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  بررسي انتقادي سيماي پادشاه جهانگير

  »مجالس جهانگيري«در كتاب 

  ♦♦♦♦شاهد عالم

  چكيده
ر يخ دوران پادشاه جهانگيدر باب تار هافتي از منابع تازه يكي» يريمجالس جهانگ«كتاب 
ر ياست كه در حلقه مقربان جهانگ ين اثر موالنا عبدالستار الهوريامؤلف  .است

. ر را ضبط و ثبت كرده استيجهانگ ةشات محافل شبانن كتاب گزاريقرارداشت و در ا
شده است در واقع  ين كتاب گردآورير كه در ايجهانگ ةداد محافل و مجالس شبانيرو

 فرد	به منحصر يا ن كتاب بر اساس نسخهيا. ط استيمح. م 1611تا  1608بر سال 
انتشارات ي سواز . م 2005در سال  يو دكتر عارف نوشاه ين نظاميح دكتر معيتصح	به
ر يع دوران جهانگيكه شامل وقا يف آثاريدر رد. ده استيچاپ رس	بهراث مكتوب يم

گزارشات محافل  يگردآور	به آن فقطمؤلف  رايز ،منفرد است ن اثر كامالًياست؛ ا
ر يخود را از نظر جهانگ يها علت كه نوشتهاين 	به و ،ر متمركز بودهيجهانگ ةشبان

ت ين مقاله ابعاد گوناگون شخصيدر ا. شود يدان مت كتاب دوچنيگذارند اهم يم
  .است گرفتهقرار  يمورد بررس» يريمجالس جهانگ«گزارشات  ير از رويجهانگ

  .، ملفوظاتيريخ، مجالس جهانگي، تارير، عبدالستار الهوريجهانگ :يديكل يها واژه

                                                   

 .نو دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلي يدانشجوي دورة دكتري زبان فارس ♦
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  مقدمه
ساله  سهگزارشات  ة، مجموعيف عبدالستار بن قاسم الهوري، تأليريمجالس جهانگ

. است ه1020رمضان سال  19تا  ه1017رجب سال  24ر از يمجالس شبانه جهانگ
د يتقل	به ر ويجهانگ ييخواهش و راهنما	به ن اثر خود رايتر ن مهميا يعبدالستار الهور

ن كتاب بدون خاتمه، مشتمل يا. ر نگاشته بوديملفوظات جهانگيا همان ، »ادؤدالفيفوا«از 
نجا ين سبب در ايهم	به .ر استيس شبانه در دربار جهانگمجل 122 يها بر گزارش

كه ما در نظر  يا ا نسخهين تعداد بوده و يهم	به ن كتابيا ايشود كه آ يدا ميپ يالؤس
ابعاد  ةدربار ياطالعات مهم يرين كتابِ مجالس جهانگيدر ا. ن استيچن نيم ايداشت

، يمانند شاعر ييها تو رغب ،يو آگاه يدانشمند از جملهجهانگير ت يشخصمختلف 
ر يك از كتب دوران جهانگي چين در هيش از ايكه پ ،ان شده استيكتب و شكار ب ةمطالع

و اشعار  يشاعرذوق  ةن اطالعات درباريتر مهم همچنينن كتاب، يدر ا. ذكر نشده است
و هنرمندان  شعرا و ادبا و علما ي نسبت بهوسرپرستي  و يمند ر و سخاوتيجهانگ

فنون جانوران و فرهنگ و  ةر درباريجهانگ يعالوه بر آن آگاه. شود مي دهيدربارش د
  .ستا زها ذكر شدهيگر چيخ و ديون و تاريو اف يو اصطالحات ادب يشاعر

 مترجمان، نيتواناتر از يكي يالهور قاسم بن عبدالستار موالنامؤلف اين اثر 
 در يو. ر بوده استيهانگج و اكبر پادشاه دربار سانينو خيتار و شناسان مذهب ان،يمنش
 درگذشت از پس. اشتغال داشت و مترجم ريدب عنوان	به اكبر پادشاه درباردر  ابتدا

 گاه ويجا زاو ا نزد و رشاه درآمديجهانگ ين ويجانش سلك مالزمت	به اكبر پادشاه
چه آن ر ازيغ. رفت يشمار م 	به ريجهانگ مقربان ةدر زمر و شدبرخوردار  يخاص منزلت
  .ستين دست در عبدالستار ةدربار تري قيشتر و دقياطالع ب دگفته ش

» يريمجالس جهانگ«كتاب  ير از رويجهانگ يها ت و رغبتين مقاله شخصيدر ا
  .است گرفتهقرار  يمورد بررس

  اتيان هنر و ادبيث حامير از حيجهانگ
ن طرفدار علم و فرهنگ و فنون و زبان و يتر ر مانند پدرش اكبرشاه بزرگيجهانگ

 ،شانيدرو دبا، علما، فضال،ن شعرا، ايتر مملو از معروف يدربار و .است يات فارسيادب
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، كرد يمفراوان  يآنان سع يق و قدردانياو در تشو. بودا يهنرمندان دن نقاشان و ،خطاطان
در روز  يو .داشت و پسند و ناپسند آنها توجه  ها خواهش	به يو يحت تا آنجا كه

 و خطاب و لقب و صله يعال ةمنصب و عهد يسرفرازجهت  درباريان خود	بهنوروز، 
از  ير گروهيق جهانگيو تشو يو قدردان يمند دن سخاوتين جهت با شنياز ا .1داد يم

شان  آمدند و در فنون يم يدربار و	به ايمختلف دن يها آن زمان از جا يعلما و شعرا
در كه  ، به ميزانيشتندگ ير سرفراز ميجهانگ يمند كردند و از سخاوت يم ييآزما طبع
ن كتابش يتر در معروف ين معانياحمد گلچ .ده نشديدشبيه آن گاه  چيخ هند هيتار

نام  را ،هند آمده بودند	به رانير از ايكه در زمان جهانگ ،شاعر 173 تعداد» كاروان هند«
 اتيزبان و ادب ةنقش هند در گسترش و توسعدربارة ، ينهاوند يعبدالباق مال. برده است

