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∇  

  .ها ضرورتاً بيانگر رأي و نظر رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران نيست آراء و نظرهاي مندرج در مقاله
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  ن قريشي عبدالرحٰم: تايپ و صفحه آرايي
  ١١٠٠٠٦ستر، چاندني چوك، دهلي  تايپ. اس. آ:  چاپ و صحافي
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  ١  پرفسور سيد امير حسن عابدي  شرح قصايد عرفي •

  ١١  الحق انصاري پرفسور محمد ولي  گوهر عرفان •

هاي منثور  بررسي اجمالي ترجمه •
  اردوي قرآن مجيد

  ١٣  دكتر ابوالقاسم رادفر
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  ٥٦  ابوعلي قلندر شرف عراقي  غزل •

معراج رسول صلعم در مثنوي  •
  مجنون امير خسرو ليلي

  ٥٧  پرفسور نرگس جهان

  ٦٩  الظّفر دكتر سيد احسن  هاي خيام از ديدگاه اسالم انديشه •

  ٩١  دكتر محمد عابد حسين  پرتوي عشق در كالم موالنا •

  ١٠٨  دكتر رئيس احمد نعماني  غزل •
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  ١٠٩  دكتر محمد محسن  شعر فارسي حضرت فرد پهلواروي •

  ١٢٣  دكتر رعنا خورشيد   الصفاضةميرخواند بلخي و رو •

معرفي نخستين ترجمة رباعيات عمر  •
  خيام به زبان اردو

  ١٣٣  دكتر عليم اشرف خان

  ١٤٣  الرحمن دكتر جميل  نگاهي به نسخة خطّي تاريخ محمدي •

الرحمن  پرفسور حكيم سيد ظلّ  عمادالدين محمود شيرازي و آثاِر او •
  سيد حسن عباس: ترجمه

١٤٩  

  ١٦١  دكتر زهره فاروقي  الحان فارسي حافظ شاعر خوش •

 احوال و آثار مؤلّف سفينة نگاهي به •
   بندرابن داس خوشگوخوشگو

  ١٧١  دكتر سيد كليم اصغر

  ١٨١  شهناز پروين  مقايسة فلسفة قرآن و فلسفة طوسي •

* * * 
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  مقدمه  

  

  مقدمه
  به نام آن كه جان را نور دين داد

 
  خرد را در خداداني يقين داد

را پارسي  قنداي ديگر از  ه شمار،دوستانآميز از طرف  چشمي محبت هم گوشه باز 
  .هند كرد  در سرزمين فرهنگ دوستارسيو مشتاقان زبان و ادب فتقديم دوستداران 

ف عزيزاني ديگر، پربارتر از پيش، اي نه چندان دور، حاصل لط اميد آن كه درآينده
  .پروران شود عرضه حضور ادب

  سردبير
  

 



  و 
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 شرح قصايد عرفي  

  

  شرح قصايد عرفي
  ∗سيد امير حسن عابدي

، شرح محمد شفيع سهيلي بن شاه محمد ١هاي قصايد عرفي شيرازييكي از شرح
شرح . باشد الدين عرف شاه راجو علوي، ساكن سراي الدن، مي درويش بن محمد راجع

امة كارن«نام  الدين فارغ بن اسرائيل، به  و قطب٢نامبرده، پس از شرحهاي منير الهوري
  .تأليف گرديده است» فيض

، شروع كرده. م ١٦٩٩-١٧٠٠/ه ١١١١محمد شفيع سهيلي، شرح خود را در سال 
  . استاختتام رسانيده به. م ١٧٠٠-١٧٠١/ه ١١١٢در سال 

نگ فرد اين شرح در مركز ميكروفيلم نور، خانة فره غالباً نسخة خطّي منحصر به
بن خان بن حسن بخش خان در سنة جلوس د مجاه. شود داري مينو، نگه ليايران، ده

كتابت را .  م١٨٠٧/ه ١٢٠٤ شوال در سال ٢٨تاريخ  ، يعني به٣ دوممحمد اكبر شاه
  . استتام رسانيدهاخت به

                                                   
  . استاد ممتاز فارسي دانشگاه دهلي، دهلي-∗
  . م١٥٩٠- ٩١/ه ٩٩٩:  متوفي-1
  . م١٦٤٤/ه ١٠٥٤رجب :  متوفي-2
  . ميالدي١٨٠٦- ١٨٣٧ -3
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، شارح در  تأليف گرديده پادشاه١ در زمان سلطنت عالمگيرچون شرح نامبرده
  :سرايد  عصر ميتجليل پادشاه

   عالمگيرحامي دين شاه
   از نام اوست رونق ملكآنكه

  ست سلطان ولي فقير مزاجه
  دي ماملادي دين و مهه

 اعتقاد درست  راست گويم به

  نيست جز ورع نيكش تدبير
   در كام اوست تاج و سريركهو آن
  ست درويش ليك سلطان گيره

  در طريق محمديست بشير
  عالمگير پير است شاهزنده

  : گويد است، چنانكهآورده» فيض امةكارن«و تاريخ اختتام شرح از عنوان آن يعني 
  جستم سال ختم كتاب مي

 گويي مي» فيض كار«خود تواش 
  اتف ز پردة تقديرگفت ه

  تصوير خود شدهصورتش خود به
، از سينه  بهواسطة چند نفر، سينه  شارح بهيكي از مزاياي اين شرح اين است كه

  : است در آغاز اين شرح نوشته، چنانكه نمودهخود عرفي استفاده
…  توحيد واحد مطلق الرحمن الرحيم، بعد از تشريح قصيدة پسنديدهبسم اهللا”

 راجو الدين عرف شاه محمد درويش بن محمد راجع فقير محمد شفيع بن شاه
دان  سخن سنج و نكته…  چون اكثر ياران فقير رادارد كه قلم برمي… علوي

ربي و فارسي تشريف  ع و تكرار كتب متداولهمقابله ، بهتصور نموده
  .…آمد ميان نيز مي در… ملّا عرفي شيرازي…  قصايدچنانكه… آوردند مي

… در شرح خود… لويالدين بن اسرائيل ده وري و قطباله  منيراگرچه
انگشت ادراك ايشان … قعادر اكثر مو… ليكن… اند روگذاشت نكردهمو ف سر
از خدمت … ناواقف اين  كه آنچه… بودنرسيده… شايي عقدة عرفيگ گره به

و ايشان از خدمت ميرزا محمد بقاء و …  تعالياهللا مهلشيخ محمد رستم س
 سينه… خوانده… ايشان از خدمت دوست محمد و ايشان از خدمت مصنّف

                                                   
  .م ١٦٥٩-١٧٠٧/ه ١٠٦٩- ١١١٨ -1
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تحرير  تكليف به…  و يك مرتبهكرد  بود، تقرير ميكرده حاصل… سينه به
  .“پرداخت… موجب حكم محكم به… كردند شرح مي
ا شارحين قبلي  در شرح آنهكنيم كه ا ما فقط آن ابيات عرفي را نقل ميدر اينج

  :اند  نمودهاشتباه
  بر اين استخوان انداختهمانا سايهآن ه ام طعمة عشق ترا از مغز جان آورده

 موالنا  حيف است، چهمغز كرده  بر استعارة مغز جان سخن بيكسي كه :شارح
  :گويد عبدالرحمن جامي در يوسف و زليخا مي
  چنان در مغز جانش جا گرفته

  باشم عقل كل را ناوك انداز ادبمن كه
  مرغ اوصاف تو از اوج بيان انداخته
… … … … … … … … … 

  .در اين بيت تعقيد است… . اند نظر بر تركيب نكرده… ما لهشارح غفراهللا :شارح
 مت نخورد نيشتر آري و نعم راه م راگزد ارباب مه اقبال كرم مي

الدين نيز   شارح قطباند، چنانچه نيشتر ال و نعم نوشته… در بعضي از نسخ :رحشا
، ليكن لفظ اقبال رجحان آري و نعم ، بر نسخة آري و نعم ترجيع دادهنموده ضبط
  .دخواه مي

ا  شمردند عديلش ز محاالتروزي كه ر دم  ع د  ن ت ش و ن ب د  لّ و ت خ  ي ر ا  ت
  . لطف كلمة محاالت نرسيدها چه، تالدين در اينجا بر منير چربيده قطب :شارح
  قطعه

  ر تو منشي تقديراز بس شرف گوه
  استتا حكم نزول تو در اين دار نوشته

   بگذاشتي اقليم قدم راآن روز كه
  قلم راث باز تراشيدهعب   بهصد ره

اند، ليكن از مطلب مصنّف  دست آورده  بهمعني بيگانه… ر دو شارحه :شارح
  .اند  ماندهبيگانه

  ثروت اصناف امم رارشح قلمت د نكاهمي بخشد و از مايهجاويد ه
 و روي معني وي چكيدهتصنّع از قلم عرفي سه در اين بيت بي” :الدين قطب
  .“خراشيده
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  .“ت معني نرسيدهفيكي به…  شارحشود كه مي. تكلّف گستاخي نموده بي :شارح
  گريبان بقا خون عدم راريزد به يد از مغز كمال تو برآ كهر عطسهه
  . مغز نداردشود كه  ميمنير استعارة مغز كمال پوست كنده :شارح
  : عسجدي گويدح است، چنانچهيمغز كمان استعارة مصرع صر :الدين قطب

كمان تست عطسه ز مغز    برق جستستيبت آن بهكز ه ا
*  

  يابد بديرش بر از ايمان گر دلت آسيب مي
  بندند حرز كفر بر بازوي ايمانش  ميكه

و اگر . غايت خوب است  شود، به»اتّفاق« كلمة »ايمان«جاي لفظ  ر بهاگ” :قطب
  .“م تكلّف برخيزد شود، همعني دست راست گفته فتح به به» ايمان«

؛ زدگان زده  بر عرفي طعن آسيب كهرسانيده م شارح جنون بهشايد كه :شارح
يمان آسيب  ا آن دل است، نهبندد كه  ميعرفي خود تعويذ بر بازوي آسيب زده كه چرا
…  صورت بنددلفظ ايمان جمع يمين است و اطالق جمع در محلّ مفرد چگونه… زن

معني دست  جمع يمين به معني سوگند است، نه  يمين است، بهلفط ايمان جمع
  .“راست
 مقدار گل  از بذل چمن گرديد بيبسكه  برگ گل رسيدد بخت مرا بر مردهمشه

  .“ استپژمردهبستن اين معني چون گل ” :الدين قطب 
ا ، مدعا خوده انصاف افتاده و از راهآشنا ناگشته… ر دو شارح هحقّا كه” :شارح
  .“اند مدعا نرسيده اند، اما به تراشيده

ند بر لبم خون مراد  زنم اي كز مغز ايمان مي عطسه بر فشا
، اما  اعتراض نمودهجاي كلمة ايمان، حرف حرمان بر زبان آورده منير به” :شارح

  .“نير از ايمان طرف حرمان ورزيدهم
 اي مناي هنگ هشيونم تا بركشيد آه ل آسمان و حلقة ماتم يكيستگوش اه
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 نداي معني قول او نداي حرف است كه.  استالف ندائيه: الدين گفته قطب :شارح
  .“ندارد

  ستي امتتمچو من در ملك هساية من ه
  متان منساية تو در عدم پيغمبري ه

 زدگان حرف  مصنّف چون سايهشد كه معلوم.  نشدر را فايده ذكصيخصت” :قطب
  .“ استزده

  .“ برآوردهطانهخب سخن م نكتة معني نرسيدهكنه خود به” :شارح
 در كمر درس عشق دست نعم داشتن ن بخت عقل ناوك الريختندر ده
، و اين خالف عقل ميان آورده جاي كلمة عقل، لفظ عيش در الدين به قطب” :شارح
  .“گويي كرده  عقل معقولموجب نسخه  منير بهاست و

  لوح و قلم داشتنزخم به  و بيساده  خراشي گناه تراشي ستم نامهخامه
  .“ ستم بر خود كردن استصاحب استعداد شدن در اين زمانه” :قطب
  .“ ستم بر خود كردهاق كالم ناانداختهبسياق و س نظر به :شارح
  قطعه

  و نظير شبه در شب معراج كان يكتاي بي
  جامة صورت ز دوش افكند در آرامگاه

  زان كي محرم نبود اندر حريم ايزدي
ود وه ب ا  اهت اشتب ز  ا امان  ط در    م غل

ر دو شارح از عرض  ه نيست كه پوشيده.طاستخ ل پيماي اههنبر راي كه” :شارح
  .“اند  خوردهعرفي مغالطه

  عشق بنمايي گوشة دانش بهكاله ار دارد در آستين زنهزار مغلطهه
  .“ در آستين داردزار مغالطهزاران ه دانش هكهير اين است قسماعت ف” :شارح

رده در پ كونچند  ة  دور خلف  شيند  ن    
  كشاي م تو شوي پرده محرمم نيست مگر ه
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 در اين بيت  است كه نظر تأمل نكردهبر ابيات آينده) قطب( شايد شارح” :شارح
  .“ استخورده

  ستبدل ا سال مولودش از آن شاخ گل بي
   دلت در چمن دولت زاي ندارد بهكه

  .شود  ميصد و نود و نه نه مادة تاريخ والدت است كه»بدل شاخ گل بي« :شارح
 ام غلط وحي سرايبلبل نطق من اله  رنگگل انديشة من سحر غلط معجزه

 سحر انصاف آن است كه. معني گفته ، و بيمنير در اين بيت ناخن زده” :شارح
الدين نيز در  قطب. معني رسانيده گيري بي جنون عيب  به كهكردهسخن عرفي درو اثري 

 را بازيچة ، وحي و سحر و معجزه منير بر معني بيت نارسيده كهشرح خود نوشته
در چنين بيت آسان . صورت غوغاي زنبور پرداخته ام را به و الهخودساخته… موه

  .“اف بستهالرغم چشم از انص  عليي است كهبديه. آسان آرد، عجب دارم
  محمد يوسف احراري سرودهاي در مدح خواجه پس از پايان شرح، شارح قصيده

  :گويد يد آن مياست و در تمه
مدح  ، به در معاملة خواب استخاره موجب حكم حضرت پناه، كهاين قصيده”

، فقراپرور، صاحب دين و ديانت، مخصوص ، محمد شيرق بل پناهخدا آگاه
ن و آيين امانت، سيند چارتديد يوسف احراري طرح ي، خواجهرا يدالسمحم 

 منسوخ نشود و از يمن  از بركت نامش اين نسخه شد، كه ختم كردهنموده
  .…“ مقبول گرددمدحش اين صحيفه

  قصيده
   گلگشت چمن رفتمدمي كز ياد گلگويي به

ه شهب ج  ا ر ا ت ه  الل د  تمي ف ر كفن  ين  ن و خ    
نگه آتش  گرم آن  ا( خيال  و)ر ا رم  گذا ر  ا    
به به و  ا زم  ب شمع  ابوس لگن رفتمطور     پ



٧

 شرح قصايد عرفي  

  

   منر آن ظالم نگاهپرسي ز لطف و قه  ميچه
  ستم يا در آن چشمك زدن رفتم هدانم كه نمي

   شبنم ز خورشيد رخش بنگرسراپا تن شده
   آن حورا وطن رفتم آسان تا به پنداري كهنه

  مسلسل بودم از زلفش دگر قفلي بر آن پر او
گرهكه حلّ  ا در  رشتة لعل س پ   خن رفتم 

  اگشتم بگفتنه ز وصلش يك بيابان دور مي
  ن رفتم ده گشتم تا بر پسته رنگ غنچهبه

وه گ وصول  ز  ا ر  س ي م شد  دم  ا ر حمدم ا   ر 
  ر بر در صد بحر و پاي صد عدن رفتم بهكه

   در او صورت احمد چو وا گويمز نعت آن كه
   احمد تا احد حرفي تمنّايش چو من رفتمكه

ه ج ا و خ ح  د م قدش  نش  ا م ي ا از  ب ؟  دم ي   ل
  عرش از وصف فرزند حسن رفتم   باليدم بهچه

پيراهزه ز  ا حمد  ا خلق  بوي  گو    نش آيدي 
به ايي  منّ يره  ت پ گل  فتمعطر يوسف  ر   ن 

جود سامانش وجود  ز  ا سعادت  در  مارت    ا
   تن رفتمشجاعت پر صالبت از دل آن كوه

  ممت ه ه]و[ حلم ]و[چو اصحاب محمد صدق و عدل 
   متن رفتم شرح آن مصراع دلش ديدم بهبه

حيران شده    گويدز اوج رفعت قدرش فلك 
  ن رفتمد كهمان عه از آغاز نظرش تا هكه

ره ا وب تود كمند  ستم  ب ر  ب خورشيد  خط  ز  ا    
ا صد لحن رفتمبندي تا گره نوز از سينه    ب

وه گ ع  ا شع ر  پ ين  جب ر  و ن بس  تشز  ا ذ   ر 
  رفتم… … … … رنگي   عرق كردم به
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ام آينه از ن   …… …  چسان پاي مگس 
  رفتم… … … او چون … …  سخن از

  م ز جوزا تا كنم مدحشوجود خود بدل خواه
   تدبير دو تن رفتمثناي او به… … … …

نميدعاي تو به ز من  ا   آيد  رسم شاعران 
   من رفتمخلق خود تو باش اينجا كه… … 

جيب   ؟]چيدم[الدين گل  ز خوش نافة خلق ن
ار عارت دادن آه  به ا ت   ختن رفتمو وي ت

ر س و  ا د  ا ج ي ا ل  ضشگ ي ف ج  ا ت ة  ي ا   ؟م
  اش رقصان چمن اندر چمن رفتم  در نظّارهكه

هميشهه ي فاتت سا ت ل ا سرو  زير  اد  ب رور  پ    
  زن رفتم  قطع نخل عمر حاسدان بر تيشهبه

  :دنباش قرار ذيل مي ، شارحين ديگر قصايد عرفي به شارح نامبرده بر سهعالوه
البحرين،  مرج: ور اله،»ختمي« ن المتخلّص بهالدين ابوالحسن عبدالرحٰم سيف .١

 .١شرح ديوان حافظ

 .٣شرح ديوان حافظ: ٢آبادي محمد افضل اله .٢

 .٤شرح ديوان حافظ: وريمحمد بن يحيي بن عبدالكريم اله .٣

 .٥شرح دو بيتين ديوان حافظ:  عبداالحداصغر احاد معروف به .٤

                                                   
؛ )١٥٩٧، ص ٣مشترك ج : رك(، كتابخانة راجه محمودآباد، لكهنو ١١١نسخة خطّي، شمارة رديف  -1

  .، كتابخانة موالنا آزاد، دانشگاه اسالمي عليگره٣/٣٨شمارة 
  . م١٧١٢/ه ١١٢٤:  متوفي-2
فهرست وضاحتي كتابخانة درگاه حضرت  نسخة خطّي كتابخانة درگاه پيرمحمد شاه، احمدآباد، -3

  .٤، ج پيرمحمد
  .، كتابخانة موالنا آزاد، دانشگاه اسالمي عليگره٥/١٩٢ نسخة خطّي، شمارة -4
  . العلما، لكهنوة، كتابخانة ندو٢/١٩ نسخة خطّي، شمارة -5



٩

 شرح قصايد عرفي  

  

 .١شرح ديوان حافظ: الدين احمد رضوي كمال .٥

 .٣شرح ديوان حافظ=  بحرالفراست :٢ عبدالحق افغان خويشكي قصوريعبيداهللا .٦

 .٤شرح قصايد عرفي، از محمد طالب حسن بن محمد جان نثار .٧

 .٥انپوريجه عوض راي مسرت شاهشرح قصايد عرفي، از الله .٨

  . م١٨١٥/ه ١٢٣٠، كتابت ٦فيض بار شرح قصايد عرفي، موسوم به .٩

* * *  

                                                   
  .، كتابخانة موالنا آزاد، دانشگاه اسالمي عليگره٢٦ارسي  نسخة خطّي، شمارة ف-1
  . م١٦٩٥/ه ١١٠٦:  متوفي-2
  .، كتابخانة موالنا آزاد، دانشگاه اسالمي عليگره٤٧ نسخة خطّي، شمارة -3
  . كتابخانة رضا رامپور-4
  . كتابخانة رضا رامپور-5
  . كتابخانة رضا رامپور-6
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 گوهر عرفان  

  

  ♦گوهر عرفان
  ∗الحق انصاري محمد ولي

  از هر شكست، همت و عزِم جوان طلب
  تا كي خراب و خسته به دريوزة نشاط

  مبارزه مردانگي عيان نشود بي
  ياِر پست بود دشمِن بلند بهتر ز

  جويي اگر نشاط، به غم شادمان بزي
  جهاِن گذشتنيخاكداِن  بگذر ز

  خبر كشمكش زيست با گر نيستي ز
  اند چشم حقيقت نگر به تو گر داده

  جوي راه در روشنِي شعر نظيري به
  جوي از يورش سپاه مسرت امان به

  هستي ز نيستي بجو، از مرگ جان طلب
  تا كي فكنده سر چو گدايان نان طلب
  خواهي كه سرفروش شوي، هفتخوان طلب
  لطف از زمين مجو، ستم از آسمان طلب

  جوِر خزان طلب رنگينِي بهار ِز
  هاي كوِه بقا آشيان طلب بر قله

  »طلبمي جو شراب كهنه، حريف جوان «
  عالم فاني نشان طلب نشان به از بي

  بيان طلب  فكر شاعر جادو همت ز
  داري چو ذوق عشق، غم جاودان طلب

                                                   
  : به از استقبال بيت زير از نظيري نيشابوري-♦

  با طبع هر كه راست نيايد كران طلب   مزاج حريفان نشان طلبباش و از مي
  . استاد بازنشستة فارسي دانشگاه لكهنو، لكهنو-∗
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  جنّت براي آن روند به آن مي كه مي
  ساقي الله روي  جام شراب گير ز

  شادستي از ربودِن ايمان و دل چرا
  ريدست سمن ب  در ميكده بيا و ز

  پيش جور بماني خميده سر؟ تا كي به
  جهان در وجود آر  يك تازه كربال به

  دلسوزي و خلوص و صفا و شكستگي
 دالن ولي روي به محفل روشن چون مي

  ما بيا و از در پيرمغان طلب  با
  عيش مدام از سخن گلرخان طلب

  ما نقد جان طلب  اي حسن دلفروز، ز
  رطل گران بگير و مي ارغوان طلب

  جابران زمانه امان طلب؟  تا كي ز
  دت از گلوي تشنگان طلبذوق شها

  دامن دلخستگان طلب  اين جنسها ز
طلب رمغان  ا روان  ور  سر و  دل  ور   ن

  يعني متاع گوهر عرفان سؤال كن
  چه بزادي همان طلب هر حصول هر به

* * *  
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 هاي منثور اردوي قرآن مجيد بررسي اجمالي ترجمه  

  

هاي منثور اردوي  بررسي اجمالي ترجمه
  ◊مجيد قرآن

  ∗ابوالقاسم رادفر

يافت، دانشمندان آن ديار ضرورت ترجمة قرآن را  از وقتي كه اسالم در هند انتشار
اولين ترجمه . مند شوند زبان خود احساس كردند تا خاص و عام بتوانند از آن بهره به
ز ويژگيهاي يك ترجمة دقيق و درخور دور ا صورت ابتدايي انجام پذيرفت و به به

» هندي«ذكر اين سخن نيز ضروري است كه در آن عصر زبان اردو را . قرآن بود
همانگونه كه زبان سرزمين فارس را . البتّه حرف چندان نادرستي هم نبود. ناميدند مي

 و زبان مردم هند بجا به» هندي«گفتند؛ بنابراين گفتن  فارسي و زبان عرب را عربي مي
شاهد اين سخن . ويژه كه خاستگاه زبان اردو، هند بوده است به. نمايد شايسته مي

نويسد كه  وي مي. ميالدي است ١٧٩٠/ه ١٢٠٥ديباچة قرآِن مترجم شاه عبدالقادر تأليف 
  .ام زبان هندي نوشته براي استفادة آسان مردم هندوستان قرآن را به

                                                   
از نويسندة اين سطور زبان اردو  هاي قرآن مجيد به  اين مقاله تلخيص بخشي از كتابشناسي ترجمه-◊

  .زودي از سوي مركز ترجمة قرآن مجيد منتشر خواهد شد است كه به
  .ساني و مطالعات فرهنگي، ايران، تهرانن عضوي هيأت علمي پژوهشگاه علوم ا-∗
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طور عمده مدتي پيش از   قرآن بههاي اردوي هرحال گفتني است كه ترجمه به
  .دورة جنبش آزاديخواهي در هندوستان شروع گرديد

اي از قرآن مجيد را در سفرنامة  شهريار، ترجمه سياح مشهور سدة سوم هجري، ابن
اشارة راجه مهروك در سال  اين ترجمه در كشمير به. كند ذكر مي» عجايب هند«خود از 

زبان هندي صورت پذيرفته و شامل ترجمه  به) هسند (ميالدي در منصوره ٨٨٣/ه ٢٧٠
  . است١»يس«و تفسير قرآن تا سورة 

  هجدهم ميالدي/هاي اردوي قرآن پيش از سدة دوازدهم هجري ترجمه
تفسير وهابي، ترجمه و تفسيري از عبدالصمد بن نواب عبدالوهاب خان در چهار  -١

  .ت اس]دكّني= [جلد و زبان آن اردوي قديم دكّهني 
مترجم در مقدمه، ضمن بيان انگيزة تحرير و وجه تسمية كتاب، تاريخ تصنيف آن 

، دكتر عبدالحق، پدر زبان اردو.  نوشته استه ١٠٨٧الثّاني   جمادي٢٠را روز دوشنبه 
هجري صحيح  ١٢٨٧كند كه تاريخ  داند و يادآوري مي اين تاريخ را درست نمي

هجري، زبان اردو اين اندازه سليس و روان  ١٠٨٧گفته او در تاريخ  بنابه. باشد مي
 .ه در حالي كه تفسير قرآن از زباني بسيار روشن و روان برخوردار استنبود

. كند ياد مي» اردوي گجراتي قديم«زبان  دكتر عبدالحق از ترجمه و تفسيري به -٢
باوجود اينكه صفحات اول و آخر اين ترجمه ازبين رفته است، وليكن از سبك آن 

باشد و آن تفسير منظوم  مييازدهم اواخر سدة  آيد كه ترجمه متعلّق به ين برميچن
 . ميالدي است١٦٩٦/ه ١١٠٩در سال  سروده شده ،»يوسف«سورة 

 ميالدي ١٧٣٧/ه ١١٥٠تاريخ  ، به»النّصر«اي خطّي از ترجمه و تفسير سورة  نسخه -٣
 .ت كتابخانة ادارة ادبيات اردوي حيدرآباد دكّن موجود اسدر

                                                   
زاده، بنياد  ، ترجمة محمد ملكهند عجايبناخداي بزرگ شهريار رامهرمزي، :  جهت تفصيل آن رك-1

  .٢-٣، ص ١٣٤٨، فرهنگ ايران، تهران
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 ميالدي در ١٧٩٥/ه ١٢١٠اي خطّي از ترجمه و تفسير سورة عم، مورخ  نسخه -٤
  .كتابخانة آصفية حيدرآباد دكّن موجود است

  هجدهم ميالدي/چند ترجمة خطّي سدة دوازدهم هجري
  /ه ١١٣١تاريخ  ترجمة قرآن قاضي محمد بن مفتي محمد اعظم سنبهلي، به -١

كتابخانة نورالحسن صاحب، در بهوپال موجود نسخة آن در . باشد مي ميالدي ١٧١٨
  .است

هاي قديم، يك ترجمة قرآن از سيد بابا قادري بن سيد شاه محمد  ميان ترجمه در -٢
در باب تاريخ . شود كه چند نسخه از آن موجود است يوسف قادري ذكر مي

دكتر عبدالحق سال ترجمة آن را در . تصنيف اين ترجمه اختالف نظر وجود دارد
سبك ترجمه نشانگر صحت نظر دكتر . ميالدي نوشته است ١٧٣٤/ه ١١٤٧ل سا

 . صفحه است٤١٠٧اين ترجمه و تفسير شامل . باشد عبدالحق مي

 ».م ١٧٣٧/ه ١١٥٠«اي خطّي در كتابخانة آصفية حيدرآباد كه بر آن تاريخ  ترجمه -٣
 .درج است

. م ١٧٥٩/ه ١١٧٣هاي بين سال(عالم پادشاه  ميان پادشاهان مغول، در دورة شاه در -٤
هاي اردو درخور اهميت است؛ زيرا كه شاه  ، تعداد ترجمه.)م ١٨٠٦/ه ١٢٢١ ـ

هاي اردو را خود انجام  الدين در اين عهد كار ترجمه عبدالقادر و شاه رفيع
الملك   حكيم محمد شريف خان بن حاذق،عالم پادشاه اشارة شاه به. اند داده مي

اين ترجمه هنوز چاپ . ترجمة قرآن را تكميل كرد ،.)م ١٨٠٧/ه ١٢٢٢ :م(دهلوي 
 .نشده است

اهللا خيرآبادي  هاي غيرچاپي سدة هجدهم، ترجمة محمد باقر فضل ميان ترجمه در -٥
اين نسخة خطّي در حيدرآباد دكّن در ملكيت پرفسور حيدر . شود نيز ديده مي

  .حسين است و خطّي بسيار عالي دارد
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  نوزدهم ميالدي/ هجري١٣- ١٤ردوي قرآن در سدة هاي ا برخي از ترجمه
اردو  هاي قرآن به در تاريخ زبان اردو، هندوستان قرن نوزدهم ميالدي از جهت ترجمه

زبان اردو  در اين دوره علما ضرورت ترجمة قرآن مجيد را به. بسيار حايز اهميت است
د؛ از اين روست كه كردند و با جد و جهد فراوان بدان اهتمام ورزيدن كامالً احساس

اند و هم  ها هم خطّي اين ترجمه. باشد هاي اين عصر نسبتاً طوالني مي فهرست ترجمه
هاي ارزشمند را  ندرت ترجمه به. چاپي؛ برخي كامل و بسياري جزوي از قرآن هستند

اي به تعدادي از آنها  در اينجا اشاره. اند داده مترجمان مشهور مورد نقد و بررسي قرار
  :دشو مي
، .)م ١٨٤١/ه ١٢٥٧ :م(فرمان دكتر گلگريست  اين ترجمه به. م ١٨٠٣/ه ١٢١٨ .١

عالم پادشاه شروع شد و  كلكته، در زمان شاه» فورت ويليام كالج«مدير وقت 
از مترجمان معروف اين . نجام رسانيدندا گروهي از علما مشتركاً اين كار را به

اهللا و غوث  بهادر علي، مولوي فضلاهللا شيدا، مير  گروه، نام كاظم علي، امانت
ميالدي آغاز و طي يك  ١٨٠٣/ه ١٢١٨ترجمه در سال . علي حافظ درخور ذكرند

زبان ترجمه آسان و . ميالدي كامل گرديد ١٨٠٤/ه ١٢١٩ يعني در سال ؛سال
 ٥٠٠باشد و غير از متن عربي، ترجمه مشتمل بر  دور از هرگونه پيچيدگي مي به

 .صفحه است

 .گليواز عبداهللا ه. م ١٨٢٩/ه ١٢٤٥ .٢

ترجمه توسط عبداهللا سيد صورت گرفته و نسخة ماشين شدة . م ١٨٢٩/ه ١٢٤٥ .٣
 در حيدرآباد دكّن موجود ، صفحه در كتابخانة ادارة ادبيات اردو٨٥٠آن مشتمل بر 

 .است

از سيد علي مجتهد بن ، توضيح جميد يف تنقيح كالم اهللا احلميد. م ١٨٣٦/ه ١٢٥٢ .٤
. در چهار جلد، چاپ مطبع حيدري بمبئي.) م ١٨٤٣/ه ١٢٥٩ :م(دلدار سيد 

 .متأسفانه اين ترجمه اكنون در دست نيست. مترجم بر عقيدة اهل تشيع بود
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  /ه ١٢٩٠ :م(، از موالنا كرامت علي جونپوري دري كوكب. م ١٨٣٧/ه ١٢٥٣ .٥
 . نسخة خطّي آن در كتابخانة آصفيه موجود است..)م ١٨٧٣

نسخة خطّي آن در كتابخانة آصفيه . از مولوي انور علي لكهنوي. م ١٨٣٩/ه ١٢٥٥ .٦
 .دارد قرار

 .الدين محدث دهلوي از شاه رفيع. م ١٨٤٠/ه ١٢٥٦ .٧

ترجمه و تفسير قرآن مجيد، از سيد صفدر حسين مودودي . م ١٨٤٤/ه ١٢٦٠ .٨
سن نسخة خطّي آن در مالكيت ميان محمودالح. الصحايف ختمهمراه ترجمة  به

عنوان   بيت از ميرزا غالب دهلوي به٢٠در پايان نسخة خطّي، . باشد كماليه مي
 .شود از آن استخراج مي» ه ١٢٦٠«قطعة تاريخ آمده است كه تاريخ 

 .اهللا قاضي بدرالدوله ، از صبغةالكرمي تفسري فيض. م ١٨٦٠/ه ١٢٧٧ .٩

 تفسير كتاب ،.)م ١٨٧٥/ه ١٢٩٢ :م(غالم مهدي خان واصف . م ١٨٦١/ه ١٢٧٨ .١٠
انجام داده كه .) م ١٨٧١/ه ١٢٨٨تا . م ١٨٦١/ه ١٢٧٨از ( را در دو جلد بيضاوي

دو .  صفحه چاپ شده است١٠٩٦در چاپخانة مظهرالعجايب مدراس، مشتمل بر 
هاي سعيديه و ساالر جنگ حيدرآباد دكّن موجود  نسخة خطّي آن در كتابخانه

 .است

 .، از محمد سليميج لغات الفرقانتفسريالقرآن لتخر. م ١٨٦٤/ه ١٢٨١ .١١

 .الدين خان بهادر دهلوي ، از نواب قطبالتفسري جامع. م ١٨٦٦/ه ١٢٨٣ .١٢

، از موالنا يعقوب حسين كه از سوي چاپخانة محائل شريف. م ١٨٦٦/ه ١٢٨٣ .١٣
در اصل اين كتاب ترجمة اردوي تفسير جاللين . حسيني آگره منتشر شده است

الدين سيوطي متوفّي  و جالل. م ١٤٥٩/ ه  ٨٦٤ي متوفّي الدين محلّ مؤلّفة جالل(
 .باشد مي.) م ١٥٠٥/ه ٩١١
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 صفحه است ٦٣٦ترجمه و تفسير محمد هاشم علي مشتمل بر . م ١٨٦٨/ه ١٢٨٥ .١٤
عالوه بر آن . اند الدين هر دو آن را ترجمه كرده كه شاه عبدالقادر و شاه رفيع

 .شدبا ترجمة اردوي جاللين مير همراه مي

همراه حواشي، از سيد ظهيرالدين بلگرامي، مشتمل بر  ترجمه به. م ١٨٧٣/ه ١٢٩٠ .١٥
 .اين تفسير در كتابخانة موزة بريتانياي لندن موجود است.  صفحه٦٤٤

از رؤوف احمد رأفت نقشبندي اردو،  تفسير مجددي با ترجمة. م ١٨٧٦/ه ١٢٩٣ .١٦
 .مجددي

 . از سر سيد احمد خانترجمه و تفسيري ناقص،. م ١٨٧٩/ه ١٢٩٧ .١٧

، از الحاج سيد محمد شاه، مشتمل الفرقان يف ترمجة القران مطالب. م ١٨٨٢/ه ١٣٠٠ .١٨
 . صفحه و چاپ الهور١٦٥٦بر 

پوري  الدين تسليم جي عثمان سليم، از محمد القرآن تشريح. م ١٨٨٣/ه ١٣٠١ .١٩
 .مشتمل بر چهار جلد ،.)م ١٨٨٣/ه ١٣٠١: متوفّي(

نسخة خطّي آن در كتابخانة حكيم . ز حسين علي خانا. م ١٨٨٤/ه ١٣٠٢ .٢٠
 .فيلسوف جنگ بهادر در حيدرآباد دكّن موجود است

متوفّي (، از نواب صديق حسن خان البيان القرآن بلطائف ترمجان. م ١٨٨٤/ه ١٣٠٢ .٢١
صاحِب تأليفات بسيار كه در مطبع مفيد عام آگره، مشتمل بر . م ١٨٨٩/ه ١٣٠٧
 .شده است صفحه چاپ ٨٥٥٤

 .الدين مرادآبادي از محمد احتشام. م ١٨٨٥/ه ١٣٠٣ .٢٢

/ ه ١٣١٢: م(همراه حواشي از سيد علي محمد  اي به ترجمه. م ١٨٨٦/ه ١٣٠٤ .٢٣
 .اين كتاب فاقد متن عربي و در دو جلد در لكهنو چاپ شده است ..)م ١٨٩٢

 .، از مولوي فخرالدين احمدتفسري قادري. م ١٨٨٦/ه ١٣٠٤ .٢٤

 .، تفسيري از حكيم سيد محمد حسن امروهيالربهان غاية. م ١٨٨٧/ه ١٣٠٥ .٢٥
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 كه آروياي از ابومحمد ابراهيم بن الحكيم عبدالعلي  ترجمه. م ١٨٨٩/ه ١٣٠٧ .٢٦
 .همراه تفسير خليلي چاپ شده است به

، از سيد عماد علي رئيس البيان عمدةنام  ترجمه و تفسيري به. م ١٨٩٠/ه ١٣٠٨ .٢٧
 . صفحه، چاپ دهلي١٦٧٤در .) م ١٨٨٦/ه ١٣٠٤ :م(پت  سوني

نام  تفسير حسيني و يك فهرست به ترجمه همراه با. م ١٨٩٠/ه ١٣٠٨ .٢٨
 ١٢٦٦در شهر آگره نوشته شده و شامل . از مصطفي بن محمد سعيد، القرآن جنوم

 .نسخة آن در موزة بريتانيا، لندن، موجود است. صفحه است

ترجمة زير متن اصلي، تصنيف فتح محمد   باالتفاسري خالصة. م ١٨٩١/ه ١٣٠٩ .٢٩
 .تايب لكهنوي

محمد عباسي اهللا  ترجمه بدون متن عربي، از احسان. م ١٨٩٢/ه ١٣١٠ .٣٠
 . صفحه٤٦٨، چاپخانة اسدي گوركهپور، .)م ١٩٢٨/ه ١٣٤٧ :م(گوركهپوري 

 .از مولوي محمد باقر، چاپخانة مفيد عام سيالكوت. م ١٨٩٣/ه ١٣١١ .٣١

آباد چاپ  الدين امرتسري كه براي بار اول در اله از دكتر امام. م ١٨٩٤/ه ١٣١٢ .٣٢
 .شده است

 مؤلّف ،حواشي، از فيروزالدين دسكوري سيالكوت ترجمه با. م ١٨٩٤/ه ١٣١٢ .٣٣
يك صفحه متن عربي .  صفحه١٢٢٢فيروزي، چاپخانة مفيد عام سيالكوت،  لغات

همراه آن يك ترجمة  به .حواشي است قرآن و صفحة مقابل آن ترجمة اردو با
 .اردوي تفسير مختصر پنجابي نيز منتشر شده است

 .الدين مرادآبادي ، از محمد احتشامتفسري اكسري اعظم. م ١٨٩٥/ه ١٣١٣ .٣٤

 فتح اهللا كاشاني، املنهج خالصة، ترجمه و تفسيري بر تنويرالبيان. م ١٨٩٥/ه ١٣١٣ .٣٥
 .چاپ آگره ،.)م ١٨٧٧/ه ١٢٩٤: م(سيد علّن  از محمد حسين، معروف به
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/ ه ١٣٣١ :توفيم(ترجمه و تفسيري از مولوي حميداهللا ميرتهي . م ١٨٩٧/ه ١٣١٥ .٣٦
 . صفحه٦٧٢ در ،.)م ١٩١٢

نويس معروف  ترجمه و تفسيري از مصنّف مشهور و داستان. م ١٨٩٨/ه ١٣١٦ .٣٧
 .اردو زبان، مولوي نذير احمد

يالكوت ترجمه شده و االسم كه در س از مترجمي مجهول. م ١٨٩٩/ه ١٣١٧ .٣٨
اهللا محدث دهلوي در  همراه يك ترجمة انگليسي و ترجمة فارسي شاه ولي به

 . لندن موجود استيموزة بريتانيا

 .از موالنا عبدالحق حقّاني دهلوي، املنان تفسري فتح. م ١٨٩٩/ه ١٣١٧ .٣٩

ف كه الدين محمد عبدالرؤ ، از سراجتفسري جاللني قرآن جميد با. م ١٩٠٠/ه ١٣١٨ .٤٠
همراه تفسير جاللين در موزة بريتانياي  اين ترجمه به. در آگره نوشته شده است

  .باشد لندن موجود مي

  نوزدهم/هاي اردوي قرآن مجيد در سدة سيزدهم ـ چهاردهم بعضي ترجمه
، موجود »عم« و پارة »فاحته«ابدي، ترجمه و تفسير سورة  چراغ. م ١٨٠٦/ه ١٢٢١ )١

 .عبدالحق در كراچيكتابخانة خاص دكتر در 

هاي خطّي  نسخه. »الذّي تبارك« و پارة »عم«ترجمه و تفسير پارة . م ١٨١٠/ه ١٢٢٥ )٢
 .آن در كتابخانة آصفيه و نواب ساالر جنگ حيدرآباد دكّن قرار دارد

نسخ خطّي . »كهف«و سورة » اسرائيل بين«ترجمه و تفسير سورة . م ١٨١٠/ه ١٢٢٥ )٣
 .آباد موجود استآن در كتابخانة آصفية حيدر

وي ترجمة . آباد ، از ميرزا ابوالفضل، چاپ اله»فاحته«تفسير سورة . م ١٨٢٠/ه ١٢٣٦ )٤
 .همراه ترجمة انگليسي آن منتشر كرده است كامل قرآن را به

نسخة . الدين حيدرآبادي  از شجاع،»عم«ترجمه و تفسير پارة . م ١٨٣٢/ه ١٢٤٨ )٥
 .تخطّي آن در كتابخانة آصفيه موجود اس
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 .الدين صاحب  از معين،»يوسف«ترجمه و تفسير سورة . م ١٨٣٦/ه ١٢٥٢ )٦

نسخة خطّي اين اثر در . سوره با پنج» عم«ترجمه و تفسير سورة . م ١٨٣٨/ه ١٢٥٤ )٧
 .مالكيت مولوي سعيد احمد صاحب مارهروي است

نسخة . ، از منصور علي كاتب»يوسف«ترجمه و تفسير سورة . م ١٨٤٥/ه ١٢٦١ )٨
 .ن در كتابخانة اينديا آفيس استخطّي آ

نسخة آن در . شاه عبدالعزيز دهلوي، از عزيزيه تفسري فوائد. م ١٨٤٥/ه ١٢٦١ )٩
 .كتابخانة آصفية حيدرآباد موجود است

. الدين مفتي محمد اكرام، از »مزمل« و سورة »يس«تفسير سورة . م ١٨٤٦/ه ١٢٦٣ )١٠
 ).چاپ نشده(

الدين محدث  رفيع، از »بقره«سورة جمه و تفسير ، تررفيعيتفسري . م ١٨٥٥/ه ١٢٧٢ )١١
پس از نظر ثاني . دهلوي كه شاگردش سيد نجف علي آن را گردآوري كرده است

 .الدين بر آن اثر در مطبع نقشبندي چاپ گرديد شاه رفيع

محمد اسماعيل ، از »عم«رة  پاترجمه و تفسير، تفسري امساعيل. م ١٨٧٨/ه ١٢٩٦ )١٢
 .اگيروي، چاپخانة رتناگيريشافعي كوكني رتن

عبدالغفور ، از »فاحته«ترجمه و تفسير سورة ، املوحدين مشكوة. م ١٨٨٧/ه ١٣٠٥ )١٣
در كتابخانة نواب فيلسوف جنگ در حيدرآباد دكّن شكل مسوده  نجاري كه هنوز به

 .موجود است

د محم، از »علوم مظهر« معروف به و تفسير »هود«ة سورة ترجم. م ١٨٩٢/ه ١٣١٠ )١٤
 .دار خان دهلوي، چاپخانة مجتبايي دهلي سپه

مكتبة علوي ، »فاحته«، ترجمه و تفسير سورة احلكيم تفسري فاحتة. م ١٨٩٣/ه ١٣١١ )١٥
 .بمبئي
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، از حسين محمد بن شيخ تاج محمود صابري از فريدي تفسري. م ١٨٩٦/ه ١٣١٦ )١٦
و در چاپخانة ديدي صوفيانه نگاشته شده  اين تفسير با. شكر فريد گنج اخالف بابا

 .رياض هند امرتسر چاپ شده است

 .عبدالقادر صاحب، از »عم« و پارة »امل«رة پاترجمه و تفسير . م ١٨٩٩/ه ١٣١٧ )١٧

كه در دهلي نوشته شده ، »ذاريات« و »ق«ترجمه و تفسير سورة . م ١٨٩٩/ه ١٣١٧ )١٨
 .و نسخة خطّي آن در كتابخانة اينديا آفيس لندن موجود است

  بيستم ميالدي/هاي اردوي قرآن در سدة چهاردهم هجري  ترجمهبررسي اجمالي
از طرفي تعداد . آيد شمار مي هاي اردوي قرآن به سدة بيستم عصر شكوفايي ترجمه

در اين . يافت و از جهتي از ارزش معنايي بسياري برخوردار گشتند ها افزايش ترجمه
:  مانند؛نشمندان مشهور پديدآمد از دا،دور از تقليد هاي جديد معروف و به دوره ترجمه

هاي موالنا عبدالماجد دريابادي، موالنا ابوالكالم آزاد و موالنا ابواالعلي مودودي  ترجمه
ترجمة موالنا ابوالكالم آزاد  تاريخ نثر اردو با. اند حدي در اين امر نموده كه تالش بي

  .اهميت فراواني يافت
عم از كمياب يا ناياب، مشهور يا غيرمعروف، ها، ا ذكر تعدادي از ترجمه در اينجا به

  .شود ، در حد اختصار پرداخته ميترجمة كامل يا جزوي، خطّي يا چاپي
 . بر حاشيه، از حيرت دهلويتفسري باحلديث قرآن جميد با. م ١٩٠١/ه ١٣١٩ .١

وي تفسير خود را از سال . ، از سيد امير عليالرمحن تفسري مواهب. م ١٩٠٢/ه ١٣٢٠ .٢
 . چاپ كردة هجري آماد١٣٢٠ميالدي شروع و در سال  ١٨٩٦

را ) ع(امام حسن عسكري سيد شريف حسين تفسير منسوب به. م ١٩٠٢/ه ١٣٢٠ .٣
 . صفحه و چاپ بمبئي٦٤٨مشتمل بر . اردو ترجمه و تفسير كرده است به

، چاپ حيدرآباد دكّن در القلوب كشف  معروف بهقادري تفسري. م ١٩٠٢/ه ١٣٢٠ .٤
 . صفحه٦٥٢
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 الربهان يف تأويل غاية  معروف بهسرمدي حسيين و حيات تفسري. م ١٩٠٤/ه ١٣٢٢ .٥
. م ١٨٨٧/ ه ١٣٠٥در اصل اين تفسير در سال . ، از حكيم سيد محمد حسينالقرآن

 .نوشته شده است

 .، از موالنا وحيدالزمانالفرقان موضحةترجمة   باوحيدي تفسري. م ١٩٠٥/ه ١٣٢٣ .٦

نشرية تعليم . شاه ، از مولوي سرورترمجه سروري با تفسري. م ١٩٠٦/ه ١٣٢٤ .٧
 .چاپ كرده است. م ١٩١٢ تا ١٩٠٦وار از سال  االسالم آن را مسلسل

فوائد سلفيه و  الدين محشّي به ترجمة قرآن مجيد از شاه رفيع. م ١٩٠٦/ه ١٣٢٤ .٨
 بن ترتيب و اضافات، از موالنا عبداالول غزنوي. ، از شاه عبدالقادرالقرآن موضع

 . صفحه در امرتسر چاپ شده است١٠١٨مجموعاً در . محمد بن عبداهللا غزنوي

چاپخانة . الدين حسن نوتنوي ، از موالنا نظامجميد مترجم قرآن. م ١٩٠٧/ه ١٣٢٥ .٩
 .نولكشور

 .از عبداهللا چكرالوي، چاپ الهور. م ١٩٠٨/ه ١٣٢٦ .١٠

ين اثر از درسهاي موالنا ا. از موالنا حكيم نورالدين، چاپ آگره. م ١٩١٠/ه ١٣٢٨ .١١
 .حكيم نورالدين اخذ شده است

 .، از احمد رضا خان بريلويالبيان كرتاالميان يف ترمجة. م ١٩١٢/ه ١٣٣٠ .١٢

، از موالنا محمد حشمت علي كرتاالميان جواهرااليقان يف توضيح. م ١٩١٢/ه ١٣٣٠ .١٣
 .خان بريلوي رضوي، كه از سوي كتابخانة بريلي منتشر شده است

 . جلد٣، از سيد حسن بهاري، مشتمل بر القرآن مطالب. م ١٩١٢/ه ١٣٣٠ .١٤

 .آباد از دكتر ابوالفضل ميرزا بدون متن عربي، چاپ اله. م ١٩١٣/ه ١٣٣٢ .١٥

 ٧، از خواجه احمدالدين امرتسري در للناس مع ترمجه تفسري بيان. م ١٩١٥/ه ١٣٣٤ .١٦
 .جلد كه در امرتسر منتشر شده است

 .، از شاه عبدالقادر، چاپ دهليالتفاسري سناح .م ١٩١٥/ه ١٣٣٤ .١٧
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 ). م١٩٦١/ه ١٣٨١: م(از سيد محمد اشرفي جيالني كچهوچهوي . م ١٩١٧/ه ١٣٣٥ .١٨

 صفحه، چاپ ٧٠٤مشتمل بر . ، از فخرالدين ملتانيمحائل مترجم. م ١٩١٩/ه ١٣٣٨ .١٩
 .الهور

ف علي تهانوي از موالنا اشر، القرآن بيانترجمه و تفسير كتاب . م ١٩٢٥/ه ١٣٤٤ .٢٠
 .صاحب تصانيف بسيار، مقبول خاص و عام كه چاپهاي متعدد از آن صورت گرفته است

از  ترجمة او پس. الهند ، از محمود حسن شيخمترجم شريف قرآن. م ١٩٢٥/ه ١٣٤٤ .٢١
سورة  عالوه بر ترجمه، بر. گرديد ميالدي منتشر ١٩٣٦/ه ١٣٥٥مرگش در سال 

علّت فوتش بقيه حواشي قرآن  اشي نوشته كه بهنيز حو» نساء«تا سورة » بقره«
 .مترجم چاپ شدة او نتيجة علم و قلم موالنا شبير احمد عثماني است

 .، از محمد عبدالباري فرنگي محلّيالرمحن به تفسريالقرآن الطاف. م ١٩٢٥/ه ١٣٤٤ .٢٢

 در ، چاپ حيدرآباد دكّناهللا خان ، از محمد سعادتالبيان لوامع. م ١٩٢٦/ه ١٣٤٥ .٢٣
 . صفحه٣٨٠

، زير متن تفسري تنويراملقياس ترمجة يا عباس تفسري ابن ترمجة. م ١٩٢٦/ه ١٣٤٥ .٢٤
 . صفحه٣٠٢الدين، چاپ آگره در  ترجمة شاه رفيع

 .، از سيد احمد حسن دهلوي، چاپ دهليالفوائد احسن. م ١٩٢٨/ه ١٣٤٧ .٢٥

م جمعيت علماي ، از علّامه عبدالماجد ناظالبيان تفسري واضع. م ١٩٣٠/ه ١٣٤٩ .٢٦
 .دهلي، چاپ دهلي

 .، از موالنا ابوالكالم آزادترمجان القرآن. م ١٩٣١/ه ١٣٥٠ .٢٧

، از سيد آقا حسين، چاپ مطبع البيان يف تفسريالقرآن ذيل. م ١٩٣٣/ه ١٣٥٢ .٢٨
 .عماداالسالم

، از عطاءالرحمن صديقي، چاپ مطبع صديقي البيان تفسري زبدة. م ١٩٣٤/ه ١٣٥٣ .٢٩
 .الهور
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 صفحه ٨٠٠، از پرفسور عبدالمجيد باجوري، در تفسريالقرآن. م ١٩٣٥/ه ١٣٥٤ .٣٠
وار در نشرية اخبار درباِر آگره در سال  البتّه بخشي از آن مسلسل. صورت خطّي به

 . ميالدي منتشر شده است١٩٣٦

 در ،.)م ١٩٦٢: م(، از موالنا احمد علي قرآن حكيم مترجم و حمشي. م ١٩٣٧/ه ١٣٥٦ .٣١
 .الدين الهور منتشر گرديده است يالدي از سو ي انجمن خدامم ١٩٦٢سال 

، از خواجه حسن الدين تفسريالقرآن عام فهم با ترمجة شاه رفيع. م ١٩٣٨/ه ١٣٥٧ .٣٢
 .).م ١٩٥٣: م(نظامي 

 . صفحه٤٩٤، از شاه محمد، چاپ دهلي در جميد اعجازمنا قرآن. م ١٩٣٨/ه ١٣٥٧ .٣٣

، از غالم حسن بيان حسن الب موسوم بهترجمه و مختصر مط. م ١٩٣٩/ه ١٣٥٨ .٣٤
 . صفحه٦٥٦نيازي پيشاوري، چاپ الهور در 

