
  ١١٤  قند پارسي

  

  و شبه قاره يجام

  ♦يدکتر عارف نوشاه
سفرِ   به يعالقة قلب يرازيامد، اما مانند حافظ شيشبه قاره ن ًبه شخصاچ وقت يه يجام

 ذکرش بعداًکه جار التّ ملک  به طابخ يا مهن آرزو را در نايا هچنانک. داشت نين سرزميا
  :دآور مي زبان بر ،ديآ مي

 دـشه ـک هندوستان هـب وآرم ر هـکآن دارد  ياـج
 ورشـــال انـمـج سِـکــروم از ع کـرش دـنـه

  بود کهن يست و من آن بشر؟ عشق آئهند ملک او
  ١رورشــم پــدر دل غـان دـنـه يوداــس رهاـعم

. بشود ين سفر طوالنيخود نتوانست عازم ا يريولت و پکهعلت   به يجاماما 
  :دسينو مي هنامن يهم درچنانکه 

 هناوقات ک ةمراقب هو تراکم عوائق که از آن جمل تزاحم عالئق ةبه واسط”
 تين نيا …»هاتحتت اقدام االم ةاجلن«حکم   به احوال که هشکست ،است يسال
  .٢…“ديت محصّل نگردين منيد و ايعمل نرس  به

توان در  مي ن روابط رايا. ست يمعنوک گونه رابطة يشبه قاره  با يپس رابطة جام
  :کرد ير بررسيز يمحورها
  شبه قاره؛ انياز شعر سرا يجام يرير پذيتاث ¶
  شبه قاره؛ يو علما ين جاميب ينگار نامه ¶

                                                   
 .پاکستاناستاد بازنشسته گروه فارسی، دانشکدة دولتي گوردن، راولپندی،  ♦

  .۲۴۴ها و منشات، ص  جامي، نامه  .١
  .همان  .٢



  جامي و شبه قاره  ١١٥

  شبه قاره؛ يو علما ين جاميبدارها يد ¶
  ؛و رواج آنها شبه قاره در يجام رود آثارو ¶
  ؛يشناس يره و جامقا شبه در يجام آثار به اعتناء ¶
  شبه قاره؛ در ياحوال جام در يسينو رهيس ¶

  شبه قاره عراناز شا يجام يرير پذيتاث
ن ابوالحسن خسرو يالد نيمياز ، شتريب ياز هر شاعر، هندان ين شعر سرايب يموالنا جام

 يو معنو ياهرفراوان ظ يها نهنشا يآثار جام در. بودر يرپذيتاث )ه  ۷۲۵-۶۵۱( يدهلو
  .رسد مي دست ما به يريرپذين تاثيا از

ز با همان شان و شکوه ير خسرو را نية هفتم بهارستان شرح حال امدر روض يجام
 خيترجمة فقط چند ش االنس نفحاتدر  يجام. استادان سخن گريآورده است که از د

  .ز استين ر خسروي، امن آنهايرا آورده است که بقاره شبه قت يطر
، اعال خان يکيمحقق تاج. بودفته ريپذ ريار تاثيبس ر خسروياز غزل ام يجام
 جاد غزل،ياو در ا قول به .استه موضوع کردن يار جامع در ايبس هشزاد، پژو افصح

طرز  به ق فخر، گاهيطر به گاه گوناگون، يها در مورد ر گرفته،ير خسرو تاثياز ام يجام
و  يجام يجاديدرک رابطة ا يبرا …کند مي ن مطلب اشارهيا به ياحترام و شکسته نفس

  :خاص گماشتن الزم است ين توجهيريدو مسئله ز به يسينو خسرو در غزل
  ؟رددا اي هديعق چهخسرو  يها غزل  به نسبت يجام: اول
  کند؟ مي يرويخسرو پ يها کدام نوع غزلاز  يجام: دوم

. اند کرده مي عاشقانة خسرو جلب يها را غزل] يجام[ش از همه دقّت و توجه او يپ
  :…ان سوز و درد را او از خسرو آموختهيکند که ب مي خاطر نشان يخود جام

ــقان   لک عشـق م رو وقتم بهجامي نَيم که خس ــزل عاشـ ــروي، غـ ــور خسـ   ام همنشـ
ــاالت محــال انگيخــتن   گيرد طريق سـوز و درد  هميجامي از خسرو  ــود خي   طــور او نب

  :يا
  سـازد  ني کلـک شـکر مـي    رشحجامي از   هنـد خسرو که بـود طـوطي    ةتا کند نسخ
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در  يهرو يفخر جواب نوشته است کهرا خسرو  غزل ۳۶تا  ۳۰با يتقر يجام …
  .١است هآورد) ه  ۹۲۹ف يتأل(ب يالحبةحتفکتاب خود 

 مقلّد خسرو هم هديدر قص، بلکه ستيغزل محدود ن بهخسرو فقط  از يجام تتبع
  .ستا هشد هخسرو سرود از دياالسرار، در تقلةجلالروح و  ، جالءيجام يها هديقص .است

، هفت يمثنو دو ودنخود را با افز ةخمس يشود، جام يسربر يجام يها ياگر مثنو
 يتأس يخسرو و پنج گنج نظامخمسة   به يات جاميمثنو نيدر ا. اورنگ سروده است

  :ن موضوع اشاره کرده استيا  به ياسکندر ةدر خردنام. است هشد تهجس
  شمع روشن وي اسـت  هگ درين بزم  نظامي که استاد اين فن وي اسـت 

ــ ــ ةز ويران ــنج ه گنج ــنج س ــد گ   پــنج را بــه هــررســانيد گــنج گ   ش
ــ   شد هپنج هم هآن پنج چو خسرو به ــرتش رنج ــازوي فک ــد هوزان ب   ش
ــرم ــان مــن و ش ــاري زده گنجش   ٢پنجشان هکه اين پنج من نيست د  س

 .بود يخسرو سرمشق جام يها واني، دهمخود  يهاوان شعريم دينظهنگام ت
ر د ش سروده بود،يز اشعار خود را که در سه مقطع زندگانين يچنانچه مثل خسرو، جام