  :ن ابراز داشته استير چنيخصوص در زمان اكبر و جهانگآن ب يژگيو و يفارس
  .2»كنند تا در هند بكار بروند يخانه هندوستان، در آنجا كسب كمال م ران مكتبيا«

  :سدينو يمتهراني م يسل يلمحمد قگر يد يدر جا
  3نشـد  تا نيامد سوي هندوستان حنا رنگين  نيست در ايران زمين سامان تحصـيل كمـال  

 ايهنرمندان دن نقاشان و ،خطاطان ،شعرا ،ادبا ،ن علمايتر ر پر از معروفيدربار جهانگ
سلطنت  يادار هايدربار و كار يعال يها بودند و آنها در مقام يرانيآنان ا شتريبود كه ب

ر يدربار جهانگ يو ادبا ن علما و شعرايتر معروف از يتعداد. ر مأمور بودنديجهانگ
 ير، اعتمادالدوله پدر نورجهان، عرفيدربار جهانگ يالشعرا ملك ،يطالب آمل عبارتند از

، ينيخان قزو ، آصفياصفهان يبي، موالنا شكيالنيگ ياتي، حيوربشاين يري، نظيرازيش
خان، شكراهللا  ، معتمدخان، مهابتيكاش ي، ركناينوراهللا شوشتر ي، قاضيشوشتر يايتق
رزا ي، ميرازيش ي، خاكيزيتبر يمال لطف ،يالني، محمدقاسم خان، قاسم گيرازيش

ر سنجر، ير صابر، مي، مينيقزو ير ملكيم خانِ خانان، ميرزا عبدالرحيگ ترخان، ميب يغاز
  .رهيالكاتب و غ يرعلي، ميرازي، شكراهللا شيجيفغفور اله ،يالنيقاسم گ

                                                   

  .129مجالس جهانگيري، ص   .1
در هند، توفيق ؛ نگاهي به تاريخ ادب فارسي 46، ص 3ثررحيمي، عبدالباقي نهاوندي، جلد Ĥم  .2

  .308سبحاني، ص 
  .308نگاهي به تاريخ ادب فارسي در هند، توفيق سبحاني، ص   .3
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نسبت به اهل فضل ر يجهانگ يقدردان و يپرستسر و يمند سخاوت ابعاد گوناگون
  :ن استيچن مواري از آن. شود يده ميد» يريمجالس جهانگ«تاب در ك

ر خواند يجهانگ ةر در مجلس شبانيدر مدح جهانگ يا دهي، قصيشوشتر يايتق يروز
آن پانصد  ةكرد و بر صل نين و تحسيد و آفريده را خوب پسندين قصير ايو جهانگ

  :1ن استيده اياز آن قص يتيكه ب ،انعام داد يو	به هيروپ
  سـاغر  مگر بعد نوشـيدن بـاده    روزِ جود تو خالي نمانـد كسي 

، يده انورين قصي، در زميشاپورين يرير، نظيجهانگ ةبار در مجلس شبان كي
ر يجهانگ. ر سروده بوديت، در مدح پادشاه جهانگيل شامل صدوچهل بيطو يا دهيقص
دل  يجالس عالخواست در م يرا او نميد زيرا با توجه شن يرينظ ةديات آن قصياب ةهم
 .2ت فرموديعنا يرينظ	به ه نقد و اسب و خلعت مرحمتيو هزار روپ شكسته شود يو

  :ن استيده ايمطلع آن قص
  جهـانگير جهـان را   نو داد نسق شاه  ترتيبِ كهن تازه شد آيينِ جهـان را 

ر خاصه يمطابق خواهش او، شمش		هب يانوپ را	بهر در مجلس شبانه يپادشاه جهانگ
 يو	اب ريجهانگ. دنمو يارزان» يواو سنگه دن يان«خطاب  يو	به فرمود و تيمرصع عنا

را كه يز. داشت يدوست م يليخاو را كرد و  يمانند برادران خود رفتار م) يانوپ را(
  .3ر كرده بوديجهانگ يجانِ خود را فدا يانوپ را

از ش ير درآمد كه پيخدمت جهانگه ب ياز مرقع گرام يرير، تصاويدر مجلس جهانگ
ر را ير تصاويجهانگ. شد يده نميآن كتاب د ةنادر ير و كارهايآن نزاكت خط و تصاو

  .4ه انعام دادير موضع آن كتاب، هزار روپيتصوهر يمزدور ةن گفت و بر صليد و تحسيپسند
 شِيدر مدح و سپاس و ستا يا دهير، قصيجهانگ ةدر مجلس شبان ياتيموالنا ح

ن كرد يد و تحسيرا خوب پسند يده وير قصيجهانگ پادشاه. ر سروديهمت بلند جهانگ
ز يك منِ تبريو ستيو هفده چند و ب يست تومان عراقيآن در برابر وزنِ او دو ةو بر صل

                                                   

  .41مجالس جهانگيري، ص   .1
  .154تا  153، ص همان  .2
  175تا  174، ص همان  .3
  53ص همان،   .4
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  :1ستا نيا هديت آن قصيچند ب. ديانعام بخش ياتيموالنا ح	به خالص را ةنقر
ــار را  ــرخ روزگ ــا و ف ــا وقت ــا را    خوش ــو به ــرّم ن ــال و خ ــا فص   زه

  بخش و جهانـدار  گير و جهان جهان  ســروكارش ســروكاربــا  جهــان را
ــاحبقراني  ــرِ صــ ــروغِ اختــ ــاني   فــ ــان گوركــ ــراغِ دودمــ   چــ

 ير غزل ويجهانگ. سرود يشاه عباس صفو ةدر جواب نام يغزل يشاپورين يرينظ
ن يتر ن و بزرگي، مشهورتر»يشاه بار«آن غزل باغ  ةها گفت و بر صل نيد و آفريرا پسند

  :2ن قرار استيمطلع و مقطع آن غزل از .ديبخش او	بهل را يفيك باد و باغات احمدآ
  لعل از سرِ پياله گذشت كه الله را مي  جمالِ ساقي ما در خيال الله گذشـت 

