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در  يق آثار جاميدر مورد پژوهش و تحق ي   ّ                       تذک ر و هم تفاخر است که وقت يجا
ش از همه، نام دانشمند يرود، پ يم سخن زبان يفارس يکشورها يو ادب يعلم يها حوزه

 يها جار سر زبان زاد افصحخان   استاد اعال، کيل تاجيبد يشناس ب نظر و متن صاحب
 عبدالرحمنة يکان است که آثار گرانمايتاج، ما يبرا يعادت بزرگ معنوس .شود يم

گر، يد ياز سو. ديه و نشر گرديک تهيختة تاجين دانشمند فرهيمحض توسط ا يجام
در  يجام عبدالرحمنآثار  زاد افصحخان   ة استاد اعال دش حيبر اساس متون تصح

ة افتخار يز ماين امر نيچاپ آمد که ا ي              ّ    ران در هفت مجل د رويا ياسالم يجمهور
ات و فرهنگ يندة برجستة ادبين نمايبر ا راثي               ّ        ن رو، همچون محق ق و هم مياز ا. ماست

 اسپيرنتوره  به شمارم که پس از داخل شدن مند مي ش خود را سعادتي  ّ    مل ت خو
ت يهدا به ي،ث راهبر علميح به زاد افصح خان  اعالک، روانشاد ير تاجيشناس شه اتيادب

ت دادند و در مورد انتخاب موضوع در آغاز يب و فراز علم رضايش راه پر نيمن در ا
 ية صداقت و ارادت و دوستيبر پا. داشتند يم ارزانيرا برا يسودمند يها مشورت

 ياز کتابخانة پدر مثنو که نمودند د يتأک نم  به گاهم داشتند، بارها با قبلهکه  يا مانهيصم
و  يسبب دلبستگ به زاد افصح خان  اعالاستاد . مينمادا يرا پ يدهلو يجمال »مهر و ماه«

 خواستند يار ميداشتند، بس يجام عبدالرحمنراث يشه و مياند ت، يشخص به که يارادت
 يعيو بد ياسلوب يها خصوصيتق يتحق عالوه بر ند کهيشنهاد نمايرا پ يمن موضوع  به

وند محکم داشته يز پين يو جمال يجام يروابط ادب با ي،دهلو يجمال »مهر و ماه« يمثنو
د نموده بودند که يکثرت بر من تأک به شيخو يعلم يها کاوش يرا از رويباشد، ز

از  يکيشک، مالقات آنها  يمالقات داشته و ب يهرات سفر نموده، با جام  به يجمال



  ١٠  قند پارسي

از . شود يبا سخنوران هندوستان محسوب م يجام يمهم استقرار روابط ادب يها نمونه
نه  يد که جاميم روشن گردياستاد بزرگوار برا يها ض بر اساس آموختهگر، محيد يسو

محمود قاوان     ّ   الت جار ملکسروده، بلکه  ير خسرو اشعار فراوانيام ي ازرويتنها در پ
 يکه با و رفته است يشمار م به از دوستانش يکي )محمود گاوان  به معروف(

  .ي فراوان داشته استها مکاتبه
 نجانب دريخواستند که ا ياد ميز ،     ّ   ن تذک راتيبا ا زاد افصحخان   استاد روانشاد اعال

ن يرابطه ا ي،دهلو يجمال، ن هنديشاعر معروف سرزم »مهر و ماه« يق مثنويتحق ضمن
ک پژوهش گسترده در يانجام  ين اساس برايده، بر ايق کشيرشتة تحق به دو شاعر را

او از  يريپذ ريتأث ش ويرن خوق يگو يفارس يبا شعرا يا مکاتبات جامينة ارتباط يزم
هرچند متأسفم که . يماقدام نما يبعد يشعرا  به شيگذار رين و تأثين سرزميسخنوران ا

ق ين تحقيا  به گاهم نتوانستم از کتابخانة قبله ين مثنويا نکردندا ي  ّ   عل ت پ به آن زمان
ت روان يضار يدا نمودم و براي              ً  ن کتاب را بعدا  پيرا شاکرم که ا ي          م، ام ا خداشومشغول 

 يجمال »مهر و ماه« ي    ّ               البت ه، حاال متن مثنو. ن کار شدميا ياجرا يزم پين استاد عزيپاک ا
نجا با ي               افته، ام ا حاال اين عرصه انجام يز در اين ييه شده است و کارهايهم ته يدهلو

نظر  شناس صاحب يجام، ت استاد بزرگوارميم که هدايخواهم اظهار نما يم يمند قناعت
اور شد، تا ين جاده مرا يشان باز هم در ايو باور و اعتماد ا زاد افصح خان  عالاک يتاج

  .کار آورم يرا رو يبا سخنوران هند پژوهش يوند جامينة پيدر زم
ک موضوع يرة يان در داين هند و هنديسرزم  اب يجام عبدالرحمنوند يموضوع پ

رو هند و استقبال در قلم يشتر مقام جاميتجسم ب يست، بلکه برايمحدود ن ي  ّکل 
مسائل  يم و شاعر فرزانه بحث و بررسين حکيا يها ن از سرودهين سرزميسخنوران ا

  :ل قرار دارندياست که در جملة آنها موضوعات ذ يضرور يفراوان
  ؛ير خسرو دهلوياز ام يجام يريپذ رياستقبال و تأث  .١
  در هند؛ يجام يو عرفان يگاه ادبيمقام و جا  .٢
و  )محمود گاوان(طور مثال محمود قاوان   به گوي هند با سخنوران فارسيروابط جامي   .٣

  ؛يدهلو يجمال
  ؛يهند از جام يو استقبال شعرا يريپذ ريتأث  .٤
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  .در هند يشرح و ترجمة آثار جام يبحث و بررس  .٥
 يگو ياو از سخنوران فارس يريپذ رينة تأثيد در زميبا هند با يوند جامية پي       بحث او ل

      ّ  را مسل م يرد، زيار صورت گين ديبا سخنوران ا يت مکاتبات ويو موجود نين سرزميا
 ير خسرو و حسن دهلويش از اميبارها در آثار خو يجام عبدالرحمناست که موالنا 

در . د کرده استيشان تأکيا يها ش بر سرودهيخو يارادت و دلبستگ به و ادآور شدهي
هفت « يعني، يگانة جام هفت يها مثنوياعتراف شده است که  يادب يها اکثر سرچشمه

محسوب  ير خسرو دهلويام »خمسة«از آنها  يکي کهدو مأخذ عمده داشتند  »اورنگ
و  يگنجو ينظام يرويدر پ »و مجنون يليل«در سبب نظم داستان  يخود جام. شود يم
  :ن طرز اشارت نموده استيبد ير خسرو دهلويام

          بنيـــاد         بلنـــد                  در ملـــک ســـخن                                  هرچند که پيش از ايـن دو اسـتاد  
ــادند ــخن انـــدر آن بدادنـــد                                    در نکتـــه وري زبـــان گشـ                                    داد سـ
ــز  ــنج آن گهرري ــو گ                                وز هند چو طوطي ايـن شـکرريز                                     از گنجــه چ

ــي                کـوس دعـوي                   آن مقرعه زن بـه  ــروس معن ــوه ده ع ــن جل                                  وي
               حسن صنعتش رنگ            وين داده به                              آن کنده ز نظم نقـش در سـنگ  

