
  ها در کشمير همداني  ١٢٩

  ريکشم درها  يمدانه

 ،سخن و شعر هو چ يو مدن ياسيس ،ييايرافغج ،يخيتار هچ هنيزم رهدر  رانيا و نده
 ،النيگ ،مدانهمانند  رانيمناطق مختلف ا يالها .گر دارنديکديبا  يتنسناگس ونديپ

 سکونت ن جايو در هم مدندآ نده  به گريد يشهرها و جانيذرباآ ،انهاصف ،خراسان
 نده  نگهفرهاي  هينمااز  يکي که جذب شدند يطور نده خاک در راداف نيا .دنديگز

 هجرت کردند نده  به که را يمدانه ةبرجست ايه تياز شخص بعضي همقال ناي در .شدند
  .ميده يقرار م يمورد بحث و بررس اند، ن بودهيهند نقش آفر يات فارسيخ ادبيو در تار

 با .دارد يمعن هس مدانه هواژ هک سديون مي  »هيمدانه« هدر رسال يمدانه سيد علي
 ممي ضمن در يو .است در عراق يموضع ميو با فتح م منياست در  يموضع: ممي سکون

  :صورت است ناي  به آن تبي دو هک هوردآ را يراز نيچند از امام فخرالد ياتيمفتوح اب
  هانـد از دسـت ضـاللت بر   شتنياو خو  ندانــد کـه  بدانـد  و بدانــد هکـ  نکـس آ
  نداند چهي او و خوانند »همدان«را  کو  معظم تـس شهري اندر عراق به نکيا
ذات فقط مدانه يعرفان يمعن .يعرفان مهاست و  يولغ مه مدانه يمعن نيمسو 

 ياگر کس: ديفرما مي  يو .است قتيفاقد حق گرانيد يمدانه ياست و دعو ٰيتعال يبار
دارد  يم ابراز را بودن مدانهعلم و  يودع و هاطالعات جمع کرد يکم اي هگرفت اديالفبا 

 هبرداشت او حمق و لهج از هو امتحان پرد صحبتحماقت است و در وقت  يرو از نيا
 نآ اتيکنار او فنا سازد و در انوار تجلّ دايناپ بحردر  را خود وجودکسي که  .گردد مي 

  .است مدانه ،گردد محو متعال ذات
 چيه ييبايز تمام وجود با باشد هداشت يعيبط ياهمرز فقط اگر رهش هک ستين يشک

است  نيا حق .نباشد نيزم نآدر  يو ادب يعلمهاي  يسرگرم هک يتا وقت ،ندارد يکمال



  ١٣٠  قند پارسي

 ارد و درد يباستان خيتار و هبود ينگهفر مرکز هک نستيا يبرا مدانه تيمها هک
  .است داشته يسهم مهم اتيو ادب ياسالم نگهگسترش فر

 را آن غازآ خيتار هاست ک ميقدر قد آن ندهو  رانيا نهروابط کهاي  هشير
 مهمراکز م با هژيو به اسالم ورود از پس .از روزگار بداوت است ديشا ،ميدان نمي 

  .ديگرد تر يقو ونديپ نيا ينگهفر
از زمان محمد  يالديم تمشه قرن از ندوستانهدر  يرانيو ا ياسالم نگهورود فر

بر  يول ،بود يعرب نيمب نيد زبان و بودندحاکم ها  عرب هاگرچ .ديگرد غازآبن قاسم 
 نگهفر گسترش در ندوستانهدر  شانيا ،زبانان يو فارس يرانيا انيهسپا تيمع يبنا
 در را هسپا پرچم هبود ک ياعشج انيهاز سپا يکي يمدانه ابوصابر .شدند شقدميپ يرانيا

 هک ستين در دست يقيدق اطالع هاگرچ ،ستاديا و ١مدآ يجنگ النيف يجلو هگرفت دست
 ابوصابر حال ره به .بودند او با مدانهاز  زين يگريدافراد  اي و بود يمدانه اهاو تن ايآ

 رانيا و عرب از مردم کاروان در کاروان نآ از پس .است هبوداي  هژيو نگهفر پرچمدار
 دوم ةخان ن راين سرزميا ها يبعض و رفتند و مدندآها  يبعض ،مدندآ نده به رهالن و ماوراء

 رازِيش را يکز علمامر ،کردند مي  منسوب يرانيا نام با را نده ياهرهش آنها .ساختند خود
  .دندينام مي  ريصغ رانيرا اکشمير سرسبز  ياه يواد هگا گفتند و مي  نده

  مسعود سعد سلمان
 ،مسعود سعد سلمان ،رانيا و نده يفارس اتيادب سمانآ ينو  هو ما يفارس يتوانا شاعر

 انيغزنو دهع در يو اکانين .ديگرد طلوع هقار هشب افق بر .ه  ۴۴۰قرن پنجم در سال  در
صاحب امالک  و داشت يدولت تيمورأم ورهال در پدرش .رفتند نيغزن  به مدانهاز 
  :ديسرا مي  يو. ديدربار شامل گرد يبا پدر در امرا فيدر زمان س زين مسعود .بود