 .، از مولوي محمد عليالقرآن تفسري بيان. م ١٩٤٠/ه ١٣٥٩ .٣٥

، از مولوي فيروزالدين باني فيروز سنز القرآن مع ترمجه تسهيل. م ١٩٤٣/ه ١٣٦٢ .٣٦
 .الهور

 روشن علي، چاپ مطبع آفتاب  از حافظ،السطور ترمجة قرآن بني. م ١٩٤٧/ه ١٣٦٦ .٣٧
 . صفحه٧٨٤عالم الهور در 

، از مير محمد اسحاق، چاپ مطبع حواشي قرآن مع خمتصر ترمجة. م ١٩٤٧/ه ١٣٦٦ .٣٨
 .اين ترجمه مبني بر عقايد قادياني است. احمدية قاديان

 .، از محمد سليمان فاروقي، چاپ امرتسرالقرآن مع ترمجه توضيح. م ١٩٤٧/ه ١٣٦٦ .٣٩

، از مفتي اعجاز ولي خان بر ترجمة تنويرالقرآن علي كرتاالميان. م ١٩٤٨/ه ١٣٦٨ .٤٠
 .موالنا احمد رضا خان بريلوي

 .اهللا شهابي، چاپ مطبع فاروقي دهلي ، از مفتي انتظامتفسريالقرآن. م ١٩٤٨/ه ١٣٦٨ .٤١
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، چاپ .) م١٩٥٠: م(، از آغا رفيق بلندشهري شريف اعجازمنا قرآن. م ١٩٥٠/ه ١٣٧٠ .٤٢
 .دحيدرآبا

، از فيروزالدين روحي اكبرآبادي، چاپ تفسريالقرآن مع ترمجه. م ١٩٥٠/ ه ١٣٧٠ .٤٣
 . صفحه١٧٢٨كراچي در 

 .، از موالنا ابواالعلي مودوديالقرآن مع ترمجه تفهيم. م ١٩٥١/ه ١٣٧١ .٤٤

، از محمد عتيق ابوالقاسم كه در شهر لكهنو ترجمه عظيم قرآن. م ١٩٥١/ه ١٣٧١ .٤٥
 .شده است

 بدون متن عربي، از قاري محمد افضل اسماعيل، هدايت چراغ. م ١٩٥٢/ه ١٣٧٢ .٤٦
 . صفحه٧٩٠چاپ الهور در 

 .، از موالنا عبدالماجد درياباديتفسري ماجدي مع ترمجه. م ١٩٥٢/ه ١٣٧٢ .٤٧

االيوبي  ، از حكيم احمد شجاعالقرآن البيان يف مطالب افصح. م ١٩٥٣/ه ١٣٧٣ .٤٨
 . صفحه٣٦٢االنصاري، چاپ الهور در 

، از ميرزا احمد البيان احلكيم مترجم مع حواشي تفسري لوامع القرآن. م ١٩٥٥/ه ١٣٧٥ .٤٩
 .علي، چاپ الهور

، از ميرزا بشيرالدين محمود احمد در قرآن تفسري كبري مع ترمجة. م ١٩٥٦/ه ١٣٧٦ .٥٠
 .يازده جلد

ار ، از موالنا عبدالستّالتفاسري تفسري ستاري مع ترمجه مع احسن. م ١٩٥٦/ه ١٣٧٦ .٥١
 .دهلوي، چاپ كراچي

، از خمتصر تفسري نعيمي القرآن املعروف به نورالعرفان يف حاشية. م ١٩٥٧/ه ١٣٧٧ .٥٢
 . صفحه١٠٠٨مفتي احمديار خان، چاپ الهور در 

 .م وارث، از غال صدقالقرآن يا روح تبيان. م ١٩٦٠/ه ١٣٨٠ .٥٣

 .پتي دي پاني، از قاضي محمد ثناءاهللا عثمان مجدمظهري تفسري. م ١٩٦٢/ه ١٣٨٢ .٥٤
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، از موالنا محمد حنيف البيان احلكيم ترمجه مع تفسري سراج القرآن. م ١٩٦٦/ه ١٣٨٦ .٥٥
 .ندوي، چاپ الهور

، از ابومحمد مصلح حيدرآبادي، چاپ حيدرآباد القرآن توضيح. م ١٩٦٦/ه ١٣٨٦ .٥٦
 .دكّن

 .حه صف٤٤٠، از حامد حسن بلگرامي، چاپ الهور در القرآن فيوض. م ١٩٦٨/ه ١٣٨٨ .٥٧

، از غالم احمد پرويز، چاپ الهور، مشتمل بر سه القرآن مفهوم. م ١٩٧٠/ه ١٣٩٠ .٥٨
 . صفحه١٥٠٢جلد در 

  بيستم ميالدي/هاي جزوي قرآن در سدة چهاردهم هجري برخي ترجمه
، مصنّف .)م ١٩٠٩/ه ١٣٢٧: م(سيد وارث علي اكبرآبادي . م ١٩٠٠/ه ١٣١٨ -١

 : در ذيل را آورده استالتّواريخ، تراجم و تفاسير مندرج شمس

  .هفت سوره، چاپ مطبعة عثماني آگره.  م١٩٠٠/ه ١٣١٨ ـ الف
  .پنج سوره، چاپ مطبعة عثماني آگره. م ١٩٠٣/ه ١٣٢١ ـ ب
 .كه در كتابخانة محمودية آگره محفوظ است» امل«تفسير جزو  ـ ج

پ ، از غالم محمد صوفي، چا»يس«، تفسير سروة القرآن قلب. م ١٩٠١/ه ١٣١٩ -٢
 .الهور

، از موالنا غالم امللك ايل آخرالقرآن الرمحن من سورة تفسري كالم. م ١٩٠٣/ه ١٣٢١ -٣
 .محمد، چاپ الهور

تفسير جزوهاي متعدد، از يعقوب علي عرفاني، چاپخانة احمديه . م ١٩٠٤/ه ١٣٢٢ -٤
 .قاديان

اثر ترجمة اين . ، از محمد داود»فاحته« ترجمة سورة ،العلوم فاحتة. م ١٩٠٧/ه ١٣٢٥ -٥
 .اردوي تفسير كبير امام فخرالدين رازي است
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، از »يوسف«، تفسير سورة االنيق يف قصة يوسف الصديقي حتقيق. م ١٩٠٧/ه ١٣٢٥ -٦
هر دو زبان پنجابي و اردو  اين اثر به. محمد سليمان درميلوي، چاپ سيالكوت

 .ستا

اين تصنيف . م قادر، تفسير يك جزو، از مولوي غالقادري تفسري. م ١٩٠٧/ه ١٣٢٥ -٧
 . هم مشهور استاملؤمنني امهاتنام الحق المبين در رد  به

، از موالنا »ص«و » الصافّات«و » يس«، تفسير سورة الفوزالعظيم. م ١٩٠٨/ه ١٣٢٦ -٨
 .آبادي، چاپ مطبع اقبال حيدرآباد دكّن عبدالجليل نعماني مصطفي

 اول، از مولوي حكيم احمد همراه ترجمة جزو  بهاسرارالقرآن. م ١٩١٤/ه ١٣٣٣ -٩
 .علي خان، چاپ پنجاب الهور

 .آباد ، از ميرزا ابوالفضل، چاپ اله»فاحته«ترجمه و تفسير سورة . م ١٩٢٠/ه ١٣٣٩ -١٠

، از خواجه محمد عبدالحي »بقره«، تفسير سورة الكبريي اخلالفة. م ١٩٢١/ه ١٣٤٠ -١١
 .چاپ عليگرهفاروقي استاد سابق تفسير جامعة ملّية اسالمية دهلي، 

، از مولوي عبدالهادي »عم مع فوائد«، ترجمة پارة التراجم هادي. م ١٩٢٣/ه ١٣٤٢ -١٢
 .مولوي فاضل، چاپ نولكشور لكهنو

، از موالنا محمد عبدالرحيم، چاپ مكتبة علمية »عم«تفسير پارة . م ١٩٢٤/ه ١٣٤٣ -١٣
 .حيدرآباد

 .ي، چاپخانة اسالميه ستيم، از غالم ربان»اخالص«تفسير سورة . م ١٩٢٥/ه ١٣٤٤ -١٤

، از موالنا اشرف شمسي، الفاحته االزهارالنافعة يف تفسري سورة. م ١٩٢٦/ه ١٣٤٥ -١٥
 .چاپخانة كريمي حيدرآباد

، از مفتي ديدار علي الوري، چاپ االديان بتفسريالقرآن ميزان. م ١٩٢٧/ه ١٣٤٦ -١٦
 .الهور در دو جلد
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، از موالنا سيد عبداهللا شاه »فيوس«، تفسير سورة نامه يوسف. م ١٩٢٩/ه ١٣٤٨ -١٧
 .ابوالحسنات نقشبندي حيدرآبادي، چاپ حيدرآباد دكّن

، از مولوي محب حسين، چاپ »سيقول« پارة فرقان ترمجه و تفسري. م ١٩٣٠/ه ١٣٤٩ -١٨
 .حيدرآباد دكّن

، از موالنا احمد سعيد خان كه در دهلي الكتاب فاحتة تفسري. م ١٩٣١/ه ١٣٥٠ -١٩
 .تحرير كرده است

ام قرآن، از ابومحمد  ، ترجمه يا تفسير جزو سيالقرآن ترمجان. م ١٩٣٢/ه ١٣٥١ -٢٠
 .مصلح، چاپ حيدرآباد دكّن

، از عبدالقادر هزاروي، چاپ القرآن اجلنان يف تفسري ام تفريح. م ١٩٣٦/ه ١٣٥٥ -٢١
 .الهور

 .، از ظهور احمد وحشي»يس«، تفسير سورة املبني سراج. م ١٩٣٩/ه ١٣٥٨ -٢٢

، از قاضي انوارالحق منشي »فاحته«، تفسير سورة انوارالقرآن. م ١٩٣٩/ه ١٣٥٨ -٢٣
 .فاضل، چاپ الهور

، »الواقعة«، »الرمحن«، »يس«، تفسير سورة مقبول تفسري. م ١٩٤٢/ه ١٣٦١ -٢٤
، از مولوي حاجي سيد عبداهللا بن سيد »املزمل«و » اجلن«، »نوح«، »الذّي تبارك«

 .علي، چاپ بمبئي بهادر

تا سورة » الضحي«و از سورة » الفاحتة«، تفسير سورة قرآن تعليم. م ١٩٤٦/ه ١٣٦٥ -٢٥
 .، از غالم دستگير رشيد، چاپ حيدرآباد»الناس«

و » فاحته«، تفسير اعوذ و بسمله و ترجمة سورة الرمحن فيض. م ١٩٥١/ه ١٣٧١ -٢٦
 .، از موالنا يعقوب الرحمن عثماني، چاپ حيدرآباد دكّن»معوذتني«

اين اثر . ، از نور احمد خان فريدي»فاحته«ترجمه و تفسير سورة . م ١٩٥٤/ه ١٣٧٤ -٢٧
 .در اصل مأخوذ از تفسير بهاءالدين زكريا ملتاني است
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، از محمد عتيق فرنگي تشريح بر حاشيه ، جزو اول بااميان ركن. م ١٩٥٥/ه ١٣٧٥ -٢٨
 .محلّي، چاپ مكتبة نظامية لكهنو

 و تفسير سليسي، از علي احمد خان ، ترجمهآسان جميد قرآن. م ١٩٥٦/ه ١٣٧٥ -٢٩
 .دانشمند جالندهري، چاپ الهور

از موالنا  نظام صالح و اصالح،  المسمي بهالعصر تفسري سورة. م ١٩٦٢/ه ١٣٨٢ -٣٠
 .عبدالباري ندوي، چاپ كراچي

، از پرفسور ارشد خان محمد بهتي، »بقره«ترجمه و تفسير سورة . م ١٩٦٢/ه ١٣٨٢ -٣١
 .چاپخانة نقوش الهور

، از محمد فيض احمد اويسي، »فاحته«، تفسير سورة الرمحن فيوض. م ١٩٦٣/ه ١٣٨٣ -٣٢
 .  شيخ اسماعيل حقّي استنالبيا روحاين تفسير ترجمة تفسير . چاپ سيالكوت

از موالنا تمنّا عمادي، از سوي نشرية خاتون  ،»فاحته«تفسير سورة . م ١٩٦٤/ه ١٣٨٤ -٣٣
 .پاكستان در كراچي منتشر شده است

 .، از موالنا انيس احمد، چاپ الهور»كوثر«تفسير سورة . م ١٩٦٥/ه ١٣٨٥ -٣٤

حواشي، از موالنا ظهورالباري اعظمي،  جرير با ترجمة اردوي ابن. م ١٩٦٥/ه ١٣٨٥ -٣٥
 .، چاپ بيت الحكمت ديوبندترجمة جزو اول

 .، از سيد ابورشيد خدابخش رشديرشدي تفسري. م ١٩٦٦/ه ١٣٨٦ -٣٦

، از مولوي خواجه حميداهللا، چاپ نامه تراويح و  اشاراتقرآين. م ١٩٦٦/ه ١٣٨٦ -٣٧
 .انجمن قرآن و سيرت، حيدرآباد

، از موالنا ايوب محمد تحرير در »العصر« و »التني«تفسير سورة . م ١٩٦٦/ه ١٣٨٦ -٣٨
 .كراچي

ام قرآن، از محمد عبدالحي، چاپ  ، ترجمة جزو سيآسان تفسري. م ١٩٦٧/ه ١٣٨٧ -٣٩
 .دهلي
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 .، از محمد قاسم نانوتوي، چاپ ديوبند»معوذتني«تفسير . م ١٩٦٧/ه ١٣٨٧ -٤٠

، از شبير احمد ازهر »فاحته«، ترجمه و تفسير سورة القرآن مفتاح. م ١٩٦٨/ه ١٣٨٨ -٤١
 .ميرتهي

شود و تفصيل  همين مقدار بسنده مي محدوديت حجم مقاله در اينجا به نظر به
هاي  كتابشناسي ترجمه«ا بخواهد در صورت كامل اگر خد هاي منثور و منظوم به ترجمه

  . خواهد آمد»اردوي قرآن مجيد

  مأخذ اصلي تهية مقالة فوق
، بمبئي، قرآن حكيم كي اردو تراجم: الدين، دكتر صالحه عبدالحليم شرف -١

  .باشد هجري مي ١٤٠٤./م ١٩٨٤

* * *  
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  نعت
  ∗مرغوب بانهالي

  ِدلم شيداِي ِدلداِر مدينه

  ضميرم رهيِن عطّار مدينه

   كس نگيرد جام هرگزدسِت ِز

  بود او فخِر آزاداِن عالم

  رهاند خويش را كو هر غم مي ز

  ِدال روشن تُواني كرد منِزل

شد ا ب ب ه  ن ا خ آن  اب  ي د  ا   سع

  سرم قُرباِن سرداِر مدينه

  زبانم وقِف گُفتاِر مدينه

  هر آن كو هست سرشاِر مدينه

  كسي كو شُد گرفتاِر مدينه

  سپارد غم به غمخواِر مدينه

  چو پويي راِه انصاِر مدينه

مي نه كه  دي م ِر  ا ث ي ا موخت    آ

ارسطو كِر  ف ز  ا مرعوب    نيم 

نه مدي فكار  مرغوب ا   شُدم 

* * * 
  

                                                   
  ).جامو و كشمير(  استاد بازنشستة فارسي دانشگاه كشمير، سرينگر-∗
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  زبان و ادب فارسي در منطقة بيهار
  ∗ي انصاريغالم مجتٰب

انهماك خاطر در  در دورة تركان و افغانان، زبان و ادبيات فارسي را سالطين عصر با
فرمانروايان سلطنت دهلي از اين زبان و ادب خيلي . فروغ رسانيدند كشور هندوستان به

گاه خود منصب و مرتبة دردر نمودند و سخنوران و نويسندگان فارسي را  حمايت
نويسان و  تاريخ. دادند از هر طريق مورد تشويق و حمايت قرارعظيم بخشيده و آنها را 

گرانسنگي را هاي  گنجينهنوشتند و بدين طريق نگاران در بارگاه سلطاني تاريخها  وقايع
  .براي ما فراهم ساختند

. اصي نداشتندولي سالطين دهلي براي آموزش و پرورش عموم مردم، اهتمام خ
انجام  اين كار را در حقيقت علماي دين و صوفيان كرام، در مساجد و خانقاه به

اي هم وجود  در اين وال متّصل هر خانقاه و مسجد، محلّ درس و مدرسه. رسانيدند مي
آموختند و درسهاي ديني و  داشت كه در آنجا طالباِن علم، زبان عربي و فارسي مي

مراكز فرهنگ و جامعة مسلمانان، همين مدارس . گرفتند ن فراميآن زبا مذهبي را هم با
مراكز ادبي و تعليمي از اين نوع، در سراسر كشور هند . خانقاه و مسجد بود متّصل به

                                                   
  .)بيهار( استاد بازنشستة فارسي دانشگاه بيهار، مظفّرپور -∗
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گسترده بود كه برخي از آنها شهرت زيادي داشت؛ يكي جونپور كه در آنجا همراه شعر 
و ديگري كتابخانه و مدرسة دهلي دادند  و ادب فارسي، درسهاي ديني و مذهبي هم مي

ها و نسخ تصنيفات  عموماً در اين مراكز كتابخانه هم وجود داشت كه آنجا مجموعه. بود
علماي دين، متفكّرين متين، سخنوران و نويسندگان و . عربي و فارسي در دسترس بود

ند و نمودند تا مطالعه و بررسي كن مراجعه مياين مراكز  صوفيان سراسر كشور هند به
اين هم مبني بر حقيقت است كه زبان و ادب . زبان فارسي يا عربي بدهند درسهايي به

فت، حكومت وقت البتّه بعداً يا كشور هند رواج وسيلة اولياي كرام به فارسي نخست به
زبانهاي  دار تبليغ دين و مذهب، با اين اولياي كرام عهده. مواظب و متوجه شد

ند، ولي برد مي كار هرا ب ١»شابا پوربي«در استان بيهار ي بودند؛ مخصوصاً هندوستان
  .تفكّراِت متصوفانه و دينِي ايشان با زبان فارسي بود

بيهار يا ديگر سرزمين را بررسي كنيم،  طور اگر شعر و ادب فارسي مربوط به همين
ام دادن زبان و ادب فارسي، اولياي كر رسد كه اينجا نيز در رواج اثبات مي بدون شك به

 »ناصري طبقات« توجه به با. اند جام دادهناها اقدام شايسته و قابل توجهي را  و خانقاه
 در آنجا ،ميالدي ١١٩٩بختيار خلجي بعد از فتح بيهار در سال شود كه محمد  روشن مي

اميران و رجال دولت خلجي هم بر اين حكمت عملي . دارالعلوم و مسجد بناكردچند 
نمودند تا زبان و ادب فارسي و عربي ميان   مساجد و مدارسي بنامعمول شده، خانقاه و

همين طريق زبان و ادب فارسي پيشرفت  در منطقة بيهار به. پذيرد عموم مردم رواج
 ولي زبان عموم ،بردند مي كار هامور سلطنت همراه زبانهاي محلّي ب اين زبان را در. كرد

  .مردم نشد
 كرام خيلي ناولياي دين و صوفيا ه ادب فارسي بشد رشتة زبان و چنانكه قبالً ذكر

ترين و نامورترين عالمان و فاضالن عصر  اين صوفيان و اوليا، برجسته. استوار بود

                                                   
  .نام يك زبان محلّي هند:  پوربي باشا-1
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عالوه بر تسلِط كامل بر علوم ديني و مذهبي، ايشان در رشتة علم و ادب هم . اند بوده
براي فروغ و . دادند ميزبان فارسي  قدرت كامله داشتند و درسهاي ديني و متصوفانه به

طور انفرادي و شخصي  تعالي اين زبان هيچ معاونتي از سالطين زمان نطلبيدند، بلكه به
ايشان زبان فارسي را . عرصة وجود آوردند تخليقات گرانبها در نثر و نظم فارسي به

كاربردند، بلكه محيط و مقامي را درنظر داشته، افكار و خياالت  براي ادب بهتنها  نه
پس بررسي كليات و دواوين شعر . مذهبي و ديني را هم بدين زبان پيوست نمودند

 بلكه در دورة كنوني شايان عمل هم ،تنها ارجمند است فارسي اين زمان براي ما نه
چنان انعكاسي از محبت و اخوت انساني  ما در ادبيات فارسي اين عهد به. است
در حال . رسهاي خود نمايان ساخته بودندكردار و د خوريم كه اولياي كرام با برمي

حاضر مراكز ادب و شعر فارسي، منير، بيهار شريف، بار، راجگير و در بيهار شمالي 
صوفيان كرام و علماي دين، براي تبليغ مذهب . باشد قابل توجه مي) ويشالي(پور  حاجي

ين يحيي منيري، الد در اين زمينه نام شيخ شرف. در بيهار زبان فارسي را وسيله ساختند
پدر . تولّدش در نواحي پتنا در قرية منير بود. ميان شعرا و ادبا سرفهرست است در

مقام مادرش هم در . بزرگوارش، مخدوم يحيي منيري نامور و بزرگ صوفيان عصر بود
بنگاله الدين احمد در قرية سونارگاون در  شيخ شرف. زمينة تصوف بلند و باال بود

وي در رشتة علوم و حكمت اسالمي و شعر و منطق و فلسفه . تحصيل نموده بود
دهلي رفت و  بعداً براي تحصيل درس اختصاصي به. دست آورده بود دستگاِه كامل به

در و آباد برگشت  شاه پس از آن به. الدين فردوسي درسها گرفت آنجا از شيخ نجم
وفاتش در سال . ديدجنگلهاي بيهيا و كهسارهاي راجگير مشغول عبادت و رياضت گر

زبان و بيان . افتاد، در نثر فارسي حامل مقاماِت ممتازي بود ميالدي اتّفاق ١٣٨٠
عظمِت او از اين امر روشن . تقريباً شانزده كتاب نوشت. تصانيفش ساده و روان است

شود كه دانشور مشهور و معروف فارسي از بارگاه اكبري، ابوالفضل، در  مي
الدين احمد كه  شيخ شرف. يادآور شده استمخصوصاً را  وي تصانيف» اكبري آيين«
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وسيلة ملفوظات و مكتوبات خود خواص و  الملك هم مشهور است، به لقب مخدوم به
  .عوام را هدايت نمود

پوش، دومين صوفي بزرگ، فيلسوف و شاعر از خانوادة شيخ  جناب احمد چرم
 ديوانش .نام چرمپوش موسوم بود هعلّت پوشيدن لباس چرم، ب الدين احمد، به شرف

  .بدرود گفترا ميالدي اين جهان فاني  ١٣٦٤در سال . زبان فارسي موجود است به
وي در بلخ متولّد و بعد . جناب مظفّر شمس بلخي هم شاعر و اديب اين عهد است

دوران  در. الدين احمد گرديد  و مريد شيخ شرف،بيهار وارد شد از حصوِل تعليم به
 دهلي، براي دو سال در مدرسة مشهور و معروف فيروزشاهي خدمت معلّمي توقّف در

در منظوم و منثور فارسي مقامش . افتاد ميالدي اتّفاق ١٣٨٦وفاتش در سال . داد انجام
در كالمش رغبت صوفيانه و فيلسوفانه غالب و شعرهايش بيشتر حامل . ارفع است

  .الوجود است وحوت
. نوشتة توحيد نيز قابل تذكّر است حسين معروف بهاز صوفيان اين عهد نام شيخ 

عالوه بر چيزهاي ديگر، يك . الدين احمد بود وي هم يكي از ارادتمندان شيخ شرف
زبان عربي  الوجود به عنوان وحدت كتابي ديگر به. زبان فارسي نوشت مثنوي هم به

زبان  پسرش، شيخ حسن، آن را به. نهاد» الخمس حضرت«كرد و نامش را  تصنيف
اين كتاب در پتنا در سال . گذاشت» االسرار كاشف«كرد و نامش را  فارسي ترجمه

نام شيخ احمد لنگر دريا معروف  يك صوفي ديگر به. چاپ رسيد ميالدي به ١٨٩٦
سبك اين تصنيف مانند . مشهور است» القلوب مونس« است كه يكي از تصنيفاتش به

 بررسي اين تصنيف دربارة خياالت و از. سبك مكتوبات و ملفوظات اين عهد است
ديوان وي هم . آيد مي دست كرام اين زمانه اطالعات گرانسنگي به معتقدات صوفيان

  .خيلي مشهور است كه در آن رنگ تغزل و تصوف هويدا است
عربي و  عالوه بر سخنوران و نويسندگان، در بيهار شاعران ديگري مربوط به

نامهاي مصنّف . دست است دراختصار  ن بهفارسي هم موجود بودند كه ذكرشا



٣٧

 زبان و ادب فارسي در منطقة بيهار  

  

، ابراهيم قيام فاروقي، خالق »شرفنامه«، شاه شعيب، صاحب لغات فارسي »االصفيا مناقب«
  .اند غيرهم مشهور زمانه شيخ حسن علي قلي و» الفيض مفتاح«

 كثرت وجود داشتند در بيهار شمالي نيز در اين دوره صوفيان كرام و علماي دين به
دادند و مردمان  انجام ميخود وسيلة ملفوظات و مكتوبات  تبليغ دين را بهكه فرايض 

نام جناب قاضي شطاري  يكي از بزرگترين صوفيان به. اين منطقه را فيضها رسانيدند
جانب  پور به است كه مزارش در بنيابسار نزديك ويشالي واقع در سي كيلومتري حاجي

م عرص اين مرد بزرگ هر سال امروزه ه. و هنوز باقي استشمال غرب است 
شود و بالتفريق مذهب و ملّت مسلمانان و هندوان  احترام و اكرام برگزار مي با
او دو . منقول است» االسرار مدن«اشعارش در . شوند رة او حاضر ميزيارتش بر مقب هب

نام يكي جناب عبدالرحمن، ساكن . صفت بودند پسر داشت و هر دو صوفي و ولي
اهللا سرمست، ساكن موضع تنكول  رپور و ديگري جناب ابوالفتح هدايتسرياگنج مظفّ

پور هم  الدين مال شيو راجنداها حاجي از اخالف ايشان جناب ركن. پور بود حاجي
نام شيخ فتو و شيخ برهان در زمان  دو نفر بزرگ دين به. صوفي مشهور عصر بود

  .شمال بيهار شهيد شدنددر » برگذر«شدند و در ناحية  آباد وارد سليم فيروزشاه تغلق به
فروغ  شاهان مغول در استانهاي مختلف كشور دانش و فرهنگ فارسي را به

فارسي و در زمان ايشان در استان بيهار مراكز متعدد ديني و درسي عربي و رسانيدند 
پور و بهاگلپور، مهمترين و  ميان آنها بيهار شريف و حاجي در. بودندمشغول فعاليت 

ترين  ترين مراكز بودند كه آنجا عالوه بر آموزش زبان فارسي و عربي، عمده فمعرو
اين كار را مخصوصاً اولياي وقت و علماي زمان . گرفت مباحث ديني هم انجام مي

و مخارج ضروري، شاهان عصر و دادند كه براي مدد معاش  خوبي انجام مي به
شريف در اين وقت گهوارة بيهار . بخشيدند ايشان موقوفات مي زمان به امراي
اين خطّه مولد و ماواي . رفت شمار مي ترين ادب و فرهنگ و تمدن اسالمي به عمده

الحق بره حقّاني بود كه از مناطق دور دست  شمس ترين دانشور هند، موسوم به معروف
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شدند و متمتع  بيهار شريف وارد مي كسب فيض به هندوستان تشنگان علم و دانش به
  .شدند مي

اي از مراكز ديني  پور اصالً شاخه حاجي. بود) ويشالي(پور  ديگر مركز مهم، حاجي
طور اساسي  بوده كه در آنجا درسهاي فارسي را به) سارن(پور عشري  و تعليمي حسن

 در سراسر هند مشهور و معروف ،اهللا مدرسة مير ملك فتح. دادند ميتعليم و اختصاصي 
. شدند ميمستفيض آمدند و  اينجا مي كشور بهمناطق ة تشنگان علوم و فنون از هم. بود

و  شهرت ،رفت، طالبان علم شمار مي حتّي از دهلي كه مهمترين مركز كشور به
شتافتند و از  پوري عشري مي حسن  به،اهللا را شنيده صالحيت و استعداد مير ملك فتح

در سيد احمد سيد حسن دانشمند، پ. شدند فارسي و عربي برخوردار ميدانش و علم 
مير ملك . سارن آمد و در اين مدرسه داخل شد حصول تعليم به ، از ميرت به١پير دمريا

چون فراست علمي و ادبي وي را مشاهده كرده خيلي متأثّر شد و دختر خويش اهللا  فتح
 ناگفته نماند كه اين همان سيد حسن دانشمند است كه جد .٢ازدواجش درآورد را به

بعد از وفات مير ملك . پوري بود ان و مثنوي، سيد قاسم حاجيامجد صاحب ديو
حسن دانشمند مسؤل اين مدرسه شد و خدمات درس و تدريس را انجام  اهللا، سيد فتح

نشين  از فرزندان وي، سيد احمد پير دمريا، سجاده. ٣هجري فوت كرد ٩٤٥داد و سال 
خدمت درس و تدريس   بهاين خانقاه پور شد و در مدرسه متّصل به خانقاه حاجي

پسر دوم سيد حسن دانشمند، مخدوم سيد مبارك جانشين پدرش در . پرداخت

                                                   
  ).موجوده صدر مقام ويشالي(پور   مزار و خانقاه ميناپور، حاجي-1
اكابر آن كه عرف مير ملك اهللا  مخدوم سيد فتح: حسين از خادم نامه تاج العلما مع رحلت تذكرة -2

ديار از فرزندان سلطان العارفين بايزيد بسطامي بودند درخواست نسبت آن حضرت با بنت خود 
عمل   ايجاب كرده عقد شرعي به،موجب اُنس الهي و حديث رسالت پناهي آنجناب به. نمودند
  .آوردند

  .نامه تاج العلما مع رحلت تذكرة -3
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بهاگلپور رفته همانجا استقرار  پور عشري ماند و پسر سوم مخدوم سيد حسين به حسن
 و ١نمود هجري رحلت ٩٧٢پور در سال  مخدوم سيد احمد پير دمريا در حاجي. نمود

موجود و ) پور حاجي(مزارش از سنگ مرمر، هنوز در ميناپور . شتدر ميناپور مدفون گ
  .زيارتگاه خاص و عام است

الدين عبدالقادر و  مخدوم سيد محيسيد احمد پير دمريا سه پسر داشت، يكي 
.  ثاني نام داشتيديگري مخدوم سيد قاسم و سومي مخدوم سيد محمد پيردمريا

مرد  ، جانشين جدش سيد حسن دانشمند شد و بهالدين عبدالقادر مخدوم سيد محي
مخدوم . افتاد وفاتش در زمان حيات پدرش اتّفاق. داد تعليمات روحاني و عرفاني مي

نشين  كرد و خالفت گرفت و سجاده دست پدرش بيعت پوري به سيد قاسم حاجي
فارسي را علم و دانش و استعداد شعر در زبان و ادب . پور شد خانقاه ميناپور و حاجي

كرد و همانجا  پور فوت هجري در سيدپور حاجي ١٠١٣وي در سال . از وي آموخت
گرفتن از پدرش  مخدوم سيد محمد پير دمرياي ثاني، بعد از اجازه. ٢مدفون گشت

راجگير رفت و در  در اثناي همين سياحت به. ير و سياحت گذرانيدس چندين روز به
حالت  گويند كه به مي. تداخرپمراقبه  حيي منيري بهالدين احمد بن ي حجرة شيخ شرف

سملي محلّه  در شرِق شهر پتنا بهو  مشرف شد ،فيض روحاني موصوف مراقبه به
مزارش در . موسوم است» محلّه دمري« بهنام او   حاال اين محلّه به.٣پذير شد سكونت

  .همين محلّه بر لب درياي گنگ واقع، و مرجع خاص و عام است

                                                   
  .نامه تاج العلما مع رحلت تذكرة -1
  ).مزار مقدس ايوبي در سيدپور است( همان -2
الحق احمد يحيي منيري  شيخ شرف حجرة متبركه به در راجگير به (نامه تاج العلما مع رحلت تذكرة -3

اين عبارت يافتند كه يا سيد سرتاج ما واليت پتنا  فيض روحاني آنحضرت اجازت به سيده بهر
 رونق افروز شده بيرون بلده پايين سملي ،استرضاي بزرگان در پتنا  باشد، آخراآلوان بهركمبا

  ).ودندفرم قيام
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مركز مهم در اين عهد در منطقة بيهار، بهاگلپور بوده كه دربارة آن رئيس سومين 
ميالدي در فورت ويليام هم  ١٨٨٣ماه اوت در سال  كميته آف ريوينيو جانشور به

بر طبق اقوالش اين مدرسه و مركز را در دورة جهانگير، بلكه اصالً در . تذكّرداده است
باوجود . انداخته بود  بنا.م ١٥٧٦/ه ٩٨٣عليه، در سال اهللا  محةموالنا شهباز راكبري، عهِد 

 وي پيشواي بزرگ روحاني هم بوده كه شهرة كماالت ،عمل بودن يك عالم با
شاءاهللا تا دنيا باقيست،  روحانيش امروز هم در چهار جانب جهان گسترده است و ان

هاي   كه هزينهدر اين مدرسه تقريباً دويست دانشجو موجود بودند. ١خواهد ماند باقي
موالناي موصوف چهار پسر داشت؛ . پرداختند آنها را از خزينة مخصوص مدرسه مي

شاه شجاع براي  ،شد شجانشين پدر بزرگواركه محمد سالم  يك پسر او موسوم به
  .اخراجات اين مدرسه اراضي زيادي را در بهاگلپور وقف كرد

 و در ان فارسي خيلي مشهور بودعلم و ادب و زب در اين زمان باره هم در ترويج به
 درسهاي زبان و ادب فارسي و ،ا محمد دانشمند ملّ،نجا عالِم برجسته و دانشوِر بزرگآ

هاي عهد  اش امروز هم باقيست كه كتيبه  مقبره.نمود بناهم مسجدي و داد  عربي مي
مدرسة ممتاز ديگري در راجگير بود كه در آنجا . استشده شاهجهان بر آن كنده 

در منطقة بيهار تعداد . دادند ميدرس علم  طالبان منصور دانشمند و چهار پسرش به لّام
زيادي از اين قبيل مدارس وجود داشت و بسياري از معلّمين مشهور و معروف 

 مثالً موالنا قاضي .عرصة وجود آمدند كه شهزادگان تيموري را درس دادند به
همين طوري موالنا . آموخت ميشاه را درس  جهاندار ،اهللا اهللا بن موالنا حفيظ مجيب

عوض آموزش و پرورش  عهِد اكبر پادشاه عالمي بزرگ بوده كه به اهللا به امان
وي محمد معظّم و بعداً .  خصوصي بخشيده شد٢او جاگيري بهشهزادگان مغول 

                                                   
  .٧٠، ص )اردو (هند اور پاكستان كي اوليا:  فهمي، مفتي شوكت علي-1
  .دادند  خود ميةافراد مورد عالق امالكي بوده است كه پادشاهان به عنوان هديه به:  جاگير-2
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زيب  عهِد اورنگ وي به. زمانة شهزادگي درس داده بود عالم پادشاه را هم به شاه
ديگر بزرگان علم و دانش بيهار كه شهزاده . ١مرگ رسيد ت غايت سالخوردگي بهحال به

الدين احمد بن مال  معظّم را تعليم و تربيت نمودند، مال ضياءالدين محدث و مال سراج
  .سعيد از فريدپور بودند

 مدرسة سيف خان مشهورترين بود كه بر لب رود گنگ ،استان بيهاردر اين عهد در 
ه هادن اين مدرسه را استاندار مغول، سيف خان بنا. داشت قرارشاه شيرعة غرب قلدر 
 ترقّيغايت   اين درسگاه به،الدين هيبت جنگ  نواب زين،عهِد استاندار ديگر به. بود

دربارة . نهاده بود اين مدرسه بنا نواب مذكور يك كتابخانة بزرگ ملحق به. رسيده
اينجا هر دانشجويي را درسهاي علم  كه ٢ت ابوالفضل نوشته اس،نصاب اين مدرسه

درجه داده  نجوم، اقليدس، منطق، رياضي، طبيعات، حكمت، تاريخ و مذهبيات درجه به
. بالك مين نيز تفصيالت نصاب اين مدرسه را همين جوري مطرح كرده است. شد مي

هور مش» نظاميه درس«نام  هداشت كه ب  بيهار رواج مختلف دررسامداينگونه نصاب در 
از اوصاف . دادند مي عالوه بر درسهاي علوم ديني، علوم سياسيات هم ياد. بود

خصوصي اين نصاب تعليم آن است كه طالبان هر دو طبقه از هندوان و مسلمانان از آن 
مين در اين زمينه نوشته است كه از آغاز قرن شانزدهم،  بالك. شدند مستفيض مي
دگيري علم و ادب فارسي نمودند و شديداً يا  بهروعجوش و خروش ش هندوان نيز با

 برابر ،اواخر اين قرن صالحيت ادبي و تعليمي ايشان در حتّي .كسب علم كردند
ياِز تزبان و ادب فارسي شهرت و ام ميان دانشوران هندو كه به از. مسلمانان گرديد با

 راجه  ووردي  نامهاي راجه رام نراين موزون، ديوان علي،دست آوردند خصوصي به
 كامل لطستزبان و ادب فارسي  مهاراجه تكاري به. كرت سينگ، شايان ذكر است

  .داد اي ترتيب  رساله،كشاورزي آنجا يا، مربوط بهگبخش داشت و دربارة 
                                                   

  .(Bihar Through the Ages)تهرو دي ايجيز  بيهار -1
  . همان-2
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  منابع
  .نامه تذكرة تاج العلما مع رحلت: خادم حسين .١
 دين ، انتشارات شركت)اردو (هند اور پاكستان كي اوليا: فهمي، مفتي شوكت علي .٢

  .دنيا، جامع مسجد، دهلي
3. Bihar Through the Ages. 

* * *  
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 جشِن نوروز در هند

 ∗سيد محمد يونس جعفري

آن روزي باشد كه  جشِن نوروز در هند از چه زماني آغاز شد؟ شايد اين آغاز مربوط به
هزار سال پيش از ميالد مسيح پس از  هاي آريانژادان در حدود پنج يا سه يكي از تيره

ي، از زادگاة سبب جستجوي مناطق گرمسير ا بهيجنگ بين افراد طوايف هم نژاد و 
 سرازير شدند و از روز اول تاكنون تمام آداب و سنني را مناطق اين طرف دنيا خود به

ولي باز هم پس از گذشت زمان، تحِت تأثير . اند كه همراه خود آورده بودند، حفظ كرده
 دانيم، ايرانيان آخرين چنانكه مي. اند جوي و جغرافيايي، در آنها نيز تغييراتي داده شرايط

نمايند كه فصل  كنند و اعالم مي گيرند و آتش روشن مي چهارشنبه هر سال را جشن مي
مناسبت فرارسيدن سال جديد، جشِن  سوزانند و پس از چند روز به زمستان را مي

هندوها پس از پايان فصل زمستان در اوايل . نامند گيرند كه آن را نوروز مي ديگري مي
راه آتش  آن جشن، سركوچه يا در ميدان و چهارگيرند كه در  ماه مارس جشني مي

 مردم استان پنجاب نيز تقريباً دو هفته پيش از نامند؛  مي»١هولي«كنند و آن را  روشن مي

                                                
  .حسين كالج، دهلي  ذاكرة دانشيار فارسيبازنشست -∗

1- HOLI. 
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هاي  در آن روز بچه. كنند پا ميرهمين صورت جشني ب آن، يعني در اواسط ماه فوريه به
مناسبت جشن، ترانه  ده دوازده ساله، چه دختر و چه پسر، در حضور عابرين به

پولي كه از عيدي جمع  نامند، و با مي »١لهري«گيرند و آن را  خوانند و عيدي مي مي
  .كنند خرند و آن را ميان دوستان و خويشاوندان پخش مي  شيريني مي،شود مي

گيرند و  تقريباً شش ماه بعد از آن، در آغاز فصل پاييز، جشني شبيه نوروز مي
گذارند و   شيريني مي،٢ لكشمي،ابل مجسمة زن خداي ثروتجاي هفت سين در مق به

شان سري بزند و  خانه مانند كه شايد آن زن خدا به اين اميد بيدار مي تمام شب به
آوردن ثروت، از قمار نيز  دست ها براي به  بعضي.از وي پذيرايي كنند آنها
  .ورزند نمي دريغ

، فرهنگ قارة هند شدند وارد شبهكه تركان ماوراءالنّهري از خراسان بزرگ  وقتي
سراياني كه در دورة غزنوي  هاي سخن از سروده. همراه خويش آوردند اصيل خود را به

آيد كه در روزگار سالطين غزنوي جشن نوروز  اند، چنين برمي زيسته مي) ه ٣٦٦-٥٨٢(
  :گويد در بيت زير مي) ه ٤٩٢ :م( چنانكه ابوالفرج روني ؛كردند مي برپا

 بازار گل و نسرين استروز  جشِن فرخندة فروردين است
  :گويد مي) ه ٥١٥ :م(و همچنين مسعود سعد سلمان 

 خلدبرين آمدند اي عجب ز روز نوروز و ماه فروردين
 چه در حضر بود و ،مؤسس سلسلة تيموريان در هند) ه ٨٨٨-٩٣٧(ظهيرالدين بابر 
هجري وقتي كه وي در  ٩١٠ال گرفت؛ چنانكه در س نوروز مي چه در سفر، جشِن

افتاد و بدان مناسبت وي  نوروز و عيدالفطر در يك روز اتّفاق  جشِن، بود٣گومل درة
  :زباني تركي سرود ابيات زير را به

                                                
  . به ضم اول و راي كامي(Lohri) لهري -1

2- LaKShMI. 
3- GOMaL. 
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   آي يار يوزي بيرله كوروب ايل شاد بيرم الر١يانكي
  منكا يوز و قاشينكدين ايرو بيرم آييدا غم الر

ب ا   ر غنيمت توتيوزي نوروزي وصلي عيديني ب
  كه موندين يخشي بولماس بولسه يوز نوروز و بيرم الر

نوه و جانشين (الدين اكبر  كه آن را عبدالرحيم خانخانان، يكي از امراي جالل
  :زبان فارسي چنين ترجمه كرد به) ظهيرالدين بابر در هند

  )كذا(ماه نو را بروي يار هر دم شادي و عيدهاست 
و  ا روي  ب ا و  و  ر ز  ا ا  ر غمهاستم د  عي ه  ا م ر    د

دان ب غنيمت  ا  و ر ا وصل  عيد  و  و  ا وز روي  ور   ن
  شود اگر شود صد نوروز و عيدهاست كه از اين بهتر نمي

توان گفت وي اين جشن و  عيد نوروز براي بابر اهميت خاصّي داشت و مي
 ٩٣٤چنانكه در وقايع سال  ؛گرفت عنوان فالي نيك مي همچنين روز چهارشنبه را به

  :نويسد رة اين مطلب چنين ميهجري دربا
عزيمت جنگ  سيكري به) قصبه(نوروز، از  سال گذشته روزشنبه، روز …”

نوروز،  چهارشنبه، روز امسال روز. كرديم كرده ياغي را زير  كوچ٢سنگا
اگر روز يكشنبه . كوچ نموديم) بِبن، بايزيد و معروف(عزيمت اين دشمنان  به

  .٣“ظفريابيم از غرايب واقعات است
سلطنت رسيد و در سال  گره بهادر شهر ) ه ٩١٣-٩٦٣(نصيرالدين محمد همايون 

شكست خورد و در ) ه ٩٤٨-٩٥٢(دست شيرشاه افغان  هجري براي دومين بار از ٩٤٧
پناهنده شد و مورد پذيرايي گرم و شايان شاه طهماسب ايران  هجري به ٩٥١سال 

                                                
  .٢٣١ ص ،.م ١٩٩٥ سنةوقايع، مطبعة شوكادو في مدينة كيوتو،   ـبابرنامه -1
  . يكي از فرمانروايان هند-2
  .١٢٩، برگ ٢٤،٤١٦، فتوكپي نسخة خطّي موزة بريتانيا، شمارة وقايع بابري -3
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هجري  ٩٦٦انزده سال دوباره در سال گرفت و بعد از پ قرار) ه ٩٣٠-٩٨٤(صفوي 
اين پيروزي همايون در واقع . كرده تخت سلطنت ارثي خود را گرفت حملههند  به

پيروزي فرهنگ ايرانيان در هند بود و پس از تصرف و فتح همايون بر منطقة شمال 
درجة امارت و وزارت هم رسيدند و پادشاهان  كشور هند، چند تن از ايرانيان تا به

رشتة ازدواج درآوردند،  و همچنين شاهزادگان عالي نسب، دخترانشان را بههند  لمغو
تخت سلطنت  پس از رسيدن به) ه ١٠٢٤-١٠٣٧(جهانگير   ملقّب به،چنانكه نورالدين

هجري  ١٠١٩وله تهراني، در سال الدين اعتمادالد با مهرالنّسا، دختر خواجه غياث
شاهجهان .  نورمحل و پس از آن نورجهان يافتوي اول از شوهرش لقب. كرد ازدواج

بانو، دختر  ارجمند فرزند نورالدين جهانگير در ايام شاهزادگي با) ه ١٠٣٧-١٠٦٨(
 ازدواج ١٠٢٤ در سال ،)الدين اعتمادالدوله پسر خواجه غياث(الدوله ابوالحسن  يمين

دختر بانو،  دلرس با) ه ١٠٦٨-١١١٨(عالمگير   ملقّب به،زيب كرد و پسرش اورنگ
كرد و اين پيوند زناشويي امراي ايراني  هجري ازدواج ١٠٤٦شاهنواز صفوي، در سال 

 باعث شد كه بسياري از آداب و سنن ايرانيان آگاهانه و ناآگاهانه، ،با سران مغول
در اينجا اين نكته را نيز .  در فرهنگ تيموريان هند رسوخ پيداكرد،نوروز جمله جشِن از

كرد، تمام مراسم  زيب ازدواج اورنگ داد كه وقتي دختر شاهنواز صفوي با يحبايد توض
 چنين صالح عمل در كتاب ١چنانكه اين مطلب را محمد صالح كنبوه. شد ايرانيان برگزار

  :نويسد مي
 بيست و نهم ارديبهشت ماه مطابق تاريخ شب دوشنبه بنابراين مراتب، به”
 يكهزار و چهل و شش هجري كه هنگام الحجه سنة بيست و دوم شهر ذي با

اقامت رسم حنابندي بود، از منزل خان نجابت نشان شاهنواز خان، حنا و لوازم 

                                                
  .٢٠٢ ، ص٢، ج . م١٩٧٦چاپ مجلس ترقّي ادب الهور، » نامه شاهجهان«  عمل صالح الموسوم به-1
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آن بساز و آييني كه سزاوار اين دودمان خورشيد مكانت آسمان مكان و درخور 
  …سلسلة صفويه باشد، آوردند

جشِن نوروز را تنها شاهان سلسلة تيموريان هند، چه در سفر و چه در حضر،  نه
چنانكه از . كردند داشتند، بلكه شاهزادگان نيز اين مراسم را برگزار مي پا ميبر

االول سال هزار  تاريخ دوازدهم ربيع به«: آيد اقتباس زير محمد صالح كنبوه برمي
و بيست و شش هجري مسندگزين طارم چارم تشريف تحويل شريف بر 

. نشين اورنگ چهارپاية خويش گرديد بعكدة معهود خود ارزاني داشته مر نشاط
كارپردازان امور سلطنت شاه بلنداقبال  )شاهزاده خرم ملقّب به(االمر  حسب
آذين   زيب و زينت دادند و به،انواع تزيين  را به١دولتخانة برهانپور فضاي
خاص و عام را در ديباي خسرواني مفروش ) تاالر(نوروزي كياني عرصة  جشِن
  .٢»“نمودند

 مطابق ،ماه الهي  بيست و پنجم بهمن،شاهجهان، ثاني صاحبقران …”رچه اگ
الثاني سنة هزار و سي و هفت هجري در روز سعادت افروز  هفتم جمادي

 ،رفته بود كار كاله سروري را كه جوهر انجم در ترصيع او به… دوشنبه
ن  ت،همسري بخشيده و قباي خسروي را كه اطلس سپهر واال استر او گشته بود

ولي . ٣“سعادت پيراي بر سرير سپهر نظير گذاشت پاي… بهم آغوشي داده
  :نويسد چنانكه كنبوه مي. تخت سلطنت در ايام نوروز گرفت جشن جلوس بر

گهري  سرمايه ده انوار ذرات كاينات و پيرايه بخش حيات اموات عالم نبات نه”
ي و هفت و سي و شش دقيقه از روز دوشنبه سيزدهم رجب سنة هزار و س

طربخانة حمل   تشريف تحويل اشرف از كاشانة حوت به،هجري سپري گشته
                                                

  .نوب هند شهري است در ج-1
  .٨٥، ص ١، ج عمل صالح -2
  .١٨٧-٨، ص ١ همان، ج -3
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جهت اداي مراسم شادي و مباركباد سال اول جلوس اقدس   به،مبذول داشته
  .١“نوروزي گماشت نفس نفيس همت بر اهتمام آذين جشِن خود به

) كنونيدهلي (آباد  شاهجهان همچنين چون شاهجهان پايتخت خود را از اگره به
  :نويسد دربارة آن كنبوه چنين مي. داد، بدان مناسبت جشني در ايام نوروز گرفت قالانت

هجري و نزول  ١٠٥٩سال  آباد، به چون بعد از اتمام دارالخالفة شاهجهان”
 نخستين نوروز جهان افروز نويد خرمي ،اشرف اقدس در آن مكان سعادت نشان

كاري عذار الله و گل را  ار رسوم غازهش جهانيان رسانيده، مشّاطة بهگو هب
 در احياي اموات ،آورده روي عالم خاك كرد و باد نوروزي آبي به تازه

رساني خاليق اقتضاي   رأي عالم آراي براي نفع.هاي عيسوي آشكارا نمود معجزه
جهت تهية   متصديان مهمات دولت را به،جشني عظيم و بزمي نو آيين نموده

  .٢“مأمور ساختمواد سور و سرور 
نوروز هر سال در درباِر فرمانروايان تيموريان هند  اگرچه تا زمان شاهجهان، جشِن

گرديد كه در ايران و بالخصوص در اصفهان مرسوم و متداول  همين روال برگزار مي به
افول  بود؛ ولي وقتي كه ستارة بخت و اقبال وي و يا دولت تيموريان هند از اوج به

  .اط عيش و طرب نيز برچيده شدگراييد، اين بس
زيب، مرد متديني بود و از زمان اكبر شاه از طرف بعضي از مسلمين  او، اورنگ پسر
نوروز مربوط  شريعت غراي اسالم، اين صدا بلند بود كه چون جشِن پايبند به

چون اين عقيده طبق . كنند مجوسيان است، بنابراين مسلمين نبايد آن را برگزار به
  .زيب بود؛ لذا او براي گرفتن اين جشن امتناع نمود اورنگمشي  خط

                                                
  .٢٣٤- ٥، ص ١، ج عمل صالح -1
  .٨٢، ص ٣ همان، ج -2
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 بر تخت ١٠٦٨زيب اگرچه اولين مرتبه در روز جمعه غرة ذيقعده سال  اورنگ
 ماه مبارك رمضان ٢٤برادرانش، در تاريخ  بودن با علّت درگير سلطنت نشست؛ ولي به

رمضان مراسم جشن  و چون در ايام ١كرد براي دومين مرتبه جلوسهجري  ١٠٦٩سال 
نيز مناسب نبود كه مسلمين پيرو مسلك تسنن بعد از افطار بيست ركعت بدينگونه 

مناسبت  روز عيدالفطر موكول نمود و تمام مراسمي كه به تراويح بخوانند؛ لذا آنها را به
  .گرديد شد، در دورة سلطنت وي در روز عيدالفطر برگزار مي يد نوروز انجام ميع

يافت و بساط  يب از دنيا رفت و دولت تيموريان هند انقراضز اگرچه اورنگ
عيدالفطر را استعمارگران انگليسي برچيده شد؛ ولي مسلمانان شهر دهلي تاكنون مراسم 

  .كنند كه در ايران تا امروز مرسوم است همان طور برگزار مي
زيب پس از گرفتن تخت سلطنت، بيشتر وقت خود را در جنوب هند براي  اورنگ

چون وي تقريباً پنجاه . رونشاندن شورش و طغيانهاي فرمانروايان آن منطقه گذراندف
خصوص در استان پنجاب سيكها قدرت  سال دور از پايتخت بود، در شمال هند به

جان  پس از وفات وي از يك طرف جانشينانش براي گرفتن تخت سلطنت به. گرفتند
روپايي مانند پرتغاليها و انگليسيها و يكديگر افتادند و از طرف ديگر استعمارگران ا

فرانسويها مشغول تشكيل مستعمرات خود بودند و سرانجام انگليسيها بر همة 
  .شدند غالب

روزي بود و روزگاري كه تيموريان هند براي گرفتن بلخ و بدخشان لشكرها 
حالت  فرستادند؛ ولي جانشينان ايشان پيش انگليسها چنان زبون شدند كه به

باوجود محروميتها و محدوديتهاي سياسي، تمام جشنها و همچنين . واري افتادندخ جيره
گرفتند؛ چنانكه از گزارشهايي كه دربارة شهر دهلي  نوروز را هميشه سروقت مي جشِن

  :شود زبان فارسي نوشته شده است، در اينجا ذكر مي آباد به و قلعة سرخ شاهجهان
                                                

ادارة تحقيقات و تهذيب عبدالغفور چودهري، تصحيح  ، بهآداب عالمگيري: صادقي، وانبال  مطلبي-1
  .١١٠٦-١١ و ١٠٣٠-٣٣ ، ص٢ج م،  ١٩٧١پاكستان، دانشگاه پنجاب، الهور، چاپ اول سال 
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  . م١٨٢٥ سنة ١ و سيوم فروريمعروضة بيست خالصة اخبار اطرافها ـ
دريافت شد كه .  بابت نوروز مرسله بخشي محمود رسيدكاغذ… ٢ديروز اكبر پادشاه

نذر بگيرند و سواري ) شعبان(روز يكم  ام رجب رسميات نوروز و به تاريخ سي به
تر  و رنگ عباسي است؛ از اين جهت بارش بسيار و بيماري زياده) خروس(ز مرغ نورو

  . مگر بنابر پادشاه سال نيك است.خواهد شد

  . م١٨٢٥ سنة ٣چمعروضة يكم مار خالصة اخبار اطرافها ـ
كرده كه  تقويم نوروز گذرانيده، عرض ٤رصْاُودت نَراين ِم… شاه پادشاه ديروز اكبر

سواري  فرمايند و نوروز به) شاه اكبر(سميات نوروز رتاريخ بيست و نهم رجب،  به
از اين جهت بيماري لقوه و فالج و سردرد بسيار . ست داردد مرغ است و گل الله به

  .بعد از آن شاكر و كريم قلي تقويم نوروز گذرانيد. خواهد شد

  . م١٨٢٥خالصة اخبار اطرافها ـ معروضة چهاردهم مارچ سنه 
رنگ نوروز  اي به پارچه) بقچه (٥گتري… پذير بودند ديروز اكبر شاه پادشاه رونق

بعد مالحظه سپرد او نمودند و فرمودند كه . گذشت نظر عل به ل٦مرسلة راجه سوهن
عرض رسيد  به… بكنند) آماده( تيار) خويشاوندان پادشاه(ها  پوشاك براي مرشدزاده
ارشاد شد كه . الدين معه كاغذ نوروز و كوت قاسم حاضر است كه متصدي حكيم ركن

  .انده دهدمسوهن لعل فه به

                                                
  .(February) فوريه -1
  . هجري١٢٥٣ الي ١١٧٣فرمانرواي دهلي از سال ) دوم(الدين محمد اكبر شاه   ابوالنصر معين-2
  .(March) مارس -3

4- UdaT NaRAYeN MeShRa. 
5- GathrI. 
6- SOhaN. 



