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  1چند نكته دربارة كليم كاشاني

  ♦♦♦♦دكتر سيد محمد يونس جعفري

ويسندگان معموالً دو بيت زير د، نآي هروقت صحبت از روابط ايران و هند در ميان مي
  :نويسند كليم كاشاني را پشت سرهم مي

  سان چشم حسرت بر قفـا دارم  ز شوق هند زآن
  بيـنم مقابـل را   راه آرم نمـي 	بـه  كه رو هم گـر 

  جــا پشــيمانم هنــدم و زيــن رفــتن بــياســير 
  2كجا خواهد رساندن پرفشاني مـرغ بسـمل را  

شود كه اين ملك الشعراي دربار  در حالي كه ابيات ديگر نيز هم در ديوانش پيدا مي
  : شاهجهان شاه در وصف اين كشور پهناور سروده است و اينها عبارتند از

ــع گشــاده ارزان اســت دل شــكفته  سـتان اسـت   ز هند ديدة بد دور عشـرت    و طب
  آب حيـوان اسـت   اينجـا سـيرابِ   سرابِ  سـواد اعظــم اقلــيم عافيــت هنــد اســت 

  كه هند كشتي نوح و زمان توفـان اسـت    اش چـــرا نگـــويم داراالمـــان حادثـــه
  كجا كه يكي تلخكام حرمـان اسـت  هر به  به عزم هنـد كمـر همچـو نيشـكر بنـدد     
  اينجا سر كامياب، سـامان اسـت   بلي، در  سر بريده ز سـوداي هنـد خـالي نيسـت    

                                                   

نسخة چاپي ديوان كليم كاشاني نهاده شده است كه آن را آقاي حسين پرتو  اساس اين مقاله روي  .1
و آقاي سيد محسن آثارجوي بازخواني و  ،اند بيضايي تصحيح نموده روي آن مقدمه مفصلّي نوشته

  .در تهران به چاپ رسانيد 1387ديوان نامبرده را انتشارات سنايي اولين مرتبه در سال . ويرايش نمودند
♦

 .م2016اوت/ 1395، و درگذشته شهريورماهدانشكدة ذاكر حسين دهلي كالج، دهلي نيپيشاستاد   

  .، ابيات دوم و چهارم10، شماره غزل 7همان، ص   .2
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  جسم مادر خاك اين سواد پستان است	به  مــراد	بــه رســد اطفــال آرزو ز هنــد مــي
  1دوستان زبانـدان اسـت  ه مرغ گلشن هنك  خوبـان او چـه شـرح دهـم     ز رمزفهميِ

گو بود  نه تنها سخنور سرودسرا و چكامه) ه	1061متوفي (همداني /كليم كاشاني
عنوان مثال 	به .رشته نظم كشيده	به را نيز شاهواقعات مهم عصر شاهجهان  بلكه بعضي

  :رباعي زير را در نظر داشته باشيد
ــد    ــاد گزن ــه مبين ــپيدت ك ــل س ــر پي   شــد بخــت بلنــد هركــه او ديــده فكنــد  ب

ــون ــاهجهان  چ ــويي ش ــد گ ــرآن برآي ــد    ب ــبح بلن ــپيدة ص ــد از س ــيد ش   2خورش

خانة اكبرشاه پدربزرگ  اگرچه در فيل. ه استقابل توج» پيل سپيد«در رباعي فوق 
و همچنين  ،خانة سركار خاصه بود هزار زنجير فيل در فيل شاهجهان شاه تقريباً شش
هاي هردو فرمانروا  داشت ولي فيلخانه  همين اندازه فيل	به فيلخانة پدرش جهانگيرشاه
نام خواجه نظام كه 		هب در همين اوان كارپردازان تاجر بزرگي. فاقد فيل سفيد رنگ بودند

اي از  بچه فيل) اي در شرق هند ناحيه(اقامت داشت در پيگو  )Surath( در بندر سورت
. نوع چاوه پيدا كردند و متوجه شدند وقتي كه رشد كرد، فيل سفيدرنگ خواهد درآمد

 )مّلاكان(بنا براين آن را خريده در اختيار سيد دليرخان گذاشتند كه يكي از جاگيرداران 
سيد دليرخان تا . رفت و با تاجر نامبرده آشنايي داشت شمار مي	به عصر جهانگيرشاه

فيل مزبور  ود تربيت كرد و در اين اثناخمدت دوازده سال فيل مذكور را تحت نظارت 
 فيل مذكور. دربار شاهجهان شاه فرستاد	به كامالً سفيدرنگ درآمد كه آن را وي

يعني  Gajpati نظر شاهجهان شاه درآمد و اسمش	به 1038دوازدهم ماه شهريور سال 	به
  .3كليم بدان مناسبت رباعي فوق را سرود .گذاشته شد) ها گج(فيالن ) پتي( سر

  :اينك رباعي ديگر
ــود  ــا ب   افـزا بـود   اين كيـف دوبـاال چـه نشـاط      ايــن مــژدة فــتح از پــي هــم زيب

                                                   

در وصف كشور هندوستان و «اي انتخاب شده كه كليم تحت عنوان  ابيات فوق از تشبيب قصيده  .1
  .چاپي قيد شده استهمان نسحة  372سروده و در صفجه شماره » مدح شاهجهان

  .58، شمارة رباعي 577ص . همان  .2
  .339پادشاهنامه محمد امين قزويني، نسخة خطي بخش تاريخ دانشگاه اسالمي عليگره، شماره برگ   .3
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ــت    ــم رف ــرا ه ــر پي ــا س ــتن دري ــ   از رف ــا ب ــن دري ــاب اي ــر او حب ــا س   1ودگوي