  پســـر هـــوايو دختـــر  يـــةبو  مـرا  هـوش  ديمولـد کشـ   يسو
ــر  سـاکن  شدم هندوستان به چون ــ ب ــار پ اعيض ــو عق ــدر ري   پ
ــد ــرا  هبن ــت م ــر برگماش   ٢دگـر  انبـ ناي همچـو عمـل   هب  بونص
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  ها در کشمير همداني  ١٣١

 حسود دوستان ،ديد اريبس هصدم شانياز دست ا ،اتيلطف و عنا نيوجود ا  با يو
سخت سو،  اريبس ياه را در زندان يجوان ياهروز نيترهب يو و شدند جان  دشمن

احساسات  يدارا هدارد ک يسبک خاص مسعود ياهشعر .دو حصار گذران ينا ک،هد
 اهردد نيوجود ا با يناک حبس است ول وحشت و دردپرهاي  تيتلخ و سوزناک و حکا

  :ديسرا مي  يو. رفتيپذ نمي  را گرانيد منت و بود ممه لها يو
ــآ ــت ابفت ــتم س ــر هم   تـنم  سـايه  همچـو گشت  يضرع  چنــد گ

  ر چمــنمبــ مــن از کبــر ســرو هکـ   ان فــرو نــارمســخ شپــي بــه ســر
ــد  انـک  از همنخـوا  کـس  چهي منت ــنم  هبنــ ــار ذوالمنــ   ١کردگــ

  مدانيه سيد علي ريم
مرد  نيا .بود هفاطم هديس و مدانه ريام الدين ابهشسيد  فرزند ييعال  به متخلّص

 يثان يلع مدان،ه هشا يو لقبترين  ورهمش يکنند ول مي  يادعارف را با القاب مختلف 
 ٢گشود انهج به چشم .ق.ه  ۷۱۳ رجب ۱۲ خيتار به مدانهدر  يو. است ريکب ريام و

  :ديسرا مي  خودش
ـ  توالي به گفتم  کجايي هلا علي هک يزيعز ديپرس   ٣همـدانم کـز   يعل

 رسد و مي  عنيالعابد نيز امام به نسبش ةسلسل همدآالمناقب ةصدر خال هچنانک
 اريبس مدانهدر  يمدانه يعل ةخانواد .٤وندديپ مي  عيعل حضرت  به هواسط هپانزد  اب

کوشان  اريبس يو تيدر ترب زين هداشت و خانواداي  هالعاد استعداد فوق يو .محترم بود
. داد داي او  به را همروج هعلوم متداول و همو خال او بود يسمنان هولالد عالءسيد  .بود

خدمت ابوالبرکات   به يده سالگرا در سن دواز يو ،يسلوک باطن ميتعل يبرا يسمنان
 خيش خدمت در سپس .شد »ذکر« مشغول يو زمان مانهفرستاد و از  الدين يتق

 هدهمجا يو يسرپرست و تحت کرد عتيبر دست او ب ،رفت يمحمود نردقان الدين شرف
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  ١٣٢  قند پارسي

 شيبرا هما هس .داد مي  انجام انيهخانقا يبرا را خدماتترين  پست يو .شد غازآ نفس
 نيا .داشت ريزنج به ماند و پا مي  هگرسن يو و کم بود اريبس مهغذا  ،بودسخت  اريبس
 مدانه به .ه ۷۳۱ سال در يو. است هگفت »زندان هچا« مدانه هرا شا شيزماآ هگون

 .١کرد مي  يزن ليب يو شد  جدامس وها  هخانقا ساخت و ييناب کار مشغول نجاآ و رفت
 اسرار يو .شد يدقاننر خيش ديمر ها اضتير و ها دتهمجا نيا در تيموفق از سپوي 

 ياديز مدت يو .داشت مي  خود همراه  به هشيمه داد و او را ادي او به را يعرفان رموز و
 روز هد و رفت مدانه به گريدبار  يدوست يعل خيش وفات از پس و گذراند  دقاننردر 

  .گشتبر دقاننر به و کرد اقامت
 امنيابوالم خيفتوت او ش ريپ .سته تمشهاز بزرگان فتوت قرن  يمدانه يعل”

 دانياز مر يکي مه او و هبود ياذکان) احمد اي(محمد ابن محمد  الدين نجم
  .٢“باشد مي  يسمنان هالدولؤعال خيش
  .٣“است هيکبرو هگرو در مهسيد  فتوت ةسلسل”

 را خود مسافرت خود مرشد ةبا اجاز يسالگ ۲۰ از .بود انگردهج يمرد مدانه هشا
 عالم تمام بار هس و بود مسافرت حال در مداوم ۷۵۳٤ تا ه  ۷۳۳از سال  يو .کرد غازآ

سفر کرد  هريوغ پيو سراند نيچ نيمغرب، سرزم هياسالم بالد به يو .گشت را اسالم
را مالقات  يول صد ارهچ” .کرد يد خود ميمر مردم را خود حيو نصا عظو با جامه هو 

  .“گرفت هخرق نفر ارهو چ يکرد و از س
 هيقر دوم هدفع و رهش  به رهش اول ةدفع در” :هک همدآ يو مسافرت احوال در ضمن