٥١

  نوروز در هندجشِن  

  

  . م١٨٢٥ة بيست و يكم مارچ سنة خالصة اخبار اطرافها ـ معروض
رنگ نوروز  ها به پارچه) ١٥ساعت (هر پ وقت سه… پذير بودند اكبر پادشاه رونق

تقريب  سرداران حكم شد كه فردا صبح به ها تقسيم نموده به بيگمات و مرشدزاده به
. جناب صاحب كالن بهادر نموده بيايد  حاضر شوند و اطالع نوروز به،نوروز آمده

 زرنگ سرخ بر بدن آراسته نيا شب مانده بيدار شده، پوشاك به» ١گهري يك«ت وق بعد
ديوان  ها وقت صبح به  رسميات نوروز ساخته، معه مرشدزاده، نموده)ع(گشا علي مشكل

بعد . پذير بودند  كالن بهادر رونق٢خاص تشريف آورده، در اين عرصه جناب صاحب
فرماندار (ف نواب گورنر بهادر گذشتن نذر وليعهد يكصد و يك اشرفي از طر

وليعهد و دو  حضور و پنج اشرفي به و بيست و يك اشرفي از طرف خود به) انگليسي
جناب  پادشاه دستار سربسته معه طرة مقيشي به ،بيگم صاحبه گذرانيده اشرفي به

قدر مراتب خود نذرها گذرانيده، دريافت شد  صاحب كالن بهادر داده، بعدها همه به
  .ه صد و چهل و دو اشرفي و دو صد روپيه درنذر آمدندكه سكّ

  . م١٨٣٠ مارس سال ٩وقايع درباِر اكبر شاه ثاني ـ معروضة 
پرستيما منجم تقويم نوروز گذرانيده، دريافت شد كه نوروز سواري پلنگ و رنگ … 

دو  هرچمپا در  )گِل(و ) محمدي گل(سياهي و گل گالب  سرخ و گل الله مايل به
باران بسيار و نرخ غلّه ارزان و بيماري زياده خواهد شد و سالمتي جان . رددست دا

عمل آمد  و چهارم رمضان وقت شب رسميات نوروز بهتاريخ بيست  خواهد ماند و به
  .تاريخ بيست و پنجم صبحي نذر خواهد گذشت و به

  

                                                
  . دقيقه٢٤ واحد وقت برابر -1
  .برند براي خانم به كار مي» حبهصا«براي آقا و ارباب و » صاحب« در هند واژة -2
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  . م١٨٣٠ مارس سال ١٦وقايع درباِر اكبر شاه ثاني ـ معروضة 
بعد مالحظه .  ميرزا سليم بخت رسيدند)شاهزاده (ةرچه پوشاك مرسلديباهاي پا …

  .پوشاك خاص بابت نوروز كلّو خياط را طلبيده، سه قطع گردانده دادند

  . م١٨٣٠ مارس ٢٤وقايع درباِر اكبر شاه ثاني ـ معروضة 
 و كورته ١يك دستار معه طره و گوشواره و دوپته… پذير بودند شاه پادشاه رونق امير

همة  ميرزا سليمان شكوه و بابر بخت و وليعهد و به) شاهزاده( بابت نوروز به… )رتهك(
بيگمات تقسيم فرموده، وقت شب آرام نموده، صبحي بعد از اداي نماز و وظيفه تبديل 

باري داشته … ها بر بدن مبارك آراسته از مرشدزادهپوشاك كرد و رقومات جواهر 
 ،گشا داده بر دسترخوان نياز حضرت مشكل ،كرده… رسميات معمولي نوروز و

. بخش شدند آورده، رونق خاص تشريف ديوان شده، به  برآمد،تقسيم فرموده تبرك
ها و   صاحب و بعد از او مرشدزاده٣ صاحب، جكسان٢سرداران و طامس متكف همة

شاه يك اشرفي و طامس متكف  بخت و تيمور بخت و سليم بخت و بابر وليعهد
بخت و  وليعهد حضور و پنج اشرفي به كصد و بيست و يك اشرفي به يصاحب بهادر
يك  حضور و يك  صاحب قلعدار دو اشرفي به٤ برن.بيگم صاحب داد دو اشرفي به

بخت و بيگم صاحب و ديگر سرداران سلطنت يك يك اشرفي  ميرزا وليعهد اشرفي به
يكي از اشراف همسر هندي (بيگم شَمرو وكيل و و چهار چهار و پنج پنج روپيه 

از حضور . گذرانيد… بيگم صاحبه و وليعهد حضور و دو دو به نُه اشرفي به) اروپايي
مستر طامس متكف صاحب بهادر و  موجب دستور به سرسبد معه گوشواره و طره به

  .ديگران حسب دستور مرحمت شد طرة گلها و بيضة مرغ به

                                                
  . شال گردن(DoPatta) دوپتّه -1

2- ThOMaS Metcalf. 
3- Jackson. 
4- Born. 
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آباد  مور اداري پايتخت شاهجهانها در هند قدرت گرفتند و تمام ا وقتي كه انگليسي
دست آنها افتاده، اعالم تعطيالت رسمي نمودند، كه از ميان  و همچنين شهر دهلي به

  .تعطيالت يكي تعطيل عيد نوروز بود
شد، معموالً اسم او را  گرديد و فرزندي متولّد مي وقتي كه مراسم نوروز برگزار مي

  :آيد ميچنانكه از گزارش زير بر. گذاشتند نوروز مي

  . م١٨٣٠ ماه مئي ٢٧ ةمعروضداشت خالصة اخبار اطرافها ـ
معروف (جواني گذاشت و چون وليعهد  نام نوروز بايي پا به وقتي دختري به …
الدين بهادر شاه  به تخت سلطنت دهلي رسيد و لقب سراج) بخت بهادر ميرزا وليعهد به

بايي  دختري كه اسمش نوروز اميالدي ب ١٨٣٠ ماه مه سال ٢٧تاريخ  اختيار نمود، به
  .مناكحت بست عقده ،بود

وي يكي از زرتشتيان هند بود . شود  از مبارزان هند محسوب مي١دادا بايي نوروجي
اش برقرار بود، لذا والدينش اسم او  و چون روزي متولّد شده كه مراسم نوروز در خانه

» ج«را » ز«حرف ) ن اردوغير از زبا(چون در اكثر زبانهاي هند . را نوروزي گذاشتند
  .اسم دادابايي نوروجي معروف است كنند، بنابراين وي به تلفّظ مي

، بلكه تنها براي صفويها در ايران در آخر اين نكته را نيز بايد اضافه نمود كه نه
براي حكمرانان بابري هند نيز دورة فرمانروايي ساسانيان و همچنين پيشينانشان عصر 

هايي مانند جشِن نوروزي كياني و قباي  چنانكه از واژه. دش طاليي محسوب مي
زيب و داراشكوه و القاب  خسروي كه در فوق گذشت و همچنين اساميي مثل اورنگ

غيرهم  شاهان، مثل شاهجهان و جهانگير و القاب امرا مانند فريدونفر و جمجاه و
اب و سنن ساسانيان نمودند كه مراسم درباري خود را مثل آد آيد و آنها سعي مي برمي

  .تشكيل دهند و تزيين كنند

                                                
1- DADa BhAI NOROJi. 
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حاال هر سال در تاريخ ششم فروردين، شيعيان بدين مناسبت كه حضرت محمد 
مصطفي، واليت علي عليه السالم را اعالم نمودند و كاسبان مسلك تسنن بدين سبب 

ه بدن يافت االول از بيماري صحت چهارشنبه ماه ربيع در روز آخرين )ص(خدا كه رسول
كارگران از صاحب كنند و  مبارك خود را شستند، ميان دوستان شيريني پخش مي

دهد  گيرند و تنها مراسم اين دو روز است كه نشان مي ها عيدي و شيريني مي كارخانه
  .كردند نياكان ما چه مراسمي برگزار مي

رة قا اگرچه پس از برچيده شدن بساط حكمنوايي تيموريان بابري در سراسر شبه
 ولي باز هم در مناطق سردسيري مثل كشمير و در ،از رونق افتاده» نوروز جشِن«هند 

كنند؛ چنانكه از ابيات  ي و خرمي برگزار ميشاد نواحي آن مردم مراسم اين جشن را با
  :١آيد برمي» جشِن نوروز«زير تحت عنوان 

  ها شكفته شد گل و دنيا شده گلستان
  جهان شده همه جا سبز و روز نو آمد

  زيونور جشِن اديب و شاعر و دانا به
  در اين زمان كه بود عيد و مردمان خوشدل
  نواي عشق من آمد چو بلبالن شيدا

  دل شب و روز هميشه ياد تو باشد مرا به
  سزد كه جام وفا و نداي نوشا نوش

  بينا دالن دل خستهعزيز درگه 
  تپد جانم ياد تو مي دلم هماره به

هر دم و  ر روي ت دا شده دي ميد من   ا

  ها چمن بود ز خدا و همة جهان چو بستان
  ها دبستانببين كه عيد محبت شده 

  ها كتاب و شعر و ادب شاعر شبستان
  ها ه نيستاننوازي و نغمه هم ني به

  ها مثال نغمة نوروزي بهارستان
  ها كمال روح خدايي و لطف دستان
  ها به كام جان برسانم در اين زمستان

  ها گر آمد چو شاه استان هماره جلوه
  ها صفاي من كه تويي يادگاِر مستان

ا ز ت آمد  جان من  انخروش   ها كست
  كه بوي محبت رساندت هر جا» سمن«
  ها وفاي او چو بهار و گل و شكفته بوستان  
                                                  

،  مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان، دانشمجلّة . (از سمن عزيز» جشِن نوروز« شعر به عنوان -1
  ).٢١٦ ش، ص ه ١٣٨٣، ٧٦-٧٧شمارة 
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  نوروز در هندجشِن  

  

  منابع
  وقايع، مطبعة شوكادو في مدينة كيوتو، ـ  بابرنامه:شاه، ظهيرالدين محمد بابر .١

  .م ١٩٩٥
، ترجمة از نواب عبدالرحيم خانخانان، بابري وقايع: محمد الدينشاه، ظهير بابر .٢

  .٢٤،٤١٦ بريتانيا، شمارة خطّي موزة فتوكپي نسخة
، »نامه شاهجهان«  الموسوم بهصالح عمل: كنبوه الهوري، محمد صالح صالح .٣

  .٢، ج . م١٩٧٦ الهور، ، مجلس ترقّي ادبصحيح غالم يزداني،ت به
و تهذيب عبدالغفور چودهري، تصحيح  ، بهآداب عالمگيري: صادقي، وانبال مطلبي .٤

  .٢ج م،  ١٩٧١ادارة تحقيقات پاكستان، دانشگاه پنجاب، الهور، چاپ اول 
* * *  
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  غزل

و نمي نم كجا رفتم منم محو جمال ا   دا
  دانم كجا رفتم شدم غرق وصال او نمي

  غالم روي او بودم، اسير موي او بودم
  دانم كجا رفتم غبار كوي او بودم، نمي

  به آن مه آشنا گشتم، ز جان و دل فدا گشتم
  دانم كجا رفتم فنا گشتم، فنا گشتم، نمي

   اوشدم چون مبتالي او، نهادم سر به پاي
  دانم كجا رفتم شدم محو لقاي او، نمي
  قلندر بوعلي هستم، به نام دوست سرمستم

  دانم كجا رفتم دل اندر عشق او بستم، نمي

  الدين ابوعلي شاه قلندر شرف عراقي، شيخ شرف
  ) هجري٧٢٤: متوفي(

* * *  
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  در مثنوي ليلي مجنون امير خسرو)ص(معراج رسول   

  

  مجنون امير خسرو در مثنوي ليلي )ص(معراج رسول
  ∗نرگس جهان

 عقل از تو شده خزينه پرداز اي داده به دل خزينة راز
ست كه در جواب خمسة دهلويخسرو  سومين مثنوي امير» مجنون ليلي«مثنوي 

خصوص شاعران  معموالً شعراي اسالمي به.  سروده شد،»ليلي مجنون« ،نظامي گنجوي
كنند و بعداً ابياتي  سرايان، مثنوي خودشان را با حمد خداوند شروع مي يصوفي و مثنو

 )ص(كردن اوصاف رسول اكرم  در ضمن بيان.گردانند  وقف مي)ص(چند در اوصاف رسول
كنند، بلكه در شعر  صلعم اظهار مي شخصيت رسول تنها عشق و عقيدت خود را به نه

 براي عالمان )ص(د گفت كه شخصيت رسولاجماالً باي. كنند خود مضمون آفريني نيز مي
فقط يك شخصيت بزرگ، بلكه يك محور است كه كل كاينات  اسالمي از اول نه

ها گريز   از اظهار معجزه)ص(كنند؛ اگرچه رسول اكرم دور اين محور گردش مي به
و شمار  حد و بي شد بي هايي كه از رسول صلعم رونما اين حال معجزه  ولي با،فرمودند

القمر،  هاي ايشان خيلي مشهور و معروف است؛ مثالً معجزة شق ضي از معجزهبع
ذات رسول  فاني و آنهايي كه بهمعراج كه شعراي اسالمي و عر واقعة  وشمسلاّ رد

                                                   
  . استاد فارسي دانشگاه دهلي، دهلي-∗
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الكريم خود يك معجزة بزرگ  قرآن. كنند آنها اشاره مي عقيدت دارند، در ابيات خود به
  .دهد ي گواهي م)ص(اكرم است كه بر رسالت رسول

آن   است كه عقل انساني نسبت به)ص(هاي رسول معراج يكي از بزرگترين معجزه
سوي   از زمين به)ص(اكرم  سفر رسول،حقيقت معراج در. ماند ميدندان  انگشت به
ها معتقدند كه اين سفر جسماني بود  ها زياد است، بعضي اختالفه در اين بار.عرش بود
تنها معراج  ، اين معراج نهعقيدة من به. روحاني بودها عقيده دارند كه سفري  و بعضي

انسان   به)ص(ت رسول اكرمئ كه در هيبود بلكه يك معراج انساني ،رسول صلعم
  .شد عطا

كردن واقعة معراج   بيت براي بيان٤٢ )ص(امير خسرو بعد از حمد و نعت رسول
  :دكن  در وصف معراج اظهار نظر مي)ص(او در آخر نعت رسول. سروده است

  بر كنگره كشيده فتراك
 

  ١كانجا نرسد كمند ادراك
  :عنوان معراج اين طور آمده است

  .“در طيران سيمرغ قاف قران سوي سواد مازاغ با طاوس سدره يمد ظلها الينا”
  .اندازيم يك نظر تحليلي به عنوان مي

  .كلمة طاووس، يكي از نامهاي جبرئيل است
نار بزرگي است كه بنابر روايات اسالمي نام درخت كُالمنتهي،  ةسدر سدره يا”

اش مانند كوزه  دارد و برگش مانند گوش فيل و ميوه بر باالي آسمان هفتم قرار
. دگذر آن منتهي شود و از آن درنمي علم ماليكه و ساير مخلوقات به. است
 در شِب معراج از آن درنگذشته است و )ص(موجودي، بجز پيامبر اسالم هيچ

از پاي اين درخت رودهايي از آب صاف . ست جز خداي نداندآنچه وراي آن ا
دربارة آن . گردد روشن و شير تازه و بادة خوشگوار، براي نوشندگان روان مي

                                                   
  .٩، ص مثنوي ليلي مجنون:  امير خسرو دهلوي-1
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  در مثنوي ليلي مجنون امير خسرو)ص(معراج رسول   

  

پيمايد و يك برگ از آن  فتاد سال راه مياش ه سوار، در سايه اند كه اسب گفته
ج يك بار روايت قرآن، پيامبر بجز شب معرا به. افكند روي تمام مردم سايه مي

  .١“ را مشاهده نمودالمنتهي ةديگر با ديدة دل خداوندي سدر
ات ي هالمنت ة در تفسير سدر:نايال ظلها  يمددر قرآن كريم آمده است كه انوار تجلي

  .٢ن بودافگ بر آن درخت ساية
اگرفته و فرهاي زمين را  زعم قدما سراسر خشكي  نام كوهي است كه به:قاف

جنس اين . گرداگرد زمين و ميخ زمين است. آن نهاده شده است بر يهاي گويند كناره
تابد، وگرنه  كوه از زمرد سبز بوده و كبودي آسمان، روشنايي زمردي است كه از آن مي

در كوه . اند ناميدهنيز همين جهت، قاف را كوه اخضر  آسمان از عاج سفيدتر است، به
كوه   است؛ يكي از سوي شرق بادر كنارة آن دو شهر. كند قاف هيچ آدمي زندگي نمي

 اغلب مفسرين از .٣»جابلسا«نام   و ديگر از سوي غرب به»جابلقا«نام  قاف پيوستة به
، ٣/١٦٣؛ منهج ٢/٤٥٥؛ بيضاوي ٧/٤١١رازي  ؛ فخر٩/٢٧٤؛ مبيدي ٩/١٣١ابوالفتوح : جمله

 و اصل دانند كه محيط بر زمين اين كوه مي را مربوط به» ق«نام پنجاهمين سورة قرآن 
 مقدار قامت آدمي است و بعضي ديگر آسمان فاصله اين كوه تا آسمان به. ستها همه كوه

اند كه در پس آن عوالم و خاليقي است كه  اي گمان برده دانند و عده را بر آن منطبق مي
  .كند داند و آفتاب از آن طلوع و در آن غروب مي تعالي نمي تعداد آنها را جز خداي

  :م قاف را كوهِي گرد برگرد عالم تصوير كرده استموالنا روم ه
  ديد او را كز زمرد بود صاف  رفت ذوالقرنين سوي كوه قاف”

  گرد عالم حلقه گشته او محيط  
 

  ٤ماند حيران اندر آن خلق بسيط
                                                   

  .٢٤١-٢ ص ،فرهنگ اساطير و اشارات در ابيات فارسي:  جعفر ياحقّي، دكتر جعفر محمد-1
  .١٣، آية )٥٣( سورة نجم -2
  .٣٣٧ جعفر ياحقّي، ص -3
  .٨٠٩، بيت ٤، ج  معنويمثنوي:  موالناي روم-4
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اين كوه اصل و پايه و مايه همة بلنديهاي جهان و منزلگاه ايزد مهر و فروغ  …
.  قرآن مظهر قدرت و قدوسيت شده استو روشني و صفا بوده است كه در

صوفيان قاف را سرزمين دل و سرمنزل سيمرغ جان و حقيقت و راستي مطلق 
موالنا آن را … شود آن مي اند كه همة سعي سالكان صرف رسيدن به دانسته

تعالي در عالم صفات و گاه كنايه از  هاي حق اي از جلوه گاهي كنايه از جلوه
عنوان نشيمن عنقا  در ادبيات فارسي قاف به. زي دانسته استنيا عالم كبريا و بي
  .١“همة سوابق اساطيري خويش، تجلّي يافته است و سيمرغ، با

  .اينجا مقصود از طيران سيمرغ قاف، اشاره به رسول اكرم صلعم است
  :در ذكر معراج آمده استاين كلمه در قرآن : مازاغ

  .د و نه از حد تجاوز كردنه چشم كج ش  ـ٢مازاغ البصر و ما طغي”
  :كنند مفسران قرآن آيه را چنين تفسير مي

چشم كج افتاد و نه از  نهايت تمكن بود نه چشم هر چه را كه مشاهده كرد با”
  .٣“آن شيء انداخت كه مقصود بود  فقط به،حد تجاوزكرد

 اسالمي و در اصطالح .المنتهي است ة از زمين تا سدر)ص(معراج، سفر رسول اكرم
المنتهي معراج است و در اصطالح  ةالمقدس اسرا و تا سدر علما، سفري از مكّه تا بيت
  .گويند هر دو سفر را معرج مي

  :كند امير خسرو ذكر معراج را با اين شعر شروع مي
  از نطع زمين شد آسمان گير  فرخنده شبي كه آن جهانگير

هانگير كنايه از آن ج. بيت باال حامل بالغت و فصاحت و وسعت مضمون است
اند، چونكه ايشان در روي  آسمان مسافرت اختيار نموده رسول پاك صلعم است كه به

                                                   
  .٣٣٧-٨ جعفر ياحقّي، ص -1
  .١٧ ، آية)٥٣(سورة النجم  -2
  .٦٩٩ جعفر ياحقّي، ص -3



٦١

  در مثنوي ليلي مجنون امير خسرو)ص(معراج رسول   

  

در . برند سوي آن تشريف مي كردند و االن براي گرفتن آسمان به ين جهانگيري ميزم
  :مصرع دوم تركيب نطع زمين، در نوع خود نادر است

 زين نه سوي آن نه دگر تاخت ر تافتطياره ز حجره بر قم
دكتر جعفر ياحقّي براق را اين طور توضيح . در اين بيت طياره كنايه از براق است

  :دهد مي
 شب معراج )ص(بر روايات، حضرت رسول براق نام مركوبي است كه بنا”

  .١“برپشت او آسمانها را درنورديد
  :رمودشده است كه ف از قول خود پيامبر نقل

ميان، اشهب  تاد هزار فرشته و براقي درشِب معراج اسرافيل را ديدم با هف”
و كوچكتر از استر؛ رويش چون روي آدميان، سر او چون سر بزرگتر از حمار 

اسب، گردن چون شتر، پشت او چون گاو، پايها چون پاي گاو، و دنبالش چون 
ركابش از ياقوت سرخ و  ؛پشت او از يك دانه مرواريد دنبال پيل، زيني بر
ميكائيل ركاب او . گز من مركبي بدين نيكويي نديده بودمهر. لگامش از زبرجد

سوار شو، اين مركب را خدا از بهشت : جبرئيل گفت. بگرفت و پيش من آورد
كه اين شده   نقل)ع( در روايتي ديگر، از قول امام باقر…براي تو فرستاده است

 زير آيد دو دستش بلند و پاهايش كوتاه خواست از كوه به براق هر گاه مي
عكس دو دستش كوتاه و پاهايش بلند  خواست باال رود به شد و هر گاه مي مي
معني اسب آمده و تركيباتي از  طور مطلق، به گها، براق به در فرهن٢…شد مي

  .٣“قبيل براق برق تاز، كنايه از اسب دونده است

                                                   
  .١٢٢-٣؛ به حوالة جعفر ياحقّي، ص ١٩٣ قصص سورآبادي، ص -1
حوالة  ؛ به٣٧٦، ص ٢ ش، ج ه ١٣٤٨، تصحيح علي اكبر الغفاري، تهران، الروضه من الكافي:  كليني-2

  .١٢٣ جعفر ياحقّي،
  .١٢٢-٣ص ياحقّي،   جعفر-3
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چنانچه طياره، اسپ تيزرو و كنايه از براق است و اين براق را حضرت جبرئيل 
 همراه خود از بهشت آورده بود و نويد حق )ص(ي مركب حضرت رسول پاكبرا
گويد كه او جنيبه  كند و مي اسم مرغ واال ياد مي امير خسرو جبرئيل را با. رسول داد به

خسرو  امير. اند مركب رسول بود و صفات جنيبه فلك گام، فردوس نورد و فرقد آشام
  :سرايد مي

 خواندش بنويد حق تعالي ه رسيد مرغ واالاز سدر
*  

  آورد جنيبة فلك داري
  

  ١شه را بجنيبه شهسواري
در خواب ) رح(هاني اكرم صلعم در منزل ام ي بود، رسول آن شب كه شب فرخنده
 و از مسجدالحرام نددر مسجدالحرام نماز دوگانه خواند بودند و از شنيدن مژدة جانفزا

دند و آنجا همة انبيا را مالقات كردند  تشريف بر،المقدس كه قبلة اول بوده است بيت به
ميان  در اثناي راه آن همة مقامات مقدس را ديدند كه در. و امامت نماز انبيا فرمودند
  :كند اين مطلب اشاره مي خسرو به امير. مكّه و مسجد اقصي واقع بود

  آن شه سوار آسمان گرد
  هاني سراي ام اول ز

  پس داد ز ابروي مقدس
 قعده بنشست  در قبله شد و به

  آهنگ بگشت آسمان كرد
  شد محرم كعبة يماني

  قبلة مقدس محراب به
 ما بستتحريمه به قبلة س

كند كه  گيري مي  از مكّه تا مسجد اقصي نتيجه)ص(خسرو دهلوي از سفر رسول امير
  .ه استمعراج بود گذاري به  انجام دادند يك نوع احترام)ص(اين سفر كه رسول اكرم

  در قبله شد و به قعده بنشست
 

  ٢بلة سما بستتحريمه به ق
گويند؛ چنانچه در قرآن  علماي اسالمي اين سفر از مكّه تا مسجد اقصي را اسراء مي

  :كريم آمده است
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٦٣

  در مثنوي ليلي مجنون امير خسرو)ص(معراج رسول   

  

سفر از . ١سبحان الّذي اسري بعبده ليالً من املسجد احلرام ايل املسجد االقصا
و هر دو » معراج«المعمور  مسجدالحرام تا اقصي اسرا است و از مسجد اقصي تا بيت

 و از مسجد اقصي تا بيت المعمور، حضور پيامبر گويند مي» معراج«سفر را باهم نيز 
طريق  كند كه به امير خسرو دهلوي اظهار نظر مي. احتشام و شوكت بود صلعم با

  :تاجداري در عماري خود سوار شدند
  برداشت از اين خرابه محمل

  
  در منزل ماه كرده منزل

  ز آنجا به طريق تاجداري  
  

  بنشست بدو يمين عماري
  ز آنجا به سربلندي بخت  

 
  ٢ن سوئمين تختشد تخت نشي

حضرت رسول پاك صلعم از آسمان اول تا آسمان هفتم گذشتند و در هر آسمان 
مثالً در آسمان اول حضرت . گرفت كرد و از ايشان دعا يك نبي مالقات با
، در آسمان )ع(، در آسمان سوم يوسف)ع(ييحيالسالم، در آسمان دوم حضرت  عليه آدم

 )ع( و در آسمان پنجم حضرت هارون)ع( و حضرت عيسي)ع(چهارم حضرت ادريس
  السالم  و در آسمان هفتم حضرت ابراهيم عليه)ع(در آسمان ششم حضرت موسي و
  :را

  ز آنجا كه رسيد بر چهارم
  

  شد خواجة آن خجسته طارم
  آنجا چو زبر كشيد رايت  ز  

  
  والي پنجمين واليت شد
  ز آنجا چو بلند بارگه گشت  

  
  شهباز ششم شكارگه گشت

  ز آنجا چو نمود بيشتر جهد  
  

  هفتمين مهدشد مهدي خاص 
  ز آنجا چو شد آن طرف روانه  

  
  شد خازن هشتمين خزانه

  ز آنجا چو پريد بر نهم بام  
 

  ٣آزاد شد از شكنجه نه دام

                                                   
  .١، آية )١٧(اسراء / بني اسرائيل- 1
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» دام نه«خسرو  رقول امي وقتي كه در آسمان نهم رسيدند از شكنجه زمين كه به
دام يعني كه  گويد كه نه كند و مي امير خسرو اينجا نكتة آفريني مي.  آزاد شدنداست

آنجا   ثالثة از اين جهان گذشت بهدواليمزمين جهت دارد و جهاتش ششگانه است و 
  : يعني كه آسمان،گذاشت كه جهت ندارد پا

  ييبازار جهت گذاشت بر جا
 

  ١جهت پاي بنهاد بنطع بي
اهميت خاصي دارد و شعرا وقتي كه اين مقام را بيان » قرب«در ذكر معراج مقام 

خسرو دهلوي نيز اينجا همة خوبي  امير. برند كارمي كنند، همة زور طبع خود را به مي
خسرو ايجاز است  اولين و مهمترين هنر در ابيات امير. استكاربرده  شعر خودش را به
؛ يعني اوج كمال رسانيده است  بلكه به، و فصاعت بخشيدهفقط بالغت كه شعرش را نه
نظر  ، آنچه بهندمقام قرب رسيدند و ملك ازل و ابد را ديد صلعم به وقتي كه رسول

خسرو  امير. توان بيان كرد كرد و آن را در قالب كلمات نمي حيران ميرا رسيد عقل 
  :سرايد دهلوي مي

  سر ز آن سوي كاينات بركرد
  

  ملك ازل و ابد نظر كرد
  ديد آنچه عبارتش نسنجد  

 
  ٢نجددر حوصلة خرد نگ

 امير خسرو براي .تعالي همكالم شد حق خدا را روبرو مشاهده كرد و با ديدار
  :سرايد او مي.  استفاده كرده است»ريب غيب و بي بي«شرح اين وضعيت از كلمات 

  غيب ديد بيديدار خداي 
  

  ريب گفتار ز حق شنيدن بي
  كم و كاست زان گفت و شنيد بي  

 
  ٣هم گفتن و هم شنيدنش راست

و از كف غيب شربتي از جوي كوثر نوشيد و بعد از خوردن اين شربت رسول 
  :سرايد امير خسرو مي. صلعم، هستي خويش را فراموش كرد
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  در مثنوي ليلي مجنون امير خسرو)ص(معراج رسول   

  

  كرد از كف غيب شربتي نوش
 

  ١كز هستي خود شدش فراموش
 .كمال رسانيد  به)ص(رسولاينجا خداوند تعالي همة الطاف خود را بر رسول و امت 

  :كند به اين سو اشاره مي» هرچه داني«مة لامير خسرو در ك
  ايزد به كمال مهرباني

 
  ٢دادش به كمال هر چه داني

او  سالم خود نواخت و كالم خود يعني قرآن پاك را به او رسول پاك را ب
  :كرد وديعت

  بنواخت به عزّت سالمش
 

  ٣بسپرد وديعت كالمش
  :خوانند ان سالم است كه مسلمانان در تشهد ميو اين سالم هم

  السالم عليك ايها النيب
تعالي در دامن رسول  حق كند كه خداي گيري مي امير خسرو از اين مطلب نتيجه

  :گنج دو جهان را ريخت
  مقصود دو كون بر تنش ريخت

 
  ٤گنج دو جهان به دامنش ريخت

عنوان يادگار  دوستان، سوغاتي بههمراه خود براي  گردد به مي وقتي هر مسافر باز
همراه خود آورد، منشور نجات  رسول پاك صلعم بهترين سوغاتي كه به. آورد مي

  :عاصي بود
  با بخشش پاك بندة پاك

  
  آمد سوي بند خانة خاك

  آورد ز حضرت خداوند  
 

  ٥منشور نجات عاصي چند
  :نوال بودندنياز از آن  اصحاب خود داد كه آنها هم بي و اين سوغات را اول به
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  ياران كه ستوده حال بودند
 

  ١منعم هم از آن نوال بودند
 بود و فاروق )ص( حضرت ابوبكر كه ياِر غار رسول)ص(ميان اصحاِب رسول و در

داد  اعظم كه براي عدل خود معروف بود و حضرت عثمان ابن عفان كه قرآن را ترتيب
عثمان در  ازن علم، يعني باالعلم بود و با خ اهللا وجهه كه باب و حضرت علي كرم

  :كند امير خسرو اشاره مي. دادن قرآن كمك كرد ترتيب
  بودند همه ز سينه پر

  
  هم از آن محيط پر در جوي

  غار هم قدم بود  بوبكر به  
  

  فاروق به عدل محترم بود
  و ان حرف كش جريد پرداز  

 
  ٢با خازن علم بود همراز

كند كه مثل پروانه يك چراغ  ميخسرو هر چهار يار را با باغ بهشت مانند  امير
 كه )ص(چار يار رسول اشاره به و پروانه )ص(اكرم ذات رسول يك چراغ اشاره به. بودند
  :اال اشاره شده استدر ب

  هر چار چو هشت باغ بودند
 

  ٣پروانة يك چراغ بودند
  :و عقيده دارد كه از ايشان دين اسالم سربلندي يافته است

  زين چار ستون فرخ آرام
 

  ٤چون دين مرا بلند شد نام
چهار ستون دين بودند و اشاره است  )ص(گفتة خسرو اين چهار يار رسول به

  . را تقويت بخشيدند)ص(حديث قدسي كه دين رسول به
  :كند اسالم ياد مي خجسته بنياد كند و آنها را به خسرو در آخر براي ايشان دعا مي
  اداميد كه اين خجسته بني

 
  ٥تا روز ابد بماند آباد
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  در مثنوي ليلي مجنون امير خسرو)ص(معراج رسول   

  

ورزد و   عشق مي)ص(اكرم رسول كند كه چون او به گيري مي خسرو از اين نتيجه
لذا در دين اسالم مانند اينان اساس محكم بسته . اصحاب وي عقيدت و احترام دارد به

  :غم است است و نيز مثل معتكفان كعبه از ترس روز محشر آزاد و بي
  مخسرو ز چنين اساس محك

 
  ١غم چون معتكفان كعبه بي

 
  منابع
 . الكريمقرآن .١

الرحمن خان شرواني  مقدمة محمد حبيب ، باليلي مجنون: دهلوي خسرو امير .٢
 .حسرت

فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات : ياحقّي، دكتر محمد جعفر جعفر .٣
وزارت فرهنگي و  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، وابسته بهفارسي

  . شه ١٣٧٥ تهران، آموزش عالي، سروش،

* * *  
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٦٩

 ز ديدگاه اسالمهاي خيام ا انديشه  

  

  هاي خيام از ديدگاه اسالم انديشه
  ∗الظّفر سيد احسن

دهيم، الزم است در پي رباعياتي  هاي خيام را مورد بررسي قرار قبل از اينكه انديشه
برويم كه واقعاً مال خيام است؛ وگرنه نادانسته دچار بدگماني دربارة خيام خواهيم شد 

  :گويد قرآن حكيم است كه ميضاي تكه خالف مق
اي كساني كه ايمان   ـ١ٌايها الّذين آمنوا اجتنبوا كثرياً من الظّن انّ بعض الظّن ِامث يا”

  .“اي از گمانها در حد گناه است ايد از گمان فراوان بپرهيزيد زيرا پاره آورده
يك  دربارة تحقيق، قرآن حكيم به. شود از اينجا ارزش تحقيق و پژوهش روشن مي

  :كرده است كه اينجا الزم است آن ذكر كنيم  مانع اشارهاصول بسيار جامع و
 ٢ جبهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمنيم  بنبا فتبينوا ان تصيبوا قومام ان جآءكم فاسق”
 مردمي اگر فاسقي برايتان خبري آورد، تحقيق كنيد مبادا از روي ناداني به ـ

  .“ويدايد پشيمان ش برسانيد؛ آنگاه از كاري كه كردهآسيب 

                                                   
  .دانشيار فارسي دانشگاه لكهنو، لكهنو -∗
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همين امروز، در زمان ما، هجوم آمريكا و انگليس بر عراق را مورد بررسي 
شبه وجود سالحهاي  چون بوش و بلر اين اصول را ناديده گرفتند و به. دهيد قرار

گناه را چه از عراقيان و چه از قشون  مهلك بر عراق هجوم آوردند؛ هزارها مردم بي
بعد بر اثر . دارد اكنون ادامه اش هم دند كه سلسلهخاك و خون غلطاني متّحدين خود را به

. آ.آيي.نيافتِن آن سالحها دچار پشيماني شدند و بر طبق اخيرترين گزارش، بوش و سي
اين پشيماني ناشي از قضاوتيست كه بدون تحقيق . دهند مي دو يكديگر را متهم قرار هر

  .مرحله اجرا گذارده شد كامل به
ميان آثار و گفتارهاي زيادي كه دربارة خيام تاكنون نوشته  ز، اخيام حال برگرديم به

اند و از جمله  شده، آثار دو نويسنده خيلي برجسته كه از علم و فضل بهرة وافي داشته
شوند؛ آقاي سيد سليمان ندوي،  آور معاصر محسوب مي دانشمندان خيلي معروف و نام

نام  و آقاي علي دشتي، كتابي بهميالدي  ١٩٣٢در سال » خيام«كتابي تحِت عنوان 
اين دو كتاب مهمترين كتابهاييست كه . اند ميالدي نوشته ١٩٦٧در سال » خيام با دمي«
طور قطع بگويند كه  اند به همه اين پژوهشها، نخواسته كمال تحقيق نوشته شده، اما با با

  :نويسند آقاي علي دشتي مي. اين يا آن رباعي مال خيام است
 معتبري رباعياتي نسبةًهاي قرن هشتم در مآخذ  ل قرن هفتم تا نيمهاز اواي”

  .١“تواند كليد حلّ معما قرار گيرد شده است كه براي پژوهنده مي ثبت
داند و  طور قطع مال خيام نمي دهد كه دشتي آن را به نشان مي» تواند مي«اينجا واژة 

حدود يكهزار  سليمان ندوي از يك تا بهگفته سيد  ميان رباعيات خيام كه تعداد آن به از
  :نويسد برگزيده مي» كليد رباعيات«عنوان   رباعيات را به٣٦رسيده، تنها 

  .٢“اصالت آنها اطمينان داشت توان به  رباعي را بيش از ساير رباعيات مي٣٦اين ”
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 ز ديدگاه اسالمهاي خيام ا انديشه  

  

يد آقاي س. دهد كاربرده و عدم قطعيت آن را نشان مي به» تواند مي«اينجا هم واژة 
  :نويسد سليمان ندوي مي

شود كه  مي روشنو تاريخهايشان » خيام رباعيات«هاي خطّي  از نسخه”
گذشت زمان تعداد رباعيات هم افزوده شده است و بسياري از رباعيات ميان  با

سراغ رباعيات اصيل  لذا رفتِن به. كالم خيام و گويندگان ديگر مشترك هستند
  .١“خيام خيلي مشكل است

پس در اين صورت چطور ممكن است براساس اين رباعيات غيرقطعي و مشكوك 
سراغ  دهيم؟ لذا اول الزم است به هاي خيام را مورد بررسي قرار افكار و انديشه

آقاي علي دشتي تصويري از سيماي خيام را براساس . برويم» شخصيت و سيماي خيام«
  :قرار زير است بهمآخذ معتبر يا نيمه معتبر كشيده است كه 

در . هاي عصر خود فروگذار نكرده است مردي پرمايه كه از فراگرفتن دانستني”
بر ادبيات . علوم عقليه چون حكمت، رياضيات، نجوم و طب يگانه زمان خويش است

و علوم منقوله از تفسير و حديث و روايات مختلفه در كيفيت قرأت آيات قرآني گرفته 
  .٢“كامل دارد ن ابوالعال، احاطهتا شاعران بزرگي چو

  :نويسد آقاي سيد سليمان ندوي مي
مشّاييت و فلسفة اشراق آميخته بود  كيش خيام همانا اسالم بود، ولي اسالمي كه به”

كه طرح آن در فصول فارابي و اخوان الصفاي حكما و اشارات و الهيات بوعلي سينا 
خواند و حج  سول ايمان داشت و نماز ميخدا و ر او مسلمان بود و به. شود ديده مي
  .٣“هم كرده

  :نويسد اثر ابوالحسن بيهقي روايت كرده مي» اخبارالحكماء«و از كتاب 
                                                   

  .٢٦٤ م، ص ١٩٣٢گره،  ، چاپ معارف اعظمخيام:  سليمان ندوي، سيد-1
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بح ث واحد و  كرد، چون به يكبار خيام الهيات شفا اثر بوعلي سينا را مطالعه مي”
اشته برخاست اي از كاغذ در آن گذ كثير رسيد؛ آنقدر تحت تأثير آن قرار گرفت كه پاره

در اين ميان او هيچ چيزي . كرد، آنگاه نماز خواند و مردم را نزد خود خوانده وصيت
اللّهم تعرف : گفت نخورد و نه آشاميد، باالخره نماز عشاء خواند و در سجده همواره مي

كه داني  تو مي! خدايا  ـاني عرفتك علي مبلغ امكاين فاغفريل فانّ معرفيت اياك وسيليت اليك
ايست براي   پس مرا بيامرز كه همين شناخت من وسيله،سرحد امكان تو را شناختم تا به

  .١“اين گفته چشم از جهان بربست با. تو رسيدن به
  :نويسد را نقل كرده مي» تاريخ الحكماء«و علي دشتي گفته قفطي صاحب 

بعاً داند كه ط خداوند را در اجتناب از شهوات جسمي مي خيام راه وصول به”
  .٢“مستلزم تزكيه نفس است

ميان علوم نقليه بر تفسير و حديث احاطه كامل دارد و كردار او  كسي كه از
خوري  سوي مي د اين طور باشد، آيا ممكن است مردم را بهعنوان يك مسلمان موح به

از منزل و ناآگاهي  نوازي و خوشگذراني و سرگرداني و به پرستي و چنگ و معشوق
نشيني از بيم عذاب و اميد رحمت و بهشت و دوزخ و حتّي انكار حشر  غمقصود و فار

  .آن پاسخ دهند شناسان بايد به و نشر دعوت كند؟ اين سؤالي است كه خيام
فرض اينكه همين سي و شش رباعيات را واقعاً مال خيام بگوييم، چنانكه آقاي  به

آن و حديث مورد بررسي خواهم آن را از ديدگاه قر علي دشتي گفته است، پس مي
  :دهم قرار

  دارنده چو تركيب چنين خوب آراست
 ب كراستخواب نيامد اين بنا عي  گر

  هر چه او فكندش اندر كم و كاست از به
 هر چراستخواب آمد خرابي از ب  ور

                                                   
  .٢٩٧ م، ص ١٩٣٢گره،  ، چاپ معارف اعظمخيام:  سليمان ندوي، سيد-1
  .٤٢ ش، ص ه ١٣٤٥، چاپ اميركبير، تهران، دمي با خيام:  علي دشتي-2
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ايست مطابق   اين عقيده…خوبي آراست جهان، تركيب جسم و طبايع را به دارندة .١
  :دگوي قرآن است، جايي كه مي

ويژه  به. نيكوترين وجه آفريد چه را آفريد به ، آنكه هر»١الّذي احسن كلَّ شيء خلقه«
آدمي را در نيكوتر اعتدالي . »٢لقد خلقنا االنسان يف احسن تقومي«: گويد دربارة انسان مي

ايست مخالف  پس چرا آن را در كم و كاست افگند؟ عقيده: گويد بعد مي. بيافريديم
در آفرينش خداي رحمان هيچ . »٣ما تري يف خلق الرمحن من تفاوت«: گويد قرآن كه مي

هاي خدا سؤال كند كه اگر آن خوب نبود، پس  سپس دربارة آفريده. بيني نظمي نمي بي
؟ و اگر خوب بود، پس شكستنش چه لزومي داشت؟ پديدشدن كيست اين عيب

لكه بر طبق قرآن تركيب طبابع و ناپديدشدن آن مبتني بر خوب و زشت آن نيست، ب
، آنكه مرگ و زندگي »٤الّذي خلق املوت و احلياة«: گويد او مي. حكيم، اين قانونيست ازلي

كند،  ، او در برابر هيچ يك از كارهايي كه مي»٥يفعل عما اليسئل«را بيافريد و 
  .شود خواست نمي باز
  بر سنگ زدم دوش سبوي كاشي  .٢

 گفت سبوي من به زبان حال مي  با
  م كه كردم اين او باشيسرمست بد

 چون تو بدم تو نيز چن من باشي من
من هم وقتي، ”: گويد كه سبوي كاشي را بنابر مستي، بر سنگ زدم و او گفت مي

مثل تو بودم و روزي تو هم مثل من خواهي شد ـ يعني شكسته و ريخته 
  .»٦كلُّ من عليها فان«: گويد اي مطابق قرآن است كه مي ـ عقيده شوي مي
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  گري رفتم دوش ر كارگه كوزهد  .٣
  يكي كوزه برآورد خروش  اهناگ

  ديدم دو هزار كوزه گويا و خموش
  فروش خر و كوزه گر و كوزه كوزه  كو

ها فرياد برآورد كه  گري رفته بودم كه يكي از كوزه در كارگاه كوزه: گويد مي
ي فروش؛ يعني، هر گروهي از جامعه كه گاهي زندگ خر و كوزه گر و كوزه كوزه
بردند؛ اكنون در دنياي عدم رفته نامي و نشاني از آنها  كردند و از آن لذّت مي مي

   .اين همان عقيده زندگي و مرگ است كه قبالً ذكر شد. نيست
  گري كوزه خريدم باري از كوزه  .٤

  بودم كه جام زرينم بود  شاهي
  آن كوزه سخن گفت زهر اسراري

   خماريرام كوزه ه شده  اكنون
من هم وقتي شاهي : كوزه گفت. اي خريدم گري كوزه وزي از كوزهر”: گويد مي
اكنون پس از شكست و خاك شدن، كوزه هر رند و . كردم و جام زريني داشتم مي

  .اين همان عقيده مرگ و زندگي است. “ام خماري شده
  اي پير خردمند پگه تيزتر خيز  .٥

  نرم نرمك مي بيزده و گو كه  بندش
  نگر تيزوان كودك خاك بيز را ب

ز  مغز چشم پروي و  د  قبا كي   سر 
كند  صبح پگاه از خواب بلند شو و آن كودكي را كه خاك بيزي مي! پير دانشمند اي
نگاه تيز ببين و او را متوقف ساز و بگو كه كار بيختن مغز سر كيقباد و چشم  با

يعني كيقباد و پرويز كه گاهي فرمانروايي . پرويز را يواش يواش انجام دهد
مرگ و فنا شاه و گدا هر دو را برابر . اند خاك برابر شده ردند، پس از مرگ باك مي

  .كرده است
  هر يك چندي يكي برآيد كه منم  .٦

  كارك او نظام گيرد چندي  چون
  با نعمت و با سيم و زر آيد كه منم

  اجل از كمين درآيد كه منم  ناگه
 كه انسان در انبوه گويد مي. موضوع اين رباعي مرگ ناگهاني در اوج زندگي است

رسد،  اوج خود مي كند كه همچو من ديگري نيست و همين كه به نعمتها فكر مي
: گويد ايست مطابق قرآن كه مي عقيده گيرد ـ چنگ خود مي ناگهان اجل او را به

ما نسوا ما ذكّروا به فتحنا عليهم ابواب كلِّ شيء حتي اذا فرحوا مبآ اوتوآ اخذناهم فل«
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آنها داده شده بود فراموش كردند،  چون همه اندرزهايي كه به  ـ١»مبلسونبغتةً و هم 
ناگاه  پس به. همه درها را برويشان گشوديم تا آنچه يافته بودند، شادمان گشتند

  .فروگرفتميشان و همگان نوميد گرديدند
  آني كه نبودت بخور خواب نياز  .٧

  يك به تو آنچه داد بستاند باز هر
  ين چار انبازكردند نيازمندت ا

  تاز چنان شوي كه بودي ز آغاز  تا
تو آن كسي هستي كه گاهي نياز : گويد مي. موضوع اين رباعي هم مرگ و فناست

آب و آتش، خاك و (خواب و خور نداشتي؛ تو را نيازمند چهار انباز يا عناصر  به
 همان شوي كردند؛ بعد هر يك از اين عناصر چهارگانه را از تو بازستانند تا باز) ادب

ايست مطابق قرآن كه  اين هم عقيده. كه در آغاز كار بودي، يعني نيست شوي
او شما را زنده ساخت، باز مرده بوديد و  ـ» ٢كنتم امواتاً فاحياكم مثّ مييتكم«: گويد مي
  .ميراند مي

  آنها كه كهن شدند و آنها كه نوند  .٨
  كهنه جهان به كس نماند باقي وين

  يك تك بدوندهر يك به مراد خويش 
  رفتند و رويم و ديگر آيند و روند

گويد هر يكي از مردم قديم و جديد  مي. موضوع اين رباعي هم نيستي و فناست
. رود، چشم از اين جهان بربندد در اين جهان چندي در پي مقصود خود مي كه
رويم و در آتيه هم مردم خواهند  همين منوال، ما هم روزي از اين جهان مي بر

  .اي نيست اين عقيده همانطور كه گذشت بر طبق قرآن است و چيز تازه. رفت
  اي كه درهم پيوست اجزاي پياه  .٩

  سر و پاي نازنين از برو دست چندين
  دارد مست بشكستن آن روا نمي

  مهركه پيوست و به كين كه شكست در
اجزاي پياله كه باهم : گويد مي. موضوع رباعي همانا شكستن و ريختن جهانست

ندارد كه آن را  اي كه بدان دارد و روا عالقه يوسته است، رند سرمست بنا بهپ

                                                   
  .٤٤، آية )٦(نعام  ا-1
  .٢٨، آية )٢( بقره -2
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هاي زيباي خود را بنا  ؛ پس چطور ممكن است كه خداوند عالم اين آفريدهبشكند
خلق املوت و «: گويد ايست مخالف قرآن كه مي قهر و غضب خود بشكند؟ عقيده به

ندگي را بيآفريد تا بيازمايدتان كه كدام ـ مرگ و ز» ١احلياة ليبلوكم ايكم احسن عمالً
  .عمل نيكوتر است يك از شما به

  دوري كه در آن آمدن و رفتن ماست  .١٠
  ني راستنزند دمي در اين مع مي كس

  آن را نه بدايت نه نهايت پيداست
  آمدن از كجا و رفتن به كجاست كاين

دوري كه : دگوي مي. موضوع اين رباعي عدم پيدا شدن بدايت و نهايت عالم است
رود، بدايت و نهايتش  آيد و ديگري مي ما در آن آمد و رفت داريم، يعني يكي مي

رويم؟ اين عقيده سرتاسر مخالف قرآن  كجا مي آييم و به از كجا مي. روشن نيست
غري  فانا خلقناكم من تراب مثّ من نطفة مثّ من علقة مثّ من مضغة و«: گويد ت كه مياس

را از خاك و سپس از نطفه، آنگاه از لخته خوني و سپس پاره ـ ما شما » ٢خملّقة
و انّ ايل ربك «. اين بدايت است. ايم گوشتي، گاه تمام آفريده، گاه ناتمام بيافريده

اين نهايت است و همانند آيات زير كه . و پايان راه همه، پروردگار توست» ٣املنيت
و » ٤م يف االرض و اليه حتشرونقل هو الّذي ذراك«. نشان دهنده مبدأ و معاد است

  .»٥منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها خنرجكم تارة اخري«
  اين بحر وجود آمده بيرون ز نهفت  .١١

  گفت ميكس سخني از سر سودا   هر
  كس نيست كه اين گوهر تحقيق بسفت

  داند گفت آنروي كه هست كس نمي ز

                                                   
  .٢، آية )٦٧( ملك -1
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اين جهان را كه :  مي گويد.موضوع اين رباعي ناپيدايي هدف از آفرينش عالم است
 تاكنون كسي نتوانسته است پژوهش كرده بگويد كه براي ،وجود آمده از عدم به

اند، براستي بر طبق گرايش و  فريده شده و آنچه در اين باره مردم تاكنون گفتهچه آ
اين عقيده هم مخالف قرآن است كه آشكارا . اند ميل طبيعي خود اظهار عقيده كرده