ــرده  ــه ع          آن ب ــم ب ــاز           ل                       فسـون سـامري سـاز              وين کـرده               اوج اعج
ــتم   ــا ببس ــر از قف ــم کم ــن ه   ١                                   بـــر ناقـــة بادپـــا نشســــتم                                       م

هند احساس  يسرا ين سخنور ممتاز فارسيا به يز ارادت وين يجام گريآثار د در
  :ر خسرو نوشته استبا تأکيد بر مقام شامخ امي »بهارستان«از جمله، در باب هفتم . شود مي

ده و همه يرا ورز يغزل و مثنو ده ويقص.            ّ     در شعر متفن ن است يخسرو دهلو”
        ده، ام ا ينرس يو به دهيکند، هرچند در قص يم يتتبع خاقان. دهيکمال رسان به را

آشنا که ارباب عشق و  يواسطة معان  به يو يغزلها. دهيگذران يغزل را از و
ابند، مقبول همه کس افتاده ي يحسب ذوق و وجدان خود آن را درم  به     محب ت
 يها مثنويآن  يجواب نکرده و ورا ياز و  به يرا کس ينظام »خمسة«. است

  .٢“گر دارد، همه مصنوع و مطبوعيد
                                                   

  .١٢، ص ٥ ج ،ليلي و مجنون ،هفت اورنگ ،جامي، عبدالرحمن  .١
  .٤٦٤ص  ،بهارستان، جلد هفتم ،جامي، عبدالرحمن  .٢
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ن ي                           ر خسرو توج ه نموده، او را چنيمقام عارفانة ام  به شتريب »االنس نفحات«در جامي 
  :ارج نهاده است

تمام بوده است، چنانچه، در سخنان  ي                          را از مشرب عشق و محب ت چاشن يو”
گفته که  ين مي   الد  خ نظاميش. سماع و وجد بوده استظاهر است و صاحب  يو

اهللا،  ن ترکينة ايفخر کند، فخر من با سوز س يزيچ به امت هر کسيدر روز ق
  .١“خسرو خواهد بود يعني

ر خسرو در سه بخش ياز ام يرويز در پيش را نيگانة خو سه يها وانيد يجام
ر خسرو يگانة ام پنج يها وانيد يندب قسمت يرويپ به زيآنها را ن ين نموده، نامگذاريتدو

  .انجام داده است
ذکر . اشارت نموده است ير خسرو در سخنورية بلند اميمقام و پا هبارها ب يجام

  :ابدين ارادت بازتاب يست که اا يکاف يوان جامي     ّ        ن تذک رات در ديدو نمونه از ا
  ٢                              بيهده در معـرض جـواب درآمـد                                       ديد چو جـامي بلنـد پايـة خسـرو    

  ٭
  ٣                                     طور اين نبود خيـاالت محـال انگيخـتن                          گيرد طريق سـوز و درد              از خسرو همي      جامي
ف نموده است يهم تأل يکتاب ير خسرو دهلويام  به                   از سر محب ت و ارادت ي،جام

بان يان اديدر م »ياز دهلو يتيشرح ب«               ست، ام ا با نام يفش معلوم نيکه هرچند سال تأل
نثر آميخته   به گويا در جواب مکتوبي يا سؤالياين رسالة مختصر . هند بسيار معروف است

  :دهد شرح مي »   ّ  الص فا مرآت«قلم آمده، در آن بيت زير امير خسرو را از قصيدة   به با نظم
  »هو«برآرد  »ال«ز درياي شهادت چون نهنگ 

  ٤ت طوفانشـوح را در وقـرض گردد نـ      تيم م ف
و  ير فلسفه و عرفان فارسد ين شرح جاميگاه ايجا ازاد در رابطه ب  افصح. ااستاد 

  :ن نوشته استيآن چن يت علمياهم
                                                   

  .٧٤٩ص ميرسيداف، . عاقالوا، ب .م، القدس االنس من حضرات نفحات، جامي، عبدالرحمن  .١
  .١٢٤تم، ص الحيات، جلد هفمتةجامي، عبدالرحمن، خا  .٢
  .٣٠٢، ص همان  .٣
  .١٨٧عبدالرحمن جامي، ص زاد، اعلي خان، روزگار و آثار  افصح  .٤
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وحدت  به راجعداشته،  يفلسف، يت عرفانيت خصوصين بيا به يشرح جام”
را از تحت دل »        ّ    الاله ال ا اهللا«، اگر سالک يدة جاميعق  به .کند يوجود بحث م

 ده،بر همه موجودات مايي و مني را چون نهنگ فرو) نيست( »ال«گويد، همين لفظ 
  .١“دهد يوحدت وجود خبر م يعنيکثرت ظهور آن،  يذات، ول يگانگيتنها از 

ت ياهم يشود که شرح مذکور دارا يروشن م زاد افصحخان  د استاد اعال ين تأکياز ا
  .است ر خسرو بودهيام يو فلسف يعرفان يها شهياند ويژه در شناخت 

 نيبا ا يجام عبدالرحمنر خسرو از جانب يات امير ابين، شرح و تفسيفزون بر ا
 يتيب سازد که او يروشن م يراث موالنا جاميق در ميو تحق  رسد و مطالعه يان نميپا  به
  :شرح کرده است يدگاه لغويز از دين را »ني     الس عد قران«از 

  ٢               ده سـال راسـت                     گشت يکي مـاه بـه                        اصل وي از سال خاسـت   ه          ماه نوي ک
در  يا جاميدارد که گو يهم جا ينظراتها  در سرچشمه ين شرح جاميا ادر رابطه ب

دار او يد به از هند يت درمانده است و چون جمالين بيمعرفت مطلب شاعر در ا
 يت از زبان جمالين بيا ياصل يدن معنيد، پس از شنيپرس يده، مضمون آن را از ويرس

  .ح آن را الزم شمرده استيتشر
ن سخنور ممتاز استقبال يا يها بارها از سروده يجام عبدالرحمن نيعالوه بر ا

  :چنين است امير خسرو که مطلعش »درياي ابرار«از جمله، در جواب قصيدة . نموده است
  ر استـالي و بانگ غلغلش درد سـه خـکوس ش

  ٣خشک و تر شه بحر و بر است به هر که قانع شد
  :ن استيرا سرود که مطلعش چن» االسرار ّ جل ة«دة يقص

  ٤   است    در     دين      حصار       ديوار    به    کش      دان،    ها      رخنه                ن برتـر اسـت                            کنگر ايوان شه، کز کاخ ايوا
ر خسرو يدة مذکور اميکه در جواب قص ييدهايقص در همة ينعمان يشة شبلياند به 

                                                   
  .١٨٨روزگار و آثار عبدالرحمن جامي، ص   .١
، کتابخانه دولتي برلين، ٦٥٢خوشگو، بندرابن داس، سفينه خوشگو، دفتر يک و دو، دستخط شماره   .٢

  .الف ١٧ص 
  .۱۹اديات امير خسرو دهلوي، ص بقايف، محمد وفا، حيات و ايج  .٣
  .٣٤الشباب، ص حتةجامي، عبدالرحمن، فا  .٤
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  .١فقط از عرفان و سلوک سخن رفته است يدة جامياند، از جمله، در قص گفته شده
ک ي     ّ     و محق ق تاج) ٩٥ ص( »دليب يقايبوت«ي عبدالغفور آرزو در کتاب دانشمند افغان

