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ــه ــد ارا بـ ــةقصـ ــتادان و  ئـ آراي اسـ

ــد   ــگران هن ــران پژوهش ــر و و اي ديگ
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  سخن سردبير

اي را به نام سخن سردبير برای  بسان هر شماره از فصلنامه قند پارسی بايد مقدمه
کسوتان و پاسداران  پيش چند شمارة اخير قند پارسی به. خوانندگان فرزانه قلمی کنم

زبان و ادبيات فارسی در هند اختصاص داده شد، اما در اين شماره تصميم گرفتيم از 
  .ات فارسی در اقاليم گوناگون هند ياد کنيموضعيت زبان و ادبي

علم  ييو شکوفا يها همواره در بالندگ ت است که حکومتين واقعيانگر ايخ بيتار
 يشمندان و ادبايه توجهات آنان فرزانگان، اندياند و در سا داشته ينقش مهم و ادب

دوران  ن بهه دکيدر ناح يزبان فارسو  يرانيآغاز نفوذ فرهنگ ا. اند بزرگ ظهور کرده
 شاهيان، شاهيان، نظام توان در دوران عادلشاهيان، قطب گردد و دنباله آن را مي برميها  بهمني

د؛ يد بردند در خودمختاري بسرمي استقالل هندوستانپس از  جاهيان که تا اندکي و آصف
  .دوراني که اوج گستردگي علم و ادب و فرهنگ ايراني در سرزمين هندوستان بوده است

 سال ١٩٠حدود بود که  حاکم در دکن يها ن سلسلهيتر از مهم يکي،  يدان بهمنخان
و زبان  يرانياکه به فرهنگ  يبا عالقه فراوان آنها .کردند  ييدکن فرمانروا مناطق رشتيببر 

ظهور ي چون عصام يشاعر بزرگ ن دورهيدر ا .دنديکوش در توسعه آن، داشتند يفارس
  .به شاهنامه دکن شهرت دارد »نيالسالط فتوح«منظومش هند و اثر  يکرد که به فردوس

ان، يشاه ان، قطبيعادلشاهمستقل  يها حکومت ها، يحکومت بهمني پس از فروپاش
در  ينقش مهم  ک به نوبه خوديل شد که هر يتشک گريان و چند سلسله ديشاه نظام

  .فا کردندياي گسترش زبان فارس حفظ و
 ييها بر بخش يازدهم هجريل قرن يقرن نهم تا اوا جاپور که از اواخريان بيعادلشاه

ن ين اياز سالط ياريبودند و بس يرانيبان ايشاعران و اد يرايحکومت کردند، پذ دکناز 



  ٨  قند پارسي

م ين سلسله ابراهين پادشاه ايمشهورتر. سرودند يشعر م يسلسله، خود به زبان فارس
از  يو »نورس«  داشت و کتاب يمهارت خاص و هنر يقيبود که در موس يعادل شاه ثان

ن دوره، تحت ي، شاعر مشهور ايزيترش يظهور. برخوردار است يشهرت فراوان
  . را نگاشت »يسه نثر ظهور« يت ويحما

 شکل ن منطقهيا در يقمر يل قرن دهم هجريکه در اوا يگريد يحکومت محل
ن يا اکثر پادشاهان .ان بوديشاه ، سلسله قطباشتدوام د سال ٢٠٠گرفت و حدود 

، آنان، شعرا و اهل ادب در دربار ياسالم يعلما ند و، اهل شعر و ادب بودسلسله
قطب شاه پنجم  يقل ، محمد ن سلسلهيا ين فرمانروايتر معروف. داشتند ياژهيگاه ويجا

شهر  همو بود که. رود يان به شمار ميشاه قطب سلسله ياوج بالندگ يدوران وبود که 
در منطقه  يج زبان فارسيدر دوران حکومت خود به ترو يو. را بنا نهاد درآباديح يفعل

ن موضوع موجب شد که يهم. گفت يشعر م يد و خود به زبان فارسيدکن اهتمام ورز
ن يتر گبزر يدر جنوب هند، دارا ياسالم يدرآباد، به عنوان مرکز فرهنگيشهر ح
امروز پس از گذشت  يکه حت يبه طور ؛گردد يو عرب يفارس يکتب خط يها کتابخانه

ن ينوشته در ا و صدها هزار کتاب مرجع و دست يها کتابخانه کتب خط چند قرن، ده
  .دينما يدرآباد، محتاج ميشهر وجود دارد که همچنان محققان سراسر جهان را به ح

در  ين مروج شعر و ادب فارسيتر که بزرگه يدودمان آصف يهجر ١١٣٦در سال 
ن سلسله با عنوان نظام يحکمرانان ا. آمدند کار يدرآباد دکن بر رويهند بودند، در ح

بود و  يفارس زيزبان دربار آنها ن. حکومت کردند يهجر ۱۳۲۷الملک تا  مخفف نظام
ن مرکز يتر ه را که مهميدانشگاه عثمان ه کردند ويارا يات فارسيبه ادب يا خدمات ارزنده

 و نظام يف فرهنگ فارسيلأت .س نمودنديسأت، در هندوستان است يم زبان فارسيتعل
  .رود يشمار م   هب شانياثار مهم آاز ز ين يفارس يکتابخانه خط سيسأت

، يگوناگون دکن بر زبان و ادب فارس يها ر حکومتياپذر انکار نيثأبا توجه به ت
از  يا ن موضوع اختصاص داده شد تا مجموعهيبه ا يارسپن شماره از فصلنامه قند يا

 .ردين زبان فاخر قرار گيار پژوهشگران و عالقمندان به ايمقاالت در اخت
  علي فوالدي

  رايزن فرهنگي و سرپرست مرکز تحقيقات فارسي
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  شاه اهللا خطاط دربار عادل ليشاه خل

  ♦ر احمدياستاد نذ
  ∗خان محمد صادق جونپوري: هترجم

  مولد و مسکن
 شده است، اصلش ادي ١نام شاه به جاپور از اويپژوهشگران ب يها اهللا که در نوشته ليخل

 ٤سيالنفا احمد و مجالس يقاض ٣از گلستان هنر. ٢از شهر باخرز واقع در خراسان است
در شهر باخرز  ٥نام زارا به ييدر روستا يو ييد که خانه آبايآ ين برمير چنيش يرعليم

در  ياسترآباد يفزون. اند ز نوشتهين يگريمطالب د سندگانياز نو يبعض يول. بود
 شتر آثارين نسبت در بيخوانده است و ا يرا هرو ي، و٦يشاه فتوحات عادل

اسبق  ♦  .گر گر، علي يدانشگاه اسالميه علبخش فارسي، روانشاد پروفسور نذير احمد، رئيس

  .دانشجوي دکتري، دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
  .۳۶۷سه نثر ظهوري و فتوحات عادل شاهي، ص .ک.ن  .١
مواضع  باخرز واليتي بسيار دارد و معتبر است و در مجموع) ۱۵۳ليدن، ص ( القلوبهةک نز.ن  .٢

امروزه . تخصيص قصبه ماالن که جاي عظيم و پرنزهت است  باغات انگور و ميوه فراوان باشد به
باخرز و خواف در مجموع يک واليت هستند که در شمال جام، هريرود در شرق، هرشيز در غرب 

  .)۱۹۷، ص ۲جغرافياي مفصل ايران، ج ( .و قينت در جنوب آن قرار دارد
نام اين روستا در ذيل شرح زندگي محمود حسين عموي مير آمده . ۴۹ص  نسخه خطي حيدرآباد  .٣

  .۱۵۰نويسان و نقاشان اثر مينورسکي، ص  ک خوش.ن.است
  .نامه مير سنايي يکي از اجداد وي در ذيل زندگي ۵۲نامه، ص  لطايف. ک.ن  .٤
 ۲۲۰، ۲۱۸، ۱۴۳، ص القلوبهةنز. ک.ن. سيستان اشتباه نشود اي به همين نام در اين محل با درياچه  .٥

  .۱۸۵و  ۷۳، ۵۵ و حدودالعالم ترجمه انگليسي، ص ۲۴۱و 
که از روي تنها نسخه خطي موجود آن در موزه بريتانيا  ۳۶۷اين سرکار، ص .نسخه خصوصي جي  .٦

  .۱۶ک ژورنال کميسيون آثار تاريخي، ج .ن.تهيه شده است
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ش خط و يدايخط و خطاطان و پخ، يالتوار ن، ناسخيالخطاطةمانند تذکر ١نيخرأمت
، صفحة سانينو در تذکره خوش يکه هفت قلم يخطاطان ذکر شده است، در حال

 اتين نظريا. ن هنرمند قلمداد کرده استي، عراق عجم را محل سکونت ا۱۷۹
  :ر نادرست استيل زيدال به
ل، ير خلي، استاد ميد احمد مشهدياحمد، مؤلف گلستان هنر، شاگرد س يقاض.۱

 .ب باخرز بودياز خانواده سادات نج يکه و ٢رده استح کيتشر
نظر   به ل بود بلکهير خليکه نه فقط معاصر م يعباس ي، مؤلف االمراياسکندر منش.۲

ه را ين نظريا. خوانده است ٣يمالقات داشته است، او را باخرز يرسد که با و يم
  .د کرده استيز تائين ٤العالمةمرا

  .۱۷۸نويسان، جلد اول، بخش اول، ص  خوش: بياني. ک.ن  .١
  .۱۶۸ان و نقاشان، مينورسکي، ص سنوي و خوش ۴۹نسخه خطي حيدرآباد، ص   .٢
  .۸۶۶، ج دوم، ص ۱۳۳۵نشر تهران،   .٣
العالم در ةاي را درباره گفته صاحب مرا اشکاالت عمده) ۱۷۸نويسان، ص  خوش( دکتر مهدي بياني  .٤

گويد که مير خليل العالم ةصاحب مرا: نويسد وي مي.زمينه شخصيت اين هنرمند مطرح کرده است
کند که  کرد و از قول مير نقل مي نوشت، اما اصالح بسيار مي باخرزي نستعليق را خوش مي

العالم ةکند و مرا چون نقل قول از او مي …نويسند و من به قلمتراش نويسان ديگر به قلم مي خوش
نر ترجمه تاليف شده نبايد اين خليل باخرزي همان باشد که صاحب گلستان ه ۱۰۷۸به سال 

و ابراهيم عادلشاه و شاه عباس اول  ببادشاه طهماسبا عصري وي  احوالش را آورده است و هم
  .مسلم است

اين . داند العالم را و هنرمند مورد نظر ما را دو شخصيت جداگانه ميةوي مير خليل ذکر شده در مرا
و دوم " از قول او" ه است که العالم نوشتةاول اين که نويسنده مرا: نظر وي بر دو اصل استوار است
تواند بيش از صد سال زنده بوده باشد تا بتواند مؤلف  بود، نمي باين که مير که معاصر شاه طهماس

  .تاليف شده است ۱۰۷۸/۱۶۶۷العالم را مالقات کند که در سال ةمرا
بلکه از العالم اين اطالعات را به طور مستقيم از مير خليل نگرفته است ةبه نظر من مؤلف مرا

  .نويسنده ديگري که در تماس با مير خليل بوده، دريافت کرده است
درمورد بخش ديگر سخنان دکتر بياني، ذکر اين نکته ضروري است که مؤلف گلستان هنر هرگز مير 
  .خليل را معاصر شاه طهماسب قرار نداده است بلکه او را از هنرمندان دربار شاه عباس خوانده است
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از بستگان يقاض.۳ محمود  يو يعمو. ل را ذکر کرده استير خليم احمد نام چند تن
 ين عليخواجه عالؤالد ياز اجداد و يکي. بود يسينو استاد خوش ين باخرزيحس
 .رزا بودير سلطان ابوالحسن ميبود که وز يثان

که هرات  را يسندگانيو نظر نو يتوان را يمشکل م  به ل محکمين داليا  به با توجه
 زين ين گروه نام فزوني، اگرچه در اند، پذيرفتکن يل قلمداد مير خليرا مسکن م

را فقط شانزده سال بعد از فوت  يخورد که کتاب خود فتوحات عادلشاه يچشم م  به
ن اختالف نظر را يدر حال حاضر ا. اتمام رسانده است به جاپورين هنرمند در بيا
قرار  باخرز و هرات هر دو در منطقه خراسان. ه کرديتوج يچ صورتيه به توان ينم

 يول. نسبت داده باشند) هرات( شهر مشهورتر به ن هنرمند رايدارند و ممکن است ا
ست يچ وجه قابل قبول نيه  به ل از عراق عجم آمده بود،يکه خل ين گفته هفت قلميا

  .ن هنرمند از خراسان بود نه از عراق عجمين ايقيقطع و  به ميدان يچرا که همه ما م

  اساتيد
 هنويسند( احمد يطبق گفته قاض يم وليندار يل اطالعير خليه مياول استادان ةما دربار

و  يريادگي  به د احمدير سيم) احمد ياستاد قاض( ينزد استاد و ي، و)گلستان هنر
  :ن استيدرآباد چنيح يعبارت نسخه خط. پرداخته است يسينو ن خوشيتمر
بود و  دهيو نزاکت خط از عم ابوت منزلت خود گذران يسينو در قطعه يو”
بود و در مشهد مقدس خط را آن  يد احمد مشهدير سياز شاگردان م يو

  .١“ر داشتيم از ميده بود و تعلياعتبار و درجه رسان
 يانات قاضيمدلل بودن ب ين نکته براياحمد بود و ا يد احمد استاد قاضير سيم

الفضال،  سنده امتحانيرزا سنگالخ، نويچون م يسندگان بعدياگرچه نو. است ياحمد کاف
خ يتار( خيالتوار سنده ناسخيسنده خط و خطاطان، سپهر، نوي، نويب اصفهانيرزا حبيم

ل ير خلياند که م دهين عقيش خط و خطاطان بر ايدايسنده پيو عبدالمحمد، نو) هيقاجار
  .بوده است يشاگرد محمود بن اسحاق شهاب

  .۴۹ص   .١



  ١٢قند پارسي

ل ير خليد و منشا من مسئله که باخرز مولين درباره ايسندگان متاخر همچنين نويا
ن امر است که ياز ا ي، متفق القول هستند که حاکيو ياست و استفاده از لقب قلندر برا

ن يا يول. ميندار يما از آن اطالع ياست ول يکيها  ن گفتهيآنها در نقل ا يمنبع اصل
خط  يها نمونه ينبوده بلکه از رو يل شاگرد کسير خليالعالم که مةگفته صاحب مرا

خطوط  ينبوده و فقط از رو يشاگرد کس( نموده ين خطاطيخود تمر يشرويپ استادان
از  يکي يديچ شک و ترديبدون ه يو. ه استير قابل توجي، غ)استادان مشق کرده است

، از هنرمندان مشهور عصر )۹۸۶/۱۵۷۸:وفات( يد احمد مشهدير سيشاگردان برجسته م
  ١.خود، بوده است

ن مسئله ياثبات ا. مهم بود يها تيگر از شخصيد يکي ٢يمحمود بن اسحاق شهاب
 يژه وياز ويانگر امتيز بوده است، بين يل شاگرد محمود بن اسحاق شهابيرخليکه م

رزا يم. ق را داشته استيدو استاد برجسته خط نستعل يخواهد بود که افتخار شاگرد
 يريفراگ  به مدت ده سال نزد محمود بن اسحاق،  به لير خليح کرده است که ميسنگالخ تشر
  :کند يان مين بين مطلب را چنيپرداخته است و عبدالمحمد ا يسينو فن خوش
 سان آن عصر بود،ينو ابتداًء در خدمت محمود بن اسحاق که از اجله خوش”
اندک   به لهيجم يه و مساعيم خط پرداخت و در پرتو اهتمامات کافيتعل  به

  .٣“ساخت يم استاد مستغنيخود را از تعل يزمان

  قابال
ب و سپهر او را با لقب قلندر يرزا حبيرزا سنگالخ، ميسندگان متاخر چون مياز نو يعضب
بوده  يمشهور يصوف يز اشاره کرده که وين نکته نيا به رزا سنگالخياند و م اد کردهي

از  کيچ ين که هيا به و با توجه ٤مين اطالعات خبر ندارياز منبع ا قاًًيدق ما ياست ول

، ۱۹۵۹-نورسکي، واشنگتننويسان و نقاشان اثر مي خوش: راي شرح تفصيلي زندگي وي رجوع کنيدب  .١
  .۱۴۱- ۱۳۸، ص ۱۹۵۹

  .۱۳۲-۱۳۱همان، ص  :براي اطالعات بيشتر رجوع کنيد  .٢
  .۱۲۹پيدايش خط و خطاطان، ص   .٣
  .۱۷۸نويسان، بخش اول، ص  خوش. ک.ن  .٤



شاه شاه خليل اهللا خطاط دربار عادل  ١٣

ل ير خليم ين جنبه از زندگيا به مير مستقيا غيم يطور مستق  به رسندگان معاصينو
که  ياز قطعات يکيدر . دور از انصاف خواهد بود  به هين نظريرش اياند لذا پذ نپرداخته

  :خورد يچشم م  به ن شعريا سنگالخ نقل کرده
ــدري    شد مدتي که عهد زمين بـوس نـازه کـرد    ــود قلن ــو خ ــارک ت ــدمت مب   ١در خ

ا صرفاً يل است ير خلين قطعه سروده خود ميا ايست که آيکته روشن نن نياوالً ا
ل ير خلين قطعه سروده خود ميم که ايرياگر ما بپذ يدر ثان. کتابت شده است يتوسط و

است  ين نکته ضروريذکر ا. خواهد بود و نه قلندر يقلندر ياست، باز هم تخلص و
دکتر ب ييها از غزل يکيکه در   کار رفته  به ليل کرده است، تخلص خلنق ياز و ٢يانيکه
  .ماند يم يدر تصوف حل نشده باق يا سهم وين که مسئله لقب، تخلص يخالصه ا. است

  حسب و نسب و خانواده
 احتماالً. ٣ب از سادات زارا در شهر باخرز تعلق داشتيک خانواده نجي به لير خليم
. اند اد کردهياحترام   هب يسندگان متاخر از وي، نوين نجابت خانوادگيل هميدل  به

کند و از  يشاه قلمداد م م عادليرا جزو هفت نفر از افراد مقرب دربار ابراه يو يظهور
  .کند ياد مي ٤ل اهللاياو با نام حضرت شاه خل

ر، ياز اجداد م يکي، ين صانعيخواجه عالؤالد ير در ضمن شرح زندگيخوند م
 بود و نه عرب يرانيخانواده ا نيو ا ٥اردتعلق د Bermecides خانواده  به يابد که وي يدرم
  .اند د دانستهيل را سير خلياست که م يسندگانير در تضاد با نوين گفته خوند ميو ا

ن، ير حسياز اجداد م يکينقل شده است،  ٦که نامش در گلستان هنر ير صانعيم

  .الخطاطان، جلد اولةتذکر. ک.ن  .١
  .۱۷۹بخش اول، ص  نويسان، خوش  .٢
نسخه خطي ( .از اکابر سادات ده باخرز است: گويد قاضي احمد در مورد عموي وي چنين مي  .٣

ص ( خليل اهللا از سادات عظام واليت باخرز خراسان: نويسد اسکندر منشي مي )۴۹حيدرآباد، ص 
  .)۳۶۷ک پاورقي، ص .، ن۸۶۶

  .۷۷، ص LKO ۱۲۵۹سه نثر،   .٤
  .، به واسطه انتساب به آل برمک۳۰۰اپ قديمي، ص السير، چ حبيب. ک.ن  .٥
  .۴۹مير محمد حسين، نسخه خطي حيدرآباد، ص  نامه ذيل زندگي  .٦



  ١٤قند پارسي

ن نام در يکه با هم يگريت ديت با شخصين شخصيا. ل استير خليم يعمو
آنها  ين است که شرح زندگيز ايل آن نياست و دل يکير از او نام برده شده، يالس بيحب
رزا خوانده شده و محل ين مير سلطان حسيوز يدر هر دو مورد و. کسان استيباً يتقر

 يرا برا يگرير سلسله نسب ديالس بيسنده حبينو يعني. است يکيز يسکونت هر دو ن
ن اختالف قابل ياگرچه ا. د باشديتواند س ينم يذکر کرده که مطابق قول و ير صانعيم

ن هنرمند يآن را بر اساس آنچه در منابع معاصر ا يآسان به ميتوان يست و ما ميتامل ن
م يدان يم چرا که ما ميگر آمده، رد کنيو آثار د يعباس يمانند گلستان هنر، عالم آرا

 ک استاديها نزد آن يل بود بلکه هر دوير خليسنده گلستان هنر نه فقط معاصر مينو
، از يعباس يسنده عالم آراي، نويپرداختند و اسکندر منش يسينو خوشيريفراگ  به

  .ل بودير خليدوستان م

  لير خلياز اجداد م يکي: يخواجه صانع
ر سلطان ي، وزير صانعياز نوادگان م يکيل ير خليم ميان کردين هم بيش از ايچنانچه پ

بشردوست و  يشاعر يو. بود ١ين عليالؤالد، خواجه عينام کامل صانع. ن بوديحس
ن يمردم ظلم کند و ا  به مجبور بود يفه اداريک وظيعنوان  به يمحبوب سلطان بود ول

سرود که اشاره  يشعر يک روز وي. ر را ناراحت کرديش ير علير ميامر نخست وز
  :خورد يچشم م  به ر در آنيش ير عليم  به يزيتمسخرآم

ــازوي علــي شــير   ت شمشـير فردا که شود معرکه بـر ضـرب   ــوم شــود قــوت ب   معل
ران يدر دربار با وز يکه و يک روز وقتيجه آن ين امر وضع را بدتر کرد و در نتيا

را از سر برداشت و آن  يها عمامه و اشوالياز  يکي يدستور شاه به ستاده بود،يگر ايد
  :ن شعر را سرودير در آن موقع ايش ير عليم. ديچيپ يرا دور گردن و

  چون بار سر سبک کن بار گردن

ترجمه فارسي، ( النفايس مجالس) ۴۹ص ( گلستان هنر. در سه کتاب از وي نام برده شده است  .١
. ذکر نشده استدر دو اثر اول نام کامل وي  )۳۰۰چاپ قديم، ص ( السير و حبيب) ۲۲۶و  ۵۲ص 

ظاهراً منبع وي  .از او نام برده است) ۶۸انگليسي، ص ( بارت هولد نيز در کتاب خود علي شير
  .السير بوده است حبيب



شاه شاه خليل اهللا خطاط دربار عادل  ١٥

 يدر همان زمان و. زندان فرستاده شد و مدت شش سال در حبس بود به يعنصا
سنده ينو. ١مترتب نشد يچ اثريه ير فرستاد ولينخست وز يسرود و برا يغزل
. م۱۴۸۶/ قه   ۸۹۱ز اشاره کرده است که در آغاز محرم سال ين نکته نيا  به ٢ريالس بيحب
از  يد، برخيقتل رس به شد و بعد ين مظفر زندانيالد فياجه سر خويکه وز يزمان

در  يجه ويقتل برسانند و در نت  به زيرا ن يک کردند تا ويسلطان را تحر يعندشمنان صا
  :ن سروده استيباره چن نيدر ا يشاعر. ديقتل رس  به هرات

  خواجگي جهان خون خواره نگـر  در  عـالم سـتمکاره نگـر    به اي ديده
ص ــر    انعي برو تجربـه کـن  از حالت ــانکاره نگ ــر ش ــال مظف   در ح

:استکردهذکررايعنصاازيمختصرشرحس،يالنفامجالسخودتذکرهدرريشيعلريم
 يف مخدوميدر تعر. گفت يم يشتر مثنويب. ت باخرز بودياز وال يموالنا صانع”
  :اوست يت از مثنوين بيا

  کنـد  معني مي چه دعوي که بي  کنـد  به تو هر که او دعـوي مـي  
  چــو ســيب ســمرقند و آلــو بلــخ  ترا ميوه شيرين و او راست تلـخ 

ه يد، قبرش در دياست پادشاه رسيس  به يسبب ظلم و بدنفسبه ر بود،يوز
  :ز از اوستيت نين دو بيا. خودش درزده است

ــد    تــا فــراق تــو مــن دل شــده را پــيش آمــد ــيش آم ــال پ ــم و درد و ب ــدوه غ ــد ان   بع
  “٣بازگويم که مرا بـي تـو چهـا پـيش آمـد       وصال تو رسـم  به روزي دهد دست که گر
که در باال مذکور  يمصاحبت داشته و دو مصراع مثنو يبا جام ين مدتيقي به يو

م شاه محمد يکه توسط حک ٤سيالنفا گر مجالسيد  در نسخه. است يشد، در مدح جام
وضوح   به يلرحمن جام، عبارت موالنا عبدايمخدوم يجا  به کتابت شده است، ينيقزو

  .نوشته شده است

بخش سوم، ص  حبيب. ک.ن  .١   .۳۰۰السير، ج سوم،
  .همان  .٢
موردي که بخش آخر  ۲۲۶ترجمه فارسي ديگر، ص . ک.ن. ۶۲ترجمه فارسي، لطايف نامه، ص   .٣

  .ندارد وجود
  ).۱۳۸ص . ک.ن( .نويس شناخته شده و معتبر و رقيب موالنا سلطان محمد خاندان بود وي يک خوش  .٤



  ١٦قند پارسي

  لير خليم ين عموير محمد حسيم
ق بود و در گلستان يسان سبک نستعلينو ل، از خوشير خليم ين، عموير محمد حسيم

  :ن آمده استيطور مختصر چن  به يو ةدربار ۲۲۶، صفحة هنر
 از سادات مشهور ،١شاه ي، از شاگردان موالنا قاسم شادين باخرزير محمد حسيم

 نيسلطان حس ريوز ياست که مدت يعنر صاياز اخالف م يکي يو زارا در باخرز بود
شاه  باتر است در زمانيآثار خطاطان خراسان زاز  يارياز بس يو يها نوشته. بود
 بعد از فوت. سر برده است  به بزرگان در خدمت نيدر قزو يچند سال يو هماسبط

  .پرداخت يشغل کشاورز به خراسان بازگشت و به پادشاه،
 ينسخه اصل در يو يک رباعيو  ت از دو غزليگفت و دو ب يز ميشعر ن يو

 بود يمهم و از شاگردان يکي ين تونيحس سلطان موالنا .٢گلستان هنر نقل شده است
 در خراسان مشهور بود و يو ٣نوشت يق را خوش ميهنر خط نستعل گلستان گفته به که

د هافر در کتابخانه يمدت يو. اصفهان سفر کرد ن ويقزو  به و بعدها عراق  به از آنجا
  .٤ت کرده استيز فعاليخان ن

  ل با شاه عباسير خليروابط م
 يد احمد مشهدير سيم يعنيآن دوره  ين استاد خطاطيه توجهات بهتريل در ساير خليم

از استادان فن  يکي، رشد کرد و خود يمحمود بن اسحاق شهاب يد شاگرديو شا
 ٥احمد يگفته قاض  به ،ين مهارت در فن خطاطيل هميدل  به ماالًاحت. شد يسينو خوش

  .۱۵۰مينورسکي، خطاطان و نقاشان، ص   .١
 يک فقط ۴۹در نسخه حيدرآباد در صفحه  ۱۵۱و  ۱۵۰ص  مينورسکي خطاطان و نقاشان،. ک.ن  .٢

  .خط نقل شده است
  .۶۱حيدرآباد ص نسخه خطي  و ۱۷۰ همان، ص  .٣
 .هجري در خراسان کشته شد۱۰۰۸شاه عباس بود که به دستور وي در آغاز سال  از اشراف دربار  .٤

قاضي احمد کتاب خود گلستان هنر را به طور مشترک به شاه  )۵۷۴ عالم آراي عباسي، ص. ک.ن(
  .د خان هديه کرده استهاعباس و فر

  .۱۶۸و  ۱۵۱، مينورسکي، ص ۴۹نسخه خطي حيدرآباد،ص   .٥
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 يدر دوران اقامت خود در مشهد، نزد و) شاه عباس يعني( راني، شاه ا١يو فزون
  .پرداخته است يسينو خوش يريفراگ  به

 يل همراه وير خلين ترک کرد، ميقصد قزو  به ران خراسان رايکه شاه ا يزمان
ان يرا از دربار يغلط و به ٣يانيچون دکتر ب ٢سندگان متاخرياز نو يبرخ. دربار رفت  به

 ريکه از عبارات ز يدر حال. شمارند يم) .م ۱۵۷۶/ه  ۹۸۴: يمتوف( شاه طهماسب
  :دربار شاه عباس وابسته بوده است به ن هنرمنديشود که ا يوضوح مشخص م  به
ن نسخه يآماده شده است و طبق ا. ٤قه  ۱۰۰۵ن نسخه گلستان هنر در سال ياول.۱

در آن زمان زنده بوده است که از  وابسته بود، يدربار و  به شاه عباس که هنرمند ما
شاه طهماسب . ظاهر است “انيات عزوجالل و شاه عالميشاه سپر احتشام درا”عبارت 

آشيان  نييجنت مکان عل”: ندردک ياد مين القاب يها قبل درگذشته بود و از او با ا سال
 .“، انار اهللا برهانهيان پناه جنت آرامگاه شاه عليين آشيانشاه طهماسب، شاه غفر
 ۱۶۰۶٥/ ۱۰۱۵سال  يها ن عبارات در نسخهين است که همينکته جالب توجه ا

  .کند که پادشاه در آن زمان درگذشته بود يز نقل شده است که ثابت مين
ر در شه ۱۰۵۱/۱۶۴۱ن را در سال يالسالط که اثر خود فتوح ٦ ياسترآباد يفزون.۲

خواند و نه  يان شاه عباس مياز دربار يکين هنرمند را ياتمام رساند، ا به جاپوريب
 .شاه طهماسب

شاه  يست تومان برايارزش دو  به يياين هنرمند هدايا ٧گلستان هنر نقل از  به.۳
 .٨تخت بودياصفهان فرستاد که در آن زمان پا به )ک پادشاه زندهين يقي به( انيعالم

  .۳۶۷، سرکار، ص .Q.J.Nنسخه خطي   .١
  .۱۲۹پيدايش خط، ص . ک.براي مثال عبدالمحمد، ن  .٢
  .۱۷۷نويسان، بخش اول، ص  خوش  .٣
  .۱۵مينورسکي، خطاطان و نقاشان، ص  .ک.ن  .٤
مينورسکي، خطاطان و  .ک.ن. نيز نقل شده است ۶۱اين تاريخ در نسخه خطي حيدرآباد صفحه   .٥

  .۳۷نقاشان، ص 
  .۳۶۷ص   .٦
  ۴۹نسخه خطي حيدرآباد، ص   .٧
  ۵۴۴عالم آرا، ص . ک.ن. به عنوان پايتخت برگزيده شد ۱۰۰۶صفهان در سال ا  .٨



  ١٨قند پارسي

 .شاه عباس نبودجز  ين پادشاه کسيا
 “ين صفويب زمان سالطيمکات”نام  به ها از نامه يا در دو نامه که در مجموعه.۴

 نقل شده است،) درآباديه در شهر حيمحفوظ در کتابخانه آصف ينسخه خط(
ها  ن نامهيهر دو ا. ل اهللا در دربار شاه عباس اشاره شده استيخدمات شاه خل  به

. ق ۱۰۱۸نامه اول مورخ سال . تاده شده بودشاه عباس فرس يل اهللا برايتوسط خل
 :دهد ين مورد خطاب قرار ميران را چنيجاپور، شاه اياست و در آن سلطان ب

ق آگاه، شاه يحقا يت و نجابت انتباه، دانايادت و نقابت دستگاه، هدايلهذا س”
ز عالوه يو خدمت آن درگاه ن ين صفات دانسته و بندگيل اهللا را مسجع ايخل
  .“ک پاسبان روانه نموديآن آستان مال به د،نها بويا

  :سدينو ين ميجاپور چنيدر نامه دوم شاه ب
کارآگاه،  يت و نجابت انتباه، دانايادت و نقابت دستگاه، هدايکرد، س اديجنت ”

الخدمتان آن  ميه از قديال يکه کاردان موم …فرستاده شد ياهللا را در بندگ ليخلشاه 
  .“درگاه است

ن پادشاه چهار سال بعد از مرگ يا. جاپور آمديب يم شاه ثانيربار ابراهد به لير خليم.۵
شاه معاصر شاه  م عادليابراه. ديحکومت رس به يشاه طهماسب در سن نه سالگ

دربار شاه طهماسب  به ن هنرمنديا ين صورت وابستگيست و در ايطهماسب ن
 .ستيهند ممکن ن  به قبل از ورود يکم

داند و نه شاه  يل مير خليم ين هنر شاه عباس را حامدر ترجمه گلستا ينورسکيم.۶
 .١طهماسب را

که  يم که زمانيين نکته را فراموش نمايد اين ما نبايل و براهين داليوجود همه ا با
همان طور که همه . هنر بود، شاه طهماسب پادشاه کشور بود يريادگيل مشغول ير خليم

 يعني ۹۸۶/۱۵۷۸٢بود که در سال  يمشهد د احمدير سين هنرمند شاگرد ميم ايدان يما م
چ ين است که ما هيقت ايحق يول. دو سال بعد از فوت شاه طهماسب، درگذشت

  .۱۶۸و  ۱۵۱مينورسکي، خطاطان و نقاشان، ص   .١
  .۱۶۸و  ۱۵۱، صهمان  .٢



شاه شاه خليل اهللا خطاط دربار عادل  ١٩

طهماسب در دست ندار به لير خليم يدال بر وابستگ يشاهد   .ميدربار شاه
ن يشناخت پادشاه ا يبرا ١يانيچون دکتر ب يتعجب است که محقق يبس يجا

. کند ياحمد را نقل م ينموده و گفته قاض يشم پوشن نکات واضح چيهنرمند از ا
در  يکند ول يقلمداد مدربار شاه طهماسب  به ل را وابستهياحمد، شاه خل ياگرچه قاض

کتاب خطاطان  يانيدکتر ب. کرده استاد يعنوان پادشاه مرحوم   به سراسر کتاب خود از او
در  ينورسکياز نظرات م يول کند يعنوان منبع خود ذکر م  به را ينورسکيو نقاشان اثر م

  .٢کند يل کامال صرف نظر مير خليم يت پادشاه حاميمورد هو
از کتاب گلستان  ينورسکيک سوء تفاهم در ترجمه مي به جا نخواهد بود اگريب
ت يکند و شخص يم يمعرف ٤نيل را برادرزاده محمد حسير خليم يو. اشاره شود ٣هنر

  :دير دقت کنيعبارات ز به .دکن يل ارائه مير خلياز م يا جداگانه
بعد از  ۱۵۱اول در صفحه . است ن دو در دو مورد مختلف ذکر شدهينام ا .۱

 .رعمادينامه م يبعد از زندگ يگرين و دير محمد حسيم يو ينامه عمو يزندگ
. درآباد در داخل پرانتر آورده شده استيح ينامه اول براساس نسخه خط يزندگ.۲

 ٥.اساس وجود دارد ينامه دوم در نسخه خط يزندگ
نامه دوم  يدر زندگ ياد شده وليعنوان شاه عباس  به نامه اول از شاه يدر زندگ.۳

 .است ين شاه دچار سردرگميا يت اصليمورد هو مترجم در
درآباد ينامه در نسخه ح ين زندگيگفته شده که ا ينامه دوم در پاورق يدر زندگ.۴

ن يا ينسخه متاخر زندگ ن است که دريقت ايکه حق يحذف شده است، در حال
 .هنرمند چند صفحه قبل آورده شده است

  .۱۷۷نويسان، ص  خوش  .١
  .۱۶۸ص . ک.ن .، نام پادشاه به عنوان شاه عباس ضبط شده است۱۵۱ص . ک.ن  .٢
به انگليسي برگردانده شد و در سال . گلستان هنر توسط وي  .٣ از واشنگتن منتشر  ۱۹۵۹مينورسکي

  .متن فارسي هنوز چاپ نشده است. شده است
  .۱۵۱ص   .٤
  .۱۵۸ص   .٥



  ٢٠قند پارسي

ل اختالفات يدل به ن سوءتفاهميهستند و ا يکيطور حتم  به تين دو شخصيا
 يدر نسخه خط. وجود آمده است  به ينامه نقل شده در دو نسخه خط يدر زندگ ييجز
  :١ن صورت نقل شده استيا به نامه ين زندگيدرآباد ايح

در ) عباس( که شاه يزمان. است يد احمد مشهدير سيخواهرزاده مل، ير خليم”
 ت شاهيم داده است و در معيتعل ٢ياو سر خط به يبرد، و يسر م به مشهد

 يسو به کردن چند روز در کاشان، يبعد از سپر يو. ن رفته استيقزو  به
. دبرخوردار ش يا ژهيو از احترام و) يشاه ثان م عادليدر زمان ابراه( دکن رفت

 يو يل براير خليشکش و نذر در اصفهان بود، ميرسم پ يکه شاه برا يزمان
  .٣“فرستاد يتومان از جواهرات هند ۲۰۰مت يبا ق ييايهدا

  :ن آمده استيچن ينورسکيدر نسخه م 
 در مشهد مقدس يو. الت باخرز استياهللا از خانواده اشراف سادات ا لير خليم”

خط . مطالعه و مشق خط پرداخت  به مد،د احير سيتحت نظارت استاد من، ام
شاه ( همراه خاقان، فاتح زمان، ظل اله يو. ذوق است با و بايت زينها يو

کردن چند روز در  يبعد از سپر يعراق آمد ول به )فارس( از خراسان) عباس؟
  .٤“کند يم يکاشان، رهسپار هند شد و اکنون همان جا با عزت تمام زندگ

مجزا کردن  يبرا ينورسکيو تالش م ين گفت که سعينتوان چ يبه طور خالصه م
شود،  يم يدرآباد نگهداريگلستان هنر که در ح يل اهللا ذکر شده در نسخه خطير خليم

ل يدال به ،ي ذکر شده استو ٥با نام ياصل ين نام که در نسخه خطيبا هم ياز هنرمند
  :ه استير قابل توجير غيز

فارسي از متن انگليسي خطاطان و نقاشان ص   .١ نقل شده  ۱۵۱به جاي متن اصلي فارسي، ترجمه
  .عبارات داخل پرانتز اضافات مترجم است) ۴۹طي حيدرآباد ص نسخه خ. ک.ن( است

  :گويد ظهوري در مدح مير خليل چنين مي. سر خطي بايد بدون اضافت باشد  .٢
  که رخسار خوبان کند مشق خط  به سر خط نويسي علم زان نمط  

  .۱۵۱ص   .٣
  .۱۶۸-۱۵۶ص   .٤
  .۱۶۸مينورسکي، خطاطان و نقاشان، ص   .٥



شاه شاه خليل اهللا خطاط دربار عادل  ٢١

 .دارند يکسانيهر دو اسم .۱
 .ک مکان آمدنديهر دو از .۲
 .اند ک استاد درس خواندهيهر دو در مشهد و نزد .۳
 .اند کرده ين همراهيهر دو شاه را تا قزو.۴
 .اند در کاشان بوده يهند، مدت  به هر دو قبل از آمدن.۵
 .اند هند آمده به هر دو.۶
 .اند هر دو معاصر بوده.۷

  هند به ورود
ل اهللا ير خلياز م ۱۰۰۵/١۱۵۹۶ش اول گلستان هنر در حدود سال يراياحمد در و يقاض
  :اد کرده استين يچن
بعد از چند روز اقامت در  يعراق آمد ول به از خراسان ٢همراه خاقان يو”

  .“کند يم يهند رفت و اکنون با عزت تمام زندگ به کاشان،
ان ياحمد جر يا بعدتر، قاضي ۱۰۱۵/۱۶۰۶حدود سال   به متعلق يش بعديرايدر و
  . کند يرا بازگو م) عراق يبه جا( ٣نيقزو به هل همراه شاير خليبازگشت م
قصد عراق   به که شاه عباس خراسان را يکند که زمان يان ميب ٤ياسترآباد يفزون

  .افتيراه  يشاه ثان م عادليدربار ابراه به هند رفت و به لير خليترک کرد، م
مشهد   به ريز يها مناسبت  به دهد که شاه عباس ينشان م يعباس يمطالعه عالم آرا
  :ن بازگشته استيقزو به سفر کرده و از آن جا

 )۱۵۸۹-۹۹۸/۱۵۸۸-۹۹۷( ن سال جلوسيدر دوم.۱

  .۱۵۱مينورسکي، ص   .١
دکتر مهدي بياني او را شاه طهماسب قلمداد کرده است که اشتباه بودن آن در صفحات قبل بيان   .٢

ادعاهاي نويسندگان متاخر مانند عبدالمحمد و غيره مبني بر وابستگي مير خليل به شاه .شده است
  .ربط است طهماسب بي

  .۱۶۸مينورسکي، ص   .٣
  .۳۶۷ص   .٤



  ٢٢قند پارسي

 صوب خراسان و از آن جا کوچ فرموده  به يون شاه ظل الهيذکر توجه موکب هما
  ١.و اقبال يفروز به دهين رسيدارالسلطنت قزو  به

  .٢االتصال نزول اجالل فرموده يدر مقر سلطنت ابد
 )۱۵۹۳-۱۰۰۲/۱۵۹۲-۱۰۰۱( ل جلوسن سايدر ششم.۲

  ٣.ن که دارالسلطنت استيقزو  به برگشتن شاه عباس از خراسان و ورود
 )۱۵۹۶-۱۰۰۵/۱۵۹۵-۱۰۰۴( ن سال جلوسيدر نهم.۳

  ٤صوب خراسان به اتيات ظفرآيذکر نهضت را
  ٥نيقزو  به رجوع شاه عباس

مسئله  اصفهان منتقل شد لهذا  به نيتخت از قزويپا) ۱۰۰۶/۱۵۹۷( ٦در سال بعد
موضوع  به ياصفهان ربط  به يخراسان و مشهد و بازگشت و به گر شاهيد يسفرها
 ۱۰۰۵/۱۵۹۶ل قبل از سال ير خليد که ميآ ين برميگلستان هنر چن ياز محتوا. ندارد

مشهد در اواخر سال نهم   به هند وارد شده است و ظاهر است که در دوران سفر شاه  به
ر يتوان گفت که م يطور حتم م به .و مالقات کرده باشدتواند با ا يل نمير خليجلوس، م

 ين او را همراهيقزو  به شاه) ۱۰۰۲/۱۵۹۳ا ي ۹۹۸/۱۵۸۹( از دو سفر اول يکيل در يخل
هند  به ي، ورود وباشدکرده  يل در سفر اول شاه را همراهير خلياگر م. کرده است

 يل بعد از مدتير خليمم يدان يچرا که ما م. باشد ۱۰۰۰/۱۵۹۱تواند قبل از سال  ينم
کرد و از همان جا رهسپار  يرا در آن جا سپر يکاشان رفت و مدت  به نياقامت در قزو

  .دکن شد
کرده باشد،  يرا همراه يو) ه  ۱۰۰۲( ل در سفر دوم شاهير خليکه م يدر صورت

  .باشد يممکن نم ۱۰۰۴/۱۵۹۶دکن قبل از سال  به يورود و

  .۳۹۹ص   .١ 
  .۴۰۵ص   .٢
  .۴۵۴ص   .٣
  .۵۰۷ص   .٤
  .۵۱۲ص   .٥
  .۵۴۴عالم آرا، ص   .٦



شاه شاه خليل اهللا خطاط دربار عادل  ٢٣

مکه  يسندگان متاخر درباره شهرينو  يآن وارد شد و نام پادشاه به لير خليدر هند
خ يدر تار ياسکندر منش. دربار او وابسته بوده است، اختالف نظر دارند به يکه و
ن نکته يا به وضوح  به ٢يشاه در فتوحات عادل ياسترآباد يو فزون ١يعباس يآرا  عالم

. وابسته شد يعادلشاه ثانم يدربار ابراه  به جاپور آمد ويب به لير خلياند که م اشاره کرده
سنگالخ در تذکره . نام نبرده است يچ پادشاهياز ه يدکن اشاره کرده ول به احمد يقاض

که عبدالمحمد  يدرآباد وابسته کرده است در حاليدربار سلطان ح به ل راير خليخود م
دربار ملوک گورکانه که  به ن هنرمندينوشته است که ا ٣ش خط و خطاطانيدايدر پ

ن اقوال و يهمه ا. ان هند، وارد شده استيگورکان يامپراطور ياست برا يحاصطال
م يدربار ابراه به هند  به ل بعد از ورودير خلين است که ميقت اينظرات غلط است و حق

  .رشد کرده است يت ويجاپور، وارد شده و تحت حماي، پادشاه بيعادلشاه ثان

  رانيا به لير خليبازگشت م
 جاپور، شاه عباس او رايل در دربار بير خليبعد از استقرار م يمدت ،ينقل فزون  به بنا
 ٤يشاه ثان م عادليار ابراهيعنوان مامور تام االخت به لير خليدربار خود طلب کرد و م  به
 لير خليت ميدرباره مامور يدياطالعات مف ياسکندر منش. ران فرستاده شديدربار ا  به
ن سال يست و هفتميع بيدر ضمن وقا يو. ده استر در دربار شاه عباس دايعنوان سف  به

  :سدينو ين ميچن ٥جانب هند دکن  به انيلچيتحت عنوان فرستادن ا) ۲۳- ۱۰۲۲( جلوس
 ها قبل سال. اند ه داشتهيبا دولت صفو يمين دکن همواره روابط صميسالط”

 يل اهللا خطاط مشهور را، و محمد قلير خليجاپور، ميشاه، سلطان ب م عادليابراه
 را خود يسفرا ملک عنبر، حاکم احمد نگر، طب شاه، حاکم گولکنده، وق
) شاه عباس( يدربار شاه  به متيگران ق زيهمراه با جوا طور جداگانه  به

  .۸۶۶ص   .١
  .۳۶۷ص   .٢
  .۱۲۹ص   .٣
  .۳۶۷شاهي، ص  فتوحات عادل  .٤
  .۸۶۶عالم آراي عباسي، ص   .٥



  ٢٤قند پارسي

 يقلمرو تصرف يارتش مغل و نقشه آنها برا ياز باالدست فرستادند و مشترکاً
  .ت کردنديشکا ايشان

 گريکديبا  يا دوستانه يليخروابط  همواره يگورکان نيسالط و يشاهان صفو
از قبل محکمتر و  ن روابطيا ميداشتند و در زمان شاه عباس و سلطان سل

 ر نوشت ويامپراطور جهانگ به يا نامه دوستانه شاه عباس .دوستانه تر شده بود
اين   ضمن واکنش مثبت بهر يجهانگ .او گزارش کرد  به مسئله حاکمان دکن را

ن يشاه عباس در هم. دکن را لغو کند يف قلمروتصر تا مسئله قول داد نامه،
 دربار به را يزيگ تبرين بيحس م گرفت تايتصم) ۱۴- ۲۳/۱۶۱۳-۱۰۲۲( سال

 را عنبر ان و ملکيدربار نظام شاه به را ١يگ مرعشيش بيقطب شاه، درو
  .دنک عزاما انيدربار عادلشاه  به

طان محمد بر سل يبرادرزاده و افت ويوفات  يمحمد قل در همان زمان سلطان
از  ليشاه خل يهمراه  به سفر خود را مذکور يسفرا .٢که قدرت نشستيار

 يمحمد عل شت و فرزندشذراز درگيگ در شيش بيدرو. اصفهان آغاز کردند
 سفر خود ادامه داد به گين بيحس همراه  به يو. او منصوب شد يجا  به گيب
د و در يجا اقامت گزدر همان  يمدت يبرا يل نامعلوميدال  به گيب يشاه قل يول
 .را از دست داد) .م ۱۶۱۴/ه ۱۰۲۳( در آن سال ييايفرصت سفر در جهينت
دربار شاه   به رازياز ش ان،يشاه ر عادليخطاط، سف لين صورت شاه خليا  به

  .“عباس بازگشت
شاه عباس که   به شاه م عادلينامه ابراه ٣انين صفويسالطب زمان يدر مجموعه مکات

درباره  ين نامه جالب توجه که نکات مهميا .اده شده، موجود استل فرستير خليتوسط م

  )۸۴۹عالم آراي عباسي، ص . ک.ن( .وي دو سال قبل به عنوان سفير به ترکيه اعزام شده بود  .١
توان نتيجه گرفت که اين سفرا قبل از آن  يحکومت رسيد و مه  ۱۰۲۰محمد قطب شاه در سال   .٢

  .اند تاريخ فرستاده شده
در همين نسخه دو . هاي مربوطه را به بنده مرحمت فرمود دکتر جمال شريف کپي قسمت ،۴۰۴ص   .٣

اي که از طريق مهدي قلي سلطان فرستاده شده،  نامه محمد قلي به شاه عباس موجود است و نامه
  .يداد استظاهراً مربوط به همين رو
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سالطيروابط ب و پادشاهان صفوين  ١٠١٨/١٦٠٩کند، مورخ   يان ميان بيه و گورکانين دکن
  .ل در همان سال فرستاده شده استير خليکند که م ين نامه ثابت ميا. باشد يم

گر يد يکور همراه با افراد دکنر مذيشود که م يثابت م يبنابر مشاهدات اسکندر منش
دربار شاه  به فوت شده است، ١٠٢٠/١٦١١قطب شاه که در سال  يات محمد قليدر ح

بعد از اخذ  يرانيهمراه با فرستادگان ا ين فرستادگان دکنيا. ستا عباس وارد شده
است عدم مداخلت در امور دکن، در سال ياتخاذ س يمبن يضمانت از پادشاهان گورکان

ن ورود يب يممکن است گفته شود که فاصله زمان. بازگشتند ١٦١٤- ٢٣/١٦١٣-١٠٢٢
در سال  يافت پاسخ از طرف دربار گورکانيدربار شاه عباس و در به يدکن يسفرا
ن صورت ورود شاه يدر ا ست ويا چهار سال نيکمتر از سه  ١٦١٤- ٢٣/١٦١٣-١٠٢٢

  .است يحتم ١٦١٠-١٩/١٦٠٩-١٠١٨اصفهان در سال   به ليخل
 شاه عباس يبعد از تاجپوش يزود به لير خلين گفته عبدالمحمد که مين ايبرابنا

فرض  ين اساس است که ويبر ا يو يريجه گيران بازگشته است، غلط است و نتيا  به
  .زمان شاه طهماسب صورت گرفته استهند در  به لير خليکرده است که ورود م

  رانيل در اير خلياقامت م
 ل سفر خودير خليم که ميرس يجه مين نتيا به ان شد مايباال ب که در يمطالب به توجه با
سلطان  ينيبعد از تخت نش يکم ۱۶۱۴-۲۳/۱۶۱۳-۱۰۲۲جاپور را در سال يدربار ب  به

د چرا که يمجبور شد آن سال سفر خود را لغو نما يو يول. محمد قطب شاه آغاز کرد
م، يموجود اعتماد کن يخياهد تارتنها ش  به اگر ما. ده بوديان رسيپا به ييايزمان سفر در

نه فقط سال بعد سفر خود را آغاز نکرد بلکه چند  يم که ويجه برسين نتيا  به ميتوان يم
 و سيرا در  يسفر و يعباس يز در همان جا اقامت کرد، چرا که عالم آرايگر نيسال د

  :١ن ضبط کرده استيچن) ۲۰-۳۰/۱۶۱۹-۱۰۲۹( سال جلوس چهارمين
هم منصبان با افتند تا ياجازه  دربار وارد شده بودند به قبالکه  يدکن يسفرا”
گ، يقاسم ب ل،ير خليهمراه م به گيطالب ب. نديدکن مراجعت نما به خود يرانيا

  .۹۵۱ص  ،عالم آراي عباسي  .١
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ان گولکنده، ير قطب شاهيمحمد خاتون، سف خيش همراه  به ساالر مازندران، سپه
فوت  ير ناگهانطو به ان اعزام شديدربار نظام شاه به گ که قرار بوديش بيدرو

  .“عهده گرفت  به ت راين ماموريگ ايب يفرزندش محمد عل شد و
  :ز استير سوال برانگيدر عبارات باال موارد ز

گ هفت سال قبل يش بيم، درويکه سخن او را قبالً نقل کرد يبه گفته اسکندر منش.۱
گ يب يعل فرزندش محمد به ۲۳- ۱۰۲۲در سال  يت ويفوت کرده بود و مامور

 .۱۰۲۹/۱۶۱۹محول شده بود و نه در سال 
تا ( ا هفت ساليشش  يد است که سفر خود را برايل بعير خليمانند م ياز فرد.۲

-۱۰۲۲د در سال ياو با. اندازدير بيتاخ به يل خاصيچ دليبدون ه )۳۰-۱۰۲۹سال 
مجبور شد سفر  ييايزمان مناسب سفر در يبرا يگشت وليجاپور باز ميب  به ۲۳

 .سال بعد محول کند  به خود را
، يزيگ تبرين بيگ سفر خود را همراه با حسيب يعل گفته شده است که محمد.۳

ن يا به ر سه سال قبليگولکنده، آغاز کرد و گفته شده که فرد اخ يران براير ايسف
، خ خاتونيهمراه با ش) ۱۸- ۲۸/۱۶۱۷- ۱۰۲۷( سال جلوس سي و دومينسفر رفت و در 

تعجب است که  يبس يجا. ران بازگشتيا  به ان،ريدربار ا به ير قطب شاهيسف
 ران بازگشتهيا  به بعد از اقامت حدود سه ساله در گلکنده ۲۸- ۱۰۲۷گ در سال ين بيحس

مقصد دربار نظام   به يگ که سفر خود را همراه ويب يعل که محمد ياست، درحال
 .تمانده اس يران باقيدر ا ۱۰۲۹/۱۶۱۹احمد نگر آغاز کرده بود، تا سال  يشاه

کرد، شاه  يل را همراهير خليم ۲۳-۱۰۲۲که در سال  يدربار عادلشاه يرانير ايسف.۴
 در حال بازگشت ه  ۱۰۲۹ل در سال ير خليکه م يزمان يگ نام داشت، وليب يقل
ن امر يا. کرد يرا همراه يگ وينام طالب ب به يگريد يرانيجاپور بود، مامور ايب  به

ران يا به جاپور،يت خود در بيتمام مامورگ بعد از ايب يدهد که شاه قل ينشان م
ل بار ير خليآن را ضبط نکرده است و اکنون که م يبازگشته است که اسکندر منش

ن يهم. فرستاده شدند يهمراه و يديجاپور است، ماموران جديگر رهسپار سفر بيد
 ۲۳-۱۰۲۲گ در سال ين بيحس. ز اتفاق افتاده استيمسئله در دربار قطب شاه ن

 .ر آن دربار انتخاب شديگ سفيقاسم ب ۱۰۲۹/۱۶۱۹رفته است و در سال  آنجا  به
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 لير خليبازگشت م يماجرا يتوان گفت که اسکندر منش يبه طور خالصه م
ر يظاهراً م. را ضبط نکرده است ۲۴-۱۰۲۳گ در سال يب يجاپور همراه با شاه قليب  به
ر دربار عادلشاه يعنوان سف به بار دوم يبرا ۱۶۲۰-۳۰/۱۶۱۹-۱۰۲۹ل در سال يخل

  .١فرستاده شده است
قت است ين حقيبر اساس ا ۱۰۲۸/۱۶۱۸ران در سال يا به لير خليه سفر دوم مينظر

از کتاب  يا ل نسخهير خليم ٢سانينو سنده تذکره خوشيکه طبق گفته غالم محمد، نو
 قبچنان خوشحال شد که ل يو. ه کرديم عادلشاه هديابراه  به ه کرد و آن راينورس را ته

  .ن واقعه استيخ ايد پادشاه قلم تارياو عطا کرد و عبارت شاه گرد به پادشاه قلم را
ر يدست م به وجود دارد که يگريد  ه نامهين صفويب زمان سالطيدر کتاب مکات

ن يا. فرستاده شده است يفاتحانه و يها يک لشکرکشيتبر يشاه عباس برا يل برايخل
. کند يرا ثابت م ۱۰۲۹/۱۰۲۹و  ۱۰۲۷/۱۶۱۷ يها لن سايران بيا  به نامه سفر دوم شاه

  :رسد يان ميپا به ن عبارتيا  اب ن نامهيا
شه بندگان و دوستان آن درگاه از استماع اخبار فتوحات شادکام و يد که هميام”

ات محروسه ارسال يگر واليد به که يقيطر  به المرام باشند و حجاب يمقض
ب نگذارند و ينص يان و مبشران بين منهز از فرستادين صوبه را نيند ايفرما يم

فرستاده  يل اهللا را در بندگيشاه خل …ادت و نقابت دستگاهيادکرد سيجهت 
د در ير او شايله تقريوس  به ند ويبعد فراموش نفرما شده تا بندگان خود را من

  .“٣…ف و محفل نام دولتخواهان بلند گردديمجلس شر
  خالصه

ران اقامت يبدون وقفه در ا يهجر ۱۰۲۹تا  ۱۰۲۰تواند از سال  يل نميشاه خل .۱
 .دوده باشنم

به دربار قطب شاهي  ۱۰۳۲آيد که شيخ خاتون در سال  العالم چنين برمييقةکتاب حد ۳۱۷ از ص  .١
رسيد و چون که مير خليل نيز در همان زمان سفر خود را از اصفهان آغاز کرده بود، ورود وي به 

  .بوده باشد ۱۰۳۲بيجاپور بايد در حدود سال 
  .۸۰- ۷۰ص   .٢
  .٨-٤٠٧ص   .٣
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و  جاپور بازگشتهيب به يهجر ۲۴-۱۰۲۳ل در سال يرسد که شاه خل ينظر م  به نيچن.۲
سنگالخ …. دربار شاه عباس برگشته است به دوباره ۱۰۲۸از همان جا در سال 

 ه را مايظرن نيچهار سال محدود کرده است ا به ران رايل در اير خليمدت اقامت م
مدت سه سال و در   به ل در سفر اولير خليم که ميريم بپذيتوان ين صورت ميا  به

 .ران اقامت داشته استيک سال در ايسفر دوم 
ل از طرف حاکم ير خلي، م١ن است که طبقه گفته سنگالخيگر اينکته قابل توجه د

ن شهر يهم  به ود،ت خيل ماموريبعد از تکم يران فرستاده شده بود و ويا  به درآباديح
ر يدرباره بازگشت م ٢عبدالمحمد. در همان جا درگذشت ۱۰۳۵/۱۶۲۵بازگشت و در سال 

ن نکته ياما ا. با سنگالخ متفق است ۱۰۳۵در سال  يدرآباد و درگذشت ويح  به ليخل
درآباد يبا ح يچ نسبتيل هير خليثابت شده است که م يديگونه شک و ترد چيبدون ه
  .کرد ين نفس زندگين شهر تا آخريجاپور وابسته بود و در هميبدربار   به يو. ندارد
اند که  رزا سنگالخ و عبدالمحمد نقل کردهيب، ميرزا حبيمانند م يسندگان بعدينو

ن هنرمند قرار ير ايتحت تاث يليه، شاه خيتخت صفويل در پاير خليدر دوران اقامت م
 يبرا يتور داد تا مرقعات و قطعاتاو دس  به ل بود ويقا يو يبرا يا ژهيگرفت و احترام و

شاه بعد از اطالع . رعماد برتر خوانديخود را از م يبعدها و. آماده سازد يکتابخانه شاه
را  لير خليرا حکم انتخاب کرد و آنها م ٤يرضا عباس يو عل ٣نياز موضوع، مال محمد حس

ه عبدالمحمد ت است کيز اهميز حاين نکته نيهر حال ا به .دادند يرعماد برتريبر م
  .ر عماد قرار داشتيم به ر عدم توجه شاهيتحت تاث ين داوريده دارد که ايعق

  يشاه ل در دربار عادلير خليم
نامند، مدت  ياو را شاه م يجاپوريسندگان بيل که نوير خليم، ميان کرديب چنانچه قبالً

 يو. کرده است يجاپور سپريدر ب يم عادلشاه ثانياز عمر خود را در دربار ابراه ياديز

  .الخطاطان، ج اولةتذکر. ک.ن  .١
  .۱۳۰پيدايش خط و خطاطان، ص   .٢
  .جلد اول ،الخطاطانةو تذکر ۱۵۶خطاطان و نقاشان، ص . ک.براي زندگي وي ن  .٣
  .جلد اول ،الخطاطانةو تذکر ۱۷۳و  ۱۷۱و۸۰۸۲خطاطان و نقاشان، ص. ک.براي زندگي وي ن  .٤
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 يظهور. داشت يعيکسب کرد و در دربار مقام رف يشهرت فراوان يسينو در فن خوش
 يم عادلشاه ثانيت سوم دربار ابراهيل را شخصير خلي، م١خود در مقاله سوم سه نثر

ت دوم ملک ير اعظم و شخصيت اول دربار شاه نواز خان، وزيشخص. کرده است يمعرف
ن يق را چنيدر خط نستعل يدر سه نثر مهارت و يهورظ. ، بودي، پدر زن ظهوريقم

  ٢:دهد يد قرار ميمورد تمج
حضرت شاه خليل اهللا كه نزاكت خاطرهاي نسترن خوبان در اجارة قلم بديع ”

 اند كه دانند درين حسرت نازك خياالتي كه حسن سخن را ثلث مي. رقم اوست
است كه عمداً نه در علم خط چنان تمام . زبان قلمش نستعليق حرف زنند  به

مشغولي نظّاره  به فراق نوخطان را. توان گفت العلم مي سهواً الخط نصف
آن چه نسبت كه كهنگي اين را  الحق اين خط را به. توان كرد خطش كهنه مي

هر كه ابجد خوان مفرداتش نشده سواد جريدة . زينت است و آن را آفت
شيريني  به زارها رسانيده و شهاش چه بنف نيم فوارة خامه. تركيبش روشن نگشته

نگاه تماشاي هر خطش آنچنان نچسبيده كه در . حرف شكرها چشانيده  به رقم
صورت چنان خفي كه در هر  كتابتش به. ها را در سرمه نخواباند برگشتن ديده

از . صفحه كتابي پيموده و در معني چنان جلي كه در كتابگي آسمان نموده
زبان جمله  زبان درازي قلمش به ن دلخواه وفرخندگي صفحاتش فال بينندگا

شاعران همه آشناي . در پيروي خط از همه پيشينيان در پيش. گيران كوتاه حرف
  .اش مردمك نشان اش خاطر نشين است و نقطه سخن و او خويش نكته

دستش سر كشـد  خامه مي   خطهـا دركشـد   ناگهان خطـي بـه    ترسم ز
  :نظم

ــار    ــط نگ ــو خ ــش چ ــده خط   رايــــش صــــفحة روزگــــار  در آ  رباين
  كه رخسار خوبـان كنـد مشـق خـط      به سـرخط نويسـي علـم زآن نمـط    

  :رباعيات

نثر، ص   .١   .٧٧سه
  .۴۶۲- ۴۶۰عبدالغني، زبان و ادب در دربار مغول، بخش سوم، ص . ک.ن  .٢
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  كلكش چه گهرهـاي معـاني كـه نسـفت      خوشگوي نشد از قلمـش هـر كـه نگفـت    
ــم خليــد     ــار نوشــت در دل خص ــر خ   ور گـل بنگاشـت بــر رخ دوسـت شــگفت     گ

*
ــه   سـتند از عقد گهر گذشـته خطـش ج    جســتن جــواهر جســتند آنانكــه ب

شـرم     شسـتند  عـرق عراقيـان مـي    ورنه به  خطها شده آب در خراسـان از
 يسد که وينو يل، مير خليم يبايف از خط زيد و تعرياحمد در ضمن تمج يقاض

  .١ن بهتر استيخود محمد حس ياز عمو يسيدر قطعه نو
  .و را ستوده استا يسينو هنر خوش نيز ،يجاپوري، مورخ ب٢ياسترآباد يفزون
. ه نموديپادشاه هد به را کتابت کرد و يم عادلشاه ثانياب نورس اثر ابراهکت يو

از  يبعض. لقب پادشاه قلم عطا کرد يو به ه چنان خوشحال شد کهين هديپادشاه از ا
سان نقل شده ينو ر در تذکره خوشيقطعه ز. سرودند ين مناسب اشعاريا به شاعران
  :ديآ يدست م  به ادشاه قلمد پيخ آن از عبارت شاه گرديقطعه تار ٣.است

ــال  ــاه ع ــب خل يش ــنس   چون مسخر نمـود ملـک رقـم     ل اهللاي
ــ پيپـ ــتاد ــراهيـــش اسـ   ل و حشـم يـ سـتاره خ  يپادشاه  مير ابـ

ــ  ــه از پ ــه يشــاه عــادل ک   غ و علـم يدست خصم ت ستد از  خام
ــپ  کلـــک گلگـــونش ياهياز ســـ ــم يرو س ــان قل   د اســت دودم
ــر  کــه گشـت از دانــش  ياوسـتاد  ــر چيدر ح ــرم م هن ــان مح   ن

ــر ــر ص ــد  يگ ــم تول ــتير قل   هر چه برخاسـت از زبـان قلـم     اف
ــه ــرد از پــ  يا قطع   افت زان قطعـه خسـرو اعظـم   ي  ميتعلــ يب

ــم     ديــفرمــان او قلــم گرد بــه کــه ــاه قل ــد پادش ــه ورا خوان   ش
  ٤د پادشـــاه قلـــميـــشـــاه گرد  ن خجسته خطـاب يخ ايسال تار

  ۴۹گلستان هنر، نسخه خطي حيدرآباد، ص   .١
  ۳۶۷فتوحات عادلشاهي، ص   .٢
  ۸۰-۷۹نويسان، ص  تذکره خوش  .٣
. ک.ن( .کند که اشتباه است را از عبارت خطاب پادشاه قلم اخذ مي ۱۰۲۷/۱۶۱۷دکتر بياني تاريخ   .٤

  .)۱۷۷اول، ص نويسان، بخش  خوش
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  وفات مير خليل
نويچيه ميک عصر خليسندگان مير دسترس در آنها آثار که دريل وفاتباشد، مورد
 ين هنرمند مطالبيکه درباره مرگ ا يسندگان بعديدر آثار نو. اند ننوشته يمطلب يو

خ يرا تار ۱۰۲۲/۱۶۱۳١خ يالملک سپهر تار لسان. اند، اختالف نظر وجود دارد نوشته
 يم ويدان ياشد چرا که ما متواند درست ب يخ نمين تاريا يداند ول ين هنرمند ميوفات ا

ا تاريدر استين بوده زنده م. خ نظر حبيطبق ميرزا ايب، عبدالمحمد، و سنگالخ نيرزا
آنها  يمنابع اطالعات به که ما يياز آن جا. درگذشته است ۱۰۳۵/٢۱۶۲۵هنرمند در سال 

 يترشيالخطاطان اطالعات بةاز تذکر. ميکن يابيم آن را ارزيتوان يم، نميندار يدسترس
 نيمحل وفات و مراسم تدف) سه ماه( يماريهنرمند، مدت زمان ب يماريدرباره ب

مبه ميآيدست نشان که ميد خليدهد هير ارتباطيل حيچ نداشتيبا دريو. درآباد
  .درآباد اشتباه استين در حيآخر عمر و تدف يجاپور بود، پس داستان روزهايب

  لير خليم يخطاط يها نمونه
ل ير خليم ياز آثار خوشنوس يمتعدد يها نمونه  به رزا سنگالخ،ياطان اثر مالخطةدر تذکر

است شده مختلفينوخوشيخطاطيهانمونهيآورجمعيبرايو. اشاره نقاطبهسان
کتاب که تماماً   به ليدر ذ .ک سفر کرديدور و نزد ل ير خلياز آن توسط م يا قسمتيچند

داشته است،  يآنها دسترس به رزا سنگالخيم. م ۱۹/ه۱۳کتابت شده و در اواخر قرن 
  :شود ياشاره م

شينصا.۱ فريح شکرگنجالدينديخ
 اياول الدين فکرت خواجه نظام.۲
 ٣سايالب الدين نيات معيرباع.۳

  .۱۷۹نويسان، ص  خوش. ک.ن  .١
  .همان  .٢
الدين محمود قاري از يزد،  شاعري به نام نظام. الدين به درستي بر ما مشخص نيست هويت معين  .٣

ديوان وي همراه با ديوان عاصمه توسط ميرزا حبيب اصفهاني در سال . تخلص البيسا داشته است
 )۸۶۶/۱۴۶۱: وفات( وي از معاصرين اظهري. ه استدر قسطنطنيه به چاپ رسيد ۱۳۰۳/۱۸۸۵-۶
ص . ک.ن( .بود   )۳۵۳-۳۵۱براون، تاريخ ادبي ايران، جلد سوم،



  ٣٢قند پارسي

 ير خسرو دهلوين اميريو مجنون و خسرو و ش يليات ليمثنو ۵و .۴
 خ مبارکيبن ش يضيخ فيات شيغزل.۶
 ييقبا الدين اشعار رکن.۷
 ٢قيعت الدين جالل ١ناد مواليقصا.۸
 ديعبدالحم الدين رينص ٣منشات خواجه.۹

  :ل استيصورت ذ به ٤فهرست قطعات
  :شود ين شعر آغاز ميقطعه اول در مدح شاه عباس است که با ا

  در حــق او گمــان ثبــوت و بقــا خطاســت  گيتي که اولـش عـدم و آخـرش فناسـت    
چنيبق   :ن استيه اشعار آن

ــت    رف اسـت راي مقدس تو که بر عيب مشـ  ــر چراس ــن بيخب ــه م ــاجراي قص   از م
  خبـر از عمـر مـن بکاسـت     دوران چرخ بي  از محنـتم مپـرس کـه قـرب چهـار سـال      

ــت    ترکه درين وقـت روي مـن   اين حيرتم به ــان جداس ــاه جه ــتانه ش ــاک آس   از خ
  :شود ين شعر آغاز ميران است و با اير اعظم ايت در مدح وزيب ۱۹قطعه دوم با

  وصـل تــو طــرب فــزاي شــيون   رامــش تــن  اي راحــت روح و
  :ن استيگر آن چنيچند شعر د

ــالي   ــات ابوالمع ــيد کف   کز راي ويست ملـک روشـن    خورش
ــو  ــد آن ک ــن محم   جانست و همه جهانيـان تـن    نصــراهللا ب

قطب موالنا جالل  .١ يکي از شاعران و اديبان تبريز  )۶۷۹/۱۲۸۰: م( الدين عتيق الدين عتيق فرزند موالنا
بسياري . الدين فضل اهللا بودند داين پدر و پسر از دوستان و معاصران وزير معروف خواجه رشي. بود

مؤخرالذکر مانند . الدين است از سواالت اين وزير در کتاب اسوله و اجوبه رشيدي مرتبط با جالل
ريو، شماره ( .اي از ديوان وي در موزه بريتانيا محفوظ است اي بود و نسخه پدر خود شاعر برجسته

  .درگذشته است ۷۴۴/۱۳۴۳يا  ۷۴۱/۱۳۴۰وي در سال  )۲۶۰
  .اين نسخه خطي در افغانستان در دسترس سنگالخ بوده است  .٢
  .نسخه خطي آن توسط ميرزاي مذکور در ترکيه کشف شد  .٣
بيشتر اشعاري که . نويسي است و با قطعه که از انواع شعر است فرق دارد قطعه اصطالحي در خوش  .٤

  .ا قطعه هستنددر ذيل قطعه آورده شده اند، به شکل قصيده هستند ولي برخي از آنه
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که ن شعر ينوشته شده است، با ا يجاپور و در مدح ويفرمان سلطان ب به قطعه سوم
  :گردد يآغاز م

ــاز مــي ــازد ب ــتان  بن ــويي خطــه هندوس جـاي آن    گ   شکر حق گويد همي بسـيار و دارد
  :ت سلطان اشاره شده استيشخص  به ريات زيدر اب

جـان   کدخداي شرق و غرب و پيشواي ملک و ديـن    شهريار تاج و تخت و پادشاه انس و
  نشــان مرکـز مرکزثبـات و خسـرو خسـرو      نســب تبــار و غــازي غــازي عــادل عــادل
  :ر هند استينخست وز يار بريدو قطعه ز

ــر    کلــک صــدر وصــفي کــرد خــواهم  ز ــي مفـ ــدو معنـ ــاخش را بـ   دو شـ
تو ــري   اي صاحبي که صدر صدارت ز جاه ــاب زنـــد الف برتـ ــا اوج آفتـ   بـ

  :ل در دسترس استير خليز با نام مير نيقطعه ز
  انـد  ني رخ چون ماه ني زلف چو عنبر کرده  انـد  آزر و ماني که صـورتهاي دلبـر کـرده   

  :از دوستان خود کتابت کرده است يکي ير را برايل قطعه زير خليم
ــيم تعظ ــا ب ــد آمدن ــان رحـيمحاجي خداي رحمت از شاکر

  :صورت طنز است به يگريالوگ و ديدر قالب د يکير ياز دو قطعه ز
  که دلم هيچ راز ازو نه نهفت  دي مرا گفـت محتـرم يـاري   

*  
ــام داد ــر …پيــ ــا پيکــ   عمـر دراز آزارم  که اي کشيده به  اژدهــ

  :کند يت مير از روزگار شکايدر قطعات ز يو
ــين اســت   کـين اسـت   با اهل خرد جهان به ــري از آن غم ــرد هن   م

  گلکـاري  وگر کني ز براي مجوس  اگـر کنــي ز بـراي يهــود کناســي  
ــتاب   ــت ش ــور سياس ــن در ام ــاب   مک ــر متـ ــان بـ ــاني عنـ   ز راه تـ

  .وجود استات پراکنده در مرقعات او مياز اب يتعداد
ل دست ير خليم يسينو از خوش يگريد يها نمونه  به قات خوديدر تحق ١يانيدکتر ب

  :افته استي

  .۱۷۹نويسان، ص  خوش. ک.ن  .١



  ٣٤قند پارسي

ر محفوظ يز يها در موزه ييها دورنگ که در مجموعه يبايچند قطعه با قلم ز.۱
 :است

 ران باستانيموزه ا.أ 
 يانيو ب يدکتر مهدو يخصشکتابخانه .ب 
 ، مشهديکتابخانه آستان قدس رضو.ج 
 :هين ترقميرضا رامپور با اکتابخانه .د 
بند، مشقه  ل اهللا در رباط عالقهيل اهللا، خليرالمذنب خليفق ،ل اهللايالعبد خل مشقه”

وبه، يل غفر ذنوبه و ستر عير خليرالمذنب ميفق ،در باغ نوشته شد ،ل اهللايخل
 ١در جرون ،ل اهللايل االستعجال خليسب يمشقه عل ،ينياهللا الحس  ليکتبه خل

  .“نوشته شد
بر آن نوشته شده است، در کتابخانه  يدر مرقع يفحه اول گلستان که نام وص.۲

چشم   به آن ين عبارت رويا. ه محفوظ استينه اوقاف شهر استانبول ترکيخز
 :خورد يم

  ل اهللا غفر ذنوبهير خليکتبه الفق
ران محفوظ يتهران، ا يشکل قطعه در کتابخانه مل به لير خليم يها از سروده يغزل.۳

 :دهد ين صورت نشان ميا به را يخلص واست که ت
  زيبدش بهر تو از سر چون نهـد اين چنين مي  چند نالي اي خليل از يـار و اسـتغناي يـار   

ل اهللا کتابت شده، توسط ير خليدست م به شش برگ کتاب نورس که يراً کپياخ
 يها ن برگيا. ديدست من رس  به درآباديف از شهر حيدوستم دکتر محمد جمال شر

ر از يشعر ناقص در صفحات ز ۷کنده شامل پنج شعر کامل، شش دوهره کامل، پرا
  :است ينسخه چاپ

  ۵۸و  ۵۰، ۴۳، ۳۰، ۲۲ اشعار کامل در صفحات

مين سال جلوس  ۳۶اين جزيره را شاه عباس در . اي کوچک ولي مهم در خليج فارس است جزيره  .١
شاه خليل در  )۹۸۲، ۹۶۱،۹۷۹، ۹۶۰عالم آراي عباسي، ص . ک.ن( .ها بدست آورد خود از پرتغالي

  .ره عبور کرده باشددوران سفر به ايران يا از ايران بايد از اين جزي
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  ۱۷و  ۱۶، ۱۲، ۹، ۵، ۴دوهره در صفحات 
  :اشعار ناقص در صفحات

  ستيت اول موجود نينه ب: ۱۹شماره 
  ت آخر را ندارديسه ب: ۲۱شماره 
  ستيول نت ايب:  ۳۱شماره 
  ستيت آخر نيدو ب: ۴۲شماره 
  ستيت اول نيب۴۴شماره 
  ستيت آخر نيب ۵: ۵۷شماره 
  .ت اول موجود استيسه ب :۵۹شماره 
  :ل اهللا نسبت داده شده استير خليم به ريل زيدال  به ها ن برگيکتابت ا

 :ن صورت نقل شده استيا به در صفحه آخر نام کاتب.۱
  وبهي ذنوبه و ستر عل اهللا غفر اهللاين شاگردان خليکمتر

همان شايد ن نسخه يا .است يو خطاط ين کاريتزئ يها نمونه بهترين ن صفحاتيا.۲
 .ه کرده استيهد شاه م عادليابراه به .م ۱۶۱۷/ ه  ۱۰۲۷ ل در ساليشاه خل است که

 يخط يها شهرت دارد و نسخه يليخ يسينو هنه نسخيزم در شاه م عادليابراه عصر.۳
اند،  مان کتابت شدهيم و سليد، عبدالحليف، عبدالرشياللطعبد توسط که کتاب نورس

 .ن امر هستندين ايمب
کند  يشاگردان خطاب م نيکمتر عصر، خود را گر هنرمندانيل اهللا مانند ديشاه خل.۴

 ين مناسبت تماميهم  به م عادلشاه با لقب جگت گرو مشهور است ويابراه و
 .١دندينام يجگت گرو م شاگردان هنرمندان دربار خود را

ل در ير خليت ميو محبوب با وجود شهرت جا نباشد که يد بيز شاين نکته نيذکر ا
حافظ  ،٢ديآقا رش را کمتر از يمرتبه و مقام و يهفت قلم بعد از آن، ات ويزمان ح

  نثر دوم سه نثر ظهوري،. ک.ن  .١
شاه جهان به هند  وي در زمان .است و شاگرد مير عماد عبدالرشيد ديلمي برادرزاده يا خواهرزاده  .٢

  .درگذشت ه  ۱۰۸۱مهاجرت کرد و در سال 



  ٣٦قند پارسي

 يخطاط يها ن نظر خود را بر اساس نمونهيا يو. داند يم يعل محمد ارزيو م ١نوراهللا
ه کرده يمحفوظ است، ارا ونالدوله لکه نواب آصف يانه شاهدر کتابخ ل اهللا کهير خليم

 يهفت قلم ن نظريل، با اير خليم يچند اثر خطاط  به ز با توجهين يانيدکتر ب. است
س درجه دوم است پس ينو ک خوشيل ير خلين جاست که اگر ميسوال ا .موافق است

  .گرفته استاحترام قرار  ن ويمورد تحس يزيطور شگفت انگ  به خودعصر  چرا در

وظ در اي از کليات ظهوري محف نسخه .در لکهنو است الدوله نويسان زمان نواب آصف وي از خوش  .١
تذکره  براي مطالعه بيشتر مراجعه کنيد به. اميرالدوله لکهنو به دست وي کتابت شده است کتابخانه
  ۶۵و  ۶۴ص  نويسان، خوش
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  :ريجهانگ يآلبوم هنر
  يشاه عادل يمرقع گلشن و دو نقاش

  ♦ر احمدياستاد نذ
  ∗خان محمد صادق جونپوري: هترجم

ان بزرگ هنر بود و يمندان و حام از عالقه) ه ۱۰۳۷-۱۰۱۴/م ۱۶۲۷-۱۶۰۵( ريجهانگ
 يغ ويدر يت بياز حما يهمگ کهآوردند  يرو يدربار و ي بهاريهنرمندان و نقاشان بس

کرد و  يشده را گردآور يکار بيتذه يفارس يخطيها نسخه يو. شدندبرخوردار 
 يها تمام نسخه يرو يو. ب داديترت يو خطاط يمختلف نقاش يها از نمونه يآلبوم
ت آن نسخه يدر مورد اهم يشد، مطالب يآورده م يو يکتابخانه شخص به که يخط
  .هنر بود خبرهوي خود از نقادان  .١نوشت يم

گ، گوردهن، آننت، يشانداس، فرخ بيان دوره اکبر مانند ابوالحسن، باز نقاش ياريبس
ي ر عالقه خاصيجهانگ. ر ادامه دادنديکار خود در دربار جهانگ  به …منوهر و

از پدر  ينه نقاشيدر زم يده بود که وين عقيابوالحسن فرزند آقا رضا داشت و بر ا  به
سرورق کتاب  ير را برايجهانگ ير تاجگذاريتصو يو. دارد يشتريخود مهارت ب

اسبق بخش فارسيروانشاد پروفسور  ♦  .گر ، عليگر دانشگاه اسالميه علی ،نذير احمد، رئيس

  .دانشجوي دکتري، دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
کاري شده  يبههاي خطي تذ نويسي محدود به نسخه اين نکته حايز اهميت است که اين توضيح  .١

من . نوشت ي ميشد توضيحات بر روي تمامي نسخ خطي که به کتابخانه وي آورده ميوي نبود بلکه 
دو . ام هاي مختلف جهان ديده خود حدود صد نسخه خطي با توضيحات جهانگير را در کتابخانه

  .گر موجود است وي در کتابخانه موالنا آزاد دانشگاه علي ةنسخه خطي کتابخان



  ٣٨قند پارسي

لقب نادرالزمان مفتخر   به را ين خدمت ويپاس ا به کرد و پادشاه يرنامه نقاشيجهانگ
  :سدينو يگر از نقاشان آن زمان، ميد يکير در مورد استاد منصور، يجهانگ. کرد

  .١“نادرالعصر است  به ن معاصران خود ممتاز و ملقبيدر ب ينه نقاشيدر زم يو”
را همراه  يو ۱۰۲۷/۱۶۱۷عالقه داشت و در سال  يليز خينداس نشايب  به ريجهانگ

ر از يجهانگ. ر بکشديتصو  به گر رايران فرستاد تا چهره شاه و افراد سرشناس ديا  ي بهئتيه
ر از يز در دربار جهانگيگ نيفرخ ب. ه کرديهد يو  ي بهليبود و ف يراض يليخ يجه کار وينت

.٢اهدا شد يو  ي بهليف ۱۰۳۷/۱۶۲۷ه رمضان سال ما ۲۲برخوردار بود و در  ييمقام باال
ن منظور هنرمندان يا يداشت و برا يه آلبوم هنريته  ي بهر عالقه خاصيجهانگ
و  ياتور، خطاطينيم ير چهره، نقاشيشامل تصو ييها کار گرفت تا آلبوم  به را يا برجسته
بود که  يو ير، آلبوم شخصين آلبوم جهانگيباتريز. شوند يطراح يگر هنريانواع د

تااکنون حدود . بود يالديم ۱۷در قرن  ينده هنر گورکانيمرقع گلشن نام داشت و نما
تهران قرار  يبرگ از آن در موزه باستان ۸۸. ن آلبوم کشف شده استيبرگ از ا ۱۲۰
 شهر پراگ به ۱۹۵۶کرد و در سال  يداريران خريا يبرگ آن را کتابخانه شاه ۸. دارد

توسط . م ۱۸۶۱در سال  ياز آلبوم اصل يگريقسمت د. ادقرض د) يکشور چکسلواک(
 ين نگهداريبرگ آن در کتابخانه برل ۲۵اروپا برده شد که  به رانير روس در ايسف
برن، ( .و چاپ شده است ياز آنها توسط کوهنال و گوتز بازساز يشود و تعداد يم

لندن، . (شده استز آورده يسنده نين نوياثر هم يهند يها يو در کتاب نقاش.) م ۱۹۲۴
و يگر مانند مجموعه مارتيد يياروپا يها ن آلبوم در مجموعهيگر ايد يها برگ.) م۱۹۲۶

هند آورده  يها يشده از آن در کتاب نقاش يبازساز يقرار دارند که دو نقاش) سيپار(
موجود ) يچکسلواک( ک در شهر پراگين آلبوم در موزه ناپارستيدو برگ ا. شده است

کرده  يمکتب مغول بازساز يهند ياتورهاينياجک آنها را در کتاب ماست و لوبر ه
  )۱۹۶۰لندن، ( .است

  .۱۱۷و  ۱۱۶ص  ,۲ج  ،توزک  .١
  .۱۵۹ص  ،۶، ج همان  .٢
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 .م  ۱۰۱۷/۱۶۰۸ يها ن سالير است، بيخط جهانگ  به آن که يبه روين آلبوم طبق کتيا
  :١خ دارديتار يبه داراين آلبوم چند کتيا. کامل شده است. م ۱۰۲۷/۱۶۱۷

  ۱۰۱۷رم خ ييصورت راجه سورج سنگ طغا ٢عمل بشنداس
  .۱۰۱۸داس ختم شد سنه  يولد بهوان ير شاهيزادان گووردهن جهانگ ن خانهيعمل کمتر

ر آمده يشود در اجم يخان م ه بختر خان کالونت که داماد عادليشب ۱۰۲۳سنه 
  .مالزمت نمود

صورت تمام  ير پادشاه غازين محمد جهانگينورالد يدر کتابخانه حضرت ظل اله
  )ال جلوسس ۱۲ يعني( افت سنه حدي

  جلوس ۱۳رقم منوهر سنه  …ه خان خانانيشب
جلوس مطابق سنه  ۱۳ت کچ رقم گووردهن سنه يندار واليزم ٣ه راو بهارهيشب
بهاره  ير بن اکبر پادشاه غازين جهانگيمالزمت حرره نورالد به در بلدة احمدآباد ۱۰۲۷

  .امده استيار نين دياک از حکام يچيدن هيد  به نداران معتبر صوبه گجراتست ويمذکور از زم
 يموجود است ول يمتعدد يها يو نقاش ياتور، خطاطينيآثار م ،ين آلبوم هنريدر ا
شاه دوم، حاکم  م عادليابراه به متعلق يکير ين مقاله فقط درباره دو تصويمن در ا

نام بختر   ي بهان وياز دربار يکير يتصو يگرير، و ديجاپور و معاصر اکبر و جهانگيب
  .دهم يم يحاتيت توضخان کالون

ر در ين تصويا. دهم يم يحاتير بخترخان کالونت توضيدر ابتدا من در مورد تصو
از  ير فقط قسمتين تصويا. ن محفوظ استيبرل ير در کتابخانه دولتيجهانگ يآلبوم هنر

  ۱۰و  ۹، ص )انگليسي( هاي هند نقاشي  .١
راجه سورج سنگ ) فروردين( در بيست و پنجم :چنين نوشته شده است ۶۸ر کتاب توزک صفحه د  .٢

. ق ۱۰۱۶ذي الحجه سال  ۲۷وي به احتمال زياد در تاريخ ". طغايي فرزند خرم آمده مالزمت نمود
براي . کشيده شده است ۱۰۱۷اين نقاشي در اوايل سال . به دربار آمد و براي مدتي آن جا بود

و  ۲۹۱ ،۱۵۳ ،۱۴۱و ۱۴۰صفحات (مه انگليسي توزک جبيشتر در مورد سورج سينگ به تر اطالعات
  .مراجعه کنيد) ۲۹۳

هجري  ۱۰۲۷تيرماه سال  ۲۴جهانگير ورود راو به دربار خود را در سيزدهمين سال جلوس در   .٣
 بوس دريافت، در ملک روز يکشنبه بيست و چهارم راي بهاره آستان: چنين توضيح داده است

  الخ. گويند بدين هيچ يک از سالطين گجرات نيامده گجرات کالنتر ازين زمينداري نيست مي



  ٤٠قند پارسي

عبداهللا خان، خضر، بخترخان  يها يب از آلبوم شامل نقاش ۴برگ . کند يصفحه را پر م
ز هستند ينوک ت يها و برگ يکار ه با گليحاش يها دارا ين نقاشيا. استو عبدالوهاب 
.اند ده شدهيکه با طال کش
نمونه خط در پس : ر استيالف شامل موارد ز ۴برگ  يعنيگر برگ يقسمت د

منظره مطال و اشکال پراکنده الهام گرفته شده از  يه گلدار نقاشيو حاش يينه طاليزم
  .و رنگ روشن ه مطاليبا سا ييطرز اروپا

ده يب د ۴برگ  ير بختر خان روير آنها همراه با تصويگر که تصويسه نفر د
  :شود عبارتند از يم
ر و يروز جهان باشد که در زمان جهانگيد همان عبداهللا فيشا ١عبداهللا خان .۱

در شهر  ۱۰۵۴/۱۶۴۴را در دست داشته است و در سال  يشاهجهان مناصب مهم
 .آباد درگذشته است اهللا

ل يدل به ۱۰۳۰/۱۶۲۰در سال  يو. پزشک اکبر است يم عليفرزند حک ٢عبدالوهاب.۲
 .بعدها دوباره ابقا شد يشد ول معزولاز سمت خود  يک اخاذيشرکت در 

ر يبا جهانگ ياحمد مدت يش و برادر ويحاکم معزول خاند: ٣يشيخضر خان خاند.۳
در سال . خضر داده شد به هيمبلغ دوهزار روپ ۱۰۲۹/۱۶۱۹در سال . بودند
پادشاه در گوکوال، هر دو برادر منتظر پادشاه بودند و  متدر زمان اقا ۱۰۳۰/۱۶۲۰

آنها داده شد و در آخر حقوق   به آگرا يکيدر نزد ييروستا يبعد از مدت کوتاه
 .آنها در نظر گرفته شد يهزار ساالنه برا يمبلغ س  ي بهبازنشستگ

افته ينت يدست نوشتة پادشاه زر بخترخان با يز تصوير مذکور و نيهر سه تصو
  :ن نوشته شده استين چنييپا  به ر از بااليدر سمت راست تصو )بدون ذکر نام( .است
ر آمده يشود در اجم يخان م ه بخترخان کالونت که داماد عادليشب ۱۰۲۳سنه ”

  .“مالزمت نمود

  .۲۱-۲۱۹، ۲۱۳، ۱۵۵، ص ۱ج ) ترجمه انگليسي(  توزک. ک.ن  .١
  .۱۵۴و  ۱۵۲ ،۶۸ ص ۵همان، ج . ک. و درباره پدر وي ن ۱۵۷ص  ۲همان، ج   .٢
  .۲۱۱و  ۸۳،۱۹۶،۱۹۸، ص ۲همان، ج   .٣
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 له، کالونت، عاديدار در کلمات شب ن نوشته آن است که حروف نقطهينکته جالب ا
نقطه حرف خ در کلمه بختر در . اند خان، شود و مالزمت نمود بدون نقطه نوشته شده

 .آورده شده است يب خاصيچ ترتير آن سه نقطه بدون هيآن نوشته نشده بلکه در ز يباال
  :خط خود پادشاه است  به ن نوشتهير ايل زيدال  ي بهامده ولياگرچه نام پادشاه در متن ن

در  يفراوان به ر است کهيجهانگ يها ه نوشتهيشب يليها خ يژگين ويبا ا يا نوشته.۱
ه نوشته توزک يشب يليز خير آن زمان موجود است و نيو تصاو يخط يها نسخه
 .نو است يهند در دهل يموجود در موزه مل يريجهانگ

ر بود و طبق گفته توزک، بختر خان يدر شهر اجم ۱۰۲۳/۱۶۱۴ر در سال يجهانگ.۲
 .د و منتظر شاه ماندير رسياجم به ۱۰۲۳کالونت در سال 

احتمال  به است و يمکتب گورکان يسبک نقاش يها يژگيو ير بخترخان دارايتصو
  .ده شده استيکش يدر دربار و ير توسط نقاش مشهوريدستور جهانگ  به اديز

توسط نقاشان  يدستور و به آمدند ير ميدربار جهانگ به که ييها تير شخصيتصو
 موجود مرقع گلشن يها ر در برگين گونه تصاوياز ا ياريبس. شد يده ميمشهور کش

خط   به شتريها که ب ين نقاشيا يها بهين است که کتينکته جالب توجه ا. خورند يچشم م  به
ر بختر خان، سوراج يتصاو. مطابقت دارد يريدر توزک جهانگ يباشد، با خط و يامپراطور م

ر يه تصاوير آخر، بقيجز تصو  به مر هستند ون اين ايگران مبيو د ٣مي، ج٢هاراي، راؤ ب١نگيس
نشان  يريسه آنها با صفحات توزک جهانگيخط امپراطور هستند که مقا  يي بهها نوشته يدارا
  .خ ثبت واقعات در توزک استيمنطبق با تار ين نقاشيخ ايدهد که تار يم

اقل در سه مورد در ونت که نامش حددرباره کال يدکن يو حت يمورخان عادلشاه
  .نديگو ينم يزيآمده است، چ ٥يخ دوره گورکانيو توار ٤توزک

  ۴۱-۱۴۰اول، ص  و ترجمه انگليسي جلد ۶۸فارسي، ص  توزک، متن. ک.ن  .١
  ۴۱-۱۴۰، ترجمه انگليسي جلد دوم، ص ۳۷-۲۳۶همان، ص   .٢
  همان  .٣
، در همين ايام بختر خان کالونت به عادل خان نسبت تمام دارد چنانچه ۱۳۴متن فارسي، ص   .٤

  .الخ.برادرزاده خود را به عقد او در آورد
  ۴۳۸موزه بريتانيا، نسخه خطي شماره  وارث، بادشاه نامه،. ک.ن  .٥



  ٤٢قند پارسي

 سخن يونت که در کتب مذکور از ون مسئله واضح است که بختر خان کاليپس ا
 يو. ر موجود استيرش در آلبوم جهانگياست که تصو يان آمده، همان کسيم  به

م يه ابراهداشت ک يدان و خواننده بود و در خواندن آهنگ دهرپت چنان مهارت يقيموس
سلطان . م دهديتعل يشاگردانش خوانندگ  به فه خود قرار داده بود تايرا خل يشاه و عادل

 يازدواج و به ا خواهرزاده خود رايکه برادرزاده  ييبود تا جا يراض يليخ ياز کار و
  .دانان در آن زمان است يقيموس يت اجتماعيانگر موقعين امر بيدرآورد که ا
دربار   به بار دوم يم عادلشاه او را برايز بود و ابراهين ياستمدار موفقيبختر س

شاه، در  م عادليا خواهرزاده ابراهيدرمورد ازدواج بختر با برادرزاده . ر فرستاديجهانگ
  .ذکر شده است يمحمد وارث مطالب ١بادشاه نامه

در دوازدهم  يو. ر بسر بردير در شهر اجميبختر خان چهار ماه در دربار جهانگ
  .افتيجاپور يب  به اجازه بازگشت.) م ۱۶۱۵( يهجر ۱۰۲۴االول سال  عيرب/بهشتيارد

با  يا م عادلشاه روابط دوستانهيد که ابراهيآ ين برميچن يرياز عبارت توزک جهانگ
 دست بخترخان او را  به غاميق ارسال پيکرد از طر يم يدربار مغول نداشت و او سع

ل شده بود و يتبد يمجرباستمدار يس  به اندر آن زمان بخترخ. طرف خود جذب کند  به
در آن زمان . دربار مغول فرستاد  به ريد کبيگر او را همراه با سيم عادلشاه بار ديابراه

ي ر تا حدوديد کبين انجو و سين حسيالد کوشش جمال  به روابط عادلشاه و دربار مغول
ر در يد کبيسبختر خان و  يعنياد شده يپلمات يدو د. برگشته بود يحالت عاد  به

 ۱۰۲۴خ چهارم ماه مهر سال يهرحال آنها در تار  به .ر ماندندياحمدآباد منتظر جهانگ
  . جاپور بازگردنديب  به افتند تاياجازه  ۱۶۱۵/يهجر

ر را ياز جهانگ يريخواست تصو يم عادلشاه مين است که ابراهينکته جالب توجه ا
از نقاشان برجسته دربار  يکياز خود را که توسط  يريز تصوين يداشته باشد و و

ر شده يتحر يک رباعيآن  يم عادلشاه ارسال کرد که رويابراه يده شده بود، برايکش
  .کتابت شده بود يطور حتم توسط خود و  به د سروده خود امپراطور ويبود که شا

  ۴۳۸موزه بريتانيا، نسخه خطي، ص   .١
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م ير ابراهياز آلبوم خود را با تصو يا خواست صفحه ينوبه خود م به زير نيجهانگ
ه کرده بود، يم عادلشاه هديابراه  به ريکه جهانگ يرياگرچه تصو. ت بخشدنيعادلشاه ز

ز گفته شد، ير، چنانچه قبالً نيم عادلشاه در آلبوم جهانگير ابراهيتصو يگم شده است ول
 يهند ياتورهاينيافت شده است و لوبر هاجک آن را در کتاب ميراً در موزه پراگ ياخ

ران يت توسط بنده در مجله ايو در نها کرده است يبازساز) ۱۹۶۰( مکتب مغول
  .چاپ شد يتيسوسا
  :ر قرار دارديتصو يبه اول در قسمت بااليکت. به استيدو کت ير داراين تصويا
دکن  يقيجاپور که در علم موسيطرفدار ب يم عادلخان دکنيه ابراهياکبر شب اهللا”

  .“داند يخود را سرآمد اهل آن فن م
  :م در دو بخش نوشته شده استيک خط مستقير در ين تصوييبه دوم در قسمت پايکت
ن ين محمد حسي، بنده کمتر۱۰۱۹سنه جلوس مبارک  يگ فيو عمل فرخ ب”
  .١“ر نموديتحر ير شاهين قلم جهانگيزر
  :سدينو ين مير چنين تصويدرباره ا ٢هاجک يآقا
از ر ين تصوين که اياول ا. برخودار است يا ژهيت ويل از اهميدو دل  به رين تصويا
ن يد و دوم ايآ يآن بر م يبه رويجاپور است، چنانچه از کتير هم عصر سلطان بيتصاو

از  ياند و برخ ده شدهيکش ۱۸ل قرن يو اوا ۱۷ن منطقه در اواخر قرن ير ايکه اکثر تصاو
  .ندارند يا بهيچ کتيآنها ه
فرخ  يم عادلشاه روبرويابراه يعنيداند  يعصر م ر را همين تصويهاجک ا يآقا

سال  ليو .ده استيکش ه۱۰۱۹جاپور در سال ير او را در بيتصو يگ نشسته و ويب
ر در روز شنبه هشتم يجهانگ. ر اطالق شده استين سال جلوس جهانگيپنجم به ۱۰۱۹
ن سال جلوس از روز يد و پنجميحکومت رس  به ۱۰۱۴/۱۶۰۵سال  يالثان يجماد

 ۱۰۲۰/۱۶۱۱ز پنجم محرم آغاز و رو ۱۰۱۸/۱۶۰۹الحجه  يست و چهارم ذيشنبه ب کي

محمد حسين الخ آغاز . شود از بخش دوم که با بنده کمترين هجري ختم مي ۱۰۱۹بخش اول که به   .١
  .شود، با يک گل روي يک شاخه کوچک جدا شده است مي

  ۷۳-۷۱ص  ،)انگليسي( ميناتورهاي هندي مکتب مغول  .٢
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پنج . يعني پنجمين سال جلوس جهانگير در سه سال واقع شده است .افته استيخاتمه 
روز در  ۵هجري و  ۱۶۱۰.۱۰۱۹روز در سال  ۳۵۶هجري،  ۱۶۰۹/۱۰۱۸روز در سال 

اين صورت اين تاريخ با تاريخ روي کتيبه که در آن   هجري و به ۱۶۱۱/۱۰۲۰سال 
پس تاريخ . هجري برابر دانسته شده، مطابقت دارد ۱۰۱۹ريخ پنجمين سال جلوس با تا

  .شاه دور جهانگير اطالق شده است و نه ابراهيم عادل  مذکور در کتيبه به
خوانده است و وي  نکته ديگر اين که کاتب محمد حسين خود را جهانگير شاهي

دانيم که  شاه و ما مي پنجمين سال جلوس جهانگير اشاره کند و نه ابراهيم عادل بايد به
  .در آگره بوده است ۱۰۱۹/۱۶۱۰دربار جهانگير وابسته بوده است و در سال   محمد حسين به
طور حتم در  به رير آن است که تصوين تصويدن امعاصر بو ين که معنايخالصه ا

در شمال هند و در سال  ييجاپور بلکه در جاينه در ب يده شده وليات عادلشاه کشيح
۱۰۱۹/۱۶۱۰.  
جاپور ير در بين تصوين نظر هاجک که ايات، با اياسکلتن با اختالف در جزئ يآقا

 خطاب ۱۰۶۱سال مورخه دوم آگوست   در نامه يو. ده شده است، موافق استيکش
  :سدينو ين ميمن چن  به

ن و يدرباره فرخ حس ياتيا رد نظريک يل شما درباره تشکيشتر داليمن با ب”
گ يوجود دارد که فرخ ب ياديکنم که احتمال ز يد ميتاک يول. موافقم يظهور

ط اقامت او ين سفر و شرايل ايجاپور کار کرده باشد اگرچه دليدر ب يمدت يبرا
دست آمده که   ي بهشترياکنون شواهد ب. ستيما واضح نجاپور بر يدر ب
من . کند يجاپور مرتبط ميژه بيو  به دکن و  به ن نقاش رايمشهور ا يها ينقاش

شاهد توانيد  میشما  ينجا نقل کنم ولين شواهد را در ايا يتوانم تمام ياالن نم
 اثر) ۱۹۶۰لندن، ( مکتب مغول يهند ياتورهاينيرا در کتاب م يمهم يليخ

  .دينيبب يان ويو دربار يم عادلشاه ثانير ابراهيک تصويلوبر هاجک در قالب 
 .قه  ۱۰۱۹خ يم که تاريرا بپذيراسکلتن  ين نظر آقايم ايتوان يمشکل م به ما

کند  ياشاره م ينقاش ين رويمحمد حس يسيبه نويخ کتيتار به )ق اشتباه استه  ۱۰۱۰(
ر نسبت داده است يتصو به )خيل جلوس و تارسا(کاتب خود آنها را . يخ نقاشيو نه تار

. ياند و نه با اسم و  گ ظاهر شدهين خاطر آنها همراه با نام هنرمند فرخ بيهم  به و
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فرخ ب است چرا که فقط چهار ماه قبل  يدر دربار مغول حتم ۱۰۱۹گ در سال يحضور
ه يهزار روپ مبلغ دو  ي بها زهيجا ۱۰۱۸ست و دوم ماه رمضان سال يخ بيدر تار ياز آن و

  .افت کرده بودياز امپراطور در
شمول   به سندگان شمال هنديسبک نو به م عادلشاه،ين است که ابراهيگر اينکته د

 يآزاد پادشاهان دکن يم عادل خان خوانده شده است چرا که آنها قلمروير، ابراهيجهانگ
م که حاکم ينيب يل ما مين دليهم به .ندقبول نداشت يخيق تاريرا با وجود تضاد با حقا

شده  يجاپور معرفيعنوان طرفدار ب به جاپوريسلطان ب يجا  به رين تصويجاپور در ايب
ده شده يجاپور کشير در بين تصويه که اين نظريابطال ا يبرا ييتنها  به ن نکتهيا. است

از  يگرير ديتصو يطور حتم در شمال هند و از رو به رين تصويا. است ياست، کاف
نظر  به تر جوان يکم ير وين تصويده شده است چرا که در ايکش ياه ثانش م عادليابراه

  .ن باشديد چنينبا يکه در آن سال و يد در حاليآ يم
ه اسکلتن قابل قبول است که ين  نظريظاهراً ا: کند ين اظهار نظر ميهاجک چن يآقا

ت اس يهمان کس يت کرده و ويجاپور فعالين سال در دربار بيچند ين برايفرخ حس
  .اد شده استين يجاپور از او با عنوان نقاش فرخ حسيخ بيکه در توار
شماره  XXXVک کلچر مجلد ين موضوع را در مقاله خود در مجله اسالميمن ا

جاپور اشتباه يتن درباره بلاسک يام که نظر آقا و ثابت کرده  دوم مورد بحث قرار داده
 خود ياسکلتن در نامه بعد يقاآ. ت جداگانه هستندين دو هنرمند دو شخصياست و ا

ن نامه را يا يها از قسمت يمن برخ. ر داده استيين مورد تغيمن، نظر خود را در ا  به
  :کنم ينقل م
ک کلچر خواندم و با يگ در مجله اسالميمن امروز مقاله شما را درباره فرخ ب”
ن و موالنا فرخ يدانستن فرخ حس يکيشما موافق هستم و  يينها يريگ جهينت

  .“ن اشتباه استيحس
و  يچاپ يها نسخه يتمام. ميکن يم يها را بررس يريگ جهيها و نت افتهياکنون ما تمام 

باشد،  يکه دال بر محل تولد و يتيچ کنين هنرمند را بدون هينام ا يسه نثر ظهور يخط
چ کتاب ين کتاب آمده و در هيک بار در ايفقط  يکه نام و يياز آن جا. اند ذکر کرده
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چاند هر دو در  يذکر نشده است، پرواضح است که دکتر عبداهللا و دکتر موت يگريد
  .اند ن هنرمند است، اشتباه کردهيا يراز محل تولد احتماليکه شموضوع ن يمورد ا

ن يم که ما درباره محل تولد فرخ حسييم بگويتوان يم يدين شک و ترديبدون کمتر
من در مقاله خود درباره فرخ . نبوده است رازيش  به ناً متعلقيقي يم و ويدان ينم يزيچ

اشتباه دکتر  يريگ جهيک کلچر چاپ شده است، درباره نتين که در مجله اسالميحس
  .ام چاند بحث کرده يموت

. جلوه دهد يکيگ را ين و فرخ بيکرده است تا موالنا فرخ حس ياسکلتن سع يآقا
رواضح است ن امر پيا. استه نکرده يارا يا ل موجهيه خود دلين نظريا يبرا يو يول

دانست  يکياست،  يکيل که نام آنها ين دليا  به توان فقط يکسان را نميکه دو نفر با نام 
ن و يموالنا فرخ حس يکي ـ باهم فرق دارد ين که نام آنها اندکين دو هنرمند را با ايو ا
هنرمند  ينام خانوادگ يل که ظهورين دليو ا. دانست يکيتوان  ينم ـ  گيفرخ ب يگريد

او اعطا   به گ در دربار مغوليرا نقل کرده است و لفظ ب يدانست و نام کامل و يرا م
گ خوانده يدر دربار اکبر فرخ ب يب است که ويواقعاً عج. ستيشده است، قابل دفاع ن

  .شد يگ خوانده مير باز فرخ بين بود و در دربار جهانگيجاپور موالنا فرخ حسيشد، در ب يم
کند  يبه ادعا مين کتيا. کنم يان مير بين تصويبه ايدرباره کت يگريالب داکنون من مط

است که کتاب  يقتين امر حقيا. است يقياستاد برتر فن موس يشاه ثان م عادليکه ابراه
 يها يها و راگن در راگ يو يها ن کتاب شامل سرودهيا. کند يآن را ثابت م ينورس و

ن کتاب در نوع خود منفرد است چرا که در يا. است يهند يقيمختلف موجود در موس
شمال هند  يقيال و دروپد و دروپت را که در موسيشده است تا نظام خ ين کتاب سعآ
شاه در  م عادلير نقش ابراهيامپراطور جهانگ. دشوب يگر ترکيکديج هستند، با يرا

م يدروپت که ابراه يقيموس به شناخت و ساعتها يت ميرسم به را يهند يقيموس
  .کرد يشد، گوش م يشاه آن را نوشته بود و توسط بختر خان نواخته م ادلع

ن امر نشان دهنده يدر دست دارد و ا يتاريشاه گ م عادلير مورد بحث ابراهيدر تصو
خان  يموت نام به يمخصوص يقيآلت موس يو. است يقين ابزار موسيا  ي بهعالقه و

 من .اشاره شده استآن  به يربار وشاعران د يها ز نوشتهيداشت و در کتاب نورس و ن
  :کنم يچند نمونه اشاره م  به
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 يموت  به ري، در شعر زيشاه ثان م عادلياز شاعران دربار ابراه يکي، يسنجر کاش
  :اشاره کرده استچنين  خان

  موتي خـان  از آن به١رواست کورنش و تسليم
ــن    ــه در دام ــانش گرفت ــون خلق ــاه چ ش ــه   ک

ــود    شــايد دري کــه دامــن شــاهش صــدف ب
ــدن     ــة مع ــر داي ــاندش از مه ــان فش ــه ج   ک

من . اند تار سرودهين گيا يبرا يرباع ۱۲۸و ملک، دو شاعر برجسته دربار،  يظهور
  :کنم يعنوان نمونه نقل م  به ن جاين دو شاعر را در اياز هر کدام از ا يک رباعيفقط 

  هــاي ناســوتي خــان گســترده ز نغمــه  ساز تـو ز نغمـه گشـت الهـوي خـان     
  شـد دسـت تــو لعـل و او مـوتي خــان      رين و بدخشان چو مخاطب گشـتند بح

از  يو. د گفته شوديز بايس، ني، خوشنويرين کشميدربارة محمد حس يا چند جمله
ن مورد ياو را چن ير بود و ابوالفضل استاديدوره اکبر و جهانگ يسياستادان خوشنو

  :ش قرار داده استيستا
س نامور ين قلم، خوشنويم عنبري عبدالرحاو را از مال ينهاوند يعبدالباق”

قرار  يو ير هنرمندير چنان تحت تاثيامپراطور جهانگ. داند يهرات، برتر م
 ۱۰۱۸/۹ماه رمضان سال  ۲۲خ ياز او، در تار يعنوان قدردان به گرفت که

  .ه دادياو هد ي بهلين سال جلوس خود، فيچهارم يعنيم  ۱۶۰۹دسامبر سال 
ست و ين ي، بهتر از ويرين کشميعد از مال محمد حسالحال در هندوستان ب

  .٢“افتيام مالزمت يان در اينما يها و انعام يکل يها تيرعا
. در دست ما موجود است يرين کشميمحمد حس يسينو چند نمونه از آثار خوش

از آنها در مقاله خود در  يتعداد  به الحق از شهر کلکته هند، پروفسور محمد محفوظ
مهم آن نسخه  يها از نمونه يکي. اشاره کرده است ۱۹۲۷و، کلکته سال يويمجله مسلم ر

خواست موتي خان را از جايي به جاي ديگر  کند که زماني که شاه مي مل سيالکوتي نقل مي رستهوا  .١
شيپور حرکت مي منتقل کند، آن را روي تختي مي کرد  گذاشتند و به دنبال آن پرجم شاهي و تعدادي

  .کردند و اشرافي که همراه آن بودند، با خم شدن به آن اداي احترام مي
  ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، تهران، ايران۹۳۴دالباقي نهاوندي، ص مآثر رحيمي، عب  .٢



  ٤٨قند پارسي

هنرمندان معروف دربار اکبر  يها يکه در آن نقاشاست  يپر زرق و برق بهارستان جام
ن يا. موجود است …خون، بال چند، و الل، ن، مدهو، مکوند، باسوان،يهمچون مسک

امپراطور  ينانچه از امضاشاهجهان بوده است چ يدر مجموعه خصوص ينسخه مدت
  .برگ اول مشخص است يرو

چشم   ي بهک مجموعه فارسين هنرمند در يا يسينو از خوش يگريد يباينمونه ز
اتور ينين نسخه شامل دو ميا. پور شهر پتنا محفوظ است يخورد که در کتابخانه بانک يم
  .فرخ و شنکر است يعنيبا اثر دو نقاش دربار اکبر يز

 هجري ۱۰۱۰ن در سال يدست محمد حس به وان حسن کهيم دمه يک نسخه خطي
پور  يان اکبر، کتابت شده است در کتابخانه بانکي، از درباريد بخاريخ فريش يبرا

  .محفوظ است
 يدرباره دو نقاش يحات نسبتاً کاملير و توضيدربارة آلبوم جهانگ ين بود مطالبيا
 يک منتقد هنري يه ذوق پژوهشچ وجيه به ن مباحثيمن معترفم که ا. آن يشاه عادل

 ينقاش يتخصص يها ستم که وارد بحثين يبخشد چرا که من در حد ين نميرا تسک
ام و خوانندگان حدس  کرده يها را بررس ين نقاشيا يخيمن فقط جنبه تار. بشوم

وجود  به که توسط منتقدان ييها يخواهند زد که من تا چه اندازه در رفع سردرگرم
 و يخيرت تاريد کرد که بدون بصين نکته تاکيا  به ديبا. ام شدهآمده است، موفق 

م ير ابراهيد چنانچه دربارة تصويآ يدست م  به ج اشتباهي، اغلب نتايصرف دانش فن  به
ات و يمانند ادب ييها خ در رشتهيد گفت که نقش تاريان بايدر پا  .شاه مشاهده شد عادل
  .ار مهم استيز بسيهنر ن



يي اسفراينآذر  ٤٩

  يآذري اسفراين

  ∗»اديب« يمسعود حسن رضو ديپروفسور س
  ♦»کيفي«سيد نقي عباس  :ترجمه و تحشيه

مطابق با  ه  ۱۳۱۱الحرام  محرم ۱۵خ يتار به بياد  به متخلّص يد مسعود حسن رضويس
وطن . ش متولّد شديپرد الت اُتَّريدر ا (Bahraich)بهرائچ  م در شهرِ  ۱۸۹۳ه يژوئ ۲۹
از پژوهشگران  يکي يو. باشد مي (Unnao) ؤدر شهرِ اُنّا يوتنيصبه نق/او موضع ياصل

 يها پژوهش يات اردو و فارسيزبان و ادب يها باشد که در رشته مي معروف و سرشناس
او . ادگار گذاشته استي به کتاب و صدها مقاله از خود ۳۲ه انجام داده و حدوداً يگرانما

ه و يمرث«ث يانجام داده و از ح يانيات شاعنوان استاد خدم در دانشگاه لکهنو به
 يار مفصّل و سودمند ويکتاب بس. کسب نموده است ييشهرت بسزا» شناس سيان
فانه نام دارد متأس» رانيدر ا ييسرا هيخ مرثيتار«ده است و شف يزبان اردو تأل به که
 م ۱۹۳۸ک مقاله در يصورت  به از آن يده و فقط بخشيطبع آراسته نگرد وريز به

ذکر است که شادروان  الزم به. ديه الهور چاپ گرديمعارف اسالم ةدر روداد ادار
. ب بوده استيافتگان پروفسور اديت ياز ترب) م  ۲۰۰۸- ۱۹۱۵(احمد  رياستاد نذ
محسوبيما پر ةنيک گنجيب يپروفسور اد يشخص يکتابخانه  يشود که دارا مي ه
م   ۱۹۷۵نوامبر  ۲۹خ يتار به بيسور ادپروف. باشد يم يو چاپ يمت خطّيق يذ يها نسخه
  .ن سپرديجان آفر به جان

∗∗∗  

 .دانشگاه لکهنو، لکهنواستاد اسبق زبان اردو،   ∗

  .، هندنو ، مرکز مطالعات فارسي و آسياي مرکزي، دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهلييدانشجوي دکتر ♦
 .نو بخش فارسي دانشگاه مليه اسالميه، دهلياستاد ميهمان 



  ٥٠قند پارسي

  يآذري اسفراين
بود، اما  زهخ حميش نام او. افتيز تولّد معزّ ةک خانوادي ور درمير تيدر زمان ام ١يآذر

. نينورالد ين و کسيالد جالل يسد، کسينو مي نيالد برهان يکس. در لقب اختالف است
و  »اريصاحبِ اخت«ن يروشن است که پدر بزرگش در اسفرا يوادگن اعزازِ خانيا از

ار يبس يو باطن يعلوم ظاهر خ دريش. بود ٢هق سربداريب ملک در يپدرش خواجه عل

  :ني رجوع کنيد بهياحوال و آثار آذري اسفرا ةدربار  .١
؛ )يآزاد بلگرام ير غالمعليم( ٢١-٢٤ هعامر ة؛ خزان١٢٠-١٢١ يارستان جامه؛ ب٣٩٨-٤١٢دولت شاه 

؛ )يبزرگ تهرانآقا ( ٣٠٤، الف الذريعة ايل تصانيف الشيعه؛ )يزيمدرس تبر( ١٩االدب، الف نةيحار
ر، د، يالس بيمجلس ششم؛ حب -نيالمومن مجالس ه؛ ترجم)يراته يفخر( ١٠س يالنفا مجالس ةترجم

حاج محمد آقا  ةکتابخان يخطّ ةنسخ( جلنةا اضي؛ ر)ير عليش( ٦٨ال يالخة؛ مرآ)يرخواند م( ٦١
خ فرشته، الف ي؛ تار١٠٦-١٠٧ره، ص يخ کثي؛ تار)يزيتبر يزنوز( ٧٨٦- ٧٨٧قسم دوم ) ينخجوان

 يخطّ ةنسخ( يهمحمد شا ة؛ تذکر)قراين بايحس( ٢٤٥-٢٤٧العشّاق  مجالس ؛٦٥١-٥٥٢، ٦٢٧-٦٢٩
 يرضا قل( ٦؛ مجمع الفصحا، ب، ص ٣٠-٣٢ج االفکار ي؛ نتا٥٥رشته اول ) ٩٠٣مجلس، ش  ةکتابخان

 يهعمت الن يمعصومعل( ٢٥-٢٦ق، ص يالحقا قي؛ طرا)تيداه( ٣٩-٤٠ن، ص يالعارف اضي؛ ر)تيداه
د يس( ٢٩-٣٠؛ شمع انجمن، ص )نيتمک ين شروانين العابديز( ٦٣احه، ص ياض السي؛ ر)يرازيش

شفق؛  هرضا زاد ة، ترجم١٨٨ص ) رمان اتهه( يات فارسيبدخ اي؛ تار)ق حسن خانيمحمد صد
س مجل ةرست کتابخانه؛ ف)يل باشا البغدادياسماع( ٣٣٨ن، الف، ص ين و آثار المصنّفيالمولف ءاسما
؛ قاموس االعالم، الف، ص )يرازيوسف شيابن ( ٥١٣-٥١٦، ص يفارس يکتب خطّ -يملّ ياشور
٦٨- ٦٩ )٣٩٠- ٣٩١، ب، ص يمي؛ مآثر رحيراز) م چهارمياقل(م ي؛ هفت اقل)ين ساميشمس الد 

ا، يتانيبر ةموز يخطّ ةاالفکار، نسخةص؛ خال)آذر( ٨٨-٨٩، ص ه؛ آتشکد)ياوندهن يمالّ عبدالباق(
 ة؛ تذکر)١٣٥ش ( ٢١م، گ يه؛ صحف ابرا)يهاد( ٢٠٣ان، گ يرالبي؛ خ)يزيابوطالب تبر( ١٦برگ 
از آغاز چاپ تا کنون، ب، ص  يو عرب يفارس ين کتب چاپي؛ مولّف)يرضا ثابت( ٣٩، ٦، ص يعلو
؛ )يسهارنپور ييبقا( ١٣ا، گ يتانيبر ةموز يخطّ ةانما، نسخهجة؛ مرآ)خان بابا مشار( ٩٦١-٩٦٢

خ نظم ونثر، ي؛ تار)نيدکتر مع( ينگ فارسه؛ فر)خ ابوالقاسميش(از کتاب سلم السموات مرقوم پنجم 
دکتر ) يطوس يآذر يخايوسف و زلي( ٦٦خا، ص يوسف و زلي ة؛ رسال)يسيد نفيسع( ١/٢٩٣

م،  ١٩٩٣، ١٤/١نو،  يلهنامه، د ؛ غالب)امپوريخ( ٣نگ سخنوران، الف، ص هامپور؛ فريعبدالرسول خ
. شود يم ميتقد يقاله به خوانندگان گرامن ميمه ةترجم

ن يا هن خانواديا آغاز .سبزوار و نواح آن حکومت کرده است سال بر هسربدار حدوداً پنجا ةخانواد  .٢
مصنّف  ةعلم بغاوت بلند کرد و بگفت يهقيعبدالرزاق ب ريم ام  ١٣٣٧/ه ٧٣٧طور شد که درسال 

اگر  .کنند يق ستم ميافته برخاليال يدان استمفس يجمع” :ن را گفتن آغاز کرد کهيا» الجنّاتةروضا«
  E و ظلم يگر تحمل تعديم که دينيو اال سرخود را بر دار بب مييم دفع ظلم ظالمان نمايابيق يتوف



يي اسفراينآذر  ٥١

 ين طوسيالد يخ محيقت را از شيطر ث و رموزِينکات حد. اضت نموديدقّت و ر
اهللا  در صحبت اهل اهللا و د نعمتيدرخدمت س ي، مدتيل کرد و بعد از وفات ويتحص

ن يهم بهافته بود و يد آذر تولّ ماه خ است که او دريخود ش ي هگفت. ض نموديکسبِ ف
فاضلِ بزرگ و شاعر  ين او خواجه عليمعاصر در. ار کرديتخلّص اخت ١يآذر مناسبت

 در يروز. شد يها م و مناظره مشاعره يخ حمزه آذريو ش يان ويدرم. ن سخن بوديريش
ه يالبد يرا مخاطب کرد و ف ٢ار فضال و شعرا جمع بودند، خواجه شهابيسکه ب يمجلس

  :را خواند ين رباعيا
ـ اي آنکه  سـت  علـي  خواجـه  اربـاب هنـر   سر دفتـر    سـت  لطـف طبيعـت ازلـي    راو ت
ــواه ــو خ ــرا ت ــند م ــواهي و پس ــند خ   سـت  علـي  کـه حمـزه اسـتاد    ٣دانند همـه   مپس

شهاب ا خواجه :را خواند ين رباعيسپس
  سـت  پاي علـي  ،از شرف ،رسول ٤بر دوشِ  ست علي جاي ]حق[ عرش که بدان حمزه اي

  ست علم و فضل الالي علي هصد حمزه ب  ولـي  ،جنـگ استاد علـي اسـت حمـزه در    
شاهرخ . افت نموديها در ها نوشته و صله دهيران قصيمدح پادشاهان و ام در يآذر

خطابِ   بهرا  ياو، آذر. داد مي قرارار مورد احترام يمور او را بسين تيسلطان جانش
ار کرد و يا برگشت و او فقر اختياز دن يعت آذريبعداً طب. سرفراز نمود »اعرالشّ ملک«

ک سال مجاور يرفت و  حج بهاده يدو مرتبه پا پ. احت شدياضت و سيمصروف ر
 يشاه بهمناحمد  در بارگاه يهند آمد و مدت به پس از برگشتن از مکّه. ز بودياهللا ن  تيب

  .با عزّت و احترام بسر برد

F زاق بين قول اميمهبر اساس  .“ميندارمشهور  »سربدار«نان او به عنوان يجانش و يهقيرعبدالر
)١٧٨-١٧٩ف براون، مجلّد سوم، ص يتال .رانيات ايخ ادبيتار( .شدند

، انجمن آثار و يريرضا نصمحمد دکتر : ح و اضافاتيق و توضيح و تعليتصح  تاريخ فرشته، به  .١
.٣٧٦، ص ٢، ج شه  ١٣٨٨، يمفاخر فرهنگ

ش،  ۱۳۶۶مرقندي، چاپ دوم، نشر کالله خاور، سالشعرا، دولت شاه ةتذکر: يعلي شهاب ترشيز  .٢
.۲۶۴، ص ۳، ج ۱۳۶۹دب، انتشارات خيام، در هشت جلد، چاپ سوم، االنة؛ ريحا۲۹۵ص 

 )مقدمه، ص چهل و نه(داند همه کس  :يوان آذريد  .٣

.)همان(کتف : همان  .٤



  ٥٢قند پارسي

  در هند يآذر
  :نوشته است که يهجر ٨٣٢ل واقعات سال يمحمد قاسم فرشته در کتاب خود در ذ

 يآن روزها همرکابِ سلطان احمد شاه بهمن ينياسفرا يخ آذريقت شيسالک مسالک طر
ده ينام »دريب«که او آباد کرده بود و  يف پادشاه و شهريف و توصير تعربود و د

را نوشتن آغاز  »نامه بهمن«حکم سلطان  به وا. افتي ينوشت و صله م يد ميشود، قصا يم
 ش کرده ويد، کتاب را در حضور پادشاه پياحوال سلطان رس  به که يوقت يکرده بود ول

  : پادشاه گفت. ش خواستيوطن خو به برگشتن ةاجاز
م روي نموده يعظ يکلفت] ه  ٨٢٨[سودراز يگمحمد د يسمرا از فوت مخدوم ”
  .١“فراق تو نيز گرفتار گردم  صالِ تو رافع مواد غم و الم است، مپسند که بهو
ثر شده و قصد برگشتن را ترک نموده و أار متين التفات پادشاه بسيچن از يخ آذريش

شهرنو، احمدآباد،  که در ي، وقتيمدت پس از. ز همانجا خوانديش را نيفرزندان خو
و  ٢ديار پسنديت سروده که پادشاه آن را بسيب ف آن دويدر تعر يشد، آذر ريقصرِنو تعم

طبق حکم . ش داديوطن خو  به برگشتن ةجازان او را يالدؤسفارش شاهزاده عال  هب
خ دادند، يش به ،٣ي نقره بود ک تولهيک تنکه يي سفيد که هر تنکهچهل هزار  يشاه
طور زاد راه  هد و بي، پادشاه خند٤اکمياکم اال مطايحمل عطايگفت، ال د ويد خ آن رايش
ت يز عناين يو پنج غالم حبش يار و پنج غالم هنديه داد و خلعت بستنکست هزار يب

ي  در گفتنِ تتمه ةالحيو  مادام پادشاه قول داد که به يخ آذريوقت رفتن، ش. کرد
 هر سال آنچهآن عمل کرد و  که داده بود بر يخ قوليش .مشغول خواهد بود» نامه بهمن«

، انجمن آثار و يريدکتر محمد رضا نص: ح و اضافاتيق و توضيح و تعليتصح  تاريخ فرشته، به  .١
.٣٧٤، ص ٢ش، ج ه  ١٣٨٨، يمفاخر فرهنگ

  :ن استيت ايو بآن د  .٢
ــذا قصــر مشــيد کــه از فــرط عظمــتحب  

  
  سـده ايـن درگـاه اسـت     آسمان پايه اي از

  آسمان هم نتوان گفت که ترک ادب اسـت   
  

  قصر سلطان جهان احمد بهمن شـاه اسـت  
.٣٧٥، ص ٢، ج فرشتهتاريخ   

.همان  .٣
.٣٧٥، ص ٢ خ فرشته، جيتار. شما يدارد مگر سوارها يشما را برنم يها بخشش: ترجمه  .٤



يي اسفراينآذر  ٥٣

 .است يآذر ةنوشت يون شاه بهمنيتا احوال هما. فرستاد مي دکن به خراسان نوشت از مي
ره يوغ يو مال سامع يري، مال نظيبعد از آن احوال پادشاهان تا انقراض سلطنت بهمن

  .گر استيد شاعران ةاضاف

  يو درگذشت آذر ينيگز برگشتن، عزلت
 يخلوت و قناعت زندگ ن درياسفرا دوطن خو در يخ آذريهند، ش از برگشتن از پس
. ردنب يغرض يدرِ کس  هچ گاه بيعبادت نشسته، ه ي هادسال بر سج ٣٠-٣٥. ار کردياخت

