
  دهلوي نظري به زندگي و آثار شيخ جمالي  ١٤٩

  زندگي و آثار شيخ جمالي دهلوي به نظري

  ♦ره غفّاراوايضم وفسوررپ
 شود که در يزبان هندوستان برشمرده م ين سخنوران فارسيتر از بزرگ يدهلو يجمال

 يدر مأخذها يجمال ينام اصل .نموده است يزندگ ١٦           مة او ل قرن يو ن ١٥خر قرن اوا
 »االصفیا خزینۀ«اگر صاحبان  .گوناگون ثبت شده است يها صورت  به يخيو تار يادب
ص ( »ينيکرة حسذت«، )١٠٤ ص(» روز روشن«، )٢٢٨ ص( »اريراالخاخبا«، )٨٤ص (

خان  نام او را جالل) ١٣٨ ص(“ Dreams Forgotten” و )١٠٩ص ( »طور معني«، )٨٣
اسم  )٣٢٤ص ( »خي   ّ   الت وار منتخب«و  )١٠٦ص ( »شمع انجمن«، مؤلفان اند ذکر کرده

و ) ١٧٧ ص( »خزانة عامره«، )٤ ص( »سي   ّ  الن فا مجمع«در . اند ان نوشتهخ شاعر را جمال
 )٤٧  ص( »ارمغان پاک«   ّ       مصن ف کتاب . اهللا آمده است نام او فضل) ١٥٣ص ( »االفکار نتايج«

  .است ن ثبت نمودهي   الد  را جالل ينام جمال
   ً      مثال  نو اب . مطالب ديگر نيز آمده استها  مؤلفان سرچشمه يدر معلومات برخ

 ا جمالياهللا  خ فضليش« را نامش )١٠٦ ص( »شمع انجمن«خان در  ق حسني  صد     حم دم
خ يش”: ن آورده استيچن »ديادالصنآثار«خان در  د احمديسسر ، است نوشته »خان

  ).٤٧ ص(“ يخان موالنا جمال جالل  به اهللا معروف فضل
برابر اسم  »سي   ّ  الن فا مجمع«خان آرزو در  ين علي   الد     ّ             تذک ر است که سراج به الزم

 »نيرالعارفيس«را از  يجمالاز  يخود شعر ق فکريتصد يبرا ه واهللا نگاشت فضل يجمال
  :آورد يم سندعنوان   به
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  ١٥٠  قند پارسي

ــل  ــالي فض ــامم از آن جم ــده                             ن   ١                             کز فضل آن جمال فزون شد فضايلم           اهللا آم
ن نمودن يمع يموجود است که برا »نيرالعارفيس«در  يجمال از يگرينوشتة د

معتقد اهل اهللا “: ر ثبت شده استيطرز ز  به ارزش بوده، يشاعر دارا اصالت نام کامل
  .٢“يش جماليدرو به معروف …اهللا حامد ابن فضل

 وکند که نام شاعر حامد  يست و داللت بر آن م ياعتماد معلومات مذکور سند با
با استناد محض  .اهللا نام پدر شاعر است فضل. باشد يم يش جمالي   ّ      تخل ص شاعر

جهان و  يها نگاران کتابخانه است که فهرست »نيرالعارفيس«در  يجمال نگاشتة  به
  .٣اند نگاشته يدهلو ياهللا جمال ه، نام و نسبت شاعر را حامد ابن فضليلقب، کن ،   ّ   محق قان

 »سيرالعارفين«      ّ  هاي خط ي  راشدي نيز در نتيجة مقايسه و مقابلة همة نسخه      الد ين حسام سيد
  .٤همين طرز آورده شدن نام شاعر تأکيد نموده است بهبر  هاي پاکستان در کتابخانه

ق گوناگون يطر  به اشتباه راه داده، آن رانگاران در ذکر نام شاعر  ي فهرستتنها برخ
  .٥                    را محم د ذکر کرده است ينام جمال ي   ً           مثال ، احمد منزو. اند آورده

ز را ا ير احمد سبب نادرست آورده شدن اسم جمالذين ي پروفسوردانشمند هند
 يخود جمال »نيرالعارفيس«ک مورد در يدر آن دانسته است که در  اسپرنگر جانب

 باعث »ابن«ر احمد افتادن کلمة ذيشة نياند  به .نوشته است“ فضل اهللا يجمال”اسمش را 
  .٦دهيگرد اسپرنگراشتباه ذکر شدن اسم شاعر در فهرست 
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  دهلوي نظري به زندگي و آثار شيخ جمالي  ١٥١

رسد که نام  يچشم م به زيوانف نيا. ن گونه غلط آوردن نام شاعر از جانب ويهم
  .١اهللا ذکر نموده است د فضليشاعر را حم

 يکه در مأخذها »يحاج« و »شاه«، »  ّ مل ا«، »خيش«، »موالنا«، »شيدرو« يها کلمه
  .استشده                        ّ                   شده، فقط براي افادة عز ت و احترام شاعر ذکر جمالي استفاده يبرا گوناگون

   ّ  تخل ص  ير ابتدا جاللد يجمال ي،خيو تار يادب يها معلومات سرچشمه به بنا
ر ييتغ يجمال به    ّ        تخل ص خود را ،ني   الد ء خ سمايش، شيامر مرشد روحان  به يداشت، ول

  .دست آورد به      ّ        ن تخل ص اشتهاريو با هم داد
تنها  يخيار، تيادب يها از مؤلفان سرچشمه. ا آمده استيدن  به يدر شهر دهل يجمال

  :آورده است تي گشودن شاعر راعالم هس  به خبر در دهلي چشم» سفينة خوشگو«مؤلف 
  .٢“ست ياز دارالسلطنت دهل ي  ّ      مل ا جمال”

ثبت  »يدهلو«ن يشيپ يشاعر را در اکثر مأخذها تکه نسب ين مناسبت استهم  به
ز ين يخود جمال. ستيموجود ن يدر مأخذها معلومات يد جمال       ّسال تول  به راجع .اند کرده

 يا ش اشارهير مورد سال تولد خوگر خود ديو چه در آثار د »سيرالعارفين«چه در 
 سرچشمه و  به  بدون اشاره يس احمد نعمانيو رئ ين راشدي   الد  د حساميس. ندارد

را همچون  ٨٦٢/١٤٥٨ده باشد، سال يد هشتاد سال عمر دياحتمال آن که شاعر با  به
ن اظهار نظر کرده ين مورد چنيدر ا ياز جمله، راشد. ٣اند                        سال مولود او مقر ر نموده