  ذشـت گدورِ شاه جهانگير از پيالـه  	به  ل گذشتن تـوان ولـي نتـوان   بيز سلس

بودند و در آن  از شاعران حاضر يرير تعداد كثيجهانگ ةدر مجلس شبان يروز
، يشاپورين يريمال نظ	بهدر آن روز . ديبخش ير انعام و خطاب ميمجلس پادشاه جهانگ

  .3ت فرموديرا عنا» يرستم بار«ن باغات احمدآباد يگر مشهورتريد
 يكه در مجلس شبانه، غزلجهانگيرشاه  بود از امراء تته در دربار يريابوالقاسم نام ام

د و يرا پسند ير قطعه و غزل ويجهانگ. ر خوانديرا در خدمت جهانگ يا و قطعه
 ،ين قلينورالد		به ت فرمود ويه عنايهزار روپ پنج يو		بهر يسپس جهانگ. ها گفت نيتحس

  .4ن مرد، منزل آراسته و خوب بدهديش ايآسا ير حكم داد كه برايسلطنت جهانگ ةداروغ

  يث شاعر زبان فارسير از حيجهانگ
در  ياز زمان كودك يو. شاعر هم بود ،يات فارسيان و ادبزب برعالوه  ريپادشاه جهانگ

 دربار يالشعرا ملك ياضيف يضيزمان مانند ف آن ين شعرا و ادبايتر ه عاطفت معروفيسا
ها اصول و  ره بزرگ شد و از آنيو غخانان  خان مي، عبدالرحيرازيش ي، عرفاكبرشاه

ي و شعرا ير استادان فارساشعا	به يو. را فراگرفت يو شاعر يفنون و اصطالحات ادب

                                                   

  109تا  108ص  مجالس جهانگيري،  .1
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د و وزن اشعار يتقل		هز بيخواند و ن يشه در مجالس دربارش ميتوجه داشت و هم معاصر
ن صنف شعر يد و در ايپسند مي را خوب يغزل و رباع يو. كرد يم ييآزما آنها طبع

 نقل يرير كه در كتاب مجالس جهانگياشعار جهانگ. 1سروده است ياريات ساده بسياب
  :ن شرح استيا		به شود يده نميد يچ كتابيهشده و در 

  2شـير  نه خنده است دندان نمودن ز  ن شـــه دليـــريـــدنباشـــي ز خند

  ٭
ـ نظر  كه جوالنگه يك  جهان در خور سير درويـش نيسـت     3يش نيسـت ب

  ٭
  4شـود  ياد تو شـكر مـي  	زهر به  شـود  اقبال تـو زر مـي  	خاك به

  ٭
  5صدخون برابر اسـت 		شكستن تو به دليك   زمـان  تو يـك  از من متاب رخ كه نيم بي

  ٭
  6چوب خشك مرا اين گمان نبودز ورنه   گويد اين نفير ست كه ميواسرار عشق ت

  ٭
  7اش گويم و دشمن شنود مرثيهمن نه كه   خواجه بايستي تا مدح خود از من شنود

  ٭
  8بـدنامي چنـد  	كنـه بـوديم بـه    ساكن گلِ  اي خوشا وقت جواني و خوش ايامي چند

  ٭
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ــه   1گر نه پاي تـو در ميـان باشـد     نظــام	نشــود كــار عــالمي ب

  ٭
  2مــردم نكوســت 	خانــه بــه   چشم من اسـت آن كـه گفـت   

  ٭
  3لنگ از آب است و كُور از جنگ سنگ  در بخــارا هركجــا ُكــور اســت و لنــگ

  ٭
  4گـوهرِ شــاديش شــب افــروز بــاد   تا شب و روز است، شبش روز بـاد 

  ٭
ــه   ــم ب ــينم و دل نه   5م آتــش صــبورينــدر جـان ز   دوري	بنش

  ٭
  6بسانِ سبزة تر خيـزم از جـاي    اگر بر سبزة خـاكم نهـي پـاي   

  رشاهيجهانگ يذوق شاعر
و  يلس ادباذوق داشت و در مج يدر شعر و شاعر يشاه از زمان كودك ريجهانگ

 يدر دربار و .نمود يها كه در دربار پدرش اكبرشاه برپا شده بودند، شركت م مشاعره
 ين ادبا و شعرايتر شده كه در آن معروف يو مشاعره برپا م يوز و شب مجلس ادبرهر

، ياصفهان يبي، موالنا شكيشاپورين يري، نظيخان، طالب اصفهان انتيد: آن زمان مانند
سرودند  يم داشتند و شعر يره حضور ميخان و غ ، اعتمادالدوله، مهابتيرازيشكراهللا ش

ز ين. افتندي ميفراوان  يها و انعامات و صله ،ردندك ين ميگر تضميكديو بر اشعار 
  .كرد يم ييآزما ر خود در آن مجالس طبعيجهانگ
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و  1دانست ين شعر ميد و بهتريپسند يم يليو غزل را خ ي، رباعيدر شاعر يو
پسند » يريمجالس جهانگ«در كتاب . 2داشت يرا دوست نم ييه و هجوگويده و مرثيقص

ن سبب ذوق يهم	به .ان شده استياختصار ب به ياصناف شعر ةر درباريو ناپسند جهانگ
 آزمايي طبع ياريبس ير در غزل و رباعيدربار جهانگ ير، شعرا و ادبايو پسند جهانگ

 يو شعرا ادبا يو. كرد شرفتيار پيبس ير غزل و رباعيكردند و در عهد جهانگ مي
 يخواست كه دربار و يشه ميسرفراز كرده بود و هم يعال ةمرتبه و عهد	را بهدربارش 
  .شود يافته مي» يريمجالس جهانگ«ر آن در كتاب يشود كه نظ و شعرا پر از ادبا

 دهلوي را رخسرويامو  يرازيخواجه حافظ ش ،يرازيش يسعد يدر شاعر يو
 يريآنها را در مجالس جهانگ يشاعر ةدربار يه ويده و نظريعق. دانست يبزرگ م انشاعر

دربارش  يو ادبا از شعرارا  يفارساشعار  يمرتبه و معن در آن مجالس. ديتوان د يم
 آزمايي طبع آن اشعار ةنيرا تكرار بكنند و در وزن و زم داد كه آن يد و حكم ميپرس يم

