
  ٢٤٢  قند پارسي

  ميشاعر و حک ين آتشيم محمد اميحک
  انيشاه دوره عادل

  ♦محمد صادق خان
اين سرزمين همواره . زبان و ادبيات فارسي در شبه قاره هند قدمتي هزار ساله دارد

و شاعران  گوي ايران زمين بوده است پارسي پذيراي انديشمندان، شاعران و نويسندگان
مورد  آنها. پروراندند ين را در سر ميمن سرزيا به مهاجرت يبان همواره آرزويو اد

 گرفتند و ين قرار مين سرزميادب دوست و هنرپرور ا يپادشاهان و امرا استقبال
 و ما ن روند سرعت گرفتيه ايژه در دوره صفويو به .گشتند يز ميله فايمناصب جل  به

ه قاره شب يدربارهادر م که يخور يبر م ياريبان بسيشاعران و اد   به خيدر صفحات تار
ن دسته يز جزو همين يآتش. ادگار گذاشتندي به از خود يشکوفا شدند و آثار مهمهند 
دکن شاهی  عادلق پادشاهان يتشو به ، شکوفا شد وار دکن مهاجرت کرديد به که است

  :خورند چشم مي  به در تاريخ ادبيات فارسي چند شاعر با تخلص آتشي .خلق کرد يآثار مهم
 ن بابر که همراه اويرالدياز شاعران دربار ظه) ق ۹۷۶/م ۱۵۶۸( يقندهار يآتش .۱

 . ١س دربار او بودينو عيهند آمد و وقا  به
آن  ينسخه خط. ٢ده سروده استيقص يرزا واليدون ميکه در مدح فر يآتش يمهد .۲

 .٣شود يم يدانشگاه تهران نگهدار يدر کتابخانه مرکز

                                                   
 .دانشجوي دکتري ادبيات فارسي، دانشگاه دهلي ♦

  .صبا، مولوي محمد مظفر حسين، تذکره روز روشن  .١
  .٣٤٨٨ص ، ٥جلد  هاي خطي پاکستان، منزوي، احمد، فهرست مشترک نسخه  .٢
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انزدهم و شانزدهم پ/يشاعر سده نهم و دهم قمر يطوس يرازيخباز ش يآتش .۳
دانشگاه تهران موجود است که  يوان او در کتابخانه مرکزيد. که نانوا بود يالديم

در فهرست  يگريوان دياز او د. است )ص(غمبريده در مدح خاندان پيقص ۲۵شامل 
نقل شده که از آن )  ۱۰۴۳-۱۰۴۰صفحه  ،۹جلد ( دانشگاه تهران يکتابخانه مرکز

در کتابخانة آصفية  ياز قصايد و يا نسخه .حث ما استشاعر مورد ب يرازيش يآتش
. ثبت شده است ينام حکيم آتش شهر حيدرآباد هند موجود است که بر سرورق آن

 .در ايران تصحيح شده است يقصايد و
 .شاه قاجار بود يعل  شاعر زمان فتح: يا مراغه يآتش .۴

  ها در تذکره يآتش
 يريو زب يشاه در فتوحات عادل يترآباداس يفقط فروغ سان معاصر شاعرياز تذکره نو

خ يدر بستان ششم از تار يريم زبيرزا ابراهيم .اند نام او را نقل کرده السالطين بساتيندر 
از شاعران آن زمان،  يان احوال بعضين در ضمن بيالسالط نيبسات به يجاپور مسميب

  :سدينو ين ميچن يم آتشيدرباره حک
سنج  نگارد و فکر بلندش رتبه يزبان الل م يکه از آتش زمان يم آتشيسوم حک”

 قانوني  به تار تصرف بر قانون شفا. طارم اعالست و حلمتش محض قدرت اهللا تعالي
تب محرق . ديايرقص ن به ر پرده خاکين نوازش در زياز ذوق ا ينبسته که بوعل

  .١“دپندار يک نگاه کرم برآوردن کاري بس آسان مي  به هجران را از استخوان مهجوران
 عهد سلطان محمد يان علما و شعرايجاپور در ضمن بيصاحب واقعات مملکت ب

  .٢کند ياد ميم حاذق و مشهور آن عهد يعنوان حک به ياز آتش شاه عادل
دکتر . ٣را در کتاب خود آورده است يو ينامه اجمال يزندگ يوريد. ان.يدکتر ت
نقد آثار او را ذکر کرده نامه مفصل و  يخود زندگ يخان در مقاله دکتر يرحمت عل

                                                   
  .٣٣٦السالطين، بستان ششم، ص  م، بساتينزبيري، ميرزا ابراهي  .١
  .٢٦٥احمد دهلوي، بشيرالدين، واقعات مملکت بيجاپور، جلد اول، ص   .٢

3. Devare T.N, Short History of Persian literature at the Bahmani, the Adilshahi and the 
Qutubshahi courts-Deccan, P 242. 



  ٢٤٤  قند پارسي

ن ياز مستشرق .نام برده است ياز و نيز در قاموس العالم يحکيم شمس اهللا قادر .١است
 .اند نام او را در آثار خود ذکر کرده ٢يفقط اته و استور

دانشنامه زبان و ادب  ،٣)جلد اول(در شبه قاره  يدر دانشنامه زبان و ادب فارس
ل ياثر اسماع يو دانشنامه زبان و ادب فارس ٤شهجلد چهارم اثر حسن انو يفارس

ر يکه ز يدر دانشنامة زبان و ادب فارس. ان آمده استيم به ن شاعر سخنياز ا ٥سعادت
ي ها دهيمشتمل بر قص ،يةالوال ه شده، کتاب جامعيته ينظر فرهنگستان زبان و ادب فارس

در . رست استناد نسبت داده شده که يآتش به )ع(يش حضرت عليدر ستا يطوالن
 ٧٦ شماره  به نو يهند در دهل يو ملين که در آرشيگل رنگ ين دانشنامه مثنويهم

اند  س دربار بابر، نسبت دادهينو عي، شاعر و وقايقندهار يآتش  به شود، را يم ينگهدار
 يم آتشين است اثر حکيريکه شامل داستان خسرو ش ين مثنويا. نادرست است که

در ) يدانشگاه دهل ين گروه فارسيشيس پيرئ(ي ن قاسميف حسياست که پروفسور شر
ات يطور ناقص در کل به ين مثنويگر اينسخه د. کرده است يآن را معرف ٦کتاب خود

 ٧دانشگاه تهران يدر کتابخانه مرکز يرازيطاهر ش يات آتشينام کل به که يآتش
  .ي از آن نبرده استچ ناميموجود است که ه ،شود يم ينگهدار
و آثار او سخن  يل درباره آتشيتفص به ل سعادت در دانشنامه خوديعاسما يآقا

 .کند يه ميارا يتر قيها اطالعات دق گر دانشنامهيد به گفته که نسبت
هاي خطي فارسي پاکستان در  آقاي احمد منزوي در اثر خود فهرست مشترک نسخه
  .٨آورده است هاي مختلف را مدخل الف فهرست آثار آتشي شيرازي موجود در کتابخانه