م، يفرض کن يهشتادسالگ) ١٥٣٥( ٩٤٢سال   گر سن او را در موقع فوت او به”: است
  .٤“خواهد بود) ١٤٥٨. (ه ٨٦٢سال تولد او 

الد و فاصلة روزگار يشة دانشمندان مذکور در مورد سال مياند  به توان ينجا ميا
  .تسال وفات اوس. م ١٥٣٦  ً                  قا  معلوم است که سال يرا دقينمود، ز ييرأ شاعر اظهار هم

                                                   
1. Concise Descriptive Catalogue of the Persian Mаnuscripts in the Curzon Collection of the 

Asiatic Society of Bengal.-Calcutta, p. 75.  
  .خوشگو، بندرابن داس، سفينة خوشگو، دفتر يک  .٢
؛ نعماني، رئيس احمد، ٥ص  جمالي دهلوي،» مهر و ماه«مثنوي  ،     مقد مه ،     الد ين راشدي، سيد حسام  .٣

  .٣٥٤طور معني، ص ،                          ر کاکوروي، منشي محم د حسينحتعليقات س
  .همان  .٤



  ١٥٢  قند پارسي

عالم ، اش ة پدر محروم گشت، شوهر خالهياز سا يدر خردسال يپس از آن که جمال
    ذم ة  به او را يسرپرست) ٩٠١/١٤٩٦ :م( يسهرورد کنبوهن ي   الد  ءخ سمايممتاز عصر ش

                     دن او توج ه خاصه ظاهر يرس يويو دن ينيبلند علوم د يها درجه  به يخود گرفت و برا
شه در يکه او هم ندک يداللت بر آن م »رالعارفينسي«در  ينوشتجات خود جمال. نمود

ز استفاده برده يبوده و از حضور او در کسب علوم ظاهر ن کنبوهن ي   الد ء خ سمايخدمت ش
ن در خدمت ي   الد ء خ سمايات شين حيواپس يد راسخ تا روزهايهمچون مر يجمال. است

  :نوشته يچنان که در مورد. او بوده است
ن ي   الد  ءخ سمايش(مالزمت و خدمت آن حضرت   به )يجمال(ر ين حقيها ا سال”

نمود و روش و اخالق آن  ينه ميدة ظاهر و باطن معايد به بود و يم) کنبوه
تا نماز اشراق از  يشب مير از نماز نين حقيا. افزود يرتم ميمرشد آفاق ح

دست  به داشت و يا ميز مهيو آب وضو ن …گشت ي       ّ    شان منک ف نميحضرت ا
  .١“…ختير يشان ميمبارک ا

قول مؤلف  به .                                                     جمالي در انواع گوناگون علوم زمانه تصر ف کامل پيدا نمود
                                      وجه اتم  کرد و در فقر و فنا مقام عظيمي  به کسب فضل و کمال”او  »سفينة خوشگو«

  .٢“پيدا نمود
ذکر نشده  يمعلومات يل و استادان جماليتحص يگچگون به ها راجع در سرچشمه

د يخود او دانسته، تأک يجة استعداد شخصيرا نت يت جمالاليتحص يمحدث دهلو. است
 افت و کسبيت ي، ترب)يجمال(که داشت  يتيبنا بر استعداد و قابل”بر آن نموده است که 

را از  يجمال »خ فرشتهيرات«و  »   ّ     الت واريخ منتخب«تنها صاحبان . ٣“کرد و شاعر شد علم
خ ي؛ تار٣٢٥ ص ،   ّ     الت واريخ منتخب( اند دانسته )٩٢٢/١٥١٦ :م( يخ عبداهللا تلنبيشاگردان ش

  ).١٨٢ ص ،فرشته
ـ  يخسرو ثان(ر احمد ذينپروفسور  مذکور يها معلومات سرچشمه ره بيتک با

                                                   
  .١٧٥ارفين، ص سيرالع  .١
  .ا-١٧سفينة خوشگو، ص   .٢
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ق يو توف) ٢٣ ص ،يالمعان مرآت( ينيس فاطمه حسيده بلقي، س)١١٣ ي، صدهلو يجمال
 را ينبخ عبداهللا تليز شين) ١٤٣ ص در هند، يخ ادب فارسيتار  به ينگاه( يسبحان

د يس. او پرداخته بود ييرهنما  به که اند ذکر نموده ياز استادان جمال يکيث يح  به
د نموده، احتمال دانسته يتأک ها ن نوشتهيدن ايثبوت نرس يپا به بر ين راشدي   الد  حسام
  .١داشته باشد يبا موالنا عبداهللا تلنب يو شاگرد يروابط استاد يکه جمال است

آموخت، در همانجا  يمعمول زمانش را در دهل يها علم يهر حال، جمال  به
گرفتن پس از فرا. دا نمودي      تصر ف پ يده، در علوم شرعيکمال رسان به الت خود رايتحص

ن يد و در ايه وارد گردية سهرورديقت چشتيطر  به يزمان خود جمال يرسم يها علم
 و يمولتان ياين زکري         خ بهاءالد يش  به ارادت او نسبت. مقام بلند گشت يسلسله دارا

  .ن مناسبت بوديهم  به زين ني   الد  خ شهابيارت مزار شيز
ن يهم  به »نة خوشگويسف«مؤلف . صفت بود شين و درويگز    ً     عتا  خلوتيطب يجمال

  :که ي نوشتهمعن
 وسته با جوانان مستعديو پ ياورديدون فرو ن يايدن  به ت همت سرياز غا”
  .٢“يبرد  سرب

با همة  هاگرچ. ديپرور يطمع در سر نمدولتان  او هرگز از شاهان و صاحب
-١٤٨٩(                 خان سکندرشاه دو م  ، نظام)١٤٨٩-١٤٥١( يبهلول لود-انيپادشاهان ساللة لود

ـ   ان هنديموريو پادشاهان سلسلة ت) ١٥٢٦-١٥١٧(    دو م  يم لوديو ابراه) ١٥١٨
 ات شاعريکه ح )١٥٣٩-١٥٣٠(يون پادشاه و هما) ١٥٣٠-١٥٢٦(            ن محم د بابر ي   الد  ريظه
با آنها روابط دوستانه  و شان موافق افتاده است، مالقات نمودهيا يدورة حکمران  به

 ي   ّ             تذک ر است که جمال  به الزم. ين نياورديچ وقت نزد آنها سر خود را پايک هيداشت، ل
بهلول و ـ  ين لوديبا سالط، ن بودي   الد  ءخ سمايشـ  ر خوديدر خدمت پ که يزمان

