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  سهم عاقل خان رازي در ادبيات فارسي
  زيب اورنگبه عهد 

  ♦امين عامردکتر محمد 
بلکه از  يو فرهنگ ي، اجتماعياسينه تنها از نظر س) م ۱۷۰۷-۱۶۵۸( يريدوره عالمگ

پنجاه ساله سلطنت طول در . است يهم مورد مباحثة دانشمندان امروز ينظر ادب
کز مهم و بزرگ علوم اهر دو مر يهند جنوبو  ير هند شماليعالمگ زيب اورنگامپراطور 

سندگان و سخندانان از هر جانب کشور به آن يآمدند و دانشمندان، نو مي و فنون بشمار
را به  يکرد و بعض يرا سرپرستآنها ر همه يعالمگ .١آمده بودند نقاط علم و دانش گرد

ن يتر معروف از. ديهم بخش يشان در نظم امور سلطنت منصب دولت اقتيمطابق استعداد و ل
 که از ٢بود) م ۱۶۹۶- ۱۶۱۴( يخان راز عاقل يکيآن دوره  يو ادب يرجال و کبار علم

  .٣داشت مي ارتباط يدربار شاه ابزرگ و مورخ نامدار ب يسرا سنده، سخنيث نويح
با وجود آن به شعر و  ٤بود يو امور شاه يگرفتار مناصب دولت يخان راز عاقل
ادگار گذاشته است که يو آثار گرانبها در نثر و نظم  داشتخيلي عالقه  ادب هم
  :عبارتند از
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  ١١٠  قند پارسي

  آثار منظوم
 ؛مرقع .۳ ؛ا پدماوتيشمع و پروانه  يمثنو .۲ ؛ا منوهر مدهمالتيمهر و ماه  يمثنو .۱
  .وانيد  .۴

  آثار منثور
العشق  نغمات .۴ ؛يرساله امواج خوب .۳ ؛کشکول .۲ ؛اتيالح ثمرات يريع عالمگيوقا .۱
  يالراز ماتا نعي

  .رود مي شرحه ب الًيذ يآثار ادباين ک از يهر 
ي راز ين مثنوين نخستيا )قصه منوهر و مدهمالت(مهر و ماه  يمثنو .۱: آثار منظوم

سه سال  ين مثنويا. است يبر داستان عشق منوهر و مدهمالت باشد که مشتمل مي
نگاشته  .م ۱۶۵۴ امطابق ب ه ۱۰۶۵در سال  يعني زيب اورنگ ينينش تختقبل از 

  :شود مي روشن اشعارن يچنانکه از ا .استشده 
  کزين غم نامه طبعم نکتـه سـنج اسـت     ز هجرت يکهزار و شصت و پـنج اسـت  
ــاريخ آن دي   چــو مــن زيــن داســتان از غــم زدم دم  ــوان تـ ــبخـ ــمباچـ   ١ة غـ

هم » نامه غم«و » قصه عشق«را موسوم به » و ماه مهر« يمثنو يخط هاي نسخه يدر بعض
  :دهد مي ن شعرها شرحيا را در آن يراز ،اند هدينام» مهر و ماه«را چرا  ين مثنويا .٢اند هردک

ــابي   کـــنم عشــــق منـــوهر را کتــــابي   ــر آن را خطـ ــام مهـ ــم از نـ   دهـ
ــرايم   ــدهمالت سـ ــن مـ ــواي حسـ   مــــاهش نمــــايم ةدلــــي در پــــرد  نـ

  ن نيکو چهـر آ که چون خود کرم او بود  ام مهـــر ازان نـــام منـــوهر کـــرده  
ــ ــامش بــ  نم ــر ن ــامه ودم مختص ــام     ناک ــق ازان ن ــر را مش ــدم مه ــو دي   چ

  ٣ز نـــامش اشـــتقاق مـــاه کـــردم     ز مـــدهمالت ســـخن کوتـــاه کـــردم
ن ياند به هم با و قشنگيکه هر دو مانند آفتاب و ماهتاب ز يمنوهر و مدهمالت يعني

  :دهد مي رحن نکته را شيا ين مثنويدر يراز. نام کردند» مهر و ماه«مناسبت آنها را با هم 
                                                   

ي کلکته، يمجموعه کرزن، انجمن آسيا، ٢٧٧شماره خطي نسخة مثنوي مهر و ماه،  ، خان عاقلرازي،   .١
  .٥٩ورق 

  .١٦٣٤، ٢، مخطوطه ٨٩٤- ٨٩٣، ١فهرست مخطوطات فارسي، کتابخانه انديا آفيس، لندن، جلد  ،هرمناته،   .٢
  .١ق رمهر و ماه، و يمثنو  .٣
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ــ  ــقانه نغمــ ــرايم عاشــ   برآرم غم ز دل چون نغمـه در تـار    زار ةســ
ــويم قصــ  ــازي  ةبگ ــق حج   ١بخــوانم شــرح درد عشــق بــازي  عش

» مهر و ماه« يت در مثنوين قطعه شعر روشن است که هرچه داستان و حکاياز ا
 ييسرا ف داستانيه لطيرايدر پ ياست و فقط به قصد عشق و عاشق يخيالاست همه 

  .شده است يانب
برگ  ۵۹بر  ام مشتمل ن استفاده کردهآ مهر و ماه که بنده از يمثنو ين نسخه خطّيا

. شود ي ميکلکته نگهدار ييايانجمن آس ةدر موز ۲۷۷ يشماره خط بهشعر  ۱۱۴۲و 
، خدابخش پتنا )۱۶۳۴شماره (س لندن يا آفياند هدر کتابخان ين مثنويا هاي نسخه

از  يفهرست مخطوطات فارس( )۴۷۰شماره ( هاهان اود، کتابخانه ش)۶۹۵شماره (
، کتابخانه )۱۰۵شماره (الور  ي، موزه دولت)۳۴۷شماره (ش لندن ي، موزه برت)اسپرنگر

، ۱۸۱، ۷۴شماره (ج ي، کتابخانه دانشگاه کامبر)۶۴۷و  ۱۱۴۶شماره (ه يدانشگاه عثمان
  .نيز موجود است )۱۸۲
 ه ۱۰۶۹ست که در سال ا يراز ين مثنويدوم نيا: ا پدماوتيشمع و پروانه  يمثنو  .۲