چون . شاه بودجهان يكي از امراي عصر جهانگير خان	به مخاطب) افغان(خان راپي
 ربيع االول 29متولد (رشاه رخت از اين جهان بربست و پسرش ميرزا خرّم جهانگي
وقتي . گرَه بر تخت سلطنت جلوس كردآ هشاهجهان در دارالسلطن	به ملقب) ق 1000

بود و عازم بود  )Joner( نام جنير	به  اي ناحيهدر  او او رسيد 	به كه خبر رحلت پدرش
ولي چون . .جهان خواست از اين موقعيت استفاده كند گره برساند، خانآ 	به كه خود را

جيشي از وي قدرتمندتر است بنابرين از الدانست شاهجهان شاه از لحاظ سوق  مي
نمود كه  وي تعهد	به كمك خواست و) يكي از اميرنشينان جنوب هند(الملك  نظام

خاك مملكت تيموريان بابري هند  وكه در آن عهد جز )Bala Ghat( منطقة باالگات
ولي پس از مدتي متوهم شد كه مبادا . شد را در اختيارش بگذارد محسوب مي

لذا تصميم . سرداران لشكر شاهجهان شاه تسليم نمايد		به الملك او را مقيد نموده نظام
سرداران اقوام و  زمنطقة پنجاب رساند تا ا		به ه خود رانام مالو		به گرفت از راه محلي

پس از آن وي . قبايل خويش كمك گرفته عليه شاهجهان شاه شورش و طغيان نمايد
در اين . شهر كالپي رسانيد	به عزيز و سكندر و بهلول را نام	به كوچكترين پسر خود

جهان  ده بود با خانحين درياخان كه وي را شاهجهان شاه در عهد شاهزادگي تربيت كر
واقع شد از ضرب 1040تاريخ غرّة بهمن ماه سال 	به متحد گرديد ولي در جنگي كه

جهان با سكندر و  خان. كرَماجيت كشته شدنام ِب	به دست فرمانده	به گلوله از پا درآمد و
اگرچه در چندجا با . جست پناه مي اي قريه	به يا بهلول آواره و سرگردان از قريه

كرد و چون بختش ياور و مساعد نبود بنابرين در يك نبرد  شاهجهان جنگارتشيان 
تاريخ چهاردهم بهمن ماه 		به نام عزيز و ايمل كه سرلشكر او بود	به زورآزما با پسرش

شد و سرش را از تن جدا كرده پيش شاهجهان شاه فرستادند اين  كشته 1040سال 
  .واقعه را كليم در رباعي فوق متذكر گرديد

  :فرمايد سي طوسي در شاهنامه ميفردو

                                                   

، شماره 577پادشاهنامه محمد امين قزويني، نسخة خطي بخش تاريخ دانشگاه اسالمي عليگره، ص   .1
  .59رباعي



  چند نكته دربارة كليم كاشاني  47

  

ــا   به يك خانـه گنجنـد ده پارسـا    ــد دو پادش ــه ملكــي نگنجن   ب

اند و حاال هم  طلب بوده قدرتمندان در سرتاسر جهان توسعه ةطبق اين اصل هم
طلب بود و اگر نتوانست  شاهجهان نيز مانند نياكانش توسعه. همين طور هست

ها  مطيع و منقاد دولت با اقتدار خود كند، از آن اميرنشيناني را كه در جنوب هند بودند
در زمان وي در جنوب هند . شد فت كه پيشكش ناميده ميرگ باج و خراج ميالاقل 
عالوه . ديگر اميرنشينان بيشتر قدرتمند بودند	به شاه نسبت المك و عادل نظام المك، قطب

يان بابري هند باعث هميشه براي تيمور )Marhatta( ها ها مراته اين ميان بومي بر
آنها روي مرزهاي مملكت تيموريان بابري هند تاخت و تاز آورده . زحمت و آزار بودند

بردند و آنها اين قدر قدرت و توانايي نداشتند كه  در قلمرو اميرنشينان مزبور پناه مي
الذكر  فوق اميرنشينان شاهجهان براي تسخير. اين چپاولچيان را بگيرند غارتگريِجلوي 

ها را كه در تعداد  اگرچه نتوانست آنها را از بين ببرد ولي بعضي از قلعه. لشكركشي كرد
ها هموار بودند از مالّكان بزرگ  هاي دشوارگذار و ميدان باب و واقع در كوه چهل

كه كليم اين واقعه  چنان. در مدت نُه ما گرفت) نوب هندج(دكن  اميرنشينان گوندوانه و
  :نمايد يان ميرا در رباعي زير ب

ــت   ــال گرف ــور اقب ــت كش ــاها بخت   و مـال گرفـت   عدو ملك سـر  تيغت ز  ش
  چـل سـال گرفـت   	بـه  شـاهان نتواننـد    يك سال گرفتي كه يكـيش 	به چل قلعه

امرو 	به شاهزاده خرّم كه پس از جلوس بر تخت سلطنت لقب شاهجهان گرفت
بود كه پس ازدواج لقب  اوّلين ارجمندبانو. فرمايش پدرش جهانگير شاه سه زن گرفت

 1015مراسم ازدواج وي روز پنجشنبه شانزدهم فروردين ماه سال . ممتازالزماني يافت
ازدواج با وي . سرش دختر مظفّرحسين صفوي بودمدومين ه. قمري انجام يافت

سومين زنش دختر شاهنوازخان فرزند . قمري منعقدگرديد 1019هفدهم آبان ماه سال 
شش و ازدواج با وي در ماه مبارك رمضان سال هزاروبيست. ن بودخانا عبدالرحيم خان