                                                   
1. Rahmat Ali Khan; Prof. S H Abidi ,Progress of Persian literature under the Adilshahi 

dynasty of Bijapur 1489 to 1686 A.D. (Ph.D. Thesis University of Delhi). 
2. Storey.C.A ,Persian Literature, Vol. I, Part I, P 943. 
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  نامه يزندگ
ن يشاه، هفتم ب دربار سلطان محمد عادليشاعر و طب ي،رازيش ين آتشيم محمد اميحک

سان ينو م تذکرهين اشاره کرديش از ايچنانچه پ .جاپور بوديه بيشاه پادشاه سلسلة عادل
 يايزوا يبازساز ياند و برا نقل نکرده يو ياز زندگ يمعاصر شاعر مطالب چندان

 خوانندگان  به ج مطالعات خود رايم و نتايکن يه ميآثار شاعر تک  به ما ،يآتش يزندگمختلف 
  .ميکن يعرضه م

درآباد در زمان شاعر کتابت و يموجود در موزه ساالر جنگ ح يات آتشينسخه مثنو
 ين است ولي، محمد امين نسخه نام کامل آتشيطبق ا. ح شده استيتصح يتوسط خود و
 ياسم پدر و. ن بوده استيالد نيمحمد ام يد که نام کامل ويآ يبرم نيچن ياز نام اجداد و

 يپدربزرگ و ينه و بصره بود ولين خانواده اصالتاً اهل مديا. ن عبداهللا بوديالد شمس حکيم
ن شهر متولد يدر هم يد و پدر و خود آتشيراز اقامت گزين در شين حسيالد ر کماليام

مجمر انوار  يدر آغاز مثنو .بود يم مشهوريحک ز دانشمند، شاعر وين يپدر آتش. شدند
  :در آباد چنين نقل شده استيو موزه ساالر جنگ شهر ح نسخه کتابخانه

برکت   به که بعد از معدن افکار ين آتشيم محمد اميکتاب مجمر انوار حک”
ن کتاب يا. گفته يگنجو يخ نظاميش ييمطالعه مخزن االسرار خدام تخت هما

از او و پدر  …لهين وسيد بديعرصه درآورده شا به خودن کار يجهت ا به را
و فضال بود و از  شعرا که سرحلقه اطبا و عبداهللا الدين م شمسيمرحومش حک

بصره رفته بودند و از آنجا بعد از مکروهات جد   به به در زمان حجاجينه طيمد
 الدين ر شمسيراز آمده ساکن گشت و ميش به نيحس الدين ر کماليشان اميا

 يد و مدتيراز بهم رسين از او و در شيراز متولد گشت و محمد اميدر ش داهللاعب
و سه  يو قرب س هند آمده ساکن شد به در الر بود و بعد از بنا بر قسمت

. ام گانهيال هنوز از همه بيجاپور با کلفت عيبه بيبلده ط به سال است که ساکن
  .“۱۰۶۰االول  عيرب .ر آخر شديتحر
 »در مرتبه والد ماجد«ر عنوان ينامه نسخه ساالر جنگ ز تيداه يدر مثنو يآتش

  :ويژه طب تبحر داشت  به د که پدرش در علوم مختلف ويگو يم
ــه داشــت   در هنر از هـر متـاعي مايـه داشـت       از هنرمنــدي دلــش پيراي
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ــود    راســت گــويم در هنــر دســتور بــود  در فــن طــب بيشــتر مشــهور ب
ــت  ــطويي گرف ــود ارس ــان خ   ســامان نيکــويي گرفــت   نــام او  در زم
ــد   ــد ندي ــو ب ــر م ــودش يکس   هيچ کس خـاري ز کـوي او نچيـد     از وج
ــرد  ــوي و رادم ــک خ ــان و ني ــرد    مهرب ــرم و س ــه گ ــار زمان ــده از ک   دي

ــته و آســـوده خـــو  اش بگشـاده رو  اش چون سفره خانه   در بـــدر ناگشـ
ــپرداري  ــدر ســ ــوانمــ ــان   ردم پهلــ ــر زمـ ــتم آخـ   در محبـــت رسـ

ــذار    راسـت کـار  راست گوي راست کرد  ــو ع ــفق و نيک ــان و مش   مهرب
ــده  ــو رو آمـ ــاطن نکـ ــاهر و بـ   ١چون گل تر پـاک و خوشـبو آمـده     ظـ

  :راث محروم کردند اما او دم نزديرا از م يراث خواران پدر آتشيم
ــود    ــرده ب ــي ب ــراث واف ــدر مي ــود    از پ ــورده ب ــا را خ ــبي او ماله   غاص
ــرد    ــال نک ــوي اص ــت دع ــدا نکــرديــک پشــيز از گــنج او پ  او ز هم   ي
ــباب را   ــد آن اسـ ــبان بردنـ ــوي آب را    غاصـ ــرد جـ ــد بـ ــيل آمـ   سـ
ــاج او دم نــــزد   ــاوجود احتيــ ــزد    بــ ــم ن ــيش و ک ــرج ب   دم ز راه خ
ــق تعـــالي روزي او را فـــزود     در جهان محتاج کـس اصـال نبـود     حـ
ــرد   ــه ک ــت ماي ــارت در طباب   ٢غــم ز بهــر روزي طفــالن نخــورد  از تج

نقل از فتوحات  به يوريد .را ذکر نکرده است يسال تولد آتش ينگار چ تذکرهيه
الت خود را يتحص يآتش .هنوز جوان بوده است ١٦٤٠/١٠٥٠در سال  يد که ويگو يم

نسخه  ١٩٦در صفحه  يآتش .ل کرده بوديجاپور تکميب  به راز و قبل از آمدنيدر ش
  :ديگو ين ميخود چن يو جوان يدانشگاه تهران درباره نوجوان

ــرون آورد مغــز   نغـــز ةانگهـــر پـــرداز ايـــن افســـ ــين از پوســت بي   چن
  که با گـل داشـت طـبعم سـرگراني      کـــه در عـــين شـــباب زنـــدگاني
ــود    ســرم در دامــن مهــر پــدر بــود     ــامور ب ــن ک ــن از م ــدر را دام   پ
ــودم    بـــه فرمـــان پـــدر صـــياد بـــودم ــي آزاد بــ ــد سرکشــ   ز بنــ

                                                   
  .ب ٤٥، موزه ساالر جنگ، برگ )نسخه خطي( نامه هدايتمثنوي   .١
  .همان  .٢



  شاهيان حکيم محمد امين آتشي شاعر و حکيم دوره عادل  ٢٤٧

ــتم زور آزمــايي     ديـــدم جـــدايي ز کـــام دل نمـــي ــه گــردون داش   ب
  :کند يان مين بيادامه فوت پدر خود را چنشاعر در 

ــارم   پريشـــان گشـــت ســـاز روزگـــارم ــرگ جمعيـــت بهـ ــاد از بـ   فتـ
ــازوي افـــالک   پدر از پا فتاد و خفـت چـون خـاک     ز تيـــر انـــدازي بـ
ــارم    پدر رفت از سـر و بگذاشـت خـوارم    ــدر را يادگـ ــر پـ ــون مهـ   کنـ
  ١به بـاغ زنـدگي بـي ريشـه گشـتم       پــدر تــا رفــت آتــش پيشــه گشــتم

