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  گفتارپيش

ما ايرانيان اگر در سرايش شعر پارسي چندان وامدار اديبان و 
نويسي و  نگاري، فرهنگ  در تذکره،شاعران سرزميِن هند نباشيم

سرزمين پهناور و . نيمتالش آناتا حد زيادي در نقِد ادبي وامدار 
مهرباِن هند در روزگار رواج سبِک هندي و اوج قدرت دوران 

 شهادت به. کرد زبان و فرهنگ فارسي مت را بهتيموري بيشترين خد
جا مانده  تاريخ آنچه از ميراث گرانقدر فارسي در سرزمين هند به

 تواند براي هر ملّتي باعِث سربلندي قدر هست که خود مي است آن
و افتخار باشد و کاش رواِج فرهنگ و زباِن التين اين همه شکوه 

يراث ماناي مردمان و اقتدار و فر و فرهنگ و ادب را که م
سرزميِن هند نيز هست از آنان وانستاند و گذر روزگار آن همه 

هر تقدير  به. فراموشي نسپارد ناز و تنّعم و آن همه عظمت را به
بخشي از ميراث ماندگار ما فارسي زبانان ايراني و افغاني و تاجيک 
در سرزميِن هندوستان بر جا مانده است و اينها جزِو ميراِث 

 جاي بسي خوشوقتي است که هنوز هم بزرگمردان. رک ماستمشت
زبان  قاره با تبحر و تسلّط کافي به و بزرگ زناني از سرزميِن شبه

 کنند ارزشمند نياکان خويش پاسداري ميو فرهنگ فارسي از ميراث 
  .دهند فرهنگ و زبان فارسي انجام مي و خدمتي شايسته نيز به



  ٨  الغافلين تعبر

  

کتاب فرهنگ و تذکره و ديوان فارسي که از شاعران و هر 
اين  رسد در واقع خدمتي بزرگ به چاپ مي اديبان سرزمين هند به

فرهنگ با شکوه و استوار است و نيز سنِد اقتدار اين فرهنگ 
ها سرشار از نکات واالي  اگرچه اين کتاب. هميشه پوياست

هاي ديگر  و زبانند و براي مردم جهان ستاخالقي و انساني نيز ه
  .پيام مهرباني و اخالق و همزيستي داردهم 

 ،آنچه گردآورندة اين دفتر و مصحِح ارجمند انجام داده است
  . و شايستة تقدير استاز نظِر ما کاري مانا و بزرگ
استاد ارجمند و محقّق پرتالش سرزميِن  انتشاِر اين دفتر را به

 باشد که ،گوييم ميهندوستان استاد شريف حسين قاسمي تبريک 
اي نزديک دفترهاي رنگارنگ سرشار  از صاحِب اين قلم درآينده

  .باشيم از معنا و فر و فرهنگ را شاهد

  رضا قزوه علي
  مدير مرکز تحقيقات فارسي

  نو ايران، دهلي. ا.رايزني فرهنگي ج
  ش ه ١٣٩٠خردادماه 

  



  پيش سخن  ٩

   سخنپيش

 دارد، ولي آثاري که دور و درازادبياِت فارسي در هند تاريخي 
در . نگارش آمدند، انگشت شماراند هادبي ب اً دربارة نقدمنحصر

 که انجام شد، در هند صورت ياين زمينه اولين کوشش ارزشمند
زوال  اي که زبان و ادِب فارسي رو به گرفت و آن هم در دوره

  :قوِل براون اين است  شايد بهگراييده بود و علّتش
صحِت مزاِج خود عطف توجه  طور که مردم وقتي به همان”
 طور هم ملل همان. کنند که صحتشان از دست رفته باشد مي

 شوند که ديگر وقتي وارِد انتقاد و کنجاوي دقيق در ادبيات مي
  .١“قابل نباشند و نتوانند خود ادبيات خوب ايجاد نمايند

ايم چنانکه بايد  نقِد ادبي که در آن هم پيشقدم بوده  بهما تاکنون
آثاِر مقدماتي که در اين زمينه تأليف شدند هم . ايم توجه نکرده

قرار نگرفتند بايد مديوِن جدي مورِد مطالعه و بررسي چندان 
گونه آثاِر فارسي را که  ن ايراني باشيم که آنها اينادانشمندان و منتقد

دند و در آثاِر دا و دقّت قرارتوجه مورِد  آمدند، نگارش در هند به

 ـــــــــــــــــــــ
 .١٣٢، ص تاريِخ ادبياِت ايران از صفويه تا عهِد حاضر  .1

 



  ١٠  الغافلين تعبر

  

خود دربارة تاريِخ نقِد ادبي در زباِن فارسي از آنها استفاده کردند، 
  .چاپ هم رساندند ارزِش آنها را روشن ساختند و بعضي از آنها را به

 »شناسي سبک«و » ادبي نقِد«دکتر سيروش شميسا که آثاري مثل 
  درستي اظهاِر نظر ه در اين ضمن باند، نگارش آورده هرا ب
  :اند کرده
در آن ) قرن هجدهم و نوزدهم(در آواخِر اين دوره ”

شاعراني چون بيدل و غالب و اقبال و ) هند(سرزمين 
منتقدان و ادبايي چون خان آرزو و صهبايي و سيالکوتي 

سر برآوردند که در ) و سرانجام شبلي نعماني(مل وارسته 
 و اين جدا از صاحبان تذکره و ايران نظير نداشتند

نويسان و دستورنويسان و مترجمان و مورخان  فرهنگ
توان گفت که همان مجاهداتي که ادباي ايران  مي. است

خرج دادند و آن همة فرهنگ و تذکره و  درباب عرب به
ادبياِت عرب ارزاني داشتند،  غيره به شعر و کتب بالغي و

ِگ فارسي کردند و اين در ادباي هند درباِب ايران و فرهن
 گونه مباحث حالي بود که در آن زمان در خود ايران اين

  .١“اين وسعت و دقّت اساساً مطرح نبود با
اِت ادبي نقِدترين حوزة  خالصه اينکه مهمدر طوِل تاريِخ ادبي 

  .وجود آمد فارسي در هند به

 ـــــــــــــــــــــ
 .۱۱۶نقِد ادبي، دکتر سيروش شميسا، ص   .1



  پيش سخن  ١١

 در» نقِد ادبي«گزارشي کوتاه دربارة  مناسب نيست اگر به بي
اهميت و مناسبت اين بخش ادبي  بهپرداخته شود و در اثر آن هند 

 راه انداختند، م بهطور منظّ ها اولين مرتبه آن را به که هندي
  .ببريم پي

ز اهميت باشد، نخست در دورة ئ در هند که حاادبي نقِد
. راه انداخته شد به) ه ۹۶۳-۱۰۱۴(حکومِت اکبر شاه تيموري 

گيري کردند و   هندي بر آثاِر يکديگر خردهبعضي شعراي ايراني و
اين . ان را بررسي نمودند و ديگرنقايص و محاسن شعر خود

بررسي انتقادي بيشتر مبني بر مالحظاِت شخصي بود و اصوِل 
نقِد «اي براي  ولي پيشينه.  در آن رعايت نشدادبي نقِدخاص 
  .جدي بعدي را فراهم آورد» ادبي

هم ادامه ) ه ۱۰۱۴-۱۰۳۷(هانگير گونه بحث در دورة ج همين
ملّا شيدا فتحپوري . تر شد تر و اصولي يافت و نسبتاً جدي

بابي ) ه ۱۰۱۹-۱۰۵۴(و ملّا ابوالبرکات منير الهوري ) ه ۱۰۴۲ :م(
اينها بعضي شعراي ايراني مثِل . کردند  را بازادبي نقِدجديد در 

وري ، ظه)ه ۱۰۳۶: م(، طالب آملي )ه ۹۹۹ :م(عرفي شيرازي 
و ) ه ۱۰۲۴حدوداً  :م(زاللي خوانساري ) ه ۱۰۲۵ :م(ترشيزي 

را هدف انتقاِد خود قرار دادند و ) ه ۱۰۵۶ :م(قدسي مشهدي 
نقايص فنّي . طور جدي سنجيدند و ارزيابي کردند شعر آنها را به

هاي  افزون بر اين در تذکره. و لغوي آنها را خاطر نشان ساختند
 ادبي نقِدهند تأليف شدند، هم بمتعدد اين دوره که در ه

لب و لهجة آن «خوريم ولي آن جدي و مفصّل نيست و  برمي



  ١٢  الغافلين تعبر

  

اِن شخصي حماليم و معتدل است و بيشتر مبني بر ذوق و رج
  .١معيار و ميزان فنّي و لغوي عالقه ندارد  باتذکره نگار است و

هاي محمد جان قدسي  شيداي فتحپوري بر يکي از قصيده
اين قصيده . وزن و قافيه نقد کردهمان  همنظوم بطور  مشهدي به

 بيت دارد و شيدا از آن ميان هجده بيت را مورِد انتقاد ۶۱
 ي الرضاست واين قصيده در منقبِت امام علي بن موٰس. داد قرار
  :شود اين مطلع شروع مي با

  تو چنان تنگ فضاست عالم از نالة من بي
  که سپند از سـر آتـش نتوانـد برخاسـت           

ميزي، آ مقوالتي از قبيل حس«ايرادات شيدا بيشتر بر ”  
استعاره بالکنايه، مبالغه و اغراقهاي دور، عدم داللت بر 

  .٢“گرايي ذوق شيدا دارد باستان
پس از آن منير الهوري که معاصر شيدا و قدسي است، 

او در ابياتي منظوم اين نقد را . ايراداِت شيدا را ناديده نگرفت
ايرادهاي شيدا بر شعر قدسي پاسخ  د و کوشيد تا بهداوري کشي به

اين هردو منير و شيدا هوادار طرِز . گويد و از قدسي دفاع کند
  .بودند) طرز باستانيان(قديم 

 بر اشعار عرفي شيرازي کارنامهعالوه بر اين منظومه، منير در 
او در اين تأليف مختصر خود، عالوه بر عرفي . نقد نوشت

 ـــــــــــــــــــــ
 .٤٩١، ص نقِد ادبي  .1

 .٣٣٩، ص همان  .2



  پيش سخن  ١٣

نقد . ظهوري و زاللي هم اعتراضاتي را وارد آوردطالب آملي،  به
نوعي استهزا   باگاهي نقِد او همراه. منير نقد تند و خصمانه است

گرايي  استعاره  باعناد وي بيشتر از هر چيز. و تمسخر است
او اين چهار شاعر عرفي، زاللي، ظهوري و طالب . معاصران است

انگيزة اصلي منير را صورت پرستان معني ناشناس خوانده است و 
 در هم کوبيدن خودبيني و غرور برخي معاصران کارنامهاز تأليف 

منير در حقيقت جريان جديد در شعر فارسي در هند را . ١است
اش بر اين  سعي. گرايي برايش قابِل قبول نبود پسنديد و تازه نمي

سوي پيچيدگي و  بود که شعِر فارسي را از مسير گرايش به
  .٢دغموض باز گردان

بايد توجه کرد که بعضي شعرا حدود صد سال پيش از 
ريان دورة بازگشت در ايران، همان عقايد را در هند داشتند و ج

مبلّغ رعايت آيين گذشتگان در شعر بودند و بر آن تأکيد و 
  .کردند اصرار

منير پيرواِن طرز تازه را مورِد انتقاد قرار داده ، کارنامهدر 
  :کند تأليف اين رساله را چنين بيان مياو هدِف خود در . است
. ميان آمد روزي در مجلسي، حرف از ارباِب سخن به”

همگنان نکوهش سخنوراِن پيشين سر کردند و ستايش 
  .“ميان آوردند صاحب طرازاِن پسين در

 ـــــــــــــــــــــ
 .۳۱۶، ص نقِد ادبي در سبک هندي  .1

 .٣١۶، ص همان  .2



  ١٤  الغافلين تعبر

  

گويد که شعِر عرفي و طالب و زاللي و ظهوري را  او باز مي
اني خواندند که مورِد ستودند و آنها را آفريدگاراِن عالم سخند

بنابراين او از شعر و سبِک اين شعرا انتقاد . پسند منير قرار نگرفت
 پيداست که منير پيچيدگي و غموض در کارنامهاز مطالِب . کرد

برد که معاصرانش  چون پي. شعِر فارسي را دوست نداشت
پردازي گرايش دارند و زيبايي  طرازي و عبارت ظاهر سخن به

قول  به. اين طرِز تازه مخالفت کرد اب توجه آنهاست، استعاره مورِد
نقِد آن پرداخته است،  ، آنچه را که منير به١دکتر محمود فتوحي

  :بندي کرد گونه طبقه توان اين مي
اعتراض بر تفاخر متأخّران و شکستِن حرمت متقدمان و  .۱

  . استکارنامهشايد اين انگيزة اصلي نگارِش 
مثالً منير .  عرف شاعرانه استهايي که خالِف نقِد ساخت .۲

جاي  خواهد که کسي چنان که مرسوم بوده، زلف را به نمي
 .چيزي ديگر تشبيه کند گل يا به سنبل، به

ويژه استعارة مکنيه، منير  هاي غريب به نقِد استعاره .۳
هاي جديدي را که در شعِر عرفي، زاللي، ظهوري  استعاره

زلِف صبا، گوِش بالد، مثالً . پسندد و طالب آملي آمده، نمي
درس، خمارِِ بوسه براي منير قابِل قبول  استخواِن علم، کمِر

گونه استعاره بالکنايه  بايد اينجا يادآور شد که اين. نيست
(personification)عنصِر اساسي شعر سبِک هندي است . 

 ـــــــــــــــــــــ
 .٣١٥نقِد ادبي در سبِک هندي، ص   .1



  پيش سخن  ١٥

گونه استعاره نوعي  اين. هاي فعلي تبعيه نقِد استعاره .۴
مثالً تراشيدِن آفتاب، خنديدن . تسازي در زبان اس برجسته

و » خشک و خيالي«گونه استعاره را  گريه، منير اين
  .که ته ندارد، خوانده است» مغز استعارة بي«

 منير را استعاره ،هميشه بهارجالب اين است که مؤلِّف 
  .١تازگي مشهور تلقّي کرده است دوست گفته و اشعارش را به

اعر تند و خصمانه و همراه رفتاِر منير در نقِد اين چهار ش
اجاره بدهيد، در اين ضمن نظِر . نوعي استهزا و تمسخّر است با

منير دربارة اين مطلع از قصيدة معروف عرفي شيرازي خدمت 
  :شود گرامي نقل خوانندگان

  گزد ارباِب همـم را      اقبال کرم مي  
  شتر آري و نعم را    يهمت نخورد ن    

اين معني که  توان خواند، به گفتم اين بيت دآلويز را ابرو مي  
گرايي طاق  معني ندارد، از اين سخن آن عزيز که چون ابرو در کج

چون . من کج شده، چرا که پيشاني راست گفتاري نداشت بوده، با
دمساِز مشکين انفاسم ديد که از آهو گرفتنم آن خطاانديش را 
چون نامه مو بر تن برخاسته و چين در پيشاني افگنده مضمون 

جست و خيز  طيبت سرکرده، آهوي انديشه را به ين بيت را بها
  :درآورده، گفت

 ـــــــــــــــــــــ
 .٢٣٢ ، صبهار  هميشة:آبادي، ِكشن چند پسر اچل داس كهتري اخالص شاهجهان  .1



  ١٦  الغافلين تعبر

  

همم نام ديهي است و سگي در آن ده بوده که اقباِل کرم نام 
گزيد و همت نام رئيس آن ده  داشت و پيوسته ارباِب آن ده را مي

 رسانيده بود و هم در آن ده دو برادر ههم  بهناست که فساد خو
گفتند  ة فصّاد دست تمام داشتند، يکي را آري ميبودند که در شيو
نکوهش گزيدگي سگ و  اين شعر مشعر است به. و ديگري را نعم

احواِل ارباِب آن ده و کيفيِت بيماري همت رئيس و تيزدستي 
  .١فصّادان آن ده

) ه ۱۱۳۱-۱۱۶۱(در دورة حکومت محمد شاه تيموري 
الدين علي خان آرزو  سراج. کمال خود رسيد  در هند بهادبي نقِد

هاي ادبي قرن دوازده  ترين چهره که از برجسته) ه ۱۱۶۹ :م(
آيد،  شمار مي قاره به هجري و از بزرگان ادبياِت فارسي در شبه

نگارش   بهادبي نقِد را در سخن داِد و سراج منير، الغافلين تنبيه
 اطّالع و آگاهي. داد  را شکلي مبسوط و جامعنقِد ادبيآورد و 

آرزو از زبان فارسي، علوم ادبي و دقّت و تيزبينِي او در درِک 
تفسيِر ابيات، وي را ناقدي برجسته و توانا ساخته است و در اين 

  .طرفي او قابِل تمجيد است زمينه بي
» داِد سخن«نام  اي به آرزو درباب نقدهاي شيدا و منير رساله

ئة نقد منظوم آرزو از ارا. نثر روان است اين رساله به. نگاشت
تنگناي وزن و قافيه مانع ”خودداري کرد و چنين عذر آورد که 

  .“شود اداي مفاهيم مورِد نظِر او مي
 ـــــــــــــــــــــ

 .١٥، ص کارنامه  .1



  پيش سخن  ١٧

شة تاريخي يبايد عرض شود که اعتراض شيدا بر شعر قدسي ر
گو بر سر  اين همان منازعة ديرين ايرانيان و هنديان فارسي. دارد

 شاعراِن هندي ادعاي شاعران ايراني مبني بر اين است که
شيدا در ادامة . مرتبة ايرانيان برسند توانند در شعر فارسي به نمي

نقِد  اين کشمکش براي اثباِت توانايي خود و سستي شعر قدسي به
هايي که در شعر  شعِر او پرداخت و سعي کرد نشان دهد نقص

ها هم  شود، آنها را در شعر ايراني شعراي هندي نشان داده مي
  .کرد اتوان پيد مي

 اد دارد و در زيباشناسيالدين علي خان آرزو که ذهني وقّ سراج
در رسالة . ١سخن از ذوقي ورزيده و فرهيخته برخوردار است

آن،  ، پس از نقل شعر قدسي و نقد شيدا و پاسخ منير بهسخن داِد
او در . بحث و بررسي پيرامون اين نقد و جواب پرداخته است به
ته است که منير و شيدا شعر شاعراِن سبک تأکيد گف  بهسخن دادِِ

علّت نرسيدِن آن دو را به معاني طرِز جديد . اند هندي را نفهميده
مباني اين طرز دانسته است، زيرا منير و شيدا هردو  ناآشنايي با

» خيال  طرِز« و آرزو در اعتراض عليه منير از ٢اند پيرِو طرز قديم
  :تحمايت کرد و در دفاع از نظر خود گف

 ـــــــــــــــــــــ
 .۳۱۸، ص نقِد ادبي در سبک هندي  .1

 .٣١٩، ص همان  .2



  ١٨  الغافلين تعبر

  

 اعتراضي که اين مرد عزيز بر روي شعر واکرده، اگر دِر”
خاک سياه   بابسته نشود، بسا ابيات که چون خانة ظالم

  .١“شود برابر مي
نگارش   بهادبي نقِد، دو اثر ديگر در سخن داِدآرزو عالوه بر 

االعتراض علي اشعاِر  الغافلين في تنبيهيکي از آنها . آورده است
 مباني سراج منيرآرزو در .  استج منيرسرا و ديگري حزين

اي علمي، ناآشنايي  شيوه تئوريک سبِک هندي را نشان داده و به
  .٢مباني سبک جديد را بيان کرده است ذوق منير با

که در شهِر ) ه ۱۱۰۳-۱۱۸۰(محمد علي حزين الهيجي 
المعاصرين و ةتذکرمعروف هند بنارس در فاطمين دفن است، 

او در . هجري در دهلي نگاشت ۱۱۵۴ر سال  را دتاريِخ احوال
اين اثر و در بعضي ابيات در ديواِن خود شعراي ايراني و هندي 

. داده است که در بيشتر موارد عادالنه نيست را مورِد اعتراض قرار
. پاسخ آن پرداختند بنابراين برخي از شاعران و ادباي هندي به

را نسبت بعضي دشمني سختي . شعراي هندي دو گروه شدند
حمايت و موافقت او  بهکردند و گروهي ديگر  حزين ايراد به

 شعِر النّفايس مجمعنام  آرزو در تذکرة شعراِي خود به. درآمدند
گويي  حزين را مورِد انتقاد قرار داد و تاريِخ احوال حزين را گزافه

تلقّي کرد و ناسازي طبع و نازکي مزاِج حزين را باعث اين رفتار 

 ـــــــــــــــــــــ
 .٨٢، ص سراج منير  .1

 .٣١٩، ص نقد ادبي در سبک هندي  .2



  پيش سخن  ١٩

اي مستقل در نقد   رسالهالغافلين تنبيه. داد هنديان قرار او نسبت به
  .شعِر حزين است

را در اعتراض بر » الحق احقاق«نام  نويسندة گمنامي اثري به
  .١چند بيِت حزين نگاشت

 است که از آرزو انيمحسن اکبرآبادي از جمله منتقد
هجري  ۱۱۸۰اکبرآبادي در اعتراضاِت او بر شعِر حزين در سال 

سه  او نقد آرزو بر شعِر حزين را به. کرد  دفاعالشعرا اکماتمحدر 
  .٢دسته تقسيم کرد
نام  اي به هم رساله) م ۱۷۶۶/ه ۱۱۸۰ :م(مل وارسته سيالکوتي 

 الغافلين تنبيهاعتراضاِت خاِن آرزو در  در پاسخ به» الحق احقاق«
اش مجهول  اين رساله جدا از آن است که نويسنده. ٣نگاشته است

، »الحق احقاق«وارسته عالوه بر . آن شد در باال اشاره بهاست و 
 را در ٤»الشياطين رجم«يا » جواِب شافي«نام  اي ديگر به رساله

اعتراضاِت آرزو بر ديواِن حاکم بيگ الهوري و دفاع  پاسخ به
اهميت و مناسبِت  نظر به. حيطة نگارش آورده است حزين به از

آبادي   و شفيق اورنگ٥عامره ةخزاناين رساله آزاد بلگرامي در 
 ـــــــــــــــــــــ

 .، مقدمهکارنامه  .1

 .١٤٣٦sنسخة خطّي، کتابخانة دانشگاه پنجاب، الهور، شمارة   .2

هاي خطّي اين رساله در کتابخانة عمومي صولت، رامپور و کتابخانة رضا،  نسخه  .3
 .شود رامپور نگهداري مي

در کتابخانة عمومي صولت، رامپور و کتابخانة تاگور هاي خطّي اين رساله  نسخه  .4
 .دانشگاه لکهنو وجود دارند

 .٢٠٢ص   .5



  ٢٠  الغافلين تعبر

  

 مطالبي از آن را ١رعنا گلِِدر تذکرة  )م ١٨٠٨/ه ١٢٢٣ :م(
  .اند کرده نقل

 مردم ديدهحاکِم الهوري در تذکرة معروِف خود موسوم به
  : آرزو اين نظر خود را ابراز داشته استالغافلين تنبيهدربارة 

ايراد گرفت، » حزين« بر اشعاِر الغافلين تنبيهآنچه خان آرزو در 
  .٢اکثر آن از ستم شريکي است، مگر در بعضي گرفت بجاست

 الغافلين تنبيه بخشي از الشعرا رياضواله داغستاني در تذکرة 
کرده و حزين را نمک  و اعتراضاِت محمد عظيم ثبات را نقل

اش رد عقايد حزين نسبت  نظرم معني به. ناشناس خوانده است
يقين او تنها  ها نيست بلکه غالب به شعر و شاعري فارسي هندي به
گونه اعتراضات را  که الزم نبود حزين اينبگويد خواست  مي
علّتش اين است که خود واله داغستاني در ضمن . دهد ارائه

 ها چنين نظري دربارة برخورد هندي) ه ۱۰۴۹ :م(احوال جالل اسير 
  :توجه مناسب و درست نيس هيچ شعر را ارائه داده است که به با

کاربرده است،  در انشاد شعر نهايت نزاکت و شيريني به”
ليکن چون اکثر سرمست بادة ارغواني بود، و در آن حال 

گفت، عرايس بعضي ابياتش از لباس معني عور  شعر مي
نهايت مرغوب  بنابراين ديوانش در هندوستان بي. اند مانده

