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  شاهزاده داراشکوه

مسلمين و هندوان  در عصر حاضر سنبل وحدت بين شاهزادة بدبخت كه داراشكوه
  شناخته شده است

يكي از فرمانروايان تيموريان بابري ) ق ١٠٦٨ تا ١٠٣٧( از ميان چهارده فرزند شاهجهان
 ز محلممتا       بهتنها چهار دختر و چهار پسر كه همه از بطن ارجمند بانو ملقّب ، هند

تا  ١٠٢٣( از آنها جهان آرا بيگم. سن بلوغ رسيدند به ،متولد شدند) ق ١٠٤٠ تا ١٠٠٠(
 داراشكوه: و تمام پسران كه عبارتند از) ق ١٠٨٠ تا ١٠٢٦( آرا بيگم و روشن) ق ١٠٩٢

 تا ١٠٢٨( زيب ، اورنگ) ق  ١٠٧١ تا ١٠٢٥( ، سلطان شاه شجاع) ١٠٥٩ تا ١٠٢٤(
در صحنة سياست هند تابيدند و هر ) ق  ١٠٧٣تا  ١٠٣٣( شو سلطان مراد بخ) ق ١١١٨

گراييده همه ) خوش باوري( تصوف و تشيع و تسنّن و تيقّن       بهترتيب         بهيك از آنان 
  .جان يكديگر افتادند        به

تاريخ سلخ ماه صفر نصف شب دوشنبه سال هزار و بيست و       بهوالدت داراشكوه 
ساگَرتال واقع است، اتّفاق   نام       بهاي        جمير در كاخي كه كنار درياچهدر شهر ا. چهار ق

قارة هند و افغانان بلكه تركان ماوراءالنهري نيز چنان  كه نه تنها براي مسلمانان شبه. افتاد
ن آنجا را ناديده ياگر مجاور. متبرك و محترم است كه مشهد مقدس براي ايرانيان

 الدين كز عرفان و معنويت است و مرقد مبارك حضرت خواجه معينبگيريم اين شهر مر
گويند قبل از . چشتي زيارتگاه هزاران هزار معتقدين ايشان و عرفا و اهل تصوف است

وي براي فرزند ذکور . د شده بودندوالدت داراشكوه، سه دختر در خانة شاهجهان متولّ
معتقد بود كه از فيض بركت آن  كرد و   در اين آستان با كمال خضوع و خشوع دعا 

چون اولين فرزند ذکور وي . عرصة وجود گذاشت بهعارف خدا رسيده، داراشكوه پا 
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بود، او را وليعهد خود اعالم نموده تمام مراعاتي كه جهانگير براي فرزندش شاهجهان 
كه وقتي . چنانچه در سال شصت و پنجم ق. داشت به داراشكوه منتقل گرديد      در نظر 
به تاريخ هشتم ماه ( گرفتند، داراشكوه را      ششمين شاهجهان را ميو د شصت جشن تولّ

آن محمد وارث  دربارة. لقب شاه بلند اقبال سرافراز نمود به) .ق١٠٦٥الثاني سال  ربيع
  :نويسد   در شاهجهان نامه چنين مي

فتم موافق بيست و ه) شصت و ششم( الثاني سال روز دوشنبه هشتم ربيع”
سر بلند … ادة بلند اقبال رازنخست مهين اختر سماء خالفت پادشاه …بهمن

واال خطاب شاه بلند اقبال سرافراز ساختند و از فرط عاطفت و  هگردانيده ب
بر كرسي طال كه بجهت آن بخت بيدار در  فزوني رافت و شمول عنايت خاص

فت گذاشته متّصل اورنگ خال) ٢٧٢برگ ( كارخانة پادشاهي مهيا ساختند
  .١…“بودند، حكم نشستن فرمودند

و داراشكوه براي اظهار تشكّر آن لقب، شاهجهان را به تاريخ بيست و ششم ماه 
  .)١٤سطر / ب٢٧٣س برگ ( .در منزل خود پذيرايي نمود. ق ١٠٦٦الثاني سال  ربيع

آرا اولين دختر شاهجهان و داراشكوه پسر ارشدش بود بيشتر از ديگر  چون جهان
عقيدة اين جانب شاهجهان در اين مورد دچار         به. رزندان مورد توجه پدر قرار گرفتندف

 ٢شود     پدر محسوب مي زيرا طبق آداب و سنن شرقيان پسر ارشد جانشين. اشتباهي نشد
مسائل     بههايي را که مربوط  رسد، پدر خود بسياري از مسؤوليت       و چون به سن بلوغ مي

. نمايد       دهد و در اين كارها با وي مشورت مي تحويل مي     او  بهباشد  می خانوادگي
سن بلوغ بسياري از كارهاي خانواده را        بههمچنين دختر ارشد خانواده پس از رسيدن 

گيرد و اين اقدام يك نوع تربيت است كه پيش از ازدواج بسياري از       عهدة خود مي        به
چنانچه جهان آرا پس از رحلت مادرش ارجمند بانو به . نمايد       سب تجربيات را ك

مشورت و همكاري ستي خانم خواهر طالب آملي ملك الشعراي دربار جهانگير، 
                                                   

برگ  ،٣٠٦، شماره )جنوب هند( حيدرآباد ،موزة سپهساالر ،نسخة خطي ،نامة محمد وارث پادشاه  .١
 .٢٧٢ب و  ٢٧١

ناگفته نماند در انگلستان قانوني است كه طبق آن امالك پدر پس از رحلت وي ميان فرزندانش   .٢
 .باشد         شود و صاحبش تنها پسر ارشد مي        نمي تقسيم
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ولي متأسفانه اين آداب و سنن اهالي شرق باعث حسد و حقد ديگر . پرداخت مي
  .قتل رسانيدند       بهمديگر را جان يكديگر افتادند و ه       بهشاهزادگان شد و بدين علّت 

 درست است كه تيموريان بابري هند اصالً ماوراءالنهري بودند و همايون پادشاه
دولتي را كه از دست داده ) ٩٤٨ تا ٩٣٠( با كمك شاه طهماسب صفوي) ٩٦٣-٩٣٧(

فرهنگ          بهگرايش آنان ) ١٠٦٨ الي ١٠٣٧( بود باز پس گرفت ولي تا زمان شاهجهان
كه روز . ق١٠٦٤االولي سال  ماه جمادي ١٩تاريخ      بهچنانكه . ي بيشتر شده بودهند

كردند؛  د داراشكوه جشن وزن برگزار ميلّمناسبت روز تو         بهشرف آفتاب بود و 
ذوالفقار آقا سفير روم عالوه برخلعت و ديگر هدايا ارگجه و پان و پاندان نيز اعطا            به

   يكي از اين علل اين بود كه اكبر. )فرهنگ هند هستند       بهمة اينها مربوط كه ه( ١نمودند
 ٣پور صبية رضية راجه مونه ولد راي مالديو مرزبان جوده ٢نواب جودابايي”…

عقد ازدواج شاهزاده سليم   بهكه صاحب وسعت واليت و كثرت لشكر بود، 
  .٤…“نورالدين جهانگير پادشاه در آوردند        بهالمخاطب 

. كرد     ان در كاخ خود زندگي مييو نواب جودا بايي طبق آداب و سنن هند
هجري قمري فوت  ١٠٢٧وي در سال . شاهجهان مادر خود را بسيار دوست داشت

تفريح چنانكه سيل چند در كتاب . كاخش رفت       بهجهانگير براي تسليت وي . كرد
  :نويسد          مي عماراتال

انواع       بهمنزل شاهجهان تشريف آورده          بهوقوع اين امر            بهادشاه جهانگير پ”…
عنايت و مهرباني دلجويي نمودند و بعد از فراغ وظايف تعزيت كه الزمة آن 

                                                   
بعطاء خلعت فاخره  و ارگجه …فقار آقا سفير قيصر لذوا: نويسد امه مين محمد وارث صاحب پادشاه  .١

عنوان       بهنوعي از برگ سبز كه هنديان ( با ظروف طال و پان) بنگالهايالت و از بنوعي ار مادة خوش(
و ) دارند      نگه ميبا ادويه معطّر اي كه در آن برگ پان را       جعبه( پاندان با) تفاده كنندآجيل از آن اس

 .)هند ،موزه ساالر جنگ حيدرآباد ،٢٤٤برگ  ،٣٠٦نسخة خطي شماره ( .خوانچة طال نوازش يافت

2. Jodha Bayi. 

3. Jodh Pur. 
 ،كلكسيون اته ،كتابخانة ديوان هند نسخة خطي. ب ٩٥شماره برگ . چند سيل ،عماراتالتفريح   .٤

 .I.O.2450 =731شماره 
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دولتسراي سعادت بردند و همان لحظه       بهايام است آنحضرت را همراه گرفته 
  .١“آنحضرت پوشانيدند       بهت مبارك دس          بهخاصه ) خلعت( سروپاي