شاهجهان شاه ممتازالزماني را بيشتر از دو  همسران، ةولي ميان هم. ري برگزارگرديدهج
  .داشت و هميشه در سفر و حضر همراه او بود همسر ديگر دوست مي

شنبه تا  وقت وضع حمل از روز سه	به زيرا. ولي متأسفانه عمرش زياد وفا نكرد
مجرد تولد 	به شب چهار شنبه سال هزاروچهل قمري زحمت درد زه كشيده نيمه
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رحلت اين سوگلي شاهجهان . رحمت حق پيوست	به چهاردهمين فرزند كه دختر بود
گريست و  كه شب و روز از درد فراق زارزار مي چنان ،العاده زياد متأثر كرد شاه را فوق

بنابرين او را وادار كرد كه از عينك . ي گرديداين گريه و زاري باعث ضعف بيناي
  :ان نمودكليم اين واقعه را در رباعي زير چنان بي. استفاده كند

ـ   ــرده  1ه ز دردنه از گريه است ضعف چشـمم ن ــن پ ــه اي ــران آورد 	ب ــار، هج   روي ك

ــه كــه صــاحبش ســفركرد از آن      نــا چــار در آن غبــار بنشــيند و گــرد      هرخان

ر در ديوان كليم كاشاني آمده كه در آنها وقايع مهمي بيان شده ي ديگاگرچه دو رباع
اند و خالصة آنها در زير مندرج  چاپ رسيده	به 2نام ارمغان ادبي	به است و در كتابي

  :گردد مي
گره و همچنين آتخت دولت برسد، در قلعة شهر 	به شاهشاهجهان  كه پيش از اين

اشت كه زير آن اعيان و اشراف دولت پيش الهور تاالري وجود ند هدر قلعة دارالسلطن
فرساي هند، باران شديد و تندباد اين  پادشاه حاضر و جمع شوند و از گرماي توان

دو شنبه بيست و پنجم بهمن (تخت سلطنت 	به پس از رسيدن. قاره مصون بمانند شبه
 ، در نخستين سال از سوي اين فرمانروا)قمري 1037الثاني شال  هفتم جمادي/ ماه

حكمي صادرشد كه در جايي دولتسرايي وجود داشته باشد و همچنين در شهرهاي 
زماني كه . نام گذاشت» ستون چهل«گره و الهور تاالري بناكنند و اين نوع بناها را وي آ

) قمري 1037الحجه سال  وپنجم ذي بيست(اتمام رسيد 	به گرهآبناي چهل ستون شهر 
اسبت كليم كاشاني رباعي زير را در وصف اين شاهجهان شاه وارد آن شد و بدين من

  :تاالر سرود
ــت     اين تازه بنا كـه عـرش همسـاية اوسـت     ــة اوس ــة پاي ــي ز رتب ــت حرف   رفع

  كاسايش خاص و عـام در سـاية اوسـت   ش سـروي  سـبز  سـتون هر باغي است كه

                                                   

چشم نه ز »: است نام پادشاهنامه مصرع اول را چنين بيان نموده ر اثر خود بهمحمدامين قزويني د  .1
 ،رجوع شود كپية نسخة خطي بخش تاريخ دانشگاه اسالمي عليگر» گريه خيره گشت و نه ز درد

  .445شماره صفحه 
ت هاي ادبي در اد بيات فارسي هند مجموعة انتشارات ادبي و تاريخي موقوفا ارمغان ادبي، پژوهش  .2

  .187 – 183، ص 1376، تهران، چاپ اول، 60دكتر محمود افشار، شماره 
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متخصص هنر  دانشمند اتريشي )Ebba Maria Koch( خانم دكتر عبه ماريه كُخ
هاي اين نوع بناها  ري عهد شاهجهان شاه معتقد است كه طرّاحان در ساختن ستونمعما

. اند مايه و توشه گرفته) عقيدة زرتشتيان درخت بهشت است	به كه(از درخت سرو 
  :اين رباعي رسيدم	به وقتي كه در ديوان كليم

  دولت پـي نخجيـر سـوار   	به گرديد  پادشـه شـير شـكار   شاهجهان  چون
  1يك صيد دو بـار 	به افكند و نيفكند  تفنگ خاصگان چـل آهـو  	هب روزي

مرتبت از پيشينة تاريخي اين رباعي آگاهي در  متوجه شدم كه گردآورنده گرامي
 موسوم» عمل صالح«اين رباعي را محمدصالح كنبو در كتاب . دست ندارد

   :چنين قيد كرده است» نامه شاهجان«	به
  صـــيدگاه پـــالم نخجيـــر	بـــه افكنـــد  بادشــه كشــورگير  شــاهجهان   چــون 
ــه روزي ــو 	ب ــل آه ــبان چ ــگ خاص   2يـك صـيد دو تيـر   	بـه  افكند كه نفكنـد   تفن

ولي همين رباعي را عبدالحميد الهوري و همچنين محمدامين قزويني چنين قيد 
  :اند كرده

ــون ــاهجهان  چ ــكار ش ــير ش ــه ش ــد  پادش ــه افكن ــذار  	ب ــر گ ــي نخجي ــالم پ   پ
  3يـك صـيد دوبـار   	بـه  افكند كه نفكنـد   آهــوبــان چــل  تفنــگ خــاص	بــه روزي

» پاَلم«يكي از آنها . است  محترم را دچار اشكال كرده ةدو كلمه هندي گردآورند
  »بان خاص« است و ديگري

كيلومتر از دروازة  فاصلة ده	به اسم محّلي است در جنوب شهر دهلي، تقريباً: پالَم
ا شكارگاهي بوده كه دربارة آن در اينج). كه اكنون در قلب شهر واقع است(دهلي 