طبايع شده است، زيرا که اکثر مردِم هند پيوسته سرخوش 

 ـــــــــــــــــــــ
 .١٧٢- ٩ص   .1

 .٦٦، ص مردم ديده  .2



  پيش سخن  ٢١

معني که در مستي  باشند و آن ابياِت بي از نشئة بنگ مي
  .١“اذهان و افهام اين جماعت دارد  باگفته شده، مناسبت تام

خان آرزو هم نظر واله داغستاني را در ضمِن شعر اسير و 
  :شهرتش در هند گفته است

در هندوستان متداول ) جالل اسير(مخفي نماند که ديواِن او 
رود و گو  ه در آن ملک دقِّت سخن پيش نمياست نه در ايران، چ
  .٢که از همانجا خيزد

که برخوردار از قوة ) ه ۱۱۱۶-۱۲۰۰(غالم علي آزاد بلگرامي 
هاي  نقّادي نيرومندي بوده است، در آثاِر متعدِد خود شامل تذکره

او در .  پرداختادبي نقِد شعراي فارسي که تأليف کرد، به
  .٣اعتراضاِت خان آرزو پاسخ داده استاي از  پاره  بهعامره خزانة

، سرِو عامره خزانةهاي معروِف خود  آزاد بلگرامي در تذکره
عالوه .  شعرهاي شعراي مختلف را نقد کرده استبيضا يدآزاد و 

 هم حاوي آراِء انتقادي و الهند غزالن و المرجانسبحةبر اين 
  .تتطبيقي جالب توجهي در ادبياِت فارسي، عربي و هندي اس

شيخ محمد صديق سخنور بلگرامي که معاصِر آزاد بود، فقط 
نام  اي در دو فصل به آزاد، رساله  بابنابر خصومت شخصي

 ـــــــــــــــــــــ
  .٦٨، ص الشعرا رياض  .1
 .٧٨ ، صالنّفايس مجمع  .2

 .١٩٥، ص خزانة عامره  .3



  ٢٢  الغافلين تعبر

  

سخنور .  در نقد شعر آزاد نگاشت١»اآلزاد لِةالسداد في مز تحقيق«
  .بيشتر بر سر کاربرد الفاظ و تعبيرات و ترکيبات نقد کرده است

آبادي شاگرِد آزاد بلگرامي  گمير عبدالقادر مهربان اورن
را در پاسخ » الصِّديق الزنديق في تکذيب تأديب«نام  اي به رساله
  .نگارش آورد و از استاِد خود دفاع کرد اعتراِض سخنور به به

از مولوي محمد آگاه مدراسي » چهار صد ايراد بر کالم آزاد«
سي ق نگاشته شد، نقِد اشعاِر عربي و فار ه ۱۱۹۹که در سال 

نقِد رديف و  آزاد، نقِد مضمون، انديشه و سبِک وي، گاه نيز به
هاي کتابهاي آزاد هم  آگاه حتّي بر نام. قافية شعر آزاد را در بردارد

  .٢ايراد گرفته است
سپس فتح علي خان گرديزي در رد اعتراضاِت خان آرزو 

  .٣کرد نگاشت و از حزين دفاع» الباطل ابطال«نام  اي به رساله
ام بخش صهبايي يکصد و هشت سال بعد از نگارش ام
رشتة نگارش   را بهفيصل قوِلهجري  ۱۲۶۲ در سال الغافلين تنبيه
» اعالءالحق«ناِم  اي به ، رسالهفيصل قوِلاو قبل از نوشتِن . آورد

 ـــــــــــــــــــــ
» صديقال الزنديق في تکذيب تأديب«دکتر سيد حسن عباس اين رساله را همراه با   .1

 .چاپ رسانده است  م به١٩٩٧از کتابخانة رضا رامپور در سال 

 .٣٩٨-٤٠١، ص نقِد ادبي در سبِک هندي  .2

نسخة .  ذيِل ترجمة نگارنده آمده استگويان ريختهاسم اين رساله در تذکرة   .3
داري ه نگ٥ف ک٢شمارة  خطِّي آن در کتابخانة انجمِن ترقّي اردو کراچي به

هاي خطّي فارسي، انجمن ترقّي اردو، کراچي،  رست نسخهفه: رک. (شود مي
 )١١٤عارف نوشاهي، ص 



  پيش سخن  ٢٣

را » الحق احقاق«ايرادهاي نويسندة گمنامي که رسالة  پاسخ به در
  .نوشته بود، تأليف کرد

دفاع از حزين، مبرا از هرگونه تعصّب است و از صهبايي در 
  :گويد او در جايي مي. جادة اعتدال و انصاف منحرف نشده است

  .١“اتّباع احق آنچه معترض گفته، حق است و حق به”
  :و در موردي ديگر نوشته است

  .٢“زند گاه شيخ خشک مغزانه حرف مي آري گاه”
هاي  اهد و نمونه شوفيصل قوِلانگيز  هاي شگفت يکي از جنبه

شعري فراوان و مستدل است که نشان دهندة حضور ذهن و 
او براي ايرادهايي . قدرت احضار محفوظات فراوان صهبايي است

که خان آرزو بر شعر حزين گرفته و برخي الفاظ و تعابير را 
نادرست و غيرمعمول خوانده، شواهد فراوان از شعر شاعران 

  .٣بزرگ فارسي ارائه داده است
  :دربارة وسعِت نظر انتقادي صهبايي بايد يادآور شد که

 و مختصرحدي استادانه از بالغتي که از طريِق  صهبايي به
 آموخته و از عروضي که از کتب مبهم قدما يادگرفته بود، مطول

  .٤آور است استفاده کرده که حيرت

 ـــــــــــــــــــــ
 .۲۲ ، صقول فيصل  .1

 .۶۰ ، صهمان  .2

 .۵۲ ، صنقِد ادبي  .3

 .۱۱۹ ، صهمان  .4



  ٢٤  الغافلين تعبر

  

بحث انتقاد آرزو بر شعِر حزين و پاسخ آن از صهبايي، در 
قاري عبداهللا خان از شاعران مشهور . ن هم مطرح گرديدافغانستا

داخل اين حوزه ) ه ۱۲۸۸-۱۳۲۲(قرن سيزده و چهارده افغانستان 
داوري پيرامون مشاجرات ميان آرزو و صهبايي  گرديد و به

همراه سخن منتقد و مجيب  اي از ابيات را به او پاره. پرداخت
نظرش . و را گرفتمورِد کند و کاو قرار داد و اغلب جانب آرز

اين است که ابياتي که خان آرزو نقد کرده، اغلب از حيِث 
  .١مضمون يا عبارت بيگانه از سليقة فارسي است

  :افزايد قاري عبداهللا مي
کند و سپس آن را  صهبايي نخست قول آرزو را رد مي

  .٢پذيرد مي
 ادبي نقِدتالشهاي علمي شعرا و ادباي فارسِي هند در زمينة 

 ادبي نقِدظر گرفته، استاد شميسا که اثري گرانقدر در تاريخ را درن
  :نويسد فارسي نگاشته است، در قدرداني از آن مي به

کردم،  من در تمام طول مدتي که اين نقدها را مطالعه مي”
زيرا برخي از نکاتي را که خود در . غرق در حيرت بودم

هاي  عنوان استنباط طي عمري دريافته و در کتِب خود به
اين نقدها پر از . ديدم جديد آورده بودم، در آنها مي

اصطالحاِت جديدي است که در حوزة ادبي هند 

 ـــــــــــــــــــــ
 .۳۸۸، ص نقِد ادبي؛ ۴۶۸، کابل، ص کلياِت فارسي قاري عبداهللا  .1

 .۴۶۹، کابل، ص کلياِت فارسي قاري عبداهللا  .2



  پيش سخن  ٢٥

هاي شعرشناسي بر مبناي علوم کهن  ضرورت براي بحث به
هاي سرقات ادبي  عالوه بر اين بحث. ادبي وضع شده بود

هاي متعدد شعر فارسي در هر مورد  کردِن نمونه و ذکر
  .١“ستشگفتي آفرين ا

کند که اگر در  اين منتقد شهير ايراني سپس اظهاِر تأسف مي
هاي استعمارگرا وضع ادبي و زبان فارسي  نتيجة استيالي انگليس

  :گراييد زوال نمي به رو
 را ادبي نقِديقين، ادباي هندي بحث  احتمال نزديک به به”

رساندند و در اين  ي عليين مياعٰل متحوالنه و روزآمد به
  .٢“دادند جنبة کارکردي مي ادبي بسياري از علوِم  بهراستا
هم » سودا«تأليف ميرزا محمد رفيع متخلّص به» الغافلينةعبر«
  . خواندادبي نقِداي ارزشمند  اي است که بايد آن را نمونه رساله

ميرزا محمد سودا شاعر معروف زبان اردوست که در قرن 
بر ديواِن اردو، ديواِن او عالوه . زيست دوازدهم هجري در هند مي
سودا در سال . جاي گذاشته است مختصِر فارسي را هم به

جهان گشود و در سال  در دهلي چشم بهه  ۱۱۱۸/۱۱۲۵
درود حيات بدر لکهنو واقع در استان اتّراپرادش هجري  ۱۱۹۵
هند  اش اصالً از بخارا بوده و يکي از اجدادش به خانواده. گفت

 ـــــــــــــــــــــ
 .١١٩، ص بينقِد اد  .1

 .۱۱۶-۷، ص همان  .2



  ٢٦  الغافلين تعبر

  

پدرش ميرزا شفيع از قوم . ١مهاجرت کرد و در دهلي سکنا گرفت
ميرزا رفيع، طبِق روايتي، پسِر دختر . ٢پرداخت تجارت مي مغول به

زيب  نعمت خان عالي شاعر و نويسندة معروف دورة اورنگ
شاگردي ميان قلي خان درآمد و  خست بهسودا ن. ٣عالمگير است

الدين علي خان  سراج. ٤هم از محضِر شاه حاتم هم استفاده کرد
اين خان آرزو بود . ٥آرزو هم يکي از استاداِن او در فن شعر بود

پاية کالِم فارسي بسيار عالي است و : کرد که سودا توصيه که به
داني را  يزياِن ما و شما هندي و هرچند مردِم هندي فارس

استاداِن سلف و ايران زمين که زباِن  مدارج ارتفاع رسانند، الّا به به
گويي  ايشان است، جز چراغ پيِش آفتاب رتبه ندارند و در ريخته

اين زبان مشق سخن  تا حال کسي شهرت نيافته، لهذا اگر به
نمايند، شايد از فيضان طبيعت سرآمد اين ديار گردند، چون 

گفتن  د، پسند خاطرش افتاد و از آن روز بهصالح مستحسن بو
شعر ريخته در داد و بعد از مشق در اندک فرصت استاد شعراي 

  .٦داني ريخته گشت ريخته گرديد و باني و مباني زبان

 ـــــــــــــــــــــ
 .۱۰۵، ص سفينة هندي  .1

 .۸۶، ص مخزن نکات  .2

 .۸۶، ص االنتخاب مجمع  .3

 .۳۳، ص عقِد ثريا  .4

 .۳۰۴ ، صمجموعة نغز  .5

 .٧٤٥ ، صنشتِر عشق  .6



  پيش سخن  ٢٧

نسبت علي خان   باسودا بعد از تکميل تحصيالِت خود، اول
الدين خان  سپس در دستگاه غازي. سراي پادشاهي پيوست خواجه

چون . ١دست آورد داد و رتبه و احترام به در خدمت انجام ميبها
وضع اقتصادي و اجتماعي دهلي بناير حملّاِت پي در پي احمد 

زوال گراييد، سودا دهلي را در  رو به) ه ۱۱۶۰-۱۱۸۷(شاه دراني 
 و در دورة حکومِت ٢هجري ترک گفت ۱۱۷۳ يا ۱۱۶۸سال 

در . آباد آمد فرخ به) ه ۱۱۸۵ :م(احمد خان بنگش غالب جنگ 
ند که ديواِن نواب مذکور راينجا در سازماِن دولتي مهربان خان 

سودا را شعراي آن دوره از جمله استادان . سربرد بود، چند سال به
آباد و سپس  فيض آباد به سودا از فرخ. ٣کردند فن شعر حساب مي

  الدوله لک شجاعمااي در مدح وزيرالم قصيده. لکهنو رفت به
نواب مذکور دويست روپيه برايش . تقديم نمود) ه ۱۱۸۸-۱۱۶۷(

سودا بعد از درگذشت . کرد و خلعت هم داد مستمري مقرر
  الدوله بهادر درباِر وزيرالممالک آصف  باوزيرالممالک

سودا . ٤کرد همان مستمري ماهيانه عالقه پيدا به) ه ۱۲۱۲-۱۱۸۸(
درگذشت و ) اويالشاعر هندستان و (=ه  ۱۱۹۵در لکهنو در سال 

  .شد بارة آغا باقر دفن در امام

 ـــــــــــــــــــــ
 .۱۰۵، ص سفينة هندي  .1

 .٧٤٦، ص نشتِر عشق  .2

 .۳۸۷، ص ِد بنگشهع  .3

 .۱۰۵، ص سفينة هندي  .4



  ٢٨  الغافلين تعبر

  

گويان، رونق افزاي بازار بلند  برگزيدة شعراي ريخته”سودا را 
حسن نظمش قايل، شاعران کالم رنگينش را  کالمان، شاعري به
زماِن  به. دانند الثبوت مي شمارند و استاِد مسلّم مستند و معتبر مي

ز معرکة شاعري بود و تا گويي يکّه خويش در هند در ريخته
ديواِن ريخته مشتمل بر . خوش محاورگي در اشعارش مندرج

فصاحت  غيره به قصايد و مدايح و هجويات و مثنوي و غزليات و
بند سحرنگار  پرداز معني تمام ترتيب داده، مدعا که عجب نکته

  .اند ، خوانده١“عهِد خويش بود
 که داراي ديواِن فارسي سودا هم چاِپ سنگي خورده است

 آثاِر زير ٢سودا عالوه بر ديواِن اردو و فارسي. بيشتر غزليات است
  :جاي گذاشته است را هم به
  .»سبيل هدايت«اردو بر مثنوي  ديباچة منثور به .۱
آن شده ولي شايد  تذکرة شعرا که در بعضي منابع اشاره به .۲

 .حاال مفقود است
اي  مثنويظاهر تحرير منثور  نثر اردو که به  بهعشق شعلة .۳

 .همين نام از شاعِر معروف ريخته مير تقي مير است به
  .٣الغافلينةعبر .۴

 ـــــــــــــــــــــ
 .۳۱۸، ص خبهعمدة منت  .1

چاپ رسيده است و يک نسخة خطّي آن در موزة ملّي   اردو بهديواِنهمراه با   .2
 . مضبوط است.۱۹۵۸NM- ۲۰/۲۶۳شمارة  پاکستان، کراچي به

شمارة  نسخة خطِّي آن در گنجينة شيراني، کتابخانة دانشگاه پنجاب، الهور به  .3
 .شود  نگهداري مي۱۴۹۹/۴۵۴۹



  پيش سخن  ٢٩

درستي معلوم نيست، پاسخ   که سال تأليفش بهالغافلينةعبر
بر کالِم شعراي ) ه ۱۲۲۱ :م(هاي ميرزا فاخر مکين  گيري خرده به

تحِت » الغافلينةعبر«سودا در آغاِز رسالة . برجستة فارسي است
چنان مفصّل توضيح داده » ياِن موجب نوشتِن رسالهدر ب«عنوان 

  :است که خواندني است
اي که   علي خان نامي مرِد بزرگ از خانداِن عمده١اشرف”

هاي قديم و جديد  آشناي ديرين اين احقراند، از تذکره
بيت در تذکرة ) ۱۰۰،۰۰۰(مشقت پانزده سال، قريب لک  به

احب متخلّص خدمت ميرزا فاخر ص  تأليف نموده به٢خود

 ـــــــــــــــــــــ
الدين عطاءاهللا دشتکي  مير جمال لي خان که تبارش بهالدوله اشرف ع اشرف  .1

 در پي آشفتگي اوضاِع دهلي و يورش ،رسد  مياالحبابضةروشيرازي مؤلِّف 
دهلي را ترک گفته و در لکهنو سکونت ) ه ۱۱۶۰-۱۱۸۶(احمد شاه ابدالي 

دهد   که دوستش بود، دربارة اشرف اطّالع ميمعاني باِغنقش علي مؤلِّف . گرفت
 هجري که سنش از ۱۱۹۲و از اوايل شباب تا هنگاِم تأليف اين تذکره يعني که ا

ف داشت عفن شعر و کالم موزون کمال شوق و ش پنجاه سال تجاوز کرده بود، به
نوشتن و خواندِن  و فريفتة سخن است و همواره اوقاِت حيات را مصروف به

 )۲۵، ص معانيباِغ . (ها و دواوين اساتذه داشته اشعار و انتخاب سفينه

اشرف پس از سالها کوشش و : نمايد که  اضافه مي۵۲ ، ص»روِز روشن«مؤلِّف   .2
الشعرايي ةگوي، تذکر هاي سرايندگان فارسي گردآوري شرح حال و گزيدة سروده

تأليف کرد ) ه ۱۱۸۹- ۱۲۱۲(ه الدوله فرمانرواي اود نام نواب آصف را در لکهنو به
جايي  لکن اين کوشِش او به”ظر اين فرمانروا گذرانيد، و توسِط سالم اهللا خان از ن
عمر هشتاد و پنج سال از اين سراي سپنج رخت بيرون  نرسيد و نرسانيد و او به

اين اغلباً همان تذکره است که اشرف آن را براي اصالح نزِد محمد فاخر . “کشيد
. ته شده استهمين اصالح مکين نوش  در پاسخ بهالغافلين عبرتمکين برده بود و 

 



  ٣٠  الغافلين تعبر

  

الحاح و سماجت براي  بهاهللا الواهب آوردند و  مهمکين سلّ به
 ميرزا صاحب فرمودند که ما را دماغ نيست،. تصحيح بردند

شرطي قبول کنم که  خوب اين کار را براي خاطر شما به
اشعاِر تمام شعراِي هند را از فيضي و غني و نسبتي و 

 آرزو و مير الدين علي خان ناصر علي و بيدل و سراج
تصحيح  الدين فقير گرفته يک قلم خط بکشم، مگر شمس

. و انتخاب اشعاِر شعراي اهِل واليت خواهم نمود
معني تذکره را برداشته  استماع اين حرف بي مذکور به خاِن

بعد از چند سال سي جزو تذکره . آوردند و قبول ننمودند
اي ثنا بر اهللا صاحِب متخلص به خدمِت شيخ آيت را به

چنانچه شيخ صاحِب مذکور چند جزو . تصحيح برده بودند
 طرف بعده اتّفاق رفتن ايشان از لکهنو به. صحت رسانيدند به

خدمت ميرزاي  ن ناچار شده باز به آبعد از. آباد افتاد فيض
موصوف تذکرة مسطور را خان بردند و التماس نمودند که 

ميرزا . ويسندشعر غلط را صحيح نمايند و مکرر را مکرر بن
اهللا صاحِب تصحيح نموده  صاحب اجزا را که شيخ آيت

بودند، مالحظه کرده فرمودند که اين تذکره را آن زمان 
رسانم که يک نوشته درباِب سماجت خود  صحت مي به

چون نوشته .  چنانچه خاِن مذکور نوشته دادند.بدهيد

                                                                                          
دست نيست که آيا  اطّالعي به) ۵۲، ص روشن روِز؛ ۲۵-۶معاني، ص  باِغ: رک(

 .اي از اين تذکره امروز جايي وجود دارد يا خير نسخه



  پيش سخن  ٣١

دماغانه از دست انداختند و  مالحظه نموده شد، بي
ايشان “ گويم، نوشته بدهيد قسمي که من مي”: ندفرمود

صاحب . گفتند که هرچه بفرمايند، همان قسم نوشته بدهم
مسودة زباني ميرزا فاخر که : چنين نوشته بدهيد”: فرموده

البلغا ميرزا  الفصحا و ابلغ خدمت افصح سابق تذکره را به
اهللا  مهصاحب مشفق کرم فرما ميرزا فاخر صاحِب سلّ

براي تصحيح اشعار و عبارت برده بودم، ايشان الواهب 
سبب کثرت اشتغال فرصت نيافته، ناچار سي جزو تذکره  به

اهللا ثنا که گمان اوستادي برايشان هم  را نزِد شيخ آيت
ايشان تا مدت ديده بعضي جاها که . داشتم، برده بودم

غلط بود، آن را صحيح دانسته درگذشتند و بعضي جاها را 
ذا لٰه. تر نمودند تصحيح پرداختند، آن را غلط  بهغلط دانسته

خدمِت فيض موهبت  جد و آرزوي تمام به ة ثاني بهتبمر
ميرزا صاحب که در اين فن استاداند و مثِل ايشان در اين 
جزو زمان و در اين شهر صاحِب کمال ديگر نيست، براي 

  .١“تصحيح بردم، تمت کالمه
 اباي اين معني نمودند دل خفته شده خان مذکور اول به”

کار، ذکر اوشان ه اهللا صاحب چ شيخ آيت که صاحب را به
در اين نوشته خوب نيست که از آشنايان بنده و اوستاد 

 ـــــــــــــــــــــ
. نظم کشيده است آمد را مفصّل به زبان اردو، اين پيش اي به مصحفي در منظومه  .1

 )، چاِپ نولکشور، کانپورديواِن سودا: رک(



  ٣٢  الغافلين تعبر

  

چون ميرزا فاخر صاحب مصر بر اين . اند الثبوت مسلّم
مهِر خود موافق  معني براي تفاخر شدند، ناچار به

 مديد، چون بعد از مدت. درخواست اوشان نوشته دادند
سمع خان مذکور رسيد که اشعار چيده چيده از تصانيف  به

استادان سابق و حال که در آن جريده مندرج بودند، همه 
اصالح  را قلم خورده و مشکوک ساخته بل اکثر جاها به

هوش  چون به. پرداختند، سراسيمه گشته از خود رفتند
ر ضاضطراب تمام نزِد ميرزا فاخر صاحب حا آمدند، به

. نمودند ميرزا اين صورت مالحظه فرموده تبسم مي. شدند
خان مذکور نتيجة سماجت سابق را برعکس ديده در 

آخر کار از حضور . آمدند دماغي پيش بي طلب تذکره به
خانه آورده  فيض گنجور ميرزاي موصوف آن اجزاي را به

در اين ضمن هر آشنايي که . نشيني ورزيدند چندي گوشه
رسيد و مستفسر احوال برنيامدن   مذکور ميخدمت خان به

گرديد، ايشان آِه سرد از دل پردرد کشيده  از خانه مي
از چندي در تعزية زادهاي طبع ! گفتند که اي مهربان مي

ام که ميرزا  سخنوراِن سابق و حال عزلت اختيار نموده
گردِن خود  مظلمة خون فرزنداِن اهِل معاني را ناحق به

 در همين مخمصه بودند که روزي غرض که. بگرفتند
خاطر ايشان چنين رسيد که از اشعار قلم خورده را بنابر  به

بندة . العباد آورده انصاف خواستند منصفي نزِد اين اضعف
التماس نمود که » سودا«خاکسار محمد رفيع متخلّص به
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اموِر زباِن فارسي چندان ربطي ندارد و دخل  اين احقر به
  :ماند  فارسي بدان ميهمچو مني در زباِن

  :بيت
  !تو کاِر زمين را نکو ساختي

  
  ١که بر آسمان نيز پرداختي    

و خدا عالم است، اين چند بيت ريخته از قبيل قصيده و   
چه سبب حسن قبول يافته است و الّا نه بنده هم  غزل به

آب نکشيده و ميرزا فاخر صاحب البتّه اين  گليم خود را از
در کماالِت . عمل آورده باشند بهکار فهميده و سنجيده 
اگر مزاج شريف چنين انصاف . ايشان هرگز شبه نيست

بايد که اين نسخه را نزِد سخنوراِن فن  طلب است، مي
چنانچه بالفعل از . فارسي برده طلب انصاف نمايند

اهللا عليه شيخ محةشاگرداِن شيخ محمد علي حزين ر
الدين   مير شمسو از شاگرداِن» ثنا«اهللا متخلّص به آيت

حاضراند و سواي اين » ذره«و متخلّص بهجفقير ميرزا به
الدين  هردو صاحبان ميرز ابوعلي هاتف در بنگله و نظام

آباد و شاه نورالعين  در فرخ» صانع«بلگرامي متخلّص به
ي اين همه حق تعاٰل. آباد موجوداند واقف در شاهجهان

