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  مخلص آنندرامشناسي در آثار  هجامع

  ♦سيده خورشيد فاطمه حسينیپروفسور 
در  م ۱۶۹۲/ه  ۱۱۱۱رام در سال  مخلص تخلّص فرزند راجه هردي آنندرامراي رايان 

نياکان وي راجه . عرصة وجود نهاد  به ايالت سيالکوت پنجاب در محلّة سودهره پا
اين خانواده در علم و فضل . يان بودندراي فرزند گجپت راي رام از قوم چهتر رام هردي

هاي  مخلص از راجه آنندرامپدر  رام هرديراجه . نظير و داراي مناصب باال بودند بي
و  ه  ۱۱۵۴سمت وکالت مبارزالملک سربلند خان توني ق ه  ۱۱۳۲در سال . الهور بود

  .عهده داشت  به اعتمادالدوله محمد امين خان سمرقندي را در دربار تيموري
مخلص در دربار پادشاهي وکيل اعتمادالدوله قمرالدين خان و نيز  آنندرام

ين با کسب ا عالوه بر. الدوله عبدالصّمد خان ناظم استان الهور و ملتان بود سيف
او از آغاز زندگي در خانوادة مرفّه و . گرفت» راي رايان«خطاب  ١»هزاري«منصب 

  .وارد دبستان شد ي را فرا گرفت بعداًينزد پدر تعليم ابتدا. اصيل پرورش يافت
راي ”نويسد که  مي داس در سفينة هندي دربارة محمد حسين يار خان بهگوان

مخلص در ايام جواني با شعر . “مخلص اکثر کتب متداوله از وي ديده بوده باشد آنندرام
ترين  بزرگ) ه ۱۰۵۴(و شاعري آشنايي داشت و در زمرة شاگردان ميرزا عبدالقادر بيدل 

 علي خان آرزو الدين سراج  به پس از درگذشت بيدل. گوي هند قرار گرفت شاعر پارسي
 بود او مرد خوش خلق. رفت مي نزديک شد و براي اصالح شعر خود نزد او) ه  ۱۱۶۹(

                                                   
 .، هندگر يگر، عل يعل يدانشگاه اسالم ياستاد بخش فارس ♦

  .ک هزار اسپ مسلح، خلعت و جامهي  .١
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افراد معمولي جامعه، ارتباط و دوستي داشت و در نظر مردم  و و با شعرا و نويسندگان
  .درگذشت آباد دهلي هشتاد و نه سالگي در مقام شاهجهان در سنوي . مورد احترام بود

  معاصرين
  :کند مي ذکرچنين مخلص در رقعات خود معاصرين خود را 

علي خان آرزو در صف استادان  ينالد ميرزا عبدالقادر بيدل دهلوي و سراج. ۱
  :١دکن مي ين ديگر شعرا که همعصر او بودند در رقعات خود ذکرا عالوه بر. بزرگ بودند

 ؛الله بهيم سنگه. ۴ ؛اسحاق خان. ۳ ؛الدين مير نجم. ۲ ؛قزلباش خان اميد. ۱
 ؛فقيراهللا الهوري .۸ ؛اعتمادالدوله. ۷ ؛الله ديوالي سنگه. ۶ ؛محمد احسان خان  .۵
 ؛الله شيو رام. ۱۲ ؛تخت مل راي. ۱۱ ؛ميرزا محمد سرمد. ۱۰ ؛حال چند راجه خوش  .۸
  .خان اميد وغيره. ۱۷ ؛عبدالعزيز خان قزلباش. ۱۵ ؛اهللا لطفسيد . ۱۴ ؛خدايار خان. ۱۳

 آثار
 ؛االصطالح مرآت. ۲ ؛)دار کابل مشتمل بر خطوط نادر شاه صوبه(گلدستة اسرار . ۱
واقعات عجيب و (چمنستان . ۴ ؛)خطوط مخلص براي اشخاص ديگر(رقعات   .۳

 ؛سفرنامة مخلص. ۷ ؛)داستان( ،کارنامة عشق. ۶ ؛)افسانه( ،هنگامة عشق. ۵ ؛)غريب
  .روزنامچة احوال. ۱۰ ؛رباعيات. ۹ ؛ديوان فارسي  .۸

