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  سخن نخست

  دردسر يب ي از خون عاشق باده ريغ ستين  خمار يشراب ب يخواه يم خانهيم نيگر در

  پرشـكر  سازم جهان را »يقند فارس«ز  گر  دندان نهد يرك من برفارسممكن ُت ستين

  صائب تبريزي  

ويژه در ديار هميشه بهار . كرد آري قند فارسي زماني جهاني را پرشكر مي
هندو دوستانِ خماري بود براي اهالي فضل و هنر، كه  ارسي شراب بيهندوستان سخن ف

و از صورت زيبا و معناي فريبا  نشاند و مسلمان را در يك بوستان كنار هم مي
ي حمايت  دان در سايه سنجان فارسي سخنوران و سخن. كرد مي شان سرمست
در نهايت  شاهيان و شاهيان، بهمنيان، عادل پروري چون قطب هاي فرهنگ حكومت

از خاستگاه گوي سبقت را گوركانيان طي چندصدسال در آفرينش ادبي و علمي و ديني 
قاره در  حجم منابع و متون توليد شده به زبان فارسي در شبه كهاصلي اين زبان ربودند، 
  .استزبان، شاهد درستي اين ادعا  هاي فارسي مقايسه با ديگر سرزمين

كبي بود رهوار كه دين مبين اسالم سوار بر آن از زبان فارسي در هند همچنين مر
وقفه تا اقصاي هند و چين را درنورديد، و  ايران تا فراخناي شرق دور روانه شد، و بي

 گاهيجاهاي عرفان اسالمي رايج در اين ديار  و مكتب ،ينيعلوم د يظام آموزشبه مدد ن
به قوت خود  يدرس يها سدر مساجد و كالي به عنوان زبان ديني مسلمانان زبان فارس

در بسياري از مناطق مشرق  ن، تا آنجا كه هنوز و همچنان زبان ديني مسلماناماند يباق
  .ها، فارسي است ي تمدن زمين، اين گاهواره

هاي بسياري از متون  نخستين چاپ به عالوه در دوران آغاز صنعت چاپ در هند
بر بال و پر نشر پروازي دوباره را بار  گرفت، و فارسي اين فارسي در اين سامان صورت
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اما گويا اين سنت هستي است كه هر اوجي را . كرد، و اوجي باشكوه گرفت تجربه
 .افولي در پي باشد

هاي فرهنگي را  شكست همة قلعه زبان فارسي در هند رستمي بود كه ديرزماني بي
و راستي را كه پس از . گران انگليسي اشغال .شد كرد، تا آنگاه كه دچار شغاد فتح

هاي نخل بارآور  تركتازان اقتصادي و فرهنگي، استعمار پير چنان زهرآبش را بر ريشه
اما با  .كرد توان حس سال هرم سوزش آن را مي161زبان فارسي ريخت كه هنوز از پس

سال هنوز در خطة عجايب آنقدر ريشه دارد كه  همة ناسازي روزگار، اين نخل كهن
اش آنقدر شيرين و دلچسب است كه  اش اندكي آرميد، و هنوز ميوه هبتوان در ساي

ميوة آن و مانند مثل  د، تا از طعم بيفراخواَن ميهماناني را از دور و نزديك به سوي خود 
  :به قول ملك الشعراي بهار. برخورند
ــپ در  »هند«شكرپاسخان   كه يپارس ست يقند ــراف  ش يرحالوت ــد اعت ــا كنن   ه

كه در فضاي  است داشته ارسي طي دوراني نزديك به سه دهه، سعيفقند  نامة فصل
هاي ادبي  قاره، شيرازة اوراق پراكنده باشد، و بخشي از پژوهش دوستي اهالي شبه فارسي

و زباني و كتابشناختي در اين حوزه فرهنگي را پوشش دهد، و كوشش كند كه شعلة 
  .دوباره فروزان سازد اين زبان آتشين را از پس خاكستر وقايع ايام

و  بوسم؛ دست همه پژوهشگران گران پيشين اين مجله را مي تالش ةدست هم
فشارم؛ و دست استمداد به سوي همة عزيزاني  امروز اين ديار را به گرمي مي هنرورانِ
كنم كه جايگاه زبان پارسي را در هرجاي عالم بلند و بالنده و باشكوه  دراز مي

  .خواهد مي
  

   شكراللهياهللا احسان
  رييس مركز تحقيقات زبان فارسي

  دهلي نو
18/3/1397  
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  نويسان دربارة شوكت بخارايي آراي تذكره

  ♦♦♦♦دكتر باقر حسين شاه

 ياز زندگان يا هشم و ،اند هقرارداد هرا مورد توج ييشوكت بخارا هك يسانينو هتذكر
نفر تجاوز  هشانزد هاز پانزد شانتعداد ،اند هر نموديتحر او را يانزوا	به حال و رو هديشور

 اوضاع و هچ هد كيآ يدست م	هب هشد هم آورديترق همرحل	به هك هاز آنچ يول. كند مين
ا ها از آني ،هديرو گرد هروب ياشخاص هبا چ، همسافرت نمود يياهجا هچ	هب، هداشت ياحوال

، ينيد، يات علمينوع افكار و نظر هچ يدارا ،هنمود يزندگ هچگون و ،هكرد هاستفاد
  . است هبود يسطحيا دار و  هشير يثقاف و يگنهفر

 امكاناتو  يفرصت طوالن ييشوكت بخارا يدر ابعاد زندگتالش و پرداخت 
ما « بر اساس يهمنت، ن مختصر خارج استياة دهفعالً از ع هطلبد ك يرا م ينگفته
 :است ين شعر فارسياش ا هترجم هك، »هترك كليال  هدرك كليال

  1تشنگي بايد چشـيد  هم به قدر  آب دريـا را گــر نتــوان كشــيد 

، هدست آمد	هب هرين وغيحز يخ عليو ش يمچون نصرآباده يسانينو هاز تذكر هآنچ
 ستندهحال  هديو شور هرستاشناخت كامل آن شاعر و ةتشن هك را يكسان عطش تا حدي

 سانينو هاز تذكر ياز بعض هرا ك هچ آن هرفتار نمود هن مقوليمهمطابق . نشاند فرومي را
  .ا را بچشندياز آب در يمقدار يگرام خوانندگانم تا يآور مينجا يا هديما رس	به

 :ميخوان مين يچن 263 ةصفح ،نصرآبادير همحمدطا اثر ،ينصرآبادة در تذكر
بخارا در  .ل بخارا بودهاز ا يداست جوانياز انتسابش پ هطور ك مانه ييشوكت بخارا«

                                                   

 .ير، دبيرستان گورسائي سر مهندر، پونچه، جامو و كشميربد ♦

  .دفتر ششممثنوي معنوي،   .1
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 هآورد يرات روه		به يجره 1088 در وي. بود هيروسيا  »روس« آن زمان تحت قلمرو
ات يشمول الطاف و عنامگردد و  ياب ميرات شرفهخان حاكم   يقل يخدمت صف	هآنجا ب

 هاشعار او را ك ت ازيب هحدود دسپس و  »1هاز لطف نبود يطبعش خال، گردد مي هيعال
  . كند مياوست نقل  يدادگ دل ا ويدن	به و ترك تعلق هين عشقيبر مضام يمبن

ران يدر بالد ا و هبود شان از وارستگان زمان خوديا هسد كينو مي نيالعارف اضيرلف ؤم
  .2كند مين مالقات يحز	به متخلص يجيهال يخ محمدعليان با شهدر اصف، هاحت نموديس

شوكت « :كند ميان يرا ب ييو مقام شوكت بخارا همرتب هجمل كين در يحز يخ عليش
حاالت 	به بعد. 3»ش بوديك اران سعادتي ةش و در زمريار خويخال رخسار د ييبخارا
 تنوع وآن ن يمضام هكند ك ينقل م يرا از و يردازد و در آخر اشعارپ مياو  يزندگ

  . است هرا در برگرفت يگوناگون
 :ميخوان مين يچن نيز يگوپامو اهللا ف محمد قدرتيلأت االفكار جينتا ةدر تذكر

محض 	به او«، يو تةگف هب. 4»بود يگفتار نقاد بازار خوش ييمحمداسحاق شوكت بخارا«
كند  مي هعرض يمقال بساط خوش	به ياليخ شود نقود نازك ميور داخل شع يدر واد هك نيا
در نزاكت كالم و تالش ، بخشد ميش يآبدار عروس سخن را آرا ير معانهجوا		به و
در . و در فصاحت و بالغت منتخب روزگار بود ،پسند در فكر دقتو  هگاني و تاز هكي
از  يادياشعار ز. 5»ار نمودياخت» شوكت« هدر ادام يول ،كرد ميتخلص  »نازك«وائل ا
، مچونه هن برجستياكثر مشتمل بر مضام هخورد ك ميچشم 	هب هن تذكريشان در ايا

  . حب دوست است از روزگار و هشكو
را از  ييشوكت بخارا، هموسوم نمود نيالعارف اضير نام		هب هخود ك ةدر تذكر» تيداه«

  .6دينما ميم نقل هرا  يجيهن اليزدار با حيد ةو قص ،كند ميوارستگان زمان خود قلمداد 
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  .390همان، ص   .5
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 ةدربار آزاد سرو نام	هخود ب ةدر تذكر يآزاد بلگرام يعل ر غالميند موالنا مهال حسان
بند  هگلدست ن ويآفر دقت، ابي يمعن، يو« :سدينو مي ييمحمداسحاق شوكت بخارا

ا ر يس معنيعرا ةرهچ د ويكش هاز عنفوان شعور زلف سخن را شان. ن استياالت رنگيخ
د در بازار يج ينظر خداداد طال ينقاد	هب افت وينما و در بخارا نشو . ديمال هتاز ةغاز
 داستان و هداشت هك يشغل و يو يحاالت زندگ		بهتذكره  نيدر ا. ج ساختيرا يسنج هنكت

از اشعار  يا هنمون در آخر و ،هشد هاشار، خراسان يبا وال يحشر و نشر و او و كوچ
  .1»است هحب دوست و عشق معشوق است نقل شد، حينصابر پند و  يمبن هك يو

بدون  و هان آورديم	به را ييمختصر از شوكت بخارا يم سخنه الشعراةتذكرصاحب 
  . 2است هرد شد يو يو علم يمقام شعر ةار نظر دربارهاظ

 :هخورد ك ميچشم 	به نيمان است چنيخان ا يعل ف رحميلأت هك فياللطا منتخب در
  . 3»كمال است ال و استاد صاحبيخ هسخنور تاز، ييبخارا تخلص محمداسحاق شوكت«

 سدينو مي انهبزرگان اصف دانشمندان و اي القبورةتذكردر  يدوهن ميالد د مصلحيس
 هاشار يو يپسند قناعت	به شانيا، ب و شاعر بودياد، محمداسحاق ييشوكت بخاراكه 
  . 4هناعت كردلباس ق كي	به ار سالهوچ يمدت س يو هد كيگو مي كند و مي

، قراگزلو يرضا ذكاوت يتوسط عل هك يندهاشعار سبك  ةديگزنام 	هب يدر كتاب
از ، ا محمد بن اسحاقيمحمداسحاق ، ييشوكت بخارا هد كيتوان د مي، هديف گرديلأت

خود را ، بود يصراف هك يشغل پدر	به بعد از آموختن مقدمات، تبار بود يخاندان اشراف
 همصنف در ادام. سرود ميصائب شعر  ةويش	به زمانمان هدر  و ،مشغول ساخت

حد كمال 	هت را بيحساس رومند ويل نيتخ يشاعر ياه هيشوكت از ما هسد كينو مي
 يد ويتنق	به بعد. است هز قابل مالحظين يو يرگريتصو تصور و تقدر .داشت

 ورهشدن در زمان انحطاط سبك مش سبب واقع	به شوكت هد كيگو يپردازد و م مي
 يع معنويمات و افراط در صناهگرفتار اغراق در تو، و دورماندن از واقع ينده	به

                                                   

  .120علي آزاد بلگرامي ص سروآزاد، مير غالم  .1

  .159شعرا، محمد عبدالغني خان، ص الةتذكر  .2

  .240ص ،علي خان ايمان رحم ،اللطايف منتخب  .3

  .373ص ،الدين مهدوي سيد مصلح ،القبورةتذكر  .4
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بر او  هگا يمعاصران و. است هدر حد استعدادش كار نكرد هتوان گفت ك ميو ، هديگرد
نك گذارد تا يما عه« :ندبود هكاتور ساختياو كار ياه همصرع از يكيكردند و از  ميطنز 

 هد كيگو مي هآورد يد رويجتم	به و هديد كشيست از تنقد هدر ادام .1»ند استخانم رايبب
و  يعرفان يبا محتوا ياتورينيو در اوج ظرافت م ياز نمط عال ياتيدر آثار شوكت اب

وانش را يد ياب بودن معانيريخاطر د هاشعارش ب يول. ز وجود دارديارزشمند ن يانسان
  . ستيبرخوردار ن ياز ارتباط با زندگ و ،هجور كردهم

 ابتدا ،الشعراء اضير در يداغستان هخان وال  يقل يعل ،نگاران هاز تذكر ديگر يكي
. وانش متداول استيد«: سدينو ميدر آخر  پردازد و مي ييشوكت بخارا يسوانح زندگ	به

 هك هديرس يحد	به نزاكت افكارش. ل استيبد بير و در طرز خود ينظ يدر روش خود ب
  .2»است هچ اعتدال نمانديها در هاز آن يبعض

د يگو ميكند و  مياديبند  يو معن ياليخ نازك	به را يم وه يلويسند يخ احمدعليش
سخنش در سخنوران قدر ، ر استينظ يدر غزل طرز خاص دارد و در روش خود ب« هك

  .3»دارد يمتيو ق
 يلويسند ياحمدعل خيال شيخ مهفوق  يم در آراه يآزاد بلگرام يعل د غالميس

  .است با تفاوت اندك
، شانيا هم كينيب ميم و يزن ميرا ورق  يخبر بلگرام يب اهللا ر عظمتيمة ر آخر تذكرد

 هد كيگو ميداند و  ميگر  تالش ين مرديمضام و يرا در بستن معان ييشوكت بخارا
  .4است هĤمديا نيدن هت بيدر آن وال يپرقوتشاعر ن يچنتاكنون 

فكر شوكت ت حدو ي هنرمندتذكر 	به كه ينگاران هتذكر هيكل هن كيا هخالص
، ليبد ير و در طرز خود بينظ يسخنور ب، را شاعر پرقوت يو و ،اند هپرداخت ييبخارا

ابان ي هقياز دق، يداشتن دوست، خوددار، ايو دور از زرق و برق دن هشيپ مرد قناعت
رومند و يل نيتخ يدارا، تبار ياشراف ياز خاندان، نفس االن گرميخ رس و نازك يمعن

                                                   

  288صفحه  ،رضا ذكاوتي قراگزلو علي ،نديگزيدة اشعار سبك ه  .1

  .213ص  ،قلي خان واله داغستاني علي الشعراء، رياض  .2

  .218سنديلوي، شيخ احمد علي، ص الغرائب، مخزن  .3
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ب سخنور ياد، شاعر، يرگريصاحب قدرت تصور و تصو، حد كمال ت دريحساس
نقاد ، از وارستگان زمان خود ،نيآفر دقت، ابي يمعن، كمال ال و استاد صاحبيخ هتاز

قلمداد  شيك اران سعادتي ةو در زمر ،شيار خويخال رخسار د، يگفتار بازار خوش
  . اند هپرداخت يم ويد و تكريتمج	به هودمن

را  وان اويد ياشعار و يبودن معان ابيريخاطر د	هب هاست ك يذكاوترضا  يا علهتن
نام  نگاران صاحب هتذكر همه نينفر در مقابل ا كي يأر هداست كيو پ ،داند ميجور هم

 اما، است يگرام خوانندگان ةدهقضاوت بر ع. تواند از ارزش برخوردار باشد ميچقدر 
ش از آن مقدار يكرد ب مي يارياو را  هزماناگر اوضاع و احوال ، هك جملي	در هنظر بند	به
  . شد مي يباالتر متجل شتر ويب يبا كماالت فن يشاعر و شعر ةبر منص هر شدهظا هك
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  بررسي انتقادي سيماي پادشاه جهانگير

  »مجالس جهانگيري«در كتاب 

  ♦♦♦♦شاهد عالم

  چكيده
ر يخ دوران پادشاه جهانگيدر باب تار هافتي از منابع تازه يكي» يريمجالس جهانگ«كتاب 
ر ياست كه در حلقه مقربان جهانگ ين اثر موالنا عبدالستار الهوريامؤلف  .است

. ر را ضبط و ثبت كرده استيجهانگ ةشات محافل شبانن كتاب گزاريقرارداشت و در ا
شده است در واقع  ين كتاب گردآورير كه در ايجهانگ ةداد محافل و مجالس شبانيرو

 فرد	به منحصر يا ن كتاب بر اساس نسخهيا. ط استيمح. م 1611تا  1608بر سال 
انتشارات ي سواز . م 2005در سال  يو دكتر عارف نوشاه ين نظاميح دكتر معيتصح	به
ر يع دوران جهانگيكه شامل وقا يف آثاريدر رد. ده استيچاپ رس	بهراث مكتوب يم

گزارشات محافل  يگردآور	به آن فقطمؤلف  رايز ،منفرد است ن اثر كامالًياست؛ ا
ر يخود را از نظر جهانگ يها علت كه نوشتهاين 	به و ،ر متمركز بودهيجهانگ ةشبان

ت ين مقاله ابعاد گوناگون شخصيدر ا. شود يدان مت كتاب دوچنيگذارند اهم يم
  .است گرفتهقرار  يمورد بررس» يريمجالس جهانگ«گزارشات  ير از رويجهانگ

  .، ملفوظاتيريخ، مجالس جهانگي، تارير، عبدالستار الهوريجهانگ :يديكل يها واژه

                                                   

 .نو دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلي يدانشجوي دورة دكتري زبان فارس ♦
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  مقدمه
ساله  سهگزارشات  ة، مجموعيف عبدالستار بن قاسم الهوري، تأليريمجالس جهانگ

. است ه1020رمضان سال  19تا  ه1017رجب سال  24ر از يمجالس شبانه جهانگ
د يتقل	به ر ويجهانگ ييخواهش و راهنما	به ن اثر خود رايتر ن مهميا يعبدالستار الهور

ن كتاب بدون خاتمه، مشتمل يا. ر نگاشته بوديملفوظات جهانگيا همان ، »ادؤدالفيفوا«از 
نجا ين سبب در ايهم	به .ر استيس شبانه در دربار جهانگمجل 122 يها بر گزارش

كه ما در نظر  يا ا نسخهين تعداد بوده و يهم	به ن كتابيا ايشود كه آ يدا ميپ يالؤس
ابعاد  ةدربار ياطالعات مهم يرين كتابِ مجالس جهانگيدر ا. ن استيچن نيم ايداشت

، يمانند شاعر ييها تو رغب ،يو آگاه يدانشمند از جملهجهانگير ت يشخصمختلف 
ر يك از كتب دوران جهانگي چين در هيش از ايكه پ ،ان شده استيكتب و شكار ب ةمطالع

و اشعار  يشاعرذوق  ةن اطالعات درباريتر مهم همچنينن كتاب، يدر ا. ذكر نشده است
و هنرمندان  شعرا و ادبا و علما ي نسبت بهوسرپرستي  و يمند ر و سخاوتيجهانگ

فنون جانوران و فرهنگ و  ةر درباريجهانگ يعالوه بر آن آگاه. شود مي دهيدربارش د
  .ستا زها ذكر شدهيگر چيخ و ديون و تاريو اف يو اصطالحات ادب يشاعر

 مترجمان، نيتواناتر از يكي يالهور قاسم بن عبدالستار موالنامؤلف اين اثر 
 در يو. ر بوده استيهانگج و اكبر پادشاه دربار سانينو خيتار و شناسان مذهب ان،يمنش
 درگذشت از پس. اشتغال داشت و مترجم ريدب عنوان	به اكبر پادشاه درباردر  ابتدا

 گاه ويجا زاو ا نزد و رشاه درآمديجهانگ ين ويجانش سلك مالزمت	به اكبر پادشاه
چه آن ر ازيغ. رفت يشمار م 	به ريجهانگ مقربان ةدر زمر و شدبرخوردار  يخاص منزلت
  .ستين دست در عبدالستار ةدربار تري قيشتر و دقياطالع ب دگفته ش

» يريمجالس جهانگ«كتاب  ير از رويجهانگ يها ت و رغبتين مقاله شخصيدر ا
  .است گرفتهقرار  يمورد بررس

  اتيان هنر و ادبيث حامير از حيجهانگ
ن طرفدار علم و فرهنگ و فنون و زبان و يتر ر مانند پدرش اكبرشاه بزرگيجهانگ

 ،شانيدرو دبا، علما، فضال،ن شعرا، ايتر مملو از معروف يدربار و .است يات فارسيادب
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، كرد يمفراوان  يآنان سع يق و قدردانياو در تشو. بودا يهنرمندان دن نقاشان و ،خطاطان
در روز  يو .داشت و پسند و ناپسند آنها توجه  ها خواهش	به يو يحت تا آنجا كه

 و خطاب و لقب و صله يعال ةمنصب و عهد يسرفرازجهت  درباريان خود	بهنوروز، 
از  ير گروهيق جهانگيو تشو يو قدردان يمند دن سخاوتين جهت با شنياز ا .1داد يم

شان  آمدند و در فنون يم يدربار و	به ايمختلف دن يها آن زمان از جا يعلما و شعرا
در كه  ، به ميزانيشتندگ ير سرفراز ميجهانگ يمند كردند و از سخاوت يم ييآزما طبع
ن كتابش يتر در معروف ين معانياحمد گلچ .ده نشديدشبيه آن گاه  چيخ هند هيتار

نام  را ،هند آمده بودند	به رانير از ايكه در زمان جهانگ ،شاعر 173 تعداد» كاروان هند«
 اتيزبان و ادب ةنقش هند در گسترش و توسعدربارة ، ينهاوند يعبدالباق مال. برده است

  :ن ابراز داشته استير چنيخصوص در زمان اكبر و جهانگآن ب يژگيو و يفارس
  .2»كنند تا در هند بكار بروند يخانه هندوستان، در آنجا كسب كمال م ران مكتبيا«

  :سدينو يمتهراني م يسل يلمحمد قگر يد يدر جا
  3نشـد  تا نيامد سوي هندوستان حنا رنگين  نيست در ايران زمين سامان تحصـيل كمـال  

 ايهنرمندان دن نقاشان و ،خطاطان ،شعرا ،ادبا ،ن علمايتر ر پر از معروفيدربار جهانگ
سلطنت  يادار هايدربار و كار يعال يها بودند و آنها در مقام يرانيآنان ا شتريبود كه ب

ر يدربار جهانگ يو ادبا ن علما و شعرايتر معروف از يتعداد. ر مأمور بودنديجهانگ
 ير، اعتمادالدوله پدر نورجهان، عرفيدربار جهانگ يالشعرا ملك ،يطالب آمل عبارتند از

، ينيخان قزو ، آصفياصفهان يبي، موالنا شكيالنيگ ياتي، حيوربشاين يري، نظيرازيش
خان، شكراهللا  ، معتمدخان، مهابتيكاش ي، ركناينوراهللا شوشتر ي، قاضيشوشتر يايتق
رزا ي، ميرازيش ي، خاكيزيتبر يمال لطف ،يالني، محمدقاسم خان، قاسم گيرازيش

ر سنجر، ير صابر، مي، مينيقزو ير ملكيم خانِ خانان، ميرزا عبدالرحيگ ترخان، ميب يغاز
  .رهيالكاتب و غ يرعلي، ميرازي، شكراهللا شيجيفغفور اله ،يالنيقاسم گ

                                                   

  .129مجالس جهانگيري، ص   .1
در هند، توفيق ؛ نگاهي به تاريخ ادب فارسي 46، ص 3ثررحيمي، عبدالباقي نهاوندي، جلد Ĥم  .2

  .308سبحاني، ص 
  .308نگاهي به تاريخ ادب فارسي در هند، توفيق سبحاني، ص   .3
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نسبت به اهل فضل ر يجهانگ يقدردان و يپرستسر و يمند سخاوت ابعاد گوناگون
  :ن استيچن مواري از آن. شود يده ميد» يريمجالس جهانگ«تاب در ك

ر خواند يجهانگ ةر در مجلس شبانيدر مدح جهانگ يا دهي، قصيشوشتر يايتق يروز
آن پانصد  ةكرد و بر صل نين و تحسيد و آفريده را خوب پسندين قصير ايو جهانگ

  :1ن استيده اياز آن قص يتيكه ب ،انعام داد يو	به هيروپ
  سـاغر  مگر بعد نوشـيدن بـاده    روزِ جود تو خالي نمانـد كسي 

، يده انورين قصي، در زميشاپورين يرير، نظيجهانگ ةبار در مجلس شبان كي
ر يجهانگ. ر سروده بوديت، در مدح پادشاه جهانگيل شامل صدوچهل بيطو يا دهيقص
دل  يجالس عالخواست در م يرا او نميد زيرا با توجه شن يرينظ ةديات آن قصياب ةهم
 .2ت فرموديعنا يرينظ	به ه نقد و اسب و خلعت مرحمتيو هزار روپ شكسته شود يو

  :ن استيده ايمطلع آن قص
  جهـانگير جهـان را   نو داد نسق شاه  ترتيبِ كهن تازه شد آيينِ جهـان را 

ر خاصه يمطابق خواهش او، شمش		هب يانوپ را	بهر در مجلس شبانه يپادشاه جهانگ
 يو	اب ريجهانگ. دنمو يارزان» يواو سنگه دن يان«خطاب  يو	به فرمود و تيمرصع عنا

را كه يز. داشت يدوست م يليخاو را كرد و  يمانند برادران خود رفتار م) يانوپ را(
  .3ر كرده بوديجهانگ يجانِ خود را فدا يانوپ را

از ش ير درآمد كه پيخدمت جهانگه ب ياز مرقع گرام يرير، تصاويدر مجلس جهانگ
ر را ير تصاويجهانگ. شد يده نميآن كتاب د ةنادر ير و كارهايآن نزاكت خط و تصاو

  .4ه انعام دادير موضع آن كتاب، هزار روپيتصوهر يمزدور ةن گفت و بر صليد و تحسيپسند
 شِيدر مدح و سپاس و ستا يا دهير، قصيجهانگ ةدر مجلس شبان ياتيموالنا ح

ن كرد يد و تحسيرا خوب پسند يده وير قصيجهانگ پادشاه. ر سروديهمت بلند جهانگ
ز يك منِ تبريو ستيو هفده چند و ب يست تومان عراقيآن در برابر وزنِ او دو ةو بر صل
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  :1ستا نيا هديت آن قصيچند ب. ديانعام بخش ياتيموالنا ح	به خالص را ةنقر
ــار را  ــرخ روزگ ــا و ف ــا وقت ــا را    خوش ــو به ــرّم ن ــال و خ ــا فص   زه

  بخش و جهانـدار  گير و جهان جهان  ســروكارش ســروكاربــا  جهــان را
ــاحبقراني  ــرِ صــ ــروغِ اختــ ــاني   فــ ــان گوركــ ــراغِ دودمــ   چــ

 ير غزل ويجهانگ. سرود يشاه عباس صفو ةدر جواب نام يغزل يشاپورين يرينظ
ن يتر ن و بزرگي، مشهورتر»يشاه بار«آن غزل باغ  ةها گفت و بر صل نيد و آفريرا پسند

  :2ن قرار استيمطلع و مقطع آن غزل از .ديبخش او	بهل را يفيك باد و باغات احمدآ
  لعل از سرِ پياله گذشت كه الله را مي  جمالِ ساقي ما در خيال الله گذشـت 

  ذشـت گدورِ شاه جهانگير از پيالـه  	به  ل گذشتن تـوان ولـي نتـوان   بيز سلس

بودند و در آن  از شاعران حاضر يرير تعداد كثيجهانگ ةدر مجلس شبان يروز
، يشاپورين يريمال نظ	بهدر آن روز . ديبخش ير انعام و خطاب ميمجلس پادشاه جهانگ

  .3ت فرموديرا عنا» يرستم بار«ن باغات احمدآباد يگر مشهورتريد
 يكه در مجلس شبانه، غزلجهانگيرشاه  بود از امراء تته در دربار يريابوالقاسم نام ام

د و يرا پسند ير قطعه و غزل ويجهانگ. ر خوانديرا در خدمت جهانگ يا و قطعه
 ،ين قلينورالد		به ت فرمود ويه عنايهزار روپ پنج يو		بهر يسپس جهانگ. ها گفت نيتحس

  .4ن مرد، منزل آراسته و خوب بدهديش ايآسا ير حكم داد كه برايسلطنت جهانگ ةداروغ

  يث شاعر زبان فارسير از حيجهانگ
در  ياز زمان كودك يو. شاعر هم بود ،يات فارسيان و ادبزب برعالوه  ريپادشاه جهانگ

 دربار يالشعرا ملك ياضيف يضيزمان مانند ف آن ين شعرا و ادبايتر ه عاطفت معروفيسا
ها اصول و  ره بزرگ شد و از آنيو غخانان  خان مي، عبدالرحيرازيش ي، عرفاكبرشاه

ي و شعرا ير استادان فارساشعا	به يو. را فراگرفت يو شاعر يفنون و اصطالحات ادب
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د و وزن اشعار يتقل		هز بيخواند و ن يشه در مجالس دربارش ميتوجه داشت و هم معاصر
ن صنف شعر يد و در ايپسند مي را خوب يغزل و رباع يو. كرد يم ييآزما آنها طبع

 نقل يرير كه در كتاب مجالس جهانگياشعار جهانگ. 1سروده است ياريات ساده بسياب
  :ن شرح استيا		به شود يده نميد يچ كتابيهشده و در 

  2شـير  نه خنده است دندان نمودن ز  ن شـــه دليـــريـــدنباشـــي ز خند

  ٭
ـ نظر  كه جوالنگه يك  جهان در خور سير درويـش نيسـت     3يش نيسـت ب

  ٭
  4شـود  ياد تو شـكر مـي  	زهر به  شـود  اقبال تـو زر مـي  	خاك به

  ٭
  5صدخون برابر اسـت 		شكستن تو به دليك   زمـان  تو يـك  از من متاب رخ كه نيم بي

  ٭
  6چوب خشك مرا اين گمان نبودز ورنه   گويد اين نفير ست كه ميواسرار عشق ت

  ٭
  7اش گويم و دشمن شنود مرثيهمن نه كه   خواجه بايستي تا مدح خود از من شنود

  ٭
  8بـدنامي چنـد  	كنـه بـوديم بـه    ساكن گلِ  اي خوشا وقت جواني و خوش ايامي چند

  ٭
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ــه   1گر نه پاي تـو در ميـان باشـد     نظــام	نشــود كــار عــالمي ب

  ٭
  2مــردم نكوســت 	خانــه بــه   چشم من اسـت آن كـه گفـت   

  ٭
ــور اســت و لنــگ   3لنگ از آب است و كُور از جنگ سنگ  در بخــارا هركجــا كُ

  ٭
  4گـوهرِ شــاديش شــب افــروز بــاد   تا شب و روز است، شبش روز بـاد 

  ٭
ــه   ــم ب ــينم و دل نه   5م آتــش صــبورينــدر جـان ز   دوري	بنش

  ٭
  6بسانِ سبزة تر خيـزم از جـاي    اگر بر سبزة خـاكم نهـي پـاي   

  رشاهيجهانگ يذوق شاعر
و  يلس ادباذوق داشت و در مج يدر شعر و شاعر يشاه از زمان كودك ريجهانگ

 يدر دربار و .نمود يها كه در دربار پدرش اكبرشاه برپا شده بودند، شركت م مشاعره
 ين ادبا و شعرايتر شده كه در آن معروف يو مشاعره برپا م يوز و شب مجلس ادبرهر

، ياصفهان يبي، موالنا شكيشاپورين يري، نظيخان، طالب اصفهان انتيد: آن زمان مانند
سرودند  يم داشتند و شعر يره حضور ميخان و غ ، اعتمادالدوله، مهابتيرازيشكراهللا ش

ز ين. افتندي ميفراوان  يها و انعامات و صله ،ردندك ين ميگر تضميكديو بر اشعار 
  .كرد يم ييآزما ر خود در آن مجالس طبعيجهانگ
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و  1دانست ين شعر ميد و بهتريپسند يم يليو غزل را خ ي، رباعيدر شاعر يو
پسند » يريمجالس جهانگ«در كتاب . 2داشت يرا دوست نم ييه و هجوگويده و مرثيقص

ن سبب ذوق يهم	به .ان شده استياختصار ب به ياصناف شعر ةر درباريو ناپسند جهانگ
 آزمايي طبع ياريبس ير در غزل و رباعيدربار جهانگ ير، شعرا و ادبايو پسند جهانگ

 يو شعرا ادبا يو. كرد شرفتيار پيبس ير غزل و رباعيكردند و در عهد جهانگ مي
 يخواست كه دربار و يشه ميسرفراز كرده بود و هم يعال ةمرتبه و عهد	را بهدربارش 
  .شود يافته مي» يريمجالس جهانگ«ر آن در كتاب يشود كه نظ و شعرا پر از ادبا

 دهلوي را رخسرويامو  يرازيخواجه حافظ ش ،يرازيش يسعد يدر شاعر يو
 يريآنها را در مجالس جهانگ يشاعر ةدربار يه ويده و نظريعق. دانست يبزرگ م انشاعر

دربارش  يو ادبا از شعرارا  يفارساشعار  يمرتبه و معن در آن مجالس. ديتوان د يم
 آزمايي طبع آن اشعار ةنيرا تكرار بكنند و در وزن و زم داد كه آن يد و حكم ميپرس يم

را  اند، د آن اشعار، سروده شدهينه و تقليكه در زم يفارس يگر اشعار شعرايو د ،بكنند
  .افتندي يها م و صله رساندند يل ميكمت يپا	به ر رايآنها حكم پادشاه جهانگ. بخوانند

را خواند  يخ سعديش ةاز قطع يتيدربار خود، ب ةدر مجلس شبانجهانگيرشاه  كباري
ست؟ كه آن ين شعر از كيد كه اير پرسياز مقربان جهانگ يكي، يو از عبدالستار الهور

  :ر نقل شده استيت در زيب
  3و درمانـــدگيدر پريشـــان حـــالي   دوست آن باشد كه گيرد دست دوست

  .را تمام خواند يسعد طعةخود، آن ق يبعد از آن و
ر خواند و بعد از آن يش را در خدمت جهانگيخو شعرچند  يبي، موالنا شكيروز

شود،  يآغاز م» مهر دو برادرم« باكه  يحكم داد كه آن رباع يطالب اصفهان		به ريجهانگ
  :ن استيكه ار خواند، يجهانگ يرا برا يطالب آن رباع. بخواندرا 

ــد    ــاز آم ــه دمس ــرادرم ك ــر دو ب   سـفر بـاز آمـد    سفر وايـن ز 	آن شد به  مه
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  رفــتبدنبالــة او عمــر 	او رفــت و بــه
  

  1ام بـاز آمـد   و اين آمـد و عمـر رفتـه   
ران نشسته بود و شكا يتماشا		به ر در دربارش با شعرا و ادبايپادشاه جهانگ يروز  

ر خود، يان مجلس جهانگيدر م. گفتند يمر شعر يجهانگ يبرا در آن مجلس شعرا و ادبا
  :را خواند يت از عبدين بيا

ــتيم  ــا نشس ــه دلرب ــا م ــب ب   2تــا مــاه نشســت مــا نشســتيم  ش

 ييسرا ان نغمهيدرم يان چوكيبرپا شد و در آن قوال يدر مجلس شبانه، قوال يروز
  :ت را خواندندين بيا

  فـت و گـوي او دارد  چمني گهر كه مرغ  ندانم آن گل خندان چه رنگ و بـو دارد 

ش حكم يان خويدربار	به يدا كرد و ويرقت پ ريت دل جهانگين بيدن ايبعد از شن
  :شود يت غزل آغاز مين بيا باد كه نرا بخوان يداد كه آن غزل موالنا جام

ـ    ا من بدا جمالك في كـل مـا بـدا   ي   3را فـدا و بادا هزار جان مقـدس ت

مت يكه غن ييرد توجه داشت و هرجارا مو يرازير شعر حافظ شيپادشاه جهانگ
ل قراول يبر مرگ اسماعمجلس شبانة جهانگير  در يروز. خواند يرا م يد، شعر ويد يم

  :ر استيافسوس خورده و شعر خواجه حافظ را خواند كه در ز
  4جهان گذران مـا را بـس  	كاين اشارت به  بنشين بـر لـب جـوي و گـذر آب ببـين     

ن يتر از معروف يرازي، شعر حافظ شيه ادبر در مجلس شبانيپادشاه جهانگ
  :ن قرار استيت از ايرا خواند كه آن ب يان فارسيسرا غزل

ـ ! دال   5دو دسـت دعـا نگهـدارد   	ات بـه  فرشته  زد پـاي رمعاش چنان كن كه گر بل

ها نقش  گر عمارتيو د يسلطنت يها وار و كاخيبر در و د رار اشعار استادان يجهانگ
 ازهم كنده شده بود كه  يات فارسيبر ايجهانگ يها ن در سكهعالوه بر آ. كرده بود

ن يتر معروفبر روي . ديآ يحساب م	به ريجهانگ يل ذوق شاعرين داليتر بزرگ
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، ينور جهان: عنوان مثال		هب. مختلف نقش شده بودند يات فارسير ابيجهانگ يها سكّه
 اتياز اب يعالوه چند		هب. رهيج و غي، روان، راي، رواني، سلطانيري، جهانگي، رواجينوران
  .1چند نمونه اشاره شده است		بهر ياند كه در ز ر نقش شدهيجهانگ يها ز بر سكهين يفارس

  شاه نورالدين جهانگير ابـن اكبـر پادشـاه     رنگ مهر و ماه		روي زر را ساخت نوراني به

  ٭
  پادشـاه شاه نورالدين جهانگير ابن اكبر   سكّه زد در شهر اگره خسرو گيتي پنـاه 

  ٭
  شاه نورالدين جهانگير ابـن اكبـر پادشـاه     زر در مهـر مـاه  	اگره سكّة شاهي به	زد به

  ٭
 شاه نورالدين جهانگير ابنِ اكبر پادشاه اگره سكّه زد ظلِّ اله	در مه آبان به

  ٭
  شهنشاه زمان شاه جهانگير ابن شـاه اكبـر    اگره سكّه زد در ماه آذر شاه بحر و بـر 	به

  ٭
  جهانگيرشـــاه اكبرشـــاه امِنـــز نــور    اگره سكّة زر برفروخـت در دي مـاه  	به

  ٭
  شاه نورالدين جهانگير ابن اكبر پادشـاه   اگره سـكّه زد ظـلِّ الـه   	در مه بهمن به

  ٭
  پناه ملك و دين شاه جهانگير ابن شاه اكبر  اين سكّه را در اگره زد بـر زر  زدر اسفندار م

  ٭
  ز نورِ سكّة شاه جهـانگير ابـن شـاه اكبـر      وزان گشت چون اختراگره فر فروردين زرِ		به

  ٭
  جهانگير ابن شاه اكبـر ) شاه(شهنشاه زمان   اگره در مه ارديبهشت اين سكّه زد بر زر	به
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  يو شعر ياصطالحات ادب رب يآگاهو يث نقادير از حيجهانگ
، نقاد زبان بودن يو شاعر و شكارچ ،علم و ادب از ير عالوه بر طرفداريپادشاه جهانگ
فنون و اصول ان و يبمعاني و از  يو. ز بوديشناس ن شاعر و سخن و يو ادب فارس

و دستور زبان  ين اصول و فنون شعريا ، وخوب آگاه بود يو اصطالحات ادب يشاعر
م خان يعبدالرح زمان خود مانند ين شعرا و ادبايتر از معروف را يات فارسيو ادب

آن مهارت  و برادگرفته بود يره يو غ ياضيف ،يضي، فيالن هروركيخانان، صدرجهان، م
دربارش  يو شعرا ياستادان فارس يشعرهاي نمونهبر  غلباو ا. ه بودحاصل كرد كامل 

در را ر يجهانگ هاي مباحثهگونه نمونة اين .كرد ياصالح مرا اشعار آنها  كرد و ينقدم
  :شود ينقل م ريد كه در زيتوان د يم » يريمجالس جهانگ«كتاب 

خ رجب، ياز ش يتير بيدر مجلس شبانه دربار جهانگ يشوشتر يايموالنا تق يروز
  :راز را خوانديش شين درويتر معروف

  تا بدانند همه خلق كه تن كشته اوسـت   بر سر تربـت مـن چتـر سـياهي بزنيـد     

خود را اظهار نمود و اصالح هم  ةير نظريت پادشاه جهانگين بيدن ايبعد از شن
  :ده، گفتكر

  .1»تر است حيخواندن فص) ستيك(لفظ ) اوست( يجا	هن از غزل نباشد، بياگر ا«
 يبيمالشك يوان عام و خاص، رباعير در مجلس ديحكم پادشاه جهانگ	ه، بيروز

 ياز آن رباع يتير خنجر خاصه را خوانده بود كه ببكردن  كندن و نقش يرا برا ياصفهان
  :ن استيا

ــانگير بــن  هش كـاه اسـت  اي كه كو سوزنده كتاره   اســت اكبرشــاه از شــاه جه

كاه چه نسبت؟ و در مصرع دوم اصالح داد و گفت كه 	به ر گفت خنجر رايجهانگ
  .2سيبنو» بن« يبجا» ابن«ت لفظ ين بيدر مصرع دوم ا

 يبرا يكه و يعباس صفو در جواب شعر شاه يشاپورين يريمالنظ يروز
را خوب  ير غزل ويجهانگ. ش را خوانديفرستاده بود، دو غزل خوجهانگيرشاه 
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  :نقد كرده گفت و بعداً كرد نيده و تحسيپسند
ار ياز كماالت سلطنت بس» عشق«ت دوم كه آن باال مذكور شده است، لفظ يدر ب

  .1ستين يو معشوق يسد، عاشقينو ينم يپادشاه		به يپادشاه دور است و
  :است اين يريغزل نظ دو بيت از

  شوق حديثي است كه پايانش نيست ةقص  د و سخن تازه نوشـت كي فكر توان كر		تا به
  كمالي است كه پايانش نيسـت 		كاين سعادت به  دولت عشق نـدارد خطـر از عـين كمـال    

ان يرزاين ميتر ، از معروفيت تركير، خان اعظم بيدر مجلس دربار جهانگ يشب
بعد از . بود »جانِ من ياه شده برايچشمت چه بال س«را خواند كه مضمونش  يچغتا

آگاه كرده گفت كه  يو شعر ياز اصطالحات ادبرا اعظم  خان ري، جهانگيت ويدن بيشن
ر يجهانگ	به اه شده ـ و خان اعظميند نه كه سيگو يم» خونِ من سرخ شده	به چشم«

 ياهيخون من س« يا محاوره يزندگ ي مردم در روزمره يبعض! گفت كه پادشاه سالمت
 ياهيچشم س«خان اعظم باز گفت كه  يها ر بر گفتهيجهانگ. كنند يهم استعمال م» مكن
  .2نديگو ينم» اهيخونِ من س	به چشمت« يگفته باشند ول يم» مكن

  رشاهيجهانگ يذوق علم
مدارس و  و بوددوست  باو كتداشت  يذوق علم ير از زمان كودكيپادشاه جهانگ

فا يرا ا يفنون سهم مهمج و گسترش علوم و يدر ترو كهساخت  يزياد يها كتابخانه
ل يدر اوا او كه .برد يش ميهمراه خو	به رفت كتابخانه خود را يكجا مهر يو. اند نموده
ران و دانشمندانِ زمان ين دبيتر از معروف ،مكتب رفت	به التيتحص يبرا يكودك
ات، يعيئت، علم طبيگر علوم و فنون مانند هيو د يات فارسيش زبان ادبيخو
ر آن مهارت دزود خيلي ره را فراگرفت و يالحساب و غ خ، علميالتوار ات، علميالح علم

و  ي، اجتماعيني، دي، ادبيخيتار ةروز و شب در دربارش، مجلس مباحثهر .حاصل كرد
ان و يفرنگ شانِيو كش ن علما و ادبا و شعرايتر شد كه در آن معروف يبرپا م يفرهنگ
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 يو فرهنگ يو ادب ينيل ديمسارد در مور يدر مجالس جهانگ. داشتند يره حضور ميغ
كردند و گمان و  يان ميخودشان را ب ةيده و نظريآنان عق يكردند و گاه يبحث م
نمود و  يم ها شركت ر خود در آن مباحثهيجهانگ. رساندند يگر را دور ميكديشبهات 

  .كرد يان ميز بيرا ن يه و اطالعاتينظر يگاه كرد و گاه يها م سوال
حكم 	به دربارش يشعرا و ادبا .1معمول بود يخوان كتبانگير مجلس شبانة جه در
ن اسالم و يدانستن د	هب يو. خواندند يرا م يو ادب ينيو د يخير، كتب تاريجهانگ

ن يد يها دربارش كتاب يعلما و ادبا يحكم و	به و داشت ت عالقهيحيهندوان و مس
دند و آن را كر يمنقل  يفارس	به را يفرنگ يها گر كتابيو هندوان و اسالم و د يحيمس

 هود معروفيوسف يخرد،  دانيمانند قرآن، جاو. خواندند ير ميدر مجالس جهانگ
  .ني، مهابهارت، راماليانج م،يصحف ابراه	به

 يو يحت. 2داشت  يزياد قةعال يخيع تاريدن وقايدانستن و شن	به ريپادشاه جهانگ
 يها ن كتابيتر معروف يو اكثر در مجلس. داشت  يخوب يخ آگاهيتارزمينة خود در 

خواندند و  يها را م گر كتابيو د يروزشاهيخ في، شاهنامه، تاريهقيخ بيمانند تار يخيتار
پادشاهان هند و  يها خيخواست كه تار يشه ميهم يو. كردند يان ميز بيرا ن ت آنياهم
 ياعلما و ادب. دح كنيرا تصح يخيتار يها ن كتابيتر گر معروفيسد و ديا را بنويدن

  :اند دهكرف يرا تأل يخين كتاب تاريچند يدستور و	به ريدربار جهانگ
 يبين غايالد از عالء يبيبهارستان غا .2 ؛يرازيش يخ از خاكيالتوار احسن .1
 .5 ؛خ از تهورخانيالتوارةزبد .4 ؛ياز طاهر محمدخان تقو يخ طاهريتار .3 ؛ياصفهان

مĤثر  .7 ؛ياهللا هرو از نعمت يهانج خ خانِيتار .6 ؛در ملكياز ح يريواقعات كشم
  .رهياز عبداهللا و غ يخ داوديتار .8 ؛نياز خواجه كامگار حس يريجهانگ

  خيمشا	بهجهانگير  ارادت
 يو. شان ارادت كامل داشتيخ و درويمشا	به ،مانند پدرش اكبر ريپادشاه جهانگ

                                                   

  .هفتاد و چهار :مقدمه مجالس جهانگيري، ص  .1
  .مجلس سي و شش، و مجلس هفتاد و يك، مجالس جهانگيري  .2



  …بررسي انتقادي سيماي پادشاه جهانگير در  29

  

. داشت يخاصه در هند، ارادت يچشت ةانگذار سلسلي، بنين سجزيالد نيخواجه مع	به
دعا كرده  التماسر يتولد جهانگ يبرا رحين چشتيالد نيخواجه مع	بهرا پدرش اكبر يز

 كرد و يان ميخواجه را ب ةت و اقوال و مرتبيخود، حكا ةاكثر در مجالس شبان يو. 1بود
 رااز فقراء  يجمع پخته شد و يطعام رحين چشتيالد نيروح پاك خواجه معترويح  يراب

شان زمان يخ و درويخود با مشا يو. 2داد ميها غذا و پول نقد هم آن	بهدعوت نمود و 
كرد و انعام و اكرام و نقد  يم يت و سرپرستيحما راآنها  كرد و يش مالقات ميخو

 يو .3كردند يدعاها م ريجهانگ يراب داد و آنها يه ميطور هد	به رهيها و غ گرانبها و لباس
قواالن مانند ماكو و حمزه ن يتر آن معروفكرد كه در  يدر دربارش مجلس سماع برپا م

خ يشان و مشايمقبره درو	به ارتيز ياكثر برا يو. آوردند يف ميآن زمان تشر يو شعرا
خ و ين مشايتر ت و اقوال و افكار معروفير خود در مجالس شبانه حكايجهانگ .رفت يم

  .كرد يان ميشان را بيدرو
آنان در  ةشان و خانواديخ و درويشاماز  ريت جهانگيو حما يع سرپرستيشتر وقايب

  :شود يده ميد» يريمجالس جهانگ«در ر يمجالس شبانه جهانگ
با  يو كم تعلق يسبب سادگ	به ر،يزمان جهانگمعروف ش ي، دروي، الل متيبار

ر يدربار جهانگ	به يتوسط عبدالستار الهور يو. شان حال بوديپر يليمردم و امراء خ
ش دوهزار يآن درو	به ريجهانگ. ت كرديو حما ييدلجو يواز  ريپادشاه جهانگ. ديرس
 يخ الل متيش. ت كرديخ و همسر و فرزندش عنايش يه نقد و سه شال گرانبها برايروپ

 يو يعمر و تندرست طول يخوشحال شد و برا يلير خيجهانگ يت و سرپرستياز حما
  .4دعاكرد) ريجهانگ(

. است يسهرورد ةان سلسليفن صويتر از معروف يخ عبداهللا سرمست برهانپوريش
 ،ريمجالس شبانه جهانگ دربار آمد و در	به ر از برهانپوريحكم پادشاه جهانگ	به يو

 يو يها انش از درسير و درباريجهانگ. اخالق و پند و اندرز و حكمت داد يها درس
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ه يهزار روپ يو	به كرد و يت و سرپرستيحما يواز  ريبعد از آن جهانگ. استفاده كردند
فرزندان 	به زيت فرمود و نيمضافات برهانپور را عنا ي، روستايخواهش و	به ونقد 

  .1خ منصب مرحمت فرموديش
ازدواج  بعد از »يبد انيم«	به خ محمد غوث معروفيخ عبداهللا بن شيش يبار

 خود را يشانير پيدر خدمت جهانگ ير آمد و نو عروس ويدربار جهانگ	به فرزندش
 نقد هيفاخر و هزار روپ يخلعت يو	به ريجهانگ. كرنش دادكرد و  درگاه روشن ةسجد	به
  .2ت كرديازدواج عنا ةيهد عنوان به

  ريجهانگ گيبخشند
در . هم بود اي علم و ادب مرد بخشنده از ير عالوه بر طرفدارين محمد جهانگينورالد

 انش و مردم رايدربار ياكثر خطاها يو. معروف است بسيار يو يخ هند بخشندگيتار
اعتمادالدوله، . زدنسراز آنها  ن خطاهاينده ايآدر كرد كه  ين ميآنها تلق	به د ويشبخ مي

، ش كرده بودندازر سيره بر خالف جهانگيغ خان و آصف پدر نورجهان و شاهجهان و
. داد آنها عهده و مقام گذشته را دوباره پس	به د ويآنها را بخش ير خطاهايجهانگ يول

خان با لشكر  مهابت. ر استيجهانگ ين بخشندگيتر خان، بزرگ مهابت يدن خطايبخش
شكست داد و بعد از آن او را كرد و  ر حملهيجهانگ ةر بر قافليدر كشم خودم يعظ

 يخان، و مهابت ين خطايتر ن بزرگيوجود ا ر بايجهانگ. ر دادير را دستگيپادشاه جهانگ
س شبانة جهانگير مجل ز درير نيجهانگ يگر بخشندگير از آن ديغ. را معاف كرده بود

  .شود يان مير بيده شده است كه در زيد
 د وي، را بخشآن دورهن شاعران يتر ، از معروفيالنيگ ياتير گناه حيپادشاه جهانگ

  .3فرمود ها تيعناوي 	بهاز رحمت و كرمش 
جرم الحاد 	به )رياز امرا و خدمتكاران دربار جهانگ يكي(خان  بيف پسر نقيلطلعبدا

خواست كه زودتر پسرش آزاد  يم ناراحت بود و يليخان خ بينق .شده بود يزندان
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ف را يلطلپسرش عبدا يخان خطاها بيت حق و خدمت نقيرعا	به ريجهانگ. شود
  .1كرد شده و آزاديبخش

 يكه گرفتار و زندان يشوشتر يايقطبا برادر تق ي، خطاهايت مهربانير از غايجهانگ
  .2ت فرموديزر عنا يو	به تيحكرد و  شده و آزاديبخشنيز شده بود، را 

  ر و علوم و فنون گوناگونيجهانگ
عت مردم و يطب بر يخي، تاريني، ديو ادب يت شاعرحااصطال بر عالوه ريجهانگ

 كرد و يم انيرا در مجالس ب داشت و آن كامل  يزها آگاهيگر چيجانوران و بر د
از  سياريببه ي وي آگاه. ساخت يل مردم را دور ميساخت و مسا يآگاه مرا انش يدربار

  .كرد مشاهده» يريمجالس جهانگ«در كتاب توان  ميرا ع ين وقايا

  ها، فرهنگ، جانوران و مرغان رنگ ةر درباريجهانگ يآگاه :لفا
 يمانند كاله فرنگ يفرنگ يها ن تحفهيتر سير نفيخان در خدمت جهانگ مقرب يروز

ها  رنگ ةدربار يپسند مردم فرنگها و پسند و نا آن تحفه ير خوبيجهانگ. اه آورده بوديس
  :ان نموده استين بيچنرا  رنگها زشيو آم

اه يس يها ان لباسين جهت مردم فرنگيهم	به و ،اه استيد از سينت سفيز«
ن يرا كه مردم آن سرزميشوند، ز يل نميها چندان ما گر رنگيپوشند كه د يم
  .3»پوشند يد و سرخ ميشتر سفيب

» اهيد و سرخ و سيسف«آن  ةيرخسرو كه قافيغزل ام ةرر دربايدر دربار جهانگ يروز
 جهانگير. ندندا ياه را خوب ميد و سرخ و سيمردم هند رنگ سف. است، بحث شد

  :كند يان مين بيها و پسند مردم هند را چن ت رنگياهم
و  يان ما خوبيهند! ت گردديد كه مقبول طبع مردم واليبا يبا زرد يديسف«
  .4»دانند يد و سرخ را مينت سفيز
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ان و يرانيا. افتاده بود هرا» هرهيس« ةدربار يا ر مباحثهيجهانگ ة، در مجلس شبانيروز
ده يگر نديد يجا چيدانستند و آن را ه ينمچيزي آن  ةر درباريدربار جهانگ انِيتوران

  :انش و گفتيدربار	ههره بيهره و علل استعمال كردن سيس ةر درباريجهانگ. بودند
كند و  يدن مردم احساس خجالت مي، داماد با ديكه در شب عروس نياول از آن ا«
گونه عمل  نيبا ا يدر ثان. اندازند تا احساس خجالت نكند يپرده م يو ين بر رويبنابرا

  .1»ماند يماز نظر محفوظ  وابد ي يگر مردم درميد	به نسبت يازيامت
 آن ت مغزير در مجلس دربارش، در خصوص گنجشك و اهميك دفعه، جهانگي
 يمغز سر گنجشك برا« :كرده گفت ينيخان قزو يمصطف	به كرد و خطاب انيب اي نكته
ا يروز مغز پنجاه هر ياگر نفر. ار سودمند استيحكمت و هم تجربه، بس يمقتض	به باه،

  .2»ار كنديده بسيدوارم كه فايند، اميشصت گنجشك تناول فرما
مجلس شبانة جهانگير  ، درريدربار جهانگ يك بار رام داس كچهواهه، از امراي
راجه . ان كرديگاو ب ليخوردن ن ةپته دربار نگ و راجه ملكيس ن راجه مانيت بيحكا
ر در آن يجهانگ. انواع گاو است گاو از ليدانستند كه ن يانش ميگر دربارينگ و ديس مان

و گاو از نوع گا لياگر ن«ان نموده و گفت كه يگاو و شكل آنان ب لين ةمجلس از خانواد
دارد،  يو او شاخ بر سر نم يداشت گاو شاخ بر سر سانِ مادهب گاو ليماده نهر باشد، يم

گاو از نوع آهو است  ليشود كه ن يل معلوم مين دالياز ا. دارد يهمچنان كه ماده آهو نم
  .3»نه كه نوع گاو

  ونياف ةر درباريجهانگ يآگاه :ب
ون يو اف مي معتاد يو. داشت يمار دوست يبسرا ون خوردن يو اف مي ريپادشاه جهانگ

  :ده استشان ين بيچن» يريواقعات جهانگ«كتاب  در ياد ويعتا. بود
“I got up to twenty cups of double distilled spirit, fourteen of which I 

drank in the day and the remaining six at night… I took opium …. 
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And I take eight surkhs of opium after five hours of the day have 

passed and six surkhs of opium after one hour of the evening…”
1
. 

پياله عرق دوآتشه  وسه سالگي بيست ين بيستا درپادشاه جهانگير : ترجمه
خورد و وزن آن شش سير هندوستان  ش در شب ميش چهارده در روز و باقي. كشيد مي

  .…خورد مي نو افيو …گاهي گاهي . يران باشدكه برابر يك من ا
 شد يبحث مآن  يها يون و سبرس و خوبيمورد اقسام اف ر دريشه در دربار جهانگيهم

ن ياي از ا نمونه. نمودند يان ميب يمطالبون ياف ةمان دربارش دربارير و حكيكه جهانگ
  .ديتوان د يون را در مجلس هشتادوپنجم ميو خواص اف ياقسام و خوب ةبحث دربار

ر يجهانگ ةدربار شبان	به ون را خورده ويوقت اف ياز تنگ يد قنوجيزيبا يقاض يروز
كوكنار معروف 	به سبرس در آن زمان. داشت يعادت خوردن سبرس م يو يول ،آمد
د؟ و بعد از آن يا كرده خورده آب حل	به ونيچ افيد كه شما هيپرس ير از ويجهانگ. بود

ت رساند، يفيهركه خواهد كه تا دست بر دست زدن ك«ت كه ون گفياف ةر درباريجهانگ
  .2»ميا كرده نوش جان فرموده كرده بخورد و دوبار حل ون را حلياف

 ر خطابيجهانگ. دانست يات آن را خوب ميون و خصوصير اقسام افيجهانگ
ون ين روزها چه افيشما در« :ديكرده پرس» جهان يقاض«معروف  ينيآقاشاه قزو	به

 يون اصفهانياف يها يجهان خوب يبعد از آن قاض. »ديكن يرا تناول م يصفهانا اي يمصر
خدا ! آقا«: ان نموده گفتيرا ب يون اصفهانياف يخوباين ر يسپس جهانگ. را شرح داد

د يامد كه شاياز مقدمات از مالحظه نامحرمان بر زبان اقدس ن يآگاه است كه هنوز بس
  .3»ف كننديتكل	به حمل

 هون و كوكنار رايمورد خواص و اقسام اف مباحث درجهانگير  مجلس شبانة در
خان  انتيدر آن مجلس د. باشد يعت ميف طبيكث ير كوكنارينظر جهانگ در. افتاده بود

فانه يكوكنار را ظر يان، گفت كه وياحد ين، بخشيم حسيدرباره خوردن كوكنار ابراه

                                                   

  .68-67، ص )يانگليس( يواقعات جهانگير  .1
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. نماتر است آن خوش رنگ و تسيف نيكث و آن ،خورد ين ميشه در جام برنجياكثر هم
ن را گذاشته يهركس چن« :خان نقد كرده، باز گفت انتيد يها گفته ر بريبعد از آن جهانگ

  .1»باشد يعت ميطب فياست مگر كث يخورد كه بس مغث ين نمينجدر جامِ بر

  اديث صير از حيجهانگ
در  داشت و ياديشكاركردن عالقه ز	به ياز زمان كودك يو. اد هم بودير صيجهانگ

خطا 	به ندرت	هر او بيرفت، ت يشكار م	به يچند گاههر او. مهارت داشت يراندازيت
  :كند ين ابراز مير چنيجهانگ يراندازيت ةنشان ةدربار يعبدالستار الهور. رفت يم

شاهزادگانِ كامگار . نصب شده بود يا اد دارم كه در سال گذشته، شب نشانهي«
دان خود مشاهده ين مريتر ن كميا. انداختند ير مينوبت ت	به مقدار يعال يو امرا

 هجده بار زدند و دو. ست تكه انداختنديدولت ب	به كرده و شمرده بود كه خود
  .2»ك انگشت از سرِ آماج گذشته بودي ةفاصل	به آن هم. بار خطا شد

 يدانست و اطالعات يت آنان خوب مياقسام جانوران و خصوص ةر درباريجهانگ
انش عطا يدربار	بهرا  كرد، آن ياو هرچه شكار م. كرد يان ميانش بيباردر	به آنان ةدربار

كرد  ينذر م رحين چشتيالد نينام خواجه مع	هب يآن جانوران و ماه يرد و گاه گاهك يم
داد و  يكه در دوران شكار رخ م يعير وقايجهانگ. 3داد يچارگان ميفقرا و ب		به و طعام را

سان دربار ينو عيو وقا 4نمود يان ميانش بيدربار يبرادر مجالس  خود راز مشاهدات ين
رنامه يع شكار در جهانگيشتر وقاين جهت بيهم	به .نوشتند يع شكار را مير وقايجهانگ

  .5آورده است
ياد 	هميشه بهرا  ،ش جانوران استيدايقت روز پيكه در حق ،كشنبهير روز يجهانگ

 در آن روز يو. كرد ير نمرا شكا يچ جانوريدر آن روز ه ين جهت ويهم	به .داشت

                                                   

  .209ص  مجالس جهانگيري،  .1
  159، ص همان  .2
  160، ص همان  .3
  162همان، ص   .4
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  .1پرداخت يم يشكار ماه	به

  يريگ جهينت
ات يعلم و فرهنگ و زبان و ادب انن طرفداريتر ر مانند پدرش اكبرشاه بزرگيجهانگ
 ،، فضالن شعرا، ادبا، علمايتر مملو از معروف يدربار و ن جهتيهم	به .است يفارس
ر سياآنان ب يق و قدردانيدر تشو يوو  ،بودا يهنرمندان دن نقاشان و ،خطاطان ،شانيدرو
عالوه . داشت يمورد توجه مرا خواهش و پسند و ناپسند آنها  يكه و يحت. كرد يم يسع

مرد  يو. بودهم  يات فارسيشناس بزرگ و نقاد زبان و ادب شاعر و سخن يبر آن و
ره يغ خ وي، تواريني، ديو ادب يت شاعرحااز اصطال. ي بودمند بخشنده و سخاوت

ت آن و يخصوص ون ويو اقسام اف ،ها گل ،جانوران ،عت مردميطب از .آگاه بود يخوب	هب
و  يذوق شاعر ير از زمان كودكيپادشاه جهانگ. كامل داشت يزها آگاهيگر چيبر د
اد يبن يمهم ين مدرسه و كتابخانه و مراكز ادبيتر بزرگ داشت و يو كتب دوست يعلم

ابعاد  يو. اند فا نمودهيا يوم و فنون سهم مهمج و گسترش آموزش و عليدر ترونهاد كه 
ن مقاله يدر ا. داشت مي دوست يليخ را خوردن ونيو اف ينوش يم ،شكاركردن مختلف
ن كتاب يش از ايكه پ ريالشده است ذكر يريمجالس جهانگ قل ازن	بهر يجهانگ تيشخص
  .بودگر اسناد ذكر نشده يو د يخيچ كتب تاريدر ه

  منابع
، ين نظاميو مع يعارف نوشاه حي، تصحيري، مجالس جهانگيقاسم الهورعبدالستار بن  .1

 .م 2005مكتوب، تهران،  ثرايم
خان  يزبان كا مترجم، حافظ احمدعل يعهد كا فرنگ ي، اكبريعبدالستار بن قاسم الهور .2

 .هگر اعظم ،1926 ي، جنور1 شماره، 17است رامپور، معارف جلد ير ةناظم كتابخان
راث، شماره ينه مينژاد، آئ يش نورانيسمره الفالسفه، ستا يو نسخه خط يعبدالستار الهور .3

 .ش 1388اول، بهار تا تابستان، 
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  شعر اقبال تشبيهات و استعارات در

  ♦♦♦♦دكتر ثنا خان

. ايران است ادبيات هند وبرجستة ترين و آخرين شاعران  محمد اقبال يكي از بزرگ
شعر فارسي اقبال مجموعة . شعر فارسي است كليت شعر اردو و آثارش مشتمل بر

 يشار خونمودن افك را وسيلة ابراز شاقبال خود شعر .هاي اوست ها و فلسفه انديشه
. خوبي مطرح كرده است  به آثارش اقبال فلسفة خودي و بيخودي را در. دانست مي

حديث  از قرآن و شعرسراييِ او در. بيخودي اساس افكار اقبال است فلسفة خودي و
بيشتر مطرح عالمه اقبال شعر فارسي  نظرية خودي و بيخودي در. ثيرگرفته استأنبوي ت

كه هاي خود  فلسفه و انديشه بخشيدن بهلطافت  ذابيت وعالمه اقبال براي ج. شده است
 استفاده شبيانفراواني در تشبيهات و استعارت از را در آثارش منعكس كرده است ها  آن
 براي خوانندگان استعارات، مطالب مورد نظرش را توسط تشبيهات و او. كند مي

استعارت خيلي  ت واقبال تشبيها شعر است كه درشده همين سبب  سازد و مي تر روشن
ترين اعضاء علم بيان است كه بدون آن شعر  استعارات مهم تشبيهات و. جلوه كندمهم 

در ادامه به تعريف مختصرِ اين دو صنعت شعري و يافتن  .اي ندارد جلوه رنگ وچندان 
 .هاي كاربرد آن در شعر عالمه اقبال خواهيم پرداخت نمونه

در هرتشبيه چهار  .ندنك چيزي ديگر شبيه هب تشبيه آن است كه چيزي را :تشبيه
  .ادات تشبيه. 4 ؛وجه شبه. 3 ،به مشبه. 2 ؛مشبه. 1: ركن وجود دارد

  1سرخي مانند ياقوت است لبي كه در: مثال
                                                   

 از دانشگاه جواهر لعل نهرودكتراي زبان و ادبيات فارسي  ♦

  .134، صنو ذاكر نگر، دهليشفيع احمد صديقي،  ،حصه اول ،اردو زبان و قواعد  .1
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  مشبه به »ياقوت«ادات تشبيه،  »مانند«وجه شبه،  »سرخي«مشبه،  »لبي«
سپيد سيم زده بود و د1و قطره باران بـود سحري بود  ةستار  مرجان بودو  ر  

  .كند مي تشبيه »مرجان و رد«  به را »سپيدي دندان« شاعر اين شعر در
كه بگويند  جاي اين به يعني ؛تشبيه استعاره عبارت است از مبالغه در: استعاره

در استعاره  گفته شود كه اين عين آن يك است و ،چيزي مانند چيزي ديگر است
  :ثالًم. هميشه ادات تشبيه محذوف است

  تشبيه. رضا مثل شير است .1
  استعاره. رضا شيراست .2
 »جامع« و وجه شبه را »منه مستعار«را  به مشبه »له مستعار«دراستعاره مشبه را «

  .2»گويد مي
ــه ســينه  هـا  تمنا رقـص دل در سـينه   از ــاب او آئين ــا از ت   هــا ه

  .3است» تمنا و آرزو«استعاره از  »رقص دل«بيت در اين 
بيان است كه بدون از علم قسمتي  ترين ابزارهاي شعر و از مهمو استعاره تشبيه 

شاعران و  ةتقريباً هم. دهد مي خود را از دست و رعنايي و جذابيتآنها، شعر رنگ 
در توصيف مناظر نيز و استعاره تشبيه . كنند مي فنون شاعري استفادهاز اين  نويسندگان

 ذريعه  به راو مكان زمان و وضع وار، يعني مناظر اين كاري است بسيار دش. كنند مي كمك
  .كند مي را پيش چشم خود مجسمها نمايد كه خواننده آن مي اين طور بيانها  واژه

از و بعضي كار آورده  به از زندگي روزمره را يتشبيهاتنيز در شعرخود اقبال عالمه 
وسيله   به خود رااقبال در اشعارش فكر . ه استكرد تشبيهات را با تصوير خويش خلق

  .تشبيه و استعاره بيان نموده است
  4چشم خود چكيد همچو اشك آخر ز  خودگدازي پيشه كـرد از خـود رميـد   

                                                   

  .30ديوان اشعار ابوعبداهللا جعفربن محمد رودكي، ص  .1
  .138 ، صنو ذاكر نگر، دهليشفيع احمد صديقي،  ،حصه اول ،اردو زبان و قواعد  .2
  .13 ص موالنا اقبال الهوري،اسرار خودي، كليات اشعار فارسي   .3
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گويد كه  مي او. گيرد مي استعاره »اشك« به را »فراموش كردن خودي«شاعر اينجا 
كند، مردم نيز هستي خود را  مي خود را گمو هستي چكد  مي چون اشك از چشم

اين كار براي . دهند مي كنند و اعتبار خود را از دست مي هاي بد و زشت پامالازكار
رود، زيرا  مي بد و زشت از بين كارِ سبب اين به بلكه خودي ،حفظ خودي خوب نيست

دادن كارهاي  و مردم را براي انجام ،دهد مي هستي خود  به شدن كه خودي درس محكم
 پيچيده را با كمك استعاره بسيار ساده بيان ةاقبال اين مسئل. نمايد مي خوب تشويق

كردن هستي  دهد كه صفت خودي فراموش مي صفت خودي را توضيح نمايد و مي
  .ت بلكه محكم شدن برهستي خود استنيس

  1مثل مه رزق خود از پهلـو تـراش    مشت خاك خويش را از هم مپـاش 

 »خودي اهل ردف«و  »خاك«  به را »هستي انسان«يعني  »مشت خاك«بيت در اين اقبال 
گويد كه نيازمندي،  مي بيت بامردم مخاطب است ودر اين اقبال . كند مي تشبيه »مه« به را

د كنانسان بايد از نيازمندي گريز. رساند مي پائين  به كند و فكر بلند را مي قوت مردم را فنا
تي خود را پامال نشود، بلكه هس اش ال دراز نكند تا اعتبار هستيؤو پيش ديگران دست س

همينطور كه . كار برده است هنحو احسن ب  به بيت تشبيه رادر اين اقبال . دكنمحكم واستوار
مردم بايد با  ،كند مي روزي خود را از پهلوي خود حاصل كند و ال نميؤماه از كسي س

جاي   هاحسان ديگران پرهيزكنند و مقام خود را ب و از ،شوندوني خود آشنانيروي اندر
  .سربلند باشند دنيا سرفراز ودر اين برسانند و  خويش ياصل

  2هـا  شمع عذر محنت پراونه  ها هم قسمت پروانه سوز پي

گويد كه عاشق  مي او. دهد مي توضيح »پروانه«اقبال وضع عاشق را باكمك استعاره 
در اين شاعر . سوزد مي وقت در آتش عشق كشد و همه مي در راه عشق بسيار زحمت

پايان  جهد بي و گويد كه اين جد مي كند و مي اراحتي عاشق را ابرازن بيت كيفيت و
عشق . گيرد مي استفاده »شمع«معشوق از استعارة او براي . سبب معشوق است  به عاشق

شمع يعني  شدن بر كه او را مثل پروانه درس قربان ،هم عاشق است سبب سوز پي

                                                   

  .19 ص اسرار خودي، كليات اشعار فارسي موالنا اقبال الهوري،  .1
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ين حركت مسلسل ا باشد ووقت متحرك  عشق همه پس عاشق بايد در. دهد مي معشوق
  .اصل هدف عاشق است

  1بــا شــب يلــدا درآويــزم چــو شــمع  ريزم چو شمع اشك خود بر خويش مي

دهد  مي ومردم را درس ،كند مي تشبيه »شمع« به را »اشك خود«بيت در اين شاعر 
مردم . كند مي وقت آن مجلس را روشن همه سوزد و مي كه شمع در مجلس تمام شب

ذات خود را مانند شمع بسوزانند تا تاريكي اين دنيا  مع زندگي بكنند وهم بايد مثل ش
مردم بايد ذات خود را . كنند مي روشن بشود و زندگي ديگران را از روشني خود روشن

راه  به شوند وب سازند كه ديگران از ذات او مستفيضب محكم مثل شمع، روشن و
  .افتندب راست

  ران زياـو كوهسـمحكم چ ود خزيده وـبه خ

  2پاك است بي  شعله خس مزي كه هوا تيز و چو

كه  ،يكي كهسار و دوم خس. تا تشبيه استفاده برده است بيت از دودر اين شاعر 
خس عالمت ناپايداري و  و ،استقامت و بزرگي است ةكهسار نشان. هردو باهم متضادند

طلبگار حيات گويد كه اگر تو  مي انسان است و اينجا در شاعرمخاطب . نيستي است
تمام  در مقابلتا  دجاويد هستي، بايد مانند يك كوه در اراده و زندگي، محكم باشي

سبك هستي  يمانند خس وخاشاك باشد كه از باد نه اين كه ،حوادث مقاومت كنيد
نكات زندگي ابدي را با تشبيه و  شعر رموز ودر اين شاعر . دهد مي خود را از دست

  .امثال ارايه داده است
  3همت بلند و چنگل از اين تيزتر بـده   پلنگـان گذاشـتي   ه صيدشاهين من ب

 »پلنگان«ديگري  و »كالم شاعر«  به »شاهين من«بيت دو استعاره است يكي در اين 
 »نوجوانان قوم«شعر خود را براي بيداري بيت شاعر در اين  .»نوجوان قوم«  به

اما او خيلي  ،كند مي اه صرفاين ر به مغز خود را وقت قوت و همه و ،دايسر مي

                                                   

  .78 ص ،كليات اقبال الهوري ،رموز بيخودي  .1
  .240 ص پيام مشرق، افكار، كليات اقبال عبداهللا اكبريان،  .2
  .127 ص زبور عجم، كليات اقبال، عبداهللا اكبريان راد،  .3
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 مستفيض نشدند و) شاهين(از كالم او ) پلنگان(زيرا نوجوانان قوم  استناراحت 
به  را شاعري خود پيام عشق حقيقيهنر ي  وسيله  به خواهد مي او. نفهميدند سخنش

 نقدر زيبايي وآكند كه كالم او  مي خدا دعا به درگاهاين جهت شاعر  به ،رساندب مردم
ملت گونه سخنش  اين ند ونخواب بار كالمش را كه نوجوانان مسلمان يك دپيداكن ثيرتأ

  .اسالم را شيدا كند
  1يا تبر بفرسـت يـا بـاد سـحر      نخل فكرم نااميد از بـرگ و بـر  

نااميدي خود را  س وأاينجا شاعر ي. اضافه تشبيهي است »نخل فكرم«بيت در اين 
 يا نگران بود كه آنها براي كاميابي خود هيچ حركتبراي مردم آسي وا .كند مي بيانطور  اين
من را از هستي و هنر كه اي خدا لطفاً نخل  كند دعامياين جهت شاعر  به ،كنند نمي

 اينجا شاعر. تا از پايه قطع شود بفرست يركن و اگر اين ممكن نيست تبرر پاب برگ و
ر تمام عالم ب ،نندكب جهد و گويد كه اگر مردم آسيا در زندگي خود سعي و جد مي

 زندگي خود را از برگ و و شوند مي حكمرانو مكان و در تمام زمان  ،شوند مي غالب
  .كنند مير پراب

  داني كه چيست من هيچ ميؤروح م  حق بر مرد حق پوشيده نيسـت  سر

ــود   ــه از ذوق نم ــبنم ك ــرة ش   2دست خود گشـود  عقدة خود را به  قط

 من وؤگويد مرد م مي شاعر .من استؤاز مرد ماستعاره  »شبنم ةقطر«بيت در اين 
داند كه چرا پروردگار اين جهان را  مي او .است انسان كامل از آفريدن اين جهان آگاه

داند و مقصد حيات خود را كه  مي رموز اين جهان را مرد حق اسرار و. آفريده است
او . سازد مي زندگي خود ةمن خدمت خلق را شيوؤمرد م. شناسد خدمت خلق است، مي

من در ؤمرد م. گشايد مي شبنم است كه گره خود را با دست خود ةمانند يك قطر
سعي  از كند و مي راه خود تالشدر بلكه  ،كند ديگران اتكا نمي  به حصول مقصد حيات

  .رسد مي مقصد زندگي  به هم عمل پي و
ــ ــدار   جامــان نگهــدار كمــي مــن از تنُ ــان نگه ــه از خام ــراب پخت   ش

                                                   

  .302جاويدنامه، كليات اقبال، عبداهللا اكبريان راد، ص  .1
  .420 ص پس چه بايدكرد، كليات اقبال، عبداهللا اكبريان راد،  .2
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ــ ــرر از نيسـ ــهشـ ــر بـ   1از عامان نگهدار به خاصان بخش و  تان دورتـ

كار  هطور استعاره ب هرا ب »شرر«و  »شراب پخته« »مي« ةچهاربيت واژدر اين شاعر 
و در  ،داده است نشان »مي خالص«عبارت خود را با  ةشاعر تفكر و انديش. برده است

كه  ي استي گروه خاصبلكه برا ،نيست ها براي همه انسان »مي«گويد كه اين  مي ادامه
من، عادي هاي  حرف گويد كه انديشه و مي شاعر. دانند مي را »مي«مرتبه اين  اهميت و

باال و هاي من براي افراد خاصي است كه شعور و فهم  حرف ،و معمولي نيست
شاعر مردم را در دو گروه تقسيم . فهمند مي شاعر را مد نظر دارند و نكاتبيني  باريك

و گروه دوم يعني  ،اند افكارش آگاه شاعر و ةكه از فلسف »خاصان«ي يك :نموده است
  .كه اصالً صالحيت ندارند كه افكار شاعر را بفهمند »عامان«

همة آثارِ فارسيِ خود از تشبيهات و استعارات گوناگون استفاده كرده  اقبال در
شعر اين است  گويد كمال مي اقبال. تر ساخته است راثر و لطيفكالم خود را پ و ،است

 .نثر ممكن نيست شود، ولي اين نوع بيان در  مصرع بيان كه معني طوالني فقط در دو
تشبيه . باشد شعر ممكن نمي استعارات در كار بردن تشبيهات و هاين كار فني بدون ب البته

 كمك تشبيهات و كه با اند كرده نيز سعي انشاعر .داشت  و استعاره از زمان قديم رواج
. فهم آن آسان شود تاد نتر و زيباتر ساز ات كالم خود را براي خوانندگان خوباستعار

كوه، بحر، سرو، صنوبر، ماه، « به خودي را انسان داراي حسگاهي  عالمه اقبال نيز
 اين تشبيهات و. گاهي از آن استعاره گرفته است و ،وغيره تشبيه كرده است »خورشيد

 با و ،سبب آن سحرآميز شده است بهستع برج شاعراين استعارات است كه كالم 
  .دبرن مي خواندن آن، خوانندگان لذت

                                                   

  .462 ص ارمغان حجاز، كليات اقبال، عبداهللا اكبريان راد،  .1
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  1چند نكته دربارة كليم كاشاني

  ♦♦♦♦دكتر سيد محمد يونس جعفري

ويسندگان معموالً دو بيت زير د، نآي هروقت صحبت از روابط ايران و هند در ميان مي
  :نويسند كليم كاشاني را پشت سرهم مي

  سان چشم حسرت بر قفـا دارم  ز شوق هند زآن
  بيـنم مقابـل را   راه آرم نمـي 	بـه  كه رو هم گـر 

  جــا پشــيمانم هنــدم و زيــن رفــتن بــياســير 
  2كجا خواهد رساندن پرفشاني مـرغ بسـمل را  

شود كه اين ملك الشعراي دربار  در حالي كه ابيات ديگر نيز هم در ديوانش پيدا مي
  : شاهجهان شاه در وصف اين كشور پهناور سروده است و اينها عبارتند از

ــع گشــاده ارزان اســت دل شــكفته  سـتان اسـت   ز هند ديدة بد دور عشـرت    و طب
  آب حيـوان اسـت   اينجـا سـيرابِ   سرابِ  سـواد اعظــم اقلــيم عافيــت هنــد اســت 

  كه هند كشتي نوح و زمان توفـان اسـت    اش چـــرا نگـــويم داراالمـــان حادثـــه
  كجا كه يكي تلخكام حرمـان اسـت  هر به  به عزم هنـد كمـر همچـو نيشـكر بنـدد     
  اينجا سر كامياب، سـامان اسـت   بلي، در  سر بريده ز سـوداي هنـد خـالي نيسـت    

                                                   

نسخة چاپي ديوان كليم كاشاني نهاده شده است كه آن را آقاي حسين پرتو  اساس اين مقاله روي  .1
و آقاي سيد محسن آثارجوي بازخواني و  ،اند بيضايي تصحيح نموده روي آن مقدمه مفصلّي نوشته

  .در تهران به چاپ رسانيد 1387ديوان نامبرده را انتشارات سنايي اولين مرتبه در سال . ويرايش نمودند
♦

 .م2016اوت/ 1395، و درگذشته شهريورماهدانشكدة ذاكر حسين دهلي كالج، دهلي نيپيشاستاد   

  .، ابيات دوم و چهارم10، شماره غزل 7همان، ص   .2
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  جسم مادر خاك اين سواد پستان است	به  مــراد	بــه رســد اطفــال آرزو ز هنــد مــي
  1دوستان زبانـدان اسـت  ه مرغ گلشن هنك  خوبـان او چـه شـرح دهـم     ز رمزفهميِ

گو بود  نه تنها سخنور سرودسرا و چكامه) ه	1061متوفي (همداني /كليم كاشاني
عنوان مثال 	به .رشته نظم كشيده	به را نيز شاهواقعات مهم عصر شاهجهان  بلكه بعضي

  :رباعي زير را در نظر داشته باشيد
ــد    ــاد گزن ــه مبين ــپيدت ك ــل س ــر پي   شــد بخــت بلنــد هركــه او ديــده فكنــد  ب

ــون ــاهجهان  چ ــويي ش ــد گ ــرآن برآي ــد    ب ــبح بلن ــپيدة ص ــد از س ــيد ش   2خورش

خانة اكبرشاه پدربزرگ  اگرچه در فيل. ه استقابل توج» پيل سپيد«در رباعي فوق 
و همچنين  ،خانة سركار خاصه بود هزار زنجير فيل در فيل شاهجهان شاه تقريباً شش
هاي هردو فرمانروا  داشت ولي فيلخانه  همين اندازه فيل	به فيلخانة پدرش جهانگيرشاه
نام خواجه نظام كه 		هب در همين اوان كارپردازان تاجر بزرگي. فاقد فيل سفيد رنگ بودند

اي از  بچه فيل) اي در شرق هند ناحيه(اقامت داشت در پيگو  )Surath( در بندر سورت
. نوع چاوه پيدا كردند و متوجه شدند وقتي كه رشد كرد، فيل سفيدرنگ خواهد درآمد

 )ملّاكان(بنا براين آن را خريده در اختيار سيد دليرخان گذاشتند كه يكي از جاگيرداران 
سيد دليرخان تا . رفت و با تاجر نامبرده آشنايي داشت شمار مي	به عصر جهانگيرشاه

فيل مزبور  ود تربيت كرد و در اين اثناخمدت دوازده سال فيل مذكور را تحت نظارت 
 فيل مذكور. دربار شاهجهان شاه فرستاد	به كامالً سفيدرنگ درآمد كه آن را وي

يعني  Gajpati نظر شاهجهان شاه درآمد و اسمش	به 1038دوازدهم ماه شهريور سال 	به
  .3كليم بدان مناسبت رباعي فوق را سرود .گذاشته شد) ها گج(فيالن ) پتي( سر

  :اينك رباعي ديگر
ــود  ــا ب   افـزا بـود   اين كيـف دوبـاال چـه نشـاط      ايــن مــژدة فــتح از پــي هــم زيب

                                                   

در وصف كشور هندوستان و «اي انتخاب شده كه كليم تحت عنوان  ابيات فوق از تشبيب قصيده  .1
  .چاپي قيد شده استهمان نسحة  372سروده و در صفجه شماره » مدح شاهجهان

  .58، شمارة رباعي 577ص . همان  .2
  .339پادشاهنامه محمد امين قزويني، نسخة خطي بخش تاريخ دانشگاه اسالمي عليگره، شماره برگ   .3
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ــت    ــم رف ــرا ه ــر پي ــا س ــتن دري ــ   از رف ــا ب ــن دري ــاب اي ــر او حب ــا س   1ودگوي

چون . شاه بودجهان يكي از امراي عصر جهانگير خان	به مخاطب) افغان(خان راپي
 ربيع االول 29متولد (رشاه رخت از اين جهان بربست و پسرش ميرزا خرّم جهانگي
وقتي . گرَه بر تخت سلطنت جلوس كردآ هشاهجهان در دارالسلطن	به ملقب) ق 1000

بود و عازم بود  )Joner( نام جنير	به  اي ناحيهدر  او او رسيد 	به كه خبر رحلت پدرش
ولي چون . .جهان خواست از اين موقعيت استفاده كند گره برساند، خانآ 	به كه خود را

جيشي از وي قدرتمندتر است بنابرين از الدانست شاهجهان شاه از لحاظ سوق  مي
نمود كه  وي تعهد	به كمك خواست و) يكي از اميرنشينان جنوب هند(الملك  نظام

خاك مملكت تيموريان بابري هند  وكه در آن عهد جز )Bala Ghat( منطقة باالگات
ولي پس از مدتي متوهم شد كه مبادا . شد را در اختيارش بگذارد محسوب مي

لذا تصميم . سرداران لشكر شاهجهان شاه تسليم نمايد		به الملك او را مقيد نموده نظام
سرداران اقوام و  زمنطقة پنجاب رساند تا ا		به ه خود رانام مالو		به گرفت از راه محلي

پس از آن وي . قبايل خويش كمك گرفته عليه شاهجهان شاه شورش و طغيان نمايد
در اين . شهر كالپي رسانيد	به عزيز و سكندر و بهلول را نام	به كوچكترين پسر خود

جهان  ده بود با خانحين درياخان كه وي را شاهجهان شاه در عهد شاهزادگي تربيت كر
واقع شد از ضرب 1040تاريخ غرّة بهمن ماه سال 	به متحد گرديد ولي در جنگي كه

جهان با سكندر و  خان. كرَماجيت كشته شدنام بِ	به دست فرمانده	به گلوله از پا درآمد و
اگرچه در چندجا با . جست پناه مي اي قريه	به يا بهلول آواره و سرگردان از قريه

كرد و چون بختش ياور و مساعد نبود بنابرين در يك نبرد  شاهجهان جنگارتشيان 
تاريخ چهاردهم بهمن ماه 		به نام عزيز و ايمل كه سرلشكر او بود	به زورآزما با پسرش

شد و سرش را از تن جدا كرده پيش شاهجهان شاه فرستادند اين  كشته 1040سال 
  .واقعه را كليم در رباعي فوق متذكر گرديد

  :فرمايد سي طوسي در شاهنامه ميفردو

                                                   

، شماره 577پادشاهنامه محمد امين قزويني، نسخة خطي بخش تاريخ دانشگاه اسالمي عليگره، ص   .1
  .59رباعي
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ــا   به يك خانـه گنجنـد ده پارسـا    ــد دو پادش ــه ملكــي نگنجن   ب

اند و حاال هم  طلب بوده قدرتمندان در سرتاسر جهان توسعه ةطبق اين اصل هم
طلب بود و اگر نتوانست  شاهجهان نيز مانند نياكانش توسعه. همين طور هست

ها  مطيع و منقاد دولت با اقتدار خود كند، از آن اميرنشيناني را كه در جنوب هند بودند
در زمان وي در جنوب هند . شد فت كه پيشكش ناميده ميرگ باج و خراج ميالاقل 
عالوه . ديگر اميرنشينان بيشتر قدرتمند بودند	به شاه نسبت المك و عادل نظام المك، قطب

يان بابري هند باعث هميشه براي تيمور )Marhatta( ها ها مراته اين ميان بومي بر
آنها روي مرزهاي مملكت تيموريان بابري هند تاخت و تاز آورده . زحمت و آزار بودند

بردند و آنها اين قدر قدرت و توانايي نداشتند كه  در قلمرو اميرنشينان مزبور پناه مي
الذكر  فوق اميرنشينان شاهجهان براي تسخير. اين چپاولچيان را بگيرند غارتگريِجلوي 

ها را كه در تعداد  اگرچه نتوانست آنها را از بين ببرد ولي بعضي از قلعه. لشكركشي كرد
ها هموار بودند از مالّكان بزرگ  هاي دشوارگذار و ميدان باب و واقع در كوه چهل

كه كليم اين واقعه  چنان. در مدت نُه ما گرفت) نوب هندج(دكن  اميرنشينان گوندوانه و
  :نمايد يان ميرا در رباعي زير ب

ــت   ــال گرف ــور اقب ــت كش ــاها بخت   و مـال گرفـت   عدو ملك سـر  تيغت ز  ش
  چـل سـال گرفـت   	بـه  شـاهان نتواننـد    يك سال گرفتي كه يكـيش 	به چل قلعه

امرو 	به شاهزاده خرّم كه پس از جلوس بر تخت سلطنت لقب شاهجهان گرفت
بود كه پس ازدواج لقب  اوّلين ارجمندبانو. فرمايش پدرش جهانگير شاه سه زن گرفت

 1015مراسم ازدواج وي روز پنجشنبه شانزدهم فروردين ماه سال . ممتازالزماني يافت
ازدواج با وي . سرش دختر مظفّرحسين صفوي بودمدومين ه. قمري انجام يافت

سومين زنش دختر شاهنوازخان فرزند . قمري منعقدگرديد 1019هفدهم آبان ماه سال 
شش و ازدواج با وي در ماه مبارك رمضان سال هزاروبيست. ن بودخانا عبدالرحيم خان

شاهجهان شاه ممتازالزماني را بيشتر از دو  همسران، ةولي ميان هم. ري برگزارگرديدهج
  .داشت و هميشه در سفر و حضر همراه او بود همسر ديگر دوست مي

شنبه تا  وقت وضع حمل از روز سه	به زيرا. ولي متأسفانه عمرش زياد وفا نكرد
مجرد تولد 	به شب چهار شنبه سال هزاروچهل قمري زحمت درد زه كشيده نيمه
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رحلت اين سوگلي شاهجهان . رحمت حق پيوست	به چهاردهمين فرزند كه دختر بود
گريست و  كه شب و روز از درد فراق زارزار مي چنان ،العاده زياد متأثر كرد شاه را فوق

بنابرين او را وادار كرد كه از عينك . ي گرديداين گريه و زاري باعث ضعف بيناي
  :ان نمودكليم اين واقعه را در رباعي زير چنان بي. استفاده كند

ـ   ــرده  1ه ز دردنه از گريه است ضعف چشـمم ن ــن پ ــه اي ــران آورد 	ب ــار، هج   روي ك

ــه كــه صــاحبش ســفركرد از آن      نــا چــار در آن غبــار بنشــيند و گــرد      هرخان

ر در ديوان كليم كاشاني آمده كه در آنها وقايع مهمي بيان شده ي ديگاگرچه دو رباع
اند و خالصة آنها در زير مندرج  چاپ رسيده	به 2نام ارمغان ادبي	به است و در كتابي

  :گردد مي
گره و همچنين آتخت دولت برسد، در قلعة شهر 	به شاهشاهجهان  كه پيش از اين

اشت كه زير آن اعيان و اشراف دولت پيش الهور تاالري وجود ند هدر قلعة دارالسلطن
فرساي هند، باران شديد و تندباد اين  پادشاه حاضر و جمع شوند و از گرماي توان

دو شنبه بيست و پنجم بهمن (تخت سلطنت 	به پس از رسيدن. قاره مصون بمانند شبه
 ، در نخستين سال از سوي اين فرمانروا)قمري 1037الثاني شال  هفتم جمادي/ ماه

حكمي صادرشد كه در جايي دولتسرايي وجود داشته باشد و همچنين در شهرهاي 
زماني كه . نام گذاشت» ستون چهل«گره و الهور تاالري بناكنند و اين نوع بناها را وي آ

) قمري 1037الحجه سال  وپنجم ذي بيست(اتمام رسيد 	به گرهآبناي چهل ستون شهر 
اسبت كليم كاشاني رباعي زير را در وصف اين شاهجهان شاه وارد آن شد و بدين من

  :تاالر سرود
ــت     اين تازه بنا كـه عـرش همسـاية اوسـت     ــة اوس ــة پاي ــي ز رتب ــت حرف   رفع

  كاسايش خاص و عـام در سـاية اوسـت   ش سـروي  سـبز  سـتون هر باغي است كه

                                                   

چشم نه ز »: است نام پادشاهنامه مصرع اول را چنين بيان نموده ر اثر خود بهمحمدامين قزويني د  .1
 ،رجوع شود كپية نسخة خطي بخش تاريخ دانشگاه اسالمي عليگر» گريه خيره گشت و نه ز درد

  .445شماره صفحه 
ت هاي ادبي در اد بيات فارسي هند مجموعة انتشارات ادبي و تاريخي موقوفا ارمغان ادبي، پژوهش  .2

  .187 – 183، ص 1376، تهران، چاپ اول، 60دكتر محمود افشار، شماره 
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متخصص هنر  دانشمند اتريشي )Ebba Maria Koch( خانم دكتر عبه ماريه كُخ
هاي اين نوع بناها  ري عهد شاهجهان شاه معتقد است كه طرّاحان در ساختن ستونمعما

. اند مايه و توشه گرفته) عقيدة زرتشتيان درخت بهشت است	به كه(از درخت سرو 
  :اين رباعي رسيدم	به وقتي كه در ديوان كليم

  دولت پـي نخجيـر سـوار   	به گرديد  پادشـه شـير شـكار   شاهجهان  چون
  1يك صيد دو بـار 	به افكند و نيفكند  تفنگ خاصگان چـل آهـو  	هب روزي

مرتبت از پيشينة تاريخي اين رباعي آگاهي در  متوجه شدم كه گردآورنده گرامي
 موسوم» عمل صالح«اين رباعي را محمدصالح كنبو در كتاب . دست ندارد

   :چنين قيد كرده است» نامه شاهجان«	به
  صـــيدگاه پـــالم نخجيـــر	بـــه افكنـــد  بادشــه كشــورگير  شــاهجهان   چــون 
ــه روزي ــو 	ب ــل آه ــبان چ ــگ خاص   2يـك صـيد دو تيـر   	بـه  افكند كه نفكنـد   تفن

ولي همين رباعي را عبدالحميد الهوري و همچنين محمدامين قزويني چنين قيد 
  :اند كرده

ــون ــاهجهان  چ ــكار ش ــير ش ــه ش ــد  پادش ــه افكن ــذار  	ب ــر گ ــي نخجي ــالم پ   پ
  3يـك صـيد دوبـار   	بـه  افكند كه نفكنـد   آهــوبــان چــل  تفنــگ خــاص	بــه روزي

» پالَم«يكي از آنها . است  محترم را دچار اشكال كرده ةدو كلمه هندي گردآورند
  »بان خاص« است و ديگري

كيلومتر از دروازة  فاصلة ده	به اسم محلّي است در جنوب شهر دهلي، تقريباً: پالَم
ا شكارگاهي بوده كه دربارة آن در اينج). كه اكنون در قلب شهر واقع است(دهلي 

سال (و هشتم اسفندارمذ «: محمدامين قزويني در پادشاهنامه چنين نوشته است
هاي مقرر پادشاهي است  رايات جالل متوجه شكارگاه پالم كه از شكارگاه) ق	1043

                                                   

  .578، ص 66ديوان كليم كاشاني، شماره رباعي   .1
  .م 1967، چاپ مجلس ترقي ادب، الهور، 519ص  ،جلد اول  .2
و پادشاهنامه محمدامين قزويني  7م، ص  1867به تصحيح كبيرالدين و عبدالرحيم، چاپ كلكته،   .3

 ,The British Library, Department O.M.P.B., shelf mark: Oriental, 173؛ 305ه برگ شمار

SCH No.7433.  
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و ) ر پادشاهجهانگي(فرمودة حضرت جنّت مكاني 		به گرديده در عماراتي كه آنجا
ساخته شده، نزول اجالل نمودند و چهار روز در ) شاهجهان شاه(حضرت االمر آن  سبح

از آن جمله يك روز غريب شكاري واقع . نشاط شكار اشتغال داشتند	به افروز آن مقام دل
نفس نفيس از يك تفنگ خاصه كه آن را 	به )شاهجهان شاه(شد و بندگان حضرت 

تير اول افتاد و افتادن 	به دند كه همهاند، چهل آهوي سياه شكار فرمو نام كرده» خاصبان«
انداختن تير دوم نشد و آن صيد پادشاهانه باعث انبساط خاطر پادشاه 		به يك محتاج هيچ

اما در آن روز تردد بسيار كردند و اين قسم شكاري در تواريخ . صيدافكن شيرشكر گرديد
يك 		به خود چهل آهودست 		به آفريده در يك روز خود ديده نشده كه پاشاهاني بلكه هيچ

) Jagmer( فرمودند كه تا حال يك روز در جگمير و بندگان حضرت مي ،تفنگ زده باشد
دست مبارك خود 		به شانزده آهو) گره بودآهاي مقرر حوالي دارالخالفة  كه از شكارگاه

مكاني درآورديم، فرمودند كه ما هرگز در  نظر حضرت		به بعد از آن كه ،شكار كرده بوديم
 ايم در اين وقت طالباي كليم اين رباعي گفته تفنگ نزده	به ز زياده از هژده آهويك رو

  .احسان و تحسين نوازش يافت	به عرض مقدس رسانيد و	به
معروف » فرودگاه پالم«همين نام يعني 	به باشد كه اكنون پالم محل فرودگاهي مي

ده و پيش از ساخته ش) ميالدي 1939ـ 1945( است و در دوران جنگ دوم جهاني 
اما اكنون ويژة . رفت شمار مي	به المللي ميالدي اين فرودگاه يك فرودگاه بين 1984سال 

  . استپروازهاي داخلي 
اين اصطالح پس از عجين شدن دو كلمه يكي عربي و : خاصبان يا بان خاص

بلكه  ،نيست» ران«يا » نان«تلفظ اين كلمه مثل  .وجود آمده است	به يتردومين سانسك
معني . آيد دو سوراخ بيني صدايش برميهر كه از استكاميي موجود » ن«در اين حرف 

چنان كه در باال  .است) Rocket(اصطالح امروزه پرتابه يا موشك كوچك 		به اين كلمه
   .نام گذاشته بود» خاصبان«هاي خود را  گذشت شاهجهان شاه يكي از تفنگ

عرفان 	به هركسي كه نسبت. عرفان و خداشناسي در هرذي روح موجود است
عالقه دارد براي جالي باطن، صفاي قلب و تزكية نفس بر دست عارفي باهللا بيعت 

. آن پيوندد	به درياي حقيقت رسيده،	به وار كند تا تحت هدايت و راهنمايي وي قطره مي
ه تنها ن. ه و توشة سرشت آنها استاند ماي عرفان الهي كه ايرانيان آن را تصوف ناميده
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است و بعداً  باشد تا حدي اول صوفي جايي كه در دنيا ميهر ين بلكه هرآريانژادي درا
كردن در محافل  هند شركت قارة شبه مسلمين در سرتاسر. پيرو ديني، مذهبي و كيشي

تعالي، نعت  دانند و با كمال خضوع و خشوع حمد باري فريضة ديني مي ءسماع را جز
 بعضي از آنها. شنوند نقبت علي مرتضي را ميم حضرت محمد مصطفي و ابيات در

  .آيند حالت وجد و حال هم مي	به
داشت كه  او اين عقيده را هم در دل مي. مستثني نبود شاهجهان هم از اين اصل

زيب قلعة اكبرآباد را محاصره نمود و  چون پسرش اورنگ. داراي قوة معنوي است
اي جز اين نديد كه  چون چاره شاهجهان شاه. خواست كه پدرش خود را تسليم كند

پسرش نوشت و در آن متذكر 		به صورت فرمان	به اي ارتشيانش واگذارد، نامه	به قلعه را
توفيق عنايت يزداني از سلطنت صوري در گذشته بادشاهي معنوي 	به اكنون كه ما«شد 

  .»1…ايم اختيار نموده
بابري هند معاصر صفويان ا اين نكته را هم نبايد ناديده گرفت كه تيموريان نجدر اي

در همين . است كه نهضت تصوف در ايران بر اوج رسيده بود ايران بودند و اين زماني
شكست ) هجري 951 ـ 946((از شيرشاه سوري ) هجري 963ـ 933(همايون شاه  اوان

كمك ) هجري 984ـ  930(ايران پناهنده شد و از شاه طهماسب صفوي 	به خورده
پس از غلبه و استيال يافتن، امراي . دست آورد	به سلطنت هند راگرفته دومرتبه تخت 
داده فرمانروايان را هم تحت  زمين را در اين كشور فروغ و رواج ايراني، فرهنگ ايران
زمين نهضت تصوف  فرهنگ ايران	به ميان تمام آداب و سنن مربوط. نفوذ خود قراردادند

ين سبب شاهجهان شاه در ذهن خود اين بد. بيش از ادب و هنر نفوذ و رواج پيداكرد
آنچه . عقيده را پروراند كه عالوه بر قدرت مادي داراي قوة معنوي هم هست

كه از ابيات  چنان. كند نامه نوشته كليم هم آن را تأييد مي محمدصالح كنبو در شاهجهان
 شميرتكميل بنايي در كاز و آنها در ضمن تاريخي سروده شده كه پس  ؛دا استزير هوي

  .اتمام رسيد	به .ق 1052فرمودة شاهجهان شاه برپاگرديد و در سال 	به
  كه تنش جسم دهر را جان اسـت   صاحب عالم آن فرشـته خصـال  

                                                   

  .235، جلد سوم، ص 1972لس ترقي ادب، الهور، جنامه، چاپ م عمل صالح الموسوم به شاهجهان  .1
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ــي  ــكوه دارايـ ــود شـ ــت   بـــا وجـ ــد دوران اس ــع فري   در تواض
ــالم را  ــان اســت اگرچــه ع   بر سر خوان فقـر مهمـان اسـت     ميزب

  قري كه فخر مـردان اسـت  ليك ف  جـز او نيسـت   بـه  فقر را قدردان
ــي ــرِ هســت درويــش ب ــوا ب   اي كز لبـاس عريـان اسـت    كعبه  او ن

ــت   ــد اس ــاه تجري ــد خانق   عالمش گرچه زير فرمـان اسـت    مرش
ــر ــق دهـ ــاهش و عاليـ   آن يكي آتش، اين نيسـتان اسـت    دل آگـ

  هرچه در كارگـاه امكـان اسـت     نقـش  اش بود يـك  انديشي با يك
ـ      توحيد گوهرافشـان اسـت  	به چو  ردددو لبش چون زبـان يكـي گ

  نور چـراغ عرفـان اسـت   	به اين  نقـــش گلـــزار خرّمـــي بينـــد
ــيرت او ــايي بصــ ــزد بينــ   ذره خورشيد و قطره عمان اسـت   نــ

ــق  ــزد ح ــي ن ــر اش ز بين   مور را حشـمت سـليمان اسـت     ذرهه

 جازدواها، برگزار شدن مراسم  مناسبت سال تولد شاهزادگان، شاهزاده خانم	به كليم
ها و يا روز رحلت كسي از آنها، وقايع مهمي مانند پيروزي بر دشمن، سالگرد  شاهزاده

بدين سبب وي تاريخ مراسم . سرود مي ها تاريخ ...جشن وزن، بناگرديدن كاخ دولتي و 
سوم و بهشت مطابق بيست ام اردي شنبه سي زيب كه شب سه زناشويي شاهزاده اورنگ

  :گردد سرود كه در زير قيد مي را وشش برگزار گرديد حجه سال هزاروچهل ذي
ــاطي  ــزم نش ــامان ب ــرده س ــان ك   گـردون رسـيده  	به كه گلبانگ عيشش  جه

ــرح  سـان قرانـي   قران كرده سعدين و زين ــده  ف ــريمن دوران ندي ــز و پ   خي
ــت    ــاغ دول ــبن ب ــن گل ــد اي ــده     ز پيون ــد چي ــيش جاوي ــل ع ــه گ   زمان

ــز  زيـب آنكـه ايـزد    رتبـه اورنـگ   فلـك  ــده سـ ــيش ديـ ــد غيبـ   اوار تأييـ
ــاد    ــال او رونه ــه اقب ــي ك ــه ملك ــيده    ب ــا رس ــيش از آوازه آنج ــر پ   ظف
ــت   ــتان دولـ ــد بسـ ــال برومنـ   اش آرميـــده كـــه اقبـــال در ســـايه  نهـ
  يـك عقـد، دوران كشـيده   	به دوگوهر  خــرد بهــر تــاريخ تــزويج گفتــا    
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  :1همين تاريخ ازدواج را محمدصالح كنبو چنين بيان كرده است

ــزم نشــاطي  ــامان ب ــرده س   گردون رسـيده 	به كه گلبانگ عيشش  جهــان ك
  سان قـران چشـم عـالم نديـده     نكزآ  نحـوي 	بـه  قران كرده سعدين دولت

ــده   زيـب آنكـه بخـتش    رتبه اورنگ فلك ــد ديـ ــد جاويـ ــرافراز تأييـ   سـ
ــت   ــه دول ــاهي ك ــد ش ــال برومن   اش آرميــده چــو اقبــال در ســايه    نه

  يك عقد، دوران كشـيده ه دو گوهر ب  شــن زفــافشتــاريخ ج خــرد گفــت
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  .دو تاريخ در اينجا قابل توجه استهر فرق بين

  ها توضيح بعضي از واژه
اي در زمين  آمد، چاله دنيا مي	به اي وقت بچههر ميان زرتشتيان مرسوم بود: سالگره