     ً    اساسا  با  يجمال يروابط اصل. دا نموديپ يياند، شناسا دهسکندر که از ارادتمندان او بو
ن ي   الد  ءخ سمايکه سلطان بهلول نزد ش يوقت. صورت گرفت يسلطان سکندر لود

                                                   
  .٦ص  ،»مهر و ماه«مثنوي       مقد مه  .١
  .ا -١٧سفينة خوشگو، ص   .٢



  ١٥٤  قند پارسي

از . اورده بوديدست ن به را يقت مقام بلنديجوان بود و در ادب و طر يآمد، جمال يم
خ يم، بلکه توسط شيطور مستق به نه يبا سلطان بهلول لود ين لحاظ، ارتباط جماليا

دليل مالقات   به شايد و .گرفت يخانقاه آمدن سلطان صورت م  به ن هنگامي   الد  ءسما
که در  ي، در حالسلطان ندارد درباره يا ي او مديحهجمالي با سلطان بهلول لود نداشتن

 ين آمدن سلطان بهلول لودي   الد  ءخ سمايخدمت ش  به هنگام يجمال »سيرالعارفين«
که از  يسلطان سکندر لود. ها نموده است ر اشارتيدر خدمت پ شيحضور خو  به

رفت، با  يخدمت او م به ن بود، هر موقع کهي   الد ء خ سماياز ارادتمندان ش يخردسال
دا نموده بود، مالقات يت پيرکمال معروفپ ز که آن وقت همچون شاعرين يجمال

ن آنها يروابط دوستانه ب ندهيکه در آ يدها باعث گرد ن مالقاتي، هماحتماال. نمود يم
  .مستحکم شود

خاصه پس از مالقات آنها در سنبهل در  يسلطان سکندر با جمال يميمناسبت صم
تر  يو شهرت شاعر بود، باز هم قو يجادياوج و رونق ا يها که سال ٩٠٥/١٤٩٩سال 

  . داشت  تا آخر عمر ادامه که يدگرد
  :است در اين مورد چنين اظهار نظر نموده عبدالقادر بدايوني نيز »   ّ     الت واريخ منتخب«مؤلف 

طبع  صاحب) سکندر(ار داشت و خود هم يبا شاعران نشست و برخاست بس”
گفت و  مي آن روش هندوستانيان  به    ّ       تخل ص گلرخي  به گاهي نظمي بود و گاهي

  .١“شيخ جمالي از اين رهگذر خوش برآمده بود  به صحبت او
شعر و سخن موجب   به که عالقة سلطان سکندرتوان نتيجه گرفت  ها مي از اين نگاشته

  .طمع بود، گرديده است قوي گرديدن مناسبت دوستانة او با جمالي که آزادمنش و بي
 يگفتن عبدالقادر بداون ٢“ديگذران يم) يجمال(ش بر او يسلطان سکندر اشعار خو”

صورت   به و سلطان سکندر يد که روابط جمالينما يقت را ثابت مين حقيز همين
آنها  ييدن شناساي             مانه مبد ل گرديصم يدوست به نةيزم. درآمده بود يو شاگرد ياستاد

  .قرار داشت يادب يز بر اساس هماهنگين

                                                   
  .٣٢٣ص     ّ      الت واريخ، منتخب  .١
  .٣٢٥ص  ،همان  .٢
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  :آورده است ين معنيهم  به زين »خ فرشتهيرات«صاحب 
  .١“بودند) سلطان سکندر(کنبوه از مصاحبان و همدمان او  يخ جماليش”

خوانده  »يدوست«او و سلطان وجود داشت،  نيکه ب ي راروابط ير جماليت زيدر ب
در نهاد  يبوده، غرض يميکند که مناسبت آنها پاک و صم ياست که داللت بر آن م

  :نداشته است
  ٢                                        نــه از بــراي متــاع زمانــة غــدار                                       ميانة من و تو دوستي ز بهر خداسـت 

ز يدر فوت سلطان سکندر انشا نمود، ن يکه جمال يزيجانکاه و دردانگ يها هيمرث
داشته  ادامه) ٩٢٣/١٥١٧(ن آنها تا زمان درگذشت سلطان يب يکه دوست سازد يثابت م

در وجود  ي  حد  به سلطان سکندر گدر سو يت جماليميدرد جانکاه و صم. است
د اهل فضل و ارباب کمال آن را ي         تا مد ت مد”که  يدگرد يخوانندگان احساس م

  .٣“...دنديربا يها م دهياشک خون از د يجا  به خواندند و يم
بر تخت ) ١٥٢٦- ١٥١٧( يم لوديپسرش ابراه يپس از وفات سلطان سکندر لود

سلطان   به که“ فهم و بدخلق مردم کژطبع و کم” يجة فتنه و اغوايدر نت. سلطنت نشست
ب قرار گرفتند و يدربار مورد تعق يو فضال يعلما ي، برخ٤گشته بودند“ همراز”م يابراه

 کرد، يجاد ميرا ا يه سکندر لوديکه آن زمان مرث يمالج. يدندقتل هم رس به يو برخ
  :نموده گفته است ن مسئله اشارهيا  به

                                         تا کنم پيش تو از فتنـة ديـوان فريـاد                                          اي ســليمان زمــان، آه، کجــايي آخــر
گر او يمسلکان د هم ين برخيبود، همچن يم لوديد نام افغان که استاد ابراهيفر

 »ويد«را  يم لوديسلطان ابراه يا جماليد که گوشرح دادن يت مذکور را طوريمضمون ب
مناسبتش سرد  يجمال  به باور کرده نسبت را ها ن گفتهياي م لوديابراه. خوانده باشد

خود را از  يزود به را احساس نموده، يم لوديز کدورت سلطان ابراهين يجمال. ديگرد
او  به اعر سلطانش ي          ّ        منزلت و عز ت و آبرو  به هرچند، نظر. دربار او در کنار گرفت
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  ١٥٦  قند پارسي

جاد يا باعث يم لوديان ابراهياطراف يتوز نهيسه و کي                د، ام ا فتنه و دسينرسان يضرر
در مدح سلطان گفت،  ينه شعر ين بود که جماليا. ي شدجمال  به نسبت يمناسبت منف

  .ميمناسبت قتل ابراه  به يه اينه مرث
ان يموريساللة تمؤسس  يزمان حکمران يخ جماليش ،انيپس از انقراض ساللة لود

ون ي          ن محم د هماي   الد  رينص، پسر او يي                سال او ل فرمانروا ٦              ن محم د بابر و ي   الد  ريظه، هند
ر يغ  به .پس سر کرد) نموده است يحکمران ١٥٥٦- ١٥٥٥و  ١٥٣٩-١٥٣٠ يها سال(را 

