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  ∗آميز فرحت: ترجمه و تلخیص
» اقليم هفت«امين احمد رازي نويسندة . کشمير آمد در زمان سالطين چک بابا طالب به

البتّه نويسندة معاصر خواجه . نشين بود نوشته است که او در کشمير تا مدتي گوشه
  :گفتة او هب. کند مري اين را تصديق نمي همحمد اعظم ديد

حکّام اينجا آشنايي   با,کشمير رسيد بابا طالب اصفهاني در زمان چکان به”
 تي بهمقبولي, فنون علم آراسته و انواع کماالت پيراسته بود چون به, ورزيده

 در نزاع امرا و فتن ارباِب داعيه, رسانيد و در قرب سالطين از اقران در گذرانيد
  .١“سعي مصالحه بسيار داشت
حيدر ملک . نشين نبود شود که طالب در کشمير گوشه از محمد اعظم ثابت مي

هم  بااه چک و اکبر شاهيوسف شکه مؤرخ همزمان نوشته است هنگامي , چاردره
ز حيدر ملک ا. ٢کرد اي از ارتش يوسف چک را رهبري مي بابا طالب دسته, ندجنگيد مي

  :يش کرده استشجاعت وي چنين ستا
ت وثار بابا طالب اصفهاني که از جميع داما تا آنجا رسيدن شجاعت شعار جال”

چون چند سال در , آن که از ابناي جنس کشميريان نبود وجوه آراسته بود به
آن از براي حقوق نعم خود از , آنجا سکونت داشت و آسايش ورزيده بود
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  ٢٠٨  قند پارسي

  

ل کرده که تا رسيدن ومغمردم  قدر به آن… جانب آب پرگنة کهادره جنگ
جان ساخت و نگذاشت که قدم از  بولياس قريب دو هزار کس جاندار را بي

  .١“آنجا پيش نهند
» بهارستان شاهي«نگارندة . باشد نيز حاوي ذکر شجاعت وي مي» بهارستان شاهي«

  :نويسد دربارة وي مي
) رهکهاد(بعضي مبارزان جهت محافظت راه کاهوره   بابابا طالب اصفهاني”

  .٢“ اقامت انداخته نشستةهمانجا چند گاه بار, متوجه شده
از اين روشن است که در زمان سالطين چک طالب اصفهاني در کشمير بوده است 

در دوران جواني قلندري اختيار نمود و از اصفهان . لط استغنشيني وي  و اين گوشه
در .  گشت و آنجا مسکونداز آب و هواي کشمير خوشش آم. ٣کشمير آمد به
  :نيز آمده» جهانگيري تزک«

لباس تجريد و قلندري  در عنفوان شباب به, االصل است طالب صفاهاني”
آن ملک , لطافت آب و هوا دل نهاد کشمير افتاد و از خوبي جا و به ارش بهذگ

٤“ل اختيار کردشده توطن و تأه.  
شاه کشمير را که ي هنگام. برد سر مي هعنوان سپاهي ب ها به بابا طالب در دولت چک

  :»تزک جهانگيري«طبق . آستان او پيوست بابا طالب نيز مانند شاعران ديگر به, فتح کرد
هاي درگاه  هخدمت عرش آشياني پيوسته در سلک بند بعد از فتح کشمير به”

  .٥“انتظام يافته
                                                   

 .٨ص , حيدر ملک, )خطّي ( کشميرتاريِخ  .1

  .١٧٤ص , )يخطّ( بهارستان شاهي  .2
تذکرة (. داده است کشمير را رنجيدن از دوستان ايراني قرار علّت مراجعت بابا طالب به» راهيمصحف اب «مؤلّف  .3

 )۱/۶۷۳, شعراي کشمير

  .٢٨٩ص , نولکشور, جهانگيرنورالدين محمد , تزک جهانگيري  .4
ير نقل اندکي تغي  بارا» تزک جهانگيري«کامگار حسيني همين عبارت » مآثر جهانگير«در . ٢٨٩-٩٠ص , همان  .5

سير و سياحتي گذارش  به, رآمدهدلباس تجرد و قلندري از اصفهاني  بابا طالب در عنفوان شباب به: کرده است
. توطّن و تأهل اختيار نمود, آن ملک شده, هلطافت آب و هوا دل نهاد کشمير افتاد و از نفاست جا و به به

هاي درگاه  هدر سلک بند, پيوسته) شاه کبرا(خدمت حضرت عرش آشياني  از آن که فتح کشمير شد به بعد
  )٢٨٤ص , کامگار حسيني, مآثر جهانگيري. (منتظم گشت
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هنگامي که يوسف شاه چک و 
, جنگيدند اکبر شاه باهم مي