  :ت او پرداختنديآزار و اذ  به بعد از مرگ پدرش يشاوندان آتشيخو
ــزان   ــاري از عزيـ ــدم روي يـ ــزان را ز  نديـ ــزان  عزي ــدم گري ــود دي   خ

ــدم   خويشـــان راه همراهـــي نديـــدم ز ــان بريـ ــي ايشـ   دل از همراهـ
ــدم    اقـــارب را عقـــارب پيشـــه ديـــدم ــه دي ــر ريش ــر ب ــان را تب   حريف
ــرامش شــد  ز زخـــم نـــاخن جـــور اقـــارب    ــارب ف ــيش عق ــرا ن   ٢م

و شهرت حاکمان  يتيل رفتار خصمانه اقوام و دوستان، عدم وجود حمايدل به او
  :هند مهاجرت کرد به رانياز ا يانشاه ژه عادليو  به دکن و

ــاي وطــن را  ــردم ز کــف پ ــا ک ــن را    ره ــپردم چم ــد و زاغ بس ــه جغ   ب
ــاغ گشــتم    ٣گــل صــحراي حســن داغ گشــتم   بــه رنــگ غنچــه بــي ب

  :دهد يتن در م ييايک سفر دري به حکم قضا هب شاعر ما
  به مـن شـد در نـواي مهـر دمسـاز       قضــا چــو ديــد از مــن طــرز پــرواز
  کــه اي تنهــا روي صــحراي فــاني  قـــدر گفـــت از کمـــال مهربـــاني
ــر دريــا گــذر کــن    ــن     ز روي ذوق ب ــر ک ــا را خب ــر دري ــير عم   ٤ز س

  :افکند يجاپور ميزمانه او را در ب
ــد    ن بــي بنــدپــس از ســير ســفر دورا ــمت افکن ــار قس ــاپور ب ــه بيج   ٥ب

                                                   
  .١٩٦کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، صفحه ) نسخه خطي(ديوان آتشي   .١
  .همان  .٢
  .١٩٧، ص همان  .٣
  .١٩٨ص  ،همان  .٤
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م يکرد و ابراه يم يخود را سپر ييدوران طال ي،جاپور در زمان ورود آتشيب
 د ويجاپور اقامت گزيدر ب يد که ويآ ين برميچن ياز اشعار و. پادشاه بود يشاه ثان عادل

 يشهرتشه خود که طبابت بود، يجاپور کم کم در پيشاعر در ب .گر نرفتيد ييجا  به
  :آوردند ياو رو  به سزا حاصل کرد و مردم  به

  در دکــــان دانــــش آســــمان وار  گشــادم در هــواي حســن بـــازار   
ــرينش    چــو بگشـــودم در دکــان بيـــنش   ــق آف ــرد خل ــن رو ک ــه م   ب
  ١به شهرت شد دلم خورشيد قـدرت   هجوم و خاص و عامم داد شـهرت 

وارد ) ه ١٠٣٧-٩٨٧/م ١٦٢٦- ١٥٧٩( يشاه ثان م عادليدربار ابراه به شاعر باالخره
  :کند ين مدح ميشود و او را چن يم

ــاه  ــادل آن ش ــراهيم ع ــرور اب   که بود از بند و بسـت دانـش آگـاه     خردپ
  هنر در چنگ او چون نقـش زر بـود    دل دريـا کفــش صــاحب هنــر بــود 
ــه  ــودي هميشـ ــر بـ ــدار هنـ ــه    خريـ ــيم ريشـ ــر را دادي از تعلـ   ٢هنـ

  :گردد ياو از هم صحبتان شاه م
ــود مــر ــوهر پايــ    ا چــون امتحــان بســيار فرم ــو گ ــدرم بيفــزود  ةچ   ق

ــالم   مرا هم صحبت خود سـاخت در دم  ــه شــاگردي شــدم اســتاد ع   ٣ب
رحمت حق  به بود که آن پادشاه يشاه ثان م عادليک سال در دربار ابراهي يآتش

  ):٤م ۱۶۲۷/ه ١٠٣٧( وستيپ
  ر شـد درخت عمر شه بـي ريشـه سـ     ور شـد  پس از يک سال گردون کينـه 

ــاهي  ــرو پادشــ ــاد ســ ــا افتــ   ٥مـاهي  بـه  سيه شد کسـوت مـه تـا     ز پــ
را ) ٦ه ١٠٣٧ازدهم محرم ي( شاه تخت سلطنت نشستن سلطان محمد عادل  به يآتش

  :کند يان مين بيرا چن
                                                   

  .۱۹۸ص  کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران،) نسخه خطي(ديوان آتشي   .١
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  .همان  .٣
  .٢٢٧، ص )جلد اول(واقعات مملکت بيجاپور  ؛٢٨٢السالطين، بستان پنجم، ص  بساتين  .٤
  .١٩٩، کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، ص )نسخه خطي(ديوان آتشي   .٥
  .٢٨٤السالطين، بستان ششم، ص  ينبسات  .٦
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  ز سرو کهنه سـرزد تـازه رس شـاخ     وزان پس يافت زينت خسروي کاخ
ــر   نوجـوان شـاه   فـر  بـه  جهان نو شد ــا ط ــرد در دله ــواني ک ــاهج   ب گ

ــاهي     به تخت خسروي بنشسـت شـاهي   ــن پن ــاج دي ــاز ت ــان س   نماي
ــادل   ــاه ع ــد ش ــان محم ــه خوب   ١به روي تخت شـاهي کـرد منـزل     ش

  :ده شدين شاه نوجوان برگزيب دربار ايعنوان طب  به يآتش
  بــه قــانون وجــودم گشــت محتــاج  ز بهـــر امتـــزاج طبـــع وهـــاج   
  وعـده بخشـيد  به مهر بـي قياسـم     قيــاس فکـــرتم را بيکـــران ديـــد 
  ٢دســتم بــه عنــان نــبض شــه آمــد  چــو بــر صــدر حــذاقت شــد پشــتم

  :پردازد يفکر سخن م به در اوقات فراغت يآتش
  فتـادم  به بنـد و بسـت فکـرت مـي      گشـادم  ازين بـازي چـو راهـي مـي    

ــه    ــي هميش ــوهر معن ــر گ ــه بح ــي   ب ــرتم م ــت فک ــه  درخ ــرد ريش   ک
ــون قصــيده  ــزل همچ ــد غ ــون   ز در بن ــتم چ ــه گذش ــع  ب ــدهطب   آرمي
  ٣همت رخش راندم به در آن ششدر  بــه بحــر مثنــوي ذورق دوانــدم   

٣ در خدمت سلطان  يست سال است که ويش از بيکند که اکنون ب يادعا م يآتش
  :برد يشاه بسر م محمد عادل

  ٤سـت  که شغلم خدمت آن بـي مثـال    سـت  کنون افزون ز عرض بيست سال
در گذشت و در  ١٠٦٧/١٦٧٥٥سال  رمماه مح ٢٨ِا  ٢٦ تاريخ محمد عادل شاه در

پادشاه پير و جانشيني شاهد مرگ  يآتش .تخت نشست به عادل شاه يهمان روز عل
سيد . باشد درگذشته ١٠٦٨/١٦٥٨سال اين ترتيب بايد بعد از   به پادشاه جوان بود و