با  يمصاحب گشتن جمال  به راجع يخيو تار يادب يها مؤلفان سرچشمه يها از اشاره
وجودها قصيده ، ٢                          ّ         ش پادشاه مذکور معتبر و معز ز بودن اويو در پ ١         محم د بابرن ي   الد  ريظه
ن آنها مناسبت خوب برقرار يکند که ب يداللت بر آن م ٣در مدح بابر يوان جماليد در

  .بوده است
ون يده در مدح همايقص ٦نه تنها  يجمال يون،هما تيحاکم آمدن سر  به پس از

خ يش يها نوشته ره بيتک با .نام او کرد به را» ارفينسيرالع« يگفت، بلکه تذکرة عرفان
ون پادشاه نفوذ ينزد هما يتوان حدس زد که جمال يم  ٥و شاهنوازخان ٤يمحدث دهلو

بوده است  صميمي يقدر  به ون پادشاهيبا هما يروابط جمال. داشته است يا العاده فوق
گشت  مصاحب) بابر(ي نمکا با فردوس”نه تنها  يجمال »مآثراالمرا«قول صاحب   به که

                 مکر ر پادشاه کلبة ”، بلکه ٦“افتيار يم و احترام بسيتعظ) ونيهما( ياني       ّ    و از جن ت آش
  .٧“           ش منو ر ساختيورود خو  به )را يجمال(شانة او را يدرو

 يکشورها  به يبود و از دورة جوان يمرد جهانگرد يد، جماليکه ذکر گرد يطور  به
 يسلطان بهلول لود يمسافرت را در زمان حکمرانن ي   او لجمالي . مسافرت نمود ياديز
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  دهلوي نظري به زندگي و آثار شيخ جمالي  ١٥٧

قول خود   به انجام داده و مقصد سفر مذکور) النيس(ب ينداسر  به )١٤٨٩- ١٤٥١(
سمت حجاز و  به ي            سفر دو م جمال .١بوده است“ ارت قدم حضرت آدميز” يجمال

ن سفر ي   ّ                      تذک ر است که محض در طول هم  به الزم. صورت گرفت ياسالم يکشورها
ار و مکان يآن د ياير و اوليمشاه يها مزار و مقبره،       متبر که يها يارت جايز به بود که او

، در ٢                     ن مزار بابا عبدالقد وسيد، در ناي      س ر گرديم يجمال يرااز جمله، ب. موفق شد
و ) ٤٢٥/١٠٣٣( يخ ابوالحسن خرقانين، در خرقان مزار شي         خ ناصرالد يآباد مقبرة ش  استر

، در )٢٦١/٨٧٤( ٣يد بسطاميزي، در بسطام مقبرة با)٤٤٠/١٠٤٨(ر يد ابوالخيمقبرة ابوسع
و ديگر  ين عمر سهروردي   الد  ، شهابيالنيفه، عبدالقادر گيبغداد مزار امام اعظم ابوحن

، ين عراقي   الد  ، فخريوين قوني   الد  ، صدريابن عرب يها                           بزرگان تصو ف، در دمشق مقبره
  .ديارت نمايرا ز يد جمال مجرد ساوجي، سعين کرماني   الد  خ اوحديش

داست که او محض در طول سفر يهو »سيرالعارفين«باچة يدر د ي     ّ         از اط العات جمال
 ياکثر شهرها  بهجا آوردن مناسک حج   به                 ارت کعبة مکر مه ويش پس از زين خوي   دو م

  :چنانکه نوشته است. مسافرت نمودجان، روم و ممالک عرب يآذربا
اهللا و روضة  تين بيفين شريحرم            ارت پ رطهارت يام از زيبعد مرور ا… ”

من و ين مغرب و ي             هم الس الم و زميا عليع انبين و جمي             ّ  مقد س رسول الث قل
جان و ير عراق عرب و عجم و آذرباير بالخي                      المقد س و روم و شام و س تيب

  .٤“ديرس يدهل …ق اهللا مراجعت نمودهيتوف به الن و مازندران و خراسانيگ
 يکه هنگام سفر جمال يآور و خطرناک دهشت يها           ّ             عذاب و مشق ت راه و واقعه

  :اند افتهين الفاظ انعکاس يبد »سيرالعارفين«او رخ داده بودند، در  يراب
ده و يم هالکت رسيب  به يابان چه در آبادانيچه در ب... در مسافرت چند جا”
  .٥“منقطع گشت ي  ّکل  به اتيد حيام
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  ١٥٨  قند پارسي

ست مردم ممالک يطرز زنه تنها با عرف و عادت و  يدر طول سفر مذکور جمال
ها بود که شاعر با اکابر و  ن مسافرتينة هميدا نمود، بلکه در زميپ ييگوناگون شناسا

گوناگون تماس گرفته، از  يصاحب اشتهار کشورها يبزرگ و عرفا يخ، علمايمشا
 يو فکر ي                                ّ        شان استفاده برد که موجب توسعة اط العات علميا يها محضر آنها و صحبت

ر ياو تأث يها شهياند و  يبان و دانشمندان دور در زندگيها با اد ر و صحبتدايد. دياو گرد
  .ق و روشن گذاشتنديعم

ارت يمقصد ز به گردد که ابتدا او يمعلوم م »سيرالعارفين«در  يجمال يها از خاطره
عزم مولتان راه   به رون نهاده،يب يقدم از حدود دهل يمولتان ياين زکري         خ بهاءالد يمزار ش

گر در مزار يک ماه ديا و ي   َ  ن ز کري         خ بهاءالد يک ماه در خانقاه شيش از ي     مد ت ب گرفت و
در مولتان . خانقاه قرار داشت، توقف نمود يکين ابوالفتح که در نزدي   الد  خ رکنيش

 ياين زکري         خ بهاءالد ين خانقاه شينش ن و سجادهين حسي   الد  با موالنا کمال يجمال
ن گونه يهم. ١ک برقرار نموديروابط نزد) ٩٢٠/١٥١٤:م( اهللا ن شهري   الد  خ صدريش،يمولتان

آرام  يمانه هنگام توقف او در سند و تته با حضرت مخدوم بالل و حاجيمناسبت صم
د نمود که يد تأکيز باين نکته نيابر . ٢وجود آمد  به ر آن زمانيو ديگر مشاه يسنده

 يادب يدر زندگ يت خاصيهرات اهم ران، خاصهيا ياز شهرها يدر بعض يتوقف جمال
از اشخاص  ين او و برخيب ،هرات رفتنش به ستان و قندهارهنگام از بلوچ. دارد او

