
  ١٠٤  قند پارسي

  

  نيمة دومدر  يفارس رثو ن نظم به نظري
  ريکشم يادب حوزةدر  .م ۱۷و  ۱۶ قرن

در که  دهد ير نشان ميکشمدر  ١٧و  ١٦عصر  مة دومين يگو فارسي يمطالعة آثار شعرا
، قطعه، معما و ي، رباعيده، مثنويل غزل، قصياز قب ينظم فارس يانواع اساس دورهن يا

 يها ن عنعنهيبهتر ين انواع ادبيادر سرودن که  اند دهيشعرا کوش. ره مستعمل بودنديغ
. ز اهتمام ورزندين، در تکامل موضوع و مندرجة آنها نيداده، برابر ا گذشتگان را ادامه

ت از زمانه، ي، شکاي، تصوفياخالقمسايل ن ين عهد تلقيات ايدر ادبکه  مينيب يچون م
ش علم و ادب، يعرفان، ستا ، حکمت ويپرور رعيت، يدوست ، وطنيفلسفمسايل ن ييتب

گر يعت و ديف طبيش شاه، فتح و نصرتها، توصي، وصف و ستاييبايعشق و ز
ن مسئله ما يق ايق عميبا مقصد تحق. افته استيط بازتاب يموضوعات حساس مح

 يحدگ ين ژانرها را در عليا يموضوع يها ت و جنبهيحالت و وضعکه  ميم گرفتيتصم
  .ميقرار ده يمورد بررس

  غزل
گر انواع شعر مورد يش از دي، ب استک يات فارس و تاجين نوع نظم ادبيتر محبوب غزل

ر مقام اول را يط ادب و معرفت کشمين دوره قرار گرفته، در محيندگان ايتوجه گو
 ان هند سخن رانده نوشته استيموريات دورة تيدر مورد ادب ينعمان يشبل. مالک است

 ياديمواد ز ي، غزل، رباعيده، مثنويف سخن از قصاگرچه آن وقت در تمام اصنا”که 
  .١“غزل بوده است يقت عصر ترقّيکن عصر در حقيگرد آمده، ل

                                                   
  .١٦ص ، ٣ جشعرالعجم،  شبلي نعماني،  .١
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از . ١“امتحان شاعر غزل است”که  کند يد بر آن ميز تأکيسرخوش ن محمد افضل
ش را در غزل مصرف يخو يهنر ةديشعرا تمام پدکه  ديجه رسينت به توان يم اينجا

. داد يل ميعهد را غزل تشک ين لحاظ، قسمت عمدة اشعار شعراياز ا. نمودند يم
بودند و قسمت  سرا غزلهمه  ،دربار يسرا دهيشاعران قص ياستثنا به ن دور،يشاعران ا

نش، ي، بيل صرفياز قب يوان شاعرانيد. داد يل ميات تشکيشان را غزليوان ايعمدة د
  .ده بوديردسراسر از غزل مرتّب گ يل بدخشيجم محمد جميل، يمظهر

ز در قالب غزل تظاهر کرده يات نيادب يصفت يها دگرگونيات دور و يات ادبيترقّ
 يها مسئله. اند دهيقة آن اهتمام ورزيو سبک و سل يشعرا در تکامل موضوع .است
عاشقانه، عارفانه،  يها مضمونبود، از آن جمله  فراگرفتهقبالً  يغزل فارسکه  ياساس
ان ين، توجه شعرا در بير از ايغ  به .افتندي ز ادامهيدوره ن نيدر ا يو اجتماع ياخالق

ا برعکس، يش يز از مدح و ستايش، مناسبت با اهل دربار، پرهيحوادث روزگار خو
ات ين موضوع غزليمع يها ده، همچون مسئلهيش امرا و فضال افزون گرديسپاس و ستا

را در غزل شاعران منطقه  شير خوير تأثيکشم ين عهد حوزة ادبيات ايادب. قرار گرفتند
  .خواهد رفت يا عليحدهرتر بحث ين بابت ديدر اکه  ز گذاشتين

رفي، جويا، صتوان غني، فاني،  ي عهد مذکور ميسرا غزلين شعراي تر بزرگاز 
. حبي، مظهري، ذهني، ساطع، بينش، فصيحي، اوجي، ماهر و چندي ديگر را نام برد

عبدالحميد  خواجه  نوشتة  به بنا. اند اظهار داشتهدر اين مورد محقّقان نيز نظر خود را 
تاريخ ”اما مؤلف . ٢“ديوان جويا بهترين نمونة غزل از شعراي کشمير است”عرفاني 

يان اين دوره سرا غزلين تر بزرگاوجي کشميري را در رديف  “نظم و نثر فارسي
  .٣گذاشته است

ث يح به يو فان يغن ريکشم يندة مشهور حوزة ادبياما اکثر محقّقان از دو نما
ق فکرشان از ياد کرده، جهت تصديزبان هندوستان  يات فارسين ادبيندگان بهترينما

                                                   
  .٧٥ص ، الشعرا ماتکل محمد افضل،سرخوش،   .١
  .٤٨ص ، شعراي پارسي زبان کشمير ةايران صغير يا تذکر عبدالحميد،عرفاني خواجه   .٢
  .٤٥٣ص ، تاريخ نظم و نثر زبان فارسي سعيد،نفيسي،   .٣
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  .اند جالب آورده يشان سندهاين ايدواو
، ي، طالب آمليزيمانند صائب تبر  به ،يان مشهور ادب فارسيسرا غزلن، ير از ايغ

در ر يعمرشان در کشم از يقسمتدن يعلّت گذران  به زيابوطالب کليم ن و يمشهد يقدس
 يات فارسياند و در رواج ادب شده يمعرف ين حوزة ادبيث شاعران ايح به ها سرچشمه
  .منطقه سهم بزرگ دارند ييسرا غزلخاصه در 

ر ير و تفسيشعرا در تصوکه  دينما ير معلوم ميکشم يندگان حوزة ادبيآثار نما
ش را يخو يت، اقتدار هنرجان غزل اسکه  عشق يعيموضوعات روز، خاصه افادة بد

. دين عهد ناميموضوع غزل ا توان آن را نخست ين نسبت، ميا به .اند مصرف كرده
  :عاشقانه است يها مضمونز يلبر يوان فانيجمله، د من

  ١چند يغاميپ به از شوق زدم بوسه يعني  دميهـوس بوسـ   به د وياز تو رس يا نامه
  :او گفتهکه  اين نسبت است  به .همتاست بيغني کشميري نيز در تبيين مضمون عاشقانه 

ـ ن ديريده چون آن دو لب شيد ــ  دي ــرر فهم يمعنـ ــد مکـ ــقنـ   ٢ديـ
عاشقانه  يها مضمون  به شيات خويشتر در غزليب يل بدخشيجم محمد جميل

  :توجه ظاهر كرده است
  ستيحضور ن نيست ذوق عشقکه  وان را  عشق دوست در دل محزون سرور نيست بي

  ٣اي است که روشن ز نور نيست تاريک خانه  يســت ســوختة داغ عاشــقينکــه  هــر دل
است و حضور دل و  يعشق عرفان اينجاهدف او که  ديآ يغزل برم ياز محتوا

  .قلب است يصفا
از که  ديکُشا ير ميان کشميوصف ماهرو  به شتر لبيب ،يل بدخشيجم محمد جميل

  :دهد يم يش گواهيآال يو ب پاک يقيان و محبت حقيماهرو به نسبت يت ويميصم
  ٤نيگجرات و اجـ  به ايشور در الهور افتد،   هند آرد جميل به وصف مهرويان کشمير ار

                                                   
  .١٠٦٩ص ، ٣ ج کشمير، شعراي ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .١
  .٩٨٨ص ، ٢ ج ،همان  .٢
  .٩٤، ص )١٨و  ١٧-١٦عصرهاي (بي بدخشان با هندوستان از تاريخ روابط اد ،.حبيبوف ا  .٣
  .٩٥، ص همان  .٤
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ار، درد عشق ين پر از احساس محبت موضوعات فراق ين گونه مضاميف ايدر رد
نش يب. ان داردينما ين عهد جايا يق از جبر معشوق در اشعار شعرايو سوز و گداز عم

 دل از سوز و گداز عشق آخرکه  سوزد يش آنچنان ميدر فراق محبوب خو يريکشم
  :ن صدا دادهيدل او چن يندا. رسد يچشم تر م  به

  ١رانـه را يبـرد و  يا ميدر به ين واديل ايس  ديچشم تر رسـ  به ه ام آخريسوز گر به دل
 ن گلستانيند و ايب يخود را پابند قفس تنگ م يار شاعر آزاديدار جمال يد يب

  :محبوب زندان تار است يب يروزگار در چشم و
ــ ــو گرد يب ــت ــا يد قفــس گلشــن آزادي   ٢لب شادي مـا   به خنده چون غنچه گره شد  م

چون ظلم و ستم عاشق و  ينير مضامياساساً فراگ يات بابا طالب اصفهانيغزل
  :از آن جمله استکه   باشد يمحبوب م ييوفا يب

  رود شعله در دل، ناله بر لب، خاک بر سر مـي   رود از سر کـوي تـو دل بـا ديـدة تـر مـي      
  رود خون ز جيب ديده تا دامان محشر مـي   حرف شرح درد دل گر آشـناي لـب کـنم   
  ٣رود تو بر سر مي گر بگويم آن چه ما را بي  شعله در پروانه افتد، بلبل آيـد در خـروش  

 …ساخت يوزون مز ميانگ ز و شعلهيدردآم يها غزل”که  زياهللا حبي ن بيحب خواجه  
  .٤“از استيتمام سوز و گداز و ناز و ن

  :چنانچه
ــا تــو گالبــم، گــالب  تو عـذابم، عـذاب   ين، بيکه بهشت بر يا   آتــش دوزخ همــه ب

ـ نه کبابم، کبـاب، د يس  !نرمي ذوقت چه کـرد ! گرمي شوقت چه کرد   ٥ده پـرآبم، پـرآب  ي
با سوز و گداز  يطبع”چنان  يسريتهان ينسبت» روز روشن«نوشتة مؤلف  به بنا
در کالم ”که  ن مورد نوشتهيز در ايآرزو ن. ٦“کند ياثرش از اشعار تراوش مکه  داشت

                                                   
  .١٤٣ص  ،١شعراي کشمير، ج  ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .١
  .همان  .٢
  .٦٧٢ص ، ٢، ج همان  .٣
  .١٢٨ص ، تاريخ اعظمي مري، ديدهخواجه اعظم   .٤
  .١٠٦ص  ،                           عبدالقادر،سروري،   .٥
  .٦٩٢، ص روز روشن ،صبا، محمد مظفر حسين  .٦
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  .١“باشدن قدر سخن درد نيا يگريد
ن نقطة ياز ا. ف قرار داشتنديو معشوق همرد يناب عاشقانه وصف م يها غزلبا 

ر يمغانه و پ يي، وصف ميگسار ين عهد برابر ترنم احساس عاشقانه مينظر، در غزل ا
  :ن نسبت فرمودهيا به يريکشم يفان. ان داردينما يمغان جا

  ٢ت رفع حجاب مطلـوب اسـت  ينزول آ  به بزم ما و تو جام شراب مطلوب است
 ديتوح يدارد و م يعرفان ينة قويزم يگسار يو م يموضوع مکه  د عرض نموديبا

ات حوزة يغزل در ادب يگژين وياکه  ن استيا. دا کرده استيپ يبرتر يشراب انگور  به
حسابد و  يرا مراد م يم يريکشم ين نسبت است غنيا به .افتي ز ادامهير نيکشم

  :ديفرما يم
  ٣آن عالم جهاني را  به برد يک دم از اين عالم  را يکـاروان  يمـ  يرساند کشت يبه منزل م

ن ير شده و با ايتفس ٤“جمال مطلق يمجلّا” يمعن به يم يعرفان يها فرهنگدر 
 ن عالميمنظور از ا. دن کاروان دانسته استيمراد رس به واسطه آن را يغنکه  وجه است

  .مقام قرب خداوند رفتن است به زيآن عالم بردن ن  به
ف يانه و توصين افکار صوفيير را تبيکشم يات شعرايغزل يجنبة مهم موضوع

ن يالبته، ا. ندا در شعر اختصاص داده ير و سلوک معنوي، مراحل سيقيجمال محبوبة حق
د يگرفته بود و با را فرا يمغز شعر فارس ين عرفانيچون که مضام. ستيسبب هم ن يب

که  ن عهد وابسته بر آن بوديانه در اين، نفوذ افکار صوفيگذشته از ا. افتي يهم م ادامه
د و اکثر يگرد يمات عرفانين مرکز تشکّل تعلين سرزميان هند ايموريدر زمان سلطنت ت

ه مشغول يصوف قهيا آن طرين يبوده، در حلقة ا مشرب صوفين عهد خود يا يشعرا
پربار  يعرفان يض معانيشان از فياشعار اکه  ن نسبت استيا  به .بودند يسلوک روحان

، ي، مالشاه، موالنا ذهني، حبي، غني، فانيرفصشتر از همه در اشعار يب. ده استيگرد
ب ي، مال طين غازيالد بياق، بابا نصمشت يشاه محمد صادق قلندر، شاه محمد رضا

                                                   
  ٣٧٧، ص النفايس مجمع ،الدين علي خان سراج، رزوآ  .١
  ١٠٦٧ص  ،٣کشمير، ج  شعراي ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .٢
  .٩٨٤ص ، ٢، ج همان  .٣
  .١٧٣ت صوفيه، ص اتصوف و ادبي ،.ا.رتلس اب  .٤



  …در نيمة دوم  ينظري به نظم و نثر فارس  ١٠٩

ن يمضام ينور عبدالوهابخ يمحمد پارسا، ش خواجه  ، ي، موالنا نامي، مال مشربيريکشم
گذشتگان  يبرجستة عرفان يها مضمون يريگيشان با پيا. دا كرده استياز پيامت يعرفان

خواجه  . ندا كرده يراه مانده، در انتشار آن سع به ش رايانة خويد صوفيج عقايترو
گردد، نکتة  ير محسوب ميکشم مسلک صوفي ين شعرايتر بزرگاز که  ياهللا حب بيحب 

  :دارد يان ميل بيق ذيطر  به مات راين تعليمهم ا
  ١ا دانه اندر خرمن اسـت يدر دانه و  يخرمن  ا جهان اندر من استيا منم اندر جهان و ي