 مخلص از نظر سخنوران
  :قول غالم علي آزاد بلگرامي  به

در دربار پادشاهي وکيل اعتمادالدوله قمرالدين خان وزير فردوس  آنندرام”
ود الدوله عبدالصّمد خان ناظم صوبة الهور و ملتان ب آرامگاه و نيز وکيل سيف
  )۴۲۵خزانة عامره، ص ( .“و راي رايان خطاب داشت
  :عبدالحي رقم طراز است

  .“راي رايان بود  به ناظم صوبة الهور و ملتان و ملقّب”

                                                   
  .٣٧٠٠ B وان مخطوطه کتابخانة رضا رامپور، شمارهيد  .١
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  :قول محمد قدرت اهللا گوپاموي  به
وکالت اعتمادالدوله قمرالدين خان وزير محمد شاه  به دربار شاهي  به مخلص”

 خان ناظم صوبة الهور و ملتان مامور بود الدوله عبدالصّمد بادشاه و سيف
  )۶۶۰االفکار، ص  نتايج( .“خطاب راي رايان سرفرازي داشت  به

  :نويسد مي آبادي حسين قلي خان عظيم
حضور  به به وکالت نواب اعتمادالدوله قمرالدين خان دستور محمد شاهي”

اي رايان خطاب ر  به بود و از حضور پادشاه فردوس آرامگاه مي سلطاني حاضر
  .“داشت مي سر تفاخر
  :ن شفيق رقم طراز استيلچمي نرا

وکالت نواب اعتمادالدوله قمرالدين خان وزير  به خالفت ستانآدر  آنندرام”
الدوله عبدالصّمد  وکالت سيف به فردوس آرامگاه محمد شاه قيام داشت و نيز

خطاب راي  به پرداخت و از پيشگاه پادشاه مي خان ناظم صوبة الهور و ملتان
  )۱۳۹گل رعنا، ص ( .“شکست مي هندوي فلک  به رايان کاله گوشه

  :قول موالنا عبدالغني خان غني  به
  .“خوش محاورگي او نيست  به از جماعة هندو اين زمان کسي”

  :بندرابن داس خوشگو رقم طراز است
جناب ميرزا بيدل صاحب بگذرانيد و بعد از آن صحبت   به اوايل مشق سخن”

  )۳۳۱سفينة خوشگو، ص ( .“داشت مي روز در شعرش با خان صاحب آرزوشب و 
  :به قول ابراهيم خان خليل

الدين  گذرانيد بعد از آن با سراج مي در اوايل شباب افکار خود را از نظر بيدل”
  .“بود ميمحشور  هعلي خان آرزو تخلّص صاحب تذکر

  :همداني قول غالم  به
  .“خان آرزو رجوع آورده  به د از آندر ابتدا شاگرد مرزا بيدل و بع”

اي با ارزش  مخلص از لحاظ فرهنگي، تاريخي و جامعه شناسي سرمايه آنندرامآثار 
عنوان شاهد عيني هرچه را ادراک کرد در آثارش ارايه داده است، وي  به مخلص. است

فته در سفرنامة خود اطّالعات دقيق و ارزشمندي دربارة مکاني که در آن نشو و نما يا



  شناسی در آثار آنندرام مخلص جامعه  ١٨١

مخلص . ق نوشته شدهه   ۱۱۵۶قعده سال  سفرنامة گره مکتيسر در ذي. کند مي بود ذکر
در اين اثر هيچ يک از وقايع تاريخي و مناسبات سياسي و اقتصادي آن روزگار و رسم 

 .و رسوم آن را ناگفته نگذاشته است
  :لشکر معلّي به و رسيدن ١سفر گره مکتيسر

  رسم و رسوم
يم تاکنون بين هندوان اين رسم است که وقتي کسي براي سفر در هند از دوران قد

ي يهر يک مطابق توانا  به شود بزرگ خانواده، فرزندان و خويشان و مستخدمين مي روانه
  :نويسد مي مخلص. ددهنيت خير  به خود پول طاق و نارجيل

. قصد لشکر ظفر پيکر کردم. گهري روز بلند شد بيست و چهارم يکشنبه پنج”
 افراد درون خانه و همچنين مبلغي ديگر  به ه اشرفي و يک روپيهپانزد
فرزندان و کنيزان دادم و خود يک روپيه و نارجيل از جمله شگوني که از   به