ن دوره مالقات او با عبدالرحمان يمحض در هم. ديجاد گرديا يمعتبر زمان رشتة دوست
             ّ  ن شاعر و متفک ر يا يها تيم و هداياز مجلس تعل يز صورت گرفت و جمالين يجام

از  يکي”با  يش جماليات خوين قسمت حيدر هم. ديردبزرگ زمان برخوردار گ
ز يزعخ عبداليش“ خت ممتازيدر مش”، ي          ن محم د روجي   الد  موالنا شمس“ واصالن حق

ر ياز مشاه”، )٩٠٥/١٤٩٩ :م( يموالنا مسعود شروان“ يريش يشة هر علميدر ب”، يجام
نا عبدالغفور موال“ ياز مقبوالن حضرت بار يکي”، ين واعظ کاشفيموالنا حس“ روزگار
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  دهلوي نظري به زندگي و آثار شيخ جمالي  ١٥٩

و چند ماه در هرات بودن در مهمانخانة عبدالرحمان  ١داشتن يو غيره روابط ادب يالر
  :ن الفاظ ذکر نمودهيبد »سيرالعارفين«را در  يجام

 ي           م بود و مد تيعظ ي    محب ت) يجمال(ر ين حقين بزرگواران را با ايگرچه تمام ا”
ن عبدالرحمان ي   الد  النا نورش خانة موين درويگاه ا هي                 م داشتند، فام ا تکيمستق

  .٢“بود يجام
را در  ينيس فاطمه حسيده بلقيشناس هندوستان س اتيدة ادبياقتباس مذکور عق

ذکر نکرده  يچ کجايدنش را در هيرس يخدمت عبدالرحمان جام  به يمورد آن که جمال
 توان حدس ياقتباس باال م به هيتک با محض. کند ي، رد م)٢٥ ص ،يمرآت المعان(است 

با اکثر . توقف نموده است ي             ً                       در هرات واقعا  در مهمانخانة موالنا جام يزد که جمال
آنجا مالقات نموده  يد جمالير علم و عرفان که اسمشان در باال ذکر شد، شايمشاه
-١٧ ص( »نة خوشگويسف«مانند  به ،يخيتارـ  يگوناگون ادب يها در سرچشمه. باشد

مالقات  به ها راجع و غيره نقل) ١٠٩ ص( »معنيطور « ،)١٧٨ ص( »خزانة عامره«، )اب
  .اند درج شده يبا عبدالرحمان جام يجمال

. ت داشتيکالم معروف نيريرون رفت، او همچون شاعر شيب ياز دهل يجمال يوقت
از . کرد يه رفتار ميپا طور هم  به اريبود، با اهل علم و ادب آن د ين، هر کجا ميبنا بر ا

آن  يگردد که جمال ين نکته روشن ميز اين »سيرالعارفين«در  ير جمالينوشتجات ز
  :سخن شناخته شده بود نيري                        عنوان عارف موح د و شاعر ش  به هنگام
در حجرة خاص ) يعبدالرحمان جام(شان يخدمت ا ،يسد جمالينو يم يروز”

ان بود، ناگاه يدر م ين عراقي   الد  خ فخريحضرت ش» لمعات«نشسته بودم و 
 يوين قوني   الد  خ صدريق حضرت شيدر تصد يرحمان جامحضرت موالنا عبدال

ن اي: ست، مبالغه نمود و فرمود کهين ابن عربيالد يکه مسترشد حضرت مح
      الد ين درجات است که حضرت شيخ فخر نتيجة برکات التفات آن عالي» لمعات«

مرتبة هر : گفتم. افتيش راه نين درويخاطر ا به شانيا ين ادايا. در قلم آورد
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  ١٦٠  قند پارسي

  .١“!ة اوستيجة عطيست که از نتين يمخف يش حضرت حق تعاليپ يکس
سبزوار، همانند  رانيمختلف ا يشهرها به پس از چند ماه اقامت در هرات يجمال

از معلومات . ز رهسپار گشتيآباد و تبر  آباد، خرقان، گون  راز، استريشاپور، مشهد، شين
گردد که او در  يمعلوم م ٢ذکورم ياقامتش در شهرها  به راجع »سيرالعارفين«در  يجمال

دا يپ يرشتة دوست يرازين حسن شي   الد  راز با شاه تاجيدر ش ٣ي          خ محم د نجفيسبزوار با ش
ن ياز ا يهرچند جمال. ٤               ز مشر ف گشته استين ين دواني   الد  دار موالنا جالليد  به نموده و

 صاحب يبزرگ و عرفا ين او و علماي                       رفت، ام ا در مد ت کوتاه ب يزود  به موضعات
مانه برقرار گشته، شاعر ارادتمندان و مخلصان يار و مکان مناسبت صمين ديشتهار اا

  .ددا نمويپ ياديز
اهل علم و ادب . شاعر نقش مهم گذاشت يز در زندگيز نيتبر  به يمسافرت جمال

ه آنها يتوص  هنمودند، بلکه محض ب ييراي                    شاعر با کمال محب ت پذاست ز نه تنها يتبر
خواهش  يز و از رويهنگام سکونت در تبر. قلم آورد به را »مهر و ماه« يمثنو يجمال

آن  يکند که جمال يگر داللت بر آن ميبار د »مهر و ماه« يجاد کردن مثنويمردم آنجا ا
  .ز اشتهار داشته استيران نيوقت همچون شاعر بافضل و کمال در ا

آن است که آن موقع او گر  ن افادهيان گفته است، همچنيزيکه از نام تبر يرت زيب
  :ش داشتهيسفر حج در پ
                                  سزاوار تو ايـن راه عـراق اسـت                                   ترا راه حجاز از اشـتياق اسـت   ”

 يلة کشتيوس به او. ا صورت گرفتيوطن از راه در به يت بازگشت جمالينها
  .٥“ديرس يدهل به آباد  گجرات و از احمد  به

خ يو ش) ٩٥٩/١٥٥٢ :م( ياتيح يحلعبدا، فرزندانش. صاحب سه پسر بود يجمال
شمار  به بان ممتاز قرن خودياز دانشمندان و اد) ٩٧٦/١٥٦٨: م( ييعبدالرحمان گدا
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  دهلوي نظري به زندگي و آثار شيخ جمالي  ١٦١

او  يريز بود که حسن نام داشت که در پين يگريک پسر ديصاحب  يجمال. رفتند يم
غم و اندوه خود را نسبت وفات فرزندش اظهار  يه جانکاهيشاعر در مرث. ده استيفوت