  .٦داند ينيز م يشاه ثان عادل يرا از شاعران دربار عل يرفعت آتش مبارزالدين
  :ن محمد داشتيالد نام شمس  به يندفرز يآتش
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ــامي ــده ج ــه ب ــد  ب ــر احم ــاد مه   ١الـدين محمـد   به نور ديـده شـمس    ي
  :اي يافت هند آتشي جان تازه  به درد فراق اين فرزند مبتال بود و با آمدن وي  به آتشي

ــه تا ــان راه  يب ــد جه ــه از ص ــد ال   شدم هـم صـحبت فرزنـد دلخـواه      ي
ــه   چو بـودم دردنـاک از هجـر فرزنـد     ــدب ــد آم ــه هن ــديتا ب ــد خداون   ٢ي

ل يدل. ٣از خانواده سادات بود يکند که و ينقل از فتوحات ادعا م  به يوريدکتر د
داخل آتش شد و بعد از  ياز اجداد و يکين است که يا ين تخلص از طرف آتشيا

. گفتند يم يسادات آتش ي،خانواده آتش به ن سببيهم به رون آمد ويچند روز زنده ب
  :ن نکته اشاره کرده استيا به خود يآتش

ــود   ــا بـ ــدري از مـ ــار حيـ   دريــــا بــــود ةقطـــره آخــــر زاد   ذوالفقـ
ــدريم   ــان حي ــل دودم ــه نس ــا ک ــروريم    م ــي پ ــاطن از دو معن ــغ ب   ٤تي

 ياز عطا گويد که يمتعال را شکر م يب خدا ٦٦برگ  نامه هدايت يدر مثنو يو
ل و گاو و يرد و اسب و فدا پر از زن و فرزند يا کردگار هم قرين پادشاه شده و خانه

  :فراوان دارد اشتر و کنيزان و غالمان
ــه ــد و زن  خان ــر از فرزن   اي خوشــا بخــت بلنــد اقبــال مــن  اي دارم پ

ــان   شـــاعر دريـــا طـــرازم در جهـــان ــوهر آرد در مي ــرم گ   نظــم و نث
  داشـــتم در زيـــر بـــار اعتبـــار     اسب و فيل و گاو و اشتر پـر قطـار  
  خواسـتم  آنچنان کردم که خود مـي   لعــل و گــوهر صــد طبــق آراســتم

ــه  ــزان خان ــرده  از کني ــر ک ــا پ ــرده   ام  ه ــه را آرايـــش از در کـ   ام جملـ
ــون   ــکري دارم کن ــان لش   چون ز بحر شکر حـق آيـم بـرون     از غالم

  :کند يب چنين گاليه م ۷۵ در برگ يدر همان مثنو يو
ــار طلــب بــر دوش مــن  اي دارم پـــر از فرزنـــد و زن خانـــه   جملــه را ب

                                                   
  .٢٠١ص  ه تهران،، کتابخانه مرکزي دانشگا)نسخه خطي(ديوان آتشي   .١
  .همان  .٢

3. Devare T.N, Short History of Persian literature at the Bahmani , the Adilshahi and the 
Qutubshahi courts-Deccan , P 242. 
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  دور بـه  گـردد ازيـن سـودا    دخل مي  زور بـه  شود هر دم فزون خرجم يم
افت يهاست که نام او را خط زده و دو سال است که حقوق در وان ساليد يو منش

  :ق شودين مورد تحقياو از پادشاه خواست که در ا. نکرده است
ــي   شده دو سال اکنون که تنخواه مـرا  ــمت نمـ ــر قسـ ــازد ادا دفتـ   سـ

ــرد  ــامم ف ــرد ن ــت ف ــرادم مصدرســـت  پشــت دفترس ــا روي مـ   در قفـ
ــال   ــمت س ــوان قس ــي دي ــا منش   ١از قلــم بيــرون کنــد نــام مــرا      ه

  :را گذرانده است يدردسر يآرام و ب يزندگ يکند که در دوران جوان يادعا م يآتش
ــان     شـــاعر شـــيرين زبـــان گلفشـــان ــل ج ــد قف ــي کلي ــي يعن   آتش
ــار  ــن در روزگ ــيش ازي ــاري پ   ٢غــم ليــل و نهــارخبــر بــود از  بــي  روزگ

* 
ــه ــرد و زن  خان ــا از م ــالي نم ــخن     اش خ ــالوت در س ــدان ح ــرد مي   م

  ٣شــکر گــوي رحمــت و فضــل الــه  بي زن و فرزند و صاحب مال و جاه
 يازيگر نيو د کند يم دريافت يماران مبلغ خوبيد که از حق عالج بيگو ياو م

  :ردندا يکس  به
ــته از حــق حــق  ــالج چشــم بس ــده در دودمــ    الع ــم ش ــاجک   انش احتي

ــه  ــرايش ريخت ــوهر در س ــل و گ ــه     لع ــي آويختـ ــي غمـ ــز بـ   آرد بيـ
ــه    اش پخته نان يـک جهـان در خانـه    ــده پروان ــمع را قاضــي ش   اش ش
  اش آرزو افســـانه خـــوان ســـايه     اش بـــي نيـــازي اولـــين ســـرمايه

ــاخته    ــکر س ــد و ش ــا قن ــير او ب   ٤اش روي طلـــب پرداختـــه کاســـه  ش
ه درست ين نظريا يکامل شد ول ١٠٣٤/١٦٢٤ل در سا يوان وياته د يطبق ادعا

را نقل  ١٦٣٣/ ١٠٤٣و  ١٦٣٢/ ١٠٤٢خ يتار يدر موارد مختلف همان صفحه و. ستين
کتابت شده  ١٠٣٤وان هست پس چطور در سال يبعد در د يها اگر آثار سال. کند يم

                                                   
  .٧٥گ ، بر، نسخه خطي موزه ساالر جنگنامه هدايتمثنوي   .١
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  . باشد ١٤٠٣/١٦٣٣ديل بايخ تکميتار. است
د ياز قصا ياريبس يبود چرا که و ١خان ياز شاعران مورد عالقه نواب مصطف يآتش

نامه را  عادل ،فرمان عادل شاه به يآتش. ن نواب نوشته استيد خود را در مدح ايقصا
  .ن شاعر زمان خود بوديبهتر يو يقول فزون به .سرود

توانست ديگران را مداوا  آتشي پزشک مخصوص پادشاه بود و بدون اجازه وي نمي
بهبود بپردازد و وي بر اثر اين درمان  ٢مداواي اخالص خان  به يک بار وي اجازه يافت تا. کند

  .آتشي اهدا شد  به يافت و جوايزي از طرف پادشاه و اخالص خانبهبود 
فهرست ( .بود آتشیدوست » محمدنامه«مؤلف تاريخ  يفرزند ظهور يمال ظهور
  )٨٦٠، نسخه شماره يريخدابخش الئبر

  :دبو يعشر يعه اثنيش يدهد که و ينشان م يآثار آتش
  ٣رحمت دار دوسـت  به لطف کن او را  چــون ثنــا خــوان علــي و آل اوســت

*  
ــول اهللا  ــا رس ــه ي ــوتراب  ب ــق ب ــي اهللا   ح ــا نب ــه ي ــاب  ب ــان آن جن   ج