سال (و هشتم اسفندارمذ «: محمدامين قزويني در پادشاهنامه چنين نوشته است
هاي مقرر پادشاهي است  رايات جالل متوجه شكارگاه پالم كه از شكارگاه) ق	1043
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و ) ر پادشاهجهانگي(فرمودة حضرت جّنت مكاني 		به گرديده در عماراتي كه آنجا
ساخته شده، نزول اجالل نمودند و چهار روز در ) شاهجهان شاه(حضرت االمر آن  سبح

از آن جمله يك روز غريب شكاري واقع . نشاط شكار اشتغال داشتند	به افروز آن مقام دل
نفس نفيس از يك تفنگ خاصه كه آن را 	به )شاهجهان شاه(شد و بندگان حضرت 

تير اول افتاد و افتادن 	به دند كه همهاند، چهل آهوي سياه شكار فرمو نام كرده» خاصبان«
انداختن تير دوم نشد و آن صيد پادشاهانه باعث انبساط خاطر پادشاه 		به يك محتاج هيچ

اما در آن روز تردد بسيار كردند و اين قسم شكاري در تواريخ . صيدافكن شيرشكر گرديد
يك 		به خود چهل آهودست 		به آفريده در يك روز خود ديده نشده كه پاشاهاني بلكه هيچ

) Jagmer( فرمودند كه تا حال يك روز در جگمير و بندگان حضرت مي ،تفنگ زده باشد
دست مبارك خود 		به شانزده آهو) گره بودآهاي مقرر حوالي دارالخالفة  كه از شكارگاه

مكاني درآورديم، فرمودند كه ما هرگز در  نظر حضرت		به بعد از آن كه ،شكار كرده بوديم
 ايم در اين وقت طالباي كليم اين رباعي گفته تفنگ نزده	به ز زياده از هژده آهويك رو

  .احسان و تحسين نوازش يافت	به عرض مقدس رسانيد و	به
معروف » فرودگاه پالم«همين نام يعني 	به باشد كه اكنون پالم محل فرودگاهي مي

ده و پيش از ساخته ش) ميالدي 1939ـ 1945( است و در دوران جنگ دوم جهاني 
اما اكنون ويژة . رفت شمار مي	به المللي ميالدي اين فرودگاه يك فرودگاه بين 1984سال 

  . استپروازهاي داخلي 
اين اصطالح پس از عجين شدن دو كلمه يكي عربي و : خاصبان يا بان خاص

بلكه  ،نيست» ران«يا » نان«تلفظ اين كلمه مثل  .وجود آمده است	به يتردومين سانسك
معني . آيد دو سوراخ بيني صدايش برميهر كه از استكاميي موجود » ن«در اين حرف 

چنان كه در باال  .است) Rocket(اصطالح امروزه پرتابه يا موشك كوچك 		به اين كلمه
   .نام گذاشته بود» خاصبان«هاي خود را  گذشت شاهجهان شاه يكي از تفنگ

عرفان 	به هركسي كه نسبت. عرفان و خداشناسي در هرذي روح موجود است
عالقه دارد براي جالي باطن، صفاي قلب و تزكية نفس بر دست عارفي باهللا بيعت 

. آن پيوندد	به درياي حقيقت رسيده،	به وار كند تا تحت هدايت و راهنمايي وي قطره مي
ه تنها ن. ه و توشة سرشت آنها استاند ماي عرفان الهي كه ايرانيان آن را تصوف ناميده
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است و بعداً  باشد تا حدي اول صوفي جايي كه در دنيا ميهر ين بلكه هرآريانژادي درا
كردن در محافل  هند شركت قارة شبه مسلمين در سرتاسر. پيرو ديني، مذهبي و كيشي

تعالي، نعت  دانند و با كمال خضوع و خشوع حمد باري فريضة ديني مي ءسماع را جز
 بعضي از آنها. شنوند نقبت علي مرتضي را ميم حضرت محمد مصطفي و ابيات در

  .آيند حالت وجد و حال هم مي	به
داشت كه  او اين عقيده را هم در دل مي. مستثني نبود شاهجهان هم از اين اصل

زيب قلعة اكبرآباد را محاصره نمود و  چون پسرش اورنگ. داراي قوة معنوي است
اي جز اين نديد كه  چون چاره شاهجهان شاه. خواست كه پدرش خود را تسليم كند

پسرش نوشت و در آن متذكر 		به صورت فرمان	به اي ارتشيانش واگذارد، نامه	به قلعه را
توفيق عنايت يزداني از سلطنت صوري در گذشته بادشاهي معنوي 	به اكنون كه ما«شد 

  .»1…ايم اختيار نموده
بابري هند معاصر صفويان ا اين نكته را هم نبايد ناديده گرفت كه تيموريان نجدر اي

در همين . است كه نهضت تصوف در ايران بر اوج رسيده بود ايران بودند و اين زماني
شكست ) هجري 951 ـ 946((از شيرشاه سوري ) هجري 963ـ 933(همايون شاه  اوان

كمك ) هجري 984ـ  930(ايران پناهنده شد و از شاه طهماسب صفوي 	به خورده
پس از غلبه و استيال يافتن، امراي . دست آورد	به سلطنت هند راگرفته دومرتبه تخت 
داده فرمانروايان را هم تحت  زمين را در اين كشور فروغ و رواج ايراني، فرهنگ ايران
زمين نهضت تصوف  فرهنگ ايران	به ميان تمام آداب و سنن مربوط. نفوذ خود قراردادند

