همة فارسي مي:پاسخ

پس از تجزية هند دانشجويان از پاکستان هم آمدند و تعداد . دانشجويان زياد بوده
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  . گراييدياستک  اين تعداد بهاندک اندک ولي ه بوددانشجويان بسيار شد
ايد،  ج شما در کشورهاي ايران و ترکيه هم رفته استاد عالوه از تدريس در اين کال:سؤال

  آنجا شما در زمينة تدريس زبان فارسي چه مشاهده نموديد؟
 است در کالِج من طريقة متفاوتهند   در ايران و ترکيه تدريس فارسي نسبت به:پاسخ

زبان انگليسي انجام  ها بودند و همة کاروبار به اينجا انگليس. تدريس مختلف بود
  . مابين هندو و مسلمان وجود نداشتياوتشد ولي هيچ تف مي
يد و پس از آزادِي هند را هم ه بود شما قبل از آزادي هند در کالج استفن آمد:سؤال

  اردو و فارسي در هردو زمانه را براي ما تعريف کنيد؟مشاهده نموديد، دربارة تعليم 
آمدند  ميهند  پاکستان و افرادي از پاکستان به  پس از تجزية هند افرادي از هند به:پاسخ

 جاي فارسي کم کمولي اهميت فارسي پس از تجزية هند خيلي کم شد و هندي 
توانم  ر مين قدهمي. دليل که دور عوض شد، زبان هم عوض شدن يا .را گرفت

هاي دهلي تدريس اردو و فارسي بوده است  بگويم که در آن زمان در بيشتر کالج
 زبان فارسي در محوطة کالج ذاکر .ها بيرون شد و بعداً اردو و فارسي از کالج

دار قديمي تحسين شبانه و روزانه محدود شد ولي کالج سنت استفن که پاسباِن اق
تا جايي که معيار و مرتبة فارسي است .  بودهبود مشعل فارسي را زنده نگهداشت

 قبل از تجرية هند در کالِج من اساتيد .زوال گراييد بدانيد که اين فارسي روبه
استاد . دادند ن و دکتر اظهر علي درس مياللما عبدالرحٰم برجسته چون شمس
را ن زمان اساتيد کالج استفآکسفورد بود و کالج ما تا آن التحصيل  اظهر علي فارغ
فرستاد و استاد اظهر علي هم براي تحصيالت عالي  آکسفورد مي براي تحصيل به

را تدوين کرده بود و کارهاي » رام مخلص سفرنامة آنند«وي . آکسفورد رفت به
  .علمي ايشان زياد است

  ؟ دربارة استاد اظهر علي بگوييد:سؤال
يکيت را خيلي دوست کر يبازوي . ها عالقه داشت بازي  استاد اظهر علي به:پاسخ

دانشجويان خود هم در بازي کريکيت  و بهباز بود  وي کريکيت يعنيداشت 
  .داد  ميياديت زياهم
   آيا شما بازي را دوست داريد؟:سؤال
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من کريکيت را زياد دوست نداشتم البتّه بازي .  من تا ديدِن بازيها عالقه دارم:پاسخ
 من در کالج آمدم آن موقع کالج در وقتي. پسندم تينس و بيدمينتن را بيشتر مي

لومتر از يساختمان جديدي منتقل شده بود و ميدان بازي کالج حدوداً دو يا سه ک
بدين سبب . گيت بوده است  موريدر محلّساختمان جديد فاصله داشت و 

تا وقتي کالج در ساختمان قديمي در . بازي کريکيت دور شدنداز اساتيد کالج 
ت از آنجا ميدان بازي نزديک بود و اکثر اساتيد کالج در گيت بوده اس کشميري

  .کردند آنجا بازي مي
ذهن شما   آيا چيزي از آن زمان به،ايد  شما حدوداً دوازده سال در کالج بوده:سؤال

  آيد؟ مي
که من در يافت، البتّه يادم هست  يم در کالِج ما هر روز چيزهاي تازه وقوع :پاسخ

اين . ستمانده احال در ذهنم  بهتا آن نمايشنامه ده بودم و نامة اردو بازي کرنمايش
زبان اردو   بود که يکي از مترجم راديوي هند آن را بهه فرانسزبان ه بهنمايشنام

ما اين . بوده است» آواره« اسمش يادم نيست البتّه تخلّص او .برگردانده بود
 اين ما شِب شعر بروه عال. نمايشنامه را بازي کرديم و نمايشنامه خيلي مقبول شد

فراموشي سپرده  بقيه به يولچند چيز يادم هست . را در کالج برگزار کرده بوديم
  .شده است
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Impact and interaction of Persian language with the Indian 
languages has been a major area of linguistic studies. Development 
and process of amalgamation of Persian with the Indian languages 
has been an area in which Prof. Abidi pondered upon. In a recent, 
perhaps the last article of Prof. Abidi (published by Cambridge 
University Press, 2010 with co-author Prof. Ravinder Gargesh) on 
this subject, he discussed upon the ways Persian language saw its 
overall development. Through the textual study of various works 
produced in different periods and various regions and also penned by 
the writers and poets belonging to different religions, regions and 
cultures various shades of the languages can be gleamed. Influence 
of Persian, after Urdu (till it remained a single unit with the name of 
Hindawi or Hindustani), on Hindi, many monographs have been 
published. Prof. Hardev Bahari’s work is amongst the pioneer works 
on this subject. But looking at Hindi through the lens of Persian 
sources, especially through the translation sources of 19-20th c. is 
essential to make an indepth study. Prof. Abidi’s paper on this issue 
provides certain basis parameters to make a further study. 