  ٤گر صدف باشـم گهـر گـردان مـرا      کــز شــفاعت بهــره ور گــردان مــرا
* 

ــلمانان ــه اي مس ــوتراب  ب ــق ب   ٥چهره را گلگون کنيد از رنگ و آب  ح
٥

* 
ــ  ــاقي ک ــق س ــير ح ــوترابش ــاب    وثر ب ــرد آفت ــه از نب ــد آگ ــون ش   ٦چ

                                                   
حکومت رساندن محمد   به ثاني بود که در شاه عادلميرزا محمد امين الري از معتمدين دربار ابراهيم   .١

منصب  به نقش مهمي داشت و بعدها لقب نواب مصطفي خان را دريافت نمود و شاه عادلمحمد 
  .)٢٨٤السالطين، بستان ششم، ص  بساتين. (وزارت رسيد

 اخالص خان حبشي که از افراد معتمد و صاحب سپاه بود و مدتي منصب وزارت نيز داشت و او  .٢
حکومت رساند و لقب خواص خان را دريافت   به کمک نواب مصطفي خان، سلطان محمد را به

  .)٢٨٤السالطين، بستان ششم، ص  بساتين. (کرد
  .الف ٥گ ، نسخه خطي موزه ساالر جنگ، برنامه هدايتمثنوي   .٣
  .ب ١٠، برگ همان  .٤
  .ب ٤٣همان، برگ   .٥
  .همان  .٦



  شاهيان حکيم محمد امين آتشي شاعر و حکيم دوره عادل  ٢٥٣

  :ن امر استيد ايفرزندان خود مؤ  به يح ويبا اصول و معتقد بود و نصا يفرد يو
  چون دريـن مـزرع درآيـي آب بـاش      شــاد ســاز خــاطر احبــاب بــاش    
  ١پـا مخــور از دســت غــول راه شــيد   عمر را ضايع مکن چون عمر و زيـد 

 يهست )ص(حضرت رسول خدا يکو به يار دستياباگر خواست کند که يتاکيد م يآتش
  :نيک ياو دشمن )ع(نبايد با آل اطهار

ــه    راست رو شـو در ره صـدق و صـفا    ــابي ره ب ــا بي ــطفا  ت ــوي مص   ک
ــن    دشــمني بــا آل او هرگــز مکــن     ــرخ که ــمنت چ ــردد دش ــا نگ   ت
ــاش  ــطفي و آل بـ ــتدار مصـ ــاش   دوسـ ــانون معـ ــوز قـ ــپهر آمـ   از سـ

ــن دســتگاه بــي  ــا اي ــرين چــرخ ب ــين  در ره او مــي  ق ــر زم   ٢نهــد ســر ب
 يمثنو در يو .بود قايل زن براي زيادي احترام و داشت خوبي زندگي خود خانواده با وي
  :سرايد يچنين م نامه تحت عنوان در صفت کدخدايي و زن خوب و سرد خانه داري محبت

  خانه زن چـو مـو در شـانه باشـد     به  زن از بهــر صــفاي خانــه باشــد    
  ســـت زن نيکـــو ســـرا را آســـمان  ســت دسـت زنــان صـفاي خانــه در  

  بــــود آب حيــــات چشــــمة او    شب خـو  يزن کدبانوي شيرين خو
ــور دارد   ــه را معمــ ــاي خانــ ــد دور دارد   بنــ ــت بــ ــزل آفــ   ز منــ
ــد اســت  ــه دايــم ســربلند اســت   اگــر خــاتون منــزل دردمن   اســاس خان
  بــود رشــک دو عــالم ســبز گلشــن  در آن منزل که باشد نيـک خـو زن  

  ٣بجــا آرد طعــام اســباب بزمــت     بي پختـه باشـد نـان گرمـت    به خو
برد  يکار م به را در اشعار خود يدکن يدکن داشت و زبان اردو به ياديعالقه ز يو

  .هايي مانند پان، بيره، سپاري، رام، نورنگ، گرو واژه. کرد اين زبان را فراگيرد و تالش مي
ــت   ــوان اوس ــفر از خ ــه راه س   از پـان اوسـت  اي  خوان عـالم بيـره    توش
ــاني اگـــر آيـــد بدســـت    از سر خوانش که عالم طرف بسـت   بيـــره پـ

                                                   
 الف ٣٥ برگ ، نسخه خطي موزه ساالر جنگ،نامه هدايتمثنوي   .١

 .همان  .٢

 ب ١٤٤ ، نسخه خطي موزه ساالر جنگ، برگنامه محبتمثنوي   .٣



  ٢٥٤  قند پارسي

  نااميـــدي گـــردد از خـــود نااميـــد  لب شود گلگون و رخ گـردد سـفيد  
  ١پـان دسـته گـل دان بدسـت     ةبير  خرم آن دستي که بينـد آن بدسـت  

* 
ــروران  ــه سـ ــپهبد همـ ــادمان    ز بـــزم سـ ــا شـ ــان رضـ ــد پـ   ٢گرفتنـ

  .٣در دست نيست يو يدکن يسرود اما آثار اردو ينيز شعر م يندک يزبان اردو  به يآتش

  يآثار آتش
خ محمد يش برگ دارد و ۲۸۵ نسخهاين  :)لندن(نسخه ديوان هند  يات آتشيکل .۱

ماه  و در کرده آغاز را آن کتابت ۱۶۳۳ژانويه ۳۱ /۱۰۴۲ رجب ۲۰خ يتار  به يصادق
ون است و هر ستون يازده نسخه در چهار ست .ه استرسانداتمام   به ۱۰۳۴ذوالقعده 

* ۹.۵نسخه  هانداز. شده است عناوين مذهب .باشد يخط نستعليق م به بيت دارد و
داند که  يم يامينا از فراهان يکنام  به ين شاعر را با شاعر ديگرياته ا .است انچ ۶.۵

اين مورد راه صواب  کرد اما فهرست نگار در يم يزندگ يشاه عباس صفودر زمان 
ن يا .استفاده نکرده است يهيچ وجه از تخلص آتش  به نپيموده چرا که اين شاعر

 :ر استينسخه شامل موارد ز
 :دهين قصيمطلع اول )۴۰تا  ۱از برگ ( ديقصا  .أ 

  کنم بر رخ عصـيان نگـاه   روم و مي مي  بس که شد از غافلي نامه عمـرم سـياه  
 :ن غزليلمطلع او) ۹۶تا  ۴۱از برگ ( اتيغزل  .ب 

  منور چون چراغ صبح گردان شـمع شـامم را    الهـي از مـي معنـي لبالـب سـاز جــامم را     
 :اول يرباع) ۱۰۱ب تا برگ  ۹۶از برگ (ات يرباع  .ج 

ــد  ــه ســاز بلن ــه شــود نغم   ســوزند ماليــک از پــي دفــع گزنــد  آن دم ک
ــروين دل زهــره ســپند   در مجمر آفتـاب هـر صـبح و مسـا       از خوشــه پ