را  اند، د آن اشعار، سروده شدهينه و تقليكه در زم يفارس يگر اشعار شعرايو د ،بكنند
  .افتندي يها م و صله رساندند يل ميكمت يپا	به ر رايآنها حكم پادشاه جهانگ. بخوانند

را خواند  يخ سعديش ةاز قطع يتيدربار خود، ب ةدر مجلس شبانجهانگيرشاه  كباري
ست؟ كه آن ين شعر از كيد كه اير پرسياز مقربان جهانگ يكي، يو از عبدالستار الهور

  :ر نقل شده استيت در زيب
  3و درمانـــدگيدر پريشـــان حـــالي   دوست آن باشد كه گيرد دست دوست

  .را تمام خواند يسعد طعةخود، آن ق يبعد از آن و
ر خواند و بعد از آن يش را در خدمت جهانگيخو شعرچند  يبي، موالنا شكيروز

شود،  يآغاز م» مهر دو برادرم« باكه  يحكم داد كه آن رباع يطالب اصفهان		به ريجهانگ
  :ن استيكه ار خواند، يجهانگ يرا برا يطالب آن رباع. بخواندرا 

ــد    ــاز آم ــه دمس ــرادرم ك ــر دو ب   سـفر بـاز آمـد    سفر وايـن ز 	آن شد به  مه
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  رفــتبدنبالــة او عمــر 	او رفــت و بــه
  

  1ام بـاز آمـد   و اين آمـد و عمـر رفتـه   
ران نشسته بود و شكا يتماشا		به ر در دربارش با شعرا و ادبايپادشاه جهانگ يروز  

ر خود، يان مجلس جهانگيدر م. گفتند يمر شعر يجهانگ يبرا در آن مجلس شعرا و ادبا
  :را خواند يت از عبدين بيا

ــتيم  ــا نشس ــه دلرب ــا م ــب ب   2تــا مــاه نشســت مــا نشســتيم  ش

 ييسرا ان نغمهيدرم يان چوكيبرپا شد و در آن قوال يدر مجلس شبانه، قوال يروز
  :ت را خواندندين بيا

  فـت و گـوي او دارد  چمني گهر كه مرغ  ندانم آن گل خندان چه رنگ و بـو دارد 

ش حكم يان خويدربار	به يدا كرد و ويرقت پ ريت دل جهانگين بيدن ايبعد از شن
  :شود يت غزل آغاز مين بيا باد كه نرا بخوان يداد كه آن غزل موالنا جام

ـ    ا من بدا جمالك في كـل مـا بـدا   ي   3را فـدا و بادا هزار جان مقـدس ت

مت يكه غن ييرد توجه داشت و هرجارا مو يرازير شعر حافظ شيپادشاه جهانگ
ل قراول يبر مرگ اسماعمجلس شبانة جهانگير  در يروز. خواند يرا م يد، شعر ويد يم

  :ر استيافسوس خورده و شعر خواجه حافظ را خواند كه در ز
  4جهان گذران مـا را بـس  	كاين اشارت به  بنشين بـر لـب جـوي و گـذر آب ببـين     

ن يتر از معروف يرازي، شعر حافظ شيه ادبر در مجلس شبانيپادشاه جهانگ
  :ن قرار استيت از ايرا خواند كه آن ب يان فارسيسرا غزل

ـ ! دال   5دو دسـت دعـا نگهـدارد   	ات بـه  فرشته  زد پـاي رمعاش چنان كن كه گر بل

ها نقش  گر عمارتيو د يسلطنت يها وار و كاخيبر در و د رار اشعار استادان يجهانگ
 ازهم كنده شده بود كه  يات فارسيبر ايجهانگ يها ن در سكهعالوه بر آ. كرده بود

ن يتر معروفبر روي . ديآ يحساب م	به ريجهانگ يل ذوق شاعرين داليتر بزرگ
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، ينور جهان: عنوان مثال		هب. مختلف نقش شده بودند يات فارسير ابيجهانگ يها سكّه
 اتياز اب يعالوه چند		هب. رهيج و غي، روان، راي، رواني، سلطانيري، جهانگي، رواجينوران
  .1چند نمونه اشاره شده است		بهر ياند كه در ز ر نقش شدهيجهانگ يها ز بر سكهين يفارس

  شاه نورالدين جهانگير ابـن اكبـر پادشـاه     رنگ مهر و ماه		روي زر را ساخت نوراني به

  ٭
  پادشـاه شاه نورالدين جهانگير ابن اكبر   سّكه زد در شهر اگره خسرو گيتي پنـاه 

  ٭
  شاه نورالدين جهانگير ابـن اكبـر پادشـاه     زر در مهـر مـاه  	اگره سّكة شاهي به	زد به

  ٭
 شاه نورالدين جهانگير ابنِ اكبر پادشاه اگره سّكه زد ظلِّ اله	در مه آبان به

  ٭
  شهنشاه زمان شاه جهانگير ابن شـاه اكبـر    اگره سّكه زد در ماه آذر شاه بحر و بـر 	به

  ٭
  جهانگيرشـــاه اكبرشـــاه امِنـــز نــور    اگره سّكة زر برفروخـت در دي مـاه  	به

  ٭
  شاه نورالدين جهانگير ابن اكبر پادشـاه   اگره سـّكه زد ظـلِّ الـه   	در مه بهمن به

  ٭
  پناه ملك و دين شاه جهانگير ابن شاه اكبر  اين سكّه را در اگره زد بـر زر  زدر اسفندار م

  ٭
  ز نورِ سّكة شاه جهـانگير ابـن شـاه اكبـر      وزان گشت چون اختراگره فر فروردين زرِ		به

  ٭
  جهانگير ابن شاه اكبـر ) شاه(شهنشاه زمان   اگره در مه ارديبهشت اين سّكه زد بر زر	به
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  يو شعر ياصطالحات ادب رب يآگاهو يث نقادير از حيجهانگ
، نقاد زبان بودن يو شاعر و شكارچ ،علم و ادب از ير عالوه بر طرفداريپادشاه جهانگ
فنون و اصول ان و يبمعاني و از  يو. ز بوديشناس ن شاعر و سخن و يو ادب فارس