اي از ارتش  طالب دسته بابا
 .کرد يوسف چک را رهبري مي

در شعر و ادب نيز , بابا طالب عالوه بر آن که در ميدان جنگ جري و شجاع بود
 بابا طالب نيز در آن مهم, لداخ لشکرکشي نمود هاکبر شاه بکه هنگامي . طولي داشته يِد

 تأثير آب و هوا و عجائب و او تحِت. شامل بود
اي تأليف نمود که آن را ابوالفضل  غرائب لداخ رساله

وجودي که او   با.١ خود ذکر نموده استاکبرنامةدر 
عالقة مردي بود درويش منش در انشا و شعرگويي 

  .٢فراوان داشت
راجع ) ه ۱۰۲۸(جلوس خود سال  خود در ذکر چهاردهمين تزِکجهانگير شاه در 

بدين حساب اگر . ٣“صد رسيده الحال عمرش قريب به”بابا طالب چنين نوشته است  به
 هجري ۹۲۸سال والدت وي حدوداً ,  هجري صد ساله بوده۱۰۲۸طالب در سال  بابا

  .گيرد قرار مي
خدمت والي لداخ علي راي  شاه اکبر وي از حيث نماينده به, دربار تن بهپس از پيوس

سند نيز فرستاد تا والي آنجا ميرزا غازي   هجري اکبر وي را به۱۰۱۰. فرستاده شد
سربرد و کارهاي  هبابا طالب دو سال در سند ب. ٤دربار بياورد ترخاني را همراه خود به

جهانگير شاه وي را فرمانرواي , )ه ۱۰۱۴(ود پوشي خ پس از تاج. ٥مهمي انجام داد
منبعي معلوم نيست که وي تا چه مدتي بر آن عهده مأمور بود اما  از هيچ. ٦گجرات کرد

 بابا طالب بر همان, )ه ۱۰۲۵(پرداخته » مآثر رحيمي«تأليف  هنگامي عبدالباقي نهاوندي به
  .٧“در واليت گجرات استالحال ص”آمده » مآثر رحيمي«چنانکه در . مور بودأعهده م

                                                   
حوالة  به (ابراهيم صحِف ؛۱/۵۱۱ ,بزم تيموريه ؛ الف۳۱۳ ,)فيلم ميکرو (اقليم هفت, ۳/۲۶۵, التّواريخ منتخبدر   .1

 ).۲/۶۷۳, کشمير الشعرايةتذکر

 .۳/۲۶۵, عبدالقادر بدايوني, التّواريخ منتخب, ۱/۱۱۲, لرحمنالدين عبدا از صباح, بزم تيموريه  .2

 .نولکشور, ۲۹۰ص , تزک جهانگيري  .3

اول در , لداخ فرستاده شده گر بهي دو مرتبه ديرسد که و يز بهم مين اطّالع ني ااکبرنامهاز . ٣/٥٥٢, اکبرنامه  .4
 ).۳/۷۳۱ ,رنامهاکب (ي هجر۱۰۰۵ در يرين کشميگر همراه محمد حسي و دي هجر۹۹۷

 .۲/۶۶۸ ,تذکرة شعراي کشميرحوالة   بهي نهاونديعبدالباق, مآثر رحيمي  .5

 .۱۱۲ص , بزم تيموريه  .6

 .۲/۶۶۸ ,تذکرة شعراي کشميرحوالة  به, مآثر رحيمي  .7



  ٢١٠  قند پارسي

  

گفتة مؤرخ  به.  استيوفات وي اختالف زياد نويسان راجع به ميان تذکره در
 از جهان فروبست و در محلّة ري وي در زمان اکبر شاه ديدهم ههمزمان محمد اعظم ديد

در نواحي گجرات در ”تقي کاشي نوشته که » االشعارصةخال«در . ١پوره مدفون شدبابا
 ةدر سن» ”روشن روِز«طبق . ٢“عالم بقا شتافت به) ۹۸۴ (ئةثمانين و تسعما اربع و ةسن

طبق بيان . ٣“هجري از کشاکش اين سپنجي سرا درگذشت) ۱۰۳۰(ثلثين و الف 
مؤرخ . عبدالباقي نهاوندي در هزار و بيست و پنج هجري وي فرمانرواي گجرات بود

زمان جهانگير شاه فوت کرده و همزمان کامگار حسيني نوشته که بابا طالب در اواخر 
نظر  تر به در اين ذيل بيان کامگار حسيني درست. ٤آنگاه عمر وي از صد باال رسيده بود

سربرد زيرا که جهانگير  هبابا طالب اصفهاني اواخر زندگي خود را در کشمير ب. رسد مي
  : هجري حضور وي را در کشمير ذکر کرده است۱۰۲۸شاه در سال 

فرزندان و   بافراغ خاطر صد رسيده و در کشمير به يب بهالحال عمرش قر”
  .٥“ابد قرين مشغول است دعاي دولت متعلّقان به