  .٢“درون آمده بود همراه با نور چشم کامگار براي کرپا رام روانة لشکر گرديدم
ا و خوشگوار دارد همانطور که آب زمزم بين مسلمان بسيار مطهر است و آبي مصفّ

يابد همچنان بين هندوان آب گنگ  مي و عقيده دارند که با خوردن اين آب مريض شفا
و جمن بسيار مقدس و پاکيزه است، غسل کردن در آب گنگ و جمن اهميت بسياري 

 کند که دوران اقامت رود گنگ ميل مي مخلص در وقت غسل در رود گنگ عهد. دارد
رود گنگ   به يک پهر روز او گره مکتيسر رسيد و. ٣ردگوشت خوردن نخواهد ک  به

  :منزل کرد و اين رباعي گفت
 بـر خــود هـرج ســفر گـوارا کــرديم    از شـــهر قصـــد صـــحرا کـــرديم
ــت  ــاه و هش ــزار و پنج ــال ه   ٤صد شکر که باز غسل گنگا کرديم در س

                                                   
  .)ريتيرته گزيم( ستاده استير کنارة رود گنگ ارت که بيالت مياست در ا ييجا» سريگره مکت«  .١
  .٧ ص ١١٤/٣٤٤سفرنامه، آنند رام مخلص،   .٢
  .١٦مخطوطه،   .٣
  .همان  .٤
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قريب يک پهر روز بلند شده بود مخلص در رود گنگ غسل کرده آن همه امور را 
نويسد که  او در سفرنامه مي. شوند مي جاهاي متبرک الزم  به جام داد که براي ورودان

  .١دهند مي بيشتر مردم در ماه هندي کاتک اين غسل را با ذوق و شوق انجام

  رسم ستي
رسم ستي . هاي گوناگون را ديد مخلص دوران سفر کنار و گوشة هند منزل کرده رسم

با نعش شوهر  باشدکه از خانوادة بزرگ  وه خصوصاًدر هند رايج بود زن بي که قبالً
کردند در جامعه زندگي کردن آن  که عمل ستي را نمي يهاي خانم. سوزانيد مي خود را

. شان هم جدا بود ها و غذاهاي از آسايش دنيا محروم بود، لباس. زن بسيار سخت بود
  :کند مي مخلص اين واقعة اندوهناک را مطرح

الثّاني چهارشنبه زن بهگوان  نجاه و ششم هجري دوم جماديسال هزار و صد و پ”
در سي و پنج سالگي با . کرد مي آباد زندگي پوره شاهجهان مقام وکيل به نراين کهتري

زرهاي خطير و  پدرش صاحب جاه و ثروت بود، هرچند او. استقامت و ثبات ستي شد
نکرد و همراه نعش شوهر از  او داد که او از ارادة سوختن باز آيد ولي قبول به جاگير

مردم تماشائي جوق در جوق هجوم کردند که عرصة نگاه . خانه جانب صحرا روانه شد
مخلص تمام شب با . الحق روي نياز آورد درگاه حضرت خواجه قطب به وي. تنگ شد

  :شعر امير خسرو و صائب در ذهنش آمد. بسيار رنج و تعب گذاشت
  ن مباشخسروا در عشق بازي کم ز هندو ز

گويد که او هم در اين فضاي رنج و غم که در طبيعتش بود رباعي چند  مي مخلص
  :که يکي مستزاد است گفت، رباعي

  رسا شوق از کرد گشتن ستي قصد زني که يعني ديروز در اين دايرة محنت و درد، شد فتنه بپا
 وفا که گفتا آورد، حيرت چه پله اين بر که گفتم خود را چو زد آن شعله همـه ماننـدة بـرق   

ــي    ــا م ــرم و حي ــا ش ــدم زن ب ــوزد دي  ســـوزد بـــا شـــوهر مـــرده از وفـــا مـــي س
ــه سـوخت چـو شـمع بـا کمـال تمکـين       مي ــه پروان  ســوزد ايــن لطــف کجــا مــي  ب

                                                   
  .٢٩، ص                       .١



  شناسی در آثار آنندرام مخلص جامعه  ١٨٣

ــان مــي ــده فغ ــرديم ســوخت زن زن  دشـــت و دره را ز گريـــه دريـــا کـــرديم هــا ک
ــردي   دنياســــت عجــــب مرقّــــع رنگينــــي  ــا کـ ــز تماشـ ــتي نيـ ــوير سـ  متصـ