  :دهد مي حيتوض يچنانکه راز. ل شديتکم .م ۱۶۵۹-۱۶۵۸مطابق به 
ــارم   ــن ط ــون ز دور اي ــت اکن   ٢سال هجرت هزار و شصت و نهـم   هس

عشق به شکل داستان آمده است که از  يشمع و پروانه همان نغمه سنج يدر مثنو
  :دهد مي ر راجع به عشق شرحيز يدر شعرها يراز. گردد يروشن م يراز يآن سخنور

ــق سر  چه کنم چـون ز غـم سرشـتم شـد     ــة عشـ ــد قصـ ــتم شـ   نوشـ
ــ ــبويم عشــق  ات ــر س   تــراود ز مــو بــه مــويم عشــق  مــي  زده ســنگ ب

ــان  ــم فس ــم دل ــتم از غ ــق ةگف ـ      عش   عشـق  ةبسته چـون بـي قلـم تران
  قانون اسـت  ةمضراب و صفح ةخام  اين نوا را که عشق مضـمون اسـت  

دهد که  مي شرح ين و پدماوتيا قصة عشق رتن سيشمع و پروانه  يمثنو درازي ر
مناسبت و عالقة  يعت رازيباشد که با مزاج و طب مي ت هم سخن عشقين حکاياد ايبن

  :ديگو ي ميراز .دارد يناگسستن
                                                   

  .١ق رمهر و ماه، و يمثنو  .١
  .٤٦کلکته، برگ  ييايس، انجمن آ٨١١شماره  ينسخة خطّشمع و پروانه،  يمثنو، خان عاقل ،يراز  .٢



  ١١٢  قند پارسي

  سخن عشق دان نه عشق سـخن   زنـم ز عشـق رتـن    من که دم مي
  ع حسـن و عشـق نـاز و نيـاز    جام  اي ز سـوز و گـداز   مختصر نسـخه 

ــانه    ــوح افس ــه ل ــتم ب ــش بس ــه    نق ــمع و پروان ــه ش ــن نام ــام اي   ن
نگهداري کلکته،  ييايانجمن آس ةوانو در موزيا ۸۱۱شماره به ن نسخه مخطوط يا
ر بعالوه اثر ن يا. دارد عنوان ۲۵و  شعر است ۲۳۱۱برگ و  ۴۶ يشود و دارا مي

س يا آفياند و کتابخانه ۴۶۹شماره  هاوداهان در کتابخانه شهند  ي ديگرها کتابخانه
  .نيز موجود است ۲۵۱۵ و ۱۶۳۴شماره   به
ر يبه رشته تحر ه ۱۰۹۹ش در سال يست که در زندگانيراز ين مثنوين سوميا: مرقّع  .۳

  .درآورده شده است
. است شعر ۳۰۵۰برگ و  ۱۵۵بر  ام مشتمل که بنده ازان استفاده نموده ين مثنويا
به شکل منظوم در  آن رامطالب  تمامکه  دارد» يامواج خوب«نام   هنثر ب  به يتصنيف يراز
  :ديگو مي افضل سرخوش يچنانکه معاصر و. ه استدگردآور» مرقع«

شتر مطالب نسخه يد عارفانه گفته بيتقل هب يمولو ين مثنويکتاب مرقع در زم”
  .١“نظم آوردهه ب يامواج خوب

منظوم شده است که  (Ludda)نام لُدا  هش بيک دروياحوال عشق  يدر مرقع راز
 يد ويزه رسيش را خبر مرگ دوشيچون درو. فته بوديفر يا زهيبر حسن و جمال دوش

  :دهد مي شرح يراز .وستيزه پينموده در لحد دوش يوفادار و هم اظهار عشق
  در لحد از حکم حق شـق شـد پديـد     اين نوا در گوش عاشق چـون رسـيد  

ــد     در لحـد آن سخن بـر رفـت خنـدان     ــم اح ــاک از حک ــراهم خ ــد ف   ش
ت هم ين حکايا. را منظوم کرده است» مرقع«ت عشق ين حکاياساس هم بررازي 

عشق از است که عبارت  يقيعشق حقبه ن توجه آ از يمقصود راز ياست ول يخيال
  :دهد مي شرح يچنانکه و. باشد ي مياله

ــر  چيست عشق اي عاشـق ديوانـه خـو    ــه گ ــه از  اي ن ــوديوان ــقش بگ   عش
  کي نشيند هر کسي بر صـدر عشـق    غير عاشـق کـس ندانـد قـدر عشـق     
  هم هزاران خانه ويـران کـرد عشـق     هم هزاران دل پريشـان کـرد عشـق   

                                                   
  .٤٠الشعرا، ص  کلمات ،محمد افضل ،سرخوش  .١
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جميــــل بــــي  ت در بحـر جمـال  سـ  صـي اعشق غو رمثــــال طالــــب د  
  غني نمود از صوت و حرفستعشق م  در بيــان عشــق کــردم عمــر صــرف

ــوي    شـق معنـوي  کس چه گويد شـرح ع  ــوي در مثن ــه مول ــه گفت   ١چونک
عاره بکار ستبطور ا» مثال يل بيجم رد«، و »جمال بحر«عبارات در شعر چهارم 

 يمربوط به عشق اله يقيعشق حق يعني. باشد يم يه است که اشاره به ذات الهرفت
ات خود را يح ير آن رازيغ و تشهيست که بخاطر تبلين مقصود زندگانياست که هم

  .رف کرده استص
در  )وانويا ۸۱۲ يشماره خط(کلکته  ييايانجمن آسر عالوه ب ين نسخه مثنويا

شماره (و فهرست اسپرنگر  )۴۸۶شماره (س يا آفي، اند)۶۱۷شماره (ه يکتابخانه عثمان
  .اب استيدست نيز) ۴۶۸
. باشد مي عشق يايدر ةم که نسخيکن مي توجه يوان رازيحاال به د: يوان رازيد  .۴