طلبي اين ابيات  افانص. عمر طبيعي رساناد صاحبان را به

 ـــــــــــــــــــــ
  :قرار است بدينکه آمده  مثنوي معنوي همين مضمون در اببيتي   .1

  اسپ همت سوي اختر تـاختي   
  

ــشناختي  ــسجود را نــ   آدم مــ
 )٣٤ش، ص ه  ١٣٦٣نيکلسون، اميرکبير، تهران، . دفتر اول، تصحيح رينولد ا(  



  ٣٤  الغافلين تعبر

  

خواهد، چندان مقدور نيست، بنده را  يک پايمردي مي
چون اين کلمات التماس نمودم، خان . معاف فرمايند

  :مذکور اين شعر خان آرزو بر زبان آوردند
  :شعر

  ام  حـاِل ذايقـة خـويش گريـه         آيد به 
  يک آشناي با مزه در روزگار نيست        

احب را خبر بعد از خواندِن شعر فرمودند که مگر ص  
هرگاه گرد . آرند خاطر مي ها را کي به نيست، اين نام برده

الدين فقير چنين  بر آفتاب تابان انداخته در حق شمس
فرمايند که در رسالة عروض او پنج و شش جا غلط  مي

اهللا ثنا اعتراضات  ام و بر اشعاِر شيخ آيت فاش برآورده
نمايند   اصالح ميدارند و اشعاِر نورالعين واقف را اکثر جا

فرمايند که  و اشعاِر صانع و ديگران را سهل انگاشته مي
. کشيدن بر اشعاِر ايشان موقوف نمودم ديده و ناديده خط

درشتي التماس  چون خان موصوف چنين فرمودند، بنده به
هرگاه پيش ميرزا همچو کسان . عجب حال است: نمود

ب انصاف از طل. من هيچمدان چه رسد اعتبار ندارند تا به
  .بنده دور از دانايي صاحب است

وصف اين همه فهمانيدن آن اجزاي قلم خورده  غرض با
 خاطر برخاسته ١يدهکبجبراً و قهراً پيش احقر انداخته  را به

 ـــــــــــــــــــــ
 .يعني رنجيده  .1



  پيش سخن  ٣٥

گاه  چنانچه در اين ايام گاه بي. خانة خود تشريف بردند به
که اين عاصي سير اين ابيات نموده در دفع اکثر اشعاِر 

عدي و امير خسرو دهلوي و مولوي روم و مولوي شيخ س
غيره اساتذة قديم و جديد که منتخب و برگزيدة  جامي و
سبِب نارسايي فهم  نظر درآمده و به اند، قلم خورده به عالم

خاطر نرسيده و الکن  ناقص خود قبح اين ابيات مطلقاً به
کمال  قدر دانست البتّه که از چنين صاحب کمالي که به اين
وجه  عمل آمد، بي ي دارد و همچو کاري بهد دعٰوخو

جايي است  الواقع مرتبة ميرزا در اين فن به في. نخواهد بود
. دارد که مسترد او را مردم اگر بر بياض ديده بنويسند، جا

نبرد ليکن از دانايي  کنه او پي گو مثِل من هيچمدان به
عمل آورده  حب بعيد بود که چنين حرکت بهاميرزا ص

خدا نخواسته اگر هر يکي از . کش وضع شريف گشتندرو
معتقداِن شعراِي مذکور در مشکوک نمودن اين اشعار 

هم رسانيدن جواب  سؤال نمايند، بقية عمِر ايشان در به
الخصوص  علي. زدن نباشد نحوي صرف شود که جاي دم به

يکي . عمل آمده دو حرکت بسيار قبيح از ايشان به
الثبوت و ديگر  صحيح استادان مسلّمکشيدن بر اشعاِر  خط

اين هردو چيز  بر. خوبي ياد نکردن از جهان گذشتگان به
تصحيح تذکره موقوف نبود و عالم سخن هزار رنگ است 

رنگي مألوف، چه الزم بود که شعِر ديگري را  و هر يکي به
 .که مرغوب طبع خود نباشد، سست دانسته مغشوش سازند



  ٣٦  الغافلين تعبر

  

صاد خاصّ  بود، به د خاطر ميبايستي هر شعري که پسن مي
  .“گذاشتند حاِل خود مي ساختند و باقي را به مزين مي

. دوران اقامت خود در لکهنو نگاشتدر سودا اين رساله را 
رسالة مذکور را » سودا«نام  شيخ چاند در اثر ارزشمنِد خود به

 دورة ادبي نقِداين رساله نمونة وضع . مفصّل معرفي کرده است
هايي که اهميت  جنبه شعرا و ادبا در فن شعر به. خود است

معيار و ميزاني که شعرا . اند دادند، در اين رساله بررسي شده مي
نهادند، در اين رساله  آنها ارج مي براي ارزيابي و تقدير از شعر به

شود که شعرگويي  نباط ميتمطالب اين رساله اس از. اند ذکر شده
 رفت که بر همة اصول و تظار مياز شاعري ان. کاري آسان نبود

هردو ظاهر و باطن شعر اهميت . جهات شعر عبور داشته باشد
هاي شعر عنايت داشته  همة اين جنبه داشت و الزم بود که شاعر به

هاي لفظي و معنوي، حسن در  استفادة عادالنه از مناسبت. باشد
عِد آن، ها، استعمال بر محلّ الفاظ، قدرت بر زبان و قوا تکرار واژه

لغت و محاوره، رعايت فصاحت و بالغت، التزام  توجه خاصّي به
شعر  به شعر، استناد يروح اصل  بامنطقي صنايع و بدايع، آشنايي

معنويت در وضع تراکيب، احتياط در تعريب و  استادان، توجه به
هايي بودند که  غيره جنبه تفريس و رعايت قواعد در اين ضمن و

خالصه . شاعر حتماً آنها را درنظر داشته باشدالزم بود يک نفر 
آن شد،  اين که در قرن هجدهم ميالدي در هند، چنانکه اشاره به

معيار و ميزان شعر فارسي   بابراي آشنايي» الغافلينةعبر«رسالة 
  .مأخذي جالِب توجه و اساسي است
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. الدين علي خان آرزو استفادة علمي نموده بود سودا از سراج
تکميل رسيد،  هجري به ۱۱۶۱ آرزو که در حدوِد الغافلين نبيهت  بااو

 الغافلين تنبيهاي در مطالب و محتويات  آشنايي داشته و اگر مقايسه
اين نتيجه رسيد که  آساني به توان به آيد، مي عمل  بهالغافلينةعبرو 

سودا نه فقط در اسم رسالة خود از رسالة آرزو الهام گرفته بلکه 
که آرزو آن را دنبال کرد و معتبر خواند، سودا هم معياِر شعر 

  .حامي و پيرو کار همان روش بود
آيد که در آن دوره شعرايي که  دست مي  بهالغافلينةعبراز 

شعر آنها اعتبار و درجة استناد داشت و صاحباِن ذوق هر وقت که 
کردند،  آنها رجوع مي کردند، براي راهنمايي به احتياج پيدا مي

اهللا ثنا، ميرزا بهجو ذره، ميرزا بوعلي  تيند از شيخ آود بعبارت
  .الدين بلگرامي صانع و شاه نورالعين واقف بتالوي هاتف، نظام

کلياِت سودا   با قبالً حداقل سه بارالغافلينةعبرمتن فارسي 
 که نولکشور آن را از کانپور سودا کلياِت. چاپ رسيده است به

عبدالباري آسي آن را در .  استلينالغافةعبرکرد، داراي  چاپ
مجلّد دوم کلياِت سودا و سپس امرت لعل عشرت در حصّة اول 

براساس . اين چاپها اشتباهاِت چاپي دارند. کلياِت سودا چاپ کرد
 تقديم خوانندگان الغافلينةعبر پيراستةاين هر سه چاپ، متن 

قيقي در انتشار اين رساله، کارهاي علمي و تح با. شود ميگرامي 
تري انجام داد که  نحو مفصّل توان به  را ميادبي نقِدمورِد تاريِخ 
اسم تعداِد زياد شعِرا و افراِد ديگري در متن . آن داريم احتياج به

 آمده است، تا حدي که ممکن بود يادداشتهاي الغافلينةعبر
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مختصري دربارة آنها در آخر متن اضافه شده تا مطالب رساله 
  .تر شود واضح

رضا قزوه مدير محترم  در پايان، موظّفم از جناب دکتر علي
مرکز تحقيقاِت فارسي رايزني فرهنگي سفارِت جمهوري اسالمي 

نو صميمانه تشکّر نمايم که اجازه دادند اين رساله از  ايران، دهلي
ام که  بنده از ايشان تقاضا نموده. چاپ برسد طرف اين مرکز به

 دربارة نقِد ادبي را که در هند نگاشته مرکِز نامبرده آثاري ديگر
چاپ برساند تا سهِم هند در اين زمينة ادبيات فارسي  اند به شده

دوست و  خوشحالم که اين مدير ادب. مندان شود تقديم عالقه
زبان و  مندي با نظر و شاعر نامدار معاصر بنابر عالقه صاحب

اند و  يرفتهادبياِت فارسي در هند اين پيشنهاد بنده را هم پذ
بزودي ا رادبي  در زمينة نقِدبيشتر آثار شاءاهللا اميد است بتوانيم  ان
  .دهيم قراردوستان  اختيار ادب در

  شريف حسين قاسمي
  دهليدانشگاه  بخش فارسي

  دهلي، هند
  



  الغافلين عبرت  ٣٩

X  
م و ذکا مخفي نماند هر دردمندي که بخود وارسيد، هبر ارباب ف

پس بر زبان . خدا رسيد درد دلها رسيد، به ها رسيد و تا به درد دل به
الثبوت حرف  راستي بياِن خدا رسيدگان در کالم اساتذة مسلّم

  :دانند گذارد و مي تأمل نمي جا بي و بي جا
  :بيت

  سخن ضم کند هرکه سخن را به
  اي از خوِن جگر کم کند طرهق  

و بر دل آگاه ايشان روشن است، جمعي که در فن سخن   
 کوفته، از ١ِلمِن الْملْک الْيومهاي دريده دهنان دوخته کوس  لب

اند، از آنها انحراف ورزيدن کار خردمندان  دارالبقا پيوسته دارالفنا به
نيست که نفوس نفيسة مذکوره علّت غايي ايجاد سخن و صياد 

 و عقيدة اين هيچمدان نيز همين است ٢اند مرغ معني عرش مکين
 ٣چه جايي که شاهباز خيال قدرت آنها بال افشان است، ما

  ـــــــــــــــــــــ
  .امروز ملک از آِن کيست: رجمه؛ ت١٦، آيه )٤٠(غافر /المؤمن  .1
 .اند مسکن: نولکشور  .2

 .تا: نولکشور  .3

 



  ٤٠  الغافلين تعبر

  

 اگر ميالن طبيعت. گنجشک طبعان را چه يارا که زير ساية او پر زنيم
د، بايد که شيرة جان را در رسي باش طرازي و نکته سخن کسي به

اقليم سخن  متابعت همچو کسان صرف نمايد و ماوراي اين اگر به
گذارد و پهلونشيني اهل معاني دستش ندهد، بايد که در اين راه  پا

بر نقش قدم آنها جبين ساييده پيروي کند تا از نشيب و فراز راِه 
 اگر کسي سواي ١عياذً باهللاسخن لغزشي نخورد و سرنگون نيفتد، 

دست نيارد و  عمل آرد، بجز ماية انفعال و رسوايي به  آنها به٢طرق
زنهار . نديجيب فروبردگان اين طايفه گرداب درياي بال سر به

آشنايي اينها پي سپري ننمايي تا غرق نشوي و تالطم امواج  بي
 طبيعت اگر. کاه چه رسد برد تا به طبيعت آنها کوه را از جا مي

چيني شود، بدان ماند  کسي بر صفحة قلم خوردة آنها سرگرم نکته
دم شعله دهد، اوراِق مغشوش کردة آنها  که بادتند خاشاک را به

صفحة منظور  لياقت آن دارد که کسي سرمشق خود نمايد تا به
ها  چيني ايشان صاحب قسمتان حظ ايشان چه رسد و در ريزه

اندازة کام و دهن بايد  د، ليکن نواله بهبرن ها مي دارند و لذّت برمي
  .برداشت تا از دهن باز نريزد

  :مصرع
  اندازة هر کام و دهان نيست اين لقمه به

  ـــــــــــــــــــــ
  .خدا پناه به: ترجمه  .1
  .طريق: نولکشور  .2



  الغافلين عبرت  ٤١

 اي از بادة سخن نزد تست، سرخوش اگر جرعه! اي عزيز
 باش و ليکن از شورانگيزي بيهوده نمک برو مپاش که از کيفيت

غرض مآل اين . رنج خمار گرفتار خواهي شد خواهد رفت و به
  :قال و مقال و گفتگو آن است

  نام نيـک رفتگـان ضـايع مکـن     
ــرار    ــام نيکــت برق ــد ن ــا بمان   ت

کسي که بسيار است و خود را کم پندارد، بسيارتر است و   
شمارد و خودسراست،  کسي که کم است و خود را بسيار مي

را بايد که اوقات در تربيت و تهذيب اخالق آدمي . افتد پاي مي از
که خميرماية مرأت از سنگ و آهِن تاريک  بدان. صرف نمايد

رسد که  جايي مي واسطة تربيت و کسب صفا کارش به است اما به
تو که خود انساني، اگر پيش . شود گر مي صورت انسان درو جلوه

 نيز کمال انسان کاملي زانوي ادب ته کرده نشيني، همچنان در تو
گيرد و هر صاحب کمالي که ترا خواهد ديد،  او صورت مي

هريکي هم جليس خود را دوست . صورت خود خواهد رفت به
  .دارد، و عزيز دلها خواهي شد مي

  !!افسوس! اگر دريافتي، بر دانشت بوس وگر غافل شدي، افسوس
مشتمل بر پنج فصل » الغافلينةعبر«بدانکه اين رساله مسمي به

  :است
  . در بيانِِ موجِب نوشتِن رساله:اول  فصل
  .اند  برو خط کشيده)۱( در بياِن اشعاري که ميرزا فاخر:دوم  فصل



  ٤٢  الغافلين تعبر

  

 اشعار  بر در بياِن اصالح نمودن ميرزاي موصوف:سوم  فصل
  .استادان ثقة ماضيه

  . در بياِن اشعار معترض ميرزاي مسطور:چهارم  فصل
 که بنده  در بياِن اشعاِر معترض ميرزاي مومي اليه:پنجم  فصل

  .موافق فهم ناقص خود در آن دخل نموده

* * *  
  



  فصل اول  ٤٣

  فصل اول
  در بياِن موجب نوشتِن رساله

اي عجيب و غريب روي داده،  بايد دانست که در اين ايام سانحه
سنجان هر ديار پنبه از گوش  طرازاِن روزگار و نکته الزم که سخن

  .هوش برآورده تحويل سامعه نمايند
 شناياي که آ  نامي مرد بزرگ از خاندان عمدهاشرف علي خان

مشقّت پانزده  هاي قديم و جديد به ديرين اين احقراند، از تذکره
بيت در تذکرة خود تأليف نموده ] صدهزار[سال، قريب لک 

اهللا الواهب  سلّمه» مکين« صاحب متخلّص بهخدمت ميرزا فاخر به
 ا صاحبميرز. آوردند و الحاح و سماجت براي تصحيح بردند

فرمودند که ما را دماغ نيست، خوب اين کار را براي خاطر شما 
 و )۲( را از فيضيشرطي قبول کنم که اشعار تمام شعراي هند به

 علي )۷(الدين  و سراج)۶( و بيدل)۵( علي و ناصر)۴( و نسبتي)۳(غني
.  گرفته يک قلم خط بکشم)۸(الدين فقير  و مير شمسخان آرزو

.  تصحيح و انتخاب اشعار شعراي اهل واليت خواهم نمودرمگ
معني تذکره را برداشته آوردند  استماع اين حرف بي خان مذکور به

 خدمت بعد از چند سال سي جزو تذکره را به. و قبول ننمودند
.  براي تصحيح برده بودند)۹(»ثنا«اهللا صاحب متخلّص به شيخ آيت

بعده . صحت رسانيدند  مذکور چند جزو بهچنانچه شيخ صاحب
بعد از آن ناچار . د افتادآبا ضطرف في  بهاتّفاق رفتن ايشان از لکهنو

 تذکرة مسطور را خان بردند و خدمت ميرزاي موصوف شده باز به

 



  ٤٤  الغافلين تعبر

  

نمودند که شعر غلط را صحيح نمايند و مکرر را  التماس
 صاحب  اجزا را که شيخ آيت اهللاميرزا صاحب. بنويسند مکرر

تصحيح نموده بودند، مالحظه کرده فرمودند که اين تذکره را آن 
رسانم که يک نوشته در باب سماجت خود  صحت مي زمان به
ه چون نوشته مالحظ. چنانچه خاِن مذکور نوشته دادند. بدهيد

  :دماغانه از دست انداختند و فرمودند نموده شد، بي
  .“گويم نوشته بدهيد قسمتي که من مي”

ميرزا . ايشان گفتند که هرچه بفرمايند همان قسم نوشته بدهم
  : فرمودندصاحب
 که سابق چنين نوشته بدهيد، مسودة زباني ميرزا فاخر”

 ا ميرزا صاحبالبلغ ا و ابلغالفصح خدمت افصح تذکره را به
اهللا الواهب براي   صاحب سلّمهاخرمشفق کرم فرما ميرزا ف

سبِب کثرِت  تصحيح اشعار و عبارت برده بودم، ايشان به
 فرصت نيافته ناچار سي جزو تذکره را نزد شيخ ١اشتغال
، برده  که گمان اوستادي برايشان هم داشتماهللا ثنا آيت
ايشان تا مدت ديده بعضي جاها که غلط بود، آن را . بودم

صحيح دانسته درگذشتند و بعضي جاها را غلط دانسته 
لهذا مرتبة ثاني . تر نمودند آن را غلط. تصحيح پرداختند به
خدمت فيض موهبت ميرزا   و آرزوي تمام به٢جد به

  ـــــــــــــــــــــ
 .اشغال: نولکشور  .1

 .حدي: همان  .2



  فصل اول  ٤٥

 که در اين فن استاداند و مثل ايشان در اين جزو صاحب
براي . زمان و در اين شهر صاحب کمال ديگر نيست

  .تمت کالمه. “تصحيح بردم
دل خفه شده اباي اين معني نمودند که  خاِن مذکور اول به

ان در اين  صاحب چکار، ذکر اوشاهللا شيخ آيت صاحب را به
. اند الثبوت نوشته خوب نيست که از آشناياِن بنده و اوستاد مسلّم

 صاحِب مصر بر اين معني براي تفاخر شدند، چون ميرزا فاخر
  .مهر خود موافق درخواست اوشان نوشته دادند ناچار به

يد که اشعار سمع خاِن مذکور رس بعد از مدت مديد، چون به
چيده چيده از تصانيف استاداِن سابق و حال که در آن جريده 
مندرج بودند، همه را قلم خورده و مشکوک ساخته بل اکثر جاها 

هوش  چون به. اصالح پرداختند، سراسيمه گشته از خود رفتند به
. احب حاضر شدند صاضطراب تمام نزد ميرزا فاخر آمدند، به

خاِن مذکور . نمودند ميرزا اين صورت مالحظه فرموده تبسم مي
دماغي  بي نتيجة سماجت سابق را برعکس ديده در طلب تذکره به

 آن آخرکار از حضور فيض گنجور ميرزاي موصوف. پيش آمدند
مشغلة  نشيني ورزيدند و به ي گوشهخانه آورده چند اجزاي را به

در اين . بردند سر مي صاف نمودن اشعار قلم خورده شب و روز به
رسيد و مستفسر  خدمِت خاِن مذکور مي ضمن هر آشنايي که به

گرديد، ايشان آِه سرد از دل پردرد  احوال برنيامدن از خانه مي
طبع از چندي در تعزيه زادهاي ! گفتند که اي مهربان کشيده مي

که ميرزا مظلمة خون ام  سخنوراِن سابق و حال عزلت اختيار نموده



  ٤٦  الغافلين تعبر

  

غرض که در . گردِن خود بگرفتند فرزنداِن اهِل معاني را ناحق به
خاطر ايشان چنين رسيد که آن  همين مخمصه بودند که روزي به

العباد آورده  اشعار قلم خورده را بنابر منصفي نزد اين اضعف
» سودا«بندة خاکسار محمد رفيع متخلّص به. انصاف خواستند

امور زبان فارسي چندان ربطي ندارد  التماس نمود که اين احقر به
  :ماند و دخل همچو مني در زبان فارسي بدان مي

  :بيت
  !تو کار زمين را نکو ساختي

  که بر آسمان نيـز پرداختـي        
اين چند بيت ريخته از قبيل قصيده و غزل . و خدا عالم است  

بول يافته است و الّا نه بنده هم گليم خود را از بچه سبب حسن ق
 صاحب البتّه اين کار فهميده و سنجيده آب نکشيده و ميرزا فاخر

اگر . در کماالت ايشان هرگز شبهه نيست. عمل آورده باشند به
بايد که اين نسخه را  مزاج شريف چنين انصاف طلب است، مي

چنانچه بالفعل . سخنوران فن فارسي برده طلب انصاف نمايندنزد 
اهللا عليه شيخ آيت اهللا محة ر)۱۰(از شاگردان شيخ محمد علي حزين

 )۱۱( ميرزا بهجوالدين فقير و از شاگرداِن مير شمس» ثنا«متخلّص به
حاضراند و سواي اين هردو صاحبان ميرزا » ذره«متخلّص به

الدين بلگرامي متخلّص   و نظام در بنگله)۱۲(ابوعلي هاتف
د آبا  در شاهجهان)۱۴(د و شاه نورالعين واقفآبا  در فرخ)۱۳(»نعصا«به

عمر طبيعي رساناد،  حق تعالي اين همه صاحبان را به. موجوداند
خواهد، چندان مقدور  يات يک پايمردي ميانصاف طلبي اين اب



  فصل اول  ٤٧

چون اين کلمات التماس نمودم، . بنده را معاف فرمايند. نيست
  : بر زبان آوردندخان مذکور اين شعر خان آرزو

  :شعر
  ام حـال ذايقـة خـويش گريـه       آيد بـه  

  مزه در روزگار نيـست  يک آشناي با    
. خواندن شعر فرمودند که مگر صاحب را خبر نيستبعد از   

هرگاه گرد بر آفتاب تابان . آرند خاطر مي ها را کي به اين نام برده
فرمايند که در رسالة   چنين ميالدين فقير انداخته در حق شمس

ام و بر اشعار شيخ  عروض او پنج و شش جا غلط فاش برآورده
 را اکثر جا  اعتراضات دارند و اشعار نورالعين واقفاهللا ثنا يتآ

 و ديگران را سهل انگاشته نمايند و اشعاِر صانع اصالح مي
يده خط کشيدن بر اشعار ايشان موقوف فرمايند که ديده و ناد مي

درشتي التماس  چون خان موصوف چنين فرمودند، بنده به. نمودم
هرگاه پيش ميرزا همچو کسان اعتبار . عجب حال است. نمود

طلب انصاف از بنده دور از . من هيچمدان چه رسد ندارند تا به
  .دانايي صاحب است

م خورده را وصف اين همه فهمانيدن، آن اجزاي قل غرض با
خانة  جبراً و قهراً پيش احقر انداخته کبيده خاطر برخاسته به به

گاه که اين عاصي  چنانچه در اين ايام گاه بي. خود تشريف بردند
 و )۱۵(سير اين ابيات نموده در دفع اکثر اشعار شيخ سعدي

غيره   و)۱۸( و مولوي جامي)۱۷( دهلوي و مولوي روم)۱۶(خسرو امير
خورده  اند، قلم گزيدة عالماساتذة قديم و جديد که منتخب و بر



  ٤٨  الغافلين تعبر

  

سبب نارسايي فهم ناقص خود قبح اين ابيات  نظر درآمده و به به
قدر دانست البتّه که از چنين  خاطر نه رسيد و الکن اين مطلقاً به

عمل  ي دارد و همچو کاري بهکمال خود دعٰو صاحب کمالي که به
جايي  ن بهالواقع مرتبة ميرزا در اين ف في. وجه نخواهد بود آمد، بي