خدمت  صحبت او بودند و در ت خود طالبِن و دولت و اربابِ ملک و ملّياصحابِ د
ر يخ يار کارهايسر کرد و بيها تعم يها و سرا ن عمارتياو در اسفرا. ١ردندب مي او التجا
.٢انجام داد
نوشته  يخ آذريرزا، دولت شاه از زبان شيگ ميشاهزاده الغ ب ةحافظ ان قوتيب در

 در قرا باغ يمن همراه و. مورِ گورگان بوديخوان صاحب قران ت هبنده قصّ يياست که دا
در خدمت شاهزاده الغ ب. کردم مي يزندگ  زمان. چند سال آنجا ماندم. دميگ رسيهمانجا
شاهزاده بنده را . کردم مي انيه و داستان بکردم و قصّ مي يبود، با شاهزاده باز يطفل
گ خراسان را فتح نمود و در يکه الغ ب يوقت يهجر ٨٥٢سالِ  در .داشته زيعزار يبس

ر شده بودم و در لباس فقرا و يدم، آن وقت من پيخدمتش رس ن نزول کرد، درياسفرا
نمود، سپس  يپرس د و سالم کرد و احواليز دور بنده را دپادشاه ا يصلحا بودم ول

 ي ها تو خواهرزادي، آييآ مي س من بنظريو جل يميش تو مصاحبِ قديدرو يفرمود، ا
پادشاه عجب آمد و جواب دادم  ي هحافظ ؟ مرا بر ذهانت و قوتيستين نخوان م هقصّ

.٣ان کردمياد داشتم بي ان آمد و آنچهيدر م قرا باغ يها هسپس قصّ. بله، من همانم
وله الدؤدر دولت سلطان عال. افتيسال عمر  ٨٨ يبقول بعض و ٨٠-٨٢ يخ آذريش
بر وفاتش خواجه . افتيوفات  يهجر ٨٦٦سال  ن درياسفرا ةرزا در قصبيسنقرا ميبن با
  :ر را نوشتيخ زيتار ةقطع ين اوحد مستوفيالد افضل

.٣٠٠، ص تذکرة دولت شاه  .١
.۲۷۷، ص ۲، ج تاريخ فرشته  .٢
.٣٠٠، ص تذکرة دولت شاه  .٣



  ٥٤قند پارسي

ــيخِ ـ  گشت بـي که مصباح وجودش   زمانـــــه دريغـــــا آذري شـــ   وضَ
ــراغِ ــ چـ ــاحِ هدل بـ ــاتش مفتـ ــه  حيـ ــواعِ ب ــو   ان ــت پرت ــايق داش   حق

ــانيِ ــود در شــعر چــو او ث   ١»خسرو«از آن تاريخ فوتش گشت   خســرو ب
فقرا،  ،صلحا يبرا ش رايامالک خو و داديجا يخ آذريش هسد کينو مي دولت شاه

افاده  از درس و ت واس يروشن مزار او التزام فرش و در .بود هطلبا وقف نمود و زهاد
 مجاوران مزار ام باحکّ ن ويسالط و برند مي التجا يو ورزوار بر مرقد منّ .باشد مي رونق

  .٢ندندا مي ش آمدن فرضياحسان و شفقت پ با يو

  يآذر ياستغنا
 هحکم داد ک ينماحمد شاه به يبار .بود يرت آذرياستغنا جوهر خاص س ت نفس وعزّ
ش يپ را ر سر خودتشکّ م ويطور تعظ همردم گفتند ب .بدهند تنکههزار  ک صدي او  به

.انکار کرد رقم آن از گرفتن خ منظور نکرد ويش .ن بنهديزم پادشاه بر
و  عدل ةخ درباريش .خ رفتيارت شيز يسنقر برايد بن بازاده سلطان محمهشا

 ورفت يپذنآن را  ياما و ک بدره زر نذر کرديزاده هشا .سودمند کرد يها حتيفضل نص
:خواند ت راين بيا ست وين نيحاجت ا گفت بنده را
ک قناعت وطن چو هکسي ــه   ا کـرد عنقـ  قاف ــا ب ــيم و کج ــرفراز  زر س ــر س   آرد ده

بي، اپاسخخ در يش .ديم بکنين تقسيدر مستحقپس  ديندار ازينگفت شما  :خواند ت راين
ــ ــر هزر ک   هم به از آن نيست که نشـانيش   انيششــاف ســتاني و ب

  ٣يف آذرينصات
نثر و نظم  خ دريوان شيدبر عالوه  .است ار مشهوريخ بسيوان شيد هک هدولت شاه نوشت

.رهيغ و بئالغرا بئون، عجايهما يفا، طغراالصّ يسع ،الً جواهراالسرارث، مدارد ياديکتب ز

.٣٠٠، ص تذکرة دولت شاه  .١
.همان  .٢
وان يهمايون، مثنوي مرآت، د ي، طغرامةالمکر ملکةخ ايالمناسک، تار يالصّفا ف آثارِ سعي دولت شاه  .٣

 يثمرات را در نگارشات آذر ياماميه و مثنو يهراالسرار، مثنواالسرار، جوا ، مفتاحنامه اشعار، بهمن
.۳۰۱الشعرا، ص ةتذکر. نام برده است
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  المناسک في فاالصّ يسع
 هکعب ةدر خان ان کتاب ريا هک ه شدهقبالً گفت .است هخ کعبيان مناسک حج و تاريب در
:سدينو مي ن کتابيا ةدربار ياوحد يتق .ف کرده بوديتصن

را يست زيق مناسک حج درست نيبدان طر ست ويآن کتاب ن اعتماد بر هاگرچ”
.“است هفش مستعدانيق تصنياست، اما طر يواقع هيامام ينهج فقها بر هن هک
ن قول ياز .ستين هيامام هطبق فق يشده است ول هت نوشتين کتاب با قابليا يعني

  .ع نبوديرو مذهب تشيخ پيش هد کيآ مي دست  هب هجين نتيا

  ١جواهراالسرار
ات ياب يآذر نيدر .است ات دشواريشرح اب ال وثنوادر، ام ي همجموع جواهراالسرار
:ن استيچن لع آنمط هاست ک هرا شرح کرد يخاقان ي هديصمشکل آن ق

  لســـل راهـــب آســـامـــرا دارد مس  اســت از خــط ترســاتــر فلــک کــج
نوشتيا .بودند يشاگرد ابوالعال گنجو يفلک و يخاقان هاست که و نوشت ه ن هم

آمده  هند  به ر خسرويمالقات کردن با ام ياواخر عمرش برا در يخ سعديش هاست ک
 هنوشت يجا .است رتصو رون از حدّيداشت ب يسعد يخسرو برا هک يارادتآن  و بود
کالم  يولباشد، ه شد کالم سهو وخطا ن دريرخّأن و متيممتقد يشعرا ممکن است از هک

موالنا  از يا دهيقص ين کتاب آذريهم در .پاک است يکلّ به وبيآن ع از هيعماد فق

  .باب م، در چهار ۱۴۳۸/ ه  ۸۴۰تاليف شده در   .١
  .اسرار حروف مقطعات قرآني: باب اول
.»سر«اسرار برخي از احاديث نبوي در نه : باب دوم
ف: باب سوم   صلاسرار کالم مشايخ، در دو

  :شعر و شاعري، سپس ده فصل آمده اسرار کالم شعرا در يک مقدمه در بيان صنعت: باب چهارم
 ؛اشکال غزليات مشهوره: ۳فصل  ؛اشکال قصايد مجهوله: ۲فصل  ؛اشکال قصايد مشهوره: ۱فصل 
اشکال : ۷فصل  ؛ها اشکال مثنوي: ۶فصل  ؛اشکال مقطعات: ۵فصل  ؛اشکال غزليات مجهوله: ۴فصل 

  در اشکال لغز: ۱۰فصل  ؛در اشکال معميات: ۹فصل  ؛در اشکال شاعري و ما يتعلق به: ۸فصل  ؛ها عيربا
سپاس ) ۲( …يرا که عنقا يميش آن عليحمد و ستا …يا فتح االبواب افتح باب علمي) ۱( :آغاز

 ر ک. ن رساله در پاکستان موجود استيسه نسخه از ا …خرد بر ذمت خانواده ييايگو يکه از رو
.۸۱۳پاکستان، جلد اول، ص  يفارس يخطّ يها فهرست مشترک نسخه: به



  ٥٦قند پارسي

 يرباع ي هاست و درباره آمد يع شعريبدا ع وياصنآن تمام  نقل کرده که در را نيالد شرف
  :ر استيظالنّةار مراعينظ يشاهد ب ياعن ربيا هسد کينو مي يشاپورياهللا ن  لطف ال موالنيذ

ـ  شوي جو  بــاد درع فيــروزه بــه گــل داد پريــر   برخـاک افتـاد   هلعل الل
ــروز   ــا ام ــر مين ــن خنج ــنا   داد آب چم ــاقوت س ــوفر  ني ــش نيل   ١داد آت

بئالغرا بئعجا
م نام شاه خانيابراهيعلويکاشانيقتو»بئالغراعجائب«رايآذرينوثدولت م

 .است هشتذاز نظر بنده هم گ ينوثن ميا يميقد ةک نسخي .ندا هنوشت »اينالد بئعجا«
:ف شده بوديتال »جواهراالسرار«از  بعد مذکور ينوثم هک تن اسيا ل برير دليت زيب

  ام در جواهراالســــرار  هگفتــــ  کـار  هـر  خرق عادات نيست در
رودن س ز، ايف، آذريوقت تصن هشود ک مي ر معلوميات زياب از و ينوثم ةممقد از
 هکرد ک مي ندسپ ات راينوثآن م يول منحرف شده بود هعاشقان ينوثده و ميقص غزل و
 ةقياحلق ةقيار، حدرِ عطّيالطّ ، منطقياالسرارِ جام الً مخزنثم .ذکر حقائق معارف بود يدارا
:روم يموالنا يمعنو ينوثو م ييسنا

ــنعت ــزل   ص ــول و غ ــاعري بق ــبـــازي کودکـــان بلعـــب و م  ش   لثـ
ــو  قصــيده و غــزل اســت فــن ههرچــ ــع راق ــت  ت طب ــل اس   درآن عم

ــلِ ــتعدادثم عمـ ــوي اســـت اسـ ــ  نـ ــاد  هن ــرو و فره ــر خس ــين ذک   هم
گنجــــي   هر از  ســنجي ايــن ســخن بايــد در هبلکــ   علـــم و معرفـــت

ــت آن را   ــد در حکاي ــا کن ــرج ت ــدر درج   ه  خ ــوط ان ــع خط ــو جم   مچ
ــون ن  ــي چ ــمخزن ــرارظ از  الطَ منطــق   امي از اس   ارعطّـــ يــر دان چــو

ــون ســـنايي حديقـــة معنـــا    ــو  چـ ــا يبحـــري از مثنـ   چـــو موالنـ
  ســـت دار ملـــک جميـــع حـــاالت  ســــت کمــــاالت يراو يمثنــــو

ــگين    ــد و سـ ــز بايـ ــعر پرمغـ   پوســت هرگــز مبــاش گــو رنگــين   شـ
:ديگو مي ووقعت قرار داده  يهم ب را هشاهنام خ ويتار ينوثن ميادر او

ــاريخ و  ــت ت ــهنام  چيس ــم ش ــ  هنظ ــم هقصّ ــواني و نظ ــهو هنگا خ   م

.م ماخوذ استيفت اقلهو  هدولت شا ةنجا نوشته شده از تذکريا هآنچ »راالسرارهجوا« ةدربار  .١
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کـر   ــد     کورانـد  و اين دم آن خسـروان ــه در گوران ــرام جمل ــو به   همچ
ــا     شــاهنامه کتــاب رحمــا، نيســت    ــد رب ــر حم ــدرو ذک ــت کان   نيس

:ديگويمخودينوثمةدربار
ـ   ههست اين نسخ ــي  علـوم  همغـز جمل ــوم   م ــون ازو معل ــزِ ک ــود مغ   ش

  ام بقلــــم انـــدرين لــــوح بـــرده    عــــالم حقــــايقهــــاي  رفحــــ
  بـــه احاطـــه گرفتـــه اســـت فـــرا  رگــــار آفــــرينش را همچــــو پ

ــنش   سـت و حکمـت و دانـش    همه علم ــه دانـــش و بيـ ــامعِ جملـ   جـ
ـ     خـال  و طوي حکايت خـ  نيست در   جمـال و کمــال  ةهسـت ايـن قصّ

  خســرو ماســت ذکــر او شــيرين     چــون کنــي ذکــر خســروان زمــين
ــه   عدم است آن سخن که روزي بـود  ــا نکتـ ــود  يا حاليـ ــو ز وجـ   بگـ

ــ  کتـاب  هايـن خجسـت   ابـوابِ  هست   مفـــتح االبـــواب  حمـــد ههمـ
ــم ازو  ديگــــران چـــرا گــــويم  ةقصّـــ  ــ  ه ــويم آنچ ــي هگ ــويم م   گ

ــوي بجــز غرا نيســت در   عجايـب صـنع   ههمـ  هست يکسـر   ب صــنعئ
 .فطرت است »بئغرا ب وئعجا« ينوثموضوع م هشود ک مي از شعر آخر معلوم

:اده استنطور نشان ديا را زيآن دو چ مصنف مفهوم و فرق
  وقــوع آن عــادت  بنــا شــدهکــ  آن نســبت هسـت امــري غريــب از 

در انســان  عجــب و ــرت اســت ــوري کــ   حي ــت در هاز قص   آن عاجزس
انسان  از هاست ک ب آن امريو عج شود يعادتاً واقع نم هت کسا آن امرب يغر يعني

را  يونثن مي، نام ايآذر هل است کيب دلئغرا ب وئاز عجاين امتيا .شدن ناممکن است
.»اينالد بئعجا« هک هنهاده ن »بئالغرا بئعجا«

 هجداگان ب مختلف رائغرا ب وئآن عجا در هست بلکينظم مسلسل ن ينوثن ميا
وزن هم .ان کرده استيب ام،  دهيبنده د هک ينوثن ميا هنسخ .است يکيات ياب هفقط

پنج هزار ياست دارا موجود هآنک است و االخر ناقص   .ت استيو پانصد ب حدوداً
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  يوان آذريد
ار يبس يوان آذريد هد کيگو مي دولت شاه .٢ت بوديب هزار يس يدارا ١يوان آذريد

عشق  د و معرفت ويتوح ات دريغزل يدارا وان اويد هک هگفت ياوحد يتق .است مشهور
ات و يعباآن ر م خان دريابراه يعل .ن استيمدح سالط د دريمنقبت و قصا و و نعت

ر ثاک يترشاهللا شونور يقاض ةبگفت .کرده است هاضاف هدا راالشّديس يمراث قطعات و
  .الم استهم السيت عليمدح اهل ب در يد آذريقصا

  يمشهورِ آذر ةک قطعي
 يجاها ات درياب از يو حذف برخ ها هکلماز  يبعض يليتبد با هر کيمشهور ز ةقطع

:است يخ آذريش ةرودسمختلف نقل شده است، 
ــ از هاگرچـ ــاعران ــعارروي ا شـ   سـت مدر بزم سخن  يک جام اند ز  شـ

  فريــب چشــم ســاقي نيــز بيوســت   بعضــي حريفــان  ةبــاد ولــي بــا 
ــان از  نظــم هزبــان معنــي ايشــان گــ    ــ ده   فروبســت صــورت ةگفت

ــ ــو ههم ــال غ ــاي کم ــد اص دري   تسـ نـد ش ندر بحر حقيقـت افگ  هک  ان
ک   ٣وراي شاعري چيـزي ديگـر اسـت     ايـن قـوم   اشعار در همبين يکسان

  يآذر ةيثمر
ره ذکر يغ االشعار و صةخال ،الفصحا مجمع ،الشعرا اضير دولت شاه در ةتذکر عالوه بر

د يهن تميا ر بايت زين دو بيالمومن در مجالس .ستين او ةيمرثذکر  ياست ول آمده يآذر
:ستادرج شده 

؛ کپن هاگ، )۲/۱۱۱۵ها  نسخه(مولّف جواهراالسرار  يخ آذرين شي، نورالدينياسفرا يوان آذريد  .١
س، ملک، بنگال و ين در پاريعالوه بر ا). ۵/۶۹۹ها  نسخه( يهجر ۸۶۳، يازريش شي، درويسلطنت
 ۱۲۸۹ يها ان به شمارهيا و بادليتانيبر يها لم نسخهي؛ ف۳/۲۲۰۷ها  ک به نسخه.ها دارد، ر ان نسخهيبادل
کوشش  هب يوان آذريد) ش ۱۳۸۹(راً ياخ. در دانشگاه تهران موجود است ۸۷۸و  ۱۳۱۳، ۸۷۳و 

، ياسالم يز از کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورايد عباس رستاخيو س يانيدکتر محسن ک
استيچاپ رس هتهران ب .ده

.٣١٤ص  ،رست اشپرنگرهف  .٢
.۳۰۰، ص لت شاهدو ةتذکر  .٣
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:ديفرما مي نيامام حس ةيثمر در”
ــرِ   چـون گـل حسـين    دل مـا  شود سوراخ مي ــه ذکـ ــا کـ ــربال رودو هرجـ ــة کـ   اقعـ

ــه     ــرد ب ــداي بگي ــق را خ ــر خل ــا گ ــا رود     اولي ــا انبي ــه ب ــن معامل ــه اي ــم ک   “ترس
 .هم نقل شده است »عراالشّ اضير«در  گريات منتخب ديل با ابت اويب هيثآن مر از
 در يآذر هسد کينو مي نقل کرده است ورا ت ين بيهم ا يآزاد بلگرام يغالمعل هعالم
است و  ت هم موجودين بيآن، ا در هاست که سرود بند بيک ترکي نيامام حس هيثمر

غامبر يپ هدم کيمن خواب د يبار هبزرگ نقل کرده است کک يت از زبان ين بيا ةدربار
 يافت کنم، ولياحوال در يروند، خواستم از شخص مي ياصحاب خود جا بااسالم 

من  فرزند ةيثمر در يفرمودند آذر و شدند هخود متوجه وسلم ياهللا عل يصل آنحضرت
.١روم مي ارت اويز به آن من ةصل است، در سرودهت يک بي

 استفاده همانجا از يبلگرام آزاد اغلب است وآمده هم  »ميقلهفت ا«در  واقعهن يا
.باشدکرده 

نقل کرده  ٢»ميصحف ابراه«خود  ةتذکر ل دريم خان خليابراه يعل را آنت يده ب
د ن محميالد يتق فيلأت ٣االشعار صةخال ةتذکر تر در کامل ههم از هيثن مريا .است
ت يجمعاً چهل و شش ب درج است که ه بندن کتاب نيا در .آمده است يکاشان ينيحس
شش شش  بند هس ، و درتيب چهار بند پنج پنج ت، دريبند چهار چهار ب دو در .شود يم
 اغلب .باشد مي کسانيهر بند  ات درياب بند بالعموم تعداد بيترک در .استآمده ت يب

 هشود ک مي دييتا نطوريان حرف يا و ه باشدحذف کرد ات راياب از يمولف تذکره، بعض
:آمده است ريت زيب دو »هقطع«باعنوان  »الشهداةضرو«در 

ــ   چـون گـل حسـين    دلِ مـا  شود مي خسورا ــا کـ ــرِ هآنجـ ــ ذکـ ــربال رود ةواقعـ   کـ
ــر روا ــ  آخ ــود ک ــام  هب ــنگين دالن ش   ٤رود و جفـا  جـور  ههمـ اهل بيـت ايـن    بر  زس

.۲۲م، ص  ۱۸۷۱، کانپور، عامره ةخزان  .١
.الف ٢٢٨پور، ورق  ي، بانکيشرق ةکتابخان  .٢
.همان  .٣
.٨٢ص  ،الشهداةضرو  .٤



  ٦٠قند پارسي

در  يول .باشد هيثن مريهم د ازيت دوم هم بايب است لذا يآذر ةيثمر ت اول ازيب
چ جا يه يوان آذريار ديتالش بس با هفانسأمت .ستيت موجود نين بياالشعار، اةصخال

 با کمک نجاي، اصورتره  به .شده ديصورت کامل د هاو ب ةيثمر هن و امديدست ن  هب
  :١ميکن مي نقل را هيثن مرياالشعار اةصخال ةتذکر

  تمــام شــدهآري حســابِ عمــر دريــن مــ  محــرم حــرام شــد بــه اي دل حيــات مــا
  ام شـد فـ  هبـال تيـر   ٢هچون خاک کربال ب  از فـــراق آل نبـــي آب چشـــم مـــا بـــاز
ــا ــ  م ــدام غرق ــود م ــيم ةخ ــان محنت   ٣شام شـد  هحيل بصد هچون روز کوفيان ک  طوف

ــر  ــد نع ــت يزي ــن م  ةبخ ــل م ــد زده ــ  ٤در  زي   شــد ٥شــام هنکبـت يزيــد بــدين نکت
  نوبـت طوفـان عـام شـد     هکنون ک هخاص  دولتـي بـس اسـت    بـي  ةسـيل ا وبد بخت ر

  بـد خريـد   همتاعي چـ  هبصر نگر ک بي ٦اي
ــيشِ ــت ع ــذابِِ ،ازل فروخ ــد ع ــد خري   اب

ــرِ حکــم ٧ايــن  قبـــول شـــد اهـــلِ آري بـــال عالمـــت ــغِِ مه   رســول شــد آلِ يرل
ــال  ــا ب ــ گوي ــر ورفراخ ــ ه ــتان   صـاحب قبـول شـد    ةکان عطيـ  ست دري  قبول نيس
  ٨دنبــال هــر زيــاده ســره بوالفضــول شــد   منزلــي نرســد گمرهــي کــه او هرگــز بــه

ــه  هر گمرهي که بر پي خصـم علـي برفـت    ــالک ب ه ــد  در وادي ش ــول ــال غ   ٩دنب
ــار از  بيـت نبـي عبرتـي گرفـت     اهـلِ  ز هر کو ــار  و ک ــردب ــد  ه ــول ش ــي مل   ١٠بکلّ

 يدارا يآذر يوان چاپيد. ده استيبچاپ رس ياز تهران به تازگ يوان آذريچنانکه قبالً گفته شده، د  .١
ام و  نشان داده ينسخ را در پاورق اختالفات يچاپ ةنجانب با کمک نسخيا. باشد يمذکور م ةيمرث
.ما نقل نموده يچاپ ةنسخ يب وجود نداشت را از رويپروفسور اد ةکه در نسخ ياتياب

  .۱۰۳ص  ،ز: يوان آذريد  .٢
.۱۰۳ص  ،در ديوان آذري اين بيت، بيت پنجم است  .٣
.۱۰۳ص ، وز: ديوان آذري  .٤
.۱۰۳ص  ،نام: همان  .٥
.۱۰۳ص  ،آن: همان  .٦
.۱۰۳ص  ،وين: همان  .٧
.اين بيت در نسخة اديب وجود ندارد .۱۰۳ص : همان  .٨
.۱۰۳ص همان،   .٩

.۱۰۳ص . ستاين بيت، بيت پنجم ا همان،.١٠



يي اسفراينآذر  ٦١

  اوست ٢از خصال ١روي نهاد ههر ک  زشتي به
ــت     اوس ــال ــدر کم ــرد بق ــالي م   آري ب

ــد   چتـر روح بصـحراي تـن زدنـد     هروزي کـ  ــام حســين و حســن زدن ــال بن   کــوس ب
ــدگهري کــرده بــي ــاش قيمتــي و ب ــد ف   ســنگ برگهــر بوالحســن زدنــد هآنهــا کــ  ان
  کـوه کـن زدنـد    ٣بـر کمـر   هتيشـ  هآنها ک  از معيشـت شـيرين کجـا خورنـد     ز برگهر

ــه ــر دم ب ــمين  ه ــد دود ياس ــد     آســمان برس ــمن زدن ــه در ياس ــراق ک ــش ف   ٤از آت
زدنـد خــويش حيـات حســدهآنکـبـيخ بلاز چنان زدنـدبـهندسروي چمـن از ظلـم

برآورنـد   جچون روز حشر خلـق     هـان سـر
ــول داد ــه ٥آل رسـ ــر برآو بـ ــدرمحشـ   نـ

ـ  ٦اين ــر آدم و  رود نهـج شـرع مـا    بـر هحکم اگر ن ــن مـــ   ٧آل بـ ــر ايـ   رود اجراسـ
ـ  ٩هبيم اسـت ايـن کـ     أاوليـــ خلــق را خــداي بگيــرد بــه     ٨ور   رود بـا انبيـا   همعامل

  رود دشـــمان آل نبـــي تـــا چهـــا ١١بـــر  خجالـت اسـت   دوستان نبـي را  ١٠زين کار
ــر جــا   حسـين  لچـون گـ   دلِ مـا  شود سوراخ مي ــ ه واقعــ  هک   رود کــربال ةذکــرِ

  رود اضـــمـــاز مالئـــک قبـــر آســـمان ن  ١٢کننـد  نمقتـل او داسـتا   زمين ز چون بر

.۱۰۳ص  ،نهد: يديوان آذر  .١
.۱۰۳ص  ،جمال: همان  .٢
.۱۰۳ ،جگر: همان  .٣
.اين بيت در نسخة اديب وجود ندارد و از لحاظ ترتيب بيت چهارم اين بند است .۱۰۴ص : همان  .٤
.۱۰۴ص ، شور: همان  .٥
.۱۰۴ص  ،وين: همان  .٦
.۱۰۴ص  ،در: همان  .٧
.۱۰۴ص  ،گر: همان  .٨
.۱۰۴ص  ،کاين :همان  .٩

.۱۰۴ص  ،قصّه: همان.١٠
.۱۰۴ص  ،با: همان.١١
  :بيت زير جزو همين مرثيه قرار دارد ،۸۲ص  ،الشّهدأةض؛ در رو۱۰۴ص  ،نهند: همان.١٢

  سـنگين دالن شــام  آخـر روا بـود کــه ز  
  

  براهل بيت ايـن همـه جـور و جفـا رود    



  ٦٢قند پارسي

  آر هـان بـر  جاز ٢داد غـم و از ١اي دل بسوز
  آر تشــنگان بــر ٤غــم آن از ٣وز ديــده آب

  زاي تـو عـ  آب خاک نشـين در  هوي گشت  آبروي هـر دو جهـان خـاک پـاي تـو     اي 
مبـارک تـو    بـر  تا   زمــين از حيــاي تــو رود بــه دم فــرو هــر  آب ه،گشـت  هبسـت  لـبِ

ــده ةآوار ــان شـ ــي جهـ ــر سـ ــيمگه ابـ ــ در  لـ بحــر گري ــر و ــو هب   ٥کنــان از بــراي ت
گهـر     هبهاي تو چ خون با   بهـاي تـو   بهاي تو هم خون خون هگشت ٦وي  کنـد خصـم بـد

تشـن زنـدگيهتا آب شـدي بخـواب درلـب ــت گرف ــاتم ــوم ت ــراي ب از ــات ٧ظلم

  شـگفت  ٨از زمين بالي حسين چون گلبنِ
  و گفـت  مناجـات کـرد   رو جانب فلک بـه 

چشيده اسـت ح ،رب يا جان حالوت دوران ن  سين تا نمک   ديـده اسـت   هجز تلخي از
ــار مخــالف رســيده اســت  از  چهـا بـر سـر حسـين     هتو آگهي ک ،رب يا   دســت روزگ

ــن    ــت حس ــدر و فرق ــادر و پ ــران م   ٩صبر عيال و زهـر بـال در چشـيده اسـت      هج
  ١٠ريده اسـت او هم طمع از جان و جواني ب  حسـين ار بريـده شـد    عمـرِ  طنابِ ،يا رب

  چنـدين هـزار تيـغ بخـونم کشـيده اسـت        روزگـار  هبس نيست بيکسي و يتيمـي کـ  
ـ  او   سـالم کـرد   هسـوي مدينـ   هن گـاه روب
ــرد    وز ــام ک ــر پي پيمب ــوي ــده س   آب دي

  اژدهاسـت  کـامِ  تـو در  حسينِ ،يا مصطفي  دام ابتالسـت  حسـين تـو در   ،مصـطفي  يا
  ؟ظلم و سـتم چراسـت   هل بيت اين هماه بر  تسـت؟  هـل بيـت  ا از هحسين ن ،يا مصطفي

.۱۰۴ص  ،بنال: ديوان آذري  .١
.۱۰۴ص  ،دود: همان  .٢
.۱۰۴ص  ،وي آب ديده: انهم  .٣
.۱۰۴ص  ،لب: همان  .٤
.۱۰۴ص  ،در ديوان آذري اين بيت، بيت چهارم است  .٥
.۱۰۴ص  ،اي: ديوان آذري  .٦
.۱۰۴ص  ،در ديوان آذري اين بيت، بيت سوم است  .٧
.۱۰۴ص ، فلک: ديوان آذري  .٨
.اين بيت در نسخة اديب وجود ندارد، ۱۰۴ص : همان  .٩

.ين بيت در نسخة اديب وجود نداردا ،۱۰۴ص : همان.١٠



يي اسفراينآذر  ٦٣

  در کــربال فتــاده بصــد محنــت و بالســت  فرزند تـو حسـين   هرواست ک ،١يا مصطفي
ــ ــي ــرا ه،ا فاطم   ؟ات کجاسـت هجگر گوش هآخر بيا ببين ک  وز آخــر اســتر حســين ت

  ٢جـان بــرادرت شــده در معــرض فناســت   بــو الحســن، حســين دلِ الفــواد ةيــا ثمــر
  زمـان تـو   در ٣بـدي رغـم بخـت    ما به گر

  فـداي تـو جانهـا بجـان تـو      هکردي همـ 
  ؟سـر گــردون دون نشــد  ســياه بــر خـاک   ؟زمـان سـرنگون نشـد    زمين و آن دم چرا

گوششگچو٤خونين جگر فرق چرارسـولةت زمين نشـدههمروي خـون ؟دريـاي
ــز ــان عزي ــن او از ٥ج ــرا  ت ــرون چ ــد ب   ؟ز دو عــالم بــرون نشــد جــان عــدوي او  ش

  !٦کان روشني نصـيب سـيه انـدرون نشـد      چـه سـود  ] لي[د وشم جهان بچوشني او ر
بر هآن دم ک   ؟شـد ننيلگون  ٧خور ههمچون فرات چشم  چـرا  ،شـد  هبسـت لـب او  آب

  ٨نابکــار جفــا شــمر بــه زد هدمـي کــ  آه از
ــر بوســ  ــا   هب ــيد م ــاه س ــغ آب دار گ   تي

ــرهمِ   !يـــا حســـين ،خونبـــار ةاي آرزوي ديـــد ــو م ــام ت ــاردل اف ن ــين  ،گ ــا حس   !ي
  !يـا حســين  ،اي نـور چشـم احمـد مختـار      نگــاه کــن ٩بــر عاصــيان بچشــم عنايــت

و بـس اسـت     فخرِ تو افتخارِ ــرار    نسـأ هسـتي ــدر ک حي ــار ــين  ،اي افتخ ــا حس   ١٠ي
ــا ــنگان مالـــک مـ ــفاعتيم ١١تشـ ــار   آب شـ ــس گرفت ــربالي نف ــين  ،در ک ــا حس   ي

.۱۰۵ص  ،مرتضي: ديوان آذري  .١
.اين بيت در نسخة اديب وجود ندارد ،۱۰۵ص : همان  .٢
را به رزم ديس بدي: همان  .٣ .۱۰۵ص  ،ما
.۱۰۵ص  ،در خون: همان  .٤
.۱۰۵ص  ،جان مبارک: همان  .٥
.اين بيت در نسخة اديب وجود ندارد ،۱۰۵ص : همان  .٦
.۱۰۵ص  ،شم هواچ :همان  .٧
.۱۰۵ص  ،خاکسار: همان  .٨
.۱۰۵ص  ،در عاصيان خود به شفاعت: همان  .٩

.اين بيت در نسخة اديب وجود ندارد ،۱۰۵ص : همان.١٠
.۱۰۵ص  ،هالک: همان.١١



  ٦٤قند پارسي

ــار آذري  در  لطـف  وقت است اگر کني نظري از کمالِ ــارکـ ــين  ،گنهگـ ــا حسـ   يـ
ـ شد حسين دولـت آلـش مخ   گر   د اسـت لّ

ــالم همــ  ــخّرِ هع ــ مس ــتآل محم   د اس

  يآذر ةيثت مريشهرت و مقبول
 قبالً نقل شده است، هر »عامره ةخزان«و  »ميهفت اقل«از  هک بزرگ کي يايآن رو از

بارگاه رسالت  در هيثن مريا هبدست خواهد آورد ک هجين نتيده هميمسلمان خوش عق
قدر  هان مسلمان چيدرم را هيثن مريا هاست ک سانب حدس زدن آين ترتيبد .مقبول شد

ث يح ، ازيهبارادت مذ دت ويعق صرف نظر از .ت حاصل شده بوديشهرت و مقبول
 يآرا خ عالميتار«گ مصنف يب اسکندر .شد مي شمردهر ينظ يب هامدت هيثن مريهم ا يادب
 ةيثف مريتعر بود، در يمحتشم کاش و معاصر مالّشاه عباس اعظم  ير منشيم هک »يسباع

  :سدينو مي محتشم
 تتبع آن شعرا چ کس ازيت هيتا غا هک هحمالر هيعل يخ آذريش ةيثمر هب”

.١“دهينتوانستند نمود، قلم نسخ کش
ک صد سال ي شتر ازيب يآذر ةيثشهرت مر هن است کشرو يخوب هن عبارت بيا از

جلوتر  يآذر از ينوشتند ول ها هيثگر هم مريعران دشا ين مدت طوالنيدر .بودجا بر
  .کسب نکردندو مانند ا يشهرت و دنديهم نرس برابر او هفتند بلکنر

.١٣٠ش، ص  ١٣١٤، چاپ تهران يعباس يخ عالم آرايتار  .١



االسالم و فرهنگ نظام وي سيد محمد علي داعي  ٦٥

  ياالسالم و فرهنگ نظام و يداع يد محمد عليس

  ♦پروفسور ريخانه خاتون
)  م ۱۸۳۸/ه  ۱۲۵۴د در سال يشا( يقمر يزدهم هجريدر اواخر قرن س يد محمد عليس      

د فضل اهللا يپدرش س. جهان گشود به چشم ٣آمل ٢جانياز توابع الر ١اکين يدر روستا
 مکتب رفت و  به در آمل يسن پنج سالگدر  يمحمد عل. بود يرانيا ينياز سادات حس

. ان را در همان مکتب فراگرفتيالصب پرداخت و نصاب يسينو قرآن و خوش يريفراگ  به
سپس در . آورد ي، فقه، اصول و حکمت رويل صرف و نحو عربيتحص  به بعد از آن

در سال  يو. پرداخت يات فارسيو ادب ياضيل ريتحص به ساالر تهران مدرسه سپه
ر خان يو جهانگ ياصفهان رفت و در خدمت مال محمد کاشان به م ۱۸۹۸/ه ۱۳۱۶
 کسب ٤يرازيالملک ش رکن يالت خود پرداخت و از محافل ادبيل تحصيتکم  به ييقشقا

الت آن را در يداشت و تفص يان مناظرات مذهبيحيار با مسيدر آن د يو. ض کرديف

  .، دهلیدهلیدانشگاه بخش فارسي، بازنشسته  و رئيس استاد ♦
 يلومتري، در شش ک)مازندران(جان، شهرستان آمل ي؛ دهستان باال الر۲۱۶۵، ص ۶ن، ج يفرهنگ مع  .١

  .ارت گاه امام زاده حسن داردير، زي، سرد سينه، کوهستانير يخاور
ج يفرهنگ مع  .٢  يها آب. ر استيآن سردس يشهرستان آمل، هوا يها از بخش يکي: ۱۷۷۸، ص ۶ن،

مرکز . جان وجود دارديدر نقاط مختلف الر يمانند آب گرم؛ آب اسک و آب فرنگ ياريبس يمعدن
  .است نهيآن قصبه د

 يفارس  به هين ناحيمردمان ا. شمال تهران واقع است يلومتريک ۲۴۰ران و در يمهم ا يااز شهره يکيآمل   .٣
شيگو يسخن م يو لهجه مازندران ، فضل ير طبريدانشمندان بزرگ مانند محمد بن جر. اند عه مذهبيند و
  .)۶۰، ص ۶ج  نيمع. (ن شهر هستندياز هم يدر آمليد حير بزرگ و سي، ميبن احمد زهر

ق   ه  ۱۳۳۱راز متولد شد و در سال يق در ش ه  ۱۲۵۴در سال  يرازيمان شيالملک سل رکن: ۶۰۴ن يمع  .٤
در شعر  ذوق بود و زبردست و با يا سندهي، شاعر و نويعالوه بر جنبه حکمران يو. افتيوفات 

  .کرد يتخلص م» خلف«



  ٦٦قند پارسي

. کرد يده او بود، چاپ معه  به آن يراستاريت و ويرياالسالم که مد ماهنامه دعوت
شاهيمظفرالد را) م۱۹۰۶-۱۸۹۵/ه۱۳۲۴-۱۳۱۳( ن داعبهاو سرفرازيلقب االسالم

در سال  يو. آورد يرو يرانبو ع يسيآموختن زبان انگل به در همان زمان يو. کرد
و  ١اهللا مشرف گشت و از آنجا رهسپار هند شد تيحج ب به .م ۱۹۰۶/ق ۱۳۲۴/ش ۱۲۸۳
عنوان  به بالخصوص و در سراسر هند بالعموم يدر ممبئ يو. ديگز اقامت يدر ممبئ
د دروينيمبلغ ويو بود معروف شهرهابهش در مناظره انجام ازيمنظور هند، مختلف

نقاط مختلف هند  به احتير و سيس به احيک سيمثل  يو. آمد يعمل م به او دعوت
بعد از سه سال  يو .٢نوشت يد، آن را ميشن ين و ملت هرچه ميپرداخت و از اهل هر د

انگذار دانشگاه يدرآباد و بنيخان، نظام ح ير عثمان عليدعوت م به ياقامت در بمبئ
ويحبهه،يعثمان آمد فارسيحبهدرآباد زبان استاد حدوديث و شد انتخاب دانشگاه در
و  ياردو، گجرات يها زبان يريفراگ  به در همان زمان يو. س پرداختيتدر به سال ۲۵

دست  به يا دانش گسترده يشرق يت سرگرم شد چندانکه در رشته زبان شناسيسانسکر
د و يسال زحمت کش ۱۲با يتقر يو. هم مسلط بود ييو اوستا يبر زبان پهلو يو. آورد

تهي مفصل فرهنگ کهيک کرد حيهزبهه نظام شدينه چاپ اسالم. درآباد دکنيدولت ه
ران فرستاد تا يا  به م ۱۹۰۸ /ق ۱۳۲۶در سال  ، رايات فارسي، معلم ادبيد محمد عليس

موافق عصر  يزبان فارس يها د و جامع واژهيک فرهنگ جدي تأليف يدر آنجا برا
ران يمختلف ا يشهرها به ران رفت و در مدت سه ساليا  به يو. ٣د، مواد جمع کنديجد

برا مواد و کرده ويسفر الفاظ استعمال و اشتقاقات مثالً کرد جمع خود ويتعبکار رات
ار ين بسيق تحسيال ين کار ويا. قرار داد يده آنها را مورد بررسيمه و جديقد يمعان
ست و در ين فرهنگ نينوشته شده مثل ا يکه تااکنون در لغت فارس ييها کتاب. است
ز بکار يشده است در شعر ن ين فرهنگ گردآوريکه در ا يقت لغات و اصطالحاتيحق
اشعروديم فرهنگ را آن نو ميار گفتيز گاهيداع .٤توان گاه همياالسالم شعر

  .۲۵۶ ، صيفارس يسينو ؛ فرهنگ۱۱۴۵دانشنامه حسن انوشه، ص   .١
  .۲۹، ص ۱فرهنگ نظام، ج   .٢
  .ک، ص يين بلگراميد حسيظ عمادالملک سيتقر همان،  .٣
  .۲۵۷، ص يسينو فرهنگ ؛فرهنگ نظام، ص پنج  .٤



االسالم و فرهنگ نظام وي سيد محمد علي داعي  ٦٧

، مسمط يد، غزل، مثنويشامل قصا  ياشعار و. کرد يم يرويپ يگفت و از سبک هند يم
ول است قطعات ايو امروزيمتأسفانه تا اشعار گردآوريصورتبهن مجموعه يک

واژه درج  يل شرح معنياشعار خود را در فرهنگ خود در ذ يگاه گاه يو. نشده است
 يو. اوست يها ه سرودهيما بن يو اجتماع ي، انتقاديفلسف يها جنبه. نموده است

 خود را که آن را فرهنگ نظام نام گذاشته بود، در پنج مجلد يفارس  به ينامه فارس واژه
حبه نظام کردينام معنون ديو. درآباد پربهزينيگريآثار مقاالت خودصورت از ارزش

  :در مجالت مختلف چاپ شده است بجا گذاشته که
ه ۱۳۰۵حيدرآباد  ،ياقبال و شعر فارس.۱
وراند خاورشناسيمو ديمارت تأليفخ نادرشاه يترجمه تار .۲
ه ۱۳۷۱درآباد، ي، حي، خط داعيم عموميتعل يخط آسان برا.۳
ه ۱۳۰۷درآباد، ي، حيفارس ين برايخط الت.۴
.ش ۱۳۲۲سه مسمط، تهران، .۵
ه ۱۲۹۴، درآبادي، حيعرف يشعر و شاعر.۶
ه ۱۳۰۵درآباد، يران، حيد ايعصر جد يشعر و شاعر.۷
ه  ۱۲۹۰درآباد، ي، ح۲د، ج يجد يفارس.۸
  ١ه ۱۳۲۷درآباد، ي، حيفارس به ش سوم، اوستاخداد، بيترجمه وند.۹

 يبعض .٢درآباد دکن فوت کرديدر ح يالديم ۱۹۵۱نوامبر  ۱۸/ه  ۱۳۷۱در سال  يو
 يران برگشته و همانجا داعيا به دوم يهانبعد از جنگ ج يند که ويگو يسان مينو تذکره

  .ک گفتياجل را لب
صفحه  ۲۳۷۱ يدر مجموع دارا يع بزرگ رحليفرهنگ نظام در پنج مجلد با تقط

 م که جلد پنجم آن ۱۹۳۹/ه  ۱۳۵۸م تا سال  ۱۹۲۷/ه  ۱۳۴۶آن از سال  تأليفاست که 
اد از مطبع اعظم، درآبيه نظام حيسرما  به د و بعدهايطول انجام به د،ياختتام رس به
مقدمه  يهر مجلد دارا .٣ديچاپ رس  به درآباد دکنينار، حيس، چهار ميم پرياست

  .۱۱۴۵دانشنامه انوشه، ص   .١
  .٢٥٦، ص يسينو فرهنگ  .٢
  .۷۵؛ مقدمه برهان قاطع، ج اول، ص ۲۵۶، ص يسينو ؛ فرهنگ۲۲۶ـ۲۲۴، ص ۴۰مقدمه نظام، شماره   .٣



  ٦٨قند پارسي

چاپ شده و  يصورت سنگ به ق ويخط نستعل به ن فرهنگيا. د مولف استيمف
 ينام و  به درآباديمناسبت اعانت نظام ح به و ١هزار لغت است يحدوداً س يدارا

  .موسوم شده است
کلمات  يصفحه و حاو ۸۰۷در » ب«و » الف«ف وم شامل حرجلد اول فرهنگ نظا

  .ديچاپ رس به يالديم ۱۹۲۷/ه  ۱۳۴۶سودمند است که در سال  يا و مقدمه
 يا صفحه ۲۰  صفحه و شامل مقدمة ۷۲۸ يدارا ،»خ«تا » ب«جلد دوم از حرف 
  .ده استيچاپ رس  به تمام شده و ه  ۱۳۵۱مؤلف است که در سال 
 يا صفحه ۲۵صفحه و شامل مقدمة  ۷۵۸ يدارا ،»نيغ«تا » دال«جلد سوم از حرف 

  .ده استيچاپ رس. م ۱۹۳۴/يفصل ۱۳۴۳/ش ۱۳۱۳/ه ۱۳۵۳است و در سال 
 يا صفحه ۹۶صفحه و مقدمة  ۵۱۹ يو دارا» الم«تا » ف«جلد چهارم از حرف 

  .چاپ شد .م ۱۹۳۸/يفصل ۱۳۴۷/ش ۱۳۱۶/ه ۱۳۵۶است و در سال 
 يصفحه و حاو ۵۶۴نظام است، مشتمل بر ن جلد فرهنگ يجلد پنجم که آخر

ار مهم يجهات بس يصفحه است که از بعض ۵۲ يدارا يا و مقدمه» ي«تا » ميم«حروف 
  .ديچاپ رس به .م ۱۹۳۹/يفصل ۱۳۴۸/ش ۱۳۱۸/ه ۱۳۳۸ن مجلد در سال يا. است

روند  يشتر در شعر بکار مينامه ب ن واژهيشده در ا يکلمات و اصطالحات گردآور
شعر و ادب   به شتر مورد استفاده عالقمندانيو زحمات مؤلف، ب ياصل سعن حيبنابرا
از الفاظ و کلمات مورد استفاده در  يا رهيکتب لغت در اغلب موارد ذخ. رديگ يقرار م

 ت و ارزشيسان اهمينو ا محاوره بوده در نظر لغتينثر  به که مربوط يشعر بود و لغات
ات آنها تأليفتوجه خاص آنان قرار نگرفته و در ل مورد ين دليهم  به نداشته و ييسزا  به

 يک زبان در هر مقداري يد کلمات و اصطالحات ادبيبدون ترد يول. شامل نشده است
ها و  واژه يرا که مسلما هر زبان دارايدهد ز يل نميه آن را تشکيه سرمايکه باشد، کل

نداشته و  يکار آن سر و يادب يباشد که با شعر و شاهکارها يهم م ييها المثل ضرب
  .٢از عوام و توده مردم استيهمواره مورد ن

  .۱۹۳-۱۹۲، ص يفارس يها فرهنگ  .١
  .۱، ص ۱نظام، ج فرهنگ   .٢



االسالم و فرهنگ نظام وي سيد محمد علي داعي  ٦٩

آن در  يرا فراهم م يو اصل خزائن لغو يزبان زنده هستة مرکز کند و عدم شمول
. رود يشمار م به سانينو ن و لغتيدر کار مؤلف يا کتب فرهنگ مظهر نقص برجسته

خود  تأليفله يوس  هب برده بود و يقت کامال پين حقيا بهن نکته ويا  به مؤلف نظام
در کتاب خود عالوه  يو. نموده است تا نواقص و اغالط کتب اسالف را رفع کند يسع

ز يوجود داشت، لغات محاوره زبان و تکلم مردم را ن يقبل يها که در فرهنگ يبر لغات
و  يو نثر يکلمات شعر يدارا ين سبب فرهنگ ويهم به داخل کرده است و

  .هم هست يا محاوره
ب کتاب لغت جامع يشرفت زبان در ترتيو پ ين است که اساس ترقياقت يحق

ان تا آن زمان از آن يان و هنديرانيقول مولف نظام، ا  به ات کهياز ادب يا است، شعبه
. ن نشده بوديهم تا آن وقت تدو ين است که لغت جامع عربيب ايعج. غافل بودند

عنوان   به يآموختن زبان فارس  به که شروع يقرن پنجم هجر يمردم هند از همان ابتدا
  .را احساس کرده بودند يلغت جامع فارس به کردند، حاجت يزبان علم

ن فرهنگ يار ايبس ياز مردم پاسخ داد و پس از سعين نيا به االسالم يمحمد داع
تمام لغات  يط و دارايار محين فرهنگ بسيا. ر درآورديرشته تحر  به م رايم و حجيضخ

نظم و نثر، خواه  به ات و استعارات مختصيصطالحات و کناا. است يمستعمل فارس
روزمره مستعمل است، با کمال مهارت با موارد استعمال و  يآنچه در مکالمات معمول

ل و شرح آن يل هر لفظ تفصيمؤلف در ذ. نامه مندرج شده است ن واژهيذکر امثال در ا
است و در  يچند معن يدارا گرفته شده و يطور مثال از چه زبان  به .را درج نموده است

  .شود و امثله استعمال و امثال آن را هم نوشته است يکار برده م  به يچه موارد
را الزم  يشرح هر لفظ، آوردن سند شعر يبرا يسان فارسينو فرهنگ معموالً

سند  يمؤلف برا. اجتناب شده است يق کمين طرين فرهنگ از ايدر ا يدانند ول يم
صورت   به ک جملهياستعمال امروزه لفظ  يبرا يد و گاهآور يشعر م يلغت گاه

استعمال لغات علوم مختلف از همان شعبه مثال آورده است  يمکالمه آورده است؛ برا
پس از . ا سند از اشعار آورده استيشعراند، شهادت  به که مخصوص يالفاظ يو برا

از ير اساس نب يسينو شود که مقصود مؤلف، گذاشتن اساس لغت ين روش معلوم ميا



  ٧٠قند پارسي

ن فرهنگ عمارت بزرگ و مستحکم زبان و يبراساس ا يروان ويزمان خود بوده تا پ
  .بسازندرا ادب 

ن يواقف بوده و از ا ينواقص و اغالط کتب مشهوره لغت فارس  به مؤلف ما
بر اشعار  ياند تماماً مبن نوشته هموضوع هم اطالع داشته که هرچه که مؤلفان گذشت

و متروک و الفاظ زبان  يمياز آنها مخصوص الفاظ قد يت و بعضو شرح آن اس يفارس
اللغات که از  قيعلم تطب به يعالوه و به .عموم الفاظ شعر يدارا ياست و بعض يتيوال

رجحان  يبر تمام لغت فارس ين سبب اثر ويهم بهز آشنا بود و يعلوم مستحدثه است، ن
در  يسينو موضوع فرهنگ به راجعباچه مجلد اول يز که در دين يدا کرد و شرحيپ يکل

ها نموده  ل واژهيکه مؤلف در ذ يقاتيتحق. د استيار سودمند و مفينگارش آورده بس
 يسيل لغت نويرسا خ زبان ويبر تار يکامل و احاطهار عالمانه و محققانه و دال بر يبس

 ز درجيرا ن يمستعمل در ادب فارس يمؤلف در فرهنگ خود الفاظ عرب .١ن استيمتقدم
  .نموده است

نده کرد بلکه يران را زنده و پايا يات باستانين اثر خود نه تنها ادبيمولف نظام با ا
ز زنده نگه داشت و بقا داد و يو امثال آنها را ن ي، انوريي، سنايحافظ، سعد يشعرها
 ين فارسيريار سهل و آسان کرد و زبان شينده را بسيآ ين و ادبايات نويادب يراه ترق
ن يا و فرهنگ آن را بزرگتريدن يها ن زبانيتر ن و درخشانياز بزرگتر يکي را مانند

و واسطه تفاهم زبان  يالملل نين را زبان بيرين زبان شيا يو. فرهنگ عمده ساخت
ل ياص يها ن زبانيتر ياز اساس يکي يمردم عامه کرد و توسط فرهنگ نظام زبان فارس

  .٢است شده يشرق
نقاط مختلف  به مؤلف. مستعمل بوده است يبان فارسدر ز ياز الفاظ عرب ياريبس

ران يگر ايد يها را از زبان يبدل الفاظ عرب ينمود که الفاظ فارس يران سفر کرد و سعيا
گر يد يها را از زبان يشتر الفاظ فارسيدا کند و او در کوشش خود موفق شد و بيپ

ان و ين عامه زمان ساسانو زبا يکه زبان ادب يخواست از زبان پهلو يم يو. منتخب کرد

  ۳، ص ۲نظام، ج فرهنگ   .١
  .۱، ص ۵، ج همان  .٢
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گر رواج نداشت و يد يامکان نداشت چرا که پهلو يابد وليرا ب يان بود، الفاظياشکان
  .کتب ادب آن معدود بود که تا زمان مؤلف قرأت نشده بود

  :ن نکات را مدنظر داشته استين فرهنگ خود ايمؤلف در تدو
ن واژه از چه يست که اصل ان نکته را اضافه کرده ايا ير فارسيغ يها ل واژهيدر ذ §

کدام شهر   به ره ويو غ ي، ترکي، عربيتيوال ،يگرفته شده است مثال پهلو يزبان
.منسوب است

بود، را  يا تقلبياالستعمال بود  ا متروکينداشت  يکه سند شعر ير فارسيالفاظ غ§
سان ينو فرهنگ يحذف کرده است و از آوردن الفاظ زند و پازند و اوستا که بعض

آن  ينموده است و اگر گاه ياند، خوددار خود داخل کرده يها ا را در فرهنگآنه
وارد شود بر  ينوشته تا اگر اعتراض يل معنيها را آورده، ماخذ آن را هم در ذ واژه

.آن مآخذ باشد و نه بر مؤلف فرهنگ نظام
 يو الفاظ شعر ي، الفاظ نثريسه دسته تکلم  به الفاظ درج شده در فرهنگ را يو§

 ان کرده است و تلفظ هر لفظ رايم کرده و محل استعمال آنها را با امثله بيقست
آورده  ييو حروف اعراب مأخوذ از خط اوستا يصورت حروف منفصل فارس  به

، مضارع، امر، اسم يل ماضيهر فعل را از قب يو مشتقات دستور ياست و معان
.١تر در آورده اسيرشته تحر به فاعل، اسم مفعول و اسم مصدر

تهران را  يرا بهتر دانسته و همان را نوشته چون و يدر تلفظ هر کلمه تلفظ تهران§
.دانست يآن شهر را معتبر و مستند م يران و فارسيمرکز علوم ا

نگاران  اند و فرهنگ ا مجدداً بکار برده شدهياند و  که مرکب ييها مؤلف نظام واژه§
.ند، را ترک کرده استخود جا داده بود يها ن آنها را در فرهنگيشيپ
ز ذکر يق مصدر مرکب ساختن از آن واژه را نيکه واژه اسم باشد، طر يدر صورت§

.مثل راه رفتن از واژه راه. کرده است
.خود جا داده است تأليفا مبدل دارد، را هم در يمخفف و مبدل واژه اگر مخفف §
.اده استح ديز توضيمثل ستم ن يا از واژه يبينحوه ساختن اسم فاعل ترک§

  .)اعالم( ۱۳۵۸، ص ۶ن، ج يفرهنگ مع  .١



  ٧٢قند پارسي

.واژه اگر واحد است، جمع آن و اگر جمع است واحد آن را هم شرح داده است§
.١را هم ذکر کرده است آن کار رفته،  به يالمثل در ضرب يا اگر واژه§
ها اختالف وجود دارد، آن را هم  يها و هند يرانين ايکلمات ب يبرخ ياگر در امال§

 يران با کاف و در هند با کاف فارسير اا کشادن را ديمثال افکندن . ان نموده استيب
از  يهند يا امالي ينظر مولف گاف فارس به .خوانند و دو سرکش گزارند) گ(

ل هر واژه و هر حرف ينموده و در ذ يرويان را پيمولف روش هند. همه بهتر است
.واقع نشود يآنها را نشان داده است تا اشتباه يالت سماعيتبد
  :شده است سه نوع است نقلهنگ ن فريکه در ا ييها واژه

مستعمل روزمره مانند خوردن، رفتن، آوردن و مانند آن، چه  يها اول واژه§
باشد مانند الفاظ هر صنعت و حرفت و چه الفاظ ادارات  يجماعت يمخصوص برا

ها را مؤلف از زبان محاوره مردم کوچه و بازار  ن گونه واژهيا. و امثال آنها يدولت
.استفاده نکرده است يگگرفته و از فرهن

يقبل يها نثر گرفته شده نه از فرهنگ يها که از کتاب ينثر يها دوم واژه§
ان ياخذ شده است و در ب يميقد يها مخصوص شعر که از فرهنگ يها سوم واژه§

 يسان معتبر براينو فرهنگ. ز اشاره شده استيمأخذ آن ن به يهر واژه شعر يمعن
کردند که آن واژه در آن واقع شده  يرا نقل م يد اشعارطور سن  به ها واژه يان معنيب

گر نقل يد يها ناً از فرهنگيها را ع و مفهوم واژه يمولف فرهنگ نظام معن. است
مندرج در  يا همان معنيواژه دقت کرده و پس از آن  يننموده بلکه اول در معنا

پس دانش و . تح داده اسيفهم خود آن را توض  به ايگر را نقل کرده يد يها فرهنگ
٢.گرانياست نه د يآن معن يمسئول و پاسخگو يفهم و

قرار  مورد بحث ر در آنين زيدارد و عناو يديباچه مفيجلد دوم فرهنگ د
ت، اشکال يسانسکر ي، حروف تهجييايالسنه آر يت برايت سانسکرياهم: اند گرفته

؛ ۱۷۳- ۱۷۲، ص يفارس يها ؛ فرهنگ۲۲۶، ص ۱نامه، ج  لغت به ديحات باال رجوع کنيتوض يبرا  .١
  .۴۱، ص ۱نظام ج فرهنگ 

، ص ۶، ج )اعالم(ن ي، فرهنگ مع۱۷۳-۱۷۲، ص يفارس يها ، فرهنگ۲۲۶، ص ۱، ج نامه لغت  .٢
  .۳۹، ص ۱نظام، ج فرهنگ ؛ ۱۳۵۸
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ت زبان ينسکرمکالمه بوده است، سا زبان يت گاهيا سانسکريت، آيخط زبان سانسکر
ر يغ يها ت زبانيت، تشکر از برهمنان و اهميها در سانسکر واژه يابي شهير شعر است،

اخذ  ،يفارس يبرا يو محل يتي، اخذ الفاظ والي، فرانسوي، عربيران مانند ترکياز ا
گر کتب ي، نقص ديمستعمل در فارس ي، اقسام الفاظ عربيفارس يبرا يد عربيالفاظ جد
  .و حروف اعراب اوستا يبا فارس يترکزش ي، آميلغت عرب

  :چند نکته مهم اشاره کرده است به باچه جلد سوميمولف نظام در د
ت ي، اهمي، افعال و مصادر در فارسيجامد در فارس ي، اسمايل زبان فارسيتشک

ل يرا تشک يکه تکلم فارس يي، آوازهايزش در فارسيل زبان، آميمصادر و افعال در تشک
، يفارس ياصل يمجهول و معروف، آوازها ياي، واو و يفارس ياعراب يدهد، آوازها يم

.رهيگر، حروف اعراب از اوستا و غيهمد  اب يحروف فارس يقيحروف اعراب، جدول تطب
خواهد زبان خود را از الفاظ  يران ميکه ا عه شدين شايبعد از انتشار جلد سوم چن

را  يفارس يها ، واژهينگو فر ي، ترکيالفاظ عرب يجا به پاک کند و ير فارسيغ
 ين فارسينو يها وضع واژه يدر همان زمان از فرهنگستان که برا. ن کنديگزيجا
ن يمنتشر شد و مولف در جلد چهارم و پنجم ا» نو يها لغت«ل شده بود، کتابچه يتشک

ل يتفص  به ن موضوعاتيا باچه جلد چهارم فرهنگ نظاميدر د .کتاب آن را داخل نمود
:ستا فتهرگ مورد بحث قرار

باب  ؛در علم امال: ت، باب اوليت، خودآموز زبان سانسکريت زبان سانسکرياهم
: باب چهارم ؛اتيواژه و جمالت و حکا درحفظ :باب سوم ؛ب حروف باهميترک: دوم
: باب هشتم ؛مشتقات اسم: باب هفتم ؛کلمه: باب ششم ؛مذکر و مونث: باب پنجم ؛اسم
: ازدهميباب  ؛ياز مشتقات حال و ماض يبعض: باب دهم ؛ريضما يباق: باب نهم ؛ريضما

ق ساختن فعل يطر: زدهميباب س ؛اعداد: باب دوازدهم ؛يمشتقات فعل مضارع و ماض
از آن  يبعض ليدر تبد: مشتقات مذکر و مؤنث، باب پانزدهم: باب چهاردهم ؛يماض
ر فعل د: باب هفدهم ؛ديعدد مق: باب شانزدهم ي؛اسيو ق يسماع يها ليتبد

ست يباب ب؛ يمشتقات اسم يباق: باب نوزدهم ؛فعل مجهول: باب هجدهم ؛تيسانسکر
ت، ي، اسم فاعل، مفعول، اسم قابليمصدر جعل: ست و دوميباب ب ؛فعل مستقبل: کميو 

مرکبات، : ست و چهارميباب ب ؛فعل: ست و سوميباب ب ؛و جواب ثي، تانيحروف نف



  ٧٤قند پارسي

  .عنوان خودآموز ذکر کرده است  به ه آن ران هم داده شده است کيها تمر در همه باب
فرهنگ  در مورد در آن ابتدا. دارد يباچه سودمنديمجلد پنجم فرهنگ نظام هم د

:مانند. ل نوشته استيتفص به يمتعدد يها و پس از آن درباره لغت يفارس يسيشعرنو
در  م، ۱۵۹۹/ه ۱۰۰۸ تأليف يطوس ياسد ينوشته ابومنصور احمد بن عل :لغت فرس
و  ياهللا مجتبائ ح فتحيتصح  به رانيا يش از انتشارات خوارزم ۱۳۶۵ور سال يشهر
.چاپ شده است ياشرف صادق يعل

که تا آن زمان  اطالع داده مولف فرهنگ نظام درباره آن) يفرهنگ شعر( فرهنگ قطران
.افت نشده استي ايدن يها از آن در کتابخانه يگرينسخه د

 ياهتمام طاعت به که .م ۱۳۲۶/ه  ۷۲۷ تأليف ياه نخجواناز محمد هندوش الفرس صحاح
.ش چاپ شده است ۱۳۴۱از تهران در سال 

، اختتام ياصفهان يد شمس فخرين محمد بن سعيالد شمس تأليف يار جماليمع
ا از چاپخانه دانشگاه تهران يح دکتر صادق کيتصح به ن فرهنگيا. م ۱۳۴۴/ه  ۷۴۵

.افته استيش انتشار  ۱۳۳۷در سال 
ن ياول) م ۱۲۹۱/ه ۶۹۰: تأليف( ين مبارکشاه قواس غزنويفخرالد تأليف فخر قواس

 ۱۳۵۳ر احمد از تهران در سال ياهتمام پروفسور نذ به در هند که يفرهنگ فارس
.چاپ شد يالديم ۱۹۹۹بار دوم از کتابخانه رضا رامپور در سال  يبرا ش و

 .م  ۱۳۹۲/ه ۷۹۵اهللا که در سال  ن فضليدالدياثر رش االفاضل منافع يبحرالفضائل ف
دسترس مؤلف نظام بود فقط تا آخر در ن لغت که يا ينسخه خط .شده است تأليف

.بود ير هنديحرف کاف در خط تحر
که در  يا نسخه .)۱۴۱۹/ه  ۸۲۲( ين محمد دهلويبدرالد يقاض تأليف الفضال ادات

لفضال نوشته شده ا غلط آداب بهنام کتاب  يار غلط بوده و حتيبوده بس يدسترس و
.است که حتما اشتباه کاتب است

که در زمان باربک شاه عالم  يبهار يريمن يم قوام فاروقيابراه تأليف يرينامه من شرف
خط ثلث   به ،يميم نوشته شده و نسخه در دست مؤلف، قد ۱۴۷۲/ه ۸۷۷در سال 

و  ح، مقدمهين فرهنگ را با تصحيران ايمه دبيدکتر حک .و کم غلط بوده است
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 ش ۱۳۸۶، تهران در سال يو مطالعات فرهنگ يقات از پژوهشگاه علوم انسانيتعل
.ده استيچاپ رسان  به
محمد بن داود بن محمود شاهالفضال   مفتاح .)م ۱۴۷۸/ه ۸۷۳: تأليف( ،يآباد نوشته
 تأليف( ن محمدياءالديخ ضياثر محمود بن ش يا فرهنگ اسکندريالسعادت حتفة

ن فرهنگ در دست يک نسخه ناقص از ايکامل و  يسخه خطن دو .)م ۱۵۱۰/ه  ۹۱۶
.مولف نظام بود

ن اثر در يدو نسخه ا.) م ۱۵۱۹/ه  ۹۲۵: تأليف( ياز محمد بن الد دهلو دالفضاليمو
است و  م ۱۵۲۵/ه ۱۰۳۵سال خ کتابت نسخه اوليتار. دست مولف بوده است

.خ کتابت نداردينسخه دوم تار
در  يعني يل قرن دهم هجرين فرهنگ در اوايا. سور م بن احمديعبدالرح اللغات کشف

ن فرهنگ را در دست ينسخه از ا و مولف ما چند م نوشته شده ۱۵۲۵/ه ۹۳۲سال 
.از مطبع ثمر، لکهنو چاپ شده است ن لغتيا. داشت
 نوشته شده ه  ۹۳۳در سال  يعني يل قرن دهم هجري، در اوايين وفاياز حس ييفرهنگ وفا
.م کتابت شده است ۱۶۹۸/ه  ۱۱۱۰ولف نظام بود، در سال ش ميکه پ يا و نسخه

ين اصفهانيرزا شاه حسيبن م ميرزا ابراهيفرهنگ م
نسخه مؤلف سال .) م ۱۵۳۸/ه  ۹۹۱: تأليف( ين سعداالنصاريريابوالخ اثرالکتاب  فتح

.کتابت نداشت
 )م  ۱۵۸۳/ه ۹۹۴: تأليف( ر اکبر شاهير کبيخ مبارک وزيبن ش اثر ابوالفضلاللغات  مجموع

.ن فرهنگ چاپ شده استيا .نسخه مورد استفاده نظام پر از اغالط بود
 سپتامبر ۱۴/ه ۱۰۰۱ الحجه يذ ۷ :تأليف( يسرهند يضياثر اهللا داد فمداراالفاضل 

خط   به يکياالسالم بوده،  ين اثر در دست محمد داعيدو نسخه از ا ).م ۱۵۹۲
مورخ  يگريار داشت و ديبسم که اغالط  ۱۶۶۷/ه  ۱۰۸۷خوشخط مورخ ق ينستعل
ش  ۱۳۴۹کوشش دکتر محمد باقر در سال   به م، که کم غلط بوده و ۱۶۰۹ /ه  ۱۰۱۸

.افته استيدر چهار مجلد از الهور انتشار 
 است و يمولفش محمد قاسم سرور) م ۱۶۱۸/ه ۱۰۲۸ تأليف( يسرور الفرس مجمع
.افتين انتشار ش از تهرا ۱۳۵۱-۱۳۳۸مجلد در سال  ۳در  ياقير سيکوشش دب  به



  ٧٦قند پارسي

 )م  ۱۶۰۸/ه  ۱۰۱۷: تأليف( يرازيش ين انجوين حسيالد ر جمالياثر م يريفرهنگ جهانگ
ق يخط نستعل به م، ۱۶۷۲ک نسخه مورخ يک نسخه مطبوعه و ي به مولف نظام
ح دکتر يتصح به ن فرهنگيا. داشته است يار کم غلط دسترسيو بس خوشخط
.است ش چاپ شده ۱۳۵۱در سه مجلد از مشهد در سال  يفيمحمد عف

که در  روز جنگيزاد خان ف خانه  به ن ملقبياثر امان اهللا حسفرهنگ چهار عنصر دانش 
.شده است تأليفم  ۱۶۲۷/ه ۱۰۳۷م تا  ۱۶۰۵/ه ۱۰۱۴ر يعهد جهانگ

 ،.)م  ۱۶۳۶/ه  ۱۰۴۵ تأليف( يخ عبدالحق محدث دهلويمحمد بن ش ياثر عل الجوامع جمع
.نداشت کتابت خيتار يول بود قينستعل خوش خط با و يميقد بود مؤلف شيپ که يا نسخه

م،  ۱۶۳۸/ه  ۱۰۴۸ تأليف، يگجرات يف بن عبداهللا عباسيعبدالط ياز مولو اللغات فيلطا
که نزد مولف نظام بوده از مطبع  ينسخه چاپ. نديگو يهم م يمعنو يفرهنگ مثنو

.ده استم چاپ شده و کم غلط هم بو ۱۸۸۷/ه  ۱۳۰۵نولکشور، لکهنو در سال 
در سال ) م ۱۶۵۱/ه  ۱۰۶۲ تأليف( يزين برهان بن خلف تبرياز محمد حس برهان قاطع
.ش از چاپخانه سپهر تهران منتشر شده است  ۱۳۶۲/ش  ۱۳۶۱/ش  ۱۳۵۷/ش  ۱۳۳۵/۱۳۴۲

ش از  ۱۳۳۷در سال ) م ۱۶۵۳/ه ۱۰۶۴ تأليف( يوتد تياثر عبدالرش يديفرهنگ رش
م آن را از  ۱۸۷۲/ه ۱۲۸۹ز در سال ين يمحمد عباس .ده استيچاپ رس  به تهران

.چاپ رسانده است  به کلکته يتياتک سوسايشيل ايرا
موجود در  نسخة.) م ۱۶۵۸/ه ۱۰۶۹: تأليف( خ حسنين بن شيخ حسياثر ش بحراللغات

.خ کتابت هم نداشتيو تاربود ق و خوشخط يخط نستعل  به دست مؤلف نظام
نسخة موجود در دست .) م ۱۶۰۹/ه  ۱۰۱۸ تأليف( يفوز بسطاميبن ت يعل نامه گنج

.خط مولف بوده است  به مؤلف نظام
ر يرشته تحر به م ۱۷۰۶/ه  ۱۱۱۸، در سال يفاضل محمد دهلو تأليف، ريلغات عالمگ

خ کتابت يبدون تار يخط، کهنه ول درآمده و نسخة موجود نزد مولف نظام خوش
.بوده است
نسخة ) م ۱۶۷۱/ه ۱۰۸۲ تأليف( يوغزن يهانسو يقياهللا بهکن صد از غالم اشهراللغات

آن را در سال  ق بوده و فرزند مولفيخط و نستعل در دست مولف نظام خوش
.کتابت کرده بود. م  ۱۷۳۳/ه ۱۱۴۶
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ح دکتر يتصح  به که) ۱۷۳۴/ه ۱۱۴۷ تأليف( خان آرزو ين علياثر سراج الد اللغت سراج
ش انتشار  ۱۳۸۳ تهران در سال يحانه خاتون از انجمن آثار و مفاخر فرهنگير
.افته استي

کوشش   به بار اول) ۱۷۳۴/ه  ۱۱۴۷ تأليف( خان آرزو ين عليالد اثر سراجت يچراغ هدا
کوشش منصور ثروت از چاپخانه سپهر تهران در   به و دوباره ياقير سيمحمد دب

.افتيش انتشار  ۱۳۶۳سال 
 /ه  ۱۱۵۰:تأليف( خ عبدالواحديخ محمود بن شياثر ش ):فرهنگ بهار دانش( محموداللغات

.ق بوديخط نستعل به خ کتابت نداشت وينسخه نظام تار.) م ۱۷۳۷
بهاريالله ت ياز را بهار عجم چاپ   به چند مرتبه) م ۱۷۳۹/ه ۱۱۵۲ تأليف( ک چند
ح دکتر يش با تصح ۱۳۷۹ه، تهران در سال يع طالبر از مطيده است، چاپ اخيرس

.ان استيکاظم دزفول
لعل  ياثر گردهار) يوسفي يان، بهار دانش، اسکندرنامه، انشافرهنگ گلست( اللغات گنج

 ۱۸۲۵/ه  ۱۲۴۱لف نظام در سال ؤنسخه م) م ۱۷۶۲/ه ۱۱۷۶ تأليف( يآباد فرخ
.هند مغلوط بود يريخط تحر به کتابت شده و

مولف نظام   نسخه) م ۱۷۶۶/ه  ۱۱۸۰ تأليف( يالکوتيمل س ، از وارستهالشعرا مصطلحات
 يم کتابت شده و بعدا از مطبع نام ۱۸۸۷/ه ۱۳۰۵و در سال  ار کم غلط بودهيبس

.لکهنو چاپ شده است
نسخه مولف نظام در سال ) م ۱۷۹۶/ه  ۱۲۱۱ تأليف( ير حسن دهلوياثر ماللغات  شرف

  .کتابت شده بود ۱۸۰۴/ه ۱۲۱۹
در نسخه ) م ۱۷۶۶/ه ۱۱۸۰سال  تأليف( نياثر حافظ ملک قمرالد يفرهنگ مجمل

  .شواهد نداده است يولدرج شده . م ۱۸۳۸/ه  ۱۲۵۴ابت مولف نظام سال کت
نسخه نظام ) م ۱۷۸۵/ه ۱۲۰۰: تأليف( ريوسف بن غالم پياز غالم  يوسفيفرهنگ 

  .م بود ۱۸۵۷/ه ۱۲۷۴مورخه 
م نوشته شده  ۱۷۹۹/ه  ۱۲۱۴وسف که در سال ين محمد يخ نورالدياز ش اللغت قسطاس
دو ستون و مقابل هر  يه داراهر صفح و نسخه نظام در صفحات بزرگ بود. است

  .خ کتابت نداشتيتار. آن نوشته شده بود مختصر يلفظ معن



  ٧٨قند پارسي

 م  ۱۸۰۴/ه  ۱۲۱۹مز در سال يتو جيخواهش بر  به است و ناشناس ياثر مولف اللغاتشمس
  .ده استيچاپ رس به شده، و چند مرتبه تأليف

نسخه ) يم هجرزدهيسده س تأليف( نيالد مين بن کريالد مياثر رح الشعرا اصطالحات
  .خ کتابت نداشتينظام تار
بوده  ينسخه مولف نظام چاپ) م ۱۸۱۳/ه ۱۲۲۹ تأليف( درين حيالد ياز غاز هفت قلزم

  .چاپ شده بود ۱۸۷۸/ه ۱۲۹۶که در سال 
ر يکوشش دب  به م، ۱۸۲۶/ه ۱۲۴۲ تأليف، ين رامپوريالد اثياثر محمد غ اللغات اثيغ

  .ده استيسچاپ ر به در دو مجلد از تهران ياقيس
 تأليف( ،يقيخ عبدالصانع صديحسرت بن ش  به خ احمد ملقبياثر شاللغات  ليتسه

  .م بود ۱۸۵۶/ه ۱۲۷۳خ کتابت نسخه نظام يتار )م ۱۸۴۳/ه ۱۲۵۹
 خان يت عليالملک عنا الدوله انتظام نيخان بن نواب مع ياثر جعفر عل يفرهنگ جعفر

  )م ۱۸۴۳/ه ۱۲۵۹سال  تأليف(
  م ۱۸۴۴/ه  ۱۲۶۰ر سال د تأليف برهان جامع
) م ۱۸۵۱/ه ۱۲۶۸ تأليف( ين راقم قادريمحمد حس ياثر خان بهادر مولو بحر عجم

چاپ  به ه مدارسياز مطبع غوث ۱۸۶۰/ه  ۱۲۷۷بوده که در سال  ينسخه نظام چاپ
  .غلط بوده است يق و بيخط خوش نستعل به نسخه. ده بوديرس

ش از  ۱۲۸۸ن فرهنگ در سال يا. تيخان هدا يرضا قل تأليف، يناصر يانجمن آرا
  .ده استيچاپ رس به تهران

م و سال چاپ  ۱۸۷۳/ه ۱۲۹۰ تأليف، يخان غن ياز محمد عبدالغن يارمغان آصف
  .م ۱۹۰۴/ه ۱۳۲۲

ر يز) ۱۸۸۸/ه  ۱۳۰۶ تأليف( شاد به محمد پادشاه متخلص ياز منش فرهنگ آنند راج
پ شده و در سه مجلد ش چا ۱۳۳۵مجلد از تهران در سال  ۷در  ياقير سينظر دب

  .است افتهياز مطبع نولکشور لکهنو هم انتشار 
  .ديچاپ رس  به ۱۳۴۰ و ۱۳۲۵در سال  ز جنگ بهادر،ياز نواب عز اللغات آصف

  .منتشر شده است زيش از تبر ۱۳۰۸/ه  ۱۳۴۸در فرهنگ نوبهار، 
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 /ه ۱۳۵۱ يعني يان که در قرن چهاردهم هجريکاتوز ياز محمد عل انيفرهنگ کاتوز
  .از تهران چاپ شده است ق کتابت شده ويخط نستعل به ش ۱۳۱۱
  .م ۱۹۲۳/ه  ۱۳۴۲در سال  تأليف ب،ين عندلياز وجاهت حس عينقش بد

ش يکه پ يا نسخه .است يترک  به يفارس يها ن فرهنگيتر يمياز قد يکي اقنوط عجم
اکنون در کتابخانه  م کتابت شده است و ۱۴۹۲/ه ۸۹۸بود در سال  مولف نظام

  .شود يم ين نگهداريدلبو
ن يکه در ب ين عماد قره حصارياثر حسن بن حس يترک به يفارس فرهنگ اللغات شامل

  .است نوشته شده ۱۵۱۲/ه  ۹۱۸م تا  ۱۴۸۴/ه  ۸۸۹ يسالها
  .يميوسف حلياهللا بن  از قائمه لطف يترک به ي، لغت فارساهللا قائمه لطف
 قيخط نستعل  به م و ۱۸۵۸/ه ۹۹۳اهللا، نسخه نظام مورخ  اثر نعمت اهللا لغت نعمت

  .خوشخط بود
ن فرهنگ يح و تدويهنگام تصح را ذکر شده يها فرهنگ يمؤلف فرهنگ نظام تمام

 يو بعض ير چاپيغ يو بعض ياز آنها چاپ يخود داشته است که بعض يش رويخود پ
اثر  تأليفدر زمان  م که مولفييم بگويتوان يپس ما م. داشتند يدو تا سه نسخه خط

  .ار داشته استيرا در اخت ها د و مهم فرهنگيمف  رهيذخخود 
 يکي. خود را آورده است يها از سروده يمثنو دو مؤلف در مجلد اول فرهنگ

عنوان   به اظهار خلوص خود يبرا يو دوم» حضرت دکن ياعل به خطاب«عنوان   به
درآباد يالعلوم عثمان خان، نظام ح حضرت سلطان ياعل به جلد دوم راوي . »مادر وطن«

  .م نموده استيتقد
 يبراساس حروف تهج يعنين يد و نويصورت جد به ن فرهنگيها در ا ب واژهيترت

ز در يها را ن نموده است که حرف دوم و سوم واژه يسع و مولف است) ييحروف الفبا(
است و گاه گاه  يشتر فارسيمندرج در نظام ب يها واژه. رديدر نظر بگ يب بندين ترتيا

 کمتر ها و اشتقاق واژه يپژوهش در معن. شود يافت مي ز در آنين يو ترک يعرب يها واژه
الفاظ مفرده و مرکبه و  يح معانيو شرح و توض يصرف يها اشاره .١ديآ ينظر م  به

  .۱۹۶۳ ،۲ ج دانشنامه انوشه،  .١
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 يح کافياز کلمات با توض يبرخ يم محليروزمره و مفاه يها المثل اصطالحات و ضرب
ز ين ييها ر و نقشهيح مطالب تصاويتوض منظور به از موارد يدر بعض. درج شده است
  .آورده شده است

جه يکه در نت يگريد يها و زبان ي، ترکين فرهنگ عالوه بر لغات عربيدر ا
ز جا ين يياروپا يها از زبان يشده بود، الفاظ يجا جزو زبان فارسيتدر ياسيتحوالت س

، اسناد يمعاندر ضمن شرح . گرفته است که مؤلف همه را مورد نقد قرار داده است
ح يل هر لغت توضيدر ذ. هم مورد استفاده قرار گرفته است يا و محاوره يو نثر يشعر

ا مخصوص يدارد و  ي، ادبيعلم مأخوذ است، کاربرد ياز چه زبان داده شده است که
ز ين مورد نيا  به نيهمچن. کنند يها از آن استفاده م يا کسبه و بازاريباشد و  يبانوان م

ا ياست  يماض ا فعل، اگر فعل استيست که واژه مورد نظر اسم است اشاره شده ا
 يواژه طب …ايمصدر، اسم فاعل، مفعول و  است، يمضارع، اگر اسم است چه نوع اسم

  .ق شده استيز تحقيها ن شه واژهيدر مورد اصل و ر. ييايا جغرافياست 
ن يرزشمندترن و اياز مهمتر يکيم که فرهنگ نظام ييم بگويتوان يدر آخر ما م

. ن استيد و نويدوره جد يد برايو قابل استفاده و مف يفارس  به يفارس يها فرهنگ
چند  يها ما فرهنگ. ل نوشته نشده استين تفصيا به ن روش ويا  به يچ فرهنگيه قبالً
  .د جداگانه نداردين فرهنگ هر مجلد مقدمه مفيمانند ا يم وليدار يجلد
ت که مجدداً چاپ بشود تا محصالن زبان و اب است پس الزم اسين فرهنگ کميا

 ياديمشکل است و وقت ز يليکار خ يول. ش از آن استفاده کننديش از پيب يادب فارس
 فضال يا موسسه با همکاريک سازمان يد يو با ستيا دو نفر نيک يکار  خواهد و يم
حمد م ن فرهنگيح و چاپ اين، تصحيتدو يران برايدولت ا. ن کار را انجام دهنديا

 ن سپاسنامه و نشانيده بود و عکس ايمفتخر گردان» ستاره نشان اول«زه يجا به را يداع
  .فرهنگ آورده شده است در مجلد پنجم
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  کتابنامه
، تهران، يارشاد اسالم در شبه قاره، وزارت فرهنگ و يدانشنامه ادب فارس ،انوشه؛ حسن.۱

.ش ۱۳۸۰ران، يا
ن، موسسه يکوشش دکتر محمد مع  به ،برهان قاطع هل، مجيزين بن خلف تبريحس.۲

.ش ۱۳۶۲ ،ر، تهران،  ج اوليانتشارات کب
.ه ۱۳۶۲فرهنگ نظام، چاپ تهران،  ،د محمديس ،االسالم يداع.۳
س، چهار منار، يم پريد محمد، فرهنگ نظام، ج اول، چاپ مطبع اعظم استياالسالم، س يداع.۴

.ه  ۱۳۴۶درآباد دکن، يح
م ۱۹۳۲/ش ۱۳۱۱/ه ۱۳۵۱، ج دوم، چاپ نظام االسالم، سيد محمد، فرهنگ داعي.۵
م ۱۹۳۴/ش ۱۳۱۳/ه ۱۳۵۳ج سوم، چاپ  ،االسالم، سيد محمد، فرهنگ نظام داعي.۶
م ۱۹۳۹/ش ۱۳۱۶/ه  ۱۳۵۶ج چهارم، چاپ  ،االسالم، سيد محمد، فرهنگ نظام داعي.۷
م ۱۹۳۹/ش ۱۳۱۸/ه ۱۳۵۸پنجم، چاپ  ، جاالسالم، سيد محمد، فرهنگ نظام داعي.۸
، انتشارات آرا، تهران، چاپ دوم يفارس به يفارس يها فرهنگ ،د محمدي، سياقير سيدب.۹

.ش ۱۳۷۵اضافات،   با
شارات اداره کل نگارش تدر هند و پاکستان، ان يفارس يسينو فرهنگ ،، دکتريار نقويشهر.۱۰

ش ۱۳۴۱ران، يوزارت فرهنگ، چاپخانه دانشکده تهران، ا
، ۴۰ن، مقدمه، شماره مسلسل يحمد معر نظر مينامه دهخدا، ز اکبر دهخدا، لغت يعل.۱۱

ش ۱۳۳۷دي ـ اسفند  ،رانيا تهران،، يچاپخانه دولت
.ش ۱۳۶۲ر، تهران، ير کبين، ج اول، موسسه انتشارات اميفرهنگ مع ،ن، دکتر محمديمع.۱۲
قات يمرکز تحق ،۷۵االسالم، مجله دانش، سال دوم شماره  يداع ،کوبختيمقاله از احمد ن.۱۳

.ش  ۱۳۳۰، آذرماه آباد، پاکستان ن، اسالمرايپاکستان و ا يفارس
17. History of Indo Persian Literature, by Nabi Hadi, Iran Culture House, New

Delhi. 2001.



  ٨٢قند پارسي

  دکن در دو نواب شاعر

  ♦يقيالحق صد ميدکتر شم
دکن از زمان ظهور دودمان مستقل بهمني در اوايل قرن چهاردهم ميالدي و سپس 

نوزدهم ميالدي همواره مهد و گهواره  و جاهي و نظام شاهي در قرن هيجدهم آصف
از آن . شاعران بيشمار در آسمان ادب فارسي نمودار گشتند. شعر و سخن بوده است

الدوله ناصر  جاه و نواب نظام الملک آصف جمله بودند پدر و پسر شاعر يعني نواب نظام
فارسي را غني و سرشار ساختند يجنگ شهيد که بدون هيچ انتظار   .ادب

  1جاه الملک آصف نواب نظام
عرصه وجود  به پا. م ۱۶۷۱-۷۲/ه ۱۰۸۲الملک در سال  نظام به مير قمرالدين ملقب

اش بود و از طرف  ن، نخست وزير شاهجهان، پدر بزرگ مادريسعداهللا خا. گذاشت
خان از  پدر بزرگش عابد. دپيوند الدين سهروردي مي شيخ شهاب به پدر، نسبش
در سال اول حکومت . زيب وابسته شد شاهزاده اورنگدربار  به هند آمد و به سمرقند

 از پنج هزاري اش الملک فاتح جنگ سرفراز گشت؛ مرتبه فرخ سير، وي با لقب نظام
-۲۲/ه  ۱۱۳۴وي در سال . وي را صوبه دار دکن ساختند هفت هزاري رسيد و  به

لقب   به .م ۱۷۲۵-۲۶/ه ۱۱۳۸ منصب نخست وزيري رسيد و در سال  به .م ۱۷۲۱
سي سال فرمانروايي بر شش شهرستان دکن  نامبرده بعد از تقريباً. جاه مفتخر شد آصف

مسجدها،  خود  وي در زندگاني. ن پوشيدچشم از جها. م  ۱۷۴۸/ه ۱۱۶۱در سال 

 .نو ين، دهليکالج ذاکر حس، يرئيس اسبق گروه فارس ♦

 .۵۳-۱۵۰، ص يقيالحق صد ميهند، دکتر شم يسرا يشاعران فارس  .١
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  .1ها و ابنيه مهم ديگري را بنا کرد کاروان سراها، پل
او در شعرگويي دو تخلص آصف و شاکر را اختيار کرد که هر کدام از آنها ديوان 

  :شود که تخلص آصف را دارد، با اين مطلع شروع مي 2ديوان اول. کاملي دارد
ــدن آن بــي ــم  اشــتياق دي ــا داري ــاوف   گو کدورت در دلش باشد، صفا داريم ما  م

  :3باشد، مثالً اين ديوان، داراي غزليات دلکش و دلنواز مي
  ياد تـو مـرا، درون جـان هسـت      ذکر تو همشه بـر زبـان هسـت   
  از زردي رنگ من عيـان هسـت    درد الهــي کــه دارم از عشــق   
  حسن تو که شهره جهان هست  در پــرده نهــان کجــا بمــاني   

  ام نهـان هسـت   سينه مهر تو به  بـــود ز چشـــم بـــد او تـــا دور
ــار آصـــــف   از آمـــــدن نگـــ
  مذکور هميشه در ميـان هسـت  

*  
  سـر کنـد  را از دم خـونريز خـود بـي    عالمي  تيغ ابرويت چـو کـار عاشـقان را سـر کنـد     

  چون ببارد ابر نيسـان قطـره را گـوهر کنـد      تـر  شـود از گريـه عاشـق دل او سـخت    مي
  شوق ما در راه وصلش کار بـال و پـر کنـد     شـود  ي مشکل آسـان مـي  از محبت کارها

آصف تماشا کردني   سـت  فيض چشم اشکبار
  تـر کنـد   آب در گوهر چو باشد قدرش افزون

*  
ــار   ــيش آبش ــار پ ــراق ي ــردم در ف ــه ک   آمد آوازي که اين بيتاب را چون خود شمار  گري
ا نيز با همان ر )ص(وي حضرت محمد. آصف هميشه غرق تصور جانان است

  :4کند و يک نعت غزل نما هم گفته است احساسات و جذبات ياد مي
محمـد تـاج ديـن        رحم و لطف ساز يارم يا محمـد تـاج ديـن    يـا   از عنايت سـاز کـارم

محمـد تـاج ديـن      نام پاکت مي  دســت شــوق مــن دانـه تســبيح باشــد بـه     شـمارم يـا

  .۳۵خزانه عامره، ص   .١
  .ق ه ۱۳۵۴درآباد، يوان آصف، حيد  .٢
  .۴۹وان اول، ص يد  .٣
  .۵۹۳-۹۴، ص همان  .٤



  ٨٤قند پارسي

ــد  مــي  خــاک درگــه نورانيــت جبهــه ســاييدن بــه ــاج ديــن فزاي ــا محمــد ت   اعتبــارم ي
ــيدوار    ــا خورش ــود را نم ــوراني خ ــره ن   بــر درت در انتظــارم يــا محمــد تــاج ديــن  چه

محمـد تـاج ديـن        ام در آرزوي پـاي بـوس   خاک راهت گشته يـا   در هواي تـو غبـارم،
  سـت  پيش الطاف تو آصف قايل از جان و دل

  جز تو ديگر من که دارم يا محمد تـاج ديـن  
را هم ناديده نگرفته و يک منقبت عالي در شان حضرت  )ع(ت عليآصف، حضر

  :1گفته است
ــود جــاي علــي  بوســه   اوج اميد گرفته است چون مـن پـاي علـي     گــاه لــب افــالک ب

  چهره افروخت در ايـن بـاغ سـراپاي علـي      برگ برگ چمن امروز چراغان کرده اسـت 
ــت   ــوان اس ــل ال ــر ز گ ــن گلشــن او پ   ل رعنـاي علـي  جنت و خلـد بـود يـک گـ      دام
ــده  الفــت اوســت چــو ارکــان مســلماني مــن  ــي   ش ــيداي عل ــه و ش ــيفته و وال   ام ش

  هـاي علـي   چشمه آب حيات است، سـخن   شک جان بي حرفش تن بي شود زنده بهمي
  سزد قيمتش افـزون، ز دو عـالم آصـف    مي
يکتـاي علـي      بي   بها هسـت ز بـس گـوهر

ت   :2زل را داردغرباعيات آصف هم همان رنگ
  طپـد مخمـوري   در جستن بـاده مـي    رود از دســـت ز درد دوري دل مـــي

  جان بر لب مـا رسـيده از مهجـوري     در آمدن، اي شـوخ مکـن ديـر دگـر    
  :4شود خواند با اين مطلع شروع مي که در آن وي خود را شاکر مي 3ديوان دوم

  باطن من عيـان مـن همـه اوسـت      در دل و بر زبان مـن همـه اوسـت   
  حاصل عمر و جان من همه اوسـت   ت جــز وصــال نگــارزنــدگي چيســ

  نام من او نشـان مـن همـه اوسـت      بيـــنم خـــويش را در ميـــان نمـــي
ــي   ــامش نم ــر ن ــه غي ــان رود ب ــت    زب ــه اوس ــن هم ــان م ــتگاه بي   دس

ــر کســي دارد     ــي نــاز ب ــر کس   شاه و سلطان و خـان همـه اوسـت     ه

  .۱۰۱۳-۱۴وان اول، ص يد  .١
  .۱۰۲۳ص  ،همان  .٢
  .ه۱۳۵۷درآباد، يوان شاکر، حيد  .٣
  .۲همان، ص   .٤



دکن در دو نواب شاعر  ٨٥

  :بطور نمونه. باشد اين ديوان داراي دو رباعي هم مي
ــاز و خرمــي مســروري   حسن خويشتن مغروري اي آنکه به   بــر بســتر ن

  گر بـر سـر رفتـار نـه اي معـذوري       گاهـت باشـد   شاکر چـو غبـار جلـوه   
  .هم رفته شعر آصف و شاکر پر از سوز و گداز، دلگير و زبانش سليس و ساده است روي

1الدوله ناصر جنگ شهيد نواب نظام

وي بعد از جلوس . جاه بوديد پسر دوم نواب آصفالدوله ناصر جنگ شه نواب نظام
صرف اش نواب مظهرجنگ  سرکوبي شورش مراتاها و برادرزادهدر  خود تمام عمرش را

  .قتل رسيد  به عليه ارتش فرانسه جنگي در 2م ۱۷۵۰- ۵۱/ه  ۱۱۶۴در سال  و نمود
نواب ناصر جنگ شهيد بسيار دلباخته شعر و شاعري بود و با تخلص ناصر شعر 

سوي  به زماني که براي حصول ماليات. م ۱۷۴۶/ه ۱۱۵۹وي در محرم . گفت مي
  :مالسور در حال حرکت بود، غزلي سرود با اين مطلع

  ني مــراماکـار ايــن پاکـدا   عاقبـت آمـد بــه    مـرا  رويش کرد چـون آينـه حيرانـي    ره به
  :شود با اين مطلع شروع مي 3ديوان غزليات ناصر

  داشـتم  خواستم گـر منزلـي مـي    رهبري مي  داشـتم  فکر کشتي کردمي گر سـاحلي مـي  
جنبه عمده ديوان اين است که کاتب تاريخ و هنگام سرودن غزليات را ذکر کرده 

  :تقليد صائب سروده شد  به در سارنگي. م ۱۷۴۸/ه ۱۱۶۰مثال اين غزل در سال . است
  دنبايـد شـ   صد بيابان از خـرد بيگانـه مـي     بايــد شــدن نوبهــار آمــد دگــر ديوانــه مــي
  بايـد شـدن   گر سالسل اين بود، ديوانه مـي   تـاب گفـت   زلف جانان ديد تا پير خـرد بـي  

خالصه اين که غزليات ناصر مثل غزليات پدرش دلسوزانه، دلنواز، دلکش و داراي 
  .اند زبان ساده و سليس سروده شده  به باشند و فضايي دلگير مي

. ۸۷-۱۸۶هند، صص  يسرا يشاعران فارس  .١
  .۵۵خزانه عامره، ص   .٢
  .۲۵۶، شماره يه، نسخه خطيآصفکتابخانه   .٣



  ٨٦قند پارسي

  بعمنا
Persian( ي هندسرا الحق صديقي، شاعران فارسي دکتر شميم.۱ Poets of India( ،،م ۲۰۰۶ دهلي.
.م ۱۸۷۱آزاد بلگرامي، خزانه عامره، کانپور، .۲
..ه۱۳۵۴جاه، ديوان آصف، حيدرآباد،  الملک آصف مير قمرالدين نواب نظام.۳
..ه۱۳۵۷جاه، ديوان شاکر، حيدرآباد،  الملک آصف ب نظامامير قمرالدين نو.۴
 ۲۵۶کتابخانه آصفيه، نسخه خطي شماره  ديوان ناصر،الدوله ناصر جنگ شهيد،  نواب نظام.۵

.حيدرآباد



السالطين عصامي بررسی سبک منظومة فتوح  ٨٧

  ين عصاميالسالط سبک منظومة فتوح يبررس

  ♦ييطباطبا يمهد ديس
  دهيچک

خ جهان دانست که يوند دو تمدن در تارين پيتر نهيريتوان د يران و هند را ميوند ايپ
و  ي، فرهنگيخين امر، وجوه مشترک تاريرد؛ هميگ يرا دربر م هزار ساله پنج يخيتار
در  يج شدن زبان فارسيزون بر آن، رااف. ده استيان دو ملت را موجب گرديم يزبان

 را يفارس يها وانيها و د ن، کتابيآن سرزم به يرانيهند و مهاجرت ادبا و اهل علم ا
 ين عصاميالسالط ن آثار، منظومة فتوحياز جملة ا. کرده است ييرونما يادب فارس  به

ن يهم. اند دهينام» دکن يفردوس«و شاعر آن را » شاهنامة دکن«است که آن را 
هند دارد،  يدر ادب فارس ين و عصاميالسالط فتوح يساز انيها نشان از جر ينامگذار

د ـ شناخته يد و شايـ چنانکه با يزبان فارس ين شاعر در گسترة کنونياما متأسفانه ا
 يا و مقابله يقيات تطبيآن است تا در گسترة ادب ين پژوهش در پيا. ستيشده ن

صورت  به روش تحقيق. بپردازد ين عصاميالطالس منظومة فتوح يسبک يبررس  به
اي است که در آن از شيوة تحليل محتوا هم  اسنادي و با استفاده از امکانات کتابخانه

ز يران و هندوستان و نيا يقيات تطبيمطالعه در حوزة ادب يستگيبا. استفاده شده است
جة حاصل از يکند و نت يق را مشخّص مين تحقيت و ضرورت ايخ، اهميات و تاريادب

و  يسة آن با شاهنامة فردوسين منظومه و مقايا يسبک يهايژگيآن، برجسته کردن و
  .ي استخمسة نظام

  .ي؛ نظاميحماسه؛ فردوس ن؛يالسالط فتوح ؛يعبدالملک عصام: ها دواژهيکل

  .تهران ,استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي  ♦



  ٨٨قند پارسي

  مقدمه
اند که  شمرده شده ييها ان هند از جمله سلسلهي، گورکانيات فارسيادب يها در پژوهش

ان يگورکان  به شتريالتفات ب. اند داشته يات فارسيدر گسترش زبان و ادب يا مدهسهم ع
قات نمود ين تحقيرة هند ـ دکن ـ در ايشبه جز يموجب شده است تا نقش بخش جنوب

 زيدکن ن يحکومت يها ها و خاندان که سلسله يداشته باشد، در حال يتر کمرنگ
  .اند هن کمک کردين سرزميدر ا يگسترش زبان فارس  به

، در شمار ١رساند يران ميا يپادشاهان باستان به که نسب خود را يخاندان بهمن
هند  يبر منطقة جنوب يهجر ٩٣٤تا  ٧٤٨مقتدر دکن است که از سال  يها سلسله

که  ياز جمله شاعران. ان علم و فرهنگ و ادب و هنر بودنديکردند و از حام يحکمران
  .است يلک عصامافت، عبدالميدر دربار آنان پرورش 

. متولد شده است ٧١١شاه، در سال  ن حسن بهمنين شاعر بزرگ دربار عالءالديا
ن آمده است که زادگاه يالسالط اما در فتوح ٢اند اکان او از بزرگان سمرقند بودهياند ن گفته

 ٤آباد گذراند در دولت يسالگ ٤٠تا  ١٦خود را از  يزندگ يعصام. ٣آنان هندوستان بوده است
قصد  ـ  ٦هم ندارد يا که فرزند و خانواده يـ در حال ٥»چهل  به يمه زدن عمر از سيخ«در و 

 يادگاريش از آن، يشد که پياند ين ميا به اما ٧کند يحجاز م  به ترک هندوستان و رفتن
ن ينظم درآورد تا سرودن ا به را ٩»خ شاهان هندوستانيتار«و  ٨نهد ياز خود بر جا
  .ها را از دست داده است ي آنل نامعلوميدال به که ١٠شود يوانيآن دو د منظومه، جبران

 .١١: ١٩٣٦طباطبا، : ک.ر  .١

 .٥٩: ١٣٨٥رادفر،   .٢

 .٢٠: ١٩٣٨عصامي،   .٣

 .٦٠: ١٣٨٥رادفر،   .٤

 .٥٨٠: ١٩٣٨عصامي،   .٥

 .٢٠: همان، همان  .٦

 .٢٠: همان، همان  .٧

 .همان :همان، همان  .٨

 .١١: همان، همان  .٩

 .٢١: ١٩٣٨، همان.١٠



السالطين عصامي بررسی سبک منظومة فتوح  ٨٩

ت کند و سرانجام يد که او را حمايآ يبرم يفرد يوجو جست  به يپس از آن، عصام
 را ن اويبهاءالد يرود و قاض يدرگاه او م  به يعصام. ١ابدي ين حاجب قصّه را ميبهاءالد يقاض

 يرينامة دلپذ«  به از منظومة خود، يگريدر بخش د يالبته عصام. ٢برد يدربار شاه م  به
دهد مهاجرت او  ين نکته نشان ميکند و ا ياشاره م ٣»ر عزم کوچ او شده استيگ که راه

  .ن منظومه بوده استيحجاز، در گرو اتمام ا به از هندوستان
آن شامل  يت بوده است که متن کنونيب ٤»ده و دو هزار«ن منظومه يا يها تيب

ن يسرودن ا ٧٥٠سال  ست و هفتم ماه رمضانيدر بي امعص. ت استيب ١١٣٢٨
  االول عيدر ششم رب ٦»نه روز و شش ساعت و پنج ماه«و پس از  ٥کند يرا آغاز م يمثنو
ل آن را ين نام نهاده و دليالسالط او خود، منظومه را فتوح. ٧برد يان ميپا  به آن را ٧٥١

  :کند يان ميگونه ب نيا
ـ پا به ن نامة خوشيچو ا کشورگشـــا  ديسـ ر اني   ديان رســـيدر او دم ز

ــد ا  ن عـــالم صـــباح و مســـايســـالط ــارک گرفتنـ ــمبـ ــه رايـ   ن نامـ
ـ شهان را چو د ـ دم از او فـتح  ي   ٨ش کـردم خطـاب   نيالسـالط  فتوح  ابي

روش کار او . ديگو يش از نظم آن سخن مياز پراکنده بودن مطالب کتاب، پ يعصام
ا از يده، ياو رس به انيرا که از راو يا هر قصّهن منوال است که يها بد ز در نظم داستانين

خ و موافق اصول يتار  به ها افته، پس از ارجاع آنيها  ا در کتابيده، ينظم باستان شن
 د آب ويان شود، بايزبان ادب ب  به که يخياست تار يعيطب. ٩آورد ينظم درم  به افتن آنان،ي

  :ن کار را هم انجام داده استيا يابد که عصاميب يرنگ

 .٢٢ :١٩٣٨عصامي،   .١

 .٢٣: همان، همان  .٢

 .١٤: همان، همان  .٣

 .٥٧٧: همان ،همان  .٤

 .٥٨٢: همان، همان  .٥

 .٥٧٧: همان، همان  .٦

 .٥٨٢: همان، همان  .٧

 .٥٧٩: همان، همان  .٨

 .٥٧٧: همان، همان  .٩



  ٩٠قند پارسي

ــوهر ــر گ ــا يوگ ــاب يزان گهره ـ گـر گهرهـا ند  يچـو د   ن   دم خوشــابي
ــ ــدار يز فـ ــردمش آبـ ــر کـ   ١ن سلک دادم قـرارين پس در ايوز  ض هنـ

آدم  که يا شود؛ خالصه ياز شاهنامه شروع م يا ن با ذکر خالصهيالسالط فتوح
ار و بهمن و داراب و يومرث، طهمورث و هوشنگ تا گشتاسب و اسفندي، ک)ع(ينب

 يو ذکر خلفا )ص(امبريظهور پ به پس از اشاره. اسکندر برسد به رد تايگ  يرا دربرم يهما
ملک عجم   به پردازد چراکه ترکان، آن زمان يان ميان ظهور عباسيب  به ن، شاعريراشد

دانستند،  يان خود را از نژاد ترک مياز آنجا که بهمن. ٢دنديرس يشاه به تاختند و
  :کند يف ميات توصين ادبيا نژاد را با شاهان ترک يعصام

  ٣به داد و دهـش عـالم آراسـتند     کـه برخاسـتند   يز ترکان شهان
ظهور محمود  يعنيشاهنامه است  ياني، همان نقطة پاينقطة شروع منظومة عصام

در . ن استيالسالط فتوح يها ن بخشيادکرد محمود و مآثر او، از بزرگتري؛ و يغزنو
خواهد او را سرسلسلة شاهان  يم ياست و عصامهند حمله کرده  بههرحال، محمود

نکه حملة محمود را موجه جلوه دهد، يا ين منظور و برايهم  به او. هند قرار دهد
صلح   به يکرد، پس از ترکتاز يهند حمله م به جز محمود يد اگر پادشاهيگو يم
  :کردگر عمل يد ينوع به نداشت، اما محمود يسومنات و کفر مردم کار  به د وييگرا يم

ــ ــد يولــ ــان تاختنــ ــدگانش چنــ ــه بن  بنــ ــدو برانداختنــــد يــــکــ   اد هنــ
ــدر ا   ــود ان ــا ب ــان ت ــجه ــر ي ــوم و ب   ز اقبــــال محمــــود باشــــد اثــــر     ن ب

ــه ا   ــو ک ــن و ت ــده  يم ــرد فرخن ــدر ا  يرا م ــور امــروز گ ي ــن کش   يم جــايري
ــي ــت يقـ ــال اوسـ ــار اقبـ ــه آثـ   وگوسـت  ست بس، وان دگر گفـت  نيسخن ا  ن آن کـ

ــه   ــکرش ب ــروز ش ــه ام ــ ک ــاورج ــا     ميا ن ــران قف ــردا ز کف ــه ف ــوريب   ٤ميش خ
شاهان غزنو گر پادشاهان هند و ذکر يو د يروند کتاب پس از محمود، برشمردن

که  ييها جز بخش   به ده است وياست که در زمان هر پادشاه واقع گرد ييرخدادها
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السالطين عصامي بررسی سبک منظومة فتوح  ٩١

  .يبدارد تا اد يخيشتر صبغة تاريشود، ب يف وارد آن ميا توصي يمي، تعلييات غنايادب

  قينة تحقيشيپ
مقالة انجام گرفته،  ين منظومه در ادب فارسيکه در خصوص ا يتنها پژوهش مستقل

و  يمعرف به است که در آن ١»)دکن يفردوس( ين عصاميالسالط فتوح يادب يها جنبه«
 يسبک يبررس  به ن پژوهش،يدر ا .ن منظومه پرداخته شده استيا يجنبة ادب ١١ان يب

 يو خمسة نظام يآن با شاهنامة فردوس يها ها و تفاوت ن شباهتايو ب نيالسالط فتوح
  .پرداخته خواهد شد

  يو نظام يرو فردوسي؛ پيعصام .١
  :کرده است يرويپ يو نظام ياش از فردوس خود معترف است که در سرودن منظومه يعصام

  کمــال از جهـــان  يربودنــد گـــو   کارآگهـان ن فن چـو يدو ساغر در ا
ــي ــوه يکـ ــاوو يا جلـ   چو فـردوس آراسـت مـر طـوس را      س راداد طـ

ــوا  ــدر نـــ ــل آورد انـــ   شــرف داد مــر گلشــن گنجــه را     دوم بلبـــ
ــر دو را پ  ــن آن ه ــردم م ــبک   ٢يرو هــر دو در مثنــو يــ شــدم پ  يروي

طوط را خود ايمياياو از که بيداند و شده زاده بلبل و طاووس ازييهاتين
  :ن کرده استياشعار آن دو را تضم

ــل  ــاووس و بلبـ ــتان ز طـ ــي  ز هندوسـ ــوط يکـ ــان يا يطـ   زاد شکّرفشـ
ــ ــب يبس ــم ي ــه ه ــهنامه و خمس ـ ن در ايبه تضم  ت ش   ٣ن نامـه کـردم رقـم   ي

   ياز فردوسيعصام يرويپ ١ - ١
 يدر شاهنامه است؛ فردوس ين، ادامة کار فردوسيالسالطد که فتوحيگو يخود م يعصام

ن يالسالط صة آن را در فتوحرا سروده است و او خال يتا محمود غزنو )ع(ع از آدميوقا
محمود تا زمان خو   :ش را بر آن افزوده استيآورده و از عصر

 .١٣٨٥رادفر،   .١
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  ٩٢قند پارسي

ــر پ ــاگـ ــيـ ــت ير طوسـ ــ  ز آدم گرفـ ــانه  يبس ــت افس ــا گف ــگفت يه   ش
ــان ــتمشيرسـ ــه د خـ ــود راد بـ   ش داد يا و عقبــيــکــه حــق ملــک دن  محمـ

ــن از آدم و تــا    وين خـد يکه بوده است در ملـک غـزن    ويــمحمــود ن بــه م
ــت ــا ز نِينخسـ ــه ابـ ــنامـ ــريـ   ام مختصــــر باچــــه آوردهيبــــه د  ب و فـ

ــاه     پــس از عهــد محمــود تــا عهــد شــاه ــال و م ــة س ــه قصّ ــتم هم   ١نبش
  :شاهنامه نظر داشته باشد يها تيب يبرخ به است اگر او يعين رو، طبياز ا

درست ــان  چو در خط شود دست کودک ــه هم ــثنا ب ــتيت نوي ــد نخس   ٢س
از آن را  ييها تيبييشود که گو يک ميشاهنامه نزد زبان  به يقدر  گاه به يعصام

  :ن کرده استيتضم
ــاج و دواج   ــد تـــ ــر نهادنـــ ــدمت  برابـــ ــا خــ ــراج يابــ ــار و خــ   و نثــ

  ويخــد هــانياســت فرزنـد ک کـه بــوده    ويــــبکردنــــد پــــابوس مســــعود ن
ــاجش  ــد ت ــه نهادن ــان  ب زم ــر در ــر    س ــد هـ ــارش ببردنـ ــنثـ   ک روانيـ

ــواهر ــراوان جـ ــه فـ ــاربـ ــم نثـ ــاند  رسـ ــهر فشـ ــرق آن شـ ــر فـ   اريند بـ
ــه پ ــ  يب ــر زم ــر ب ــد س ــش نهادن   ٣نيمـــ يســـار و  يســـتادند انـــدر    نيش
او در . است يخيتار يها تيشاهنامه با شخص يها تيسة شخصيگر، مقاينکتة د

داند که هر روز  يطان ميروان شي، ضحاک را از پين عصاميساالر اعزالد ذکر کشتارِ سپه
  :من بماند، اما پادشاه زمان اويا يمنياهر ياکشت تا از آزار ماره يدو جوان را م

ــ ــ يول ــب ب ــا يکن عج ــه دوران م ــ   ن ک ــه دارد ره ــا يک ــلطان م ــه س   طرف
ــ  ــه ش ــده  ين ــلّم ش ــر او را مس   زده يهــاش مــار   نــه انــدر کتَــف    طان م

  ز مغـــزِ ســـر مردمـــان   يعالجـــ  نـــه او را بفرمـــود کـــس در جهـــان
ـ ن ضـحاک شـد د  يد] ن[نه چو اوي ــزون ک  ن ــد ف ــرا ش ــچ ــنش ي   ن او؟ياز ک

ـ ن گشـت در  ياز ا  هــزار يهــر آن ظلــم کــاو کــرد ســال   ٤ک زمـان آشـکار  ي
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السالطين عصامي بررسی سبک منظومة فتوح  ٩٣

  يبر فردوس يعصام ينقدها ٢ - ١
روست که   نيد از همياست و شا يفارس ييسرا شاهنامه سرآغاز و نقطة اوج حماسه

ابد؛ ي يپس از آن نمود م ين اثر حماسيتاختن و اثر خود را برتر از آن دانستن، در اول
ر يگرشاسب، رستم را در برابر او خوار و حق يها يان دالوريبا ب يطوس يجا که اسدآن
  :شمارد يم

  نبـود يمـرد  بـه  کـه چـون او   يگمان  شـنود؟  يز رستم سـخن چنـد خـواه   
ــب  ــر رزم گرشاســ ــاگــ ــتم  ياد آوريــ ــه رزم رسـ ــه همـ ــاد آور بـ   ١يبـ

چرا که از منظر او، پندارد  يهم منظومة خود را برتر و باالتر از شاهنامه م يعصام
  :ديستا يدخوانان را ميبدمذهبان را وصف کرده است و او توح يفردوس

ــذهبان ب   در  افســـانه بـــه ير طوســـيـــاگـــر پ ــف بدمـ ــد وصـ ــتريکنـ   شـ
  ٢خـــوان ديـــرود ذکـــر مرغـــان توح  ن بوســتانيــنگــه کــن کــه اکثــر در ا

مارند، او بر ش ياست که خود را از نژاد ترکان م يانيشاعر دربار بهمن يچون عصام
  :رد که چرا در منظومة خود از پادشاهان ترک نام نبرده استيگ يخرده م يفردوس

ــم د ــبــه شــهنامه ک ــميــام  دهي رق عجــــم  ک   مگــــر قصّــــة خســــروان
ــ ــان، گروهــ  يگروه ــانيز ترک ــه ا  مغ ــب ــامران  ي ــده ک ــوران ش   ران و ت

فر ــان ــوم يجهـ ــر دو قـ ــده در هـ ــده هم   بنـ ــومت فکن ــوميخص ــه ز ش   ش
ــر آب ج ــودياگـ ــون نبـ ــم يحـ   ٣حـون از خونشـان  يدم ج به دم يشد  انيـ

است چه در شعر  يدر شعر تواناتر از عصام يد گذشت که فردوسياز حق نبا
همچن» شبِ دوش«چون  ييحشوها به يعصام   :ميخور يمخل برم ييجازهاين ايو

ــهزاده ــه ش ــبِ دوش زاد يا ک ــاو ش ــ  ک ــل گ يدرِ ع ــر اه ــيش ب ــاد يت   ٤گش
∗

ــت آن ــهر بگرفــ ــکام رخ شــ   ٥رانــد مرکــب شــتاب يضــرورت همــ  ابيــ
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  ٩٤قند پارسي

  :است يو عصام يگر فردوسين، تفاوت ديالسالط در فتوح يواژگان عرب يفزون
ــز آم ــن ک ــنگــه ک ــي ــاء و ط   نيآفـــر دت جهــان يـــچــه نغــز آفر    نيزش م

ــت ــرد  ين ز حينخس ــوق ک ــت مخل ــس آن  وانْ ــت  پ ــاطق بگش ــاه ن ــرد يگ و م  
  ١ديــدان تــو را برگزپــس از جملــه مــر  ديــوان نــاطق چــو مــرد آفر  يــز ح

  يگنجو ياز نظاميعصام يرويپ ٣ - ١
ز او يشورانگ يد و شعرهايگو يسخن م يسالة خود با اشعار نظام از الفت پنجاه يعصام
  :کند يف ميالفاظ توص  نيرا با ا

ــات ورد درود  ــه اوقـ ــس از خمسـ   جز از خمسه اوقات مـن خـوش نبـود     پـ
ــه آن پ  ــدانم ک ــن ــهي ــت رِ گنج   ات خمسـه نبشـت  ي، که ابدر آن وقت  سرش

  نهــاديکـه در هـر رقــم گـنج سـحر      رنــگ داديســرِ خامــه را تــا چــه ن   
ــانش کل ــزبــ ــ يــ ــر فنــ   يدلـــش آمـــد اســـرار را مخزنـــ      يد درِ هــ

ــ ــان نيريز ش ــه يزب ــخن  ب ــک س ــرو  مل ــو او خس ــن يچ ــک کُ ــد از مل   نآم
ـ يچو ل ــر آن ل  هـاش مـوزون شـده    سـخن  يل ــيب ــده  ي ل ــون ش ــاق مجن   آف

ــ ــون پ چ ــم ــتيقل ــتيپ هف ــر گرف   کشــور گرفــت چــو بهــرام هــر هفــت  ک
ــي ــت از در   يک ــوش نبش ــة خ ــح  ينام ــه موشّـ ــرا بـ ــکندر يطغـ   ياسـ

ــو  خـواب  بـه  سـکندر  يديگر آن نامه د ــآب ح يس ــردي ــتاب يوان نک   ٢ش
 ياو وعدة کامگار  به ي، نظام د که در آنيگو يسخن م ياو در منظومة خود از خواب

م شهرت که٣دهديو است آن از پس ميتصميعصامو سرودنيگيم در رد
  :دهد را سرلوحة خود قرار  ينظامن، يالسالط فتوح

ــه را پـــ  اش سـاختم  يشـاگرد  بـه  گـه  پس آن ــداختميهمـــان خمسـ   ش انـ
ــام    ــم نظ ــغول نظ ــو مش ــدم يچ   ٤شـدم  ينک عصـام يبه صد عصمت ا  ش

  :داند ينم ياز نظام يرويارتباط با پ يش را هم بيل شهرت خويدل يعصام
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السالطين عصامي بررسی سبک منظومة فتوح  ٩٥

ــردم  ــو ک ــه را پ  چ ــه گنج ــش ــرو   يروي ــکّة خسـ ــامش زدم سـ ــه نـ   يبـ
ــال  هـــم از قــــوت منصـــفان کــــرام   ــام ياقــ ــرفتم تمــ ــالم گــ   ١م عــ

 شيخو ياز دلبستگ يها عصام ن که در آنيالسالط در فتوح ياتيافزون بر وجود اب
د او از يشد يريرپذيز از تأثيمنظومة او ن يکند، محتوا ياد مييو خمسة و ينظام  به

از  ياتيوزن است و اب هم ينامة نظام ن با شرفيالسالط فتوح. اردت ديحکا ينظام
  :ن شده استينامه هم در آن تضم شرف

ــدا    گشـا  ر مشـکل يـ چه خوش گفـت آن پ  ــک ه ــه مل ــدايک ــپردش خ   ت س
ــه آ   کنـــديشـــاه اگـــر آفتـــاب   يپـــ ــا ک ــه هرج ــب ــي ــد يد، خراب   ٢کن
که  يمعن نيرند؛ بدبا هم دا ييها يکسانين دو منظومه هم يگر، مقدمة ايد ياز سو

از  يو ذکر )ص(امبريشوند و پس از نعت پ يش خدا شروع ميهر دو منظومه با ستا
  .٣پردازند يسبب نظم کتاب و ذکر ممدوح م ييواگو  به معراج،

شکار «ر يتعب به .دارد يفات نظاميتوص يهم رنگ و بو يفات عصامياز توص يبرخ
  :دين دو شاعر توجه کنيدر شعر ا» ينيان زميبارويکردن فرشتگان با ناوک غمزة ز

ــک    زن غيــز غمـزه همـه نـاوک و ت    ــوان مالئ ــه آه ــن هم   ٤فک
∗

ــکار  يبه هر ناوک غمزه که انـداخت  ــز روحان يش ــاختي   ٥يان س
او   به شروع شده و يبا نظام يفارس يمعتقد است که مثنو ينکه، عصامينکتة آخر ا

  :ده استيختم گرد
ــاميپ يکســـ  دفـزو  ين فن که جـان جهـان  يدر ا ــتر از نظـ ــود يشـ   نبـ

ــاحب   ــردان صـ ــد مـ ــر بداننـ ـ ايکه کس بعد از او هـم ن   هنـ   ٦د دگـري
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  ٩٦قند پارسي

  مانند شاهنامه يا ن؛ حماسهيالسالط فتوح .٢
ان شاهنامه و يم ييو محتوا يث ساختاريکه از ح ييها با وجود تمام شباهت

ن يا ده شدنيهند نام يرغم شاهنامة قرون وسطاين وجود دارد و عليالسالط فتوح
. شاهنامه ـ شمرد يـ آن هم همپا يحماس يرسد نتوان آن را متن ينظر م  به ،١منظومه

ر يشتر تحت تأثينامه ب يو ساق يي، شعر غنايميدر وصف، سرودن شعر تعل يعصام
  .حماسه دور کرده است ين، شعر او را از فضاين مضاميا ياست و بسامد باال ينظام

  حماسه يخارج از فضا ييها فيتوص. ١ - ٢
فراتر  ين جنگ و ابزار جنگيادياز محدودة پهلوانان، م ياست که وصف حماس يعيطب

ف اعمال يبر توص يکه مبتن«اند  دانسته ياز اشعار وصف ينرود، چه حماسه را نوع
که شامل  ينحو به باشد يا فردي يقوم يها يها و افتخارات و بزرگ يو مردانگ يپهلوان

وصف   به سرا ان، اگر شاعر حماسهين ميدر ا .٢»دآنان گرد يمظاهر مختلف زندگ
خود را در آن  يانتظار ندارد که عواطف شخص يهم بپردازد، کس يعيطب يها دهيپد

م يرو هست  به رو يعيطب يها دهين نوع وصف از پدين با ايالسالط ل کند، اما در فتوحيدخ
  :شود يف شب ذکر ميها در توص از آن يا که نمونه

  ديــک پديــ کيــد يسـتاره چــو خورشــ   ديـ بـل روز ع چـون شـب قـدر،   يشب
ــان ن   د بـــازيـــام يهـــا فلـــک کـــرده دل ــاده دکــ ــا برگشــ ــقضــ   ازيــ

ــه ب ــهمـ ــو يـ ــان نـ ــهيدالن جـ ــتافته ز چشـــمان  افتـ ــواب بشـ ــان خـ   شـ
ــرق آب  ــقان غـ ــتر عاشـ ــه بسـ خوبـان نـازک     همـ   خـواب بـه  به صد نـاز،

ــدر حق  ، دل ده و جــان ببــاز ياگــر عاشــق  ــه ان ــدر يچ ــه ان ــت، چ ــازق   مج
ــ  ب و حسن و جماليشب که از ز يزه ــوش يبس ــود خ ــال ب ــر ز روز وص   ٣ت

 يها ن داستانيتر يياز غنا يکيآنهم در  ف شب در شاهنامه ـيتوص به است يکاف
  :روشن شود يخوب ن دو شاعر بهيدگاه ايم تا تفاوت ديـ توجه کن آن
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السالطين عصامي بررسی سبک منظومة فتوح  ٩٧

  ريــه توان، نــيــدا، نــه کيــنــه بهــرام پ  ريـ ق بـه  شُسـته  يچون شـبه رو  يشب
ــ  کـــرد شــــاه  يشــــيدگرگونـــه آرا  ــر پيبسـ ــرده بـ ــذر کـ ــگاهيج گـ   شـ

ــه  ــاجش س ــورد  ز ت ــده الج ــره ش ــرد    به ــار و گـ ــوا را ز زنگـ ــپرده هـ   سـ
ت ســـرايـــشـــده کرده باريم  درنـــگ يره انـــدر ـ ان   ک و دل کـرده تنـگ  ي

ــب ت  ــپاه ش ــس ــت و راغ ي ــر دش ــي  ره ب ــر زاغ يکـ پـ ــده از ــت افکنـ   خلعـ
  ر انـدر انـدوده چهـر   يـ ق بـه  يو گفتـ ت  چــو پــوالد زنگــار خــورده ســپهر    

ــ   چشـم اهـرمن   بـه  هـر سـو   به نمودم ــار س ــو م ــن يچ ــازکرده ده   ١…ه ب

يميم شعر تعليکاربرد گستردة مفاه. ٢ - ٢
 ياجتماع يها شنامهيا نماي يو مذهب يتوان شعر حماس يم« اگرچه پژوهشگران معتقدند

  ، دامنة شعر٢»ز آوردين يميات تعليآموزند ـ جزو ادب يم يزيرا ـ چون چ يميو تعل
 کند و يگسترده است که گاه آن را از حماسه دور م يقدر ن بهيالسالط در فتوح يميتعل
  : کشاند يم يو اخالق يمرز شعر وعظ  به

  همــان دود آهــم ز فرقــد گذشــت     ارب گناه مـن از حـد گذشـت   يکه …
ــرغم در ا   ــه م ــدانم چ ــن ــاهي   گنــاهيپــرم در هــوا يکــه خــوش مــ  ن دامگ

ــون  ــدم  کن ــسِ ب ــت نف ــاجز از دس ــته  ع ــا  شکسـ ــر از توبهـ ــودم يتـ   خـ
ــه  ــذاب ارچ ــل ع ــر اه ــاک  ب ــدر مغ ــ   ان ــود آتش ــزا يش ــه اج ــاک ين جمل   خ

ــاهم   عــذاب يکــه باشــد ســزا   ينــيزم ــود خوابگ ــهب ــواب ب ــام خ   هنگ
ــش آ ــور از آتـ ــاهيـ ــپد يد گنـ ــد يز خـــاکم کننـــدش عـــذاب  ديـ   ديشـ

ــو   ــردار خ ــم ز ک ــان در هراس   شيلــم بــار خــود بســت از ديــکــه ام  شيچن
ــرم  گنــاهم فــزون شــد گــر از هــر شــمار ــا ک ــزون يه ــود را ف ــمار خ ــر ش   ت

ــ  ــرا معصـ ــو آه مـ ــن تيتـ ــوز کـ ــس ف    سـ ــر نف ــو ب ــم ت ــروان ــني   ٣روز ک
 يد در دليداند، شا يکردن پس از هر داستان را بر خود واجب م  حتينصي عصام

  :کارگر افتد
ــانه ياال ا ــد افسـ ــنج هنرمنـ   دلت خازن راز و طبعت چـو گـنج    سـ
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  ٩٨قند پارسي

  بخـوان  يپس از هر فسانه، فسون  حت بکـن بعـد هـر داسـتان    ينص
ــر آ ــدر دلــ يــمگ   ١ت بـر  يهمان بـس ز بـاغ معـان     کــارگر يد ان

  .اند ز از آن جملهين ٣و کوشش فراوان يسع به هيو توص ٢شُکر به هيتوص

ييم شعر غنايکاربرد گستردة مفاه. ٣ - ٢
را  ييتوان شعر غنا يهم م ي، شاهنامة فردوس يفارس يماسن اثر حيدر بزرگتر

دهد و  يم يبرتر يرا بر حماسة رزم يحماسة عشق يآنجا که فردوس. کرد يريگيپ
توان در شاهنامه،  ين حال نميدهد؛ با ا يپهلوان را در برابر معشوق خود قرار م

زّل است و شاعر عشق و تغ ياما عصام. دانست يير ادب غنايحماسه را تحت تأث
از يخواهد از عشق محمود و ا يم يکند که وقت يخود م يادکرد عشق، او را چنان بي

  :آغازد يگونه م نيد، ايسخن بگو
ــو  هر آن سر که نبود در آن سـاز عشـق   ــم ن يج ــه ــه رزدي ــق ب ــازار عش   ب

  دام بـــه اد افتـــدين دانـــه صــ يــ از ا  خواجــه از عشــق گــردد غــالم يبســ
صـوف  يدر ا  پـالس ن ملـک پوشـند شـاهان    يدر ا بـزم   کشـد درد طـاس   ين

ــک از ا ــمالئ ــاد ي ــه فت ــته در چ ــر را در ا  ن رش ــبش ــاد ي ــه رو فت   …ن مرحل
ــ ــاو در ا يکس ــک ــر ي ــاد س   بـــرون اســـت از کـــاروان بشــــر     ن راه ننه

  ٤کشـد خواجـه چـون ناقـه بـار غـالم        ن که هر صبح و شامين کاروان بيدر ا
شود که  يان ميها نما نامه يدن ساق، در سروييشعر غنا به يگر عصاميکرد ديرو

ن نوع شعر يدر سرودن ا يست، چه نظامين ياو از نظام يريرپذيتأث  به ارتباط يالبته ب
 ين، ذوق تغزّليالسالط فتوح يها ان داستانينامه در پا يبا سرودن ساق يعصام. ٥تقدم دارد