هر چه هست  يو. قت هم بوديعت و طريو صاحب شر يک شاعر صوفي يراز
در و مبلغ عشق است  يراز. داستيآن در همه آثار منظومش روشن و هو تصوير

  :ديگو ي ميو. شود مي دهيد يوانگيو د يده سريوانش همواره شوريد
  ٢در عشق فنا شو که بالغي به ازين نيست  يــک نکتــه بــود حاصــل تبليــغ رســالت

٢  ۱۱۴۸به شماره ن، لندن يک نسخه دارد، در کتابخانه بودليکه فقط  يوان رازيد نيا
افت نموده در تحت نظارت پروفسور موالنا ابومحفوظ يدر آن رابنده . شود يم ينگهدار
که خوشبختانه خانه  مب داديح و ترتيتصح يبا دقت نظر و کنجکاو ٣يم معصوميالکر

وان ين ديا. چاپ کرد م ۲۰۱۰در سال  آن رانو  يران دهليا ياسالم يفرهنگ جمهور
بند، خمارنامه،  عيترجشامل عالوه  هب. است غزل ۱۳۶و صفحه  ۲۳۶بر  مشتمل يچاپ
ه فرزندان، مقطعات و اشعار منقبت در شان حضرت يه برادر، مرثينامه، مرث يساق

                                                   
  .٦ديوان رازي، برگ   .١
  .١١همان، برگ   .٢
ترين دانشمندان زبان و ادبيات فارسي و عربي در کلکته  الکريم معصومي يکي از برجسته موالنا محفوظ  .٣

تدريسي خدمات  )دانشگاه عاليه فعالً(وي به عنوان پروفسور تفسير و حديث در مدرسه عاليه کلکته . بود
  .ميالدي زندگاني را بدرود گفت ٢٠٠٩ژوئن در سال  ١٧تاريخ  بهانجام داده روز چهارشنبه 



  ١١٤  قند پارسي

  :شود مي وان نقلين غزل دينخست. باشد مينيز  ١ياله يراز الدين برهان
  ينــه را يرخســار تــو داده جــال آ   ةجلــو  ينـه را يتو لطف و صـفا آ  کس روياي ز ع

  ينـــه رايآفريــده بهـــر تـــو تــا ناخـــدا آ    خود تماشـاي جمـال خـود کنـي در آينـه     
  ينـه را يکرده از يک جلـوه محوانـد رضـا آ     اشــعه انــوار روز افــزون تــو چــون آفتــاب

  ينــه رايشــته دارد جابجــا آچشــم مــا سرگ  ون مهر و ماهچدر تمناي جمالت روز و شب 
  ينـه را يحسن خويش کـردي مبـتال آ  ه تا ب  تو کرد از هر طرف روي چون قبله نما سوي
ــا آ   م و پنداريم غيريطوطي آسا عکس خود بين ــتادي در قف ــا اوس ــه رايهســت گوي   ين

  ٢ينــه رايهســت خــاک تيــره رازي توتيــا آ  در لباس خاک جان پاک را بس رازهاست
م ينيب مي ميدقت نگاه کنه اگر ب. باشد ي ميو مطالب عرفان يالذکر پر از معن غزل فوق

اشيا و شاعر در همه . ن غزل حاصل تمنا و آرزو و مطلوب و مقصود شاعر استيکه ا
 يو .کند يرا مشاهده م يزديو قدرت کامله ا يموجودات اين دنيا، جلوه خداوند

مشرف  يدار الهيد بهاهد که بالواسطه خو يار دلش مياست و بس يقيدوار خالق حقيام
ن نکته را چه يا يراز. است و خلوص الزم يقيدار عشق حقيد اين براي يول. شود

  :ديسرا مي .خوب شرح داده است
  ينـه مـرد اعمـي را   يچه حاصـل اسـت ز آ    لقـ جلوه يـار اسـت و کـور دل عا   ه نظر ب

  ٣اين دو دريا راکشيده عشق ز يک چشمه   البحـرين  کنار مـن شـده از اشـک مجمـع    
٣ ا هر دو با هم يو محبت دن يش نظر داشت که محبت الهيد پيهم بارا ن نکته يا

ثبات است  يو ب يا فانيرا که دنيا الزم است، زيترک دن يعشق اله يبرا. شوند نمي کجاي
  :ديگو ي ميچنان که راز. چ عالقه ندارنديا هيو مسافران راه عشق زنهار به دن

  ٤دو نفس ماند و درگذشت رسيد يک کس هر  قامـت دران خطاسـت  دنيا سراست عـزم ا 
٤   .فکر را داراست يزگيال و پاکيکالم، حسن خ ين شعرها توجه شود که پختگيبه ا

                                                   
 الت گجراتين و عارفان بااهللا به مقام برهانپور در اياز بزرگان د يکي يراز اله الدين حضرت برهان  .١

 ي، ايک به س. ر( .را الوداع گفت يار فانن ديا يهجر ۱۰۸۳کرد و همانجا در حدود  يزندگان
  )م ۱۹۷۰، لندن، ۲/۵۸۴چر يترن ليپرش ،ياستور

  .٦٢- ٦١ديوان رازي، برگ   .٢
  .٥، برگ همان  .٣
  .٧، برگ همان  .٤



  …سهم عاقل خان رازي در ادبيات فارسي  ١١٥

  :ديگو ي ميراز .سوز عشق از آتش دوزخ هم فروتر است
ــاک  ــذاب دردن   ١ليک سوز شـعله داغ جـداي ديگـر اسـت      گرچــه دارد آتــش دوزخ ع

  :ديگو مي شق وصال محبوب استن سوز عيو عالج ا
ــت    بجز از شربت وصل تو شفا ممکن نيسـت  ــداوا بگذش ــحبت ز م ــار ص ــار بيم   ٢ک

د و به مرشد گوي ميسخن  ايصوف يمختلف زندگان درباره مراحل يزير رازدر غزل 
  :کند مياظهار عقيدت ي راز اله الدين حضرت برهان دخو

ــا کيســتيم  ــر حــق م ــد غي ــه در ميخا  کــس ندان ــتيم  زانک ــوفي زيس ــه ص   ن
ــار بســـتيم     از شــــعار زاهــــدان داريــــم عــــار ــد از ريـــا عـ   هللا الحمـ