 از بعد و مدآ ريکشم  به ه ۷۴۰سال  در يو .٥“رفت هخان  به هخان سوم هو دفع هيقر  به
 ينگهفر تيفعال ريکشم در هبرجست تيشخص دو ه ۷۶۰ سال در .برگشت روز چند

براي بار  مدانه هشا .يسمنان الدين تاجسيد  يگريو د يسمنان نيحسسيد  يکي ،داشتند
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 ارهشد و چ ريکشم وارد نفر فتصدهبا  الدين ابهش سلطان دهع در ه  ۷۷۴ سال در دوم
سلطان  نيب جنگ تشآ شدن خاموش، مسافرت نياجه مهم ينت .داشت اقامت هما
ز و پس ا فتر جنگ دانيم  به خود يو .بود تغلق هشا روزيو سلطان ف الدين ابهش

  .رفت نيحرم يسو به سپس و استوار کرد يشاونديخو ونديپ دو ره نيب ،يشتآصلح و 
 .مدآ ريکشم به الدين قطب سلطان ةدور در ه  ۷۸۱بار سوم در سن  يبرا يو

 يبلکه و ،نبود ديعقا به محدود ياسالم نگهفر گسترش نهيزم در مدانه هشا خدمات
 .داشت نظر در زين را گريت و موارد ديم و تربي، تعلياقتصاد ليمسا ،ينگهفر رسومات

 هک سدينو مي  يو .خورد کسب معاش است مي  چشم  به هک يزيچ نياول مثال طور  به
 يعني هيفتوح کرد و يآن عمل م  به زين خود يو .باشد رزق حالل دنبال  به ديبا انسان

معاش کرد و  مي  صرف نيبر فقرا و مساک ديرس مي  هک هرچهو رفت يپذ نمي  را ايداه
  .نمود مي  هيهت يباف هخود را از کال

 يکاروان هفتصد نفر. نمود اريو تالش بس يسع يرانيا نگهدر گسترش فر يمدانه
 ها، باف شميبرا ، شاملاهبردار هخرق وها  شيدرو هند آمد، عالوه بر  به رانياز ا که
 آنها يکه همگ ودز بيهنرمندان مختلف ن وها  نقاش ها، معمار ها، تراش سنگ ،ها باف يقال
 يرانيو ا يانهاصف خاص نرهو  بخشيدند رونقرا  ريکشم يميع قديو صنا اقتصاد ،نره

نوشتند  مي  را ينآقر اتيآو  يفارس اشعارها  هخانقا و مساجد برها  معمار .نددرا رواج دا
  .رسوخ کرد يزندگ نؤش تمام در هستهآ هستهآ يرانيا نرهو 

از  يکي نآالقرةسمدر .کرد سيسأت را يمتعدد يها هقاخان و مساجد ها، هکتابخان يو
 .دادند مي  ميتعلرا  يو فارس يو عرب ياسالم علوم رسامد نيا در .اوست يهاادگاري

را از  باسواد افراد نمود و يآور جمع را يو فارس يعرب ثارآ خود هکتابخان در مدانه هشا
  .وردآ نجايا  به ختالن ةکتابخان

 شمع علم و دانش را يو وفات از بعد اه قرن يمدانه يعل ارانيفرزندان و 
در  رشيخ ذکر هبود ک يمدانه محمد يفرزندان و از يکي .داشتند نگاه فروزان همچنان

عارف بزرگ  نيا ،ديآ مي  بر مدانه هشاسيد  احوال از هچنانک .خواهد آمد همقال نيمه
 .و شاعر بود فيتصن حبصا و داشت ه دهبر ع را نيمب نيد غيرسالت تبل عصر خود



  ١٣٤  قند پارسي

 هعارفان و هعاشقان اشعار بارز هنمون سته هرچه يکم است ول اريبس يو اشعار تعداد
  :شود مي  درج نجايادر  تيب چند هنمون طور  به .اوست
  هاسـت ب منـي  جهان دو هر ناز آ يمو کسري  ماسـت  ةديدل شـور  دواي هعشقت ک درد
ـ  هغمـت سـاخت   رتيـ  سـپر  ها جان هجمل   بخت کراست نيدولت و ا نيرسد ا مي تا کرا   ماي
  هاسـت  هممر غم دل مجروحِ مرا نزي نکهز آ  مراد چهي هانمرا در دو ج ستيغمت ن جز
  :است يدنيکمال غم، د يرزوآ يو يها غزل در

  اوسـت  يکمال لطف در بـازو  نيک  هـان در ج نميـ غمش درمـان نب  جز
  :است انسان يفکر يتگخو غم بودن عالمت ناپ يفکر شاد در

  سـت يو غم ن يو شاد هشيدر او اند  بـا خبـر شـد    يکز ملـک معنـ   يدل
  :است شده حيتشر بايز اريبس ريز تيغم در ب

ـ  غمش کز دل نآ هر ــد  سـت يرقـم ن  وي رب ــم ن   در مشين ــز ال ــالم ج ــتيدو ع   س
حتماً نظم  تيموضوع عشق و غم در چند ب ،ياز و هماند يباق اتيغزل شتريدر ب