ين سبب شاهجهان شاه در ذهن خود اين بد. بيش از ادب و هنر نفوذ و رواج پيداكرد
آنچه . عقيده را پروراند كه عالوه بر قدرت مادي داراي قوة معنوي هم هست

كه از ابيات  چنان. كند نامه نوشته كليم هم آن را تأييد مي محمدصالح كنبو در شاهجهان
 شميرتكميل بنايي در كاز و آنها در ضمن تاريخي سروده شده كه پس  ؛دا استزير هوي

  .اتمام رسيد	به .ق 1052فرمودة شاهجهان شاه برپاگرديد و در سال 	به
  كه تنش جسم دهر را جان اسـت   صاحب عالم آن فرشـته خصـال  
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ــي  ــكوه دارايـ ــود شـ ــت   بـــا وجـ ــد دوران اس ــع فري   در تواض
ــالم را  ــان اســت اگرچــه ع   بر سر خوان فقـر مهمـان اسـت     ميزب

  قري كه فخر مـردان اسـت  ليك ف  جـز او نيسـت   بـه  فقر را قدردان
ــي ــرِ هســت درويــش ب ــوا ب   اي كز لبـاس عريـان اسـت    كعبه  او ن

ــت   ــد اس ــاه تجري ــد خانق   عالمش گرچه زير فرمـان اسـت    مرش
ــر ــق دهـ ــاهش و عاليـ   آن يكي آتش، اين نيسـتان اسـت    دل آگـ

  هرچه در كارگـاه امكـان اسـت     نقـش  اش بود يـك  انديشي با يك
ـ      توحيد گوهرافشـان اسـت  	به چو  ردددو لبش چون زبـان يكـي گ

  نور چـراغ عرفـان اسـت   	به اين  نقـــش گلـــزار خرّمـــي بينـــد
ــيرت او ــايي بصــ ــزد بينــ   ذره خورشيد و قطره عمان اسـت   نــ

ــق  ــزد ح ــي ن ــر اش ز بين   مور را حشـمت سـليمان اسـت     ذرهه

 جازدواها، برگزار شدن مراسم  مناسبت سال تولد شاهزادگان، شاهزاده خانم	به كليم
ها و يا روز رحلت كسي از آنها، وقايع مهمي مانند پيروزي بر دشمن، سالگرد  شاهزاده

بدين سبب وي تاريخ مراسم . سرود مي ها تاريخ ...جشن وزن، بناگرديدن كاخ دولتي و 
سوم و بهشت مطابق بيست ام اردي شنبه سي زيب كه شب سه زناشويي شاهزاده اورنگ

  :گردد سرود كه در زير قيد مي را وشش برگزار گرديد حجه سال هزاروچهل ذي
ــاطي  ــزم نش ــامان ب ــرده س ــان ك   گـردون رسـيده  	به كه گلبانگ عيشش  جه

ــرح  سـان قرانـي   قران كرده سعدين و زين ــده  ف ــريمن دوران ندي ــز و پ   خي
ــت    ــاغ دول ــبن ب ــن گل ــد اي ــده     ز پيون ــد چي ــيش جاوي ــل ع ــه گ   زمان

ــز  زيـب آنكـه ايـزد    رتبـه اورنـگ   فلـك  ــده سـ ــيش ديـ ــد غيبـ   اوار تأييـ
ــاد    ــال او رونه ــه اقب ــي ك ــه ملك ــيده    ب ــا رس ــيش از آوازه آنج ــر پ   ظف
ــت   ــتان دولـ ــد بسـ ــال برومنـ   اش آرميـــده كـــه اقبـــال در ســـايه  نهـ
  يـك عقـد، دوران كشـيده   	به دوگوهر  خــرد بهــر تــاريخ تــزويج گفتــا    

  1042  
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  :1همين تاريخ ازدواج را محمدصالح كنبو چنين بيان كرده است

ــزم نشــاطي  ــامان ب ــرده س   گردون رسـيده 	به كه گلبانگ عيشش  جهــان ك
  سان قـران چشـم عـالم نديـده     نكزآ  نحـوي 	بـه  قران كرده سعدين دولت

ــده   زيـب آنكـه بخـتش    رتبه اورنگ فلك ــد ديـ ــد جاويـ ــرافراز تأييـ   سـ
ــت   ــه دول ــاهي ك ــد ش ــال برومن   اش آرميــده چــو اقبــال در ســايه    نه

  يك عقد، دوران كشـيده ه دو گوهر ب  شــن زفــافشتــاريخ ج خــرد گفــت
  1042  

  .دو تاريخ در اينجا قابل توجه استهر فرق بين

  ها توضيح بعضي از واژه
اي در زمين  آمد، چاله دنيا مي	به اي وقت بچههر ميان زرتشتيان مرسوم بود: سالگره

بستند  اني مينهادند و در برابر آن تيركي نصب كرده ريسم درست كرده در آن خمي مي
 ريختند و گرهي رسيد مقداري از اين ميوه در خم مي سال چون فصل انگور ميهر و
شد كه فرزندشان  از اين طريق معلوم مي. بستند ريسماني كه در آنجا نصب بود مي 	به

گرفتند كه جشن سالگره ناميده  است و بدان مناسبت جشني هم مي چندساله شده
 اين سّنت را تيموريان بابري همراه خود). ه سالگرد استمعادل فارسي امروز( .شد مي
بار مطابق سال قمري و بار ديگر  هند آورند و فرمانروا را در سالي دو مرتبه يعني يك	به

قيمت توزين  هاي طال و ديگر اجناس گران موافق سال شمسي در ترازو نهاده با سكّه
 گذاشتند و اي براي خيرات مي جداگانه ةكردند و پولي برابر اين اشيا در خزان مي
كليم . كردند نوايان پخش مي ميان حاجتمندان و بي  شد آن مي	به وقت احتياج و نيازهر