ـ   ـ   ه شهر و شـهر جاب   طالـــــب برهـــــان شطّاريســـــتيم  کـو ه جـا و کـو ب
ــا در  ــال م ــر ح ــافالن ب ــده غ ــد خن   بس که ما بـر حـال خـود بگريسـتيم      ان

ــرتم  ــي در حي ــي و فصــل ن   ميعــين نــي و غيــر نــي پــس چيســت  وصــل ن
ــم م و گــاه لــب تشــنهرابييســگــاه  ــاه مست   اي ــاقي گـ ــاه سـ ــتيمسگـ   قيسـ

ــيار  ــاهي هوشـ ــتانيم و گـ ــاه مسـ   ٣مختلــف احــوال چــون رازيســتيم     گـ
  :ق توجه هستنديباشد ال مي کوين ين که معمور به پندهايياشعار پا

ــت  ــنج بي ــت دان  گ ــزن غنيم   روي در بارگــــاه شــــاه مکــــن  الح
ــر    ــر پيغمب ــر فخ ــود فق ــون ب ــاه   چ ــار آرزوي جــ ــن زنهــ   مکــ
ــن   زاهــــدا بهــــر جــــاه در دنيــــا ــتگاه مکـ ــد و دسـ   ورع و زهـ
ــت زشــت  ــه ني ــک را ب ــن    محــل ني ــاه مکـ ــر تبـ ــار اي پسـ   زنهـ

  ٤سيرت خوش چـون سـياه مکـن     صــورتي چــو ســياهه رازيــا گــر بــ
در تمام آثار  يو. در دلش داشت يبود و طلب عشق اله يشاعر صوف يرض رازغال

ن عشق يح داده است که هميرا توض يدلکش عشق الهمختلف و  هاي هيرايمنظومش با پ
  .است يو يو مقصود و مطلوب زندگان يقيحق

                                                   
  .٩برگ ديوان رازي،   .١
  .٩همان، برگ   .٢
  .٣٣همان، برگ   .٣
  .٣٤همان، برگ   .٤



  ١١٦  قند پارسي

م و از نگاه آنان کالم و يانداز ي مين رازيمعاصر يبه افکار و آرا ينک نظريا
  :ديگو مي »خبر ينه بيسف«خبر مؤلف  يعظمت اهللا ب. مينک مي يبررسوانش را يد

  .١“افتمين يه بر طور متقدماتش هميوانش را بسر کردم و ابيد”
  :کند مي نطور اظهار نظريا» سيالنفا مجمع«خان آرزو مؤلف  يعل الدين سراج

دست  ين سخن کم کسيشود، ا ي ميقه آگاهيب ذايکه از اشعارش نص يچاشن”
  .٢“دهد مي بهم

  : ديگو يم يوان رازيمولف مآثراالمرا راجع به د
روم خود را  يموالنا يقات مثنويدقدر حلّ ت .او مشهور است يوان و مثنويد”
  .٣“دانست مي گانهي
شاعر  يخان راز روشن است که عاقل ين اظهار نظرات دانشمندان فارسياز

غ آن يواال داشت و به تبل يد که افکار و زندگانش مي ر محسوبيبرجسته عهد عالمگ
  .عمرش را صرف نموده بود

م و يردکبحث  يمنظوم رازدر صفحات گذشته راجع به آثار : يآثار منثور راز
  .ميکن مي يبررس را نک آثار منثورشيا
ف ين تصنيا .شهرت دارد يليث مورخ هم خياز ح يخان راز عاقل: يريع عالمگيوقا .۱

ق استناد و يباشد و ال مي ريعهد حکومت عالمگاول بر پنج ساله  مشتمل يخيتار
مختلف  هاي خانهآن در کتاب يخط هاي از نسخه يبرخ. رود مي استشهاد بشمار

ک نسخه را عبداهللا ياست موجود آن  يدو نسخه چاپ يول .شود ي مينگهدار
ح يب و تصحيبا ترت ٥ظفر حسن يمولو يرا خان بهادر حاج يگريو د ٤ييچغتا

د که يگو مي دکتر آفتاب اصغر يريع عالمگيف وقايراجع به سال تال. اند هچاپ کرد

                                                   
  .١١٨گر، ص يعل ،نسخة خطّيخبر،  ينه بيسف ،عظمت اهللا ،خبر يب  .١
  .٥٠، ص ٤١س، مخطوطه موزه ساالر جنگ، شماره يمجمع النفا، خان يعل الدين سراجآرزو،   .٢
  .٢/٨٢١مآثراالمرا،   .٣
  م ۱۹۳۶الهور،  ،يريواقعات عالمگ ،عبداهللا يي،چغتا  .٤
  .م ١٩٤٦ ،يدهل ،يريواقعات عالمگ ،ظفر، حسن  .٥



  …سهم عاقل خان رازي در ادبيات فارسي  ١١٧

بنا به گفته خان بهادر  يول ١شده استنوشته  ه ۱۰۷۳در سال  يخين کتاب تاريا
 ۱۱۰۸تا  ه ۱۰۷۸ان يم يريف واقعات عالمگيظفر حسن سال تال يمولو يحاج

  .٢باشد مي )م۱۶۹۶- ۱۶۶۸(
 هاي ن نمونهيتر از عمده يکي يست ولا يخيک کتاب تاريگرچه  يريع عالمگيوقا

کنم که  ا نقلرتاب ن کآ از ين باره اقتباساتيخواهم در مي بنده. باشد ي ميات فارسيادب
 زيب اورنگتولد  يخ و جايراجع به تار. ادب و بالغت ازان روشن است يچاشن

  :ر مالحظه شودياقتباس ز
خ يملکات بتار يالبرکات شهنشاه ملک صفات الزم يآفتاب عالمتاب ذات قدس”

در مقام دوحد از مضافات صوبة  يهجر ۱۰۲۸قعده يکشنبه پانزدهم ذيشب 
  .٣“الخ …دت با فراوان سعادت طالع گشته گجرات از مطلع وال