و دستور زبان  ين اصول و فنون شعريا ، وخوب آگاه بود يو اصطالحات ادب يشاعر
م خان يعبدالرح زمان خود مانند ين شعرا و ادبايتر از معروف را يات فارسيو ادب

آن مهارت  و برادگرفته بود يره يو غ ياضيف ،يضي، فيالن هروركيخانان، صدرجهان، م
دربارش  يو شعرا ياستادان فارس يشعرهاي نمونهبر  غلباو ا. ه بودحاصل كرد كامل 

در را ر يجهانگ هاي مباحثهگونه نمونة اين .كرد ياصالح مرا اشعار آنها  كرد و ينقدم
  :شود ينقل م ريد كه در زيتوان د يم » يريمجالس جهانگ«كتاب 

خ رجب، ياز ش يتير بيدر مجلس شبانه دربار جهانگ يشوشتر يايموالنا تق يروز
  :راز را خوانديش شين درويتر معروف

  تا بدانند همه خلق كه تن كشته اوسـت   بر سر تربـت مـن چتـر سـياهي بزنيـد     

خود را اظهار نمود و اصالح هم  ةير نظريت پادشاه جهانگين بيدن ايبعد از شن
  :ده، گفتكر

  .1»تر است حيخواندن فص) ستيك(لفظ ) اوست( يجا	هن از غزل نباشد، بياگر ا«
 يبيمالشك يوان عام و خاص، رباعير در مجلس ديحكم پادشاه جهانگ	ه، بيروز

 ياز آن رباع يتير خنجر خاصه را خوانده بود كه ببكردن  كندن و نقش يرا برا ياصفهان
  :ن استيا

  اســت اكبرشــاه از شــاه جهــانگير بــن  هش كـاه اسـت  اي كه كو سوزنده كتاره

كاه چه نسبت؟ و در مصرع دوم اصالح داد و گفت كه 	به ر گفت خنجر رايجهانگ
  .2سيبنو» بن« يبجا» ابن«ت لفظ ين بيدر مصرع دوم ا

 يبرا يكه و يعباس صفو در جواب شعر شاه يشاپورين يريمالنظ يروز
را خوب  ير غزل ويجهانگ. ش را خوانديفرستاده بود، دو غزل خوجهانگيرشاه 
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  :نقد كرده گفت و بعداً كرد نيده و تحسيپسند
ار ياز كماالت سلطنت بس» عشق«ت دوم كه آن باال مذكور شده است، لفظ يدر ب

  .1ستين يو معشوق يسد، عاشقينو ينم يپادشاه		به يپادشاه دور است و
  :است اين يريغزل نظ دو بيت از

  شوق حديثي است كه پايانش نيست ةقص  د و سخن تازه نوشـت كي فكر توان كر		تا به
  كمالي است كه پايانش نيسـت 		كاين سعادت به  دولت عشق نـدارد خطـر از عـين كمـال    

ان يرزاين ميتر ، از معروفيت تركير، خان اعظم بيدر مجلس دربار جهانگ يشب
بعد از . بود »جانِ من ياه شده برايچشمت چه بال س«را خواند كه مضمونش  يچغتا

آگاه كرده گفت كه  يو شعر ياز اصطالحات ادبرا اعظم  خان ري، جهانگيت ويدن بيشن
ر يجهانگ	به اه شده ـ و خان اعظميند نه كه سيگو يم» خونِ من سرخ شده	به چشم«

 ياهيخون من س« يا محاوره يزندگ ي مردم در روزمره يبعض! گفت كه پادشاه سالمت
 ياهيچشم س«خان اعظم باز گفت كه  يها ر بر گفتهيجهانگ. كنند يهم استعمال م» مكن
  .2نديگو ينم» اهيخونِ من س	به چشمت« يگفته باشند ول يم» مكن

  رشاهيجهانگ يذوق علم
مدارس و  و بوددوست  باو كتداشت  يذوق علم ير از زمان كودكيپادشاه جهانگ

فا يرا ا يفنون سهم مهمج و گسترش علوم و يدر ترو كهساخت  يزياد يها كتابخانه
ل يدر اوا او كه .برد يش ميهمراه خو	به رفت كتابخانه خود را يكجا مهر يو. اند نموده
ران و دانشمندانِ زمان ين دبيتر از معروف ،مكتب رفت	به التيتحص يبرا يكودك
ات، يعيئت، علم طبيگر علوم و فنون مانند هيو د يات فارسيش زبان ادبيخو
ر آن مهارت دزود خيلي ره را فراگرفت و يالحساب و غ خ، علميالتوار ات، علميالح علم

و  ي، اجتماعيني، دي، ادبيخيتار ةروز و شب در دربارش، مجلس مباحثهر .حاصل كرد
ان و يفرنگ شانِيو كش ن علما و ادبا و شعرايتر شد كه در آن معروف يبرپا م يفرهنگ
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 يو فرهنگ يو ادب ينيل ديمسارد در مور يدر مجالس جهانگ. داشتند يره حضور ميغ
كردند و گمان و  يان ميخودشان را ب ةيده و نظريآنان عق يكردند و گاه يبحث م
نمود و  يم ها شركت ر خود در آن مباحثهيجهانگ. رساندند يگر را دور ميكديشبهات 

  .كرد يان ميز بيرا ن يه و اطالعاتينظر يگاه كرد و گاه يها م سوال
حكم 	به دربارش يشعرا و ادبا .1معمول بود يخوان كتبانگير مجلس شبانة جه در
ن اسالم و يدانستن د	هب يو. خواندند يرا م يو ادب ينيو د يخير، كتب تاريجهانگ

ن يد يها دربارش كتاب يعلما و ادبا يحكم و	به و داشت ت عالقهيحيهندوان و مس
دند و آن را كر يمنقل  يفارس	به را يفرنگ يها گر كتابيو هندوان و اسالم و د يحيمس

 هود معروفيوسف يخرد،  دانيمانند قرآن، جاو. خواندند ير ميدر مجالس جهانگ
  .ني، مهابهارت، راماليانج م،يصحف ابراه	به