ر خسرو و يده از امين دو قصيسة ايمقا  به راجع ٢از خود يا نوراف در مقاله ينورعل
اظهار  يفراوان يمالحظات ،ديقصا نيا يهر دو  به دليرزا بية مين جوابيچنهم، يجام

  .داشته که از تکرار آن اجتناب خواهد شد
   ً  مثال ، . استکرده  اديز ي، نير خسرو از حسن دهلويام جز به شيدر آثار خوي جام

طور مستقل صورت   به يت عرفانيهمچون شخص يذکر حسن دهلو» االنس نفحات«در 
 يحسن دهلو عالوه بر ذکر زين »بهارستان«در  يجام). ٧٥٠-٧٤٩ ص(گرفته است 

 يحسن دهلو او از يرويپ  به يخ کمال خجندي، ضمن ذکر ش)٤٦٤ ص( طور مستقل  به
  :د بر آن نمودهين، تأکيهمچن). ٤٦٣ ص(است  اشارت نموده زين

لطيف که در اشعار وي است، در اشعار حسن نيست و آن که وي  ين قدر معانآ”
 يو يها وانيد يبنا بر همان تتبع تواند بود و در بعض گويند، مي »دزد حسن«را 

  :ده شده استين فرد ديا
   “٣                             معلوم همي شود کـه دزد حسـنم                                   کس بر سر هيچ رخنه نگرفـت مـرا  

 عبدالرحمن يگاه عرفانيو جا يتوان مقام شعر يکه توسط آن م ين نکتة مهميتنخس
قلمرو  يها ن سخنور ممتاز در تذکرهيذکر ا به                          را در هند مقر ر نمود، توج ه يجام

و مقام و  يگردد که ذکر جام ين کتب روشن ميبر اساس مطالعة ا. است هندوستان
 يآفتاب را »نيالعارف اضير«ز جمله، در ا. ها رفته است ن تذکرهيراث او در اکثر ايم

 نيحس »نشتر عشق«، يلويسند يخان هاشم يخ احمد عليش »بيالغرا مخزن«، يلکهنو
 يمولو »هفت آسمان«خان،  دي            محم د عبدالمج »شمع انجمن«، يآباد ميخان عظ يقل

 »ميهفت اقل«         ّ                      ر عبدالرز اق نو اب صمصام الد وله، يم »بهارستان سخن«احمد،  يعل احمد
 ي      ّ عبدالن ب »خانةيم«ي بندرابن داس خوشگو، »نة خوشگويسف«، ين احمد رازيام

                                                   
  .٣٧، ص ٤ نعماني، شعرالعجم، جشبلي   .١
امير خسرو » بحراالبرار«ميرزا بيدل از » سواد اعظم«   ّ                                 تأث ر و تفاوت موضوعي و پااتيکي قصيدة   .٢

  .»در فرهنگ آسياي مرکزيسهم امير خسرو دهلوي «المللي  هاي همايش بين دهلوي، مجموعة مقاله
  .۴۶۳جامي، عبدالرحمن، بهارستان، ص   .٣
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روزگار و آثار و مقام   به و غيره راجع يخان لودي رعليش »اليالخ مرآت«، ي      ّ   فخرالز مان
ن يت ايل محبوبين امر خود دليشک، ا يسخن رفته است که ب يجام يو عرفان يادب

 يعموم يها   ً              با  در تمام تذکرهيتقر. ديآ يشمار م به زبانان قلمرو هند يان فارسيسخنور م
هان ذگاه او در اياد شده و جاي يکين به يکه در هندوستان نوشته شده، از جام يفارس

. کند يم يو موالنا برابر يو حافظ، سعد يگاه فردوسيبا جا     قار ه شبهسندگان يبان و نوياد
 يها رجوع نمود که همگ ذکرهن تياز مؤلفان ا ينظرات چند هتوان ب ينه مين زميدر ا

از جمله، شيخ احمد . ورزند نظير تأکيد مي مقام سخنوري و عرفاني اين حکيم و شاعر بي  به
  :نوشته استچنين  ٥١٧- ٥١٦صفحه » الغرايب مخزن«خان هاشمي سنديلوي در  علي
 يجام عبدالرحمنن ي   الد                 ّ   ن موالنا نورالمل ت وي      ّ المتاخ ر ن و افضليالعارفةقدو”
ن فاضل يچن. فش عاجز و قاصر استيان توصيزبان فضال از ب …هيهللا علا ةمحر

       ن تأم ل يبلکه در ا. امدهيعرصة ظهور ن  به عالم تا انتها يشعار از ابتدا کامل
ان يفصحا انداخته و ب يها نش شور در دليسخن نمک. است که نخواهد آمد

و ادني و  يلتا عالم و فاضل اع. ت فصاحت بر فلک تسعه افراختهيبش رايدلفر
ن يت که ايکالم و قبول ينيريش. اند فتة کالم او بودهيخاص و عام خواهان و فر

جواهر ظواهر که از کان . آمده يقسمت کم کس به ب شده،يبزرگ را نص
گران يدر جنب کالم او د.                               خته، عالم را ماالمال و پ ر ساختهيرون ريعت بيطب

  .“فروغ ندارند
اشارت  يان جاميمقام شا به محض يلکهنو يراآفتاب » نيالعارف اضير«مؤلف 

  ).١٤٦ ص( .د نموده استياو تأک “برافراختن يعلم سربلند” بر نموده
گاه خاصة شاعر يش از جايخو» نشتر عشق«در تذکرة  يآباد ميخان عظيقل نيحس

 ييافزا رستم معرکه”و “ يگستر دان سخنيتهمتن م”، “معدن سخن”اد نموده، او را ي
  )٣١٨ص ( .خواند يم“ يپرور يمعن

ر ياو از ام يرويپ     قار ه شبهدر  يت جاميل محبوبياز دال يکيچنان که گفته شد، 
  .بود يخصوص، در غزل و مثنو  به خسرو،
راث يفات و مقام ميگاه تأليجا به در قلمرو هند مربوط يگر از عوامل شهرت جاميد

 ،دانشمندان. اشدب يم يو عرفان يف آثار ادبيمهم تأل يها عنوان سرچشمه به يو
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 يش از جاميفات خوين هند در تأليدر سرزم ي   ّ                   محق قان و مورخان فراوان ،شارحان
عنوان مأخذ و منبع مهم استفاده   به ي را در آثار مختلفادآور شده، کالم و اقوال وي

را با » يمعنو يشرح مثنو«کتاب خود  يبحرالعلوم لکهنو ياز جمله، عبدالمعال. اند کرده
 يآثار جام  به )سندة ناشناسينو( »قيالحقا کشف«در . کند يآغاز م ياز جام يسخن

 يها غزل يشرح عرفان«در کتاب  يالهور يختم. طور فراوان استناد شده است  به
ة يش را بر پايخو يها شهياند             توج ه نموده،  يهمچون مأخذ اساس يآثار جام  به »حافظ