  :کند مي انيب چنين را ينينش هنگام تخت زيب اورنگاظهار مسرت رازي 
 ۱۰۶۸خ روز جمعه غرة ذوقعده يبتار …روزمند خسرو اقبال بلنديشاه ف”

دولت بر اورنگ  يار کرده بودند پايم اختيو جد اول تقد …که ارباب يهجر
ع و يجلوس فرموده وض يبر سر خالفت و دارانهاد و  يسلطنت و فرمانروا

  .٤“فات و انعامات بنواختيرا به تشر يف اقاض و ادانيشر
و  يمقفّ هاي هات، جملهياستعارات، تشب مشتمل برالذکر که  از اقتباسات فوق

ع يشود که وقا مي روشناست، ان يو سالست ب يمسجع، فصاحت و بالغت، روان
باشد که درخور  ي ميخان راز عاقل يو ادب يار نثرن آثيتر از عمده يکي يريعالمگ

  .اعتناست
دو قسمت کتاب ن يا. باشد مي موضوع تصوف در يراز اين کتاب: اتيالح ثمرات .۲

 يهجر ۱۰۵۳نوباوه در سال اول قسمت . نديگو مي )نوباوه(دارد که هر قسمت را 

                                                   
  .٤٣٣ ص در هند و پاکستان، يفارس يسيخ نويتار  .١
  ٣ص ي، ريواقعات عالمگ ،حسن، ظفر  .٢
  .٤ص  ،يريواقعات عالمگ، ييغتاعبداهللا، چ  .٣
  .٧٤ص  همان،  .٤



  ١١٨  قند پارسي

 يدت مختصرنوباوه بعد ازان در مدوم د و قسمت يل رسيتکم  هم ب ۱۶۴۳مطابق 
  :ل مالحظه شوديدر ذ يا قطعه »اتيالح ثمرات«ف يراجع به تال. مکمل شد

ــرات  ــن ثمـ ــات ايـ ــا الکاينـ   چــون شــده وارد از نخيــل الغيــب  ايهـ
  ١شـک و ريـب   الحيـات بـي   ثمرت  ســال ترتيـــب آن خــرد گفـــت  

ل کرد چنانکه از يتکم يسالگ ۲۶ در سنثمرات را ) نوباوه(دوم قسمت  يراز
  :شود مي ر روشنياقتباس ز
االمور البرکات به حکم  ات و خوشه آخر از ثمراتيالح گر از ثمراتينوباوه د”

در  يمدت از اصل معان يت بعد از انقضايموانع بشر يبه مقتضا اباوقا ةمرهون
  .٢“رفتيدر نخلستان عبارت شگفته و با سند مسابقه صورت وصل پذ يفصل ثان
اقوال و فرمودات  ياست که دران رازمهمي  فيان تصوف تصنيات در بيالح ثمرات
  .را گرد آورده است يراز اله الدين حضرت برهان يعنيش يمرشد خو

ام و ان عظين و فرمودات صوفينکات تصوف، آداب، اصول، فرام يف داراين تصنيا
از  ياريعالوه احوال و آثار بس  هب. باشد ي ميث نبويات کالم اهللا و احادير آيتفس

نسخه . ن در ثمرات درج استيو مردان عارف باهللا و بزرگان د يخيارت هاي تيشخص
کلکته است  ييايانجمن آس به تعلقام م ن استفاده نمودهآ ات که بنده ازيالح ثمرات يخط
ف يف و توصيرب ذوالجالل و تعر يبا حمد و ثنااست و برگ  ۷۱ مشتمل برکه 
و  يشرف حضور ين رازآ بعد از. ودش مي آغاز )ص(يغمبر حضرت محمد مصطفيپ

  :دهد مي نطور شرحيارا  يراز اله الدين خ برهانيحضرت شاز سعادت تلمذ 
پناه  تير شرف از سعادت مالزمت حضرت هدايرالتقصير کثين فقيچون ا”

 ين من الجبن الهاديت مبيآثار وال يالزمان مقتدالدوران الذ خيت دستگاه شيوال
قت يقت والحقين حجت الطريبراهن بالحجج واليقيالصدق الصدق وال يال

ر بر مرأت يد نظيم المثال آن فرشية جمال عدعافت و شعشين يالحق والد برهان
  .٣“ر تافتين حقير ايضم

                                                   
  .کلکته ياي، انجمن آس٢، برگ ٤٤٨کرزن، شماره  ، مجموعه)مخطوطه(ات يالح ثمرات ،يراز  .١
  .٥٢٣، يحواله انصاره گر، بيعل) مخطوطه( ١٠٦مه شماره يلتن ضم. همان  .٢
  .٢-١ ات، برگيلحا ثمرات  .٣



  …سهم عاقل خان رازي در ادبيات فارسي  ١١٩

  :دهد مي حيتوض يراز. توجه شود ليبه اقتباس ذ ن کتابيف و نام ايراجع به سبب تال
ن به يرن کمتياوقات ا يوصول المقصود چون بعض يهللا المعبود و عل الحمد”

متمسک  تعلمونا اهل الذکر ان کنتم الفسألومه يه کريت مشحون آيمضمون هدا
 ق آگاه جرات بر عرض سواليق پناه دقايجناب ارشاد مآب آن حقاه شده ب
ب يوالرض من کاس الکرام نصحکم آنکه ه شان بينمود و اکثراً آن حضرت ا مي

ن يفرمودند بنابر ا يم ت اصحاب صادريکلمه مشتمل بر طالب و محتمل بر تقو
انقطاع ابواب و  يدر باب عقول سوا انتفاع يض البرکات را برايکلمات فا

  .١“ات نام نهاديالح ف داد و ثمراتيفصول مجموعه تال
ن سعادت ير مضاميراجع به ادب است که س يراز اله الدين ن فرموده برهانينخست

  :کند مي نقل يراز. گرفته
ض يس که مذموم است و از فيست چه ابليض نيست فيفرمودند هرجا ادب ن يم” :ادب

  . ٢“ترک ادب است محروم هم از ياله ينامتناه
رد و يگ مي فرارا  يض و بخشش الهيت و ارزش دارد که فيادب چقدر اهم يعني
  .ماند مي محروم يت الهياز عناادب باشد،  بيس يکه مانند ابل يکس