بستند  اني مينهادند و در برابر آن تيركي نصب كرده ريسم درست كرده در آن خمي مي
 ريختند و گرهي رسيد مقداري از اين ميوه در خم مي سال چون فصل انگور ميهر و
شد كه فرزندشان  از اين طريق معلوم مي. بستند ريسماني كه در آنجا نصب بود مي 	به

گرفتند كه جشن سالگره ناميده  است و بدان مناسبت جشني هم مي چندساله شده
 اين سنّت را تيموريان بابري همراه خود). ه سالگرد استمعادل فارسي امروز( .شد مي
بار مطابق سال قمري و بار ديگر  هند آورند و فرمانروا را در سالي دو مرتبه يعني يك	به

قيمت توزين  هاي طال و ديگر اجناس گران موافق سال شمسي در ترازو نهاده با سكّه
 گذاشتند و اي براي خيرات مي جداگانه ةكردند و پولي برابر اين اشيا در خزان مي
كليم . كردند نوايان پخش مي ميان حاجتمندان و بي  شد آن مي	به وقت احتياج و نيازهر

  :گردد چند بيت از آنها در زير قيد مي. چندين قصيده در وصف چنين جشني سروده
  2ن و شـهور يعيد غوطه خورد رشتة سـن 	به  ز جشن سـالگره همچـو ريسـمان گـوهر    

  ن شــود مســتورآ كــه جنّــت ارم از شــرم  سالي عيـان شـود دو بهـار   	به ز عيد وزن
ــور     سعادتي كه تـرازو ز وزن شـاه انـدوخت    ــارد ن ــان بب ــر جه ــة او ب ــر كلّ   ز اب
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  :گويد در جاي ديگر مي
  1ها كند گردون خود نمايي		به و از شرف ميزان  عيد وزن آمد كـه بـاز آرايـش دنيـا كنـد     

  روزگار از بس گره از كـار دلهـا وا كنـد     گـل  يـبِ ندر جدرنبدد در صدف چون شبنم ا
  بايـد چنـين مهمـاني دنيـا كنـد      عيد مـي   رود از هند گلبانـگ سـرود   رود تا زنده مي

  جـا كنـد   آسمان عيش دوعالم را اگر يـك   در ترازوي خرد چون عشرت اين عيد نيست
  همتـا كنــد هان شــاهج كـĤورد ايــام و بـا    كان آفـرينش از كجاسـت  	به آنقدر گوهر

  2آرا كنـد  دهر، ترتيب چنين جشني جهـان   حيرتي دارم ز عيد وزن چون سالي دوبـار 

يك نفر از طايفة 	به )Pathan( در هند اصطالح پتان. تيرة پختونها ززني ا: پتاني
  .گردد افغانان اطالق مي

  .و متلك است وشمزگيخمعني 	بهواژة هندي ) وزن كحل	به( :)Chohl( چهل
اگرچه زني . كنيد زني است كه سنش از چهل سال تجاوز كرده فرض: پتانيچهل 

 اگر كسي. كند كها شوخي مي رود با جوان آزاد نيست ولي بازهم وقتي كه راه مي
كه كليم در مثنويي كه تحت عنوان  چنان. زند او تنه مي	به شود طرف او متوجه نمي	به
  :ويدگ سروده مي» آرا تعريف اكبرآباد و باغ جهان«

ــيخ زاده   ــوت و شـ ــان راجپـ   شــكيب عاشــقان بــر بــاد داده     بتـ
  به دستي زلـف و در دسـتي كتـاره     سـر عاشـق نظـاره   	بـه  همه افغـان 

ــاني    ــل پت ــا چه ــن ب ــرور حس ــ      غ   دگانيچـو گـردد جمـع نتـوان زن

  .تمر هندي) غالف(خنجري است شبيه نيام : كتاره
  .وضيح آن روي حاشيه داده شده استآمده است كه ت» دوبي«در همين ضمن واژة 

  پرده محبوبي چـه گـويم   از آن بي  ز حسن شستة دوبـي چـه گـويم   

هايي كه كار  معموالً زن. است) هاي دمشي	به :دال( Dhobi تلفظ اين واژه
  .كنند دهند حجاب نمي ي انجام مييشو رخت

  .رود كار مي	به اين واژه در هند براي رودخانه: دريا

                                                   

  .378و .379م كاشاني، ص ديوان كلي  .1
  .446ص همان،   .2



  چند نكته دربارة كليم كاشاني  55

  

  درهايش گشادهبه دريا جمله 
  

  تماشايي در او چشم آب داده
  دو جانب شهر و دريا در ميانه   

  
ــه  ــي كران ــار بحــر بحــر ب   1كن

   .رود كار مي		به در سر تا سر هند براي قايق: كشتي   
ــل ــتي پ ــه ز كش ــر	ب   اخضـر  چـرخ  به سان كهكشـان از   روي آب بنگ

ـ  	به  ها كه هرجانب روان اسـت  ز كشتي   ه اسـت دريا بيشتر از شـهر خان
  2بناهــا بــر ســر كــار اســت بســيار  هـاي گـردون سـير پرگـار     ز كشتي

  .هاي خوشبوي گرمسيري است نوعي از گل )Plumaria(چمپه / چنپه
  كه گر چشم است او چنپه چراغ است  خوبي چشم باغ اسـت 	به مگو نرگس

  زنـد در خـرمن عـود    كه آتـش مـي    دود ور شمعي است بي چه چنپه شعله
  ز سـر قمـري هــواي سـر بگذاشــت     گلشن قـد برافراشـت  	به چوننهالش 

  تـوان ديـد   چه خير از سرو بي برمـي   توان چيـد  گلي چون چنپه از وي مي
  ولي گل را ز خجلت سرخ كردسـت   سـت زردبه صورت چون گل خورشيد 

اين واژه در . هم گل خوشبو گرمسيري است )Molseri/Mimusops( :مولسري
 A Dictionary Of Urdu، 3تبر زبان اردو مانند فيروزاللغاتهاي مع تمام فرهنگ

4
Classical Hindi and English زبانه است و فرهنگ دوزبانه كه فرهنگ سهThe 

Standard Dictionary
5

كه ) Bolseri(بولسري بنابرين  .همين صورت مندرج است	به  
است، چه شاعر  غاتالل ، ساخته و پرداختة ذهن صاحب غياثبودهتلفظ زبان عاميانه 

غالب دهلوي اين كتاب 	به غالب، معروف	به نامور و نامدار ميرزا اسداهللا خان متخلص
  :گردند ابياتي كه كليم در وصف اين گل سروده در زير قيد مي .داند را اصالً معتبر نمي

  نگــارم كــه وصــف مولســري را مــي  ز موزونـــان نظـــر دريـــوزه دارم  
ــت   خانـه  گلش چون چشـم تركـان تنـگ    ــيانه اس ــت آش ــرغ نكه ــراي م   ب
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  نظـر دور  تيـر  كه بويش رفتـه چـون    ز چشم بـد بـود ايـن چشـم مسـتور     
ــرد    ين گل رشته چـون زينـت پـذيرد   از ا ــر نگي ــن در ب ــد ازي ــر را بع   گه

ــد  ــر را نوازن ــان ســر و ب   1از آن گــه طــرّه گــاهي تــار ســازند  چــو محبوب

اش  عصارهاست و ز نباتات كه گلش بسيار خوشبو نوعي ا(Pandanus)  :2كيوره
كنند  وقتي كه براي مهماناني بزرگ قرمه در ديگ بزرگي درست مي ،چندين مصرف دارد

  .زند تا غذا خوشبو گرددري اش را در ديگ مي كشيد عصاره آخر چون غذا دم و در
را در قبر  برند، مرده گورستان مي	به فن كردنداي را براي  موقعي كه مسلمين جنازه

 هاي چوب يا سنگ پوشانده بطريي از اين عرق كه همراه خوابانده درش را از تخته
  .ريزند قبر مي برند در مي

عنوان آجيل استفاده 	به قاره شبه برگي است كه آن را در مناطق مرطوب: 3پان
روي اين برگ خمير پوست درخت مغيالن و اندكي خمير آهك ماليده چند . كنند مي

ها  اي كه در قديم عطّاري مانند پيچه( اي هاي خردكردة فوفل ريخته پيچه يل و دانهدانة ه
وقتي كه . نامند مي 4كنند كه آن را بيره درست مي) ساختند در كاغذ دواها گذاشته مي

كند كه  كند از پان فروش تقاضا مي دختر دوستش پان تعارف مي		به پسري تازه عاشق
  :گويد كه كليم مي چنان. پيچه بپاشد چند قطره از عصارة كيوره روي

ــتان    ــن گلس ــاهدان اي ــراي ش   به دسـت كيـوره بـين بيـرة پـان       ب
  دماغ از نكهـتش در گـل نشسـته     چو پاني دست صنعش بيره بسـته 

  زبان بـرگ او بـر گـل درازسـت      هـا سرفرازسـت   ميان جملـه گـل  

دربارة . اي گرمسيري استه نوعي از ميوه (Jack fruit/Arto carpus) 5كتهل/كدهل
                                                   

  .451ديوان كليم كاشاني، ص   .1
2.  Kevra )به راي كامي.(  
 نام	در كتابي به» يك تحقيق كوتاه«اي كه تحت عنوان  براي تفصيل اين برگ مالحظه شود مقاله  .3
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4.  Bira راي كامي به.  
5.  Kadhal/ Kathal )براي كيوره، پان و كدهل مالظه شود . به تاي كاني دمشي) / (به دال كامي دمشي

  .451صفحه 
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  :گويد درخت اين ميوه كليم چنين مي
ــم  ــت موس ــده اس ــدهل نفهمي ــل گ ــم    گ ــت دائ ــار اس ــون رخ ي ــكفته چ   ش

برگش در بلندي بيش از انگشت . عي از درخت گرمسيري استنو: (Margosa) نيم
نبي از برگ اين درخت  يگويند ذكريا .ماند مي تيز شهادت نيست و مثل خنجر نوك

اش سبز  نرسيده. استاش در اندازه و شكل مانند پشگل  ميوه. گرفته اره درست كرد الهام
در فصل تابستان  .گوشتش مصفاي خون است. گردد است و وقتي كه رسيد زرد رنگ مي

سايند و  كرده روي سنگ مي كند، مردم دهستان پوست آن را خيس مي وقتي كه هوا دم
  .كنند عنوان مرهم استفاده مي	به الند و از آنم ها مي ها و جوش خميرش را روي دمل

در . است كه از ميلة آهني كه قطرش بيش از يك سانتي متر نيست اي دايره: چرخي
وسيلة جوشكاري 	به استهمين اندازه 	به كلفتي	به كه ييها داخل آن مانند صليب ميله

دور اين دايره . گذارند اي نيز مي چسبانند و در مركز اين دايره روي صليب دسته مي
كرده آنها را  آنها را در روغن مشعل خيس. بندند هاي نخي زنگوله مانند مي پارچه
كنند، لذا  چون فيل و حيوانات درنده مثل شير از آتش وحشت مي. چرخانند زده مي آتش

در قديم وقتي كه در جنگ از شمشير و . كنند پس از ديدن آتش از جاي خود فرارمي
  . رفت كار مي	به هم  )چرخي(ردند اين نوع دايره ك نيزه استفاده مي

نوكش مثل برگ پرتغال پهن و آخر . متر اندازة يك	به است تقريباً اي نيزه: برچه
  . .باشد سرش مانند دگمه يا زنگوله گرد مي

 نشست كه رو اي مي طلوع آفتاب در دريچه	به روز نزديكهر شاهجهان شاه
دانستند از  ت شاه را صبح زود مبارك ميريدن صوشد تا هندواني كه د مغرب بازمي	به

شاهجهان شاه پس از معاينة رژه روي سران .. كار خود بروند زيارتش مشرّف شده پيِ
شد و فيالن مست را در ميداني كه  لشكر و ارتشيان مشغول تماشاكردن جنگ فيالن مي

همين اسم معروف 	به و تا كنون ،مشهور بود» خاص و عام«نام 	به روي تاالري كه	به رو
شد و اين جنگ غير از  پا مي	به عجب شور و غوغاي مردم در آنجا. آوردند مي ،است

ود و روز چهارشنبه كه بروز دوشنبه كه در آن روز او بر تخت سلطنت جلوس كرده 
  . داشت ممتازمحل بود اين برنامه ادامه مي	به روز رحلت همسرش ارجمند بانو ملقب
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زيب و  شاهجهان شاه با پسرش اورنگ. ق1042ماه سال  1دتاريخ هژدهم خردا	به
 نام سدگر	به هاي ديگر و امراي دربار مشغول تماشاكردن جنگ فيالن مست شاهزاده

)Sadhgar( ر بودندبه كردند اگرچه فيلبانان سعي. و صورت س	وسيلة گردش چرخي 
قضا را . دي نبخشيددو را از يكديگر جدا كنند ولي سوهر پاشي بر آنها فشان و آب آتش

وقتي كه فيل  .زيب حمله برد اورنگ طرف شاهزاده 	به سدگر در عين حالت مستي
 را چنان محكم زد كه نوكش تقريباً) سنان(نزديك شاهزاده رسيد وي روي سرش برچه 

  : كند اين منظره را كليم چنين بيان مي. اش فرو رفت اندازة چهار بند انگشت در كلّه	به
  2صـاحب قـران   ثـانيِ  ،رتبـه  فلك  شـــاه جهـــان شهنشـــاه آفـــاق،

ــم   شـــمحســران ســـپاه و وجــوه    ــر روي ه ــجده ب ــد در س   فتادن
  گرفتنــد در خــورد خــود جايگــاه  بـوس شـاه   خاليق چو بعد از زمين

  پيكــر تكــاور گذشــت گهــي كــوه  گهي از نظر فـوج لشـكر گذشـت   
  در آن عرصــه آمــد قيامــت پديــد  به فيالن جنگي چـو نوبـت رسـيد   

ــي  ــيالن جنگ ــد ف ــه فتادن ــم	ب   هـا شـد بلنـد    پي جنـگ، خرطـوم    ه
ــدگر  ــر يك ــه ب ــان كلّ ــد آنچن   زد جگـر صـدايش ببـا   كه شـير از   زدن
  چو باران همه خـون هـم ريختنـد     دو ابــر ســيه درهــم آويختنــد   
ــار  ــا غب ــد راه تماش ــد س ــو ش ــار  چ   بفرمــــود شاهنشــــه كامگــ

  خـرام  شبر آينـد بـر توسـن خـو      هــاي فلــك احتشــام كــه شــهزاده
ــد    ز قصر شرف سـوي ميـدان رونـد    ــيالن رون ــگ ف ــارة جن ــه نظّ   ب
  زيـب  يكي سوي شـهزاده اورنـگ    دويد از قضا ز آن دو فيـل مهيـب  
  دگــر تــا قيامــت نبــدد كمــر      به خشمي كه پيش آيدش كوه اگر
  اش از ره كينــــه رو نگردانــــدي  چو چرخي كه چرخ آمدي گر فرو
ــ  صــف چــارة خلــق درهــم دريــد ــيد ب ــولت رس ــهزادة شيرص   ه ش
  ز راه چنين سـيل يـك سـو نشـد      به مردي ز جا يـك سـر مـو نشـد    

                                                   

  .ب 273پادشاهنامه، محمد امين قزويتي، تسخة خطي كتابخاته برتيش، شماره برگ   .1
  .ي هند استدر اينجا منظور از صاحبقران تيمور مؤسس خاندان تيموريان بابر  .2
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ــت   ــاور نتاف ــان تك ــش عن ــت    ز پيش ــمان برنتافـ ــتي آسـ   زبردسـ
  به خورشـيد آن ابـر نزديـك شـد      به چشم جهان دهـر تاريـك شـد   
ــش   چو زين بيشـتر صـبر را جـا نبـود     ــد آت ــت مانن ــه درآويخ   دود	ب

ــرق يكــي برچــه ــ اي ب ــهس   نظـــر از رگ غيـــرتش يافتـــه    ان تافت
  اش كه جست از قفا برق رخشـاني   اش پيشـاني 	بـه  ز قدرت چنـان زد 
ـ     اش شـد نهـان   ز بس برچه در كلّه   اننسرش گشت فـانوس شـمع س

  برون رفت مستي كه بد در سـرش   از آن رخنه كز برچه شد در سرش

و خلعت خاص نواختند و » بهادري«در همان روز شاهزادة نامبرده را از خطاب 
ودو برگزارگرديد  چهلوتاريخ اول خورداد ماه سال هزار	به چون جشن وزن قمري وي

هزار سكّة طال كه برابر وزن  با طالي ناب سنجيدند و پنج» خاص و عام«او را در تاالر 
   .گرديد او شد ميان حاجتمدان پخش

بيت  باسروده كه » ميردر تعريف كش«كليم در وصف كشمير مثنويي تحت عنوان 
  :1شود زير شروع مي

ــد   ــاري درآم ــت از در ي ــر بخ ــد   دگ ــر آم ــم رهب ــتان عيش ــه شهرس   ب

  :2ش اين استو مقطع
ــال   ــر پيخ ــوه پي ــوزه ك ــد دري   ز چتر دولـتش رفعـت همـه سـال      كن

  .هاي معروف كشمير است كه اشتاباهاً پير پيخال مرقوم گرديد يكي از كوه پيرپنچال
  :گويد بارة اين كوه چنين ميدرمثنويي كه از در وصف كشمير سروده  قدسي مشهدي در

ــال  ــوه پيرپنچــ ــاذ اهللا ز كــ   3سـال  كه مثلش ديده كم، چرخ كهـن   معــ

بضاعت صالح در اين امر دانستم كه خدمت  اين بود چندنكته كه اين بندة بي
  .مدوستداران كليم كاشاني عرض نماي

                                                   

  .479ص   .1
  .486ص   .2
ديوان حاجي محمدجان قدسي مشهدي، با مقدمه و تصحيح محمد قهرمان، از انتشارات دانشگاه   .3

  .، بيت چهارم780، ص 1375فردوسي مشهد، 
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  فن و فكر و اتيح يريكر خاموش

  ♦♦♦♦بت الطاف محمد دكتر

 ياسالم زبان عنوان		به زبان نيا .شد وارد پيش سال صد فته ازبيش  ريكشم در يفارس زبان
 ةورط		به را دهمشا هك است يا هخط ريكشم اصل در. كرد ورودپيدا زيودآل يواد نيا در
 با هدينودم صبح هر با نيسرزم نيا تيجالب و تيجاذب و شتذگ اه هسد. اندازد مي رتيح

نيسرزم نيا يمخصوص ديد با هدننيب هر .كند مي يينما هجلو هتاز كششِ با و گريد رنگ 
 دلش وازآ ريكشم ياهسار هچشم و اهرود ياه يزير هنغم در يشاعر. كند مي هنظار را مثل يب

 بلبل يصدا چون يمحبوب. ابدي مي را ييجدا داغ هالل رنگ ِخون جگر در يعاشق. شنود مي را
. دهد مي هبوس ارظپرانت ياه چشم با را دوست گذر هرا نرگس و گل صورت		به شنود مي

 و رنگارنگ ياه گل و اه هوفشك و مواره و عيوس ياهزار هسبز		به يخدامست عارف چون
 ريكشم ياهزير هنغم و بخش روح باد و بوس فلك و سبزپوش ياه هكو و ميتسن ياهباريجو

. وردآ مي مهفرا اهب شيب ةيسرما دل شهخوا		هب يدهمشا هر به گونه ، و اينسپارد دل مي
 ياهوريز با را جمال و حسن قلمرو نيا نيجب حساب و حد يب ناتيكا نيا ميكر خداوند
 و محققان و مفكران شيخو دهم در ريكشم علت نيا هب. ساخت نيمز مه خود نوازش
 .داد پرورش را عارفان و عاشقان و شاعران

 تا )م1420-1339( يريمهشا دهع غازآ از باًيتقر يفارس زبان است هگوا خيرتا
 ةعرص نيا در .1بود ريكشم يواد يرسم زبان )م1885-1846( دوگران هدور لياوا

                                                   

 .هند پنجاب امرتسر،  ديو،  گرونانك فارسي، دانشگاه و اُردو شبخاستاديار  ♦

������ ؛13 ص كشمير، دانشگاه فارسي شعبه تحقيقي، و ادبي مجله دانش،  .1 �� 	� 
����� �������� ،
  .42،260 سروري، ص عبدالقادر
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 و نثر اند بر متون مشتمل هك ،مدآ وجود به نيريش زبان نيا با كتاب اهزاره آهنگدراز
 مثل رنگ رنگ موضوعات در ادبا و اشعر. يمثنو و يرباع و هديقص و غزل از نظم
نيا و اند،راني كرده قلم …و تمدن و بيذهت و خيتار و اتيمعاش و هفلسف ف،تصو 

 رشحات. است  هشد هاآن شيراآ و نتيز باعث انهج ياه هخان كتب در كتاب اهزاره
 و، دينما ميگري جلوه ارهبهمچون  فن و علم انيم درنيز  امروز مه ما يادبا و شعرا قلم

 قرن از هسفانتأم يول .ندظمحفو ابد تا ما ثقافت و تمدن و بيذهت و نهذحاصل  نيا
 ياه هبرنام در نآ شدن شامل و اُردو و يسيانگل زبان تيمعروف علت	به يالديم ستميب

 نيا در. افتي شهكا كم كم يفارس زبان بر كار ةدامن ا،ه رستانيدب و اه دبستان دروس
 و شاعران و داشت ميبر گام اُردو و يسيانگل زبان يلوهپ	به لوهپ يفارس زبان زين اوضاع

 .مدندآ وجودبه نامب سندگانِينو

 هاشار قبالً ان كهنوچ ،اركردياخت يخستگاندك  يفارس زبان حاضر عصر ريكشم در
. كرد پيدا يوسعت يواد نيا در هرفت هرفت يسيانگل زبانكه  است نيا نآ سبب شد

 اردو زبان و يسيانگل زبان يريفراگ يبرا شان هتوج معاصر نگرا شهپژو و انيدانشجو
 و يسيانگل ديكل	به اهنآ يزندگ مدخل و معاش ياه هدرواز چون شود، مي ليما شتريب

 كمتر و ،شدند يسيانگل و اُردو به ليما		مه ادبا و شعرا و كاران قلم ذاهل گردد، ميباز اُردو
 عنوان	به ريكشم در فعالً يفارس زبان نيا ودوج با. ندهد مينشان  يفارس زبان	به هتوج
 نِيسرزم ةكرد ليتحص ياه هطبق در مه نوزه زبان نيا و ،شود مي سيتدر كيكالس زبانِ
 به مه حاال و اند هادگرفتي را زبان نيا سابقاً هك ستنده ياريبس .استيپو و هزند ريكشم
 سخنورانِ و شاعران ن،سندگاينو. نددار مي پاس را نآ و ،ورزند مي عشق يفارس زبان

 الدين ميحك ن،يغمگ ياندراب الدين شمس ديس فطرت، هشا مبارك ديس موالنا مانند معاصر
 احمد، الدين شمس پروفسور طالب، كول نندالل پروفسور خاموش، عبدالجبار ديس سائف،

 موالنا ،يكاظم سيان محمد ديس ميحك ،يمهكاند هشا ركيم ،يباقرالموسو محمد ديس غاآ
 ،يالهبان مرغوب پروفسور ن،يغمگ وازآ الدين يمح ديس ،يكامل رتيح الدين شمس

 ناز لوفرين دكتر جان، رسول غالم پروفسور ،ينازك رسول غالم ريم ،يهرا رحمان پروفسور
 زبان		به نانآ ريغ و ازمندين پروفسور ،گلزار عابد دكتر خانم، هيرقع دكتر پروفسور ،ينحو
 .نديسرا مي شعر يفارس زبان		به زين و ،ارندد فاتيلأت و فاتيتصن يفارس
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 از يكي يريكر خاموش عبدالجبار ديس يالديم ستميب قرن در باال همتذكر نيب
از يقيتحق ثارآ ريكشم در يفارس اتيادب بخش در هك است يندادانشم نيركارترپ 

 و نگهفر		به خدمت هرا در را خود عمر سراسر باًيتقر او. است هگذاشت جا به خود
 نثر		به شامل يو كالم و كرد صرف اُردو و يريكشم اتيادب و زبان زين و يفارس ادب

 .است نظم و

 يريكر خاموش عبدالجبار ديس يزندگان

 6 /ه1330 سال در االول عيرب 4 هجمع روز خاموش	به متخلص عبدالجبار ديس نام اصل
. مدآ ايدن	به ]ريكشم التيا از يكي[ همول هبار پتن ،يريكر ةقصب در يالديم 1912 يفرور
 :نديسرا مي طور نيا نظم	بهرا  خودش والدت سالِوي 

ــاي  قـراري  بـي  ديـر  در روزم چنـد  مهمـان  ــدارد دون دنُي ــانون ن ــداري ق   پاي
  1بخـاري  شاه جبار خوش خاطرِ زِ عنيي  تحقيـق 	بـه  رقمكردم  خودِ والدت الِس
. بود گميب رالنساءهم هديس مادرش نام .2بود يبخار هشا محمد غالم ديس پدرش نام

  :كند مي حيرشت طور نيا ريز اشعار در خودش نسب هسلسل ةدربار
ــلِ ــي ص ــي رب ــي عل ــي و النب   االعلــــي المراتــــب ذي آلَــــه  عل

ــي ــين و مرتض ــهيد حس ــعيد ش ــن  س ــدين زيــ ــد در العابــ   توحيــ
ــاظم  خـــو صــداقت  جعفـــر و بــاقر  ــت ك ــي و س ــي عل ــو تق   نك

  اصــغر  علــي  نكــو  يادگــارش  جعفـر  از آن بعـد  و سـت  نقي هم
  شــاد محمــد شــه و محمــود ميــر  يـاد  و احمـد  اسـت  عبـداهللا  ز مير

ــر ميــر احمــد  جـــالل علـــي و ثالـــث جعفـــر   حــال صــاحبِ كبي
  رومــي عــارف همچــو نــامور  مخـدومي الـدين   جـالل  سـيد  مير

ــق  عالؤالـــدين  بـــا ناصـــرالدين ــار اليــ ــدين افتخــ   فخرالــ
ــراد حــاجي ســيد ــرد م ــف م ــع  عفي ــز و يدبوس ــر و عزي ــريف مي   ش
ــر  بـود  حـاجي  آنكـه  قاسـم  و زاهد ــداهللا ميـ ــل زِ عبـ ــهود اهـ   شـ

                                                   

  .40 ص ،مطبوعه غير سيد عبدالجبار خاموش، ،خطي نسخه  .1

 خود زمان عربي و فارسي زبانِ استاد و بزرگ عالم، صوفي از يكي ريبخا شاه محمد غالم سيد  .2
  .رسانيد بپايان پدرش پيش را خود ابتدايي تحصيالت خاموش چون. رفت مي شمار به
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ــر ــدالرحيم مي ــيد و عب ــر و س   ضـمير  صـاف  عبـدالكريم  حاجي  مي
ــر ــداهللا مي ــد و اس ــعيد و حمي ــر  س ــلطان مي ــرف را س ــيد ش   بخش
ــر ــيد مي ــل س ــاص خلي ــه خ ــا  ال ــزاهللا بــ ــاه و عزيــ   محمدشــ

  ايــن مــن شــافعِ يــزدان دنــز  ايـن  تـن  چهـل  آمدنـد  در حساب
  خـاموش  است باطل دعوي نه اين

  1هـوش  و دانشه ب حق اظهار بلكه
 ثارآ از. است هداد شرح ليتفص	هب خود ثارِآ در را خود يزندگان و حوالاِ خاموش

 عابوطالب ابن يعل حضرت مقام يعال امام	به يو نسبِ ةسلسل هك شود يم معلوم يو
 پدرِ. بود هشا شرق بن زاهللايعز ديس يريكر يبخار اداتس امجد جد ريكشم در. رسد مي

 ديس نامِ	به فرزند ارهچ يادار خاموش. بود زاهللايعز ديس فرزند محمد غالم ديس خاموش
 .نورمحمد ديس و يو نيجانش هدابور هر محمدمقبول ديس ،الدين شمس

 زمان رد .ديرسان انيپا هب خود پدرِ شيپ را خود ييابتدا التيتحص يريكر خاموش
 نآقر كردن حفظ	به معموالً اه هبچ يعرب يالفبا ادگرفتني از بعد هك بود معمول نجاآ يو

 علوم يريفراگبه  نآ از بعد. ازبركرد را نآقر يزندگ ليااو در خاموش. پرداختند مي
 .داشت يخاص تيمها يفارس زبانمانند 	به مه يعربزبان  اهنآ نيب در هك پرداخت ينيد
 ديس يمفت شيپ بزرگوارش پدرِ از بعدرا  يفارس اتيباد و بانز و التيتحص يو

. نمود ضيف كسب است، هبود ريكشم ورهمش يعلما از يكي هك يبخار هشا اهللا تيعنا
 در. پرداخت ينيد علوم يريفراگبه  اهللا ثناء ديس استاد شيپ زين سال فته نآ از پس

 هشا محمد غالم شيپ هيروكب ةسلسل	به او انيصوف ياه هسلسلميان  از سالگي بيست
 بزرگ شيپ هيقادر انيصوف ياه هسلسل نآ از پس. داشت متابعت يكرالپور يراباند

 نيا روانيپ از هك نگريسر كدل، يعال يمنطق يبخار هشا عبداهللا ديس موالنا يصوف
 .ديورز مي ارادت اريبس است، هبود هسلسل

 هدرج با را پنجم ماعتج يدولت رستانيدب يمقام از همروج علوم يابتدا موصوف
دبيرستان  در و رفت همول هبار	به يسيانگل شتريب ليتحص يبرا نآ از بعد. ديرانذگ اول

                                                   

  .48 ص نسخه خطي، سيد عبدالجبار خاموش، المراد،ةشجر  .1



  64  قند پارسي

  

 ديرانذگ اول ةدرج	به را] 9[ هن جماعت جا نيمه. كرد نام ثبت »جوزف نتيس« ورهمش
 انتگلس مانند يفارس ياه كتاب عةمطال		به مصروف نآ از بعد. شُد ليتحص فارغ و

و  وسفي و يصرف از يالنب يمغاز دانش، ارهب ،ينظام گنج پنج ،يسعد وستانب ،يسعد
 .شد هريوغ يجام يخايزل

 ةديد با و خوداراسترب يعلم تأجر از باك يب يمرد مانند يريكر اموشخ
 به چون ،داد قرارمي بحث مورد همواره را يادب و يعلم ،ينيد ليمسا هفكران روشن
 نفس، هشكست ساكت، يدمآ عادتاً يو. بود فمتص عيوس دانش و ميسل ذوق صفات

 ياسالم افكار ديعقا يادار و دنما اخالق و دابآ پابند هشيمه او. بود ربانهم و مدرده
 عمالً يفارس زبان با يول ،داشت طتسلّ يفارس و يريكشم ،يعرب اُردو، زبان هب يو. بود

 اُردو، ادب و شعر به خدمت	خود يزندگان تمام در خاموش. داشت مخصوص هعالق
 16/ ه1393 المرجب رجب در ششم سرانجام. نمود ارياخت را يفارس و يريكشم

 قبل سال يك پركار مرد نيا .بربست انهج	از چشم يسالگ شصت در م1973 گوستآ
 هاشار خود فاتو خيتار به نآ در و بود هسرود نظم قالب در خود ماده تاريخي مرگِ از

خود را  مرگ اين ابيات را كه وي در آن. افتاد اتفاق طور نيمه وي مرگ و ،است هكرد
 :دييفرماب همالحظ بيني نموده است راپيش

ــر هرگــز منــه دل تــواني تــا  خـو  نيـك  اي اسـت  فاني دنيا دارِ   وا ب
ــن قبلــة ــز از محمــد شــاه م   اُو فرزنـــد همـــين اهللا خليـــل از  عزي
  واي كش پس جنتي خاموش گـو   پرسـيدت  گـر  كسي من نقل سالِ

  ه	1393  
ــا عمــر ــافتم بين ــوة  حــق فضــلِ از ي ــد او جلـ ــو از ما هديـ   چارسـ
  1رو سـرخ  مرا هـم  و ساز حق عفوِ  مصـــطفي طفيـــل از اميـــد دارم

 راجعون الَيه اانَّ و هللا انّا

 يريكر خاموش هشا عبدالجبار ديس ينگهفر و يادب ياه تيفعال

 ،يريكشم زبان بروسيع خود  بسيار مطالعة باتوجه به يريكر خاموش عبدالجبار ديس
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 در ي اندكيادبا و شعرا ميالدي بيستم قرنِ در. داشت تسلط يفارس و اُردو ،يعرب
 ادبا اغلب شد هاشار قبالً هچنانچ. ندا هكرد هتوج فارسي زبان	بهچون او  بودند كه ريكشم

 ةربارد خاموش يول ،ستنده متمايل يسيانگل و اُردو زبان	به حاضر عصر در شعرا و
 ةدربار ثارشآ يبعضدر  هگرچا. است هكرد نظر ارِهاظ ش به آن سوقلمو گرايش  يفارس
 وي خاص هتوج مورد فارسي زبان اما ،هكرد نظرارهاظ مه يعربزبان  و يريكشم اُردو،

 .است هودب

 مختلف هاي زبان نظم و نثر در و داد مي هادام را اه كتاب فيتصن يريكر خاموش
 موضوع. اشتذگ يباق خود از معتبر ياه كتاب يفارس و ردواُ ،يريكشم مانند
 يفارس كالمِ. است عرفان و تصوفبيشتر  است هوردآ ريتحر هرشت		هب يوكه  يياه كتاب

 چاپ »ادب ماراه« همجل ر،يكشم بدگام، بادآ عتيشر چاپ» االرشاد« همجل دراغلب  يو
 هشد منتشر هريغ و نگريسر »جزينگويل نديا كلچر رتآ فآ يدماكآ ريكشم و مواج«

به  سرشناس بياد و شاعر نيا از هك يريكشم و اُردو و يفارس نثر و نظم ثارآ. است
 نيبدشويم،  تذكرم مختصراً را ها نآ نجايا ما هك رسد مي نظر	به الزمو  هماند ادگاري

 :قرارند

 است »القبورةياَدع« خاموش ثارِآ نيمترهم از يكي .ه 1351 فيتصن سالِ :»القبورةياَدع«. 1
 ارتيز اصولِ	به راجع قتيحق در كتاب نيا. است هنوشت يعرب زبان	آن را به هك

. است يفارس زبان	هب ريتفس اما است هنوشت يعرب زبان	هب كتاب هگرچ و است قبور
 طور		هب. است شده انيب صاسالم امبريپ ثياحاد ازنيز  يگريد رِيتفس كتاب نيا در

 :ميكن مي نقل نجايا ا درر كتاب نيا از يعبارت هنمون

 الزم را ريزا ،ستا بدعت التواتري عل و ،است مستحب فوقتاً وقتاً قبور ارتيز«
 هبالمواج. خواند يم مغفرت يدعا و هفاتح	به چون و نباشد هپاجام يب ست،ا
 طرف مانه. ستا مغرب سمت نآ و باشد يم تيم يرو هك يطرف	هب يعني
 دعا تيم طرف	هب هداشت اوزان دست. دساز وابث صاليا هنشست اي هستاديا

 ما طرف	هب هالن. است ممنوع ركوع و سجود هجناز نماز در هوج نيبد …كند
 شرك اهمن باهللا ذنعو هورن. شود هن خشوع و خضوع و ركوع و رجوع اهللا يسوا
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 .1»…هشد ديپد

 1352 سال در را اثر نياوي  :»ريكشم ختمات همروج«	به الموسوم »ريذدلپ ةنسخ«  .2
 در عرفاكه  يخوان ختم قيطر	به راجع كتاب نيا در. است هديرسان اتمام	هب يجره

 زبان	هب هنسخ نيا. سخن گفته است نآ ديفوا و هاذكر ودهند  مي انجام مراقبه
 مناجات و نظم يفارس زبان		به هنسخ نيا اوراق اواخر در. است هنوشت يفارس
 يعني لفؤم هنام نسب نآ بر ديمز و استشده  هنوشت كرام ياياول و نايصوف ةدربار

 ريز اشعار در خودش ةنام نسب ةدربار مثالً. است آمده هنوشت مه لجباراعبد ديس
  :كند مي حيتصر طور نيا

ــي  سيدالمرســــلين آن	بــــه هــــيال ــنين و عل ــن حس ــدين زي   العاب
  هــدا  بــا  جعفــر  نقــي  و تقــي  رضـا  و الكـاظم  بـه جعفـر   باقربه 

ــيد ــي سـ ــغر علـ ــداهللا و اصـ   شـاه  محمـود  ميـر  بـه آن  احمد	به  عبـ
  مكــين بخــارا علــي بــه ســيد   ســيومين جعفــر آن	بــه محمــد

ــاني  كبيـر  احمـد  سـلطان  و سـت  جالل ــالل جه ــد و ج ــير محم   نص
ــعال ــت و يي ــيد و فخرس ــرا س   يـاد  اسـت  شـريف  و عزيز و سعيد  م
ــيم  عبـداهللا  بـه آن  بـه قاسـم   زاهـد به  ــريم و رح ــيادت آن ك ــاه س   پن

ــداهللا ــن پيــر نآ اس   النظيــر عــديم ســلطان و حميدسـت   ضــمير روش
  تميــز و عقــل خداونــد محمــد  و عبـدالعزيز  سـت  خليـل  و حريف

ــل ــين طفي ــاحبان هم ــدا ص   اي خ
ــدار ــدالجبار از نگه ــج عب ــو  رن   2الب

 .هرمطبوعيغ نوزه و است نظم و نثر	به مشتمل يخط هنسخ نيا

 بيترت		با ،يخط هنسخ ؛»العقُالديمف«		به موسوم »بناتلا و البنون نكاح يف للسادات هاالنتبا«  .3
 قرار بحث مورد را اسالم نيد نظره ب نكاح عقد حيروا هنسخ نيا در خاموش. هرمطبوعيغ

 :ساخت رقم طور نيا خود لفؤم يخط هنسخ نيا اتمام خيتار. است هداد

. كردم سوممو والبنات البنُونِ النكاحِ يف السادات هاَالنتبا نام	هب را هنسخ نيا«
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. نديفرما ادي ريخ يدعا	هب را لفؤم چمدانيه اش همطالع بعد نيناظر ديام
 :نديفرما ممنون را لفؤم هساخت يارج اصالح قلم اغالط يجا	هب

ــر  كوشـند  اصـالح  در وسع بقدر ــالح اگ ــد اص ــند نتوان   بپوش
 يوبن يجره شش و هپنجا و صد هزاروسه كي هسن برات شب مبارك خيتار	هب
 .1»نيالعالم رب هللا الحمد. ديرس ريتحر اتمام و فيلأت اماختت	هب

 هنوشت مه يعرب زبانبه  را اه عبارت يبعض و است يفارس هنسخ نيا زبان
 راشعا يبعض اما ،درآمده است ريتحر هرشت		به نثراصل در قالب  در هنسخ نيا. است

 يجره 1356 سال در كتاب نيا. است هنمود انيب اش در البالي نوشته مهرا 
 .افتي قيتمن صورت

 زبان		به نظم و نثر در. هرمطبوعيغ ب،يترت با يخط هنسخ هحص پنج :المرادةشجر  .4
 هسلسل قتيطر ةشجر مثالً .استمختلف  ياه عنوان	به مشتمل كتاب نيا و يفارس
 هماد نثر، و نظم	به يريكر سادات هشجر نظم،	به رحيمدانه يعل ديس ريم هيكُبرو

 نيا هدربار فيتصن صاحب خود. هريغ و يريكر اسالف وفات و والدت ياه خيتار
 :سدينو مي طور نيا كتاب

 هريوغ يريكر سادات نسب و حسب بحث بر مشتمل ست يا هنسخ نيا«
 …هريوغ هريوغ هنيريد ياه هشجر اغالط صحت ايمعم. شخصي طور	هب

 .2»يحسبنه  دنديس ينسب موضوع نيا سادات اكثر هك مباد يمخف

 .يريكشم زبان	هب :»ريكشم سيعرا«  .5

كه  كرام ياياول و صاسالم امبريپ مناقبدر  ست يا همجموع كتاب نيا :»اياول مناقب«  .6
 .همطبوع. است هسرود نظم در يفارس و يريكشم اُردو، زبان هس	هب آن را

 در. است هنوشت منظ		به يريكشم و اردو ،يفارس زبان در »نعوت و مناجات ةزمزم«  .7
 منقبت و صيمصطف محمد حضرت هدرگا		هب مناجات		به راجعرا  همجموع نيا قتيحق
  .است هشد چاپ يالديم 2011 سال در كالم نيا. است هنمود انيب كرام ياياول
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اثر  نيا اصل در. است »هنام ادتهش« خاموش ثارِآ نيتر مهم از يكي :»هنام ادتهش«  .8
 يعني صرسول لِآ يادهش گريد و مقام يعال عنيحس امام ادتهش	به است راجع
 با شاعربسيار  دلبستگي دهندةكه نشان تيب لها بيمصا هتذكر بر يمبن يراشعا

نشان  عنيحس امام ادتهشدر  نيگهاندو اشعار سرودنبا  يو. تيب لها خاندان
 مثالً .هساخت فيلط زيانگ غم ثرؤم اتياب عنيحس امام تيمظلوم ادي		هب هك داده است

اسش را حسا ريز شعر در طور نيا كربال هواقع ياه درد و قامم يعال نيحس امام ادي		هب
  :كند مي بيان

  1زار اللـه  شُد كربال واقعات از ام سينه  دلفگـار  بس شُدم سيدالشهدا فراق از
 ها را همشعر يبعض و ،است زبان يريكشم شتريب كالم همجموع همتذكر زبان اما

  .است هسرود يفارس زبان	هب
 .است يفارس و يريكشم ،يعرب اُردو،زبان  ياه هواژ بر تملمش لغت نيا» لغت«  .9

 .نظمقالب  درو  يفارس زبان به: »يالديم 1957 هنام البيس« .10

 .است هنوشت نثر در يريكشم زبان	هب »حساب سانآ« .11

 .»ينماهر شروط« .12

 .است يريكشم و اردو ،يفارس اتيغزل	به مشتمل همجموع نيا »خاموش اتيغزل« .13

 .است نظم در يريكشم و اُردو ،يفارس زبان	هب »الحاجات يقاض هدرگا	هب مناجات« .14

 .»هزمان ةنيئآ« .15

 اموات بر و ريكشم بزرگ يعلما اموات بر شاعر هيمراث نيا :»هيمراث همجموع« .16
 نيا واست  يفارساين اثر  زبان .اند هسرود است، هشد تذكر قبالً هك استادش
 .است هرمطبوعيغ نوزه ب،يترت با كالم همجموع

 ريم فيتوص	را در هرسال نيا و هنمود انيب نظم در يفارس زبان	هب :»هيمدانه هرسال« .17
 .است هسرود يمدانه يعل ديس

 يريكر خاموش اتيرباع. »يريكر خاموش اتيرباع«	به موسوم »هزمان حاالت هنيئآ« .18
 :است باب هس بر مشتمل هك رود يم شمار	هب خاموش يشعر ثارآ نيتر مهم از يكي
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 .يفارس اتيرباع سوم باب و اُردو اتيرباع دوم باب ،يريكشم اتيرباع اول باب

 شوند مي هديد سوم باب در يريكر خاموشاثر  نيا در يفارس زبان	به هك ياتيرباع
 اكثر در هك يمچنانه خاموش اتيرباع موضوعات. است ارهفتادوچه شانتعداد
 خود اتيرباع از يبعض در اما. است عرفان و تصوف شود مي هديد يو فاتيتصن
 و پند و اخالق ا،يدن يثبات يب موضوع يعني ،است هنمود يرويپ را اميخ عمر اتيرباع

 …هريوغ موعظت

 يريكر خاموش يشاعر و شعر

 يصوف كي ،ستاه فيتصن صاحب هك نآ بر هعالو يريكر خاموش عبدالجبار ديس
 قرن در. بود زين فاضل و هبلندمرتبعالم  و سخن و شعر داستا ،هبود كامل يول و بزرگ

 در باًيتقر او. بود عظمت با و ارجمند انشاعر از يكي خاموش ريكشم در يالديم ستميب
 و نمود احساس خود در را شعر سرودن استعداد و شوق يسالگ وشش ستيب

 و داشتمي دوست را يادب و يعلم محافل او. نوشت مي يياهشعر هپراكند صورت	به
 ديس ،يبخار رهگو يعل ديس ،يريكشم فطرت موالنا مانند معاصر شاعران با اوقات اكثر
 ،يانصار اهتن ،يانصار نشاط ،يعشو منظور ر،هگو احمد رينظ نوا،يب الدين فيشر

 .داشت مجالست هريوغ يكامل رتيح الدين شمس

 وفات ود بامصادف بوي  يفارس شعر غازِآ هك شود مي معلوم خاموش ثارِآ از
 اتفاقه  1364 سال در هك اهللا ثناء يمولو و يبخار اهللا تيعنا يمولو استادش يانهناگ

از  غمِ نيا و كند مي هيگر زار زار خاموش اهاستاد نيمه ادي	هب و ييجدا از هچنانچ. افتاد
 مخاطب پردرد ةجهل با و هانيشاك لحن با يو. كند مي هخست را او اهاستاد دست دادن

 :ديگو مي هيمرث قالب در طور نيا رحم يب كفل	به

ــي  آه قـوم  هـم  و همعصر و نام هم دو ــگ ب ــاهن ــد خورشــيد و م   اه مانن
  1فـوت  گشـتند  دو هر حق تقدير	به  مـوت  در بـرج  دو هـر  يافتند ناقر
 غزل، ،يرباع مانند يريكشم و اُردو ،يفارس مختلف شعرا اصناف در خاموش
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 فقط نجايا ما يول. كرد مي ييزماآ طبع مناجات و تنع و يمثنو نظم، ،هيمرث ،هديقص
 :شويم مي تذكررا م يو يفارس اشعار

 ثارآ نيتر مهم يول ،شعرنداصناف  مختلف بر مشتمل خاموش يفارس اشعار هگرچ
 و تصوف يو اتيرباع موضوع. است مناقب و نعت و اتيرباع بر مشتمل يو شعر

 اسالم، نيد درد سوزوگداز، يناسش حق حق، معرفت يو كالم در زين. است عرفان
 :ديگو مي مثالً .رسد مي نظربه  احسن قيطر	به هريوغ عرفان وجد ،يدپرستيتوح

  مخروش و باش مست حق در ياد  خاموش و باش شكسته تو اي دل
ــب  گيرنـد  دست	به درست سبوي كه ــبو هتشكس ــد س ــر برن   دوش ب

 ٭

ــلمانان ــر مس ــلماني گ ــد مس ــد  بران ــي زد بل ــ وانگه ــد بتاي   بمان
ــر ــامحرم وگ ــالم از ن ــد اس   1ندانـد  انسان ديگري خود به جز  باش

 ٭

  خوارسـت  خار ليكن و ييز بدخو  وقارسـت  اندر خوش بوي از گالب
  2سـت  پروردگـار  حكمت چگونه  خــويش دلِ از نپرسـي  تــا نـداني 

 و اسرار خودش اتيرباع در معشوق يم و شراب و جام از قتيحق در خاموش
 رخان گل دام در فمتصو شاعر نيا. است هكرد انيب ثرؤم ازِاند	هب مه هانيصوف رموز

 لجاللاوذ خالق يرضاطلب يبرا يعني يقيحق محبوب تشآ در هالبت ،ستين رياس ينيزم
 :ديگو يم. است سوزان اسپند مانند

  به شـب  يابد را روز خواهد هرچه  طلـب  انـدر  بـود  مي صادق هركه
ــيس  كاميـاب  نگـردد  هرگـز  بوالهوس ــان ل ــه اال االنس ــاب نكت   3ب

 :گويد مي ديگر جاي

  بـاش  مسـرور  اجل وقت و بگذر تعلق وز  باش دور تكلف از بخواهي خوش زندگاني
  4باش نور محوِ خاموش ولي پروانه همچو  است آزادي باعث هم و شادي وجه موت
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 يو. است هبود اريبس صرسول لآ و صرسول خاندان با يريكر خاموشدلبستگي 
 اش اتيرباع در عابوطالب ابن يعل امام العلم باب با هعارفان عشق و يمعنو هعالق

 :ندينما يم انيب هگون نيا

ـ  و صنبـي  اهللا بسم باي   روشـندلي  از گفـت  با من خويش رهنماي  عبـا علـي   آن ةنقط
  1ولـي  آن حلـم  و علـم  شهر بابِ رموزِ از  شوي آگه تا خاموش كن فهم عحيدر نأش

 حضرت مقام يعال امامِ صرسول هنواس معرفتدر  گريد يجا موصوف شاعر اين
 يزندگ صرسول ةنواس يمظلوم از زين و ،كند مي شانيا با دتيعق ارهاظ و عنيحس امام

 خود خراش دل و زيانگ غم ياه هنال ادي	هب و ،ديگذران مي هاندو و غم و درد با خود
 :سرود بار اشك طور نيا

  مزيـد  مـن  هـل  نعـرة  جهـنم  از او بشنود  يزيد باشد بلي نبود عحسين را حبِ كه هر
  2صفا روي از خاموش چون باش افشان اشك  صمصـطفي  چشـم  نور آن مظلومي كُن ياد
 اميخ عمراز ِ سرايي يرباعدر  يو هك شود مي معلوم يريكر خاموش اتيرباع يبعضاز 

 و بلند بس ياتياب د،دار هجداگانموضوع  خاموش اتيرباع اغلب اما. است هنمود يرويپ
 شمار		به ،»خاموش اتيرباع« اتياب نيترهب ةزمر در ديبا را اهنآ نظرم		به هك دارد ارجمند

  :مهد مي هادام اهنآ از هكوتا يليتحلبا  سپس و كنم مي نقل را اتياب نيا ابتدا من. وردآ
  سـنج  سـخن  اين فراستِ ميزان به  گـنج  كـس  هيچ نيابد محنت جز به

ــت ــانيپري را كهال ــت ش   3پـنج  و در شـش  لتالج بيندازد  الزم اس
 ٭

  يـار  را كـار  بـي  كـس  هيچ نباشد  كـار  كـاركن  يـابي  كـار  از وقار
ــر  سـازد  پيشـه  را كـاهلي  هرآن كو ــم وا ب ــود داي ــار زنگــارِ ب   4ادب

 ٭

  خـار  شـد  خـوار  و ذليل ز بدرويي  خريـدار  يابـد  خـود  بوي از گالب
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  1پندار و جهل دارد آنكه است ذليل  هوش صاحب باشد كه آن عزيزست
. برد اه هرهب يزندگ در اهنآ از و ركرديتفس هشناسان يتيگبايد  را يرباع هس نيا

 جور كي ما	به او. خود را بشناسي تا كن نره و كسبدر  يسع ديگو مي خاموش
 در يزندگ ياه بيسآ از را خود و ،ميبپرداز يخودمراقبت	به تا موزدآ مي مثبت يروشناس

 ،كند مي انتخاب عقل و دانش ةواسط	هب را خود ييبدخو و يكين يدمآ يعني. ميبدار امان
 انهج ياه يدشوار و هاركردوخ را انسان يلهكا. ابديگنج  كس چيه دينبا محنت بدونِ و
 را انسان يكار يب هوگرن. گردد هگشود كار و نره و كسب هواسط	هب انسان عمر ياه هگر و

 نياترهب گران پس. سازداز خود دور را يلهكا هك كس نآ نُكخُ. دهد مي ييرسوا و ذلت
 .شيندنجاي آن ب پندار و لهج هك دينباو  است، نره و عقل يدمآ عمر رهگو

 ،يصرف عقوبي خيش فطرت، موالنا افكار و ديعقا از عرفان و تصوف در خاموش
 حافظ، انندم گريد انيصوف افكارِ از زين. است هنمود ديتقل يرهنوش اهللا بيحب هخواج

 معلوم يو كالمِ از هچنانچ. است هنمود ديتقل مه يسعداز  اخالق در و يجام ،يروم
 غزل، نآ ريغ و فطرت و يجام حافظ، ،يسعد ،يروم موالنا يرويپ در يو هك شود مي

 .است هسرود مناقب و نعت

 و ديتوح رنگ روزگار ةنابغ نيا شعرِ در و بود مستغرق مرد كي يريكر خاموش
 و آه تن همه لشيتحص يبرا شاعر هك ستا يمتاع اري ةجلو. دارد وجود تيحدانو يبو
 موجب هك ،كند مي تصور هتوب	به قتيحق را ميكر خداوند عشقِ درضمن يو. سته ندا
 اهتن هك كند مي ميتجس را يانسان يو اشعار هگون نيا ،است انيعاص و كارانهگنا ريهتط

 :ديگو يم. باشد يتعال حق طلبگارِ و پرستار

  حاجت بيان اسـت  هز آن وجه ن  اسـت  عيـان  همـه  منـت  احوال
  اسـت  فغـان  و بـه نالـه   مسكين  در شهنشـاه  بـر  كـه  نيست شك

ــي ــت و رحم   اسـت  شـهان  ز عادت وقت هر  تكرامــ و عناي
ــامان ــو س ــف نك ــه ك ــدارم ب   اســت امــان باعـث  تــوِ  دامـان   ن
ــون بنــده و گذشــت پنجــاه   تاس كودكان وچ بازي در خاك  اكن
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ـ ه تهـي  بلط چون   اسـت  نهـان  به باطنم عيب صد  خروشـم  يم
ــو ــاية ت ــگوار س ــايي خوش   اسـت  يزبـان م كـه  به گـدا  بنگر  م

  تــو عنايــت از كــه شــكر صــد
  1اسـت  سـايبان  به زيـرِ  خاموش

 اشعارش از بزرگ يا هحص و بود صرسول عاشق جان و دل از يروحان شاعر نيا
 حضور نآ چون. است هكردنثار صيطفمص محمد حضرت غمبريپ فيتوص دررا 

 اهللا اال هال ال معظم هكلم با ميكر ينب مبارك اسم و است نيالمرسل خاتم و نيالنب خاتم
 دلِ. است هنمود انهج نيا هسرچشم را صميكر ينب لجاللاذو خداوند. است هوستيپ

 نعت يو يتعال يبار مناجات از پس. سوزد مي يقيحق عاشق يبرا وقت همه خاموش
 هگفت اريبس نعت صحضرت نآ فيتوص در هگرچ. است هسرود مي خوب مقبول سولِر

 :فرماييد همالحظرا  يو نعت چند هنمون طور	هب نجايا اما ،است

ــاجورِ اي ــيم عجــم و عــرب م   ســياهي روي ســپيد مــوي مــن حــالِ بــر  نگــاهي ن
  راهـي  كنـون  بنمـا  حـق  بهـر  شدم گمراه  بـه مالهـي   عزِيـزم  عمـر  شد كه افسوس

  پنــاهي بخــش دامــان زيــر مــراد بــاد اي  فتادسـت  كـه  ناگاه ام كشتي غم ر ورطةد
ـ بـه   هـيچ  نيايـد  من از  آرنـد  به دست عقبي توشة به جهان نيكان   آهـي  و نالـه  زج
ــدكارم  نـدارم  هـيچ  عمـل  نقـد  به كف كه گيرم ــادارم و ب ــته و ن   تبــاهي سرگش

  خـاموش  كمتـرين  تـوام  سگ درگاه آخر
ــو لقمــه از كــنم فراموشــم هللا ــاهي ت   2گ

  :است هسرود يشعر نيچن يانكسار و عجز با صحضرت نآ خدمت	هب گريد يجا
  چنين نالم كيبه تا  به حالم كن نگاهي يك  للعـالمين  حمـة يـار  مـن  فريـاد  كن گوش
  انـدوگهين   بسـي  افتادم بيدرد لرزه همچو  اميـد  با صـد  آمدم بريان سينه گريان ديده

  كـن  گوش اكنون آمد ناالن خاموش بدعمل
  3حـين  كلِّ في ياريش فرما بشنيده زاريش
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 يو هك بود غالب قدر هچ خاموش دل بر يهال عشق و تپش و باتذج درد، و سوز
 را او وصال درد نيا و ،ديآ مي نظر هرا	به چشم ساعت هر يقيحق محبوب وصل يبرا

 زند مي هسجد	هب سر يهال هدرگا	هب مطلب نيا ساختن روشن يبرا چون كند، مي هخست
 :كند مي انيب طور نيا يانكسار بايش را اهرزوآ و

ــر ز  الهـــي يــا  اضــطرابم  در بســي  ــت س ــم بگذش ــا آب ــي ي   اله
  الهـي  يـا  خـوابم  و خورد در فقط  عمــر مايــة سراســر آمــد ســره بــ

ــاحل   غــم  ورطــة در زورقــم  فتــاده ــه س ــابم ره ب ــا ني ــي ي   اله
ــي  يـاور  و غمخوار كس تو جز ندارم ــيچ در بس ــابم و پ ــا ت ــي ي   اله

  الهــي يــا عــذابم زيــن كــن رهــا  اهللا مـن  �نصـر  شـد  تو ارشاد چو
ــن دل ــار از ســوخت م ــان ن   الهـــي يــا  آبــم  عفــو  از بــده   گناه
ــاس   فرمــا آزاد غــم و رنــج بنــد ز ــه پ ــابم ب ــا آن جن ــي ي   اله

ــا  صـحابه  هـم  و عبيـت  هل ا به حق ــوابم هرا نمـ ــا صـ ــي يـ   الهـ
  مـا فر گـوش  زاري ،خـاموش  منم

ــقِ  ــه ح ــوتُرابم ب ــا عب ــي ي   1اله
 ستميب قرن در. داشت موزون طبع و است هسرود شعر مه غزل صنف در خاموش

 قالب در عرفان زبان		هب را درون سوز هك است نانآ از يكي خاموش ريكشم در يالديم
 حافظ رانيا بزرگ شاعر اليخ مه هك است نيچن يو اتيغزل از يبعض. ختير غزل

 شعر در است هكرد وارد شعر در يرازيش حافظ هك يمعان و شود يم هافتي يرازيش
در غزليات  يرازيش حافظ از ماًيمستق يو مجموعدر  هگرچ .شود يم منعكس زين خاموش

 نظر رِيز حاًيصررا  حافظ كالم هك شود يم معلوم يو اتيغزل يبعضاز  اما كند ينم ديتقل
 :شود يم هوردآ همقابل يبرا در چند يتيب هنكت نيا ساختن تر روشن يبرا. است هداشت

  :حافظ
  كنند مي ديگر كارِ آن روند مي خلوت		به چون  كننـد  مي منبر و محراب بر جلوه كين واعظان
  2كننـد  مـي  كمتر		به تو خود چرا توبه فرمايان  پـرس  بـاز  محفل دانشمند ز دارم مشكلي
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  :خاموش
ــدر در  اســـتانب داســـتان گويـــد پيـــر ــردد ب ــان گ ــانج در پريش   ه

ــدائي ــك درگ ــار و چاب ــت و عي   پسـت  و خوار و ذليل را سازد خويش  مس
ــي را ديگــران ــد  م ــظ نماي ــد و وع   1قنـد  و زهـر  انـدر  فـرق  نفهمد خود  پن

 زاهدان ياكارير و يكار بيفر ةدرباراست كه  شاعر دو هر اشعار باال همتذكر
 شاعر دو هر شعر البق يول ،اند كساني موضوع لحاظ از ، واند هنمود انيب رپرستهظا

 .است هدينرس خاموش هگرفت يرازيش حافظ اتيغزل در هك همرتب نآ زين. اند هجداگان

 و منقبت و نعت و هقطع نظم، ات،يغزل ات،يرباع فن بر خاموش هك شده هاشار قبالً
 و فيلط و نازك اما ،است كم شان هعد هگرچ. دارد دسترس زين ييگو هيمرث در نآ ريغ

 يالديم 1962 درسال هك اهللا قيعت يمولو ريكشم ظيوع ريم وفات بر مثالً. است دردناك
 :ميكن مي نقل نجايا يو از چند اتياب هنكيا سرود يا هيمرث يو افتاد، اتفاق

ــا آه ــق موالنــ ــت اهللا عتيــ   رفـت  مـاه  همچون موت در سحاب  رفــ
ــالم ــالم ع ــد اس ــك شُ ــار و تاري   رفــت چــاه بــود انــدر كنعــان مــاه  ت
ــ از دل ــو زونمحـ ــور هـ   رفـت  جـاه  ذي آن آمـد  نقلـش  سال  آه المغفـ

  ه 1318  
  2رفــت بــر مــاه تــو آه دود ز آنكــه  بـاش  خاموش دمي دل اي كن صبر

  هجينت
 مناجات و نعت ،هقطع نظم، ،هيمرث ،يرباع غزل، ةنيزم در يريكر خاموش عبدالجبار ديس

 عرفانِ عكس او كالم در ودش مي معلوم يو ثارآ همطالع	اب. كرد ارهاظ را نشيزر افكار
 موالنا و يرهنوش اهللا بيحب ،يريكشم يصرف ،يجام ،يسعد حافظ، مثلِ يروان شيپ

 مذكور شروانِيپ اصطالحات يعرفان شعرِوي در . برد مي چشم يريكشم فطرت هشا مبارك
 در و است مناجات و نعت و اتيرباع شاعر اساساً موصوف شاعر اما. است هبرد كار هب را
 هسرودشعر  نآ هريغ و فطرت هشا مبارك ن،يغمگ الدين شمس ر،يابوالخ ديابوسع ديتقل

                                                   

  .120 ص مطبوعه، غير ي،كرير خاموش نسخه خطي،  .1
  .54 ص مطبوعه، غير سيد عبدالجبار خاموش، خاموش، نسخه خطي، مرثيه  .2
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 كي هر هيصوف و هياخالق ،هيعشق مثالً. دارد گوناگون موضوع خاموش اتيرباع. است
 اذهل. است هنمود يرويپ اميخ عمر اتيرباع يبعضخود از  اما. دارد يوصف هجداگان

 .است ايدن يثبات يب يعني اميخ هفلسف يادار يو اتيرباع از يبعض

 سبك يعني ،بازگشت خاموش شعر سبك هك شود مي معلوم يو كالم همطالع		اب
 نظر	هب فراوان يخراسان سبك يروان و يسادگ يو اشعار در. است يخراسان و يعراق
 دست از را كالم فصاحت خود اشعار در است شناآ كالم فصاحت با يو. رسد مي
 فيلط و بذجا را اشعار هك ست يا هليوس و مكال روح فصاحت چون ،دهد ينم

 زمان. سازد مي نيريش را شعر مه يمعن و ميهمفا موصوف شاعر نظرِ از اما. سازد مي
 ،است هبود شهكا رو به يليخ يفارس اتيادب و زبان گسترش هگرچ ريكشم در خاموش

 دست از ار يفارس اتيادب زبان در چنين شرايطي يو هك است فخر باعث ليدل نيا اما
 نظم و نثر در او. است هنمود رهظا فراوان يدلبستگ يفارس زبان نيا با هبلك ،است هنداد

 زبان		به نآ اغلب و  هنوشت يريكشم و اُردو ،يفارس زبان	به  كتاب وپنج ستيب از شتريب
 يريكر خاموش نيا بر هعالو. است پاك و صاف فاتشيلتأ اسلوبِ زين .است يفارس

 هتذكر والتط خوف	هب همقال نيا در هك ،دارد مه شمار بي ديگر افكار و ديعقا و اعتقاد
 .است قيتحق هتشن نوزه هبلك است، هشد ستين اهنآ كامل

 و دارد بلند ليتخ يريكر خاموش عبدالجبار ديس هك گفت توان مي مجموع طوربه 
 كالم رد. است هبود مه پرور ادب و علم و ،است هبود زمان شاعر و بياد قادرالكالم

  :هگفت خوش هچ. است انهپن علم هخزان كي يو
  اسـت  ديگـر  چيـزي  بخت چيزي عقل چيزي علم

  اسـت  ديگـر  چيـزي  شكل چيزي نقل چيزي اصل
  است ديگر چيزي هوش چيزي گوش چيزي نوش

  1اسـت  ديگـر  چيـزي  خاموش دگر چيزي شيخام

                                                   

  .244 ص سيد عبدالجبار خاموش، كريري، خاموش رباعيات  .1
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شكر  ن مسعود گنجيدالديبابا فر يو اجتماع يخدمات ادب

  هند ةقار در شبه يدهلو

  ♦♦♦♦محمد افضل

  چكيده
، خليفة بختيار كاكي، يكي از عرفاي سلسلة چشتيه بوده كه در شكر گنج بابا فريدالدين

سراسر هند جايگاه تمامي و شهرت فراوان داشت و در تصوف و عرفان حائز مقام 
  .بود يواالي

كه براي گسترش زبان و ادبيات  استقاره  شبهبرجستة ريد از جمله صوفيان بابا ف
بلكه  ،بزرگ بود يوي نه تنها صوفي و عارف. نظيري انجام داده است فارسي كارهاي بي

بسياري از آثار و افكار اين دانشمند بزرگ خصوصاً . رتبه هم بود عالي اي نويسنده
براي ما كه امروز  ،ديگر باقي ماندههاي  ورهند و كشهاي  وي در كتابخانه  ملفوظات

  .جالب و پرارزش و مشعل راه است
سلسلة چشتيه است كه براي  نامورانترين  از معروف ، يكيشكر گنج بابا فريدالدين

 ،تحكيم و تثبيت اين طريقت سفرهاي زيادي نموده و زجرهاي بسيار كشيده است
گ اعم از تحصيالت، سفرها، شاعري، مجدد در احوال و آثار اين عارف بزر يپژوهش  و

  .رسد نظر مي به اتش ضروريتأليف آثار و
اند، چشتيه، سهرورديه،  ه هند معروف شدهقار شبه تصوف اسالمي كه درهاي  سلسله

اند، ولي  مقامات به ها، چشتيه و سهرورديه منسوب ازين سلسله. اند قادريه و نقشبنديه

                                                   

 .ون دانشجوي دكتري، در مركز مطالعات فارسي و آسياي مركزي، دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلي ♦
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. بودنداند كه بنيانگذاران اين سلسله  ييها تشخصي آن  قادريه و نقشبنديه منسوب به
يكي . دو مقام است كه چشت نام دارد. است »چشت«مقام  به منسوب »چشتيه«سلسله 
اي است در شهر ملتان و  در نواحي هرات افغانستان واقع است و ديگر قريهدو از آن 

كه در است  »چشت«شهر آن  به چشتيه منسوب ةلولي واقعيت اين است كه سلس. اوچ
  .دارد قرار هرات افغانستان نزديكي

لطايف  نقل از سيد اشرف جهانگير سمناني در به در مورد هردو مرجع، نظام يمني
  :نويسد طور مي اين اشرفي
دوم در واليت هند  ؛شهر است و آن 1چشت دواند يكي از واليت خراسان«

  .2»ملتان است  به يبميان ملتان و اچه و آن قريه قر
اين مقام را در  مامقيمانترين تصنيف خود  در معروف 3دين چشتيالءسيد عال

  :كرده است بيانطور  اين اشعار ذيل
ــبز  هندوستان شديم چه باك گر به ــانيم  ةسـ ــن خراسـ   گلشـ

ــد عشــق    ــا بيــاموختم ابج   4دانـيم  رقمي غيـر ازيـن نمـي     ت

ين چن چشت در مورد مقام »االنوار ةشجر«خود در تصنيف نيز بخش  موالنا رحيم
  :نوشته است

 ميان واليت خراسان قريب هرات، و اند يكي شهري است در و آن دو مقام«
و  ،ميان اوچ و ملتان در ،چشت دويم دهي است كه در واليت هندوستان

  .5»اند خواجگان چشت از چشت خراسان بوده

                                                   

  .فعالً به شهر هرات افغانستان است  .1

، 1، ملفوظات سيد اشرف جهانگير سمناني ج )فارسي، قلمي عكسي(نظام يمني، لطايف اشرفي   .2
  ه 830، 341ص

دين اودهي ءالسيد عال 136ص »تاريخ مشايخ چشت«ين چشتي و در الدءسيد عال» مرآةاالسرار« در  .3
  .ترين تصنيف او است معروف »ما مقيمان«. الدين اولياء بود ، خليفه نظامعالءالدين. تحريرشده است

  .ه1256، و، مطبع مصطفائي لكهن9اودهي، ما مقيمان، ص عالءالدين  .4

 )اردو(يق احمد نظامي، تاريخ مشايخ چشت، ، خل)نسخه خطي(االنوار، ةبخش، شجر موالنا رحيم  .5
  .م 1985، مطبوعه نيو پبلك آفست پريس دهلي 135 ص
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  ه نسب بابا فريدلتولد و سلس
برخي نام پدر او را . نظر است فاختال شكر گنجبابافريد  دربارة نام پدر و تاريخ تولد

الدين سليمان  نظر جمال به ولي. اند نوشته 2و بعضي قاضي شعيب 1عزيزالدين محمود
روزگار سلطان  به آيد كه خواهرزادة محمود غزنوي بود و نظر مي به تر درست
الدين  ملتان رفت، و با دختر مال وجيه  به سپس. الهور آمد به الدين غوري از كابل شهاب

ترتيب سني اعزالدين   به كه ندحاصل اين ازدواج سه فرزند بود. ازدواج كرد يجندخ
  .الدين متوكل نام داشتند محمود، فريدالدين مسعود و نجيب

تاريخ تولد او  سيراالولياءصاحب . بسيار اختالف است شكر گنج دربارة تاريخ تولد
ق 582سال  صفياءاالينةخز ق و583سال  تاريخ فرشتهم و  1173-1174/ق 560را 

  .3اند ق نيز نوشته571 و 569هاي  همچنين سال. اند آورده
نگاران قديم و  بسياري از تذكره. وجود دارد نظر در تاريخ وفات او نيز اختالف

ولي ديگر روايات هم يافته . اند هجري ذكر كرده 664 را وفات بابافريد الجديد س
 حضرت ةتذكراشمي در كتاب خود مثالً طالب ه ؛شود كه بسيار اختالف دارد مي

هجري  660 را وفات او سال تاريخ فرشتهاز نقل  به 174ص شكر گنجبابافريد 
  .هجري درج شده است 790 هم اين سال تاريخ فرشتهدر  .تحريركرده است

 و االصفياءينةخز از نقل به هجري و668 آيين اكبري از نقل  به در همين كتاب
  .الحرام تحرير شده است ممحر 5هجري  670 االصفياءسلسة

 ةدر حاشي شكر گنج مسعودبابافريد  سوانحوحيد احمد مسعود فريدي در كتاب 
در همين . كرده است هجري درج 660 تاريخ فرشتهنقل   به 181،182زيرين در صفحه 
  .هجري نوشته است 661، 18كتاب در صفحه 

، و در 101: ص) فارسي( سيراالولياءو در  325: ، ص)اردو( جواهر فريديدر 
هجري  664سن وفات او  133: ص االولياءسفينة در و 54: ص) فارسي( اخباراالخيار

                                                   

  .426 ص ،2 كمال حاج سيد جوادي، ميراث جاودان، ج  .1

  .1380، مركز نشر دانشگاهي،168 ص ،1 ج سيد اطهر عباس رضوي، تاريخ تصوف در هند،  .2

  .288 ص ،1ج ، ركشو نول ،)ه 1320(االصفياء ينةسرورغالم، خز  .3
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  .تحرير شده است
جلد سوم، در صفحه  تاريخ دعوت و عظيمتموالنا ابوالحسن علي ندوي در كتاب 

سال  العاشقينةمخبرالواصلين و تذكرنقل از  به االصفياءينةخزنوشته است كه در  45
  .هجري درج شده است 670 شكر گنج فريدالدين مسعودوفات بابا 

مقام قضاوت كهتوال   به را الهور، سلطان غزنوي او به شكر گنج پس از آمدن پدر
 .كرد منصوب) كوتوال شهري در ملتان(

  :نويسد مي سيراالولياءمير خورد كرماني در 
الم الع قاضي شعيب جد شيخ شيوخ  هقضاي كهتوال كه از ملتان نزديك است ب«

1»ض شدمفو.  
اما . فريدالدين هم عالم بود شپدر. دنيا آمد  به ق571يا  569فريد در سال  شيخ

تري در شيخ  ثير ژرفأهاي بلند شبانه بود، ت اهل قيام مادرش كه زني سخت پرهيزگار و
اين قرار   به داستاني دربارة قدرت روحاني مادر بابافريد. صوفيان آينده بر جاي گذاشت

دار افتاد و ناگهان  زنده خانه ايشان درآمد و نظرش بر زن شب به ي دزدياست كه شب
. اش را بازيافت از مادر شيخ درخواست دعا كرد تا بينايي ،در همان موقع ،دزد. كور شد

  .2اسالم درآمد به خانه شيخ آمد و  به اتفاق اهلبيتش به چون روز شد، دزد
  :نويسد مي طور منيره هائيري درباره مادر بابافريد اين

“Qursum Bibi, Baba Farid’s mother, was an unusual woman. She 

was not only known for her piety but was also credited with 

miraculous power”. 

در . اند هاي گوناگون نوشته صورت  به نويسان هندي فريد را تذكرهسلسة نسب بابا
  :چنين آورده است ياءولاالينةخز

 هفده واسطه  به و ،پادشاه كابل ،شاه فرخ  به هشت واسطه به سب شريف وين«
فاروق اعظم عمر   به بيست واسطه  به و ،سلطان ابراهيم بن ادهم قدس سره  به

                                                   

  .ه1302، مطبع چرنجي الل، دهلي، 69 ص ،)فارسي(مير خورد كرماني، سيراالولياء   .1
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  :رسد اهللا عنه مي بن خطاب رضي
؛ شيخ شعيب؛ )پدر(الدين  حضرت شيخ جمال؛ شكر گنج شيخ فريدالدين

؛ )فرخ شاه كابل  به معروف( الدين شيخ سهاب؛ شيخ يوسف؛ شيخ احمد
شيخ ؛ شامان شاه؛ )ريسمان شاه  به معروف(محمود شاه ؛ شيخ نصيرالدين

؛ شيخ اسحاق؛ شيخ ابوالفتح؛ شيخ عبداهللا واعظ االكبر؛ شيخ مسعود؛ سليمان
؛ شيخ ناصر؛ شيخ سليمان؛ خواجه ادهم؛ حضرت خواجه ابراهيم پادشاه بلخ

دنا فاروق اعظم عمر بن خطاب اميرالمؤمنين حضرت سي؛ شيخ عبداهللا
 .اهللا عنه رضي

، تاريخ فريدي به معروف انوارالفريد شسيد مسلم نظامي دهلوي در كتاب خود
بابافريد  نشين حضرت سجاده ،الدين صاحب كه از ديوان غالم قطببابافريد  ةنام نسب
 در آن از شيخ اسحق تا عمر فاروق و ،هم تحريركرده است را موصول شده شكر گنج
  :درج استطور  اين

شيخ اسحق ابن شيخ ابراهيم ابن شيخ ادهم ابن شيخ سليمان ابن شيخ منصور ابن 
 .1شيخ ناصر ابن شيخ عبداهللا ابن امير المؤمنين سيدنا عمر ابن خطاب

  شكرگنج /شكر گنج ةوجه تسمي
دو در قالب حكايت بيان شده  هر دو دليل آمده كه ،در مورد اين لقب، در كتب معتبر

 روزه، ضعف بر درپي سه پي ةتر آن است كه در نتيجة روز روايت رايج. ستا
دهان گذاشت كه فوراً  به اي چند از زمين گرفت و او سنگريزه كرد و غلبهبابافريد 
با خود گفت كه كار، كار شيطان شايد بابافريد  .شكر تبديل شدند  به ها سنگريزه

همان كار  نيمة شب ضعف غالب شد وباز . باشد و آنها را از دهان بيرون انداخت
باآلخره گرسنگي . او باز آنها را نخورد و ،دوباره شكر شدندها  سنگريزه را كرد و

نماز خود ادامه دهد چندتا از  بهبتواند كه  اين مفرط بر او شدت گرفت و براي
ييدكرد و أالدين، كارش را ت مرشدش خواجه قطب. شكرشده را خوردهاي  سنگريزه
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  .1هرچه از غيب رسد نيكوستگفت كه 
روزي بازرگاني براي فروختن  .گفتگوي او با بازرگاني است به حكايت دوم مربوط

ال كرد ؤاو س التجارة سر راه دربارة مالبابافريد  همان وقت .رود دهلي مي  به از ملتان شكر
وقتي  !كه چيست؟ بازرگان تمسخركرد وگفت كه نمك است، شيخ گفت كه نمك باد

بازرگان . ش كه شكر بود، نمك شده استا هتجارالبيند كه مال  رسد مي شهر مي  به نبازرگا
  .2مالش شكر شد شيخ گفت شكرباد و .خواستشيخ آمد و معذرت  نزد  به بالفاصله

  :آغاز نموده است طور ايناش را  و منظومهمنظوم كرده   اين واقعه را بيرم خان
  3از نمك شكر و هشكر نمك شد آن كز  بر كان نمك، جهان شكر، شيخ بحر و

 زمان كودكي شيخ منقول است كه  به حكايت غيرمعروف ديگري هم مربوط
 ،بار مادرش يك. داد او از لب طاقچه شكر مي  به خواند مادرش كه شيخ نماز مي وقتي هر

شكر  ،رود و پس از نماز از همان موضع شيخ مي ،نگذاشته بود ،شكر در محل مورد نظر
  .4شود كه باعث تعجب مادرش مي ،خورد مي دارد و برمي

ملتان رفت و نزد   به بعد از آن. فريدالدين تعليمات ابتدايي را نزد مادر فراگرفت
بار در مسجد، فقه نافع  يك. كرد اهللا را حفظ الدين ترمذي، فقه نافع خواند و كالم منهاج

سيد كه اين چه از فريدالدين پر ،خواند كه خواجه بختيار كاكي وارد مسجد شد مي
. نفع خواهي برد نافعاز : بختيار كاكي گفت .نافع: كتابي است؟ فريدالدين گفت

بخش شما نهاده  نفع من در كيمياي سعادت«: پاي بختيار افتاد و گفت  به فريدالدين
  .ن زمان هنوز هيجده ساله بودآو در  وي داد به و همان وقت دست بيعت »است

بوسي  ي نوشته شده است كه بعد از قدمحكايت خيرالمجالسو در كتاب 
  :بختيار كاكي، فريدالدين اين رباعي را خوانداالقطاب  قطب

  وز لطف تو هيچ بنده نوميـد نشـد    مقبول تو جز مقبـل جاويـد نشـد   
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  1از هزار خورشيد نشد كان ذره به  لطفت بكدام بنـده پيوسـته دمـي   

 :قدري مختلف نوشته استاين رباعي را  شسيد نصير احمد جامعي در كتاب خود

  وز لطف تو هيچ بنده نوميـد نشـد    مقبول تو جز مقبـل جاويـد نشـد   

  2از هزار خورشيد نشد كان ذره به  عونت بكدام بنـده پيوسـته دمـي   

نوشتة   به بعداً. قندهار هم رفت و علوم ظاهر را آموخت  به فريدالدين بعد از آن
دالدين آمده است كه او غزني، بغداد، بخارا، در ملفوظات فري. سيستان رفت به اكبري  آيين

  .سيوستان و بدخشان و جز آن را گشته است و علوم ظاهر و باطن را فراگرفته است
آنها اشاره  به راحت القلوب خوانده و آموخته دربابافريد  ي كهيها از مجموع كتاب

اه علمي دهندة جايگ عنوان كتاب وجود دارد كه هم با ارزش و هم نشان 27شود  مي
  :اند از آن جمله .استشيخ 
/ دليل انساني .4 ؛اسرارالعارفين 3؛ جنيد/ عمده ةرسال .2 ؛شبلي/ العارفين تحفة. 1

 .7 ؛خواجه مودود چشتي/ شرح االولياء .6 ؛سلوك اولياء .5 ؛عالمه شقيق بلخي
ر آثا .10 ؛امام زاهد/ تفسير .9 ؛مفصل .8 ؛قاضي حميدالدين ناگوري/ االرواح راحت
/ قوت القلوب .13 ؛فتاوي كبري .12 ؛حسن سجزي الدين معين/ شرح 11 ؛اولياء

 …الدين سهروردي و شهاب/ المعارف  عوارف .14 ؛ابوطالب مكي

كه در وعظ و ذكر براي بابافريد  علم ةتوان نتيجه گرفت كه داير مي ،از همين آثار
ترين آثار مثل  ل قديمكند در حيطة معارف زمانش بود و شام عوام يا خواص بيان مي

  .شد سهروردي ميعصرش  همآثار جنيد و شبلي تا جديدترين آن مانند آثار 
شش «ي نيز نزد شيخ خواند يها الدين اولياء منقول است كه وي كتاب از نظام

پاره قرآن پيش شيخ فريدالدين تجويدكرد و شش باب از عوارف نيز سندكرد و  سي
  .3»هاي ديگري نيز پيش شيخ خواند بتمهيد ابوشكور سلمي و بعضي كتا

  :كند بيان ميطور  اينبابافريد  خصوصيت تدريس ةدربار ،صاحب سيرالعارفين
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رموده چنان ادا نموده كه شنونده را طاقت هوش فچون نسخه عوارف سبق «
ن حالت كسي بميرد آ اگر در ،لذت بيان ايشان مرا حالتي پيدا شده ،بربوده

  .1»دولتي حاصل نموده باشد
 .بوده استبابافريد   معمول زندگيعبادت و رياضت و مجاهده از اوايل عمر در 

هايي است كه وي انجام داده  دربارة بابا فريد، رياضتهاي  ترين حكايت يكي از عجيب
رياضت بسيار توجه داشتند و آن را از اصول بنيادي خود  به مشايخ چشتيهتمام . بود
. آور است شگفت برانگير و كشيدند، بسيار تأمل آنان مي هايي كه دانستند، زيرا رياضت مي

خود رياضت  به حتي هنگام نماز خواندن يا قرائت قرآن نيز ،گرفتند مثالً دايماً روزه مي
ختم قرآن   به كردند نماز ماندند، سعي مي قرار بود شب را بيدار مي دادند و اگر مي

خواندند  كه اگر قرآن مي د، و يا آنكنن يعني در دو ركعت، كل قرآن را تمام ،بخوانند
ترين مسائل  يعني در جزئي ،كردند كه بر روي يك پا و يا ايستاده قرآن بخوانند سعي مي

  .نقش اصلي داشت ،شان رياضت كشيدن زندگي اعتقادي
كه در مقام  چاچآن بود كه در چاه مسجد جامع بابافريد  هاي اي از رياضت نمونه

درختي كه روي آن   به شب او را هر يعني تا چهل روز ،يده معكوس كشاُچه است، چلّ
آمده  سيراالولياء در .آوردند كردند و او را صبح بيرون مي چاه بود، داخل آن آويزان مي

  .2اين عمل تنها مرشد و مؤذن مسجد خبر داشتند تا ريا نشود دربارة است كه
شب، همان را  ت و هنگامسنش آن مي در وقت استراحت گليمي داشت كه روز بر

  .3شد داد و البته پاهايش بر آن جا نمي بستر قرار مي
 ةنزد خليف  به دهلي و به الدين حسن سجزي از اجمير نقل است كه زماني معين

را نظركرد و گفت آيا كس ديگري هم  الدين بختيار كاكي آمد و مريدان او خود قطب
او  گفت، بيا تا برويم و. است ه نشستهمسعود نام فقيري در چلّ: و او عرض كرد ؟مانده

كردن  تعظيم  به وقتي كه در حجرة او آمدند فريدالدين از شدت ضعف قادر .را ببينيم
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سوزي؟ بيا تا ما و تو  اين بيچاره را تا كي در مجاهده مي: العارفين گفت سلطان. نبود
العارفين و بازوي چپ حضرت  پس بازوي راست حضرت سلطان. عطاسازيم

 كن و يا جل جالله فريد را قبول: آسمان نمود و گفتسوي گرفته روي  االقطاب قطب
آواز برآمد كه فريد را برگزيدم و فريد، فريد دهر و . درويشان اكمل برسان ةمرتب  به

  .1وحيد عصر است
عموماً با شربتي . نهاد سر بر عصا مي. اي نداشت دنيا عالقه  به زيست و او با فقر مي

در لنگرخانه غذاهاي متنوع بود، ولي او . كرد افطار ميكه كشمش درون آن بود، 
از ارباب قدرت و . نياز بود با وجود فقر از مال دنيا بي. خورد نان چاودار مي. خورد نمي

ثير فيوض و بركات أالدين بلبن تحت ت سلطان غياث. جست ثروت دوري مي
  .اند اميدهن »خيراالعصار«را  رخان زمان اووكه م چنان. بابافريدالدين بود
  :رقم كرده استطور  اين ،اخالق و كردار او به الدين اولياء راجع خواجه نظام

يعني پيوسته  ،وبيش ستيدي شب كم قيام نيم  به ،بود در خانهشد خلق حد نآمدو«
 رونده را ازو و آينده  ،از كرم خداي تعالي ،در بازبودي و طعام و نعمت موجود

 .رديكيشان نيامده كه او را چيزي نصيب نخدمت ا هكس ب هيچ ،ن نصيب شدهآ
  .2»آدم ميسر نشود كس را از بني عجب قوتي و عجب زندگاني كه هيچ
كه همواره مورد تكريم عام  ،رود شمار مي  به بابافريد از جمله اشراف بزرگ صوفيه

 هقار شبه بهشهرت او . افتندتش ديدارش مي  به و امرا و سالطين ،و خاص بوده است
  . مصر هم رسيد  به بلكه تا ،دبونمحدود 
طرف  به از مرمر سفيد ساخته شده است كه دو در دارد؛ يكيبابافريد  كوچك ةمقبر

 ةدرواز«طرف شمال است و   به نام دارد و ديگري »نور ةدرواز«شود كه  شرق بازمي
 .و قبر پسر بزرگشبابافريد  در داخل مقبره، دو قبر قراردارد؛ قبر. شود ناميده مي »بهشت

زيارتگاه بسيار . استشده  زيارتگاه مردم اعم از مسلمان و هندو ،آرامگاه او هامروز
در ابتدا مقبره و . در پاكستان قراردارد پاكپتناست و در شهر شده وسيع و گسترده 
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زيارتگاه تماماً از مرمر بنا . الدين اولياء ساخته شد تحت نظارت نظامبابافريد  زيارتگاه
. شود رين و اداره اوقاف بين فقرا تقسيم مييتوسط زا به روز هر يغذاي نذر. شده است

پردازند و  زيارت مي  به روز در اين مكان هر هزاران نفر. استباز  هساعت24زيارتگاه بابا 
شود، غذا  شان برآورده مي زماني كه منت ، وكنند آرزوي خود منت ميبه براي رسيدن 
  .كنند رين تقسيم مييبين فقرا و زا

  حيثيت شاعر  هافريد بباب
 بلكه او در نثر و نظم فارسي نيز دست داشت و ،بابافريد فقط يك صوفي نبود

سربرايوكف . اند او نسبت داده به اشعاري هاي عربي، فارسي، اردو و پنجابي زبان  به
)(serebrayokov  او   به نامه نصيحت نام  به اي منظومهادبيات پنجابي، نويسندة كتاب

دوبيتي در  123گويد  و همچنين مي ،زبان ملتاني دارد به چهل بيتداده كه  نسبت
  .1شهرت دارد) عارفانههاي  دوبيتي(اشلوك  به جا مانده كه به هاي گوناگون از شيخ وزن

تمام  اتفاق نظرِ  به هاي بارز شيخ فريدالدين حيات ادبي و ذوقي اوست كه از ويژگي
  .نخستين سخنور شعر پنجابي استنويسان و مؤرخان ادبيات پنجابي، او  تذكره

اولين شاعر پنجابي فريدالدين مسعود است كه در زمان «: نويسد شيراني مي
  .»كرده است يالدين بلبن زندگي م غياث

آن مفصالً  كرده است و در تأليف شكر گنج بابافريد به اي راجع هاشمي، تذكره
زبان  شيرينبابافريد  ونو اشعار اين عارف بزرگ را آورده و معتقد است كه چ احوال

  .معروف شده است شكر گنج لقب  به همين مناسبت  به ،بوده
) بزرگان كيش هندوان(يان گ، جوشكر گنجبابافريد  كه پيش از« :نويسد قريشي مي

و كسي كه  ،نوشتند مي) مذهبي هندوانهاي  در نظم(كالم خودشان را در اشلوك يعني 
 گفته اولين بار زبان محلي پنجابي را را ترك يعني زبان جوگيان پراكرتو  آب بهرنش

  .2است شكر گنجبابافريد  و اين شعر سرودة همين ،خط فارسي نوشته  به
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سر بردند، و در آن  به تقريباً تمام عمر در ناحيه پنجاببابافريد  از آنجا كه خانوادة
ي، مركز شعر و ادب فارسي شده بود، زبان محلي پنجاب ،الهورجاي   به پنجابزمان 

و همين بود  ،رونق بيشتري گرفت پنجابدر  -الهوررغم حضور زبان فارسي در  علي
  .سلسلة تبليغ اسالم را آغازكردند ،زبان پنجابي به ،كه عارفان و صوفيان آن زمان

گاه شعر  تبليغ اسالم را با زبان و شعر فارسي شروع كرده بود و گاهبابافريد كه  اين با
البته ابياتي از . سروده است، در شعر فارسي صاحب ديوان نبود فارسي مي  به عارفانه نيز

  :مانند اين رباعيات. او باقي مانده است
  در كوي خرابات پريشان كـرده اسـت    عشق تو مرا اسير و حيران كرده اسـت 

  ؟اسرار تو در دلم كه پنهان كرده اسـت   همه رنج و محنت اي دوست ببين با اين

* 

  به يك لحظه سر در ثريا كشـيد    كشـيد چو درويش را كـار بـاال  

  دم سر از عشق باال كشيد كه يك  درياي عشـق  گردد به چنان غرق

*  
  در روز دواي شــخص بيمــار كنــي  ب نمـاز بسـيار كنـي   ش گيرم كه به

  1صد خرمن گل بر سر يك خاركني  غصـه و كـين خـالي    ني زتا دل نكُ
1

  :ابيات زير آمده است النفايس مجمعدر 
  زنـم  بر طريـق دوسـتي در مـي     زنـم  حر بر آستان سر مـي هر س

  زنـم  در ميان خاك و خون پرمي  بسـمل بـر درت   همچو مرغ نيم

  2زنــم مـن بــر آن اهللا اكبـر مــي    كنـد  او مرا در عشق قربان مـي 

  :طور مثال مالحظه بفرماييد  هچندين رباعيات از متن ب
  ددن قــدم نگــر آتــا باشــد از   آن عشــق كــه بــود كــم نگــردد

  3بازيچــة شــهوت جــوان اســت  عشقي كه نه عشق جاودان است

* 
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  ه در كار آيـد گچون ديده بديد آن  اصل همه عاشـقي ز ديـدار آيـد   

ـ در دام بال نـه مـرغ      1طمع نور در نـار آيـد   هپروانه ب  يار آيـد هش

* 

  كوشـش نبايـد فـزود   ه كه روزي ب  بـردن چـه سـود    به شغل جهان رنج

ــه دنبــال روزي چــه ب   2تو بنشين كه روزي خود آيد پديـد   ايــد دويــدب

دهند كه كالم شيخ خيلي ساده، شيرين، روان و عارفانه است و  اين اشعار نشان مي
البته افكار و فرهنگ پنجابي در بعضي . افكار پيچيده و دور از قياس در آن نيست چهي

  .شود اشعار او ديده مي
) اميرخسرو دهلوي ازپيش حتي (است  او نخستين كسي ،يياز لحاظ فن شعرگو

در  شكر گنجبابافريد  در واقع. پرداخته است ترويج شعر فارسي، با آميزة هندي، به كه
تحوالتي در شعر فارسي پديدآورده  ،اولين كسي است كه از لحاظ فن شعر قاره شبه

مقبول عام  ،بعد از بابافريد، همين روش را اميرخسرو دهلوي هم اختياركرده. است
 .است شكر گنجبابافريد  لذا باني تحول اين قبيل شعر فارسي. گرديد

كرده بود،  نظر دقيق مطالعه به محيط خود را شكر گنجبابافريد  حقيقت اين است كه
زبان   به در زبان محلي، يعني ،لذا چشم دوربينش دريافت كه اگر عالوه بر زبان فارسي

اين بود كه او . تر و مؤثرتر خواهدبود پنجابيان آسانپنجابي، اسالم تبليغ شود، براي 
همين  كرد و زبان پنجابي بيان  به بار اولين ،جاي زبان فارسي به افكار عارفانه خود را

  .شود عنوان نخستين سخنور شعر پنجابي يادمي  به است كه از او

  بابافريد هاي پيام
مكتب ارشادي او . ن اسالمي استهاي عرفا مبتني بر تعاليم و آموزشبابافريد  هاي پيام
ه هند و پاكستان قار شبه گسترش اسالم در به ترين مراكزي بود كه از مهم پتن پاكدر 

ها را با دعا و  گماشت و بيشتر شب تزكية نفس همت مي به او. كمك شاياني كرد
  .گرفت شماري را تا شب روزه مي كرد و روزهاي بي صبح مي  مناجات
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دهلي آمد و  به )شهركي در شمال غربي( هانسياز بابافريد كه  اين اند پس از گفته
اي را  ناگزير روزهاي پرمشغله، الدين بختيار كاكي پس از مرگ استادش قطب

حضور در مجالس رسمي   به و برايش اسفبار بود كه بخشي از اوقاتش ،گذرانيد مي
براي  هانسيز ا سرهنگانام   به چيز در همين روزهاست كه مردي نادار و بي. بگذرد

 شيخ را گاهروزي سحر ،مدتي سرگردانيپس از و  ،آيد دهلي مي به زيارت شيخ
فهماند  او مي  به افتد و با اشك و آه بر پايش مي. بيند هنگام بيرون آمدنش از خانه مي  به

ين سخن سخت متأثر ا شيخ از. »بودي ديدارت آسان بود هانسيوقتي در ! اي شيخ«كه 
ميان مردم  درو بيشتر  ،هانسي برگردد به گيرد آيد و تصميم مي يخود م به شود و مي

هاي انساني خود را  پيامبابافريد  هنگو و بدين. دنگذاربباشد و اوقات خود را با آنان  
 آموخت كه مشاغل دنيوي را مي. آموخت هاي روزگار خود مي مريدان و انسان به عمالً

  .ها ارج نهند مقامها بيش از  انسان  به چيزي نينگارند و  به
 امالكي كه. منزلتي برابر داشتند ،غني آنجا فقير و. اش براي همه بازبود هخان درِ

 آمد دستش مي به و آنچه را ،ورزيد بخشيدند از پذيرفتن آن امتناع مي او مي به
هاي صادقانه و ارزشمند شيخ  بخشيد و همين تعليمات و آموزش حاجتمندان مي به

 بسياريهاي  ها گردند و قبيله اري از جوكيان هند روانة خانقاهبود كه سبب شد بسي
  .اسالم داخل شدنددين  به

دربارهاي امرا و ملوك  به المقدور از آمدورفت آموخت كه حتي به مريدان مي
گونه تباه نسازند و خود را پايمال  نظر كنند و شخصيت و مقام خويش را بدين رفص

  :كالمش در اين مورد چنين است .حوايج و نيازهاي مادي نگردانند
ندارند، بلكه از  انديگر به و درويشان كامل، حال ايشان آن است كه احتياج«

با حصول غرض و حاجات ايشان را . ديگران ايثاركنند به نعمت خود
دربار امرا و ملوك براي  به چون درويشان دعوي درويشي كنند و. بازگردانند

البد  دست آرند يا درخواست قوت به زيحصول دنيا آمدورفت دارند تا چي
زيرا اگر در وي  ،تحقيق بدان كه آن درويش از نعمت حق محروم است ،نمايند

جايي كه . كسي نكردي به و توقع ،بر در مخلوق نرفتي نعمتي بودي هرگز
و حق سبحانه و تعالي بر درويشان  ،درويش است آنجا هيچ توقع گذرندارد
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كسي  هر كه ،دست ايشان داده است  به زانة مملكتنعمت گشاده و خ صادق درِ
. اند و بديشان توقع دارند يشانواغنيا محتاج در. دهند خواهند مي چه مي هر را

  .1»؟ديگري چه احتياج باشد به درويشان را

  آثار شيخ فريدالدين
الدين  يعني خواجه قطببابافريد  ملفوظات پير و مريد ،اين كتاب :فوائدالسالكين. 1

اين كتاب . رسم چشتيان گردآوري كرده است  به ار كاكي است كه شيخ آن رابختي
 يعني از رمضان ؛بسيار مختصر است و فقط ذكر هفت مجلس در آن آمده است

مدت چهار ماه، توانسته است در اين مجالس   به 584الحجه  هجري ق تا ذي 584
  .حضور يابد و مطالب آن را بنويسد
و تحير، اخفاي راز، مردان كامل، مردان غيب و  موضوع كتاب سلوك و درويشي

شده ن وشتهاي ن فصل جداگانه موضوع هر براي اسراراالولياء البته مانند. كشف است
 الدين بختيار، بعضي از اقوال و وقايع عالوه بر پند و اندرز و نصايح خواجه قطب. است

ت خواجه يا مصاحب. الدين چشتي اجميري نيز آمده است زندگي خواجه معين
 روش. الدين و حميدالدين ناگوري از مطالب ديگري است كه در آن بيان شده است قطب

  .2دهد مريدان خود نصيحت و پند مي  به مرشد كه آميز است گفتگو پندآميز و نصيحت
اين اثر رسالة مختصري است در موضوع تصوف، چنان كه پير و مرشد  :گنج اسرار  .2

شيوة كتب عرفاني از لغاتي   به زد و براي مخاطبشآمو روحاني، اسرار طريقت مي
برد و نگارش كتاب عالمانه  كار مي  به همچون اي عزيز، عزيز من و بدان اي عزيز

  :ين كتاب چنين استامتن  اي از نمونه .شيوة كتب فلسفي نزديك است  به است و
من : آنگاه دل گفت .نور دل، نهصدهزار سال از حضرت باري تعالي جدا ماند«

من تو را : خداوند فرمود. ي آورميهمه مدت تاب مقاومت و جدا توانم اين نمي
 آنگاه .ام؛ لذا نهصدهزار سال ديگر جدا ماند براي اظهار وحدانيت پديد آورده
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 ةتعالي تازيان باري. قدر آب ريخت كه بحرالحيوان شد از چشمان خود آن
خداوند . ر گردش بودمانند آسمان د ،شعله ظاهر گرديد خشم زد كه از آن دو

از جزء  كرد و از جزء اول سر را خلق كرد ي تقسيمياجزا به دل را متعال نور
اجزاي نور تا  ةآنگاه بقي. وجود آمد  به و از سوم نور ،ها خلق شدند دوم جان

بعد از آن آفريدگار عالم  .نهصد سال ديگر در اين عالم وسيع سرگردان بودند
. آسمان را آفريد از نخستين گوهر زمين و. ردآو دوجو هاز نور، ده گوهر ب

گوهر سوم كرسي، گوهر چهارم لوح، گوهرپنجم قلم، . گوهر دوم عشق است
گوهر هشتم شمس، گوهر نهم  المعمور، گوهر هفتم دوزخ، گوهر ششم بيت

  .»هم تركيب شدند و اين دل خزانة الهي است تمام اين گوهرها با. قمر
مترجم آن . با ترجمة اردو منتشر شده است و رسيگنج اسرار با متن فا ةرسال

  .و ناشر آن ملك چين دين، تاجر كتب كشميري بازار الهور ،پيرغالم دستگير نامي است
االصفياي شيخ بن شاه مكي از مريدان ةنام و ذكر اين رساله در تذكر :نامه جوگي  .3

 .1ق آمده است هجري 951 تأليف سيد حسين خوندمير

نظر  به )502به شماره (است  پيشاوراي از آن در دانشگاه  نسخه :هرساله وجودي  .4
هندي و اديان مختلف آن هاي  كه اين رساله را نوشته است با انديشه هر ،رسد مي

  .آشنايي كامل داشت و قصد تطبيق عرفان هندي با عرفان اسالمي داشته است
  :اي از متن نمونه

رود آن را در هندوي ناسك كفون  فاما از اين دوازده انگشت دم بيرون مي«
رود آن را در هندوي شمس كفول  فاما شانزده انگشت دم بيرون مي .گويند
حق . رود در هندوي برهنه كفول گويند فاما چهار انگشت دم بيرون مي. گويند

حمل؛ سر؛ ثور؛ گردان؛ : تعالي بر آسمان را دوازده بروج گذاشت چنانچه
؛ اسد؛ سينه؛ سنبله؛ ميزان؛ عقرب؛ ذكر؛ جوزا؛ هردو دست؛ سرطان؛ پستان

  »…ها قوس؛ ران
ملفوظات اصطالحات عامي است كه در . بخش ديگر آثار وي ملفوظات وي است
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مانند سهرورديه و نقشبنديه و همين فرقه چشتيه رواج داشته است و ها  بعضي فرقه
ن اول بود تمامي اين شيوه بود كه يكي از مريدان شيخ كه معموالً از مريدا به نگارش آن

شيخ خود نشان  به آورد و در بعضي مواقع حتي نگارش درمي  به سخنراني وي را
ترين  از معروف. داده اصالح شود تا اگر جايي اشتباهي و يا كژفهمي رخ ،داد مي

  .اشاره كرد حسن سجزي ةنوشت ادؤفوائدالف به توان ملفوظات مي
ادبي، سياسي،  ةاز جمله جنب ،نگارش ملفوظات از چندجنبه حائز اهميت بود

سو نگارش مريد شيخ است و از سوي ديگر چون  ملفوظات از يك. تاريخي و اجتماعي
  .خود شيخ نسبت داد به توان كرد و تفكري در نگارش آن نداشت مي مريد امال مي

در ادامه  كه ،اند آوري كرده را دو مريد وي جمع شكر گنج ملفوظات شيخ فريدالدين
  راحت القلوب .2 ؛اسراراالولياء. 1 :شود معرفي مي ههريك جداگان

  اسراراالولياء
قلم مريد و جانشين و خادم و داماد وي بدرالدين اسحاق در   به ملفوظات وي است كه

گذاران و درويشان، توبه، خدمت بزرگان كردن  فصل در اسرار عشق اوليا، ذكر شب 22
 گاهي رباعي و دوبيتي. يرايه استپ نثر اين كتاب ساده و بي. فراهم آمده است… و
كردن مخاطبش از  البته شيخ براي مجاب. شود زبان شيخ براي تاييد سخنش بيان مي  به

برد كه  نيز بهره مياست استشهاد قرآني و احاديث كه پر از حكايات كالم بزرگان چشتيه 
  .دارد ن وجوداز اين كتاب نسخ خطي فراوا. بينيم مي القلوب راحتعيناً همين شيوه را در 

 king’ No: 35اي  نشانه  به كمبريجدر دانشگاه  اسراراالولياء نسخة خطي از كتاب

 هانسوي بر آن نسخه عبدالشكور ولد محمدرضارا وجود دارد كه كاتب خود نامش 
 )قم( اهللا مرعشي آيتدر كتابخانة  ،نسخة خطي ديگري از اين كتاب. است نوشته

نام محمدحسين بن   به دست كاتبي به 1254ر سال موجود است كه د 5622شماره   به
پاكستان نيز  بخش گنجخانه  كتابهاي  در فهرست نسخه. محمدسعيد نگاشته شده است

 .1شود يافته مي 13916شمارة   به نسخة خطي ديگري از اين كتاب

                                                   

قاره دانشگاه سيستان و  طيبه معصومي، نگاهي به نسخة خطي از اسراراالوليا، فصلنامة مطالعات شبه  .1
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چاپ سنگي رسيده  به لكهنوي هند دربار نيز  و يك كانپور درقبالً  اسراراالولياء
خوش خط است سالم، خوانا و بدون افتادگي با  كمبريجاي كه در دانشگاه  هنسخ. است

 صفحه با قطع كوچك است كه 400اين نسخه مشتمل بر . نستعليق نوشته شده است
  :شود سطر است و با اين عبارت آغاز مي10صفحه شامل  هر

ب ر قلوو تمم بالخير، الحمدهللا الذي نور يس رباهللا الرحمن الرحيم  بسم«
العارفين بنور معرفته و فضل احوال المحققين علي العالمين بكمال فضله و 

حد  حمد بي. لخلقه ةسيلوالسالم علي نبيه و حبيبه الذي كان و ةحكمته والصلو
عد مر حضرت صمديت را كه از فيض فضل او فوائد الفاظ درربار  و ثناي بي

االصفيا،  االنبياء، تاج العالمين، وارث االولياء، قطب المكارم، سلطان صاحب
سمع اين درويش  به الزاهدين، فريدالحق والشرع والدين العارفين، برهان شمس

  .1»رسيد، فوايد آن را نوشته اين مسائل را نام اسراراالولياء نهاد مي
  :گيرد و با اين عبارت پايان مي

ازده پس اين بود از اسرار و انوار كه از لفظ درربار شيخ االسالم در مدت دو«
اگر بعد ازين گوهرجان را . درين مجموعه نبشته آمد ،سال شنيده شده است

آن  ،درري كه از لفظ مبارك ايشان شنيده خواهد شد هر ،حيات خواهد بود
  .2»نبشته خواهد افتاد، ان شاءاهللا تعالي

 106، چاپ شده مشتمل بر كانپورواقع  كشور منشي نولمطبع  دراي كه  ولي نسخه
 ،نامش را در پايان ،و كاتب اين نسخه. سطر است25صفحه شامل  هر هصفحه است ك

م مرقوم  1860ماه جنوري  به و سال طبع را بار چهارم. سيد محمدابراهيم نوشته است
  .كرده است

  :استفصل  22ترتيب زير شامل  به اسراراالولياء
  ؛آن در ذكر اسرار عشق و جز :فصل اول

                                                   

قاره دانشگاه سيستان و  طيبه معصومي، نگاهي به نسخة خطي از اسراراالوليا، فصلنامة مطالعات شبه  .1
  .98 ص ،1391سال چهارم، شمارة سيزدهم، زمستان  ،بلوچستان

  .همان  .2
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  ؛درويشاندر ذكر متعبدان و  :فصل دوم
  ؛جز آندر ذكر رزق و  :فصل سوم