دختري ) وليعهد شاهجهان( تنها اين بلكه سلطان سليمان شكوه فرزند داراشكوه       نه
را كه از خانوادة راجپوتان بود، در رشتة ازدواج كشيد كه باعث آميزش دو فرهنگ 

  :نويسد           مراسم اين زناشويي محمد وارث چنين مي دربارة. گرديد
ثمرة  جبهةسنگه است  چون نبيرة راجه گج سنگه را كه خواهرزادة راجه جي”

شجرة دولت سلطان سليمان شكوه خطبه نموده و پيش ازين بيك ماه او را 
بذات مقدس كلمة طيبه تلقين ) شاهجهان( حرم سراي سلطنت طلبيده  هب

  .٢“فرموده بودند
دانست كه جانشينان تيمور بر ظهيرالدين          سبب نبود، زيرا او مي اين اقدام اكبر بي

هند حمله ببرد و      بهبابر چنان زمين زادگاهش را تنگ كرده بودند كه او مجبور شد 
بناي دولت خود را در اين سرزمين بگذارد و او متوجه اين نكته هم بود كه برگشت 

ها و اوزبكان و  اي ميان صفوي       چه جنگ فرقه. وراءالنهر امكان پذير نيست    ما      بهاو 
ها چنان شديد شده بود كه نه تنها افراد عادي بلكه امرا و اشخاص قدرتمند  عثماني

ستوه آمدند كه مجبور شدند از زادگاه خود       بههم چنان از آن وضع و كيفيت 
شور كساني كه از آسياي ميانه مهاجرت كردند و در ك. كشور هند مهاجرت نمايند         به

   .هند پناهنده شدند
اسالم شده بود        بهشاهجهان يك طرف از اينكه در آغوش مادر هندي كه مشرف 

مؤسس معبد ( عارف كامل زمان خود ميان مير     بهپرورش يافت و از طرف ديگر نسبت 
و مرد خدا آگاه ملّا شده بدخشي ارادت ميورزيد و همين ) سيكها در شهر امرتسر

اين عناصر . آن هر دو عارف باهللا داشتند         بهت جهان آرا بيگم و داراشكوه عقيدت و اراد
باعث شدند كه فرهنگ هندي با عرفان اسالمي آميزش و اختالط پيدا كردند و بذري را 

  .که اكبر در سرزمين هند كاشته بود در عهد شاهجهان درخت پهناور گرديد

                                                   
 .٩٧شماره برگ . چند اثر سيل ،عماراتالتفريح   .١

 .، هندر جنگنسخة موزة ساال ،٢٤٤برگ  ،نامه پادشاه  .٢
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وركانيان هند، گهاي خاندان  خانم    هزادهميان تمام فرمانروايان و شاهزادگان و شا
داراشكوه در اين ميان از همة افراد خاندان خويش گوی سبقت را ربود و چون عالقة 

كفر و الحاد      بهداد بنا بر اين متّهم       فلسفة هندوها نشان مي    بهديگران      بهبيشتري نسبت 
  .ندانش گرديدگرديد و همين اتهام موجب تباهي براي او و فرز

البول بر شاهجهان  هجري قمري مرض حبس ١٠٦٧الجحه سال  تاريخ هفتم ذي         به
چون از آن . توانست اعمال روزانة خود را انجام دهد چنان غلبه يافت كه حتي نمي

دهلي ( آباد ق، از دارالخالفه شاهجهان ١٠٦٨تاريخ بيستم محرم سال       بهمرض شفا يافت 
گرديد و به ) گرة فعليآشهر  ( سيلة قايق دولتي عازم مستقرالخالفه اكبرآبادو به) فعلي

يعهد عنوان ول        بهتاريخ نوزدهم صفر وارد قلعة اكبرآباد شد و داراشكوه امور دولت را 
  .در دارالخالفه در دست گرفت

شاهجهان مملكت خود را چهار قسمت كرده بود و هر قسمت را به يكي از پسران 
چون خبر بيماري توان فرسای پدر به پسرانش رسيد، شاه شجاع از . سپرده بودخود 

تاخت روي      بهو مراد بخش از گجرات ) جنوب هند( از دكن زيب اورنگبنگاله، 
. با نيرنگ و حيله گري آنان را از راه منحرف كرد زيب اورنگ. آباد آوردند شاهجهان        به

دست محمد سلطان                  به .ق ١٠٦٨الثاني سال  خ نوزدهم ربيعتاري          بهمحمد شاه شجاع 
آباد شكست خورده  درنواحي شهر اله (Kura)نام كورا        بهاي       در ناحيه زيب اورنگپسر 
ق او را با تمام ١٠٧١سال        بهراجة آن محل . طرف منطقة كوهستاني اراكات فرار كرد     به

اش در قايق نشانده فرمان داد تا آنان را در وسط دريا ببرند و در آنجا غرق      افراد خانواده
اي كه براي      اتّهام شركت در توطئه      بهبرادر خُرد خود، مراد بخش را  زيب اورنگ. كنند

 ١٤تاريخ     بهبرانداختن او، شاهجهان و جهان آرا بيگم چيده بودند، دستگير كرد و او را 
 (Gavaliar)زندان قلعة گواليار        بهبا زنجير طال مقيد ساخته  ١٠٦٨سال  ماه رمضان

) وزير مملكت( تقصير كشتن علي نقي ديوان سركار     جرم بي    بهفرستاد و بعداً در آنجا 
فرمان داد كه وي را همان جا كشته  ١٠٧٠الثاني سال  تاريخ بيست و يكم ربيع      بهخود 

  .ننددر همانجا دفنش ك
حساب پدر پير خود        بهپس از منحرف كردن اين دو برادر از راه خود،  زيب اورنگ

 ١٠٦٨رمضان سال  ١٧تاريخ        بههفتاد سال بود، رسيد و       بهكه در آن وقت سنش نزديك 
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وي را در قلعة اكبرآباد زنداني كرد و در همانجا خبر كشته شدن پسر ديگرش اعني 
وي در همان حالت بيماري و داغديدگي ديگر فرزندان و . او دادند     بهداراشكوه را 

قلعة اكبرآباد كه برايش كمتر از زندان  در ١٠٦٨ماه رجب سال  ٢٦تاريخ         بهپسرانشان 
  .روحش را از قيد تن آزاد گردانيدنبود، 

 ية دادرچون وارد ناح. ايران پناه ببرد      بهداراشكوه خواست كه مثل جدش همايون 
دستگير ) ملّاك( دست ملك جِيون زميندار     بهشد ) بخشي از استان سند، پاكستان فعلي(

اين خبر را دريافت  زيب اورنگ. ق ١٠٦٩به تاريخ بيست و يكم ماه شوال سال . گرديد
تاريخ نهم ماه شوال سال      بهنمود كه ملك جِيون، داراشكوه را با فرزندش سپر شكوه 

تاريخ شانزدهم       بهاو . است     آباد شده ستگير كرده همراه او عازم شاهجهاند ١٠٦٩
حكم داد  زيب اورنگالحجه  آباد رسيد و در بيستم ذي شاهجهان         به ١٠٦٩الحجه سال  ذي

تا داراشكوه را با پسرش سپهر شكوه روي فيل ماده نشانده در سرتاسر شهر 
پس از آن او . مردم باور كنند كه داراشكوه دستگير شده استتا . آباد بگردانند شاهجهان

آباد در دهلي قديم فعلي زنداني كرد و اوايل  خضرآباد خارج از شهر شاهجهان          بهرا 
اورا در همان جا كشتند و سرش را از تن جدا . ق١٠٦٩حجه  ذي ٢٢شب پنجشنبه 

آوردند تا كاملَا مطمئن  زيب گاورنكردند و از خون پاك نموده در تشت گذاشته پيش 
همان لباسي كه بر تن داشت در با جسدش را . گردد كه داراشكوه كشته شده است

-٩٦٣( الدين محمد اكبر آرامگاه همايون پهلوي قبور دانيال و مراد پسران جالل
  .دفن كردند) .ق ١٠١٤

  ١برادر بـه کـين بـرادر شـده      برادر در اين جا بر آذر شـده 
فرستادند و همچنين سليمان شكوه را  زندان قلعة گوالير     بهشكوه را پسرش، سپهر 

آن ناحيه پناه برده بود، گرفتند و او را ) ملّاك( نگر پيش زميندار كه در شهرستان سري
او وقتي كه خبر قتل پدرش را دريافت نمود اين بيت . هم در همان قلعه زنداني كردند

  :خود را بر زبان راند
  ام       او پسر گم كرده بود و من پدر گم كـرده   نيست عتر از يعقوب جر دارا كمحال من در ه

                                                   
 .موالنا فصيحی  .١
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در هند معموالً ميان مسلمانان رسم چنان است كه وقتي پير مردان براي زيارت 
روند        هاي زهاد و عرفا و همچنين ديدن مقامات تاريخي يا مذهبي مي   قبور و آرامگاه