 )ستيالف موجود ن ۱۰۳، برگ ۲۰۰ب تا برگ  ۱۰۳از برگ ( :نامه عادل يمثنو  .د 
                                                   

  .نسخه خطي ،نامه هدايتمثنوي   .١
  .الف ١٥٠، نسخه خطي ديوان هند، برگ نامه عادلمثنوي   .٢
 .١٨٨ص  ،ين هاشميرالدينص          ،       .٣



  شاهيان حکيم محمد امين آتشي شاعر و حکيم دوره عادل  ٢٥٥

ذکر فتوحات محمد عادل شاه در  در .۱۶۳۲ژانويه ۱۰۴۲/۳۱ رجب ۲۰ خ کتابتيتار
 : اول تيب .بيت ۸۵۹۸ پنج سال اول سلطنت شامل

ــاله  ــر ک ــر س ــعله ب ــمع را ش ــاه   ازو ش ــر چ   وزو آب چــون خــاک در قع
د يتقل  به ،۱۰۴۲ شعبان ۱۴ خ کتابتيتار ) ۲۳۱تا  ۲۰۱از برگ ( :االفکار معدن يمثنو  .ه 

 :ت اوليب .تيب ۲۲۵۲ات کال يتعداد اب .ياالسرار نظام از مخزن
ــرحيم   ــرحمن الــ ــم اهللا الــ ــيم      بســ ــاغ حک ــل ب ــال گ ــت نه   هس

 تيب ۳۹۷۰در  يد از نه سپهر نظاميتقل  به )۲۸۱تا  ۲۳۲از برگ : (نه سپهر يمثنو  .و 
 .ت شده استکتاب ۱۰۳۴سروده شده و در ماه ذوالقعده 

ــادي راه    بســـم اهللا بـــه کـــنم ابتـــدا مـــي ــت ه ــم اهللا س ــه بس   زانک
نسخه در : )هند ،حيدرآباد( ساالر جنگ و موزه کتابخانهنسخه  يات آتشيمثنو .۲

برگ و  ۳۸۹. رنگ قرمز است  به ها سرفصل. نات نداردياست و تزئ يت خوبيوضع
خ ياست و ش يکاتب نسخه نعمت اهللا فرزند حسن دهلو. تيب ۳۸۲۰۵ش از يب

دارد  ۱۰۶۷/۱۶۵۷خ کتابت يتار. تمام کرده استجاپور يد در بيشاعبدالسالم آن را 
ز آورده ينامه شاعر را ن يعبدالسالم زندگ. ح کرده استيو شاعر آن را خود تصح

 :ن نسخه شامليا. آن کرده است به ياضافات ياست و آتش
 ۹۹۵۷و فرزندان شاعر در  شاه، بزرگان، مردم ييراهنما يبرا: نامه تيهدامثنوی   .أ 

ز سخن گفته و والدت يمختلف ن يو وظايف اعضا يدرباره بدن انسان .تيب
ين، والد آداب خدمتدر ، )ع(يحضرت عل ي، صفت داماد)ص(حضرت پيغمبر اسالم

د کاتب گذاشته يرا شا ينام مثنو .مطالبي بيان کرده استنيز  …مذمت بخل و
 :دارد يدر مدح عادل شاه اشعار. است

  وي بهم پيونـد بخـش جـان و تـن      اي مجســـم ســـاز تصـــوير بـــدن
و صفات عاشق  تصوف درباره موضوعات مختلف ين مثنويا: نامه محبتمثنوی   .ب 

توسط نعمت اهللا فرزند حسن  ين مثنويا است يدر پرده عشق مجاز يحقيق
نام شجاعت  به يمهر فرد. کتابت شده است ۱۰۶۷در روز چهارشنبه صفر  يدهلو

 :شود يت آغاز مين بيبا ا يمثنو. آن وجود دارد يز رويمد صاحب نو مح يعل
ــرحيم   ــرحمن الــ ــم اهللا الــ ــيم   بســ ــاي ذات عظــ ــاهد يکتــ   شــ



  ٢٥٦  قند پارسي

  .را آورده است يشاعر در صفحات مختلف نام مثنو
  يـادت چـو عـادت    دهـد  محبت مي  سـت ايـن عبـارت    نامـه نـام   محبت

ــ   اخـالص  بـه  نامة نـامي  بخوان اين ــردم خ ــا م ــو ب ــت دار ش   اصمحب
برگ (ي االسرار نظام طرز مخزن  به .نه تصوف و اخالقيدر زم: مجمر انوارمثنوی   .ج 

 .کتابت کرد شايد در بيجاپورآن را  ۱۶۵۷/۱۰۶۷شيخ عبدالسالم در سال ) ۲۶۷و  ۲۴۷
ــرحيم   ــرحمن الــ ــم اهللا الــ   هســت دل روشــن طبــع فهــيم     بســ

دانشگاه  يمرکزکتابخانه  يدر فهرست نسخ خط: نسخه دانشگاه تهران يوان آتشيد .۳
سخن  يم آتشيوان حکيدرباره د ۲۴۱۲در شماره  ۱۰۴۰تهران جلد نهم صفحه 

د ينام س  به عه جلد نه صفحه اول از اوينقل از الذر به ن فهرستيدر ا. رفته است
ن يدر ا يرازيش يوان آتشيد ينسخه خط. اد شده استي يرازيش يطاهر آتش

ص ( يب حروف تهجيترت به ها غزلت است که در ابتدا يب ۳۵۰۰۰دانشگاه شامل 
د و سپس يو سپس قصا) ۱۷۶- ۱۶۳ص ( باتيات و مطاي، سپس رباع)۱-۱۶۱

 :شود نسخه با غزل زير آغاز مي .نقل شده است) ۳۲۵ص (نيريخسروش يمثنو
  منور چون چراغ صبح گردان شـمع شـامم را    الهـي از مـي معنـي لبالـب سـاز جــامم را     

غزل،  ٢: ف جيغزل، رد ١٩٥: ف تيغزل، رد ٦ :ف بيرد غزل، ١٠٠: ف الفيرد
: ف شيغزل، رد ٢٠٢: ف ديغزل، رد ٢: ف خيغزل، رد ٤: ف حيغزل، رد ١: ف چيرد
ک غزل، ي: ف عيغزل، رد ٣: ف ط يغزل، رد ١: ف ضيغزل، رد ١: ف صيغزل، رد ٣
: ف نيغزل، رد ١٠٥: ف ميغزل، رد ٣: ف ليغزل، رد ٢: ف قيغزل، رد ١: ف غ يرد
  غزل ١٠: يف يغزل، رد ١١: ف هيغزل، رد ٤: ف ويدغزل، ر ١٥

  :ن استياول چن يعدد است و رباع ٢٠٣) ب ١٧٦-الف ١٦٤برگ ( ها يتعداد رباع
 وي نيست نماي محضر علـم زوال  اي هست نماي دفتر حسـن مقـال  
 بي ياد تو زندگي محالسـت محـال   ديدم دو هزار نسخه در هـر نفسـي  

. شود و ظاهرا صفحه يا صفحاتي قبل از آن مفقود است ب آغاز مي ٢٢٨قصايد از برگ 
  :شود که اشعار قبلي آن مفقود است ب با اين شعر از يک قصيده آغاز مي ٢٢٨برگ 

