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  ∗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
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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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کرد و  دنيا باز بود مگر خود در ترکستان چشم به) اصفهان( آذر، او از سادات گلستانه ةطبق آتشکد  .2
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خود شاعر بود و . فقرا زندگي کردن آغاز کرد در اواخر با. برد هند آمد و محترمانه زندگي بسر مي به
 : آذر برخي از اشعار او نقل شده است که از آن جمله يکي اين استة آتشکدةدر تذکر

  ما مهربـان شـوي      شايد که رفته رفته به      هر جا روان شوي     ايه همرهيم به  چون س 
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  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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