 ريعالم فناپذ يکيت و تاروحدت وجود اسکه  نشين جوهر آفريگر در تلقيد يجا
  :ديفرما ين حال است، ميهم به از کثرتکه 

ــا  وحدت اصـل و کثـرت موهـوم    ــر بق ــر را معتب   ٢ســتين ييده
نة ييکثرت آ. دارند يوحدت و کثرت تناسب يالوجود وحدتان يمات صوفيتعل به بنا

 يزيجز وحدت چکه  انسان باز شود، بشناسد يقيوحدت است و اگر چشم مشاهدة حق
  .ده شده استيبر رخ وحدت پوشکه  ستيکثرت پردة موهوم. يستن

او چون عارفان موحد . خود را دارد يجا يز در اشعار صرفيفلسفة وحدت وجود ن
ن يز اين را لبريرد و کونيگ يمشاهده م  به ا و حوادث عالم پرتو نور ذات رايدر همه اش

  :داند ينور م
  ٣يتـو، مـرا در نظـر    ينگرم، ا يهر کجا م  همه جا جلوه گه توست، چه پستي چه بلند

 هاي ها و طريقه ست، ولي با راه جميع اديان را مطلب يکيکه  ل بودندياکثر عارفان قا
  :فرموده يروم يموالناکه  ن نسبت استيبد. کنند يگانه ميمختلف طلب معبود 

  ک معنا عبـارت مختلـف  يجمله   اند، امـا متصـف   ک ذاتيجمله 
  :گفته يرازيا حافظ شي

  ٤قـت ره افسـانه زدنـد   يدند حقيچون ند  جنگ هفتاد و دو ملّت همه را عذر بنـه 

                                                   
  .١٧٦، ص                 صديق،نيازمند، محمد   .١
  .همان  .٢
  .٦٥١ص ، ٢، ج کشمير شعراي ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .٣
  .١١٧، ص ديوان حافظ، به تصحيح عبدالرحيم خلخالي  .٤



  ١١٠  قند پارسي

  

اختالف در اسما و که  دارد يان ميها ب شهياند ن يا ز در ادامهياهللا حبي ن بيحب خواجه  
  :افاده است
ـ ن اخـتالف اد يچه اکه  دال بگو   گر چرا مسـلمان اسـت  يچه کافر و د يکي  ان اسـت ي

  …ن مقابل آن اسـت ين، ايکه آن مقابل ا  ز اخــتالف آن اســما شــد اخــتالف همــه
  ١اسـت  ايقان نه شک نه ايمان نه و کفر نه آن در  ز رب اربـاب اسـت   ين نيخالف ملت و د

بلکه . است يض الهياز ف ديحبي معتقد است، انسان مظهر جمال حق بوده، مستف
  : استانسان ظاهر حق 

ــه  افتميـــهـــر دو عـــالم غـــرق آدم  ــم  بلکـ ــم اعظـ ــآدم اسـ   افتميـ
ــالم    ام دهيــــــ آدم و فرزنــــــد آدم د  ــم دو عـ ــردم چشـ ــمـ   افتميـ

ــا هــم  يدر حق  ک وجوديست آدم يست عالم، چيچ ــر دو ب ــقــت ه   افتمي
ـ بلکه ا  ظــاهراً آن آدم و بــاطن حــق اســت ـ ن دو حـرف مـدغم   ي   ٢افتمي

  :ديفرما يحسابد و م يحبي انسان را مظهر جمال و کمال خدا م
ــغ  ييال و کمال خـدا تـو  چون مظهر جم ــو صــاف آي ــة دل نديير ت ــن   ٣ام دهي

البتّه، هر آن چه در . رير است و انسان عالم صغيا عالم کبيدنکه  حبي معتقد است
ه و افکار يش صوفيداياول پ ياز زمانها. ز خواهد بودير نير هست، در عالم صغيعالم کب

. دانستند يخدا م به نسانوند ايپ يلة مهم و اصلياضت را وسيق رياهل طر يعرفان
که  ن نسبت استيا  به .ز بوده استيگر جهاد با نفس اماره نيطور د  به اضت عارفانهير

تکامل  يه اصليند و آن را مايب ياضت پرنور ميض ريبدن را ز ف يريکشم طعمال سا
  :حسابد يانسان م يروحان

  ٤دارد مکان خراب چو شد، حکم المکـان   اضـت شـکوه جـان دارد   يض ريبدن ز ف
وند با خداوند يحق و پ يگر مال ساطع هدف اصل عارفان را در جستجويد يجا

  :داند يذوالجالل م
                                                   

  .١٧٥ص ،                  .١
  .همان  .٢
  .همان  .٣
  .٢٩٥ص  ،١شعراي کشمير، ج  ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .٤



  …در نيمة دوم  ينظري به نظم و نثر فارس  ١١١

  مشربان هست استرضاي حق مخصوص عارف
  ١دست به اـآرد دل دري يـمه ـک انـواصـر غيغ

 است يوياز تعلقات دن يين رهايتلق يات فارسيدر ادب يمهم عرفانمسايل از  يکي
بساط قرب القا  به و راه جستن يمعنو يشه با وصف غناياند ن يعرا ادر اشعار شکه 
  :ديفرما يم يشه غنياند ن ين اييدر تب. ده استيگرد

ـ م و عريدوز يجامه بهر خلق م  م مـا يزانيم از پوشش گريهمچو سوزن دا   ٢م مـا ياني
 کند يد ميعهد است، تأک مشرب صوفياز زمرة شاعران که  يغاز الدين بيبابا نص

و  ين آيياز اسپ غرور پا. يا بستن چه سود کند، چون تو مهمانين دنيا  به دله ک
  :شان کجا رفتنديش از تو که ها بودند و ايش، پينديب

  روزي چند مهمانيکه  ه بندي دل در اين دنياـچ
  ه ناگه مرگ پيش آيد، خوري آن دم پشيمانيـک

  وقت مرگ در پيش استکه  نياري ياد روزي آن
  داني ا، مگر مردن نميـن دنيـدر اي روريـه مغـچ

  ا بودند در دنياـهه ـک رـن، بنگـه کـانديش ي ـيک
  ٣انيـس جـد مونـبودنه ـک يـارانـد يـا رفتنـکج

 ند و در ارتباطيب يم يمحل قرب خداوند را در خاکسار يلباس اصل يريکشم يفان
  :ديفرما ين نکته ميا  به

  ن راست مردااکساري نيـز خـلباس آن جهان ج
  ٤که آتش هم پس از مردن ز خاکستر کفن پوشد

 يها از ساختهکه  »يتن انيخلعت عر« عبارتن فقر با يدر تلق يريکشم يايجو
فقر و  يعني، يانيجامة عرکه  دارد يرود، اظهار م يحساب م  به يسبک هند يشعرا
  :شکند يرا م يپوش نهيما بازار پشم يمفلس

                                                   
  .٢٨٩ص  ،١شعراي کشمير، ج  ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .١
  .٩٨٤ص ، ٢ج  ،همان  .٢
  .١٥٧ص ، شعراي پارسي زبان کشمير ةايران صغير يا تذکر  .٣
  .١٠٥٤ص  ،٣کشمير، ج  شعراي ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .٤



  ١١٢  قند پارسي

  

  ١نه را شکسـت يبازار گرم خرقة پشـم   اجرو يتنـ  انيافت خلعت عرياز ما چو 
 بودم پنهان، پس دوست داشتم يمن گنجکه  آمده است )ص(امبريفة پيث شريدر حد

  .دم، تا شناخته شوميافريدگان را بيشناخته شوم، پس آفرکه 
از آن . اند سروده ياشعار خوب عرفان يفه در شعر فارسيث شرين حدينة هميدر زم

وجود را در محبت   به سفر از عدم يعنينش خود، يآفر آلم يريکشم يجمله، صرف
  :داند يخداوند م

ـ هوا ــه آرزو  ت از عـدم آورد در وجـود مــرا  ي ــرا   يوگرن ــود م ــدن نب   ٢آم
توأم آمده است، تذكر  يگسار يو م يم اب که ن عهديات ايگر موضوع غزليجنبة د

ن يمل مضامتکا به زيات نين جهت غزليا. ا، زهد خشک و شرع نامطلوب استياهل ر
زهد و تقوا و عبادت  به شه عمر اويهمکه  مثالً، زاهد. دينما يمساعدت م يعرفان

خانة ي، اما ميريکشم يد فانيگو يم ر مغان نکونامتر است،يشود، اگر چه از پ يمصرف م
  :ض دارديشتر فيوحدت ب

  ٣ستتر ا جهان عام  فيض ميخانه ز مسجد به  تـر اسـت   نـام  ر مغان گرچه نکـو يزاهد از پ
شه يهم شان است،يا ييخودنما ياساس يها لهياز وس يکيکه  نهداازهد خشک ز

هوده زهد خشک يشان بيچرا اکه  ديگو يد مياو با تأک. رديگ يقرار م يمورد مذمت فان
  :دينخواهد خر يرا زهد خشکشان را کسيفروشند، ز  يم

ــح و شــانه نيتســب ــز خري ــتنديدار ني   ٤چرا؟ يهوده زهد خشک فروشد کسيب  س
راه  يزار بوده، دنبال عاشقان اصليشان بيهاد و تکلّفات ااز زهد خشک ز يصرف

  :از صدق نماز عشق گزاردرود، تا  يحق و استغنا م
  ٥گــر اســتيبــازان را نمــاز د عشــق  نمـاز خـود مخـواه    يزاهد، از صـرف 

ن د، چونکه وجودشايعشق را هرگز مپرس يشان لذّت مياز اکه  کند يد مياو تأک

                                                   
  ١٨٥ص  ،١شعراي کشمير، ج  ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .١
   .٦٤٤ص ، ٢، ج همان  .٢
  .١٠٦٨ص  ،٣ج  ،همان  .٣
  .٣٠ صمنتخب اشعار،  کشميري،فاني   .٤
  .٦٤٢ص ، ٢، ج کشمير شعراي ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .٥



  …در نيمة دوم  ينظري به نظم و نثر فارس  ١١٣

  :است ياز ذوق اصل يخال
  ١دانند لـذّت را  چو ذوقي نيست ايشان را، چه مي  مپرس از اهل تقوا لذّت جام مـي عشـقش  

  :دار سروده ات آبيز در مذمت اهل زهد غزلين يريکشم طعمال سا
  ٢رفت گر خشک ز بزم تو که تر آمده است  يمان سـاق يزاهد امـروز شـد از توبـه پشـ    

آالت و  يدر اشعار وکه  سماع است  به ندازه ظاهر نمودن حبيا يبه سبب توجه ب
 يک غزل وياز آن جمله، در . اند لة افادة مطلب خدمت كردهيچون وس يقيافزار موس

  :داستين نکته هويا
  چنـگ و ربـاب مـا    يسو يکرده اشارت  چشم توست آفت درس و کتاب مـا  يا
  ٣صـد قفـل بـاب مـا    ک پرده تو فاتح ي  ک نغمه تو کاشـف سـر هـزار فصـل    ي

ون چنگ و چ يقين غزل حبي مصطلحات موسيرسد، در ا ينظر م به که يطور
  .اند کار گرفته شده  به افادة مطلب يرباب، نغمه و پرده برا

ان يم يرابطة قوکه  سماع بود  به ن توجه شعرايمحض همکه  د ذکر نموديبا
ن ينظرداشت ا به .تت اشعار شعرا افزون گشيقيان آمد و موسيم به و غزل يقيموس

ذکر ساز و نغمات . ١: نمود يتوان در دو دسته بررس يو غزل را م يقيرابطة موس يمعن
  .شعرر ب يقير موسيتأث. ٢؛ ها غزلدر  يقيو اسباب موس

ن، مال ير از ايغ به .ل آن رفت، در شمار گروه اول استيقبالً تحلکه  يغزل
  :ز فرمودهينوا ن يد بيعبدالرش

  رقصم چه گل که از مستي سر هر خار مي  رقصـم  ديدم در اين گلزار مـي جمال يار را 
  رقصـم  گرفته نقد بر کف بر سر بـازار مـي    خريدار غـم عشـقم، سـر سـوداي او دارم    

  ٤رقصـم  نه از چنگ و نه از بربط، نه موسيقار مي  نـوا، هـر دم   سماع غير رقصاند مرا اي، بي
از افزار مستعمل که  اد کرده استيقار يت سوم شاعر از چنگ و بربط و موسيدر ب

  .آرند ياد مي به گر سماع عارفان راياز طرف د باشند، يم يقيموس
                                                   

  .٦٤٤ص ، ٢، ج کشمير شعراي ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .١
  .٢٩٥ص  ،١ج  ،همان  .٢
  .١٧٤ص ،                  .٣
  .١٠٠ص ،                             .٤



  ١١٤  قند پارسي

  

أس و ياحساس که  سر شدهيشعرا م به يو عرفان يعشق يها مضمونن يينة تبيدر زم
ات شعرا يدر غزل. ش دهنديز گنجايگر خوف و رجا را نيو از طرف د يدينوم

  .دا کرده انديان پينما يز جاين يخواه ، عدالتيپرور نسان، اياجتماع يها مضمون
 يدينوم يعني، ياجتماع ينة مضمون عاشقانه معنيدر زم يريمثالً، موالنا ماهر کشم

  : قلم آورده است به شاعرانه يلياز زمانه را خ
ــور ن    ــة س ــا زمزم ــة م ــتدر حلق ــرور ن   يس ــان را دل مس ــا غمزدگ   يســتم

ـ رون کنم از ديتو ب يرو يب   ١يسـت تـو منظـور ن   يگر ذوق تماشـا   ده نظـر را ي
اگر عامل . دا نموديان را پينما ين عهد جايا يات شعرايدر غزل ين اجتماعيمضام

در شعر  ينگار جنبة واقعه  به گريعلّت د ،است ر وضع زمانين موضوع تأثية نفوذ اياول
  .وابسته است يسبک هند

دون  يايدن ييوفا يرفتار و ب ک کجاز فل ن موضوع شکوهيا ين پهلوهايتر مهماز 
آسمان هرچند در چشم تو روشن که  کند ين ميتلق يريکشم ين نسبت فانيا به .است

  :ره و تار استيت يباطن و يتابد، ول يم
  ٢شـة سـاعت نکنـد   يتمة باده کس از ش  ره درون است، از او مهر مجـو يآسمان ت