 .است انينما يو استعداد عرفان و تحمل غم ،استغنا هنيزم نيا در و است هشد
 احسن نحو  به يدر اشعار و زيو اندرز ن پند .است نيشدلن و روان ،هعارفان يو ياهشعر

  :شود يده ميد
ـ  يرزيـ چو ن يتن و جان چند باز بر   يتنـ  مـردار  ةبست يچون زغن تا چند باش  يارزن

  ١شـو  پرواز در هلحظ کي جان ريس هواير د  شـو  هبازبا ارزن گذار و بر درش شـ  هصعو
 طبق نگارش سبک .است وجودم يو عرب يفارس زبان دو رهدر  يمنثور و ثارآ
 نيا  به يوهاي  کتاب ياسام .مصنوع مهو  سدينو مي  مرسل نثر مه ،است زمان نآ روال

  :صورت است
 مربوط :نيالتائب تآمر. ۲؛ يمدن استيس و اخالق علم  به مربوط :الملوکةريذخ .۱

 بحث هاست ک يارض مصرف نبا هديقص شرح :االذواق مشارب. ۳؛ هتوب و هگنا  به
و سلوک  ريموضوع س :نيرالطالبيس. ۵؛ )است هچاپ شد( .هيفتح اوراد. ۴؛ دارد يعرفان
؛ اذکار فوائد موضوع :)هچاپ شد( هيذکر. ۶؛ )دانياز مر يکي يورآگرد(نفس  هيو تزک
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 نسبت. ۲۵؛ الفصوص حل. ۲۴؛ )نيقيال حق( و سلوک  ريس. ۲۳؛ حل مشکل. ۲۲؛ مانيا

؛ هينور. ۲۹؛ هنام انسان. ۲۸؛ نيديالمر دابآ. ۲۷؛ هيشيدرو. ۲۶؛ )هيفقر( يشيدرو ةخرق
؛ هسفر دابآ. ۳۴؛ مناجات ةرسال. ۳۳؛ هيفتح اوراد اسناد. ۳۲؛ هيوجود. ۳۱؛ هينيتلق. ۳۰
 اسناد. ۳۸؛ ريالط منطق اراتياخت. ۳۷؛ انوار لينور و تفاص قتيحق. ۳۶؛ مردم هطائف. ۳۵
 يف. ۴۱؛ يةالثنو کتاب/هنام فتوت/هيفتوت. ۴۰؛ قيالطر اقرب. ۳۹؛ )ص(حضرت رسول ةيحل

 وانيد مرادات. ۴۴؛ نيالسالک معاش. ۴۳؛ )يکالم( سواالت ةرسال. ۴۱؛ ليللالسواد ا
  .ايميک و طب علم در اقوال. ۴۶؛ نيعارفال اجهمن. ۴۵؛ حافظ

  .دارد زين يعرب زبان به اثر ۲۱ نيا بر هعالو

  يهمدان هشا فرزند مدانيهمحمد  رمي
دوستان  تن از ششصد تيدر مع يو دو سالگ ستيب سن در .ق ه  ۷۹۶در سال  يو
لواحق و  با«سلطان سکندر  ريش تهب ههس ملک .شد ريو خدام وارد کشم اليخ مه

 الدين فينام ملک س به و ديگرد اسالم به فو مشر کرد عتيخود بر دست او ب »توابع
سيد  و با دختر دياقامت گز ريکشم در سال هدوازد يمدانهد محم ريم .شد ورهمش

 هک الدين فيبا دختر ملک س سپس .پس از پنج سال فوت شد که حسن ازدواج کرد
  .١کرد نکاح ،داشت نام يب بي هبارغ

 هدور نآ يعلما با يو .دراد يبزرگ مهاسالم س نيد جيترو در يدانمهسيد 
 يبرا تصوف علم  به مربوطاي  هرسال يو .بود فيناصاحب تص و داشت يعلم اتمباحث
بنا  يهخانقا شيبرا ونهب ةچشم بر هپادشا .اوست از زيمنطق ن هيشمس شرح .نوشت هشا

 کنار هک ه شدادهبنا نه  ۷۹۶ر سال د گريد هخانقا .داشت وجود هشا اکبر زمان تا هکرد ک
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  ١٣٦  قند پارسي

 سکندر سلطان به يلعل بدخش ،يمدانه محمد .ديرس انجام  به ه  ۷۹۹در سال  هتب رود
 او  به خدام و همخارج خانقا يبرا را مختلفهاي  هپرگن از روستا هس او و کرد داها

 نيتر مهم .شد نيمتع زين يگريد ياهروستا يشپزهاي آ هنيزه يبرا نيا بر هعالو .سپرد
  .شد سيسأت يمسجد جامع .ق  .ه  ۸۰۱ سال در هکاست  نيا است ذکر قابل هک يزيچ

اسالم  نيد غيو تبل جيترو در شهيهم مدانه هبرجستهاي  تيشخص هگون نيا
 رويپ را نفر زارانه نمودند، جرته نده يسو به هگرو در هگرو اهنآ ،کوشان بودند