. دارد است که مسترد او را مردم اگر بر بياض ديده بنويسند، جا
کنه او پي نبرد ليکن از دانايي ميرزا  گو مثل من هيچمدان به

عمل آورده روکش وضيع   بعيد بود که چنين حرکت بهصاحب
ي از معتقدان شعراي خدا نخواسته اگر هريک. شريف گشتند

، بقية عمر ١مذکور در مشکوک نمودن اين اشعار سؤال نمايد
نحوي صرف شود که جاي  هم رسانيدن جواب به ايشان در به

الخصوص دو حرکت بسيار قبيح از ايشان  علي. زدن نباشد دم
يکي خط کشيدن بر اشعار صحيح استادان . عمل آمده به

. خوبي ياد نه کردن گان را بهالثبوت و ديگر از جهان گذشت مسلّم
اين هردو چيز تصحيح تذکره موقوف نبود و عالم سخن هزار  بر

رنگي مألوف، چه الزم بود که شعر  رنگ است و هر يکي به
ديگري را که مرغوب طبع خود نباشد، سست دانسته مغشوش 

صاد خاصّ  به. بود بايستي هر شعري که پسند خاطر مي مي. سازند
دانست اين  به. گذاشتند حال خود مي د و باقي را بهساختن مزين مي

  .واهللا اعلم بالصواب. نمود احقر محقر اصلح و انسب چنين مي
* * *  

  ـــــــــــــــــــــ
 .باشد» نمايد«نوشته شد، ولي بايد » نمايند«در متون چاپي   .1



  فصل دوم  ٤٩

  فصل دوم
اند،   برو خط کشيدهاي که ميرزاي موصوف در بياِن اشعار اساتذه

  و رد قبول نموده

  محةالر  عليهحضرت امير خسرو
  نگه ز تو دور آتو بدين خوبي و من عاشق و

  ؟ امکــان دارد انــصاف بــده زيــستنتخــود  
  *  

  عمرها بگذشـت يـاد مـن نيامـد در دلـت        
  ؟جان من ياران غم ياران ازين بهتر خورند  

  *  
  چشم اي صبا خاک رهش آر و بينداز به  

  آينـد  که بالها همه زين رخنه برون مـي      
  *  

  تو اي صنم که مرا در دلي چه سود ازين      
  که در ميان من و دل هزار فرسنگ است          

  *  
  کـشم از درد فـراق   م و من مـي   آنچه من ديد  

  ؟ست و کرا پيش آمد    هست، که ديد   هکه شنيد   
  *  

  پيش تو که هرچند ام خوار به زان سان شده
ــردي     ــار نک ــه انک ــردم گل ــو ک   از جــور ت

  *  

 



  ٥٠  الغافلين تعبر

  

  پنداشـتم روزي  دالن را خنده مـي  من اشک بي 
  کاشتم روزي  دهد تخمي که من مي      کنون برمي   

  *  
  رودي خـس  گويند که از خوبـان بـدنام شـ        

  ؟ چه کند آن رادل چون نکند فرمان خسرو  
  *  

  آميز که هست رنگ هاي تو از بس   کرشمه
  نه آشتي تو دانـد کـسي نـه جنـگ تـرا              

  *  
   اول دلش دهيدلست د  که سوخت  خسرو

  نبــود آتــشش دهيــدوان دل کــه ســوخته   
  *  
   ترا در دل چه افتاد     ١ندانم من 

  که دادي صحبت ديرينه بر باد    
  *  

  اي نيست   فتنه  تغافل کردنت بي  
    ادفريب صيد باشد خواب صـي  

  *  
  سخن باقي و شب در گفتگو رفت

  سپيده دم دميـد و مـه فـرو رفـت            
  

  ـــــــــــــــــــــ
  . مر:نولکشور  .1



  فصل دوم  ٥١

  محةالر يه علسعدي
  ام خرقه حرام است     بر من که صبوحي زده    

ــات کــدام اســت      ؟اي مجلــسيان راِه خراب
  *  

  تــو دمـي در بــستان  کــشدم بـا   مـي آرزو
  يا بهر گوشه که باشي تو که خود بستاني       

  *  
  چون تنگ نباشد دل مسکين حمامي     

  بــداميکــس يــار هــم آواز نگيرنــد   
  *  

  ترسم ن مي  آ هر غمي را فرحي هست از     
  نم ِبکُشد زهر کـه تريـاق آيـد         آ پيش از   

  *  
ــدگان مخلــص را    چــرا و چــون نرســد بن

  کند نکو که نکوست رواست گر همه بد مي  
  *  
  توان رفت پيش دگري نمي

  
  زنهـار  تو آمـدم بـه   از تو به  

  
  محةالر  عليهموالنا روم

  اي خداونـــد يکـــي يـــار جفاکـــارش ده
  گري سرکش خونخـوارش ده   دلبري عشوه   

  گـذرد   چـسان مـي     تا بداند که شب مـا بـه         
  درد عشقش ده و عشقش ده و بسيارش ده  

  



  ٥٢  الغافلين تعبر

  

 ثبت است و نام مولوي روم ها به اين هردو شعر در اکثر تذکره
فرمايند که اين   ميزبانزد عالم نيز چنين است و ميرزا صاحب

  . نيست، خوبهردو شعر از مولوي روم
  :مصرع

  د قابل خط کشيدن نبودمتاع نيک هر دکان که باش
  محةالر  عليهمولوي جامي

  ست آه و نالة ما اسرود مجلس درد
  گون پيالة مـا     حباب خوِن جگر الله     

  *  
  اي باشـد  کوي تو خـواهم کـه خانـه      مرا به 

ــه    ــا بهانـ ــدن آنجـ ــر آمـ ــد ز بهـ   اي باشـ
  *  

  شوخ که من بر سر راهش چو روم     ن   آ آه از 
  بهــر محرومــي مــن از ره ديگــر گــذرد      

  *  
  گذرکن از سخن بوسه اين نه بس باشد  

  که بگذرد سخنان تو بر لـب و دهـنش           
  *  

  خواهم از دل برکشم پيکان تو     
ــي    ــک از دل برنم ــرا  لي ــد م   آي

  *  
  اند خفته چشمانش    شکار پيشه دو ترک   

  ونهاده بر سر بـالين خـود کمـان هـرد            
  



  فصل دوم  ٥٣

  )۱۹( سبزواريآهي
  شود از ديگران در خشم و بر من دامن افشاند   

  غباري در دل از هرکس که دارد بر من افشاند      
  *  

  تابوت من آهـسته ز کـويش گذرانيـد    
  چون نيست اميدي که بيايم دگر اينجا        

  
  )۲۰(موالنا افسري

  من هيچ ننگـري     آيي و بگذري و به    
  اي جان من فداي تو اين نيز بگذرد        

  
  )۲۱(نعمت خان عالي

  تر شد گل رويش مگر از روي گل گلرنگ
  تـر   کز نواي بلبالن شد نالـه سـير آهنـگ           

  *  
  هر لحظه ز بس آمد و رفت تو در آنجاست       

  لي جاي تو گـرم اسـت      در بستر هر برگ گ      
  *  

   سنبل پريشاني،گل اشک چشم و الله داغ دل
  گرفته هرکسي در عشق چيزي يادگار از مـن          

  من شکوه نتوان کـرد   يار بااگر ننشست عالي    
  که دارد از غرور نـاز معـشوقانه عـار از مـن              

  *  



  ٥٤  الغافلين تعبر

  

  في کردندواعظان منع شراب از دو سه حر      
ــه    ــد و ب ــد قفــل ابجــد بگرفتن ــه زدن   ميخان

  *  
  فيض را قدر و قيمت نيست هرگز مردم بي

  ثمر بايـد گرفـت      عاقالن عبرت ز نخل بي      
  *  

  صد قسم گر بخوري يک سخنت نيست درست       
  يــک حــرف تــو پنجــاه غلــط زانکــه ديــديم بــه  

  *  
  بايد کرد با رخ و زلف تو کار است چه مي  

  بايـد کـرد     است چـه مـي    آفت ليل و نهار       
  *  

  غيبت هرکه حق آشنايي را نگه دارد      به
  الهي هر کجا باشد خدا باشد نگهبانش  

  
  )۲۲(شفيعاي اثر

  باشد خون غلطيدن دلها ز بيداد تو مي      هب
  باشـد   ستم در قبضة مژگان جلّاد تو مي        

  
  )۲۳(اميناي نجفي

   آن همه مهري که داشتي، اکنونکجا شد
   نرسـم گـر همـه غبـار شـوم          مخـاطر  هب  

  



  فصل دوم  ٥٥

  )۲۴(»خالص«امتياز خان متخلّص به مير سيد حسين مخاطب به
  ام نظّارة گرمـي     آلوده چشمي ديده    ز شرم 

  که تا آيد نگاهش بر سر مژگان حيا گردد  
  *  

  شين محروم گشت از ياد تو     هرکه شد باالن  
  بهره از ياد خداسـت      ن بي  آ مقري تسبيح از    

  *  
  شوخي مشت پري يعنـي کـه بلبـل را چـرا           

چيـدن چـه     رحم گل   سير گلشن پيشکش بي     
ــود   *  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  آدمي نيست صنوبر که بـود يـارش دل        
  قدر دل ز کسي خواه که مقدور شود         آن  

  *  
  اي درکار نيست حسن سرشار ترا مشاطه 

  د برگشته مژگان شانه بر کاکل تـرا       زن  مي  
  *  

ــارم    ــته بيم ــشم او پيوس ــاه چ ــأثير نگ   ز ت
  سازد من آب و هواي وصل گلرويان نمي        به  

  *  
  مراد خود نشد چون بگذار کم شود دل  به
  کار مـا بيايـد      کار خويش آيد که به      چه به   

  *  



  ٥٦  الغافلين تعبر

  

  آب و تاب شددر که  ماه من از صبا رخش بس
   آفتـاب شـد  سهره چو بـست عارضـش پنجـة         

  
  )۲۵(ميرزا صائب

  ايان گشته از طرف بنا گوششمز خطّت اين ن   
  که شد گرد يتيمي سايه افگن از بر و دوشـش    

  *  
  ترک عجب و کبر کن تا قبلة عالم شوي  

  صورت ابلـيس را بگـذار تـا آدم شـوي       
  *  

  ؟تواند داد   که کام عاشق ناکام مي    
  تواند داد   که دشنام مي    غير ما به    به  

  *  
  اين رتبه حسن خط  هرگز نبوده است به   

ـ ا  سـر قلمـرو ايجـاد ديـده         ما سر بـه        مي
  *  

  شود  سه حرفي چه مي  وگر بشنوي ازو د   
ــو صــائب   ــراي ت    چهــا شــنيد ز مــردم ب

  *  
  آنکه دارد اعتماد خيرگي بر چشم خويش      

  ترسم دچـار آفتـاب مـن شـود        مي سخت  
  

  



  فصل دوم  ٥٧

  )۲۶(حکيم شيخ حسين شهرت
  نشد هرگز کسي محسود من از مردم دنيا     

  اگر کردم حسد بر تارک دنيا حسد کردم         
  *  

  سوداي ما ز محنت وصل تو درگرفت  
  درد نرخ جور و جفا را گران مکـن   بي  

  *  
  رض مدعا ظالمپيش چون خودي هنگام ع     به
  ديـدي  زبان خويش را الکن نديدي کاش مي      

  *  
  دهم جا در دل خويشش رنگ موي چيني مي به

  دست مـن رسـن داري      هاگر از زلف يار افتد ب     
  *  
  کنند امروز درويشان    نخوت مي   گدايي را به  

  داشتند اين قوم دنيايي     کردند اگر مي    چه مي   
  *  

   شهرتروم  ست بوي نافه هر جا مي      ا پريشان
  شاد امـشب  گـ دانم گره از زلف ما کاکل         نمي  

  *  
  خواهم گرفتم بوسه از لعل لبش دشنام مي    

  خـواهم  ام انعام مي که من کار نمايان کرده     
  *  



  ٥٨  الغافلين تعبر

  

  نام صـاحب جـوهران از کارفرمـا شـد بلنـد           
  ي به از شمشير نيستشاهدي از بهر اين دعٰو  

  *  
   کامل عيار افتد کند ايجاد حسنعشق چون

  کوهکن معشوق را از سنگ پيدا کرده است  
  *  

  شناس   آدم نگردي حق   ي از فرزند  شهرت
  بندگي بايد پيمبر زادگـي منظـور نيـست          

  *  
  پرور نگرفت دست مردي     دنياي سفله 

   خودي نبيند از خاک بر نداردنتا چو  
  *  

  ميبنـد  هرکه مي  دوستي با  غ جنا شهرتمن و   
  ها شرط ديگر نيست منظورش    بغير از دشمني    

  *  
  يک عمر دريـن ميکـده بـوديم سـرافراز         

  چون دختر رز يـک پـسر سـاده نديـديم       
   رخ يار تو نکو خط چـو بـرآورد       شهرت  

  و کيف است که در باده نديديم در بنگ ت    
  

  

  



  فصل دوم  ٥٩

  الدين علي خان آرزو سراج
  ديد سرخ از رنگ پان دندان جانـان را          اگر مي 

  گسستي شيخ همچو اشک ما تسبيح مرجان را     
  *  

  ي نخواهد رفت پيش ٰوقشيخ آنجا دعٰوي ت   
  ست اين واهللا جاي زور نيـست       ا عالم آب   

  *  

  نظر ديگر او مـرا  هر لحظه آيدم به 
   مراوصل پيش بود آرزو زان رو به  

  *  
  کام و دهان من ز مي بوسه بر کنند     

   مرا ست ببين آرزو  ودر بزم وصل ت     
  *  

  ور نيستگر تو هم آيي پي طوف شهيدان د   
  جا راه چندان دور نيـست     آيد درين   گريه مي   

  *  
  وفـا نـداريم     زين بيش طاقت جور اي بـي      

  تا چند خون توان کرد آن دل که ما نداريم      
  *  

  ام  حـال ذايقـة خـويش گريـه         آيد به 
  مزه در روزگار نيست    يک آشناي با    

  *  



  ٦٠  الغافلين تعبر

  

  تقريب عجب بودم رفيق محتسب عمري به
  رفـتم  ار مـي مـ پي تـاراج مـي تـا خانـة خ       

  *  
  ايم خط تو بسته   از زلف دل گرفته به    

  اين عذر بدتر است بسي از گناه مـا      
  *  

  مانـد   نـوراني رخ دلبـر نمـي        مه کامل به  
  ماند  اگر ماند شبي ماند، شبي ديگر نمي        

  *  
  ديديم زلف تا کمر آن دل فروز را       

  شامي عجب مقابله ديـديم روز را        
  

  )۲۷( طرشتيمحمد قلي سليم
  زد پيش ازين از دوستي ه بر ما گل نمي کآن
  چـوب گـل مـن ديوانـه را     زند اکنون بـه   مي  

  *  
ــي  ــانم م ــاه باغب ــت نگ ــه و گــل رامپرس    الل

  کنم چون موي پيغمبر زيارت شاخ سنبل را  
  *  

  چمن طبع پر غـرور مـرا      کشد به   نمي
  زور مرا   بهکشد اينجا گهي      شراب مي   

  *  

  



  فصل دوم  ٦١

ــليم ــازم   س ــشق را ن ــوش ع ــار فرام    ي
  که خاک بودم و بفروخت چون عبير مرا  

  *  
   صد فرياد  ز بلبالن گلستان سليم   

  که از بهار نکردنـد بـاخبر مـا را           
  *  

  ايم  ودهجان تو ما آزم     اي باغبان به  
  هت گل است عالج زکام ما     کاز ن   

  *  

  معشوق کسي هرگـز نـدارم ميـل آميـزش       به
  دهم گل را اگر در دسِت من باشد بلبل مي به  

  *  
  جايي ز عاشـقي مـا را        رسيد کار به  

  که در قبيلة ما هرکه بود مجنون شد         
  *  

ــليم   ــالم س ــرا ن ــاري چ   از گرفت
  فکر آزادي چو در انديشه نيست       

  *  
  ز ناز و غمزه دران چشم هرچه خواهي هست

ــد ولــي چــه ســود اســيران نگــاه مــي    خواهن
  *  

  



  ٦٢  الغافلين تعبر

  

  ام چون ديـد در طفلـي پـدر       گرم آتشبازي 
  کند گفت اين بدبخت مشق عشق بازي مي     

  *  
      يـد گرفتم اينکه دهد وعده شـاهد ام  

  ؟دماغ کو که کسي صرف انتظار کند        
  *  
   آب بقــا را شــهيد کـــرد  آن لــب ســليم  

  ايست  خونهاي خلق کهنه شد اين خون تازه        
  *  

  دارد اي دوست ز تو شکوة بسيار سليم    
  آه اگر مهر خموشـي ز دهـان برخيـزد            

  *  
   شـوند  حسن و عشق از يک نگاه گرم يـار هـم          

  چون دو همشهري که در غربت دچار هم شوند        
  *  

ــه   ــه ب ــد توب ــه کن ــار  واي برآنک ــام به   هنگ
  اين گناهيست که مستوجب بخشيدن نيست       

  *  
   نيست عجب  وصل رساند سليم    م به رگَ
  آيـد   که هرچه گويي ازين روزگار مـي        

  *  

  



  فصل دوم  ٦٣

  خرابات سليممن کجا و سفر از کوي       
  چه توان کرد چو تقـدير الهـي باشـد           

  *  
  رهگذار نظر رهزني دچـارم شـد        به
  دل نارسيده کارم شد   خبر ز ديده به     

  *  
  غزاالن را چو سوي صيدگاه آيد ز ذوق او      

  آيـد   صداي خندة زخم از سر يک تير مـي          
  *  

  ا آنچنـان داغ اسـت   ز بوي پيرهن بيرون زليخـ     
  لرزد برگ گل هرجا نسيمي ديد مي ر  که چون ب    

  *  
   دگـر  رود آن شاخ گل سليم      باغ مي   به
  بهار در چمن امروز ميهمان گل است  

  *  
  گلرخان بينند هرگه بر اسير يکـدگر    

  آفرين گويند بر هر زخم تير يکدگر        
  *  

  شدي از دسـِت گلرخـان     رسواي عالمي   
   اين چنين مباش   صدبار گفتمت که سليم     

  *  

  



  ٦٤  الغافلين تعبر

  

   رفــت ز کــف اختيـار مــا بيــرون سـليم 
  نصيحت من ديوانه بعد ازين عبث است      

  *  
  در بــاغ ز ســامان گــل و اللــه کمــي نيــست

  ن فصل ضرور است دماغ استچيزي که دري  
  *  

  منّت ز باغبان چه کشم از بـراي گـل   
  دارد خدنگ ناز تو زخمي که واه واه         

  *  
  بدينسان گر نظر يک دم جدا نيست      

  ما نظر بودي چـه بـودي؟       گرش با   
  )۲۸( خوانساريخضر  

  مانــد  تــو دلــي بــازپس نمــينز رفــت
  ماند روي و درين شهر کس نمي يتو م  

  
   خليل تخلّصجليل

  کشد دلم از انتظار وصـل       دردي که مي  
  داند کسي که بر سر راهي نشسته است  

  *  
  گره شد بر تو از تنگـي جـايم شـمع تابـان را             

  نگين ياقوت احمر گشت آخر اين نگين دان را   
  

  



  فصل دوم  ٦٥

  )۲۹( دهکيدرويش
  کند ناصح   رنگ ديگر امروزم نصيحت مي     هب

  مبادا دل ز دستش برده باشـد دلربـاي مـن            
  *  

  هنوزم پيش آن مـه اعتبـاري هـست اي همـدم       
  کند از من  اغيار و پنهان مي    ست با  هکه شب بود    

  *  
  افسوس که کار مشکل افتاد    

  
  رضـاي قاتـل افتـاد       قتلم بـه  

  
  )۳۰(مير رضي دانش

  مي مخور چندانکه نشناسد ز گل گلچين تـرا        
  پاسبان حسن پاک خويشتن بودن خوش است  

  *  
  خواران چند هر هفته کنم خون دل مي  

  بايست شب آدينه همين در رمضان مي  
  

  )۳۱(داود متولّي
ــي ــعلة آه دل ديوانــة مــا    ب   تــو از ش

  سيل دودي شد و برخاست ز ويرانة ما  
  *  

  کف زلف تو و کام گـرفتيم        افتاده به 
  شب برسِر دست آمد و آرام گرفتيم        

  
  



  ٦٦  الغافلين تعبر

  

  )۳۲(درکي قمي
  کرده ذوق چمني گرم طلب باز مرا     

  ز مرا پروا  قفس آورد به   شوق گل با    
  *  

  روز عهد تو هر دل که بود پرخون شد هب
  نام گردون شد ستم تو کردي و تهمت به  

  
  )۳۳(داناي کشميري

   حسن ز عاشق دريغ نتوان داشت      ةزٰکو
  درست اگر ندهي نيم بوسه بسيار است        

  *  
  تاب مقـراض نـدارد ورق نـازک گـل         

  رخ او ستم است ه بلب گستاخ رساندن  
  *  

  اضطراب اندر سخن عيب است دانا چون هالل
  سته بايـد، گـو پـس مـاهي رسـد     جمصرعي بر   

  
  )۳۴(فقيه دردمند
  ام تا بـاز ننمايـد کـسي خـوب مـرا             نامه

   مکتوب مرا  هگردن بست   شته قاصد را به   ک  
  

   مشهديذهني
   سفر همـراه وي بـوديم از عهـد صـبي         صد

  پرسد که او همراه کيست   از رقيب امروز مي     
  



  فصل دوم  ٦٧

  )۳۵(ن نيشابوريالدي رضي
  گر برسر من ز چرخ آتش بارد      

  ممکن نبود که دل تـرا بگـذارد         
  آخر روزي گذر کند بر دل تـو         

  ما اميدي دارد هاين سوخته دل ب     
  

  )۳۶(رضي اصفهاني
  من نزد که دم تيغ برنگشت    زخمي به 

  ين قياس کن ابرگشتگي بخت من از  
  

  )۳۷( هرويرضاي
  سـت در بـرم     هکـه طپيـد     دل جان سپرده بـس    

  من خوش بر اين گمان که قراري گرفته است         
  

  ]آرتيماني [)۳۸( ارطمانيمير رضي
  روم  باور مکن کـه از تـو دل آزرده مـي          

  جنگ مرا چو صلح تو هيچ اعتبار نيست  
  *  

   ديگر آن سنگدل رضي    چه دوستي است به   
  جان خويشتن داري چه دشمني است که با   

  
  )۳۹( کاشيرضاي

  آرد  نياز عاشقان معشوق را در نـاز مـي        
  وفا کردم تو سر تا پا وفاداري ترا من بي  

  



  ٦٨  الغافلين تعبر

  

  )۴۰(سعدالدين راقم
  گـردد   ز آزار دل من يک سر مو کم نمـي         

  وفا برگشته مژگاني که من دارم    ستمگر بي   
  

  )۴۱(مير محمد زمان خان راسخ
  ز گلگشت چمن بيرون چو آن سرو خرامان شد     

  کشاده بال قمـري سـرو را چـاک گريبـان شـد              
  
  )۴۲(حسن بيگ رفيع

  مثل است ز جور يار چه گويم مثل که بي
ــه   ــي   ب ــار م ــتم روزگ ــف او س ــد لط   مان

  
  )۴۳(سلمان ساوجي

  دعــٰوي زهــد تــو آن روز مــسلّم دارم
  که روي بر سر آن کوچه و هشيار آيي  

  *  
  اند  شکل صنوبري که دلش نام کرده     

  ياد قد تو در برگرفته است   هسلمان ب   
  

  )۴۴(ثنايي
  کـنم ه  افتاد مرا عجب شکاري چـ     

  کنمه  وندر سرم افگنده خماري چ      
  سالوســم و زاهــدم ولــيکن در راه  

  کـنم ه  گر بوسه دهد مرا نگاري چ       
  



  فصل دوم  ٦٩

  )۴۵(الدين سهيلي مير نظام
  ١بـار پـيش آيـد      هر ماهي که آن نامهربـان يـک         به
  ٢خويش آيد روم از خويش و ماهي بايدم تا دل به       

  
  )۴۶( بخاريسيفي

  جبـين زارم، گفـت      هارکه ديد از غم آن م     ه
  هر باليي که ترا هست همين يک ماه است       