 ۱۰۳۱اين نتيجه رسيد که وفات وي پس از سال  توان به از تمام قرائن و شواهد مي
چنانکه جهانگير شاه در ذيل هفدهمين جلوس . هجري در کشمير اتّفاق افتاده باشد

  :نويسد  ميتزکخود در 
کشند  عرض رسيد که فقرا کشمير در زمستان از شدت سرما محنت مي چون به”

 قريه از اعماِل کشمير که سه: د کهحکم فرمو, گذرانند سختي و دشواري مي و به
چهار هزار روپيه حاصل آن بود باشد حوالة ملّا طالب اصفهاني نمايند که در 

 ساختن در مساجد بايد که جبهت وضو وجه لباس فقرا و گرم کردن آن به
  .٦“نمايد صرف

                                                   
 .۱۱۴ص ,  کشميرواقعاِت  .1

 .۶۷۳-۲/۴ ,تذکرة شعراي کشميرحوالة  به, ابراهيم صحف و االشعارصةخال  .2

 .۲/۶۷۴ ,تذکرة شعراي کشميرحوالة  به,  روشنروِز  .3

 .۲۸۴ص , ينيکامگار حس, مآثر جهانگيري  .4

  .۲۹۰ص , تزک جهانگيري  .5
 .۳۵۲ ص ,همان  .6



  شاعِر ايراني در کشمير: بابا طالب اصفهاني  ٢١١

  

 خود پوشي تاج از پس

 شاه جھانگیر, )ھ 1014(

 را اصفھاني طالب بابا
 .کرد گجرات فرمانرواي

زين خان , بابا طالب اصفهاني از صحبت دانشوراني مانند حکيم ابوالفتح گيالني
زودي  موالنا قاسم کاهي و نظيري تا حدي استفاده نمود که به, ابوالفضل و فيضي, کوکه

. شد  خود محسوب مي شاعران بزرگ زماِندر صِف
  :نويسد ابوالفضل مي

داني  از معني خبري دارد و از معامله) طالب اباب(”
  .١“اي نصيبه

  :چنين نوشته است» مييمآثر رح«مؤلّف 
  .٢“ نيز مهارتي دارديدان در شاعري و نکته”

  :ملّا عبدالقادر بدايوني از عبور وي در شعر و ادب چنين اعتراف کرده است
  .٣“دردمندي خيلي دارد و در شعر و انشا درست است”

در . مدح کرده استرا ها برده   اصفهاني شاعران و دانشمنداني که از آن بهرهبابا طالب
  :نويسد  اکبر شاه چنين ميدرباِر  و پيوستن برادرش حکيم همام به٤ذيل وفات حکيم ابوالفتح

  وين ز سفر بازآمد سفـر به شد او  از آمدـه دمسـرادرم کـمهر دو ب  
  ٥د و عمر رفته هم بازآمدوين آم  دنبالـة او عمر برفت او رفت و به  

قول  به. ٦خانان شعرگويي وي اوج کمال رسيد تحت اثر تربيت عبدالرحيم خاِن
  :عبدالباقي نهاوندي

گفته روش التفات و ) خانان خاِن(از روش اشعاري که در مدح ايشان ”… 
  .٧“توان يافت مند را مي و اخالص اين اخالص) خانان خاِن(مرحمت عاليجاه 

                                                   
 .١/٣٠٧, آئين اکبري  .1

 .۲/۶۶۸, تذکرة شعراي کشميرحوالة  به, يميمآثر رح  .2

 .۳/۲۶۵, التّواريخ منتخب  .3

) اکبر(ان دولت و ارکان سلطنت بادشاه مرحوم ياکثر از اع: ن آمده استي دربارة ابوالفتح چنرحيمي مآثِردر   .4
شان ي و مصاحبت ايت آمده بندگيو هرکه تازه از وال) م ابوالفتحي حکيعني(اند  يت کردة ويدست گرفته و ترب

 )۳/۱۰, ي نعمانيحوالة شعرالعجم علّامه شبل به(. نمود يار مياخت

 .۲/۳۳۸, آيين اکبري  .5

 .۲/۶۶۸, ري کشميحوالة تذکرة شعرا  بهيميحمآثر ر  .6

 .۲/۶۶۹, همان  .7



  ٢١٢  قند پارسي

  

مانده که در اينجا برخي از آن را  خانان باقي اشعاري از بابا طالب در مدح خاِن
  :کنم تان مي تقديم
  خـانـان مـربي و ولـي نعـمـت مـن خـاِن  بب دولت منـگويدش کيست که باشد س  
  آسمان کسـب بلندي کـند از همـت مـن  خاک عرصة در تو از لطف که امروز تويي  
  مـن از لـذّت شـکـر کام بـه زهــر تلخـي  شکند روزي به بار دـص هـک ردـک آن لطف  