Amongst the fine arts, Hindustani Music is a discipline (not a 
subject) which can not be studies and demonstrated without the 
knowledge of Persian. Persian literature is a treasure house for the 
study of music which seems to be a backbone of the confluence of 
culture, apart from architecture. Like Prof. Nazir Ahmed who 
introduced Nau Ras of Zahuri to the Musicologist, Prof. Abidi too 
brought into light many aspects of Hindustani music. On his 
guidance, his pupil (late) Prof. N.H. Ansari (along with Prof. Shukla) 
edited Raag Darpan and Prof. S.B.F. Husaini Lahjate-e-Sikander 
Shahi. The orientation provided by Prof. Abidi to his pupil led them 
to indulge consistently in the variety of research works based on 
Persian sources. The present volume which comprises articles on the 
various vistas of Persian language and literature, especially the Indo-
Persian, will be, hopefully, milestones for many researchers, 
especially the younger ones. Thanks. 

Prof. Chander Shekhar 
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manuscripts in various libraries and museums. In fact, he initiated a 
project with scholars like Prof. Tara Chand to present Indic culture 
in Persian sources. Their joint works on Yogvashishtha and Darya-e 
Asmar were part of this project. Likewise, his essays presented some 
lesser known stories of Indian origin like romantic tale of Raja 
Chatarmukh and Rani Chandra Kiran composed by three Persian 
Poets in different versions. Reconstruction of Sati (self-sacrifice) 
tradition exhibited in various Persian texts written in various periods 
not only portrays the poetic skills of the Persian poets to show their 
curiosity on this subject but also reflects how they have reacted to 
the event of Sati held before their naked eyes. On the poetic 
outpouring of various Persian poets especially who landed from alien 
lands, Prof. Abidi reconstructs their observation in his essay to 
showcase this kind of happening available in Persian poetry. One 
may find interesting data on this aspect on this heart touching issue 
which attracted the attention of many a poets ranging Amir Khusrau 
in 13-14th c. to Anand Ram Mukhlis in 18th c and many more in the 
following centuries. 

With the infusion of Persianate culture, Persian language turned 
into linguafranca too especially for official and literary circles as 
well a source of earning bread irrespective of caste, religion and region. 
It made deep inroads into various south Asian languages and when 
the speakers of this confluence language landed in other lands in 
masses – like in Mauritius – their language also saw the influence of 
Persian. From cultural exposures to the linguistic studies, Prof. Abidi’s 
papers also all these provides leads to the scholars of Philological 
studies in South Asian culture especially Indic-Persianate culture 
which is getting momentum in the present literary studies in various 
universities in India and especially in western and American 
Universities. The true representative of the confluence of culture 
which also seems to be an emergence of a new mix multiple cultures 
spread over in the four or more almost unending directions in the 
south Asian region. Rapid infusion of Persianate culture into Indian 
multiple culture with the expansion of Islamic forces onwards 12th c. 
was in fact a resurrection or resurfacing the abandoned path of Ancient 
Indo-Iranian cultural exchanges-both politically and culturally. 
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Milestones of Guidance 
Prof. S.A.H. Abidi (1921-2011) was a versatile scholar of Persian 
studies with international reputation for his scholarly works. His 
vision to bring forth the history of Indo-Persian Literature in Indian 
sub-continent can be gleaned in the papers presented in this volume. 
The variety of the subjects, he deals with shows that he had his own 
compartmentalization of the study program. He was whirling scholar 
and ever ready to be a student, eliciting information from masses 
about society, culture and civilization and then craving out the material 
in the rich texts of Persian and Urdu manuscripts. He worked as an 
architect as well as an interior decorator. Through introduction of 
various unknown poets and writers and their respective works 
– which were lying untouched in various libraries and museums in 
the subcontinent in the form of manuscripts – he opened the doors of 
research on new personalities and by bringing new information about 
the works on the master poets and writers of Persian he again put the 
wheels of research in motion for those who thought everything has 
been done in regard of a particular poet or writer. The analytical 
study of the works or the philological study of the variety of texts – 
poetry and prose both – guides the researcher literary environmental 
studies of Persian especially Indo-Persian language and literature. 

Persians are known for their poetic skills and this in their genes 
as the toll figure of Persian poets in one region in every period 
reveals but Indian subcontinent surpasses in the prose especially in 
story telling and writings which have flown and floated in other parts 
of Asia since the time unknown as the literature of non-Indian 
writings shows the deep influence of it. Prof. Abidi very profoundly 
pondered upon these influences and craved out manuscripts dealing 
with variety of stories of Indian origin or bearing signs of Indian 
environment or even those written in Indian Persian lying hidden in 
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