  هاي هنـر  همچو مو رسته ز اعضاي تو گل  اي سخن سنج خداونـد کـه از لطـف الـه    
  :ف ادامه داردال ٣٩٠شود و تا برگ  الف با اين شعر آغاز مي ٢٣٢قصيده بعدي از برگ 



  شاهيان حکيم محمد امين آتشي شاعر و حکيم دوره عادل  ٢٥٧

  ســت دريــن صــبح ديــدن جانــان مبــارک  هـا خنـدان   صباح عيد صيامسـت و غنچـه  
  .ن نسخه نقل شده استيده در ايش از صد قصيب

اشعار  يدر صفحات بعد يشود ول يآغاز م نامه عادل يالف مثنو ٣٩٢از برگ 
ه سپهر ن يالف مثنو ٤٦٨از صفحه. ستيمرتبط ن نامه عادل ينقل شده که با مثنو يگريد

 شود که يآغاز م يگريکند و اشعار د ير مييب موضوع تغ ٥٧٨از صفحه . شود يآغاز م
  .شود يآغاز م يگريد يالف مثنو ٧٩٦از برگ . ندارد ينه سپهر ربط يمثنو  به
شنل يدر ن ين مثنويفرد ا  به نسخه منحصر :١)ويشنل آرکائين( نيگل رنگ يمثنو .۴

اگرچه در صفحه . شود يم ينو نگهدار يدر شهر دهل) آرشيو ملّی هند(و يآرکائ
نگار  ن اشتباه فهرستيظاهراً ا ينوشته شده ول يم انسين حکين آن گل رنگيآغاز
س دربار ينو عياست که وقا يقندهار يتخلص آتش يم انسيچرا که حک. است
 ين مثنويکند که ا يثابت م ياريل بسيدال. بود ين بابر پادشاه گورکانيرالديظه

خان و  ينواب مصطف به ياست مانند معنون کردن مثنو يرازيش يآتش  به متعلق
ن عنوان که در يدر مقاله خود با هم ين قاسميف حسياستاد شر. ع دکنيذکر وقا

مثنوي . معرفي اين مثنوي پرداخته است  به چاپ شده ٢ادب يفارس يکتاب هندوستان
 :شود با اين شعر آغاز مي

ــروز  ــراغم را برافــ ــدا چــ   شـام عمـرم صـبح نـوروز    که گردد   خداونــ
ــاب   ــر ت ــر جگ ــن بح ــدا دري   شــتي بخــتم ز گــرداب   کبــرآور    خداون
ــته   ــون گشـ ــن خـ ــدا دريـ   مگـذار  ٣مرا چون ديگران لب تشـنه   خداونـ

موجود در کتابخانه  يوان آتشياز د يدر فهرست خود نسخه ا ياحمد منزو يآقا
نسخه ساالر جنگ با طرز  نسخه نيطرز ا. ستيکرده که ظاهر درست ن يه را معرفيآصف

  :ديگو ين خود شاعر نسخه ميعالوه بر ا. فرق دارد وان هنديد و
ــا   هجـرت  سال نـه صـد و ده بعـد ز    ــار توانــ ــق جبــ ــه ز توفيــ   کــ
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  .٣٨هندوستاني فارسي ادب، مقاله دوم با عنوان گل رنگين ايک اهم اور کمياب فارسي مثنوي، ص   .٢
  .٤، نيشنل آرکائيو، ص )نسخه خطي(مثنوي گل رنگين   .٣



  ٢٥٨  قند پارسي

  ز بحــر طبــع چــون لولــوي الال     کشـيدم امــين غـذا در رشــته نظــم  
 هنوز يکتابت شده است و در آن زمان آتش ٩١٠/١٥٠٤ن نسخه در سال يا يعني

  .امده بوديا نيدن  به

  يآتش يها ياوزان مثنو
 بحر متقارب مثمن محذوفي عني يبر وزن شاهنامه فرودس: نامه عادل يمثنو .۱

 )فعولن فعولن فعولن فعل(
/ فاعالتن مفاعلن فعلن( مسبغ/ اصلم ف مسدس مخبونيبحر خف: نه سپهر يمثنو .۲

شت ، هشت بهيکر نظامي، هفت پيغزنو ييرالعباد سنايو س قهيالحقيقةحد) فعالن
ش ي، شاه و درويا مراغه ي، جام جم اوحديالذهب جامسلسلة، ير خسرو دهلويام

  .ن وزن سروده شده استيدر هم زيني کرمان ينامه خواج ، کماليهالل
مفتعلن مفتعلن ( موقوف/مکشوف يع مسدس مطويبحر سر: معدن االفکار يمثنو .۳

ر ياالنوار ام ، مطلعينکرما ياالنوار خواجوضةرو ،ياالسرار نظام مخزن )فاعالن/فاعلن
 .االحرار جامي و خلد برين وحشي بافقي نيز بر همين وزن هستندحتفةخسرو دهلوي، 

 يمثنو) فاعالتن فاعالتن فاعلن( بحر رمل مسدس محذوف :نامه تيهدا يمثنو .۴
ز ينامه و اشترنامه ن بتي، پندنامه، مصيسالمان ابسال جام عطار، الطير منطق ،يمعنو
 .ندن وزن هستيبر هم

س و ي، وينظام نيريخسرو ش يمثنو. بحر هزج مسدس مقصور :نامه محبت يمثنو .۵
ن خسرو يري، شيخ محمود شبستري، گلشن راز شين اسعد گرگانين فخرالديرام
، ده نامة ي، سوز و گداز طالب آمليرازيش ي، شمع و پروانه اهلير خسرو دهلويام

وسف ي ،ناصر خسرو نامه ت، سعاديبافق يوحش نيريفرهاد و ش ي،ا مراغه ياوحد
د سلمان يد و خورشي، جمشيکرمان ي، گل و نوروز خواجويجامي خايو زل
 ن وزن هستنديدر همي ساوج

مفتعلن مفتعلن ( مکشوف/بحر سريع مسدس مطوي موقوف: مجمر انوار يمثنو .۶
 )فاعالن/فاعلن

  بحر هزج مسدس مقصور: نيگل رنگ يمثنو .۷



  شاهيان حکيم محمد امين آتشي شاعر و حکيم دوره عادل  ٢٥٩

، يانور ي،، خسرو، خاقاني، سعدي، نظام، عطاري، فرودسير رودکيتحت تاث يآتش
ز عالقه ين يجام به يو .قرار داشت ي، عرفياهل ،سلمان سعد، حافظ، کمال، موالنا

، عطار را نمونه يصاحب ي،انور ،حافظ يو. داست يشتريحافظ عالقه ب  به يداشت ول
 يعرادر مدح ش يچند مورد از اشعار آتش  به در ادامه .پنداشت ينده ميآ يها نسل يبرا

  :شود ياشاره م پيشين
ــاغ مــي  ديـد  نظامي خود مرا زين پيش مـي    چيــد بــه تعلــيمم گلــي از ب

  داد طـرز وصـف گفـتن    به من مـي   کـرد بـا مـن    به استادي سخن مـي 
ــودم   ــن راي ب ــاگرد روش ــنش ش ــودم   م ــاي بـ ــم را پـ ــت او قلـ   بدسـ