  .وان گردآورديسه د
مستقل  يها هم رسالهخسرو  متفرق يها تيشرح ب در يد، جاميتتبع و تقل عالوه بر

  :خسرو تيشرح بمانند . است نوشته
  تيمم فرض گردد نوح را در عين طوفـانش   برآرد سر »ال« هنگچون ن هادتز درياي ش

  :ن خسرويالسعد ت قرانيب نيشرح او 
ـ    ال خاستاصل وي از سه وي کنماه    ده سـال راسـت  ه گشت يکي مـاه ب

  شبه قاره يبا علما ينگار نامه
  :سدينو مي ي، در احوال جاميالر عبدالغفور

 نيکه از… وستانهندچون ترکستان،  بصو هر گر ازين و بزرگان ديسالط”
                                                   

اي  محمود عابدي، قطره: ملخصاً؛ نيز ۳۸۸– ۳۸۳زاد، نقد و بررسي آثار و شرح احوال جامي،  افصح  .١
  .۵۰-۴۲، ص ۳۲، آينة ميراث، تهران، شماره )خسرو دهلوي جامي و امير(از دريا 

  .۹۲۸-۹۲۷جامي، هفت اورنگ،   .٢
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ن سعادت دور بودند، يو از مهجور) است يمنظور شرف صحبت جام(
خود را بر خاطر  يا هو تحف يا هيهدا ارسال ي يا نامه ةليوس  به االوقات ميدا

  .١“دنديگذران مي شانير حضرت اير منير و ضميخط
  :ر در شبه قاره مکاتبت داشتيشرح ز به يبا افراد يجام
 معروف يالنين محمود گيعمادالد ة جهانخواج :)ه ۸۸۶-۸۱۸( التجار دکن ملک: الف

د و ياحمدآباد رس  به النيز گغرض تجارت، ا  به ه ۸۵۱ سال محمود گاوان در  به
را در دربار  وسلطان ا. را جلب کرد) ه  ۸۶۲-۸۳۸( ينهمن بيالد نظر سلطان عالء

محمود گاوان  به التجار لقب ملک) ه ۸۶۵-۸۶۲( ينهمب هون شاياهم. رفتيخود پذ
 ينهمب هنظام شاسال خود پسر خُرد يبرا) ه ۸۶۵( شيش از مرگ خويداد و پ

محمود  يت واقعيو محبوباما رشد . ر برگماشتيرا وزجار الت ملک) ه  ۸۶۵-۸۶۷(
  .قرار گشت) ه  ۸۸۷-۸۶۷( ينهمب هگاوان در زمان سلطان محمد شا

برخوردار بود و در  يو بازرگان ياسيرت سيبصشرب بود از م يمحمود گاوان صوف
 از آثار او. استاد بود يفارس يسيون در انشاء. مهارت داشتعلوم منقول و معقول 

  .٢است يسيون در انشاءؤلف و قواعداالنشاء، نشانگر تبحر م االنشا، مناظراالنشا اضير
ن يالد کمال ةخواج«را با نام و القاب  وا) ۹۰۹درگذشتة ( يعبدالواسع باخرز

 هرا نشان داد يبا جاماو  و روابطادکرده است ي» هالملک ملک گلبرگةمجلمحمود قاوان 
س ياز نفا ينار کپکيده هزار د يهر سال مواز” ]گاوان/محمود قاوان[ :ة اوگفت به .ستا

 ياو برا .“فرستاد مي …]يجام[رسم تحفة آن آستان   به ارِ هنديتنسوقات و تبرکات د
  :گفت مي که ييجا ار تالش کرد تايهند بس  به يآوردن جام

 فة التفاتين وظين سرزمين دانم که آن حضرت در عزم توجه بر ايقي  به اگر”
اقوت و گهر همة يرسم نثار از جنس زر و لعل و   به رسانند، بنده مي ميتقد  به

 القد مصر و شام و عراق و خراسان را هرچند زودتر قيالوجه رش حيجوانان صب
  .٣“رسانم مي …ار دکنيد  به

                                                   
  .۳۷ ص االنس، الري، تکملة حواشي نفحات  .١
  .ملخصاً ۵۱۰-۴۹۹، ص ۴صفا، تاريخ ادبيات در ايران، ج   .٢
  .۲۱۶-۲۱۵، مقامات جامي، عبدالواسع  .٣
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 دست به االنشاء اضيو ر يجام يو محمود گاوان از انشا ين جاميمدرک مکاتبت ب
خود  ةدر نام يمثالً جام. اند هت احترام مخاطب کرديهان  به گر رايکديدو  هر .رسد مي

  :ستا هکار برد  به محمود گاوان ير را برايالقاب ز
، ي، اکرمي، اکملي، اعظمياب، مخدوميالت ايجناب، تقابت قباب، ا يبه عال”

 مداهللا بهبا ةدون سد ةط بالقابه بل االلقاب مطروحيحيان عن ان يقصر البي يالذ
  .١“نيثا لالسالم و املسلمين مغيا والدياثا للدنيغ هظالل افضال تعايل
. ستا هان کردينکات تصوف را ب معموالً التجار ملک  به خطاب ييها در نامه يجام

ن نثر يچن يجام. استز استفاده کرده ين يو عرب يفارس يها تيب از يجام ها، ن نامهيدر
  .ديبرگزمحمود گاوان متکلف را در جواب نثر متکلف 

 يو محمود گاوان قرار گرفته بود، بنابرآن جام يجامن يب ت و محبت کهودوند ميپ
 يا هديقص ة او،است و در جواب نام هگاوان را ذکر نمود ودممح همخود  يها تيدر ب

  :، که مطلعش استستا هسرود ش محموديدر ستا مفصل
ــا  ــاني مرحب ــا اي قاصــد ملــک مع   الصال کز جان و دل نذر تو کردم الصـال   مرحب

ادوار محمود گاوان را  استاد ييو شعرسرا يسينثرنو يجام ،مفصل ةدين قصيدر ا
  :اما ،است هنمود را اظهار يدار با ويد يآرزوو  هستود