  *  
  ها هست از دهنت در دل هر غنچه سخن  

  هــا شايند دهــنگــفد گــر بکهــا شــ گــل  
  

  )۴۷( جابري وزير٣ميرزا سلمان
  ست صبر معدوم است   واگر ز دل غرض ت    

  من از تو وفاسـت معلـوم اسـت   دگر مراد     
  

  )۴۸(حاجي فريدون شايق
  باک و وفا دشمن و خنجر بر کف  مست و بي  

  آيــي اگــر رحــم شــفاعت نکنــد خــوب مــي  
  *  

  
  ـــــــــــــــــــــ
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  ٧٠  الغافلين تعبر

  

  ضياست بنگر امشب مه دو هفته خوش با   
  باشـد آن نـازنين ن   گـر   مـا   چـشِم      به شايق  

  
  )۴۹( کاشيمير سنجر

  تـو ورنـه دارم      رو ندارم که بگويم به    
  سخني چند که بر روي تو گفتن دارد    

  *  
  رهين حيرتم اي دل ز ساده لوحي تو       

ــستن داري    ــد زي ــدايي و امي ــزو ج   ک
  

  )۵۰(محسن سيرتي
  دل محمود شـد اسـير ايـاز       

  
  کار خود کرد عشق بنده نواز

  *  
  ز پريدن کبوتر همـه تـن در اضـطرابم         

  کجا رسيده باشد  هکه کجا نشسته باشد ب      
  

  )۵۱( قزوينيسالک
  ست زان لب که مرده را نفسش آب زندگي       

  رســد دعــاگو نمــي دشــنام خــشک هــم بــه  
  *  

  ت مرا گداخت که چون جذبة وفا      حسر
  دسـت پـدر دهـد       دست پسر گرفتـه بـه       

  *  
  



  فصل دوم  ٧١

  دارد دل ســر از زلــف برنمــي  
   طلسم شکسته چون بستند    ١زين  

  *  
  کني، مکن   از پي قتل چون مني وعده چه مي       

  بند قباي خويش را خـاطر خـود گـره مـزن             
  *  

  ابي لبت مشغول درمان کـه خـواهي شـد         عنّ  به
  ست بيماري هشم تو افتادکه در هر گوشه از چ   

  *  
ـ      همچو دور افتـاده      يـار خـود رسـد      هاي ناگـه ب

  دست تا در گردن من کرد تيغش خون گريست      
  *  

  پروانــه مــزن الف محبــت کــه نــداري
  منّت پرواز توان ساخت آن سوز که بي  

  )۵۲( الهوريمير سيادت  
  عمـر اسـت   چو آفتاب لب بام آخر      

  رسيد بر سرناخن حناي عشرت من       
  )۵۳(سرخوش  

  حال دلم بگوش تو غافل چـسان رسـيد     
  گفتم پيام شوق تو قاصد ز خويش رفت   

  *  
  ـــــــــــــــــــــ
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  ٧٢  الغافلين تعبر

  

  چشم او آبروي ميکده ريخت    
  

  آيد  کشتي نشسته مي    مي به 
  

  )۵۴( مشهديسيري
  ذوق عشقي کار نيست     گه بي   يشتن را هيچ  خو
  از هوس پهلو خورد عشقي که مادرزاد نيست  

  
  )۵۵(سخنور
ــه ــي   ب ــو م ــق ت ــاب حوصــلة عاش ــازم ت   ن
  که جان ز جور تو بر لب رسيد و هيچ نگفت  

  
  )۵۶(شاه بوعلي قلندر

ــشق    ــر ع ــاه در دفت ــسي نگ ــرد ب   دل ک
  جز روي خوشت نديد اندر خور عـشق       

  چندانکه رخت حسن نهد بر سر حسن  
  چـاره دلـم عـشق نهـد برسـِر عـشق          بي  

  
  )۵۷(شاه واقفي

  نمي کز چشم ما خيزد جهان را در خطر دارد   
  يــزدمعــاذاهللا کــه ايــن ابــر بــال طوفــان برانگ  

  
  شاه حسين

  دارد ترا چون نيازم در مقام ناز مي
  دارد ترا بر من زار از ترحم باز مي  

  
  



  فصل دوم  ٧٣

  )۵۸(شريف تبريزي
  رسد گردن قاتل نمي هدست تو چون ب  

  اي مرغ نيم کشته طپيـدن چـه فايـده        
  

  )۵۹(شرف جهان
  صد چاک ز تيغ سـتم او        شد سينه به  

  بيرون نشد از سينة صد چاک غم او         
  

  )۶۰(مير شاهي
  جـز تـو الفـت    بهکسي   ز جهانيان ندارم به   

  کسي سالمت   تو هم از دري برآيي سر بي        
  

  شرف جهان
  ميرنج  گر آزرد ما را زو نمي     سگ کويش ا  

  باشـد   ميان همنـشينان گفتگـو بـسيار مـي          
  

  )۶۱(شاپور
   از زنّار زلفش گفتگو    کم کن از شاپور   

  کند  ها آدمي را زود کافر مي       اين سخن   
  

  )۶۲(شاني تکلو
ــنم  ــران چــه ک ــاز دلب   نکــشم ن

  طور من عاشقانه اوفتاده اسـت       
  

  



  ٧٤  الغافلين تعبر

  

  حيدر شکويي
  نزاکتش نه باندازه است اي محرم     

ـ بگو تبسم بـسيار           لـب نکنـد    اِرب
  

  )۶۳(شفايي
  ن ترسم آها از  من سينه صافي   باصبا را نيست    

  که بوي پيـرهن در نيمـه راه افگنـده برگـردد             
  *  

   دل تو چو درآيد نگرد در چپ و راست    ١از
  آنـسو کـه نشـسته اسـت وفـا، ننـشيند             تا به   

  *  
  ن لعل کجا آمن کجا و هوس بوسه از     

  لب گزيدي و دلم در طلب جام افتـاد      
  * 

  کويش گه وداع   هغافل ز خود شديم ب    
  خود را ز اضطراب همانجـا گذاشـتيم     

  * 
   از تو تمنّاي يک نگه دارد      شفايي

  دلداري و عنايت نيست     اميدوار به   
  

  
  ـــــــــــــــــــــ
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  فصل دوم  ٧٥

  )۶۴( عامليشيخ بهاءالدين
  مرا اميد بهبودي نماند اي خوشا روزي      

  بايـد  گفتم عالج اين دل بيمار مي  که مي   
  * 

ــه زاهــدي بــه ــه ســرخ رو ب   مــي ديــدم ميخان
  مــسلمانيايــن گفــتمش مبــارک بــاد از مــِن   

  
  )۶۵(الدين بنايي کمال

  ن لب شکّرفشان گرفت آدل داد و جان از
  جان تمام داد و عوض نيم جـان گرفـت           

  
  )۶۶(دين علي پيامال شرف

   ننوشته است  ١جز عزيزالقدر يوسف را کسي    
ــي     ــوخ ب ــي ش ــرور ميرزاي ــا  از غ ــرواي م   پ

  * 
  غير و وصل کسي زهي طالع

  من و هجران يار يا قـسمت        
  * 

  ما گيسوي خود گو که وا شود با  تو هم به  
ــا     ــام ب ــبت ش ــر مناس ــان  اگ ــتغريب   اس

  * 

  ـــــــــــــــــــــ
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  ٧٦  الغافلين تعبر

  

  خوب و زشت روزگار ساخته است آئينه سان با
  کنـد  هر صـورت کـه باشـد زنـدگاني مـي         دل به   

  * 
  دوش گفتي که رقيب از تو شـکايت دارد    

  هرچه خواهي تو بگو غير چه طاقت دارد      
  

  )۶۷(باقر کاشي
  حيران خودم که از چه جنسم     

ـ         ايـن و آن نمـانم       همن هـيچ ب
  

  محةالر  عليهميرزا بيدل
  کنــد عــشق گــاهي قــدردان درد پيــدا مــي

  ستون تا حشر اگر نالد دگر فرهاد نيست       بي  
  *  

  دل جمع اين زمان چه امکان است      
  ريـشه گـل کـرد و رفـت دانـة مــا       

  * 
  چکـد اينجـا   مـي ز جيب هر مـژه آغـوش      

  ست بيا که جاي تو در چشم دوستان خالي  
  * 

  عنقا سر و برگيم مپرس از فقرا هيچ  
  عالم همه افسانة ما دارد و مـا هـيچ       

  * 



  فصل دوم  ٧٧

  رسـد    گوشة دل از دير و حرم نمي       ئةنش
  رسد  هم نمي    به دهزار سنگ زن در     سر به   

  * 
  کوي نوميدي روز در غم حسرت شب به     

  هـا   طرفه زندگاني ست   ا روز آن شبم اين     
  *  

   چه بردند آرزومندان   ١ازين عبرت سرا گفتم   
ــنايي     ــتن داغ آش ــان گف ــت محرم ــا حقيق   ه

  *  
  آنجا جواب نامة عاشق دريدن است  

  کــشيم مــا بيهـوده انتظــار خبــر مــي   
  *  

  تو قدح زديم و نرفت رنج خمـار مـا      همه عمر با  
  کنـار مـا   رسـي ز کنـار مـا بـه     چه قيامتي که نمـي      

  :رباعي  
ــبيــدل   ســجود بنــدگي تــوام بــاش ه ب

  دوش داري خـم بـاش   هتا بار نفس ب   
  ستو که در کارگه طينت ت    ٢زين عجز   

ــي   ــاش  اهللا نمـ ــدن آدم بـ ــوان شـ   تـ
  
  ـــــــــــــــــــــ
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  ٧٨  الغافلين تعبر

  

  :رباعي
  ربــ  ب١دهاتــالش رزق آمــ   بــه بيــدل

  گ تابع سگ نگشت و خر چاکر خر  س  
ــرد     ــه نک ــدي ک ــات دي ــرة کائن   در زم

  خود قبـول جـز نـوع بـشر        هاين ننگ ب    
  :رباعي  

  زاهــد آن ســوي فطرتــت مرداننــد
ــد     ــستي فردانن ــوق ني ــد ش   در معب

  يک ره خبر از کاغذ آتش زده گيـر      
  گردانند   سبحه مي  ٢تا سوختگان چه    

  :رباعي  
  سدر مذهب خود گر همه خر گردد ک 

ــر گــردد کــس    ــاد ت   ناصــح نــشوي مب
   اوهــام اســتةخبــر ايــن قافلــ اي بــي  

  سـت کـه برگـردد کـس        هجايي نرسيد   
  :رباعي  

   اگر از عالم جـودت خبـر اسـت         بيدل
  ت ز هــر بــد بتــر اســتتــاظهــار قناع  

  ساغر خور و عشرت کن و اقبال طلب     
  ا فــضولي هنــر اســتمهمــان کــريم ر  

  ـــــــــــــــــــــ  
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  فصل دوم  ٧٩

  :رباعي
   عمريست کز طلب در بدريم     بيدل

  خبـريم   در معني تحقيق همـان بـي        
  شودگافتيم و چيزي ن   کصد پرده ش    

ــدريم    ــان ب ــا گريب   اکنــون برخيــز ت
  

  )۶۸( بخاريشوکت
   تو نظّاره پسند استياقوت خطّي که به  

  گرديست که از آمدن خنده بلند اسـت        
  *  

  کي بود طاقت آغوش من اندام تـرا       
  گذارد چو شکر آب نگين نام ترا     مي  

  *  
  سنجد آن دندان و ياقوت لب او را      مي يکس
  که از شبنم بود سنگ وز برگ گل ترازويش  

  :اند  در اول مصرع اين بيت چنين دخل کردهخان آرزو  
  کـس  نسنجد گوهر دندان و ياقوت لبش آن    

  که از شبنم بود سنگ وز برگ گل ترازويش  
دستخط   بعد از خط کشيدن در تذکرة مذکور بهميرزا صاحب  

  :اند خاص نوشته
 بر ارباب فهم روشن است که در هردو صورت معني ندارد و

 ترقّي معني هردو صورت بدي معني ندارد و در دخل خان آرزو به
  .است



  ٨٠  الغافلين تعبر

  

  )۶۹(غني بيگ قبول
  اصـل هرکـه ديـد بنـاي زمانـه را            بي
   خانه راوار ساخت ز يک خشت آيينه  

  *  
  نيست در سر فکر روزي صاحب شمشير را    

  باشد از نـاخن کليـد رزق در کـف شـير را         
  *  

ــي   ــشيده م ــدي ک ــي هن ــد ت   آي
  جگر است واي بر عاشقي که بي    

  *  
  گـــر ببينـــد رخ زيبـــاي تـــرا

   صلوت )ص(محمد  گل فرستد به    
  *  

ــ   ــانفزا قبـ ــي جـ ــور مـ ــشة بلـ   ولدر شيـ
  هرکس که ديد گفت که روح مجسم است         

  *  
  وصلش گم   که کني خويش را به       بس قبول

ــوان ديــد تــرا نشــسته بــه     پهلــوي يــار نت
  *  

ــستم   ــد نيـ ــنّي و ملحـ ــيعه و سـ   شـ
  کم کسي داند که اين هم مشربي است         

  *  



  فصل دوم  ٨١

  ه کرد از جهان مجنون بريد و روي در ويران       
  کم کند عاقل چنين کاري که اين ديوانه کرد  

  *  
  من نگهي   کني به   گفتمش مي 

  
  از سر ناز گفـت بايـد ديـد        

  روم از جفاي او اي کاش مي  
  

  در مقام ستيزه گويـد بـاش      
  

  شيخ آيت اهللا ثنا
  خلـق سـاخت      به ١مرديم چون کنيم ببايد   

  خود هم برآر نيست هدر غم تو ب   ما را که      
الواقع در  في. اند در تذکرة خان موصوف نقطه شک گذاشته  

  :معني اين بيت شک در شعر فهمي ميرزا بالشک
  داند چه سود ار فطرت تو راز را در سينه مي       

  دانـد   که از بس بدگماني دوستي را کينه مـي          
کرة آيد و در تذ گويند که معني فطرت درست نمي ميرزا مي  
اينجا شک از . اند  نقطه شک برين شعر کردهاشرف علي خان

  . بعيد استفطرت ميرزا صاحب

  محةالر  عليهشيخ محمد علي حزين
  لب ياقوت او سازد خجل لعل بدخشان را      

ــان راخــط   ــاه تاب    ريحــان او در دام آرد م
   

  ـــــــــــــــــــــ
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  ٨٢  الغافلين تعبر

  

  نه آنم کز جفاي عشق آسان دست بـردارم    
  بـرم چـاک گريبـان را    دامان قيامـت مـي    به  

  *  
  نهان خانـة ديـدار فرسـتيم    دل را به 

  دلـدار فرسـتيم   اين نامة سربسته بـه     
  داغ خوشي افتاد ز عشق تو بدستم        

  آرايـش دسـتار فرسـتيم       اين الله به    
  *  

  تواني   دل نهادم بکن آنچه مي     جفات هب
  توانم ز تو احتـراز کـردن    کنم نمي ه  چ  

  *  
  هدف سينه ز من نـاوک مژگـان از تـو    

  سخت جاني زمن و سستي پيمان از تو  
  *  

  طفلي که ز مستي نشناسد سر و پا را        
  سر و پايان چه خبر داشته باشد        از بي   

  *  
  ام حالي که کافر از اجل بيند        ز هجران ديده  

ــام جــدايي را خــد   ــاه ســازد عمــر اي   ا کوت
  *  

ــستوري  ــان م ــاي زم ــدة ابن   اگــر از دي
  خوش بياساي که از جمله بالها دوري   

  



  فصل دوم  ٨٣

  يک روش نيست جهان گذران اي غافل      
  خاک ره گردي اگر تـاج سـر فغفـوري           

  *  
  پرسـتم  من آن غارتگر جان مـي  

  پرستم غم جان نيست جانان مي  
  سزد کز تو کـنم عهـِد جـواني          

  پرسـتم    پور پيـر کنعـان مـي       که  
  *  

  اي دارم من سرگشته دور از کوي جانان خانه
  دل آنجا دلبـر آنجـا مـدعا آنجـا اميـد آنجـا               

 عقل مصاحب بعد از خط کشيدن بر آنجا ميرزا صاحب  
  :ندا دستخِط خاصّ نوشته اشعار اوستادان در تذکرة مذکور به

عجب حالي است که مؤلّف تذکره شعر بلند رتبه را موقوف داشته 
  .اند دار همين بلکه موقوف بر نوشتن ديگران گذاشته و اشعار رتبه

  )۷۰(سعيد اشرف
  گـردآوري را  فتنه گردان نرگس خونخوار     

  چون طبيبي کـو کنـد بيمـار را گـردآوري          
  ياقوت در لعلش بود موج سخنچون رگ   

  ست از حيا گفتار را گردآوري      هکه کرد   بس  
  *  

  کوس شهرت نتوان زد ز بيان دگـري       
  چند چون کوه بنـالي ز فغـان دگـري           

  



  ٨٤  الغافلين تعبر

  

  کي پايه ز مردم بود و دست ز تو         تا به 
  چه کني دست فروشي ز دکان دگري        

  سـت  تاري از پيرهن طاقت ما تا باقي        
ـ  رمـاه مـن کـا        کتـان دگــري  ه نـدارد ب

  *  
  زبان را نيست ياراي سخن گفتن مگر گردد       

  دانـي  هاي دل افشاگري رازي که مـي      طپيدن  
  بينم سر راهش   اينکه مي  بگفتا کيست اشرف    

  دانـي   بيني نظر بازي که مـي       گرفتاري که مي    
  *  
  پرسـي   ايم از انتقام ما چه مي       زمين چشمه 

  ما چندانکه کاوي فيض از ما بيشتر يابي  هب  
رتبه  اند که بلند  قباحت اين شعر نفهميدهظاهراً ميرزا صاحب  

  :اند انتخاب نوشته دانسته به
  بـاغ رفتـي و گرديـد عـارض گلهـا           هب

  برنگ چهرة مفلس ز شرم مهمان سرخ       
  *  

  کشي دارم نهان چون گردباد    در سر  يي  پستي
  خاکسارم گر روم بر آسـمان چـون گردبـاد           

  *  

  شعر دلکش است   هصد هنر دارم ولي الفم ب     
  خامه در دست هنرور تير روي ترکش است  

  



  فصل دوم  ٨٥

  )۷۱(حالتي
  از چاک تنم در دل پرخـون نظـري کـن          

  تــري کــن نظّـارة صــد بــار زمــن خــسته   
  با مهر و محبت تو جفا پيـشه چـه داري            

  جاني نه و خون در جگري کن     رو داغ به    
 را بلندرتبه دانسته در تذکرة اهللا اين هردو شعر حالتي سبحان  

دار او خط  اند و بر همچو شعر رتبه خط خود نوشته مذکور به
  :ست ااند، اين کشيده

  فتـراکش    بـه  و سـر حـالتي    کشيده تيـغ    
  خبر دهيد کزين ره چنين سوار گذشت        

  
* * *  

  



  ٨٦  الغافلين تعبر

  

  فصل سوم
در بياِن اصالح نمودِن ميرزاي مسطور بر اشعار شعراي حال و 

  استقبال

   ساکن پتياالميان نورالعين واقف
   در قفس١دزا ديدم سحر ز مرغ چمن

ــاد در قفــس    ــه افت   ناليــدني کــه زلزل
لفظ بيتابي تصرف نموده   در مصرع ثاني بهميرزا صاحب  

نکه شعر ديدن حال آ شنيدن است نه به لّق بهفرمايند که ناله متع مي
الثبوت و زباندان و   که از استادان ثقه و مسلّم)۷۲(محسن تأثير

  . استد شعر واقف است، سناعزّة ايران از
  :فرمايد  ميمحسن تأثير

  قفـس آتـش زد      ام آخـر بـه      اثر ناله 
  کس چنين نالة مرغان گرفتار نديد       

  :فرمايد  نيز مي)۷۳( خواجة حافظمآب حضرِت شيراز و جناب فيض  
  بينم اين چه شوريست که در دور قمر مي

  بيــنم همــه آفــاق پــر از فتنــه و شــر مــي  
و نيز بايد دانست که از بيتابي مرغ زلزله در قفس لطف ندارد   

. آيد و اگر وطواط هم بال و پر بجنباند، قفس در حرکت مي
  . نالة مرغ مدعاي شاعر استاينجا لطف صولت تأثير در

  ـــــــــــــــــــــ
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  فصل سوم  ٨٧

  )۷۴(عزّت
  بست بر سبکروحي ما کس نتواند در     

  چون هوا در همه آفاق بود خانـة مـا           
  :در مصرع ثاني اصالح ميرزا اين است  

  »همچو بو در همه آفاق بود خانة ما«
الکن در . م سبکروح استنمايد، هرچند بو ه بنده التماس مي

سبب امتالي هوا  چه حکما خال را به. بودن همة آفاق تعلّق ندارد
برده درست است و  شعر نام. جهت بو اند نه به داده محال قرار

اگر . سنجان قبيح و نادرست رسان و نکته اصالح ميرزا بر نکته
  :فرمودند اصالح منظور بود، کاش چنين مي

  ود خانة ماهمچو بو در همه گلزار ب

  غني بيگ
  ماه نو گرچه رفت بـر گـردون       

  زير چاِق کمان ابـروي اوسـت        
، »چاق زيِر« در مصرع دوم اين شعر بجاي ميرزا صاحب  

 طرف ميرزا محمد فاخر اينجا حق به. اند اصالح نموده» طاق زيِر«
  :صاحب است، چه ازين اصالح شعر دو لطف پيدا کرد

دوم آنکه مبالغة طول قامت . اول آنکه طاق مناسب ابروست
اند که   نفهميده.الحول و القوة الّا باهللا العلي العظيم. معشوق است

داند که زيرچاق  زيرطاق اينجا معني ندارد و اصالح دان مي
حق تعالي اصالح غلط . بردار شدن است مصطلح محکوم و فرمان

  !آمين. فهمي و خودبيني ايشان نمايد



  ٨٨  الغافلين تعبر

  

  اشرف
  مهر کي خواهم بريد مهر خود را از تو اي بي

  اشقم چـون پيـر گرديـدي مريـد    تا جواني ع   
  :اند  مصرع اولين را چنين فرمودهميرزا صاحب  
  مهر قطعاً از تـو نتـوانم بريـد          اي بت بي  

  تا جواني عاشقم چون پير گرديدي مريد  
از اين اصالح شعر نزديک زباندان از پاية سالست افتاد و   

 اسب الفاظ قطع و بريد که الزمة زبان ميرزا صاحبجهت تن به
  .است، هرگز از مزاج ايشان بر حسن تکرار لفظي نرفت

  )۷۵(ميرزا خليل
  تو رفت از ياد و ديـدن شـد فراموشـم            شنيدن بي 

  گويي همه گوشـم  م چو ميآيي همه چشم  چو مي   
  :اند  چنين در مصرع آخر اصالح فرمودهميرزا صاحب  

  پرسي همه گوشم بيني همه چشمم چو مي چون مي
فراهم آوردِن الفاظ متناسب بسيار  چون مزاج شريف ايشان به

ذا مصرع آخر را راغب است، چنانچه در شعر باال اشاره رفت، له
  :اند چنين اصالح فرموده

  جايي که چشم و گوش است بيني چرا نباشد
 شود، ميرزا  اگر صورت معني از صفحة عبارت حکو
  .پروايي نيست  را هيچصاحب
  :وله

  دوســتي پايــدار بايــستي
  

ــستي  ــرار باي   عهــدها برق
  



  فصل سوم  ٨٩

. اند اصالح داده» استوار«، »پايدار«جاي   بهميرزا صاحب
اند، الکن اعتقاد جمهور اين  اعتقاد خود خوب فهميده الواقع به في

است که براي دوستي پايداري و براي ستون چوب و کمر 
  !بايد، زهي استواري فهميدن ميرزا صاحب استواري مي

  صائب
  يک ديدنش براي نديدن کفايت است     

  هرچند روي مردم دنيا نديدني اسـت        
اند،   صاحب در مصرع اول چنين اصالح نمودهميرزا فاخر  

  :مصرع
  بود ضروريک ديدني براي نديدن 

 را  و مصرع اصالحي ميرزا فاخرفصاحت مصرع ميرزا صائب
  .چشم غور مالحظه بايد نمود، کفايت است به

  مولوي روم
  گفتم کم ده دو سه پيمانـه       تو نمي  من با 

  من مستم و تو مستي اکنون که برد خانه          
دست خط خاصّ مصرع ثاني را در تذکرة   بهميرزا صاحب  
  :اند  خط کشيده چنين اصالح نمودهاشرف علي خان