  .اهل دل هرگز وفا نداشته  به هک رفتار است کج هت منظور از آسمان زمانين بيدر ا
نالة اندوه و غم زمانه را  ،جز و يأسعمير فصيحي در غزليات خويش از سر 

  :نوازد مي
  نور شود شـمع طـرب از لگـن مـا     يب  انجمـن مـا   يتر از ماسـت بسـ   هآشفت
  ٣م از چمن مـا يشرمنده برون رفته نس  سـت ية غنچة ما نقش طرب نيصبر نا
. د بوديآن معتمد نبا به ر است و هرگزيپذ ا زوالياقبال دنکه  کند ين ميتلق مال ساطع

بام  به گريروز د ،است بام تو  به کبوتر اقبال اگر امروزکه  دهد ين رو، هشدار مياز ا
  :ديآن نشا به ين دلبستگيهم يبرا. گر استيد

                                                   
  .١٤٤٧ص  ،٣کشمير، ج  شعراي ةتذکر الدين، حساميد راشدي، س  .١
  ١٠٥٤ص  ،همان  .٢
  .١٥٧ص ، تاريخ اعظمي  .٣



  …در نيمة دوم  ينظري به نظم و نثر فارس  ١١٥

ــاد ــا ين ياعتم ــس ط ــت ان ــال رايس   ١اين کبوتر هر نفس مشتاق بام ديگر است  ر اقب
ش يانسان پ يناعالج به سپارد و يدست فلک م به ر رايتقد يريکشم ينغ يول

  :فرمودهکه  ن نسبت استيا  به .ل استيقسمت قا
  ٢اط سازد قطع بهر دوخـتن يجامه را خ  گر فلک کار ترا برهم زند، از جـا مـرو  

در زمانة او که  رسد يم يا خالصه به يعرفان يها شهياند ن يينة تبيمال ساطع در زم
تأسف از غفلت جامعه از حق   به ن روياز ا. کم هستند يليشناس و عارف خ حق مردم
  :ديگو يد و ميکُشا يم شکوه به لب
  ٣آلود گـم در غفلـتم   چون نگاه چشم خواب  ز حق در صحبت مردم مـرا  يست آگاهين

 که بهتر آن بودکه  دارد ياظهار م ييمضمون باال به در قرابت يريکشم يصرف
و  دغجاند، آواز  در غفلت افتادهکه  گوش اهل جهان به راي، زييل نمايتما يخموش  به

  :دهد يکرنگ صدا ميبلبل 
  ٤سـت  يکـ يو نغمـة مـرغ چمـن     دغجآواز   رانـة جهـان  يو که به نينش ، خمش يصرف
شه ياند قدر بودن آن   به اين دنيا به که کند ين بر آن ميا تلقين نقطة نظر، جوياز ا

  :نخواهد ماند يدانين عالم جاويچ کس در ايرا هيکن، ز
  ٥مانـد  ين خاکدان نميشه در ايهم يکس  ا بـاش يـ فکـر دن  بـه  ايـ قدر بـودن دن  به

اظهار   به آن ييبقا يا و بيدن به ها راجع شهياند ن ييقبول ضمن تب گيب يرزا عبدالغنيم
ن يااز که  کند يد ميفطرت تأک ان حالت انسان پستياو در ب. زند يدست م يد اخالقيعقا

  :استطگونه اشخاص جستن همت خ
  چون کرگسکه  فطرت همت عالي مجو از پست

  ٦ود راــکند خـاف اال ــا ز بـة دنيـوي جيفـب هـب

                                                   
  .٢٩٢ص  ،تاريخ اعظمي  .١
  .٩٨٦ص ، ٢ج  ،شعراي کشمير ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .٢
  .٢٩٦ص  ،١ج  ،همان  .٣
  .٦٤٥ص ، ٢ج  ،همان  .٤
  .١٨٦ص  ،١، ج همان  .٥
  .٣٠٥ص ، عراي کشميرش ةتذکر محمد مرزا،اصلح،   .٦



  ١١٦  قند پارسي

  

شعرا با مقصد . ديآ يشمار م  به ن عهديز از موضوعات مهم اين ياخالقمسايل ن يتلق
را  ياديز يها نمونهکه  اند بار سروده جامعه اشعار حکمت يو اخالق يمعنو تيترب

  .توان ذکر نمود يم
عالم (بزرگوار  ياز حکمت سعد يبردار عمل با بهره يحبي در نکوهش عالمان ب

د يعمل نبا يب ين گونه علماياز پس اکه  دهد يپند م) عسل است يعمل، زنبور ب يب
  :گمراه شد

  تبلکه اين خر در حقيقت از همه خر بدتر اس  عمل را علم باري بر خـر اسـت   عالمان بي
  ١مسطر اسـت  صفحة بد کلک مردمان بر  کو به  شوند مردم بسي گمره چنان در پس او مي
ش و مدح امرا و ياز ستا يو دور ييگو حهياحتراز او از مد يريکشم يدر غزل ذهن

 يدامان کس  به داند و دست طمع يرا عار م ييسرا حهياو مد. رسد يمشاهده م به وزرا
 يروشن  به بخشد و يم گلستان کسان مسرت نميا از نسرا او دلش ريز. کند يدراز نم
  :ستين يش منور کردنير شبستان خويشمع غ

ـ  يدل از نس خرم ـ     ميم گلستان کـس ن   ميروشن ز شمع شبسـتان کـس ن
  ٢ميدامان کس ن به دست طمع دراز  ام بان نشسـته يگر به مانند نقطه سر

 يو فروتن ياند، خاکسار دهيشن آن کويشعرا در تلقکه  يمهم اخالقمسايل از  يکي
و اقبال  يهرچند سربلندکه  دينما ين ميتلق يريکشم يفانکه  ن نسبت استيا به. است

در آسمان مسکن که  شه کن و از آفتاب عبرت آموزيپ يبت گردد، خاکساريبزرگ نص
  :ندينش  ين ميشه در زميدارد و هم

  ٣نيبــر خــاک چــو آفتــاب بنشــ  گـردون  بـه  هرچند سرت رسـد 
اهل زهد و شرع،  يا، ظاهرپرستيده تذكر زرق و ريف موضوعات ذکرگردير ردد

  .دارد يمناسب يز جاين و دولت نيندگان ديگر نمايواعظان و د
  :ديفرما يدر مذمت واعظ م يفان

                                                   
  .١٧٥ص ،                  .١
  .١٩٦ص  ،همان  .٢
  .١٠٧٢ص  ،٣کشمير، ج  شعراي ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .٣



  …در نيمة دوم  ينظري به نظم و نثر فارس  ١١٧

  ١بود شـکنجة فضـل و هنـر مـرا     يکاف  جهل تنگ ير کار من از رويواعظ، مگ
ح يب روشن و صريفر و واعظان عواما ياهل ر مذمتز يدر اشعار ظفرخان احسن ن

ن يا يبيدر نکوهش زهد خشک و خودفرکه  ده استيز کوشياو ن. ابراز شده است
  :ديفرما يمکه  ن نسبت استيا به .ديباسزا گو يها فه حرفيطا

  ٢گـر خـراب   ا رب، خانة عمر مالمـت يباد،   اند جان آورده به ناصح و واعظ مرا، احسن،
ه يدر مرث يع غزليمثالً، محمد رف. ز در آن زمان رايج بودني هيمرث يها غزلسرودن 

  :از آن جاستکه  ده بود، نوشتيدر سوختار هالک گردکه  دوستش
ـ  به از سوز خاطر تو وجودم   ٣شـدم کبـاب   اينجـا فتاد آتـش و  آنجا   چ و تـاب يپ

همين طور، اشعار شعراي اين عهد در تبيين و تفسير مضامين عاشقانه، عرفاني، 
ذكر زهد و ريا و ديگر ، تي، اجتماعي، آزادانديشي و رندي، ترک عاليق دنيوياخالق

  .هاي زياد آورد توان نمونه اند و بر وجه تثبيت اين فکر مي موضوعات جاري سروده شده
. دين رسانير معيآن تأث يشکل يعنصرها  به غزل يوسعت موضوع و تحوالت هنر

را صاحب  ييگر شعر غنايگاه انواع ديپاجاً يتدر يغزل در سبک هندکه  توان گفت يم
 يتجلّ يغزل برا ين کرد، فضايگزين موضوعات را جايتر مهمشده، در بطن خود 

 زيغزل ن يشکل يعنصرهاکه  ن استيهم. مساعد افتاد يعيطرز نو تفکر بد يها صفت
مرکّب و  يها فيف، خاصه رديرد يها غزل يدر شعر سبک هند. آن سازگار شدند  به

ن يز از بارزتريش شاعران بر آن نيتنوع اوزان شعر و گرا. اد کسب کردنديفوذ زن يبيترک
  .ر استيکشم يسبک شعرا يها جهت

ف يک رديا در يک وزن يمطبوع، خاصه در  يها غزل يشکل يعنصرها تيبا رعا
  .شعرا قرار گرفت يعمدة مسابقة ادب يها غزل گفتن از جهت

، اگر غزل قرار دادر يتأثتحت ز ينرا غزل  يها تيتعداد ب يهنر يجستجوها
 ييها غزلر يکشم يدر حوزة ادب ،است تيب ١١-٧ يشتر دارايب يکيکالس يمعمول

                                                   
  .١٠٦٦ص  ،٣کشمير، ج  شعراي ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .١
  .٣٤اسلم خان، محمد، ظفرخان احسن، ص   .٢
  .١٧٣ص ، تاريخ اعظمي  .٣



  ١١٨  قند پارسي

  

  .ت استيب ٢٠شتر از يحجمشان بکه  سروده شدند
از . را تابع آن ساختند يتوجه ظاهر كرده، عناصر شکل يمعن  به شتريشاعران ب

  .غزل شکسته شد يسرحد مقررکه  ستاينجا
  :ن استيلعش اطمکه  يغزل مشهور طالب آمل مثالً،
  ١ستاينجاو نازها  اينجاها همه  کرشمه  سـت اينجامجمع خوبـان دلربـا   که  ايب
ن ياز ا. گرفته است ر را فراين غزل موضوع مدح کشميا. استت عبارت يب ٢٢از 

  .نه کرديشين دوره را محدود بر قالب پيتوان غزل ا ينقطة نظر، نم
ک ي. رنديکار گ  به را ياوزان عروض يرنگارنگکه  اند دهيعرا کوشاز لحاظ اوزان ش

در اوزان  يهنر يها شيآزماکه  دينما يدر آن ظهور م يت مهم غزل سبک هنديخصوص
 يليدل خيرزا بيدر اشعار م يهنر يها ن تجربهيا. ده بوديشروع گرد يدشوار شعر

  .رسد ينظر م به روشن
هزج، رمل، رجز،  يشتر در اوزان بحرهايش را بير اشعار خويحوزة کشم يشعرا

  .اند گفته يمستعمل شعر فارس يگر بحرهايمضارع، مجتث، متقارب و د
اب بودند و آن يز کامين اوزان شعر نيعهد در دشوارتر يشعراکه  جالب دقّت است

شتر ارکان يدر غزل ب. سازگار و موافق نمودند يسبک هند يهنر يارهايرا با مع
ن ياکه  معلوم است. از داشتيامت يشعر عروض يها کل مثمن رکنش يعنيهشتگانه، 

سازگار است، چون  ياجتماع يها و آهنگ يو فلسف يان افکار اخالقيشتر در بيقالب ب
قالب که  است يعيخورد، طب يگره ممسايل ن يا  به ن حوزهيغزل ا يتنوعات موضوع

  .دا کرديشتر پيمذکور اعتبار ب
 ياساس يها ويژگير بوده، يکشم ين ژانر حوزة ادبيتر محبوبدر مجموع، غزل 

ت يخاص اند ن، شعرا توانستهيگذشته از ا. را در خود تجسم كرده است يسبک هند
ن موضوع و مختصات يست، نگاه داشته، بهتر يان احساسات عشقيبکه  غزل را ياصل

ش را در يخو يحة خوب هنرين، شعرا قريدر برابر ا. غزل را با نبض زمان موافق سازند
و  يل مختصات شکليتحل. اند ن ژانر مصرف كردهيا يعيبد يها خصوصيتتحول 

                                                   
  .١٨٧١ص  ،۴، ج کشمير شعراي ةتذکر الدين، حسامد راشدي، سي  .١



  …در نيمة دوم  ينظري به نظم و نثر فارس  ١١٩

در  ينوآور يعنصرها يکيکالس يها سنّت برابر ادامهکه  دهد يغزل نشان م يموضوع
باعث در مسند که  رسد ينظر م  به اديز يليخ يشعر يو کاربرد شگردها ينيآفر يمعن
  .ن نوع شعر شديقرار گرفتن ا يعال

  دهيقص
تازة  يها ويژگيافته، يز انکشاف يده نين عهد ژانر قصيدر ا ييسرا لزدر برابر انکشاف غ

، مال ي، خرمي، فطرتي، اوجيد ذهنيدر سرودن قصا. کسب نمود يو موضوع يمضمون
، طالب ينکهت، کليم کاشان محمد يوسفا، ناطق، ي، قبول، جوي، فانيساطع، مظهر

، يرينش کشميآشنا، ب عنايت خان، ي، صرفيل بدخش، اکمي، بابا طالب اصفهانيآمل
سرخوش و دگران  محمد افضل، ي، مال مشربيريکشم ي، نجمياهللا حب بيحب خواجه  

  .اند دهين عهد را آفريا يها دهين قصيش را آزموده، بهتريخو يمهارت هنر
د يم، اساس آنها را قصايينما يبررسهد را عن يد ايقصا ياگر از لحاظ موضوع

ده يدر قص. جدا نمود عليحده يها گروه به توان يز ميآن را نکه  دهند يل ميتشک هيمدح
ن موضوعات عهد يتر مهماز  يکين موضوع يقلم آمده و ا به مدح طبقة حکمران زمان

ن زمان اکثر با اهل دولت ارتباط يکه شاعران ا از بس. گردد يان هند محسوب ميموريت
در مدح اکبر  يها دهياز آن جمله، قص. رسد ينظر م  به يعيک امر طبيداشتند، رواج مدح 

ر يدة در مدح جهانگي، قص٣يخبوشان ي، نوع٢يريکشم ي، فطرت١يريکشم يسرودة مظهر
 تيدو ب ٤نيبر عوض ا ياز آن جمله، فطرت. توان نام برد يم را يريکشم ية خرمسرود