  ؛جز آندر ذكر توبه و : فصل چهارم
  ؛در ذكر خدمت بزرگان :فصل پنجم
  ؛در ذكر تالوت قرآن :فصل ششم
  ؛در ذكر سورة اخالص :فصل هفتم
  ؛جز آندر ذكر خرقه و  :فصل هشتم

  ؛در ذكر گليم و صوف :فصل نهم
  ؛در ذكر محبت :فصل دهم

  ؛در ذكر خوف و محبت: ل يازدهمفص
  ؛در ذكر طاقيه: فصل دوازدهم
  ؛در ذكر درويشي: فصل سيزدهم

  ؛در ذكر محبت و عداوت: فصل چهاردهم
  ؛در ذكر حسن عقيده: فصل پانزدهم

  ؛در ذكر مصافحه و بوسيدن دست: فصل شانزدهم
  ؛در ذكر طوايف متفرقه :فصل هفدهم

  ؛ماء و مشايخدر ذكر عل: فصل هجدهم
  ؛در ذكر امساك باران: فصل نوزدهم

  ؛در ذكر كشف و كرامات :فصل بستم
  ؛در ذكر تعظيم: فصل بيست و يكم
  ؛جز آندر ذكر رنج و محنت و : فصل بيست و دوم

  :شود ابتداي هرفصل با نام آن فصل و با اين عبارت آغاز مي
برلفظ . بوس حاصل شد پايدولت . فصل هشتم در ذكر خرقة فقيران افتاده بود«

  »…كه مبارك راند
فصل يازدهم سخن در «مثالً : برد گاهي نيز از مشايخ حاضر در جلسه نام مي

الدين  موالنا برهان. بوس حاصل شد دولت پاي. ذكرخوف و توكل و جز آن افتاده بود
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  .»هانسوي و شيخ بدرالدين غزنوي و عزيزان ديگر حاضر بودند
  :اراالولياءاسر اي از متن نمونه

دهد برفور  فرمود كه اي درويش وقتي مجنون شنيد كه ليلي صدقه مي«
بايستاد ليلي همه را  .برخاست كاسة چوبين بر دست كرد پيش در ليلي رفت

مجنون برفور در  .برخاست و درون رفت .مجنون را هيچ نداد .چيزي داد
را هيچ وت ؟!كني كردند كه اين چه رقص است كه تو مي خلق طعنه .رقص شد

آري اگر چيزي نداد باري اين مقدار  :مجنون گفت !نداد و التفات برتو نكرد
  .1»بديد كه مجنون است

  القلوب راحت
در . الدين اولياء بدايوني است نام نظام به ملفوظات شيخ فريدالدين از خليفة ديگر وي

نيز  فوائد السالكين العارفين و االرواح، دليل انيسهمان تعاليم هست كه در  القلوب راحت
تر فهميده  تر است و بعضي مسائل از طريق آن روشن اما اين كتاب مفصل. آمده است

اي از تعاليم او از كتاب  نمونهبابافريد  براي آشنايي با انديشة عرفاني .شود مي
  :شود نقل مي القلوب راحت
. اشدپوش و خودفراموش ب درويش بايد پرده مثالً. صفات درويش متعدد است«

درويش بايد چهار خوي را . پوشي ، پوشيدن عيب بندگان است مقصود از پرده
گوش را كركند تا آنچه  ؛چشم را ببندد تا عيوب بندگان خدا نبيند :رعايت كند

را بشكند تا در ها  زبان الل كند تا سخن ناشايسته نگويد، پا ؛نااليق است نشنود
سي را حاصل شد، او درويش اگر اين چهار ك. جاي ناشايست قدم نگذارد

جاه و مال دنيا گرفتار شد، او درويش  به كسي كه. و اال دروغگو است ،است
 .2»بلكه مرتد طريقت است ،نيست

                                                   

  .5 ص االولياء،بدرالدين اسحاق، اسرار  .1

  .3- 2 ص )عكسي، ديجيتل(القلوب،  راحت  .2
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  خدمات سلسلة چشتيه به زبان و ادب فارسي

  هندقاره  شبه در

  ♦♦♦♦الرحمن دكتر عتيق

  ست؟يتصوف چ
ار يبس يصوف ةكلم يو مفهوم اصل يمعن دربزرگ  يعلما: يكلمة صوف يبررس

ن اسم يق ايمردمان اندر تحق« :ديفرما يم يريهجو يخ عليحضرت ش. اند اختالف داشته
  .1»ندا اند و كتب نوشته ار سخن گفتهيبس

  .2است يونانيبرگرفته از زبان  يصوف يرونيحان بيابور ةيطبق نظر
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  .3»نده بودندنام نخوا

است كه بنده در هر  ين معنيتصوف به ا« :فته استنيز گ ين مكعمرو بن عثما
  .4»زمان افضل و اول باشد مشغول باشد كه در آن يزمان به كار
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  و نقش تصوف در آنقاره  شبه ورود اسالم در
ل شونده يتبد يو تقاضاها ياسالم ةالزم است كه جامع يتصوف اسالم ةمطالع يبرا
در  يصوف كرد عملطرف نوع  كيم تا از يطور كامل مور توجه قرارده را بهاست يس

و محركات اصل  يو مذهب ينيد يها هيگر نظريطرف دو از خ مشخص شود، يتار
ار يآنان بس رفتاروضعيت  رده تالش يافكار صوف بررسي در. معلوم گرددز يپرورش آن ن

ت را يخ وضعيتاررهبر قرار دادن با كه ما  يتا زمانشود  نميعملي ن ياست و ا يضرور
  .ميل نكنيه و تحليتجز

وجود   ه در آن بهيصوف ةن طبقيهستند كه اول يتيوضع منظرِ پس بستر و بصره و كوفه
ن ياولاين دوشهر  .برپا كرده بودند ياديكه فرمانداران در آن ظلم و ستم ز ييجا. آمد
زمان . شد گر جهان پخشيد يبه جاهاتصوف جا نهضت  نيو از هم ،بودند صوفيه كزامر

هاي شاخص صوفيان  چهرهن دوره يدر ا. ديم مقررگرد850 يال 661 هين دوره از صوفيا
ن يت ايوضع. بودند …م ادهم وي، ابراهرناي، مالك دي، حسن بصريس قرنياوشامل 

  .1ذكركرده است ءاياالولةدر كتاب خود تذكر نيشابوري ن عطاريدالديفررا بزرگان 
. نه عرب و هند قطع شديريدسياسي روابط  ،منور شد ياز نور اسالمكه عرب  يزمان

عرب به ديار خود از  يها يو با كشت ،شروان خود را ادامه دادنديتاجران مسلمان كار پاما 
 ياسي، روابط سينگذشت كه به همراه روابط تجار يمدت. كردند يوآمد م هند و لنكا رفت

  .ند نبوديآ چنان خوش ن روابط آنيز ادر آغا يول ،ز دوباره شروع شديآنها ن
 يشود به فاصله كم يها ذكر م خيهند كه در تارقاره  شبه و ين ارتباط عرب اسالمياول

حكم بن  ،در زمان حضرت عمر. داد يرو رضزمان خالفت حضرت عمردر از آغاز اسالم 
 يها برا يرانيا .كرد با آنها مقابله يرانيارتش ادر مقابل عمرو به دفاع خود از منطقه سند 

و ظلم  يريل دليخ  به دليدر تارها  عرب .نددفاع خود از منطقه سند ارتش را خواسته بود
هر از قبل اد. راجا داهر حكمران سند بود زمان در آن .ندو ستم خود معروف بود

 .قتل رسانده بودند پناه داده بود  د بن اسلم فرماندار مكران را بهيكه سع ييها عرب  به
  .مناسب نپنداشترا جنگ با راجا  يبر هند بود و و يوقت مخالف لشكركش ةفيخل

                                                   

  .73تاريخ مشايخ چشت، خليق احمد نظامي، ص   .1
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اد ي به وي آدمي رافتوحات  سلسلة ،ن شدينش تخت يكه محمود غزنو يزمان
ن يسبكتگپدرش داد كه  را ادامه يپال جنگ يه راجا جيمحمود عل. اندازد يسكندر اعظم م

را  ياتك و يكيدر نزد يمحمود غزنو. م آغازكرده بود1001در سال 
فتح كشورها و و ، يروزيپ ميل بهتنها  نهدر فتوحات خود سلطان محمود  .داد شكست

خود شعرا و  ةو در قلع ،داد ز نشانيعلم و ادب را ن يبلكه سرپرست ،كردن اموال جمع
 در درباركه دربار محمود بود  ييها اشعار و نوشته. كرد را دور هم جمع يبزرگ يعلما

، ي، عنصري، فردوسيمحمود غزنو ةدر عرص. ران و توران نبوديداران اك از فرماني چيه
  .مشهور بودند يو فرخ يعسجد

م يشتر قابل تعظياز همه ب يرونيبدانشمند برجسته ابوريحان  هيغالباً در زمان غزنو
گر از يد يكي. بعد از وفات محمود كامل كرد يرا مدت لهندتحقيق ما كتاب يو. بود
را در يز .الهور بوددر پايتخت غزنويان  گرفتن علم و فن زمان رونق آنرات قابل ذكر ييتغ
ن يل اين دليهم  و به ،م شدنديآنجا سفركردند و مق بهاز اهل علم و فن  ياريبسزمان  آن

ابن  يكه عل يچنانچه زمان. گشت لياسالم تبد ةض آنها به مركز اشاعيز از فيشهر ن
آورد و  ياد ميبه  يليرا خ يمحبت غزن يو ،آورد فيتشر به اين شهر يريعثمان هجو

ن وقت ياما در ا« :؛ ازجملهآمده است صي در اين خصواتيالمحجوب روا در كشف
ما از  ،رسها اهللا ماندهحن ين ممكن نگشت كه كتب به حضرت غزنيش از ايپ

  .»ام ان ناجنبشان ماندهيار هند در ميكردند كه من اندر د تيشكا
كرد كه  سيتأس يدر الهور خانقاه نيز ،علم و فضل بود انيبمركه از  ،يابونصر فاراب

ديگر  ازو بلخ و بخارا از آهسته  و آهسته ،پناه بود يگر بزرگواران جاياهل علم و د يبرا
ر بالد يو جوق جوق تشنگان علوم از سا«. ن منطقه آمدنديبه ا علما و دانشمندان دياران

ذالك غيرراق و بخارا و سمرقند و خراسان و كاشغر و ماوراءالنهر و ع يها تيهند و وال
  .»دآمدينو در حدود الهور پد يك آبادانيكه  چندان ،شدند يع منتفع ميرات منياز آن خ

كسوتان  شياز پ و ةقيقةالحقيحدارزشمند  يمثنو صاحب ،ييشاعر معروف سنا
گ مداح بزرهاي خود، ديوان  و عالوه بر هنرآفريني ،ساكن آن ديار بودز يتصوف ن

  .كرد مرتب را نيزمسعود سعد سلمان 
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 يول ،د شهر الهور بودين فروغ را ديشتريكه ب يشهر يدر زمان غزنواگرچه 
ديار نه تنها از شهرها در آن . سند و ملتان بودنددوشهر  م اسالم در منطقهيقد ةگهوار

 خيسند مزار ش راگر د. آوردند يف ميخ تشريز علما و مشايعرب بلكه از بالد عجم ن
ن پاك و هند يم، در سرزميرا حساب نكن ،كشور بود كيكه در آن زمان حاكم  ،ابوتراب

ن يالد يخ صفيمزار ش) منطقه بهاولپور(در منطقه اوچ  يگاه اسالم ارتين زيتر يميقد
بود كه  يو ةو خواهرزاد يشاگرد خواجه ابواسحاق كازرون يو. است يكازرون يحقان
  .شدآفاق  ةخود شهر يانو روح يغيتبل يها ل تالشيبه دل

خ يش ةدربار فوائدالفواددر كتاب نيز الدين اوليا  المشايخ حضرت نظام سلطان
  .است ي به ميان آوردهذكر ين كازرونيالد يصف

اوچ را  ياد روستايسد بنينو يم ارياخباراالخدر كتاب  نيز عبدالحق محدثخ يش
  .گذاشته است ين كازرونيالد يصف

شتر يل هم بيخ اسماعيكه از ش يعالم. بودند يخ متعدديشام و علما ويعالوه بر 
. بخش معروف بود بود كه به داتا گنج يوغزن يريبن عثمان هجو يخ عليمشهور شد، ش

 ةدر اواخر عرص يسلطان مسعود ابن محمود غزنو ياسالم يكشورها به بعد از سفر
را  يمسجدجا رسيد، و در آنبه الهور از دانشمندان نفر  بيستبه همراه حكومت 

و  ندداد ن مكان درس هم يدر ا يمدتكرند  علمايي كه او را همراهي مي. ركرديتعم
ن ياسالم آوردند از ب در آن زماناز افراد  يليخ. ندشدف مشغول يلأف و تيسپس به تصن

بعد از  ، وبود شده معاون الهور ين مسعود غزنوبكه از طرف مودود ا» راجو يرا«آنها 
هنوز هم خادم مزار  يو افراد از نسل و نهاد، يخ هنديرا ش يب ومسلمان شدن  لق

  .هستند يو

  هندقاره  شبه تصوف در يها سلسله
  هينقشبند ةسلسل

-718( يين محمد نقشبند بخاراياست منسوب به خواجه بهاءالد يقيه طرينقشبند
خواجه  يرانيعارف ا به خواجگان كه اصل آن ةمنشعب از سلسل يا ، شاخه)ه  791

  .گردد يبازم يسف همدانوي
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اقتدار مغوالن در  ةافت و به خصوص در دورين سلسله در هند هم نفوذ يبعدها ا
قه يطر نين غالباً به ايسرزم ن آنيو سالط ،خ آنها قابل مالحظه بودير و نفوذ مشايهند تأث

  .به شاه نقشبند ارادت داشتنيز  يمور گوركانير تيند اميكه گو چنان؛ ندمنسوب بود
قت او در يطر. قت شمردين طريانگذار و مؤسس ايتوان بن ين نقشبند را نميءالدبها

 يوسف همدانيكه خواجه  يقه و سلوكيطر. قت خواجگان استيقت دنبالة طريحق
. ان نهاده بونديبن )ق575درگذشت ( يو خواجه عبدالخالق غجدوان) ه 535-440(

و مصلح  ييافته بود، محيم ينان عبدالخالق تعلين كه خود از جانشيخواجه بهاءالد
 يم عبدالخالق غجدوانيشد از تعال يا ختهيآم يقت نقشبنديقت خواجگان شد و طريطر

در ماوراءالنهر و خراسان رواج  يدر اندك مدت يقت نقشبنديطر .يين بخارايو بهاءالد
خواجه و ) ه 802: م(ن عطار يعالءالداو خواجه  ين، خلفايبهاءالدو پس از  تفاي

بر مسند ارشاد نشستند و در ) ه  851: م( يعقوب چرخيو ) ه 822: م(ارسا محمد پ
-806(داهللا احرار ينان خواجه عبيبعد از ا. بسزا داشتند يقت سهمين طريج ايترو

قت ين طرياست و در عهد او، ا يموريخ عصر تين مشاين و منتفذتريمشهورتر) ه  895
  .دينفوذ و شهرت و رواج رساوج   به

شاعر و  يتوان عبدالرحمن جام يقت مين طريرو ايشاعران مشهور و پاز عارفان و 
  .را نام برد يعارف قرن نهم هجر
  :االنس نوشته است در نفحات يعبدالرحمن جام

عت و يشان، اعتقاد اهل سنت و جماعت است و اطاعت احكام شريا ةقيطر«
به  يت كه عبارت است از دوام آگاهيو دوام عبود صنيدالمرسلياتباع سنن س

  .»يريمزاحمت شعور بر وجود غ يحق سبحانه، ب
ن سلسله يا ةتوسع يبرا يغجدوانعبدالخالق و خواجه  يوسف همداني خواجه

ن نقشبند يب خواجه بهاءالدين امر نصيموفق ساختن ا يول ،كردند ياديز يها تالش
  ).1388: م( 1شده بود
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د يكر اتباع سنت تأند بنقشب ةخواج. ه معروف شدين سلسله به نقشبنديبعد از آن ا
  .1»ن دارديقة ما دور گردند خطر در ديهركه از طر و«: داشت و اعالم كرد ياديز

ن يا يول از ديار سمرقند و بخارا است اي سلسله يميقد يا به گفته يسلسله نقشبند
گرفت و به اوج شكوفايي  هاي ديگر پيشي هندوستان از تمام سلسلهزمين سلسله در 
ن يا«: ديفرما يرا به هندوستان آورد م كه آن) 1603: م(باهللا  يجه باقخوا. خود رسيد

  . »مين هند كشتيآگ ن بركتيم و در زمينجم تخم پاك را از سمرقند و بخارا آورد
ز يعز ةفيشاگرد و خل )م 1624/ه 1034( ياحمد معروف به مجدد الف ثان خيش

ن يداد و بعد از آن ا يدر هند ترق ن سلسله رايااز جمله كساني بود كه باهللا  يخواجه باق
گرفت و  يدر قرن هفدهم رونق خوب ينقشبند ةسلسل. ه معروف شديسلسله به مجدد

گسترش آن  يبرا يشاعرفن اردو و فارسي و هم زبان از ن سلسله ياز بزرگان ا يليخ
  .گرفتندكمك 

  هيقادر ةسلسل
: ت( يالنيعبدالقادر گخ يروان شيان از پيقادر. تصوف است يها قتيجمله طريكي از 

  .هستنداالعظم  ملقب به قطب) ه  562
ست در بغداد زي ميقرن ششم كه در  يالنيه، عبدالقادر گيمؤسس سلسله قادر

ن مكتب به وحدت وجود معتقدند و به محبت و خدمت شهرت يروان ايپ. مدفون است
تسامح و مساهمه اهل  ياديحدود زتا اند،  ن حنابله برخاستهياگرچه در اصل از ب .دارند
روان يبخش اعظم پ. شود يد ميكأر تيقت به حفظ سند و شعاين طريدر ا. بودند

و  يل اسالمياز منابع اص يمند ه در سالكان با توجه به عدم بهرهيصوف يها قتيطر
  .اند ده شدهياز موارد به انحراف كش ياريدر بس يوخ واقعيش

حضرت مجدد  ةستار. افتي توسعه و گسترش يه در دورة شاهجهانيقادر ةسلسل
كه  يزمان. ديدرخش يريجهانگ ةن بار در دوريخ عبدالحق محدث اوليو ش يالف ثان
ه يكه عل يرد عمل يدر زمان و. نشست يتخت و رشاهجهان ب ،كرد ر وفاتيجهانگ
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تر شد و بر اسالم و  ير شروع شده بود، قويدر دور حكومت جهانگ يروش كار اكبر
 يجار يافراد سجده دربارعموم  ير برايدر زمان جهانگ. شد كيدتاشتر يب يشعار اسالم

شاهجهان را جادارد كه . قدردان علما بود يو. كرد ن عمل را متوقفيشاهجهان ا. بود
ملت  و نيد دعت، به عنوان مجديبند شر يو پا خوي كيك شخص نيه بر وعال

  :نوشته شده است نامه پادشاهدر . ميمسلمانان بشمار
ر ئن رو به اندراس نهد و شعاياست كه هرگاه كار د يبر آن جار ياله ةيسنت سن«

د تا يكارآ يور اندوز به بندگان سعادتاز  يكي يزديد اييبه تا ،استباسالم رخ به ال
 ياريدست  و به ،له گرد فتور از ساحت اسالم فرونشانديجم يمساع ياريبه آب

 و چون معابد اسالم رو ،ر گردانديعت را مشياساس شر يدار انتيو د يپرور نيد
نواز  بادشاه اسالم يكارساز در نيا ،عت رخ به انعداميشر يانببه انهدام نهاده بود و م

اد اسالم را چنان محكم و مرصوص يبن. دياقبال گردان ييآرا كفرگداز را اورنگ
  .1»نديشگرد فتور بر دامن دوام نن رنشو و روز قيامتساخت كه تا 

  هيسلسلة سهرورد
  .س شديتأس يب سهرورديتصوف است كه توسط ابوالنج يها قتياز طر يكيه يسهرورد

خته و تصوف عبارت يه عرفان با تشرع و زهد درهم آميدر مكتب تصوف سهرورد
ه بر دعا و ذكر است، بر خالف مكتب يو تك ينيض ديت فراياز زهد و عبادت و رعا

ه، يقت سهروردين طرن سالكايدر ب. بر وجد و سماع و شعر است يه كه متكيمولو
  .معمول بوده است ين و آثار ابن عربيالد اء علوميه، احيقشر ةخواندن رسال

م در دهكده سهرورد از توابع  1155/ه  549در سال  ين سهرورديالد شهاب
را كه  يالت مقدماتيتحص يو. شدزاده ران يشهرستان خدابنده واقع در استان زنجان ا

در  ياستاد فخر راز يلين جيد در نزد مجدالدشامل حكمت، منطق و اصول فقه بو
حدت ذهن و  و ءو به قوت ذكا ،سرآمد شد يو فلسف يمراغه آموخت و در علوم حكم

بعد از آن به اصفهان كه در  يسهرورد. افتياز علوم اطالع  ياريبر بس يشياند كين
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ها  در گزارش. ديران بود رسيدر سرتاسر ا يو فكر ين مركز علميتر زمان مهم آن
ن مخالفان يتر كه از بزرگ ين رازي، فخرالديدرسان و از هم يكياست كه معروف 

از كتاب  يا ، نسخهيبعد از آن زمان و بعد از مرگ سهرورد يفلسفه بود، چون چند
مش در مراغه يدرس قد اد هميد و به يرا به او دادند آن را بوس يحات ويتلو

  .ختير اشك

  هيسلسلة چشت
د يدان بلكه مرشد هم بايو نه تنها مر ،قت استيعت مقدم بر طريه شريسلسلة چشتدر 

افزون بر . جاآورد هرا با دقت ب يمستحبات شرع يو حت ينيض ديتمام واجبات و فرا
را در اوقات خاص، به صورت  يا ژهيد طبق دستور مرشد اذكار و اوراد ويد باين مريا

به  يديگر و از مريخ ديبه ش يخين اوراد از شيا. سازد ي، بر زبان جاريا جلي يخف
 صن اذكار را به رسول اكرمي، غالباً ايه طبق سنتيخ چشتيمشا. گر متفاوت استيد ديمر

م داده است، يتعل عيحضرت آنها را به حضرت عل دهند و معتقدند كه آن ينسبت م
گر ذكرهاست، اما به آن اكتفا ياز د يافضل و اول )تهليل( »الاله اال اهللا«گرچه ذكر 

را هرروز هفتاد بار تكراركند و  يد ذكر خاصيد بايمر ير، گاهيبه دستور پ. شود ينم
عت يكه طالب ب يم ذكر از همان زمانيتعل. شود يه ميتوص يز ذكريهروقت ن يبرا
و سپس طبق  ،رديگ ين و در خلوت انجام ميابتدا ذكر از راه تلق. شود يكند شروع م يم

گذشته، اذكار  در. خواند يم يعت خاص اورادا در سايد بعد از نماز يدستور، مر
و خصوص  يدكن، در مجالس عموم ي، خصوصاً در حواليبه زبان فارس يمنظوم

  .شد يخوانده م
كرد،  فوت يالديم 940كه در سال  ،يه توسط ابواسحاق شاميچشت ةاد سلسليبن

 حضرت. ن سلسله را گسترش داديا يرين اجميالد نيو حضرت خواجه مع گذاشته شد
به هند ) پادشاه زمان هند(راج  يدر زمان حكومت پرتهو ين چشتيالد نيخواجه مع

چشتيه و  هاي سلسله. كردغ خود را آغازير تبليف برد و با مستقرشدن در اجميتشر
خانقاه سلسله . كردند يت ميهند فعال يخ اسالميآغاز تاربا زمان همسهرورديه 

پتن گرفته تا مناطق لكهنو،  ها از پاك يچشت يول ،تا ملتان و سند محدود ماند يسهرورد
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  .وگهر نظام خود را قائم كردنديو كرد يدهل
در آنجا  .در استان خراسان است ياسم معروف شهر» چشت«گفته آمد كه  چنان

س كردند كه يرا تأس يت روحانيك مركز بزرگ اصالح و تربين ياز بزرگان د يبعض
  .ه خوانده شديسلسله چشت ل آن نظامين دليار معروف شد و به هميبس

  :است چشت آمده ةدربار االنوارةشجردر 
ب هرات و يت خراسان قريان واليست در م يشهر يكياند،  مقام وو آن د«

ان اوچ و ملتان و خواجگان يت هندوستان در ميست در وال يهيدچشت دوم 
  .»اند چشت خراسان بوده از چشت

  هندقاره  شبه ه دريقه چشتيطر
و  ،به افول نهاد ، تصوف در چشت روياجه مودود چشتدان حضرت خويبا رحلت مر

گر رفتند، از جمله يو منازعات آنان، به مناطق د يدان، با ظهور تركان غورياز مر يا عده
  .الت راجستان هنديف در اير شريبه شهر اجم

خواجه  ةفيد و خلي، مريچشت ين سجزيالد نين شهر پس از ورود خواجه معيا
ه را در هند يچشت ةسلسل ين چشتيالد نيخواجه مع .ه شديگاه چشتي، پاينعثمان هارو

ل ساكن در ياز قبا(ر، مسند قدرت چوهان يآن را در اجم يان نهاد و اصول و مبانيبن
ن ين فرد از اينخست يبه نوشته جام ،كرد نيش از آمدن مسلمانان تدويپ) شمال هند

كه  ،بود يد بن ابواحمد ابدال چشتسلسله كه به هند سفركرد، خواجه ابومحمد زاه
و  ،كرد در جنگ سومنات شركت) ه 421-389: حك( يهمراه سلطان محمود غزنو

گذشته بود همراه سلطان  هفتادكه عمرش از  يند كه در غزوه سومنات در حاليگو
در  يندو ير جهان اسالم ابوالحسن عليدانشمندان شه .به هند رفت يمحمود غزنو

ف يكه از چشت به هندوستان تشر ين كسينگارد كه نخست يم) 3مت، جيعز(كتابش 
له هندو را به اسالم دعوت و مشرف فرموده حضرت خواجه ين قبيآورده و چند

ه در هند خواجه يچشت ةن مؤسس و مروج سلسلياست؛ بنابرا يابومحمد شاه زاهد چشت
  .بود ين چشتيالد نيمع
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  يه در دهليچشت ةمركز سلسل
ار يتن بخيالد قطب يها زحمات و تالش ةجينت يه در دهليچشت ةسلسل يت يافتنمركز
غ را يآمد و كار تبل ين التمش به دهليالد در عصر حكومت سلطان شمس يو. بود يكاك

ت ذوق و شوق يبا نها يل دهلير و تشكيبود كه كار تعم ين عصر زمانيا. آغازكرد
خ، يعلما، مشا تن از رانبود و هزا يها جار ولغانه طوفان ميم يايدر آس. بود يجار

  )166السراج، ص  منهاج. (كردند يرجوع م يدهلبه شهر  لشعرا و ادب
كه در آن  ،ل شديتبد يالملل نيشهر ب كيبه اهميت از نظر  يق شهر دهلين طريبه ا

خ يسلطان با علما و مشا. بردند ين شهرپناه ميمردم به ا يگوشه جهان اسالم از گوشه
 ايشاند به استقبال يشن يرا م انلماكه خبر آمدن ع يمانز. داشت ياريت بسيميصم

ار ين بختيالد خواجه قطب. كنند يزندگ يكرد كه آنها در كاخ و يرفت و دعوت م يم
ن يالد قطباگرچه . احترام گذاشت يليخ ويان به سلطآمد،  يكه به دهل يزمان يكاك

 يت به خدمت ويميسلطان با همان صم يول ،ديپسند يبا دربار را نم يچ ارتباطيه
نار را يافت كه سلطان قطب ميش يافزا يرفته به قدر ت رفتهيمين صميشد و ا يحاضر م

ت خلوص يبا نهاو  يو تمشور با يساختن حوض شمس يركرد و برايتعم ياد ويبه 
از افراد  يبعض ،سلطان و قطبميان ت يميصمميزان ن يدن ايبا د. كار شد دست بهدل 

كه  يزمان. بركنار كردن سلطان شروع كردند يش خود را براكردند و تال يحسادت م
ن يالد ن كه نجميدن ايبا د ،آمد يبه دهل شديمالقات مر يبرا ين چشتيالد نيخواجه مع

به  ياديت و عالقه زيميصم يل كه مردم دهلين دليفقط به ا ياالسالم دهل خيش يصغر
 يباآلخره و. سخت ناراحت شد ،بماند يخواهد كه قطب در دهل يقطب دارند نم

ن موضوع يكه مردم به ا ير ببرد و زمانيمجبور شد كه قطب را به همراه خود از اجم
  .ن شدنديار اندوهگيبردند بس يپ

ن يا. دير گرديخ اجمين همراه شيالد خ قطبيش ةپس در آن مرتب« :ديگو ير ميم
ن يالد شمس اهل شهر مع سلطان ةهم .شور افتاد يمقدمه در تمام شهر دهل

ت اضطراب و ينها ،داشت يتبركه برمن يالد خ قطبيرجا شهدنبال برآمدند و 
هم ! اريفرمود بابا بخت. كرد نهيمعاحال را  نين ايالد نيخ معيش. نمودند يم يزار
 ،رون آمدن تو در اضطراب و خراب استيق از بين مقام باش كه خاليدر
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ن شهر را در پناه تو يبرو ا .دها خراب و كباب باشن ن دليرواندارم كه چند
خ يافته همراه شيخ را دريش يبوس ن سعادت قدميالد پس سلطان شمس .اشتمذگ

ر ين به طرف اجميالد نيخ معيد و شيتمام متوجه شهر د ين به شاديالد قطب
  .1»روانه گشتند

 يحال شهر دهل. ار سودمند بوديه بسيسلسله چشت يبرا يكردن قطب در دهل يزندگ
و  يفرهنگ ينده بر زندگيآ يها كه در قرن يعناصر يتمام. شده بود ياسالم قلب هند

  .نجا وجود داشتنديشدند ا يمردم اثرانداز م يا جامعه
ت ياز وضع و همزمان ،نجات داد هقطب دامن خود را از اثرات مهلك دارالسلطن

حد كه  نيتا ا ،تصوف را به گوش عموم رساند ةيت استفاده را كرده و نظرينجا نهايا
  .2»نهادند يرو ييبه دعاگو عامهعالم از صدور و  يجملگ«

  قطب يخلفا
  :دها قطب عبارتند ازيمر يها اسام در تذكره

  دالدين مسعود گنج شكر، اجودهنيخ فريش. 1
  ي، دهلين غزنويخ بدرالديش. 2
  ن، بلگراميخواجه عمادالد. 3
  ، بلگراميد محمد صغريخواجه س. 4
  خ محمود، نهروالهيش. 5
  ين، دهليخ معزالديش. 6
  ن، نهروالهيح حامدالديش. 7

  يه به زبان و ادب فارسيچشت لةخدمات سلس
كه با خواني آنها از سوي نوشته شده زبان فارسي  به يمتعددملفوظات ن سلسله يدر ا

ن ملفوظات يدربارة ا. مريدان سبب رواج بيشتر زبان فارسي در شبه قاره بوده است

                                                   

  .54ليا، امير خورد، ص سيراالو  .1
  .26اخباراالخيار، ص   .2
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  :ل عبارتند ازيتفص

  االرواح سيان. 1
است كه توسط  ين كتاب مشتمل بر فرمودات و ملفوظات خواجه عثمان هارونيا

د خواجه ي، مرين چشتيالد نيمع. شد يگردآور يرياجم ين چشتيالد نيخواجه مع
كرد و  يادداشت ميداد، آن را  يش گوش ميعثمان بود و هرچه را از زبان مرشد خو

  .ب داديرا ترت ب مجموعه مجالس مرشد خودين ترتيبد
 ين اثر ارزندة فارسيا يخط يها نسخه. مجلس است 28مشتمل بر » االرواح سيان«

ن ملفوظات سلسلة يتر مياز قد يكيشود و  يم يمتعدد جهان نگهدار يها در كتابخانه
  :ب استين ترتيبد» االرواح سيان«موضوعات مجالس . ديآ يه به حساب ميچشت

بحث  ،ها و آزادكردن غالم رد مناجات، در مورد زنمان، در مويها در مورد ا مجلس
  .ل آن استياحوال علما و در مورد توبه كردن و فضادر مورد 

ات يجا آ بهد و جاينما يات مطرح مييادشده را با جزيخواجه عثمان موضوعات 
ات و يل آيل و تأويجاها به تفص يكند و در برخ يم امبر را نقليث پيو احاد يقرآن

  .ردازدپ يث مياحاد
. فاكردنديا يه در گسترش اسالم نقش مهميخ چشتيد كه مشايآ ياز مطالعه كتاب برم

گوش اسالم  به ر قرارگرفته حلقهيكردند و تحت تأث يمردم عامه در مجالس آنها شركت م
كردند و آنها  يم بيترا تر ين مردم بومين مبيغ ديه افزون بر تبليخ چشتيمشا. شدند يم

 مردم يها شهيد و انديه عقايخ و صوفيمشا. كشاندند يم ميتقراط مسص يرا به سو
  .ن منطقه را با نور اسالم منور ساختنديكردند و ا را عوضقاره  شبه

ق آدم به بعد يكننده از تخل تيروا. ت دارديز اهمين يخياز نظر تار» االرواح سيان«
امبر و يكر اصحاب پن ذيكند، عالوه بر ا يز ذكرميمتعدد را ن يشهرها يو برباد يرانيو

  .ل اخالق و كردار آنها را مطرح كرده استيفضا
. ها ساده و كوتاه هستند جمله. روان نوشته شده استو   ار سادهيبس يكتاب به فارس

ز ين يل فقهيو مسا ياحكام شرع. ت داده استياولو ار ها شهيم و انديسنده ابالغ مفاهينو
» االرواح سيان« يِو اساس يبته موضوع اصلال. ز آمده استيل عبادات نيذكرشده و فضا
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ت خواجه عثمان يوهشتم وص ستيان مجلس بيدر پا. ت استيو ترب يساز اخالق
  .ز آمده استين يهارون

تر و از هرگونه  كيامروز نزد يبه فارس» االرواح سيان« يالب است كه زبان فارسج
ن ياز بهتر يكي» احاالرو سيان« يبايتوان گفت كه نثر ز يم. تصنع و تكلف دوراست

  .نثر آن روزگار است يها نمونه

  نيل العارفيدل. 2
 يرياجم يچشت ين حسن سجزيالد نيمشتمل بر ملفوظات خواجه مع» نيالعارف ليدل«

  .شده است يگردآور ياوش يار كاكين بختيالد است كه به توسط خواجه قطب
سنده كتاب را ينو .ك مقدمه كوتاه و دوازده مجلس استين مشتمل بر يالعارف ليدل

  :اند بين ترتيكرده است كه بد ميدر چهارقسم تقس
  ؛در مورد فقر و صواب: قسم اول
  ؛حيدر مورد مكتوبات و تسب: قسم دوم
  ؛رهميدر مورد اوالد و غ: قسم سوم

  ؛د آنيدر مورد سلوك و فوا: قسم چهارم
  :اند بين ترتيمشتمل بر دوازده مجلس است كه بد» نيالعارف ليدل«كه گفته آمد  چنان

  ؛ان نماز و خدمت مرشديدر ب: مجلس اول
  ؛ان جنابت و طهارتيدر ب: مجلس دوم
  ؛نماز و سوگند خوردن يان قضايدر ب: مجلس سوم

  ؛ان صداقت در محبت و حرمت قبرستانيدر ب: مجلس چهارم
  ؛نيان قرآن و ادب والديدر ب: مجلس پنجم
  ؛ايلو كرامات او يان قدرت خداونديدر ب: مجلس ششم
  ؛فاتحه ةل سوريد و فضايان فوايدر ب: مجلس هفتم
  ؛حاتيو تسب ان اوراديدر ب: مجلس هشتم

  ؛ان آداب معرفت و سلوكيدر ب: مجلس نهم
  ؛ان اثرات صحبت و محبتيدر ب: مجلس دهم
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  ؛هيان توكل عارفان و محبت الهيدر ب: ازدهميمجلس 
  ؛الملكوت ان ملكيدر ب: مجلس دوازدهم

ن يالد خواجه قطب. ار ساده و روان نوشته شده استيبس يبه فارس» نيالعارف ليدل«
مرشد  هاي هافت و فرمودي يحضور م ين چشتيالد نيدر مجلس خواجه مع يار كاكيبخت
ه در ضمن نگاشتن ملفوظات به زبان و ادب يخ چشتيدر واقع مشا. كرد يادداشت ميرا 

 يه نفس و تجاليتزك برايملفوظات  ن كهينه تنها ا .اند انجام داده گيبزر يخدمت يفارس
. اند داشته ز نگهيزمان را ن آن يحال زبان فارس نيبلكه در ع ،قلب سودمند هستند

غمبر آشنا يو با سنت پ ختندشنا ين اسالم را مين مبينه تنها داين متون خوانندگان 
  .ندردك يز درك ميدب و رسوم و سنن آن دوره را نآند، بلكه زبان و دش يم

 يل شرعيمسا. اند داشته ياديه در هردوره طرفداران زيخ چشتيات مشاملفوظ
ن يالعارف ليدل .دهند يل مين را تشكيالعارف ليدل اجزاي يانان اخالقيو ب يحات فقهيتوض

ن يالد نيشخص خواجه مع يزندگان ةويژه دربار به. ت استيز اهميز حاين يخياز نظر تار
 ةنيآئن كتاب ملفوظات يتوان گفت كه ا يز ميند و يآ ياطالعات جالب و مستند م يچشت

ان اطالعات يشان، عارفان و صوفيران، درويفق يزندگان ةو دربار ،جامع آموزگار است
اضت و اعتكاف و يزهد و عبادت و ر ةافزون بر آن دربار. دده يق به دست ميدق

حبت ، عشق و مين توكل و تقويمضام. شود يسر مياول م ز اطالعات دستيمجاهدات ن
  .شود يده ميد در آن زيو عرفان و تصوف ن

به خاطر  ؛بوده است يم يمتن درس ةمنزل بهه يچشت ةسلسلروان يپ يبرا نيالعارف ليدل
 يالبته در برخ .نگاشته شده و از تصنع و تكلف دور است ين به نثر مرسل فارسيهم

. نه استعالمانه و فاضال شالحمد، روش نگار ةر سوريح و تفسيجاها مخصوصاً توض
ها ناتمام و  جاها جمله يكرده است در بعض يسنده از كاربرد مترادفات خوددارينو

  .ناقص است

  نيالسالك فوائد. 3
خ ياست كه توسط ش يار كاكين بختيالد خ قطبين مشتمل بر ملفوظات شيفوائدالسالك

نوشته شده است و  ين كتاب به فارسيا. شد يآور شكر جمع ن مسعود گنجيدالديفر
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 ،شود يم يمختلف جهان نگهدار يها ادشده در كتابخانهيكتاب  يمتعدد خط يها سخهن
ترجمه اردو . به بعد است يقمر يها متعلق به قرن دوازدهم هجر اما اغلب نسخه

  .ده استيالهور به چاپ رس در» هشت بهشت«ن به نام يفوائدالسالك
فقط هفت مجلس را گزارش » نيفوائدالسالك«در شكر  گنج ن مسعوديدالديخ فريش

  :ب آمده استين ترتيندارد، زمان مجلس بد يب خاصيان فرموده است و آن هم ترتيب
 )1ص(ه  584رمضان  2 .1

 )Aص(ه   584شوال  .2

 )17 ص( ه  584شوال  .3

 )17 ص( ه  584قعده  يذ .4

 )20 ص( ه 584الحجه  يذ .5

 )22 ص( ه  584شوال  .6

  )27 ص( ه  584روز چهارشنبه  .7
اوراد، اذكار، اغراض و در آن و عرفان گفتگو شده، تصوف  همه ازز يدر ملفوظات ن

ان يب يمختلف شرح ينمازها ةدربار ، يااند ذكركردهرا  يو لوازم متعلق به مقاصد زندگ
  .شده است

ف آسان يدان، وظايران، آداب مريمثالً مردان، زنان، جوانان و پ يانسان گروههر يبرا
. نه انتظام و انصراف شده استمردان و زنان جداگا يو برا ،كردهو سخت را جدا

متعال بر تمام واند اخد. ح داده شده استيفه توضيهرنوع عبادت و وظ يالغرض برا
وارد شان  همه و قلب ين مجالس بر زندگيض ايكه ف يا به گونه ،عطاكند ها بركت انسان

هم در  ا وين دنيدر اهم و ما را  ،شود يما طار يها بر روح يض نورانيشده، همان ف
  .پروردگار متعال حاصل شود يخرت خوشنودآ

  القلوب راحت. 4
 يا گردآورين اوليالد است كه توسط خواجه نظامشكر  گنج خ مسعودين ملفوظات شيا

  .ر آمده استيز يها ذكر كتاب» القلوب راحت«در . شده است
 ؛يد بغداديكتاب عمده نوشته از جن .1
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 ؛يترسخ عطاءاهللا تيا از شيابراراالول .2

 ؛يترسخ عطاءاهللا تين از شيفاسرارالعار .3

 ؛يترسخ عطاءاهللا تين از شيسرالعارف .4

 ؛يوسف چشتيخ يالسلوك از ش سلك .5

 ؛يوسف چشتيخ يشرح اسرار از ش .6

 ؛ين ناگوريدالديحم يخ از قاضيتوار .7

 ؛ين ناگوريدالديحم ياالرواح از قاضراحة .8

 ؛ين از امام ابوطالب مكيمفصل آثار تابع .9

 ؛يخ از امام ابوطالب مكيشرح مشا .10

 ؛ياز امام ابوطالب مك يث سمرقنديه ابوالليكتاب بق .11

 ؛ياء از امام ابوطالب مكيشرح اول .12

 ؛ير زاهد از امام ابوطالب مكيتفس .13

  ؛يالقلوب از امام ابوطالب مك قوت .14

    اياسراراالول. 5

شكر پرداخته  گنج ن مسعوديدالديحضرت بابا فر يزندگابعاد تمام به ن كتاب يا ةسندينو
سرور كل حبت معشق و و  ااد، ذكر و فكر خدي دركه زندگي آن عارف كند  كيد ميأو ت

 شانين بود كه ايباباصاحب ا مهم ذات حضرت يك سوي. صرف شد صحضرت محمد
همه وقت  و پايند تمام آداب شرعي ، وبودند يانتهاي با عمل درويش درويش بي

خود را تلقين  شده در دور هميشه مريدان و درويشان جمع. مشغول عبادت الهي بودند
شاعر  همچنينحضرت باباصاحب . كردند به عمل بر تعليمات و ارشادات خداوند مي

 هرا ارشاد فرمود مريدايشان در زندگي خود هزاران . دآي شمار ميبه صوفي هم و عظيم 
زبان فارسي  بهعام  يدر آن زمان گفتگو سرودند به زبان فارسي، چراكهو شعر بسيار 

ايشان بر  اگرچه. فرمودند زبان فارسي صحبت مي بههم بيشتر ب حضرت باباصاح. بود
روزانه ايشان در مجلس و . هاي ديگر نيز عبور كامل داشتند پنجابي، سرائيكي و زبان

ملفوظات . كردند فرمودند مريدان ايشان يادداشت مي محافل عبادات هرچه ارشاد مي
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دين اسحاق در زبان فارسي با ايشان را داماد و مريد معتقد ايشان حضرت شيخ بدرال
شكر  گنجصاحب يك مجموعه ديگر ملفوظات حضرت بابا. شايع كرد اسراالولياعنوان 

الدين اوليا هم در فارسي به نام  را مريد خاص و عظيم بزرگ عصر خود حضرت نظام
  .هجري مرتب كردند 656در سال  القلوب راحت

بزرگان عظيم عصر خود الدين اوليا  حضرت بدرالدين اسحاق و حضرت نظام
ايشان هرچه نوشتند با قربت يافتن حضرت باباصاحب و حضور مشايخ و . بودند

براي همين اين ملفوظات اهميت . شنيدند را نوشتند علماي ديگر در مجالس هرچه مي
در اين ملفوظات . اين ملفوظات در دنياي تصوف اهميت بسياري دارند. خاصي دارند

اين كتاب بالغ . اند زبان قابل فهم بيان نموده با آساني و ها بهاي مختلف تصوف ر قسمت
 ها بر گفتگويي مشتمل است كه كه در هريك از اين فصلاست  فصل 22و بر 

توان گفت كه در اين  در زبان امروزي مي. هاي خود بيان فرمودند در نشستباباصاحب 
با خواندن اين . اند را خالصه كردهباباصاحب  هاي ها بر موضوعات مختلف سخن كتاب

بزرگي در مجالس ايشان براي يافتن تعليم  و شايانجمعيت توان گفت كه چه  مياثر 
كردن سفر طوالني از كشورهاي مختلف  آمدند با طي آمد و كساني كه در مجالس مي مي

يك طبقه با تصوف در اين مجالس گفتگو  كه رويظاهر است . شدند صاحب فيض مي
به سرزمين و ديار قبل از رفتن  ايشان با چنان كيفيتي بود كهت تربي و هدف خاص بود

  .پايان برسانند و اهميت رفتار با مخلوق خدا را بدانند هرا بتربيتي هدف  خود

  سرورالصدور. 6
 ).قه673درگذشت (اين ملفوظات مشتمل بر ملفوظات شيخ حميدالدين ناگوري 

شيخ فريدالدين نوة  سرورالصدور گردآورندة. الدين اجميري است خليفة خواجه معين
  .1شيخ حميدالدين ناگوري است

نقل شده است كه در سرورالصدور برخي از اقتباسات  التاركين سلطاندر كتاب 
آيد كه او علم حديث  چنين برمي. كند واقع احوال زندگاني شيخ حميدالدين را بازگو مي

                                                   

  .210آب كوثر، ص   .1
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  :گويد كه مي چنان. داد را بر علم تصوف ترجيح مي
اينجا مشغولي است كه خلق ناگور در اين وقت از من علم حديث مرا «

  .»را علم تصوف بياموزمو شنوند و مرا فرصت نيست كه در اين بيان ت مي
  .گفتند شعر خوب ميهم آيد كه به زبان هندي  از ملفوظات چنان برمي

  الدين اوليا ملفوظات حضرت خواجه نظام
شك و ترديد  الدين اوليا بدون هيچ ممعتبرترين كتاب ملفوظات حضرت خواجه نظا

هاي متعددي مشتمل بر  غير از آن نيز كتاب. تأليف اميرحسن دهلوي است ادؤفوايدالف
  .اهميت است رالدين اوليا تأليف شد كه در خو ملفوظات شيخ نظام

  :اند الدين اوليا بدين ترتيب تأليف شده ملفوظات خواجه نظام
 ؛ سجزي دهلويبه اميرحسن عالفوائدالفواد، مرتّ .1

 ؛خواجه محمد بن خواجه سيد بدرالدين اسحاق ةبانوارالمجالس، مرتّ .2

 ؛به عزيزالدين صوفياالخيار، مرتّمةاالبرار و كراتحفة .3

 ؛المشايخ به عبدالعزيز ابن ابوبكر مصلي بردار خواهرزاده سلطانالفوايد، مرتّ مجموع .4

 ؛الدين دهاري به خواجه شمسالمشايخ، مرتّ ملفوظات .5

 ؛به موالنا علي بن محمود جانداراللطايف، مرتّةصخال .6

 ؛به موالنا علي بن محمود جانداردر نظامي، مرتّ .7

  منابع
مطبع ) سوم ةحص(اجميري، حافظ محمدحسين، تحقيقات اوالد خواجه صاحب  .1
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  لكهنوي عزيز عزيزالدين هخواج

  هند در فارسي شعر خاتم

  ♦♦♦♦القادري دكتر محمد ارشد

 شايد .است خود خاص فلسفه و فرهنگ و ادب و زبان داراي هند هناوركشور پ
 نيز را اديبان و شاعران بلكه سياحان توجه فقط نه كشور اين كه است دليل همين	به
 زمينايران در فارسي ادب و شعر بازار كه زماني .است كرده جلب خود سوي	به

 دوران .دميد اي تازه روح فارسي ادب و شعر در كه بود هند كشور اين ركوديافت،
 ييطال اي دوره فارسي ادبيات و زبان اشاعت و ترويج لحاظ	به اكبرشاه سلطنت

سالطين فارس  از تقليد	به م و فنون بود وعلو مشوق و اكبر قدردان .شود مي محسوب
 اولين مشهدي غزالي. كرد جيخود را در دربار را ييالشعرا ملك اصخ منصب

 رسيد، ايران		به اكبر فياضي و پروري سخن ةآواز وقتي كه. بود اكبري دربار الشعراي ملك
سيروس  دكتر .كشيدند رخ هند سوي	به ايران و فضالي علما و شاعران از ياديز ةعد

وضع  ،»سير غزل در شعر فارسي«وان عن	به در كتاب خود ايران معروف منتقد شميسا
  :كند ادبي زمان اكبر را چنين ارزيابي مي

شد، سالطين گوركاني هند از  نمي ييشعر چندان اعتنا		به در زماني كه در ايران«
در عهد اكبرشاه گوركاني از  اين است كه مثالً. كردند شعرا كمال مواظبت را مي

هند 		به شاعر از ايران 51) ق.ه 1014تا  962: تنسلط(ن هند تيموريا ةسلسل
بر  عالوه. دست آوردند	هثروت هنگفتي ب و غالباً افتنديراه  دربار	به رفتند و

                                                   

 .لكهنو لكهنو، هبخش فارسي، دانشگا استاديار ♦
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 آرزوي يك صورت	به آن زمان در هند سفر اصوالً اندوزي، ثروت ةانگيز
  .1»بود درآمده عمومي
 ذيل از شعر و ،ه نمودنديارا هاي گوناگونبه زبان را هند سفرِ آرزوي شاعران

  :آن زمان است ادبي وضع شارحِ ،سليم قلي علي
  نشد رنگين حنا هندوستانتا نيامد سوي   نيست در ايران زمين سامان تحصيل كمال

 تا و ،داد دست از خود را اهميت تدريج	به هندبيات فارسي در اد و زبان همتأسفان
 ها ينگليسا سياست و شاهان هند سرپرستي عدم دليل	به ميالدي نوزدهم قرن اواسط

 مانند يافراد ،نامناسب اوضاع باوجود هرحال	به .گرفت را پارسي زبان جاي اردو زبان
 و كردند آبياري را هندارسي در ف ادبيات و زبان تنومند درخت عزيز عزيزالدين خواجه

 .انجام دادند شگرف كارهاي فارسي ادب و شعر ةزمين در
 در م1821 سال در روانييش خان رحمنال حبيب گفته	به بنا عزيز عزيزالدين هخواج

 رسيد، سالگي نه يا هشت سن	به وي وقتي كه. گشود جهان	به چشم كشمير ايالت
 احوال	به راجع .جا اقامت نمود رسيد و همين لكهنو	به نموده مهاجرت كشمير از پدرش

  :گويد مي چنين روانييش خان الرحمن حبيب مولوي عزيز، خواجه زندگاني
خواجه عزيز، خواجه محمدمقيم، در قرن هشتم هجري تركستان را مورث ) ترجمه(
اين . كشمير اقامت گزيدند	به شاه بلبل الدين همراه حضرت سيد شرف	به كرده ترك

را مثل  شاه است كه در كشمير دين اسالم را گسترش داد و آن همان حضرت بلبل
واده تا اواخر رواج ن خانآ خواجه محمدمقيم تاجر بود و اين حرفه در. بهشت ساخت

قدر وسعت داد كه اهل اروپا  پدر خواجه عزيز خواجه اميرالدين تجارت را آن. داشت
 خواجه …بود آن ةفرانسه بازار عمد. بگوش كشمير شدند پوش شده حلقه نيز پشمينه
  .2كردند اختيار سكونت لكهنو در كرده ترك را لكهنو اميرالدين

نواب . نگاران اختالف است نشمندان و تذكرهدر جاي تولّد خواجه عزيز ميان دا
 لكهنوجاي تولّد خواجه عزيز را  شمع انجمنعنوان 	هب خود ةخان در تذكر صديق حسن

                                                   

  .، حاشيه166 ص ،1386 هران،غزل در شعر فارسي، نشر علم، ت شميسا، سيروس، سير  .1
  .3م، ص 19131 لكهنو، نامي مطبع عزيز، كلّيات عزيزالدين، خواجه عزيز،  .2
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  :نويسد اش چنين مي دهد و درباره قرارمي
والدش كشميري مولد و  ،خواجه عزيزالدين عزيز ابن خواجه اميرالدين«

 مولد و موطن، طبعش موزون، هنولكلكهنوي مسكن و مدفن، اين عزيز را  …منش
  .1»ها كالمش چون نامش عزيز دل ،مضمون، ذهنش باوجود آشنافكرش تازه

در سال . فراگرفت لكهنوهرحال خواجه عزيز تحصيالت مقدماتي را در شهر هب
 سمت به گرديد، معروف لكهنو دانشگاه عنوان	هب بعداً كه كيننگ ةم در دانشكد1884
ي در سال و. كرد گيري كناره عهده ينا از م1893 سال در و آمد لناي فارسيزبان  استاد
  .مدفون گشت لكهنوم اين دار فاني را وداع گفت و در شهر 1915

 بانگ هب را آثارش شگرانهپژو و دانشمندان و بوده باكمال شاعري عزيز هخواج
 عزيز كليات بر اي مقدمه در روانييش خان الرحمن حبيب مولوي .اند هستود لهد

ميان آن خواجه  ،فتخار كردها اواخر دور در لكهنو كه سنجاني سخن بر كه نويسد مي
نهايت 	به دليل امتياز اين است كه در ادب فارسي. عزيزالدين عزيز سرفهرست است

  .2علم استادي را بلندكرد كمال رسيد و
واجه غير ازين خ. ي وي بودقادرالكالم و داني فارسي معتقد نيز نعماني شبلي عالمه

خان، مولوي  چون موالنا الطاف حسين حالي، نواب صديق حسن يعزيز با مشاهير
غيره  خان شرواني و سيد سليمان ندوي و الرحمن خبر، موالنا حبيب غالم غوث بي

  .بودند روابط داشت و ايشان از قدردانان وي
 براي هك استزيز ع فارسي كليات حاوي عزيز عزيزالدين هخواج ادبي ةسرماي

 از الدين وصي پسرش كوشش	هب ميالدي 1931 سال در بار آخرين نيز و بار ستيننخ
 بند، تركيب مثنوي، ،هقصيد غزل، داراي كليات اين. رسيد چاپ	هب لكهنو نامي مطبع

 عزيز هخواج شعري نبوغ. است فارسي ياه هنام و تاريخ ايه هقطع رباعي، چند رقعات،
 نده در فارسي شعر خاتم را وي اقبال هالمع هر تخمين زد كام ينا از توان مي را

 دارد تعلق فارسي ادبيات دور آن هب عزيز خواجه كه گويد مي اقبال عالمه .دهد قرارمي

                                                   

  .خان، صديق حسن، شمع انجمن  .1
  .1 ص ن خان، كليات عزيز، مطبع نامي، لكهنو،ٰ◌ الرحم شرواني، مولوي حبيب  .2
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 عزيز خواجه ذات با هند در دور آن متاسفانه و ،يافت آغاز اكبر شهنشاه عهد در كه
 بسيار قاآني ةن آوازاعران متأخريش ميان كه كند مي اضافه نيز اقبال عالمه. گرفت پايان

 قاآني زمين در وي كه عزيز خواجه مخمسات و قصايد ولي ،است بلند هنوز و بلندشد
  .1است فارسي زبان رد وي قدرت دليل نوشته

 هقصيد نگارش در هشود ك علوم ميم و است روان و هساد عزيز هقصايد خواج
 نده امراي و سالطين ان،هپادشا اهتن هن وي .است هكرد رعايت را خراساني سبك مانه
 نيتهت در غازي عبدالحميدخان سلطان ستايش در اش هقصيد هبلك ،است هكرد مدح را

ز ني افغانستان هپادشا خان اهللا حبيب امير ريارهش مسعود ورود ستايش در و يونان فتح
 والي جنگ فتح ادرهب خان علي محبوب مير نواب وي ممدوحين ديگر .شود يافت مي

 عالم سلطان بوپال، رياست سريرآراي هصاحب بيگم انهجهشا نواب ،حيدرآباد رياست
 ادرهب صاحب نتمس گورنر لفتننت نواب آنر زه ادر،هب جنرل گورنر نواب ،هشا واجدعلي

 حيدرآباد هآصفي مملكت وزير ادرهب هجا ر آسمانس نواب ،هدواَ و هآگر ةمتحد هصوب
 قصايد وي .بودند هوغير صاحب نخا علي الئق جناب انگيرآباد،هج صاحب هراج دكن،
  .است هكرد تتبع خوب را قاآني

 اش مثنوي .است هداد نشان را خود قلم زور نيز مثنوي در عزيز عزيزالدين هخواج
 آن ربيته هاز تسلطش بر زبان و بيان است ك اي هعمد ةنمون »بيضا يد« عنوانهب

 و دارد هقافي چارچار هس هس ابياتش اكثر هبلك ؛ستا التجنيس مع ،ذوقافيتين ،ذوبحرين
 قلب و النقاط تحت و النقاط فوق و غيرمنقوط و منقوط و مسجع و مقفي سراپا بعضي

ي مذكور در جواب مثنوي مثنو .ستدارا را هوغير استبتاع و تعليل حسن و مستوي
  .است هشد هنوشت »حالل سحر« هبمعروف آمين شيرازي مسمي 

 ديدار از آن در هك هنمود ذكر را ييياؤر آن رد هك است الثقلينيةدهمثنوي ديگرش 
  .شد ياب شرف هپنا رسالت حضرت

 سالطين بين جنگ هك است معروف »هقيصرنام« عنوان	هب عزيز همثنوي ديگر خواج
 هبند ةمقال هب شود رجوع بيشتري تفاصيل براي .نمايد مي بيان را روس و هتركي عثماني
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 يومانيتيز،ه آف ژورنال  هنولك همجلّ در »روس و روم جنگ بيانگر هقيصرنام« عنوان	هب
  )89-85، ص 2014امبر، دس تا هژوئي ،2 هشمار ،11-8 جلد

 ارمغان هب مسمي نظير جنّت كشمير گلگشت يمثنو عزيز هآخرين مثنوي خواج
 نسبت شاعر دلبستگي و شيفتگي .است هشد هسرود كشمير وصف در هك است الجواب

 طراوت و فرسا فلك ايه هكو از آنجا در هك زد تخمين آن بيتره از توان مي را كشمير هب
 باغ نشاط ل،ڈبدل موسوم بي  ار، دريا و آبگير پررحمت، بحر بياثم حالوت و اشجار

 ممكن چون .است هكرد ترسيم زيبا طور	هب را هغير و بخش فرح باغ نسيم پرانبساط،
 ،شود هگنجاند يهتاكو ةمقال يك در عزيز هخواج شعري ايه هجنب تمام هك نيست
ابي مبسوط بر آن كت هك ستا آن سزاوار هغير و مثنوي غزل، ،هقصيد از ريكيه چراكه
 عزيز هخواج ييسرا غزل ذيل در ،گردد روشن بيشتر وي شعري جايگاه تا شود هنوشت

  :شود مي معرّفي مختصراً

  رنگ حافظ
 غزليات ةمطالع از .دارد تازگي و است مملو رواني و سالست از عزيز هخواج ايه غزل

أثيرگرفته و ت حافظ خواجه از ييسرا غزل ةزمين در وي كه گردد مي معلوم وي فارسي
  :گويد چنانچه مي ؛دهد اش را تقليد خواجه حافظ قرارمي سبب شيريني و حالوت شعري

  1تا بر طريق حافظ شيرين زبـان شـدم    رسـد  شعرم نمـي ه شكر عزيز ب شهد و

  :كه كام و دهان وي با شكر انباشته بوداين فيض كالم حافظ بود 
  2ثمري تـازه ازيـن شـاخ نبـاتم دادنـد       كلك حافظ دهنم پر ز شكر كرده عزيـز 

  :گويد چنانچه مي ؛گيرد علم و هنر مي ييمحمد حافظ روشنا الدين وي از شمس
  3كوكب است نورنه اين تأثير دولت از كدامي  الدين حافظ اين فروغت اي عزيز داده شمس

محمد حافظ شيرازي سرمشق و الگوي شعراي متأخرين  الدين واجه شمسخ
غزليات حافظ  بسياري از شاعران هند در زمينِ. ويژه شعراي هند قرارگرفته است	هب
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غزلياتي كه خواجه عزيز در زمين حافظ سروده معلوم  از مطالعة ولي ،اند شعر سروده
 حافظ در شكل شعر خواجه عزيز بازشود كه همان برجستگي و رواني و شستگي تغزّل  مي

  :ابياتي چند از غزل خواجه عزيز در زمين حافظ شيرازي مالحظه شود. نمودار شده است
  بيا ساقي سرت گردم روان كن كشـتي مـي را  

  هاباســــم اهللا مجريهــــا بــــاذن اهللا مرســــ
  پـروا  فغان زان شوخ شورانگيز شيرين كـار بـي  

  1را واهـان كام خود زبان دادخه خواهد ب كه مي

  »از غصه نجاتم دادند دوش وقت سحر«يا اشعار ذيل در زمين 
  :حافظ

ــد   ــاتم دادن ــه نج ــحر از غص ــت س   دوش وق
ــدران  ــد   ظون ــاتم دادن ــب آب حي ــت ش   لم

ــي ــ پرتــو ةخــود از شعشــ  ب   م كردنــدذات
ــد   ــفاتم دادنـ ــي بصـ ــام تجلّـ ــاده از جـ   بـ

  چه مبارك سحري بـود و چـه فرخنـده شـبي    
ــن   ــه اي ــدر ك ــدآن شــب ق ــراتم دادن ــازه ب   ت

  چون من از عشق رخش بيخود و حيران گشـتم 
  دادنــــد منــــاتم و الت ةخبــــر از واقعــــ

ــ  ــن و آئين ــن روي م ــد ازي ــن ةبع ــار حس   نگ
ــو   ــر از جل ــا خب ــه درآنج ــم ةك ــد ذات   دادن

ـ  هاتف آن   داد دولـت  ايـن  ةمـن مـژد  ه روز ب
ــ ــه ب ــازار غمــت ه ك ــب ــدص ــاتم دادن   بر و ثب

  ريـزد  سـخنم مـي  همـه قنـد و شـكر كـز      اين
  ن شـاخ نبـاتم دادنـد   آ سـت كـز   اجر صـبري 
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ــا ــان    ييكيمي ــر مغ ــدگي پي ــب بن ــت عج   س
ــد   ــاتم دادن ــدين درج ــتم و چن ــاك او گش   خ

ــ ــد ه بـ ــات ابـ ــرا نآحيـ ــانيد مـ   روز رسـ
ــ ــن بــ  طخ ــي از حس ــد ه آزادگ ــاتم دادن   م

ـ   عاشق آن   دام سـر زلـف تـو فتـاد    ه دم كـه ب
ــد  ــه نجــاتم دادن ــد غــم و غص   گفــت كــز بن

ـ شــكّ   شــكرانه بيفشــان اي دل ه ر شــكر بـ
ــد   ــاتم دادن ــيرين حرك ــوش ش ــار خ ــه نگ   ك

ــود    ــحرخيزان ب ــاس س ــافظ و انف ــت ح   هم
ــد  ــام نجـــاتم دادنـ ــد غـــم ايـ   1كـــه ز بنـ

  :عزيز
  خواسـتم و آب حيـاتم دادنـد    زهر مـي   دادنـد  بـراتم  تـو  تيغ	در غم و غصه به

  بار حيـاتم دادنـد  رهم كشته و صد  صد  گه عشقم كـه ثبـاتم دادنـد    شمع محفل
ــد     آوردم صـفات  تماشـاي 	چشم بينـا بـه   ــم دادن ــاهي ذات ــي آگ ــا پ   دل دان

ـ  ةغرق ــد نجــاتم تفريــق ةيعنــي از ورطــ  عشـق  ره در شـدم  توحيـد  ةلج   دادن
ـ  تسعيها در طلبش رف ــد   سـو آخـر  هره ب ــاتم دادن ــان عرف ــويش نش   در دل خ

ــل  رفتم از صومعه تا ميكده افتـان خيـزان   ــن ةص ــاتم اي ــاتمب حرك ــد رك   دادن
  دادنـد  خـاتم  تو گيسوي ةبكف از حلق  نگين زانكه مـرا  هست چين و ختنم زير

ــ   هاي جگـرم درهـم و دينـار شـمار     داغ   دادنــد بركــاتم عشــقش ةكـه ز گنجين
  خط آزادي ازيـن الت و منـاتم دادنـد     م گفـتم عـال  دو تـرك  شـدم  عشق ةبند

  2ازيـن شـاخ نبـاتم دادنـد    ثمري تـازه    كلك حافظ دهنم پر ز شكر كرده عزيـز 

  :حافظ
  »رسيد مژده كه ايام غم نخواهد ماند«در زمين 
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ــد   ــد مان ــم نخواه ــام غ ــه اي ــژده ك ــيد م   رس
  چنان نمانـد و چنـين نيـز هـم نخواهـد مانـد      

ــدم     ــار ش ــار خاكس ــر ي ــه در نظ ــن ارچ   م
ــد    ــد مان ــرم نخواه ــين محت ــز چن ــب ني   رقي

ــرده چــو ــه پ ــي شمشــير	دار ب ــه را م ــد هم   زن
ــي مقــ  ــد  كس ــد مان ــرم نخواه ــريم ح   يم ح

ــود بدســـت آور  ــوانگرا دل درويـــش خـ   تـ
ــزن زر  ــه مخ ــد  ك ــواد مان ــنج و درم نخ   و گ

  غنيمتـــي شـــمر اي شـــمع وصـــل پروانـــه
  نخواهــد مانــددم كـه ايــن معاملــه تـا صــبح   

ــوش داد    ــارتي خ ــبم بش ــالم غي ــروش ع   س
  كــه بــر در كــرمش كــس دژم نخواهــد مانــد

  د بــزرانــ ايــن رواق زبرجــد نوشــته   بــر
ــد ييكــه جــز نكــو ــرم نخواهــد مان   اهــل ك

ــد ايــن بــود ســرود مجلــس جمشــيد گفتــه   ان
  كه جام باده بياور كـه جمشـيد نخواهـد مانـد    

  چه جاي شكر و شكايت ز نقش نيك و بدست
  كــه كــس هيشــه گرفتــار غــم نخواهــد مانــد

ــافظ   ــر حـ ــع مبـ ــان طمـ ــاني جانـ   ز مهربـ
  نشــان ســتم نخواهــد مانــد كــه نقــش مهــر و

 :زيعز

  غمين مباش كـه انـدوه و غـم نخواهـد مانـد     
  او هـيچ هـم نخواهـد مانـد     جهان و هرچه جز

ــ ز ــط و دان ــهجــذب دام خ ــانه ــال بت   اي خ
ــه  ــوتري ب ــريم	كب ــرم ح ــد ح ــد نخواه   مان
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  امـــروز دهـــي مــي  ديـــدار ةاگرتــو مـــژد 
  بعيد نيست كـه كـس در عـدم نخواهـد مانـد     

ـ  ه ب   شپـي  زان ولـي  ايهحال خويش بكـن گري
  نخواهــد مانــدنــم كــه آب در دل و در ديــده 

  اني و بادســـتگاه كـــاري كـــندچـــو كـــار
  كــه غيــر جــام نشــاني ز جــم نخواهــد مانــد

  فريــاد كنــد خــورد ســنگي ةپــاره چــو زر بــ
ــاحب ــد و ص ــرم بمان ــد  ك ــد مان ــرم نخواه   ك

ـ    خـور   مـي  ايهردوقسم بخوردن خونم چو خ
ــ ــد  ه ب ــد مان ــم نخواه ــال قس ــو وب ــردن ت   گ

  روز تــو خــم شــود اي نوجــوان ولــي آن ســر
  كه در سراسـر زلـف تـو خـم نخواهـد مانـد      

ــدي    ــود بع ــر ره ش ــق خض ــت ح ــر عناي   اگ
ــر  ــد دگ ــد مان ــدم نخواه ــن و او يكق ــان م   مي

  كـوي خـويش خـدارا مريـز خـون عزيـز      ه ب
ــد   ــد مان ــرم نخواه ــرم محت ــت ح ــه حرم   1ك

 شعر حافظ خواجه ييعن اش معنوي ةكه در زمين خواج خواجه عزيز نه فقط اين
بلكه بعضي مطالب خواجه حافظ را نيز مستعار گرفته در اشعار خود جاداده  ،سروده
 فال ةقرع آسمان بار امانت نتوانست كشيد«: گويد حافظ در غزل معروف خود مي. است

 مضمون بدين احزاب سوره ،73 آيت از برگرفته مذكور بيت. »زدند ديوانه من نام	هب
ها عرضه داشتيم، اما از تحملش سرباز  ها و كوه و زمين ها آسمان بر را امانت ما«: است

  .»را حمل كرد كه همانا ستمگر و جاهل بود زدند و از آن ترسيدند، اما انسان آن
امانتي كه در اينجا آسمان از پذيرفتن آن سرباز زد، گوهر انسانيت، گوهر كرمناي 

برخي از 	به رسم امانت	به است آن راخو اللهي است كه خداوند ميخليفةواليت و 
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را  وي، نور زمين باشند و پيش از مرگ آن ةاذن و اراد	هبرگزيدگان خود بسپارد تا ب
  .)حسين ميرمبيني(ديگري بسپارند  ةانسان برگزيد	به تمام و كمال	به »امانتي«چون 

  :كند طور ساده چنين ادا ميه همين مطلب را خواجه عزيز ب
  ز بار عشق انداخت بر آدمچو عاجز شد فلك ا
  1ر بار گراني راـامل ز سـكه بر خاك افگند ح

 داند مي هبلك ،كند نمي پوشي چشم حقيقت از ما شاعر حافظ هوجود تقليد خواج با
حق به كه پذيرد مي و ،كجا	هب تا كجاست از هر تفاوت حافظ هخواج و وي ميان هك

 حافظ خواجه ةدربار كه نيست آن وارسزا و آيد برنمي وي ةعهد از حافظ معنوي ةتالمذ
  :بگويد سخني

  2همان حكايت زردوز و بوريا باف است  هـاي عزيـز   حديث حافظ شيراز و گفته

  گريتقليد از شاعران د
جامي كه . گوي هند اميرخسرو دهلوي مقام شامخي را داراست ميان شاعران فارسي

گرفته يرد كه از خسرو الهام پذ مي نيز شود مي شمرده كالسيك ةآخرين شاعر بزرگ دور
طور او نبود خياالت محال / سوز و دردطريق گيرد  جامي از خسرو همي« :است

گوي هند از منبع فيض خسرو  لذا اين يك امر طبيعي است كه شاعران فارسي. »انگيختن
خواجه عزيزالدين عزيز نيز از خسرو الهام گرفته در تقليد غزل معروف . مند شوند بهره

سروده كه ذكر هردوي آن  يغزل »شوم از يار جدا من مي بارد و ابر مي«عنوان 	هوي ب
  .ستخالي از لطف ني

  :خسرو
  جـدا  دلـدار  ز روز چنين	چون كنم دل به  شـوم از يـار جـدا    بارد و مـن مـي   ابر مي

ـ     و ابر   كنـان ابـر جـدا يـار جـدا      من جدا گريـه   وداعه باران و مـن و يـار سـتاده ب
ــدا    خرّم و بسـتان سرسـبز   سبزه نوخيز و هوا ــزار ج ــده ز گل ــيه مان ــل روي س   بلب

  چه كنـي بنـد ز بنـدم همـه يكبـار جـدا        بنـدي  زلفـت 	اي مرا در تـه هرمـوي بـه   
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  :عزيز
ـ    جــدا ديــوار ةدر جــدا ديــده جــدا رخنــ  راهـش دل بيـدار جـدا   ه من جدا چشم ب

ـ     روم سوي گلسـتان اگـر از يـار جـدا     مي   داگل جدا مي خلدم در جگـر و خـار ج
ــدا     راههب چشم بود كه گلشن	كن قدم رنجه به ــار ج ــرگس بيم ــدا ن ــرو آزاد ج   س

  خـوار جـدا   زاهد از صومعه از ميكده مـي   چشم مست تو بنازم كـه كشـد از نگهـي   
  ز زنّـار جـدا   گشـت  نتـوان  حاشـا  هسبح  سـت بـراي ايمـان    الحـق رگ جـان   كفر
ـ  موسـي  و من ميان سته اه فرق   طالــب ديــدار جــداطالــب وصــل جــدا   بـود  هك
ـ  هسـاي  فتد هك  اي هكد وحشت تو به سوداي گشت ام هخان   جـدا  ديـوار  ز فرسـنگ ه ب

  جـدا  يار از بود يكدم هعاشق آن نيست ك  اسـت  غلط ييجدا درد از هرا نگ انعاشق
ـ  مرا هباشد از محتسب انديش ــ  عزيـز  هگرچ ــن ةخان ــود م ــا ب ــار ةز خان ــدا خم   1ج

عنوان 		هتابلوي وي ب. از اهميت فراوان برخوردار است ميان شاعران متأخرين قاآني
صدها . استاي از وصف طبيعت  نمونه عمده »مگر ز جويبارها دوز نسيم خلد مي«

ولي مخمساتي كه خواجه  ،اند شاعر در تقليد قاآني اشعار زيبا و دلنشين سروده
عزيز داللت انگيز خواجه  عزيزالدين عزيز در تقليد قاآني سروده بر استعداد شگفت

  :مخمس آن از اي هنمون اينك .كند مي
ــو ب  ــيم ن ــارهنس ــه مرغزار وزد اه ــب ــه  اه ــص	بــ ــك رقــ ــار و كبــ   اهســ

ـ قطار ز صــوفيان اهــچنار اهــعرار ــه  اهـ ــد	ب ــار وج ــ ز اهشاخس ــزاره ةنال   اه
ـ تار صـداي  از هب ـ زار و زيـر  نـواي  اه   اه

ـ هك انهج فشان گل هگشت ارهب   زمـان  زمـان  هرد هرد ،يگان يگان اه درخت  جـوان  شـد  هن
  ربـان هم هايد چو واه رگانهم هچ فرودين هچ  كودكـان  خواب دهم هك چنان هجنبش آمده ب

  اهشـيرخوار  به رنگ انهد اههغنچ هشادگ
ـ  .نسق بدان سران غزل  فـرق  فـرق  طائران ز حق به ياد انهسحرگ   مسـبق ه كودكـان  هك

  عرق در ابر به سعي ورق قور گل هفتكش  شـفق  افـق  در هك چنانگون و شق  شقيق لعل
ـ گ طبـق  طبـق  رورقهه ب ـ نثار كنـد  ره   2اه
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  جوش بيان
 كتاب در .دهد علّامه شبلي نعماني جوش بيان را يكي از عوامل شعر خوب قرارمي

 شيرازي حافظ خواجه اشعار بررسي ضمن در وي شعرالعجم عنوانه ب خود معروف
ي داشته خاص خيال يك يا مضمون يك كه نيست الزم بيان جوش براي كه گويد مي

بر اختالف  البتّه بنا .توان با جوش بيان ادا نمود خيال را مي هر بلكه هرمضمون و ،باشد
با  ،گويد كه شاعر از جوش مسرّت سخن مي وقتي مثالً. شود نوعيت شكل آن متغير مي

كه قهر و غضب را بيان  وقتي ؛شود خود مي از خود بي ييگويد كه گو چنين روشي مي
چون از ناپايداري دنيا  ؛شود كه مرقع دنيا را واژگون خواهد كرد نمايد معلوم مي مي

كه قهر و غضب مضمون  و وقتي ؛شود كه تمام عالم هيچ است رود آشكارمي ذكرمي
اشعار خواجه عزيز از جوش . ريزد آتش فرومي شرسد كه از دهان نظر مي	هشاعر است ب

ار خود موضوعات مختلف را با جنب و جوش وي در اغلب اشع .بيان نيز مملو است
  :بيان نموده است

  1و غرق آب بايد كـرد ا جهان و هرچه در  لـب آب  بيا كه ما و تـو سـاغر زنـيم بـر    

 با را مطلب اين وي كه شود مالحظه. است پشيمان بسيار خويش ةشاعر از كرد
  :است نموده بيان جوش كدام

  2مو بر تنم شد چشم گريـاني دگـر   هر بن  هاي عصـيانم ببـين   جوش طوفان خجالت

 اجتماعي مفسدات ايه هريش از تكبر .آيد نمي خوشش متكبر مردم از عزيز هخواج
 صفت فرعون را آدم هاست ك تكبر اين .دهد بر تكبر رخ مي بنا جنايات اهصد و است

 هآماد مردم نوع اين با پيكار براي جوش و جنب چنين با را مردم عزيز هخواج .كند مي
 كندن بيخ از پي در او و هكرد سرايت كالبدش در موسي روح ييگو هك ،سازد يم

  :سيرتان است ونفرع
  يك ساغر	هغرور نفس فرعون سيرتان بشكن ب

  3ضاـد بيـما يبن ويـوسـم هدستگا داري هك
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  عزيز خواجه شعر در عرفان ةجنب
غزل بيشتر عالمه اقبال در  نظر يك شاعر صوفي بود و بر طبق خواجه عزيز اساساً

. كند ادامي لطيف ةپيراي آساني و در	هو اين حقايق را ب ،بر حقايق روحاني استش گاهن
  :گويد ه ميچنانچ

ـ   عالم ز گلشن صـنعش  دو غنچه هست دو ـ نيـز  فته يكـي  كيكي ش   1فته هنـوز كناش

را فهم دين اعطا  بنابر حديث پيامبر اكرم اگر خدا بخواهد بر كسي مهربان شود، وي
را از عشق خدا و رسول  معنايش اين است كه خدا بندگان مخصوص خود .كند مي

همين مطلب را خواجه عزيز با چنين سادگي ادا نموده است كه . سازد مند مي بهره
  :شود در دل خواننده جايگزين مي مستقيماً

  2خود را ةمي نوشيد بخشد مي شاه به خاصان  خود را ةدهد حق عشق احمد بندگان چيد

خداوند . شمارد چيز مي لطف و كرم خداوند باري تعالي را برتر از همه عزيزخواجه 
خواجه . باري تعالي كه رحيم و كريم است از خطاي بندگان خود درگذر خواهد كرد

عزيز اين عقيده دارد كه در مقابل گناه وي لطف و كرم خداي بزرگ و برتر بسيار 
چطور  ،ه را ارتكاب نكرده باشدلذا در نظرش كسي كه در زندگاني خود گنا. هست

برطبق خواجه عزيز لذّت روز قيامت . خواستار عفو و بخشش باري تعالي خواهد شد
خداوند كريم  حيران و سرگردان منتظر لطف و عنايت ةدر همين امر مضمر است كه بند

  :طور نادر بيان نموده است	هخواجه عزيز اين مطلب را ب. باشد
  شش ني غم دوزخنه بيم پرسش و ني ذوق بخ

  3گناهان را ر در قيامت بيـذّت هست آخـه لـچ
نفر بايد براي درك  در نظر خواجه عزيز راه حقيقت دشوارگذارتر است و يك

  :هاي گوناگون بگذرد حقيقت با آزمايش
  4سـت اينجـا  ا تر از مـوي ميـان   راه باريك  سـت اينجـا   منزل عشق كه از ديـده نهـان  
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خواجه عزيز نيز در . شاعران متصوف بوده است ثباتي دنيا موضوع مرغوب بي
رنگ  ين جهانِا زندگي انسان در. نظرش دنيا پايداري ندارد و اينجا كسي را دوام نيست

  :وجود آن انسان در خواب غفلت مانده است و بو چندروزه است با
  1؟مـا  خبر برساند ساقي	به كه يا رب  خماريم و مست ما و شد پر ما ةپيمان

  :مقصود خود برسند		به كند كه راه طريقت را برگزينند تا نوع مردم را توصيه ميوي اين 
  نـري كـگييـت دستـريقـر طــيوادي پ دردا ــخ

  2شب تاريك و ره باريك و در ره چاه و ما اعميكه 

  :دهد وي يك عاشق صادق را چنين تعليماتي مي
  3پيـدا  بـو  نـد نك گـل  نـدرد  گريبان تا  پيـدا  او شود كه هستي ةچاك كن جام

ارباب جهان دل  جهان و  بهشمارد و  يك صوفي صافي جهان را هيچ و پوچ مي
وسيله قابل اعتماد  و بدين ،شود لحظه دارد دگرگون مي هر در نظرش جهان. بندد نمي

تا يك عاشق صادق با  ،سپري شود يزدن چه خوش باشد كه عمر عزيز در چشم. نيست
  :واصل شود محبوب حقيقي

  4اي خوشا عمر گرانمايه كه در خواب گذشـت   ضاع جهـان قابـل ديـدن هرگـز    نيست او

 معرفتاز  عزيز خواجه. است نجات ةدر نظر يك صوفي تنها معرفت الهي وسيل
  :گويد مي چنانچه ،كند مي تعبير بقا آب به الهي

  5در ساغر ما چيست اگـر آب بقـا نيسـت     يك جرعه كند زنـده بسـي مـرده دالن را   

مثل يك صوفي صادق . بيند كائنات مظهر خدا را مي ةذر هر ادق دريك عاشق ص
  :بيند خواجه عزيز در جمال يار جمال محبوب حقيقي را مي

  6را خـداي  نگـرم  تـا  را خداي بنما رو  نمـا  خدا ةهست رخت ز بس صفا آئين
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اگر انسان . دهد شايد همين امر موجب شده است كه وي مردم را تعليم خودي مي
عنوان 	هامام غزالي در كتاب معروف خود ب. بشناسد، خدا را خواهد شناخترا  خود

اند از  را آفريدهو را بشناسي بدان كه ت اگر خواهي كه خود«: گويد مي كمياي سعادت
و ديگر آن كالبد باطن  ،را تن گويند و جسم گويند يكي اين كالبد ظاهر كه آن :دوچيز
خواجه . »يقت تو در آن معني باطن نهفته استو حق ،را دل گويند و جان گويند كه آن

طواف كعبه 		به ندارد كه يشناسد ديگر لزوم را مي كند كه اگر انسان خود عزيز فكرمي
  :برسد و يا طالب بتخانه شود

  1انسان رايِ ئباشد از خويش اگر آگه  ف كعبه و ني طالب بتخانه شوديطا
1 را  بايد هستي خود ود حقيقيمعب	به براي رسيدننفر  يككند كه  وي تلقين مي

هاي مهلك مثل حسد، بغض، كينه، غيبت وغيره را  يعني از دل خود بيماري ،محوكند
  :شود پاك كند، دلش مظهر صفات خداوندي مي

  2پيـدا  بـو  نكنـد  گـل  نـدرد  گريبان تا  پيـدا  او شود كه هستي ةچاك كن جام

ز ارا  منظور جان خودخواه بدين  ؛هيچ باك ندارند ييگو حق ازمردان راه خدا 
را از دست  جان خود ييگو وسيله منصور حلّاج براي حق ينه همبشايد . دست بدهند

  :گويد شمارد چنانچه مي را از پيروان منصور مي خواجه عزيز نيز خود. داد
  پرسي ه ميـوالم چـورم احـت منصـرسول ملّ

  3معراجي كه نام ديگرش دار استه رسيدستم ب

كند كه  وي مردم را تلقين مي. پند و موعظت نيز مملو است از اشعار خواجه عزيز
پس بر وي  ،كو آفريده استيخدا انسان را ن. رفتار نيك داشته باشند هاانسانبا تمام 

  :گويد چنانچه مي. الزم است كه با همه نيكي كند
  4را كـرده خـدا از همـه نيكـو پيـدا     وكه ت  كن برخور از حسن خود و با همه نيكي مي

كه چطور كمال  ،است دادهكمال همنشيني تذكر 	به سعدي در گلستان راجع
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طور خواجه عزيز نيز مردم را نكاتي چند  ل را مشكبار كرده، هميناي از گ همنشيني تكه
  :آموزد براي زندگي كردن مي

  1آشــنا بــا آشــنا بيگانــه بــا بيگانــه بــاش  بدخوبان گريـز  خصلت شو ز همنشين نيك

  فلسفه
هستند كه  ييها غيره سؤال ميرند و كجا خواهيم رفت، چرا مردم مي		ها آمديم و بما از كج

 ،معلومات انسان ناقص و محدود است موردين ا كه در چرا ،اند شاعران از آن گريز كرده
. داند اين نتيجه رسيده است كه هيچ نمي	به و بعد از تحقيق و تالش و تفحص انسان

  :كيست از گيتي ةپرسد كه رونق هنگام مي را سؤال خواجه عزيزالدين عزيز نيز اين
  يـگيت ةـگامـق هنـد رونـاشـه بــم از كـدانـن

  2ها محفل ست گرم هم و خاموش شد شمع هزاران
سوادي خود از اسرار و رموز يك مسئله بيجاهل بنابر  ،در نظر خواجه عزيز

زيرا  ،شمارند آسان ميمشكل را  هر سبب معلومات محدود خود جاهالن	به .بهره ماند بي
ايشان 	رب مشكل آن روند، مي مشكل آن ته در چون ولي ،ندارند تفكّر و تحقيق ةقو

و  ييدليل دانا	به ،زيور علم آراسته است هبضد آن يك عاقل كه  بر. كند بزرگ جلوه مي
و آن مسئله را مشكل دانسته در  استفراست خود از كميت و كيفيت آن مسئله آگاه 

طور فيلسوفانه در بيت 	هاين مطلب را خواجه عزيز ب. شود آن كوشان مي فصل حلّ و
  :نمايد زير بيان مي
  3سـان را آست كه مشكل شمرد ا عاقل آن  مشـكل  هـر  ست كه آسان نگردا جاهل آن

ولي  ،تمام دنيا از نور وي روشن است ،عزّ و جلّ كه دو عالم را ساخت يخدا
  :تجلّي نور حق بر كسي هويدا نيست

  ورـر نـالمي پـو محروم و عـال تـن از جمـم
  4چو پاي شمع كه تاريك و روشن اطراف است
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  تغزّل در شعر خواجه عزيز
هجر و 	به اش مربوط غزليات عاشقانه. خواجه عزيز اشعار عاشقانه نيز سروده است

در نظرش . وصال، جور و جفاي محبوب و معامالت عاشق و معشوق وغيره هستند
مذاق   هرا ب و هركس آن ،خوانان زيادي دارد لي افسانهو ،بيش نيست محبت يك افسانه

  :دهد خود توضيح مي
  خوان دارد محبت هست يك افسانه صد افسانه

  وش اختالفي در بيان داردـكنم گ س ميـز هرك

  هان داردـه از اهل جـبازي بس ك واي عشقـه
  1وان داردـودآرايش جـن خـر را حسـان پيـجه

  :كند محبوب را چنين وصف ميوي جور و جفاي 
  طربناكي ،چه سرمستي ،باكي چه بي ،دردي چه بي

  2گويا ايهنوشيد مي كه خونم ايهذوقي خورده ب
كند كه از كشتن  محبوب خود التجا مي  بهيك عاشق  ،جفا همه جور و باوجود اين

  :گردد دستش مثل حنا معلوم مي رزيرا خون عشاق ب ،عاشق دست نكشد
  3دسـت تـو حنـا را مانـد    ه خون عشّاق ب  گنهان دسـت و متـرس   ما بيمكش از كشتن 

 نظر در .شود آن عشق فاقد لذّت عشق مي ،اگر معشوق مهربان و همدرد باشد
 فكر شاعر. دارد زيادي لذّت محبوب فراق و هجر ،وصال با مقايسه در عزيز خواجه

  :گويد مي است، لذا بخش زيان حال هر در عاشق براي محبوب قرب كه كند مي
  گير ه عبرتـوز هجر راضي باش از پروانـسه ب

  4حال عاشق را زيان داردهر كه قرب دوست در

ستم معشوق  هر وي. در نظر عاشق محبوب باوجود جور و جفا باز محبوب است
چون  دهد و زيب مي را شيحتي جواب تلخ محبوب لب لعل شكرخا. دارد را روا مي
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زيرا همين ستمگري محبوب  ،شود لب دشنام وي ميقند طا شود بجاي گل دل مي مريض
محبوب بر عاشق مهربان باشد، لذّت  كه اگر براي اين. دارد كردن وامي زندگي	به را وي

  :كند همين مطلب را خواجه عزيز چنين ادا مي. شود وي ميسر نميه عشق ب
  1ن داردچه لذّت دارد آن عاشق كه يار مهربا  آزاري نـه اميــد جفاكــاري و نــي ذوق دل 

قدر سنگدل است كه يك ضرب كاري وي براي عاشق  در نظر شاعر محبوب آن
 ةداند كه كشت خوبي مي	هزيرا وي ب ،سالمت ببرده تواند جان ب و ديگر نمي ،كافي است

  :شود مي حق	به واصل مستقيما و نگيرد هم تپيدن مهلت معشوق تيغ
  2ستوت بازوي بر و دست بر رينآف صد آفرين  اسـت  فـارغ  طپيـدن  رنـج  از تو تيغ ةكشت

  :كند وي يك عاشق را چنين توصيف مي
  3خوانند عاشق را سزاوار استميرنامي كه ه به  چـاره و بيـدل   كس و بـي  نوا و بي غريب و بي

  ناپايداري دنيا
. كشد هاي گوناگون مي لحظه نقش هر پيش خداپرستان دنيا مثل يك محبس است و در

كند كه عمر  وسيله شاعر آرزو مي بدين. دنيا قابل اعتبار نيست ،سبب تغييرات پيوسته	هب
  :معبود حقيقي واصل شود	به زدن سپري شود تابرهم وي در يك چشم عزيز

  4در خواب گذشـت  اي خوشا عمر گرانمايه كه  نيست اوضاع جهـان قابـل ديـدن هرگـز    

و قدر چه  وقوع افتاده و در آفرينش وي قضاهآفرينش انسان از يك مشت خاك ب
  :از فهم باالتر استكه كار برده ههنرها را ب

ـ     5تا كف خاكي ازين باديه انسان شده است  كـار 	هچه هنرها كه قضا و قـدر آورده ب

  ييخودستا
بانگ دهل 		هجا اشعار خود را ب هجاب سبب بدين ،خواجه عزيز از زور كالم خود آگاه بود
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شود و  قلم از شمشير تيزتر و مؤثرتر ميشود كه در بعضي موارد  گفته مي. ستوده است
گري آگاه باشد،  نفر بايد كه از فن سپه چون براي شناخت جوهر شمشيرگري يك

اي  العاده نفر بايد كه استعداد فوق خواجه عزيز يك طور براي شناخت نبوغ فكريِ همان
  :داشته باشد

  1را تيـغ سـپاهان  شناسد جـوهر   سپاهي مي  عـامي  هـر  عزيز از تيزي كلكم ندارد بهره

عزيز را كه  ةدر بيت ذيل واژ. شود جا يافت مي هصنعت تكرار در اشعار عزيز جاب
  :كار برده استهطور زيبا ب	هب هستتخلصش نيز 

  2شوم عزيز جهاني عزيزدار مـرا   م بل عزيز ناچيزما عزيز مصر ني

ينندگان را كشد و توجه ب طور زيبا مي	هوي مثل ماني نقّاش صورت خوبرويان را ب
  :كند سوي خود جلب ميهب

  3كشـد  مي خوبان تصوير قلم يك من ةخام  سنجي عزيـز  ماني صورت نگارم در سخن

 شاعر نويهن عزيز لكعزيزالدي هاجخو هك گردد مي روشن امر اين باال ايه از مثال
 ادبيات مورد در .است هبود ندهدر  ميالدي بيستم و مهنوزد قرن در فارسي تواناي

، حال آنكه خود رسد مي پايان هب اقبال هعلّام اب هك شود مي هگفت اغلب نده در سيفار
 .عالمه اقبال خواجه عزيزالدين را خاتم شعراي فارسي زبان در هندوستان دانسته است

 نديانه زندگي در فارسي ادب و زبان هك كرد پوشي چشم حقيقت ينا از نبايد رحالهب
كساني مثل  .شود هسپرد فراموشي	هاين آساني ب	هود بكن نبمم هك هدوانيد هريش چنان
 شان هگرانماي آثار با را نده يگو پارسي شاعران روايت نويهلك عزيز عزيزالدين هخواج

 هشعرسرود وي هك قالبي ه هرب .است وي پرارزش اشعار آن دهو شا ،داشتند مي هنگ هزند
 قصايدش درخت از هك تيوق .است هداد نشان يخوبخود را بهشعري را  نبوغ آن در

 رعايت خود قصايد در را عنصري و فرخي رواني مانه هك شود مي معلوم خوريم برمي
 از .آورد مي ياد	هب را فردوسي كارزار ميدان و نظامي ايه بزم ايشه مثنوي .است هكرد

                                                   

  .3ص  عزيز، كلّيات عزيزالدين، هعزيز، خواج  .1
  .12همان، ص   .2
  .43همان، ص   .3



  138  قند پارسي

  

 اقبال هعالم .است هكرد حلول پيكرش در حافظ روح هك رود مي گمان ايشه غزل ةمطالع
 آن همتاسفان گرديد آغاز هاكبرشا زمان از نده در هك فارسي شعر هك است هتگف درست

 هبدين لحاظ اگر خواج و ،يابد مي پايان نويهلك عزيز عزيزالدين هخواج ذات بر دور
آخر اين نوشته  در هسزد ك لذا مي .رواست شود مي هگفت نده در فارسي شعر خاتم عزيز

  :مكني شسين را نثارخراج تح ،وي رباعي يك از با استفاده
  ســت آگـاهي  حـق  گـروه  ةكـد  طاعـت   سـت  گـاهي  پرسـتش  من شعر همجموع

ــد ــق ةدر دي ــت ح ــل پرس ــي اه   1سـت  اللهـي  بيـت  صحيفه ينا در هربيت  معن

  منابع
  .م 1931 نو،هنامي، لك مطبع عزيز، كلياتعزيزالدين،  عزيز، .1
  .ش 1386 ران،هتدر شعر فارسي، ويرايش دوم، نشر علم،  غزل سير سيروس، شميسا، .2
، اتراپراديش، هگر ، اكادمي شبلي، اعظمدارالمصنفين شعرالعجم، شبلي، هعالم نعماني، .3

  .ه	1339
  .بمبئي محمدي، مطبع حافظ، ديوان محمد، الدين شمس حافظ، .4
 انتشارات اميهس شركت ،)حافظ ديوان مشكالت نمايهرا(علوي، پرتو، بانگ جرس  .5

  .ش 1369 ران،هت خوارزمي،
 .م 1986 ،هعليگر شيراز، ةكتابخان ،)هگمشد ايهرويا( فارگوتين دريمس وارث، كرماني، .6

                                                   

  .31ص  عزيز، كلّيات عزيزالدين، هعزيز، خواج  .1



  سعدي بيهار، محمد علي حبيب نصر و غزليات او  139

  

  او اتيو غزل نصر بيحب يمحمدعل هار،يب يسعد

  ♦♦♦♦حسين محمدصادق دكتر

 و نگهفر مركز باستان زمان از هك است نده زيخ مردم ياه التيا از يكي ارهيب نيسرزم
 نگهفر ،هبرخاست نامدار يادبا و شعرا و عرفا و علما نيسرزم نيا از و ،است هبود ادب

 بدا، گوتم .اند هواكرد انسان يزندگان شئون در نينو هرا ،هكرد يغن را يانسان تمدن و
 هك ستنده يسركردگان نانآ امثال و دليب عبدالقادر ،يريمن ييحي الدين شرف را،ياوهم

 ياهكار يانسان تمدن و نگهفر شرفتيپ در هداد هيارا را دمآ يبن يزندگانهاي  هفلسف
 يوابستگ نگهفر نيا	به غازآ زمان از يفارس ادب و زبان .اند هداد انجام را يا هبرجست

 فزوني نآ اثرات و نفوذ ،گذاشت قدم نده در يفارس زبان هك يوقت و ،است هداشت
 مهس پهناور كشوراين  سراسر در زبان نيا كردن يعمومدر  نده ياه هخانقا .رفتيپذ

 پيشرفت ةنيزم در .اند هبازكرد را ينينو ياه راه يفارس اتيادب در قتاًيحق و ،دندار يبزرگ
 ا،ه هخانقا مه و است تذكر قابل هيصوف مهس هم بيهار در ايالت فارسي و ادب نزبا

 .اند هداد انجام را يمهم ياه تيفعالكه هريك  ينگهفر و يعلم مراكز گريد و مدارس

 زبان سيتدر و درس	به شروع از نده ياه هخانقا گريد مانند ارهيب التيا ياه هخانقا
 هنيريد زمان از ار،هيب التيا تختيپا) آباد عظيم( پتنا رهش .اند هداشت يالتفات يفارس ادب و

 ،هيبيمج ،يارزان هشا چون رهش نيا ياه هخانقا و است هبود يفارس ادب و زبان مركز
 ثارآ توسط	به اه هخانقا نيا انينينش هسجاد و ،اند هكرد فايا هارزند خدمات هريوغ هيمنعم
 در و اند هكرد تر يغن گوناگون اتهج از را يفارس ادب و زبان خودشان منظوم و منثور
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 امهساز  اه اهخانق گريد نسبت به پتنا ف،يشر يلوارهپ در واقع ،هيبيمج هخانقا هنيزم نيا
 خصوصاً يفارس شعر گسترش در هخانقا نيا نانينش هسجاد .است برخوردار يتر بزرگ
 هخانواد نيا اننينش هسجاد انيدرم .اند هداد انجام را يمهم هفيوظ يفارس غزل قالب

 و راتيثأت يسعد و حافظ ةخمخان از نصر بيحب يمحمدعل پسرش و فرد ايفرداالول
 حافظ راتيتاث .اند هداد هيارا يسعد و حافظ سبك در اه غزل هرفتيپذ يفراوان اماتهال

 و پدر هك شود مي معلوم هك خورد مي چشم		به قدر نآ نصر بر يسعد و فرد اتيغزل بر
 بزرگ شاعر دو نيا اماتهال و راتيثأت .كنند مي گردش يسعد و حافظ ميحر در پسر
 بر حافظ اثرات و ،شود مي هديد پسر و پدر وانيد در انيب و زبان و نيمضام ةنيزم در
 و مهجديه قرن در قتاًيحق .شود مي هديد شكاراآ نصر اتيغزل بر يسعد و فرد اتيغزل

 استقبال را يسعد و حافظ هگون نيا آباد عظيم شاعر بزرگ دو نيا يالديم مهنوزد
 در .شد دهنخوا خطا د،ناهگفت ارهيب يسعد را نصر و ارهيب حافظ را فرداگر  هك ،اند هكرد

 و هقرارگرفت همطالع مورد را نصر بيحب يمحمدعلآثار  يانتقاد و يقيتحق همقال نيا
 .ه استدش  هداد قرار يبررس مورد او اتيغزل مختصات و يزندگان

 روز المبارك رمضان 25 در او .اوست تخلص نصر و نام بيحب يمحمدعل
 .گشود انهج	به چشم فيشر يلوارهپ هيبيمج هخانقا در يقمر يجره 1249 هارشنبهچ

 از نصر .بود خود زمان ورهمش يشعرا و خيمشا از يكي فرد ابوالحسن ايفرداالول پدرش
 هچنانچ .رسد مي هوج اهللا كرم يعل حضرت	به يو نسب و مدآ ايدن	به فرد دوم مسره

  :سدينو مي هحسن ةاسو كتاب در خود نسب و حسب ةدربار بيحب يمحمدعل
 شانيخو	به شانيدرو خادم مقدار يب ةذر خاكسار نسبت هك دانست ديبا«

 بابركت حضرت	به هوجو چند	به يلواروهپ يبيمج يقادر بيحب يمحمدعل
 هابواالئم بجنا يجل و يخف علوم معال ،تيداه سلطان تيوال نينش يكرس

 هچنانچ .رسد يم هاتباع و هعن اهللا يرض و فيالشر هوج اهللا كرم يعل يمرتض
 اهللا ورهظ ابن اهللا بيمج ابن اهللا نعمت ابن الحسن ياب ابن :است نيا مقام ليتفص
 يريالزب يجعفر اهللا عطاء ريام ابن نيمحمدحس ابن نيالد ركن ابن نيرالديكب ابن
 ابن ريمحمدام ابن اهللا تيداه ابن اهللا بيمج ابن اهللا فتح ابن سعداهللا ابن
 ابن داهللايعب محمد ابن عمردار ابن ميهمحمدابرا ابن نيمحمدام ابن نيرسميام
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 عبداهللا ابن يرعليام ابن رمحمديام ابن لياسمع ابن محمدحسن ابن ديمحمدحم
 .1»مهعن اهللا يرض طالب ياب ابن اريط جعفر ابن

 التيتحص سپس .فراگرفت خودش بزرگ برادر و درپ از را يمقدمات التيتحص او
 نوزه .وردآ دست	به تراب هشا موالنا و محمدحسن هشا موالنا خودش ياهعمو از يعال
 پدر دست بر ق.ه1263 سال در يسالگ هزديس در هك بود هنشد فارغ التيتحص از

 و اديز محنت از نآ از پس .شد خالفت و اجازت و عتيب	به مشرف خود بزرگوار
 و ليتكم سند ق.ه1272 سال در و وردآ دست	به گوناگون  علوماز معمول  ودترز

 ليتكم يبرا نيبنابرا .داشت مي رغبت يليخ ثيحد علم به او .وردآ دست	به فراغت
 نزد و خواند ميبه حضور  را يو بودند همنور هنيمد در هك خودش يعمو شهخوا نيا
 درس از او .شد مشغول سيتدر و سدر به سپس .ديرسان ليتكم	به را ثيحد علم يو
 هكلكت	به يمحمدوص ميحك	به نصر بيحب هك يا هنام هچنانچ .برد مي لذت سيتدر و

 :است امر نيا دهشا بود، هنوشت

 و كالم علم و هفلسف و منطق و نحو صرف سيتدر شغل سال كي بيقر از«
 هنچآ و شنوم مي هروزان سبق چند و خوانند مي هطلب كسان چند .دارم مي هفق

 .2»ديفرما اعطا خدا هك دييفرما دعا گر،يد يزيچ علم كنم مي ميتعل است معلوم

 .گفت حيات بدرود ق ه		1295 سال در يسالگ وشش لهچ عمر در يجوان عنفوان در نصر

 در .غازكردآ سرودن شعر يزندگان اوائل از .بود هافتي ارث	به را يشاعر و شعر نصر
 يول ،است هزمودآ طبع هخمس و ادزمست ،يمثنو ،يرباع ،هديقص غزل، هاگرچ شعر

هاي سروده اعظم قسمت .است هسرود شعر كم يليخ گريد قوالب در غزل نسبت	به
 »انيمعجزب« نام	هب او وانيد .رسد مي 488شان به تعداد هك است اتيغزل بر مشتمل يو

 غيت حمدم تمامها	به نوهلك محمد، يانوار مطبع در يالديم 1880 سال در وفاتش از پس
 هك است عشق مانه و است هعاشقان اتيغزل از پر يو وانيد .ديرس چاپ	به ادرهب
  .است هوردآ وجود	به را او وانيد
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  1كرد ديوانم صاحب غلط فكر اين خوضِ  جسـتيم  و جـوابش  ميديـد  تو ابروي بيت

 يفارس ييسرا غزل در نصر بيحب نقش

 :هعاشقان غزل) الف(

 است هبود شاعران پسند مورد غازآ زمان از ،يفارس ادب بقوال نيتر مهم از يكي ،غزل
 قالب .است هبود انهج شاعران نظر مطمح زمان هر در خود تيهما و ئتيه هب بنا و

 باتيترك و اصطالحات و هيدرونما هبرداشت را اه زمانهاي  برخورد و اه يگرگونيد غزل
 .است يانسان احساسات و واطفع انگريب و ،ديمايپ مي هرا زمان همراه ،هكرد تر عيوس را

 زمان نيا	تا مه و هبود شاعران پسند مورد مه قالب نيا كرد مي يزندگ نصر هك يزمان
 شعر قالب نيواالتر و نيتر محبوب، قوالب گريد	به نسبت غزل قالب گيديچيپرغم علي

 هك يوقت .بود نصر يبرا شعر قالب نيتر محبوب غزل .شود مي هكرد شمار انهج در
 .بود نده در يفارس ادب يبرا مرج و رجهزمان  قرن نآ ،ادهن مي ييسرا غزل	به پا نصر

 پروا يب مغشوش زمان از هنشست خود هخانقا ةگوش در بيحب مرج و رجه زمان نيا در
 گريد نسبت	به يسعد اثرات و سرود يم يسعد زبان در هعارفان و هعاشقان ياه غزل
 .است تبلورم ادتريز او ييسرا غزل بر انيسرا غزل

 او .است هكردپيروي  تراديز يفارس شاعران گريد	به نسبت يسعد اتيغزل از نصر
 امر نيا .است زيچ همه او يبرا عشق .است يعاشق و عشق ةدلداد يسعد مانند

 محور دل هك ميدان مي .شود مي بيغر و بيعج عشاق نزد	به دل ةمعامل هك ستدايوه
 نيب تصادم هك يوقت .ستا يانسان نهذ عقل محور هك يحال در ،است يعاشق و عشق
 ةريدا و محدود عقل ةدائر هك چنان كند، مي فايا يمهم نقش عشق افتد، مي عشق و عقل

  :ديگو مي حافظ هخواج .است محدودنا عشق
ــة ــاقالن نقط ــپر ع ــد ارگ ــي وجودن   2سـرگردانند  دايره در اين كه داند عشق  ول

 انيب را دل يچگونگ و تيفيك او هك يتق و .بود شناآ يخوب  هب امر نيا به نصر
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 يغزل هساد و نيريش زبان در يسعد مانند و ،شود مي هجداگان يو انيب انداز دينما مي
 :شود مي عاشق هر زبان او زبان هك ،ديسرا مي