 يو يحت. 2داشت  يزياد قةعال يخيع تاريدن وقايدانستن و شن	به ريپادشاه جهانگ
 يها ن كتابيتر معروف يو اكثر در مجلس. داشت  يخوب يخ آگاهيتارزمينة خود در 

خواندند و  يها را م گر كتابيو د يروزشاهيخ في، شاهنامه، تاريهقيخ بيمانند تار يخيتار
پادشاهان هند و  يها خيخواست كه تار يشه ميهم يو. كردند يان ميز بيرا ن ت آنياهم
 ياعلما و ادب. دح كنيرا تصح يخيتار يها ن كتابيتر گر معروفيسد و ديا را بنويدن

  :اند دهكرف يرا تأل يخين كتاب تاريچند يدستور و	به ريدربار جهانگ
 يبين غايالد از عالء يبيبهارستان غا .2 ؛يرازيش يخ از خاكيالتوار احسن .1
 .5 ؛خ از تهورخانيالتوارةزبد .4 ؛ياز طاهر محمدخان تقو يخ طاهريتار .3 ؛ياصفهان

مĤثر  .7 ؛ياهللا هرو از نعمت يهانج خ خانِيتار .6 ؛در ملكياز ح يريواقعات كشم
  .رهياز عبداهللا و غ يخ داوديتار .8 ؛نياز خواجه كامگار حس يريجهانگ

  خيمشا	بهجهانگير  ارادت
 يو. شان ارادت كامل داشتيخ و درويمشا	به ،مانند پدرش اكبر ريپادشاه جهانگ
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. داشت يخاصه در هند، ارادت يچشت ةانگذار سلسلي، بنين سجزيالد نيخواجه مع	به
دعا كرده  التماسر يتولد جهانگ يبرا رحين چشتيالد نيخواجه مع	بهرا پدرش اكبر يز

 كرد و يان ميخواجه را ب ةت و اقوال و مرتبيخود، حكا ةاكثر در مجالس شبان يو. 1بود
 رااز فقراء  يجمع پخته شد و يطعام رحين چشتيالد نيروح پاك خواجه معترويح  يراب

شان زمان يخ و درويخود با مشا يو. 2داد ميها غذا و پول نقد هم آن	بهدعوت نمود و 
كرد و انعام و اكرام و نقد  يم يت و سرپرستيحما راآنها  كرد و يش مالقات ميخو

 يو .3كردند يدعاها م ريجهانگ يراب داد و آنها يه ميطور هد	به رهيها و غ گرانبها و لباس
قواالن مانند ماكو و حمزه ن يتر آن معروفكرد كه در  يدر دربارش مجلس سماع برپا م

خ يشان و مشايمقبره درو	به ارتيز ياكثر برا يو. آوردند يف ميآن زمان تشر يو شعرا
خ و ين مشايتر ت و اقوال و افكار معروفير خود در مجالس شبانه حكايجهانگ .رفت يم

  .كرد يان ميشان را بيدرو
آنان در  ةشان و خانواديخ و درويشاماز  ريت جهانگيو حما يع سرپرستيشتر وقايب

  :شود يده ميد» يريمجالس جهانگ«در ر يمجالس شبانه جهانگ
با  يو كم تعلق يسبب سادگ	به ر،يزمان جهانگمعروف ش ي، دروي، الل متيبار

ر يدربار جهانگ	به يتوسط عبدالستار الهور يو. شان حال بوديپر يليمردم و امراء خ
ش دوهزار يآن درو	به ريجهانگ. ت كرديو حما ييدلجو يواز  ريپادشاه جهانگ. ديرس
 يخ الل متيش. ت كرديخ و همسر و فرزندش عنايش يه نقد و سه شال گرانبها برايروپ

 يو يعمر و تندرست طول يخوشحال شد و برا يلير خيجهانگ يت و سرپرستياز حما
  .4دعاكرد) ريجهانگ(

. است يسهرورد ةان سلسليفن صويتر از معروف يخ عبداهللا سرمست برهانپوريش
 ،ريمجالس شبانه جهانگ دربار آمد و در	به ر از برهانپوريحكم پادشاه جهانگ	به يو

 يو يها انش از درسير و درباريجهانگ. اخالق و پند و اندرز و حكمت داد يها درس
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ه يهزار روپ يو	به كرد و يت و سرپرستيحما يواز  ريبعد از آن جهانگ. استفاده كردند
فرزندان 	به زيت فرمود و نيمضافات برهانپور را عنا ي، روستايخواهش و	به ونقد 

  .1خ منصب مرحمت فرموديش
ازدواج  بعد از »يبد انيم«	به خ محمد غوث معروفيخ عبداهللا بن شيش يبار

 خود را يشانير پيدر خدمت جهانگ ير آمد و نو عروس ويدربار جهانگ	به فرزندش
 نقد هيفاخر و هزار روپ يخلعت يو	به ريجهانگ. كرنش دادكرد و  درگاه روشن ةسجد	به
  .2ت كرديازدواج عنا ةيهد عنوان به

  ريجهانگ گيبخشند
در . هم بود اي علم و ادب مرد بخشنده از ير عالوه بر طرفدارين محمد جهانگينورالد

 انش و مردم رايدربار ياكثر خطاها يو. معروف است بسيار يو يخ هند بخشندگيتار
اعتمادالدوله، . زدنسراز آنها  ن خطاهاينده ايآدر كرد كه  ين ميآنها تلق	به د ويشبخ مي

، ش كرده بودندازر سيره بر خالف جهانگيغ خان و آصف پدر نورجهان و شاهجهان و
. داد آنها عهده و مقام گذشته را دوباره پس	به د ويآنها را بخش ير خطاهايجهانگ يول

خان با لشكر  مهابت. ر استيجهانگ ين بخشندگيتر خان، بزرگ مهابت يدن خطايبخش
شكست داد و بعد از آن او را كرد و  ر حملهيجهانگ ةر بر قافليدر كشم خودم يعظ