برند و تاريخچة مختصر هر آرامگاه، تكيه،       ند زادگان راهم ميهمراه خود فرزندان و فرز
آنها را براي جوانان و خرد        بههاي منسوب  ها و كرامت       عتبه، درگاه و آستانه با اسطوره

تقريباً چهل سال پيش چنان اتّفاق . كنند      هاي آينده منتقل مي نسل       بهساالن بيان نموده 
ين جانب با مرحوم منظور حسين موسوي رئيس اسبق بخش فارسي دانشگاه افتاد كه ا

طرف        بهاو در آنجا . دهلي و آخرين رئيس كالج دهلي براي ديدن آرامگاه همايون رفتم
سنگ لوحي كه روي مرمر كنده شده است اشاره نموده فرمود كه از كتيبه چنان بر 

اند كه قبر داراشكوه در       همة مورخين نوشته اگرچه. آيد كه اين قبر شهيدي باشد     مي
اند از اين اشارة استاد  ولي چون دقيقاً تعيين محل آن را نكرده. آرامگاه همايون است

فقيد بزرگوار بعداً بر من روشن شد كه اين قبر داراشكوه است زيرا پهلوي قبر اين 
اگرچه . اند       انيال دانستهشاهزادة بدبخت دو قبر ديگر است كه آنها را قبور مراد و د

شود ولي در هيچ جا سه قبر     درآنجا قبرهاي افراد خانوادة مغول بابري هند نيز ديده مي
فاعتربوا يا بدين جهت اين قبر، داراشكوه شناخته شده است، . پهلوي هم ديگر نيستند

  .اويل االبصار

  قبر داراشكوه
اشكوب وسيعي از سنگ سرخ درست اگرچه اصل قبر در زير زمين است و روي آن 

طيل شكل درست تاي صورت قبر از آجر پخته و گج و ساروج مس      شده و در حجره
بدان جا برسد ) .ق  ٥٥٦ تا ٥٤٤( الدين جهانسوز اند تا روزي اگر دشمني مثل عالء   كرده

ي آن رو. آن را اصل قبر پنداشته تنها آن را خراب كند و به دخمه و يا مدفن دست نيابد
سمت جنوب        بهدرآن جا . كف عمارت آرامگاه همايون است اي است كه هم      مهتابي

دو طرف آن در طول، اين دو آية قرآني          بهغربي صورت ديگر اين قبر از مرمر است كه 
مواتاً اَ يلِ اِهللاوال تحسبن الَّذين قُتلُواْ في سبِ: حروف برجسته نقر شده است      بهبه خط نسخ 

و قسمتي  ١٦٩آل عمران، آيه ( فَرِحني بِما آتاهم اُهللا من فَضله .حياء عند ربهِم يرزقُونَاَبلْ 
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ونكُم ولَنبلُ .حياء ولَكن الَّ تشعرونَاَموات بلْ اَ لُ في سبيلِ اِهللاوالَ تقُولُواْ لمن يقْت )١٧٠از آية 
  .)١٥٥و قسمتي از آية  ١٥٤بقره، آيه ( بِشيٍء

  آثار داراشكوه
چاپ رسيده است و مشتمل      بهتا آنجا كه نويسندة خبر دارد سه مرتبه  :االوليا سفينة

هاي كبرويه، قادريه، نقشبنديه، سهرورديه و     است بر شرح حال عرفاي سلسله
 دربارةود را بيشتر به سلسلة قادريه گماشته و توجه خ دراين اثر داراشكوه،. چشتيه

فرزندان و خلفاي عبدالقادر گيالني و مسلك وي مفصّل صحبت كرده است، زيرا 
. كرد         خاطر همين در شعر قادري تخلص مي     بهوي خود پيرو همين مسلك بود و 

عالوه بر شرح حال مختصر صوفيان هر چهار سلسلة ديگر در آخر كتاب وي 
  .نيز متذكر شده است )ص(اكرم حضرت محمد دربارة ازواج مطهرات پيغمبر

مشتمل است بر شرح حال عرفاي معاصر كه منسلك به سلسلة قادريه  :االوليا سكينة
همچنين در اين كتاب تجربات معنويي كه وي در صحبت ملّا شاه بدخشي . بودند

تحت نفوذ افكار و عقايد بود، بيان نموده است و  و پير وي ميان مير كسب كرده
اين دو عارف بزرگ سلسلة قادريه كه در قرن يازدهم هجري قمري زندگي 

اگرچه وي مدعي نبوت و . كردند، اين مسلك را با ميل و رغبت تام اختيار كرد    مي
نمايد، هر قدمي كه در راه عرفان برداشته براي آن       رسالت نبود ولي چنين اظهار مي

در اين اثر عالوه بر كيفيات . قه از طرف الهام غيبي هدايت شده بوددر رؤياي صاد
روحاني و مقامات معنويي كه تحت هدايت و راهنمايي اين دو مرد كامل طي 

هايي كه در زمان خود و همچنين       هلنمود، وي شرح حال مختصر عارفان و سلس
. كر نشده، آورده استذ ولياالسفينة ا آنها در دربارةبعداً كسب شهرت ننمودند و 

جنيديه، زيديه، واحديه، نوريه، طيفوريه، ادهميه، : بعضي از آنها عبارتند از
  . مصباحيه، سهيليه و ديگر غير از آنها

كيفيات روحاني و معنويي كه غير از  دربارةرسالة مختصري است : رسالة حق نما
اين مشتمل . برند كار مي          بهمسلمين در زندگي روزمرة به وسيلة عبادات و نيايش 

  .است بر حبس دم، چلّه كشي، مراقبه نشيني و تمرين يوگا وغيره
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براي اين مكالمه هفت مجلس در استان  :مكالمه داراشكوه با بابا لعل داس بيراگي
براي مجلس . مجلس اول معلوم نيست كجا برپا شد دربارة. تشكيل گرديد الهور

سراي نورمحل در بخشي معروف       بهولتي معروف دوم مريد و مراد در باغ كاخ د
 مجلس سوم در باغ روضة دهن بايي. اَچهره در نواحي استان الهور نشستند           به

(Dhan Bai) مجلس چهارم در دولتخانة . متّصل شاه گنج الهور تشكيل يافت
ي وي يدارالسلطنت الهور در كاخي معروف به بهون كه آن را فقيد آصف خان دا

مجلس پنجم در شكارگاه كانوان كه متصل تكالپور واقع . بنا كرده بود، انعقاد يافت
پا شد و مجلس هفتم در مجلس ششم نيز در باغ دهن بايي بر. قد گرديدعبود من

سؤال و جوابي كه بين اين دو . دولتخانة دارالسلطنت الهور انعقاد و انجام يافت
  :بارتند ازعارف رد و بدل شد بعضي از اينها ع

  جواب  سؤال
  اول و آخرت فقير در چيست: گفتم
  چيستسربلندي فقير در : گفتم
  دانشندي فقير در چيست: گفتم
  توانايي فقير در چيست: گفتم
  روشنايي فقير در چيست: گفتم
  رنگيني فقير در چيست: گفتم

  روشنايي فقير چيست: گفتم 
  بر سر فقير چيست: گفتم
  پيش هر كس چيست: گفتم
  پس هر كس چيست: تمگف

  هر دو دست فقير چيست و كجا: گفتم
  

  يستپاي فقير چ: گفتم
  كه فكر فقير چيست: گفتم
  انديشة خاطر فقير چيست: گفتم

  فنا شدن در دنيا براي زندگي آخرت: گفتا
  تسليم نمودن سر خود: گفتا
  نداشتن دوست كسي را  غير از خدا: گفتا
  .الغري: گفتا
  .خود شناسي: گفتا
  .دانستن بزرگواري خدا: گفتا
  .كه مستغرق مراقبة حق دلش: گفتا
  .ة خداساي: گفتا
  .رزق: گفتا
  . مرگ: گفتا
دين استوار و به دنيا  دستگاه در: گفتا
  .كوتاه
  .به دامان بندي: گفتا
  .خدمت پير: گفتا
  ).بودن(صبور پيشه : گفتا



  شاهزاده داراشکوه  ٩١

  اشتباه فقير چيست: گفتم
  چشم فقير چيست: گفتم
  مركب فقير چيست: گفتم
  واجب وجود فقير چيست: گفتم
  كاهلي فقير چيست: گفتم
  چاالكي فقير چيست: گفتم
  فقير چيست ١استحكام و آرامش: گفتم
  توشة فقير در گوشه چيست: گفتم
  مهمان فقير كيست: گفتم
  نوش فقير چيست: گفتم

  كه خانة فقير كجاست: گفتم 
  بارگاه وتكية پناه فقير چيست: تمگف

  وتكيةپناه ومسند فقير چيست            بارگاه: گفتم
  چيستچراغ خانة فقير : گفتم
  خواب چيست) براي(لش بستر و با: تمگف