جن و انسان را جز براي پرستش  ـ» ١وما خلقت اجلن و االنس الّا ليعبدون«: گويد مي
 مبا كسبت م لتجزي كلّ نفس االرض باحلق و خلق اهللا السموات و و«. ايم خود نيافريده

برابر در حق بيافريد تا هر كسي را  و خدا آسمان و زمين را به ـ» ٢هم اليظلمون و
 احلياة ليبلوكم خلق املوت و«. آنها ستم نشود هكاري كه كرده است، پاداش دهد و ب

عمل  مرگ و زندگي را بيافريد تا بيازمايدتان كه كدام يك از شما به ـ» ٣احسن عمالً
» انّ الدنيا خلقت لكم و انكم خلقتم لالخرة«: در حديث آمده است. نيكوتر است

  .ايد دنيا براي شما و شما براي آخرت آفريده شده ـ
 از زندگي و مرگ و علّت آفرينش عالم بود؛ اما اگر هدف خيام از تا اينجا سخن

رسد و رباعيات بعدي اين  چشم مي ها انكار حشر بود، چنانكه ظاهراً به اين انديشه
  :رباعيات زير پس توجه كنيد به. كند را توثيق مي بنده ةعقيد

  مشنو سخن زمانه ساز آمدگان  .١٢
  يكان يكان فراز آمدگان  رفتند

  واه مروق ز طراز آمدگانمي خ
  ندهد نشان ز باز آمدگان مي كسي

كساني كه در اين جهان : گويد مي. نوشي است موضوع اين رباعي انكار حشر و مي
ايست كه قرآن هم آن را بيان كرده  تا اينجا عقيده. آمدند يك يك از اينجا رفتند

                                                   
  .٥٦، آية )٥١( ذاريات -1
  .٢٢، آية )٤٥( جاثيه -2
  .٢، آية )٦٧( ملك -3



٧٨  

  

  

 كه هايي تنها انسان،يينه تنهاهر آ  ـ»١ِلقد جئتمونا فرادي كما خلقناكم اول مرة و«است 
دهد كه  اما اينكه از رفتگان كسي نشان نمي. اند از شما را بيافريديم نزد ما آمدهدر آغ

بار ديگر زنده شده باشد، چون براي بازگشت روزي است متعين؛ لذا در اين جهان 
هي الساعة اد الساعة موعدهم و بل«: گويد قرآن حكيم مي. اي ندارد بازآمدن معني

اومل «. گاه آنها قيامت است و قيامت بالخيزتر و تلختر است بلكه وعدهـ » ٢امر و
نسي خلقه، قال  ضرب لنا مثالً و و. االنسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبني ير

آيا   ـ»٣هو بكلّ خلق عليم قل حيييها الّذي انشاهآ اول مرة و. هي رمي من يحي العظام و
ايم؟ در حالي  داند كه او را از نطفه آفريده نون خصمي آشكار است، نميآدمي كه اك

زند كه چه كسي اين  كه آفرينش خود را از ياد برده است، براي ما مثل مي
كند كه در آغاز  كند؟ بگو كسي آنها را زنده مي استخوانهاي پوسيده را زنده مي

يات ديگر اين امر را محقّق و چه بسا آ ،هر آفرينشي داناست بيافريده است و او به
  .ديگر در آن ترديدي نيست. كرده است

بعد بدين علّت كه كسي چون پس از مرگ زنده نشده كه بگويد بر او چه گذشته، 
در اين زمينه آقاي علي دشتي . عشوق بياردي و مفمي صا كند تا روي به توصيه مي

  :نويسد مي
گرفتن از  عاريست براي بهرهباده در زبان خيام رمزيست از مطلق تمتع و ش”

شود؛  اگر واقعاً همين طور است، ديگر هيچگونه ايرادي بر او وارد نمي. “زندگي
و قرارگاه و  ـ» ٤متاع ايل حني ولكم يف االرض مستقر و«: گويد زيرا قرآن حكيم مي
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اي برخورداري شما تا زماني در زمين باشد و اگر اين طور نيست پس همه ما ج
  .ه باده حرام استدانيم ك مي

  :نويسد آقاي سيد سليمان ندوي مي
اند تا چه  پرستي خيام نكرده باده اي به نويسان قديم، حتّي اشاره هيچكدام از تاريخ”
دايه كه از جمله مخالفان خيام  حتّي كاتب اصفهاني، قفطي و ابن. ن آذكر سد بهر

. اند ري از اين وصفش نكردهاند هم ذك كرده الحاد و دهريت ند و او را متهم بهبود
خيام خالي از ترديد نيست،  لذا تنها براساس رباعياتي كه تعيين آن و نسبت آن به

  .١“پرست گفتن خيلي مشكل است او را باده
  .بحث ندارد همين موضوع را در رباعيات زير مطرح كرده است و نياز به

  چو ابر به نوروز رخ الله بشست  .١٣
  ماشاگه تستسبزه كه امروز ت كاين

  كن عهد درست برخيز و به جام باده
  همه از خاك تو برخواهد رست فردا

رسد و اطراف و نواحي از گلهاي  اوج خود مي در نوروز كه موسم بهار به
شود،  گذارد و تماشاگاه مردم مي ها، منظرة جالبي درپيش مي  و سبزهرنگارنگ

ورد و از زندگي لذّت ببرد، زيرا آ باده روي گرفته به كند كه از آن بهره توصيه مي
  .زندگي تا دير نخواهد پاييد

  وقت سحرست خيز اي ماية ناز  .١٤
  كاينها كه به جايند نپايند دراز

  نواز نرمك نرمك باده و چنگ
  آيد باز آنها كه شدند كس نمي و

كند؛  نوازي مي نوشي و چنگ باده دانسته، توصيه به وقت سحر را غنيمت
 ديگر باز ،دير نخواهد پاييد و هر كه از اين جهان رفت ،زندگي زودگذر زيرا

  .نخواهد آمد
  جاويد نيم چو اندرين دهر مقيم  .١٥

  ز قديم و محدث اميدم و بيم  يك  تا
  مي و معشوق خطاييست عظيم پي بي
  من رفتم جهان چه محدث چه قديم چون
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هان بحث قديم و حادث ج ما چون زندگي جاويد در جهان نداريم، لذا پرداختن به
ما ارزاني شده  اين يكدم كه به.  اميد رحمت خدا و بيم عذاب او سودي نداردو

اگر اين كار را نكرديم براستي خطاي . بايد در آن از مي و معشوق لذّت بريم
  .ايم بزرگي كرده

  ايام زمانه از كسي دارد ننگ  .١٦
  نوش در آبگينه با نالة چنگ مي

  كو در غم ايام نشيند دلتنگ
   آبگينه آيد بر سنگپيش كت زان

كسي در غم روزگار دلش تنگ و پريشان است، براستي ننگ دارد؛ لذا : گويد مي
تا اينجا اين عقيده مطابق قرآن حكيم است . الزم است، بر غم روزگار تأسف نكند

ما اصاب من مصيبة يف االرض وال يف انفسكم الّا يف كتاب من قبل ان «: گويد كه مي
مال يا  هيچ مصيبتي به ـ» ١لكيال تاسوا علي مافاتكم. ك علي اهللا يسرينرباها، انّ ذل

انتان نرسد مگر پيش از آنكه بيافرينمش، در كتابي نوشته شده است و اين بر ج به
ات قبل  اما اينكه آبگينه. رود اندوهگين نباشيد خدا آسان است تا آنچه از دستتان مي

ان چشم بربندي، براي دوركردن غم، روي ، يعني از اين جهسنگ خورد از اينكه به
ايها  يا«: گويد حتماً مخالف قرآن حكيم است كه مي. زني بياور نوشي و چنگ مي به
يطان فاجتنبوه ن عمل الش م رجساالزالم  واالنصاب  وامليسر ذين آمنوآ انما اخلمر والّ

ار و بتها و گروبندي شراب و قم! ايد اي كساني كه ايمان آورده ـ» ٢لعلّكم تفلحون
  .كنيد تا رستگاه شويد يرها پليدي و كار شيطاني است؛ از آن اجتنابت با

   توهر هالك من و خور كه فلك به مي  .١٧
  خور نشين و مي روشن مي سبزه  در

  قصدي دارد به جان پاك من و تو
  سبزه بسي دمد ز خاك من و تو كاين

گويد چون آسمان در پي هالك من و  مي. خوري است موضوع اين رباعي همان مي
تواست، لذا قبل از آنكه از خاك تو سبزه دمد، يعني از اين جهان بروي، هستي 
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نوشي و  مي: زودگذر را غنيمت شمرده، از آن لذّت ببر كه منّتهاي آن عبارتست از
  .نشيني بر سبزه

  اي آنكه نتيجه چهار و هفتي  .١٨
  خور كه هزار بار بيشت گفتم يم

  وز هفت و چهار دايم اندر تفتي
  بازآمدنت نيست چو رفتي رفتي

اي كه تو نتيجه : گويد مي. نوشي است موضوع اين رباعي همان انكار حشر و مي
باز هم در وضع اسفناك ) اي شايد مراد چهل و هفت ساله(چهار و هفت هستي 

ام كه پس از مرگ بازگشتي نيست، لذا  و گفتهت بيش از هزار بار به. كني زندگي مي
  .بنوش از زندگي زودگذر لذّت ببر و مي

  گيرم تو به ادراك معما نرسي  .١٩
  ساز ز مي لعل، بهشتي مي  اينجا

  در نكته زيركان دانا نرسي
  يبهشت است رسي يا نرس كه كانجا

 :گويد مي. نوشي است مي موضوع اين رباعي انكار حشر و بهشت و توصيه به
فرض اينكه بداني زندگي چيست و هدفش چيست، مثل زيركان دانا، تو معماي  به

 لذا ؛بهشت در آتيه قطعي نيست چون رسيدن به. كني واني حلّت زندگي را مي
  .پرستي همين جهان را در حق خود بهشت ساز باده با

  برگير پياله و سبو اي دلجوي  .٢٠
  چرخ بسي سرو قدان گل روي  كاين

  جوي رام گرد باغ و لبخوش خوش به خ
ار ار سبوي  صدب و صدب كرد  اله    پي

گويد كه  مي. نوشي و خوشباشي و انكار حشر است موضوع اين رباعي همان مي
خاك سپرده، و از  رو، يعني خوبرويان را به اين چرخ چه بسا مردم سروقد و گل

مانان اين عقيده خالف عقيده مسل. اك آنها صدها مرتبه پياله و سبو ساخته استخ
ما  حنيا و قالوا ما هي الّا حياتنا الدنيا منوت و و«: گويد است؛ چنانكه قرآن حكيم مي

گفتند جز ) كافران( و .»١ونا يظن انّ هم الّ،ما هلم بذالك من علم يهلكنآ الّا الدهر و
شويم و ما را جز دهر هالك  ميريم و زنده مي مي. زندگي دنيوي ما، هيچ نيست
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گويد  بعد توصيه كرده مي.  بر آن دانش نيست و جز در پنداري نيستندآنان را. نكند
. يمانگذربنوشي و خوشباشي  مي كه پس از اين زندگي زودگذر درخورانست كه به

  .اين نكته قبالً هم مورد بحث قرار گرفته است
  در دهر چو آواز گل تازه دهند  .٢١

  و از بهشت و از حور و قصور خدوز  از
  ه اندازه دهندفرماي بتا كه مي ب

  بنشين كاين همه آواز دهند  فارغ
گاه موسم گل و بهار  هر: گويد مي. نوشي و انكار حشر است موضوع اين رباعي مي

رويد، براي اينكه از آن لذّت بريم، روي  آيد و هر چهار طرف سبزه مي مي
ن ي بياوريم و بر اثر آن از فكر بهشت و دوزخ و حور و قصور كه در قرآنوش مي به

اين موضوع هم قبالً مورد بحث . ميان آمده است، فارغ شويم خيلي از آن سخن به
  .گرفته است قرار

از جمله رفتگان اين راه دراز   .٢٢
  ر اين سراچه آز و نيازد  زنهار

بازآمده اي كوكه به ما گويد راز 
  آيي باز نگذاري كه نمي  چيزي

چون هيچ كس پس : گويد مي. موضوع اين رباعي انكار حشر و خوش عيشي است
از رفتن از اين جهان بازنيامده كه به ما رازهاي آن جهان را بگويد و تو نيز 

برداري و استفاده  بازنخواهي آمد، لذا در اين جهاِن آز و نياز هيچ چيز را بدون بهره
  .اين موضوع هم قبالً بحث شده است. از آن مگذار

  گر زانكه به دست آيدت از مي دو مني  .٢٣
  ه جهان كرد فراغت داردكس ك  كان

  هر محفل و هر انجمني نوش به مي
  سبلت چون تويي و ريش چومني  از

  .نوشي و انكار حشر است موضوع اين رباعي هم مي
  ماييم در اين گنبد ديرينه اساس  .٢٤

  نه از منزل و اميد و هراس  آگاه
  اي چو مور اند طاس جويندة رخنه

  و چشم بسته چون گاو خراس سرگشته
. ين رباعي سرگشتگي و حيراني و ناآگاهي از منزل و اميد و بيم استموضوع ا

ما انسانها در اين گنبد ديرينه اساس كه حتماً عبارتست از آسمان، : گويد مي
اي در طاس  اي هستيم؛ درست مثل موري كه در تالش رخنه تالش رخنه در
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كه اين عقيده مخالف قرآن است … رود است تا از آن بيرون) مسي كاسه(
مثّ . البصر، هل تري من فطور يف خلق الرمحن من تفوت، فارجعتري  ما«: گويد مي

در آفرينش خداي رحمن  ـ» ١هو حسري البصر خاسئاً و البصر كرتني ينقلب اليك ارجع
. بيني  آيا در آسمان شگافي مي.بيني، پس بار ديگر نظركن نظمي نمي هيچ خلل و بي

  .نگاه تو خسته و درمانده نزد تو باز خواهد گشت. نگربار ديگر نيز چشم بازكن و ب
در اين گنبد ديرينه، مثل گاو و خر از منزل و مقصود و اميد و بيم : گويد بعد مي
قرآن  اين عقيده هم با. بسته، حيران و سرگردان هستيم نداشته و چشم آگاهي

گشت همه شما باز ـ» ٢ايل اهللا مرجعكم مجيعاً«: گويد هماهنگ نيست كه آشكارا مي
جن و انسان را تنها   ـ»٣االنس الّا ليعبدون ما خلفت اجلن و و«. سوي خداست به

: گويد سپس مي. اين مقصود زندگي است. ام براي خاطر بندگي خود آفريده
در حديثشان مؤمن ميان . خواندند و اميد ما را ميبيم  ـ با» ٤ًرهبا  ويدعوننا رغباً و«

ـ از سوي اميد رحمت و از » الرجاء املؤمن بني اخلوف و«. داميد و بيم قرارداده ش
  .پس ميان انسان و حيوان تفاوتيست آشكار. سوي ديگر بيم عذاب دارد

  اين چرخ فلك كه ما در او حيرانيم  .٢٥
  و عالم فانوسچراغ دان   خورشيد

  فانوس خيال از آن مثالي دانيم
  ون صوريم كاندر آن گردانيمچ  ما

داده است ط مثالي وضع عالم و در آن موقف انسان را شرحدر اين رباعي توس .
اين چرخ فلك كه ما در آن حيران و سرگردان هستيم، نوعي فانوس خيال : گويد مي

منزله فانوس و ما انسان؟  منزله چراغ و كاينات به است كه در آن خورشيد به
 كه ميان انسان اي را اينجا رابطه. منزله صور و اشكال، همواره در گردش هستيم به
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گويد كه ارزش انسان بيش از   مي،داده دارد، توسط مثال باال توضيح و جهان قرار
لقد «: گويد اين عقيده مخالف قرآن است كه مي… وجود خيالي و فرضي نيست
لقد كرمنا  و«. آدمي را در نيكوتر اعتدالي بيافريديم. »١خلقنا االنسان يف احسن تقومي

ن ملناهم علي كثري مفض ن الطّيبات ورزقناهم م البحر و  ويف الربآدم و محلناهم  بين
ما فرزندان آدم را كرامت بخشيديم و بر دريا و خشكي سواركرديم  ـ» ٢خلقنا تفضيالً

. و از چيزهاي پاكيزه روزي داديم و بر بسياري از مخلوقات خويش برتريشان داديم
 شريف و كريم و عصاره كاينات و عنوان يك هستي خوب و زيبا و پس انسان به

بب آن است كه براي بندگي آفريده شده، منّتها اينكه وجودش حقيقي نيست، س
  .بلكه ظلي و وهبي است

  يك قطره آب بود و با دريا شد  .٢٦
  تو اندرين عالم چيست؟  آمدشدن

  يك ذره خاك و با زمين يكجا شد
شدم  آمد ا  پيد ا ن و  پديد    گسي 

دريا و ذره  قطره به: گويد مي. ودن هستي انسان استب موضوع اين رباعي ناچيز
همچنين هستي انسان پس از . شد كرد و يكي خاك رفته شناخت خود را گم به

دهد و مثل اين است كه  ميدست  شده، شناخت خود را از مرگ در اين جهان گم
مگسي پديدآمد و بعد ناپديد شد، يعني چيزي خيلي عادي و محقر است كه آمد و 

  .اين عقيده هم چنانكه گذشت خالف قرآن است. ذكر نيرزد ش حتّي بهرفت
  در جستن جام جم جهان پيمودم  .٢٧

  استاد چو راز جام جم بشنودم  ز
  روزي ننشستم و شبي نغنودم

  نماي جم من بودم جام جهان آن
در تالش جام جمشيد : گويد مي. موضوع اين رباعي ارزش هستي انسان است

شب پيموديم و هيچگاه ننشستيم و نياسوديم، چون از استاد سراسر جهان را روز و 
. نما، همانا جام تو، يعني هستي انسان است جام جهان: در اين بابت پرسيديم، گفت
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نما، بنابر داستانهاي ايراني جايي بود كه جمشيد همه  جهان جهان بين يا جام جام
  : اظهاركرده استقرار زيرا همين عقيده را حافظ به. ديد جهان را در آن مي

 كرد آنچه خود داشت ز بيگانه تمنّا مي كرد سالها دل در طب جام جم از ما مي
توان  دربارة هستي انساني، دو رباعي قبل نوشته شده است و در اين دو رباعي مي

  .برد تضاد آشكار در بيانات خيام پي به
  هر راز كه اندر دل دانا باشد  .٢٨

  دف از نهفتگي گردد درص كاندر
  تر ز عنقا باشد بايد كه نهفته

  قطره كه راز دل دريا باشد  آن
وقتي كه راز در دل دانا نهفته است،  تا. موضوع اين رباعي نگهداري راز است

ر كه د ارزش دارد؛ درست همانطور كه قطره كه براستي راز دل درياست، تا وقتي
آن است كه اين عقيده بر طبق قر… باشد در مي ،صدف نهفته شده استدرون 

  . جز همكيشان خود مگيريد،دوست همراز ـ» ١تتخذوا بطانةً من دونكمال«: گويد مي
  نتوانم خورشيد به گل نهفت مي  .٢٩

ز خردب  ا ورد  رآ ب   حر تفكّرم 
  نتوانم و اسرار زمانه گفت مي

  نتوانم كه ز بيم سفت مي  دري
نهفت، توان  گل نمي خورشيد به. موضوع رباعي نگهداري اسرار زمانه است

دست  هاي بسيار به نين اسرار زمانه، يعني رازهاي زندگي را كه پس از تجربههمچ
آن راز مثل دري است كه خرد، پس از . توان آن را فاش كرد آيد، نمي مي

. توان آن را سفت شدن نمي آورد كه از بيم ضايع خوردن در بحر تفكّر برمي غوطه
زيرا يكي از صفات  ؛ماهنگ نيستقرآن حكيم ه اين عقيده بخل در تعليم با

و آنچه را كه   ـ»٢مل تكونوا تعلمون امكم ميعلّ و«: كند را بيان مي) ص(نبي
  .دهد شما ياد دانستيد به نمي
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  اند  صحراي علل تاختهآن را كه به  .٣٠
مروز ه  ا ن خته بها دا ن درا ند اي    ا

  اند او همه كارها بپرداخته بي
  اند همه آن بود كه خود ساخته فردا

كساني كه در پي علّت و معلول در : گويد مي. خداست ضوع اين رباعي توجه بهمو
كنار گذاشته، بدان مشغول  خدا را به. پردازند روند و بدين بحث مي جهان مي

اند، اما فرداي قيامت نتيجة اين  اي ساخته امروز براي اين بحث بهانه. اند شده
چشم  خيام به تر به  اين عقيده قريب…اي خواهند ديد شكل ضايعه مشغوليتها را به

اني اوصي كل من اعرفه من احلكماء بتقديس ذالك اجلناب  و«: رسد كه گفته است مي
 توصيه ،كنم هر كه از جمله حكما محسوب مي و من به ـ» ّمن الظلم و الشر

 و هم مطابق قرآن ١نگهدارد م كه جناب باري تعالي را از ظلم و شر پاكماين مي
التلهكم اموالكم وال اوالدكم عن ذكراهللا و من يفعل ذالك «: ت كه گويدحكيم اس

اموال و اوالدتان شما را از ذكر خدا مشغول ندارد كه هر  ـ» ٢فاولئك هم اخلاسرون
  .كه چنين كند زيانكار است

  تركيب طباع چو به كام تو دمي است  .٣١
  اهل خرد باش كه اصل تن تو  با

  استروشاد بزي اگرچه بر تو ستمي 
  و نسيمي و شراري و نمي است گردي

گويد چون تركيب  مي. موضوع اين رباعي خوشباشي و صحبت خردمندان است
اي  اعضا براي دمي و فرصتي زودگذر است و اين فرصت در برابر زندگي دنيا دقيقه

و گردي و شراري و نسيمي بيش نيست، پس بايد آن را در شادي و در صحبت 
اين عقيده كامالً بر طبق … دست آريم چه بيشتر دانش به هرخردمندان بگذاريم و 

و   ـ»٣ متاع الي حينلكم في االرض مستقر و و«: گويد قرآن حكيم است كه مي
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» ١اب زدين علمقل ر و«. قرارگاه و جاي برخورداري شما تا زماني در زمين باشد
  .زايبگو اي پروردگار من به علم من بيف ـ

   كه خوري يا پوشيآن مايه ز دنيا  .٣٢
  همه رايگان نيرزد، هشدار  باقي

  كوشي معذوري اگر در طلبش مي
نمايه بدان نفروشي  تا   عمر گرا

: گويد مي. قدر كفاف است موضوع اين رباعي قناعت و سيرچشمي، يعني دنيا به
كوشي  تأمين نيازهاي اساسي بستگي دارد، مي اگر در طلب روزي آن قدر كه به

ارزد كه در پي افزون طلبي تالشهاي خود را   دنيا آن قدر نميمعذور هستي؛ اما
باش كه  هوش دست آيد، آن هم نيرزد؛ لذا با دهي؛ حتّي اگر چيزي رايگان به ادامه
گردآوري مال  ي درنعوض آن نفروشي، يع خود را بهعزيز و گرانمايه  عمر

قرآن و  اه است و بشتدا اين عقيده خيلي مهم است كه خيام اظهار… نگذاري
و رزق خدا را   ـ»٢ابتغوا من فضل اهللا و«: گويد حديث كامالً هماهنگ است كه مي

بخوريد و بياشاميد ولي  ـ» ٣كلوا واشربوا و التسرفوا انه الحيب املسرفني«. دطلب كني
دارد و اسراف عبارتست از،  كاران را دوست نمي اسراف نكيد كه خدا اسراف

دن يا بدون رل است بر حرام خوردن و بيش از نيازخوتجاوزكردن از حد كه مشتم
  .تهاخوردن يا آنقدر خوردن كه موجب زيان تندرستي باشداش

  آرايند بر چشم تو عالم ارچه مي  .٣٣
  چو تو روند و بسيار آيند  بسيار

  مگراي بدان كه عاقالن نگرايند
  نصيب خويش كت بربايند  برباي

: گويد مي.  خويش استةنصيب اعت بهجهان و قن موضوع اين رباعي عدم گرايش به
چشم تو گذارده شود، مثل خردمندان گرايش خود را  چند كه آراسته به جهان هر

آر و بدان  دست كند تا تنها نصيب خويش از دنيا به بعد توصيه مي. بدان نشان مده
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ايست كه كامالً  عقيده… خواهي بربست كن؛ زيرا روزي از اين جهان چشم قناعت
. زندگي دنيا فريبتان ندهد  ـ»١نكم احليوة الدنياالتغر«: كيم مطابق استقرآن ح با
  .بهرة خويش را از دنيا فراموش مكن  ـ»٢نياالتنس نصيبك من الد و«

  هر ذره كه بر روي زميني بوده است  .٣٤
فشان  گرد زرم  آ ب نين  از ن ز رخ    ا

  خورشيد رخي زهره جبيني بوده است
  ترخ خوب نازنيني بوده اس  كانهم

چيزي كه بر روي  هر: گويد مي. چيز است موضوع اين رباعي حسن و زيبايي هر
شود، مثل خورشيد تابنده و مانند زهره دلكش است، لذا گردي كه  زمين يافته مي

… بر رخ نازنين اندوهگين است، آن را دوركن كه آن هم رخ زيبايي بوده است
  شيءذي احسن كلَّالّ«: گويد اين عقيده هم كامالً مطابق قرآن حكيم است كه مي

  .چه را آفريد به نيكوترين وجه آفريد آنكه هر ـ» ٣خلقه
  چون روزي و عمر بيش و كم و نتوان كرد  .٣٥

  ي من و تستأمن و تو چنانكه ر  كار
   چنين غصّه دژم نتوان كرددل را به

  دست خويش هم نتوان كرد  موم به  از
روزي و : گويد مي. عمر استموضوع اين رباعي عدم خوردن غم براي روزي و 

پس . يافت عمر هر كس در تقدير نوشته شده كه در آن بيشي و كمي راه نخواهد
خوردن حاصل و سودي ندارد؛ زيرا ما هيچگونه اختيار  براي روزي و عمر خود غم

ء آانّ ربك يبسط الرزق ملن يش«: گويد قرآن مطابق است كه مي اين عقيده با. نداريم
دهد يا تنگ  روردگار تو رزق هر كس را كه بخواهد گشايش ميپ  ـ»٤و يقدر

» ٥وما يعمر من معمر و الينقص من عمره الّا يف كتاب انّ ذالك علي اهللا يسري«. گيرد مي
                                                   

  .٣٣، آية )٣١ ( لقمان-1
  .٧٧، آية )٢٨( قصص -2
  .٧، )٣٢( سجده -3
  .٣٠، آية )١٧(اسراء / بني اسرائيل-4
  .١١، آية )٣٥( فاطر -5



٨٩

 ز ديدگاه اسالمهاي خيام ا انديشه  

  

نكشد و از عمر كسي كاسته نگردد، جز آنكه در  و عمر هيچ سالخورده به درازا
  .كتاب نوشته شده است

  و ياد مكناز دي كه گذشت هيچ از ا  .٣٦
ه د م ا ن ر مكن  ب د  ا ي ن ب ه  گذشت   و 

  فردا كه نيامده است فرياد مكن
  باش و عمر برباد مكن خوش  حالي

در پي دي كه گذشته و فردا كه : گويد مي. موضوع اين رباعي فلسفة اپيكور است
اين عقيده … هنوز نيامده مرو و حال را غنيمت شمرده از آن لطف و لذّت ببر

اومل يسريوا يف االرض فينظروا كيف كان «: گويد  ميست كهمطابق با قرآن حكيم ني
كنند تا بنگرند كه عاقبت پيشينيانشان  آيا در زمين سير نمي ـ» ١عاقبة الّذين من قبلهم

كس بايد بنگرد براي فردايش  هر ـ» ٢ولتنظر نفس ما قدمت لغد«. چگونه بوده است
گرفتن و فكر آتيه براي  پس از اينجا يادگذشته براي درس. چه فرستاده است

  .كردن كارهاي شايسته مطلوب است ذخيره
موضوع زندگي و مرگ بستگي دارد كه همه  يازده رباعي به.  رباعي٣٦ميان اين  از

انكار حشر و جنّت و  سيزده رباعي به. نيست اي درخور اعتنا كنيم و نكته ما مشاهده مي
نوازي بستگي  پرستي و چنگ معشوقنوشي و  وزخ و حور و قصور و بيم و اميد و ميد

دارد كه هر يكي از آنها از ديدگاه اسالم ناروا و حرام است، اما اروپاييان و همنوايان 
آنها، آن را مورد ستايش و تمجيد فراوان قرار دادند و ترجمة انگليسي آن، موجب قبول 

ارزشي او   بيارزش انسان و سه رباعي به. عام و شهرت دوام خيام در سراسر جهان شد
نگهداري راز و اسرار زمانه  دوتا هم به. دهنده تضاد بياني اوست بستگي دارد كه نشان
قناعت   بهتاارزش صحبت خردمندان و دو خدا و يكي به توجه به بستگي دارد؛ يكي به
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اين چهار نوع رباعيات . هاي خدا بستگي دارد زيبايي آفريده  و يكي بهافبر روزي كفّ
  . ديدگاه اسالم درخور اعتناستواقعاً از
زد  آساني حدس توان به داشتن سيماي واقعي خيام كه در آغاز ذكر شد، مي درنظر با

آقاي علي دشتي . خيام بستگي دارد كه كدام يك از اين سي و شش رباعي واقعاً به
  :نويسد كنان مي تبصره
 زندگي محور توان تصوركرد كه معماي مرگ و  رباعي مي٣٦از سير در اين ”

حدوث و قدم عالم يا عدم تناهي ابعاد : انديشة شاعرانة خيام بوده و ساير مطالب، مانند
مطلبي كه  غيره، از آن منشعب گشته و باالخره منجرشده است به زماني و مكاني و

اند و آن تمتع از اين حالت  اشتباه انداخته و خيام را اپيكوري گفته بسياري را به
  .١“ كه زندگي نام داردي استزودگذر

  منابع
 .قرآن كريم .١

  . م١٩٣٢گره،  ، چاپ معارف اعظمخيام: سليمان ندوي، سيد .٢
  . شه ١٣٤٥، چاپ اميركبير، تهران، دمي با خيام: علي دشتي .٣

* * *  
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  پرتوي عشق در كالم موالنا
  ∗محمد عابد حسين

 عشق را خود صد زبان ديگرست چه گويم عشق از آن واالترست هر
 سال در اين جهان زندگي نكرد و تا چهل ٦٨الدين محمد، بيش از  موالنا جالل

شور و شوقش شعر گفتن لب نگشود، بلكه وجهة ديني و علمي او بر  سالگي به
علت  كه به» تبريز شمس«روزي . چربيد، و حوزة وعظ و تدريس او رونقي داشت مي

 هجري توجة موالنا ٦٣٨شد، در سال  خوانده مي» پرنده شمس«جهانگرديهاي خويش، 
استمرار در ذوق و كشف كشانيد و حقيقت قيل و  را از استغراق در بحث و درس به

 در چهل سالگي تجلي آفتاب اين درويش شوريده، .كرد قال مدرسه را بر وي نمايان
تالطم آورد كه  زد و درياي شوق و شور او را به چنان آتش عشق در وجود موالنا

سماع و رقص و وجد پرداخت و  گفت و به موالنا مسند تدريس و فتوي را وداع
والنا اينكه همة خاندانش عالمان دين بودند، درس معلّم عشق، م با. ١شعرگفتن آغازكرد
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و در اين . جز سر نهاني ديگر تاب گفتن نداشت را چنان ساخت كه زبانهاي درونش به
توان وي را يكي از پركارترين شاعران سدة هفتم هجري  باب چنان پيشرفت كه مي

  .١كرد محسوب
هايي  جز نامه نثر او اغلب تقرير و امال است، به. آثار موالنا شامل نظم و نثر است

و » فيه ما فيه«مانده است؛ يكي  ط وي بوده، آنچه از امال و تقرير باقيخ كه بيشتر به
مجموعة نكاتي است كه موالنا در مجالس » فيه ما فيه«. است» سبعه مجالس«ديگري 

. نمايد اين همة مقاالت، كيفيات عرفاني و اخالقي را ابراز مي. خويش شرح داده است
ا است كه پيش از ظهور شمس تبريزي بر هاي موالن نمونة انديشه» سبعه مجالس«اما 

اين مجالس در تحقيق سرگذشت روحانِي موالنا خيلي اهميت . كرده است منبر بيان
باشد كه  مثنويات، غزليات و رباعيات مي: مانده است؛ شامل شعر باقي دارد و آنچه به

 خودي پديدآمده و اين اشعاري كه بيشتر آنها در حال جذب و وجد و سرمستي و بي
دار تراوشها و تمايالت موالنا  مستقيماً از جان آفرين وي تراوش كرده است و آيينه

خواهد دل تنگش  چه مي شود و هر در چنين حالت گوينده از تصنع آزاد مي. ٢باشد مي
  :گويد مي

د عشق خواهد كاين سخن بيرون بود و ب چون  د  و ب ن ز  ا م غ ه  ن ي ي  ٣آ
كند و هم بر فلسفه  را تحقير ميموالنا نه فيلسوف است نه شاعر، هم فلسفه 

دست مفتعلن مفتعلن نيز شكايت  شمارد و از انديشي را عبث مي چنانكه قافيه. نازد مي
گويد و در آن  شعر مي. ٤اين همه، شور عشق، او را هم فلسفي كرده است با. كند مي
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آن كند و در  هاي فكر و بيان خاص، استدالل مي شيوه هاي فلسفي، خود را با انديشه
دست وزن  گذارد كه خويشتن را به طوفاِن انديشه، وجود خود را فروگرفته است و نمي

كشد و  دنيال خويش مي رود و وزن و قافيه را هم به خودش آن پيش مي. و قافيه بسپارد
اين انديشه از استغراق . بدين سبب در اشعار موالنا روح خيلي زياد از عقل جلوه دارد

همين استغراق است كه وجود او را از عشق خالق و . دارداو در وجود حق حكايت 
اين فكر وحدت نزد وي مانند فكر . كند مخلوق پر و در درياي وحدت غرق مي

آنچه وي بيان . نظري نيست، بلكه امري ذوقي و شهودي خاص موالنا است» عربي ابن«
طي آن عارف همة كاينات است كه در  كند احساس و كشف اتحاد و اتصال انسان با مي

برد و مثل  مي اين حجابات وحدت و كثرت را ازبين. بيند جز وجود حق چيزي نمي
شود و از هستي او  يك آهن تفته كه جز آتش نام ديگر ندارد، وي نيز عين حق مي

رسد،  فكر وحدت مي چند از راه كشف و شهود به بدينگونه، هر. ماند نمي نشاني باقي
فاصلة بين انسان و خدا را پركند، و از اينجاست كه راه اما وحدت او چنان نيست كه 

داند كه جامع صورت و  موالنا آن كسي را مرد كامل مي. شود عربي جدا مي وي از ابن
دهد   كه وسيلة تهذيب و رياضت نفس است، اهميت خاص ميشريعت بهمعني باشد و 

آيد  حقيقت حاصل شريعت و سير در طريقت، نيل به گويد كه از راه تمسك به و مي
اين همه جوهر شريعت و طريقت را از عشق عبارت  با. كه همان هدف اصلي است

كند و محبت را كه سبب تزكيه و تربيت دل است، مؤثرترين عامل در تهذيب نفس  مي
اما اين عشق كه در واقع دواي جمله علّتهاي ماست و بدون اين داروي . شمارد مي

  :داند رود، زاده اصلي معشوق مي عشق، علِّت بشريت ازبين نمي
  شاد باش اي عشق پرسوداي ما

 
  ١اي طبيب جمله علتهاي ما

 *  
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  ملّت عشق از همه دينها جداست
  

  ١عاشقان را ملت و مذهب خداست
بينيم عشق  چنانچه مي. كند مذاق اهل معرفت بررسي مي موالنا مسايل عشق را به

اوالً نظر وي دربارة عشق، ثانياً . گيرد در كالم موالنا از چند جهت مورد بحث قرار مي
  .مراتب عقل و عشق و ثالثاً صفات و حاالت عشق

دربارة عشق صوفيان بسيار سخن دارد، كه احصاي آن مطالب در اين صفحات 
  :محدود ممكن نيست

  اي گر بريزي بحر را در كوزه
 

  ٢اي چند گنجد قسمت يك روزه
 است و آن گياهي است كه بر تنه هر فرمايد كه عشق از عشقه ماخوذ شيخ مينا مي
پس عشق بر هر . باشد پيچد آن را خشك سازد و خود آن تر و تازه مي درختي كه مي

سازد و دل  تني كه درآيد غيرمحبوب را خشك كند و محوگرداند و آن تن را ضعيف مي
  .گرداند و روح را منور مي

  :فرمايد  مي)ع(امام جعفر صادق
  .“٣ه مذموم است و نه محمودعشق جنون الهي است، ن”

  .٤“عشق دولتخانة دو جهان است”: گويد عطار مي
  :موالنا گويد

  چه گويم عشق ازان واالترست هر
  

  عشق را خود صد زبان ديگرست
بي   ر بي عشق شنگ    سكون قرا

 
  ٥چون درآرد كل تن را در جنون
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  پرتوي عشق در كالم موالنا  

  

عشق مجازي عبارت است . يكي مجازي و ديگري حقيقي: عشق بر دوگونه است
موالنا عقيده دارد كه عشق مجازي گذرگاه عشِق حقيقي است؛ چنانكه .  عشق صورياز

. شود اما عاشق حقيقي نبايد در راه عشق مجازي متوقف. “حلقيقةًا ةالمجاز قنطر”اند  گفته
  :معنا برسد جان بگذرد و به جهد بايد كرد تا از صورتهاي بي

  عاشق تصوير و وهم و خويشتن
  

  ١كي بود از عاشقان ذوالمنن
  عاشق آن وهم اگر صادق بود

 
  كشد يآن مجازش تا حقيقت م

پسر  عشق مجازي مانند يك خدنگ است؛ چنانكه يك مرد مجاهد براي تمرين به 
اي  دهد تا بدين وسيلة مهارت بيابد و استاد فن بشود، تا وقتي كه معركه خودش مي

موالنا همه جا . رسدمقصود ب آيد، شمشير اصلي براي غزا در دست گيرد تا به درپيش
گويد كه اصِل عشق، نام  مي. داند كند و او را ناپايدار مي عشق صوري را نكوهش مي

شود،  وصال يار آتش آن سرد مي هر آن عشقي كه با. است طلب دايم و تپش ناتمام را
عشق هيچ تعلّق ندارد؛ چنانكه در  در حقيقت عشق نيست، بلكه آن هوس است كه به

خوردن آن شربت كه  وقتي كه زرگر زيبا روي با. يابيم مي» كنيزكزرگر و «حكايت 
گردد و بدين سبب در دل كنيزك اندك  سازد، زرد رو و ناخوش مي طبيب الهي مي

شود كه عشق  از اينجا كشف مي. رسد پايان مي شود و به اندك مهر زرگر سرد مي
  :مجازي اصل نيست
  رنگي بودهايي كز پي  عشق

 
  ٢عشق نبود عاقبت ننگي بود

*  
  عشق بر مرده نباشد پايدار

  
  ٣دار عشق را بر حي جان افزاي
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 عشق )ع(يوسف بينيم كه زليخا سالها به  و زليخا مي)ع(همين طور در حكايت يوسف
  :ورزيد تا روزي كه دل از وي برگرفت و قدم در راه عشق خدا گذارد

   يوسف آمد سالهاعشق زليخا ابتدا بر
 

  ١قفا يوسف بر كرد مي خدا عشق آن آخر شد
معشوقي شايد كه پايدار باشد، ورنه عشق  ورزي با گويد كه عشق موالنا مي

  :كند كه معشوق ناپايدار هيچ برندهد، سپس توصيه مي با
  ق مردگان پاينده نيستآنكه عش  ز

  
  چونكه مرده سوي ما آينده نيست

  ست عشق آن زنده گزين كو باقي  
  

  ست فزايت ساقي و از شراب جان
  عشق آن بگزين كه جمله انبيا  

  
  يافتند از عشق او كار و كيا

  عشق زنده در روان و در بصر  
 

  ٢تر غنچه تازه هر دمي باشد ز
معرفت آن  كرد و به توان اين حقيقت را كشف پرسش اين است كه چگونه مي 

حيطة حقيقت، تنها از طريق معرفت شهودي ممكن  گويد كه ورود به رسيد؟ موالنا مي
هاي هستي شناختي و  شود كه ذهن ما از حوزه بخش مي  آنگاه نتيجهاست، و اين كار
دهد كه عاشق اگر صادق و از شوايب  موالنا از سر تأمل پاسخ مي. گذرد دنياي مادي مي

رسد،  اتحاد مي شود و در نهايت كمال به باشد، در آن لحظه معشوق بر او عاشق مي پاك
  :دبند اما اين كار بدون توفيق الهي صورت نمي

  اين از عنايتها شمر كز كوي عشق آمد حذر
  ٣ست انتها عشق مجازي را گذر بر عشق حق

  اي ديگر در برخورد عقل و عشق نكته
 ثعطّار و سنايي و رومي و عرافي، اين موضوع را مورد بح: شاعران بزرگ، مانندبيشتر 

يکي مشترک با ديگر : گويند که انسان داراي دو نوع قابليت است مي. اند قرار داده
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  پرتوي عشق در كالم موالنا  

  

انا «: فرمايد موجودات، و ديگري قابليت خاص انسان است؛ چنانکه خداي متعال مي
بني ان حيملنها و اشفقن منها و محلها اجلبال فا االرض و عرضنا االمانةَ علي السموات و
. خواند ي اين قابليت را فيض مستقيم ميالدين کبٰر  نجم١»االنسان، انه کان ظلوماً جهوالً

پذيرفتن اين فيض مستعد است، ولي سعادت آن، همه  معتقد است که انسان مطلقاً بهاو 
خالف نوِر عقل که هر انسان از آن فيض برخورداد است، ولي  اند، به کس را نداده

  :گويدموالنا . ي رسيدتوان بشناخت و معرفت حق تعاٰل ي نوِر عقل نمييار به
  ٢در وجودت رهزن راه خداست  ست عقل تو دستور و مغلوب هوي

  تب صبيكه در آموزي چو در مك  ست اول مكسبي عقل دو عقل
  حفظ آن گران ليك تو باشي ز  عقل تو افزون شود بر ديگران
  ٣ميان جان بود  چشمة آن در  عقل ديگر بخشش يزدان بود

يكي عقل جزوي كه حوزة عملش عالم : گويند عقل بر دوگونه است عارفان مي
  :دارد مي  سالك را از سير الي اهللا بازمحسوس است و اين مجابي است كه

ا ر نديش  ا دور عقل  زمودم    آ
 

  ٤بعد ازين ديوانه سازم خويش را
دومي عقل كلي است كه از عالم محسوس جداست و در اصالح سالكان همان 
مرتبة وحدت است و سير الي اهللا خاص كساني است كه در آتش عشق خداوندي فنا 

  :بندد افگند، عقل از آنجا رخت برمي  ميكجا كه آتش عشق پرتو اند، هر شده
  عاشق از حق چون غذا يابد رحيق

  
  ٥عقل آنجا گم شود گم اي رفيق

*  
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  عقل ساية حق بود، حق آفتاب
 

  ١آفتاب او چه تاب  سايه را با
*  

  پس چه باشد عشق درياي عدم
 

  ٢در شكسته عقل را آنجا قدم
*  

  ود مگيرعقل جزوي را وزير خ
 

  ٣عقل كل را ساز اي سلطان وزير
*  

  گه نگون عقل جزوي گاه چيره
 

  ٤المنون  عقل كلي ايمن از ريب
عقل جزوي . باشد شد؛ عقل، شامل عقل جزوي و عقل كلّي مي چنانكه اشاره

محسوسات آميختگي  بدن عنصري است كه با دارد و پيوسته در عالم محسوس تعلق به
قل را مورد نظر فالسفه همين ع. كند مي دارد و كيفيت و كميت اشيا را درك

كمك عقل جزوي و استداللهاي منطقي حقيقت حاصل  گويند كه به اند و مي داده قرار
رسند و  علت مي امر نامعلوم و از معلول به اند كه از امر معلوم به فالسفه مدعي. بشود

ها از فالسفة  اين همة عقيده. رساند انجام مي اين همه را بياري استداللهاي منطقي به
گويد كه  دهد و مي ي است كه موالنا با نيشخند اينها را مورد انتقاد قرار ميارسطوي

  :دارند برپاي چوبين گام برمي
  صد هزاران اهل تقليد و نشان

  
  افكندشان نيم و همي در گمان

  ظن تقليد و استداللشان كه به  
  

  قايمست و جمله پر و بالشان
بين   چو ان  ي دالل ست ا دپاي  و ب    

 
  ٥تمكين بود پاي چوبين سخت بي
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  پرتوي عشق در كالم موالنا  

  

ترين بخش شناخت است؛ زيرا كه عقل جزوي همواره  و اين قوة ادراكي نزد موالنا نازل
نتيجتاً معرفتي كه از عقل . تواند برد اعيان اشيا راه نمي كند و به در سطح اشيا حركت مي

پرداز مشهور تصوف  ابويعقوب سجستاني نظريه. باشد شود، ناقص مي جزوي حاصل مي
  :يدگو در اين معني مي

 جوهرها، عناصر، بدنهاي عنصري، صور و خصلتهاي جسماني، يكسره حجابهاي”
  .“اند حق

پوشاند و  موالنا عقيده دارد كه جسم نخستين حجاب است كه جوهر هستي را مي
بدين صورت جسم زندان . دارد مي حقيقت جوهر هستي باز شدن به روح را از نايل

لذا موالنا توصيه . ي امري محال استروح است و معرفت حق در اين اسارت جسمان
رفت و اين امر ممكن نيست مگر با  كند كه از حد جسم و بدن عنصري فراتر بايد مي

آدمي در اسارت جسماني خويش دنياي محسوس را اعتبار . ناچيزشمردن و تكفير آن
ن او براي دستيابي اي. جويد هستي را در اين عالم عنصري مي» پنهان واقعيت«نهد و  مي

بندد و تنوعاِت رامش، جسم و حواس او را  تعلقات جهان محسوس دل مي امر به
خورد و از تأمل در باب  مي نتيجتاً در لذات دنيوي غوطه. كشاند جويي از آنها مي بهره به

افتد و عقل جزوي در همراهي نفس اماره راه خود را  در غفلت مي» پنهان واقعيت«اين 
  :كند مي گم

  كفر و فرعوني هر گبر بعيد
  

  عقل آمد پديدجمله از نقصان 
  عقل كو مغلوب نفس، او نفس شد  

 
  ١مشتري مات زحل شد نحس شد

وي پيش از . نقد موالنا از عقل جزوي و تأمالت وي در اين باب قابل توجيه است
هاي عرفاني خويش بپردازد و تأمالت بسيار ژرفش را در اين حوزه  نظريه آن كه به

آموزش اصول حكمت و چون و چراهاي متافيزيِك اسالمي  بهسامان بخشد، سالها 
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اين همه عقل جزوي و متعلقات آن را در پيراية تمثيل مورد انتقاد  با. ١پرداخته بود
هر تمثيلي بيان همان يك امر واحد است كه در صورتهاي گوناگون ارايه . دهد مي قرار

روند كه فيل  اي مي خانه اند، به مثالً گروهي از آدمها كه گاهي فيل نديده. فرموده است
كس براي دريافت  هر. خانة تاريك است و امكان مشاهدة فيل ناممكن. دارد آنجا وجود

گويد  رساند و مي خرطوم حيوان مي كسي دست به. شود حقيقت، داخل خانة تاريك مي
گويد كه فيل  مالد و مي گوش حيوان مي ديگري دست به. كه فيل چون ناودان است

. يابد سومي دست بر پشت آن مي نهد و حيوان را يك تختي مي. د بادبزن استمانن
يابد و بنابر ادراك خاص خويش فيل را  كس عضوي از فيل را مي طور هر همين

  :موالنا گويد. دهد چيزي تشبيه مي به
  رسيد جزوي مي همچنين هر يك به

  
  شنيد جا مي كرد هر فهم آن مي

  از نظرگاه گفتشان شد مختلف  
 

  ٢آن يكي دالش لقب داد اين الف
. ديگري متفاوت است يكي با هر» نظرگه«دهد؛ زيرا كه  يك نظري مي برابراين هر

  :دهد سپس موالنا اندرز مي
  در كف هر يك اگر شمعي بدي

 
  ٣اختالف از گفتشان بيرون شدي

يكي از اين جستجوگرهاي فيل، در دستشان شمعي داشتند، همه يك چيز  يعني اگر هر
شناختند و هيچ گونه اختالف و تعارض در اين باب  را مي» واحد امر«ديدند و  يرا م
توانند معرفتي محدود و  و عقل جزوي فقط مي» حس«مبرهن است كه . داد نمي روي

لذا عشقي كه در حوزة ادراك عقل جزوي درآيد، عشق نيست، . انسان بدهد سطحي به
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  پرتوي عشق در كالم موالنا  

  

دهد، و علماً و حكماً  حسوس پيوند ميعالم م اي است كه عقل جزوي را با بلكه رشته
  .تعالي معقول هيچ عاقل نيست اتفاق نظر دارند كه حق

تأمل در  جويد و به درون هستي راه مي اما عقل كلي آن قوة ادراكي است كه به
انسان بايد كه از قيدهاي حجابي كه در درون خودش . پردازد صور نوعيه مي

ين حجابها ديگر چيزي نيست، مگر همان تيرگي ا. آرد دارد، خويشتن را بيرون وجود
باشد و بر نفس  ماهيت جسماني آدم؛ يعني روح حيواني آدم كه عبارت از نفس اماره مي

نفس مطمئنه مانند . دارد؛ نفس مطمئنه نام ديگري است براي روح انساني مطمئنه سلطه
د و هنگامي دار ميان برمي خورشيدي است كه تيرگي و حجابهاي شب حساسيت را از

بدين ترتيب روح . سازد افشاند، شعاعهاي نورش جوهر اشيا را پديدار مي كه پرتو مي
  :يابد انساني خويشتن را در عالم كل مي

  تفرقه در روح حيواني بود
 

  ١نفس واحد روح انساني بود
دهد  ما امكان مي عقل كل پيوسته است و اين عقل كل است كه به نفس مطمئنه به

شناخت هستي  كوشد تا به در اين جريان عقل كل مي.  نزديك شويمحقيقت كه به
انساني كه مقهور روح حيواني و اختيار معرفتش در دست عقِل جزوي است، . آيد نايل
كمك  اما همين انسان بعد از آن كه به. جز درك محسوسات نصيبي ندارد به

د و حواس را شو متعال از راه زهد و رياضت بر جسم و قواي آن چيره مي خداي
سوي  آنگاه نفس مطمئنه روي به. كند سازد، بر نفس اماره غلبه مي فرمانبردار خويش مي

كند و از باطل آدمي جوهر نورانيش را روشن و حقيقت پنهاني را پديدار  مي» احد«
اما اين راه پرخطر را پيمودن آسان نيست، مگر تحت نظر صاحب واليتي كه . كند مي
كند،  تزكية نفس مريد قيام مي مرشد كامل نخست به. شود وانده ميخ» پير«يا » قطب«

هرحال آدمي اگر  به. شود، تا مريد نور معرفت را دريابد راه حقيقت راهنما مي سپس به
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دارد، در عالم عقول نفوذ  از عطية عقل كل برخوردار باشد و بر راهي مستقيم گام مي
كند و اين نيستي  ا در درياي وحدت فنا مياين ترتيب عقل كل انسان كامل ر به. كند مي

هنگامي كه عاشق در درياي وصال معشوق قدم . رساند معشوق مي و فنا، وي را به
كند و هستي  مي وار، نقد هستي خود را در نور جالل معشوق گم نهد و پروانه مي

آيد، آن وقت از عاشق جز نام   بيرون مي»خمفيا كرتاً كنت«معشوق از خفاي 
دهد و  دست مي شود، هستي مجازي خودش را از دو عالم بيگانه مي ماند و با مين باقي

اينجاست كه عقل سرگشته و حيران . آيد خودي در رقص مي در حالت مستي و بي
 :ماند مي

  ست با دو عالم عشق را بيگانگي
 

  ١ست و اندر آن هفتاد و دو ديوانگي
 نيست و آنجا كه عشق و اين حقيقت است، جايي كه عشق فرودآيد، محل عقل

  :موالنا گويد. خيمه زند بارگاه عقل نيست
  دور بادا عاقالن از عاشقان

  
  دور بادا بوي گلخن از صبا

  »راه نيست«گر درآيد عاقلي گو   
 

  ٢»مرحبا  صد«ور درآيد عاشقي 
  :تر مطرح نموده است در يك غزل اين عنوان را روشن

  عقل گويد شش جهت حدست و بيروني راه نيست
فتهعشق ر و  هست  ه  را گويد  رها   ا ب من  م    ا

گوي خار عقل  جز  ا  فن ندر  كا منه  ا    نيستد پ
خارها ا كاندر توست آن    ٣عشق گويد عقل ر

گلشن مبدل  گويد كه تنها محبت است كه همه خارهاي اين وادي را به موالنا مي
  :بخشد؛ زيرا كه محبت اصل سرماية حيات است كند و دردها را دارو مي مي
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  از محبت تلخها شيرين شود
  