 يخان، و مهابت ين خطايتر ن بزرگيوجود ا ر بايجهانگ. ر دادير را دستگيپادشاه جهانگ
س شبانة جهانگير مجل ز درير نيجهانگ يگر بخشندگير از آن ديغ. را معاف كرده بود

  .شود يان مير بيده شده است كه در زيد
 د وي، را بخشآن دورهن شاعران يتر ، از معروفيالنيگ ياتير گناه حيپادشاه جهانگ

  .3فرمود ها تيعناوي 	بهاز رحمت و كرمش 
جرم الحاد 	به )رياز امرا و خدمتكاران دربار جهانگ يكي(خان  بيف پسر نقيلطلعبدا

خواست كه زودتر پسرش آزاد  يم ناراحت بود و يليخان خ بينق .شده بود يزندان
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ف را يلطلپسرش عبدا يخان خطاها بيت حق و خدمت نقيرعا	به ريجهانگ. شود
  .1كرد شده و آزاديبخش

 يكه گرفتار و زندان يشوشتر يايقطبا برادر تق ي، خطاهايت مهربانير از غايجهانگ
  .2ت فرموديزر عنا يو	به تيحكرد و  شده و آزاديبخشنيز شده بود، را 

  ر و علوم و فنون گوناگونيجهانگ
عت مردم و يطب بر يخي، تاريني، ديو ادب يت شاعرحااصطال بر عالوه ريجهانگ

 كرد و يم انيرا در مجالس ب داشت و آن كامل  يزها آگاهيگر چيجانوران و بر د
از  سياريببه ي وي آگاه. ساخت يل مردم را دور ميساخت و مسا يآگاه مرا انش يدربار

  .كرد مشاهده» يريمجالس جهانگ«در كتاب توان  ميرا ع ين وقايا

  ها، فرهنگ، جانوران و مرغان رنگ ةر درباريجهانگ يآگاه :لفا
 يمانند كاله فرنگ يفرنگ يها ن تحفهيتر سير نفيخان در خدمت جهانگ مقرب يروز

ها  رنگ ةدربار يپسند مردم فرنگها و پسند و نا آن تحفه ير خوبيجهانگ. اه آورده بوديس
  :ان نموده استين بيچنرا  رنگها زشيو آم

اه يس يها ان لباسين جهت مردم فرنگيهم	به و ،اه استيد از سينت سفيز«
ن يرا كه مردم آن سرزميشوند، ز يل نميها چندان ما گر رنگيپوشند كه د يم
  .3»پوشند يد و سرخ ميشتر سفيب

» اهيد و سرخ و سيسف«آن  ةيرخسرو كه قافيغزل ام ةرر دربايدر دربار جهانگ يروز
 جهانگير. ندندا ياه را خوب ميد و سرخ و سيمردم هند رنگ سف. است، بحث شد

  :كند يان مين بيها و پسند مردم هند را چن ت رنگياهم
و  يان ما خوبيهند! ت گردديد كه مقبول طبع مردم واليبا يبا زرد يديسف«
  .4»دانند يد و سرخ را مينت سفيز
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ان و يرانيا. افتاده بود هرا» هرهيس« ةدربار يا ر مباحثهيجهانگ ة، در مجلس شبانيروز
ده يگر نديد يجا چيدانستند و آن را ه ينمچيزي آن  ةر درباريدربار جهانگ انِيتوران

  :انش و گفتيدربار	ههره بيهره و علل استعمال كردن سيس ةر درباريجهانگ. بودند
كند و  يدن مردم احساس خجالت مي، داماد با ديكه در شب عروس نياول از آن ا«
گونه عمل  نيبا ا يدر ثان. اندازند تا احساس خجالت نكند يپرده م يو ين بر رويبنابرا

  .1»ماند يماز نظر محفوظ  وابد ي يگر مردم درميد	به نسبت يازيامت
 آن ت مغزير در مجلس دربارش، در خصوص گنجشك و اهميك دفعه، جهانگي
 يمغز سر گنجشك برا« :كرده گفت ينيخان قزو يمصطف	به كرد و خطاب انيب اي نكته
ا يروز مغز پنجاه هر ياگر نفر. ار سودمند استيحكمت و هم تجربه، بس يمقتض	به باه،

  .2»ار كنديده بسيدوارم كه فايند، اميشصت گنجشك تناول فرما
مجلس شبانة جهانگير  ، درريدربار جهانگ يك بار رام داس كچهواهه، از امراي
راجه . ان كرديگاو ب ليخوردن ن ةپته دربار نگ و راجه ملكيس ن راجه مانيت بيحكا
ر در آن يجهانگ. انواع گاو است گاو از ليدانستند كه ن يانش ميگر دربارينگ و ديس مان

و گاو از نوع گا لياگر ن«ان نموده و گفت كه يگاو و شكل آنان ب لين ةمجلس از خانواد
دارد،  يو او شاخ بر سر نم يداشت گاو شاخ بر سر سانِ مادهب گاو ليماده نهر باشد، يم

گاو از نوع آهو است  ليشود كه ن يل معلوم مين دالياز ا. دارد يهمچنان كه ماده آهو نم
  .3»نه كه نوع گاو

  ونياف ةر درباريجهانگ يآگاه :ب
ون يو اف مي معتاد يو. داشت يمار دوست يبسرا ون خوردن يو اف مي ريپادشاه جهانگ

  :ده استشان ين بيچن» يريواقعات جهانگ«كتاب  در ياد ويعتا. بود
“I got up to twenty cups of double distilled spirit, fourteen of which I 

drank in the day and the remaining six at night… I took opium …. 
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And I take eight surkhs of opium after five hours of the day have 

passed and six surkhs of opium after one hour of the evening…”
1
. 