  چيستخوراك فقير در گرسنگي : گفتم
  چيستلقمه در حلق : گفتم
  چيستوجود فقير : گفتم
  .فقير را مدام چه الزم است: گفتم
  چيستمعاش فقير : گفتم
  ).دارد( مدد در معاش چه تقصير: گفتم
  چيستآسودگي : گفتم
  چيسترمز فقير : گفتم
  چيستعبادت فقير : گفتم

  .قبول افتد يا نه. كنم       عبادت كه مي:گفتا
  .خمار آلوده: گفتا
  .ارادة محبت خاص: گفتا
  .روز و شب بيداري: گفتا
  .نخوردنزياده : گفتا
  .احتياط قواعد       آب و طعام به: گفتا
  .گوشه نشيني: گفتا
  .ل بر خداي رزّاقتوكّ: گفتا
  ).او( جسم و جان: گفتا
  .زبان خاموش) با(حقيقت بنوش : گفتا
  .خطرة كليد شهوت) در: (گفتا
  . شب ارادت: گفتا
  .در گردونة سما: گفتا
  .آفتاب و ماهتاب: گفتا
  ).زمين( اراضي: گفتا
  .گوشت خود) خوردن: (فتاگ

  .طعمة صبر: گفتا
  ).بودن(دايم در سجود: گفتا
  .نياز       شكر پروردگار كارساز بي: گفتا
  )جستجو و(قدري قوت بدون تالش : گفتا
  .آورد) خجالت(خراشيدگي : گفتا
  .آزادگي: گفتا
  .بيهوده گفتن: گفتا
  ).ورد(ذكر و عبادت: گفتا

                                                   
 .آرام قيد گرديده است: اصل در  .١
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  چيستير حرص فق: گفتم
  فقير را چه واجب است: گفتم
  فقير چيست) امرار معاش( گذران: گفتم
  چيستآيين فقير : گفتم
  چيستمال فقير : گفتم
  چيستهوس فقير : گفتم

  
  چيستهوشياري فقير : گفتم
  .كدام نعمت خوب است: گفتم
  چيستكفر و الحاد : گفتم
  چيستعتاب فقر : گفتم
  فقير چيست) استعداد( صالحيت: گفتم
  چيستفايده       بي: گفتم
   چيست) ميل( عالقه: گفتم
  .ناقه خوب نيست) كردن( مهار: گفتم

  
  .خوب است) موسيقي( كدام ساز: گفتم
  ستخوب ا) چيزها( بازي با كدام: گفتم

  
  چيستكيف : گفتم
ميان كيفيات كدام خوب است كه : گفتم

  .آور باشد مستي و كيف
  ).مشروب الكلي( شراب: گفتم
  گ؟بن: گفتم
  كوكنار؟: گفتم
  افيون و ترياق؟ : گفتم

  ). داشتن(دايم آرزوي رياضت : گفتا
  .المواجب: گفتا
  ).گردآوري(الطمع و الجمع: گفتا
  .و عقيدت) عجز(مسكيني: گفتا
  ).سكوت(خاموشي: گفتا
 دنيا كار از آغوش و در حق دايم: گفتا
  .هوش  بي
  .مانياستواري دين و ا: گفتا
  .كردار نيك خوش است: گفتا
  .اين هر دو لقب به حق پوش دادند: گفتا
  .)آشتي با ديگران(صلح : گفتا
  .مرشد) نسبت به(اعتقاد داشتن: گفتا
  .بر گذشته) خوردن(افسوس: گفتا
  .مثل مهار ناقه: گفتا
است مگر         الزم را حيوان و وحوش: گفتا

  .غير از انسان
  .حال آورد) وجد و(كه : گفتا
بازي كردن با طمع و دروغ و غصّه : گفتا

  .اند   و حرص و آز جايز دانسته
  .خانه هم نواله بودن در    با هر كس: گفتا
  . آنكه اثر نگذارد: گفتا

  
  .خانه خراب: گفتا
  .نقص ناموس و ننگ: گفتا
  .ناهموار: گفتا
براي بيداران درگاه حق و عاشقان : گفتا
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  ).مند ار دل بهره(دل بهره : گفتم
  بوزه؟: گفتم
  معجون؟: گفتم

  
  هم مطلوب است؟ فقير نشئه به: مگفت
  
  

  ؟)چطور( تنباكو: گفتم
 (Yoga)حبس دم در طريق يوگا : گفتم

  .اند         جايز  دانسته
  ي چيستدل كش: گفتم

  
  

  چيستفقير ) ثروت( دولت: گفتم
  چيست) سخا(خيرات : گفتم
  هستي فقير چيست: گفتم
  فقير چيست) حرارت(آتش: گفتم
  كماالت فقير چيست: گفتم
  خوبي حال فقير چيست: گفتم
  خيال فقير چيست: گفتم
  بر فقير چيست) دشوار(محال: گفتم

  
  چيستوصال فقير : گفتم
  يستدين فقير چ: گفتم
  آيين فقير چيست: گفتم

  .و خلوتيان را شاق
  .بهره      بي: گفتا
  .خلل اندوره: گفتا
بنگ و افيون باشد دنيا داران      اگر بي: گفتا

  .وع بر فقيررا دلپذير ولي ممن
مرغوب براي مراقبة حق و نشئة : گفتا

 دوام راحت انگيز و مدام دالويز است
  .بيز و عطرآميز با چشم خونريز دماغ) ولي(

  .كند       دماغ را پر دود مي: گفتا
  ).كه رها شود(بگيرند ولي نگذارند: گفتا

  
 شود    هر طرف مايل مي       دل اگرچه به: گفتا

آن اد از جميع اطراف ولي سالكان پاك نه
  .برند   جانب حق مي     را كشيده، آرام آرام 

  .وجود) تحرا(فرحت : گفتا
  .شوارع حقيقت       هدايت و رهنمايي به: گفتا
  .پرستي حق: گفتا
  .سستي در شهوت و غضب: گفتا
  .نفي كردن خود، خودي و خودپرستي: گفتا
  .خواهش غير )طرف كردن بر(رفع : گفتا
  .از قيل و قالفارغ : گفتا
 بر(ظلم و وبال      راضي بودن به: گفتا
  ).كسي
  .خود فراموشي: گفتا
  که به نيم راحت غير و بر خود مستقل: گفتا
  آزادي است بل مطلق رواداری: گفتا
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  يستجامة فقير چ: گفتم
  ر برهنه بهتر يا در لباس يا ملنگفقي: گفتم

  
  
  

  كه هوشياري فقير چيست: گفتم
  عبادت بچه صورت بندد: فتمگ

  تر از رياضت چه چيز محكم: گفتم
  كردار چيست: گفتم
  آزار فقير چيست: گفتم
  رنج فقير چيست: گفتم
  چيست راحت فقير: گفتم
  سالمت فقير در چيست: گفتم
  علوم فقير چيست: گفتم
  از چه قبول گردد: گفتم
  شود       هجوم غم از چه كم مي: گفتم

  

  .ستّاري و نگفتن عيب كسي: گفتا
سترپوشي بر هوشمند الزم، مجذوب : گفتا
سالك را آشنايي با حق . آن معذور از

لي كالوه و جبه بر وي موقوف مطلوب و
  .نيست
  .ريادلد ي ودلير: گفتا
  .ياضتبا ر: گفتا
  .گفتار كم و كردار بيش: گفتا
  .دنبال كردن رفتار مرشد: گفتا
  .بازي دنيا و دنيادار: گفتا
  .اظهار كراهت با نزع: گفتا
  .راه سالمت: گفتا
  .دوستداري مالمت: گفتا
  دعا و ثنا: گفتا
  .ثنا راز د: گفتا
از طلب حاجت و پيراستن آن با : تاگف

  .جود و سخا

  مجلس دوم در باغ عمارات پادشاهي سراي نورمحل تشكيل گرديد
  خوش طبعي فقير چيست: گفتم
  مطلوب فقير چطور انجام پذيرد: تمگف

  طالب كي مطلوب گردد: گفتم
  گفتم آزار فقير چيست

  اكابر چطور با آنها رفتار كنند: گفتم
  يستغصّة فقير چ: گفتم
  دوست فقير كيست: گفتم

  .روي هر سؤال دربارة تصوف: گفتا
  .طلبي انجام پذير گردد از بي: گفتا
  .از طلب حق: گفتا
  .اهل و عيال: گفتا
  .از دل فارغ البال: گفتا
  .جنون: گفتا
كسي كه در امور دنيا غرض را در : گفتا
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  چيستطريقت فقير : گفتم
  دست بيايد      بهحقيقت از كجا : گفتم

  معرفت چيست: فتمگ
  دشمن فقير كيست: گفتم
زايل گردد  چون نفس از نفسانيت: گفتم

  آن را چه بايد خواند
  پسر فقير كيست: گفتم
  پدرفقير كيست: گفتم
  برادر فقير كيست: گفتم
  كيست مهر فقير با: گفتم