ــاد كســي گــاهي  دل ابـــتالي و مـــن يـــار فـــراق از آه ــين مب ــتالي چن   دل مب
  دل دواي اگرچــه  ايــم  كــرده  بســيار  نيسـت  سودمند به دل هيچ يار وصل جز

  دل غـذاي  صـرف  شده كنون جگر خون  بــس گــواه را دلــم عشــق رنــگ زردي
ـ  از رفـت  حيـا  و ننگ و قرار و صبر ــا  رمب ــي آزاره ــم هم ــك كش ــراي اين   دل ب
  دل غمـزداي  مـن  ومن شد  غمزداي دل  مـرا  شـد  سـرو كـار   نالـه  و آه به هردم

ــذتي و هــا جــان و شــادماني و هــا دل ــر دل ايو اي  ل ــن ب ــر و م ــاجراي ب   دل م
  دل شــفاي بــر كــنم اختيــار مــرگ نمــ  خـود  بهـر  كه	به شفا اميد شد قطع چون

  دل ز درد آخر شدم به حق جان نصر اي
  1دل بنــاي ايـن  مـا  خرابـي  باعـث  شـد 

 زبان اگر .سازد مي جدا شعرهاي  قالب گريد از را نآ زبانش هك ستا يقالب غزل
 را غزلآن  و رسد مي ممتنع لهس	كيفيت به باشد  تيمعنو باو  نيريش و هساد غزل

 هنيزم نيا در .ميخور ميبر يسعد اتيغزل در ما هچنانچ .شود مي سريم يفاقآ رتهش
او  غزل ئتيه و تيوه به مه نصر .است تر فراوان انيسرا غزل گريد از يسعد رتهش
 و زبان نظر از هچ و موضوعات نظر از هچ هك است سبب نيمهبه  و بود شناآ شتريب
 زبان يسادگ نصر اتيغزل مختصات نيتر مهم .است هرفتيپذ اثر اديز يسعد زبان از انيب
 است هسرود هگون نيا فصاحت و يسادگ ةيرايپ در را خودش اتيغزلوي  .است انيب و
 يمادر زبان ،يفارس زبان هك است الزم يتذكر نجايا .كند مي يورآادي را يسعد انبز هك

 وجود با .بود هادگرفتي استادان صحبت در و همدرس در او رازبان  نيا هبلك ،نبود نصر
 ،اندازد مي استعجاب و رتيح در را زبانان لها داشتن تسلط هگون نيا يفارس زبان بر نآ
 اصطالحات بر چطور ،هماند ميمق پتنا فيشر يلوارهپ ةافتاد دور ةيناح دركه  مرد نيا هك
 را رانيا وقت چيه هك نيا ديمز و ،بود هوردآ دست	هب كامل دسترس يفارس محاورات و

 وانيد هك است سبب نيمه و نباشد كم يا همعجز از نيا قتيحق در .بود هنمودن ديبازد
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 او اتيغزل بالغت و فصاحت از نصر معاصران .كردند »انيمعجزب«	به موسوم را او
 :ديگو مي خود نصر هچنانچ .بردند مي حسد مه يبعض و مدندآ مي رشك	به

ـ نَ و لـف  ز رشـك  ببـرد  حاسد  پسـندند ب شـعرم  همـه  سخندان نصر اي   1مـا  رشَ

 دست به يرازيش يسعد مانند را بالغت و فصاحت و يسادگ اتشيغزل در نصر
 اتشيغزل از يبعض هك است هشد هبرد كار	به هگون نيا اتشيغزل در هويش نيا و بود هداد
 چند .دآي مي نظر	هب يسعد هپلّ مه يو ياه غزل از يبعض و رسد مي ممتنع لهسمرتبة 	به

 .است يسعد ياه غزل به كينزد يليخ هك شود مي نقل ريز در اوهاي  غزل ازنمونه 

ــر  آيـد  مـي  سسـت  سـخت  ما يار ــد دي ــت آي ــي درس ــد م   آي
  آيـد  مـي  چسـت  و تنگ بر تنم  ضـعف  از كنـون  هسـتيم  جامة
ــد مــي بجســت دل راههركــ  مـدت  از پس رسا ما شد بخت   آي

  آيـد  مـي  برسـت  چـون  هـا  الله  چمـن  سـير 	بـه  گلم آن بهار در
  طمـع 	بـه  مـرو  يكس پيش نصر
  2آيـد  مـي  ستوت در بخت آنچه

  اي
ــر مــن ــاب دل خســته ب   مكــن حســاب بــي جــور و ســتم  مكــن عت
ــاعتي ــويش روي س ــدن خ ــر  ده دي ــتلم به ــين ق ــتاب چن ــن ش   مك

ــي ــود م ــي ش ــراغ ب ــة چ ــدم  دل خان ــاب در روي دمبـ ــن نقـ   مكـ
  مكـن  جـواب  سـخن  در كسي با  يابنـــد مـــي ســـراغ دهانـــت از

  مكـن  به خواب رو فتنه اي امشب  بيـدار  من بخت چو وصلت ز شد
ــر ــة از دم ه ــدايي گري ــود ج   مكـــــن آب آب عشـــــاق دل  خ

  لبـت  جـام  ذوق	بـه  سـاعت  همه
ــر ــر جگ ــاب را نص   3مكــن كب
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 مانند و بود آگاه ترهب خود ياه غزل زبان تيقيموس و تينيريش ازخود  نصر
 غزل در خودشان ياه غزل فيتوص هك حافظ و يسعد ي چونورهمش انيسرا غزل
 همدآبر يبخوب نآ فيتوص ةدهع از و هكرد درك را خود سخن ارزش مه نصر اند، هكرد

  :سي از حافظ در اين بيتأبه ويژه با ت .است
  سرود زهره به رقص آورد مسـيحا را   در آسمان نه عجب گر به گفتة حافظ

  :نصر چنين سروده است
  1مسـيحا  آيد به رقص نبود عجب  سـرايد  زهـره  را نصـر  شعر چون

  :شود مي نقل شعرش در اينجا توصيف در نصر  اشعاربرخي از ديگر 
 دـباشن شتريب اعرـش و اريبس نـسخ و رـشع بود

2را يانيب خوش نيا يكس ابدي كم نصر چون يول
 

 ٭

  3را خاقاني چه و عرفي چه و عراقي چه  ديآ رشك ما گويي خوش	به نصر را همه
  ٭

 يذرـبگ نـگلش يوـس رـگ يوـبشن اـم ةنغم

  4سته تو خوان غزل مه دليب نصر بلبل مچوه
  ٭

  بخـوان خويـش غـزل يـاران مجمـع در نصـر
 5ستا ربـط دميد تو شعر از دل و جان رهب هك

  ٭
  6ز بـيخ  رقندسـم  و بخارا شهر بركند  نصـر  اي دانـم  تو گفتار شيريني روز

 ٭
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  1بـود  كـالم  فـيض  چه فروش مي فيض از  پيـر مـغ   نصـر  غـزل  بـر  مانـد  سرجوش
 ٭

  2كنـد   گويـا  مـن هـاي   ترانـي  لن  را دهــر شــاعران اكثــر نصــر
 ٭

  3بـود  ايـن  تمنـا  و شـنيديم  يار لب از  كـرديم  انشـا  كه نغز غزل اين ام نصر
 ٭

  4رود مي خراسان اينك ارمغان سمره ب بيتش  مـا  نصـر  نظم ذوق از گزند مي لب ايرانيان
 ٭

  5بايـد  ثريـا  عقـد  سـخنم  نثار در  مريز نصر سخن نظم	به منثور در
 ٭

  6محظـوظ  سخندان طبع او گفتة از باشد  كـس  هـر  نگـردد  نصـر  غزل از مند بهره

  ٭
 خـود دستـان در نصر اي بـرم او نثـار بهر

7طرف كي ايثر عقد ،طرف كي نظممهاي  رد 

 ٭

ــدر جــوهر اهــل ــا نظــم ق ــد م   8ايـم  سـفته  درها چه كاين بشنو نصر  كنن
  ٭

ــي در  ســعدي و نصــر نظــم شــيريني ــوري و عرف ــدم ان   9ندي

 ٭
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  1نديـدم  خوشگو تو نصر چو وليكن  حسابي بي سخن و شعر و ست جهان

  ٭
 خسرو ين و ماند حافظ هن يجام ين ماند يسعد هن

2گشتم نـسخ و شعر شيراآ در نصر يا نـم وـچ
 

 ٭

  3اي افگنده فارياب و سبزوار و هرات در  نصـر  خويش دلفريب نظم شيريني رشو

 ٭

ــل در  خـواني  شـعر  شور تو نصر اي ــاب و زابـ   4داري فاريـ

 را خود زمان نآ ينده شاعران انيم در هبلك يابد ينم انيپا جا نيا	به نصر ييخودستا
 :ديگو مي هديسنج ترهب

  5آمـدم  بگفتـار تـا   سرخوش با  را هنــد طوطيــان كــردم الل

  :ديگو مي هشماركرد خوشگو يطوط را خود و
ــبز  هنـدم  سـخن  شيرين خوشگوي طوطي من ــايي سرس ــر بگوي ــل ب ــانم بلب   6خاق

 را وي يتاحد او هبلك ،ستني محدود انيب و زبان	هب اهتن يسعد	هب نصر تتبع
 يسعد نيمضام و هيقاف و فيرد در شاتيغزل اعظم قسمت هك است هكرد استقبال

 نيزم در هك ميكن مي ذكر ريز در را نصر اتيغزل از چندي يها مطلع .خورد مي چشم	هب
 :آمده است يسعد هيقاف و فيرد

  :يسعد
  7را نـام  تقـوي  شرك اين دهيم قالشي باد بر  را فام رقزا دلق اين سو نهيم يك تا برخيز
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 :نصر

  1را جام كش ميكده و در بركن تقوي بنياد  را فـام  رقزا دلق اين كن باده رهن و برخيز

 :سعدي

  2را مـا  صـحبت  مكـن  فراموش تو اهللا اهللا  را وفـا  عهـد  نبـود  شكستن رسم ما پيش

 :نصر

  3را شـما  شود گذري بر من باز كه آن مگر  را مــا نمانــد اثــري تــو اكنــون تعلــق ز

 :سعدي

  4را خـويش  كردگـار  شـكرگويم  قيامت تا  را خـويش  يار روي بينم باز من گر كه وه

 :صرن

  5را خـويش  ايـاغ  پرخون كنم مي همچو الله  را خـويش  داغ بـاز  ناخن	به سازم مي تازه

 :سعدي

  6صـواب  بينـي  مي چه كشتن خطا بي  متــاب مــن از خــوب روي ماهرويــا

 :نصر

ـ  اي   7نقـاب داري  رخ	به زلفت زا چند  خــراب هـا  دل خانـة  تز تيغ

  :سعدي
  8اوسـت  ميـدان  بـر سـر   آزادگـان  موقف  اوست چوگان خم در گوي چو من دل كه آن

 :نصر

  9اوســت درخشــان روي مــه غيــرت  اوســت چشــمان ةغمــز جــان آفــت
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 :سعدي

  1دوست جمال نظر بر الصباح علي اينك  دوسـت  خيـال  ببينم خواب	به مگر گفتم

 :نصر

  2دوسـت  جمـال  نقش ما شده خاطرنشين  دوسـت  خيـال  من به سر تا درگرفت جا

 :سعدي

  3هست كاري توام فكر به جز روز و شب يا  هسـت  ياري مرا تو از يرغ كه دوست مشنو اي

 :نصر

  4هسـت  خاكساري و عجز همه بنده نأش كه  هسـت  ريآسـربر  روي كي تو پيش	به مرا

 :سعدي

  5نيسـت  تـو  بازار كه گرم چنين بازار هيچ  نيسـت  تو گرفتار شهر اين در كه ندانم كس

 :نصر

  6نيسـت  تو بازار چو گرم چنين بازار هيچ  نيسـت  تـو  گرفتار شهر درين كه كس يك نيست

 :سعدي

  7دارد زبان زير شكر پنداري و تلخ جوابش  دارد سـرگران  من با كه روحم سبك آن غالم

 :نصر

  8دارد جـاودان  فيـوض  نـور  رشـتة  ظهور  دارد زمـان  هـر  تعلق صاحمد با دل من دل

 :سعدي

  9باشـد  تـو  آلرايد بشن چون نه  باشـد  تـو  بـاالي 	به سروري اگر
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 :نصر

  1باشــد  او مــوي  ليــل  آيــة   باشــد او روي والشــمس آنكــه

 :سعدي

  2آيـد  مـي  دلپـذير  چنين رود مي كه  آيـد  مـي  عبير بوي كه برگذشت كه

 :نصر

  3آيـد  مـي  تير و باكمان مژگان و ابرو بدين  آيـد  مـي  نخچيـر  پي طنازم ترك ناك ببين

 :سعدي

ـ  دارد هركـه  نگيرد يار بيگانه   4خـويش  ديوار پيشتر يدار چرب دستي كه اي  خـويش  اري

 :نصر

  5خـويش  ديار از جدا ايم گرفته صحرا  خـويش  يـار  پريشـان  زلف ز ام آواره

 :سعدي

ــدم طــري چنــين گلبــرگ  نديـدم  دلبـري 	بـه  تو چون من   6ندي

 :نصر

  7نديـــدم برابـــري حســـن در  نديـدم  همسـري  به تـو  را كس

 گرانيد و يجام رخسرو،يام حافظ، چون ديگري رانشاع تتبع يسعد بر هعالو نصر
 »ارهيب نانينش هسجاد« خود كتاب در برق يرضو هطلح ديس دكتر .است هكردرا هم 

 :سدينو مي ييسرا غزل در نصر تيتبع ةدربار

 اه غزل هابتكاران و هاستادان و هبود دست هريچ شاعر نصر جناب هك است دايپ«
 .8»اند هپرداخت سخن نآ رينظا و يمجا و حافظ از تيتبع در و هسرود
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 فراموش كسري را يسعد نام تيتبع بيان اين در برق دكتر هك است تعجب يجا
 گريد نسبت	به نصر ،كرديم مشاهده ما در اساس آنچه هك يحال در ،است هكرد
 مه هندآي صفحات در و ،دآي مي نظر	هب ثرأمتبيشتر  يليخ يسعد از انيسرا غزل

 فيرد ةنيزم درنيز  غزل فته تا جپن نصر .ديد مهخوااز اين تاثير را هاي بيشتري  نمونه
مورد  اصطالحات و نيمضام از همچنين و ،است هسرود حافظ هاي اشعار هيقاف و

 ةكلب كن، يتفقد يروز عشق، ملت چشمان، هيس حسن، ةزكو چون حافظاستفادة 
 از نمونه چند .است هگرفت هرهب هريوغ هصدسال ريپ ،هبوس نقد ن،يمشك جعد احزان،
 :ميورآ مي ريز در را  است هسرود حافظشعر  نيزم درنصر كه  ياتيغزل هاي مطلع

 :حافظ

  1آشكارا شد خواهد پنهان راز كه دردا  خـدارا  صاحبدالن دستم ز رود مي دل

 :نصر

  2را ادا و ناز اين دل و جان از شدم قربان  را خـدا  كـرد  كـرم  و لطـف  نظر من بر

 :حافظ

  3اسـت  كجـا  عيار كش عاشق مه آن منزل  اسـت  كجـا  يـار  آرامگـه  سـحر  يمنس اي

 :نصر

  4كجاسـت  آشـوب  و مـن  زمـان  دور فتنة  كجاسـت  محبـوب  منـزل  كنون كه گو صبا اي

  :حافظ
  5نيسـت  كـه  نيست بصري بر درت خاك منت  نيسـت  كـه  نيست نظري رويت پرتو از روشن

 :حافظ

ـ  كـه  نيست سخني شيرين تو لعل لب از   6نيسـت  كـه  نيسـت  دهني حديثت قند از ذايق  تنيس
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 :حافظ

  1اولـي  نـاب  مـي  غرق معني بي دفتر وين شـراب  رهـن  در دارم مـن  كـه  خرقه اين

 :نصر

  2اولـي  شـراب  صافي دستارش و جبه وز  اولـي  نـاب  مـي  مست ،حلقه سر زاهد از

  نصر ةعارفان اتيغزل) ب(
 ارث	به را عرفان و سلوك هرا ،هافتي پرورش يعلم و يادب خوشگوار يفضا در نصر
 نيمه در او پدر و جد .بود او هنگا شيپ تصوفاز  ينيرنگ يفضا .بود هوردآ مهفرا

 ريناگز فتصو و عرفانبه  بودن مايل	از يو نيبنابرا .بودند هكرد يزندگ يعرفان يفضا
ي كي يادرق حق فضل هشا هنيزم نيا در .بود يقيحق عشق	به ليما يكودك زمان از .بود
 در نصر بيحب حضرت يروز« :هك دينما مي انيبگونه اين را نصر يكودك زمان عايوق از

 گوش	به سرودند مي انكزيكن هك يا هنغم يصدا هناگا .بود هنشست فرد حضرت خلوت
 فرد حضرت .مدآدر بكا و هآ	هب نصر الحان خوش يصدا نآ دنيشن از پس .ديرس  نصر

 هيتآ هك بودم نگران نصر نسبت	به من هك گفت يشادمان با مردمان	به او .مدآ تعجب	به
 ما بيحب هك شد دايوه را ما اكنون باشد، چطور او يهال عشق و بود دهخوا انس هچ او
 .3»است يعرفان محبت ةباد از سرشار و است مالدار عشق از

 چشم	به نده يفارس يشعرا شعر در غازآ از تصوف و عرفان ةشرار نده در
 يآباد عظيم دليب كرانيب بحر در ،هشد رهظا خسرو ريام شعر از نآ تيمعنو و خورد مي
 و عرفان رموز و راز هگون آن خود شعر در بزرگ، شاعر يآباد عظيم دليب .شود مي گم

 هغوط او كرانيب يايدر در غواصان امروز هك است هكرد مضمر را هفلسف و تصوف
  :ورندآ مي دست	هب را اهب شيب يلولو و صدف نآ از و زنند مي

  4بنگـر  ستؤلؤل بكف پيدا گهي  سـت  معاني درياي غواص گهي
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 و ابالغ در هبرخاست از آن نصر بيحب هك است) پتنا( آباد عظيم نيسرزم نيمه نيا
 هخانقا تيروا پدر مانند او .ساخت  هليوس را يفارس غزل تصوف رموز و نكات نشر
 از مه و خود پدر از عرفان دانيم در و ،نمود يپاسدار را فيشر يلوارهپ هيبيمج

 احراز را هجداگان مقام ،هفراگرفت تصوف و عرفان ياه درس شناآ تراب موالنا شيعمو
 :ديگو مي او خود هچنانچ .است هكرد

  1مثــالم بــي فــرد چــو نيــز مــن  فـردم  ذات	بـه  گم چو نصر اي

 هشد نيقتل يهال عشق كوائف و احوال	به داشتن ارتباط يجوان عنفوان از را نصر
 ثاريا و گداز و سوز و تياضطراب و يتاب يب هساخت خود ةويش را يعاشق و عشق لذا .بود

 :ساخت خود نييآ را عشق يجانباز و

  نگــزينم ملتــي عشــق ملــت جــز  تلقيـنم  همـين  شـد  شباب عهد از
  2آيينم شد ذوق و وشوق جانبازي  گداز و سوزي و اضطراب و بيتابي

 ةخانواد وارث ،هگرفت ارث	به خودش انكاين از را صوفت و عرفان نصر نيبنابرا
 :شود مي خود

  3نشـد  دودمـان  ايـن  وارث نيافت هركه  نيسـت  ارث عشق به جز فقر خاندان در

 روم يموالنا از شتريب يفارس شاعرانميان  از تصوف و عرفان دانيم در نصر
 از عشق هرا در .است هكرد ذكر اهبار را موالنا خودش اتيغزل در و ،است هشد مند هرهب

 :سنجد مي عشق ةباد سرمست را خود يو مانند ،هگرفت قيتشو روم موالنا

  4گـردم  مـي  قلنـدوار  مستي از عالم گرد هب  عشـقيم  بادة مست نصر رومي موالناي چو

 تصوف اتيمباد در اول او .رساند نتوانست موالنا مرتبت و مقام	به را خود يول
 :افتد مي

  5ايـم  مانده تكرار و طعنه و لفظ بحث در  هنـوز  معنـوي  منشـد  مولـوي  نصر اي
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 هكرد يشناور نآ بحر در و است عرفان مقصود منزل يجستجو و تالش در نصر
 :دآي مي رونيب دست هريچ شناور كي ثيح	هب

  1نديـدم  شـناوري  تـو  چون من  معنــي بحــر قعــر	بــه نصــر اي

 را خود زمان دل اصحاب انيدرم و كند مي يزندگان يقيحق عشق درس در او سپس
 :سازد مي زيمم

ــد اصــحاب همــه عاشــقانت ــي دالنن   2ديـدم  عرفان صاحب بس همه از را نصر  ول

 هتصوركرد خود زمان عارف را خود رسد مي عرفان ياعال مقام	به او هك يوقت
 :ديگو مي

ـ  ،منم تبريز شمس  مـنم  شـيراز  حـافظ  و مـنم  سعدي نصر   3مـنم  عطـار  ةخواج

 :ديگو مي اي

  4تبريـزم  الحق شمس خود عهد	به نصر اي  مـا  بـا  شـود  يـار  تـا  موالنـا  چو مرد كو

 چون سلوك هرا گوناگون منازل هوردآدر را تصوف ليمسا خود اتيغزل در نصر
 خوش ةيرايپ در را نآ امثال و حق معرفت ت،يفيك و وجد غنا، و فقر ثار،يا د،يتوح

 جام از همه يآباد عظيم دليب تا يئسنا از يصوف شاعران هك ميبن مي .دينما مي انيب
و   روح ينعمان يشبل هعالم ةگفت	هب بنا الوجودةوحد .ندآي مي نظر	هب سرشار وحدت

 در .است هبود الوجودةوحد بردار علم همواره ةيبيمج هخانواد .است هعارفان شعر روان
 يهال عشق در نصر حال هر هب .ديد توان مي ياديز دهشوا نصر و فرد ايفرداالول شعر

  :ديگو ينم يزيچ عشق جز	هبكه  است هشد غرق قدر نآ
  5دارم تكــرار را عشــق حــديث  عشقت سرّ جز سخن گويم نمي

 :ديگو مي ديمز و
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  1عشـق  كـرد  دريا و بوديم اي قطره  نـديم  اي ميگوي چه خود حال ز ما

 را محبت و عرفان درس نجاآ از هك است هيبيمج هخانقا مانه خرابات رند او
 يفتگيش و يدلدادگ .است هبود خرابات نيا مغان ريپ اتيح تا او سپس .است هتموخآ
 :كرد حس توان مي ريزشعر  در را هيبيمج هخانقا نسبت	به يو

ــم  ميمجيبــ خرابـات  نــوش قـدح  رنــد مـا  ــيار و مدهوش ــات هش ــ خراب   ميمجيب
ــر و حــرم از و خانقــه و مدرســه از ــي  دي ــار و كــارم ب ــات درك ــ خراب   ميمجيب
ــبم از ــهر حتس ــيم ش ــيم و نترس ــار و سرمســتم  نترس ــات سرش ــ خراب   ميمجيب

ــددك و يــار مــا  جان صدهب نصر اي بود ما تن	به تا جان ــ خرابــات ارم   2ميمجيب

ي صل رسول صادق عاشق او .بود هوستيپ اتهج همه از نصر ذات در صرسول عشق
 و معشوق و وبمحب هك شود مي دايوه او وانيد ةمطالع از پس .بود ليه وآله وسلمع

 يو اتيغزل بزرگ قسمت .ستنده صخدا رسول خدا از پس او مقصود و مطلوب
 غزل در صرسول ذكر وردآ مي دست		هب يموقع هك جا هر و است رسول نعت بر مشتمل
 ذات	به عشق .بود هكرد فنا صاكرم رسول ذات در را خود قتيحق در .كند مي خودش

  :گفت مي هك بود قدر نآ صرسول پاك
  صمحمـد  انـا  صمحمـد  انـا  گويم چنانكه رفتم يشخو ز

  صمحمـد  انـا  صمحمـد  انـا  بشـويم  دويي از دل لوح چو

ـ  شـد  او ظهـور  ،بودم و وجود شد ز نور او   نمـودم  ههم
  صمحمـد  انـا  صمحمـد  انا ،اويم جمله وچ گويم كه سزد

ــدا مــن ز بــاطن ــه ،برآمــد ن ــان	ب   برگــو صرســول طالب
ـ  بيا ـ  بيـا  سـويم هب   صمحمـد  انـا  صمحمـد  انـا  ،سـويم هب

  من و عاشقم معشوق و عشق كه ؟داري چه خبر من ز مستي
  صمحمـد  انا صمحمد انا ،و سبويم مي و جام چو خود	به
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ـ  را بقـا  در ،نمـودم  فنـا  ملـك  سـير  چـو    گشـودم  رخهب
  صانـا محمـد   صمحمـد  انـا  ،گفتگويم لحظه هر بود همين

  كـن  نگـه  ععلي روي جالل ،بين من	به عحسن پاك جمال
  صمحمـد  انـا  صمحمـد  انـا  ،رويم	رو به تو برخوان درود

  نمـودم  رخـش  جمـال  همه ،نمودم نظر خود در نصر چو
  1صمحمـد  انا صمحمد انا خويم جمله گشت او خوي چو

 نيا جواب نصر .مدندآ وجود	هب اعتراضات سرود را غزل نيا نصر هك يوقت
از  هك يياه غزل همه .كرد خاموش را نيمعترض ،هداد هحسن ةاسو كتاب در را اعتراضات

 نيبنابرا ،كرد نقل نجايا توان ينمرا  است هشد هسرود صاكرم رسول نأش در يوسوي 
 :شود مي نقل ريز در اه غزل نآ مطالع اهتن

  2صمحمـد  هولي و سودايم سرو  صمحمـد  مـولي  در خـم  اسيرم

 ٭

  3صمحمـد  ما ديدار حيران نرگسيم ما  صمحمـد  مـا  گلـزار  نـاالن  بلبلـيم  ما

  ٭
 صبيا محمد صبيا محمد دلفـگارم تو هجـر درد ز

  4صمحمد بيا صبيا محمد قرارم بي تو وصل ز شوق

  ٭
  5صمحمـد  ما حيوان آبِ و ايم ما تشنه  صمحمد ما جانان ،و خسته عاشقيم ما

  ٭
  6مشـدد  حـرف  اهللا لفـظ  در چو  صمحمـد  ذات خلق و حق ميان

  ٭
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  1صمحمديا  درآيي دل و ه جانب  صمحمـد  يا رونمايي به چشمم

  ٭
  صمحمـد  باشـد  نشـان  بي نشان  صمحمـد  باشـد  المكـان  مكين

  2صمحمـد  باشـد  عارفـان  خيال  صمحمــد باشـد  دلبـران  جمـال 

  ٭
  3باشـد  صمحمـد  دلدار چو بختيم نيك  باشـد  صمحمد يار اگر مينصيب خوش

  ٭
  4آمد افسر را خواجگان صمحمد  آمـد  سـرور  را بندگان صمحمد

  ٭
  5شود سرهب صمحمد موي خيال در شب  شـود  سـر هب صمحمد روي ياد	به روزم

  ٭
  6صمحمـد  جان و نصر تن چشيدم عجب ذوق  صمحمد جان و نصر تن ديدم نيك چو خود در

 صرسول تيب لها نسبت به هبلك ،داشت مي هانهوال عشقِ صرسول با اهتن هن نصر
 قيعم عشق هوج اهللا كرم يعل حضرت اتذ از خصوصاً .ديورز مي فراوان محبت مه

  :سدينو مي يقادر حق فضل محمد نصر نگار سوانح .داشت مي
 يو مناقب و اشعار هك داشت مي عيمرتضو جناب	به خاص يبندگ حضرت«
 .است انينما يو الفاظ  يك از هر از يعلو عشق .كند مي رهظا را امر نيا

 را روز نآ من .بودند يمرتضو محبت ةنمون شانيا .هبحمد و اهللا سبحان
 :شعر بر كمي و ستيب المبارك رمضان هما	هب يروز را شانيا هك نكنم فراموش

 ستين تو احسان كش منت هك ستيك عيعل اي

 ستين تو انـرمـف خط در او هك ستين اي هبند
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 وجد	به ريد تا شانيا .است كردن انيب از برون هك مدندآدر جوش در نقدرآ
  .1»ماندند

 هدهمشا هك چنان ،داشت مي فراوان محبت و دتيعق عيعل حضرت نسبت به نصر
 يخلفا نيب در هك داستيوه امر نيا .رسد مي عيعل حضرت	به نسبش هك مينمود مي

 خودش هديعق اتشيغزل در و داشت مي ياعتقاد اديز عيعل حضرت ذات	به او نيراشد
  :بود كمك و مدد خواستار شانيا از و دينما مي انيب را

  ععلـي  يا بختم خوابيده خود لطف از نبيدار ك
  ععلـي  يا تختم معكوس بد نفس ظلم دست از

  كـرم  از بـاران  ابـر  اي مـرا  كن تازه و سرسبز
  ععلـي  يا سختم برگ چون جهان باغ در افتاده

  مـرا  كـن  با خود پيوسته جدا مانم تو ز تا كي
  ععلـي  يـا  لختم نيز من تو پاك وجود از چون

ــاي دارد ــ تمن ــر يدل ــو نص ــر از ت ــي به   نب
  2ععلـي  يـا  رخـتم  هند از بركشي مدينه سوي

  :ديگو مي ديمز
  ععلـي  يـا  نشانت جستن توان كي  ععلـي  يـا  مكانـت  باشـد  مكان ال

  ععلـي  يـا  زمانـت  روز و هرشب  سـت  وضـحي  والليل و والعصر معني

ــاه ــردان ش ــة م ــكن قلع   ععلـي  يـا  توانـت  و تاب مدحت  خيبرش

ــذّت  كـرد  خـاموش  گفتگـو  از را نصر ــت ســحر ل ــا بيان ــي ي   3ععل

 :ديگو مي اي

  4غديرسـت  خـم  منـزل  حديث  دلـيلش  شـد  عـالم  موالي علي

 هجداگان ياه غزل مه و هكرد عيعل ذكرحضرت جا هجاب خود ياه غزل در نصر
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 خود وانيد ياه غزلوي  هك است هگون به آن عيعل حضرت	به عشق نيا و است هساخت
 :رساند مي انيپابه  هعن هللا يرض يعل ادي	به را

ــرده ــاييبرگ رخ از پ ــا ش ــ ي ــوة  منينؤاميرالم ــا نمــايي را خــود جل ــ ي   منينؤاميرالم
ـ  يـا  بيـايي  سـويم  تا به كـي   وصـال  بهـر  بكـن  پيمـاني  مشتاقيم صعب   منينؤاميرالم

ــان  تـو  حـب  عنـوان  راست مومن اعمال نامة ــدايي عارفـ ــا مقتـ ــ يـ   منينؤاميرالمـ
ـ  يـا  نمـايي  رويـم  به كي تا  است گفته عبادت را رويت ديدار صمصطفي   1منينؤاميرالم

 يالديم 1857 انقالب .بود اغتشاش از پردوراني  نده يبرا نصر يزندگان زمان
 از يكي .بودندسختي  دچار اه سيانگل جور و ستم از انينده و بود هوستيپ وقوع

 نآ مراكز از يكي و ودب هكرد اميق مه اه سيانگل هيعل ثيحد لها مسلمانانهاي  هفرق
 .دادند قرار ياغي را ثيحد لهام 1857 شورش از پس اه سيانگل .بود پتنا رهش در هگرو
 ثيحد لها يحام نصر بيحب يمحمدعل هشا هك داد اه سيانگل افسران	به خبر نيا يكس

 هك بود قرار و داد ةيارا را حكم يلوارهپ ةقصب كردن يخال يبرا سيانگل دولت .ستنده
 دولت در هك نصر حضرت دانيمر و دوستان يول ،شود سيسأت يسيانگل ياردو نجايا در
 .ستين يابهو نصر هك ساختند مطمئن را اه سيانگل افسران و حكام داشتند رسوخ و اثر

 افسران از وقت چيه نصر نآ وجود با .گرفتند پس اه سينگلا را حكم نيا نآ از پس
 :دآي مي نظر	هب فراوان يو اتيغزل در يتاشارا .ديترس ينم رهش محتسب اي سيانگل

ـ  خرابات سرشار و سرمستم  نترســيم نترســيم شــهر محتســب از   2ميمجيب
  ٭

  3بايـد  چنـين  رندانـه   مي ذوق باكي بي  خوفم محتسبي ز و ترسم عسسي از نه
 ٭

  4آيم مي خطر و خوف بي و سرشارم مست  كسـي  ترس ني وباشد  عسس بيم مرا ني
  ٭
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  1نـدارم  عسـس  بيم مستم يار كوي در  نـدارم  كـس  پرواي ستمپر مي و رنديم

 هك است زمان واعظان و دانهزا ياكارير كردن فاش يفارس غزل مختصات از يكي
  :سدينو مي يجواد ديس حاج صدر هچنانچ .است يسعد هويش نيا گذار انيبن

 يسعد و ،است هنكرد وارد را ينيمضام نيچن غزل در يكس يسعد از قبل«
 مكنونات تمام و ،هبرداشت وعاظ و ادهز كار يرو از هپرد هك است يكس نياول
  .2»است هساخت فاش حيصر و صاف الفاظ بر هپرد يب را اهنآ اسرار و

 او ةهجل ديسرا مي شعر هگون نيا هك حافظ يول ،است ميمال يسعد طنز هاگرچ
 هيعالن را واعظان و دانهزا ياكارير و يدر هپرد يسعد مانند نصر .است سخت يليخ

 ليقب نياز اشعار او اتيغزل .است ميمال و نرم يسعد مانند او طنز ، وليكند مي فاش
 :شود مي نقل وي در اين زمينه اشعار از نمونه چند .دارد اريبس

  دورم تقــوي ز و مغــانم پيــر بنــدة  مسـرورم  خود گفتة از و گويم مي فاش
  3دسـتورم  نبـود  اخفـا  و نگهـدارم  حق  زاهـد  ريـاي  زهـد  از بـود 	به ما رندي

  ٭
  ديـدم  يـزدان  رحمـت  مغـان  حريفـان  بر  منگـر  رنـدان  سوي حقارت چشم از زاهد
  4ديـدم  رنـدان  مجمـع  همين	به ديدم آنچه  سـت  ظاهرداري همه اين رعو و تقوي و زهد

  ٭
  5گرفتـارم  كـس  بند	به قيدم در نه آزادم نه  من حال ز پرسي مي چه غافل زاهد اي مرا

  ٭
ـ  راوت در سرست چو زاهد   6ميكـده  رندان سوي مبين بد چشم از  ريـا  ةئنش

  ٭
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  1شـود  رندانـه  مجلـس  درين بيهوده بحث  نيسـت  خواران قدح دستور كه خيز واعظا

  ٭
  2قـاطع  آن بـر  حجتـت  بـود  كه  نيسـت  بـدعت  عشق طرز واعظا

  ٭
ــد ــردة ص ــدان پ ــده زاه ــرم از اي  دري ــاب نظ ــرده حج   3ك

 از يكي ينده سبككه با آن .است ثرأمت يراقع سبك از يو ييسرا غزل سبك
 يول ه،ديرس يياعتال حد	به و هافتي پرورش نده در هكاست  يفارس شعر ياه سبك

 سبك در حافظ و يسعد مانند او .خورد مي چشم	هب نصر اتيغزل براز آن  يكم اثر
 نيا	به كامالً انيب و زبان نظر از هچ و موضوعات نظر از هچ .ديگو مي غزل يعراق

 هديرسان اهانت		به را ينده سبك دليب عبدالقادر نصر از شيپ هاگرچ .دارد ارتباط سبك
 ايمزا از نصر يول ،كرد مي ييسرا غزل سبك مانه در يلوهد غالب او عصر مه و ،بود

 .كند مي ييسرا غزل يعراق سبك دربيند و مي ازين يبخود را  ينده سبك مختصات و
 و موضوعات .است هداد قرار خود يشرويپ را ظحاف و يسعد هك است سبب نيمه

 در هگون نيا و ،است نيتحس قابل هبرد كار	به ييسرا غزل در يو هك را يزبان
 ارهيب يسعد را نصر ،تيتبع نيبرا بنا هك هكرد يرازيش يسعد تتبع ييسرا غزل
 زبان نصر هك گفت توان مي رياخمورد  در .دآي مي نظر		هب درست و اين كامالً ،دنا هگفت

 كار ، وهختيمآ مه با را روم يموالنا عشق و حافظ نيمضام و يسعد انيب و
 يجد مطالعات		هب ازين يو اتيغزل .است هداد انجام يفارس ييسرا غزل در يا هبرجست

 پاسداران و محبانخاطر  يبرا ريز در .است يفارس زبان لها انگرشهپژو و محققان
  :كنم مي نقل ار يو اتيغزل از اي هديگز يفارس اتيادب

  نديــدم  تــو  دل در وفــا  ولــيكن   نديـدم  خـو  خـوش  تو مثال را كسي
  نديـــدم ابــرو  اشــارات  در شــفا   گشــتم بيمــار تـو  چشــم جـادوي  ز
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ـ  ديدم چو  حسـنت  داشـت  دلبـري  هاهچ ندانم   نديـدم  قـابو 	بـه  دل راوت
ــي ــوانم بگفتـ ــودن دل درِ تـ ــيكن و  گشـ ــين ل ــازو زور چن ــدم ب   ندي

  نديـدم  آهـو 	بـه  چشـمي  شوخ چنين  دل وحشـت  شـد  و نمـودي  نگاهي
ــراي ــالج بــ ــدم دل عــ ــه  دردمنــ ــفاي ب ــو دارالش   نديــدم دارو ت

  حسابي بي سخن و شعر و ستا جهان
  1نديـدم  خوشگو تو نصر چو ليكن و

2 

  باشـد  حق به سوي دل تن همه  باشـد  حـق  جسـتجوي  راههرك
  باشــد حــق آرزوي بــود ور  دل در كــــس آرزوي نبــــود
ــه ــق از هرك ــد روي خل   باشـد  حق به روي رو زمان هر  گردان

  باشــد حــق خــوي	بــه متخلــق  درگـذرد  خويش نفس از هركه
  بگذشـته  خويش فكر از خواهم

  2باشـد  حـق  هـوي  نصر سر در

3  
  مـن  يـاري  به كـار  شماردكي   مـن  غمگسـاري  يـار  كنـد  كي

ــور جــوركن ــازه ج ــر و ت ــر دل  منگ ــا ب ــي و م ــراري ب ــن ق   م
  مــن زاري خبــر ز نــداري كــه  همـين  بلكه نيست رجو از گريه
ــادن ســر ــه نه ــغ	ب ــت تي   مـن  نثـاري  جان حق اين هست  ابروي

  گذشـت  نصـر  ز كشان دامن يار
  3مـن  خاكسـاري  فرق بر خاك
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4 

ــم  هســــتم يــــار روي آيينــــة ــس ه ــار رخ عك ــتم نگ   هس
ــم ــود ذوق ــام نب ــه ج ــا و ب ــي مســت  مين ــل م ــار لع ــتم ي   هس
ـ  سوزم ـ  چـراغ  دم ،ههم ــي  قمعش ــمع ن ــر ش ــزار س ــتم م   هس

ــور در ــل كش ــاه عق ــودم ش ــك  ب ــو اين ــب چ ــتم وار غري   هس
  يـار  آن مـن  از گـاه  پرسد كي
  1هسـتم  خاكسـار  چـو  نصر اي

 منابع

 داراالشاعت شعيب، محمد شاه حكيم موالنا وطن، اعيان موسوبه شريف پهلواري آثارات .1
 .م 1953 پتنا، شريف، پهلواري مجيبيه، خانقاه
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 ه 1310 پور، پتنا، بانكي پريس، حق، يونين فضل
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  يان در گسترش زبان و فرهنگ فارسيشاه عادلسهم 

  ♦♦♦♦محمدصادق خان

اين سرزمين همواره . هند قدمتي هزارساله دارد ةقار زبان و ادبيات فارسي در شبه
در هند . زمين بوده است گوي ايران پارسي پذيراي انديشمندان، شاعران و نويسندگان

 و گوركانيان …لوديان،خلجيان، تغلقيان، سيدها،  هاي مملوك، شمالي سلسله
  .زبان و ادب فارسي انجام دادند به حكومت پرداختند و خدمات شاياني  به

هايي مانند محمود گاوان از  در هند جنوبي سلسلة بهمني بر سر كار بود و شخصيت
اين سلسله نقش مهمي در گسترش . دوستاني بودند كه خود نيز صاحب آثار هستند ادب

سلسلة  ةبعد از تجزي. داشته است …آثار ادبي و عرفاني و  زبان و ادب فارسي و خلق
 شاهيان، بريدشاهيان و عمادشاهيان شاهيان، نظام يان، قطبشاه عادلهاي  سلسله ،بهمني

، در 1دكن ثالثه نيز شهرت دارند  به كه ،الذكر اول ةحكومت رسيدند كه سه سلسل  به
  .اند گسترش زبان و ادب فارسي نقش مهمي ايفا نموده

خان آغاز و  با اعالن خودمختاري يوسف عادل م1490يان از سال شاه عادل ةسلسل
اين سلسله حدود دويست سال بر . پايان رسيد  به زيب با حمله اورنگ م1686در سال 

تر و  ها قوي و از ديگر سلسله كرد خيزي از بيجاپور حكومت وسيع و حاصل ةمنطق
 .قدرتمندتر بود

و  عنوان مركز مهم فرهنگ، تجارت  به مسلمانان نيز شهر بيجاپور قبل از حكومت
حاكم  ،خلجي الدين ملك كريم. شهرت داشت »بنارس جنوب«به عنوان آموزش و 

                                                   

 .دانشجوي دكتري ادبيات فارسي، دانشگاه دهلي  ♦

  .ابراهيم گلچين معاني، كاروان هند  .1
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در سال . بيجاپور در زمان سلطنت خلجي، نقش مهمي در شكوفايي اين شهر داشت
 پايتختكه  اين در اين زمان نيز با. تصرف سلطنت بهمني درآمد  به بيجاپور م1347
اين شهر در برخي . 1ها گلبرگه و بيدر بود، بيجاپور اهميت خود را از دست نداد بهمني

 .گوي سبقت را ربوده بود هموارد از شهرهاي بزرگي چون دهلي و آگر

مراد عثماني  يان يوسف عادل خان فرزند سلطانشاه عادل ةمؤسس و بنيانگذار سلسل
 محمد عتاب برادر بزرگترش سلطاناست كه مادرش بعد از مرگ پدر، او را از ترس 

او دوران . قم فرستاد  به محمد گرجستاني الدين خواجه عماد نام به همراه تاجري  به
او  .2كرد و بعد از ديدن خوابي همراه او رهسپار هند شد جا سپري كودكي خود را همان

هاي  مرور پله  به يافت و ها راه دربار بهمني به جهان محمود گاوان هبا حمايت خواج
صورت يكي از سرداران مهم  به كرد و استعداد و شجاعت ذاتي، او را ترقي را طي
در  3م1488/ه 897در سال  او بعد از تضعيف سلسلة بهمني. گر ساخت بهمني جلوه

  .4منطقه بيجاپور تشكيل حكومت داد
 هند مسلك شيعه را در منطقه بيجاپور ةقار بار در شبه اين سلطان براي اولين

دستور يوسف عادل خان، نقيب خان از سادات   به .وان مذهب رسمي قرار دادعن  به
مسجد جامع بيجاپور اذان  ةاز منار. ه908روز جمعه سال  به االول مشهد در ماه جمادي

 را در كلمات اذان ايرادكرد و خطيب جمعه بر سر منبر گفت و اَشهد اَنَّ علي ولي اهللا
  .5دخوان نام دوازده امام خطبه  به

او احمد هروي از عالمان . صفويه روابط خوبي داشت ةبا سلسل شاه عادليوسف 
سالطين اين سلسله حامي نظريات . دربار شاه اسماعيل صفوي فرستاد  به شيعه را

                                                   

1. Rise, Growth and Decline of Indo Persian Literature, R.M.Chopra, p 252. 
  .6السالطين، ص  ؛ زبيري، ميرزا ابراهيم، بساتين26بشيرالدين احمد، واقعات مملكت بيجاپور، ص   .2
  .8السالطين، ص  بساتين  .3
نيز درباره  الدين شيرازي و ابراهيم اسد خاني دو روايت ديگر السالطين به نقل از رفيع در بساتين  .4

  ).12و  8السالطين، ص  بساتين: ك.ر(حسب و نسب يوسف بيان شده است 
  .20السالطين، ص  ، بساتين35واقعات مملكت بيجاپور، ص   .5
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 شاه عادليوسف  .1پيروان مذاهب ديگر از آزادي زيادي برخوردار بودند و هسكوالر بود
سرود و در دربار او شاعران زيادي  سي شعر ميزبان فار  به زبان بود اما اگرچه ترك

او خط . مردي جهانديده، سخي، عادل و شجاع بود شاه عادليوسف . بودند حاضر
نوشت و در علم عروض و موسيقي ماهر بود و طنبور و عود  خوش مينيز نستعليق را 

م و او براي علما و صاحبان فن احترام زيادي قايل بود و اهل عل. نواخت را خوب مي
و دربار او محل اجتماع افراد  ،كرد دربار خود دعوت مي به فضل را از اقصي نقاط دنيا

در زمان او جريان جديدي بنام مهدويت شكل گرفت و باني آن سيد محمد  .2فاضل بود
  .3خود را مهدي موعود خواند) 5-910/1504(جونپوري 

  :كند او را چنين مدح مي ،عياني بيدري از شاعران معاصر
ــرو     او پهلـــواني شـــده روبـــرو بـــه ــواني بـ ــود پهلـ ــلم بـ   مسـ

  و بر كم استا به جود و سخاوت از  گر رسـتم اسـت  ااگر حاتم است و 

ــال دور از   وا خراسان شـد الحـق سـالپور از    ــق ب ــي مطل ــد ح   4وا كن

در شعر نيز مهارت داشت و تاريخ فرشته و بعدها علي بن  شاه عادلسلطان يوسف 
 الملوك اشعار وي در كتاب كالم. ر او را براي اولين بار نقل كردنداشعا اميطبسطيفور 

  :ة اشعار وي از كتاب واقعات مملكت بيجاپورنمون. السالطين نيز نقل شده است و حدايق
  ها شـكفد هرطـرف از مرحلـة مـا     گل  كشــد قافلــة مــا عشــق تــا بــار غــم

  دي گلـة مـا  پيش دگران بهر چـه كـر    جان با تو نكـرديم بخيلـي   كه به با آن

ــا   بـارة عشـقت   لب آمد و بـر  تبخاله به ــة م ــيم كــه شــد هــادي ره آبل   رفت
  آسان شده از عشـق نهـان مسـئلة مـا      يوســف ومــا مســئلة فقــه نــدانيم چــ

  ٭

                                                   

 ,Imartwala, Abdul Ghani براي آگاهي بيشتر از نظريات سكوالر اين پادشاهان رجوع شود به  .1

Studies in Medieval Bijapur, Secular Attitudes of Adil Sahis Sultans of Bijapur, p189, 

Islamic Wonders Bureau, 2011.  

  .38واقعات مملكت بيجاپور، ص   .2
  .الجواهر، سيرت مهدي االنوار، اسرار عشق، كحل مطلع  .3

4. Farishta, Annals of oriental research madras, Vol XI, p 12. 



  168  قند پارسي

  

ــه  ــي ب ــر وارس ــن  گ ــاتوان م   كسان رشك جان من مرگ برد به كي مي  درد دل ن

  درد نهـان مـن   تـو  كنـد بـه   ظاهر كه مي  سـت  كـار مشـكل   ،درد دل خود ار نكنم

ــيده   اي جفـا آزمـوده   كـه صـد رهـم بـه     يآن ــي كش ــن  تيغ ــان م ــي امتح   اي ز پ
  داسـتان مـن   بلبل نخوانـد وقـت سـحر     ام گوش تـو قصـه   اي گل رسيده است به

  وفــايي گــل از زبــان مــن حرفــي ز بــي  انـد  گويا كـه بلـبالن چمـن نقـل كـرده     

  دان مـن  كنـد نكتـه   شكه گو كو بخت آن  زاري دل من گوش كس نكـرد  يوسف به

  ٭
ــادة جــامي فــراغ يعنــي چــه   سبو سبو و خم و خم ايـاغ يعنـي چـه     مــرا ز ب

  وگرنه عاشقي و گشت باغ يعنـي چـه    را ست يوسـف ا رسگلي در  هواي تازه

  ٭
ــر آســتان   ماليـدم سـر و دو دسـت و رخ زرد    مي  يــار از ســر درد دوشــينه ب

ــود كــ    بــر حلقــة در دســت زدم گفــت چــرا ــوده ب ــرد بيه ــن س   ؟وفتن آه

  ٭
ــه  رخـت وقـت صـبوح    اي آمده ديـدن  ــار هزارگونـ ــوح آثـ ــباب فتـ   اسـ

ــي   ــت م ــويي از رخ ــوار نك ــد ان   شده آيينـة روح  زآن روست كه رويت  تاب

  ٭
  در مــزرع دهــر تخــم نيكــويي كاشــت  نـامي افراشـت   نيـك  كس كه علم بـه  آن

ــد  ــدة جاويدنـــ ــان زنـــ   1نـام نيكـو نگذاشـت    كـه بمـرد   مرد آن  نيكونامـــ

» جا در بهشت«و ) ه 916(» شهنشاه عادل بگفتا نمانده« هاي ماده تاريخچنانچه از 
  . كرد فوت ه925و يا  ه916و يا  ه913در سال  شاه عادليوسف  ،شود ظاهر مي) ه925(

خاتون نهاد و  كرد و نام او را پونجي او با خواهر مكت راو حاكم مراتا ازدواج
 نام عامي وقايع دوران او را در مثنوي به شاعري. صاحب يك پسر و سه دختر شد

  .2كرده است نامه نظم نام عادل  به

                                                   

  .38و  37واقعات مملكت بيجاپور، ص   .1
  .تاريخ فرشته. 2
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 1وسه سالگي قولي بيست به سالگي و در سن شانزده) 1534-1510( اسماعيل
 نيابت از وي زمام حكومت را  به خان دكني و كمال ،رسيد شاه عادلجانشيني يوسف   به
و اسماعيل و مادرش  تعدي گشود  به خان دست بعدها كمال. دست گرفت  به

خان و پسرش  اما بعد از خونريزي بسيار كمال ،خاتون را در كاخ محبوس نمود پونجي
 .وزيري رسيد نخست به دست وفاداران شاه كشته شدند و اسدخان الري به صفدرخان

استادان  ةمورخان دربار. شاه نمود به شاه اسماعيل صفوي او را ملقب ،نقل از فرشته  به
هاي  زبان  به وي. داند اما دكتر ديوري محمد كاشي را معلم او مي ،اند فتهوي چيزي نگ

زمان زبان اردوي دكني رواج پيداكرده بود اما  در آن. فارسي و تركي تسلط داشت
  .با اين زبان موجود نيست شاه عادلشواهدي دال بر آشنايي اسماعيل 

نقاشي، علم موسيقي  ر فناو د. ر بودو خي عادل، شجاع پادشاهي شاه عادلاسماعيل 
در زمان او آرامش . كرد و عروض و شاعري مهارت تام داشت و وفايي تخلص مي

 نواز قايل بود و وي احترام زيادي براي خواجه بنده. بود نسبي در جامعه برقرار
ها نفر  ساله ده هر نويسد كه وي صاحب طبقات اكبري مي. گذاشت سادات احترام مي  به

وي مانند پدر . كرد بيجاپور دعوت مي  به هرمز ةراني را از طريق تنگاز دانشمندان اي
سه خواهر او در عقد زوجيت . ولي تعصب مذهبي نداشت ،خود پيرو مذهب شيعه بود

  .سه پادشاه سني مذهب بودند
 شاه عادلكردند اما اسماعيل  بيجاپور حمله  به در زمان او قاسم بريد و حاكمان ديگر

با رايان بيجانگر در محل رايچور جنگ . م1520در سال) ه920( ادهمه آنها را شكست د
در . منجرشد شاه عادلشكست لشكر اسماعيل   به درگرفت كه در نهايت سختي

 جنگ سختي در محل شوالپور درگرفت كه با شكست با برهان نظام شاه  ه931سال
با همدستي امير برهان نظام شاه بار ديگر   ه932در سال . برهان نظام شاه خاتمه يافت

در روز  شاه عادلاسماعيل . خورد بار نيز شكست كرد اما اين بيجاپور حمله به بريد
كوكي در  ةوفات يافت و اسدخان الري او را در قصب 941/1534صفر  16چهارشنبه 

  :شود طور نمونه ذكر مي بهاز او  چند شعر. كنار قبر پدرش دفن نمود

                                                   

  .262السالطين، بستان دوم، ص  بساتين  .1
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  بيدادسـت پنـداري   و مدار دلبري بر جور  يمهـر آزادسـت پنـدار    دل خوبان ز قيـد 

  آبادسـت پنـداري   دل ويران عاشق محنـت   دم هر رسد مي دل بر تو عشق از محنت صد مرا

  دلش صدپاره وز بار دل آزادست پنـداري   ز عشق قامتت سرو سهي را مانده پا در گل
  ت پنـداري هاي سرد زاهدان بادس نصيحت  تسـكينش  دل كز بهر دارم به يز هجرت آتش

  جاي مرهم افتادست پنداري كه پيكانش به  خوكرده با تيـرش  چنان آندل ريش وفايي 
  ٭

  بـاري نــدارم  بـه جــز ديـدة اشــك    شب هجر جز گريـه كـاري نـدارم   

  كنـاري نـدارم   پر از اشك حسـرت   شبي نگذرد كز فراق تو چون شـمع 

ــه  من و عشق و رندي و كوي مالمـت  ــدارم  ب ــذاري ن ــالمت گ   راه س
  كه غير از غمش غمگسـاري نـدارم    از آن بــا غمــش خــوگرفتم وفــايي

  ٭
ــكايتي دارد   زلفــش حكــايتي دارد   دل بــه ــم شـ ــب غـ   از شـ

ــي   ــل دل طلب ــي آزار اه ــا ك ــي  ت ــايتي دارد بــ ــايي نهــ   وفــ

ــايتي دارد  خورم ز غصه كه يار خون دل مي   بــــا رفيقــــان عنــ

ــرم ــرايتي دارد   دل ســختش ز آه مــن شــد ن ــق ســـ   آه عاشـــ
ــتمش ــال از سـ ــايي منـ   كـــه ســـتم نيـــز غـــايتي دارد  اي وفـ

  ٭
  اي يـا نـه   دانسـته  وفـا  نداني قدر اربـاب   اي يا نـه  نستهغير از جفا دا اي نداري شيوه

  اي يـا نـه   تو گشتي با رقيبان آشنا دانسـته   مرا سوداي زلفت با رقيبان ساخت بيگانـه 

  اي يـا نـه   ور و جفا دانسـته مرا شايستة ج  رقيب كج نظر را قابـل مهـر و وفـا دانـي    

ــدارد هــيچ اميــد دوا دانســته  ها كه دارم بر دل از مژگان خونريزت جراحت ــه ن ــا ن   اي ي
  :رباعيات

  نـوايي مشـهور   بـي  در عشق منم به  دلربـايي مشـهور   تا حسن تو شد به

  وفايي مشـهور  زان رو شده نامم به  در راه وفاي تو سر من شـد خـاك  
  ٭

  بــاش از صــحبت نااهــل گريــزان مــي  بـاش  خيزان مـي  حچون پير شدي ز صب
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  بـاش  ريـزان مـي   پيوسته ز ديده اشـك   را نقـد جـواني از كـف   و چون رفته ت
  ٭

ــگا  ترك سر كـويش اي وفـايي نكنـي    ــر س ــا غي ــينب ــنايي نكن   ش آش
  بايد كه تـو از يـار جـدايي نكنـي      گر يار كند از تو جدايي غم نيسـت 

  :فرد
  تر كجاست  ن آب گرمِگشته طبعم سرد و خشك آ

  گشت مـا را گـردش سـاغر كجـاستكر گـوش سـر

دربار بيجاپور   به  ه928-926بار در سال  شاه طاهر از عالمان شيعه براي اولين
 الدين خواجه غياث. بيجاپور آمد به عنوان سفير ايالت احمدنگر به و بار دوم ،واردشد

جانم و محمد  الدين برهان. ان خود بودنگار دربار و بهترين نثرنگار زم شيرازي تاريخ
) االولياي بيجاپور ضةتذكره رو( دهان از شعراي صوفي اين زمان هستند خوش
در دربار وي . است شاه عادلالعلوم از آثار منثور زمان اسماعيل  السرور و نجم مفتاح

  .حضور داشتنام مهدي نيز   به شاعري
دليل رفتارهاي   به اما ،سلطنت رسيد  به شاه عادلو فرزندش ملّ شاه عادلبعد از اسماعيل 

 دستور مادربزرگش  به و ،ماه حكومت نكرد غيرمتعارف و ناهنجار بيش از شش
حكومت   به )57- 1534( شاه عادلخاتون مكحول شد و برادر كوچكش ابراهيم  پونجي
وي اصالحات . اي در كالبد بيجاپور دميده شد نشيني او جان تازه تخت به با. رسيد

ها  اطهار از خطبه ةاسامي ائم. مذهب اهل تسنن دوباره رونق يافت. داد يدي انجاممف
هاي ايراني بر سر سپاهيان بيجاپور  تقليد از قزلباش  به ركي كهتَ و تاج دوازده ،حذف شد

  .كالم آقا بقيه افراد معزول شدند بجز اسدخان الري و خوش. بود، موقوف شد
گ و پدر در دربار پرورش يافته بودند يعني وي افرادي را كه از زمان پدربزر

. ها را در دستگاه حكومتي وارد كرد ها و حبشي ها، برهمن و دكني ، ها را موقوف آفاقي
وي زبان هندوي را جايگزين . در اين زمان عناصر هنود در مناصب دولتي غالب بودند

هاي همسايه  يالتا  به زبان زبان فارسي كرد كه باعث مهاجرت شاعران و اديبان فارسي
نظم   به جانم از صوفيان بزرگ بيجاپور چندين رساله الدين زمان شاه برهان در همان .شد
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  1.ليف كردأزبان اردو ت به و نثر
دنبال عاللت دوساله  به سال و چندماه حكومت و24اول بعد از  شاه عادلابراهيم 

رزند كوچك او بر ف) 1580-1557( اول شاه عادلكرد و علي  فوت 965/1557در سال 
علي . اهللا شيرازي اتاليق او بودند اهللا شيرازي و فتح خواجه عنايت. تخت نشست

كرد و اسامي خلفاي  اهللا را در اذان جاري بارديگر عبارت اشهد ان علي ولي  اول شاه عادل
وي تمامي احكام پدر . راشدين را از خطبه ساقط و اسامي ائمه معصومين را داخل كرد

  .كرد نسوخخود را م
ونيم كرور هون بين شاعران، اديبان و  وي در مدت كوتاهي بعد از تخت يك

وي خود صاحب علم . دل بود سخي و نيك ،وي پادشاهي منصف. كرد صوفيان تقسيم
او خط ثلث . بود و كتب متداول حكمت، كالم و منطق و مسايل شرعيه را خوانده بود

 الدين يرازي، حكيم احمد گيالني، مير شمساهللا ش شاه فتح. نوشت اع را خوب ميقو ر
 الدين خان انجو، رفيع الملك شيرازي، شاه ابوالقاسم انجو، مرتضي محمد اصفهاني، عين
هايي هستند كه  خان شيرازي از جمله شخصيت الملوك و افضلةشيرازي صاحب تذكر

ان او جنگ ترين وقايع دور از مهم. فعاليت پرداختند به در اين دوران با آزادي تمام
  .نگر و رام راج بود كامل حكومت ويجي ةتاليكوت و خاتم

او . بريد كشته شد دست غالمان علي به 988/1580اول در سال  شاه عادلعلي 
  .كرد خود انتخاب يجانشينبه فرزندي نداشت و ابراهيم پسر برادر خود طهماسب را 

هورترين پادشاه مش) 1626-1580(گرو  جگت  به ثاني ملقب شاه عادلابراهيم 
نيابت از وي   به خان كامل. حكومت رسيد به سالگي يه بود كه در سن نهشاه عادل ةسلسل

 ظلم و تعدي گشود و آخر كار به تدريج دست  به دست گرفت اما  هزمام حكومت را ب
اما كشورخان نيز فتنه و فساد برپاكرد و . دست كشورخان كشته شد هدستور ملكه و ب  به

احمدنگر فراركرد و   به قتل رسيد و باالخره وي  به دست وي  به ستانيخان ارد مصطفي
دست دالورخان و حميدخان مقيد   هوي نيز در آخر ب. نيابت انتخاب شد  به خان اخالص

بعد از مدتي دالورخان حميدخان را نيز از سر راه خود برداشت و خود . و مكحول شد
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كرد و بعد از قضايا و  حكومتدالورخان چندمدتي . زمام حكومت را در دست گرفت
ثاني خود زمام  شاه عادلو ابراهيم  ،آخر از كار معزول و مكحول شددرمسايل بسيار 
  .دست گرفت هحكومت را ب
 وي عيدي. مزاج و عاشق موسيقي و رقص بود پادشاهي رنگين شاه عادلابراهيم 

سلطان ابراهيم  .كرد اي كه نهم ماه باشد، برگزار مي نام عيد نورس در روز جمعه  به
بيجاپور بنيادنهاد كه هنرمندان،  ةپور در حوم ثاني شهري بنام نورس شاه عادل

تعداد زيادي از . كردندهاي عظيمي بنا جا خانه دانان و رقاصان و غيره در آن موسيقي
 وي. دانان در قصر همراه وي بودند و وي خود نيز در موسيقي دستي داشت موسيقي

نقاشي و خوشنويسي از . ان يعني سرسوتي اعتقاد خاصي داشتموسيقي هندو هةال  به
وي . ثلث و نستعليق مهارت داشت ،وي در خط نسخ. اين پادشاه بود ةفنون مورد عالق

  .كتابي بنام نورس در فن موسيقي نگاشت
. آتشي، مقيمي، نورسي، ملك قمي از شاعران مشهور عهد وي هستند ،ظهوري

سلطان ابراهيم . را نوشت ...و خان خليل ،ابراهيمگلزار و  سه نثر ظهوريظهوري 
و ملك قمي و موالنا  ،االسرار وي داشت نظامي و مخزن به زيادي ةعالق شاه عادل

ميرحيدر ذهني، . طرز نظامي سرودند  به االنهار را طور مشترك مثنوي منبع  به ظهوري
اشاني و غيره ميرسنجر كاشي، عبدالقادر نورسي، باقر كاشي خرده، ميرحسن عسكري ك

عبدل، مقيمي، صنعتي و غيره از شعراي اردوزبان دربار . از شاعران همين دربار هستند
زبان اردو   به ثاني شاه عادلرا در احوال ابراهيم  نامه ابراهيمعبدل مثنوي . او هستند

 الدين مال رفيع. اردو سرود  به را بانو مثنوي بهرام و حسننام امين  به شاعري. سرود
اهللا از هرات و مصطفي عبداللطيف  شاه خليل. كرد الصفا را مرتبةضرو ةي خالصشيراز

دان در زمان  بيش از چهارهزار موسيقي. كاتب نورس از خطاطان مشهور دربار او هستند
حسين از نقاشان مشهور  موالنا فرخ. كردند ثاني در بيجاپور زندگي مي شاه عادلابراهيم 

  .از تواريخ مهم اين دوره است ر محمدقاسماث تاريخ فرشته. اين عهد است
 1م1627/1037سال سلطنت در سال  49ثاني بعد از  شاه عادلسلطان ابراهيم 
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ثاني  شاه عادلسلطان ابراهيم . بيماري العالج دارفاني را وداع گفتيك دنبال   به
خواست فرزند بزرگش درويش كه تمايالت شيعي داشت،  مذهب بود و نمي سني

) 55-1627(شاه عادلهمين دليل وي وصيت كرد كه سلطان محمد   به ،ودنشين ش تخت
  1.بر تخت سلطنت بنشيند شاه عادلفرزند كوچك ابراهيم 

بعد از  2:30ساعت  1037در تاريخ يازدهم محرم الحرام  شاه عادلسلطان محمد 
تر  برادر بزرگ(درويش پادشاه . ظهر در سن پانزده سالگي بر تخت سلطنت نشست

را انگشت بريدند و برادر ديگر را نيز  را مكحول كردند و سليمان) شاه عادلمحمد 
ميرزا . سرخيلي سرفراز شد  به الملك كار ملكي و ديانت به آقا رضا. ناقص كردند

  .خان خطاب خواص خاني يافت خان و دولت محمدامين خطاب مصطفي
كرد اما لشكر  لهبيجاپور حم  به در سال اول جلوس پادشاه، لشكر برهان نظام شاه

بيجاپور   به مدتي بعد لشكر برهان نظام شاه بار ديگر. داد محمد آنها را شكست سلطان
  .بار نيز دچار شكست سختي شد اما اين ،وتاز در اطراف شهر پرداخت تاخت  به كرد و حمله

بيجاپور   به جلوس ةنام ايلچي شاهجهان با تهنيت الدين شيخ معين 1038در سال 
. خواست با همكاري مغوالن حكومت نظام شاهيان را از بيخ بركند خان مي مصطفي. آمد

شاهيان را بين  گرفت قلمروي نظام شمرد و تصميم وي اين فرصت را غنيمت
وي مخالف اين . كرد خان مشورت وي با خواص. كند يان و مغوالن تقسيمشاه عادل

چرا كه آنها حد فاصل  ،شاهيان باقي بماند حمله بود و اصرارداشت كه حكومت نظام
عمل صورت سپري  به يان و مغوالن بودند و در برابر حمالت مغوالنشاه عادلبين 

سركردگي  به خان بر اين امر مصمم بود و آخر كار لشكر بزرگي ولي مصطفي كردند، مي
ي مخالف اين حمله شاه عادلبيشتر امراي . مغوالن فرستاد به خان براي كمك رندوله

چند روز بعد از بازگشت ايلچي مغوالن . كردند خان سكوت ترس مصطفي بودند ولي از
. سوي بيجاپور در حال حركت است  به شكني كرده وخبررسيد كه لشكر مغول عهد

در بين راه  الدين سوي ملك مرجان فرستاد و شيخ معين به سلطان فوراً قاصدي
  .دستگيرشد
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هان جخان برادر نور ، آصفنالدي شاهجهان بعد از شنيدن خبر دستگيري شيخ معين
گلبرگه  به خان همراه لشكر عظيم آصف. سوي بيجاپور فرستاد  به بيگم را با امراي ديگر

روز  هر .كرد قلعه بيجاپور رسيد و لشكر خود را بيرون قلعه متوقف به و بعد از آن
خان يكي از سرداران  در يكي از روزها سكندر علي. گرفت زدوخوردهايي صورت مي

آخر . كرد طور كامل محاصره به دنبال آن لشكر مغول قلعه را  به شد و دهلي كشته نامور
جنگ پرداختند و مغوالن را شكست دادند و آنها   به كار لشكر بيجاپور با شجاعت تمام

  .را از بيجاپور بيرون راندند
تصرف خود درآورد و اين امر باعث ناراحتي   به آباد را جهان قلعه دولت لشكر شاه

 ںخان را در قلعه بلگاؤ خان مصطفي در همان زمان خواص. ان محمد شدسلط
خان شد و سلطان محمد در يك فرصت  كرد كه باعث مخالف امرا با خواص زنداني

خان از زندان  خان ماموركرد و مصطفي قتل خواص  به رسان را ريحان رقعه مناسب سدي
  .رهايي يافت
 شاهجهان. آگره فرستاده بود  به اننزد شاهجه  به را الدين خان شيخ محي خواص

شاهجهان در انجام كار  قتل رسيد و  به خان زمان خواص آباد آمد اما در همان دولت  به
طرف بيجاپور فرستاد و از سلطان محمد   به شاهجهان بخشي از لشكر خود را. مردد بود

غوالن را سلطان محمد تاب مقابله با لشكر م. شاهيان شد خواستار مملكت نظام شاه عادل
زارهاي اطراف بيجاپور را  برد و تمام مزارع و سبزه بيجاپور پناه ةناچار در قلع به نداشت

لشكر شاهجهان با مشكالت عديده . ها را خشكاند تا بيست مايلي از بين برد و آب چاه
طرف رود كرشنا در  صلح شد و قرار شد مناطق آن  به ناچار حاضر به اي مواجه شد و

اين . بماند يان باقيشاه عادلطرف رود در دست  باشد و مناطق ايندست شاهجهان 
 تسلطان محمد قول داد ساالنه بيس. بسته شد  ه1045الحجه سال  عهدنامه در ماه ذي

شنبه  روز پنج 1058القعده  ذي 23خان در تاريخ  نواب مصطفي. لك روپيه ماليات بپردازد
  .يافت وفات

ب حضرت سيد شاه هاشم الحسيني العلوي در االقطا نقل شده است كه روزي قطب
محمد رسيد كه  در همان زمان خادمي از طرف سلطان. مسجد جامع مشغول وعظ بود

وي دستمالي از . اند و شما دعا بفرماييد پادشاه مريض است و اطبا در عالج وي درمانده
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ءاهللا شفا شا كرد و فرمود آن را بر پيشاني پادشاه ببندد ان خادم گرفت و روي آن دم
وي فرمود . پادشاه دوباره التماس كرد. ولي اين عمل هيچ افاقه نكرد. حاصل خواهد شد

اي نخواهد  عمر سلطان محمد بسر آمده و تا وقتي در عوض آن كسي جان ندهد فايده
در مدت . كنم پادشاه هديه مي  به ده سال از زندگي من باقي مانده من آن را. داشت

ادشاه پاالقطاب منتقل شد و در روز سوم وفات يافت و  قطب  به كوتاهي بيماري پادشاه
  .دست آورد به سالمتي خود را

 زبان اردو سروده شده  به كه نامه ميزبانينام حسن شوقي در مثنوي   به شاعري
پردازد و اوضاع  خان وزير مي با دختر مصطفي شاه عادلموضوع ازدواج محمد   به

صنعتي نيز از شاعران اردوزبان دربار بود . دهد ح ميخوبي توضي به اجتماعي بيجاپور را
هاي  نام  به ملك خشنود دو مثنوي. را سرود گلدستهو مثنوي  نظير قصه بيكه مثنوي 

اردو   به نيز محمدنامهظهور فرزند ظهوري صاحب . سرود بازار حسنو  هشت بهشت
وي را در سال  تاريخ منثور عهد شاه عادلدستور سلطان محمد   به ظهور .سرود شعر مي

  .آغاز كرد 1051
شنبه ساعت نه صبح وفات  روز سه 1067محرم 28در تاريخ  شاه عادلسلطان محمد 

 شاه عادلسال حكومت كرد و سلطان علي 31وي . مقبره گول گنبد مدفون شد كرد و در
  :وي چنين حك شده است ةتاريخ وفات وي در سه رواق مقبر. ثاني جانشين وي شد

  حمود شدعاقبت محمد م«
  سلطان محمد جنت آشياني

  »محمد شه دارالسالم شد
ملو و  ،خان خان، اسماعيل عادل يان در زمان يوسف عادلشاه عادل قلمرو سلسله

 ةاما در نتيج ،خان اول فقط شامل شمال كرناتك و غرب مهاراشترا بود ابراهيم عادل
هاي  سلسله اول و با همكاري شاه عادلهمت علي   به كه) 1565( جنگ تاليكوت

يان وسعت شاه عادلداد؛ قلمرو حكومت  نگر رخ مسلمان ديگر عليه حكومت ويجي
در زمان . تصرف خود درآورد به ثاني بيدر و مناطق اطراف را شاه عادلابراهيم . پيداكرد
 عروج خود رسيد و قلمرو بيجاپور در غرب  به يانشاه عادلقلمرو  شاه عادلمحمد 

اما اين فتوحات همزمان با . خليج بنگال رسيد  به ر شرقسواحل درياي عمان و د  به
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 ؛تصرف مراتا و مغول درآمد  به كاهش نهاد و مناطق مهمي به رو شاه عادلمرگ محمد 
 .درآمده بود 1565حالت قبل از سال   به مرزهاي بيجاپور 1686طوري كه در سال   به

ن محمد و فوت سلطا) 1558(اول  شاه عادلعلي  بين حكومت سلطان ةفاصل
جمعيت بيجاپور . ناميد انيشاه عادلتوان دوران طاليي سلطنت  را مي) 1656( شاه عادل

در آن مسجد  1600بود و  نفر984000ثاني بالغ بر  شاه عادلدر زمان سلطان ابراهيم 
جمعيت اين شهر افزايش بيشتري  شاه عادلدر زمان سلطان محمد . فعال بودعهد 

شهر  ةهايي در حوم افزايش شهرك به رو اين جمعيت بعدها براي اسكان. پيداكرد
پور،  پور، نواب پور، امين آباد، شاهپور، چاندپور، عنايت پور، عالي مانند فتح ؛بناشد
پور،  پور، رامپور، آغاپور، زهره پور، پادشاه پور، افضل پور، فقيرپور، رسول لطيف

پور، سكندرپور،  ، ديانتپور پور، نورس پور، يعقوب پور، صالبت پور، حبيب خديجه
ها تا پانزده مايلي بيجاپور  اين شهرك. پور پور، عين پور، امام قادرپور، برهانپور، خواص

. طراحي شده بود از قبل دهد كه اين شهر آثار باستاني بيجاپور نشان مي .1گسترده بودند
صورت منظم  هب ها، مساجد، بازارها همه ها، سراي ها، اماكن عمومي، قصرها، چاه خيابان

  .قرار داشتند
هاي مناطق مختلف دكن مانند  حكومت بيجاپور با اين وسعت و گستردگي فرهنگ

اشاره  طور كه قبالً همان. داد نادو را در خود جاي آندرا و تاميل كرناتك، مهاراشترا،
مذهب بيجاپور در بود، مذهب شيعه را  نذري كه كرده  به خان بنا كرديم يوسف عادل

همه اين سلطان و جانشينان او همواره حامي نظرات  اما با اين ؛م كردرسمي اعال
كردند و از اين  مذهب خود عمل مي  به و پيروان مذاهب ديگر با آزادي ،سكوالر بودند

  .نظر مشكلي نداشتند
 ،ملو ،خان خان، اسماعيل عادل يوسف عادل. سالطين اين سلسله عقايد مختلفي داشتند

اول، ابراهيم  شاه عادلدوم پيرو مذهب شيعه و ابراهيم  شاه عادلعلي اول و  شاه عادلعلي 
برخي از سالطين اين . سني مذهب بودند شاه عادلو سكندر  شاه عادلمحمد  ،دوم شاه عادل

                                                   

1. Studies in Medieval Bijapur, Abdul Gani Imaratwale & Rafiq Ahmad Killedar,Bijapur the 

Great Metropolis of the Medieval Deccan, p 108. 
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 ةتحت تاثير فلسف شاه عادلدوم و محمد  شاه عادلاول، ابراهيم  شاه عادلسلسله مانند علي 
  .ها معاشرت داشتند نياسيو جوگي و س هندويي بودند و با عالمان هندو

هاي پيروان اديان مختلف مانند كليسا، درگاه،  گاه اين سالطين براي مخارج عبادت
طور مثال شريف ملك يكي  به .گرفتند اي نيز در نظر مي بودجه …مسجد و گرودورا و 

بلغي هديه گاه گوكرنا م براي عبادت 1618-19ثاني در سال  شاه عادلاز افسران ابراهيم 
هايي براي معبد ويتوبا  فرمان داد تا زمين م1640در سال  شاه عادلسلطان محمد  .1كرد

  .ر رتنگيري، مهاراشترا وقف شوددر روستاي ستوالي در شه
فرهنگ نيز  ةهاي سياسي و نظامي، در زمين شاهيان عالوه بر موفقيت سلطنت عادل

يجاپوري را در منطقه دكن خلق نام فرهنگ ب و فرهنگي بهموفقيت چشمگيري داشت 
پيروان مذاهب مختلف مانند هندوان، مسلمانان، مسيحيان و يهوديان  در اين شهر .كرد

حاكم بودند  ةمسلمانان آفاقي و دكني طبق. كردند در آن با صلح و صميميت زندگي مي
سجد، مانده مانند م آثار باستاني باقي. كردند آن زندگي مي ةو بيشتر در پايتخت و حوم

 حكومت مسلمانان. شود درگاه، عيدگاه و عاشورخانه در جاهاي مختلف ديده مي
  .گذاشت ها و رسوم ديرينه مردم احترام مي سنت  به

مردم بيجاپور اعيادي مانند هولي، ديپاولي، دسهرا، عيدالفطر، عيد قربان، شب برات 
ي ماه محرم نيز مراسم عزادار. گرفتند اي جشن مي طور گسترده  به عيد ميالد را و
ي شخصاً مخارج عزاداري ماه محرم را شاه عادلسالطين . شد اي برگزارمي شكوه ويژه  با

طور  هون، براي روز دوم دوهزار هون و همين براي روز اول هزار .كردند پرداخت مي
  .2شد هون پرداخت مي 55000هزار هون و جمعاً  براي روز دهم ده

تا حدي كه بيجاپور را  ،ش نيز بسيار كوشا بودندآموز ةي در زمينشاه عادلسالطين 
مشغول فعاليت   بذهشاهي شانزده خطاط و م ةدر كتابخان .ناميدند نيز مي 3ثاني بغداد

                                                   

1. Studies in Medieval Bijapur,Major Fairs Festivals and Uruses in the Adil shahi Kingdom 

of Bijapur, P 29. 

2. Studies in Medieval Bijapur ,Major fairs,festivals and urses in the Adil Shahi kingdom of 

Bijapur, p 37. 

  .السالطين بساتين  .3



  شاهيان در گسترش زبان و فرهنگ فارسي سهم عادل  179

  

خرده كاشي از شاعران دربار سلطان ابراهيم . ومن پنديت كتابدار شاهي بود سيش. بودند
ديني  ةدر آثارمحل دو مدرس. دكر عنوان كاتب در كتابخانه شاهي فعاليت مي به شاه عادل

براي . فقه و ايمان فعال بود ةحديث و دومي در زمين ةوجود داشت كه اولي در زمين
در مساجد نيز . شد مبلغ يك هون پرداخت مي به اي طالب غذاي رايگان و شهريه

. پرداخت تدريس عربي و فارسي مي به كه ،بود مكاتب يا مدارس ديني ابتدايي فعال
طالبي كه در امتحانات پايان سال . شد طور رايگان از طرف دولت داده مي هب ها كتاب
 و بعدها ،كردند كردند از طرف دولت جوايز نقدي دريافت مي  هاي برتر كسب مي رتبه

  .عالوه بر اين بيشتر صوفيان خانقاه كتابخانه داشتند. شدند مناصب مهم گماشته مي  به
دارالشفا . فعاليت چشمگيري داشت شهر بيجاپور از نظر پزشكي و طب نيز

. هاي مختلف داشت و طب يوناني، آيورويديك، ايراني و اروپايي رواج داشت بخش
ثاني مطب  شاه عادلحكيم گيالني و فارنالوپ فرنگي از طبيبان اروپايي در زمان ابراهيم 

 ي را براي فرزند خودايتهيپا از طبيبان آيورويديك كتاب طب بحري و برّ. داشتند
بيجاپور بود كه  ةفرشته صاحب تاريخ فرشته از پزشكان پرآوازمحمدقاسم . نوشت

وي كتاب دستور اطبا يا اختيارات قاسمي را تحريركرد و . شاگرد حكيم مصري بود
حكيم ركني مسيح نيز از طبيبان . ها و روش معالجه آنها را شرح داد انواع بيماري

دربار مغول  به ثاني وابسته بود و بعدها شاه ادلعدربار سلطان ابراهيم   به مشهور بود كه
حكيم آتشي . بيگ كتاب طب را نگاشت در زمان همان سلطان حكيم يونس. پيوست

  .در فن طب خبره و طبيب دربار بودنيز  شاه عادلشاعر دربار سلطان محمد 
هاي مختلف هنري مانند نقاشي، موسيقي و خطاطي نيز پيشرو  يان در زمينهشاه عادل

ي از مشوقان فن نقاشي بودند و نقاشان بيجاپور توانستند شاه عادلسالطين . ودندب
هاي ملي  بخش موزه ها امروزه نيز زينت اين نقاشي. كنند خلقدر اين هنر نويني را   سبك

 آب كوماتاگي را مخزندكتر زمان خدايي بناي . المللي و شخصي هستند و بين
داده  نقاش دربار وي حيدر كاشي نسبت به اهاي آن ر خان و نقاشي يوسف عادل  به

اول  شاه عادلاما در زمان علي  ،نيز نقاشي رونق داشت شاه عادلدر زمان اسماعيل . است
در سال  .اي مورد حمايت قرارگرفت طور گسترده  بهبيجاپور،  ةجانب با شكوفايي همه
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شيرازي در  دينال رفيع .1شد نقاشي خلق 876العلوم شامل  مينياتور نجممرقع  م1570
بان اول در كتابخانه شاهي مذه شاه عادلنويسد كه در زمان علي  الملوك ميةتذكر
  .راستندآ ميزيبا  هايها را با نقاشي و مينياتور كتاب

مال ظهوري   .ثاني دوران شكوفايي هنري و ادبي بيجاپور بود شاه عادلزمان ابراهيم 
استادان ديگر  برثاني در فن نقاشي  شاه عادلكند كه ابراهيم  كيد ميأت سه نثر ظهوريدر 

حسين شيرازي، ميرزا نقاش و ديگران در  دستي چون مال فرخ نقاشان چيره. برتري دارد
  .كردند دربار اين سلطان فعاليت مي

داد و آثار مهمي  پيشرفت خود ادامه  به نيز فن نقاشي شاه عادلدر زمان محمد 
در . اند دست ما رسيده به خه خطي مينياتورهمچون خاورنامه و ديوان عرفي دو نس

  .خطي مثنوي نصرتي در دسترس است ةثاني نيز نسخ شاه عادلزمان علي 
نام   به زبان اردو به مثنوي شاه عادلحسن شوقي از شاعران دربار محمد 

اين  ةبا مطالع. سرود و شجاعت و سخاوت او را ستود بيت 1200در  »نامه ميزباني«
  .2ا فرهنگ و رسم و رواج آن دوران آشنا شدتوان ب مثنوي مي

. كرد ثاني نظم شاه عادلنامه را در مدح علي  حماسه علي) 1076وفات (نصرتي 
دولت منظومه عاشقانه . كرد نام هاشمي موضوع يوسف و زليخا را نظم به شاعري

  .بانو سرود براساس بهرام و گل
دهن، شاه  شيخ محمود خوشجانم،  الدين العشاق، شاه برهان شاه ميران جي شمس

هاشم حسيني العلوي، شاه نعيم اهللا قادري، شاه باقر گوگاوي، شاه طاهر كرنلي و بحري 
اهللا شيرازي، هاشمي  شاه فتح. يان هستندشاه عادلگوگاوي از شاعر صوفي عهد 

 الدين خان اردستاني، مير محمدرضا رضوي، احمد انجو و رفيع اصفهاني، مصطفي
  .ف شاعر بودندشيرازي از اشرا

                                                   

1. Zebrowski,M, Deccani Paintings, New Delhi,1983 p 154. 

 .1988، حيدرآباد، 23محمدعلي اثر، دكني شاعري تحقيق و تنقيد، ص   .2
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  سيري در سبك شعر و نثر آنندرام مخلص

  ♦♦♦♦سيد حسن سردار

  چكيده
او در زماني . انقراض حكومت تيموريان هند بود ةآنندرام مخلص يكي از شاعران دور

 يزبان اردو. رفت مي از بين مردم هند كرد كه زبان و ادبيات فارسي تدريجاً مي زندگي
 ينويسندگان و شاعران ينين زماندر چ. معلي و هندوي مورد عالقه مردم هند شده بود

 ،همچو آنندرام مخلص نه فقط ميراث علمي و فرهنگي زبان فارسي را زنده گذاشته
 در برجسته ةآنندرام مخلص يك نويسند. ندبلكه براي ترويج آن نقش مهمي ارايه نمود

در اين . غزل و رباعي بوددر دست  چيره يوي شاعر طور همين .انواع مختلف نثر بود
  .له سبك نثر و شعر آنندرام مخلص بررسي شده استمقا

وزن، ساده و  مانند نثر مصنوع، مقفع، مسجع، هم ينثر آنندرام شامل انواع گوناگون
هاي  عشق و چمنستان نمونه ة، هنگاماالصطالح ةآمروي در آثار خود مانند  .عاميانه بود

ي شامل پندها و از لحاظ معنوي سبك نثري و. اين انواع نثري را پرداخته است
اندرزها، ابيات شاعران بزرگ همچو سعدي شيرازي، مطالب علمي مانند فوايد داروها 

ص نثر لاز اين انواع سنتي نثر آنندرام مخ غير. و احكام نجوم وغيره نيز بوده است
پادشاهان كشورهاي ديگر مانند   به شاهيهاي  وي بارها نامه .بود ويخاص ة منشيان
  .شود مي اش شمرده پرارزش نثر منشيانه دوره ايه هنموناز ود كه نوشته ب را ايران

وي شاگرد شاعران بزرگ اگرچه درحقيقت  و شعر آنندرام ساده و عاميانه بوده
 كورانهكور آيد كه او مي نظر  به ابيات وي ةولي بعد از مطالع ،بيدل و آرزو بودعصر خود 

                                                   

 .نو دانشجوي دكتري بخش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلي ♦
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ادبيات خود را هم در حضور جهان  آفريدة بلكه روشِ ،ننمودهرا تقليد استادان خود 
اما او در  ،از لحاظ فني بيشتر ابيات وي در قالب غزل و رباعي بوده. عرضه نموده است

  . نموده است هاي ديگر مانند مثنوي نيز سعي قالب
هاي  آنندرام مخلص از گروه اهل هنود بوده ولي شعر وي پر از انديشهكه  با آن

بلكه از  ،ط بر مطالب عرفاني اسالمي تبحر داشتهوي نه فق. معنوي و عرفاني است
  .ني هم بسيار استفاده نموده استآتلميحات و كنايات اسالمي و قر

  آنندرام مخلص پيشينة خانوادگي
  :عامره آمده است ةخزان ةكه در تذكر چنان .از الهور بودندآنندرام مخلص  نياكان
ت كه رياست اهل هند از مخلص الهوري از قوم چهتريان اس  به آنندرام متخلص«

  .1»او سودهره از توابع الهور است يوطن آبا .اين گروه تعلق دارد  به االيام قديم
اما او خودش در كتاب  ،تذكره مذكور نيست  سال تولد مخلص در هيچ

  :سنش نوشته است ةهجري نوشته بود دربار 1156كه آن را در سال  االصطالح ةآمر
وپنج  سن چهل به وشش هجري صد و پنجاه كحاال در سال يك هزار و ي …«

  .»2…سالگي از سنين عمر مستعار
از وي  ةاهل خانواد. شود مي هجري 1111از اين رو سال تولد آنندرام مخلص سال 

. كرد زيب عالمگير سپري اورنگ عهداو دوران كودكي خود را در . سران دربار بودند
دست  به هفت پادشاه دستميان ي دهلدوران تحصيالت نوجواني و جواني او  ولي در

همين سبب اين   به .انقراض حكومت تيموريان بود هدور يعني اين دور واقعاً. شد
زندگي سياسي  و تحوالت سياسي بر زندگي آنندرام مخلص نيز نقش مهمي ايفا نموده

تخت اما وقتي كه پادشاه محمدشاه بر . و اجتماعي وي تا دور محمدشاه پايدار نشد
پس از وي . نمودغاز آ را خودمستقل او نيز زندگي سياسي و اجتماعي  ت،دهلي نشس

 ترين و ارزشمندترين يافت و مهم دربار تيموريان راه  به ،رام درگذشت پدرش راجه هردي
  .اش را در دوران اين پادشاه گذراند هاي زندگي سال

                                                   

  .425كشور، كانپور، ص علي آزاد بلگرامي، مطبع منشي نول عامره، غالم ةخزان ةتذكر  .1
  .2يح دكتر زكريا بانو عوان، الهور، ص، تصاالصطالح ةمرآ  .2
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متوفي (خان  آمده است كه او وكيل نواب اعتمادالدوله قمرالدين در چند تذكره
خان  ليت وكالت محمدامينؤاين او مس برعالوه . 1وزير محمدشاه بود)  ه 1138

و )  ه1133(بيدل دهلوي  .2بود دار عهدهنيز را خان عبدالصمدالدوله  سمرقندي و سيف
از جمله استادان مخلص در زبان و ادبيات )  ه1755/1756(خان آرزو  الدين سراج

حكومت محمدشاه بسيار  ماز حمالت نادرشاه هنگامخلص بعد  هباالخر. فارسي بودند
سبب بيماري   بهق  . ه1146در دوره احمدشاه در سال  و در نهايت ه بود،شكسته شد

مضمون اين بيت از اشعار او . حيات گفت درودبدر دهلي ) دردسينه(الجنب  ذات
  :اش در اواخر عمر دارد نزديكي غريبي با بيماري

  3دل بيارا همچو برگ گل دهانم را نبه خو  ه زبـانم را الهي آب و رنگ سـوز بلبـل د  

  سبك نثر آنندرام مخلص
 مثالً .نثر هندي نيز ميان محققان و پژوهشگران اختالفي وجود دارد ةمانند شعر هندي دربار

و مطالب ها  ارشد محمدتقي بهار نثر هندي را پيچيده و مغلق و عاري از انديشه ةنويسند
  :نويسد مي نثر هندي چنين ةدربار شناسي سبكوي در كتابش . داند مي علمي و هنري

جز  ،اين بود حالت نثر در ايران و بعينه همين بود حالت نثر در هندوستان«
هندي در اظهار فضيلت زيادتر از منشيان و نويسندگان  يكه فضال و علما اين

يران ال اجر  هدر مناشيد و مكاتيبي كه رجال هند ب. اند هكوشيد مي ايراني
 مقيم هند بيشتر ةشود معلوم است كه نويسند مي يافتها  و در سفينه اند هنوشت
جاي  هكردني دارد، يا اگر دارد ب خواهد اظهار فضل كند و كمتر مطالب بيان مي
كه حرف خود را بنويسد از در و ديوار صحبت داشته و كلماتي مناسب  اين

  .4»طلبي كه بايد بنويسدنه مناسب م ،دست آورده است  هفروشي خود ب فضل

                                                   

تذكره  ؛122 ، صگر چاپ شد ، در مطبع انستيتيوت عليخان د عبدالغنيالشعرا، موالنا محمةتذكر  .1
 ؛218ص م چاپ شد،1934گر در سال  گلزار ابراهيم، مرزا علي لطف، مطبع دانشگاه مسلم علي

  .ه 1291 ،كشور نساخ، مطبع نولخان بهادر متخلص به  تذكره سخن شعرا، مولوي عبدالغفور
خاني، هومن  فسور چندرشيكهر، حميدرضا قليچوآنندرام مخلص الهوري، تصحيح پر االصطالح ةمرآ  .2

  .نوزده ص ،ش1395 ،دهي، مطبع سخن، تهرانيوسف
  .وپنج بيست صهمان،   .3
  .260 ، ص3جلد  ،شناسي سبك  .4
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كنندگان بعدين نه فقط اين نظريه را مورد نقد قرار داده  اما نويسندگان و پژوهش
گري منطقي و علمي  ادوار و انواع نثر هندي بررسي نموده و با تحليل ةبلكه در هم

در نظرشان سبك نثر هندي مانند سبك نثر فارسي . اند هدست آورد به پرارزشاي  نتيجه
ادوار  ةهمين سبب بر آن اوضاع سياسي و اجتماعي هم به گوناگون گذشته،هاي  هاز دور

 ةلذا سزاوار است پيش از نقد ادبي نثر فارسي هند دربار ؛پرداخته است اي هثير ويژأت
 ييعفهمين سبب وقتي كه استاد ش به .ماعي عصرش بررسي بشودتاسي و اجياوضاع س

كه معاصرشان در هند  ،كرده ان ايراني صحبتصفوي ةوضعيت ادبيات دور ةكدكني دربار
  :نويسد مي نثر هندي چنيندربارة  تيموريان بودند، وي

سراي امپراتور،  زبان اندرون حرم. جا رايج بود در هندوستان فارسي در همه«
 ةهاي علمي و ادبيات، بر روي هم، هم زبان ديواني حكومت، زبان كتاب

ي با زيرساخت فرهنگ هندي و يجغرافياة اين منطق. فارسي بود به ها نوشته
بود كه در ادب فارسي ي يها خود مسبب دگرگونية نوب  به سانسكريت،

كه  ،سادگي بود به اين دگرگوني، گرايش نثر فارسيهاي  داد، يكي از جنبه روي
 كرد و زير بار نثر مقفاي عربي و نامفهوم منشيانه خالصاز كم  آن را كم

  .1»اختگفتگوي طبيعي نزديكش س  به
 سبك نثر فارسي غالباً ،تيموريان هند ةكدكني در دور ياستاد شفيعنظر لذا طبق 

عبدالقادر  ةالتواريخ نوشت ن كتاب منتخبآة بازرترين نمونكه  ،ساده و عاميانه بوده
استاد بهار  ةكدكني هرگز ترديد نظري ييعفاما از اين گفتار استاد ش. بدايوني است

جاي ديگر در  هتيموريان ساده و عاميانه بوده ب ةنثر دور چون اگر سبك ،نخواهد شد
له را دكتر رضازاده ئاين مس. كار برده شده است هوقت نثر مغلق و مصنوع هم ب همين
  :نويسد مي كه او چنان ،طرز احسن فهمانده است  هشفق ب
ة بلكه عد ،مسلمانان هند هم نبوده هفارسي منحصر ب  هگويندگان هندي ب«

. و اشعار ساختند ،غيرمسلمان هم در زبان ما استادي بهم رساندندزيادي هندي 

                                                   

اهللا اصيل،  حجت ةشفيعي كدكني، ترجما محمدرضادبيات فارسي از عصر جامي تا روزگار ما،   .1
  .ش 1378، تهران ،ني انتشارات نشر
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به بلكه شعر فارسي هند  ،ايراني نداشتههاي  موضوع هها هم انحصار ب موضوع
ست كه در اين مختصر محض مثال  بومي هم پرداخته و كافيهاي  موضوع
ه و هاي معروف ايراني مانند شاهنام داستان. نويسي را ملحوظ بداريم داستان
نظامي سرمشق صدها داستان نويسندگان مقلد در ايران و هندوستان  ةخمس

كمك در هند موجب ظهور داستاهاي بومي و خالص  گرديد، ولي اين سير كم
توان پنج داستان معروف  مي براي مثال. شعر فارسي گرديد به هندي و نقل آن

 مدهومالت و منوهر) Kamrup & Kamlata(هندي، كامروپ كاملتا 
)Madhumati & Manohar( پدماوت ،)Padmavat( پنون سيسي ،)Pannun 

& Sassi ( و هير و رانجها)Hir & Ranjha (1»را ذكر كرد.  
را  اي هزبان و فرهنگ هند، مطالب ويژارزيابي  ةچكيدزاده شفق در اين استاد رضا

 ،هاي گوناگون است ها و فرهنگ داراي زبان ينوآورده كه هند در حقيقت مركز
ثير خاصي گذاشته و أهاي متفاوت هند بر يكديگر ت ها و فرهنگ همين سبب اين زبان  به

  .يرات مختلف در انواع زبان بوده استيموجب تغ
كه  ،ست آنندرام مخلص حامل شخصيت جامعي يابيم كه با اين توضيح درمي

اي وي در حقيقت يك نماد كامل بر. افكند مي هندهمه بر علمي و فرهنگي هاي  پرتو
شعر و نثر او داراي همه  دليلهمين   به .شود مي نمودن ارزش علمي هند دانسته عرضه

ساده، مسجع، مغلق، موضوع  يطبق تقاضااو در نثر . باشد مي انواع علمي، فني و هنري
  :نويسد مي گونه نثرش اين ةلذا استاد انوشه دربار ،نوشته است عمقفع و مصنو

مور نوشتن أمحمدشاه وي را م. گارش بودمخلص از بهترين نويسندگان روز«
نثري مصنوع و   به او ش كرد وپادشاه صفوي در تهنيت جلوس به اي هنام

اما سبك نثرنويسي  .نامه را نوشت پيروي از سبك ابوالفضل عالمي به سنگين،
برد  مي كار  به او در نثرش واژگان هندي. تكلف است خود مخلص ساده و بي

كند، ولي نوآموزان را از  مي هم اضافه و تركيب  به را هندي و فارسيهاي  و نام
 .2»دارد مي اين كا برحذر

                                                   

  .ش1336 ،تهران ،10شماره شفق، وسعت انتشار زبان، رضازاده   .1
قاره  دكتر عصمت اسمعيلي و حسن يعقوبي، فصلنامه مطالعات شبه ،مقاله معرفي آنندرام مخلص  .2
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گردد كه زبان شخصي آنندرام ساده بوده اما طبق تقاضا متن  مي از عبارت باال واضح
لذا اين  ،انواع مختلف شدهبه همين سبب نثرش آميخته  به ،داد ميوي نثرش را تغيير

  :شود مي اهر الفاظ و معني در خدمت خوانندگان عرضهجو به راستهآ ،نثر مصنوعة نمون
كه  ،اما بعد بر خداوندان محبت و شوق و صاحبان وجد و ذوق پوشيده مباد«

دكني خدمتكار كه خالي   به …ودو هجري صد و پنجاه هزار و يك يك ةدر سن
اين بهانه ديده، طرح   به بايدگفت شايد اي هداني نيست، گفتم افسان از مزاج
محمد جايسي مصنف  او اين حكايت رنگين را كه ملك …ندازدخواب ا

پوربي، لبريز درد نگاشته  ةزبان پورب، سرتاسر چون پرد به پدماوت در هندي
از آنجا . كرد و بناي سخن بر معاني غريب و تشبيهات بديع گذاشته است، نقل

 :فتمبا خود گ .درد آورد به اختيار دل را بت است، بيحمهاي  كه متضمن نيرنگ
داده آيد، ممكن  كه اگر اين معشوق هندي را در لباس قلمكاري فارسي جلوه

رقم، طرح  كه در نظر اهل ذوق اين فن مستحسن نمايد، لهذا قلم پريشان
  .1»عشق موسوم ساخت ةهنگام  به …تحريرش انداخت و

وقت لذت زبان را از دست  اما هيچ ،در نثر مصنوع و مقفي نوشته آنندرام واقعاً
او در نثر روش سعدي . اده است و هميشه ذوق خواننده را در خاطرش گذاشته استند

خود و شاعران ديگر لذت نثرش را هاي  سرودهافزودن شيرازي را زنده نموده و با 
  :دار درآمده است دنباله ةاحوال ستار ةدربار چمنستانكه در كتاب  چنان ،اضافه نموده

كوكبه طرفه   هدار ب دنباله ةفت هجري ستارهو هزار و يكصد و پنجاه در سال يك«
 الحجه چه از عشره سوم ذي .بر روي فلك عبرافزاي نظارگيان عالم خاك بود

طويلي در  ةكه دنبال ،گرديد صدر هرشب سر شام سمت مغرب نمودار مي سه
افزاي مردم  حيرت ،ينا گاه زياد از ،و قريب يك پهر ،ختگي داشتهانهايت پرافر

 .يزدهم محرم سنه صدر امتداد كشيده بودسست و اين حالت تا نش ميفرو ،بوده
گونه كوكب  آثار اين. بخشودب اي خوده نه مال بخير نموده و بر بندهأاو تعالي ش

  :اند هچنانچه ميرزا صايب مغفور گفت ،اند هرا بسيار نحس اعتبار كرد
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  1»ترسـم  دار مـي  دنباله ةاز اين ستار  ترسـم  ابروي يار مـي  ةز خال گوش

وزن نيز از  همهاي  و واژه ،قرينههاي  آهنگ، جمله شايسته، هم ةاستفاده از قافي
 ؛او در نوشتن نثر مسجع تبحر استادانه دارد. شود مي هاي نثر آنندرام شمرده خوبي
  :نويسد مي او ،گردد مي روشن چمنستانكتاب  ةكه از مقدم چنان
سته كه در سال يكصد هشت گلده ست مشتمل بر چار چمن و ب اي اين نسخه«

تحريرش پرداخته و بنا بر بعض احوال  هرقم ب قلم آشفته ،ونهم هجري و پنجاه
  .2»چمنستان موسومش ساخته به و نكات رنگيني كه در آن مرقوم است

او . كند مي هاي نثرش اين است كه وي از زبان خود مناظر را نقش يكي از ويژگي
 ،دهد مي هن خواننده رخذده كه نقش آن در جور بيان نمو بارها مناظر خوب را اين

  :كه در وصف درخت مادهولتا اين اطالعات را گردآورده است چنان
هايش مانند  و شاخ ،ستاشود كه نامش مادهولتا  مي باد درختيآ در شاهجهان«

ست كه از تار سيم يا  اي شكل طره هگلشن ب. زند مي ناك تكيه بر درختي ديگر
نازك مثل ابريشم سبز برابر هم  ةپنجاه تا ريش ــ هلچه چ. آهن ساخته باشد

چه گل و چه ريشه رنگ زمردي دارد و  ،ابريشم سبز تمامه ةبطاق. باشد مي
 .3»زنند سر ميه مانند طره آن را ب

 مثالً .االمثال فارسي، هندي و اردو هم استفاده نموده است ضرب ازگاه  آنندرام گاه
االمثال فارسي استفاده نموده  ها وي از ضرب باب ةمدر آخر ه االصطالح ةآمردر كتاب 

  :نويسد مي ر فصل الفخچنان كه در اوا ،است
تيغ يعني   است و شبِ ترابن ملجم خود از شيطان مشهور: تيغ  شب ابن ملجمِ«

ست كه شب عاشوره را  تركيب يافته آن ةو معني اين كلم ،شب عاشور است
  :سعيد اشرف گفتهمحمد .سوزند مي صورت ابن ملجم ساخته

ــغ   ــب تي ــه ل ــان بلي   4»كرده ابن ملجم شب تيـغ   امتح

                                                   

  .33ص، ه1294 ،كشور مطبع منشي نول ،چمنستان  .1
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وي بر علوم  ،ديگر از اين كه وي بر ادبيات فارسي و هندوي تبحر استادانه داشته
 االصطالح ةمرآاو در كتاب . دستي داشت نيز چيره نديگر مانند علم نباتات و گياها

فوايد و زيان آنها را در حضور  داده و ها و گياهاي متفاوت توضيحات درخت ةدربار
داده  جور او داروهاي زوددرمان را نيز توضيح همين .خوانندگان عرضه نموده است

نمايد  مي گل الله صحبت ةوقتي كه دربار االصطالح ةمرآدربخش دوم كتاب  مثالً .است
طبي آن  و ييفوايد دارو ةهاي گل موصوف را شمرده سپس دربار انواع و ويژگي اوالً

  :نويسد مي نينچ
عباسي است و دوپيازه  الله خچيني بي اعتقاد بعض افراد اين است كه چوب«

و اكثر در زمستان  ،چيني فوايد دارد چوب  هشود و قريب ب مي هايش خوب گل
راقم حروف در وقتي درد زانو داشتم، مبارزالملك سربلندخان بهادر  .خورند

گفتم بايد فرمود . چيني است البدل چوب كه شم ،دهم گفتند دواش بيادت مي
يك روز همراه طعام بايد  و دوپيازه گل عباسي را گفتند كه تا بيست. همين
كه بشمل آوردم و دوازده روز گذشته بود كه اثري از درد زانو  چنان. خورد
  .1»بر حق است ءخواص اشيا. نماند

  سبك شعر آنندرام مخلص
شعر . ط شدوخلمهاي گوناگون هند  ا رنگب ،زمين هند گام نهاد به شعر فارسي وقتي كه

اوج  به ، كهتيموريان ةبسيار گسترش يافته تا دورقارة هند  شبه نيز مثل زبان فارسي در
 شان را در هند هنرهاي ةبسيار از شاعران و سخنواران ايران گنج خزان .خود رسيده بود

سبب زبان فارسي اينجا همين   به .ديلذا هند آماجگاه دانشوران و شاعران گرد .يافتند مي
هادي در  استاد نبي چنانچه. ها گنجانيده شد ي بزرگ مبتكرات و نوآور ةبا سرماي

  :وضعيت شعر، چنين مطرح نموده است ، دربارة)شعراي دربار تيموريان هند(اش  مقاله
سبب اختالف محيط و موقعيت  به در زمان تيموريان، شعر فارسي هند«

جغرافياي، با شعر فارسي در ايران فرق عمده داشت، زيرا هند سرزميني با 
حكمت و فلسفه گرايش خاصي   به و مردم آنجا هم ،بسيار قديمي بوده ةفلسف
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هاي شعر فارسي هند زبان فيلسوفانه، بيان پيچيده و  يكي از ويژگي .اند هداشت
كه ناقدان ايراني اين شيوه را سبك  ،ياز بوده استاستفاده از كلماتي دور از ن

  .1»گويند مي هندي
 ةرسد كه زبان و ادبيات فارسي هند در حقيقت در درور مي نظر به طبق گفتار باال

سخنواران و بسيار از شاعران  .اوج خود رسيده بود  به تيموريان باالخص اكبر بادشاه
اما روش و مفهوم شعر هند با زوال  ،فتنديا مي هنرهايشان را در هند ةايران گنج خزان

زوال حكومت تيموريان را شاعران اين دور . يافت مي تغيير حكومت تيموريان تدريجاً
اين تحوالت سياسي و ادبي هند چنين دربارة  هادي دكتر نبي. اند هدر شعر خود نشان داد

  :دهند مي توضيح
 و انگر پريشاني روزگاردر اين مرحله از زمان، نش) شاعران هند(شعر آنان «

شعر   به مند برخي ناقدان زبان اردو كه عالقه. فقدان احساسات و عواطف است
شاعران عهد زوال  ةفارسي هستند، شاعراني مانند ناصرعلي و بيدل را نمايند