  :حت توجه بشودين نصيپنجگانه به ا ةواره صلبدر: پنجگانه ةصلو
 گذارم مي که يکنم که خداوندا ما را با نماز مي نم تمنايب مي د رايق يهرگاه جماعت ب”

 يدنيتجر ين جماعت را به آرزوين مجرد و آزاد باشم و اين چنيده که ا يهمت
  .٣“ارنديصلوه خمسه اهمال ن يق گردان که در ادايرف يقيکه دارند توف

  :توجه شود الدين ت و ارادة صدق به گفتار حضرت برهانيراجع به ن: دهت وارين
د يبرادر مومن نما رتايت زيدر خبر وارد است هرگاه بنده مومن بصدق ن”

  .٤“نديرحمت از حق در حق او نما يهفتاد هزار فرشته موافقت بسته استدعا

                                                   
  .٢-١ ات، برگيالح ثمرات  .١
  .٣-٢ ، برگهمان  .٢
  .٣ ، برگهمان  .٣
  .همان  .٤



  ١٢٠  قند پارسي

مت ت باعث فضل و رحيبه اراده صدق و اخالص ن يکوکاريکار هر ن يعني
مثال توکل و  ياقوال و فرمودات راز اله هاي گر پارهينطور ديهم. گردد ي ميخداوند

ه، ي، سخاوت، عفو و احسان، حقوق همسايخاموش و تمعاش، سکو ياستغنا، جستجو
ره ين، مطالعه کتب و غياء و بزرگان دين، اجتناب از شرک، صحبت اولياطاعت والد

معلومات  يپر ارزش و دارا يلين مجموعه خيا. تذکر رفته است هن کتاب تصوف بيدر
از لحاظ . شود مي معلوم يراز يباشد که ازان ذوق و تجسس و عالقه مند مي ارزنده

است که معمور به  ينثر هاي ن نمونهيتر از عمده يکيات يالح ان ثمراتيو زبان و ب يادب
ات را هم جا هياستعارات و تشب. باشد مي و مسجع يمقفّ هاي و جمله يعرب هاي واژه
گردد و خواننده را از ذوق ادب و فصاحت و  مي ن حسن عبارت دو باالآ که از هداد

  .گرداند مي ظوحظبالغت م
در نثر است که عبدالرحمن راجع به تصوف  يف رازين تصنين دوميا :يالراز نغمات .۳

االخره در سال  ياهتمام در عشره آخر جماده ب آن رامحمد روش خان  يحاج
خ طباعت يقطعه تار. ديچاپ گردان ١نيالبحر بنان مرج يا در مجموعه يجره ۱۲۶۵

  .است چنيننغمات 
ــاد در خزينــــــ گب  شد طبع چـو ايـن کتـاب رازي      راز ةشــــ

ــا  ســپهر خوانــد تــاريخه زهــره بــ ــه زيب ــاز  زي نغم ــاي دمس   ه
ه است صفح ۱۸ن رساله تصوف مشتمل بر يا. اين رساله معلوم نيستسال نگارش 

ده يچيز و پيز رموز و نکات دقت آميف عشق نيه عشق، مقامات عشق و لطادربار و
ت يدر تصوف عشق مقام مرکز. رده استک، بحث يو کنجکاو با دقّت يليتصوف خ

. شود مي افتيت يباو جذ يني، رنگيشگفتگ ين سبب در نثر و نظم ويدارد و به هم
در . ده استکره يوع عشق اراموض دراش را  باکانه ينظرات ببا اختالط نثر و نظم رازي 

 ةرا از باد يکرده است که و ياد يمرشدش هم با وجد و مستاز  ين ضمن گاه گاه ويا
ن يات معمور از جذبات رنگيالح ان نغمات ثمراتيطرز ب. اب کرديضيعشق سرشار و ف

  :کنم مي ر نقليدر ز يطور مثال اقتباس هنک بيا. باشد مي و شاعرانه

                                                   
  .٥٠٢٥) ١(، خدابخش، پتنا، شماره يهجر ١٢٦٥فتحپور،  ،نيالبحر مرج  .١



  …سهم عاقل خان رازي در ادبيات فارسي  ١٢١

 چيعالم حجاز رسد، ه ةکديبه م يينه عشق بوعشق اگر از خمخا يا”
د ينما يمست يتيفيبه ک يد و هر مستيايبه خود ن يابد اهللا باد از مست يپرست مي

چون به خم رسد، خود را . و بردارد و توجه به خم کندبکه دست از جام و س
ز يز نشة شوق و شوق انگيابد لبريند و گم کند، آنگاه خم را يخشت سر خم ب

  .١“قواهل ذ
 ن رساله مطابق به رسم و رواج بايا .هم موسوم است» العشق نغمات«ن رساله به يا
  :دهد رازي در اولين غزل رموز و اسرار عشق را چنين توضيح مي. ده استياهللا آغاز گرد  بسم

  ديد اين مجنـون را  سر به صحراي دگر مي  ازنـد ايـن قـانون ر    عشق مضراب دگر مي
ـ    مي   ٢رسـد نشـتر ديگـر جگـر پـر خـون را       مي  ه رازي نظـري کند غمزه گـري بـاز ب

ت مستلزم است و عمده يذات وحدان يفقط برا يا مجازيباشد  يقيعشق خواه حق
 يراز. ان عاشق و معشوق نمانديم يازيچ فرق و امتين است که هيا يقيمثال عشق حق

  :دهد مي شرحچنين ن نکته را يا
از صفات ذات اوست و محب و را سزد که حب  يعشق از ازل تا ابد احد”

د يعا ةقيحلقا يف يو مجاز يقيحق يو عشقباز …محبوب مظاهر صفات او
دوست اوست همه دوست و دوست همه اوست و درون محبوب بر   هب

  .٣“و معشوق جمع نموده يکه عشق را در صورت عاشق صاحب مقام محمود
ن ايشالقب  که ستا )ص(غمبريت و حضرت پينجا مراد از معشوق ذات وحدانيا