  .نموده است
د يلشکر کش) ١٥٣٧-١٥٢٦( يون پادشاه بر ضد سلطان بهادر گجراتيکه هما يوقت

در گجرات از  ١٥٣٦سال  يعنيهمراه او بود و همان سال،  يخ جمالي، ش)٩٤٢/١٥٣٥(
در گجرات  يکه جمال يوقت) ٢٢٨ص( »اخباراالخيار«معلومات   به بنا. ديعالم چشم پوش

در  يمزار جمال. و آنجا دفن کردند آوردند يدهل  به د، جسد او راياز عالم چشم پوش
ن يدر ا »اخباراالخيار«در . گرفته است يجا يار کاکين بختي   الد  قطب خواجه  قبرستان 

  : ل درج شده استيباره معلومات ذ
 في     ّ      ت منز ه و لطين است بغاي   الد  قطب خواجه  در مقام ) يجمال(مقبرة او ”

ات يست، در حالت ححضور خود ساخته و خانه که اآلن قبر او در او  به
  .١“مسکن او بود

  :ز نوشته کهين“        ّ     آثارالص ناديد”صاحب 
خ يش). منار قطب(قطب  يست مشهور در نواح يدرگاهـ  يدرگاه موالنا جمال”

سال ات خود در ين کلبه را در زمان حيخان ا جالل به اهللا معروف فضل
سال و چون در کرد  يم يبنا کرده بود و او مانند آزادان در آن زندگ ٩٣٥/١٥٢٩
درگاه ”نام  به ن بنايا... درگذشت، در همان حجره مدفون گشت ٩٤٢/١٥٣٦
در . هم دارد يکار نيچ يمعروف است که با گج خوب بنا شده و کم“ يجمال

  .٢“است گج دو غزل از خود او حک شده يکار داخل حجره در منبت
در سال  يهم وجود دارد که آن را جمال يمسجد“ يدرگاه جمال” يدر پهلو

  .٣بنا کرده بود ٩٣٥/١٥٢٩

                                                   
 .٢٢٨ص  اخباراالخيار،  .١

 .٤٧ص         ّ      آثارالص ناديد،  .٢

 .٥٤؛ مآثراالمرا، ص ٤٥، ص »مهر و ماه«              ؛ مقد مه مثنوي ٤٧ص         ّ      آثارالص ناديد،  .٣



  ١٦٢  قند پارسي

ر ي                               ً       تا امروز محفوظ مانده است، اساسا  آثار ز يدهلو يآنچه از محصول قلم جمال
  :ل استيب ذيترت  به آناز  يکيباشد که شرح مختصر هر  يم

. باشد يت عبارت ميب ٦٣٩از  ي     ً                نسبتا  مختصر بوده، همگ :»يالمعان مرآت« يمثنو .١
از نظر . قلم آمده است به ن کنبوهي   الد  ءخ سمايش ،ر اويش پيدر مدح و ستا يمثنو
در  يعرفان يها يتوان در شمول مثنو يرا م »يالمعان مرآت« يموضوع مثنو يريفراگ

بشارت از آن  يساختار و مندرجة مثنو  به     توج ه. قرار دادک يات فارس و تاجيادب
خداوند و  با حمد ينة ادب فارسيريد ييسرا ي            ّ      ن اثر چون سن ت مثنويدهد که ا يم

 يف مثنويشرح سبب تأل به ن مؤلفآآغاز شده، پس از  صنعت رسول اکرم
ش از همه، شرح و يمذکور را، پ يمثنو يهدف انشان يتر خود شاعر مهم. پردازد يم

دة يعق  به کند، چون يداد م يش معنيزمان خو ياهال يراب ير اصطالحات عرفانيتفس
ن امر باعث يق ندارند و هميالعات دق  ّاط  ياصطالحات عرفان  به مردم راجع يجمال

 ن لحاظ،ياز ا. مانند يآمده که آنها در معرفت شعر سخنوران و کالم عارفان عاجز م
ش و شرح و بست ياو افکار عارفانة خو نيشيپ مشرب يصوف سخنورانوة يش  به

از  .است ان نمودهيبصورت تمثيل   به يجسم انسان يم آن را با کاربرد اعضايمفاه
کند  ينه رونما مييش را بر آينخست تمثال خو يداست که جماليپ ية مثنو  ّ    خط  سوژ

 ياز و يعنيشود،  يم“ زيت”ر خود او يتعب به از جانب مردم ينجا سؤاالت مختلفيو ا
و  ي، چون زلف و مويانسان يا آن اعضاين ير ايشود که شرح و تفس يده ميپرس

ن از نظر اهل عرفان يل ا                                   و چشم و ابرو، دهن و قد  و کمر و امثا يسو، رويگ
  :تواند يمرموز را صاحب بوده م ين معانيکدام

               رانـدي سـخن                     گه يکي زان لب همي      مـن                                 گه يکـي از زلـف پيچيـدي بـه    
               کـردي سـؤال                       گه يکي زان روي مـي                      ّ              گه يکي جسـتي نشـان خـطّ و خـال    
  ١ …                             گه نشان چشم و ابـرو خواسـتي                                       گــه يکــي رمــزي ز گيســو خواســتي

ست، بلکه ين يانسان ياعضا همحدود ب يدر مثنو ياز جمال اهل عرفان يها پرسش
                 ّ     م و رضا، کفر و زن ار و يچون سکر و صعب و شکر و تسل ير حاالتين تفسيگذشته از ا

                                                   
 .٩-٨المعاني، ص  مرآت  .١



  دهلوي نظري به زندگي و آثار شيخ جمالي  ١٦٣

 يمثنو ين اصطالحات عرفانيرد که در شرح کامل ايگ يز صورت مين نيمان و امثال ايا
 ٣١آن را بر  يش جماليف خويهدف تأل بيانن گونه، پس از يهم. رديگ يمذکور شکل م

ن اعضا و عواطف ياز ا يکير يشرح و تفس به را در ارتباط يکيباب قسمت نموده، هر 
  .دهد ياختصاص م يانسان يروحان
کند،  يبسنده نم يف معنيتعر به که شاعر ي در آن استمثنو يها يژگياز و يکي

م آن واژه را فراهم ل و لوازيدهد و همه وسا يبلکه شرح کامل واژه را مورد نظر قرار م
باصره، خواب،  ت    ، قو يينايکند، نظر، نور، ب يداد م يکه چشم را معن ي   ً     مثال ، وقت. آورد يم

د، يکند، دهن، دندان، صدف، مروار يداد م يکه لب را معن يا وقتي، مژگان و يمست
ه، ي، قدم، ساير، راست، سربلنديدن، سيان قامت خراميهنگام ب و ، بوسه، خندهينيريش