  ٢جذب شوق از پيش روي و دفع اضداد از قفا  ه هستجاني نيارم سويت آمد، ورن از گران
ن يمراسلت بو نوع عمق ارتباط  االنشاء، اضيو ر يجام يبا در نظر گرفتن انشا

در ( .ستا يجام به نامه خطاب ۷االنشاء  اضيدر ر. توان حس کرد مي گر رايدهم
 .)است يجام به خطاب ۱۳۱، ۱۰۲، ۶۴، ۵۸، ۴۰، ۳۸، ۲شماره  يها االنشا، نامه اضير

  :ه استدعوت کرد هندسفر   به را يجام ،يا محمود گاوان در نامه
ض موسوم منور سازند و دماغ يقدوم ف هب ن مرز و بوم راياگر رباع و بقاع ا”

معطر گردانند، از  هاتم مالقات مضاينس  به ن مکان رايااهل  راغ جنان جان و

                                                   
  .۲۳۹ها و منشآت جامي،  جامي، نامه  .١
، عنوان قصيده ۱۳۲-۱۲۴، ص ۱؛ جامي، ديوان، ج ۵۰۸-۵۰۷، ص ۴اريخ ادبيات در ايران، ج صفا، ت  .٢

  .“اين نامة خواجه جهان راست جواب”
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  .١“بود اهدب نخويب و غريقان عجيا مهر مکارم عرفان و لوازم احسان آن مطلع
  :در پاسخ عذر خواست يجاماما 

 هناوقات ک ةقبمرا هتزاحم عالئق و تراکم عوائق که از آن جمل ةبه واسط”
 تين نيا “…هاتحتت اقدام االم ةاجلن”حکم   به احوال که هشکست ،است يسال
د چنان است که يام همهن يا  هب …ديت محصّل نگردين منيد و ايعمل نرس  به

ن دولت و متکفل يل ايکه متضمن ن يسببه االسباب جل شان حضرت مسبب
  .٢“سر گردانديو ما دارد يمهن سعادت باشد، يادراک ا
 دييتأ هممحمود گاوان   به وگر ايد ةاز نام ،هنجا ذکر نموديدر ا يکه جام يسالمند

  :شود مي
  .٣“هن مشرف گشتيو بر حدود سبع هن گذشتين از ستير را سنيفق”
ده يرس يهفتاد سالگ به بود و هاز شصت سال تجاوز کرد يسنِ جام موقع آن يعني

 سخةن يجام ،ن نامهيهمچون با . شود مي ه ۸۸۷و  ۸۷۷ مصادف با ن زمانيابود و 
ن يتوان تخم مي بود، لذا همحمود گاوان فرستاد يراب هم) ه ۸۸۳ف يتأل(االنس  نفحات
  .باشد هشد نوشته ه  ۸۸۷و  ۸۸۳ن ين نامه بيازد که 
محمود  د کهيگو يم از مورخان معاصر دکن است، يکيکه  يدريد محمد بيس

خ و بزرگان يتذکرة مشاکه  را يجاپورين بيدال نيموالنا عف يلأتاالنوار  گاوان کتاب
و ازو تقاضا  فرستاد يخدمت موالنا جام  بهخود نظر  ديتجدح و يبعد از تصح است،

  .٤ديفزاين بيشتر برايکرد که تراجم ب
که  ف کرديخواهش محمود گاوان تال  به نفحات را يد که جاميگو مي يدريمحمد ب

  .صحت ندارد
 هالذکر آمد فوق ةرسال نام يآثار جامفهرست  در وستانهندسوال و جواب  ةرسال

ن را يا يجامکه است ديپاما از نامش  ،ميا هاورديدست ن به ه ران رساليما ا هاگرچ. است
                                                   

  .۲۲االنشا،  محمود گاوان، رياض  .١
  .۲۴۵-۲۴۴ها و منشآت جامي،  جامي، نامه  .٢
  .۲۴۸همان،   .٣
  .۵۷-۵۶محمد بيدري، مدرسة محمود گاوان بيدر،   .٤



  ١٢٠  قند پارسي

  

شد، چون در  هفرستاد هنداز  يجانب کسان نوشته که از ييها ا سؤالي يدر پاسخ سؤال
رود که  مي گمان مکاتبت داشت،فقط با محمود گاوان  يجام يل تصوف و علميمسا

  .باشد هشد نوشته محمود گاواناز فقط  يسؤالجواب  در، هن رساليا
 سرِپ ينام خواجه عل  به يمکتوب يجام يدر انشا جارالتّ بن ملک يخواجه عل :ب

 دتسرشار از محبت و مو ياحساسات وا يبرا ياست، که در آن جام همالتجار  ملک
  .١ابراز کرده است

را متعاقباً در  يبا و يمکاتبت جام )فياوچ شر(، )ه ۹۷۸م ( ينيد عبداهللا حسيس: ج
  .م کرديخواه ين گفتار بررسيهم

  هندان يعلما و شعر سرابا  يدار جاميد
 )ه  ۱۵۳۶-۱۴۵۹/ه ۹۴۲هالقعد يذ ۱۰- ه ۸۶۳( يدهلو يل اهللا جمالضخ حامد بن فيش

 اوشعر  يجام. زمان خود بود اننامور، از يقة سهرورديطر ياح و صوفيب، سيشاعر، اد
 ه  ۹۰۱و  ه  ۸۹۷ان يدر م يموالنا جمال. شد» يخسرو ثان«سزاوار لقب  و کردرا تحسين 
د و با يهرات رس  به وسفر ا نيحدر . داشت عرب و عجم يبالد اسالم به يسفر طوالن

دار را در ين ديگزارش ا يخ جماليش .دار کرديد يجامژه يو  به ناموران آن زمان،
و عبدالغفور  يهمراه جام ،ين اقامت در هرات، جماليدر ح. ن داده استيرالعارفيس

  .االرواح هم رفتهةمؤلف نز) ه ۷۱۸: د( يهرو ينير حسيد اميسر خاک س يالر

  ت آنهايو محبوب شبه قاره در يجام رود آثارو
شمول  هب(گر يد يها نيپادشاهان و بزرگان سرزم با يجامکاتبت بعد از ذکر م يالر
  :ندک مي عالوه )هند