  .ميان نيارد و غصّه نخورد
  .رفتار با حقيقت: گفتا
  از راه طريقت خاص: گفتا
  .مل كردن طبق فرمودة مرشدع: گفتا
  .نفس: گفتا
  .حكم فنا في اهللا: گفتا

  
  .مريد رشيد: گفتا
  .راهنماي كامل: گفتا
  .عامل: گفتا
  .از كسي چيزي قبول نكردن: گفتا

  مجلس سوم در باغ روضة دهن بايي برپا گرديد
  محبت فقير چيست: گفتم
  سالمت ايمان در چيست: گفتم
  خُلق فقير چيست: گفتم

  
  ارشاد فقير چه اثر دارد :گفتم
  دستگاه فقير چيست: گفتم
  آرزوي فقير چيست: گفتم
  تكيه گاه فقير چيست موجودات، در: گفتم
  دستور فقير چيست: گفتم
  قال فقير چيست: گفتم
  زندگي فقير در چيست: گفتم

  .سالمت      بهعاقبت به خير و ايمان : فتاگ
  .)عافيت( در امن و امان: گفتا
 را و ناديده اشتن مردم شهردوست د: گفتا

  .گرفتن بدخُلقي آنها
  .ري عالمآباداني و معمو: گفتا
  .خدا آگاهي محض: گفتا
  .بر خود فرض دانستن پند گفتن: گفتا
  .المفلس في امان اهللا: گفتا
  .يكي باشد) عمل( قول و فعل: گفتا
  .قول بزرگان: گفتا
  .ذكر و شكر گزاري حق تعالي: گفتا
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  كاخ دولت صورت گرفت مجلس چهارم كه در
  فراست فقير چيست: گفتم

  
  ستعبادت فقير چي: گفتم
  رعايت فقير چيست: گفتم

  
  زحمت فقير چيست: گفتم
  هدايت فقير چيست: گفتم
  كفايت فقير چيست: گفتم

  
  درازي عمر فقير در چيست: گفتم
  شجاعت فقير چيست: گفتم
  ناآزمودگي فقير چيست: گفتم
  مردانگي فقير چيست: گفتم

  
  مردمي فقير چيست: گفتم

  
  پاك بودن فقير چيست: گفتم
  حفظ مراتب فقير چيست: گفتم
  فرزانگي فقير چيست: گفتم
  ديوانگي فقير چيست: گفتم
  مداراي فقير چيست: گفتم
  ضرر محض در فقير چيست: گفتم

  
  خير فقير در چيست: گفتم
  عشرت فقير چيست: گفتم

در هر مورد، مقصود خود را از : گفتا
  .دست ندهد

  .مؤثر كردن صحبت خود: گفتا
هر خدمتي كه براي هر كسي كه : گفتا
  .بدهد آن را فراموش نكند انجام
  . در مجلس خود غير را راه دادن: اگفت
  .ايراد گرفتن بر اشتباه: گفتا
اگر . ذكر و ورد را فراموش نكند: گفتا

  . فراموش كرد، دو مرتبه شروع كند
  .آگهي در دم زدن: گفتا
  .ثابت قدمي در بندگي حق: گفتا
  .غافل بودن از عزم: گفتا
دست هر كسي را كه بگيرد، وي را : گفتا

  . دستگيري كند
صدق نيت داشتن با عامة مردم : فتاگ

  . خصوصاً با فقرا
  .با مرشد عقيدت خالص داشتن: گفتا
  .كثرت در عبادت و رياضت: گفتا
  .ديوانگي: گفتا
  .آزاري بي: گفتا
  .چشم پوشي از زشت و خوب: گفتا
باطن       بهآشنايي بلند ولي  ظاهر       به: گفتا

  .از چشم افكندن
  .) ز اغياردوري ا( .در غربت: گفتا
  . فارغ بودن از خرابي و حسرت: گفتا
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  زحمت فقير چيست: گفتم
  ستخواب فقير چي: گفتم
  سؤال چرا ممنوع شده: گفتم
  چيست حالل: گفتم
  نفع چيست: گفتم
  طور كلّي چيست      بهسودمندي : گفتم
  بهبود طرفين در چيست: گفتم

  .اگر مراقبه رحمت نباشد: گفتا
  .دانستن عالم خواب را سراب: گفتا
  .ايراد در سؤال پنهان است: گفتا
  .هر چه حق است: گفتا
  .رفع كدورت و غبار: گفتا
  .حصول خصوصيتي: گفتا
  .خير انديشي فريقين: گفتا

  اهن منعقد گرديدمجلس پنجم كه در شكارگاه كانوو
  ير چيستپادشاهي فق: گفتم

  
  ريو و رنگ چيست       نج فقير بير: گفتم
  ميزان فقير چه: گفتم
  راحت فقير چيست: گفتم
  فقير چيست) ثروت( دولتمندي: گفتم
  خودآگاهي چطور حاصل گردد: گفتم

  
  چيستطفوليت فقير : گفتم

  
  جواني فقير چيست: گفتم
  پيري چه: گفتم
  فقير كيستمحبوب : گفتم
  قير كيستعاشق ف: گفتم
  چيستعشق فقير : گفتم
 فقير چيست و رضاي وي در          فداي: گفتم

  چيست

 پروايي و خودآگاهي جهان پناهي بي: گفتا
  .است
  .آرزوي حصول گنج: گفتا
  .دايم تمييز دربارة عاقبت عزيزان: گفتا
  .داشتن احتياجن: گفتا
  .جمعيت خاطر و راحت از دلگراني: گفتا
از تباهي نفس با جهان گردي و : گفتا

  . داشتن خيال سياحت در پيش خود
 داشتن قفلي بدون كليد و گفتن مادر،: گفتا

  .همسر پدر را به گفتة وي
  .نوايي و ناداني بي: گفتا
  .دايم دلپذير است: گفتا
  .مرگ: گفتا
  .مريد رشيد: گفتا
  .درنگ در محبت فدا كردن جان بي: تاگف

  .رضاي قادر مطلق: گفتا
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  قضاي فقير چه: گفتم
  چيستشهوت فقير : گفتم
  چيستديانت فقير : گفتم
  چيستراستي : گفتم
  .دروغ چه: گفتم
  خيانت فقير چه : گفتم
  چيستامانت : گفتم
  .اگر بگويد: گفتم
  چيستكي با نيكان ني: گفتم
  بدي با نيكان چه : گفتم
  .نيكي با بدان چطور: گفتم
  چيستمعاش فقير : گفتم
  چيستشوق فقير : گفتم
  چيستفنا در طريق فقير : گفتم
  .سوار بهتر يا پياده: گفتم

  
  
  

  چيستعالج : گفتم
  خالصه ابواب شجاعت چه باشد: گفتم
  دايي براي گدايان جايز است يا نهگ: گفتم

  
  
  
  .تالش و جستجو هم دخل دارد: مگفت
  

  .هر آنچه كه بر نگردد: گفتا
  .زهد و پارسايي محبوب: گفتا
  .جان و دل در دست امانت: گفتا
  .كمي و كاستي رفتار بي: گفتا
  .فروغ است هر چه بي: گفتا
  .پسنديدگي اهانت: گفتا
  .يدگفت و شن       آنچه پيش خود نتوان : گفتا
  .بگويد براي ديگران بجويد براي خود: گفتا
  .دلداري: گفتا
  .آزادي در عاقبت: گفتا
  .معذور داري است: گفتا
  .جستجو و وسواس برسد  هرچه بي: گفتا
  .با هر كس ادب را پاس داشتن: گفتا
  .داشتن سالح و اسلحه در دست: گفتا
ارادت محكم در سوار بودن فقير : گفتا

در امور نفس مضر  پيادگي. ضرري ندارد
) براي مركب ( است، چه هوا و هوس
  .براي نفس قفس است

  .بندگي: گفتا
  .قناعت: گفتا
هر موجودي كه قوت اليموت دارد : گفتا

 استقاللي هم روا بي. براي او روا نيست
زيرا كرم در سنگ رزق خوار . نيست

  .است و رازق پروردگار
رسد        هرچه در ذهن مي. اجرست: گفتا
نمايد و يا هر چه     ان طور فكر ميهم
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  .واجب بر فقير چه: گفتم
  
  
  
  
  

  چيستنتيجة صفاي صورت و معني : گفتم
  چيستكدخدايي فقير : گفتم
  چيستكريم الطريقين در فقيري : گفتم
  چيستپاك نهادي فقير : گفتم

  
  

   چيستتكيه داري ) طريق( سلوك: گفتم
  
  
  
  
  
  
  
  