  هيعبدالغفور در حاش. ده استي                         ّ       ن سخنور ممتاز مستند و مدل ل گردانيکالم ا
 يگر عرفانيدر کتاب د .است کرده ه اشار »االنس نفحات« به سه بار »المحجوب کشف«
سندة آن نامعلوم است، يکه نو »نيالعارف ن و ذوقيمقصودالمؤمن«  به ن معروفين سرزميا

ر سالمت ين مين سرزميگر از سخنوران ايد. د شده استيتأک »االنس نفحات« به بارها
فراوان بهره  ياز کالم و آثار جام »القدر ق و معارفياحق«باشد که در کتاب  ين مخا يعل

ش يز در کتاب معتبر خوين يونيمورخ نامور قلمرو هند عبدالقادر بدا. برده است
  .کند ياشارت م يآثار جام  به چند نوبت »خي   ّ   الت وار  منتخب«

 »مثمر«د، از جمله، در ز در آثار خويخان آرزو ن ين علي   الد  س معروف سراجينو لغت
 »يقيتوف«در کتاب  يرپوريخ ي    ّ               ا مل ا خدابخش مولتانيکند و  ياستناد م يجام  به فراوان

     توج ه   به ن نکتهيکند که ا ينقل م يران وحدت وجود، از جمله جامياز پ ييها گفته
  .ورزد يد ميتأک يانة جاميمقام و اقوال صوف  به خاصة اهل عرفان هند

شاعران  يها وصف مقام او در سروده سندگان هنديسخنوران و نو کالم به استناد با
  .رسد يمشاهده م به زين نين سرزميا

 و معتقد يابن عرب يها شهياند که شارح  يز جامي                       در گسترة عرفان و تصو ف ن
   ّ                  تذک ر است که عرفان در  به الزم .ردة وحدت وجود بود، وزن و اعتبار فراوان داينظر  به

ور مجهز ان پهنين سرزمير انفوذ د يها از راه يکيو  رددا يطوالن رايبسنة يشيپ     قار ه شبه
                                                                    عرفان و تصو ف متفاوت با آنچه تا آن زمان در هند در قالب مکاتب گوناگون   به شدن
ن يتر کينزد ين مقام جاميدر ا. ودش يده ميشمار رواج داشت، بر ييو بودا ييهندو
توانست همچون  يبود و م     قار ه شبهان در ان مسلميکامل فرمانروا ياليدورة است  به کس
از  ي کهطور به ن لحاظ،ياز ا. وند دهديک پيرا با گذشتة نزد گذشتة دور يا حلقه
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ات يت نظري                               شتر سخنوران اهل تصو ف هند در تثبيشود، ب يباال روشن م يها تذکره
ک ي يگر آثار جاميد يانداز ن، از چشميدر کنار ا. اند سود جسته يش از کالم جاميخو

متون  يو عرفان يها و متون ادب اس با منظومهياهل هند بود، چنان که در ق يمأخذ برا
. کردند ير ميخواندند و تفس يرا فراوان م »رساله در مناسک حج«ز همچون ياو ن ينيد

  .دنديآفر يم ياز آن متون عالمان هند آثار يرويدر پ ي  ّحت 
مهم در نفوذ  يز امريهند ن يسرا يو سخنوران فارس يجام يگسترش روابط ادب

در  زاد افصح خان  اعال استاد ي کهطور. شود ين محسوب مين سرزميدر ا يشهرت و
 »١٥           مة دو م قرن ي        و تمد ن ن يجام«در فصل  »يجام عبدالرحمنروزگار و آثار «کتاب 
  :د نموده استيتأک ٨٧صفحه 
زبان  يرسفا ينه تنها در خراسان، بلکه در تمام کشورها يجام عبدالرحمن”

  .“است اهل ادب و اهل عرفان شناخته شده بوده يچون استاد، سرور و راهنما
ران، يه و ايجان، ترکين از ماوراءالنهر و ترکستان، عراق و آذرباي         ّ نوشتة محق ق به بنا

 ياديبان و سخنوران زياد ي،ات فارسينفوذ ادب ي تحتها نيگر سرزميهندوستان و د
ن که يا اياند،  کرده ياو را درخواست م يها رستاده، مالحظهف يجام  به خود را يها نوشته

  .اند دهيگذران يده، گفتارشان را از نظر او ميمالقات او رس  به خودشان
  :سدينو يم زاد افصح خان  اعال
ار ي، مشهور خاص و عام گشته، بزرگان علم و ادب بسيجام عبدالرحمن”

کنند و دانش  يزمان اعتراف مبان يدانشمندان و اد يشوايکشورها او را چون پ
ار و محک يگوناگون علم و ادب و عرفان مع يها نش او را در مسئلهيو ب

ه و هم يهم از ترک …نيبنا بر ا. اند شمرده ين حکم ميدانسته، خود او را بهتر
او مراجعت   به جان با سؤاليران و هم از آذرباياز هندوستان و هم از ا

  .١“…کنند يم
با  ين مراسالت و مناسبات روابط دوستيتوسط ا يکه جام ن اساس بوديبر هم

از قلمرو هند برقرار نموده بود که از جملة آنها دانشمند دربار  ياديز يها تيشخص
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: م(محمود قاوان   به ن معروفي   الد  جهان عماد خواجة      ّ   الت جار ملکهند  ين بهمنيسالط
ا محمود قاوان هرساله يشود که گو يها روشن م       ّ          از تذک رات سرچشمه. است) ١٤٨٢
با  ديکوش يم ،او به شيها ز در نامهين يفرستاد و جام يم يجام يا برايوجه و هدا يمبلغ

                               جهان چون در فن  انشا از سرآمدان  خواجة  . سديبنو ي    ً    کامال  ادب يها   ّ           دق ت تمام نامه
ها و  در نامه. توان انکار کرد يرا نم ير او در نثر جاميرفت، تأث يشمار م به روزگار

محمود قاوان موجود است  يعنيهندوستان،     ّ   الت جار ملک نام به چند نامه يجام »تآمنش«
و  ين اشعار عربيواتريخود را با ش يسخن گفته، انشا يق عرفانيدر آنها از دقا يکه جام

و  ياشعار فارس  به شيها آراستن نامه  به ي              گمان، توج ه جام يب. آراسته است يفارس
ش تمام يرا با آرا يجام به خود يها ز نامهين خواجه  که ست وده ان خاطر بيا به يعرب

و  يان جاميهرچند، م. آورد يانة خود ميوا با کالم مصنوع و منشيش ياتيو اب نوشت يم
او چندان بود که  يبرا خواجه   ي                       وسته است، ام ا ارزش دوستيوقوع نپ به يداريد خواجه  

ش يخو يب هندوستانياد و دوست نيا دهيک قصيک غزل و يش در يها افزون بر نامه
  :با مطلع يا دهياو در قص. را ستوده است

ــا  ــالي، مرحب ــا، اي قاصــد ملــک مع   ١   ّ                               ّّ   الصّال، کز جان و دل نزد تو کردم، الصّّـال                                             مرحب
ز يخود در برابر سخن سحرانگ ياز ناتوان خواجه  ش نظم و نثر استادانة يپس از ستا

. ديبگو را نثر با شعر پاسخش يجا به ناچار است د کهيفزا ا يد و ميگو ياو سخن م
  :ديگو يز سخن مين خواجه  دار يده از شوق دين قصيگر از ايد ياتيدر اب يجام