  »برد خانهمن مست و تو گشتي مست اکنون که «
  .بر بالغت و فصاحت طبعان خوبي اصالح روشن



  ٩٠  الغافلين تعبر

  

 از سادات همدان،» کوثري« نامي شاعر متخلّص به)۷۶(مير عقيل
السالم بود، حتّي که  پرهيزگار و محب حضرات ائمة اطهار عليهم

  :او گفت. تکليف شراب کرداو   ماضي روزي به)۷۷(شاه عباس
  .السالم  عليهسر مبارک مرتٰضي علي خورم به نمي

  :شاه فرمود
آشفته شده گفت که من نخورم، مگر ترا از . سر من بخور به

شاه را بسيار خوش آمد و مبلغي . دارم تر مي  دوستمرتٰضي علي
 خوب شيرين و فرهادمثنوي . و مقرر کردعدد سيورغال براي ا به

  .گفته نظمش صفاي گوهر و سالست آب کوثر دارد
 از سفينة دستخطي شيخ )۷۸(الشعرا رياض از اشرف علي خان
اين قطعه را مع احوال در تذکرة خود ثبت  محمد علي حزين

  :نمود
  يکـي شـوريده بـاغي داد ترتيــب   

  نمودي از رياحين زيب و تزييب       
ــه   ــش را ب ــروردي گُلَ ــده پ   آب دي

ــژده دادي بلــبلش را ز گــل     هــا م
  گي کـردي چمـن را       گهي مشاطه   

  گهــي آراســتي ســرو و ســمن را  
  گهي خاشـاک چيـدي بهـر بلبـل        

  پهلـوي گـل   که سازد آشـيان در        
  چو شـد آراسـته از گـل بهـارش           

  زارش فروزان گـشت طـرف اللـه       
  



  فصل سوم  ٩١

  که ناگه تندبادي همچـو صرصـر      
  ســـر بـــرآورد از کمينگـــاه بـــال  

  شوده بر وي دست تاراج    گچنان ب   
  خاري کرد محتاج  که گلچين را به     

  هاي باغش   فلک نگذاشت کز گل     
ــه   ــاغش   ب ــردد دم ــنا گ ــويي آش   ب

  : صاحب اين استاعتراض ميرزا فاخر  
معني  اند، چنانچه مزيب به تزييب از لفظ زيب ظاهراً برآورده

اند که چون اصلش که زيب است، لفظ  گويند، غافل آراسته مي
چنين لغزش . فارسي است، مزيب و تزييب چگونه درست باشد

ن، افسوس که غزف و مدر کالم ناآگهان بسيار است، چنانچه مزلّ
شود، کالم  رفته رفته اهل علم را هم آگاهي بعضي اوقات نمي

  .تمت کالمه.  تمام شدمکين
چون مؤلِّف تذکره نوشته که از بياض دستخطي شيخ محمد 

 در اين صورت کناية ام،  و الغفران نوشتهمحةالر  عليهعلي حزين
دانند که شيخ مذکور  نمي. طرف شيخ است علمي به ناآگاهي و بي

شخصي گذشته است که تحرير و تقرير او براي تمام عالم سند 
سند نخواهد بود  است و لفظ تزييب را که شيخ درست دانسته، بي

 اند، و استادان اکثر الفاظ فارسي را معرب نموده در اشعار خود آورده
 فرموده، )۸۰(العراقينحتفة در محةالر  عليه)۷۹(نکه حکيم خاقانيچنا

 صفاهاني )۸۱(و تقي اوحدي» ذوالخورشيدين شد خراسان«: خاقاني
 قلمي نموده که جمعي در تعريف موالنا فيضي] خود[در تذکرة 



  ٩٢  الغافلين تعبر

  

 د طبعان از سوهان ابکاره تيغ مهنّ)۸۲(متأخّرين حتّي موالنا عرفي
د در اصالح آمده، بايد دانست که مهنّ فطرت و مصاحبت او به

 هم مرد واليت زا و  ساخته شده است و ملّا کوثرياينجا در هند
عالم و زباندان است و معٰهذا اهل عرب هم اکثر الفاظ عجم را 

اين را معرب . استفارسي » باه«اند، چنانچه لفظ  معرب نموده
، پس زيب را تزييب »دمهنّ«را » هند«اند و  گفته» مبهي«نموده 

کردِن چه نقصان دارد و ماوراي اين چيزي که شيخ محمد علي 
گيري ما مردم زياده از دهن است و   جايز داشته بروخوردهحزين

اش زلف است، بر السنة اهل عجم  ل مادهف که اصهمچنان مزلّ
قدر شهرت دارد که اصطالح مقرر شده، در صحت اين  اين
. گويند شکّي نيست، چنانچه دستور واليت است و اکثر مي هيچ
  :ستامير خسرو از

  اند  دور رخت صف کشيده     موران خط به  
  انـد  ف کـشيده صدگونه جور از تـو مزلّـ    

 است که ميرزا از و سواي اين شعر ملّا محمد سعيد اشرف
  .دانند زمرة مفت خواران مايدة سخن او خود را مي

  اشرف
ــط    ــازه خ ــران ت ــف دلب ــسار مزل ــو رخ   همچ

  شتنوشت آنهم خط خوانا ندا      مصحفي گر مي  
  )۸۳(هنرور خان عاقل

  چـون را  وحدت ذات بـي  دهد عالم به گواهي مي 
  که خاصيت يکي باشد ز چندين جزو معجون را



  فصل سوم  ٩٣

فرمايند که   درباب معني اين شعر چنين ميميرزا صاحب
  :اند دستخط خاص در تذکرة مذکور نوشته هب

رتبه  چه نويسم، مؤلّف زاد فهمه ملتجي شده که اشعار بي
شناسي کوکه سستي اين بيت مرحومي  سخن. را خط نکشيم
واضح باد تالش در عرصه ما عبارت از چنين . را بفهماند

گيرند، مر ذات بيچون را تشبيه  تشبيهات بارده مي
هرچند . الم را اجزاي آن گفتهمعجون داده و اهل ع به

معني آميخته شده آمده، اما بنابر عرف خالي از  معجون به
فهمد اين قسم تشبيهات بد   مي١متتبع. ادب نيست وءس

مگر جايي که . آرند مفهوم را اهل کمال در کالم نمي
قبيح باشد، مضايقه ندارد و عجب معجون  غرض تشبيه به

کجا  ران نفهميده که سررشته به والغفمحةالر ه بود عليهئنش بي
کشد، تنها معجون قرار دادن ذات بيچون را تعالي شأنه  مي
يقولون محلّ گرفت نيست، بلکه ترکيب تمام بيت  اعم
  :گفت کاش چنين مي. کيفيت واقع شده بي

  طينـت ربـع مـسکون را        بود آميزشي بـاهم بـه     
  که کيفيت يکي باشد ز چندين جزو معجون را        

معني ربط  لم را معجون مراد گرفته مصرع اول بهو اگر عا  
  .، تمت کالمهتمام شد کالم مکين. ندارد

  ـــــــــــــــــــــ
  .مشتبع: نولکشور  .1



  ٩٤  الغافلين تعبر

  

کنه مضمون مصنّف  و اعتقاد اين عاصي اين است که اصالً به
عالم که خلقت آنها  مصنّف اجزاي معجون را به. اند پي نبرده

وحدت  است و خاصيت معجون را بهعناصر است، مناسبت داده  از
چشم فهم مالحظه  کور سوادي به افتاده را نظر به پيش پا. سخن
جا  آرايي بي کنند و در تفضيح مصنّف و مؤلّف عبارت نمي
دانند که اين عبارت موجب تضحيک سخن سنجي  نمي. نمايند مي

ادب  وءبنابر نافهمي خود در مصرع شاعر س. ايشان است
دولت موزون فرموده اين  و مصرعي که معني ندارد، بهاند  داده قرار
  :مصرع. است

  »طينت ربع مسکون را بود آميزشي باهم به«
سکون يعني فهم و شعور پيداست که معني ربع م بر هر ذي

چهارم حصّة زمين که آبادي دارد، چنانچه اهل رياضي جايي که 
اند، يک ربع را مسکون  حقيقت زمين يعني کرة ارضي نوشته

پس قطعة زمين را باهم چه آميزش است بلکه آن را . اند نوشته
آميزش است که ترکيب همه از عناصر است و  باهم در طينت

خواهد  ميزش کثرت ميقطعة زمين صرف عنصر خاکي است و آ
. آن معني که بسيط است، نوعي از کثرت دارد و هرچند زمين به

الکن اين کثرت باعث آميزش که در اينجا عبارت از فعل و انفعال 
اينهمه  با. است، نخواهد بود و در اين مقام فايده نخواهد بخشيد

الثبوت دال بر  جا بر اساتذة مسلّم هاي بي رسايي فهم، اعتراض
عالم تضحيک مستعمل زبان   طبع وقّاد است و لفظ معجون بهذکاء



  فصل سوم  ٩٥

داند که در  چاره چه مي مغل بي.  قباحت استاهل هندوستان
  . قباحت استهندوستان

ر  علي، علي تخلّص که از جمله خوبان روزگاشيخ ناصر
 است و اکثر صاحِب تذکره او را آبروي شعراي هندوستان

 و ديگر شعراي  و سرخوش)۸۴(اند و ميرزا معزّ فطرت نوشته
 عالمگيري و بهادرشاهي پيروي او دارند، در حق او ميرزاي

  :فرمايند  چنين ميموصوف
  حکمانصاف را چه پيش آمد، چرا مانند بعضي اشعارش

 پيداکرده، منصفان را چه شد، براي چه ١»املعين يف بطن الشاعر«
ه هيچ هم رسانيد صورت اکثر الفاظش ترکيب اليعني به به

 را اين  مرحوم يعني جناب ميرزا صائبميرزا صاحب. گويند نمي
  :حالت رسيده که مورِد چنين کلمات شود

ــان  ــد مکــين هــرزه دراي   از هــوش ربودن
  هوش نشـستي  خير است چرا اين همه بي   

  غن و زاغ بلنـد اسـت دريـن بـاغ          شور ز   
  اي بلبل خوش لهجه چه خاموش نشستي      

  :عاصي گويد  
زاغ و  الواقع اين بلبل خوش لهجه سزاوار همين که با في

 که اشعار او زغن طرف نشود و در حق چنين ميرزا صائبي
  صاحب خط بکشند و اصالح نمايند، ناصررا ميرزا فاخر

  .علي اگر اين مقطع گفت، گفته باشد چه مضايقه است
  ـــــــــــــــــــــ

 .ن شاعر استمعني در بط: ترجمه  .1



  ٩٦  الغافلين تعبر

  

 علي شخصي است که فهميدِن شعر او کمال است، ناصر
فرمايند که   ميحبهمچشمي او کرا مجال است و ميرزا صا

هرگاه منصفان بيچاره . نمايند منصفان را چه شد که انصاف نمي
ناصر علي چه  توانند گفت تا به  چيزي نميدر حق ميرزا صائب

دانست   علي صاحِب کمال و مرد خدارسيده بود، ميناصر! رسد
هم خواهد رسيد که   بهکه شخصي بعد از من در بلدة لکهنو

بنابر خوف . تيغ قلم قتل خواهد ساخت هاي طبع مردم را به زاده
. انب اوستج حق به.  استاملعين يف بطن الشاعراکثر اشعارش 

 در تذکرة خود نوشته است که در اوايل محمد افضل سرخوش
  : علي گفتناصر مشق روزي فقير با

 دست ناصر  به)۸۵(گويند مسودة اشعار ملّا نديم اعزّه مي
  .خواند نام خود مي علي افتاده، اشعار او را به

بياييد .  علي گفت که امتحان شاعر طرح غزلي استناصر
 آفتاب. اين غزل در پيش بود، آب استاده است. طرح غزل بکنيم

اول فقير اسپ را در ميدان تاخت و اين مطلع را . استاده است
  :بديهه گفته خواند

  :سرخوش
  ق آب اسـتاده اسـت  رگردن غـ  تن ز اشکم تا به   

  روي تن عيان همچون حباب استاده است سر به  
اين  هم رسانيده، جواب مدعيان را به حسن مطلع به علي ناصر  

  :الفور ادا ساخت عبارت في
  



  فصل سوم  ٩٧

  اهِل همت را نباشد تکيه بـر بـازوي کـس          
  چوب و طناب استاده است   خيمة افالک بي    

دستخِط خاصّ در تذکرة مذکور   صاحب بهميرزا فاخر  
  :اند نوشته

 سست محةالر  علي عليهاس مصرع اول ناصرٰهذا القي علي
» سربلندان«، »همت اهل«جاي  افتاده واقع شده، اگر به

. ١»انظروا بنظراالنصاف«. گفت، ماليم افالک بود مي
وصفي که موجب گفتن حسن مطلع مالحظه نموده،  با

اصالح پرداخته،   اول شعر او را سست انگاشته بهمصرع
کنه مدعا  خاک سيه برابر ساخته و به حاضر جوابي او را به

اند که  چه خوبي بيان کرده نپرداخته که جواب مدعي را به
نه محلّ : بگويد» انظروا بنظراالنصاف« علي روح ناصر

  :انصاف خواستِن ميرزاست
  : غزلي خوب گفته، اين استشيخ آيت اهللا ثنا

ــشد   ــروش ک ــث خ ــسمت عب ــة ق   دل از پيال
  ز درد صاف رسـد آنچـه کـو خمـوش کـشد           

ــه ــذّت شاديــست خاصــه کــامي را غمــت ب   ل
  دنـوش کـش      پيش قسمت خود نيش را به      ٢که

  نشست و خاست چو بوي گلم ز ضعف نماند
ــه  ــا درت ب ــون ت ــسيم کن ــشد مگــر ن   دوش ک

  ـــــــــــــــــــــ
  .چشم انصاف بنگريد به: ترجمه  .1
 .»ذوق گوش کشد که پيش قسمت خود را به«: نولکشور  .2



  ٩٨  الغافلين تعبر

  

ــايي    ــک پ ــک ت ــوار ت ــس دي ــد از پ ــو آي   چ
  چـــراغ دار نگـــه ســـر ز راه گـــوش کـــشد

  سـت  ا چـار سـوي غـم آبـادم آن کـدام ره             به
  فـروش کـشد     بخـش مـي     کوي فـرح    که سر به  

  اش غاشـيه   فروش که حکم ار دهـد بـه         چه مي 
  پايــة عــرش مجيــد دوش کــشد   ملــک ز 

ــه   ــيدي ب ــصرع ص ــان ز م ــ  چن ــيم ثن   اشورش
ــد کــسي خمــوش کــشد  ــا نتوان   کــه نفــس م

 موصوف در مصرعي که لفظ نيش و نوش ميرزا صاحب
معني خوردن در اين   بهگويند که نيش کشيدن يکجا بسته شد، مي

 جاي آن زهر نگفته که زهر کشيدن مستعمل بيت واقع شده، چرا به
  .شود است و هم صنعت طباق که در آن است، فوت نمي

  :عاصي گويد
مراد مصرع ثاني آن است که شاعر بد را مثل نيک بر خود 

معني خوردن است، چنانچه شراب  کند و کشيدن به گوارا مي
بالفرض اگر . روف است و شراب خوردن نيزکشيدن مشهور و مع

اعتبار  لفظ کشيدن شبه باشد، به  را در نيش خوردن بهميرزا صاحب
 بر اين نوش توان فهميد و اعتراض دوم ميرزا صاحب تشبيه به

  :قطعه استبيت آخر 
  اش غاشيه چه مي فروش که حکم ار دهد به

ــشد     ــد دوش ک ــرش مجي ــة ع ــک ز پاي   مل
  :اند  در تذکرة مذکور نوشتهميرزا صاحب  



  فصل سوم  ٩٩

غاشيه کشي  به.  داردحکم املعين يف بطن الشاعراين بيت 
  .شود يد تنها از لفظ غاشيه خدمت و اطاعت مفهوم نميبا مي

  :گويد بنده مي
شاعر ! کجا رسيده سبحان اهللا مرتبة شعر فهمي و زبانداني تا به

خورد و نه  و غاشيه را کسي نه مي» غاشيه دهد به«گفته است که 
عالوه . لفظ کشيدن از اين احتماالت مميز گرداند پوشد، با مي

ل رديف افتاده است، باز هم غاشيه کشيدن آنکه لفظ کشد در غز
کنه اين معني  سبب آن به دماغي نيست که به نفهميدن خالي از بي

  .اند رسيده نرسيده
  اي از گريـه بهـم آمـده راه          ابرسان حبه 

  تصنّع چو شفق چند کنم   تو خندان به    بي  
اصالح » تکلّف«لفظ  به» تصنّع«لفظ جاي   بهميرزا صاحب  

. اصالح دادن نيست اين اصالح هم کم از خوگرفتن به. اند نموده
  .بر ماهران اين فن، اين معني روشن است

  محةالر  عليهشيخ محمد علي حزين
  جانـان سـر راهـي گـاهي         گرفتيم بـه    مي
   گاهياو هم از لطف نهان داشت نگاهي   

  *  
  دو سه روزيست که دزديده نگه وين عجب است     

  نـــه ثـــوابي زمـــن آمـــد نـــه گنـــاهي گـــاهي   
» ما به«لفظ » نهان«جاي لفظ   در مصرع ثاني بهميرزا صاحب  

خاک برابر ساخته و در مصرع  اصالح داده و مزة لطف نهاني را به



  ١٠٠  الغافلين تعبر

  

 اند هم رسانيده به» خطايي«لفظ » ثوابي«جاي لفظ  ع بهآخر حسن مطل
گويد که از دو سه روز که  او مي. مآل مصنّف پي نبرده و اصالً به

ظهور آمد که   از من به١نگاه دزديده است، پيش از اين چه ثواب
دزدد و اين  وقوع آمد که نگه مي کرد و حاال چه گناه از من به نمي

سخن فهمي .  لفظ دو سه روز پيداست ازمحةالر ارادة شيخ عليه
ارادة مصنّف برد و ايشان لفظ گناه و خطا که بر  بايد که پي به مي

زبان عوام يکجا مستعمل است، از زبان آنها برداشته، اينجا اصالح 
السافلين انداخته  يين تا اسفلياند و مرتبة شعر را از اعال علّ نموده
  .است

  :وله
ــار مــي  ــار دل روزگ ــرد ک ــر ز م   زدل

  لرزد کمر چو راست کنم کوهسار مي    
بود، آنجا » روزگار« قافية مصرع اولي که ميرزا صاحب  

بود، » کوهسار«اند و قافية مصرع ثاني که  اصالح داده» کوهسار«
 بر معني فهمان که از لطف سخن بهره دارند، واضح. »روزگار«آنجا 
کوهسار، اين  ري کمر بهاروزگار تعلّق دارد و استو ت که کار بهاس

  :اند نفهميده
  هر سخن جايي و هر نکته مکاني دارد

  :وله

  ـــــــــــــــــــــ
 .صواب: نولکشور  .1



  فصل سوم  ١٠١

   ديرين بندگي کو مزد غم پروردگي   ١کو قدر 
  اي گبر و ترسا کرده کني با   ما مي  لطفي که با    

  : صاحباصالح ميرزا فاخر  
  » ديرين بندگي٢کو قدر غم پروردگي کو مزد«

غرض . ٣وللمجنون فنون! در حق اين اصالح چه بايد گفت
خط کشيدن و اصالح نمودن همچو مني نادان بر اشعاِر شيخ 

 همچو ب که بعد از ميرزا صائمحةالر  عليهمحمد علي حزين
  و نه در توران و نه در هندوستانشاعري زبردست نه در ايران

هم رسيده، خالي از خلل دماغ نيست و ماوراي اين شيخ  به
چشم اساتذة اين فن داشت که آن را  مرحوم يک اعتباري به

ي الدين علي خان آرزو کل است و سراجپيداکردن بسيار مش
  و فيضيمرحوم که او را از شعراي اين طبقه کم از ابوالفضل

او سبحانه . اند چه پيش برد که ايشان تصديع بجا کشيدهدانند،  نمي
تأييد اٰلهي  دهد، بي هر کاري که شخص را اعتباري مي تعالي به

چرا عوض اين سخن، خود را . طرف او گشتن کار جهل است

  ـــــــــــــــــــــ
. طور نقل کرده بود اغلب اين است که اشرف علي خان اين بيِت حزين را همين  .1

سودا اين . تقديم و تأخير بعضي کلمات گويا آن را اصالح کرد فاخر مکين با
همان   حزين بهديواِنکه اين بيت در  داد درحالي اخر را مورِد انتقاد قرارروش ف

  .صورت است که فاخر آن را داده بود
  .مژده: نولکشور  .2
  .ديوانه فنون مختلف دارد: ترجمه  .3



  ١٠٢  الغافلين تعبر

  

گو  نظر فهم مالحظه نفرمودند که معترض ميرزا رفيع ريخته به
  :ميرزاستالحقيقت اين شعر ميرزا مصداق اصالح  في. گشت

  :مکين
  الضمير خلـق خبـر    چو فالنامه ز مافي   

  دهم ولي نيم آگاه از حقيقت خويش        
  .چنانچه اين چند بيت از ديوان ايشان در اينجا قلمي گرديد  

* * *  
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  فصِل چهارم
   مکينض ميرزاي مذکور اعني فاخرعرتدر بياِن اشعار م

  :وله
  راستي من ياد دادم کج کـاله خـويش را         

  من گداي خويش کردم پادشاه خويش را  
  :گويد عاصي مي  

فرض کردم که عاشق . لطف از معني اين بيت پيدا نيست
کن از ياد دادن راستي شاه گدا را راستي ياد داد، ال

نده است، وگر مراد ازشود و کج کالهي بر معشوق بر نمي
  .از راستي کاله است، لطف ندارد

  :وله
  ديزن سيرتان دور جهان را صال ده

  مردآزمـاي را   ساقي گرفـت سـاغر      
  :گويد عاصي مي  

ي مردمي بر زن سيرتان ثابت کنند و بعد از آن بر اول دعٰو
ها کجا دعٰوي  آن بيچاره. آنها دهند ا صال بهمردآزم ساغر

دست دارد، بايد  مردآزما به مردمان دارند و کسي که ساغر
زن  آنها دهد که دعٰوي مردي داشته باشند، نه به که صال به

خواهد، چنانچه اين  سيرتان و لفظ آزمودن هم همين مي
  :يشاپوري است ن)۸۶(شعر نظيري

   در رضا غم خوردن و خوش بودن است کاِر نظيري 
ــي   ــاب را   دارم م ــيخ و ش ــاد ش ــا خــوش ب   مردآزم
  

 



  ١٠٤  الغافلين تعبر

  

 از اين بيت اين است که در رضاي محةالر  عليهمدعاي نظيري
  غم خوردن و خوش بودن است و همين را مياٰلهي کاِر نظيري

شيخ و شاب که هردو را  کند به مردآزما قرار داده، پس خطاب مي
اند که ساقي بر  دعٰوي اين معني است، نه قسمي که ميرزا گفته

ان کجا دعٰوي تزن سير. زن سيرتان دهد مردآزما صال به ساغر
  :گويد  نيز ميشيخ ابوالفيض فيضيمردمي دارند و 

  گرد فنا شدند حريفان بزم عشق     
  بر خاک ريز جرعة مردآزماي را       

حريفاني که حوصلة کشيدن جرعة . حاصل معني همين است  
 نماندند، چنانچه يعني در عالم. مردآزما داشتند، گرد فنا شدند

 غرض که نظيري. ريز گويد که آن جرعه را بر خاک ساقي مي به
دهد که هرکه  شيخ و شاب مي مردآزما صال به  بر ميمحةالر عليه

فرمايد که   ميمحةالر  عليهداشته باشد، بکشد و فيضي طاقت اين مي
مردآزما  حريفان بزم عشق گرد فنا شدند، کسي نمانده که اين مي

چه سند بر ساغر مردآزما زن سيرتان   بهپس ميرزا صاحب. بکشد
در اين صورت بر هر اعلم و اجهل و احمق و . دهند را صال مي

اهر و هويدا و واضح و پيداست که علم و فضل و شعر و اعقل ظ
 علم و فضل و شعر و شاعري موالنا فيضي  باشاعري ميرزا فاخر
 و آفتاب درخشان  نسبت ذره بهمحة عليهماالرو موالنا نظيري
اگر زن سيرتان را قابل . درياي بيکران هم ندارد مناسبت قطره با
آن هردو شاعر ساحر درين . دانستند مردآزما مي کشيدن ساغر