  ها زرين شود از محبت مس
  از محبت دردها صافي شود  

  
  از محبت دردها شافي شود

  شود از محبت خارها گل مي  
  

  شود ها مل مي وز محبت سركه
  شود  ميتختي  داراز محبت  

  
  شود وز محبت بار بختي مي

  شود  ميشن گلسجناز محبت   
  

  شود وز محبت روضه گلخن مي
  شود  مينار نورياز محبت   

 
  ١شود وز محبت ديو حوري مي

  .كند بررسي مي و در اين زمينه بسيار سخن است كه خوانندگان را دعوت به
بينيم كه كالم موالنا  در اين باب مي. جنبة سوم در بيان صفات و حاالت عشق است

زند، از  شور و عشقي كه در كالم موالنا موج مي.  است»واليوصف يدرك«مصداق  به
. انگيزد يابد و غوغاي هيجاني برمي حتماً يك شور دروني مي. ستحد بيان بيرون ا

شود و  آغاز مي» ني«مثنوي مولوي در واقع يك سرگذشت روحاني است كه از بيان 
شود، حكايت ديگر را در  يك حكايت كه دروي بيان مي. رسد پايان نمي جا به هيچ

مثل سيل . رسد آخر نمي  بهيابد و بدينگونه اين قصة ناتمام تا پايان كتاب دنباله مي
آورد و در اين حال  همراه مي اي را در مسير خويش به خروشد و هرگونه انديشه مي

اين نيرو تا . گيرد شود و رنگ و حال ديگر مي كالم وي بلند، پرشور و آسماني مي
افتد و جهان را برهم  گاه جان عاشق دم برآرد، آتش در عالم مي جايي است كه هر به
ريزد، ني  گردد، كون و مكان درهم مي شكافد، شوري در عالم بپا مي ، آسمان ميزند مي

خواند و در اين  كند، بلبل سر شاخ گل نغمة سرمدي عشق مي ها حكايت مي از جدايي
رود كه زمان وصالش طوالني و روزگار فراقش دور  سوي معشوق مي عالم وارفتگي به

پايان او  ردد و شادان و فرحان اندر بحر بيگ آنجا در حسن و جمال او حيران مي. است
در دل عاشق جز عشق خداوندي  يابد ـ خورد، تا در عشق وي سامان مي غوطه مي
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هاي دنيا  رنگ و بوي اين جهان در نزد وي هيچ است، عاشق از افسانه. ماند چيزي نمي
  :هيچيك از اين چيزها در دل وي جاي ندارد. بيزار است

اوست نم كه هر آن، آن    عاشق آ
 

  ١ مرجان اوستعقل و جان جاندار يك
آموزد و روح در پرتوي تعليم  گويد كه جان در مكتب عشق ادب مي موالنا مي

رسد كه بيرون از افالك و  عالمي مي ماند و به مي عشق از كشاكش حرص و طمع باز
لمي عا. نيازي و بلند نظري است اين جهان، يك جهان بي. باشد فارغ از كار ديگران مي

  :است برتر و باالتر از همه چيزها
  جسم خاك از عشق بر افالك شد

  
  كوه در رقص آمد و چاالك شد

  عشقي چاك شد هر كرا جامه ز  
  

  حرص و جمله عيبي پاك شد او ز
  باش اي عشق پر سوداي ما  شاد  

 
ا جمله علتهاي م طبيب    ٢اي 

طراب تاب و مضطرب است و اين اض سرچشمة خود بي انساني براي وصل به روح
» معشوق«و ذات خداوندي » عاشق«در اين عشق انسان . گويند را صوفيان عشق مي

  :اند صوفيان كامل اين عشق را در پيراهن مجاز بيان كرده. است
  خوشتر آن باشد كه سر دلبران

 
  ٣گفته آيد در حديث ديگران

بود و اين پيكر، جزو روح مطلق  انساني قبل از آمدن به موالنا عقيده دارد كه روح
از وقتي كه در عالم آب و گل آمده و . جز وصال و معرفت خداوندي كاري نداشت

  :زند تابانه فرياد مي وطن اصلي خويش بي مقيد پيكر انساني شده، براي بازگشت به
  كند بشنو از ني چون حكايت مي

 
  ٤كند و از جداييها شكايت مي
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رسد  گوش مرد و زن مي ن بهاش چو تعبيركرده است كه ناله» ني« موالنا روح را به
  :آورد گريه مي آنها را هم به

  اند كز نيستان تا مرا ببريده
 

  ١اند از نفيرم مرد و زن ناليده
. نياز بود گويد كه روح پيش از اين اسارت جسماني، از اعضا و جوارح بي موالنا مي

آب حقيقت نور واحد است و همچو  شمار، ولي در همچو آفتابي كه شعاعش گرچه بي
  :حقيقت آب واحد است هايش گرچه بسيار، ولي در زالل كه قطره

فتاب همچو آ گهر بوديم    يك 
 

  ٢گره بوديم و صافي همچو آب بي
. كند كه از آاليش دنيوي و زنگار مادي روح را مصون بايد داشت موالنا توصيه مي 

  :تا نور معرفت الهي در وي منعكس بشود
  ز زنگ آاليش جداستآيينه ك

 
  ٣پرشعاع نور خورشيد خداست

هنگامي كه . كس بدان زبان مأنوس است هر. البته زبان عشق يك زبان جهاني است
رسد، كالم وي چون نواي  دنياي شيفتگي مي گذرد و به شاعر از عالم اعتيادي درمي

رسد؛ ولي اين  گوش جان انسانيت، از هر ملّت و قومي كه باشند، مي موسيقي دلپذير به
  :تواند اندر بيان بگنجد ياز از شرح و بيان است و نمين چنين عشق، بي
  چه گويم عشق را شرح و بيان  هر

  ٤چون به عشق آيم خجل باشم از آن
اين شاعر بزرگ و عارف بلند پاية ما، آن قدر در عشق الهي مجذوب است و آن 

كند كه تاب بيان ندارد و خودش اين چنين  درجه از اين فيض رباني كسب لذت مي
  :شمارد گويد و سزاوار صد آفرين مي ني را تبريك ميعاشقا
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  عاشق شده اي دل سودات مباركباد
 

  ١از جا و مكان رستي آنجات مباركباد
. بينيم كه جهان موالنا، يك جهان علوي است كه جهان روح است بدينگونه مي

  :گويد كه مي. عشقش، عشق حقيقي است، بر همه چيز عاشق است
 ست شتيمسلك و مذهبش محبت و آ عاشقم بر همه عالم كه همه عالم ازوست
  :بيند در عالم وجود جز عشق چيزي نمي

  ست كاندر ني فتاد آتش عشق
 

  ٢ست كاندر مي فتاد جوشش عشق
  :كند و موالنا در حق عاشقان چنين دعا مي
  نُه فلك مر عاشقان را بنده باد

  
  دولت اين عاشقان پاينده باد

  بوستان عاشقان سرسبز باد  
  

  آفتاب عاشقان تابنده باد
  تا قيامت ساقي باقي عشق  

  
  جام بر كف سوي ما آينده باد

  بلبل دل تا ابد سرمست باد  
  

  ن هم شكر خاينده بادطوطي جا
  شيوة عاشق فريبيهاي يار  

 
  ٣كم مباد و هر دم افزاينده باد

هاي خود را  بينيم كه سراسر كالم موالنا گنجينة عشق است كه همة انديشه مي
بيند و حتي گاه جز خدا هيچ چيز  گاه خدا مي طبيعت را جلوه. نجانيده استحقيقت گ به

  .دارد مي بيند و مدام در امواج فروغ وحدت خودش را غرق ديگر در سراسر كايناب نمي

  منابع
  . مجيدقرآن -١
رساله در تحقيق احوال و : الزمان محمد حسن فروزانفر خراساني، بديع بديع -٢

، كتابفروشي زوار، تهران، چاپ مولوي ن محمد مشهور بهالدي زندگاني موالنا جالل
 . شه ١٣٣٣دوم 
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، سازمان انتشارات جاويدان، تهران، كاروان حلّه با: كوب، دكتر عبدالحسين زرين -٣
 . شه ١٣٦٢چاپ پنجم 

، انتشارات گلشايي، تهران، چاپ االوليا ةتذكر: عطّار نيشابوري، فريدالدين محمد -٤
  . شه ١٣٦١اول 

انضمام سيري در ديوان شمس،  ، بهكليات شمس تبريزي: الدين النا رومي، جاللمو -٥
 . شه ١٣٦٢دشتي از انتشارات پگاه، تهران،  علي

، نيكلسون، كتابخانه و مطبعة بروخيم، معنوي مثنوي: الدين رومي، جالل موالنا -٦
 . شه ١٣١٤تهران، 
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  غزل
  ∗رئيس احمد نعماني

  همگان طالِب يارند چه هشيار و چه مست
  خبر از يار ندارند چه هشيار و چه مست

برفگني ار اگر  ب به يك  چهره  ز    پرده ا
  تاِب ديدار نيارند چه هشيار و چه مست

  كس نداند، ز چه آغشت دِل غنچه به خون
  به تماشاي بهارند چه هشيار و چه مست

  ست، چو آخر روزياين همه عيِش جهان چي
  جاِن خود باز سپارند چه هشيار و چه مست

  حاصِل سعِي خودش، عايِد انسان گردد
  دروند آنچه بكارند چه هشيار و چه مست

  !پي بدين معني برد قوِم مسلمان اي كاش
  كه چرا خوار و نزارند چه هشيار و چه مست

  از كه پرسم كه چرا در طلِب خويش رئيس
  ه هشيار و چه مستهمِت خود نگمارند چ

* * * 
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  شعر فارسي حضرت فرد پهلواروي
  ∗محمد محسن

شعر و ادب . سهم صوفياِن عالي مرتبت در پيشرفِت ادبياِت فارسي بسيار چشمگير است
نظير صوفيانه بيهار است كه  فرد، از خانوادة بي. فارسي بيهار هم مرهون آنهاست

  .تابندگي و درخشندگيش هنوز در نقاط عالم هويدا و پيداست
وي شب پنجشنبه، دهم . بود» فرد«، كنّيتش ابوالحسن و تخلّص وي اسمش محمد

پدر . متولّد شد) ايالت بيهار(پتنا شهر  در پهلواري شريف در ،هجري ١١٩١رجب 
 العارفين هلواروي و جد امجدش، تاجپاهللا  العالمين حضرت شاه نعمت بزرگوارش، شيخ

. وفيان و شاعراِن شهير عالم بودنداهللا قادري پهلواروي، از ص حضرت شاه محمد مجيب
 بنت )س(حضرت زينب. رسد سيدنا حضرت جعفر طيار مي به» فرد«سلسلة نسِب 

ازدواج فرزند شيخ . ١زوجيت داشت ،اهللا وجهه شرف اميرالمؤمنين، حضرت علي كرم
امير . عفر بودي و جبهم با يكي از همين خانوادة زين(  ه ٦٩٥(نورالدين پران دهلوي 

اءاهللا زينبي جعفري پسِر شيخ سعداهللا شهيد پهلواري، صوفي نخستين اين خانواده عط

                                                   
  ).اتّراپرادش( استاديار فارسي دانشكدة دولتي بانوان، رامپور -∗
  .سوانح حضرت سيد شاه موالنا امان اهللا قادري پهلواري:  مجيبي قادري، موالنا هالل احمد-1

 



١١٠  

  

  

. شاه سوري و همايون، پادشاه مغول هند، بوده است مشهور است كه وي وزير شير
مؤلّفة موالنا شاه نورالحق طپان پهلواروي  ،»طريقت انواِر«شهادت وي اين بيان در 

، شعر و ثقافت و فقر و عرفاِن پهلواري، اشخاص بر آسماِن علم و دانش. ١موجود است
شان سراسر جهان  اند كه از نورافشاني و ضياپاشي متعدد مثل آفتاب و ماهتاب درخشيده

اهللا پهلواري و پسِر وي  العارفين حضرت مجيب وي در منتهاي كمال با تاج. شد منور
العارفين داراي مقامي  اجخانوادة حضرت ت. اهللا پهلواري بستگي دارد حضرت شاه نعمت

در كتابخانة مجيبيه پهلواري . ارجمند در پيشرفت و اشاعة ادبياِت فارسي و اردو بود
هاي خطّي دواويِن طلعت، جنون، نعمتي، نصر، وصي و كشش موجود  شريف، نسخه

ولي فرد فريد اين خانواده، حضرت ابوالحسن فرد، در ادبيات فارسي شهرت . است
 پسِر وي حضرت علي نصر هم شاعِر شهير فارسي بود كه ديوانش از .جهاني دارد

خانمهاي عاليمقام اين خانواده نيز بهره خوبي از شعر . پيراية طباعت آراسته شده است
  .و سخن داشتند

وي . حضرت فرد داراي خُلِق عظيم، جامع علوم و فنون ظاهر و كماالت باطن بود
صديق حسن خان، مؤلّف تذكرة نگارستان سخن، . رود شمار مي فرِد فريد عهِد خود به

  :نويسد مي
  .٢“فرد شاه ابوالحسن از مشايخ پهلواري است و فرِد فريد از برگزيدگان الهي”

فرد عالوه بر علوم درسيه، در علوم جفر، رمل و تكسير هم مهارت تمام و كامل 
. ن احراز كرده بودشمار مصلحات فنو داشت و اين مزيت را بعد از بررسي كتابهاي بي

 مايل گشت و مطالعة طرف شعر و سخن بعد از تحصيالت مقدماتي طبع فرد به
از . ها، سرودن غزلهاي فارسي آغازيد هاي علم عروض نمود و در جلسة مشاعره رساله

. روان پاك شاعرِ  نمونه و معلّم روحاني خود، خواجه حافظ شيرازي استمداد جسته بود
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پيروي از حافظ سروده است، در اينجا خالي  ِل نخستين فرد كه بهذكر چند بيت از غز
  :از لطف نيست

  روزي كه عاصياِن امم را ندا كنند
  از بهر پاِس خاطِر اوالد فاطمه

 تترحمي به عاصيان كه از شكر شفاع

  آنها نگاه سوي رسوِل خدا كنند
  آنانكه خاك را به نظر كيميا كنند

 هرمو ادا كنند هر مو شود زبان وز
  :غزل دوم فرد هم در نعت است كه مطلعش اين است

 ام چارة كارم فرما مستغيث آمده يا رسوِل عربي قبلة حاجات روا
در هر دو ديوان چاپي، فرد غزلهاي متعددي در تتبع غزل نخستين و مشهور حافظ 

طلع زير از يك م. پرستي اوست گفته كه دليل بر حافظ» االيا ايها الساقي ادركاساً و ناولها«
  :كنم عنوان مثال ذكر مي غزل در پيروي از حافظ به

  ز جاِم بيخوي سرشاِر همت كن مغان ما را
  كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها

هاي گوناگون گفته كه  استقبال از حافظ در رديفها و قافيه فرد غزلهاي متعددي به
شاه ابوالحيات . تبحر فني وي هويداستپرداز است و از آنها  در هر دو ديوانش جلوه

  :نويسد پهلواروي در مؤخّرة ديوان چاپي جلد دوم فرد مي
در سرزمين هند باالخص در شرق، براي تتبع از شعر قشنگ و شيرين حافظ ”

  .١“ذات واالصفات فرد منفرد بوده
غزلهاي دواوين فرد شاهداند كه شاعر از فيوض باطنِي حافظ سرشار است و اين 

در حصوِل . هم محقّق است كه وي در فن شعر پيِش هيچ معلّم شعري زانوي تلمذ نزد
فرد خود . اين هنر، قريحة فطري مطالعة كالم حافظ بيش از همه او را مساعدت نمود

  :نمايد بند، استفاضة روحاني حافظ را اعتراف مي در مقطع يك غزِل قطعه
  ام آن خاِك راِه تو از من بگو كه گشته  اي فرد گر به حضرت حافظ گذر كني
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ي گر سنِگ تفرقه به جهان چرخ افگند ي ا وم ت ِه  ا ن پ ولت  د ة  ن ا ست آ و   م 
فرد عالوه بر حافظ، اساليِب شاعران متقدمين ديگر را استقبال نموده و ابياِت قشنگ 

  :شود سروده است كه مثالهاي چند از آن ذكر مي
  فخرالدين عراقي

  قبله روي صوفيان پا پله را صفاي او
 سرمة چشِم قدسيان خاِك دِر سراي او

  فرد پهلواروي
  يانپيش آدم سجده بر خاك است فخر قدس

 نيست يعني در ملَك بخِت رسا تا پاي او
*  

  جامي خراساني
  خارهااز خار خاِر عشِق تو در سينه دارم 

 هر دم شگفته بر رخم زان خارها گلزارها

  فرد پهلواروي
  نوجوانان را چو گل شد طرة دستارها
 غمكده شد بلبالن را گوشة گلزارها

*  
  جامي خراساني

  برِگ گل در غنچه نازك باشد اما در قبا
  اي گُِل خندان تو بسياري از آن نازكتري

  فرد پهلواروي
  گري پيش از حسن تو گر كردي بتان جلوه

  كردند بر پايِت بتان آذري سجده مي
*  

  خسرو دهلوي
  اي چهرة زيباي تو رشك بتاِن آذري

 كنم در حسن ز آن باالتري هر چند وصفت مي

  فرد پهلواروي
  دانم كه بود؟  من نميدل كسي بربود فرد از

 حور بوده يا فرشته يا كه انسان يا پري

  مختصاِت كالم فرد
حضرت فرد با وصف تتبع از اساليب شاعران متقدمين و متأخّرين، نقش انفرادي 

آزمايي كرده، حتّي در  تقريباً در همة انواع سخن طبع.  استاسلوِب خويش را نيز داشته
هاي  اي است كه در آن جلوه شعر فرد، نگارخانه. شكلهاي نو هم پيشقدمي نموده است

مختصات . بخشيم كنيم و از آنها قلب و نظر را طراوت مي گوناگون را مشاهده مي
  :نمايان شعرش از قرار زير است
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ممتازترين ويژگي شعرش جوِش بيان است كه خاصة  نمايانترين و :بيان  جوِش -١
كالم حافظ شيرازي است و بعد از حافظ نصيب عرفي شيرازي و فيضي دكّني 

در شعر فرد هم اين وصف بر منتهاي كمال است، بدين سبب كه سينة وي . گرديد
نموده  گنجينة عشِق الهي بود؛ چرا كه وي خود هفتخوان عشق و عاشقي را طي

همين است كه . اطهار ماالمال بود ي از عشِق رسول و عشق ائمةسينة و. بود
جوش و ادايي  فكرهاي گوناگوني را با. كالمش مجموعة اعجاز شده است

 :توان يافت ندرت مي نموده است كه نظيرش را غير از غزلياِت حافظ به تقديم

  عشِق تو ما حاجِت استاد نداريمدر 
 هنگامة محشر به سر افتاد و بخوانيم

  اين سلسله از قيس به ارشاد نداريم
نداريم اد  نة آب  عشق آمد و ما خا

 فرد هم همچون حافظ شيرازي آن همه اصطالحات و تركيبات :سرمستي و رندي -٢
برد كه براي ابراز عشق حقيقي و تصويرگري محتويات و مضامين آن  كارمي را به

 و باوجود اين در جوشد بادة معرفت و حقيقت از ابياتش بيرون مي. الزامي است
روي جذبة  از كالمش ظاهر است كه به. ننمايد دلنشيني و شيريني تفاوتي رخ

مضامين عشق را بيان  ،سرمست رندي و سرمستي مستولي است و او مانند يك رند
 :آورم هاي چند از اين گونه اشعار در ذيل مي نمونه. نمايد مي

  ما از لِب ميگون تو تا بيخود و مستيم
 تا از نگه مسِت تو ما باده پرستيم

  يك توبه نكرديم كه بازش نشكستيم
 گوي اين ميكده هستيماز جان به دعا

*  
  در نماز ار كنم رو سوي ميخانه چه باك

يمان دارم ِر مغان دولِت ا   كز دِر پي
*  

  در مشرِب عشّاق كه فتوي همه تقوي است
است ادة عشِق تو مي ناب حرام    جز ب

*  
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  تقديرم به ميخواريبه حكم شرع نتوان كرد 
  اگر از بادة چشِم كسي مدهوش و سرشارم

*  
  توبة ازلي كرده بودم ليك پيمانم شكست

  ها چون به ميخانه به ديدم شوري مستانه
 حضرت فرد مثِل حافظ شيرازي در اين :و زاهداِن رياييواعظان   بهعيتشنّ  و طنز -٣

يهار بازار فتنه و فساد چون در آن زمان در ايالت ب. زمينه ابيات كثيري سروده است
 كار )ص(شان تنقيص مقام رسالِت محمد عقايد داغ بود، بر بناي عقايد خود ساخته

صاحبان ايمان و ايقان  كوشيدند كه به ايشان از دل و جان مي. پسنديدة بدعتيان بود
گفتار و نوشتار خود در فروكش كردن اين  حضرت فرد با. هاي شديد بزنند لطمه
. اي بس سودمند عايد شد  و از اين تالشهاي وي نتيجه١ شاياني كردها خدمت فتنه

ابياتي كه در آن، شاعر فقيهاِن ريايي و زاهداِن خشك را هدف تيرهاي طنز و تشنيع 
  :نمايم عنوان شواهد در اينجا نقل مي قرارداده است، به

  شود زنار هر تاِر نفس از خود پرستيها 
   هستيهابرآ ز خويشتن زاهد، شكن اين بند

*  
  زاهدا كي با شدت دل از غباِر كينه صاف  پردة چشِم تو باشد ديدِن عيب ديگر

*  
اين معاملهبر ز  طاعت فروشي از پي جنّت نه كاِر ماست گذاشتيم اهد  ا    ها ر

*  
  تو به باطل ديدي و باهللا حق مسعود بود  كُفر نبود سجده پيشِ آن بت ناصحا

*  
   و هوكنيتا بر دِر مغان نه چون من هاي  شوي به نماز ار چه خوكني صوفي نمي

*  
   بِه…زانكه از صد بندگي يك طاعت   جرعه از دسِت رند اي زاهد صد ساله گير
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بودن جهان، موضوع مهم شاعراِن  بودن و فاني ثبات  بي:ثباتي جهان فناپذيري و بي -٤
 هم  فرد.كثرت موجود است حافظ اينگونه ابيات به در ديوان. فارسي بوده است

هاي جهان  ها و نيرنگ ثباتي بدين جهت در كالم وي بي. صوفي بود هم شاعر
ربودگي  سبب جذّابيت و قشنگي و دل. نو براي پيراية بيان آمده است به  نوهانداز به

استفاده از  ثباتي و ناپاييداري جهان با كردن نقشهاي بي ابيات اين است كه در مجسم
ابيات زير . دي و مهارت خود را نشان داده استتمثيالت و تشبيهات عمده هنرمن

 :را مشاهده كنيد

  عكس ديگر نيست عكسِ بزم در آيينه
  فرد در چشمم نمايد هستي من چون سراب

*  
  زين سراي گذران زود چو مهمان برخيز  صبح از موي سفيد تو نمايان گرديد

*  
  يعني كه زندگاني دنياست بر هوا  دمزان شد مداِد زندگيم بر شماِر 

*  
  چون حبابم در محيط موج خيز نيستي

  يك چشمك زدن بينم به خانه را برباد مي
*  

  ام فرد چشِم اميد ز عمِر روان بر بسته
  چون حباب از بهر آني غوطه در دريا زدم

*  
  عكسي ز بناييم كه بنياد نداريم  دانا نكند ناز بر اين هستي موهوم

مايگي و فقر هم صبر و  حال بيدر .  اخالق كليِد تصوف است:اخالق فلسفه -٥
شكيب، مردم دوستي، مروت و مدارا و احتراز از بغض و حسد و كبر و نخوت از 

آوردن گهِر مطلوب  دست براي به. هاي اخالق است مهمترين مختصات و شالوده
مانند بيان  ي بييزيبا اين مضامين را با فرد . در عزم بايديسخت جاني و استوار

 :بب در پختگي و اثرانگيزي ابيات آمده استبدين س. كرده است
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  دارم سر آزار كسي گو به دم اما نمي
  رويد سر ديوارها همچو آن خاري كه مي

*  
مي شكر  ز  ا ا  سي به آ ند  گويد  ل ب ز  ا و   آ

  رسان دهد روزي در دهان سنگ روزي مي
*  

  نظر بر عيب همسايه ندارد مردم بينا
  بيند كه ديده كج نهاديهاي مژگان را نمي

*  
  شود خم زير خاك را برگي نمايان ميت  خاكساري كن تا نشو و نما پيدا كني

*  
  دانيم ما بار منّت از كسي معيوب مي  برگي ما راست ساماني ديگر عالم بي

همين وسيلة  به.  غزل، داستاِن عشق و بناي تصوف است:واردات حسن و عشق -٦
ل شيراز اين وصف بلب. آورند دست مي صوفي و سالك قرب محبوب حقيقي را به

 :را با چه زيبايي بيان نموده است

  بلبلي برِگ گلي خوش رنگ در منقار داشت
  هاي زار داشت وندران برگ و نوا خوش ناله

*  
  گفتمش در عيِن وصل اين ناله و فرياد چيست

  گفت ما را حسِن دوست در اين كار داشت
رق ديوانش همين است كه هر و. فرد شاعري ارجمند و يك صوفي صادق است

وي همچو حافظ پيرايه بيان چنان اختيار . داستان عشق مزين و نگارين است با
. آيد نظر نموده است كه تفريق ميان عشق واقعي و عشق مجازي در آن دشوار به
اسلوب . محتويات عارفانه و عاشقانه در شعرهاي حافظ رنگ شاعرانه گرفته است

چون فرد يك قلندر منش . طور بودخسرو دهلوي و جامي خراساني نيز همين 
رشتة تحرير آورده  چنان پيراية جذاب به محتويات رنگارنگ عشق را با. صوفي بود
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عناصر ويژة غزل مثل ايجاز و . است كه از اداي دين عشق سبكدوش شده است
اختصار، شيريني و سادگي، ربودگي و فتادگي، رمز و ايما و سوز و درد، در 

در غزلهايش يك شاِن معجزانه و پيغمبرانه . كمال رسيده استاي هتنم غزلياتش به
در . در ابراِز سوز و درد از خسرو دهلوي و جامي خراساني پيشرفته است. بينيم مي

غزلهاي اندكي از حافظ سوز و درد، آه و ناله، گريه و فغان و آتش هجر و وصل 
وي هم آتشكده پهلوار موجود است؛ ولي مانند ابيات خسرو دهلوي، كالم فرد

جالب اين است كه رديف يك . پرده آشكار است است كزان باالآمدِن دودش بي
  :شود طور شاهد ابياِت زير تقديم مي به. غزِل ديوانش هم سوزي است

  دست و پايم گر ز خونم سرخ شد هرگز مشو
  چون مِن عاشق شهيدم خوِن ما ناپاك نيست

*  
  بر مزاِر سوخته جانان نباشد كاِر شمع

  هِر طوِف تربتم اي ماده گرديدن چراب
*  

  ام روشن چراغ از دِل سوزان چو الله كرده
  ام وقِف تماشا همچو صحرا خانه را كرده
*  

  كن ترك صنم شيوة اين ناز و ادا را  ترسم كه شود شهِر جنون ناِم ديارت
*  

  انتظاِر سحرت از سِر شام است مرا  شنيدم كه سحرگه به عيادت آيي
*  

   سينه، بريان، آه بر لب، جان حزينچشم گريان،
  دولِت عشِق تو شد اي شوخ اين ساماِن ما

*  
  كشم صد گونه آزارش به عشق آنكه يارب مي

نگهدارش دا  خداون و آزاري    زهر آسيب 
*  
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  ام اي فرد از خواب همان روز قسم خورده
  كآمد به من آن دولت و بيدار نبودم 

از آن وقتي كه جماِل يار را ”: اند هبيشتر شاعران اين مضمون را چنين بيان كرد
 خواب از چشمهايم دور است، بلكه حاجِت خواب تنها ام، نه مشاهده نموده

ام، بدين سبب كه آن  گويد، من از خواب سوگند گرفته ماهرانه مي چه. نماند باقي
بر اثِر اين سانحه و . ثروِت بيدار نزِد من آمد، ولي بدبختانه من خوابيده بودم

حال آنكه فرد در يك بيت . ام اي ديداِر محبوب، از خواب سوگند خوردهتمنّ به
  :خواب را وسيلة ديدار محبوب گفته است

 خواب را دولِت بيدار نگويم چه كنم چون وصاِل تو به جز خواب ميسر نشود
از آيد و بيشتر شاعران  شمار مي  فخريه يكي از اصناِف شعر به):تعلّي(  فخريه

در استقبال عرفي، بيشتر شاعران سبك هندي در اين . اند سرودهاينگونه اشعار 
فرد هم بدون هيچ . اند آزموده و اوصاف و پاية اشعار خود را بيان نموده صنف طبع

شك، يكي از شاعراِن مهم سبك هندي است و خصايص بسيار اين سبك را در 
ن صنايع هاي تجسيم، تمثيل و مبالغه كه از مهمتري نمونه. يابيم كالمش مي
اين تمايز كه وي از فخر و خودستايي  با. دارد  در كالم فرد وجود،اند هندي سبِك

وي عالوه بر يك شاعر منتقد، تفسيركنند خوبي كالِم . نامناسب اختراز كرده است
هچ ترديد، كالمش داراي شيريني، سادگي فصاحت، بالغت،  بي. خود نيز است

  :پاكيزگي و دلگداختگي است
  همزبان طوطي هندوستاننيست بلبل اهِل ايران در جواب فرد كي آيند چون

*  
  آبروي اهِل ايران ريخت فرد اين نظم ما

  آب در اشعار چون آِب گهر داريم ما
*  

  من چرا شهرة آفاق به شيرين سخنم  ِورد شام و سحر نيست حديث تو اگر
*  
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  لب بچسبد ز حالوت سخن از مست چو قند
  چسبد كه دل ميفرد نظِم تو چه چيز است 

*  
  از لعِل اوست فرد همه گفتگوي من  شيرين و آبدار كالِم من است از آن

*  
  فسوِن سحر ميخواني به من اي فرد با نظمت

  خوشا اين تازه اندازي كه در گفتار ميداري
.  پراگنده استجا به  در كالِم فرد گهرهاي حقايق و معارف جا:و معارف حقايق -٧

ناِم  قرعة فال به«امانت عشق حافظ را بيان نموده است كه پيرايه بسيار جذّاب،  با
 :فرد اين مضموِن دلنشين را در ابيات خود چنين بسته است. »من ديوانه زدند

 صد بار برين عزم ببستيم ميان را يك مو ز سراِغ كمرت نيست پيدا
*  

  اي زير آن دهان هنوز نگشود نكته  هستم ار من دهان تو اندر گمان هنوز
در ضمن .  در ابيات فرد، گهرهاي گرانماية پند و اندرز پراگنده است:د و اندرزپن -٨

 :نويسم ام و دو سه بيت اينجا هم مي ثباتي جهان، ابيات زياد تقديم نموده بي

  به كار عشق محرم نيست هرگز مردم چشمت
  داري ز عالم چشم بر بند ار سِر ديدار مي

*  
بي  كن منصِب پروانه گر خواهي خموشي پيشه ِه شمع  ارگا ب ار  ث ن نديشه جان    كن ا

*  
  چون رندان قدح نوش كن پي به پي  حرام است سيري در اين مشربم

در چهارمين قصيدة .  كالِم فرد مبني بر نعت و منقبت استبيشتر :منقبت و نعت -٩
 :نعتيه، معجزة سرور كاينات را به چه زيبايي تذكّر داده است

 ملبرداشتي به ايما چون سوي مه انا از رشِك ناخن تو شد ماِه نو خميده
  :بسيار زيبا است) ع(در اين نعت بيت زير در منقبت علي

 بهِر جناب حيدر سِر دفتِر سالسل حاجاِت او رواكن! مشكلگشاي عالم
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اين مطلع  التجاييه است، با قصيدة نعتيه قصيدة پنجم در ديوانش كه معروف به
  :شود شروع مي

 دا كنندآنها نگاه سوي رسوِل خ روزي كه عاصياِن اسم را ندا كنند
در منقبت سيدنا امام موسي كاظم، بيتي چند از يك قصيده براي جالي روان و 

  :داد بدهيد با چه شيوايي و زيبايي سروده است. كنم صفاي باطن تقديم مي
ارمي ب گر  ا  نم صب طا سل ِه  ا درگ آن  ه  ب بي    يا

خراسانم ِن  طا سل ابوس  بكن پ   ز سوي من 
  كن شاها مال و از من عرض م خود ميشش چبه خاك

م ن ا د ر  گ م ه  ن ا د ي م ا ا ن د  و خ ِر  د ز  ا ا  ر ا د   خ
  دارم از آن خاِك درت كحل الجواهر چشم مي

م ن جا دة  دي هر  ب تحفه  اشد  ب ن ر  هت ب   كزين 
ز مصحِف رخساِر تو تابنده گشتم قسم ا   ات 

كه مي نمي بجز روي تو قرآني  نم    خوانم دا
من ي  ما ن ه ر و  م  ا م ا ن  آ لِ  ي ف ط ز  ا هي  ل   ا

  دري بگشا كه من در فتح باِب خويش حيرانم
ها، مخمسات و ترجيعات نيز محبوب و  ها و رباعي غير از قصايد، در مثنوي

در اين .  و ائمة اطهار است)ص(اكرم مطلوب، معشوق و مقصود وي ذاِت رسول
تعداد . منتهاي كمال رسيده است ابيات عشق مجنونانه، فنائيت، جدت و طُرفگي به

 را )ص(وي در همة آنها جهاِت گوناگون مدحت رسول. ت فرد پازده استمثنويا
) حضرت مجيب قادري( مجيبيه ةذات مؤسس خانقا فرد را با. گنجانيده است

  :بسيار رعنايي ابراز نموده است چقدر محبت و عقيدت بود، در قطعة زير با
  مهر رويش دليل هر گمراه  آفتاِب طريقت است مجيب

*  
  ثُم وجه اهللاشك ف گفت بي  هر كه ديده است روي تابانش

*  
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مجيب ز  و ر ف ن  جها اب  ت ف   حاسدش شبير است و خيره نگاه  آ
*  

اه  گر نبيند به روز شب پره چشم گن چه  ا  ر فتاب    چشمة آ
 شاعران هند باالخص شاعران صوفي، اشعار فراواني در :ملّي  و يكجهتي عناصر -١٠

ند؛ بدين سبب تفريق رنگ و نسب همة مردم اوالد آدم هست. اند اين باره سروده
آبادي و  عظيم شيرازي و بيدل دكّني، عرفي دهلوي، فيضي خسرو. مناسب نيست
در كالِم . اند كثرت بر اين موضوع اظهار و خيال نموده  به،غير از اينان

 ،غيره برهمن، دير، زنّار، هندو، قشقه و هايي مثل بتخانة پهلواروي از واژه فرد
اشعار . هندي است ارِز سبِكهندويت خصيصة ب.  آشكار استمحبت فرهنگ هند
  :زير را مشاهده نماييد

  خلوتي من بود دل كز جلوة تو اي صنم
  اي من برهمن گشتم و شد خلوتم بتخانه

*  
  من بري از بندهاي كفر و ايمان آمدم

  مطلب و مقصود هر گبر و مسلمان آمدم
*  
  كافر زلِف تو بودن ملّت و دين من است
   اين زنّار بستم اهل ايمان نيستمگرنه

*  
  روي تو محِو بت و بتخانه كرد  زلِف تو ما را برهمن ساخته

*  
  برهمن هم مسلمانم ندانست  چنان كردم ز زلفش مشِق زنّار

*  
ا ر م د  ن ا خو رهمن  ب فت  ل ز ر  ا نّ ز ز  ا   خلق 

  بهر قشقه هم دهي اين كاش خاِك پاي خويش
*  
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  فردشود همت بلند ار عشق شعله بركشد اي 
  سوزد نبيني چون ستي از همت مردانه مي

*  
  هندوي خود كن لقب گر مسلمان نيستم  دارم بتا سجده در محراِب ابروي تو مي

هاي بسياري در كالم فرد هنوز پنهان است كه  عالوه بر ويژگيهاي مزبور گوشه
  .گشودن از چهرة آنها از حوصلة اين مقاله بيرون است نقاب

  منابع
  ).چاپي (ديوان فرد: ، ابوالحسن محمدپهلواروي فرد .١
اهللا قادري  سوانح حضرت سيد شاه موالنا امان: مجيبي قادري، موالنا هالل احمد .٢

  .پهلواري
، تذكرة نگارستان سخن: نورالحسن بهوپالي، نورالحسن خان بن محمد صديق خان .٣

  .ر هجري، مخزونة كتابخانة عمومي صولت، رامپو١٢٩٢چاپ شاهجهاني بهوپال، 

* * *  
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   الصفاضةميرخواند بلخي و رو
  ∗رعنا خورشيد

شمار  بهتيموري  الصفا يكي از كتابهاي تاريخي مبسوط و مفصّل دورة ضةرو تاريخ
  .رود مي

دانيم سالطين مغول و تيموري در ابتداي امر از ارزش و اهميت زبان و  چنانكه مي
شگران و شاعران و  ستايحدايمطرف  اطالع بودند و ميل و طبع ايشان به ادب فارسي بي

. نهاد زوال همين جهت است كه در دورة ايشان شعر و ادب روي به به. اديبان نبود
طرف زبان و ادب رغبتي پيداكردند و خواستند كه شرح جهانگشايي  گذشت زمان به با

بماند؛ لذا نياز خود را   تا براي نسلهاي آينده يادگار،شود ايشان در تواريخ ثبت
آنان و نياكانشان را هاي  ييهانگشاج تا اخبار ،كردند يسندگان اظهارمورخان و نو به
همين سبب است كه در دورة مغول و تيموري  به. رشتة تحرير درآورند به

  .وجود آمد ترين آثار تاريخي به درخشان
  :ترين تاريخهايي كه در اين دوره نوشته شد، عبارتند از معتبرترين و مفصّل

                                                   
  . استاديار فارسي دانشگاه اسالمي عليگره، عليگره-∗
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التّواريخ از رشيدالدين  ملك جويني، جامع از عطاءجهانگشاي جويني  تاريخ
التّواريخ از حافظ آبرو، ظفرنامة  ةوصاف از وصاف حضره شيرازي، زبد اهللا، تاريخ فضل

  .غيرها وبلخي الصفا از ميرخواند  ضةتاريخ روو تيموري 
ن الدي نام وي سيد بن امير برهان. الصفا، ميرخواند يا اميرخواند است ضةمؤلِّف رو

. ميرخواند يا اميرخواند است الدين محمود بلخي، معروف به خاوند شاه بن شاه كمال
نويسد و عنوان لقب ميرخواند را  مؤلّف، خود را در كتابش محمد بن خواند شاه مي

  .اند وي داده ديگران به
  :نويسد دكتر محمد جواد مشكور مي

د ياد شده باشد، تذكرة ترين جايي كه بايستي از ميرخوان ظاهراً در قديمي”
  .١“النّفائس امير عليشير نوايي است مجالس

ميرخواند حسب و نسب عالي داشت، ولي باوجود حسب و نسب بزرگ از تكبر و 
او از خردسالي در حديث و ديگر اصناف، منجمله علوم معقوله تبحر . افتخار عاري بود

  .همتا بود كامل داشت، و در علم انشا بي
  :نويسد اين طور مي» لسيرا حبيب«در 
حضرت مخدوم امجد، خواند محمد، از ساير اوالد عظام امير خاوند شاه، بلكه ”

جودت طبع و سالمت ذهن مستقيم امتياز داشت، و  از اكثر علماي فضايل پناه به
در ايام جواني تحصيل كماالِت نفساني نموده، در علوم معقول و منقول، نقش 

  .٢“اشتمهارت بر لوح خاطر نگ
سلسلة نسب . كرد الدين خاوند شاه، در بخارا تجارت مي پدر ميرخواند، سيد برهان

الدين محمود  اسم پدرش كمال. سيد اجل بخاري تعلّق دارد ايشان از چهار واسطه به

                                                   
  .٣ص ، )فهرست كامل (الصفا ضةرومقدمة :  ميرخواند بلخي، سيد محمد-1
  .٣٣٦، ص ٣ از ج ٣جزو ، السير حسيب: الدين الدين محمد بن خواجه همام خواندمير هروي، مير غياث -2
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بلخ رسيد  او بعد از وفات پدر در صغرسن از وطن مألوف، بخارا، هجرت نموده به. بود
علم و دانش اشتغال ورزيد و يكي از دانشمنداِن بزرگ آن زمانه تحصيل  و در آنجا به

آمد و بسيار  هرات بهصحبت مشايخ صوفيه بزرگ  سفركرده به سپس از بلخ .شد
پس از وفات . ماند يافت و مريد شيخ بهاءالدين گشت و تا وفات وي آنجا شهرت

  . يافتتبلخ رسيد و در همين شهر وفا مرشد خويش از هرات به
الزمان كه منصب  اميرخواند محمد، سيد نظام بديع: الدين سه پسر داشت  برهانسيد

  /ه ٨٣٧سيد محمد ميرخواند در سال . اهللا مجذوب صدارت داشت و سيد نعمت
آمد و چنانكه در باال اشارت رفت، بيشتر ايام زندگيش را در  دنيا در بلخ به. م ١٤٣٣

يافت و آن وزير وي را بسيار  عليشير نوايي تربيت شهر هرات گذرانيد و زير ساية امير
كرد و  كه امير در هرات ساخته بود، زندگي مي» خالصه«او در خانقاِه . داشت دوست مي

 »الصفا ضةرو«اند كه تاريخ  گفته. كار تحقيق خويش مشغول بود جميع خاطر به آنجا با
  .نام او ختم كرده است كرده و نيز به تأليف امر و تشويق آن وزير آغاز به را به

. مفصّل و مبسوط فارسي استالصفا يكي از تواريخ  ضةدانيم تاريخ رو چنانكه مي
اين مجموعه عظيم مشتمل بر هفت جلد است؛ ولي بدبختانه مؤلّف اين تاريخ، هفتمين 

 ٩٠٣باآلخر در ذيقعده سال . قسمتش را تمام نكرده بود كه مريض شد و صحت نيافت
نزِد مزار شيخ  جري در شصت سالگي از دنيا رفت و او را در هرات به ه١)نوصد و سه(

  .خاك سپردند  مرشد پدرش به،بهاءالدين
  :نويسد او خود مي

تا نهايت دولت ميرزا سلطان ) ميرزا شاهرخ(از ابتداي سلطنت خاقان سعيد … ”
 ابوسعيد، اين صحيف نحيف بر پهلوي راست بر آستان افتاده و داستان دبستان

نتوانست يك صفحه را نوشته، در ) درد كمر(نوشت، و از صعوبت درد ميان  مي

                                                   
1- He expired in the month of Zil-Qaida, 903, corresponding with June 1498 – aged 

sixty-six years. (The History of India, Elliot and Dowson, Vol. IV, p.129. 
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شد، خوابهاي عظيم ديده، از هول  استراحت مشغول مي به… سلك تحرير كشد
حال انتباه  يا حرارت مفرط بر مزاجش مستولي شده، بهگشت  آن بيدار مي

  .١“دمآ مي
ريخش تا زمان خاقان سعيد شود كه مؤلّف در نگارش تا از عبارت باال معلوم مي

همين جهت است كه شرح احوال  يعني ميرزا شاهرخ رسيده بود كه مريض شد، به
  .وسعيد را نتوانست بنويسدبسلطان ا

  .٢“الصفا في سيرت االنبيا و الملوك و الخلفا است ضةرو”عنوان كتاب 
  :چنانكه قبالً اشارت رفت، اين تاريخ مشتمل بر هفت جلد است

  ؛اريخ انبيا و سالطين قديم ايرانت :اول جلد
   و شرح احوال خلفاي راشدين؛)ص(تاريِخ حضرت رسول اكرم :دوم جلد
  ؛تاريخ ائمه و شرح احوال امويان و عباسيان :سوم جلد
طاهريان و صفّاريان و سامانيان و غزنويان و ديلميان و اسمعيليان و تاريخ  :چهارم جلد

ابكان و ملوِك خلج و ملوك كرت و مطالب سلجوقيان و خوارزمشاهيان و ات
  ديگر؛

تاريِخ تركستان، مغول، احوال چنگيزيان، اوالِد چنگيزيان، احوال امراي  :پنجم جلد
  ؛مغول، چوپانيان، و ايلكانيان و سربداران و مطالب ديگر

امير تيمور گوركاني، اوالد امير تيمور، ميرزا شاهرخ، احوال اوالد شاهرخ،  :ششم جلد
  ل ميرزا ابوالقاسم و احوال سلطان حسين بايقرا؛احوا

توانست  علّت بيماري خودش نمي اين امر مسلّم است كه ميرخواند به :هفتم جلد
اش يادداشتهاي او  الدين خواندمير نوة دختري لذا غياث ؛زايدفيبمقدمه چيزي  بر

                                                   
  .٨٧٣- ٤ص ، الصفا ضةرو:  ميرخواند بلخي، سيد محمد-1

2- The full title of this work is “Rauzat-us Safá fi Sirat-ul Ambiá wa-ul Mulúk wa-ul 
Khulafá” – The Garden of Purity, containing the History of Prophets, Kings and 
Khalifs. (The History of India, Elliot and Dowson, Allahabad, Vol. IV, p.127). 
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. ه استتكميل رسانيد تحقيقات خود آميخته، تاريخ وي را به را گردآورده و با
الزمان ميرزا و سلطنت پسر او محمد  خواندمير آن كتاب را تا انجام كار بديع

 سال پس از مرگ ٢٦ يعني ١)نهصد و بيست و نه (٩٢٩تاريخ  زمان ميرزا به
  .جدش ميرخواند رسانيده است

  :نويسد استاد همايي مي
سران الصفا تفسير احوال و وقايع حوادث عصر پ ضةبايد دانست كه صاحب رو”

كه اثري از آن در دست نيست، و اگر كند،   هفتم موكول ميمجلِّد ابوسعيد را به
در اين باره و قسمتهاي ديگر از قبيل تاريخ ايام ممدوحان و مربيان خود، يعني 

شايد از سواد . سلطان حسين بايقرا و امير عليشير نوايي چيزي نوشته باشد
دست نوة دختري او خواندمير  بهش ادا سوبياض نيامده و اصالً ازبين رفته ي به

  .٢“ز آن استفاده كرده استسير الافتاده و او در تأليف حبيب ا
» ملحقات«جغرافيايي، تحت عنوان  مطالبي ،الصفا ضةهفتم رو در خاتمة جلد
  .شود كه اين ملحقات نظريه و عقيده نويسنده است معلوم مي. نوشته شده است

  :نويسد جواد مشكور مي
عقيدة نگارنده، بايستي از خود ميرخواند باشد كه بعدها   ملحقات بهاين”
خواندمير افتاده و آن مطالب را با جرح و تعديل و اش  دست نوة دختري به

 ٦١٩از صفحه (تقديم و تاخير، بيشتر با عين عبارت در جلد چهارم كتاِب خود 
  .٣“آورده است) ٧٠٢تا 

                                                   
  .٣٦٦، ص ٧طبع خيام، ج ، الصفا ضةور:  ميرخواند بلخي، سيد محمد-1
مقدمة استادهاي، ، السير حسيب: الدين الدين محمد بن خواجه همام هروي، مير غياث خواندمير -2

  .٣، ص ١خيام، ج  طبع
  .٩-١٠، ص )فهرست كامل( الصفا ضةرو:  ميرخواند بلخي، سيد محمد-3
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الصفاي  ضةجلد بر رو طبرستاني سهدر زمان قاجاريه، رضا قلي خان هدايت 
جهت نامش نام ناصرالدين شاه منسوب كرده و از اين  است و آن را به ميرخواند نوشته

اين مجموعه ده جلد  است كه لهمين دلي به. صفاي ناصري گذاشته استال ضةرا رو
  .شود مي

وة البتّه بايد دانست تاريخ ميرخواند مشتمل بر شش جلد است و جلد هفتم را ن
يت اقلم رضا قلي هد جلد ديگر به سه ولي ،اتمام رسانيد اش خواندمير به دختري

طبرستاني، شامل تاريخ صفويه و افشاريه و زنديه و قاجاريه تا زمان ناصرالدين شاه 
  :ترتيب آن سه جلد از اين قرار است. پايان رسانيد است، كه آن را در مدت دو سال به

  ؛ و احوال علما و رجال آن دورهصوفيه در تاريخ :هشتم جلد
 آن عهد و اعقاب زنديه و پادشاهي آقا محمد يدر تاريخ زنديه و احوال علما :نهم جلد

خان قاجار و سلطنت فتح علي شاه قاجار و محاربات ايران و روس و جلوس 
  ؛ميرزا وليعهد در تبريز

لدين شاه تا سال در سلطنت محمد شاه قاجار و ده سال اول سلطنت ناصرا :دهم جلد
  ؛هجري ١٢٧٣

  :نويسد پرفسور ادوارد براون مي
الصفاي  ضة تأليف ملحقات رو،»هدايت« از تأليفات رضا قلي خان متخلّص به”

. دهد ميالدي ادامه مي ١٨٥٧ميرخواند است كه دنبالة آن تاريخ مشهور را تا سال 
ز سفارت ا) هجري ١٢٧٢( ميالدي ١٨٥٥اين كتاب هنگامي كه مؤلّف آن در 

شرح اين مسافرت رضا قلي خان در . اتمام بود ، قريب بهگشت مي خوارزم باز
 ١٨٧٦-٩كتاب سفارتنامه كه متن فارسي آمزاموسيوشغرفا ترجمة فرانسه در 

الصفاي  ضةدر آخر جلد نهم رو. نموده، مندرج است ميالدي طبع و منتشر
چندين صفحه  ،شود علي شاه قاجار منتهي مي پايان سلطنت فتح ناصري كه به

مخصوص تذكرة احوال اعيان دولت و شعرا و علما و ساير مردمان بزرگ آن 
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زندگاني آنان كه در دو كتاب ديگر  دوره آمده كه حاوي نكاتي است راجع به
  .١“رسد نظر نمي العارفين به الفصحا و رياض ي مجمععنقلي خان هدايت ي رضا

دادن اين تاريخ مفصّل منابع و مآخذ  ل، براي تشكيالصفا ضةميرخواند مؤلِّف رو
كاربرده كه تفصيلش در مقدمة تاريخ نوشته است كه برخي  معتبر عربي و فارسي را به

  :قرار زير است از آنها به
محمد بن  ، وهب بن منبه، اقدي، اصمعي و تاريخاسحاق محمد بن مغازي«

مم بن مسكويه، اال اعثم كوفي، تجارب قتيبه، تاريخ جرير طبري، معارف بن
الفرس ثعالبي، اخبارالطوال ابوحنيفه   ملوكخبارجوزي، غرراال منتظم بن

كه سي ابوالفضل بيهقي است  فردوسي، تاريخ سعودي، شاهنامة دينوري، تواريخ
عبدالغافر  التّاريخ ابوالحسن محمد بن مجلّد آن را در دست داشته است، سياق

ناصري تأليف  نظامي، طبقاِت ن حسنالمآثر صدرالدين محمد ب فارسي، تاج
التّواريخ ابوالقاسم محمد بن علي كاشي، تاريخ  ةابوعبداهللا منهاج سراج، زبد

التّواريخ قاضي بيضاوي،  گزيدة حمداهللا مستوفي، نظامجهانگشاي جويني، تاريخ 
  .»حافظ ابرو اهللا و تاريخ التّواريخ خواجه رشيدالدين فضل جامع
: مؤلّف، صنايع و بدايع، مانند. ترين نثر آن زمانه است وفالصفا معر ضةرو نثر

النّظير و جناس؛ احاديث، امثال، ترصيعات، تعقيدات و  تشبيهات، استعارات، مراعات
كاربرده  به ،پسنديدند تطوالت و مترادفات را كه در آن روزگار عام بود و مردمان مي

  .است
بر تعقيدات و تكلّفات و تطوالت نگارش كه مشتمل  اما اين شيوة عبارت يا سبك

دربارة اين سبك خود ميرخواند . ستنينويسي خوب   براي تاريخ،و خودنمايي است
  :نويسد مي

                                                   
  .١٩٧، ص ٤رجمة رشيد ياسمي، ج ، تتاريخ ادبيات ايران: براون، پرفسور ادوارد -1
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سبكي منشيانه و متكلّفانه كه مشحون از تشبيهات و ترصيعات و  كتابش با”
رشتة تحرير  باشد، به استعارات و تضمين آيات و احاديث و امثال و اشعار مي

  .١“ و اين سبك منشيانه در آن روزگار معمول و رايج بوده استدرآمده،
ولي  ،الصفا پيچيده و مشكل است ضةالبتّه بايد درنظر داشت گرچه سبك تحرير رو

غيره  وصاف و از تعقيد و تكلِّف سبك نگارش، مانند تاريخ جهانگشاي جويني و تاريخ
  .عاري است و قابِل فهم و درك است

  :نويسد الصفا مي ضةرو بيوريج دربارة تاريخ
باشد، ولي فاقد شخصيت و انتقاد تاريخي  ن كتاب اثري محقّقانه ميايآنكه  با”

نگاري و نثرهاي متكلّفانه است و كتابي  از انواع قلنبهاست و شيوة تحرير آن 
  .٢“است كه در مشرق زمين شهرت فراوان دارد

هجري و ديگري  ١٢٧١ي  يكي در بمبئ:بار چاپ شده است الصفا تاكنون سه ضةرو
چاپ سنگي  هجري در تهران به ١٢٧٤ تا ١٢٧٠الصفاي ناصري از  ضةشموليت رو به

 هجري ١٣٣٩ تا ١٣٣٨اهتمام كتابخانة خيام در سال  يافته و سوم، اين تاريخ به انتشار
  .شمسي چاپ شده است

چند  ٣ريو. شود هاي مختلف يافته مي در كتابخانه ،الصفا ضةهاي خطّي رو نسخه
دهد؛ يك نسخة قديمي آن در كتابخانة موزة بريتانيا و نسخة  نسخه قديمي را نشان مي

  .ديگر در كتابخانة دانشگاه پرينستون و يك نسخة ديگر در كتابخانة تاشكند وجود دارد

                                                   
  .٨٧٥، طبع خيام، ص الصفا ضةرو:  ميرخواند بلخي، سيد محمد-1

2- Encyclopedia-de-l Islam, Beveridge, Voll. III, p.545. حوالة فهرست كامل  به (
  .)١١ ، مقدمه، صالصفا ضةور

  .١٣-٤ جواد مشكور، ص ، مقدمة)فهرست كامل (الصفا ضةرو:  ميرخواند بلخي، سيد محمد-3
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 فرانسه، آلماني ، در بيشتر زبانهاي جهان مانند تركي، انگليسي،الصفا ضةترجمة رو
هزار و  (١٨٤٢سال الصفا در  ضة روتركي ترجمة .فته استيا انتشار…  التين وو

  .ه استدر استنبول طبع شد ميالدي) هشتصد و چهل و دو
هجري تاريخ ) هزار و هشتصد و سي و دو( ١٨٣٢ در سال (D. Shea)آ  شه

طبع   بهنكرد و در لند انگليسي ترجمه پادشاهان ايران قديم را از روي آن تاريخ به
زبان فرانسه  ، تاريخ سلسلة ساساني را از روي آن كتاب به(D. Sacy)ساس  دو. رسانيد
طبع  ميالدي در پاريس به) هزار و هفتصد و نود و سه( ١٧٩٣كرد و در سال  ترجمه
هزار و هشتصد و چهل  (١٨٤٣ ژوبر تاريخ ساسانيان را از روي آن كتاب در سال .رسيد
  .منتشر ساخته است در پاريس كرده و فرانسه ترجمه به ميالدي) و سه

 متن تاريخ پيش از اسالم را از آن كتاب بيرون آورده با ترجمة (Junish)پنيش 
  .ميالدي منتشر كرد) هزار و هفتصد و هشتاد و دو( ١٧٨٢التين آن، در سال 

 دانشمند آلماني، متن تاريخ سلسلة طاهريان را از آن (Miltscherlik)ميلتشرليك 
) هزار و هشتصد و چهارده (١٨١٤ در سال ،مة التينترج كرد و با كتاب استخراج

  .تشده اس  و طبع دومش در برلين منتشرميالدي در شهر گوتيكن منتشر كرد
 متن تاريخ سامانيان را از كتاب بيرون آورد و (Wilken)عالوه بر اين ويلكن 

در گوتينگن ) هزار و هشتصد و هشت هجري( ١٨٠٨ترجمة التين آن، در سال  با
الذكر، متن تاريخ سلسلة غزنويان را از آن  بعد از آن ويلكن دانشمند فوق. رسانيدبع ط به

) هشتصد و سي و دوو هزار ( ١٨٣٢ در سال ،ترجمة التين آن كتاب بيرون آورد و با
 و نيز ويلكن متن تاريخ سالطين آل بويه را از آن كتاب ساخت ميالدي در برلين منتشر

) هشتصد و سي و پنجهزار و ( ١٨٣٥در سال  ،ماني آنترجمة آل استخراج كرد و با
ترجمة التين   تاريخ سالجقه را با(Vullers)وولرس . طبع رسانيد ميالدي در برلين به

ميالدي در گيسن ) هزار و هشتصد و سي و هفت( ١٨٣٧ در سال ،آلماني آن و
  .رسانيد طبع به
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  منابع
، ترجمة )صفويه تا مشروطيتاز   ـ٤ ج (تاريخ ادبيات ايران: براون، پرفسور ادوارد .١

  . شه ١٣١٦غالم رضا رشيد ياسمي، تهران، 
 ٣جزو ، السير حسيب: الدين الدين محمد بن خواجه همام خواندمير هروي، مير غياث .٢

 .٣از ج 

مقدمة ، السير حسيب: الدين الدين محمد بن خواجه همام هروي، مير غياث خواندمير .٣
  .١م، ج خيا استاد همايي، طبع

  .، مقدمة جواد مشكور)فهرست كامل (الصفا ضةرو: ميرخواند بلخي، سيد محمد .٤
 .٧طبع خيام، ج ، الصفا ضةرو: ميرخواند بلخي، سيد محمد .٥

  .)فهرست كامل (الصفا ضةرومقدمة : ميرخواند بلخي، سيد محمد .٦
7. Beveridge, W.H: Encyclopedia-de-l Islam, Volume III. 
8. Elliot and Dowson: The History of India, Kitab Mahal, Allahabad, 

Volume IV. 