س و نوميدي، أشمارند، زيرا اين شاعران در دوران تاريك ي مي تيموري ةدور
  .2»م را از زندگي پويا و پرتالش بازدارنددر جستجوي تصوفي بودند تا مرد

تحوالت احوال سياسي و اجتماعي هند ارتباط  ةهمين دور به آنندرام مخلص نيز
لذا وي در شعر از استاد خود  ،بوده ر بيدل دهلويدرزا عبدالقايم دولي او شاگر. دارد

خنش از و از بهترين شاگران او بود، ولي س ،كرد مي رزا عبدالقادر بيدل پيروييم
اما  .شود، خالي است مي معماواري كه در شعر بيدل ديدههاي  خيالي و نازكها  پيچيدگي

 :بهگوان داس ةگفت  به .او براي تحفظ وقار شعر هندي نقش مهمي ايفا نموده است
اشعار مخلص در اوزان كوتاه، ساده و روان . »طور كالمش ماوراي طور استاد است«

 ،نكه او از گروه اهل هنود بودهآ حال. معنوي و عرفاني است هاي اما پر از انديشه ،است
كه در شعر پايين  نچنا .اما با فلسفه، حكمت و عرفان اسالمي و الهي اطالع كامل داشت

                                                   

تابستان  ،نو دهليمركز تحقيقات فارسي،  ،18هادي، قندپارسي شماره شعراي دربار تيموريان هند، نبي  .1
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  :دهد مي مسكن يعقوب تشبيه  به شهر عشق را
  :عشق ةهنگامنمونه از آنندرام در 

ــيم  ــواي الفت ــوش آب و ه ــهر خ ــاكنان ش   س

  2از در و ديـوار مـا   1كنعانبارد چون  عشق مي

بارها از  االصطالح ةآمريك شاعر برجسته بوده و در كتاب غزل در مخلص 
حسين  طرف همين نكته استاد شريف به .غزلي خود استفاده نموده استهاي  سروده

  :نويسد مي با ذكر غزلي از مخلص چنين االصطالح ةآمر  دربارة اش قاسمي در مقاله
 االصطالح ةآمراز خود در جاهاي مختلف در مخلص اشعار زيادي «
مخلص غزل كامل خود را  يدر جاي. هاي گوناگون نقل نموده است مناسبت  هب

آساني  به شود تا بتوانيم مقام مخلص را در شعر مي آورده كه در پايين نقل
  :كنيم تاحدي تعيين

ــود نمــي فتنــه  دانسـتم  حسن او آفت جـان بـود نمـي      دانســتم پــرداز جهــان ب

  دانسـتم  مار در سـبزه نهـان بـود نمـي      زلف نوخط صنم آفت جـان مـن شـد   

ــ  ديدم امروز بهشتي ز گل و مل معمـور  ــي  ةخان ــود نم ــان ب ــر مغ ــتم پي   دانس

  دانسـتم  چشم نرگس نگران بـود نمـي    يـاد دهـنش  ه بر لب غنچه زدم بوسه ب

  مخلص ،مگسر زلف كسي ه دل كه كردم ب

  مدانسـت  حاصل هردو جهـان بـود نمـي   

  :شعر مخلص گفته است كهدربارة  هرصورت خوشگو هب
ل او در اين جزو زمان كمياب ثزباني م تالش خوش بهر كيف شاعر معني«

طرز مرزا  به مشق طرز مرزا صايب ترتيب داده، الحال به بيشتر ديواني. است
  .3»دهد مي ازو سرانجام به و ، گويد مي رضي دانش شعر

                                                   

 بيتعشقي آن در اين  ةجلو .استبوده  عو يوسف عنام شهري است كه مسكن حضرت يعقوب  .1
  :گردد واضح مي حافظ

  ة احزان شـود روزي گلستان غم مخوركلب  يوسف گم گشته بازآيد به كنعان غم مخور
  .آنندرام مخلص ،عشق ةهنگام  .2
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وي نيز هاي  لذا در سروده ،نگ هند و ايران بودهفره ةچون شخصيت مخلص آميخت
 هندي و ايراني بازيهاي  بارها با واژه او نيز عمداً. رسد مي نظر  به ميزشآاين  ةجلو
در بيتي وي  مثالً .شود مي همين سبب در شعرهايش لغات غريب بسيار يافته به ،كند مي

) دنريزه كرده باش زهريشمي كه از مقراض ريابيعني ( »ضمقرّابريشم «با اصطالح 
  :استفاده نموده است

  1مقــرض خــط بتــان مــرا    مابريشــ  بگذر طبيب كز پي تفريح دل بس است

شخصيت او از تحوالت . شود مي در شعر مخلص ناله، فرياد و طنز بارها ديده
همين سبب در ابيات خود   به ،سياسي و اجتماعي هند بسيار دچار غم و اندوه بوده

اما امروز همان ابيات وي براي . و ملولش اشاره نموده است سوي حزن  به بارها
 .شود مي مستند شمرده يعنوان منبع هو ب ،فهميدن احوال عصرش ارزش بسيار دارد

  :كند مي هند ةكه او در ابيات پايين شكو چنان
  2شد گم هندوستان كشور از امن افسوس هزار  به تحريك نسيمي زلف او زير و زبر گردد

  :ديگر سرودهدر بيت 
ــر ســرم آورده   از شــيون اي قمــري اي قيامــت ب

  3تو خواهي بعد از اين در باغ بودن يامن اي قمري

او نه فقط قالب فني رباعي را مراعات  .است نموده آنندرام در قالب رباعي هم سعي
كرده بلكه شرايط معنوي رباعي يعني پند، اندرز و حكمت را هم ملحوظ خاطر 

با همين سبب وي   به .شود مي گاهي بر مزاجش رنگ عارفان عارض گاه .قرارداده است
  :كه در رباعي پايين سروده است چنان .خواهد مي از خدامعشوق خود را دعا سالمتي 

  يارب آن يار وفادار سـالمت باشـد    زار سالمت باشـد آ هركجا هست دل

ـ  گر مناسب نبـود آمـدنم درگـه      4پرور سر بـازار سـالمت باشـد    بنده  وت

  :كند مي ان فغاننبه جاي ديگر چ
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ــو  همگي رنگ و بو بيـان مـن اسـت    ــت  يگلن ــن اس ــان م ــث فغ   باع

  عاشـقي رسـم دودمـان مـن اسـت       بنـــده تنهـــا نـــيم غـــالم بتـــان

ـ  مكه خون بس   برگ گل فـرش آشـيان مـن اسـت      سـرم چكـد گويـا    هب

  در دل است آنچه بر زبان من اسـت   همچــو فــواره از كمــال صــفا    

ـ  ـ دست و تيغ ــت    روي كـار بيـار  ه ي ب ــن اس ــان م ــرت ذوق امتح   اگ

ــج ــنظ ةديــــد بلبــــل رنــ   شــورانگيز داســتان مــن اســت     ممــ

ــرار    ــرم اس ــار مح ــص آن ي   1زنده باشد كه قـدردان مـن اسـت     مخل

هايش ذكر برگ و گل نموده  دوست بوده و بارها در سروده طبيعتاو يك مرد 
داده  زيست را نشان محيط  به قه خودها، عطرها و گياها عال توصيف گل  اب او بارها. است

 نظري به االصطالح ةآمرو  چمنستاناست و اين عالقه وي نه فقط در آثار نثريش چون 
اين او با دقت بر  برعالوه . است ها نمونهاين ثار شعري وي نيز پر از آبلكه  ،آيد مي

محيط  هب وي عشق .ها و عطرها نيز عالقه خود را پرداخته است فوايد گياها و گل
  .زيست از اين ابيات پايين روشن خواهد شد

  ديــــده را مــــانم بلبــــل دام  گـردن كشـيده را مـانم    بچـو 

ــانم  گر  ام مژه يوسوسچكان است  خون ــده را مـ ــاك بريـ   نـ

ــات  ــافتم ز حي ــذت ني ــيچ ل ــانم   ه ــيده را مـ ــر ساغركشـ   پيـ

ــانم ا  شـرم آيــد بـه عــرض احــوالم   ــده را م ــواب دي ــن خ   لك

  خوف بر لـب رسـيده را مـانم     پرداخـت  ضبظ خـود ه م بننتوا

ــه مــزاجم ســح ــانم   ســازد ر نمــيب ــده را م ــاخ چي ــل از ش   گ

ــانم    پر غريبم به فقر خـود مخلـص   ــده را مـ ــاطر آرميـ   2خـ

  ثار آنندرام مخلصآ
كشور سندرسين دربارة  نثر  به اي هداستان عاشقان )م 1739/-ق 152( عشق ةهنگام .1

 .و راني چند پربها
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 ةشاهزاددربارة  نثر به است اي هداستان عاشقان )م 1731/ق1144( عشق ةكارنام .2
 ).ممكلت(و شاهزاده خانم ) گوهر(چيني 

از آثار خطاطان و  اي هاست بر مجموع اي همقدم )م 1731 /ق 1144( خانه پري .3
 .نقاشان

 .اوستهاي  نامه ةمجموع ).م1734/ق1149( رقعات مخلص .4

داراي اطالعات ادبي، فرهنگي، كتاب مزبور  .)م1744/ق1157( االصطالح ةمرآ .5
در . اين كتاب طبق حروف تهجي ترتيب يافته است. است اقتصادي و اجتماعي

االمثال مترادف آن  االمثال فارسي دارد و در بعضي موارد ضرب باب ضربهر آخر 
است از تعبيرات و  اي هنام اين كتاب فرهنگ. در هندي و اردو هم نوشته شده است

اين كتاب شامل . ها، با شواهدي از شعر پارسي المثل و ضرباصطالحات شاعرانه 
 .است زمان معروف آنهاي  دهلي و شخصيتدربارة  اوضاعدربارة  يهاي نكته

ها، كنايات و نكات ظريف،  اي است از لطيفه مجموعه) م1746/ق1159( چمنستان .6
ها،  هها و ميو اشاراتي بر احوال بعضي از معاصران، و توصيفاتي از درختان، گل

. ترتيب يافته است» گلدسته«و هر چمن در دو » چمن«نثر مرصع كه در چهار   به
بعضي  -2هاي آميز  هاي شيرين و شور انگيز و نقل نقل -1: چهارچمن عبارتند از

فوايدي  -3احوال مسموعي و وقوعي، حقيقت بعضي از درختان و انواعي از فواكه 
بعضي مردم، لطايفي كه بعضي  لطايف -4چند شامل نكات حكمت و اندرزها 

چاپ   ق در لكهنو به294اين كتاب در سال . اوقات بر زبان مؤلف گذشته بود
 .رسيده است

. خاطرات شخصي نويسنده و ذكر وقايع زمان او در شمال هند است: بدايع وقايع .7
بخش . هاي مختلف نوشته شده و مشتمل بر چهاربخش است اين كتاب در سال

نام تذكرة آنندرام نيز  هند و جنگ او با محمدشاه كه به  ر بهشرح حملة ناد: اول
و ) Eliot(هايي از آن در جلد هشتم تاريخ هند تأليف اليوت  شهرت دارد، و قسمت

اين ترجمة تذكره در حقيقت (. انگليسي ترجمه شده است  به) Dawson(داوسون 
ر شده است ذك 76در صفحه ) History of India(در جلد هشت كتاب تاريخ هند 

از اين بخش كتاب ). چاپ رسيده است  ميالدي از لندن به 1877اين كتاب در سال 
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احوال : بخش دوم. ها با عنوان تذكرة مخلص يادشده است اشتباه در برخي تذكره  به
. ق1156كه در ذي القعدة ) Garh Muktashwar(سيزده روزة سفر گره موكتيسر 

كه در محرم و جمادي ) Bingrah(بنگره  احوال سفر: بخش سوم. نوشته شده است
كوشش سيد علي اظهر در رامپور  اين بخش نيز به. ق انجام يافته است 1158االول 

: بخش چهارم. چاپ رسيده است ق با عنوان سفرنامة مخلص به 1365سال   به
تا  1158از جمادي الثاني ) Punjab(نسخة سوانح احوال كه دربارة وقايع پنجاب 

كوشش مولوي محمدشبيع چاپ شده و در  اين بخش به. ق است 1161 جمادالثاني
نسخة كاملي از آن در دانشگاه . جلد پنجم مقاالت مولوي محمدشفيع آمده است

 .هاي جداگانة آن در عليگر و رامپور موجود است پنجاب الهور و بخش

دشاه فرمان محم به گذاري شاه صفوي، اين نامه هنگام تاج: نثر به بلند اي هنام .8
 .وي نوشته شده است به خطاب

 تكه گويا ترجمه از متني سانسكري ،نگهداري اسبدربارة  :االفراس ةحكتاب را .9
 .بوده است

يك از منابع معروف چون  الشعراي مخلص در هيچةاز تذكر: الشعراءةتذكر .10
رضا نقوي و تاريخ  سيد علي تأليف نويسي فارسي در هند و پاكستان، تذكره
احمد گلچين معاني نامي نيست و در برخي منابع از اثر  تأليف ي،فارسهاي  تذكره

از اين تذكره در  اي هنسخ«. ديگر او بدايع وقايع، با عنوان تذكره ياد شده است
) Jaipur(پور  كتابخانه عمومي مهاراجه جي) Chatersing(حكيم چترسينگ ة گنجين

خان از روي  صولت. دبخانه معرفي شبار در فهرست آن كتا منتقل و براي اولين
راهنماي قمرغفار با عنوان   بهم  1993نامه دكتري خود را در سال  همين نسخه، پايان

 هدر جامعه ملي) الشعراي آنندرام مخلص با مقدمه و حواشيةتصحيح انتقادي تذكر(
 .نو گذراند اسالميه دهلي

 ديوان آنندرام مخلص .11

  رباعيات آنندرام مخلص .12
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  منابع
 .م1900، مطبع منشي نول كشور،  :لكهنوعامره،  اي هم علي، خزانآزاد بلگرامي، غال .1

هنگامه عشق، شماره  ةاسمعيلي، عصمت و يعقوبي، حسن، معرفي آنندرام مخلص و نسخ .2
 .ش1392وچستان، سال لدانشگاه سيستان و ب ،قاره شانزدهم، فصلنامه مطالعات شبه

 .1349 چاپخانه سپهر، سال :شناسي، تهران بهار، محمدتقي، سبك .3

 .گر الشعراء، مطبع انستيتيوت علي ةخان، عبدالغني، تذكر .4

 .10وسعت انتشار زبان، شماره  :شفق، رضازاده، تهران .5

اهللا  حجت ة، ادبيات فارسي از عصر جامي تا روزگار ما، ترجممحمدرضا كدكني،ي شفيع .6
 .1378سال  انتشارات نشرني، :اصيل، تهران

 م، 1934گر، سال  مطبع دانشگاه مسلم علي :گر يم، عليعلي لطف، مرزا، تذكره گلزار ابراه .7

، خانه فرهنگ 1381زمستان  ،5، قند پارسي، شماره االصطالح مرآةحسين،  قاسمي، شريف .8
 .نو دهلي ايران،

 . ه 1294ن، مطبع منشي نول كشور، سال مخلص، آنندرام، چمنستا .9

حيح و تحشيه، اعوان، ذكريا نامه دكتري، مقدمه تص ، پاياناالصطالح مرآةمخلص، آنندرام،  .10
 .م 1979انشگاه پنجاب الهور، سال د كبانو، الهور

خاني،  فسور چندرشيكهر، حميدرضا قليچو، تصحيح پراالصطالح مرآةمخلص، آنندرام،  .11
 .ش1395مطبع سخن، سال  :دهي، تهرانهومن يوسف

 . ه1291ء، مطبع منشي نول كشور، سال سخن شعرا ةنساخ، عبدالغفورخان، تذكر .12

 ش، 1381، قند پارسي، تابستان 18اره هادي، نبي، شعراي دربار تيموريان هند، شم .13
 .نو دهلي
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  موالنا هدگايد از يكلّ عقل

  ♦♦♦♦محمد عابد حسين دكتر

ــان ــم دو ده ــا داري ــون گوي ــي همچ   وي هـاي  لـب  در سـت  پنهـان  دهان يك  ن
ــك ــان ي ــاالن ده ــده ن ــوي ش ــما س   در ســما  در فگنــده  و هــويي  هــاي   ش
ــد ليــك   1سـر اسـت   آن ز هم سري اين فغان كاين  منظــر اســت را او كــه هــر دان

 و نيپراثرتر از يكي )ق.ه	604-672( ميرو يلخب نيحس بن محمد الدين جالل
 و واال يها هشياند .است زبان فارسي انعارف ان وشاعر نيتر الكالم نافذ و نيتر شمندياند

 ومهمف	به نيزم مشرق در تيروحان و تيمعنو اتيتجلّ نيتر درخشان از موالنا تابناك
 از هك امروز انهج در هك است لياص تيمعنو نيمه و ،ستا نآ لياص و نيراست

 .است هافتي يا هالعاد فوق تيمها كند، مي ديدهت را تيبشر يپرست هماد ،ييرسوه
 خود يعال افكار ريثأت تحت را عالم سراسر موالنا يعرفان و ساز انسان و بلند يها هشياند

 مگنانه	به نسبت يرانيا ينهذ نظام نيتر هديچيپ و نيتر هانبو يو تفكّر .است هداد قرار
 »زكيكن و هشا داستان« اول دفتر از يمثنو داستانين اول ليوأت .اوست صوفت لها

 تا ديكوش ميهخوا نآ انيجر در هك است حاضر يبررس موضوع ،يو اثر نيتر هعمد
 نيمه در هك موالنا تفكرات .ميباش هداشت او ةشياند	به نسبت يكل و ياجمال ينظر

 ييراآ بردارد، در را يو يراآ ةفشرد كامالً تيكل شود، مي متبلور اجمال	به يمثنو داستان
 .شود ميباز و هگسترد يمثنو دفتر شش در گريد ياه داستان متن در هرفت هرفت هك

 قدرتمند و يمتّق هيپادشا .كنيممرور مي را زكيكن و هشا داستان هكوتا يليخ نجايا
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 را زكيكن هشا .شود مي او عاشق و خورد ميبر يزكيكن	به نجاآ .شود مي شكار عازم
 .كند مي جمع را پزشكان هپادشا .شود مي ماريب زكيكن انهناگ و گذرد مي يمدت .خرد مي

 مرگ ةستانآ در زكيكن .شود مي افزون دردش كنند، مي درمان هرچه پزشكان
 دهخوا مياز وي  و اورديب خداوند	به يرو هك نديب مي نآ در را هچار هپادشا .رديگ ميقرار

 در .شود مي هريچ هپادشا بر خواب خدا با ازين و راز انيدرم .شدبخ شفا را زكيكن هك
 هك است يكس اهتن او .شد دهخوا رهش وارد يشخص فردا« ديگو مياو	به يكس خواب

 .كند مي استقبال يبيغ مانهم از هپادشا »دهد ميشفا را همعشوق و وردآ ميبر را حاجتت
  :ديگو مي و كند مي خود قصر وارد را او اريبس احترامات با

  1در جهـان  خيزد كار از كار ليك  آن نـه  بودستي تو معشوقم گفت

 او هك ديبگو و دهبد صيتشخ را زكيكن يماريب هك دهخوا  مي خود مانهم از هپادشا
 ماريب شناسند مي مگانه هك ييمعنا	به زكيكن هك ديگو مي يبيغ پزشك .شود مي هچ را
 »چوقند سمرقند« در هك است يرگرز عشق يسودا در و است دل ناخوش او .ستين

 و بخوانند رشهش از را زرگر هك است نيا هچار هرا اهتن« هك ديگو مي و .كند مي يزندگ
 قصر وارد زرگر .برد مي فرمان چرا و چون يب رو نيا از هپادشا »بسپارند او	هب را زكيكن

 بيطب .انندگذر مي مه با زرگر و زكيكن يمدت .سپارند مي او	هب را زكيكن .شود مي
 و گذرد مي اهروز .شود مي يبستر و ماريب زرگر .خوراند مي زرگر هب و سازد مي يشربت

 نيب از كمكم و شود مي كم زرگر هب زكيكن عشق انممزه .گردد مي زردتر و تر ناتوان او
 هنداشت زرگر	به يشوق و عشقهيچ  هدرگذشت ايگو هك رسد مي ييجا	هب دختر .رود مي

 .شود مي زادآ زرگر عشق از زكيكن رتيبت نيا	هب .است

 يسو از و كند مي مطرح را معرفت همسئل سو كي از موالنا داستان نيا توسط	هب
 و كرد كشف را قتيحق توان يم هچگون هك است نيا شسپر .را قتيحق همسئل گريد
 ياه پاسخ .نديب مي ژرفا و كند مي درنگ اه سؤال نيا در موالنا د؟يرس نآ معرفت	هب

 ةپرد پس در را محسوس معالَ موالنا .است ملأسرت از و قيعم ،هرمسئله در النامو
 هك نجاآ تا كوشد مي و كند مي درنگ نآ در دقت		به هبلك ،گذارد مين خود يعرفان نگرش
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 كار نيا		به دارد، را شيهتوج توان »هشد ناالن شما يسو« هك يزبان ،يانهج نيا زبان
 كالم و حكمت ومي رس ةفلسف ياه انيبن شكستن مهدر	هب دهمتع موالنا عرفان .بپردازد

 نظركردن يبرا را خود ينظر اصول رساند، مي انجام	به را مهم نيا هك يوقت و ،است
 او و ،ستين مند روش و منظم ماتهم نيا انجام اما .دهد مي حيتوض محسوس عالم	به
 انجام	به هشاعران ياه يپرداز هاستعار و اه ليتمث و اه داستان انيجر در را كار نيا

 و يودهش معرفت قيطر از فقط قتيحق ةطيح	به ورود هك ديگو مي موالنا .رساند مي
 يها هحوز از نهذ هك شود مي بخش هجينت وقت نآ ردوه نيا و ،است ممكن عشق

 هك نيا ضمن موالنا .دهن مي سر پشت را اهنآ و گذرد مي يشناس شناخت و يشناس يسته
 ةحوز در هك زين يمباحث طرح از پردازد، مي معرفت و عرفان ةحوز غامض مباحث	به

 نيا و هنكرد هيكوتا  هبود انيلسوفيف و متكلمان انيم نزاع محل سال ياه سال كالم،
 عشق، ،يانسان روح مانند يموضوعات .كند مي يبررس معرفت لها مذاق	به زين را ليمسا

 .اند هدست نيا از رقد و جبر و توكل و دهج وجود، وحدت

 روح جزو كريپ نيا	به مدنآدر از شيپ انسان روح هك ديگو مي موالنا :انسان روح
 ديمق و همدآ جماد عالم در هك زمان نآ از .نداشت يشغل معرفت و وصال جز .بود مطلق

 ياصل وطن	به رفتن يبرا باز است، هداد دست از را يروحان صفات و هشد يانسان كريپ
  :كند مي اديفر و هنال هابانت يب ارواح عالم يعني شيخو

  1كنـد  مـي  شـكايت ها  جدايي وز  كنـد  مي حكايت چون ني از بشنو

 يويدن شيالآ از را نآ ديبا ديگو مي موالنا ،است خدا ةخان هك ،روح حفاظت يبرا
 و قتيحق بر نآ درِ گردد، هلودآ شيالآ و زنگ		به اگر چون .داشت نومص يماد زنگار و

 چون يول ،ديبسرا الوجودةوحد ةنغم هك دهخوا مي يقيحق شقع .شود مي هبست معرفت
 سود؟ هچ .ستين نما عكس ةنيآ است، گرفتهزنگار روح

ــه  بود بيرون سخن كاين خواهد عشق ــاز آين ــود غم ــون نب ــود چ   2ب

 نيا .است مضطرب و تاب يب خود ةسرچشم	به وصل يبرا يانسان روح: عشق
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 عاشق انسان عشق، ينا در .نديگو مي» عشق« هانيصوف اصطالح در را اضطراب و يتاب يب
 :اند هكرد انيب مجاز ةپرد در را عشق نيا كامل انيصوف .است معشوق خداوند ذات و

  فتـاد  مي كاندر است عشق جوشش  فتـاد  نـي  كانـدر  اسـت  عشق آتش
ــه  دلبـران  سـرّ  كـه  باشد تر آن خوش ــد گفت ــديث آي ــران در ح   1ديگ

 يانباز يب و ييكتاي از است عبارت ديتوح هك داندمعتق رهظا يعلما :الوجودةوحد
 نديگو مي متصوفان .شود مي ليتبد يا هانداز تا يمعن نيا تصوف در يول ذات، در خدا

 و »اوست همه« از را هديعق نيا .ستين موجود عالم در گريد يزيچ خدا جز هك
 از يخداوند تذا ر،هظا لها نزد هك است نيا نزاع محل .كنند مي ريتعب »الوجودةوحد«

 هبار نيا در زين خود هك رچنده .ستين جدا همتصوف نزد اما .جداست ناتيكا ةسلسل
 چون وجود نيا .است مطلق وجود خدا هك نديگو مي نانآ از هيگرو .ستندين انباز مه		با

 موج و حباب مثالً ند،يآ ميديپد ممكنات اقسام شود مي گر هجلو ناتيتع و تشخصات در
 چهي بآ جز اهنآ وجود قتيحق در يول ،ستنده جدا مه از و مخالف مهبا رهظا در

  :ديگو مي يلوهد غالب .ستين
  2درياست همانا و گرداب و كف موج گفت،  رمز		به يگو سخني وحدت و كثرت از گفتم

 يول ،است هجداگان يزيچ رهظا در هگرچ دمآ ةيسا هك نديگو مي گريد هگرو
 همه ممكنات هگون نيمه .است ميدآ ذات ،يهسا اصل .ندارد يقيحق وجود قتيدرحق
 همه« اي »ودهالشةوحد« را هديعق نيا .نآ خود هن ،اند يبار حضرت ذات پرتو و ظالل

 .نامند »ازوست

 و جد هرفت مه يرو است، توكل لها مدانآسر از هك يوجود	با موالنا :توكل و دهج
 از دست ميدآ هك ستين نيا رگزه توكل او، نزد .داند مي الزم يزندگ يبرا را دهج

 نظرش عمل، ةجينت ةدربار و كند دهج ميدآ هك است نيا توكل .بردارد كوشش و تالش
  :باشد خدا بر

ــت ــر گفـ ــه پيغمبـ ــد آواز	بـ   ببنــد اشــتر زانــوي بــا توكّــل   بلنـ
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ــز ــب« رم ــب الكاس ــنو »اهللا حبي ــل از  ش ــل در ســبب توكّ   1مشــو كاه
  2بر جبـار كـن   تكيه پس كن، كسب  كـن  در كـار  كنـي  مـي  گر توكّـل 

 اعتدال هرا كل در و شمرد مي باطل بر را ردوه »يهقدر« و »يهجبر« موالنا :قدر جبرو
 شود، مين همواخذ سقف از افتد، يكس سر بر يعمارت سقف اگر هك ديگو مي .ديمايپ مي

 شود، مهبر وا از مضروب زند، مي سنگ يگريد بر يكس اگر يول .ستين مختار هك رايز
  :است مجبور سنگ و مجرم هزنند سنگ هبلك ستين مجرم سنگ هك داند مي هك رايز

ــا شــد زاري ــل م   3اختيـار  دليـل  ما شـد  خجلت  اضــطرار دلي

 اما .ديآ مي مهفرا ليتخ و عقل ياري	به هك ميدار ياجمال معرفت ،عالم	به نسبت ما
 يگريد و ،است محسوس عالم علمش ةحوز هك ييجز عقل يكي :استگونه  دو بر عقل
 .جداست محسوس عالم از علمش ةحوز هك يكلّ عقل

 بدن		به هوستيپ و دهد ميقرار ييشناسا مورد را محسوس امر ييجز عقل :ييجز عقل
 مانند ،ءاياش اعراض هك ياداراك ةقو نيا .دارد يختگيمآ محسوسات با و است يعنصر

 انيلسوفيف .است هفالسف نظر مورد عقل ينمه كند، مي ادراك را تيفيك و تيكم
 نيا .نديآ مي لينا قتيحق	به يمنطق ياه استدالل و ييجز عقل كمك	به هك نديگو مي

 هك رايز .است شناخت بخش نيتر نازل موالنا، هجمل از عارفان، نزد يادراك ةقو يجور
 ييجز عقل هك يعلت	هب ناقص، است يمعرفت شود، مي حاصل ييجز عقل از هك يمعرفت
 حق وصال هرا در ييجز عقل نيا .ندارد هثابت انياع يعني ،يرهجو امر از يشناخت

 :است حجاب

ـ  صـاحب  كه بنمايد گرچه  بـود  منكـر  را عشـق  جـزوي  عقل ر بـود س  
ـ   ال تا فرشـته   نيسـت  نيسـت  اما و داناست زيرك   4سـت  ينشـد اهريمن

  :ديگو مي تصوف معروف پرداز يهنظر يسجستان عقوبيابو
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 هكسري يجسمان ياه خصلت و صور ،يعنصر ياه بدن عناصر ا،هرهجو«
 .1»اند حق ياه حجاب

 يورا هك را يجنون و گذارد مي كنار را شيدوراند سالك عارف، هك روست نيمه از
 بدان هرا ،ييجز عقل هك رايز د،هد مي حيترج يعقل چنان بر است ييجو مصلحت هرا

 :ندارد حس عالم يسو

ــودم ــل آزمـ ــديش عقـ   2را خـويش  ازمس ديوانه اين از بعد  را دور انـ

 بر گران استدالل نيا هك ديگو مي و ديفرما مي انتقاد ييجز عقل طرفداران از موالنا
 و نامعلوم امر	به معلوم امر از هك معتقدند انيلسوفيفگونه  نيا .دارند ميبر گام نيچوب يپا
 اما .رسانند مي انجام	هب يمنطق استدالل كمك	به را همه نيا و ،رسند مي علت	به معلول از
 :ديگو مي موالنا .پوشانند مي شتريب را قتيحق يمنطق هرا از

ــدهزاران ــل ص ــان اه ــد و نش ــد  تقلي ــك افگن   شــان آســيب در قعــر ي
  شـان  و بـال  پـرّ  و جملـه  ست قايم  شـان  و اسـتدالل  تقليـد  ظـن 	به كه

  3بـود  تمكـين  بي سخت چوبين پاي  بــود  چــوبين اســتدالليان  پــاي

 شيپ او .است يهتوج قابل خصوص نيا در يو مالتأت و ييجز عقل از موالنا نقد
 در را ژرفش اريبس مالتأت و بپردازد شيخو يعرفان يها يهنظر ريتقر	به هك نيا از
 اه سال او .بود او ةشناسند و يفلسف قيتحق در ور هغوط بخشد، سامان هحوز نيا

 اوج در او .بود هپرداخت مياسال كيزيمتاف ياهوچرا چون و حكمت اصول موزشآ	به
 نقد	به ،هگشت معلوم او بر ياريبس ياهراز خودش ةبگفت هك نگامه نآ و اش ينهذ تكامل

 است يزبان شيها هشياند انيب در موالنا زبان .پردازد مي نآ متعلقات و ييجز عقل
 يليرتمثه .زدهيبپر نآ الزامات و ييجز عقل دام در سقوط از هك دهخوا مي رايز .يليتمث

 ياه داستان نيا تمام .شود مي يهارا گوناگون ياه صورت در هك است امر كي مانه انيب
 از او ييجدا داستان .انسان ياصل داستان تكرار مگر ستين يزيچ يمثنو در يليتمث
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 .يعنصر بدن در بودنش يزندان و محسوس انهج در اش يگانگيب و قتيحق دامن
  :كند مي روشن نآ التيتمث خالل در را همسئل هك دارد يداستان موالنا

 است، نآ در ليپ هك ورندآ مي يا هخان	به يرو اند، هديند ليپ رگزه مردم از هيگرو
 و رساند مي ليپ خرطوم	به دست يكس .ناممكن ليپ ةدهمشا امكان و است كيتار هخان
 ليپ هك ديگو مي و دهن مي گوش	به دست يگريد .است ناودان چون ليپ هك ديگو مي

 بيترت نيبد .ديگو مي يتخت را ليپ و اندازد مي پشت	به دست ينمسو است بادبزن مانند
 يهتشب يزيچ	به را ليپ شيخو خاص ادراك بر بنا و ابدي مي را ليپ از يعضو كس هر
  :ديگو مي موالنا …دهد مي

  1شـدي  بيـرون  گفتشـان  از اختالف  بـدي  شـمعي  اگـر  هريـك  در كف

 همه و رفت مي نيب از اختالف موقع نيا در داشتند، يشمع اهنيا از كي هر اگر
 دارد هدوگان يمعن هك كف ةكلم از موالنا شناختند، مي را »واحد امر« و دنديد مي زيچ كي

 حاصل ييجز عقل قيطر از هك يمعرفت .كند مي انيب را خودش مقصود ،هكرد هاستفاد
 چشم از همواره هك را يقيحق معرفت و دهد يم يهتشب »بآ كف« هب را نآ موالنا شود مي
  :كند مي يهتشب ايدر	به است انهپن سر

ــت  و بس ستا  دست كف همچون حس چشم ــف نيس ــر را ك ــة ب ــترس هم   او دس
ــم ــا چش ــت دري ــف ديگرس ــر و ك ــف  دگ ــل كـ ــدة وز بهـ ــر ديـ ــا نگـ   دريـ

  2عجــب و دريــا نــي؟ بينــي همــي كــف  روز و شـــب دريـــا ز كفهـــا جنـــبش

 هك رايز .ناتوانند »تيقعوا« تيكلّ درك از دو هر »سر چشم« و »دست كف« ايگو
 .ندهبد انسان	هب را محدود يمعرفت توانند مي اهتن ييجز عقل

 و ديجو مي هرا موجودات درون	به هك است يادراك ةقو نآ يكل عقل :يكلّ عقل
 جدا نآ متعلّقات و حس ةقو از انسان هك يزمان تا اما .پردازد مي يهنوع صور در ملأت	هب
 است، عقل مدارج در واال ةمرتب هك ،يكل عقل ساحت	به توانست دهنخوا شود مين

  :ديگو مي شتمه قرن مينا عارف يشبستر محمود خيش .ابدي هرا
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  ست دود ساري كاندر نطفه يك چو آن  سـت  اعتبـاري  امـرِ  جملـه  خود جهان
  1امكـــان ز بوقلمـــون پيـــدا شـــده  شـــان و كثـــرت اخـــتالف ظهـــور

 يعبارت	هب و عام »من« از شدن زادآ و حس عالم از ييجدا يكل عقل كار طور نيبد
 .ديآ لينا موجودات شناخت		هب تا كند مي يسع يكلّ عقل هرا نيا در .است يوانيح روح
 تيواقع درون	به تا كوشد مي و ،است موجودات يها رهجو در ملأت كار در يكلّ عقل

 ارياخت و ستا يوانيح روح ورهمق هك يانسان .است هشياند خودو اين  كند، نفوذ يانهپن
 نيمه اما .ندارد يبينص محسوسات درك جز است، ييجز ارياخت دست در معرفتش

 فرمانبردار را حواس و شد هريچ نآ يقوا و جسم بر نفس ةيتزك با هك نآ از بعد انسان
  :ديگو مي موالنا كه شود مي يناب ةشياند مانه كرد، هغلب هامار نفس بر و ساخت شيخو

  2اي ريشـه  و اسـتخوان  را مابقي  اي نديشـه ا همـين  تـو  برادر اي

 .است مسلّط همطمئنّ نفس بر است يمگانه »من« هك يوانيح روح يعني هامار نفس
 از .كند مي هاستفاد ميكر نآقر از موالنا هك »يانسان روح« از است گريد مينا ، همطئنّ نفس

إِنَّ النَّفْس «: ديمافر مي متعال يخدا .است هامار نفس اصالً يانسان نفس ن،آقر يرو
وءةٌ بِالساراَ نفس نيا يعني، »3ألَموءةٌ بِالساريول .كند مي تقاضا زشت كار يبرا ،است م 

 او نفس وقت نآ ماند ميباز نفس يتقاضا از خرتآ و خدا خوف علت		هب انسان چون
قْسم اُسم بِيومِ اْلقيامةِ ولَا قْاُلَا « :همدآ ميكر نآقر در هك چنان .شود مي »هلوام نفس«	به مبدل

 .4»ِبالنَّْفسِ اللَّوامةِ

 را خود زشت، ياه فعل از هك رسد مي مقام نآ	هب يمانيا داتهمجا از نفس يعني
 از يكس چون و ،ديجو مي هتوب و دهخوا مي عفو يبار جناب از و ،كند مي مالمت

 واتهشگونه  همه از متعال يخدا ياري با تا سازد، مي مرتاض را نفس متواتر داتهمجا
 هنگاآ .شود مي معدوم نفس طرف از ينادرست يتقاضا و ،شود مي پاك و يعار يوانيح
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 و ،»1يتُها النَّْفس الْمْطمئنَّةُ ارجِعي إِلَي ربك راضيةً مرْضيةًاَيا «: شود مي همطمئنّ نفس، نيا
 نفس برخالف .شود مي ور هرهب همطمئن نفس از نانسا هك است يخداوند رحمت نيا

 درون در همطمئنّ نفس .دارد »احد« يسو	به يرو همطمئنّ نفس ،يو ينيب كثرت و هامار
 و كند مي روشن ،هگشت هريت كثرت يسو از هك را ميدآ باطن از بخش نآ شينوران رهجو
 همطمئنّ نفس .كند يمداريپد ،هافتاد هپرد در حسن ةليوس شيشاپيپ هك را انهپن قتيحق
 را تيحساس شب حجاب و يرگيت هك است يديخورش چونان او و ،است روح مانه
 اياش رهجو نورش ياه شعاع افشاند، مي پرتو يانسان روح هك مينگاه .دارد ميبر انيم از
 را خود حق	به هگايجا يفرد يانسان روح هر هك است بيترت نيبد و ،سازد مي داريپد را
  :ديگو مي موالنا .ابدي مي كلّ عالم در

ــه ــواني روح در تفرق ــود حي   2بـود  انسـاني  روح واحد نفس  ب

 تا دهد مي امكان ما	به هك است كل عقل نيا .است هوستيپ كل عقل	به همطمئنّ نفس
 ما معرفت كسب قيطر در هگرچ .ميدور هگاني و احد از اما .ميشو كينزد قتيحق	هب

 يتيواقع .است تيواقع احد .ميا هادهنن فراتر ميگا نآ ةستانآ از ديشا يول ،ميسته درست
 از .است هگاني احد، .دارد جمع خود در را يهنوع صور تيكل و ها رهجو ميتما هك

 معرفت كسب تهيالو در ملأت و هشياند با موالنا شود مي صادر زيچ همه هك اوست
 هك يتيوال صاحب نظر تحت مگر ست،ين سانآ مودنيپ را پرخطر هرا نيا اما .كند يم

 اميق ديمر در نفس ةيتزك	به اوالً كامل مرشد .شود مي هخواند كامل انسان اي ريپ اي قطب
 هرحال به .ابديدر را معرفت نور ديمر تا ،شود مي نماهرا قتيحق هرا	به سپس .كند مي

 تواند، ميبردارد گام ميمستق هرا بر و باشد برخوردار كل عقل ةيعط از اگر انسان
 قتيحق يجستجو در هك يركسه .برساند يقيحق عالمبه  را خودش كل عقل ياري	به

 يبرهرا	به كامل ياطاعت و چرا و چون يب يادنهنسر و مطلق مييتسل در هك ديبا است،
 عقل بيترت نيا	به .واگذارد يو	به اهكار همه در را شيخو ارياخت و گذارد گردن ريپ

 مرگ ماناه موالنا ريتعب	به حق، در فنا .كند يمفنا وحدت يايدر در را كامل انسان كل،
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 ان قبل موتوا«: مصداق هب و هشد عنوان يشكل	به يمثنو يجا يجا در هك ،است يارياخت
 اش هانيشآ	به نظرش هك است يمرغ مچونه باشد نآ طالب هك يكس و است »تموتوا

 تهج نيا از موالنا .پرد رونيب و بشكند را نآ دهبخوا و نديب پرواز مانع را قفس و فتديب
 .ابدي مين را پروردگارش باشد، هنمرد عاشق تا هك ديگو مي پرخون هرا را، عشق هرا

 .رساند مي معشوق	به را يو يستين و فنا نيا .است يارياخت مرگ عشق، هرا نيبنابرا
 را خود يسته نقد وار هپروان و دهن مي قدم معشوق وصال يايدر در عاشق هك ينگامه

 رونيب »ايمخف كنزًا كنت« يخفا از معشوق يسته و كند مي گم معشوق جالل نور در
 يسته .شود مي هگانيب دوعالم با و ،ماند مين يباق نام جز عاشق، از وقت نآ د،يآ مي

 .ديآ مي رقص در يخود يب و يمست حالت در و دهد مي دست از را خودش يمجاز
 .ماند مي رانيح و هسرگشت عقل هك نجاستيا

  1سـت  ديـوانگي  هفتادودو و اندران  سـت  بيگـانگي  را عشـق  لمبا دو عا

 الزم يدوا نآ يبرا و داند مي را درد اصل و هشير هك نآ ضمن كل عقل ،همه نيا		با
 تواند مي كل عقل ايآ است؟ هشناخت را قتيحق و يمعن هك باشد يمدع تواند مي ايآ .دارد
 تواند مي كل عقل ايآ شود؟ قعاش و برود شكار	به ديبا چرا هپادشا هك دهد حيتوض
 كل عقل مسلّم، قدر ست؟يچ ان،هپن روابط و هديچيپ امور نيا دفه هك دهبد حيتوض
 اما .كند دايپ زين را نآ حلّ هرا و نديبب مناسبش يجا در را ليمسا نيا هك است قادر

 و امور نياز پرسش شود؟ مي جاديا چرا عشق درد هك ديبگو تواند مينگونه  چهي	به
  :ديگو موالنا .است رتيح مقام حد از اهنآ سخپا

  2پسـر  اي بخـارا،  ني بخواري، رو  بخـر  حيـرت  و هنر، بفروش عقل

  يريگ هجينت
 نميب مي .دهبد انسان	به را يسطح و هندپراك و محدود يمعرفت تواند مي اهتن ييجز عقل

 او ريدستگ كامل برهر يول دارد جستجو قصد هك پارسا و قدرت صاحب هيپادشا هك
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 و شود مي يزكيكن عاشق او انيم نيا در .دهد مي قرار نماهرا را ييجز عقل ناچار ،ستين
 نيا .ستين پندار كي جز او عشق اما .است هافتي را »عشق« هك است پندار نيا در او
 يعنصر بدن		به هوستيپ هك است »روح« ليتمث است هپادشا عشق موضوع هك زكيكن

 نآ متعلقات و محسوس عالم مانه در هك است يرگرز عاشق خود ةنوب	هب و است
 در هك يعشق يعني .است هكشاند اسارت	به را روح هك است نفس ،يعبارت	به است،
 را ييجز عقل هك است يا هرشت هبلك ،ستين عشق اصالً د،يآدر ييجز عقل ادراك ةحوز

 عقل ،هداد دست از را كار ةرشت ييجز عقل هك يحال در .دهد مي ونديپ محسوس عالم با
 و نديب مي خودش مناسب يجا در را همسئل يكلّ عقل .دهد مي نشان را خود حضور يكلّ
 درد او درد هبلك ،ستين يجسمان مرض زكيكن يماريب .دارد مناسب حل هرا او يبرا

 ةمسئل .است درست مرض صيتشخ .دارد يزرگر	به هك است يليم و است عشق
 يكلّ عقل تهج	به ،همه نيا	اب .است زمان	به مربوط هك است يزيچ يماريب يشفابخش

 باشد برخوردار يكلّ عقل ةيعط از اگر ميدآ .ميشو مي هگاآ قتيحق وجود از ما هك است
 ما .ميكن مي نفوذ همجرّد عقل عالم	به كل، عقل ياري هماب .دارد ميبر گام درست هيرا بر

 كل زين مجرّدات عالم نيا يول ،است تر يغن محسوس عالم از عالم نيا هك ميدان مي
 ،دارد مغتنم را اه فرصت و نديبنش مراقبت	به هك ديبا مي را قتيحق طالب .ستين قتيحق
 يقيطر بر را ما هك يمعرفت جتاًينت و باشد مراقب بخشد، بدو كل عقل هك يمعرفت	هب و

 را خود سفر ما و كند خوشنود مارا و باشد هيرا دام خود تواند مي برد، مي هرا استوار
  :ديگو موالنا .ميكن تمام

  1مـا  را همچـو  حسد كن بر سر خاك  پـا  زيـر  را حـق  مـردان  شـو  خاك
  2بـاش  شو پاينـده  مرده ايشان پيش  بـاش  را بنـده  مر شـاكران  شكركن

 هك را امر نيا و ماند مهيخوا يباق مجرّدات و معقول عالم حد در ما بيترت نيبد
 .سپرد مهيخوا يفراموش	به هبود تقيحق كل		به مدنآ لينا ما سفر و ريس دفه
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 انكار يكس زين را امر نيا اما است، نشيب و دانش يايدن هك يوجود با حاضر عصر
 ستند،ه نگران انسان يسالمت بابت انهج سراسر مردم ،يماد يايدن نيدر هك كرد دهنخوا

 هديرس ييجا		هب هيتبا و يزيخونر .داد پاسخ تواند مين چكسهي دبود،هخوا هچ بشر ةنديآ
 اما ستند،ه ليمسا نيا يامداو فكر در شمندانياند .است هشد تار و هريت يزندگ هك است
 و ستا ليمسا گونه نيا حلّ يبرا منابع نيترهب از يكي موالنا يمعنو يمثنو .ابندي مين ةچار

 .ميورآ بدست تيموفق با را ياصل دفه موالنا ينماهر با ميتوان مي ما

 منابع

 .ش ه	1359 ،طهوري، تهران ژوكوفسكي، تصحيح المحجوب، كشف ني،سجستا ابويعقوب .1

 .م 2008 نو، دهلي غالب، ،ايوان فارسي غالب كليات دهلوي، غالب خان اسداهللا .2

 .ش ه	1347 ،اميركبير، تهرانمعنوي،  مثنوي مولوي، محمدالدين  جالل .3

 .م 1982، مولوي، مثنوي معنوي، تصحيح نيكلسون محمدالدين  جالل .4

 .ش ه	1315 ،خاور، تهران كاللة معنوي، مثنوي مولوي، محمدالدين  جالل .5

 .تاريخ بدون تهران، محمودي، انتشارات راز، گلشن شبستري، دومحم شيخ .6
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 فارسي و ادبيات زبان  هب زادآ لكالماابو موالنا مندي هعالق

  ♦♦♦♦حسين عابد دكتر

 به عقل است نه به سال يبزرگ

 به دل است نه به مال يتوانگر

 ةقار هشب تاريخ سراسر در نده ورهجم رئيس نخست پرشاد، راجندرا دكتر قول به بنا
 خود افعال و اعمال با و ،شدباباال  المثل ضرب ستايش اليق و هشايست كسي اگر ،نده

 زادآ موالنا .نيست ديگر كس زادآ موالنا اقدس ذات از غير ،هپيوست يقتحق به را اين
 .ه استبود اي هالعاد فوق اوصاف و خصايص داراي و هبود روزگار ةنابغ يك واقعاً

 و احوال ةدربار رانهت هدانشگا فسوروپر و بزرگوار استاد نامدار، عالم نفيسي، سعيد
 زادآ با مالقات از بعد نفيسي رپروفسو .اند هنمود تحرير مفصل طور به زادآ موالنا ثارآ
 وافي توصيف و تعريف فارسي ادبيات و زبان  در وي شايانِ ارتهم به راجع فقط هن

 نظر  به بنا .زد مي حرف هاشتبا بدون وراحتي  به فارسي در زادآ فرمايند مي هبلك ،اند هكرد

 ادبيات و زبان دانشوارن و شاعران از زيادي افكار و ابيات زادآ النامو ،نفيسي رپروفسو
 از نفيسي استاد .كرد مي نقل فراواني  هب خود هاي سخنراني و نگارشات در فارسي

 تاريخدر  دست هچير و زبردست عالمان از يكي را وي هشد ثرأمت خيلي موالنا دانشوري
 زادآ ترديد و شك بدون. وردآ مي حساب هب يفارس نگهفر و كلتور و و ادبيات و زبان

 نفيسي دكتر .شود مي همردش فارسي ادبيات و زبان نامور و زبردست عالمان از يكي
، گذاشت درميان وي با را نحوي و بان كشتي ةدربار جالبي و معروف حكايت باري

                                                   

 .كلكته دانشگاه تخصصي استاديار و كلكته عاليه مدرسه فارسي معلم ♦



  فارسي و ادبيات زبان هب آزاد لكالماابو موالنا مندي عالقه  211

  

 ياآ هك پرسيد بان كشتي از نحوييك عالمِ  ،دريا سفر نگامه در روزي« :هك اين شرح  به
 را خود زندگي نصف شما«: نحوي گفت .»نخير« :داد پاسخ وي »ستيد؟ه بلد نحو شما
 در و ،رفت مي گيج كشتي سراسر و افتاد اتفاقِ شديدي طوفانِ انهناگ .»كرديد تلف

: داد پاسخ عالم »ستيد؟ه بلد شناكردن شما ياآ« :پرسيد نحوي از بان كشتي حال مانه
 اين زودي هب شما و ،رفت باد هب شما عمر تمامِ پس« ددا جواب بان كشتي. »نخير«

  ...»يددادهخوا دست از را عمرعزيز
  :فرمود و خنديد دازآ موالنا حكايت كردن گوش از بعد

 و ،است هكرد بيان مه خودش معروف مثنوي در رومي موالنا را حكايت اين«
 .1»خواند پيشش را رومي منظوم حكايت ةمه نآ از بعد

 .بود عميق و وسيع خيلي وي مطالعات ةزمين و هبود دقيق بسيار زادآ حافظة
 باري .كرد مي نقل خود شاترنگا دررا  فارسي و اردو بيت اهزاره وي تهج  بدين
 و كرد زمايشآرا  زادآ حافظة بودن دقيق رهم رسول غالم موالنا نام هب دوستان از يكي
آزاد متوجه شد و آن را اصالح كرد موالنا  .داد ريتغي اصل جاي از را شعرياز بيتي  چند

 :نويسد مي زادآ خود ايه هنام از يكي در وي. و درستش را خواند

 اصلي كتابِ با ،هخوشبختان امروز، .بودم هخواند قبل سال سي را بيت مانه«
 را نآ هبند هك هشد نقل طور مانه بيت شكر را خدا يافتم، را نآ و شدم رو هب رو

 .2»بودم هكرد نقل

 طور مينه زادآ موالنا  به وقتي اردو زبان عالمان و شاعران از يكي باديآ مليح جوش
 چرا پس .دارد قرار ما با نوزه شما نهپيرا .ستيده ما ةقبيل از حقيقت در شما« :فرمود

 .3»ايد؟ هپوشيد را سياسي لباس شما

 .است هيگان و مثل بي دانش و علوم و و ادبيات زبان  هب زادآ شايان خدمات واقعاً
 :فرمايد مي عقيدت ارهاظ طور اين زادآ رةبا، درمعروف عالم پوري فتح نياز
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"Had he devoted himself to Arabic poetry, he would have been 

another Mutaunnabi or Badruzzamani. Had he devoted himself only 

to relegious and theological reform, he would have been the Ibne 

Taimmyya of his era. Had he occupied himself solely with 

philosophical studies, he would not have ranked less than Ibne Rushd 

(Averros) and Ibne Khalil. Had he turned to Persian poetry, he would 

have been equal to Urfi and Naziri. Had he inclined towards sufism 

and moral uplift, he would have been equal to Ghazali and Rumi
1

" . 

 هك هبود ثرأمت هانداز آن زادآ موالنا شخصيتگوناگون ابعاد  از نفسي سعيد فسوروپر
 نفيسي سعيد .وردآ مي حساب  هب نظير بي دانشوران و رمغزپ عالمان از يكي را وي

 هكوتا مدت مانه ميان فقط و ،كرد همصاحب موالنا با ساعت يك مد،آ ندهبه  هك بار اولين
 پيشش فارسي و عربي و ادبيات زبان فراگير و جامع معال يك حيث از زادآ شخصيت
 ستايش اليق وي، غيرعادي و انگيز شگفت حافظة داشتن خصوص هب و ،شد مشخص

 رستهف هبلك ،كند نقل گوناگون شاعران از بيت اهزاره ستتوان مي فقط هن وي .هبود
 ويكه  شد تر ممستحكزماني  زادآ شخصيت اثر اين .فرمود مي بيان مه را نانآ ثارآ كامل

 ،مكرد مي هنگا زادآ رويه ب رچنده« :نفيسي قايآ قول به بنا .كرد زيارت را ايران سرزمين
 از بيشتر هانداز مانه وي دانش و علم يدوستدار و دوستي انسان از ،هعالمان قامت از

 .2»مشد مي ثرأمت پيش

 وي سخنراني زا و هبود مه بدل بي خطيب يك موالنا كردم عرض قبالً هك طور مانه
 از وي نظر ارهاظ و اه هانديش و افكار ةمه هك چرا .شدند مي وتهمب و مات شنوندگان

 از علت بدين و ،هبود حساب و حد بي ثيرأت و نفوذ داراي و مدآ مي بيرون قلب عمق
 .3گرفت مي نفوذ اه دل بر و هخواست دلش
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 انديشي ژرف با وي و ،شد هدمرش تعليم وزارت ةشايست زادآ موالنا نده استقالل از بعد
 ريزي هبرنام تدريس و درس و تحقيق و علوم ةزمين دركه  شاياني لياقت و استعداد و عالي
 .ساخت مزينمملو و  هتاز و نوين اصالحات از را بورزم وزارت ،هكرد

 سعدي هزادگا يعني ،محبت و عشق سرزمين به ميالدي 1902 سال در موالنا
 ادبيات در هك بوستان و گلستان ةنويسند و بالغت و تفصاح صاحب و الحان خوش

 هك وطني و ،بيان شيرين حافظ تغزل امام و ،بود دهخوا پرمشك و هتاز هميشه انهج
 معنوي مثنوي و فردوسي هنامهشا مثل اهوگرانب ماندگار ايهكارهشا از را انهج سراسر
 حكيم رباعيات و نيآقا انپريش و جامي ارستانِهب و عطار هنام يهال و هپندنام و مولوي

 سرزمين يعني ن،آ جز و ،است انهج ردوه سعادت باعث واقعاً هك يكيمياي و عمرخيام
 هك شورانگيز و شوق و جالب حكايات و وقايع همه نآ از ميان و ،كرد زيارت را ايران،

 بغل در و ،كرد هدهمشا خود چشم با را اهنآ از يئجز بود هخواند گوناگون ايه كتاب در
 اي هگلدست زمين ايران اليها كافي تجربيات و وافي مطالعات و اقدس وجود از

 و مكاريه و دوستي و شتيآ و امن و محبت و اخوت پيام شكل هب كردنينا فراموش
 و دانشوران و عالمان .نمود داها فراوانيهاي  هشكوف و هالل و گل نوع مينه

از اين  عموماً مزبور سرزمين اليها و ،مخصوصاً سياستمداران و اندركاران دست
ها  هروزنام خبرنگاران .كردند شاياني استقبال ،زادآ موالنايعني  ،معظم و محترم شخصيت

 سياستمداران بر هعالو زيادي نويسندگان و شاعران و استادان و دانشجويان وها  همجل و
 كامل استعداد موالنا چون .رفتند موالنا ديدن هب وي اقامت محل در مردم عموم و
 تحت را فارسي ادبيات معروف ايه كتاب ةمه حدوداً و هداشت فارسي و ادبيات زبان  هب
 متناسب موقعيت مناسبت  هب و هكرد ازبر را فارسي ابيات اهزاره و هداد قرار خود ةمطالعِ

 و كرد نظر تبادلِ نانآ با كس يچه كمك بدون علت بدين ،هكرد مي مه هاستفاد نانآ از
 .1داد پاسخ مطمئن و خوب و كامل طور هب را نانآ ايه شسپر

 و مشرب خوش و الحس ذكي و نهالذ ذكي و وشه ذي هالعاد فوق زادآ موالنا
 فن در و اسالمي، اخالق و ديني جسارت و بلندپايگي در وي .بود ذوق شيرين
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 و بالغت و فصاحت خداداد نره در و بياني، خوش و سخنراني و نطق و نويسندگي
 و نده ةقار هشب اعظم محسن حتماً و ،بود المثال عديم و هنابغ كامالً لميع فضيلت در

 .بود نده اليها

 درايشان  هك بريم مي پي ايران اقامت ايام در زادآ ابوالكاالم موالنا جناب احوال از
 خواندن در فرصت اوقات در هچ نبود، خاموش و ساكت عمالً رانهت در توقف دوران
 سبك به زني حرف و گفتگو و گفتار طرز يادگرفتن در و فارسيهاي  همجل وها  هروزنام
 و قوي هالعاد فوق اش هحافظ چون .1بود مشغول رانيهت ةجهلآموختن  در و ايراني

 گفتگو فراز و نشيب سراسر رانهت در اقامت مدت كمترين در ،هبود زبردست و نيرومند
 ،هكوتا مدتي ظرف در .ادگرفتي و كرد درك خوبي  هب را سخنراني و نطق و زني حرف و

 دولت نگهفر وزير سنجاني ابهش دكتر اوالً .شد مرتب زادآ موالنا نطق براي اي هبرنام
  :ارداشتهاظ زادآ موالنا معرفي نگامه در ايران
 از قبل ما قدر عالي و گرامي مانهمي زادآ ابوالكالم موالنا قايآ جناب شخصيت«

 يكي ابوالكالم موالنا جناب .نبود ولهمج ما بر نيز رانهت هب اخير فرمائي تشريف
  .2»اند هبود نده استقالل و زاديآ پيشقدمان از و بزرگ پيشوايان از

 و توصيف ترينهب به وي عظيم شخصيت مورد در مزيد سنجاني ابهش دكتر
 خود نطق ايراد به زادآ موالنا سپس .كرد بيان را واقعي حقيقت موالنادربارة  تمجيد

 و فارسي ةتاز زبان در زادآ موالنا يهشفا نطق يمنظر خوش و بياني خوش .پرداخت
 ماقبل روزي در زادآ موالنا .بود ديدني و شنيدني موقع نآ در رانيهت نوين سبك  به

 دويست و زاره يك بر بالغ كثير جمعي حضور در »نگهفر تاالر« در رانهت از مرخصي
 اين .بود »نده و ايران باستاني بطروا« وي نطق موضوع و كرد ايراد راخود  نطق نفر

 نطق وقت در .بود تاريخي و هعالمان و معلوماتي و نگيهفر و ادبي و علمي نطق نطق،
 حضرت زبان از رهگ و لعل هك بود شيرين طوري  هب ايرانيان برابر در بيان و زبان طرز

كه  ناموال حضرت نطق .بودند خبر بي خودشان از و وشهمد شنوندگان .چكيد مي موالنا
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 هك بود دلكش و قشنگ و جالب و روان طوري هب كشيد، طول اند و ساعت يك تقريباً
 موالنا حضرت تمجيد و توصيف به مه ايراني رنشينانهش هبلك ،نده اليها اهتن هن

 و بازو و دست دختر هچ و پسر هچ يهدانشگا دانشجويان نطق، اتمام از پس .ندپرداخت
 اوضاع نآ در .غازكردندآ دادن هبوس را موالنا حضرت اسلبهاي  دامن حتي پيشاني و پا

 و هحلق در را موالنا حضرت ايراني بزرگان هك شد طوري هب تاالر سراسر در يشلوغ
 و دور پريشاني و مزاحمت و امهازد از موالنا حضرت تا ،گرفتند خودشان حفاظت
 امضاء و تخطدس تا بودند شمندهخوا و داشتند ميل هك اييهنآ اما .ماندب محفوظ
 يكي يكي همه يهدانشگا دختران و پسران ،بياورند دست هب را موالنا حضرت

 .گشتندميبر هشد موفق امضاء گرفتنه ب و كردند، مي رجوع موالنا حضورحضرت  هب

 ارهاظ طور ينا گاندي اتماهم نده زاديآ و استقالل عظيم برهر زادآ موالنا ةدربار
 زادآ موالنا با ميالدي 1920 سال از هك است هبند سعادت باعث اين« :هك كند مي عقيدت

 عالمان از يكي و ،هبود نظير بي اسالمي علوم در وي ،ماهكرد مكاريه ملي ايهكار در
 اسالم بر وي ةعقيد مثل وي دوستي نهمي .بود عربيزبان  دست هچير و زبردست
  .1مبود نيرومند

 بزرگي« هك هكرد عرض يروفمع المثل ضرب وي توصيف در پرشاد راجندر دكتر
 ما تاريخ سراسر در هك افزود و »مال  هب هن است دل  هب توانگري سال، هب هن است عقل  هب

 خدمت از بعد فقط .يدآ نمي نظربه المثل ضرب اين ةتسشاي كسي زادآ موالنا از غير
 انتخاب كانگريس حزب رئيس عنوان  هب را زادآ موالنا سالگي 34 سن در هدوسال
 وزير نخست و وي عزيز مكاره و صميمي دوست ،موالنا شدن فوت از بعد .2كردند

 :فرمود عقيدت ارهاظ طور مينه باال ايوان در روهن راللهجوا پاندت نده

"It has become almost a commonplace, when a prominent person 

passes away, to say that he is irreplaceable, that his passing away has 

created a void which cannot be filled.To some extent that is true in 

                                                   

  .173ص آزاد، ابوالكالم ارش، ملسياني،  .1

  .173- 174صهمان،   .2
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regard to the passing away of Maulana Azad. I do not mean to say 

that no great men will be born in India in future. We have great men 

and shall have great men; but, I do submit that peculiar and special 

type of greatness that Maulana Azad represented is not likely to be 

reproduced in India or anywhere else". 

 منابع
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  تماسطل يو معرفاكبرشاه علم نجوم در عهد 

  ♦♦♦♦سيده بلقيس فاطمه حسيني

ند و يگو يه را فلسفه و حكمت ميعلوم عقل. ه استياز اقسام علوم عقل يكيعلم نجوم 
  :گردد ين علم در چهار بخش منقسم ميا

ن هم مربوط يا ، كهمي؛ چهارم علم التعالي؛ سوم علم الهيعياول منطق؛ دوم علم طب
؛ يقيموس. 3؛ )تكيارتهم( يغيماطسار. 2هندسه؛ . 1: ر است و چهار قسمت داردبه مقدا

  .و علم افالك است يپس نجوم وابستة علم اله. ئتيعلم ه. 4
روح چون با عالم انوار . اند ر گفتهير و افالك را عالم صغيحكما، انسان را عالم كب

را با عقل كل  يسات روحجه هرگونه احسايشود در نت يارتباط دارد و نور اول گفته م
  :ن صورت استيحات آن به ايتوض. است يو مقام عقل كل عرش و كرس ،اند ف كردهيتعر

، ي، عقل معرفت بر سماء زحل، عقل مدركه بر سماء مشتريعقل مشاهده بر كرس
بر سماء  يد، عقل سالمتيخ، عقل افعال بر آسمان خورشيعقل شجاعت بر آسمان مر

ن روح نه قسمت يعالوه بر ا. اس بر آسمان قمريهره و عقل قعطارد، عقل شهادت بر ز
ند و يگو ير مين را عالم كبيه افالك است و ان بر نُأه جزو عقل و مقام شن نُيا .دارد

ه است يقوة نبات ينطفه چون به جسم مربوط است و دارا. نامند ير مينطفه را عالم صغ
. مختلف است يها پرورش قوه گوناگون است كه باعث رشد و يها ر ستارهيتحت تأث

و  ،گذارد ير ميسر تأث يعنيزحل در رشد قوت مدركه  ةستاركنند كه  ياس ميلسوفان قيف
خ از فلك يمر ةستار .دست راست ياز فلك ششم به سو ياز افالك هفتم است و مشتر

                                                   

 .استاد بازنشسته و رئيس اسبق بخش فارسي، دانشگاه دهلي، دهلي ♦
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ستاره شمس از فلك چهارم در رشد شكم و . كند يدست چپ عمل م يپنجم به سو
 ةبعد از آن ستار ،كند يپشت نظر م يستارة زهره از فلك سوم به سو. ثر استؤنه ميس

 يپا يند، سپس ستارة قمر از فلك اول به سويب يراست م يعطارد از فلك دوم در پا
  .است يرات نباتين تأثيگذارد و ا ير ميچپ تأث

ل گفت كه نفس چهاراند ينفس به كم ةه السالم درباريعل ين حضرت عليمنؤرالميام
  .شود يه گفته ميكه نفس نبات 1گر دارديد يژگينفس پنج قوت و دو و و هر

ن تمام پرورش يو ا ،اند ميسه يجسم انساندر پرورش ن صورت ستارگان يپس به ا
دانند  يها را علت پرورش هفت اعضا م نين ايلسوفان و منجميه است، چون فيقوة فعل

  .نامند يم »ءهفت آبا«اره را ين سبع سيا
حرارت نطفه چهار طبقه دارد و  يز ذكر شده كه بر بناين »هار امهاتچ«ن طور يهم

، اپس از استقرار نطفه در بطن سودا، صفر. د و ماه دارديپرورش نطفه نسبت به خورش
ن را يجه ايدر نت ؛يبين عالم تراكياست از ا يبيانسان ترك. گردد يد ميبلغم و خون تول
 يو هفت اعضا يظاهر يفت اعضان صورت هيپس به ا. نديگو يامهات عناصر م

عالم  يعنيحكما و منجمان تمام بدن . 2ابدي يو پنج قوت در وجود انسان ظهور م يباطن
ك علم است يخود  يكه به جا ،اند ها منسوب كرده و ستاره ها ارهير را با سير و صغيكب

  .نديگو يئت ميكه او را علم ه
علم  يبر بنا ، كهستها رهايبر رفتار كواكب و س يئت مبنيعلم ه: ئتيعلم ه

دانستن  يبرا. كند يان ميت زوال و عروج را بيفيالهندسه اوضاع و اشكال افالك و ك
. ر آوردندينه به تحرين زميها در ا تابس كردند و كيسأها را ت دگاهصر ،ت وقوعيفيك

، كنند يچه درست مين علم زايبه كمك ا كه نوشت ثمرهبه نام  يموس كتابيم بطليحك
طبق  .كنند ين ميتع يت ستارگان را بر حصول حساب عدديحركت و رفتار و موقع يعني

  .كنند يه ميرا تجز ير آن بر اجسام انسانيو تأث يت اجرام فلكين اعداد و شمار وضعيا
ن باشد و از يتر را كه بزرگ يا رهيدا ،كشند يم يفرض ةريائت چند ديدر علم ه

                                                   

  .33االسرار، ص  نهج  .1
  .م دستنويسالمعاني مكتوب دو دقايق  .2
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ره ين دايو ا ،نديگو يالبروج م ةمنطقا ي معدل النهار ةريطرف شرق به غرب باشد دا
  .گرانديكدي يخط استوا است و هر دو محاذ ينيزم ةريدا. است يآسمان

ك ي ،فرسخ است 25درجه منقسم است فاصلة هر درجه  360البروج در  ةمنطق
  .ك انگشت هفت جوي ، وانگشت 24ك گز ي ،فرسخ دوازده هزار گز

مركز تمام ستارگان  يعنيمدار . كنند يت مها از غرب به شرق حرك ارهياز س يبعض
  :كند يبزرگ است كه فلك را در دو بخش قسمت م ةريهمان دا

  يو عالم سفل يعالم علو
  فلك االفالك

نه  ،ن فلك نه ثوابت دارديا. نديگو يز ميفلك االفالك را فلك اطلس و فلك اعظم ن
ا با خود به حركت كند و تمام افالك ر يغرب حركت م ياز طرف شرق به سو .ارهيس
  .رساند يك شب و روز به انجام ميك دوره را در يآن  ، وآرد يم

  .نديگو يا فلك ثوابت مين را فلك البروج ير فلك االفالك است ايفلك هشتم ز
  .لييموكل عزرا لكم ،ض ارواحيفو  بضمدبر ق. نديگو يفلك هفتم را فلك زحل م
  .لييكايموكل م لكممدبر رزق بندگان،  يفلك ششم را فلك مشتر

  .ليلك موكل اسرافم ،صاحب صور. خ استيفلك پنجم فلك مر
  .لييلك موكل جبرم ،يالهام و وح يشمس مدبر برا/فلك چهارم فلك آفتاب

  .فلك زهره مظهر سرور و نشاط، اسم ملك موكل سرور ومسفلك 
لك موكل به م ،ان و اهل قلمريبشا و دنفلك عطارد مدبر حزن و فكر ا فلك دوم

  .دياشد
  .»سبح الرعدي«لك موكل رعد م ،فلك اول فلك قمر مدبر باد و هوا و آب و ابر

عالم افالك را  .آب و خاك و باد و آتش: اند ن نه فلك طبقات عناصر اربعهير هميز
 .نديگو يم يعنصر را عالم سفل يايند و عناصر اربعه و موجودات دنيگو يم يعالم علو

  )مهذب اللغات(
و  .گويند مي جالبروةدوازده برج منقسم شده است و آن را دايردايرة مذكور در 
  .بروج جمع برج است
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كه آن را  ،ر ستارگان استيس و استفهام علم ستارگان يئت برايبرج در علم ه: برج
درخشند از آن صورت  يكه م ييها ر ستارهين سيدر ا. اند ل دادهيدر دوازده برج تشك

به طور مثال در . اند ج را بر آن صورت گذاشتهاند و اسم آن بر مخصوص درست كرده
شود آن برج را عقرب  درخشنده شكل عقرب درست  يها اگر از ستاره يا ژهيمقام و

ن دوازده برج را كه يا. نامند يم» اسد«د يآ ير به وجود ميش تصوراگر ا ي ،نديگو يم
، ي، برج باديتش، برج آيبرج آب: اند م كردهيرات گوناگون دارد در چهار بخش تقسيثأت

  :هرقسمت سه برج دارد. يبرج خاك
  .يمچهل/بچهو و حوت/كرا؛ عقربيك/سرطان: يآب

  كمان/ر و قوسيش/ندها؛ اسديم/جمل: يآتش
  يبكر/يزه و جديدوش يفعل/ل؛ سنبلهيب/ثوره: يخاك
� /ترازو و دلو/زاني؛ ميآدم توام/جوزا: يباد

�
����  

  .اند شش به طرف جنوبشش برج به طرف شمال و  ،ره دوازده برجيان دايم
  سرطان، اسد، سنبلهجوزا، حمل، ثور، : شمال

  ، دلو، حوتيزان، عقرب، قوس، جديم: جنوب

رانق  

به طور . رنديگ يك برج فال سعد و نحس ميها در  در علم نجوم از جمع شدن ستاره
 يعنيد ننيب يرا م يژه قران علويرند به ويگ يمثال اگر فال از حكومت و سلطنت م

ن عمل را قران يشوند و ا يك برج جمع ميست سال در يبعد از ب يمشتر زحل و
 يبه مثلث علو يك مثلث علويقران از . ره بروج چهار مثلث دارديك داي. نديگو يم

سه برج است در دوازده  يسه برج هر مثلث كه دار. باشد يدوم به سمت راست م
. رسد يل به اتمام من دوره هر مثلث در مدت شصت سايگردد و ا يگردش كامل م
ر و اوسط يدر سه بخش كبرا ن قران يشود و ا يسال م 240ن پس از ييپس قران علو

  .اند م كردهير تقسيو صغ
ن يند كه ايگو يك درجه باشند ميند كه هر دو ستاره در يگو ير آن را ميقران كب

  .ديآ يك بار ميقران پس از نود و هفتاد سال 
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ن قران در حمل ياگر نخست يعني. شود يست سال ميقران اصغر در هر برج پس از ب
. قة اول باشديست سال در برج قوس قران در همان دقيقه باشد پس از بين دقيدر اول

ر گفته ياند و قران صغ يآتش يها ن برجيرود و ا يش مين طور به برج اسد پيهم
ان ن قريگذرد دوباره قران حمل خواهد شد و چون ا يچون شصت سال م. شوند يم

وچهل سال  ستيو چون دو ،دگوين يم يا عوديشود آن را دورة برگشت  يكامل م
ن طور از تمام بروج گذشته يهم. گردد يم يخاكبه بروج  يگذرد قران از بروج آتش يم

ر و يرسد قران كب يقه به حمل ميصدوشصت سال چون به اول دق پس از كامل شدن نه
  .شود يقران اعظم و قران بزرگ گفته م

اگر  .كنند گويند و قران سعد و نحس را معلوم مي ج سرطان را طالع عالم ميبر
با وجود اين كه  .شود مربوط به زحل و مريخ باشد در حكومت فساد و زوال ديده مي

اند ولي الزم نيست  گويي كرده ها نوشته شد و ماهرين فن پيش در اين زمينه بسيار كتاب
  .ها درست باشد گويي كه تمام پيش

مغول كارهاي خود  انپادشاه. ندشتها عقيده دا گويي دشاهان به ويژه بر اين پيشينپا
در هندوستان برهمنان در علم نجوم . كردند ها آغاز مي را با حساب نجوم و زايچه

  .مهارت داشتند
خواستند  يگوناگون م يها ن و فلسفهين با كمك علم ستارگان و گردش زميمنجم

علم نجوم  يها از شاخه يكيا طلسم ي تطلمسا. كنند ينيب شيف عالم را بدانند و پيكوا
  .گفتند يسخن م يمرموز يها ين به توسط نقاشياست كه منجم

  طلسم

ب كه بر يمه يو صورت يز شكليآرند و ن يب در نظر ميموهوم شكل عج يها اليآنچه خ
. شود يساخته م يو سماو يارض يطلسم از اجزا …ه كننديبن تعيسر دفائن و خزا

. ز سازندينه نين صورت از آبگيا يه و ساعت مخصوصه و گاهيادو ياز بعض يعني
  )چهارم لدفرهنگ آنند راج، ج(

 يخته با قوايآم يفعالة آسمان ياست كه مبداء آن قوا يطلسم عبارت از خارق
حدوث  يرا برايز. د آورنديب پديتا بدان امور شكفت و غر ،منفصله است ينيزم
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ن ياست و بد يط مخصوصيست شرا يآسمان ياب آنها قواكه اسب ينات عنصريكا
كه احوال قابل و فاعل را  يرو كس نيرد و از ايپذ يط استعداد قابل كمال ميشرا

. برد يپ يفتگب و شيتواند به ظهور آثار عج يان آنها قادر باشد ميشناسد بر جمع م يم
كند تا بدان  ث ميمناسب بح ةدر ازمن ينيمنفعله زم يبا قوا يآسمان هعالف يقوا«

  )300، ص 33، ج دهخدا( .»…قصود را به دست آورندم ثيرأخاصيت ت
كوتاه  ينامناسب نباشد كه نگاه شايد تطلسما يلبوم نقاشآ معرفيقبل از 

  .علم نجوم در عهد اكبرشاه بيندازيمخچة يتار  به

  خچة علم نجوم در عهد اكبر شاهيتار

عالوه . ونان و بابل و هندوستان رواج داشتاز زمان باستان در مصر و ي يشناس ستاره
  .بود يمورد بررس يان گوركانيموريقبل از ت يرانيو ا يونانيسندگان ينو يها ن نوشتهيا  بر

ون يبدون ذكر همااكبرشاه شرفت آن در زمان يئت و نجوم و پيسخن دربارة علم ه
ئت يدر علم ه ر خسرويان اميالزم به تذكر است كه قبل از گوركان. ر استيشاه ناگز
كند  يم ردشگ ديدور خورش  زمين د كهيگو ين خود ميالسعد در زمان قران. استاد بود

  .است ساكن نيكه زم شتندده دايعقمردم چون 
ئت و نجوم يدرس ه ابه امر. داشت يا ژهيئت و نجوم عالقة ويعلم ه هون بيهما

ن يز در ايابوالفضل ن. 2ر بودينظ يبه بير علوم غريئت و سايدر علم نجوم و ه .1داد يم
درجة  ير آالت رصديتوجة اقدس به اسطرالب و سا« :ش كرده استيمورد او را ستا

  .3»كمال داشت
. بدل بود يب ياضيدر علم نجوم و رهمايون د كه يگو يم يلف طبقات اكبرؤم
شد،  يون راضيازدواج با هما يگم برايده بانو بيسند كه چون حمينو ين ميمورخ

ر يد را معلوم كرد و در آن ساعت مياصطرالب را گرفته ساعت سع يودون به زيهما

                                                   

  .9ه، ص يموريبزم ت  .1

  .309منتخب، ص   .2

  .22، ص 1اكبرنامه، ج   .3
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 يت اكبرشاه ظاهر شد منجمدطور چون آثار وال همان .1غة نكاخ خوانديابوالبقا ص
پس . كه ساعت نحس است 2دن آثار والدت ناراحت شديا چاند با شنيموسوم به چندن 

معلوم كرد كه ماه در كدام  ميد از تقويرا شناكبرشاه از گذشت آن ساعت چون تولد 
ن پسر صاحب اقبال يكرد كه ا ينيب شيپ .معلوم شد كه ماه در برج اسد است .برج است

اكبر گذاشته  ينيو د ياضين پسر بر اصول علم جفر، رياسم ا. و طول عمر داشته باشد
 يعنيهرچهار عنصر است  يكه دارا) يو را خاك يباد: ، بايآب: ، كافيآتش: الف. (شد
تا آخر عمر  همايون بادشاه به علم نجوم ن عشق و عالقهيا .3هانگر حد اعتدال بودنش

ر مندل موسوم بود همان يرشاه كه به اسم شيش يا در ساختمان سه طبقه. ادامه داشت
شناسان صحبت  با ستاره يا در جلسه. دگاه درست كرده بودصطبقة باال را به عنوان ر

به  يد و زندگيش لغزيستاد، پاياحترام اذان ادر  .ن انداختيذن طنؤم يداشت كه صدا
  .ديان رسيپا

ت به زمان شهنشاه يچون مقاله محدود يول ،ار كار كرديبسدر اين زمينه ون يهما
  .شود يصرف نظر مهاي دوران همايون  از باقي نمونهاكبر دارد 
 يفلدربارة ابعاد اجرام، اجسام سكه ) م1527- 28/ه  934: م( يرجنديبن يالد نظام

) م1524/ه 930فيتال(نوشت را ، ساحت سطوح اجسام يو اوضاع اجرام علو
ره در يو غ يطسجو الم ين طوسيرالدين آثار نصيعالوه بر ا. ون بوديهمزمان هما

ر يابوالخ. ران نوشته شديها در هند و ا ار كتابيدر سدة دهم بس. مطالعة اهل نظر بود
. ئت نگاشتينام لمعه دربارة علم ه به يكتاب ين محمد ابن محمد فارسيالد ينق

را م يم در معرفت استخراج تقويو التفه يج مظهرين زيالد ء ن محمد بن بهايمظهرالد
 .ن دوره بوديز در همين يقوشج ين عليعالءالد. ر كرديم تحر1553/ه  960در سال 

در آن س دارالترجمه يتأس. ار مهم استيشرفت علم و ادب بسيپ يزمان اكبر برا
  .ديج آثار علوم مختلف گرديترو باعثدوره 

                                                   

  .نامه اردو ترجمه ونيهما  .1

  .18اكبرنامه، ص   .2

  .22همان، ص   .3
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ك مصرع به زبان ي ، كهسرود كه موضوع آن علم نجوم بود يا يخانخانان مثنو
ت ترجمه شد و در يبه سانسكر يج مهرزائيز. 1ت بوديك مصرع به سانسكريو  يفارس

 .2ش و مهانند بودندي، گنگادهر، مهيوتشي، كشن جيرازياهللا ش ره ابوالفضل، فتحيئت دبيه
ن ماهر علم جفر، اعداد، نجوم و يدالديمال فر. دوره بود از منجمان آن يكي يلطفالم
 يرشاه اسطرالبياو در عهد جهانگ. ز ماهر نجوم بوديب نيخ طيبود و برادرش ش ياضير

  .نمود افتيدرست كرد و برابر وزن اسطرالب طال در
ورة اكبرشاه بود مهم د يها تياز شخص يكيراز ياز سادات ش يرازير فتح اهللا شيم

او را اعلم  يونيبدا. افتيربا اكبرشاهدر دربار و م از دكن آمده  1583/ه  990كه در سال 
در علم . ئت هندسه و طلسمات بودياو ماهر نجوم و رمل، ه. سدينو يدوران م يالعلما

چون . توانست رصدگاه درست كند يمهارت داشت كه م يطلسمات و جر اثقال به حد
 يها ييگو شيكرد و پادشاه بر پ يها با اكبرشاه شركت م نجوم بود در جنگعلم در ماهر 

با و درست كرده بودند،  يونانيو  ين هنديكه منجماكبرشاه  ةچيزا. 3اعتماد داشت يو
. 4ديج جدينوشت به نام ز يكتاب و درست كرد چه راياهللا زا فتح .هم اختالف داشت

  .بود يج گوركانيبر ز ينم مبين تقويا. ب نموديهم ترت يم الهيتقو
است كه هم در متن علم نجوم  يمرموز دورة اكبر يها يمجموعة نقاش تطلسما

  .است كه مورد عالقة دانشمندان باشد يبا ارزش نقاش  معاون است و هم نمونه
انگر فرهنگ يار جالب و نماياند كه بس دهيها كش ين طلسمات نقاشيمصوران دربارة ا

 يكريپور س او در فتح. داشت يز عشق و عالقه خاصين يمصور  هاكبر ب. است يا ژهيو
ن مدرسه يدر ا. ديرا به وضوح به اوج رسان ياد نهاد و مكتب نقاشيرا بن يمدرسة مصور

شد و از اروپا  يهم در هند درست م يمواد رنگ. را انتخاب كرد يرانياستادان برجستة ا
 ينقاش يرانينقاشان ا دستريز از هنرمندان هنر ياديز ةعد. آوردند يهم به دست م

                                                   

  .66بزم تيموريه، ص   .1

  .431، ص 3اكبرنامه، ج   .2

  .142م، ص  1948هور، محمد حسين آزاد، دربار اكبري، شيخ مبارك علي تاجر اندرون لوهاري دروازه، ال  .3

  .ابنديارات معرفت يكه از آن به حركات س يجدول= ج ي، زيدربار اكبر  .4
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ش، يال، مادهو، جگن تارا، مهيبه طور مثال دسونت، مدها چ. ادگرفتنديرا  يناتوريم
  .رهيبنس و رام و غ يم كرن، سانوله، هريكه

ن مقاله يدر ا. ندن دوره بوديقلم نقاشان خوب ا نيريعبدالصمد شمير سيد علي و 
 يمبن )A horoscope( يعنيچه يبوط به زامرقع كه مر يكچند فايل از ش يو نما يمعرف

ها به نام طلسمانس در كتابخانة رضا رامپور  ين نقاشيا. ر آن استيبر بروج و تأث
دست   بهست كه يمعلوم ن. استاكبرشاه دورة  يبارز نقاش ةشود كه نمون يم ينگهدار

 يالير خيتصاو ير آنها دارايها دربارة بروج و تأث ين نقاشيا. شده است ينقاش يسكچه 
. و مطالب گرفته شده است يبر اساس علم عدد و حروف مقطعات معانكه است 

البته حروف . است يابجد حرف نوشته شده يكه در گوشة راست مرقع باال يعدد
خراب حروف  يسرا يدارد نقاش 10 »ي«است   25 »كه«ست مثالً ين يمقطعات قرآن

مرده  يمغان و استخوان آدم ن صورت است خرقة همهيمقطعات كحطسن عبارت به ا
  .»يل كند نعمت آن را كه خواهيزا«

 12عدد » پ«انه دارد حرف يدر دست تاز يكه مرد يك نقاشيطور در  نيهم
 ـ انپتخم درخت . ن صورت استيحروف مقطعات و هالس رهالس عبارت به ا

 فرشتگان و سپس يمرقع، اسامتصاوير از  يدر بعض .گ گرداند ترا در چشم سروربز
  .ز استيو معالجه ن ينيب شيپ

سر ها عكس  ياز نقاش ييكدر 
 يبه ظاهر عالمت بد دارد ولبريده 

. ك استيو نجوم ن ينيب از لحاظ فال
د در ينوشته خوب نما يبر سر نقاش

  .چشم مرد و زن
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و  يمرد يگر شخصيد يدر نقاش
ن هم يا. نگرد ينشسته به باال م

و زهد شمرده  يكيعالمت ن
  .شود يم

  
  
  
  
  
  
  

 يك نقاشيجور در  همان
ن را يخرگوش است و اتصوير 

. نشان داده است يينما عالمت راه
  .“يكه خواه د ترا بر آنيراه نما”

  
  
  
  
  
  

  
است كه عالمت حصول  م و گل باقاليدرخت مر ب ـرة اسيبا ح يكشت يك نقاشيدر 

از دست ب و صورت زاغ عالمت هالكت يبرگ س .»برساند به آرزوها« ست ـآرزو
  . دشمنان
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 يسككر يك نقاشيطور در  همان
بادشاه در  ـ نشسته يبر شتر

  .يكس شود كه تو خواه دست آن
  
  
  
  
  
  
  
  

وك خال بر خخوان تحروف مقطعات، اس ـ ر او شكافنده استيتركش كه ت يكمان
، عود خام و شاخ ما سر او بر ذنب او طنور يچقوـ  1ـ س  يكه خواه يعضو

شه ـ  نظر با ـ بر درخت خرما نشسته يعقاب 12ب  ـ تو ربداند شاه مهربان گرـ   زعفران
  .اران توي ور دزدان از تو بدفع كند ت ـ ر عقابپكافور و 

هاي مفرد و مركب و  كه از عبارت باال آشكار است با كمك واژه چنانها  ين نقاشيا
چون من . دارند كه متعلق به علم طلسمات است يام خاصيپگاهي نامفهوم با مصرعي 

مقصود من از . ح و غلط و خوب و بد آن بحث كنميم دربارة صحدارن علم خبر نياز ا
  .به خدمت اهل ذوق استارايه دادن و  يقاشآثار نرون آوردن آن يقفسة كتابخانه ب

م تا ياز زمان قد ،عه پروردگار استيود يز در نهاد انسانين يكه نقاش نيخالصه ا
مو در  ها هر دوره قلم يدر سراسر جهان بهزادها و مان. اردن هنر رو به تكامل ديامروز ا

قه يسل نقاشان خوش. كنند ياند و م ه كردهيما ارا يرا برا يليتخ يها ييبايدست گرفته ز
نامه،  حمزه يله و دمنه بود گاهيكل يگاه. دادند يها را شرح م ها خود كتاب يبا نقاش

دند دربارة آن يد يب را كه ميعج يهازيو چ يخيع تارينامه بود وقا شاهنامه و رزم
ح متون است بالعموم يكه مربوط به تشر ييها ينقاش. كردند يتابلوها درست م
ن طرف توجه يبه ا يول. اند وجود آورده يادياند و مطالب ز كرده يپژوهشگران بررس
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 ياطالع عمومها بوده است و اگر هست  ين نقاشيا يد علت مرموزيشا ؛نشده ياديز
علم نجوم مهم ويژه در   به ين طلسمات از لحاظ علميهرحال ا هست بين در دست

كه استفاده شده  ييها هيو رنگ ما يطراح .ز ارزش داردين ينقاشهنر است و از لحاظ 
  .است يدنياست هم د

اصطالحات مهم علم نجوم و  يك كمين هم است كه ين مقاله كوشش بر ايدر ا
 ير خسرو، خاقانياز ام يم، تا وقت مطالعه متون ادبكن گوازان بيمبتد يئت را برايعلم ه

  .گران قابل استفاده باشديو د

  منابع

  .نو ابوالفضل، اكبرنامه، پبلشنگ هاؤس، دهلي .1

  .، مقاله دوم، قلمي1ابوالقاسم فرشته، تاريخ فرشته، ج  .2

  .ش 1326، محمد بادشاه، كتابخانه تهران، 2، جلد آنندراج، فرهنگ آنند راج .3

  .1973گره،  عبدالرحمن، بزم تيموريه، چاپ معارف، اعظمالدين  صباح .4

، مركز تحقيقات فارسي ايران 71هاي خطي فارسي، شماره  عارف نوشاهي، فهرست نسخه .5

  .و پاكستان، موزه ملي پاكستان، كراچي

  .م 1962التواريخ، كشميري بازار، الهور،  عبدالقادر بدايوني، منتخب .6

سنگ سيل پبليكيشن اردو بازار، ) رجمه رشيد اختر ندوياردو ت(نامه  گلبدن بيگم، همايون .7

  .1979الهور، 

  .نويس، موزه ملي دهلي المعاني، دست محمد جعفر حسيني، دقايق .8

محمد حسين آزاد، دربار اكبري، شيخ مبارك علي تاجر اندرون لوهاري دروازه  .9

  .1947 الهور،

ناشران غربي استريت، اردو موالنا عبدالرحمن دهلوي، مقدمة تاريخ ابن خلدون، الفيصل  .10

  .م 208بازار، الهور، 

  .م 1978اللغات، مطبوعه نامي پريس، لكهنو،  مهذب لكهنوي، مهذب .11

  .نقاشي طلسمانس، كتابخانه رضا رامپور، رامپور .12



  نويسان فردوسي در نظر تذكره و تاريخ  229

  

  نويسان و تاريخره فردوسي در نظر تذك

  ♦♦♦♦دكتر زرينه خان

  هچكيد
پنجم  ارم وهسراي ايران در قرن چ هابوالقاسم حسن فردوسي، شاعر بزرگ حماس

در  او .توانگر بود مند و ثروت قانان طوس وهد ةوي از خانواد .هزيست ميجري قمري ه
 .برد ميخوشحال زندگي بسر  كرد و ضياع خود زراعت مي

ايران  در .داشت هتاريخ ايران باستان عالق هب و پرست بود نهدوسي مردي ميفر
شعراي نامور نفر از از فردوسي چند پيش .قديم رواج داشت ةنويسي از زمان هنامهشا

 هنامهشا .بلخي يدؤلماابواعلي بلخي، ابو مانند ند،بود هداستان ملي ايران را نظم كرد
دقيقي طوسي  .مĤخذ تاريخ ايران باستان است ترين قديم ترين و مهم از مهابومنصوري 

 و هنكرد عمر او وفابود كه  هكرد زار بيت نظمهنويسي را آغازكرد ولي فقط  هنامهم شاه
 .ه شددست يك دشمن كشت به

چنان كه اشاره شد  و ؛آغاز كردرا  هنامهل سالگي نوشتن شاهسن چ فردوسي در
 اشعار دقيقي رابيت زار هفردوسي  .دبو فردوسي هنامهابومنصوري اساس شا هنامهشا
ادبيات فارسي  صرف در هفردوسي ن هنامهشا .شامل كرد هخود بجنس ةنامهشا در نيز

 اثر اين .ان مقام شامخ داردهادبيات ج در بلكهو تاريخ است،  هحماس ةترين منظوم بزرگ
 .افتتكميل ي ه400 ةسن در بيت كهزار هشصت  است، مشتمل بر هومنظمترين  طويل

 :هگفت فردوسي بجا هنامهاز تكميل شدن شا بعد

                                                   

 .گره گره، علي اسالمي علي دانشگاهبخش فارسي دانشيار  ♦
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  ام كـه تخــم ســخن را پراگنــده   ام نميرم ازين پس كه من زنـده 

اولين بار ذكر  .دارد يم و بزرگهنويسان مقام م و تاريخ هتذكرهمة  فردوسي در نظر
نظامي عروضي  اثر )ه 550( هارمقالهكتاب چ در اوبعد از وفات صدسال فردوسي 

 ن درآ پس از .است هكرد نقل يمهفردوسي اطالعات م ةو او دربار ،هي شدسمرقند
ي در نظامي عروض هك يمان اطالعاتهاست ولي  آمدها، ذكر فردوسي ه تاريخ و ها هتذكر

 هالشعراء دولتشاةااللباب، تذكر لباب هتذكر مانند ؛است هنقل شد هم كردهفرا كتابش
، هيدزتاريخ گ ،الشعراء رياض ةيدبيضا، تذكر ةالشعراي عبدالغني، تذكرةسمرقندي، تذكر

ادبيات  ، تاريخي دريسنگ ادبيات فارهشفق، فر هرضازاد مؤلف تاريخ ادبيات ايران
 .اهوغير سييانگل براؤن .جي.اي مؤلف ايران،

 ي يكتايسرا هحماس در فردوسي رازبان  يك دل و يك نويسان، با تاريخ و هتذكر همه
 به معناي كامل كلمه بانويسي  هنامهشابگوييم  هست كن ااي حق .قراردادند متاه يب و

 .فردوسي تكميل شد اب و هفردوسي آغازشد

 كليدي هاي هواژ

 .سرايي در ايران سرايي، حماسه ابوالقاسم فردوسي طوسي، شاهنامه فردوسي، شاهنامه

 همقدم

 .است هدجاويد كر ةزند هنامهشا شكتاب در فردوسي طوسي، تاريخ ايران باستان را
 ارم وهدر قرن چ ،سراي ايران هحسن بن علي طوسي، شاعر بزرگ حماس 1ابوالقاسم
بسيار  ةجانب پدر مزرع از و ،بود مند اقين ثروتهد طوس از وي در .زيست پنجم مي

 .شتذگ مي يخوش به از كشاورزي زندگي او و ،موروثي داشتبزرگ 

 .شتهعالم رواج دادر نگ هفر و كشور هر در يسراي داستان يمدان مي هك چنان
پرست  نهفردوسي مردي مي .قديم داشت يي رسميگو م داستانهايران  طور در نميه

                                                   

 ةولي هم. شاه نوشته است حسن بن اسحق بن شرف را مولف دولتشاه سمرقندي اسم فردوسي  .1
كه  نويسد دولتشاه مي. ندا هحسن بن علي فردوسي نوشت   ويسان اسم فردوسي ابوالقاسمن تذكره
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 دهنويسي از ع هنامهشا هك واقف بود او. داشت هتاريخ ايران باستان بسيار عالق  به و بود
 بلخي و يدؤابوعلي بلخي، ابوالم ةنامهشا او هست كاغالب آن  .بود هقديم آغاز شد

مĤخذ تاريخ ايران  به عنوان يكي از از اوستا و بود هكرد هابومنصوري را مطالع ةنامهشا
ولي  ،ل شدينويسي ما هنامهشا هب و ،دلش بلند شوق در ةناير و هكرد هم استفادهباستان 
 تنها در اختيارا ه هخان قديم كتاب ةزمان در .بود محدود و امكانات كار براي او وسايل
كار  هليكن چون كسي ب .ي دشوار بوديآن رسا هب و ،بود امرا گان وزادهشا ان وهبادشا
 ن گرداب ويابرايش است،  بلند مقصد شپيش نظر شود، و مي هكمربست يبزرگ

و  ذوق ارباب از نتين كارِ بزرگ چندا در .شود مي هاي حقير ديده موج ا، ماننده كلشم
 برادران وو ، اريخ ايرانيايران و فرهنگ و ت انهخوا دوستان و نيكو  نر،ه علم و

اي ه نام جاچندفردوسي كساني كه  .بودند هفردوسي آماد به ر براي كمكهباشندگان ش
 .اهغير علي ديلم بودلف و حسين قتيب، فضل بن احمد، ، مانندهآن ياران را ذكر نمود

كردن  نظمفردوسي بود، رسيده لِ هچبه  سنِ او كه ه370سال  درگفته شده كه غالباً 
بيشتر  هوقت كتابيات داستانِ ايران باستان ك همهگفته  پيشاين ياران  .آغازكرد را هنامهشا
 هي كرابومنصو ةنامهديگر شا و ،آوردند مهفرا را براي وي لوي بودهپ و زبان اوستابه 
 اساس را ها فردوسي اين و ،بود سودمندبراي كار تنظيم شاهنامه ايت هن بينثر بود،  به

نيز  وطن او مه هنام دقيقي طوسي ك هب واالقدر يفردوسي شاعر ةدرزمان .قرارداد كارش 
 هك بود هزار بيت نوشتهولي فقط  ،بود هآغازكرد پيش از وي را  هنامهشاكردن  نظمبود، 

ور هبيان شرح ظ در هك را بيتزار هفردوسي اين  .شد هكُشت هدست يك بدخوا به
 .شامل كرد هخويش بجنس ةنامهشادل  ارجاسپ بود، در جنگ گشتاسپ و زردشت و

  :گويد مي باره ي خود در اينو
ــاده زبــان    ــد كش ــواني بيام   روان سخن گفتن خوب و روشـن   ج

ــن ااز   نظم آرم اين نامه را گفـت مـن   هب ــد دل انجم ــادمان ش   و ش

  :است هكرد بيان هگون اني او را اينهديگر مرگ ناگ و
  كُشـته شـد   دست يكي بنده بـر  هب  يكايــك ازو بخــت برگشــته شــد
  بگفــت و ســرآمد بــر او روزگــار  ز گشتاسپ و ارجاسپ بيتي هزار

 :است چنين كلمات دعاگو و در حق او با
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  1چنان  بخت بيدار او، خفته مانـد   اين نامه ناگفتـه مانـد  و برفت او 
   و راخـــدايا ببخشـــا، گنـــاه  و ــاه ــر، جـ ــزاي در حشـ   رابيفـ

 و هبجا تفاخركرد هنامهشدن شا يلجري فردوسي پس از تكمهارصد هچدرسال 
 :گويد مي

  ازين پيش تخم سخن كس نكشـت   ام از سخن چون بهشـت  كرده نجها
ــراب  ــردد خـ ــاد گـ ــاي آبـ   ز بـــاران و از تـــابشِ آفتـــاب    بناهـ
ــد  ــاخِ بلن ــم ك ــدم از نظ ــي افگن ــاد  پ ــه از ب ــد و ك ــد گزن ــاران نياي   ب

ــد    ام نميرم ازيـن پـس كـه مـن زنـده      ــخن را پراگن ــم س ــه تخ   2ام هك

 .فت دفتر تكميل كردهرا در  هنامهفردوسي شا

 .ندا شدهتذكر مرا  هنامهنويسندگان فردوسي و شابيشتر ا، ه ها و تذكره در تاريخ
نظامي عروضي سمرقندي  هك ،است هآمد هارمقالهخستين ذكر فردوسي در كتاب چن

 همقالارهچ مؤلف .نوشت ه 550در  را فردوسي اين كتاب درگذشتپس از صدسال 
   .است هزيارت كردرا فردوسي  آرامگاهميالدي   1116او در سال  هنويسد ك مي

 داشت و براي يفردوسي دختر هك دنكن ميحكايت اي را هم  افسانهفردوسي  ةدربار
 نآ از و د، انعام و اكرام بسيار بيابهنامهعوض شا  هخواست ب مي ازدواج او هاي تامين هزينه

 دربار محمود  هبخواست  مي ين سبب اوا از ا فراهم كند، ور عروسي دخترش محل مخارج
و هيچكس  پيداست كه اين سخن تا چه ميزان از حقيقت دور است .دست يابدغزنوي 

 يحكايت هارمقالهچ مؤلفاما . كند براي تأمين جهيزية فرزندش سي سال وقت صرف نمي
اين  هاگرچ .ي يافتيرسا دربار محمود  هكمك عنصري، ب با فردوسي چطور هك هكرد نقل

مان هنويسان  تاريخ و هولي بيشتر تذكر .نيستبرخوردار د مسلم هاز شواهم حكايت 
 .اند هكرد غزنوي، نقل دربار محمود  هرسيدن ب ةدربار را حكايت

فرمايش  هرا ب هنامهفردوسي شا هك است نآ بر 3الشعراء، عبدالغنيةمولف تذكر
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و حقيقت  ،وليكن اين درست نيست ؛تور آفاق اسهمش ه، كهنوشت سلطان محمود
نظم شاهنامه را آغاز كرد محمود كودكي چهارساله بود  چون فردوسي هست كا اين

 هنامهابيات شا بيت از زاره لهوقت تقريباً چ آن تا ،رسيد دربار محمود هب و زماني كه
مله جن آ ازپرداخت و م ه مدح محمود  هب البته در انتهاي كارش او ،بود هكرد نظم را

 :چنين سرود

  1ز گهواره محمـود گويـد، نخسـت     چو كودك لب از شير مادر بشُسـت 

 و كرد كش پيش خدمت محمود  هب را هنامهفردوسي شا .ثر شدأبسيار مت محمود
فردوسي  .يدهدينار طالي سرخ او را بد ريك بيت يكهعوض  هب هكرد ك پيمان محمود

پس از  .گشت مشغول هنامهشانويسيِ باز در و اقامت گزين شد هغزن چندين سال در
زار ابيات در هشصت  هنامهتكميل شدن شا از بعد .برگشت وطن خود هچندين سال ب

كرد،  كش پيش خدمت محمود  هرا ب هنامهچون فردوسي شا .آوري كرد جمع فت دفتره
افتراي  در اثر يد، زيراهزار دينار سيم دهسي  او را گفت دشكني كرد وهع محمود
 .بود هفردوسي، متنفرشداز  فردوسي مردي رافضي است بودند گفته كه انِهبدخوا

زار دينار سيم ه او اين سي .يافت هخورد را فريب خود و شد از محمود دلگيرفردوسي 
چندين  هدر غزن از خوف محمود و ،كرد مستحقين تقسيم مساكين و غرباء وميان  را در

 .وطن خود باز گشت هب هخوا نيك فرد كمك يك  هب و ،متواري شد هما

 همراه  هفردوسي ب هك كند داغستاني دعوي مي هالشعراء وال رياض ةلف تذكرؤم
 نجاآاز  رفت و دارالمقر هپس بس و گزين شد اقامت اينجا و هآمد نده هب محمود

م مسلّ هاين دعوي وال اه ا و تاريخه هتذكر يك از يچهولي در  .2طوس مراجعت كرد  هب
  .شود نمي

نويسد  مي مؤلف .است هفردوسي نقل شد ةدربار ي نيزديگرحكايت ، هقالارمهچ در
 هدر را .بود او همراهحسن ميمندي  رفت و وزير او نده هم بهباري محمود در يك م هك

چون در  .فرستاد اي هكردن نام براي اطاعت و كرد همحاصر محمود .دشمن بود ةيك قلع
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خيال است  هچ راو ت هك ميمندي پرسيداز حسن  چين شد و يپ خير شد محمودأجواب ت
 :هقرأت كرد هنامهاين شعر فردوسي را از شا ههجواب در حق من باشد؟ حسن بدي هك

  1من و گـرز و ميـدان و افراسـياب     اگــر جــز بكــام مــن آيــد جــواب
داد  جواب ميمندي كيست؟ حسن آن ةگويند ال كردؤس محمود شعرشنيدن اين  با

را  هنامهسال شا ريزي بسيار در مدت سي پس از عرق هكاست فردوسي  شعر ازآن  هك
 و محمود از خطاي خود پشيمان شد .ولي از التفات شما محروم ماند ،كرد تكميل
اكرام  انعام و ستاو چنان كه شايستة فردوسي را هبازگشتنِ غزن از بعد هگرفت ك تصميم

 ةچون اين تحف هبدبختان ليو ،فرستاد ، و دستمز او راكند، و همين كار را هم كرد
 .بيرون شدشهر  ةاو از درواز ةجناز و هفردوسي فوت شد تابران طوس رسيد هب هپادشا

 فردوسي را درپيكر  هك متعصب فتوي داد پرست و هيك معلم فرقهم در آن زمان 
سبب  همين  هب .رافضي بودفردوسي  او در نگاه ، زيراكنندقبرستان مسلمانان مدفون ن

بسيار  نيز كه فردوسي دختر .كردند ، دفندبو ملكيت اودر  هك يباغ رفردوسي را د
 از هادشاپحكم  هن بآ از بعد .بازفرستاد و فتيرذنپ رگزهرا  هپادشا ةديه  مند بود غيرت

يدبيضا  ةتذكر بلگرامي در علي آزاد غالم موالنا ساختند و دولت يك رباط بنا ن مال وآ
 .2است هنوشت »هيهچا« رشيدينگ هفر ةحوال  هاسم اين رباط را ب

ها را به عنوان  حكايتمين ه  تاريخهاي  كتابا و ه هبيشتر تذكردر از آنجا كه 
 طور كلي راست هب ها اين هك شود گمان مي ،اند هكرد فردوسي نقل ةدربار تاريخي حقايق

يچ دختر هفردوسي  هجديد برآنند كمحققين  پژوهشگران وولي  .است و درست
الشعراء ةتذكر مؤلف .است هسال را ماتم كرد جوانپسر مرگ  هنامهشا او در .نداشت
از  هكردنيل بار شتر هآن دوازدكه  بود ر فردوسيهخوا :نويسد مي سمرقندي، هشا دولت

 هاگرچ .بازفرستاد و قبول نكردرا محمود براي فردوسي  ةفرستادطالي سرخ  ردينا
دولت  را براي اندوختن مال و هنامهشا فردوسي هك اند نويسان متفق هتقريباً تمام تذكر

   .3ل باشدهن مال و زر عروسي دخترش سآ از تا ليف كردأت
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عوفي  محمد االلباب لباب ةتذكر مؤلف در بارة جايگاه ادبي فردوسي و شاهكارش
زار ابيات گفت ولي ه شصت او .بود فردوسي در فصاحت و بالغت يكتا« :نويسد مي

 و هدر خجلت انداخت شتگان راذگ هجمل .دقيق است ةگفت هن جملآ زار ازه بيست
 از اول تا هست كا آن، آن كمال صفت در و هبوي فكرت افگند آيندگان را در رنگ و

 توصيف واين كلمات ا بعوفي  .1»هگفت هيك شيو و بر ،است هيك نسق راند آخر بر
پاي   هب اي عقيدته وگل هفردوسي را اينجا نقل كرد ةيك قطع و هستايش فردوسي كرد

 :اردذگ فردوسي مي

ــواني   بسي رنج ديدم بسي گفتـه خوانـدم   ــازي و از پهلـ ــار تـ   ز گفتـ
  چه توشـه بـرم ز آشـكار و نهـاني      شصت و دو سال بـودم  چندين هنره ب

ــاني    بـال گناهـان  وبجز حسرت و جـز   ــواني نش ــون از ج ــدارم كن   ن
ــه دارم    ــون موي ــواني كن ــاد ج ــرواني    بي ــاهر خس ــت بوط ــرآن  بي   ب

ــاد دارمجــو ــن از كــودكي ي ــا جــواني     اني م ــواني، دريغ ــا ج   دريغ

 محمد .است هنوشت هارمقالهدر چ هك اند مانهفردوسي  ةديگر اطالعات دربار
 هحد بود هچ تاكه قدرت فردوسي  هنامهشا هركس بعد از مطالعه«: نويسد عوفي مي
  .2»داند است، مي

جوِ ه بيت در صدفردوسي  هم اين نقل است كه اه هو تذكر ها در بيشتر تاريخ
 :شود نقل مي اينجا در ابيات چندي آناز  .نوشت محمود

  مهـر نبـي و علـي شـد كهـن     ه ب  مرا غمز كردند كـان پـر سـخن   
  حمايـت كـنم   چو محمود را صد  اگر مهرشـان مـن حكايـت كـنم    

  وگــر چنــد باشــد پــدر شــهريار  كـــار هپرســـتارزاده نيايـــد بـــ
ــوانم همــي  چــو  ازين در سخن چنـد رانـم همـي    ــه ت ــا كران   دري
ـ     بــه نيكــي نبــد شــاه را دســتگاه   گـاه  هو گر نه مرا بـر نشـاندي ب
ــنود   چون اندر تبـارش بزرگـي نبـود    ــان ش ــام بزرگ ــت ن   3نيارس
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الشعراء، تاريخ ادبي ايران، تاريخ  رياضة االلباب، تذكر لباب ة، تذكرچهارمقاله لفؤم
 محمود جوهفردوسي  هك اند هكرد نقل ااين ر همهبراؤن،  .جي.اي مؤلف ادبيات ايران
اب قزويني و هعبدالو هعالم مانندجديد شگران هپژو ليكن محققين و ،هغزنوي نوشت

اصل از  اشعار در بيت اين صد رگز ننوشت وه محمود »جوِه«فردوسي  هك ا برآنندهغير
 مشتمل بر ،هكرد ضمن حكايات مختلف نظم فردوسي در هاست ك همنتخب شد هنامهشا

 و هآمد اين روايت از كجا هاست ك اولي اين معم ،1نصيحت است و پند خالق وا
 هولي بيشتر تذكر .نداردديگر يچ تصنيف ه هنامهجز شا هفردوسي ب .يافت يرهتش هچگون

 ةمه ، يدبيضا،هالشعراء والةااللباب، تذكر لباب .چهارمقاله مؤلف نويسان مانند و تاريخِ
 ،اين درست نيست هاگرچ .كنند منسوب مي او هبنيز را  زليخا يك مثنوي يوسف و ها آن
اكنون «نويسد  ميكه را خانلري هنگ ادبيات فارسي دري، دكتر زهفر مؤلف قولهو ب

 .2»نيست از او زليخا يوسف ومثنوي  هاست ك همسلم شد

، از شاعران و هزارسال گذشتهين ا در هاند ك آن متفق بر فضال و اكابر ةجمل
 اترين وهگرانب هنامهشا و هنبود هنامهرا ياراي جواب شا هيچ آفريدهار فصيحانِ روزگ

 .ترين اثر ادبي ايران است بزرگ

سي تاريخ ادبيات يكتابِ انگل براؤن، در .جي.اي  جديد تاريخ نويس محقق و هاگرچ
 :نويسد مي هن اختالف كردآ از) جلددوم(.فارسي

“Firdawsi's great reputation as a poet rests in Shahnama. In their high 
estimate of the Literary value of this gigantic peom eastern and 

western, critics are almost unanimous, and I therefore feel great 

diffidence (timidnees) in confessing that I have neverbeen able 
entirely to share this enthusium. The Shahnama cannot, in my 

opinion, for one moment be placed on the same level as the Arabian 

Muallaqat: and though it is the Prototype and model of all epic 
poetry in the lands of Islam, it cannot, as I think compare for beauty, 

feelings and grace, with the work of the best didactic (literary), 

romantic and lyric poetry of the Persians. 
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It is ofcourse, almost impossible to argue about matters of last, 

especially in literature; and my failure to appriciate the Shahnama 

very likely arises partly from constitutional disability to appriciate 
epic poetry in general. 