 آوردند، از براي ميرزا صاحب هردو شعر خود ذکر زن سيرتان مي



  فصل چهارم  ١٠٥

دادند،  زن سيرتان مي صال بهگذاشتند که بر شاعر مردآزما  چرا مي
 بر جرعه مردآزما زن سيرتان را صال دادن فقط سيرت ميرزا صاحب

پردازند که خانمان معاني  رعايت الفاظ مي است، زيرا که آنچنان به
گو شعر . اند چنانکه از براي مرد، زن آورده. سازند ويران مي

 اعتراض فقير نزد. عني شود، ليکن رعايت لفظ از دست نرودم بي
 مرد ميدان سخنوري است و هرکه از زن سيرتي در پي معني دانستن

  .کاربرد، عقل و شعور او سست است  جهل بهشعر ميرزا فاخر
  :وله

  از مدارا گرچه کام دل نشد حاصل ولي     
  دشمن بدست آيد مـرا    خاطر يار و دل       

  :شود ارادة ميرزا از اين بيت چنين مفهوم مي  
خواست که ترک تمنّا ازو بکنم، پس من که  يار چنين مي

مدارا کردم، يعني قبول اين معني نمودم، کام دل من 
الکن . حاصل نشد و دشمن و يار هردو از ما راضي شدند

  :گويد عاصي مي
مد، در حصول کام دست آ هرگاه خاطر يار و دل دشمن به

در اين صورت هر تمنّايي که . مانده دل کدام عقده باقي
تواند برآرد، چنانچه  عاشق در دل داشته باشد، مي

  :گويد  کاشي مي)۸۷(تشبيهي
  :وله

   حـصول مدعاسـت  در رضاي يـار تـشبيهي   
  دست آورده را   ه شود خاطر ب   کام دل حاصل    
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  :وله
  من اختالط يار و غير و چشم من کردند با

  دســت آيــد مــرا هآفتــاب و ذره و روزن بــ  
دست آوردِن خالي از  ههرچه آفتاب و ذره در روزن يکجا ب  

خروق عادت نيست، تاهم لطف معني سواي لف و نشر مرتّب از 
  .شود اين شعر مفهوم و معلوم نمي

  :وله
  هــر جانــب نهــادم در شــهادتگاه عــشقپــا ب

  دست آيد مرا هاز تو شمشير و ز خود گردن ب  
رسد و  فهم ناقص مي ارادة ميرزا چيز ديگر خواهد بود که به  

هر  معني تحت لفظي اين است که ميرزا در شهادتگاه عشق به
جانب که پاي نهادند، در شهادتگاه چنين پيداست که چندين 

دست آمدند و ندانستند که اينجا لفظ  شمشير و چندين گردن به
  .دست آمدن موقع نيست، محلّ نظر آمدن است به

  :وله
  گرفته بود درين بزم چون قدح دل من       

  فته کـرد مـرا    کرويـي صـهبا شـ       فتهکش  
  :عاصي گويد  

داشت، گرفتگي دل  اگر در اصل قدح صورت گرفتگي مي
تشبيه گل  دادند، نزد سخنوران قدح را با او تشبيه مي را به

صراحي و صراحي را  قدح و غنچه را با است و گل را با
  را بر دواوين استادان عبورغنچه و ماوراي اين ميرزا صاحب با
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 و گرفتگي بسته ديده باشند بسيار است، ظاهراً اصل قدح را به
  :اند و حجت پنداشتند را سند نوشته )۸۸( باذلاگر اين شعِر

  :باذل
  تو من خراب بي    چه نشاط باده بخشد به    

  تـو   دل گرفته مانـد قـدح شـراب بـي           به  
ر ه وصفي که قدح به مآل از اين شعر مبالغه است، يعني با  

ماند و احياناً  دل گرفته مي فته است، تا هم بدون تو بهکصورت ش
اگر ارادة ميرزا چنين باشد، گرفته بودن دل من در اين بزم و 

ته ساخت، در اين صورت فکرويي صهبا مانند قدح او را ش فتهکش
طرف ذاِت خود است، يعني  بيکار است و اگر اراده به» مرا«لفظ 

» من دل«فته ساخت، پس ک مرا شرويي صهبا چون قدح فتهکش
  :بيکار است

عجيب دارد و مضمون تـازه اسـت        شِْدنْب   
  )؟ ( ملّا دوپيازه است   اين شعر نيست ميتِ     

  :وله  
  هرجا که ما مکين تو به وارد شديم بي

  شــد مــورد هــزار مالمــت ورود مــا  
از معني اين بيت سواي رسوايي حصول ديگر نيست، چرا که   

تو وارد شدم،  هرجا که بي. کند شوق ميمع شاعر خطاب به
مالمت نمودند و بسيار پيش کشيدند که چرا او را  مردمان
نياوردي؟ ترا کسي چه کند؟ ما مشتاق او بوديم نه  همراه
  .تو مشتاق
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  :وله مکين
  رويـش   بزم غيـر بـي      ز غوغاي ني و مطرب به     

  و روز حساب امشبرود بر من عذاب دوزخ       
بزم غير رفتن چه الزم و ديگر آنکه در بزم غير  اول اينکه به  

معشوق خواستن، دور از غيرت عشق است و هرگاه او در آن 
او  مجلس خواهد بود، ديگران هم نظّاره خواهند نمود و با

مشغول اختالطي خواهند شد و گفتار عاشقان غيور اين است، 
  :مايدفر چنانچه در اين بيت مي

  غيرت از چشم برم روي تو ديدن ندهم       
  گوش را نيز حـديث تـو شـنيدن نـدهم       

  :وله مکين  
  مکن پنهان ز من ِگرد سرت گردم بگـو قاصـد          

  که از بهر رقيب آن مه چه پنهاني نوشت امشب       
  :گويد عاصي مي  

مايد، پرسيدِن مشورة قاصد بنوشته باشد که او اظهار ن به
قاصد  اگر پيام زباني به. جاست شاعر کورسواد از قاصد بي

نامه  داشت و از مضمون داد، پرسيدِن آن راه بديهي مي مي
دارد که ازو بپرسد، چنانچه بيت استاد  قاصد کي اطّالع مي

  :است
  :بيت استاد

  شـهري   روم از شهر بـه      چون نامه بران مي   
   نيستبا من خبري هست و مرا هيچ خبر     
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  :وله مکين
  سـت  طريِق اهِل خرابات و خانقاه يکي  

  ست بيابان فتاده راه يکي     دو جاده گر به     
  :گويد عاصي مي  

رسم معتکفان خانقاه هيچ ربط  طريِق اهِل خرابات را با
مصرع اولي از لفظ طريق مصرع ثاني را هم ضايع . نيست
ارند و ساکنان خرابات زگ خانقاه نماز مياهل . ساخته

زعم اهِل  خورند و حالل و حرام شرعي به شراب مي
خانقاه و نزِد ساکنان خرابات تفاوتي ندارد و اگر ميرزا 

اللّهم  قباحت اين بيت را از راِه خودسري نفهمند صاحب
» طريق«جاي  اعتقاد اين عاصي اگر به ، و به١زد وال تنقص

بود، راه بديهي  مي» منزل«، »راه«جاي  و به» مآل«لفظ 
ق قول ما شعر ميرزا معزّ فطرتداشت، چنانچه مصد 

  : استمحةالر عليه
  :فطرت

  هاي کثرت وحدت او را توان ديد از چراغان   
  بود توحيد صوري زنگ کفر آيينه کيـشان را          

  :وله مکين  
  خـورم از غيـرت دشـنام او         مردم و خون مـي    

  جان شيرين رفت و حرف تلخ او از دل نرفت  
  ـــــــــــــــــــــ  

  .ص نکناٰلهي زياد کن، و ناق: ترجمه  .1
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و تلخ گذاشته، بناي معني اين بيت بر تناسب الفاظ شيرين 
دشنام  مزگي پي نبردند، کو نصيب عاشق که معشوق به بي اصالً به

چنانچه . نوازد و خون خوردن از غيرت دشنام او چه معني دارد
  : گويد)۸۹(هاللي

  :هاللي
  يدمپيش تو دعا گفتم و دشنام شـن       

  هرگز اثري بهتر ازين نيست دعا را        
  :)۹۰(فصيحي  

ــي    ــسم برنم ــار تب ــازکي ب ــز ن ــي ک ــد لب   تاب
  دشنام آشنا کردم خون غلطم که امروزش به به  

  :مکين  
  کجا روم چه شوم چون کنم چسان سازم 

  سـت  هسـر کـوي قاتـل افتـاد      هگذار من ب    
  ت بر هردو جهان و باغ در عالم عشق کوي معشوق را فوقي

جنان است و مراد عاشق بيچاره همين است که در آنجا کشته 
کوي قاتل اين همه  شود و در عالم عشق کسي که از پا گذاشتن به

خانة خود تشريف برد و  مضطرب شود، بايد که از راِه ديگر به
طرفه لفظي و » چه شوم«کم از بلهوسي نيست و همچو عاشقي، 

الزم که . عجيب عبارتي است و از اين لفظ کمال اضطرار پيداست
داده، از مثل طيور پرواز  شکل زاغ و زغن قرار شاعر خود را به

اند، ليکن   چه خوب بستهسابق اين مضمون را امير خسرو. نمايد
  :رتاين صو به
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  اي بکنم  که گويم چه چاره     کجا روم به  
  اي که تير عشق مرا انـدرون جـان زده        

سخِن . در واقع هرگاه تير عشق درون رسيد، عاشق کجا رود  
  . درست استخسرو

  :مکين
  همچو صبح و شفق از ذوق شهادت دل من    

  بتـان تيـغ و کفـن را برداشـت         بر سر کوي      
شفق ندارد و  صبح مسلّم است و تيغ تشبيه به تشبيه کفن با  
شفق  ي عبور بسيار است، ظاهراً تشبيه تيغ بهچون شاعر را دعٰو

توان  شفق مي آلوده را تشبيه به اعتقاد بنده تيغ خون ديده باشد و به
الفش از ظاهراً غ. آلودگي تيغ ثابت نيست در اين عبارت خون. داد

  .مخمل يا بانات سرخ کرده باشد
  :وله مکين

  تـو زنـدگي   گـذرد بـي   در فقر و فاقه مي    
  دور از تو عمر من همه ماه صيام گشت          

توان گفت و  دارند، روزه را فاقه نمي در ماه صيام روزه مي  
ر و فاقه جايي فق دهند، به خواب و خوري نسبت مي بي عاشق را به

 عاشق اگر چيزي. ديده نشد و لفظ فقر و فاقه مستعمل بر فقراست
  .خورد، ماه صيام اينجا ربطي ندارد خورد تا هم خون جگر مي نمي

  :وله مکين
  ام دست و پاي غير را از گريه رنگين کرده

  گل زدم امروز بر سر خار راه خـويش را           
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سبب ناچاري  شود که به مدعا از اين شاعر چنين مفهوم مي
دست و پاي غير افتاده رنگين نمودند و رقيب را  ديدة خونبار به با

که خار راه است، گويا گل بر سر زدند، يعني خوشامد او نمودند، 
پا افتادن مسلّم و بر دست افتادن مسموع  ليکن در عالم عجز به

ه رنگين شد؟ و اين معني هم پس دست چگون. کس نيست هيچ
که خون گريستم و  تواند شد که در راه آمد و شد خود از بس مي

در اين . گذرد، دست و پاي او رنگين شد از آن راِه غير هم مي
صورت هم پاي غير رنگين شدن درست و رنگين دست اينجا هم 
ثابت نيست، مگر غير مانند چارپاي راه برود و اين روش 

  .١النسلماند، ايجاديست،  محاورة هندي بسته هجداست و اگر ب
  :وله مکين

  گويد درسـت    گرچه دارد لکنت اما حرف مي     
  داند که چيست دل شکستن خاطر آزردن نمي      

عالم   در تمام غزل معشوق را بههاين بيت از آن غزل است ک  
اند، بنده در مصرع اوالي اين  يک نسق گفته د، بهان طفلي قرار داده

. لکنت نيست حرف درست گفتن را تعلّق به. بيت اعتراض دارد
هرگاه سخن درست از زبان برآيد، لکنت کجا ماند و اگر مراد 
شاعر از لفظ درست اين باشد، يعني قول و فعل او درست، پس 

اني اظهار اند و در مصرع ث کسي را که اين همه طفل قرار داده
سبب کمي سن خاطر آزردن و دل شکستن  اند که به ناداني او نموده

  ـــــــــــــــــــــ
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داند که چيست، قول و فعل درست چه قسم خواهد بود و  نمي
اين  اند، الکن به همچو مضامين را سابق بر اين هم استادان بسته

  :صورت
  :شاپور

ـ        عاشـق روش زيـست ندانـد       هطفل اسـت و ب
  صــد جــان اگــر از کــس طلبــد نيــست ندانــد  

  دلـــــدار ندانـــــد دل مـــــا از دل اغيـــــار  
  دانــد کــه دل اســت ايــن و دل کيــست ندانــد  

  محشر چه حساب است و کتاب است  بهشاپور  
  بـــا هيچمـــداني کـــه ده از بيـــست ندانـــد   

  *  
  داني که چيست گويم از طفلي نمي  ميدل اگر

  اي آن را بـــده آنچـــه روز اول از مـــا بـــرده  
  :مکين فاخر  
  ام هـيچ تـاب رخ       خود نيافته   از کس به  

  اي بت تو و خداي تو از من متاب رخ  
ف موقع اين بندش نبود و اين لفظ مصر» تو و خداي تو«لفظ   

گواه گرفتن است، يا کسي که بر کسي تهمت کاري بندد و او 
  :چنين بگويد

  :وقوع آمده، مصرع تو و خداي تو که اين کار از من به
  هر سخن جايي و هر نکته مکاني دارد
  :گويد و ماوراي اين قباحت است که عاشق درد رسيده مي



  ١١٤  الغافلين تعبر

  

ام، تو هم از من  من از کسي در هيچ باب رو نگردانيده
مآل معني خود پي نبرده، هرچه  دان و شاعر هرگز بهمگر رو
  .١العياذ باهللارسد  خاطر مي به

  : مکينفاخر
  ام مپيچ تقصير چيست مشت مزن پنجه

  قربان شوم بـزور ازيـن نـاتوان مـرنج         
يدن کار پهلوان است، کاِر معشوق مشت زدن و پنجه پيچ  

ناز و ادا و غمزه و خود را آرايش نمودن، تا دل عاشق بسيار  به
واي بر عاشقي که ناتوان باشد، قوي هيکل اگر شلّه . فريفته شود

هرچند پيچيدن و مشت زدن سابق . برگردد، سخت قباحت است
  : گفته استاين صورت، چنانچه ميرزا صائب اند، اما به شعرا بسته

  دست پيچيدن و دل بردن و پنهان گشتن
  آيـد   ن موي ميان مي    آ گويي از   هرچه مي   

  : ولهمکين  
  شهادت از کف او بهتر است بسم اهللا   

  چيزي کـه بهتـري دانـد    کند شروع به   
کاري که طول . جاست ر بيدر مصراع ثاني پ» شروع«لفظ   

انجامد، لفظ شروع استعمال است، در اين مقام محض زايد و يب
ربطي و شهادت کاري  بي بيت پرکن واقع شده و آنهم بسيار به

کشي نيست  انجامد، صف غيره مي يک ضرب شمشير و است که به
  ـــــــــــــــــــــ
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  فصل چهارم  ١١٥

يک  طور که معشوق عاشق را گرفت و هر روز به اين و نه به
تير  خنجر و فردا به يت رساند، مثالً امروز بهضربت و يک حربه اذ

اين  شمشير، تا شهيد شود و اگر شهادت عاشق به و پس فردا به
  .بسم اهللا طور باشد، لفظ شروع مضايقه ندارد، به

  : ولهمکين
  ام  بلبل ز رشک سوخت که از شور ناله       

  خار بر سر ديوانه روشن است    هر نيش     
  چون مجمر و سپند ز شور صـفير مـن           

  صياد عاقل و قفس دانـه روشـن اسـت      
معني سوختن  که به» روشن است«در اين هردو شعر لفظ   

که » روشن است«اند، جز شمع و آتش و چراغ اطالق  آورده
تشبيه شمع  اگر به. خواهد معني سوختن باشد، نيامده و سند مي به
  .ود، هم مضايقه نداشتب مي

  :وله مکين
  نيارد تاب شـوخ مـن هجـوم عـشقبازان را          

  شهي از کثرت خيل و حشم رنجيده را ماند          
  :عاصي گويد  

شود، شاهان  کار سلطنت از کثرت خيل و حشم درست مي
تمثيل . رنجند نازد، نه که مي فراهم آمدن سپاهي مي به
  .صرع اول درست نيستم با

  : ولهمکين
ــيه  ــرگس س ــة آن دو ن ــر فريفت   ام مگ

  گردد  که چشم داغ دلم سرمه ناک مي        
  



  ١١٦  الغافلين تعبر

  

قياس همچنين معلوم  جايي ديده نشده و به» چشم سرمه ناک«
رنگ باشد، آنجا چنين  شود که نخواهد، چرا که هرجا مدعا به مي

 سرمه گون و نيلگون و ميگون و لفظ ناک در مقام الفاظ مستعمل
گويند، چنانچه غمناک و نمناک و آتشناک و غصبناک و  صفت مي

  .هاست آلود و سرمه سا، مستعمل زبان چشم سرمه
  :فرمايد  ميوله مکين

ــاني را پــاره مــي   کــرد دل از شــوق گريب
  بايد کرد چه ميدست در دامن يار است،     

 دست آمد، آرزوي پاره کردن چه الزم است هرگاه دامن يار به  
  :فرمايد  ميجاست، چنانچه نظيري بي» بايد کرد چه مي«و لفظ 

  زلف در همـي دارد     شماري تا سحر دستم به    
  گريبانم گريبان است و دامن دامنست امشب        

زلف معشوق  اين شعر پيداست هرگاه دامن بااز معني   
  .دست آيد، پاره کردِن گريبان چه دخل دارد به

  :وله
   در کعبة کويي توان کردن نه طوفي چون مکين   

  توانم زد   نه بوسي چون زمين بر خاک پايي مي         
 زمين خود خاک چرا که. بوسد نه خاک پا را زمين پا را مي  

  .است، در اين صورت تمثيل زمين درست نيست
  :وله

  شب دل از آشفتگي گيسوي او در خواب ديد     
  صبح از بيدار بختـي روي او در خـواب ديـد          

  



  فصل چهارم  ١١٧

فهم ناقص  سواي الفاظ متناسب هيچ معني از اين مطلع به
عاصي پيدا نيست، نتيجة بيدار بختي اين نيست که روي او را نيز 

ظاهر مالقات گل تمنّا  ند، بلکه بايستي که روزانه بهخواب بي به
الزم . بچيند، وگرنه بيدار بختي را بدتر از آشفتگي دل بايد دانست

گوش هوش  هچشم دل مالحظه نمايند و ب که سخن سنجان به
الرغم و خالف مضامين  ديگر آنکه مضمون اين بيت علي. بفهمند

داده  خوابي نسبت بي اوستادان سابق است، هريکي عاشق را به
  : گفته استمحةالر  عليهاست، چنانچه شيخ سعدي

ـ      خـواب تـو آيـم ولـي چـه سـود          هگفتي شبي ب
  عمر خويش ندانم که خواب چيست    چون من به    

  :فرمايد  ميمحةالر  عليه شيرازو نيز حضرت حافظ  
  قرار و خواب ز حافظ طمع مدار اي دل  

  قرار چيست صبوري کدام و خواب کجا  
  :و نيز شعر ديگر از مثنوي کسي است  

  بگفتا وصل من در خواب درياب
  بگفتم راضيم ليکن کجـا خـواب      

  زهي نتيجة بيداربختي که عاشق شام و سحر در خواب  
  .باشد

  : ولهمکين
  چون سيه مستي که بينـد گوشـة محـرب را          

  چشم جادويش خم ابروي او در خواب ديد         
  



  ١١٨  الغافلين تعبر

  

ظاهر هم او را  بيند که به خواب چيزي را مي شخصي به
 .آيد، مگر در آيينه نظر نمي چشم خود به تواند ديد و ابروي خود به مي

  .پس آيينه در شعر معاينه نيست
  : ولهمکين

ــن   ــد ازي ــوي مــن بع ــد رم آه ــار ره کن   از غب
  سرمه خواهد نرگس جادوي او در خواب ديد  

گويد که آهوي من از  شاعر مي. عجب معني غريب است  
طور چيزي است که نرگس  پس سرمه چه. نمايد غبار راِه رم مي

اول اينکه از غبار راِه . جادوي او برو نگاه بکند، مگر در خواب
.  نيستنمايند، تخصيص بر آهوي ميرزا صاحب همه کس رم مي

دوم اينکه از اين معني غبار راه بر سرمه ترجيح يافته است، چرا 
  :گويد که شاعر مي

نمايد، پس سرمه را چه  هرگاه از غبار راه آهوي من رم مي
  .سواي اين لطف ديگر ندارد. به استرت

  : ولهمکين
  نمايـد چـون کلـف    از نزاکت مه بـرويش مـي    

  خيره چشمي گر رخ نيکوي او در خواب ديد          
اينجا لفظ نزاکت نيز بيکار است، اگر کسي ثبوت نزاکت برپا   

 ماه را تعلّق .کرده باشد، لفظ نزاکت اينجا هم راه بديهي داشت
نور و ضيا و تجلّي است و در مصرع ثاني معلوم نيست که  به
در السنة . اند نزديک خود چه چيز را قرار داده» خيره چشمي«



  فصل چهارم  ١١٩

عجم خيره چشم آن را گويند که در چشم او حيا نباشد، پس در 
  .اين صورت اين مضمون هجو رخ معشوق است

  : ولهمکين
  در خيال باغ خلد و شاخ طوبي شيخ خفت

  قد دلجوي او در خواب ديـد       کوي او را با     
ذات انسان تعلّق داشته باشد يا همجنس او  چيزي را که به  

تواند ديد، اگر کسي بگويد  خواب مي آن چيز به باشد، او را به
 را  عمرو را ياحال تباه يا زيد لباس مکلّف يا به فالني را با

توان گفت ليکن  خواب ديدم، درست است و از اين قبيل مي به
کوي . کوي را يا دروازه را يا حويلي را يا قد کسي نديده باشد

  .خواهد قد ديدن مضمون تازه است، سند مي با
  : ولهمکين

  از زنخدانش روان سيل عرق از شرم شد       
  رود نيل آخر نمود اعجاز يوسف چـاه را     

رخسار و عرق از  جبين نسبت است يا به عرق شرم را بيشتر به  
کس نباشد، چنانچه شعر  زنخدان جوش زدن ظاهراً مسموع هيچ

  :ست ااستاد
  تا بر جبين او عرق شرم جوش کرد     

  آيينه را دکان جـواهر فـروش کـرد          
  : نيز ميرزا بيدلو شعر ميرزا صاحب  

  شبنم صبح اين گلستان نشاند جـوش بهـار خـود را     به
  عرق چو سيالب از جبين رفت و ما نکرديم کاِر خود را             
  



  ١٢٠  الغافلين تعبر

  

  : ولهمکين
  کـنم   رامم هزاران حيله و فن مي     تا شود   

  کنم من کند من مي  بايد که او با     آنچه مي   
حيله و فن کار نيست، کاِر او ناز و ادا و عشوه  معشوق را با  
  :فرمايند فهم مي  قباحت بااست و ميرزا صاحب

  »نمک من کند من مي بايد که او با آنچه مي«
او را چه ضرور است که ناز و عشوه را گذاشته، حيله و فن 

اند،  جا بر خود گرفته ميرزا کاِر او را بي. براي مالقات ايشان نمايد
  .شايان شأن ايشان نبود

  : ولهمکين
  مرا دل در بدر دارد بلي صـحبت اثـر دارد   

  صحبت اثر داردغِم خونين جگر دارد بلي      
مصرع ثاني ربط ندارد و غم جگر خون کن  اثر صحبت با  

  .است و جگر غم خون کن نيست
  : ولهمکين

  يافتم عشر عشير درد خود    
  

   کردم امتحان  محنت ايوب 
خواهد، اگر   نسبت محنت مسموع نيست، سند مي)ع(ايوب به  

 مشهور )ع(صبر ايوب. بود دادند، مربوط مي کوهکن مي نسبت به
  .است

  : ولهمکين
  آلوده چرا ماند دل من  در سينه غم  

  ناپاک ز آتشکده گـر پـاک برآيـد         
  



  فصل چهارم  ١٢١

ناپاکي ندارند، فرض کردم که هردو  غم و دل هردو تعلّق به
  . دارند، تا هم کسي دل و غم را ناپاک ننوشتهحکم زهر قاتل