* * * 
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معرفي نخستين ترجمة رباعيات عمر خيام 
  زبان اردو به

  ∗عليم اشرف خان

ميرزا اسداهللا خان غالب، شاعر معروف فارسي و اردو را، شارحين محترم شهرت دادند 
 مستشرق، پرفسور تامس اولين. و حكيم ابوالفتح عمر خيام را اروپاييان و مترجمين

هايد، استاد زبان عربي و عبراني در دانشگاه آكسفورد، حكيم عمر خيام را در اروپا 
 رباعي از عمر خيام را ترجمه نمود، ٢٥ ميالدي ١٨١٨وان هيمر در سال . معرفي نمود

.  ميالدي نيز چندين رباعي از عمر خيام را ترجمه نمود١٨٤٦گارسان دتّا سي در سال 
جيرالد اولين ترجمه رباعيات خيام را چاپ كرد كه مورِد   ميالدي فيز١٨٥٩در سال 

مندان و مشتاقاِن عمر خيام واقع نشد، ولي بعداً همين چاپ آنقدر معروف و  پسند عالقه
قيمت شصت پوند هم يافت   ميالدي حتّي به١٨٦٢شد كه در سالهاي  مقبول واقع

  . ميالدي تجديد چاپ شد١٨٧٧ و ١٨٧٢اي همين ترجمه در ساله. گرديد نمي

                                                
  .استاديار فارسي دانشگاه دهلي، دهلي -∗
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نكوال نسخة ديگري از رباعيات خيام را كه . بي. ميالدي جنرال جي١٨٦٧در سال 
. بي.زبان فرانسه ترجمه كرد و همين ترجمه فرانسه را اف  رباعي بود، به٤٦٤داراي 
ا كرد و در پژوهش دربارة رباعيات عمر خيام ادامه پيد. زبان انگليسي برگرداند كارود به

 رباعي از عمر خيام با ترجمه، چاپ و منتشر كرد؛ ولي ٢٥٣ ميالدي فيلد با ١٨٨٢سال 
 ميالدي وقتي همين ترجمه تجديد چاپ شد، تعداد رباعيات تغيير كرد و ١٨٨٣در سال 

در سال . شد  رباعي از خيام ترجمه٥٠٠ رباعي حدوداً دو برابر يعني ٢٥٣جاي  به
  .مة ديگر از دول، پين و امين هم چاپ شد ميالدي سه ترج١٨٩٦

حكيم عمر خيام دربين محقّقين و دانشوران اردو زبان هم مورد توجه واقع گشته 
مؤلّف شعرالعجم، موالنا شبلي نعماني، موالنا سيد سليمان ندوي، مولوي عبدالرزّاق . بود

دكتر ابوسلمان ، ١كانپوري، علّامه عبدالباري آسي، ابوالنصر غالم يسين آه دهلوي
اند كه رباعيات عمر خيام را  شاهجهانپوري و آغا شاعر قزلباش دهلوي، افرادي بوده

نگارنده در اين . دادند زباِن اردو ترجمه نمودند يا تحقيقاتي در زمينة عمر خيام انجام به
مة را كه شانزده سال قبل از ترج» زبان اردو نخستين ترجمة رباعيات عمر خيام به«مقاله 

  .نمايد معروف فيز جيرالد انجام شده بود، معرفي مي
مكّهن . آن را تكميل كرده است. م ١٨٤٤/ه ١٢٦٠مترجم آن مكّهن الل، در سال 

ايالت  در(جد امجدش ساكن شاهجهانپور . الل يك نفر هندو از قوم كايستهه بود
بود و الطاف و دكّن آمده  الملك آصفجاه اول به با نظام) اتّراپرادش كنوني هند

الملك آصفجاه جد امجد مكّهن الل را مجبور ساخت كه در دكّن مسكن  نوازشهاي نظام
اين خانوادة شاهجهانپور حدوداً صد سال در دكّن سكني گزيد و در دوران . گزيند

در دكّن .  م١٧٨٥-١٨١٠/ه ١٢٠٠-١٢٢٥اقامت اين خانواده، مكّهن الل در سالهاي 
 مقدماتي را در دكّن فراگرفت و علوم متداوله عهِد خويش را در تحصيالِت. متولّد شد

                                                
  . برادر بزرگ موالنا ابوالكالم آزاد-1



١٣٥

  معرفي نخستين ترجمة رباعيات عمر خيام به زبان اردو  

  

ما اطالع . فارسي را هم آنجا آموخت و مهارت كامل پيدا كرد. همين ديار فراگرفت
هاي محترم و  داريم كه بعد از دگرگوني لكهنو كه مركز ايالت اتّراپرادش است، خانواده

مكّهن الل عالوه . ن سكني گزيده بودندامرا، لكهنو را خيرباد گفته و مستقالً در دكّ
علم و دانش، در فن سپاهيگري هم دست داشته و در انتظامات و مهمات ملكي دكّن  بر
راجدار خان شخصي بود (قراول خان مشغول شد  كمك راجدار خان مخاطب به به
نام راجدار خان  اي به نگر محلّه حال در مضافات آصف هاي گوناگون و تا به جنبه با

  ).پيت در حيدرآباد موجود است
وقتي سكندر جاه در سال . مكّهن الل مأمور دولت شد و پيشكار سواران گرديد

 هجري براي مدت دو سال در خانة قديم آمده بود، همة مأموريت اسپ و سوار ١٢٣٤
دسِت  معمول بود كه مهاراجه چندو الل باج خود را با. مكّهن الل مفوض گشت به

داشت، ولي اين  سبحاني ارسال مي خدمت ِظلِّ م غوث خان بهنا جمعداري به
 عنوان سبحاني امر داده بود كه مكّهن الل را به سوادي بوده و ِظلِّ خان آدم بي غوث
سبحاني نزديك شد و در  بعد از اين امر، مكّهن الل با ِظلِّ. باج انتخاب كنند مسؤل

ان شده بود و تمام احكامات سلطاني كه سليقه و حسِن انتظام مقرب سلط مدِت اندك با
قعدة   ذي١٧وفاِت سكندر جاه . شد دست مكّهن الل تقديم مي بود به براي چندو الل مي

در عهِد سلطان سكندر جاه، مكّهن الل وكيِل مطلق . شد واقع.  م١٨٢٩ مة ٢١/ه ١٢٤٤
 مكاتباتي دولِت انگليس دولت آصفيه بود، حتّي وي منشي دولت آصفيه هم بود كه با

شاِل مخصوصي هم . مكّهن الل داشت سكندر جاه عالقه خاصّي به. داد مي انجام
  .مكّهن الل عنايت كرده بود به

پس از وفاِت سكندر جاه، ناصرالدوله سريرآراي سلطنت شد و مكّهن الل مشاوِر 
فراز سرا» راجه«خطاب  كُلِّ ناصرالدوله گرديد و در جلوس ناصرالدوله، مكّهن الل به

راجة مكّهن الل سه زن گرفته بود؛ يكي از . او گرديد شد و جاگير و منصِب خاصّ به
او يكي را فرزندخوانده . بايي نام داشت كه هيچ فرزندي از او زنده نماند آنها تلجي
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رسد كه در آخر عمر خود راجة مكّهن الل  نظر مي به. ساخت كه بعداً وارث وي گرديد
  .داد شان ميتصوف عالقه وافر ن به

وله رفاقِت خاص داشت و اين الد نام نواب طالب هكوتوال شهر ب راجة مكّهن الل با
روابِط صميمانه تا وفات راجة مكّهن الل استوار بود، نيز در آخر عمر راجة مكّهن الل 

االول   ربيع٢٤الدوله هم  الدوله سپرده بود، ولي نواب طالب نواب طالب پسر خود را به
راجة مكّهن الل ترجمة رباعياِت عمر خيام را . كرد فوت.  م١٨٤٩ فورية ١٦/ه ١٢٦٥

سال وفات راجة مكّهن . آغاز نمود. م ١٨٤٤اوت  ژوئية ـ/ه ١٢٦٠اردو، در ماه رجب  به
البتّه در مآخذ مختلف سال فوت راجة مكّهن الل را دربين . الل هم مشخّص نيست

علّت بيماري و ناخوشي،  اند، وي به نگاشته. م ١٨٤٩-١٨٤٥/ه ١٢٦٥ تا ١٢٦١سالهاي 
  .بسته بود چشم از جهاِن رنگ و بو فرو

گلزار آصفيه در مورد وي نوشته . راجة مكّهن الل خوش اخالق و نيك سيرت بود
  :است
وجود خدمِت اليق و  اوصاف مشهوره و معروفه موصوف بود با بسيار خليق، با”

  .١“هيچ كس ميسر نيست معتبركه براي
. يادگار گذاشته است به» تاريخ يادگار مكّهن الل«نام  او تصنيفي در زبان فارسي به

اين . اين تاريخ حيدرآباد و احوال سالطين آصفيه، امراي سلطنت آصفيه را نيز دربردارد
 . م١٨٢٦-٢٧ تا ١٨٢٠-٢١/ه ١٢٤٢ تا ١٢٣٦ ٢الدوله چارلس ميتكاف كتاب بر ايماي منتظم

كارنامة دوم راجة مكّهن الل . تكميل و طبع شده است.  م١٨٢٦-٢٧/ه ١٢٤٢در سال 
اين را راجة . زبان اردو و در قالب رباعي است همين ترجمة رباعيات عمر خيام به

آغاز نمود و اين كتاب، .  م١٨٤٤اوت  ژوئيه ـ/ه ١٢٦٠مكّهن الل در ماِه رجب سال 
  .آخرين يادگار اوست

                                                
  .اهتمام رستم علي صاحب، حيدرآباد دكّن ، بهگلزار آصفيه:  ن خان دهلوي، غالم حسين خانزما-1
  . نمايندة مقيم انگليس در مستعمرات-2
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زبان اردو در هند   است كه رباعيات عمر خيام را بهراجة مكّهن الل اولين كسي
دانيم كه كار ترجمه بس دشوار است و اگر شعر را  ما مي. ترجمه و معرفي كرده است

براي يك مترجم الزم است كه . تر و دشوارتر است كنيم اين كار سخت شعر ترجمه به
اننده زباِن ترجمه، متوجه نحو احسن بداند كه خو زباِن متن و زبان ترجمه، هر دو را، به

نشود كه اين ترجمه است و همين امر موفقيت يك مترجم است و ترجمة رباعي 
دهد؛ ولي  زبان ديگر و در قالب رباعي تبحر علمي و كمال و هنر مترجم را نشان مي به

نحو  آقاي فيز جيرالد همين آزادي را به. اين كار بدون آزادي در ترجمه ممكن نيست
وقتي يك مترجم روح و مفهوم و . كاربرده است  ترجمة رباعيات عمر خيام بهبهتري در

توانيم آن را خالقيت وي  كند، آيا مي زبان ديگر منتقل مي را به) متن(معني زبان اصلي 
حساب كنيم يا خير؟ ولي حق اين است كه اگر مترجم موفق شود، كار ترجمه وي يك 

ان تصنيف ديگر حساب كرد و كار مترجم را تو شود و آن را مي تصنيف جداگانه مي
  .كرد تلقّي» ترجماني عواطف و احساسات شاعرانه«و » ثاني نقش«توان  مي

طوري  رباعي اردو به راجة مكّهن الل در ترجمة خود نفِس مضمون خيام را به
. شود منتقل نموده است كه روح و اساِس پيغام عمر خيام در رباعيات اردو هم ديده مي

اين دليل كه گاهي   مترجم اردو براي ترجمه شعر فارسي واقعاً پرخطر است، بهكار
اند، ولي معني و مفاهيم آن از زمين تا  هاي فارسي و اردو باهم مشترك اوقات واژه

  .كند آسمان فرق مي

  ويژگيهاي ترجمة راجة مكّهن الل
اردو  صرع بهم شاعر و مترجم راجة مكّهن الل سعي نموده است كه آن را مصرع به -١

احساسات  عاطفه دروني و با جاي اين، مترجم فكر و تخيل را با به. ترجمه نكند
 .منتقل نموده است
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همان معني مستعمل است، كار براي  هاي معادل اردو هم به در رباعياتي كه واژه -٢
شاعر و مترجم آسان گرديده است و در اين مواقع يك احساس رواني در ترجمة 

 .شود آن ديده مي

المعني و مترادفات را طوري  هاي مناسب و قريب گاهي اوقات مترجم واژه -٣
 .اي پديدآمده است شود كه رباعي تازه كاربرده است كه معلوم مي به

 المثلها هاي مترادف، ضرب كنند، واژه مي مترجمين معموالً عادت دارند كه وقتي ترجمه -٤
 ،شوند اصِل قضيه دور مي ازكنند كه  و زبان محاوره را در ترجمه طوري مخلوط مي

ولي ترجمة راجة مكّهن الل از اين عيوب پاك است و ترجمة وي در زبان ساده و 
 .روان انجام شده و اصل را دقيقاً نگاهداشته است

 البتّه زباني هست كه در اشراف مستعمل ،زبان ترجمه، زبان عموم مردم دكّن نيست -٥
كه هر دو زبان معيار و ( و يا از زبان لكهنو سواد از زبان دهلي بوده و اكثراً طبقه با

 .كردند استفاده مي) استاندارد بود

، ثباتي دنيا، ترغيب خوشدلي بي: اندازة بيان مترجم شُسته و رفته است و عناوين، ِمثل -٦
نحو احسن در ترجمة خود  توصيف شراب، مسئلة جبر و اختيار را مترجم به

 .گنجانيده است

ِد پسند عمر خيام بوده و براي هر عنوان چندين رباعي عناوين مذكور خيلي مور -٧
سروده است كه براي مترجم اين كار سخت دشوار است، ولي راجة مكّهن الل در 

 .ترجمه اين عناوين مذكور هم موفق شده است

  مترجمين زبانهاي ديگر احساسات و عواطف عمر مترجم هندي ما نسبت به -٨
ترين  داده است و همين ارفع  خود جاترجمة درصورت كاملتري  خيام را به

 .آيد مي شمار موفقيت مترجم هندي به
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  نسخة خطّي راجة مكّهن الل
 در دواوين اردو ]٨٥٠ي[نسخة خطّي اين رباعيات در كتابخانة آصفيه تحت شمارة 

.  م١٨٥١آوريل /ه ١٢٦٧الثاني سال  اين نسخه در ماه جمادي. شود نگهداري مي
در » زبان دكّهني ترجمة رباعيات عمر خيام به«نام  ن اثر بهاي. استنساخ شده است

  . رباعي است٣٢٣كتابخانه محفوظ است و داراي 
ترين نقص اين ترجمه همين است كه مترجم رباعي اردو را بدون ِذكر  عمده

رباعيات فارسي ترجمه كرده است و ترجمة مترجم ما آزادانه انجام شده است؛ بدين 
نظر  كننده و گاهي اوقات دشوار به ل رباعي عمر خيام خيلي گيجاص دليل دسترسي به

  .رسد مي
  :راجة مكّهن الل در ديباچة مترجم يادآور شده است

مشِق سخن، از مدتها پيش آرزومند بود كه در وقِت فرصت،  اين حقير نو”
خالصه و معاني و مفاهيم آن را . زبان اردو ترجمه كند رباعيات عمر خيام را به

زباِن ريخته،  رشتة تحرير درآورد، ولي راقم سواد نداشت كه اين مطلب را به به
اين كار را .  م١٨٤٤اوت  ژوئيه ـ/ه ١٢٦٠المرجب  در ماه رجب. كند منتقل

ترجمة  خدمت سخنوران و صاحباِن علم التماس دارد كه به عهده گرفته و به به
بنده خطايي يا لغزشي ديدند، كنند و اصالح بفرمايند و اگر از  راقم نگاه معطوف

  .١“كنند عفو
ترين ترجمة  ترين امتياز ترجمه راجة مكّهن الل همين است كه نخستين و كامل مهم

بنابه تذكّر قبلي جناب آقاي وان هيمر در سال . زبان اردو است رباعيات عمر خيام به
 ١٨٥٩ سال  رباعي را ترجمه نمودند و جناب آقاي فيز جيرالد در٢٥ ميالدي، ١٨١٨

                                                
  . ديباچه از راجة مكّهن الل-1
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، .م ١٨٤٤/ه ١٢٦٠ميالدي، رباعياِت خيام را ترجمه نمود، ولي راجة مكّهن الل در سال 
  .حدوداً پانزده سال قبل از مترجم شهير، آن را ترجمه نموده است

، »نذِر خيام«نام  الدين احمد، به همين نسخة مذكور را جناب آقاي دكتر محمد تقي
ميالدي در  ١٩٥٨ديباچة مترجم، در سال  و با)  صفحه٥٠حدوداً (مقدمة مفصّل  با

  .حيدرآباد چاپ و منتشر كرده است
 رباعي عمر خيام را با ترجمه اردوي رباعي راجة مكّهن الل ٥طور نمونه  بنده به

  :١كنم مي نقل

    رباعي رديف
  آمد سحري ندا ز مي خانة ما  -١

  كه اي رند خراباتي و ديوانة ما
  برخيز كه پركنيم پيمانه ز مي
ا   زان پيش كه پركنند پيمانة م

 

                       ِ      
       ِ            ُ    

   ُ    
                       ِ  

      ُ  ٓ              
 

  گر ياِر منند ترِك طامات كنند  -٢
  غمهاي مرا به مي مكافات كنند
  چون درگذرم خاك مرا خشت كنند
د كنن ات  ب ا خر ِر  ا و ي د خنة  ر   در 

  

                               
                      ُ   

                   ِ
        

                         
 

  
  

                                                
الدين   نذر خيام، رباعيات خيام كا اولين ترجمه از راجة مكّهن الل مع مقدمه از دكتر محمد تقي-1

  .٢٢، ص . م١٩٥٨ پريس، حيدرآباد، احمد، اعجاز پرنتنگ
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  ارزد يك جرعه مي ملِك جهان مي  -٣
  ارزد خشِت سر خُم هزار جان مي

  آن كهنه كه لب بمي ازو پاك كنند
  ارزد حقا كه هزار طَيلسان مي

  

          ِ    ُ         
                ِ              

                         
                َ      َ             

  
  ناكردة گناه در جهان كيست بگو  -٤

  آن كس كه گنه نكرد چون زيست بگو
  من بد كنم و تو بد مكافات دهي
  پس فرِق ميان من و تو چيست بگو

  

                              
    ُ                 ِ   ٓ    

                      
               ُ                    
  

  نشين كه ملِك محمود اينست با باده  -٥
  وز چنگ شنو كه لحن داود اينست
  از آمد و رفته دگر ياد مكن
  حالي خوش باش زانكه مقصود اينست

  

       ِ            ُ     
            ُ             ِ         ُ    

                       ُ       
                              
  

  منابع
 اهتمام رستم  به،)قطبشاهيه تاريخ (گلزار آصفيه  :حسين دهلوي، غالم خان خانزمان .١

  . هجري١٣٠٨، علي صاحب، حيدرآباد دكّن
، رباعيات خيام كا اولين ترجمه از راجة مكّهن نذر خيام: خيام نيشابوري، عمر خيام .٢

الدين احمد، اعجاز پرنتنگ پريس، حيدرآباد،  الل مع مقدمه از دكتر محمد تقي
  . م١٩٥٨

* * *  
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 نگاهي به نسخة خطّي تاريخ محمدي  

  

  نگاهي به نسخة خطّي تاريخ محمدي
  ∗الرحمن جميل

سطر،  ١٧، برگ ٤٨٢ داراي ؛دخانيمحمد بهام مؤلّفة» محمدي تاريخ«خطّي  نسخة
يالدي؛ در موزة بريتانيا، ظاهراً در قرن هفدهم م: كتابت نستعليق، :، خط٧٥/١٠*٧ :اندازه

  .١محفوظ است .١٣٧Orلندن زير شمارة 
  .هجري با مراجعة خاص هند ٨٤٢ تا )ص( محمدعمومي از زمان تاريخ
لقب خانوادگي . عظمت الوهيت حمد موفور و ثناي نامحصور بر حضرت با :آغاز

ما دربارة . الشرك ملك بهامد است مؤلّف از طرف نام پدر خود بهامدخان، سپس ملك
، الدين ترك او در خانة فيروزخان بن ملك تاج. احوالش از آثار خود او آگاهيم

دست همان  الدين تغلق شاه امير منتخب شد و بعداً به او توسط غياث. يافت پرورش
  .٢هجري كشته شد ٧٩١شاهزاده در سال 

                                                   
  .نو  استاديار فارسي ذاكر حسين كالج، دهلي-∗
 ،.١٣٧Or، موزة بريتانيا، لندن، شمارة هاي خطّي فارسي در موزة بريتانيا فهرست نسخه:  ريو، چارلس-1

  .٨٤، ص ١، ج م ١٩٦٦چاپ عكسي 
  .٤٦٦، ص ١، ج فرشته:  رجو كنيد بريگس-2
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آنجا او خود را . را تعميركرد) محمدآباد(بعد از آن حادثه پسر وزير دوباره كالپي 
رادر خود ب خود و عنوان وزير را به مستقل كرد و نام ناصرالدين محمود شاه را به

  .داد خان اختصاص جنيد
متمايزكرده بود و كرها شاز ديگر لرا عنوان فرماندة ارتشي خود  بهامدخان به

 و بعد از چند سال، كرد دريافتپاداشي كهند  يلچ در بندايِرهمين خاطر هم در شهر  به
  .توسط سربازان ابراهيم شاه جونپور بيرون رانده شد

فرماندهي ارتش  عالقه داشت و توسط پدرش بههاي مختلف  اردوكشي مؤلّف به
  .پيروزي بسيار دست يافت گسيل شد و در آن لشكركشي به

 بر او )ص(عاقبت مريد شيخ يوسف بده شد و در يك حالت الهام، محمد
 پس از آن فراغتش .كن و زندگي روحاني را بپذير شدند و گفتند كه دنيا را ترك ظاهر

 »محمدي تاريخ« )ص(نام پيغمبر كرد و اثر خود را به فرا در نوشتن آثار موجود وق
  .اتمام رسانيد هجري به ٨٤٢او اين اثر را در سال . خواند

ب،  ١٨٠الف،  ٩٠تكميل اين نگارش در بعضي از جاهاي مختلف مانند برگ 
  .١شود؛ خصوصاً در نيمة دوم اثر هجري بيشتر ظاهر مي ٨٣٩ ولي سال ،شده است ذكر

 طبقاِت: الف آمده است؛ مانند ٤٨١ اين تأليف مذكور، در برگ مآخذ و منابع
  …الجاللي و تاريخ فيروزشاهي ينةاالنوار، خز مطلع. االوليا ةالمآثر، تذكر ناصري، تاج

 ولي ثبت آن هخانداِن پادشاهان محلّي اهميت كمي داده شد اگرچه در اين تاريخ به
  .افكند هند پرتو خاصّي مي تاريخطوري كه بر دورة گمنام  ارزش زيادي دارد، به

؛  استنموده پوشي كرده، ولي اشعار فراواني را نقل مؤلّف از بيان تاريخها چشم
شود كه او شاعر خوبي نبوده  معلوم مياالمكان ذكركرده، اما  اگرچه اشعار خود را حتّي

  .است

                                                   
  . الف٤٢٧.  الف٣١٢ ب، ٣٠٨ برگ:  رجوع كنيد-1
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  :شده است كه عبارت است ازتقسيم چهار بخش  اين تاريخ به
جايگاه روح بعد از مرگ، رستاخيز . ب؛ فشار و غم قبر ١٠، برگ )ص(تاريخ محمد -١

 . ب٥٠و روز داوري، برگ 

 ٨٣اميه برگ  ب؛ امراي بني ٧٩برگ  مبشّر، هب؛ د ٧٤تاريخ خلفاي راشدين برگ  -٢
 . ب١٠٩ ب؛ احوال صوفيه برگ ٩٠؛ خلفاي عباسي برگ ب

بخش آخر از اويس  .ناصري گرفته شده است معترفاً از طبقاِت عباسي ـ تاريخ
دارد كه پي در پي  صوفيان تعلّق شود و تا نيمة پاياني آن منحصراً به قرني شروع مي

 :مشتمل بر تسلسل تاريخي است

  ؛١٣٨خواجه زكريا ملتاني، برگ 
  ؛١٤٠الدين سجزي، برگ  خواجه معين
  ؛١٤٢الدين بختيار، برگ  خواجه قطب

  ؛١٤٤شكر، برگ  خواجه فريدالدين گنج
  ؛١٤٦الدين اوليا، برگ  اجه نظامخو

  ؛١٤٨خواجه نصيرالدين محمود اودهي، برگ 
  ؛١٥٢الدين بخاري، برگ  خواجه سيد جالل

  ؛١٥٩برادر او خواجه سيد صدرالدين راجو، برگ 
  ؛١٦١خواجه اختيارالدين عمر ايِرچ، برگ 

  .١٦٤الدين شيخ يوسف بده ايِرچ، برگ  خواجه جمال
هجري نوشته  ٨٣٤ صوفي و راهنماي روحاني مؤلّف آمده و وفاتش در پايان، نام
 .شده است

  الف؛١٧٥دورة طاهريان، برگ  -٣

   الف؛١٨٠دورة سامانيان، برگ 
   الف؛١٨٩دورة ديلميان، برگ 



١٤٦  

  

  

   ب؛١٩٢دورة سبكتگين، برگ 
   ب؛٢٠٧دورة سلجوقيان، برگ 

الف؛ و نيشابور،  ٢٣٠ الف؛ فارس، برگ ٢٢٥دورة سنجريان و اتابكاِن عراق، برگ 
   الف؛٢٣٤برگ 

   ب؛٢٤٠دورة پادشاهان كرد سوريه، برگ 
   ب؛٢٤٥دورة خوارزمشاهيان، برگ 

ب؛ و  ٢٨٩ و تخارستان و باميان، برگ الف؛ ٢٦٠دورة شنسابانيان غور، برگ 
  . ب٢٩٢غزنين، برگ 

بعد از اين، دربارة خراسان و . الدين يلدوز است بخش پاياني، دربارة وفات تاج
ناصري  اي از طبقاِت  الف كه خالصه٣٠٩تمام آن پيش از كتاب سوم، برگ . زنينغ

  .است، ذكر شده است
 و نام  الف٣٠٤ برگ ،نام خليل سلطان و امير شاهرخ تاريخ تيمور و جانشينان او به

. كرده بود شود حدوداً چهل سال بر تخت شاهي جلوس آخرين پادشاه كه گفته مي
  .عنوان اختياردار كشور محسوب شده بود  هند بهاو چون ديگر پادشاهان

طرف پايين براكاخان و هم  تاريخ چنگيز ملعون و مطرود و جانشينان او به
 ٣١٣عدي مغول در هند، برگ ناصري با ضميمة مختصر بر تاخت و تاز ب طبقاِت از

 .الف

و دورة شود  الدين ايبك المعزّي شروع مي سلسلة پادشاهان هند؛ دورة اول با قطب -٤
ناصري  ب كه از طبقاِت ٣٥٨ ـ  ب٣٣٠، برگ ناصرالدين محمود است آخر با

مؤلّف در مندرجات، هشت . گرفته شده است) طبقاِت بيستم و بيست و يكم(
  .سلطنت از تاريخ فيروزشاهي ضياءالدين را تقليدكرده است

   الف؛٣٥٩الدين بلبن، برگ  غياث
   ب؛٣٦٣معزّالدين كيقباد، برگ 
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   ب؛٣٧١الدين خلجي، برگ  لجال
   الف؛٣٨٠عالءالدين شاه خلجي، برگ 

   الف؛٣٩١الدين مبارك، برگ  قطب
   الف؛٣٩٥الدين تغلق، برگ  غياث

   الف؛٣٩٨محمد بن تغلق، برگ 
   الف؛٤٠٦الدين فيروزشاه، برگ  كمال

مة آن كند كه ضياءالدين تنها چهار سال اول سلطنت فيروزشاه و خات مؤلّف بيان مي
اشخاص موثق   به،كرده بود و براي اطالعات دورة بعدي وي هجري را ضبط ٧٥٥يعني 
  .كرده است افكار خود تكيه بهو نيز 

   ب؛٤٠٩ادامة سلطنت فيروزشاه، برگ 
   ب؛٤١٧ هجري، برگ ٧٩٠تغلق شاه بن فتح خان بن فيروزشاه، 

   ب؛٤٢٠ هجري، برگ ٧٩١ابوبكر بن ظفر خان بن فيروزشاه، 
هجري بر تخت شاهي  ٧٩٤صرالدين محمد شاه بن فيروزشاه كه در سال و نا
وار چهار خاندان پادشاِه محلّي را كه توسط  در اين سلطنت، مؤلّف چكيده. كرد جلوس

كند و آنها در زمان مقرر توسط ابراهيم شاه  امراي محمد شاه بنياد شده بودند، ذكر مي
 نوة خضر خاِن دهلي و عالءالدين محمد شاه جونپور، احمد شاه گجرات، سلطان محمد

  .مالوه به نمايندگي رسيده بودند
   الف؛٤٣١عالءالدين سكندر شاه بن محمد شاه، برگ 

   ب؛٤٣٢الدين محمد شاه، پادشاه آخر نسل فيروز شاه، برگ  غياث
 ب؛ اين ٤٣٦الدين ترك، برگ  ناصرالدين محمد شاه بن فيروز شاه بن ملك تاج

شهر . هجري آنجا را بنياد نهاد ٧٩٢كرد، در سال  انده كه تيول كالپي را نگهداري ميفرم
الدين محمود، خودمختار  شود، بعد از وفات غياث محمدي را كه محمدآباد گفته مي
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 ٨١٣او در سال . داد هندوها توسعهفق با همساية وجنگهاي م ساخت و حكومتش را با
  .هجري درگذشت

 ب و سه پسر او در زمان ٤٤٦برگ . دين عبدالمجاهد قادر شاهپسر او اختيارال
هجري براي جانشيني و ارث با همساية قدرتمند خود ابراهيم  ٨٣٥وفات وي در سال 

در پايان، جالل خان دوم توسط هوشنگ بر . كردند شاه جونپور و هوشنِگ مالوه جنگ
  .تخت گذاشته شد

.  الف٤٥٩الدين ترك برگ  ملك تاجمبارك خان بن جنيد خان بن فيروزجنگ بن 
عنوان وزير ادارة  خان برادر خود، دولت خان، و پدر خود، جنيد خان، را به مبارك

او ايِرچ را دوباره . او از پيشرفت جالل خان ناخرسند بود. كرده بود ايالت كالپي جانشين
  .خود را خودمختار كردهجري  ٨٣٩تعميركرد و در سال 

   الف؛٤٦٧ك بهامد پدر مؤلّف، برگ زندگي ملك الشرك مل
   الف؛٤٧٦نصيحت مؤلّف به پسر خود ناصرالدين محمود، برگ 

  . الف٤٧٨بيان علّت تأليف و نتيجة اثر، برگ 
  .حافظ بن شريف منصور: خطاط

. فهرست مندرجات در قرن حاضر نوشته شده است كه مشتمل بر هفت برگ است
  .مد بهادر خان نوشته شده استاشتباه مح در آغاز نسخه، نام مؤلّف به

* * *  
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  عمادالدين محمود شيرازي و آثاِر او
  ♦الرحمن حكيم سيد ظلّ

  ∗سيد حسن عباس :ترجمه

خاطر علم و فن و حذاقت در  به.) م ١٥١٥-١٥٩٢حدوداً (عمادالدين محمود شيرازي 
و يادگار و نام او در تاريخ علم و طب هند و ايران همواره است طب، شخصيتي نامدار 

خاندان  تلمِذ دو خانوادة طبيب عالي مرتبِت هندوستان ـسلسلة . باقي خواهد ماند
خواجه خاوند محمود مورِث . رسد او مي به ـ )لكهنو(و خاندان عزيزي ) دهلي(شريفي 

چند  همچنين حكيم محمد يعقوب لكهنوي، با. اعالي خانوادة شريفي، شاگرد وي بود
 فرزند برومند ١د باقرها حكيم مير محم در آن واسطه. او ارتباط دارد واسطه به

  .دارد عمادالدين نيز قرار
اي بلند رتبه و استادي يگانه در آن عصر  عمادالدين محمود حكيمي حاذق، نويسنده

خواجه آن  عالوه بر .شود ميان جلساِت درِس او اسامي اطباي نامداري ديده مي در. بود
                                                   

  .سينا، عليگره  استاد بازنشستة طب سنّتي طبية كالج دانشگاه اسالمي عليگره و مؤسس آكادمي ابن-♦
  . استاديار فارسي دانشگاه هندوي بنارس، واراناسي-∗
  .٤٠ م، ص ١٩٧٨، عليگره، )ودار (تذكرة خاندان عزيزي: مان، سيدالرح  ظل-1
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و از عهِد صفويه .) م ١٥٨٨ :م(اوند محمود، طبيب عهِد اكبري ابوالفتح گيالني خ
هاي  اين اعتبار بسيار اهميت دارند كه بار ديگر سلسله الدين منصور شيرازي به غياث

  .شود طب نوين، از آنان آغاز مي
دربارة تعيين تاريخ تولّد و . ميالدي متولّد شده است ١٥١٥عمادالدين در حدود 

پس از . ١ان كمك گرفتتو وفاتش از تأليفاِت خود او يا از مؤلّفاِت ديگران مي
. يابد تحصيالت علوم طب، او در درباِر عبداهللا خان استجلو، استانداِر شروان، راه مي

 بسيار يخاطر تقصير نمانده و به بنابر علّتي اعتبار و اعتماد خان استجلو بر او باقي
 ن بسيار سرد انداخت و عمادالدين با خوردي در استخر،ر يك شبدو را امعمولي، 

شود و  پس از حادثة آن شب او معتاد مي. نمود ار زيادي افيون جان خود را حفظمقد
  .٢كند سرانجام دربارة فوايد و مضرات افيون كتابي تأليف مي

السالم  در مشهد، در كنار روضة مطهر حضرت امام علي بن موسي الرضا عليه
ني براي زايرين آوردن تسهيالت درما اي ايجاد شده بود كه هدف آن فراهم شفاخانه

عمادالدين پس از جداشدن از مالزمت خان . روضة آن حضرت و افراد ديگر بود
در آنجا . آن آستانه وابسته شد به.) م ١٥٢٤-١٥٧٦(استجلو، از طرف شاه طهماسب 

دست آمده و باوجود كمبود منابع، كتابي دربارة  بنابر گفتة خود او، اوقات فراغتي به
  .رآوردرشتة تحرير د آتشك به

او در . نيز بوده است.) م ١٥٧٦-١٥٧٧(عمادالدين، طبيب شاه اسماعيل صفوي 
نمود كه نسخ آن  كتابهاي فراواني تأليف. درگذشته است يالديم ١٥٩٢/ه ١٠٠٠حدود 

حال  هاي ايران و خارج از ايران موجود است و بسياري از آنان تا به در كتابخانه
هاي هند و پاكستان  مصنّفات وي كه در كتابخانه. خطّي محفوظ مانده استصورت  به

                                                   
1- C. Elgood’c: Safavid Surgery, Analecta Medico Historic-2, Pergaman Press, 

Oxford, 1965, p.6. 
  .٦ همان، ص -2
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ميان آنها چهار كتاب  در. دنباش قرار زير مي است و نگارنده از آنها اطالع دارد، به
  .فارسي است  بهبقيهزبان عربي و  به

  )عربي( شرح تشريح القانون -١
لب كند، خود ج سينا است كه توجه شارحين را نتوانسته است به بخشهايي از قانون ابن

، اما عمادالدين از آن دسته شارحين قانون دارد ميان آنها بخشهاي تشريح نيز وجود در
بسياري شرح و بسطها، شرح  فقط بخش تشريح را انتخاب نموده، بلكه با باشد كه نه مي

اين امتياز وي در حد . تر از بخش تشريح القانون قرارداده است خود را شرحي مفصّل
لحاظ حجم  هاي قديمي علم تشريح، از  نيست، بلكه تمامي سرمايهشرح محدود محض

اين . شرح تشريح القانون عمادالدين، بر همه برتري دارد. گيرد  دربرميزو ضخامت را ني
هاي خطّي آن در  مجلّد نوشته شده است و نسخه در دو. م ١٥٦٥/ه ٩٧٣شرح در سال 

نسخة رامپور بدين . مپور موجود استكتابخانة دارالعلوم ديوبند و كتابخانة رضا را
. م ١٥٧٦/ه ٩٨٤جهت حايز اهميت است كه يازده سال پس از تأليف آن كتاب در سال 

كاتب آن عبداهللا بن حافظ علي . كتابت شده كه اين زمان، زماِن حياِت مؤلّف است
  .١مشهدي نام دارد

  )عربي( كتاب التشريح -٢
. ة آن در كتابخانة رضا رامپور موجود استدر علم تشريح كتابي مستقل است و نسخ

شرح  اي قرار دهيم، الزم است كه با پيش از اين كه كتاب مذكور را تأليف جداگانه
دارد كه اين كتاب بخشي از كتاب  تشريح القانون مقايسه شود؛ زيرا اين امكان وجود

  .باشد) القانون(التشريح 

                                                   
  .١٤٣-٤م، ص  ١٩٨٦، عليگره، )اردو (قانون ابن سينا و شارحين و مترجمين آن: سيد: الرحمان  ظلّ-1



١٥٢  

  

  

  )عربي( شرح قانونچه -٣
اين كتاب در . است.) م ١٣٤٤/ه ٧٤٥ :م(محمود بن عمر چغميني كتاب قانونچه، تأليف 

ا هيكي از آنچندين شرح دارد كه . رديف كتابهاي اساسي درسي در علم طب بوده است
يك نسخة نادر از اين كتاب در كتابخانة رضا . شرح قانونچه عمادالدين محمود است

  .رامپور موجود است

  )عربي( المركّبات الشّاهيه -٤
توان يكي از  اين كتاب را مي. معنون شده است.) م ١٥٢٤-١٥٧٦(طهماسب  نام شاه به

باب و خاتمه، و مشتمل  ٢٥داراي يك مقدمه، . كرد تأليفات مهم عمادالدين محسوب
نسخة . مانند شرح قانونچه، نسخة اين كتاب نيز ناياب است.  برگ است١٠٨بر 

علي حيدر خان . ميالدي كتابت شده است ١٧٨٢/ه ١١٩٧كتابخانة رضا رامپور در سال 
كرده  اهللا نقل از نسخة مكتوبه حكيم غريب) هند(آن را براي مير فرزند علي در گواليار 

  .است

  )فارسي( رسالة افيون -٥
. در اين رساله دربارة ماهيت، طبيعت، خواص و فوايد و مضرات افيون بحث شده است

هايي از آن در كتابخانة ادارة  خدابخش پتنا، نسخهالطرفين كتابخانة  عالوه بر نسخة ناقص
نو، استيت الئبريري حيدرآباد، كتابخانة دانشگاه پنجاب الهور  تاريخ و تحقيق طب دهلي

اي كه در ذخيرة نگارنده موجود  نسخه. و در ذخيرة نگارندة اين سطور موجود است
انة رضا رامپور در كتابخ. باشد هجري مي ١١٥٧ و ١١٥٠است، نوشتة بين سالهاي 

  .كننده، موجود است تلخيصي از آن، بدون نام تلخيص

  



١٥٣

 عمادالدين محمود شيرازي و آثاِر او  

  

  )فارسي( رسالة آتشك -٦
عمادالدين اولين . هيچ كتابي تأليف نشده بودميالدي  ١٥٦٩دربارة آتشك قبل از 

:  و بنابر قول او١اي است كه دربارة اين موضوع كتابي تأليف كرده است نويسنده
اند و بهاءالدوله نوربخشي نخستين مؤلّف است  ض چيزي نگفتهمتقدمين دربارة اين مر”

ذكر آتشك را آورده  ،.)م ١٥٠١/ه ٩٠٧ تأليف(» التجارب صةخال«كه در كتاب خود 
  .٢“است

 Annalsنموده كه در  زبان انگليسي ترجمه الگود، رسالة آتشك را به دكتر سائرل

of Medical History در ذخيرة . ٣طبع رسيده است بهميالدي  ١٩٣١ نيويورك، در سال
هايي از رسالة آتشك در  اي از اين كتاب وجود داشت و نسخه شخصي الگود، نسخه

استيت الئبريري حيدرآباد، كتابخانة خدابخش پتنا، : هاي زير نيز وجود دارد كتابخانه
 كتابخانة رضا رامپور، انجمن آسياي بنگال كلكته و در كتابخانة دانشگاه پنجاب الهور

  ).پاكستان(

  )فارسي( رسالة ياقوتي -٧
اي  در صفحة آخر، ذكر نسخه. رساله مختصريست در بيان خواص و تركيبهاي ياقوت

عمادالدين وي را جد خود گفته و سلسلة نسب . نقل از موالنا فخرالدين آمده است به
لدين الدين مسعود بن عمادا عمادالدين محمود بن قطب: خود را چنين آورده است
هايي از اين رساله در كتابخانة خدابخش پتنا و  نسخه. محمود بن فخرالدين محمد

  .كتابخانة رضا رامپور موجود است

                                                   
1- C. Elgood’c: A Medical History of Persia, Cambridge, 1951, p. 379; Safavid 

Surgery,  p.6. 
  .٣٥٣ همان، ص -2
  .٣٧٩ همان، ص -3



١٥٤  

  

  

  )فارسي( رسالة فاد زهر -٨
دو نوع،  اين دارو، حيواني و معدني، هر. زهر، داروي معروف زمان مصنّف بود فاد
 كه ١فارسي دانسته است لين رساله به او]در موضوع خود[الگود اين رساله را . اشدب مي

  .باشد دربارة فاد زهر مي
عمادالدين در اين رساله اظهارات نويسندگان پيشين را آورده و شناخت اصلي و 
نقلي سنگ مزبور را نيز بيان داشته است؛ در حالي كه مؤلّفين ديگر فقط در بيان اقسام و 

 عمادالدين تركيب استعمال و طريقة عالوه بر آن،. اند فا نمودهزهر اكت فوايد فاد
نسخة . بر تجربات شخصي خود نيز بيان كرده است مخصوص خوردن آن را بنا
  .زهر را دارد خدابخش پتنا فقط خوردن فاد

  )فارسي( رسالة چوبچيني -٩
چوبچيني عالوه بر مفيد بودن در ترياق و امراض . چوبچيني اكتشاف اطباي ايراني است

الدين يزدي  ميرزا قاضي بن كاشف. خصوص براي آتشك نيز بوده استديگر، داروي م
از طريق تصانيف . م ١٤٩٤ كه چوبچيني در سال ٢گفته است.) م ١٦٦٤ :م(حموي 

اطباي فرنگ در ايران متعارف شد و اين همان سال است كه در آن آتشك پديدآمده 
هفدهم در اروپا، كسي از بود، ولي اين هم قابل ترديد است؛ زيرا قبل از اواسط قرن 

تنها براي اولين بار ذكر  نه.) م ١٥٠٧ :م(ديگر اين كه بهاءالدوله . نبود چوبچيني آگاه
 ،»التجارب صةخال «،ميان آورده، بلكه دربارة معالجة آن نيز در كتاب خود بهآتشك را 

 را كاشف آن الگود، عمادالدين. ٣كند بحث مفصّلي نموده است، اما ذكر اين دارو را نمي

                                                   
1- C. Elgood’c: A Medical History of Persia, Cambridge, 1951, p.371. 