کس هر از مصنّفات خود مناسب ـ  والرضوان محةه الريعل ـ شانيحضرت ا”
و  يا اکرام نامه به قدر حال به را يکس و هرفرستادند  مي جانبهر  به يزيچ

  .٢“دنديگردان مي سرافراز يا هاعزاز رقم

                                                   
  .۵۵جامي با هند و پاکستان،ص  …ر، روابطمحمد باق  .١
  .۳۷ ص االنس، الري، تکملة حواشي نفحات  .٢



  جامي و شبه قاره  ١٢١

 .فرستاد مي همرا آثار خود ، هند بودندکه در  يکسان  به خود يها همراه نامه يجام
م يتوان مي ن ضمنيدر ا .دآغاز ش او اتين حيدر ح هند در يآثار جامورود  ن نحويبد

  :ميرا نام ببر ،شبه قاره به هدي، رسياز آثار جام يبرخ
  :االنس نفحات .۱

 يعني، فيتالبعد از سال  هارچ اًحدود .است ۸۸۱-۸۸۳ االنس نفحاتف يزمان تال
 يجام .محمود گاوان فرستاد يارب يا با نامهاز نفحات را  يا هنسخ يجام ۸۸۷ سال در
  :سدينو مي آن نامه در

من الحضرات القدس از مقامات و حاالت  االنس نفحات  به يمسم يا همجموع”
آن مجمع  ةبود، تحف هشد هشان جمع کرديشان و معارف و مقاالت ايدرو

آن سخنان و تامل  ةچنان است که مواظبت بر مطالع يدواريام .گردد مي مکارم
  .١“ديت تمام حاصل آيو جمع هدشان ديت دولت مصاحبت اين خاصدر آ يشاف
  :نيق ديدر حقا هرسال .۲

منظومِ خود،  ةنامدر  .بود هفرستاد التجار ملک  رايب همرا  هن رساليا يجام
  :سدينو مي يجام

ــالم   ــوق ک ــالم و س ــع س ــد رف   در بيـــان کمـــال شـــوق و غـــرام  بع
ــي ــ  م ــد عرض ــا  هکن ــزارب ــاز ه   راز ةريـــدجـــامي دريـــن ج هبنـــد  ني
ــد   اي چنــد از حقــايقِ ديـــن   هنکتــ  ــل و ز مواجي ــيناه   کشــف و يق
ــاب همــه ــه  مســتنبط از حــديث و کت ــنجيد همــ ــاب ةســ   اولوااللبــ

ــز   علـم و عمـل   هـل معرفت بخـش ا  ــل وحشــت انگي ــلاه   زرق و حي
  خـتمش شـود خـرد فيــروز    کـه بـه    هنـوز اسـت زان نصـاب    دور هگرچ

  ٢نجور و گنج فضل و کمـال سوي گ  اي ارســال  هکــردم انــدک نمونــ   
٢   :يکالم جام .۳

 :د( ياالچ يالنيالج ينيد محمد الحسيفرزند دوم مخدوم س) ۹۷۸ :د( د عبداهللايس

                                                   
  .۲۸۵ص ها و منشآت جامي،  جامي، نامه  .١
  .۲۷۴ص  ،همان  .٢



  ١٢٢  قند پارسي

  

ر ينظ يم در زمان خود بي، لطافت طبع و ذوق سليو روحان يلت علميفضاز لحاظ  )۹۳۲
 .فرستاد شانيبرا خود يها تيب ه،ديشان را شنيل ايفضا يجام يند که وقتيگو مي .بود

] کذا[ جناب اشعارات استماع خبر فضائل آن  به يموالنا عبدالرحمان جام يعارف نام”
  .١“فرستاد مي جناب جانب آن  به ف کردة خوديتصن

  در شبه قاره يآثار جام تيمحبوب
  :دسينو مي يضمن احوال جام) ۱۱۰۲ف يسال تال( اليالخ مرآتدر تذکرة  يخان لود ير عليش

ران و توران و هندوستان نزد يف نموده، همة آنها در ايننود و نه کتاب تص”
  .٢“کس انگشت اعتراض بر آن نتوانست نهاد چياهل دانش مقبول افتاد و ه

 يد مذهبيرا افکار و عقايز. تشبه قاره روشن اس در يجامآثار  تيعلت محبوب
ن با افکار عامة مسلمانا ييهمسو اهل سنت و جماعت است، که بر اصول کالم يجام

از  .ز مورد پسند مسلمانان شبه قاره استين يجام يعرفان يها شيگرا .شبه قاره دارد
از  يدة هنديچيسبک پ .ر خسرو استيمطابق سبک شعر ام يسبک شعر جام ييسو

 .٣ديو دکن رس يدهل  به يو بابا فغان يلة جاميبه وس، هرات

  يشناس يره و جامقا شبه در يجام آثار  به اعتناء
که خود  يه جاميائيدالضيفوام، يريرا بگ يگر علوم نقلاصوف و شعر، از تصرف نظر 

ار يشبه قاره بس در مدارس و مکاتباست،  ة ابن حاجب در علم نحويبر کاف يشرح
موالنا  .معروف است يشرح مال جام کتاب با نامن يا اعلما و طلبن يب مقبول بوده

است، شده رفته يان دانش پذکه تبحر او در جه ،)ه ۱۰۶۷: د( يالکوتيم سيعبدالحک
ر وعبدالغف ة ناتمامينخست او حاش .دارد يجامه يائيدالضيفواج يبزرگ در ترو ينقش
  .عبدالغفور نوشتة يه بر حاشيخود حاش ل کرد و بعديه را تکميائيدالضيبر فوا يالر

چندان  يمختلف، کار ادوارشبه قاره در  در يجام آثار  به اعتنا هدشوا يگردآور

                                                   
  .۱۱۶، ص ۱االصفيا، ج ينة؛ غالم سرور الهوري، خز۴۰۳ ص عبدالحق دهلوي، اخباراالخيار،  .١
  .۵۹ص  الخيال، لودي، تذکرة مرآت  .٢
  .۲۲۷، ص ۳ ج ، سبک شناسي،بهار  .٣