  :کند يگذارد و شعر را از ساحت حماسه دور م يش مينما  به خود را يتغزّل
  عاشـقان  يبه هر صبح نوشم مـ   ادشـان يرا گر رسـد دسـت بـر    م
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السالطين عصامي بررسی سبک منظومة فتوح  ٩٩

  خانـه باشـد مـدام    هانين ميدر ا  نام کـرام : شکر حق، نقل: ام يم
ـ م ز تقريبه هر صبح گـو    که گاه نشاط است وقت صـبوح   ر روحي

ــب ــاقيـ ــرار ده يا سـ ــام اسـ ــو    ا جـ ــرا توبــه از ک   خمــار ده يم
  ١آفــاق گــردد خــراب نــدانم گــر  آن شراب يچنان کن که از مست

تاريالسالطفتوحيهاتيروايبرخيناسازگار. ٣ با خين
ندارد  يمانده سازگار يجا به يخيشود با منابع تار يذکر م يگاه آنچه در منظومة عصام

ن را يالسالط گس فتوحيل است که برين دليهم به ديکند؛ شا يدار م و اعتبار آن را خدشه
نکه خود يجالب ا. ٢»قت قرار نداردية حقيداند که بر پا يرمهم ميغ يها مجموعة افسانه«

  :ده استييگرا يمجاز يها افسانه به ا،يشاعر هم اذعان دارد در شب دن
ــ ــب ت  مشــکل و رهــروان در ســفر   يره ــشـ ــذريـ ــر گـ ــا بـ   ره و اژدهـ
ـ ن ره من امشب چو ديدر ا   که هم شب دراز اسـت و هـم ره دراز    راز بـه دمي

ــان     آگهـــاندر افســانه گشـــتم چـــو کار  ــر همره ــود راه ب ــان ش ــه آس   ک
ــ ــانه  يبسـ ــتم افسـ ــا گفـ   ٣قــت، چــه انــدر مجــازيچــه انــدر حق  دراز يهـ

ش از حد يبر التفات ب يرا در اعتقاد عصام يخيتار يها ين ناسازگارياز ا يا نمونه
  :ميابي يم يفردوس  به يمحمود غزنو

ــن ــيش ــو فردوس ــمند يدم چ   در اوراق شــهنامه شــد نقشــبند    هوش
ا ــس ــدد   ايــحضــرت کبر ياريــز پ ــطف يم ــة مص ــت از روض   ياف

  دين رسـ ياز شـاه غـزن   ياري يبس  ديوشـن  گفـت  بـه  چو با خود درآمد
  وجـو  صـد آرزو جسـت   بـه  يبکرد  شــب و روز محمــود از حــال او  

ــدژم   يبه هرلحظـه پـاس دلـش داشـت     ــان ن کي ــزم ــتي   ٤يز نگذاش
آمده،  يفارس يخيـ تار ين ماجرا در متون ادبياست که آنچه از ا ين در حاليا

به يقت ييابودلف و وشکرده ح يلم بود، راويد ينساخ او ابوعل«: است يگريگونة د  به
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  ١٠٠قند پارسي

ان يعنوان حام  ن سه تن بهينام ا. ١»داشت ياديا يفردوس يکه عامل طوس بود و بجا
  :ستين ياز نام محمود غزنو يز آمده است و اثريان شاهنامه نيدر پا يفردوس

  بودلـف راسـت بهـر    يلمـ يد يعل  امـــداران شـــهر از آن نـــامور ن
  روان داشـت آن مـرد روشـن    يهم  روان يخـوب  بـه  که همواره کـارم

بســــ  ــر وراق ــار نيابونصــ   زيـ افـت چ ين نامه از مهتـران  يبد  زيــ
ــيح ــان  يقت ي ــت از آزادگ ــه اس   گـان يکه از من نخواهد سـخن را   ب

ــازو   م و زريم خور و پوشـش و سـ  يازو ــا ي ــبش پ ــرو  يافتم جن   س
ــ  م آگـه از اصـل و فـرع و خـراج    ين ــدر م  يهم ــم ان ــغلط   ٢ان دواجي
م يصلة عظ يندارد، ادعا يخ سازگاريبا تار يت عصاميکه در آن، روا يگرينکتة د

ن باور است يبر ا يدر قبال سرودن شاهنامه است و عصام يفردوس  به دن محموديبخش
  :شود يخاطر م ردهخواست، از صلة محمود آز يرا م يملک ر يکه چون فردوس

ــه ــر ش ــه اگ ــ ب ــوشيت يفردوس   آن صاحب و صرفه گـوش يهم از را  زه
ــداد از خز ــه زرِ پيبــ ــنــ ــار ليــ   هــم آخــر شــد انــدر جهــان شرمســار  بــ

  يم ريز درگــــاه شــــه بــــود اقلــــ  يدم کــز آن نامــه مقصــود و  يشــن
ــاعر ــود ش ــو مقص ــه چ ــن ند ب ــدام   ٣ديــش خريتــرش از عطــا  يفقــاع  دي

  :ديگو ياش سخن م ساله و پنج يرنج س ياز تباه ياست که فردوس يطين ادعا در شرايا
ــ ــرا  يس ــال از س ــنج س ــپنج يو پ ــ  س ــردم  يبس ــج ب ــه رن ــام ب ــنجي   د گ

ــرا   ــج مـ ــد رنـ ــاد دادنـ ــر بـ ــو بـ   ٤و پـــنج مـــرا يســـ ينبـــد حاصـــل  چـ
توسط محمود را  يده انگاشتن زحمت فردوسيمتون هم ناد ياز آن گذشته، برخ

] و[ط بگرفت ين تخليمتعصّب بود، در او ا يمحمود مرد و سلطان ”…: کنند يد مييتأ
 ت رنجور شد ويغا  به. ديرس يفردوس به هزار درم ستيدرجمله ب. مسموع افتاد

. قسم فرمود يو فقّاع يان حماميم ميبخورد و آن س يفقّاع. گرمابه رفت و برآمد  به

 .٧٦: ١٣٣١نظامي عروضي،   .١

 .٢٣١٠: ١٣٧٣فردوسي،   .٢

 .١١: ١٩٣٨عصامي،   .٣

 .٢٣١٠: ١٣٧٣فردوسي،   .٤



السالطين عصامي بررسی سبک منظومة فتوح  ١٠١

  .١“ن برفتيشب از غزن به است محمود دانست،يس
توان در  يخ را مين با تاريالسالط فتوح يها تيروا يبرخ يل عمدة ناسازگاريدل

د توجه داشت يبا. وجو کرد جست يمحمود غزنو  به نسبت ياغراق و تعصّب عصام
ن را متحول يمدت فرهنگ آن سرزم توانست در کوتاه يهند نم به يحملة محمود غزنو

ـ   زم او بوده استهند مال  به محمود يکه در لشکرکش  ـ يرونيحان بيکند و نوشتة ابور
اند، با ما  ها در آن مشترک ع آنچه که ملتيهندوان در جم”: کند يد ميين مطلب را تأيا

و ) اند ن همين باب مبايز بديگر نيهرچند که ملل د(اند و اول آن زبان است  نيمبا
ل يض و طويست از آن رو که زبان آنان بالذّات عرينت، آسان نين مبايا يگردان ليزا

هند را سرآغاز تکامل و  به توان حملة محمود ين نميبنابرا. ٢“يتاز  به هيباست و ش
در  يدر منظومة خود با اصرار سع يکه عصام يکار. تحول تمدن بزرگ هند قرار داد

  .مخاطب دارد به آن يالقا
را در  يهقياو سخن ب يياست که گو يا هياز محمود تا پا يعصام يجانبدار

 نرانم که آن يکنم سخن يکه م يخيو در تار”: ر برده استاز خاط ينگار خيخصوص تار
از  يکند که در ادب فارس ياز محمود نقل م ياتياو حکا. ٣“کشد يو تربد يتعصّب  به
ن و يان اميراو«و از » حيصح يبه نقل«ات که ين حکاياز ا يکي. ستين يها نشان آن

  :ر استيقرار ز  به ت شده،يروا ٤»حيفص
ظهور خواهد کرد که  يشوند پادشاه يمتوجه م ييشگويپ قياز طر يموبدان هند

ست ـ يش نيب ينزد محمود ـ که کودک به را يها افراد آن. کند يران ميها را و بتخانه
هند حمله کرد، سومنات در امان باشد و  به د ويرس يشاه  به فرستند که چون يم

اد برده است، با ياز  ش رايخو مان يهند، محمود که پ  به پس از حمله. رديپذ يمحمود م
شد که اگر ياند ين ميا به شود و يعهد مواجه م به يوفا يدرخواست موبدان برا

 .٧٦: ١٣٣١نظامي عروضي،   .١

 .٩: ١، ج ١٣٦٢ بيروني،  .٢

 .١٦٨: ١٣٨٨بيهقي،   .٣

 .٣٣: ١٩٣٨عصامي،   .٤
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شد ياند يم يريگر او تدبيروز د. ١پرداخته است يفروش بت  به رديدرخواست آنان را بپذ
خورد موبدان   به دهد سومنات هندوان را بسوزانند و از آن چونه سازند و يو دستور م

  : است يدنيهندوان هم شن  به ن کار، پاسخ محموديابا . دهند
  ديـ کن يبهر آن بـت شـغب مـ    يبس  ديـ کن يرا کـه از مـن طلـب مـ     يبت

ــبخورد ــام ي ــت تم ــرگ آن ب ــا ب   خـــام يد از تمنّـــايـــکنــون بگذر   د ب
  ٢صـــنم يد جــا يشــکم را پرســـت   ن پس شما راست معبـد شـکم  ياز ا

آمده است که محمود  يت ناصرست چراکه در طبقايخ سازگار نيت با تارين روايا
ک يفرستد،  ينه ميمکه و مد به کند؛ دو قسمت را يبت سومنات را چهار قسمت م

جالب . ٣کند يرا در کوشک سلطنت نصب م يگرين و ديقسمت را بر در جامع غزن
متن طبقات  ييکند که گو يذکر م يا گونه  ت را بهين روايدر ادامه، هم ينکه عصاميا

  .٤ده استيکشنظم   به را يناصر
ن هم يين و آياست و او از د يعصام يها تيگر حکاية ديموضوع سومنات، دستما

شد که ياند ين ميا  به عرب، يها امبر پس از برکندن بتيپ: رديگ ينه بهره مين زميدر ا
  :شود يل نازل ميدر همان لحظه جبرئ. ن، سومنات استيزم يمانده رويتنها بت باق

  هــم از ملّتــان تــو محمــود نــام  کـرام  ز اهل يکه بعد از تو شاه
  ٥هم او بشـکند خانـة سـومنات     نــات يد از زبــدة کايــ د آيــپد

رساند و صاحب  يمرز تصوف و عرفان م  به از محمود، گاه او را يعصام يجانبدار
ت يکه با عنا ييمحدث شدن محمود در مسجد جمعه و ترس از رسوا. کند يکرامت م

  :هاست تين حکايز جمله اشود، ا ير ميخ  به خداوند، ختم
ــار  اريران چـو شـد شـهر   يـ ن کـار ح يدر ا   ز قـــــدرت خداونـــــد پروردگـــ

ــرد رو   گشــاد يآبــ يجــو يکــيشــش يبــه پ ــو کــ ــاه راد يوضــ   شهنشــ
ــاز ــان ينمــ ــا مؤمنــ ــرد بــ   خانـه شـد بعـد از آن    يز مسجد سـو   ادا کــ

 .٣٥ - ٣٦ :١٩٣٨عصامي،   .١

 .٣٦ :همان، همان  .٢

 .٢٢٨: ١٣٦٣سراج،   .٣

 .٣٨: ١٩٣٨عصامي،   .٤

 .٤٠: همان، همان  .٥
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ــ ــ   يهم ــدا ب خ ــکر ــت ش ــمار يگف   پوشــش در آن روزگــار کــه شــد پــرده  ش
ــو  ــدادش ز جـ ــر يبـ ــروکـ   يسـو  بـه ن داستان فاش شد سويهم  يم آبـ

  ١مسجد روان به که آن جو هنوز است  دم ز گردنــــدگان جهـــــان يشــــن 

  يعصام يخيتار يتنگناها. ٤
ت يروا يکيست که ين نين مورخ و شاعر در ايتفاوت ب«ن باور بود که يارسطو بر ا

خ يمکن است که تاررا ميگر در قالب نثر، زيخود را در قالب شعر درآورده است و آن د
خ خواهد بود؛ ين همه، آن کتاب همچنان تاريکن با ايد و ليرشتة نظم درآ  به هرودت

 يحوادث از آنها سخن از يکين است که يتفاوت آن دو در ا. خواه نظم باشد و خواه نثر
است که ممکن  يعيگر سخنش در باب وقايداده است و آن د يد که در واقع رويگو يم

خ و مقامش باالتر از آن يتر از تار ين رو است که شعر، فلسفياز ا .بدهد ياست رو
 ييخ از امر جزيکه تار يکند در صورت يم يت از امر کلّيشتر حکايرا شعر بيز. است
ان آن يات و بيخ با ادبيختن تارياست، آم ير عصاميبانگيکه گر يمشکل .٢»ت دارديحکا

  .در قالب شعر است
ن امر، يداست و هميات هويشتر از ادبيخ بيوالن تار، جين عصاميالسالط در فتوح

ر کرده ياو تصو يخ برايکه تار يدانيآورد که نتواند از م يد ميشاعر پد يبرا ييتنگنا
را در بحر  ينمونه او ناچار است نام پدر محمود غزنو يبرا. عبور کند يراحت  به است،

خ اجازه يرد و تاريگ يمن بحر قرار نيچ وجه در ايه  به که يمتقارب بگنجاند؛ نام
ن ياز ا ياتياب يريگ ن امر باعث شکليهم. ر دهدييدلخواه خود تغ به دهد شاعر آن را ينم

  : شود يدست م
ــزن  ــاه غ ــان ش ــود رايهم ــه محم ــد  ن ک ــدر آم ــ يپ ــ  يب ــک و ب ــا يش   خط

ــه ــک   يش ــان مال ــد ز ترک ــاب ب ـ که نـامش در ا   رق ـ ن وزن ناي   د صـوابي
ــامش بگو  نيکــه بــد خــاتم ملــک را او نگــ     ــه نـ ــبکتگيکـ ــد اسـ   ٣نينـ

 .٥٥ :١٩٣٨عصامي،   .١

 .١٢٩: ١٣٨٧کوب،  زرين  .٢

 .٣٠: ١٩٣٨عصامي،   .٣
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ها  ر نام آنييتغ ينام و نشان هستند، دست شاعر برا ها کم تيشخص ياما وقت
ر يز يها تيدر ب» اَرسالن« به »اَرسالن«و » ميابره«  به »ميابراه«ر ييتغ  به .تر است گشاده

  :ديدقّت کن
ــن ــره يشـ ــان ابـ ــگيدم همـ ــعود ف     م نهنـ ــد پــور مس ــه ب   روزجنــگيک

صــلح کــرد  يجوقابــا شــاه ســل   ــرد    ان ــر او را نب ــس م ــا ک ــاد ب ــم افت   ١ک
ــاف   ــا او مص ــرد ب ــالن ک ــان اَرس ــ  هم ــاف    يبس ــوه ق ــر ک ــه آورد ب   ٢حمل

آن تختگـــاهياَرســـالن شـــن    ٣دو سال و دو روز و سه مه بـود شـاه    دم در
نبا هميالبته کرد فراموش قيد تاريشه نيخيد شعر وزن رايا شاعر که ست

نمونة . گردد يشاعر بازم يعدم توانمند به ن مسائليدارد که گاه ا يها وام يشکن سنت  به
  :ن کار، مخفف آوردن هوشنگ استيا

  ٤کــه کردنــد بــا اژدهــا هــر دو جنــگ  پـس آورد طهمــورث و پـس هشــنگ  

  يريگ جهينت
ران و يو اشتراکات دو کشور ا يوستگيو هم پ يات فارسيادب به خدمات شبه قارة هند

توان داد سخن داد و حق  يز نمين کتاب و رساله نيچنداست که در  يحد به هند
رفت، آن را يرا در خود پذ يکه هفتصد سال، زبان فارس ينيسرزم. مطلب را ادا کرد

داده  يرا در دامان خود جا يون نسخة فارسيليک ميش از يپرورش داد و امروزه ب
ان ياز عهد بهمن يرسماندگار زبان فا يها راثين از معدود ميالسالط منظومة فتوح. است

تر  ت افزونيشتر و عنايان توجه بيشا يو هم از نظر ادب يخيهند است که هم از نظر تار
ان يب ين هند را در قالب شعر فارسيخ سرزميسال از تار ٣٥٠که  يا منظومه. است

 يسبک يها شاخصه يمختصر و واکاو يآن بود تا با معرف ين پژوهش در پيا. کند يم
سه کند و فراز و يمقا يو خمسة نظام يند، آن را با شاهنامة فردوسن اثر ارزشميا

 .٦٢: همان، همان  .١

 .٦٤: همان، همان  .٢

 .٦٥: همان، همان  .٣

 .٢٤: همان، نهما  .٤
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  .ان سازديش را نمايفرودها
  :ر استيقرار ز  به ن پژوهشيدستاورد حاصل از ا

شتر از يب ينظام به ت اويداند اما عنا يم يو نظام يرو فردوسيخود را پ يعصام.١
 .کند يم يمعرف يفارس يان مثنويرا آغاز و پا يکه نظام ياست تا حد يفردوس

هم بر  ييشمرد، نقدها يبرم يمنظومة خود را ادامة کار فردوس ياگرچه عصام.٢
ن نقدها قرار يدارد که وصف بدمذهبان و نام نبردن از ترکان در شمار ا يفردوس

 .رنديگ يم
ل يدل به اند اما دهيدکن نام يرا فردوس ين را شاهنامة دکن و عصاميالسالط فتوح.٣

و کاربرد  يميم شعر تعليحماسه، کاربرد گستردة مفاه يز فضاخارج ا ييها فيتوص
 .کرد يصرف تلق يتوان آن را اثر حماس ينم ييم شعر غنايگستردة مفاه

ل اغراق دربارة يدل به خين با تاريالسالط فتوح يها تيروا يبرخ يناسازگار.٤
 .رود يشمار م به ن منظومهيا ييمحتوا يها ياز کاست يت محمود غرنويشخص

ن امر، يداست و هميات هويشتر از ادبيخ بي، جوالن تارين عصاميالسالط فتوحدر .٥
 .آورد يد ميشاعر پد يبرا ييتنگناها

  کتابنامه
: ؛ تهرانييغمايب ياهتمام حب  به نامه، بن احمد، گرشاسب ي، ابونصر عليطوس ياسد.١

.١٣٥٤ يکتابخانة طهور
مؤسسة مطالعات و : سها؛ تهران يقق ماللهند؛ ترجمة منوچهر صدويتحق، حاني، ابوريرونيب.٢

.١٣٦٢ يقات فرهنگيتحق
: ؛ تهرانيديس يو مهد ياحقيکوشش محمدجعفر   به ؛يهقيخ بيتار ، ابوالفضل،يهقيب.٣

.١٣٨٨ سخن
: ؛ تهرانيز ناتل خانلريح پرويوان حافظ، تصحين محمد، ديالد حافظ، خواجه شمس.٤

.١٣٦٢ يخوارزم
ات يادب، »)دکن يفردوس( ين عصاميالسالط فتوح يدبا يها جنبه يبررس«رادفر، ابوالقاسم، .٥

  .١٣٨٥، بهار ٢، شمارة يشناخت و اسطوره يعرفان



  ١٠٦قند پارسي

٦.عبدالحس نيزر .١٣٨٧ ريرکبيام: ن، ارسطو و فن شعر؛ تهرانيکوب،
.١٣٦٣ کتاب يايدن: ؛ تهرانيبيحب يق عبدالحي، تحقيسراج، منهاج، طبقات ناصر.٧
.١٣٩٠ فردوس: ان؛ تهرانريدر ا ييسرا اهللا، حماسه حيصفا، ذب.٨
.١٩٣٦ يجامعة دهل: يزاهللا، برهان مآثر؛ دهليعز يدعليطباطبا، س.٩

.١٩٣٨ آگره کالج: ن؛ آگرهيحس يح آغامهدين، تصحيالسالط، عبدالملک، فتوحيعصام.١٠
.١٣٨٢ دانشگاه تهران: ؛ تهرانينيزاهللا جويح عزي، ابوالقاسم، شاهنامه، تصحيفردوس.١١
.١٣٧٣ سخن: ح ژول مل؛ تهرانينامه، تصح، ابوالقاسم، شاهيفردوس.١٢
.١٣٦٣ ريرکبيام: ؛ تهرانيات و نقد ادبيدورد، خسرو، دربارة ادبيفرش.١٣
کوشش  به ،ينيح محمد قزوي، چهارمقاله، تصحي، احمد بن عمر بن عليعروض ينظام.١٤

.١٣٣١ ارمغان: ن؛ تهرانيمحمد مع
.١٣٨٠ دانشگاه تهران: ، تهرانينجانح برات زينامه، تصح اس، شرفين اليالد ، نظاميگنجو ينظام.۱۵



اهللا مفتون يزدي نامة فتح آصف  ١٠٧

  يزديمفتون اهللا  فتح ةنام آصف

  ♦عليم اشرف خاندکتر 
ره دست يچ ن شاعريچند ينثر نگاشته شده است ول  به شترين دکن بيخ سالطيکتب تار

 يشاعر، مدرس و مورخ فارس از آنها يکياند و  دهيسلک نظم هم کش  به خ دکن رايتار
 يموده و شغل مدرسدکن مهاجرت ن  به زديبود که از  يزديمفتون اهللا  فتح يدکن، حاج

ورود خاندان  يخ دکن از ابتداينه تاريدر زم »نامه آصف«بنام  يکتاب يو. را انتخاب نمود
  .نوشت» هفت کاخ«هندوستان تا انتها را در  به هيله آصفيجل

وجود دارد مثالً کتابخانه  يشکل نسخه خط  به مختلف يها کتابخانه ن کتاب دريا
ره خود ين اثر را در ذخياز ا يسينف يها نسخه يدهل يدرآباد و موزه مليساالر جنگ ح

 است که در سال يا رد، نسخهيگ يقرار م ين مقاله مورد بررسيکه در ا يکتاب يول. دارند
  .درآباد دکن طبع شده استياز ح يهجر ۱۳۶۳

معنون نموده و در مقدمه افزوده » نظامت جنگ بهادر«نام   به ، کتاب خود رامؤلف
  :است
زدان يده يان بر برگزيپا يدرود ب. ده افکار ماستيه است ما زائاست ک يهيبد”

 اهللا  حفت«چ مدان يبنده ه. گمراهان باد يان و هاديعاص عيغمبران و شفيو خاتم پ
هند   به رانمير از ايمفتون که چون دست تقد به متخلص يزديم يابن عبدالرح

سکونت ) کندرآباد ديح(ه يت آصفيتخت سلطنت ابد آ ين پايد و در ايکشان
 ميل روحيکه تما ييمنتخب گشته از آنجا يفارس يسمت معلم  به دارم و

 خ دکن مشغول گشته اوقات فرصت رايمطالعه تار به خ بوديطرف تار  به

 .استاد بخش فارسی، دانشگاه دهلی، دهلی ♦



  ١٠٨قند پارسي

نگاشتم ي نثر اکتاب» نه دکنيآئ« ماس  هدم سپس بيگذران يکتب م يورق گردان  به
دو هو ب از سلطنت  ينعيست سال قبل يطور مختصر و مفصل از دو هزار و

خان بهادر  ير محبوب عليتا آخر زمانه مرحوم غفران مکان نواب مرا  آندهرا
ن را يد زرهخ دور حاضر و عين بود که تاريالم ايدم و خير کشيرشته تحر  به را

شرح دهم که از  يقيطر  به مفصل بنگارم و حاالت موجوده مملکت را کامالً
  .١“کامل حاصل گردد ياش اطالع مطالعه

هند تا  به هياحوال ورود خاندان آصف م گرفته بودياو تصم شود که يادآور مي يو
ي ول دينظم بسرا ي بهنام آصف ي بهو هر کاخ ينام هفت کاخ آصف  به زمان حاضر را

و چهار سال با امراء و اشراف دکن رابطه و  ينامه نتوانست تا س آصف مؤلف يليدال  به
آثار سر نظامت جنگ  فق شد با نواب جاللتباالخره مفتون مو. مالقات داشته باشد

با او صحبت  يشعر فارس  به نامه درباره نگاشتن آصف يکه و يبهادر مالقات کند و وقت
  .نواب آن را قبول کرد کرد،

در  يگريآثار د يتوان گفت که و يدر مقدمه آورده است م مؤلفکه  يطبق اطالعات
ره هم نگاشته بود و در يات و غيباعخ، انتخاب ريه، تاريع و عروض، کتب درسيعلم بد

  :ان نموده استين صورت بيا به نواب مذکور را شکر و احسان آخر مقدمه
ن يا يچه زبان ادا به دانم ينکه شکر احسانش بر من واجب است نميپس با ا”

 يرا اول يست، خموش يز زبانين ين که خاموشيمضمون ا  ي بهبل. ميشکر نما
  .“٢دگار خواهانميآفردانسته پاداشش را از حضرت 

ن يخوانندگان خود چن يت و ارزش آن را برايخ و اهميعلم تار نامه آصف مؤلف
  :مطرح نموده است

ان و علم ياالد االبدان و علم اند العلم علمان علم بر همه روشن است که فرموده”
ح يخ را دانشمندان بر اکثر علوم ترجيخ است و علم تاريان مراد از تارياد

مت يخود واقف نباشد قدر و ق يخيکه از افتخارات تار يرا که قوميز اند داده

 .۶تا  ۳مقدمه، ص   .١

 .۸مقدمه، ص   .٢



اهللا مفتون يزدي نامة فتح آصف  ١٠٩

نم  ييعلو همت و شجاعت راهنما به خ است که ملت رايداند پس تار يخود را
روزانه راه مذلّت و  ندخبرا يخ گذشتگان خود بيکه از تار يد و ملتينما يم

 يمصدر کارها شان در عالميآبا اجداد ا دند کهين که فهميد همنيمايپ يم يپست
صول همان مقام و مرتبه را نموده حز هوس يشان نيت ايبعطاند بال ان گشتهينما

و مذلت  يپست به د از گذشتگان نمودهيند و تقليمايپ يو افتخار را م يراه ترق
درجه  به را سرمشق ساخته يثار و بزرگي، شجاعت، ايوفادار. دهند يتن در نم

  .“١رسند يت ميعه انسانيرف
  :ن اظهار نظر کرده استين کتاب چنيدرباره مآخذ امفتون 

ن کتاب از کجاست تا يچون الزم است که خوانندگان بدانند مآخذ و مواد ا”
م که ينما يعرض م. و صحت مطالب آن اعتماد حاصل کنند يدرست  به آنکه

ک خاندان را يم دارد و حاالت يدر هم بر هم و اختالفات عظ يخ بسيعلم تار
 ين زمانه قدرين کار در ايمشکل است اگر چه ا يليدا کردن خيپخ يک تارياز 

کن ياند ل العاده متحمل شده ن زحمات فوقيمورخ ،ن اواخريرا که ايآسان شده ز
 يعالمه محمد نجم الغن يست ولياز صعوبت و اشکال ن يباز هم خال

آن استاد  يرويز پيآسان نموده بود و من ن يليکار مرا خ يخانصاحب رامپور
خ خود را يو اردو، تار يو فارس ين کتاب عربياو از چند. عظم را نمودمم

گر که در ضمن مطالعه نموده ياضافه چند کتاب د به زين بنده نيمدون ساخته ا
شان قرار دادم يشتر ماخذ کتاب را همان کتاب اين کتاب را منظوم ساختم و بيا

کتب  يچه اسامکتب مذکور مراجعه نمودم چنان  به و در موقع شک و شبه
 يد که ارباب خرد را پسند افتد و از سهو و خطائيام. ل استيقرار ذ  به مذکور

است کار مخلوق بدون سهو و خطا،  يهيچه بد. که واقع شده چشم بپوشند
  .٢“ر ممکن استيغالبا غ

 .۱۰تا  ۸مقدمه ص   .١

 .۱۶تا  ۱۰: ص  .٢



  ١١٠قند پارسي

 اختصار ي بهليعنوان ماخذ ذکر نموده است که خ  به کتاب را۸۰حدوداً  يو
   :شود يچند کتاب اشاره م  به

نما،  نما، مرآت آفتاب مرآت جهان نامه، گالب ،ياحمد خان، مرآت يخ خافيتار
سرو آزاد،  به ثرالکرام موسومآاالقبال، م اللباب، تاج العالم، منتخب مرآت واردات، مرآت

ثر آر، عمادالسعادت، ميالس بي، مأثراالمرا، حبيخ مظفرين، تاريرالمتاخريخزانه عامره، س
خ فرخ ين، تاريالسالط نيخ فرشته، بساتي، تارينادر يگشا واقع، جهان اني، بيريعالمگ

العالم،  ةقيه، حديه آصفيخ فتحينامه، تار ميه، کريخ گلزار آصفينامه، تار اقبال به ر موسوميس
حيدريخ دکن، نشان حيم، تارينامه، هفت اقل جارج نامه، جام  ، اورنگيدري، کارنامه
نامه  االنوار، اقبال آباد، اقتباس خ فرخي، تاريريعات عالمگ، رقيرينما، احکام عالمگ جهان
 يدرياالمرا، حمالت ح اضيخ قلمرو نظام، ري، تارهخ مالويخ، تاريالتوار ، تاجيريجهانگ
  .خ دکنيو تار

  :گردد يات آغاز مين ابينامه با ا آصف
  خدايي که از خـاک آدم سرشـت    نخستين سزد نام يـزدان نوشـت  

  که پيـدا نمـود آتـش و خـاک را      اک راســـتايش ســـزد ايـــزد پـــ
ــا    ــا رهنمـ ــتاد تـ ــر فرسـ   ١سـوي هـدا  بـه  شود بنـدگان را    پيمبـ

ن يرا چن )ص(ن نعت سرور کائناتين و متوسطيمتقدم تيطبق روا پس از آن، شاعر
  :ذکر نموده است

ــريم   ــول کـ ــد رسـ ــويژه محمـ   خلـق عظـيم   که يزدان ستودش به  بـ
چـو او زيـن سـپس      نه  نه او رحمت للعالمين اسـت و بـس     آمد نـه آيـد

  ٢ز بيراهـــه منـــزل نگـــردد پديـــد  احمـد رسـيد   جز اين در نشـايد بـه  
با ذکر پادشاه جمجاه مفخر سالط ده حضرت سبحان ين زمان برگزياصل کتاب

  :شود يشروع م ةسلطنخان خلداهللا ملکه و  ير عثمان عليسرور تاجداران جهان نواب م
ــن   اکنــون بشــنو از مــن ز شــاه دکــن  ــر و زمـ ــداران عصـ ــر تاجـ   سـ
ــار   ــپهر وقـ ــش سـ ــد دانـ ــار      خداونـ ــالي تب ــاي ع ــاه دان ــين ش   مه

 .۱۷ص   .١

 .۲۰ص   .٢



اهللا مفتون يزدي نامة فتح آصف  ١١١

ــان راد   ــي خ ــان عل ــاه عثم   ســـر تاجـــداران ز جـــود و ز داد    شهنش
ــرب   ــد و عـ ــران و هنـ ــا ايـ   ز الطــاف وجــودش همــه در طــرب  اروپـ
  خواسـت کـرد   خرد هرچه از علم مي  به هـر کوچـه مکتبـي راسـت کـرد     

و شـاد     خــدام راد خــدايش عطــا کــرده       ١کز ايشان شود ملـک آبـاد
ر نواب سر ير روشن ضمير با تدبيف وزيتوص«در  يخان و يپس از ذکر عثمان عل

  .پرداخته است» د اجاللهيز يدرياکبر ح
  ســر ســروران آن مــه نيــک خــو  خصوصــا مهــين راد دســتور او  
  ٢کنــد چــاکري بــه آل علــي مــي  سر اکبر که نـامش بـود حيـدري   

نظم در  به درباره خود ياطالعات مهم» شرح حال خود«س از آن در پ مؤلف
  :آورده است

  پـيش  که از روزگـارم چـه آمـد بـه      کنون گويمت مختصر حال خـويش 
ــيم    پــدر بـــوديم نــامش عبـــدالرحيم   ــردي حل ــود م ــتوده روش ب   س
ــن   نخـــواهم ز اجـــداد رانـــم ســـخن   چــه ســود از ســخنهاي دور که

  ن مـرا بهـره رنـج   وشد از دور گـرد   پـنج  بـه  چو عمرم رسيد اندر عـالم 
سـفر       شدم من يتـيم و زغـم خـون جگـر      پدر زين جهـان بسـت رخـت

ــراز      د آمـــدم بهـــرام آبـــاد بـــاززز يـــ ــردن ف ــرد گ ــي آن م ــر دائ   ب
ــتان    بگشــتم بســي ملــک عثمانيــان    ــوي هندوس ــدم س ــا ش   از آنج
  ٣ادوطن کردم ايـن ملـک فـرخ نهـ      چــو ديــدم دکــن مرکــز علــم و داد

  :ديسرا يپردازد و م يم» ف کتابيسبب تال«  به پس از شرح حال خود مؤلف
ــن    اقامــت گزيــدم چــو انــدر دکــن     ــر و عل ــغول س ــدريس مش ــه ت   ب
ــان  ــار ايرانيـــ ــوراني و کـــ تـــ   که چون گشته انـدر دکـن حکمـران     ز
ــف    به تـاريخ کـردم بسـي عمـر صـرف      ــا تل ــار بيج ــن ک ــر زي   نشــد عم

ــد     ن رسـيد لي عثمـايوچـ به گاهي کـه   ــد پدي ــادي آم ــه ش ــان را گ   جه
ــا صــد محــن  ــن     نوشــتم يکــي نامــه ب ــر دک ــود ب ــامش ب ــه ن ــه آئين   ک

 .۲۲- ۲۰ص   .١

 .۲۶-۲۳ص  .٢

 .۲۸- ۲۴ص   .٣



  ١١٢قند پارسي

ــاز   بـه مشــک خــتن خامـه آلــوده ســاز   ــاز ب ــري س ــدان دفت ــن خان   ١از اي
 چ خانيقل ير عابد عليه و آمدن نواب ميف خاندان آصفيمفتون در تعر سپس

  :ن سروده استيچن هندوستان  به
ــه ــنيدي بـ ــارشـ ــول دربـ رسـ ــاک ــ   پـ ــوبکر بـ ــول ابـ ــردي قبـ ــره مـ   د پيـ

ــاز و راد   چـــو ميـــر عابـــد پـــاک فـــرخ نـــژاد ــل گشــت ممت ــم و عم ــه عل   ب
ــان     هندوســتان پــس از حــج چــو آمــد بــه ــاه جه ــت ش ــدش گش ــر ز آم   خب

ــب آن  ــگ زيـ ــه دوران اورنـ ــر بـ   د صف شکن همچو شـير ر جنگ به به  دليـ
  ش گــردان چــو مــاهيپــدرخشــنده شــد   شد آنگـه قلـيچ خـان خطـابش ز شـاه     
  در آن جايگــــه روزش آخــــر رســــيد  بـه گولکنـده چـون شـاه لشـکر کشــيد     
ــان    روان شـــد قلـــيج خـــان ز دار جهـــان ــد نش ــدين از او ش ــازي ال ــر غ   ٢پس

ن خان يالد يغاز  به ن خان المخاطبير شهاب الديپس از آن مفتون آمدن نواب م
  :ستن طور سروده ايا هندوستان را به روز جنگيبهادر ف

ــازي   کنـون بشــنو از مــن ز کــار شــهاب  ــان غ ــآب  هم م ــرخ ــدين ف   ال
ــار   چو هفتاد و نـه رفـت بعـد از هـزار     ــردش روزگ ــن گ   ز هجــرت از اي
ــد   ــه بخوان ــنديده را ش ــهاب پس ــرش راز پنهــاني خــويش رانــد     ش   ب
زود   ٣که چون او برش معتمد کس نبـود  ببــر غــازي الــدين طلــب کــرد

  :ديسرا ين ميرا چن »ش و مالوهيفتح خاند« او
ــکار     چو بگذشت يـک چنـد ازآن گيـر و دار    ــاز آش ــت ب ــو گش ــرح ن ــي ط   يک
ــاد زود    ــو بگش ــروزي آن دژ چ ــه پي ــر آورد دود   ب ــاغي بــ ــوم يــ   از آن قــ
ــ  چــو آمــد بــر شــاه گــردون وقــار      ــار  هبـ ــرام شـــد کامکـ ــزاز و اکـ   اعـ
ــاب    ــنگش خط ــروز ج ــرد في ــا ک   ٤همـــش طبـــل و نقـــاره و زر نـــاب  عط

  :ل کرده استير تکمين زيتحت عناو نامه را آصف يمثنو يزديمفتون بعد از آن 

 .۳۲- ۲۸ص   .١

 .۳۶- ۳۲ص   .٢

 .۴۱- ۳۶ص   .٣

 .۴۴- ۴۱ص   .٤



اهللا مفتون يزدي نامة فتح آصف  ١١٣

شاهزاده محمد اعظم شاه و فتح   به روز جنگ بهادريدن نواب فيان کمک رسانيب.۱
)۵۳ تا ۴۴ص (جاپور يب
)۶۱ تا ۵۳ص (ر يفتح قلعه گولکنده و اودگ.۲
 ير عثمان عليحضرت نواب م ين ملک العالم العادل اعليدر مدح سلطان السالط.۳

)۶۴ تا ۶۱ص (خان بهادر خلداهللا ملکه 
)۶۷ تا ۶۵ص (ن خان بهادر ير قمرالديجاه اول نواب م گفتار در حاالت آصف.۴
)۷۶ تا ۶۸ص ( جنگ با قوم مرهته در دکن.۵
)۸۶ تا ۷۶ص (الملک بهادر  و فتح آن قلعه بدست نواب نظام دريجنگ ب.۶
)۹۱ تا ۸۶ص ( ينينش ار نمودن گوشهيا و اختيترک دن.۷
ع الدرجات و محمد شاه عقد ير را و سلطنت رفيان کشتن سادات فرخ سيب در.۸

)۹۷ تا ۹۱ص (الملک بهادر  شان با نواب نظامياخوت بستن ا
 يراالمرا و ابتدايخان ام ين عليالملک و حس خان قطب يحسن عل يکج رفتار.۹

)۱۰۶ تا ۹۸ص (الملک بهادر در دکن  نواب آصفجاه نظام يخود مختار
)۱۱۲ تا ۱۰۶ص (خان  يور و جنگ با دالور علفتح برهانپ.۱۰
)۱۱۹ تا ۱۱۲ص (خان  يد دالور عليگفتار در جنگ با س.۱۱
)۱۳۱ تا ۱۱۹ص (جاه  خان و فتح آصف يجنگ با عالم عل.۱۲
)۱۳۸ تا ۱۳۱ص (راالمرا و کمر انتقام بستن يالملک و ام متاثر شدن قطب.۱۳
)۱۴۳ تا ۱۳۸ص (دربار نواب از  يام وزارت و کناره کشيخالصه از ذکر دو سال ا.۱۴
دکن  يسو  هب يو روانگ يجاه از دهل گفتار در مراجعت نواب فلک بواب آصف.۱۵

)۱۴۸ تا ۱۴۳ص (
و مطلع شدن از حمله قوم  يه و خدام خود را از دهليثاتطلب فرمودن نواب .۱۶

)۱۵۱ تا ۱۴۸ص (مرهته بر مالوه 
خان در دکن  افتن بر صوبه دار شدن مبارزيو اطالع  يدن قاصد چاپار دهليرس.۱۷

)۱۵۶ تا ۱۵۱ص (
)۱۶۹ تا ۱۵۶ص (جنگ با مبارز خان  ياز اورنگ آباد برا يگفتار در روانگ.۱۸
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ص (از قتل مبارز خان و عزل و نصب حکام  يخبردار شدن محمد شاه پادشاه دهل.۱۹
)۱۷۱ تا ۱۶۹
)۱۸۰ تا ۱۷۱ص (درآباد يح به نواب آصفجاه يدرآباد و روانگيدن از حيخبر رس.۲۰
)۱۸۶ تا ۱۸۰ص (و واقعات آن حدود سفر کرناتک .۲۱
)۱۹۰ تا ۱۸۶ص (و واقعات آنجا  يدهل يروانگ.۲۲
)۲۱۰ تا ۱۹۱ص (ر احمد خان ناصر جنگ و گزارش آن يشدن نواب م ياغي.۲۳
و انحراف  يدهل ينواب آصفجاه را و روانگ يمکرر طلب نمودن احمد شاه از دهل.۲۴

)۲۲۷ تا ۲۱۰ص (آخره  يات اليمزاج نواب و وفات حسرت آ
)۲۳۶ تا ۲۲۷ص (ش يش آمد حاالت خويخاتمه در واقعات و پ.۲۵

ادآور يادا نموده و  تشکر و تاسف و اعتذار يزديمفتون اهللا  فتح يپس از آن حاج
 يحاج يهجر ۱۳۶۴در سال . اند ن کار کمک کردهيکه او را در يشده درباره کسان

ن ينخست سته ويز يم درآباد دکنيمان، حيتياالوه  -۱۷۴آدرس  ي بهزديمفتون اهللا   فتح
 يدر آخر کتاب فهرست اسام. ر در آورده استيرشته تحر  به نامه را همانجا کاخ آصف
ن يداده بودند و همچن نامه ل آصفيتکم يبرا) يکمک مال(ي شگياعانه پ آورده که

از قبل  خود ين جلد برايرا آورده است که قبل از چاپ کتاب چند يفهرست کسان
ن يمش ين کتاب از مطبع انتظاميا. آن پول پرداختند يرامحفوظ کرده بودند و ب

  .ده استيچاپ رس به درآباديح
  



غالم قادر گ: الشعراي بارگاه نظام دکن ملک  ١١٥ راميشيخ

  :بارگاه نظام دکن يالشعرا ملک
  يخ غالم قادر گراميش

  ♦دکتر محمد محسن
خانواده برامکه در پروراندن نهال علم و ادب و يران خانواده آصفيران و اميوز ه مانند

ن خان، ياالمرا فخرالد عالوه بر چندو الل و شمس .و تالش نمودند يفرهنگ و هنر سع
جاه و سر وقاراالمرا نه  الدوله بهادر، سر آسمانرياالمرا بش نواب ساالر جنگ اول، شمس

ر مسلمان و ماهران علوم و هنر را در بلده يهند بلکه از خارج هند مشاه يتنها از اقصا
درآباد يح به ر با کمال هند رايباالخص نواب ساالر جنگ مشاه. کجا نمودنديدرآباد يح

  .چ تساهل نکرديشان هيا يو در سرپرست دعوت نموده
ن ستارگان که فلک هند از وجود آنان منور و تابنده بود، باعث رونق مجلس يهمه ا

د يس( الملک، وقارالملک، عمادالملک حسنکاوش سرورالملک، م  به .درآباد شدنديح
 يشوشتر يد عليو س ييدر نظم طباطبايح ير احمد، علينذ يدپت ،)يحسن بلگرام

 يبرا خود را يزندگ اب شدهيضياز آن ف ياديافراد ز س شد ويسأمدرسه دارالعلوم ت
  .وقف نمودند درآبادياقبال و شهره ح

 اتشيوان و کليکرد و د يص مجاه اول شاکر تخلّ ن دکن آصفيان سالطيم در
 يوان فارسيز ديد نيناصر جنگ شه ين ويور طباعت آراسته شده است از جانشيز  به
 جاه سابع آصف ١خان ير عثمان عليه ميمملکت آصف ن تاجداريآخر .ادگار مانده استي

 .رئيس بازنشسته بخش فارسي دانشکده دختران، رامپور ♦

  .۴۸۲-۸۳جلد اول، ص  ملکت آصفيه،به نقل از م ۱۹۷۴مطبع عثمان ترست، : ديوان عثمان  .١
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نمونه . زند يچشمک م يرانيکالم شاعران ا  به که کالمش بود ير فارسيز شاعر شهين
  :نعت. يکالم و

  افتخار اينجا اينجا، حشمت اينجا، گوهر اينجا، زر  بنه بر پاي احمد سر که يابي صد وقار اينجا
  ينجا، اجل اينجا، مـزار اينجـا  من اينجا، زندگي ا  به طيبه چون در آيم با هزاران شـوق برخـوانم  
  گل اينجا، الله اينجا، سنبل اينجا، نو بهار اينجا  ز داغ عشق سـرور سـينه گلـزار جنـان دارم    
  اينجا خمار اينجا، سرور اينجا، مي جام اينجا، خم  زهي مستي که باشد در خيال سـاقي کـوثر  
  ١ا، بندگي اينجا، قرار اينجاسر اينجا، سجده اينج  نباشد جاي من جز آستان مصـطفي عثمـان  

∗  
  نمــا را مــازاغ گفــت ايــزد آن چشــم حــق   قوسين چـون نگـويم ابـروي مصـطفي را    
احمــد جمــال ديــدم الهــي طاعــت رااز ــدا خـ ــافتم دريـ مصـــطفايي حـــب وز

ــا را    زن شـد در قلـزم محبـت    هر کس غوطـه  ــي به ــد آن در ب ــه ياب ــين ک   دارم يق
ــوا را     اسـت  از مجمع کرامت از فيض توجـه دور  ــي ن ــش ب ــوازي دروي ــر ن ــاها اگ   ش

ــا را     صـدق نيـت   گر آبرو تو خواهي اي دل به ــابي در بق ــو ي ــا ش ــق فن ــر ح   در بح
ــدس   ــه مق ــر روض ــايم ب ــدا نم ــان را ف ــا را   ج ــردد نصــيب م ــتانه بوســي گ ــر آس   گ

  کارالســگيريــد ســاغر مــي يــا ايهــا ا      مسـتان  درياي فيض ساقي مژده دهند بـه 
ــينان ا  ــرو حس ــان اي خس ــاه نازنين ش ــدا را     ي ــانه گ ــي کاش ــن از تجل ــن ک   روش

  ٢بر حـال زار عثمـان چشـم کـرم خـدا را       کالهان سـلطان ديـن پناهـان    اي تاج کج
طور  به .رون استيدرآباد از احاطه شمار و قطار بيمملکت ح يتعداد شاعران فارس

، يزاد بلگرامآ يغالم عل. شود ينجا ثبت و ضبط ميشان در اياز اتن چند  ينمونه اسام
ن، يبجوالل تمک يق، راين توفيالد شاه ترک جاللي، ترک عليپرشاد باق يگردهار

ن رونق، غالم محمد شوق، ضامن يالد يذکا، غالم مح يب علين خاطر، حبيالد يمح
اض، عبداهللا خان ي، قوت جنگ فيار جنگ، محمد حسن رونق فانياء ي، نواب ضيکنتور

وصف و  ي، عبدالحيفحو يلمعه، مسعود عل يعل ، نوازشيکامل، غالم قادر گرام
  .ان ذکراندينها شاير ازيهوش و غ ير عليم وزيحک

  .جلد اول ،، به نقل از مملکت آصفيه۴۸۷ص  ،عثمان نعت  .١
  .همان  .٢
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 يدوش بدوش شاعران مسلمان، شاعران هندو هم در پرورش شعر و سخن فارس
طور مثال گورسرن  به .کرد يپوش توان از آنها چشم يکه نم انجام دادند يانيخدمات شا

، ينه الهام، الله مکندالل جوهريآر سکس.صغر، دکتر آرشور راؤ ايآزاد، راجه رام يبل
ترمبک نات ذره،  ين، باالجيبجوالل تمک ي، رايالل محبوب، نوازونت باق يگردار
ب، مهاراجه کشن پرشاد شاد، راجه چند والل شادان، مهتاب يالل رمز چتوالل ز يبهار
  .نهايا ر ازيراالل نشاط و غيه يکش، رايمهتاب، سورج بان م يرا

 يو عالمه شبل يو داغ دهلو ييناير ميو ام يدر زمانه بعد عبدالجبار خان آصف
  .درآباد شدنديمجلس شعر و ادب ح ييافزا هم سبب رونق ينعمان

. مينما يم يبررس را اجماالً يخ غالم قادر گرامير شاو آث يفقط زندگ ن مقالهيدر ا
در شهر  يالديم ۱۸۵۶ل پنجاب در سا يشعرا ١مطابق تذکره اسمش غالم قادر است و

  .چهار صبح متولد شد وقت  به جالندر پنجاب بروز پنجشنبه
شخص صوفي منش و متوسط حال  وپدر وي شيخ سکندر بخش از ککي برادري 

در حويلي کهنه الل بازار ) سال استقالل هند(ميالدي  ۱۹۴۷خانواده گرامي تا سال . بود
 غوث اعظم شيخ عبدالقادر  به با مسمي بود وگرامي در واقع اسم  .جالندر سکونت پذير بود

  :ديگو ينمود چنانکه خود م يآن افتخار م به ار داشت ويدت و ارادت بسيعق يالنيج
ــامم   ــده ن ــادرم فرخن ــالم ق   ٢گرامي غوث اعظم را غالمـم   غ

 ي، صاحب علم ظاهر و باطن بود و نگاه دوررس ويم، معلم گراميفه ابراهيخل
ر خان در يدکتر جهانگ. الشعرا سرفراز کرد لقب ملک  به او را را شناخت و يجوهر گرام

 ياءاهللا و اهل راز بوده و گراميم از اوليفه ابراهيسد که خلينو يم يکراچ ٣ماهنامه هالل
در  وي نکهيالشعرا خطاب کرده است مثل ا شتر عمر نداشت، ملکيهشت سال ب را که

ها  فه نامبرده تا سالياز خل يگرام. کرد يرا مشاهده م يمقام گرام يکار انتها يهمان ابتدا
منزل مقصود  به جتاًيرات تصوف احراز نمود و نتيو تاث يو فارس يالت عربيسال تحص

ص   .١ پکچرز، الهور پاکستان،۱۱کليات گرامي،   .۱۹۷۶، مطبع
  .۱۲ص  ،باب اول ،کليات گرامي  .٢
  .۱۶ص  ،باب اول ،به نقل از کليات گرامي ۱۹۵۸هالل کراچي   .٣
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مانند امرتسر، ک متعدد يشهرهابه يگرام. ديخود رس انه، يورتله، لدهيمسافرت نمود
  .رهيدرآباد و غياله، حيرکوتله، رام پور، پتيمال

 يها آشنا شد و در شب گريو شاعران د ييناير مي، اميدهلو در رامپور با داغ يو
کدورت  نگاه به مبهوت ماندند و داغ يگرام ياهل نظر از کالم فارس. شعر شرکت نمود

از رامپور  يماند، لهذا گرام يدرآباد باقين کدورت در دل داغ تا حيدن آغاز کرد و ايد
فه که معلم يخل. از او استقبال کرد االير پتينخست وز. دياال رسيپت به رخت سفر بسته

درشگفت ماند و اعتراف کمال نموده  يو اتياب يطبع و برجستگ يبود از روان يو
 يل کند لذا رخت سفر براياز تو تجل ست کهين يا هند کسيدر پنجاب ! يگرام: گفت

از اول  يگرام. او داد  به دنت بهادر نوشت ويزينام ر به نامه يک معرفيفه يخل. دکن ببند
 يو  به ک دستارياز آستانه داتا . ديدر الهور رس يريهمه بر آستانه داتا گنج بخش هجو

 د آمد که چرايپد يه در باطن وين داعيدر راه ا. رفتن دکن شد  به مرحمت شد و ارشاد
بر آن آستانه  ينروم و لذا و يرياجم ين چشتيالد نيالهند خواجه مع بر آستانه سلطان

  :م نموديزبان شعر تقد به دت خود رايده عقيرس
  غوطه در گراب امروزم خـورد فـرداي مـن     زنـد امـروز مـن اي واي مـن     راه فردا مي

مـن    مي  حسرت اندر حسرتم امروز و فردايم مپرس   ١تراود خون امـروز از رگ فـرداي
ن صورت يا  به .مسافرت دکن شدبه افت و اشارهي يا او از آن بارگاه هم تحفه

 ياتينشسته اب يکنار رود موس نماز جمعه يبعد از ادا يو. ديد رسدرآبايح به يگرام
در همان وقت مرکب  از حسن اتفاق .کرد يشاه را زمزمه م ير وارث عليچند از پ

کالم  ينيريو ش ير محبوب از نغمگيم. خان نظام دکن از آن طرف گذشت يمحبوب عل
از مرکب فرود آمد و  وظ و متاثر شده،ظار محيبس ير ويز و اثر خيو آواز دردانگ

ک ي و ست؟ معلوم شد که اهل پنجاب و نوواردير کيشه ين مغنياستفسار نمود که ا
دنت يزيتوسط ر  به آخر کار. دنت بهادر ساکن استيزيفاضل اجل است که در بارگاه ر

ر محبوب يغرا در مدح م يا دهيد و قصيرس يبارگاه محبوب به ر موصوفيدعوت م به و
 يگرام. ستودند اريحضار از آن در شگفت ماندند و آن را بس کهخان نذر کرد  يعل

باب ا  .١   .۳۱ول، ص کليات گرامي،
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 منصوب شد و بعدها يقد بلگرام يآقا يآنجهان يخال يجا به تاجدار دکن ياستدعا  به
 ميفه ابراهيمعلمش خل ييشگويصورت پ نيا به .الشعرا مشرف شد خطاب ملک  به
 يمت کالم گرامعظ  به ، شاعر پخته کار، هميرانيسنجر ا. ديقت رسيدرجه حق  به

گفت  يده گراميقص سنجر بعد از استماع ١ديدر مشاعره جشن ع. اعتراف نموده است
  ت؟يباشد، مرا چه اهم يمانند گرام يکه معجزکالم يدر بارگاه

  يشاگردان گرام
از شاگردان خاص  حفيظ جالندري در شهر هوشيارپور عزيزالدين عظامي و در شهر جالندر

ک و غالم رسول مهر هم از وي استفاده و مشاورت سخن عبدالمجيد سال. وي بودند
  :سنج است اين طور نغمه )حفيظ جالندري(گرامي درباره تلميذ رشيد خود  .نمودند مي

ــر    مصــور مجســم بالغــت  فصــاحت ــت اهللا اکبـ ــيظ اسـ ــالم حفـ   کـ
  کالم حفيظ اسـت يـا سـلک گـوهر      معــاني دالويــز و الفــاظ دلکــش   

  ٢زبـان حفـيظ اسـت يـا مـوج کــوثر       گوشـم  گرامي سحر گفت سالک بـه 
  :کند يدت مياظهار عق نيچن يبر وفات پرمالل گرام يرازيآغا محمد کاظم ش

داده  يرو يپرور و نظم يم که تازه در عالم سخنوريم و سکته ثقيفقدان عظ”
باشد  يم يخ غالم قادر گراميالشعرا ش ان ملکيهمانا فوت پرمالل مبرور خلدآش

 يدار جاودان  به را بدرود گفته ين دارفانيا. م ۱۹۲۷سال  ماه مه ۳۰خ يتار به که
ن و يريالفکر، الفاظش همه ش قيالنظر و عم قيبود دق يالحق شاعر. شتافت

در افق عجم  ين وجود محترم آفتاب شاعرين، گو از فوت ايکالمش تمام نمک
اگر چه . ديرا نزا يهم مادر دهر همچو شاعر يد تا مدتيافول افتاده و شا

کرده  ييچ گاه در نظم اردو قلم فرسايده نشده که هيشن ياالصل بود ول يهند
را اگر کسي بي نظر دقت کالمش . ميالن وافري در گفتن شعر فارسي داشت. باشد

 نمايد بنگرد خواهد ديد که همه بو و خوي ايرانيت دارد و مثل کالم اهل زبان مي

  .۴۴ص  باب اول،،کليات گرامي  .١
  .۵۳ص  ،همان  .٢



  ١٢٠قند پارسي

  .١“بود يزبان فارس ران پا ننهاده اما عاشق زاريخاک ا به چ وقتيگو ه
و  ي، قطعه، رباعيده، غزل، مثنويمختلف مانند قص يدر انواع ادب يغالم قادر گرام

د در مدح دکن، شاه يوانش مشتمل بر قصايشتر ديب يکرده است ول ييآزما ره طبعيغ
هم  )ع(ينات حضرت عليکا يده غرا در منقبت مواليچند قص. ران دکن استيدکن و ام

اتش با يمثنو. مقام مترشح است يذات عالآن   به يده ويعق ص وهست که از آن اخال
ن يز قابل توجه است و عظمت آن از اين يات ويرباع .وصف قدرت کالم نامکمل است

د که ينما يرخ م يجانب رباع به ر شوديرسد که شاعر چون پ يه ثبوت ميپا  به يو قول
شتر يب. گنجاند يمام و کمال مت به ام شاعر راين مجسمه عناصر اربعه در مصرع آخر پيا

آن همه  در يو مسائل تصوف است ول يان واردات قبليب  به محدود يات گراميرباع
  .خاص است يتياهم ياتش دارايهر حال رباع به .موجود است ييگو يلوازم رباع

از  ينجا با شواهديکالمش را ا يو ثقافت ي، علميخيت تاريبنده فقط عظمت و اهم
  .دهد يح مياتش توضياب

ر يدر پرده م »ديکار آ  به چند که شاهان را ياندرز«عنوان  به يک مثنويدر  يگرام
  :دهد يمانه ميد و اندرز حکيستا يخان را ميمحبوب عل

ــاده اي شــاه گيتــي ــروز مخــور ب   ســوز  بپرهيــز از ايــن آتــش عقــل  ف
ــد صــيد شــير   تو شيري، مکن بر خـود آهـو دليـر    ــو کن ــه آه ــادا ک   مب

مسـتي چـرا  تو شاهنشهي عش ــو ظــل الهــي بــت  ق و ــرات   پرســتي چ
شـــد   که حاکم زمين بوس محکـوم شـد    خداونـــد گـــر بنـــدة بنـــده
  نه چندان که گـردي شـکار شـکار     شکار افگنـي هسـت شـاهانه کـار    
هـم کاسـه روبـاه و شـير      مخوان سفله را بر سر خـوان دليـر     ٢نگردند

ات شاعر دال يعظمت تجرب ار سودمند و بريسال بس شاه جوان ين اندرزها برايا
  :ديستا ين صادقانه ميگر شاه نظام را چنيد يک مثنوياو در . است

ــاله  ــاب کــ ــاه آفتــ   که زد از قدر خيمه بر سـر مـاه    آن شــ
ــاران   خــاک پــايش شــفاي بيمــاران ــش گنهک ــت ک ــو من   عف

باب  .١   .هفتم کليات گرامي،
  .۲۴۰ص  ،همان  .٢
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بـه   تمـام   شاه ما خـود   دهـد کـار سـلطنت انجـام     مي  التفـات
  ١بــدخواه شــاه کــرد قلــمســر   قلمم هر کجا که گشـت علـم  

مثنويدريگرام وزيک مدح ميدر الير علير چنيق استيخان گفته :ن
ــم   ــع غ ــاره رف ــر چ ــنم ديگ   به جز لطف دستور گردون حشم  نبي
  وزيــر شهنشــاه ملــک دکــن     شناســنده قــدر اهــل ســخن   

  بوس نـواب سـاالر جنـگ    زمين  رنـگ  به آن پايگه چـرخ فيـروزه  
  ٢زبــانم شــود گــوهر شــاهوار     چو جودش کند بـر زبـانم گـذار   

ف و ين توصيل دکن، را چني، وکير صاحب عليم يکوتاه گرام يک مثنويدر 
  :دينما يل ميتجل

نــامم فرخنــده قــادرم غالمــمغــالم را اعظــم غــوث گرامــي
  نيــاز غــوث اعظــم حاصــل مــن  مصاحب گفت در گوش دل مـن 

  :شمارد يم يب اعليدکن را مبارک و باعث نص قطب ملک يک مثنويدر  يگرام
از خــــاک قـــــدم   ــاغ ارم   حيــــدرآباد را ــروش بـ ــرت فـ ــرده غيـ   کـ
  خـــود بالـــد ســـرزمين دکـــن بـــه  ديــده بــر پــايش يــک جهــان مالــد
ــاه    کيســـت آن عـــارف از فقـــر آگـــاه ــد ش ــن محم ــک دک مل ــب   ٣قط

مثنويدريو خصوصيک همه با را پنجاب خوبيشهر و ميهايات مدح دينمايش
  :است تيو سه ب يکه شامل س

  من و سر جوش حسن آبـاد پنجـاب    مـــن و دلگرمـــي آه جگـــر تـــاب
ــانم   ــاب از زب ــرف پنج ــد ح ــر آم ــانم    ب ــوثر در ده ــوج ک ــد م ــان ش   زب

ــه  ــاي الل ــه ج ــده  ب ــي دمي   بـه جـاي بيــد، مجنـون سرکشــيده     اش ليل
  قيامــت قــامتي محشــر خرامــي     فرو گسـترده در هـر گوشـه دامـي    

ــده    بتــان گــر خــوي چکيــدهز رخســار  ــاکش دمي ــيد از خ خورش ــل   گ
ــر ذره  بهـــار خلـــد از خـــاکش نســـيمي ــي  دل هـ کليمـ ــم   اش چشـ
ــص بســمل اينجــا گــرم رق   نياز اينجـا و نـاز اينجـا و دل اينجـا      نظرهــا

  .۲۵۰ص ،کليات گرامي  .١
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  ١٢٢قند پارسي

ــاري    ــد نگ ــارم ش دچ ــم ــر راه   ١گـل انــدر گـل بهــار انـدر بهــاري     س
 ير واقعي، تصويداغ دهلو الملک حيدر ضمن مدح فص يگر گراميد يک مثنويدر 
  :ده استيدر صفحه قرطاس کش ت و کالم داغ رايشخص

ــالش  ــبح خي ــده ص ــاحت خن   بالغــت نغمــه مــرغ کمــالش     فص
ــرده  ــره ب ــاغش به ــدي از دم   نزاکـت بــا خيـالش شــير خــورده    بلن
ــه   بهارســـتان صـــبح زنـــدگاني   ــوز نکتـ ــم رمـ ــي ادا فهـ   دانـ
ــدش    ــر بلن ــد فک ــر زن ــر پرپ   ٢در کمنــدشرســد مــرغ معــاني   اگ

نام برده  )خان يمحبوب عل( ر بارگاه نظاميگر از سه شاعر شهيد يک مثنويدر 
  :شده است

  ش، دالور نــام وکــاظم و پــرو   زاد نظـام  يعني آن هر سـه خانـه  
ــهي  ــاه ش ــان بارگ ــفينه گوش ــي   س ــاه بـ ــان گنـ ــي مجرمـ   گنهـ

  ايـاغ  هر سـه را بـاده طـرب بـه      بــاغ انــد بــه از قفـس در رســيده 
  يـک هفتـه   ره يک سـاله را بـه    آن سـه در بـال رفتـه    کرده طي

ــد از دور ــدرآباد آمدنــــ   شــکرگويان خســرو و دســتور    حيــــ
رقعة منظوم يک مثنويدر  يگرام غالم رسول  يق حسن چودهريرف به در قالب

  :چند در منع شکار داده است ياندرز
ضمير مـن اسـت   ــر مــن اســتخذوق اســالم در   نقش اخالص در   مي

ــد  بـــي  قيـــد آمـــد اد را بـــهصـــيد صـــي ــيد آمـ ــاني زبـــان صـ   زبـ
ــرد گفــت اي صــياد  ــه ســر ک ــتاد    گري ــت اي اســ ــد گفــ   زار ناليــ
کــن رحــم تــا نوازنــدت     ــدت    رحــم ــر فرازن ــز ب ــن عج ــز ک   ٣عج

جنگ سرورالملک بهادر را مدح نموده يد يک مثنويدر  يو گر، نواب سرور
  :کند يحت مينظام را نص باکانه يب

  بــه از ســرورالملک نايــد مشـــير     شـــن ضـــميرتـــرا از مشـــيران رو
  نيــابي خردمنــد و حــاذق مشــير     ازين بهتـر اي شـاه گـردون سـرير    

ص   .١   .۲۷۴کليات گرامي،
  .۲۸۱، ص همان  .٢
  .۲۸۴ص  همان،  .٣
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ــاد   ــرت کيقب ــبت اي غي ــن نس ــاد    ازي ــد بيـ ــکندر آمـ ــطو و اسـ   ارسـ
  ١تو گويي مگر سعدي ديگـر اسـت    گرامي که يکتا سخن گسـتر اسـت  

مثنويدريگرام ميديک ريگر علير شاعريحبهراياضت مپختهث ويستايکار د
  .سازد يبر انواع شعررا مبرهن م يدسترس و

  هـــا ســـردهد روح فغـــاني    فغـــان   يکنــد گــر در غــزل گــوهر فشــان    
  گــــره از خــــاطر عرفــــي گشــــايد  بـــه ميـــدان قصـــايد چـــون درآيـــد
  که مير پنجـه کـش را پنجـه برتافـت      چنان در خوشنويسـي دسـترس يافـت   
ــوافکن  ــاعي پرتـ ــد در ربـ ــان شـ ســوزنکــه   چنـ   در چشــم عمــر بشکســت
ــويي   ــي آراي نيکــ ــود آن معنــ ــويي   ربــ ــاريخ گـ ــوئي در تـ ــاتف گـ   ز هـ
ــي     چنــــان تمثيــــل را داده رواجــــي   ــردد خراج ــي گ ــر غن ــه از فک   ٢ک

  :وصف نموده است يخوب  به ممدوح را هم ين ضمن نقاشيدر ا يو
ــش را ببينـــد    ــزاد نقشـ ــر بهـ   خــون دل نشــيند چــو نقــش پــا بــه  اگـ

ــد ت  ــل کش ــر گ ــر ب ــلاگ ــوير بلب ــه   ص ــش ب ــد آت ــل  زن ــل و گ   جــان بلب
ــاد دارد  ــه خــواني ي   ز هــر فنــي کــه دانــي يــاد دارد      ز هــر علمــي ک

 يخيث تارياللسان است که از ح ف دکن رطبيدر تعرگريد يک مثنويدر  يگرام
اهميبس دارديار :ت

  ز حرف مکه مسجد در سجود اسـت   سـود اسـت   قلم کز اوج معني عـرش 
  به خاک مکه مسجد سـر فـرو کـن     دل وضـــو کـــنگرامـــي از گـــداز 

  شـــود خـــود منبـــر معنـــي زبـــانم  اگـــر از منبـــرش حرفـــي بخـــوانم
  خلـوت خانـة خـاص    قدم درنـه بـه    به خـاکش سـر فـرو آور ز اخـالص    
ــت   ســر مينــار کــز ســدره دليــل اســت  ــل اسـ ــيان جبراييـ ــا آشـ   همانـ
ــر    ــد پ ــي زن ــوايش ک ــوتر در ه ــر بــامش کبــوتر      کب ــته بــر س   ٣فرش

  :است )ع(ير عليدر منقبت حضرت ام يگرام يک مثنوي

  .۲۸۶- ۸۷ص  کليات گرامي،  .١
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  ١٢٤قند پارسي

  بــــه دســــتم کليــــد خيبــــر دل  بيـــا ســـاقي ز مـــي بکشـــا در دل
شسـت و شـو ده   رنـگ و بـو ده   هبهشت مـدح شـ    زبان را ز آب کوثر   را
ــر  ــي اهللا اکبـــ ــي آن معنـــ   کــه معــراجش بــود دوش پيمبــر     علـــ
ــوي    ــگ و ب رن ــين را ــرع مب ــق را    ازو ش ــن حـ ــت ديـ ــرويآبهشـ   بـ

ــ ــدر  ک ــر حي ــرب غي ــن تق   که خواندش لحمـک لحمـي پيمبـر     ه دارد اي
ــد   ــر آم ــل مظه ــو اص ــي ذات ت م ــد   ز ــوهر برآمـ ــازده گـ ــت يـ   ز درجـ
ــاده فت ــون خ در ــاهي م آن ــين ــادهحس نه ــر خنج ــر س ــر زي ــر س ــه ک
  ١کـف نـه  قد تسليم خم کن جان به  سر خـود بـر سـر خـاک نجـف نـه      

در خاک  يبار. دارد يخيرت تاياهم ار مشهور است ويبس يده گراميک قصي
ند که يگو يت اسم اعظم دارد و بالغ نظران ميخاص ن منقبتيا. پنجاب طاعون رو نمود

  :چند مالحظه شود ياتياب. نيز و دلنشياست دالو يمنقبت
  مسيح و خضر را اين اسم اعظم بـر زبانسـتي    زمين يا بـوترابش آسـمانش يـا علـي خوانـد     

احم ــتي      د مرسـل چه در صورت چه در معني وصي ــار امتحانس ــل عي ــا کام ــداز وف ــه ان   ب
ــتي    شهادت با امانت خفته در يک پيـرهن اينجـا   ــهادت توامانس ــت را ش ــلمانان امام   مس

  علي در هـر مکانسـتي علـي در المکانسـتي      پرسـي  علي اللهم، رمز علي از مـن چـه مـي   
علـي بـاطن     ن  علي اول علي آخر علـي ظـاهر   هانســتينهــان انــدر عيانســتي عيــان انــدر

برگيـرم    ز راز سر به   عيــان انــدر نهانســتي نهــان انــدر عيانســتي  مهر اي بي خبر پاي پـرده
ــتي   علي گويم علي جويم علي خوانم علـي خـواهم   ــر قهرمانس ــرودار روز محش ــي در گي   عل
  ٢بــرهمن مشــربم زنجيــر پــا هندوستانســتي  بر آن بودم که از سر کرده پا راه نجف گيـرم 

  :هم قابل تذکر است عيعل حضرت در منقبت يگر گراميد يغرا دهيک قصي
  اســير بوســه خــاک مــزار بوترابســتي      داني که آهم از چه راهي بر فلک دارد چه مي

  علي اللهيـان داننـد کـين نکتـه کتابسـتي       مشهد مسجدش آن علي مولد اش کعبه آن علي
  وابسـتي جنبـوت را  سپردند واليـت کـان     هارون و موسي نسبت  دو به هر مصطفي و علي

  تعالي اهللا چه بيداري تعالي اهللا چه خوابسـتي   خواب آمد  زانويش به  علي بيدار و احمد سر به
  گالبسـتي  در معني فصل بي جانشين را گل که  علـي بـر جـاي پيغمبـر بنشسـت جـا دارد      

  .۲۹۳ص  کليات گرامي،  .١
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يا علي خوانم جواب ال جوابسـتي   اگر منکر بگويد بنده را چـون خـدا خـواني      ١علي را
ز ين اثرانگيريار شين غزل بسيا. است عيعل حضرت هم در منقبت يک غزل گرامي

  :دير لذت ببريات زياز اب. و عالمانه است
  سـت  کنند که گـويم خـدا علـي    تکفير مي  سـت  ست بر لب دل حرف يا علي بر لب علي

  سـت  لذت شـناس مايـده هـل اتـي علـي       گـواه » لـو کشـف  «قرآن ناطق است علي 
  سـت  خيبر شکن وصي نبي مرتضـي علـي    نـام علـي وه چـه مظهرسـت    نام خداست 

ــر   ــا وزي ــاه ي ــد ش ــق ده   سـت  يعني شفيع حشر نبي هست يا علـي   پيداســت داد خل
  ٢سـت  تسبيح يا علي  جان او که به  رحمت به  خـواب  ديديم شب گرامـي مرحـوم را بـه   

٢  يازريش يتتبع عرف به خان و يرمحبوب عليم در مدح سلطان يده گراميک قصي
  :اندازد يم يده عرفياد قصي  به ده ما راين قصيا. است

نواز گهـرت فضـل و کـرم را     اي شان دگر طرز کف تو تيغ و قلـم را    وي رتبه
  د شــير اجــم رافتــکــز هيبــت او لــرزه   شاه دکن آن فـارس ميـدان شـجاعت   
ــش   ــاقي لطف ــر س ــزم اث ــر ب ــد اگ   لبريز مـي سـمع کنـد گـوش اصـم را       آراي

کشور انصـاف در عهد ستم سو   …گرگان بسر تخت نشـاندند غـنم را    ز تو اي
بدنم شد به…    از من نتـوان کـرد جـدا لـوح و قلـم را       ثنـا گسـتري تـو    جزو

ملـک مـادر گيتـي    ــم بچــه غــم را   بنگر که ز تحريک ــرورده در آغــوش دل   پ
  طعـم نعــم را  سهـو  اپــام  بـر سـر زده    ام بـا قـدم شـوق    درت آمـده  هاکنون ب

  ببريـده شــد آخـر ســر پرفتنـه ســتم را     با عدل و ستم معرکه زد جوشدر عهد تو 
  ٣تکميل دهد گوهر تو فضـل و کـرم را    تا فضل و کرم مايه درياي کمال است

اتش موجود است که يخان در کل يعل يدر مدح حضرت مهد يک غزل گرامي
  :است يخان محسن گرام يلع يمهد يانگر عظمت و بزرگيب

  ام پيدا گرامي حضرت مهدي عليخان کرده  و از دجـال پـرواي   اهـرمن بـاکي   ندارم ز
  چه گويد فلک را محسن چنان گرديد کم پيدا  بخود بالد دماغ شاهد همت ز ممدوحم

  .۲۹۷ص  کليات گرامي،  .١
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پيـدا   سگ کويش کند نسبت به  ز مداحيش ممدوحم ز شـاگرديش اسـتادم     ١آهوي حرم
ک يدر  يگرام .معلم ممدوح هم بوده است يشود که گرام ياز شعر آخر ظاهر م

را چن ير محبوب عليده نواب ميقص   :ديستا ين ميخان بهادر
آسـمان گرفـت       صـحن بـاغ   کاله قدم زد بـه  محبوب کج   تمهيد پـاي بـوس زمـين

ــه  ــاه نکت ــار شهنش ــت زرنگ ــر تخ ــنج ب   سـت آن گرفـت   اين خدمت قديم گرامـي   س
ــبان     ــت پاس ــام اس ــر نظ ــتان فق ــر آس   رفتترک فلک که اين همه تير و کمان گ  ب
ــدار   ــروز چوب ــر درش ام ــت ب ــان ختاس   فغفور خويش را سگ ايـن آسـتان گرفـت     خ

  ٢بگرفت اين زمين و دگـر آسـمان گرفـت     معني يکـي بـدان   شمس و نظام هر دو به
مناسبت باز آمدن از سفر  به خانيحضرت محبوب علير مقدم اعليدر خ يگرام

  :ديسرا ين ميدکن چن به کلکته
  در آب رقص طرب اي فلک که ماه رسـيد   دکن که شـاه رسـيد  اوج چرخ بخند اي  رب

بـه    زمانه گفت فلک را چيسـت رقـص نشـاط      تختگـاه رسـيد   ستاره گفت که آصـف
ــروز     ــن ام ــه در دک ــکر ز کلکت ــزار ش   …ستاره مرتبـه شـاه جهـان پنـاه رسـيد       ه

  آگـاهيش گـواه رسـيد    که نکته نکتـه بـه    رس مپـرس  ز علم و فضل شهنشاه نکته…
ــام  ز دل ــر نظ ــم و نث ــمون نظ ــي مض   ٣به گوش چرخ فلـک شـور واه واه رسـيد     فريب
ب مياز ثابت آخر عليت محبوب نواب که شايشود ادعخان و ماهرير .بوديب

ات و قطعات متعدد در مدح نواب محبوب يد و رباعيد متذکره، قصايعالوه بر قصا
از اشخاص  ياريو بس يخان نواب سابع خانواده آصفيحضرت عثمان عليخان و اعليعل
و  ي، ثقافتيخيت تاريموجود است که از لحاظ اهم يات گراميدرآباد و پنجاب در کليح

نجا يطلبد که ا يم يليمقاله تفص آن يبررس يول توان کرد ينم يپوش از آنها چشم يعلم
  .ستيش آن نيگنجا
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  ١٢٨قند پارسي

  وقف در زمان عادلشاهيان

  ♦عمارت واال يدکتر عبدالغن
  *خان محمد صادق جونپوري: هترجم

گر يد سبقت را از يگو يزندگ يها نهيزم جاپور در همةيب يسلسله عادلشاه
. ربوده بود، ل شديدر دکن تشکي سلسله بهمن يکه بعد از فروپاش ييها حکومت

انه يخ ميدر تار. تصرف خود داشتند تحت از دکن را يبخش بزرگ ن سلسلهيپادشاهان ا
ن يا. قرار دارد يدهل يت بعد از سلسله گورکانياز لحاظ اهم جاپوريحکومت ب، هند

بعد از  کوت ينگر در جنگتال يجيمسلمان بر دولت و هاي دولت يروزيپ سلطنت
  .قدرت گرفتن کرد به شروع) .م  ۱۵۶۵(

و تحت  يرانياشراف ا تيمابعد از جلب ح، ن سلسلهيانگذار ايبن، وسف عادلشاهي
ع را در يمذهب تشي، ل صفويشاه اسماع يعنيران ير پادشاه معاصر خود در ايتاث

به سبک  خطبه خوانده شد و نام دوازده امام  به و در نتيجه ت داديخود رسم يقلمرو
 و دا کرديدکن مانند سابق ادامه پ به انيرانيا زمان مهاجرتآن در . ١عه اذان گفته شديش

ن يآنها در ا يو فرهنگ ياجتماعي، اسيسي، ات مذهبينظر باعث نفوذ ت آنها در دکناقام
  .ن شديسرزم

امور ي، نه مذهبيدر زمي، و فرهنگ ياسيعالوه بر خدمات س ين عادلشاهيسالط
ي اند و در توسعه تمدن اسالم داشته ييسزا به ز سهمين المنفعه عام يها تيه و فعاليريخ

 .هند، کرناتک، جاپوريب، ده انجمن اسالمدانشکي، شناس باستان و خيس گروه تارياستاد و رئ ♦

.دانشجوي دکتري، دانشگاه دهلي، دهلي*
  . ۱۱برگ ، ۱۸۵۵، لکهنو، بخش دوم، )يچاپ سنگ(، خ فرشتهيتار، محمد قاسم فرشته  .١



در زمان عادلشاهيان وقف  ١٢٩

مختلف آن مانند  يها در شکل يو خدمات اجتماع يالآموزش ع مؤسسات در قالب
، برا امام، خانقاهي، نيمدرسه د، مکتب، )ايمقبره صوف( درگاه، دگاهيع، مساجد

چاه ، حوض آب، )مارستانيب( شفاخانه، کتابخانه، لنگرخانه، خانه جماعت، عاشورخانه
  . اند فا کردهيا ينقش مهم… سرا و کاروان ،)باغ( عنبرخانه، آب

کردند و آنها  يه بنا ميريو خ ياماکن مذهب، و اشراف جامعه آنهاان همسر، نيطسال
، ات حاصل از روستاهايمال، ن اماکنيا اداره يآنها برا. کردند يرا در راه خدا وقف م

آنها . گرفتند يگر را در نظر ميمنابع درآمد د ها و مغازه، ن اماکنيا به متصل يها نيزم
آنها . ١کردند يخرج م ياديمحرم و عاشورا مقدار زي، الدالنبيد ميع مراسم ين برايهمچن

ان در يصوف ينام مدد معاش برا به را يگريد ينقد يها و کمک زيخ حاصل يها نيزم
 يمذهب يها تيفعال به رفت که يها از آنها انتظار م ن کمکيگرفتند و در مقابل ا ينظر م

  . ن و مردم دعا کننديسالط يمتسال يرا عام کنند و برا يم اسالميتعال، بپردازند
مطالعه  به جاپوريخ بيتار يو فرهنگ ياسيس يها نهيدر زم ياريمورخان بس

ان يم ي بهن سخنيسالطاين  هيريو امور خ يمذهب يها تيدرباره فعال ياند ول  پرداخته
مشابه آن در  يها تيموجود درباره وقف و فعال يو ادب يخيتار شواهد. اند اوردهين
ه يريت امور خياز اهم يخوب  به ين عادل شاهين امر است که سالطيانگر ايب، جاپوريب

اماکن  مسئله ن مقاله ما بهيدر ا. اند واقف بوده خود يايرعا يسطح زندگ يدر ارتقا
  .م پرداختيخواهشاهيان  در بيجاپور در عهد عادل المنفعه عام يها تيفعال موقوفه و
  مساجد

، ثيت مسجد در قرآن و حدياهم  و با توجه به مسجد محل عبادت مسلمانان است
 )۱۶۲۷-۱۵۸۰(ي م عادلشاه ثانيدر زمان ابراه. داشتندي آن بنا  ي بهر توجه خاصيافراد خ

 يبنا مسئوليتر يافراد خ. مسجد وجود داشت ۱۶۰۰جاپور و حومه آن حدود يدر شهر ب
محمد . کردند يآن وقف م يبرا ينيا زميگرفتند و  يعهده م به مسجد را تماماً خود
 يا مبلغ قابل توجه) ۱۵۱۰-۱۴۸۹( وسف عادل شاهي کند که يقاسم فرشته نقل م

شرقي  ات، کتابخانه و مرکز تحقيق۱۴۸۱۳االولياي بيجاپور، نسخه خطي شمارهضةميرزا ابراهيم زبيري، رو  .١
  . ۳۵۳، برگ ۱۸۹۰السالطين، چاپ سنگي، حيدرآباد،  ، ميرزا ابراهيم زبيري، بساتين۵برگ  حيدرآباد،



  ١٣٠قند پارسي

ک ياز . بنا کند يد تا در شهر ساوه مسجددا، خراسان ياز اهالي، خواجه عبداهللا هرو  به
در زمان  شود که يدا شده معلوم ميالت مهاراشترا پيگان واقع در ايس به که در درگاهيکت

 ياط در روستاين فرزند شمس خيعالؤالد خيتوسط شي مسجدي شاه ثانم عادليابراه
جدهم يه( ه ۱۰۰۲الحجه سال  يازدهم ذيدر  ي هم براي آننيموزه بنا شده بود و زم

  .١وقف شده بود )۱۵۹۴آگوست
ا يآب . دن و استحمام بودندينوش يفرش و آب برا، المپ به مساجد معموالً مجهز

ق چشمه يا از طريشد و  يره ميبه مخزن آب مسجد ذخ صلمت ي سفالينها لوله قياز طر
ز بودند و ين اسر ي کاروانمساجد دارا يمراکز تجار و بزرگ يدر شهرها. شد ين ميتام

ساخت   به خود را يها تير فعاليافراد خ. د در آنها توقف کنندستنتوا يمسافران م
طبق . دنديشياند يز راه حليآن ن يحفظ و نگهدار يمساجد محدود نکردند بلکه برا

خواجه سمبول واقع در  مسجد يها سر درخرابه در. م ۱۵۹۶/. ه  ۹۴۳ به مورخيک کتي
 و شش مغازه متصل يک خانه و سي الملک نيملک ام يشود که غاز يمعلوم م، جاپوريب
وقف  اش خانه يمسجد روبرو يجاپور را برايقلعه ب ٢يدروازه آتن هال يبخش غرب  به

خواجه جنت . ٣مخزن آب فراهم شود و ر مسجديتعم هاي هزينه ق آنيکرد تا از طر
 يها نهيهز ي تامينهمان مسجد پنج مغازه برا يز براين ،لسلطنةا غيبتب ينا، خان

ن يا. ش نماز و فراش وقف کرديو پ) ک تنکهي( حقوق مؤذن، فرش، آبيي، روشنا
) .م ۱۵۵۹ر سال دسامب ۲۱(ي هجر ۹۶۷سال  االول عيرب ۲۱به روز پنج شنبه مورخ يکت

  .نوشته شده است
قلعه اثر مبارک  يکه در بخش جنوب شرق. م ۱۵۸۵/ه ۹۹۳مورخ  يگريبه ديکت

 مسجد خود يحفظ و نگهدار يبرا پنج مغازه دهد که بلد خان ينشان م، محل قرار دارد
  .٤ارث گذاشت  به

  . ۳۵صفحه ، XIVشماره ، ۳به شمارهيکت، E I 1937-1950، ۶برگ ، ۲،فرشته  .١
بعد از فتح ) يپادشاه گورکان( بياورنگ ز. جاپور استيجنوب ب يليدر پنج ما ييروستا يآتن هال  .٢

 . ز مشهور بودين ينام دروازه منگول به ن دروازهيا. ديدروازه فتح نام وازه ران دريا، جاپوريب

  . ۲۶ص ، برگ اول، ۳۲۵۱شماره ، )انگليسي(هاي بيجاپور  ، کتيبهناظمدکتر   .٣
  . ۷۱ص ، ۱۲ يا، ۳۳۱۰شماره  همان؛  .٤
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 مورخ بهيک کتيطبق . کردند يز وقف ميرا ن ييها باغ، ر عالوه بر مغازهيافراد خ
  .١وقف شده بود يمخارج مسجد يدو باغ برا. م ۱۵۵۵/ه  ۹۴۱ رجب سال

از  يگر کار حفظ و نگهداريد ا اشخاص مشهوريافسران هندو  موارد يبرخدر 
. م ۱۶۵۵/ه  ۱۰۶۶محمد عادل شاه مورخ  يشاه ک فرمانياز . دادند يمسجد را انجام م

داده شد تا  ک افسر هندوي به يماناکال يروستا يها نياز زم يمقدار شود که يمعلوم م
ک يره مسجد نزديش نماز و غيحقوق پ، و آب فرشيي، ت روشنايمسئول يدر عوض و

  .رديعهده بگ به القضات را يقاض ف اهللايد سيف سيشر خانه
ف اهللا يد سيفرزند س نام شاه مردان ي بهشود که شخص يگر معلوم ميبه ديک کتياز 
ن يا. بنا کرد، شده بود دوازده امام وقف يکه برا ينيدر زم ک مسجد و باغي ينيالحس

  .٢ک باغ داشتيو ) رون آنيب يگريداخل مسجد و د يکي( مسجد دو چاه آب
  نمازگاه يا عيدگاه

ن مکان يا. است يدالضحيدالفطر و عياقامه نماز ع يبرا يدگاه مکان مذهبيا عينمازگاه 
مانند مسجد  زيدگاه نيع. دقرار دار يواريباز است که در غرب آن د يک فضايشامل 

دگاه معموالً در خارج يع. وار قرار دارديمرکز ددر در کنار محراب است که منبر  يدارا
  . ا روستا واقع استيشهر 

م يابراه در زمان(. م ۱۵۳۸/ ه ۹۴۵جاپور در سال يخواجه نجار غفلت از اشراف ب
 ٣راجيدر شهر م. کرد جاپور بنايرا در ب يدگاه شاهيع ).م۱۵۵۸-۱۵۳۵عادل شاه اول 

د يس د احمد فرزنديس دهد يافت شده است که نشان ميک نمازگاه يدر  يا بهيکت
) .م ۸۰- ۱۵۵۸( عادل شاه اول يعل ساخت آن را در زمان) جاپوريحاکم ب( نيعالؤالد

 يم عادل شاه ثانيابراه. ماند ن بنا ناتماميا يل مرگ ويدل  ي بهآغاز کرد ول
) يبرادر متوف( د محموديس  به. م ۹۹۷در سال )رينخست وز( انخ دلور درخواست به  بنا

  .٤ل برسانديتکم  به ن بنا رايدستور داد تا ا

  . دهد ينم يف اطالعنام مسجد و واق و در مورد جاپور قرار دارديب يشناس به در موزه باستانين کتيا  .١
٢.  E & I ۱۶ به شمارهيکت )Plate XII-B(  ۸۴- ۸۳ص .  
  . الت مهاراشترا قرار دارديدر اي سانگل راج در حال حاضر در شهرستانيشهر م  .٣
 .۶- ۴، ص ۱۹۳۹، شماره اول، جواليي VIIIعادلشاهي در دکن، ژورنال دانشگاه ممبئي، جلد  هاي کتيبه  .٤
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  خانه عاشورخانه و جماعت
 ين سبب ما در قلمرويهم  به عه بودند ويرو مذهب شيپ ين عادلشاهيشتر سالطيب
 در. ميخور يرمخانه ب جماعت و عاشورخانه، امامي مانند مقبره برا ييبناها  به جاپوريب
ه مقبره و يشب، )پرچم( علم، هيشد و تعز يماه محرم برگزار م يعزادار ن اماکن مراسميا
ح يضر هيتوان از عمارت شب يطور نمونه م به. خورد يچشم م به در آن ها گر نشانهيد

زمان محمد  شود که در ين ظاهر ميآن دوران چن يها بهياز کت. راج نام برديم امام در شهر
ن عمارت را بنا يحسن شاه ا نام سعادت شاه فرزند  ي بهاز حاکمان و يک، يشاه عادل

  .١و خادم استخدام شدند يآن متول يحفاظت و نگهدار يکرد و برا
در آن زمان در . وجود دارد ن عاشورخانهيز چنديجاپور و اطراف آن امروز نيدر ب

 يخواننوحه و سوزي، خوان هيشد که شامل مرث يبرگزار م يها مجالس عزادار عاشورخانه
  .٢نامه بود جنگ قرائت و

عادل شاه  يعل د که در زمانيآ ين برمين شهر چنيافت شده در هميگر يبه دياز کت
  .٣بنا شد يا خان عاشورخانه ديبابا خورش خواجه اول و تحت حکومت

  درگاه و خانقاه
تصوف  يها تاز نهض، دهيجاپور بدون در نظر گرفتن مذهب و عقيحاکمان و نخبگان ب

. خود جلب کرد  به گران رايدي، جه مذهب و تمدن اسالميدر نت ت کردند ويحما
ان و يصوف دهد که طبقه حاکم توجه ينشان م خ آن دورهيان و تواريصوف يها تذکره

 وجود. را بنا کردند انيصوف يها آنها خانقاها ومقبره. خود جلب کردند  به اخالف آنها را
 نيب يميار صميروابط بس دهد که يقلمرو نشان م کنار وشه ومزار در گ ياديتعداد ز

  .ان و طبقه حاکم وجود داشتيصوف
بنا کرد که  در گلبرگه يديد محمد سراج جنيبر قبر س يعمارت وسف عادل شاهي

ل عادلشاه ياسماع که سدينو يمحمد قاسم فرشته م. ٤دروازه بزرگ و مناره بوديک شامل 

  .۱۲-۸ ص، ۲ و ۱به شماره يکت ،VIIIدر دکن، ژورنال دانشگاه ممبئي، جلد هاي عادلشاهي  کتيبه  .١
  .۶۸-۶۱، ۵۴، ۵۲ص ، ۱۹۸۹ي، دهل، )زبان اردو( ه در دکنيو مرث يعزاداري، د ماسويدکتر رش  .٢
  .۱۳ ص، ۳به شماره يکتي، ژورنال دانشگاه ممبئ  .٣
  .۵۳۳ص، جلد دوم، )ردوا(ي چاپ سنگي، ن احمد دهلويرالديبش، اپورجيمملکت ب واقعات  .٤
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 يينهايوسف ترک بنا کنند و زمي يبر قبر خادم وفادار ويمسجد و گنبد دستور داد تا
براين نگهداريز و شديحفاظت گرفته نظر در آن ش. ١از شمسيمقبره شامنايالدخ ن
  .٢راج بنا شديدر م ياسد خان الر ز تحت نظارتيران نيم

 گر موجوديه ديامکانات اول چاه آب و، سرا کاروان، خانقاه ها معموالً در کنار مقبره
سوم  خيسو دراز در تارين گيارت قبر محمد حسيز يرا برا يکاروان يعادل شاه ثان. بود

گلبرگه فرستاد که مخدومه جهان چاند  به ).م۱۵۸۱ه يهفتم فور( ه ۹۸۹محرم سال
ک چاه آب و يدستور داد تا  يو. ز در آن بودين يم عادلشاه ثانيمادر سلطان ابراهي، ب  يب

  .٣ندمقبره احداث کن يبرا يباغ
قصر  يايهدا محمد عادل شاه ).م ۱۶۴۸( ه ۱۰۵۸ ن صورت در ساليبه هم

از اشراف دوره ، افضل خان. ٤مذکور ارسال کرد ينان صوفيجانش يرا برا يسلطنت
  .٥بنا کرد ين صوفيمقبره ا يدر بخش جنوب ييسرا ز کاروانين، عادلشاه محمد

را وقف  ييها نيز زميا نها و خانقاه ن مقبرهيا ينگهدار يجاپور برايحاکمان ب
، نير عالؤالديپ خانواده يبرا يفرمان. م ۱۶۴۶/ه ۱۰۵۶ محمد عادل شاه در سال. کردند

 و اليهر يات روستايمال ن فرمانيا يط. نوشت ين چراغ دهليرالديخ نصياز اخالف ش
ها  ن مقبرهيا در آن زمان. ٦آنها در نظر گرفته شد يدر برايشهر ب يگنجوت نگوپال درم
 يبرا يو محل ياخالف آنها و مردم عاد ،انيشاگردان صوف تجمع يبرا يرکز بزرگم

سفر  يها يحمل زحمت و سختتآنها بعد از . بود يويو دن ينيج ديحوا ه شدنبرآورد
ها در  ن خانقاهيا. يافتند دست مي مراد خود به دند ويرس ين اماکن ميا ، بهدور و دراز

بود  يمقبره و به متصل يا بود و بعد از مرگ وخانه آنه  به متصل يات صوفيح زمان

  .۱۷برگ ، جلد دوم،فرشته  .١
  .۴۰ ص، جلد اول، و واقعات ۲۴- ۲۲ برگ، نيبسات  .٢
٣ E & I)(A & P۱۹۰۷-۱۹۱۲ ، عادل شاه اول  يوه سلطان عليب سلطانهي ب يملکه چاند ب، ۵ص

، بشاه طهماس يفرزند برادر و يم عادلشاه ثانيابراه، نداشت يکه فرزند يت ويطبق وص. است
  .حکومت کرد السلطنه بيعنوان نا ، بهديشاه جد يکودک در زمان يب يچاند ب. ديسلطنت رس به
  .۷ص، همان  .٤
  .۵۳۳ص ، جلد دوم، واقعات  .٥
  . ۰۸-۲۰۷برگ ، نيفرام  .٦
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داده  ينيآموزش د شاگردان ن اماکن بهيدر ا. شد ياو اداره م ينان معنويکه توسط جانش
  . اند داشته يدر جامعه نقش مهم يم اسالمين مراکز در گسترش تعاليا شد و يم

  لنگرخانه و مؤسسات خيريه
م يتقس ازمندين مردم نيو صدقات ب لباس، غذا در آنجا است که يلنگرخانه مکان

در حال  يمردم اي يدولت يها ن گونه اماکن با کمکيان ايعادلشاه در زمان. شود يم
دو  يمحمد عادلشاه ط. ها قرار داشتند ها در کنار مقبره معموالً لنگرخانه. ت بودنديفعال

ر يپ مقبره لنگرخانه روزمره مخارج يبرا. م ۱۶۵۶/ه ۱۰۶۶و ۱۶۴۶/ه ۱۰۵۶ فرمان مورخ
اختصاص داد يدرآمد پور در برهان نيعالؤالد   .١را

 دادگاه بيجاپور، حکام بيجاپور موظف بودند از) قانون اساسي(طبق دستور اعمال 
مبلغ زيادي  يوسف عادل شاه توسط خواجه عبداهللا هروي. ٢مؤسسات خيريه حمايت کنند

 ۷۸۰۰۰بين  عاشوراي محرم، سالطين روز عيد ميالدالنبي و. بين مردم ساوه تقسيم کرد  را به
  .٣کردند خيرات مي) سکه طال، يک هون برابر با چهل روپيه(هون  ۵۵۰۰۰تا 

ن يمخارج ا يبرا ين عادلشاهيسالط د کهيآ ين برمين آن دوره چنياز فرام
 نيا. کردند يآن وقف م يرا برا ييها نيدادند و زم يرا اختصاص م يدرآمد ها لنگرخانه

از  يو نژاد يچ تعصب مذهبيه بود ومردم بدون ازمندانين يبرا يکمک بزرگ مراکز
  .٤شدند يم مند خدمات آن بهره

  مکتب و مدرسه
 آموزان در کنار مساجد قرار داشت و در آنجا دانش) ييمدارس ابتدا( معموالً مکتب

 ساز مدار ياريبس. گرفتند يفرا م يو فارس يزبان عرب به را ينيه دياول يها آموزش

  . ۲۱۳و  ۲۰۸، ۲۰۷برگ ، نيفرام  .١
  . ۳۵۲برگ ، نيبساط  .٢
  . ۳۵۸و  ۳۵۳برگ ، نيبساط، ۵برگ ي، نسخه خط، روضات  .٣
در سال . کردند يز کمک ميمقدس و سادات ن يها تيشخص  ي بهن عادلشاهيسالط نيعالوه بر ا  .٤

. م کرديتقس کربال و نجف، نهين سادات و افراد مقدس مديب هيروپ ۶۰۰۰۰مبلغ عادلشاه ۱۴۹۲-۱۴۹۳
  .در ارتباط بودند ن افراديهمواره با انيز گر ين ديسالط
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در مسجد . تحت نظارت خانقاها بودند از آنها يکردند و برخ يت ميطور مستقل فعال  به
مدرسه  دو در آثار مبارک محل. کرد يت ميث فعاليک مدرسه حدي جاپوريجامع بزرگ ب

ک از يهر  به ن مدارسيدر ا. مان فعال بوديو ا فقه يبرا يگريث و ديحد يبرا يکي
شد و  يک هون داده ميمبلغ  ي بها هيشهر و ذيلذ ياغذ، گانيآموزش را، دانش آموزان

که در امتحانات  يدانش آموزان. کرد يگان فراهم ميطور را  به را دولت يدرس يها کتاب
 کردند و بعدها يافت ميدر يزه نقديجا، کردند يکسب م يشترينمرات ب ساالنه

 محدث و م اهللايعل خيش چون يمعلمان بزرگ. ١شدند يمنصوب م يمهم يها شغل  به
  .کردند يم ين زمان زندگيمدرس در هم محمد رانيم

  مخزن و چاه آب
 نين وجود سالطيبا ا. قلت آب مشهور است يخشک است که برا يا جاپور منطقهيب

ن يتام يمنبع اصل. را اجرا کردند يخوب يها طرح ن منطقهين آب ايتام يبرا يعادلشاه
ق ين مخازن از طريآب از ا. م بودگيجهان ب پور و افضلي، تارو جاپور مخزنيآب ب
 چاه و مخازن و شد يمنتقل م رون قلعهيدر داخل و ب يمسکون مناطق ي سفالي بهها لوله

ن عبارت يها که گنج نام دارد ا برج يرو. شد ين آب پر ميبا ا ها قلعه آب مساجد و
  :کنده شده بود

 براي بندگان اوانبا کارداني و مهارت فررا  حمد شاهي، اين خط لولهم افضل خان”
با آب  خود را يها دل ابد ويام يالت يجهان کم تشنه يها لب جاد کرد تايا خدا

  .٢“زديدعا برخ به ن دودمانيدوام ا يد زبان آنها براين لوله آرامش بخشند شايا
 خدمت يم که برايبر يم يز پين ييآب و استخرهاي مخزن ايبقا  به ن مايعالوه بر ا

… پورتاالب و فتح، قاسم تاالب، تاالب زيطور مثال رنگر به. بودندخلق خدا بنا شده   به
بنا شده  ٣و محمدپور يکوماتاگ يروستا يو غرب يبخش شرق که در يآب مخزن دو

  .رنديگ يز مورداستفاده قرار ميهنوز ن، بودند

  .۶۶، ص ۱۹۷۱گر،  ، اعظم)زبان اردو(مدارس قديمي هندوستان  :، ابوالحسن ندوي۳۵۱بساتين، برگ   .١
  . ۷۸-۷۷ص ، ناظم  .٢
  .جاپور قرار دارنديشرق و جنوب ب يليما ۱۵و  ۱۲ب در يترت به و محمدپور يکوماتاگ يروستا  .٣



  ١٣٦قند پارسي

در اطراف شهر حفر  ياريبس يها چاه، جاپورياز بيآب مورد ن نيتام يدر راستا
 حدود، دن کرده استيجاپور دياز ب. م ۱۸۱۹کس که در سال يسا از کپتانبه نقل . شدند
شتر يب. ١جاپور موجود بوديچاه آب بدون پله درون قلعه ب ۳۰۰ دار و پله چاه آب ۷۰۰

ن نوشته يها چن ن چاهياز ا يکيبه يکت يرو. ن وقف شده بودنديريها از طرف خ ن چاهيا
ن يآب ا …يب يفاطمه سلطان ب …است در راه خدا احداث شده ن چاهيا: شده است

  . چاه وقف است
اد تاج سلطانه همسر ي به را) چاه آب(ي بور تاج) معمار مشهور( ملک صندل

  .٢بنا کرد يم عادل شاه ثانيابراه

  عنبرخانه
در . ا انبار غذا بوديعنبرخانه  سيجاپور تاسين بيسالط يرفاهي ها تيگر از فعاليد يکي
 يازهايني، سال مانند خشک يط اضطراريدر شرا شد تا يانبار محبوبات و غله  ن مکانيا

در  عبدالمحمد نام  ي بهشخص د کهيآ ين برميبه چنيک کتياز . برآورده شود مردم ياساس
  .چور احداث کرديک انبار غذا در راي ۲۳-۱۶۲۲در سال يم عادل شاه ثانيابراه زمان

در  قرار دارد آمده است که يعنبرخانه شاه يوار شماليبر د که يگريبه ديدر کت
ض را بنا کرد که در يع و عرين ساختمان وسيا محمد عادل شاه. م ۱۶۴۹/ ه  ۱۰۵۹سال 

  . ٣جاپور قرار دارديب يشرق مسجد جام

  باغات
 يها نهيهز نيها قرار داشت و هدف آن تام ا مقبرهيمساجد  شتر در کناريباغات ب

ن يت که درآمد و محصوالت انقل شده اس يميدر متون قد. بود يموسسات مذهب
 يفارس( به دو زبانهيک کتياز . ازمند اختصاص داشته استيمردم ن  به کمک يباغات برا

ي، مبئبي، بمبئ ياد ادبيبن، جاپوريمانده در ب يآثار باق نهيدر زم ييها ادداشت، ياچ. ويدبل کسيسا کپتان  .١
  . ۶۱ص ، ۱۸۱۹سپتامبر 

  . ۶۷-۶۵ص ، ناظم  .٢
  . ۷۵ص ، همان  .٣



در زمان عادلشاهيان وقف  ١٣٧

در  را يم عادل شاه اول باغيابراه شود که يمعلوم م. م ۱۵۵۵/ه ۹۶۳مورخ )يو مرات
جات يسبز يو و شرط کرد که نور خان اعطا کرد  به زهيعنوان جا  به باغ يرا منطقه

  .١ديز نمايمت آنها پرهيق شيو از افزا… مردم برساند به گانيطور را  به را …و

  کتابخانه
. برخوردارند يعلم و دانش از شهره خاص انيعنوان حام ي بهن و اشراف عادلشاهيسالط

در کتابخانه . ل شديتبد يعلم يآموزش يها تيمرکز مهم فعال به جاپوريدر زمان آنها ب
تمام روز مشغول  …و جلدساز، کار بيتذه، خطاط جاپور حدود شصت نفريب يشاه

 يها شتر کتابيب. شاعر کاتب بود يت کتابدار وخرده کاشيپند ش ومنيش. ٢کار بودند
از . بودند يا و نقره ييبا نقش و نگار طال يجلد چرم ين کتابخانه دارايموجود در ا

 يشود که حت يمعلوم م) محمد عادل شاه و مورخ شاعر دربار(ي گفته ظهور بن ظهور
ن يا به و يداريخر يمت گزافيق  ، بهشدند يف ميکه در شمال هند تال ييها کتاب

آثار   بود و بعدها به يدر ابتدا در ساختمان دولت يکتابخانه شاه. ٣شد يکتابخانه منتقل م
 يو فلسف ياسالمي ها کتاب، جاپوريها بعد از تسلط بر ب يسيانگل. مبارک محل منتقل شد

  .لندن منتقل کردند به افتند و همه آنها راين کتابخانه يا در ار يمهم يليخ
 يکتابخانه شخص يکردند که دارا يم يزندگ يا جاپور محققان برجستهيدر شهر ب

صد يس که داشت يهشتصد نسخه خط خود يل در کتابخانه شخصين موقبيشاه ز. بودند
نان آنها کتابخانه يان و جانشيها صوف ن در خانقاهيعالوه برا. ٤بود يو اثر خود عدد آنها

را  يمتيگران ق يخط يها ان نسخهين صوفياز اخالف ا يز بعضيامروز ن يداشتند و حت
  .ار دارنديدر اخت

  . ۸۵- ۲۸۴ص ، ۱۹۳۳ه يژانو، بخش چهارم، جلد اولي، ژورنال دانشگاه ممبئ  .١
، نيبسات، ۱۶۰برگ ، درآباديح، OMLRC، ۱۸شماره  ينسخه خط، الملوکةتذکري، رازين شيالد عيرف  .٢

  . ۱۴۸برگ 
  . ۶۳-۲۶۱برگ ، جاپوريموزه ب، ۹۰۰شماره  ينسخه خط، محمد نامهي، ظهور بن ظهور  .٣
  . ۹۹و  ۹۶برگ ، روضات  .٤



  ١٣٨قند پارسي

  دارالشفا
 يبرا يمختلف يها بخش يکه دارا ن دارالشفا وجود داشتيجاپور چنديب يدر قلمرو

گر يد يها يماريو ب يتنفس يها يماريب، گوش و چشم يها يماريب، بتمعالجه انواع 
م يحک. پرداختند يطبابت م  ي بهمختلف پزشک يها روش  به يحاذق مانيحک. ١بود
ي، م معصوم اصفهانيحکي، ونانين يحس م محمديحک، پاياتي، فارنالوپ فرنگي، النيگ

خود  يل خدمات پزشکيدل  به گرانيو د يآتش ميحک، حيرکن مس، محمد قاسم فرشته
از  همواره ين و اشراف عادلشاهيسالط. داشتند يطب شخصآنها م. شه زنده هستنديهم
  . دادند يآنها م ي بهاديز زيکردند و جوا يت ميمان حماين حکيا

که سالطين، زنان دربار و اشراف بيجاپور از  توان گفت طور خالصه چنين مي  به
 موقوفات دوره عادلشاهي مانند مساجد، عيدگاه، اند و خوبي آگاه بوده اهميت وقف به

، عاشورخانه، مکتب، مدرسه، کتابخانه و غيره )ع(زيارتگاه، خانقاه، شبيه حرم امام حسين
عبادت خداوند  آرامش و طمانينه به اآورد که ب  براي مسلمانان اين امکان را فراهم مي

سرا، مخزن و چاه آب،  خانه، لنگرخانه، کاروان موقوقات ديگر مانند جماعت. بپردازند
خلق بدون در نظر گرفتن مذهب و تبار   و غيره در راستاي خدمت بهباغات، دارالشفا 

  . اند آنها نقش مهمي داشته

  منابع
. ۱۸۵۵، بخش دوم، لکهنو، )چاپ سنگي(محمد قاسم فرشته، تاريخ فرشته، .۱
، کتابخانه و مرکز ۱۴۸۱۳االولياي بيجاپور، نسخه خطي شماره ضةميرزا ابراهيم زبيري، رو.۲

. ادشرقي حيدرآب اتتحقيق
  . م۱۸۹۰السالطين، چاپ سنگي، حيدرآباد،  ميرزا ابراهيم زبيري، بساتين.۳
. م۱۹۳۴، شماره اول، جواليي VIIIعادلشاهي در دکن، ژورنال دانشگاه ممبئي، جلد  هاي کتيبه.۴
. ۱۹۳۶، دهلي، )انگليسي(هاي بيجاپور  ناظم، کتيبه دکتر.۵

ي، ر چاپيغ يمقاله دکتر، جاپوريب يهنر و معمار، در فرهنگ يرانيعناصر ايي، دکتر زمان خدا  .١
  . ۱۳۷ص ، ۱۹۸۹، درآباديح، هيدانشگاه عثمان



در زمان عادلشاهيان وقف  ١٣٩

. م ۱۹۵۱، آگره، )اردو(سنگي  بشيرالدين احمد دهلوي، واقعات مملکت بيجاپور، چاپ.۶
در دکن.۷ . ۱۹۸۹، دهلي، )زبان اردو(دکتر رشيد ماسوي، عزاداري و مرثيه
هايي در زمينه آثار باقي مانده در بيجاپور، بنياد ادبي  اچ، يادداشت. دبليو سايکس کپتان.۸

. ۱۸۱۹بمبئي، بمبئي، سپتامبر 
. ، حيدرآبادOMLRC، ۱۸الملوک، نسخه خطي شماره ةالدين شيرازي، تذکر رفيع.۹
. ، موزه بيجاپور۹۰۰ظهور بن ظهوري، محمد نامه، نسخه خطي شماره .۱۰
، مقاله )انگليسي(دکتر زمان خدايي، عناصر ايراني در فرهنگ، هنر و معماري بيجاپور .۱۱

.۱۹۸۹دکتري غير چاپي، دانشگاه عثمانيه، حيدرآباد، 



  ١٤٠قند پارسي

  و  ياز مهاجرين ايران يبرخ يمعرف
  مشاهير فرهنگي دکن

  ♦باقر خان يمهد
و  وستانمهم هند مناطق از يعلم و ي، تاريخيفرهنگ،ياجتماع از نظر »دکن«منطقه 

اماکن  ،يعظيم تاريخ يبناها .استجنوب اين کشور  يسياس و ياقتصاد مراکزاز  ييک
منطقه اين  ياسالم نو تمد مق فرهنگع بيانگر ،سرزمينشکوه اين   و مساجد با يديدن

، ياجتماعدر ايجاد تحوالت  يحضور ايرانيان در اين منطقه، عامل مهم. باشد يم
امروزه هيچ يطور به بودهدر جنوب هند  ياقتصاد و يفرهنگ دان و  تاريخکه
در اين  ينقش ايرانيان و پادشاهان ايران با صرف نظر کردنتواند  ينم يشناس باستان
اثرات . ارائه کند دکن را يو فرهنگ يتاريخاز وضعيت  يتصوير کامل و درست ،منطقه

، زبان، فرهنگ، هنر و ديگر ابعاد يتوان در معمار يرا مايرانيان  ياين حضور تاريخ
  .کردمشاهده  يخوب به مردم جنوب هند يزندگ

ينه و در هند و تعامالت دير يمهاجرين ايران ييکي از پيامدهاي حضور و تاثيرگزار
فرهنگ درهم آميخته ايران و «ي  گيري پديده ي بين ايرانيان و هنديان؛ شکل گسترده

فرهنگ و تمدن آشکارتر، بوده و   ها در عرصه هاي اشتراک اين ارزش نشانه. است» هند
هاي  ترين نشانه البته بارزترين و فراوان. هنوز هم شماري از آنها باقي مانده است

ي بعد از  دوره  تمدني و فرهنگي ايرانيان و هنديان، متعلّق به يذيرو تاثيرپ يتأثيرگزار
  .ورود اسالم است

 .نو يه، دهليدانشگاه مليه اسالم ياستاد ميهمان بخش فارس ♦



…معرفي برخي از مهاجرين ايراني و  ١٤١

: عبارتند از ي اسالمي، عمدتاً هند و ايران در دوره يهاي اشتراک فرهنگ نشانه
شناسي و ادبيات،  نويسي، زبان ساالري، تاريخ ، ديوانينويسي، طب سنت معماري، خوش

ي  توان گفت که دوره اين امر، مي  با توجه به .اشي و غيرهتصوف و عرفان، مينياتور، نقّ
ايران و  يتعامالت فرهنگ«ي  ي بالندگي و اوج گرفتن پديده پس از ورود اسالم، دوره

  .بوده است» هند
ي  پيوندهاي مشترک اين دو ملّت در دوره  به يکي از عوامل مؤثّر در استحکام بخشيدن

. دست حکمرانان مسلمان است  اعظم شبه قاره، بهي بخش  بعد از ورود اسالم، اداره
ي هند،  شبه قاره  دانان اتّفاق نظر دارند که جريان اصلي ورود اسالم به شناسان و تاريخ اسالم

  .دنبال فتوحات محمود غزنوي در هند آغاز گرديد  هجري و به پنجمدر اوايل قرن 
هاي بارز زمان  ز جمله ويژگيتر هنديان از فرهنگ و تمدن ايران ا ثيرپذيري افزونأت

. رود يشبه قاره و نيز فرمانروايي مسلمانان بر اين سرزمين، بشمار م  ورود اسالم به
را فرمانروايان و نظاميان ترك و مغولي انجام دادند كه  يبخشي از آميختگي فرهنگ

هاي  تحت تأثير فرهنگ و تمدن ايران قرارگرفته بودند و بخش ديگر را نيز، گروه
صورت موقّت يا دائم در   ختلف ايراني انجام دادند كه از ايران مهاجرت نموده بهم

  .سکونت اختيار کرده بودند» دکن«ي هند چون  مناطق مختلف شبه قاره
در مناطق گوناگون شبه قاره  يو فرهنگ ايران ياسالم يها رشد و گسترش ارزش

 يايران يمهاجرين فرهنگ يها يبارز نقش و تأثير گزار يها هند، از جمله نشانه
از محقّقان، معتقدند؛ فرهنگ اسالم و تشيع  يچنانچه تعداد چشمگير. شود يمحسوب م

همين دليل، از   به .را، بيشتر مهاجرين ايراني در شبه قاره تبليغ و ترويج دادند
ي  ويژه اهل تشيع شبه قاره  به ها از خانواده يهاي ديرباز تاكنون، تعداد قابل توجه گذشته

ايران   به شان سلسله نياکان ينوع به اند كه از نسل ايرانيان هستند يا هند، مدعي
ي  هاي شيعي شبه قاره از فرمانروايان حكومت يامثال آن را در بين شمار. گردد يبرم

رشد و گسترش عرفان . توان دنبال کرد يم) دکن(عادلشاهيان و قطب شاهيان : هند مانند
ي هند، از ديگر پيامدهاي گسترش فرهنگ ايران و  ه قارهو تصوف در سرتاسر شب

بسياري از صوفيان و عارفان هند، . ي هند است هاي دين اسالم در شبه قاره آموزه



  ١٤٢قند پارسي

معين ، يا ايراني هستند و يا سخت تحت تأثير …الدين چشتي وغيره همچون خواجه
  .اند  ايراني بوده يفرهنگ و عرفا

اغلب   به ساير آن بزرگان يا به اله، مجال نيستاينکه در يک مق به توجه  با
 از خود يکه در سراسر کشور هند آثار يمهاجر ايران يفرهيخته فرهنگ يها شخصيت

 يکنيم که چهره فرهنگ يبسنده م ييها شخصيت به اند، پرداخته شود، جا گذاشته  به
قه دکن خصوص در منط به هند مهاجرت نموده و  هستند و از ايران به يمهاجر ايران

شان ايراني بودند و  هستند اما اجداد و نياكان يويژه دکن به يگزيدند و يا هند يسکن
 ي، دارايکردند و از نظر فرهنگ يسپر» دکن«بخش عمده عمرشان را در مناطق 

نگارنده در طول نگارش . اند  با ايرانيان بوده يعميق فرهنگ يها اشتراکات فراوان و پيوند
افراد برجسته دکن بوده، عالوه بر مطالب  ينگاري کل قصد تعريف  هب بيشتر که اين اثر

  :الذکر، نكات زير را نيز مد نظر قرار داشته است فوق
شرح حال هر شخصيت، تالش بر آن بوده كه اطّالعات مهم و كليدي  تدوين در
ل ترتيب الفباء ارائه شود؛ اين اطّالعات، شام به هر فرد طبق منابع موجود و  به مربوط

نام و نام خانوادگي يا شهرت، نام پدر، زمان و مكان تولّد و وفات، مشاغل و مناصب، 
  .است يآثار و تأليفات و

 هاي از شخصيت يي شناخت اساس ه اين اطّالعات مختصر و كليدي، ارائهيته هدف از
  :ي انجام تحقيقات بعدي دربارة زندگي اين بزرگان است مورد نظر و فراهم ساختن زمينه

  )م ١٦٧٥/ق ١٠٨٦-م  ١٦١٨/ق  ١٠٢٧( احمد
ين د نظامسيفرزنداحمد الد ، تولّد  طائف ، درد معصوم حسيني دشتكي شيرازيمحم

د سعيد ي مير محم وي بنابر خواسته. اس دوم صفوي بودخواهر شاه عب ش،مادر. يافت
 در و بيشتر در حيدرآباد دكن زندگي كرد. حيدرآباد آمد اردستاني بهي  همير جمل
  .١تأليف اوست الواجب اثباتكتاب .درگذشت حيدرآباد

  .٢٣٦/ ٧،الشيعه اعيان ؛٤١٧ في تاريخ العلما، بها بي ةتذكر ؛١٤٦ ء،السما نجوم ؛٧٩ ،مطلع انوار  .١



…معرفي برخي از مهاجرين ايراني و  ١٤٣

)م ١٦٧٤/ق ١٠٨٥-م  ١٦١١/ق  ١٠٢٠() الدين بيخ مهذّالشّ(احمد 
 ياو فرد. جهان گشود به ديده حيدرآباد ، درضاعبدالر، فرزندالدين بيخ مهذّاحمدالشّ
  :از آثار اوست. درگذشت بصرهدر . علوم عقليه و نقليه بود به متبحر
”لةساالر رهاالعتقاديجفية، الداالعتماد في  ة، عمدلة الفلكيةفي االصول، رسا ة الن

، رسالة آداب لة القيافةالحساب، رسا لةاالجتهاد، كلّيات الطّب، رسا كيفية
ي  الخّط، رساله ي رسم ، رسالهةالزبد صة، خالة، فائق المقال، الزّبدةالمناظر
الحسد،  لةوالثّالثين، رسا العقود، جوابات المسائل االحدي حساب
ي خلق الكافر، غوث العلم في حدود العالم، تحفة ذخائر،  االخالق، رساله  لةرسا

  .١“، و المنهج القويمئةكنوزاالخبار، رسالة في القرا
  )م  ١٦٧٥/ق ١٠٨٦ -م١٦١٨/ق  ١٠٢٧شعبان  ١٥(احمد شيرازي 

تحصيالت را . د شدمحمد معصوم شيرازي، در شيراز متولّشيخ احمد شيرازي، فرزند
هند مهاجرت كرد و از  م به ١٦٤٣/ق ١٠٥٣در سال . گيالني فرا گرفت الدين نزد شمس

از وي اشعاري . درگذشت حيدرآبادوي در . ي شدحيدرآبادنزديکان عبداهللا قطب شاه 
  .٢ها نقل شده است در تذكره
 هحج يذ ٢٠- م١٨٨٤ آگوست ٢٤/ق ١٣٠١ قعده ذي ٢(حيدرآبادي، صفي  بهادر علي

  )م ١٩٣٦ مارس ١٤/ق ١٣٥٤
تولّد  حيدرآباد در د رضامحم ، فرزندصفي  متخلّص به رزا بهادر علي حيدرآبادييم

در کالج جاگيردار  علوم دينيو استاد  حيدرآبادالعلوم  ي باب ار مدرسهذبنيان گ. يافت
  :از آثار اوست. بودحيدرآباد
، س تعليممسد ،)يفارس( يات صفرباعي، طريق شريعت، ه تعليم مذهبيلسلس”

چراغ ، تسبيح فاطمه ،)يفارس( اخالق صفي، صفي عرفان، وصال آخرت
  .٣“التواريخ ، جامعالمنطق تسهيلو المسائلةصخال، هدايت

  .٧٤ ،مطلع انوار  .١
  .٥/٦٧، نزهةاخلواطر  .٢
  .١٠٨-١٠٧، خورشيد خاور ؛١٣٣-١٣٢، مطلع انوار  .٣



  ١٤٤قند پارسي

  )م  ١٧١٣/ق  ١١٢٥. ف() شيرازي(حيدرآبادي  الدين جمال
شيرازي  الدين صدري  او نوه. متولّد شد شيرازدر  يحيدرآبادفتح اهللا  ، فرزندالدين جمال
   .وفات يافت حيدرآباددر . بود

  .١نوشت را )فارسي(، شرح مصباح کفعميحيدرآبادي،  قطب شاه به درخواست

  )م  ١٧٨٠/ق  ١١٩٤-م  ١٧١٥/ق  ١١٢٨(موسوي جزائري شوشتري  رضي
، در شوشتر تريشين شونورالد، فرزند تريشد رضي موسوي جزائري شوسيموالنا 

در تفسير، حديث، . تر کسب علم کردشر و برادر و علماي شونزد پد. ايران تولّد يافت
ايران و عراق،   و ترکان به انناي افغ خاطر حمله به. درجة اجتهاد رسيد عقائد و فقه به

 سپس. هجرت کرد ٢گجرات سورتمنطقه   به م ١٧٣٦/ق ١١٤٩ همراه با پدر در سال
در راه برگشت . شدقزلباش  نآمد و مهمان ابوالمنصور خا ٣دهلي  به خود همراه با برادر

  .٤دکن رفت به وي از آنجا. دعوت كرددربار   را به هاشاه شجاع آن ،ايران در بنگال  به

  )م ١٩٥٠/ق ١٣٧٠-م  ١٨٨٦/ق ١٣٠٤( العابدين زين
العابدين حيدرآبادي نيز ياد  العابدين فرزند نثار حسين كه در منابع از او با نام زين زين

پس از فراگيري علوم ديني در نجف . جهان گشود  شم بهچ ٥نگر در علي ،شده است
  :٦از آثار اوست. درگذشتو همانجا  شهر حيدرآباد رفت  به

الفوائد في  توضيح ،)اردو( التّوحيد لةرسا ،)عربي(الميزان  اصل ،)عربي(االصول  اصل
  ).خطّي( شرح قواعدالعقائد

  .٥/١١٥ الخواطرةهنز؛ ١٥١، مطلع انوار  .١
2. Gojarầt.

3. Delhi.
مرقع  ؛١٥٥ ،العلماء في تاريخ بها تذکرة بي؛ ٢٦١، ءالسما نجوم ؛٦/٨٧ ،رطالخوا ةهزن ؛٢٤٠،مطلع انوار  .٤

  .٩٣، دکن
5. Ali nagar.