  چيستبراي مريد ساختن شرط : گفتم
  .يابد پير از مريدان شهرت مي: مگفت
  

چه بنده پروري كار . پردة غيب گشايد
  . كار خالصة اوست. بنده نيست

هر كسي كه حق را اثبات كند و : گفتا
اين . خود را نفي وي را فقير خوانند

موضوع در فوق چندين مرتبه مطرح 
هر كسي كه از آنها خبر ندارد و . گرديد

ي بر او محال و آنها را به عمل نيارد فقير
  .دشوار
   .بقاي حيات جاوداني: گفتا
  .ادبي پوشي از گستاخي و بي چشم: گفتا
  . فارغ بودن از دنيا و آخرت: گفتا
اهل و عيال ترك بگفته را ياد نكند : گفتا

شود  آنها يادآور دربارةو اگر كسي 
  .طرف آن توجه ننمايد     به

. اول تكيه داري خوب نيست: گفتا
اگر ضعيف باشد تكيه . تربه سياحي

مريد از عهدة پذيرايي برنمي . داري كند
اين كار براي كدخدايي مناسب . آيد

اگر مريد رسم پذيرايي مهمانان . است
بياندازد هجوم گردد كه خالف آداب 

اگر مهماني وارد شود، . تكيه داري است
وي را جداگانه پذيرايي كند ولي خود 

   .در ميان نباشد
  .مريد نكند. خوره نشودتا سال: گفتا
مشكل در نام آوري است و اين : گفتا

تا پيروي : المثل معروف است ضرب
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وقتي كه پير به كمال رسيد، بايد وي : گفتم

  .اجازه بدهد كسي بر دست او بيعت كند
  
  

  .كمال پير چيست و جمال مريد چه: گفتم

   .شود پيري نكند راهبر نمي
اول . اين منحصر به ميل مريد است: گفتا

اگر او . بايد او در اين مورد تحقيق كند
پير نبايد اين آرزو . مايل باشد بيعت كند

   .درا داشته باشد كه وي مريد او شو
كمال پير در اين است كه وي : گفتا 

طرف خود جلب كند و      بهتوجه مريد را 
جمال مريد در اين است كه در تصور 

هميشه  وي اثري باشد و در آن وي
  . مستغرق بماند

  مجلس ششم كه در باغ دهن بايي بر پا گرديد
  استفقير را دوستي با كي خوب : گفتم
خوب  گوشت خوردن براي فقير: گفتم
  است
  كم خوردن خوب است يا زياد: گفتم

  
اند زن حالل      بزرگان دين گفته: گفتم

  باعث جمعيت خاطر است
  چيستفرض : گفتم
  اگر پرداخت نگردد: گفتم
  گرفتن ربح براي مسلمين حرام است :گفتم
  گيرند   پس چرا مي: گفتم
  پيدا كرداز كجا اين رواج : گفنم

  
  

  .با خدا و دوستان خدا: گفتا
كه غرق در ذكر خدا باشد       كسي: گفتا

  .براي او بد است
كم خوار زياد خور زياد  كم خور: گفتا
  .خوار
كامالً بر زن موقوف نيست، بعضي : گفتا

  . از آنها لعين هم هستند
  .پرداخت قرض: گفتا
  .قبت قرض استقرض تا عا: گفتا
  .براي هندوان بدتر از حرام: گفتا
  .خبري علّت بي    بهرواج يافته است، : گفتا
هندوها معتقدند اثر هر گناهي : گفتا
خيرات، مبرات، عبادت و رياضت  وسيلة    به

 صاحبش      بهزايل شود ولي تا قرض 



  شاهزاده داراشکوه  ١٠١

  
  
  
  
  
  

  م يك بدترميان كارها كدا: گفتم
  دنيا چيست و ثروت چه: گفتم

  
دل دنيا از چه چيز ساخته شده : گفتم
  است

  
  
  
  

  دايم زنده كيست: گفتم
  زنده كيست و مردة زنده كدام: فتمگ
  
  

  اما مردن حق چطور: گفتم
  

ه كي بايد گفت و از ك    بهحرف : گفتم
  شنيد
 بحث اگرطالب كودن باشد و در: گفتم

  د چه بايد كردگردد و قانع هم نشوچيره 
  اگر حرفش معقول باشد: گفتم

پرداخت نگردد درآخرت نجات نيست و 
چون ربح گرفتن حرام محض است و 

اين نكته اصرار         بهخاطر همين      به
اند كه هر چه زودتر پرداخت     ورزيده
ولي در حال حاضر به علّت جهل . گردد

  .گيرند مي       و ناداني شعار خود ساخته
  .لهو و لعب: گفتا
جاي خود، و ثروت باعت       بهدنيا : گفتا

  .تنگدستي و افالس
ش از نور است و كساني كه دوجو: گفتا
را دوست دارند براي آنها گلزار، زيرا  آن

ولي . رساند        آنها را از نور خود فيض مي
براي ما كه داناي راز حقيقت هستيم 

از اين نه رستگاري است . باعث خواري
  . نه از دوست خبرداري

  ارادة حق: گفتا
وقتي كه . زنده كسي كه رهايي يابد: گفتا

 اند و     زنده دالن مرده باشند آنها مرده
  .اند       زماني كه مرده دالن زنده هستند، مرده

آزردن كسي را و آزار ديدن از : گفتا
  .كسي كه بر حق نيست

شنيدن از مرشد و بزرگان و گفتن : گفتا
  .آنها     بهمطالب سخن 

   .سكوت: گفتا
  

ابع معقول بايد شد و راه كج نبايد ت: گفتا
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اما در اين مورد احتياط نفس . گرفت
زم است، نبايد حرف بلند شود و ال
ب خود لمط      بهتندي گرايد و مدعي          به

 اولي آنكه ميان عامة مردم. نرسد
بحث مطرح نگردد، زيرا اين ) ازدحام(

طرف غالب شود . دو حالت دارد وضع
اگر غالب آيد به مغلوب شاق . يا مغلوب

بگذرد و راضي كردنش مشكل شود و 
وم است كه اگر ساكت شد، پس معل

ها دارد و در      ازدحام گروه. مغلوب گرديد
زيرا هر كس . جايي نرسند        بهآن سخن 
كند حق با اوست و منجر       خيال مي

در اين حالت آدم بايد . نزاع گردد       به
لطف سخن با كسي است . صبور باشد

در اين . كه حرف بشنود و صبور باشد
ايد صورت تنها گوينده و شنونده ب

شرطي كه ميان آنها تأليف       بهباشند، 
حيف و ميل باشد كه عين     قلوب بي

تواند مطلب خود   مريد مي. وصل است
پير بگذارد و بايد      را در ازدحام پيش 

چهار گوش بر پند پير داشته باشد تا 
   .شش گوش با جنب و جوش گردد

و  ة الهور وقوع يافتتم كه تا سه روز ادامه داشت و در دولتخانفمجلس ه
  صورت سؤال و جواب مطرح گرديد      بهصحبت 

 ميان درخت و تخم درخت: جواب آنكه. خلق از خالق است: آنكه سؤال عزيز
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ميان خلق با خدا و خدا با چه : گويند
  . ندنماي      ها مي     فرق توان گذاشت كه بعضي

  
  
  

ميان روح و جان و : سؤال عزيز آنكه
قالب باهم چه ربط است كه وجود 

  .نيست     يش از سايهاز آنها ب  بعضي
  
  

پس . ثمره ذات اوست: سؤال عزيز آنكه
  . رنج و راحت بر وي چرا

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .ت است كه الزم و ملزوم يكديگرندامساو
مثل درخت و سايه درخت، دريا و موج 
. دريا كه موج نفس جداگانه ظهور دارد

با اين مراتب خلقت و خلق از قدرت 
  .ستقادرا

اين روح از صفات ذات : جواب آنكه
صفتي از صفات جان كه با اين . اوست

وابسته كه مانند درياست و اگر جداگانه 
نمايد مقدارش معلوم و قالب مانند 

  .رسد    اي كه آب درآن نمي    كوزه
. اين سه حالت دارد: جواب عزيز آنكه

 اي از شراب بريزند،     اگر در كوزة آب قطره
اگر در . ه حكم شراب داردتمام كوز

دريا صد هزار كوزة شراب بريزند باز هم 
اي كه پر از آب      اگر در كوزه. آب است
گيرد       اي بيشتر بريزند آنرا نمي     است قطره

اي بگيرند      اگر از آن قطره. زيرا جا ندارد
ولي دريا . گردد         مقداري از آن كم مي

كه آب در  وقتي. كمي و بيشي ندارد
آيد اين ظرف آب را نابود       پردة ظرف مي

همچنين است ميل طبع، غير از . كند
اگرچه بيش . حرص و هوا و غم و غصّه

اي نيست اگر داخل آب شود     از قطره
در غير . عين سعادت است و پيوند گردد

است در جايي اي    اين صورت قطره
و بنده بنا بر اين خدا خداست . افتاده
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پس اين منحصر بر : سؤال عزيز آنكه
  .ارادة خاص است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ارادة حق باريك و عالم از : سؤال عزيز
خليفه زاده را . خواهش غير باريك