  :گردد چند بيت از آنها در زير قيد مي. چندين قصيده در وصف چنين جشني سروده
  2ن و شـهور يعيد غوطه خورد رشتة سـن 	به  ز جشن سـالگره همچـو ريسـمان گـوهر    

  ن شــود مســتورآ كــه جّنــت ارم از شــرم  سالي عيـان شـود دو بهـار   	به ز عيد وزن
ــور     سعادتي كه تـرازو ز وزن شـاه انـدوخت    ــارد ن ــان بب ــر جه ــة او ب ــر كّل   ز اب
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  :گويد در جاي ديگر مي
  1ها كند گردون خود نمايي		به و از شرف ميزان  عيد وزن آمد كـه بـاز آرايـش دنيـا كنـد     

  روزگار از بس گره از كـار دلهـا وا كنـد     گـل  يـبِ ندر جدرنبدد در صدف چون شبنم ا
  بايـد چنـين مهمـاني دنيـا كنـد      عيد مـي   رود از هند گلبانـگ سـرود   رود تا زنده مي

  جـا كنـد   آسمان عيش دوعالم را اگر يـك   در ترازوي خرد چون عشرت اين عيد نيست
  همتـا كنــد هان شــاهج كـĤورد ايــام و بـا    كان آفـرينش از كجاسـت  	به آنقدر گوهر

  2آرا كنـد  دهر، ترتيب چنين جشني جهـان   حيرتي دارم ز عيد وزن چون سالي دوبـار 

يك نفر از طايفة 	به )Pathan( در هند اصطالح پتان. تيرة پختونها ززني ا: پتاني
  .گردد افغانان اطالق مي

  .و متلك است وشمزگيخمعني 	بهواژة هندي ) وزن كحل	به( :)Chohl( چهل
اگرچه زني . كنيد زني است كه سنش از چهل سال تجاوز كرده فرض: پتانيچهل 

 اگر كسي. كند كها شوخي مي رود با جوان آزاد نيست ولي بازهم وقتي كه راه مي
كه كليم در مثنويي كه تحت عنوان  چنان. زند او تنه مي	به شود طرف او متوجه نمي	به
  :ويدگ سروده مي» آرا تعريف اكبرآباد و باغ جهان«

ــيخ زاده   ــوت و شـ ــان راجپـ   شــكيب عاشــقان بــر بــاد داده     بتـ
  به دستي زلـف و در دسـتي كتـاره     سـر عاشـق نظـاره   	بـه  همه افغـان 

ــاني    ــل پت ــا چه ــن ب ــرور حس ــ      غ   دگانيچـو گـردد جمـع نتـوان زن

  .تمر هندي) غالف(خنجري است شبيه نيام : كتاره
  .وضيح آن روي حاشيه داده شده استآمده است كه ت» دوبي«در همين ضمن واژة 

  پرده محبوبي چـه گـويم   از آن بي  ز حسن شستة دوبـي چـه گـويم   

هايي كه كار  معموالً زن. است) هاي دمشي	به :دال( Dhobi تلفظ اين واژه
  .كنند دهند حجاب نمي ي انجام مييشو رخت

  .رود كار مي	به اين واژه در هند براي رودخانه: دريا
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  درهايش گشادهبه دريا جمله 
  

  تماشايي در او چشم آب داده
  دو جانب شهر و دريا در ميانه   

  
ــه  ــي كران ــار بحــر بحــر ب   1كن

   .رود كار مي		به در سر تا سر هند براي قايق: كشتي   
ــل ــتي پ ــه ز كش ــر	ب   اخضـر  چـرخ  به سان كهكشـان از   روي آب بنگ

ـ  	به  ها كه هرجانب روان اسـت  ز كشتي   ه اسـت دريا بيشتر از شـهر خان
  2بناهــا بــر ســر كــار اســت بســيار  هـاي گـردون سـير پرگـار     ز كشتي

  .هاي خوشبوي گرمسيري است نوعي از گل )Plumaria(چمپه / چنپه
  كه گر چشم است او چنپه چراغ است  خوبي چشم باغ اسـت 	به مگو نرگس

  زنـد در خـرمن عـود    كه آتـش مـي    دود ور شمعي است بي چه چنپه شعله
  ز سـر قمـري هــواي سـر بگذاشــت     گلشن قـد برافراشـت  	به چوننهالش 

  تـوان ديـد   چه خير از سرو بي برمـي   توان چيـد  گلي چون چنپه از وي مي
  ولي گل را ز خجلت سرخ كردسـت   سـت زردبه صورت چون گل خورشيد 

اين واژه در . هم گل خوشبو گرمسيري است )Molseri/Mimusops( :مولسري
 A Dictionary Of Urdu، 3تبر زبان اردو مانند فيروزاللغاتهاي مع تمام فرهنگ

4
Classical Hindi and English زبانه است و فرهنگ دوزبانه كه فرهنگ سهThe 

Standard Dictionary
5

كه ) Bolseri(بولسري بنابرين  .همين صورت مندرج است	به  
است، چه شاعر  غاتالل ، ساخته و پرداختة ذهن صاحب غياثبودهتلفظ زبان عاميانه 

غالب دهلوي اين كتاب 	به غالب، معروف	به نامور و نامدار ميرزا اسداهللا خان متخلص
  :گردند ابياتي كه كليم در وصف اين گل سروده در زير قيد مي .داند را اصالً معتبر نمي