ــاري برخاســت  هاسـت  اين تازه طلسمي که نهان در گـل  ــتي مشــت غب  شــايد ز س
ــا  ــذار اينجـ ــدم گـ ــاد قـ ــه اي بـ ــارت ادب بـ  کــدة اهــل وفاســت کــاين خــاک زي

  ١نيست بيش يادگاري نويسم مي مخلص آنچه  سر عرض کمـال کي بود منظور من زين درد

  جشن سالگره
گويند که از روز تولّد نوزاد  ي را مينويسد که سالگره جشن دربارة جشن سالگره مي

 روزي که بچة نوزاد. اين جشن مبني بر استعداد برگزار کننده است. شود مي برگزار
گرهي . کند مي اش جشن برگزار هآيد بعد از يک سال پدر و مادرش يا خانواد مي دنيا  به

نويسد  مياين رسم در سراسر عوام رايج بود ولي مخلص . زنند مي در رشتة بزرگ نخ
جاي گره دانة مرواريد يا قسم ديگر را در   به دار و ثروتمند بودند که کساني که پول

 .کنند ها اهدا مي بچه  به مردم هدايا و تحفه. کشيدند مي رشته

  جشن نوروز
. شود هند آمد و نه روز برگزار مي به گويد که جشن نوروز از ايران مخلص مي

 و بعداً ٢دوران سلطنت خود اين جشن را برپا کردند پادشاهان گورکاني تيموري هند در
نزديک رود هيدن محفل . کنند مي در نوروز خلعت و انعام و هدايا ادا. در هند رايج شد

الشّرف انعقاد  بيت به نوروز برنگ سبز منعقد شد و عبارت است از تحويل اينکه آفتاب
. ب تهنيت بجاآوردندنواب وزيرالممالک و صفدرجنگ بهادر نذر داده آدا. يافت
  .٣دانند مي دست گرفتن شکوک  به نويسد که وقت تحويل نوروز و شب ديوالي زر را مي

                                                   
  .٣٢-٣١کشور، ص،  نول يچمنستان، آنند رام مخلص، مطبع منش  .١
  .٢٢٢نسخه رام پور بحواله مسعود الحسن، ص   .٢
  .8ص چمنستان،   .٣
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  باد بزن
کردند و ريسمان  مي اي که در سقف ساختمان آويزان باد بزن يا پنکة سقفي وسيله

  .شد مي حرکت درآوردن آن باد پيدا به و بستند و با کشيدن ريسمان مي آن  به درازي
شد و هنگام نشستن يا خفتن زير  مي آباد در تابستان بسيار گرم ي شاهجهانفضا

. آيد نمي دست به هاي دستي آرامشي شود زيرا از باد بزن باد زن مي به سقف احتياج
در هند امرا و نوابين در . دهد مي اي که با اندک حرکت باد بسيار خشت باد نيز وسيله
  .کشيد مي که خادم يا خادمه خشت باد را بردند مي کار به خانة خود خشت باد

  )بادبادک(کاغذ باد 
هر . بسيار رايج بود بادبادکآباد دهلي پرواز دادن  نويسد که در شاهجهان مي مخلص

هاي رنگارنگ را  بادبادکآمدند و  مي ها روز معشوقان صاحب جمال و رعنا بر پشت بام
 کنند نمي نمايند فقط بر اين اکتفا مي دادند مانند رنگيني شفق طرح مي در آسمان پرواز

 ريزند و آمادة مبارزه و جنگ با يکديگر مي سعي تمام نزديک ديگر آورده طرح جنگ  به
  .کنند مي جانب خود جلب  به يان رايشوند و تماشا مي

  :سرايد مي
 که باشد در کف طفالن عنان اختيـار مـن   به کاغذ باد مانـد در محبـت کاروبـار مـن    

 يار من  به ماند که اين موزون جوان بسيار مي کشم سرو گلستان را مي بر در هلحظ ن هرآ از

  رواج چوب گهندي
در کشور ايران و هند در قرن يازدهم و اوايل دوازدهم هجري رسم بود که روسا و 

شکل عصاي کوچک که در زبان هندي   به دولت و نيز عوام چوب مختصري يامرا
شکل  به آباد دهلي اين چوب گهندي در شاهجان. گرفتند يم دست به گويند مي »  «