  جامي و شبه قاره  ١٢٣

ن سامان، يدر ا يا چ کتابخانهيش از ورود صنعت چاپ در شبه قاره، هيپ. ستيدشوار ن
 شبه قاره يها سيکه تاکنون از دستنو ييها فهرست. ستين يخط يها از نسخه يخال
 ياز جمله مؤلفان فارس ين ادعاست که جاميا بر هن گوايده است، بهتريچاپ رس  به

شتر يگر مؤلفان بياو در شبه قاره از دآثار  يخط يها زبان است که تعداد مجموع نسخه
چاپ گستردة آثار ، صنعت چاپ و چاپخانه در شبه قاره وارد شد يوقت .و باالتر است

چاپ  يآثار فارس ير آمده، بر اساس کتابشناسيشرح ز به که يآمار .آغاز شد يجام
  .ف خودم استيتال يالديم ۲۰۰۷تا  ۱۷۸۱شده در شبه قاره از سال 

  .م  ۱۸۱۱ ه،کلکت چاپ نيتر ميچاپ، قد ۱۵، يوان جاميد اي يات جاميکل
  .م  ۱۸۱۱ ه،کلکت چاپ نيتر ميچاپ، قد ۱۲۴، خايوسف و زلي

  .م  ۱۸۱ ه،کلکت چاپ نيتر ميقد چاپ، ۱۰، االبرارسبحة
  م. ۱۸۶۷ ،يمبئب چاپ نيتر ميقد چاپ، ۷، الذهبسلسلة
  .م ۱۸۶۳-۶۴/ ه  ۱۲۴۰ چاپ مطبع هوپ الهور، نيتر ميقد چاپ، ۱۷ ،االحرارحتفة

  .م ۱۸۶۷ ،يبمبئ ن چاپيتر ميقد چاپ، ۱۳ ،االنس نفحات
  .م ۱۸۸۰ ن چاپ لکهنو،يتر ميقد چاپ، ۱۴ ،حيلوا

ها و  شرح، ها تعدد ترجمه ،شبه قاره در يت جاميسنجش محبوب يارهاياز مع يکي
سان شبه قاره انجام ينو شارحان و فرهنگ، است که مترجمان يآثار جام يها فرهنگ

  .اند هداد

  »االحرار حتفة« يفارس يها هيها و حاش شرح
  ه  ۱۱۷۲ اي ۱۱۵۵ فيتال سال ،يملتان اکرم محمد بن رضا محمد ²
  )ه ۱۲۰۴ يمتوف ناروواال، يچشت يثان محمد نور ديمر(، يگهلو محمد غالم بن محمد ²
 عالم ةيقر ساکن ،ه ۱۳، قرن يهاشم يشيقر وسفي بن محمد فتح خيش بن احمد خيش ²

  .مجمل يگريد و مفصل کي نوشته، تحفه بر شرح دو او خان، يغاز رهيد نزد خان،
  .نوشت يشاه شرح محمد ديس پسرش يبرا، شاه قائم ²
  .نوشت يفرهنگ يملتان صابر به مشهور نيرالديخ ابوالبرکات ²



  ١٢٤  قند پارسي

  

  »االبرارسبحة« يفارس شرح
  .يگهلو محمد غالم بن محمد از

  ةشواهدالنبو ياردو ترجمة
  )اپ الهورچ( ناظم نيحس ريبش از

  )يجام شرح( هيائيدالضيفوا شروح و يحواش
  )۹۹۸ صفر ۲۹-۹۱۱ محرم( يگجرات يعلو نيالد هيوج خيش از هيحاش ²
  )۱۰۲۰ زنده در( ياکبرآباد يشطّار يعبدالنب موالناه از يحاش ²
 يبرا ،)۱۰۳۱ شوال ۱۳ :د( يسنده يبرهانپور يسيع خيش اءياالول حيمسه از يحاش ²

  .نوشت تارعبدالس خيش پسرش ليتحص
  )ه ۱۰۳۹ :د( يپور سهارن اهللا عصمته از يحاش ²
  )ه ۱۰۵۲ :د( يدهلو محدث عبدالحق خيشه از يحاش ²
 بر عبدالغفور ةيحاش تکملة و ؛يجام شرح بر يالر عبدالغفور ةيبر حاش هيحاش ²

  .)ه ۱۰۶۷: د( يالکوتيس ميعبدالحک از موالنا يعرب به يجام شرح
 ياحمدآباد نينورالد خيش از يجام الم شرح ةيحاش و يجام مال شرحِ شرح ²

  )۱۱۵۵ شعبان -۱۰۶۳ االول يجماد ۱۰( يگجرات
  صادق محمد ملّاه از يحاش ²
 محمد امام خيش بن گل ه از محمديائيدالضيفوا من هيالخف المواضع کشف اي چراغ ²

  يمجدد يکورذ رضا
  يجعفر سعد محمداز ) ية جامية حاشيحاش( ليبد يب انتخاب ²
  )ه ۱۲۳۴ متولد( يلويسند يقيصد يعل شوکت محمده از يئايدالضية فوايحاش ²
  )ه ۱۲۸۱ :د( يلکهنو يعل تراب موالنا از ية شرح جاميحاش ²

س ينو هيه وجود دارد که شارح و حاشيائيدالضيهم بر فوا گريد يها شرح و يحواش
  .ستيآنها معلوم ن



  جامي و شبه قاره  ١٢٥

  حيلوا يفارس يها شرح
  )۹۵۷ اآلخر، عيرب ۱۲ :د( يپت يپان اهللا امان به مشهور عبدالملک خيش ²
  .يپت يپان اهللا امان خيش شاگرد ،يدهلو نيالد تاج خيش ²
 مفصل با نام کي دارد، حيلوا بر شرح دو او ،ياکبرآباد يشطار يعبدالنب موالنا ²

 يگريدو ) ۱۰۲۰ الحجه يذ ۸: فيتصن خيتار( االسرار حيلوا شرح االنوار فواتح
  .حيروا شرح با نام نيخالصة هم