                                       گر مجال گفتگو باشد در آن حضـرت تـرا                                          بعد تبليغ سالم از بنده جامي عرضـه کـن  
  ٢             وصـل کيميـا                         ز آرزوي عاشق مفلس بـه      است                    ديدارت بسي کامل تر             کآرزوي من به

    ام ا  ،بوده يان آنان دوستيکه م است ن نظريثبوت ا يل براين دليتر ده مهمين قصيا
  .سته افتادي      ّ     دار ات فاق نيد

ن که يعنوان دارد، از ا »پادشاه هند به خطاب«ش که يها از نامه يکيدر  يجام
عنوان   به که ييد و در جاينما يم ين هند سفر کند، عذرخواهيسرزم به تواند ينم

                                                   
  .۵ الشباب، صحتةفا  .١
  .۵۷همان، ص   .٢
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خواهد  يگرباره معذرت ميز دين) کند يخطاب م التجار و او را ملک(جهان نوشته   خواجه 
  .دينما يد ميکالن تأک خواجه  دار يد يآرزو بر پرسوز و گداز يا و در قطعه
کند که  يش ميستا راپرداخته او خواجه  ذکر اسم  به ز بارهاياتش نين، در غزليهمچن
  :قت استين حقيا يبازگو يمطلع غزل
                                        سر نپيچد ز خـط ايـن دايـرة زنگـارش                                      ش جام کـه زد صـنع ازل پرگـارش      گرد

منسوب است که  يجام به زين »سؤال و جواب هندوستان رسالة«ن آثار يدر کنار ا
  :ن اظهار نظر نموده استيدربارة آن اثر و مقام آن چن زاد افصحاستاد 
د در آن ياش. کند يل ميتشک يگمانم، مسائل عرفان به ن رساله را،يموضوع ا”

 يها طرفه کردن بحث گروه کي يا برايجواب پرسش مخلصان هندوستان، 
ن گمان را يا. رفته باشند، نوشته شده بوده استيرا حکم پذ يمتقابل که جام

ک يقت نزديحق به فرستاده شده است،    ّ   الت جار ملک  به که يک مکتوب جامي
  :سدينو يم يجام. سازد يم

ــالم   ــوق ک ــالم و س ــع س ــد رف                                  بيــان کمــال شــوق و عظــام      در                                    بع
ــي ــاز         م ــزار ني ــا ه ــه ب ــد عرض ــن جريــدة راز                                       کن ــامي در اي ــده ج                                        بن

ــين                                اي چنـــد از حقـــايق ديـــن         نکتـــه ــف و يق ــل کش ــد اه                                     وز مواجي
ــاب ــاب                                    همــه مســتنبط از حــديث و کت ــنجيدة اولوااللبــ ــه ســ                                     همــ
ــت                                 معرفت بخـش اهـل علـم و عمـل     ــل         وحش ــل زرق و حي ــز اه                             انگي

                            خـتمش شـود خـرد فيــروز             کـه بـه             اب هنـوز                        گرچه دور است از آن نصـ 
                                سوي گنجور گـنج فضـل و کمـال                اي ارســـال                          کنــدم انـــدک نمونــه  

ــد                                        گر فتـد نـزدش ايـن نمونـه پسـند      ــاطر بنـ ــنج خـ ــايم ز گـ      ُ                                 برکُشـ
                                     فــــارغ از گفتگــــوي بيهــــوده                         نشـــــينم آســـــوده                 ور نيفتـــــد، 

ــر  ــفحة تقريـ ــويم ز صـ ــه شـ ــوير                                        بلکـ ــوي تش ــة خ ــد گفت ــه ش                                      آنچ
ــحيفة   ــود در صــ ــا بــ ــام                             تــ ــام           ايــ ــت ن ــن و دول ــل دي ــاقي از اه                                        ب

  ١ “               جهــان ممــدود           خواجــة          ســاية                 بخشـش و جـود         شان به            باد بر فرق
همان ، جهان خواجة  نام   به               ًداست که آن اصال ين نامة منظوم هويا ياز محتوا
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شة ياند     ام ا . ن مطلب روشن استيت مقطع ايمحمود قاوان روانه شده است، چون در ب
را  ياز آنان که مطالب يگفتن پاسخ سؤال نفر يد برايز درست که شاين زاد افصحاستاد 

ن مطلب يهم به نامه هم يمحتوا. اند، باشد دهين و مذهب و عرفان پرسيدر بحث د
دة راز ين جريدر ا ييها ن نکتهيق ديکند که از حقا يم ياشارت يد دارد و جاميتأک

 ها دهين عقياز ا يا که اگر من نمونهآورد  يزبان م  به سخن يآن وقت  در ادامه. سمينو يم
 )جهان است خواجة  مقصدش باز همان  يعني(آن گنجور گنج فضل کمال  يسو را

. ن مقام جمع خواهد بودينظر او پسند افتد، خاطر من در ا  به ن نمونهي، اگر افرستم مي
  .ديآن دست خواهم کش د، من از نوشتن ادامهيوگرنه پسند نيا

ن مطالب ياز ا يد قسمتيشا يتوان حدس زد که جام ين نامه ميا يمحتوا به هيبا تک
او فرستاده  ياجهان بر خواجة   يها شهياند دن يفهم يح داده و برايطور منظوم توض  به را

ن يتخم. ن نامه بپردازديا  رد و در ادامهياست، تا مصلحت و مشورت دوستش را بگ
اند،  ش آوردهيدر کتاب خو زاد افصحاد ن نامه فراتر از آن که استيتوان زد که متن ا يم

  .متن کامل آن جز اين نوشتة استاد مطلب ديگري در دست نداريم  به                    بايد باشد، ام ا راجع
  :است آوردهن يچن    ّ   الت جار ملک به يگريد منظومدر نامه  يجام

ــارش               سـت نفـيس                             جامي، اشعار دالويز تو جنسي ــاني ت ــن ادا لطــف مع ــود آن حس                                            پ
ــد  ــة هن ــره قافل ــد                      هم ــه رس ــول از                          روان کــن ک ــر قب ــرف مه ــک                        ش ــار       مل    ش   ّ     التّج

ت ين شخصيا به نسبت يکامل جام ي                       ز ارادت و محب ت و دلبستگين اشعار نياز ا
نة خود يرين دوست ديبا ا ياگرچه جام. گردد ين هند آشکار ميسرزم يو عرفان يمعنو

زماندة خود راث بايمحفوظ تا زمان ما و م يها                          انجام نداد، ام ا در سرچشمه يداريد
سخن رفته  يدهلو يجمال، گر هنديوند او با شاعر ديدار و مالقات و پياز د يجام

هرات رفت و چند ماه قبل  به   ّ مک ه در راه سفر يها جمال سرچشمه نيا به با توجه .است
  .دار نموديبا او د ياز وفات جام

رات ران و افغانستان امروز، از جمله هيا ياز شهرها يدر بعض يتوقف جمال
 و حرکت ستان و قندهارچاز بلو عبور هنگام. دارد او يادب يدر زندگ يت خاصياهم
در . ديجاد گرديا ياز اشخاص معتبر زمان رشتة دوست ين او و برخيب ،هرات يسو  به