داشت که  مخلص هم اين عصا مي. چوگان خمدار ساده و منقّش و مطالّ بسيار رايج بود
سبب نقش و نگار  به ي نام يکي پتة گل شاخ گل و نام ديگرييبر بناي نقّاشي و زيبا

  .١نگور چوب تاک بوداخوشة 
                                                   

  .٣٤چمنستان، ص   .١



  شناسی در آثار آنندرام مخلص جامعه  ١٨٥

  نواره
رايج بود ولي مخلص در آثارش فرق طبقاتي که در عام و در هند سفر زورق بسيار 

 بايعني » نواره«امرا و روسا و صاحبان دولت در رود  مثالً. کند مي خاص بود مطرح
و  ١نشست با پارچة سقرالط مي نوار جايي که صاحب. کردند مي زورق بزرگ سفر
و » جهاز«ند بزرگ را کرد شد و براي تجار که آمد و رفت مي مي ينينياکاري و نقّاشي تز

جاي نشستن صاحب نوار بسيار قشنگ و زيبا با پارچة (گفتند  مي »اغراب«کوچک را 
  ).شد مي سقرالط زيبا تزئين

  پان
ها که در دوران سفر  ها و ساير خوردني ها، معجون مخلص در آثار خود توصيف ميوه

 اده کرده بودديد و درميان عوام رايج بود که مخصوص هند است و خودش نيز استف
  .آورد مي تحرير  به

پيچيده است که فوفل ) موز(معني چند برگ تنبول در برگ کيله  به :٢بيرة پان”
  .“و آهک دارد و مخصوص هندوستان است

 چندين پان ساده. گفتند مي »٣پکهروته«گذاشتند  روي آن برگ که در آن پان مي
در جشن سالطين هند . کردند مي شد و گاهي بيرة پان را ورق طال و نقره مرصّع مي

خدمت پادشاهان با پان و پياله و   به فايز بودند ٤ها منصب هزاري  به قدر که امراي عالي
قدر روي برگ موز با چند تار کالبتون  شدند و براي منصبداران عالي مي حاضر ٥ارگجه

 پان به مخلص خود تمايل. دادند مطابق فرهنگ کشور مي  به و ابريشم سرخ پيچيده
گويند او بعد از غذا بيرة پاني که در برگ پيچيده بود وا کرد و کنيز حقّه  مي .داشت يم

                                                   
  searlat dressesسقرالط   .١

2. A chew of beteal leaves. 
  .148االصطالح، مخلص، ص  مرآت  .٣
هاي منصب امراي عظام در هند هفت هزاري ذات، هفت هزار سوار است و باالتر ازين پايه  و منت  .٤

  .٥٢الح، ص طاص. شد چون نهصدي، صدي اضافه يافته هزاري. ها و سالطين است پادشاهزاده
5. a kind of fragrance. 



  ١٨٦  قند پارسي

  

  .آورد دمي چند کشيده مشغول نوشتن شد
او دم . هاي متعدد منزل کرد، غذاهاي گوناگون خورد مقام  به مخلص دوران سفر

ار پخت، کباب ماهي، گوشت دراج و چرز، کهچري و اچار انبه و دو پيازه را بسي
نويسد که بسيار لذيذ و در درد  مي هاي عباسي دربارة دوپيازة گل مثالً. داشت مي دوست

عمل آورد و پانزده  به وقتي که او را اين درد پيدا شد اين گل را. ران بسيار مفيد است
  .١روز گذشته بود که اثري از درد ران نماند

  ميوه
، )ناشپاتي(ناس، و انبه عطر اقرا اان ،ردهي مانند هندوانه، خربزه، سياه مخلص دربارة ميوه

بايا سنجي والچه، برگ ني، دود چراغ، دود مشعل، عنبري خران، انگور و موز وغيره 
 نويسد که خربزه در هندوستان از ماه فروردين آغاز مي دربارة خربزه. دگوي مي سخن
در . ان استهندوست  به انبه اين ميوة مخصوص .شود مي شود و در ارديبهشت فراوان مي

او جايي طريقة انبه خوردن امرا و . شود آباد هم زياد مي دکن و بنگاله و در شاهجهان
تراشيدند و در ظروف گلي و  مي کند که اول اوراق نازکي از انبه را مي روسا را ذکر