  .٧٦االرض،  ؛ نجوم١٦٧العلماء،  بها في تاريخ ؛ تذكرة بي٢٤٨مطلع انوار،   .٦



…معرفي برخي از مهاجرين ايراني و  ١٤٥

  )م ١٧٠٩/ق ١١٢٠ –م   ١٦٤٢/ق  ١٠٥٢(صدرالدين علي خان حسيني مدني 
جهان گشود   حسيني در مدينه چشم به الدين علي خان حسيني مدني فرزند نظام الدين صدر

بعد از فوت . پدرش داماد سلطان عبداهللا قطب شاه حيدرآباد بود. اما اصالتاً شيرازي بود
آباد،  حاكم مناطق اورنگ. داراي جايگاه خاصّي در دربار شد. پدرش نزد اورنگ زيب رفت

. شد ٣ساالرِ برهانپور حكومت سيد علي خان، ديوان زمان در. بود ٢و توابع برار ١ماهوار
تدريس   ي منصوريه، به در شيراز در مدرسه. شيراز برگشت  چندي بعد استعفا كرد، و به

  :از آثار اوست. قبرش در شهر شيراز استان فارس قرار دارد. پرداخت
، رياض )ذكره شاعران عربت(العصر في محاسن الشّعرا بكلّ مصر فةسال”

ي سيد الساجدين، انوارالربيع في انواع البديع، حدائق  السالكين شرح صحيفه
الغريب در غرائب بحار و عجائب جزائر،  ةالنّديه شرح فوائد الصّمديه، سلو
، الدرجات الرفيعه، )ادعيه و زيارات:موضوع(اللكم الطيب و الغيث الصيب 

   .٤“ي قاموس، ديوان شعر مسلسله، حاشيه ي توضيح احاديث خمسه

  )م ١٥٤٥/ق  ٩٥٢ - م   ١٤٧٥/ق   ٨٨٠( ٥طاهر شاه دکني
جهان  علي همداني در همدان چشم به الدين مالّ سيد طاهر شاه دکني فرزند سيد رضي

ي تشيع را  م عقيده  ١٥٢٠/ق  ٩٢٦اما، در سال . اسماعيليان بودمکتب داعي . گشود
، بعد ٦شهرگوا  اول به. شد ناراحتم از پادشاه صفويه   ١٥٢٤/ق ٩٣٠در سال . پذيرفت

درس و   احمدنگر رفت، و در آنجا به دعوت برهان شاه به  سپس به. آمد ٧بيجاپور  به
. کربال برده شد م رحلت کرد و پيكرش به  ١٥٤٥/ق  ٩٥٢درسال . تدريس پرداخت

1. Mầhvầr.

2. Barar.
3. Burhanpur.

؛ ٢٨٦ر الكرام، ؛ تذكره شيخ علي حزين، مآث١٩٤السماء،  ؛ نجوم٢/١٧٦اآلمل  ؛ امل٣٢٦مطلع انوار،   .٤
  .٦/١٨٣الخواطر هةنز

5. Dakkan.
6. Gova.

7. Bijapur.



  ١٤٦قند پارسي

  :پرداخته استچنان شرح احوالش  تاريخ فرشته، به
ق جرون يل از طريق با زن و فرزندان، خود را به تعج ٩٢٦در سال  شاه طاهر”

جاپور يرسانيد و از آنجا به ب) رابول کوه(آباد  يعمان به بندر مصطف يايو در
  .رحل اقامت افکند) آباد احسن(رفت، سپس در گلبرگه 

ق وارد احمدنگر شد و پس از  ٩٢٨شاه طاهر به دعوت برهان شاه در سال 
رفتن يشاه با پذ نبرها) ق  ٩٤٤. (ع فراخواندين تشييشاه را به آبرهان  يمدت
ن اقدام شاه طاهر، يع، پرچم قلمرو خود را پرچم سبز قرار داد و اين تشييآ

ات خود به عنوان يشاه طاهر در دوران ح. ع در هند شديموجب اشاعة تش
  .١“ر صلح در خدمت برهان شاه بودياسرار و سف ن و محرميمشاور ام

 ،)فقه(شرح جعفريه  ،)عقائد و کالم(شرح باب حادي عشر : ار اوستاز آث
  .٢ي محاکمات شفا ي بيضاوي، حواشي شرح اشارات، حاشيه حاشيه

  )م ١٦٨٨/ق ١١٠٠ :ف(عبدالهادي 
. دنيا آمد  حسين حسيني دليجاني در حيدرآباد به الدين سيد عبدالهادي فرزند رفيع

نجفي  الدين ي آقا شهاب ك كتاب وي در كتابخانهي. ليفات بودأاند كه داراي ت آورده
  .رود شمار مي وي فردي محقّق به. موجود است

  .٣، اثر علمي اوستهادي المضلّين

  )م  ١٩١١/ق ١٣٢٩ - م   ١٨٥١/ق  ١٢٦٨(العلما  ، شمس٤علي بلگرامي
بلگرام منطقة ي علمي  خانواده خان از الدين العلما سيد علي بلگرامي فرزند زيد شمس

االرض، فلسفه و تاريخ  ، طبقاتهاسالمي، قانون، هندس بر علوم وفردي عالم بود . دبو
ق، سربازرس مدارس  ١٣٠٤/م ١٨٨٧در سال . زبان مسلّط بود ١٢ به. اشراف داشت

  .٥٢١، ٥١٩، ص ٢خ فرشته، جيتار  .١
؛ ٢٣٧) ٤قسمت / ( ٢؛ تاريخ محمدي ١٩٦العلماء،  بها في تاريخ ؛ تذكرة بي٢٨٧مطلع انوار،   .٢

  .١٤٢/ ٤الخواطر هةنز
  .٣/١هاي خطي،  هاي نسخه ؛ فهرست٣٦٢مطلع انوار،   .٣

4. Belgerami.



…معرفي برخي از مهاجرين ايراني و  ١٤٧

كشورهاي   به. اروپا رفت همراه ساالرجنگ، به  ي تحصيل به سپس براي ادامه. بود
آلمان، ايتا او يكي از . ليا و آسياي صغير سفر كردانگلستان، فرانسه، اسپانيا،

 /م  ١٨٩٣در سال . ي بود هاي مورد اعتماد حيدرآباد در ساخت مراكز خيريه شخصيت
در سال . ه شداو داد  به» العلما شمس«، لقب از طرف حکومت آن زمان هندق،  ١٣١٠
ب در همان سال، فهرست كت. در انگلستان شد ١ق، استاد زبان مراتهي ١٣٢٠/م ١٩٠٣
ي  در توسعه. ي علوم و فنون را تأسيس كرد در حيدرآباد دانشكده. ي هند را نوشت اداره

  ..سزايي داشت  نقش به ٢گره دانشگاه اسالمي علي
  :از آثار اوست
عرب،  ، ويدك )يفارس(تمدن هند  ي كتاب موسيو لي بان فرانسوي، ترجمهتمدن

 ،)م  ١٩٠٥ي مخزن، سپتامبر  جلهچاپ شده در مادبيات ويدا مقاالت مجموعة ( لتريچر
انتخاب  ،)م  ١٨٨٨ حيدرآبادي حسن،  ي چاپ شده در مجله مقاله( طلسم اعضاي انساني

  .٣)م ١٨٧٧چاپ () يفارس(تاريخ هند 

حيدرآبادي  ي يوالج ٢/ق ١٣٥٢االول  ربيع ٨-م  ١٨٥٣/ق  ١٢٧٠(غالم حسين بنگلوري
  )م ١٩٣٣

ي فرزند مير اشرف حسين در حيدرآباد حسين بنگلوري حيدرآباد موالنا سيد غالم
سيد . داشتاما، بعداً در حيدرآباد اقامت . بود ٤پدر وي از سادات بنگلور. دنيا آمد  به

در آنجا نزد شيخ . نجف اشرف رفت از تحصيالت در هند، به پسغالم حسين 
ن سخنرا. بر علوم عقلي و نقلي كامالً مسلّط بود. مازندراني درس خواند الدين زين
   .در حيدرآباد درگذشت. مکتب شيعي پيوست در پايان عمر به. اي بود العاده فوق

  :از آثار اوست
ضلّ بقوله ان علمه تعالي اليتعلّق بالمعدومات،  شمس” الهدايه، رد علي من

1. Marathi.

2. Aligareh.
  .٨/٣٢٦الخواطر هة؛ نز٣٣٤مطلع انوار،   .٣

4. Banglor.



  ١٤٨قند پارسي

ي مباهله،  النّبوه و الرساله في النّبي و السالله، تفسير آيه قربي، تفسير آيه اثبات
هير، تفسير و من عنده علم الكتاب، كتاب التّوحيد، كتاب في رد تفسير آيه تط

الشّيخيه، كتاب في رد التّناسخ، كتاب االمامه و الواليه، كتاب اآليات االلهيه في 
النّفوس الالهوتيه، كتاب في مراتب الروح و النفس، شرح اصول فقه و شرح 

  .١“ي خليليه قصيده

  )م  ١٨٦٣/ق  ١٢٨٠ :ف( غالم حسين دکني
دهلي به عالّمه تفضّل حسين خان  از جمله معاصرين. دنيا آمد غالم حسين دكني در

بود و همانجا  حيدرآبادقاضي شرعي شهر . در علوم عقلي و نقلي تسلط داشت. بود
  .فوت كرد

نام برد را مي رساله در بحث جهل بسيط و مرکباز جمله آثار وي    .٢توان

  )م ١٦٧٤/ق ١٠٨٥ :ف(اهللا شوشتري  فرج
بودند ايران شوشتر شهر نياکانش از . دنيا آمد اهللا شوشتري در حيدرآباد دكن به مالّ فرج

سلطان عبد اهللا قطب . ندديگز يسکنهند مهاجرت نموده در منطقه دکن   به اما از ايران
  .٣سرود زبان فارسي و عربي شعر هم مي وي به. احترام قائل بودبسيار  يو شاه براي

  )م  ١٧١٦/ق  ١١٢٨ -م ١٦٤٠/ق ١٠٥٠( محمد باقر بيجاپوري
نياکانش از . محمد باقر بيجاپوري فرزند شيخ محمد علي در شهر بيجاپور تولّد يافت

  .داشت ينامبرده بر علوم عقليه و نقليه تسلّط کامل. ي منوره بودند مدينه
را  االفکارةو زبداالنوار ضةم، روتلخيص المرام في علم الکال: از تأليفات وي

  .٤توان نام برد مي

  .٢٧١؛ خورشيد خاور، ٢٧٥العلماء،  بها في تاريخ ؛ تذكره بي٣٨٩مطلع انوار،   .١
  .١/٤٦٧السماء  ؛ تکمله نجوم٢٥٧العلماء،  بها في تاريخ ؛ تذكره بي٣٩٧مطلع انوار،   .٢
  .٥/٣١٤الخواطر هة؛ نز١٧٠؛ نجوم  السماء، ٤٠٤، مطلع انوار  .٣
  .٦/٢٩٠الخواطر هة؛ نز٤٨٨مطلع انوار،   .٤



…معرفي برخي از مهاجرين ايراني و  ١٤٩

  .)ق  ١١قرن ( محمد عاملي
جبل عامل لبنان به دنيا آمد و همان جا درس خواند   محمد عاملي فرزند علي عاملي در

محمد . گرديد »منصب ديواني«شد و در آنجا داراي  حيدرآبادهند آمد و وارد  سپس به
حيدرآباد پادشاه  پس از بازگشت به. دايران فرستا به. ق١٠٢٤قطب شاه وي را در سال 

  .وي در شهر حيدرآباد وفات يافت. نامبرده، وي را وکيل مطلق قرار داد
عاملي و  الدين ءاالربعين شيخ بها ي کتاب ترجمهشرح االرشاد، : از آثار اوست

  .١حاشيه بر جامع عباسي

قعده  ذي ٢٣يا  ٢٢ - م ١٧٩٢/ق ١٢٠٧محرم  ١( حيدرآبادي يمحمد حسين شيراز
  )م ١٨٧٠/ق ١٢٨٧

از شيراز . حيدرآبادي فرزند محمد علي در شهر شيراز تولّد يافت يمحمد حسين شيراز
نامبرده . ي منيرالملك حيدرآبادي ازدواج كرد هند آمد و با يكي از دختران خانواده  به

رواح االحةرا: توان از تأليفات وي مي. و ماهر علم طب نيز بود ي، فارسشاعر زبان عربي
  .٢را نام برد ديوان شعر و، مختارالجوامع )ترجمه مصباح كفعمي(

  )م  ١٦٥٩/ق ١٠٧٠ -م ١٥٩٢/ق ١٠٠٠( ابوالمعالي الدين محمد شمس
ابوالمعالي فرزند علي ابن خاتون در شهر حيدرآباد دكن تولّد  الدين شيخ محمد شمس

ي  اي بر ترجمه ئي مقدمهشيخ بها. معاصر شيخ بهائي و ساكن شهر حيدرآباد بود. يافت
. نوشت. ق ١٠٢٨، در سال صورت گرفته بود يتوسط ابوالمعالكه  شرح اربعينفارسي 

دکن  حيدرآبادوي از شاگردان بهاءالدين عاملي و از جمله علمايي بود که در حکومت 
  .نقش خاصّي داشتند
حواشي بر جامع عباسي )يفارس(شرح ارشاد عالّمه : از آثار اوست شرح  ،)يسفار(،

ي اخالق  و خالصه )يفارس(االخالق محمد شاهي  اربعين بهايي، کتاب امامت، توضيح

  .٥/٣٨٥الخواطر، هةنز  .١
  .٧/٤٣٧الخواطر  هة؛ نز٥١٧مطلع انوار،  .٢



  ١٥٠قند پارسي

  .١)يفارس( ناصري
  )م ١٩١٣/ق ١٣٣١ -م  ١٨٣٩/ق  ١٢٥٥( يمحمد علي طبس

پس از تحصيالت مقدماتي . تولّد يافت ٢ي طبس محمد علي فرزند صفر علي در قريه
مدتي در سپس به هند برگشت و . بود شاگرد آيت اهللا شيخ مرتضي. عراق رفت  به

وي در شهر . حيدرآباد مهاجرت كرد و در آنجا ساکن شد  به و بعد از آنبود  ٣بمبئي
  :از آثار اوست. وفات يافت ٤پت پاني

ي طهارت،  ، رساله)ه  ١٢٨٩( المؤمنين المسائل، هدايت المسائل، مجمع تبيان
  .٥ي نور النّبوت و تفسير آيه البصار، اثباتاالصول، اصول فقه، انوارا ي فقه، مفتاح منظومه

  )م ١٦٧٤/ق ١٠٨٥ :ف( محمد علي کرباليي
حيدرآباد درس در. االصل بود عراقي. محمد علي کرباليي در شهر حيدرآباد تولّد يافت

وي از شاگردان علي بن خاتون عاملي بود و بر حديث، فقه و کالم نظر عميقي . خواند
ي  ي واضحه رساله«حکم عبد اهللا قطب شاه کتاب   بود و به ادحيدرآبمدتي در . داشت

  .٦را تأليف نمود» قطب شاهي در استخراج آيات الهي

  )م١٩٣٢/ق ١٣٥٠ -م١٨٧١/ق ١٢٨٨(محمد علي مداح 
پس از . در شهر حيدرآباد تولّد يافت رشتيآقا محمد علي مداح فرزند معصوم 

تدريس و تبليغ ديني  ا پايان عمر بهبرگشت و ت حيدرآباد تحصيالت در لکهنو به
  .پرداخت

نجوم١٦٩/ ١اآلمل ؛ امل١٨٤ العلماء، ؛ تذكرة بي بها في تاريخ٤٧٢ مطلع انوار،  .١ ؛ ٧٧ السماء، ؛
  .٢٢ الجنات، روضات

2. Tabas .
3. Bambei.

4. Panipati.
  .٨/٤٤٤الخواطر هة؛ نز٣٥٠؛ تذكره بي بها في تاريخ العلماء،٥٨٠مطلع انوار،  .٥
  .١٤٠ السماء، ؛ نجوم٥٨٦ مطلع انوار،  .٦



…معرفي برخي از مهاجرين ايراني و  ١٥١

  .١از تأليفات اوست الغافلين الصّرف، صراط مستقيم و ايقاظ افضل

  )م ١٧٧٩/ق ١١٩٣ -م ١٧٠٥/ق ١١١٧ رمضان ٢(محمد علي مرشدآبادي دكني 
. تولّد يافت ٢آباد محمد علي مرشدآبادي دكني فرزند مير عبداهللا يزدي در شهر اورنگ

ديگر  چند ماهي در سند بود و از آنجا به. راق و ايران كسب علم نمودنزد علماي ع
  .شهرهاي هند سفر كرد و مورد احترام حاكمان قرار گرفت

مجالي البهيه، حواشي شرح مفاتيح مالّ محسن كاشي، توان  از تأليفات وي مي
  .٣درا نام بر) فارسي(الوفا و شرح كافيه  الصّفا و خلّان تصحيح و تعليقات اخوان

  )م  ١٥٩٣/ق  ١٠٠٢ :ف(محمد قاسم بيجاپوري 
هندوشاه محمد قاسم بيجاپوري فرزند غالم علي استرآبادي در شهر دكن حيدرآباد تولّد 

دربار مرتضي نظام شاه  ابتدا به. نزد علما و دانشمندان دکن تحصيل علم نمود. يافت
لما و تاريخ دانان زمان وي يكي از ع. دربار ابراهيم عادل شاه راه يافت رفت و بعد به

  .خويش بود
از ) طب، فارسي(تاريخ فرشته و اختيارات قاسمي   گلزار ابراهيمي معروف به

  .٤تأليفات وي است

  .)ق١١قرن(محمد معزّالدين اردستاني 
تفسير . حيدرآباد آمد محمد از ايران به الدين محمد معزّالدين اردستاني فرزند ظهير

ي استاد خود محمد بن خاتون عاملي براي سلطان  خواسته را به »هل اتي«ي  سوره
الحق،  كاشف« نام كتاب دوم وي را ديگربرخي . عبداهللا قطب شاه تأليف نمود

  .١٤٢العلماء، بها في تاريخ ؛ تذكرة بي٥٨٢ مطلع انوار،  .١
2. Aurangầbầd.

؛ ٣١٨ العلما، بها في تاريخ ؛ تذكره بي٦٢٠تا  ٢/٦١٦؛ سيرالمتاخرين ٥٧٦-٥٧٤ مطلع انوار،  .٣
  .٦/٣٣٥الخواطر هةنز
  .٥/٣٩٦ الخواطر جهة؛ نز٥٨٥ مطلع انوار،  .٤



  ١٥٢قند پارسي

  .١اند ذكر كرده »الحق و يا مناقب قطب شاهي كشف

  )م  ١٦٢٤/ق  ١٠٣٤ -م ١٥٥٢/ق ٩٦٠(محمد مؤمن حسيني استرآبادي 
د مؤمن الحسيني استرآبادي فرزند علي حسيني السلطنت مير محم پيشواي اعظم، وكيل

السلطنت،  شاعر، وكيل ،فقيه وا. اي سرشناس در استرآباد بود استرآبادي از خانواده
حدود پنج سال . استاد حيدر ميرزا فرزند شاه طهماسپ صفوي بود ومدرس علوم ديني 

صفوي با حكومت نظرات سبب اختالف   به ي دربار صفوي بود و السلطنه وكيل
عنوان پيشواي سلطنت و  محمد قلي قطب شاه وي را به. حيدرآباد آمد  به

نامبرده داراي . كرد در امور سلطنت با وي مشورت مي. السلطنت منصوب نمود وكيل
اكنون نيز هر ساله بر قبر وي عرس برگزار . اي در حيدرآباد بود احترام و كرامات ويژه

كارهاي مهمي  ،ياسي براي عمران و زيباسازي شهرعالوه بر كارهاي ديني و س. شود مي
ها، مساجد، بيمارستان و قبرستان  از جمله كارهاي وي چهار مينار، حسينيه. انجام داد

مؤلّف تاريخ . وي در حيدرآباد وفات يافت. توان نام برد ي مير مؤمن را مي دائره
  .ذكر نموده است. ق ١٠٣٠محمدي سال وفات وي را 

ي مقداريه، رجعت و اختيارات قطب  ي كثيرالميامن، رساله ديباچه: تاز آثار اوس
  .٢شاهي

  )م ١٦٢٦ /ق  ١٠٣٦ :ف(ي حيدرآبادمحمد مؤمن 
از . در استرآباد تولّد يافت استرآبادي الدين ي فرزند شرفحيدرآبادمير محمد مؤمن 

هند آمد   به. ق ٩٨٩سال با او بود سپس در سال  ٢٥. نزديکان شاه طهماسب صفوي بود
از . گرمي استقبال کرد محمد قلي قطب شاه از او به. ساکن شد حيدرآبادو در شهر 

  .٣وي در شهر حيدرآباد وفات يافت. علما و شعراي مشهور زمان خويش بود

  .٤٣٨خورشيد خاور،   .١
 الدين چاپ محمد مومن تاليف محيي ؛ كتاب مير٣٠٨ العلما، بها في تاريخ ؛ تذكره بي٦٠٣مطلع انوار،   .٢

  .١/٤٧٩؛ شيعه در هند، ١٥٨ ص ٥ ق ٢ ج ،ي؛ تاريخ محمد٨٢ السما، ؛ نجوم١٩٥٧
  .٥/٤٠٢الخواطر هةنز  .٣



…معرفي برخي از مهاجرين ايراني و  ١٥٣

  )م ١٩٢٣/ق ١٣٣٨ -م  ١٨٥٢/ق ١٢٦٨(العلما ةآبادي، عمد نثار حسين عظيم
االسالم فرزند سيد  لما، بحرالعلوم، حسامالعةعمد آبادي ملقّب به سيد نثار حسين عظيم

العلما  العلما بنده حسن و تاج چون ملک ياكبر حسين علوم اسالمي را ابتدا نزد افاضل
فراگرفت، و مدتي در عراق  ١در شهر لكهنو يمحمد و ممتازالعلما سيد محمد تق يعل

سفرها  ايران داشت و در يكي از اين چند سفر زيارتي به. نيز كسب فيض نمود
او اغلب . وي داد  را به» االسالم العلما، بحرالعلوم و حسامةعمد«القاب  ،ناصرالدين شاه

. کرد چون در حيدرآباد مسئول بيمارستان طب يوناني بود يعمرش در منطقه دکن سپر
  .در همين شهر وفات يافت

مفتي االفكار  ي ميزان حاشيه ،)زبان فارسي  به(  ي شافيهترجمه: از آثار اوست
الشّيخيه،  بةّاالجا اهللا، شرح معياراالشعار محقّق فارسي، حاشيه بر شرح جامي، رد  سعد
المؤمنين، نهاريه بهراميه، ساعتيه علويه، تعليق المحال بالمحال،  يةالغافلين، هدا ايقاظ
ي  ي نفسي، االلقاب المتداوله، صراط مستقيم، الف رقعه، ابطال المساوات، حاشيه حاشيه
ي مالّ حمد اهللا،  ي مير زاهد، حاشيه ي مالّ جالل، حاشيه ي ميبدي، حاشيه حاشيه قطبي،
المعارف  ةالتهذيب، عمد ابطةي شرح تجريد عالّمه، مطمع اللبيب في شرح ض حاشيه

ديوان شعر  ،)به زبان اردو(، بحرالمعارف )زبان اردو در اثبات الوهيت و توحيد به(
ي شرح  ي نفيسي، حاشيه ي شرح لمعه، حاشيه ، حاشيهديوان عربي ديوان فارسي،اردو، 
التّوهمات، قواعد فارسي و لةنما، ازا ي قبله نقشه ،)ناتمام(ي معالم  االصول، حاشيهةزبد

  .٢مسائل اعتقاديه ضروريه

  )م١٦٤٩/ق  ١٠٥٩ :ف(احمد گيالني  الدين نظام
وران حكومت سلطان عبداهللا وي در د. احمد گيالني شاگرد مير باقر داماد بود الدين نظام

همين شهر وفات يافت  قطب شاه به و  طب فارسياسرار االطبا، . حيدرآباد آمد و در
  .٣از تأليفات اوست ي دانش شجره

1. Lakhnau.
  ٤٢٩؛ تذكره بي بها في تاريخ العلماء،٦٧٠مطلع انوار،  .٢
  .٤٥٠-٤٤٩خورشيد خاور،  .٣



  ١٥٤قند پارسي

  )م١٧٠٩/ق ١١٢١ -م١٦٤٠/ق ١٠٥٠() دانشمندخان(خان، نعمت علي
يرزا م عالي معروف به  حكيم ميرزا مقرب خان، دانشمند خان، نعمت خان متخلّص به

هند  همراه پدر از شيراز به. احمد شيرازي در شيراز تولّد يافت الدين محمد فرزند فتح
» مقرب خان« و» نعمت خان«در دربار عالمگير داراي جاه و مقام بود و لقب . آمد
در زمان محمد . ي وي بود جواهرخانه بر عهده نظارتنويسي و  تاريخ. وي داده شد  به

. وي داده شد به» ي بهادرشاه نامه شاه« و كار تأليف» دانشمند خان«ب معظّم شاه عالم، لق
  .وي در شهر حيدرآباد وفات يافت

نامه، سخن  نعمت عظمي، وقايع نعمت خان علي، ديوان عالي، جنگ: از آثار اوست
شاه   .١)يفارس(ي شاه عالم  نامه عالي و

حيدرآبادي   )م  ١٨٩٢/ق ١٣٠٩ -م  ١٨٢٣/ق  ١٢٣٩(نياز حسن برستي
 ٣علوم ديني را در لكهنو ،حيدرآبادي فرزند غالم حسين ٢سيد نياز حسن برستي

سيدالعلما سيد حسين بود. فراگرفت ي هفتم  در دهه. از شاگردان مفتي محمد عباس و
ساالرجنگ، وي را مورد و در آنجا نواب مختارالملك، . رفت دكن قرن سيزدهم به
مسجدي در آنجا بنا نمود و . ندوي عطا نمود به يو منصب و مقام نداحترام قرار داد

 ٤ي سكر شد و در منطقه مشهدپس از چند ماه عازم . درس و وعظ مشغول شد  به
  .نيز بود يوي شاعر تواناي. درگذشت

  .٥)العبادينةي ز ترجمه(العباد حليةو  )مثنوي(االيمان  حديقه: از آثار اوست

؛ ١١٥نامه، جهان ؛ شاه١٣٨ آزاد، ؛ سرو٩٧ الشعرا، ؛ كلمات٩٥ خوشگو، ة؛ سفين٦٨٢ مطلع انوار،  .١
؛ تاريخ ادبيات مسلمانان ٦/٢٦٤الخواطر هة؛ نز٢٥٤اشيه تذكره شعراي كشمير،؛ ح٦٧١ بهار، هميشه

  .٢٣٧ المشاهير، ؛ قاموس٤/٤١٣پاكستان 
2. Barasti.

3. Lakhnau.
4. Sakkar. 

  .٤٥٠ ؛ خورشيد خاور،٢٢٢ العلما، بها في تاريخ ؛ تذكره بي٦٩٨ مطلع انوار،  .٥



…معرفي برخي از مهاجرين ايراني و  ١٥٥

منابع
اه استرآبادي، تصحيح و تعليق دکتر محمد رضا تاريخ فرشته، تأليف محمد قاسم هندوش.١

.ش ١٣٨٨نصيري، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، تهران 
رامپور، كتابخانه   ، ميرزا محمد بن رستم حارثي)٦- ٤قسمت(، ٢تاريخ محمدي، جلد .٢

.ق  ١٤٢٥/م ٢٠٠٤رضا، 
.ش ١٣٧٥، انتشارات سايه يحزين الهيج يالمعاصرين، محمد علةتذکر.٣
.ي كشميري، انتشارات مكتبه بصيرتي، ميرزا محمد مهدي لكهنو١-  ٢ السماء، ج متكمله نجو.٤
شيعه در هند، سيد اطهر عباس رضوي، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه، .٥

.ش ١٣٧٦قم، 
 انتشارات امير كبير،  به الملل وابسته السماء، محمد علي كشميري، شركت و نشر بين نجوم.٦

.ق  ١٢٨٦/ش  ١٣٨٢
، آقا بزرگ تهراني، قم، موسسه اسماعيليان،٢٣جلد الشّيعه،  الذّريعه الي تصانيف.٧

.م ١٩٨٣/ق  ١٣٠٤
.م  ١٩٨٣/ق ١٤٠٣االمين، بيروت، چاپخانه دارالتّعارف،  ، سيد محسن١٠جلد الشّيعه،  اعيان.٨
اد، چاپخانه عبدالحي حسني، حيدرآب ، علّامه٩ جلد المسامع و النّواظر، جةو الخواطرهةنز.٩

.م  ١٩٢٣/ق  ١٣٤١المعارف عثمانيه، ةمجلس دائر
.العلما، محمد حسين نوگانوي، دهلي، چاپخانه جيد برق بها في تاريخ تذكره بي.١٠
.ق ١٤٢٢/م  ٢٠٠٢چاپخانه معارف،  خورشيد خاور، سيد سعيد اختر رضوي، گوپالپور،.١١
.م ١٩٢٦ه خدابخش، ، نظامي بدايوني، پتنا، كتابخان٢و  ١المشاهير، جلد  قاموس.١٢
.م  ١٩٨١مطلع انوار، مرتضي حسين صدراالفاضل، كراچي، خراسان اسالمك ريسرچ سنتر، .١٣
.م ٢٠٠٣االرض، سيد محمد رضوي گوپالپوري، نيشنل پرنتگ وركس، پتنا،  نجوم.١٤
  



  ١٥٦قند پارسي

  طب ةدر رشت يمخطوطة مهم :يارات قاسمياخت
  ياز عهد عادل شاه

  ♦نيدکتر ارشد حس
  *دکتر محمد مظهرالحق

ژه يو به در حوزه علم و دانش) م  ۱۶۲۳ يمتوف(فرشته   به محمد قاسم هندوشاه معروف
عده  کهتأسف است  يفراوان برخوردار است، اما جا هرتاز ش يسينو خيدر رشته تار

دست بوده  رهيسان چيخ نوياز تار يکينه تنها  يند که واطالع دار کمي از اين موضوع
ن يکسو با تدويفرشته از . کامل داشت يز دسترسين ياست، بلکه در علم طب و پزشک

ت يخ فرشته، هزاران شخصيتار به معروف» يميگلشن ابراه«نام  به خينه تاريدر زم يکتاب
بدست  يخودش شهره بلند يبراز يده و نيدوام بخش يمعروف و مجهول را زندگان

 معروف» يارات قاسمياخت«نه طب بنام يدر زم ينوشتن کتاببا گر يد يآورده، از سو
 انهتأسفم ولی ديثبات و دوام بخشرا دستوراالطبا در جهان طب و معالجه نام خود   به

ب حاذق و مورخ شامخ که نابغه روزگار خود بوده ين طبيا يرامون شرح زندگيمنابع پ
  .شود يافت ميکم  يليخ

که درباره اصل و نسب است فرشته   به ش محمد قاسم هندوشاه مشهورينام اصل
ن يم تنها ايدان يکه ما م يزين چيشتريست، بيدر دست ن ياريخانواده او منابع و مواد بس

پدرش  يدرباره زندگان يحتو هندوشاه بوده  ياست که پدرش موالنا محمد غالم عل

 .نو طالعات اسالمي، جامعه همدرد، دهلياستاد بخش م ♦

  .نو استاد بخش فارسي و مطالعات آسياي مرکزي، دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلي  *
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سال  رباد بود و او همانجا دآخانواده فرشته از استر. شود يت مافي يکماطالعات ز ين
 .است احمدآباد مهاجرت نموده به با پدرش يافت و در خردسالگيتولد  يالديم ۱۵۵۲

جاپور وارد شده و در يب به ، احمدآباد را ترک گفتهياما بعد از کشته شدن نظام شاه ثان
» يارات قاسمياخت«جا فرشته کتاب مهم ن يدر هم. درآمد يم عادل شاه ثانيخدمت ابراه

ن ياز مطالب ا يا شمه ودستوراالطبا شهرت دارد   به ف نمود کهيدر رشته طب تالرا 
  .ان خواهد آمديم  به ندهيمختصر آن در صفحات آ يکتاب و معرف
دانشوران و هنرمندان  ،علمااز که خود  ).م ۱۶۲۶ يمتوف( يل شاه ثاندم عايابراه
 ،يو ينگار خيو تار يدان خيژه تاريفرشته بو يشهره علم نديشنبا  نمود، يم يسرپرست

ن کار را با يفرشته ا ،ه کنديهندوستان ته يخ عهد اسالميرامون تاريپ يدستور داد که کتاب
مهم را  يخين اثر تاريد و ايان رسانيپا  به ق. ه  ۱۰۱۵ار در سال يت و زحمت بسدقّ
  .ديخ فرشته معروف گردينام تارموسوم کرد که ب» يميگلشن ابراه«نام   هب

رشته طب و  ه، فرشته بينگار خيطور که در باال ذکر گشت، عالوه بر تار همان
رارزش پ ياز زندگان يدنبال همان عالقه قسمت بزرگ بهق داشت و يعالقه عم يپزشک

ن يمهم ا يها کتاب ةصرف نمود و پس از اتمام مطالع يطب يها کتابخود را در مطالعه 
 هند گشت و يطب يها کتابمطالعه   به ليما ،ران و عرب متداول بودهيدر افن که 

ره يمانند واکبهت و شسررت و غ يهند يحکما يها کتابمطالعه  بهمنظور  نيهم  به
براساس مستحکم  يد که نظام طب هنديجه رسين نتيا  به يفرشته بزود. پرداخت

مورد ازاله امراض، در آن نوشته شود که در  ياج دارد که کتابياستوار است و احت
و خواص و  يه هنديه و اغذيادو ياسما هراان آورده شود و دربيم  به يهند يها روش

ر که يعبارت ز. دبيان شو يهند ين رابطه نظرات اطبايشود و در ابحث  زيمزاج آنها ن
  :کند يضح مان نکته را وياز مقدمه کتاب اقتباس شده است ا

فرشته در آن   به هندوشاه المشهور به لقبق محمد قاسم المرامسود او ”…
ه صرف کرد و بعد از ياز عمر گران ما يف مهما امکن غور نموده برخيعلم شر

عت يران و توران و عربستان متداول است طبين فن که در ايمطالعه کتب ا
شان يطب ا يو عمل يکتب حکماء هندوستان گشت، چون علم راغب مطالعه
که  يزانيجب و الزم دانست که جهت عزاو افتيت استحکام يرا در نها
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 يبرند و از فصول و هوا يار روزگار بسرمين بوده در آن ديه اسالم مزيحل  هب
ار ياطالع ندارند و طرز معالجات اطباء آن د يواجب  هراالختالل آن مملکت بيکث

وابط ضد و قواعد و يمشحون از فوا يالوقت کتاب دانند عجالت يد نميچنانکه با
ست و ين ياز غرابت ير ازاله مرض که بحسب ظاهر خاليان و تدبشيطب ا

از  يتلفظ درآوردن آن بر به آنها که يه و اساميه و اغذيخواص و مزاج ادو
  :تيب. گذارد يادگارياشکال نبود بقلم آورده از خود بر صفحه روزگار 

  ١…بيـنم بقـاي   که هستي را نمـي   غرض نقشي است کز ما يـاد مانـد  
مطلب نيباال ااز عبارات  و  ياغراض ذات يگردد که کتاب نام برده برا يز آشکار مين

ثبات از  ين جهان بيخواست که در ا يم مولف صرفاً. امده استين نيتدو  به يمنفعت مال
مختلف  يها ن اثر که در کتابخانهيا يخط يها نسخه. بماند يدان باقيک نقش جاوياو 

  :ن قرار استيا  به هندوستان محفوظ است
نو يدهل ،د، جامعه همدرديمحمد سع يکتابخانه مرکز. ۱
ر مجلد و ياز آنها غعدد ن کتاب موجود است که دو يا ين کتابخانه سه نسخه خطيدر ا
که تحت مطالعه ما  ۱۶۰ با شمارهسوم  يرون است، نسخه خطياز دسترس ما ب فعالً

شود که  وهر ديده میو ج يمناثر شتر اوراق يبروي  .بوده بهتر و قابل استفاده است
  .کند خواندن متن را کمی مشکل می

 ،۵/۹× ۵/۱۰، اندازه طرس ۱۹برگ،  ۱۶۱، ه ۱۱۲۷خط شکسته،  ،۱۶۰ره شما•
.ولد عاشق محمد يخورده، اسم کاتب عبدالقو کرم
  :آغاز
ت يرا رسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمنياَوما  را که بر حکم يحد مر خدا يحمد ب”

  …“مرتفع ساخته زمام امور مخلوقات در قبضه يت محمدشوک
  :انجام
ست و يخ بيتار  هشنبه ب روز سه  هتمام شد دستوراالطبا در علم طب ب”… 
ر يخط فق هب ه ۱۱۲۷جلوس مدارج شاه عادل موافق  ۴اآلخر سن  عيرب مچهار

  .۳۳۰۹ره شماش، خنسخه خداب  .١
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خط   هنوشته بماند ب …ولد عاشق محمد ساکن قصبه بدهانه ير عبدالقويحق
.ديست فردا اميسنده را نينو/  ديسف

.نو ي، دهل(CCRUM) های طب يوناني شورای مرکزي پژوهش کتابخانه .۲
اغالط ن نسخه در کتابت يا. در اين کتابخانه يک نسخه از اين مخطوطه موجود است

  .ق استفاده استيست، باز هم کتاب الني ، در آخر کتاب عبارت خوانازياد دارد
  .۱۸.۵× ۱۲، اندازه طرس ۲۲برگ،  ۱۲۳ق، ي، خط نستعلC1991ره شما•

پتنا ،خدابخش يعلوم مشرق يکتابخانه عموم. ۳
ق يکرم خورده، اما الاين نسخه . در اين کتابخانه دو نسخه از اين مخطوطه موجود است

  .استفاده است
   ۲۳.۴×۱۳.۸ ، اندازهطرس ۲۲برگ،  ۱۳۸ق، يخط نستعل ،۳۳۰۹ره شما•

  : آغاز
  .“…رسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمنياَوما ر حکم را که ب يحمد مر خدا”
 الکه در دست ماست برگ آخر ندارد، لذا کاتب و س يلم نسخه خطيکروفيم
  .ستين نسخه معلوم نيکتابت ا

از  يکيآغاز و انجام افتاده،  ،۲۲ × ۱۵، اندازه طرس ۱۷برگ،  ۱۰۰ ،۳۰۸۷ره شما•
.شده است ين نسخه جلد بنديبالمفردات با ا نام العالج بهگر يد يطب يها کتاب

درآباديموزه ساالرجنگ، ح. ۴
  . های متعددي از اين اثر موجود است در اين کتابخانه نسخه

، سطر مختلف گبر ۱۰۰+۱ ،ه ۱۶۸۳/۱۰۹۴ق، ي، خط نستعل۸۲طب  ،۱۷۱۲ره شما•
، يلغنق استفاده است، کاتب عبداي، صاف و ساده و ال۲۳.۹×  ۳۱.۸، اندازه ۱۹، ۲۱

  :ن قرار استيصفحه آخر از ا
ک توله يبسم رس سندور هر کدام  آن تانبر بسم ابرک بسم لوه ياجزا”… 

آتش  ين کنند و بااليگندک هشت توله همه را سفوف ساخته در ظرف آهن
ن پهن کنند يچوب چکنار بنهند تا گداخته گردد پس فضله تازه ماده گاو بر زم
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برگ  يگداخته مذکوره را باال يه فرش کرده اجزاتاز ١لهيز برگ کيآن ن يو باال
ش باز فضله يله گذاشته بااليز برگ کيآن ن يزند و تنگ سازند و بااليه رليک

بر آورده نگاه دارند  يک پهر بگذارند پس پنج امرت پربتيماده گاو پهن کنند و 
ده يشيل اندين مرکبه را از تطويگر رسايند و ديو بوقت حاجت استعمال نما

ر ير الحقيف الفقيد عبدالضعي ين نسخه معتبر حکمت اليت ننموده تمام شد اثب
 يادآورد سلخ فين کتاب منتفع شود کاتب را بفاتحه يهر که از يعبدالغن
  .“ه ۱۰۹۴خ صفر يالتار
 ،فهرست مذکور است رخاتمه که د وم ويشود که مقاله س ياز مطالعه ظاهر م”
 مؤلّف ننوشته بايد مورديا  اتبک ستناقص مانده او افته ين ثبتل يتفص  هب

  .“شودقرار داده پژوهش 
 يتوسط شخص  بهن نسخه يدر آخر ا» تا قرار داده شود …از مطالعه«ن عبارت يا

  .نامعلوم نوشته شده است
، کرم ۲۵.۲×۱۴.۸ ه، اندازطرس ۱۵برگ،  ۲۱۸ خط نستعليق ،۸۳، طب ۱۷۱۳ره شما•

ن ابن حافظ محمد علي اللهم خورده، اليق استفاده، کاتب حافظ محمد حسي
.)خاتمه يافت(اغفرلي ولوالدي و لالستاذي و لجميع المؤمنين 

د مدار ابن ي، کاتب س۳۰×  ۲۱ هس، انداز ۱۸برگ،  ۲۸۲ ،۸۴، طب ۱۷۱۴ره شما•
  .د نوريس

  :انجام
 د نور غفراهللايد مدار ابن سيتمت الکتاب بعون اهللا الوهاب کاتب الحروف س”

  .“من ذنبه مرتب شد
   .طرس ۱۹ برگ، ۱۵۱ق، يخط نستعل ،۸۵، طب ۱۷۱۵ره ماش•

  :انجام
س يس سبک باشد و گوشت جانوران سادهارن ديگوشت جانوران جانگل د”

  .“ل چنانکه گذشتيس ثقيمتوسط و گوشت جانوران انوپ د

 .وزم  .١
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خاتمه افتاده  زچند سطر ا يعنيرسد  يان ميپا  به ن نسخه دفعتاًين عبارت ايبا هم
  .مل است، نام کاتب و سال کتابت هر دو افتاده استااستفاده و ک قيال ولي نسخهاست 

ن يا ،۲۱.۹×  ۱۳.۵ ، اندازهطرس ۱۱برگ،  ۴۶۵ق يخط نستعل ۸۶، ۱۷۱۶ره شما•
اقص و ننوشته شده است، اما  يحروف جل هب. ق استفاده استينسخه بهتر و ال
شته شده فصل نو ۱۰۲فصل است تنها  ۱۶۰مقاله سوم که مشتمل بر . افتاده است
   :رسد يان ميپا بهن عبارت يا  اب کتاب. افتاده است ياست و باق

  .“روغن گاو چرب سازند و مغز سر خرگوش بمالند زود  هموضع دندان را ب”… 

کتابخانه رضا رامپور. ۵
  .در اين کتابخانه نيز چندين نسخه اين اثر موجود است

، يمع حواش ۸+  برگ ۱۸۰خط شکسته، ،۵۶۲۲- ۱۵۲۱ رهشما، يارات قاسمياخت•
مل، ان نسخه کيا. خ االسالميش: ، اسم کاتب۱۷×  ۱۱سطر مختلف، اندازه تعداد 

   .صاف و ساده و قابل استفاده است
  :آغاز
ش عالم را از عدم بوجود يرا که از حکمت کامله خو يميحمد متکاثر حک”

د و صحت و مرض که تعلق يلقت انسان را برگزخآورد و در جمله موجودات 
حفظ صحت صناعت علم طب را وضع فرمود و  يو ابدان است براجسم 

 .را بزدود] زنگ دلها[ت و ابر جاللت يهدا يرا که بدوا يبينعت متکاثر طب
روان او باد، اما يو سالم بر آن سرور موجودات و بر آل و اصحاب و پ ةصلو
در فن ... ب که چون در سن يف ابوالقاسم طبيف و نحيد بنده ضعيگو يبعد م

ن در عهد يمتقدم يه که حکماياصل نمود و از کتب هندحارت هعلم طب م
اند بمطالعه  ل نمودهيبعبارت طو يش ترجمه آنها بزبان فارسين خويسالط

 يبرا يادگارينها بعبارت فراهم آورده ياز ا يدرآورد و خواست که مختصر
مالل نرسد از مفردات و مرکبات و  يخود گذارد تا بمطالعش برخاطر کس
ن رساله را بر نه ير آرد پس ايند بتحريد آيکشتجات که در ضمن معالجات مف
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د که منظور نظر يام. قرارداد يارات قاسميباخت يده مرتب ساخت و مسميفا
  .“خاص و عام گردد

  :خاتمه
ن در قرب و بعد معتدل بود و سبزه و يس آنست که آب قعر زميسادارن د”

ز يباعتدال باشد و مردم آنجا ن يبزرگو  يو خرد يو کم ياريز بسيدرختانش ن
ن يرا چند يالبدن باشد و پس اهل هند هر مملکت حيالخلقه و صح يمستو

س و يس و ناکر ديگذاشته مثل بهنور د يرا اسم يکياند و هر  قسمت کرده
. اند قرار داده يگوشت جانوران هر ممالک خواص يره برايس و غيهمنت د

خط   هتمت تمام شد ب. انکه گذشتل چنيس ثقيگوشت جانوران انوپ د
  .“االسالم خيش

، ۱۹×  ۱۰، اندازه طرس ۱۷برگ،  ۱۴۷ق، يخط نستعل ،۱۵۲۲ره شمادستوراالطباء، •
در  يآخر مشکل يدر خواندن برگها يک کميصاف و ساده وقابل استفاده است 

   .ديآ يش ميپ
  :آغاز
  .…“ةً لِّلْعالَمنيرسلْناك إِلَّا رحماَوما را که بر حکم  يحمد مرخدا”

  :خاتمه
ن در قرب و بعد معتدل بوده و سبزه يس آنست که آب قعر زميسادهارن د”

اعتدال باشند و مردم  هب يو بزرگ يو خورد يکمو  ياريز در بسيدرختانش ن
را  يدن باشند و باز اهل هند هر مملکتبال حيالخلقت صح يز مستويآنجا ن
س و ناکر يگذاشته مثل بهنور د يرا اسم يکياند و هر  ن قسمت کردهيچند
قرار  يخواص يگوشت جانوران هر ملک يره و برايس و غيس و همونت ديد

ن اس سبک باشد و گوشت جانوران سادهارياند، گوشت جانوران جانگل د داده
والسالم . ل، چنانچه گذشتيس ثقيس متوسط و گوشت جانوران انوپ ديد

  .“تمام شد
ن ي، ا۱۸×  ۹، اندازه طرس ۱۵برگ،  ۳۸۰ق، يخط نستعل ،۱۵۲۳ره شما ،دستوراالطباء•

  .ق استفاده استيار صاف و الينسخه بس
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  :آغاز
  .“…رسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمنياَوما را که بر حکم  يحد مر خدا يحمد ب”

  :خاتمه
ن در قرب و بعد معتدل بوده و سبزه و يکه آب قعر زم تس آنسيد نسادهار”
باعتدال باشند و مردم  يو بزرگ يو خورد يو کم ياريز در بسيختانش ندر

را  يهر مملکت البدن باشند و باز اهل هند حيالخلقت صح يز مستويآنجا ن
س و ناکر يگذاشته مثل بهنور د يرا اسم يکياند و هر  ن قسمت کردهيچند
قرار  يخواص يگوشت جانوران هر ملک يره و برايس و غيس و همونت ديد

ن سادهاران اس سبک باشد و گوشت جانورياند، گوشت جانوران جنگل د داده
والسالم . ل، چنانچه گذشتيس ثقيس متوسط و گوشت جانوران انوپ ديد

.“تمام شد

  گرينا، عليکتابخانه ابن س. ۶
.در اين کتابخانه يک نسخه از اين مخطوطه موجود است

  .طرس ۱۹ص،  ۳۷۴ق، ي، خط نستعل۵۲ره شما•
  :آغاز
  .“…رسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمنياَوما حکم  ررا که با يحمد مر خدا”

  :خاتمه
  .“ممالک يل قسمت ممالک ربع مسکون، بدان که حکمايتفص”
توان  ين نسخه را مين نسخه مکمل است اما صفحه آخر افتاده است، لذا ايا
  .خر گفتاآل ناقص

گريعل يکتابخانه موالنا آزاد، دانشگاه اسالم .۷
  .در اين کتابخانه يک نسخه از اين مخطوطه موجود است

 ۶.۳، اندازه طرس ۱۷برگ،  ۱۲۴ق، يخط نستعل ،۳۴/۴۶ شمارهب گنج کلکشن، يحب•
  .االخر ، نسخه ناقص۱۰× 
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  :آغاز
ات شوکت يرا لْعالَمنيرسلْناك إِلَّا رحمةً لِّاَوما را که بار حکم  يحمد مر خدا”

  .“…ه و سلم مرتفع ساختهياهللا عل يصل يمحمد
  :خاتمه

ان يپا به ناگهان» فصل صد و پنجاه هفتم در انواع تب«ان ين نسخه بعد از بيا
ن نسخه يشده است، لذا ا ين نسخه جلد بنديگر با ايد يرسد بعد از آن کتاب يم

ست، اما يکتابت معلوم ن الام کاتب و سمه نيسبب مفقود شدن ترق هاالخر است، ب ناقص
  .ق استفاده استين کتاب اليا

.بنگال، کلکته يتياتک سوسائيسيکتابخانه ا. ۸
  .در اين کتابخانه يک نسخه از اين مخطوطه موجود است

. ۲۱۵ × ۱۴۰. ۱۵۰× ۷۵، اندازه طرس ۲۲برگ،  ۱۰۰ق، ي، خط نستعل۱۵۵۳ شماره•
ن نسخه تنها مقاله اول است، مقاله دوم و يادر . ، و ناقص استيخورده معمول کرم

 در فهرست ن نسخهيمتاسفانه که درباره نواقص اولي . سوم و خاتمه افتاده است
  .کتابخانه اشاره نشده است

  :آغاز
  .…“رسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمنياَوما را که بر حکم  يحمد خدا”
  :رسد يان مياپ به ک لختين نسخه ين عبارت ايا هو ب
  .…“ز و گرم و مجرب بوديند تيخ را گويمضر بود بزنان حامله هرتال، زرن”

آنها  به گوناگون هند پراکنده است يها کتابخانهدر  مختلف يها ن نسخهيعالوه بر ا
  .ما ممکن نشده است ييرسا

مقدمه و سه مقاله و يک مشتمل بر  ين نسخه خطيطور که در باال ذکر شد ا همان
ت يفيان کيان آمده است که در آن بيم به ن کتاب نه فائدهيدر مقدمه ا. تمه استک خاي

و ثقل آن  يدرباره بدهضم. ره استيب طعام و غسل و غيارکان بدن، اخالط، عناصر ترت
ت آن يان شده است که رعايز بيننکته عالوه بر آن ده . ان شده استين مقدمه بيادر  زين
و منطقه را در  کشور يد آب و هوايب بايمثال طب: ستا يب الزم و ضروريهر طب يبرا
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 ديز نبايعتش نيض و مقدار غذا و طبيو از قوت و عادت و عمر مر داشته باشدخاطر 
ان شده است که يب يهند ين مقدمه نظرات اطباء بالخصوص اطبايدر ا. خبر باشد بي
  :ن قرار استياز

  ت ارکان بدنيفيدر ک: ده اوليفا
  ت اخالط که دوکهه خوانند سه انگارنديفيدر ک: ده دوميفا
  ند و پنج شمارنديدر شرح عناصر که تت گو: ده سوميفا
  در اظهار علل که سه قسم مفرد و چهار نوع مرکب دانند: ده چهارميفا
  نديدو نوع نما  هدر ازاله امراض که ب: ده پنجميفا
  ب واجب داننديدر شرائط عشره که بر طب: ده ششميفا
  .ل فصول که رت خوانند و شش پندارندير تفصد: ده هفتميفا
  ب طعام خوردن و غسل که واجب داننديدر ترت: ده هشتميفا
  .رن نامنديرا اج ه و اشربه که آنياغذ يدر ضوابط اصالح و ثقل و بد هضم: ده نهميفا
گويد که  مده است، مولف ميآميان  همقاله اول بيان خواص ومزاج ادويه مفرده ب در
دست يافته آن   ههند هر چه ب ي واگ بهت و ديگر حکمايها کتاباز  ورداين م او در

شناخت  .االمکان از طوالت گريز کرده راه اختصار پيموده است نقل نموده است و حتي
اين مقاله مورد  در الفباييطبق  از شش صد دوا و معرفي مزاج و روش استعمال بيش

  .بحث قرار داده شده است
ق در کتب طبي يافت  ف و غ، ع، ظ، ط، ض، ص، ز، ذ، خ، ح، ث،حروف 

 را نآ باشد »ضاد«و  »ثا« هرچه به هند نيست، درحقيقت در لغت اهل و شود نمي
و  »ضا«و »ذا«، »زا« و »کاف« به را »ق«و  »خا«و  »ها« به را» حا«مبدل سازند و  »سين«  به
 حطي را »طاء«و فارسي  »کاف«  به را »غين«و »الف«  به را »عين«و  »جيم«  به را »ظ«
 فوحراز اين بنابر . ورندآ ي فارسي مي»با« به را» فا«کنند و  ي نقطي تبديل مي»تا«  به

  .ورده نشده استآي در اين کتاب يمذکور هيچ دارو
در اين مقاله طريقه . مقاله دوم اين کتاب مشتمل بر پانزده باب در مرکبات است

 .تفصيل ذکر شده است بهنها آقدار خوراک طريقه استعمال و م ،فوايد ،ادويه مرکب تهيه
ما فهرست  .مقاله جا گرفته است نهم دري هندي و يوناني هاي مجرب از اطباي نسخه
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اين  در نماييم تا طرحي از ادويه مرکب مذکور خواهيم در زير نقل مي تمام ابواب را مي
  :اذهان خواننده بيايددر  مقاله

  ا وغيرهفرح دلکش: الباب االول في المفرحات
معجون کينکر، معجون  معجون گوکهرو، معجون لجالو،: الباب الثاني في المعاجين

معجون موچرس، معجون اسپند، معجون دهاتوره، معجون شيطرج، معجون  موصلي،
  .غيره سورن، معجون مبهي و

 جوارش کافوري، جوارش بهنگره، جوارش بکرماجيت: الباب الثالث في الجوارشات
  .غيره و هند راجه

 قرص مازو، قرص پهار، قرص کرفش، قرص طباشير،: الباب الرابع في االقراص
  .غيره قرص سعد هندي و

حب سيماب، حب شنجرف، حب رام بان، حب  :الباب الخامس في الحبوبات
حب سالجيت، حب سم الفار، حب بالدر، حب انگزه، حب بادنجان،  نواز، مسکين

  .غيره حب تخم انبه و ، حب گندهک،حب مرمکي هندي، حب توتياي
چورن وجي، سفوف قرنفل، سفوف کشنيز، سفوف : الباب السادس في السفوفات

  .غيره سفوف حنظل و سفوف بواسير، النفس، سفوف نيب، سفوف ضيق ناردان، سفوف هليله،
روغن زقوم خاردار، روغن هليله، روغن اروسه، روغن : الباب الثامن في االدهان

روغن خردل،  صندلين، روغن نيلوفر، روغن بچهناک، روغن مرمکي،قسط، روغن 
  .غيره روغن مصطگي، روغن بيل و
مطبوخ کشنيز، مطبوخ سعد، مطبوخ لسان العصافير، مطبوخ : الباب التاسع في المطبوخات

  .غيره تپ لرزه، مطبوخ حبس بول، مطبوخ اصل السوس، مطبوخ کچنال، مطبوخ مقل و
شربت نيب، شربت قرنفل، شربت سعد  شربت نانخواه،: ربهالباب العاشر في االش

  .غيره شربت خيار چنبر و هندي،
مرهم شنجرف، مرهم گندک، : والضماد و االطليه الباب الحادي عشر في المراهم

پهل، ضماد زردچوبه، ضماد کتان، طاليه لذت،  مين ضماد شيطرج، ضماد بچهناک، ضماد
  .غيره امساک، طاليه عروسک و طاليه

  .غيره و حقنه سعد، حقنه بيد انجير: و االشياف الباب الثاني عشر في الحقنه
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غرغره عاقر قرحا، غرغره نمک سنگ، : الغرغره و السعوطات الباب الثالث عشر في
  غرغره سرکه انگوري

  .غيره هن وآقتل سيماب، قتل : ها الباب الرابع عشر في قتل الفلذات و الفروع
 در اين باب چند نسخه مخصوص و: رساين المرکبهال الباب الخامس عشر في

  .بيان شده است هندي مجرب از اطباي
تمام امراض از سر تا پا و اسباب و . فصل در معالجات است ۱۶۰مقاله سوم داراي
هاي  همان نسخه. شده است ذکر نها در اين مقاله مختصراًآمعالجات  عالمات امراض و

 مده است ازآي که در اين مقاله يها بيماري. تمعالجات بيان شده است که مجرب اس
  .باشد ين قرار ميا

لقوه، سکته، خدر، سبات، کابوس، صرع،  دوار، شقيقه، افلج، صداع، سرسام،
نزله، امراض چشم،  نسيان، رعشه، تثاوب، اختالج، زکام، تشنج، ماليخوليا، عشق،

دندان، ورم لهات،  درد و خلط بيني، جراحت بيني، ناسور بيني، دردگوش، خيشوم، گند
واز، آخناق، گرفتگي  دهان، قالع، رفتن خون از جنبيدن دندان، گوشت بن دندان، فساد

 سعال، سرفه دق، شدن چيزي در گلو، بند افتادن کام، ن، ترقيدن لب،آثقل زبان و عظم 
 درد دل، تپ محرقه، ورم شش، الجنب، الريه، ذات ذات ربو، النفس، ضيق علت سل،

البقر، درد  الکلب، جوع مدن، قلت جوع، فواق، جوعآعطش، وجع معده، قي خفقان، 
زلق  ،ءذرب، ضعف کبد، ضعف طحال، استسقا غشي و تهوع، تشنج امعا، وطا، هيضه،

 حمره، شکنج، سرطان، دبيله، طاعون، دمل، سلعه، کله، نار فارسي خنازير،آ يرقان، امعا،
 اختناق، ماس، جذام، برص، قروح رحم،آ، داد، جرب، کلف، بهق، ثولول، تدابير اطفال

انقطاع حمل،  شقاق رحم، ادرار طمث، قطع طمث، افتادن جنين خام، اسقاط جنين،
ماس گرده، سنگ و ريگ گرده، جرب مثانه، آاعانت حمل، حفظ جنين، عسر والدت، 

ماس آعسرالبول، سيالن مني، کثرت احتالم،  البول،حرق بول، الدم، سلس قروح ذکر، بول
پشت، خله، درد مفاصل، علت  خصيه، شقاق مقعد، ناسور مقعد، بواسير، کرم شکم، درد

الثعلب، انتشار شعر،  الفيل، دوالي، سپيدي ناخن، داء النسا، داء علت فتق، عرق نقرس،
بغل، انواع تپ،  شقاق شعر، انبات شعر، جعودت موي، قمل، شقاق پاشنه، نمله، گند

  .غيره ه قوت باه وو ادوي تپ صفراوي، در مباشرت
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ن بيان شده است و بعد آدر خاتمه اين کتاب نخست اقسام مزه و مزاج و خواص 
نويسد که اين  لف ميؤدر مورد مزه م. مده استآميان   هبندي ربع مسکون ب تقسيم بحث

اما  ،شيرين دافع باد و صفرا .و شير ترش، زمخت، تيز شيرين،. داراي شش نوع است
نبات و  شرط اينکه چرب باشد و شيرين که داراي چرب نباشد مثالً همزيد بلغم باشد ب

ترش مزيد بلغم و صفرا و دافع باد است، اما انار . نها مزيد بلغم نيستآغيره  شهد و
اينها قدري  ن براي اينکه درآمله صحرايي و کويت پخته و چيزهاي ديگر مانند آترش، 

چيزهاي  .هم است است، اما مزيد باد ترش دافع صفرا و بلغم. شيريني نيز وجود دارد
و باد و بلغم را کوتاه  تيز مزيد صفرا .داردرا همين خصوصيت ترشي  زمخت نيز

ن مولف آپس از  .و مزيد صفرا و بلغم است کند همان طور شور باد را کوتاه مي. کند مي
ورده است و بعد سه قسم ممالک ربع مسکون را مورد آمزاج مزه را بر روي کاغذ 

ب آهند ممالک ربع مسکون را بنابر خواص  نوشته است که حکماي و داده طالعه قرارم
، يعني جانگل ديس، انوپ ديس و سادارن ندا بندي کرده تقسيم عزير زمين در سه نو

ست ا نآانوپ ديس  .ها بسيار باشد نجا عمق چاهآست که در ا نآجانگل ديس . ديس
. يدآ ب بيرون ميآکم  بعد از کندن زمين بسيار زمين باشد، ب بر باالآنجا سطح آ که در

درباره . ب در بين باشد، نه بسيار عميق باشد نه بسيار باالآدر سادارن ديس سطح 
ين خاتمه ا در شوند مختصراً يافت مي که در اين منطقه گوشت جانوران نيز درختان و

  .بيان شده است
ي مختصر، اما ها کتابکي از ياثر  خالصه کالم اين که براي عالج و معالجه اين

هر دو شامل  يوناني و هنديروش معالجه در اين کتاب  .جامع و قابل استفاده است
گرفته است و از  جاهر دو هندي و يوناني  اطباي تجربات و اقوال در اين کتاب. است
بقراط، : مانند نويسندگان معروف طب هندي و يوناني استفاده شده است، يها کتاب

حکيم محمد مصري، طبيب الهوري، حکيم احمدي، اعمٰي شيرازي، شهاب  جالينوس،
بيماجي گوزپشت،  مال رستم جرجاني، عبدالکريم ناگوري، نفيس بن عوض کرماني،
هاي  بيان نظريات و  به لف تنهاؤم. غيره چندرت، ششرت، ست سرلوکي، واگ بهت و

با اطباي  يو .ورده استآيز نظريات خودش را ن بها اکتفا ننموده، بلکه تجربيات و گران
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داشته ديگر ميان   هبطريق مدلل  هب نموده است که عقيده خود را سعي و اختالفات نيز
  .نوشته است »لف استؤتجربه م«بيان نموده، را که تجربه خودش يي و جا. وردآ

ي طبي دارد، براي اينکه در اين ها کتاباي در  العاده اين کتاب اهميت تاريخي فوق
الدين  لف نوشته است که جاللؤمثالً م. ذکر شده است نيزعالجات پادشاهان کتاب م

اين علت را دفع  يهندوستان را حبس بول شده بود، هيچ داروي پادشاه محمد اکبر
فاصله دو ساعت   هب حل کرده بآخر حکيم محمد مصري سه توله شوره در باآل نکرد،

يا  طور سفوفي نهمي. ع گرديدن بول جاري شد و علت دفآدو بار خورانيد که از 
همواره بکار  الدين خلجي را سلطان عالء نآچورني در اين کتاب ذکر شده است که 

ن را امير خسرو نظم آکه اجزا و فوايد  شود نام چورن عالئي شناخته مي هب برد و مي
لف نوشته است که سلطان محمود خلجي نسخه ؤدرباره شربت نيب م. کرده است

  .الدين خلجي فرستاده بود برادرزاده خودش عالء به طور تحفه هوشته بن شربت نيب را
همان ادويه مورد بحث قراد داده شده است که بسيار موثر و  در باب مرکبات بيشتر

که  »بان حب رام« اند، مثال براي تپ لرزه ها رواج يافته هندوستان از قرن مفيد باشند و در
لف رام خدا را گويند و بان ؤبقول م. ته استنام گذاش »حب روح پرور«ن را آمولف 
. لف استؤزموده مآاين نسخه  .کند اين تير خدا است هرگز خطا نمي يعني تير را،

لف براي فارسي دانان اين ؤاست، م »گهورا چري«هاي مرکب  همين طور يکي از نسخه
ر لف اين حب ميان جوگيان بيشتؤبقول م .ناميده است »نواز حب مسکين«نسخه را 

همراه خودشان  ههرحال اين حب را ب  در سفر و حضر به ايشان. مستعمل است
 »گهورا چري«زبان هندي  هب .کنند ين عالج مياهاي گوناگون را با  دارند و مرض مي

اند که از  محصل اسب سوار کرده  به گويند، لذا اين حب را تشبيه اسب سوار را مي
 .گردد ورده برنميآو بدون محصول بدست  شود يد و از اسب پياده نميآ طرف حاکم مي

از حصار بدن قرار مرض  وردنآاين حب هم داراي اين صفت است، بدون بيرون 
 در» العاشقين دهن« نام هيکي از دهان معطر و خوشبودار ب ن طور بيانيهم. گيرد نمي

  .مده است که بوسيله سلطان محمود بيگرا گجراتي کشف شده استآکتاب 



  ١٧٠قند پارسي

  ين عادلشاهياست سکوالر سالطيس

  ♦عمارت واال يعبدالغندکتر 
*خان محمد صادق جونپوري: هترجم

 يا ژهيت ويجاپور از اهميخ بيدر تار يالديمه اول قرن هفدهم ميقرن شانزدهم تا ن
آن ادغام فرهنگ هندو و مسلمان و اتحاد اصول  يصه اصليبرخوردار است چرا که خص

 يدر نظام اجتماع ي، انقالبين عادلشاهيسالط يصدر مذهبسعه . است يو خارج يبوم
جاپور برپا کردند و آنان يدر ب يک نهضت فرهنگيآنها . وجود آورد  به آن دوره يو مذهب

و  متاسفانه پژوهشگران. جاپور دانستيدرخشان آسمان فرهنگ و تمدن ب يها د ستارهيرا با
 ينه سهم فرهنگيجاپور، در زميبن يسالط ياسيس يها تينه موفقيجز در زم  به مورخان

  .اند ق نکردهيد تحقيآنها چنان که با
از  يکي، يوسف عادل خان ساوي، يف شدن سلطنت بهمنيبا ضع. م ۱۴۸۹در سال 

 يبرال و دارايشتر لين سلسله بين ايسالط. اد نهاديرا بن يسرداران آنها، سلسله عادلشاه
موجود در جامعه را مختل  ياعتقاد ها و بافت ها، سنت شيآنها گرا. سعه صدر بودند

موجود  يعموم يو اجتماع يت مذهبيوضع  به خود را با توجه يها استينکردند و س
 را يا ت قابل توجهين قلمرو هندوها جمعين امر واضح است که در ايا. کردند وضع 

، کنترل مؤثر و اداره هر ياسيت قدرت سيتثب يدادند و در راستا يخود اختصاص م  به
  .از زمان بوديعمده جامعه ن يها بخش يهتر کشور، همکارچه ب

اسالم، بيشناس باستان. خيس گروه تارياستاد و رئ ♦ انجمن  .جاپور، کرناتک، هندي، دانشکده

 .دکتری، دانشگاه دهلی، دهلی دانشجوی  *



سالطين عادلشاهي  ١٧١ سياست سکوالر

ت يتحت حما ١ها يژه مراتيو به گريطبقات د به متعلق يها از خانواده ياريبس
آنها استفاده کردند و   ين حاکمان از همکاريا. ظهور کردند ين عادلشاهيسالط

. کار گرفتند  به استحکام حکومت ين نحو ممکن در راستايبهتر به آنها را ياستعدادها
ن ييطبقات پا  به ها و افراد متعلق ها، برهمن يدهد که مرات يخ آن دوره نشان ميتوار

موارد  يدر برخ. ره استخدام شدنديها و غ ، اداره قلعهياجتماع در ارتش، خدمات دولت
ر مسلمان جامعه از خود نشان يغ يها حفاظت از منافع گروه به يشتريحکومت توجه ب

م عادل يکوالر زمان ابراهس يها استياند که س دهين عقيمورخان بر ا يخداد اما بر يم
قت يحق يول. معکوس شده بود يعادلشاه ثان يدر زمان محمد عادلشاه و عل يشاه ثان

 رهيو غ) منتشر نشده(ي دولت يها و سندها ها، فرمان بهيات آن دوران، کتين است که ادبيا
کوالر است سيز سين دو سلطان مورد بحث نيکنند که در زمان ا يآشکار م يخوب  به

طور خالصه ما  به .چ وقت ضد هندوها نبوديهمان روال سابق بود و ه به دولت
 يبرال و دارايخود ل يايجاپور در قبال رعاين بيسالط يباً تماميم که تقرييم بگويتوان يم

جاپور بودين بياست سالطياز س يزم بخشيرکوالسعه صدر بودند و س.  

  جاپورين بيبر سالط ييهندو يها ر فلسفه و سنتيتاث
رو مذهب يعادلشاه اول و دوم پ يعل و ل عادلشاه، ملو عادلشاهيوسف عادلشاه، اسماعي
مذهب  يم عادلشاه اول و دوم، محمد عادلشاه و سکندر عادلشاه سنيعه بودند و ابراهيش

ا تحت يدر دربار و نفوذ بزرگان فرقه خاص  به ن با توجهين سالطياز ا يبرخ. بودند
 شدت  به از آنها يبرخ. ر مذهب دادندييمذهب تغ يسن يايان و رعاير صوفيتاث
 يها عالقه داشتند و حت ياسيها و سن ي، جوگ)ون مذهب هندويروحان( ها تيپند  به
 يشه تعداديهم)۸۰-۱۵۵۸ ( عادلشاه اول يعل. ده داشتنديها و رسوم هندو عق سنت  به

ر خود يوز  به ين مرتاضان، وير هميد تحت تاثيداشت و شا ر همراه خوديو فق يجوگ
  .٢ز کنديوانات و مرغ پرهيح ذبحدربار، دستور داد تا از  ير بخاول، آشپزباشيمنصب خان م

، ۱۳برگ ، ۱۲۷۲/۱۸۵۵، لکنو، بخش دوم، چاپ سنگي فارسي، تاريخ فرشته، محمد قاسم فرشته  .١
  ۴۲- ۳۹صص ، بخش اول، )انگليسي(تاريخ مراتا ، گرانت دف

  ۴۵برگ ، ۱۸۹۰، حيدرآباد، نسخه خطي فارسي، بساتين السالطين، ميرزا ابراهيم زبيري  .٢



  ١٧٢قند پارسي

ز عالقه نشان داد و از اسقف اعظم گوا يت نيحين مسيد  به عادلشاه اول يعل
 يدربار و  به يث مذهبمباح يسا را براياز افراد عالم کل يدرخواست کرد تا تعداد

 .١جاپور آمدند و با سلطان مالقات کردنديب به کيش کاتوليجه سه کشيدر نت. بفرستد
ان را راهنما يها و صوف تيعادلشاه اول، پند ين عليم عادلشاه دوم، جانشيابراه

نات پنت  يها يبا جوگ يده است که احتماال وين عقيچندرا بر ا يدکتر موت. خواند يم
ز مالقات کرد و مجذوب فلسفه ين تيبا رکمنگرا پند يو .٢اس داشته استآن زمان تم

ات کتاب ياز اب يدا کرد که در برخيل پيمذهب هندو تما  به يتا حد يو .٣شد يو
وا، همسر ي، ش)خرد يخدا (ي ، گنپت)الهه دانش (ي ش سرسوتيمدح و ستا به نورس

و  يدرگاه گنپت به شيايز با نين يو يها بهياز کت يبرخ. روا پرداخته استيو ب يپاروت يو
ر يخ مذهب و اساطينه تاريدر زم ياطالعات و. رسد يان ميپا به شود و يشنا آغاز ميکر

  .ن موضوع استيانگر ايب) جهان يمرب( جه انتخاب لقب جگت گرويهندو و در نت
. صبور و بردبار بود ي، مرديم عادلشاه ثانيز مانند پدر خود ابراهيمحمد عادلشاه ن

عرضه کرده است که در آن محمد عادلشاه در حال گفتگو  يريچندرا تصو يدکتر موت
 يانگر وابستگين امر بيو ا ٤در حضور شاگردانش نشان داده شده است يک جوگيبا 

ن يبر ا يا اثر قابل توجه ييهندو يها فلسفه و سنت. است يمرتاضان هند  به سلطان
  .اند ر بودهکوالبرال و سيل ينظر فکرجه ، آنها از ين داشته است و در نتيسالط

Three(شيش کاتوليک در دربار علي عادلشاه اول سه ک، هيراس  .١ Catholic Padres at the Court of

Ali Adil Shah I( ،۶۳-۱۵۸صص ، اول، فصلنامه سوسايتي تاريخ بيهار  
جوگي مات سيندر نات : ۴۵ص ، CSMB ،۱۹۴۵، تصوير ابراهيم عادلشاه ثاني، دکتر موتي چندرا  .٢

اين . مرتاض نات در آنجا بودند ۸۴ها  طبق سنت. ا آغاز کرددر قرن دهم ميالدي مکتب نات پنت ر
ها را  آنها بت. چادرنشين بودند آنفرقه داراي عقايدي مخالف عقايد عمومي بود و اعضاي 

، افتخار حسين، دکتر غوري. (دادند پرستيدند و عقايد سنتي هندوها را مورد تنقيد قرار مي نمي
  )۵۱ص ، ۱۹۷۲ژانويه ، حيدرآباد، اسالميک کلچر، هپادشاهي در سلطنت بيجاپور و گولکند

  ۳۴- ۳۱صص ، هجري ۱۰۹۶، )ترجمه(الهدي  ةصحيف، شاه ابوالحسن قادري  .٣
Some چند تصوير منتشر نشده از بيجاپور، رادکتر موتي چند  .٤ Unpublished Paintings From Bijapur)( ،

  ۳۹-۳۸صص ، ۱۹۴۱، بمبئي، ۲و  ۱شماره ، ششم، جلد، فصلنامه سوسايتي تاريخي بمبئي



سالطين عادلشاهي  ١٧٣ سياست سکوالر

  گر دولياتحاد با د يبرا يکارازدواج راه
برال يانگر تفکر ليگر اجتماع نماينه ازدواج با طبقات ديان در زميعادلشاه يها استيس
ازدواج کرد  يک زن مراتهين سلسله، با يانگزار ايوسف عادلشاه، بني. ن استين سالطيا

خواهر موکند راؤ  يو. افتيخانم شهرت  يا بوبوجيون خات ينام پونج  به که بعدها
قبل از پادشاه اکبر از سلسله  ها سالن عمل خود يوسف عادلشاه با اي. بود ١مراتا

عل. زم عرضه کرديرکوالس يبرا يا ، نمونهيگورکان داسو . عادلشاه اول هندو بود يمادر
ازدواج   به ، دختر خود رايم عادلشاه ثانياز اشراف برجسته دربار ابراه يکيت، يپند

عقد شهزاده   به دختر خود را يکوارين ساونت راؤ نيعالوه بر ا. سلطان درآورد
ه سلطان ين شهزاده را عليا يحت يو. درآورد يم عادلشاه ثانيل، برادر ابراهياسماع
دا کرد ين روند ادامه پيز اين.) م ۱۶۸۶(ي سلسله عادلشاه يبعد از فروپاش .٢ک کرديتحر

ن سلسله، که ين سلطان اين، فرزند سکندر عادلشاه آخريالد يم که محمد محينيب يمو ما 
خواهر ساهو مهاراج (ي بود، با دختر سمباج يدر آن زمان در خدمت پادشاهان گورکان

 ۷۰۰۰ن ازدواج را فراهم کرد و مبلغ يب مقدمات ايپادشاه اورنگز. ازدواج کرد) از ستارا
  .٣نمود خته پردايزيعنوان جه به هيروپ

شمار   به ن طبقات مختلف اجتماعيشگامان ازدواج بيان از پيا گورکانيان يعادلشاه
ن روش را آغاز کرده يدکن ا ين بهمنيسالط يالديمپانزدهم روند بلکه در قرن  ينم

ي روز شاه بهمنين فيالد دهد سلطان تاج يم که نشان ميار داريدر اخت يما منابع. بودند
 يفرزند و. ازدواج کرد.) م ۱۴۰۸( ه ۸۱۰ا اول در سال يورير دبا دخت) ۱۴۲۲- ۱۳۹۷(

از زرگران شهر مدگل،  يکي، دختر ينام پرتال  به ک دختر هندويز با يحسن خان ن
 يبا دختر راجا. م ۱۴۳۷در سال ) ۵۸-۱۴۳۵(ي ن احمد شاه ثانيعالؤالد. ازدواج کرد

چهره نهاد و  بيخود را ز ينام زن مرات يو. شور از سواحل کونکن ازدواج کرديسنگام
. سپرد يفراموش به ش، رايشد که ملکه اول خود، دختر پادشاه خاند يفته ويچنان ش

  )۱۳برگ ، فرشته. (موکند راؤ مراتا يکي از اشراف دولت بهمني بود  .١
  ۲۰۸و  ۲۰۷، ۱۸۹: برگ، نسخه خطي، الملوکةتذکر، رفيع الدين شيرازي  .٢
  ۲۸۷ص ، مآثر عالمگيري، ساقي مستعد خان  .٣



  ١٧٤قند پارسي

ن صورت يا  به ن مورد مداخلت کند ويک کرد تا در ايملکه اول پدر خود را تحر
  .١ن دو پادشاه درگرفتيب يجنگ
هدف . ا شدجاد روابط دوستانه با هندوهيباعث اييزناشو يها ن گونه وصلتيا

ن کار خود ين با اين سالطيبوده است و ا ياسينبوده بلکه س يها فقط شخص ن ازدواجيا
  .گر بکاهنديکدي  به طبقه حاکم و محکوم نسبت يگانگيزان بياند از م خواسته

  ر مسلمانانيعدالت و غ ياجرا
و ا اعم از مسلمان يرعا يعدالت و انصاف را دوست داشتند و تمام ين عادلشاهيسالط

ن هندو مطابق آنچه يقوان. شدند ين عدالت برخوردار مياز ا يکسانيطور   به ر مسلمانيغ
ت يجمع يش رواج داشته است، برايپ ها سالهندوها آمده و از  يمذهب يها در کتاب

 خود يو مذهب يحل اختالفات مدن يکه هندوها برا يزمان. هندوها نافذ بوده است
 يمذهب يها از کتاب يل عدم آگاهيدل  به دند، آنهاکر يماموران مسلمان مراجعه م  به

  .٢کردند ين کار ابا ميهندوان از ا
اختالف داشتند و  يا به طور نمونه افراد طبقه برهمن و پربهو کاست در مورد مسئله

. جاپور رفتندياز ماموران مسلمان دولت ب يکيش يناچار پ  به نتوانستند آن را حل کنند و
 ون هندويروحان به شنهاد کرد که هر دو طرف اختالفيها پآن  به ن مامور دولتيا
ن منطقه قابل اجرا يکه صادر کنند در ا يدر بنارس رجوع کنند و آنها هر حکم) تيپند(

 ون بنارسيآنها رهسپار بنارس شدند و بعد از مدتها بحث و مباحثه، روحان. خواهد بود
ک شرکت کنند و کتاب مقدس يديو توانند در مراسم يدند که پربوها ميجه رسين نتيا  به
  .آنها آموزش داده شود  به يتريگا

 يشد ول يحل و فصل م ين مذهبيره عموماً تحت قوانيل ازدواج، ارث و غيمسا
ت يکه ضامن حفظ امن ين شاهيوجود نداشت و قوان يچ فرقيه ييل جزايدرمورد مسا

The)  فصلنامه ميديول دکن، هاي دکن و قوانين اسالمي سلطنت، دکتر مطلب  .١ Deccan Sultanates
and Muslim Law) ، ۸۵-۴۸۴صص، ۱۹۷۴، )هند(حيدرآباد  

  ۴۸۵ص ، همان  .٢
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  .١همه الزم االجرا بود يمردم بود، برا يو مال يجان
 مردم يبندين و پاينفاذ قوان يد که برايآ ين برميچن ين دوران عادلشاهياز فرام

شد که اگر  يمثال گفته م يبرا. گرفت يمردم کمک م ينيد ديمقررات، دولت از عقا  به
شود و از شفاعت  يخشم خداوند دچار م به ن مقررات عمل نکنديا به ک مسلماني

ن گفته يهندوان چن يبراو . در روز محشر محروم خواهد شد) ص( حضرت محمد
 يا گاويخارج شده و گو يين هندويعمل نکند از د ين دولتيقوان  به اگر يشد که و يم

ق دولت بدون ين طريا به .٢دست خود ذبح کرده است  به )بنارس(ي را در شهر کاش
  .کرد ينافذ م يزيآم صورت مسالمت  به ن رايه، قوانيمه و تنبياعمال جر

  يدولت يها بخش ر مسلمانان دريت غيموقع
خ يمطالعه تار. از هندوان را استخدام کرد يادياداره کشور تعداد ز يجاپور برايدولت ب

ها و افراد طبقه  ها، برهمن يجاپور از خدمات مراتين بيدهد که سالط يآن عصر نشان م
عنوان فرمانده ارتش، سرپرست   به آنها. شدند يمند م بهره) يکوارين( ن اجتماعييپا

ره يدان و غ يقي، معمار، نقاش، موسيس حسابداريها، رئ ، مسئول قلعهيدولت يها بخش
ز يخود از جوا يآنها بر اساس مهارتها و استعدادها. کردند يجاپور خدمت ميدر دربار ب

ً در دست   کامال يات و حسابداريبخش مال. شدند يمند م ز بهرهين نيسخاوتمندانه سالط
 يات مهارت داشتند و بخش حسابدارياضيالذکر در ر لها بود که او يها و مرات برهمن

. ات مورد اعتماد بودنديمال ينه جمع آوريکردند و آخرالذکر در زم يدولت را ثبت م
زبان   به يسنده نورس منجرينو(ي ت ناراهاريت، پنديت، داسو پنديش وامن پنديس

اسد . جاپور بودنديگران از برهمنان برجسته دربار بيت و ديپند ي، مورار)تيسانسکر
بر  ياست اصناف مختلف صنعتيسد که رينو يجاپور ميان در دربار بير گورکانيگ، سفيب

 يمدن يتوان گفت که هندوها در زندگ يطور خالصه م به .است بوده عهده هندوها

  ۹۴-۴۹۳صص ،دکتر مطلب  .١
  ۰۶-۲۰۵برگ ، چاپ سنگي، فرامين  .٢



  ١٧٦قند پارسي

ها بودند  ان قدردان راجپوتيدر شمال گورکان .١اند برخوردار بوده ييت بااليجاپور از موقعيب
 ين عادلشاهيق سالطين طريهم  به .اند فا کردهيايت و اداره حکومت نقش مهميتثبکه در 

گروهيها، و د ها، برهمن يشتر مراتيت بياز حما يحت   .٢اند جامعه برخوردار بوده يها گر

  دولت از اماکن مقدسه يمال يها تيو حما يمذهب يآزاد
 نات پنت يها يات جوگميتعل به برخوردار بودند و يمذهب يجاپور از آزاديمردم ب

 يعادلشاه اول اثر و رسوخ يظاهراً آنها در دربار عل. ستندينگر يده احترام ميد  به
رگذار بوده يتاث يم عادلشاه ثانيا در دربار ابراهرت راکمنگين طور پنديهم. ٣اند داشته
لور و يدو تيم. اند در جامعه داشته ياضت هندوان نقش اصالحيخانقاها و محل ر. است
گشت و  به جاپوريآزادانه در قلمرو ب يحياند که مبلغان مس س فرگوسن اشاره کردهجم

  .٤پرداختند يگزار م
 يها درگاهگر همانند مساجد، خانقاها و يساها و اماکن مقدس مذاهب ديمعابد، کل

 يشرق که در کتابخانه يدر نسخه خط. دولت برخودار بودند يت ماليمسلمانان از حما
 )يم عادلشاه ثانياز ماموران ابراه يکي( ف ملکيشر ي، کمک مالمدراس محفوظ است

ز يو سلطان محمد عادلشاه ن يم عادلشاه ثانيابراه. ٥معبد گوکرنا ثبت شده است  به
  .ر مسلمانان اهدا کرده بودندياداره هرچه بهتر اماکن مقدس غ يرا برا ييها نيزم

 ينيشان و مبلغان دياز کش يتعداد  به عادلشاه اول در آغاز دوره سلطنت خود يعل
چور دوب ير فرستاده شده بودند، اجازه داد تا در رايس زاويکه از طرف سنت فرانس

آنان در  يت ماليحما يرا برا ييها نين زميهمچن يو. نديس نمايک تاسيکاتول يسايکل

هندوان در سلطنت عادلشاهيان، ايم.پي.دکتر جوشي  .١ Position) موقعيت of the Hindus in the Adil

Shahi Kingdom of Bijapur) ،۳۱۰ص ، ۱۹۴۵آوريل ، حيدرآباد، کنفرانس تاريخ دکن  
  براي اطالعات بيشتر رجوع کنيد به مقاله تحقيقي دکتر عبدالغني عمارت واال  .٢
  ۵۱ص ، دکتر غوري  .٣
Architecture(معماري بيجاپور ، کپتان ميدو تيلور و جمس فرگوسن  .٤ at Bijapur( ،۱۸۶۶، لندن ،

  ۴۸و ۴۷صص 
Kannada) منابع کناري عادلشاهيان بيجاپور، جي.کي، اواوسنت ماده  .٥ Sources of the Adil Shahis

of Bijapur) ،IHC، ۳۸۲ص ، ۱۹۷۸، حيدرآباد  



سالطين عادلشاهي  ١٧٧ سياست سکوالر

چور يتاپور، رايچ يمس فرگوسن در شهرهايلور و جيدو تيگفته کپتان م به .نظر گرفت
شتر نساجان ين شهرها بيدر ا. کوچک همراه با مدارس وجود داشت يساهايل کلو مدگ

در دست داشتند که از طرف  ييها دند و آنها فرمانين گروين ديا به و عرق کشان
 ين، غالت و بخشيزم يو محمد عادلشاه صادر شده بود که مقدار يم عادلشاه ثانيابراه
  .١گرفت يآنها تعلق م  به اتياز مال

آنان را  ير مسلمان و اماکن مذهبيغ يايروابط دولت با رعا يخوب  به باالموارد 
ل ينبود بلکه مسا يل مذهبيفقط مسا يمال يها ن کمکيا يهدف اصل. دينما يواضح م

ک دولت مستحکم و يل ياست در تشکين سيا. داشت يز در آن نقش مهمين ياسيس
  .رگزار بوديت حکومت تاثيمشروع

  ات آنهاير مسلمان و روايغ يها ت از گروهيحما
ر مسلمان يغ يها ت دولت از گروهياز حما ييها خ معاصر و متاخر آن دوران نمونهيتوار

د که در يآ ين برمين منابع چنياز ا يکياز مطالعه . آنان را ثبت کرده است يها و سنت
حق دولت  به اگر فرزند ذکور نداشت، اموال او ين رسم بود که متوفيمنطقه دابول چن

آنها از سلطان محمد .مردم شده بود يبرا ين قانون باعث مشکالتيا. شد يضبط م
از . م ۱۶۵۱جه در سال ين قانون را لغو کند و در نتيعادلشاه درخواست کردند که ا

ت قول داده شد يپ شاه يهندوها به ن طوريهم. عمل آمد به يريجلوگ قانونن يااجراي 
  .٢خواهد شدبدون وارث، مصادره ن يکه اموال متوف

ن خبر که برهمنان يدن ايکند که سلطان محمد عادلشاه بعد از شن يم نقل ميابراه
خود درآورد  يت ماليشوند، آنها را تحت حما يه ميک وعده تغذيفقط  يتخت روزيپا
  .جاپور اعطا کرديدر شمال ب ييز و روستايآنها امالک، جوا به و

سلطان   به )ار تجارت مشغول هستندک به شتريب( مردم طبقه مهاجن از مذهب هنود
 شوند، يقلعه مداخل  پور که آنها از دروازه اله يت کردند که زمانيمحمد عادلشاه شکا

  ۴۷ص ، ميدو تيلور و جيمس  .١
Epigraphiaمجله ، )انگليسي(از دابول  کتيبه، دکتر ناظم  .٢ Indo Moslemica ،۱۹۹۳ -۳۴ ، ۱۰و  ۹ص 

  ۸۲ص ، ي بيجاپور از همين نويسندهها و نيز مقاله کتيبه



  ١٧٨قند پارسي

 يفرونشاندن فتنه دستور داد ورود يسلطان برا. کنند يگر آنها را مسخره ميمردم طبقه د
  .١پور در شرق قلعه بنا کنند نام دروازه پادشاه به يديجد

جامعه  يو مذهب يدهد که ساختار اجتماع ين دوره نشان ميا يها مطالعه فرمان
آنها . شد ير مسلمان بود، کمتر دچار هرج و مرج ميت غيبا اکثر يا که جامعه يعادلشاه
ره يو غ يرا، مهانومي، دسيپاولي، ديپوجا، گوکول استم ي، گوري، هولياوگاد يها جشن

  .٢کردند يرا برگزار م
 يفرمان يط ۱۶۱۴در سال  يم عادلشاه ثانيدهند که ابراه ينشان م يخياسناد تار

ا ياز مراسم مخصوص را دوباره اح يماموران خود در شهر نلدرگ دستور داد تا نوع  به
 يفرمان يط. م۱۰۸۹/۱۶۷۸الحجه سال  يدر ماه ذ) ۸۶-۱۶۷۲( سکندر عادلشاه. کنند
 خواص خان بود  به تعلقچلچگود را که م يدستور داد تا روستا يماموران قلعه بادام  به
ن کشور عبارتند يگر ايد يها جشن. ل دهنديتحو ييسايک ديک فرزند نارسپا ناينا يمرار  به

  …تودا در پندرپور ويدر تولجاپور، و يدر شهر کوالپور، امبا بوان ياز جشن مهالچم
جاپور و اطراف آن يگر در بيهندوها و مذاهب د يمذهب يها عمارت يايوجود بقا

ن اماکن مثل يا ين امر است که در دوره عادشاهيانگر ايس، بياستعمار انگل تا زمان
  .٣اند سابق پررونق بوده

 جاپور باعث ارتباطين بيکوالر سالطس يها استيس م کهينيب ين صورت ما ميبه ا
ها، رسم و رواج  سنت ريهر گروه تحت تاث جهيمختلف جامعه شد و در نت يها ن گروهيب
  .ار گرفتقرگران يزبان د و

  ۳۹-۳۳۸برگ ، بساتين  .١
، ۹شماره ، هاي جمع آوري شده توسط والتر اليوت مجموعه فرمان، ۲۰۵برگ ، ۳۵شماره ، فرامين  .٢

خطي ايف، ب۱۲برگ  ، تاريخ بيجانگر، بشير الدين احمد دهلوي، مجموعه ديوان هند، ۵۰. نسخه
  ۳۵- ۱۳۴ص ، ۱۹۱۰

جين، و ايفدبلي، سينسلير  .٣ Hindu) در بيجاپور و اطراف آن بقاياي هندو و and Jains Remains in

Bijapur and its Neighbourhood) ،۲۶- ۱۲۰ص ، ۱۸۷۸ماه مي ، شماره هفتم، عتيقه شناسي هندي :
Theهاي بيجاپور  خرابه، برد جيمس Ruined City of Bijapur)( ،JBBRAS ، ص ، ۱۸۴۴، ۱شماره

۳۷۲.  
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  ١٨٠قند پارسي

  خ دکنيخذ مهم تارأک ميالغرائب ةزبد

  ♦اکبر شاه يعلدکتر 
مهمقد  
دا کرد ين مسلمانان رواج پيدر ب ينگار رهيق سيطر به ل اسالمياز همان اوا ينگار خيتار

خ يتار«خ همچون يتار يها کتابشهود قدم گذاشتن  ةمنص  به با يعباس ةو در دور
ن فن توسط مسلمانان، وارد يا. گرفت يره شکل منظم و مدونيو غ »رياالث ابن«، »يطبر

با پادشاهان مسلمانيران شد و از آن ديا نگاران،  خيتار. قاره قدم گذاشت شبه  به ار همراه
 يخيحامل اطالعات و اوضاع تار يا هند، آثار ارزنده يپادشاه ةهر دور ةبال استثنا دربار

، يروز شاهيخ في، تاريالمآثر، طبقات ناصر ن آثار تاجيا ةاز جمل. اند جا گذاشته  هب
 ر،يالس بي، حبالصفا ضةروخ جهانگشا، ينامه، تار الفتوح، تغلق ، خزائنيروز شاهيفتوحات ف

، يري، اکبرنامه، توزک جهانگين اکبريينامه، آ وني، هماي، تزک بابريديخ رشيتار
معتبر و  يها کتابعنوان   به توان يره را ميوغ يع نعمت خان عالينامه، وقا شاهجهان

م نمود، يسه دوره تقس  به توان يهند را م ةقار در شبه يفارس ينگار خيتار. ستند نام بردم
 ينگار خيو تار يالديقبل از ابوالفضل، از ابوالفضل تا اواخر قرن هفدهم م ينگار خيتار

 يها تيمحدود ينگار خياول، تار ةدر دور. يالدياول قرن نوزدهم م ةميقرن هجدهم و ن
اجازه نداشت حسب منشاء خود و هماهنگ با روح  نگار يختارداشت و  ياديز

خ، شخص يتار يها کتابنگونه ير درآورد، محور ايتحر ةرشت به ع رايوقا ينگار تاريخ
طور  ها بين دوره يا يها تاريخدر  يانعکاس اوضاع اجتماع. بود يخ درباريپادشاه و تار

دوم بعد از ظاهر  ةدور در. خورد يچشم م  به يصورت ضمن به ايمفقود است و  يکل

.ي دانشگاه دهلي، دهلياستاديار گروه فارس♦



تاريخ دکنةزبد  ١٨١ الغرائب يک مأخذ مهم

خ، فقط يرگر تايگرفت، د يا ن فن شکل تازهي، اينگار تاريخ ةشدن ابوالفضل بر عرص
ز يجامعه را ن يو فرهنگ يطور کامل اوضاع اجتماع  هنبود بلکه ب يخيع تاريان وقايب

ک ي. است نويسي تاريخن نوع يبارز ا ةو اکبرنامه نمون ين اکبرييآ. کرد يمنعکس م
خ يان بر آن بود که تارنگار تاريخ ي، سعاست تين دوره جامعيا يها تاريخگر يد يژگيو

شروع نموده تا زمان ها  از زمان راجه و مهاراجه يعنيکه ثبت شده است  يهند را از زمان
خ فرشته، يتوان تار يعنوان مثال م  به درآورند، المعارفةدائرصورت  به خود ذکر کنند و

 ياسيت سيل فقدان مرکزيدل به سوم ةدر دور. را نام برد ياکبر  ، طبقاتخيالتوارصةخال
خ افزوده شد يتار يها کتابخود بر تعداد  ه، خود بيا منطقه يها حکومت يريگ و شکل

از  يا عده ن دورهيدر ا. نگاشته شد يشتريب يها تاريخقبل  يها دوره  به و نسبت
خ از يگر تاريمودند و دن تأليفخ را يتار يها کتاب يق شخصيخاطر عال  به دانشمندان

. ف شديو منصفانه تصن دارجانبريغ هم آزاد شده بود لذا چند اثر يدربار يها تيمحدود
 يو. است يمحمد رضا نجم طباطبائ يعالقه شخص ةجيز نتيالغرائب نةزبد کتاب

، خود را يمغول و تبحر علم يدستگاه دولت به يخاطر وابستگ به االصل بود و يرانيا
او . ه کنديخود ته ةخ از خلقت آدم تا دوريالمعارف تارةريک دايفت که ايسزاوار آن 

الغرائب را در پنج ة، زبديدر دست و مشاهدات شخص يخياز آثار تار يريگ بهره  با
خ اسالم و احوال يجلد اول از احوال خلقت آدم آغاز و تار. نمود تأليفمجلد 

خ يدر جلد دوم تار. رديگ يجز هند را در برم  به سراسر جهان ياسالم يها حکومت
 مغول گنجانده شده است و سه جلد آخر مخصوص ةحکمرانان هند تا قبل از دور

  .مغول هند است ةدور ةخ و تذکريتار  به

  مؤلفاحوال و آثار 
 نهياز مد الدوله افتخارالملک حسام جنگ نجم  به ملقب يمحمد رضا نجم طباطبائاجداد 

دربار پادشاهان اها د اصفهان مهاجرت کردند و قرن  به نمودنديانجام وظ يرانير نام  .١فه
 ياين نيپنجم .است يو از خاندان سادات طباطبائ ينيحس يحسن پدرش ابوالقاسم

1. Elliot and Dowson, The history of India as told by its own historians, 432.



  ١٨٢قند پارسي

از .) ق ١١٢٤-١١١٩( يکم گورکانيسلطنت شاه عالم بهادر شاه  ةدر دور محمد رضا،
خدمت در  يمدتبعد از  يکرد، و يشاه عالم از او استقبال گرم. ديهند کوچ  به اصفهان

-١١٦٩(صفدرجنگ  الملک ابوالمنصور خان برهان دوخدمت نواب اَ  به دربار پادشاه،
نخست  يها خان مختارالدوله در سال يد مرتضيبزرگ او س ياين. ١درآمد.) ق ١١٨٩

را د واَ مملکت ياعظم ابت و صدريمنصب ن.) ق ١٢١٢-١١٨٩(الدوله  آصف ييفرمانروا
ار و اقتدار در دست داشت يدربار داشته و زمام اخت به ب تمامکه تقر يا گونه  به داشت

 يشرق هند يکمپان ، از طرفالدوله بودند که همراه آصف يکسان ياما از آنجا که تمام
 دنيرس ياست که آنها برا يعين طبيا ،وفادار بودند يکمپان به و شده بودند نييتع
 يحد به يدر آن زمان، کمپان. ندکرد يم يجاسوس يکمپان يمنصب و مقام باالتر برا  به
نواب است،  يوفادار و حام يکردند که فالن يشک م يکس  به که اگر داشتنفوذ د واَ در

ل يدل به سرانجام .انداختند يزندان م  به کردند و ير ميا دستگيرساندند  يقتل م  به او را
. ه کشته شدمختارالدول يد مرتضيالدوله س خاطر آصف يان و آزردگيدربار يتوطئه برخ

الدوله و نوادگان او همچنان در دربار لکهنو و دربار پادشاهان  ن همه پسرش اقباليبا ا
  .٢بودند يمناصب مهم يدارا يدهل يگورکان

ز در ابتدا يالدوله افتخارالملک حسام جنگ پدر محمدرضا نجم ن ابوالقاسم نجم
احتماالً  ر پتنا متولد شد ول دين دليهم به زينجم ن پتنا بود و شهر بهار در ةب صوبينا

 اش خانواده داشت کههشت سال نوز هنجم  الت مروج را همانجا آغاز نمود،يتحص
.) ق ١٢٥٢-١٢٢١( يدوم گورکان اکبر محمد ةابوالقاسم در دور .٣لکهنو بازگشت  به
. ق ١٢٢٧در سال  يبود و وقت يشاه ةخزان ةو داروغ يشاه ةب خانسامان خانوادينا

را بر  يليبر يلداريهنگام شغل تحص محمدرضا نجم را که در آنپسرش  درگذشت،

؛ فياض محمود، سيد وزير الحسن عابدي، تاريخ ٢٥٢٥انوشه، دانشنامة ادب فارسي در شبه قاره،   .١
Elliot؛ و١٣٣هند،  ةادبيات فارسي در شبه قار and Dowson, The history of India as told by its

own historians, 432.

  .٢٥٢٥ادب فارسي در شبه قاره،  ةانوشه، دانشنام  .٢
3. Nabi Hadi, Dictionary of Indo-persian Literature, 620, Elliot and Dowson, The history of

India as told by its own histirians, 432.
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داشت، نجم هشت  .او دادند  به فراخواندند و منصب و لقب پدرش را يدهل به عهده
ر يکه مناطق ناگپور و گوندوانه ز يهنگام ن منصب خدمت کرد و سپسيسال در ا
س يت سال با دولت انگلمدت هف يافته و برايناگپور انتقال  به ها درآمد، يسيتسلط انگل

بعد از  را در رفاه بسر برد و ينجم دوران زندگ .١فه کردينموده انجام وظ يهمکار
  .خود پرداخت يق ادبيو عال يشخص يکارها به لکهنو به بازگشت

  مؤلفآثار 
متعدد انجام خدمت کرده بود و از آن گروه  يدر مناطق متفرق و در دربارها رضا محمد

زبان . توانند چشم بپوشند يدهد نم يکه در اطرافشان رخ م ياتفاقاتآدمها بود، که از 
 يگذاشتن آثار ياو بود و مستزاد بر آن، او عالقه مند بود که با بجا يزبان مادر يفارس

ل او موفق شده است که آثار ين داليبنابر هم. ن کندينام خودش را تضم ياز خود، بقا
 المعارفةدايراز  يا دفاتري، اجزا مؤلفار شتر آثيب. خود اختصاص دهد  به را ياديز

  :ر استيقرار ز  به ند کهيآ يشمار م به نام بحر زخار  به يبزرگ و يخيتار
است ودفتر سوم  يار کوتاهيبس يخ عموميکه تار.) ق ١٢٦٠ تأليف(الملوک  مجمع.١

ا در يتانيبر ةموز ةن اثر در کتابخانيا يخط ةتنها نسخ .ديآ يشمار م  به خارزبحر 
.٢شود يم ينگهدار) ١٠٥٣ a( ةن تحت شمارلند
ن اثر در يا يخط ةتنها نسخ .استيجغراف ةنيکه در زم) منظرالعالم(د المع يخورش.٢

.٣موجود است b١٠١٤ ةا در لندن تحت شماريتانيبر ةموز ةکتابخان
هند، از يورش نادرشاه  ةکه تاريخ صد سال.) ق ١٢٥٠ تأليف(ه الرياس مفاتيح.٣

تاريخ  کتاب را شامل است و مؤلف در اين اثر به تأليفخ تا تاري.) ق١١٥١(
طور کامل اشاره   که ممدوح او بوده است، به دَوَا پادشاهي محمد علي شاه پادشاه

کتابخانة  دو نسخه از اين کتاب در .رود شمار مي  خار بهزاين اثر دفتر چهارم بحر  .دارد

1. Elliot and Dowson, The history of India as told by its own historians, 432; Nabi Hadi,
Dictionary of Indo-persian Literature, 620.

2. D.N. Marshall, Mughals in India, 365; C. Rieu, Catalogue of Persian Mss. In British
Museum, V, iii, 1014b, 1053a.

3. ibid; ibid, 1014b.
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.١شود نگهداري مي ١٠٥٣ a و ١٠١٤ bهاي  موزة بريتانيا در لندن تحت شماره
اين اثر نيز تاريخ عمومي هند از روزگار کهن تا .) ق ١٢٦٤تأليف ( اخبارات هند .٤

فروپاشي امپراتوري  ةرا در بر دارد و حاوي گزارش دقيقي از دور. ق ١٢٦٤سال 
تا زمان تأليف کتاب .) ق ١١٣١-١١٢٤(پادشاهي فرخ سير در زمان تيموريان هند 
 ةرش رويدادهاي شصت سال آخر در اين کتاب، بيشتر بر پايگزا. شود را شامل مي

جزئيات . هاي خود است هاي مؤلف از پدر و عموي خود و يا بر طبق ديده     شنيده
هاي محلي هند بيان کرده در کمتر  ظهور و سقوط خاندان ةمفصلي که اين اثر دربار

سه نسخة  .آيد ر ميشما خار بهزاخبارات هند دفتر پنجم بحر . شود منبعي يافت مي
 b١٠١٤  ،٩١٤ bهاي  خطي از اين اثر در کتابخانة موزة بريتانيا در لندن تحت شماره

.٢، موجود است١٠١٨ b و
 دَوَا نام واجد علي شاه حکمران  به. ق ١٢٦١که در سال ) چهار بهار(عندليب  ةنغم.٥

:در دو روضه نوشته شده است.) ق١٢٧٢- ١٢٣٦(
ع يصنا .٣، يانواع شعر فارس .٢، يدستور فارس .١:ر شاملاول در پنج بها ةروض :الف

شرح حال کوتاه چهار صد وپنجاه شاعر متقدم و . ٥ف، يه و رديقاف .٤، يشعر
  .ييب الفبايترت به متأخر

  .يهند يقيموس -٢، يوناني يقيموس -١:قه شامل يدوم در دو حد ةروض :ب
از  يفراوان يها و نمونه خود ةناميزندگ »نجم«ر تخلص خود ين اثر مؤلف زيدر ا

د محمد يارالدوله سيکه تخلص پدربزرگش اخت »آگاه«ر عنوان ياشعارش را آورده، و ز
ب دفتر ششم يعندل ةنغم. خ خاندان خود را آورده استياز تار يخان است مختصر

 يها ا در لندن تحت شمارهيتانيبر ةموز ةن اثر در کتابخانيسه نسخه از ا .زخار است بحر
b  ٩٧٨، b و ١٠١٤ b ٣شود يم ي، نگهدار١٠١٨.  

1. D.N. Marshall, Mughals in India, 365; C. Rieu, Catalogue of Persian Mss. In British

Museum, V, iii, 1014b, 1018b, 1053a.  
2. ibid; ibid, 914b, 1014b, 1018b, 1053a.

3. ibid; ibid, 978b, 1014b, 1018b.  
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ک ي .پردازد يمذاهب م ان ويتصوف و اد يها شرح سلسله به ان کهيمظاهراالد.٦
و دو نسخه در  ١٤٥٩ ةپور در هند تحت شمار يبانک ةن اثر در کتابخانينسخه از ا

.١شوند يم ينگهدار ١٠١٨و  ١٠١٤ يها ا در لندن تحت شمارهيتانيبر ةموز ةکتابخان
شرح مفصّل . و در پنج جلد است يخ عموميکه تار.) ق ١٢٣١ تأليف( لغرائباةزبد.٧

. ده استيآن در مقدمه ذکر گرد
ه، برهان ياالنشاء، ضوء االمع، ظفر الول اضين، ريالسالط ، فتوحيروز شاهيخ فيتار

از منابع  يبعض يميم و گلشن ابراهي، هفت اقليالملوک، طبقات اکبر شاهةمآثر، تذکر
خ، يالتوار نامه، سراج ن حال بهمنيدر ع. روند يشمار م به خ دکنيتار مهم موجود

ن يخ ايتار يکه برا يئها کتاباز  يادين، سوانح محمود گاوان و تعداد زيالسالطحتفة
 همچون محمد قاسم هندوشاه يان بعدنگار تاريخ يبوده و برا يمرز و بوم، منابع اساس

در دست نبودن منابع . ستنديمتاسفانه اکنون در دست ناند،  ه استفاده شدهيعنوان مآخذ اول  به
  .کند يرا دو چندان م الغرائبةزبدخ فرشته و يتار يها کتابت ينامبرده، اهم ياساس

ان مسلمان جهان را يمختلف فرمانروا يها است که سلسله يکتاب الغرائبةزبد
را بصورت مختلف حکمرانان هند اعم از هندو و مسلمان  يها و سلسله يطور کل  هب

ن نسخه که توسط بنده يدر دست مجلد دوم ا ةدر مقال. المعارف در خود گنجانده استةدائر
  .ز هست، مورد بحث قرار گرفته استيخ دکن نيح شده و شامل تاريش و تصحيرايو

را که در حال حاضر مفقود است، در دست داشته  ياز منابع يکتاب بعض مؤلف
در . سازد ير ميخ دکن ناگزيعنوان منبع مهم تار  به ران کتاب يا ةن امر مطالعياست و ا

 ةهر چهار سلسل يو فرهنگ ياسي، سيخين کتاب هر چند با اختصار اما احوال تاريا
  .ده استيان ذکر گرديان و نظام شاهيان، عماد شاهيان، عادلشاهيپادشاهان دکن، بهمن

ن يالد عالء  به ، حسن کانکو ملقبيبهمن ةدن موسس سلسليرس يپادشاه  به ةدربار
  :نگارد که يخ فرشته ميتار مؤلفن مورد يدر ا. ذکر شده است يمختلف يها تي، حکايبرهمن

1. D.N. Marshall, Mughals in India, 365; C. Rieu, Catalogue of Persian Mss. In British

Museum, V, iii, 1014, 1018.
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 ةدر دارالخالف ياند که حسن نام شخص ن گفتهياز اصحاب خبر چن يبعض”
بهمن منجم، که نزد شاهزاده سلطان محمد تغلق  يدر مالزمت کانکو يدهل

از  يروز. ديگذران يال فالکت روزگار مبود و در کم يداشت، م يقرب و منزلت
 نمود که يو شغل يدرخواست خدمت يتنگ آمده از کانکو به معاشيتنگ
 يدهل يک جفت گاو و دو مزدور او را داده، در حواليکانکو . ديام نمايآن ق  به
او   به آنچه ةميد و ضمياو حواله نمود که آن را زراعت نما به ن خرابهيزم
اج يت اضطرار و احتيحسن از غا. فراغت گذراند به رسد ساخته اوقات يم

قلبه در  يناگاه، روز. مشغول گشت يران امر زراعت و قلبه به اطاعت نموده
حسن بعد از حفر آن موضع قلبه را . ن بند شده مزدور حسن را خبر کرديزم

 ير را در گردن ظرفيچون خوب مالحظه کرد زنج. افتير بند شده يدر زنج
بدان  يانتيآنکه دست خ يب. دير مسکوک ديغ يو طال يعالئ يمملو از اشرف

قت يبرده حق يکانکو ةخان  به ده، وقت شبيچيپ يدراز کند آن را در چادر
الصّباح،  ين گفته، عليانت او آفريبر امانت و د يکانکو. حال معروض داشت

و انت و عليد و شهزاده از کمال ديعرض شاهزاده رسان  به اعجوبه را ةن واقعيا
د و طرح و وضع او خوش يحضور طلب به همت حسن تعجب نموده او را

ن تغلق شاه مشروحا معروض يالد اثيمسامع پدر خود سلطان غ  به کرده
مرحمت خسروانه اختصاص داده در سلک  به ن او رايالد اثيسلطان غ. داشت

طالع تو  ةگفت که از زائچ يو  به يکانکو يروز. ران صده منتظم ساختيام
د يموفق و مو يو از جانب حق تعال يابم که صاحب اقبال باشي يم چنان
با من عهد و شرط کن که اگر . يواصل گرد ياعل ةدرج  به ب،يده، عنقريگرد

 يکند، اسم مرا جزو اسم خود گردان يتو روز به ميعظ يمنّت دولت يب ةبخشند
 ين معنيحسن قبول ا… رديز صفت بقا و دوام پذيامن نام تو نام من نيم به تا

 د وين خود گردانيده بود، اسم اورا جزو نقش نگيدولت نرس به کرده هنوز که
  .١“ديمشتهر گرد يبهمن يحسن کانکو  به

  .٢٣٠-٢٢٩ تاريخ فرشته، ص  .١
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با  .کند يدن حسن ذکر ميرس يپادشاه به ن داستان را در ضمنيز ايمحمد رضا ن
  :دکن ين هندوان بود ذکر ميهندو که از منجم ين تفاوت که او حسن را مالزم برهمنيا

که کانکو نام داشت و از  يبود مالزم برهمن يست حسن نام شخص يمرو”
  .١“ن هندوان بوديمنجم

ن يعنوان نام در ب به د چون بهمنيآ ينظر م به ان محمد رضا مستند و معتبرينجا بيا
ک ي. ده استيمبدل گرد يبهمن  به ر و رفع ثقالت،ييبا تغ يهندوها رواج ندارد و برهمن

خ يان شده است که در تاريب الغرائبةزبدحسن در  يدر باب پادشاه زيگر نيت ديحکا
  :خورد يچشم نم به گر در دستيچکدام از منابع ديفرشته و ه
از  يبود، روز يم يکونج ةيدر قر يشانيکمال پر به حال يحسن در مباد”

ه ي، کفچه برآورده بر او ساين اثنا ماريخفته بود در ا يدرخت يپا به کوفت راه،
آمد چون او را علم کهانت بود، آن  يز مياز آن راهگذر کانکو برهمن ن .کرد

م يرا که پادشاه عظ ين عالمت جز کسيد که ايشيحال را مشاهده کرده اند
دار گشت، آنگاه يتوقّف کرد تا حسن ب يا د، لحظهيآ يسر نميالشّان شود، م

ق يت الخودش برد و خدم ةخان  به د ويش او رفته احوال او پرسيبرهمن پ
ب خواهد يدانم که تو را سلطنت نص ين ميقينمود و گفت که از علم خود 

 ي، نام مرا جزو نام خود گردانيسلطنت رس به من عهد بکن اگر  به اما. ديگرد
بر آن گذشت حسن  يچون مدت. يض کنيمن تفو به تيتمام وال يسندگيو نو
ن وقت يدر ا. ديگرداد سامان يد و در فکر ازديافته چند تا اسب خرينه يدف

با حسن پرخاش  يمردم افتاد، تهانه دار موضع کونج ةالسن  به نهيت دفيحکا
د تا جنگ و يکوش يخوددار  به که داشت يتيز با جمعيحسن ن. شروع کرد

چون . ار غارت آورديمت داد و اسباب بسيحسن او را هز. ان آمديم به جدال
 يطرف سلطان محمد خلج حکومت گلبرگه از  به بهروزاد که به ن مقدمهيا

ز شکست داده ياو بر سر حسن با فوج آمد، حسن او را ن. ديمامور بود رس

  .١٧٢ص  الغرائب،ةتصحيح انتقادي زبد  .١
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  .١“گلبرگه را تصرف نمود
توان گفت که محمد  يست، نميه مفقود شده و در دست نياز منابع اول ياز آنجا که بعض

اما  معتبر است، يتش تا چه حديت را از کدام منبع ذکر نموده و سندين حکايرضا ا
  .حفظ شده است يخيک بحث تاريعنوان   به الغرائبةت در زبدين حکايخوشبختانه ذکر ا

م  ۱۵۲۶م تا  ۱۳۴۷ سال در ازيدر گلبرگه و ب يهجده پادشاه از دودمان بهمن
الغرائب با اختصار ذکر ةان در زبدين فرمانروايسرگذشت تک تک ا. کردند ييفرمانروا

 يميکند که منابع گلشن ابراه يواننده احساس م، خياسيمباحث س يجا يشده و در جا
ذکر است که  به الزم. ديافزا يآن م تين امر بر اهميکند و هم ين کتاب فرق ميا با منابع

نجا يما در ا .خ قرار نگرفته استين اثر محمد رضا تا بحال مورد توجه پژوهشگران تاريا
  .ميپرداز يالغرائب مةزبد يو فرهنگ يادب ةجنب به صرف نظر نموده و ياسيع سياز وقا

دولت آباد  به يتخت از دهليان مخصوصاً پس از انتقال پايتغلق يدر دوران پادشاه
زبان و ادب  يآشنا شده بودند اما رواج اصل يدکن با فارس يتوسط محمد تغلق، اهال

م که بعد يد توجه داشته باشيبا. شروع شد يس دولت بهمنيار، با تاسين ديدر ا يفارس
با  يو ادب ين منطقه مخصوصاً روابط علميان در دکن، روابط ايفول دولت تغلقاز ا

ن حال با ورود علما، فضال، عرفا و تجار از يباً منقطع شده بود و در عيشمال هند تقر
جه زبان يشتر شد و در نتيها ب نين سرزميا يالنهر ارتباط دکن با اهال ران، عراق و ماوراءيا

علم و ادب  يپادشاهان بهمن ياستثناء تمام يب. گرفت يترشيرونق ب يو ادب فارس
ن ين است که در بيهم. زبان بودند يداران آنها فارس دوست بودند و اکثر منصب

 ياتفاق. خورد ياد بچشم ميز ي، اصفهانيرازي، شي، کرمانيداران، القاب مازندران منصب
ن ي، نخستينصبدار اصلدو م ير و بهرام خان مازندرانين وزيالد فيست که ملک سين

 زين يا ن کتابچهيالد فيس. زبان بودند ي، اهل علم و فضل و فارسيبهمن ةپادشاه سلسل
در . نمود تأليف يداران دولت پادشاه و منصب ييراهنما يالملوک برا حيعنوان نصا  به

، يرازيعت شيبرار و مالوه، صدرا شر يوال يستانيدوران دولت حسن، صفدر خان س
ن خاص پادشاه يبان و معالجي، طبيرازين شيالد ريم نصيو حک يزين تبريالد ء، عاليقاض

  .١٧٢الغرائب، ص ةتصحيح انتقادي زبد  .١



تاريخ دکنةزبد  ١٨٩ الغرائب يک مأخذ مهم

تا چه  يزبانان در دستگاه پادشاهان بهمن يتوان حدس زد که نفوذ فارس يلذا م. بودند
گلبرگه   به ن سلسلهيز در دوران حکومت ايمعروف ن ياز عرفا ياديتعداد ز. بود يحد
سو دراز و يد محمد گير سين، ميالد نيخ زيتوان ش يکه از جمله م آوردند يدر رويو ب
امتزاج  ةعمد ةک نمونيز يدکن ن يمعمار. را نام برد ينعمت اهللا ول ةب اهللا نويحب

علم و ادب عالقه   به ن سلسلهيپادشاهان ا ةاگرچه هم. است يو دکن يرانيا يمعمار
. جستند يشير همه پروز خان پادشاه بين آنها محمد خان پادشاه و فيداشتند اما در ب

ل ين دليهم به علماء، شعراء و فضالء بود، يگفت و حام يشعر م يفارس به محمد خان
محمد رضا . اصحاب علم و فضل از نقاط مختلف جهان در دربار او گرد آمده بودند

  :سدينو ياو م ةدربار
حافظ  .کرد يگفت و شعرا را نوازش م ينوشت و شعر م يپادشاه خط خوب م”
ده از يشور رس يايران طلب نموده بود اما خواجه تا کنار دريرا از اراز يش

سلطان هزار تنکه طال و  .فات خود فرستاديا باز ماند و از تصنيتالطم امواج در
  .١“فه مقرر کرديخ را وظيو علما و مشا او فرستاد ياسباب برا
بود و اهل علم و ادب و شعر را دور  يز شاعر با ذوق زبان فارسيروز نيسلطان ف

. دکن دعوت کند  به سرآمدان علم و ادب را ةداشت هم يخود جمع ساخته بود و سع
  :نگارد ين مياو چن ةدربار الغرائبةزبد مؤلف
خ و شعرا و قصه خوانان و افسانه يعلما و مشا  به ضهيواجبات فر يبعد ادا”

و  يق سلوک نمودين فريا او برادرانه ب يدانان و خوش طبعان صحبت داشت
صالت فرستاده  د زر ويشنيات را که از صاحب کماالن ميمردم اطراف وال

 ث و حکمت و تصوفير و حديگفت و در تفس يز شعر ميد و خود نيطلب يم
داشت و  يامه روزگار بود بهره مر فضل اهللا انجو که از علّيم تيسبب ترب  به

  .٢“داد يم ينيدر مجالس شب نش يمردم را درس کتب علم

  .١٧٥الغرائب، ص ةتصحيح انتقادي زبد  .١
  .١٧٨ همان، ص  .٢



  ١٩٠قند پارسي

 يها ها و زبان تيمختلف تبحر کامل داشت و با زنان خود که از قوم يها او در زبان
  :زد يزبان خودشان حرف م  به مختلف بودند

اد از نه کمتر خادمه يجهت خدمه محل بنا کرد در هر محل ز به هيعمارت عال”
نان ت زيآنجا موافق قوم يها داشت در هر محل از هر قوم بود خدمه ينم
و هم  يو زبان دان عرب يعرب يها ش زن عرب خدمهيداشت چنان چه پ يم

و  يو افغان يو ترک يو فرنگ يو خطا ينيو چ ين در محل زن فارسيچن
ک يز لغت و لسان هريداشت و خود ن ينقشه جار يو تربت يو کهنز يبنگال

  .١“کرد يزبان آنها سخن م به د و با عوراتيفهم يم
ان و يکه باعث استحکام دولت بهمن يتين شخصيمهمتر عالوه بر پادشاهان،

او دانشمند . جهان محمود گاوان است ةد خواجيشرفت علم و فن در دکن گرديپ
او سه  ةدر کتابخان. دانست يرا بهتر از کتاب نم يا چ تحفهيبود و ه ير قرون وسطينظ يب

در احمدآباد  ريکم نظ يا مدرسه يو .وجود داشت يهزار جلد کتاب اعم از نسخ خط
. شد يس ميز مشغول درس و تدريس نمود و در اوقات فرصت، خودش نيتاس
. او است ير انشاء و نثّارينظ يب يها االنشاء و مناظراالنشاء دو اثر مهم او نمونه اضير

  :سدينو يم يو ةمحمد رضا دربار
 يعالم علوم نقل ،از آثار عمارات او مدرسه احمد آباد بود و او صاحب اخالق”

 بانهين خراسان غايبود و سالط يمکتب مالجام هم ر روزگار وينظ يو ب يو عقل
منصب وزارت را در  .الن بودندين گياو سالط يداشتند و آبا ياو محبت م  به

ن يعالءالد .ده بوديدکن رس  به شانيقصد مالقات درو  به آن ضلع قبول نکرده
ن خطاب ملک التجار ويش خود داشت و در عهد همايجبراَ پ به سلطان او را

ن يافته دو هزار مغول نوکر خاصه داشت و ده هزار از طرف پادشاه بود و چني
ن هند و دکن و ياز سالط يش احديرخواه پيانت و امانت و خيبا د يشخص

  .٢“ات نبوديوال

  .١٧٨ الغرائب، صةتصحيح انتقادي زبد  .١
  .١٩١همان، ص   .٢
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ن، يالسالط فتوح. در دکن نوشته شد يبا ارزش فارس يها کتاباز  ياديتعداد ز
ن دربار توسط موالنا يت شعر است در هميمل دوازده هزار بخ منظوم دکن که شايتار

عصام ه است و ينامه که شامل احوال دودمان بهمن شاه بهمن. نظم درآمد  به يعبدالملک
 ةرشت به ياصفهان يزبان، آذر يبر وزن و طرز شاهنامه توسط شاعر معروف فارس

، ين ملتانياءالديالعلوم ض معارف. شاهان دکن است ير آمده، حاصل ادب دوستيتحر
از  يادياالنشاء، برهان مآثر و تعداد ز اضيالملوک، رةري، ذخيخ طبقات اکبريتار ةميضم

در  يشرفت زبان و ادب و مخصوصاً ادب فارسيبارز پ ةن شاعران نمونيو دواو ها کتاب
  .آمده است الغرائبةزبدنها در يا ةهم  به دکن است، و راجع

ر يتحر ةرشت  به هيخود را با استفاده از منابع اولنکه محمد رضا کتاب يرغم ا يعل
دکن،   به د خود را که دوران مسافرت خودياز موارد احوال چشم د يدرآورده، اما در بعض
  .ديافزا يت کتاب ميز در کتاب جا داده است که بر ارزش و اهميمشاهده نموده را ن

ه گرفته و موفق شده مهدويه بيشتر از مشاهدات شخصي خود بهر ةفرق ةمثالً دربار
ظهور اين فرقه، اعتقادات و رسومات،  ةيک نماي کاملي از اين فرقه شامل تاريخچ

توان منحصر  ما برساند که اين اطالعات را مي  هاي مشهور و غيره را به رهبران و کتاب
  :فرد حساب کرد  به

که د ياز اهل اسالم را د يد قوميکه در ضلع دکن وارد گرد يالحروف وقت راقم”
افت کرد معلوم شد يشان دريچون از حال ا شوند و يگفته م يشان افغانان بنيا

موعود منتظر که امام و حجت  يند که مهديگو يست که ما شان آنيکه اعتقاد ا
د را در مردم اظهار کردند در ين عقايا آمد و بگذشت و چون اياست در دن

مالزم  )Rawa( راو است راجهيشوا عهد ريشان در سرکار پيکه جرگه ا يوقت
شان يگر مسلمانان و ايان ديفه بود در ميالطا سيئوقت مظفرخان ر بودند در آن

گر يکدي به هزارها کس مجتمع گشته د ويمحاربه رس  به مناظره افتاده نوبت
ز آن جماعت که ين درآبادين سال در حيکشت و خون نمودند بعد از آن در هم
ز يمالزم بودند ن صف جاهآخان يعل ظامدر سرکار نواب سکندرجاه ابن نواب ن

ن يشان و زمره مسلميان ايده بلوا نمودند و مين عقيا ام عشره محرم بريدر ا
تمام  درآباديس حيئن کشته شدند و آخر ريمحاربه افتاد چند صد آدم از طرف



  ١٩٢قند پارسي

 کامل و زورآور و در يشان در سپاه گريهمه ا ن فرقه را اخراج نمود ويا
ن زمره يا در يکم کس .اند ه و صاحب جاه و دولتيتق بال وم يده خود مستقيعق

از يشان دريمحتاج بوده باشد و چون مؤلف احوال ا شان يا از يکيافت نمود
آن مجموعه سه جلد بوده  نظر آورد و  به شانيد ايمالقات نموده کتاب عقا

دو فرقه  فه از هرين طايا شود و ين مقام بود مرقوم ميچون احوال مناسب ا
  .١“اند جماعت خارج اهل سنت و و يعيش يعني يالماس

  :سدينو يکنند م ين فرقه اعتقاداتشان را از آن استنباط ميکه ا يو در مورد کتاب
ک ينموده در  تأليففه ين طايشروان اياز پ يکيشان که يبالجمله در کتاب ا”

اطاعت  به محکمات که يکيات دارد يرساله درج است که کالم اهللا دو قسم آ
ما ان :يشود مثل قوله تعال يرا حمل کرده م آن يظاهر معن به آن حکم است و
ات يدوم آ و .اهيا الّا آدوعبتَ لّاا کبر يقَض و :يوقوله تعال .حرم علَيکُم املَيتةَ

شود مثل  يده نميند فهميل ننمايوأکه ت يرا تا وقت آن يمتشابه است که معن
 افتن ضروريرا در ت آنيفيک مان آرند ويآن ا که برد يحروف مقطعات اما با

 ره ويشان را از صغيجا ا يتلنگ آمده بعض يحق بعض که در چنان ندانند و
 يجا به و .نيحالالصَّ نمو ارِيخاالَ نم لُّکُ :يقوله تعال ،اند ره منزه شمردهيکب
قوله  و .خرجهما مما كَانا فيهاَفَزلَّهما الشيطَانُ عنها اَفَ :يگر آمده قوله تعاليد

 محکمات و يات کالم ربانيکه آ چنان و .يوغَفَ هبر مدآ يصعو :يتعال
چهل و پنج قسم منقسم گشته متواتر و  به زيث نين احادياند همچن متشابهات

 ف ويضع و يقو و زيعز صالح و ح ويصر م ويسق ح ويصح مشهور و آحاد و
 ن ويمستق مستدل و مرسل و وع و مقطوع وفمر د و مستقل وب و مستنيغر
 منقلب و مرکب و مفرد و نکرت و شاذ و مفصل و ن ويمع منقطع و ور موت

النازل  و يالعال مسلسل و مناقشات و شهسوار و اعتبار وو موضوع  مصحف و
محکمات و  د و النعال ويمو ح ويبدو مختلف  المنسوخ و الناسخ و و

ات يز آيموعود ن ين نمط در حق مهديا بر هم يقه و مجازيقمهشابهات و ح

  .١٦٥ الغرائب، صةتصحيح انتقادي زبد  .١
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ند يگو يان ميکه اصول د کرد چنانيم آن بايث دارند که تفهياحاد متشابهات و
شر يثيکه حد د نمود يا رد باد نمود و الّيف باشد بر آن عمل بايکه مطابق قرآن
 وعهحصول علم رج ا بعد ازيد کرد يعالم مجتهد با ث تا ازيح حديو تصح

و  اهللاورِنر بِنظُي هنان فَوماملُة اسرف اواتقآنکه  يمقتضا به د نموديقلب خود با  به
 و يح بخاريد که صحيگوياراند در کتاب ارجوزه ميث موضوعه بسياحاد
ه يث هدايستند و احاديق اعتماد نيند اليعه برآيات شيمرو ح مسلم اکثر ازيصح

  .١“اند موضوعه
 ين مطلب کافيرساندن ا يست از مطالب ذکر شده، برا يا شمه اطالعات مزبور که

 ياديت زياهم يمصنف و دارا يشخص ةبر مشاهد ين اطالعات کامالَ مبتنياست که ا
 يو فرهنگ ياسيخ سياند تار ليکه ما يتوان گفت که افراد يطور خالصه م  هب. است

خ نظام يخ گجرات، تاريتارر، يخ کشميان، تاريان، افغانان، لوديخ غزنويم هند و تاريقد
وا مطالعه يش يانيک مجلد با بيره را در يخ مالوه وغيتار ،انيخ قطب شاهيان، تاريشاه

. ن مجلد مراجع کننديا به توانند يکنند، م

سنده اثريوه نگارش نويش
 ييگو دهيچياز هرگونه پ يتکلف و عار يکامالً ساده، ب ين اثر اسلوب نوشتاريدر ا :الف

معاصر  يها کتاب ينوشتار ياز الگوها يريگ سنده با بهرهينو. است يزور و تصنع
 يفارس يت قواعد نوشتاريدر رعا يسع، خ فرشتهيتارو  خيالتوار صةهمچون خال

ن صورت توانسته لغات و اصطالحات معادل ساده و يبهتر  به و دارد زمان خود
  :مثالً .رديکار گ به ان مطالبيب يآسان را برا

کائنات مخلوق  ةهنود آنست که برهما که خالصه و ماد ةدر زمر واضح باد که”
قوم  يعنيشيآورد که آنرا ب قدم نهاد او شانزده پسر يتيگ ةعرص هاست چون ب

  .٢“ماهتاب اند آفتاب و آنجمله ند ازيگو يم

  .١٦٦ الغرائب، صةتصحيح انتقادي زبد  .١
  .۶ص  ،همان  .٢



  ١٩٤قند پارسي

 يخاص يماهرانه و با ملود يا وهيش  به ن و مقفع بوده ويآهنگ يان در مواردينثر ب :ب
  :ديگو يآنجا که م .کند ين خواننده نفوذ مروح و ذه  به
است که خسرو طارم  يحضرت مالک الملک به يش ال احصياين ش ويستا“

م، و تاجدار يتش در لرزه و بيچارم با همه عظمت و جاللت از سطوت ربوب
قدرتش دل دو  از خوف و ييمملکت دارا و يقمر با وجود انجم سپاه

  .١…“مين
ک يت هريموضوعات بر اساس اهم به ح، اشارهيصح يرت نظم، اصول نوشتايرعا  :ج

  .ن اثر استيگر ايممتاز د يها يژگياز و ييبدون هرگونه تغرض و اعمال خود رأ
 ازيمتن ن ةسنده گمان برده است که خواننديکه نو يحات الزم در موارديارائه توض  :د

. نموده است از نکات را هموار ياريم بسيتفه ،خاص دارد ةنيشتر در زميب يآگاه  به
حات الزم در يا توضي »يجگ راجسو«ا ي »دهيجگ آسوم« ةح درباريارائه توض: مثالً 

ح درباره يه توضيا ارايو ره يغه وومانند کر يو عرض يطول يها اسيخصوص مق
خاص همچون  يها تيشخص يا معرفيو  رهيغ تل ويمانند ج يوزن يها اسيمق
  …تر وشو و دهشتراياس ديب

رد و يگيدر اول فعل قرار م يکه در دستور زبان فارس »يم«مت استمرار عال يجا  هب  :ه 
از متن برخالف عادت  يردارساند، در مويفعل و عمل را م يوستگياستمرار و پ

  :مثالً. در آخر فعل قرار گرفته است »ي«فقط حرف قدما  ةويش  به معمول،
 و يديآن پا در کش و از] آب است[که يدانست يديهرکس در آنجا رس”
  “…ير افتاديتح  به
و بدعت و  يستگيو ناشا يح و عدل و داد کوش کراندينصا  به و فرزندان را”

  .٢…“يديظلم و فسق و فجور نه پسند
 يآن استفاده نموده و اندک يفارس ير معنيکلمات در غ يسنده از بعضينو ياهگ  :و

  :مانند. جاد نموده استيرا در متن ا يدگيچيپ

  .۶ص  الغرائب،ةتصحيح انتقادي زبد  .١
  .۱۵ص  ،همان  .٢
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کردنيخ کردن، دن، فکريشياند« يدر معن »دانستن«   :»ال
  ١…“د مبارک استيس ةن فتنيدانست که ا و”… 
  ٢…“ستين يدانست من بهتر از حسن کس به ن کاريا يبرا”… 
  ٣…“وافر داشته باشد ةسلطان دانست که خزان”

  :»به ناگاه، ناگهان« يدر معن »کيکاي« ا آوردن لغتيو 
  ٤…“ندوستيجنگ پ  به ک مردان کارآزموده برآمدهيکاي”… 
  ٥“افتيک وفات يکاينشئه شراب  ةغلب سبب  به نواليدر”…

  گزارش نسخ
 يها و موزهها  ر در کتابخانهيشرح ز  هآن ب يها الغرائب در پنج جلد است و نسخهةزبد

  :شود يم يمختلف نگهدار
تاگور  ةن اثر است و در کتابخانين نسخه جلد دوم ايا: دانشگاه لکهنو ةنسخ.۱

به مناسبت نام مصنف ( »ميم«ضمن حرف  يست عمومدانشگاه لکهنو، در فهر
 جاها يق و در بعضيخط نستعل  به ن نسخهيا. شود يم ينگهدار) محمد رضا

مهم  يها ن و مطلبياه و عناوين نسخه با مرکب سيمتن ا. ق استينستعل ةشکست  به
است و  ۱۸و تعداد سطرها  ۱۶۴ش يها تعداد برگ. با شنگرف نوشته شده است

ا يندارد که اسم کاتب و  يا ا انجامهيان ين نسخه سالم است اما پايا. ردرکابه هم دا
نات و جدول ييگونه تز چيصفحات نسخه ه. سال کتابت در آن ذکر شده باشد

 .ده استيه ذکر گردياز موارد فقط مطالب مهم در حاش يندارد در بعض يبند
سرو طارم چارم با است که خ يالملک حضرت مالک به يش ال احصياين ش ويستا: آغاز

و تاجدار قمر با وجود م، يتش در لرزه و بيهمه عظمت و جاللت از سطوت ربوب

  .۱۵۸ص  الغرائب،ةتصحيح انتقادي زبد  .١
  .۱۷۴صهمان،   .٢
  .۱۹۶صهمان،   .٣
  .۱۰۳ص همان،   .٤
  .۱۴۸ص  همان،  .٥



  ١٩٦قند پارسي

 و درود و صلوات بر ،ميقدرتش دل دو ن از خوف و يمملکت دارائ و يانجم سپاه
عت افراشته و کشور کفر و يملک شر يد کائنات که علم رسالت بر چار سويس

  .نور ساختهت مصفا و ميور پرچم هدان به بدعت را
ه مذکور گشت حاضر يچنانچه در ذکر عادل شاه يوال دالورحبش نيا در هم و: انجام

ه باز يقلعه در سرحد عادل شاه يسبب بنا  به برآورد و جاپوريآمد و برهانشاه را بر ب
ات جنگ واقعه شده و برهان شاه ات و مرکر به ه رو داد وينفاق با عادل شاه

 ريخان حاکم آسير گشت آخر راجه عليمردم حق افته در نظريمت تمام يهز
ان يم به که يموجب مشروط  به برهانشاه د وينامه باعث صلح گرد حير نصايتحر  به

وقت مردم خواستند که برهانشاه را  نيا را مسمار نمود در آمد قلعه ساخته خود
 اتيکشتن او مستعد کردند اما چون ح خواجه سرا را بر يوسف نامي ند ويعزل نما

  .ديبود رو نداد و راز فاش گرد ياقبرهان شاه ب
الغرائب است و در ةن نسخه جلد اول زبديگره، ايدانشگاه موالنا آزاد عل ةنسخ.۲

ق و شکسته يخط نستعل به نسخه. شود يم يمزبور نگهدار ةبخش نسخ کتابخان
. ستيخوانا ن يليجه متن خيکار نرفته و در نت به در کتابتش ياست اما چندان دقت

نسخه سالم است و جزء موارد . سطر دارد ۱۵برگ و  ۲۴۹نسخه کامل است و 
 .ز دارديرکابه ن ياستثنائ

 ةدر کتابخان ۱۳۰/۳۱۳۵ ةشمار به ن نسخهيا. دانشگاه پنجاب در الهور ةنسخ.۳
 مؤلفم بدست  ۱۸۱۶شود و در سال  يم يدانشگاه پنجاب در الهور نگهدار

 ١باشد يب من کتايکامل ا ةنگاشته شده است و نسخ
شود و  يم ينگهدار or.1762 ةشمار  به ن نسخهيا. ا در لندنيتانيبر ةموز ةنسخ.۴

 .٢است الغرائبةزبداز جلد پنجم  ۶۰۱-۵۷۰و  ۲۵۱-۲۲۴ يها شامل برگ

، مرکز ۱۳۴هاي خطي فارسي پاکستان، احمد منزوي، جلد دهم، ص  نسخهفهرست مشترک  .١
  .م ۱۹۸۷تحقيقات فارسي ايران و پاکستان، 

2. Catalogue of Persian Manuscripts in the British Museum, Charles Rieu, Vo.l iii, pp. 1024,

1026.Sold at the British Museum, 1883.
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.or ةشمار به ن نسخهيا. ا در لندنيتانيبر ةموز ةنسخ.٥ شود و  يم ينگهدار 2058
 .١است الغرائبةزبدبرگ از جلد چهارم  ۱۵۲شامل 

  منابع و مآخذ
م ي، مترجم مريرالحسن عابدياض محمود، وزيهند، ف ةدر شبه قار يات فارسيخ ادبيتار.۱

 .۱۳۸۰ف، نشر رهنمون، تهران يناطق شر
ران و پاکستان، يا يقات فارسين خان، مرکز تحقيان، خواجه غالم حسيخ آصفجاهيتار.۲

 .ش ه ۱۳۷۷اسالم آباد، 
، انجمن آثار ۲و ۱.، جيريح محمد رضا نصيبا تصح خ فرشته، محمد قاسم هندو شاه،يتار .۳

 .۱۳۸۷ران ي، تهران، ايو مفاخر فرهنگ
 .م ۱۹۰۹، کلکته، ياحمد عل يح مولوي، تصحين برنيالد اءي، ضيروز شاهيخ فيتار.۴
 ياسالم يفرهنگ جمهور ةدر هند و پاکستان، آفتاب اصغر، خان يفارس نويسي تاريخ.۵

 .ش ه  ۱۳۶۴ران، الهور پاکستان،يا

استاد چندر  يدر راهنمائ يدکتر ةاکبر شاه، رسال يالغرائب، علةزبد يح انتقاديتصح.۶
 .م ۲۰۱۳، يدانشگاه دهل يکهر، بخش فارسيش
در شبه قاره، حسن انوشه، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد  يادب فارس ةدانشنام.۷

 .ش ه ۱۳۷۶، تهران ياسالم
 ي، قوميالهاشم يرحم عل ةجم، با تريروانين، هارون خان شيسالط يبهمن يدکن ک.۸

 .م۱۹۹۸ نو، يفروغ اردو زبان دهل يکونسل برا

س، يا. يس.يآئ. ميا. يد. يح بي، تصحين احمد هرويالد ، خواجه نظاميطبقات اکبر.۹
 .م ۱۹۲۷کلکته، بنگال،  ياتک سوسائتيشيا
قات ي، مرکز تحق۱۰، جيپاکستان، احمد منزو يفارس يخط يها فهرست مشترک نسخه.۱۰

 .م ۱۹۸۷ران و پاکستان، يا يفارس
لم نور، يکرو في، انتشارات مرکز ميو عرب يفارس يخط يها لم نسخهيکروفيفهرست م.۱۱

 .م ۲۰۰۲، يدهل

1. Catalogue of Persian Manuscripts in the British Museum, Charles Rieu, Vo.l iii, pp. 1053,

Sold at the British Museum, 1883.
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  ♦سه نثرظهوري

  گفتار شيپ
عهد  يال )ه  ۹۳۰-۹۰۷( يل صفوياز زمان شاه اسمع ،شبه قاره هند ان بهيرانيمهاجرت ا

  ).ه ۱۰۷۸-۱۰۵۲(حکومت شاه عباس دوم 
ت شاعران يز محروميشاعران و ن ييسرا حهيه، مديصوف  ي بهعدم توجه شاهان صفو

  .قاره هند شد شبه به زبان ياز صله ممدوحان باعث مهاجرت شاعران فارس
ره يپس از چ.) ه  ۹۶۳ـ ۱۰۱۴هند،  يمورياز شاهان ت يکي(در همان زمان اکبر شاه 

ن ياالت مختلف هند بديان ايع و منقاد کردن فرمانروايآمدن بر معاندان و دشمنان و مط
و صلح  يد راه امن و آشتيندارد و با  يا دهيد که ادامه جنگ و جدال با آنها فايجه رسينت

ب يجازدواج دختران ن به را يموريت يها ن منظور شاهزادهيهم ي بهو. ار کرديرا اخت
پسرش شاهزاده  يالت جودپور را برايا يدختر فرمانروا يمثال و يبرا. ها درآورد راجه

م يک و سهيشر يرا در امور دولت يمحل يها ن اقدام راجهيبا ا يو. م انتخاب نموديسل
ات را يمال  به اکبر شاه تمام امور مربوط. بود هاهن راجياز ا يکيراجه تودرمل  .ساخت

  :سدينو يم يالعمارات، دربارة و حيچند، مؤلف تفر ليس. گذاشت يعهدة و  به
كار   خط هندي به نويس دفاتر پيش ازين در ممالك هند محرران هندي”

خط و  راجه تَودرمل از علو فكرت دستور دانش دفتر هندي را به. بردند مي
ايران در فارسي اختراع كرد كه تا حال اهل قلم ايران عمل قوانين اهل 

  .١“نمايند مي

  .، دانشيار باز نشسته گروه فارسی دانشکدة ذاکر حسين، دهلیيونس جعفريسيد محمد دکتر : تصحيح ♦
=731شماره . فهرست اته. وان هند، لندنيکتابخانة د العمارات، تفريح.١ I.O.2450  ۱۲۶شمارة برگ. 