  .٣٤٢ص ، )اردو (ن آنقانون ابن سينا و شارحين و مترجمي: سيد: الرحمان  ظلّ-2
؛ ٣٨١  م، ص١٩٠٩التجارب، نولكشور لكهنو، چاپ سوم  صةخال: نوربخشي، بهاءالدوله محمد حسيني -3

C. Elgood’c: A Medical History of Persia, p.367.  



١٥٥

 عمادالدين محمود شيرازي و آثاِر او  

  

ميالدي تأليف شده  ١٥٥٠بايست در سال  او تصوركرده است كه اين رساله مي. داند مي
پندارد؛ زيرا كه تاريخ تأليف آن  ، ولي نگارندة اين سطور نظر الگود را درست نمي١باشد
ميالدي  ١٥٤٠/ه ٩٤٧از آن يعني در سال   سال قبل٤٥ميالدي است و  ١٥٨٥/ه ٩٩٣

  .٢اتمام رسانيده بود  چوبچيني را به، خودنوراهللا رسالة
هايي از اين رساله در كتابخانة خدابخش پتنا، استيت الئبريري حيدرآباد و در  نسخه

  .ذخيرة شخصي نگارنده موجود است

  )فارسي( رسالة جدري -١٠
هايي از اطباي ديگر نيز وجود دارد  دربارة آبله عالوه بر محمد بن زكرياي رازي، نوشته

اي از رسالة او در كتابخانة دانشگاه  نسخه. يكي از آنان، عمادالدين محمود استكه 
  .پنجاب الهور موجود است

  )فارسي( رساله در باب قلع آثار -١١
. اي از عمادالدين محمود موجود است عنوان فوق، رساله در كتابخانة خدابخش پتنا با

نيست؛ بلكه بخشي از رسالة جدري نظر بنده اين است كه رسالة مزبور، رسالة مستقلي 
براساس تأليف . باشد هاي آبله مي است كه دربارة تركيب محو ساختن عاليم و نشانه

اين رساله در كتابخانة خدابخش پتنا در يك مجموعه ) ديباچة(يعقوب بن اسحاق 
زهر،  چوبچيني، فاد: دارد كه مشتمل بر هفت رسالة ديگر از عمادالدين است قرار

كه فقط در ( در باب قلع آثار ،در ترقيمة رساله. ، آتشك، افيون، اطريالل و سمومياقوقي
 ميالدي ١٨٥٤/ه ١٢٧١االول   جمادي٢٥تاريخ كتابت مجموعه ) اين رساله وجود دارد

  .آمده است

                                                   
  .٣٦٥التجارب، ص  صةخال:  نوربخشي، بهاءالدوله محمد حسيني-1
  .٣٨١ همان، ص -2



١٥٦  

  

  

  )فارسي( رسال در باب سموم -١٢
حمود، راجع الدين حسين شيرازي معاصر عمادالدين م كمال. دربارة ادوية سميه است

هاي  بدين ترتيب رساله. تأليف كرده است» فاروق ترياق«نام  ترياقي كتابي به ادوية به
  .سموم و ترياق نوشتة معاصرين او در علم االدويه بسيار حايز اهميت است

  )فارسي( رسالة اطريالل -١٣
ريق داروهاي اند و معالجه از ط نموده ي تأليفاالدوية مفرده، كتابهاي فراوان ماهرين علم

در . طلبد روشهاي فنّي باال را ميبودن از  فن، حذاقت و متّصف  مهارِت،دهرمف
داشت كه در امراض گوناگون  معموالت اطباي حاذق انبوهي از اين مفردات وجود

عنوان داروي مخصوص  اطريالل نيز چنين داروي مفرديست كه به. اند االثر بوده سريع
  .وع تحقيق استبراي برص، امروز نيز موض

تحرير  مستقلي دربارة اين موضوع به طبيب شهير قرن شانزدهم ميالدي رسالة
درآورده است كه در آن ماهيت دارو و اختالفات دربارة شناخت و نيز در مورد طريقة 

عنوان تأليفي  فقط به رسالة اطريالل نه. بحث تحقيقي پرداخته است استعمال آن، به
 بلكه از حيث نفس موضوع نيز اهميت بسزايي ،صاحب فنگرانقيمت از يك طبيب و 

سه نسخة خطّي از اين رساله موجود است؛ يكي در كتابخانة خدابخش پتنا، . دارد
  .ديگري در استيت الئبريري حيدرآباد و سومي در دانشكدة طبي نظاميه حيدرآباد

  )فارسي( رسالة امراض صبيان -١٤
اي از آن در كتابخانة  نسخه. باشد  كودكان مياين رساله در مورد امراض اطفال و

دانشگاه پنجاب الهور موجود است كه در شهر حيدرآباد براي ميرزا اشرف جهان ثاني 
  .ميالدي كتابت شده است ١٦٣٠/ه ١٠٤٠الثّاني  حسني در جمادي

  



١٥٧

 عمادالدين محمود شيرازي و آثاِر او  

  

  )فارسي( الشّفا صحيفة -١٥
/ ه ١٢٦٨وبه در سال اي از آن، مكت نسخه. ميالدي است ١٥٤٨/ه ٩٥٥سال تأليف آن 

  .، در استيت الئبريري حيدرآباد استميالدي ١٨٥١

  )فارسي( رسالة اوزان و مكايل -١٦
الوقت آنان،  ماهرين طب و ادويه دربارة اوزان و مكايل مختلف و هموزن اوزان رايج

ز اي ا اي دارد كه نسخه عمادالدين نيز در اين موضوع رساله. اند هاي بسياري نوشته رساله
 ١٢٠٠سال كتابت آن . نو موجود است آن در كتابخانة ادارة تاريخ و تحقيق طب دهلي

  .باشد هجري مي

  )فارسي( مجرباِت عمادالدين -١٧
مؤلّف كه گردد  از ديباچة آن مستفاد مي. اي مختصر در پنج و نيم صفحه است رساله

دست آورده و   را بهسينا و اطباي ديگر آن پس از مطالعة كتابهاي حكماي هند، ابن
اين رساله در يك . ها را تأييد نموده است بودن آن نسخه هاي شخصي او مؤثّر تجربه

  .شود مجموعه، در كتابخانة رضا رامپور نگهداري مي
v  

. شود هاي اطباي ممتاز ايران محسوب مي شيرازي در رديف خانواده اين خانوادة
ود بود، فرزندش حكيم محمد باقر نيز همانطور كه عمادالدين وارث علم خانوادة خ
درباِر شاه  او متخصّص امراض چشم و به. صاحِب تصنيف و تأليف و درس و افاده بود

جاي تعجب است كه مورخ شهير دكتر . وابسته بود.) م ١٥٨٧-١٦٢٩(عباس صفوي 
 اي دارد و خاطر كارهاي ارزشمند خود مقام شايسته الگود كه در تاريخ طب ايران به

باقر را پدر م محمد ي دچار اشتباه شده و حك]چطور[شهرت كسب كرده است، 



١٥٨  

  

  

؛ در حالي كه خود عمادالدين در كتابهايش شجرة نسب خود را ١عمادالدين دانسته
دربارهاي پادشاهان صفويه   را كه به]پدر و پسر[زماِن هر دو . تحرير نموده است
  .توان تعيين كرد آساني مي وابسته بودند به

همانند عمادالدين، تفصيالتي از زندگاني و كارهاي فرزندش حكيم محمد باقر نيز 
هاي  نگارندة اين سطور توانسته است از فهرست كتابخانه. شود جاي ديگر ديده نمي

دست بياورد و از طريق مؤلّفاتش،  مختلف هندوستان نام تأليف حكيم محمد باقر را به
  :ردوآدست  زير را بهاطالعات 

  رسالة اكمل و مقالة اجمل. ١
حكيم . باشد ميالدي مي ١٦٣٣/ه ١٠٣٣اين رساله دربارة امراض چشم و سال تأليف آن 

شاه در سال . محمد باقر اين رساله را براي شاه عباس صفوي تأليف كرده است
كرد، از حكيم  تبريز عزيمت مي ميالدي هنگامي كه از اصفهان براي لشكركشي به ١٦٠٢

اين رسال دو مقاله . كند اين رساله را مييف لباقر كه همراه وي بود، درخواست تأمحمد 
  .دارد

  دربارة مفردات و مركّبات امراض عين؛: مقالة اول
  .در بيان مراهم و ادوية قروح: مقالة دوم
رسالة اكمل «نام  هاي خطّي از اين رساله در دانشكدة طبيه نظاميه حيدرآباد به نسخه

مقالتان در «نام   در كتابخانة رضا رامپور به،.)م ١٨٣٧/ه ١٢٥٣مكتوبة (» اجملو مقالة 
نام  و در ذخيرة نگارندة اين سطور به.) م ١٧٣٤/ه ١١٤٧مكتوبة (» مفردات محمد باقر

نامهاي  در واقع هر سه يكي است و به. دارد وجود» ادوية مفرده و مركّبه امراض عين«
  .مختلف موسوم شده است

                                                   
  .٣٨٢ التجارب، ص صةخال: له محمد حسيني نوربخشي، بهاءالدو-1



١٥٩

 عمادالدين محمود شيرازي و آثاِر او  

  

  )عربي( رساله في المسهل .٢
داراي يك مقدمه، دوازده فصل و خاتمه، دربارة طريقة استعمال مسهالت و اجزاي آن 

  .است
موجود است و در » المسهل رساله في«اي از  در كتابخانة خدابخش پتنا نسخه
دارد كه  وجود» رساله في تدبيراالستفراغ«نام  كتابخانة رضا رامپور همين رساله به

  . آنها يكي استدوي هر

  طب باقر. ٣
موجود است؛ اما پس از مقايسه » باقر طِب«نام  اي به در كتابخانة ايالتي حيدرآباد رساله

توان اين رساله را تأليف  ، نمي»المسهل رساله في«و » رسالة اكمل و مقالة اجمل« با
رسالة اكمل و «اي قرارداد؛ زيرا اين احتمال وجود دارد كه رسالة مزبور همان  جداگانه

  .باشد» مقالة اجمل
v  

در ذخيرة راقم سطور . اي اليق بود خواهرزادة عمادالدين نيز طبيب و نويسنده
وي موجود است كه از آن دربارة عمادالدين نيز اطالعاتي مفيد » قرابادين«اي از  نسخه
شده است؛ علّت افتادگِي صفحة اول قرابادين، نام نگارنده معلوم ن به. آيد دست مي به

  :البتّه در صفحة دوم آن اين عبارت مرقوم است
نقل از  هاي متعدد به قرابادين خواهرزادة عمادالدين محمود شيرازي، نسخه”

از روي كتاب معلوم . ١خال مرحوم غفران پناه حكيم عمادالدين محمود شيرازي
 نيز استاد الدين حسين شيرازي را شود كه او شاگر عمادالدين بوده و كمال مي

  .٢“خود دانسته است

                                                   
  . الف٧٣، نسخة نگارنده، برگ )نسخة خطّي (قرابادين:  خواهرزادة عمادالدين-1
  . ب١١٦ همان، برگ -2



١٦٠  

  

  

  .ميالدي در بلدة اردبيل كتابت شده است ١٦٦٤/ه ١٠٧٥اين نسخه در سال 

* * *  
  



١٦١

 حافظ شاعر خوش الحان فارسي  

  

   شاعر خوش الحان فارسيحافظ
  ∗زهره فاروقي

كمال و تمام نتوان داد و شعراي   چه بود؟ سؤالي است كه حقّاً جوابش تاكنون بهحافظ
  :گويد  ميصائب. اند متوسطين و متأخرين مقام بلندش را اعتراف نموده

  ١ست ادبي تتبع غزل خواجه گرچه بي   اگر نيست از ره دعويست صائبروا
  :گويد  ميداد، دربارة حافظ كسي تن درنمي عرفي شيرازي كه در غزلش هرگز به

   رواست چون عرفيبران تتبع حافظ
 

  ٢كه دل بكاود و ورد سخنوري داند
  :گويد شاعر بزرگ عالمة اقبال مي

  ام  گرفتهمن نغمه و سرور از حافظ
  :نويسد دكتر رضازاده شفق مي

 آقاي مثال است؛ اما خواجه حافظ هاي عرفاني بي ي در مثنويالدين روم جالل”
  .٣“غزلهاي عرفاني است

                                                   
  .نو  استاديار موقتي فارسي دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهلي-∗
  .١٨٦ ، ص٢ ، جشعرالعجم:  شبلي نعماني، علّامه-1
  .١٨٦ همان، ص -2
  .٣٦٣ ، صتاريخ ادبيات ايران:  رضازاده شفق، دكتر-3

 



١٦٢  

  

  

شيراز در آن  از اصفهان بود و در عهد اتابكان گويند كه جد حافظ نگاران مي تذكره
هجري در شيراز  ٧٢٦الدين محمد حافظ بود، در سنة  نامش شمس. شهر اقامت گزيد

. اند و مادرش از كازرون بود عرصة وجود گذاشت، نام پدرش را بهاءالدين نوشته به پا
تاريخ دكتر رضازاده در . عهد طفوليت علوم متداوله را در شيراز فراگرفت حافظ به

نويسد كه حافظ كسب فيض علمي از علماي نامدار عهد خويش كرد،   ميادبيات ايران
  .١گويند كه در مكتبخانة خود تعليم گرفت  ميشعرالعجمنعماني در  اما شبلي
بردند  نمودن پدرش در عسرت بسر مي  را سه برادر بود كه پس از رحلتحافظ
مادر  سني نزد دليل كم بهطلب معاش رخت سفر بربستند و ليكن حافظ  برادرانش به

فاقه رسيد، حافظ پيشه خميرگيري  بعد از چندي نوبت به. خويش در شيراز بماند
چهار حصّه تقسيم داده و برحسب بيان راويان يك  نمود و حاصل خود را به اختيار

در . حصّه براي مادر، يك براي استادان، يك براي محتاجگان و يك حصّه براي خويش
  .داشت  اشتغالقرآنتالوت  نمود و به كريم را حفظ قرآناين زمان 

عروج و زوال سياسي چنان ارزان بود كه .  پر از آشوبهاي سياسي استدورة حافظ
نگريست و اين  نگاه عبرت مي جنگهاي خونين به حافظ در عهد خويش نسبت به

انگيز  ة سرودهاي غمعبرتها و تأثّرها در شعر حافظ گاهي در لباس مدح و گاهي در پرد
از ممدوحين حافظ، چنانكه از ديوانش معلوم شود، شاه . غزل آشكار شده است

الدين،  الدين يحيي، خواجه قوام ابواسحاق، مير مبارزالدين، شاه شجاع، شاه نصرت
در عهد . اند الدين، عمادالدين و غير ايشان حاجي قوام حسن، شاه منصور، شاه قطب

بهمني و در بنگاله  شاه تغلق در دكن، محمود شاه مانروايان فيروزحافظ سرزمين فر
در ايران تاريخ سياسي عروج و زوال ملوك و شاهان داستاني . الدين شاه بودند غياث

                                                   
  .١٨٨ ، ص٢ ، جشعرالعجم:  شبلي نعماني، علّامه-1



١٦٣

 حافظ شاعر خوش الحان فارسي  

  

گفت، ولي  دربارهايشان داشت، مدح و قصيده هم مي حافظ وابستگي به. طويل دارد
  .دنكر جا ستايي ملوث داغ تملق و بي دامن شعر را به

اند كه اين آفتاب ثابت تا آخر حيات از مركز خود  نويسان و محقّقان يك رأي تذكره
سفر اول بر طلب شاه . در تمامي زندگاني سه سفر قصد نمود. حركت ننمود

خواهش شاه دكن محمود شاه بهمني از  الدين از شيراز تا هرمز، سفر ديگر به نصرت
دل از سفر برداشت و از  ولي از هول درياقصد هند رفت،  شيراز تا جزيرة هرمز به

  :هرمز بازگشت و اين غزل را براي شاه فرستاد بندر
  ارزد غم بسربردن جهان يكسر نمي  دمي با

  ارزد مي بفروش دلق ما كزين بهتر نمي  به
  بوي سود  نمود اول غم دريا به چه آسان مي

  ١ارزد صد گوهر نمي غلط كردم كه اين طوفان به
هدف استهزا و مالمت   سليقة سخنوري نداشت و بهدر ابتدا حافظمشهور است كه 

روزي حافظ . گويي مشهور گشت لهوه آنجا رسيد كه او به گشت، نوبت به شعرا مي
گويند كه حافظ همة شب  مي. كوهي رفته، گريه و زاري كرد رنجيده بر مزار بابا

انش انداختند و گفتند كه خوش برو ده اي به خواب ديد كه لقمه  را به)ع(حضرت علي
  :شد اين غزل گفت صبحگاه چون بيدار. دِر علومها بر تو گشاده كردند

  دوش وقت سحر از غصّه نجاتم دادند
 

  ٢وندران ظلمت شب آب حياتم دادند
حافظ . كرد  از شيراز گذشته و عالم را احاطهو بعد از اين واقعه شهرت كالم حافظ

كرده  شود كه تجرد اختيار اي سرمستي و آزاده روي شهرت دارد، متصور ميچنانكه بر
نام پسرش نعمان . نمود و اوالد هم داشت حافط ازدواج. باشد، ولي اين درست نيست

در حيات حافظ زنش هم جام فنا نوش . يافت هند آمده و در برهانپور وفات او به. بود

                                                   
  .١١٩ ص ، شيرازيحافظ ديوان :الدين محمد شيرازي، شمس  حافظ-1
  .١٤٤ همان، ص -2



١٦٤  

  

  

ز سير نگشته، دل صاف و صافي و فطرت سليم البتّه حافظ تا آخر حيات از شيرا. فرمود
در وطن خود از گلگشت مصلّي و آب ركناآباد تا دم آخر حظ . ريايي داشت و بي
  :گويد نمود، مي مي

  بده ساقي مي باقي كه در جنّت نخواهي يافت
ر ي  صلّ م ت  ش گ گل و  د  ا ب ا ن ك ب ر آ ار  ن   ١اك

* 
 نسيم خاك مصلّي و آب ركناباد   و سفرسير دهند اجازت مرا به نمي
هجري در شيراز از آن آفتاب نيم روز در پردة بقاي ابدي مستور  ٧٩١در سنة 

تاريخ وفاتش از خاك . شد گشت، و در مصلّي كه جاي پسنديدة خاطرش بود، مدفون
  :آيد مصلّي برمي

  ني خواجه حافظچراغ اهل مع
  چو در خاك مصلّي ساخت منزل

 

  كه شمعي بود از نور تجلّي
  ٢بجو تاريخش از خاك مصلّي

 يهجر ٧٩١                      

  خصوصيات كالم
مهمات .  غير از چربة سعدي و خسرو و سلمان و روحي نيستديديم كه فكر حافظ

هاي الفانيش در  اين همة نغمه اند، ولي با مضامين شعرش هم رشحات ابرقلم خيام
الجرم اين غلبه و اثر . ن، آواز دگران پست گرديدكرد كه پيش آ جهان شعرغلغله بپا

كالم او درجة  شود كه به سبب نيست و از اين خصوصيات شعر خواجه يافت مي بي
  :ترديد توان گفت كه بخشيده و بي امتياز

  آنچه خوبان همه دارند تو تنها داري
  :اكنون خصوصيات كالمش را زير عنوانهاي عليحده قلمبند خواهم كرد

                                                   
  .٤، ص  شيرازيحافظ ديوان: الدين محمد شيرازي، شمس حافظ -1
  .٤١٤، ص تاريخ ادبيات ايران:  رضازاده شفق، دكتر-2
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 حافظ شاعر خوش الحان فارسي  

  

  ن بر كالم خواجهاثر قرآ
منش  خو و آزاده  طبعاً نرمشود كه حافظ نگاران معلوم مي از مطالعة غزلش و بيان تذكره

كرده بود و   در رگ و جانش سرايتقرآننموده بود، بلكه  فقط حفظ  را نهقرآنبوده اما 
يات چه گفت از فيض قرآني گفت؛ چه غزلهاي شراب آلوده و چه قصايد و مثنو هر

  :گويد آلوده، چنانكه مي خواب
  ز حافظان جهان كس چو بنده جمع نكرد

ا ب ا  م ك ح ف  ي ا ط ي  ل ن آ ر ق ب  ا ت   ١ك
* 

  نديدم خوشتر از شعر تو حافظ
 

  ٢قرآني كه اندر سينه داري به
* 

  صبح خيزي و سالمت طلبي چون حافظ
  ٣چه كردم همه از دولت قرآن كردم  هر

  جوش بيان
كرده   از حالت رندي و سرمستي كه دارد، واردانش را چنان جوشي عطاه حافظخواج

  :كه تاريخ هزار سالة غزل فارسي از آن خاليست
  گرچه بدناميست نزد عاقالن

 
  ٤خواهيم ننگ و نام را ما نمي

* 
  نه قاضيم نه مدرس نه مفتيم نه فقيه

  مرا چه كار كه منع شراب خواهم كرد

                                                   
  .٤٢٩ ، ص شيرازيحافظ ديوان: الدين محمد شيرازي، شمس حافظ -1
  .٣٤٩ان، ص  هم-2
  .٢٤٩ همان، ص -3
  .٩ همان، ص -4



١٦٦  

  

  

  مستيعيش و سر
  :دهد خوش عيشي تعليم مي آدم را به خواجه بني

اله ه س ارد چ وب  حب و م ه  ال و س ي د   م
  ١ست مرا صحبت صغير و كبير همين بس

* 
  بنوش باده كه ايام غم نخواهد ماند

  
  ٢چنان نماند چنين نيز هم نخواهد ماند

  االسلوبي بديع
در اسلوب خود از زمين جديت  مضامين استادان قديم را كه چندان اهميتي نداشتند، با

  : فلك رسانيد به
  كس كه بديد چشم او گفت هر
 

  ٣كو محتسبي كه مست گيرد

  واردات عشق
تفصيلي  مضامين رندانه و واردات عشق به.  شعر عشق و سرمستي استشعر حافظ

  :صادق كه در شعر حافظ ادا شده مثالش ناپيد است
  دست زلف مشكينش خطايي رفت رفت گر ز

  ٤هندوي شما بر ما جفايي رفت رفت  گر ز
* 

  همتا ليلي گفت كاي معشوق بي شبي مجنون به
  گردد ترا عاشق شود پيدا ولي مجنون نمي

                                                   
  .٢٠١ ، ص شيرازيحافظ ديوان: الدين محمد شيرازي، شمس حافظ -1
  .٢١٠ همان، ص -2
  .١١٦ همان، ص -3
  .٦٧ همان، ص -4



١٦٧

 حافظ شاعر خوش الحان فارسي  

  

  فلسفه
. فلسفة خواجه چنانكه گفته شد، غير از فلسفة خيام نيست و اين امر تفصيل بسيار دارد

  :تواند دريافت كند مختصر اينكه انسان عقل محدود دارد و اسرار كاينات را نمي
  حديث از مطرب و مي گو و راز دهر كمتر جو

  ١حكمت اين معما را كه كس نگشود و نگشايد به
چه از اسرار كاينات معلوم توان كرد از معاهده و رياضت نه كه از علم و  و هر

  :عقل، اين معاهده و رياضت را از نام ساقي و رند و باده يادكرده است
  رندان مست پرس راز درون پرده ز

 
  ٢عالي مقام راكين حال نيست زاهد 

  فلسفة اخالق
  :گويد در اخالق خواجه، تصويري از فلسفة انسانيت وجود دارد، مي

  چه خواهي كن  مباش در پي آزار و هر
  ٣كه در شريعت ما غير از اين گناهي نيست

  داري علماي ظاهردار پرده
گرفتن كاري مشكل است، سعدي، طبقة علما و صوفيه ظاهردار را كه عيوب ايشان 

 اين فرض را چنان اداكرد كه كرد، ولي حافظ زبان كمال برايشان انگشت نمايي به اول
  :گويد حال مثالي ندارد، مي تا به

  كنند واعظان كين جلوه در محراب و منبر مي
 

  ٤كنند روند آن كار ديگر مي خلوت مي چون به

                                                   
  .٥ص ،  شيرازيحافظ ديوان: الدين محمد شيرازي، شمس حافظ -1
  .٨ همان، ص -2
  .٦٢  همان، ص-3
  .١٥٦ همان، ص -4
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  شوخي و طنز
  اي نبرد روز باز خواست ترسم كه صرفه

 
خ  ي ش ل  ال ح ن  ا ا  زن م م  ا ر ح ب    ١آ

  خوشنوايي و نغمگي
بر صاحبان ذوق مخفي نيست كه در كالم خواجه نوع خاصي از همآهنگي و موسيقي 
است كه در جاي دگر نتوان يافت و در اين صفت انتخاب كلمات و سليقة آهنگ در آن 

  :آورده كار م بهرعايت تا خواجه اين همه را به. دخالت كامل دارد
  بده ساقي مي باقي كه در جنّت نخواهي يافت

ا ي ر صلّ شت م لگ گ و  اد  ب ا كن ب ر ار آ   ٢كن

  عرفان
روح خواجه، بزرگ و توانا بود و ذوقي عرفاني كه طرح آن را شيخ عطّار انداخته و 

. رسيدمرتبة اعجاز   بهاوج كمال رسانيده بودند، بر دست حافظ رومي و سعدي آن را به
تفصيل   و احاديث بهقرآنمطالب و تعبيراتي كه در محاورات و در ضمن آيات 

  :كرد هاي شيرين ادا كرده بودند، حافظ در قالب غزل گنجانيد و در كلمه بيان
  من كه سر درنياورم بدو كون

  
  گردنم زير بار منّت اوست

  گر من آلوده دامنم چه عجب  
 

  ٣همة عالم گواه عصمت اوست

  گساري باده
ريايي و صفاي باطن دارد كه ديوانش از آن   معني بيگساري در كالم حافظ باده و باده
  :پراست

                                                   
  .١١، ص  شيرازيحافظ ديوان: الدين محمد شيرازي، شمس حافظ -1
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 حافظ شاعر خوش الحان فارسي  

  

  ١لذّت شرب مدام ما خبر ز اي بي  ايم ما در پياله عكس رخ يار ديده

  بندش و طرز ادا
دارند كه آن روح شعر است،  طور خاص بيان مي استادان سخن اين حقيقت را به

جايي كه رسيده است كه هيچ استاد شعر فارسي نرسيده و هر شعري از  ه بهخواج اما
  : خود دليل اين دعوي استحافظ

  تجلّي دم زد  در ازل پرتو حسنت ز
 

  ٢همه عالم زد عشق پيدا شد و آتش به

  مآخذ
  .ش ه ١٣٧٤، فرهنگ و ارشاد اسالمي، چاپ دوم حافظ: بهاءالدين خرمشاهي .١
، كانون انتشارات پيام شيرازي حافظ ديوان: الدين محمد شيرازي، شمس حافظ .٢

  . شه ١٣٧٤محراب، چاپ چهارم 
 براساس نسخة مورخ حافظ غزليات: الدين محمد شيرازي، شمس حافظ .٣

زني هجري، ترتيب و تنظيم از پرفسور نذير احمد، مركز تحقيقات فارسي راي ٨١٣
  .  هجري١٤٠٩./ش ه ١٣٦٧نو،  فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران، دهلي

، المصنّفين ةمبارزالدين، ندو اردو از سيد ، ترجمةايران ادبيات تاريخ: شفق، دكتر رضازاده .٤
  .هجري ١٣٧٥دهلي، 

  .٢، ج . شه ١٣٢٧، تهران، شعرالعجم: ، علّامهشبلي نعماني .٥

* * * 
  

                                                   
  .١١، ص  شيرازيحافظ ديوان: الدين محمد شيرازي، شمس حافظ -1
  .١٢٠ همان، ص -2
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١٧١

 نگاهي به احوال و آثاِر مؤلِّف سفينة خوشگو  

  

  احوال و آثار مؤلّف سفينة خوشگو نگاهي به
  بندرابن داس خوشگو

  ∗سيد كليم اصغر

 در طول  دوستداران زبان فارسي،قاره شكّي نيست، كه مسلمانان و غيرمسلمانان شبه
هزار سال گذشته، پاسدار زبان و ادب فارسي بوده و هميشه براي ترويج و اشاعة آن 

. عنوان زبان فرهنگي آنها شناخته شده است مان بهاند و فارسي در طول اين ز كوشيده
قاره  خود، حتّي هندوان شبهجاي  زبان و ادب فارسي به قاره به خدمات مسلمانان شبه

نيز در كنار مسلمانان در ترويج و توسعة زبان و ادب فارسي در اين منطقة بزرگ سهيم 
خاطر اين كه   هندوان، به.١توان ناديده گرفت هيچ وجه خدمتشان را نمي اند و به بوده

 آنتوانستند از  قاره بوده، نمي فارسي در طول اين زمان، زبان رسمي سراسر شبه
گيري كنند و ديگر اينكه، اين زبان شيرين و دلنشين نيز در ذهن و قلب آنان ريشه  كناره

                                                   
  . استاديار مهمان بخش فارسي دانشگاه دهلي، دهلي-∗
 سيد عبداهللا، ترجمة فميان هندوان، تألي دبيات فارسي دركتاب پرارزش ا:  براي توضيح بيشتر، نك-1

  . شه ١٣٧١فارسي دكتر محمد اسلم خان، چاپ اول موقوفات محمود افشار، تهران،  ردو بهاز ا
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د و ان زبان فارسي شعر سروده ميان هندوان شاعران بزرگي داريم كه به در. دوانيد بود
  .١اند نويسي سهم بسزايي داشته نويسي و تذكره نيز در تاريخ

 ١٢هايي كه از قرن  در اغلب تذكره. است» بندرابن داس خوشگو«يكي از آنها 
كس دربارة زندگاني وي  اما هيچ. بعد تأليف شده از خوشگو سخن رفته است  به

اشخاص دهد و اين مشكلي است كه در مورد  دست نمي  اطالعات اساسي به
معرفي بيش از هزار شاعر   خوشگو كه به مؤلّف سفينة. آيد بزرگ پيش مي

آوردن نمونة كالم آنها   دربارة احوال و آثار آنها صحبت كرده است و با ،پرداخته
ميان   ارزيابي آثار آنها دست زده، دربارة زندگاني خودش هيچ سخني به  به

و تخلّص  ٣اند  نوشته٢داس  بندرابنها، اسم اصلي او را  نويس تذكره. است نياورده

                                                   
داس هندي، منشي جسونت،  چند اخالص، موهن الل انيس، لچهمي نراين شفيق، بهگوان  ِكشَن-1

  .رام مخلص، و كليان سينگ الل، آنند  شيو پرشاد، منّارام، نول راي، آنند روپ برهمن، الل
است و » جنگل«واژة عربي نيست بلكه واژة زبان هندي است و معني آن » بن« گفتني است كه كلمة -2

كسرة باء موحده و سكون نام  شود بندرابن به اين كلمه نبايد اشتباه تلفّظ شود و يادآوري مي
  .زبان هندي غالم را گويند يعني غالم آن موضعموضعي است از متهرا و داس در 

نويسي فارسي در هند و  تذكره؛ ٧١٣ ، ص١ ، جهاي فارسي تاريخ تذكره، ٨٣ ، ص٨ پور، ج  بانكي-3
؛ ٥٦ ، صابراهيم صحف؛ ٦٢ ، صهندي سفينة؛ ٢٤٩ ، صروشن روز؛ ٢٣١ ، صپاكستان
  .ب ٨٦ ، برگديهن حديقة؛ ٤٥ ، صالنّفائس مجمع ؛٣٢١ ، ص١ ، جسخنوران فرهنگ
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 نگاهي به احوال و آثاِر مؤلِّف سفينة خوشگو  

  

 و بعضي او را از ٣اند  دانسته٢»متهرا«او را از   برخي.١اند كرده  ذكر» خوشگو«او را 
  .٨ بوده است٧بئيس گويند كه از قوم  و برخي مي٦دانند  مي٥آباد  يا عظيم٤بنارس

صر جا سخن نرفته است، اما برخي او را همع دربارة تاريخ يا سال تولد وي هيچ
ها او معاصر  گفتة بعضي اند و نيز به نوشته) پادشاة گوركاني هند(شاه  سير يا محمد فرخ

 )ه ١٠٦٨-١١١٨(عقيدة برخي پدرش در ارتش عالمگير  به و نيز ٩سلطان شاه بوده است
زيب  سر اورنگپ(شاه  در حرم اعظم» سدانند«داد؛ و نيز اينكه عمويش  خدماتي انجام

ها  نويس دربارة شغل او نيز اطالعاتي در دست نيست، و تذكره. ١٠دمستخدم بو) عالمگير
ها او در اوايل زندگي مشغول كار بود، اما سپس  گفتة بعضي اند و به دچار ابهام شده
او خودش را نيز . ١١زيست اي را اختيار كرد و در لباس فقرا مي زندگي گدايانه

                                                   
نويسي  تذكره؛ ٧١٣ ، ص١ ، جهاي فارسي تاريخ تذكره؛ ٥٩ ، صمعاني باغ، ٨٣ ، ص٨ پور، ج  بانكي-1

، النّفائس مجمع؛ ٦٣ ، صرعنا گل؛ ٥٦ ، صابراهيم صحف؛ ٢٣٩ ، صفارسي در هند و پاكستان
  . ب٨٦ برگ، هندي حديقة؛ ٢٦٨ ، صخيال نقد؛ ٤٧ ، صالشعرا مقاالت؛ ٤٥ ص

  . ميل طرف شمال غرب شهر آگره٣٠شهريست در شمال هند در ايالت اتّراپرادش امروز ؛ (Mathura)هرا متُ -2
  .٦٣ رعنا، ص ؛ گلiص ثالث،   دفتر،خوشگو سفينة -3
  . يكي از شهرهاي مقدس هندوها در ايالت اتّراپرادش-4
  . نام قديمي شهر پتنا-5
  .٤٧ ، صالشعرا مقاالت؛ ٦٧، ص هندي نةسفي، ٨٣ ، ص٨ پور، ج بانكي؛ ٦٠، ص معاني باغ -6
جنگ و  اهل(، كهتري )مذهب اهل(برهمن :  در هندوها چهار طبقه يا فرقة بزرگ وجود دارد-7

كفّاشان،  طبقة پايين ـ(، و شودر )اهل حرفه غيره ـ بازرگان و كشاورزان و(، ويش يا بئيس )اسلحه
  ).سپوران و غيره

؛ ٢٧ ، صالغرائب مخزن؛ ٦٧، ص هندي سفينة؛ ١١٤ ، ص٨ پور، ج ؛ بانكي٥٩ ، صمعاني باغ -8
  .ب ٨٦ ، برگهندي حديقة؛ ٤٥، ص النّفائس مجمع

  .i دفتر ثالث، ص ،خوشگو سفينة، ٣٢، ص الذريعه -9
  .i دفتر ثالث، ص ،خوشگو سفينة -10
  .٤٥، ص النّفائس مجمع؛ ٦٥، ص گل رعنا؛ ٥٦، ص صحف ابراهيم -11
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الملك ةنام عمد خوشگو را به  سفينةخوشگو، داس بندرابن. كند مي  ياد١»فقير« نام به
  .٢تقديم كرده استنواب امير خان 

هجري را سال  ١١٢٦ برخي .كرد تعيينتوان  يقين نمي هبرا سال درگذشت او 
در حدود (ها او در دهة هفتم قرن دوازدهم  گفتة بعضي اند و به درگذشت وي دانسته

  .٣ باقي شتافتجهان آباد ايالت بيهار به در شهرستان عظيم) ه ١١٧٠

  خوشگو به عنوان يك شاعر سبك هندي
را از استاد » خوشگو« و تخلّص ٤داس شاعر بود نويسان بر اين باورند كه بندرابن تذكره

  .٥خود، محمد افضل سرخوش، گرفته بود

                                                   
  .شود  معني گدا استفاده مي كلمة فقير در شبه قاره به-1
، الغرائب مخزن؛ ٥٦، ص ابراهيم صحف؛ ٦٧، ص هندي سفينة؛ iثالث، ص   دفتر،خوشگو سفينة -2

  .٤٦، ص النّفائس مجمع؛ ١٢٧ص 
  .٦٥، ص رعنا گل؛ ٥٦، ص ابراهيم صحف؛ ٦٩، ص ١، ج ريو؛ ٨٦، ص هندي حديقة -3
 ٨٦، برگ هندي حديقة؛ ٥٦ ، صمعاني باغ؛ ٦٧ ، صهندي سفينة؛ i ثالث، ص ، دفترخوشگو سفينة -4

  .٤٥، ص فائسالنّ مجمع؛ ٢٤١، ص روشن روزب؛ 
فقير راقم ”: نويسد  خوشگو در مورد تخلّص خودش در احوال محمد افضل سرخوش چنين مي-5

خوشگو اول عمر در چهارده سالگي خاك آستان مباركش را صندل پيشاني طلب ساخته مشق 
  :روزي اين مصرع گفته بودم. گذرانيده نظر اصالحش مي شكسته بستة خود را به

  بود غمخواري كودك پس از مرگ پدر عم را
از . دهد بعد از مشق بسيار دست مي. بر آن مصرع دستخط فرمود كه اين مصرع از عالم معني است

  :اين غافل نباشي و خود پيش مصرع رسانيد
  اري كودك پس از مرگ پدر عم رابود غمخو  كشيدم بعد مجنون تنگ در آغوش جان غم را

  :اين وضع رسانيده بعد از آن فقير مصرع خود را به
  چون مجنون داد جان من پرورش دادم به جان غم را

  بود غمخواري كودك پس از مرگ پدر عم را
لفظ خوش از تخلّص خود برآورده . عنايت فرمود» خوشگو«همان روز از كمال عنايت تخلّص 

  .“تو بخشيدم به
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 نگاهي به احوال و آثاِر مؤلِّف سفينة خوشگو  

  

سنجان و منتقدان دربارة شعر وي  امروز ديوان او در دست نيست، اما بيشتر سخن
ها او اشعار  گفتة بعضي  و به٢اند هايي از كالم او نيز آورده نمونه و ١اند نظر خوبي داده

 تقريباً همة .آوري كرد كه برخي از آنها در دست نيست جمع» مرقعه«نام  خود را به
اند كه خوشگو از دوستان ميرزا عبدالقادر بيدل، ميرزا مظهر، آبرو،  نويسان آورده تذكره

 و نيز اينكه او در حدود بيست و ٣گلشن بودآرزو، سبقت، بيغم، سرخوش و سعداهللا 
 و خود آرزو نيز اين امر را تأييد ٤الدين علي خان آرزو صحبت داشت پنج سال با سراج

هايي  هندي نمونه عنوان يك شاعر سبك براي آشنايي بيشتر با خوشگو به. كرده است
  :كنيم از ابياتش را نقل مي

  خيزد ز مژگانش  نگه در توتيا غلطيده مي
  آيد برون از رنگ آن لبها  خورده مي٥سخن پان

*  
 خداوندا غريق بحر رحمت ساز قارون را  اگر معراج بخل ممسكان دهر ما اينست

*  
  آيينه به كف پشت به سوي تو نشينم  از بيم بدان تا رخ خوب تو ببينم

*  
  اين رسم كهن حيف كه در عهد تو افتاد  اي نيست تابوت مرا از تو گل فاتحه

*  
                                                   

 ب؛ ٨٦، برگ هندي حديقة؛ ٥٩ ، صمعاني اغب؛ ٤٥، ص فائسالنّ مجمع؛ ٦٧ ، صهندي فينةس -1
  .٢٤٩، ص روشن روز

؛ ٤٤٧ ، صالشعرا مقاالت ؛٦٠ ، صمعاني باغ؛ ١٢٧ ، صالغرائب مخزن؛ ٦٦-٧٤ ، صرعنا گل -2
  .٢٤٩، ص روشن  روز ب؛٨٦، برگ هندي حديقة

، ابراهيم صحف؛ ٤٧ ، صالشعرا مقاالت؛ ٤٥، ص ائسفالنّ مجمع؛ i ثالث، ص ، دفترخوشگو سفينة -3
  . ب٨٦، برگ هندي حديقة؛ ٦٧ ، صهندي سفينة؛ ٥٦ ص

  .٦٠ ص، معاني باغ؛ ٤٥، ص فائسالنّ مجمع؛ ٦٧ ، صهندي سفينة -4
  .كند گذارند و دهن را قرمز مي قاره مردم در دهان مي  يك نوع برگ سبز است كه در شبه-5
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  اغ گوشة دستار من دارد زكام از گلدم
  بايد به فرقم ساية خاري از آن ديوار مي

*  
د ت ف ا ر  و ر ض م  ه ن  ا ب ي ق ر م  ي ظ ن ت ر  ا ي ي  ا ر   ب

  ١شوق بت نخستين سجده درپيش برهمن كن به
*  

  يي چند از گالب اشك دارم در بغل شيشه
  برم تا شستشوي تربت مجنون كنم مي
*  

   ناز تو راكشد عاشقانه مي
  

  ٢گرچه نازك بود مزاج سخن
*  

  گاه ديگر بوده است قامت خم گشته آفت
  افتد اين ديوار ما بر سر ما عاقبت مي

*  
  ام روم اما همان سرگشته روز و شب مي

  گار مرا نقش پاي خود بود رهبر طلب
*  

  به عشق تو شد درد و درمان ما  چو رنجي كه به گردد از قطع عضو
*  

  اين سراي نامبارك قابل تعمير نيست   معمار دل ويراِن من خواهي شدنچند
*  

  دهلي خوش است ليك ز يار اين چنين خوش است
  يار اين چنين خوش است و ديار اين چنين خوش است

*  
  دلدار دلتنگ چه سان چو غنچه چون بي  رفتم به كجا به باغ كي فصل بهار

*  
                                                   

  .٢٤٩، ص روز روشن -1
  .٧٢٢، ص ١، ج هاي فارسي تاريخ تذكره -2
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  ديدم چه شكستة گلي از چه ز بو
  اي از كه ز يار گل بد، نه، چه بود نامه

*  
ز بي امشب ا   ستون نيامد آواز تيشه 

  ١شايد به خواب شيرين فرهاد رفته باشد
خوشگو دفتر دوم در ضمن احوال حضرت ميرزا  داس در تذكرة سفينة بندرابن

  :نويسد عبدالقادر چند بيت در وصف بيدل مي
  بايد شستن لب از مشك و گالب
  سامعه را وقت گلچيني رسيد
  ميرزا بيدل كه كدخداي سخن است
م ال ك رز  ط ن  يد ر ف ر آ ت د س ا كت   ي

  تا بگويم نام آن قدسي جناب
  بيني دميد ناطقه را صبح حق

  پيغمبر غوث و پيشواي سخن است
  سخن خداي سخن است باهللا كه بي

  ٢آثار خوشگو
 تذكرة مهم شعراي فارسي كه در ):دفتر اول، دوم و سوم(خوشگو  سفينة -١

داس،  خوشگو تأليف بندرابن سفينة. تأليف شده است. م ١٧٣٤/ه ١١٤٧ سال
زبان در سدة دوازدهم، سه دفتر  خوشگو، تذكرة مهم شعراي فارسي متخلّص به

 :پردازيم معرفي آنها مي  كه در ذيل به٣دارد

                                                   
خان آرزو از عنادي كه با شيخ ”: نويسد ؛ گلچين معاني در مورد اين بيت مي٦٥- ٧٣ ، صرعنا گل  1

“ محمد علي حزين الهيجي داشته اين بيت از غزل مشهور او را در شمار اشعار خوشگو آورده است
  ).٧٢٢، ص ١، ج هاي فارسي تاريخ تذكره(

  . استفاده شده استو پاكستان نويسي فارسي در هند تذكرهگي فهرست آثار خوشگو از  در آماد-2
دفتر بوده، چون بعضي  خوشگو چهار شود كه سفينة خوشگو معلوم مي دوم سفينة  از مقدمة دفتر-3

چهارم خواهد آمد، ولي دفتر چهارم  نويسد كه ذكرش در دفتر  مؤلّف در ذيل بعضي شاعران ميجاها
  .شود  يافته نميجا يچه
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 شاعر را دربردارد و هنوز ٣٦٢حال  خوشگو شرح سفينةاول   دفتر:اول دفتر
  .چاپ نرسيده است تصحيح نشده و به

ترين و مهمترين دفتر است كه  خوشگو طوالني دوم تذكرة سفينة دفتر :دوم دفتر
اين . رشتة تحرير درآمده است داس در قرن دوازدهم هجري به دست بندرابن به

العاده، با داشتن اهميت خاص بنابر اشكاالتي تاكنون تصحيح نشده بود  تذكره فوق
ي سادة دفتر دوم اين تذكره معرف و متأسفانه ساير مورخين و متقدمين هم كه تنها به

رسد كه هيچ كدام از  نظر مي پرداختند، دچار اشتباهات بزرگي شدند و چنين به
دفتر دوم نزده و مطالب را از يكديگر نقل كرده و در نتيجة  محقّقين محترم دست به

نوعي گمراه  فقط خودشان دچار مشكل شده، بلكه خوانندگان را نيز به آن نه
  .اند كرده
كوشش سيد شاه عطاءالرحمان عطا كاكوي  خوشگو به  دفتر سوم سفينة:سوم ردفت

 .چاپ رسيده است به) هند(تصحيح شده و در پتنا 

 خوشگو مرقّعي ترتيب داده و در آن نمونة اشعار و برخي آثار شعراي معاصر :مرقّع -٢
 .نمانده استجا  ، اما امروز اثري از آن مرقّع بهآوري نموده بود خط خود جمع را به

نويسد كه وي ملفوظات بيدل را   خوشگو در ذيل شرح بيدل مي:بيدل  ملفوظات -٣
داده بود؛ چون هزاران بار در خدمت وي حضور داشته، اما متأسفانه امروز از  ترتيب

 .نمانده است اي باقي اين كتاب هيچ نسخه

  منابع
، يدة شعراي سدة دوازدهمگز، النّفائس مجمع: الدين علي خان سراجي، اكبرآباد آرزوي .١

 . م١٩٨٢كوشش عابد رضا بيدار، كتابخانة خاوري خدابخش، پتنا،  به

، الجزء الذريعه الي تصانيف الشيعه: آغا بزرگ الطهراني، محمد محسن نزيل سامراء .٢
 . شه ١٣٦٠الرابع، مجلس طهران، 
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فاروقي، علمي تصحيح نثار احمد  ، بهالشعرا مقاالت: ينالد اكبرآبادي، قيام حيرت .٣
 . م١٩٦٨، )دهلي(دلّي مجلس، 

گزيدة شعراي قرن دوازدهم، ، ابراهيم صحف: بنارسي، علي ابراهيم خان خليل .٤
 . م١٩٧٨، ٦كوشش عابد رضا بيدار، كتابخانة خاوري خدابخش، پتنا، شمارة  به

كوشش سيد شاه  به، )ثالث دفتر (خوشگو سفينة: داس دهلوي، بندرابن خوشگوي .٥
 .اءالرحمان كاكوي، پتنا، بيهارمحمد عط

 .١ ش، ج ه ١٣٦٨، تهران، سخنوران فرهنگ: خيامپور، دكتر ع .٦

، آفرين بزمي پريس، حيدرآباد رعنا گل: آبادي، منشي لچهمي نراين اورنگ شفيق .٧
 .دكّن، هند

، تصحيح محمد حسين روشن تذكرة روز: نيحس ، مظفّر)گوپاموي(بهوپالي  صباي .٨
 . شه ١٣٤٣المية تهران، زاده آدميت، اس ركن

، چاپ علمي، نويسي فارسي در هند و پاكستان تذكره: علي رضا نقوي، دكتر سيد .٩
 . شه ١٣٤٣تهران، 

انتشارات دانشگاه تهران، ايران، ، هاي فارسي تاريخ تذكره: معاني، احمد گلچين .١٠
 .١ ش، ج ه ١٣٤٨

 . شه ١٣٢٦تهران، ، خيال نقد: فتوحي، دكتر محمد .١١

كوشش دكتر عابد رضا  گزيدة شعراي قرن دوازدهم، به، معاني باغ: نقش علي .١٢
 . م١٩٩٢، پتنا، هند، چاپ دوم خدابخشكتابخانة خاوري بيدار، 

اهتمام محمد  به، الغرائب تذكرة مخزن: سنديلوي، شيخ احمد علي خان هاشمي .١٣
 . م١٩٧٠باقر، الهور، 

فرد  ي منحصر بهعكس نسخة خطّ، هندي حديقة: داس لكهنوي، بهگوان هندي .١٤
 .ابخانة عالمة مرعشي، نزد عارف نوشاهيكت
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سيد شاه محمد عطاءالرحمان كاكوي،  ،هندي ةسفين: داس لكهنوي، بهگوان هندي .١٥
 . م١٩٥٨، پتنا، بيهارادارة تحقيقات عربي و فارسي، 

16. Abdul Muqtadir, Molvi: Catalogue of the Arabic and Persian 
Manuscripts in the Oriental Public Library at Bankipore, Calcutta, 
1925, Volume VII. 

17. Rieu, Charles: Catalogue of the Persian Manuscripts in the British 
Museum, London, 1966, Volume I. 
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  مقايسة فلسفة قرآن و فلسفة طوسي
  ∗شهناز پروين

ترين ايام تاريخ ايران است، چه اين ايام مصادف  سدة هفتم هجري بدون شك سخت
. ويژه ايران است رحم مغول بر بالد اسالمي، به تركتازي و حملة قوم خونخوار و بي با

 و چون اينجا مقصود ايد علتّهاي عمدة اين حمله را حتماً در كتابهاي تاريخي خوانده
زنم و فقط چند علّت  دادهاي تاريخي تن مي نگارش تاريخ نيست از ذكر وقايع و روي

  .كنم مقصود ايرانيان ارتباط دارد، مطرح مي برجسته را كه با
ايران افتاد كه سلطان محمد خوارزمشاه  خيال لشكركشي به چنگيز خان هنگامي به

اين خوارزمشاه البته پادشاهي لشكركش و . كرد در ايران حكومت مي) . ه ٦١٦ :م(
ها بسيار طاقت داشت و چندان فريفتة عياشي و  جنگ آزموده بود، در تحمل سختي

مجالست اهل علم و مناظره با فقيهان  خوشگذراني هم نبود، بلكه بيشتر ايامش به
  .اعتنا نبود اصالح حال مردم و وضع مملكت هم بي گذشت و تا حدودي به مي
ما اميراني كه در بالد داشت غالباً نااليق و خودسر و نافرمان بودند؛ از قبيل حاكم ا

غنيمت برداشت و يكي  اترار يا فاراب كه همه سفيران چنگيز را كشت و اموالشان را به

                                                
  . پژوهندة فارسي دانشگاه دهلي، دهلي-∗
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مادر سلطان كه تركانه خاتون نام . از علل مهم خشم و لشكر چنگيز را فراهم آورد
سلطان   كامل داشت؛ حتّي در انتخاب وليعهد هم اجازه بهداشت در تمام كشور اختيار

  .داد و در اين دوره بر طبقة روحانيان اتكاء تمام داشت محمد نمي
رحم و ستمكار بودند و وقتي ممالك عظيمي را  سطان محمد و هم مادرش بي

مردم  رفتاري، به جاي حسن سلوك و دلجويي و مهرباني و خوش تسخير مي كردند، به
هاي عصيان و نافرماني را در دلهاي آن بيچارگان  گرفتند و بيش از پيش شعله  ميسخت
  .افروختند برمي

بين اميران و رئيسان قشون سلطان محمد خوارزمشاه هموارة نزاع و ستيزه و 
اسماعيليان متهم  بدديني و بستگي به دشمني حكمفرما بود و غالباً همديگر را به

چند بار هم . خود خوارزمشاه هم ميانه خوبي نداشتند وه باكردند، برخي از اين گر مي
اردوي  گفتند و به در صدد كشتن او برآمدند و چند تنشان خدمت خوارزمشاه را ترك

 هجري ٦١٢پس از نبردي كه سپاهيان خوارزمشاه در حدود سال . چنگيز پيوستند
روبرو شدند، چنان مغول  كردند و اول بار بود كه با) جوجي(لشكريان پسر چنگيز  با

سمرقند پيوسته  آوري سپاه دشمن شدند كه پس از مراجعت به مرعوب شجاعت و دل
ايران آمدند و كارهايي كردند كه حملة  در هر حال مغوالن به. كردند از آنها ياد مي

نهايت  برد و خرابكاريها و قتل و نهب و غارت را به تازيان در اواخر ساسانيان را از ياد
  :نويسد باب قوم مغول تأليف كرده، مي  كه بزرگترين تاريخ را در١دسون. رسانيدند

رحمي و خونخواري مغول متفق الكمله نبود،  اگر اسناد همة ملّتهاي عالم بر بي”
ولي . اند مشكل بود پذيرش مطالب مورخان شرقي كه در اين خصوص نوشته
شرحي كه در اين اند و  شهادتي كه مورخان مغرب زمين از سفاكي مغول داده

  .٢“ها و مدارك شرقي مطابقت دارد نوشته اند، كامالً با كرده باب از آن قوم نقل
                                                

  . صاحب تاريخ معروف مغول(Dohsson) دسون -1
  .١٥٥، ص  شه ١٣٤٧،  تهران، اميركبير،تاريخ مغول: اقبال آشتياني، عباسنقل از   به-2
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  :نويسد ابن اثير در ذكر واقعة استيالي مغول چنين مي
نظير چنين واقعة  اگر كسي بگويد كه از بدو خلقت آدم تاكنون عالم به… ”

ين يكي از بزرگتر… ترسناك و مرگبار گرفتار نيامده، راه خالف نرفته است
وقايع تاريخي كه ذكر آن ورد زبانهاست، رفتار بخت نصر است با بني اسرائيل و 

المقدس در مقابل  المقدس؛ ولي بيت كردن بيت كشتار او از ايشان و ويران
المقدس  كرده و هر كدام چندين برابر بيت شهرهايي كه اين گروه ملعون خراب

قتل  سرائيل در جنب كساني كه در اين واقعه بهبوده چه عظمتي دارد، و بني ا
اند، چه اهميتي دارند؛ زيرا كه عدد كشتگان يك شهر تنها بر بني اسرائيل  رسيده

هاي  اينان زنان و مردان و كودكان را كشتند و شكم… فزوني داشته است
  .١“قتل آوردند بهنيز نين را جحاملگان را دريدند و اطفال 

  :گويد همو مي
شد و  قريه يا دربندي كه مردمي زياد داشت وارد مي اند كه اگر مغولي به آورده”

سوي او دراز كند  كشت، احدي جرأت اينكه دست به يكي ايشان را مي يكي
اي  يكي از اين قوم مردي را گرفت و چون براي كشتن او حربه: گويند. نداشت

، مرد چنين سرخود را بر زمين نه و از جاي خويش مجنب: او گفت نداشت به
  .٢“آن بكشت كف آورد و او را با كرد و مرد مغولي رفت و شمشيري به

ميزان كشتاري كه مغول از مردم ماوراءالنّهر و شهرهاي ايران  يك نظر اجمالي به
هاي ايشان كافيست كه حال زار ممالك اسالمي را در  اند و ديدن فهرست خرابي كرده

تاريخ «ة آن اين است كه جويني صاحب نظير مكشوف سازد و خالص آن سانحه بي
  :در چند سطر بيان كرده و گفته كه» جهانگشاي

                                                
  .٣٥٩، ص ١٢، ج . م١٩٦٦، چاپ بيروت، الكامل في التاريخ:  ابن اثير-1
  .٣٦٢ همان، ص -2
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عشر آنچه بوده است  هنوز تا رستاخيز اگر توالد و تناسلي باشد، غلبة مردم به”
نخواهد رسيد، و آن اخبار از آثار اطالل و دمن توان شناخت كه روزگار عمل 

  .١“خود بر ايوانها چگونه نگاشته است
پاي قلعة ترمذ آمدند و  اند كه وقتي قشون مغول سمرقند را فتح كردند به تهنوش
قشون  اطاعت خواندند؛ ولي اهالي از پذيرفتن سرباز زدند و يازده روز با مردم را به

چنگيز مي جنگيدند و بسياري از ايشان را كشتند تا عاقبت از پاي درآمدند و مغلوب 
  .٢ مردم آن را كشتگشتند و چنگيز ترمذ را گرفت و همة

و گويند در ترمذ عورتي را جمعي از لشكريان چنگيز خان گرفته و خواستند كه 
شما دهم، پرسيدند  مرا مكشيد تا مرواريدي بزرگ به: قتل رسانند، آن بيچاره گفت به

مغوالن در حال شكم او را شكافته . ام برده اي؟ گفت فرو كه آن مرواريد را كجا نهاده
  !يرون آوردندمرواريد را ب

هم از آن پس همة كشتگان را شكم د  ن د ي در هر  گو د  ي م ا ه   ٣ب
آخرين فرد از خوارزمشاهيان كه چندي در جلوي اين بالي عظيم و سيل وحشت 

الدين منكبرني است كه رشادت و مردانگي او مشهور  و خشم ايستادگي كرد، جالل
هيچ وجه در فكر   خالي بود و بهاست؛ اما متأسفانه او نيز از قوه تدبير و ادارة لشكر

وضع آشفته مملكت و دلجويي از مردم و پيداكردن  انتظام لشكر و سامان دادن به
هيچ چيز  متحداني نبود و در اواخر كار دلباخته عياشي و شرابخوارگي گشته بود و به

خواست نشان دهد كه تنها مونس ايام درد و سختي آدمي  انديشيد؛ گويي مي ديگر نمي
  .ناب است ادگان، ميز

                                                
  .١٣١، ص ٣، ج .ش. ه ١٣١٢، سيد جالل تهراني، تاريخ جهانگشاي:  جويني-1
  .٥٥اميركبير، ص ، تاريخ مغول: اقبال آشتياني، عباس -2
 ه ١٣٣٦، چاپ خيام، حبيب السير: الدين د بن خواجه همام محمالدين هروي، مير غياث خواندمير -3

  .٢٣، ص ٣ش، ج 
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اين چند سطر جويني اكتفا  براي آنكه اين واقعه دردآور را دراز نكشيم بايد به
  :بورزيم
خراسان آمده، حال بخارا را  يكي از اهالي بخارا پس از واقعه گريخته بود و به”

  .“آمدند و كندند و سوختند و كشتند و بردند و رفتند: از او پرسيدند، گفت
 ايران كه در اين ايام، پايكوب سمند جور و غارت و چپاول مغوالن تنها قسمتي از

سعدي اشاره . داشت خوانخوار نشد، جنوب ايران است كه در دست اتابكان فارس قرار
  :كرده آنجا كه در مدح اتابك ابوبكر سعد گويد همين مطلب به

   رويين و سنگسكندر بديوار
 ترا سد ياجوج كفر از زرست

  بكردار جهان راه ياجوج تنگ
 نه رويين چو ديوار سكندرست

همة اين اوصاف، شگفت است اگر بگوييم همين سدة هفتم يكي از بهترين ايامي  با
عرصه  است كه نوابغ و بزرگان علم و حكمت و تاريخ و نقاشي و شعر ايران در آن به