  :ابدي يه انعام ميهزار روپ ١٢در مدح اکبر گفته است، که 
  نــه بــا ســکندر و بــا اکبــر آفتــاب     ييآ  ر که درخور هر جوهري عطاستقسمت نگ

ــر معا ــرد گـ ــود در آياو کـ ــة خـ ــهيينـ   ٥کنــد مشــاهدة حــق در آفتــاب ين مــيــا  نـ

                                                   
  .١٨٧ص ،                  .١
  .١٠٩٤ص  ،٣کشمير، ج  شعراي ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .٢
  ٨٢٤ص  ،۲، ج ايران زبان فارسي،تاريخ نظم و نثر   .٣
  .١١٣ص ،                             .٤
  .١٠٩٤ص  ،٣کشمير، ج  شعراي ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .٥



  ١٢٠  قند پارسي

  

  :از آن جمله در آن آمدهکه  دارد يا دهيز در مدح شاه جهان قصين يفان
  گوشة باغ جهان شد رشـک گلـزار جنـان     ض اويپادشاه قدردان شـاه جهـان، کـز فـ    

  ١بـان  هية بال هما شـد سـا  يبر سرش تا سا  از هواي گرم در هندوستان خود باک نيسـت 
ر آمده يکشم به زيب اورنگهمراه که  خان شکن در مدح صف يرينش کشميا بيو 

را مدح و ثنا  آصف خانهاي خود  موالنا اوجي در قصيده. ٢اي سروده است بود، قصيده
 گويان صبحي کشميري از مديحه. ٤بود سيف خانصامت کشميري از مداحان . ٣كرده است

ار نوشته، يد بسيالدوله قصا امصمصمال ساطع در مدح نواب . ٥شجاع بود شاهزاده شاه
  .٦گشته بود ياريبس يها له سزاوار مکافاتين وسيبد

 يد غرا در مدح امرايقصا”ز يقبول ن گيب يرزا عبدالغنيمعلومات خوشگو م به بنا
الممالک  ر اعظم و بخشيالملک وز است در مدح نواب نظام يا دهيقص او را. زمانه گفته

  .٧“دارد يمرتبة هر دو را برابر مکه  الدوله امصمص
  .٨ها گفته دهيقص ابراهيم خانف يا در تعريجو گرزا داراب بييم

 نظم درآورده، به ياديد زيعصر قصا يز در مدح امراينکهت ن محمد يوسف
  .٩ديگرفتن صالت مشرف گرد  به

 ي، رسم١٣يريکشم يدي، ص١٢ي، مال ذهن١١يريکشم ي، مظهر١٠يبابا طالب اصفهان
                                                   

  ٤٤ص  ،محسن کشميرىخان، محمد،  ظفر  .١
  .١٤٩ص  ،١شعراي کشمير، ج  ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .٢
  .٤٩١، ص ميخانه ،عبدالنبي قزويني، فخرالزمان  .٣
  .٢١٣ص ، شعراي کشمير ةتذکر محمد مرزا،اصلح،   .٤
  .٦٠٩ص ، ٢ج ، کشمير شعراي ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .٥
  .٢٩٣ص  ،١، ج همان  .٦
  ١٥٢-١٥١، ص )دفتر ثالث(خوشگو  ةخوشگو، بندرابن داس، سفين  .٧
  .١٩١ص  ،١شعراي کشمير، ج  ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .٨
  .٤٩٥ص ، شعراي کشمير ةتذکر محمد مرزا،اصلح،   .٩

  .٦٦٩ص ، ٢، ج کشمير شعراي ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد .١٠
  .٤٩٢، ص شعراي کشمير ةاصلح، محمد مرزا، تذکر ؛١٨٧، ص                .١١
  .٧٩ص ، شعراي کشمير ةتذکر محمد مرزا،اصلح، .١٢
  .٦٦٤ص ، ٢، ج کشمير شعراي ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد .١٣



  …در نيمة دوم  ينظري به نظم و نثر فارس  ١٢١

 ها با زيباترين وجه قصيده خانان خانو ديگر شعرا در تعريف و توصيف عبدالرحيم  ١يزدي
  .رانند يعالم سخن م يدر اقصا يگشتة و گفته، از سخا و احسان و عدل و داد منتشر

  :ديگو يمثالً، بابا طالب اصفهان
  ٢نعمـت مـن   يو ول يمرب خانان خان  سبب دولت منکه  ستيدش کيگو

  :کند يش مين مدح و ستاياو را چن يها لطف و مرحمت ،يريکشم يديص
ــم  آن که بهر سـخا و احسـان اسـت    ــان ي ــانرزا خ ــان خ ــت خان   اس
ــدالت او  ــرات از عـ ــه گجـ   ٣تر از کابل و بدخشان اسـت  خوش  آن کـ

از پادشاهان و امرا نوشته  ايا هدايجهت گرفتن پاداش  اساساً يد مدحيو البتّه قصا
ا يشدند  يا مشرف نميهدا  به ا امراياگر از جانب شاهان که  بودند يياما شعرا. شدند يم

ن ينکهت از زمرة چن محمد يوسف. پرداختند يشان ميهجو ا به گرفتند، يز ميه ناچيهد
داد، حتماً مورد هجو  ينم يزيچ يد نگاشتة ويعوض قصا به اگر ممدوحکه  شعرا بود
  .٤گرفت ياو قرار م

ق يطر به در مدح خلفاکه  شوند يمحسوب م ييها دهيد همان قصيگر گروه قصايد
 يديق قصايا اهل طرياهللا  ايدر صفات اولکه  ن که رسم شدهيا اي. اند منقبت سروده شده

ا در منقبت يجو مثالً،. قلم آورده شده است  به ياديد زين نسبت قصايبد. نديبسرا
  :ن قطعه از آن جاستياکه  گفته يا دهيقص  عيعلحضرت 

  تـن  نيـي اگر، دشـمن تـو رو   به فرض  ييکمند را چو تـو کـار سـنان بفرمـا    
  ٥گذر کند ز تن او چو رشته از سـوزن   بـه روز معجـزه ســرپنجة عـدو بنــدد   

نکته را ن يا. حجم نوشته است دة کالنيقص ٤ز ين يعرب مال ذهن يدر منقبت خلفا
  :ح دادهيل توضيق ذيطر  به اعظم خواجه  

نظر  به و… فة برحق موزون کردهيهر چهار خل يبرا يدة طوالنيچهار قص”

                                                   
  .٢٧٣-٢٧٠ص ، شعراي کشمير ةتذکر محمد مرزا،اصلح،   .١
  .٦٦٩ص ، ٢، ج کشمير ايشعر ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .٢
  .٦٦٤ص ، همان  .٣
  .٤٩٧ص ، شعراي کشمير ةتذکر محمد مرزا،اصلح،   .٤
  .١٨١ص  ،١شعراي کشمير، ج  ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .٥



  ١٢٢  قند پارسي

  

  .١“شان شدهيات اين و عنايده و مورد تحسيب گذرانيحضرت بابا نص
انکشاف   به يشواهدکه  ها گفته دهيز قصيابوبکر و عثمان ن گر خلفاياو در منقبت د

  .گردد يحسوب مد منقبت ميقصا
  .٢نوشته است يمنقبت يها دهين قصيز چنين يريمحمدرضا مشتاق کشم

نعت و منقبت در  يها دهيج قصيترو يها ملعااز  يکيکه  مورد ذکر است
آشنا  عنايت خان. ر وابسته بوديره در کشميو غ )ص(الد رسول اکرميمحافل م يبرگزارشو

است، معلومات داده،  )ص(د رسول اکرماليمکه  ن محافلياز چن يکي دربارة» هيقرن«در 
ز اشتراک ين گونه محافل شعرا و علما و فضال نيا در ايبرابر امرا و اتق”که  سدينو يم
ش را يغمبر سرودة خويدر نعت پ دين محافل شاعران قصايدر آخر چن. نمودند يم

  .٣“کردند يقرائت م
خ يو حضرت ش يهمدان يد علير سير مير کبيدر مدح حضرت ام يريکشم يصرف

د يس. ار سروده استيبس يها دهيگر قصيد يايو اول ين خوارزمين حسيالد کمال
  .٤صد عدد ذکر كرده شمارة آنها را پنج ين راشديالد حسام

مثل آنها در مدح  يو شعرا ٦يريکشم يو خرم ٥يبابا طالب اصفهان يها دهيقص
  .اند دهيجاد گرديمشهور زمان ا يعلما

د دامن گسترده و وسعت يقصا يرة موضوعيدا يعر سبک هنددر شکه  مسلّم است
نه ين زميز در اير نيان حوزة کشميسرا دهيقص. افتيتکامل  يليده خيدا کرده، ژانر قصيپ

  .اند سروده يعرفان، يد فلسفيقصا يليخ
ل مقرر يق ذيطر به نيزم  به يل نزول روح انسان را از عالم علوحق مراياهل طر

روح که  آن يشان برايشة اياند   به بنا. بروت، ملکوت و ناسوتالهوت، ج: اند كرده

                                                   
  .١٤٩ص ، تاريخ اعظمي  .١
  .٤٠٧ص ، شعراي کشمير ةتذکر محمد مرزا،اصلح،   .٢
  .١٨٠٤-١٨٠٣ص  ،۴ ، جکشمير شعراي ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .٣
  .٦٤٣ص ، ٢، ج همان  .٤
  .٦٦٩ص ، همان  .٥
  .١١٣ص ،                             .٦



  …در نيمة دوم  ينظري به نظم و نثر فارس  ١٢٣

 يرو يعنيکرده، تا عالم ناسوت،  يا عالم را طيها  ن مرحلهيجسم رسد همة ا بهانسان 
» مخبراالسرار«ن مسئله در يالت ايتفص. ق باز خواهد گشتين طريهم  به ده،ين رسيزم

 يليالهوت خ  به از ناسوت، در سفر روح سالک يدة عارفانة اکمل بدخشينام قص
  .ده استيبرجسته منعکس گرد

روح او در ناسوت قرار دارد، اسم و رسم و ننگ و ناموس همه سد راه  يمثالً، وقت
  :ن بندها را پاره سازدياکه  تواند ياضت سالکانه ميند و تنها رياو

  ادمبــاش مردانــه چــو مــن پيشــرو و اســت  گفت که اين است عمل در ناسـوت  شيخ مي
  ره گــنج نشــانت دادم کــش بــه رنــج مــي  با تو همراهم و آگاه از اين راه کـه هسـت  

  ١پـا افتـادم   ننگ و ناموس چو زنجيـر بـه    شـد  اسم و رسم آمده و سـد رياضـت مـي   
رسد،  يمرحلة توسل م  به يعنيالهوت،  به ش سالکيخو يضمن سفر روحان يوقت

  .گردد ين حق ميند و عيب ينم يزيجز خود چآنجا 
شامل  مري ديدهاعظم  خواجه  نوشتة   به نوشته شده، بنا ١٦٨٠دة مذکور در سال يقص

  .٣نوشته ٢٧٠ده را ين قصيات ايشمار اب کيت. لاي .جي. ٢ت استيب ٣٠٠
در . وارد نمود يتکامل ژانر مذکور تازگ به يد عشقين دوره تظاهر قصايات ايدر ادب

هنگام در هرات بودنش  يريکشم يمظهرکه  ده بودين مشخّصات قصيهم  به رابطه
  :ل استيق ذيطر  به دة مذکوريقص يابتدا. دا کردياد پياشتهار زکه  سرود يدة عشقيقص

  دنش افـزون کنـد تمنّـا را   يش ديکه ب  چه حالت است، ندانم جمـال سـلما را  
ـ   يچه آشنا نگه  گانهيش و بيدة مجنون ز خويببست د   ٤…ال رايبود چشـم ل

ر سروده يبر وضع احوال کشمکه  رسند ينظر م  به يديقصاشعرا  يها دهين قصيدر ب
م ير آمد، مال نديکشم به شاه جهان ١٦٤٥سال در که  ياز آن جمله، وقت. اند شده

 عبداهللا. ت کرديشکا ير نوشته، از کارکنان شاهياحوال اهل کشم يدر زبون يا دهيقص
که  آورده، نوشته» ريحالت زار اهل کشم«ش يدة مذکور را در مقالة خويقص يشيقُر

                                                   
  .٨-٧، ص وليل اهللا ةاالکمليه، زير تهيحتفة ،اکمل کامل  .١
  .٢٢٥ص ، تاريخ اعظمي  .٢

3. Tikku, G. L. Persian poetry in Kashmir (1339–1846), p. 127. 

  ١٨٢ص ،                  .٤



  ١٢٤  قند پارسي

  

  .١»ر فرموديار بر اهل کشميبس تيده ملتفت شد و رعاين قصيدن ايپادشاه از شن«
مثالً، . اند ز كردهيد گذشتگان نيد جداگانه و مستقل تتبع قصايقصا يشعرا برابر انشا

را بر وجه  يريکشم ياليحافظ محمد خ. ٢کرد يم يم انوريد تتبع حکيناطق در نظم قصا
  .اند خوانده» يثان يانور« يانور  به مودنشاده تتبع نيز

شان ياکه  گردد يهر مار در آن ظيان حوزة کشميسرا دهين مختصات قصيتر مهم
 ييسرا دهين طرز قصياکه  ر ابتکار کردنديدر اوصاف کشم يفيد توصينظم قصا به شتريب

و  ٥يخوانسار يلطف ٤يرازيش ي، عرف٣يدکن يضيمثالً، ف. ات نسبتاً نو استيادب يبرا
ن ير رفته بودند، در وصف ايکشم به .م ١٥٨٩سال در در رکاب اکبر که  يگر شاعرانيد

اد يد در همان زمان شهرت زين قصاياز ا يکيهر که  غرا گفتند يها دهين قصيسرزم
و  ي، عنصري، منوچهريقيماقبل، از آن جمله، دق يد شعرايهرچند در قصا. کسب نمود

فات يشتر توصيشان بيرسد ا يمشاهده م  به يور عمومط به عتيف مناظر طبيغيره توص
ان مقاصد يب يعت را برايدن باران طبي، چون برآمدن آفتاب، ابر و باريمناظر عموم

در سرودن  ر توانستنديکشم ياما شاعران حوزة ادب. ٦بردند يکار م  به شيخو يفيتوص
د عهد مذکور يقصالت ين فضيبارزتر به ده، آن راير اهتمام ورزيوصف کشم  به يديقصا