  .دارد يه را در نظر مهم
 ياصل يمحتوا  به مؤلف خواننده يگذار  وة عنواني                        جالب توج ه آن است که در ش

رد و ضمن يگ يم و اصطالحات مورد نظر در زمان معلومات ميمفاه از کيهر  يعرفان
يادآور د يبا. دينما يدا مياصطالح را پ يعرفان يمطالعة همان قسمت شرح مفصل معن

را از آن  يا ن ما موجود بوده که نمونهيشيات پيدر ادب ييسرا يمثنون تجربة يکه چنشد 
 »المعاني مرآت«                       ام ا مقام و منزلت مثنوي . محمود شبستري داريم» گلشن راز«ما در مثنوي 

قلمرو شبه  ي       ات تصو فيک، خاصه ادبيفارس و تاج يات عرفانيدر ادب يدهلو يجمال
  .را خواستار است يا داگانهن موضوع پژوهش جيقارة هند مخصوص است که ا

ز ين يوانين رو، از او دياز ا. ز معروف استيوان نيد همچون شاعر صاحب يجمال .٢
. باشد يگنج محفوظ م بيرة حبيک نسخة ناقص آن در ذخيمانده است که  يباق

قسمت . رسد ينظر م به         ز نامکم لين رفته، آخرش ني                   حة او ل آن نسخه از بفچند ص
ده عبارت يقص ٣٩وان از يد. اند وجود آورده به د شاعريقصانسخة مذکور را  ياساس

 ٣: ف نموديل تصنيب ذيترت  به توان يمضمون و محتوا م يبوده، آنها را از رو
 ٧ن، ي   الد ءخ سمايش-رشيده در مدح پيقص ١٢ده در نعت، يقص ٥ده در حمد، يقص
بابر        ن محم دي   الد  ريده در مدح ظهيقص ٦، يده در مدح سلطان سکندر لوديقص

 ٢وان ين، در نسخة مذکور ديهمچن .ون پادشاهيده در مدح همايقص ٦پادشاه و 
 رشيبند در سوگ پسر پ عيدو ترج. اند داده شده يز جايبند ن بيترک ٦بند و  عيترج



  ١٦٤  قند پارسي

ها در سوگ سلطان  هيعنوان مرث  به شيماندة آنها ستاي قلم آمده، از چهار عدد باق  به
ل مختلف يبند در مسا بيک عدد ترکين و ي د الء خ سمايسکندر، پسرش حسن، ش

 بند عارفانه که ناتمام است، بين ترکي   ً      اصال  با هم يوان جماليد. اند انشا شده يعرفان
ات يات، قطعات، مثنوير غزليفراگ يوان جماليجالب آن است که د. رسد يان ميپا  به
وان يون دشتر همچيد در آن بيت قصايباشد و با نظرداشت افضل يات نميا رباعيو 

وان ياشعار د يحجم عموم يدکتر راشد. ت داشته باشديتواند معروف يد ميقصا
  .١                ت مقر ر نموده استيب ٢١٠٠را حدود  يجمال

 يرامپور هندوستان نگهدار يگر در کتابخانة دولتيک نسخة دي يوان جمالين دياز ا
و پسران  دانياز مر يکيتوسط ) ٩٤٤/١٥٣٨(ن آن پس از وفات شاعر يشود که تدو يم

. ٢رسد يت ميهزار ب ٩-٨ به   ً   با  تاين نسخه تقريات اي            ام ا تعداد اب. او صورت گرفته است
 را يونيگفتن عبدالقادر بدا» ت استيوان او مشتمل بر هشت و نه هزار بيد«اگر 

ن نکته را يد باشد که اين بايوان شاعر همي  ً       با  کامل دينسخة تقر .٣ميرياعتبار گ  به
 د نموده است وييز تأين) ٧٦ ص ،يخ جماليف شيتصان( يشروان خان        الر حمان بيحب
  .ديآ يقت راست ميحق  به ن نکتهيز اينظر ما ن  به

 يمثنو ٤ ؛قطعه ٧١ ؛غزل ٨٢١ ؛هيمرث ٥ ؛بند عيترج ٢ ؛دهيقص ٣٧وان مذکور از يد
در  يشود که جمال يوان معلوم مين ديا ياز رو. باشد يعبارت م يرباع ٤٤خرد و 

ل يات تشکيوان او را همانا غزلين دياد اشعار ايهارت تمام داشته، تعداد زم ييسرا غزل
د يمذکور را شا ي           که نسخة او ل ين نمودتوان تخم ين مطلب ميه بر ايبا تک. دهند يم

 ي                             توج ه داشته است و خواستار معرف يد جماليقصا  به شتريه نموده باشد که بيته يکاتب
اس مورد پژوهش قرار دادن ينه، در مقابله و قييرآه. از شاعر بوده باشد يديوان قصايد

وان شاعر نقش مؤثر يق و متن کامل دين تعداد دقييتواند در تع يوان ميهر دو نسخة د
در شعر فارس و  ييگو دهيو قص ييسرا                  ّ     ن سخنور را در تشک ل غزليگذاشته، مقام ا

                                                   
 .٨١-٨٠، ص »مهر و ماه«            مقد مه مثنوي   .١

 .۸۱همان، ص   .٢

 .۳۲۶التواريخ، ص  منتخب  .٣



  دهلوي نظري به زندگي و آثار شيخ جمالي  ١٦٥

  .ديان نمايک بيتاج
 /٨٩٨(دهلي  از سفر حج به يجمال ر ذکر برگشتبا تکيه بر احمد ذينپروفسور 

 ،)٩٣٧/١٥٣٠(اند  ون پادشاه نوشته شدهيکه در مدح هماي ديو وجود قصا) ١٤٩٢
  ً        با  از سال يتقر               مد ت دور و دراز  به يوان جمالين ديده است که تدويرس ن نتيجهيا  به

وان ين دي         د مد ت تدوين تمديد هميشا. ١داشته است ادامه ٩٣٧/١٥٣٠تا سال  ٨٩٨/١٤٩٢
اهل  يها شهياند          ام ا وجود . ده باشديچندگانة آن گرد يها وجب ظهور نسخهشاعر م

و  يو نفوذ معان ييسرا دهيدر قص يگاه خاصة جماليها در ذکر جا خنامهيتذکره و تار
وان ين ديتدو ي               توج ه کاتبان برا د عامليات شايغزل به د نسبتيان او در قصايوة بيش