Yet allowing for this  I cannot help feeling that Shahnama has certain 

deffinite and possitive defects. It's inordinate length is ofcourse, 
necessitated by the scope of its subject which is not less than the 

legendry history of Persia from the beginning of Time untill the Arab 

conquests in the Seventh Century of our era and secondly, the 

monotony of its metre it shares with most, if not all, other epic. But 
the similes employed are also, as it seems to me unnecessarily 

monotonous: every Hero appears as "A fierce war seeking Lion, A 

Crocodile, A raging or Stormy Elephent and when he moves swiftly, 
he moves like smoke, like dust and like the wind etc etc...... 

Yet when all is said, the fact remains that amongst his own 

countryman (whose verdict in this matter is unquestionably the most 
weighty), Fridawsi has, on the strenghts of his Shahnama alone 

enjoyed from the first till the present Day, an unchanging and 

unrivalled popularity against which I would not presume to set my 

own personal judgement. 

Still Browne confessed after such criticism on Shahnama, that 

Shahnama ows great and indeed unrivalled popularity not only in 

Persia but whenever the Persian Language Cultivated. So far as 
Persia is concerned National Pride insuch a monument to the national 

greatness” .1  

  گيري هنتيج
نويسان، فردوسي  و تاريخ هتذكر ةمه .است هشد هاي عالم ترجمه بيشتر زبان به هنامهشا

 هست كا حق اين .ندا همتا قرارداده يو ب ي يكتايسرا هحماس زبان در دل و يك را با يك
 .است هفردوسي تكميل شد هب هسي آغازشدنويسي از فردو هنامهشا
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  السالطين بساتين يا بيجاپور تاريخ ىمعرف

  زبيرى ابراهيم ميرزا

  ♦♦♦♦اطهر يمصطفدكتر 

 الدىمي 1825 سال در جاهيان، آصف عهد در السالطين، بساتين  به مسمى ،بيجاپور تاريخ
 كتاب اين. درآمد تحرير رشته به شاهيان عادل سلسلة سقوط از پس نيم و قرن يك يعنى

 دوران ابتداى از بيجاپور ةمنطق تاريخ مورد در زبيرى راهيماب رزامي مشهور مورخ توسط
. است گرديده تأليف شهر اين در ها انگليس ورود و آن انقراض تا شاهيان عادل سلطنت

 از و زيسته مى سوم جاه آصف سكندرجاه خان اكبرعلى رمي دوران در اثر اين مؤلف
 تاريخى متون فقدان را كتاب تحرير علت مقدمه در او. است بوده وى دربار رجال

 مورد در دقيقى اطالعات سپس و كند  ميذكر شاهيان عادل سلطنت بارة در موجود
 وى. 1كند  مي عرضه سلسله اين پادشاهان نامه زندگى و حوادث و شاهيان عادل حكومت
 و شاهيان قطب بخصوص دكن، مسلمان هاى حكومت ديگر به مربوط كه مباحثى

 شود  مي مطرح شاهيان عادل با ها آن ارتباط و دهلى، گوركانيان رىامپراطو و شاهيان، نظام
 اى ويژه تاريخى ارزش از نالسالطي بساتين كتاب. دهد  مي قرار بررسى مورد دقت با را

 وى زمان تا دهد  مي توضيح نويسنده كه طور همان كه جهت اين از يكى. است برخوردار
 از زبيرى كه اين ديگر و ،نبوده موجود عادلشاهى سلسلة مورد در ديگرى كامل اثر

 در كتاب اين عالوه، به .نيستند دسترس در اكنون ها آن از بعضى كه كرده استفاده منابعى
 زبيرى مثال، عنوان  به. درنيامده نگارش به ايشان نفوذ تحت و شاهيان عادل دوران
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 اسماعيل زا پس ماه هفت براى فقط كه را، عادلشاه ملو مدت كوتاه حكومت ماجراى
 محمدقاسم كه حالى در ،كند  مي مطرح اختصار به نشست، سلطنت تخت به عادلشاه
 و نوشته مورد اين در تفصيل به فردى داليل هب ،فرشته تاريخ نويسندة فرشته،
 توضيح زبيرى. است كرده توجيه را وى كردن ركو و زده عادلشاه ملو به هايى تهمت

 جمله از و است داشته اختيار در متعددى منابع اپوربيج تاريخ نوشتن براى كه دهد مي
  :1كند  مي اشاره زير آثار به
 1015 سال در كه فرشته، تاريخ  به معروف ،ابراهيمى گلشن يا نامه نورس كتاب .1

 سلطنت شرح كتاب اين سوم فصل. شده نوشته فرشته محمدقاسم توسط هجرى
 .است دوم عادلشاه ابراهيم دورة تا عادلشاه يوسف

 شيرازى الدين رفيع رزامي توسط هجرى 1017 سال در كه الملوكةتذكر تابك .2
 .كند  مي توصيف عادلشاه على دورة تا را شاهيان عادل تاريخ و است شده نوشته

 دوران حوادث كه محمد على سيد فرزند نوراهللا سيد نوشته عادلشاهيه على انشاء .3
 .آورد درمى تحرير رشته  به را دوم عادلشاه على

 شاه عادل على دوران حوادث كه دكن الشعراى ملك نصرتى انمي نوشتة نامه على .4
 .كند  مي بازگو نظم به را دوم

 شامل كه عبدالعزيز قاضى پسر ابوالحسن شيخ نگارش به شاهيان عادل تاريخ .5
 .است عادلشاه سكندر دوران از شرحى

 اثرى عنوان به محمدنامه ناياب كتاب  به تحقيقاتش اصلى منابع معرفى از پس زبيرى
 مال فرزند ظهور مال تاريخ اين مؤلف. كند  مي اشاره نيز نبوده دسترسش در كه اهميت با

 درآورده تحرير رشته  به را عادلشاه ابراهيم دوران ادامه اثر اين در كه بوده قاينى ظهورى
 زبيرى مون،ضم همين در. 2كند  مي اشاره نيز عادلشاه محمد سلطان دوران حوادث  به و
 زبيرى و اند بوده ناياب تقريبا نيز ها آن كه كند مي ذكر ابوالحسن شيخ هاى نوشته از

 بعضى جمله از ديگرى آثار از همچنين وى. داشته دسترس در را ها آن از بعضى صرفاً
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 در وى. برد  مي نام اش نگارى تاريخ منابع عنوان به اسدخان ابراهيم تحقيقات مطالب از
 هركجا و نموده آورى جمع را پراكنده مطالب كه گويد  مي كتابش نوشتن چگونگى مورد
 كرده استفاده اختصار طور به ديگر آثار و خان خافى تذكرة و فرشته تاريخ از بوده نياز

 بستان يا بهشت هشت در هشتگانه هاى بهشت اساس بر را آن كتاب اتمام از پس. است
 فصل، يا بستان، هر. است كرده رىنامگذا السالطين بساتين عنوان  به و كرده مرتب

 .است يافته اختصاص عادلشاهى سلسلة پادشاه يك  به

 تأسيس و وى آمدن كار روى حاالت چگونگى عادلشاه، يوسف اجداد ذكر
 آمده اول بستان در سلسه اين بنيانگذار حكومت دوران وقايع و شاهيان عادل حكومت

 معرفى ترك غالمى را عادلشاه يوسف كه نگارانى تاريخ كه دهد  مي توضيح زبيرى. است

 در عادلشاه يوسف كه گويد  مي او. 1اشتباهند در كامالً بوده، رسيده فروش هب كه اند كرده
 سال در مراد درگذشت از پس. بوده ملك اين پادشاه مراد سلطان فرزند و روم از اصل
 گويد  يم زبيرى سلطنت، تخت بر محمد سلطان او بزرگ پسر جلوس و هجرى، 854

 امان در براى مادرش توسط سالگى هفت سن در عادلشاه يوسف يعنى كوچكتر برادر كه
 ناحيه  به روم از مخفيانه صورت به دشمنان، و سياسى رقيبان ةحمل از او داشتن نگاه

 عمادالدين. 2شود  مي فرستاده عمادالدين خواجه نام  به تاجرى همراه به ساوه دورافتادة
 در. 3باشد امان در ساوه حاكم گزند از كه برد مى قم  به ساوه از را يوسف مدتى از پس
 روى تشيع به سپس و بيند مى روحانى خوابى كه ،كند  مي ساوه به رجوع قصد او قم
 سوى به گويد  مي و شود  مي ظاهر او بر خضر حضرت خواب اين در. 4آورد مى

 خواجه و او ورود. 5»يدرس خواهى دل بكام سفر مشقت تعبد بعد« كه برو هندوستان
 بيدر، شهر به ايشان زودى به .بوده هجرى 868 سال در هندوستان  به عمادالدين

 با عمادالدين خواجه طريق از يوسف آنجا در. روند  مي بهمنى سلسلة پايتخت
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 استخدام به و كند  مي مالقات بهمنى سالطين ةبرجست وزير گاؤن، محمود التجار ملك
 سرعت  هب يوسف. 1پيوندد مى بهمنى سلطان ةويژ سپاهيان جرگة  به و آيد درمى حكومتى
 بهمنى سلطنت اركان در يوسف پيشرفت. 2رسد مى وزارت ةپاي  به و كند  مي پيشرفت

 در استقالل قيام  به هجرى، 697 سال در كه دهد  مي را فرصت اين او به عاقبت
 .آيد يلنا موفقيت به و كند اقدام آن نواحى و بيجاپور فرمانروايى

 ابراهيم و عادلشاه اسماعيل حكومت  به ترتيب  به السالطين بساتين سوم و دوم فصل
 على پادشاهى دوران ذكر بر عالوه چهارم بستان در. است يافته اختصاص اول عادلشاه
 عادلشاه على لشكركشى و پرداخته منطقه جغرافيائى اوضاع بررسى  به اول عادلشاه

 خان افضل احوال همچنين فصل اين. دهد  مي شرح را گربيجيان  به و ناحيه اين  به
 كتاب بخش ترين مفصل. كند  مي بازگو را اردستانى خان مصطفى و شيرازى
 اختصاص خود به را كتاب اين از صفحه 131 كه است پنجم بستان السالطين بساتين

 خاصى جهتو با را دوم عادلشاه ابراهيم دوران وقايع چگونگى شرح بستان اين. دهد  مي
 هاى ازدواج وقوع و بيجاپور، در وزارت سال هشت براى دالورخان نمودن مقرر  به

 خواهر با دوم عادلشاه ابراهيم ازدواج شامل ها وصلت اين. كند  مي توأم سياسى
 و شاه، نظام مرتضى پسر با دوم عادلشاه ابراهيم خواهر ازدواج شاه، قطب محمدقلى

 اين. است اكبرشاه پسر دانيل گوركانى شاهزادة با دوم هعادلشا نوة بيگم سلطان ازدواج
 و روحانى عالم شيرازى، الدين معين رمي توسط پور نورس شهر تأسيس همچنين فصل
 الملوكةتذكر كتاب مطالب اساس بر عمدتاً كتاب بخش اين. دهد  مي شرح را ايرانى معمار

 جهانگير مورد در فصل اين مهم هاى بحث از ديگر يكى. است شيرازى الدين رفيع رمي
 همچنين پنجم بستان. است دكن تسخير جهت لشكر و سپاه فرستادن و گوركانى پادشاه

 حمايت عدم را داليل اين مهمترين جمله از و كند  مي اشاره نظامشاهيان سقوط داليل  به
 در اباره عادلشاه ابراهيم زبيرى، گفته به .داند مي نظامشاهيان از دوم عادلشاه ابراهيم

 مكرراً و بودند كرده عمل او برخالف ها آن اما بود كرده تالش نظامشاهيان تقويت و تأييد
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 از كه خان مصطفى عاقبت،. كردند  مي لشكركشى شاهيان عادل قلمرو سرحدات  به
 حكومت گوركانيان همكارى با كه يافت مأموريت بود عادلشاهى دربار بزرگان

 .كند مغلوب را نظامشاهيان

 معروف عادلشاه، محمد سلطنت اجتماعى و سياسى اوضاع به مربوط ششم نبستا
 دولت زوال داليل شرح به شروع نويسنده فصل اين در. شود  مي بخش، زينت غازى  به

 على پادشاهى بارة در هفتم، فصل. كند مي بيجاپور شهر ناهنجار شرايط و نظامشاهيان
 تصرف و دكن مسلمان هاى كومتح زوال داليل و بحث اين ادامة دوم، شاه عادل

 خرسنده حوادث  به همچنين فصل اين در. است گوركانى پادشاهان توسط آنان سرزمين
 سلطنت تخت بر وى جلوس و خوانى اهللا بسم جشن جمله از دوم شاه عادل على دوران
 شاه عادل سكندر سلطنت دوران به هشتم، بستان كتاب، اين فصل آخرين. شود  مي اشاره

 و بيجاپور لشكر پاشيدن هم از چگونگى به زبيرى كه اينجاست. است يافته اختصاص
 گوركانيان كه دهد مي توضيح وى. پردازد مى گوركانى سپاهيان توسط شهر اين تصرف

 بزرگان و امرا جذب طريق از شدند موفق شاهيان عادل درونى اختالفات از استفاده با
 حكومت  به داده، شكست را بيجاپور لشكر و ايجادكرده تزلزل حكومت اركان در دولت
 .دهند پايان شاهيان عادل

 و بيجاپور شهر ويرانى  به كه هست نيز ضميمه بخش يك شامل السالطين بساتين
 ابراهيم. 1كند مي اشاره نويسنده زمان تا شاهيان عادل سقوط از پس مردم مشكالت

 از بيش نويسنده حيات انزم در بيجاپور آبادى و شكوه به شهرى كه گويد  مي زبيرى
 مرج و هرج طرفى از بيجاپور ويرانى سبب. است شده سكونت غيرقابل و خراب حد

 و هزار سال در طاعون بروز ديگر طرفى از و بوده، سكندرشاه سلطنت سال چهارده
. دربرگرفته را منطقه اين هزارويكصدوسى سال در كه است قحطى سوم و يكصدويك،

 وجود با. است جارى مردم زبان بر قرن نيم از بيش از پس زهنو ناگوار حوادث اين
 هاى لحظه  به كتاب ديگر جاهاى در زبيرى بيجاپور، شهر تاريخ تلخ اوقات يادآورى

  :كرد اشاره نكات اين به توان  مي جمله آن از. پردازد مى تاريخ اين جاودانى و شيرين
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 اين. 1گرفته صورت دوم شاه ادلع ابراهيم دوره در كه بوده ابداعاتى از نورس، عيد 
. شد  مي برگزار ناميدند  مي پور نورس و نورس را آن كه بيجاپور نوبنياد شهر در عيد

 روز آن شد، مي مصادف ماه روز نهمين با جمعه روز اگر كه دهد  مي توضيح زبيرى
 طبقات همه از پادشاه روز اين در. گفتند  مي نورس عيد آن به گرفته جشن را جمعه
 ها آن از و كنند شركت جشن اين در كه كرد  مي دعوت غنى و فقير از اعم مردم،

 باشكوه جشن و شدند  مي حاضر دربار در نوازندگان و خوانندگان. كرد  مي پذيرايى
 مربوط نالسالطي بساتين كتاب شاد هاى لحظه از ديگر يكى. شد مي برگزار تمامتر هرچه

 و دوم عادلشاه ابراهيم ةدور در شاگردان يا قواالن هگرو. 2است قواالن ثالثه طبقات  به
 :است زير قرار از ها آن تشكيل چگونگى

 آن. شهريان و درباريان و حضوريان بودند متقسم قسم سه بر طبقه اين و
 وارسيده ينبغى كما فن اين بدقايق بوده متصف ادراك و فهم كمال در كه كساني
 حضور فيض استيفاى بوده مالزم حضور در شب روز ،اند بوده كماليه فضايل حاوى
 بودند اين از فروتر كه ها آن و ،شتندگ مى ملقب حضوريان به و گشتند يم بهرمند
 گشتند موسوم درباريان به داشتند  مي نشسته شب و روز باركاه در هم سراپرده بيرون

 فن اين كمال اكتساب در ،بوده چين ذله انعام خوان از نورس شهر در كه كساني آن و
 .3ناميدند مى شهريان به نمودند مى كوشش

 روز و بودند فضل و كماالت صاحب موسيقى زمينة در كه بودند كسانى حضوريان
 مطلب موسيقى زمينة در پادشاه هرگاه و بردند،  مي سره ب پادشاه حضور در شب و

 نام ارياندرب كه قواالن دوم گروه  به فراگرفته را آن حضوريان داد  مي ارايه جديدى
 چون و بودند حضوريان از تر پايين مهارت نظر از درباريان. كردند  مي منتقل داشتند
 سوم گروه. بردند مي نام اسم اين  به را ها آن بودند دربار در و پادشاهى ةسراپرد از خارج
 نام شهريان بودند، نورس شهر در و سلطنتى قصر از خارج كه اين دليل هب قواالن

                                                   

  .250 ص ،السالطين بساتين  زبيرى، ابراهيم  .1
  .252−253 ص همان،  .2
  .252 ص همان،  .3
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 نويسنده. شد  مي پرداخت ماهانه نقدى مقررى پادشاه توسط گروه سه هر به .داشتند
 وى فراوان ةعالق به موسيقى فن از شاه عادل ابراهيم گسترده حمايت كه دهد  مي توضيح

 در و بوده مشغول موسيقى فراگيرى به كودكى ابتداى از او. 1شد  مي مربوط هنر اين  به
 استادى درجه  به و شود  مي فن اين در يىباال مهارت كسب  به موفق كوتاهى زمان
 داشته هم خوبى آواز و صدا موسيقى علم به تسلط بر عالوه شاه عادل ابراهيم. رسد  مي
 نزديك و دور نقاط از زيادى جوانان كه شده  مي باعث او استادى و مهارت آوازة و

 تعداد يرىزب گفته  به كه شوند، حاضر او دربار در موسيقى يادگيرى و آموزش براى
 . رسيده  مي نفر چهارهزار حدود به ها آن

 صاحب توسط كه است موجود لندن موزة كتابخانه در السالطين بساتين از اى نسخه
. است شده بردارى نسخه صاحب بريگ فرمان به و عبدحسينى دامادشاه حضرت

 ياتباق عنوان  به كتابى الدىمي 1914 و 1913 هاى سال فاصلة در احمد بشيرالدين
 چاپ  به آگرا در را آن 1915 سال در و نوشته اردو زبان به جلد سه در بيجاپور مملكت
 زبان  به زبيرى السالطين بساتين كتاب كامل ترجمة آن اول جلد دو كه است رسانيده

 سال در كه است موجود السالطين بساتين از هم چاپى نسخة خوشبختانه. است اردو
  .است رسيده چاپ به حيدرآباد سيدى مطبع در 1892

  منبع

  .1310 سيدى، مطبع: حيدرآباد زبيرى، ابراهيم السالطين، بساتين
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  نام هجعفري بسردار  علي معرّفيِ كتابي مهم از
  شناسي در زبانِ اردو اقبال

  ♦♦♦♦پرفسور عليم اشرف خان

  .جعفري، هند، زبانِ اردوسردار  علي شناسي، اقبال: واژگانِ كليدي

  چكيده
وسيع كه در گوشه و كنارِ آن انديشمندان، متفكّران، عريض و هند كشوري است بس 

ان ترين نامدارِ يكي از معروف .اند زيسته ان و ادبيات فارسي ميزب شاعران و نثرنگارانِ
فارسي در قرن بيستم ميالدي بنام علّامه اقبال الهوري شناخته شده، خواهش داشته  زبان

  .كه تهران جنيواي مشرق شود
 ���� �� ��� 	
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شعراي . در هند مقبول است نه اردو و فارسي بود و كالمشدوزباعلّامه اقبال شاعر   
  .كنند پيروي او افتخار مي بهش  و يو ستاا اردوزبان از
اقبال را مورد تمجيد قرار داده  ،شاعرِ معروف اردوزبان ،جعفريسردار  علي جناب

  .شناسي اقبالعنوانِ  ازبانِ اردو نگاشته ب است و كتابي به
نشان داده شود كه  هم ين كتاب معرّفي گردد وا است كه همشده  در اين مقاله سعي

در . اند مه اقبال را چطور درك كردههاي عميق عال فكر و انديشهشاعران هندي اردوزبان 
سرايند از  زبانِ اردو شعر مي  شاعرانِ هندي كه به داد كه همچنين نشان خواهيم مقالهاين 

  .شتي دارندمه اقبال چه برداعالهاي  تفكّرات و انديشه

                                                   

 .دهلي، دهلي دانشگاهرييس گروه بخش فارسي، استاد و  ♦
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 نسبت به آثار ديگرنظر يا عالمي  صاحب هر قارة هند مرسوم بوده است كه  در شبه
مناسبت ذهني و فكري  به اظهار نظر كرده و علما، دانشوران، بزرگان، برجستگانِ ادبيات

و هاي بسيار و مهم  كتابدليل همين  به. نمودند را تأليف مي ييها خودشان كتاب
رشتة تحرير   بهو ديگران حافظ، سعدي، خيام، غالب و اقبال  آثارارزشمندي در بارة 

كه بيشتر  ،زبانِ اردو  ها را به هاي علمي خودشان كتاب روش  به و مؤلّفين بنا ،درآوردند
زبانِ اردو ولي   ها به مطالبِ آن كتاب. در قرن بيستم رواج پيداكرده بود، تأليف نمودند

در همين رديف . عناوين فارسي است علّق بهاصل و فكر و انديشة آنها بيشتر مت
يكي از  .زبان اردو تحرير يافته است  مة اقبال بهفكر و انديشة عال متعلّق به ييها كتاب

مناسبت  جعفري، شاعرِ شهيرِ اردوزبان بهسردار  علي از شناسي اقبالعنوان   به ها آن كتاب
كه در  ،انِ اردو چاپ شده بودزب مكتبة جامعة لميتيد به درم 1976قرنِ اقبال در سال 
  :صفحه با مطالبِ زير است) صدويازده( 111كتاب داراي . گردد اين مقاله معرّفي مي

 ).م1976دسامبر  25جعفري، روز سردار  علي قلم  به( 20تا  11صفحة : ديباچه .1

 .52تا  21صفحة : شاعرِ مشرق .2

 .88تا  53صفحة : اقبال و فكر فرنگ .3

  .111تا  89ة صفح: اقبال و تصورِ وقت .4

، كه آن سردار و اقبالعنوان  كتاب با قطعة اردو، سروده پروفسور آل احمد سرور به
  :شود شروع ميم سروده،   1970مارس  25تاريخ  هب را
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. فكرِ ما با شعلة اقبال روشن است، سرخيِ خونِ ما از فيضِ اقبال جاري است(  
تعلّق خاطر اقبال، سردار را دوست دارد كه هردو با فكر و فيضِ اقبال   سرور بنا به

  .)باهم مشترك هستيم، ما هردو مجرم هستيم ولي قدرِ مشترك بينِ ما اقبال است
 دوستدار انجمن هند و پاكستان و نخست وزيرِ اسبقِ هندشخصيت نام   كتاب به

جعفري سردار  علي ازغزلي پس از آن . معنون شده است» اندر كُمار گجرال« آقاي
  :ستا اش اين كه مطلع» اقبال«عنوان   به
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ناتوانان داد، نيز ملّت اسالميه كه   ست كه قوت ضربِ كليم بهاكساني  از قبالا(  

  .)بدونِ بال بوده آنها را بال جبرئيل بخشيده است
اقبال شاعرِ بيداري بود، بيداري جهان بالعموم و «: علي سردار جعفري عقيده دارد

فكّرات كارل ماركس در اشعارِ اقبال فتح و فكر اشتراكيت و ت .بيداري آسيا بالخصوص
الوطنيِ  حب. توان اقبال را شاعرِ جهاني ناميد پس مي. شود و افكار لينن هم ديده مي

و نبوغ اقبال در راستاي  بود عروجِ اخالق انسانبه وي معتقد  .اقبال مرتبة ايمان داشت
مثلِ اقبال كه عظمت باشكوهي  يشاعر. رسد نظر مي هاي تخليق انساني به مدح قوت

راي ام  نموده بنده سعي. پرستي ظهوركند در تنگناي تعصب و فرقه ستتوان شته نميدا
من اينجور عصيبت  .كنم رداند  كساني را كه آنها اقبال را تنها شاعر مسلمانان جلوه داده

كه  اين دليل به ، وبرخوردار است هاي متضاد از انديشه يشاعر بزرگ هر .پسندم را نمي
ست ا ولي حق اين ،رو است تضادات روبهاين او هم با  ،گ استبزر ياقبال هم شاعر

اين كتاب  با خواندنمن . كند گونه اهميت و ارزشِ اقبال را كم نمي كه اين تضادات هيچ
پيشرفت و عروج  تفكّرات اقبال كه متعلّق به  بهبيشتر  ،كه مشتمل بر سه مقاله است

اقبال در . كرد توان درك اقبال را نمي اين انديشه، عظمتفهم ام كه بدون  برده است پي
  :ده بودعنوان خاتمه چنين سرو اي به قطعهدر  ارمغانِ حجاز

  باكانـه گفـتم   حديث عشق بـي   نه از ساقي نه از پيمانـه گفـتم  
ــت  ــانِ اُم ــنيدم آنچــه از پاك   را با شـوخي رندانـه گفـتم   و ت  ش

افكارِ   ولي او با ،است» الماس«محورِ فكرِ اقبال اگرچه مفهومِ قطعه همين است كه 
  :را برپا داشته است يينو ي كرده و فلسفه ديگر اين فكر را مقايسه

  سينه افروخت مرا صحبت صاحبنظران  مرا درسِ حكيمانـه فرنـگ   روزخرداف

كرد و يك  داده بود آن را در شعر و فلسفه مطرح گوش» پاكانِ امت«آنچه اقبال از 
جعفري شكوه سردار  علي بعداً. خود انتخاب نموده است براي» خودي«اصطالح و واژة 

اين ديباچه  در صورتي كه ،نكرده است  را چاپ اسرارِ خوديدارد كه كسي ديباچة 
وي مدعي است كه همة فكر و شعرِ علّامة اقبال در تشريح و توضيح . خيلي مهم است

و افكارِ عرفاني را الوجود  وحدت«همين علّت اقبال چندمرتبه  هب ؛فلسفة خودي اوست
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  .ِنو پياده كرده است علومِ غرب و افكارِ هندوئيزم با فكر  با
 ،ادعا دارد كه شما بايد آرزو خودي را از خدا خواهي اسرارِ خودياقبال در ديباچة 

نوشته است كه اقبال در سردار  علي در آخر ديباچه. كرد و با خودي خدا را بايد طلب
نيز معاصرِ مهاتما گاندهي،  ،زرگتر از عهد خود بودهبكه عصري متولّد شده بود 

 ،زادة عهد خود بودند ه، اينها هماست جواهرلعل نهرو و گرو رابيندرنات تاگور بوده
هاي آتيه تأثير اين افراد  كه در سال ،اند ولي در جمع هرچهار نفر بلندقامت و بزرگ بوده

مناسبت زادروز  تاب در استقبال و بهاين ك. شود كُرّة زمين ديده مي  بر اقوام و مللِ
  .علّامة اقبال طبع گرديده است گيصدسال

نگاشته ) جد و جهد آزاديخوايِ هند متعلّق به(» مشرق  شاعرِ«عنوان  مقالة اول به )1
جور افراد را  قاره سه  گويد كه شعرِ اقبال در شبه جعفري ميسردار  علي .شده است

لدين و ا احمد فيض، مخدوم محي البي مثل فيضيكي اذهانِ انق. تربيت كرده است
 مغز و ناسوناليست مثل دكتر ذاكرحسين، خواجه غالمدومِ افراد بيدار. خود بنده

اي از گاندهي، نهرو و  غيره، آنها آميزه  السيدين، شيخ عبداهللا، دكتر عابدحسين و 
پرست  مسلمه كدارد در بررا  ديسومي و آخرين فرقه آنچنان افرا. اقبال هستند

اقبال و شعرِ اقبال را اشتباهاً براي سود و منفعت شخصي ايشان . بودند
آن دورة  اقبال براي هرسه گروه ويژگيِ خاصدر اصل شعر و فكر . اند كاربرده  به

تاريخي محسوب شده است و حقيقت همين است كه براي هريك طبقه و جامعه 
اردبراي كرب و اضطرابِ آنها را د يمعنيِ خاص. 

هاي  ماغش مثلِ برهمند .از چندين عنصر بوده است اي شخصيت اقبال مجموعه
تعليمات قرآني، علوم منبع اش برگرفته از  و انديشهن، نامثلِ مسلما شكشمير، قلب

رومي، غالب دهلوي و تفكّرات انقالبي كارل  يمغربي، فلسفة هندوئيزم، شعرِ موالنا
  :ه در بيتبدين سبب ك .ماركس و لينن بود

  سينه افروخت مرا صحبت صاحبنظران  مرا درسِ حكيمـان فرنـگ   دوزخرد اف

اقبال  .گيرد دانان را دربرمي شعرا، فالسفه و علوم ةهم  حكيمان فرنگاصطالح اينجا در 
در شعرِ خود تالستاي، شيكسپير، هيگل، گوتي، برگسان، باترن، براؤننگ، النگ فيلو، 
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كاربرده و صاحبنظرانِ مشرق عالوه  ويژه به آينستائن را بهسن، ماركس، لينن،  تيني
از علماي اسالمي، تعليمات رام، گوتم بدها، شيو، برتهري هري، شنكر آچاريا و 

ن تنها ود گيتا گفته بود كه هندوانيز در اعتراف باگْ .كند گرونانك را هم احاطه مي
چنين تن و روحِ خود تركيب اقبال دربارة . ش هستندبراي همين كتاب اليقِ ستاي

  :اظهار نظر نموده است
ــمير   ــت كش ــانِ جنّ ــي ز خياب ــنم گُل   ز شيراز اسـت  دل از حريم حجاز و نوا  ت

او خود را دين اجداد  .است فهميِ خود نازان بوده داني و فلسفه اقبال بر فلسفه
هاي  لسفهفبراي درك تنها  او نه .شمارد ويژگيِ ذهنِ هندي ميواجد آباد و  برهمن

هاي  روح و روانِ فلسفهكردن  دركبلكه براي  ،قديم هندوان و فلسفة جديد غرب
شمرده ويژه زادگيِ خود را يكي از خصائص  الدين رومي هم برهمن موالنا جالل

  :او گفته بود .است
  آشـناي روم و تبريزسـت  زادة رمز برهمن  بينـي  مرا بنگر كه در هندوستان ديگر نمي

مسلمان  هاي قوم و نسلِ ولي افرادي او را در خانه ،را دوست نداشتاقبال عصبيت 
و  مكانتوان او را در  ولي اقبال تنها شاعر آفاقي بود و نمي .كردند و هندو قسمت

اقبال براي نسل انساني هيچگونه   فكرِ. عالمگير بوده يكه وي شاعرِ راچ ؛كرد  قيدزمان 
» جاويدنامه«فلسفه و فكرِ اقبال كه در  طبقِ. كند نظري را قبول نمي و تنگ عصبيت

  :آمده است
  كافر و مؤمن همه خلقِ خداسـت   حرف بد را بر لب آوردن خطاست
ــرامِ آدمــــي   ــت احتــ ــي     آدميــ ــامِ آدم ــو از مق ــر ش ــا خب   ب

ــزن   تـن  آدمي در ربط و ضبط تن بـه  ــق دوســتي گــامي ب ــر طري   ب
ـ    مي  بندة عشـق از خـدا گيـرد طريـق       فيقشود بر كـافر و مـؤمن ش

ــزد از دل و اي دل   نـاي دل هكفر و دين را گيـر در پ  ــر بگري   دل اگ
  ســت ايـن همــه آفــاق، آفــاقِ دل   سـت  گرچه دلِ زنداني آب و گـل 

اقبال عقيده داشته كه اين دنيا كه خدا خلق كرده است، ناتمام است و هنوز عملِ 
ين قوت و همين سبب انسان هم خالقِ كوچك است و هم و به ،تخليق ادامه دارد

» جاويدنامه«چنين بود كه اقبال در . سازد مي» موالصفات ةبند«توانائيِ انسان، او را 
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  :الدين افغاني ادا شده است زبان جمال  اين صفات توضيح داده كه با كافر را به
ــران  ــد گــ ــدة آزاد را آيــ ــران    بنــ ــانِ ديگ ــدر جه ــتن ان   زيس
  فر و زنديق نيسـت پيشِ ما جز كا  هركه او را قـوت تخليـق نيسـت   

  خود جهانِ خويش را تقدير بـاش   نده چون شمشير بـاش مرد حق برّ

گرفته » راوامتْوِشْ«را از واژه و اسم » دوست جهان«تركيبِ » جاويدنامه«اقبال در 
كرده كه  را طوري مخلوط» شيوا«هاي  ولي در توصيف آن بعضي از ويژگي ،است

و بعد از سؤال و » هنگامِ طلوع و خاورست« دهد كه شاعر خبرمي  عارف هندي به
  :آيد ها مي جواب اين بيت

ــزود    ــانش ف ــذَّت ج ــم لَ   شـود گهـاي دلنشـين بـر مـن      نكته  از كالم
  كي سزد با مـرده غـازي را جهـاد     نهـاد  كافري مرگ است اي روشـن 

  چو بـر آهـو پلنـگ    بر خود افتد هم  مرد مؤمن زنده و بـا خـود بجنـگ   
ــي  ــداردل پـ ــافر بيـ ــنمكـ   ه ز دينداري كه خفت انـدر حـرم  ب  شِ صـ

است  آوردهمابينِ شيخ و برهمن  اي مكالمه» اسرارِ خودي«اقبال در مثنوي طوالني 
  :شيخ با برهمنِ بنارس چنين گفته بود كه در آن

ــو   ــزار ش ــان بي ــويم از بت ــن نگ ــافري شا  م ــتيكـ ــو  ةسـ ــار شـ   زنّـ
ــا    اي امانتــــدارِ تهــــذيبِ كهــــن ــلك آب ــر مس ــا ب ــت پ ــزنپش   م
  كفــر هــم ســرماية جمعيــت اســت  گر ز جمعيت حيـات ملّـت اسـت   

ــه   اي تو كه هم در كـافري كامـل نـه    ــريم دل ن ــوف ح ــور ط   اي درخ
ــده ــليم دور   مان ــادة تس ــم از ج ــراهيم دور   اي ــن ز ابـ ــو ز آذر مـ   تـ

ــد  ــل نش ــودائي محم ــا س ــيسِ م ــد    ق ــل نش ــقي كام ــونِ عاش   در جن
ــمان از  مرد چون شمع خودي انـدرِ وجـود   ــالِ آس ــود خي ــه س ــا چ   پيم

، علّامة اقبال در تصوف دو مقام فنا و بقا كه باهم متقابلند 1گفتة شبلي نعماني  بنا به
 ولي مقامِ بقا آن. شود ست كه قطره در دريا رود و دريا ا  فكركرده بود و مقامِ فنا آن

مقامِ ). باش و بحرآشام باش قطره مي(كند  ست كه قطره دريا را در خود جذب ميا
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كه آنجا سربلندي جاي  ،اول مقام عجز و انكسار و مقامِ ديگر پنداري خودي است
  :همين دليل اقبال شاعر مقامِ بقا است گيرد و به عاجزي را مي

ـ   در دشت جنونِ من جبرئيل زبون صـيدي    كمنـد آور اي همـت مردانـه   ه يزدان ب

وي  .هم خواهانِ شركت انساني استولي اقبال در تغير  ،اقبال تغير را دوست دارد
  :گفته است

  گـذر  صـورت زمانـه   درين ربـاط كهـن    س كه برآري جهان دگرگون كُنر نفَه به

  :دارد و سرائيده است تر چيزِ ديگر دوست هر اقبال انقالب را از
  از جفاي دهخدايان كشت دهقانان خـراب   خواجه از خونِ رگ مزدور سازد لعل ناب

ــالب اي  ــالبانقـــ   1انقـــ
گيرد كه آنجا بيداري و خودي هردو وجود  طور انقالب مورد پسند اقبال قرارمي اين  

آميزش   نظامِ اشتراكيت و نظامِ معيشت را بااقبال همين دليل بوده كه به . دارد
تجلّي و  كليم بي«لقبِ   و كارل ماركس را به ،شمارد نظر مي روحانيت مذهبي به

يِ هند از هخوا ام كه نهضت آزادي كرده من سعي. ستيادكرده ا» صليب مسيح بي
مثلِ «اقبال مثلِ بيت خود . كنم ها را از حيث فلسفة خودي ارزيابي غالمي انگليس

  .بوده است» شمع محفل از ديگران جدا ولي همه را رفيق
جعفري ادعا كرده است كه سردار  علي» اقبال و فرنگي«مقالة دوم تحت عنوان در  )2

اين را در تاريخ و . آيد حساب مي  چيز، اولين نقطة زوال به هر قطة عروجآخرين ن
بلكه دو نهضت  ،غرب و فرنگ دو عنصر نبودند. توان ديد جامعة مدني هم مي

را يكي از مĤخذ شاهنشاهيت غرب و سيستمِ  Colonialismآيند و  شمار مي  به
ه در تاريخ، معيشت و علّامة اقبال اشتراكيت را يك فكر تاز. غالمي دانسته است

 :طور سروده است اين» نوازي مزدور«نظامِ سياسي شمرده در 

  كار رخت حريـر  نصيبِ خواجة ناكرده  كش اس پوش و محنتبكر ةبند زدم ز
  ز اشك كودك من گـوهر سـتام اميـر     فشاني مـن لعـل خـاتم والـي     ز خون
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  گيـر  سلطنت همهزور بازوي من دست ه ب  ز خونِ من چو زلو فربهـي كليسـا را  

  شباب الله و گـل از طـراوت جگـرم     خرابه رشگ گلستان ز گريـة سـحرم  

 ٭

  ساغر انـدازيم  به دازدي كه شيشه گئم  تـراود از رگ سـاز   مـي  وان بيا كه تازه
ــده  مغان و دير مغان را نظـام تـازه دهـيم    ــاي ميك ــدازيم بن ــن بران ــاي كه   ه
  غنچه و گل طرح ديگر اندازيم بزم به  ز رهزنــان چمــن انتقــام اللــه كشــيم

 ٭

  همه بيگانه زيستن تا كي ز خويش اين  طوف شمع چو پروانه زيستن تا كي به

تضاد و اختالفات بينِ ومابينِ سرمايه، محنت و بندگي، فروان كشمكش به دليل 
همين دليل   به .اند شمار آورده قرن بيستم را قرنِ رزميه به ،پسند كشورهاي تهاجم

همين احساسات . گردد آهنگ بلند محسوب ميه قبال براي قرنِ رزميه، شعر بشعرِ ا
مين در قرنِ نوزدهم ميالدي، در شعر شاعرِ  تيدر شعرِ شاعرِ آمريكائي والت وِ

چلي و دارندة جايزه نوبيل معاصر كي حتّي در ابيات شاعر سانقالب روسيه ماياكوف
بِ فرانسه در قرنِ هيجدهم و سيستم جاگير انقال. آيد نظر مي نرودا هم به يعني پابلو
الثّانيه در  داده بود نيز همين موقع نشاط داري در قرنِ نوزدهم در اروپا رخ و سرمايه
. كرد وجود آمد و ايجادات علم و تكنولوجي نظام مملكت را تهه و باال  اروپا به

م 1917در سال را بعد از انقالبِ روسيه » انقالب«بار واژة  علّامة اقبال اولين
 وي. چاپ رسيد  م به 1927كه در سال » عجم  زبورِ«كاربرده است و در   به
  :صراحت سروده بود  به

  از جفاي دهخدايان كشت دهقانان خـراب   خواجه از خونِ رگ مزدور سازد لعل ناب
ــالب  ــالب اي انق ــالب، انق   انق

  ي مارها در پيچ و تابآنچنان زهري كه از و  ام هاي عصر حاضـر ديـده   من درونِ شيشه
ــالب  ــالب اي انق ــالب، انق   انق

  شايد برون آيد ز فـانوسِ حبـاب   اي شعله  دهنـد  با ضعيفان گاه نيـروي پلنگـان مـي   
ــالب  ــالب اي انق ــالب، انق   انق
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عبارتند  ها كاربرده است و آن  المعني به هاي قريب علّامة اقبال سه اصطالح براي واژه
 ؛اقبال دوجور فكر دارد» فرنگ و فرنگي«ولي براي واژة  ،»فرنگ، مغرب و اروپا« :از

شاعرِ معروف   به» حكيم حيات«اقبال لقب . يكي در عقيدت و ديگر در مخالفت
ولي هم اين اليقِ فكر است كه من در غالب،  ،داده است) م  1832: م(آلماني، گوته 

در قالبِ كه  ،كنم گونه مماثلت عجيب و غريب را احساس مي گوته و اقبال يك
را در پاسخ گوته و » مشرق پيامِ«اقبال . اند اقبال، غالب و گوته دو مرتبه متولّد شده

  :در تقابل و مقايسه مابينِ خود و گوته چنين اظهار نظر كرده است
ــوي آن قتيـــل شـــيوه  پيـــرِ مغـــرب، شـــاعرِ آلمـــانوي   هـــاي پهلـ

ــگ    نقش شاهدانِ شـوخ و شـنگ   بست ــالمي از فرن ــرق را س   داد مش

ــه ــوابش گفت ــرق در ج ــام ش ــرق   ام پيغ ــام ش ــر ش ــتم ب ــابي ريخ   ماهت
ــيم   بـود و مـن كـيم    هبا تو گويم او ك  تــا شناســاي خــودم خــودبين ن
ــرق  ــلِ ب ــان مث ــي جوان   شــعلة مــن از دمِ پيــرانِ شــرق     او ز افرنگ

  اي مــن دميــدم از زمــين مــرده      اي پــرورده  زادي چمــن او چمــن
  من بصحرا چون جرس گرم خروش  او چو بلبل در چمن فردوسِ گوش
  هــردو پيغــام حيــات انــدر ممــات  هــردو دانـــاي ضــمير كائنـــات  

ــدر     فـام  خنـد آئينـه   هردو خنجـر صـبح   ــوز ان ــن هن ــه م ــاو برهن   امني
ــدار   ــد و تاب ــوهر ارجمن ــردو گ ــدا   ه ــاي ناپيــــ   كنارزادة دريــــ
ــد  ــزم تپي ــه قل ــوخي در ته   تــا گريبــانِ صــدف را بردريــد     او ز ش

  ابم هنـــوزيـــدر ضـــمير بحـــر نا  صـدف تـابم هنـوز   آغـوش   من به

هاي سحر بيانيِ  رسد كه داراي ويژگي نظر مي ابتكارِ علّامة اقبال در پيامِ مشرق به
بال نو صورت  و پر و كيفيات وجدانيِ اقبال با است، هاي گوته حافظ، و انديشه

سالمي متعلّق تخيالت ا» نغمة محمد«گوته در نظم  ،گفتة اقبال بنابه. گيرد مي
جامه » جوي آب«عنوان   و اقبال آن را به ،صراحت مطرح نموده بود زندگي را به  به

  :نو با ترجمه پوشانده است
  گريبــان مرغــزار ماننــد كهكشــان بــه  رود بنگر كه جوي آب چه مستانه مـي 

  آغوش كوهسـار  كرد چشم شوق بهوا  گهـوارة سـحاب   در خوابِ ناز بود به
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غبـار  رنگ و بي سيماي او چو آئينه بي  شـايد خـرام او  گمـه  ريـزه نغ  از سنگ  
  رود در خود يگانه از همه بيگانـه مـي    رود كرانه چه مسـتانه مـي   يبزي بحر 

كه گوته سروده بود اقبال آن را آزادانه » شاعر و حور«عنوان  ي باديگردر شعر 
از  اي آميزه  باهاي تخيلِ حيات اسالمي  ترجمه و تخليق كرده كه داراي ويژگي

وقتي يك شاعر در  .گر است حركت و ارتقا و پيشرفت فلسفة اقبال با حسن جلوه
گويد كه چرا  كند و مي طرف خود متوجه ميبه گذرد آن وقت حور او را  جنّت مي

  :ن سروده بوديكني و شاعر در پاسخِ آن حور چن من نگاه نمي  تو به
  زاري اللـه  ناصبور دارم چو صبا بـه  دل  مقام در نسازد چه كنم كه فطرت من به

  تپد آن زمان دلِ من پي خـوبتر نگـاري    يينگـار خـوبرو   قرارگيرد بـه  رچو نظ
  ندارم كـه بميـرم از قـراري    يمنزل سرِ  ز شرر سـتاره جـويم ز سـتاره آفتـابي    
  هـواي نوبهـاري   غزلي دگر سرايم بـه   چو ز بادة بهاري قدحي كشيده خيـزم 

  نه نواي دردمندي نه غمي نه غمگساري  بهشـت جـاوداني   هدل عاشقان بميرد ب

 .و اقبال آن را جامة نو پوشانيده ،تصورِ ابليس است  هم متعلّق به» فطرت تسخيرِ«
است اين » آدم ميالد«عنوانِ  ولي جزوِ اول به ،اين نظم در پنج جزو منقسم گرديده

  :واقعاً فكرانگيز است
  نظري پيـدا شـد   حسن لرزيد كه صاحب  دا شدپي ينعره زد عشق كه خونين جگر

  خودگري، خودشكني، خودنگري پيدا شـد   فطرت آشفت كه از خاك جهان مجبـور 
  دري پيـدا شـد   حذر اي پردگيـان پـرده    شبسـتانِ ازل  خبري رفت ز گـردون بـه  

  كرد و جهـان دگـري پيـدا شـد    شم واچ  آغوش حيـات  هخبر از خويش ب آرزو بي
  يـن گنبـد ديرينـه دري پيـدا شـد     ا تا از  خاك تپيدم همه عمر زندگي گفت كه در

اينجا . است» آدم از بهشت اخراج«عنوان دارد و جزوِ چهارم » آدم اغواي«جزوِ سوم 
تراكيب و اصطالحات خاصي براي ترنّم، نغمگي و آهنگ داخلي را در  اقبال با

آدم . دست آورد  پر را به توان آن بال و بهشت نمي» قفسِ«ابيات استفاده كرده كه در 
  :گويد پس از اخراج از بهشت شاد است و مي

  چه خوش است زندگي را همه سوز و سـازكردن 
  دمـي گـداز كـردن    دلِ كوه و دشت و صحرا بـه 
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ــس دري  ــه گز قف ــادن ب ــتاني  ش ــاي گلس   فض
  ســـتاره راز كـــردن ره آســـمان نـــوردن بـــه

 Reconstruction of“سي خود بنام علّامة اقبال همين فكرِ خود را در كتاب انگلي

Religious thought in Islam” زيركي «): 80ص(وي نظر مطابق . بازگو كرده است
 :اقبال دربارة فرنگي و فرنگ دو جور تصور داشته. »ز ابليس و عشق از آدم است

م صورت گرفته بود و 1908يكي قبالً مطرح شد و ديگر همين است كه از سال 
  :ته مهم استداراي چندين نك

آنهاست كه اقبال  ل سيستم معيشت و سياستصسيستم مغرب يا فرنگي در ا •
توان بنام مخالف شهنشاهيت  نيز آن را مي ، وو سخت ايرادگرفته و نقدكردها از

 .هم ناميد

 .زوال و پيشگوئي براي اين سيستم غرب و اسباب معاشيِ آن •

 .كاري زدند ةت بر اين نظام ضرببيداري اقوام محكوم و بالخصوص مسلمانان كه راس •

 .بشارت نظامِ نو پس از آزادي شرق •

استقبال از نظامِ اشتراكي ولي نقد از ماديت در اشتراك و پيشنهاد آميزش  •
  .نام نظام نو معاشيِ اسالم ناميده بوده روحانيت در ماديت كه آن را اقبال ب

عنوان  باكتاب بابي  چاپ شد، اقبال در آن» مشرق پيامِ«م   1923وقتي در سال 
  :سروده استو چنين كاربرده،  و عقل و علم را بهبازكرده » فرنگ نقشِ«

  شود اسـت گرفتارترسـت  گعقل تا بال   داناي فرنـگ ه از من اي باد صبا گوي ب
  ارترسـت دجگرپيشه  عشق از عقل فسون  زند آن رام كنـد  جگر مي برق را اين به

  ست كه بيمارِ تو بيمارترسـت  عجب اين  ريعجب آن نيست كه اعجازِ مسيحا دا

 اقبال عقيده دارد كه فرنگ در راهي گامزن است كه طرف بربادي و ويراني و باعث
و نيز براي ابزارِ  ،هوسِ باالدستي براي زيرِدستان و ناتوانان استحصالِ معاشي است

در اثرِ اين  شناسد و همين رهزني را بنام جهانباني مي .كند جنگ اينها را مصرف مي
  :رسد نظر مي  حيا به آيد، سراسر بي وجود مي قضيه، فرهنگي كه به

  آدم از فتنة او صورت مـاهي در شسـت    بند گسست هر پيشه و عشق گرديد هوس
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  نشسـت سر و سينة يـاران ن  تيغِ او جز به  رزم بر بزم پسـنديد و سـپاهي آراسـت   
  او كمـرِ بنـده شكسـت    ستم خـواجگي   رهزني را كـه بنـاكرد جهانبـاني گفـت    

  دسته مايه ب جامي از خون عزيزانِ تنك  رقصـد  بانگ دف و ني ميه حجابانه ب بي

 ،رسد انتها مي  آشامي به كند و استحصال و خون وقتي اقبال از اين واقعات عبور مي
  :آميزد آن موقع اقبال بشارت نظامِ جديد را با فلسفة خود چنين مي

  بيـنم  ذره چو انجم نگـران مـي   هر چشم  بيـنم  ن ميمن درين خاك كهن گوهر جا
  بيـنم  شاخ در شاخ برومند و جـوان مـي    ست هنـوز  آغوش زمين اي را كه به دانه

ــي  ــاه ســبك م ــل پرك ــابم كــوه را مث   بيــنم پركــاهي صــفت كــوه گــران مــي  ي
  بيـنم  سـان مـي  هبينم و هيچ ندانم كه چ  ضـميرِ افـالك   انقالبي كـه نگنجـد بـه   

ــد   كس كه درين گرد سـواري بينـد  خرّم آن ــاري بين ــدن ت ــه ز لرزي ــوهر نغم   ج

اقبال با چشمِ خود مشاهده نموده بود كه زمين از هند تا طرابلس لرزيده بود و سه 
گاندهي كشاورزان   .1: وباال كرده بود غرب را تهه شيوة حكمرانيواقعة تاريخي 

شكست  .3. افتكغرب را ش حكمرانيانقالبِ روسيه   .2. خوابيده هند را بيداركرد
اقبال  .وجود آورد ها در تركيه جوش و ولوله در مسلمانانِ سراسرِ جهان به انگليس

درپي  نقد شديد و ايرادهاي پي و ،كرده توصيف» راه خضر« شعر دررا اين سه عنصر 
جور  ام داده كه پيامِ مشرق پر از اينبر سياست، معيشت، جامعه و فرهنگ غرب انج

  :ستواقعات ا
ـ   جامِ او روشن  ياد ايامي كـه بـودم در خمسـتان فرنـگ       اسـكندر اسـت   ةتـر از آئين

  اش پيغمبر اسـت  خواران را نگاهي ساقي باده  فروشش باده را پروردگـار  چشمِ مست مي
  عقل ناپروا متاع عشـق را غـارتگر اسـت     خليـل  كلـيم و شـعلة او بـي    جلوة او بـي 

ـ  در هوايش گرمي يك آه بي   رند اين ميخانه را يك لغزشِ مستانه نيست  ه نيسـت تابان

و  يمضامينِ عرفاندر آن توان گفت كه اقبال در غزلهاي خود كه  در آخر مي
» جبرئيل  بالِ«فرنگي را هدف مالمت قرار داده است و فرنگ و  ،حكيمانه آمده است
رمز و كنايه  گفتاري غزل، آنجا وجود نرم كه با ،است گونه نقد بهترين مثال از اين

و حق اين  ،بناميم» مشرق  شاعرِ«اقبال را سزد  ميطوري استفاده شده است كه  به
سال  غزل اقبال بود كه پس از حدوداً سي ي دراست كه اين لهجة جديد، نو و ابتكار
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خرج  نو و اندازِ جديد براي تشريح و توضيح آن به و راه داده اقبال آن را پرورش
  .داده بود

3( رِ وقت«م مقالة سواست» اقبال و تصو.  
احساسات و  تصورِ وقت مسئلة علم و فلسفه است كه اقبال آن را در اشعارِ خود با

دليلي كه تربيت من در اين راستا نبوده  بهگويد  ميولي  ،كرده است جماليات پياده
من  ، پسكنم است و من قادر نيستم كه بر زمان و مكان و مابعد الطبيعات عرض

  .ام را حس نمودهآن شاعرِ وقت  انعنو هب
احساس كرده و در ابيات خود هم  را »تصورِ وقت«همچنين اقبال لذّت و سرور در  

  .رسد نظر مي تصورِ وقت يكي از عناصر مهم شعرِ اقبال به. كاربرده است  به
. طوالني دارد  است كه بحث) ذات مطلق(وِشنو  تصورِ وقت بينِ هندوان متعلّق به

نيز خواب و خيال هم در اين پوشيده است و اين  .گردد هم جزو آن واقع مي» مايا«
اقبال گفته . بنابراين اقبال آن را قبول ندارد .كند مي فكر فلسفة خودي اقبال را نفي

 دتوان پس اين نمي ،خوابِ وِشنو است  است كه اگر بيداريِ عالم پندار متعلّق به
 شود، طبق ز از اين جوهرِ خودي هم آشكار نميني .بيداري خواب و حقيقي باشد

  :او نظر
ــازگويم  ــاالحق بـ ــز انـ ــن از رمـ ــويم     مـ ــران رازگ ــد و اي ــا هن ــر ب   دگ
  خـدا خفـت و وجـود مـا ز خــوابش      مغي خفـت و وجـود مـا ز خـوابش    

ــين خــواب دل بيــدار و عقــل نكتــه   گمان و فكر و تصديق و يقين خـواب   ب
ـ وت  سـت  خواب هرا اين چشم بيداري بو ت   سـت  خـواب  هرا گفتار و كرداري ب

ــت    چـو او بيــدار گــردد ديگــري نيســت  ــوداگري نيس ــوق را س ــاع ش   1مت
قرارداده » الوجود وحدت« در مقام اقبال منصور حلّاج و شنكر آچاريا هردو را

همين   به ،الوجود در تكميل فلسفة خودي حائل است گويد كه فلسفة وحدت مي
در بارة اقبال  .مورد ايراد قرار داده استاو را تهام بسته و حافظ هم ا مناسبت او به
  :سرايد ميچنين و  دهد او هشدار مي

                                                   

  .235-6گلشن راز جديد، ص   .1
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ــيار  ــار هوش ــافظ صهباگس   دار جامش از زهـر اجـل سـرمايه     از ح

كه پيش شنكر آچاريا  ،كند طرف وحدانيت راهنمائي ميرا به تصورِ وقت هندوان 
. است» اله الّا اهللا ال«فقط » و نه مكان نه زمان است«و پيش اقبال  1»بهج گووندم«

انسان از را » عمل قوت«معني و غيرحقيقي قرار دادن نيز  ولي دنيا را هيچ و بي
خير بعد از اسيصد و چهارصد سال  ةطبقِ فرمايشات اقبال در گذشت. گيرد مي

آرزو، جستجو و  ةالوجود و تصوف هم هاي اسالمي وحدت انحطاط و زوال مملكت
متكلّمين مسلمان تا شعراي اردو و فارسي همه دنبالِ . از انسان ربوده استرا اوش ك

نظر  طور ابيات به ايندر قيقي است و غيرحو زمان اند كه وقت  همين عقيده بوده
  :شود، مثل احساس مي اختياري و بيچاري نارسد كه يك نوع مجبوري،  مي

  :حافظ
  آيـد  ن قدر هست كه بانگ جرسي مـي اي  ست جاكس ندانست كه منزلگه مقصود ك

  :بيدل

  حاصلي فهميد و رفت همچو بيدل معني بي  شودگچشمِ عبرت هركه بر اوراقِ روز و شب 

يعني وقت شمشير است كه او در » الوقت سيف«اقبال عقيده داشته كه 
  :از آن توصيف كرده است» خودي اسرارِ«

ــافعي   ــاك ش ــاك پ ــادا خ ــبز ب   شــافعي عـالمي ســرخوش ز تــاك   س
  سيف بـرّان وقـت را ناميـده اسـت      فكرِ او كوكب ز گردون چيده است

ماندگي مسلمانان  توان عقب مي با آنآل سرگردان بود كه  اقبال دنبالِ تصورِ وقت ايده
همين فكر اقبال . هاي مرده خون تازه را در حركت آورد كرد و در رگ را برطرف

وقت و سه عنصر تركيبي براي آن  بال سه تصورِجزو فلسفة خودي او بوده و نزد اق
  :شمار آورده بود  به
 .است» وقت شمشير«مقولة امام شافعي كه  .1

 .»التسبوالدهر«و » لي مع اهللا وقت«: مبني بر احاديث» تصورِ وقت« .2

  .»زروانيت«ايرانيان يعني » تصورِ وقت« .3

                                                   

1. Bhaj Govindam 
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ولي از  ،داده حت توضيحصرا  و مفهوم آن را به» زروانيت» «اسرارِ خودي«اقبال در 
كه در فلسفة قديم ايرانيان  اين معني ؛ بهاحتراز نموده است» زروان«واژة تكرار 
» روحِ زمان و مكان«عنوان  به» جاويدنامه«امحدود است و اقبال آن را در نزمانه 

او خودش موت و حيات  .اشياي دنيا است ةزروان خالقِ دنيا و هم. يادكرده است
  :طراز است زبان او چنين رقم به» جاويدنامه«در است و اقبال 

ــاهرم   ــان را ق ــم جه ــت زروان ــاهرم    گُف ــم ظ ــه ه ــانم از نگ ــم نه   ه
ــته ــر بس ــن  ه ــديرِ م ــا تق ــدبير ب ــاطق و ثابــت همــه نخ  ت   يــرِ مــنجن

ــن   الــد زمــنب غنچــه انــدر شــاخ مــي ــد زم ــيان نال ــدر آش ــك ان   مرغ
ــال  ــردد نه ــن گ ــرواز م ــه از پ ـ   دان   ردد وصـال هر فراق از فيض من گ
  تشــنه ســـازم تـــا شـــرابي آورم   هــم عتــابي هــم خطــابي آورم   
  من حساب دوزخ و فردوس و حور  من حياتم، مـن ممـاتم، مـن نشـور    
ــت  ــن اس ــد م ــته در بن   روزه فرزنـد مـن اسـت    عالم شـش   آدم و افرش

ــزي كــه مــي هــر اُم  چينـي مـنم   هر گلي كز شـاخ مـي   ــنم چي ــي م   بين

 »وقت«ولي خورشيد فاني است و  ،ت گردشِ خورشيد استاقبال عقيده دارد كه وق
و وقت داده  بهرا كه اقبال صفات خداوندي  استمفهومش اين  .جاوداني است

هاي مسلمانان و كشورهاي اسالمي اتهام الحاد بر اقبال  در بين حلقههمين دليل   به
لسم من ولي اصلش همين است كه پس از سخنان زروان كه اين دنيا در ط ،بسته شد

  .تواند كه طلسم من را بشكند مي دارد،» لي مع اهللا«، ولي دلي كه اسير است
را در آثارِ  ”Pure Duration“و  ”Serial Time“دو اصطالح انگليسي هم برگسان 
گفته كه قبل از آن » وقت سرمدي«همين را بوعلي سينا و كاربرده است  خود به

الدين رومي هم وقت را  موالنا جالل. ي استطوالن يآيد كه بحث مي» الزمان والدهر«
استعارات  مشرق با كمك تشبيهات و  اقبال در پيامِ. اضافي و اعتباري شمرده بود

  :سرايد كند و مي پرواز مي
ــ  ـ  ه خورشـيد ب   در من نگري هيچم، در خود نگري جـانم   گريبــانمه دامـانم، انجــم ب

ــاخ و شبســتانم  ــانم، در ك   درمـانم، مـن عـيش فــراوانم   مـن دردم و    در شــهر و بياب
ــزدانم    من تيغ جهانسـوزم، مـن چشـمة حيـوانم     ــراهنِ ي ــانم، پي ــوت انس ــن كس   م
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ــين    ــردا ب ــت ف ــروزم، كيفي ــادة ام   ضمير من صـد عـالم رعنـا بـين     پنهان به  در ب
  آســوده و ســيارم، ايــن طرفــه تماشــابين  صد كوكب غلطان بين، صد گنبد خضرا بين

تمام   ناگسستني با ةبين وقت و انسان يك تعلّق و رشت در ابيات و فلسفة اقبال
اش اين  اگر انسان با عقل، عشق را هم سرشار است، معني. خيزي موجود است معني

است كه جذبة تخليق، مستيِ كردار و با تكميل انسانيت سرشار شدن اينها را 
بال سه در شعر و فكرِ اق. كرد توان راكبِ وقت ناميد و وقت را مركبش حساب مي

 .انسانخدا؛ وقت؛  .خالق وجود دارد

دليلي كه   خيز است و به در فكرِ اقبال تصورِ وقت براي انسان خَلّاق خيلي معني
  :دهد انسان بزرگ از وقت و خالق با شعور است، چنان نظر مي

“Man is whom ego-hood has reached its relative perfection, occupies 

a genuine place in the heart of divine creative energy and this 

possesses a much higher degree of creativity than things around him. 

Of all the creations of God, He alone is capable of consciously 

participating in the creative life of his maker”
1

. 

جعفري اقبال را از حيث شاعرِ سردار  علي ان ادعا كرد كهتو گيري مي عنوانِ نتيجه  به
خواهي هند  مشرق و فكر و فلسفة اقبال را با عيار اشتراكيت، فرنگيت و نهضت آزادي

حساب   شناسي به و ارزيابي جعفري نسبتاً فكرِ جديد و تازه در اقبال ،محك كرده است
ترجمه شود تا بيشتر محقّقين و  فارسي  زبانان به بايد اين كتاب براي فارسي. آيد مي

  .هاي او استفاده كنند ارزيابي شاعرِ شهير هند و فكر و انديشه ازدانشمندان 

  منابع
، زيرِنظر چودهري ارمغانِ حجاز: )م 1877-1937(، علّامة محمد اقبال اقبال الهوري .1

 .م1938محمدحسين، الهور، 

 .م1915، الهور، اسرارِِ خودي: )م  1877-1937(، علّامة محمد اقبال اقبال الهوري .2

                                                   

1 Reconstruction of Religious Thought in Islam, p.50. 
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 .م1940، الهور، اسرار و رموز ،اقبال الهوري .3

نو،  ، جامعة ملّية اسالميه، دهليعلّامة اقبالپيامِ مشرق، ، جاويدنامه ،اقبال الهوري .4
 .م1923

 .م1932الهور،  ،جاويدنامه ،اقبال الهوري .5

 .م1937، الهور، )نامه و گلشنِ راز جديد با بندگي( زبورِ عجم ،اقبال الهوري .6

بخش، مركز تحقيقات فارسي  ، كتابخانة گنجنامه اقبال: تسبيحي، دكتر محمدحسين .7
 .م1993آباد،  ايران و پاكستان، اسالم

، مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان، شناسيِ اقبال كتاب :رياض، دكتر محمد .8
 .م1986آباد،  ، اسالم99

-1914/ه  1273-1332(ين محمد شبلي الد العلما سراج شبلي نعماني، شمس .9
 .م1952، مجلس ترقّي ادب، الهور، سوانح موالنا روم :)م 1857

 .م1976نو،  ، مكتبة جامعه لميتيد، دهليشناسي اقبال: علي سردار جعفري .10

11. Reconstruction of Religious Thought in Islam, Allama Iqbal, ed. Javed Iqbal, 

Lahore, 1951. 
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  نعماني شبلي فارسي كليات معرفي

  ♦♦♦♦عامر امين محمد دكتر

 ترين هبرجست از يكي هعلي اهللا ةحمر )م1914- 1857( نعماني شبلي محمد هعالم العلماء شمس
 ر اينب هعالو هك يدآ مي محسوب نده در ميالدي بيستم و مهنوزد قرن ايه شخصيت

 و زبان شاعر و هياپبلند اديب ،ناقد ،هداشت اسالميات و تاريخ در هدالعا فوق ارتهم كه
 زبان اين در و بود مه فارسي ادب و زبان ةبرجست دانشمند همچنين وي .بود اردو ادب

 فارسي كليات ة خودمطالع اساس بر هبند مختصر ةمقال ينا در .كرد مي ييشعرگو مه
 يشعرگوي به عالي شوق و ذوق مه شبلي هك بشود معلوم تا ام هدكر معرّفي را شبلي

 و مقام تعيينِ باعث ، تا جايي كههرسانيد كمال ايهمنت هب را آنهم  و هبود دارا ارسيف
 .گرديد ميدان ينا در اش همرتب

 شبلي دارالمصنفين را نآ هك است شبلي فارسي كليات از اي هنسخبناي اين معرفي 
 با هصفح113 بر مشتمل هنسخ اين .است هكرد چاپ م2005 سال در گر اعظم كادميآ

 يك حقيقتاً هكشده،  هراستآ طبع زيور هب اصالحي الدين ضياء موالنامرحوم  ةاچديب
 شبلي ييسخنسرا به راجع اصالحي موالنا .است شبلي فارسي كليات از جامع معرفي

 :ستنده طراز رقمگونه  اين فارسي  هب
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 و قطعات مثنويات، مراثي، قصايد، از عبارتند فارسي كليات ةنسخ اينتويات حم
 هك است سخن اصنافصنف از  شش بر مشتمل كليات اين هرفت مه روي يعني .غزليات

 .ام كشيده بحثبه  ذيل سطور در را همه نآ هبند

 قصائد

 ،هقصيد اولين و است 14 تعدادش هك اند مختلف ايه هقصيد ين بخش اين ديواناول
 م1883 سال در عيدالفطر موقع  هب هقصيد اين .دارد بيت 49 هك است ،هعيدي ةقصيد
 :فرماييدب همالحظاين قصيده را  رجوشپ و اثرانگيز ايهشعر از اي هعد .است هشد هسرود

ــاز  بساز گشت جهان كار دگر و ز عيدسترو ــد ب ــر رخ ش ــي ب ــراز در گيت ــد ف   امي
  ممتـاز  ديگـر  ز خـويش  هنـر  در يكي هر  انـد  آمـده  گـرد  ناحيه ز هر كه بين مردمان
  نيـاز  و صـدق  ز ره آمـد  عيدگـه  در خلق  شكوه و تمكين فر با همه و شوكت با همه

  1نياز و اخالص با همه صفا و قصد با همه  برخاسـت  امامـت  هب جا از هم شهر مفتي
 خيلي چهار شعر بر مشتمل هك است بند تركيب يك تعليم، بزم« عنوان  هب ازين بعد
 هما در هشد هراستآ گر علي در هك تعليم بزم ينارمهچ موقع  هب هقصيد اين .طوالني

 هخواج به منظوم است اي هناماز آن  بعد .بود هشد هسرود ميالدي 1890 سال مبرادس
 .است درج بادآحيدر تا نوهلك از سفر احوال نآ در هك ،نويهلك صاحب الدين ينام

  .بود هرفت سفر  به ميالدي 1891 سال هيئژو سوم همورخ شبلي
 ميالدي 1908 درسال بند تركيب اين .دارد بيت 49 هك است بند تركيب يك سپس

  :بشود هظمالح اهشعر از اي هعد .بود هشد هسرورد نوهلك العلماءةندو ةجلس در
ــه اي ــگ ك ــراپردة نيرن ــالم س ــدي ع   ديــدي جــم حشـم  فــرّ و كيخســرو جـاه   دي

ــند ــآرا مس ــم يي ــه را ج ــر ب   ديـدي  هـم  آن تـو  ديد، نتوان هرگز آنچه  آوردي نظ
  جـاه  و دولت گه جلوه در كه گرفتيم خود  ديـدي  پـيهم  كه گير خود و ديدي را همه
  2دگرسـت  جاني و ديگر كالبدي وا در كه  سـت  دگـر  جهاني جمله ازين باالتر ليك
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 بيت 75 بر مشتمل و »العلومةسمدر حاالت متضمن بند تركيب« عنوان  هباز آن  بعد
 رياست  به هك اي هجلس در بادآحيدر در سرسيد وريآ تشريف به هك است اي هقصيد
 سپس .شد  هسرود ه بودبرپاگشت ميالدي، 1891 سال در وقارالملك هالدول اقبال نواب
و بوطيقا يا فن شعر از نگاه عالمه  است »نو طرز تحسين متضمن« عنوان هب اي هقصيد

 :بشود همالحظ بيت از آن دو فقطجا دارد  .دارد بيت 51 هك شبلي در آن بيان شده

  مانـد  غوغـا  بـه  آشوب دل نيست گر نغمه  است خر بانگ نكشد مي دل دامن اگر شعر
ــتي ــان و ورز راس ــر چن ــار پيك ــه  آراي گفت ــروغ ك ــر ف ــيه از اث ــدا ناص ــد پي   1مان

 1892 سال  مربوط است به هك ،است »روم سفر حاالت متضمن هقصيد« از آن بعد
 و حجاز  بعد شبلي هك بود علمي سفر اين .ه بودسفركرد روم كشور  به شبليكه  ميالدي
 امناتم هك است هاريهب ةقصيداز آن  بعد .دارد بيت 72 هقصيد اين .انجام داد اهللا بيت زيارت
  .ه استشد هسرود ميالدي 1888 سال در هك است ارهب فصل  به راجع هقصيد اين .است

 هوردآدر تذكره برا  كشمير يزيبائ و حسندر آن  هك است هكشميري ةقصيد سپس
 »خواند العلومةسلمدر روم واپسي از بعد هك بند تركيب« عنوان هب نآ از پس .است
 1892 سال در العلومةسمدر مستخدمانِ مرو سفر مدنآباز از بعد هك است اي هقصيد
 اش يپذيراي در و هكرد هراستآ هپرشكو تبريك ةجلس موالنا براي دسامبر 4 همورخ
 شبلي ه برايولول و باجوش پرمسرت موقع درين .نداشتگذقرار هرانهظ و هعشائي
 :بشويد محظوظهاي اين شعر بيت از اي هعداز  .ي خوانده شدا هقصيد

  آمـد  بـاز  مـا  سفركردة يار سفر كز  آمـد  نواساز امروز خبر خوش قاصد
  2آمـد  شـيراز  بـه  شيراز بلبل مگر يا  برسـيد  كـالج  به آزاده شبلي سفر از

 در هك است طوالني اي هقصيد »العلماةندو عام مجلس براي بند تركيب« نآ از بعد
 .شد هودسر) م1902 اكتبر 10/ه1320 المرجب رجب 7 همورخ امرتسر مقام  هب اي هجلس
 يكخوب است  .هبرد بحث العلماءةندو و جديد تعليم قديم، تعليم به راجع هجلس اين
  :بشود همالحظ آن از بند
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  اسـت  افتـاد  كار هب كه را گرهي شايدگ او  بخـواه  هندو از خواهي اگر مشكل اين حلِّ
  اسـت  افتـاد  يار ميكده ناي در باده و نمك  انـد  آميخته همه ب ينجاا در شرع و حكمت

  اسـت  افتـاد  سحرنگار قلم كه مندا گرچه  دراز گشت سخن كه كن دعا آهنگ شبلي
ــد اي ــان خداون ــم جه ــا رح ــا بفرم   1اسـت  افتاد هزار تو فيضِ در بر چوما كه  برم

 مير رهگ عالي ةزادهش ماندن سالمت نيتهت ةقصيد« عنوان  اب اي هقصيد هبعد
  .است »هئبقا اهللا اطال تفنگ سيبآ از ادرهب خان علي عثمان

 ةوالي بيگم انهج سلطان نآ در هك است »تشكر ةقصيد« عنوان  اب اي هقصيداز آن  پس
 خيلي العلماءةندو دارالعلوم به يهشا عنايات و كمك خاطر  هب را بوپال كشور ةعالي
 .است هشد هسرود م1908 سال  هب هقصيد اين .هكرد امتنان و تشكر ارهاظ

 مراثي

 نواب به راجع همرثي نخستين .است همرثي فقره پنج بر مشتمل ئدقصا از بعد كليات ينا
 اكتبر 2 همورخ شبلي نواب هك است نيرّ  به متخلص لويهد مرحوم خان الدين ضياء

  .سرود جانگداز و پرسوز اي همرثيوي  وفات رد م1885 سال  هب
 شبلي استاد هك است ارنپوريهس الحسن فيض موالنامرحوم  ةدربار همرثي دومين

 .است ويزدآل خيلي هك نگاشت اي همرثي استادش وفات بر م1887 سال شبلي در .ودب
 :بشود همالحظ بند يك

  گريم من نه تنها همين شد خون جگر را جهاني  گـريم  زن نالـه  گر بنه عذرم غم آشوب درين
  گـريم  الحسن فيض ماتم در تا بگذار دمي  ناصـح  مرا بفريبي چند صبوري تحسين به
  گريم خويشتن بي چومن گريد يشتنخو بر هنر  باشد نوا هم من با ناله در فن و علم مرگش،ه ب

  2رفتـي  كجا آخر ما موالي اي بگسسته زما  رفتي چرا رنجيدي كه از تا داشتي دل در چه

 و رامپور ايالت والي مرحوم خان الدين عظيم جنرل  به راجع اي همرثياز آن  پس
 اي همرثياز آن  بعد .كرد فوت هشد چارد اي هحادث به م1891 سال در هك است امهلمامدار

 همورخدر  شبلي .داشت نام اهللا حبيب شيخ هك است شبلي بزرگوار پدر به راجع
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از آن  بيت دو فقط هك سرود اي همرثي پدرش درگذشتدر واقعة  م1900 سال نوامبر 12
 :بشود همالحظ

ــار  مكـن  آن و ورز ايـن  نگويمت پدر اي هان ــ زنه ــرويِ زمع ــان آن ره ــن جه   مك
  1مكـن  امتحـان  مـرا،  صبر به! پدر اي هان  ام نكـرده  هـم  غلـط  بـه  گـه  صـبر  دعويِ
 هك سروده هفيضي بيگم راهز شمادروفات   به راجع اي همرثيشبلي از آن  بعد
 .بوده است م1909 سال هفوري 27 تاريخش

 مثنويات

 »ناتمام مثنوي« عنوان  هب مثنوي نخستين هك ،است درج مثنويات كليات در مراثي از بعد
  .شد هسرود ميالدي1885 سال در بيت 24 بر مشتمل مثنوي اين .است آمده

 شعر پنج بر مشتمل »النعمانةسير« يعني شبلي موالنا كارهشا اثر به راجعاز آن  بعد
   .است منظوم اي هديباچ

هم  از آن بعد .دارد بيت فته هك است الفاروق تصنيف  به راجع مثنوياز آن  بعد
 اين .هشد هسرود هقسطنطني در م1892 بسال ژوين هدرما هك است ديگري ناتمام مثنوي
   .دارد بيت 27 مثنوي

 نماز ادايگيِ و المعظم سلطان ذكر هك است »نمايوه موكب« عنوان  اب مثنوي سپس
 :شود مي شروع طور اين مثنوي .است بيت 36 بر مشتمل مثنوي اين .دارد عيداالضحي

  عيـد  گلبانـگ  ناحيـه  هر ز خاست  سركشـيد  افـق  يـب ج از چـو  مهر
  2ندآراسـت  تـن  جملـه  جـوان  و پير  برخاسـتند  چـو  خـواب  از پر ديده

 .درج شده است نماز اداي براي هعيدگا  به المعظم سلطان وريآ تشريف ةتذكراز آن  بعد

ــر زود  سـاز  چـاره  شـه  كه اين رسيد مژده ــد بـ ــ آيـ ــاز ادايه بـ   نمـ
ــه خلــق  شــرف كســب بــه راه ســوي دو از   صــف هبســت ادب آئــين ب

ــرٍ اهللا هايـــــد  عبدالحميــد كوكبــة فلــك شــاه ــد بنصـــ   3مزيـــ
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 غزليات

 هعالو  هب است غزل هشتاد فقط كليات در .برم مي بحثبه دامان  را شبلي غزليات حاال
 و دارد مطلع ي است كهغزل يكي .دارد بيت 1يا  2، 3 ،4 فقط هك .ناتمام ايه غزل ديگر
 غزلييا  و ،ست خالي مطلع از ولي دارد مقطع هك است غزليديگري  و ،ندارد عمقط

 و دارد هفت بيت مطلع بدون غزل يك فقط كليات در .مقطع و مطلع بدون هك است
 كنم مي نقل ها را غزلابيات  از اي هعد حاال .دارد بيت 4 و 5 مقطع همراه غزل دو هبقي
 :دهد مي شرح شبلي ييگو غزل كيفيت		به راجع خود هك

  1ما را قدح در چيزي ريخت ساقي مست نگاه  شـبلي  مگر آيد نمي ها مستي مايه اين مي ز
* 

ـ  بـا  گهي نيز كان  بنگـر  حوصـله  و كنـد  نگـاهي  به همت  گـري  بـاد  گـه  و نم
2 * 

ــر ــه منك ــومعه و خانق ــوان ص ــودن نت   3است دآلويزتر خانه بت كه هست قدر اين  ب
* 

ــتياري از  نثـار  ام كـرده  گهر و لعل دوست برپاي ــژة دس ــكبار م ــويش اش   4خ
* 

  5كـنم  چـه  فتان نرگس آن برد ترغاه ب رو  ديـن  و دل نفروشم بزلفش كه گرفتم خود
 معيار حامل فارسي  هب شبلي ايه غزل هك شود مي مترشح غزل ايهشعر ةنمون از

 .است عيان شاعري ييزيبا و حسن هك اتهتشبي و استعارات نبرد كارهب از و ،است مطلوب
 پر و ستايش و وصف سزاوار فارسيه ب كالمش .است هداشت خاطر ملحوظ را همه نآ شبلي

  :بشود همالحظ .كنم مي اكتفا نقل  به ذيال كامل غزل يك .باشد مي سوز و درد از
ــد ــوده چن ــه بيه ــد ب ــم بن ــا غ ــم دني   باشـم  مينـا  و بـاده  و قـدح  بـا  سپس زين  باش
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ــر  چنـد  يـك  بـودم  چو كعبه حرم يِسا ههجب ــده در ب ــم بتك ــيه ه ــا ناص ــم فرس   باش
  باشـم  دانـا  و فرزانـه  كـه  نيسـت  حاجتم  نبـود  دانـا  شـيوة  هـوس  و رنـدي  گرچه

  باشـم  خـودآرا  شـوخ  آن دامـن  در دست  سرمسـت  من و من، بدامان دست محتسب
ــنِ ــيش دام ــتم ز ع ــرود دس ــبلي ن ــا ش   ت
ــن ــي دام ــ كــف از بمبئ ــا همنن ــم ت   1باش

 موقع نآ در بود هكرد منزل يئبمب رهش در 1904 سال تامبرپس هما در يشبل هك وقتي
 عنوان هب اي هنام كليات در .است روشن مقطع از هك چنان ،هشد هسرود الذكر فوق غزل

 مبني هك را تحريرش نآ در و هنوشتش دوستان از يكيبه  شبلي هك است »منظوم خط«
 هك است نظم يكاز آن  بعد .ستا هكرد توصيف و تعريف خيلي بود اردو زبان بر
 طور اين شبلي .دارد عنوان »بلقان جنگ نگامه هعثماني بتركان غاخانآ سر خطاب«
 :كند مي خطاب را غاخانآ

ــا گفــت ــرك ب ــا حضــرت ت ـ  گويم آنچه  آغ   ريـد يدرگ گـوش ه ب
ــور خـــاك بگذاريـــد ــنا از دل  را پويـ ــرز ي ــوم م ــديرگب ب   ري

ــيا ــكن ايش ــديم مس ــت ق ــاز  شماس ــاك آن ب ــر را خ ــديگ مق   ري
  ريـد يگ بـر  نامـه  و پيـك  و قاصد  گذشــت تلغـراف  و ريـل  نوبـت 
ــار ــا ك ــي دني ــام كس ــرد تم ــديگ هرچــه  نك ــديگ مختصــر ري   2ري

 :بشود همالحظاز آن  بيت دو هك است نظم يك» يتيونيورس مسلم« عنوان  هب هبعد

  باشد ما ستد در ما تعليم سررشتة اين كه  باشد مدعا مان از يونيورستي حرف يك همين
  3باشـد  آشـنا  طبيعـي  و رياضـي  بـا  الهي  آميزم باهم حكمت و شرع با را تازه علوم

شعري  و دارد بيتهجده  بر مشتمل اي هقصيد خان عبدالحميد سلطان مدح دراز آن  پس
 محمد مولوي .است بيتدوازده  بر مشتمل» صاحب عمر محمد مولوي شادي نويد« عنوان  با

 ةموقع در و داشتمي دوست خيلي را عمر وي هك بود شبلي همعال رشيد تلميذ عمر
 :بشويد وظظمح اهشعراين  از اي هعداز  .گفت تبريك را او شعر زبان به اش شادي
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  امـروز  اسـت  سـاز  با كار را جهان  امـروز  اسـت  باز طرب و عيش در
ــاريخ ــالن بتـ ــان روز در فـ ــي  بهمـ ــد نمع ــاح ش ــد نك ــامان عي   س
ــت ــگان محبـ ــان آزرم پيشـ ــ  جويـ ــاني راههبـ ــرم مهربـ ــان گـ   پويـ

ــرف ــ ش ــت ديبخش ــه غرب ــد  را ام خان ــن  آبــادي دهن   را ام ويرانــهاي
ــي  بســازند مــن كــار لطــف راه ز ــ را غريب ــانيه ب ــد احس   1نوازن

 سروده شده رهاط ةروضو  همنور ةمدين در هك شعربيت  با سه فارسي كليات اين
 :سرايند ميف چنين يردر آن جايگاه ش شبلي .رسد مي اختتام  به

  روي نمـاز  تـو  پـيش  را مر همه  سـاز  كرده جهان كار كرمه ب اي
ـ  چون ــرم از  اميـد  بـا  ام آمـده  درته ب ــويش ك ــن خ ــد مك   ناامي

ــون ــدرت چ ــدم ب ــدوار آم ــاية  امي ــي س ــرم ز لطف ــدار س   2برم

 نآ در و گرديد مشرف اهللا بيت حج به هخوشبختان ه1293 /م1874 سال در شبلي
 .سرودرا  بورزم ابيات وسلم هعلي اهللا صلي رهاط ةروض پيش همنور هينمد در موقع

 مثنوي، يعني سخن اصناف  به راجع شبلي از فارسي كليات ينا در هرچه الغرض
 بر هعالو شبلي هك شود مي روشناز آن  برديم بحث هغير و غزليات و همرثي ،هقصيد

 مهنوزد قرن در فارسي انشاعر ترين هبرجست از يكي اردواش در زبان و ادبيات  استادي
 هعالوهب .است انگيز انقالب و ثيرأپرت خيلي كالمش .رفت مي شماره ب نده در ميالدي

 كالم خصايص از مه هوغير اتهتشبي و استعارات سادگي ،هولول و جوش بيان، قوت
  .بودمي سعدي و حافظ مسرِه نده در داشت هادام سخنش مشق وي اگرو  .ست ا وي
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  معرّفي يك نسخة خطّي مجموعة قصايد

  كتابخانة مركزي دانشگاه هندويي بنارس در

  ♦♦♦♦عباس سيد حسنپروفسور 

هاي خطّي فارسي  در كتابخانة مركزي دانشگاه هندويي بنارس ذخيرة خوبي از نسخه
لعل عشرت  كوشش شادروان، پرفسور اَمرِت  به شود و فهرستي از آن نگهداري مي

نسخة خطّي  937در اين فهرست . انگليسي منتشر شده است  هب .)م1930- 1989(
اي از  اخيراً نسخه. ها بيش از اين تعداد است البتّه تعداد واقعي نسخه ، كهمعرّفي گرديده

  ناميده شده» مجموعة قصايد«عنوان  مطالعه در آمد كه در فهرست با به پربها ةاين گنجين
و موضوع آن شعر . م1860، مؤرخ 238ها  و تعداد برگ 491شمارة اين جنگ . است

خطِّ نستعليق و خوانا،   به است و در توضيحات آن آمده است كه، يك مجموعة خوب،
بخاري و حامد  حزين اصفهاني، شوكت سبزواري، شيخ علي داراي گزيدة اشعار عارف

  :1آغاز. آذربايجاني وغيره
 از ميم آلوده دهان خواهـد بـود   دم به دم به دهن تاكه ترم كام و زبان خواهد بود

همان خط كه اين جنگ در آن كتابت شده، چنين   به اي روي برگ اول در گوشه
 :نوشته شده است

 قصايد عارف سبزواري خراساني

 حزين گيالني قصايد شيخ علي

                                                   

   shabbas_05@yahoo.co.inپور؛  رييس كتابخانة رضا، رام .دانشگاه  ♦
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 قصايد شوكت بخارائي

 قصايد حامد آذربايجاني

 مولوي فضل حق خيرآبادي) عربي(قصيدة 

اي نقي كمره علي قصايد 

البتّه اين جنگ . نسخه از لحاظ خط خوب و خوانا و كيفيت آن نيز خوب است
. شود بلكه غزليات و مخمسات و تضمينات نيز در آن ديده مي ،فقط قصيده ندارد

 :قرار زير است به فهرست مطالب اين جنگ

تر غزليات كه بيش» اللهي السبزواري الخراسانينعمةمن مخمسات جناب عارف «
 .حافظ را تضمين كرده  است

 مخمس

 دهن تا كه ترم كام و زبان خواهد بود به .1

 ام آواره دشت و صحرا را منم كه گشته .2

 زمان رنج و مالل و الم نخواهد ماند .3

 بينم نظر زير و زبر مي  به لَمي رااع .4

 غزليات و تضمينات

 زده عزم صبوحي من شراب  به سحر .1

 د استفروشم نصيحتي يا ز پير باده .2

 هركسي را در درون خلوت دل راه نيست .3

 لب فشارم دندان مدعا را  به تا كي .4

 هرطرف گسترده زاهد دام را .5

 غزليات

 م در دل بوده استيجست اش از ديده مي چه آن .1

 بيشة وحدت گزيدن بيشة شير است و من .2

 بايد كشيد بازي درد مي اي دل اندر عشق .3
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 تر نيست نهفته كز اوهرچند  .4

 دانم است ميس ات مشك طره .5

 وصف رخسارت بهر تقدير نتوانست كرد .6

 گيرم كه وصل يار ميسر نشد نشد .7

 خونِ دلِ ما رنگ حنا شد شده باشد .8

 ازين نيست   به با درد بسركن كه دوايي .9

 كرد تاجداري كني چه خواهي .10

 اگر عمري طرب كردي چه كردي .11

 باشد كه يارب بينمت پيچان و چسپان در بغل .12

 دم برداشتندر طريق عاشقي خواهي ق .13

 خواهي اندر كعبه، خواهي ساكن بتخانه باش .14

 )مكرّر(مخمس 

 دهن تا كه ترم كام و زبان خواهد بود به .1

 يار ما از ما جدا شد آه آه .2

 گفتم لبش بجانب ما وا شود نشد .3

 ازين نيست  به در ميكده بنشين كه مقامي .4

 خرّم دلي كه بر دل پير مغان رسد .5

 عبثم يجامة ناموس دريد ]خلق[در منت  .6

 غلمان چه احتياج به حور و  به عشّاق را .7

 هوايت رقاصهه عالم بذره ذره هم .8

 جا ز من شنو مشو اندر پي كمال آن .9

 كوچه دوم در وفاي دل تا چند كوچه .10

 خواهي ملك دل علمداري ازين بهتر چه مي به .11

 گيرم كه بخت يار تو شد شد، نشد نشد .12
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 حزين قصايد شيخ علي

 همتاستي غير نفي غيرت يكتاي بي .1

 دار را نيست جهان پردهو پرتوي روي ت .2

 پيوند بود با رگ جان خار ستم را .3

 جان تازه ز تَردستي ابرست جهان را .4

 كه برآرد آواز مرغ شب پيشتر از آن .5

 از چاك سينه چون جرس آوا برآورم .6

 كشان صبا آمد سحر ز كوي تو دامن .7

 سا عنبر سارا را غاليهو اي موي ت .8

 گوش اصم را يد است صالنيك پرده ش .9

 در زير لب آوازه شكستيم فغان را .10

 با همه سيلي كه شسته روي زمين را .11

 بريده لذّت دردت ز دل تمنّي را .12

 كار دست شد جان و هوش و صبر و خرد را ز .13

 فشاني دهد گشاد زين ششدرم چو بال .14

 خوان صبح زان پيش كز فراز در هفت .15

 چون شست غمزة تو گشاد كمان دهد .16

 رِ گفتارِ بشكندجا كه خامه شكّ آن .17

 غم چو در سينه لنگر اندازد .18

 م چو اصحاب سعيرمبا همه دعواي اسال .19

 شب عنبرين لباس  به يي مشكينه طرّه .20

 آن طاير قدسم كه چكد خون ز صفيرم .21

 مژده ياران كه ازين منزل ويران رفتم .22

 او دل فلك معنويست عقل رصددانِ .23

 ام تا گلستان بيني نظركن در سواد صفحه .24
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 صيد دل بازي اي نگاهت به .25

 ام طبل عشق و رسوائي زده .26

 ياد تو رشك چمن شود كه دل به خوش آن .27

 قول و عمل زشت و نكو گرچه قضاكرد .28

 دل شاد را جمع ساغر نمايد .29

 كش در صبح عارض از خط مشكين نقاب .30

 ست برازنده چمان تا در چمن اين سروِ .31

 نوائي ني خامه دارد سرخوش .32

 از يمن سرفرازي مدح خدايگان .33

 س عاريتي از جهان مخواهاي دل لبا .34

 را مظهر آفتابو اي پرتو جمال ت .2

 هرچند كه دنياست ره و ما همه راهي .3

 ام، مسكنت سراي من است بنده .4

 چشمم گشوده است در فيض نوبهار .5

 هوشيار بندي دل اي بخرد نه .6

 طبع تو افتخارِ سخن اي به .7

 دوش دلم چون كشيد خنجر آه از قراب .8

 لرزدخمش زخوي تو عاشق بود زبانش و  .9

 )فقط دو بيت آمده(ات صفدر صاحبقران  اي مژه و غمزه .10

 آتش زده آهم اختران را .11

 41شايستة ذكر است كه در ديوان حزين الهيجي، چاپ بيژن ترقي، قصايد شماره 
همچنين يك نسخة خطي از ديوان حزين الهيجي نيز در كتابخانة . مفقود است 44تا 

موجود است كه آن هم بيشترين  192اپي شمارة پي به مركزي دانشگاه هندوي بنارس
الدين آن نسخة ديوان حزين  قصايد حزين الهيجي را در بردارد و آقاي دكتر عمر كمال
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 :گونه آمده است بدين اي سپس، بعد دو صفحه ساده، ترقيمه. 1را معرّفي كرده است

»لو الحمدهللا ربدالمرسلين و علي آل ةالعالمين و الصالم علي سيه و الس
المتقدمين و  اتمام رسيد قصائد جناب ابلغ كه به ،الدين االكرمين الي يوم

حاوي كماالت علمي و عملي، جامع فضائل و فواضل خفي  ،المتأخرين افصح
از  ،موالنا الشّيخ محمدعلي المتخلّص بحزين ،االكملين الشّعراء ةو جلي، زبد

الدين اردبيلي  رشد شيخ صفيمردم الهيجان گيالن است و از اوالد شيخ زاهد م
كه صاحب سلسلة سالطين صفويه بود و والد ماجد او ابوطالب نام  ،است

و خالي از  ،طالب بوده است ازين جهت سجع نگينش علي ابن ابي ،داشت
و در زمان نادرشاه از ايران وارد هندوستان گشته آخر در بلدة  ،لطفي نيست

تمت  .ارات عمر شريف بسر بردبنارس رحل اقامت انداخته بسامان ام
 »الحرام هجري نبوي صلعم در شهر محرّم1277هذالقصايد در سنة 

نقي  آمده است و سپس تحت عنوان قصايد علي) صفحه 4(پس از اين نيز دو برگ 
 :اي يك قصيدة وي نقل گرديده است كمره

 چو خفتگانِ لحد را صباح روزِ نشور

ساده گذاشته شده و با عنوان، قصايد شوكت ) صفحه6(برگ  3سپس باز هم 
 .وي آمده استاز هاي زير  بخارائي، قصيده

 وفا كه دارد ناتوانم دور چرخ بي بس .1

 كرده از ميناي من كه جوشد شعلة حل بس .2

 صاحبا رنگ عيشت افزون باد .3

 بياض صبح كه آمد بديدة مخمور .4

 خالت شرر ز شعلة گل آشكار كرد .5

 سيرابلب ز تو  شبنم تشنه .6

 آَشيان را زدم آتش ز گلستان رفتم .7

 وجود كوه چنان نرم شد ز ابر مطير .8

                                                   

  .)ن الهيجينامة حزي ويژه( 155- 160، ص 29-30مجلّة قند پارسي، شمارة : رك  .1
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صايد و غزليات وي بعد يك صفحه ساده با عنوان قصايد مال حامد آذربايجاني، ق
 :آورده شده است

 قصيده

 زمانه از پي كينم كشيده تيغ ستم

 غزليات

 )ع(ساقي حوض كوثر است علي .1

 و ديدهاي اي نور د از من چه خطا ديده .2

 وفا را يارب ترحمي ده آن يار بي .3

 اي مسلمانان چه شد ليالي دل .4

 ار تو باشمكطلب  به ام اي جان تا زنده .5

 يغماي تو  به اي كه دلم رفته .6

 آه از دمي كه يار ز عشقم خبر شود .7

 اي مروت از من مسكين چه ديده اي بي .2

 واعظان گر درك سوز آتش هجران كنند .3

 د استرسيدنم برِ جانان چه مشكل افتا .4

 زين سبب ديوانة ما با كسي مأنوس نيست .2

 عذارا تنا، الله بدنا، سيم نازك .3

 آه صد آه كه گشتم ز برِ يار جدا .4

 ها ز خاك دميدهرسيد موسم گل سبز .5

 جاي دل در خم آن زلف پريشان دادم .6

 ز حسن روي تو خور خوبي جمال گرفت .7

 اي تيغ جفا را امروز دگر آخته .8

 اشاي دگردم تم بنماي رويت تا كنم يك .9
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نواب دوله صاحب  به خان بهادر معروف قصيده در مدح نواب سيد علي حسين
 :اقباله دام

 هر صبح چو خسرو خاور عيان كند

 :آباد انتقال كرده بود در مرثية ولد خود محمدنصير كه در فرّخ

 فغان كه سوخت فلك مغز استخوان من

فضل حق خيرآبادي در پس از كالم حامد آذربايجاني يك قصيدة عربيه مولوي 
مطلع   به )شايد همان عارف اول الذّكر باشد(و يك غزل عارف  )ص(نعت رسول اكرم

 :زير آمده است

  ست انجمن اين	خلوت و هر	جانانة هر  ست بدن اين رخ و گُل شمشادقد و الله

خاطر دارا بودن اشعار عارف سبزواري و حامد آذربايجاني،  به اين مجموعة قصايد
حامد . ندرت آمده است ها به دو شاعر در تذكره	و ذكر هر ،اهميت است حائز

 .رود آذربايجاني از ايرانيان مقيم هند بشمار مي

در همين را اي آذربايجاني  خوشبختانه اخيراً نسخة خطي ديوان حامد مراغه
خط نستعليق خوش   به اين نسخه. خط شاعر است  به احتمال قوي به كتابخانه ديدم كه

جايي در همين نسخه تاريخ . و شامل قصايد و غزليات اوست ،ت شدهكتاب
قيد حيات  توان گفت شاعر تا اين تاريخ بايد به موجود است، لذا مي. م1881./ق.ه1299

توان گفت كه اسم كاتب و  فاقد چند برگ است، لذا نمي نسخه در آخر نيز. بوده باشد
بيشتر در مدح اميرمؤمنان حضرت علي ابن قصايد . تاريخ كتابت يا ترقيمه داشته يا خير

نواب دوله صاحب و چندنفر  به و نواب سيدعلي حسينخان بهادر معروف )ع(طالب ابي
 حال اطّالعي اما دربارة احوال شاعر تا به. شان قيدگرديده است ديگر است كه اسامي

اش مطلبي  درباره) 176-177 ص( 12البتّه در مجلّة ارمغان سال . دست نيامده است  به
 .حال از نظر راقم سطور نگذشته است  به آمده است كه تا

اي و گردآورندة اين جنگ  كاتب اين نسخة مجموعة قصايد كه شاگرد حامد مراغه
 :نويسد اي آذربايجاني مي است، در يادداشت خود دربارة حامد مراغه

مل في التّقرير و النّحرير و العالم الكا مةو كان هذاالشعار من كالم الفاضل العال«
سنج انجمن، نوباوة حديقة شاعري، نونهال  التّحرير، طوطي شكرستان سخن، بلبل نغمه
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روضة سخنوري، افتخار شعراي زمان، نازش علماي جهان، فردوسي عصر، انوري دهر، 
س مضمار منقول، تاز ميدان معقول، فارِ بيت قصيدة فطانت، مطلع ديوان ذهانت، يكّه شاه

 ،ه، گوهر ناياب عمان صاحب كمالييوم دينيه، امواج قاموس كماالت يقينلجة بحار عل
يوح دري سماء بالغت، زهرة زهراي سپهر  ،خصالي ي الالي اصداف حميدهؤلؤل

 جناب آقا احمد صاحب متخلّص ةمو الفاضل الفخا ةمفصاحت، اعني اوستادنا العال
ولد  ،هللا مراتبه بحق الحسن و الحسينا الدارين و اعلي اهللا مدارج علية في حامد اعطاه  به

 .و در قوم تركان مقدم و از اوالد هالكوخان است ،اي آذربايجاني احمد نصير مراغه
نشان  جنت رفتار جالي وطن خود را كرده وارد هندوستانِ سبب گردش فكر كج  به

و كه راقم هم از فن شاعري  چون ،اين عاجز افتاده  به س اتّفاق مالقاتپ. گرديده
آوردم و  مالحظة اوشان مي  به اكثر از كالم ناقص خود. شعرگويي رغبتي كمال داشت

 كنم و درين زمان خواستم كه كالم معجزنظام اوستاد خود جمع. گرفتم اصالح مي
كه كالم آقاصاحب موصوف  چون. حيطة تحرير درآورم و داخل اين جنگ سازم  به
نهب و يغما   به د و در زمان غدر و فسادمعرض تلف آمده بو به اكثر] اي حامد مراغه[

 هم رسانيده،  به تجسس تام و كوشش تمام  به رفته بود، لهذا اين چند غزليات و غيره
اهللا  و اناالعاصي احمد حسين صانه .تحريرش پرداختم، ورنه كالم اوشان بسيار بود  به

 .و السالم ةالحسن و الحسين عليهما الصلو ةمعن كل شين بحر

آشنايي بيشتر اي آذربايجاني براي  يك غزل از حامد مراغه اين معرفي آخر اينك در
  :آوريم ميخوانندگان گرامي 

 وز كون و مكان طالبِ ديدارِ تـو باشـم   ارِ تو باشـم ك طلب ام اي جان، به تا زنده

 من خسته و افتـاده و بيمـارِ تـو باشـم     بـالينِ مـن آيـي    كه طبيبانه به خوش آن

1خواهم سببِ گرمـيِ بـازارِ تـو باشـم     كه خريـدارِ تـو گشـتم    آزرده مشو زين
 

 گفتـارِ تـو باشـم    بارِ دگر گوش بـه  يك از دست اجل چند امـانم بدهـد چـرخ   

 خريـدارِ تـو باشـم    2ار وك پيوسته طلب كه ز جان در بدنِ من رمقي هست تا آن

                                                   

  .اين بيت در كليات نيست اما در جنگ خطّي موجود است  .1
  .ندارد: جنگ خطّي  .2
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 تـو باشـم   قربانِ قـد و قامـت و رفتـارِ    از رفتنِ تو سـايه شـود سـروِ خرامـان    

 در حسرت گفتـارِ شـكربارِ تـو باشـم؟     حرفي نشنيدم ز لبِ لعـلِ تـو، تـا كـي    

 شـيدا  حامـد من گفت كه اي  از طنز به

 خواهم كه انـيسِ دلِ افگـارِ تـو باشـم    

  منابع
  .م2006./ش1384، دهلي،  29-30، شماره الهيجي نامة حزين ويژهقند پارسي، 

Banaras Hindu  in the Persian Manuscripts theof  Catalogueلعل؛ عشرت، اَمرت

Library University ،  ،م1965بنارس. 
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 االنس و العارفات در نفحات شرح حال نساءمقايسة 

  االولياءسفينة

  ♦♦♦♦محمدابراهيم واني

  چكيده
ميان  از دهدمي را سرآمد اديان قرار آناسالم كه دين مبين هاي  ترين برنامه از عالي
هاي قومي، نژادي،  طلبي اسالم بنيان برتري. است هبود انعدالتي نسبت به زن بي برداشتن

هدايت . دده ميصف قرار  ها را در يك و تمام انسان ه،داد لي را پايانو ما تيجنسي
اين درياي رحمت الهي حظ و  تواند از مي كس هر تشريعي، عام و گسترده است و

. و راه تكامل و سعادت خويش را هموار سازد ،ببرددر حد تالش و همت خود اي  بهره
و به عنوان  فتح نمودههاي ترقي را  اند كه قله در طول تاريخ اسالم زنان بسياري بوده

ي برسد كه تبه مقام و منزل دتوان مي همچنين زن. معرفي شدند در جامعهنمونه  زنان
كه در حديثي از  ت او غضب و رضاي الهي را درپي داشته باشد، چنانياضغضب و ر