 .کردند هاديپ نيسرزم نيرا در ا يمو سنن اسال يرانيا رسوم و دابآ و کردنداسالم 
 هخواج مثال طور  به .دادند هادام ندهدر  زيخود را ن ةشيپ و هحرف شانيا انيهمراه

 يا هو عالم برجست عارفو  يو يرفقا هک يمحمود لورستانسيد  و يخراسان الدين صدر
 فايا يمهمسجد مذکور نقش م يمعمار در و داشتند ارتهمنيز  يمعمار فن در ،بودند
  .ديرس انيپا به گريد ارانيکمک   به سال هت سدر مد که کردند

 در هرا ذکر کنم ک يو انيهمراه ن ازچند ت ينباشد اگر اسام هاشتبا نجايدر ا
احمد سيد  ،يمحمد حصارسيد  .نمودند يمکاره نيمب نيو د ياسالم نگهفر گسترش

 ،هشا الدين عالءسيد  نيواصلالةقدو ،يمحمد خاورسيد  ،يرازيش نيحس يقاض ،يسامان
سيد  ،الدين ابهشسيد  ،الدين نورسيد  اکبر، عليسيد  ،يبخار الدين جاللسيد  خيش

سيد  ،يخراسان الدين صدر هخواج ،يمحمود لورستانسيد  ن،يحسسيد  ،هللاحضور ا
 سيد فرزند پوش همحمد ژندسيد  ،يمحمد مدنسيد  اداتالسسيد ،يخوارزم نيحس
 ياهرهش از هاگرچ هريغ و) يقهيب( يمنطق  به حسن المعروفسيد  ،يبخار الدين عالء

 و محمد بودند ريو تبار م شيخو ازها از آن  يبعض يبودند ولآمده  نجايا به مختلف
 اقامت ريکشم نيسرزم در آنها .بودند زين شاعر و قلم لها اهنيا .بودند اوالدشانها  يبعض

کار  انيرهلنءاراومسلمانان و ما شانيا از قبل هاگرچ ،ادندهن انيبن ار ريصغ رانيو ا کردند
 دايپ هادام وخيش وها  ديس اجرتهم  هسلسل و بعد از آن بودند هکرد وعشر را ينگهفر

  .شد اضتير و دهمقام ز ريکرد و کشم



  ها در کشمير همداني  ١٣٧

  مدانيه يهاٰل ريم
محمود  ينالد عماد ريم دگردي مستقر ندوستانه در هک هشاعر برجست نياسم کامل ا

 .ق ه ۱۰۴۲ سال در و مدآ نده  به هشا رانگيهج زمان در يو .بود هللا حجت ينيحس
 .داشت ونديپ ريصغ رانيا فضاي با خرآ دم تا و رفت رکشمي  به انهجهشا دهع در
 بادآاسد سادات از يو .را بدرود گفت فاني انهن جاي .ق  ه ۱۰۶۳ سال در يو
بود  ياريچار ينيد ديدر عقا او. گرفت انجام رازيدر ش يو التتحصي .بود مدانه

  .ديسرا مي  خودش
  کـرم يدو پ معنـي  عالم به من هک ايگو  خلـق  ينمـا  يعيدل و زبانم شـ  يسن

از  يمسافرت و نياول نيرفت و ا رازيش به علم ليتحص يباد براآاز اسد يهال
 .شتچند سال اقامت دا زين انهمختلف رفت، در اصف ياهجا  به سپس يو .باد بودآاسد
  :ديسرا مي  .بود هرفت مه عراق  به يو. حج رفت يبرا همعظم همکّ به نجاآ از

  يمســلمان نــتزي دهــد کعبــه طــوف هکــ  حجـاز  بـه  کنان حج آهنگ روم هاناصف ز
اد ياز  يهاٰل يول .بود نده يو يماوا نيخرآو  ديرس ارهقند به ريانگهج دهع در يو

  :سرود  ن شعر راياقامت داشت، ا کابل در ارانهب فصل درکه  يزمان .وطن غافل نبود
ــا ــاررا از ب م ــل ه ــد کاب   ١الونــد کــوه و همــدان اديــ  آم

 يعنوان شاعر دربار  به و ديرس هگرآ  به از کابل يهاٰل هک ديآ مي بر نيچن نيقرا از
 يهاٰل .بود دکن فتح مشغول .ق  ه  ۱۰۴۰ سال در انهجهشا .درآمد انهجهشا خدمت  به

  :دارد اي هديقص هنيزم نيدر ا
  ٢فـتح دکـن   غتيـ  و اقبـال  به کرد هشا هک  خـتن  و روم و هنـد  به کوس بشارت زدند

 قول نيا يبود ول ريکشم در هشا ريانگهج با ۱۰۳۶ سال در يو هک نديگو مي  هاگرچ
  .رسد نمي  صحت  به

رفت و پس از وفات  ريکشم  به احسن خان ظفر همراه به .ق ه  ۱۰۴۲در سال  ياله
 يسرپرست ريز يو .بود انهجهخاص شا ميند يو .٣ديگرد ريشمک دار هپدرش صوب
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  ١٣٨  قند پارسي

بند و  عيبند، ترج بيترک ،ها هديقص زيدر مدح ظفر خان احسن ن يهاٰل .بود زين خان ابتهم
بر  يمبن هدارد ک تيب زارهشش  باًيتقر است دست در هک يوانيد .ستا هسرود يقطعات