 کتاب .بودند يگجرات يعلو نيالد هيوج خيش ديمر) ه ۱۰۲۹: د( اهللا لفض بن محمد ²
 يف الالمعة بةيالعج ةيحاش او .است معروف اريبس النيب املرسله ايل التحفة اش يعرب
  .نوشت حيلوا بر حياللوا بعض حل
  .حيلوا شرح حيروا ،)ه ۱۱۰۶-۱۰۴۳( يقصور يشگيخو عبداهللا ²
  .حياللوا کلمات حل يف حيروا ،يروه يعلو نيالد نظام بن فيشر محمد ²

  حيلوا اردو يها شرح و ها ترجمه
  .، چاپ الهوره ۱۳۴۹ فيتال سال ،يامرتسر يفاضل يقادر نيالد لقمان ²
  .ه ۱۳۹۹چاپ الهور ، يجالندهر يضيف الحسن ضيف ²
  .م۱۹۸۵ ،يچاپ کراچ، يجام حيلوا شرح فاضل، ديعبدالرش محمد ²
  .م، چاپ الهور ۱۹۸۶ ،يجام حيلوا شرح ،يربان اليس بخش واحد ²

ار ية شبه قاره بسيقة چشتيان طريخ و صوفيان مشايدر م يح و اشعار جاميلوا
ز يگران نيد به خواندند بلکه مي ح رايه لوايخ چشتينه فقط خود مشا .ت داشتيمحبوب
  :ميآور مي خ متاخر پنجابينجا چند مثال از مشايما ا .کردند مي هيتوص

 مجدد که) م  ۱۷۸۵- ۱۷۱۷/ه  ۱۱۹۹- ۱۱۲۶( يدهلو »جهانفخر« محمد نيفخرالد خواجه
 پدرش، شيپ .داشت اريبس عالقه يجام فيتصان  به د،يآ مي شمار  به هية نظاميچشت سلسلة
 دستخط با او ١خوانده بود االنس نفحات درس) ه  ۱۱۴۲ :د( يآباد اورنگ نيالد نظام خواجه

 .داده بود يمهارو محمد رنو خواجه اکبر فةيخل عاقلمحمد  يقاض  به کتاب چند خود

                                                   
  .۵۰ صالمحبوبين،  ، مناقبالدين نجم  .١



  ١٢٦  قند پارسي

  

  .١ز بودين يات جاميه و شرح رباعيدة خمريح، قصيح، شرح لوايها لوا ن کتابيان ايم
 خود، خِيش خدمت در) م۱۷۹۰-۱۷۳۰/ه ۱۲۰۵-۱۱۴۲( يمهارو محمد نور خواجه

  .فراگرفت حيلوا درس ربا هشت يدهلو »فخرجهان« محمد نيفخرالد شاه
 مند عالقه يمهارو محمد نور خواجه فةيخل ،)۱۲۲۶ :د( يملتان جمال محمد حافظ

  .٢بود اللمعاتشعةا و حيلوا ،االنس نفحات يجام فيتصان به
 ناروواال، يثان محمد نور خواجه و يملتان جمال محمد حافظ عاقل، محمد يقاض
  .٣خوانده بودند مهار در محمد نور خواجه در محضر حيلوا درس باهمهر سه 

 را نزد حيلوا درس) م ۱۸۵۰-۱۲۶۷/۱۷۷۰-۱۱۸۴( يسوتون مانيسل محمد خواجه
 درس هم خودش يتونسو خواجه .بود گرفته يمهارو محمد نور خواجه خود خيش
 را الوجود وحدت مسئله .٤داد مي االنس نفحات و يجام از يعراق لمعات شرح ح،يلوا
از . کرد مي سيگر کتب مشابه را پشت در تدريح و ديکرد چنانچه لوا يان نميب يعلن

 ديتوح موضوعِ، ن دو شاعريرا در کالم ايز د،يشن مي يجام و حافظ کالم شتريقواالن ب
 يدن اشعار جاميدر محافل سماع از شن .ان شده استيک و با رمز بيطور سمبول  به
  .٥رفت مي حالت وجد  به

 در) کوت متهن م مدفون۱۹۰۱-۱۳۱۹/۱۸۴۵-۱۲۶۱( يچشت ديفر غالم خواجه
و  پرداخته است يجام ذکر  به مکرر المجالس سيمقاب/يديفر اتاشار خود، ملفوظات
 »ايفخراالول« نيفخرالد غالم موالنا خ او،يگفت که ش مي او .ان کرده استيبرا مناقب او 

 ۱۲: د( يمحبوب اله خدابخش خواجه ،يکين يخ ايش و) ه ۱۲۸۸ االول يجماد ۵ :د(
د در يفر غالم خواجه .)۱۰۵۷ ص( گفتند مي خود ريپ را يجام موالنا) ۱۲۶۹ حجه يذ

 نيا .آشکار کرده است يخوب به هيخ چشتيمشا را نزد حيلوا تياهم ملفوظات خود
 محمد خواجه .داشتند مي متبرک اريبس را نيا و بود هيچشت خيمشا دستورالعمل کتاب

                                                   
  .۱۱۸ صالمحبوبين،  مناقب الدين، نجم  .١
  .۱۳۱ ص ،مانه  .٢
  .۷۹ص االبرار، ترتيب و حواشی عبدالعزيز ساحر،  ، محمد، خيراالذکار في مناقبهويلگ  .٣
  .۲۸۳،۳۱۳ ص ،همان  .٤
  .۳۰۹ ،۳۰۸ ،۱۶۶ ص ،همان  .٥



  جامي و شبه قاره  ١٢٧

ازده ي يمهارو محمد نور خواجه از د،يفر غالم بزرگ خواجه ياين، اياول سلطان عاقل
 حيلوا سه دوره خود خيش خدمت در ديفر غالم خواجه خود .را خوانده بود حيادوره لو

 حيح را توضينکات لوا خود مجالس د دريخواجه غالم فر. )۶۸۷ص( کرد تمام را
 نوشتهالمجالس  سيمقاب/يديفر اشارات ها در شرح نيا چنانکه ،فرمود مي شرح و داد مي