 يشعرا يها دهيعت در قصياگر منظرة طبکه  ن گفته آن استيحاصل ا. مبدل سازند
وجوه  يعني. ر مشخّص استيدر اشعار شاعران حوزة کشم ،داشته يگر خصلت عموميد

چند نمونة  به ن خاطر،يهم به .ت داردير منسوبيعت کشميمناظر طب به آنها تنها يفيتوص
  .مييد مراجعت نمان عهيا يد شعرايقصا

ناقدان شعر و که  گردد يمحسوب م ين دور کليم کاشانيان مشهور ايسرا دهياز قص
ضمن  ينعمان يشبل. اند ده و بکر گفتهيسنج يها سخند او يق قصايسنجان در تحق سخن

                                                   
  .٢٩، ص حاالت زار اهل کشمير عبداهللا،يشي، محمد رق  .١
  .١٥٨٨ص  ،۴، ج کشمير شعراي ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .٢
  .١٢١٠ص  ،٣، ج همان  .٣
  .٨٩-٨٧ص ، قصايد عرفي، به اهتمام مسرا سپرنندنت  .٤
  ١٢٠٣، ص ٢ج  ،معاني، احمد گلچين، کاروان هند  .٥
  ٣١٩-٣١٧، ص صور خيال عي،محمدرضا شفيکدکني،   .٦



  …در نيمة دوم  ينظري به نظم و نثر فارس  ١٢٥

ن، مؤلف نامبرده يهمچن. ده استينام ١“ين و معانيانبار پر از مضام”د کليم آنها را يقصا
د را اکثر يد قصايهماو تکه  دينما يد کليم سخن رانده، ذکر ميشخّصات قصادر مورد م

 يو رنج سفر، دشوار يموسم، سخت يو سرد يمثل گرم. کند يشروع م ياز واقعات اصل
با واقع  يچ عالقه و ارتباطيهکه  ياليخ يها يينکن مضمون آفري، لها کوهگذر کردن از 

 انهين مينها در ايدهد و با همة ا ير جلوه منظ  به يت ندارند او آن را طلسميو واقع
  . ٢است يده و روح سخن و شاعريچککه  ديآ يرون ميهم ب يخته شعريجسته و گر

آغاز با  يجا بهن عهد يگر ايد يد کليم و شعرايشتر قصايبکه  ديآ ين گفته برمياز ا
د ير آغاز قصاشة ما دياند   به .شدند يشروع م ياصل يها ها و واقعه د با نقل حادثهيهمت
قبالً که  يطور. باشدک نکته مربوط ي به ديها با ن عهد ذکر شدن حادثه و واقعهيا

د يبامنظر قصايار زين دير در مدح ايکشم يان حوزة ادبيسرا دهيم، قصيعرض داشت
 ن رو،ياز ا. گردد ين عهد محسوب ميدة خاص ايهمچون نوع قصکه  اند سروده ياديز

ن يدر وصف ا ييسرا دهير گفته شده و رواج قصيف کشموجه کثرت اشعار در وص  به
، حادثه و ها کوهها،  ف راهيتوص به ش رايدة خويد قصيان تهميگو دهيشتر قصيار بيد

 دة خود را نخستيقص يمثالً، طالب آمل. اند ار اختصاص دادهين ديا به مربوط يها واقعه
  :کند يم ريده، سپس مدح جهانگير بخشيها و مناظر کشم ف راهيتوص  به

ــاه جهــانگ     ريره دشـوار کشـم   يشد آسان ط ــه اقبــال شهنش   ريب
  ريـ نـده نخچ ينگذرد پو يکه بر و  گشت گسـتاخ  يغ کوهيقدم بر ت

  ٣ريـ گ به دندان لب زند مار شـکن   چ و تابشي، کز پيم طيکرد يره
م نمود، يق خواهيتحق عليحدهر را ما در بخش يوصف کشمشعرا در  ديچون قصا

  .ميشمار يضرور نم اينجان مسئله را يت االيتفصلهذا 
پادشاه و  به هيقبالً همچون هدکه  ش رايخو يده خصلت مدحين عهد قصيدر ا

ده رنگ ين، مضمون و مندرجة قصيدر برابر ا. شد، از دست نداد يف او سروده ميتوص

                                                   
  .١٧٨ص ، ٣ جشعرالعجم،   .١
  .همان  .٢
  .١٨٦٥ص  ،۴، ج کشمير شعراي ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .٣



  ١٢٦  قند پارسي

  

 يها ر و سلوک، معاملهين مراحل سيي، تبيو عرفان ين مذهبيدا كرده، در مضاميتازه پ
، منقبت )ص(عت، نعت رسول اکرميف طبي، توصي، حسب حاليخي، تاريعاشقانه، فلسف

 ها موضوعن ياکه  د خاطرنشان ساختيبا. افتندي ينها جايره در اين و غيراشد يخلفا
رة نفوذ يخارج از دا يگر شعرايات ماوراءالنهر و خراسان و در اشعار ديقبالً در ادب
چون  يان بزرگيسرا دهيدند، خصوصاً در آثار قصدر قلمرو هند موجود بو يسبک هند

 ياما در آثار شعرا. اند گر فراوان استفاده شدهيو صدها استاد د ي، منوچهري، فرخيانور
ن نکته از آن شهادت يا. دا نمودنديپ يا ک نوع جال و درخش تازهير يحوزة کشم

صوصاً از لحاظ ، مخين ژانر ادبيان عهد مذکور در تکامل ايسرا دهيقصکه  دهد يم
  .اند دهياد ورزياهتمام ز يموضوع

  يمثنو
ده بود، يج گردين عهد راير در ايکشم يات حوزة ادبيدر ادبکه  يگريد ياز ژانرها

 از ميان گويندگان دورة مذکور صرفي، فاني، بينش، خرمي، مال ساطع،. رود شمار مي  به مثنوي
 آشنا، ظفرخان احسن، سرخوش، عنايت خانبدخشي، مالشاه بدخشي،  کامل بيگسالم، 

  .دست بودند رهيچ ييسرا مثنوي، شاه صادق و غيره در يري، فروغ کشميطالب آمل
افتن سنّت خمسه ي ن عهد ادامهيدر ا ييسرا مثنوي يها خصوصيتن يتر مهماز 

در که  ر استيکشم يگو فارسين شاعران ياز اول يريکشم يمثالً، صرف. است ييسرا
» وامق و عذرا« ،)تيب ٤٠٥٣(» اريالخ مسلک« »پنج گنج« يگنجو ينظام» خمسه«جواب 

مقامات «و ) تيب ٨٠٠٠(» يالنّب يمغاز«، )تيب ٢٦٠٤(» و مجنون يليل«، )تيب ٣٦٠٤(
  .١را نوشته است) تيب ٤٠٠٠(» مرشد

» ريان کشمگوي پارسي«ش يک در کتاب خويت. لاي .جيکه  ن نسبت استيبه ا
  .٢“را دارد ير مقام نظاميدر کشم يرساز نظر شعر فا يصرف”که  نوشته

عمر تنها  يول. گانه نمود ف اثر پنجيعزم تأل ينظام» خمسه« يرويز در پين يفان
» مصدراآلثار«، )تيب ١٢٧٣(» خانهيم« ،)تيب ١٩٦١(از يناز و ن يمثنو ٤ف يامکان تأل

                                                   
  .۶۴۲- ۶۴۱ص  ،٢شعراي کشمير، ج  ةتذکر الدين، راشدي، سيد حسام ؛١٢٣- ١١٧، ص                  .١

2. Tikku, G. L. Persian poetry in Kashmir (1339–1846), p. 8. 



  …در نيمة دوم  ينظري به نظم و نثر فارس  ١٢٧

  .١ندرا داد و خالص و مثنوي پنجم ناتمام ما) بيت ١٦٠٧(» هفت اختر«و ) بيت ٢٢٧٨(
 يها مثنوين موضوعات و مندرجة يتر مهممخصوص و  يها ويژگيدر مورد 

  .م نموديشه خواهياند ن شاعران مفصل ابراز يدر بخش احوال و آثار ا يو فان يصرف
چنان . منظّم ساخته است يا خمسه ينظام» خمسه«استقبال   به زين يرينش کشميب

  :ن نوشتهيچن» رشتة گوهر« يان مثنويکه در پا
ـ » خمسه«ن يرب، ا اي ــت، ا   نيقـر  يب ــخن هس ــا س ــيت   ٢نينچن

؛ )»االسرار مخزن«د يبه تقل(» البصار نشيب«. ١: ست يمثنو ٦او عبارت از » خمسه«اما 
؛ )خلقت دربارة(» گلدسته«. ٤؛ »نامه يساق«. ٣؛ )»اسکندرنامه«در جواب (» گنج روان«. ٢
داستان عشقي (» شتة گوهرر« .٦؛ )داستان عشقي از شهر بنارس(» شور خيال« .٥

  .٣)امير و گوهر
 ر ادامهيکشم يط ادبيرا در مح ييخمسه سرا يها نش سنّتيم، بينيب يکه م يه طورب
  .شش رساند  به گانه را حجم پنج و ن ساحه نموديادر  يک نوع کوشش نوآوريداده، 

 يها داستانن عهد يگانة ا پنج يها مثنويب يدر ترککه  ز مهم استين نکته نيذکر ا
 يها داستاناز که  مثال زد توان يم را »رشتة گوهر«و » اليشور خ«. اند افتهيراه  يمحل

  .رنديگ يمنشأ م يمحل يها داستانش بوده، از يمعمول عهد خو
 ها مثنويجداگانة آن  يها داستان يرويشعرا در پ يبرخ» خمسه«ف يدر برابر تأل

 در آنکه  ف نموديرا تصن »نيريش خسرو و« يرياز آن جمله، مناسب کشم. اند دهيآفر
  .٤“حسن ادا گفته به داد تالش داده و”اعظم  خواجه  قول   به

  .اند رشتة نظم کشيده  به را »خسرو و شيرين«نيز  ٦، حيدر خصالي٥اي صفاهانيعفيش

                                                   
؛ ٥٧٥ص ، ٧ ج، ١٩٨٧دوشنبه،  ،انتسکالپيديوي ساويتي تاجيک ،فاني کشميري ،.مردانوف ا علي  .١

  .١٢-١١ص ، ١٩٨٦عرفان،  ،دوشنبه، منتخب اشعار ،مقدمه فاني کشميري ،.يف ش ديوانه
  .١٣٢٣، ص ٢، بخش ٥جلد  ،تاريخ ادبيات در ايران ذبيح اهللا،صفا،   .٢
  .١٤١ص  ،١شعراي کشمير، ج  ةتذکر الدين، سامحراشدي، سيد   .٣
  .٤٦٥-٤٦٤ص ، شعراي کشمير ةتذکر محمد مرزا،اصلح،   .٤
  .٥٤٨ص ، ميخانه  .٥
  .٨٤٥ص ، همان  .٦



  ١٢٨  قند پارسي

  

وزن  به يجام عبدالرحمنرا در جواب داستان  »وسفيخا و يزل« يمالشاه بدخش
  .١رددا يتصوف، ينيد ييمضمون و غاکه  کرد فيتأل ينظام» نيريخسرو و ش«

  .٢نظم درآورد به »االسرار مخزن« يرويرا در پ »داريدولت ب«دا يمال ش
 دهند يل ميتشک يخردحجم مدح يها مثنوين عهد را يا يها مثنويک بخش مهم ي

  .استن عهد ظاهر يا يسرا مثنويشاعران  ييها ياز نوآور که
در که  ييها مثنوياول، : ف نموديدو بخش تصن  هب توان يرا م يمدح يها مثنوي

 يطاهرا» در مدح شاه جهان« يمثنو مثالً .اند ف و مدح شاهان و امرا سروده شدهيتوص
در  يو بابا طالب اصفهان زيب اورنگدر مدح  يماهر اکبرآباد» گل اورنگ« ٣يريکشم

» گنج روان« يدر مثنو .٤اند ف كردهيتأل ها مثنوي) تيب ٣٨( خانان خانم يش عبدالرحيستا
  .٥اند ر مدح شدهيکشم يو امرا زيب اورنگنش يب

ان واقعه و حوادث يدر بکه  ز داخل نموديرا ن ييها مثنويتوان  ين بخش ميا در
ان يدر ب«محمد اسلم سالم  ياز جمله، مثنو. اند جاد شدهيحکمرانان ا يبعض به مربوط

  .٦الستشاهد گفتار با» اعظم شاهل را کُشتن محمد يف
شاهزاده حمله آوردن فيل و از جانب شاهزاده  به مثنوي در بيان واقعة ناگهان

تالش  به بسيار”شاعر آن را  مري ديدهاعظم  خواجه  قول  به کُشته شدن فيل بوده،
  .٧“موزون کرده است

سلک تحرير کشيده  به »اعظم شاهمحمد  نامة جنگ«سرخوش هم اين واقعه را در 
اند،  آن سروده شده يباير و مناظر زيف کشميتوص  به که ها مثنويوم بخش د يول .٨است

                                                   
  .٦١- ٥٩، ص )١٨و  ١٧-١٦عصرهاي (از تاريخ روابط ادبي بدخشان با هندوستان   .١
  .٤٨٨ص  ،١شعراي کشمير، ج  ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .٢
  .٧٢٩ص ، ٢، ج همان  .٣
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  ٢٠٨ص ، تاريخ اعظمي  .٧
  .٨٠ص ، )دفتر ثالث(خوشگو  ةسفين  .٨



  …در نيمة دوم  ينظري به نظم و نثر فارس  ١٢٩

 يدي، ص٢يم طهرانيسل ،١يکاش ييحير يم يها مثنوين بخش شعرا يدر ا. شترنديمقداراً ب
در  مثنوي«  به يمسم ٦، موالنا حيدر خصالي٥، بهشتي کشميري٤، بينش کشميري٣صفاهاني

 ،٧جويا گميرزا داراب بي» حسن معني«و  »در تعريف چراغان روي دال«، »تعريف کشمير
 »هفت منزل«، ٩ابوالبرکات منير الهوري» بهار جاويد«، ٨قدسي مشهدي» در صفت کشمير«

ف يدر توص يمثنو«، ١١يريکشم يفروغ» بخش حياتف باغ يدر تعر«، ١٠ظفرخان احسن
در  يمثنو«، ١٣آشنا عنايت خان» ريدر وصف کشم يمثنو«، ١٢يع خراسانيرف» ريکشم