 :تحضرت فاطمه عليهاالسالم آمده اس ةدر بار اهللا عليه و آله رسول گرامي اسالم صلي
يعني همانا خداوند از غضب فاطمه  .»ب لغضب فاطمه و يرضي لرضاهاضان اهللا ليغ«

 ،جز ازواج مطهرات و بنات طاهرات هب. 1شود مي غضبناك و از خشنودي او خشنود
تعدادي از نساءالعارفات در طول تاريخ اسالم به سبب عبادت و رياضت و پاكي و 

بصري، حضرت  ةرابع. اند كرده كسبكرامات و فرمودات شهرت فراوان و اخالص 

                                                   

 .دهلي دانشگاه ♦

  .533 االعتدال، ذهبي، دارالفكر، ج اول، ص ميزان  .1
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هاي اين  محمد و بيبيك مرويه برخي از مثال دمشقيه، ام ةنيشابوريه، حليم ةشعوانه، فاطم
هاي اين نوع  فات تقريباً در تمامي تذكرهراين نساءالعاحيات و فرمودات . باشند مي نوع

و ) ق ه 817-898(از موالنا نورالدين جامي  االنس نفحات. اند هفارسي ثبت شد
 ةاند كه داراي تذكر مهماثر  دو) ق  ه1024-1069(شكوه قادري از محمد دارا االولياءسفينة

حال نساءالعارفات در اين دو اثر ح شر ةاي در بار در اين مقاله مقايسه .نساءالعارفات است
   .شود قلم مي ةسپرد

  كليدي هاي واژه
  شرح حال العارفات، نساء ،كوهداراشاالولياء، موالنا جامي، سفينة، االنس نفحات

  مقدمه
الدين  شمس ةالدين احمد دشتي و نو امظموالنا نورالدين عبدالرحمان جامي فرزند ن

هجري قمري در محل خرجرد واليت جام خراسان  817در سال  محمد دشتي اصفهاني
  :گويد مي خود او در اين باره .تولد يافت

  يثـرب سـرادقات جـالل   ه ز مكه بكه زد   سال هشتصد و هفـده ز هجـرت نبـوي   ه ب

ــه ــدم   ز اوج قل ــز و ق ــاه ع ــرواز گ   1ام پر و بال سست كردهن بدين حضيض هوا  ي پ

ست ا  حكم ارادتيه و هم ب ،مناسبت مولدش واليت جام استه تخلص جامي هم ب
  :فرمايد چون در اين مورد مي .مرشد خود شيخ االلسالم احمد جام داشته استه نسبت بكه 

ــا ــدم ج ــحمول ــم ةم و رش   سـت  االسـالمي  جام شيخ ةجرع  قلم

ــد ــرم در جريـ ــعار ةالجـ   2ست دو معني تخلصم جاميه ب  اشـ

و با اعظام و اجالل  ،هجري قمري در شهر هرات رويداد 898وفات جامي در سال 
  .خاك سپرده گرديده ب نبا حضور دانشمندان و امراء و بزرگا

سامي ة صاحب تذكر. وجود داردر ظف نتالخنويسان ا در مورد آثار جامي بين تذكره
ها آمده است كه تعداد  از تذكره ولي در بعضي ،دهد مي او نسبته بيش از چهل كتاب ب

كتاب و  54يعني  »جامي«حروف تخلص او  ةليفات او از نظم و نثر موافق شمارأت
                                                   

  .155 ، صتصحيح و مقدمه مهدي توحيدپوريه ب ،االنس، موالنا نورالدين جامي نفحات  .1
  .همان  .2
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ن هفت عنواه هفت مثنوي ب توان از ديوان اشعار، مي ترين آثار جامي از مهم. رساله است
 االنس ، لوايح و نفحاتةامي، لوامع، بهارستان، شواهدالنبوظن ةاورنگ در برابر خمس

ترين كتب ادبي و حكمي و عرفاني است كه  يكي از مهم االنس نفحاتكتاب . ببريم نام
در قرن نهم هجري در شرح حال متجاوز از ششصد تن از علما و فضال و مشايخ 

شهرتي كه در ميان ارباب دانش و  ةواسطه ته و بصوفيه و نساءالعارفات تدوين گش
زبان عربي است كه ه اصل كتاب مذكور ب. نياز است از تعريف و توصيف بيدارد عرفان 

محمد بن حسين سلمي نيشاپوري در اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم  ةوسيل  هب
 481متوفي (ري بعد خواجه عبداهللا انصا ؛الصوفيه است قاتبليف يافته و موسوم به طأت

و سپس موالنا جامي  ،زبان هروي تقرير فرموده مطالب آن كتاب را ب) هجري قمري
 ةمجيي متن كتاب هروي را به فارسي درآورد و ترنوا شير علي برحسب خواهش امير

  1 .ام رسانيدجآن را به ان .قه  883بر آن افزود و در سال  را حال صوفيان معاصر خود
شاهزاده محمد داراشكوه قادري پسر ارشد شاهجهان، ولياء االسفينةو اما مؤلف 

ساگرتال اجمير  ةدر خط .قه  1024شب آخر ماه صفر سال  در نصف شاه هندوستاندپا
ه ب .قه  1069الحجه سال  و بعد از يك جنگ خونين داخلي در آخر ذي ،تولد يافت

در داراشكوه . يددر آرامگاه همايون در دهلي مدفون گرد يو .حياتش خاتمه داده شد
رود،  مي شمار همند بدانا و هنر هاي تنها از شخصيت نهشاهزادگان گوركاني هند ميان 

ليفات و أت كليه كه ،است يازدهم هجري ةبنام سد لفين و مترجمينؤبلكه يكي از م
  .فارسي فراهم آورده است زبان  ههاي خود را ب ترجمه

 :دسته تقسيم نموده است به دو يني آثار داراشكوه رائجاللي نا سيد محمدرضا
، االولياسفينةمانند  ،آورده است مطالعات تصوف اسالمي فراهم ةآثاري كه در نتيج

فكر  ةو آثاري كه زاييد ؛العارفين و ديوان داراشكوه نما، حسنات حق ةاالوليا، رسالةسكين
 ياءاالولسفينةكتاب . 2اكبرسرّالبحرين و  مانند مجمع ،هندو است ةتصوف و فلسف

خود . موالنا جامي است االنس نفحاتليف داراشكوه و در حقيقت تقليدي از أت ستينخن

                                                   

  .179 ، صتاريخ ادبيات ايران ،سبحاني  توفيق ه  .1
  .13 ، صينيئمنتخبات آثار، سيد محمدرضا جاللي نا   .2
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  :گويد مي اين كتاب در اين ضمن ةدر خاتم داراشكوه
آرايي مقيد نشده  راست است و در عبارت هاگرچه عبارت اين كتاب راست ب«

كرده  نساال نفحاتلعبارت  جا اقتدا ولي بعضي ،فهم نوشته و فارسي ساده و عام
  .1»يز ترك ساختهنخود را  ةو زبان روزمز

بعد از تراجم احوال حضرت پيغمبر و زندگاني خلفاي  االولياءسفينةدر كتاب 
قادريه، نقشبنديه،  ،جنيديه ةشرح حال مشايخ سلسل اربعه ةيماراشدين و دوازده امام و 

در آخرين قسمت  .آمده است سهرورديه و تراجم احوال مشايخ متفرقه چشتيه، كبرويه،
حضرت و ذكر نساءالعارفات  و بنات طاهرات آن صالنبي كتاب حاالت ازواج مطهرات

 ،العارفات آمده است تن از نساء هجدهدر جمع شرح حال  االولياءسفينةدر . آمده است
از . تن از نساءالعارفات ذكر شده است 34شرح حال  االنس نفحاتدر حالي كه در 

داراشكوه تقريباً از  را نت ده اند هذكر شد االولياءسفينةكه در  تن نساءالعارفاتهجده 
  .نقل كرده است با تغيير عبارت االنس نفحات

  :آمده استچنين  االنس نفحات در ضمن شرح حال حضرت شعوانه در
ات خوش منغه نشست، آواز خوب داشت و ب مي عجم بوده، در ابلّه وي از«

ان و عابدان و اربات قلوب در مجلس خواند، زاهد مي گفت و چيزي مي وعظ
  .2»كياتبفات الباكيات المئكانت من المجتهدات الخا .شدند مي وي حاضر

  :نويسد مي داراشكوه االولياءسفينةدر 
فرمودند و  مي نغمات خوش وعظ هنشست و ب مي و در آبلّه اند هاز عجم بود«

  .»شدند ن حاضر ميآواز خوش داشتند، عارفان و عابدان و زاهدان در مجلس ايشا
از عيناً معروف مربوط به حضرت شعوانه را  ةيك قص همچنان داراشكوه

  :نويسد مي او .كند نقل مي االنس نفحات
بسيار چشم تو نابينا شود، گفتند در دنيا  ةترسيم كه از گري مي ايشان را گفتند،«

  .3»اب دوزخ در آخرتذو شدت ع رتر از گو بسيار مرا دوست ةكورشدن از گري
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  :نويسد مي االنس نفحاتدر  در شرح حال حضرت غفيره جامي
معاذه عدويه صحبت داشته، چندان بگريست كه چشم  با وي از بصره است و«

وي نابينا شد، كسي گفت كه سخت است نابينايي؟ وي گفت كه محجوب 
و كوري دل از فهم مراد خدا تعالي در  ،است تر بودن از خداي تعالي سخت

  .1»تر تر و سخت عبامرهاي وي ص
داراشكوه همين عبارت را نقل كرده است ولي در آخر اين عبارت سال وفاتش را 

موالنا جامي در . هجري نوشته است 180داراشكوه وفات او را در سال . افزوده است
  .است ذكري نكردهتاريخ وفاتش هيچ  ةبار

كه   ان دارد، چنانواال و شهرت فراو اي رابعه بصري در ميان نساءالعارفات مرتبه
دو در  هر داراشكوه و موالنا جامي .االولياء رابعه را ستوده استةخواجه عطار در تذكر

  :نويسد ميچنين  رابعه داراشكوه ةدربار .اند هبصري را شرح داد ةآثارشان زندگي رابع
آن داشتند كه در تحرير  ياد برزاصل ايشان از بصره است و حالت فقر «

رفتند و  صحبت ايشان ميه جهت پرسيدن مسايل به ب ثوري گنجد، سفيان نمي
  .2»نمودند وي رغبت مي يموعظت و دعا  هب

 ةولي موالنا جامي رابعه را رابع ،هم آمده است االنس نفحاتهمين عبارت در 
  :نويسد مي رابعه موالنا جامي ةدر بار. عدويه خوانده است

لك ئاللهم اني اس« :گفتروزي سفيان ثوري بر وي درآمد و دست برآورد و «

را؟ گفت مرا وگرياند ت و پرسيد كه چه ميا ، رابعه بگريست، سفيان از»السالمه
يي كه سالمتي  معرض گريه درآوردي، سفيان گفت چون؟ گفت ندانسته  هتو ب

  .3»يي از دنيا در ترك اوست و تو با آن آلوده
  :نويسد مي كند و مي رابعه نقل ةاي معروف دربار ولي داراشكوه قصه

 اند هو گفت ايستادند مي كردند و تا سحر بر پاي مي زشب نما حضرت رابعه همه«
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  .1»راندذگ ت نماز ميعدر شبانروزي هزار رك
  .وليا هم استفاده كرده استاالةاز تذكر داراشكوه در ضمن شرح حال رابعه

  :نويسد مي االنس نفحاتدر ضمن شرح حال فاطمه نيشابوريه در جامي 
 .خراسان بوده است و ابويزيد بسطامي بر وي ثناگفته است يه از قدمافاطم«

 مكه مراجعت هرفت و باز ب مي المقدس در مكه مجاور بوده و گاهي بيت
  .2»تين برفته از دنياأثالث و عشرين و م ةو در راه عمره در سن ،كرد مي

بارت را از و گويا ديگر ع ،نيشابوريه را نيشاپوريه خوانده است ةداراشكوه فاطم
  :نويسد مي كند و مي نقل االنس نفحات

مرد و يك زن ديدم و آن زن فاطمه  كه در عمر خود يك اند هبايزيد بسطامي فرمود«
  .3»را عيان نبوده را خبر نكردم كه آن چيز او از هيچ مقام او .نيشاپوريه است

ه فاطمه روزي نويسد ك مي كند و نقل مي االنس نفحاتداراشكوه اين واقعه را هم از 
از نسوان  :براي حضرت شيخ ذوالنون مصري چيزي فرستاد، شيخ قبول نكردند و گفتند

تر از آن  ايشان گفتند هيچ صوفي در دنيا بزرگ. چيزي گرفتن مذلت و نقصان است
   .بيندنميان  نيست كه سبب در

وفات تاريخ  ةجامي در بار. نوشته است .ق ه 223وفات فاطمه را در سال  داراشكوه
  .ايشان خاموش است
هم  داراشكوه ياد فراهم ساخته است وزموالنا جامي تفصيالت  در اين مدخل

 تفاوت ميان دو اين است كه موالنا جامي اشعار عربي را نقل. كرده است طور نقل همين
  .آن اشعار را نگاشته است ةجمرت داراشكوه كند و مي

  :موالنا جامي
ــا  معشــرالناس مــا جننــت ولكــن« ــاحي  ان ــي ص ــكراته و قلب   س

ــاً    ــم ات ذنب ــدي ول ــتم ي   غير جهدي في حبه و اقتضـاحي   اغلك
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ــب  ــب حبيـ ــه بحـ ــا مفتونـ   لست ابغي عن بابـه مـن براحـي     انـ

  و فسادي الذي زعمـتم صـالحي    فصالحي الـذي زعمـتم فسـادي   

  1»و ارتضاه لنفسـه مـن جنـاحي     ما علي من احب مـولي المـوالي  

  :داراشكوه
ظاهر مستم و دل من هشياراست، مرا ه گناهي ندارم و ليكن باي گروه مردم «

محبت  ةو من شيفت ،يابم خود نمي رايد و بغير از محبت او گناهي د در بند كرده
پس آنچه صالح من  ،كرد توانم فرماني نمي ام كه از درگاه او بي و دوستي

 و ،دانيد صالح من است مي ايد فساد من است و آنچه فساد من انگاشته
وي گناهي  و راضي باشد برا شخصي كه خداوند خود را دوست دارد از

  .2»نيست
  :نويسد مي محمد موالنا جامي ام ةدر بار

 مرا او در .سفر حجاز رفت ههمراه پسر خود ابوعبداهللا بن خفيف از راه بحر ب«
  .3»و مجاهدات بسيار است فاتمكاش

 االنس نفحات رافزايد كه د مي را اين عبارت كند و مي داراشكوه همين عبارت را نقل
  :هم آمده است

كردند تا شب قدر  گويند كه شيخ ابوعبداهللا در عشر اخير رمضان احياء شب مي«
محمد در درون متوجه نشسته  ّايشان ام ةكردند، والد بام آمدند نماز مي  هيابند، ب
محمد، اي  ناگاه انوار شب قدر بر ايشان ظاهر شدن گرفت، آواز داد كه اي ؛بودند

و بر  هشيخ فرود آمدند و آن انوار را ديد .طلبي اينجاست فرزند آنچه تو آنجا مي
  .4»خود بدانستم ةاز آن وقت قدر والد :فرمودند خود افتادند، شيخ مي ةقدم والد

 امام يافعي ةحواله ب االنس نفحاتمصريه موالنا جامي در  ةأامردر ضمن شرح حال 
  :نويسد مي
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ه در گرما چه در سرما ، چكرد سال بر يكجاي اقامت مصر سي در نواحي زني«
  .1»سال هيچ نخورد و هيچ نياشاميد از آنجا نرفت و در اين سي

از علما  :كه نويسد مي در نفحات موالنا جامي خوارزميه ةأامرشرح حال و در ضمن 
  .ميدهشاز بيست سال هيچ نخورده و هيچ نياياد ازنقل است كه در خوارزم زني بود كه 

 رادو واقعه را با حضرت فاطمه كه نام پدرش  هر اين االولياءسفينةداراشكوه در 
همچنين در ضمن شرح  .كند كه كامالً يك اشتباه است مي نويسد، منسوب مي عطار

  :نويسد مي كرده است و شيخ ابوسعيد ابوالخير را نقلسخن حال بيبيك مرويه جامي 
پيرزني بود كه  مرو بوديم،ه گويد كه ب مي تعالياهللا  شيخ ابوسعيد ابوالخير قدس«

ما  .ام اي ابوسعيد بتظلم آمده :ما آمد و گفت زدنب ،را بيبيك مرويه گفتندي او
من  ،نفس بما بازمگذار كنند كه ما را يك مي مردمان دعا :گفت !برگوي :گفتيم

من العين بمن بازگذار تا ببينم كه ةفگويم كه مرا يك طر مي است كه سال سي
  .2»هنوز اتفاق نيفتاده است ؟يا من خود هستم ،كيم

ولي اين واقعه را هم  ،دهد مي حواله از موالنا جامي ءاالولياةسفينداراشكوه در 
  .كند كه يك اشتباه ديگر است مي گويد، منسوب مي فاطمه كه او را دختر عطار همان  به

 االنس نفحاتو  االولياءسفينةالعارفات كه به طور مشترك در  اي نساء عده
بكر و حليمه  المثني، تلميذه سري سقطي، فاطمه بنت ابي مانند فاطمه بنت اند هذكرنشد

حضرت خديجه  سه،يو حضرت زاهده، حضرت نف ،االنس نفحاتدمشقيه وغيره در 
در ضمن در شرح حال اين و ، االولياءسفينةجمال خاتون وغيره در  بي واعظه و بي

كه موالنا جامي تفصيالت  در حالي ،بسيار اكتفا نموده است داراشكوه العارفات نساء
  .ده استرياد فراهم آوز

  نتيجه
. اثر قرن يازدهم است االولياءسفينةدر قرن نهم نوشته شده است و  االنس نفحاتكتاب 

كه  .ق ه 1049المبارك سال  ماه رمضان موهفت ستيداراشكوه اين كتاب را در شب ب
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يكي از  االولياءسفينةبدون شك . اتمام رسانيد  هب ست،وپنجم از سن او ستيسال ب
ولي اين هم يك  ،هاي مهم و معروف عرفاني است كه در هند فراهم آمده است تذكره

 زي مخصوصاً ادهاي متعد ليف از كتابأحقيقت است كه داراشكوه در اين ت
عارفات احوال مشايخ تا شرح حال نساءال ةاز ترجم. االنس استفاده كرده است نفخات

 داراشكوه چون در پايان كتاب .است االنس نفحاتلياء در حقيقت تقليدي از واالسفينة
تقليد  االنس نفحاتداند و معترف اين امر است كه او از  مي موالنا جامي را استاد خود

دست  را از االنس نفحاتاز آغاز كتاب تا پايان كتاب روش تقليد  داراشكوه .نموده است
 و نساءالعارفات اطالعات را تعدادي از مشايخ احوال ةدر ضمن ترجمو  ،نداده است

 االولياءسفينةبگوييم كه  يمتوان مي هرچند كه. كرده است اقتباس االنس نفحاتاز  مو موبه
سلسله ه ولي شرح حال مشايخ سلسله ب ،است االنس نفحاتشكل مختصر و جديد  يك

كه البته  ،بخشد مي داراشكوه را امتياز ركه اين اولين اث ،يك ويژگي مهم اين كتاب است
  .ويژگي عاري استين ا ازاثر موالنا جامي 
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  در شبه قاره يها و چاپ اشعار محتشم كاشان نسخه

  ♦♦♦♦دكتر عارف نوشاهي

 يمحتشم كاشان الدين شناسانه از آثار منظوم كمالكوتاه نسخه ين گفتار بررسيا در
پاكستان، : كشور شامل سه(قاره  شبه يها در كتابخانه يرانيشاعر ا)  ه996درگذشتة (

كه  ييآنجا از. امان انجام گرفته استن سيا و چاپ آثارش در) هندوستان، بنگالدش
ح يشتر در مدايز كه بياند، آثار منظوم محتشم ن ت و امامانيمحب اهل بقاره  شبه مسلمانان

ار رواج داشته ين بسين سرزميا كربالست، در يشهدا يت، امامان و سوگواريب اهل
ي سيدر عصر قبل از صنعت چاپ، كاتبان و نساخان از آثار محتشم رونو. است

 قاره، آثار محتشم در عصر صنعت چاپ در شبه. شدند مي ها آماده كردند و نسخه مي
  .ور طبع آراسته شد و در دسترس هرخاص و عام قرارگرفتيز	به

ن شرط در ياولقاره  شبه ها و چاپ آثار محتشم در گستردة نسخه يبررس يبرا
 ياگرچه برا. استقاره  شبه يها كتابخانه يخط يها دسترس بودن اطالعات تمام نسخه

گر يو د يات احمد منزوتأليفاز  يكيپاكستان دو فهرست جامع وجود دارد،  يها نسخه
آن  ها در هندوستان كه تعداد نسخه يها نسخه يمتاسفانه برا ين سطور، ولياز نگارندة ا

ن وجود يالدفت نيدر ب ين فهرستياست، چنقاره  شبه يگر كشورهايشتر از ديكشور ب
معتبر استفاده شده  يها كتابخانه يها فهرست هند از تك يها نسخه يناچار برا. ندارد
چاپ  يآثار فارس يشناس جز كتاب يمنبعقاره  شبه در مورد چاپ آثار محتشم در. است

نگارنده اذعان دارد كه . ن نگارنده استيات اتأليفكه از  ،وجود نداردقاره  شبه شده در
 علّامه قول	به و شود شامل نميرا قاره  شبه چاپ شده درتمام آثار  يشناس ن كتابيا

                                                   

♦
 .استاد بازنشسته گروه فارسي، دانشكدة دولتي گوردن، راولپندي، پاكستان  
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  :يمحمد اقبال الهور
  هزار بادة ناخورده در رگ تاك اسـت   مغـان  كار رسيد پايان	گمان مبر كه به

  در پاكستان يخطّ يها نسخه
پاكستان از  يفارس يخط يها در فهرست مشترك نسخه ياستاد احمد منزو

 يها در كتابخانهها  آن از يكه برخ ،داده است سخه نشانن چهاردهات محتشم يكل/ وانيد
 يمنزو(. شود ي ميپاكستان نگهدار يشخص يها گر در مجموعهيد يو برخ يدولت

  ). 694/  7): مشترك(
شمارة  ،يكراچ پاكستان، يوان محتشم را در موزة ملين نسخة ديتر كهن

N.M.1961-1245 كتابت شده و ه 994 ن نسخه دريا. ام كرده يسينو ده و فهرستيد
 ينوشاه( ه استيشباب يدارد و دوم يدر آغاز افتادگ يكي. وان محتشم استيشامل دو د

ات ين حين نسخه در حيدرگذشته، ا ه996م كه محتشم در يرياگر بپذ). 525): 1983(
 يا نسخه. خ ندارديا تاريخر است أپاكستان مت يها ة نسخهيبق. محتشم كتابت شده است

ات و ينقل عشاق، ضرور ه،يه، جالليصبائ ه،يه، شبابيبيشاملِ ش شمات محتياز كل
  .1ام دهيد آباد اسالمپاكستان،  يكتابخانة مل دريز را ن ه1211ات، كتابت شده در يمعم

 يها كه همه نسخه نسخه گزارش شده است هفتبند محتشم در پاكستان  از دوازده
دار در  خيتار يها نسخه .است ها نقل شده اضيها و ب شتر در جنگيو ب خر استأمت

 يكي. موجود است آباد اسالمران و پاكستان، يا يقات فارسيبخش مركز تحق كتابخانة گنج
 4062با شمارة  ياضيدر ب يگريو د ه1269و  1239مورخ  10931با شمارة  يدر جنگ
  ). 697 - 696/  7): مشترك( يمنزو(. است ه1270مورخ 

با نام معادن الرضا گزارش شده كه گفته شده  يكتاب) 694/  7): مشترك( يدر منزو
در مدح بند  هفت معادن الرضا شرح. ن خطاستيا. است يبند محتشم كاش شرح هفت
ن در ياصغرحس ين شرح را مولوياست و ا يآمل ين كاشياز موالنا حس )ع(يحضرت عل

                                                   

ي منزو كه چنان. بود الهور پنجاب دانشگاه استاد عيمحمدشف پروفسور ملك در شتريپ نسخه نيا  .1
  .است داده گزارش)  7/694): 1986(
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 يوشاهن( ه استديچاپ رس	به العلوم، لكهنو و در مطبع مجمع هكرد تأليف ه1197
)2012 :(3 /2099.(  

قات يمركز تحقبخش  گنج محتشم در پاكستان، كتابخانة ينة آثار خطين گنجيتر مهم
اجمال 	بهبخش  گنج يها ن نمودار نسخهيا در. است آباد اسالمران و پاكستان، يا يفارس

  :با ذكر منبع نشان داده شده است
 منزوي، 1479: 3 )گنج( منزوي، 11 قرن، ديوان غزليات، 5720شمارة نسخة  .1

  .306 )الفبايي( تسبيحي ،694: 7 )مشترك(
 منزوي، 1479: 3 )گنج( منزوي، 12 قرن، ديوان غزليات، 4940شمارة نسخة  .2

  .305 )الفبايي( تسبيحي ،695: 7 )مشترك(
  .305 )الفبايي( تسبيحي، 12 قرن، ديوان غزليات، 16720شمارة نسخة  .3
  .306 )الفبايي( تسبيحي، 12 قرن، ديوان غزليات، 11638شمارة نسخة  .4
  .306 )الفبايي( تسبيحي، 12 قرن، ديوان غزليات، 13161شمارة نسخة  .5
 منزوي، 1380: 3 )گنج( منزوي، 13 قرن، ديوان غزليات، 4343شمارة نسخة  .6

  .305 )الفبايي( تسبيحي ،695: 7 )مشترك(
 )مشترك( منزوي، 1479: 3 )گنج( منزوي، 11 قرن، بند دوازده، 366شمارة نسخة  .7

7 :697.  
 )مشترك( منزوي، 1380: 3 )گنج( منزوي ،ه	1270، بند دوازده، 4062شمارة نسخة  .8

7 :697.  
  .697: 7 )مشترك( منزوي ،12 قرن، بند دوازده، 9367شمارة نسخة  .9

  .697: 7 )مشترك( منزوي ،ه		1269 و 1239، بند دوازده، 10931شمارة نسخة  .10
  .685 )الفبايي( تسبيحي ،13 قرن ،مدح چهارده معصوم، 6025شمارة نسخة  .11

  در هندوستان يخطّ يها نسخه
  1گره يعل يكتابخانة موالنا آزاد، دانشگاه اسالم  .1
 HG.47/49گنج، شماره  بيمجموعة حب  .1

                                                   

 ارمياخت در هگر يعل يها نسخه بارةدر ياطالعات كه دارم منت ديخورش عطا دكتر دانشمندم دوست از  .1
  .گذاشتند
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ان سند كه ياز وال يكيش يفرما	به خ،ي، بدون ضبط تارين قندهاريحس كاتب غالم
 روزجنگيف بهادر الدوله صمصام …« :مهيعبارت ترق مه محو شده است،ينام او در ترق

 ريالم ابن ريم نهار و ليل قادر احسان انيشا يزليلم نعمت مشكور يازل تيعنا منصور
 نيحسغالم ريحق ريفق خطه ب دولته و ملكه خلداهللا سند يوال) شده محو نامش( …ريم

  .»يقندهار
 اق آن مطالّاوركه  چنان ،يباً هنريست تقر يا نسخه .ق استيخط نستعل	به نسخه

 در .رنگ يو الجورد ييطال يها با جدول ژه دو ورق اول و دو ورق آخر،يو	به است
برگ اول  .نوشته است يينة طاليدر زم يبا مركب الجورد »وله«غزل كلمة هر انيم

  :ن غزل را دارديافتاده و در برگ دوم ا
  در سجده فتادم كـه سـمعنا و اطعنـا     فرمود مرا سجدة خويش آن بت رعنا

  23، شماره نسخه 2بكس : ر عالم، شمارهينة منيگنج  .2
 ورق، 79نسخة كامل، در  ز،يآم ق شكستهيخ، خط نستعليرمجدول و بدون تاريغ

  :آغاز .سطر15
ـ د سر تاج تو نام گوهر يا   هـا  عنوان شيآرا عنوان بصد تو ذكر  هـا  واني

  :انيپا
ـ  بد و كين ثيحد   يكرد غزل نيبر تيحكا ختم چو بگو  گـر يد محتشـم  اري

 خيتار بدون سطر، 19 ورق،4 ؛891ء5/5513 شماره اهللا، سبحان مجموعة :بند دوازده  .3
  .است مهيترق و كتابت

 ،ندارد مهيترق سطر، 16 ،ورق 4 ،206) 1( شماره كلكشن، يورستيوني: بند دوازده  .4
  .است يهجر13 قرن خط احتماالً

  يدهل ال،يدهر يعموم كتابخانة در  .2
  :آغاز .است دهيقص چند و يمثنو ده و غزل چهل شامل سخهن نيا  .1

ـ د سر تاج تو نام گوهر يا   هـا  عنوان شيآرا عنوان بصد تو ذكر  هـا  واني

 دوم اكبر جلوس 5 سنه يالثان يجماد 14 ،)هندو( داس رام يج: كاتب ق،ينستعل خط
  )38-39 ،)اليهرد( يفارس قاتيتحق مركز( 139 شماره، ورق 72 زده، انهيمور ق،1226
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  نو دهلي آباد تغلق همدرد جامعه كتابخانةدر  .3
شماره ، ورق 168انه زده، يمور ق،يخ، خط نستعليوان محتشم، بدون تارينسخة د  .1

  )272 ،)همدرد( يفارس قاتيتحق مركز( 2106
 مركز( 1607شماره ، ورق49زده،  انهيمور ق،يخ، خط نستعلي، بدون تاربند دوازده. 2

  )286 ،)همدرد( يفارس قاتيتحق

  العلما، لكهنوةدر كتابخانة ندو  .4
  :، آغاز265شماره  .ص 4ق، يخط نستعل	به ،، نسخة ناقص و فرسودهبند دوازده  .1

  زننـد  قدم محشر عرصة	گلگون كفن به  فرياد ازآن زمان كه جوانان اهـل بيـت  

  )362،)ندوه( يفارس قاتيتحق مركز(

  رامپور رضا، كتابخانة در  .5
 و پيري خواجه( .م 3215 شماره ورق، 110 خ،يتار ذكر بدون محتشم، وانيد  .1

  )277ص ،2ج ،يقيصد
 و پيري خواجه( .م 20869 شماره ،ق 1268 از قبل كتابت خيتار محتشم، وانيد  .2

  )277ص ،2ج ،يقيصد
 ،2ج ،يقيصد و پيري خواجه. (شماره ذكر بدون ق،1109 كتابت سال ،بند دوازده  .3

  )277ص

  پتنا خدابخش، كتابخانة  .6
  ،)هيشباب احتماالً( محتشم اتيغزل  .1

  :آغاز
ـ د سر تاج تو نام گوهر يا   هـا  واني

  :انيپا
ـ بنما چـه  محتشم او بخشش شيپ به ــا اگرتــو  دي ــ گنــاه جــزا صــبح دم ت   يكن

 251 شماره ،ورق 93، يالديم 17 قرن احتماالً كتابت، خيتار بدون ق،ينستعل خط
  )188-186 ص ،2 ج عبدالمقتدر،(
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  .كربال عيوقا گريد و نيحسامام  و حسن امام يرثا در محتشم، ةيمرث  .2
  :آغاز
  زدنــد ايــانب سلســلة	بــه صــال اول  زدند صدا را انيعالم چون غم خوان بر

  :انيپا
ــت  ]كـذا [ موالست با كه چون فعل را غالم ــهگ غرام ــه او ن ــ	ب ــت ديس   شهداس

 ورق، 135 ق، 1144 االول عيرب 12 كتابت خيتار ،ييطال جدول با قينستعل خط
  )190-189ص همان،(. 252 شماره

  درآباديكتابخانة و موزة ساالر جنگ،ح  .4
 ه،يصباح ه،يد، شبابيقصا وان اول،يد ه، مقدمة منثوريبيش: يمحتو ات محتشم،يكل  .1

  .اتيات و رباعيضرور نقل عشاق، ه،يجالل
  :آغاز

ــو  ــام ت ــام هر اي ن ــر ان ــي ذك   رين لـب و كـام  در تذكرة نام تو شي  لغت

 A/NM 791شماره ، ورق 499 ق، 13آغاز قرن  ق روشن،يبه خط نستعل
  )61-60، ص5محمداشرف، ج(
  .الف تا نون فيات رديوان محتشم، شامل غزليد  .2

  :آغاز
  هـا  اي گوهر نـام تـو تـاج سـر ديـوان     

  :دارد يف نون افتادگيق، در انجام در رد12ق خوش، آغاز قرنينستعل
ــاك   بين مردمان جهان كاي نوربخش چشم ــر پ ــنايي نظ ــن  اي روش ــاز م   ب

  )61همان، ص ( A/NM 470شماره  .ورق 63
  :آغاز .انيده در پايك قصيات و يوان محتشم، شامل غزليانتخاب د  .3

  زاغ چسان نهان كنـد بيضـة آفتـاب را     ه نقاب رخ مكن طـرة نـيم تـاب را   زهر

شماره ، ورق 33 ق، 10ن قر ،يو رنگ ييطال يها جدول با،يار زيق بسينستعل
A/NM 24  ) ،62همان(.  
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  يكتابخانه دانشگاه هندو بنارس، واراناس  .5
. ورق 124خ، يبدون تار. يشعلة بازار قتل پست شود گر كن :وان محتشم، با آغازيد  .1

  )44 امرت الل عشرت،(. O164,1J78,1شماره 

  بنگال، كلكته ييايكتابخانة انجمن آس  .6
ب  33در مجموعه، ورق ، …ن چه شورش استي، باز ا)بند دوازده(ة محتشم يمرث  .1

  )1761وانف، يا( .2ب، شماره  38 –
 اشعار محتشم گزارش شده است يها ز نسخهين يروز، بمبيفدر كتابخانة مال

  )157و  137روز، يفهرست كتابخانة مال ف(

  در بنگالدش يخطّ يها نسخه
  :كتابخانة دانشگاه داكا  .1
 –الف  116ك مجموعه، ورق ي، در يحسن كاشبند  هفت همراه با ة محتشميمرث  .1

بند  نام ده	به در فهرست ،394 ص ،1 ج ب اهللا،يحب( DU/361ب، شماره  118
  )محتشم

  چاپ اشعار
 يگريمستقل و د يكيدوگونه بوده است؛ 	بهقاره  شبه چاپ اشعار و آثار محتشم در

فقط قاره  شبه وان محتشم درياطالع دارم د كه من ييتا آنجا .گرانيده و همراه آثار ديگز
  :ن مشخصاتيده است بديچاپ رس	به ك باري

مطابق  1304شعبان  –خ رجب يه در تاريباچه بنام جالليبا د يوان محتشم كاشانيد
ن يا. صفحه 224در  ،يرازيش يدرعلياهتمام ح	به ،يبمبئ ،م، مطبع دت پرساد	1887

 -85ص( بند دوازده، )84 – 35ص( ديان قصاوي، د)34 – 2ص (ه يچاپ شاملِ جالل
با  يا دهيد از قصيوان قصايد. است) 224 – 99ص(ات يح و غزليمدا ات وي، رباع)98

  :شود مي ر آغازيمطلع ز
ــا   نوانفيرِ مرغِ سـحرخوان چـو شـد بلنـد     ــة بيض ــب از روي بيض ــد زاغِ ش   پري

  )2130/  3): 2012( ينوشاه(
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  :ده است، از جملهيچاپ رس	به مختلف يها وعهمحتشم چندبار در مجم بند دوازده
كه در ) م1801 -1800/ ق 1215درگذشتة ( يشاه كرمان يعل مشتاقبند  هفت در  .1

 يعل خياهتمام آقا ش	به ،ي، بمبئيم در مطبع مصطفو	1886/ ه	1303 يالثان عيرب
چاپ شده  يريحا يل طهرانياسماع يخط ابوالحسن بن حاج	به و يريحا يمحالت

بند  ازدهيو ) 12 – 6ص) (…ن چه شورش استيباز ا(محتشم  بند دوازدهاست، 
، 2130، 1565/ 3): 2012( ينوشاه(ز چاپ شده است ين) 20 – 12ص (محتشم 

2156.(  
دارد با نام  يكتاب الدوله رة نواب شجاعينب يلكهنو ييخان كربال يعل يمحمدتق  .2

 ياز شعرا )ع(نيامام حسو  )ع(يحضرت عل يها هيواقعات كربال كه مجموعة مرث
 م1890مطابق اگوست 1307 هذوالحج ن كتاب دريا. مختلف از جمله محتشم است

كشور، لكهنو در  نول يدر مطبع منش ير بلگراميام		به راحمد متخلصيح اميتصح	به
ر چاپ يشرح ز	به ن كتاب دو اثر منظوم محتشميا در. ديچاپ رس	به صفحه 364

  :شده است
  :كربال با مطلعواقعة ، محتشم در سوگ بند دهدواز 16تا  12از ص 

  ن چه شورش است كه در خلق عالم استيباز ا
  ه عزا و چه ماتم استـچ ه وـه نوحـن چيباز ا

  :با مطلع صفحه، 10در  )ص(گر در نعت حضرت محمديد بند دوازده و
  خاك پاي تو ضياي ديدة اهل يقين  السالم اي آبروي گوهر درياي دين

  ).2130، 1564/  3): 2012(ينوشاه(
ك يدر  ت از محتشميو اهل ب )ع(ي، مناقب حضرت عل)ص(امبر اكرميپ يها نعت  .3

االبرار  مناقب. ز آمده استين يناشناس يگردآور	به االبرار گر با نام مناقبيمجموعة د
ش راجه محمد يفرما	به ، لكهنو،يم در مطبع اثناعشر 1316/1899شعبان  24در 

 ).1561/  3): 2012( ينوشاه( ديچاپ رس	هب خان يعل اعظم

 يمحتشم را با ترجمة اردو بند دوازده يكتابخانة رضا، رامپور متن فارس 2014در   .4
قلم بلرام شُكال 	به يو ترجمة هند ين همدانيحس الدين اضيد محمد ريقلم س	به

  .استقاره  شبه از آثار محتشم در يكين چاپ يتر ن تازهيا .منتشركرد
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  :ده استيچاپ رس	بهقاره  شبه ز دريمحتشم ن بند دوازدهبر  ييها نيتضم
د يدارد با نام كل يكتاب) ق1229 – 1299( ير لكهنوياس	به متخلص ير مظفرعليم  .1

المطابع،  ن كتاب در مطبع تاجيا .محتشم است بند دوازدهبر  ينيجنت كه تماماً تضم
نمونة . ده استيچاپ رس	به صفحه17در ) خ چاپيبدون ذكر تار(رامپور، هند 

   :نيتضم
  چشم پر نم استهر ه شورش است كهـن چيباز ا
  دل پر از غم استهر ن چه شورش است كهيباز ا

  تـم اسـت كه آفاق برهـورش اسـه شـن چيباز ا
  لق عالم استـن چه شورش است كه در خيباز ا«

  »تـه ماتم اسـه عزا و چـه وچـه نوحـن چيباز ا
  ).1600/ 3): 2012(ينوشاه(

 1330درگذشتة ( »نقاش«	به و مشهور »يآغول«	به ملقب يرازيش ين تُركيمحمدحس  .2
 24، ي، بمبئيچاپ مطبع گلزار حسن ،البكا در مفتاح يرازيش يفرزند جعفرقل) ق

 ات آغازين ابيكه با ا محتشم دارد يها هيبر مرث يسيم تخم	1318/1901رمضان 
  :شود مي

  تـم اسـدرهون و ـرگـاوضاع دهر از چه دگ
  تـم اسـرا خـت چـبيار مصـك زبـت فلـپش

  تـم اسـفراه ييه بزم عزاـه از چـر گوشـه
  باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است«

  »چه عزا و چه عالم است ه نوحه وـن چيباز ا
  ).1687/ 3): 2012(ينوشاه(

بر  يسيز تخمين )ق	1261زنده در ( يزنگنه كرمانشاه يبيرزا محمدخان نصيم  .3
شتر ذكر رفت، در صفحات يكه پ ،محتشم دارد كه در كتاب واقعات كربال بند دوازده

  :نمونه. ده استيچاپ رس	به 305 – 294
  با آه توام است هـت كـه اسـنال هـن چـيباز ا
  ده پر غم استيدهر ه است كهين چه گريباز ا
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ز سروده كه در يد از محتشم نيتقل	به بند در وصف امامان زنگنه پانزده يبينص
  ).3/2217): 2012( ينوشاه( ده استيچاپ رس	به 352 – 306واقعات كربال، صفحات 

 يمحمد شبل .بوده استقاره  شبه در يفارس يبند محتشم جزو كتب درس هفت
با نام انترنس  يدرس يم كتاب 1895/ ه	1313 -1312مؤلف شعرالعجم در سال  ينعمان

از نظم و  ييها دهين كرد كه گزيآباد تدو دانشگاه اله يامتحان ورود يبرا يكورس فارس
ن كتاب مكرّر در هند يا. ز جزو آن قرارداديمحتشم را نبند  هفت از جمله ينثر فارس

 .ديانجام رس	به م 1896د عام، آگره، ين چاپ آن در مطبع مفينخست. چاپ شده است
  )1003/  3): 2012(ينوشاه(

مذهب بود،  ياللغات كه شافع مؤلف آصف »وال«	به متخلص يطيز ناياحمد عبدالعز
االسالم،  م در مطبع شمس1923 -1922/ ه	1341دارد كه در  داستان غمبا نام  يكتاب
محتشم بند  هفت د ازيتقل	به )ع(نية امام حسين كتاب مرثيا. ديچاپ رس	به درآباد دكنيح

  ) 2264/ 3): 2012( ينوشاه( .است
 – 1835/ه	1309 – 1251( »زيعز«	به صمتخل يلويز خان برينواب عبدالعز

، چاپ مطبع زيوان عزيدكرده كه نمونة آن در  نيات محتشم را تضميغزل) م1891
  )3/1987): 2012( ينوشاه. (م موجود است 1893/ ه	1311االسالم، لكهنو،  شوكت

 زين) يلويز برياس شود با عزيق(ز يعز	به ز مهاجر متخلصيطومار درد از عبدالعز
  :شود مي ت آغازين بيمحتشم است كه بد بند دوازدهاز  ديتقل	به

  جهـان  خلق كل		چه آفت است و مصيبت به  آنهـر  مبـتال  حـزن  و غـم 	چراست دل به

موجود  A/NM.632درآباد، شماره يح ،در موزة ساالرجنگ طومار درد ينسخة خط
  )62، ص 5 محمد اشرف، ج. (است

  منابع
مركز بخش  گنج هاي خطّي كتابخانة هتسبيحي، محمدحسين، فهرست الفبايي نسخ .1

آباد،  اسالم ،)ش.ه1384تا  1349(سيس تاكنون أپاكستان از آغاز ت تحقيقات فارسي ايران و
  .ش، ويرايش دوم1384 پاكستان، مركز تحقيقات فارسي ايران و



  300  قند پارسي

  

 كتابخانةهاي خطي فارسي  فهرست نسخه: وقارالحسن مهدي و صديقي، ،پيري خواجه .2
  .م 1997 رضا، كتابخانة پور،رام رامپور، رضا

 لكهنو، العلماةندو كتابخانةهاي خطي فارسي  فهرست نسخه): ندوه( تحقيقات فارسي مركز .3
نو،  دهلي تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، مركز نو، يدهل

  .م 1986/ش1365
 يمومع كتابخانةهاي خطي فارسي  فهرست نسخه): هرديال( تحقيقات فارسي مركز .4

 تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، مركز نو، يدهل ،يدهل ال،يهرد
  .م 1999/ش1377نو،  دهلي

 ،همدرد جامعه كتابخانةهاي خطي فارسي  فهرست نسخه): همدرد( تحقيقات فارسي مركز .5
نو،  يدهل مركزتحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، نو، يدهل ،آباد تغلق

  .م 1999/ش1377
آباد،  اسالم بخش، هاي خطّي كتابخانة گنج منزوي، احمد، فهرست نسخه): گنج( منزوي .6

  .3 ش، ج 1359 پاكستان، مركز تحقيقات فارسي ايران و
هاي خطّي فارسي پاكستان،  منزوي، احمد، فهرست مشترك نسخه): مشترك( منزوي .7

  .8 ش، ج 1366 ستان،پاك آباد، مركز تحقيقات فارسي ايران و اسالم
شناسي آثار فارسي چاپ شده در شبه قاره، تهران، ميراث  كتاب: عارف) 2012(نوشاهي  .8

  .ش 1391مكتوب، 
هاي خطّي فارسي موزه ملي پاكستان كراچي،  فهرست نسخه: عارف )1983( نوشاهي .9

  .م 1983 پاكستان، آباد، مركز تحقيقات فارسي ايران و اسالم

10. A.B.M.Habibullah, Descriptive catalogue of the Persian, Urdu & Arabic 

manuscripts in the Dacca University Library, Dacca, University Library, 1966 

11. Abd-al-Muqtadir, Catalogue of the Arabic and Persian manuscripts in the 

Oriental Public Library at (Bankipore) Patna, Calcutta: Baptist Mission Press, 

1910. 

12. Amrat Lal Ishrat, A descriptive Catalogue of the Persian Manuscripts in the 

Banaras Hindu University Library, Varanasi, Banaras Hindu University, no 

date.  



  ها و چاپ اشعار محتشم كاشاني در شبه قاره نسخه  301

  

13. Muhammad Ashraf, A concise descriptive catalogue of the Persian manuscripts 

in the Salar Jung Museum and Library, Hyderabad, Salar Jung Museum and 

Library, 1969.  

14. Waladimir Ivanow, Concise descriptive catalogue of the Persian manuscripts in 

the collection of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, The Asiatic Society 

1985 (reprint). 



  302  قند پارسي

  

هاي فارسي هند در تجسم دستاوردهاي  نامه نقش تاريخ

  پانزدهمقرن در » شاهراه ابريشم«تاريخي 

  ♦♦♦♦ضميره غفّاراوا پروفسور

شك  بي و ميان كشورها است يروابط فرهنگ يگير ترين عامل شكل مهمابط تجاري ور
 اين. ده استكر بازيشاهراه ابريشم  در اين راستا نقش بزرگ و برجستة تاريخي را

ها تجسم  نامه هاي تاريخي، از جمله تاريخ را در نوبت اول سرچشمه يحقيقت تاريخ
 يمرور. نيستند يستثنم مرادر سرزمين هند از اين ف شده يتألآثار تاريخي  و اند نموده

 هاي تاريخي در مورد هريك از اين منطقهكه  دهد از آن مي گواهيها  بر اين سرچشمه
مقام و جايگاه تاريخي آنان در گسترش 	به و قلم آمده		به نههند آثاري جداگاقارة  شبه

طور جداگانه 	بهشاهراه ابريشم  پيوندهاي تاريخي با مناطق مختلف جهان از طريق
نقش پنج اثر تاريخي در تجسم اين روابط در عهد از در اين مقاله كه  ،تأكيد شده است

  .رود سخن مي) 1470- 1420( العابدين زينسلطان 
دولت  استحكامباعث  العابدين زينداري و استعداد فطري سلطان  لتهنر دو

سلطان كشمير از نظر سياسي، همين محض در زمان . دششاهميريان در كشمير 
اين . را سپري نمودخود ترين و بارزترين دوران تاريخي  اجتماعي و ادبي پرارزش
را  العابدين نزيدورة حكومت سلطان كه  حدي رسيد	به اعتراف و منزلت تاريخي

و خود سلطان  ،1»صدسالة حكومت اسالمي در كشمير ترين دورة تاريخ پنج درخشان«

                                                   

غفوراف، . دانشگاه دولتي ب، شناسي پژوهشگاه علوم جامعهئيس رشناسي، استاد و  متخصص زبان ♦
 .خجند، تاجيكستان

1. Hasan, Mohibbul, Kahsmir under the Sultans, p. 248. 
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انجام پژوهش در اين عرصه و بازتاب مقام كه  ،اند ناميده» اكبر كشمير«را  العابدين زين
  .تاريخي سرزمين كشمير در اين دوران موضوع بحثي جداگانه و پردامنه است

 هاي زياد تاريخي سرچشمه ،آموزش تاريخ كشمير	اب در رابطهكه  دداقبالً بايد تذكّر 
اين دوران اين نكته را 	به ة آثار تاريخي مربوططالعم. ستا قلم آمده	به زبان فارسي	به

طين هاي زمان سال تصوير واقعهها  آن دركه  بيشتر كتب تاريخيكه  گرداند مسلّم مي
قلم آمده باشد، اساساً 	به العابدين زين شاهميريان، از جمله واقعات دورة سلطنت سلطان

را دكتر آفتاب اصغر چنين  آنعامل اصلي . اند در زمان تيموريان هند تأليف گرديده
  :شرح و تفسير نموده است

كشمير داشتند، 	به امپراتوران تيموريكه  به علّت عشق و عالقة شديدي«
  .1»اليت پرداختندنوشتن تاريخ محلي اين و	به آنان بسياري از مورخان زمانِ

، )988/1580تأليف (بادي آ محمد شاه شاه» تاريخ كشمير«گونه آثار  از جملة اين
، )، مؤلف آن نامعلوم1030/1620تأليف (» بهارستان شاهي«يا » نامة شاهان كشمير«
، تاريخ )1747-1160/1735-1148تأليف (اعظم ديدمري  خواجه » تاريخ اعظمي«

حيدرملك چادوره » تاريخ كشمير«، )1024/1615يف تأل(حسن ابن علي كشميري 
تأليف (عاجز 	به ين كل متخلّصاراپنديت ن» تاريخ كشمير«، )1030/1620تأليف (

) 1891-1309/1887-1305تأليف (حسن  تأليف پيرغالم »تاريخ حسن«و ) 1122/1710
ا زمان انشا فرمانروايان سرزمين كشمير از عهد باستان ت	به راجعكه  توان نام برد را مي

  .كنند شدنشان نقل مي
 هاي عمومي هند نيز كم نيستند نگاري فارسي هند تعداد تاريخ  در روند كلّي تاريخ

هاي عليحدة سرزمين  تاريخي قسمت و هاي سياسي در برابر تصوير واقعهها  آن دركه 
ه تاريخ سرزمين كشمير اختصاص داد	به اي هاي جداگانه مقاالت يا بخش ،پهناور هند
تاريخ «، )1014/1605تأليف (قّ دهلوي الحنور» واريخالتّةزبد«عنوان نمونه 	به .شده است

محمدقاسم » تاريخ فرشته«، )1005/1596تأليف (ق محدث دهلوي عبدالح» حقي
 خواجه » طبقات اكبري«و ) 1607-1606تأليف (فرشته 	به بادي ملقّبآهندوشاه استر

                                                   

  .271، ص نويسي فارسي در هند و پاكستان تاريخ. اصغر، آفتاب  .1
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ها  آن هاي جداگانة مقاله و يا بابكه  ،يادآور شد توان الدين احمد هروي را مي نظام
  .اند قلم تصوير درآورده	به تاريخ كشمير را

تاريخ «مانند 	به هاي فارسي نامه ما تصميم گرفتيم چندي از تاريخ هدر اين نگاشت
الدين احمد  نظام خواجه  » طبقات اكبري«، استرآباديمحمدقاسم هندوشاه » فرشته

مري و  هاعظم ديد خواجه  » تاريخ اعظمي«، )مؤلف نامعلوم(» اهيبهارستان ش«هروي، 
هاي تاريخي و  حسن را همچون سرچشمة آموزش واقعه تأليف پيرغالم »تاريخ حسن«

مورد بررسي قراردهيم و اهميت  العابدين زينحيات علمي و ادبي زمان سلطنت سلطان 
در آن كه  سرزمين كشمير ادبي و مدني، تاريخي را در آموزش روابط علمي ذخĤاين م

رشتة تحقيق 	به روزگار با ممالك ايران و خراسان و ماوراءالنهر رواج و رونق داشت،
كه  آيند شمار مي	به هاي مذكور از مأخذهاي ارزشمند و معتبري نامه چون تاريخ. كشيم

 العابدين زيندر بازتاب اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشمير در زمان سلطنت 
اين 	به ترين منابع اعتراف گرديده، اغلب محقّقان ناگزير در موارد ضروري وان مهمعن	به

  .كنند ها مراجعت مي سرچشمه
كشمير با ايران و خراسان و ماوراءالنهر اساساً از  ةدر نوبت اول رابطكه  مسلّم است

 و از اين لحاظ ضمن آموزش اين آثار و تحقيق ،گرفت صورت ميشاهراه ابريشم  طريق
ها در عصر  در گسترش اين رابطهشاهراه ابريشم  نقش تاريخيكه  آيد فراهم مي امكانها  آن

فراگيري اطّالعات 		به از اين نگاه، اهميت آثار تاريخي مورد نظر محدود. گردد مذكور روشن
كشمير با مناطق  ةسرزمين كشمير نبوده، بلكه برابر اطّالع دادن دربارة رابط		به تاريخي راجع

  .سازد رواج و تحكيم اين پيوندها مجسم مي دررا شاهراه ابريشم  ر اهميتديگ
و » تاريخ اعظمي«، »بهارستان شاهي«، »تاريخ فرشته«، »طبقات اكبري«صاحبان 

داري  هاي زمام ترين صفت نجيب	به تنها راجع هاي خود نه نامه در تاريخ» تاريخ حسن«
دولت شاهميريان اظهارنظر  ةاو در ادار ةادالع و استعداد فوق العابدين زينسلطان 

سلطان  »نامي افراشتن نيك ملَعو پروري  رعيت« بر ، بلكه مورخين مذكور1اند نموده

                                                   

؛ فرشته، هندوشاه استرآبادي، تاريخ فرشته، 435، ص طبقات اكبري. الدين خواجه نظام احمد هروي،   .1
  .189 ص، سنحتاريخ  ،المغسن، پير ؛ ح342، 2ج 
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مثل سلطان حاكم عادل و «كه  اند ، اشارت بر آن نموده1را تأكيد نموده العابدين زين
ي در دنيا ل و كامل و شجاع و مرتاض و حليم و كريم و رسا و دانا ديگرذفاضل و با

به « العابدين زيندر عهد » بهارستان شاهي«قول صاحب 	بهكه  اين بود. 2»مخلوق نگشت
اياي اين مملكت و عگستري او تمام ر پروري و يمن نهايت مرحمت بركت كمال رعيت

آوردن  عمل	به محض .3»گذرانيدند اهالي اين واليت اوقات خود با منّت و رفاهيت مي
باعث بر آن  العابدين زينسلطان  ابل دزدي مبارزة شديد بردنِمق	به« مانند	تعبيراتي

  .4»محيط اجتماعي در آن دوره استوار و آرام بوده استكه  گرديد
براي از بين  اص ويو سياست ديني خ 5العابدين زيندوستي سلطان  انسان فضيلت

ما بيرون مؤلفان مورد نظر  گاهميان هندوان و مسلمانان نيز از ن يبردن تضاد اعتقاد
 كوشش 6»كرد طايفه نمي عيب هيچ	به نظر«كه  العابدين زينسلطان . نمانده است

تاريخ «مؤلف . 7مسلك و آيين احترام گذاشته شود هر قبيله و پيرو هر بهداد تا  خرج به
در  »كلّ صلح«تعبيرات برقرارنمودن گونه  اين مقصد سلطان را از جاري نمودن» حسن
از نو احيا نمودن رسم و رسوم هندوان » بهارستان شاهي«مؤلف  .8شمار آورد	به كشمير

  .9دردا محسوب مي »عيب كل و قصور تمام وي«را 
و آشنايي مذاهب و  »كلّ صلح«تحكيم فلسفة 	به العابدين توجه بيشتر سلطان زين

باعث هاي ديگر در نوبت اول  آيين و مسلك	به انديشة احترام نسبت اديان، تلقين 
د و در نتيجه بر اساس شندهاي قومي و ملّي در ميان خود مردمان كشمير گسترش پيو

                                                   

  .188تاريخ حسن، ص   .1
  .202همان، ص   .2
  .294تاريخ كشمير معروف به بهارستان شاهي، ترتيب دكتر اكبر حيدري كشميري، ص   .3
؛ بهارستان شاهي، ص 189؛ تاريخ حسن، ص 342؛ تاريخ فرشته، ص 436طبقات اكبري، ص   .4

290-294.  
  .444؛ تاريخ فرشته، ص 439طبقات اكبري، ص   .5
  .343تاريخ فرشته، ص   .6
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يافتن عناصر  ر اساس آميزشبكه  ظهور رسيدند	به ها و انواع هنري ابتكار وي معماري
مورخين مذكور روشن  طّالعاز ا. فرهنگي خلقيت و اديان تكميل و تشكّل پيدا نمودند

هاي خاصة اخالق  كيه بر همين سنّتالعابدين محض با ت سلطان زينكه  گردد مي
داري خود اين تدبير را وسعت بخشيده، روابط فرهنگي خويش را با كشورهاي  دولت

شاهراه  شك وسيله و راه اصلي توسعة اين پيوندها باز هم بيكه  مختلف تحكيم بخشيد
ر را اهل هن ،ميان گذاشتن ارتباط تجاري و فرهنگي	به از طريق. رود شمار مي	بهابريشم 

رشد فرهنگ 	به جا كشمير آورده، در آن	به ها توسط اين شاهراه تاريخي از اين منطقه
اين  هاين آثار ما را ب طالعةنظر، م هاز اين نقط .فراهم ساختهاي مهمي  مشترك زمينه

هاي  سرزمين		به سفرهاي مفيد باهنرمندان براي تكميل مهارت خود كه  رساند نتيجه مي
اقدام نموده، آن را در شاهراه ابريشم  طريق ، ازاي مركزيمختلف، از جمله آسي

اين پيش و . گرفتند كار مي		به هاي خويش در بنياد بزرگترين يادگارهاي كشمير فعاليت
واقعاً يكي از عوامل امتزاج يافتن كه  ،گرفت ذوق و سليقة سلطان پيوند مي	به از همه

 ها از طريق راه ماندن رابطه	به طهاي مختلف در اين دوره توس عنصرهاي هنري خلقيت
  .گرديدشاهراه ابريشم 

گردد و در  هاي مذكور بيشتر روشن مي نامه ة تاريخطالعانديشة مهم در زمينة م اين 
مذكور نيز همين نكتة مهم را در مورد تاريخي مؤلفان آثار كه  شود كنار اين بيانگر آن مي

اين موضوع 	به هاي خود را اشتهذوق و سليقة او احساس نموده، بخش مهمي از نگ
صاحبيت چنين ذوق 	به وابسته العابدين زينتأكيد ايشان سلطان 	به .اند دهدااختصاص 

اين مطلب خاصه در . رشد انواع گوناگون هنرمندي نيز توجه ظاهر نموده است	به ،بلند
اني در آباد« فصلمؤلف اين اثر در . طور گسترده تجسم يافته است	به »طبقات اكبري«

طبق آن كه  ها نموده است مكرّراً اشاره العابدين زينواليت اهتمام تمام ورزيدن سلطان 
در برابر . در اين دوره معماري در كشمير وسعت افزون پيدا نمودكه  شود معلوم مي

هاي زياد جوي  ها و راه ها، باغ سراي ها، بيمارستان و كاروان ساخته شدن مسجد و خانقاه
براساس . شدند ها بسته ر روي رودخانهبهاي متعدد  شماري كنده شده، پل هاي بي و كانال

دادن  با انجام العابدين زينسلطان كه  توان حدس زد مي» طبقات اكبري«اطّالع صاحب 
در  از جمله. ق گذاشتاي مفيد در رشد حيات مدني كشمير تأثير عمي ن كارنامهچني
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  :داده استگونة ذيل توضيح 	به جايي مؤلف اين مطلب را
او كه  وفيقتآن  ،ها و در تعمير واليت كشمير و تكثير زراعت و كندن جوي«

  .1»كس را از حكّام كشمير دست نداده بود يافت، هيچ
ها و  شكوكها و  نيز بيشتر دربارة تشكّل معماري، بنياد باغ» تاريخ فرشته«مؤلف 

معلومات پيشكش امر  در اين العابدين زيننقش بزرگ سلطان و ها در كشمير  مجسمه
  :همين مضمون ذكر نموده است	به از جمله، جايي. نموده است

لم عكه  مگر جايي. آب و زراعت نماند و در مملكت كشمير هيچ زميني بي«
  .2»آن نرسيد	به سلطان

و » بهارستان شاهي«، »تاريخ اعظمي«، »تاريخ فرشته«، »طبقات اكبري«از اطّالع 
در كشمير چندين  العابدين زيندر زمان سلطان كه  آيد اينچنين برمي» تاريخ حسن«

اكثراً كه  ،اند برداري عموم قرارگرفته و مورد بهره نهاده شده ساختمان عظيم بنياد
از . آيند شمار مي	به آميزة عناصر هنري مردمان مختلف و هنرمندان مناطق ديگر محصول 

ه ماران و بناكردن شهر از طرف كو	به آوردن جوي	بهها همگي  نامه جمله، مؤلفان تاريخ
غير از شهر 		بهكه  اند را شرح و تفسير داده، ضمناً تأكيد بر آن نموده العابدين زينسلطان 

از جمله، صاحب . 3آباد گرديدند  ديگر نيز بنا و  يمذكور در اين دوره چندين شهر نو
نام ، »زينه فته«و » رجدهني«مري از  هاعظم ديد خواجه ، 4لنك از زين» تاريخ فرشته«

گير  پور و زين در زينها  شدن عمارات و باغ ساخته »ريخ حسنات«مؤلف . برده است
براي بنياد چنين يادگارهاي  العابدين زينهاي بزرگ سلطان  كارنامهر ب ، ضمنا5ًخبرداده

را  »دب زينه«از جمله، اطّالع در مورد بنياد . اند نظير تاريخي تأكيد ورزيده بي
  :قلم آورده است	به طور مفصل	به در تاريخ خود حسن المغپير

كثرت عمارات و اسواق و دكاكين از خود احداث نمود و 	به و محلة نوشهره«
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گاه  خانه انداخته، پايتخت خود مقرّر ساخت و براي نشست در آنجا طرح دولت
طبقه پنجاه حجره  هر در ضمنِكه  ،بقه بلند افراشتط ري دوازدهظخود واالمن

و از طاق و رواق  ،كردند صد مردم جلوس مي يك حجره پنج هر در ميانو  ،بود
  .1»گفتند دب مي نام آن زينه. ها اعجوبة صنعت روزگار بود هرفو ايوان و غ

تأكيد 		به بنياد بناهاي بلندآشيانه، از جملهكه  آيد در نوبت اول از اين اطّالع برمي
. ره از همين زمان شروع گرديده استآشيانة داراي پنجاه حج 12نامه  مؤلف اين تاريخ

سلطان كه  چندين عماراتكه  شود در برابر اين از معلومات مورخين روشن مي
كام آتش كشيده 	به ها تعمير نموده بود، از جانب نمايندگان خاندان چك العابدين زين

در آن طرف قبلة كه  ها مسجد جامع بوده است ساختمانگونه  اين و يكي از 2،شدند
  .3آباد ساخت  مور و عاز نو م آن را العابدين سلطان زينو  سوخته بودآتش 
هاي  نامه بنياد بناهاي معماري هنرمندانه در اين دوره در تاريخ	به ين اطّالع مربوطا

نيز از تدابير مهم » بهارستان شاهي«حسن، مؤلف  در برابر پيرغالم. ديگر نيز مذكور است
  :نوشته است ،در آبادي كشمير يادآور شده هاي سلطان رشد معماري و كارنامه

دولت و 	به نمود و و در معماري مملكت و آباداني واليت اهتمام تمام مي …«
داران هنرهاي  هگستري وي بسيار هنرمندان و حرف پروري و مرحمت رعيت

  .4»خود زياد كردند
اطق جلب هنرمندان از من ،در نوبت اول يكي از تدبيرهاي مهم در رواج معماري

كه  شود ها براي آموزش محسوب مي ديگر سرزمين	به ديگر يا فرستادن هنرمندان خود
از . گردد ة اين آثار مجسم ميطالعتوسط مشاهراه ابريشم  نقش تاريخيجا  اين باز هم

 ذكر هنر معماري نبوده، معلومات راجع	به سوي ديگر، اطّالعات اين آثار محدود
تشكّل و رواج اين نوع هنر را 	به وسيقي و مساعدت سلطانمانند م	به ديگر انواع هنر	به

ها در آموزش  نامه ي تاريخا هنقش سرچشم		به اين امركه  ،اند نيز در خود جاي داده
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، عوديمالّ  هاي تاريخي مذكور مثالً، در سرچشمه. رساند عوامل رواج موسيقي پيام مي
ف مشهور بوده، از خراسان انيصصاحب تكه  عبدالقادر خواجه واسطة  از شاگردان بي

مال  گرديد، باعث خوشحالي سلطان ميكه  نواخت د را چنان ميعونزد سلطان آمد و 
ل بود و ثاني نداشت و المث ديمع خواني در سخنداني و خوشكه  يخوان هآوازجميل نام 

  .1دهند هاي كلّي يافته بود، معلومات مي از سلطان رعايت
از ديگر مناطق، از جمله كه  ي از هنرمندانيگروهكه  شود از اينجا معلوم مي

 اند و ها، خاصه اهل موسيقي بوده اند، نمايندگان ديگر سمت نزد سلطان آمده		به خراسان
براي پيوند فرهنگي شاهراه ابريشم  نقش	به واسطه اشارت مؤلف اثر بيجا  اين

در . ورزد مي تأكيد هنر عانواديگر ها، از جمله دعوت اهالي موسيقي، شعر و  سرزمين
دعوت و جلب نمايندگان ديگر هنرها چون صحافي، 	به نگاران حتّي تاريخ  ادامه
نيز وسيلة مهم پيوندهاي جا  اين كه كنند ي از سمرقند اشارت ميسازبافي و كاغذ قالي

  .رسد ثبوت مي		بهشاهراه ابريشم  از طريقهنرمندان در مناطق ديگر 	به فرهنگي و توجه
  :دست آورد	به توان معلومات زير را مي نيز »ريخ حسنات« از
باف و  چنانچه صحاف و كاغذگر و قالي. كس را جاگير و منصب بخشيد هر و«

ها از سمرقند آورده، در  ساز و حكاك و مهركن و قابله جلدگر و قلمدان
 كرده، خيال انتخاب نازك بعانِط و جمعي از زيرك. آباد ساخت  جا  همين

و در اينجا  ،يندآاحدي صنعتي آموخته، باز هر ر فرستاد، تا كهاصاطراف و ام	به
  .2»فنون عجيبه در ملك خود شايع گردانيدها  آن موجب تربيت و تعليم

موسيقي توجه 		به خود سلطان همكه  گردد اطّالع نكتة ديگري هم روشن مياين از 
را انعامات شايسته خنياگران و اهل نغمه . لم موسيقي را بسيار شايق بودعخاصه داشته، 

يافتن هنرهاي  در نوبت اول اگر رواجكه  شود با تكيه بر اين مطلب روشن مي. 3داد مي
، از سوي ديگر محبت و دلبستگي استشده  ممكنجلب هنرمندان 		اب مختلف در كشمير
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اين دو عامل . آن مهم است تقويت درهنر و هنروري، از جمله موسيقي 		به خود سلطان
تأكيد مؤلف 		به سلطانكه  اهل هنر سبب گرديد	به ر آباداني واليت و محبتيعني كوشش د

  .1»آباد كرد  لبيده، در اينجا طهاي دور  فن را از واليت هر گران رفتح«نامه  اين تاريخ
 ها براي تأمين شرايط خوب نامه العابدين از روي معلومات تاريخ سلطان زين

نمود تا مسافران در  ها و سراهاي ديگر بنياد ميسرا كاروان و هنرمندان اقدام نموده	به
  .2جا قراربگيرند آن

تأكيد طان لدر نظر سشاهراه ابريشم  واسطة اهميت بي	به اين تدبير از سوي ديگر
در اين راه و رواج ها  آن ها براي مسافران در افزودن تعداد كند، چون بنياد اين سراي مي

شاهراه  طريقاز ريخي سلطان در تحكيم روابط نقش تا		به ،مؤثر بودتجارت و هنرمندي 
كه  محض، همين اقدامات بازهم باعث شدند. ورزند راه اشارت مي و اوضاع خودابريشم 

چنين شرايط خوب راه كشمير را بگيرند و از 		به نمايندگان انواع هنرهاي معروف با توجه
نامه رقّاصان و قواالن  تاريخ تأكيد مؤلف اين		به حتّي. بركات محبت سلطان استفاده نمايند

قول او چشم روزگار نظيرشان را نديده بود و ديگران با 		بهكه  اند و ديگر هنرمنداني آمده
  :چنين شرايط خوب انواع اشياي مختلفي را در نمود تفنگ اختراع نمودند		به توجه
بازي اختراعات بديعه ظاهر نمود و در اين ملك تفنگ از  در فنّ آتش …«

و در حضور سلطان داروها ساخت و هنرها نمود و مردم را . عات اوستمختر
و مجلس سلطان از اهل نغمه و ارباب . تعليم داده در جميع علوم فائق بود

خوش يگانة زمانه بودند، در  در حسن صورت و قوالي و آوازِكه  طرب
ن بازا و رقّاصان و طناب. بود ت نظير نداشتند، رشك بهشت مياحركات و سكن

يك راگ در كه  ها از آن قبيل بودند و بعضي خواننده. در زمان او پيدا شدند
نبور و طو اكثر سازهاي اهل طرب از عود و رباب و . نمود مقام ادا مي  دوازده

  .3»جواهر مرصع كرده بود	به زر گرفته	به غيره

                                                   

  .197تاريخ حسن، ص   .1
  .همان  .2
  .198ص همان،   .3



  …سي هند در تجسمهاي فار نامه نقش تاريخ  311

  

نيز  ديگريمهم هاي مورد نظر ما نكتة  نامه همين طريق، از روي شهادت تاريخ	به
مانند شالبافي، 	به براي انتشار هنرهاي نفيسه، العابدين زينسلطان كه  گردد عيان مي

محض، رشد همين هنرها . اشتدسهم بسزا در سرزمين كشمير بافي و كاغذسازي  قالي
هاي ايران و خراسان و  با سرزمينشاهراه ابريشم  تجارت توسطكه  باعث شد
سال در  هفت العابدين زينچون وقتي سلطان . دمانَ راه	به طور شايسته	به ماوراءالنهر

هاي  سربرد، در اين زمان با علم و ادب و صنايع ظريفة خلقب سمرقند پيش امير تيمور
 العابدين زينهنگام بازگشت سلطان . ايران و خراسان و ماوراءالنهر شناسايي پيدا نمود

بافي،  ا هنرهايي چون قاليكشمير برد، ت	به دستي را با خود نه تنها هنرمندان چيره
كاري را در سراسر كشمير رواج بخشند، بلكه كشميريان را براي  كاغذسازي و كنده

اين هنرها را با تمام ها  آن ايران و خراسان و ماوراءالنهر فرستاد، تا كه	به هنرآموزي
  .1هايش از برنمايند نازكي

، »تاريخ اعظمي«، »فرشتهتاريخ «، »طبقات اكبري«صاحبان كه  اييه ديگر از مسئله
اند، گسترش زبان و ادبيات  آن توجه ظاهر نموده	به »تاريخ حسن«و » بهارستان شاهي«

اگر انتشار كه  قبل از همه بايد ذكر نمود. رود شمار مي		به فارسي در كشمير در دورة مذكور
تا امروز  11ر هاي عص هند و پاكستان از اولقارة  شبه زبان در زبان فارسي و ادبيات فارسي

، با برقرارشوي 14كشمير تنها در قرن 	به داشته، صاحب تاريخ هزارساله زبان فارسي  ادامه
  .خيلي قوي پيدا نمود موقعيتجا  اين حكومت اسالمي در اين ديار وارد گشته، در

مردم كشمير تا اين دوره با زبان فارسي آشنايي داشتند، اما در نتيجة حكمراني 
و در اين دوره ورود عارفان بزرگ، سخنوران و ) 16-14هاي  قرن(سلمان هاي م سلسله

حلقة خاص 	به پيدا نموده، زياداين سرزمين زبان فارسي نفوذ 	به زبان دانشمندان فارسي
تدريج 	هو ب ،و عام درآمد، توسعه و رشد يافته، در محافل ادبي محبوبيت تمام پيدا كرد

  .دست آورد	به مقام زبان فرهنگي كشور راهمچون زبان كارگزاري و علم و ادب 
نشر و 	به ادهالع طريق جدي و با شور و حرارت فوق	به نيز العابدين زينسلطان 
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 او در راه شك، حصة ترويج زبان و ادبيات فارسي در اين سرزمين توجه نمود و بي
  .است بزرگدن زبان فارسي در كشمير شزبان دولتي و علم و فرهنگ 

مندي تمام و سخاوت و بذل سلطان  اشتياق	به هاي مورد نظر نامه خمؤلفان تاري
ها نموده، دورة حكومت او را  در ترويج زبان و ادبيات فارسي اشارت العابدين زين

 همچون يكي از بهترين ايام گسترش و نفوذ زبان و ادبيات فارسي در اين سرزمين
زبان فارسي را زبان  العابدين زينطان سلكه  آيد برميها  آن از معلومات. اند قلم آورده	به

رسمي دربار خود قرار داد و كوشش بر آن داشت، تا زبان فارسي بين هندوان كشمير 
در اين كه  غيرمسلمان نيز قراربگيرد مردماننيز رواج كامل يابد و زبان معاشرت 

ملي در اين جاده ع العابدين زينسلطان كه  يكي از اقداماتي. سرزمين سكونت داشتند
زير سرپرستي 	به شدند، مدرسه داخل مي	بهكه  را يايه هبچ او پنديتكه  گردانيد، آن بود

هاي خوب  داد و پس از اتمام تعليم براي ايشان منصب ماهانه ميها  آن به خود گرفته،
  :در اين مورد چنين اطّالع داده شده است» تاريخ حسن«در  .1كرد هم مقرّر مي

و خدمت ملكي و مالي  كار		به وم فارسي تعليم داده،و طفالن پنديتان را عل«
  .2»مشغول داشت

 علماي برهمنكه  بود العابدين زينهاي سلطان  محض نتيجة كوشش و زحمت
تحصيل و آموزش زبان و ادبيات فارسي گام برداشته، در فرصتي كوتاه زبان فارسي 	به

  .فتندرا فراگر
پيشرفت  طور عموم	به ين سرزمينعلم و ادب در ا العابدين زيندر زمان سلطان 

خود فياض اهل علم بود و از ارباب علم قدرداني  العابدين زيناز بس كه سلطان . دكر
او بيشتر با  .آمد ميشمار 	به كرد، دربارش همواره جايگاه علماي هندو و مسلمان مي

» طبقات اكبري«قول مؤلف 	به .كرد مطالب علمي بحث و مناظره مي	به ايشان راجع
داشت و كسب علوم و فنون نموده  بت ميصحبه جميع طوايف « العابدين زينلطان س

  .3»بودند مسلمان همه وقت ميو بود و در مجلس او از اهل دانش از هندو 
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  :فرشته نيز با تكرار عين اين معلومات نوشته است
و چون كسب علوم و فنون كرده . داشت بت ميصحو با جميع طوايف مردم «

  .1»بود مجلس او پر از دانايان مسلمان و هنود ميبود، هميشه 
حدي خوب 	به زبان فارسي را العابدين زينخود سلطان كه  قابل تذكّر است

. گفته است اين زبان بداهتاً اشعار هم مي	به ىگاه» قطبي«حتّي با تخلّص كه  دانست مي
ذكر شده  عابدينال زيننه تنها با تخلّص قطبي شعر گفتن سلطان » بهارستان شاهي«در 

اي از اشعار او را درج هم  ديوان بودن او خبر داده، نمونه است، بلكه مؤلف از صاحبِ
  :نموده است

پروري داشت و در  شاعري و دقّت سخن ةخود هم ماي العابدين زينسلطان «
كرد و از اشعار وي ديواني مشهور است و اين  اشعار خود قطب تخلّص مي

  :مطلع از اوست
  اي خانـه  هـر  ست در وز لب شيرين تو شوري  اي پروانـه  عـالمي  رويـت  شمع دگر	اي به

  2اي كنـد ديوانـه   عيب نبود گر گناهي مـي   كند عيبش مكـن  قطب مسكين گر گناهي مي

دربارة ذوق شاعري » تاريخ حسن«و » تاريخ فرشته«، »طبقات اكبري«در  هاگرچ
آن 	به يد، اما مؤلفان كتب مذكور راجعآ دست نمي	به اطّالعاتي دقيق العابدين زينسلطان 

ها  دانست، اشارت هاي فارسي، هندي و تبتي را خوب مي زبان العابدين زينكه سلطان 
  .3اند نموده

دوست  عنوان يك شخص فاضل و دانشمند و حاكم فرهنگ	به العابدين زينسلطان 
ي اقدام تشويق و حمايت شعرا و ادباي فارس		به پرور با نهايت وسعت قلب و ادب

اهل فضل و كمال را احترام  العابدين زينسلطان » تاريخ فرشته« معلومات	به بنا. نمود مي
  :گفت داشت و مي مي
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  .1»اند هدايت رسانيده	به ند و ما را از ضاللت برآورده،ياينها مرشد و قبلة ما«
را  العابدين زينپناهي سلطان  پروري و فرهنگ آوازة خرد و فضل، ذكاوت و ادب

  :رساند خواننده مي	به رشته بدين الفاظف
هاي او  بودند، از شنيدن آوازة خوبي العابدين زينمعاصر شاه كه  و شاهاني«

  .2»نمودند اظهار اشتياق مالقات او مي
به شعر و ادب پيوند قوي داشتن و شاعران و اديبان را با انعام و اكرام نواختن 

شعر و 	به يبقين او را در رواداري و دلچسمحقّكه  حدي بوده	به العابدين زينسلطان 
اين دلبستگي  .3اند شاه پيشرو دانسته طبادب و قدرداني اهل سخن از اكبر و محمدقلي ق

نه تنها از شاعران همزمين خود، بلكه بيرون از كه  اهل سخن باعث آمده		به محبت وي
و ايشان را  ور شده دربارش دعوت نموده، از صحبت آنان بهره	به آن اهل سخن را

  :گونة ذيل تأكيد شده است	به »تاريخ حسن«اين نكته در . و اكرام نموده است زّتع
مناصب و 		به و از بالد هندوستان و خراسان علما و فضالي بسيار طلبانيده،«

  .4»شد فايض ميها  آن جا آورده، همواره از فيض صحبت بهها  آن جاگير خدمات
كه  و استفاده از فضل و دانش ايشان باعث شداهل سخن 		به همين توجه عميق وي

احمد كشميري، مالّ  مانند	به سخنوران مشهور و دانشمندان معروف زمان، ويدر دربار 
 جميل،مالّ  فصيحي،مالّ  نديمي،مالّ  ضيايي،مالّ  پارسا، موالنا قادري،مالّ  مولوي كبير،

علي شيرازي، موالنا حسين  مالّ الدين، نورمالّ  محمد رومي،مالّ  احمد رومي،مالّ 
  ، قاضي عليالدين حافظ بغدادي، موالنا جمالمالّ  نوي، موالنا سيد محمد منتقي،غز

مري در اين مورد  هاعظم ديد خواجه . دينهم آگرد الدين بيهقي و ديگران  سيد، ناصر
  :نوشتهچنين 
فضال و شعراي بسيار در كشمير بودند، چه از  العابدين زيندر عهد سلطان «
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  .1»مولّد واليت و چه از متولّدان اين شهر
سخن رفته  العابدين زيناين فضيلت سلطان 	به نيز راجع» بهارستان شاهي«در كتاب 

  :طريق ذيل آورده است	به اهل شعر سخن كرده،	به او نيز از توجه سلطان. است
حال معروف و  صاحب ي بسيار از درويشانِدر عهد سلطنت آن پادشاه جماعت«

و شيخ ! مشهور بودند، چون شيخ بدرالدين كشميري و شيخ سلطان كري
ويس مجذوب االدين ريشي و مير  الدين و شيخ عثمان مجذوب و شيخ زين نور

كه  م و غيرهمور !الدين و مير سيد محمد مدني و سيد حسن بالد و موالنا نور
طنت وي پيدا و ظاهر شدند و همچنين علما و فضال در سل	به بعضي از ايشان

مذكور كه  احمد روميمالّ  محمد رومي ومالّ  سلطنت وي بسيار بودند، مانند
شدند و مثل قاضي سيد علي شيرازي و قاضي جمال و موالنا كبير سيد محمد 

همچنين تمام ندما و فضالي عهد وي  ،لرستاني و سيد محمد سيستاني و غيره
مانند . گستري ماهر بودند داني و سخن طبع و شاعر و در فنّ نكته خوش همه

 موالنا احمد كشميري و موالنا رومي و موالنا ضيايي و موالنا فاتحي و غيرهم
  .2»شد ار ايشان معلوم ميآث فضل ايشان از اشعار بالغتكه 

تأكيد گرديد، هدف اصلي دعوت سلطان از شاعران، پيش از همه،  كه طوري
اين نكته نيز در اكثر . دشو ورگرديدن از فيض دانش و فضيلت ايشان محسوب مي رهبه

كه  شود معلوم مي »ريخ حسنات«از اشارت مؤلف . ها تأكيد گرديده است نامه اين تاريخ
الدين و  محمد و قاضي حميدمالّ  پارسا ومالّ  احمد كشميري ومالّ  مولوي كبير و«

  .3»مديحي هميشه مصاحب و نديم او بودندمالّ  ضيايي ومالّ  موالنا نادري و
اهل شعر و استفاده از فضيلت و دانش سخنوران در 	به در برابر ذكر توجه سلطان

دور و معروفترين سخنوران اين زمان نيز آن اوضاع ادبي 	به هاي مذكور راجع نامه تاريخ
از بين تعداد » رشتهتاريخ ف«و » طبقات اكبري«مؤلفان . آيد دست مي	به اطّالعات مفيد
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زندگي و ايجاد  العابدين زيندر كشمير در زمان سلطان كه  زياد سخنوران و دانشمنداني
محمد نامي  سلطانها  آن از زمرة ؛بساند و  اند، تنها چندنفري را مثال آورده نموده

هم شاعر بود و هم «» طبقات اكبري«اخبار 	به بناكه  توان ذكر نمود كشميري را مي
و در . گفت خواست، در بديهه شعر مي ميكه  ر و قافيهحب هر به و …منددانش

 .1»كرد تأمل حل مي كردند، بي از مشكالت علمي از او سؤال ميكه  لحظه همان
  .2نيز عيناً تكرار شده است» تاريخ فرشته«گونه معلومات در  همين

ان براي ترويج علوم ها از توجه عميق سلط نامه در برابر ذكر اهل شعر، مؤلفان تاريخ
طبقات «اين نكته را در زمينة معلومات مؤلف . اند مختلف در اين دوره سخن كرده

طبيب حاذق ، مانند شربهت	به چندي از ديگر علما و فضالي اين دوره،	به راجع» اكبري
اي را  پس، اين اطّالع نكته. 3گفته است »نظير در طبابت بي«او را كه  توان تثبيت نمود مي
هاي ديگر با مساعدت سلطان علم طب در  برابر رواج علمكه  سازد ي ما روشن ميبرا

  .رواج نهاده بوده است	به اين دوره رو
تاريخ «و » تاريخ فرشته«در (هاي مذكور در اين دوره ستم نام  اطّالع سرچشمه	به بنا
و گفت  به زبان كشميري شعر ميكه  زيركي نيز بوده است )سوم ذكر شده است» حسن

كرده، تمام واقعات  نام كتابي تصنيف» حرب زين«در علوم هندويي سرآمد روزگار بود و 
گونه معلومات را فرشته نيز در  همين. 4تفصيل آورده بوده است	به سلطان را در آن

حسن  پيرغالم معلومات ذكرنمودةكه  كرد توان تخمين مي. 5تاريخ خود ذكرنموده است
 نگاران مذكور آورده شده باشد، اما در نوشت اخبار تاريخ	هب تكيه باسوم بايد 	به راجع

طور 	بهحسن  پيرغالم از جمله،. رسد نظر مي	به ها فرق عنوان كتاب در اين سرچشمه
  :ذيل اطّالع را پيشكش نموده است
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گفت و در علوم هندي مثلي  زبان كشميري شعرها مي	به و سوم نام شخصي«
  .1»در بيان حاالت سلطان تصنيف نمودنام كتابي » چوت زين«و . نداشت

تاريخ «و » طبقات اكبري«در  العابدين زينزمان سلطان در از نمايندگان علم و ادب 
ياد  از را »شاهنامه«كه  نفر هندويي نيز اطّالع داده شده است يك	به راجع» فرشته

لطف نام سلطان تصنيف كرده، بدين سبب مورد 		به دانست و كتابي در علم موسيقي مي
هندو اين شاعر نام » طبقات اكبري«بر اساس معلومات . و عنايات او قرارگرفته بود

، در 2عنوان داشته است» ممك« نمودة او در علم موسيقي لودبهت و كتاب تصنيف
ذكر شده » زين«اسم اين هندو بودبط و نام كتابش » تاريخ حسن«و » تاريخ فرشته«

هاي ديگر او را يودبهتّه  در سرچشمه(لودبهت  كه آيد از معلومات مذكور برمي. 3است
ياد  فردوسي را نه تنها از» شاهنامه«او . از اولين مصنّفان زبان فارسي بوده است) اند گفته
زبان هندي آن را ترجمه 	به و حتّي 4نمود دانست، بلكه با صداي دلپذير قرائت نيز مي مي

 كشميري نيز	به سانسكريتاز ) نج روشني(» پركشه جين«ترجمة . 5هم كرده بوده است
  .6قلم او متعلّق است	به

توجه عميق سلطان براي رواج انواع ادبيات و علم در سه زبان فارسي و هندي و 
هندي و 	به هاي مهم در ايجاد مكتب ترجمة آثار فارسي عنوان يكي از زمينه	به عربي

همين عامل  محض. عربي و عكس آن خدمت نموده است	به چنين فارسيهمبرعكس، 
 آموزشبعداً مركز كه  بنياد گرديد» مولعدارال«) نزديك سرينگر(در نوشهره كه  باعث آمد

ان طسل مركز علميبراي پيشرفت اين . زبان فارسي و عربي در كشمير گشت
از . از ايران و آسياي مركزي سخنوران و دانشمندان زيادي را دعوت نمود العابدين زين
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كشمير آمده بود، خدمت رياست 	به دعوت او از هرات	هبكه  جمله، مولوي كبير
هاي  براي رواج يافتن علمكه  اين نكته نيز بيانگر آن است. 1لوم را بر عهده داشتعدارال

آسياي مركزي،  ازجلب عالمان 	به بازهم سلطان ،و از آن جمله ترجمة آثار ،مختلف
ثبوت 	به امر را تأكيدات مورخان اينكه  ،حتّي كشورهاي عربي مساعدت نمود

در تحكيم پيوندهاي علمي و جلب شاهراه ابريشم  برجستة نيز نقشِجا  اين .رساند مي
گرديدن  براي عمليكه  ،گردد مراكز علمي كشمير روشن و واضح مي	به دانشوران

 اشارت اين مؤلف شيخ اسماعيل كبروي،	به .هاي سلطان تأثير شايان گذاشته است هدف
الدين  جمالمالّ  حافظ بغدادي،مالّ  احمد كشميري،مالّ  ن منتقي،پارسا، سيد حسمالّ 

اهل علم  ترِ يوسف راشدي از جملة معروفمالّ  خوارزمي، ميرعلي بخاري، موالنا بصير،
از شهرهاي بخارا ها  آن بيشتركه  ،رفتند شمار مي	به و ادب زمان از استادان اين مؤسسه

  .اند ن سرزمين آمدهاي	به و خوارزم و بغداد و ديگر مناطق
نيز بنياد » دارالشفا«جهت تعليم و از اين راه گسترش علم طب  العابدين زينسلطان 

طبيب مشهور زمان محمد ابن . راه مانده شد		به زبان فارسي	به تدريس در آن نيزكه  كرد
در تمام هندوستان » مجتهديه ةكفاي«اش  رسالة طبيكه  احمد ابن يوسف ابن الياس

  .2داشت، در اين مدرسه مشغول تدريس بود اشتهار
گفته آمد، در كنار تأسيس چند مؤسسة معروف علمي در امر ترجمة آثار  كه طوري

و » طبقات اكبري«چندي در  اين، اگر	به وابسته. نيز اقدامات شاياني از سر گرفته شد
نظر 	به اطّالعدر آن فعاليت داشتند، كه  م و دانشمندانيولعدارال	به راجع» تاريخ فرشته«

سلطان  كوشش		همحض بكه  اند رسد، صاحب كتب مورد نظر ما تأكيد بر آن نموده نمي
 فارسي در كشمير	به هاي مختلف كار ترجمة آثار علمي و ادبي از زبان العابدين زين

طريق 	به در اين مورد» طبقات اكبري«معلومات مؤلف . شدطور قابل مالحظه شروع 	به
  :ذيل آمده

و . زبان هندي ترجمه نمودند	بهفرمودة او 	به ز كتب عربي و فارسي رابسيار ا«
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كه  »يترنگن راج«مشهور است و كتاب  هاي  از كتابكه  »رتابهامه«كتاب 
فارسي ترجمه 	به فرمودة او	به عبارت از تاريخ پادشاهان كشمير است،

  .1»كردند
دست 	به را معلوماتگونه  همين نيز ما» تاريخ حسن«و » تاريخ فرشته«در 

ترجمة آثار بر اين 	به نكات مربوط	به برابر تأكيدحسن  پيرغالم از جمله،. 2آوريم  مي
  :انديشه نيز اشارت فرموده است 

در زمينة ازسرگرفتن كه  او امكان دادند		به كارهاي ترجمه و تحقيق آثار«
  .3»…خوبي پردازد	به ملّت و انتشار آن هر اقدامات مذكور براي تحقيق علوم

براي گسترش  العابدين زينسلطان كه  با تكيه بر تذكّر اين اعمال و ديگر كارهايي
سهم او در گسترش زبان فارسي در كه  زد توان حدس زبان فارسي انجام داده است، مي

جايگاه و مقام بلند سياسي و علمي و ادبي اين كسب براي  و كشمير قابل توجه بوده
به راوان از خودف زبان در اين منطقه ابتكارات	از جمله ترجمة آثار . ظهور رسانيده است

هاي وي در ترويج زبان  زبان فارسي نيز يكي از كارنامه	به هاي گوناگون مختلف از زبان
  .رود شمار مي	به فارسي در اين سرزمين

طور كلّي 	به هاي مذكور ور در سرچشمهطگردد، اطّالع مس معلوم مي كه البتّه، طوري
در رونق كار ترجمة  العابدين زينهاي سلطان  و تفسير تمام خدمتفراگير شرح 

در اين موضوع اين 	به ، چون همة اسناد مربوطيستندزبان فارسي ن شاهكارهاي ادبيات
م ولعنزد دارال العابدين زينسلطان كه  آن	به از جمله، مؤلفان راجع. شود آثار ديده نمي

نسكريت و فارسي را دايركرد، اشارتي ااي سه تأسيس نموده، در آن شعبه» تّرجمهالدار«
لم اع 10نمايندة علم و ادب فارسي و عربي و  21 فقطدر حالي كه  ؛اند نكرده

اثرهاي  العابدين زينفرمان سلطان 	هبودند، ب» تّرجمهالدار«اعضاي كه  سانسكريت
شعبة كه  يادآور بايد شد. ندا كردهترجمه  زبان فارسي	به را برجستة مدنيت قديم هندوان

احمد كشميري مالّ  تحت نظر پنديت بوه بهوت و شعبة فارسي تحت نظر سانسكريت
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احمد كشميري مقام مالّ  العابدين زينالشّعراي دربار  در اين جاده ملك. فعاليت داشتند
  .اي داشت ويژه

الدين احمد هروي و  نظام خواجه » طبقات اكبري«تذكّر يافت، مؤلف كه طوري 
فرشته چندي از اثرهاي 	به بادي ملقّبآمحمدقاسم هندوشاه استر »رشتهتاريخ ف«صاحب 

و » رتابهامه«مانند 	به شده، زبان فارسي ترجمه	بهكه  ،معروف در اين دوره
ها و ويدها  گر سامديوه، شصترهاس سريتاكته	به اند، اما راجع را نام برده »يترنگن راج«

آثار مذكور نيز در اين دوره از زبان كه  ستا اين در حالي. اند هيچ اطّالع پيشكش نكرده
  .1فارسي ترجمه شده بودند	به سانسكريت

زبان 	به شدن آثار فارسي از ترجمه» تاريخ فرشته«و » طبقات اكبري«مؤلفان 
، خاموش بودتأثير ن ترويج زبان و تفكر فارسي بيدر  اين نكته نيزكه  ،سانسكريت

توسط مورخ مشهور كشمير  العابدين زينسلطان كه در زمان سلطنت  حال آن. اند مانده
 )kathkautuka(» كتهكيوتوكه«عبدالرحمن جامي با نام اثر » يوسف و زليخا«شريوره 

دوست و  هاي مردم ادبيات قلب خاندان كشميريان و	به ترجمه گرديد و سانسكريت	به
كشميري خوانندة ) 1505(محض با ترجمة شيوا و ناب شريوره . يافت شعرفهم آن راه

  .2هاي داستان آشنايي پيدا نمود مؤثر قهرمانثار آبا 
نمونة بزرگداشت و احترام كه  را العابدين زينل نهرو اين اقدام سلطان عجواهرل

كمال معرفت ملّي و استقالل فرهنگي بود، همچون خدمت بزرگ  يلةزبان فارسي و وس
  .قلم داده است	به او در ترويج ادبيات فارسي در كشمير

هاي مختلف سلطان در رواج تصوف نظري  علوم دنيوي و علم	به كنار مساعدت در
از كه طوري . و عملي، تشكّل علوم ديني نيز اقدامات شاياني از خود ظاهر نموده است

هاي سلطان چندين  وسيلة خدمت	به گردد، محض ها روشن مي معلومات سرچشمه
ها سخن در مورد  ن، در اين سرچشمهآ در كنار. كتابخانه و مدرسه و خانقاه برپا گرديد

اين امر كه  آگاهي كامل خود سلطان از علوم ديني، خاصه احاديث سخن رفته است
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رواج حديث و ديگر علوم ديني 	به ترين عوامل خدمات وي نسبت يكي از مهم
ها در بنياد  فراتر از اين، جهت فراگيري بيشتر مردم از اين علم. شود محسوب مي

  :چنين مذكور است »ريخ حسنات«اين نكته در كتاب كه  ،دام نموده استها اق مدرسه
كمال هوس طلب داشته، در مطالعة آن 	به شّرفينال و كتب احاديث از حرمين«

ملك  هر سواي آن كتب علوم غريبه و فنون عجيبه از. بود هميشه مشغول مي
  .1»هاي بسيار ابداع فرمود و مدرسه. لبيده، مروج ساختط

سلطان در كه  گردد نكتة ديگر نيز مسلّم مي هاي مذكور يك نامه علومات تاريختوسط م
عارفان و صوفيان زبان خويش قرابت 	به العه و معرفت حديثطم	به برابر توجه عميق

از  ؛مهر و التفات شاياني از خود ظاهر نموده استها  آن به اين	به معنوي داشته، وابسته
پيوسته مورد كه  مولوي كبير		به نسبت العابدين زينلطان جمله، در مورد لطف و عنايات س

طبق . استمقام استادي را صاحب بود، نكات فراواني مذكور  عنايت او قرارداشته،
هرات رفته، تحصيل علوم 		به در صغر سن. مولوي كبير استاد سلطان بود«معلومات حسن 

وي 		به مي يعني صدارتاالسال منصب شيخ لبيده،طتكليف تمام او را 	به نمود و سلطان
لم عخانه براي او مدرسه بناكرده و براي وظايف طالبان  دولت و در نوشهره متّصلِ ،بخشيد

  .2»گشت ضمي از تعليم و تدريس او مستفيجاگير مقرّر فرمود و عالَ
در اين مورد معلوماتي تذكّر نيافته است، اما مؤلف آن » طبقات اكبري«اگرچندي در 

با حاكمان و پادشاهان ايران، خراسان و  العابدين زينجانبة سلطان هاي دو از رابطه
  :دهد طريق ذيل خبرمي	بهشاهراه ابريشم  ماوراءالنهر و ديگر ممالك توسط

رسم 	به و سلطان مغفور ابوسعيد سلطان از خراسان اسپان تازي و شتران بختي«
در برابر آن  و سلطان از اين معني خوشحال گشته،. هديه نزد سلطان فرستاد

هاي بلورين و غرايب  خروارهاي زعفران و قرطاس و مشك و شال و كاس
-855(سلطان بهلول لودي . كشمير در مالزمت خاقان مرحوم روانه گردانيد

خدمت 	به نيز نفايس ملك خود) 917-863(و سلطان محمود گجراتي ) 94
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كّة معظّمه و و حاكم م. ساختند سلطان فرستاده، رابطة مودت را مستحكم مي
مصر و گيالن و غير آن نيز تحف و هدايا فرستاده، همين شيوه را مرعي 

مسحوب يكي از مالزمان خود 	به پادشاه سند اسباب و اشياي بسيار. داشتند مي
اي در مدح سلطان فرستاد و سلطان را از خواندن آن قصيده  با قصيده

كه  ار چون معلوم كردو دونگرسينه نام راجة گولي. خوشحالي تمام روي داد
سه كتاب معتبر اين  علم موسيقي و سنگيت رغبت تمام است، دو	به سلطان را

و پسرش راجه كوت سينه نيز بعد از پدر سلسلة اخالص و . فن ارسال نمود
كه  شكل را خوش و راجة تيبت دو جانور غريبِ. داشت اتّحاد را مرعي مي

پذير  آب آن تغييركه  ن سرورگويند، از موضع م زبان اهل هند هنس مي	به
سلطان را از ديدن آن جانوران . دست آورده، نزد سلطان فرستاد	به نيست،

چون كه  مسرّت تمام روي داد و از جملة خاصيت آن جانوران يكي اين بود
منقار از 	به گذاشتند، اجزاي شير ميها  آن آب مخلوط كرده، پيش	به شير را

  .1»…ماند و آب خالص ميخوردند  اجزاي آب جدا ساخته مي
همين معلومات عيناً تكرار ) 200ص (» تاريخ حسن«و ) 346 ص(» تاريخ فرشته«در 

هاي خاص و  محض همين فضيلتكه  اين نكته خود بيانگر آن است		به توجه. شده است
سمت كشمير 		به اميران و حاكمان مناطق ديگركه  العابدين باعث گرديده نادر سلطان زين

و برابر اين هدايا و  ،ها بگيرند او بهره ياز مجموع اين دستاوردهاي قلمرو گرفته، راه
كه  سازد ة آثار تاريخي مذكور مسلّم ميطالعدر كنار اين، م. ا برايش ارسال نماينده تحفه

ها نيز  نامه ، بلكه در ديگر تاريخ»تاريخ فرشته«هاي فعاليت سلطان نه تنها در  چنين جنبه
  .گرداند آثار ديگر نيز اين مطلب را مجسم مي		به رجوعكه  مذكور است

مقصد كه  اين نكته نيز تأكيد شده استبر تاريخي ، هاي ادبي در بعضي سرچشمه
امراي ايران و افغانستان و گجرات و سند 		به هاي زياد هاز فرستادن هدي العابدين زينسلطان 
هاي  هاي فرستادة او برايش نسخه ههدي		به خواست امرا جواباً اين وسيله مي		به اوكه  آن بوده

  .2ارسال نمايند سانسكريتهاي فارسي و عربي و  زبان		هخطّي كتب ادبي و ديني را ب
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پسر اميرتيمور براي پادشاه ، طبق آن وقتي شاهرخ ميرزاكه  نقلي موجود است
عنوان هديه فرستاد، سلطان 	به ها را زر و زيور و فيل و اسپ العابدين زينكشمير سلطان 

اي از دانشمندان و  جاي لعل و جواهر عده	به اگر«: عد از تقديم و تشكّر چنين نوشتب
با گرفتن اين پيام طبق . »گرديد فرستاديد، موجب خوشحالي بيشتر مي فضالي ايراني مي

نفر از زبدگان علما  ها شاهرخ ميرزا براي خشنودي پادشاه كشمير شش اطّالع سرچشمه
زبان فارسي و عربي از 	به ها در علوم متداوله شمول كتاب	به و دانشمندان دربار را

  .1كتابخانة شخصي خود فرستاد
كه  توان اين نتيجه را حاصل نمود هاي مورد نظر ما مي نامه با تكيه بر اطّالع تاريخ

در آن ايام اهل علم و ادب كشمير با علما و فضالي ايران، خراسان و ماوراءالنهر رابطة 
كشورهاي نامبرده . زبان فارسي بوده استها  آن بين مشتركو وسيلة اند  نزديك داشته

يكديگر نزديك شده و فرهنگ 	به هاي ادبيات، فلسفه، اخالق، آداب و زبان در زمينه
طور عميقي 	به فرهنگ كشمير تاًدر اين دوره خاص. وجود آورده بودند	به را مشترك

اگر سلطان . و ماوراءالنهر قرارداشتتحت تأثير و نفوذ فرهنگ و تمدن ايران و خراسان 
هند و ايران و خراسان و ماوراءالنهر در  مشتركگذاران فرهنگ  را از بنيان العابدين زين

در پيشرفت و رشد كشمير و استحكام  اوناميم، اشتباه نخواهد بود، زيرا واقعاً بكشمير 
. يسته نموده استزبان خدمت فراوان و شا روابط سياسي و ادبي آن با كشورهاي فارسي

 در ترجمة اثرهاي فارسي و عربي العابدين زينسلطان كه  خاصه، آن ابتكاري
انجام  پانزدهقرن فارسي در كشمير در 	به سانسكريتو برعكس آن از  سانسكريت	به

. عمل آورد	به الدين محمد اكبر در هندوستان داد، تنها با گذشت بيشتر از صدسال جالل
العابدين در  هاي علمي و ادبي و ابتكار سلطان زين نين كارنامهمحض، شرح و تفسير چ

كه  رساند اين نتيجة مهم علمي مي	به رشد فرهنگ و ادب فارسي در اين سرزمين ما را
 با الهام از اين تدبيرات وي و الدين محمد اكبر در اين جاده پيرو كار او بوده جالل

ان خويش، حتّي نفوذ فلسفة صلح كلّ روزگار	به رشد و نمو فرهنگ و ادب فارسي	به
  .در زمينة آشتي اديان و مذاهب اقدام كرده است
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خصوص، نقش اين آثار تاريخي در آموزش و بررسي پيوند كشمير با ممالك 	هب
مسلّم  كه رسد، زيرا طوري نظر مي	به خيلي مفيدشاهراه ابريشم  آسياي مركزي توسط

هاي تاجران از فارس، عراق، خراسان و  وانهاي خيلي دور تاريخي كار است، در زمان
كاغذ ها  آن .ايران و آسياي مركزي آمدورفت داشتند	به كشمير و از كشمير		به ماوراءالنهر

هاي مشهور  شالجا  آن كشمير برده و از	به سمرقند، ابريشم بخارا و محصوالت ديگر را
ادبي و مدني بين ، لميهاي ع هاي تجارتي رابطه غير از مناسبت	به .آوردند كشميري مي

معموالً توسط راه ابريشم از كه  ،كشمير و ممالك ايران و خراسان و ماوراءالنهر
 العابدين زيناين پيوندها در زمان سلطان . شد هاي قديم برقراربود، نيز مشاهده مي زمانه

 هاي مورد بررسي ما اين نامه اطّالعات تاريخ	بر مروركه  نيز در سطح بلند رواج داشت
مالقات سفيران با سلطان 	به راجع» طبقات اكبري«مؤلف . رسانند ثبوت مي	به نكته را

جانبة كشورها  ها روابط و پيوندهاي همه طي آن مالقاتكه  كند مي  اشاره العابدين زين
كه  توان تأكيد داشت از اين لحاظ، با تكيه بر اين اطّالع تاريخي مي. شدند تأمين مي

ر رواج روابط سياسي دوجانبة كشمير با كشورهاي آسياي مركزي واقعاً راه ابريشم د
از سوي ديگر، روابط تجارتي سرزمين كشمير با ممالك ديگر . نقش مهمي داشت

نمونة برجستة آن در جواب كه  فرهنگ گذاشتر ب توسط راه مذكور تأثير فراواني
هاي آثار و حتّي  ههاي خطّي ترجم هاي اميران سمرقند و بخارا فرستاده شدن نسخه ههدي

ميرزا براي ارسال دانشمندان و فاضالن از سمرقند و  خاز شاهر العابدين زيندرخواست 
هاي هندي و  تشكّل و تحول مكتب ترجمة آثار ادبي از زبان. دشو بخارا محسوب مي

 فارسي نيز زبانهاي ديگر قلمرو  سرزمين	به زبان فارسي و انتقال اين آثار	به عربي
هاي ديگر معرفي  محصول پيوندهاي فرهنگي كشمير با مراكز و سرزمينعنوان 	به

صورت گرفته، مقام تاريخي و شاهراه ابريشم  شك، اين روابط از طريق بيكه  شود مي
  .بخشند مبناي اطّالعات آثار تاريخي بازتاب مي	به فرهنگي آن را
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خان در گسترش  نامه و سهم خدابخشيبه زندگ ينگاه

  در هند يات فارسيزبان و ادب

  ♦♦♦♦احمد يدكتر سيد غالم نب

ــر جريــدة عــالم دوام مــا  هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشـق    ثبــت اســت ب

 يجهت جستجودار  تالش دامنهبا زندگي خودشان در كه  يكسانجهان  ةدر صحن
و  يو اجتماع ياسيس يداريب بهفرهنگ و تمدن از  يدارو پاس يعلم و ادب و پاسبان

د و فراموش يناپد ياز وجود هستچ وقت ياند ه ملك و ملت پرداخته يفرهنگ
شادروان . رسد ينده به نظر ميشان زنده و پا همواره نام و نشانبلكه  ،شوند ينم