 گر آنيکديهر دو عاشق و معشوق در عشق و محبت با . باشد مي »صاحب مقام محمود«
  ست؟يست و معشوق کيان آنها دشوار است که عاشق کياز ميکه فرق و امت اند هطور گم شد

  :م شده استيتقسقسمت  ۱۲ هن رساله بيا
 ۷۷ص ، م مقدمه عشقيه در تقدينغمه عشق .۱
 ۷۸ص ، صفات عشقف يه در توصينغمه وصف .۲
 ۷۹ص ، ه در اظهار مظاهر عشقينغمه ظهور .۳

                                                   
  .٨٨الرازي، ص  نغمات  .١
  .٧٦العشق، ص  نغمات  .٢
  .همان  .٣



  ١٢٢  قند پارسي

 ۸۱ص ، م عالمات عشقيه در تعلينغمه علم .۴
 ۸۲ص ، عشق يص خواهيت در تخصينغمه خصوص .۵
 ۸۴ص ، عشق يه در اسرار خفاينغمه سر .۶
 ۸۶ص ، ق در عشقيه از تشوينغمه شوق .۷
 ۸۷ص ، ه در وجدان وجد عشقينغمه وجد .۸
 ۸۸ص ، ت سکر عشقيفيه در کينغمه شکر .۹
 ۸۹ص ، راز عشق يه در اخفاينغمه صحو .۱۰
 ۹۰ص ، قت عشقيق حقيه در تحقيقينغمه حق .۱۱
 ۹۱ص ، ه در ختم خاتمه عشقينغمة صحو .۱۲

خودش را در بحر  ين دوازده مطلب عشق روشن است که چطور رازياز يعني
عشق  ير رازيبنا به تفس. ردوآ مي رونيتابدار عشق ب هاي عشق غرق نموده گره

و  يين مرحله ابتدايال معشوق که اياق و استغراق در ذکر و فکر و خياشتعبارتست از 
و طلب،  يا اختتام به صبر و شکر، دلسوزيباشد و بعد از آن مرحله انجام  ي ميمقدمات

اس، خوف و رجا، رنج و محن، اضطراب و ي، غم و آالم، آس و يادب و سپردگ
جمال مطلق و وصال محبوب رسد که بدون آن مشاهده  مي ات و موتيو ح يقراريب

  .ستيهرگز ممکن ن يقيحق
 و مطالب ينه رموز و اسرار معانيک گنجي يدر آثار تصوف و ين کتاب رازيا
خوب و عمده نثر  نمونه يمشکل است ول هاي و جمله يعرب هاي باشد که پر از واژه مي

رت کث. ان و فصاحت و بالغت زبان داردياست که حسن ب يات فارسيدر زبان و ادب
است و هرچه از » مرقع«مشابه مطالب و نکات  يمطالب و موضوعات نغمات راز

د گفت که ين کتاب درج است و بايشتر از آن دريموجود است ب يوان رازيات در ديغزل
  .ستا يوان و مرقع رازير ديشرح و تفس» نغمات«
ه سال قعديست که در ماه ذا ياز آثار تصوف راز يف نثرين تصنين سوميا :کشکول .۴

ن رساله هم رموز و يدر .١ديل رسيبه تکم .م ۱۶۹۰مطابق ماه اوت سال  ه ۱۱۰۱

                                                   
  .کلکته ياي، انجمن آس۱۲۷۹اره موانو، شي، ايفهرست مخطوطات فارس  .١



  …سهم عاقل خان رازي در ادبيات فارسي  ١٢٣

خ عظام درج يکرام و مشا يايحضرات صوف يگرانبها هاي نکات تصوف و گفته
انتساب آن به  يول اند هچ جا اسم مولف را ذکر نکرديگرچه در کشکول در ه. است
  :ديگو مي خودش ينکه رازيا يکي .شود يق ثابت مياز دو طر يراز
  .١“م در کتاب مرقعيا ان کردهيب آن راق يطر”
در  ينکه رازيا يگريو د. ستياش حتما به مرقع راز شود که اشاره مي ن روشنياز

  :ها رقمطراز است يذکر شطّار ةقيح طريکشکول هنگام شرح و توض
 ير الهوريان مين است فرمود مآکه جز در طلب آنم و مرتبه شوق فروتر از ”

 را حضرت حق ين صورت سرمدين شغل داشتند و هميشان همياران ايو 
  .٢“گفتند مي
ست يف رازيبخشد که کشکول تال مي ن را استحکاميقين يگر هم ايک اقتباس دي

  :کند مي صراحت يمثال در کشکول درباره مرقع راز
نمرات شهرستان شهود او  يان قطوعات و دعوات براين مرقع در بيو قبل از”

  .٣“دمگفته بو
. ک خاتمه استيک مقدمه، دو وصل و ي مشتمل برو حات فص ۱۴۹ يکشکول دارا
تا صفحه  ۳۷وصل اول از صفحه  .رسد مي ۳۴شروع شده تا صفحه  ۳مقدمه از صفحه 

و از همانجا عنوان خاتمه  ط استيمح ۸۸تا صفحه  ۶۶و وصل دوم از صفحه  ۶۶
باشد که از  مي بر دو وصل مشتمل خاتمه هم. رسد مي انيبه پا ۹۱شروع شده تا صفحه 
آن و  اند هرا لقمه عنوان داد يهر اقتباس. دکن مي الت آن بحثيصفاقسام اذکار و اوراد و ت

از آغاز تا انجام در کتاب » لقمه« ۸۶رفته  هم ينطور رويهم. اند هنوشت يبا حروف جل را
  .شود مي دهيد

  :دهد مي رحف خودش شيراجع به تال ةپس از آغاز حمد و صلورازي 

                                                   
  .۳۹ صکشکول،   .١
  ۵۶ صهمان،   .٢
  .۳-۱همان، ص   .٣



  ١٢٤  قند پارسي

اطقه را نرا قوت بخشد و نفس ) روح يعني(ه يفه ربانياما بعد کشکول لط”
د که يدارد که مخصوص گرسنه با ين کشکول طعميهر لقمه ا …قوت دهد

د و يآ يکيق وذه دارد که گوارا ب يد و هر کسره نالش لذتيرا نشا يگريد
د امروز که غره راسته دارنيپ يتا تن را به لباس التقو …ديگر آنچه نمايد