 اي داشته نبات و گالب و بيد و مشک ريخته بعد از دو ساعت چيني و شيشه
  .٢خوردند مي

ها  ها، و ساير خوردني ها، معجون توصيف ميوه به ار خود با عالقهمخلص در آث
کند که نشانگر فرهنگ  مي ها را معرفي و حتّي تفاوت رنگ طعم و بوي ميوه. پردازد مي

ها  ها، درخت او در آثار خود در باب گل. مخلص شاعر طبيعت است. و تمدن هند است
گويد که همه  مي ها، و مزة آنها سخن ميوهها،  ها، شاخه رنگ و شکل برگ ،و انواع آنها

کند گويي  مي وقتي که او ذکر الله گوناگون. گل و گياه است به ها حاکي از عالقة او اين
کند مثال اللة پيکاني، اللة شرابي، اللة قرمز، اللة نعمان، اللة مقصو رنگ،  مي گل افشاني

ة خوش نظر، اللة گلبرگ، اللة اللة خطائي، اللة چراغ، اللة دختري، اللة دلسوز، الل

                                                   
  . ٣٧ چمنستان، مخلص، ص  .١
  .٤٦/٤٧ ص ،همان  .٢



  شناسی در آثار آنندرام مخلص جامعه  ١٨٧

گل نرگس، گل سرخ، گل شب يعني : گويد مي ها دربارة بعضي از گل. عباسي، وغيره
کند  مي ملکة شب، گل چنپه، گل کيتکي يا کيوره، گل صد برگ، دربارة گل شب بو ذکر

ها  در جشن که گل او سفيد و بزرگ مثل قرنفل اکثر مردم عام اين گل را با ورق نقره
  .برند مي ربکا

. کند مي داشت توصيف مي آباد وجود ها که در شاهجهان همچنين در ضمن درخت
درخت مادهو لتا، ماهي پهل، برهمالت، درخت قهوه، درخت صندل، درخت هار 
. سينگهار، درخت سوپياري، درخت مان سروور، درخت کافور که مخلص ديده بود

که رنگ گلش نصف سفيد و نصف  نويسد که درختي است در هند مي دربارة برهمالت
 بخشد و در ايام بهار مي شود و نکهت وي بسيار ماليم و نازک دماغ را فرحت مي زرد
مخلص قلم اين درخت در سفالي از بندرابن آورده در چار چمن ديوان خانة . شگفد مي

  .١آباد ايستاده بود روييده که بعد از هفت سال گل کرد حويلي خود که در شاهجهان
کرد و  مي منقار زدن گنجشک شيره تراوش به شود که مي کر چنان نرم و نازکنيش

 باشد قند سفيد و نبات و شکر از آن مي اگر از دست بيفتد بشکند و آنچه سخت
  . سازند مي

 اين درخت نيز .ست که پته و شاخ ندارد و مانند برگ اروي است مان سروور نهالي
  .٢دهد مي در مرض ضيق فايده هاي خشک وي خانة مخلص بود که برگ  به

 .ها بدون مرغان چمن بکند ها، چمن ها، گل ممکن نيست که مخلص ذکر درخت
قصبة سنبهل رسيدم داخل شهر شدم و صحرا،   به نويسد که چهار گهري روز مانده مي

 سنجي ها، طاوس و فاخته نغمهيهر سو جاري و هر جانب کوکال، پپ به ها، سبزه و آب
  :رايدس مي ،٣کردند مي

 در گلستان لـذّت ديگـر ز نـرگس يـافتم     لذّتي در گلشن از کوکوي قمـري يـافتم  
  شور بلبل از نمک کم نيست اين خاگينـه را  اي دل ديوانه داري بر زر گـل دسـترس  

                                                   
  .٣٢، ص نچمنستا  .١
  .٩٠پور، ص  مخطوطه، رام  .٢
  .٤٢چمنستان، ص   .٣



  ١٨٨  قند پارسي

  

ــا نوجــــواني بــــه پيــــر گشــــتم در غمـــت چـــون شـــگوفة نــــارنج     هــ
 اتب رامخلص اگرچه در دودمان برهمن چشم گشود ولي بدون تفريق همه مر