 زمان در .بود توانا دو ره ينگهرو ف يادب گسترشزمينة در  يهاٰل .اصناف مختلف است
  :دارد رتهباغ ش يهاٰل نام  به هبنا کرد ک يباغ) هوريهبچ( هوريدر باش يانهجهشا

ــاغ اٰل هشــتب   اسـت  هيپادشا ،يباغبان يدر و هک  اســت هــيجــاودان ب
 اشعار .است زمان نآ ادگاري هک دارد وجود چنار درخت چند فقط باغ نآدر  حاال

 است هثبت کرد هشيمه يبرا يفارس اتيرا در ادب يهاٰل باغ هوشان و شک يريکشم ايجو
در  يعل هسرود خيتار ةطبق قطع يمدانه .است يرانيا خاص نگهفر ةکنند شکارآ که

  :شد فوت .ق  ه  ۱۰۶۴سال 
ــت ــار گف ــا  خيت ــاتش ط   سـخن  گـوي  هانز ج هياٰل برد  هروف

 يصوف(بخش  جگن الدين اءهحضرت ب مزار نگر در جوار يدر سر يهاٰل هرامگاآ
 از آن ينشان چيهن اآل يول داشت وجود) هشا نيالعابد نيز دهبزرگ زمان خود در ع

 شده هکند يا هبيکت نآ بر هاست ک يسنگ بخش گنج ةجنوب روض واريد بر هالبتّ ،ستين
 »نيفرآبود سخن « بگو گفت :صورت است نيا به خيتار هماد تيب نيخرآ در .است

  .شود مي  معلوم ۱۰۶۳ سال وفات يابجد مناسبت  به
 غالم .بودند شقدميپ سلوک هدر را شهيهم از فرزندانش يبعد ياه و نسل يهاٰل

 او نسب ةسلسل نيشتمه هک است نيذکرالصالح ةتذکر ةسندينو يقادر الدين يمح
 هاز عرفا بود يکي هک است هرا اسم برد ديسع احمد يبعد نسل در .رسد مي  يهاٰل  به

 .اند هداشت يمهم نقش هعارفان گنهفر گسترش در شان ةمه هک دشو يم معلوم پس .است
  :هاي زير محفوظ است آثار وي در کتابخانه

  .است ايتانيبر هدر موز Add, 253300 هشمار  به يو وانياز داي  هنسخ .۱
 در اصالً  هنسخ نيا. شود  مي  داريهنگ برلن هدر کتابخان گريد ۱۴۱۷ شماره  بهاي  هنسخ .۲

 .برد خود با آن را اسپرنگر هک بود هاود هکتابخان
 .هيصفآ هکتابخان دراي  هنسخ .۳
 .هميترق با رامپور رضا هکتابخان در ۳۴۸۷ هشمار  به اي هنسخ .۴



  ها در کشمير همداني  ١٣٩

متر و  يسانت ۹× ۶ و با اندازه قينستعل خط به نگريسر ريجامو کشم حکومتنسخه  .۵
 اتيمجموع اب ،تيب ۱۵ يمحتو برگ ره ،۱۶ برگ تعداد، ۲/۱۶×۳۱۲ برگ ةانداز
  .است ۴۲۵

 سازمان هدر کتابخان است و تيب ۹۹ يدارا ريکشم فيدر تعر يهاٰل ريم يثان يمثنو .۶
 ، گون گندم يريکشم آن کاغذ موجود است که نگريسر ،مواو اشاعت ج قيتحق

  .است ۵تعداد برگ  و قيخط نستعل
با وجود اين تعداد ابيات آنها  است هکتابت شد يو اتيدر ح يخطّهاي  هتمام نسخ

  .فرق دارد

  )ه  ۱۰۶۱ يمتوف( مدانيه ميطالب کلابو
 نيا به دهشوا يبر بنا .ستيمعلوم ن ً اقيدق يو دتولّ سال .بود انهجهشا يالشعرا ملک

 همطالع از .است متولد شدههجري  مهد قرن اواخر در ً  احتماال هک ميرس مي  هجينت
و  ينيحس ةتذکر ،قنشتر عش ،االفکارةصخال ،الشعرا اضيمختلف مانند رهاي  هتذکر
 .بود سبک صاحب عصر و يشعرا نيتر از بزرگ يکي مکلي هک ديآ مي برن يچن گريد منابع

 معلوم رزي شعر از هچنانک بود مدانه لها يو .درسي نده  به رانگيهحکومت ج ليدر اوا يو
  :گردد مي 

  سـت ني همـدان از  ميکل دييمگو هارزن  گـل  شـود  هدامن الوند دگر غنچـ  در
 يسو به را ميکل يگورکان انهشا شهد داد و يول هبود دوم منأکاشان م ميلک يبرا

بود و مردم در  يرانيا نگهدوم فر هگايجا زمان نآدر  ندوستانهکشور  .ديکش نده
 نيخود در سرزم يناقدر بر هک بود اهنآاز  يکي ميکل .رفتند يم هند به خوب ةيتآتالش 
 هيتشب رهگ  به گر خود رايو در موارد د نامد يم هنفروخت وسفينالد و خود را  مي  خود
  :است هکرد هاستعار و هداد