  ٢٠٠قند پارسي

و آنها در شمال هند مشاغل عمده و  هند کشاند به را يرانيان ايمنش ين اقدام ويا
ده يتوان ناد يشان را نميانة هند سهم ايخ ميعهده گرفتند که در تار   را به ييمناصب عال

شرفت يهند چنان پ انيموريملکت محروسة تو کوشش آنها م يجة سعيدر نت. گرفت
چند  ليس. بهتر شد يليه خيزمان صفو رانيآن از ا يرونق گرفت که وضع اقتصاد و کرد

  :سديون يسه نموده ميهر دو کشور را مقا ياوضاع اقتصاد
خوار ايران مطابق  ده نماند كه همگي لشكر علوفهيبر ضمير منير دانادالن پوش”

بيست هزار . هزار سوار است دريافت رسيده سي  يراني بهآنچه از مطالعة كتب ا
هزار غالم و ده هزار تفنگچي و ده  هزار قورچي و سه خوار و هفت مواجب

اميد  به. جمعيت امرا و سواي آن هنگام يساق پنج هزار سوار. هزار سوار ديگر
دند و كشتن روند، اينها بجاي آنها معين گر بهخواران اگر  آنكه جمعي از وظيفه

يافت وزيران ايران كه او را در آنجا . گويند مي نوكر ارادتآن گروه را 
روپيه است و با  ١طريق علوفه يك لك بهالدولت خوانند، سالي  اعتماد

نامند دو لك روپيه و سپه ساالر لك  الوزارت كه آن را پيشكش شاه مي٢رسم
از همه زياده  باشي خراسان كه ٣بيگلر. روپيه، قورچي باشي پنج لك روپيه

ديگر اولكه داران و هر يكي از قلرآقاسي و . يابد قريب ده لك روپيه مي
قورچيان يوزباشي و ارده . تفنگچي باشي در خور حال و يك لك روپيه ساالنه

چندي پنجاه تومان نيز مي. باشي تومان ساير از پنج . يابند از اين جمله چهل و
هاي پادشاهي كه  يكي از بنده تا هفت تومان و در سلطنت هندوستان هر

منصب هفت هزاري رسند هفت هزار سوار دو اسبه سه اسبه سرفرازاند،   به
يابند كه هزار تومان عراق  باشد، مي دوازده كرور دام كه سي لك روپيه مي

  .٤“الجرم وزير آصف صفات پنجاه لك روپيه يافت داشت. است

 .صد هزار برابر: لَک.١

 .قيد شده است »الوزارت رستم«در متن .٢

 .قيد گرديده است »بيلكر باشي«در متن .٣

 .۹۲برگ  :العمارات تفريح.٤
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نش يجانش يهد خود را براتمام ثروت و سعادت ع از فوت خود بعد اکبر شاه
.) ه ۱۰۶۸-۱۱۱۸( زيب اورنگارث گذاشت که تا زمان  به .)ه ۱۰۱۴ -۱۰۳۷( ريجهانگ

  :سدينو يم يريچند دربارة عهد جهانگ ليس. ادامه داشت
درجة كمال هر كسي  بهعهد جهانگيري عجب عهدي بوده؛ عيش و خورمي ”

اه در همه اثر كرده، مرفّه و بالي طبع عالي پادشاه عالم پن را حاصل بوده و فراغ
  .١“بردند سرمي  بهآسوده حال 

در شبه قاره هند  يو حت افته بودي يالملل نيجنبة ب يه زبان فارسيدر عصر صفو
در جنوب . نمودند يمراسلت م يفارس  بهاالت ينان و سران ايرنشيبا ام يان بابريموريت

، يشاه ، عادليشاه قطب ،يشد، حکمرانان بهمن يده ميهند که در آن زمان دکن نام
از . کردند يم يتحت تصرف خود حکمران يبر قلمرو کيهر  يدشاهيو بر يشاه نظام
زبان بودند، از زادگاه خود  يو فارس ان که از اسدآباد همدانيشاه ن قطبيآن ب

اگر . ن و آراسته نمودنديرا دعوت کرده و از وجود آنها دربار خود را مزّ يدانشمندان
شد  يآمد، با استقبال گرم روبرو م يدربار آنها م به يگريد يدربار فرمانروااز  يدانشمند

  .از آنها بود يکي يمال ظهور. گشت يمنصوب م يمهم سمت بهو 
*  

ازدهم يل قرن ياز شاعران معروف اوا يظهور بهن محمد متخلص يملّا نورالد
 يک سالگيسن هشتاد و  در  )ريدر عصر جهانگ. (ه  ۱۰۲۵است که در سال  يهجر

 )در عهد اکبر شاه. (ه  ۹۶۴در سال  يتوان حدس زد که و ين ميبنابرا افته است،يوفات 
  .ا آمده استيدن  به

زد رفت که در آن زمان مرکز شعر و ي بهاز زادگاه خود اول . ه  ۹۷۵سال  در  يو
 و يدر محافل ادب شد، تا در آنجا با شرکت يمحسوب م ين فارسيريادب زبان ش

ن، از يالد اثيران غير ميزد ميدر . ديض و شهرت نمايادبا و شعرا، کسب ف مسابقه با
در  يظهور. رفتيپذ يکه حاکم شهر بود، او را با دلگرم يکرمان يول اوالد شاه نعمت

ز ين يو حاتم فهم ياستفاده کرد و با محتشم کاش يبافق يآنجا از صحبت وحش

 .۱ برگ :العمارت حيفرت.١
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ک ية يعنوان سخنور پا به کرد که جه شعر او چنان رشديداشت که در نت يمسابقات ادب
  .شناخته شد

ش يدر مصاحبت موالنا درو. ه  ۹۸۲ يال ۹۸۰راز شد و از سال يش عازم سپس يو
استاد ممتاز  يسيخ نويو تار يکار ي، کاشي، نقّاشيات فارسيدر ادب يو. ن بسر برديحس

ن يدبوده و ب ها کتاباز  يمشغول نسخه بردار يدر صحبت و يظهور .زمان خود بود
با يار زيز بسيق، خط شکسته را نيعالوه بر خط نستعل يو. کرد يله کسب معاش ميوس

ه يق در دورة صفويد اضافه نمود که خط نستعليز باين نکته را نينجا ايدر ا. نوشت يم
 ياديآن نوشته شود، وقت ز عدااگر خط مزبور طبق اصول و قو. دا کرديرشد و نمو پ

کردند  توجه يگريخط د  بهان يرزايان و مين مشکل منشيا رفع ين برايبنابرا. رديگ يم
ن خط يس اينو قير نمود و خطاطان نستعليتوان تعب يم يسينو تند  به که آن را اصطالحاً

  .ة هنر آراستنديرايپ به زيرا ن
جانب  بهده شد، يق بندر هرمز که بعداً بندرعباس نامياز طر. ه  ۹۸۸سال  به يوظه

شهر  ار شده در ين ديد و ظاهراً از بندر سورت وارد ايردشبه قارة هند رهسپارگ
خت و تحت ير يان، رخت اقامت با ملک قميتخت مملکت نظام شاهياحمدنَگَر، پا

ارتش  يها يريدر آن زمان درگ .قرار گرفت). ه  ۹۹۸ -۹۷۳(نظام شاه  يت مرتضيحما
در سال . بود وجود آورده  به الت حالت هرج و مرج و اغتشاشيهند در آن ا يموريت

نظام شاه ين ويد و جانشيقتل رس  بهن نظام شاه يحسه   ۹۹۹ در حد دست  برهان
ر يعنوان سف به يدکن يضيد، فيقتل رس  بهن نظام شاه يکه حس يسال. نشاندة اکبر شاه بود

مالقات کرد و  يو ملک قم يدر آنجا با ظهور يو. اکبر شاه در احمدنگر اقامت داشت
 ياز امرا يضيخانخانان هم که مانند ف. اکبرشاه نوشت به ت آنهايابلدربارة استعداد و ق

ن يا. قلعة احمدنگر را محاصره نمود. ه  ۱۰۰۳قدرتمند دربار اکبر شاه بود، در سال 
 ياز ظهور گجرات يخانخانان در زمان استاندار. ادامه داشت. ه  ۱۰۰۷ سال محاصره تا

ل ين دليا  بهشنهاد را ين پيا يو يد وليرآد يدرخواست کرد که در جرگة سخنوران دربار و
  .ه گرددمکرماهللا عازم شهر مکّة  تيضة حج بيانجام فر يرفت که قصد داشت براينپذ
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 از تهاجمات ارتش اکبر شاه يل هرج و مرج ناشيدلي بهو ملک قم يظهور
 دند که از آنجا مهاجرت کرده خود رايان، صالح را در آن ديمملکت نظام شاه  به
  .برسانند يم عادل شاه ثانيار ابراهدرب  به

جاپور بر تخت يدر شهر ب يدر سن نُه سالگ.) ه ۹۸۸-۱۰۳۶( يم عادل شاه ثانيابراه
 يعالقة فراون ياز همان زمان کودک يقيهنر موس بهاگرچه  يو. حکومت جلوس کرد

. بود مند هم بهره يو خطّاط ي، نقّاشيبا مانند معماريز يگر هنرهاياز د يداد ول ينشان م
اصطالح . ف نموده استيتأل »نورس« تحت عنوان ياست که و يا نمونة بارز آن رساله

شود که آب نُه  يگفته م يا نوشابه  به نورس يزبان هند در . است يدو معن ينورس دارا
 يچنانکه ظهور. ده باشديند که تازه رسيگو يم يا وهيم ي بهوه داشته باشد و در فارسيم
ان يند و فارسيگو يرة مجتمع را نورس ميان نُه شيهند”: سدينو يده مح دايز آن را توضين

هم در  يم عادل شاه شهريابراه. …“اگر نورس نهال فضل و کمالش را دانند بجاست
که در  يگذاشت که متأسفانه در جنگ ١پور جاپور بنا نهاد و اسمش را نورسيب يکينزد

داد، مسمار و خراب  يان رويشاهو نظام يم عادل شاه ثانيان ابراهيم. ه ۱۰۳۳سال 
دانان، رقاصان، معماران، خطّاطان و  يقين شهر تمام هنرمندان مانند موسيدر ا. ديگرد

بر رسالة نورس نوشته اسمش را  يا مقدمه يزيترش يظهور. کردند يم يشعرا زندگ
مشتمل بر سه رساله است که عبارتند از  ين اثر ظهوريا. گذاشت» باچة نورسيد«
 ينام سه نثر ظهور به که هر سه رساله» ليخوان خل«و » ميگلزار ابراه«، »نورس«

  .معروف هستند
شد و چون در سال  سه نثر ظهوري از زمان قديم در مدارس ديني تدريس مي

صهبائي اولين دانشيار زبان  بهكالج دهلي تأسيس گرديد، امام بخش متخلص  .م ۱۸۲۳
زبان  يشد، اين كتاب را جزو برنامة درس فارسي كه در آن زمان مدرس خوانده مي

. گذاشت يفارسي قرار داد و شرح هر سه رساله را نوشته اسمش را شرح سه نثر ظهور
ر ين در زياست، بنابرا يقيدربارة هنر موس) باچة نورسيد(ن رساله يچون نخست

  .شود يح داده ميتوض يهند يها و واژه يقياصطالحات موس

 ).شهرستان(ک چشهرک و شهر کو يمعن است به يواژة هند: پور.١
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  باچة کتاب نورسيحات موسيقي دهندي و اصطال يها شرح واژه
 صداي  بهزنند و  مي دو شانة كوچك برنجي كه خنياگران هند هنگام نوازندگي آنها را بهم: تال

  )۱۴شرح سه نثر ظهوري، صفحه ( رقصند آن اصول موسيقي نگاهدارند و مي
ر سه نث(باشد  مي الغوزه فارسي  بهيكي از آالت موسيقي اهالي هند كه معادل آن : بلبان

  ) ۱۸ ، حاشية شماره۱فحه صظهوري، 
در اصل بين ”صاحب بهار عجم گويد كه آن . هند بهنام سازي معروف مختص : جنتَر
ند و ياند و نوازنده را جنتر نواز گو است كه چندين تار ديگر بر آن افزوده) فلوت(

باشند  نصب مي) کدوي قلياني(چون در دو جانب جنتر و بين دو كدوي كالن 
ترازو تشبيه كرده نواختن  بهترازو تام است و چون سازهاي مذكور را   بهآن تشبيه 

  .“سنجيدن تعبير نموده به ترانه را
 ياست ول ين اصطالح زبان فارسيمعتقدند که ا يقياگرچه پژوهشگران هنر موس: سرود

Times زبان يسيش خان در روزنامة انگليآش يکه آقا يا از مقاله Of India  مورخ
ن اصطالح يد که ايآ ين برمينوشته است، چن. م ۱۹۹۵ماه مارس سال  ۱۲ه روز شنب

وجود داشت و با فرهنگ  Swardayaنام   بهالد يش از ميباً دو هزار سال پيتقر
Vedic) ييودا Culture) ال و گندارا گسترده بود يسند، تاکس يکه از شمال تا واد

  . است) Swar(آهنگ ) Udaya( آن باال رفتن يمعن. افتيراه  يافغانستان کنون  به
طاي   به اهل عرب بالضم و. تاي فوقاني است بر وزن زنبور  به در اصل :طنبور/طنبوره

جاي واو نيز آمده و در   به كسر اول و الف  به اند و طنبار حطّي معرب آن نموده
 اللغات آمده كه معرب است از دم بره يعني ذنب بره، جهت شباهت آن منتخب

كسر  به ها و طنبار به ضم با و طنبوره به صاحب بهار عجم طنبور دم بره و  به
معني كدوي قلياني كه لغت هندي است نوشته و گفته  به) tonbra(معرب تونبره 

عالم ن اسم شهرت گرفته از يهم  به اند ساخته) تنبل( كه چون اين ساز را از كدو
اصل اين لفظ هندي مؤلف گويد ظاهر همين است كه . ونهداسم ما ب الشئي ةتسمي
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طا معرب تنبور و معرب همان  به تا بود  به ليكن غالب كه مفرس آن تنبور. باشد
  .١هندي نيز شايد كه باشد

  .معادل همان است Pakhawaj. زبان هندي نوعي از دهل را گويند  به :مندل
باچة ي، ده  ۱۰۰۶را در سال  يم عادل شاه ثانيباچة کتاب نورس ابراهيد يظهور

  .نگاشت. ه  ۱۰۱۴ل را در سال يباچة خوان خليو د. ه  ۱۰۰۸م را در سال يابراه گلزار
ران سبک نگارش چه يمشغول کسب علم و دانش بود، در ا يکه ظهور يدر زمان

از زمان يبود که پس حملة مغول تحت فشار اجبار و ن يدر نثر و چه در نظم سبک عراق
سندگان، ينو. ديتوان نام يو نثر متکلّف م نّيدا کرد و اصطالحاً آن را نثر فينفوذ و رواج پ

و  يو عبارات مقف يو معنو يع لفظين در آن زمان آثار خود را با صنايمخصوصاً مورخ
حضرت  و اقوال دامادش )ص(غمبر اکرميث پيو احاد يات قرآنين و با آيمسجع مزّ

 يزدين يالد فاست که شر يمورين کتاب نثر متکلّف ظفرنامة تياول. آراستند يم )ع(علي
در . ديان رسانيپا به. ه ۸۲۸مور گورکان در سال ير تيش شاهرخ پسر اميفرما  بهآن را 

ر و يالس بي، حبينيجو يگر مانند جهانگشايد يخيتار يها کتابن اثر، يد ايتقل
 يرويه از همان سبک نگارش پيران دورة صفويان و دبيمنش. نوشته شد روضۀالصفا

گ يد و مؤلف آن حسن بيف گرديتأل. ه  ۹۶۵وداً در سال خ حديالتوار احسن. کردند
-۹۳۰(ل ي، پسر شاه اسمع)۹۳۰-۹۸۴(روملو واقعات دوران حکومت شاه طهماسب 

شبه قارة  بهن نوع سبک نگارش يبا هم يظهور. ار متکلّف نوشتينثر بس  به، را )۹۰۷
  .هند مهاجرت کرد

تمام  ينکته است که ظهورن يباشد، ا يباچة کتاب نورس جالب توجه ميآنچه در د
مناسب  يجاها  در يو هنرمند يرا با کمال خوش ذوق يقيموس  به اصطالحات مربوط

حمد باريدر آغاز د. کار برده است  به   :ان شده استين بيچن يتعال يباچة کتاب مزبور
نورس سرابستان حال كار كام و زبان ساخته   بهسرودسرايان عشرتكدة قال كه 

هاي شكرين در رگ و پي ني  ند كه چاشني نغمها البيان عذب شهد ثناي صانعي  به
زالل حمد   بهبسط بساط انبساط پرداخته  بهنفسان چمن نشاط كه  دوانيده و خوش

 .۱۵ص ه  ۱۳۲۴نو، هچاپ مطبع نَولکشور لک. صهبائي امام بخش متخلص به: نثر ظهوريشرح سه .١
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هاي تر برشاخسار صوت و صدا دمانيده محمل شوق  ند كه گل ترانها اللسان خالقي رطب
نمك تار طنبور  بهش بند و زخم جگر عراقيان صداي تال هنديان زنگله  بهحجازيانش 

ريز و بلَبان منقار بلبالن  هواي او ترانه بهجالجل اوراق درختان . تركان در شكرخند
  .خيز نواي او نغمه  به

مانند سرودسرا، نغمه، صوت و صدا  يقيدر اقتباس فوق اصطالحات موس
ار يالجل در وصف خداوند متعال بسجان تار، طنبور و يان، تال زنگله، عراقيحجاز

  .ه هستندجلب توجا
کار برده   بهن رساله يدر ا يکه ظهور يقيهنر موس  بهگر مربوط ياصطالحات د

  :عبارتند از
ل، جالجآهنگ، صوت و صدا، ارغنون، اصول، الحان، باربد، بلبان تار، تال، ترانه، 

چنگ، دف، دمکش، رباب، زمزمه، ساز، صوت و صدا، طنبور، قانون، کمانچه، مضراب، 
  …و ينوا، نمطرب، ناله، 

گر الفاظ مترادف و انواع مختلف صنعت ين در دو رسالة دين رساله و همچنيدر هم
بسط بساط انبساط  بهخوش نفسان چمن نشاط که … مثال يبرا. شود يده ميس ديتجن

تر بر شاخسار صوت و  يها ند که گل ترانها اللسان رطب يزالل حمد خالق بهپرداخته 
  .دهيصدا دمان

ان الحان و نغمات يکرده است که م  يسع يم عادل شاه ثانيابراهن يعالوه بر ا
ز يجاد کرده، چيا يهماهنگ يران نوعيمختلف ا يهند و اصوات و صداها يقيموس
ن يکرده چن  ين نکته اشارتيا   به ياورد، چنانکه ظهوريوجود ب  بهن هنر يدر ا يا تازه

بند و زخم جگر  هگلنان زيتال هند يصدا  بهانش يمحمل شوق حجاز: ديگو يم
  .نمک تار طنبور ترکان در شکرخند بهانش يعراق

ش يفرما  بهد که اثر مزبور يآ ين برميه کتاب چنيباچه پس از وجه تسمين دياز ا
) عراق و خراسان(ران يا بهده ين و منقّش گردانيمزّ يم عادل شاه مانند ارتنگ مانيابراه

از اصطالحات  يسند و بعضينوفرستاده شد تا دانشمندان آن کشور شرح آن را ب
  .نديرا هم شرح نما يقيموس
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 يقيه اصطالحات موسيه و دعائياختتام يها باچة مزبور در جملهيبعد از اتمام د يو
تا از كاسة طنبور خورشيد تار شعاعي در دميدن است ” :سدينو ين ميکار برده چن  بهرا 

قانون سخن تار نفس نواختة نسيم نغمه از مهب مجلس خدايگاني در وزيدن باد و تا بر 
  :قطعه. مضراب زبان است ترانة ثناي جهانباني ذخيرة كام و زبان باد

در بــزم ميــان لفــظ پــردازان معنــي   و قـانون آورنـد    تا دو معني بهر لفظ چنگ   ســاز
  تن در امـان ستار چنگ عشرتش باد از گس  چنـگ بـاد   صيد ملك رنگين بهباز اقبالش 

  “وفق مدعايش رسم قـانون جهـان   به هم  ش نغمـة قـانون دهـر   هم بر آهنـگ ثنـاي  
موضوع   به ان نُه صفت ممدوح خود،يم پس از بيباچة گلزار ابراهيدر د يظهور

دربارش  به ياوضاع اقتصاد يعلّت زبون بهکه از زادگاه خود  ياز دانشمدان ييرايپذ
ان، از روم يلشاهوسف عادل شاه، مؤسس خاندان عاديچون . پردازد يآمده بودند، م

چه قدر  يبيدانست درد غر ياد دولت خود نهاده بود، ميجاپور بنيمهاجرت کرده در ب
ر بود يکه امکان پذ يشيالوطنان هر نوع آسا بيغر يلذا برا. ناک است تيپرکرب و اذّ
شرح عشرت غربت   بهاگر : سدينو ين مين مطلب چنيباچه دربارة ايدر د. فراهم نمود

  .آرم خلقي را از وطن برميپردازم  دكن مي
 يشهرک يم عادل شاه ثانيد که ابراهيآ ين برميچن» ليخوان خل«کتاب   باچةياز د

سر   بهدانان  يقيپور آباد کرد که در آن نه تنها ارباب دولت، سخنوران و موس نام نورس  به
از  يکي شود چرا که يمعلوم م يز بودند چنانکه از واژة کَنچنيها ن بردند بلکه فاحشه يم

  .ن واژه فاحشه استيا يمعان
ار عالقمند بود و يز بسيشطرنج ن  به يقيعالوه بر موس يم عادل شاه ثانيابراه

بودند  يو يجانب يها يسرگرم يو نقّاش يشطرنج، خطّاط. دربارة آن نوشت يا رساله
خاست و تا ين آن صبح زود برميتمر يبود که برا يقيموس  ي بهو يعالقه اصل يول

که در  يدربارة شش نفر از هنرمندان يظهور. پرداخت ين ميتمر  به فتابطلوع آ
  .کردند، سخن گفته است  يم يپور زندگ نورس

م عادل شاه يم که ابراهيرس يجه مين نتيبد يمتن سه نثر ظهور ياز مطالعه و بررس
مت مانند اکبر مقاو يتواند مقابل پادشاه قدرتمند يکامالً درک کرده بود که او نم يثان

ع خود يفة راجپوت را مطينان طايرنشياز ام يبعض) اکبر شاه(ن فرمانروا ياگرچه ا. کند
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آنها در . را قبول نکرده بودند يها و مراتاها هنوز اطاعت ولهيباز هم بند يکرده بود ول
پرداختند و در  يقتل و غارت م  ي بهان بابريموريدر مرز مملکت ت يمناطق کوهستان

اميبردند و ا يان جنوب هند پناه منيرنشيام يقلمرو آنها  يتوانستند جلو ينان نميرنشين
 يقيبا، بالخصوص موسيز يطرف هنرها  بهن او توجه خود را کامالً يبنابرا. رنديرا بگ

.) ق. ه ۱۱۱۴ يال ۱۱۶۱نان اکبر شاه؛ از سالياز جانش يکي(محمد شاه . معطوف کرد
ف و زبون شده بود که يچنان ضع.) ه ق  ۱۱۴۵- ۱۱۶۰(پس از حملة نادر شاه افشار 

شاه  ين واجد عليهمچن. دينما يريان خود جلوگيدربار يسه کاريتوانست از دس ينم
ا يالت اوده، پس از مخلوع شدن در قلعه متيا ين فرمانرواي، آخر.)ق .ه  ۱۲۶۳ـ  ۱۲۷۱(

خود با  داد بلکه عالقة فراوان نشان  يو رقّاص يقيموس  به برج در شهر کلکته نه تنها
  .پرداخت يرقص و نواختن ن  بهگر رقّاصان يد

از « يعني يزبان هند يو دو اصطالح ادب يقيبا در نظر گرفتن تمام اصطالحات موس
ن ي، بد)ط شدنيخ(» ن فرو رفتنياز شرم در زم«و ) دنيخجالت کش(» شرم آب شدن

 يبک عراقس يسيرا بر نثرنو يهند يسيشالودة سبک نثر نو يم که ظهوريرس يجه مينت
 يهند يها واقع شد که آنها واژه يسندگان هنديگذاشت که بعدها چنان مورد پسند نو

زبان خارج از بالد  يا تمام مردم فارسيبردند گو يکارم  به خود يمحابا در نثر فارس يرا ب
  .کنند يم آنها را کامالً درک ميو مفاه يهند معان

  :ه است، عبارتند ازقرار گرفتاستفاده  موردهايي كه براي آماده كردن متن حاضر  نسخه
 ۸۲که داراي .) م ۱۸۹۶( چاپ سيزدهم. چاپ مطبع نَولكشور كانپور: سه نثر ظهوري

  .باشد يصفحه م
  .يصهبائ  بهف امام بخش متخلص يتأل يشرح سه نثر ظهور

راهللا ي، فقينيميهمچون عبدالرزّاق  يگرين ديشارح يش از امام بخش صهبائيپ
و نشور که سه نفر  يني، عبدالرزّاق بن محمد اسحاق الحسيرامپور يالنيج، غالم يقادر
نوشته  يشروح ين اثر ظهوريا يز رويشتر معروف هستند، نيگران بيالذکر از د اول

ح شارحان مختلف را يداشت و توض خود  يش روين شروح را پيهمة ا ييصهبا. بودند
. از همه جهت معتبر آماده کرد يمتن خود، يريگ جهينت سه کرده و طبق يگر مقايکديبا 

  :ديآ ير برميت زيب زچنانکه ا
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ـ وان شـه د يکه در د  سخن پاس شکوه و شأن خـود داشـت     وان خـود داشـت  ي
  :دينما ين اظهار ميت فوق نظر خود را چنيح بيپس از توض يو

ت درست يب يهرچند معن. نوشته وانيااول  وانيد يجا  به نسخ يدر بعض”…
  .“گردد يناسبت فوت مشود اما م يم
ن يهم ياز کرد و روين ين نسخه بين جانب را از خواندن چنديا ين دقّت نظر ويا

  .ديدو متن بسنده گرد
سد و پس از آن هر واژه را ينو ين است که اول جملة متن را ميا يق کار ويطر
 ان عشرتکدة قال کهيسرودسرا”: ديآ ير برميدهد، چنانکه از جملة ز يح ميتوض

اند که  انيالب عذب يصانع يشهد ثنا  بهنورس سرابستان حال کار کام و زبان ساخته   به
ح ين توضيپس از آن هر واژه را چن “دهيدوان ين ين در رگ و پيشکر يها نغمه يچاشن

  :دهد يم
نغمه  يمعن به. است از سرودن يبضم اول و واو هم مجهول و هم معروف، ماض: سرود

. ديفرما ينظام. افتهينغمه استعمال  يمعن  بهمجاز   بهو ز يکردن و حاصل بالمصدر ن
  :تيب

ــفال ــفته گيبـــه دري سـ ــنه را سـ   ريـ در گفتـه گ  بـه  گرمابـه  ي بهسرود  ريـ
دن يچه سرا از سرائ. سرا نغمه يمعن  بهدر مجاز و سرودسرا . سخن مجاز يمعن به و

چون . ل شودالف بد به ان که واو مصدر در امر و مضارعيبنابر ضابطة مقررة فارس
مگر در بعض مقام . د و امثال آنيد و نمودن و نمايد و ربودن و ربايفرمودن و فرما

  . ستين قسم نيچون بودن و بود و درودن و درود و لفظ شنودن و شنود، از
 يها کتابان نموده و از يل آن را بيت را جداگانه نوشته با تفصين هر بيهمچن يو

ت يکند، چنان که از ب يان ميده است، پس از آن نظر خود را بز استفاده کريمعتبر لغت ن
  :ديآ ير برميز

  قار سـازد مـرغ را بـال   يکه موسـ   هوا را ز امتـزاج نغمـه آن حـال   ”
شکل مثلث بهم  به بزرگ وکوچک يها ياست معروف که از ن يقار سازيموس

ند يگو يبعض. شان دارندياست که درو يند سازيگو ياند و بعض وصل کرده
ست که در منقارش يا  ند نام پرندهيگو ينوازند و جمع ياست که شبانان م يساز
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از آن مأخوذ  يقيد و موسيگوناگون برآ يار است و از آنها آوازهايسوراخ بس
 يها يکه از ن يد از استعمال اساتذه همان سازيمؤلف گو. برهان يکما ف. است

قار يدوم موس يچون ن ثرن: ديشود و طغرا گو يکوچک و بزرگ سازند، معلوم م
 ه و حرف را بعد از مرغيما نحن ف يکما ف. همنفس خود از خود برگ نرم

نسخه سازد مرغ را و  يده نماند که در بعضيپوش. بال مرغ يا. اضافت يمعن  به
  .“است يکيگردد مرغ را بال است و مآل هر دو  يدر بعض

ن يا يگذرد ول يم ين ظهوريملّا نورالد يف سه نثر ظهوريش از چهار قرن از تاليب
. القمند هستند قابل استفاده استع ينثر سبک هند به که يکسان ياثر هنوز هم برا

کنند،  يت ميفعال يسينو نة لغتيکه در زم يکسان يبرا ين شرح سه نثر ظهوريهمچن
ها در  واژه يشناس شهيو ر يسينو شرفت در لغتيک قرن و با وجود پيپس از گذشت 

  .را از دست نداده استود ران، ارزش خيا
سروش  يآقا يرانيدوست دانشمند ا  به خود را ينجا من مراتب سپاسگزاريدر ا

سه «متون  يو. کنم يمختلف، ابراز م يها شناس لغات زبان شهير و ري، شاعر شهيسپهر
هات را  را با دقّت نظر مطالعه و تمام اشتبا» يسه نثر زمهر«ن يو همچن» ينثر ظهور

  .استبرطرف کرده 
نو، و  يران دهليا ياسالم يجهمور يزن فرهنگي، رايفوالد يعل يدر آخر از آقا

ل است يما يفوالد يآقا. مينما يز تشکر مي، نيفرهنگ يزني، معاون راياحمد عالم يآقا
که متون نوشته شده در شبه قاره هند در چند قرن گذشته که هم اکنون در پردة اختفا 

م که در  ا نموده يسع يين جانب تا حد توانايا. هود برسندمنصة ش به هستند، از سر نو
خوانندگان محترم خود نظر خواهند داد که من تا . بکنم يشان کمکيا  به رين کار خيا

  .ام د بودهيو کوشش خود روسپ ين سعيچه اندازه در ا
  

  احقرالعباد
  يونس جعفري

  .شه   ۱۳۹۳خرداد  ۲۹
  م ۱۹/۶/۲۰۱۴
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  ديباچه

  کتاب نورس
ترشيزیمال نو   رالدين ظهوری

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
نورس سرابستان حال كار كام و زبان ساخته  بهكدة قال كه  سرودسرايان عشرت

هاي شكرين در رگ و پي ني  ند كه چاشني نغمها البيان شهد ثناي صانعي عذب به
زالل حمد  بهبسط بساط انبساط پرداخته  بهنفسان چمن نشاط كه  دوانيده و خوش

هاي تر بر شاخسار صوت و صدا دمانيده محمل  ند كه گل ترانها اللسان لقي رطبخا
نمك تار  بهبند و زخم جگر عراقيانش  صداي تال هنديان زنگله بهشوق حجازيانش 

منقار  ١ريز و بلَبان هواي او ترانه بهجالجل اوراق درختان . طنبور تركان در شكرخند
  :مثنوي. خيز نواي او نغمه به نبلبال

ــل     ــد غلغ ــرا افكن ــتان س ــن بس ــل     دري ــه بلب ــبن نغم ــد گل ــخن گردي   س
ــان ــرد   ٢زب ــن ك ــزم ده ــرب ب ــرد   را مط ــازِ ســخن ك   نفــس را دمكــش س

  ز صندوق تـن خلـق ارغنـون سـاخت      بــه ضــبط نغمــة اســرار پرداخــت    
  شدش خشك از غـم پوسـت بـر تـن      گفــتن بــه ربــاب از مغــز راز آمــد  

  ني استخوانش گشته سـوراخ  كه چون  گــل داغــش كســي را رســته از شــاخ
ــد    چو ني آن كس نفس در نغمـه افكنـد   ــود آكن ــراپاي خ ــاهش س ــه از ك   ك
ــاي نالـــه در چنـــگ    چو از دردش شود پشت دو تـا چنـگ     دود دل تارهـ

 .باشد مي »الغوزه« فارسي يكي از آالت موسيقي اهالي هند كه معادل آن به.١

 .سه نثر ظهوري ۳آغاز صفحه .٢
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ــت   ــة دوس ــد از نغم ــالي پرن ــر و خ چون برمي  پ   درد پوسـت  ببين دف را كه
مضراب هدايتش پرصداست  بهدين درود با ساز و برگ بر نوازندة امتان كه قانون 

ساز شفاعتش   كشي ضراعت دم  بهپرشعبه و آوازه بر آل و اصحابش كه  صلوةو 
  :رباعي. زاست نغمه

ــت    سلطان رسل كه جمله را تاج سرسـت  ــه درس ــل او نغم ــا طفي ــانون بق   ق
ــعبگي او زده دم ــد از شـ ــار حـ   هــركس زدوازده مقــامش خبرســت    در چـ

پرداز  پرور نغمه گفتن سخن شهنشاه سخنور نكته بهاما بعد مژده شنيدن را 
شيم،  علم، برجيس حشم، خورشيد همم، مريخ خيم، كيوان طارم، افالك عرش ١ساز ترانه
جمال، داودالحان،  نوال، يوسف رقم، قمرخدم، خليل عطارد] ٤صفحه[نغم،  ناهيد

لكه و سلطانه و افاض كاه، ابراهيم عادل شاه خلّد اهللا م افزاي، ظلم مكان، عدل سليمان
  :مثنوي. علي العالمين بره و احسانه

ــان  ــدار و جه ــانگير و جهان   بخــش جه
  

  رخـش  تخـت و فلـك   قدر و فلـك  فلك
ــرأت  ــير جـ ــت دم شمشـ ــف همـ   كـ

  
ــرت   فطـ ــز ــمندي مغـ ــاغ هوشـ   دمـ

ــاهي  ــة دل زو مبـــ ــل كعبـــ   خليـــ
  

ــاهي  ــاي قبلـــه گـ   بـــرو صـــادق ثنـ
  چنــين تــارك پــي افســر كــه دارد    

  
  گــر كـــه دارد شهنشــاهي جـــز او دي 

  ســتان ز جــامش اگــر بزمســت عــيش
  

  وگــر رزمســت رنگــين از حســامش   
چيسـت ديگـران عـدل گوي عدلش ــهز كيســتب نوشــيروان ــب، لق ــازد ن او

ــد   ــن آم ــر و دي ــاوت كف ــهتف ــي ب   معن
  

  ميــان عــدل او تــا عــدل كســريٰ    
  ز بيــداريش خــواب ايمــن ز نـــالش   

  
  چشــم پاســـبانش گــرد بـــالش   بــه 

  دو پيكـــرز تـــيغش پيكـــر خصـــمان 
  

ــر   ــينه مغفـ را سـ ــا ــرزش فرقهـ   ز گـ
ــوب   ــال محب ــپند از خ ــمندش را س   س

  
ــاي مجــذوب  ــخ از رگه ــدش را ن   كمن

  مــه نـــو حلقــه در گـــوش ركـــابش  
  

  يكـــــي از نيـــــزه داران آفتـــــابش
  سنانش چـون علـم سـازد سرانگشـت    

  
ــت    ــرة پش ــاز از مه ــبيح س ــود تس   ش

ــزد ــه برانگي ــه لشــكر  ب ــب ك ــر جان   ه
  

ــرد گــــرد روي راه صرصــــر     بگيــ

].شرح سه نثر ظهوري[ ترانه طراز.١
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ــروزد    ــر ف ــر رخ ب ــرخ گ ــين چ ــه ك   ب
  

ــوزد    ــه بس ــر و م ــم مه ــه در چش   نگ
ــره ــودش قط ــد ز ج ــه گنجي اي در لج  

  
  پيچيــد ١اي در غنچــه ز خلقــش نفحــه

ــه نشــنيده شنيدســت  ســخن ــايي ك   ه
  

ــت  ــويي آفريدسـ ــو گـ ــت را تـ   فراسـ
ــد  ــانيش دادنـــ ــر از راز پنهـــ   خبـــ

  
ــد  ــانيش دادنــ خــــط پيشــ ــواد   ســ

ــر رام  ــا اثـ ــردد بـ ــر نگـ   دعـــايش گـ
  

ــر  ــي از دام اث ــون وحش ــد چ   از دم رم
  جانها تخم مهري كشته زآن دسـت  به
  

  كه در هر سو صـد انبـار دلـش هسـت    
ــه ــد   ب ــر آم ــر س ــرورزان ب ــر از مه   مه

  
ــد    ــوهر آم ــق و دل او ج ــرض عش   غ

  نه تنهـا عشـق را پشـت و پنـاه اسـت     
  

  بــراي حســن هــم اميــدگاه اســت    
ــت    ــوي او تتارسـ ــار مـ ــاغ از تـ ــاغ روي او بها   دمـ ــه را بــ ــتنگــ   رســ
  كـــزان رو پرتـــوي گـــردد شـــكارش  نهــد خــور هــر طــرف دامــي ز تــارش
ــگاهش پيشـــــكاري  ــه   ادب در پيشـــ ــا آيينـــ ــنش را حيـــ   داري جبيـــ

ــه ــاال  ٣ســرِي  زيــر قصــر قــدرش در تماشــا    ٢ب ــر پشــت عقــل دســت ب   ب
ــدايش      خالئــق جملــه مفتــون در هــوايش    ــا ف ــه جانه ــن، هم ــيلم م   وك

احتيــاجي    بــه ــا ر   خلقــش حــق نــداده ــد مـ ــي  دهـ ــا رواجـ ــراي مـ   ا بـ
ــت   دهد صد بحر و كان را حاصل از دست ــا يـــك دل از دسـ ــارد داد امـ   نيـ
ــارش  ــداز نثــ ــارش     كســــي را زيبــــد انــ ــان در كن ــالم ج ــد ع ــه باش   ك

! حبذا. بالند اسكندر افالطون فطنت كه دانايي و دارايي از او در پناه هم مي! زهي
افزايش گوش محنت و غم  ي مسرتها سر انگشت نغمه بهريز كه  پرويز باربد ترانه

نسيم لطفش   بهشميم خُلقش سمن را ختن ختن نافه در جيب و دامان و  به. مالند مي
توفيق زمزمة ثنايش نطق را دم نوازش   به. غنچه را چمن چمن خنده در زير لب پنهان

فرمان قضا را . توفير اجارة دعايش صدق را كف اجابت پر از گوهر تأثير بهتقرير و 
شمال گلشن . تدبير صائبش بر كنار ٤ضاي حكم نافذش در كار و نسخة تقدير را بلغام

 ).لدنسخة ب(مشك .١

 .۶آغاز صفحة .٢

 ).ة بدلنسخ(سري .٣

 ].نول[بلغه .٤



  ٢١٤قند پارسي

كوي نفاق را تهديد  ،وفاق را تأكيد غبار بر ] ٧صفحه[غنچة دل شكفانيدن و صرصر
خانة ركا سوگند و در خاطر نشانيدن در قتل بدعهدان جلّاد اجل با شحنة غضبش هم

نواز و شعلة  نغمة قانون عدالتش ملك. ندپيو محبتش سررشتة عمر با عشرت دوام هم
 ،الفتش رم از طبع آهو رباي. سطوتش زور در پنجة شيرشكن. گداز كانون سياستش ظلم

. آب تيغش آتش خرمن زندگاني. جم پيماي بزمش جام بر. فكن رزمش اجل در خون
خنجرش ماهي درياي . رايتش سرو بن گلشن فتح و نصر. ياد تيرش سفير مرگ ناگهاني

. موميايي تربيتش درست  بهشكست سر . معاضدت مرحمتش چست بهكمر سعي . فرظ
وفا نزديكتر از موج   بهاش  وعده. صحرا بهقدرتر از ريگ صحرا  گوهر در نظرش بي

فروزش آفتاب را  تشبيه رخسارة دل  بهاستعارة بحر كفش ابر را درفشاني و  به. دريا  به
سدره پستي . ي كاهبا سنگيني حلمش گراني كوه سبك. درخشاني با علو قدرش بلندي

در انداز آستان بوس  ١سخن با آن بلندي كه از كوتاهي سقف فلك صد جا خميده. گياه
كيل مشت  بهتعداد فضايل و حصر كماالتش آب دريا . زير پا كشيده بهثنايش سر 

بر اهل زمان شكر اين عطية ] ٨صفحه[انگشت شمردن  سبحة  بهپيمودن و ريگ صحرا 
ادراك زمان ابد پيوندش مفتخر و مستعداند، واجب و الزم است؛ خصوصاً  بهكه  ٰيعظم

هر طرف مجلسي و در هر گوشه محفلي آراسته و پيراسته  بر ساكنان عرصة دكن كه در
نوازش روزگار   بهاند،  صالي دوام بر خوان ذوق حضور مائدة عيش و سرور نشسته  به

تارهاي قانون   بهمغز نشاط از پوست بدرچيده و اي را كه مركز دايرة اصول است  دائره
طنبور در شكار . كه مسطر كتاب نغمات است رقم عيش بر صفحات احوال كشيده

از كيل كاسة كمانچة گوش . احياي سور در دميدن صور  بهني . هوش كمند تار بر دوش
ين در دست ترازوي جنتَر و بِِ هاي خزانگي  سامعه انبار و نغمه سازان هند بسنجيدن ترانه

زني تال  پاكوبي و دستك به شراب خم مندل سرمست بهو درع پيشگان هوشيارمغز 
هاي نقش نورس فضاي كهن سراي جهان از نشاط  نغمه بهاندوه و مالل پايمال و   تارك

  :ابيات. ماالمال
ــرام     ز بـس در نغمـه انگيــزي اسـت ايــام    ــور به ــر در گ ــد اگ ــزد رقص   س

 ].نول[… خميده چميده در انداز.١
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  ترنم خانـه در كـام و دهـان سـاخت      ســاخت تـدرو نغمــه بــر لــب آشــيان 
  ٢ها راست آهنـگ  شهري مرغ دل ١به

٢
  ٣رويـد آهنـگ  كه از بام و درش مـي 

ــال     هـــوا را ز امتـــزاج نغمـــه آن حـــال ــرغ را ب ــازد م ــيقار س ــه موس   ك
  كوبـان دسـت بـر دسـت     ها پاي نفس  هـا از شـراب نغمـه سـر مسـت      زبان

ــه خموشــــــي را درآورده ــورس   آوازبــــ ــه ن ــه٤ب ــرداز ش ــه پ   ريار نغم
ــازند   ــور س ــرور و س ــير س ــر اكس ــاپور  اگ ــازند ٥ز خـــاك پـــاك بيجـ   سـ

ستاني و ترتيب رزم و بزم و رعايت عزم و  رسوم جهانباني و قواعد گيتي بهاگر 
است بر قد او كما ينبغي قيام و اقدام نمايد چه   است در شأن او و تشريفي جزم كه آيتي

ل ساز و خط و تصوير كه ذوفنونان عصر قرنها عجب آن است كه در هر فن مث. عجب
بر زانوي جد و جهد نشسته و منشور هنر درست كرده كاله گوشة  ينگيقر يمشق ب  به

اندك توجهي در كمتر زماني علم امتياز برافراشته، در   بهاند  تفاخر بر آسمان شكسته
واقع و  تحسين خود سخني نگذاشته؛ شهنشاه هنرآفرين خواندنش بيان  بهها  زبان

] ١٠صفحه[خرد خرده كار قلم بند نقش پردازيش. مهارتش در صنائع دليل قدرت صانع
ميل قلم  بهچشم كورسوادان . جالپردازي بهوار صورت سازيش  آميز صدف و عقل رنگ

خط بندگي . نهادان در مسيحائي عالج عليل گيري تار طنبور در  نبض  بهسايي و  در سرمه
با توقيع . يان و تاردان سازش بر دوش طرة مرغوله مويانرو خطش در بغل چهرة الله

مشاهدة شاهد   بهاش عطارد را چه چاره جز سر بر خط فرمان نهادن و  خامة عنبر شمامه
قلمش ماشطة صفحة دهر . در افتادن بهپرده سازش زهره را چه زهره غير از پرده 

  :مثنوي. رقمش منتسخ چهرة مهر
ــدن  ــرور چشــم دي ــوش شــنيدن     ز خطــش ســرمه پ ــازش حلقــه در گ   ز س
ــد     بـــه فـــر تـــاج او ســـوگند خورشـــيد ــد ناهيـ ــاز او پيونـ ــار سـ ــه تـ   بـ

 .۹حه فآغاز ص.١

 .قصد.٢

.لحن و آواز  .٣
 .راهيم عادل شاه بنا نهاده اسم آن را نورس پور گذاشتبشهري كه ا اشاره به.٤

 .شهري است در جنوب هند كه مركز دولت عادل شاهيان بود.٥



  ٢١٦قند پارسي

  آســـا  عطـــارد در دواتـــش قطـــره    چكـــد خـــون خامـــه، بـــردارد انشـــا
دامــي نگــه گيــر كــه ديدســت  هـايش دانـه چيدسـت    نقطه بـر حـرف     چنــين

  قلــم از طــرة حــور و پــري بســت      كمـر چـون در فـن صـورتگري بســت    
ــيز ن ــه قّاش ــت   ب ــره آراس ــگ چه   اش چــين رونماســتكــه نقــش ســاده  رن

ــر ــنو  ١اگــ ــد آواز بشــ ــل كشــ ــنو  بلبــ ــرداز بشــــ آواز را پــــ ــد   دهــــ
ــفحه آرام  ــر صـ ــائرش بـ ــرد طـ   رأيــش مهــر خــود دام بــه نســازد گــر  نگيـ
خــورداد فصــل بــاغش گلچينــان غنچــهز بــادشــكفته جنــبش از هــا
  ك چـون مـاني بپرداخـت   به دعوي ليـ   چـو او كـس صــورت معنـي نپرداخــت   

ــده ــو خن ــب   هنرگ ــر ل ــا ب ــهه ــار ب   ز اشــك غــم بــن مژگــان بيفشــار      انب
ــزي    ــو در عزيـ ــزي گـ ــرور بـ آمــد ســر زمــان بــي      هنرپـ   تميــزي كــه
  گرچه هريـك خـود نگاريسـت    حروفش  عــروس صــفحه را خطــش نگاريســت
في تال  به هنري نهاده كرم زياده بخشش دست آنچه تا غايت روزگار مضايقه در كم

پيراية التفاتش معشوق حصول است و از اهل استعداد   بهتمنّاي ارباب هنر . آن گشاده
شكفتگي  بهخار راه هنر در پاي كه خليد كه . گلزاري قبول  به كتابي و گلي به نكته

مرحمتش باغ باغ گل مراد از آن نچيد و تلخي مشقت كسب كمال كه چشيد كه 
در هيچ حسن هنر پنهان نگرديده . كام درنكشيد  بهچاشني رأفتش مصرمصر قند مراد   به

هنجاري   بهاگر از تحريك باد موجة آب . آن عشقي نورزيده به كه تميزش آشكارا
ف اين گرم يتعر  بهانگيز  اي مرغوله قاعده  بهتحرير ريزست يا از جلوة آتش دخاني 

ترزبان بهو ] ١٢صفحه[نفس است  هنر  سبب عادليت داد اقسام  بهاگرچه . توصيف آن
هرچه نه در ميان . پردازد در فن سخن چها پرداخته و مي! اهللا دهد، سبحان داده و مي

سبكي بر نهاده ذهن نقّادش از زيور قبول بر كران و هر چه نسنجيده طبع وقّادش از 
ميدان بيان  دانيش و شهسواران طفالن مكتب زبان ،كالمان مدرسة سخن خاطرها گران، بالغ

گاه تفصيلش قطره منبع درياي بيكران و وقت اجمالش ذرة . رانيش پيادگان عرصة نكته
 فصاحت و شور شيريني گفتارش ٢آوازة طومار بالغتش آويزة گوش. مغرب آفتاب درخشان

 .۱۱آغاز صفحه .١

 ].وريسه نثر ظه[كعبه .٢
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شعلة توضيحش آينة  شعشة ،نقطة خامة ابهامش مهر گنجينة اسرار. نمك مائدة مالحت
و سخن در شكر افتادة شيرين ،اظهار كام ديدة . يد معني در كمند اندازرساگردن ص ادا
نثرش نثرة . ها در كف ابروي اشارت ها بر جنبش لب بشارت سند تمليك دل اميد جان

  :مثنوي. هر حرفش فصلي و هر فرعش اصلي. رفعت و شعرش شعري مرتبت
ــوهي  ــود ك ــاطر ب خ ــار   نبودش صـاحب صـاحب شـكوهي     ســخن را ب

  در شرمسـاري  ز بخت پسـت خـود    بــود از پيرايــه عــاري   ١عروســي
آسمان در پاي بوس اسـت    سراپا گردن و گوش عـروس اسـت    كنونش
ــت   ــپند اس ــروين س ــة پ ــي حقّ ــد اســت   آلل شــاه واال بــس بلن ــال   خي
ــاز    ز شــاگرديش اســتادان ســخن ســاز ــر ن ــاز ب ــبعش ن ــت را ز ط   نزاك
ــانش   از بي ــر ــني گي ــالوت چاش   ظــف از زبــانش يريني موبــه شــ   ح

شــود در گوشــها تــل  رف حنظـل چنان شيرين كند سر ح   كــه شــيريني
ــاد   ــاه آورد ي ــنگيني از ك ــه آن س   فريـاد  بـه  كه كوه از بار رشك آيـد   ب
ــو درج   ــل در گفتگ ــظ گ ــازد لف   نسازد تا درو صد رنـگ و بـو خـرج     نس

ــاده   ــردد ب ــوق گ ــام ش ــه ج ــا ب ــا   پيم ــان دري   دهــد در قطــره ســر طوف
حــرف آورد تــركيبش ثنــا را    ــت     بــه ــته آل ــت گش ــا را متان ــن بن   اي
  جاي خويش بنشسـت  به ز تربيتش  سخن از فكر حفـظ مرتبـت رسـت   

ــد    گر عيـب بـين چشـمي گشـايد     وبر ــي نيايـ ــز هنربينـ ــر زو جـ   دگـ
و از جمله حقوقي كه بر اصحاب عقل و فرهنگ و ارباب نغمه و آهنگ ثابت 

پرداخته و  كتاب نورسترتيب و تسويد  بهو الزم ساخته آن است كه ] ١٤صفحه[
خواندن و شنيدن آن نواخته و التزام اين نموده كه چنانچه تازگي   بهامعه و ناطقه را س

هايي كه برين اشعار درر نثار بسته شد،  معاني طراوت الفاظ بخشيده نوي نغمات نقش
هاي نو و كهن از زواياي  باد نفس گويندگان گرد غم به ها كوبد و حلقة اثر بر در دل

  : اعيرب. خاطر شنوندگان روبد
  اش بـر بـاد اسـت    خاك غم از آب نغمه  آبــاد اســت از شــاه دكــن جهــان نشــاط

  آن كس كه ازو نو شد طرز استاد اسـت   اربـــاب ترانـــه كهنـــه شـــاگردانند   

 .۱۳آغاز صفحه .١
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  وجه تسمية اين كتاب
فارسيان اگر نورس نهال فضل و  و گويند مي »نورس« هنديان نُه شيرة مجتمع راآنكه 

گاه  جلوه بهعيب از پردة غيب  ين معني كه اين شاهد بيا  بهكمالش را دانند بجاست و 
   :ع. خوانندش هم رواست »نورس«ظهور نورسيده 

  قياس مسمٰي ازين اسم گير
هر . بياضش روشن بهصفحاتش گلشن است و سواد خواندن   بهفضاي ديدن 

دلكش و هر سطرش نخلي، بارش معني ] ١٥صفحه[برگش لفظ  ،اش چمني صفحه
حت بر گل نزاكت تحرير در تقرير و نظر نظارگيان از موج رطوبت بلبل فصا. بيغش

از . اش از خال دلفريبان عبارات روان در زنجير سنبل حرفش از آه ناشكيبان بنفشة نقطه
مسيحا . خضر تشنه لب سيرابي ادا. ترشح طراوت كلمات نهر سطر ماالمال آب حيات

. شقايقي در كار بهرنگيني . جستههاي بر هاي سربسته غنچه نكته. مردة جان بخشي هوا
  : مثنوي. نسريني پربار بهشكفتگي 

ــويي    ــازه ج ــل در غ ــيش گ   ز ســـيرابيش مـــل در تـــازه رويـــي  ز رنگين
كه فـردوس بـرين اسـت    نورس   نه تنها خلد، رضوان هم بـرين اسـت    مگو
  كـه چينــد چــون خليـل از نــار گلنــار    كسي ز نيسـان توانـد سـاخت گلـزار    

  بــه فريــاد نفســها نقــش نــورس      رس اه ســـخنرســـيد از دادرس شـــ
  ســخن را كــرد پيكــر، نغمــه را جــان  فرمــان بــه بــه فرمــان حــق و طبــع

ــت  ــازگي بسـ ــر تـ بـ ــي ــد آوازگــي بســت   ره پژمردگـ   چــه نقشــي در بلن
داد ــوي پرت ــان درخش ــيد خورش ــه دادب نــوي ــريف تش ــه طرف را ــوي ن
  خـود داشـت  كه در ديوان شه ديـوان   سخن پاس شكوه و شأن خود داشت

ــب    صد داستان هر صفحه بر لـب  ١كشد ــر ل ــد انگشــت ب ــر زنن   ورق را گ
ــته ــطور از رشــــ ــرده  اي آواز دارد ســــ ــاز دارد  ورق از پــ ــاي ســ   هــ

  كه ننهد هيچ كس برحرفش انگشـت   حروفش با ورقهـا جملـه هـم پشـت    
ــورس كهنگــي را كــرد پامــال   البــال نــوي ميبــال گــو خــوش فــارغ   كــه ن

ــه  ــدا پيرايـ ــولش خـ ــد از قبـ ــولش   بخشـ فضـ ــر ــون دارد ز رد هـ   مصـ

 .۱۶آغاز صفحه .١
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از آنجا كه عواطف خسروانه و مراحم پادشاهانه شامل حال دور و نزديك است، 
اهل عراق و خراسان را از ذوق اين محروم نخواست، درخواست كه اين نسخه را سير 

عزّ االذعان  فرمان واجب. درك معانيش هر روزه نوروزي كنند  بهعجم اتّفاق افتد تا 
نظير نقد قابليت و استعداد  مصير عرش صدور يافت كه ايستادگان پاية سرير خالفت

لفظ مجمل و معني مفصّل بپردازند و  بهپاي محك امتحان آورده شرحي   بهخود را 
تالش امتياز در   بهباوجود آنكه . بعضي قيود آن مبني بر مصطلحات مرقوم سازند

هنگام عرض نسخ از تغيير الفاظ و تبديل عبارات  كار رفت، بهقّت دها نهايت  موشكافي
السهواتي كه صحيفة انشاي  حق ادا عديم] ١٧ صفحه[و تصرفات بجا و بجا آوردن 

شان هرگز آشناي كزلك حك و قلم اصالح نشده بود، سطر سطر و صفحه صفحه يا
 خوي خجالت شستند و آنچه از زبان معجزبيان شنيدند نگاشتة خود را درين شرح  به

غرض كه هم متانت متن از همه داني . مثابة خامة خود آلت تحرير انگاشتند بهنويسي 
  :قطعه. او و هم انشراح شرح از شكفته بياني اوست

ــد  ــه اندوزنـ ــوز و نكتـ ــاني    ادب آمـ ــر خراس ــي و گ ــر عراق   گ
  نكنــد زانــوي ســبق خــواني     كو فالطون كه با همـه سـبقت  

خود اينكه توجهبهو نفيس ديباتحبهنفس منظورچرير اغراض و فوائد نفرمودند ه
الكمال با عقد آللي شاهوار خزفي ناچاراست و  گزند عين به! آري. و ملحوظ است

كافور در جنب قير كشيدن و . فضاي جانفزاي باغ و بوستان را خار و خسي در كار
فيض   بهالحقيفت ترقيم ديباچه هم  شكر بعد از حنظل چشيدن حكمت است و في

اند كه سخنور را بايد كه اول مالحظة نشست سخن  تقريبات فرموده  بهاست كه  اتيتعليم
اندك تقديم و تأخير   بهچه بسا عبارت باشد كه لفظ درآن زياده و كمي نكنند و . نمايد

سرفرازي ديگر بر كرسي لفظ نشيند و برچيدن سنگريزة لفظ  بهمعني ] ١٨صفحه[
اند و از باريكي الفاظ كه  بيان نرسد امر كرده پاي اسب بهدرشت از راه سخن كه آسيب 

اند و امثال اين سخنان مكرر استماع افتاده  معني نيايد تهي نموده بهعقل دست باال راه 
پااليش ذهنش طبع مستفيدان صاف است و حلقة شاگرديش زيور گوش اهل   به

دريا گردد  رالحاصل اگر گلي تحفة بهار شود هم از بهار است و اگر دري نثا. انصاف
:بيت. هم از دريا سزد
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  كم ز رشحه پيش او دريـا ببـين    در كماالت اي خـرد پهنـا ببـين   
نيازي خاصّة كردگار است ساية كردگار را اگر احتياجي هست،  چون صفت بي

حريفاني كه در خور كيفيت و چاشني خود شراب سخن و نُقل نغمه بر  بهنيست الّا 
خوشا ذوق چمن طبعي . قول در اندك با لب همزباني گشايداندازة ع  بهايشان پيمايد و 

روحي  زهي ذوق سبك. درك نكات رنگينش رنگ فهميدن بر چهره تواند بست  بهكه 
چه دشوار است بر . هاي نازك تواند نشست رخسار نغمه  بهبال اهتزاز مرغ دلش  بهكه 

رتبه را كوتاه دريافت ساختن و سخن واال] ١٩صفحه[قايل بلند سخن با سامع 
مثل حال جوهر فروش و نقّاشي است كه يكي در  ؛از پاية خود انداختن ةبالضرور

مشتري تنك مايه دست بيع تواند داد و  بهبها دل سخت كند تا  شكستن گوهر گران
تماشاي آن  بهديگري دم قلم نزاكت رقم را از تيزي پردازد تا مبصّر كندنظر چشم 

تماشاي   بهام زير مشق خامة اوهام است، آنكه چون صفحات خواطر خاص و ع. گشايد
اند، عقل  اند و عيد و نوروز چشم گوش ندانسته آيين آيين نگاه نبسته مجلس بهشت

اند  اند و آللي كالم معجزنظام در درج گوش هوش نچيده مصور و روح مجسم نديده
ممدوح خود حان است كه در مدح اگمان برند كه اين ستايش از مقولة ستايش ديگر مد

اگرچه صدق . دانند كنند و قطره و ذرة ايشان را منبع دريا و مطلع آفتاب مي ها مي مبالغه
اي كه  نگارنده بهكند،  ياد مي ١رفع مظنه اين قَسم بهمقال ظهوري ظهوري دارد، اما 

مفتاح نغمه در   بهاي كه  نوازنده بهريحان خط خوبان مشك را بر نسرين برات داده و   به
ازش بر روي سامعان گشاده كه مد دفتر توصيفش اندازة قلم هيچ بديع رقم نيست و نو

 مساعدت  بههمگنان را . حد نفس هيچ خجسته دم نيست] ٢٠صفحه[شد قانون تعريفش 
سعادت بساط مند و محظوظ  بوسي روزي باد تا فراخور فطنت و فطرت خود بهره بخت

تقريب اين دعا ياد آمد كه اطناب  به. گشته بر حقيقت حال و صدق مقال مطلع گردند
  .زمزمة دعاي اختتام دم نوازش اثر اهتمام واجب و الزم دانست  بهنه از ادب است، 

زيرا ميان زرتشتيان رسم بود كه پسر . البته سوگند ياد كردن درست است. قسم ياد كردن اشتباه است.١
كار زشت در سرتاسر زندگي نكند و اگر متهم به آن  کهكرد  پيش آتش مقدس تعهد مي ههشت سال

آورد كه اگر من مرتكب اين امر قبيح  ياد مي د را بهشد دو مرتبه پيش آتش مقدس عهد خو امر مي
 .ام اين آتش مرا بسوزاند شده
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  فقرات دعائيه
تا از كاسة طنبور خورشيد تار شعاعي در دميدن است نسيم نغمه از مهب مجلس 

ان است ترانة خدايگاني در وزيدن باد و تا بر قانون سخن تار نفس نواختة مضراب زب
  : قطعه. ان باديثناي جهانباني ذخيرة كام و زبان جهان

در بــزم ميــان لفــظ پــردازان معنــي   و قـانون آورنـد   تا دو معني بهر لفظ چنگ    ســاز
  تار چنگ عشرتش باد از گسستن در امـان   چنـگ بـاد   صيد ملك رنگين بهباز اقبالش 

  وفق مدعايش رسـم قـانون جهـان    به هم  هم بر آهنـگ ثنـايش نغمـة قـانون دهـر     
  مصرع

  اجابت منّتي بسيار باد زين دعاها بر
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دوم   ديباچة
  مسمي به گلزار ابراهيم ظهوريمال از سه نثر 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 است كه گلزار ابراهيم در رخسار يوسف طراوت حمد بهار پيرايي بهخرمي چمن سخن 

 است كه لفظ و معني حشمت ثناي تارك آراييطلعتان نمرود نخوت رسانيده و تاجداري 
  .ممتاز گردانيده نُه صفت يگانه و  به سمي خليل خود يعني ابراهيم عادل شاه را در هفت اقليم

  اول معرفت
كشف الغطاء  لوكه باوجود حجب كثرت در مشاهدة شاهد وحدت معني كالم معجزنظام 

اش از خس و  ت و بوستان عقيدهيقيناً وصف حال او ساخته و گلستان ني ١تدملا ازد
خاشاك شك و شبهه پرداخته مجموعة عرفان موحدان فردي از دفتر شناسائيش و عنف 

نشان همه دلنشين  توضيح بيانش نشانهاي بي بهو اشتلم ماسوا پسنديده طبع مواسائيش 
مصور قضا تهديد  بهآفتاب جهانگرد تأكيد بر دو بينان نينداختن و   بهو خاطرنشان 

است كه گسيختنش بر كشاكش  زنّار را با سبحه نه پيوندي. احوال احوالن نپرداختن  به
است كه صداعش صندل چاره از  نه سري] ۲۲صفحه[كشيشان نخندد و كفر را با ايمان 

عالقة تجريدش   بهاز صدمة توحيدش دويي در يكي گريخته و . پيشاني برهمنان نبرد
 جوي، بين، دلي حق گوي، چشمي حق باني حقشنو، ز گوشي حق. خودي در تويي آويخته

  :مثنوي. ريز ساي، جبهه سجده خيز، تاركي آسمان زا، سينة معرفت خاطري عرفان

ظهوري نثر وذ از شرح سه خمأ. [يفزايدناي اگر حجب كثرت از پيشش بردارند بر يقين سابق او .١
 ]۱۲۲صفحه 
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ــر آســـمان دارد    ــت بـ ــاي رفعـ   ســـــرخدمت بـــــر آســـــتان دارد  پـ
ــادت ــه در عبـ ــدن بـ ــتن و ديـ ــتيدن     گفـ ــق پرسـ ــرز حـ ــق او طـ   حـ

ــحبت او ــران و صــ   وحــــدت ايــــن و آن و كثــــرت او  خلــــوت ديگــ
ــي   گنجـــد دلـــش ايـــن و آن نمـــيدر  ــق در آن نم ــز ح ــيچ ج   گنجــد ه

ــت    سـت گشت چون خليل نخ بت شكن ــاد درسـ ــي اعتقـ ــادش ارزانـ   بـ
ــان   كفــــر در فكــــر نكتــــة عرفــــان ــت ايمـ ــكر نعمـ ــرك در شـ   شـ

ــاج بـ ــتش ــتطينـ طينـ ــواه ــاخـ نيـــــتهـ پادشـــــاه هـــــانيــــتش
  بنـــــدگي در خـــــور خداونـــــدي  در عبــــادت زهــــي تنومنــــدي  

  همه او كرده خويش را همـه اوسـت    غـز بـرده ز پوسـت   م بـه  سر وحـدت 

  صفت دوم
سعادت اطاعت شريعت غراي مصطفوي و دولت افراشتن لوالي والي ] ٢٣صفحه[

درستي اعتقادش كار ملّت از   بهپيراية اجتهادش رونق بر شرع مفتون و   بهمرتضوي 
. نكران منكررد نهيش زخم م بهقبول امرش دست معروفان بر سر و  به. شكست مصون

. فرق دين آسودة ساية صاحب كالهيش، شور ترويج ملّت نمك مائدة شهنشاهيش
دستياري تربيتش درگاه محكمة   بهپامردي تقويتش پابست كاخ ايمان خارا بنيان و   به

مهر امضاي قاضيان قضا و  به عليه دارا دربان سجل گير و دار گماشتگان شهر و ديار
بيت و آيين امثال متمكنان مسند شريعت بر فرامين و قدرت در تزيين و در محل تر

در تردد شارع شرع گرد تعصّب از دامان جد و جهد . احكام پادشاهي مقدم نشين
جاي خود   بهمنزل  افشانده و محبت هر يك از مقربان درگاه را در محفل دل الهام

ش محبت ائمة دليل مبحث پيش رويش پيروي اصحاب كبار و برهان پاكي طينت. نشانده
  :مثنوي. اطهار

ــايش  ــه تولّـ ــان همـ ــرف نيكـ   بـــر بـــدان ضـــربت تبـــرايش     صـ
ــي   ــاندگان ب ــدعت نش ــل ب ــر نخ   ســـر تـــن ســـر برگرفتگـــان بـــي  ب

  انــد او حاصـــل  دو جهــان مــزرع    از هــم جــدا حــق و باطــل  ١كــرده

 .۲۴آغاز صفحه .١
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ــتانش  ــركش ز زيردسـ ــس سـ ــتانش  نفـ ــدا پرســ   در پرســــتش خــ
  گـــوش شـــرع دارايـــي حلقـــه در  عنــــف از رأفــــتش مــــدارائي  
ــار شــرع اســت   ــار و ب ــر ك   عرف را هـم مـدار بـر شـرع اسـت       نظــم ب
ــد    ــان آرنـ ــا نشـ ــر ز دارالقضـ   آســمان را كشــان كشــان آرنــد      گـ
ــازد زرع    تــا نبـــارد ســحاب لجـــة شـــرع   ــر نسـ ــيده تـ ــب تفسـ   لـ
ــدا  ــا اعـ ــرور بـ ــورزد غـ ــون نـ ــرا     چـ ــريعت غـ ــردش شـ ــره كـ   غـ

   صفت سوم
زير پا نهند تا در  بهوار سر  ايد كه بلندتالشان سايهب، شأن و شوكت و جاه و حشمت

گرد سجود درگاهش كه بر پيشاني نشانيد كه از . آستان زمين آسمانش سجده بجا آرند
هر كه آبادش نخواست خود را خراب ساخت . فرق فرقدان سايش فر كاله كياني ندميد

هوايش نبارد گوهر آب  هبتا ابر نيسان . و آنكه نرد وفاقش بتاخت دين و دنيا درباخت
مهين قدرش . شاهواري برندارد نظيرش  عرش] ٢٥صفحه[پايه بوسي سرير  بهكهين بنده

گستري نوازش عالمي  كمترين چاكر فلك چاكرش در خوان. در پاية ميري و سلطاني
 خواري در بزمگاه عشرتش جمشيد را مشرب جرعه ١شاهنواز خاني  بهحشمت مخاطب   به

كمان تدبيرش قدرانداز و الهام  بهقضا . داريحاتم را منصب خاتمو بر درگاه همتش 
  : مثنوي. دولت سرگوشي ضميرش سرفراز  به

  شق شـدي چنبـر زمـين و زمـان      مكـان  بـه شوكتش گر در آمـدي  
ــه ــتانش س ــي ز بس ــت گل ــانش   ت جنّ ــا نمـــي زعمـ   هفـــت دريـ

ــنگينش لنگـــر ــنش    حلـــم كـــرده سـ ــت تمكي ــو نشس ــوه را گ   گ
ــخنم   ح  دهـنم  شـمتش  پر شـد ازحـرف ح   ــوكت س ــأن و ش ــذا ش   ب
ــدر ثنــــايش ز ارجم ــا دينــ   هــا كنــد كــوتهي بلنــدي   مــي  هــ

  سـت  خاك راهست نسبتش عـالي   سـت  فخر گردون بجاست اقبـالي 
ــد     نه همـين شـاه كشـورش خواننـد     ــرورش دانن ــز س ــه چي   در هم

ـ    بـه  نه هــزار اســكندر      بهتـر  يجـاهش عـديل ن   صــد فالطــون

 .م عادل شاه بوديابراهر ينوازش خان لقب نخست وز.١
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  رويـش و ان يكـاد نخوانـد    به كه  انـد چرخ گـردون كـدام صـبح دم   
  إِن يكَاد الَّذين كَفَروا لَيزلقُونك بِأَبصارِهم: آية كريمه به رجوع شود

  چهارم] صفت[
عالم علمش ساخته و گوش ستمديدگان را   به] ٢٦صفحه[صفت نصفت   بهكه عدالت 

و دعوي عادليت از  د همه صافرپيمانة انصافش د  بهصداي كوس عدالتش نواخته   به
اين لقب واال رتبت بود،  بهاگرچه پيش ازين نوشيروان ممتاز . هر كه غير اوست گزاف

نسيمي كه از مهب عدل او نورزيده در . او سراب و اين محيط و او مجاز اين حقيقت
رويش نخنديده و صبحي كه از مشرق انصافش ندميده پرتو  بهباغ و بوستان گلي 

اگر مهتاب نخ كتاني بگسلد ماه سيلي خور كلف است و اگر . سيدهآفاق نر  بهصادقيش 
تند سيلي سست گياهي را . زدة كسي گردد زبان ناطقه در معرض تلف حرف ستم نفس

بازار مكرمتش   به. از جاي نكَند كه حملة انديشة غضبش ابر را از هزار جا مغز نشكند
در . صالن در اجارة ربعح سحاب معدلتش كشت بي  به گوش آزادگان در حلقة بيع و

لرزه فروشان بازار عرياني  بهمذّمتيان همه تحسيني و آفريني و  يها كشور عمل كرده
  :مثنوي. ي جمله فروردينيدمعاملة 

ــامش    ــر ب ــدل ب ــوس ع ــل ك   مـــي عشـــرت مـــدام در جـــامش  غلغ
  عــدل ز انصــاف او تــرازو عــدل     بـازويِ عـدل  به دين قوي پنجه زد

خـار    ١گر  لــــزاربــــاد را پــــي كننــــد در گ   خورد صدمه بـرگ گـل از
ــر   ــدني زده سـ ــاري خليـ خـ   كــــرد راه گريــــز ناميــــه ســــر  ور ز

ــان    نخلــي دوچــار گشــته خــزان بــهور  ــرارت از آب ــون ح چ ــرده رم   ك
ــيدن    ــره ليسـ ــر بـ ــير در مهـ در خــون خــويش خيســيدن  شـ   گــرگ
  عــــدل را عيــــدگاه ديــــوانش    عقـــــل را ســـــيرگاه ايـــــوانش

ــن اســت   يــن اســتروش عــدل و طــرز داد ا   همــه شــاگرد و اســتاد اي
  چـه زيباســت كــار حــق كــردن ! وه  بـــار نـــاموس خلـــق بـــر گـــردن

 .۲۷آغاز صفحه .١
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  پنجم ]صفت[
حديث نيروي بازويش حكايت سر پنجة شير ژيان در كام و زبان  بهشجاعت كه 

 .شكسته و بر مائدة صفت رزمش گوش از استماع داستان هفت خوان رستم سير نشسته
شست صاف نوك پيكانش   به انداز و يغش بر تارك گردون شكافبازوي توانا دم ت  به

نهيبش اگر در خواب بر عدو شبخون برد در بيداري ممكن . ساز در پشت كوه قاف ناف
انداز كمند شير بندش از كمند طرة سلسله مويان . نيست كه سر از آن ورطه بيرون برد

ن در يك كارخانه خون خصمانش با تيغ غمزة خوبا بهتاب برده و دشنة تشنه 
وديعت سپرده و در  بهپالرگ عاشق تارك   به هاي كاري زخم. آب خورده] ٢٨صفحه[

  :مثنوي. مان را تهور و جرأت غنيمت شمردهنيتقسيم غنايم غ
ــر  ســ ــة ــا ز كاســ   به سـر انگشـت چشـم شـير بـدر       آورد در وغــ
ــه طــراز ــغ اوســت قصّ   نيســت بــر ديــن زبــان كفــر دراز   ظفــر از تي

  اجــل از دســـت افكنـــد مـــرهم   و خنجــرش بــرهمزخــم ريــزد چــ
ــون ــه چ ــوفار  ب ــنا س ــرد آش   اسـت در دل شـب تـار    هشبه سفت  زه ك

ــه قضــا   از كمــانش نجســته تيــر خطــا    ــت او گرفت   قبضــه از دس
  چــه قلمهــاي دســت گشــته قلــم  هـــا كننـــد رقـــم تـــا ظفرنامـــه

ــين    ــته بب ــم كش ــاي خص   هيچ كس تيغ كين نرانـده چنـين    آرزوه
مــدامبــهچكانــدمــي رزم و بهـرامبــزم خنجـرش زهـره، ساغرش

ــانش   بيشــــة رزم بــــاغ و بســــتانش ــداي خفتـ ــز خـ ــر خيـ   مهـ

  ششم ]صفت[
. كه گشادگي كفش تنگي در جهان نگذاشته الّا در دل بدان و دهان خوبان سخاوت

ها كه از در  از روي عيبها كشيده بر چشم بدبينان بسته و قفل] ٢٩صفحه[هايي كه  پرده
هنگام سؤال  بهطمع از وارستگان ياس . چينان گذاشته ا برداشته بر دهان سخنه گنجينه

شب در   بهسودا، آنچه  دستان بلند كوتاه. خور خوان نوال و فلك از ماه و خور نواله
نسيم همتش گل شكفته از  به .خواب بينند صباح از باغ تعبير سخايش گل مراد چينند

برند  سپر مي  بهدر تير باران نافة زر . مشت نفشاردرويد تا غنچه بر خوردة خود  شاخ مي
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براتها . آرزوها همه در بركشيدة حصول. تا از گراني عطا شاهين ميزان صورت ال برنيارد
جوهري سحاب عرق گوهر ريزش و اكسيري آفتاب گرم . سلم خريدة وصول به همه

آب رسانيدة   بهخاك نشاندة اوست و اگر كان است   بهاگر درياست . تالش زربخشيش
  :ابيات. او

ــت    ــود نوش ــر وج ــا دفت ــون قض   بــر كــف او بــرات جــود نوشــت      چ
ــيراب    كف او قلـزم اسـت و جـود سـحاب     ــالمي سـ ــد عـ ــت اميـ   گشـ
ــا  ــري دريـ ــد ار پيشـــش از پـ ــا   الفـ ــاب آسـ ــردد درش حبـ ــوچ گـ   پـ
ــپهش   ــا سـ ــه و وفـ ــدة او شـ   انتظـــاري نگشـــته تكيـــه گهـــش  وعـ

ــاه ــاهي   ١مـ ــكّة شـ ــب سـ ــرق ك  در زيـ ــاهي در درم غــ ــة مــ   يســ
ــيري   ــاب اكسـ ــعي آفتـ ــه سـ   پـــيش جـــودش هنـــوز تقصـــيري  همـ
ــد  ــؤال لـــب ننهـ ــر سـ ــائلي بـ   يــك طلــب بدهــد بــه دو جهــان را  سـ
  نقد صد گنج صرف يـك بـده اسـت     كمترين بذل ملك، شهر و ده اسـت 
ــان را   ــر نيســ ــاد ابــ ــار افتــ ــان را    كــ ــوهر افش ــت گ ــده آن دس   دي

  هفتم ]صفت[
يوسف ميراث رسيده  بهالسالم  حسني كه از ابراهيم عليه، آرا صورت زيبا و طلعت جهان

سپار باز تسليم ابراهيم  اكنون روزگار امانت. بود تا غايت در تتق غيب وديعت مانده
 تماشايش بگذارند و ارباب محبت بيدالني كه دل  بهاهل نظر بيناياني كه چشم . نمود

شكفتگي گلزار  به عارضي. درخشاني مشعل وادي كليم بهتواليش سپارند جبهه   به
در . حكايت خرامش نفسها همه پامال بهافسانة قامتش خوابها هم نهال و   به. ابراهيم

. هاي پژمرده خرم هاي حزين بيغم و در بهارستان طلعتش نگه عشرتكدة محبتش دل
: مثنوي. ماه طلعتان در زير دام خورشيديش. خوار جام جمشيديش پرويز عشرتان جرعه

  ] ٣١صفحه[
ــويش  ديـــدة خورشـــيد زار از رويــــش   ــام از مــ ــتان مشــ   سنبلســ

ــ  ــر دل ز طلع ــت ب ــوبيتدس طــوبي      ش خ   پــاي در گــل ز قــامتش

 .۳۰آغاز صفحه  -۱
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  داغ پروانگــــي چــــراغ حــــرم     عارضــــش نوبهــــار بــــاغ ارم   
ــز   كــــرد آيينــــه را تجلّــــي خيــــز ــر ســـاختش لبريـ   از مـــه و مهـ
مخـــزن ــرمن   گـــوهر عشـــق را دلـــش ــن را رخـــش خـ   دانـــة حسـ

  هر نگاهي كـه رفـت داشـت نگـاه      ر داشـت نـه مـاه   اين تصرف نه مه
ــرف ازو ــران تصــــ ازو     در دل دلبــــ   عشق يعقـوب و حسـن يوسـف
ــذا  پيش رويـش بهشـت سـاخته روي    ــوي ! حبـ ــاحب آن خـ    روي صـ
ــاد ب ــم هوش حصــار ــرش مه ــيِ بـادم نوشـم پراسـت، خـوش ساغرم

  صفت هشتم
. جامع صفات جالل و جمالصاحب خلق و كمال،  ،سيرت پسنديده و اطوار برگزيده

مطالعة تأليف الفتش بيگانگان شارح متن آشنايي و بر جادة پيرويش بيراهان خضر   به
آب سحاب تدبيرش هم فرونشانندة غبار لجاج و عناد و هم رويانندة . وادي راه نمايي

خوار خوان همتش اكسير نعمت سيرچشمي و  ريزه. نهال صالح و سداد] ٣٢صفحه[
جلوة ماهچة رأي منيرش نور در  به. هد رأفتش مورث لذّت ديرخشميگيري ش چاشني

 پيمايش تند باران سحاب. سرپنجة شعاع ضميرش گلوي آفتاب در فشار  بهها انبار و  ديده
دليش  تصور نازك  به. خاييدن زنجير عهدش كنددندان بهسندان و سوهان قضا  حباب

با مالئمت خوي . كمر باختننسترن در رو ساختن و از تعقّل بردباريش كوه در 
پيشاني در . خوشش حرير يمن خشن و با رائحة گلزار خلقش شميم ختن عفن

  :ابيات. گشادگي عرصة خاطر گوشه نشينان و دامن در پاكي پردة چشم خدابينان
ــرحمتش   ــهد مـ ــر شـ ــك عمـ   تشــنة جــوي اســت بحــر مكــرمتش  نمـ
ــوازش را    نـ ــتش ــر رأفـ ــم پـ ــرازش را    چشـ ــامتش طــ ــوه از قــ   جلــ

ــاهي   ســـطري ز صـــفحة كيـــنش قهـــر ــوه ك ــه ك ــنش  ب ــنگ تمكي   س
ــرآگين   ــخ زهـ ــخنهاي تلـ ــر سـ   بگــذرد بــر لــبش شــود شــيرين       گـ
  دانــد  مغــز از اســتخوان كــه مــي     چــرب و نــرميش چــون ســخن رانــد
ــال    در جهان نيسـت آن نشـاط و مـالل    ح ــر ــت از تغيي ــد خجل ــه كش   ك
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ــانش   آســــمان و ايــــوانش  ١بشــــكند ــد و پيمـ عهـ ــاق ــكند طـ   نشـ
او سـاخت سا   برد در عشـقش آنكـه خـود را باخـت      خت كار آن كسي كه با

  وآنكه نشـنيد ازو سـخن، چـه شـنيد      آنكــه رخســار او نديــد چــه ديــد    

  صفت نهم
طبع وقّادش بلندآسمان كوتاه بهكماالت توفيق كسب فضائل و اوج و با غور و  اندازة

هاي آهنين و  موم كنندة دلهاي داودي  معجز نغمه  به. موج دريا تنگ فكر نقّادش ژرف
سازي جرم زهره  هاي باربدي از مغز زهد يبوست چين در گلشن ترانه رطوبت ترانه  به
نقطة امتحان قلم   بهطرازي صفر عطارد را  در صفحة رقم. گل شاگردي تارك آرايي  به را

ترانة خود را با حرف  نغمات نقش نورس نفس برآميزد كهن بهبلبل اگر . مرتبه افزايي
شهد فصاحت چاشني بالغت در كام و زبان انباشته و  به. رگ گل از منقار فرو ريزدب

طبعان در  روشني بيانش شام به. كليد طالقت قفل لكنت از درج بيان برداشته  به
دسترس معاني سره . رسايي ادايش كوتاه دركان در زبان درازي  بهطرازي و  صبح

كه فطرتش بر طاق بلند نهاده و قدرت خريداري الفاظ سنجيده ] ٣٤صفحه[كجاست 
بيعانگي قيمت داده عبارت را پاكي و لؤلؤ عدن الفاظ را نوي   بهكراست فصاحتش 

  : ابيات. فيروزة كهن
ــر  ت ــر    از خــوي ســعي جبهــه ســاخته ــروي هنـ ــد آبـ ــا مانـ ــا بجـ   تـ

  فكــر مــس كيميــا طبيعــت اوســت  دولـت اوسـت   بـه زر خالص سخن 
ــش   ا آورد بيـــرون از خمـــار عقـــل ر ــام لفظ ــه ج ــار  ب ــي سرش   معن

روا ــت ازوســ ــا فكرهــ ــت خطــاحاجــ اخــتالط ز كــرده شــان ــع من
ــنش   پربها گـوهري اسـت هـر سـخنش     ــر ده ــاده چشــم ب   گــوش ننه
ــارش  علـــو گفتـ ــه   چـــرخ پســـت از ــعري از نقط ــعارش  ش ــاي اش   ه

ــا رســـيدن  ــا بـــه ادايـــش رسـ ــنيدن    هـ ــنش شـ ــق گفتـ ــا عاشـ   هـ
  نســبت از لعــل او نــدارد ســنگ     بدخشـان رنـگ   سخني را كه يـك 

ــز او زد  ــه ج ــه ك ــتادي  ب ــام اس ــاهي   ن ــوس ش ــه ك ــتادي  ب ــام اس   ب

 .۳۳آغاز صفحه .١
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پيمان، منّت سبك عطاگران،  شهريار کامگار عادل، باذل كامل، موم دل آهن! زهي
شنو، عفوكار جرم، درد وطن  گو، تلخ كن خاطر شكار، شيرين كوه وقار، كاه نقار، دل رام

تواضع زيب غرور پرداز، دل در عنا و صبر از پي دوان، ] ٣٥صفحه[ساز  در دل غريبان
نام، كعبه درگاه كه از روز  پناه، ابراهيم رخ، حسناز همه بر كنار با همه درميان، يوسف

ازل در ديوان دهش الهي در هيچ چيز با او تقصيري نرفته و هرچه دلپذير و خاطرخواه 
ل و ماه عمر ابد پيوندش در سير خيابان عشرة سوم او بود، قلم تقدير بر آن رفته، سا

  .است و غلغلة فضائل و كماالتش در مغز ساكنان سپهر هفتم
استاديش ايمان نيارند و تخم شكر شاگرديش در  بهكافرنعمت آنان كه بر خوان هنر 

بذل زر و سيم هميانهاي هنروران   به. زبان شكر خود كراست. زمين كام و زبان نكارند
اظهار يك دو معني   به. بخشيدن معاني و مضامين ديوانهاي شاعران رنگين  بهو سنگين 

. رود از جمله معاني انعامي كه در جريدة اشعار اين ثناخوان ثبت است اشعاري مي
گذار استادگان مجلس  روزي در تعريف يوز فربه و مذّمت اسب الغر شعري چند گوش

كاهلي از   بهه باشد كه طبيعت عالي شد؛ شايد كه در خاطر هم گذشت بهشت نشان مي
اين معني را غيرت . خود راضي نشده و الّا خيال را فربهي و فكر را صيدافكني هست

يكي . رساترين اداي بيان رفت بهبِست معني و تشبيه  بههه قريب يفراستش دريافته بد
است كه ميخ داغها بندند، بيم  گلبه زنجير رگ و پي صد جا  بهاگر اين يوز را : آنكه

غايت است كه  بهضعف و ناتواني اين اسب : ديگر آنكه. جلدي از جلد بيرون جهد  به
وار بر زمين  هنگام تصويركشي هرگاه بر قلم لغزيدني دست يابد آواز پاي درافتاده گرده

راستي كه درين سخنان تكلّفي نيست و اين طور سخنان تكلّفي   به قسم. نقش بندد
تر است كه بار سبكي بر  وصلة ماست وگرنه معنيش گراندرخور برداشت و دريافت ح

  .گردن توانايان سخن نهد
خانة استادان  اي كه مكان فيض الهي و مكتب ارباب استعداد را صحبت كتابخانه

تخصيص اينجا كه همه جا  بهاعني شاگردان اعليحضرت ظلّ الهي است، روزي باد، 
داد در ايوان و مجلس عيش و نشاط رعايت مناسبت مرعي است، چنانچه ديوان عدل و 

دارند و ديوان داري جود و كرم در خزانه و غور رسي فضل و هنر در  در بستان مي
الحقيقت غائب شدگاني كه مغز خود را در پوستي كشيده كتاب  في. كتابخانه مقرر است
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باب  معني از حاضران و مستفيدانند و تعليماتي كه در بهاند  نام نهاده تنگ درهم نشسته
بناي كالم و ] ٣٧صفحه[شعر و شاعري شنيده شد از پاس اقتضاي مقام و متانت 

انشراح و افتتاح و التيام و اختتام و تفصيل و توضيح و اجمال و ابهام و سنجيدگي 
رزي و عبارات و شوخي اشارات و حشمت معني و جودت لفظ و چسباني ربط و تنگ

نشست رديف و تالش كيفيت و صافي سينه نشيني تركيب و بست قافيه و  حروف و كرسي
قبول  گري ريزي سعي و سحرخيزي خواب و دراري حصول و دريوزه و پاكي زبان و عرق

  .سراي جهان ازو پرآوازه است مرقوم گرديده و امثال اينها در خطبة كتاب نورس كه كهن
با شاه  نازم و يات جواني ميقّتر بهسري  يمن تعليماتش در پيرانه بهالحمد كه  هللا

ي ازين زياده خواهد بود كه آفتاب قّتازم و چه تر فن عنان بر عنان ميسواران اين 
 گلزار ابراهيمتربيتش پرتو عاطفت انداخته خفائي را ظهوري ساخته و در نخل پيرايي 

عديل و انبازست و فرعش زانو بر زانوي اصل و سحرش  الكالمي است كه بي انباز ملك
بازوي موج درياست و روشنايي ذره   بهي زور شناوري قطره آر. دوش بر دوش اعجاز

پروري و رعايت احوال رعايا و لشكري  باوجود شغل ملك. پرتو خورشيد جهان آرا  به
يعني استادي عالم بر گردن گرفتن و زحمت تربيت شاگردان  ١جگت گروييبار 

خلق و روزگار و هم  بهكشيدن غرض التفات و مرحمت است هم ] ٣٨صفحه[
تا . مند گردند حظهاي وافي بهره بهارباب استعداد كه قابليت آنها ضائع نماند و اينها   به

تخت پادشاهي برآمدن دست ندهد و تا در ترحم   بهشفقت و عطوفت را اين پايه نباشد 
تفوق پادشاهان . كف نيارند بهو مهرباني دريا نشوند گوهر دارايي و فرمانروايي 

  :مصرعه. عرض و طول مملكت  به نهمهرباني و شفقت است   به
  تر تر هر آن كو مهربان شهنشه

طفلي كه . مرحمتش بر روي هر كه خنديد، ديگر گريه بر رخش بساط اشك نچيد
تقريب حرف مهرباني   به. سر انگشت مهربانيش مكيد لبش گزندة پستان مادر نگرديد

دار است قلم تحرير مق در نقل همزباني كه سند اعتبار و سجل افتخار اين خاكسار بي

استاد روحاني و معنوي و هادي و  Guru گرو. واژة زبان هندي است براي گيهان Jagat: جگت.١
 .جگت گرو استاد كل عالم. و حقيقت. راهنماي عرفان
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از آنجا كه عجز را با غرور گفتگويي هست، وقتي در كمينگاه فرصت زار . زباني دارد
صبران از حد گذشت و بار  بوسي چون تحمل بي نالي شد كه محرومي سعادت بساط

تر از شور محبت  عبارتي نمكين به .روحان خوش گران است تنهايي بر دوش سبك
توان ساخت كسي  چون شريك داري مي. بودي بودي چنين مي اگر تنها مي: فرمودند 
  :بيت. چه سازد
  گفتگـوي نيـاز   زبان فضول چه سـازم بـه    ست جان و درو صد هزار نيرنـگ اسـت   يكي

آرم و تاب اين  پردازم خلقي را از وطن برمي شرح عشرت غربت دكن مي  بهاگر 
ترسم  ضي دور ماندگان ميبندم بر غفلت بع رشك هم ندارم و اگر ازين حرف زبان مي

  .رحم هم نيستم و اين قدر بي
  غربـت فتـد ز حـرف وطـن     بـه لب   مسكن عيش و عشرت است دكـن 
ــب    نيست از روز صـبح وصـل عجيـب    ــام غري ــراح ش ــر انش ــك ب   رش

ــب  هــاي غريــب ريخــت ز ســاز نغمــه ــه غريـ ــت آري شـ ــوازهسـ   نـ
ــز ز پوســت    لفــظ و معنــي غريــب دارد دوســت  در ســخن بركشــيد مغ
  هــيچ كــس در وطــن غريــب مبــاد  رفــتن از كــوي او نصــيب مبــاد   
ــاق   ــا و وفـ ــورت وفـ ــي صـ ــاق    معنـ ــتش تريــ ــا را محبــ   زهرهــ

ــرور داد    كشـور داد  بـه صيت خود را كه سر  ــر هنـ ــخير هـ ــر تسـ   بهـ
  نعـــل در آتـــش العجـــل گويـــان  نامــــه در خوانــــدن هنرجويــــان

ــان  ــم جـ ــه قسـ او بـ ــدگاني ــز او كــس   زنـ ــو ج ــه ك ــاني او ب   مهرب
اين مدح و ثناي ديگران نيست كه عذر . اگر عذر درازنفسي گفته نشود كوتاهي نشده

سامعه در سعادتي نيفتاده كه در . تطويل كالم بايد گفت و خجلت اطناب بايد كشيد
اما چون آخر . فهمم از شادابي گفتن تشنگي شنيدن هنوز مي. شكرگزاري ناطقه نبايدش شد

  :مصرعه. شد دعا هم احرام كعبة اختتام بست سكوت عجز مهر دهن سخن خواهد
  آمين باز كن بهكو اجابت لب 

  غزل
ــاد   ــراهيم بـ ــل دل ابـ ــة اهـ   قبلــة نُــه چــرخ و هفــت اقلــيم بــاد  كعبـ
  پيش قـدرش چـرخ در تسـليم بـاد      از مــه نــو پشــت دســتي بــر زمــين
  كاف سـركش ز اخـتالط مـيم بـاد      همتش تركيب لفـظ كـم نخواسـت   
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ــاد    واقعسـت  نفي تخصيص از سخايش ــيم ب ــژدة تعم ــد را م ــك و ب   ني
نـيم از بـيم بـاد     يكتــا جملــه را اميــد هســت بــه تــا   حاسدش را دل دو

ــاد  عــيش  تا پـذيرد عـيش و عشـرت انقسـام     ــالمش تقســيم ب   هــاي ع
ــتاديش   اوس ــزرع ــل در م ــل ك ــاد    عق ــيم ب ــرمن تعل ــين خ ــه چ   خوش

  داســتان شــد خــتم بســتان رخــش
ــرت  ــراهيم«غيـ ــزار ابـ ــاد »گلـ   بـ
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  ♦ة سومديباچ
  که به خوان خليل شهرت داردظهوری سه نثر از 

  گر ذكـر جميـل اسـت و گـر قـدر جليـل        اي از تو بـر اهـل تخـت و اكليـل سـبيل     
ــو  ــق از ت ــه نط ــرد  ب ــاب خ ــاني ارب ــل    مهم ــوان خلي ــخن از خ ــوان س ــه خ   انداخت

ل يكي از پيشكاران خوان خلت اوست، چه يشكر موهبت جليلي كه ابراهيم خل
ه و آله ياهللا عل يصلّ ٰدازة شرح و بيان محمدت محمودي كه حضرت محمد مصطفيان

آنكه رياض  ٰاولي. عجز اعتراف نموده چه ياراي كام و زبان به اووسلّم در اداي ثناي 
عليه  ٰمناقب از آل اطهار و اصحاب اخيار خصوصاً بهار رياض واليت علي مرتضي

تحت كالم خالق و فوق كالم مخلوق است دريوزة و الثنا كه كالم معجز نظامش  ةلتحيا
  :قطعه. شاخ و برگ سخن نموده نورس مراد از نهال ثناي داراي خسرو عادل چيند

ــام ــراهيم نـ ابـ ــان     داور عـــادل لقـــب داراي ــل زم ــة اه ــان قبل ــاب ايم ــة ارب   كعب
ــه  ور از كحــل خــاك مقــدم او آفتــاب ديــده ــمان  جبه ــجدة او آس ــب داغ س   ور از زي
  او گمـان  خواهش را سخاي  درد ارباب  مي  اهـل عرفـان را لقـاي او يقـين     فـروزد  مي

ــزان   سـال  سيرتر دارد طمع را همتش در قحـط  ــاتش در خ ــن را التف ــبزتر دارد چم   س
ــغ، گشــتم منفعــل    ترجمـان   ودادم عـدل    نوشيروان  خواندمش  گفــتمش افراســياب تي

  گمـان  يق آورده است پي شان بيشحنة تحق  اي در گمان بگذشت گر بر كشت زاري گلـه 
  انفـرخونش شاخ و برگ زع  بهدشنه بر بندد   با لب خصمش اگر باشد دهـان خنـده بـاز   
  فروشـد توتيـاي اسـتخوان    ش مـي زباد گر  از براي چشـم نصـرت بـر سـر بـازار رزم     

  قدر همت خود مهربـان   بهگشته بر هر كس   نـدش ياي گـر ب  نيستش خويشي جز او بيگانه

  .۴۱آغاز صفحه  ♦
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را برجي خوانند، فلك را پايه! يزه اي  حشمت كه اگر از حصار رفعتش آسمان
شوكت كه اگر در حساب همتش عمان را درجي شمارند، دريا را آبرويي ! باشد و خهي

بر سر ميدان جوالنش بدر را از هالل حلقة نعل يكران در گوش است و بر كنار . گردد
 آبياري  بهدر سرابستان خاطر پژمردگان . دوشخوان احسانش استخوان را زلّه بري مغز بر 

 پوشان در كارخانة كسوت خشن. بهشت و خورداد پربار مالطفتش خرمي اردي
مصرع تعريف کوه . مصالح خز و پرنيان در كار] ٤٣صفحه[سركاري مالئمتش   به

موزونيت نگرايد و نامة  بهتوصيف كان سخايش مصرع نيايد سخن  وقارش تا از 
. عنوان قدرش معنون نگردد مضمونش جز بر دوش قارون بار نگشايد  به غورش اگر

آلت منبر نشود و  ٰخطبه را از شرف نام او پايه دست نداده كه چوب سدره و طوبي
كرسي ننشسته كه زر را نام قيصر و خاقان نكند؛ چنانچه غبار   بهسكّه را نقشي 

. ياي عيش و عشرتخاكروبة بزمگاهش نيز كيم ،رزمگاهش اكسير فتح و نصرت است
ها برنياورند و از  هاي شبينه برابر پشتة صبح تلّه كدام روز است كه فراشان از ريختن گل

نكهت جيب هوا عجيب است كه تا دامن محشر ابرها گالب نبارند و  بخور مجمرها و 
ها ارتفاع  از نقش پاي هر كس نشان آنچه در سر داشته برداشته و از اسطرالب پيشاني

رنگ   به بوي رسد و نه لعل  به اگر خورشيد تربيتش نتابد نه مشك. فطرتها گرفتهآفتاب 
بادي كه بر خالفش برخيزد . مشورتش نباشد نه صلح كار سازد نه جنگ به و اگر چرخ

بازوي   به .خاك نشانند و آتشي كه غضبش برفرازد از آب روغن برآن ريزند  به زودش
پذيري  با دست توانا از دستبرد قضا در سبقتگيري قدر و  قدرت با شحنة قدر در پنجه

  ] ٤٤صفحه[
ــا  بيجـ ــت ــفاعت سياسـ   مهــر دهشــت بــر دهــان قضــا  در شـ

از . سپر حمايتش را دامان فراخي آسمان برين. خوان مكرمتش را چين تنگي زمين
 پاك گوهري و از اواني سماط خورشيد مشهور بهآللي بساط نيسان معروف 

منصب   به ر حقّة ثريا در سپند سوزي ايوان رفعت عطاردجواه بهكيوان . كيمياگري  به
. سان آفت خرمن آفتاب منيرين برق. نماي اقليم شهرت داري چون قلم انگشت دوات

خدنگش سالك . سر سبك مغزان امانت گرز گران. خفتان مريخ كتان مهتاب شمشير
تيغ  بهيري ازين سبب كه عالمگ. نشينان كمانش پشت پناه چلّه. شانيمسالك راستي ک
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آوازة مرحمت و مكرمت و نصيب نصفت و  بهمستلزم فتنه و فساد خونريزي است 
توفيق الهي عصمتش پاس عرض اهل ديار   بهتسخير جهان گماشته و   بهعدالت توجه 

در ايام خيرانجامش شرر را چه يارا . هاي آهنين افراشته عوض ديوارهاي سنگين كوه  به
كه بر خشك  يا من ضعيف نوازيش سيلي را چه زهرهي كه هنگامة شوري بندد و از 

در گرفتن رخنة فساد آتش و باد و خاك و آب را گل ساخته و بر . گياهي زوري كند
در پروردن صعوه . كبك و تيهو در سينة باز و شاهين انداحته] ٤٥صفحه[بستر آسايش 

حرف معدلتش   به. شير دادن بره ناخن شير پستان شبانان  بهچنگل عقاب آشيان است و 
بر روي . باد دادن  بهحاصل سال نو كاه كهنه   بهدر دهان بند گرگان نوشتن و بدتخمان 

تا شميم چين . فرزندي برنداشته بهزادگان گرد يتيمي نشسته و ناخلفان را فلك  ظالم
گشايند از اين  چرا نمي بهبرد، آهوان آن سرزمين لب  ختن نمي به سيم از دكننمويش 

اگر قرص زر از كان پخته برنيايد خورشيد را در . نكهتي بر نافه نيايد بيم كه حرف كم
طراوت . تنور شفق نهند و اگر دريا گوهر شاهوار برنيارد ابر نيسان را بر سيخ برق كشند

. كاران ابرهاي سيراب تشنه مزرع هواداران و شعلة برقهاي جهانسوز سوخته خرمن فتنه
شفقت پدري و مادري و طبائع و آثار بر مسند پروردن نتايج در  بهآبا و امهات 

راه است كه زر چه مبلغ در  بهروز و شب كان از نقب چشم . فرماندهي در فرمانبري
كار و سال و ماه بحر از صدف گوش بر آواز كه در چه مقدار در پلة كرم ترازو و از زر 

عمداً بر وفا تقديم را   وعده. ها در گنجينه باز گذاشته خريد دل  بهو گوهر برداشته و 
نال . مزد انتظار حساب نكنند بهكه آنچه ارباب خواهش برند ] ٤٦صفحه[نداده 

جبهه . اش مسكن درستي عهد و پيمان رو امتنان و شكن نامه  بهاش ستون بنيان  خامه
گدا بخشيدن   بهپادشاهي در موج خوي خجالت كشيدن عالمت حاصل دريا و كان 

خاك پايش طال كردن و خصمان را داروي خورة كينه  سر نخوت يسران را عالج صدا
كرشمة تصرف همگنان را شكار خود كردن و  بهمحبتش دادن؛ كاري است  به سينه

دوستي در آفرين دوستان . خُلق خوش سرآمد دشمنان را بنده از دوستي ساختن  به
  : مثنوي. است و دشمني در نفرين دشمنان

ــراي  دعــايش زيــب هــر ليــل و نهــاري ــاري  ب ــته ك ــدا گش ــق پي   خل
ــد    ــاه ديدن ــاهي م ــرج پادش ــه ب   صـورت شـاه ديدنـد    بـه  به معني و  ب
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پسـندش هـ    بنــدش هــر كــه افتــاد بــه ز آزادان   ه افتـاد ر کـ پسند حق
ــدگاني   به خـون گـرميش نـازان مهربـاني     ــانش زنــ ــا كردگــ   ز احيــ

ــه  ز دل ــرون كين ــرد بي ــا ك ــا را ه ــايش نشــانده ســينه    ه   هــا را در آس
  به جـاي سـبزه رويـد عشـرت جـم       بحر جودش گـر بـرد نـم   سحاب از 
ــد    ســر گنجــي گشــايد ٢دانگــي ١پــي ــا خــود برنياي ــد ب دي ــائل   چــو س
  تحمــل چنــد صــد چنــدان تحمــل  كين خـواهي مـدارش بـر تعلـل     به

مـي لطفش رابه خـود قهـر راسـپارد خـود زهـر نريـزد دشـمن بـر كه
كـاهيش بايـد عقـده       ادش چـرخ را دسـت  نباشد بـر گشـ    اي بسـت  اگـر

  به ايمـاي سـر انگشـتي گشادسـت      فلک گر صد گـره بـرهم نهادسـت   
راه رضـــايش   بــه راهــش اژدهــا گــردد عصــايش  نپويـــد گـــر كســـي

حرف  بهاهل صورت از . دانند يارباب سيرت وصف سيرتش را سرماية اربابي م
الش صفت جم. اينجا معذرت عجز مسموع نيست. خوانند صورتش پيراية اهليت مي

است كه  مطلعي را طالع جهانگيري. جايي توان برد بهچراغ شبستان فكر باد تا راه 
مشرق صفت آفتاب طلعتش گرديده و بيتي ز بخت رعنائي است كه بر تشبيه سرو 

. ها را آب داده بيداربختي كه پيوسته از افسانة عارضش ديده. قامتش علم بركشيده
بالفرض اگر سها مشعل . زير سر نهاده بهمردمكش گرد بالش خورشيد در خواب 

از رشتة شعاع . نمود اين ماه مي] ٤٨صفحه[پرتو در برابر بود چون شمع تنك خورشيد مي
باف و طوطي ماه و نوري آفتاب را در قفس كن در باغ و  بهخورشيد رخسارش دام 

از تماشاي سرو و گل اگر سروكاري باشد از رخسار و قامتش نگويند تا يكي  بهبستان 
گوهر دعوي پاكي . ٤و ديگري از تاب خجالت آب نشود ٣بار شرم در زمين فرو نرود

با گشادگي . كالمش باز گذاشته و حيرت تفرج خرامش كبك را از خرام باز داشته  به
 قد پيشاني چه گشايد و پيش باالي بلندش جلوة سرو كوتاه رويش از شكفتگي صبح تنگ

 .۴۷آغاز صفحة .١
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آبي كه عكس رويش در آن . دامش نبرد بهر خود نامه هيچ مرغي نپرد كه از پ. چه نمايد
افتد مغان را مهر آتش برآن افتد تماشاي مهر رخسارش موسم بهار ديدن و استماع 

افزاي  نگاه سعادت. ابروان خجسته كليد درهاي بسته. گفتارش فصل نيسان شنيدن
  :مثنوي. شيريني تبسم نمك خوان تکلّم. تر از ساية هماي همايون

  مگــو از رخ، بهشــت ديگــر اســت ايــن   ز قـد، سرشـت ديگـر اسـت ايـن     مگو ا
  به فخر ايـن كـار را هـر روزه كرداسـت      ازو صــبح ايــن صــفا دريــوزه كرداســت
ــدش   ــزد آفريــ ــدن ايــ ــراي ديــ   دگر خود را نديد آن كـس كـه ديـدش     بــ

ــدي   ١ز ــرو كليـ ــف ابـ ــبش در كـ ــدي   جنـ ــر دري نـــوروز و عيـ ــاده هـ   گشـ
ــاالي آز  ــاغ زآن بـــ ــد در بـــ ــاد     ادفتـــ ــاالي شمش ــايه از ب ــايش س ــه پ   ب

ــير  ــبش در ش ــکر ل ــد  ش ــرده در مه ــة شــهد   ك   ز حــرفش گــوش رشــك طبل
ــاري   ــازه كـ ــترن در تـ ــويش نسـ   ز رنگـــش ارغـــوان در غـــازه كـــاري  ز بـ
ــوي    ــب م ــبح ش ــردنش ص ــاض گ   ســــواد خــــط بهــــار گلشــــن روي  بي

  رويـش  بـه  كهن گـردد نگـه، نـو كـن      كـويش  بـه خوشت نيايد چمن، بنشـين 
متاع سخن را اگرچه مشتريان : اكنون مژدة مردي را كه از سخنوريش سخن گويد

دان  هتر است كه در جيب خرد خرد اما فكرهاي خزانگيش از آن قيمتي. دار هستند مايه
دن نها همه گوش است و در خوا نثارش زبان رردر شنيدن اشعار د. اش باشد بيعانه

مناسبت شعر او اوجي رو نداده كه  بهري را شع. ها جمله زبان ابيات آبدارش گوش
قش با وجود يتنگي متن دق. هزار دوره يك حضيض برايش تواند آورد  بهفلك   به

نويسد صفحه از نقطه  اگر از بزم مي. حاشيه گشادگي گفتنش محتاج بهوسعت شرح 
 روشني تقرير] ٥٠صفحه. [ريز گويد مريخ از بيم زهره خيز است و اگر از رزم مي زهره

  .ي نيستجفهمان را جز فهميدن عال اي كه تاريك مثابه به در نكات
نارسايي خود وا   بهتكرار شود قايل زود فهم  بهفرمايند كه اگر نقلي محتاج  مي

اگرچه سامع ديررس باشد و همچنين پيش از تمام شدن سخن اگر سر رشتة . رسد
بيان باشد و  چه قايل ژوليدهفكر ناتمامي خود افتد، اگر  بهدست نيايد، سامع  بهفهميدن 

. دارند اندازة هيچ كس نيست و نبود و نخواهد بود آنها كه در شعر و شاعري مرعي مي

 .۴۹آغاز صفحه .١
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د كه غزل از بيت غزل پر كن خالي باشد و معني مطلع بلندي را مقطع گردد تا يبا مي
تر  نتر و نمايا آنكه مافوق آن متصور نباشد و تا آخر غزل هر بيت از بيت ديگر برجسته

چنانچه اگر برگردد صدر آن طرف باشد و در آن همين سخن عشق و عاشقي . باشد
خرج شود و مواعظ و نصايح در اقسام ديگر شعر درج گردد و در هر چه كه بنياد كنند، 

يك بيت سوختن و يك بيت واسوختن . اگر فراق و اگر وصال در همان تمام كنند
قوافي را همه بر يك . ف بر گوش خورددمر معني  بهلفظ مقتضي باشد  بهاگر . نباشد

حروف و كلمات . حده استيدانند، خصوصاً در رباعي و آن موزونيت عل مي ٰوزن اولي
زود  بهربا بايد كه دير خواندن لكنت  آشنا و نفس در سالست چنان مخرج] ٥١صفحه[

شود و راه نشست و برخاست و تقديم و تأخير الفاظ وا ن. خواندن طالقت مبدل گردد
هاي  خاطر خامان رسد لفظ  بهگشادن و بستن آنچنان كه چون قافيه و بحر و معني 

نوشتن و در  بهخواندن و چه  بهآمده باشند؛ چه كار مردم مي بهپخته برهم نشيند و 
خواني نديمان را پيرايه باشد و در مدعانويسي دبيران را سرمايه و مالحظة اين  مناسب

شانه واقع شود كه اانه و نقّخو دايره در برابر هم طرانمايند كه مدات  هم مي
تركيب گرد  نويسي نشسته براي شعر خوش خواست بر زانوي قطعه نويسان بي خوش
نمايند كه در كار و عمل و نقش و  ها نگردند و رعايت كار موسيقيان نيز مي كتاب

و نطق موافق ضرب  ميزان آهنگ و اصول   بهصورت تقسيم كلمات و نشست فقرات 
  .تكلّف و آمدني باشد نپرداختي و ساختني افتد و باوجود اين همه تكلّف بي

  :مصرع. دانند كه اين تالشها حد كسي نيست و نخواهد بود ارباب فكر و خيال مي
  هاست فطرت شه وراي فطرت

اي كه در منصوبة شطرنج  مطالعة رساله بهو اگر كسي را درين افكار انكاري باشد 
  . كلم اقدس گرديده حقيقت حال معلوم كند] ٥٢صفحه[رقمزدة 

بيني پس  پيش  به فان رايچون آيين كشورگشايان است در بزم مشق رزم كردن و حر
پاي پيل مات دوانيدن و در عالج فرزين نهادان رخ   بهدن و دغابازان را دو اسبه ينشان

را از گستردن  جويان عاري نبودن طبع همايون راستي نهادن و از تدبير عراي عربده  به
هزار جد و  به اند بساط شطرنجي انبساطي تمام هست و دوربيناني كه پي اين كار گرفته

هاست كه سي بازي و  اند و در رسالة مذكور منصوبه جهد بيش از دوازده بازي نديده
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ديده اگر حافظة خلق را تاب برداشت . اند و بر يكديگر چيده چهل بازي از روي هم
ني شمار دوش از نه بار ندزديدي چه جاي دفاين عشرات كه نقد بودي و از سنگي

كار رفتي و اين تصرف كه بعد از تمام شدن   بهخزاين مات و الوف درين معالجه 
شكل مدور و مربع و مثمن و مسدس باشد،  بهمنصوبه و الزام حريف آالت باقي مانده 

   .فكر و خيال! طرح اوستادان اين فن است؛ عقل ماتست زهي
ــر   ــاه نگـ ــال شـ ــد خيـ ــل بنـ   كــرد ملــك ايمــن از عــراي خطــر   فيـ
ــراد   خــ ــتقامتش ــرز را ز اســ ــده كردســت كجــروي زنهــار     فــ   رن

را بــاز  بــه بــردن ١در ــداز   رخ زخــش ــل ان ــر و في ــذقش اســب گي   بي
ــردن   ــم پژمـ ــكفتن ز خصـ   زو شـ

  
ــردن  ــف زو بــ ــاختن از حريــ   بــ

بـازي انگيـزد    جـد  بـه  چون   رخـش
  

  زدقــائمي ريــ  بــه مفــت بــرد از 
  بـرد  نيست جـم ورنـه خجلتـي مـي    

  
  خـورد  مـي  خشاهرخ گو كـه شـاهر  

  رباعي
ــد    ــام ده ــر را ك ــاه فك ــري ش ــر فك ــرح  پ ــه رخ ط ــد   ب ــام ده ــطرنجي اي   ش

ــرد، آرام و دل   عرصه كه چيدست چنـين  بدين منصوبه  ــر دل بـ ــد  گـ   آرام دهـ
بان كسب فايده نخواهد بود و طال اي از فضائل اكتسابش نيز گفته شود بي اگر شمه

كمال چون بدانند كه باوجود شغل جهانداري و ناز نعم پادشاهي سعي اين قدر 
از زبان سحر بيان شنيده شد كه در . جدتر خواهند بود  بهاند، هر آيينه در جهد  نموده مي

م كه تار يا وقت مشق ساز بسيار بوده كه هنگام نشستن آفتاب نشسته زماني برخاسته
  :مصرعه. بور تابيدهشعاعي خورشيد بر تار طن

  هر كارش قياس سعي زين گير  به
گاهي كه آيينه در . است كه خود از خوبان  در فن تصوير از مصوران آن قدر ممتاز

آميخته رنگ  كشي خويش پردازد لعليِ شقايق و سفيداب نسترن بهم شبيه بهبرابر نهاده 
ت شوند عجبي پرس صورت] ٥٤صفحه[فتواي انصاف  بهاهل معني اگر . چهره سازد

زور قلمش يكي  بهاگر هيكل پيل بر پشّه كشد و پيكر شير در ديدة مور نگارد، . نيست

 .۵۳آغاز صفحه .١
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اندازة كوهان گاو آسمان پنجه بازد،   بهبر گوي زمين خرطوم چوگان سازد و ديگري 
دند وگرنه چه روها يادراك زمانش خجالت و انفعال نکش  بهمفت ماني و بهزاد كه 

واو سر در پيش و چون ) حرف(بودند چون  رفي نيز اگر ميياقوت و صي. ساختند مي
اند كه اگر  سر خود داده بهقلمها يك قلم خط . نمودند شين عرق بر جبين مي) حرف(

طاوس . خط ديگران نهند  بهتيغ محرف بر تارك خورند پا در راه انحراف ننهاده سر 
ر و لفظ دام و دانه هماي ئانشان پاي از دو  بهقلمش بر فرق لفظ و معني چتر افراخته و 

  .نگاه ساخته
جمعي كه از شكوه سرنوشت نياسايند سطرش بر جبين چسبانند تا در سجدة شكر 

مدادش از دودة چراغ خورشيد است و قلم پاك كنش از مرغولة طرة . زمين فرسايند
از موزوني جلوة . زار خطش طرفه كاري افتاده بنفشه خطان را در مشاهدة سنبل. ناهيد

شان  ميم ريحان كاكل) حرف(الف قد شمشادقامتان در خميدن است و از اندازة دنبالة 
گلبرگ لب پنهان و از افتادن   بهاز تبسم دندانة سين ياسمين را دندان . در قفا خاريدن

صفهاي مژگان باوجود برهم ] ٥٥صفحه[پوش  سبزة خط خس بهها سر چاه ذقن  حلقه
عشق نقطه داغي نسوخته كه مرهم كافور در   بهل خود زبر و زير او خا يزدن كار عالم

  .ختن سياهيش سفيد تواند گرديدااندآن 
  رباعي

بر جبين   هــر نقطــة آن نافــة مشــك آگينــي  هـا چينـي   خطش نگذاشت
  گشت وگرنه خط پرسـتي دينـي   مي  رخش ز تاروپود نگـه اسـت   بهبرقع 

  قطعه
كلكــش نگــر! حبــذا   نظر باشد همـان   پيش ره  ه گر رود صد سال  فــيض تعلــق معجــز

  هـا بينـي روان   چشمها در مرغـزار صـفحه    رقم بين كز حـروف چشـمه دار   تازگيهاي 
به سنجيدم ياقوت خط با را خطش ترجمانسـهوگر آرم اينك معني لعل بدخشان يك

  اش از نكتة خـاطر نشـان   دلنشين هر نقطه  بر دهان حرفگيران ماند قفل لب كـه هسـت  
ـان  عكه اينچنين شم  نباشـد اينچنـين  رات از مهركلكش پچون دو   ي نباشد هيچ گـه در دودم

دانند و  وجود اين همه فضايل و كماالت جمله را فرع و موسيقي را اصل مي  با
د و اگر در نشنوان ان مييعالم  بهترانه  بهقصّة عجز بوعلي و داستان قدرت خود را 



  ٢٤٢قند پارسي

آواز   به ها  ها گوش تصديق عوض زبان در  ،دعوي اعجاز گشايند  بهپردازي زبان  نغمه
اصول درنياميخته باشد شاخي است بار ريخته و  بهفرمايند دستي كه حركتش  آيند مي

بلبل كه . نغمه درنياويخته سازي است تار گسسته بهكه نفسش ] ٥٦صفحه[اي  سينه
همان   بهرا شمارند و قمري  اش از سيمرغ مي زمزمه هزار هزار گرديده زياده بهيكي بود 

  . دهند ساده خواندنيش بر نقش طاوس ترجيح مي
از . دوري از ادوار مثل خواجه عبدالقادر نياورده  بهاند كه فلك  جمله متفق

اند كه ازو عاجزتري نبوده و با اين همه پركاري هيچ نقش اين  تصنيفاتش معلوم نموده
ضبط شحنة  بهان را سربند حركت اعضا پير و جو يمحافظت اوستاد به. كار نداشته

شفقت شاگردپروري در مكتب مهد بر خنده و گرية طفالن معلم   بهاصول واگذاشته و 
هاي گنگ و چرب و نرمي اصول  گشايي زبان زني زخمه در عقده ناخن. آهنگ گماشته

اطب است خراهي اندازد صبا م در رقص اگر شاخ دست بي. مالي دستهاي شل در روغن
شورانگيزي زمزمة زبان . معاتب لحيائي برزند شما بيو اگر در اصول برگ كف 