ات ي     ً       اساسا  از غزل يوان جماليد ينسخة اصل ن رو، هرچندياز ا. د او شده باشديقصا
              کند، ام ا صاحب  يسرا رونما م او را همچون شاعر غزل يجاديا يمايعبارت است و س

) يجمال(دة او يقص”: ح داده نوشته استيرا بر غزل ترج يدة جماليقص» اخباراالخيار«
  .٢“ست يبهتر از غزل و مثنو

د ير احمد و سذي، نيان شروان       ب الر حميچون حب ي           ّ   ل نظرات محق قانياز تحل
در  يد که استعداد و مهارت جماليجه رسينتاين  به توان يز مين ين راشدي   الد  حسام

 ي                                            ده و چنان که گفته آمد، توج ه اهل کتابت را برايشتر ظاهر گرديده بيسرودن قص
  .ده استينفوذ بخش يد ويوان قصايدجداگانه ن يتدو

ت آن در ياز موجود ياحمد نعمانس يکه رئ يوان جماليک نسخة ناقص دي
 يد جماليقصا”، با نام ٣خبر داده است گر علي يکتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالم

ن نسخه ين نمود که ايتوان تخم ين معلومات ميا ياز رو. است ذکر شده“ يدهلو
 يها دهيوان قصيد شاعر همچون ديت قصاية موجوديشتر بر پاي                     هرچند ناقص است، ام ا ب

  .ده استيگرد يمعرفاو 

                                                   
 .٨١ص  ،»ر و ماهمه«              ؛ مقد مه مثنوي ٧٦خسرو ثاني ـ جمالي دهلوي، ص   .١

 .٢٢٨اخباراالخيار، ص  .٢
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  ١٦٦  قند پارسي

برخوردار  يا گاه خاصهيز از جاين »مهر و ماه« يمثنو يدهلو يفات جماليدر تأل .٣
دختر مهر  در آن داستان عشق شاهزاده ماه و شاه يکه جمال ين مثنوياز ا. باشد يم

رسد که آن در  يمشاهده م به                      ک نسخه موجود است، ام ايان کرده است، تنها يرا ب
م يکار گرفتن مفاه  به نةيک در زميفارس و تاج يعرفان ييسرا يومثن يها   ّ سن ت ادامه

در آن شرح و  ي              ً                      قلم آمده، ضمنا  رمز و راز مسائل عرفان به و اصطالحات نجوم
) ٧٨٤/١٣٨٢: م( يزي  ّ      عص ار تبر» يمهر و مشتر« يرويدر پ يمثنو. اند افتهيح يتوض

ن يبا نگارش ا يالشود که جم يدر آن ظاهر م ين مثنويت اياولو. نوشته شده است
        آن توج ه   به بان کمتريرشتة نظم درآورده است که تا کنون اد به را يا          ّ داستان قص ه

  .اند کرده
ده، همانا تذکرة يرا معروف و مشهور گردان يدهلو يآنچه جمال :»سيرالعارفين« .٤

جهان محفوظ  يها از آن در کتابخانه يفراوان يها است که نسخه »سيرالعارفين«
ون پادشاه ينام هما به ١٥٣٥-٩٤١/١٥٣٢- ٩٣٨ يها ان ساليذکره مت اين. است

در هند  يشهرت جمال”: ين راشدي   الد  د حساميقول س به بنا. ف شده استيتأل
ان سرگذشت و کرامات و ين تذکره در بيا. ١“باشد ين تذکره مي  ّ    عل ت هم به شتريب

قت يرخان معروف طيش يقلم آمده است که همگ  به خيمشااز تن  ١٣مقامات 
اکثر  »سيرالعارفين«در  يجمال. باشند يه که در قلمرو هند رواج داشت، ميچشت

ها  م اکثر ساليطبق روش قد. ر نموده استيشان را شرح و تفسيکشف و کرامات ا
موارد مؤلف تذکره مشاهدات و تجربات خود را از  ين، در بعضيهمچن. را ندارد

آن دوره کمک  يو اجتماع ير وضع علميتصو يان نموده است که برايسفر ب
ن يارت نموده و با چنديرا ز  ن مقبرهيدر طول مسافرت خود چند يجمال. رساند يم

مختلف مالقات کرده و دربارة آنها  يخ معروف شهرهايو مشا ير علمينفر از مشاه
خ يات و افکار شيح به خاصه، معلومات او راجع. ش را اظهار نموده استينظر خو

قلم آمده است،  به يجمال ي       ّ                  اساس اط العات و مشاهدات شخص ن که بري   الد ءسما
  .باشد يرا دارا م يا             ت مهم  سرچشمهياهم
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  دهلوي نظري به زندگي و آثار شيخ جمالي  ١٦٧

 »الفؤاديدفوا«            الد ين برني،  ضياء »تاريخ فيروزشاهي«جمالي در جريان تأليف تذکره از 
ن ير حسيام »المجالس طرب«، ين چراغ دهلوي   الد  رينص »رالمجالسيخ«، يحسن سجز

 »يمنابع قطب«و  »يخزانة جالل«، يد خرد مبارک کرمانيي سع»ايالولاةتذکر«سادات، 
 کند     ً                                          ضمنا  در عين ذکر معلومات اشاراتي بر اين نکات مي. گشت استفاده برده است جهان

  .ورزد يد مين کتب تأکيف تذکرة مذکور بودن ايتأل ياساس يها سرچشمه به ن امريکه ا
در سال  يوفات جمال. ون کرده استعنمون پادشاه ينام هما  به تذکره را يجمال

و قبل از  ٩٣٨/١٥٣٠د پس از يف کتاب باين، تألي  ّ                        ات فاق افتاده است، بنا بر ا ٩٤٢/١٥٣٦
  .صورت گرفته باشد ٩٤١/١٥٣٥

گردد که تنوع  يافته معلوم مي انجام يها ين بحث و بررسيدر مجموع، از ا
د و مقام او يو در هند گردنة اعتبار و نفوذ خاص ايزم يجمال يموضوعات و ابعاد هنر

ن آثار گرانقدر تاکنون ي     ام ا ا. ن کرديمع يج شعر و شاعرير در ترويعنوان شاعر شه به را
مطالعة آثار . ستنديد معلوم نيد و شايطور با به اتيخ و ادبي             ّ       اهل ادب و محق قان تار يراب
رون يز بيامروز ن يشناس اتيدگاه ادبيک، بلکه از ديرة خوانندة تاجيادشده نه تنها از داي

ن سخنور ممتاز يا يراث ادبيم يشتر مقام ادبيبشتر و يق بيتحق ين امر تقاضايمانده و ا
  .گذارد يما م يشارويرا پ
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