ه سد در را. پيغمبر زادگي منظور نيست
با هوش باش كه عالم پر جوش و . است

  .خروش است
  خوش براهي بردم كانجا

  چرا گشت نا محرم دمـق
پوست بودم و از گفتار : يار عزيز گفت
ولي همة حرف شما نسبت . تو مغز شدم

حال من           بهقال است كه بستگي      به

  .ه كه هر قدر پراكنده بهتربند
عاقل مختار است، متصدي : جواب آنكه
عبور و عفو هر دو صفات . اراده نشود

سجده در عبوديت استحكام پيدا . اوست
در صاحب بودن دخل ندارد كه . كند      مي

ارادة تقدير خالصة شعار اوست و شعار 
پس از انجام وظايف بندگي . تو توكل

از اين اصل  هم توكل بايد كرد و
كرمِ كريم از ! عزيز من. منصرف نشود

. رحمِ رحيم دو نعمت جداگانه هستند
منعم حقيقي در آني منعم كند و در 

فالح و بهبود در . دهد        بارگاه خود پناه مي
قوة ارادة  .عبادت است، نه در خودپرستي

. خداوندي بيرون از احصا و شمار است
نمايند     يغالمان با سكوت تكيه بر وي م
  .و عاقالن تظاهر با جنب و جوش

دم و عقل و : جواب مرشد كامل آنكه
آبي كه از . هوش از تواند نه از موجودي

چنانكه . آيد، درنمي آيد     چشم بر مي
چون . گيرد      چراغ از دم فروغ مي

  .افروخته گشت دم نامحرم شود
  
  

خود از اين كار : مرشد كاملجواب 
  .آيد       دست شما بر مي
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اگر لطف گرامي قدر شما التفات . ندارد
  .حال آيد      بهكند شايد 
اي بكن كه ايفا     با من وعده: عزيز گفت

  .شود و مبني بر نيت خالص باشد
دانم كاري از دست آدم    مي: عزيز گفت

آيد و  پژمرده دل و پراكنده خاطر بر نمي
زيرا حال او . بندد ارادة او صورتي نمي

در اين . ميرد      دارد كه نمي هحالت قطر
صورت از چنين آدمي چه توقع عبادت 

   .ياضت توان داشتو ر
بعضي از كارهاست : سؤال عزيزي آنكه

كه مردم باوجود اينكه توجه خاصي بر 
ميل و       آنها برگمارند ولي باز هم طبق 

  . آيند        آن نايل نمي       بهخواهش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

چيزي را كه فروغ : جواب مرشد كامل
  .نيست در دنيا وجود ندارد

ظاهر و باطن چنين : مرشد كامل فرمودند
  .آدمي پيش روزگار است

  
  
  
  

خواهش دنيا : جواب مرشد كامل آنكه
. شيطاني است كه اعتماد برآن نبايد كرد

خواهش صفاتي مافي الضمير آنكه پس 
اقدام براي از تصديق صادق بودن آنها 

اگر مشكلي پيش بيايد، از . بنمايد كسب
مقصد عازم گردد و مثال      بهآن فراغ يافته 

آن كسي است كه او را در بيگاري 
مقصد او را       بهبگيرند و پس از رسيدن 

و او هر وقت نجات . از آنجا برگردانند
. مكان خود خواهد برگشت     بهبيابد، 

همين طور رفتار مسافرين دنيا را نيز بايد 
. شب در مهمان سرايي فرود آيند. كنند

همان طرف      بهچون صبح بيدار شوند 
بگردند كه از آنجا سفر خود را اختيار 

بدان خواهش حق ! اي عزيز. كرده بودند
  .رساند         حق مي         به
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مرحوم غفران پناه : سؤال عزيز آنكه
الدين محمد اكبر  رضوان جاه جالل

داشتند       ي صحبت مييا فقراپادشاه اگر ب
كه قبالً كسي با آنها مالقات نكرده بود و 

كردند     پيش آنها اين سؤال را مطرح مي
عنوان فقير شناخته      بهكه آنها چطور 

زيرا من با كساني مالقات . اند   شده
ام كه ظاهراً آدمهاي خوبي بودند     كرده

اگرچه آقايي . ولي بوي فقيري نداشتند
هر نوعي صحبتي با نوكران خود كه 

  . پذيرند      مي     آن را دارد، آنها اثر
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   

با فقير كاملي : جواب مرشد كامل آنكه
مالقات كرده باشند ولي ميان صحبت 

د اين نكته را ملحوظ خاطر شاي
فقير مايل      بهداشتند مبادا دل ايشان     مي

از اين نوع وسواس و خطرات . گردد
اگر برعكس آن رفتار . وغا چه حاصل

گذاشتند    كردند و او را بر حال او مي    مي
صحبت     بهامكان بود كه دل فقير مايل 

ميلي از انواع آداب و رسوم فقرا     بي. شود
رخت براي  دانند يك روز      زيرا مي. است

جهان آخرت بر بندند و از خدا آمرزش 
دنيا    بهخاطر همين دل را           به .بخواهند

. بندند كه چيزي از آن همراه نبرند   نمي
اين موقع خوبي است كه ! اي عزيز

بگويم من شما را از براي خدا 
طرف      بهسلطنت حق رو . خواهم مي

د كرده است، يار غير از برادر دلبن
خالفت از دوست چه خواهد و ميلش 

اينجا        بهچون سخن تا . به چه چيز باشد
رسيد، مرشد كامل تبسم فرمودند و 

پس . اشك در چشمان ايشان جمع شد
از آن فرمودند يارِ خالفت دايم 

زيرا هيچ كسي همراه خود از . خواهم    مي
باب  من از. اين دنيا چيزي نبرده است

اهللا توقع دارم كه قرب وي را داشته باشم 
اي   و خواهان اين عالم كه بيش از سايه
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حضرت رسالت پناه چون . نيست، نيستم
صاحب دين و ايمان بودند، ساية مگس 

زيرا . نشست     بر بدن مبارك ايشان نمي
ايشان خود ساية خدا بودند و سايه سايه 

   .ندارد
خاطر اين قيد گرديد كه داراشكوه از ديدگاه عرفان اسالمي      بهدر اينجا تمام مكالمه 

جواب ) فلسفة زندگي عالم بقا( كرد و بابا الل گرو طبق عقايد وِدانت   سؤاالت مطرح مي
دارند و همين  يدنياي اخروي چه عقايد و افكار دربارةداد تا مردم بدانند هندوها  مي

 در اينجا اين نكته را نيز بايد اضافه نمود. منعكس گرديده است افكار در آثار ديگر دارا
در حاليكه در ايران و . حالت ركود ماند    بهزبان فارسي در هند در چهار قرن گذشته  که

بلكه تحت تأثير  ديگر تمام مناطق فارسي زبانان طبق اصل تكامل نه تنها پيشرفت كرد؛
كان را در نظر گرفته در زبان اختالف زمان و م. ادبيات زبانهاي اروپايي نيز قرار گرفت

اي طوري دستكاري شده است كه مردم عصر و زمان ما مفهوم عرفاني را درك    مكالمه
   .بنمايند ولي اصل مطلب اين گفتگو دست نخورده است

در اين اثر . كتابي است مشتمل بر اقدار مشترك بين اسالم و هندوايزم: مجمع البحرين
بلكه تصوف . اند      ي از يكديگر جدا شناخته نشدهدين ناب اسالم و تصوف اسالم
زندگي دنيوي و اخروي كه سرچشمة آنها  دربارةاسالمي و افكار و عقايد هندوها 

اند و سعي شده است كه      فرهنگ آريايي است، مورد بررسي و تطبيق قرار گرفته
مسلك و عارف که آنچه بين دو فرهنگ مشترك است آن را بروز داده افرادي را 

مشرب هستند نزديك يكديگر بياورند تا باهم نشسته تبادل نظر كرده محيطي ايجاد 
   .كنند كه مردم بتوانند در آن با آشتي و عافيت و جذبة اخوت و دوستي زندگي كنند

اگرچه ترجمة فارسي بهگود گيتا را اين جانب تصحيح نموده و مقدمه و : بهگود گيتا
موقوفات محمود افشار در تهران به چاپ رسانيده  ،پانويس روي آن اضافه نمود

آيد كه داراشكوه اين صحيفة را از سانسكريت  ولي از شواهد داخلی برنمي
دست اين جانب رسيده بدون مقدمه و       بهاي كه          فارسي برگردانده، زيرا نسخه       به
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س هندوان را به البته چنان مشهور است كه داراشكوه اين كتاب مقد. خاتمه است
  . فارسي ترجمه كرد

 (The Vedas) گويند وِداها. ترجمة فارسي پنجاه فصل كتاب اوپانيشاد است: اكبر سر
اي است كه      شير آن گاو و بهگود گيتا كره (The Upanishad)اپانيشاد . هستند وگا