ها و باغات و منازل  فات خانهيرسالة تعر«، ١٤يکليم کاشان» رير بهشت نظيف کشميتعر
با وجوهات خاص هنرمندانه سروده که  توان نام برد يم ١٥را يمالشاه بدخش» ريکشم
  .کند يم يياش جلونما ييبايار با طراوت و زين ديعت اياند و در آنها طب شده

 ها داستانن گونه يرواج گرفت و در سلک ا يعرفان يها مثنوي ين دوره انشايدر ا
 يمثنو به راجع» يخ اعظميتار«مؤلف . ان داردينما يجا ياکمل بدخش» بحرالعرفان«

                                                   
  .١٦٩٢ص  ،۴، ج رکشمي شعراي ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .١
  .٤١٣ص  ،١، ج همان  .٢
  ٧٤٣ص  ،١کاروان هند، جلد   .٣
  .١٤٧ص  ،١شعراي کشمير، ج  ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .٤
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  ١٣٠  قند پارسي

  

جواهر  يمعنو ين عطّار و مولويالد ديخ بزرگوار فريعت شيبر طب”که  مذکور نوشته
تر  نيريش اتيفش موزون بود، هشتاد هزار ابيچون طبع شر. منصّة اظهار آورد  به اسرار

که  است» بحرالعرفان«از قند و نبات در معارف نظم فرمود و جامع معارفش کتاب 
  .١“چهار جلد مرتّب و مکمل شده

با اهتمام  ١٩٦١در سال » بحرالعرفان«ک جلد يک يت. لاي. جيمعلومات   به بنا
  .٢نگر از چاپ برآمده استيدر سر يعبداهللا کامل خواجه  

  .٣اکمل نوشت» بحرالعرفان«را در تتبع  »العرفان نيع« يومثن ينور عبدالوهابخ يش
 يروم» يمعنو يمثنو«ز در تتبع يسرخوش ن محمد افضل» نور ينورأ عل« يمثنو

  .٤نوشته شده است
  .٥نوشته» ريالط منطق«ر ير تأثيرا ز »اسرارالشجر« يداوود مشکوت

 يتصوف، يعرفان يها مثنويز يراده و ن يخ محمد چشتيش» کنزالعشق«و » ب القاياد«
  .٦روند يشمار م  به

تنها در کتابخانة برلين که  به قلم مالشاه بدخشي کليات مثنوي منسوب است
رسالة «، »رسالة خوش«، )بيت ١٠٥٦(» رسالة ولوله« مثنوي ١٠محفوظ بوده، شامل 

 ٥٩٩٠(» رسالة نسبت«، )بيت ٢٦٨٢(» ها و باغات و منازل کشمير تعريفات خانه
، »رسالة ديوانه«، )بيت ٥٠٢٧(» زليخا و يوسف«، )بيت ٦٧٨(» ة مرشدرسال«، )بيت
رسالة «، )بيت ٣٦٥٤(» رسالة حمد و نعت و منقبت«، )بيت ٤٣٨٤(» رسالة شاهيه«

قريب همة آنها براي افادة نظرات مشخّص عرفاني که  است) بيت ٣٠١٢(» اهللا بسم
  .٧اند دهيگرد کاربست

                                                   
  .٢٤٤ص ، تاريخ اعظمي  .١

2. Tikku, G. L. Persian poetry in Kashmir (1339–1846), p. 67. 
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  …در نيمة دوم  ينظري به نظم و نثر فارس  ١٣١

ان دارند يش را در لباس رمز و راز بيخو يها شهيدان که  ه رسم بودهيات صوفيدر ادب
خ عطّار از زبان يش» ريالط منطق«که  ن جهت استيا  به .نديل سخن گويشتر با تمثيو ب

معرفت خداوند  يهفت شهر عشق پ به مرغان گفته شده، موضوع مسافرت سالک را
صاحب که  لتمثال هدهد همچون مرشد کام يزوال عرفان ين اثر بيدر ا. است فراگرفته

اهللا حبي بر وزن  بيحب خواجه  . دهيان گرديگر بيخطّ ارشاد است و پرندگان د
بوده، از زبان » القلوب تنبيه« به مسماکه  سروده است يعرفان يعطّار مثنو» ريالط منطق«

ه را يصوفمسايل از  يشاعر از زبان مرغان برخ ين مثنويدر ا. شود يپرندگان نقل م
  .مطرح كرده است

 يداستان قربان  به يداستان مذکور شباهت يمحتواکه  ک نکته را ذکر نموديد يبا
. دهيمسطور گرد ير و قصص قرآنيدر کتب تفاسکه  پسر خود را دارد )ع(ميکردن ابراه

 يليخ خيد تارير است، بايکشم يمشهور مردم يها داستانچون داستان مذکور از زمرة 
  .نه را طلب داردق جداگاين داستان تحقيا. مه داشته يقد

 يدن آنها برايرشتة نظم کش به و يمحل يها داستانوجود آمدن   به ن طور،يهم
  .مساعدت نمود ييسرا ها در داستان يکار و ظهور تازه يات فارسيغناوت ادب

  .١ي محلي آفريدها داستانرا در زمينة  »الجمال بديع«و » الملوک سيف«خرمي کشميري نيز 
ق يمثالً، مال توف. ده شدنديسلک نظم کش  به زين يخيتان تارن داسين دوره چنديدر ا

ده يسلک نظم کش  به را »رياحوال کشم« يخيتار يمثنو زيب اورنگدر عهد  يريکشم
 بيان کرده، دررا دولت تيموريان هند   بهالحاق کشمير   به مربوط عمؤلف در آن وقاي. است

  .٢دهد اين سرزمين معلومات مي  هب زيب اورنگخصوص سفرهاي اکبر، جهانگير، شاه جهان و 
ابراهيم عهد  يخيز حاالت تاريد نيهللا ملک شه» ابراهيم خانده مجلس فتنة «در 

  .٣قلم آمده است  به ريناظم کشم، خان

                                                   
  .١١٣ص ،                             .١
، زيب وريان بزرگ از بابر تا اورنگنويسي فارسي در هند و پاکستان، تيم فتاب، تاريخآاصغر   .٢

  .٥١١-٥١٠ص 
  .١٥٦- ١٥٥ص ،                             .٣



  ١٣٢  قند پارسي

  

جنگ «، ٣يکاش ييحي» پادشاهنامه«، ٢يقدس» ظفرنامه«، ١کليم» شاهنامه«ن يهمچن
  .هستند يخيتار يها مثنويره در شمار يو غ ٤يم طهرانيسل» خان اسالم

او . گردد ين عهد محسوب ميان ايسرا مثنويز از ين ينيم سالک قزويمحمد ابراه
ر يکشمحاکم ظفرخان احسن  ين باردومزماني که براي . ر اقامت نموديدر کشم يمدت

 سالک با ابوطالب کليم و محمدجان قدسي مشهدي در کشمير زندگي) ١٦٤٧- ١٦٤٣(بود، 
نام داشته، » نيط کونيمح«که  ديرشتة نظم کش به يدوره مثنودر همان . برد ميسر  به

ن خبر يچن ين مثنويا دربارةآرزو  علي خانن يالد سراج. ت استيب ٣٢٠٠شامل 
چنان . ر درآمديپذ ر جنّتيکشم  به رکنانيد و سيعازم هندوستان گردآنجا و از ”: دهد يم

  .٥“و باش خود را موزون کرده ن باب گفته، تمام احوال آمد و رفت، بوديدر ا يکه مثنو
 يروزگار و زندگ دربارةداشته،  يحال مذکور خصلت ترجمه يمثنوکه  ديآ يبرم

  .دهد ياو معلومات م يها دهيده و شنير و ديشاعر با نظرداشت سکونت در کشم
» آباد  در وصف شاه جهان«. دنديف گرديز تأليحجماً خرد ن يها مثنوين عهد يدر ا

ظفرخان » خانة رازيم«و » جلوة ناز« ،٦يريکشم يفروغ» بخش حياتف باغ يدر تعر«و 
، »حسن و عشق«، ٨نکهت محمد يوسف» يف حوليدر تعر«و » ف بهاريدر تعر«، ٧احسن

» خانه لسغف يدر تعر«، »ات هندوستانيخصوص يدر بعض يمثنو«، »قضا و قدر«، »عشق
ت يخصوص ها مثنوين ين، اکثر ايهمچن. ندياز جملة آنها ٩سرخوش محمد افضل

برادرش  به نوشتن مکتوب يرا برا يمثنو يمثالً، عارفة هند و روپه بهون. دارند يمکتوب
 که زيدر نوبت خود برادرش ن. ت استيب ٦١آن شامل که  ت استفاده برده استيبل پند
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  …در نيمة دوم  ينظري به نظم و نثر فارس  ١٣٣

  .١ن طرز جواب نوشتيهم  به او به گفت، يشعر م يفارس  به
در برابر که  اند دهين عهد کوشيا ر دريکشم يان حوزة ادبيسرا مثنوين طور، يهم 

ن يا به يي، از آن جمله، خمسه سراييسرا مثنوي يها روشن يمراعات و استفادة بهتر
که  ن بوديا. ع گرداننديرة موضوع آن را وسيها وارد كرده، دا يکار تازه يژانر ادب

مطالب مختلف  يريو فراگ ير از لحاظ موضوعيحوزة کشم يشعرا يها مثنوي
، يخي، تاري، مذهبي، اخالقي، عرفانياد فلسفيز يها مثنوي. خاص داشتند يها فضيلت

  .حال خواهد بود ينامبرده شاهد چگونگ يفيو توص يمحل يها داستان، يعشق
در آنها موضوع که  اند نامه نوشته يساق يدر قالب مثنو هن دورياز شاعران ا ياريبس

 يعينها افادة بديو امثال ا يخالق، اي، عرفانيعمر، فلسف ي، خوشگذرانيگسار يو م يم
مژه،  ر عبداهللاينش، مي، بي، ذهنيچون اوج ينامه شاعران يدر سرودن ساق. افته استي

گران يآشنا و د عنايت خانسرخوش، ظفرخان احسن،  محمد افضلدر، يموالنا ح
هنگام که  ينيقزو يعبد النب »خانهيم«از آن جمله، مؤلف تذکرة . اند مهارت ظاهر کرده

  :سدينو يده ميض گرديفا يريکشم ير از مالقات اوجيسافرت کشمم
که  حاضر بود ير در خدمت موالنا محمد صوفيدر اجم يف روزين ضعيا”

ان آورد و يدر م ياز اوج يحرف يبيتقر  به ير در خدمت مولوياز کشم يزيعز
  :او خواند» نامه يساق«ت از ين بيا

  ر شـد يـ ن پيمرا دسـت در آسـت    ر شـد يـ ش زنجيمرا دامـن خـو  
که  ت از جا درآمد و فرمودين دو مصرع بغايانصاف از استماع ا آن منصف با

د، ارادة يرس يگوش من م به تين بيم، ايبگو» نامه يساق«ش از آن که ياگر پ
  .٢“کردم يگفتن نم يمثنو

هنر بلند داشته » نامه يساق«در گفتن  يريکشم ياوجکه  ن گفته شاهد آن استيا
  :ت فکر باالستيه تقوياو ما» نامه يساق«چند از  يا هذکر نمون. است

  لب دل ز خـون جگـر تـر کـنم      ترک ساغر کنم يک به ن تايچن

                                                   
  .١٢٧ص  ،١شعراي کشمير، ج  ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .١
  .٧٣٤ص ، ميخانه  .٢



  ١٣٤  قند پارسي

  

  دسـت آورم  بـه  پرستان يدل م  توبـه را در شکســت آورم  يکـ ي
ــز ــاز م ي ــنم ب ــه رايارت ک ــراپا  خان ــم سـ ــه رايپ يببوسـ   ١مانـ

شمارة که  دارد» نامه يساق«ز ين يريکشم يذهن» خانهيم«معلومات مؤلف تذکرة  به بنا
  :ن استيمطلع آن چن. ت استيب دوصد بيات آن قرياب

  ٢همان مقصد رهنوردان عشـق   خانه، معراج مردان عشـق يچه م
مشهور حوزة  يها نامه يف ساقيز در ردين يمال ذهن» نامه يساق«که  د عرض نموديبا

که  ه بلند قرار گرفته استير پانامة او د يز ساقين ياز لحاظ هنر. ر قرار دارديکشم يادب
  :ن نمودار استيريز يها تيجلوة آن از ب

  چه اصل و چه فرع و چه خار و چه گـل   مسـت اسـت از جـزء و کـل    ي که شراب
ــراب ــه ش ــنگ  ي ک ــد ز س ــل بردمان ــد آب ح  گ ــکشـ ــگيـ ــام نهنـ   ٣وان ز کـ

ي زماني قزويني، مير حسن عسکر نّبي فرخالبدع» ميخانه«قلم مؤلف  به همچنين،
کاشاني، موالنا فزوني استرآبادي، طغراي مشهدي، مير عبداهللا مژه، احولي سيستاني، 

اي عفيش، ٦خان واضح ، ارادت٥، نوعي خبوشاني٤الدين کامل جهرمي موالنا قوام
و  ١٠، مال محمد صوفي مازندراني٩، ظفرخان احسن٨آشنا عنايت خان، ٧صفاهاني

آنها در سلک که  متعلّق است» نامه ساقي«د، ان سر برده به در کشمير روزگارکه  غيره
  .هاي هنرمندانة عهد قرار دارند نامه ساقي
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  …در نيمة دوم  ينظري به نظم و نثر فارس  ١٣٥

در عهد مذکور که  دهند يم يها گواه نامه يمذکور ساق يها ن طور، نمونهيهم
قول  به .اند دهيبخش را ادامه يفارس يسينامه نو يز عنعنة ساقير نيکشم يحوزة ادب يشعرا

ل هنر يگران دليو د يريکشم ي، ذهنيريکشم ياوج يها نامه يساق» خانهيم«تذکرة 
  .ر استيکشم يستة شعرايشا

  يرباع
. کشمير جاي نمايان دارد سرايان پارسياين ژانر قديمي ادبيات فارسي نيز در اشعار 

ديوان عهد مذکور در سرودن رباعي اقتدار  هر شاعر صاحبکه  گفتن ممکن است
له، صرفي، فاني، غني، جويا، حبي، طلوعي، از آن جم. هنري خويش را آزموده است

ذهني، مظهري، بابا طالب اصفهاني، قبول، ازهري، مستغني، مهدي علي کشميري، مال 
گفتن  به جميل بدخشي و ديگران محمد جميلمحمد کشميري، مالشاه بدخشي، 