تصرف خود   به بسته را يها زدگان را از نوحه برآورده و دلگشايي ترانه لب ماتم
اين   بهاند بر گردون حنجره غلطك  استنباط نغمات از حركات گردون كرده ات. درآورده

از . پركاري نپرداخته اين  به نقشي] ٥٧صفحه[اند و بر صفحة سادة آواز  رواني نساخته
تضاعيف بيوت شطرنج در تزايد طريق   به تكرار نقرات و مبالغه در نغمات ذوق و شوق

كه در معاملة نغمه و ساز غبن عجيبي بر گوش رفتگان رفته و در ! الحق. ي استقّو تر
  : مثنوي. روزگار حلقة نوازش طرفه در گوش حاضران كشيده

ناســازننا  به مضرابش مشرف گشـته تـا سـاز      لــد هــيچ گــوش از بخــت
هـر كـس     شراب كهنـه گـويي نقـش نـورس      چو لبِ مست ترنم گوش

ــه نفــس را جــان او ب ــة ــة او     تــن از نغم ــرهم زخم ــم م ــر زخ ــي ه   پ
ــد   ــا نگردي ــهايش ت ــس در نقش ــاده   نف ــرف س ــد  ز ح ــان وا نگردي   روي

:رباعيات
  صد زمزمه در هر نفس آويختـه اسـت    نقشي عجبـي شـاه برانگيختـه اسـت    
  هوا نغمـه در آميختـه اسـت    به از بس  كف غنچه كني پر از گـل نغمـه شـود   

:ضاًيا
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رود    بـه گاهي كه ــاه رود   جلـوه نغمـة شـاه ــل و آگـ ــز دل غافـ   در مغـ
  بر فـرق شـنيدن همـه جـا راه رود      از كام و زبان مطربان تـا در گـوش  

:ايضاً
ــازة اوســت    ســتماليــدن گــوش زهــره انــدازة او  شــادابي جــان ز نغمــة ت

ــر دوش نفــس ســرير آوازة اوســت   برد انسان كه صبا تخت سليمان مي ز   ب
:رباعي
ــه ١هــم او گوهرگــوش هــم پــاكي گفتــه  هــاي او شــكرگوش شــور تران   هــاي

كشورگوش گرفت  هم ملك زبان  عــالمگيري بــه زو نغمــه علــم گشــت   و هم
كمر نموده  زبان نقود هميان بحر و كان بار دوش و پي چرب چون قاصدان خجسته

گان  طلب هنر پيشه  بهو حرف حاصل اجناس ده و مزرع انبار كام و زبان ساخته 
هر كه . گردند يعني اهل اصول و نغمه در اطراف و اكناف جهان مي ٢خصوصاً كنچنيان

راه   بهكنان  خود شهرتي بوده سرودگويان و رقص علماو را در فن خود مهارتي و در 
مقام شناسان ساخته و مقام پور كه تازه جهت مسكن و  اند و در شهر نورس افتاده

اند كه تفرقة روزگار عحب كه بر كثرت ايشان جمع  پرداخته شده چندان فراهم آمده
حلقة شاگردي و جبهه  بهبدنژادان نكيساتبار كه گوش  پريشاني تواند بست و ازين بار

رخسار بر  بهبندند و  آواز رشته بر پاي بلبل مي بهاند و  سجدة استادي رسانيده  به
رسم  بهخندند نُه صد صاحب كمال و صاحب جمال انتخابي هميشه  شكفتگي گل مي

هوي گويندگان و دارند و از هاي  پاس وقت مي گردون اساس كشك بر در كرباس
صدائي در گنبد افالك نپيچيده كه اگر خاموش شوند شنوندگان از استماع نغمه محروم 

آواز پاي  بهاند كه اگر  ازندگان درختان رقصي برنداشتهگردند و از جوش و خروش س
  .زني باز مانند ها از دستك نشينند برگ

 .۵۸آغاز صفحه .١

٢.Kanchani دربارة اين واژه امام بخش متخلص . واژة هندي است براي زني كه در رفتارش آزاد است
هندي ) زبان(كنچني منسوب به كنچن كه در : صهبائي شارح سه نثر ظهوري چنين نوشته است به

چون ارباب نشاط و خوانندگان طالب زر باشند لهذا به اين اسم . به معني زر است) ادبي(كتابي 
مطبع نولكشور سال [اند و در عرف حال هندوستان بر غير زنان رقّاص اطالق نكنند  مسمٰي گشته

 .۲۷۵صفحه  ]۱۳۲۴چاپ 
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  :رباعيات
جهـان        درج گهر صـوت و صـدا گشـته دهـان      از زمزمه پـر بـرگ و نـوا گشـته
ــن  ــاي كهـ ــدند غمهـ ــة دل شـ ــان     بيگانـ ــته زب ــنا گش ــورس آش ــة ن ــا نغم   ت

:ايضاً
  انــد نــم ترانــه جــان كاشــته بــه در تــن  انــد هــر گوشــه لــواي عشــرت افراشــته

ــته    مجلس وجـود آمـده اسـت    به طفلي كه ــه برداش ــراب نغم ــامش ز ش ــد ك   ان
:ايضاً

ــي    رويـد  است كه الله گرم خون مي شهري ــون م ــش فس ــدة نرگس ــد از دي   روي
ــا  ــاي بگش ــهپ ــين  ب ــحرا بب ــير و ص   رويـد  كز شبنم عشق حسـن چـون مـي     س

پور در كام  حرف شهر نورس بههت تعمير كهنه كاخ خود ج سخن آرزو دارد كه از 
اگر . كند پاي كار آوردن كوتاهي مي  بهو زبان خانه كند و از بيم درازنفسي در مصالح 

] ٦٠صفحه[ به .داري خود چه مانع است ١شهرداري گل تعريف در آب نگيرم محلّه
  :رباعي. شنيدن مكن ده شكوة تفصيل نايشرط اجمال گفتن بر نگفتن غالب آمده گو شن

ــيم اســت   اين شهر كه آرايش هفـت اقلـيم اسـت    ــهريار جــم ديه   عشــرتگه ش
ــت ! آري آري  فـوق دارد تمصري است كـه بـر مصـر     ــراهيم اسـ ــفش ابـ   يوسـ

الشرف  تاب محاذات دولتخانة پادشاهي را بيت شهري كه هر روز آفتاب جهان! حبذّا
ش كه آوازة صبح فرونشانده تا شام كاري در و ديوار داند و در گردروبي گچ خود مي

زمين را . عالمي را اميدواري كه جهان كهنه جان نوي يافته. افشاند زر تار مي ٢رومال
عرض و طولش . گرد سجدة شكر بر زمين كه مرادش خوبتر از آنچه در دل بود، برآمده

اگر در . گردش تواند گرديد  به زحمت خراشي آييني قرار نداده كه آسمان بي بهراه باني 
  : نظم. بود فرمود خاك كرة ارض يك خشتش مي شمت خود ميحخور 

ــع  كــوه بــهشداســت ارچــه واق ــوه   دامــان ــان كــ ــر از گريبــ ــرآورده ســ   بــ
ــرش  ــر از منظـ ــمان منظـ ــين آسـ   در فـــتح بـــر ملـــك بـــاز از درش     زمـ
ــاب   ــالم آفت ــون س ــد چ ــوان كن ــه اي   دهــد ابـــروي طـــاق بـــارك جـــواب   ب

 .هيبخش، ناح.١

 .دستمال :رومال.٢
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  كرســي نشــاند بــه ز كرســيش دعــوي  فشــاند عــرش از زمـين دامنــي مـي   بـه 
تقليد هم در ارتفاع و استحكام عمارات رفعت را سرفرازي و   بهاعالي و اداني نيز 

ها  اند و در باال بردن قصر و ايوان و كاخ و منظر زمين متانت را سنگيني ديگر داده
اني پست و ته افتاده كه پشت گاو زمين از سنگيني و گر بهآن قدر  حبرداشتن مصال  به

در . از كثرت بنا و وسعت فضا در هر خانه محلّه و در هر محلّه شهري. بلند گرديده
سرايان در بحر اصول بغل  هيچ كوچه پاي ننهند كه از موجة رطوبت رود و سرود ترانه

حسن در آن شوخي و . مقتضاي طبيعت خود كامران و كامياب بههر چيز . شنا ندهند  به
صبر . گريبادري پنجه در كار  بهشوق را . باكي و رسوايي ين بيخودنمايي و عشق در ع

دكان . ها؛ شيخان در مريدي رندان ها را رونق ميكده صومعه. رفوگري عقده بر تار بهرا 
سود در بازار تجار و نشو و نما در سرزمين دهاقين، سپر كيل زر لشكريان مراعات 

  :مثنوي. صرف احوال رعايا
ــ  ــدارد غــم از اهــل آن ش ــرن   هاي دهـر  طلسمي است در دفع غم  هر به

  كــه دارد رفــاهيتش كوچــه بنــد     مصـــون اســـت از تركتـــاز گزنـــد
ــام   زهــره خيــز ١ســر كــوي خنيــاگران ــيم در و ب ــز  نس ــه بي ــان نغم   ش

  نهـاني ز خــود گــوش بــر سازشــان   بســـــته تـــــار آوازشـــــان ٢ورع
  اي به هر غرفـه در طرفگـي طرفـه     اي به هر گام سـر بـر فلـك غرفـه    

ــند    به پيچاك موهـا كـه در پـا كشـند     ــاال كشـ ــاره بـ ــل نظـ   دل اهـ
ــوس   ــود بواله ــار خ ــي ك ــه پ ــي    گرفت ــقي ب ــة عاش ــر كوچ ــس س   عس
ــان    ــن درمي ــديث وط ــد ح ــر آي ننالــــد زبــــان     گ   ز درد غريبــــي

تار شعاعي آفتاب طنابي گرديده كار هزار سود و  بهدر هر دكان راسته بازارش كه 
بيعان از رستة راستي  اين مرتبه كه كج  به ستي و درستيسودا راست آمده و قاعدة را

محكم كرده  يبندگي خدايگان بهچنانچه آسمان از كهكشان ميان . بيرون نتوانند رفت

كار و . اي است غير آريانژاد اين طايفه. است Konarkه عقيدة اين جانب اصل اين واژ به :خنياگر.١
شغل عمدة زنان اين طايفه رقّاصي و ساختن آالت موسيقي ارزان قيمت است كه از آنها كودكان 

 .فحاشي نزد آنها گناه نيست. دكنن عنوان ملعبة بازي استفاده مي به

 .۶۲آغاز صفحه .٢
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  : مثنوي. رساني كمربسته نفع  بهزمين نيز 
ملك اين چمـن چه مي  گلــــزار بــــاغ دكــــن نــــه بــــازار   خواست بستان

ــا    بــــه طــــول مقــــاالت شــــيدائيان ــرضخيـ ــه عـ ــودائيانبـ   الت سـ
ــپهر   ــك س رش ــب زي ــور و زي ــس ــر     ز ب ــاه و مه ــر از م ــاكين پ ــر اوج دك   ب

ــاج    چشــم ســبزان رنگــين نگـــاه    ســيه  ــكر ب ش ــك از ــور نم ــه ش ــواه ب   خ
ــاي دشـــنام ده     دل از ره ديــــده پيغــــام ده  ١بــــه ــه لبهـ ــر از بوسـ   پـ

ــان    به سوداي ايشـان چـو كوشـيده جـان     ــت دل درميـ ــانگي رفـ ــه بيعـ   بـ
ــتســـر عقـــل را دا ــوانگي اسـ ــت    غ ديـ ــانگي اس ــان خ ــن بازاري ــي حس   بل

ــرس  ــادو مپـ ــمان جـ ــاز چشـ   ز عابـــــدفريبان هنـــــدو مپـــــرس  ز اعجـ
ــب    فتادنـــد در كفـــر و صـــبر و شـــكيب ــار زيـ زنّـ ــاي ــذر زآن كمرهـ   حـ

ــه   بــه خــروار نقـــد دل و جــان زننـــد     داران ايمـــــان زننـــــد  ره مايـــ
  كـــردآلـــود  از ايشـــان ســـر صـــندل  كـرد درد  سر تقـوي هـر گـه كـه مـي     

الفت وحشتاز و انسفزايي و گفتزدايي توان چه دلنشيني و :شعر. گزيني
ــود    كه كردند پيشـش مالئـك سـجود     مگــر خــاك آدم ازيــن خــاك ب

ايران و توران برند تا در   به دار اين خاك پاك را كاال ساخته سزد كه تجار مايه
 اگر. هاي ويران كنند سينه هاي خراب و تعمير رده مرمت دلکتركتاز فتنه و آشوب گل 

المثل اگر هم  في. سرمگي در ديده كشند آنچه تا حشر از زمين خواهد رست، ببينند  به
  : نظم. خريطة نوشدارو بودي بدلش بالضرورت آبرو بودي

  كه غلطـد بـرآن زاغ گـردد همـاي      خـاك پـاك سـعادت فـزاي     ٢زهي
ــ     جــالغبــارش كــه بــر ســرمه بيــزد    امقــدم نشــين اســـت بــر توتيـ
  تو گـويي نفـس داده سـر در عبيـر      پـذير  ز گردش صـبا گشـته نكهـت   

ــازه رو   ــان تــ ــيمم ازو آنچنــ   كــه رو ســازد آبحيــات از وضــو     تــ
لطافت هوايش در آن درجه كه اگر بر هواي خلدش ترجيح دهم رضوان از هواي 

اينجا که رسند سر از هواي يار خالي ساخته  بهعاشقان . تأمل تصديق كند سخنم بي

 .۶۳آغاز صفحه .١

 .۶۴آغاز صفحه .٢
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جا . ين هوا پر كنند و تا هوائي اينجا نشوند هواي كارشان خوب نگردداز همه
  : نظم. هواپرستي عيب است و اينجا هنر

  فشارند يك مشت صد جـان چكـد    هـــوائي كـــزو آب حيـــوان چكـــد
او بـــه پـــرور نفـــس روح   تشــريف او بــه لطافــت مشــرف   تعريـــف

ــمال  شـ ــبا و ــوي دم صـ   ز پروردگــــانش يكــــي اعتــــدال  ازو عيسـ
دل سبزه   بهنمش از زمين تن  بهشويد و  آبش چون مي از چهرة دل گرد غم مي

چون بر خود ] ٦٥صفحه[اش اگر در آب بقا افتد  ماهي سرچشمه. رويد موي صحت مي
عالج تشنگي خود پرداخته از عكس آفتاب   بهمسيحا هرگاه . جنبد از هجر جا بجا افتد

با آن نسنجد كه از بس گراني سبك  دلو در آن انداخته آب خضر ازين بيم خود را
  : نظم. نگردد

  ز خجلـــت شـــود آب آبِ گهـــر    شود نوك مشقب چـو زيـن آب تـر   
  هـاي جـوي   که زنگارگون گشته لب  هاي غمگين چنان زنگ شوي ز دل

ــاب  ــرون آفتـ ــيدن بـ ــارد كشـ   چنـدين طنـاب   به ازو عكس خود را  نيـ

  سير باغ و بوستان نصيب همه دوستان
پور فيروزة  رنگي كه بايد از نوازش خاك نورس بهش از تراوش شبنم زار زمين سبزه

نيشابور برند و در ساية نسرين و ارغوان توده توده بوي و پشته پشته رنگ بهم   به كهنه
ها از  ريخته و هواداران سرو و غوغائيان گل پر در پر بافته و آواز بر آواز انداخته نفس

از تنومندي . شاهدة گونة الله رنگ بستحكايت جام نرگس سرمست ونظرها از م
  :مثنوي. خواري و از برومندي شاخسار بهار در برخورداري اشجار خزان در لطمه

ــوان    درختــــانش ناديــــده روي خــــزان ــران ج ــاي پي ــون امله ــه چ   هم
ــرزمين   ــد آن سـ ــر بيـ ــل ثمـ ــين    ز ثقـ ــر زم ــر ب ــكر س ــجدة ش ــي س   پ

ــل ــمال  ١گ ــال از ش ــرد نه ــه گي ــالچــو پروانــه بــر شــمع ا  چنپ   فشــانده ب
  چو طوطي پر انـدر قفـس كـرده بـاز      نـاز  بـه  به شاخ انبه بر بـرگ غلطـان  

ــا  ــان دلكـــش و دلربـ چنـ ــالش ــوا    نهـ ــد ه ــينه كوب ــر س ــزو مشــت ب   ك

 .۶۶آغاز صفحه .١
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ــته آب  ــان بسـ ــازگي آنچنـ ــرو تـ   اش آفتـــاب كـــه لغزيـــده در ســـايه  بـ
ــرگ  ــروي ب ــا ز اب ــه چينه ــه در رفت   نم افتاده بـر پشـت و بـر روي بـرگ      ب

  خيابـــــان خيابـــــان هـــــواي ارم  هقـــاني صـــبحدمبـــه هـــر ســـو د
ــي    ــت از خرم ــر چاش ــام اگ ــر ش ــبزه   اگ ــبحي و س ــوا ص ــبنمي  ه ــا ش   ه

ــوطي  ــراپاي ط ــه س ــش  ب ري ــار   خواهد از سبزه پرهاي خـويش  كه مي  منق
فرمان قضا جريان تخم فصاحت و بالغت از عربستان و تركستان و دانة فضل و   به

كويي ناند و از لطافت زمين و  اك پاك كاشتههنر از عراق و خراسان آورده درين خ
از تاب  جوهر آب و هوا حاصل دلخواه برداشته يونان اگر در آب نمي بود هر آيينه

مي   .بود رشك در آتش
  :رباعي

  بـاش  درياي صـور را در معنـي مـي     بـاش  از بخت درين شهر تسلّي مـي 
ــوا  ١در ــت آب و ه ــر از تربي   بـاش  ي مـي قّزحمت مشق در تر بي  هــر هن

داراي كامل رأي ملك آراي كه بناي اين شهر دكن را رشك عراق و خراسان ! زهي
سخن تيغ تيغ سخن را بر فسان زبان   بهطرازان گاه  رسمي است كه مدح. گردانيده

دهند و گاه گاه  صيدگاه معني پرواز مي  به حرف انداز باز باز لفظ را به كشند و گاه مي
  . آرند را حروني بيرون ميصفت جوالن اسب اسب طبيعت   به

منزلت خود را نيفزايم و  سخن مقربان درگاه قرب به خاطر رسيد كه چرا  به
عزيزان . روي بخت خود نگشايم  بهرا  ٰحديث ايستادگان پايتخت در دولت عظمي  به

حرف و حكايت   به حاال. شود حده نوشته ميياالعزه عل ةتذكر ٰانشاءاهللا تعالي. بسيارند
كام و زبان را سعادتمند  ٰو مجلسيان حضرت اعلي ٰردگان دولت عظميبعضي از پرو

دارند جاي ثبت مقرر نمودن  اسامي سامي حضرات كه صفحة بزم را مزّين مي  به كنم؛ مي
اند بلكه هر يك  هر جا كه خود خوش كرده مشرف ساخته. حد خامة راقم نيست

  :ع. اند صد مبالغه ديگري را بر خود تقديم فرموده  به
  انصاف صافي دالن  به بنازم

 .۶۷آغاز صفحه .١



سه نثر ظهوری  ٢٤٩

جناب شاهنواز خان كه از بس نوازش شاهي  ٰاول نواب مستطاب معلّي] ٦٨صفحه[
است و از غايت نيكوخواهي و كارآگهي در جملة ملك  اين خطاب واال سرفراز  به
اند و بر  ممتاز، جهت حراست بالد و رفاهيت عباد برگزيده الملكيمجلةمنصب   به

حسب بخت و اتّفاق است بلكه  به حشمت و بزرگيش نه همگنان ظاهر است كه
  : مثنوي. محض استعداد و استحقاق  به

مجلس صاحب خـود را شـناخت    لطف باالدست شاهش خوش نواخـت    صدر
ــت   ــم ازوس ــاه ه ــت در پن ــن و ملّ   برج حصـن مملكـت محكـم ازوسـت      دي
  در كفـــش تيـــغ دو دم گـــردد قلـــم  نامـــة تهديـــد چـــون ســـازد رقـــم 

روزگــار   مثــل او يــك  ــه رو  تــن نــدارد ــرآر   ب ــور رو ب ــت كش ــرد هف   گ
ــده  فرخن ســر ــر باشــد از اعضــا چــو ــده ســـر     ت ــراي عـــالمي گرديـ   از بـ

ــر بســي  ــر و ســلطان گ ــر از خــان كســي   شــاه دارد مي ــيكن بغي   نيســتش ل
ــو  ــباب كـ ــرخ را اسـ ــي چـ ــبابش ايـــن آداب كـــو  در بزرگـ   باشـــد از اسـ
ــداً شـــ    غمكشــي ديداســت اگــر ديــدار او     ــته نقـ اوگشـ ــار   اد از رخسـ
ناخوانده است   صورت و سيرت همه واخونـده اسـت    وصف خوشخويان همه
  اين چنين ضبط فراسـت كـس نكـرد     در خور فكـرش رياسـت كـس نكـرد    
  دسـتور او دسـتور نيسـت   هر چـه بـي    در جهان همدسـت او دسـتور نيسـت   

ر سر تفاخ. وزن عقيدت از همه بيش  به ش است ويهمه پ زبه سبق خدمت ا
باوجود فطرت . زيبدش تفوق مي بهرسدش و يا برتر آن  آسمان رسانيده و مي  به
بالغيت علم بوده در كسب فضائل و  بهجبلّي كه از طفوليت در هر علم ] ٦٩صفحه[

فراست نزديك   بهچنان . تحصيل كماالت سعي و اهتمام را مجال عرق پاك كردني نداده
ه رقم درست يافتن مضمون را كاري بس حركت قلم جلدنويسان شكست  بهكه از دور 

يابد  پاي سخن نيامده درمي به هنوز نفس در سينه. داند غايت آسان مي  بهسهل و امري 
از حاضر جوابيش همه . كه آن آلت چه لفظ است و در بناي كدام معني خواهد رفت

اني زب يب هگيريش بزرگ خردان جمله ب كُندبياني خود معترف و از خرده  به تيززبانان
سبب اين است  ،نمايد در هنگام سؤال پي جواب گاهي اگر اندك تأمل مي. خويش قايل

كشان  رياضت. كدام جواب زبان بگشايد  بهداند كه اول  كه از هجوم ورود سخن نمي
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احكام رفته و آينده و   به ها علم رياضي را تقريرش در تنعم انداخته و از تقويم چهره
ميزان   بهحالوت تنگ شكر نوالة كام حنظل است و حال پرداخته بر خوان لطفش 

استقامت طبعش نظر  به تخمينش مناصفة كرة ارض را تفاوت حبة خردل و
رخش . محورنگاهان گونيا است و با نفاست خلقش تشريف زربفت قماشان بوريا

ها كف  ها تازيانة تيزعناني است و نخل همتش را برگ غيرتش را رگ] ٧٠صفحه[
دوري رأيش از خطا دوري . آفتاب  بهصواب نزديكي نور   به ديكي تدبيرشنز. زرفشاني

آغوشي هم پيرهن  مات در بغلگيري و تنگلاش حروف و ك در صلحنامه. معرب از خطا
الش را نخ نارسايي و ديگ يكمند خ. شكن اش هر سطري سپاهي صف نامه و در رزم

كسي در واسط سخنش  اي كه اگر مثابه  به راستي قلمش. فكرش را جوش خامي ني
اي كه اگر حضرت  مرتبه  بهفهمي  درست. پذيرفت گفت ديگر قلم قط محرف نمي مي

  مولوي معنوي بودي اين بيت را که 
  قـدر فهـم تسـت    به گويم اينكه مي  مــردم انــدر حســرت فهــم درســت

خاك و بادش هرگز غباري بر خاطر ننشسته. فرمود نمي آب از تشنگان است و . از
چين ابروست  به نيازش آنچنان كامياب گردانيده كه احتياجش همين بي. خامانآتش از 

ي بر خاطرش گذر يبايد كرد الّا هيچ آرزو عاريت مي ةكه هنگام غضب بالضرور
واسطة   بهشايد مظنة اين باشد كه . نينداخته كه كار خود را ازو حصول نساخته

في كرده باشم و من درين وفور رحم و اعطاف در محامد و اوصاف تكلّ] ٧١صقحه[
تواند آمد،  ند كسي كه از عهدة ثناي بيرون نمييانديشه كه ناگاه جمعي از آگاهان بگو

  .عجز اعتراف ننمايد بهچرا اول 
مرتبت يافته شهنشاه قدردان و كه فراخور حالت و منزلت خود قدر ! هللا الحمد

زمين پشتيبان آسمان  پور از بام قصر و كاخش چنانش از خاك برگرفته كه در نورس
بود  اي كه اگر بخار بحار مانع نمي پايه  بهگرديده ايوان رفيع بنيانش در حساب بلندي 

. شمردند اش مي اهل فارس از بام مسجد نو كه هم برآوردة آنحضرت است كنگره
ساية سنگينش اگر لنگر . آن وفا كند به پهنايي است كه درازي سخن بهطاقش نه  پيش

  : رباعي. پشت گاو زمين را كشتي سازداندازد تختة 
ــد  ــاي پســتي نكن ــت بن ــالي هم   ايــن طــرح بجــز دراز دســتي نكنــد  ع
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  سنگين است بنا زمين نشستي نكند  فغـان  بـه  انـد گـاو مـاهي    برخاسـته 
اصناف خلق . افزايد خلق مرحمت مي بهافزايد او نيز  چندانكه قدر و منزلتش مي

وقف ] ٧٢صفحه[ها را  ا را وطن وااليش نسازند و زبانه خصوصاً غريبان دكن اگر دل
انصافان و حق ناشناسان بوده باشند؛ چرا كه تخم محبت همه  دعايش نكنند از جملة بي

ريزي در خدمت شايسته آبروي همه  عرق  بهكارد و  كينه پادشاه كاشته و مي در سينة بي
  : نظم. دارد را نگاه داشته و مي

ــي  ــت ش ــت اس ــرخ يادگرف ــدمتز چ   اسـت  كه هرچه خاطر شه خواستست آن كرد  وة خ
  بجاست خدمت شـاه ضـميردان كردسـت     اگــر ســـرآمد اهــل فراســـتش خواننـــد  
  كورة غم و شـاديش امتحـان كردسـت    به  عيارگيري شـاهش فـزوده قيمـت و قـدر    

  ازآنچه نطـق فرومانـده او بيـان كردسـت      حسـن تقريـرش   بـه سخنوران همه قايـل  
كردســت    كسـي نچيـد چـو او    گل ريـاض رياضـي   عيــان   نهـان انجــم و افـالك را

ــي ــردن    نم ــان ك ــان نه ــوانيم از مردم   توان كردسـت  من آنها كه ميبهمردمي  ز  ت
ــاب ــهبرآفت ــتب اس ــه دوخت ــاه نگ ــر كردسـتراستبهتي نشـان را ذره اگـر بيني

  دستتحريك آن بنان كر به هرآنچه كرده  اسـت  زن گـنج خانـة معنـي    قلم كـه نقـب  
  به نقل او كه چنين گفته و چنان كردسـت   نزد اكابر برسند چه قول و چه فعـل  بهازو 

  دوم
  الكالم  خدام ملك ملك] ٧٣صفحه[

  كه هم خود نواند بگويد كه كيست: مصرع
نام او صدا داده و از طلوع سهيل كالمش رنگ بر  بهاز بام سخن كوس صاحبقراني 

است كه از سوادش بياض سحر  فروغي  بهشان عبارتش نامة رخ. ها افتاده اديم زبان
بازند و او  است كه شيران در آنجا جگر مي سازند و خامة دليررقمش از نيستاني مي

اند در ديوان عدل بنيان خود داده و با طبع روان  هايي كه تا غايت بر آن ظلم كرده قافيه
ده سقط فروشان را چه هر جا در سخن ايستا. كه نگاه نفس سوخته غاشيه داري اوست

سرايي  غزل. يارا كه دكان عيب بر كاالي او گشايند مشكش ختني است و عقيقش يمني
گويي كه پادشاهان چون خواهند  كه هم عشق را مفتون دارد هم حسن را ممنون قصيده

آللي . ها نشانند بايد كه زر و گوهر بر تحت و باال افشانند كه ناخود را بر تخت زبان
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كان ناسوتمعانيش ا كنگرة عرش فرسوده . ز بحر الهوت است و جوهر الفاظش از
بند درويشي و مرهمي در  تونگري زلّه] ٧٤صفحه. [رسايي از دستياران انداز او پرواز

  :مثنوي. ريشي يافته كه مطلب چيست و دانسته كه مخاطب كيست سينه ةراحت افتاد
ــي شــور عرفــان طــراز قمــي     ــود در قلز   زه ــي بـ ــه از قطرگـ ــيكـ   مـ
  ســكون دل از جنــبش كلــك اوســت  ملك نام و ملك سخن ملك اوسـت 

ــت    گر آللي اسـت از درج اوسـت   سخن ــرج اوس ــت از ب اس ــاب ــر آفت   وگ
ــد   ــب زن ــم لبال ــي خ ــه جرعگ ــه ت ــبوحي  ب ــه ص ــد   ب ــب زن ــام دل ش   ج
  چو خلوت گزينـد زبـان بـر در اسـت      چــو مينــا نهــد آســمان ســاغر اســت
ــم    ه ــر روي ــاد ب ــده بنه ــب خن ــه   ز ل ــانيده در گري ــم  رس ــا ن ــه ه ــم ب   ن
زنــگ ديــده آيينــة ز بــرد دچنــان بو رنگ هم رنـگيكه بوي هم و د

ــه   ــين نكت چن ــد ــم افت ــم ك ــرداز ه ــم     پ ــي به ــظ و معن ــازد ازو لف ــه ن   ك
ــخن  ــت زو در س ــري نيس ــان ت   كه گم گشته صد بـار در هـر سـخن     نماي
ــود   ــان رب ــن ك ــاقوت اي ــه ي ــد      بدانگون ــتش توان ــر وق ــه در غي ــودك   نم
  به مغـز دل و جـان سـخن در كشـد      ز مغــز دل و جــان ســخن بــر كشــد
ــاال رود    ــه ب ــا ك ــرف از آنج ــي ح ــا   بل ــرو تـ ــد فـ ــه و آيـ ــا رود بـ   آنجـ

  سوم
رقم  حضرت شاه خليل اهللا كه نزاكت خاطرهاي نسترن خوبان در اجارة قلم بديع

زبان   به اند كه دانند درين حسرت ي كه حسن سخن را ثلث مينخياال نازك. اوست
در علم خط چنان تمام است كه عمداً نه سهواً الخط نصف . قلمش نستعليق حرف زنند

الحق . توان كرد مشغولي نظّاره خطش كهنه مي به فراق نوخطان را. توان گفت العلم مي
هر كه ابجد . آن چه نسبت كه كهنگي اين را زينت است و آن را آفت  بهاين خط را 

اش چه  فوارة خامه نيم. د جريدة تركيبش روشن نگشتهخوان مفرداتش نشده سوا
نگاه تماشاي هر . حرف شكرها چشانيده  به شيريني رقم  به زارها رسانيده و بنفشه

صورت  بهكتابتش . ها را در سرمه نخواباند خطش آنچنان نچسبيده كه در برگشتن ديده
در كتابگي آسمان چنان خفي كه در هر صفحه كتابي پيموده و در معني چنان جلي كه 

] ٧٦صفحه[زبان درازي قلمش   به از فرخندگي صفحاتش فال بينندگان دلخواه و. نموده
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شاعران همه . در پيروي خط از همه پيشينيان در پيش. گيران كوتاه زبان جمله حرف
  .اش مردمك نشان اش خاطرنشين است و نقطه آشناي سخن و او خويش نكته

  فرد
  خطهــا دركشــد بــه ناگهــان خطــي  شـد ترسم ز دستش سـر ك  خامه مي

نظم
ــار    ــط نگ ــو خ ــش چ ــده خط ــار    رباين ــفحة روزگــ ــش صــ   در آرايــ
  كه رخسار خوبان كنـد مشـق خـط     به سـرخط نويسـي علـم زآن نمـط    

رباعيات
  كلكش چه گهرهاي معاني كـه نسـفت    خوشگوي نشد از قلمش هر كه نگفـت 
ــد  در دل خصــم خلي بنگاشت بر رخ دو  گــر خــار نوشــت   سـت شـگفت  ور گل

* 
گهر گذشته خطـش جسـتند    جســتن جــواهر جســتندبــه آنانكــه   از عقد

شـرم از خراسـان در آب شده مـيبهورنهخطها عراقيـان شسـتندعرق

  چهارم
ش يزيردست  به نقّاشان باالدست. موالنا فرخ حسين كه مافوق تصويرش متصور نيست

سبزخطان را مشاهدة سياه قلمش . شندك جان نهاده طرح طراحيش مي به نازند و منّت مي
طراوت تصويرش بر عكس خوبان خوي كرده در آب گرد . ها فرموده آميزي چه رنگ

كارد رنگ  الله مي. شنوند نگارد بوي مشك مي نافه مي] ٧٧صفحه[رشك افشانده 
  : نظم. ندرود مي

ــب  ــاطر فري ــان خ ــه تصــوير خوب   هــا فروشســته نقــش شــكيب ز دل  ب
  كه گرديده زآن چشم بـدبين فگـار    كـار  بـه  ا زانسـان خلش برده در خار

  ترشـــح رخ حاضـــران كـــرده تـــر  چــو افشــانده مرغــابيش بــال و پــر
ــارغ ز آرايــش گــل نشســت  ــت    چــو ف ــل نشسـ ــرواز آواز بلبـ ــه پـ   بـ
ــن    بـه جنـبش در آورده آن سـحر فــن    ــر فك ــين ب ــاب از جب ــيم نق   نس
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  پنجم
الوت ادا نمك و شكر را بر روي خدام ملّا حيدر ذهني كه از مالحت سخن و ح

ها دوانيده و محضر قبول عام  محبتش ريشه در دل. يكديگر كشيدن اختراع اوست
نرخ دعاي خرند و   بهتاجر ملكي است كه كاالي دشنامش را . مهر خاصان رسانيده  به

از رشك رنگيني حديثش ياقوت . برند كنند تا ناسره مي زرهاي سره خرج مي
است   اي ون خيسيده و در جنب شيريني كالمش شأن عسل كاسهاست در خ اي مهره

كسي را كه شور نثرش اين باشد معلوم است كه نمك نظم تا چه غايت خواهد . ليسيده
  ] ٧٨صفحه. [بود

  ششم
اگرچه . ظهوري كه صدر نعال برو مسلّم است و در افتادگي بر همه مؤخر نشينان مقدم

اما چون قبل ازين در پيرايش . يان منتظم گرددآن قدر مرتبه ندارد كه در سلك قيمت
گلزار ابراهيم و اكنون در گستردن خوان خليل سهيم و عديل ملك الكالمي است كه 

ردش . در روزگار در تميز چنان نيست كه گرفتي بر آن تواند نمود. نظير و انباز است بي
  :مثنوي. ه نسنجيدههر كرا پسنديده پسنديده و هر چه نسنجيد. رد است و قبولش قبول

ــان   غلـــط نيســـت در امتيـــاز زمـــان    ــين را چنـ ــز چنـ ــته هرگـ   ندانسـ
  در دهر بد و نيك عكس افكـن اسـت    روشن اسـت  اي هبه دستش خوش آيين

ــكّه   ــود س ــن ش ــون زر آه ــر چ   ســر انگشــت اعمــي نمايــد عيــار      وار اگ
ــركه از هــم جــدا      بــه روي تـــرش طفــل شـــيرين ادا   ــد شــكر و س   كن

مه الزم آمد كه براي خاطرها خاطر خود را هم نگاهداشته از ذوق اين بنابراين مقد
هر . خود را با زمين و آسمان نسنجم ةنسبت در پوست نگنجم و رعايت پله طرف كرد

پر افشاني كرده چنان ] ٧٩صفحه[چند در چمن عمر هفتاد سال نهال طبيعت شكوفة 
ر و هم شوخي جواني پربار نيست كه در بهار ثناي خدايگاني هم پختگي پيري در كا

  : نظم. نباشد
ــرم    ب ــو را ن ــاغ ــل آن ب ــن نخ ــرم   كه   لــب خشــك نگذاشــت شــعر ت
ــر آب  ــم ب ــي نويس ــان نگــردد خــراب   ز انگشــت حرف ــان عم ــه طوف   ب

  نهـم  سخن را سخن در دهـان مـي    نهـم  به بزمي كـه خـوان بيـان مـي    
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ــن   درين انجمن كيست صاحب سـخن  ــعر م ــده باش ــه عشــقي نورزي   ك
  نهم دام خلوت اگـر صـحبت اسـت     م جام وحدت اگـر كثـرت اسـت   ده

  ام حسـب حــال  كـه گيرنـد از گفتـه     خجسته اسـت قـالم ز اربـاب قـال    
ــار   ــيان كامگ ــان منش ــم چن ــار   ز نظم ــره گــردد نث ــر نثرشــان نث   كــه ب
ــام  ــيم خـ ــه و سـ ــا زر پختـ ــرده رام   غزلهـ كـ ــرده را ــزاالن رم كـ   غـ

ــره  ــان به ــب مطرب ــرفم ل ــد ز ح ــراين  من ــنس م ــه ده از ــد  ب ــگ بلن   بان
ــدح م ــان ــنمناجاتي م ــوان ــدخ مـــنان آن از ــود خـ انـــدخراباتيـــان

 ساكنان ريع مسكون كه از همه طرف رو بهاست از ظهوري  اين ديباچه مكتوبي
خود را از دائره ] ٨٠صفحه[غفلت   به كعبة مراد كرده مقام ابراهيم را مركز دانند و  به

سفر حجاز ارباب استطاعت را تأكيدست و  بهم ابراهيم محروم نگردانند و در طواف مقا
اش از قيمت  خريداري كه بيعانه. استطاعتان آن را مبالغه زياده است نجا برعكس بيياز ا

آيينة . خرمن زر خريده كه شنيده به داري كه وي هنر را كاال بيشتر است كه ديده مايه
. گلدستگي بر سر زند  بهتا  برگ سبزي رسان. خورشيدي در بغل نهد  بهصيقل كن تا 

تشريف تحسين مشرف الّا شعري متضمن مذّمت خصمان هر  بههر چيز فراخور خود 
  :مصرع. گذرد چند نمايان و پرغوغا باشد ناديده و ناشنيده مي

  مروت چرا ننازد صاحب ديد
آبرو  به گرد راهش بر چهره بنشان و. باش محبتش از وطن برآي و در غربت مي  به
نياز داند بايد  بر تقديري كه كسي خود را از اكتساب مال و جاه و علم و هنر بي. بنشين

راه افتد تا   به خيرباد كسب اخالق حسنه و صفات حميده از سر قدم ساخته بي به كه
و ادب و ] ٨١صفحه[بداند كه شوكت و حشمت و جاه و تجمل در چه درجه است 

  .چه مرتبه  به حيا و صبر و تحمل
فرمودند كه اگر پادشاهان  مي. رفت تقريبي در علم و بردباري سخن مي  به روزي

اند  خلق زيادتي از آن داده به ما را. داشت ايشان را برنمي ٰداشتند حق تعالي برداشت نمي
مايگي  كه در زيادتي كشيدن پاي كم نياريم و بسياري تقصير خردان نخريدن از كم

. بايد ديد كه عالج ورم چيست. از توانايي استبا الغران فربه زيستن نه . است بزرگي
هيچ وقتي نيست كه ازين مقوله سخنان رساله رساله مذكور نگردد و كتاب را آن قدر 



  ٢٥٦قند پارسي

تمام عمر اگر كسي از اينها گويد هميشه در . ورق نيست كه طبق عرض آن جوهر گردد
  . اختتام نمايد ٰاولي. ابتدا پويد

  ميزبــان خلــق ابــراهيم عــادل شــاه بــاد       يـاد  بـه تا درين مهمانسـرا خـوان خليـل آيـد     

الطبعمتةخا
بند كائنات و جامع اوراق  يمن تاييد شيرازه به درين ايام فرخنده فرجام] ۸۱صفحه [

، المثالي خيالي، مثال عديم كتاب موجودات، نثر نثري رفعت شعر شعري مرتبت سفينة نازك
محمد نورالدين ظهوري ترشيزي كه  سه نثر ملّا] ۸۲صفحه [انگيزي،  هادي طريق نزاكت

نير دقائق مضامينش بر نُه چرخ اشتهار ظهوري دارد و مهر بلندي خياالتش در شش 
علوي نرسيده كه عنقاي بلند پرواز تخيل  بهجهت دنيا نوري، قصر معاني رفيعش 

مراتب نارسايي  ٰاعلي به گردش نگرديده؛ كمند فكرت بلند از كنگرة استعاراتش واصل
 سايي؛ هر كس از شائقان وهم آسمان پيوند از كاخ نكاتش بر زمين عجز در جبههو 
. هايش شاكي، و باوجود طبع چند بار رغبت طبع طالبان همچنان باقي كيميايي نسخه  به

] در شهر[بعد رفع اغالط متن و حواشي در مطبع فيض منبع منشي نَولكشور واقع 
نَراين صاحب دام اقباله مالك  لقاب منشي پراگا ٰسرپرستي عاليجناب معلّي به كانپور

  .زيور طبع پوشيد] ميالدي[ ۱۸۹۶سنه ] اوت[ماه اگست  به مطبع بار سيزدهم
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  ♦سه نثر زمهري

ستوه   به و جانشينانش] م ۱۴۰۵-۱۳۷۰/ه ۸۰۷-۷۷۱[ايرانيان چون از مظالم امير تيمور 
وجود   به براي برطرف كردن آنها چندين نهضت سياسي در زيِ تصوف و عرفان ندآمد

كشي در  گزيني و چلّه ها صفاي باطن و عزلت كه ظاهراً هدف آنها مانند بودايي وردندآ
اصطالح امروزه عدم مساعدت و همكاري با حاكمان جابر وقت  به ولي بود ها خانقاه

. سربداران، شيخيان، پسيخاني، نقطوي و حروفي: ها عبارتند از اين نهضتاز  يبرخ .بود
اردبيلي ] م ۱۳۳۴/ه  ۷۳۵[الدين  اگرچه شيخ صفي. بر همة آنها چيره آمدندها  يصفو

-۹۰۷[بن سلطان حيدر  ليمعاس مشرب و پيرو فرقة شافعي تسنن بود ولي صوفي
ذهنش اين عقيده  در  تربيت كردند و را علي اللهييان در آناطولي] م ۱۵۲۳-۱۵۰۱/ه  ۹۳۰

عامه  به ت اسالمي براي ثابت كردنعرا نشاندند كه امير تيمور بدون دليل خاص شري
، خود را مجدد هشتم استدين مبين اسالم  مردم كه او حاكم مشروع در چهار چوب

گرايد ولي در  ضعف و زبوني مي به پايان رسيدن قرني  به يعني اين دين تا. م كرداعال
اي در تن آن دين ضعيف و ناتوان  آيد كه روح تازه وجود مي  به آغاز قرن بعدي مردي

اين اصل و دليل او خود را مجدد هشتم اعالم كرد ولي امر واقعي اين  به دمد و مي
  .هستند ]ع[را وارث اصلي خالفت آل علياست كه او غاصب حق خالفت بود زي
ها و همچنين ديگر پيروان مسالك  عليه عثماني ،بنابراين او براي فروغ فرقة تشيع

در آن زمان محيط در ايران براي پيروان تسنن چنان . تسنن شمشيرش را علم كرد
ده عازم شهر پذير نبود كه از مرز ايران عبور نمو آور بود كه براي آنها اصالً امكان خفقان

زيارت روضة منورة رسول خدا  بهاهللا شوند و  مكّه براي انجام اركان و فرايض بيت

  .يانشکدة ذاکر حسين، دهلد ي، دانشيار باز نشسته گروه فارسيونس جعفري سيد محمد دکتر: تصحيح ♦
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كشور   به اهللا سبب عازمان حج بيت بدين . مشرف گردند )ص(حضرت محمد مصطفٰي
  .شدند سوار كشتي شده راهسپار عربستان مي ١بندر سورت از و رفته هند

آباد واقع در نواحي  قرية عليدر  ،د ابوبكر خليفهامين اوالد و احفا سي،خواجه عابد 
پدر خود خواجه مير  را نزد مقدماتي در معقول و منقول علوم. دنيا آمد بهشهر سمرقند، 

 بخارا رفت و به اسٰمعيل و ديگر علماي شهر سمرقند فراگرفت و بعد از رحلت پدرش
  .آمداالسالمي نايل  مرتبت شيخ  به و پس از مدتي ضاوتق منصب  به

-۱۰۳۷( جلوس شاهجهان ۲۹سال  ،م  ۱۶۵۵/ه ۱۰۶۵وي اولين مرتبه در سال 
وارد كشور هند گرديد تا از اين راه عازم  ،بر تخت سلطنت )م ۱۶۵۸-۱۶۲۸/ه۱۰۶۸

يافت،  را اين فرمانروا ا رسيد و شرف مالقات ب ٢آباد شاهجهان به چون. عربستان شود 
پذيرفته گفت . د نمودپيشنهارا  اي عمده منصب وي به شاهجهان خواجة نامبرده آن را

  .عهده خواهد گرفت  به زيارت حرمين شريفين آن را به كه پس از مشرف شدن
اهللا و زيارت مدينة منوره، دو  اركان حج و طواف بيت خواجه عابد پس از انجام

 براي وي ماية خوشبختي بود كه. وارد كشور هند گرديد .م۱۶۵۸/ه  ۱۰۶۸سال  مرتبه در 
در . در حضر و سفر همراه او بود ،زيب را اختيار نموده وي خدمت شاهزاده اورنگ

و سه  درآمد البول و قند شده از پا حبس مرض همين حين، شاهجهان دو مرتبه دچار
كه شاهجهان وفات يافت  ندزيب و مرادبخش باور كرد ده اعني شاه شجاع، اورنگاشاهز

 ،دارد، چنانچه شاه شجاع از بنگاله پنهان نگه مي اين خبر را عهد، ، وليدارا شكوه يلو
در آن . ندآباد تاخت هانجشاه به ]جنوب هند[زيب از دكن  مرادبخش از گجرات و اورنگ

زيب از  وقتي كه اورنگ. بود شده جنگ داخليدچار  روزها سرتاسر مملكت شاهجهان
  .مركاب او بوده آباد حركت كرد، خواجه عابد جانب شاهجهان  به ]دكن[آباد  اورنگ

و توطئه چيني كنار گذاشته و پدر بيمار   دسيسه با زيب هر سه برادر خود را اورنگ
م بر تخت  ۱۶۵۸/ه  ۱۰۶۸در سال  ،زنداني كرده] گرة فعليآشهر [را در قلعة اكبرآباد 
زيب رونق گرفت،  چون كار خواجه عابد در ظلّ حمايت اورنگ. سلطنت جلوس كرد

Surat)بندر سورت   .١ Port). 

 .اسم قديم شهر دهلي پايتخت شاهجهان شاه، يكي از فرمانروايان تيموريان بابري هند  .٢
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] زيب بر تخت سلطنت سال جلوس اورنگ يندوازدهم[م   ۱۶۷۴/ه ۱۰۸۵وي در سال 
مير شهاب را دعوت نمود كه فرزند ارشد خود او در آن وقت در . هند بيايد  به الدين

بنابراين . داد بخارا در مملكت سبحان قلي فرمانرواي آن منطقه خدمت شاياني انجام مي
 زيب بار يافته سپر ميناكار نگدربار اور به از وي اجازه گرفته عازم كشور هند گرديد و

منصب سه صدي كه مشتمل بر سه صد سرباز و هفتاد   به وي اهدا نمود و در عوض  به
سن نوزده سالگي نرسيده بود كه با صفيه خانم   به هنوز يو .سوار بود سرافراز گرديد

  .ازدواج كرد] نخست وزير[دختر سعداهللا خان وزير اعظم 
واقعاتي در زندگيش روي داده، متأسفانه بر ما  م چه  ۱۶۷۹/ه ۱۰۹۰پيش از سال 

زيب  روشن نيست، البته در همين سال اعني در بيست و سومين سال فرمانروايي اورنگ
. اوج گراييد و وي در گرفتن منصب عاليي در ارتش دولتي نايل آمد به ستارة بخت وي

ه وي را ناگهان پيش ، پادشاداد يم عنوان پاسبان خوابگاه سلطاني كشيك به وقتي كه وي
با  که خود خواند و دربارة حسن خان يكي از فرمانداران ارتش سؤال كرد زيرا وي

براي سركوبي راجة سركش آن ايالت  ١پور هاي شمالي منطقة اودي ارتش در كوهچه
  .خبري نبود او رفته بود راه را گم كرده و از

عهدة مير  به ش رانامبرده و ارتش هپيدا كردن فرماند تيمسئول زيب اورنگ
ش سعي و استعداد همير مزبور در پيدا كردن ارتش و فرماند. الدين گذاشت شهاب
العاده زياد نشان داد و شخصاً در حدود مرز ايالت راجة سركش رفته در مدت دو  فوق

ش اطالعاتي كسب نموده موفق و پيروز هروز دربارة اوضاع و احوال ارتش و فرماند
زيب از اين استعداد و  اورنگ. را در اختيار فرمانروا گذشتبرگشت و گزارش آن 

حاال مير . مفتخر کرد لقب خان به فعاليت وي چنان خوشحال گرديد كه وي را
منصب دو صدي   به ب و معروف گرديد والدين خان ملقّ الدين با لقب مير شهاب شهاب

او  به عنوان جايزه به زين فيل و كمان و تركش مزيد بر آن. شد سرافراز ]سرباز پياده[
  .داده شد

 .(Odaipur)پور  اودي  .١
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وي را ] بيست و چهارمين سال فرمانروايي[م  ۱۶۸۰/ه  ۱۰۹۱زيب در سال  اورنگ
در اين . فرستاد ١نام راتور  به اي طايفه انيشورش يسرکوب با برادرش حامد خان براي

 در منطقة يو .پيش از پيش نشان داد هعنوان فرماند  به را موقعيت نيز وي استعداد خود
لكت راتورها رفته آنها را تعاقب نمود و شكست داده فاتح و مكوهستاني حدود م

زيب از شجاعت و دليري وي چنان مسرور و شادمان گرديد كه  اورنگ. كامران برگشت
  .کرد خلعت و ماده فيل سرافراز به وي را

و زيب برانگيخت  پس از مدتي درگا داس راتور شاهزاده اكبر را عليه پدرش اورنگ
از اورنگزيب براي جلوگيري . طرف شهر مقدس اجمير حركت نمود  به شاهزادة نامبرده

نام   به جانب محلّي به الدين خان را تعيين نمود و امر كرد كه حركت پسرش، مير شهاب
رشوه در اختيار عنوان  به اگرچه شاهزاده اكبر خواست هداياي گران بها. برود ٢سروهي

سبب اينكه خان مزبور آدم وفادار و خيرخواه و   به ذارد، وليالدين خان بگ مير شهاب
  .زيب بود، اين هدايا را قبول نكرد شناس ولي نعمت خود اورنگ نمك

الدين خان كوچكتر بود،  اتّفاقاً برادرش مجاهد خان كه در سن و سال از مير شهاب
اي مخفيانه براي  مهالدين نا مير شهاب. داشت هعهد  به شاهزاده اكبر مأموريتي يدر اردو

مجاهد خان . برادرش فرستاد و توصيه كرد كه با وي همدستي و همكاري نمايد
شاهزاده اكبر گفت كه او خود خدمت برادرش برود و وي را  به كار برد و به اي حيله

شاهزاده اكبر اين پيشنهاد را با كمال . شما طرفداري و حمايت كند از ترغيب نمايد كه
مجاهد . با برادرش مالقات نمايد يو لي پذيرفت و اجازه داد كهخرسندي و خوشحا

بياورد، همراه خود گرفت و با  دست  به توانست خان از آنجا هر چه از دارايي مي
  .مالقات کرد برادرش

از اين اقدام مجاهد خان بسياري از امرا كه در خدمت شاهزاده اكبر بودند پند 
تمام اين جريانات را در . الدين خان شدند هابگرفته مانند مجاهد خان طرفدار مير ش

شوند، از  هاي جنگجو محسوب مي نظر گرفته ارتشيان راجپوت كه ميان هندوان آدم

  .(Rathore)راتهور /راتور  .١
 .(Sarohi)سروهي   .٢
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حاال شاهزادة نامبرده خود را بيچاره و درمانده يافته طرف . گرفتند هشاهزاده اكبر كنار
مير . طقه بود پناه گرفتاي در آن من كه اميرنشين ناحيه ١سنباجي هجنوب هند شتافت و ب

در اقدام  ،خون احدي ريخته شودن که يا اين دورانديشيي بدون با الدين خان شهاب
 و خلعتي نواخته بهاو را  عنوان جايزه به زيب اورنگ ن باريا .خود موفق گرديد
  .عهدة وي گذاشت  بهرا  عرض مكرر) رياست(مسؤليت داروغگي 

انشين شيواجي طاغي كه براي دولت پس از مدتي خبر رسيد كه سنباجي ج
اين . آتش زده است ،تيموريان بابري هند ماية آزار بوده، شهر برهانپور را تاراج نموده

كه يكي از آنها شيواجي از فرماندهان  را زيب حركات مراتاها اولين مرتبه بود كه اورنگ
نباجي، شاهزاده يكي از آنها اين بود كه س. دو جهت جدي گرفت  به ،طايفة مزبور بود

هاي  فعاليت ازخواست  اكبر را در حدود مملكت خود پناه داده بود و دومين اينكه او مي
مراتاهاي سركش   به زيرا آنها دينما يريگجلو ٢ارتشي اميرنشينان بيجاپور و گولكنده

  .كردند كمك مي
حركات طاغيانة مراتاها شخصاً اقدام نمود و از راه  سرکوب براي بيز اورنگ

هدف خود ارتش  به براي نايل آمدن يو .آباد فعلي گرديد رهانپور عازم شهر اورنگب
الدين  عهدة مير شهاب  به ي يكي از آنها راهسه گردان تقسيم نمود و فرماند به خود را

واقع است  ٤كه در شمال منطقة كوكَن ٣طرف شهر جنير  به خان گذاشت و امر نمود كه
زيب وي را براي  لشكركشي پيروز گرديده بود، اورنگ چون خان مذكور در اقدام. برود

الدين خان براي گرفتن اين  اگرچه مير شهاب. فرستاد ٥نام رام سيج  به اي تسخير قلعه
در اين اثنا . نمود ولي نتوانست در اقدام خود موفق گردد سعي و كوشش قلعه

فرزند دومين وي   بهطرف كوكن فرستاد تا  به زيب او را از آنجا احضار كرده اورنگ
پور فعلي شده بود كه سمباجي  او تازه وارد شهر نظام. شاهزاده معظّم كمك نمايد

.(Sanbaji)سنباجي   .١
  .(Golkanda)گولکنده   .٢
  .(Junair)جنير   .٣
 .(Kokan)کوکَن   .٤

Ram)رام سيج   .٥ Saij).  
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الدين خان با كمال شجاعت و دليري تاخت و تاز  مير شهاب. ناگهان بر او حمله آورد
زيب رسيد، از اين  اورنگ به چون اين خبر. پيروزي يافت يو بر و وي را مقابله كرده
در بيست و [م   ۱۶۸۳/ه ۱۰۹۵ن خوشحال گرديد كه وي را در سال فعاليت وي چنا

اگرچه او در . الدين خان بهادر نواخت لقب غازي با ]هفتمين سال فرمانروايي خود
خيز آن را آتش زده بسياري از  گرفتن قلعة راهيري موفق نشد ولي مناطق حاصل

 مت فراوان پيروزمند و سرافرازكار مراتاها را مقيد نموده با مال غني فرمانداران آزموده
الدين خان بهادر  لقب غازي  به اين مرتبه اين فرمانروا وي را. زيب رسيد دربار اورنگ  به

  .فيروزجنگ سرافراز نمود
الدين خان بهادر فيروز جنگ بيشتر زمان زندگي خود را در جنوب هند در  غازي

و همچنين فرمانروايان اياالت  تاهااعمليات جنگي و ارتشي گذرانيد و در آنجا عليه مر
آن منطقه كه بيشتر آنها پيرو مسلك تشّيع بودند بر سر پيكار و لشكركشي بود و در 

  .زيب جوايز فراوان و اضافه در منصبش دريافت نمود ها از اورنگ عوض آن فعاليت
وباي  كرد، م وقتي كه وي عليه ايالت بيجاپور لشكركشي مي  ۱۶۸۹/ه ۱۱۰۱در سال 

با وجود اينكه . شيوع يافت كه در نتيجه وي از بينايي چشمانش محروم گشتطاعون 
عنوان مشير   به هاي جنگي را فعاليت را از دست داده بود ولي باز همخود وي بصارت 

م وفات   ۱۷۰۷/ه ۱۱۱۸زيب در سال  اورنگ. داد زيب در آن منطقه ادامه مي اورنگ
بهادر شاه بر تخت سلطنت   به پس از رحلت او پسرش محمد معظّم ملقب. يافت

عنوان استاندار  به الدين خان بهادر فيروز جنگ را فرمانرواي نامبرده غازي. جلوس كرد
در سال  ،مركز دولتي آن استان ،وي در شهر احمدآباد. گجرات تعيين نمود

اش را از  سالگي اين جهان فاني را پدرود گفت و جنازه ۶۲سن   به م  ۱۷۱۰/ه ۱۱۲۲
الدين كه پير  آوردند و نزد آرامگاه وجيه] دهلي فعلي[آباد  هر شاهجهانش  به آنجا

اي و آرامگاهي پيش از  خاك سپردند كه در آنجا مسجدي، مدرسه به او بود،معرفت 
اسم مدرسة  بهاين مدرسه  ها بر كشور هند قبل از تسلّط انگليس .رحلتش ساخته بود

 عربك  نام انگلو  به  در آنجا دبيرستان عاليالدين و الل مدرسه معروف بود كه حاال غازي
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داير است و تقريباً چهل سال پيش كالج دهلي نيز در همين ساختمان بود كه  ١اسكول
ترين درسگاه زبان و ادبيات فارسي در سرتاسر شمال هند محسوب  ترين و قديم بزرگ

و تا مدت  التحصيل شده همان كالج فارغ از همين دبيرستان و از شد و اين جانب مي
  .م بازنشسته شد ۱۹۹۵تدريس زبان فارسي مشغول بوده در سال  بهچهل سال 

او       شـرح رمــزي گفــتن از انعــام او   واجب آيـد چونـك آمـد نـام
حقيقت بزرگ غازي رين خدمتگزار زبان فارسي در ت الدين بهادر فيروز جنگ در

. بودرخي اياالت آمريكا و ب ييسرتاسر شبه قاره هند و بعداً در بعضي كشورهاي اروپا
. با تأسيس اين مدرسه وي بنيان صدقة جاريه را گذاشتکه امر واقعي اين است 

 و سيد احمد خان معروف ٢چنانچه مملوك علي باني دارالعلوم در شهرستان ديوبند
كه هر دو بخش در [ ٤هره در شهرستان عليگرمؤسس دانشگاه اسالمي عليگ ٣سر سيد  به

نه تنها اهالي هند از اين درسگاه . محصّل همين مدرسه بودند] ش هستندداايالت اتراپر
نيز در اينجا تحصيالت ] ايران[ياب شدند بلكه چند نفر از علماي استان بلوچستان  بهره

. باشند پايان رسانيده در زادگاه خود مشغول ترويج دين مبين اسالم مي به خود را
جديد را روي اهالي هند باز كرد كه حاال  هاي علوم همچنين سر سيد احمد خان راه

مشغول كار و مؤسس  ييچند نفر از آنها در بعضي اياالت آمريكا و در كشورهاي اروپا
  .هاي ادبي هستند انجمن

 رونق دو قرن پيش يفارس زبان ها شبه قارة هند پس از استيالي انگليسيدر  اگرچه
اين زبان شيرين در س يتدر اري،خود را از دست داد ولي باز هم باوجود كساد باز

  .الدين از اول تاكنون ادامه دارد مدرسة غازي
الدين خان بهادر فيروز جنگ پسرش چين قليچ خان  پس از رحلت مير شهاب

در امور وي اگرچه . دار مسئوليت پدرش گرديد الملك آصفجاه عهده نظام  به بملقّ
-١١٢٤[تاه فرمانروايي فرخ سير اداري و نظامي كمتر از پدرش نبود و در مدت كو

Anglo)انگلو عربيک اسکول   .١ Arabic School). 

  .(Deoband)ديوبند   .٢
Sir)سر سيد   .٣ Syed).  
 .(Aligarh)عليگره /عليگده  .٤
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 ،يكي از حكمرانان ضعيف خاندان تيموريان بابري هند] م  ١٧١٩-١٧١٣/ه ١١٣١
 در شمال و همچنين در جنوب هند) امالك(ي يكارهاي نماياني انجام داد و جاگيرها

قيت وي در امور اداري آن عطا گرديد ولي موفّاوي براي بازسازي بعضي از آن خطّه   به
بنابراين وي صالح در اين امر ديد كه . باعث حسد امراي درباري فرخ سير شدمناطق 

  .جنوب هند بگمارد  به توجه خود را
  :زيب براي نابود ساختن پنج مملكت جنوب هند كه عبارت بودند از اورنگ

عادل ) ٥(عماد شاهيان و ) ٤(قطب شاهيان ) ٣(نظام شاهيان، ) ٢(بهمنيان،  )١(
ها را نابود  مملكتاين اگرچه او تمام . زندگي خود را تلف كردشاهيان پنجاه سال 

ساخت كه در حقيقت اول باعث افول و بعداًً انقراض دولت تيموريان بابري هند 
. تر بود هاي مزبور مملكت عادل شاهيان از همه محكم ميان تمام مملكت. گرديد
قع است توجه خود را زيب براي تسخير قلعة گولكنده كه در شهر حيدرآباد وا اورنگ

سزايي   به جنگ در تسخير آن قلعه سهم وزالدين خان بهادر فير مير شهاب .گماشت
گذار دولت  ان وي پايهنو بعداً جانشي در آن باشد يوجود آمدن دولت  و باعث به داشت

 .حکومت کردندمعروف بودند  ١لقب نواب  به آصفيه گشتند و ده اميرنشين كه عموماً
تيار نمودند و تا انقراض اين دولت در سال خالملك ا فت نواب لقب نظامميان آنها ه

. م در حدود مملكت خود حكمراني كردند ولي هيچ وقت اعالم شاهي ننمودند ١٩٤٨
  :ها عبارتند از اسامي و القاب اين نظام
  ].م  ١٧٤٨ -١٧٢٠/ه ١١٦١-١١٣٣[المك آصفجاه اول  قمرالدين خان نظام

  ].م ١٧٥٠-١٧٤٨/ه   ١١٦٤-١١٦١[جنگ احمد علي خان نصير
  ].م  ١٧٥١-١٧٥٠/ه  ١١٦٥-١١٦٤[الدين سعداهللا خان مظفرجنگ  هدايت محيي

  ] م ١٧٦٢-١٧٥١/ه  ١١٧٦- ١١٦٥[سعيد محمد خان صالبت جنگ 
  ].م ١٨٠٣- ١٧٦٢/ه١٢١٨- ١١٧٦[الملك آصفجاه دوم  نظام علي خان نظام

  ].م ١٨٢٩-١٨٠٣/ه١٢٤٥-١٢١٨[اكبر علي خان سكندرجاه آصفجاه سوم 
  ].م  ١٨٥٧-١٨٢٩/ه  ١٢٧٤- ١٢٤٥[آصفجاه چهارم  خان ناصرالدوله  فرخنده علي

  .ندندخوا در سرتاسر شبه قارة هند تمام اميرنشينان مسلمان را نواب و غيرمسلمان را راجه مي: نواب  .١
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  ].م  ١٨٦٩- ١٨٥٧/ه١٢٨٦-١٢٧٤[ الدوله آصفجاه پنجم  خان افضال تهنيت علي
  ].م ١٩١١-١٨٦٩/ه ١٣٢٩-١٢٨٦[محبوب علي خان آصفجاه ششم 

  ].م  ١٩٤٨-١٩١١/ه ١٣٦٨-١٣٢٩[و مير عثمان علي خان آصفجاه هفتم 
اين  ،دنسرتاسر شبه قارة ه در ها قدرت رسيدن انگليسي  به بعد از بر سركار آمدن و

 اانيتالسلطنت دولت بري ها تحت نظارت نمايندة سياسي نايب ها و همچنين راجه نواب
 خوانند، لذا محمد جعفر متخلص مي ١ها را انگريز چون در هند انگليسي. درآمدند

  :نويسد سم ياد كرده در وصف آنها چنين ميهمين ا به زمهري آنها را  به
صرف عمر  به مهتمان بندوبست انگريزي صال كه در آنجا كه آنچه به و”

  .٢“نيافتند، صد چنانش اينجا ماية كامگاري سازند
تمام استانداراني كه داراي لقب ، پس از زوال و انقراض دولت تيموريان بابري هند

ت گردن بيرون كشيده اعالم استقالل خود نمودند، نواب بودند از ربقة اطاعت اين دول
و حيدرآباد حامي و سرپرست زبان فارسي  ٥، تونك٤، رامپور٣تنها اميرنشينان بوپال

 ستوه آمده  به از بيكاري و دربار تيموريان بابري هند بودند  به كساني كه وابسته. بودند
كرده تحت حمايت اين  ها رفته براي خود شغل و كار پيدا اين اميرنشين  به بودند،

 اي محمد جعفر نيز يكي از ملّاك كوچك ناحيه. بردند يم سر به تيعاف  به اميرنشينان
دربار محبوب علي خان   بهبود که  نام خيرآباد واقع در ايالت اتراپردش فعلي  به

تأليف را  ٦بار يافته در مدحش كتاب سه نثر زمهري] نظام ششم[اميرنشين حيدرآباد 
  :آيد كه از تاريخ منظوم محمد يحيٰي علي برميچنان. نمود

  گنجــد انــدر خــرد عقــل چســان افضــالش   حــافظ و يكتــاي زمــان »زمهــري«مرحبــا 
ــي  ــل و ب ــي كام ــر  منش ــد جعف ــل محم   گشت مشهور درين دهر چو سحبان قـالش   مث

  .(English)انگريز   .١
  .است قيد شده ٨٤همين سه نثر زمهري كه اشتباهاً صفحه  ٨٨صفحه   .٢
  .(Bhopal)بهوپال /بوپال  .٣
 .(Rampur)رامپور   .٤

 .(Tonk)تونک   .٥

  .قه   ۱۲۹۴چاپ مطبع عزيزي واقع در شهر كانپور، سال   .٦
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ــتان كمــال     ــوبي و گلس ــة خ ــدرين نام   زد رقم مدحت شـه كلـك همـايون فـالش      ان
  كنـان دنبـالش   هر طرف فوجِ سخن سـجده   ي شاهي شـه اسـكندرجاه  گردد از فيض ثنا

اجاللـش       شاه كه بر عرصة دهـر  »مير محبوب علي«   چون مـه و مهـر سـعدين كـرم و
ــان را  ــيراب جه ــرد س ــه ك ــار ب ــا و ايث ــدايا    عط ــاد خ ــد ب ــا اب ــه !ت ــالش  ب ــان اقب   جه

  لشزهــي پــاكيزه اللــي درخشــان ســا      يحيٰي كـه نـويس   به گفت هاتف ز ره لطف
  )ه  ١٢٩٣(  

چنانكه در فوق اشارت رفت پس از تأسيس دولت صفويه، شاه اسٰمعيل و همچنين 
ها براي  زور شمشير ترويج عقايد تشيع نمودند و تركان عثماني و ازبك به جانشينانش

سياسي بود  هاگرچه اين جنب. [بر سر پيكار شدند ها صفويبا  عقايد فرقة تسنناز دفاع 
بنابراين بعضي از اعيان و اشراف پيرو عقايد ]. ورت عقايد ديني گرفتولي متأسفانه ص

هاي پشت سر هم ايرانيان با ازبكان و تركان  جنگ ليدل به تسنن و همچنين تشيع
گرفتند و  و عثماني اوضاع اقتصادي و سياسي از زادگاه خود مهاجرت كرده در هند پناه

دار سمت  طقة شمالي اين كشور عهدهدر دولت نو تأسيس تيموريان بابري هند در من
  .وزارت و امارت شدند

ناميدند، ايرانيان و تركان مهاجر  را دكْن يا دكَهن مي آنجنوب اين كشور كه در 
، ١ميان آنها نظام شاهيان. بنا نهادندرا  هاي خود دولت] غير از بهمنيان[ماوراءالنهري 

. بودند و بيشتر پيرو عقايد تشيعقدرتمندتر  انقطب شاهيان و عادل شاهيان از ديگر
يوسف عادل خان يكي از وزراي محمد  ٢گزار اميرنشيني عادل شاهيان در بيجاپورنبنيا

در ايالت بيجاپور رخ داد، امراي دربارش كه که  پس از رحلت وي. شاه بهمني دوم بود
لت بيجاپور بيشتر آنها ايراني و تركان ماواراءالنهري بودند، يوسف عادل را بر تخت ايا

ابراهيم عادل شاه دوم . م لقب شاه اختيار نمود ١٤٨٩/ه  ٨٩٥وي در سال . نشاندند

فرماندهي شاهزاده احمد   ون عادل شاه بهمؤسس اين سلسله احمد نظام شاه كه در حملة ارتش هماي  .١
مأخوذ از رسالة غيرمطبوعة . [او پس از اسارت مسلمان شد و نام حسن را برگزيد. اسارت درآمد به

بعد براي مدت پنج  م به  ۲۰۰۰نژاد، رئيس سازمان مدارس كه حدوداً از سال  آقاي محمد رضا رجب
  ].لي نو مأموريت داشتسال در خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران در ده

 .(Bijapur)بيجاپور   .٢



يسه نثر زمهر  ٢٦٧

چون عادل شاهيان عقايد تشيع داشتند بنابرآن . انشين يوسف عادل شاه بودجششمين 
حالت مستعمرة شاهان صفوي پيدا  در واقع  ودار شدند راز حمايت شاهان صفوي برخو

حفظ فرهنگ خود بيش از تان و تركان مهاجر در ديار هند دربارة اين ايراني. كرده بودند
لذا فارسي را زبان . ءالنهري در زادگاه خود حساسيت داشتنداايرانيان و تركان ماور

اياالت خود دعوت نمودند و آنها را  بهرسمي قرار داده ايرانيان و تركان با استعداد را 
اين سرپرستي و تشويق جه يدر نت كه ندداد آنها مي  به عمده مناصبسرپرستي كرده 

  .منصة شهود رسيد به چندين اثر مهم در هر زمينه
هاي نوبنياد چه در شمال و چه در  اگرچه اين مهاجرين سنّي و شيعه در دولت

جنوب هند مشغول امور اداري شده بر سر حال آمدند ولي يادشان نرفت كه اول سنّي 
مانرواي خود را تحت نفوذ خود داشته باشند كه از خواستند كه فر يا شيعه هستند و مي

بهره بردند و بعضي از آنها، البته نه  اين رقابت تيموريان بابري هند براي منفعت خود
ولي همين فرمانروايان و امرا و وزراي آنها با . گرفتند همه، اين اختالفات را ناديده مي

طور   به حاال هم هستند و اصطالحاً ها كه بيشتر آنها پيرو مسلك هندويزم بودند و بومي
خواستند رفتار صلح آميزي   ناميدند، مي مجموعي ايرانيان و تركان آنها را برهمن مي

كردند كه باعث شد كه سبك  داشته باشند و با آنها تبادل نظر دربارة فرهنگ آنها مي
ود كه در سندگي گرفته بيد كه مايه و توشه از سبك نويوجود آ  به هندي در شعر و نثر

سرتاسر ايران در آن زمان بالخصوص در شهر اصفهان در دورة صفويان متداول و رايج 
نثر نويسي سبك عراقي  به اگرچه سبك نثرنويسي در عهد صفويان در ايران نسبت. بود

  .وجود آمد به نويسي در ايران تر بود ولي نه چندان كه پس از روزنامه ساده
كه زبان دري را تركان از زمان سلطان محمود غزنوي قبالً هم در جايي متذكر شدم 

در هند رواج دادند و وقتي كه ايرانيان در اين منطقه رسوخ پيدا كردند، آنها زبان فارسي 
شد،  را كه در دورة فرمانروايي خاندان صفوي در ايران سكّه رايج الوقت محسوب مي

شمار   به و زبان جداگانهاگرچه دري و فارسي د. روي شالودة زبان دري بنا نهادند
توان تعيين نمود  آيند ولي چنان نزديك يكديگر هستند كه ميان آنها حد فاصلي نمي مي

  .دانند و خود ايرانيان دري را از فارسي برتر مي
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قاره از   وقتي كه ايرانيان پا در اين كشورگذاشتند متوجه شدند كه فرهنگ شبه
است و از گجرات تا بنگاله از زمين تا  آن كشمير تا دماغة راس كماري كه انتهاي

ها، مراسم زناشويي، سنن زاد و  ها، جشنواره زبان و عقايد ديني، جشن. آسمان فرق دارد
غيره در همه جا و در هر ناحيه متنوع و مختلف  ها و ه ولد، از بين بردن اجساد مرد

و در شاهكارهاي آنها چنان تحت تأثير اين رنگارنگي قرار گرفتند كه در شعر . است
  .نثري خود آنها را جا دادند كه سبب پيدا شدن طرز نو در هنر نويسندگي گرديد

كه يكي از نثرهاي سه نثر ظهوري است،  گلزار ابراهيمظهوري ترشيزي در 
بر كشاكش كشيشان ”: نويسد مي سبحه نه پيوندي است كه گسيختنش در زنّار و
و ت. ١“ردننخ هستند كه اگر  نزديك گريکدي به چنان حسبيمنظورش اين است كه زنّار

كفر را با ايمان ”: گويد در جاي ديگر مي. كند نخ تسبيح شكسته شود حالت زنّار پيدا مي
ناگفته نماند معموالً . ٢“نه سري است كه صداعش صندل چاره از پيشاني برهمنان نبرد

وي پيشاني از چهار انگشت دست راست ر با برهمنان پيش از نيايش خمير صندل را
دو انگشت، خطّي عمودي روي پيشاني  باكشند و بعضي از آنها  راست مي به چپ

گويند خاصيت خمير . گذارند كه در فارسي معادل آن قشقه است مي يبينباالتر از 
 ،خمير از آنآماده كردن ساييدن و  وليبراي سر درد مسكّن است  که صندل اين است

  .كمتر از سردرد نيست
اينكه سه نثر ظهوري با سه نثر زمهري مقايسه گردد بايد ببينيم صاحب سه  قبل از

) ظهوري(او …”: گويد مي يونموده است،  ينثر زمهري دربارة ظهوري چه اظهار نظر
مرا با او چه نظير و . سخن مهر است و من ذره و طبع وقادش دريا و فكرتم قطره

  .٣“…دستان عندليب چه صفير به نجشك راگ
/ ه  ١٠٢٦: متوفي[كه در زمان ظهوري  ح شوديتصر نجا بايد اين نكته نيزدر اي

طور كلّي چنان خفه كننده نبود كه در ايران در دوران  به محيط در جنوب هند] م ١٦١٧

Nawal)كشور  چاپ مطبع نَول. ديباچة دوم از سه نثر ظهوري مسمٰي به گلزار ابراهيم  .١ Kishore)  شهر
  .۲۱ ، صم ۱۸۹۶كانپور سال 

  .۲۲ -۲۱ص  ،همان  .٢
  .۱۹ سه نثر زمهري، ص  .٣



يسه نثر زمهر  ٢٦٩

مذهب و دين باهم. فرمانروايي صفويان بود  در اينجا مردم هر فرقه، مسلك، مشرب،
هنر موسيقي  بهن ابراهيم عادل شاه دوم چو. کردند يم يزندگ يآميز مسالمت صورت  به

كرد كه بين فرهنگ ايراني و هندي هم  يمخود سعي  هنوب  به عالقة فراواني داشت،
زبان هندي  به نورس اي تحت عنوان وي رساله. وجود بياورد  به آهنگي و يك نواختگي

ح نوشت كه اين اصطالديباچة نورس آن تحت عنوان  براي  ظهوري مقدمه. تأليف نمود
است و در فارسي . هم داراي دو معني است در هندي نورس مجموعة نُه كيف و لذّت

چنانكه ظهوري ترشيزي نيز تحت عنوان . باشد معني آن تازه دميده و تازه رسيده مي
  :نويسد مي ١وجه تسميه اين كتاب

هنديان نُه شيرة مجتمع را نورس ميگويند و فارسيان اگر نورس نهال فضل و ”
  .“انندكمالش د

 حات موسيقي هندي و ايراني راهمچنين در آغاز كتاب در حمد باري تعالٰي اصطال
  :نويسد كاربرده چنين مي  به

نورس سرابستان حال كار كام و زبان   به كدة قال كه سرودسرايان عشرت”
هاي شكرين در رگ  البيانند كه چاشني نغمه شهد ثناي صانعي عذب به ساخته

 بسط بساط انبساط پرداخته  به نفسان چمن نشاط كه شو پي ني دوانيده و خو
هاي تر از شاخسار صوت و  اللسانند كه گل ترانه زالل حمد خالقي رطب  به

صداي تال هنديان زنگله بند و زخم  به محمل شوق حجازيانش ،صدا دمانيده
هواي  به تركان در شكرخند جالجل اوراق ٢نمك تار طنبور  به جگر عراقيانش

  .٣“…خيز نواي او نغمه  به ]لبان به[يز و بلبان منقار بلبان ر او ترانه

 .۱۴ ، صسه نثر ظهوري   .١

. گويند آن را طنباره هم مي. كدوي تنبل است. راي كامي  ، به(Tonbra)معرب واژة هندي تونبره   .٢
اولين [صهبائي  بخش متخلص به شرح سه نثر ظهوري اثر پر ارزش و سودمند امام: رجوع شود

كشور،  م، مطبع نَول  ۱۹۰۶/ه ۱۳۲۴سال  چاپ سوم، ] زبان فارسي در كالج دهلي) دانشيار(مدرس 
 .۱۵ ، صلكهنو

  .۲ وري، صسه نثر ظه  .٣



  ٢٧٠قند پارسي

گويند که با  است و صدايي را مي اصطالح موسيقي هنديتالبينيم  جا مينحاال در اي
خيزد كه اساس موسيقي هندي است و همچنين بلَبان  ها برمي يك مرتبه كف زدن از دست

  .باشد مي ١ت كه معادل فارسي آن الغوزهنام سازي از موسيقي هندي اس] فتح اول و دوم  به[
بود و سبك نثرنويسي كه ] هاي استان خراسان يكي از شهرستان[ظهوري از ترشيز 

و تغييراتي كه پس از سبك بود ر آن كامالً متبحر ددر زمان وي در اصفهان متداول بود، 
يقاً آشنا و آنها آگهانه يا ناآگهانه دق باخراساني چه در شعر و چه در نثر روي داده 

زبان هندي نگاشته شد بيش  به علّت اينكه به وي از محتويات رسالة نورس. بود خبر  با
وي سبك عراقي را پيروي  .دانست كه رسالة مزبور دربارة هنر موسيقي است از اين نمي

كار برده از اصطالحات  به كرده و صنعت تناسب لفظي را با ديگر صنايع بديعي
اگر در محيط امروزه ديباچه ظهوري را مورد انتقاد . ي استفاده كردموسيقي هندي و ايران

مدح ابراهيم عادل شاه چيزي ديگر جالب  جز  هبينيم كه ديباچة مذكور ب قرار بدهيم، مي
آن را که عذب بيان و سالست و رواني با استعارات و تناسب لفظي و  توجه ندارد

  .زند دل مي اصطالح عاميانه چنگ بر  به بسيار شيرين ساخته
از صنعت تلميح بيش از ديگر صنايع  هيماگلزار ابر نام به در ديباچة رسالهوي 

مؤسس خاندان عادل شاهيان يوسف عادل که در فوق ديديم . است بديعي استفاده كرده
  :كند دربارة وي ظهوري چنين اشاره مي. خان بود
م در رخسار است كه گلزار ابراهي طراوت حمد پيرايي به خرمي چمن سخن”

  .٢“يوسف طلعتان نمرود نخوت رسانيده
نه وصف در وجود ممدوح خود پيدا كرده كه  نُه رسمناسبت اصطالح  به ظهوري
شأن و ) ۳(سعادت اطاعت شريعت غراي مصطفوي، ) ۲(معرفت، ) ۱: (عبارتند از

صورت زيبا و ) ۷(سخاوت، ) ۶(شجاعت، ) ۵(عدالت، ) ۴(شوكت و جاه جشمت، 
توفيق كسب فضايل و ) ۹(سيرت پسنديده و اطوار برگزيده و ) ۸(ن آرا، طلعت جها

و …”: بارة عقيدة ديني وي چنين مي نويسدردر وصف دوم ممدوح خويش د. كماالت

  .۲ ، ص۱۸سه نثر ظهوري، حاشية   .١
  .۲۱ ، صديباچة دوم همان،  .٢



يسه نثر زمهر  ٢٧١

 پيراية اجتهادش رونق بر شرع مفتون و  به دولت افراشتن لواي والي مرتضوي
  …درستي اعتقادش كار ملّت از شكست مصون  به

  بـــر بـــدان ضـــربت تبـــرايش     تـــواليشصـــرف نيكـــان همـــه 
ــر   ــي ب ــاندگان ب ــدعت نش ــل ب   ١“تــن ســر بــر گرفتگــان بــي ســر  نخ

اًً قبر ما دقي لياگرچه نظر ظهوري اين است كه عادل شاه پيرو عقايد تشيع بود و
شاهيان عادل عقيدة كه نيست ياتاًمصلحتشيعبهروشن ارادتبهواقعاًبود فرقه اين

دكَن براي غارت اميرنشينان آن منطقه   به قت تيموريان بابري هندزيرا هر و. داشتند
مملكت تيموريان  وشاهان صفوي شهر قندهار را كه در آن زمان جز ،بردند حمله مي

 ند تا توجه آنها را از دكنددا شد، مورد تاخت و تاراج قرار مي يمبابري هند محسوب 
  .اين طرف برگردانند  به

عنوان شيعه قدرتمند بودند و در شمال هند  به شاهان صفوي ناگفته نماند در ايران
 ،كه در امور اداري و ارتشي با اين فرق نددانست يم نتيموريان بابري خود را علمدار تسنّ

جهانگير  ن پادشاهان ازيا همسران. سنّت سهيم و شريك بودند شيعيان برابر امراي اهل
مناصب  خويشاوندان اين همسراناين مناسبت   به ند ودزيب شيعه بو الي اورنگ

ممتاز محل همسر   به بآصف خان پدر ارجمند بانو ملقّ. داشتند عهده  به را يا عمده
  .شد شاهجهان شاه قدرتمندترين شخص در عصر اين فرمانروا محسوب مي

اگرچه سران قطب شاهيان همچنين عادلشاهيان اظهار و اعالم عقايد تشيع 
ت فشار تيموريان هند قرار گرفته بودند كه حتّٰي در داخل نمودند ولي آنها چنان تح مي

چنانچه . ترويج و تبليغ بنمايند را ميل خود مسلك خود  به توانستند مملكت خود نمي
المك صادر نمود، عالوه بر ديگر  عادل شاه و قطب  به فراميني كه شاهجهان شاهدر 

بهمطالب نيز مطلب ماين :خورديچشم
. خوانند نام والي ايران مي به د كه خطبه در آن ملكعرض رسي  به ديگر…”

هرگاه آن ايالت دستگاه دعوي مريدي ما نموده باشد با والي ايران چرا رجوع 
 بايد كه بعد ازين نام والي ايران در خطبه نخوانند و در آن ملك خطبه مي. دارد

  .۲۳ ، صسه نثر ظهوري  .١



  ٢٧٢قند پارسي

  .١“نام نامي و القاب سامي ما مزّين باشد  به
تمام اميرنشينان دكَن باجگزار تيموريان بابري هند بودند كه امر واقعي اين است كه 

 نام عادل شاه صادر گرديد، صريحاً   به در فراميني كه. ناميدند مي پيشكشآن را آنها 
  :ه است کهنوشته شد

اگر حفظ سلسلة دولت و ملك خود را در نظر دارد، بايد كه تعجيل در …”
تصرف   به تغلّب  به الملك كه امنظارسال پيشكش نموده دست از بعضي محال 

را از ملك ] ترين دشمن تيموريان بابري هند بزرگ[ ٢خود درآورده، بازدارد و ساهو
  .٣“خود اخراج نمايد

  ظهوري كامالً متوجه محدوديت وي در داخل مملكت خود بود، چنانكه در اين جملة
رفتهسه نثر  از ديباچة دوم   :است وي اشارتي

حشمت ثناي تارك آرايي است كه سمي خليل   به معني و تاجداري لفظ و…”
نُه صفت يگانه و ممتاز   به خود يعني ابراهيم عادل شاه را در هفت اقليم

  .٤“…گردانيده
  الملك چنين نوشت قطب به همچنين

غيره آن امارت پناه را بايد داد   ديگر چون مبلغ كلّي از بابت پيشكش و…”
آن صوب بفرستيم و ارشادي كه آن   به ضرور بود بندة فهميدة معتمدي را

زباني او حواله نمائيم تا مقدمات مسطور صدر   به رياست دستگاه را بايد نمود
اخالص و اعتقادي دولت و اقبال نظر بر وفور   به را خاطر نشان او نمايد كه ما

خدمت ما داشته و خدمتي كه   به الملك مرحوم كه پدر آن ايالت پناه سلطان قطب
 الملك آن قطب  به وقوع آمده اين همه عنايات پادشاهانه نسبت  به وماز آن مرح
 كنيم كه نمائيم و مقرر مي او مرحمت مي به فرمائيم و آن ملك را عظمت مي

  .۱۲۵ م، ص۱۹۷۶مجلس ترقّي ادب الهور، سال .جلد دوم . نامهشاهجهان  م بهوعمل صالح الموس  .١
شينان پناه داخل مملكت اين اميرن ها، دشمن سرسخت تيموريان بابري هند كه در سر لشكر مراته  .٢

  .گرفت مي
  .۱۲۵ ، صعمل صالح  .٣
  .٢١ ، صسه نثر ظهوري  .٤



يسه نثر زمهر  ٢٧٣

شرط استقامت بر جادة دولتخواهي و اطاعت و انقياد حكم جهان مطاع عالم   به
 لت قاهرهمطيع و اداي مطالبات خاصه شريفه بعد ازين ضرري از اولياي دو

ع آالت ثمينه و آن ملك نرسد و موازي مبلغ مذكور از جواهر نفيسه و مرصّ  به
عيب كالن نامي روانة درگاه واال گردد و الّا يقين داند كه اگر توفيق  فيالن بي

روشي كه حكم جهان  به اين ارشاد مسترشد نگشت و  به اين احكام نيافت و
درگاه عالم پناه نگردانيد افواج  روانةمطاع شرف صدور نيافت پيشكش مذكور 

آن   به آن وقت آنچه. قاهره و عساكر منصورة پادشاهي بدان ملك در خواهند آمد
  .١“ملك و اهل ملك برسد از نتايج اعمال خود خواهد داشت

خوان  تحت عنوان رسالة ابراهيم عادل شاه بر در ديباچة سوم از سه نثر ظهوري كه
خورد اصطالح دكن  چشم مي   به ابراهيم عادل شاه آنچهنوشته شد، عالوه بر مدح خليل
چون مهاجرين ايراني و تركان . گرديد كه بر سرتاسر جنوب هند اطالق مي است

 ،ماوراءالنهري در شبه قارة هند استقرار يافته بناي دولت خود را براساس محكم نهادند
  .فرهنگ زاد و بوم خود را هم در آنجا رواج دادند

 چنان مورد پسند خاطر ابراهيم عادل شاه قرار گرفت که وقتي كه وي اصطالح نورس
بر. گذاشت ٢پور نورساساس شهر جديدي نهاد اسم آن را    :آيد  ميچنانكه از اين جمله

پور  حرف شهر نورس به جهت تعمير كهنه كاخ خودبه سخن آرزو دارد كه”
 اي كار آوردن كوتاهيدر كام و زبان خامه كند و از بيم دراز نفسي در مصالح بن

شرط  به داري خود چه مانع است اگر شهرداري گل در آب نگيرم محلّه. كند مي
  :رباعي. اجمال گفتن بر نگفتن غالب آمده گو شنيدن شكوه ناشنيدن مكن

  عشـرتگه شــهريار جــم ديهــيم اســت   اين شهر كه آرايش هفت اقليم اسـت 
  ٣“يوسف ابـراهيم اسـت  آري آري كه   مصري است كه بـر مصـر تفـوق دارد   

  .٢١ ، صعمل صالح  .١
مانند رامپور و . رود كار مي  عنوان پسوند به  پور در زبان هندي براي شهر، شهرستان و دهكده به  .٢

مثل . و معادل آن در فارسي آباد است) ۶۰-۵۹ص  ،سه نثر ظهوري. (پور خانپود و شاهجهان
 .غيرهما  آباد و آباد، عباس آباد، علي جهانشاه

است  .٣   )٦٠-٥٩صفحات  ،سه نثر ظهوري. (در اصل متن يوسفس قيد شده



  ٢٧٤قند پارسي

شهر را فرمان قضا جريان تخم فصاحت و بالغت از عربستان و  به اين
تركستان و دانة فضل و هنر از عراق و خراسان آورده درين خاك پاك 

اند و از لطافت زمين و جوهر آب و هوا حاصل دلخواه برداشته يونان  كاشته
  :رباعي. بوداگر در آب نمي بود اكنون از تاب رشك در آتش مي 

ــي    بـاش  از بخت دريـن شـهر تسـلّي مـي     ــي م ــور را در معن ــاي ص ــاش دري   ب
ــوا  ــت آب و هـ ــر از تربيـ ــر هنـ مشــق در ترقــي مــي بــي  در هـ   بــاش زحمــت

زهي داراي كامل رأي ملك آراي كه بناي اين شهر دكن را رشك عراق و 
  .١“…خراسان گردانيده

زمهرينويسندة كتاب نثر راسه خود ميحمدبااثر شروع تعالٰي پسباري و كند
مدح سيد محبوب علي  به از نعمت رسول خدا حضرت محمد مصطفٰي صلعم مستقيماً

حد كمال  به پردازد و در بيان اوصافش اغراق را اميرنشين حيدرآباد در شعر و نثر مي
  :گويد رساند، چنانكه مي يم

عاقلي  ،سخا حاتمباذلي  ،لوا هممي خورشيد كيوان ،لقا حشمي ماه كواكب…”
 ،نوال بخشي ابراهيم فيض ،جليلي جاللت دمساز ،انباز خليلي خلّت ،ادا آصف

نوشيروان قيصرتوانعالي،جاللفريادرسي فغفورمكان،همتي منقبي ،معاني
 ،علم داراصولتي آفتاب ،تمكين مقالي فلك خجسته ،خصالي قدرآيين ملك

بندگان عالي سيد  ،رخ رشك ماه هب جبين مهري  به ،شيم شوكتي برجيس فريدون
  .٢“…محبوب علي پادشاه دام صولته و زاد ملكه و دولته

خارج از مملكت خود بلكه در در بايد در نظر داشته باشيم كه عادل شاه نه تنها 
توانست قدمي بردارد  ميل خود نمي به داخل قلمرو خود هم فاقد هر نوع آزادي بود و

زيرا . اخل و خارج از ايالت خود از آزادي محروم بودهمچنين سيد محبوب علي در د
ها بود و در داخل اميرنشيني قايم مقام  تمام امور دفاعي كشور هند در دست انگليسي

  .نظر داشت ريز فعالت وي را ادولت بريتاني

  .۶۷-۶۶صفحات  ،سه نثر ظهوري  .١
  .۵ ، صسه نثر زمهري  .٢
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ب را در نظر گرفته اگر اوصاف عادل شاه و سيد محبوب را نگاه كنيم لاين مطا
اصطالح آفتابه   به ستايشها ظاهري و پوشالي بود و نيا كه تمامرسد  نظر مي  به چنان

ولي نويسندگان . است لگن هفت دست، شام و نهار هيچي يا پوز عالي و جيب خالي
. انتها برسانند به اي جز اين نداشتند كه غلو را طفلك فلك زده و بيچارة اين آثار چاره

اوج قدرت بود شاعران و انشاء  به دزيرا در زماني كه ستارة بخت تيموريان بابري هن
 ]مثل صائب تبريزي[گذاشتند كه شخصي دانشمند بهتر از آنها  پردازان فارسي زبان نمي

دربار اين فرمانروايان منسلك گردد زيرا در اين صورت آنها وسيلة معاش خود را در   به
سياه  خاك به پس از افول و انقراض دولت تيموريان بابري هند و. ديدند خطر مي

ـ براي   از هيچ به مصداق كاچي  به نشستن امراي دربار آنها وجود اين اميرنشينان ـ
دربار اين فرمانروايان و يا امراي ايشان   به نوعي وابسته به نويسندگاني كه طوري و

  .بودند بسيار غنيمت بود تا در ساية پناه آنها از فكر معاش فارغ و آزاد گردند
داران را ناديده  ن و محدوديت اين اميرنشينان و ايالتاگر اوضاع سياسي آن زما

 رسيم كه بگيريم و تنها محاسن ادبي اين دو اثر را در نظر داشته باشيم، بدين نتييجه مي
نثر سبك هندي سه نثر ظهوري و سه نثر زمهري از  ودر شمار مي به اولين شاهكار ادبي

  .شود يه مشمرد ديدگاه تحول نثر زبان فارسي در هند آخرين خوشه
رفت ولي وي  شمار مي به اي مد جعفر اگرچه در زمان خود نويسندة برجستهحم

برنامة  وهايي ياد گرفته بود كه در مدارس ديني جز زبان فارسي را در هند از كتاب
ارسي در فشد و امروز هم طالّب و همچنين دانشجويان زبان  درسي محسوب مي

هاي فقه و  گيرند تا شرح و تفسير كتاب ياد مي را فارسيها زبان  دانشگاه از همين كتاب
ها در شعر عبارتند  اين كتاب. زبان عربي هستند كامالً درك بنمايند به الكالم را كه علم
هاي نظامي گنجوي، دفتري از مثنوي  شاهنامة فردوسي، يكي از خمسهقسمتي از : از

 قصايد انوري د قصيده از، و چن]غير از باب هشتم[ مولوي بوستان سعديمعنوي 
كليله و ند باب از چابي و عرفي شيرازي و در نثر يي، خاقاني شيرواني، ظهير فاردابيور

سعديو  اخالق ناصري، نامه، تاريخ وصّاف، اخالق جاللي دمنه، مرزبان . گلستان
را خود خوانده شعر  حافظ شيرازيها استفاده كرده و ديوان خوانندگان از اين نوع كتاب



  ٢٧٦قند پارسي

 سه نثر زمهرينمونة بارز آن همين  نوشتند نثر مي به ها ها و رساله گفتند و كتاب يم
  :گويد فردوسي مي. ها در اثرش منعكس است و مطالعة وي از اين كتاب

ــت    ــش اس ــه ك ــه دان ــوري ك ــازار م   كه جان دارد وجان شيرين خـوش اسـت    مي
  :استهمين مطلب را محمد جعفر در سه نثر زمهري چنين بيان كرده 

  .١“صد هزار لشكر از وفور معدلتش پاي موري نرنجاند”
در هر زمان هر فرمانروايي را ولو هر قدر جابر و ستمگر بود لباس عدل پوشانيده 

دادند كه مملكت او از هر نوع ظلم و تعدي مصون و امن و عافيت در  چنان نشان مي
 يه هر شاعر و نثرنگارو اين مطلب اين قدر عمومي شده بود ك بود فرما همه جا حكم

در انوري . دانست الزم و ضروري مي را در اثر خود ذكر اين وصف ممدوح خود
  :گويد اي كه در مدح وزير ناصرالدين ابوالفتح سروده مي قصيده

ــا در انصــاف تــو بازســت  را     انصــاف بــده ت نيسـت غـنم   غمخوارتر از گرگ شـبان
م وصف در جا دو در جعفر محمد را مطلب نمودههمين بيان چنين خود :مدوح

  .٢“شباني رمه هم سوگند به از عدلش گرگ…”
  :گويد و در جاي ديگر مي

  .٣“شباني رمه سرگرم و دوان به هي دادگر كه در عهد نصفت مهدش گرگز”
  :اينك بيت ديگر از انوري ابيوردي

  چون باد خـورد شـيرعلم شـير اجـم را      روزي كه دوان بر اثـر آتـش شمشـير   
  :است در نثر چنين بيان نمودهسه نثر زمهري ب را صاحب همين مطل

پرچم راياتش بسته و شير زيان شير علمش زور پنجه  به صبا نقوش پيروزي”
  .٤“شكسته

ات فارسي يدر ادب شده ظهير فاريابي كه در وصف قزل ارسالن سرودهاز بيت زير 
  :سرايي بسيار معروف است مخصوصاً در قصيده

نثر زمهري، ص  .١   .۹ سه
  .همان  .٢
 .۴۳ ، صهمان  .٣

  .۴۶ ، صهمان  .٤
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  تا بوسه بر ركـاب قـزل ارسـالن دهـد      ديشـه زيـر پـاي   نُه كرسي فلك نهـد ان 
  :است همين مطلب را محمد جعفر چنين بيان كرده

شبديز انديشه كه كرسي آسمان بر پاي اوست در طي مراحل ثنايش سم ”
  .١“افكنده

بوب علي را برتر از ابراهيم عادل شاه حمحمد جعفر در سخا و دريادلي سيد م
  :گويد داند و مي مي

اي كه نواخت بندگانش را  مايه  به ظهوري را ،اهيم عادل در صلة سه نثرابر”
كرد آن مايه  به شاهنامهاي روزانه و محمود در صلة  شيوه داناي طوس وعده

  .٢“است از ستايش بيگانه اي بخشيدن مقربانش را سجيه
يوسف عادل خان مؤسس خاندان عادل شاهيان چنين   به ظهوري در جملة زير

  :است اشاره كرده
طراوت حمد بهار پيرايي است كه گلزار ابراهيم در  به خرمي چمن سخن”

   .٣“رخسار يوسف طلعتان نمرود نخوت رسانيده
  :نويسد و محمد جعفر دربارة ممدوح خود چنين مي

هوا   به عذاران يگانة روزگار زليخا وار در پرستاريش كله حسني كه يوسف”
  .٤“…افكنده از ايزدش رسيده

چند  به توان پيدا كرد ولي ميسه نثر زمهري دين مثال اين نوع از اگرچه چن اين
  .گردد عنوان مشتي از خرواري بسنده مي به مثال

عنوان زبان كشور هند اعالم نمودند  به م زبان اردو را ۱۸۲۵ها در سال  انگليسي
از . دش فارسي انجام مي به اداري در ايالت حيدرآباد يهام تمام كار ۱۹۳۰ولي تا سال 

اش كامالً  افول است ولي هنوز ريشه به بعد ستارة درخشان اين زبان شيرين رو  به آن
اي اثر مثبتي بر  اگرچه روابط فرهنگي بين ايران و هند تا اندازه. است خشك نشده

نثر زمهري، ص  .١   .٤٩ سه
  .۱۵ ، صهمان  .٢
  .۲۱ سه نثر ظهوري، ص  .٣
 .۳۷ سه نثر زمهري، ص  .٤



  ٢٧٨قند پارسي

است ولي براي سرتاسر اين قارة پهناور كه در آن عالوه بر  پيشرفت آن گذاشته
  .كمك بيشتري است به شود باز هم نياز ين زبان تدريس ميدانشگاه ا ۴۶ها در  دبيرستان

در مطبع ه  ۱۲۹۴اين جانب رسيده در سال  به كه سه نثر زمهري نسخة كتاب
چاپ ] هند ،دشايكي از شهرهاي صنعتي ايالت اتراپر[عزيزي واقع در شهر كانپور 

باز  که دهد گرديده و تقريظي كه روي آن توسط آقاي سعيدالدين نوشته شده، نشان مي
  .زبان شيرين فارسي مطلبي را بنويسند  به كردند هم چند نفر ولو انگشت شمار سعي مي

هايي كه در آخر اين  نامه  ولي متأسفانه كتاب مزبور خالي از اشتباهات نيست غلط
انگاري شده  عالوه بر اين در شماره گذاري صفحات سهل. اثر آمده، نشان بارز آن است

دو مرتبه قيد  ۸۴حه فآمده و باز ص ۸۱دو مرتبه صفحه  ۸۴صفحه چه بعد از . است
  .ها و ديگر شماره ۸۵و پس از آن صفحه   شده

نمايم كار تصحيح و ويراستاري اين كتاب و پيشگفتاري كه  انب اعتراف ميجاين 
 از يك نفر .توان كرد ميولي چه  خالي از سهو و اشتباهات نيست شد، روي آن نوشته
  .زيرا رستم است و يك دست اسلحه .ان بهتر از اين انتظار نبايد داشتغير فارسي زب

زبان شناس و شاعر  ،بنده سپاسگزار دانشمند گرامي مرتبت آقاي سروش سپهري
بضاعت را خواندند و  برجستة زبان فارسي، هستم كه زحمت كشيده اين نوشته بندة بي

همچنين . فته بود، برطرف كردنداشتباهاتي كه در متن اين كتاب و پيشگفتار آن راه يا
يك دنيا ممنون و متشكر آقاي كريم اصفهانيان هستم كه بر بنده حق استادي دارند و 

  .اند هميشه مشوق اين جانب بوده
  احقرالعباد
  يونس جعفري
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و پنج   شمارة ثبت چهارصد و سيزده طبق بخش سيزده سند بيست

  و خصوصاً قدردانان قلمرو حيدرآباد و بالد امصارسخنوران   به عموماً

  اشتهار
  ترانه به باغ در شكفت بلبل به اهتزار درآمد و گل به كه باد بهار

  زار آرزو نوي برگرفت يعني صيت قدرداني دلبرد و چمن

  مخلص نصير دشمن فكن
  بندگان عالي سيد محبوب علي پادشاه

  نظامِ حيدرآباد
  مآب اضتو هم اركان دولت و هواخواهان صولتش اف

  االمرا بهادر اميركبير نواب شمس
  ساالرجنگ نواب مختارالملك بهادر در افواه عالم فتاد ٢مستطاب سر ١و

  محتاج جال بود آرزومند ٣كان طبع  به و جوهر سخن كه از دير
  حلقة كوشش برآمده در اعجاز بر روي انديشه گشاد

  كه كتاب الجواب سه نثر زمهري
ين ظهوري نقش نمود بربست و از نهانخانة طبع حافظ منشي رنگ نثر ملّا نورالد  به

محمد جعفر زمهري رئيس باوقار متولي خيرآباد و ضلع سيتاپور متعلّقه ممالك اوده 

 .٣صفحه   .١

 .آورند اصلي كه جلو نام شخصي ميلقبِ  (Sir)سر   .٢

 .قيد گرديده است» مختاج«در متن   .٣
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طاق ايوان  كه كتابة پيش جلوه آمده شاهدانه بر كرسي طبع نشست و بس به لكهنو
ين دام اقبالهم مقبول درگاه ممدوح  به پروري بود گستري و شمسة قبة كاخ معني سخن

؛ ٣سركار از صاحب مدير بهادر تا عليا مالحظة نواب ٢رِجِستَرِ ١هيمراد درج ب  به گشت و
  .بهادر فرمانفرماي كشور هند بگذشت ٤نواب گورنر جنرل؛ ٣نواب

 هرچند. هجري كه در مطبع لمع رخشان خيرآباد حليه طبع پوشيد ۱۲۹۱در سنة 
ته نبود مگر از نزاكت مضمون و استعارات گ و تصحيح الفاظ دلخواساصالح سن  به

 غنيمت بردند از آنجا كه به قيمت ارزان گفتند و چون كاغذ زر بنچةدلكش ناقدانش 
پردازيش نهال  پسند يكي از هزاران باقي نماند و آوازة فسون كثرت خريداران انصاف  به

 فتهر بهها نشاند حسب فرمايش مصنّف واالمرتبت پيكرش مكرر  شوق در چمن دل
طبع   به مالك مطبع عزيزي ٥مطبع عزيزي سيد و رأي زرين محمد عبدالعزيز صاحب

جملة اهتمام تصحيح الفاظ   خواست با بحمدهللا چنانكه دل مي. پسنديده مقتضي گرديد
از قالب طبع برآمده هدية انظار ارباب قدردان  ٦و پيرايش و اصالح سنگ و سواد خط

از مهتممان . رود زر بازار خريداران جوهرشناس مفت مي باز سيمين چهرة  به گردد و مي
 بست و پنج ديده ايكتموجب سكشن هيژده  به دور و نزديك هركسي كه مطابع

. مندان زيان خواهد بود گله آز سودهمانا در  نازك نخواهد فرمود رجسترنمبر   به
  .فاعلموا عملوا

 .معني دفتر كلّ و يا كتابِ روزنامچه  واژة هندي است به: (Bahi)بهي   .١

 .معني دفتر ثبت است به ياصطالح زبان انگليس  .٢

 .٤ه صفح  .٣

  .معني استاندار  اصطالح زبان انگليسي به  .٤
 .كار رفته است يعني آقاي محمد عبدالعزيز آقا به در اينجا اين واژه به معني  .٥

 .٤حاشية صفحة   .٦
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 ّ         

  ن الرحيمبسم اهللا الرحٰم
زمزمة حمد بهار و  به گوناگون شمايم خرد بهره يافته  به امكان كه چمن بافان ژنده

آهنگان گلكدة  آتشِ رنگ جمال از چهرة الله و گل افروخته و شب كهوجوبي دلربايند 
آفريني  آهنگ ثناي نغمه به رو از جمعيت تافته زادان وحشت هم بزمي پري  به مقال كه

دل كه خوبينيرانبههاخشنوايند و رهزنانحسن درِ بر دست از شوقش پادية سوخته
عذاران باغ و  گاه لقايش از آسيب فنا بر كران رنگين دالن عرصه زنده ]۳صفحه[در امان و 

  :تاج و نگين خاك ره آرزوي وي  وران با بستان مست ذوقِ رنگ و بوي وي دويده
ــل  در آتـــش گـ ــت ــن افروخـ   نه دل واسـوخت سـر تـا پـاي بلبـل       حسـ

ــه ــان داد ت ب ــدن خوب ــر بري ــغ و س خون خوردن و در خـون تپيـدن   به  ي   ما
  گهي جان بـرد و ايمـان بـرد گـاهي      شــان عطــا كــرده نگــاهي چشــم بــه

ــرد  گلي را مسـت ذوق رنـگ و بـو كـرد       ســــري را فــــرش راه آرزو كــ
ــا  ــي گوي ــه لب ــود  ب ــه فرم نال ــود    درس ــه فرم ــب تبخال ــاي ل ــي جوي   دل

  دروني از غـم آراسـت   ١شمچ قدي با  كاف و نون طاسـم عـالم آراسـت    به
ــه  ســخن را قــدرت اعجــاز بخشــيد    ــيد  ب ــزاز بخش ــروران اع ــم س   چش

  خاكي نهادان ضاللت دوده
لقبي ترزبانند كه  اميفراوان نعت  به نور ايمان مبين چراغ خاطر بركرده به كه] ٤صفحه[

 معارج رسالت كه عارجانالعرب علم افراخته و  العلم واضحينةمد به هيچ نخوانده و
بدني  ةصلو و هزاران درود به دست آرده  به درخشان آللي خلّت و كالم از درگاه حق

واالگهرهاي  ،تفرج درنواخته به برقعي خوش بيانند كه چشمي برهم نزده هفت افالك
 جبروتيانهاي صحبت گزينش بر  ها گزين و برگزيده مرتبه به صلب پاكش از عرشيان
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محشر عنايت عامش   به ن مراتب انبيا رفيع واز ايوا ١رفعت و شكوهش ،نشين مقدم
  :گناهان ما را خجسته شفيع

ــاني   ــر جه ــمي فخ ــول هاش ــه  رس ــاني   ب ــرو چم ــطفا س ــاغ اص   ب
ــوان جهالــت     نخوانده حرف و ز اعجاز رسـالت  ــدة اي ــن بركن ز ب  

  ي علـم صـورت  دل پاكش هيـولٰ   قرآن نقش سـورت  به جز ٢نگيرد
ــع  ي مقــاميحبيــب كبريــا اقٰصــ   ــي المرت رفي ــردون خرام ــت گ   ب

ــه ــرآمد    ب ــو س ــا نيك ــل انبي ــد    خي ــي محم ــيان يعن ــفيع عاص   ش
ــوت   ــاغ فتـ ــق بـ ــد رونـ ــوت    محمـ ــرش نب ــت ه ــد عظم محم  

ــا ــه درود از م ــارش  ب ــزم باوق   بر اوالد و هـم اصـحاب كبـارش     ب
لقا كيوان  ترقيم رقايم محامد كواكب حشمي ماه  به ما بعد نازش خامة دو زبانا
انباز، جليلي  ادا، خليلي خلّت سخا، عاقلي آصف حاتم ذليبا ،لواخورشيد هممي
همتي  عالي ،اللج نوال، فريادرسي نوشيروان ابراهيمبخشي  دمساز، فيض جاللت

خصاليمعاني منقّ ،قيصرتوان فغفورمكان، ملك تمكين  فلك ،مقالي قدر، آيين خجسته بي
رخ   به جبين مهري به شيم فريدون شوكتي برجيس] ٦صفحه[دارا صولتي آفتاب علم 

  :رشك ماه بندگان عالي سيد محبوب علي پادشاه دام صولته و زاد ملكه و دولته
  تخـت  قدر و فلـك  رخش و فلك فلك  بخـت  سال و جوان جوان عقل و جوان

ــالت  ــرج بسـ ــه بـ ــت مـ ــه همـ   ضــــياي مــــردم چشــــم ايالــــت  شـ
  كـافر دشـمن اسـت و يـار ايمـان      به  خليـــل كعبـــة دل قبلـــة جــــان   

ــخاي  ــو  س ــر ك ــر و به ــر مص ــوش دارو   او به ــريح آرزو را نـــــ   جـــــ
و گـرز رويـين    به  ز بـــزمش منفعـــل بـــزم ســـالطين   رزمش شر مه تيـغ
ــاغر او    ــاد از س ــت ش ــزم اس ــر ب ــر او    اگ ــون از خنج ــت خ ــر رزم اس   وگ

ــه ــديوي كين ــدل خ ــمن ع ــه دش   گـــدازد كينـــه در صـــحرا و بيشـــه  پيش
ــزد صــرع ز   عهد عدل او چـون كفـر از شـرع    ٣به   ب و آب از صــرعآ گري

ــادل و راد  ــدلت آن عــ ــغ معــ ــداد   تيــ ــد از جســم بي ــردن بري   ســر و گ
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ــاد   ــيروان ي ــدلش از نوش ــد در ع   رســم مرثيــه پوشــيده بيــداد    بــه  كن
ــداري او   ــده از دلـــ ــا زنـــ   ســــتمها خفتــــه از بيــــداري او     تمنّـــ

  كند دل خون دو سـر را سـينه مغفـر     رزم از خنجــر و گــرز گــران ســر بــه
ــه ــز و   ب ــغ تي ــا  تي ــرز تنه ــر و گ ــد  تي ــه بغلطان ــا   ب ــاك تنه ــون و خ   خ

ــازد   ــاه تـ ــو در جمگـ ــمند او چـ ــازد   سـ ــال سـ ــدو پامـ ــان عـ   دل و جـ
ــد مــه ركــاب ــه آســا برآي ــاه ب ــه  هــر م ــاه   ب ــور خرگ ــا ن ــود ت ــاپوش ش   پ

مطلــوب نــور شــعاع تــار از ــاروبهــم ج ــيد خورش ــد كن را ــابش جن
  خــوانش اجــل تــازد بــر اعــدا خطبــه  جنگـه چـون سـنانش    بـه  علم گردد

ــت   ــازرده دريدس ــس ني ــز ك ــي ك ــت    دل ــويي آفريدس ــو گ ــجاعت را ت   ش
ــا  مهرش مهـر مـادر جـور و بيـداد     ١به ــاد پــدر ب ــه از ي   لطــف عــامش رفت

ــده   ــفقت و بنـ ــداي شـ ــوازي خـ ــرفرازي بـــه  نـ ــل مهـــرورزان سـ   خيـ
ــانش  ــد دودمـــ شــانش   ايالـــــت زرخريـــ   شــكوه و شــأن بــال گــردان
ــنش  ــت از جبيـ ــور كياسـ ــان نـ ــي    عيـ ــه گيت ــنش ك ــن از رأي زري   روش
ــه    ــوك خام ــد از ن ــر كش ــر خنج   خون جوهر زنـد بـر عـرض نامـه     به  اگ
در شـــوق ركـــابش ــتنيران آفتــــابش    قمـــر كاهيـــده ــي از مســ   يكــ
ــاد آرد    ــس ي ــش ار ك ــن خلق   ز دل يــاد وطــن بــر يــخ نگــارد       ز حس
ــراغش  ــور چــ نــ   جاللـــت غنچـــة خنـــدان زبـــاغش  علــــو مرتبــــت

  ديــدة نــور ده ديــدار رويــش    بــه  اي از حسـن خـويش   بود گـل نفحـه  
ــاال   ــرو ب ــو نخــل س ــد چ ــين بال ــه  هم ــا   بـ ــر تمنّـ ــا بـ ــاهش تمنّـ   درگـ
نـــوالي دريــا كــف از گــنج ــؤاليدهــد سـ ــج رنـ ــي لبـ از ــد نخواهـ

شكنند و  كه سيادت و پادشاهي كله گوشه ازو بر آسمان مي سيد پادشاه نشان ٢زهي
ي عمرش زبان آرزو و شجاعت مدعاي دراز حبذا محبوب علي شجاعت كه حسن

آشاميدن خون اعدا  به مقابلة همت بلندش پست و سپاه خون آشامش به كيوان. كنند مي
سوگند و نوالش و كم آرزوي مداح  شباني رمه هم به از عدلش گرگ. از بادة تهور مست

وفاي   به آرزومند كفش رشك نيسان توان نوشت كه گهرباريش را زماني است معهود و
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هزار صف رستم يك مبارز . ار چه توان كشيد كه بذلش نيست موعوداش انتظ وعده
 ]١٠صفحه[لشكرش برهم زند و صد هزار لشكر از وفور معدلتش پاي موري نرنجاند 

بختش كه همچو سركوبش نبود  پيش از اينكه رستم در معارك عجم سر برآورد و منّت
رش كه در لشكر و سهراب كه شاكي دشنة پدر از جهان رفت نااستواري رشتة عم

 لشكرش از شمارة كواكب بيشتر و در معارك هريك از آن. ظفرپيكر ممدوحم نياسود
ها پيشتر آينة رويش را حسن تصوير است و جبهة روشنش چشمة  گسستن جان  به

تقرير   به .سروران نبيل به اجلة جليل و پرداختگانش به نواختگانش. درياي تنوير
تحرير عدالتش زبان قلم از  به در طالقت واز ژوليدگي . الكنفصاحتش لسان 

زر بنوازد و صيت عطايش  به شحنة مترود تا كرا يابد و. فرسودگي در صيانت
زمين زبان تيغ  به خوان جرأتشبه خط. درگاهش تازد به نواز تا هركه نيابد سامعه

سنگين از كوه و  ميغ شكوهش بر آسمان. و زينهاري از تيغش بر آسمان] ١١صفحه[
 تحرير است و ناطقه در بالش  به خامه در نازش كه قدرش. ستوده حلمشاز بار كوه 

تقرير گوهر عظمت بهاي نگرفت تا نگاهش نديد و جنس ايالت عالي نشد تا ممدوح   به
اش  منش نخريد صف دريدن جز پيادة لشكرش كه داند و دژ گشودن جز سوار رساله

 نش يكسره درشكنند و صفي كهدژي كه از صفها نتواند گشود پيادگا. كه تواند
  .لشكرها از جا نرود سوارانش آسان برهم زنند  به

شجاعت باغي است كه نهال وجودش از چمنش دميده و ايالت چمني كه گل 
 شكن دالن صف ككپيكارش بيكار و  به تن پارينه پيكار رويين. نمودش زنهالش خنديده

قبضة  به مرهون و دستش دستش به ]١٢صفحه[جنگاهش در زينهار قبضة شمشير   به
بال گردانيش در پناه  به از محاق. خاك آستانش سرمة ديدة ماه و مهر. شمشير مفتون

حديث جود . نگار بهروزي به فتح و فيروزي و پرچم علمش منقش  به اشكرش آراسته
 ديدن چه نظير و ماه را به پرداخت او را آزكرمش دل از  خت نواحاتم اگر گوش 

و داغ رشك  ٢و نامي بگذاشت ١بخت اوست كه پيش ازين بگذشت. يرآفتاب چه تنو  به
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پندار و نوالي كه  افسانه. دنيا افراشت به نبرد و علم سخا ازين اي كه از دست شنيده
شكر تعليم كه   به زمان تنبيه است كه زخمي نخراشد و  به نمك را. است ناديده ميانگار

شفا در  هاي ستم رنجور مفرحي دل  به و هاي خزان زده بهار گل  به صيتش. اندمال جراحت
 بد دور دولتي چشم جنابشبر ] ١٣صفحه[ذاتش صولتي و نبالت را  به جاللت را. كنار
المثل  ضرب برنايانرعنائيش  به المثل كنند و طلعت جهان آرا جهانيانش ضرب  به

فرازان  گردن. مهدش در بالش به عهدش در كاهش و عيش به ظلم. سوگند خورند
  :سمندش بردار غاشيهبازو  جگر بستة كمندش و واالقدران سهراب رستم

ــگ  ــك فرهن ــاه مل ــارك پادش   ذاتش فـر و افرنـگ   به نازد كه مي  مب
ــد     هر آن كو بر جنابش جبهـه سـايد   ــال آيـ ــابوس او اقبـ ــيِ پـ   پـ
  كمال هـر هنـر را قـدردان اسـت      سراپا جود و فيـاض جهـان اسـت   

بـازار    بـه  ــادار هنرم  عهـدش مكرمـت را روز ــد آز نــ ــدان ز نقــ   نــ
  ز بنـــد رنـــج و غـــم آزاد عـــالم  ظــلّ رأفــتش آبــاد عــالم   بــه

ــاطر او ــاه خـــ   جان و دل ثنا خوانش دعـا گـو   به  رعايـــــا از رفـــ
ــايم ــانش  ١تمنّـ ــين از امتنـ   كه گـردم از نمكخـواران خـوانش     همـ

 احياي رسوم دارايي همت گمارد چه دور از قياس كه آب و گل اوست و  به اگر
عجب آن . كه تقاضاي شاهانه دل او انغماسايش رزم و پيرايش بزم چه تعجب آر  به

است درين عمر نو كه لخت جگر فيض است قدردان سخن داند كه نقشش بر صفحة 
صيت  به هنروران را. ذهن كشيدن تواند و جوهرشناسد كه از عرضش منفعل نمايد

داد از دربار در بارش خواهند قدردانيش نويد تا از دور و نزديك برتازند و دلخواسته 
بشناختن قدر جوهر و ذره از فيض مهر انور سخن بر خويش نازد كه ممدوحش را 

] ١٥صفحه[گويد كه دست جوهر  نظري است رقيق و سخنور بخت خود را مبارك مي
 ها بهار قدردانيش گل و زبان به سنجان هاي آمال سخن غنچه. مكرمت رفيق به شناسش

 صالتمدحش گلي از گلزار سخن و   به عمر و جاش در زمزمة بلبل دعاي ازدياد  به
نگاه نقّادش و زنگ از   به ثمن از دربارش چمن چمن كوكب سخن نور نيابد مگر گران
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 ،سه نثر ابراهيم عادل در صلة. كف جوادش مصقلةآينه زبخت سخنور نزدايد ليكن 
روزانه و محمود در صلة اي است  اي كه برنواخت بندگانش را شيوه ماه  به ظهوري را

است از  اي سجيهبانش را دانة طوس وعده كرد آن مايه بخشيدن مقر  به »شاهنامه«
  :سخن كوتاه و مدحش دراز و آرزو بسته و دستش افراز. ستايش بيگانه

ــمعش  ــار شـ ــة رخسـ پروانـ ــفا ــبعش   صـ ــراك طـ فتـ ــتة   نزاكـــت بسـ
ــه ــاني    ١ب ــازد مع ــائبش ن ــر ص ــيا از وي  فك ــه ض ــه ب ــي چشــم نكت   دان

ــفوت   ص ــاغ ــل ب ــين گ ــش رنگ ــوت    رخ ــتان فتـ ــرو گلسـ ــدش سـ   قـ
ــاغش    گــل فرزانگـــي جوشـــد ز بـــاغش  ــن آراي دمـ ــت گلشـ   كياسـ
ــر رو   ــگ ب ــنش رن ــاوت را ز ده ــو   ذك ــبعش آب در جـ ــت را ز طـ   متانـ
ــش  ــراغ طــاق الفــت هســت روي   خـويش  بـه كنـد نـازش   سعادت مي  چ
  شـمع هر سه رنگ در بزم سـخن   به  رسا فكرش، ذكي ذهنش، متين طبع

ــه ــا  ب ــته ب ــن آراس ــاد حس ــع وق   فــيض طبــع نــي محتــاج اســتاد بـه   طب
ــي   ــدر دان ــرط ق ف ــام و ــيض ع ــامراني   ز ف ــد كــ ــارا نويــ ــد مــ   دهــ

ــه    درگـاهش پـيِ مطلـب كـه رفتـه      به ــت دادش درگرفت ــر دس ــه فك   ك
ــراوان   ــرام فـ ــام و اكـ ــذل عـ ــازان    ز بـ ــويش ن ــر خ ــر درش ب ــا ب   تمنّ

ه جوهر واالهمت قدردانان قحط از فتادهآنچه بها از نقد ] ١٧صفحه[بودنر
هنروران صلة گلي  به دوحة هنر را از التفاتش بارها و. بر او دو صد بها فزود ٢تمييزش
 ماشطة امعانشهنر نظرش خورشيدوش و عروس آرزوي هنروران را  ذرات  به گلزارها

كش انصافش ماية آب و گل و نوازش هنرورانش مركوز دل ارجمندان  چهره غازه  به
درگاهش رتبه از آن پست كه ذره را از مهر نورآگين و ثنا گسترانش را   به روزگار را

نمايد و  پايه از آن بلند كه آسمان را از زمين دريا فياض از اين كه تشنه را زبان تر مي
اين برتر از آن كه جنبش از لب سائل نخواهد در كسب هنر كرا شام گرديده كه از افق 

مهر فيضش   به مشقت استكمال بسان ماه كه كاهيد كه  به .دهنوالش روي سحر ندي
زمزمة   به تبسم هنر از غنچة دل در زير لب پنهان و عشق تميزش. بناليد دوچندان

 .۱۶آغاز صفحه   .١
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 مدحش آبخيز و دود از جلوة آتش به بلبل عيان دريا از جنبش باد] ١٨صفحه[
ه در جيب نكرده و ناف نشكفتهنسيم التفاتش   به غنچة هنري كه. انگيز وصفش مرغوله  به

نقد  به بهاي جوهر منحصر. دامان نياورده  به بهار قبول طبعش نخنديده رنگ  به گلي كه
تفصيلش درياي  به پذيرايي طبع وقادش قطره به ذهن نقّادش و برگزيدگي هنر موقوف

 آوازة قدردانيش آويزة گوشها و. يك ذره هزار خورشيد به كران ناپديد و از اجمالش
  :نوشهاكامي سخنوران شكر شكر از بارگاهش  دفع تلخ  به

ــار  ــف گفتـ ــيراب ز آب لطـ ــبش سـ ــدار    لـ ــان خري ــخن از ج ــش لطــف س   دل
ــدي دشـــمن ســـعادت آشـــنايي     راه نيكــــويي افشــــرده پــــايي بــــه   بـ

ــت     ــوش الف ــر ج ــي پ ــوش م ــا ج   كشــــش پــــروردة آغــــوش الفــــت  وف
ــعادت را ــه سـ ــاري بـ ــويش افتخـ   فراســـــت را ز ذاتـــــش اعتبـــــاري  خـ

ــور  ١ز ــش ن ــتروي ــم و نگاهس   ز خـويش خــوش نســيم صبحگاهســت   در چش
ــه ــوش  ب ــزم جمشــيدي فرام ــزمش ب   رزمش شمع عقل و هـوش خـاموش   به  ب

ــازان نـ ــر ــيغشبـــهظفـ تـ ــتقبال ــهاسـ ــيغشب م ــدرار م از ــمن دش ــان طوف
ــاب   تــاب  جبــين روشــنش مهــر جهــان      ز ديــدارش چــو مــه مــردم ضــيا ي

ــه ــاري   بـ ــر بهـ ــت بـ ــت مكرمـ   ريــاريگــاه جنــگ و هيجــا قه   بــه  وقـ
ــوش   ــم آغ ــايي ه ــدة بين ــش دي ــوش    ز خطّ ــه در گ ــنيدن حلق ــش را ش   كالم
ــا    ــر جـ ــام هـ ــوال عـ ــتاد از نـ ــه  فرسـ ــدعا را   بـ ــدج مـ ــاس فـ ــع يـ   قمـ

  ظهوري است الدينآهنگ ملّا نور  به نغمه
كمكوته وانديشان ندانند مقابل صدسالهبهخرد دو رقم بر كه بالغم تافته غمزهروز

مرا . مهر است و من ذره و طبع وقّادش دريا و فكرتم قطرهسخن   به كردن نشانند او
مدح ابراهيم   به ]٢٠صفحه[دستان عندليب چه صفير  به او چه نظير و گنجشك را  با

رخسار عروس نظم  به رنگي آراسته كه از غمزه و عشوه دلربا است و به نثر شاهدعادل 
نثرش مغربي است كه از . نفزاحسني كشيده كه باد او و ناز در بزم سخنوران جا به غازه

آرايد و نظمش مشرقي كه هزار  نكات دلچسب صد ماه درخشان درو حجله مي

 .۱۹آغاز صفحه   .١
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  .فرمايد خورشيد نزاكت ازو جلوه مي
روح پاكش كه نزاكت از درياي طبعش جوشي بود و حالوت از لب   به درود

 بخشد و برق فكرش سامعه مي به كالمش صد رنگ لطف. نوشينش نوشي گل
خيالش را ختن مشك شوخي در گيسو و طبع  شاهد. درخشد ن جلوة رساي ميهزارا  به

حجله  حجلهآهنگ سخنش   به .خلخ دلبران برجسته مضمون در پهلو خلخنازكش را 
نكته عروسان نكات  نكتهانديشة   به چيدند و دوشيزگان مضامين بوسه از پاي فكرش مي

ايت شيرين زبانش زبان در انجمني كه حك. گزيدند طبعش مي  به ]٢١صفحه[حجله 
كند و هر كجا شاهد كالمش از جادوِ  شوق فرهاد كوه مي به سامعه ،كند شيرين مي