داها ولي امر واقعي اين است كه اپانشيادها تفسير وِ. از آن شير گرفته شده است
دربارة اين اثر داراشكوه آقاي دكتر كريم نجفي مقالة مفصلّي مرقوم . هستند
اند نشان       ي كه از اين كتاب كشيدهتوحيد و يكتا پرست          بهاند و مطالبي مربوط  فرموده

  .هاي خدايان، يكتا پرست بودند    دهد آريا نژادان پيش از ساختن مجسمه      مي
وقتي كه حاميان . رسالة مختصري است كه زياد كسب شهرت نكرده: ينالعارف حسنات

متوجه شدند كه داراشكوه نسبت به متون ديني هندوان  زيب اورنگو طرفداران 
كفر و الحاد متّهم         بهدهد، آنها از روي حسد و عناد وي را  عالقه فراواني نشان مي

اي تحت عنوان حسنات العارفين       داراشكوه براي ازالة اين تهمت رساله. ساختند
، اقوال زرين ائمة اطهار و كلمات )ص(تأليف نمود و در آن احاديث احمد مختار

الخير و ديگران با ابيات  قصار عرفا مانند ابراهيم ادهم، معروف كرخي، ابوسعيد ابي
. باشند                              و اشعار و رباعياتي از آنها گرد آورد كه مربوط به توحيد و يكتا پرستي مي

قيد تحرير آورده      به. ق١٠٦٢االولياست كه در سال  سفينةاين رساله در واقع ضميمة 
  .چاپ رسيد      بهي، دهلي يدر مطبع مجتبا. ق١٣٠٩و در سال  شد
متن اين رساله به . مقامات سير و سلوك دربارةرسالة مختصري است : الحقيقت طريقت

  .سب رباعيات نيز به كار رفته استنوشته شده كه در جاهاي منانثر و شعر 
گرفتند بلكه  شاهزادگان تيموريان بابري نه تنها تير اندازي و شمشير زني ياد مي: مرقع

مكتب      بهرسيدند          آنها وقتي كه به سن چهار سال و چهار ماه و چهار روز مي
آنها در آنجا با حفظ كردن . گرديد ميرفتند كه براي آن مراسم خاصي برگزار  مي

داراشكوه مثل نياكانش خط فارسي . كردند آيات قراني تمرين خط فارسي نيز مي
نوشت و در اين هنر شاگرد آقا  بسيار زيبا مي را مانند نسخ، نستعليق و شكسته

. داد رشيدا بود كه ديگر شاهزادگان و شاهزاده خانمها را نيز درس خوشنويسي مي
 هاي خطاطي وي است و بيشتر به خط شكسته نوشته شده    شتمل بر نمونهمرقع م
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آن را آقاي . شود اصل كتاب در كتابخانة برتيش در لندن نگاهداري مي. است
در . چاپ رسانيدند      بهميالدي مانند كتاب اصلي در دهلي ١٩٩٣اكهليش متّل در سال

  .اين كار اين جانب نيز سهيم و شريك وي بوده است
اين ديوان را اولين . رباعي ١٤٨غزل و  ٢١٦ديوان داراشكوه مشتمل است بر : ديوان

 ١٩٦٩ادارة تحقيقات پاكستان، دانشگاه پنجاب الهور در ماه سپتامبر سال  مرتبه
 ١٣٦٤چاپ رسانيد و همين نسخه در سال       بهميالدي با مقدمة آقاي احمد نبي خان 

چاپ        بهحسين در تهران از روي آفست هجري شمسي با مقدمة آقاي محمد 
زبان             بهباشند كه  تمام غزليات و همچنين رباعيات محتوي افكار عارفانه مي. رسيد

شود كه  در آنها شيرينی و لطافت و فصاحت و بالغتي ديده نمي. اند      ساده بيان شده
بايد اين انتظار را داشته هاي شعراي ايراني هم زمان وي پيداست و ن      در سروده

درست است كه در آن زمان بسياري از سخن سرايان فارسي و دري، تركي، . باشيم
زبان دري صحبت       بهدر دربار شاهجهان بودند ولي همة آنها  اوزبكي و تاجيكي

كردند و در گفتار و رفتار تمام تعارفات و آداب رسمي درباري را ملحوظ      مي
زباني شُسته و رفُته آشنا شدند كه در  بابدين سبب گوشهاي داراشكوه . شتنددا          مي

رفت كه در آنجا با همة مردم چه  كشوري مي       بهاگر وي . ابياتش منعكس است
حمال و بقّال، چه منشي و دبير، چه كاسب و تاجر، چه استاد و شاگرد مدارس 

كرد و ريزه  كنند اختالط پيدا مي         ديني و عمومي فارسي، دري يا تاجيكي صحبت مي
گرفت اين تمام عوامل و عناصر در شعر وي      مردم را ياد مي كاريهاي زبان عامة

او زبان فارسي را از كتابها ياد گرفت و استادانش زباني فصيح و بليغ . گرديد منعكس مي
عنوان         بههايش را       هدر اينجا چند بيت از سرود. به وي ياد دادند كه در ابياتش هويداست

  :گويد      در وصف خداوند متعال مي. گذاريم نمونه در اختيارخوانندگان محترم مي
  گنج مخفي است اين نمـود مـا    همــه موجــود در وجــود مــا   
  شد ز ني ظاهر ايـن سـرود مـا     گرچــه در پــرده داشــتيم آواز  
ــود   ــر خ ــيچ غي ــديم ه ــا ندي ــا   م ــود در شـــهود مـ   غيـــر ننمـ

  هســت بــاقي هميشــه بــود مــا  م فـاني شـود نـه مـا فـاني     وه
  از پي خـويش شـد سـجود مـا      جانـب مـا     سر ما خم كه شد به
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ــتيم  ــه بنشس ــتن را گرفت   اي خوشا ايـن چنـين قعـود مـا      خويش
ــا    فرق در قـادري و قـادر نيسـت    ــود م ــد قي ــالق ش ــين اط   ع

  :گويد     در وصف شيخ عبدالقادر مؤسس سلسلة قادريه مي
  غوث جن و انس شـاه عارفـان    ت ميـران خداونـد جهـان   حضر
  آنكه او را عـرش باشـد آسـتان     ر استدالدين شيخ عبدالقا محي

  شير ديـن شـهباز اوج المكـان     سيدالســــادات فخــــر اوليــــا
  از تواضع كرده خم سر سـروران   قابــل قــول قــدم معشــوق رب
ــدي  ــاهراه احمـ ــاي شـ ــدگان  رهنمـ ــة درمانـ ــتگير جملـ   دسـ

  فخر كردي آن زمين بر آسـمان   نهادي بـر زمـين   ا پا ميهر كج
  باشد سـگ ايـن آسـتان    قادري  كي توانم گفت من خود را مريد

  :اينك چند رباعي از وي
  پيچيــــده درون كــــوزه و صــــدا  بيـرون و درون كــوزه پــر بــود هــوا 
ــوزه بشكســت و گشــت آواز آواز    بشكست حباب و گشت عـين دريـا    ك

∗  
ــا    ايه از ذات خـدا هرچند كه نيست س ــر نم ــايه شــه غي ــود س ــيكن نب   ل

  ترسم كه ازين دويي ندانـد حـق را    رنجم چـو بگوينـد مـرا سـايه حـق     
∗  

ــاب    ــرف ذات وه ــود ص ــت وج   انـد بـرآب        نفوس همچـو نقـش      و       ارواح   درياس
  ست حبـاب  ست موج گاهيا      گه      قطره           گه  خـود  انـدر  زند             ست كه جوش مي بحري

∗  
ــا مغــز ندانــد كــه بــود عــين پوســت   اوسـت        جهان نگويد همه     درين       كه       آنكس   ي

  پس مرگ بـراي دفـع غفلـت نكوسـت      او وحـدت ذات  چون مرد يقين شود بـر 
 )Negam Bodh( نگم بود      بهكتابخانة داراشكوه در شهر دهلي در نواحي محلّي معروف 

كه ) كه ساختمانش حاال هم پا برجاست( ود جمنا كنار خياباني واقع بودر بهيده نرس
برند از آن خيابان رد         هندوها تاكنون وقتي جسد مرده را به محل مرده سوزني مي

نام خدا حق ( “            .                  ”: دهند شوند و با آواز بلند شعار مي      مي
 گفتيم كه داراشكوه در شهر روحانيت. )ر آن رستگاري استحق بگوييد، د. است
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د شده باشد و هر روز از بام تا كسي كه در شهر روحانيت متولّ. به دنيا آمد) اَجمير(
بشنود، معلوم است كه چه قدر تحت تأثير فلسفة فنا و بقا قرار گرفته  …رام نام ١شام
ن جانب اين عناصر نيز بر ذهن عارفي مثل عقيدة اي     به. عرفان گرايش پيدا كند        به

  .داراشكوه اثر گذاشته است

                                                   
اين پس از طلوع آفتاب تا پيش از غروب  سوزانند، تنها در روز  در شب نميرا  ها    هندوها مرده  .١

 .دهند      ميمراسم را انجام 