  .رباعي پرداختند
 وستهيده، پيدمراعات گر يکلّ به ييسرا رباعي يها سنتز ين عهد نيات ايدر رباع

  . استز موجود ين يادين ابتکارات زيا  به
شرح منظوم است، که  »اتيشرح رباع«ات و يوان رباعيد يبه قلم مالشاه بدخش

  .١تعلق دارد
او . ٢گيرد رباعي را در بر مي ١١٠که  صرفي کشميري صاحب مجموعة رباعيات است

ز يگفتن جا. ٣م داردنا» اتيشرح رباع«که  نوشته است يش شرحيات خويرباع به زين
ز موجود يش قبالً نيات خويرباع به ينگار شرح يعني، ينگار ن اصول شرحيچنکه  است

 يصرف. است ين دوانيالد و جالل يجام عبدالرحمن» اتيشرح رباع«بود و نمونة آن 
ن ياستوار گذاشته است و او بهتر يقدم ينگار ن اصول شرحيچن در ادامه يريکشم

ر يات زيمثالً، در رباع. ش داده استياتش گنجايش را در رباعيخو ينعرفا يها شهياند 
  :ه استديان گرديکتا عارفانه بيعالم بودن ذات  يفلسفة وحدت وجود و جوهر اصل
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  ١٣٦  قند پارسي

  

ــه و  ــدر کعب ــو س ــود ت   يينهند، مسجود تـو  يسرکه  هر جا  ييومنات معب
  ١ييجهان حامد و محمود تـو  ي بهعني  حمـد تـو نتوانـد گفـت     ير تو کسيغ

  :ايو 
  يمسـرور  ير تو، نيغ يا غمزده ين  يسـور  ي، نيغم تو نه ماتم يب يا

ـ  ير تو نه نـاظر يغ  کيــنظــارة خوبــان جهــان کــارم، ل   ٢يمنظـور  يو ن
ن يرنگ بوده، در آنها مضام عهد مذکور گوناگون يشعرا يها رباعياز نظر موضوع 

ر مقام اول قرار د يات عشقيرباع. ان داردينما يجا يو فلسف ي، اجتماعيعشق
مثالً، در . اند ش را گفتهيات خوين رباعين موضوع بهتريشان در اياکثر ا. رنديگ يم

. اند افتهيش يگنجا يميمؤثر و صم يلين عاشقانه خيمضام يريات مال محمد کشميرباع
  :از اوست
ــو بــود هــر آهنــگ   دا و نه رنگياز تو پ ينه بوکه  گل يا   از شــوق جمــال ت

ــو ــه دورم از ت ــور  ب ــت از ن ــان ظلم   ٣در من مثـال آتـش در سـنگ    يهست  س
ده سخن اينجادر  ييفدا ار و صبر عاشق و جانيز از سوز فراق ين يريکشم يمظهر

  :کند يم
ـ با يآه و ناله مـ  به در عشق   سـت يد زيبا يغم حواله م به دل کرده  سـت يد زي

ــاده کفــن  ــده در گــردن جــان آم ـ با يلت تر ز الله مـ هم کم  فکن   ٤سـت يد زي
ده، با يت خاص اظهار گرديمين عاشقانه با صميز مضامين يات ازهريدر رباع

  :افته استيزش يآم يو اخالق يفلسف يها تابش
ـ ن عمـر عز يا يدل، چو بود عارض يا   زيـ دو چ بـه  صرفش مکـن االّ که  زنهار  زي

ــ ــار ي ــر نگ ــه ا به ــندي ک ــوديپس ـ ا صحبت ي  ده ب   ٥زيـ بـود اهـل تم  ي کـه  اري

                                                   
1. Tikku, G. L. Persian poetry in Kashmir (1339–1846), p. 259. 
2. Ibid. 
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  …در نيمة دوم  ينظري به نظم و نثر فارس  ١٣٧

ان يشتر در بيشعرا ب. ان داردينما ين عهد جايات ايز در رباعين يموضوع فلسف
از آن . اند توجه ظاهر كرده يفلسفمسايل ن يو مانند ا ايدن ييبقا يگذشتن عمر، ب يمعان

ش يخو يک رباعيعمر در  ييان گذرايدر ب يريکشم يم طلوعيجمله، محمد ابراه
  :ديفرما ين ميچن

ـ  ـ     ميخبـر  يفصل گل و مل گذشت و ما ب   ميخبـر  يآب از سر پل گذشـت و مـا ب
ــا   ١ميخبـر  يچون موسم گل گذشت و ما ب  بهــار خــوش داشــتي کــه ام جــواني

. ش داده استيرا گنجا ين عرفانيشتر مضاميش بيات خويدر رباع يريکشم يايجو
دن از تعلقات يها در راه معرفت خدا، بر قهيت مطلب تمام طرياز آن جمله، مسئلة عموم

ات او قرار يرباع يهايدر مغز معن يعرفانمسايل گر يعقل و عشق و د يا، ماجرايدن
  :از اوست. دارند

ــه ن  ــده و کعب ــتدر بتک ــجو يس   جـز معرفـت ذات خـدا    بـه  مطلوب  اي
  ٢ده و گوش دوتايست د يکيمنظور   سـت مـؤمن و کـافر را    يکيمقصود 

ت يمات وحدت وجود و عموميا تعليجوکه  ديآ يبرم ين رباعيا ياز محتوا
او با . دينما ين ميج بود، تلقيگذشته را يشعرا يو عرفان يدر تفکر فلسفکه  ها را قهيطر

معرفت ، ست يکيها را مطلب  قهيهب و طراتمام مذکه  دارد ين مطلب اظهار مين اييتب
  .کنند يمختلف جستجو م يها قهين مطلب را با راه و طريآنها ا يول. خداوند

او در . کند يز هنرمندانه سخن مين يريکشم ينفا يات عرفانيدر سرودن رباع
. دينما ين ميق و وحدت وجود را تلقيعال ي، شکستن بندهايزاريابيش دنيات خويرباع

ا يرا دنيد دل بست، زيش و کم زمانه نبايب  به که آن دارد به ن اشارتيريز يمثالً، در رباع
  :افسانة خواب غفلت ماست

  بر نقش قمارخانـه نتـوان دل بسـت     ش و کم زمانه نتوان دل بسـت يدر ب
  ٣ن فسانه نتوان دل بستيا يبر خوب  اســتيافســانة خــواب غفلــت مــا دن
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  ١٣٨  قند پارسي

  

 او کوشيده است،که  کند ين خصوصيات رباعيات فاني در آن ظهور ميتر مهميکي از 
از آن . هرچه بيشتر مصطلحات عرفاني را در رباعياتش مورد شرح و توضيح قرار دهد

  :آرد ن اصطالحات تصوفي را چنين مييو مثل ا يد، تجريد و توحيد، دلجمله، اطالق، تقي
ــة تجر  ــاک لج ــوهر پ ــدل گ ــتي   د اسـت يـ ات چشـمة توح يـ چشم آب ح  د اس

  ١د استيين تقين است و همياطالق هم  دين چشمه و بهر هـر دو از مـا جوشـ   يا
ود مات وحدت وجي، مخصوصاً تعليان مطالب عرفانيب يات مالشاه بدخشيدر رباع

ش از اتّحاد خالق و مخلوق يخو ين دو رباعياز آن جمله، او در ا. مخصوص دارد يجا
  :کند يسخن م

ــا ــا ييم ــم م ــم اعظ ــواد و اس   ميينما و هـم جـم مـا    هم جام جهان  مييم س
  ٢مييدر خلوت خاص دوست محرم ما  م در اطــوار وجــوديگــر شــهرة شــهر

  :ايو 
ــاه   ــال پادش ــرآت جم ــا يم ــرار ايگنج  مييم ــة اسـ ــنـ ــا يلهـ   مييمـ

  ٣مييمـا  يمـاه  به که ز ماه تا يعني  ملک و ملکوت در دل ماست نهان
، ي، اخالقيفلسفمسايل ر از يغ به يات مالشاه بدخشيدر رباعکه  قابل ذکر است

ک ياز آن جمله، او در . اند دهيز مطرح گرديگر نيو غيره مطالب د ي، عرفانياجتماع
  :ن نگاشتهيعتبار و منزلت آن چنف علم و دانش و ايش در توصيخو يرباع

  !اديــعلــم دولتــت بــاد ز بــه علــم، يا  !آبـاد   ات بـاد   علـم خانـه   بـه  علـم،  يا
ــه  زان رو ــود  ک ــا بگش ــراد م   ٤!تو هم باد گشاد ين در همه بر رويا  يدر م

 يگشاده، از جبر و جفا و ظلم و ستم زمانه آه پردرد شکوه به لب يريفطرت کشم
  :مؤثر صدا داده است يليخ يو يدر رباعکه  کشد يم

ــا ــييم ــو فطرت ــردون يم چ ــور گ ــاتم    ز ج ــو م ــاد چ ــان محــزون  ناش   زدگ
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ــون آه غر ــروردة درد يچ ــه پ ــان هم   ١مان همه پروردة خـون يتيچون اشک   ب
انگر اوضاع يبکه  کند يم ش شکوهيخو يل از تنگدستيذ يز در رباعيساطع ن

  :زمان شاعر است ياجتماع
ــت  ــق مس ــام عش ــتم از ج ــدد يمف   دادنـد  يذكـر هسـت   به ام يستين نيکا  ادن

ــاع تنــگ  ه هر آن چه بـود، دادم از دسـت  يسرما ــه مت ــت ارزان ن ــد يدس   ٢دادن
ز انتشار ين عهد نيدر ا يات فارسيهمچون ژانر مستعمل ادب ين طور، رباعيهم

اد يبن ي، عشقي، فلسفيعرفان يها مضمون. دا نموديان پينما يافته، در اشعار شعرا جاي
  .اند ن گفتهيده شهادت ايذکرگرد يها نمونهکه  دادند يل ميآن را تشک يوضوعم

  خيمعما و تار
. گردند ين عهد محسوب ميات ايمستعمل در ادب يشمار ژانرها درز ينمعما و تاريخ 

برجستة  يها خ از نمونهيگذشته معما و تار يات عصرهايدر ادبکه  مورد ذکر است
ش را در ين گونه اصالت خوين رو، آنها همياز ا. دنديردگ يمحسوب م يادب يژانرها

  .ز نگاه داشتندين ١٧-١٦ يعصرها
 يها موضوعدرآمده،  سنتحکم  به ييگو تاريخر ين دورة کشميات ايدر ادب

اکثر شعرا که  کرد يدر آن ظهور م ييگو تاريخن خصلت يتر مهم. گوناگون را فرا گرفت
وان يا يخ اتمام بنايدر تار يمثالً، کليم کاشان. اند فتهخ را در قالب قطعه گيتار يها ماده

 خانة دولتبة يصفاپور، کت خانة دولتبة يبخش، کت ضيچشمه در ف ير، بنايدر کشم
خ بنا يدر تارکه  ها سروده قطعه …بخش و ضيبة عمارت باغ فيخ آن، کتيسهرند و تار

حوض بنا شدن  يجا انهيم خ دريمثالً، تار. اند ن مناطق و عمارات آن گفته شدهيشدن ا
  :ن رقم بستهيگردد، چن ير محسوب ميکشم يبزرگ معمار ياز شاهکارهاکه  وان رايا

  ر بـود يحوضش مرآت مهر تنـو   ر بـود يـ گ ن خانه نگاه را عنانيا
ـ ا يخ بنايتار   ٣ر بـود ينت کشميز: جستم، گفتا  ن ز معمـار خـرد  ي
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  .ديآ يراست م .م ١٦٣٨/ه ١٠٤٩سال   به »رينت کشميز«مطابق ابجد 
مهارت  مري ديده اعظم خواجه  . استعداد داشت ييگو تاريخز در ين يمالشاه بدخش

  .١ده استينام “ر وقتينظ يب”ن فن يد كرده، او را در ايتأک ييگو تاريخمالشاه را در 
خ يدر منقبت حضرت ش ،٢“داشت ييقدرت خدا يابي خيدر تار”که  ديالله ملک شه

ک قطعة يدر هر که  دهيسر گردياو م  به .خ نوشته استيتار ١٠٠١ يالنيعبدالقادر ج
  .٣خ گفته شده سال والدت، سن و سال فوت او را برآرديتار

. شود ين عهد شمرده ميان مشهور اياز قطعه سرا يکيز همچون ين يريصامت کشم
  :خ گفته استيمحمد اصلح در مورد هنر او در گفتن تار

  .٤“تمام داشت يدست يابي خيدر تار”
 ييگو تاريخخ و يافتن مادة تاريدر که  يچون شاعر» الشعرا کلمات«سرخوش در 

ن صنعت يز، در ايد نيعبدالرش خواجه  سرهنگ . رسد ينظر م به مهارت تمام داشت،
  .٥کند يد مياشتهار داشتن سرخوش را تأک

ن، بختاورا خواجه  خود سرخوش در فوت مال جامي الهوري، که  چندين مادة تاريخي
محمد زمان راسخ، ميرزا صائب تبريزي، ناصرعلي سرهندي، ميرزا محمدعلي ماهر، مال 

عموماً، رباعي . ٦توانند داخل تذکره كرده است، دليل سخنان باال شده ميو مفيد بلخي گفته 
  .مصرع دسترس است، گواه اين دعواست ٥٩در حجم که  هاي سرخوش و قطعه

، محمد ٧يفارغ بدخش گيب در وفات محمد يرين، محمد اسلم سالم کشميهمچن
، قبول در ٩در فوت اکبرپادشاه ي، مظهر٨افضل سرخوش در وفات محمد زمان راسخ

                                                   
  .١٦١ص ، تاريخ اعظمي  .١
  ٢٠٨، ص همان  .٢
  .١٥٥ص ،                             .٣
  .٢١٣ص ، شعراي کشمير ةتذکر محمد مرزا،اصلح،   .٤
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  .١٠٥، ١٠٢. ٧٥، ٦٥، ٤٢، ٢٥، ١٢ص ، همان  .٦
  .٢٧٣ص ، شعراي کشمير ةتذکر محمد مرزا،اصلح،   .٧
  .٧٠ص ، همان  .٨
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  …در نيمة دوم  ينظري به نظم و نثر فارس  ١٤١