پياله عرق دوآتشه  وسه سالگي بيست ين بيستا درپادشاه جهانگير : ترجمه
خورد و وزن آن شش سير هندوستان  ش در شب ميش چهارده در روز و باقي. كشيد مي

  .…خورد مي نو افيو …گاهي گاهي . يران باشدكه برابر يك من ا
 شد يبحث مآن  يها يون و سبرس و خوبيمورد اقسام اف ر دريشه در دربار جهانگيهم

ن ياي از ا نمونه. نمودند يان ميب يمطالبون ياف ةمان دربارش دربارير و حكيكه جهانگ
  .ديتوان د يون را در مجلس هشتادوپنجم ميو خواص اف ياقسام و خوب ةبحث دربار

ر يجهانگ ةدربار شبان	به ون را خورده ويوقت اف ياز تنگ يد قنوجيزيبا يقاض يروز
كوكنار معروف 	به سبرس در آن زمان. داشت يعادت خوردن سبرس م يو يول ،آمد
د؟ و بعد از آن يا كرده خورده آب حل	به ونيچ افيد كه شما هيپرس ير از ويجهانگ. بود

ت رساند، يفيهركه خواهد كه تا دست بر دست زدن ك«ت كه ون گفياف ةر درباريجهانگ
  .2»ميا كرده نوش جان فرموده كرده بخورد و دوبار حل ون را حلياف

 ر خطابيجهانگ. دانست يات آن را خوب ميون و خصوصير اقسام افيجهانگ
ون ين روزها چه افيشما در« :ديكرده پرس» جهان يقاض«معروف  ينيآقاشاه قزو	به

 يون اصفهانياف يها يجهان خوب يبعد از آن قاض. »ديكن يرا تناول م يصفهانا اي يمصر
خدا ! آقا«: ان نموده گفتيرا ب يون اصفهانياف يخوباين ر يسپس جهانگ. را شرح داد

د يامد كه شاياز مقدمات از مالحظه نامحرمان بر زبان اقدس ن يآگاه است كه هنوز بس
  .3»ف كننديتكل	به حمل

 هون و كوكنار رايمورد خواص و اقسام اف مباحث درجهانگير  مجلس شبانة در
خان  انتيدر آن مجلس د. باشد يعت ميف طبيكث ير كوكنارينظر جهانگ در. افتاده بود

فانه يكوكنار را ظر يان، گفت كه وياحد ين، بخشيم حسيدرباره خوردن كوكنار ابراه
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. نماتر است آن خوش رنگ و تسيف نيكث و آن ،خورد ين ميشه در جام برنجياكثر هم
ن را گذاشته يهركس چن« :خان نقد كرده، باز گفت انتيد يها گفته ر بريبعد از آن جهانگ

  .1»باشد يعت ميطب فياست مگر كث يخورد كه بس مغث ين نمينجدر جامِ بر

  اديث صير از حيجهانگ
در  داشت و ياديشكاركردن عالقه ز	به ياز زمان كودك يو. اد هم بودير صيجهانگ

خطا 	به ندرت	هر او بيرفت، ت يشكار م	به يچند گاههر او. مهارت داشت يراندازيت
  :كند ين ابراز مير چنيجهانگ يراندازيت ةنشان ةدربار يعبدالستار الهور. رفت يم

شاهزادگانِ كامگار . نصب شده بود يا اد دارم كه در سال گذشته، شب نشانهي«
دان خود مشاهده ين مريتر ن كميا. انداختند ير مينوبت ت	به مقدار يعال يو امرا

 هجده بار زدند و دو. ست تكه انداختنديدولت ب	به كرده و شمرده بود كه خود
  .2»ك انگشت از سرِ آماج گذشته بودي ةفاصل	به آن هم. بار خطا شد

 يدانست و اطالعات يت آنان خوب مياقسام جانوران و خصوص ةر درباريجهانگ
انش عطا يدربار	بهرا  كرد، آن ياو هرچه شكار م. كرد يان ميانش بيباردر	به آنان ةدربار

كرد  ينذر م رحين چشتيالد نينام خواجه مع	هب يآن جانوران و ماه يرد و گاه گاهك يم
داد و  يكه در دوران شكار رخ م يعير وقايجهانگ. 3داد يچارگان ميفقرا و ب		به و طعام را

سان دربار ينو عيو وقا 4نمود يان ميانش بيدربار يبرادر مجالس  خود راز مشاهدات ين
رنامه يع شكار در جهانگيشتر وقاين جهت بيهم	به .نوشتند يع شكار را مير وقايجهانگ

  .5آورده است
ياد 	هميشه بهرا  ،ش جانوران استيدايقت روز پيكه در حق ،كشنبهير روز يجهانگ

 در آن روز يو. كرد ير نمرا شكا يچ جانوريدر آن روز ه ين جهت ويهم	به .داشت
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  .1پرداخت يم يشكار ماه	به

  يريگ جهينت
ات يعلم و فرهنگ و زبان و ادب انن طرفداريتر ر مانند پدرش اكبرشاه بزرگيجهانگ
 ،، فضالن شعرا، ادبا، علمايتر مملو از معروف يدربار و ن جهتيهم	به .است يفارس
ر سياآنان ب يق و قدردانيدر تشو يوو  ،بودا يهنرمندان دن نقاشان و ،خطاطان ،شانيدرو
عالوه . داشت يمورد توجه مرا خواهش و پسند و ناپسند آنها  يكه و يحت. كرد يم يسع

مرد  يو. بودهم  يات فارسيشناس بزرگ و نقاد زبان و ادب شاعر و سخن يبر آن و
ره يغ خ وي، تواريني، ديو ادب يت شاعرحااز اصطال. ي بودمند بخشنده و سخاوت

ت آن و يخصوص ون ويو اقسام اف ،ها گل ،جانوران ،عت مردميطب از .آگاه بود يخوب	هب
و  يذوق شاعر ير از زمان كودكيپادشاه جهانگ. كامل داشت يزها آگاهيگر چيبر د
اد يبن يمهم ين مدرسه و كتابخانه و مراكز ادبيتر بزرگ داشت و يو كتب دوست يعلم

ابعاد  يو. اند فا نمودهيا يوم و فنون سهم مهمج و گسترش آموزش و عليدر ترونهاد كه 
ن مقاله يدر ا. داشت مي دوست يليخ را خوردن ونيو اف ينوش يم ،شكاركردن مختلف
ن كتاب يش از ايكه پ ريالشده است ذكر يريمجالس جهانگ قل ازن	بهر يجهانگ تيشخص
  .بودگر اسناد ذكر نشده يو د يخيچ كتب تاريدر ه
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