  نگــارم كــه وصــف مولســري را مــي  ز موزونـــان نظـــر دريـــوزه دارم  
ــت   خانـه  گلش چون چشـم تركـان تنـگ    ــيانه اس ــت آش ــرغ نكه ــراي م   ب
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  نظـر دور  تيـر  كه بويش رفتـه چـون    ز چشم بـد بـود ايـن چشـم مسـتور     
ــرد    ين گل رشته چـون زينـت پـذيرد   از ا ــر نگي ــن در ب ــد ازي ــر را بع   گه

ــد  ــر را نوازن ــان ســر و ب   1از آن گــه طــرّه گــاهي تــار ســازند  چــو محبوب

اش  عصارهاست و ز نباتات كه گلش بسيار خوشبو نوعي ا(Pandanus)  :2كيوره
كنند  وقتي كه براي مهماناني بزرگ قرمه در ديگ بزرگي درست مي ،چندين مصرف دارد

  .زند تا غذا خوشبو گرددري اش را در ديگ مي كشيد عصاره آخر چون غذا دم و در
را در قبر  برند، مرده گورستان مي	به فن كردنداي را براي  موقعي كه مسلمين جنازه

 هاي چوب يا سنگ پوشانده بطريي از اين عرق كه همراه خوابانده درش را از تخته
  .ريزند قبر مي برند در مي

عنوان آجيل استفاده 	به قاره شبه برگي است كه آن را در مناطق مرطوب: 3پان
روي اين برگ خمير پوست درخت مغيالن و اندكي خمير آهك ماليده چند . كنند مي

ها  اي كه در قديم عّطاري مانند پيچه( اي هاي خردكردة فوفل ريخته پيچه يل و دانهدانة ه
وقتي كه . نامند مي 4كنند كه آن را بيره درست مي) ساختند در كاغذ دواها گذاشته مي

كند كه  كند از پان فروش تقاضا مي دختر دوستش پان تعارف مي		به پسري تازه عاشق
  :گويد كه كليم مي چنان. پيچه بپاشد چند قطره از عصارة كيوره روي

ــتان    ــن گلس ــاهدان اي ــراي ش   به دسـت كيـوره بـين بيـرة پـان       ب
  دماغ از نكهـتش در گـل نشسـته     چو پاني دست صنعش بيره بسـته 

  زبان بـرگ او بـر گـل درازسـت      هـا سرفرازسـت   ميان جملـه گـل  

دربارة . اي گرمسيري استه نوعي از ميوه (Jack fruit/Arto carpus) 5كتهل/كدهل
                                                   

  .451ديوان كليم كاشاني، ص   .1
2.  Kevra )به راي كامي.(  
 نام	در كتابي به» يك تحقيق كوتاه«اي كه تحت عنوان  براي تفصيل اين برگ مالحظه شود مقاله  .3

، ص 1376، چاپ اول 60چاپ گرديد كه در موقوفات دكتر محمود افشار، در شماره  ارمغان ادبي
  .چاپ رسيد ، به245

4.  Bira راي كامي به.  
5.  Kadhal/ Kathal )براي كيوره، پان و كدهل مالظه شود . به تاي كاني دمشي) / (به دال كامي دمشي

  .451صفحه 
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  :گويد درخت اين ميوه كليم چنين مي
ــم  ــت موس ــده اس ــدهل نفهمي ــل گ ــم    گ ــت دائ ــار اس ــون رخ ي ــكفته چ   ش

برگش در بلندي بيش از انگشت . عي از درخت گرمسيري استنو: (Margosa) نيم
نبي از برگ اين درخت  يگويند ذكريا .ماند مي تيز شهادت نيست و مثل خنجر نوك

اش سبز  نرسيده. استاش در اندازه و شكل مانند پشگل  ميوه. گرفته اره درست كرد الهام
در فصل تابستان  .گوشتش مصفاي خون است. گردد است و وقتي كه رسيد زرد رنگ مي

سايند و  كرده روي سنگ مي كند، مردم دهستان پوست آن را خيس مي وقتي كه هوا دم
  .كنند عنوان مرهم استفاده مي	به الند و از آنم ها مي ها و جوش خميرش را روي دمل

در . است كه از ميلة آهني كه قطرش بيش از يك سانتي متر نيست اي دايره: چرخي
وسيلة جوشكاري 	به استهمين اندازه 	به كلفتي	به كه ييها داخل آن مانند صليب ميله

دور اين دايره . گذارند اي نيز مي چسبانند و در مركز اين دايره روي صليب دسته مي
كرده آنها را  آنها را در روغن مشعل خيس. بندند هاي نخي زنگوله مانند مي پارچه
كنند، لذا  چون فيل و حيوانات درنده مثل شير از آتش وحشت مي. چرخانند زده مي آتش

در قديم وقتي كه در جنگ از شمشير و . كنند پس از ديدن آتش از جاي خود فرارمي
  . رفت كار مي	به هم  )چرخي(ردند اين نوع دايره ك نيزه استفاده مي

نوكش مثل برگ پرتغال پهن و آخر . متر اندازة يك	به است تقريباً اي نيزه: برچه
  . .باشد سرش مانند دگمه يا زنگوله گرد مي

 نشست كه رو اي مي طلوع آفتاب در دريچه	به روز نزديكهر شاهجهان شاه
دانستند از  ت شاه را صبح زود مبارك ميريدن صوشد تا هندواني كه د مغرب بازمي	به

شاهجهان شاه پس از معاينة رژه روي سران .. كار خود بروند زيارتش مشرّف شده پيِ
شد و فيالن مست را در ميداني كه  لشكر و ارتشيان مشغول تماشاكردن جنگ فيالن مي