م در وفات کمال نام يصالح ند ، مال محمد١يريخان مخلص کشم وفات قاسم
خ ي، ابوطالب کليم در تار٣و کليم ي، قدسير الهيدر وفات م يريکشم ي، غن٢دوستش

گم، جشن شاهزاده محمد يب نادر به ، ازدواج داراشکوهيخان جهان لود کُشته شدن
 خ قدوم اسالميتار يفارغ بدخشان گيب ، محمود٤زيب اورنگ ييخ کدخدايشجاع، تار

از لحاظ محتوا که  اند گفته ها تاريخره يو غ ٥اهللا خان تيعنا ير و عروسيکشم به خان
  .باشند يرنگ م گوناگون يليخ

صرفي کشميري در . يم، در اين دوره معما خيلي رواج يافته طوري که گفتب
مجموعة معماها و شرح آنها  »يد بيضا«قلم او   به .معماگويي اشتهار يافته بود

  .٦منسوب است
  .٧ز در معما و فنون شعر مهارت داشته استين يريعقوب کشميخ مال يش

ز ين ييگو اريختل معما و ير در تکميکشم يحوزة ادب يق، شعراين طريهمبه 
شتر ين عهد بيات ايادب ييگو تاريخن نسبت در معما و يبد. اند خرج داده به کوشش

. گفتند يداشتند و قطعات جالب م يقة خوب شاعريسلکه  اند دا كردهيت پيافضل ييآنها
مستعمل  يژانرها به خ و معمايتار ده،يع گرديوس يليرة موضوع خيگر، داياز جانب د

  .اند افتهيل يره تبدن دويات ايادب

  بهيهجو و مطا
هزل و . افته بوديج يترو يليخ يان مخصوص ادبيز همچون جرينهجو و مطايبه 

گو و هجونگار موجب انتشار آن  بذله يکنندة شعرا دلخوش يها بهيها و مطا يشوخ
 سخنور به نکهت مخاطب محمد يوسفات يجاديرا در ا يهجو يها نمونه. ديگرد يم

                                                   
  .٣٦٠ص  ،شعراي کشمير ةتذکر محمد مرزا،اصلح،   .١
  .١٦٠١ص  ،۴، ج کشمير شعراي ةتذکر الدين، حسامراشدي، سيد   .٢
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  ١٤٢  قند پارسي

  

محمد طاهر ، يريکشم يسرخوش، غن محمد افضلناخوان وحشت، خان، محمد ث
 يرآبادصن. مييآ يگران دچار ميدا و دي، مال شير الهي، ميمشهد ي، طغرايريکشم طاقت

خنده و ظرافت  به اشعارشکه  يريکشم يطاهرا يسيت هجونويفعال  به در تذکرة خود
 محمد يوسفرا  هبيطاخوب اشعار م يها نمونه. ١افته بود، اشارت كرده استياساس 

هجو  به يمزاج«که  ن باره نوشتهيدر ا» گل رعنا«مؤلف . گذاشته است يز باقينکهت ن
چنانچه، در هجو اسد . پرداخت يهجو او م به داد، ياگر ممدوح صله نم. آشنا داشت

  :ديگو ين ضبط کرده بود، ميآن پنجة آهن يجا  به ک دست نداشت ويکه  علي خان
  شـة فرهـاد کـرد   يدرنـده تـر از ت   يناخن  جـاد کـرد  يا يدل نيسنگستون تازه از  يب

  ٢زر گـرفتن پنجـة فـوالد کـرد     ياز برا  کنـد  گيري مي بس سخت در مقام رشوه از
  :ن هجو کردهيخان را چن ز همتيسرخوش ن محمد افضل

ــت دور  يا ــن دول ــو ز دام ــة ت ـ   پنج   ض دماغـت مغـرور  يفـ  يبر دولت ب
  ٣کــافور يبـرعکس نهنــد نـام زنگــ    اسـت  خان و نام تو همت يهمت يب

، ٤ان را هجو نموديريح کشمين با الفاظ زشت و قبيحز يخ محمدعليش يوقت
  .٥ر بود، در جوابش قطعه گفتياز برهمنان کشمکه  رکيز به نده رام متخلّصيگاو

ل يطرز بحر طو به ريهجو مردم کشمکه  يع در جواب تسلّين، محمد رفيهمچن
  .٦ن طرز دادهما به کرد، جواب

مستعمل  ين عهد اکثر ژانرهايات ايدر ادبکه  ديرس يا جهينت به توان يدر مجموع م
شعرا بر که  رسد يمشاهده م  به ن،يدر برابر ا. اند اصالت خود را نگاه داشته يادب فارس

  .نقش مناسب گذارند يادب يجهت انکشاف ژانرهاکه  اند دهيآن کوش

                                                   
  .٤٤٨، ص نصرآبادي ةتذکر طاهر،نصر آبادي، ميرزا   .١
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  …در نيمة دوم  ينظري به نظم و نثر فارس  ١٤٣

  نثر
افته يرواج  يليز خين دوره نگارش آثار منثور نيدر ا يفارسدر برابر تکامل نظم نثر، 

ن دوره يزد و ظاهراً روش آن در ا يز برابر با شعر قدم مينثر نکه  د گفتيبا. بود
ران، خراسان و ماوراءالنهر و يسندگان ايزش و اختالط نويآم يو منطق يعيمحصول طب

. برکنار بمانند ير سبک هنديتأث از بان توانستنديار کم از اديبس. ديگرد يهند محسوب م
نده يده، مطالب گويافزون گرد يليدر نثر عهد مذکور تکلّفات شاعرانه خکه  معلوم است

ن مسئله توجه سخت ظاهر يا  به ن رو، ابوالفضلياز ا. ١ماند يمبهم م يليخواننده خ يبرا
 يفارس به يا نامه لغت يحتّ. ديکوش يلين بردن نقصان سبک مذکور خيكرده، جهت از ب

اش از  شتر در نوشتهيجدا کرده، ب يلغات معرب را از فارسکه  نوشته، کوشش نمود
گانه مانع انکشاف يو طرز عبارات ب ياما نفوذ عناصر ادب. ٢دياستفاده نما يفارس يها واژه

   .شدن يو نمو سبک هند
تا که  ستان هند دانيمورين نمونة سبک عهد تيد ممتازتريابوالفضل را با» اکبرنامه«

  ن سبکيا”که  سدينو يمؤمن م.دانشمند هند م. دا نکرده استيخود را پ يکنون همپا
. فرد بود به روان آن منحصرياد پيعدة ز به دا نکرده است،يرا پ يبير و رقيتاکنون نظکه 

. ابوالفضل رقابت کرده نتوانسته به نهين زميمنبعده در ا يها ان دورهيک از منشيچ يه
 ييبايع و زيب بديب جمالت و ترکيو ترت ياستعمال محاورات هند به انات اوحرج

ار ين بار خاک انشا را شينخست يبرا. ده استيانشا بخش  به ينيشکل و سبک نو يو
 سندگان رايان و نوياز منش يديکرده و سبک مختص خود را در آن کاشت و فصل جد

  .٣“وجود آورد  به
 يفارس”ابوالفضل » ين اکبرييآ«و » اکبرنامه«نثر که  ز نوشتهين ين معانياحمد گلچ

سندگان و مورخان معروف هندوستان در ادوار ينوکه  است يکدستيل و استادانه و ياص
 اند، مؤسس آن مکتب را نداشته يه علميه و ماياند و چون پا کرده يرويوه پيبعد از آن ش

                                                   
  .٢٨٩-٢٨٧، ٢٥٩-٢٥٨، ص ٣ج  ،سبک شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي قي،تمحمد بهار،   .١
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  ١٤٤  قند پارسي

  

سبک که  مورخان شمار از جز عدة انگشت  به در عهد شاهجهان .١“اند دهينرس يو  به
سبک  يعنيمرسوم عصر،  يها سبک به ه همهيش گرفتند، بقيرا پ» اکبرنامه« يانشا
روش که  د دانستيبا يبه طور کلّ”که  سدينو يصفا م. ل بودنديانه و ساده متمايمنش
نثر  به و توجه يسينو م، سادهياز آنان دارکه  يفاتيان مذکور در تألگوي پارسي يانشا

  .٢…“مرسل است
 يا او نگارنده يول. پسند آمد يليابوالفضل خ» اکبرنامه«شاهجهان را سبک نگارش 

و شکوه و  يخ دولتداريسبک و روش آن تار  به که دا نکرديپ» اکبرنامه«مانند مؤلف   به
ش يخو» پادشاهنامه«ف يبا تأل يم الهوريخ عبدالحکيتنها ش. ديرا قلمداد نما يجالل و
  .٣دست آورد  به ت شاه جهان رايرفته، رضا» کبرنامها«دنبالة سبک نگارش  توانست

و  ياو در رواج انشاپردازکه  ابوالفضل بود ين گونه هنر نگارندگير اساس همب
  .٤کرد يگذار  بيانرا  يدياساسات جد ينويس مکتوب

ش شناخته شده يبرجستة عهد خو ثرنويساناز زمرة ن يريکشم يمحمد مسلّم صنع
  :سدينو يته اصلح من گفيا به در رابطه. است
ظهوري » گلزار ابراهيم«ي معاني خويش ها گلتر و تازگي  نثرش از رشک”

 محمد طاهرديوان مال . تر از اخگرهاي افسردة آتش خليل کرده را پژمرده
چشم ارباب بصيرت از که  نوعي نگاشته به غني را هنگام ترتيب ديباچه

  .٥“ديدنش چار گرديده
ظاهر  يو انشاپرداز ينگار ن دوره در انتشار نامهينثر امهم  يها خصوصيتاز م يکي

 ينويس مکتوبر و شاه جهان ين در دورة جهانگيالد يگفتة مؤمن مح به بنا. گردد يم
ن هنر رو آورده، در تکامل يا  به اقيدا کرد و هندوها با کمال اشتيپ ياديت زيعموم
ها و محاورة وطن خود زبان  شهياند با  خرج داده، توانستند به ياديکوشش ز يگر منشي

                                                   
  .۴۳۷کاروان هند، ص   .١
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  …در نيمة دوم  ينظري به نظم و نثر فارس  ١٤٥

  .١گردانند ين راه غنيرا با ا يفارس
 شينواب اخالص ک. دنديف گرديتأل ياريها و رقعات بس ر نامهيکشم يدر حوزة ادب

ن يارتباط ا  به .مهارت تام داشت يدر انشاپردازکه  ست يسندگانيخان از زمرة آن نو
  .٢ده استينام» عصر خود يابيفار«گفته اصلح او را 

ز ينگارش آثار منثور ن به ن عهد در برابر سرودن اشعار نابيبان ايک عده ادي
 يدر نظم و نثر سحرکار”که  يريکشم ياز آن جمله، ابوالقاسم قاض. پرداختند يم
  .جاد کرده استيش را در نثر ايآثار خو يها ن نمونهي، بهتر٣“کرد يم

در  ٤“داشت يطبع بلند در نظم و نثر”اصلح  عبارت به که زين يع منشيمحمدرف
ن يبا نظرداشت هم. ديآفر يز مين يجالب نثر يمنظوم اثرها يدن آثار غنيف آفريرد
 يدرجة بلند هنرش را در انشاپرداز» يخ اعظميتار«مؤلف که  او بود يهنر يژگيو

  .٥اعتراف كرده است
  .٦تبات لداخ متأثّر گشته، اثر منثور نوشياز آب و هوا و غرا يبابا طالب اصفهان

 يها ز از انشاپردازان صاحب اشتهار زمان بوده، در نثر نگاشتهين يمشهد يطغرا
ن ياکه  باشند يره از زمرة آنها ميو غ» اتيتجلّ«، »هيفردوس«، »تعدادالنوادر«که  اد دارديز

. ٧اثر او را در نثر نام برده است ٢٩ يراشد. اند دهين گرديمز يشعر يها اثرها با پارچه
معلوم است، با اسلوب مخصوص مرصّع نوشته » ل مال طغرايرسا«با نام که  رقعات او

  .گردد يمنثور محسوب م يشده، از زمرة آثار گرانما
در ” ييدر شعرگو برابر اشتهار افزونکه  ن دورهيبرجستة ادب ا يماهاياز س يگريد

 ٩“نوشت ين ميعبارات رنگ يهمدان يرايبرابر نظ”و  ٨“ر وقت بودينظ ينثر هم ب
                                                   

  .٦٢ص ، سبک هندي در نثر فارسي  .١
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  ١٤٦  قند پارسي

  

آرزو جهت  علي خانن يالد سراج. گردد يمحسوب م يريکشم ساطعم يدالحکعب
ن و يار رنگيقدرت داشت و بس يليدر فن نثر خ”که  نوشته ياعتراف هنر نگارش و

 يارد، بلکه طرز و طور خاص يره نميو غ يهمدان يراياز نص يکم يپا. نوشت يپخته م
خان  اسالم به که ن آثار منثور اوستيتربه يها از نمونه» گلشن اسالم«. ١“دهيهم رسان  به

  . يم ينثر ياهدا شده، بازگو مهارت بلند ساطع در نوشتن اثرها
 رود يشمار م به ريکشم ين آثار منثور حوزة ادبيز از بهتريآشنا ن عنايت خان» هيقرن«

  .ان داردين حوزه نقش نمايخ فرهنگ و ادب ايدر تارکه 
در باب  ينام اثر» دستورالفصحا«ر يمهنگام اقامتش در کش» خانهيم«مؤلف 

  .٢ف نموديو آداب تأل يگو قصه
اند،  ر نوشته شدهيف کشميدر تعرکه  و کليم يقدس يها مثنوي  به ييطباطبا يجالال

  .٣را در خود تجسم كرده است يت آثار نثرين خصوصيبهترکه  باچه نوشتهيد
 يها با نمونه يفارسنثر که  ديآ ين عهد برميآثار منثور ا ين طور، از بررسيهم
س يبان نثرنويافته، در برابر اديانتشار  ينگار ، رقعات و نامهين انشاپردازيتر بزرگ
 يسيز هنر خود را در نثرنوي، ساطع، آشنا و غيره ني، صرفيچون فان يمشهور يشعرا

 يها ق جهتيتحق ينثر عهد مذکور براکه  دهد ين نکته از آن شهادت ميا. اند آزموده
ر، چه از لحاظ موضوع و چه از نظر هنر و مراعات ير منثور در حوزة کشمعمدة آثا

  .دينما ميمت دو اسناد معتمد خ يخيهمچون نمونة تار ينگارش نثر پارس يها سنّت
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