در هند علم و ادب و فرهنگ  ةنيكه در زم ،شان بوده استاياز  يكيخان هم  خدابخش
 يفارس ةيو گرانما يات غنيزبان و ادب يو نگهدار يدر نگهبان ، ودارد يگاه خاصيجا

ن بزرگوار همواره به عنوان يا يكه رد پا ،شتهعهده دا رب ييسزابو سهم  يدينقش كل
از در هند  يات فارسيداران زبان و ادب دوست يالعاده برا مهم و فوق اي نماد و نمونه
  .بوده استخوردار براي  جايگاه ويژه

 يانگذاريث بنياز حبيشتر خان در جهان  ت خدابخشيشهرت و شناخت و مقبول
خود  يتمام زندگان ين صددرصد درست است كه وياو  است، يشرق يكتابخانه عموم

ن راه يكرده و در ا وقف يو فارس يعرب يخط يها نسخه يجستجو و گردآور يبرارا 
ه و يگرانما ةكه خدمات صادقانه و كارنام ،ده استيار كشيبس يزحمات و نگران

به عنوان اين نهاد فرهنگي و علمي د كه يكتابخانه منجرگرد يمايدر س يو يبها گران

                                                   

 .لكهنو، لكهنو دانشگاه يار بخش فارسياستاد ♦
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ن ياما عالوه بر ا. رود جهان به شمار  يها ن كتابخانهين و شكوهمندتريتر از بزرگ يكي
دامن خود دارد  به يها گوناگون يژگيگر و ويد يها جنبههاي علمي وي  زندگي و تالش

معتبر،  يماهر، مورخ يمفسر در كنار كتابشناسي يو. كند ميكه جلب توجه 
دست، سخنور و  رهيچي ناز، دانشور و دانشمند ةيما يممتاز، مترجم يسينو فهرست

 يدان معروف، حقوق يسته، محققيشا يسينو عمده، تذكره ينگار برجسته، نامه اي سندهينو
ر و پرآوازه يدلپذ يمشهور، سخنران يشناس راسخ، نسخه يليور، وك انصاف يدادور، قاض

  .رود يدر هند به شمار مخود  مشاهير زمانو از جمله  يالديدر قرن نوزدهم م
 يم در روستا1842دوم اوت سال كه در  خان بوده يخان، بوعل خدابخش ينام اصل

دولت پا به و علم و ادب  اي اهل ههار در خانواديالت بيشهر چپره، سارت ا در ياوك
بست و در بر ييم در پتنا رخت سفر نها1909سيزده اوت و در  ،ات گذاشتيعرصه ح

  .پدر مدفون شد يپهلو ،كتابخانه ةمحوط
 اما ،نام كرد رستان پتنا ثبتيدر دب يمات مقدماتيكسب تعل يم برا1854در سال  يو

 توانستها ن يسيانگل هيم بر عل1857ام يزمان ق يها ياوضاع نامساعد و نابسامان به دليل
از دانشگاه م  1861پس از آن به شهر كلكته رخ نمود و در سال . هددامه دام خود را يتعل

موافق  وياما آب و هوا و محيط كلكته نيز براي . را كسب نمود شديپلم ككلكته مدر
گرفت و از حقوق  ةخود را در رشتپتنا برگشت و مدرك به ناچار . و سازگار نگرديد

 م به دريافت 1877در سال وي . آغاز كرد را در دادگاه پتنا شغل وكالتم  1886سال 
تانيا به لقب يحكومت بر ازم  1881در سال و  ،ل آمديدولت هند نا» 1سند افتخاري«
 به عنواندر نظام حيدرآباد، دكن م  1898تا  1895از سال . سرفراز گرديد» خان بهادر«
نديم شهنشاه /مصاحب«خطاب نيز م  1903ر سال د. خدمات انجام داد» ةالقضا قاضي«

  .عطا گرديدبه وي ا» 2هند
االلباب في  محبوب« ها است، كه از جملة آنداراي چندين تصنيف خان  خدابخش

ارزش و اهميت » سورة فاتحه و سوره اخالص«و » آباد تاريخ عظيم«، »الكتب تعريف

                                                   

1. Certeficat of Honour. 

2. Companion of Indian Empire. 
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  .خاصي دارد
ترين آثار در زبان فارسي  يكي از محبوب» االلباب محبوب«كتاب شاهكار وي به عنوان 

ث، ير، حدين گوناگون چون منطق، فلسفه، كالم، تفسيمضام در آنكه  ،رود يبه شمار م
 قرارگرفته يره مورد بحث و بررسيخ، تصوف، شعر و ادب، طب و نجوم و غيتذكره، تار

 در يو عرب يفارس يخط يها نسخه يحيبر اساس فهرست توضن كتاب يدر اصل ا. است
 898نامه  يكتاب و زندگ 1389 يصفحه مربوط به معرف 859 دركه  ،است يكتابخانة شرق

در دادگاه خان  خدابخشكه  يوقتم  1897ن كتاب در سال يا. سنده و شاعر استيتن نو
ن كتاب يارزش هم. افتيانتشار  بود ةالقضا يقاض دار سمت عهدهدرآباد يح ةيعال

 ةديخان معنون كرد كه عق يعل ر محبوبيالملك م كن نظامد يبه فرمانرواخان را  خدابخش
  :گونه ابراز نموده است مزبور اينشگفتار كتاب ين در پيش را همچنيخو

 ،يخدابخش خود را در ظلّ عاطفت همچوشاه مدان چيه رزِيم چيهن يچون ا«
آوردم خواستم كه  ،ن و ناصر استيرا معاور و اهل كمال يكه علم و دانش را 

 يااللباب ف محبوب«از نام  يهمچوشاه يب را كه به انضمام نام نامن كتايا
 يِاورياز  ،ة تخت بلندش آورميش پايام پ شهرت داده »الكتب و الكتاب فيتعر

و از اجازت  ،ده مشرف شدميقدرش رس فلك ةطالع بر آستان يبخت و رهنمون
المكان  عيرف هن شايا يو اسم گرام ين كتاب را معنون به نام ناميكه ا ين معنيا

ف يمن اسم شرياست كه از يد از واهب العطايام ؛از افراختميامت كنم سرِ
  .1»ف به حسن قبول مقبول گرددين تألياهللا ا حضرت شاه ظل

سندگان و شاعران و دانشمندان يمستند نو ةنام ياحوال و زندگ يگردآور يبرا يو
خذ و أم 120شتر از ين مورد بيدر ا .ق كرده استيار نموده است و مطالعة عميتالش بس

لسوفان، دانشمندان، يف ةاحوال و تذكر ين كتاب دارايا. منبع استفاده نموده است
ن ين، مفسريبان، مورخيسان، طبيان، خوشنويسان، صوفينو سندگان، تذكرهيسخنوران، نو

 ،ميرا از احوال مصنف جداكن يخط يها نسخه ياگر معرف. استره ين و غيو محدث
ن يق در ايو تحق يسينو تذكره هاي يژگيو تمامِ نيعي. رسد يذكره به نظر مصورت ت به

                                                   

  .12ص خدابخش خان، ، )مقدمه(االلباب  محبوب  .1
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ان يل بيسندگان را به تفصينامه نو يچون احوال و زندگ .داده شده استكتاب نشان 
» خالصةاالفكار«رزا ابوطالب صاحب تذكرة يو اثر م يمثالً راجع به زندگان. نموده است

  :گونه آورده است اين
در  ؛ياالصفهان يزيگ خان تبريمحمدب يابن مرزا حاجرزا ابوطالب يم«

گ خان وارد هندوستان گشته مالزم يمحمدب يوان شباب مرزا حاجعنف
و بعد ابوالمنصور خان در عهد  ،دياز سپاه گرد يابوالمنصور خان افسر جمع

در ه 1180در كه  نيتا ا ،ديالدوله به بنگاله آمده به اعتبار گذران شجاع
والدت مرزا ابوطالب در شهر لكهنو در . وستيمت حق پمرشدآباد به رح

م يتعل يسالگ زدهيالدوله تا س ت نواب شجاعيمن عنايبه  .داد يروه 1166
 .فرمودت مرزا توجه مبذول يافت و بعد فوت پدر نواب مظفرجنگ به تربي يم

مرزا ابوطالب به  ،مسند وزارت شد يفرما الدوله جلوه چون نواب آصف
بنابر  .ديوقت گرد ه انواع توجه و عواطف نواب مزبور خوشده بيلكهنو رس

تخلّل مرزا ابوطالب از لكهنو به گوركهپور و از گوركهپور به كلكته  يبعض
ه ياالدو مخزنن صاحب يد محمدحسيش سيو همانجا اوالً حسب فرما ،افتاد

 يش مخلص مولوياش پ ك نسخهيكه  ،خان واله نمود يعل ةانتخاب تذكر
ن كه در يتا ا ،ن تذكره پرداختير اياً به تحريثان. دميصاحب دن يرالديكب

ه يرزا مشاراليم. ف فارغ گشتين مجموعه لطيف اياز تأل يهجر 1206
ا فرموده و سوانح اسفار خود را در سلك يشيگر ممالك ايورت و دياحت يس

ك سال بعد ورود در كلكته به ي ةدر عرصه 1219كتاب نظم نموده كه در 
  .1»ملك عدم گشت يراه يهجر 1220ده و در يناختتام رسا

ز يسندگان معروف نينگاران، شاعران و نو از تذكره ين كتاب احوال بعضيدر ا
، معز ياهللا خان قاسم، مصحف ر قدرتيم ميس، حكيمثالً موهن لعل ان ؛وجود دارد

 ي، شاهيآباد ميدل عظين، عبدالقادر بيحز يخ علي، شيفطرت، ابوالفضل، غالب دهلو
م ركنا يد اشرف، حكي، سيخان عال ، نعمتيزدي ي، وحشي، محمدجان قدسيسبزوار

                                                   

  .214ش خان، ص االلباب، خدابخ محبوب  .1
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در كتاب خود در مورد دانشمندان و  يو. رهيخان آرزو و غ ين عليالد ، سراجيكاش
  :شود يكه چند اقتباس به طور مثال نقل م ،دارد يمصنفان نظر انتقاد

غ به جدول طال يغذ بالق واضح عمده بر كايبه خط نستعل يرينامة جهانگ اقبال«
 .ناً هشتاد جزويتخم. ديكتابت پوش ةين مسعود حليالد به دست كماله 1045در 

ران يدر ا .ست يريجهانگ يف المخاطب به معتمدخان از امرايمرزا محمدشر
ز يد و به خطاب معتمدخان فايطالع به هند رس يبه رهنمون .نداشت يشهرت

سرا او را  ماد داشت كه در حرمچندان اعت ير پادشاه بر ويجهانگ. گشت
ده و در يدوهزار سوار بلندمرتبه گرد يآخراالمر به منصب چهارهزار. داد يبارم

د يگومĤثراالمرا  صاحب. نمود يونهم از هجرت وداع جهان فان سال هزاروچهل
س و يكه به عبارت سل يرينامة جهانگ اما از اقبال .داشت يشهرت يدان خيدر تار

 يسينو خيتار ةقيشود كه سل يمعلوم م ،كلك اخبارطراز اوست ، ومربوط نوشته
كه  ،نپرداخته يات ضروريياصالً به جز يسيچه با وصف عهدة عهدنو ؛نداشت
مرحوم در  يمگر آنچه از واقعات مرزا ،افتهي راه ير واقعات فروگذاشتيدر تحر

نگارش  عيبر صحت وقا يحرف ،قات تام پرداختهيخ خود نوشته به تحقيتار
  .1»ردوتوان آ يگفتارش نم يبر راست يزد و سخن توان يمن

سف كرده أدربارة آن اظهار ت ،افتيسندگان و شاعران نياز نو يكه احوال بعض يوقت
  :گونه نوشته است نيچند بهار ا كيس معروف تينو مثالً دربارة فرهنگ. است
 درخان واقع  ساكن نهر نواب سعادت يچند بهار از قوم كهتر كيت يمنش«

مزبور از كتابش ظاهر كه با  ياقت منشيت و ليجامع. آباد بود شاهجهان
مگر  …زبان داشت يقات مصطلحات پارسيتحق رقد بودن چه يوجود هند

چند بهار در  كياز ت يسان حرفينو ن تذكرهيك از اي يكه كدام نيعجب ا
  .2»تذكرة خود ننوشتند

  :ه استنوشتگونه  اين ينگ زخميس ن در مورد راجه رتنيهمچن

                                                   

  .5االلباب، خدابخش خان، ص  محبوب  .1
  .52همان، ص   .2
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از . ستيتذكره ن يشان در كداميه و انتخاب كالم ايچونكه ذكر راجه مشارال …«
  .1»شود يزده ثبت م مزبور انتخاب ان راجةيب وان فصاحتياشعار از د ينجا بعضيا

نوشته است كه  ن خود راياز احوال معاصر ين كتاب بعضيدر اخان  خدابخش
ان بزرگوار يكه از صوف يب نصر پهلوارويبح يمثالً در مورد شاه عل. دارد يت خاصياهم

نورالحسن  يقاض) 265 ص( ين شاه عبدالحق پهلوارويعالوه بر ا. بود، نوشته است
  .رهيو غ) 315( يجونپور يعل كرامت يمولو) 259(خان 

چون در  ،بودخان  خدابخشاستاد  يآباد ميعظ يعبرت يرعليس معروف وزينو تذكره
  :شود ينقل م ن كتاب اشاره نموده است كهيا

لعل  ياريشان از شاگردان راجه پيجناب ا. يالمتخلص به عبرت يرعلير وزيم«
درس م  1857چندگاه در اسكول پتنه قبل واقعه  .بودند يالمتخلص به الفت

ده يد مزبور رسير كه داخل آن مدرسه بودم به حضور سيدادند و حق يم يفارس
د مزبور در يه در پتنه مثل سشدم در آخر زمان يك ميشان شريبه حلقه درس ا

ره هم دارند ين ذخيا يل ماسواينبوده چند تا رسا يگريد يقات زبان پارسيتحق
د مزبور يب بست سال است كه حضرت سياست قر يهجر 1302امروز كه 

  .2»ملك عدم رفتند يسو
منعكس را  يو يفارس يو ادب يت و استعداد علمين كتاب صالحيا ةمطالع

س و روان به يساده و سل يليان و سبك نگارش خير و روش بيطرز تحر. سازد يم
ن يالد صالح ةبنا به گفت. رسد يوقت از اهل زبان كمتر به نظر نم چياما ه ،خورد يم چشم

  :خدابخش فرزند ارشد خدابخش
باشد كه از لحاظ زبان  يمخان  خدابخشف ين تصانياز مهمتر يكين كتاب يا«

در  يفارس يها ن كتابيف بهتريد در ردينقق و تير و تحقيان و طرز تحريو ب
  .3»شود يهند محسوب م

                                                   

  .278ص  االلباب، خدابخش خان، محبوب  .1
  .534همان، ص   .2

3. My Father: His Life and Reminiscences, By: Salahuddin Khuda Bakhsh, p 12. 
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كرده  ترجمه يكن را به زبان فارسيالرد م يسين انگليمضام يچندخان  خدابخش
  :دييچند اقتباس مالحظه بفرما. دهد يرا نشان م يسين نثرنوياست كه بهتر

مدن  استيكه او خود هم در س چون. ديان رسيكن به پاير مينك تحريا«
 يانتظام سلطنت و سرانجام كارها يرش هم برايتحر ،كامل داشت يرسدست

ر هذا خصوصاً تعلق به اصول يعموماً و تحر ؛د استيشتر مفيمملكت ب
كه ضرر و نفع حسب  چندان ،زديطلبان آو جاهه كه كار ب يوقت. دارد يحكمران

  .1»نجا ثبت شده تعلق به سلطنت دارديجاه در ا
بر كه اي  گونه بهنوشت  ينامه م يز به زبان فارسين نووارد براخاورشناس معروف ادبه 

ناز خود  ةن كتاب مايوكه برا يوقت. كند يداللت م يزبان فارس وي بهار يبس ةعشق و عالق
خان  خدابخش ،كتابخانه خدابخش اهدا نموده بود ينگهدار يرا برا» يات پارسيخ ادبيتار«

  :شود يه نوشت كه به طور مثال نقل منام يبه زبان فارس ،تشكر اداكرده ةيهد
ــو آورد صــبا ســلمه اهللا  هللا كــه امــروز ســحرگاه   المنــة« ــوب ت   مكت

 ٭

  گاه ميعرشيان را آستانت مجلس تعل  تـو  ياز مسند عال اي هيپا يباد كرس

ن الطاف و شفقت يرا به ا اي دورافتاده نازم بر خود كه جناب شما از نظر
. قسمت خود نكردم ها نبود كه بر علو چه نازشدم و يبر خود بال .ادفرموندي

  :يست به قول سعد يا كه فرستادند تحفه يارمغان
ـ    كه مردم به صورت خورند ينه قند   بـه كاغـذ برنـد    يكه اربـاب معن

 يزبان ك مج كج ميرز هيچن ية جناب شما چنان است كه از عهدة شكرش ايهد
ص خود بر صفحة اول كتاب ن كه مسطور چند كه از دست خاياز ا .ديرون آيب

به قلم معجزرقم  اند داده يور زبان كه در آن داد سخن يخ ادب فارسيتار
ت ين عنايا ةيشكر. دندينت و كتابخانه را رونق بخشيكتاب را ز ،اند نوشته

ه يع افراد انجمن انتظاميبلكه از جم ،مدان است چين هيت نه از طرف ايغا يب
  .2»دييل فرماقبو. شكش خدمت استيكتابخانه پ

                                                   

1. My Father: His Life and Reminiscences, By: Salahuddin Khuda Bakhsh, p. 16. 

2. Ibid, p 13. 
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درخشان و تابناك  يها از چهره يكيخان  خدابخشتوان گفت كه  يم يبه طور كل
 را يپرثمر وو ناز و پربار  هيما ةكه كارنام استدر هند  يعلم و ادب فارس ةنيدر زم

نده ينسل و نژاد موجوده و آ يد برايق و تنقيو راه تحق ،توان فراموش كرد يوقت نم چيه
  .كند يرا باز م

  منابع
  .1991، يريرئبال  پبلك  نتلياور  خدابخش: لباب، خدابخش خان؛ پتنهاال محبوب .1
  .مجموعه مقاالت، خدابخش خان، كتابخانه خدابخش، پتنا، هند .2
، مركز 21، شماره ياحمد، قند پارس يد غالم نبيخدابخش، س يخاور يكتابخانه عموم .3
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4. My Father: His Life and Reminiscences, By: Salahuddin Khuda Bakhsh, and 

Jadunath Sarkar. 



  334  پارسي قند

  

  يرامپور عزت الدين غياث موالنا ثارآ و احوال به يهنگا

  ♦الدين كاكوروي عمر كمال

 در ولي نداشت بسياري ناوريهپ و سعت و طول و عرض حيث از اگر رامپور دولت
 ةسسمو .شتاد بلندي ةپاي كشوراين  از خارج نيز و نده كشور در دانش و علم ةزمين

 رتهش سزاوار معقوالت علوم تحصيل براي» 1هعالي همدرس«	به معروف رهش اين علمي
 براي نده بيرون و نده سراسراز  شاگردان از كثير اي هعد و ،بود بسيار ناموري و

 هك رامپور رضا ةكتابخان. كردند عزيمت رامپور سوي  به هفلسف و منطق علم تحصيل
) م1947 تا 1930( 2رجا	به متخلصن خا رضاعلي نواب خود سواد با يفرمانروا نام	به

از  رارزشپ و غني ةمجموع داراي اي هكتابخان عنوان	به انهج رسسرا در است موسوم
 اين .است معروف هغير و اه هسكّ ا،ه نقاشي و كمياب چاپي كتب و خطي ايه هنسخ

 دبستان و نوهلك دبستان از بعد( »رامپور دبستان« عنوان	به اردو ادبيات در خيز مردم رهش
 هجامع در تحصيل براي زمان نآ در ،دارد رتهش ردوا شعر ستاندب سومين مركز) ليهد

                                                   

 .استاد بخش فارسي دانشگاه لكهنو، لكهنو ♦

) م1755-1794( خان اهللا فيض نواب ييفرمانروا دورة درم  1774 سال در رامپور عاليه مدرسه  .1
) م1829-30/ه  1235: م(لكهنوي  محلي فرنگي بحرالعلوم	به معروف بدالعليع موالنا و شده تاسيس

 از يكي »نظامي درس« تدريس براي مدرسه اين .شد انتخاب مدرسه مدير اين تخستين حيث از
 نخستين( »غدر« از عاليه مدرسة كرشنن رادها كميسيون ارشزگ طبق بر .شد مي شمرده مهم مراكز

  .داشت دانشگاهي درجه) م1857 هند كشور پرستان ميهن استقالل جنبش
 دولت اقتدار زمامم  1930 سال در رجا	به متخلص مكين فردوس	به ملقب خان رضاعلي سيد نواب  .2

 خان الغني نجم اوالً عالمه نمود بليغ سعي كتابخانه ةتوسع و براي گرفته خود اختيار در رامپور
 خان امتيازعلي موالنا برجسته محقق بعداً و كرد بانتخا كتاب ناظم دةهع	به را )م	1332( رامپوري

 »رضا كتابخانه« يعني وي نام آن موسسه به حاال بخشيد، رونق را كتابخانه ناظم عهدةم  1982 عرشي
  .شد اضافه رضا كتابخانه در موسيقي فن در مخصوصاً بسيار هاي كتاب وي عهد در ، واست موسوم
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 .1شد مي هشمرد معتبري سند هعالي ةمدرس ةنام يهاگو) مصر( رهاز

 رامپور دولت از فضال و علما از كثير اي هعد ادرهب نخا اهللا فيض نواب دهع در
: م( باديآخير 2عبدالحق موالنا بودند، تدريس و درس	به مشغول و يافتند مقّرري
 وي شاگردان و )م1868/ ه1228: م( باديآخير حق فضل موالنا ابن) م	1899/ه  1316

 هشا حسن سيد مولوي و اند هداد انجام هستيشا خدمات منطق و هفلسف تدريس ةزمين در
ه  1338: م( محدث 4همحمدشا سيد مولوي پسرش و )م	1894/ ه1312: م( 3محدث

                                                   

 چشم) بريلي(آنوله  درم  1733/ه  1342 سال در خان علي محمد نواب بن بهادر خاناهللا  فيض نواب  .1
 در خود پدر وفات از بعد و مانده ابدالي شاه احمد رفاقت	به افغانستان در مدتي گشود، جهان	به

 نواب داد، قرار پايتخت خود را) آباد مصطفي(و رامپور  شد سلطنت آراي سريرم  1755/ه  1168 سال
 اين زمان در رامپور عاليه مدرسه تاسيس بود، دوست علم و تدبير صاحب پرهيزگار، بسيار مزبور

 درسن م1708 سال الحجه ذي17 روز خاناهللا  فيض نواب گرفت، انجام فرزانه فرمانرواي
  .شد سپرده خاك	به عيدگاه نزد و شناخت حق نوابي	به سالگي وچهار شصت

پا  دهلي درم  1828- 29 /ه  1244 سال در اديخيرآب حق فضل موالنا ابن خيرآبادي عبدالحق موالنا  .2
 مدير عنوان  به خان حامدعلي نواب دورة در كرد تحصيل خود پدر نزد و نهاد وجود عرصة به

 مفتخر »العلما شمس« خطاب با انگليسي دولت طرف ازم  1887 سال در شد، انتخاب عاليه مدرسه
 خانقاه در و بربست چشم جهان اين از م1899 /ه 1317سال  المكرم شوال 23 روز موالنا ،شد

 مير فارسي شرح و داشت طولي يد عقليه علوم در وي .گشت مدفون خيرآباد سعد شيخ مخدوم
  .است يادگار او از شريف سيد

 ه1266 سال در تقريباً رامپور خان عنايت زينه محله در شاه سيد ميان ابن محدث شاه حسن سيد  .3
 وي منقوالت و معقوالت در آموخت، بخش علي شيخ نزد تادبيا و زبان .گشود جهان	به چشم

 عالم موالنا از حديث سند بود، مرادآبادي سعداهللا مفتي و غفران موالنا الدين، شرف موالنا شاگرد
 رامپور والي طرف از داشت، مي تسلط هم نسخ مزبور در خط صاحب شاه گرفت، مرادآبادي علي
 و جامنكسرالمز مرد ولي بودند، بسيار وي شاگردان حديث علم در بود، شده اهدا مقرري او براي

 را فاني جهان اين ه1312 صفرالظفر در ،وافر كشيده زحمتي نفيسه كتب آوري جمع در بود، متواضع
  .است بغدادي شاه مزار احاطه در او آرامگاه .گفت وداع

 شاه حسن سيد والنام پسر) م	1839-1919/ه  1255-1338( رامپوري محدث محمدشاه سيد موالنا  .4
 حكومت مدت( بهادر خان علي كلب نواب زمان در داشت كامل دستگاه حديث فن در. بود محدث
 حديث استاد حيث از رامپور عاليه مدرسة در خيرآبادي عبدالحق موالنا سعي  به )ه1304-1281

» العلم عين حشر بحرالعلم« .است زياد وي شاگردان تعداد داد درس سال پنجاه تقريباً شد، نتصبم
 )راجستان( تونك فرمانرواي خان محمدعلي نواب خواست		به كه است او يادگار از اردو زبان	به

  .شد چاپم  1884/ه  1302 سال در است صفحه 80 داراي مذكور كتاب نوشته
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 اهللا فيض فتاوي« حنفي هفق	به چنين مه دارد، يم بلند نده محدثين ةزمر در )م	1919/
 فتاوي« اردوي ةترجم نخستين مد،آدر تحرير معرض در رهش مينه در »1خاني

 رهش مينهِ علما) است معروف هنديه فتاوي عنوان	به نده از خارج هك( 2را »عالمگيري
 .شود مي داريهنگ رضا ةكتابخان در نآ خطي ايه هنسخ نوزه هك دادند انجام

 /ه1168( نخا اهللا فيض نواب دهع ابتدا از يعني دولت ناي سيسأت روز اولين زا
 رينهما و شعرا و ادبا و صوفيا و فضال و علما از اي هعد )م1794/ ه1208 تا م1755
 فلسفي منوالل ةگفت	به بنا بودند كار مشغول و داشتند وجود رهش نيا در گوناگون فنون

 :»فلسفي مساكن« در

 .گرفتند مي هوظيف هطلب تدريس براي ءعلما پانصد نخااهللا  يضف حكومت در«
 نده راي عنوان	به رامپور هك داشت رونق چنان فضل و علم بازار زمان نآ در

 .3»شد موسوم

 براي دنهك يلهرو ةمنطق سياسي مهم مركز اين دوست علم و داباسو روايان فرمان
 يچهاز  شعرا و ادبا و فضال و علما و دانشوران قدرشناسي و ادبيات و نگهفر پشتيباني

 دانش و علم ارباب رامپور دولت سرپرستي و تشويق ةنتيج در .فرونگذاشتند هدقيق
 پرارزش بسيار ثارآ اهنآ قلم از و كردند هتوج تأليف و تصنيف	به و شدند خاطر هسودآ

 .بارشد پر ادبيات ةدامن و شدند ودهش ةمنص و گر هجلو

                                                   

 مضبوط رضا كتابخانه در مهم اثر اين مجلد سه كه است حنفي فقه فن در خانياهللا  فيض فتاوي  .1
 يوسف محمد دست	به نسخ خط	به الكنايه و التسميه تا باب از باب االسالم :االول الجزء .1: است
 خط	به متفرقه مسائل تا البيوع كتاب از :الثاني الجزء. 2 .است صفحه 430 داراي و شده نوشته زئي
 از :الثالث الجزء. 3 .است صفحه 1054 داراي و شده نوشته زئي يوسف محمد شيخ دست	به نسخ

 رياست كتبخانه موجوده عربي كتب فهرست است صفحه ء12 داراي الوصايا كتاب تا الدعوي بكتا
  .)1/237رامپور 

 زير و) م	1707: م( زيب اورنگ الدين محي دستور		به است حنفي فقه بر مشتمل كه عالمگيري فتاوي  .2
 اين اردوي رجمهت .شد داده ترتيب ه		1092 در علما از جمعي با برهانپوري الدين نظام مال نظر

ه  1331( رامپوري سعداهللا مفتي بن اهللا لطف مفتي ويژه	به رامپور علماي از اي عده وسيله	به تصنيف
  .شده نگاشته خان علي كلب نواب دستور	به سو كتاب .شد داده انجام مجلد شش در )م	1913/

  .)597 :2 اخبارالصناديد حواله	به و 52 ص) علي رحمن( هند علماي تذكرة ترجمه قادري ايوب محمد  .3
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 و هفالسف و فضال و علما مسكن و مولد و نگهفر و بياتاد مركز هك رهش مينه در
 پسري م1786/ ه1200 سال در شيوخ ايه هخانواد از يكي در ،بود شورانندا و ادبا و شعرا

 فارسي هنام لغت يك تأليف و ،گشت معروف الدين غياث بنام هك 1ادهن وجود ةعرص		هب پا
وي  .2است الدين شرف الدين جالل وي پدر اسم .بود او نصيب »اللغات غياث«

 فن .كرد كسب رفعتمتخلص به  3جيالني غالم موالنا از را هنقلي و هعقلي تحصيالت
ه  1052: م( لويهد محدث عبدالحق هشا سالم موالنا بن 4نوراالسالم موالنا از طب

                                                   

حديقة  ،)م	1933: م شوق خان علي احمد( رامپور كامالن تذكره مثالً مختلف هاي تذكره روايات	به  .1
 22 مورخ الدين غياث موالنا كه شود ميحاصل  اطالع) م	1944 :م الحق، ضياء سيد( نعمانيه

او را  تولد بنابراين .شد فوت سالگي وهشت شصت سن هبم  1852 اكتوبر 11/ه  1268 الحجه ذي
  .داد قرار م1786/ه  1200 توان مي

را الدين  غياث پدر اسم رامپور كامالن تذكره مؤلف، 1لكهنو، ص حسني مطبع اللغات غياث  .2
 كامالن« تقليد	به بنا نعمانيه حديقة مؤلف )305ص( نوشته الدين جالل ابن الدين نظام ابن الدين شرف
 است نوشته صديقي الدين جالل ابن الدين نظام ابن الدين شرف يعني رطو همين پدرش اسم »رامپور
 علمي باكمال ايك :رامپوري الدين غياث موالنا مقاله حوالة	به باشد كتابت سهو اين .است ممكن

  .)وكيل قانوني(ايدوكيت  رضوي الحق بهاء سيد از شخصيت،
 چشم بهيت پيلي شهر درم  1741-42/ه  1154 سال در رفعت	به متخلص جيالني غالم موالنا  .3

 لكهنو	به بهيت پيلي از وي خانوادة خان رحمت حافظ نواب حكومت سقوط از بعد .گشود جهان	به
 تحصيل در رفعت .شد رامپور عازم قليل مدت از پس .كرد اختيار همانجا سكونت و شد منتقل

م  1810/ه  1225: م( علومبحرال	به معروف محلي فرنگي عبدالعلي مال شاگرد منقوالت و معقوالت
 اهللا قدرت استاد وي شعر در بود،) م	1824/ه  1239: م( دهلوي محدث عبدالعزيز شاه و) علما تذكره

 اين يادگرفت، فارسي ايرانيان از دهلي در اقامت هنگام بود وي )م	1809/ه  1224( شوق	به متخلص
 رامپور درم  1818-19/ه  1234 الحجه ذي 27 در هشتادسالگي سن	به برجسته شاعر و شهر اديب

) صاحب مولوي مسجد	به معروف( مال غيرت مسجد در او آرامگاه .گفت وداع را فاني جهان اين
 )دلگشا بياض تاريخي اسم( رفعت مجموعه كالم سرود شعر اردو و فارسي زبان رفعت در. است

) در ِمنظوم(» اڑجودو « نامه جنگ )بياض جلد و هشت) حافظ ديوان ابيات شرح( »رعنا غزال«
  .مانده يادگار	او به از كه است آثاري و غيره غيرمنقوط عربي قصيدة االشعار، مجمع

 طب و متداوله كتب )م1831/ه  1247 بعد :م( رامپوري محدث اهللا سالم موالنا ابن نوراالسالم موالنا  .4
 سيد مدالدولهمعت حكيم	به المخاطب محمدهاشم مير حكيم شاگرد خان خود اسدعلي عموي از

 تامه مهارت معقوالت و طب و رياضي در خواند خود و پدر )ميرهادي( شاگرد و خلف خان علوي
 بنا .آمد رامپور	به ماهانه صد روپيه حقوق	به دهلي از خان احمدعلي سيد نواب دورة در داشت،

  �ي وال اصابت و فكر ييرسا و طبع  سالست در  او  خود  ةروزنامچ  در  خان  عبدالقادر  گفته	به
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 هكبيرشا و هشفتآ و عنبر	به متخلص 1نخا هعنبرشا موالنا از اهچيز موختآ )م	1642/
 الدين جمال هشا حضرت معروف صوفي مريد وي طريقت در و دكر كسب تسليم
 .بود وي تخلص عزت و داشت فراو هعالق اردو و فارسي شعر سرودن	هب .بود يرامپور

 :است يادگار وا از بيتي

  شـرم  فرط از هم آب و آب ز در در، از آب  دريـا فنـا   از شـد  فشطل گوهر نبيند چون

 شد مي اعطا او	هب دولت طرف از هك دريافتي بود، خداترس و دوست علم مرد غياث
 فارسي و عربي ابيات در او .كرد مي صرف محتاجگان كمك		به و كتب خريدن در
 او فضل و علم اعتراف در .بود او محبوب شغل تعلّم و تعليم و داشت  هامت ارتهم

 ادبيات و زبان تحصيل براي 2ناظم نخا علي يوسف نواب رامپور دولت رواي فرمان
 منتخب اتاليقي ةدهع	به را غياث موالنا ادرهب 3نخا علي كلب نواب خود دهع ولي رسيفا

 اين) م1852 اكتوبر 7/ه1268 هالحج ذي 22 تاريخ( سالگي شتهو شصت سن در كرد،

                                                                                                                        

 شاه مزار نزد وي آرامگاه .گفت لبيك را ربك الي ارجع صداي رامپور در. است روزگار اترمفتخ �
. بودند او شاگردان و غيره خان محمداعظم حكيم دان، رياضي خان عبدالعلي مولوي. است بغدادي
 القاضي مسلم شرح علي حاشيه) عربي( القطبيه رسالة شرح علي حاشيه )فارسي(اصطرالب  رساله

  .است او يادگار از) عربي( قزح قوس في رساله) عربي( ماهيةالمكان تحقيق في رساله) عربي(
آشفته  اردو در و عنبر فارسي در .داشت كامل تسلط اردو و فارسي نظم و نثر در عنبر خان عنبرشاه  .1

 سال در عنبر بودند، استاد وي اردو در چاندپوري قائم و فارسي در شوق اهللا قدرت .بود او تخلص
منهاج،  سراج. بهارعنبر، سواد عنبر عنبر، جوهر وي آثار از .شد فوت مرادآباد درم  1823/ه  1239
  .او است وغيره يادگار الخيال تشريق مدحيه، نثر الخيال، اشراق	به مسمي گنج پنج هوش، جوش

م  1816 مارس /ه  1231 الثاني ربيع 5 تاريخ خان محمدسعيد نواب ابن ناظم خان علي يوسف نواب  .2
 شاگرد وي شعر در شد، رامپور دولت آراي مسندم  1855/ه  1271 سال در گشود جهان	به چشم
 الحرامةقعد ذي 24 روز ناظم. اسير بود مظفرعلي غالب، خان اسداهللا دهلوي، منؤم خان منؤم حكيم
 خطي هاي نسخه رامپور رضا انهكتابخ در. گفت وداع را فاني جهان اينم  1865 آوريل 21/ه  1291
ه  1286سال  در وم  1861/ه  1278 سال بار نخستين ناظم ديوان شود، مي نگهداري ناظم ديوان

 ويژة شمارة در آزاد حسين مسرتم  1970/ه  1391 سال در. رسيد چاپ	بهدوم  نوبتبراي م  1869/
 كالم انتخاب« آن در كه منتشركرد) ناظم شماره(» ناظم نمبر« عنوان	به بخش يك »الفاروق« ماهنامه

 دكتر كوشش	به ناظم ديگر كالم انتخاب .است شاملرا  شفا خان محمدحسين حكيم از »ناظم
  .است شده چاپ بيدار عابدرضا

  ).م	1865/ه  1281 حكومت مدت( خان علي كلب نواب  .3
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 شارح ،هشايست نويس نعت نغزگو، شاعر زبردست فاضل هك هدور نآ ةبرجست شخصيت
 قرش جانب و شتافت باقي انهج	به فاني عالم نيا از بود المثال هفقي اديب و سنج هنكت

 .شد هسپرد خاك	به است موسوم »الدين غياث مولوي مسجد« نامه ب امروز هك مسجد
 :منصورعلي نميا از وفات تاريخ ةقطع

  آفـت  بـه چشـم   كنـد  افسوس  جهـاني  ز رحلـتش  كـه  كو آن

ــوي او ــاث مول ــن غي ــود دي   عـزت  و بـه علـم   ز من فيضي  ب

ــور ــم منص ــود رق ــاريخ نم ــتاد  ت ــان اوس ــرد جه ــت ك   رحل

 معرفي .بود گوناگون تصانيف صاحب و فاضل شد هداد تذكر قبالً هك الدين غياث
 .است ذيل بقرار الفباني ترتيب	به اين آثار

 علي يوسف نواب دستور	به كتاب ناي هك است هنوشت هديباچ در مصنف :همدنامآ .1
 هنوشت نخا علي كلب نواب ستدري ايبر) ه	1271-1281( رامپور والي ناظم نخا
 درم  1871/ ه1288 سال همكتوباهللا  عباد بناهللا  محب دست	هب نآ خطي ةنسخ ،هشد

 م 7206: ، رديف كتابخانه2649 :شمارة كتاب شود مي داريهنگ رامپور رضا هكتابخان
 .است 113: تعداد اوراق

را  او هاي نامه پدر وفات از بعد الدين غياث مولوي الدين عظيم محمد: عظيم انشاي .2
 مكتوبه الدين عظيم محمد دست	به خطي نسخه اين .ساخت مرتب الفباي ترتيب	به

 .است مضبوط رامپور رضا كتابخانه در دارد برگ 130 .م	188 سپتامبر 21/ه  1298
 .استه  1291 تأليف سال 1370: ، رديف كتابخانه2974 :شمارة كتاب

 دانان تاريخي اسم »بهار و باغ« ):منير ماه كهمل و نظير مهر شاهزاده قصه( بهار و باغ .3
 مولوي هدايت جنگ مصاحب فرمايش	به سالگي هفده سن در مصنف كه است
 خان احمدعلي نواب	به معنون و نوشت) م	1818/ه  1234: م( رفعت جيالني غالم
 كه اثر ديگر اين نسخة. 63 اوراق مصنف، خط	بهه  1217كتابت سال .كرد بهادر

 الل رتن الله دست	به استم  8383: ، رديف كتابخانه3127 آن كتاب شماره
 .است مضبوط رامپور رضا كابخانه در ورق 62 داراي ديورهي

 قصائد شرح و اللغات غياث سكندرنامه، شرح از پس گلستان شرح اين: باران بهار .4
 .است كرده تقديم) تونك( زيرالدوله و نواب نام	به و نوشته بدرچاچ
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 دوران مصنف است،م  1845/ه  1261 جواهرالتحقيق تأليف سالِ: جواهرالتحقيق .5
 هاي واژه) م	1855/ه  1271 تام  1840/ه  1256( خان محمدسعيد نواب مالزمت
 براي كه هنگامي ،يادگرفته خود در ذهن شد مي ادا مزبور نواب از كه درستي
 داد، تيبتر جدول طريق	به را واژهاي آن ،شده مقرر خانعلي  كلب نواب اتاليقي
 رديف 2536 كتاب شماره	به رامپور رضا ةكتابخان در جواهرالتحقيق خطي نسخة

 .20 تعداد ورقم  1845/ ه1261 تصنيف سالم  3750ك

 نسخة استم  1843 /ه  1259 آن تصنيف سال فارسي انشاء مجموعة: خالصةاالنشا .6
 رضا كتابخانة در لعل رتن دستبه م  1846/ه  1264 مكتوبه رساله اين خطي

 .م	8983: ، رديف كتابخانه2933 شماره ،40 :اوراق .است محفوظ

 :اصفهاني نجات	به متخلص عبدالعالي مير معروف منظومه: كشتي لكَ شرح .7
 نام	به كه كرد آن شرح غياث موالنا .است كشتي فن بر مشتمل كه »كشتي لكَ«
 بدين آن مشخصات. است شده نگهداري رامپور رضا كتابخانة در »كشتي لكَ شرح«

 نسخة .480 :ورق تعدادم  4547: ، رديف كتابخانه4318 :شمارة كتاب قراراست،
 كاتب كه است كشتي لكَ متن آن حاشية بر است 4313 آن :شمارة كتاب كه ديگر

م   746: ، رديف كتابخانهو 12: تعداد اوراق ه1256: سال كتابت و استاهللا  رحيم آن
: م( زخمي سنگه رتن مهاراجه از شتيك لكَ شرح كه است تذكر اليق. است
 و شد تأليفه  1230 سال در شود مي نگهداري رضا كتابخانه در هم) ه	1268

: سال كتابت ،4547 :كتابخانه رديف ،4317 :شمارة كتاب .است ورق 62 بر مشتمل
 .است عبدالرحمان كاتب وه  1254

 در كه ستا دمجل دو بر مشتمل شرح اين عالمي، ابوالفضل: مكاتبات شرح .8
 :است قرار از اين آن تفصيل كه شود مي نگهداري رامپور رضا كتابخانه

o سالم  4173: ، رديف كتابخانه2767 :شمارة كتاب )1ج( عالمي مكاتبات شرح 
 .لفؤم دست	هب 44: تعداد اوراق ه 1264: سال كتابت ه 1264 تصنيف

o سال ،م 4174: ، رديف كتابخانه2768 :شمارة كتاب )2ج( عالمي مكاتبات شرح 
 .لفؤم دست	هب ،73: ، تعداد اوراقه 1262: سال كتابت ه 1262 :تصنيف
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o رديف كتابخانه2769 :شمارة كتاب دوم يا اول جلد ذكر بدون ديگر ةنسخ ، :
 .83: تعداد اوراق لفؤم دست	هبه  1264: سال كتابت ،م 4175

o كتابخانه، رديف 2770 :شمارة كتاب ،دوم يا اول جلد ذكر بدون ارمهچ ةنسخ :
 .80: تعداد اوراق لفؤم دست	هب ،ه 1264: سال كتابت م 4176

 نعالقمندا ميان هك است ينگهفر ،الدين غياث مولوي پرارزش تأليف :اللغات غياث .9
 در لفؤم .است مقبول كشور از خارج و نده كشور در فارسي ادبيات و زبان
 علوم اصطالحات شرح ،اهنآ معاني كردن حل و نامانوس و ادق ايه هواژ وريآ جمع

 سال هاردهچ تقريباً هغير و محاورات و اه هواژ تصحيح در و گوناگون فنون و
 بر مشتمل رسائل و كتب و اه نگهفر از او بزرگ كار ناي در .هكشيد بسيار زحمات

 دستورزبان و تصوف ،هتذكر و تاريخ عروض، موسيقي، نجوم، ئيت،ه و طب
 :تسا هنوشت نيچن تأليف هجو در .كرد هاستفاد هيرغ و فارسي

 صحت دريافته ب فارسي نثر و نظم متعلّ و تعليم در ااحب از عضيب چون«
 رسيدن مههب باوجود و گرديدند مي سوهر هب كتب تالش		هب نآ معاني و لغات
 هنمود نآ استكشاف دانم يچه ينا از ناچار ،رسيدند مين مطلب	هب كتب دو يك

  .1»كردند مي كافي كتب استدعاي ،همروج كتب تدريس يلهتس تهج	هب
 وقيع تأليف اين ةدربار ايران در» اللغات غياث« مرتب و مصحح سياقي دبير دكتر

  :ه استكرد اظهارنظر طور اين
 هپرداخت بسط و شرح		به علمي و فني و تخصص مسائل دراللغات  غياث«

 لحاظ از »جمع« لغت ذيل و ،جغرافيا لحاظ از »اقليم فته« لغت ذيل هك چنان
 هكلم ذيل و ظريف فن ناي لحاظ از »موسيقي« لغت ذيل و ،عربي جمع قواعد

 لغاتي ذيل نحو نميه	به و شعري بحور و عروض قواعد لحاظ از عروض
 و »اضافت« و »ملت فتادودوه« و »فلك« و »بروجلاةمنطق« و »فصل« چون

 ار كالم مگيه ذكر هك ديگر بسياري و »ندوستانه« و »حواس« و »تدوير«
 مقالتي يكهر براي واقع در ،هداد كالم بسط مقام مناسبت	به كشد مي دراز	به

                                                   

  .2ص ،ه	1265 لكهنو رضوي، حسن مير مطبع اللغات، غياث  .1
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 .1»تسا هپرداخت ممتع

 نآ حرش هك شود مي داريهنگ خطي ةنسخ ارهچ رامپور رضا ةكتابخان دراز اين اثر 
  :است قرار نيا از
 :كاتب ،م 1835 /ه  1251: سال كتابت ،5131: ، رديف كتابخانه2523 :كتاب ةشمار .1

 .752: تعداد اوراق ،اهللا جيبن

 :كاتب ،ه 1254: سال كتابت ،14635: ، رديف كتابخانهب2533 :كتاب ةشمار .2
 نخا علي عوض ولد احمد تنوير براي ،نخا الدين محي مغال ولد نخا اميرعلي

 .752: تعداد اوراق ،تاريهچ ساكن

 .720ورق تعداد ،م ق 132: ، رديف كتابخانه2534 :كتاب ةشمار .3

 .مشتمالت ذكر بدون 10701: ، رديف كتابخانه2535 :تابك ةشمار .4

 خان احمد نصيرالدين كوشش	به نصيراللغات نام	به اردو زبان در نگهفر اين هترجم
م  1890/ه  1308 سال	به ونهلك در هك ،است هشد انجامم  1883/ه  1301 سال در بولوي

 چاپي ايه هسخن .است هشد چاپ هصفح 240 داراي وزيري قطع	به سنگي صورت در
 :است چنين هرسيد چاپ		به گوناگون ايه مطبع در هك نگهفر اين

 محمد حاجي بن الدين غفران تمامها	هبم  1841/ه  1257 شعبان: نظامي مطبع  .1
 ؛كانپور خان روش

   ؛، كاتب قدرت احمد صفوي گوپاموي1566 برگ ،م	1847/ه  1265 :حسني مطبع  .2
  :جود دارندتاريخ هم و ه مادهدر آخر دو قعط

  مرتــب شــده نســخة الجــواب  اللغات ز طبع حسن چون غياث

ــاريخ او    ــال ت ــدا س ــا ف   مثل و نـادر كتـاب   شده طبع بي  بگفت

  ه	1265  

  كرده به عين زيـب و زيـن   طبع  اللغـات ميرحسـن   چون غيـاث 

ــاث  شــده غــين از بــراي تــاريخش ــين   بغي ــين الع ــات ع   اللغ

  ه	1265  

                                                   

  .»و« مقدمه ش ه		1337 )ايران( تهران چاپ سياقي بيرد اللغات غياث  .1
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 ؛569 رحلي سنگي، برگ ،م	1848/ه  1265 :نده مطبع  .3

 ؛، لكهنو570 برگ م1852؍ه1269 :مصطفائي مطبع  .4

 ؛م	1856/ه  1272 :نده مطبع  .5

 ؛ونهلك ،570 برگ ،م	1856/ه  1272 :علوي مطبع  .6

 ؛بمبئي ،م	1860/ه  1277: سنگي مطبع  .7

 ؛ونهلك ،258 برگ وزيري: سنگي  .8

 ؛522 برگ ،م	1863/ه  1280 :پريس ندوه مطبع  .9

 ؛م	1864/ه  1281 سنگي :نده مطبع .10

 ؛ليهد ،817-6 برگ ،م	1865/ه  1282 :سراجي مطبع .11

 ؛م	1865/ه  1282 :نده مطبع .12

 ؛ليهد ،علي محمد خط	به ،789-1 برگ ،م	1866/ه  1283 :سراجي مطبع .13

 ؛م	1866/ه  1283 :نده مطبع .14

 ؛521 برگ ،م	1868/ه  1285 رحلي :سنگي .15

 ؛كانپور ،518 برگ ،پنجم چاپ ،م	1873/ه  1290 :كشور نول طبعم .16

 ؛518 برگ ،م	1874/ه  1291 رحلي :سنگي .17

 ؛م	1875/ه  1292 .18

 ؛كانپور ،518 برگ ،ششم چاپ ،م	1877/ه  1294: كشور نول مطبع .19

 ؛كانپور ،522 برگ ،فتمه چاپ ،م	1880/ه  1297 :كشور نول مطبع .20

 ؛بمبئي ،519 برگ ،م	1880/ه  1298 وزيري :سنگي .21

 ؛م	1889/ه  1307: نده مطبع .22

 ؛904 برگ ،م	1889/ه  1307 رحلي :سنگي .23

 ؛904 برگ ،م	1890/ه  1308 رحلي :سنگي .24

 5.30x5.23، 23 ،522 برگ ،مهنوزد چاپ ،م	1890/ه  1308 :كشور نول مطبع .25
 ، كانپور؛سطر

 ؛م	1893/ه  1311 :نده مطبع .26

 ؛رحلي ،518 برگ ،م	1899/ه  1317 :رحلي .27
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 ؛ونهلك ،904 برگ ،م	1903/ه  1321 رحلي :سنگي .28

 ؛)دايته چراغ با حامش در( ،518 برگ ؛م	1904/ه  1322 رحلي :سنگي .29

 ؛م	1907/ه  1325 .30

 صديق حاجي فرمائش هب( ،ونهلك ،760 برگ ،م	1912/ه  1330 :كشور نول مطبع .31
 ستون ارمينهچ در و اللغات غياث ستون هس در( خجند كتب قبر ات فندآ هخواج

 ؛)است اللغات منتخب

 ؛1331 وزيري :سنگي .32

 ؛كانپور ،518 برگم  1915/ه  1333 :كشور نول مطبع .33

 ؛رحلي سنگي دايت،ه چراغ با ،570 برگ ،م	1940/ه  1359 رحلي :سنگي .34

 ؛)الدين امين محمد تصحيح هب( ،ليهد 780 برگ :العلوم مطبع .35

 ؛سطر x37 36 يكرنگي هواژ تا خراآل ناقص ،516 برگ :كشور نول مطبع .36

 چراغ با) ثروت منصور كوشش هب( رانهت ،991 برگ ،م	1985/ه  1363 :رهسپ چاپ .37
 ؛دايته

 .رانهت ،578+633 برگ ،م	1959/ش	1337) همقدم با( سياقي دبير محمد مصحح .38

 خان احمدعلي نواب دورة در داستان: گيند و دل قصة يا گيند و گل قصة .10
 بر مشتمل كه ها مقاله و ها تذكره بر بنا .است شده نگاشته بيگم نواب تقاضاي	به

 و شده ناميده گيند و گل قصة داستان اين اسم ،استالدين  غياث آثار و احوال
 در فارسي خطي هاي نسخه فهرست در ولي ،شده گفته مذكوره كتاب تعداد

 ،است نوشته گيند و دل قصة را داستان اين اسم) دوم جلد( رامپور رضا بخانةكتا
 :است ذيل قرار آن شرح است دمجل يازده بر مشتمل كه

 1227 :تاريخ كتابت ،م5490: ، رديف كتابخانه3128: شمارة كتابخانه ،اول جلد
 .390 :ورق تعداد ،مصنف دست	هب

 .370اوراق، م 5491: تابخانه، رديف ك3129: شمارة كتابخانه ، دوم جلد

 .553 اوراق، م 5492: ، رديف كتابخانه3130: شمارة كتابخانه ،سوم جلد

 .408 اوراق، م 5493: ، رديف كتابخانه3131: شمارة كتابخانه ،ارمهچ جلد
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 .391 اوراق، م 5494: ، رديف كتابخانه3132: شمارة كتابخانه ،پنجم جلد

 .208 اوراق، م 5495: رديف كتابخانه، 3133: شمارة كتابخانه ،ششم جلد

 .208 اوراق، م 5500: ، رديف كتابخانه3134: شمارة كتابخانه ،فتمه جلد

 .283 اوراق، م 5497: ، رديف كتابخانه3135: شمارة كتابخانه ،شتمه جلد

 .267 اوراق، م 5496: ، رديف كتابخانه3136: شمارة كتابخانه ،مهن جلد

 .272 اوراق، م 5498: ، رديف كتابخانه3137: شمارة كتابخانه ،مهد جلد

 .229 اوراق، م 5499: ، رديف كتابخانه3138: شمارة كتابخانه ،هيازد جلد

 بدر قصائد شرح ،رامپور رضا كتابخانه در: چاچ بدر قصائد شرح االسرار كشف .11
 :شود مي داريهنگ همجل هدرس الدين غياث از چاچ

 سال 88 ورق تعداد، م 4223كتابخانه رديف، 3262: شمارة كتابخانه ،اول جلد .1
 ه		1257 كتابت و تصنيف

 .89 ورق تعداد، م 4223: ، رديف كتابخانه3263: شمارة كتابخانه ،دوم جلد .2

 .95 ورق تعداد، م 4224: ، رديف كتابخانه3264: شمارة كتابخانه ،سوم جلد .3

ال س م 4494: ، رديف كتابخانه3265: شمارة كتابخانه هك شرح اين ديگر ةنسخ
 .است ورق 223 داري 1261: كتابت

 لها و انهپادشا ،نحكيما و رسل و انبيا احوال بر مشتمل :التواريخ لب يا االلباب لب .12
  .است اوراق 189 داراي هك باشد مي مه هوغير اميران و اسالم

م  1834/ه  1250 تصنيف سال عروض فن بر مختصر اي هرسال :العروض معراج .13
 .است ورق 8 داراي

 هخطب نآ در هك ،است برگ 524 داراي كتاب ناي :)هسكندرنام شرح( الكنوز مفتاح .14
 از پس ه،شد تأليفم  1814/ه  1230 سال در .است موجود ثاني هاكبرشا نام	هب

 .شد چاپ ونهلك درم  1891/ه  1309 سال	هبم  1848/ه  1265 سال در تصحيح

 حكومت مدت( نخا محمدسعيد نواب ةدردور الدين غياث مولوي :العلوم منتخب  .15
 ولي ،غازكردآ نوشتن كتابي هاسالمي علوم گوناگون ايه زمين در )ه	1271-1252
 را نآم  1852/ه  1269 سال در قمرالدين پسرش لذا ؛نداد تكميل فرصت را او اجل

 خطي ةنسخ .است تاريخي اسم هك ،داد نام العلوم منتخب و ،رساند تكميل ةپاي	هب
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 .است محفوظ هفارسي 7/24 ةشمار گنج جيب ةذخير هگرعلي هدانشگا در كتاب ناي
 براي .دارد برگ 122 متر نتياس 30×20 هقطع	به نستعليق خط در پربار اثر ناي

 هنسخ اين غازآ است، هشد هنوشت سرخ رنگ	به فصول و ابواب كردن مشخص
 :1است طور چنين

ــالم ــالم ع ــد ع ــا و حم ــا  ثن ــم م ــانه اعظ ــالي ش   تع

 مرتب از تاريخ هقطع

ــام  حصين ستا يحصن علم بهر كه نسخه اين ــذير اتم ــد پ ــه آ ش ــينب ــين ي   مه

ــردة از ــب پ ــد غي ــم ش ــام بگوش ــب از  اله ــوم منتخـ ــمار العلـ ــنين بشـ   سـ

  ه	1269  

 از را فصلهر مرتب( است مشتمل فصل ودو سي بر همقدم بر هعالو مزبور كتاب
 )كرد موسوم هلمع حيث

  ؛جيهت حروف بيان در الحروف رياض	به مسمي :اول هلمع
  ؛الصرفةخالص	هب مسمي: دوم هلمع

  ؛فارسي قواعد در ائدوف ةحديق	هب مسمي: سوم هلمع
 ؛الخط مسر و الرسوم تنظيم	به مسمي :ارمهچ هلمع

  ؛عربي صرف بيان در اضافت گلشن	به مسمي :مجپن هلمع
 ؛نحو حقايق	به مسمي: ششم هلمع

  ؛عربي رفص بيان در الصرف منتخب	به مسمي :فتمه هلمع
 ؛معاني علم در المعاني كشاف	به مسمي: شتمه هلمع

  ؛بيان علم در البيان توضيح	به مسمي: مهن هلمع
 ؛صنائع و بدائع علم در الغرايب جميع		به مسمي: مهد هلمع

  ؛عروض علم در العروض عرض	به مسمي :مهيازد هلمع
 ؛هقافي علم در معيارالقوافي	به مسمي: مهدوازد هلمع

                                                   

���� كاكوري، علوي انور مسعود پروفيسر مقاله حواله	به العلوم منتخب  .1 ��� 	
�  �	��� ������������������� ���
� �� ����� ��  .292 ص ،2006اكتوبر  معارف، رامپوري، الدين غياث موالنا تاليف آخرين: ��
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  ؛اصطالح علم در صطالحاتاالةشجر		به مسمي: مهسيزد هلمع
 ؛عربي و فارسي االمثال ضرب	به مسمي: مهاردهچ هلمع

  ؛مكتوبي اشعار در مراسالت هديه	به مسمي: مهپانزد هلمع
 ؛كالم معايب در العيوب كاشف	به مسمي: مهشانزد هلمع

  ؛االنشا دابآ	به مسمي :مهفده هلمع
 ؛اخالق علم در االخالق ذيبهت	به مسمي: مهجده هلمع

  ؛موسيقي علم در نفحات مخزن	به مسمي: مهنوزد هلمع
 ؛موسيقي علم در نفحات مخزن به  مسمي: يكم و بست هلمع

  ؛هفق و عقائد در االسالم فيوفن بي مسمي: دوم و بست هلمع
 ؛الفرائض تقسيم	به مسمي :سوم و بست هلمع

  ؛حديث علم در باراالخةعمد	به مسمي: ارمهچ و بست هلمع
 ؛منطق معل در مسمي: پنجم بست هلمع

  ؛تئيه علم در المعالم توضيح	به مسمي: ششم و بست هلمع
 ؛الحكمت معدن	به مسمي :فتمهو  بست هلمع

  ؛طب علم در االطبا اجهمن	به مسمي :شتمه و بست هلمع
 ؛اخالق علم در االخالق ذيبهت	به مسمي :مهن و بست هلمع

  ؛تركي	به مسمي :ام سي هلمع
 .التواريخ لب	به مسمي: يكم و سي هلمع

 منابع

  .لكهنو پريس كشور نول رامپوري، خان الغني نجم ، مولوي)اول مجله( اخبارالصناديد .1
  .م	1982 دهلي پرنتر، آفست وجيتا لكهنوي، امير مينائي احمد امير يادگار، منشي انتخاب .2
  .م	1998 رامپور الئبريري، رضا امپورر شوق، علي احمد حافظ رضا، كتابخانه تاريخ .3
  .م	1929 دهلي، پريس، همدرد شوق، علي احمد رامپور، حافظ كامالن تذكرة .4
 پتنا، الئبريري پبلك اورينتل خدابخش شوق، احمدعلي رامپور، حافظ كامالن تذكرة .5

  .م	1986
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 كراچي، پريس جادو قادري، ايوب محمد مترجمه رحمن علي، مولوي هند، علماي تذكره .6
  .م	1961

  .1جرنل  رضا الئبريري .7
 ايجوكيشنل قادري، محمدايوب تحشيه و ترتيب) خاني عبدالقادر وقائع( علم و علم .8

  .م	1960 كراچي پريس،
  .ش 1337 تهران سپهر، سياقي، دبير دكتر كوشش	به اللغات، غياث .9

 .تهران مشار بابا خان كمياب، و سنگي چاپ فارسي كتابهاي فهرست .10

 احمدي مطبع اجمل، حكيم از رامپور، رياست كتابخانه موجوده عربيه، كتب فهرست .11
 .م	1902رامپور، 

 رضا اللغات، غياث مؤلف رامپوري الدين غياث عنوان	به خاتون ريحانه پروفيسر مقاله .12
 .2006 جرنل الئبريري

 الدين غياث موالنا كاكوري، علوي انور مسعود پروفيسر مضمون حواله	به العلوم منتخب .13
 الدين غياث موالنا تأليف آخرين: العلوم منتخب عنوان	به مقاله تأليف آخري يك رامپوري
 .) 292 ص ،2006اكتوبر  معارف، رامپوري،
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تأليف  »حديقة هندي«نگاهي منتقدانه بر تذكرة 

  داس هندي بهگوان

  ♦♦♦♦»كيفي«  عباس سيد نقي

د كه نرو شمار مي شناسان برجستة هند به حسين قاسمي از جملة ايران پروفسور شريف
هاي تصحيح متون، تاريخ ادبيات، نقد  اي در عرصه در چهل سال اخير كارهاي شايسته

يكي از كارهاي بسيار . ثبت رسيده است به هاي علمي از ايشان ادبي، ترجمه و پژوهش
 .است» حديقة هندي«مهم و شايانِ ذكر ايشان، تصحيح تذكرة 

هايي است كه در  داس هندي، از جمله تذكره ، تأليف بهگوان»حديقة هندي«تذكرة 
در هند تأليف شد و با مقدمه، تصحيح و ) هيجدهم ميالدي(قرن دوازدهم هجري 

ملّي نسخ خطّي  هيئتم توسط 2015حسين قاسمي در سال  ليقات پروفسور شريفتع
]National Mission for Manuscripts[صفحه و در قطع وزيري  486نو در  ، دهلي

 .چاپ رسيده است  به

 ن كتاب شامل فهرست مطالب مفصلّي است كه خواننده توسط آناي 24تا  1صفحه 
تقريظ دكتر  26تا  25از صفحه . كند مطالب كتاب دسترسي پيدا مي به سهولت  به

زبان فارسي   به صفحه 26اي جامع مشتمل بر  مقدمه 53تا  27عليرضا قزوه و از صفحه 
 .دهد خواننده مي  به است كه اطّالعات مفيدي

صفحه  244حاوي  )298تا صفحه  54از صفحه (» حديقه هندي«تذكرة متن اصلي 
در پايان يك مقدمة . ادامه دارد 413آغاز و تا  299تعليقات از صفحه  ، واست

                                                   

 kaifyy@gmail.com  نو؛ نهرو، دهلي مركز مطالعات فارسي و آسياي مركزي، دانشگاه جواهرلعل  ♦
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 .است ارائه شدهزبان انگليسي نيز  به اي صفحه16

داس و  كه ذكر آن در آثار بهگوان ، باوجودي»حديقة هندي«نسخة خطّي تذكرة 
كه نسخة منحصر  شد، اما در دست نبود، تا آن اي معاصرين او يافت ميهمچنين كاره

اهللا مرعشي در قم پيدا  حسين قاسمي در كتابخانة آيت فرد آن توسط پروفسور شريف به
 .و كتاب حاضر بر اساس آن تصحيح شد

دليل در اختيار نداشتن تصويري شفاف  به ارجمنداما جاي تأسف است كه مصحح 
» باب دوم«و » چمن چهارم« فقط هاي خواناي آن يعني بخشتصحيح  چار ازاز اثر، نا

در خود مصحح  .چاپ رسانده است به و همين بخش را بعد از تصحيح ،است شدهآن 
 :گويد اين باره مي

چون . شكل كامل تصحيح و چاپ كنم به را» حديقة هندي«در نظر داشتم كه «
 م رسيد و از آن عكس گرفتم ودست به ميكروفيلم آن از كتابخانة مرعشي

نقل پرداختم، متوجه شدم كه عكس اين ميكروفيلم خيلي ناقص است و با   به
براي استفاده از اصل . درستي بخوانم به هاي زياد نتوانستم آن را وجود تالش

. ولي ممكن نشد كه اين نسخه را زيارت كنم ،قم رفتم  به نسخه دو مرتبه
كمبود وقت مانع شد كه از متن و تاه در تهران، همچنين باري دوران اقامت كو

براي اخذ ) ساكن پاراچنا، پاكستان(اين تذكره كه جناب آقاي جالل حسين 
اند، چنان  تصحيح و تحشّيه نموده. م1994دكتري از دانشگاه تهران، ايران در 

بنابراين تصميم گرفتم كه فقط چمن چهارم و . كه شايسته بود، استفاده كنم
 اثري ةزيرا بدون مطالعة اصل نسخ ،را تصحيح نمايم» حديقة هندي« باب دوم

 .1»كرد درستي خواند و نقل  به توان آن را مشكل مي  به

و چهار » فصل«، چهار »ركن«، دو »باب«اساساً شامل دو » حديقة هندي«تذكرة 
 :شرح ذيل است  به بندي جزئيات اين ابواب يا فصل. بود» چمن«

 ؛دمه و دو ركنمشتمل بر مق: باب اول

منزلت، وزير  شوكت، آصف القاب، سليمان مقدمه در وصف نواب مستطاب معلّي
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اهللا افضاله و عم نواله، چون راقم  الدوله بهادر ادام اعظم مير معظّم نواب آصف
نام نامي و ذكر سامي   به ن است، صدر اين صحيفه راأش پروردة اين خاندان عالي نمك
 .دانستساختن مناسب  ترشح

در ذكر جناب ارشادمĤب، فخر زمان و زمين، ميرزا محمد فاخر مكين : ركن اول
حضرت اكثر در اين مجموعه خواهد آمد، مكرّر   اهللا معين، چون ذكر تالمذة آن  مدخل

جناب ارشادمĤب اكتفا  به داند، االحترام در هر مقام آوردن دور از ادب مي نام واجب
 .خواهد نمود

 ؛جات اين بالد مينوسواد نشان و صوبه وصف هندوستانِ جنّتدر : ركن دوم

 ؛ياب و خاتمة كتاب و احوال خود در ذكر پردگيان معني: باب دوم

 ؛وصف سراپاي معشوق: فصل اول

 ؛بيان فارسي و فضيلت آن: فصل دوم

 ؛در بيان كالم موزون: فصل سوم

 ؛آغاز شعر و شاعري: فصل چهارم

جاه كه كوس شاعري  پناه و شاهزادگان عالي عالموصف پادشاهان : چمن اول
 ؛اند نواخته

شغل سخنوري  به االقتدار كه مقدار و امراي ذوي در وصف وزراي عالي: چمن دوم
 ؛اند پرداخته

 ؛اند سرا بوده شعار كه اكثر سخن در ثناي مشايخ كبار و فقراي عبادت: چمن سوم
زين اين چمن است و فقط ترجمة فاقد سيزده ورق آغا» حديقة هندي«نسخة خطّي (

 )آبادي موجود است اهللا اله آخرين شاعر عارف شيخ خوباحوال 

 كمال و ساير موزونان بلندخيال كه درِ در وصف شعراي صاحب: چمن چهارم
 .1اند فصاحت و بالغت بر روي سخن گشوده

كه از ترجمة  ،است 444جمعاً تعداد شاعراني كه شامل در اين كتاب هستند 
پذيرد، ترتيب اسامي شاعران  پايان مي» محمد يكتا«آغاز و بر ذكر » ابوالفرج روني«
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بندي  داس در سبب تقسيم بهگوان. خوانده شده است» روضه«بايي است و هررديف  الف
 :نويسد ابواب در مقدمة خود چنين مي

صول و تا از يكي درآيند و از ديگر برآيند، و ف ،از اين جهت كه حديقه را دو باب
جاي   به دو باب و چهار فصل و چهار چمن تزيين يافت،  به اين حديقه ؛ها الزم چمن

 .1رديف، روضه، زيب اوراق گرديد

مناسبت مطلبِ  به اي ، مقدمه»چمن«داس در ابتداي هر شايستة ذكر است كه بهگوان
 .آورده است» چمن«آن 

نوشته  »حديقة هندي« اي كه بر تذكرة حسين قاسمي در مقدمه پروفسور شريف
چه  داس هندي بر اساس بيانات مؤلّف و آن شرح احوال كامل زندگي بهگوان به است

 .هاي معاصر او آمده است، پرداخته است كه در تذكره

فاقد نام كاتب بوده است و بنابر » حديقة هندي«كه نسخة  مصحح بنابر آن
ن اصلي و در ميان عبارات با همان منظور اصالح در مت به الي متن كه هاي البه يادداشت

گرفته است كه اين نسخه  هاي نسخه كتابت شده است، نتيجه خط كه در ساير بخش
 .داس هندي است خود مؤلّف، يعني بهگوان خطّ به نويس اولية تذكره و پيش

كنند كه اين تذكره  ، بيان مي»حديقة هندي« مصحح، در ذيل سال تأليف تذكرة
مصحح مادة تاريخِ اتمام تأليف از . 2تكميل رسيد  به .م1785-6./ق.ه1200رسماً در سال 

و در » چمنستان اللة هندي است«كرده كه  را بدين صورت نقل» سنات سينگ بيدار«
 :نويسد حاشيه مي

ست، نوشته شده، از مادة تاريخ  ست، هندي بندي: هاي رديف در اين قطعه، واژه
را » ست هندي«آيد، ولي اگر  دست مي به .ق1199» ست چمنستان اللة هندي«
حديقة «آيد كه در حقيقت سال تكميل  دست مي به .ق1200بنويسيم، » هندي است«

 .3است» هندي
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بنويسيم يا بخوانيم، » هندي است«را » ست هندي«نظر مي رسد، كه وقتي   به اما
روشني مشخص  به كاش. افتد و افتادگي وزن قابل پذيرفتن نيست مصراع از وزن مي

اند و چه چيز مانع  را سال تكميل تذكره قرار داده. ق1200چه دليلي سال  به :كردند مي
كه خواه سال تكميل تذكره  است؟ درحالي. ق1199پذيرفتن نتيجة مادة تاريخ يعني 

كردن بر متن  حك و اصالح و حتّي اضافه به داس ، بهگوان.ق1200باشد يا . ق1199
شود كه مؤلّف تا سال  معلوم مي» بيگ ساكن عنايت«كه از ترجمة  نانچ. ادامه داده است

 .اين كار پرداخته است  به )132 حديقة هندي، ص. (ق1211

پرداخته است » حديقة هندي«تصحيح متن اصلي تذكرة  به جا كه مصحح از آن
. خورد چشم مي ها و تناقض به رسد در ذيل تراجم برخي از شعراء دوگانگي نظر مي به
 :ظيرن

او پسر « :داس هندي دربارة سال والدت وي آمده است بهگواندر شرح احوال  .1
گو  رام غالم قانون اش الله دلپت داس ولد هربنس راي بوده و در منزل نياي مادري

 .1»متولّد شد. م1749./ق1162در صيدپور در 

 .2»دنيا آمده بود به .ق1164هندي در سال «

بيست «، سال والدت آزاد )71حديقة هندي، ص(لگرامي در ذيل شرح احوال آزاد ب .2
درج شده است در حالي كه سال » صد و هفده هجري و پنجم صفر سنه هزار و يك

المعارف  ةداير؛ 21احوال و آثار آزاد بلگرامي، ص. (م1704./ق.ه1116والدت آزاد 
 .است) 317ص، 1بزرگ اسالمي، جلد

طبع «تاريخ اتمامش . تأليف نموده» يدبيضا« به الشّعرا مسميةدر سيوستان تذكر« .3
 .3»فرمود.) ه1148(»سليم يد بيضا نمود

سال » طبع سليم يد بيضا نمود«شايان ذكر است كه از جمع و تفريق مادة تاريخ 
» يد بيضا«پايان رسيدن تذكرة   به آيد، كه هرچند تاريخِ درست دست مي به. ق.ه1148
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آزاد بلگرامي نيز ثبت خود ها و در آثار  در ساير تذكره اما اصل مادة تاريخ كه ،است
 .است 1»طبع كليمم يد بيضا نمود« ،شده

داس هندي سال دقيق تأليف  در توضيح اين تناقض شايد بتوان گفت كه، بهگوان
اما تذكره را نديده و مادة تاريخ اصلي را  ،دانسته يا شنيده را مي» يد بيضا«تذكرة 

چه نيم و ناقص در ذهنش مانده را با  جا كه خود شاعر بوده، آن از آن ولي ،دانسته نمي
 . ساخت كه داراي همان تاريخ است» طبع سليم«تركيب 

گفته شده كه » مĤثرالكرام«در بخش تعليقات، در ذيل آزاد بلگرامي و در باب تذكرة  .4
فصل فصل اول، ذكر هشت نفر از فقراي بلگرام، و در : شامل دو فصل«اين تذكره 

 .2»پايان رسيد  به .ق1166دوم، ذكر هفتاد نفر از فضالي بلگرام، در 

فصل اول «شود كه  اثر آزاد بلگرامي مشخص مي» مĤثرالكرام«تذكرة   به با نگاهي
نفر از  73نفر از فقراي بلگرام، و فصل دوم آن مشتمل بر ذكر  80مĤثرالكرام داراي ذكر 

نفر از فقراء،  153معاً مشتمل بر ترجمة اين كتاب ج. علماء و فضالي بلگرام است
نفر از مناطق مختلف  57نفر از منطقة بلگرام و  96علماء و فضالء است و در آن 

 .3»باشند هندوستان و جاهاي ديگر مي

سهو مؤلّف   به در پاورقي ضمن اشارهارجمند رسد كه بهتر بود مصحح  به نظر مي
 .نددفرمو اصلي، موارد اختالف را ذكر مي

حسين  تصحيح پروفسور شريف» حديقة هندي«هاي مهم تذكرة  يكي از بخش
در . شود را شامل مي 413تا صفحه  299كه از صفحه . قاسمي، بخش تعليقات است

هاي كتاب است و اطّالعات  ترين و مفيدترين بخش كه اين بخش يكي از مهم عين اين
 رسد كه نظر مي  به كند، اما مي خواننده منتقل  به ها ارزشمند مصحح را در بسياري بخش

ها  تذكره ةجاي ايجاز و اختصار، اطناب در برخي مطالب اين بخش كه عموماً در هم  به
 .رنگ كرده است شود، زيبايي اين بخش را كم يافت مي
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در آن  نيز زبان فارسي مسلّط نبوده، اشتباهاتي  به كنندة كتاب كه تايپ اين  به با توجه
شتباهات تايپي در بسياري جاها در خواندن متن كتاب مشكل ايجاد اين ا. راه يافته است

خواني دقيق  ضمن نمونه »حديقة هندي« شود كه در چاپ دوم تذكرة پيشنهاد مي. كند مي
 .متن موارد فوق، حتماً در نظر گرفته شود

حسين قاسمي از  تصحيح پروفسور شريف» حديقة هندي«در مجموع تذكرة 
شده در  تأليف يار مهمي است كه جاي آن در بين متون فارسيِهاي بس مجموعة تذكره
آن دوره براي   به توان گفت كه متن حاضر متعلّق و مي ،خالي بود 12هند در قرن 

ويژه دربارة كساني كه ذكرشان جاي ديگر نيامده، بسيار   به گوي مطالعة شاعران فارسي
پژوهشگراني كه در  به تصحيح و چاپ اين اثر ازشمند قرن دوازهم. باارزش است

قاره عالقمند هستند، كمك خواهد كرد و از اين نظر  حوزة زبان و ادبيات فارسي شبه
 .كار ايشان بسيار با ارزش و شايسته تقدير است
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  كلك شيرين كار

شد  اش اگر نوشته نمي دستاوردهاي فراوان زبان فارسي با همة صالبت و زيبايي

بر . كرد جلب توجه نمي يافت تا اين ميزان زيبايي نگارش نمي ماندگار نبود، و نيز اگر به

ترين داليل قوام زبان فارسي در طول  اين اساس خط و خوشنويسي را بايد از اساسي

در شبه قاره . تاريخ و از مهمترين عناصر ثبت و انتقال ميراث گرانسنگ اين زبان دانست

اند كه اميدواريم در مجله قند پارسي در هرشماره  هم همواره خوشنويساني فعاليت داشته

 .كنيم يكي از اين هنرمندان ديروز و امروز را در شبه قاره معرفي

بازديد از نمايشگاه استاد محمد احرار هندي در دانشكدة هنرهاي دانشگاه اسالمي 

كوش آشنا شويم  آورد تا با اين هنرمند خودساخته و سخت عليگر فرصت مناسبي را فراهم

چشم . ه قند پارسي بيشتر بشناسانندو از ايشان بخواهيم خودشان را به مخاطبان مجل

  .انتظار آثار و نوشتار ديگر هنرمندان اين ديار زرخيز هستيم

 مجله قند پارسي
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  نامه خودنوشت خوشنويس معاصر زندگي

  محمد احرار هندي

محمد احرار عالم معروف  منام
 خيتار هب .ي استمحمد احرار هند  به

 هيقر به يالديم 1956 تامبرپس 22
كه  ،ضلع دهنباد جهاركند يبار يشبل
 ةخان  به ،دارد يبنگال غرب  به يحد

 گميآرا ب محمد بابوجان عاشق و امت
  .شودمگجهان   چشم به

 دوست بودند و پدرم علم
عالقه   ياردو و فارس اتيادب  به

چون  .گفتند مي زيو شعر ن ،داشتند
 تيطفول اميمرا در ا داشتم  ياستعداد م

استاد . كردند بيآموختن خط ترغ  به
 داريعابدرضا ب يآقا. خودم مشق كردم ،كرده استفاده يسيخوشنو يها و از رساله افتمين
كردن از خطوط  استفاده يو برا كردند مالحظهرا خش پتنا خطم خانه خداب كتب سيير
خانه  كتب به مرا هيو صفو هيمغول ةاستادان دور گريو د يلميدرشيدالدين عماد و ريم

 .خدابخش احضار كردند

 نيو چند ،در هند تماس داشتم  يرانيا انيدانشجوا ب رانيا يهنگام انقالب اسالم در
هستند  ادميكه هنوز در  شانيا از يكيكه  ،كردم حاصل شانياز ا  يرانيا يكتب خطاط

 . مدرس تهران استاد هستندتربيت اكنون در دانشگاه  بودند كه ينيقزو يعبدالهاد يقاآ

 يقابا آخصوص   به .كردمدايارتباط پ هيو ترك رانياستادان ا با يمدت طوالناز بعد 
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 يدوستداري رخانيام نيحس استاد غالم ةشاگرد برجست ي،مشهد يرسول مراداستاد 
توسط  هب قيكردند و از نكات نستعل من لطف  به يلياستاد ارجمندم خ نيا. كردم
سبزه و فرزان  يمجتب انيقاآهمراه  يمراد يقاآ يحت .گرفتمادي شانياز ا يسينو نامه

 يگاه گروه شيگره و پتنا نما ي، عليهند آمدند و در دهل  به مالقات من ياد براژن يكرمان
، و در ارتباط هستندبا من  و كنند ينامه ارسال م برايم يمراد يقاآهنوز . ميدبرپاكر

  .نديايهند ب به خط شگاهينما يخواهشمند هستند كه اگر ممكن شود باز برا
را در خطوط من از  هايي نمونه يالرحمان فاروق شمس يقاآاستاد معروف اردو 

 يها حوزهدانشمندان و  انيم ركردند و د آباد چاپ الهدر شهر » شب خون« خودمجله 
در  من ة خطوطگاه نمون اكنون گاه. كردند يهند و خارج از كشور معرف يو فرهنگ يعلم
سردبيري سيد نقي   به نو يدهل» قينقد و تحق«مجلة لكنو و  يكاكور در شهر» ريدب« ةمجل

  .خورد يم چاپعباس 
 يگره، دانشگاه هندو يعل يدانشگاه اسالم ،خدابخش پتنا ةخان كتبتاكنون در 

خط  ةدر بار زين  مقاله نيچند. خط برپاكردم شگاهيرامپور نما خانه رضا بنارس و در كتب
  .تو خطاطان نوشتم كه چاپ خورده اس

م ا هكرد صرف هيهزارها روپاين هنر قدسي و معنوي  جيتروي آموختن و برا من 
  يو اكنون از منصب عال ،دمجهاركند بو يدولت يِدر چاكر. هنر نان نخوردم نياز ا يول

 استعداد دارم ذيچندتن شاگردان . خط كوشان هستم آموزشي ام و برا بازنشسته
كه در آموزش  يو محمد نوشاد شاهد ي،ساريمحمد فردوس  محمد آرمان، هاي نام  به

  .هستند يعاس اريخط بس
  را شيوـخ هياـتو م به سپردم
  را شيحساب كم و ب  يتو دان
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  تاريخ فيروشاهي  367

  

  يروز شاهيخ فيتار

  ضياءالدين برني

  ♦♦♦♦محمدصادق خان 

  ين همدانين حسيزالديد محمد عزيپروفسور س نيمقدمه و تدو

اثر فيروزشاهي  خيد تاريح جديتصح

پروفسور  نيبا مقدمه و تدو ين برنياءالديض

، استاد ين همدانين حسيزالديد محمد عزيس

نو از  يه دهليه اسالميخ جامعه مليشعبه تار

گره مسلم يعل يكادمآد يس نتشارات سرا يسو

  .منتشر شد 2017در ماه اكتبر ي ورستيوني

از ) 1362-1281(ي ن برنياءالديض

تغلق  سلطان محمد بن مورخان بنام عهد

، مĤثر يجهاندار يفتاوا يها كتاب است كه

خ يتار ر،يكب ةنامه، صلو سادات، حسرت

خ يتار ،ينامه اله تيخ، عنايالتوار برامكه، لب

ر يرا به رشته تحري و نعت محمد يروزشاهيف

 از زمانفيروزشاهي  خيتار. است ين اثر برنيتر مهمفيروزشاهي  خيتار. درآورده است

 .كند يروز شاه را احاطه ميشود و تا شش سال عهد ف ين بلبن آغاز ميالد اثيسلطان غ

                                                   

 .، دھلیبيان فارسی دانشگاه دھلیدانشجوی دکتری زبان و اد ♦
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رضا  خانهكتاب س،ين آكسفورد انگليدلاكتابخانه ب يخط يها ن اثر نسخهيح ايدر تصح

 ديخ عبدالرشيو ش) 1862( د احمد خانيح سر سيبه تصحي چاپ ةو نسخ رامپور

  .استفاده قرار گرفته است مورد) 1957(

و  1355در سال  يكي. آماده كردفيروزشاهي  خيدو متن جداگانه از تار يبرن

عهد سلطان  متن دوم. است يمتن اول مختصر و متن دوم طوالن. 1357در سال  يگريد

را كامال ) 1351- 1325( و سلطان محمد بن تغلق) 1316-1296(ي ن خلجيءالدعال

را چاپ فيروزشاهي  خيمتن دوم تار 1862د احمد خان در سال يسر س. كند يم يمعرف

در سال  تيليا يهنر .اطالع بوده است يبفيروزشاهي  خياز متن اول تار يو يول ،كرد

وجود دارد  يادياختالف زفيروزشاهي  خيتار يخط يها ان نسخهينوشته كه در م 1867

 در سال يپروفسور سائمن دوگب. ح دهديرا توض ها ن اختالفيل ايدل نتوانست يوي ول

  .دو متن دارد يروزشاهيخ فيادعاكرد كه تار 1971

در ي گريس و دين، آكسفورد انگليدلادر كتابخانه ب يكياز متن اول دو نسخه 

ت ين متن از اهميدر ا يخيق تاريحقا از يبعض. كتابخانه رضا رامپور هند موجود است

  .شود يده نميد برخوردارست كه در متن دومي ا ژهيو

نوشته  يسيبه زبان انگل ن متنيبر اي ا صفحه 255 يا مقدمه نيزالديپروفسور عز

 خيت تارياهم ، باب دومين برنياءالديض يزندگ باب اول .است كه شامل سه باب است

  .است دو متن يقيمطالعه تطب و باب سومفيروزشاهي، 

بر اساس متن اول  ن نسخ را مورد مطالعه قرار داده ويا ين تماميزالديپروفسور عز

و مورخان  يكه پژوهشگران زبان فارس مرتب كردفيروزشاهي  خيك متن كامل از تاري

  .خ استفاده كنندين تاريتوانند از هر دو متن ا يم

 ةدربار Studies in Pupiles History 2018 ةدر مجل بيپروفسور عرفان حب

د يبا نيزالدينوشته و گفته كه به پروفسور عز يمعرففيروزشاهي  خين چاپ تاريا

 .دانشوران آماده كرده استي ن متن را برايك گفت كه ايتبر



  نظم  369

  

  هاي خيال ر بالب
  هايي از هنرآفريني فارسي دوستان، ايران، افغانستان، برگ

  …و هندوستان ،تاجيكستان

  

  

  
ه دو هاي خبرپراكني بخش فارسي خود را بزماني كه يكي از بنگاه

كرد،  براي مخاطبان افغان تقسيم» دري«براي ايرانيان و » فارسي«قسمت 

بسياري از كساني كه دل در گرو اين فرهنگ و تاريخ و آب و خاك 

را يكي شمردند و » فارسي و دري«العمل نشان داده و  دارند عكس

افكن را نشان از خوي استعماري  هاي جدايي اينگونه حركت

در اين ميان اديبان و شاعران افغان . انه شمردندسياستگزاران آن رس

اي  تري از خود بروز دادند و به نشانة همبستگي ريشه بازخورد جدي

» فارسي دري«هاي پيشين و نوين خود را به پاي  دو ملت سروده

ارسي مناسب ديديم كه گلچيني از پدر اين شماره از مجلة قند . ريختند

 ورزي به اين زبان و عشق يگانگيدوستي و  و اين دستاوردهاي مهر

دوست و  هايي از ديگر عزيزان فارسي را در كنار سروده فاخر و شيرين

اميد كه پسند افتد، . پيشگاه شما ادب دوستان تقديم كنيم سرا به فارسي

 .ايم اي باشد كه به ادامة آن اميد بسته و آغازگر سلسله
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  زبان فرزانگي

  ٭دكتر غالمعلي حداد عادل

ــان فارســ يا ــدر در يا  ،يزب   يزبـان مـادر   يا  اكـان، ين راثيتو م يا  يدر ياي
ـ را از تو برپـا   مـا  نيـي فَرّ ما، فرهنگ مـا، آ  دايتو پ در   يو دانشـور  ييدانـا  تي

  يجمله ملك توست تا بلخ و نشابور و هر  و بخارا و خُجنـد  زيو تهران و تبر كابل
ـ  يا  ،يز جاودان   ينور بخشـد آفتـاب خـاور    يتيتا به گ  يزبان دانش و فرزانگ

  انـد  گفتـه  رايز م،يدار يرا پاس م يفارس
  يزرگر شناسد، قدر گوهر گوهر قدر زر

                                                   

  .ايران در رييس بنياد سعدي و فرهنگستان زبان و ادب فارسي  ٭
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  ما يمعنو يايجغراف

  ٭يقهار عاص
  غوغاي كـوه، تـرنم درياسـت پارسـي      گل نيست، ماه نيست، دل ماست پارسي

  رو بر مراد و روي به فرداسـت پارسـي    كشــد از آفتــاب معجــزه بــر دوش مــي
ــهئآ  نـد خجكاشغر از سـند تـا   به از شام تا  ــي ينـ ــت پارسـ ــالم باالسـ   دار عـ

  الم مطالســت پارســيكــ وخــونِ مــن   ســـبز شـــكوه را بيشـــةتـــاريخ را و 
ــاك   شـرف چـراغ مسيحاسـت پارسـي     ترچ  روح بــزرگ و طبــل خراســانيان پ
ــه را  ــه را و ترانـ ــوير را، مغازلـ ــي     تصـ ــت پارس ــوي ماس ــاي معن   جغرافي

  پيدا بود از اين كه چه زيباست پارسـي   در حماسه و هموار در سروسر سخت د
ـ بانگ سپيده، عر ــخن  بيـدار بـاشِ مـرد    ةص ــر، س ــر هن ــي پيغمب ــت پارس   راس

ــرو   !دنيــا بگــو مبــاش، بزرگــي بگــو ب
  كه ماراست پارسي ،ما را فضيلتي است

  

                                                   

  .در كابل شهيد شد 1373از شعراي معاصر افغانستان كه سال   ٭
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  يادگار مادر

  ٭نورالحق صبا

  پيغمبـــر اســـت ةپارســـي دردانـــ  پارسي گوييم، پارسي خوشـتر اسـت  
ــي در كــامم از روز نخســت     شكّر استو گالب و ز شهد اخوشتر   پارس
ــن   ــيشِ م ــا پ ــك، ام ــاني ني ــر زب ــ  ه ــت   پ يِپارس ــر اس ــاج س ــا ت   ربه

ــان ــر   آن زب ــل و گه ــر لع ــاي دگ   مـن زر اسـت   پارسي اما بـه چشـمِ    ه
ــي ــو   زر نم ــا بگ ــو، دري ــويي مگ   گـوهر اسـت  و ز در  رپچونكه دريا   گ

ــد  مــي ــل ســلطاني زن   كه جـنس ديگـر اسـت    پارسي زيرا  ســزد گــر طب
  گمان از يك تبـار و سـنگر اسـت    بي  گــــيپارســــي بــــا رادي و آزاد

ــي پا ــر رسـ ــير دليـ   از آرش آن شـ
 

  پارســي از كـــاوة آهنگـــر اســـت 
ــنايي  پارســي عطــار و موالنــاي بلــخ     ــر طوســي و س ــرور پي   اســت پ
ـ پارسي را خواجه   پارســي را رودكــي يــاري كنــد      و يـاور اسـت   اري

ــت   زبانــان نجيـــب  هــان اي پارســي   ــداي داور اس ــف خ ــي لط   پارس
  زيگر اســتبــا ةشــپيچــرخ يغما  سـت در دسـتان ايـن    پارسـي ديـري  

ـ رپهـاي   از جفا چون اللـه   پارســي دردا در ايــن قــرن ســيه      ر اسـت پ
  صدها خنجـر اسـت  و ا تيغ هزير صد  احســـرتا، واحســــرتا وپارســـي  

ــدارد   ــا نـ ــي امـ ــتپارسـ   نـر اسـت   ست، او شـيرِ م او خروسِ  يوحشـ
ـ هــاي  خهــا و كــو  كــاخ   گدا، او صـاحب تـاج زر اسـت    يك  رطالپـ

  پارســي نــور و جــالل خــاور اســت  زمـــين قشـــرمپارســـي زيبـــايي 

                                                   

  .نده هرات و ساكن فعلي در هلرييس دانشگا  ٭
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ــي آ  گـويي بجاسـت   »جام جم«پارسي را  ــئپارسـ ــت ةينـ ــكندر اسـ   اسـ
ــر  ــتيغ چــرخ ســب ــانو ب ــرق زم ــي زي  ر ب ــبپارس ــت دن ــر اس ــل افس   ه مث

  مر اســتضــدر كتــاب دلگشــايش م  آب ركنابـــاد و جـــوي موليـــان  
ــه  پارســـي از آســـمان ايـــن جهـــان ــت   قص ــور اس ــاب ان ــه آفت   كوت

  مـي دارم كـه او  من از آن پاسـش ه 
ــازنينِ  ــار نـ ــت  يادگـ ــادر اسـ   مـ
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  در ستايش زبان شورانگيز پارسي

  ٭قنبر علي تابش

ــي  ــاران م ــه ب ــارت  ب ــل و تب ــد اي   بــه مشــك بيهقــي بــاغ و بهــارت      رس
ــرق زمينـــ    ــة مشـ ــروسِ خطـ ــوارت  يعـ ــي دو گوشـــ   دري و فارســـ

ــوده   گـــوي تمـــام شـــاعرانِ فارســـي   ــارت دنمــ ــا نثــ   ر و گوهرهــ
ــهنامة   ــود شـ ــوس بـ ــي طـ   فقــط يــك از هــزاران شــاهكارت      فردوسـ

ــرده  ــان كـــ ــارت    اي در دري را درخشـــ ــوق زرنگ ــت ط ــوچهري اس   من
ــه   ــر قل ــداختي ب ــد ان ــد  كمن ــا ش ــان بيرونــــي شــــكارت    ه   ابوريحــ

ــان    ز دهلـــي تـــا بخـــار يادگـــارت     خراســان در خراســان شــعر و عرف
   ــانِ  ســلمان  شــدم بــار دگــر مســعود ــرِ غمـ ــه زنجـ ــي بـ ــمارت بـ   شـ

ــر ا ــكد اشــكاگ ــمم مشــب نخش   بشــويم از رخــت گــرد و غبــارت     چش
  بـــه خونـــاب جگـــر بـــاغ انـــارت  بـــه جـــاي بـــاغ فيـــروزي بســـازم

ــه   ــه اللـ ــه دانـ ــارم دانـ ــل وبكـ   گـ
  ســر از نـــو بـــاز گـــردانم بهـــارت 

                                                   

  .شاعر معاصر افغان  ٭
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  در همبستگي فارسي زبانان جهان

  ٭نجيب بارور

  ني يكي استفرهنگ ايرا ه وشوكت شهنام  يكي اسـت  يزادگاه رستم و شاهان ساسان
ــز   ــمرقند عزي ــارا و س ــاك بخ   نزد ما با گوهر و لعل بدخشاني يكـي اسـت    ارزش خ

  ريشة كوالبي و بلخي و تهراني يكي است  يبت نيستها دوريم از هم ع ما اگر چون شاخه
  بازوان كاوه و شمشير ساماني يكي اسـت   رســد از درفــش كاويــان آواز ديگــر مــي

  مكتب هندي، عراقي و خراساني يكي اسـت   د مولـوي چيست فرق شعر حافظ با سـرو 
  رودكي و حضرت جامي و خاقاني يكي است  فرق شعر بيدل و اقبال و غالب در كجاسـت 
ــا نيســتند  ــا ديگــر اســاسِ دوريِ م   يكي است ،داني اي برادر اصل ما را نيك مي  مرزه

  تاجيكي يا فارسي يا خويش پنـداري دري 
  خواني يكي است مي زبان پارسي را هرچه اين

  

                                                   

  .افغانمعاصر شاعر   ٭
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  با زبان پارسي

  ٭)ناصح(ناصر باديكاني 

  ايـم  با زبـان پارسـي گوهرفشـاني كـرده      ايـم  ايران قـدرداني كـرده   نامهرچه ما از 
  ايـم  ما به خون دل چنين لعلي جهاني كرده  انـد مگـر گوهرشـناس   د قدر گوهر را نمي

  ايـم  ن عشق و مهرباني كـرده مشق در ميدا  اي زبــان بــا تيــغ بــرّانِ تــو مــا ايرانيــان
ــرده   گمـان  با زبان حافظ و سعدي و جامي بـي  ــاوداني ك ــوة در دري را ج ــم جل   اي

  ايـم  عشق و عرفانِ زمين را آسماني كـرده   گونـه و عطارشـكل   سـان و سـنايي   مولوي
  ايـم  كمال پيري احساس جواني كـرده  در  از شراب خمـرة خيـام مـا رنـدان مسـت     

  ايـم  هـا ورد زبـاني كـرده    ها در سينه سينه  سرود صائب را هرچه و تنوش فردوسي هرچه
  ايـم  تا به مغرب شهرتش را پاسباني كـرده   مــا آوازة شــعر و ادب شــرقِپرگشــود از 

  ايـم  عرش حـق را پرنيـاني كـرده    تا تمام  ايـم ايـن تحفـه را    از ظرافت آنقدر پيچيده
  بس كه دل برديم و جان داديم بر ابناي دهـر 

  ايـم  صح از اين رو يقين در قهرماني كـرده نا

  

                                                   

  .البالغه به فارسي و ناظم كل نهج شاعر معاصر ايران  ٭
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  آريائيان در هند و ايران

  ٭احسان اهللا شكراللهي

ــان آمـــده از وادي دور    يكدســـته پرســـتوي مهـــاجر بـــوديم ــرواز كنـ   پـ
ــاد، خســته  از بـــرف گريـــزانيكدســـته پرنـــدة    خــاطر، ناســور از ســردي ب

  ورحضـــ اميـــد بـــه آســـتانة گـــرمِ  در دل هوس و عشـق و تمنـاي وصـال   
ــر   راه آمـــده تـــا خرّمـــي ســـبز بهـــار ــا ه ــور مِاز ســردي دي رســيده ت   تن
ــور      آمــد آمــد تــا نفــسِ خــرّمِ بــاغ      ــيِ عب ــه دوراه ــا ب ــد ت ــد آم   آم

ـ  و يكدسته به راست رفـت    غـرور  سـرافرازِ  هنـد  ،يكدسته به چپ  شـد  يايران
  همچــو بــر گــل زنبــور ،آمــدورفت در  ندهسـت هـم ايـن دو    هـا  در طي هـزاره 

ـ خراسـاني د يك عسـل طعـم    اين   آن نيز عسل بـه طعـم گـل در ميسـور      تاش
  مـاهور زنــان هنــد بــه چنــگ و تنبــور   ايران به كفَـش سـاز همـايوني كـوك    

  هامـان انگـور   گونه من و تـو ريشـه   اين  يم هنـوز گونـه مـن و تـو هـم نـوائ      اين
ــة ســبزِتــو مســت مــن   كهـن  من مسـت تـو از نـوازش رسـمِ       ســرور از تران

ــالم ــفي  اس ــم تش ــز ه ــرد  عزي ــا ك ــور    ه ــلمان منش ــا ز مس ــنود ت ــدو ش   هن
ــة روشــ   خـوانيم  ما دست به دسـت هـم نيـايش    ــور   نآئين ــنس بل ــم از ج   ه

ــادان    ــد آب ــة هن ــش از قص ــران دل ــور    اي ــران معم ــون اي ــر و فن ــد از هن   هن
ــور    دلگرمــي آريائيـــان مقصــد ماســـت   ــي منظ ــر بپرس ــا اگ ــت م   از حرك

ــرم  ــادل دل گ ــن تب ــه از اي ــوديم هم   ب
ــرور   ــل مس ــن تعام ــه از اي ــتم هم   هس

                                                   

  .نو، هند مدير مركز تحقيقات فارسي، دهلي  ٭
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  رايت سخن

  ٭پروفسور سيده بلقيس فاطمه حسيني

 ريتقد  ةمشاطدست 

 پرده برداشت چون

 ،عدم رخسارِ از

 !، آراستنيان را آراستجه و

 ،را انسان مسجودفرستاد  و

 ل،عق خضرِ لطف از

 …گشود دهانآدم 

   شد يجار شبر زبانو 
 ك،پا ياسما

  مالك ملك لوالك،
ص(لقاسماابوي، معن شاهد(

 

  كرد مردم عام به حكمت را گنج
 .سركشان را با مرام و با زبانش رام كرد

 آمدند مثال يطوط

  ،چمن نيبلبالن ا
  در خوشنوايي

ييچه گوهرها سخن، و كردند نثار در 

                                                   

  .استاد و رئيس اسبق بخش فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ٭



  نظم  379

  

  !همه پاك و رخشان، همه جاوداني
  السخن بود شيرين به اوج و كم

 ، راه خيالكفالاتابه  نيزم از

  و زيبايي رنگ برآورد
  چون حكايت دست و حنا

  !و قصة آفتاب و سيب
  ديشن سهركو 

 !بيعج ؤيلؤل نيچن خواستارِ و …سرمست گشت 

  …هاآنگ و
 از سرزمين ايران،

  ادب ويخدبر پاي خواست 
  سرشت پارسا و پاكردي گُ

 !رگد يابوالقاسم

 خويش از نقد جانكه 

 را باغ معنا آن شد داريخر

 آفاق در شد شهره

  طاق يشاعر در شد
  سخن راو بدين داستان، آستان 

  .از اين سوي هستي به گردون رساند
  زبان پارسي را

  رسم كهن زندگاني را
  !يآر

  …گذرد زان روز هزار سال مي
  يپارس روزي كه گشت

 با همت و حميت آن اسوة خرد

  عشقاميد و  زبان
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  و ترجمان آشتي،
 !با زشتينبرد 

 ،عرفانمعني و زبان 

 ،انياد حكمت زبان

 شاهان و پهلواني و اسطورهزبان 

 ،حضرت انسان انيِزندگ زبان

 سخن گر بساط ي زينتزبان

  سخنكه دارد نشاط  يزبان
  بهاران ميدر او نس يزبان

  و رضوان ستايشگر باغ فردوس
  !نيايشگر هر جمال الهي

  سيرت ي پاكفردوسو 
  و روئين نگاه

  مثل كوه بشكوه
 ،مردانه آن دليريبا

 رايتيافراشت  آهنگر  ةكاوچون 

 يدر رآن دوخته بود د بر كه

  نقش،بر قامتش  يپرچم
 ،كمال ةباچيد

  ي،با حروف جل
  قامت چون سروي سترگ و راست

 گستر بر آفاق سايه

  …كه افتاد در عالم ةشهر
 ي؟كسورد آن هما كجاست! هان

  !يپارس نيبد هكرد عجم زنده كه



  نظم  381

  

  ي ايرانا 

  ٭دكتر عزيز مهدي

ــا يآه، ا! زال و رســتم نِيســرزم يا   !راني

  

 !رانيــا يا! مــردمِ آگــاه  نِيســرزم يا

  هفت شهرِ عشق تيهفت سو يِشهرها يا
  

ـ ا يا! »درگـاه  نيهشـتم « گاهيجا يا  !راني

ــاز مشــهد و تبر ــ زي ــپاهانَت رازيو ش  !رانيا ياَت دلخواه، ا تا رشت و كرمان و ري  و س

ــو ــزا رِ روحاز ن ــدها يِاف ــت يِگنب ـ ا يروشن شده هرشب چراغِ مـاه، ا   تابانَ  !راني

ــهييآ ــانِ  ي نـ ــربال«آزادگـ ــود» كـ ـ هرگز از ا ينرفت رونيب  يبـ ـ ا يراه، ا ني  !راني

ـ ا ي، ا»اهللا روح«همچو  ياعجاز كرد  بود »ينيخم«بود و روحت با  »ينيحس«راهت   !راني

  سـت تو يِفردا به سـو  ن،يمسلم ديچشمِ ام

ـ » فرزند زهرا« ـ ا يرسـد از راه، ا  يم  !راني

  
 

                                                   

  .دكتراي ادبيات فارسي دانشگاه تهران، ايران  ٭
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  مشق دل

٭مهدي باقرخان
 

  هاسـت  آزاري ها مشق دل حرف

  

  هاسـت  منشاء رنـج و گرفتـاري  
  مــرهم؟ زخــمِ دل را چــه نيــازِ

  

  هاسـت  زاري كه لبريز ِنمـك  بس
  هاسـت  زندگي مشـق وفـاداري    انـد  تسليمهم  هستي و مرگ به
ــت عشــق ــو! اي ب ــتيدنِ ت   هاسـت  شوق تكـرار ِگنهكـاري    پرس

  هاسـت  كـاري  كار ِاين مار، سيه  تـار  هست زلف تو نشـان ِشـبِ  
ــار ــاريم، غب ــه غب   عاقبــت جمل

  هاسـت  خاك ما سـرمة بيـداري  
  

 

                                                   

  .نو ، دهليگر زبان و ادب فارسي شاعر و پژوهش  ٭



  نظم  383

  

  تقديم به حضرت ابوالمعاني

  ٭ينقي عباس كيفدكتر 

  دمي از حدود بدن درآ و چو طوطيـان بـه سـخن درآ   

  عـالمِ تـو و مـن درآ    به مسيرِ جـان قـدمي گـذار و ز    
ــي   ــادة آگه ــه ب ــده دل ب ــواللَّهي، ب ــفات ه ــه مكاش   ب

  هـا بـه چمـن درآ    منشين به ماتمِ كـوتَهي و چـو اللـه   
  همه دل به كف، همه جان به لب؛ پيِ ديدنش عجم و عرب

  همه بوالعجب، ز غريبگـي، بـه وطـن درآ    بِگُذر از اين
  غـمِ المكـان  غمِ اين جهان، غمِ آن جهان، غمِ ماسـوا،  

  غمِ ما و او، غمِ اين و آن، به قـدح بريـز و ز تَـن درآ   
ــيِ جرعــة نچشــيده     اي اي، پــيِ منــزلِ نرســيده   پ

  اي، چـو اويـس شـو، بـه يمـن درآ      پيِ آهوي نرميـده 
  يكــي از فضــايلِ آينــه، تــويي و شــمايلِ آينــه     

ــمن درآ     ــامِ ش ــالِ خ ــه خي ــه، ب ــلِ آين ــين مقاب   بنش
  اي ز نهـالِ خـود   لِ خود، تو شـكوفه تو تأللويي ز جما

  نرسي چنين به وصالِ خود، درِ اين قفـس بشـكن، درآ  
  خبـر، دلـت آگـه از خبـرِ دگـر      تو ز حالِ دل، شده بي

  سخنانِ دل، برِ كـس مبـر، ز قفـس بپـر، ز رسـن درآ     
  اي اي، ز وجـود هـم ندميـده    تو كـه از عـدم ندميـده   

  »شا بـه چمـن درآ  اي، درِ دل گ تو ز غنچه كم ندميده«
 

                                                   

  .استاد ميهمان بخش فارسي، دانشگاه دهلي، دهلي  ٭
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  چند رباعي

  ٭حسن مهدي جعفري

ــب داخــ اى ــرا قل ــاكي م ــده پ   ب

  

  بـده  خـاكي  و سـاده  مـي  مرا هم
ــينه  مـن  جانـان  مـن،  عشقِ اي توام با  ــور را ام س ــي ش ــده افالك   ب
  ٭

  نبـوديم  كفتـر  چون دانه  هم تا دو

  

ــم دو ــر چش ــر منتظ ــوديم در ب   نب
  نبـوديم  همـديگر  جفـت  تو و من  گفـت  مي راست اول روز نگاهش 
  ٭

ــداي ــربال ص ــي ك ــد م   دل اي آي

  

  دل اي آيـــد مــي  نينـــوا نــواي 
ــدم  ــا ق ــدتر ه ــده، تن ــيم  آري گردي ــانفزا نس ــي ج ــد م   دل اي آي
  

                                                   

  .، دهلي، بخش فارسي دانشگاه دهلييدانشجوي پيش دكتر  ٭



  نظم  385
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