 کرد مي انيب ينحو به را حيالب لواخود مط مجالس در او. )۶۰۴ ،۵۹۵ص( شده است
 خواجه فقرات که مطالعة فرمود يبار .مند شوند ح عالقهيخواندن لوا به شنوندگان که
در راه عرفان  يآورد و اگر کس مي درون خواننده جذبه، يجام حِيلوا و احرار داهللايعب

 وجود هب جذب درونشدر  حتماً ن دو کتاب را بخواندين کند و اييتعرا مقصد خود 
در  اند، بوده يجام موالنا از بعد رانش کهياو و پ گفت که مي .)۶۸۷ص( آمد خواهد

 خيمشا نزد سماعروا بودن  يبرا او ).۱۰۳۶ص( اند يرو جاميپ يد وجوديمسئلة توح
 مستحسن را سماع بودن، ينقشبند رغم يعل يجام موالنا که آورد مي ليدل هيچشت
 فرمود مي يجام کالم به راجع ديفر غالم خواجه .)۱۰۳۹ص( بود مند عالقه و دانست مي
 خوانده اعراس مجالس در گريد يشتر از کالم شعرايب و ستا يعال تينها يب که
  ).۷۷۶ص( شود مي

 خدمت تونسه در در) م۱۸۸۳-۱۷۹۹/ه  ۱۳۰۰-۱۲۱۴( يالويس الدين شمس خواجه
 او .بود هخواند يجام لمعات شرح و يجام حيلوا يتونسو مانيسل محمد خواجه

 آثار مانند ديتوح و سلوک کتب خوانند اما مي را يعلوم ظاهر مردم يبرخ گفت که مي
 دنيل علم، رسيتحص ييکه مقصد نها يدر حال. خوانند ينمرا  يجام موالنا و يغزال امام
  .١حق است  به

  االنس نفحات
 بود و نفحات يپت يپان اهللا امان خيش شاگرد ،يدهلو ايزکر نيبن بهاءالد ايزکر الدين تاج
  .٢کرد ترجمه يعرب زبان به را

                                                   
  .۲۱۸، ۴۵، ۱۶ص  ،)فارسي(  العاشقين مرآت محمد سعيد،  .١
  .۱۱۲ص ،                        ،               .٢



  ١٢٨  قند پارسي

  

  اردو زبان به االنس نفحات يها ترجمه
  .چاپ الهور ،)ه ۱۳۴۱:د( يچشت يعل احمد ديس حافظ ²
فقط ترجمة  .پنجاب آباد صادق ساکن ياالنصار سيادر محمده از يصفات صوف ²

 يمتون فارس يها ، ترجمهيراه اختر( ،۱۴۰۷ چاپ است، االنس نفحات مقدمة
  ).ه نوشته استيات صوفيخطا نام ترجمه را ح هکه ب ۲۲۷ ،يپاکستان يها زبان  به
  .م۱۹۸۲ ،يکراچ چاپ، يلويبر شمس ²

 در .ار دوست داشتيگم دختر شاهجهان پادشاه برادرش داراشکوه را بسيب آرا جهان
 يبرادرش برا ييجدا. کابل فرستاد به يلشکرکش به شاهجهان داراشکوه را ۱۰۴۹
 يه کرد که برايخواهرش توص به ن لحظه داراشکوهيا در .ار سخت بوديسآرا ب جهان
 االنس نفحاتپند برادرش عمل کرد و  به آرا جهان. بخواند االنس نفحات خاطر يتسال

  :ان کرده استين موضوع را خود بيآرا ا جهان .خواند مي شهيدوست داشت و هم را
 االنس نفحات مستطاب کتاب مطالعة به مرا گوهر واال برادر آن وداع وقت در”

 مصاحب مذکوره را خطاب واال کتاب شانيا فرمودة موجب  هب .کردند يراهنمون
  .١“نمودم مي مطالعه و داشتم نظر شيپ همواره و شهيهم و ساختم خود يجان

  نقدالنصوص
ست و هشت دور يرا ب ينقدالنصوص جام) ه ۱۲۵۹: د( يسهسوان احمد آل ديس خواجه
 بزرگوار پدر خدمت به کرده فيتال المرصوص انيالبن با نام يعرب شرح بعد و خواند

  .٢کرد ميتقد

  خايزل و وسفي
 که يتوجه .است در شبه قاره يجام پرآوازة يها کتاب از يکي خايزل و وسفي يمثنو

ل ياز دال يکي .نشده است يگر جاميچ اثر ديه به ديشا، ن کتاب در شبه قاره شدهيا  به
مختلف  يها زبان و ها زمان در. است ين کتاب در نصاب درسياعتنا، شامل بودن ا

                                                   
  .۱۹ص  صاحبه، آرا، جهان  .١
  .۱۹العلما، ص  عبدالباقي سهسواني، حيات  .٢



  جامي و شبه قاره  ١٢٩

ات يد از آن مثنويتقل به اياند  خا را گفتهيوسف و زليشاعران جواب  ياريبس، قاره  شبه
 يو ادب يکه جنبه عشق ين مثنويا. ق استيو تحق ياند که جداگانه موضوع بررس سروده

 ،يتونسو بخش اهللا شاه ه خواجهچنانک، ز طرفدار داشتيان نيان حلقة صوفيدرم، دارد
 ازرا  يمثنو نيقواالن خانقاه او ا .عالقه داشت سماع به، يچشت بزرگان متاخر از يکي

در جلسات  را دهيگزبر يها قسمتش خواجه يفرما  به و قواالن داشتند بر از آخر تا اول
ب کت يجزو برنامة درس يمثنو نيا يچشت يها خانقاه يبرخ در .١خواندند مي سماع
  .شد مي سيسالکان تدر به بود و يعرفان

  خايزل و وسفي يفارس يها شرح
  ه  ۱۰۷۳ در يدهلو ياحرار نوراهللا ريم ²
  )ه  ۱۱۱۸-۱۰۶۸ پادشاه ريعالمگ معاصر( يعبدالواسع هانسو ²
 ه  ۱۱۵۷ شاه در را شاگردش محمد يجهجانو ساجد محمد ميحک يها ادداشتي ²