فصاحت زبانش  عارضبه .كشددل پري نخجير بيقراري مي. كشد وسمه بر ابرو مي
گلگونه و بالغت از بدائع كالمش نمونة خاتم خيالش را از رسايي از رنگ ارژنگ نقش 

دائرة . گل شميمه در چين گلفكرش از مضامين رنگين  شاهدف زل به و رنگين و
را بيانش شيشه و  ادوذهنش از ذكا دخت زر پريان ج بساتگيننزاكت را طبعش مركز و 

بزمي كه غزلش سامعه نوازد در دل مجنون  به .فكرش در معادن تازه مضامين تيشه
د، جگر فرهاد تير نگاه كه زبان از سخنش شيرين شو يجاي  به ي كار نكند وعشوة ليٰل

چين و  ش گران نگذرد، الّا بر دل نكتهتسبكروحي نسيم فصاح. شيرين را هدف نگردد
سخن از نيسان . بين بالغتش جلوه نفرمايد مگر در ديدة باريك] ٢٢صفحه[اي  دقيقه

طبع عقيم غزاالن برجسته مضامين از  به زادان مژده ١اش زايي كلكش در يتيم و از نكته
كمند رسايي رنجه نگردد و طائران  به خراميدند تا دوش خيال ر طبعش دور نميمرغزا

 پرداختند تا شاهين انديشه را حاجت نهال دلش آشيانه نمي به استعارات موزون جز
دزديدند كه  نافه مي به بال پرواز نيفتد آهوان از شاهد عقل صواب گيسوش شميم  به

كردند كه  شوخي از مضمون كالمش استعاره مي نشيند و دلبران گرد خطا بر دامن خطا نه
  :مقال جادوشصبر در دل شيفته قرار نگزيند نازكش خيال و 

ــاهين كالمــش     دامــش بــه همــاي دلربــا مضــمون ــيد ش ص ــت   نزاك
  درافتــد ســاقيان را ســاغر از دســت  نامه چـون مسـت   سخن سازد ساقي

 .قيد گرديده است» زائيش« در متن  .١
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  علوِ سدره پيشش چـون گيـا پسـت     خيــال او ز صــهباي ســخن مســت
ــن  مصر خاطرش يوسـف كمـالش   ١به ــالش  ز حسـ ــان خيـ ــاد كنعـ   آبـ

ــته    ــازه بس ــم ت ــون دب طلس   كتـــاب ســـحر را شـــيرازه بســـته  ز خ
  كه رشك آمـد بـرو چـرخ كهـن را      فزود اسـت آنچنـان قـدر سـخن را    

حالل است  خيـال اسـت   بزم شـاعري نـازك   به   كالمش در جهان سحر
مضـــمون  كـــاخ   سـن مجنـون  ليالي كالمـش ح  به  خيــال او كمنـــد
گــل كنــد معنــي فكــرتش شــاخ بلبــلز منقــار بــود كلكــش ســر
ــرون  ــينه بيـ ــاه سـ ــرآورده ز چـ ــمون   بـ ــته مض ــف برجس ــه يوس   يگان
ــاني    ازو آبـــاد ملـــك نكتـــه دانـــي    ــان در درفش ــانش زب ــو نيس   چ
بـل دل بشكسـته بنـدد    ــدد  نه مضمون   ز بــرگ ســخت دل گلدســته بن
ــالش  ــرخ ميـــدان مقـ ــر   فضـــاي چـ ــدس جب ــاي ق ــالشهم   يلش خي
ــاز  ــازك و شــوخش ز اعج ــال ن   كنــد نــاز احيــاي مضــامين مــي بــه  خي

  مجــــرب داروي جــــان برشــــته  تــازه چــون بــال فرشــته ٢كالمــش
اش وسعت محاسن محامدش تنگ و  انديشة صادقم ميدان انديشه به با اين همه

سبحه  به چه باشم كه شمارة كواكب. طي عرصة تحريرش لنگ  به قلمش شبديز
منتها برشمارم مگر از برآمدن مسودة نثر دوم كه طرحش از  به كنم و موجة درياانگشت 

اقصاي كشور داد شده  به نام گلدستة محامد در سال رايت افراختن لخت جگر فيض
گرد هنگام اكثر ارباب درخورد را ممنون مطالعه ساخته هنوز گره از روي  به بود و

كامراني آوردم  به كردم و از مزد سخن تمنّامداح مستمند نگشود فراز پاية سخن آرزو 
جزاي خون  به يمن ثناءوااليش در بزم سخنوران ناشناخته نمانم و به تا همچو ظهوري

نام ناميش  به از اينجاست كه. ٣گذرانم نتاسانپاالي شبي روزگار عمر در ساية دولتش 
اسامي رؤساء ديگر  به آب سخن افزودم كه خاك از تودة كالن توان برداشت و انديشه

  ]٢٥صفحه. [درها نشايد افراشت به رسا ننمودم كه علم دريوزگي
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خهي فرويز آستين خالفت پرويز وسادة افاضت ديدة مردم ابهت و كامراني، مردم 
گراي  معدلت، رفعت فرسادةجمشيد  ،خورشيد سپهر مرتبت ،ديدة عظمت و مهرباني

تابان  ،بختياري نورنهار ،وربهار كامگارين ،انداز جانفزاي موج جگرداري ،اوج نامداري
نهال حديقة  ،نتيجة دوحة ارجمندي ،گوهر درج فرمانفرمايي لمعان ،اختر برج دارايي

افسر عشرتيان بزم  ،گشايي رنگ و بوي گلزار مشكل ،ريحان بوستان رعنائي ،هوشمندي
ين كشور زيبا نگين خواتم اجالل نويين نو آي ،گلشن سعادت نورسانسبد   سر ،افادت

يمن اوصاف گزيده و اعطاف   به جاه و جالل كه انديشة كوته فطرتان انجمن سخن
خواني محمدت  ريزه] ٢٦صفحه[پسنديدة او عالي و بلند و جمهور امام آرزو پرور را 

 زمانسرماية تسليه و كامراني وافي و بسد گردون انتسابي كه در  استيعابوااليش 
و گنج ادبار  خمولصيت قدردانيش از گوشة   به اسفرخي توأمانش هنروران كس نشن

ها برداشته خسته و  المثل باد و امصار و عنادل تمنّا نشيمن از رياض دل برآمده ضرب
خراب دستان طراز شكايت ناپرساني روزگار شمارة اوصافش از خجسته سالزادش و در 

  .ثاني شرح صدق و سدادش ثرن

  قطعه
  عروس مه بود تا جلوه خيز از نوشـه خـاور    باشـد جلوريز ركاب آسمان تا روز و شـب  

  رساند صيت اقبالش زمان تا بست و يك پيكـر   فروشد زخم شمشيرش اجل اندر دل دشـمن 

  تمام شد
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

باغ   به آرايي است كه نرگس از چشم محبوب نسيم حمد گلشن به غنچة طبع شكفتن
بهار نعمت رسولي كه رسالت بخشايش خجسته  به جمال دمانيده و دميدن گل سخن

  :نامور گردانيدههمايون  صفتنُه  به ممدوح مرا در هفت كشور

  معرفت :اول
 طليعةق و جنود كثرت از ياد حق متعلّ به دل صفوت منزلشاموروصف تعلّق  كه با

خورشيد ] ٢٩صفحه[زمين سايه افكنده ضمير   به نوري كه از باال. وحدتش متفرق
ادراك آن جادة تصور پيموده  به شايسته و سري كه مدركة اصفيا مهبطش  به نظيرش

آتش طغيان افسردة آب ايمانش و خاك شك . مكمنش بايسته  به اش سينة فيض گنجينه
غبار آستانش . انباز دوز احوالن ضاللت خاك كويش چشم. باد ايقانش از دامن افشاندة

درگاه ايزد كالمش پذيرا نيايد و  به كام نگردد تا به زبانش. اعزاز سرمة ديدة موحدان با
 شاهد ارادتش. فعل رخ ننمايد به اضافتش از قوه  به كالمش سامعه ننوازد تا اثر

نشسته و صيت تعليم وحدان  به  هركه سر. يتش رونق هنگامة روي شكستهكرسي رسوخ
فتراك ارشادش  به پايش انداخته دل از ظلمت عصيان پرداخته و هركه خود را  به

رسته مستاصل امكنة خودي و خويشتن پنداري طرح  بسته از كمند اماره و شيطان فرا
اقرارش  به انكارش نهان و تويي به خودي ]٣٠صفحه[انداز بنيان تويي و حق شماري 

آب وضويش  به دم سحر از خورشيد فيوضش صادق و دوحة حديقة رضوان. يانع
استعارة  به پذير تنوير ماه گذاشته و گل خندان استنازة جبينش منّت به نير اعظم. باسق

نسيم صبح قال عطرافشان مشامش و . رنگ عذارش شور شغف از دل بلبل برداشته
جودش مانند طاق  ز وجود بانورس حال كارساز زبان و كامش قصر خودپرستي ا



  ٢٩٢قند پارسي

الزالَ . خود فراموشيش از ايوان كيوان فراز به ي منهدم و برابر و علم بيخوديكسٰر
  .١فَيضه و مدَ اجلَالُه

  تـــازه فرمـــاي بوســـتان يقـــين     نخلبنــــد ريــــاض ديــــن مبــــين
ــين   ــبح يق ــيم ص ــنش نس ــيت دي   ز نســيمش شــكفته روضــة ديــن     ص

روش ــمع ــه شـ ــان بـ ــل ايقـ ــهآســتينصرصــر و   محفـ ــان ب   شــمع گم
  وصــف او كفــر كــاه كــافر ســوز      گــاه ســجده فــروز ســجده ٢اش عتبــه

ــد ز دل   همــه ويــران از دســت خانــه رشــك ــر ش ــرف تكفي ــك  ح ــا ح   ه
ــويي  ــاغ تــ ــار بــ ــدتش آبيــ ــي      وحــ ــل دوي ــز نخ ــزان برگري ــو خ   چ
ــي    ــراز دويـ ــون طـ ــيش زبـ   ز يقيــــنش نكــــو نگــــارِ تــــويي  ز يكـ
ــدوش  ــيا همـ ــان ازو ضـ ــزم ايقـ ــزم  بـ ــمع بـ ــاموش شـ ــان ازو خـ   گمـ
ــدت  ــاهد وحـ ــدر شـ ــر ها  خـــاطرش صـ ــابـ ــه ليـ ــرت  بـ ــش كثـ   آتـ
ــه  داوري كفـــر دشـــمن و ديـــن يـــار ــار   ب ــزان و به ــويي خ ــي و ت   دوي
ــده  ــردم ديـــ ــوالن را ز مـــ ــده بـــه روشـــني وحـــدتش  احـــ   در چيـ

  سعادت :دوم
تنوير و تسنيم ارادت صادق و عقيدت واثق منور و  به كه شمع و گل ملّت و شريعت

بسان پروانه و بلبل فدا و ] ٣٢صفحه[نور جمالش   به است و خواطر مستسعدانخندان 
در نيكو  افتايشحلية   به زير ساية همايونش نامي و نگار ورع  به خوان نهال شرع نغمه

بنان . ة اعتقاد صريرانگيز جبينشخامة اعتقادش و خام به بنان اجتهاد مزين. فرجامي
 افتايشباد  به خيز و صحراي تعصّب ادش موجنسيم استعد  به افتادرياي  اجتهادش

. اركان اذعانش مشيد  به مجلّد و اساس يقين حراستششيرازة  به مجموعة دين. برگريز
ي و ذاتش مرتٰض  به غلط كردم، ارتضا. اجتبابدر بلند در فلك ارتضا مهر درخشان سپهر 

دوش و كفره و ب امضاي حد شريعتش خانه  به ارباب ضاللت. يوجودش مجتٰب  به تباجا
صندل تلقينش رد كفر از . آغوش مقيمان آتشكدة جحيم هم  غلغلة اسالمش با  به فجره

  .هميشه باد فيض او و دراز باد بزرگي او  .١
  .۳۱آغاز صفحة   .٢
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. جادة تحريق كاشانة جهالت فشرده  به پيشاني برهمنان برده و شحنة هدايتش پا
نشان و  نشان و رياض آمال بي ضربت تبرايش بي] ٣٣صفحه[مجهوالن خسرالعاقبت 
ريان كشت كاران بدعت را جنس سزايش . اري تواليشآبي به رياض آمال مسترشدان

در دل . فصل روان از بدن بيمپابندي شريعتش  به حاصل و سر برگرفتگان مشرك را
  ١عاٰيل مجدهتعم رشده و : مطرا ساز چمنستان ملّت مبين چمن بند حدايق شرع متين

ــرقيم   ــعادتش تـ ــنم از سـ ــر كـ تعظـــيم      گـ   خامـــه برخيـــزدم پـــي
  خـــود پســـندان مريـــد پايـــة او     زيــــر ســــاية او بــــه انارجمنــــد

ــه   صــيت خــوش بختــيش بــرون رفتــه ــالع خفتـــ طـــ ــد ز ــر بـــ   اثـــ
ــدي   ــزم ارجمنــ ــق بــ ــا رونــ ــندي   هــ ــود پسـ ــم خـ ــانع رسـ ــا مـ   هـ

ــان ســـعادتش  ــه  جهـــان بـــه ز بيـ ــان   بـ ــاله بيـ ــد كـ ــوا افكنـ   هـ
ــه دراز    ــان طعن ــس زب ــد ك ــه كن   بــر درش چــرخ و بختهــا دمســاز      چ

ــتري ــالعش ا ٢مشــ ــدرا ز طــ ــيد   ميــ ــتش خورشـ ــعادت ز طلعـ   در سـ
ــي را ــه هركسـ ــوازد  بـ بنـ ــف ــازد     لطـ بــ ــرو ــتش آبــ ــديِ بخــ   بــ

ــه ــمن  بـ ــديش دشـ ــون ارجمنـ ــن   زبـ ــديش گلشــ ــا ز ارجمنــ   مرزهــ
كـــردار    ارجمنـــد خـــوش ــه   حبـــذا ــت خفت ــه بخ ــه ب ــدار عتب   اش بي

ــرش آهيخــت      نگـون آويخـت   ٣»بد«لفظ » ادب«به ــر س ــغ ب ــف تي   ز ال

  اخالق :سوم
 تارِك رم و وحشت و منافقان وفا دشمن استيناسشصيت   به مزاج الهكه وحشيان غز

 نويين. نخلبند حدايق الفت شمع شب افروز بزم موافقت و دلجويي استيالفشگلزار   به
نسيم نزهت فزاي . و خوشخويي شميم رياحين حلم و حيا مواالتاريكه آراي محافل 

حسن ] ٣٥صفحه[ست بستان صدق و صفا فهرست جرائد نيكو اشفاق عنوان فهر
آموزِ سداد،  پرور، خجسته اطوار، رفقا نواز، سعات آثار، فالطون مصلحت اخالق بندگان

 .عام باد رهنمايي او و برتر باد بزرگي او  .١

  .۳۴آغاز صفحه   .٢
حسن سعادت بد را   يعني ممدوح به] دب معني خرس است[شود  جرف بد را برگردانند دب مي  .٣

 .يوة ادب گراييدندش  ادب كرد و بدكاران به
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كمر خانه بربادي كيش طالح سرگرم استيفاي كردار اسكندرِ دارا كُش بغض و عناد بسته
محرك عروق  تشتت ذوايشصالح، صيت دادش برهمزن بنية حقد و نفاق، طنطنة 

، ١آموز از اهير طافش تازه فرماي رياض خواطر نسيم اعطافش تبسماشتياق، سحاب ال
ذوالقرنين كه . مهر جاللش ماهي به سنگيني حلمش كاهي و قدر و مرتبت به مآثر كوه

] كذا[استصواب و استصالحش  به علّيين تاخته فالطون به وجود  پيش از وجود با
ر جهانتاب از رأي منيرش مستنير ضيائش غازه پيراي چهرة تقدير و ني تدبيرِسرافراختة 

  :خالقه و عطّر مشام الْجماهري بشميم اشقَاقُهانور قُلوب الْعالمني بنور 
ــا  ــر و افتهــ ــازار مهــ   اعتضـــاد جهـــان در آفتهـــا    روز بــ

ــاق   ٢داده ــاد و وف ــرط اتّح   تــاج از حســن بــر ســر اخــالق  از ف
ــاطر غ   صيت خُلقش چو گل مشـام آرا  ــت از خ ــا وحش ــه رب   زال

ــام    غنچه رسـيد  بهنفحه از خُلق او ــند مش ــا پس ــد  ت ــا گردي   ه
  جمــاهير اكــرم و ممتــاز   بــه  نـواز  فيض خُلقش عميم و بنـده 

مجتـاز   بـه  هركه آيـد    تواضــع نمايــدش اعــزاز   بــه  پـيش او
ــان  ــه تاب ــق و او م ــمان خُل   مهر ماه است و او خور رخشـان   آس
ــد  ــد آم ــزو پدي ــت ك   عا كليــــد آمــــدبــــدرِ مــــد  رســم رأف
احبــاب  ز الفتش باد و خاك و آتش و آب   هــم موافــق چــو زمــرة
ــداد   ــاق او اض ــالي وف ــه ص   حكـم وداد  بـه  شادمان يكـدگر   ب
ــرون  ــق او بي ــيض خُل ــد از ف   زبـان بوسـي قلـم مضـمون     به  آي

ريعان :چهارم حسن
هوا  هب عذاران يگانة روزگار زليخاوار در پرستاريش كله حسني كه يوسف] ٣٧صفحه[

پيادگي سيرگاهش   به افكنند، از ايزدش رسيده و جمالي كه شهسواران عرصة رعنائي
گاه خود دانند  را قبله مقوسشخوبرويان ابروان . دل بازند و جان نوازند نصيبش گرديده

است يا حالت مقلوب همين واژة هندي كه معادل آن در » هيرا«ظاهراً تفريس واژة هندي: اهير  .١
الماس است   .فارسي

  .۳۶آغاز صفحة   .٢
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  .١و خاك پايش از غايت افتخار بر سر گذارند
رعنائي   به مفتخر يكرانش برداري غاشيه به المثل برنايي كه جوانان ضرب! سبحان اهللا

 چشم التفاتش مؤتمن نقود برنايي عارضش به و رعنائي كه گلرخان ديدة امصار
اجل  نگهخدنگ   به آرا روكش يوسف زرين رسن و چشمان آهوشكار طلعت جهان  به

تواليش دل بر لب دوانند و عرش روان ارباب   به بيدالني كه. اهل دل فكن خوندر 
گلشن ] ٣٨صفحه[قامت زيبايش سرو دلجويي . يش گشايندتماشا  به شوقي كه ديده

جمال و خرام دلنوازش پايمال تارك اندوه و مالل و ماه از جبين نورآگينش داغ داغ و 
  ٢ضاعف جمالُه و عظَم كَماَلُه ها از چهرة دلفروزش باغ باغ دل

ــم   زن ــو ــم چ ــار او رق ــن رخس ــكنم   حس ــل ش ــمع و گ ــر روي ش   آب ب
ــاب رخ  ــاآب و تـــــ ــا  جوانيهـــــ ــازار كامرانيهـــــــ   روز بـــــــ

ــائي     اللــــــة بوســــــتان برنــــــايي ــاغ رعنـ ــوي بـ ــرو دلجـ   سـ
ــاور   ــه خـ ــش شـ رخـ ــال   نـــــوربخش كواكـــــب ديگـــــر  از جمـ

ــد ــل بـــه گـــر ببينـ ــارض بلبـ   نفكنــد بـــاز ســايه بـــر رخ گـــل    عـ
ــد   ــه برفت ــو نگ ــه چ ــحرايش ب ــايش   ص ــيِ تماشــ ــد پــ ــو آيــ   آهــ

ــه ــائي  بـ ــال برنـ ــان در حمـ ــرب   جهـ ــده ض ــلمال ش ــه ث ــاي ب   ييكت
ــزارش    ــي ز گل ــف گل ــن يوس ــارش    حس ــار رخسـ ــا نثـ ــد زليخـ   صـ

ــه ــال او ٣ب ــديث جم ــه ح ــان ب   چشـم و ديـده جـوان    به كس نيايد  جه
ــام   كنــام بــه صــيت زورش چــو اوفتــد ــر بنـ ــود هزبـ ــا شـ ــه آسـ   روبـ

ــا بـــــه بـــــازو او ــا    زور و نيروهـــ ــته بازوهــ ــا شكســ   خاطرآســ

  عموم مكرمت :پنجم
آب در جگر نداشتگان  و گزار ةمحصورش زكازرپاشي غير به گر كه گدايان دريوزه

شمارش مسجود اغنياي روزگار كرم را در دربار عامش شماري  اكرام بي به برگ و نوا بي
وثوقش چه  به نظيرش چه پردازد و وعده را در بزم انعامش باري ني تا به نيست تا

 .قيد گرديده است» گزارند«در متن   .١

 .دو چند كند خدا جمال او را و بزرگ گرداند خدا كمال او را  .٢
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بحر مواج رسان  به گاه سخا چون ابر درفشان گهربار و طبعش دم عطا كفش. برطرازد
درافشاني كي بايستي و دريا اگر  به كفش نمانستي به اگر نيسان! ني ني. فياض و ذخّار

زر بخشيش  به فيضش كه راندي؟ آفتاب به طبع جوادش نماندي سخن به ]٤٠صفحه[
پيشش دراز كرده و  به كيست كه دست آز. پرور گهرريزيش قطره به كيمياگر و صدف

ان آورده؟ كجاست كه از خوان نوالش ذلّه ربوده و شمع افروز اقبال كرم ديگر  به تمنّا
گلزار سخاوت را رنگ و بويي نيست . بزم كامراني نبوده؟ همتش بلند و ذاتش ارجمند

ونيتي ني مگر بر اندام كرامت زجودش و تشريف مكرمت را مو با وجودنسيم   بهالّا
بهار  به اي آرزوي نيازمندانمصباح اكرامش روشن و صحر به خانة اميد سائالن. آمودش

 ابن ذوالنيرنبخل در انگشت و . بذل عامش خاتم  به حاتم را. انعامش گلشن
فاز علي ] ٤١صفحه: [گشادگي كفش فشرده، مشت عديلش موهوم و نظيرش معدوم  به

  …ًلالنام عتبتة العاملني مكرمة و جعل اهللا مآبا
ــانم  ــوهر افشـ ــو گـ ــايش چـ ــانم   ز عطـ ــر نيسـ ــه ابـ ــد كـ ــه گويـ   خامـ

نيايـــد ســـخاوت نيســـان     زبـــان بـــهز بيـــان ســـخاوتش    مـــي
ــارد   ــر بـ ــيض او گهـ ــبعم از فـ   نــــام نيســــان ز عصــــر بــــردارد  طـ
ــد  تشـــنه جويـــاي بحـــر و او ز عطـــا ــنه جوي ــه تش ــحرا ب ــوه و در ص   ك
ــيس ســؤال      پس چسـان خـوانمش محـيط نـوال     ــد لبــي ان ــه نخواه   ك

ــا  بـــه ــر دريـ ــوانمش اگـ ــط خـ ــا   غلـ ــايه آب در دريـــ ــد ســـ   افكنـــ
ــ ــد يمـ ــه نمانـ ــاتم بـ ــذل او حـ ــاتم    بـ ــي خ ــت و او ته ــين اس ــو نگ   ك

ــه آرزو آرد  ــر درش هركـــــ ــارد    بـــــ ــواهر انبـــ ــنش از جـــ   دامـــ
ــه ــا  بـ ــرط عطـ ــوال و فـ ــور نـ هـوا  كرده رخصـت ز دهـر    وفـ   حـرص و

ــرم  ملــــك كــ ــهريار ــذا شــ ــالم    حبــ ــر در عــ ــدارد نظيــ ــه نــ   كــ
ــد ــرام   ١شـ ــة اكـ ــتم نامـ ــرو خـ ــوت  بـ ــو نبـ ــه چـ ــالم بـ ــادي اسـ   هـ

  .٤٢ز صفحه آغا  .١



يسه نثر زمهر  ٢٩٧

  نواز هانمعدلت ج :ششم
و شرير تا گل  متعنفزن جماعة  كه صيتش مفرح و جهانگير و ذكر خيرش برهم

باد  سموجودش اندرين بستان نخنديده تيزي خار ستم وقف سوهان عدم نگرديده و 
وايي  راه ديده بركشيده و بي  به پايش كه همرنگ زمرد آمده مهرة حيات حيات غدار

ها  ها كربي ديده ترياق دادش سمش زدوده و جانخالي كيسه كه جانش از هالهل جور
اين صفت همايون نوشين روان بود، او را قباي  به نوشيروان پيش ازين كه. بخشيده
ايمان  نور چه نسبت و كفر را با نار را با. در بر و اين را اكليل سعادت بر سر ضاللت

 قابلش مقبول ومكتومه ناكام و ] ٤٣صفحه[مقهور و از مقاصد عابدش . چه مناسبت
 دادار دادگر كه در عهد نصفت مهدش گرگ! خهي. گهوارة عنايت ايزد در آرام  به
شباني رمه سرگرم و دوان و شاهين و باز بچگان حمام و دراج را روزينه رسان   به

برگ و نوايي  به نوا نواز و دلدادگان بي غازه پيرايي معدلتش عاشق  به مرغوله مويان دلربا
ننهاده و  جهانيانمنّت رايحه بر مشام  نشكفتهنسيم عدلش  به لشني كهگ انبازِمآرب 

تار موي شيري اگر از مهتاب . آبياري انصافش سر نيفراخته از پا درافتاده  به نهالي كه
حرارت آفتاب  به طپانچة انصافش منكسف و برگ گياهي اگر به برنجد عذار خورشيد

عدلش  به ١آشقته آخشيج. ور منكشفبسوزد در بزم سياستش آثار عزل از ناصية خُ
شكنندة ] ٤٤صفحه[خليل كعبة عدل و داد . مندملمرهمش   به مزمنهمعتدل و قروح 

ظلم و تعدي را خجسته محمود و بخت ناسازگار  ٢اصنام جور و فساد سومنات
  :٣زعف شتاته بسطوة قهره و زاف اهلدعة بصيت عدله مسعود] كذا[راقدش   به ستمديده

ــدل ا ــدحت عـ ــردازممـ ــو پـ ــدازم    و چـ ــه بگـ ــور و كينـ ــر جـ   ٤جگـ
ــون  داد او مصـ ــف ــرم از وصـ ــمون  فكـ ــص مضــ   از جفــــاي تفحــ
ــدش    ــه در عه ــاد كين ــر ب ــه ب ــدش    خان ــده در مه ــم دي ــادمان ظل   ش

 .قيد شده است» اخشيج اشفته«در متن   .١

Som)سومنات   .٢ Nath) معبدي . سومنات يعني خداي ماه. معاني ماه است و نات معادل خدا  سوم به
  .است در ايالت گجرات

 .آوازة عدل او  دبدبه قهر او و زبون كند خدا بدعت را به  بكشد خدا دشمنان او را به  .٣

  .يد گرديده استق» بگذارم«در متن   .٤



  ٢٩٨قند پارسي

  ســـنبل افشـــاند بـــر ســـر بيـــداد  چشــمك داد بـه  اش صـيت دارايــي 
ــاالن ــه ن ــه فتن ــدلتش ب ــازان  صــيت مع ــدل ن ــه ع ــرمتش  ب ــل مك   ظ

ــه ــرط  ب ــانش ز ف   كـــس ندانـــد مراســـم فريـــاد     عــدل و دادزم
ــد ــم كاه ــه ظل ــافش ب ــد   صــيت انص ــيش بال ــه ع ــافش  ب ــذل اعط   ب

ــي  كــك در عهـــد معــدلت دمســـاز   ــه كنــد آيــان  م   پنجــة بــاز  ب
ــته و داد  ١در ــتم شكسـ ــان سـ ــداد بــــه  ميـ   انيســــان فتنــــه و بيــ

عــدلش ــهحكــم ــابب عالمت ــر ــابمه مهت نخــي ــلد نگس ــان گت ــز ك
ــرد   ٢ردحــرف كــين بــر زبــان اگــر گــذ ــان ببـ ــدلش از زبـ ــه عـ   ناطقـ

  شجاعت :هفتم
مضامين  مترددانآراست و عرصة درونم از  جهانگيري ثنايش معركه به كه فكر يكه تازم

كلكم. و معاني محسود كارزار و هيجا زن گرديده  تا خيبر گشاي تسويدش قطره ٣امير
 ه گردان شيرافكنداور صفدر ك! حبذا. زخم تير حسد بر روي زمين غلطيده به تير فلك

كمال ضراعت و  به و گردن فرازان پيكار گر  بهالرزمش چون ثعالب پر فن  مضمار  به
بر آستان ايوانش افكنده سر جرأت و نيروش ماحي اسامي بهمن و سهراب و  ٤انكسار

تيغي كه از تارك . اصل و سراب محض بي ناوردشحديث   به ]٤٦صفحه[داستان رستم 
گاو زمين دريده و صافي گشادي كه از شست صافش جسته اعدا گذاشته دل و جگر 

عالجش عقل   به هركه تيغ كين آخته پور مريم با. اجل بوسه از لب سوفارش چيده
بالينش افشرده آب شمشيرش آتش خانة  به پژمردة قضا حربشباخته و هر كرا تب 

گذشته  نمتعتدااگر علم گشته از جگر  مهيج غبار ممات سنانشتيرش  سوز حيات و باد
صبا . سركوبي مخالفان سرافراخته نهيبش عالمي در تزلزل انداخته به و گرزش اگر
. پرچم راياتش بسته و شي رژيان شير علمش زور در پنجه شكسته  به نقوش پيروزي

مشام آمالش انوار  بيزنسايم سطوت تازه فرماي گلشن اقبالش و شمائم فتوت رايحه 

  .۴۵آغاز صفحه   .١
  .قيد شده است» گزرد«در متن   .٢
  .قيد گرديده است» كللم«در متن   .٣
 .قيد شده است» آسامي« در متن  .٤



يسه نثر زمهر  ٢٩٩

الريبي  امدادانوار   به غيبي جانفزا و نهار بستانش بهار فتوحات به شجاعتش] ٤٧صفحه[
  :١املقابل واالعداء السماء و نصره علي يداهللا من. پر ضيا

ــه  گــر ســـخن از شــجاعتش رانـــم     قلــم يــك جهــان بجنبــانم    ب
ــه ــان   ب ــغ زب ــت تي شكس ــايش   آب بـــر روي تيـــغ ديـــو كُشـــان   ثن

ــر طبــع     ــر خيب ــغ فك ــرم از تي ــع    گي ــكر طبـ ــكنم آب روي لشـ   بشـ
ــه  ــازميك ــه ت ــخن  ب ــگاه س ــتم  عرض ــل فرس ــه ٢گ ــن ب ــاعران زم   ش
ــخن    سـخن بـه  كـه دارد سـر ثنـا   ! هين ــة س ــغ خام ــد آب تي ــا چش   ت

كـه نمـود    بـه  نكته سنجم ــود  ٣شــرمه  مـدحتي   در عرصــة تيغهــاي جن
ــفدر   ــد دور داور صــ ــم بــ ــاحب  چشــ ــيف و صـــفدر داور  صـ   السـ
ــاب  ــغ نصـ ــود و تيـ ــاد جنـ ــر   اعتضـ ــارس صــفدر و ظف ــه ف ــاب ب   رك

ــام  ٤داور ــروي حســــ ــام     راد و آبــــ ــير انـ ــمن و نصـ ــامع دشـ   قـ
ــر    ــاز هزي ــزه ب ــراز و ني اف ــردن ــر     گ ــاز ظهي ــه ت ــاز و يك ــرت انب   نص
ــا   ــرو تنهــ ــد ز نيــ ــه نايــ ــي  آنچــ ــد م ــه نماي ــا  ب ــه تنه ــه گ   عرص

  اللتجشكوه و  :هشتم
 اعتال گراييده بود و دبير فلك  به زمين سخنم صدره از آسمان تبيانشيمن   به كه
قطره امهشوق دندان خ  به پايش سود و افسر  به كيست كه سر. وار اندر مداد چكيده ام

خاك آستانش خورد و پشت  به كجاست كه سوگند. عزّت زيب ذوق فرق نگردانيد
نظيرش فزوده   به هر كرا ظلّ عاطفتش فراگرفته پاية ذوالقرنين. تعظيمش نخميد  به فرقد

نهيب اجل  زنگميرش از چشم استضافه نگريسته آينة ض به و آنكه لوحة جبينش
سيرش ] ٤٩صفحه[امضايش چست كمر آهنگ  به هنوز حكمش زير لب قضا. زدوده

و بخت واژون به اجل قزّاقتقبيلش بر در   به در دل قدر فلك  به عدم رانده امر مبرمش
سنگيني قاف قدرش بر خاك ترخيم نهاده و به داده عهد خرمش قاف سه كرت سر  باز

 .مدد كند او را خدا در آسمان و پيروزي دهد خدا او را در مقابل دشمنان  .١

  .براي مبارزه طلبيدن: گل فرستادن  .٢
  .معني شرمنده  شرمه به  .٣
  .۴۸آغاز صفحه   .٤



  ٣٠٠قند پارسي

پور خالفت كه علمش از ثريا  ي نخست نيمه سبيل افتاده مهينهنگام عرض قدر بر پا
دارانش را كمين بنده و شبديز انديشه كه كرسي آسمان زير پاي اوست در  گذشته نيزه

 جاهش معدوم و ارتفاع سپهر برين  به طي مراحل ثنايش سم افكنده طرفداران عالم
آللي مكنت در سريرش جنس شكوه از اشترايش عالي و . ايوان رفعتش نامعلوم  به

جاروبي صحن قصرش  به تاب البنيان و نير جهان داري خدامش رفيع آيينه  به ماه. متأللي
 قدوسيان واال مرتبت. زن بنية خاكي نهادان سركش طنطنة حشمتش برهم. سموالمكان

مذاد حشمته و  ]٥٠صفحه[برداري يكرانش از جرم هالل نعل در آتش  بوي غاشيه  به
  :١جل عظمته

  يـــخ شـــكوه جـــم بـــه برنگـــارم  نكتــه گــه ز احتشــام او ســنجم    
ــوه   ــر ك ــد ب ــايه افكن ــتوه    حلمــش ار س سـ ــاه كـ ــان ــاند بسـ   ور نشـ

ــمت  ــاه و حش ــه ج ــازد ب   ســـر شـــاهان ز جـــاه پـــردازد     ذات او ن
ــته   ــاه او گذش ــم ج ــه علَ ــرخ ب   جــاه و حشــمت چــرخ بــه نزنـد تــا   چ

ــان   فـــرو شـــأن محتشـــم ز اقبـــالش ــر زب ــروران ت ــه س ــ ب   شاحالل
ــه ــكوه ســخن  ب ــزون ش ــايش ف   بــس بلندســت شــأن كــوه ســخن   ثن

ــدحش    ــرا م ــس م ــزود پ ــه اف ــدحش    پاي ــذا م ــأن و حب ــي ش   اي زه
ــر مــي ــه ســزد گ ــازم ب ــردازم    خويشــتن ن ــر پـ ــاهان ز كبـ ــر شـ   ٢سـ

ــكندر   ــاه اســـ ــر دارا و جـــ ــر   فـــ ــالم او كمتـــ ــكوه غـــ   ز شـــ
اســت روكــش جمشــيد بــه ــيد    شــكوه ــاب او خورش ــوس جن ــاك ب   خ

ــاه ــيد ٣چـ ــاهش جمشـ ــدة جـ ــاهش   بنـ   فـــرو مكنـــت غـــالم درگـ

  جوهرشناسي :نهم
چمن بر خويش  نورسته چمنصيت جان نوازش هنروران روزگار چون سرو   به كه
بالين باس   به بالند و بخت خوابيدة خودها را بيدار باد گفته سنبل و ريحان مي

 .زياده باد دبدبة او و بزرگ باد مرتبة او  .١

  .خالي كردن، تهي ساختن: از كبر پرداختن  .٢
  .۵۱آغاز صفحه   .٣



يسه نثر زمهر  ٣٠١

كه از ناپرساني روزگار مانند آيينه در زنگ . ١گذارند مي پنهان بود و  محتجبجوهري
و قابليتي كه از  ٢ها گذاشت مهدش كوس اناالموجود نواخته سخن بر زبان در عهد فرخي

جلوس ميمنت   به نشان شد معدوم و بي كالعنقااز انقالب ليل و نهار و گردش دور دوار 
 هركه گلي. ها نگاشت مانوسش جلوة شهود يافته برات مسئول و آرمان بر صفايح دل

 محمدتش به و آنكه زماني] ٥٢صفحه[گلزاريِ اكرامش گرويده  به ثنايش شكفانيده  به
خوشا قدرداني كه در بارگاه فلك . سربرده  به زالل رأفتش به خون جگر خورده عمري

جريدة طراز ديوان مأمول كيست كه در  به ديواني قبول و حرفي به خرگاهش بيتي
در كو كه قدرش نيفزود و اكتساب هنرها مثل ماه درهم كاهيد و در جناب سپهر قبابش 

. اظهار جوهر ذاتي راه آسايش بر خود بست و نوالش ابواب نشاط ابد بر رويش نگشود
بسم اهللا  :مخاص و اكرامش عام و هنرها ناقص و انعامش تما ٣كرم ساماني برو و كي

  :نسيم التفاته و عطر مشام املامول واالمال بشميم رأفته به انوار الفضل و الكمال
ــار منّــت  ز قـــدردانيش چـــو دهـــممـــژده ا ــه ب ــه هــا بخــت ب   نهــم ب

  كشـــورها بـــه مشـــاري هنـــر   ناقـــــد و قـــــدردان جوهرهـــــا
ــدردان ــاني ٤قـــ ــا گهرفشـــ ــاهان   هـــ ــك ش ــهرش ــدرداني ب ــا ق   ه

روكــش محمــود    ــه  عــارف قــدر و ــان ب ــده و محمــود   زب ــا گزي   ه
ــدش  ــم در عهــ ــازار علــ ــدش   روز بــ ــر مهـ ــاحب هنـ ــأمن صـ   مـ

ــه ــش جـــامي   نكتـ   رش در خجســـته فرجـــامي بـــد  دانـــان روكـ
ــي  درِ آن ــدرران بـــ ــا قـــ ــاوا    همتـــ ــروران مـــ ــراي هنـــ   از بـــ
ــه ــادان بـ ــروران شـ ــابش هنـ ــه  جنـ ــازان  ب ــالي خــودش ن   خــوش اقب

ــزين  دربـــارش بـــه ز ســـخندان گلـــي ــول و گ ــه هــم قب ــزارش ب   گل
ــرده   از هنـــر هركـــه پيشـــكش بـــرده ــي دل مــ ــر در آن محيــ   بــ

بخشــــيد صــــله ــد  اش داد و آبــــرو ــه دل حاس ــغ ب ــد  ت دري ــك   رش

 .قيد شده است» ميگزارند«در متن   .١

 .قيد گرديده است »گزاشت«در متن   .٢

 .طرف نصيرالدين همايون پادشاه اي است به اشاره. پادشاه بزرگ: كي  .٣
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  نصاب كامل دانش منشي عادل صفدري حيدردل خديوي
 ،منزلت عالي بهري همايون ،مرتبت قدري ثريا گرامي ،خردپژوهي واالجناب] ٥٤صفحه[

كسٰر سركشنوازي  مطيع ،نصير فكني مخلص دشمن ،گير لشكرشكني قلعه  فريي گدازي
بياني  يشورفروز افصح موسكُشي ك سوز دجال جگر مهديِ فتنه هرمز نفر دادگري رستم

لساني خسروي شيرين زبان جوهرشناسي قدردان فرهادي داراسطوت  ابلغ سحبان
 ،پرور ظهيري دين ،شفا در ركاب مسيحي ،ظفرانتساب سميحي ،فالطوني سكندر حشمت

 ،پژوه خبيري خبرت ،حكيدي جهان محمود ،سعيدي خدا مسعود ،گستر هزيري عدالت
 ،عذار سالي سهراب جوان ،تاز جگرداري يكه ،باز اري نيزهدستي ،شكوه سليمي سليمان
 ،شهسواري سركوب ،كمنداندازي عدوبند ،پسند سرافرازي ميدان ،شكار كمانداري بهرام

عظيمي  ،چرمگدازي عذرنيوش ،عطاپاشي خطاپوش ،روب كينهسازي  صلح] ٥٥صفحه[
 ،العيشمةمقد مئيزب ،جواني يوسف جمال ،همال منعمي بي ،اقتدار حليمي ذي ،وقار كوه
جرأت  بهمنگشاي،  زيب عقده سروري اورنگ ،نهيب داوري رويين ،يشجالمةتقد زمئير

السيف والقلم كه انديشة  پردازي، عطارد رقم صاحب مجسطي فطرت نكته ،طرب پيراي
 بوس ثنايش معترف اين همه رفعت و ارتفاع در انداز عتبه  با. باال خرامان معراج سخن

نوازي اوصافش بر جمله اخراب تحرير و دانا و ارباب  و شكر سامعهقصور است   به
 ارتفاعش چه بازو و مدركه را  به خرد و ذكا واجب و پرضرور و طاير خيال را

تماشاي حديقة دعا شاهد اجابت  به پس بدان درماندم و. ادراكش چه نيرو  به
  :برخواندم] ٥٦صفحه[

ــده   خصـلتش چــون طلعــتش محبــوب بــاد  ــمنش را ديـ ــاد  دشـ ــوب بـ   پرآشـ
ــاد     جـذب  بـه  با كمـدش گـاه هيجـا خـود     ــذوب بـ ــدخواه او مجـ ــردن بـ   گـ

ــاد      اعتـــــدال اخشـــــيج دشــــــمنش   ــاخوب ب ــا ن ــويش دايم ــو خ   همچ
ــان  جهـ ــاف و دادش در ــحنة انصـ   فتنــــه و بيــــداد را ســــركوب بــــاد  شـ

ــه ــٰو بــه م ــادع ــاد    اش جبــه ي غلــط ب ــوب بـ ــا منسـ ــروغ از داغهـ   در فـ
ــه خــور ــا ب ــره الف همســري ب ــرم   اش چه ــحاب ش ــاد   در س ــوب ب ــا محج   ه

  تمام شد
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ــه وي  نام تو سـخن تـازه چـو گـل     به اي ــان  ب ــو زب ــد ت ــل حم ــا بلب   ه
ــد    ــه كش ــا ك ــو مان ــوي ن ــا ب ــنبل دل   دلرب ــيچ سـ ــل و پـ ــوِ كاكـ   سـ

 كفران بنده تنگ نيايد چه بيان كه به دريغشنعمت نعيمي كه خوان نعماي بيشكر 
اعجاز رسالتش شهادت از سينة سنگ خيزد   به شرحش آرد و نعت تتمة پيمبراني كه  به

نسيم  به ه شميمة درود و سالمكقصور بيان و زبان   به .چه زبان كه مراتبش برشمارد
مدحت خجسته ] ٥٩صفحه[هار و اصحاب كبارش دردهد و از بهار رياض آل اط

  .ممدوح عالي همت منّت نزهت بر چمن كالم نهد

  قطعه
  هاي خاك رشك روشـنان  كز فروغش ذره  جبيني مهر طلعـت شـاه محبـوب علـي     مه

بـر زمـين بنـدگانش آسـمان       مستنير از نعل اسب مـاه سـير وي هـالل      جبهه فرسـا
  گر نخي مهتاب خواهد در گسسـتن از كتـان    عدل وي رخسـار خـور   دور  به منكسف گردد

  سبز دارد آب لطفـش بـاغ رنـگ دوسـتان      خشك دارد باد قهرش كشـت اميـد عـدو   
  كان  به سنگ را جوهر نكردي فيض توليدش  آفتاب از نور رويش گر نگشتي مسـتفيض 
ــ    گاه فيضش بحـر آب آب از وفـور انفعـال    ــانة نوش ــط افس ــافش غل ــاه انص   يروانگ

  اغصان خزان  با ستم عدلش كند كاري كه با  ريحـان بهـار    با روان لطفش كند كاري كه با
  هـا از زعفـران   ها از چشم خيره خنـده  گريه  روي دشمنان آرد دو كـار   به زخم شمشيرش

  بخشدم در جلدوش چندانكه نايد در كمان  برطــرازم مــدحتش چندانكــه آيــد درخــرد

 .۵۸آغاز صفحه   .١
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  ١زهي حشمت
غايت مباهات پاي بر زمين ننهند و خهياگر قصر رف ! عتش آسمان را آستان گويند از
با بدر . كف دستش دريا را نسبت كنند از وفور مفاخرت در خويش نگنجد همت اگر

زنند و آفتاب  سم يكران مه سيرش نعل زنند، نمي  به هر ماه صورت هالل برآرد كه
هاي  غنچه. دهند ، نميدهندش جاي خوان الوان  به روي گردة نان برآيد تا به سحر هر
شميم زلف  به زن و مشام هاي خرداد خنده نسيم مالطفتش بر شكفتگي گل به سردهفا

جبهانش كه   به وقارش موزون برنيايد  به سخن اگر. عنبرينش در نافگي رشك ختن
بزمي كه   به .مرتبة عاليش كه رساند به رفعتش نثار نگردد به مؤقّر گرداند و انديشه اگر

كه عزمش گراييد نصرت  رزمي به جامش گرديد عشرت بوسه از پاي ساقيش برچيد و
سجدة عتبة رفيعش جبين   به .چشم كشيد به عدايش سرمه] ٦١صفحه[ از استخوان
چينان  روزي نيست كه بوسه. استيعاب ماية نوالش دامن آرزو كوتاه به رشك ماه و

 اسالكبساط انورش  مقتبساني كه لب نيايند و شبي ن  به جنبش لب لعل تا به آستانش
از بخور شبستانش نسيم سحر تا نافه در جيب و از انوار جمالش . مژگان نچينند به تا

 ٢اگرش. رنگ منّت خورشيد نكشد  به بوي و لعل  به فريب مشك. روز نوروز ضيا
نور نه بخشد و دريا  به دم  اگرش. كان مرواريد محتاج نيسان نگردد  به عارض جهانتاب

تر نگردد و خاكي كه از   جهانيان نپاشد بادي كه از مهب لطفش نوزد سبزه به نوال
و آتش غضبش  بدسگالآب تيغش تر نكند مگر گلوي  رماندآستانش رود گل عشرت 

الّا خرمن آرزوي  بازوي قدرتش در قدر و  به خصال قدر زبون] ٦٢صفحه[پاك نسوزد
خودش  به نامش زينت نيابد سامعه  به مباني دشمنش آماده، عذر خطبه تا هدم به قضا

كه  نطع زمين بس. نرهدوا  ناسرگياش نرود از داغ  جا ندهد و زر تابدار ضرب سكّه
تنگ است چين خوان مكرمتش توان گفت و دامن سماطش آنچان فراخ كه طبق آسمان 

 بساطش رود و خورشيد خرسند  به ام تا نيسان در آرزوي شرف كه زاده. درو بايد نهفت
كيوان بر ايوان رفعتش از جواهر حقّه ثريا . سماطش فراهم شود   به يميا كه اوانيك  به

  .۶۰آغاز صفحه   .١
 .معني خورشيد و نوعي از عود هندي  به: اگر  .٢
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مدحش زانو ته كند و  به شأنش نشايد و دبير فلك به كه ١سپند سوزد و در خط شود
هاي پشت  مهره سنانشسر انگشت   به .تحرير درنيايدحيز   به حدششرمه بخيزد كه 

مغز  به ]٦٣صفحه[تفريح گرزش  به نصرتانداز خرام جان فزايش دل   به تسبيح و
زمان عدالتش فتنه را چه بيداري كه سر   به .زخم انتها ندارد به جوهر برآرد و خدنگش

آتش از آب سرد  نه. راستي سر اعتبار بردارد  به از خواب برآرد و دروغ را چه فروغ كه
 رغم آزرم كبك به .باد  خاك مخالف آيد نه خاك با  بانه باد . شود نه آب از آتش گرم

 صعوه گشايد  به عقاب اگر پنجه. پر شاهين در بالش به تيهوسينة باز در آرامش و   به
صورت پستان   به پروردن بره ناخن  به و شير اگر دربندندششصت رشتة عقاب   به

مقابلة بزغالة معدلتش مهر دهان گرگ و نهنگ را  به .درشكنندشناخن  به برنيارد قلم
برد غنچه  چمن نمي  به ا شميمة چين زلفش نسيم از آرامگاهشت. ميش مهري سترگ  با

بر گل نيايد و گل از عارضش تا رنگ  نكهتيكند كه حرف كم  خنده باز نمي به لب
بلبل آهنگ نزند كه نغمه  برنيايد] ٦٤صفحه[استعاره نكند  ماهتاب اگر. نامتأثّر

گر از صبح صادق برندمد روز رسانند و سپيده ا به پابوسش بر زمين نه غلطد ماه را  به
ابر التفاتش سيراب و خانة   به كشت مراد هواداران. زندان شب باز نشانند  به خورشيد

آتش  به شعلة برق غضبش خراب گرمي باد صولتش خاك برنتابد و به كاران آرزوي فتنه
. برآيد كون و فساد تعبير خواب رضا و خالفش خوف و رجا مستسقيهيبتش آب 

غلط از . رشك طبعش در تب كمان لرزه  به اعطافش مزاج دريا شرح متن عتاب و
 .باد قياس از تصادم صدف كه دم نزند به جا حكمش در بارِش بي  به تالطم و سحاب

. باريدن گهر نادر نيايد  به عارض و نيسان كه آلليشمقابلة صفاي دندانش شرم تكدير   به
است كه  تحذير] ٦٥صفحه[خورشيد را از تنوير شفق . گهرباري دست فياضش ناقص

دريا كمي   به نوالش گهر دم كهصاعقه تأكيد  سيخنيسان از   به معدن خانم نماند و به زر
  :آفتاب عزمش داراالمان  به مهتاب تيغش كتان و دمار مخالفان به خفقان اعدا. نكند

ــاني   ــف و آب مهربــ ــحاب لطــ ــدگاني    ســ ــاغ زنــ ــاداب بــ ــزو شــ   كــ
ــت دل او  ــروردة رحمـــ ــل پـــ   كرمــــت آب و گــــل اوز لطــــف و م  بغـــ

 .شرمنده شدن. خجالت كشيدن: در خط شدن  .١
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ــاري    قـــــدر حضـــــرتش در پيشـــــكاري ــتانش زينهــ ــر آســ ــا بــ   قضــ
ــه  فــــزون بــــذلش ز اميــــد ســــخنور ــر  ب ــا هســت كمت ــذلش كــان و دي   ب

ــه  اوج قـــدر مـــاه عيـــد بنگـــر    بـــه ــ ب ــر  چ ــيد بنگ ــمتش خورش   رخ حش
  عتــابش چشــم خــور خيــره نمايـــد      اگـــر قـــرص ز راز كـــان برنيايـــد    
ــ  اگــــر دريــــا نيــــارد در شــــهوار    ــد نيس ــه انكش ــار  ب ــرق زنه ــيخ ب   س

ــه ــا   بـ ــدالت بـ ــدان عـ ــل ميـ ــه  تحمـ ــنبل   بـ ــاند سـ ــتم افشـ ــالين سـ   بـ
اســـت١نـــه آبيـــار را معـــدلت ــهتنهـــا ــتب اس ــار نوبه ــم ه ــت مكرم ــاغ ب
  فيضــش شــد گــدا محســود فغفــور بــه  عـدلش معتـدل شـد نـبض رنجــور     بـه 

ــذلش     فلـــك انــــدر پنــــاه داد و عــــدلش  ــود و ب ــر ج ــبز ز اب ــين سرس   زم
ــه اگــر گــردد ــزمش جــام خورشــيد ب ــيد  ب   ز روي ذره تابــــد جشــــن جمشــ

حسن  به خوبرويان .گوش يافتند به ديده و نويد به جمال سيرتش نور به خوش سيرتان
عذر ضراعت بر سامعه مشتاق گران خواهد بود و سر بر  دهند، صورتش آرزو عرضه مي

 وحيـد  هكـ سـيرت   بـه  .دادهـاي آرزومنـد نخواهـد     دل به شكستن خامه نتيجة معذرت
هـي داننـد و از   اي از انـوار الٰ  جمالش لمعـه . صورت نيز يكتاي اعصار به روزگار است
 دمـاغ . زننـد  ذكر جميلش سامعه آرايد مثـل نمـي  ] ٦٧صفحه[جايي كه  به حسن يوسف

 گل. باغش مژدة بهار نگه از روي روكش به نكهت موي رشك مشكش تاتار است و به
. رنگ مسـتعار دل بلبـل فريبـد    به ت نسيم كشد وشگفتن منّ به عارضش چه ماند كه به

ريزان محرابش تيـر نازلـة    زاغ نويسند و سجده به كمان مانا كه او را غمزه به نه ابروش
 نگـاه نـدارد و ايـن    همثال چشمش نزيبـد كـه او سـرماي    به نرگس. فلك را هدف نيايند

احيا نگارنـد   به يمعجز عيس. ريزد ديدة عقل مي به بيند صد رنگ حيرت كسي كه مي به
 فيض دريا سپيد شـد كـه صـدف    به دندانش. نچشندو واصفان اعجاز لبش تلخي اجل 

شدن لب لعـل رشـكش نـاقص كـالم      وا به استعارة آبش گوهر آبدار برآورد و خنده به
كه ] ٦٨صفحه[مايه  به سان چه بارد گهرين. متكلّمين آمد كه جوهر فرد نادره تقسيم كرد

و زنخـدانش   ذقـن نـوري كـه    به مشرق خورشيد چه تابد كف رشك نيسانش بخشد و
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 شيرافكنپنجة بازو شكن  به ستاند و باجگير باج مي بازوانقوت بازو از توانا  به رخشد
كننـد و اسـتادگان    از خاك پايش فردوسيان آزرمي ديده سرمة آرزو مي. تابد را پنجه مي

  :تمكين معظّم نشينند پاي سريرش در بزم سريرآرايان با
ــةچــه مــو رشــك ســواد   ــدرليل ــدر   الق ــرت ب ــود روز نص ــه رو محس   چ

ــد    زايـ ــراج ــب معـ ــام شـ   وزيــن صــبح ســعادت صــادق آيــد  ازو شـ
ــويش   ــردان م ــال گ ــب ب ــواد ش   بيــاض روز كــن قربــان رويــش     س

عـذارش    به   صد نزهت بـال گـردان بهـارش    به  نام ايزد عجـب حسـن
ــردد  دو ابرو چون كشـيده مـد مصـحف    ــه نگــه گ ــدارش م ب ــرفدي   ش

ــاهش     سكته نرگس از چشـم سـياهش   به ــا نگـ ــن احيـ ــار گلشـ   بهـ
ــي مســيحش١زه ــوز معجزآم ــب فصــيحشل ــار گفت ــو مح ــنيدن ش

ــد آورد   خنـده منقسـم شـد جـوهر فـرد      به بايـ ــانش ــالش ازو دهـ   مثـ
ــه رود گــر ذكــر بــااليش ــان   بســتان ب ــرون ســرو از گريب ــارد ســر ب   ني

  مانشأزمان بهجت تو
شعار  شعار نمايد و زمانة ستم نو خرمي آرزو مي به خوي كهن رغم به دژمكاركه فلك 

فراش باد صبا فرش زمردين بر روي . آرايد ها بزم نويد مي ستم بر يخ نوشته از شادي
اران سگ مي. كند در برمي استبرقمن را قباي چبهار شاهدان  ماشطةگسترد و  زمين مي

 نشيدشب آهنگان ترانه سنج از  پردازند و هاي الله و گل مي ساتگين  به گلبن كف
دواند  قوت ناميه در رگ و پي نهاالن ريشه مي. نوازند هاي قدسيان مي غمي سامعه بي
عاشق و . دماند نسايم برگ و بار در اغصان مي هبوبو  امطارو ترشّح ] ٧٠صفحه[

گوش پردة مهاجرت از  به هاي انبساط از چار سو معشوق يكديگر دوشادوش و مژده
گوشة عدم فرو رفته دلبران نازك مزاج رخ از غازه   به ان برگرفته و اندوه و المرخ يار

يان سينه چاك در پردة بساط ئچينند كه مبادا خواطر شيدا آرايند و چين از جبين برمي مي
گشايند  و گره از زلف مي ٢اندازند سيم تن شانه در آب مي لرخانماللت درنچينند و گ
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  :ان بلبل مشرب گره در دل نه نشاندكه خدا ناخواسته تفته جگر
  كه بر رغمش بـود انـدوه دل خـون     زهي خوش گردش گردنده گـردون 
ــار   ــبح ازهـ ــيم صـ ــد نسـ ــدرار    بخندانـ ــيش مـ ــات عـ ــد نبـ   برويانـ

ــك ــادمانه   ١فل ــود ش ــر خ ــد ب   زمـــين انـــداخت انـــدر آب شـــانه  بالي
ــاد   ــن ب ــل از چم ــه و گ ــد الل   دهد رنج خزان شـاخ و گـل از يـاد     دمان

بــر نضـارت شــادي انگيــز    لشن سبزه نوخيز اسـت نـوخيز  گ به   نضـارت

  است ملزبان ق به زمانش وصف خرمي
ديدة  به اگر از لطافت تختگاهش سخن پيراسته آيد غيرمناسب نخواهد بود و هم لطف

  .وران خواهد فزود ديده

  اد دكنبخجسته حيدرآ
فنّي نخواهد بود . و غمزن رخسار اندوه   كه خاكش ماية خمر آدم است و بادش طمانچه

كه كاملش از خاك مردم خيزش نخاسته و علمي ني كه عالمش داد علم از چار سو 
كرد تر كردة آب اوست و يوسف زرين  پور مريم كه مرده را زنده مي لب. نخواسته

زايد چون شمع بركردة  فروزد و از ناخن خود مهتاب مي جهاني مي] ٧٢صفحه[رسن كه 
هايش بسان  غمزه زن روشنان كوچه هايش ذرهرضوان و . برنش آتش تاب او خس چين

دل پاكان مصفّا و پاك و گرد و غبارش سرمة ديدة قدسيان افالك عمارتش مانند طبع 
پاك از  جنانشكنند و خوش وضع قصورش قصور  عالي كاله گوشه بر آسمان مي

بيند و بستانش تا  بيابانش صورت خزان نه. زند مي تماشاييانش  به قصور ندانسته خنده
آتش رشكش تفي ندزديده رنگ برگي بر  دلسوختگانبهار ديده سرخ نكند، خزان تا از 

سرو بستان اوست . رو نشكسته و بهار تا سر سوادش نگرديده رنگي از نضارت نه بسته
رخسار دلبران مماثل كنند   به قامت خوبان نسبت دهند و گل گلزار وي كه به كه
زبان . ٢چوب ناتراشيده ناميده به زيب ه كزين دخت اورنگنه سروي ك] ٧٣صفحه[
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 افسرده دل. سخنوران روزگار گشاده و نه گلي كه از آسيب خزان درهم به پيغاره
 اش را از سدره بلبل و از خوشنوايي بلبالنش قدوم موسم بهار برنهاد گل گلكده  به
مگر تلون و لطا  به هايش و  فت رنگ گلمينو غلغل صنعت صانع حقيقي برهان نتواند

  :همتايش شمارة اصناف رياحينش عقل تماشاييان نداند اما آفريدگار بي
بهــري    چگويم شهر شـهري وه چـه شـهري    ــردوس ــكش در دل ف   ز رش
ــد مخمــر    ــم آدم ش ــاكش جس   شــدش تــا رتبــة ســجده ميســر      ز خ
ــج    ــر رخ رن ــه ب ــادش طپانچ ــد ب ــر گــنج   زن ب ــد شــادي از دل گــنج   دمان

ــر ار ز ينكــردي عيســ ــه  آبــش لبــي ت ــر   ب ــافراختي س ــان ن ــا در جه   احي
هــوايش ١شــد   اجــل شــاكي ز رنــگ جــانفزايش     از بــس معتــدل آب و

  بستان و باغ
آموزد و چمنش چمنستان  گريبان مي دل را روش چاك كه روشش شوريدگان الله
. ربايد فرمايد و خيابان دل مي ها تر مي خيابانش ديده. سوزد رضوان در آتش رشك مي

و بهار دلفريب  به صباطةماش در آب انداخته  فانيدنكبشهر هفت عروسانش شانه
نوي آزاد است از فرمان بردن  به نافرمانش. اش روز از شب نشناخته هاي سربسته شكوفه

خندة جانفزا  به قربانش در پي گل به ها دل. غارت شكيب پيش خيزد به وي و رعنايش
تماشاييان جرعه نوش جام از مي   به و اللهمردگان صد ساله بخشيده  به برات احيا

هاي  ديده  چشم كشيده با  به طور سرمه طورنرگس . گرانيده] ٧٥صفحه[ارغوان لبالب 
 ون مشام جهان آراسته طعنهمكند و ياسمن از نفحات بوقل نرگسين ديده غمزه مي

دهد و  سنبل خم از زلف برده دل نظّارگيان را پيچ مي. زند ياسمن بويان گلبدن مي  به
 ضومران. رهد تشبيه وا مي وصمتغاره گشاده از  مرغوله مويان زلف زبان بي به بنفشه

طپاند و شقايق نقاب از رخ برگرفته لعل  از حجاب برآمده عقيق يمن در خون مي

ــر شــاعران ناديــده     واي ب
  

  خـود پسـنديده   غلطي را به
  گوينـد  سرو را قـد يـار مـي     

  
چوبي اسـت ناترشـيده     سرو
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دماند و  رنگ مي به از بو بيگانه گشته جان ١بيگانه. خواهد بدخشان را پيشكش مي
كتابتي تعليم  شگرفخوشنويسان روزگار را ريحان خط بر خط ريحان كشيده 

است كه سواري بي به پياده كمر بسته. گرداند مي بهار  هميشهادب اندرين بستان  تنبيه
زيب تارك كرده سرگرم نفاذ فرمان  مزعفر دستارِ] ٧٦صفحه [قدم نگذارد و صد برگ 

هر نهال رسم تفرج درين چمن خرامد تا صد برگ و بار از بن   به برگي كه اگر بي
جوبد آزاد است  سروش كه لب جو استاده دل مي. مراجعت نگمارد به نياندوزد و همت

 زن برد، طعنه از بند مدح و ثنا و شمشادش كه از وفور راستي كجي از ابرو مي
قمريان قلندر مشرب طوق در گردن انداخته بر سر . ناموزوني قامت سهي قدان دلربا  به

آهنگ هزار  يک  به هزار دستان عنادلجويند و  خود مينغمة كوكو هم مشرب  به سرو
  :ريزند داستان سراييده بلبل سدره را سرمه در گلو مي

ــت   ــاي بهارس ــازه فرم ــوادش ت   ز گل گـل رايحـه رشـك تتارسـت      س
اللــة عشــرت در آغــوش   ي زنـد جـوش  دم عيٰسـ  صبايش بـا   فضــايش

راســت صــدها در قفــا دل  غم ز طرفش بسـت محمـل   ٢خزان   بهــارش
ــان  ــده باف ــر عيشــش ژن زي ــرنّم   دامـان  بـه  نهاالنش ز شـادي گـل    ٣ت

ــبالنش  ــنج نزهـــت بلـ ــه سـ ــومرانش   ترانـ ــة دل ضــ ــراغ خانــ   چــ
  اش را خلــد مشــتاق   بــود نظّــاره   نزهت بسكه هست اندر جهان طاق

  خيال رسم است كه ثناگستران نازك
وهر معني آورده در گ گوهرمعني   به زنند و كان طبع مي  به تيشة فكر تيشهفكر  به گاه

گفتار  به بندند و زلف سخن برتافته دل درمي زلفسخن  به گاه. كشند سلك لفظ مي
مراتب   به كه شد خاطر به .گشايند جلوه آورده درِ انبساط بر رو مي  به شاهد شاهد گفتار

محامدان اركان دولتش تتمة كالم  به نزديكان حضرتش سخن دور از آب نماند و
نهان در آشكار انديشه  معزهر ] ٧٨صفحه[بسيارند و اسامي و القاب گرداند، آن همه 
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هنگام ديده  به العظامةاز اينجاست كه ترتيب تذكر. مند نيايد نزديكي بهره  به چه كند كه
و در خورد ملتوي گرديده و دل ره محامدان دو ركن سلطنت كه صيت هريك چون 

  :مصرعه. نواز است برگزيده مژدة طرب سامعه
وي نشست  بـراي   سـت  معظّم

  االمرا بهادر اول جناب مستطاب اميركبير نواب شمس
 كمند انديشه. صدر انجمن جهان نوآيين. كه از ايوان سلطنتش ركني ركين است

رفعتش چه رسد كه انتساب صحيح است، بدان تبارش و در پاية همتش چه ماند كه   به
 توليتصدر بهار قربانش كه گل   هب گهربارش باد صبا] ٧٩صفحه[گوهر از همان نيسان 

ديدة فردوسيان   به و رضوان آرزومند خاك آستانش كه ازو سرمه دارددستار  به شاه
درنيايد و شميم  شكفتن به چمنستان آرزو نوزد غنچة خاطر  به نسيم مالطفتش تا. كشد

مشكلي نيست كه ناخن . افاضت همت نگمارد مشام معطّر نگردد به چين مويش تا
 انجامش نداد سروران  به نگشاد و آغاز كاري ني كه صواب عقلش صد حسن تدبيرش

خود نازد كه  به اجالل. عظمتش سوگند خورند  به جاللتش آستان بوسند و ارجمندان  به
در جمع طبعش ره . ذاتش معظّم آمد  به شمع ذات بر خويش بالد كه. ايوانش را اوست

كف فياضش شل بخشش گزيده كه  كتاني نگسلد و نخپسنديده كه مهتاب   به عدالت
اشفاقش مشتاق ] ٨٠صفحه[مقابلة وسعت   به دامن شوق. رنج سؤال لب آرزومند نيازارد

كرم نفسش . ديرينه تنگ بيند و قبايح خصايل حسن اخالقش از خواطر جهانيان برچيند
درگاهش كه بردي و رحم دل كريمش اگر بهار  به اگر نسيم نبودي شميمة گل هنر

دور و كه از كسمپرساني . شكفتي كه آوردي به نچة آرزوي هنروران كسمپرسنيامدي غ
 گردند و آرزومنداني كه يمن مرحمتش ناكام برنمي به .چينند نزديك بوسه از آستانش مي

صد  به يك فيض مكرمتش  به افتند نوازي صيت مكرمتش از وطن دور مي سامعه  به
  :شوند كامگاري نزديك مي

ــاب     تاب روي مــاهبــا نــور جبهــه كرمــك شــب ــر آفت ــش اخگ ــال رخ ــش جم ــا آت   ب
  ديـر فكـر نويسـم گـر آفتــاب     بـه  رويـش  روي فكـر بـه  زودم زنـد طپانچـة عـدالت   
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ــم ــال او    ١چش ــر در جن ــد مگ ــتاره دي   كــز بــس غــرور گــاه نــه بينــد در آفتــاب  س
ز سـايه نهـاد افسـر آفتـاب      به گويي  آن موي رشك نافـه و ايـن روي داغ مـاه      سـر

  جاي خود عـرض و جـوهر آفتـاب    به دارد  ت و نه غيرست چون صفاتحسنش عين ذا
  شادم كه نيست صاحب بـال و پـر آفتـاب     رسـد  شـمع جمـالش همـي    به پروانه سان

  منـد نشـد از سـر آفتـاب     صد شـكر بهـره    نمـود ز بـس سـجده پـاي او     رنجيده مـي 
ــه  ــتيم جبه ــام  هس ــك مق ــاي درآن فل   كز فخر سوده بـر سـركويش سـر آفتـاب      س

درش ــجدة س از ــد ش داغ ــه ك ــه جبه آفتـاببهباشدآن محشـر در و مشـعل دهـر
ــوده  ــاور نم ــمة خ ــش ز چش ــد آب و گل   با رأي روشنش چـه شـود همسـر آفتـاب      ان

ــتش    ــيد راي ــو خورش ــاد چ ــروز ب ــالم ف ــاب      ع ــور آفت ــين و رخ ان ــود جب ــه ب ــا م   ت

  لهومآب بشيرالد مانش جناب فيضدفروغ دو
فروغ آفتاب اقبال . ير است و در جمع كبار دولت نويين كبيركه امير ابن ام] ٨٢صفحه[

شمس . امارت تباتامراي گيتي كواكب و او. جبينش و روكش ماه آسمان ذره زمينش
نامش . سپيدة صبح نوروز رويششام شب حرمان تيره و   به جهان فروز آرزوي دل

بهار خزان از دهد و وصف جميلش مانند قدوم  مي ارتشبچون نسيم از بهار دولت و 
نظر   به چشم داشتة التفات چشمش كه سرماية نقد به سخن. فكند گلستان طبع دور مي

. دارد و چشم سخنور محو انور دربارش كه شرمندة فيض خورشيدي خاوري نگردد
برگ بسته و نسيم كه از  به نسيم مالطفتش شكفته، نزهتش دل به غنچه خاطري كه

كارهاي   به بر روي الله و گل شكسته] ٨٣صفحه[مهب لطفش وزيده رنگ خزان 
و  نسيهفتواي آرزو نوال ديگران  به العقد وسطةوا تسبيحهاي  دانه  سلطنت چون با

كند و عقل متينش گلبن كه رنگ  لشكل حمافاضتش نقد تدبيرش ناخن كه عقد 
كش و  بالد كه چهرة شاهدش را اوست غازه آرزو بهم مي. ديدة گلچين زند به حيرت

در جهات شش طبع گلگونه پيراي . نامش معتبر آمد به نازد كه خويش ميسخن بر 
دو كف دست . گي سخنور حجت نگردد هيچ كاره  به عارض انصافش كه سخن

نوازي  سامعه. خورشيد جودش كه سواد شب محرومي بياض روز تمنّا تيره نگرداند
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امد و جشن خر عرصة زبان مي به درون ناخواسته مكمنصيت قدردانيش كه سخن از 
 دردربار   به عرض جوهر آوازة كامرانيش كه تمنّا بي به ]٨٤صفحه[افروزي مسامع 

تر كردن لب تشنه  به مثال نوالش نوشتن قصور عقل باشد كه  به خواهد دريا بارش مي
 غريب بيابان موج نزند و كف فياضش را نيسان گفتن فتور هوش است كه او جز

نوازي كار آفتاب است، چه  ذره. قطره گهر نكندهنگام موعود بر آرزوي صدف   به
ريز  اش سجده آستانة هما كاشانه  به آفتابي كرد و تمنّا. مدح گستر به عجب اگر مديحش

  .سعادت آورد به ارادت گشته، چه شگرف اگر بخت متمنّي از واژوني رو
  قطعه

  گردش عبث كنـد نـه بهـر كشـور آفتـاب       روي نقـل  به شهرت دهند شمه ز حسنش
ــاب    وام عقــد ثريــا ز مــاه و چــرخ بــه اهــدوخ ــوهر آفت ــد گ ــار كن ــر ســرش نث ــا ب   ت

  هــر صــبح طعــن ذرة كــويش بــر آفتــاب  ماهتـاب  بـه  شام طعن لطف بساطش ١هر
  شرم عـذار وي كنـد از خـوي تـر آفتـاب       صـد فـروغ   بـه  مقابل به گر خشك بردمد

ــيه  ــروغ ناص ــاه  داغ از ف ــين م ــر جب ــة رويــش   اش ب ــاب آتــش ز رشــك لمع   در آفت
ــرد از رخ عـــدو    ــو بـ ــت چـ   از آتــش حســام كنــد مضــطر آفتــاب      آب مقاومـ

ــاب    خصـال  باد نهيـب وي چـو وزد بـر زبـون     ــر ســر آفت ــرد ب ــوار ب ــاك در ب   زان خ
ــژده ــه م ــان ب ــه در جه   زر پاش گشت دسـت وي و زرگـر آفتـاب     آرزوي ســخنور ك

ــردش  سر بر زمين كشـد ز تمـرد چـو دشـمنش     ــا ب ــه ت ــاب رخ كشــد خنجــر ب   آفت
و شـام   به بر دفع چشم زخم حسودش   پروين سـپند گـردد و هـم مجمـر آفتـاب       صبح

  تا مه بر آسمان است و شـه خـاور آفتـاب     روي زمين ز مقـدم وي بـاد رشـك خلـد    

  الملك بهادرمختار نواب ساالرجنگ سر القاب ٰدوم جناب معلّي
و مانند و به ري در چار دانگ هفت كشوربكه همچو او مد] ٨٦صفحه[ جود نرسيده

صيتش كه. ربع مسكون دريا اندر كوزه نكشيده  بهوي گوش  به منّت يكي از هزارش
 .٢ذكر محامد اندكي از بسيارش در ساخت زمين دكن  به نواخت و شكر رباني كه

شمارة صفحه تا گذاشته شده و همچنين اين اشتباه  ۸۱كه اشتباهاً شمارة صفحه ( ۸۵آغاز صفحه   .١
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خوبي مملكت كه . تركيبش مشك ختن به مقدمش رشك چمن و گل و الي برزن  به
ذاتش مسلّم آمد، در تدبير مدن از پور   به طنت كهمدار مهامش و ترقي سل. چنين شد

اي است مختلف و از حسن نظمش كه صيتها سامعه  زنند همانا افسانه سينا كه مثل مي
رأي بسته كه در رفاه بر روي  به بر اعتبارش اتّفاق حلف ره عذر مفسدان. نوازند مي

جاده پيمايان دكن  حسني از رهزنان ايمن فرموده كه  به خاليق گشاده و شوارع و طرق
ترفيه  به هر كاري منضبط و حكمش  به اوقاتش. كف نهاده  به ].٨٧صفحه[از هميان زر 
يك  به .ابدتقصر رفعتش كمند انديشه درنيابد و بار شكوهش قلّة كوه برن. رعايا مرتبط

رأي تنها  به آسان نگردد ١ناخن صد گره از كار بگشايد و مشكلي كه از آراي تنها
دره رأيي كه اقسام دانه از كف سنگ دمانيد و دشت پرخار گلزار هميشه بهار نا. فرمايد
از مرزي كه كاه نرويد گل برچيد و از كاني كه سنگ نخيزد جوهر گران ارز . گردانيد
 ٢اگر دستخط. ج افكارش ميزان بيان درنسنجديكثرت كارش در عقل نگنجد و نتا. كشيد

ابي مبسوط فراهم آرند و از احكامش اگر خاصش از ذيل احكامش برچينند هر روز كت
كارهاي دور و   به .انجامش طرح جشن افكنند به ها خالصه كنند دبيران روزگار بعد قرن

در جلد ] ٨٨صفحه[موقع مناسب اداني و اعالي را  به كار خودش نظر و  به نزديك چون
گل  به هآوازه قدر دانيش چون عنادل  به وي خيرخواهي ترقّي مدارج برابر هنروران

. سر برد روزگار آرزو كردند  به قرب بساطش  به هجوم آورند و دل از وطن برانگيخته
صدور فرمانش  به سخن آويزة گوشش گرديد بغير عرض تمنّا  به كمالي كه از هر ذي

اهتمام حد بست ممالك خردوران زمين پيما راند كه از دور و  به بالفعل. حزم طلبيده
 صال كه در آنجا ٤بندوبست انگريزي ٣اهتمامان  به د وداد كمال برتازن به نزديك

 دلتعاز وفور م. صرف عمر نيافتند صد چندانش اينجا ماية كامگاري سازند  به
كاران تحذير  فتنه به ستم نگردد و به كارپردازان سلطنت تنبيه است كه خاطري رنجه  به

اج خاص بخشيده حسن نصفت آتش و آب را امتز به .سر جاي نه پذيرد به كه سر فتنه

  .ها يعني چند نفر تن= تنها   .١
  .امضاء، دستينه= دستخط   .٢
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 همه هجوم كار تهذيب اين  به .التيام عام دركشيده] ٨٩صفحه[قالب   به و خاك و باد را
بزمش  به اگر. و آستين سالمت عقل را فرويز اديبان اي كه هر دل عزيز است مرتبه  به

حسن  ثقاتصحبتش تأليف نسازند و  به هذيبنو در ت كتانيرسند عجب است كه 
 و ته كنند شگرف كه رسالة نادره در اخالق گزيده نپردازند گلهمحفلش زان به خلق اگر

از دربار   به بنابر مدبران روزگار  انتسباقشورنه از محاسن  دربارشحرمان خود
تفصيل   به از نارسايي بخت در انجمن گهرنثارش و الّا هوشَكْو  ١دستورالعملي برزدمي

كشيده شد يكي از هزار  تحريريز اين همه كه در ح. مند اجمال نيامدمي اوصافش گله
  :آغاز خجسته محامدش در انجام سخن آرزوي اعتبار  به است و

كمـال بـذل زر       گشت سوسن تيغ در كف درهم و دينار گـل   از عطاي تيـغ تـيغش و از
  بهر قتلش شاخ گـردد نـاوك سـوفار گـل      گل زند كس بر عدويش حـين رزم  ٢دستة

  گاه رجعت چون خدنگ و رمح خنجروار گـل   ااز نگاهش بردمـد چـون پيكـر و رمـح در    
  همچو بلبل عشـق او در دل ز نـوك خـار     هم برويد از شميم بـاد خلقـش هـر كجـا    
ــار موســيقار گــل  بــي  زخمــة مــدحش بــر تــار رگ جــان برزنــد ــزد از منق   تكلّــف ري

  جويـد بــراي كثـرت ديــار گــل   ديـده مــي   ام از دمي كاندر سخن مثل عـذارش كـرده  
  با دم عيسي شود چون از خزان بيـزار گـل    ن خزان را حكم در بستان كندبهر نزهت چو

  اي اظهـار گـل   گر ز عدل وي نمايد شـمه   خرم از بـاد خـزان خنـدد چـو از بـاد بهـار      
  خويش را صدپاره بيند چون شود بيدار گل  خـواب گـل اگـر    بـه  خنجر ابروي وي آيد

  رويـد آنجـا از در و ديـوار گـل     سربسر مي  خوبي مرز دكن كز فيض و يمن مقـدمش 
جهـان   رخسـار گـل     تازه بادا بوستان عمر و جـاهش در   شاهدان را زلف سنبل تا بـود

  ٣سوم عرض زمهري] ٩١صفحه[
سخن افكندم كارها معذورم   به سگاالن زلف و كاكل ، ترسم كه چون مضمونطرح
مهين كارها  چنين بيكاري سرگرم  به اگر. مدح شاه است بجا  به ندانند پرواز سخن

وصمت بر زبان ننهند كه كريمان عذر قصور ناپذيرفته  حد شأنشناسنجيدن   به پندارند

  .قيد شده است» برزومي؟«در متن   .١
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نكنند و در وصف شايانش بر قصور خامه خنده نزنند كه سخيان در صلة گهري دريا 
انديشة من است ورنه قصر رفعتش از كمند انديشة رفيع  به برگفتماين همه كه . بخشند

آرزوي سخن ورنه عرصة مدحتش از تاز گلگون فكرت   به ره و پااليش خون درين
 ام و همچو موري پاي ملخي كشيده كانشبه پيش شاه دريا و ] ٩٢صفحه[وسيع 

ياب  اگر رتبه. افزايش پاية آبروي من خواهد بود. ام درگاه سليمان نذر آورده  به
بان از سخنم پناه مدح جهان به پذيرائيش گرديد و خيره ديده حاسد پرفن اگر عيبي

برچيد ممدوح ظهوري ابراهيم عادل از دكن بود و مرا نيز ممدوحي خجسته از همان 
 طبع مؤتمن داشتم كه آيد تا كان به از سالها همچو گوهر شاهوار. رشك ختن گلزمين

  .قربانش فرستم  به
مدحش پاية عالي گرفت، چه باشد اگر اين   به جا نرفت و الحمد كه سخن بي هللا
  :وران چنانكه باد معتبر آيد ديده  به نام ناميش گران ارز نمايد و گينن به خاتم

ــرزدن  ــدم بـ ــن ره قـ ــر زدن     خرامـــان دريـ ــغ و خنج ــدم تي ــر ق ــدم ب   ق
ــه ــا   ب ــرم رس ــه ف ــوري ن ــگ ظه ــبا    رن ــاد ص ــو ب ــپارم چ ــن ره س ــه اي   ك
ــتم  ممدوح جستم ولـي يمـن وجـود    ١نه   روح ظهـــوري درود بـــه فرسـ

ــدم    ــر ق ــوار و قاص ــود دش ــه ره ب ــم    ك ــرم قل ــه خض ــالم ن ــر خي ــه رهب   ن
ــرين   ــدر آفـ ــاران قـ ــپاس قضـ   قــديري ز قـــدرت و نســر آفـــرين    سـ

ــت    بخــت كــه ز اقبــال ممــدوح فرخنــده ــاج و تحـ ــش تـ ــزاوار آرايـ   سـ
ــدد  ــوري مــ ــيدم ز روح ظهــ ــا  رســ   مــد بــه گذشــتم ازيــن ره چــو دري
ــخن  ــتان ســ ــام در بوســ   هر نخـل گشـتم چمـن در چمـن     به  زدم گــ

ــه     ــردم نگ ــرگ ك ــر ب ــازهز ه ــدازه    اي ت ــگ انـ ــر رنـ ــرفتم ز هـ   اي گـ
عنـــادل شـــدم در نغـــم     شـم  بـه شنيدم ز هـر گـل شـميمي      رفيـــق

  رنگ از دلـم بـرد صـبر و شـكيب     به  بــو بــود بلبــل فريــب بــه گلــي كــو
ــربشكســـتم   ز بلبـــل نكـــردم از آن هـــيچ ذكـــر ــان فكـ ــتم ز دامـ   بسـ
ــي    ــر گل ــيِ ه ــردم پ ــته ك ــم دس ــي    قل ــكيب از دل بلبلــ ــودم شــ   ربــ
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گلدسته زينسـان شـگرف   ١ببستم   شدش نغمه معني و تـر بـرگ حـرف     چو
گفــت طبــع رســا     ــا   جــزاك اللّهــم ــنفتم دعــ ــوري شــ   ز روح ظهــ

ــنفتم  تــاريخ ســالش مبــرا ز عيــب    بــه ــه ش ــب  ب ــاقي غي ــي ز س   نرم
ــري     گــري ســاقي بــه دهــد جــام و گويــد ــة زمهـ ــام انديشـ جـ ــي   خهـ

*

ــول بــه خــدايا   ملـول  چو من در جهـانش مگـردان    بخشــاش حســن قب
رفيـق   بـه  هـا  بكن بر زبان  چشـم دقيـق   بـه  اش كـن  پسنديده   شـهرت

  تمام شد

 ٢نهاد رئيس القدر همايون كار جليل گهربار و نتيجة فكر فسون كلكخاتمة طبع ريخته 
صيغة انسداد دختر  ٥پوليس ٤كترپمنشي سيد سعيدالدين سب انس ٣من رؤساي الخيرآباد

  :تعايل يف الدنيا والديناهللا  اسعدهكانپور ] شهر[كشي 
ده باغ نبات اسـت  نزهت   نام هركه شد آب حيات است به  سخن

 و خشور كه درين زمان بهجت توأمان نعت وخشورانحمد ايزد غفور و 
جو باز آمد و  به نوازي صيد قدرداني حضرت نظام نامدار دكن آب رفته سخن سامعه  به

 عمرسه مرتبه  يعنيزش صرف نظر كرد نگين كردن جواهرگران ار به آفتاب انديشه
كه نوطرز مرصّعش ياد از خامة ] ٢صفحه[» سه نثر زمهري« وري شنگرف نسخه نكته

سجع و لطافت عبارت  به دهد و سامعه همچو ابراهيم عادل نثرآراي ترشيز مي
 دشيخورشپارينه و صفحه رشك  ظهوري ديدة انصاف بنگرند آهنگ به اگر. خواهد مي
 ت را آيينه حرف حرفش از كان طبع جواهرپاره توان شمرد كه نورجبين فصاح مه

  .۹۴آغاز صفحه   .١
ثرو: رئيس  .٢   .تمندمرد بزرگ و
  .اسم ملك و دارايي از امالك بزرگ: خيرآباد  .٣
  .معاون بازرس، زير دست بازرس: سب انسپكتر  .٤
  .(Police)پليس : پوليس  .٥



  ٣١٨قند پارسي

جوشد  فياض كه دلبري از بيانش مي ١بخشد و مضمونش همه فيض از مبدع ديده مي  به
بر فصاتش اگر از . جوشد هر فقره ذوالفقار است و هر مصرعة برجسته ابروي يار مي

گل افشانند حاسد  اگررنگيني عبارتش  به جاي خود باشد و  به كنند صادچشم انصاف 
 تسخير فسونش از ماهي تا و چاه  به سحر هاروت. خار خراشد به بر جاي ناخن سينه

سواد نسخة او بر بياض ديدة حور، نتيجة . ماه سزد كه كاتب ديوانسراي خلد كشد  به
رئيس باالسالف يف اخلريآباد نثرآراي نازك خيال . صدر انجمن كمال] ٣صفحه[فكر 
ي و اجللي فر بالشر فاخلقّؤالسالطني باملتويل امل املعظّم من البالد  اكنافجميد باالوصاف يف اخي

و حافظ كالم اهللا االكرب منشي حممد  االنشابالزمهري يف  سلسلة االجماد املتخلّص به صديقي
سعي  حسن به جالله عفه يف حضور املمدوح بافت ارهي بكماله و اهللا تعاٰل جزاهجعفر 

 رينبوعصديق الوجدان مهرور  دودةعلو همت گرامي  به كه زيعزيكارپردازان مطبع 
اهللا تعالي في الدين و الدنيا  نفعهاالحسان هيوالي حسن تميز اعزالحباء منشي عبدالعزيز 

مدت  كمترك  به ها تازه پذيرفت و آوازة خوبي ٤قيام ٣گوالتولي ٢در شهر كانپور محلّه
تقطيع خوب و كاغذ   به رينه مطابع ساختپا] ٤صفحه[واران  مدت آويزة گوشهاي ديده

روشن و سواد روكش فضاي گلشن و خط زيباي عارض دلدار و متن محبوب و بياض 
خيراالنام قباي  ةهجري من هجر ١٢٩٤الحرام سنة  در اواخر محرم نگار حاشية صفوت

 مقتضاي به اگر. گرديد گر لوهدر بركشيد و مانند دلبر چاالك بر منصة دلبري ج انطباع
سهو حرفي يا نقطة خال چهره غلط شده باشد بر مجمر استعجاب سپندش نكنند و از 

االنسان يساق السهو نامه مقابل ساخته حسن صحنش ارزاني فرمايند كه  آيينة غلط
 انه علي كلّعذر صريح است و خنده بر گرية معذرت در بزم كريمان قبيح  والنسيان

  .جديرقدير باالجابته  ٍءشي

  .قيد شده است» مبدء« در متن  .١
  .بخش، ناحيه: محلّه  .٢
  .(Gowaltoli)گوالتولي   .٣
  .معني اقامت قيام به  .٤



يسه نثر زمهر  ٣١٩

طبع يختار ةقطع
طبعش شد از دل صـبوري  به  چو شد طبع اين نثـر دلكـش   ١مكرر   تاريخ

ــا   گوش سعيد آمد و خوش به عطا زد ــوري«بگفتـ ــين ظهـ   »دم واپسـ
  ]ه  ١٢٩٤[  

 ٢منشي محمد يحيي صاحب رساي افكار و طبع ةنتيج از تاريخ طبع اين كتاب
  ظله العالي ٣متوطن بلندشهر

ــ   ــاي زم ــافظ و يكت ــري ح ــا زمه   عقـل چسـان افضـالش    گنجد انـدر خـردِ    انمرحب
ــد جعفــر منشــي كامــل و بــي گشت مشهور درين دهر چو سحبان قالش  مثــل محم  

ــال   كم ــتان ــوبي و گلس ــة خ ــدرين نام   زد رقم مدحت شه كلـك همـايون فـالش     ان
اســكند شــه ــاي ثن ــيض ف از ــاهرگــرد سجدهج سخن فوج طرف دنبـالشهر كنان

ـ    چون مه و مهر سـومين كـرم و اجاللـش     ر عرصـة دهـر  مير محبوب علي شاه كه ب
ــار بــه كــرد ســيراب جهــان را ــدايا   عطــا و ايث ــاد خ ــد ب ــا اب ــه ت ــالش ب ــان اقب   جه

ـ    ســالش» زهــي پــاكيزه آللــي درخشــان«  ي كـه نـويس  گفت هاتف ز ره لطف يحٰي
  )ه  ١٢٩٣(  
  

  .۵آغاز صفحه   .١
  .كار رفته است عني آقا بهم  در اينجا صاحب به  .٢
  ].هند[اسم يكي از بلوك ايالت اتراپرادش : بلند شهر  .٣



  ٣٢٠قند پارسي

  ♦جاه عظما نديوا

 ياست که دارا يدهل هاي هن کتابخانيتر از مهم يکي يدانشگاه دهل يکتابخانة مرکز
نسخ خطّي فارسي اين کتابخانه از اهميت زيادي  .است يخطّ ةها کتاب و نسخ ونيمل

ذوق  جاه شاعر خوش اعظم .اي از اين نسخ است جاه نمونه ديوان اعظم. استبرخوردار 
يد او قص ياتمشتمل بر غزل يوان ويد .کرناتک است يودمان واالجاهاز د و با سليقه

 يدر اشعار و. ش استيالش قابل ستايصور خ. ت داردياست که ششصد و پنجاه ب
در  ييو نوگرا يهنجارشکن .گر است هند جلوه يو اجتماع ياسيع ساوضاانعکاس 

ن نوزدهم و وکه شعر قر استآن دوره  يها يژگين ويتر از مهم يکيغزل  يمحتوا
. از اين خصايص برخوردار است نيز جاه شعر اعظم. سازد يز ميمتما ينحو  ستم را بهيب

، متن جاه اعظم يشعرسبک  يهنر يها يژگياز و يرخبدر اين مقاله عالوه بر بررسي 
  .تصحيح شدة ديوان وي آورده شده است

 عآن موقدر  د ويس گرديتأس يالديم ۱۹۲۲در سال  يدانشگاه دهل يکتابخانة مرکز
 يباً ده سال برايتقر. شد يآور ه جمعيعنوان هد  صد و هشتاد کتاب به يهزار و س
 يدر ساختمان فعل يالديم ۱۹۳۳در سال  و وجود نداشت يچ مکان مستقليکتابخانه ه

Viceregal)نام   که به يس دانشگاه دهليرئ Lodge) گل الج شهرت دارد مستقر يسريوا
است دانشگاه ريکه  يهنگام يالديم ۱۹۵۰تا سال  ۱۹۳۸ر از سال يسرمورس گو. شد
سرانجام در . ت کرديکتابخانه فعال يبهبود يبرا يعهده گرفت با توجه خاص  را به يدهل

دکتر   ت کتابخانه بهيريمد و موجود منتقل شدساختمان   کتابخانه به يالديم ۱۹۵۸سال 

اه دانشگبخش فارسي، بازنشسته  و رئيس استاد ،پروفسور سيده بلقيس فاطمه حسيني: تصحيح ♦
 .دهلي، دهلي



جاه ديوان اعظم  ٣٢١

برجسته  يها تيشخص .افتيل يتشک يا تهيکم و ديض گرديرنگاناتهن تفو. رآ. سيا
. يو دانشمند بزرگ، پروفسور د رياسپ. يج. ي، دکتر تيشيچ قريا.يمانند پروفسور آئ

. سيپروفسور ا. مهم انجام دادند ينه کارهاين زميگر در ايد ديو اسات يکوتهار .سيا
 يها شرفتيکتابخانه پ يد و برايکش ياريبود که زحمات بسآن ر ان کتابديداس گپتا اول

 يکه واحدهاگر يد ةن کتابخانيچند يالديم ۱۹۶۰سپس تا سال  .ارمغان آورد هب ياديز
 ۱۹۲۴مانند کتابخانه دانشکدة حقوق، در سال . ندوجود آمد ن کتابخانه هستند بهيا
 ،ختلفم يها ت و کتابخانة اقتصاد، کتابخانهيم و تربيو کتابخانة مؤسسة تعل يالديم

کتابخانة  ۳۴يعنيره يغ  جرمنک و رومانس و، بخش مطالعات يياروپازبان  يها بخش
  .س شدنديمرتبط هستند تأس يگر که با کتابخانة مرکزيد

از کتابخانه  )تيم و تربير تعلين وزياول(موالنا ابوالکالم آزاد  يالديم ۱۹۴۸در سال 
 يپژوهش ةمجلّه، رسال ،کتابجلد ها  ونيمل ين کتابخانه هم اکنون دارايا. د کرديبازد

 يها گوناگون جلسه يها ، گزارشالمعارفةدائر ،ينسخ خطّ ،يدکتر ري وپيش دکت
  .استره يها و غ تذکره ،رهايتيها، گز ونيسيها و کم تهيها، کم ، کنگرهيمانيپارل

مجلّد  ۷۰۰ فقط حدود يعنيار کم است يگر بسيسه با آثار ديدر مقا ينسخ خطّ
چاپ  ون بهناز آنها تاک يعضاست که ب مجلد ۱۵۸باً يتقر يفارس يها سينو دست .است
جاه هم است که  وان اعظميس دينو نه دستيجين گنيدر ا. فرد است ده و منحصر بهينرس
  .ت استيبچهل و هفت ششصد و  يدارا

  جاه احوال غالم غوث اعظم
در ) م ۱۸۲۵نوامبر  ۱۳يا  ۱۲ -. م ۱۷۹۷( الدوله عظيم. بود الدوله جاه فرزند عظيم اعظم
 يوالسال فقط شش وي . شدب وعنوان نواب کرناتک منص  به يالديم ۱۸۱۹سال 

پدر  يجا  به داشت، يک سالغالم غوث که در آن زمان  ،چون فوت شد و کرناتک بود
 .م خان مدارالمهام بوديش عظيو عمو ديجاه نواب کرناتک موسوم گرد نام اعظم  به

 يگريو د نام صبح وطن به يکتاب. ١متولد شد م ۱۸۲۴/ه  ۱۲۳۹غوث در سال  غالم

ايام االربعا سلخ شهر ذي  .١  .الحجه سنه تسع و ثالثين و مأتين بعد االلف در ساعت عاشر



  ٣٢٢قند پارسي

خ هفتم اکتبر يتار غالم غوث به. گلزار اعظم نوشت که دربارة خانواده و اجدادش است
دند و اقتدار يان رسانيپا ها دودمان کرناتک را به سيفوت شد و انگل يالديم ۱۸۵۵سال 

را  ينوابمنصب ار کوشش کرد که يم خان بسيش عظيعمو. دست خود گرفتند  به يکل
ن هند يها در سرزم سيانگل. آنها قبول نکردند يولآورد،  دست هب يثصورت مورو  به

هند را  يو ادب يعلم يفضا يسامان يو ب يبودند و ناامن وجود آورده بههرج و مرج 
هان و نوابين، وزرا و دولتمردان خودشان هم اما مطابق روش پادشا. مغشوش کرده بود

ا حمايت و سرپرستي راهل دانش  يعني قلمسيف و هم صاحب و تحصيل کرده بودند 
 م  ۱۸۳۶ /ه  ۱۲۶۲جاه در سال  اعظم .علما و فضال بود, مدراس مرکز شعرا .کردند مي

و در آن شد  يکبار در هفته بزم مشاعره منعقد مي. ١تأسيس کردرا انجمن ادبي مشاعره 
. دنددا ميقرار نقد و بررسي يکديگر را مورد داشتند و کالم  شعرا بحث ادبي ميجلسه 

 و قاطعيت داشت جاه ي در اين زمينه حرف اعظملواقف حکم بود و  تخلّص بهشاعري م
  .٢براي همه مورد قبول بود

در مجلس  يول. کرد يسال زندگ و يک يسفقط  بودار کوتاه يجاه عمرش بس اعظم
. ستاو يسنج و سخن يفهم از سخن يا ديوان حاضر نمونه .است نساال شعر مانند کهن
 يداراو است  يبياش ج اندازه. با و خوانا نوشته شده استيخط شکسته ز  اين نسخه به

 .برگ است يس
  :افته استير يتحرن يچن يسيانگل  برگ اول به روي بر

“This Diwan Azam’s belongs to Syed Abdoor Rahman Saheb Zaker

12th September 1880 Sunday”.

 ،سياه نوشته شده وهربا جتا اينجا  )جاه اعظم نواب کرناتک عظماوان يمکمل د(
 ت دوميخط زده شده است و ملکهر دو  يول رنگ دارد يقلم آب بهسپس تحرير ديگر 

  :استشده اين صورت بر سر برگ اول نوشته   بهنسخه 

 .۱۴، ۱۵اشارات بينش، ص   .١

 .۲۹، ص همان  .٢
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                                           .          ٫ ١٩٢١      
بر  Mssاوراق  ۳۰عالوه بر اين عبارتي است  .۱۹۲۱ .      ،  /             

  .است“ احمد ذاکر صاحب قبله بهادر يمالک اين کتاب سيد عل”آخرين صفحه 

  يو اجتماع ياسيس يها شهيبازتاب اند
موج  جاه اعظم ل که در شعريعنصر تخ. ت هنرمند استيقت هنر شناسانندة شخصيدر حق

ها در سراسر هند  سيانگل. ار آشفته بوديبسه است کآن دوره  ياسيزند اوضاع س يم
 يبودند ول آنهاطرفداران از جاه اگرچه  دودمان اعظم. دنديکش يها م ند و نقشهداشتت يحاکم
جه پادشاهان و يدر نت. مواجه شدند ينيها پادشاهان با شکست سنگ سيتجاوز انگل يبر بنا

را هنرمندانه و  ياسيس يها انيجاه جر اعظم. گر فالکت خود بودندن تماشايوزرا و نواب
اند در   م زمانهيکه نشانگر اوضاع وخ ييها پس واژه. ده استوز در قالب شعر سريرمزآم

، يسر و سامان ي، بيدل، سرگردان  زدن به غرق ندامت، ناخنمانند دارند  ياديشعرش بسامد ز
  .رهيغ و مرگ، مکدر شدن از چهچة بلبل و يماريره بال، بي، نزول تييسر و پا يب

کالمش  شادي و خرسندي  و نداشتن تمايل به ن گونه واژگانيبا وجود کاربرد ا
گران را يطبع خود د يسرشار از صفا ،ش استياند ست و مثبتيآور ن ز و مالليانگ حزن
. داند و قانع است يرا سامان خود م يسامان يو ب يکند، مرگ را عالج هر درد ينادم م

 ،و شکايتشکوه  يجا کم است و به يطراب و ناآراماض ين است که در اشعار ويهم
  :ناخن زدن. سرايد نمايي آفرينش مي هاي انساني و شکوه هدف ارزش

ـ    زند ناخن به  کند غرق ندامت طبع صاف مـن زاللـي را     را يدل هر مصرع شـوخم هالل
  :سرگرداني

  لي رابگو اي دل نظر افـزاي فـانوس خيـا     سرگردانيم آن شـمع در بزمـي   زاگر پرسد 
اثرهـا در      نـدانم غيـر الهـام خـدا مضـمون عـالي را        آرد ١رهکـ سخن در عالم امکـان

  :مرگ
ــه  جـز مـرگ عالجـي    بيمار تـرا نيسـت بـه    ــديم ب ــفا را  دي ــوب ش ــر خ ــان نظ   ٢امع

 .مخفف گروه باشد يامکان دارد که گره يعن  .١

 .۲، برگ جاه ديوان اعظم  .٢
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  :سر و ساماني بي
  سروسـامانيم سـامان مـرا   گشت آخـر بـي    ور از بس که عشق سرو از جان مـرا دکرد 

. جاه انتخاب کرده غزل است را که اعظم يشعر يه که تنگنان بوديجبر روزگار ا
ن يداشت هم يو عرفان يدر آن زمان عشق چون حالت معنو. عاشقانه است يغزل شعر

در شعر. دارد يات ميدر ادب ياست که تاکنون مقام بلند  يحالت فرسودگ ،عشق ،اگر
را عشق خام يباشد زپخته ن ين که عرفان الهيا يکيدو صورت است  ن بهيداشته باشد ا

تاب تحمل فراق  يباشد چون عشق مجاز ين که عشق مجازيآورد، دوم ا يم يفرسودگ
ن طور دنبال فنا و مرگ يهم هم يعشق معنو. برد يمپناه ا مرگ يفنا   ندارد و بهرا
بودن بال و پر دارد و در  ياز به قوين يقين است که عشق حقيالبته فرق ا. گردد يم

ن است که يهم. ابدي يباشد غرور صعود را درم يفنا م  ک بهيکه نزد ين لحظة زندگيآخر
 اندوه،شادي و  متفاوت يها فراق و ادراکدرد ک احساسات دلسوز از يات کالسيدر ادب
غلبه  يماد يايبود و چون دن يو جنون هدف زندگ يش و انبساط وصال، دلباختگيگشا

جه يدر نت. الشعاع قرار داد ترا تح يو نشاط ابد يجالل معنو ،يکرد، جمال ظاهر
جاد يا يبعد نظراز از شاعران معاصر دامن غزل را تنگ دانسته، اختالف نظر را  ياريبس

حق  يعاشق را مجنون و ناکام دانستند و قالب غزل را فرسوده گمان بردند ول. کردند
ت ين نوع شعر پر از مطالب عرفان و تصوف، شکايا. دار است ن است که غزل دامنهيا

اوضاع زمان،  يروزگار، عشق جاودانه، نشاط وصل و درد و فراق، پند و اندرز، نابسامان
ان، يفرمانروا اکار، نفاق دوستان و استبدادين و عالم ريناصح و محتسب خا يها تيحکا

  .دان و غرور معشوقان استيغ مريدر يب يرويو فنا و پ يخودسپردگ
گذرد آن را در همان  يش هرچه ميون است که در درون عصر خيا ييسرا هنر غزل

  .وة خاص دورة خود مبتکرانه ارائه دهديش  بدل به يجامة موزون غزل و در قالب ب
ست ذکر آخرت، ي، نقل قول و خاطرات هجر و فراق نيت مثنويجاه، روا غزل اعظم

و درد  يت روزگار، اظهار ناامنيشکا. عشق و معشوق است يشناخت انسان و آرزو
ست يگونه ن غزل يشاعر گاه ينيگز نه واژهين زميدر ا. س استيانگل ياه يکار سهيدس
سازد و هم  يتر م کرده و دامن غزل را گسترده ياريرا  يم ويانتقال مفاهدر  يول

. اند ابرو را کمان، قوس، هالل و خنجر ناميده غزل اتيدر اب. در غزل است يينوگرا
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نهنگ خطرناک  !کجا و نهنگ کجامعشوق  يابرو. ديگو يجاه ابرو را نهنگ م اعظم
ر نگاه ياز ت و !کجابدقيافه  اين. کند يکباره شکار ميو ن نشسته يکه در کم خور آدم

و آن ترس و لرز و  !غزل کجا يفضا ينيريآن لطافت و ش !با شکار شدن کجايمعشوق ز
گ جنگ و تفنگ و نهن يها هيقاف در بکار بردنشاعر  يول !کجا کوسهکار بودن با يبرسرپ

ن يا ،ن دهن و نازک بدن غزليريو در برابر معشوقة ش و سنگ و فرسنگ موفق است
  :ن استيجنگ را سرکرده شاه صدرنش

ـا ير سر جنگ اسـت ا بترک چشم تو ز بس    اش تير و نگه همچو تفنگ است اينجا مژه  نج
سـبز کسـي       کي بود هوش بجا مزرع تنگ است اينجـا   کرد مبهوت مرا عشـق خـط

است اينجا  ر بـه دنبـال صـنم هـرزه متـاز     وا بوالهوس   هر قدم بر سر دل بارش سنگ
  تو خونخوار نهنگ است اينجا يبس که ابرو  چون برد جان خود از چشمه چشـمت اعظـم  

اب فارسيدر جاه  اعظم يگرد کاروان بوده است ول و معشوق ي، سرمه، خاک کويات
آلود را با  ر نگاه سرمهيار شدن از تر سرمه را با گرد راه افواج فغان و شکيات زيدر اب
واژة  .ده استبکار برخون فرنگ  شب  يو ويژگ يسرمه بيانگر بالغت شعرکاربرد

ر سرمه اين يرود و تأث ياست گرد و غبار در حالت نفس زدن در حلق م يسبک هند
که بر دل نشسته  يريد پس تيآ يرون نميش صدا بيخورد از گلو يم ياست که اگر کس

 يدو معن يفغان دارا. اش نامعلوم است هياز و گروآ يش بيجه صدايود است در نتآل سرمه
ها  و افغان است و در آن دوره در قشون، افغانيمعشوقان  يمعنا با است فغان بهيو ز

خون هم شکوه غزل را  پس شب. زدند خون مي با کمک ايشان شب ها بودند و فرنگي
  :ندک کند و هم واقعيت را آشکار مي حفظ مي

ــرمه ــر    س ــد تي ــو زن ــاه ت ــود نگ ــهآل فرنگ است اينجـا  کي بود امن که شب  دل ب   خون
  که باشد سـرمه گـرد راه افـواج فغانـت را      او اعظم  بختي به چسان ظاهر کني حال سيه

 يرانيمظالم روزگار و و ،اعظم نزاکت غزل و لطافت نوع شعر را در نظر داشته
  :ديسرا يمچنين گونه  ش را غزليملک خو

  چنـد  يست چو تصوير اسـتخوان ه اکه ماند  چنـد  يچنان گـداخت مـرا عشـق نوجـوان    
چـاک  ــاغ ظالمــان کــه رفتــه  هـا مـرا يقـين گرديـد     گـل  يز سينه   چنــد يانــد دريــن ب
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اب ه يکنا يم جانيحادم، خسته و نيمس يها ست که استعمال واژهير عجب نيات زيدر
  :ان کشور باشدياز وال

ــه ــو ا  ب ت ــذار ــعب گ ــ يراه ص ـ    فتاده  حادميمس   چنـد  يم جـان ياند چو مـن خسـته ن
  چنــد ياد تــو آرم بــرون فغــانيــ بــه يولــ  اگرچه کاسـت چـو تـار سـتار هجـر تـوام      

شاعر وضع  .نداشتند يبود که دادرس ييان در آن زمان جايهند يد فرنگ برايق
زندان چشمياسيسيهاياختناق با اگرچه عاشقانه لحن در درا ميگريانداز دهديارائه

  :گونه دارد ام رمزيپ يول
ــاز نگــردد فتــد چــو بــر چشــمش    نبـود هـيچ گـه ز قيـد فرنــگ     يا ييرهـا   نگــاه ب

گويد ولي نشانگر فقدان  امکان دارد که شاعر سخني عمومي در بيت زير مي
  :کند که همنشيني و همدلي و همزباني است در نتيجه آرزو مي

  ١ند جمع به يک جـايي همزبـاني چنـد   شو  خوش آن زمان بود اعظم که از کمال نشـاط 
  :ديگو يبا سروده ميار زيرا بس ياجتماع يل فرهنگيشاعر مسا

ــآ يکبــاب مــ يکــه دور شــو ز تــو بــو  کـه دلـم را بسـوخت گفـت آخـر      يبرهمن   دي
  ٢آيــد يل جــواب مــيســا بــهن ز گــور يببــ  ل رايدهــد جــواب تحمــل شــعار ســا    

شعر و   انگر فرهنگ هند و سبک يره نمايو ساغر بنگ و غ يذکر شراب پرتگال يدر
د. ان و اشراف استياع يزندگ و آهنگ و احساس  ياديات زيوان ابيدر از لحاظ بحر

  :ف استيپرعاطفه و لط
ــ   يکشت اعظم به خدا کاکـل هنـدو پسـر    ــار س ــار از ک ــاد يک ــارم افت ــب ت   ه در ش

  :ديسرا يرخسرو ميدر آهنگ ام يزه خورده غزلير اعظم از هر سفره
  دانـم چـه شـد    يشد نمايان آفتاب اختر نم  دانم چه شـد  يتر نم  ز چشم اشکروز وصل ا

  دانم چه شـد  يمانده و گوهر نم يدرج خال  چشمم ز اشـک  يگشت مانند صدف آخر ته
  دانم چه شـد  يو پر نم لرفت پروازش ز با  طپـد مـرغ دلـم در هجـر او     يبرق آسا مـ 

ـ اينقدر دارم ز حال محفل وصـلش بـه      ٣دانم چه شـد  يگر نميظم با قدم درفت اع  ادي

 .۱۰جاه، برگ  ديوان اعظم  .١

 .۱۲همان، برگ   .٢

 .نهما  .٣
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  :با استيل زيحسن تعل. سرايد يف مسدس فاعالتن مفاعلن فعلن ميدر بحر خف
ــد  زنــد ســر بــه ســنگ فــواره يمــ ــاي ــکباريد ش ــه اش ــا يد ک   م

ــاد  ست در دشت عشـق او اعظـم  ين ــرد ب ــوگوار يگ ــه س ــا يب   م
  :ان غرور ذات در شعر اعظم مورد پسند استيب

م  صهبا عبث يپم اعظ يکش يمنت ساق   رسـوا عبـث  يکن يبادة خون دلت را
دومين . گردد يتر م حيم صحيآن دوره منطبق کن ياسيت سيت را بر وضعين بياگر ا

بر تضمين  که گردد آغاز مي “يد آشکاراگردماه محرم امشب ”اي  غزل ديوان با مصرعه
ولي شاعر  غزل حافظ است در برابر مصرع حافظ مصرعي نشانيدن کار آسان نيست

  :نحو احسن و با موفقيت انجام داده است  به
ــب گ  ــرم امش ــاه مح ــکاراردم ــد آش   رود ز دستم صاحبدالن خـدا را  دل مي  ي

هيـوا    جوشد مي غم شه انـدر خـم دو عـالم    ايهـا السـکارا   ١هات الصـبوح   يـا
ــا را  اي کشــيدم از بــادة غــم او نــه جرعــه   ٢اي شــيخ پاکــدامن معــذور دار م

  :است از آن يا ر نمونهيگرفته است و غزل زتأثير ز ين ياز مولو يو
  ابـانم آرزوسـت  يچون گـرد بـاد سـر بـه ب      بانم آرزوسـت يصد چاک همچو گل به گر

مــي بــه دل اعظــم خيــال ابــروي او ــز د  کــنم ــر عر يک ــاز خنج ــرب ــتي   ٣انم آرزوس
  :شود ابتکار بيدل هم در غزلش ديده مي

ــرده   ادشد عصا هر موي مژگانم که از چشمم فتـ  ــرم ک ــت حقي ــکه در راه تمناي ــد بس   ان
ه يوجود و ما يباعث نابودرا ضبط آه  ،ا وجود خودير را دل يضم در شعر زير شاعر

  :گويد يم يخاقان. آه و ناله را چوب و طناب گفته استو  يعالمت آبادانرا مه يخ ،يزندگان
  من يصبحدم چون کلّه بندد آه دود آسا

  :ه گرفته استيام يبيت زير از شعر خاقان
  چوب و طناب يمه بيم نمودن خيتوان قا يک  ر مــن خــراب از ضــبط آه مــنيشــد ضــم

* 

 .، هبوينسخة قزوين  .١

 .۲جاه، برگ  ديوان اعظم  .٢

 .۷همان، برگ   .٣
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  دارد ثبـــاتي نشـــة ميخــانـــة دنيـــا نمــي
  ١ز گل ساغر کباب از سنبل و مي شبنم است اينجا

*  
  ٢شبنم به او چو راز من دل شکسته گفـت   د را نهـاد يبـه گـوش پنبـة خورشـ     يسيع

  :است يه نظير اکبرآباديال شعرش شبيخ رصو گاه در
م  خويش پيش او اگـر اعظـم   يبگويم ماجرا   ٣گويد برو اکنون که خواب آيد ينگه دزديده

  :صنعت غلو. رده استبکار ب ييبايز را به يادبع ياعظم در شعرش صنا
  در فراقش آتش هجـران مـرا   سسوخت از ب  دوزخ کنـون اعظـم  نيست بـاک از آتـش   

  :يا
  صحرايي که آهم گرم جوالن است از هجرشبه 

  هـا رسـد گـر برق سـوزد شهپرش از گـرمي تب
ايم آه و ناله را با چوب و طناب، سنبل  هايش زيبا است چنانکه باال خوانده استعاره

موي  عصاي گزيني در شعرش مبتکرانه است را با کباب استعاره کرده است و واژه
نخل بسته، سيل شفق، اشک در نجف و همين مژگان، آب غدير، فرات چشم، چشم 

صور خيال در شعر اعظم نشانگر ارزش . قبيل بسياري از ترکيبات تازه ايجاد کرده است
  :هنري است

ــه   ــتالط ب ــد اخ ــتين  گردي ــان و آس ــتين    مژگ ــيالن و آس ــار مغ ــاط خ ــت ارتب   ٤گش
*  

ــا   آن ــت جان ــه فراق ــودم ب ــه نم ــدر گري   ٥بحال چشمم شده چون پيکر تصـوير در آ   ق
*  

 .۳برگ  جاه، ديوان اعظم  .١

 .۹برگ همان،   .٢

 .۱۲برگ همان،   .٣

 .۲۳همان، برگ   .٤

 .۳همان، برگ   .٥
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ــونريزي   ــق خــ ــر مشــ ــروش بهــ اســت  ابــ   ١چــون کمــان در کشــاکش افتــاده
*  

ــن   نهي به مرقد من چون قـدم ز کفـش بنـه    ــده اســت آتــش م   ٢هنــوز ســرد نگردي
نحوه . ز هستيشاعر غزل است اگرچه در ديوانش قصيده و مرثيه ن يدرست  اعظم به
. ت و تحوالت روزگار استرايدر همان قالب کهن غزل همگام با تغ ها نش واژهينگرش و گز

. کند يسواد را تالش م ،يقلمش در چشم فرنگ يمان. کاربرده است  اد بهيز ياصطالحات جنگ
  :ده استيدر شعرش گنجان ييبايز  را به ياسيو س يل اجتماعيمسا. با استيابهام ز

ــگرد  همچو کتان ز عکس رخ رشـک ماهتـاب   ــتين ي ــان و آس ــاک گريب ــاک چ   ٣د چ
از  .کاربرده است ره را در شعر بهيمانند چماچم، هار، ماله و غ يهند يها واژهاو 

و ضعف و  يريپ يها تجربه يو .ر استيد که شاعر پيآ يمچنين براين ديوان چند بيت 
 جوانخواننده عکس شاعر  در چشمذکر کرده است که  يرا در اشعارش طور يدگيخم

  :گردد يمنمنقش سي و يک ساله سال 
  ٤تراود همچو صبح از استخوانم آفتـاب  يم  داغ عشـق  يريـ پ به اعظم يافت از مهر علي

*  
  ٥اين قد خم گشته را جانـا عبـث   ياز چه دار  دهنـد  يپا جا م ام خلخال را خوبان به ديده

*  
ــاج   آخـر  يريـ پ دا دل مـن عشـق بـه   يـ کرد پ ــاهان محت ــر در ش ــد ب ــدادان برس   ٦بام

*
پ ــم ــموس ــنيري روش دل ز ــاک پ ــرد نيب نظـاره روسـيقابل صـبحيت ٧چراغـان

*  

 .۶برگ  جاه، ديوان اعظم  .١

 .۲۳همان، برگ   .٢

 .۲۴برگ همان،   .٣

 .۴همان، برگ   .٤

 .۹همان، برگ   .٥

 .مانه  .٦

 .۱۰همان، برگ   .٧



  ٣٣٠قند پارسي

ــة در  ــالل کاس ــو ه ــهمچ ــتهي اعظم ا  ام وزه گش   ١ره لطف و عطـا نگـر   زاي شمس
*  

ــ ــري رس ــاز آ يپي ــق ب ــرد دل از عش   ٢سيماب کشته را نکنـد کشـته بـاز کـس      د و ب
*  

ــري   ــوهر پيـ ــه گـ ــم جملـ ــت اعظـ ــروش     سـ ــاب فـ ــبح آفتـ ــود صـ ــه بـ   ٣کـ
*  

بسايم بر درت اي شـافع محشـر جبـين    جسم من  تا   ٤به رنگ ماه نو يکسر جبين گشته
است   :حسن تعليل زيبا

ــه   ــم حلق ــت رس ــب اس ــر در او قري   دهد اکنـون قـد خميـدة مـن     که مژده مي  وار ب
مطالعه  ام يکه نواب کرناتک در ا رسيم يجه مين نتيا جاه به اعظم يزندگانپس از

ق بود الح يکرده است اگر مرض يرين جهان بربست پس چرا اظهار پيچشم از ا يجوان
فراگرفته بود، اگر چنان نبود  يرين شباب احساس پيبود که در ع يپس آن چه مرض

اين موضوع  .ز مخلوط شده استيگر نيد يکسوان اشعار ين ديبرم که در ا يپس گمان م
. ز بودين ينام شمس اعظم اصفهان به يبرم که شايد شاعر يگمان م. است يپژوهش

ز نگذشته که ين يادياست و مدت ز همه آشکار يجاه برا اعظم يشعر ياگرچه هنرمند
  :اندازد شک و شبه می  را بهم مخصوصاً دو بيت زيرباشد  يامکان مخلوط شدن قو

  سيري به گل زمين صفاهانم آرزوسـت   کنـد  ميلي بـه هنـد بلبـل طـبعم نمـي     
*  

ــته   ــوزه گش ــة دري ــالل کاس ــو ه   شمس اعظم از ره لطـف و عطـا نگـر    يا  ام همچ
کند که  يکاربرد واژة نخل پسته اگر صحيح است نيز جلب توجه معالوه بر اين 

  .شاعر هندي غريبه است يبرا واژهاين 
  .ة خوب باشدياهل ذوق و مطالعه هد يبرااين ديوان دوارم که يخوشوقتم و ام

 .۱۴برگ  جاه، ديوان اعظم  .١

 .۱۵برگ همان،   .٢

 .۱۶همان، برگ   .٣

 .۲۳همان، برگ   .٤



جاه ديوان اعظم  ٣٣١

است  يکه در کتابخانة دانشگاه دهل) ۱۹۵۲۱۲شماره (جاه  نويس ديوان اعظم دست
  :در اينجا دو ديوان ديگر مقايسه شده است .اساس قرار داده شده است

، ۲۳اعظم، برگ   ديوان اعظم نواب غالم غوث خان واالجاه نواب کرناتک متخلّص به.۱
.۲۱۹۵، شمارة نسخة خطّي ۲۵۴) فهرست(تالگ ي، شماره ک۱۱ق، سطر يخط نستعل

.کتابخانة ساالرجنگ، حيدرآباد.۲
.کتابخانة دانشگاه عثمانيه، حيدرآباد.۳

  .تعداد ابيات. از لحاظ ابيات فرق داردهرسه ديوان 
.بيت ۶۴۷، يدانشگاه دهل ينسخة کتابخانة مرکز: اساس.۱
.بيت ۴۰۶درآباد، ينسخة کتابخانة ساالرجنگ، ح: ساالر.۲
  .بيت ۵۹۸، درآبادينسخة کتابخانة دانشگاه عثمانيه، ح: عثمانيه.۳

 يدر آخر غزل عالوه بر آن يول است ييجاه دانشگاه دهلي الفبا ترتيب ديوان اعظم
 يالفبائنسخه موزه ساالر جنگ  .شود يتمام م» ن«ف يبر رد يا قصيده و »ه«ف يبر رد

 ييب الفبايبدون ترت دانشگاه عثمانيهو کتابخانة . است» گ«ف يناقص و تا رد ياست ول
  .گذاشته که بعداً پر شود يها بعد از چند بيت جا خال از صفحه يدر بعض .است

  :قدامت هر نسخه
ترقيمه قبل از  يبر بنا ،تاريخ کتابت ندارد يدستنويس کتابخانة دانشگاه دهل  .۱

  .خط شکسته است يو دارا ۱۳، سطر يبيجم نوشته شده، اندازه  ۱۸۸۰
اندازه  .خط نستعليق است يدستنويس موزة ساالر جنگ تاريخ کتابت ندارد و دارا  .۲

  .۱۱، سطر ۱۸.۵×۱۲.۵ يجيب
  .خط نستعليق است يتاريخ کتابت ندارد و دارا اه عثمانيهدانشگدستنويس کتابخانة   .۳

در  ياصيل بالعموم حفظ شده ول يامال. عوض شده است يفارس  معرب به يالفبا
ترتيب  به يگر در پاورقيد يها نسخه ياضاف يشعرها. موارد عوض شده است يبعض
مصحح  از طرفو ف و شمارة غزل ندارد يهيچ نسخه اسم رد .نقل شده است ييالفبا

  .شده استافزوده 



  ٣٣٢قند پارسي

  جاه ديوان اعظم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  رديف الف

»۱«
ـ  ـ   دلزند ناخن به   ١را يکند غرق ندامت طبع صاف من زالل   را يهر مصرع شـوخم هالل

ــنما ــال  ي ــراب پرتگ ــو ش ــل ت رشــک   را يد آب لع آســا   را يلــت آلننــدادگــدازد ژالــه
  را يخـال  ينـا يم يش مستان حرمتيپ نباشد  مملـو دل خـود را   يبکن از باده عشق کس

ــادگ افت ــود ــرما٢يب دايس ــا غن ــنج ک ــة احتمي گـلياجينباشد صـبا رايقـاليهـابـا
ز سرگردان   را ياليـ فـانوس خ  يدل نظر فرمـا  يبگو ا  يم آن شـمع در بزمـ  ياگر پرسد

  را ير الهــام خــدا مضــمون عــاليــنــدانم غ  دارد ٣سخن در عالم امکـان اثرهـا در کـره   
  را يلابـا دم چـرخ شـوخ ال  يمگر در خواب د  دمير پرسـ يـاز من چو آهو هر کـرا تعب  رمد

  ي بکن قطع امـل آنگـاه  آزادنخست از تيغ 
را   »اعظم«مسخر کن سواد    نـازک خيـالي

»۲«
ــب گ  ــرم امش ــاه مح ــکاراردم ــد آش   رود ز دستم صاحبدالن خـدا را  دل مي  ي

عـالم دو خـم انـدر شه غم مي هيـوجوشد الصـبوح السـکارا٤اهات ايهـا يـا
  کين کيمياي هستي قارون کند گدا را  از آتش غم او خود را تو خـاک سـازي  

ــا را   اي کشــيدم ه جرعــهتــة غــم اوبــاداز  ــذور دار م ــدامن مع ــيخ پاک   اي ش
  العـذارا  قبلـة اشهي لنـا و اهلـي مـن      هرچند تلـخ باشـد درد غـم تـو شـاها     

 .ولي ناقص است ،الفبايي بغزليات دستنويس موزة ساالرجنگ فرق دارد و مبني بر ترتيبيترت  .١
کتابخانة  نويس دست. ، است که در اساس سومين غزل استاي فروغ خلد: اولين غزل مصدر به

اي : سپس غزل مصدر به. الخ…السالم اي مالذ بوالعجبي: گردد غزل زير آغاز مي بادانشگاه عثمانيه 
  .۱۰شمارة غزل  .دارد، اين نسخه ترتيب الفبايي ناست… فروغ خلد

  .افتاده کي: ساالر و عثمانيه  .٢
  .مخفف گروه باشد يعنيامکان دارد اين واژه گره   .٣
  .هبو يني، نسخه قزو٣غزل  شماره: عثمانيه  .٤



جاه ديوان اعظم  ٣٣٣

  که در کف او موم است سنگ خـارا  ورنه  مطلب رضاي جانان بود از تحمل ظلم
ــنا را   خواند از لـب شـوق   ن جان ميدادهنگام  ــار آش ــاز بيــنم آن ي ــه ب   باشــد ک

  »اعظـم «دريوزه خواه باشد از درگه تو 
تفقدي کن درويـش بـي   را  روزي   ١نـوا

»۳«
روي درخشــان شــما    ــما   اي فــروغ خلــد از   آبـــروي کـــوثر از چـــاه زنخـــدان شـ

ــور  گيسوي شـريف والليل و صاد چشم اقدس ــما  ٰي ةس ــدان ش ــير دن ــود تفس ــين ب   س
ــر  ــو والقم همچ ــمس ــما والش ش ــر   والضــحي يــک پرتــو رخســار تابــان شــما  ذرة مه
ــي   ــت دن ــت ده تخ ــرور زين ــا اي س در تحـت فرمـان شـما       مرحب   ملک او ادنـي بـود

ــازاغ  ــاهباز اوج مـ ــرين اي شـ ــر آفـ   ان شــماقربــطــاير قدســي رود هــردم بــه   البصـ
  ا خورشــيد تاباننــد حيــران شــما   تــ ذره  ة دريــاي عمــان صــمداي نخســتين موجــ

  را»غالم غوث«هست توصيف تو کي يارا 
  هر ورق از مصحف است آيينـة شـان شـما   

»۴«
ـ يتو به  يکشت ــا را      سـر و پـا را   يک غمزه من ب ــت قض ــدا مف ــر خ ــن به ــدنام مک   ب

ـ کـن ا ن ممـ  نازل به سـر   شـوخ فروهشــته بــه رخ زلــف دو تــا را  يا ـ يـ ن تي   ال راره ب
ــفا را      يسـت بــه جـز مــرگ عالجــ  يبيمـار تــرا ن  ــوب ش ــر خ ــان نظ ــه امع ــديم ب   دي

انـار اسـت هويـدا کـه بـه گلشـن       ــرد  از چاک ــحر  يک ــر وا س ــو مگ ــا را يت ــد قب   بن
  شيمن خون شوم او بوسه زند بـر کـف پـا   

  ٢نگر بخت من و بـرگ حنـا را  تو »اعظم«

اي دل بيا حزين و سوي : موجود است» ر«بعد از اين غزلي با مطلع زير دارد که در رديف عثمانيه   .١
  .کربال نگر

  .۵ شماره: عثمانيه .کند غرق ندامت، آمده است: غزل مصدر به ،پس از اين :ساالر.٢



  ٣٣٤قند پارسي

»۵«
مـرا ١ور از بس که عشق سرو اودکرد    م سـامان مـرا  يسـر و سـامان   يت آخر بگش  از جان

  مـرا  )؟( ار بخت پانيم ينس يزد صبحوگر   آسا چـاک چـاک   راهن دل غنچهيشود پيم
  جانان مرا يمن تا بنگر ز آبد وز زد مهيخ  کرد جـان زان بـر لـبم تبخالـه وار     يپا تراب

عشق بتان بس ـ در گره جـز د  يست باقين  که نقد طاقتم شد صرف در ـ ده گري   مـرا ان ي
  رامـ شد صف مژگان به رنگ پنجة مرجان   گلبـدن  عشق به خون اشک ريزد چشمم که بس

  کنـد هـر آن مـرا    چهچهه بلبل مکـدر مـي    و کمـر مآنچنان نازک دماغم ساخت عشق 
  مـرا  »اعظم«نيست باک از آتش دوزخ کنون 

  ٢وخت از بس در فراقش آتش هجـران مـرا  س

»۶«
ــت ــاغ آينــه را    ٣فروخ ــنت دم ــو حس ــه را      پرت ــاغ آين ــبز ب ــاخته سرس ــو س ــط ت   خ

ــر ــور  پ ــة ن هال ــفا ز ــة اهــل ص ــت کاس ــي نديــد گهــر کــس ايــاغ آينــه را       اس   ته
  بــه محفـــل دل صـــافم چـــراغ آينـــه را   چــو شــمع روز نباشــد فــروغ حســن وقــار