کلمات  …محبان يکست به التماس بعاصيقعده سنه هزار و صد و  يشهر ذ
ب ين کشکول فراهم آورده تا اصحاب ذوق و ارباب شوق نصيوزه دريرد

  .١“کامل و حظّ وافر بردارند
پر  يليروح انسان خ يارتقا ين است که مشموالت کشکول برايمطلب ا يعني

  .دهد مي ييراهنما يکوکاريا به راه سعادت و نت است که انسان ريارزش و اهم
  :دهد مي نطور شرحيموضوع مقام و مرتبه و مقصد وجود را ا يدر مقدمه کتاب راز

ن خاص حضرت انسان است که مظهر خالق ذات و ييما در تع يو گفتگو”
ده پس کمالش است که ينات الصفت ممتاز گردير تعيصفات آمده و از سا

سر ياهللا است و  يال اول سر سريبقاءاهللا باشد  يده باقياهللا رس يسرحد فنا ف
  .٢“است در اول نه در دوم ياهللا و پنهان يسر في يفان

روان يان و پين، رهنماآ و انقطاع از يويدن يها يگرفتار تعلقاتدر تحت لقمه اول 
خ يمشا هاي بعد از آن در ضمن گفته. است هرا آورد اقت و مقام و منصب آنهيراه طر
ذکر  هاي گيژيات و ويفيز کين هلف و اذکار و اوراد گوناگون آنها را شرح دادمخت

  .است هح داديره را توضيباالروح و غ
  :ديفرما ي ميد ابن عطاء اهللا شاذليت کلمه توحيلت و اهميراجع به فض

  .٣“ديحرکت درآه م بيد عرش عظيالرسول اهللا گو که الاله اال اهللا محمد يکس”
  :اند هداد يانسان را آگاه از چهار نوع خطر،

                                                   
  .۳-۱کشکول، ص   .١
  .۴-۳همان، ص   .٢
  .۱۵همان، ص   .٣



  …سهم عاقل خان رازي در ادبيات فارسي  ١٢٥

و آن موجب تکبر و غضب و عداوت و  يطانيکه خطرات چهاراند، خطرة ش بدان”
و آن موجب  يو آن موجب شهوت و طعام، خطره ملک يحسد است، خطره نفسان

  .١“و آن موجب اخالص و محبت و شوق يطاعات و عبادات، خطره رحمان
از ذکر و انواع دل  ينگهدار هاي روش ن فصليدر تحت ا: فصل در مراقبات آخر لقمه

  :دهد يشرح مرا قه ورد آن يو طر
ث يحد يکير حق مشغول است، يز است و آن بغيسه چه بدانکه مرض دل ب”

کند خواه در مال و خواه در خالء  مي قيار در دل حديشه بقصد و اختينفس هم
ض ن مريو اصل در عالج ا …رود مي د ويآ مي ر قصديدوم خطره و آن بغ

  .٢“شغل است و آن بر اقسام است
  :دگوي مي چنينر آن يت و تاثين ضمن راجع به اسم اعظم و از خاصيدر
صفات  يث نفس بنشاند و اسماياسم اعظم که اسم ذات است در محل حد”

ن را واسطه آمال مرشد دارد و ه جدل ب امهات را در مقام خطره بنشاند و نظر
  .٣“نديو رابطه و برزخ گو

که انسان اگر در موجودات  است هن عنوان شرح داديدر تحت ا :نيعراج العارفمراقبه م
له ين وسيرا که بايهرگز مشکل نباشد ز يزدياو جلوه ا يعالم تدبر و تفکر کند برا

ن عرفان نفس خودش الزم يشتر ازيپ يد وليآ مي او را بدست يعرفان خداوند
  .٤باشد يم
  :دهد مي نطور شرحيرا ا ياصل يمت صوفتصوف و عال يدر خاتمه کتاب راز: خاتمه
ن اوراق اگر يا …آنچه در دو وصل ذکر شد از اقسام اذکار و انواع افکار”

ن از عالم کردار است نه يند که ايا برهان گويند بر سفاهت خود گويوصول جو
ست يش نيب ياهل اهللا گفته که تصوف پخته ساختن وهم يبعض …گفتار

بوالهوسان که اقتصار بر  ياما بعض …خته شوندن اوهام پيالواقع چون ا يف
                                                   

  .۴۴-۴۳کشکول، ص   .١
  .۶۶همان، ص   .٢
  .همان  .٣
  .۸۶-۸۵همان، ص   .٤



  ١٢٦  قند پارسي

ند و ين مرتبه فرود آياز يو بعض …نديمحض علم انواع مراقبات و اذکار نما
 …و خود را از عارفان شمارند …ن زننديدر يچند دست و پا کينام  يبرا

  .١“چه سود دهد
رت يد که با علم و عمل سيرا با يتصوف نام علم و عمل است و صوف يعني

  .هم داشته باشد ييکوين
باشد که راجع به تصوف  مي ادب هاين شاهکاريتر از عمده يکيکشکول هم 
 ياست ول هروان و ساد وزبان کشکول عموما عام فهم . رساند ميما ه معلومات ارزنده ب

  .شود مي خواندن مشکل يق عربدا هاي سبب بکار بردن واژهه جاها ب يدر بعض
متاسفانه  يول شده هم ذکر ٢يلبل و امواج خوبرساله گل و ب يفات رازيدر تصن

  .ستياب نيدست
 يات فارسيدر ادب يرض هرچه در صفحات گذشته راجع به سهم عاقل خان رازغال

 يريحکومت عالمگ اکه ب يبا وجود يآن روشن است که راز ام از ردهکدر هند بحث 
ن يتر رجستهاز ب يکي يآثار منظوم و منثور ادب به لحاظ يارتباط داشت تا هم و

د که شو مي آن دوره محسوب يسندگان، پژوهشگران و شاعران فارسيدانشمندان، نو
کردند و  يم ييرايپذ يلياو را خ يخبر، عبرت يدل، سرخوش، آرزو، بيمعاصرانش مانند ب

  .گذاشتند مير ياو احترام و توق  هب

  منابع
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