ـ اي  آبله هروطن خود گ در   هنفروختـ  وسـف يرسـد   يزعزي به يک  سـت ين شيب
 ريز تيو ب ديرس او به ييالشعرا ملک عنوان به ملک سخن افتخار هک ستا نيحق ا

  :ستا نده نياز دربار سالط يو يمند هرهخاطر و ب يسودگآ دهشا
  شـود  مي  بانيصبح خاطر روشن از شام غر  شـود  مي  وانحي بغربت در مزاجم آ حالت



  ١٤٠  قند پارسي

  :ديسرا مي  ندوستانه هدربار
  اسـت  ارزان گشـاده  طبع و هدل شکفت  ستان اسـت  دور عشرت بد ةددي هند ز

ـ  سواد   است وانحي بز آ رابيس نجايسراب ا  اسـت  هنـد  تيـ عاف مياعظم اقل
 شادروان .مدآ نده به هدوبار بعدها يلبرگشت و رانيا به ه ۱۰۸۲در سال  ميکل

و  هکرد مطالعه تدقّ  و قتحقي به وي احوال ةدربار يحسن عابد ريامسيد  فسوروپر
 شاعر ورود خيرا تار خيتار ناي و هکرد هاشتبا هنيزم نيا در خداهد هک سدينو مي 

  .داند مي  نده به
 را يو يجاسوس امهات به پاسبانان ،هرا در هرفت ک مي  پورجايب  به هگرآاز  ميکل
 خان نوازهشا  به معروف هللا تيعنا الدين سعد خدمت  به اي هقطع ميکل .کردندر يدستگ

  :افتي نجات عاقبت و فرستاد
ــ ــ  هب ــزم س ــايب ريع ــتمج   مـا يخوش دشـت پ  يبا اختر هير  پور گش
  مـا  بـر  کردنـد  هـا تـا چ  ميگو هچ  ماوفتــادي هــدرانچنــگ را هبــ

 يبعض يگذاشتند ول مي  احترام او به انيدربار و بود انهجهشا ةديد نور هاگرچ ميکل
  :ديسرا مي  خود يو. دادند يقرار م نقداشعار او را مورد  کردند و ياو حسد م به از شعرا
ـ آ مـي   سـخنم  در جـا  همـه  جـا يب دخل   ١گفتار مـن اسـت   ينيريمگس الزم ش نيا  دي

  ٭
  دارم دانــمي هــمهن در ـکـم شـخص عـالـط

  نشدم بانگري و دست کس  به هک نبي نره نيا
اختالف  مورد نيا در ٢رفت ريکشم به ،هنامهنظم کردن شا يبرا عمر خرآدر  ميکل

  :خواست هاجاز انهجهشد و از شا ضيمر او هک ديگو مي  يبادآنصر .نظر وجود دارد
ـ با  نداشت هرا دگري من جز که بزم هماناز    ٣دباشــ جــا دگـران  بهــر هرفــت کـ  دمي

شعرا و علما بود  انياز مرب يکي يو .بود احسن خان ظفر موقع نآ ريکشم حاکم
  .کرد يسرپرست زيرا ن ميوکل
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است  يعيطب ک امري اتيادب در هتاز افکار ورود و استتحول  در حال هشيمه ايدن
 يرانيا يشعرا امتزاج با .ديآ مي  وجود  به ديسبک جدو  هشياند و فکر صورت نيا  به و

 يشعرا نيتر مهم ميو کل بيصا .مدآ وجود به ينده سبک نام  به ينينو سبک يدنهو 
  .زمان خود بودند

 متعلي با هک است امهو ال وحي ةاست و شعر نمون يکار مشکل يپرداز سخن ميکل به نظر
  :بودن شاعر از است تر سانآافالطون و ارسطو بودن  ١کسب کرد آن را توان نمي  و تعلّم

  است هواسط انيم کس در نيتلق هن  اسـت  هواسـط  قوم بـي  ناي هامال هک
  ٢کـس  امـداد  بـه  دو مصـرع  يينگو  کـس  ارشـاد  بـه  توان شد فالطون

  يشعر محاسن
 هکالمش پخت .است ميسبک کلهاي  يژگوي ندوستانه ريو تصو يزيانگ اليخ ،تکار مضمونبا

 هو لطافت عاشقان ينيرشي .است کليمشعر  خاصّة فيلطهاي  هو استعار يالخي نازک است،
  .هند وجود داردهاي  هموز وها  هدر کتابخان يو وانيد يخطّ ةنسخ .است وار يسعد

  )۱۸۶۳( مدانيه يبابا ظفر
 اضتيصاحب ر يمرداست که  )۱۸۶۴( حقاني اسم هشا ةرنبيو  يحقان الدين ابن بابا قطب

  .است يو انوادگيخ گورستان در شهرامگاآ .ديکوچ دارفاني  به ه  ۱۱۱۹در سال  يو. بود

  مدانيه هللانعمت ا ديس
 غيتبل در يو .بودند يو تأثيرتحت  ياديز ةعد و بود حال لهجمال اسيد  پدرش