 ١گرد دولـت ز در جـاه تـو بر جبهـت من  اک بريـن در که نشيند روزيـسر کنم خ  
  :کنيم اينک چند بيت از مثنوي در مدح خانخانان را نيز نقل مي

  عقـل از جهان پيرزاد جوان و به  خانـان دانـش نـژاد زهـي خـاِن  
  خـلق از خـدا سـرفـراز آمـده به  دهــاز آمــدر کارســر پـبر ـپس  

 ٢دانش بزرگ و براي ارجمند به  کار از جهان ديدگان هوشمند به  
 .سرود گاه شعر مي پرور بود بلکه خود نيز گاه فهم و سخن فقط سخن شاه نه جهانگير

 را پسنديد روزي معتمد خان يک رباعي از سرودة بابا طالب جلوي وي خواند که او آن
  : خود نوشتتزکو در 

  ريزي و آستين فشاني که چه شد خون  راق خود چشاني که چه شدـف زهرم به  
  ٣خاکـم بفشـار تا بـداني کـه چـه شد  اي غافل از آنکه تيغ هجر تو چه کرد  

»  شعرا که نزد آنحضرت بودندذکِر«که تحت عنوان » تزک جهانگيري«در ديباچة 
  .٤ت استنام بابا طالب سرفهرس

.  استانهشقاسبک شعرهاي بابا طالب ساده و روان است و بيشتر حاوي مضامين ع
. ما رسيده است ها به وسيلة تذکره مانده که به متأسفانه آثار وي از بين رفته و اندکي باقي

  :کنم اکنون در پايان اين مقاله ابياتي از وي را تقديم خوانندگان گرامي مي

                                                   
 .۲/۶۶۹ ,ري کشميحوالة تذکرة شعرا  بهيميمآثر رح  .1

 .۲/۶۷۰, همان  .2

 .۱/۲۶۰, اکبري آيين؛ ۳/۲۶۵, التّواريخ منتخب؛ ۲۸۳-۴ص , جهانگيري مآثر؛ ۲۸۹ص , جهانگيري تزِک  .3

 ر شاه احوال دولِتيجهانگ, جهانگيري تزِکدر . ۲۰ص , الخدمت ي هادمحمداز مرزا , جهانگيري تزِکباچة يد  .4
ن کار پرداخته و احوال و يا ن جلوس خود نگاشته است و پس از آن معتمد خان بهيخود را تا اواسط هفدهم

احوال اواخر   باتکامل آن پرداخت و  بهي هادمحمدسپس مرزا . ن جلوس نوشتة اوستيت تا نوزدهميوضع
 .ان رسانديپا ک مقدمه آن را بهيو ر يسلطنت جهانگ
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  رود خاک بر سرمي, ناله بر لب, شعله در دل  رود يـر مـدة تـدي باو دل ـوي تـر کـاز س  
  رود ب ديده تا دامان محشر ميـون ز جيـخ  ناي لب کنمـر آشـرح درد دل گـرف شـح  
 ١رود ا را بي تو بر سر ميـگر بگويم آنچه م  بلبل آيـد در خروش, روانه افـتدـشعله در پ  

*  
  دـباشـرور نـ دل مس٢زدگان راـغم اـم  دـباشـور نـة سـزمـا زمـة مـقـلـدر ح  

  دـباشـظور نـاي تو منـر ذوق تماشـگ  رون کنم از ديده نظر راـروي تو بي بي  
 ٣بگذار که اين غمکـده معـمور نباشد  رانـة دل چـون سـر تعمـير نـداردـوي  

*  
  را داردـحـعت صـن وسـناي دل مـتنگ  در دل تنگم اگر مهر تو گنجد چه عجب  

*  
 کنم افغان در گريبان ماند دست و ميز ضعفم 

  ٤آيد ن دير ميـدام بان تا بهـکه اين چاک گري
*  

 ٥ي راـايـة تنهـم گوشـدهـاني نـجه به  شان شادم از اهل جهان کز اثر صحبت  
*  

 ٦رويم از غم دل خاک بر سر افگنده  افتد ار ميـه ز باد بهـچو برگ گل ک  
*  

  ـوري مـن نداني و کهنه شودمهج  نه شودـواني و کهـن نخـنامة م غم  
  ٧ترسم که تو ديرماني و کهنه شود  دير آمدنت مـباد کيـن زخـم فراق  

*  
  از آبـلـه پـايــي طلـب سـاخــتـه گل  زل دلـنـه ره مـتـسـن خـک روز مـي  
 ٨جان بر سر جان باشد و دل بر سر دل  جان صرف رهي کنـم که از بهـر نـياز  
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