را   کســي ز اهــل صــفا کــي بــرد کــدورت
را       کــه برطــرف نتــوان کــرد داغ آينـــه

»۷«
  اش تير و نگه همچو تفنگ است اينجـا  مژه  ٤اينجاترک چشم تو ز بس بر سر جنگ است

  کي بود هوش بجا مزرع بنگ اسـت اينجـا    يسـ کرد مبهوت مـرا عشـق خـط سـبز ک    
  قدم بر سر دل بارش سنگ است اينجـا  هر  زوار بــه دنبــال صــنم هــرزه متــا بوالهــوس

ــرمه ــه دل   س ــر ب ــد تي ــو زن ــاه ت ــوده نگ   کي بود امن که شبخون فرنـگ اسـت اينجـا     آل
  »اعظم«چون برد جان خود از چشمة چشمت 

  که ابروي تو خونخوار نهنگ اسـت اينجـا   بس

داد ۱۰غزل شماره : ساالر  .١   .۴۲ شماره: عثمانيه .است، سر
دارد که در » به خواب خود صنم صبح دميد و شب گذشت زخي«دو بيت ديگر مصدر به پس از اين : همان  .٢

  .گر آمده استياساس جايي د
  .۱۵ شماره: عثمانيه .فزود: همان  .٣
  .۲۳ شماره: همان  .٤



جاه ديوان اعظم  ٣٣٥

»۸«
ـ ياض عشق تو ير يا ــحر   ١مـا  دود يک آتش ب ــنرگســتان س ــاي ــود م ــک آل   ک آه اش

ــت     ــجود درگه ــأثير س ــو ز ت ــاه ن ــور م   فرسـود مـا   توان ديدن ز سـيماي جبـين   مي  ن
  ا از شکر نشناسد لـب خوشـنود مـا   شکوه ر  مــا را آنقــدر شــوق حــريم تــو زيــاد  ٢بــود

ــه  ــت آين ــه دس ــا ب ــو ت ــه ت   ٣مــردود مــا مــا بــود مــا نــابود مــا منظــور  داد عشــق درگ
  ثناي اليقت مثل اسـير  »اعظم«چون نديد 

ــادت  ــرت عب ــرد از حي ــا  ک ــود م ــه معب   خان

»۹«
  ٤تر دهانـت را ز گل هم يافتم يک پرده نازک  نمودم چون صبا گلگشت جانا گلسـتانت را 

  س در عدم موي ميانت راسجتسازد  که مي  ت شد قضا را بهر تصوير فنـا کلکـي  رضرو
  شـانت را ف مـي يقين دانم کشد تصوير لعل   کند ماني به ميخانـه  تالش موي ساغر مي

تو   شود سرو چمانـت را  که خود حسن تو قمري مي  بماند گردني خالي چسان از طوق عشق
  ت رانــکنــد ايــن طفــل آخــر بــرمال راز نها  گانژکني ضبط نفس تا کي نريزي اشک از م

  »اعظم«بختي به او  چسان ظاهر کني حال سيه
  ٥گــرد راه افــواج فغانــت را مهکــه باشــد ســر

»۱۰«
ــار   ٦مــا  يکــرد دفــع مــالل زار    ــاند آبشـ ــرد بنشـ ــا يگـ   مـ

ــاک او گو  ــد خـ ــر ت  ديـــهللا الحمـ ــاختـ ــاريـ ــا يره روزگـ   مـ
ــد  زنــد ســر بــه ســنگ فــواره يمــ ــاي ــکبيد ش ــه اش ــا يارد ک   م

  .۲۹ شماره: عثمانيه  .١
  .٧شماره . برد: همان  .٢
  ١٤شماره : همان  .٣
  ۱۳شماره  .نداردمصرعة ثاني : همان  .٤
  :تنها مطلع زير تحرير يافته است که در اساس نيست ،پس از اين غزل: و عثمانيه ساالر  .٥

  کـنم او را  يم يمن افتد چو منع يکه دل بر پا  رو را يچسان سازم بـدر از سـر خيـال آن پـر    
  .۱۵، شماره ۵برگ 

  .۷۰ شماره: عثمانيه .۱۶شماره : همان  .٦



  ٣٣٦قند پارسي

آب   ت ز اشـک مـا بشـکفت   يگل رو   مـــــا ياريـــــثمــــري داد
  »اعظم«نيست در دشت عشق او 

ــا  ــوگواري م ــه س ــادي ب ــرد ب   گ

»۱۱«
ــ  ١ش بــزنم آه رســا رايخــواهم کــه بــه کــو ــريـ ــ يارب اثـ ــو فر هنالـ ــا رايـ بکـ   اد و

ــاند   رس ــه ــاالن ک ــوم از دل ن ــند ش ــه     خورس ــرس قافل ــود ج ــزل مقص ــر من ــا را ب   ه
ــو ــبحه دوان نچ ــس ــت دي ــته الف ــ  درون رش ــدا را  يا زده رهمبـ ــاه و گـ ــلة شـ   سلسـ

ــي   سوز چه ديدي که چو شبنم مهر جهان يا ــو مــن ب ــاد نمــودي چ ــا را برب پ   ٢ســر و
  »اعظـم«تو خورشيد چو  يديد است مگر رو

را     ــا ــان قب ــاک گريب ــد چ ــبح کن ــز ص   ک

»۱۲«
  دي مراخون چو مينا صرف شد در گرية شا  ٣مـرا  ديز بـه دامـا  ر از کرم بگرفـت دخـت  

تـو در راه جنـوب    رتبه ــرا     ام افزون شد از جـور ــر وادي م ــار ه ــردد خ ــان اوج گ   نردب
دايـم تيشـه     تراشـد بـي   مي   زيبد اي شـيرين ادا دعـواي فرهـادي مـرا      ام سـتون چـرخ

  گرچه شـد از داغ حاصـل خـط آزادي مـرا      حلقــه در گــوش جنــاب عشــقم از روز ازل
  ليز بس عشق ع »اعظم«جان جانانم بود 

  دلنشــين افتــاد نقــش حيــدرابادي مــرا    

»۱۳«
  ٤هـا  لـب طبختـي بـه م   دهد رنگ قبول آخر سـيه 

  هـا  اشـد نهـان وقـت اجابـت در دل شـب     ب که مـي 

  .۸۰ شماره: عثمانيه؛ ۱۷شماره : ساالر  .١
! اي مهر جبين: مصراع اول اين بيت در اشارات بينش و در نسخة ساالرجنگ به اين صورت است  .٢

 .که چو شبنم سود چه ديدي

  .۱۰۵ شماره: عثمانيه؛ ۱۸شماره : ساالر  .٣
  .۱۰۶ شماره: عثمانيه؛ ۱۹شماره : همان  .٤



جاه ديوان اعظم  ٣٣٧

ــيه  ــب او از س ــاف ل ــان ص ــيدم آنچن ــتي کش   مس
ــب   ــط از آن ل ــي خ ــاده يعن ــاد درد ب ــرون افت ــا ب   ه

  سنج امشب گـذر فرمـود در محفـل    کدامين نغمه
  هـا  در گلـو از شـور يـارب    شـد  هنفس چون ني گـر

ــة شــب را    نهــان دارد ســحر چــون در بغــل آيين
  هــا رخــش بــر دل هــزاران نــيش عقــرب زنــد يــاد

هجـرشکهصحراييبه از است جوالن گرم آهم
  هــا رش از گرمــي تــبپرســد گــر بــرق ســوزد شــه

ــن     ــتياب م ــردد دس ــا نگ ــياهم ت ــين روز س   بب
  هـا  شـب  ةوعـد  دوصل خـود آن خورشـيد سـاز    يپ

  دل تـارم  »اعظـم «ز بس روشن شد از مهر علي 
کوکـب      چو وحشـي مـي     هـا  رمـد از کلبـة مـن نـور

»۱۴«
ــة   ١زنـم ير تـو گـر سـاغر   يـ شـود بغ  يم يم ــون دانـ ــار چـ ــراانـ ــو مـ ــره در گلـ   گـ
ــود کن ي  د چو مظهـر روان مـن  يبه لب رس »اعظم« ــار خ ــکب ــرا ي ــه رو م ــه او رو ب   د ب

»۱۵«
  شوخ سـرگردان مـرا   يا همچون گردبادکرد   ن تــو در دشــت جنــونينگــار ٢حــور دالن

ـ د به خاطر مجمع يک آيک بهي  نم بـه دسـت باغبـان   يب يدسته گل را چو م   اران مـرا ي
ـ    وبم الهـي کـن عطـا   عمر نـوح و صـبر اي  

  داد امشــب مــژدة ديــدار خــود جانــان مــرا

»۱۶«
  خيز ز خواب خود صنم صبح دميد و شب گذشت

را ــه آبگينــ ــرع مصــ ــن کــ ــاب آفتــ ــع مطلــ

  .۳۷ شماره: عثمانيه؛ ۹شماره : ساالر  .١
  .۱۵شماره  .دور دامان: ، عثمانيه۸اره شم: همان  .٢



  ٣٣٨قند پارسي

  زر فشــــان تــــو داد خبــــر ز راز دل کاکــــل
ــم« ــار  »اعظ و م ــمع ــا ز ش ــه را ١م ــت ره خزين   ياف

»۱۷«
  ٢رسـد بـر سـر   سياهي کرد فوج زلف اينـک مـي  

  زنـد بـر دل مگـر آن جـوق کافرهـا      به شبخون مي
  چنـين يـارب  »اعظـم «گدازد گرمي عشقت دل 

ــاغرها  ــدر ســنگ س ــه گــردد آب ان   عجــب نبــود ک

»۱۸«
نشــــة ميخانــــتدارد ثبــــا نمــــي   ٣ة دنيــــاي

  ز گل ساغر کباب از سنبل و مي شبنم اسـت اينجـا  
  تو سازي الف جمشـيدي  »اعظم«سزاوار است گر 

  م جـم اسـت اينجـا   ااز جـ  تـر  ضمير پاک تو صـافي 

  ف بيرد
»۱۹«

در آبيـ زنج بـه  ياز مـوج بـود پـا    يماه  ٤ر در آبيدم تـأث  دز عکس سـاق تـو مگـر      ر
ــ   ــه فراق ــودم ب ــه نم ــدر گري ــا تآن ق   جسمم شده چون پيکر تصـوير در آب حال   جان

  دهد جلوه به صد رنگ چو کشـمير در آب  مي  عرق آلوده گـل روي تـو از گرمـي حسـن    
  نيست اصالً به کسي طاقـت تقريـر در آب    زار بـــود مهـــر بيـــان حـــالم    ةگريـــ

  »اعظـم «يـم فکـرت    زني در تا کجا غوطه
  نتوانـد کـه کســي مکـث کنـد ديــر در آب    

  .۴۷ شماره: عثمانيه .تر است مار صحيح. اعظم ما ز شمع و يار: ساالر  .١
  .۵۵ شماره: عثمانيه؛ ۱۲ شماره: همان  .٢
  .۵۷ شماره: عثمانيه؛ ۱۳ شماره: همان  .٣
  .۷۴ شماره: عثمانيه؛ ۲۱ شماره: همان  .٤



جاه ديوان اعظم  ٣٣٩

»۲۰«
  يـرد شـوخ از راه عتـاب   چو به دسـت خـويش گ  

  جوهر شمشير خواهـد ريخـت چـون گـرد از کتـاب     
  رابشـ آب همرنـگ   ١شدچون ز عکس روي او 

  باشـد آب  ٢نگشـت زيـن خجلـت دل مـ     نشين مي خم
  بهـــر جـــوش بـــاده چشـــمت ببـــين آينـــه را

  شــراب شام افــزون شــود از تــاب خــور جــو ديــده
  لکنــت نيايــد از زبــان يــار مــن     حــرف بــي 

ــي اف ــراب   لغزش ــت ش ــدم مس ــذارد ق ــو بگ ــد چ   ت
ــده    ــر ديـ ــار دلبـ ــت بـ ــار نزاکـ ــه رفتـ   ام تاکـ

  از ديـده خـواب   گـر رود  چون تـک صرصـر نمايـد   
ــه   ــبط آه و نال ــراب از ض ــن خ ــمير م ــد ض   ام ش

  چـوب و طنـاب   کي تـوان قـايم نمـودن خيمـه بـي     
  به پيـري داغ عشـق   »اعظم«يافت از مهر علي 

ــو    همچ ــراود ــي ت ــبحم ــتخوانم آفتــ  ص اس   اباز

»۲۱«
  فروش اسـت امشـب   ٣ساغر از عکس رخش مهر

ــه   ــابش آن بادل ــن از ت ــب   گلش ــت امش ــوش اس   پ
  اي چشـم کـه آزادي گـوش اسـت امشـب      مژده

بادا امشـب٤خير اسـت هـوش رخصـت جان و دل
ــم  ــد آهــ ــيماب نمايــ ــوارة ســ ــو فــ   همچــ

  بـه جـوش اسـت امشـب     ٥که مهتاب به هرگوشـه  بس

  .شد، ندارد: اساس  .١
  .يم: ؛ ساالرا شد آبدل مين: عثمانيه  .٢
  .۸۳ شماره: عثمانيه؛ ۲۶شماره  .مهره: ساالر  .٣
  .سهو کتابت. باد: عثمانيه  .٤
  .گوش: ساالر  .٥



  ٣٤٠قند پارسي

ز مــه تــرک فلــک ديــد چــو    يــارســپر انــداخت
  گـر و عربـده کـوش اسـت امشـب      يک جهان فتنـه 

ــيد    ص ــد ــا بکن ــنم ت ــن ص ــاير حس ــم«ط   »اعظ
ــود د   ــه خ ــاه از هال ــب  ام ــت امش ــه دوش اس   م ب

»۲۲«
ــ ــاب  تاي داغ از رخـ ــزون آفتـ ــد  دل محـ ــاب   ١کاه ــون آفت ــو رخ گلگ ــق ت   ز عش

  خون گشت از غمـش دل مجنـون آفتـاب     لــيالي شــب دريــد چــو از صــبح جامــه را
ــاب     ختـي مـا هـم رسـد بـه جـاي      ب شايد سياه ــالع واژون آفتـ ــه طـ ــم چونکـ   داريـ

ــاب     بـه دل جـا گرفتـه اسـت     تا بيت ابروي تو ــوزون آفتـ ــع مـ ــاد مطلـ ــا فتـ   از پـ
جان که تو لب خجلت اسـتاز عيسـي ــمبخش خ ــد ــابش آفت ــون فالط ــرخ چ ــين نش

  نگشته اسـت  »اعظم«صد شکر لعل خاطر 
ــاب   ــون آفت ــو ممن ــاب روي ت ــيض ت   از ف

  ترديف 
»۲۳«

  شــور باليــدن گــل نالــة بلبــل شــده اســت  ٢باغ عجب حالت سنبل شده استتو در  بي
  پر مل شده است ٣سان خشک همه کاسة الله  نرگسستان شده از هجرت تـو محفـل مـي   

  زخم کرده نمک حيثيـت گـل شـده اسـت      از فرقت تو اشک چنان ريخـت بـه بـاغ   بلبل 
  »اعظـم «چو گشايد گـره از زلـف رسـايت    

  مار سيهي صورت کاکل شده اسـت همچو 

»۲۴«
  ســاغر مــي کشــيدنم هــوس اســت  تا به گلشـن رسـيدنم هـوس اسـت    
ــر آن  هـ ــو ــه روي تـ ــو آينـ ــت    همچـ ــوس اس ــدنم ه ــه دي ــيچ ناگفت   ه

  .۲۳، شماره ۷؛ ساالر، برگ ۸۰شماره  کاهي،: عثمانيه  .١
  .۴۰ شماره: عثمانيه؛ ۹، برگ ۳۰شماره : ساالر  .٢
  .کانسه :همان  .٣



جاه ديوان اعظم  ٣٤١

ــاني  ــوش از پريشــ ــا پــ ــر پــ ــت    بهــ ــوس اس ــيدنم ه ــا رس ــف آس   زل
ــان   ــت جان ــه درگه ــمل ب ــو بس ــت   همچ ــوس اس ــدنم ه ــان تپي ــال افش   ب

ــوز دل  ــش ز سـ ــ«در واليـ   »ماعظـ
ــت    ــوس اس ــيدنم ه ــه از سرکش   ١نال

»۲۵«
ــقف  ــراز س ــبرف ــي ــت  يارم ب ــتاده اس ــاب اس   ٢نق

ــ ــرما ي ــ گ ــت  ب ــتاده اس ــاب اس ــر آفت ــرخ اخض   ر چ
ــد  ــو ا مش ــا ت ــارض ب ــوخم  يع ــر روز ازلمش   گ

  نم کــه آب اســتاده اســت  يــب ينــه مــ يبــر رخ آ
  بــه بــاغ ين او گــاهيمشــک يســويد گيد شــايــد

ــ  تــاب اســتايشـاخ ســنبل بــا هــزاران پ   ده اســتچ و
  شـوخ چـون رنـگ حنـا     يبسـملم ا  ٣تـا  ايهکرد

  رت خــون نـاب اســتاده اســت يــبـا کمــال جـوش ح  
ــي ــه م ــومم ک ــري نيســت معل ــزم دلب ــه ع   آيــد ب

  چون حبـاب اسـتاده اسـت    سرگشته جسمم ديده يک
ــا  ــد ت ــر نتاب ــال   بب ــف جم ــو اي يوس ــدار ت   دي

  ن تـو آب اسـتاده اسـت   حسـ چون حبـاب از حيـرت   
  ه بـر کـس چـون علـي    تکيرد ندا »اعظم«همت 

ــة  ــاخيم ــيف ــت  الک ب ــتاده اس اس ــاب ــوب و طن   چ

  :۴۱ شماره: عثمانيه ؛۷ت، برگ  ، اولين غزل رديف۲۴ شماره: ساالر  .١
  وس استـرکشيدنم هـناله س  ش ز سوز دل اعظميدر وال و      

  .نالة سر: همان
  .۱۲ شماره: عثمانيه؛ ۲۴ شماره: همان  .٢
  .با همان،  .٣



  ٣٤٢قند پارسي

»۲۶«
  ١آن شـمع شبسـتان برخاسـت    مشب چو از محفل

  رونـــق از روي دل گبـــرو مســـلمان برخاســـت   
  از پـــي ســـير چـــو آن ســـروخرامان برخاســـت

  يــک بــه يــک از پــي تعظــيم ز دل جــان برخاســت
  رخ زلف خـود آن حـور سرشـت    ٢هشت بهروف تا

  آه دلــــم از ســــينه پريشــــان برخاســــت   دود 
ــن   ــي از م ــه پرس ــوخ چ ــو اي ش ــر ت ــت هج   حال

ــت     ــاالن برخاس ــد و ن ــبم آم ــه ل ــزون ب ــان مح   ج
ــالم    ــف ح ــدا واق ــه خ ــي ب ــته باش ــم«گش   »اعظ

ــار   ر ســفر بــرزده دامــان برخاســت   هــچــون ب ي

»۲۷«
ــت     ــاده اس افت ــش ــه روي ــارم ب ــف ي ــت     ٣زل ــاده اس ــش افت ــر آت ــو ب ــن م ــر اي   بنگ

ــو  ــواد جنــــ ــه رومچگو ناز ســــ   به خـدا کـين زمـين خـوش افتـاده اسـت        نــــ
ــا ــون کتـ ــلم نچـ ــت وصـ ــت طاقـ ــت   نيسـ اس ــاده ــو مهــوش افت ــه روي ت ک   بــس

ــوهر  ــل جـ ــه اهـ ــدبـ ــان ببرنـ ــرخ جـ ــي    نـ ــه ب ــرم چ ــت   زر فک ــاده اس افت ــش   غ
ــين    ــرة نمکـ ــوان چهـ ــر خـ ــر سـ ــا  زر بـ ــت  لخ ــاده اس ــش افت ــک چ ــش نم   روي

ــون    ــق خـ ــر مشـ ــروش بهـ ــز ابـ ــا   يريـ ــاکش افت ــان در کش ــون کم ــتچ   ده اس
ــان   ــان االمــ ــواالمــ ــم« بگــ   »اعظــ

  کــش افتــاده اســتمــي چشــم او ســخت 

»۲۸«
  سـوخت ريختم شمع صفت اشک و زبانم مي  ٤سـوخت  دهانم مـي در بزم شب که از ذکر تو 

  .۱۸ شماره: عثمانيه .، برخواست۸، برگ ۲۵ شماره: ساالر  .١
  .به، ندارد: عثمانيه  .٢
  .۱۹ شماره: عثمانيه؛ ۲۶ شماره: ساالر  .٣
  .۲۷ شماره: عثمانيه؛ ۲۷ شماره: همان  .٤



جاه ديوان اعظم  ٣٤٣

  سوخت جانم مي رگ مجسم به شمع رگ چون  آلـود کسـي   شب که از گـرم نگـاه غضـب   
  سـوخت  ي جان نهـانم مـي  سآتش عشق ک  همچو آن شعله که سوزد دل شمع فـانوس 
  سـوخت  از تب هجر مگر نبض طپـانم مـي    سوخت هيهات کنون شمع صفت دست طبيـب 

  »اعظـم«حال سوز دل خود عرض چو کردم 
  سوخت بيانم مي حرف همچو تبخاله به لب

»۲۹«
چمن ب صحن   سـت يبهار و غنچه و رنگ و گل و هزار گر  سـت يابروار گر ١تو يچو دل به
ــو   ــق ت ــال عاش ــه ح ــاد ب ــر افت ــرا نظ ــيکشــ  هرک ــة پرســوز و ب   ســتيشــمار گر يد نال

شـمع دستاد تا بـه سـحر     ريـ س ترا شد گذر بـه محفـل غ  يجل چو هم   سـت يوار گر ور و
ــرون  ــي ز آب ب ــه آرد گل ــدير ک ــو آن غ   فرات چشم به هجرش دل فگـار گريسـت    چ

  مهجـور  »اعظـم «به هجـرتش دل نـاالن   
  گريســت زار مشــچنهـاد دامــن صــحرا بـه   

»۳۰«
  ٣سوخت يز خال عارض تو الله در چمن م  سوخت ين چو نسترن مينسر ٢تو يز تاب رو

ـ کمال سوزش عاشق نگر کـه چـون گلر     سـوخت  يستن مـ يتا به سرش در گر يز پا  زي
ــ  ــب م ــل ل ــال لع ــدم  يز خ ــو دي ــار ت يمن و مشک در ختن م  گس   سـوخت  يعقيق در

ــوداغ کــه ز بــس   سـوخت فانوس در کفن مـيبه رنگ شمع به   جگرســوز بــرد عاشــق ت
  چو اخگري که بسـوزد نهـان بـه خاکسـتر    

  سـوخت  درون تن مي »اعظم«تمام شب دل 

  .٢٥شماره: ساالر؛ ٣١، شماره تو، ندارد: عثمانيه  .١
  ٢٩ شماره: ساالر؛ ٣٦، شماره تو، ندارد: همان  .٢
  :مطلع اول. اين غزل دو مطلع دارد: و ساالر همان  .٣

  سوخت يتو گر شمع انجمن م يز تاب رو
  

  سوخت يز داغ سينة من الله در چمن م
  .۹، برگ ۲۹شماره  



  ٣٤٤قند پارسي

»۳۱«
  دانسـت ياهمـ عجز و قناعـت بـه ک   يمعن  ١دانسـت  ينقش پا هرکه به از مسند شـاه 
ــ  از عشـاق  يطور دل گشت منـور بـه کسـ    ــ   يموس ــور اله ــرا ن ــن ت ــت يحس   دانس

دانسـت       رقيـب  چون قران زحل و ماه که نحس است   با تو چـون ديـد دلـم روز تبـاهي
دانسـت       سـت  آن که بر قول علي حرف نهد مرواني نمايـد همـه واهـي   گفتگويي چـو

  چو دهم عرض تو باور نکنـي  »اعظم« ٢حال
  چون به دست آينه گيري همه خـواهي دانسـت  

»۳۲«
ـ ست که در ز يآفتاب  ٣ان ز پس برقع سـرخ ين چهره نمايست اين   ن اسـت ر شـفق پنهـا  ي

  همچو آن نقطه که آن سوي ورق پنهان است  اض دل من حرف وفـا مسـتور اسـت   يدر ب
  بسملت گرچه درين هفت طبق پنهـان اسـت    نکهت دامان تـو از تربـت خـويش    زخيزد ا

  ظـاهر  »اعظـم «شـود   پرتو شمع رخش مي
  گرچه اندر حرم خويش چو حق پنهان است

»۳۳«
ــادچــون گرد  صد چاک همچو گل به گريبـانم آرزوسـت   ــت ٤ب آرزوس ــانم ــه بياب   ســر ب

  مـــورم وظيفـــه از شکرســـتانم آرزوســـت  از آن لب خنـدانم آرزوسـت   اي خوش بوسه
ــت    نشــيني بـه دل کنــون هــاي پـرده از غمـزه  ــانم آرزوس ــت پنه ــفت جراح ــا ص   خرم

ــت   آيد ز چشم اشک مسلسل بـه رنـگ شـمع    ــوزانم آرزوس ــعلة دل س ــو ش ــون چ   اکن
  يک جلوه چـون نسـيم ز جانـانم آرزوسـت      از انتظـار او  سـته شـد  پچـو نخـل    ٥جسمم

  .٥٣ شماره: عثمانيه؛ ٣٢، شماره ١٠برگ : ساالر  .١
  .، خالهمان  .٢
  .۵۴؛ عثمانيه ۲۳ شماره: همان  .٣
  ۵۹ شماره: عثمانيه؛ ۳۴کرد ياد، شماره: ساالر  .٤
عجب نيست که اين چشمم و نخل بسته باشد دو  ياگرچه در اساس جسمم چو نخل پسته است ول  .٥

دهد و  يرا نشان م يسبک هند ين بالغت شعريشود ا يند جفت ميب يرا م يزيکه چ يقتنخل نگاه و
بارآورشدن درخت  يم اين مدت درازياگر قبول کن يست ولياگر پسته است واژه نخل مناسب ن

  .ديگو يشدن زمان انتظار را م يطوالن رپسته و زج



جاه ديوان اعظم  ٣٤٥

ــي   ــبعم نم ــل ط ــد بلب ــه هن ــي ب ــد ميل زمـين صـفاهانم آرزوسـت       کن   سيري بـه گـل
  کـنم بـه دل   خيال ابـروي او مـي   »اعظم«

ــت   ــانم آرزوس ــر عري ــاز خنج ــر ب ــز دي   ١ک

»۳۴«
  سـت يماب را نگر کـه بـه آتـش قـرار ن    يس  سـت ين ٢ر از فـراريـ غ تند تـو  يکارم ز خو

  سـت ياد عشق را به جـز الفـت شـکار ن   يص  سـت يدل را قـرار ن  يکه آهـو  يا يدر واد
ــدر ت ــر ننماي ــره دل اث ــفاي ــق يد ص ــود آ يآر  عش ــار ن يوجـ ــه در زنگبـ ــتينـ   سـ

ـ   ٣گلعذار بس که بـه عشـق   يپ   ســتيز پــارة دل مــن نــوک خــار ن يخــال  مپجنـون ت
  ستيسوار ن ين رست که بيز اشک ن يطفل  سـت  يبـه مژگـان نمـودن    سير هيهنگام گر

ـ  ينو »اعظم« خـد يد باد کـه پ   و عشـق يش
ــ ــز آه آتش ــدار نيج ــس چوب ــو ک ــتين ت   س

»۳۵«
ــ  ــور دل ــا تن ــآاز  مت ــت تتش ــه اس   يـک سـوخته اسـت   رتبة برق را پيش نظر   افروخت

ــم ــد ز  عش ــه زاه ــت لگنجين ــان آهوس   اسـت   چون زر قلـب ز داغ حسـد اندوختـه     س
  شخص ادراک درين بحر نفس سوخته اسـت   ٤گوهر وصفت چو حباب ]تو[ آوري اي به کف

  نظـر دوختـه اسـت    هرخي ديـد  تاکه بر ماه  کند کسب ضيا مهر از او هـر دم صـبح   مي
  و واپـس ننمـود   »اعظـم «برد از وعده دل 

  يار من وعده خالفـي ز کـه آموختـه اسـت    

»۳۶«
  من دل شکسـته گفـت   ٥شبنم به او چو راز  د را نهــاديبــه گــوش پنبــة خورشــ يســيع

  .دارد و جا خالي استن …و اعظم خيال… به هند يميل: دو بيت مصدر به: عثمانيه  .١
  .٣٥ شماره: ساالر؛ ٧٢ شماره: عثمانيه .قرار: ؛ ساالرهمان  .٢
  .شيع: همان  .٣
  .۳۶ شماره: ساالر؛ ۷۳شماره  .حيات: عثمانيه  .٤
  ۹۵ شماره: عثمانيه؛ ۳۷شماره  .چو ز من: ساالر  .٥



  ٣٤٦قند پارسي

ــر  ــاکآخ ــود ز خ ــ ش ــت ينينش ــروج بخ   گفت ١جسته جسته ين نکته شبنم سحريا  ع
به سنگ تفرقه درهـم    ٣ن سخنم دسـت بسـته گفـت   يام توام اد اب  کنـد وصـال   ٢دوران

ثيرد ف
»۳۷«

  ســت بلنــدتر بــه خــدا علــو مقــام غــوث ز ســپهر ه
غـوث      بشود چـو عاشـق بـي      ريـا دل مـن تصـدق نـام

ــوان نمــود ثنــاي      ــلّ جاللــه نت ــه خــداي ج   او ب
غـوث       که ز کشف غير فزون بود به مقـام و رتبـه منـام

  به يقين شمار حديث او که بـود چـو امـر جليـل رب    
غـوث    اتو به هيچ گاه جدا مدان  کـالم کالم حـق بـه   ز

  ٤به جناب ساقي لم يزل روي از خود و دگري شـوي 
غـوث   ةز رشـح  ٥بخشي اگـر زر سـرخ دل رمقـي      جـام

سر به شهي تاج سرور فـرنه و کـر نشـة غـرور نـه
بخواندهتبه من اف   »غالم غوث«اند  خار بس اين قدر که

  .خسته خسته: همان  .١
  .دهم: ساالر  .٢
 ۴۴و  ۳۸شماره . دارد يدو بيت ديگر اضاف» ت«ا در رديف ه عالوه بر اين غزل: و عثمانيه همان  .٣

  :بالترتيب
  که بوسة لعلـش ز رخ نقـاب شکسـت     دلم ز حسرت آن ساغر شراب شکست

∗  
هوا تخم شـدچامليمکار پيـر اسـتيو اميـد گشت راس تو خميدة قد

  .۶۱ شماره: عثمانيه؛ ۱۱، برگ ۳۹شماره: ساالر
  .۲ شماره: عثمانيه .يشو يگرياز خود و د يرو يزلي لم يبه جناب ساق: ساالر  .٤
  .رمق: همان  .٥



جاه ديوان اعظم  ٣٤٧

»۳۸«
کشي    کنـي رسـوا عبـث    بادة خـون دلـت را مـي     پي صهبا عبـث  »اعظم«منت ساقي

  در شب يلـدا نمـايي جسـتجو کـاال عبـث       اي خواهي دل خـود را ز هنـدو بچـه    باز مي
  ١ز چه داري اين قد خم گشته را جانا عبثا  دهنـد  ام خلخال را خوبان به پا جا مـي  ديده

  شود رسوا عبـث  خرد دل مي چشم آفت مي  خطـا مجـرم شـود    در عدالت گاه دنيـا بـي  
  گفت دوش به گوش يار در مي »اعظم«ام  ديده

ــ ــث   ب ــاال عب ــالم ب ــير ع ــو س ــل ت ــي لع   ي م

  رديف ج
»۳۹«

سـامان محتـاج     خانه صاف   ٢محتـاج نـة تابـان  ييماب شـد آ يکه به سـ   دالن اسـت بـه
  نبـود پنجـة مرجـان محتـاج     يکه به سرخ  ست هرگز به حنا دست تو جانان محتـاج ين

ــ  سرو سامان محتاج ين بيارفت عشق از در  ــيرود از خان ــ  ه ب ــرگ پش ــاجيب   مان محت
ــاج زدة   بـرد دلبـر مـا شـکوة ناصـح بـه مغـان       مي ــري خــوان محت ــردد بــه پ   ديــو بگ

  چون که از شانه بود کاکـل جانـان محتـاج     چاک به مـن صد چشم وصل تو دهد اين دل 
آينـه نشـد يوسـف کنعـان محتـاج        حيرتم گشت که يار از چه دل من برده اسـت    که بـه
  قامتم صبح صفت نيست به دامـان محتـاج    هللا الحمد که از فـيض تـو اي مهـر جبـين    
ــاج     کـرد پيـدا دل مـن عشــق بـه پيـري آخــر      ــاهان محت ــر در ش ــد ب ــدادان برس   بام

ــم« ــي  »اعظ ــان م ــر داغ نه ــا دل پ   دارد م
  که به صد پرده نهد يافت چو هميـان محتـاج  

  .۸۴شماره  .اين قدر هم گشته جانا عبث ياز چه دار: عثمانيه  .١
عثمانيهساالر  .٢ شمارهمطلعي : و داردبالترتيب۸۲و۴۱ديگر :نيز

ــ ــرور م ــرا يغ ــر ب ــد آخ ــاج يکن ــان محت   شد به استخوان محتـاج  نکه هما يا شنيده  ن
اين است  ياست پس امکان قو خورده در نسخة ساالر نقطه نون خط يروشن نيست ول .۱۲گ بر

  .استپرنده  يعني» هما«که اين واژه 



  ٣٤٨قند پارسي

  ف حيرد
»۴۰«

  مهـر رســد بـر کمــر بـر زده دامــان صــبح     ١جـان صـبح   يا م تو هر سـحر يتسل ياز پ
  سوخته دم از چه شد مرغ پر افشـان صـبح    در جهـان  يز کس يوصف تو ممکن بود ک

ــا ــا  يدر دل او ج ــاه م ــق شهنش ــرد عش ـ ز انجـم نمـک زخـم نما   خورده   ک   ان صـبح ي
شــان تــرا از خــرديــد ــو آ  يافــزون بســ د چــو ــاز چ ــه يب ــد دمان ــن ــده حي ــبحي   ران ص

صــبح  ٢بيدشمن او را کجاست رونق ايمـان نصـ     قابــل کشــتن بــود همچــو چراغــان
  خـار بــه دامــان صــبح  ٣ختــهيوز مـه تــو ر   بان صـبح يب و گريد جيکسر دريعشق تو 
پ ــم ــموس ــاک ز دل ر  يري ــرد پ ــنب ــبح يســت رويقابــل نظــاره ن  يوش   چراغــان ص

  جز زر مقلوب خور نيست به هميـان صـبح    شــرم نــداري فلــک الف زنــي از غنــا    
صــبح  برق جمالت ز پس کشت فلک را بسـوخت    دوش بــه دوش صــبا آمــده دهقــان

  مگـر ناقـة لـيالي شـب     »اعظم«گم شده 
  بيابـان صـبح   ٤ود خور بـه دقيس صفت مي

  رديف د
»۴۱«

است چو تصـوير اسـتخواني چنـد     ٥خت مـرا عشـق نوجـواني چنـد    چنان گـدا    که مانده
ــه  هـا مـرا يقـين گرديــد    ز سـينه چـاکي گـل    ــه رفت ــد  ک ــان ــاغ ظالم ــن ب ــددري   اني چن

ــو ا   ــذار ت ــعب گ ــه راه ص ــيحا دم يب   اند چـو مـن خسـته نـيم جـاني چنـد       فتاده  مس
ــو آرم بــرون ف   اگرچـه کاسـت چـو تـار سـتار هجـر تــوام       ــه يــاد ت ــدولــي ب ــاني چن   غ
بود    که از کمال نشاط »اعظم«خوش آن زمان

  زبــاني چنــد شــوند جمــع بــه يــک جــاي هــم

  .۱۰ شماره: عثمانيه؛ ۴۲ شماره: ساالر  .١
  .نصب: عثمانيه  .٢
  .به نو ريخته است: همان  .٣
  .به، ندارد: ساالر  .٤
  .۹ شماره: عثمانيه؛ ۴۴ شماره: همان  .٥



جاه ديوان اعظم  ٣٤٩

»۴۲«
ـ با خنجر کشـيده چـون آن      آواز االمـــان ز زمـــين تـــا ســـما رســـيد  ر جفـا رسـيد  پ

جا بـه  آهنگ   تـــا ســها رســـيد  ١جهــان آواز الــوداع ز    جـا رسـيد   ساز حسن تو چون
ــه  ــا ناق ــه  ت ــيد ب ــزل ام رس ــون من ــه جن   از مرقــد مبــارک مجنــون دعــا رســيد      گ

ــيد     تافت دل ز شوق خطش روي خويش را مي ــا رس ــوي او از قف ــق گيس ــاه عش   ناگ
  بــر ســر فتـــاد ســاية زلــف رســـاي او    

شاد باش که ظـل همـا رسـيد    »اعظم«   تو

»۴۳«
ــ  يز رو ــرق و ب ــر ع ــ  يپ ــاب م ــآ ينق ــرا  ٢دي ــه  يب ــل ک ــقت ــي ــتاب م ــآ يارب ش   دي

ــو در د   تتابانــ يچســان نگــاه کنــد کــس بــه رو ــر ت ــاب مه ــز ت ــي ــآ يده آب م   دي
ــه   بـرد راحـت   يز حرف قتل من آن شـوخ مـ   ــنک ــ ياز ش ــواب م ــانه خ ــآ يدن افس   دي

ــش  ــ ز آت ــل روي ــوزد گ ــم س ــر دل ــآ يگــالب مــ يکــه از دهــن همــه بــو  ش مگ   دي
ــ   برهمنـي کـه دلـم را بسـوخت گفـت آخــر      ــاب م ــوي کب ــو ب ــو ز ت ــه دور ش ــد يک   آي

ــ  ل رايدهـــد جـــواب تحمـــل شـــعار ســـا ــايبب ــه س ــور ب ــين ز گ ــواب م ــآيل ج   دي
ــو اي   ــارد دل ت ــاب بي ــه ت ــم«چگون   »اعظ

ــي  ــو افراســياب م عشــق چ ــاه ــد کــه ش   آي

»۴۴«
ــاد    ــارم افت ــردن ي ــه رخ و گ ــا ب ــم ت   از کفـــم ســـاغر و مينـــا ز کنـــارم افتـــاد  نگه

ــب  غضـ ــاه ــر   از نگـ ــا پـ ــود حيـ ــرق از    ور اوآلـ ــه ف ــاد ب ــه افت ــاد ٣آنچ   دل زارم افت
  بـا رقيــب از ره شــوخي کــه شــکارم افتــاد   ري کـرد و بگفـت  يار من بر من بسمل نظ

  به خدا کاکل هندو پسـري  »اعظم«شت ک
ــاد     ــارم افت ــب ت ــيه در ش ــار س ــار از م   ک

 .گردد يتر م باشد قشنگ» يثر«اگر  يو ساالر ول از عثمانيهتصحيح ؛ گذاشته يجا خال جهان، ندارد: اساس  .١
  .۱۷ شماره: عثمانيه؛ ۴۵ شماره: ساالر

  .۲۵ شماره: عثمانيه؛ ۴۶ شماره: ساالر  .٢
  .۲۶ شماره: عثمانيه؛ ۴۷شماره  .از، ندارد: و به جاي از؛ ساالر: اساس  .٣



  ٣٥٠قند پارسي

»۴۵«
خميـرم کـرده     انـد  رويان با سمندر هم صـفيرم کـرده   شعله   انـد  چو رگ ياقوت از آتـش

  انــد قيــرم کــردهايــت حکــه در راه تمنّ بــس  شد عصا هر موي مژگانم که از چشـمم فتـاد  
  انـد  از اميدم ياس و بر حرمان دليـرم کـرده    دارم ازين خوبان که تا عمرم بس اسـت  يتمنّ

  در رياض عقل و هوش »اعظم«م باز يچون درآ
  انــد گيرم کــردهتســدايــن بتــان در موســم گــل 

»۴۶«
  مانـد ون خـزان نوبهـار مـي   چ  ١ماند بي تو گل همچو خار مي

  مانـد وقـار مـي   خـط و بـي   يب  شــبنم ةخنــدة گــل چــو گريــ
ــو  ــةخروهمچـ ــاني ٢يـ ــر اللــه   بيابـ   مانــد زار مــي در نظ

  از ضعف تار جامة مـن  »اعظم«
ــ  ــار م ــوه ب ــنم ک ــر ت ــ يب   دمان

»۴۷«
  انـد  به زير بار الم همچـو شيشـه در سـنگ     ٣انـد  کـه دل تنـگ   بالکشان خيالت ز بـس 

ــزار ف  سـاي تـرا   مريض جان به لب چشم سـرمه ــزاران ه ــل راه ه ــنگدو مي ــد رس   ان
ــرت    حس ــش ــرق ز آت ــاب دل ب ــود کب   انـد  برشت عشـق کـه عشـاق تيـز آهنـگ       ش

  »اعظــم«بــراي رفــتن خــود بــه پــيش او 
  انــد صـبح در جنـگ   ههميشـه آينـه و شــان  

»۴۸«
ـ    ــ  ٤سـند جـم منتظرانـد   م يخاکسـاران نـه پ ــاک ياز پ ــيني خ ــد نش ــدم منتظران ــو ق   چ

ـ   رشـر يد ـ که به   گفـت مــرا  ياز ره چشـمک زدن ـ ادت همـه  ي   ظرانـد تاران عـدم من ي

  .۳۳ شماره: عثمانيه ؛۴۹ شماره: ساالر  .١
  .تر است شايد خروهه باشد ولي خزه مناسب  .٢
  .بالترتيب ۵۲و  ۵۰ساالر و عثمانيه   .٣
  .۴۴ شماره: عثمانيه؛ ۵۱ شماره: ساالر  .٤



جاه ديوان اعظم  ٣٥١

ــه در  بــس  ر زنخــدان گــل رايــدســت از شــاخ بــود ز ــک ــدي ــاب ارم منتظران ــو ارب   اد ت
ــا هســرخود پــيش تــو افگنــد   عاشقان از پـي زخمـي چـو قلـم منتظرانـد       بــه زاري جان

  عشاق »اعظم«وصل سيماب وشان چون شود
ــد    ــم منتظران ــش غ ــه دل آت ــرد ب ــتعل ک   مش

»۴۹«
  دانـم چـه شـد    شد نمايان آفتاب اختر نمـي   ١دانم چه شد يروز وصل از چشم اشک تر نم

  دانم چـه شـد   درج خالي مانده و گوهر نمي  گشت مانند صدف آخر تهي چشـمم ز اشـک  
  دانـم چـه شـد    تا در دل آمـده بسـتر نمـي     جگر برداشت جان در راه شـوق  توشه از لخت

ـ    برق آسـا مـي     دانم چـه شـد   نمي رفت پروازش ز بال و پر  در هجـر او  مطپـد مـرغ دل
  اينقدر دارم ز حال محفل وصـلش بـه يـاد   

  دانم چـه شـد   تا قدم ديگر نمي »اعظم«رفت 

»۵۰«
  از دست تو بر جام شراب آيـد  تهچو گل بشگف  مي ساقي ز تقسيم تـو آب آيـد   ردو ٢به باغ از

  آيـد بود هنگام باران چون به ميزان آفتـاب    چو بيند قشقه را در هر دو ابرويش دلـم گريـد  
  شود وقتي کـه آب آيـد   بلي باطل تيمم مي  غبــار خــاطرم از گريــه مســتانه زايــل شــد

ـام سـحاب آيـد     گـويم  چون سرمه را در چشم جانان تهنيت کشد   که گردد عيد ميخواران چو هنگ
  که از هر يک رگ برگش حنا را خون ناب آيد  دانم کدامين شوخ قصـد پايمـالي کـرد    نمي

  »اعظـم«ش پيش او اگـر  بگويم ماجراي خوي
  گويد برو اکنون که خواب آيـد  نگه دزديده مي

»۵۱«
ــت  ــر قتيل ــد   ٣اي واي ب ــه باش ــداد رفت ــ    بي ــمل جلّ ــيم بس ــوده ن ــد بنم ــه باش   اد رفت

  عيد است چون ز مکتب اسـتاد رفتـه باشـد     حابـا م دل رفت و طفل اشـکم گرديـد بـي   

  .۶۷ شماره: عثمانيه؛ ۵۲ شماره: ساالر  .١
  .از، ندارد: همان  .٢
  بالترتيب ٨١و  ٥٤شماره  .يقتيل: قتيل؛ عثمانيه: ساالر  .٣



  ٣٥٢قند پارسي

  د رفتـه باشـد  اآزچون جـان مـن ز زلفـش      کــويش از بهــر صــيد دامــي ١غبــار دردگــ
ــاد     امــروز گريــة ابــر ٢انيــاروجــه نيســت  بــي ــم برب ــه دود آه ــايد ک ــش ــدرفت   ه باش

  چو صبر تلخ است امروز حرف شيرين »اعظم«
ــي بـ ــد  از ــه باشـ ــاد رفتـ ــتون دوران فرهـ   سـ

»۵۲«
  مي خوردم و چون شحنه گلوگير نفس شـد   تو مرا بانـگ عسـس شـد    قلقل مي بي يد

  ام افتـاد مگـس شـد    هر اشک که از ديـده   در هجرت خالش کف افسوس چـو سـودم  
حيــرت منــزل ســر بــه رفــت دل ناقــة شــدتــا جــرس ــه آين و ســرمه ــدي ح آواز

  افتاد بـه ميخانـه سـيه مسـت ز بـس شـد        کـش  کـه مـي   ٣لبر گوشة چشمت نبود خا
  »اعظم«چون نرگس شبنم زده گيرد نمک 

ـ ل ک بهچشم تو  ـ  يب   ه هـوس شـد  رخ جانان

»۵۳«
  سرو از حيـا ز سـايه الـف بـر زمـين کشـد        ٤چون دل به يـاد قـامتش آه حـزين کشـد    

آ   بــا صــد نيــاز منــت حرمــان کشــد وصــال   آتشــين دل انــدوهگين کشــد    هچــون
ــالش  ــد ت ــي کن ــم فرنگ ــواد چش ــاني س   شـايد کـه شــکل کاکـل آن نـازنين کشــد      م

ــد   لاو ــب کنـ ــو طلـ ــدة آهـ ديـ ــاض ــا   بيـ ــورت آن ن ــه ص ــا ک ــزاد ت ــدبه   زنين کش
علــم کنــد تــو ياي ســينه چــاک حرف جسته سر ز دهـان نگـين کشـد     بــه عــالم   اين

  قبا کني ز جنون گـر قبـاي خـود    »اعظم«
  جــز آســتين کشــدديگــر کــه نــاز اشــک ب

»۵۴«
ــ ــو م يب ــاليت ــا ب ــد ين ــد باش   ا رمـد باشــد بــچشـم   يجـام مــ   ب

کرم اسـت  ــد    زان که سرمست بادة باشـ ــد ــدة ابـ ــام را خنـ   جـ

  .ا، گرديکرد، : الرسا  .١
  .ح از ساالريناالن، تصح: اساس  .٢
  .۵۵ شماره: ساالر؛ ۸۵شماره  .حال: عثمانيه  .٣
  .۸۶ شماره: عثمانيه؛ ۵۶ شماره: ساالر  .٤



جاه ديوان اعظم  ٣٥٣

  باشـــد ١ام خانـــة رصـــد ســينه   دل بـه مهـر مـاه رخـي    ام  بسته
  رازدان مـــرد معتمـــد باشــــد    گـو محالت اي دل ز طفل اشک 

  ينــه ز آتــش رويــشآ »اعظــم«
  ٢بــرق يــک خــرمن نمــد باشــد

  ٣ف ريرد
»۵۵«

  ٥خ بسته شد کفـن در گـور  ينه يکه همچو آ  ام آن چنــان پــر زور يــا ٤فتــاد گــردش 
ـ بـرون آ  يکه لرزه فروش است د ز بس   ورمده ز ابــر آفتــاب دلــق ســيبــه بــر کشــ  دي

  ب آن مسـتور يـ شرر بـه سـنگ شـود از نه     بـرد  يکشود دسـت تظلـم ز بـس هالکـو    
  سرشک گر چکد از چشـم عاشـق مهجـور     چو اشک شمع شود بسـته بـر سـر مژگـان    

  ١٠٤ شماره: عثمانيه؛ ٥٨شماره  .رسد: ساالر  .١
  :۵۰ شماره: عثمانيه، داردسه بيت متفرق : همان  .٢

ــ  ياز پريشــان ــه جع ــد جمعيــت ک ــود امي   شـود  ير پريشان مس گردد چو او يک يبسته م  دب
  :۶۳ شماره: عثمانيه

چنــد      پـا  کو جنوني که کنم چاک ز سـر تـا کـف      دامنـي چنـد و پــري چنـد و گريبـاني
  ۱۰۱ شماره: عثمانيه

ــا دارد   بشکفد غنچه چو در صحن چمن گل خنـدد  ــه دلــش ج ــداز تبســم ب   بــس کــه ان
  :داردغزلي ديگر نيز » د«در رديف : عثمانيه

غبـارم از ديـار سـرمه مـي        بکن برباد خاکم را کـه بهـر نـذر چشـم تـو        آيـد  ز سر تـا پـا
  آيـد  ميفگن از نگه هرگز به کار سـرمه مـي    سراپا سوختم چون طور سـينا بهـر ديـدارت   
  ∗آيـم  ها ز بـار سـرمه مـي    بختي که من از تيره  مکش اندک خدا را نيز در چشم خود اي ظـالم 

تو اي زاهـد ام  به بخت تيره   آيـد  چو نور ذات پنهان در کنـار سـرمه مـي     اصالً منه حرفي
  آيـد  به کف بگرفته دل بهر نثار سـرمه مـي    نمودي تا دو عالم را خموشان از نگـاه خـود  

بختي   عظـم آهاي من  چه پرسي از هجوم تيره
سرمه مي   آيد که از طفلي چو سوسن در بهار

  .کتابت دارداشتباه . ح استيصح» ديآ يسرمه م ها ز بار يبخت از تيره يکه م«  ∗
ندارد» ر«در رديف : ساالر  .٣   .۹۲ شماره: عثمانيه .اين قصيده را
  .يسرد: عثمانيه  .٤
  .ندارد: ساالر  .٥



  ٣٥٤قند پارسي

ــه در  در دهـر  يچنان رواج گرفتـه اسـت بسـتگ    ــته ب گش ــاب ــحب ــوري ــة بل ــو کاس   ا چ
ـ ز  يشدند چون پر مـاه    موفـــورياصــابع همــه مـــردم ز ســرد     گـر چسـپان  ک دي

ــه  يد يسـرد  يز بـس مبـتال   ١طباع گشـته  ــان قبل ــ بس ــرزه م ل ــا ــور ينم ــد ه   فروش
عـالمگ        ٢هـر نفـس بـا حـور     اس دم سـرد يکشد ز   ريز دست بـرد بـرودت کـه گشـت

ديکه رنگ اثر ر ز بس   چکـد از چشـم عاشـق رنجـور     يچو ژاله م  که قطره اشـک  يخت
ــه ز ــه طعن ــمهرن زاگرچ ــاني ــت جه ــه آ  ر گش ــهياگرچـ ــ نـ ــوريوار نسـ ــت دبـ   م گشـ

د بـود رعشه به بس مـنيز تـر دامـن رداز سـحر هـر کنـد بـرف روز سـموريبه
ــن  يز ســـردمهر ــر مـ ــن تـ ــام و دامـ   فتــد بــه زلزلــه محشــر چــو ارض نيشــابور  ايـ

ــود آبــ  يطب ــتش ش ــرم عصــ  يع ــد  انميز ش ــامور   يم ــوم م ــر ش ــتن دوزخ اگ ــه رف   ب
ــ  ــاهللا م ــوذ ب ــ نع ــارج آهنگ ــرف خ   ح حضـور يم کجـا مـد  نم و جهـ يکجا جهـ   يزن ح
ــ ــد عربـ ــ يمحمـ ــز نسـ ــدم او ٣ميکـ   ظهـور  يجـاد رنـگ و بـو   يگرفت گلشـن ا   مقـ

ــش   ــة لطف ــه نش ــر ک ــع ديگ ــويي مطل   بگ
ــور  ــراب طه ــي ش ــکن از پ ــار ش ــود خم   ش

  مطلع
ــم ــور  يش ــبا و دب ص ــر ــو آرد اگ ت ــرع ــنبرآ يز غــــورک  م ش ــوريد طبيــ ــت انگــ   عــ

دست موس يش تو شمعيش پيبه پ   شده است خضـر سـر افـراز خـدمت اتـرور       طـور  يبه
ـ    ـ ن او بــه ديفتـد چـو گــرد ز نعل ــ  ٤دة کــوري ــوريه مــور در شــب ديکنــد حســاب س   ج

آتـش ت      پــرورش کنــد   زيـ به باغ امـن تـو هـر نخـل را ز ــنهــال شــمع صــفت   اطورن
ــبــه انتقــام گــر آ ــدلتشي   کنــد ز بــاز بــه هــر صــبح طعمــة عصــفور  د چــو دســت مع

ـ کـه ز جـودت قلـم گهـر ر     يغذبه کا در  زدي   ا هــزار گونــه قصــوريــنهــد بــه صــفحه
ــت  ــر آســمان بشکس ــاله تفــاخر ب   درگـاه تـو چـو شـد منظــور     يشـکار يبـه پ   قضــا ک

ـ چو گرد فـوج تـو باشـد سـواد د      نيت ز عـرش بـر  تـ يچگونه سـر نکشـد را     دة حـور ي
ذلّــه کــرم خــوان ز رســديااگــر فقــر ــه ماب ــرط ف ــز ــونگري ت از ــود ش ــيه هورمش

  .گشت: عثمانيه  .١
  .خورشيد يخور به معن. خور صحيح است . خور: همان  .٢
  .شميم: همان  .٣
  .لينتبه چشم کور فتند گر دگر ز نع: همان  .٤



جاه ديوان اعظم  ٣٥٥

  بود ز تـار خـودش سـبحه در کـف طنبـور       مـت شـد  يعز ١عجب مدار کـه دف منـزل  
  لــب شــهادت خــود وا نمــوده مــه ز شــعور  قمــــر بــــر رســــالت او قشــــ نبــــود

ــر    ــي دگ ــو مطلع ــا و بگ ــا بي ــم«بي   »اعظ
ــه   ــان م ــرج جه ــه ب ــود ب ــر نم ــا نظ ــورب   ن

مطلع
  ٢مشعل طورکه ساخت صبح جمالش خموش  رت هـور يـ طلوع کـرد ز اوج شـرف چـه غ   

ــر  ــاه ش ــه بارگ ــور يب ــود منظ ش ــا ــو ت ـ ش تـو آ يقضا به پ  ف ت   د گرفتـه صـد منشـور   ي
  ر کمــان ز طهــوريشکســته بــال و پــر طــا  ر بام تـو رفعـت نهـاد دسـت بـه سـر      يبه ز

بــه راهگــذ  ا انـــدازپــ کنــد ز جامــة زر تـــار چــرخ       ر تــو هــر مســا و ســحوراقضــا
ــور ن ز ــت ذات ــو چ ــت اس ــايمجســم ساينرييکت ظهـوريـازهيخت رنـگ تـو از راه ن

  نامحصـور  يسـخا  ييبه عهد تـو کـه نمـا     ش نهـد يکه دست سوال پ ييچه جا يکس
بگو در جهان کـه غنچـه نشـد      ن چگونه رسد غنچه و صدف بـه ظهـور  يبب  کدام دست

ــاقور   ت نبـوت خـود را  يکه خواست چو ص يشه ــنم نـ ــر آورده از صـ ــد بـ ــد بلنـ   کنـ
ـ   شها منم که شود مهـره    اگـر از زور  يا ش کشم سبحهيبه دست خو  رد قمـار اش چـو ن

  سـحور  ٣ام قطـور  نمود بس که پس خورده  انيز من درست کند نسـبت خـودش عصـ   
  بــه ملــک معصــيتم شــه چــو رتبــة فغفــور  شکست کاسة دل را به سنگ غم عصـيان 

ــام ــد لميـ ــاور  ي هعـ ــاب خـ ــد آفتـ ز ف  نيـ   ض شـعاعش دلـم شـود بـا نـور     يکه تا
ـ ه بـه ز يبه رنگ سـا   تز احسـان روز حشـر   موآن کـه شـ   يرجا   تـو محشـور   ير لـوا ي

ــا  اسيوهم و حد ق ياگرچه هست به آن سو ــال يثن ــو اي ــور  يق ت ــول رب غف   رس
ــر  ــنظ ــو آوردهب ــفال ه لطــف ت ــد يام س ــو  چن ــه ب ــل  دچنانک ــر س ــخ را ب ــوريمل   مان م

  شهورن و يشه از سنين پياگرچه هست مر ا  ام بـه کمـال   رسـانده  يشها منم که غالمـ 
  که آسمان زحل شد به اوج من چـو حـدور    تــو ز بــس  يزاد ببــالم از شــرف خانــه  

ــا ــدکيثن ان ــل رس ــر ــميفخ رق ــرد ــامورنک م ازل از ــت گش ــم قل و ــوح ل ــه اگرچ

  .ندارد: عثمانيه  .١
زير دارد. فطور: عثمانيه  .٢    :پس از اين بيت

  بــه ملــک معصــيتم شــد چــو رتبــة فغفــور   شکست کاسة دل را به سنگ غـم عصـيان  
  

  .مندل: عثمانيه  .٣



  ٣٥٦قند پارسي

  ن و شـهور يش را سـن ياگرچه خام کنم خـو   کفــم ١يکجــا رســد ثمــر پختــة ثنــا    
  راف عجـز و قصـور  ن مدح بـود اعتـ  يکه ع  خوش است غنچه صفت مهر بر دهان سـازم 

دهــان    لـــوفر ماهتـــاب بـــا ســـم هـــوريبهـــار ن  ٢گــردد يبــاز بــاز مــز فــرط شــوق
  چو گل که عرض دعا هست بعد از اين منظور  به بوسـتان فلـک تـا هميشـه جلـوه دهـد      
ــدام     ــاد م ــازه ب ــو ت ــب ت ــراد مح ــل م دهــور  اگرچــه چــرخ کهــن کــرده  گ   از مــرور

  و غم و غصه جسـم او کاهـد   چنان به درد
سـاز تـو حسود مـوردشنا ديـدة عـين بـه

»۵۶«
ــدل ب يا ــزي ــويا ح ــر  ين و س ــربال نگ ــي  ک ــ  يعنـ ــاغ نبـ ــزان بـ ــر يخـ نگـ ــورا   الـ
ــا  نيدگـر حسـ   يک سو فتـاد اکبـر و سـو   ي   رالنســا نگــر يحضــرت خاللــه زار ن ي

تــا ســرايا و عــرش بــريــدل ب يا  نيهســـتند ذره ذره همـــه در غـــم حســـ   نگــر ٣ن
ــبار ــ  ي ــه ج ــم او ب ــون ز غ ــر خ   تــو وا نگــر الالم بــاعــن جــا غمــش ز يــز  آب ياد اب

ــ  که کاست جسـم مـن از کثـرت الـم     از بس ــر    دش ــا نگ ــون عص ــن اکن ــاتوان م   آه ن
  پـــرور آل عبـــا نگـــر   هفريـــاد شـــعل   سـوخت  هديسطح فلک چو کاغذ آتش رسـ

ــر      هر مردمک بـه چشـمه نهـر فـرات چشـم      ــنا نگ ــود آش ــام ب ــه ش ــا ب ــبح ت   از ص
ــر   بـر سـر اسـت   ما و زمين خاک سنيلي بود  ــزا نگ ــان ع ــينه چــاک مي ــو س   گــل را ت

ــته زبــان شــکر جنــاب خــدا نگــر       ٤هــر نــاوکي کــه بــر بــدن او رســيد مانــد   گش
  ورا نگـــرلـــراخينـــوکش رســـيد بـــر دل   از دل حسـين  ٥رذکه کـرد گـ   ]اي[آن نيزه

ــم  ــين رق ــن چن ــديق اي ــان ص ــد راوي ــر  ود يا  کردن ــدا نگـ ــول خـ ــتدار آل رسـ   ٦سـ

  .ثنا به کفم: عثمانيه  .١
  :همان  .٢

ــ   ــاز م ــاز ب ــان ب ــوق ده ــرط ش ــردد يز ف   چو گل که عرض دعا هست بعد از اين منظـور   گ
دهــد جلــوه هميشــه تــا فلــک بوســتان هــوربـه ســم يــا و ماهتــاب نيلــوفر بهــار

  .شود يشروع م» ص«با رديف  ينويس سپس غزل در اين دست
  .۴ شماره: عثمانيه .۱۸نيز امال با سين دارد، برگ : ساالرثري، صحيح است،   .٣
  .و ماند: عثمانيه  .٤
  .است» ز«امالي گذر از   .٥
  .گرفته شده است و ساالر ندارد؛ از عثمانيه »کردند راويان«و » آن نيزه«به  مصدر دو بيت: اساس  .٦



جاه ديوان اعظم  ٣٥٧

  اي رهنمــا کــدام زمــين اســت و جــا نگــر   دش به خاک گفتر شد چو چار پاي سمند
  اي شاه جـن و انـس تـو حکـم قضـا نگـر        تکـرد التمـاس ماريــه ناگـه کـه کربالســ    

ــر      زيـن پــيش داده بــود خبـر جــدم اينچنــين   ــربال نگ ــود ک ــخت ب ــالي س ــاي ب   ج
ــفاعت  ــقبــه دارم اميــد از تــو ش ــر    پــيش ح ــا نگــ ــول رخ التجــ ــدة قبــ   ١از ديــ

ــة    ــالل کاس ــو ه ــته همچ ــوزه گش   ام دري
شمس    از ره لطف و عطا نگـر  »اعظم«اي

»۵۷«
کس يز ه ـ ه کند تـا سـحر بـه محفـل     يستاره گر  ٢که در شب تـار  يسعادت بخت   اري

  ک کرشمه دو کاريد به يچه خوش بود که برآ  رم دوچـار گشـته بـه او   يـ خدا کنـد کـه بم  
ـ به وصف زلف تو تحر   ضـة مـار  يب سطور شعر شـود مـار و نقطـه     ير گـر کـنم برخـ   ي

ــنظ ــد  ي ــا باش ــتن خط ــک خ ــال ز مش حبشي پيش اوسـت مشـک   که   ر خ   ارتتـ چاکر
  »اعظـم «سياه بختـي مـن آن چنـان بـود     

  کــه شــمع ديــدة آهــو بــود مــرا شــب تــار

»۵۸«
ــا دامــنم ابــر بهــار    اردشمارد خويش را با گريـة مـن رشـته    مي  ديــد رشــک بوســتان ت

ــي ــا م ــرواز دل ب ــد پ ــار ٣کن ــتة آه از کن   ه کـار دحيـف طفـل سـا    دبادي شمار کاغذ  رش
ــار   ــردم ز راه اختص ــک را ک ــال کب ــة ب   کـرد او را تـار تـار    يحيف يار من ز شـوخ   نام

  يابد ز گنج خـويش مـار   اي هرگز نمي بهره  زر جز پاسباني هـيچ کـار   ٤ز نيست ممسک را
زين بادة جان  گسـار  اي خواهم ز لعـل مـي   بار ديگر بوسه با جانان  بشکنم   مـار خبخش

  رارساند تا هز همچو آن صفري که يک را مي  ام هبــشـکر هللا داغ عشـقت کــرد افـزون رت   
دست نقد ٥متما نجدهد عمرک پس از ر مي   فگـار  ريزد به روي زر تا نگـردد دل  گل نمي  از

  .است اين بيت جا به جاو ساالر عثمانيه در   .١
  .۲۸ شماره: عثمانيه، ۶۱ شماره: ساالر  .٢
  .٧٣ شماره: عثمانيه؛ ٦٣ شماره: ساالر .به؛ عثمانيه پر: همان  .٣
  .مرا: همان  .٤
  .رنج تمام دهد ممسک پس از يم: همان  .٥



  ٣٥٨قند پارسي

بــاطني   از چـه معشـوقان نمـي      ١راباشد هـز  چون که مشهور است اندر سنگ مي  دارنـد سـوز
  بود غافل زين که راز خويش گـردد آشـکار    شکسـت از راه خشـم   يار مـن آيينـة دل را  

  ٢قطرة افيون برون جوشـيده اسـت از کوکنـار     نيست خال عنبرين پيوسـته از چشـم نگـار   
  که مانـد  »اعظم«پرورد در چشم طفل اشک را 

  از جناب حضرت مجنـون همـين يـک يادگـار    

  رديف ز
»۵۹«
  بـود عـرش بـرين پـا انـداز     پيش جـاه تـو     اي گــل سرســبد فصــل بهــار اعجـــاز    

  نه فلک سجده کنـد بـر درت از روي نيـاز     ٣الثقلــين  قبلــه و کعبــه کــونين و امــام    
جـل و عـال     است که باشم به مديحت دمسـاز  ٤لاچه مح  کرد توصيف علوي تو چو حق
  مخـــزن رازو معـــدن نقـــد نبـــوت بـــود   گــوهر بحــر حســب لعــل بدخشــان نســب

ــورت  ــفاعت ز حض ــد ش ــ«دارد امي   »ماعظ
ــ   ــرم گ ــب ج ــي لق ــافع ام ــا ش   دازاي خوش

  رديف س
»۶۰«

  بر جام است و بـس  را دست پيوسته ماسان  الله  ٥خام است و بـس  فطرت يمنت ساغر ز ساق
دل مفت بدنام است و بس چشم آفت مي  گـاه چـرخ   جرم رسوا در عـدالت  شود بي مي   خرد

  ز دشــنام اسـت و بــس نغمـة بلبــل مـرا آوا    رشک چمـن تو اي  يبگر روم تنها به باغي 
  عام است و بس همه بر باران همچو او رحمت  آرد کــرماز چــه يــارم بــر مــن شــيدا نمــي

ــد  ــنم نشـ ــگ او بيـ ــان تنـ   در عدم گاه جهان شايد از او نام است و بـس   آرزو دارم دهـ
  سر بسر »اعظم«که محو وصل او گشتيم بس

  اتحاد ما به او چون حرف ادغام است و بس

  .شرار: عثمانيه و ساالر  .١
  .بيت سوم است .گرفته شده است: اين بيت ندارد؛ از عثمانيه: اساس  .٢
  .بالترتيب ۲۰و  ۶۴شماره  .امام ثقلين: عثمانيه و ساالر  .٣
  .مجال: مانيهثع  .٤
  .٢١ شماره: عثمانيه؛ ٦٥ شماره: ساالر  .٥



جاه ديوان اعظم  ٣٥٩

»۶۱«
ــس    ١م جــور ز عشــق تــو بــاز کــسيبــد ز يــنا ــاز ک ــرک ب ــد ت ــاخنش نکن ــج ن   از رن
ــپ ــ يري ــاز آ يرس ــق ب ــرد دل از عش   ســيماب کشــته را نکنــد کشــته بــاز کــس  د و ب

ــرود آرزو ز دل   ــقان نـ ــرگ عاشـ ــا مـ   ز کــسآجـز خــاک گــور پــر نکنــد چشــم    تـ
ــه ا   ا بـه دل از داغ مهـر کـرد   يـ آن شوخ پـر ح  ــل آين ــرد مث ــون ک ــسفچ ــاي راز ک   ش

جـاي خـون   »اعظم«فغان به هر پي  باشد   به
ناله   هـاي سـاز کـس    اي نيافت بـه رگ جز

  رديف ش
»۶۲«

شــراب٢شــتگ او چشــم خسـتهتــا دل فـروششد کبـاب ام
ــنة د   ــته تش ــم گش ــا دل ــت فـروش  يد  داري   دة من شد اسـت آب

گـل يکه گر بس فـروش    طفل  يـي رو م به شوق   اشکم بـود گـالب
ــيحا دم  ــوقت اي مس ــپ ش فـروش   از ت   نبض جانم شد اضطراب

  سـت  جمله گوهر پيري »اعظم«
  کــه بــود صــبح آفتــاب فــروش

»۶۳«
ــانش    صبا از جامة زرتار چسـپانش  ٤چه گويم اي ــردد از گريب ــر گ ــاب حش ــوع آفت   طل

  مژگانش هاي صف کند ميساکت انگريز چون که  چسان آرد دل من تاب آن مهر درخشـانش 
خود مي  ن اکنـون هاي م چه پرسي از هجوم ناتواني   روم مانند شمع از باد دامانش که از

  مژگان من بر جسـم عريـانش  ٥اتو کند کار  تـر او را  کشم يارب در آغوش نگه گر تنگ
زلفت ز احوال پريشـانش   چسان سازد رقم مهجور جانا نامـة شـوقت     که کرده کلک چون

  .٦٦ شماره: عثمانيهساالر و   .١
  .کشت: اساس  .٢
  .١٦ شماره: عثمانيه؛ ٦٧ شماره: ساالر  .٣
  .۶۸ شماره: ساالر؛ ۲۴شماره  .از صبا جامه: عثمانيه  .٤
  .او تو: ساالر  .٥



  ٣٦٠قند پارسي

  يلگون يک آه سـوزانش فلک را ن ١نهنمايد   دل بيتاب عاشق را ميفگن در تـب شـوقت  
بغـل گـاهي   ابادبه حسن    نديدم جز سراب آبي به جـايي در بيابـانش    خوبان فريب اندر

  شگفته غنچة حالت »اعظم«عجب نبود شود 
ــيم ن   ــد نس ــر آي ــةاگ ــانشداز فح   ور دام

»۶۴«
  ٢جدا از دست ترک شوخ شمشيرش دردگان چس

  دارد ز جـوهر پـا بـه زنجيـرش     که چون آينه مي
  تصـويرش  هز مدت به دل جا کرد چون ناگاپس ا

  روان افتان و خيزان شد بـرون از بهـر تـوقيرش   
  تـر  نزاکت بار من از گـل بـود يـک پـرده نـازک     

ــرش    ــاد تقري ــدکي از ب ــر ان صرص ــار ــد ک   نماي
  بــود دامــان صــحرا خوشــنما از بســمالن او    

  هــاي نخچيــرش تــو يکســر طپيــدناکنــد کــار 
  »اعظـم «از نگـه   زنـد يـار   چو تير آسـماني مـي  

ــرش   ــر زهگي ــي از به ــب ته ــو قال ــاه ن ــد م   نماي

»۶۵«
ــن  ــر م ــهگ ــويش  وال ــوال خ ــيش او اح ــويم پ   ٣بگ

ــي ــي  م ــه م ــد آين ــويش   ده ــال خ ــين تمث ــد بب   گوي
ــي  ــه م ــومم ک ــت معل ــري  نيس ــزم دلب ــه ع ــد ب   آي

خـويش     هکشد چون بيضـ  مي   بلبـل غنچـه را در بـال
  ٤دانـم کجاسـت   ام دل هي نمـي  شد برون از سينه

  دارم فقــط غربــال خــويش ر بــه خــاک افتــاد و مــيد

  .از ساالر گرفته شده است» نه«دارد؛  يجا خال: اساس  .١
  .٧٦ شماره: عثمانيه؛ ٦٩ شماره: ساالر  .٢
  .٧٨ شماره: عثمانيه؛ ٧٠ شماره: همان  .٣
  .۴۵ه شد، ص چ: اشارات بينش  .٤



جاه ديوان اعظم  ٣٦١

  ام حمامــــة دل را بــــه بــــام آه خــــود    داده
ــويش    ــال خ ــان ف ــق جان ــه راه عش ــرم ب ــه برگي   تاک

ــي ــورد م ــو   خ ــوده گ ــل بيه ــل بلب ــم از گ ــار غ   خ
خـويش    چون که يک رنگي نمي حـال و قـال   دارد به

  گـر ن »اعظـم «د کـرد  يزر خورشـ  چون فلک جمع
خـويش      چون نگهبان گشت مي   سـازد بـه گـرد مـال

»۶۶«
ــا  ــرد ش ــم  يک ــوز دل ــر س ــد اث ــش داي ــش   آت ــان داد آت ــرآورده زب ــعله ب   خواهــد از ش

ــش    سـوز دل مـن   يگر نـدارد سـر هـم چشـم     ــتاد آت ــه فرس ــو از چ ــعله بگ ــبزة ش   س
ــ يالف افروختگــ زنج   ش رخــشيکــرد مگــر پ   دود خـودش افتـاد آتـش    ز ريـ که بـه

  اد آتــشيــرکــرا مثــل چنــار اســت بــه بنه  کبـار يشـود آخـر    يبعد صد سال بـرون مـ  
ــش  مــي  مصرع ريختـه شـمع ز بـس خـوش افتـاد      او صــاد آت ــر   کنــد از پــر پروانــه ب
  چکـــد از گرمـــي ايـــام ز فـــوالد آتـــش  مثل دردانه کـه افتـد بـه زمـين از غربـال     

  »اعظم«ام بس که اسير تپ هجرش  گشته
ــش  ١شــيوة ــاد آت ــت از نفســم ي ــوز گرف   س

»۶۷«
  تخم دهقـانش  ير از اشک جاهکارد گ يکه م  شـانش ٢وزافزون شودادشاه عشق رپسالمت 

  تابـانش يفلک آرد کلف بـر رو دردگکه بر  نم چو روزافزون شـود ترسـم  يب يماه م يصفا
  که از سنگ جفا برهم خورد صبر است تاوانش  دل از مـا  ينايم يتو باشد چون بر ٣داي فرا

  دارد در گره چون لعل سرخي بيرة پانشکه   طرف گردد کجا مي با لب ياقوت رنـگ او 
  نمايد گرم جـوالنش  چو آن برقي که باران مي  مارشـود سـيماب آه مــن ز جـوش گريــة ز   

  ريزد نمي »اعظم« سيه اشک چون خامه رنگ به
  که خط آمد سياهي کرد خـط بـر روي جانـانش   

  ۷۱شماره: ساالر؛ ۷۹شماره  .شهوه: عثمانيه  .١
  .۷۲ شماره: ساالر؛ ۸۷شماره  .بود: همان  .٢
  .فراباد: همان  .٣



  ٣٦٢قند پارسي

  ف صيرد
»۶۸«

  الخصوص دل عليغرقاب خجلت است چمن   الخصـوص  پيش تو بلبل علينه چاک يگل س
محفلت آرد ـ دل  به   الخصــوصبانــگ ســرود نالــة قلقــل علــي  بـه حـرف   راشـکوه   يب

  الخصـوص  هر تير غمـزة تـو تغافـل علـي      کـاري فتــاده بــر هــدف ســينه شــوخ مــن 
روم پـي گلگشـت چـون هـزار      بي   الخصـوص  گلزار سينه چاک کند گل علـي  يار کـي

  شـعر تـو  ز نگر به رنگ بدخشـان   »اعظم«
  ١الخصـوص  يز غرق خون شده آمل عليتبر

  رديف ط
»۶۹«

  بــار خــط چــون رگ يــاقوت آتــش  باده بر رخسار خـط  ٢شد به عکس
  شد سيه مست و پريشان کار خـط   چون کـه از ميخانـة لعلـش رسـيد    

ــط     ام خـواب گـران   برد چون سـبزه  مي ــار خ ــر رخ آن ي ــنم ب ــر ببي   گ
  مـدام  »اعظم«در شب زلفش کند 

ــده را ب ــه خوابيـ ــطفتنـ ــدار خـ   يـ

ع ٣رديف

»۷۰«
  باشـد شـفق وقـت طلـوع     قايد خورشيد می  سرخي چشـم دهـد اميـد وصـل يـار مـن      

است که در اساس در رديف اين غزل  ر آمدهيسپس بيت ز، ٧٣ شماره: ساالر؛ ٩٣شماره : عثمانيه  .١
:نيست

ش يا شنيده  نـان محتـاج   يکنـد آخـر بـرا   غرور مي   به استخوان محتـاج  دکه هما
  .است» ع«رديف  در بيتيو بعد از اين 

  .۷۴؛ ساالر شد ز عکس، شماره ۹۹ شماره: عثمانيه  .٢
؛ فابد خورشيد؛ ۷۵ شماره: ساالر. هيچ بيتی ندارد، از عثمانيه گرفته شده است» ع«اساس در رديف   .٣

  .۴۵ شماره: عثمانيه



جاه ديوان اعظم  ٣٦٣

  رديف غ
»۷۱«

ــدال ز ح ــد رت يـ ــوام ت مـ ــاه تـ ــنگـ   غيـ گـره چـو جـوهر او گشـته در گلـو دم ت       غيـ
  غيـــدراز از خـــم ت ١معانقـــه کـــردهيپـــ  د تـرا کـه دسـت قضـا    يچه آبروسـت شـه  

ابــروي تــو  د بــر ســريرســ   اي مشک به منـت نهـاد مـرهم تيـغ    به ج  لاجــمجــروح
ــروي او   ــل اب ــاه قت ــد گ ــه کن ــا چگون   همـدم تيـغ   ٢که کرده اسـت ز دنبـال کـار     خط

ــغ    ريـز آمـد   هببين کرامت شـوخم کـه سـجد    ــاچم تي ــروي او چم ــارة اب ــک اش ــه ي   ب
از کام   به رنـگ جـوهر آينـه خشـک شـدنم تيـغ        تذشـ تفته جـان بگ  ٣بسان سيل چو

چکــاچکش    »عظــما«ز تنــد خــويي مــوج
ــد از  ــق برآي ــر عاش ــاب از س ــغ حب ــم تي   ي

»۷۲«
  ز شرم آب شـد و نيسـت نـام نـم بـر تيـغ        ٤شت ز شمشير تشنه کام حسينگه نجچو ر

ــدار ازيــن بيشــت    گـرک تزنـي جـوهرش بسـان     مفتد ز گـر    ســتم بــر تيــغ   رروا م

  ٥رديف ک
»۷۳«

  چون تيز خرامد آن دلکش باالي زمين و زير فلک[
  ]الي زمين و زير فلکد لرزان برق از شرمش باـافت
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  رديف گ
»۷۴«
هـوي سـير آهنـگ      تـراود از رگ سـنگ   شرر شهاب صفت مي  ١برآيد از دل گرمم چو

ــنگ     به ياد صـفر دهانـت چنـان شـدم دلتنـگ      ــدر س ــراره ان ــد ش ــاب نماي ــه آفت   ک
  چــو آه جســت پــي بــردنش کبــوتر رنــگ   اي دارد يقــين دلــم ســر ترســيل نامــه    

روي تو رو سـاخت کارگـاه فرنـگ     ارو يمن ز لعل تـو غرقـاب خـون بدخشـان       ز ساده
ــري  ــو کم ــد بــه م   سـنگ  که چشم مور گران شد چو ساختم هم  تــنم ضــعيف چنــان ش

  »اعظـم «هزار مـژده بـه طفـالن ز گريـة     
  که قطره قطرة اشک است توده تودة سنگ

»۷۵«
  کند ز دامن سـنگ  يبه رنگ الله که گل م  ٢د بار بـه محفـل گرفتـه سـاغر رنـگ     يرس

ــار  ــم  خم ــد ز دل ــرو نش ــش ف ــبزة رنگ   کشيدم ارچه به يـادش هـزار سـاغر بنـگ      س
ــ   ــم م ــق دل ــال عش ــداحافظ  يخي خ ــد   هجوم لشکر خونخوار شد بـه کوچـه تنـگ     کن

ــمش   ــر چش ــو ب ــد چ ــردد فت ــاز نگ ــاه ب ــا  نگ ــيا ييره ــود ه ــه ز قينب ــچ گ ــگي   د فرن
  چو باده جاي تو خالي بـود بـه بـزم سـرور    

  و چنگ »اعظم«بيا بيا که فدا ساغرست و 

  ف ليرد
»۷۶«
  که به جز آه کسي نيست به غمخواري دل  ٣واي بر وحشت و صدحيف به بيچـارگيش 

  گريه بر خويش کـنم يـا بـه گرفتـاري دل      ز کلــيم همـداني کـه ايــا   »اعظـم « سپـر 
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»۷۷«
ــليــچــو خر ١مگشــت دچــار ــل   دار گ ــازار گـ ــرف زدم ز ارزش بـ   حـ

ــبا    ــگ ص ــه رن ــرد ب ــک ک   گــلچشـم پــر از نــم چــو گرفتــار    آه خن
ـ رفت ز خود بو صـفت آن    نالـــه بـــرآورد بـــه رنـــگ هـــزار   ار گـل ي

ــل    ش ز اشـک يچشم چو زد آب به رو ــردار گ ــده ک ــود آم ــه خ ــاز ب   ب
ــل      چــه پژمـرده شــد  گفـتمش از بهـر   ــار گ ــو ز اذک ــال ت ــة ح   غنچ

ــن  ــرا در چمـ ــباوار مـ ــت صـ ــزار گ  گفـ ــت گ ــ يش ــد يپ ــلي   دار گ
ــالع ب    گــر شــگفتيدر نظــر آنجــا گــل د ــواب کنــد ط   ار گــلديــخ

ــد  ــبنم نهـ ــاس ز شـ ــودة المـ   لــب زخــم دل خونخــوار گــل ٢بــر  سـ
ــل   ده بخــتيــدة خوابيــد غــم نــرگس ــار گ ــه هنج ــه ب ــا جام ــرد قب   ک

ــت ســ   از غـم و انـدوه و درد   سکوفت ز ب ــيگش ــل يه س ــار گ   نه افگ
  پـــوش ز آزار گـــل هيگشـــت ســـ  مـــوي شـــفتهآدةيـــســـنبل غمد

پشـ   زد ز  رو به چمن کس نکند چـون هـزار   ـ د بـه  تغمـش   وار گــلي
ــ  ــل گش ــوردة گ ــهيفروز تخ   شمع صفت سوخت چو اشجار گـل   اش ن

ــد ــر  هآب ش ــره نس ــرمينق ــره گ  ن ز ش ــا س ــردن ــو دي ــليد چ ــار گ   ن
ــد  د گشـت ينسترن از غم گل خورشـ  ــه ز د هداغ شـ ــاللـ ــليـ   دار گـ

از خـود چـو فتـد بـار گـل      يم  کاســت چنــان بلبــل نــاالن ز غــم   رود
ــد  ين ــود فکن ــه خ ــر کل ــوفر از س ـ   ل   بــه دل کــرد چــو دســتار گــل داي

  کرد عصـا بهـر خـود از خـار گـل       کاست ز بس غنچه به هجـر بهـار  
ــود واد  ــک ب ــن ز بــاغ يا يرش   طور صـفت گشـت چـو انبـار گـل       م

  شـده در کـار گـل    ياهيسـ  ٣حرف  دينســترن آســا شــده سوســن ســف
سـرخ ب  ــد د از  ديـ نخل گلستان شده چون ــو ش ــر چ ــنده خوي ــلب   ار گ

ــل     شــد بــروند چنــان يه بجوشــيــگر ــار گ ــر خ ــواره ز ه ــو ف   آب چ
ــپ ــدر دايروز سـ ــام شـ ــم شـ   باد بـه او گشـت چـو هنجـار گـل       ز غـ
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  آه چــــو ســــرزد ز دل زار گــــل  بـاغ  يسـو هر ان گشت به يسرو ع
ـ نه ز ديکوفت ز بـس سـ    شـده دسـت چنـار    ياسـم له چـو  ين   دار گـل ي

ــد  ــفته ش ــاد برآش ــو شمش ــرو چ ــد  س ــادي ــو ناش ــل  يد چ ــرکار گ   س
  چــو شــد ســاغر سرشــار گــل دايــ  رده برآمـد چـو هـوش   پدخت رز از 

ــاتم نشســت    ــة م ــه در حلق رفـت بـه کـردار گـل       فاخت   سرو ز خـود
  ان غم چو ز هر تـار گـل  يگشت ع  جامة خود ساخته صد بـرگ چـاک  
گشـت طـاووس چو داغ سحر گـلمرغ رخسـار غـازة خـزان چـو شد

  لسرو چمن سوخت چـو از نـار گـ     او چــون نــه ســمندر شــود يقمــر
ــانيســـبزة ب ــفت باغبـ ــه صـ   مــار گــليب هشــد يبــود بــه کنجــ  گانـ

  ار گــــلثــــحالــــت انــــدوه ز آ  عرض نمودم که چرا ظـاهر اسـت  
از بانــگ گــل آهســته يپاســخ ــ  تــر ــليداد چنـ ــرار گـ ــف اسـ   ن واقـ

ــول  ــاغ رس ــادة ب ــو ب ــم ن ــز غ   فاطمــه ســردار گــل ١لخــت جگــر  صک
ــتان وال  ــل بس ــحاص ــي   ت حــزن شــد چمــن و دار گــليــب  نيت حس

گوشـم رسـ        چاک جگر گشـت بـه اطـوار گـل      دينام مبـارک چـو بـه
ــاه ز دل مطلعـــ   ــر زده ناگـ ــل    يسـ ــازار گـ ــق بـ ــه زن رونـ   تختـ

  مطلع
  صــف تــو منقــار گــلو ه دروا شــد  قافلـــه ســـاالر گـــل   ياز ازل ا

ــل    خطبــة نــام تــو بخوانــد هــزار     گ ــار ــه دين ــو ب ــم ت ــکه حک   س
ــ ــس   پ ــاها ز ب ــو ش ــوالي ت   گــلجــنس دکــان ســاخته عطــار   ان ت

دهــان قــا اســت   گشت چو مشـغول بـه گفتـار گـل      ليينافــة مشــک
ــار   ساخته ز انديشه و رغبـت بـه بـاغ    ــبحه زرت ــحر س ــرغ س ــل ٢م   گ

ــل   به دعا اختتـام  »اعظم«کن سخن  ــرار گ ــت ز تک ــگ اس ــه تن   قافي
ــود ب ــا ت ــن چم ــه ب ــل بلب ــاطر گـــلســـخخ منشـــار ز افگـــار و ته
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ــو    ــان ت ــم احس ــب از ن ــاغ مح   ز ازهـــار گـــل تـــر و تـــازه دبـــا  ب
  طـوق بـه گــردن کنـد از قهـر تــو    
  ١دشمنت از لخـت جگـر هـار گـل    

  ف ميرد
»۷۸«
  بـردي دل محـزون مـرا دسـت تـو بوســم       ٢کشتي به يـک تيـر ادا شسـت تـو بوسـم     

ــت   ــوز فراقـ ــش جانسـ ــوختم از آتـ   تا سرمه صفت چشم سيه مست تـو بوسـم    واسـ
دامــن صــحرا ز سرشــکم   بست تـو بوسـم  دست حنا  هيگه پاي و گ  شــد رشــک ارم

ــه    ــک فتن ــر فل ــو پي ــت ز ت ــرازي آموخ   اي طفل پـر آشـوب قـد پسـت تـو بوسـم        ط
  کردي تو به يک لمحـه گـذر از دل اعظـم   
  اي تيــر جگــر دوز نگــه جســت تــو بوســم

»۷۹«
ــ ــ ياز پ ــو صــ يص ــي  ٣دارم ياد شــکاريد ت ــو يعن ــار  يآه ــه کن ــود ب   دارم يدل خ

ــزاج    آ زود ــوخ م ــر ش ــپاهي پس ــاده س ــن  س ــو م ــا ت ــدکي ب ــاري دارم  ان ــزده ک   غم
  نقــد جــان بــر کــف لــب بهــر نثــاري دارم  گــذري بــر ســر بــالين مــن بيمــارت     
ــن     ــير گلش ــت س ــن من ــد دل م ــر نتاب   از گـــل داغ چـــو طـــاووس بهـــاري دارم  ب
  دست در کار و دل خود سـوي يـاري دارم    بس که قليان صفت از آتش عشقت سـوزم 
  لـب ميگـون کـه خمـاري دارم    اي از  بوسه  شب که در محفل وصل تو قـدح نوشـيدم  

  »اعظـم « رضهستم اندر گرو حضرت غوث
  چه خطر از فلک اکنون کـه حصـاري دارم  

  :، در رديف ل دو بيت ديگر اضافي دارد۴۹ شماره: عثمانيه  .١
  قيق که مطلع ابـرو شـد از بيـاض جمـال    ي

  
  اي بـه گوشـة خـال    که زد نقطه قضا پسند

  اي کـه ز يکـدم زدن رود از خـود    چو شعله  
  

  بـرد مـرا زيـن حـال     نفس کشيدن من مي
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»۸۰«
ـ آ ياد سازم از غبـار سـرمه مـ   يچسان فر همچو معنيچگو  مي ـ آ يدر شعار سرمه م يم   مي

ـ ز سر تا پـا غبـارم از د    تـو  ١شـم چ ذرن هربمکن برباد خاکم را که  ـ آ يار سـرمه مـ  ي   مي
ـ نا بهـر د يوختم چو طور سـ س پا سرا ـ آ يفگن از نگه هرگز به کار سـرمه مـ  يم  دارتي   مي

ـالم  اي خـود  چشم در سرمه را خدا اندک کشم از تيره  ٢ظ   آيـم  يها ز بار سرمه مـ بختي که من
ـ آ يچو نور ذات پنهان در کنار سـرمه مـ    زاهـد  يتو ا يام اصالً منه حرف رهيز بخت ت   مي

ـ آ يبه کف بگرفته دل بهر نثار سـرمه مـ    ان از نگاه خـود تا دو عالم را خموش ينمود   مي
  »اعظـم «هاي من  تيبخ چو پرسي از هجوم تيره

  آيـم  طفلي چـو سوسـن در بهـار سـرمه مـي     ز که ا

»۸۱«
ز غمزه ت   ران هـدف بهـم  يـ من هم رسـانم از دل ح   ر گـر آرد بـه کـف بهـم    يچشمت

ــورت    انش دلـم گـداخت  يـ م يمـو  داياز بس به  ــاند ص ــکم رس ــم  در اش ــف به   نج
  اگر به هر دو لبت چون صـدف بهـم   يبند  بـه وقـت کـار    يير چو گشـا هسر بر زند گ

  کــرده چــو نغمــه کــوک بــه آواز دف بهــم  از ناز شور حسن فزايـد کـه خوشـتر اسـت    
  رد انـدرين مصـاف  بچگونه جان ب »اعظم«

  چشمش کشيده از مژه مردانـه صـف بهـم   

»۸۲«
ــ يا ــه ج ــاه آوردهيالن دل يش ــر تب ــر درت   ٣ام کس   ام آوارگــي را عــذر خــواه آورده  ب

  ام حاجت مسکين گـدا را پـيش شـاه آورده     ردم نگـاه رحـم فرمـا بـر دلـم     گاي سرت
ــف زادراه آورده   ام سوداي خام حرص و آز زان که عمري پخته ــار تأسـ ــتر بـ ــک شـ   ام يـ

ــاه آور   ام دل را روان بـا کـاروان اشـک و آه   کرده ــرون ز چ ــود را بي ــف مقص   ام دهيوس
  ام محضري پيش تو بـا مهـر و گـواه آورده     شوق ديدارت دلـم را کـرد يکسـر داغ داغ   
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جاه ديوان اعظم  ٣٦٩

  ام مو کشـان همچـو غـالم پـر گنـاه آورده       المتـين حـب تـو    ست دل بر بسته از حبلد
  را بـه کـردار گـدا    »اعظـم «با هـزار اميـد   

  ام بــر درت دريــوزه خــواه يــک نگــاه آورده

»۸۳«
  ايـم  شمع انور کرمک شب تـاب را فرمـوده    ١ايـم  ز بس بودهشب که در ويرانه دلتنگي ا

  ايـم  نمـوده بخـود   زر پـروا هپو شبنم شمچه  خــودروي را در خيــال آن بــت خورشــيدرو
  ايم بر مليحي جز تو چشم خود نگر بگشوده  ي نمک چون نرگس شبنم زدهو ربر فتد د
ــاهيزاهــدا پ ــار داغ و رنــگ ک ــدان يک ـ بهر طفل اشک تعو  را ب   ايـم  ز طـال انـدوده  ا ذي

ــ  ــت از دل آرزوي س ــان يرف ــن باغب   ميا بس که از جوش طپش بال و پر خود سوده  ر گلش
  يـم ا صبح از رويش نقاب آينه سان نگشوده  کــرد نــاحق بــد گمــان مــا دل مــا داغــدار
به يک چشمک  سرعت ما آتشـين جانـان نگـر مثـل شـرر        ايم زدن پيموده جامة هستي

کرد    چو از مظهر شـنيد  »ماعظ«امتثال امر
  ايـم  اين غزل البته بايـد گفـت مـا فرمـوده    

  ٢ف نيرد
»۸۴«

  مــن يقبلـة مـن کعبـة مــن ملجـا و مـاوا       ٣مـن  يمامن امروز و هم فـردا  يالسالم ا
  بت من و حب آل تو سـلواي مـن  هست ح  خواهشـي باشـد مـرا    دنيـا لذات  يسو يک

  عادت از شـب يلـداي مـن   دمد صبح سـ  مي  ام نقـش خيـال   تا به طـوف آسـتانت بسـته   
ـ      هـا يـا هـاي مـن     رفت تا چرخ برين آهنگ  يمـن رد برکش از روز جهـان آراي خـود ب

  رحم کن رحم نمايان بر غـالم غـوث خـود   
  ي مـن آبـا  اي به نعلينت فـدا جـان مـن و   

  .۶۸ شماره: عثمانيه  .١
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  ٣٧٠قند پارسي

»۸۵«
حــزين و ســوي کــربال ببــين   ببـــين الــوريٰ  يعنــي خــزان بـــاغ نبــي     ١اي دل بيــا

ــين   مصـطفي  شاهي کـه بـود مرکـب او دوش    ــزه را ببـ ــر او نيـ ــب سـ ــروز مرکـ   امـ
ــا ــودحـــب امـ ــدا بـ ــب رســـول خـ ــين      م حـ ــدا بب ــاب خ ــب جن ــول ح ــب رس   ح

ــين      هر غنچـة مـراد کـه باشـد بـه لـب نهـان        ــه وا بب ــل الل ــو گ ــر او چ ــار مه   از ب
شبرنگ چوب پاسـت    خاموش غوث کلک تو

  را ببـين  هميدان اين پر آتـش و بـس شـعل   

»۸۶«
جسم   ٢محشـر جبـين  تا بسايم بر درت اي شافع    به رنگ ماه نو يکسـر جبـين  من گشته

ــ ــجده حب ــز س ــت ک ــاه واال منزل   ين و چون خاور جبينچشود تار شعاعي  مي  اش ذا درگ
  ر جبـين ثنيست حاجت شستن از سرچشمة کو  هرکه از آب تواليـت رخ خـود پـاک کـرد    

  بنگرم ااش ر روضه»اعظم«گر ز بخت صايب 
  ک تا محشر جبـين گذارم پيش او بر خا مي

»۸۷«
  کند چه کار در آنجـا همـين سـتايش مـن      ٣ش مـن يايـ از ن يتـو آن سـو   يجمال رو

  ز خـواهش مـن   ادا کني تو يکي هـم اگـر    چه کم شـود ز تـو جانـا بگـوي بهـر خـدا      
ــوس  ــزار افس ــين ه ــدم چن ــو امي ــود از ت   ف پــي نمــايش مــن  طــکنــي بغيــر تل   نب

ــوز   ش بنـه کفـ نهي به مرقد من چـون قـدم ز    ــردهن ــن ن س ــش م ــت آت ــده اس   گردي
  را »اعظـم «ن تـو  ارمشد آنچه شد ز در خود 

  همين اميـد و توقـع همـين گـذارش مـن     
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جاه ديوان اعظم  ٣٧١

»۸۸«
  از خـون  يچشم سرخ تو دهد صـاف گـواه    ١از خـون  ياهپبهرچه آن شـوخ سـ   يمنکر

ــاتم زريق ــمــت خ ــزوني ــل ف ــرو   ن شــود از لع ــه ايآب ــافت ــاهي ــرة ک ــون ين چه   از خ
ـ  ه به هجريچشمم از گر   از خـون  يها همچو شفق ساخته راهـ  ليس  يدوشـ يخورشت ب

ـ کرد در خلـق چـو     د به خون بسملت آخـر خـود را  يکه غلت بس   از خـون  يت مبـاه قواي
ــت ــيگف ــص ــود  واد چ ــم«آزاد نم   را»اعظ

  چه قدر مايـه بـود در تـن مـاهي از خـون     

»۸۹«
مغــ     ٢نيد اخـــتالط بـــه مژگـــان آســـتيـــگرد ــار ــاط خ ــت ارتب ــتيگش   نيالن و آس

ــه دليــز نمانــد خــواهش همهرگــ ــناد  ان زر ب ــا دهيـ ــت يـ ــان و آسـ ــاعد جانـ   نيم سـ
ـ ن يدامـن رنگـ  سـوي  بردم چـو   ــد متّ  ار دسـت ي ــت ش ــتان و آس ــس گلس ــد ز عک   نيح

ــو رو ــا مح ــو آ يت ــاده چ ــه يس ــتهگن   ت دامــان و آســتين  ز منّــ فــارغ شــدم     ام ش
ــتين     ز عکس رخ رشک ماهتـاب  کتان همچون ــان و آس ــاک گريب ــاک چ ــد چ   گردي

جانـان مـن نمانـد     »عظما«   به ياد محفـل
ــتين   ــوزان آسـ ــز دل سـ ــانوس وار جـ   فـ

  ف ويرد
»۹۰«

ـ    ر لب گره شـد گفتگـو  يهمچو اشک شمع ز  او يهــا يزبـانم کـرد آخــر سـرد مهـر     يب
ـ جلوه فرما شب بر آن    جـو  يکسـر سـو  يها بود امروز  يل طوطيم  نـه رو يارب کـدام آ ي

  آرد بهــر اســتقبال از گلــزار بــو   تاخــت   تنـدخو  گرد به گلگشت چمن يم آيچون نس
ــر دار   عـدم  ٣ابـانيکن به آن سو در ب ييجستجو ــر خب ــو از د يگ ــود آرزو يت ــه خ   وان

  ز آرايـش شـوند   »اعظـم «نياز  پاکبازان بي
ــ  ــابي م ــة مهت ــه جام ــونيس ات ــاج   ٤ت محت
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  ٣٧٢قند پارسي

  رديف ه
»۹۱«

ــه بــه رو    ١دهزلبش که تخته به دوکـان شـهد نـاب     ــزار طعن ــم شــراب   يه   دهزخ
ــه د  دمـ جگـر اشـک مـن بـرون آ     گرفت لخت ــي ک ــاب وچــو طفلک ــل کت   دهزد در بغ

ــدار   ــن بي ــت م ــتانه بخ ــة مس ــود ز گري ــواب    ش ــيار خـ ــود هوشـ ــي ز آب شـ   دهزبلـ
ــاف طين  ــق ز صـ ــد تعلّـ ــد قيـ ــينمانـ   دهزطنـــاب  وار دلـــم خيمـــه بـــي حبـــاب  متـ

  »اعظـم «ز کار طفل سرشکم عجـب بـود   
  دهزکه رخت خويش به چشمک نزن بـر آب  

»۹۲«
تکهبس نالـباز کشـيدم هجـرانش ژالـةهاي رنـگ بـه مـا لـب بر تبخاله شد ٢ةآب

بيند سبزه چون بر روي يـار  ـ      دريا ميجوش   زار گريد چشم چـون مـاه گيـرد هال   ةزنـد
ـ   داغ   رفت چون پان خورده يارم در چمن فصل بهار   ةشد از رشک روي غـازه ز پـيش الل
ـ    نرگس ختسو  شد پريشان سنبل از زلـف چليپـاي کسـي      ةدر چمـن از حسـرت دنبال

  مالد به درگاهش که نيسـت  ما چشم مي »اعظم«
ــ  از  ــل مالـ ــن گـ ــر ازيـ ــز او بهتـ ــي دهليـ   ٣ةپـ

»۹۳«
تـو هـر سـ       ــ  ٤نـه ينه آيتا شـد ز حـرف مهـر ــب آد   يب ــو مکت ــد چ ــدر ش ــه آيق ــهين   ن

  نــهينــه آيخــورد ز مــوج هــر آ   يليســ  تا چشم چون جناب به هرکس نـه وا کنـد  
ــ   ک نگاهيز »اعظم«ماب جوهرش شود يس ــه س ــرف ب ــازم ط ــيس ب ــه آيک ينه ــهين   ن
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جاه ديوان اعظم  ٣٧٣

  رديف ي
»۹۴«

  يمطلبـ  ]و[ يهاشـم ]و[ يقرش  ١يمــالذ بــوالعجب  يالســالم ا
ــالم ا ــف يالسـ ــزايشـ ــدا  ع روز جـ ــ  يمقت ــول و نب ــه رس   يهم

ــب بالـــد  ســــاللة عــــالم يالســــالم ا ــرافت نسـ ــو شـ   ياز تـ
  يحسـب  يختم شد بـر تـو خـوب     ب حضـرت حـق  يحب يالسالم ا

  م کن رحـم بـر غـالم غـوث    رح
ــيم  ــه رؤف و رح ــک ــببي يپ   س

»۹۵«
روشـن فروغـي به امشب کده ظلمت کســي٢کرد گـوش بنـا صـبح سـان آينـه خانـه

  که گويد خم از حسرت آغـوش کسـي   بس  »اعظـم «قامتم گشت دوتا حلقه صفت اي 
  ينوش کسـ  يکيدم لب ممکه در خواب  بش  يمـ  يشود از چشم عيان مست يپي صبوح

  همه جسمم چو مه نو پهلو »اعظم«گشت 
  ٣يکه زد جوش به دل حسرت آغوش کسبس

»۹۶«
  رنجي درس باشي مبادا وا به دل پيوسته مي  ٤ترسم لوح من که مي مرنجان خاطرم اي ساده

  گردد بهم اکثـر سـرگنجي   که در ويرانه مي  فروغ يار گر خواهي بجو انـدر دل مجنـون  

»۹۷«
نيمـي    ٥يمـي بگرفت تا به رويـش شـوخم نقـاب ن    حجـاب   گويي که رفت خورشيد اندر

ــزينم   ــر و دارد دل ح ــل مه ــق طف نيمـي    در عش   تسکين چو مهد نيمي هم اضـطراب
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  ٣٧٤قند پارسي

نيمـي   در ياد زلف و رويش چون برق جان شـب و روز    در شورش است نيمي در پيچ و تاب
ــتم  ــه آب گش ــش ز آن گون ــال پيش نيمـي      از انفع   باشد از آن هويدا سـر چـون حبـاب

  به رنگ واال گشتم تهـي ز شـوقش   »اعظم«
رکـاب نيمـي       قابوسم آن کف پـا همچـون

»۹۸«١
از رخ نقـاب نيمـي   يبرداشت چون پـر  نيمـي    رو   گويي که سر برون زد مه از سـحاب

ــتم…………… گش ــه آب ــس ک نيمـ      از ب   يباشد از آن هويدا سـر چـون حبـاب
ــق جــان………………… ــوز عش ني فرهاد هم چو مجنون خوانده ک  س   مـي تـاب

ــيده فر  را حـرام فرمـود   يکـه زاهـد مـ    يدر محفل ــتم کش ــگف ــرم ش ــام ــيا ج   اب نيم
  يکسـر بـه رنـگ واال    »اعظم«ود بهوشم ر

ــ  ــور نيم ــن غي ــبا يحس ــد ش ــيعه   ب نيم

»۹۹«
خود مي  ٢چنان الغر شدم از شور عشق شمع تاباني   روم از بـار دامـاني   به سان شعله از

  دارد پـري خـواني   بلي اکثر پري در شيشه مي  تاسـ  جانان تصويرمردمک جاي به من چشم به
  چون گاه گاهي بيـرة پـاني   نم خورد جانان  تسرشک خون تراود از ره حسر کان چشمم ز

خود به خوناب دل مينا چو مي کش مي   به يادم چون بيايد محفـل رنگـين جانـاني     روم از
  بوسه بر رويي چو قرآني که مقصودم بود يک  خواهم وضو کـردن  از آن هردم ز آب ديده مي

صـبر و ايمـاني  رکه هر دم مي ب  خدا در حفظ خود دارد ز دست کافر زلفـش  دل متاع   د از
  »اعظـم «ماجراي اشک خود و نويسد حال سوز 

  ٣به قرطاس پر پروانه سـوي شـمع تابـاني   

مصرع اول بيت دوم و سوم در عکس نسخه  .اين غزل ندارد؛ از عثمانيه گرفته شده است: اساس  .١
 .۸شماره . خوانا نيست. سياه شده است

  .۶۰ شماره: يهعثمان  .٢
  :دارد ير اضافيبيت ز» ي«در رديف پس از اين غزل : عثمانيه  .٣

  يسر به سر رشـک خـزان شـد از بهـار زنـدگ       يزار زنـدگ  تا تو رفتي چـون نسـيم از اللـه   



جاه ديوان اعظم  ٣٧٥

»۱۰۰«
ــه   اي روي دل آســاي تــو بســتان مدينــه    ــوان مدينـ ــق ده ايـ ــو رونـ   وي ذات تـ

  از ذات تـــو اي شـــمع شبســـتان مدينـــه  دو جهان رفت عجب نيست گر ظلمت کفر
ــان و دل زار  ــاک گريب ــا چ ــو ب ــه    در عشــق ت ــان مدين ــه بياب ــا ب ــم پ ــيس نه ــون ق   چ
مدينـــه  با عارض زيباي تو گل را چـه مثـال اسـت      اي ســـرو ســـهي قـــد گلســـتان

  »اعظـم«ت کـه  ساز فيض عميم تو عجب ني
ــه    ــان مدين ــرة درب ــم از زم ــو ه ــي ت   باش

  قصيده
»۱۰۱«
مـن ديـدة گشـت دريـوزه کاسـة چو مـنتهي ديـدة خواب ز شد من ديدة خواب که

ــه  ــواب آينـ ــه خـ ــا  چـ ــزار ناکـ   چه خـواب عرضـه ده مـاجراي ديـدة مـن       يموار هـ
ــيام   ــاه ص ــة واژون روز م ــده کاس ــه دي   چه ديده آهوي خـاري بـه پـا خليـدة مـن       چ
  ن ز دل چکيـدة مـن  قطـرة خـوني   هچه ديد  چــه ديــده نــرگس بيمــار از شــفا محــروم 
ــم    ــتة غ ــزار کش ــياه م ــور س ــده ن ــه دي ــن   چ ــب نميــدة م ــر چــرخ ش   چــه ديــده اخت
ــد   ــرايس هن ــل ع ــر از کاک ــياه ت ــبي س ــبي   ش ــردرازشـ ــن  ١تـ ــيدة مـ ــة کشـ   از نالـ

  فکند مشـک بـه چشـم رمـد رسـيدة مـن        بختـي مـن   هابجاست به نشـود چـون سـي   
ــه ف ــب ــر اوع ــد ل اخت ــد ص ــه زن ــزار طعن ــتار  ه ــک ز  ةس ــوخته اش ــنس ــدة م   دل چکي

ــي  ــاس م ــودة الم ــک س ــتم ز اش ــد بخ ــ  نه ــه زخ ــن  مب ــدة م ــش دل دري ــينه و ري   س
ــدد    ــره بن ــو گ ــزد در گل ــور س ــداي ص   ريـدة مـن  غکه سرمه خورده بـود حشـر از     ص

ــن    نهـد دوران  به جاي نخـل بـه تـابوت مـي     ــيدة م ــر آه ز دل کش ــه ه ــرط گري   ز ف
  نـــگ ز رخ پريـــدة مـــنجنـــاح طـــاير ر  ز حال من که بود پيش شاه من که شکسـت 
ــن    محمــد عربــي کــز شــميم مـــدحت او     ــدة مـ ــد از رخ رغيـ ــازه دمـ ــار تـ   بهـ

تابـد خـور چـو تـا کـه ديگر مطلع که بگو
  ي تــازة هــر بيــت ايــن قصــيدة مــنضــيا

 .که دارترشبي : اساس  .١



  ٣٧٦قند پارسي

مطلع
آهـي ز دل کشـيدة مـن     چو خار مـي   بيمار روي تو رشک گـل اسـت ديـدة مـن       خلـد
  قــوس قــزح چــون قــد خميــدة مــنهـزار    بــه يــک اشــارة ابــروي او رود از کــار    

  چو لخت و قطرة اشک ز دل چکيـدة مـن    يکــه و ديهـــيم زبز دســت او ســـخاوت ا 
را  ــت رز ــازد طبيعـ ــو سـ ــر تـ ــيم امـ   نسـ
  به باغ شرع تـو آبـي بـه رنـگ ديـدة مـن      

د  از آن زمان که حديث تو گوش خوار من است ـ چه نور   رشـک بـر شـنيدة مـن     ده بـرد ي
اليچــو ن  ود انشـا کـنم ز خـ   يمناسب است که حـال    دة مــنيــق مــدح تــرا زکيــســت

ــود آرد    ــار خ ــه ک ــا ب ــک ت ــت دام فل ــ  گرف ــة زر ياهيسـ ــل از نامـ ــعمـ ــنيـ   دة مـ
نما مــدام عصــيــمــرا مــزرع بــه ــانيد وحش ــزال رميغ ــاطر خ ــن ــم ــني م دة
ــر  ــرد مه ــا يز س ــن  ي ــر م ــن ت ـ شود چو نرگس   ام و دام ـ خ بسـته نـور د  ي   دة مـن ي

مـ      ده مـن يز دل کشـ اود سـر ز چشم و نعـره    چکـد از بـس رطوبـت وافــر    يچـو ژالـه
ــالم را    ــود عـ ــوانم نمـ ــازه تـ ــپهر تـ تنيــچــو عنکبــوت بــه   سـ   دة مــنيــک رشــتة

ــا   ــوم از عط ــاهللا ش ب ــوذ ــو نوم ينع ــت ـ سـلم خر  ياگرچه هست به عاصـ   دي   دة مـن ي
  ده مـن يـ ش ز کلـک زبـان کف  يخو يعصا  ض مـدح کنـد  يعمران ز فـ  يسزد که موس

د ســـمند  گشـت پسـند  به نازم آن که به روز نخست  رکـــاب   دة مـــنيـــرافـــت او را
اســت رســم حلقــه  يــقر   دة مـن يـ دهـد اکنـون قـد خم    يکه مژده م  وار بــر در او ب

  رســد ز جاذبــة بحــر رحمــتش اعظــم     
  دة مــنيــدل تپ يل بــه جــايبـه رنــگ ســ 

  ]پايان[



هاي رشتة زبان و ادبيات فارسي نامه معرفي پايان  ٣٧٧

  هاي رشتة زبان و ادبيات فارسی نامه عرفی پايانم

هاي مختلف هند در رشته زبان و  دانشگاهدر هاي دفاع شده  نامه اين شماره پاياندر 
تا پژوهشگران و  شود ميادبيات فارسي به خوانندگان محترم فصلنامه قند پارسي معرفي 

علمي، پژوهشي قرار  محقّقان عرصه زبان و ادب فارسي در جريان آخرين دستاوردهاي
  .گرفته و بتوانند از آنها استفاده نمايند

  دانشگاه اسالمي عليگر
موضوع و سال دفاعاستاد راهنمادانشجو

    دکتر/پروفسور  
Aشوکت نهال انصاري  حنا ياسمين Critical Study of some Important and

Hitherto Unattended Learned Men and
Scholars of Shahjahanes Reign. (2011)

Contributionافشان آفتابنعيم احمد of Professor Nazir Ahmad to
Persian Language and Literature. (2011)

Contemporaryافشان آفتاب  خانم شايسته وسيم Socio-Cultural Life as
Reflected in Khiarul Majalis: A Critical
Study. (2011)

:Diwan-e-ShaukatBukhariآذرميدخت صفوي  اهباقر حسين ش A Critical
Edition and Notes. (2011)

A  اسد علي خورشيدمظاهري صديقه Critical Study of Sufistic Literature
Produced in Rohailkhand. (2011)

Aآصف نعيم صديقيمحمد قيصر Critical Study of Waqeate-e-Kashmir by
Khwajah M. Azam Didah-Mari. (2011)



  ٣٧٨قند پارسي

موضوع و سال دفاعاستاد راهنمادانشجو
    دکتر/پروفسور  

احمد صديقي Aطارق حسنمصباح Critical Study and Editing of Bahrul
Fazail. (2011)

Socio-Politicalافشان آفتابکلثوم فاطمه Study of Jawameul Hikayat
by Sadid-uddin Mohammed Awfi (Jild
Awwal wa Dowam Az Qism-e-Sowam).
(2011)

محمد  ابوايمن
خان الحق رضوان

Contributionآصف نعيم صديقي of Shaikh Ali Hazin to Indo-
Persian Prose (With Reference to Tazkiratul
Muasereen and Tazkiratul Ahwal. (2011))

Aماريه بلقيسفوزيه وحيد Critical Study of First Vol. of “Majmua-
E-Lataef-wa-safeena-E-Zaraef” by Saif Jam
Hervi. (2012)

Aآذرميدخت صفويخانم مهناز التجا خان Critical Study of Persian Novel and Short
Story Produced in Iran during the First
Twenty Five Years after the Islamic
Revolution (1979-2004). (2012)

Aآذرميدخت صفويسيد کلب سبطين Study of the Writings and Style of
MurtazaMuthahhary& Dr. Ali Shariaty as
Exponents of Modern Religious Persian
Prose. (2012)

Contributionماريه بلقيس  مکرم علي of the Aligarh Muslim
University Towards the Development of
Persian Literature after Independence
(From 1950 AD to 2000 AD). (2013)

Aعثمان غني  سميه خاتون Critical Edition of the Diwan-E-
Gazaliyat of Ali NaqiKamrah with
Introduction and Notes. (2013)

Aآصف نعيم صديقيخورشيد احمد Critical Study of Persian Poetry
Produced during the later Mughals from
Shah Alam I to Shah Alam II (1707-1806
A.D.). (2013)



هاي رشتة زبان و ادبيات فارسي نامه معرفي پايان  ٣٧٩

  دانشگاه جامعه مليه اسالميه
موضوع و سال دفاعاستاد راهنمادانشجو

    دکتر/پروفسور  
Aعراق رضا زيدي  منير حسن critical study of Ghazliat-e Fani

Kashmiri. (2009)

Indo-Iranianقمر غفارکمال Literary and Socio-Cultural
relations in 20th century. (2011)

Aصديقي. آيي.اينعظمي عزيز Critical Study of Diwan-e BadarChuach.
(2011)

Tahqiqi-oمحمد اقبالوهاج اشرف Tadween Dewan-e Badar
Chuach. (2011)

Criticalقمر غفاراحمد غني خسروي Edition of Dewan-e Kahee. (2011)

Aعراق رضا زيدي  حمنحفظ الر Critical Edition of Dewan-e Bahadur
Shah Marehrawi. (2011)

Mullaسيد کليم اصغرمجتبي احمد ديو Mohammad Islamil Beenish
Kashmiri. (2011)

Lifeمحمد اقبالاحمد حسن and works of Hergopal Tafta. (2012)

Criticalسيد کليم اصغراليق حسين Evaluation of Hossain Panahi's
Theatre. (2012)

Tareekh-eعبدالحليممحمد عبداهللا شاه Kashmir Syed Ali ka Tanqidi
Jaeza. (2012)

Tarteebعبدالحليمشاداب ارشد مير wa Tadveen Diwan-e Mir Elahi
Hamadani. (2012)

Arzish-eعراق رضا زيدينفيس عالم Adbi-e Tuzak-e Jahangiri. (2012)

Contributionمحمد اقبالسلطان احمد of Badayun to the
Development of Indo-Persian Literature.
(2012)

Aسيد کليم اصغرحسين الزمان study of Persian Poets and Writers of
Amroha. (2013)



  ٣٨٠قند پارسي

موضوع و سال دفاعاستاد راهنمادانشجو
    دکتر/پروفسور  
Dograمحمد محسنفنسي اختر Dour ki Tareekh Nawisi. (2013)

Natureقمر غفارعباس سعيد پور meaning and features of Indo-
Iranian Mythologies. (2013)

Aمحمد اقبالفرح ناز Critical Stuty of Khata Shustri. (2013)

Tahqiqمحمد اقبالفرحينه wa Tanween-e Diwan-e Mohan Lal
Anis. (2013)

Persianمحمد اقبالالدين امير محي Poetry of Chack period in Kashmir.
(2013)

  دانشگاه جواهر الل نهرو
موضوع و سال دفاعاستاد راهنمادانشجو

    دکتر/پروفسور  
Theحسن. اي. ايس  افروز عالم Quest of a True beloved in Hafez and

Shahriyar’s poetry (A comparative study).
(2011)

مهدي  شبير احمد Culturalاختر Contacts between India and
Central Asia: A Study of Central Asian
Impact on India Life based on Persian
Sources from Babur to Akbar (AD 1526-
1605). (2011)

Contributionاختر مهديخان. ياسر اي of the Sufis in the
Development of Persian Language and
Literature in Bihar. (2011)

Mirzaحسن. اي.ايسعبدالواسع  Abul Qasmi Qaim Maqam Farahani
and Mirza Taqi Khan Amir Kabir:
Architects of Modern Iran. (2011)

Judicialاخالق آهنصادق حسين System in India during Mughal
Period with Special reference to Persian
Sources. (2011)



هاي رشتة زبان و ادبيات فارسي نامه معرفي پايان  ٣٨١

موضوع و سال دفاعاستاد راهنمادانشجو
    دکتر/پروفسور  
Socio-Culturalسيد اختر حسينفوزان ابرار and Literary Significance of

Indo-Persian Sufi Tales. (2011)

Persianسيد اختر حسينارشد القادري  Studies in Calcutta (From 1774A.D.
to 1887A.D.). (2011)

Socio-Politicalاخالق آهناظهر اشرف and Cultural Relations
Between Mughals and Sikhs from Akbar to
Aurangzeb: as Depicted in Contemporary
Persian Sources. (2011)

. خانم فاطمه اي
بندرآبادي

مهدي Aاختر Comparative Study of Persian Ghazals in
Awadh and Iran in 18th Century. (2011)

Impactق آهناخالسيد ساجد مبين of Hazin on Indo Persian Poetry and
Poets. (2011)

Samadسيد اختر حسينشهباز عالم Bahrangi: An exponent of Children
Literature. (2012)

India’sاخالق آهنسرور الحق  first war of independence as
Reflected in the Persian Sources. (2012)

Britishسيد اختر حسينريحانمحمد   Orientalists and Persian Studies in
India. (2012)

Jalalسيد اختر حسينانوار الحق Aal-e-Ahmad as a Travelogue Writer.
(2012)

گو شادي مهديشهريار Studyاختر and Evaluation of Khamsaye Nezam
Ganjavi’s influence on Amir Khosrow
Dehlavi’s Khamsa. (2012)

Aاخالق آهن  عيدالباري Critical Study of Bozorg Alavi’s
Writings with Special Reference to the
Socio-Political Condition of Iran. (2012)

Persianسيد اختر حسينخانم منداال منگلي Literature and Culture of the
QutbShahi and the Safavid Periods: A
Comparative Study. (2012)



  ٣٨٢قند پارسي

موضوع و سال دفاعاستاد راهنمادانشجو
    دکتر/پروفسور  

Aاخالق احمد انصاريشريد جمال انصاري Critical Study of Literary and Socio
Cultural Life of Aurangzeb’s Period with
Reference to Ahkam-e-Alamgiri. (2013)

Aر حسينتسيد اخهيبت اهللا مالکي Comparative Study of the Panchatantra
with Kalilah wa Dimnah. (2013)

عالم Portrayalاخالق احمد انصاريمحمد پرويز of Women in forough-e-
Farrokhzad and Simin-e-Behbani’s Poetry.
(2013)

Syedذاکره قاسميمحمد جمشيد عالم Md. Ali Jamal zadah and his
Contribution to the Awakening of Iranian
Society. (2014)

  



نظم  ٣٨٣

  غزل

  ♦يدکتر رئيس احمد نعمان

زدن نـدارم آچه گويم از وصف آن دل    را که تابِ يک دم
ــدارموهــا  زبــان دارم پــر از ســخن   لــي مجــالِ ســخن ن
زايـم سـحر چشـم آن رهـين سايم، مشک زلف آن اسير

  دل به کس باختن نـدارم، سـر بـه کـس سـاختن نـدارم      
 ر پيمـان رخسارِ پـاک جانـان، دلـم نمـود اسـتوا     و به قد  

ــدارم  ــاغ و چمــن ن ــدارم، خيــالِ ب   هــواي ســرو ســمن ن
  کويش، بگوي چون محرمي به گوشـش   اگر بگذري به! صبا

  که تاب دوري يک نفـس را از آن بـت سـيم تـن نـدارم     
ــدارد   ــم ن ــالِ دل ــر زح ــدک، خب ــر ان ــاي ده   کســي ز ابن

  گذشت عمرم به روي گيتي، مگـر ز گيتـي وطـن نـدارم    
ــبان دراز و  ــن ش ــان  ازي ــبح تاب ــودار ص ــود نم ــره، ش   تي

ــدارم   ــنن ن ــالي، ز داورِ ذوالم ــيچ ح ــه ه ــدي ب ــه ناامي   ک
  هـايم  هر آنچه دارم رئـيس در دل، همـان تـراود ز گفتـه    

  لباسِ سـالوس در بـرِ خـود، مثـالِ شـيخ دشـمن نـدارم       
  

 .گر، هند يعل. ♦



  ٣٨٤قند پارسي

  

  گل خندان

  ♦دکتر محمد طارق

ــدان   ــل خن ــل الي گ ــکرريزان گ ــدي ش ــکر تن   ش
  ر گــويم مــنم گريــانگــاو همــه اوصــاف بودســت 

  دانــي تــرا محبــوب مـــن دارم    وفــاداري نمــي  
دست مي   داري مر کشتي به يـک خنـدان   نه خنجر

  گان بودنـد تچنان بودست در مجلـس هـزاران کشـ   
ــد دل بريــان      ــه گردن ــي بــودي هم ــراپا آتش   س

  لب شيرين و خونخـواره چنـان بودسـت مـه تابـان     
اسـت نمـک       ريـزان  جگر سوزان من دارم ولـي يـار

  دارد ولـي خنجـر   مرا يـک نـيم بسـمل کـرد نمـي     
ــار  ــد ي ــان    کش ــاوک مژگ ــد از ن ــردم زن ــرا ه   م

ــه    ــد چل کش ــش ــن ز روي ــر م ــر ب ــدازد نظ ــو ان   چ
  خواهم کـنم افشـا کشـم آهـي شـوم غلطـان       نمي

ــار  ــد يـ ــود در راز کمنـ ــارق آرزو دارد شـ ــه طـ   نـ
  بــه انــدازي مــه تابــان نظــر يــک دم شــوم نــازان

 .گر، هند يعل ♦



نظم  ٣٨٥
  

  حريم حرمت

  ♦خان باقر يمهد
ــت  جـان و دل وام عشــق و الفـت اوســت   ــت اوســت    دس ــايم رهــين بيع   ه
ــا فديــــه ره آن دوســــت   ايــن زمــان تــا هميشــه نوبــت اوســت  ســــر مــ
و آن ره نيافتنـــــد بـــــه دل ــينه  ايـــــن ــت  س ــت اوس ــريم حرم ــن ح   ي م

ــدگز  مـن مــرگ اســت  يغفلـتش هــم بــرا  ــت اوســـت   ينـ ــاه الفـ   در نگـ
ــتگان راه   ــا كشـ ــه مـ ــم ويزانکـ   اين هم از لطف و مهر و همت اوسـت   ايـ

ــت   ســـت در دبســـتانشا عقـــل طفلـــي ــت اوسـ ــدگان دولـ ــق از بنـ   عشـ
تمـام شـده        ســتاحـرف اهـل جهــان

صـحبت اوسـت       گوش، چشـم انتظـار
  

 .نو اسالميه، دهلياستاد ميهمان بخش فارسي دانشگاه مليه  ♦



  ٣٨٦قند پارسي

  )ع(منقبت در شان حضرت علی

♦بلرام شکالدکتر 

ـ   يبه من رساند نسـ  ـ   )ع(يم سـحر سـالم عل عل   )ع(يبرهمنم که شدم چون عجم غالم
ــن ضــع  ــردازم  يم ــعر پ ــه ش ــه ب ــزه   ف چگون ــار معج ــالم علــ   ي کن ــل ک   )ع(يکام
ـ   يخوشم که نکته م  کــه محبــت ز مــادر آمــوزد يچــو کــودک عل   )ع(يآموزم از مـرام

ــ  ــه عل ــا ب ــالم م ــ يس ــريپ يآن وص ـ       غمب عل   )ع(يسالم ما بـه رسـوالن بـه احتـرام
ـ   يکه اوفتادم چون مرغکـ   رهــا گشــتمجهــان آن زمــان يز بنــدها عل   )ع(يبـه دام

ـ    ياعلــ يو علــ يعــال ي، و علــيعلــ يعلــ عل   )ع(يپر است هفت ممالک ز عطر نـام
ـ مرا غـالم کنـد ا    مساز بطـن خـودت را چـو گـور جانـداران      ـ   ي عل   )ع(ين صـدا ز کـام

ـ    يتمام خلق به مسـت   د اسـت يـ ر خرابـات عشـق و توح  يام يعل عل   )ع(يکشـند جـام
ــود ق  نزد حضرت حق سجده کرده است و قيامچو  ــب ــه ســجده و قي ــام هم ــي   )ع(يام عل

ـ      بـوتراب دهـد   ين بويخوشا که شعر من ا عل   )ع(يصباح و شام معطـر شـد از مشـام
ــردم آزاد    ــو م ــوانم چ بخ ــه ک ــد ــدا کن   خ

ـ    يعل اسـت و مـنم غـالم عل   )ع(يامام من

 .دانشيار بخش سانسکريت دانشگاه دهلی، دهلی ♦



نظم  ٣٨٧

خاک بر سرم يا

  ♦کيفي سيد نقي عباس
ــ  و نـه افـالک بـر سـرم    نير پـا زمـ  يز ين ــ يآوارگ ــرم  يبم و اينص ــر س ــاک ب   خ
  ا بسته خنده بانگ، به پـژواک، بـر سـرم   ي  خـاطرات  يصـحرا  يا هر طرف خموشـ ي

ــال   زد فرهاد کوهکن شد و مجنون به دشـت  ــد ب ــر ســرم   يآم ــش و ادراک ب   دان
ــانــداخت خضــر، پ  بردم گمان که دسـت فلـک خلعـتم دهـد       رهن چــاک بــر ســرمي

ــرف ــل محکــم گ ــش احســاس در بغ ــبار  تم آت دي ــر ــد اب ــرم   ي دهي ــر س ــاک ب   نمن
ــ  گـاه  د شـوق شـهادت بـه قتـل    يم کشـ يپا   بــاک بــر ســرم يدســتار بســت همــت ب

  يلـب، بـود محشـر    ي الهيهر قطره زان پ
  زد آن تـاک بـر سـرم    يمـو  يآتش به مو

  

 .يزبان و ادبيات فارس يدکتر يدانشجو ♦
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