 يو ذکر قبالً هک يمدانه الدين تاجسيد  پدربزرگش .کوشان بود هشيمه ياسالم نگهفر
لت اوط يبنا بر .بودند ادب و عرفان مبلغان ةزمر در دو ره و داشت فرزند دو گذشت،

  .شود مي  اکتفاذکر  نيمه بر همقال

                                                   
  ۲۷۲، ص يعابد يماي، سعابدي پروفسور  .١
  .۱۶ص  ،کليم واندي  .٢



  ١٤٢  قند پارسي

  مدانيه ويبا هالل
از  ريکث يجماعت هک همدآ خيتار در .بود فکر و ذکر شغلش .بود هاره هچند يروستا لها
 در و کرد رحلت م  ۱۷۴۳/ه ۱۱۲۲ سال در .برد مي  هرهب يو ينيمنشهو برکات  وضيف

  .١ديگرد مدفون خود ةخان

  يريگ هجينت
در  ها يمدانه ينگهو فر يادب خدمات همقال نيا ياساس محور هک نيحاصل سخن ا

 حکومتها  دل بر مردم، بر جبر بدون ،هوارد شد نيسرزم نيدر ا شانيا .است ريکشم
آنها  .انجام دادند غيبل يسع يدوست و تمحب و عرفان و نور نگهفر جاديا در و کردند

 .باشد يو استحصال خال ينابرابر ،يکامگ خود و غرور از هدرست کردند ک يطيمح
 هيهرا ت ينگهو فر ييايجغراف يخيتار مهگذار اسناد مريثٔتا يکالم با بزرگ شاعران
و  شين با هنرمندانه را مردم احساس هک ستا نيا يادب ثارهاي آ هاز جاذب يکي .نمودند
هاي  هعرص يفراموش شدن يهاو فراز بينش هک اند هداد هارائ يو طور هختيمآنوش 
 هگايجا هنيزم نيا رد ها  يمدانه و است هشد هجاودان يقيو کشش عم يياريا گب يزندگ
  .دارند يخاص

  منابع
 يفارس قاتيتحق مرکز، مدانيه سيد علي رمي اشعار و ثارآو  احوال، اضيمحمد ر دکتر .۱

  .م  ۱۹۹۱ ،و پاکستان رانيا
 ران،اي .ا .ج نگيهفر يزنيرا يفارس قاتيتحق مرکز ،نداتهم ،يعبدالرضا موسو ديس .۲

  .م  ۲۰۰۹ ،نو، جلد اول ليهد
  .م  ۱۹۹۱ ،نگريسر شريپبل گلشن، مدانيه عليسيد  ،اشرف ظفر هديس دکتر .۳
 .ش سرپروفي از هاردو ترجم( ريکشم واقعات، يريکشم يمحمد اعظم دومر هخواج .۴

  .م  ۲۰۰۱ ،نگريسر نتريس سرچياسالمک ر ريکشم نديا مواج، )احمد
 و يعلوم انسان هشگاهپژو، ج اول و دوم ،در پاکستان يفارسادب  خيتار، الدين ورهظ دکتر .۵

  .م  ۲۰۰۶ ،رانهت نگيهمطالعات فر
                                                   

  .۳۴۶ص  ر،کشمي واقعات  .١



  ها در کشمير همداني  ١٤٣

  .ش  ۱۳۳۸ ،رانيا يانتشار کتب درس اميهس شرکت، رانيا اتيادب خيتار، شفق هزاد رضا .۶
پبلشنگ  شنليجوکيا، نهآب اخالق احمد مرتّ ي،عرش موالنا مقاالت ،يعرش يعل ازيامت .۷

  .م  ۲۰۰۷ ،ليهد س،ؤاه
  .ق .ش  ۱۳۴۲ ،ارژنگ چاپ، افشار ديهم ي،کاشان ميکامل کل وانيد ،يکاشان ميکل .۸
، ۱۳۴۳ ،يانجمن فارس انتشارات، يطالب کاشانابو ،يحسن عابد ريامسيد  فسوروپر .۹

  .ليهد ،مارانيبلّ
 هيملّ هجامع، دکتري ةرسال ،مدانيه يهال ريم وانيد نيو تدو ديتنق، ريارشدم شاداب .۱۰

  .نو ليهد ،يبخش فارس ،هياسالم
  .هگر معارف، اعظم مطبع، العجمشعر، ينعمان يشبل .۱۱
  .هکلکت چاپ، نخريأالمتريس، ييطباطبا نيحس غالم .۱۲
 ياکادم، جانفدا اصغر هو مقدم حيبا تصح ،نشتر عشق ةتذکر ،باديآ ميخان عشق عظ يقل نيحس .۱۳

  .م  ۱۹۸۱دانش،  اتينشر ،يشناس شرق يتويانست کستانيتاج يتياليسوس يشورو وريهعلوم جم
 نگيهفر يزنيرا يفارس قاتينو، مرکز تحق ليهد ،هياسالم هيملّ هجامع ةکتابخان رستهف .۱۴

  .م ۱۹۹۹ ،نو ليهد ران،يا ياسالم وريهجم