اني و اند؛ مولوي بلخي و شيخ سعدي و خواجه رشيدالدين فضل اهللا همد هستي رسيده
عطا ملك جويني و حمداهللا مستوفي و خواجه حافظ شيرازي و ديگران در همين 

وجود آمدند، و بدون شك بزرگترين نمايندة حكمت و رياضي و  روزگاِر ظلماني به
اخالق در اين سده، خواجه ابوجعفر نصيرالدين محمد بن محمد بن حسن طوسي، 

 ميالدي در طوس متولّد شد ١٢٥١ري و هج ٥٩٧استاد بشر است كه در سال  ملقّب به
مدتي در دستگاه اسماعيليه بود و . شد در بغداد فوت. م ١٢٧٤/. ه ٦٧٢و در سال 

هاي آن مرد  ايران، براي نجات مسلمانان از خونريزي هنگام حملة هالكو خان مغول به
 تدابير خاصي از خرابي شهرها و كشتار دستة جمعي خدمت او درآمد و با سفاك به
اين دانشمند كه در ضمن يكي از فقهاي مذهب . دست هالكو جلوگيري كرد مردم به

ايجاد رصدخانه در مراغه و ترتيب زيج جديدي كه بعداً  تشيع است، هالكو خان را به
. كرد به زيج ايلخاني مشهور گرديد و خود تصدي اين كار را بر عهده گرفت، تشويق

از خواجه، . لك مفتوحة مغول در تحت نظر او بودگويند تمام اوقات نيز در سراسر مما
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الهي، و  طبيعي، حكمت رياضي، نجوم، منطق، علوم تأليفات متعددي در رشتة علوم
ابوعلي سينا » اشارات«او يكي از شارحان و مفسران كتاب . مانده است مجسطي باقي

سي كتاب از مشهورترين تأليفهاي او در عربي شرح اشارات ابن سينا و در فار. است
است كه در غايت نيكويي سخنان افالطون و ارسطو را در حكمت » اخالق ناصري«

ديگر . كرده و آراي متقدمين را شرح و شبهات متأخّرين را رد نموده است عملي جمع
و اين تجريد كه در الهيات است، طرف » تجريدالكالم في تحرير عقايداالسالم«كتاب 

در » تذكرة نصيريه«احبان رسايل كالميه است و نيز توجه عدة كثيري از شارحان و ص
در عرفان و رساالت و كتبي » اوصاف االشرف«در منطق و » اساس االقتباس«هيئت و 

  .١زبان عربي در منطق و هيئت و هندسه از او باقي است به
  :كنم حاال موضوع اصلي را مطرح مي

  قرآن
 كتب مقدس يهود و نصارا الخصوص هر چند كتب وحي شده بر پيامبران سلف، علي

از نظر مسلمانان نيز مقدس و محترم است، ولي كتاب مقدس اصلي و اصيل اسالم، 
. آن اشاره شده است به» الكتاب ام«صورت  همانا قرآن است كه در خود قرآن به

سابقه نيست؛ چه، مشابه مصدق كتب انبيا پيشين  نهد، بي تعليماتي كه قرآن پيش مي
كند كه پيش از آن  كند كه تصريح و تأييد مي اني را توصيه و تشريع مياست، همان ايم

نيز در صحف موسي و انجيل عيسي سابقه داشته و رهنمايي بشر است و بيم دهندة 
كند؛  خداوند هرگز آيت يا حكمي را نسخ نمي. نيكوكاران ستمكاران و بشارت دهنده به

كم مشابه يا بهتري محو يا مبدل آيه و ح مصلحت و مقتضاي زمان آن را با ولي به
همة  قرآن كتابي است كه اساساً و عمدتاً ديني است نه فلسفي، ولي به. گرداند مي

هم دين و هم فلسفه، طبعاً . پردازد مسايلي كه بين دين و فلسفة مشترك است، مي
                                                

  .٢١٢٦-٧٠، ص »غ ـ ي «٤، ج فرهنگ فارسي:  معين، دكتر محمد-1
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و يكديگر، خير و شر،  مسايلي نظير بحث از خدا و عالم، روح و تعلّق روح و بدن به به
پردازد؛ و الجرم در زمينة مفاهيمي چون بود و نمود يا  اختيار و حيات اخروي مي

حقيقت و مجاز، جواهر و اعراض، سرآغاز و سرنوشت انسان، صواب و خطا، زمان و 
قرآن چنان است كه گويي . مكان، ثبات و تحول ابديت و بقاي روح، بحث و بياني دارد

زباني و  كند و اين بيان به  شرح و بيان ميحقايق كلّي را در زمينة اين مسايل
اي كه در  زمينة فكري اصطالحاتي است كه مخاطبانش يعني عربهاي صدر اسالم، با با

توانستند دريابند، و مردم ساير اقاليم و اعصار كه  آساني مي عهد نزول وحي داشتند، به
زبان  ساني آن را بهآ توانستند به زمينة ذهني خاص خودشان مي زبانشان ديگر بود، با

استفادة شايان از تشبيه و استعاره، مفاهيم ذاتاً باريك  قرآن با. خود درآورند و فهم كنند
كند؛ كتابي است سرشار از حكمت كه  صورتي ملموس و مجسم بيان مي و بغرنج را، به

تفصيل و روشني  اند كه به »ام الكتاب«بخشي از آن آيات محكمات و اصول اساسي 
  .اند رمز و كنايه برگزار شده اند كه به ده و بخشي ديگر مشابهاتبيان ش

  اخالق ناصري
بدون شك طوسي . اخالق ناصري، تنها ترجمة تهذيب االخالق ابن مسكويه است

جانب نصيرالدين عبدالرحيم، حاكم اسماعيلي قهستان، مأموريتي براي ترجمة  از
خاطر بيم از خدشه و  سي داشته، اما بهفار از عربي به» االخالق تهذيب«الطهاره  كتاب

مسكويه  عالوه بر اين تالش ابن. تحريف اصل كتاب، اين پيشنهاد را نپذيرفته است
. شرح تهذيب االخالق است و از تدبير منزل و سياست مدن غافل بوده است منحصر به

حث هاي مهمي از مبا مسكويه نيامده، جنبه براساس گفتار طوسي آنچه در كتاب ابن
اين مطلب است كه طوسي  توجه به با. حكمت عملي است و نبايد آنها را ناديده گرفت

  .كند روش زير عرضه مي اخالق ناصري را به
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اي از  فلسفة اخالقي تنها خالصه محتواي كتاب، بخش مربوط به توجه به با
بندي  اي از آن، ولي شكل و ترتيب مباحث و طبقه الطهاره است كه ترجمه كتاب
در مورد بخشهاي . بخشد، از خود طوسي است اين اثر اصالت مي ضوعاتي كه بهمو

، طوسي بيشتر مديون ابن سينا و )مدن سياست(تدبير منزل و فلسفة سياسي  مربوط به
كند،  تفصيل كامل مي فارابي است و تنها افزودن اين دو بخش كه حكمت عملي را به

راستي اثري اصيل است نه تقليد يا   بهاين ادعاي خواجه نصير را كه اخالق ناصري
  .كند اي محض، توجيه مي ترجمه

يكي است » طوسي فلسفة«آن موضوعاتي كه در قرآن و در اخالق ناصري  حال به
آداب و عبادات و اخالق در قرآن براي پرورش تقواي اخالقي، پرداختن . پردازم مي
مؤمنان  به. و تشريح شده استعباداتي چون نماز، روزه، زكات و حج اكيداً توصيه  به

نمايند و با حضور قلب و خشوع كامل در برابر خداوند  تأكيد شده كه بر نماز مواظبت
  خدا وامي نيكو بايستند، زكات بپردازند، و آشكار و نهان انفاق كنند كه گويي به

ة فالح زيان و بشارتي بر مؤمنان و ماي اند و اين در حكم تجارتي بي داده) قرضاً حسناً(= 
پويند، در راه راست و برخوردار از  كساني كه اين طريق را مي. و نشاط روحاني است

گرداند و آنان را از ارتكاب اعمال  اين حسنات، سيئات را زايل مي. اند هدايت الهي
جاي آرند و گواه  اين وظيفه همة مسلمانان است كه حق بندگي به. دارد ناپسند باز مي

سيرت مؤمنان اين است كه چون ماية . باشند) الناس علي اءشهد (=ساير مردمان 
گردد و يا پيوند مردمان را در زندگي خانوادگي،  رستگاري و نجات اقوام از تباهي مي

دارد؛ همچنين در قبول افتادن قرباني، تقوي  آنچنانكه خداوند مقرر داشته، محفوظ مي
  .شرط الزم است

داند؛ زيرا كه انسان  س طبيعي حيات اخالقي ميخواجه نصير مجتمع يا مدينه را اسا
است و كمال وي درگرو ابراز همين خصوصيت ) مدني(= طبيعتاً موجودي اجتماعي 

بنابراين اصول اساسي نظرية اخالق خواجه . همنوعان خويش است معاشرت با
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د گيري زاه وضوح براي انزوا و كناره اي كه در آن به شده و نظريه مبحث دوستي بنا بر
اين حال طوسي در اثر ديگر خود، اوصاف االشراف، از زهد  با. شود باشد، يافت نمي

او مدعي تجربة عرفاني . گويد تأكيد سخن مي اي از حيات عرفاني با عنوان مرحله به
نيست، كوشش وي متوجه يك ارزيابي عقالني صرف و تنظيم منطقي آداب عرفاني 

او اين . ار يك تعليم عقلي عرفاني استوي گرچه يك عارف نيست، ولي طرفد. است
استثناي مرحلة آخر، هر مرحله داراي  كند كه به شش مرحله پياپي تقسيم مي تعليم را به

  .خود است شش مرحلة اخالقي مختص به
: عرفاني، يعني سلوك و شروط ضروري آن، عبارتند از مرحله، آمادگي سفر اولين
  .واري در نيت، صدق، انابت و خلوصخداوند، ثبات در ايمان، است ايمان به

. گيري عارف از عاليق دينوي است؛ عاليقي كه سدراه اوست مرحله، كناره دومين
اعتنايي  توبه از گناهان، سركوبي اميال يا زهد، بي: شش اصل مهم اين مرحله عبارتند از

ي مال يا فقر، اعمال سخت جهت مطيع ساختن اميال غيرعقالني يا رياضت، بررس به
  .فضايل و رذايل يا محاسبه، هماهنگي بين اعمال و نيات يا مراقبت و در آخر تقوي

تفكّر، خوف و  شود و سپس به خلوت شروع مي مرحله سلوك عارف كه با سومين
  .پذيرد حزن، رجاء، صبر و شكر خداوند پايان مي

غايت اصلي اين  مرحله، حاصل تجربيات سالك است قبل از رسيدن به چهارمين
شوق،  دلبستگي يا ارادت، اشتياق به خداوند يا دلبستگي به: تجارب كه عبارتند از

  .خداوند يا يقين و آرامش نفس يا سكون مودت، ايمان خلل ناپذير به دوستي خداوند يا
ارادة الهي، يقين بر يكتايي  خداوند يا تسليم به توكّل به: مرحله شامل پنجمين

خداوند يا وحدت و انجذاب در خداوند يا  تحاد باخداوند يا توحيد، كوشش براي ا
  .اتحاد است

رسد و سالك  كمال خود مي در مرحلة ششم است كه روند انجذاب در الوهيت به
  .گردد در وحدت خداوند فنا مي
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  تعليم اقتصادي در قرآن
تأكيد بيان شده، آن است كه همة منابع طبيعي  اولين اصل اقتصادي كه در قرآن بارها به

اوست كه . كند، آفريدة خدا است  وسايل طبيعي توليد كه معيشت انسان را تأمين ميو
اين منابع و وسايل را چنانكه هستند، آفريده و آنها را تابع قوانين طبيعي و براي آدمي 

  .سودمند ساخته است
سازد كه خرد انساني نه حق دارد از  برپاية حقيقت فوق، قرآن اين اصل را برقرار مي

تواند  منابع آزادانه و برحسب هوي و هوس خود استفاده كند و نه باالستقالل مياين 
. هيچ كس ديگر تعيين اين مرز با خداست نه با. مرز ميان حالل و حرام را تعيين كند

كند؛ زيرا آنان گمان  مدين را كه يك قبيلة كهن عرب بود نكوهش مي قرآن اهل
اهند و بدون هيچ گونه قيد و بندي مال هر صورت كه بخو كردند حق دارند به مي

  .كنند گردآورند و آن را خرج
است اگر كسي مطابق ميل خود چيزي را حالل و چيز » دروغ«گويد كه  قرآن مي

نمايندگي او، مختص  حق تعيين حالل و حرام مختص خدا و به. ديگري را حرام بداند
  .پيامبر اوست

كند، قرآن حق  يي كه او تعيين ميتحت فرمان عاليه الهي و در محدودة مرزها
  .پذيرد و اين معني در آياتي چند آمده است داشتن مالكيت خصوصي را مي

كند، يكسره بر مفهوم مالكيت فردي در همة  طرح اقتصادي كه قرآن عرضه مي
دهد كه بايد  ذهن راه نمي ها استوار است و هيچ چيزي در قرآن اين معني را به زمينه

وسايل توليد تفاوت قايل شويم و بگوييم كه  رفي و كاالهاي توليدي باميان كاالهاي مص
. اشخاص فقط حق دارند مالك كاالهاي مصرفي باشند و كاالهاي توليدي بايد ملي شود

شود كه طرح فوق موقتي است و  همچنين در قرآن هيچگاه تلويحاً يا تصريحاً گفته نمي
كه در آن اشتراك در همة وسايل توليد يك ترتيب دايمي  بعداً بايد جاي خود را به
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بود،  نهايي قرآن چنين مي آيد، بسپارد؛ زيرا اگر هدف  صورت قاعدة مطلوب درمي به
  .داد ما مي كرد و دستورهايي در مورد اين نظم دايمي آينده به صراحت اعالم مي حتماً آن را به

توان استنتاج  مين) زمين از آن خداست(از اينكه در جايي از قرآن آمده است كه 
داند و طرفدار ملّي  آن را حرام مي كرد كه قرآن منكر مالكيت خصوصي زمين است يا

چه خداوند آنان را در  شدن آن است؛ زيرا در جاي ديگر از قرآن آمده است كه هر
بر همة مؤمنان است كه . معروف امر و از منكر نهي كنند زمين تمكن و توانايي دهد، به

كساني كه اين اصول را از دست بگذارند، در شهوات نفساني . يروي كننداز اين اصول پ
  .شوند گرفتار مي
همين سان، عبادت روزه در طول ماه رمضان واجب شده است؛ ماهي كه قرآن  به

بين حق و » گذارنده فرق«نامة بشريت و فرقان  در نازل شده؛ همان قرآني كه هدايت
 كه دوستداران تقوي، نيكوكاري پيشه كنند و داري اين است الزمة روزه. باطل است

  .انجام حج نيز مستلزم درپيش گرفتن تقوي است. آيين و احكام الهي را مراعات نمايند

  كينه و نامهرباني
. ديگران قرار دارد در برابر فضيلت مهر و شفقت، رذيلت كينه و قساوت و نامهرباني به

پدر و مادر سخن بگويند؛  فت بانهايت عطو مردم نصيحت شده كه با در قرآن به
خوانند،  هر آنچه از خدا كه كافران مي مؤمنان نبايد به. نوايان يتيمان، بي همچنين با
  .نرمدلي و خوشخويي بر ديگران ستوده شده است  خود به)ص(رسول اكرم. دشنام دهند

  گناه
سند را نقطة ، يعني ارتكاب اعمال ناشايست و ناپ)فسق، فحشاء، اثم(قرآن، رذيلت گناه 

دارد و مردم از  كارهاي زشت وامي شيطان مردم را به. شمارد مقابل مهر و شفقت مي
فحشا و خمر، از گناهان : اند؛ چه، اعمالي قبيح از قبيل زنا نهي شده نزديك شدن به

آنها از اعمال شيطان است و قرآن همة اعمال پليد و ناپسند را  اند، و ارتكاب به بزرگ



١٩٢  

  

  

نامد كه وجه جامع منكر است، و در پنهان، اثم و عدوان و  ي ظلم ميتحت عنوان كلّ
باطل، ظلم  و تصرف اموال مردم را به. داند اهللا را توطئه مي سرپيچي از حكم رسول

  .مؤمنان توصيه شده كه بر گناه و ستمكاري كمك نكنند داند و به مي

  تقوي
تقوي، ناشي . طور كلّي است يل بهكردن فضايل و پرهيز از رذا مراد قرآن از تقوي، پيشه

شده تا تقوي را در دل مردمان  خدا و نيايش اوست و قرآن از آن روي نازل از ايمان به
حال هيچ  اما تا به. برانگيزد و همين تقوي كه در آسمانها و زمين است از آن خداست

توان در  كس از اين آيه استنباط نكرده است كه هيچ چيزي را در آسمانها و زمين نمي
خدا  اگر تعلق چيزي به. تملك شخصي داشت و همة آن چيزها بايد ملك دولت شود

  .دولت تواند متعلق باشد و نه به افراد مي آدميان شود، پس نه به مانع تعلق آن به
درنظر قرآن اينكه مردمان در معيشت و وسايل كسب نيز چون چيزهاي ديگر باهم 

اگر از اختالفات فاحشي كه محصول .  مشيت الهي استهاي برابر نيستند، يكي از نشانه
خودي خود، يكي از  نظامهاي گوناگون اجتماعي است بگذاريم، نابرابري طبيعي، به

شود و در اين انديشه كه اين  آمدهاي حكيمانة الهي و از نتايج تقدير الهي شمرده مي پي
تأكيد  بسپارد، قرآن بارها و بابرابري مطلق  ميان برود و جاي خود را به نابرابري بايد از

گويد كه خداوند نعمتهاي خود را براي بندگان خويش آفريده است تا از آن  تمام مي
اين نعمتها نداشته باشند و  مند شوند، و غرض او اين نيست كه بندگانش كاري با بهره

 حالل خواهد كه بندگان پاك را از ناپاك و اين حال خداوند مي با. رهبانيت پيشه كنند
را از حرام تشخيص دهند و فقط از آنچه پاك و حالل است، بهره گيرند و در اين مورد 

  .نيز ميانه روي اختيار كنند
رعايت اعتدال  راه درست زيستن درنظر قرآن اين است كه انسان اموال خود را با

كه او و بستگانش حقي در مال او دارند . براي رفع نياز خود و خانوادة خود صرف كند
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كردن براي  تواند در خرج اما انسان نمي. بايد بدون خست و تنگ چشمي رعايت شود
ثروتي كه از . كند خود و خانوادة خود اسراف كند؛ زيرا قيود ديگري را نيز بايد رعايت

كند، پيش از مرگ،  شخص توصيه مي كند؛ بدين معني كه به گذارد وصيت مي خود باقي
كند؛ زيرا جوانان اغلب از پدر بزرگها و  والدين، سفارش محبت به فرزندان خود را به

كنند، و نيز مقداري از ثروت خود را  مادر بزرگهاي سالخوردة خود خوب نگهداري نمي
عالوه بر . برند، ببخشد اند، اما قانوناً از او ارث نمي خويشاونداني كه مستحق كمك به

شي از آن را براي مقاصد نيكوكارانه تواند بخ اين، اگر ثروت مشخّص معتنابه باشد، مي
والدين و خويشان  و عام المنفعه اختصاص دهد؛ زيرا آية فوق موارد وصيت را به

  .سازد تهيدست منحصر نمي
توان در تملك شخصي داشت و همة آن چيزها نبايد ملك  آسمانها و زمين را نمي

افراد  د، پس نه بهآدميان شو خدا مانع تعلّق آن به اگر تعلق چيزي به. شود دولت
خصوصيات اصلي و اصول اساسي طرح اقتصادي . دولت تواند متعلّق باشد و نه به مي

  :بندي كرد صورت زير جمع توان به كند مي را كه قرآن براي انسان تقسيم مي
كند و  طور مطلوبي سازگار مي اين طرح ارزشهاي اخالقي و اقتصادي را باهم به  أ 

كند و  اگانه در مدنظر بگيرد، آنها را باهم هماهنگ ميجاي آنكه اين دو را جد به
شود،  شكل اقتصادي، از نظرگاه اقتصادي ِصرف مالحظه نمي. كند هم نزديك مي به

بلكه پس از اينكه در طرح كلّي حيات كه مبتني بر مفاهيم اخالقي اسالم در جاي 
 .شود شايستة خود قرارگرفت، حلّ مي

انسان  طايايي است كه خدا از روي بخشندگي بههمة منابع و وسايل معشيت، ع  ب 
هر گونه انحصار، چه شخصي و چه جمعي و چه  بنابراين با. ارزاني داشته است

براي همة مردم بايد امكاناتي فراهم آيد كه در روي زمين، . دولتي، بايد مبارزه شود
 .طلب رزق بپردازند تا آنجا كه ممكن است، آزادانه به
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عالوه بر . كيت شخصي مجاز است؛ اما حد و مرزي دارددر اين طرح حق مال  ج 
شود، خويشان  منافع افراد ديگر و كل جامعه بر آن اعمال مي توجه به آنكه قيودي با

نوايان و خالصه همة افراد  شخص، همسايگان او، دوستانش و تهيدستان و بي
است و در برخي از اين حقوق را قانون تعيين كرده . جامعه هم حقي در آن دارند

موارد ديگر تربيتي داده شده است كه مردم از طريق آموزش اخالقي و معنوي 
 .اختيار خود آنها را رعايت كنند اين حقوق ديگران آگاهي يابند و به به

براي اينكه چنين نظام اقتصادي مطابق اين طرح عمل كند، راه طبيعي اين است كه   د 
اما افراد آزاد . خود آن را بهبود بخشندافراد آن را عمل كنند و با كوشش آزادانة 

براي رفاه . خواهند بكنند نيستند كه بدون هيچ گونه ضابطه و قيدي هر كار كه مي
قيود و حدودي  فرهنگي و اقتصادي خود افراد و كل جامعه، اين آزادي مقيد به

 .شده است

ارث  هكنند يا ب شوند كه كسب مي يكسان مالك اموالي شناخته مي زن و مرد به  ه 
آورند و اجازه دارند كه از اموال  دست مي هاي مشروع ديگر به برند يا از راه مي

 .خود بهره برند

براي حفظ تعادل اقتصادي، مردم بايد فقر و رهبانيت را رها كنند و از مواهب الهي   و 
شود كه دست خود را  ايشان هشدار داده مي استفادة نيكو برند؛ اما در عين حال به

 . و تبذير نياالينداسراف به

منظور برقراري عدالت اقتصادي، تدابيري براي پيشگيري از كاربرد روشهاي  به  ز 
همچنين . شود نادرست براي جريان يافتن ثروت در مجاري خاص انديشيده مي

دست آمده باشد، نبايد در يكجا متراكم و از گردش  هاي درست به ثروتي كه از راه
شود كه ثروت دايم در گردش و در حال  اده ميهمچنان ترتيباتي د. خارج شود

دليلي از داليل، از سهم شايسته  ويژه در جهت منافع طبقاتي كه به استفاده باشد؛ به
 .اند و معقول خود محروم
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دخالت قانون يا دولت براي تأمين عدالت اقتصادي چندان نياز  در اين طرح به  ح 
ل بدين منظور ناگزير است نيست، بلكه پس از ذكر چند چيز كه دولت براي ني

اجرا درآمدن ساير موارد را تزكية اخالقي  مسئوليت آنها را بر عهده بگيرد، راه به
بدين طريق، برقراري عدالت اقتصادي . داند افراد جامعه و اصالح كلّي جامعه مي

 .يابد اصل آزادي عمل فردي در حوزة اقتصاد سازگاري كامل مي با

برد و  مبارزة طبقاتي بينجامد، علل اين مبارزه را ازبين مي جاي آنكه به اين طرح به  ط 
  .آورد وجود مي بين طبقات مختلف جامعه روح تعاون و برادري به

هنگامي كه اين اصول در دوران پيامبر اكرم و خلفاي راشدين تنظيم شد و در 
 ها و منهيات بسيار ديگري مرحلة اجرا درآمد، رويه هاي حكومت و اجتماع به حوزه
طوسي . طوسي در تدبير منزل، همين موضوع را مطرح كرده است. آن افزوده شد به
تأليف خاص موجود ميان شوهر و زن،  ابن سينا، منزل را به قبول مرهونيت خود به با

هدف از تدبير . كند والدين و فرزندان، خادم و مخدوم و مال و دارندة آن تعريف مي
ت كه موجبات آسايش جسمي، اجتماعي و ذهني منزل ايجاد نظام انضباطي مؤثري اس

وظيفة پدر . اين مجتمع ابتدايي را كه پدر چون مديري در رأس آن است فراهم آورد
نگهداشتن و برقراركردن تعادل ميان افراد خانواده از طريق نظارت بر احوال خاص هر 

  .يك اعضا و تلقين مصلحت عمومي آنهاست
. ة بقاي نفس و بقاي نسل ضروري استدو غايت عمد ثروت براي رسيدن به

كرد و  كند كه بايد صناعاتي شريف اختيار طوسي در مورد كسب ثروت توصيه مي
كسب كمال در آنها را درنظر گرفت و هيچگاه نبايد مرتكب جور و تسليم عار و دنانت 

، پست و كراهت انگيزند، ولي ١شك نيست كه صناعتهاي حجامي و كنّاسي. شد
  .ت اجتماع جايزاندحكم مصلح به

                                                
 دارد كه ظاهراً سلماني ترجمه بايد كرد ولي چون در گذشته حجام، (Hair-Dressing)جاي حجامي  در متن، به -1

  .پيروي از خواجه، حجامي گذاشته شد كرده است به  اصالح سر را هم ميكشيدن و حجامت و كار كيسه
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داند، مشروط بر اينكه اين  خواجه نصير ذخيره نهادن مال را عملي دورانديشانه مي
مخاطره  عمل از روي حرص يا بخل نباشد و موجب مشقت اعضاي خانواده يا به

وي در موارد خرج، عموماً معتقد . افتادن ديانت و عرض فرد در اجتماع نشود
ال را در هيچ چيز كه نشان اسراف، ريا، مباهات، رعايت اعتدال است و صرف م به
  .داند تدبير، يا لؤم و خست در آن باشد، جايز نمي سوِء

عقل، ديانت، . هدف اصلي از تأهل توليد نسل و حفظ مال است نه ارضاي شهوت
، رقت دل و از همة باالتر اطاعت از شوهر از جمله )زيركي(عفت، حيا، فطانت 

چه نيكوست اگر زن شريف نسب، صاحب . يك زن باشداست كه بايد در  صفاتي
عقل، حيا و عفت همراه نباشد،  ثروت و جمال هم باشد؛ ولي اگر اين صفات با

پيروي از ابن مسكويه سخن  در مورد تربيت فرزند، طوسي به. ناپسند است براستي
. دكن تلقين اخالق نيكو از طريق مدح، اكرام و تأديب خيرخواهانه شروع مي با را
نظر او مذمت مكرر باعث  مخالف مذمت مكرر يا تأديب درمال عام است؛ چون به وي

. گردد و وقاحت مي) گستاخي(وسوسة نفس و تأديب درمالء عام موجب تجاسر 
پوشيدن، سخن گفتن، طرز رفتار و كردار  خوردن، جامه از تفهيم آداب طعام پس
. داد  عالقه ايشان باشد، تعليمفرزندان صناعتي خاص كه مورد اجتماع، بايد به در

بايد طوري تحت تعليم قرار گيرند تا در چارچوب منزل، همسران و مادراني  دختران
  .شايسته گردند

  تعليم سياسي در قرآن
سياسي قرآن، اساساً مبتني بر مفهوم بنياديي است كه قرآن از عالم دارد و براي  فلسفة

روشني  زيابي كنيم، بايد اين مفهوم را بهاينكه اين فلسفة سياسي را درست درك و ار
اگر اين مفهوم را از نظرگاه سياسي بررسي كنيم، چهار نكته زير . مدنظر داشته باشيم در
  :شود طور زنده پيش چشم ما نمودار مي به
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خدا خالق كلّ عالم است، و از جمله خالق همه چيزهايي است كه انسان از آنها  -١
 .آورد  درميخدمت خود گيرد و به بهره مي

 .خدا تنها پروردگار و حاكم و مدير و گردانندة عالم خلقت است -٢

تواند داشته  هيچ كس ديگري تعلّق ندارد و نمي حاكميت در اين عالم جز خدا به -٣
 .باشد و نيز هيچ كس در اين حاكميت شريك خدا نيست

او زندة قايم بالذات، . همة صفات و قدرتهاي حاكميت صرفاً مختص خداست -٤
د و غني، ابدي، عالم علي االطالق و قادر متعال است و از هر اشتباه و عيب و صم

او برترين قدرت عالم است، همة چيز خواه ناخواه تسليم امر او . ضعفي مبراست
كند و هيچ چيز و  چه بخواهد حكم مي هر او به. است و همة قدرتها از آن است

جاد كند يا اوامر او را تغيير دهد، و هيچ كس را نرسد كه در راه اوامر او مانعي اي
كه را كه او ضرري  هر. كند تواند نزد او شفاعت جز با اجازة او، هيچ كس نمي

برساند هيچ كس دفع آن تواند و اگر خير و رحمتي براي كسي بخواهد هيچ كس 
او . اند نزد هيچ كس مسؤل نيست و همة نزد او مسؤل. كند تواند آن را رد نمي

توان  هيچ چيز نمي دهد؛ اما از او به ست، از هر چيزي آدمي را پناه ميحافظ همه ا
فرمانرواي همة فرمانروايان . دادن از آن اوست افراه قدرت پاداش و باد. گريخت

دهد و چون اراده كند از او  كس كه بخواهد مي هر است و فرمانروايي زمين را به
  .ستاند باز مي

. خدا تعلّق دارند ود حاكم و خودمختار، صرفاً بههاي اصلي موج اين صفات توانايي
همان فرمانرواي كلّ عالم است و در امور بشري، مانند ساير امور عالم خلقت، حق 

كس ديگري، از بشر و غيربشر، حق آن را  هيچ. او تعلّق دارد فرمانروايي و حكومت به
  .ندارد كه از پيش خود فرماني بدهد يا در موضوعي حكم كند

انسان جز در برابر او نبايد سرتسليم . دا حق حكم كردن و فرمان دادن داردفقط خ
حق حكومت مختص خداست؛ زيرا او آفريدگار . راه راست جز اين نيست. فرودآورد
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حكم . گويد كه اطاعت محض فقط سزاوار خداست اين داليل، قرآن مي به. جهان است
ان يا پيروي از اميال شخصي در برابر او بايد برتر از همة حكما باشد و اطاعت از ديگر

  .حكم خدا، راه صواب نيست
كس حق ندارد از حد وي كه خدا براي تنظيم امور  گويد كه هيچ قرآن همچنين مي

  .بشري مقرر فرموده است تخطي كند
قانون الهي تعارض  كند كه همة تصميمها و احكامي كه با قرآن خاطر نشان مي
چنين احكامي را . آميز است شروع، بلكه ظالمانه و شركدارند نه فقط ناصواب و نام

  .داند شمارد و اطاعت از آنها را منافي ديانت مي ضد اسالمي مي
فقط . توان قانون الهي را دريافت گويد كه تنها از طريق پيامبران مي آنگاه قرآن مي

گار را توانند رهنمودها و فرمانهاي پرورد اند و مي پيامبرانند كه حامل وحي الهي
ايشان حق آن را داده است كه اين فرمانها را با گفتار و  آدميان برسانند و نيز خدا به به

بنابراين پيامبران تجسم حاكميت حقوقي خدايند، و بدين دليل . كردار خود تفسير كنند
ايشان از جملة شرايط الزم  است كه اطاعت از پيامبران عين اطاعت از خدا و ايمان به

  . ايمان از كفر شمرده شده استبراي تميز
اند، و مسلمان اگر  بر طبق دستور قرآن، فرمانهاي خدا و پيامبر اسالم برترين قوانين

مسلمان حق . تواند بكند مسلمان باشد، جز تسليم محض در برابر اين قوانين كاري نمي
ات ندارد در مسايلي كه حكم صريح و قاطعي از سوي خدا و رسول او دارد، از تصميم

  .شخصي خود پيروي كند؛ زيرا اين كار منافي دين است
بر طبق دستور قرآن، صورت صحيح حكومت براي انسان حكومتي است كه در آن 

نهد، و پس از آنكه تبعيت خدا  دولت دعوي حاكميت را در برابر حاكميت الهي كنار مي
) كم حقيقيحا(و رسول او را در امور حقوقي پذيرفت، مقام خالفت را تحت حكومت 

كند، و بدين عنوان، قواي مقننه، مجريه و قضايية حكومت، همه تحت  خدا احراز مي
  .گيرند قيدهايي كه قبالً بيان كردم قرار مي
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لحاظ سياسي آزاد است، تصميم  آيد كه ملتي كه از وجود مي دولت بدين طريق به
م بپوشد، متعال چش نوع دعوي حاكميت در برابر حاكميت خداي گيرد از هر مي

كند و مقام خالفت الهي را بپذيرد، و طبق دستورها و  خودمختاري خود را رها
اين دولت از آن . رهنمودهايي كه در كتاب خدا و سنّت رسول او آمده است عمل كند

حاكميت الهي است، تتوكراتيك است، اما از لحاظ نحوة  لحاظ كه مبتني بر اعتقاد به
جاي آنكه خالفت  ، با دموكراسي فرق اساسي دارد؛ زيرا بهاين اعتقاد تحقّق بخشيدن به

الهي را بر طبقة خاصي از روحانيان تفويض كند و ايشان را در حكومت مطلق العنان 
  .داند بداند، حق خالفت را مختص مؤمنان صالح مي

اين حكومت صرفاً براي اين . حكومت كردن نيست كار اين حكومت، منحصر به
قانون نظم را برقرار سازد و از قلمرو خود در برابر تهاجمات شود كه  تشكيل نمي
دولتي است كه هدف و مأموريتي دارد و بايد بكوشد تا عدالت . كند خارجي دفاع

  .ميان بردارد نيكيها را گسترش دهد و بديها را از. اجتماعي را برقرار كند
و عدم تعاون در تساوي حقوق، منزلتهاو فرصتها، برتري قانون، تعاون در نيكيها 

گناه، احساس مسؤليت در برابر خداوند متعال، احساس اينكه انسان عالوه بر حقوق 
خود وظايفي هم دارد، وحدت مقصد افراد و جامعه و دولت، تضمين ضروريات همة 

  .افراد نيازمند، ارزشهاي بنيادي اين حكومت است

  سياست طوسي
، نخستين كوششي بود كه ضلة الفاملدينة و آراي اهل املدينةدو كتاب فارابي سياست ا

او علم المدني را هم . عمل آمد جهت تدوين فلسفي نظرية سياسي در جهان اسالم به
پيروي از  طوسي نيز به. كاربرده است معني علم حكومت به معني علم مدن و هم به به

او از حقيقت بيشتر برداشت  در. كاربرده است دو مورد به او سياست مدن را در هر
هاي مختلف اجتماعي و شهرها، برخاسته از نظريات  تمدن و گروه احتياج انسان به
  .فارابي است
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انسان بالذات موجودي اجتماعي است و طوسي براي اثبات اين مدعا از كلمة 
. كند گرا و معاشرت خواه است، شروع مي معني جمعيت جمعيت انسان كه در عربي به

همين جهت كمال انسان در اين  بيعي جزو نهاد بشر است، بهاز آنجايي كه اين انس ط
تمدن نيز نام . همنوعان خود كامالً ابراز كند است كه اين خصلت نهادي را نسبت به

همين دليل است كه اسالم تأكيد بر نماز جماعت دارد و آن  ديگر اين كمال است و به
  .دهد را بر نماز فرادي ترجيح مي

معني زندگي مشترك  مشتق شده است كه به) شهر(كلمة تمدن از مدينه 
منظور كمك و رفع نيازهاي يكديگر گردهم  انسانهاست كه با شغلهاي گوناگون به

كمك و همكاري  اند؛ چون هيچ انساني خودكفا نيست، لذا هر كسب، احتياج به آمده
باب  انسان ديگر متفاوت است و همين نكته در خواستهاي هر انساني با. ديگران دارد

كنند، و برخي نيز هدفشان از همكاري خير و  ديگران همكاري مي انگيزة سود، با
شود و باعث  مي تضاد منافع منجر گوني علل همكاري، به اين گونه. فضيلت است

سهمي كه  كس را به كند تا هر مي حكومت ظهور بنابراين نياز به. گردد تجاوز و ظلم مي
لذا اجراي . حقوق مشروع ديگران تعدي نمايد آنكه به گرداند؛ بي مستحق آن باشد قانع

عدالت وظيفة عمده هر حكومتي است كه بايد در رأس آن ملكي عادل قرارگيرد كه وي 
تواند منويات ملوكانه  ملك مي. شود بعد از سياست الهي، دومين حاكم محسوب مي

ند، ولي اين خود را در جزء جزء امور طبق ضرورت و موقعيت زمان و مكان اعمال ك
گيرد كه  كار نيز بايد مطابق اصول كلّي سياست الهي صورت پذيرد، طوسي نتيجه مي

چنين ملكي، خليفه بر روي زمين است؛ همچون طبيبي است براي حفظ اعتدال و 
  .عالم نظم

  وحدت
اين وحدت  وحدت وحدانيت الهي تأكيد شده و قول به در قرآن بيش از هر چيز، به

االسباب بودن خداوند و وجود يك نظام اخالقي  العلل و مسبب علّت همستلزم اعتقاد ب
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. دهد؛ ولي نه بدون معيار در جهان است كه مردم را بر طبق كردارشان كيفر و پاداش مي
فقط در مورد افراد، بلكه در مورد جوامع و  هيچ اجحافي، نه اين نظم و معيار اخالقي بي

دة اين نظام اخالقي از مردم پيمان گرفته است؛ خداوند در محدو. اقوام نيز صادق است
  .يعني از يكايك مردم و نه از اقوام

وحدت كه يكي از فضايل بشرست، مستلزم يگانگي حيات روحي بشر،  اعتقاد به
يعني هماهنگي بين عقل و اراده و عمل و نيز تسلط بر شهوت و خواشهاي نفساني و 

خدا شرط الزم در حيات  ايمان به.  هستهمچنين نمايانگر وحدت در كار و حرفه نيز
عمل صالح همراه، و  اخالقي است؛ ولي البتّه ايماني كه صوري و زباني نباشد و بايد با

يقولون شاعران معموالً مصداق . حاكي از تسليم كامل در برابر ارادة الهي باشد
لي مؤمنان در قول و. آرند اند و منافقان چيزي را كه در دل ندارند بر زبان مي مااليفعلون

  .اند و فعل صادق
اين حقيقت رهنمون است كه اعضاي يك گروه ملّي  وحدت و توحيد همچنين به

ميان خود انس و الفتي را بپرورند، تا آرمان يك كل يگانه در  يا ايدئولوژيك، بايست در
ان برادر همانا، مؤمن (انما املؤمنون اخوة: گويد قرآن مي. يابد تر تحقّق اي وسيع گسترده
اصالح و  هيچ عذري در طفره از كارخير يا. يكديگر مشفق و مهربانند و با) يكديگرند

. كاربرد آشتي بين مردمان پذيرفته نيست و براي اصالح بين افراد، بايد سعي بليغ به
همة ما فرض است كه در راه نيكي و راستي بكوشيم، نه در جانب گناه و دغل؛  بر
  .ماندگان مهربان باشيم همسايگان و در راهنيازمندان و  با بايد

  سرچشمة فلسفة عملي
نظر طوسي، احكام قرآني، انسان را چون عضوي از يك خانواده و شهروندي از يك  به

بندي فلسفة عملي  گانه ظاهراً طبقه بندي سه اين تقسيم. كند شهر يا كشور معرفي مي
اين تأثّر در . كند مي ان مسلمان القاءمتفكّر اخالق، تدبير منزل و سياست مدن را به به
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مورد محتواي اين علوم هم صادق است؛ اما اين نيز چندان از حقيقت دور نيست كه 
  .اين اصول تحت تأثير افالطون و ارسطو گسترش بيشتري پيداكرد

  توبه در قرآن
 اخالق الهي و معاني واالي تواند به چند انسان داراي فطرت الهي است و لذا مي هر

الوصف دستخوش ضعفهاي گوناگون است و  اسماء الحسني، تشبه و تقرب جويد، مع
كوشد آيين اخالق و ادب را فرونگذارد، در معرض خسران و ظلم  آنكه مي همواره با

ولي . ذلّت و ضاللت افتاد آدم از فرمان خداوند سرپيچيد و به. بر نفس خويش است
خداوند توبة او را پذيرفت و . د، توبه كردبر اشتباه خويش پي خود آمد و به چون به

خداوند . وعده داد كه هر كس از هدايت او پيروي كند، بيم و اندوهي نخواهد داشت
  .گذرد كند و از گناهان آنها درمي توبة بندگانش را قبول مي

  توبه درنظر طوسي
رحمت اند، نبايد از  كساني كه از روي ضعفهاي طبيعي بشري بر نفس خود اسراف كرده

توبه و . كند آنان توفيق توبه عطا مي خداوند نوميد باشد؛ چه خداوند ثواب است و به
گرداند و باران رحمت الهي را نازل  استغفار انسان را مشمول تفضل و عنايت الهي مي

  .توبه و انابه مداوم از صفات مؤمنان است. افزايد كند و بر قدرت و قوت بندگان مي مي

  خير در قرآن
راه خير و نيكي  از صفات الهي است و بنابراين وظيفة هر كس اين است كه بهخير 

كرده است و اهل احسان  او احسان همچنانكه خداوند به. كند ديگران احسان برود و به
چنانكه همة پيمبران نيز همواره . ندبانرا دوست دارد، مؤمنان در انجام هر كار خير، شتا

) مانند مسابقه به(چنين از همة مردم خواسته شده است كه هم. اند شتافته در راه خير مي
الواقع سليمان هم كه خير را دوست  في. در انجام خيرات بر يكديگر سبقت جويند
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همة خيرات و نيكوئيها مخصوص . خواست شأِن خداوند را عظيم بشمارد داشت، مي مي
ار كساني است كه در پاداش شايسته اخروي و برترين عنايت الهي در انتظ. مؤمنان است

مؤمنان، نصيحت شده  به). سابق بالخيرات(= كوشا و شتابانند  جاي آوردن كارخير به
  .دوستي و مهرباني بدل شد گويند تا دشمني به نيكي پاسخ كه بدي را با

  خير درنظر طوسي
شود و شر چون عرضي بر سر راه آن  نظر خواجه، خير از جانب خداوند صادر مي به

آن آب  براي مثال خير چون دانة گندمي است كه بر خاك افتد و به. شود پديدار مي
  .بار آورد رسد و رشد كند و بلند شود و محصولي به

  حقيقت يا علم بر حقايق در قرآن
چنين . عنوان يكي از فضايل انساني، همانا جستجوي دانش يا حقيقت است علم به
ست متمايز از ظن يا علم ناقص و نمايد كه گاه مراد از علم در قرآن، چيزي ا مي

هايي در اين باب هست و تصريح  در قرآن تمثيلهاي گوناگون و تشبيه. خيالبافي محض
يكي از . روشني بيان شده است تفصيل يعني به فهم به شده كه آيات الهي براي اهل

فقط خداوند را، چه در حالت ايستاده،  خلق و خويهاي پرهيزگاران اين است كه نه
كنند، بلكه در آفرينش آسمانها و زمين نيز  شسته و چه بر پهلو خفته، ياد مين چه
هاي طبيعت  مردم توصيه شده است كه در آيات الهي و پديده لذا همواره به. انديشند مي
  .هاي گوناگون بينديشند حقيقت در آفريده بردن به كنند و براي پي تأمل

علم او  دعا از خداوند بخواهد كه به كند كه به  توصيه مي)ص(رسول اكرم قرآن به
شائول . كوشيد موسي اسرار علم غيب را بياموزد مرشد ناشناس موسي مي. بيفزايد

او دانايي و توانايي بسيار بخشيده بود،  ، از آن روي كه خداوند به)طالوت(
. سليمان علم و حكمت عطا شده است به. فرمانروايي بني اسرائيل برگزيده شد به

. يوسف نيز از دانايي و توانايي برخوردار است. مند است يز از علم بهرهيعقوب ن
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ابراهيم از طريق علم و انديشه در . همچنين موسي از علم و حكمت نصيبي داشت
برترين حقيقت  هاي طبيعت و آسمان و زمين بود كه توانست به آيات الهي، يعني پديده

ه طريق مشركان را درپيش نگرفت و يوسف هم از راه علم و تجربه بود ك. يابد راه
  .حكمت ابراهيم را پذيرفت

  منطق درنظر طوسي
عنوان يك علم،  هدف منطق به. داند خواجه، منطق را هم علم و هم ابزار علم مي

ابزار علم و كليد عنوان  شناخت معاني و كيفيت معاني شناخته شده است؛ اما به
ه درك معاني و كيفيت آنها، در ذهن گاه ك هر. رود شمار مي علوم مختلف به فهم
تمرين فكر و انديشه نباشد، علم منطق  نحوي ترسيم گردد كه ديگر احتياجي به به

گردد كه ذهن را از يك طرف از خطاي فكر و از طرف ديگر از  صناعتي مفيد مي
  .دارد حيرت مصون مي

رة نظرية پس از تعريف منطق، طوسي مانند ابن سينا سخن را با بحثي مجمل دربا
تصور است يا تصديق؛ تصور، از طريق  گويد تمام علوم يا كند و مي علم شروع مي
بنابراين تعريف و قياس دو ابزارند كه . آيد و تصديق از طريق قياس دست مي تعريف به
  .شود وسيلة آنها حاصل مي علم به

طوسي از . ستكرده ا اقتراني و استثنايي تقسيم ابن سينا برخالف ارسطو قياس را به
طور كلّي  به. شيوة خاص خود تكميل كرده است اين تقسيم پيروي نموده و آن را به

 دارد، آثار منطقي او ارسطويي است؛ ولي در عوض سه شكل قياس، چهار شكل عرضه مي
  .١سينا شود و نه در آثار منطقي ابن و مأخذ شكل چهارم نه در ارغنون ارسطو يافت مي

                                                
دهند ولي با ترجمة دقيق آثار  جالينوس نسبت مي  منطقيان اسالمي شكل چهارم قياس را معموالً به-1

ارسطو امروزه معلوم شده است كه شكل مذكور نيز در مباحث منطقي ارسطو بوده ولي او آن را 
مرده است و اليب نيتس نيز گفته است كه در آثاري كه از جالينوس در دست ش چندان معتبر نمي

  )نگارنده. (است، چنين چيزي وجود ندارد
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  آنقدم و قيوميت در قر
خداوند است و انسان موجودي است زماني كه عهدش  اين صفت فقط قابل اطالق به

الوصف تمنّاي ابديت و آرزوي ملك  مع. يابد مي ادامه) اجل مسمي(تا روزگاري معين 
انسان هر چند موجودي زماني و محدود و . جاوداني، در ژرفناي سرشت او هست

حيات  دارد كه به ان در برابر انسان فاني قراراين فرصت و اين امك متناهي است؛ اما به
  .باقي و جاويد نايل شود

  )طوسي(مابعدالطبيعه 
علم الهي : معني دقيق آن شامل دو قسمت است طبق نظرية خواجه نصير، مابعدالطبيه به

دهد و معرفت  خدا، عقول و نفوس و علم الهي را تشكيل مي معرفت به. و فلسفة اولي
معقوالت، وحدت و  همچنين علم راجع به. سازد لسفة اولي را ميعالم و كليات ف به

كثرت، وجوب و حدوث، ماهيت و وجود و بقاء و فنا، بخشي از همين فلسفة اولي 
وسعت اين . علم نبوت، امامت و روز قيامت جزو فروع مابعدالطبيعه است. است

اسالمي است و از اصول اساسي فلسفة » مابعدالطبيعه«دهد كه  موضوع خود نشان مي
  .قلمرو و آن سهم بزرگي در پيشرفت تاريخ افكار داشته است

  رابطة خدا، انسان و روح
اي آفريد  خدا، روح يا نفس انساني را از عدم خلق كرد و همة انسانها را از نفس واحده
انسان از . و جفت او را هم از او ايجاد كرد و از آن دو، زنان و مردان بسيار پديدآورد

اجل (نهايت زماني معيني  يات فردي و شايد همچنين از نظرگاه سير تكاملي، بانظر ح
  .آفريده شده است) مسمي

. اي از روح خود را در او دميده است روح انسان منشأ الهي دارد، چه خداوند نفخه
خداوندي است و بشر از خرمن علم، يعني ) امر(روح، همانا . راز روح درنيافتي است
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مرتبة اول : نفس آدمي سه مرتبه دارد. اي نصيب برده است  فقط خوشهشناسايي روح،
نفس اماره است كه بين انسان و حيوان مشترك است، مرتبة دوم نفس لوامه است كه 
نفس وجداني است و آگاهي اخالقي دارد و بين خير و شر نوسان دارد و از اعمال بد 

ني نفس مطمئنّه نفسي است كه كند، مرتبة سوم؛ يع احساس ندامت و مالمت مي
  .برد يكپارچه در راه ارادة الهي، محو و مستغرق است و در صلح و صفا بسر مي

  )طوسي( ماهيت
وسيلة عضالت  شود به وسيلة خود درك مي نفس جوهري بسيط و مجرد است كه به

. دارد كند؛ ولي خود وراي ادراك االت جسماني قرار اندامهاي حسي بدن را اداره مي
خواجه نصير پس از اراية براهين ابن مسكويه دربارة تجرد نفس، براساس عدم تجزية 
نفس و توانايي آن در قبول صور جديد، بدون از دست دادن صورتهاي گذشته، و نيز 
قبول صور متضاد در يك زمان، و تصحيح خطاي حس، دو دليل از خود بر آنها اضافه 

غيره، بدون اختالط، همه در يك نفس  الهي واحكام منطقي، طبيعي، رياضي، . كند مي
ذهن فراخواند و اين در مورد جوهر  توان به وضوح تمام مي موجودند و هر يك را به

ظرفيت جسم محدود . پذير نيست؛ بنابراين نفس جوهري غيرمادي است عادي امكان
ده است و متناهي؛ چنانكه يكصد نفر، در جايي كه براي پنجاه نفر درنظر گرفته ش

توان گفت كه نفس ظرفيت  بنابراين مي. گنجند، در حالي كه براي نفس چنين نيست نمي
كند، دارد و همين طور  كافي را براي قبول همة افكار و تصوراتي كه از موضوعات مي

كند كه نفس  اين مطلب نيز ثابت مي. باز براي كسب معلومات تازه ظرفيت دارد
  .جوهري بسيط و مجرد است

دال بر هويت نفس » من«كلمة » من من، چشم سرمن، گوش«ارت متداول در عب
نفس براي . است كه مالك اعضاي مذكور است؛ در حالي كه مالك تجرد خود نيست

  .داشتن بدن نيست بدن احتياج دارد، ولي هستي آن موقوف به كمال خود به
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  مقايسة فلسفة قرآن و فلسفة طوسي  

  

 اضافه طوسي بر سه نفس نباتي، حيواني و انساني اسالفش، نفس متخيل را هم
وسيلة عقل  نفس انساني به. كند كه حد واسط ميان نفس حيواني و انساني است مي

چنانكه ارسطو دريافته . شود كند، مشخّص مي كه علم را از عقل اول دريافت مي) نطق(
عقل نظري را . پيروي از كندي طوسي به. نظري و عملي. بود عقل بر دو نوع است

عقل : كند كه عبارتند از دن، چهار مرحله را طي ميداند كه براي فعل ش بالقوه مي
در مرحلة عقل مستفاد است كه هر . هيوالني، عقل ملكي، عقل بالفعل و عقل مستفاد

انعكاس : مانند. گردد هم رسيده بر نفس آشكار مي صورت مفهومي كه بالقوه در نفس به
 ديگر عقل عملي از سوي. اي كه مقابل وي قرار گرفته است صورت انساني در آيينه

اي كه در آن موجود است  بنابراين امور بالقوه. فعل از روي اراده و قصد سروكار دارد با
  .گردد اخالق، تدبير منزل و سياست مدن محقّق مي از طريق عمل به

  منابع
  اميركبير، تهران،افشار،  اهتمام ايرج ، بهمغول تاريخ: آشتياني، عباس اقبال -١

 .ش ه ١٣٤٧

، الكامل في التاريخ: الكرم محمد جزري ، ابوالحسن عزّالدين علي بن ابيابن اثير -٢
 . م١٩٦٦چاپ بيروت، 

 .ش ه ١٣١٢، چاپ سيد جالل تهراني، تاريخ جهانگشاي: جويني -٣

، چاپ حبيب السير: الدين الدين محمد بن خواجه همام هروي، مير غياث خواندمير -٤
 .ش ه ١٣٣٦خيام، 

 ، »غ ـ ي «٤، ج رهنگ فارسيف: معين، دكتر محمد -٥

تصحيح و  ، بهاخالق ناصري: ابوجعفر محمد طوسي، خواجه نصيرالدين نصير -٦
 . تنقيح مجتبي مينوي ـ علي رضا حيدري
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، چاپ سنگي، اخالق ناصري: ابوجعفر محمد طوسي، خواجه نصيرالدين نصير -٧
 . هجري١٣٠٩كشور، لكهنو،  نول

 . ج اول،تاريخ فلسفه در اسالم.: م.شريف، م -٨

، ). ه ٥٩٧-٦٧٢(بيستم  فصل: ابوجعفر محمد طوسي، خواجه نصيرالدين نصير -٩
  .مقدمة ايران در سدة هفتم هجري

* * *  
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