از  يجمال”  ّ                              ات فاق افتاد و بنا بر نوشتة مؤلف  يجام عبدالرحمنن دوره مالقات او با يهم
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ن يدر هم. دي             ّ                        ن شاعر و متفک ر بزرگ زمان برخوردار گرديا يها تيم و هدايمجلس تعل
موالنا “ از واصالن حق يکي”با  روابط ادبي خويش يش جماليات خويقسمت ح

شة هر يدر ب”، يز جاميخ عبدالعزيش“ خت ممتازيدر مش”، ي          ن محم د روجي   الد  شمس
والنا م“ ر روزگاريز مشاها”، )٩٠٥/١٤٩٩ :م( يروانيموالنا مسعود ش“ يريش يعلم
سکونت  يموالنا عبدالغفور الر“ ياز مقبوالن حضرت بار يکي”، ين واعظ کاشفيحس

د يل تأکيشکل ذ به »سيرالعارفين«در  در هرات راسکونت  يخانة جام درخود  هچند ماه
  :فرموده است

م يمستق ي           م بود و مد تيعظ ي      ر محب تين حقين بزرگواران را با ايتمام ا هگرچ”
  .١“بود يجام عبدالرحمنن ي   الد  ش خانة موالنا نورين درويگاه ا هي               داشتند، فام ا تک

را در  ينيس فاطمه حسيده بلقيشناس هندوستان س اتيدة ادبيشة مذکور عقياند 
چ جا ذکر نکرده يدنش را در هيرس يجام عبدالرحمنخدمت   به يمورد آن که جمال

در هرات  يزد که جمالتوان حدس  ياقتباس باال م به هيتک با محض. کند ي، رد م٢است
ر علم ياکثر مشاه با يمالقات جمال .توقف نموده است يخانة موالنا جام      ً         واقعا  در مهمان

  .باشد يقت دور نميز از حقيشان در باال ذکر شد، ن و عرفان که اسم
-لفا ١٧ ص( »نة خوشگويسف«، همچون يخيتار، يگوناگون ادب يها در سرچشمه

 ص( »طور معني«، )١٧٨ ص ( »خزانة عامره«، )١٤٦ ص( »العارفين رياض«، )ب  ١٧
از . اند درج شده يجام عبدالرحمنبا  يمالقات جمال به ها راجع ره نقليو غ) ١٠٩

 ين مالقات جامي   او ل هباردر) ١١٤٧/١٧٣٤ أليفت( »نة خوشگويسف«                 جمله، در جلد دو م 
  :قلم آمده  به نيچن يجام عبدالرحمن با

 رزاين ميسلطان حس ير زمان ابوالغازشه بود و ديپ احتيقلندر و س”
 چون يدن حضرت موالنا جاميمشهور است که با ارادة د. خراسان رفت  به
از . نوازد يانه ميشاد يد که کودکيشان حاضر شد، ديدر خانقاه فلک اشتباه ا  به

در بحر کامل طرح  يغزل ياستاد خجسته فرجام: گفتند. ديسبب آن پرس

                                                   
  .١٤٠جمالي دهلوي، سيرالعارفين، ص   .١
  .٢٥المعاني، ص   آتي مرفاطمه حسيني، سيده بلقيس، مقدمه مثنو  .٢
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ن يو ا. ن راه نرفتهيقدرتان در ا چ صاحبيفکر هن يش از اياند که پ فرموده
  :مطلع از آن غزل برخواندند

  دمي، کز آن گل نورسم خبري رسد چه خجسته صبح
  ري رسدـان اثـام جـمش هـب برشـد معنـز شميم جع

را هم » گلستان«تا حال کتاب  يمعلوم شد، جام”: در جواب گفت يجمال
ع ير آمده بودم، عبث اوقات ضاده از دويمن آوازة کمال او شن. نخوانده
  :برخواند“ گلستان”باچة ي    ً      بعدا  شعر د. “ساختم

                     ّ                 حسنت جميع خصاله، صلّوا عليـه و آلـه                                           بلغ العال بکماله، کشـف الـدجا بجمالـه   
ن يچن سر و پا برهنه يدند که قلندريرسان يعرض مولو به خادمان تاخته

 پا يآلودگ با وجود  يجمال. اعزاز و اکرامش طلب فرمود  به يمولو! ديگو يم
. گفته نشست“      الس الم”مند نشده، بر فرش رفت و  چ مالحظهيه يگل و ال  به

ز خاک پاک ”: گفت“ ؟ييش، از کجايدرو”: ديجواب سالم داده پرس يمولو
 چند يده، ورقيهم رسان به ن جسارت غبار خاطرياز ا يمولو. “هندوستان

ن يها را چن ياستاد هندوستانمن شرح شعر ”: داد و فرمود که يدست جمال  به
در  »ني     الس عد قران«در کتاب  ير خسرو دهلويهست که ام يتيام و آن ب نوشته

  :گفته يف کشتيتعر
                 ده سـال راسـت            گشته بـه           يک مه نو                               ماه نوي که اصل وي از سال خاست

کار   به دالوصفي          ّ      افت که تکل فات زاياز آن مطالعه کرده، در يا صفحه يجمال
دا يست که در هند پ يسال نام درخت”: ر حوض انداخت و گفتاوراق د. رفته

. “ديآ يکار نم به ها ييآرا ن همه عبارتيها سازند، ا يشود و از آن کشت يم
ده يآنجا هم رس يجمال يملزم شد و چون شهرت سخنور ين معنياز ا يمولو

. يبل”: گفت“ ؟ياد داري يزيچ يدهلو ياز سخنان جمال”: بود، فرمود که
  :ن استياد است، اي به تش کهيک بيل بالفع

      دامن                             آن هم ز آب ديده صد چاک تا به            ست بر تـن                           ما را ز خاک کويت پيراهني
بعد از آن با “ ؟يتو نباش يچرا جمال”: افت و فرمود کهيفراست در به يمولو

ار يد به بوده، يدر خدمت مولو يچند ماه جمال. شد يهم صحبت دلخواه م



  قارة هند نفوذ جامي در شبه  ٢٣

هندوستان  يگزارده، در زمان سلطان سکندر لود عرب و شام رفت و حج
  .١“…معاودت نمود

ز ثبت است که ين) ١١٦١/١٧٤٨( »   ّ   الش عرا ضاير«رات اندک در يينقل مذکور با تغ
ي »استغنا طفر«را از  يمسند جام به کينزد ينشستن جمال                     مؤلف آن در مالقات او ل 

  .٢شاعر دانسته است
 يدر نزد جام يدهلو يشود که جمال يدا ميهو و ها روشن ن نقل مؤلفان تذکرهياز ا

ن سخنور قلمرو يا به زمان، اعتقاد زياد شاعر نسبت است و هم داشته گاه مخصوصيجا
دة يعق يازين نياسيمذکور  يها نقل تذکره يمحض، بر مبنا. شود يهند آشکار م

  .٣ترا رد نموده اس يجمال بودن يشاگرد موالنا جام را در مورد يپروفسور عبدالغن
کالم  نيريهمچون شاعر ش ياز دهل ي هنگام خروجد فراموش نمود که جمالينبا
ار در مناسبت يبود، با اهل علم و ادب آن د ين، هر کجا ميبنا بر ا. ت داشتيمعروف