کاکي و بختيار  الدين زيارت مقدس حضرت خواجه قطب به .ديد مي نظر احترام  به
  :سرايد مي .اوليا مشرف شده بود الدين حضرت نظام

 هر جا که هست جلوة جانانه خوشتر اسـت  خانه خوشتر است هرگز مگو که کعبه ز بت
او  .داشت يم طالب عقيدت و محبت موالي کائنات علي ابن ابي  به مخلص

خواهي از شاه  مي گويد که معشوقم از اين جهان هر مرادي که تو مي محبوب خود  به
  :سرايد مي نجف طلب کن که او مير امم و باعث فخر بزرگان است،

 طلب از شـاه نجـف ميـر امـم فخـر کبـار       جهـان  هرچه خواهد دل و جانت ز مراد دو
  مرد يقين شاه عـرب مـاه نجـف   شير دين  بهر احسان و کرم کان عطـف کـوه وقـار   
ــه مهــر و مــه ثابــت ســياره مخلص و بنده و خدام دعـا گـوي تـو بـاد      چــرخ دوار ب
ــده اجــالس شــعار  روز و شب از دل و جان طرح و ثناي تو کنـد   ١الــص مخلــص فرخن

مقام مسافرت رود سوت منزل کرد از افعال ناشايستة دوستان  به مخلص روز هفتم
داد همان لحظه چراغي چند از کاغذ  مي مل با آب و تاب جلوهبدر کا .غمگين بود

گلگون تهيه شده روشن بود يکي بعد ديگري از رود گذشت بالعموم پانزدهم شعبان که 
  :سرايد مي اندازند، مي بدر کامل باشد عريضه و چراغ در رود

ــو طــپش ــه خــراب دور از ت ــتاب  هــاي دل خان ــل بشـ ــب اي گـ ــري غريـ  دارد سـ
ــد وخته در چشــم ســرم لخــت جگــر ســ   ــه مان ــد در آب  ب ــه گذارن ــي ک  ٢چراغ
  :اي سروده است نيز قصيده عجدربارة امام مهدي

ــوان   ــاتوان ت ــن ن ــت ز م ــرده نرگس  همواره سـوده بـر قـدمت گلرخـان رخـان      اي ب
 در جلــــوة تــــو تافتــــه روح روان روان از عارضــت گرفتــه مــه آفتــاب تـــاب    
ــريف او    ــود ش ــه وج ــادي آنک ــدي ه   و روح در تن کـون و مکـان مکـان   دارد چ مه
 نآشاهد بـس اسـت خـاتم پيغمبـران بـر       گر محضر ظهور تـرا خصـم منکـر اسـت    

                                                   
  .٢پور، قصيده، ، کتابخانه رضا رام٣٦٩٩ديوان، آنند رام مخلص، شماره مخطوطه   .١
  .٨٣سفرنامة اظهر، ص   .٢
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ــا   ــردة خف ــر بکــش پ ــون ز چه ــاها کن ــان    ش ــيعيان عي ــر ش ــوه در نظ ــاي جل  ١بنم
ته، غذا و ودر پايان بايد گفت که مخلص تمام مطالب را چه از بر و بحر، گل و ب

هاي قابل توجهي از  ها را با دقّت نظر مطالعه کرده و نکتهلباس و آداب زندگي همه چيز
در واقع اين مطالب هم ذوق و اعتقاد او را . آوري کرده است آنها را در آثار خود جمع

شناسي بسيار حايز اهميت است زيرا بيان دقيق  دهد و هم از لحاظ جامعه مي نشان
  .شود مي ر و شوق در کمتر اثري ديدهمراسمي مانند نوروز و کاغذ باد و بادبزن با اين شو

آنها و نيز   به هاي مربوط ها و خواص آنها در دانش همچنين ذکر انواع درختان ميوه
آوردن لغات و . ي بسيار مفيد خواهد بوديشناخت وضع حال و يک منطقة جغرافيا

کند تا در تکميل و توضيح  مي شناسان باز وهش را براي لغتژاصطالحات هندي باب پ
طور کلّي بايد گفت آثاري  به هاي لغت تجديد نظر کنند و ني و مفهوم آنها در کتابمع

دهد از نظر فرهنگ و  مي که با اين اندازه آداب و رسوم جاهاي مختلف جهان را نشان
 .دن جهاني بسيار مفيد خواهد بودتم
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