ــه کــه او دارد بزرگــي را  هـر بـاب   بـه  رسـد او را  بزرگي مي   ١اســباب ب
*  

  ســخن را کــرد صــاحب مايــه گــنج      ز فردوسي چه گويم که آن سخن سـنج 
ــود     تهمـــتن قـــدرت ايـــن داســـتان بـــود ــتان بـ ــوي راسـ ــداز گـ ــدر انـ   قـ

ــي   ــام مـ ــي کـ ــاج بخشـ   داد ســـخن را تخـــت جـــاه نـــام مـــي  داد ز روي تـ
ــيان را   ٢بــه کرســي بــر نشــانيد او بيــان را       بجــــــا آورد حــــــق فرســــ

*  
ــو  ــر نطــق خــوش گ ــار معط ــه بــي عيــب آهــوســخن شــد   ز عط   ناف
ــک    لبالـب کـرد جيــب طبلـه از مشــک    ــده خش ــزي ان ــت داد مغ   رطوب
  شــميم آرايــي در بوســتان کــرد     عبيــر افشــاني در کــاروان کــرد   
ــو را    ٣مــزين ســاخت ســامان نکــو را     معطـــر ســـاخت مغـــز گفتگـ

*  
ــرد   ــدگي ک ــت عم ــا محب ــاد ب ــام آدميــت جرعــه    عم   اي خــورد ز ج
  ٤مين بس شـاهد شـيرين زبـانش   ه  سخن شـيرين شـد از مغـز بيـانش    

                                                   
  .الف ١٢٧موزه ساالر جنگ، برگ ، )نسخه خطي(نامه  مثنوي محبت  .١
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  ٢٦٠  قند پارسي

  کــــه او دارد بنــــاي در عــــدالت  ز کــار اوحــدي گفــتن چــه حاجــت
  ١بــه شــکر داد کثــرت جــو زبــان را  ز وحــدت کــرد ســامان بيــان را   

*  
  به شـرع آمـد سـخن از ذوق گفتـار      ز عرفي عرف ظاهر گشـت در کـار  
ــانش    ــالم بيـ ــه عـ ــت خانـ ــانش   نزاکـ ــک زب ــت عرضــگي مل   مالح

ــه ب ــي را پايـ ــدکمـ ــيار ازو شـ ــد    سـ ــرو ش ــا آب ــام او ب ــخن در ک   ٢س
*  

  مانــد چــراغ مهــر پنهــان     نمــي  بـارد چـو ديـوان    ز حافظ طـرز مـي  
ــر دارد  غـــــزل را از غزالــــــي دور دارد  ــه وگـ ــور دارد بـ ــگ نـ   رنـ

ــد از طــرز کالمــش ســخن مــي ــامش    بال ــق تم ــر نط ــد ب ــوان نازي   ٣ت
*  

ــا   ز اهلي هرچه گويي پـس بجـا دان   ــالم اوليــ   دانکالمــــش را کــ
ــار دارد    ــروت يـ ــا مـ ــت بـ   ٤نزاکــــت را ســــرو دســــتار دارد  محبـ

*  
ــتن   ــاز گف ــد ب ــعد باش ــعدي س   نشــايد صــبح صــادق را نهفــتن     ز س
ــالش    ــد خي ــاعران باش ــت ش ــي   بهش ــد م ــات و قن ــش  نب ــد ز الل   زيب
ــش   مـــــي شـــــيراز دارد در پيالـــــه ــود لفظ ــه ب ــه  ب ــرتگاه الل   عش
  ٥گاهســـتازو بســـتان معنـــي سير  گلســـتان بزرگـــي را بنـــا هســـت

*  
ــتن   ــيار گفـ ــوي بسـ ــه را در آب ســــ    ز روم و مولـ ــود آينــ   فتنبــ

  کــه او دارد پنــاه از نقــل تفســير     تقريـر  بـه  چه گـويم کـو پسـند آرد   
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ــات   ــير آي ــرده از تفس ــخن را ک ــامان کرامـــات   س ــا کـــرده سـ   همانـ
ــات ــدش  کرامـ ــار بلنـ ــت افکـ   بنـدش  بـه  بود صد گلستان مطلـب   سـ

  ١توان بستن بدان صـد دشـت آهـو     دريــن فــن بنــد بــافي کــرده نيکــو
*  

ــرادر    ــي اي ب ــه پرس ــاني چ ــوهر   ز خاق ــوي گ ــخن را داده آب از ج   س
ــوش   خــرد را بــوده دريــاي پــر از جــوش ــي در ره هـ ــم پـ   ازو دارد قلـ
  ٢کنـد در فکـر داغـش    چراغان مـي   بود سـر جـوش فکـرت در ايـاغش    

*  
ــد  ــان نباشـ ــوري آسـ ــديث انـ ــد   حـ ــان نباش ــگ همراه ــه او در رن   ک

ــي د ــو اوي ــوده همچ ــدت نب   ازو برپاســــت رســــم تنــــدگويي  ر آن م
ــرم دارد   ســخن را تنــد و تيــز گــرم دارد     ــاس شــ ــت را لبــ   نزاکــ
ــه داري  مقطـــع کـــرده او قطعـــه کـــاري  ــم رقعــ   ٣ازو زيبــــد رســ

*  
ــته   ــو گذشـ ــي نيکـ ــدار رودکـ ــته   مـ ــخن در دور او رودک نگشـ   سـ
  ٤نبه شيريني سخن را کـرده رنگـي    ســــرود رود او بســــيار شــــيرين

*  
  ٥همـه بـر جـاي شـهد و شـير آيــد       ز ســلمان هرچــه در تقريــر آيــد   

*  
ــود   ــدولتي بــ ــزي را معزالــ   ٦درين معنـي سـخن را عزتـي بـود      معــ

*  
ــار   ــرب گفت ــفرنگي چ ــيف اس ــدار    ز س ــد پديـ ــخن آيـ ــا در سـ   معمـ
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  ٢٦٢  قند پارسي

ــار   ــنج پرک ــيده س ــوي قص ــز گ ــار     لغ ــر و گفتـ ــالم تقريـ ــر عـ   ١دليـ
*  
  ٢المعـاني بـود فرهنـگ    که خـالق   کمــال اســماعيل آن نيــک آهنــگ

 يفزون .عالقه داشت ي، مالک، سنجر، باقر و جسميظهور به ياز شاعران دکن يو
 .رسد ينظر م به زياغراق آم يت دانسته که کميش از صدهزار بيرا ب يات آتشيتعداد اب

  :ز هستينثر نگار ن يکند که و ياشاره م يآتش
ــاعر در ــشـ ــان ايـ ــرازم در جهـ   ٣انيــد در منظــم و نثــرم گــوهر آر   طـ

پور  يفهرست بانک( .مانده است يباق ياز مال ظهور يا نه فقط نامهين زميدر ا يول
  )٨٦٠نسخه شماره 

در  يادب فارس يها نهياز گنج يتوان گفت که بخش اعظم يبه طور خالصه م
خورد  يمختلف جهان خاک م يها ژه منطقه دکن هنوز هم در کتابخانهيو به قاره و  شبه

از  با زدودن گرد و خاک غفلت ديبا يان زبان و ادب فارسيو دانشجو و پژوهشگران
  .نديو چاپ آنها اقدام نما حيتصح به نسبت آنها يرو
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