گردد که  يز روشن مين »سيرالعارفين«در  ين جماليرياز نوشتة ز. کرد يبرابر رفتار م
  :ت داشته استيسخن معروف نيريد و شاعر ش            صفت عارف موح   به آن هنگام يجمال
شان در حجرة خاص نشسته بودم و ي، به خدمت ايسد جمالينو ي، ميروز”
ان بود، ناگاه حضرت موالنا يدر م ين عراقي   الد  خ فخريحضرت ش» لمعات«

که مسترشد  ي   ُ  ن ق نوي   الد  خ صدريق حضرت شيدر تصد يجام عبدالرحمن
جة يمعات نتل ناي”: الغه نمود و فرمود کهست، مب ين ابن عربيالد يحضرت مح

ن در قلم ي   الد  خ فخريدرجات است که حضرت ش يبرکات التفات آن عال
 يمرتبة هر کس: گفتم. افتيش راه نين درويخاطر ا به شانيا ين ادايا. “آورد

  .٤“!ة اوستيجة عطيست که از نتين يش حضرت حق تعالي مخفيپ
ان او و ي             ن مد ت کوتاه مي                ت نمود، ام ا در ادر هرات چند ماه اقام يهرچند جمال

                                                   
  .ب ١٧-ا ١٧سفينه خوشگو،   .١
  .ا-١٢٩الشعرا،  داغستاني، واله، رياض  .٢
؛ نيازي، ياسين خواه، ١١٧-١١٦نيازي، عبدالغني، تاريخ زبان و ادب فارسي در دربار مغوليه، ص   .٣

  .٤٤-٤٣تصانيف شيخ جمالي، ص 
  .١٣٩سيرالعارفين، ص   .٤
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وجود  به ن روابط حسنه موجبيمانه برقرار گشته، ايمناسبت صم يجام عبدالرحمن
م يمحصول تحک ين دو سخنور ناميوند اين، پيتر از ا مهم. شده است يآمدن آثار معتبر

ن ير اد يو همزمان، افزون بودن مقام جام يات فارسين منطقة ادبيا يروابط شعرا
در هرات خود از آن گواهي  يدن جماليرس يدار جاميد به .رود يشمار م  به نيسرزم

بلند  يات فارسير مناطق ادبيدر سا يام مقام و شهرت موالنا جاميدهد که در آن ا يم
ن يدار ايد شرف ين اساس اکثر سخنوران مناطق مختلف برايبوده و محض بر هم

ز ين يکرمان يو هاشم ١ي ُ ق م يشاهد. اند نموده يمب بزرگ عزم سفر هرات يدانشور و اد
دار يد يجام عبدالرحمن اب هند به بودند که زمان سفر ياالصل يرانياز جملة شاعران ا

. اند قلمرو هند نقش مؤثر گذاشته در يات فارسيت روابط ادبين راه در تقويکردند و از ا
  .رود يشمار م به مايدر آن ا يز بازگوي شهرت جامين سخنوران نيدار ايعزم د

سته يطور شا به در قلمرو هند يجام عبدالرحمنفات يو تأل ينفوذ مقام عرفان
ن يهاي ا کتبخانه يها و فهرستواره ي         ّبا نسخ خط  يين نکته ضمن آشنايمجسم است و ا

کتب و  به شود که ي                   در نوبت او ل معلوم م. گردد يدا ميطور برجسته هو  به نيسرزم
اند که  نوشته شده ييها هين شرح و حاشين سرزميدر ا يجام عبدالرحمنل يرسا
  :توان مذکور ساخت يل ميگونة ذ به ن آنان رايتر مهم

  يدهلو يالهور ي        محم د هرو »ابجدالعشق«
  ؛يجام »مراتب سطح«شرح رسالة 

  ؛يجام »حيلوا«در شرح  يشگيخو يخسر يعبد »حيلوا«شرح  »حيروا«
  ؛يشکند           ابن محم د تا يي شان»              شرح دستور معم ا«
  ؛»االحرارحتفة«بر  يشرح يقادر يرضا ابن اکرم مولتان محمد »االخبار تيهدا«

  ؛ يي         محم د کلهو             محم د ابن غالم »االحرار حتفة«شرح 
  ؛يهاشم يشي     ُ وسف ق ري         محم د ابن  خ فتحيخ احمد ابن شيش »االحرارحتفة«شرح 
  ؛ي          محم د لکهنو             محم د ابن غالم به منسوب »خايوسف و زلي«شرح 
  ؛ ير نوراهللا احرار دهلويم به منسوب »خايوسف و زلي«شرح 

                                                   
  .١٤٧تاريخ ادب فارسي در هند، ص   سبحاني، توفيق، نگاهي به  .١
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  ؛ يعبدالواسع هنسو به منسوب »خايوسف و زلي«شرح 
  ؛ ي              ض محم د جهجهانوي               محم د ساجد ابن ف به منسوب »خايوسف و زلي«شرح 

  ؛ »خايوسف و زلي«                  محم د سلطان در شرح  »نيالناظمحتفة«
  رضا؛  به منسوب »خايوسف و زلي«شرح 
  ؛يبهادر صاحب نقشبند يحاج به منسوب »خايزل وسف وي«شرح 

  يخطک يول »مفتاح المقاصد«
  ن راجپوت؛ي   الد  نظام يمولو به منسوب »خايوسف و زلي«شرح 
  ن؛ ي   الد  ن ابن حافظي   الد  روزيف به منسوب »خايوسف و زلي«شرح 
  ؛ ي                محم دافضل اهللا آباد به منسوب »خايوسف و زلي«شرح 
  يين ابوالقاسم بخارا            محم د قاسم اب »هيکاف«شرح 

   يابن حاجب عرب »هيکاف«ست بر يز شرحيکه آن ن يجام »هيائيد ضيفوا«شرح بر 
بود  ياز شاگردان معتبر جام ين خوارزميخ حسيش يادب يها نوشتة سرچشمه  به ناب

عقوب يخ يش. شد ين سخنور محبوب در قلمرو هند محسوب ميگران آثار ا بيو از ترغ
 و افته بودي »يثان يجام«لقب  ين خوارزميخ حسيش، خوداز استاد  يريکشم يصرف

 سروده يجام عبدالرحمن يبرا اخالص و ارادت ياز رو است که ياشعار زيل آن نيدل
  .اند مختلف تجسم نموده صور  به يشة جامياند از کالم و  يصرف يها هياستقبال. است

شاعر ن يا. ١است يرباع ١١٠ شامل اتيصاحب مجموعة رباع يريکشم يصرف
شرح «ش نوشته است که يات خويرباع يراز بين يشرح ن هندينام سرزم صاحب

اصول  دهد که ينشان م ن شرحيمتن ادر               مطالعه و تأم ل  ٢عنوان دارد» اتيرباع
» اتيشرح رباع«ز موجود بود و نمونة آن ي     ً  ش قبال  نيات خويرباع ينگار شرح

 ينگار شرح نهيدر زم يريمکش يصرف. است ين دواني   الد  و جالل يجام عبدالرحمن
 ندهاتش گنجايش را در رباعيخو يعرفان يها شهياند ن يبهتر و برداشته برجسته يقدم

کتا يعالم بودن ذات  ير فلسفة وحدت وجود و جوهر اصليات زي   ً         مثال ، در رباع. است