همين اسم معروف 	به و تا كنون ،مشهور بود» خاص و عام«نام 	به روي تاالري كه	به رو
شد و اين جنگ غير از  پا مي	به عجب شور و غوغاي مردم در آنجا. آوردند مي ،است

ود و روز چهارشنبه كه بروز دوشنبه كه در آن روز او بر تخت سلطنت جلوس كرده 
  . داشت ممتازمحل بود اين برنامه ادامه مي	به روز رحلت همسرش ارجمند بانو ملقب
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زيب و  شاهجهان شاه با پسرش اورنگ. ق1042ماه سال  1دتاريخ هژدهم خردا	به
 نام سدگر	به هاي ديگر و امراي دربار مشغول تماشاكردن جنگ فيالن مست شاهزاده

)Sadhgar( ر بودندبه كردند اگرچه فيلبانان سعي. و صورت س	وسيلة گردش چرخي 
قضا را . دي نبخشيددو را از يكديگر جدا كنند ولي سوهر پاشي بر آنها فشان و آب آتش

وقتي كه فيل  .زيب حمله برد اورنگ طرف شاهزاده 	به سدگر در عين حالت مستي
 را چنان محكم زد كه نوكش تقريباً) سنان(نزديك شاهزاده رسيد وي روي سرش برچه 

  : كند اين منظره را كليم چنين بيان مي. اش فرو رفت اندازة چهار بند انگشت در كلّه	به
  2صـاحب قـران   ثـانيِ  ،رتبـه  فلك  شـــاه جهـــان شهنشـــاه آفـــاق،

ــم   شـــمحســران ســـپاه و وجــوه    ــر روي ه ــجده ب ــد در س   فتادن
  گرفتنــد در خــورد خــود جايگــاه  بـوس شـاه   خاليق چو بعد از زمين

  پيكــر تكــاور گذشــت گهــي كــوه  گهي از نظر فـوج لشـكر گذشـت   
  در آن عرصــه آمــد قيامــت پديــد  به فيالن جنگي چـو نوبـت رسـيد   

ــي  ــيالن جنگ ــد ف ــه فتادن ــم	ب   هـا شـد بلنـد    پي جنـگ، خرطـوم    ه
ــدگر  ــر يك ــه ب ــان كّل ــد آنچن   زد جگـر صـدايش ببـا   كه شـير از   زدن
  چو باران همه خـون هـم ريختنـد     دو ابــر ســيه درهــم آويختنــد   
ــار  ــا غب ــد راه تماش ــد س ــو ش ــار  چ   بفرمــــود شاهنشــــه كامگــ

  خـرام  شبر آينـد بـر توسـن خـو      هــاي فلــك احتشــام كــه شــهزاده
ــد    ز قصر شرف سـوي ميـدان رونـد    ــيالن رون ــگ ف ــارة جن ــه نّظ   ب
  زيـب  يكي سوي شـهزاده اورنـگ    دويد از قضا ز آن دو فيـل مهيـب  
  دگــر تــا قيامــت نبــدد كمــر      به خشمي كه پيش آيدش كوه اگر
  اش از ره كينــــه رو نگردانــــدي  چو چرخي كه چرخ آمدي گر فرو
ــ  صــف چــارة خلــق درهــم دريــد ــيد ب ــولت رس ــهزادة شيرص   ه ش
  ز راه چنين سـيل يـك سـو نشـد      به مردي ز جا يـك سـر مـو نشـد    
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ــت   ــاور نتاف ــان تك ــش عن ــت    ز پيش ــمان برنتافـ ــتي آسـ   زبردسـ
  به خورشـيد آن ابـر نزديـك شـد      به چشم جهان دهـر تاريـك شـد   
ــش   چو زين بيشـتر صـبر را جـا نبـود     ــد آت ــت مانن ــه درآويخ   دود	ب

ــرق يكــي برچــه ــ اي ب ــهس   نظـــر از رگ غيـــرتش يافتـــه    ان تافت
  اش كه جست از قفا برق رخشـاني   اش پيشـاني 	بـه  ز قدرت چنـان زد 
ـ     اش شـد نهـان   ز بس برچه در كّله   اننسرش گشت فـانوس شـمع س

  برون رفت مستي كه بد در سـرش   از آن رخنه كز برچه شد در سرش

و خلعت خاص نواختند و » بهادري«در همان روز شاهزادة نامبرده را از خطاب 
ودو برگزارگرديد  چهلوتاريخ اول خورداد ماه سال هزار	به چون جشن وزن قمري وي

هزار سكّة طال كه برابر وزن  با طالي ناب سنجيدند و پنج» خاص و عام«او را در تاالر 
   .گرديد او شد ميان حاجتمدان پخش

بيت  باسروده كه » ميردر تعريف كش«كليم در وصف كشمير مثنويي تحت عنوان 
  :1شود زير شروع مي

ــد   ــاري درآم ــت از در ي ــر بخ ــد   دگ ــر آم ــم رهب ــتان عيش ــه شهرس   ب

  :2ش اين استو مقطع
ــال   ــر پيخ ــوه پي ــوزه ك ــد دري   ز چتر دولـتش رفعـت همـه سـال      كن

  .هاي معروف كشمير است كه اشتاباهاً پير پيخال مرقوم گرديد يكي از كوه پيرپنچال
  :گويد بارة اين كوه چنين ميدرمثنويي كه از در وصف كشمير سروده  قدسي مشهدي در

ــال  ــوه پيرپنچــ ــاذ اهللا ز كــ   3سـال  كه مثلش ديده كم، چرخ كهـن   معــ

بضاعت صالح در اين امر دانستم كه خدمت  اين بود چندنكته كه اين بندة بي
  .مدوستداران كليم كاشاني عرض نماي
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