  .گردآورد
  )ه۱۱۷۲ در زنده( يملتان اکرم محمد رضا محمد ²
  )ه ۱۲۰۴زنده در ( يخوشاب سلطان محمدن از يالناظمحتفة ²
  )ه ۱۲اواخر قرن ( ينقشبند بهادر يحاج اوالد از نور، محمد بن گل محمد ²
  )ه۱۲۰۴: د ناروواال، يچشت يثان محمد نور ديمر( يملتان يگهلو محمد غالم بن محمد ²
  .نگاشت يشرح ه ۱۲۰۹در ، کوهات يمفت اعظم محمد بن اکرم محمد صاحب عالم بن ²
  يارتيز يختک يول الدين نيمع ²
 يبکرم ۱۹۰۸ در پور، گورداس ضلع پور، ييعبا ساکن راجپوت، الدين نظام يمولو ²

  .نوشت شرح
 و برگرداند يفارس نثر  به را خايزل و وسفي يهجر ۱۲۸۶ در يعبرت يعل ريوز ديس ²

  .گذاشت محبت اعجازرا  اسمش

                                                   
  .۲۹۸، ص )ترجمة اردو(العاشقين  ، ضميمة مرآت                    الدين مرولوي،  غالم نظام  .١



  ١٣٠  قند پارسي

  

  اردو زبان به خايزل و وسفي منظوم يها ترجمه
  )ه ۱۱۰۹ ليتکم سال( واال يگودهر نيام محمد ²
  )ه۱۲۰۸ ليتکم سال( نامه عشق نام  به ،يآباد ميعظ فگار يعل قادر ²
  )ه۱۲۳۰ ليتکم سال( اهللا بيمج ²
  )ه ۱۲۸۸ ليتکم سال( کشور نند ²
  يعل احمد ²

  اردو زبان به خايزل و وسفيمنثور  يها ترجمه
 .را ترجمه کرد يساجدجهنجانو مدمح ميحک يفارس شرح ،يآباد ديفر ابوالحسن ²

   ه ۱۳۱۰چاپ
   .ه ۱۳۱۱، چاپ يرام گهر لکهنو بالک يمنش ²
  .ه ۱۳۲۴چاپ  د احمد بن فتح محمد تائب،يسع يمنش ²

 يخايوسف و زليد از يتقل به زين يو پنجاب يسند يها زبان  به يعشق ين مثنويچند
ان محمد يسرودة مالملوک  فيس يژه مثنويبه و، يات پنجابيسروده شد و مثنو يجام

  .است يجام ير از مثنوير پذيتاث) م ۱۹۰۷ -۱۸۳۰( بخش

  شبه قاره ينيدر مدارس د يآثار جام
 .دارند ييسزا  همنطقه نقش ب در اين يج آثار جاميشبه قاره در ترو ينيمدارس و مکاتب د

 .١استبوده  »يدرس نظام« يآن، جزو برنامة درس بر ية الريو حاش ية جاميائيدالضيفوا
  .ن کرده بوديتدو) ه ۱۱۶۱ - ۱۰۸۸( يمحمد سهالو الدين را موالنا نظام يدرس نظام

خودشان  يبرا يکيهر ، هندوستان يمدارس بوم يبرخ، يالديدر قرن نوزدهم م
چنانچه  .قرار گرفته بود يز آثار جاميبرنامه ن در اين .ب دادنديترت يدرس يها برنامه

) اند س شدهيم تاس۱۸۶۶/ ه ۱۲۸۳هر دو در ( پور وبند و مظاهرعلوم سهارنيدارالعلوم د
آموزش  يپور برا مظاهرعلوم سهارن. کردند مي سيه را در سال پنجم تدريائيدالضيفوا

  .را در نظر گرفت االنس نفحاتس يدر سال ششم، تدر يزبان فارس
                                                   

  .۲۰، ۱۸ ص ر راهي، تذکرة مصنفين درس نظامي،اخت  .١



  جامي و شبه قاره  ١٣١

 يآموزش فارس يبرا )ه ۱۱۰۰ف يسال تال(ب يالمکات صةخالدر  يبتالو يسجان را
و  االبرار سبحةخا، يوسف و زلي يان آثار جاميز کرده است که از ميب تجون کتايچند
  .ز جزوش استين االحرار حتفة

  در شبه قاره يجام يشناس کتاب
 .ستين يجام از ذکر يف شده، خاليبزرگان که در شبه قاره تال يعموم يها تذکره

  :چنانچه
  ؛)ه ۱۰۲۲تا  ۹۹۸ف يتال سال( در اذکاراالبرار يگجرات يماندو يمحمد غوث

 ،)ه ۱۰۳۸ف يسال تال(االنس  قيالقدس من حدا در نسمات يمحمد هاشم کشم
  .را آورده است يشرح حال شاگردان جام
  ؛)ه ۱۰۴۹ف يسال تال(  اياالولنةيسفمحمد داراشکوه در 

  ؛)ه ۱۲۰۲ف يسال تال(قت يار سالکان طريدر مع ير قانع تتويش ير عليم
  ؛)ه ۱۲۸۱ف يسال تال( اياالصفنةيخزدر  يغالم سرور الهور يمفت

  )ه ۱۲۹۷ف يسال تال(ه يالحنف قيدر حدا ير محمد جهلميفق يمولو
  .اند را آورده يشرح حال جام

  :زبان اردو نوشته شده است  به يآثار جام ز در احوال ويچند کتاب مستقل ن
  .يچاپ دهل، )ه ۱۳۷۵ - ۱۲۹۹( يپور راجياز حافظ محمد اسلم ج يات جاميح

  .م ۱۹۷۳ ، چاپ الهور،ياز طالب هاشم يمسوز جا
ه و اضافات و تکمله از عارف يترجمه و تحش، اصغر حکمت ياز عل يجام

  .م ۲۰۱۲و چاپ دوم  ۱۹۸۳آباد، چاپ اول  اسالم ،ينوشاه
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