                                                   
  .١٢٥-١٢٤، ص                             نيازمند، محمد صديق،   .١
  .١٢٥همان، ص   .٢
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  :ده استيان گرديعارفانه ب
ــه و  ــ            در کعب ــويي    س ــود ت    ي                                هر جا که سري نهند، مسـجود تـوي                         ومنات معب

  ١                        جهان حامد و محمود تـويي         يعني به                                        غير تو کسـي حمـد تـو نتوانـد گفـت     
  :اي

                              اي غيـر تـو، نـي مسـروري              ني غمزده                                     اي بي غم تو نه مـاتمي، نـي سـوري   
ــک   ــارم، لي ــان ک ــان جه ــارة خوب   ٢                                     غير تـو نـه نـاظري و نـي منظـوري                                             نظ

 يد محتوايش هم از نظر سبک و هم ديات خويرباع به يريکشم يشروح صرف
ست که يد نيترد يآورد و جا يخاطر م به را يجام عبدالرحمنات يکتاب شرح رباع

نوشته  يکتاب همسان جام يرويدر پ »يريکشم يعقوب صرفيات يشرح رباع«ف يتأل
  .شده است

کتاب  ين مثنويکه از جملة چهارم يريکشم يعقوب صرفاثر ي »ي   ّ الن ب يمغاز« يمثنو
. قلم آمده است  به يجام »يدنامة اسکندرخر« يروياوست، در پ »گنج  پنج«خمسة 

 ختهينثر آم به است که يريکشم يقلم صرف به زين »هيروا«نام  به يکتاب ن،يافزون بر ا
ف کتاب ياستقبال از سبک تأل  به زين ين اثر منثور صرفيا. نظم نوشته شده است  به
دهد  يشارت ماز آن ب يريکشم يفات صرفين تأليا به مرور. دهيجاد گرديا يجام »حيلوا«

فات يتأل ين سخنوران قلمرو هند است که در استقبال جاميکه او از جملة معروفتر
کالم و   به يريکشم ي            گر، توج ه صرفياز جانب د. ده استيظهور رسان  به را يا هيگرانما

ن يانگر نفوذ و مقام ايشک، ب ي، بيجام عبدالرحمن يو عرفان يبرجستة ادب يها شهياند 
  .شود ين محسوب مين سرزمير در اينظ يدانشمند بم فرزانه و يحک

عبدالرحمن  يها مثنوياز  ي در قلمرو هنداديشاعران ز يريکشم يدر کنار صرف
از  يرويدر پ يخوانسار يزالل »دي          ذر ه و خورش« ياز جمله، مثنو. اند نموده يرويپ يجام
 ً    ال  از که خود اص يبدخش گيب لعل. سروده شده است يجام »االبرارسبحة« يمثنو

القدس  ثمرات« شيخو يقلمرو هند هجرت نموده است، کتاب عرفان به بدخشان بوده و
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 يها مثنوين، يهمچن. نوشته است »االنس نفحات« ي ازرويرا در پ» االنس من شجرات
 »      ّ  تاب زن ار« ،جامي »   ّ  الذ هبسلسلة«اهللا واضح، در جواب  رزا مبارکيم اثر »کمند وحدت«

از  يرويدر پ ياصفهان يريضم »اآلمال معراج« و يجام »براراالسبحة«در جواب  وهماثر 
  .اند سروده شده يجام يها مثنوياز  يکي

و  وسفي« ياز مثنو يرويپ  به يجام  به شاعران قلمرو هند يها هياز جواب يبخش
 ،ي                 ي محم د صالح کنجاه»خايوسف و زلي« يمثنو طور مثال به .اند سروده شده »خايزل

 ي  ّحت . يبيي حب»خايوسف و زلي«، يريپ »المنظوم حسن«عمران،      محم د »شيدلر« يمثنو
 يمثنو  ادامه يرا اکثر اهل تذکره و مشتاقان شعر نوع يريپ »المنظوم حسن« يمثنو

  .اند دانسته »خايوسف و زلي«
از جانب شاعران  يجام عبدالرحمنات موالنا يهمزمان، تتبع و استقبال از غزل

م ي         ، عبدالر حي ُ ق م يرفته است که از جملة آنها شاهدن صورت گين سرزميدر ا يفراوان
ن شعرا در استقبال يشتر ايب. باشند يره ميرزا و غي، مراد مييرزا فدايخان خانان، رستم م

ک گل زحمت صد خار يبهر ”اند که مطلعش با مصرع  جواب گفته ين غزل جامياز ا
  .ابدي يآغاز م“ ديد کشيبا يم

اين غزل جامي را جواب داده ز ير پادشاه نيجهانگکه تاکيد نموده  ينعمان يشبل
  :ن استيکه مطلعش چناست 

  ١         بايد کشيد                            ابر بسيار است، مي بسيار مي               بايـد کشـيد                                ساغر مي بـر رخ گلـزار مـي   
ن سخنور ممتاز خود يا يها و استقبال از سروده يآثار جام به ر پادشاهي          توج ه جهانگ

است يط اهل سيدر مح ي          ّن هند و حت يسرزمشاعر در ن يا مقام برجستة بر ل روشنيدل
ن تا ين سرزميدر ا يجام عبدالرحمنگاه ين نفوذ و جايا. رود يشمار م  به ن قلمرويا

 او ترجمة آثارش يها سروده به                                       افته که در کنار مطالعه و توج ه روزافزونيرفعت  ييجا
شتر آثار يها ب شمهد سرچيتأک به .افته استيام آغاز يو اردو در همان ا يهند يها زبان  به

باشد  يم »خايوسف و زلي«از آنها  يکياند که  هند ترجمه شده يمحل يها زبان  به يجام
 ين مثنويترجمة ا  به     توج ه. ده استيشتر ترجمه گرديب يگر آثار ويد به که نسبت
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ن اثر شاعر در قلمرو هند يو استقبال از ا يرويرد که پيگ ياز آنجا هم سرچشمه م يجام
ز يزبان اردو ن  به يجام »ثيچهل حد«همزمان، ترجمة . افته بوده استيم دررواج تما

  .کند ين مين سرزمي                                توج ه فراوان ترجمة آثار شاعر در ا  به اشارت
 يجام عبدالرحمنگردد که  يافته معلوم مي انجام يها يدر مجموع، از بحث و بررس

ن هند يدر سرزم يش شهرت تماميخو يام زندگاني                    ّ      عنوان سخنور ممتاز حت ي در ا  به
ن يا     قار ه شبهش در يعهد خو وند و ارتباط او با سخنوران هميپ ن،يدر کنار ا .است داشته

 يرويجه در پيباال برده است که در نت يليشاعر را خ يو فکر يروند نفوذ و منزلت ادب
وجود  به نين سرزميدر ا يفات فراوانيتأل يو يها شهياند و ها  و استقبال از سروده

وجود تعداد فراوان . جامع و مختصر نوشته شدند يها شرح او آثار مختلف به ،ندآمد
از  او فاتيل بر مطالعة گستردة تأليز دليهند ن يها در کتابخانه يآثار جام ي      ّنسخ خط 

دن آنها بو يو ادب يمهم فکر يها سرچشمه   بهاعتراف  ن قلمرو ويا يجانب اهال
  .شود يمحسوب م
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