  : ولهمکين
  دعـا گريـه اثـر داد مـرا          در محبت بـه   

  زهد خشک آنچه دهد دامن تر داد مرا  
. دهد که ايشان تمثيل داده زهد خشک کجا اثر دارد و چه مي  

اند، بلکه زهد  مودهرا ياد فر» زهد خشک«، »تر«تناسب لفظ  فقط به
  :خشک زهر است، چنانچه شعر استاد است

  جاي چوب دربانست زهد خشک عقٰبي را  به
  مبـين زنهــار ايــن تقــٰوي شــعاران ريــايي را   

  *  
  حالل است بر لفظ گشتن حالل 

  نه چندانکه معنـي شـود پايمـال      
  : ولهمکين  

ــه ــار ب ــرة جــا زنه ــدهي دلآن ط   دو ن
   برآيدکز دوش تو هم مار چو ضحاک    

جادوي کسي   بهاز عبارت اين شعر پيداست که ظاهراً ضحاک  
قطع نظر از شعر . علّت او مار از دوش او برآمد دل داده بود که به

طرة  اند، ضحاک کي به بدل رخ بيوو شاعري، ميرزا، نام خدا، م
مهوشان دل داده بود که علّت مار برآمدن باشد و مشهور جادوي 

. است که شيطان بر کتف او بوسه داده که اين بال برو نازل شد



  ١٢٢  الغافلين تعبر

  

تمثيل نزد آگاهان سخن درست نيست و اين مضمون را پيش از 
  :اند خوبي بسته  صاحب سلمه ربه، به)۹۱(اين شاه ملول

  هـا  زلف تو مگـر شـوخي   کرد مشّاطه به  
  آيد   برون مي  مارش از شانه چو ضحاک      

  : ولهمکين  
  غم عشق جگر خوار افتد      آنکه کارش به  

  هر نفس خيزد و از ضعف نگونسار افتد       
در غم عشق از ضعف افتادن مسلّم، الکن علّت نگونسار   

ادن بعيد از رأي ناقص فقير است و اين مضمون را ابوالقاسم افت
  :خوبي بسته است  تخلّص بسيار به)۹۲(خان قاسم

  کارم اينست بگويي تو که چون سايه ز ضعف  
  ديـوار کـنم   خـاک افـتم و گـه تکيـه بـه            گه به   

  : ولهمکين  
  نيست ممکن که رود از سر کويش بيرون       

  بــر ســر عاشــق او گــر در و ديــوار افتــد  
تواند کرد، موقوف بر  در و ديوار بر هر که بيفتد حرکت نمي  

عاشق نيست و مدعاي ميرزا اين است که در و ديوار مشرف 
ين افتادن باشد، تا هم عاشق حذر نکند، اين معني از بندش ا به

  .شعر پيدا نيست
  : ولهمکين

  انـد  زبـان دراز آفريـده    آن را که بـا    
  اند گويا چون شمع بهر گداز آفريده  

  



  فصل چهارم  ١٢٣

اند، الکن  آورده» گدازگي«و » زبان درازي«تناسب شمع لفظ  به
گويند که کسي سخن  خاطر ايشان نرسيده، زبان دراز آن را مي به

از دهن خود برآرد و کسي را که بهر گداز آفريده باشند، او زياده 
حرفي از دهن او . زبان درازي او را چه نسبت رحيم است و با
پس درازي . آيد که موجب رنجش دل کسي باشد همچنين برنمي

شمع تعلّق  گدازگي دل چه نسبت، گو اين هردو به زبان را با
  :بندند اين قسم مي بهداشت باشند و استادان زبان درازي شمع را 

  پاي شمع شـنيدم ز قيچـي فـوالد       به
  دهد بر باد    زبان دراز سر خويش مي      

  : ولهمکين  
  نرگس از چشم گل افتاد ز سيم و زر خويش      

  طالب سيم و زر اي غنچه دهـن نتـوان شـد             
افتادن نرگس از چشم گل ثابت نيست و اگر نرگس را   

فرمايند، گل هم از اين  علّت سيم و زر از چشم گل افتاده مي به
علّت خالي نيست، چنانچه زردرو مشهور و معروف است و 

رخسار  اگر گل را به. نرگس در مرتبة خود هيچ کم از گل نيست
چشم، هرچند ادعا هم در فن  معشوق نسبت است، نرگس را به

ته باشد، ارباِب شعر درست است، تا هم اندکي راه بديهي داش
ازو اين معني  اند، سخن قسمي که ادعا در فن شعر قرار داده

  .فهمد بيگانه و جداست و سخنرس مي
  : ولهمکين

  سوزد مکين شمع را گر آتش بيگانه مي   
  از گداز خويش باشد احتراق ما هنـوز         
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دويم اينکه لفظ هنوز اول اينکه آتش بيگانه مسموع نيست، 
  .در مصرع ثاني پر بيکار است

  : ولهمکين
  ردسال من نداند رسم مهجوري هنـوز   خُ
  يکدم از طفلي ندارد طاقت دوري هنوز        

شاعر اين مضمون را ظاهراً از زبان داية طفل بسته است و   
  .شود  و معلوم نميماوراي اين لطف ديگر از اين عبارت مفهوم

  : ولهمکين
  بخش بتان را نفرت از خط الزم است    لعل جان 

  سـوزن اخـتالط      را ز اسـتغنا بـه      نيست عيـٰسي    
 و نمود خط را سوزن را عيٰسي» بخش بتان لعل جان«شاعر   

. سوزن اختالط نيست ٰسي را بهگويد که چنانچه عي داده مي قرار
  :عاصي گويد. بخش بتان را هم نفرت از خط باشد بايد که لعل جان

سوزن و رشته   از تمام مال دنيا بهتمثيل غلط است، عيٰسي
اختالط داشت که همراه خود برد، چنانچه تمام شعرا عيٰسي را 

  .اند سوزن و رشته نسبت کرده به
  : ولهمکين

  ز ساماني که دارد شمع باشد اين سخن روشن       
  گـريم   که من از درد سر در عـالم اسـباب مـي             

عالم اسباب مانع درد سر نيست، هر سري را که درد گرفت   
اين معني موقوف بر تمثيل شمع . گريد گو عالم اسباب باشد، مي

از درد سر عالم اسباب نبود و اگر ارادة شاعر اين است که من 
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مصرع ثاني است، سبب اين معني  که به» در«گريم، پس لفظ  مي
  .شود مفهوم و معلوم نمي

  : ولهمکين
  من يار و آشنا  تو و به   دي هر که بود با    

  ام  تـو دشـمن و بيگانـه ديـده          امروز بي   
ميرزا  شناي مشتاق او بهشود که يار و آ از اين بيت مفهوم مي  

مربوط بودند، وقتي که او را هم صحبت ميرزا نديدند، همه کس 
اين شعر چه لطف دارد که شاعر اوقات . از ايشان رو گردانيدند

  .ضايع نموده
  : ولهمکين

  زنجير زلف يار گـر افتـد مـرا بدسـت          
  يشه فرستند خراج من    هم خاقان ز چين    

زنجير زلف معشوق،  آيد نه به دست مي زور شمشير به خراج به  
بود،  دست من مي گفتند که اگر تيغ ابروي يار به کاش چنين مي

زنجير زلف در مصرع  چون شاعر به. گرفتم خراج از خاقان مي
 را در مصرع ثاني اول سري کشيده براي تناسب خاقان چين

گردنش افتاده، چرا عوض اين فيل  يع داده و رعايت زنجير بهتصد
سخن فهم . شد  را ياد نفرموده که از حق تناسب هردو ادا ميچين
ياب را بايد که بعد از استماع اين بيت زنجير در نشاط زده،  معني

  :عمل بر اين آية کالم شريف نمايد
بلْي الً وا قَِليکُوحضراًفَلْيا کَِثي١کُو.  
  ـــــــــــــــــــــ

  .اکنون آنها بايد خنده را کم نمايند و گريه بسيار کنند: ؛ ترجمه٨٢، آيه )٩(التوبه   .1
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  : ولهمکين
  آيد باز اين سيه روز رقيب است که مي  

  بيني تو  اين همان بچة زاغ است که مي        
پيدا جز تناسب لفظ باز و زاغ معني ديگر  در اين بيت به  

اعتقاد شاعر شعر ترقّي  بود، به اگر لفظ مير شکار هم مي. نيست
  .کرد مي

  : ولهمکين
  از آفت و از بـال فزونـي       

  
  ني ني غلطم برابري تـو     

گويند، در مصرع  اين قسم معني شعر را ترقّي معکوس مي  
اند و در مصرع ثاني  هاول معشوق را از آفت و بال افزون قرار داد

  .برابر گفته بعيد از گفتگوي شاعرانه است
  : ولهمکين

  تـا صـبح بـِر غيـر شـب افـسانه شـنيدي       
  در خواب شدي چون سخن خانه شنيدي     

معني مصرع ثاني معلوم نشد که مدعاي شاعر از شنيدن   
  .سخن خانه چيست

  :وله
  درد آيد  شور محشر کي بهدل افسردگان از

  دردي  موتـاي بـي    قيامت را نباشد کـار بـا        
درد هردو کار است، ايشان  اهل درد و بي قيامت را با  

از چه . دردي کار نيست موتاي بي تخصيص کرده که قيامت را با
  روست؟
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  :وله
  آخر ندانم تا کجا اي طفل خو بـازي کنـان    

  گه پا نهي بر بسملي گاهي سري بر بسملي     
پا نهادن قاتل بر بسمل از راه شوخي و طنّازي مسلّم، الکن   

سر بر بسمل نهادن مسموع نيست و معشوقي که اين همه طفل 
  .شود مزاج باشد که پا از سر نشناسد، قاتل شدن برو اثبات نمي

  : ولهمکين
  خون شد دلم از فکر که چون دوش نشستي

  ر چــه ســر بــرده در آغــوش نشــستياز بهــ  
جيب و سر  گريبان و سر به در عالم فکر و اندوه سر به  

مستعمل السنه است، سر در آغوش مسموع نيست،  زانو به
  .خواهد مي سند

  : ولهمکين
  تا قبا جامة رسـوايي خـود کـرد مکـين          

  ني کشد خصم گريبان و نه دشمن دامن         
گير است و دامن کشي از راه  گير و دامن دشمن گريبان  

  :دوستي است، چنانچه شعر اوستاد موجود است
  شور مرغان چمن دامن پرواز کشيد     

  ورنه ما را هوس ديدن گلـزار نبـود          
پس بايد فهميد که شور مرغان چمن که دامن پرواز هم   

ه اين جنس خود را کشيد، از راه دوستي است يا دشمني و نيز گوا
  .معني مطلع همين غزل است
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  : ولهمکين
  کشمت من دامن    گر بود دسترسي مي   

  پا ريختـه دامـن دامـن        گوهر اشک به    
پس از اين مطلع خود انصاف نمايند که کشيدن دامن دال بر   

هاست، چنين  دوستي است يا دشمني و اين سخن مستعمل زبان
اگر . شود سي نبايد رسانيد که روز محشر دامنگير ميک آزار به

مصرع اولي  بود، معني مصرع ثاني با جاي دشمن دوست مي به
  .ربط نبايد گفت شد و براي مراعات قافيه شعر بي مربوط مي

  :وله
  ست کـار خـويش   هپرده گرفت صياد ما به 

  گسترد دام و زلف رسا را بهانه ساخت         
ن لطف است و در دام هر خوبي زلف کرد عاشق را به  

دام  کند و زهي معشوق که صيد را به جانوري را صياد اسير مي
گرفتار بکند و بهانة زلف نمايد، در اين صورت ترجيح دام بر 

زلف گرفتار  معشوق را بايد که به. زلف است و لطف پايمال است
سازد و بهانة دام نمايد و اگر ارادة شاعر از اين شعر اين است که 

 زلف صيد را گرفته است و دام را بهانه نموده اين معني از اين از
  .آيد لفظ برنمي
  : ولهمکين

  کنند  رندان چو گوش حرف مؤذّن نمي     
  فرياد کرد و حي عٰلي را بهانه سـاخت       
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گويد که حرف او گوش  رندان چه چيز مي مؤذّن بيچاره به
واعظ دارد و از اين عبارت  ناصح يا به ن کار تعلّق بهاي. کنند نمي

شور و فرياد در حق رندان ناسزا  آيد که مؤذّن به اين معني برمي
حي شوند، او بهانة  گويد، هرگاه آنها کتک گرفته در پي او مي مي

  .کند  مي١علي الصلٰوة
  :وله
  حبيب امشبدانم چه نيرنگ و فسون کرد آن     نمي

  نالـد و يکـسو رقيـب امـشب       که يکسو مدعي مي     
شود که در عالم عشق مدعي کيست و رقيب کدام  معلوم نمي  

  است؟
  : ولهمکين

  ست غير افسرده خاطر از من جوشد به گرم مي
  هر نفـس نيرنـگ او رنـگ دگـر سـوزد مـرا               

اند و لفظ افسردگي خاطر  ر گفتهمه معشوق را سردمهر، بي  
زيبد، افسرده خاطر عاشق است و آزردگي خاطر  معشوق نمي به
اند  تناسب گرم جوشيدن آورده معشوق مسلّم، اينجا لفظ افسرده به به

  .که معني ندارد
  : ولهمکين

  چه جاي غير هرکس عشق آن شيرين پسر دارد    
  اد ازين رسواي مادرزاد خواهـد رفـت       پدر ناش   

  ـــــــــــــــــــــ  
  .نماز بياييد به: ترجمه  .1
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  :ارادة شاعر از اين بيت اين است
قطع نظر از غير اگر پدر او برو عاشق شود، آنهم از اين 
رسوايي مادرزاد از دنيا ناشاد خواهد رفت، الکن معشوق 

طفل  را کسي رسوايي مادرزاد نگفته و رسوايي روز تولد به
ن بيت سواي تفضيح اي. زاده باشد تعلّق ندارد، مگر حرام

  .معشوق، خوبي ديگر ندارد
  : ولهمکين

  بار روي غير نگاهي که ديـده اسـت          يک
  از چشم پاک حور و ملک قابل تو نيست  

فهم  شود، شرح آن بايد نوشت تا به معني اين شعر مفهوم نمي  
  .رسد

* * *  
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  فصِل پنجم
اليه که بنده موافق فهم  در بياِن اشعار متعرض ميرزاي مومي

  خود در آن دخل نموده است
  : ولهمکين

  ياد تو ز خود رفت داغم که دل از الله به
  بوي تو اگر هست وگر نيست  همرنگ به   

نگ الله البتّه نيست چگونه ر. هست و نيست چه دخل دارد  
بود، اين مضمون را  بوي معشوق باشد، اگر شاعر ماهر مي مانا به

  :بست اين قسم مي
  :اصالح
  يـاد تـو ز خـود دل         ز ديدن گل رفت به    ا

  روي تو اگر هست وگر نيست    همرنگ به   
  : ولهمکين  

  کسم، ترسم مکين نام و نشان و بي که بي   بس
   افتـــاده بگذارنـــد روز محـــشرمهمچنــان   

روِز حشر  عاصي گويد که اين مقام شادي است که کسي به  
نپرسد، نه محلّ ترس است چرا که از برخاستِن روز محشر، 

  :گويد خوف بازپرس است، چنانچه اوستاد مي
  روِز حشر فغاني ز بازپرس مترس       به
  پرسد  کسي و غريبي ترا که مي       تو بي   

  :شد گفتند، شعر درست مي گر چنين مياعتقاد فقير ا و به  
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  :اصالح
  کسم، شادم مکين نام و نشان و بي که بي بس

ــان افتــاده بگذارنــد روِز محــشرم        همچن
  : ولهمکين  

  اگر گيرد فلک دستش عجب دارم که برخيزد
  بهـر بـستر مـريض نـرگس بيمـار يـار افتـد         

مردم بيمار چه نسبت دارد و در دستگيري  دستگيري فلک به  
در اين صورت . نبض هم دارد مسيحا لطف ديگر است که تعلّق به
  :بايد براي مصرع ثاني، اولي چنين مي

  :اصالح
  مسيح ار دست او گيرد عجب دارم که برخيزد

  بهــر بــستر مــريض نــرگس بيمــار يــار افتــد   
  :مکين  

  ر لب گره از بيم تو دل صد گله دارد     ب
  اين خسته ندانم چه قدر حوصله دارد        

  :عاصي گويد  
اگر گله و شکوه بر لب از ترس و بيم گره شود، او را 

توان گفت، بلکه بنابر خوف جان  وسعت حوصلة دل نمي
قوت و  کند که شخصي به خواهد بود، حوصله آنجا کار مي

 از شخص ضعيف حرف همة چيز قادر باشد و قدرت به
پست و بلند بشنود و چيزي نگويد، وقتي که پاي بيم 

جاي بيم  اعتقاد بنده به ميان آمد، حوصله کجا ماند و به به
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الزم بود که . شد بود، شعر درست مي اگر لفظ خوي مي
  :گفتند اين قسم مي

  :اصالح
  بر لب گره از خوي تو دل صد گره دارد

  ه دارد اين خسته ندانم چه قـدر حوصـل         
  :مکين  

  مهر آخر شفيع خويش کردي قاتل خود را         به
  آيـد   مکين مريخ را ناهيـد کـردن از تـو مـي             

  :عاصي گويد  
کننده شخصي ديگر بايد تا  ميان قاتل و مقتول شفاعت

داده، اين  شافع او باشد و شاعر همان قاتل را شفيع قرار
سخنوري دور است و ماوراي اين اوستاد خود از آئين 

قطع نظر از . اند نظيراند که ترک فلک را رقّاصه ساخته بي
اين اگر ترک فلک ناهيد شد، صفت رقّاصي درو پيدا 

بايستي که اين مضمون اين  مي. گرديد نه صفت شفاعت
  :بستند قسم مي
  :اصالح

  مهر خويشتن سرگرم کردي قاتل خود را        به
  آيـد  خورشيد کردن از تو ميمکين مريخ را    

  :مکين  
  خوابم چو رخ آن دلبر عيار نمود      شب به 

  رشک آمد و بيدار نمود    بخت خوابيده به    
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  :عاصي گويد
بخت خوابيده . جاست در مصرع ثاني لفظ رشک پر بي

کار بخت . عاشق او نيست که بر وصِل او رشک برد
مين است که برخالف مدعاي عاشق کار کند نه خوابيده ه

اعتقاِد عاصي اين مصرع  به. بر حصوِل مطلبش رشک برد
  .ثاني بهتر ازوست

  :اصالح
  شب بخوابم چو رخ آن دلبر عيار نمود       

  بخت خوابيده سراپا زد و بيـدار نمـود          
براي بيدار ساختن سر و پا زدن مناسب است، چنانچه شعر   

  :اوستاد است
   شهر يکي فتنة خوابيده نماند     در همه 

  که سِر پا زده مژگاِن تـو بيـدار نکـرد      
  :مکين  

  وفـا   زنـد آن بـي      اين زمان دم از محبت مي     
  ظلم چرخ دون و جور طالع واژون گذشت  

هردو مصرع محتاج دو مصرع ديگراند، موافق مصرع اولي   
  :دباي مصرع ثاني چنين مي

  :اصالح
  وفــا  زنــد آن بــي  ايــن زمــان دم از محبــت مــي   

  گشت چون ريش از خط و آنهم ز حد بيرون گذشت  
  :بايست و مطابق مصرع دوم مصرع اولي چنين مي  



  فصل پنجم  ١٣٥

  :اصالح
  زنـد  شکر ايزد را که يار از دوسـتي دم مـي   

  ظلم چرخ دون و جور طالع واژون گذشت  
  :رباعي مکين  

   و عالميــاندر خــدمت شــاه عــالم
  بنشست اگر مکين مزن طعنه بر آن        

  بر خـاک فتـد ز خاکـساري سـايه           
  پــيش آفتــاب تابــان   ناچــار بــه   

اند که نور  افتادن سايه پيش آفتاب اختراع تازه است، نفهميده  
  :گويد  مياند، چنانچه حافظ و ظلمت باهم نقيض

  آفتاب از روي او شد در حجاب      
  سايه را باشد حجـاب از آفتـاب         

  : است که در مدح گفتهو نيز شعِر عرفي  
  :عرفي

  خورشيد روي رود ساية او با روي با 
  ند پاية او جنب زحلچشم ک چشم با  

 و مدح تفهمد چيز محال را در عالم مبالغه منقب سخنرس مي  
معني اين شعر براي . آرند، اگر سايه را پيش آفتاب جايي بود مي

 مکين اين ظاهراً ميرزا فاخر. ممدوح چه لطف و خوبي داشت
  :گويد  مياند و عرفي هشعر را ديده سايه پيش آفتاب انداخت

  سراسر آفتاب عشق تـا پيداسـت عـالم را         
  تو فکر سايه کن اول پس آنگه سايبان پيدا    

  



  ١٣٦  الغافلين تعبر

  

موافق فهم بنده براي مصرع آخر رباعي اين مصرع مربوط 
  :است

  :اصالح
  اين خاک نشين نشست همچون پرتو     

ــه   ــار بـ ــان  ناچـ ــاب تابـ ــيش آفتـ   پـ
مصنف  غرض از نوشتن اين اشعار خدا نخواسته عداوت به  

اگر حق تعالي . تربيت خود است بلکه مدعا به. منظور نيست
] اگر[در اين امر . سنجان دهد سخن توفيق مطالعة اين اشعار به

ه شوم و اگر بر رأي بنده بر خطا باشد، از آن اطّالع بخشند، تا متنب
پيروي ايشان خامة دو  خن بهصواب است، بايد که نومشقان س

ب نسازند و ايشان را نيز از خط کشيدن و زبان را آلودة مرکّ
کسي  الثبوت پاي عداوت به اصالح نمودن بر اشعار استادان مسلّم
قدر باشد که مردمان اوستاد  نخواهد بود، بلکه مرکوز خاطر همين

درجة  هالثبوت ندانند و سابق برين کساني که ب مسلّم] را[اوستادان 
جويي خود صرف  عيب اند، عمر عزيز را به اوستادي رسيده

چيني ديگران، چنانچه بنده هم از چهل و پنج  نکته اند، نه به نموده
ريخته ضايع ساخته است و هنوز سال اوقات خود را در فن 

سخن خود را بعضي جاها از پاية اعتراض بيرون نيافته، کساني را 
اميد حصول فايده زانوي  دانند، به ت ميالثبو که در اين فن مسلّم

نشيند، بلکه نومشق هم اگر دخل بجا  کرده پيش آنها مي ادب ته
در شعر اين عاصي نموده است، مسلّم داشته و ماوراي اين مرتبه 

 شعر و سخن عبارات رنگين رسد و در فن مرکز نمي سخن به



  فصل پنجم  ١٣٧

 که شرطي اند، به خزان است و الفاظ مناسب نهاالن بوستان بي
قراين در گل زمين شعر بنشانند و معني برجسته ثمر شيرين آن  به

نظر  باغ است و زمزمه طراز در آن حديقه بلبل طبيعت است و به
خوض مالحظه نمودن بدان ماند قسمي که باغبان سبزة بيگانه را 

اين سخن موزون گفتن  از خيابان کنديده بيرون باغ اندازد و بي
داند که  گويد و نمي  و پاک ذات اهللا ميطوطي ماند که حق اهللا به

گويند، چنانچه شعر  حق اهللا کدام است و پاک ذات اهللا کرا مي
  : استمحةالر  عليهميرزا بيدل

  جهان آيينة وهم است و اين طوطي نژادانش     
  هــيگوينــد اللّ نفــس پــرداز تقريرانــد و مــي  

و حال اين دو شعر که يکي از ميرزاست و يکي از بنده،   
  :موافق اين مقال است

  :مکين
  پيغــام تــو گويــا شــاديم ز ديــدار بــه

  برخاستي از ديده و در گوش نشستي      
  :شعر عاصي  

  اي  بـويي شکـسته     عهِد پيام را تـو بـه      
  اي  ستهبيني نش   برخاستي ز گوش و به      

اند و  آورده» ديده«لفظ » ديدار«تناسب  پس بايد فهميد که به  
، اگرچه مراعات نسبت مسلّم است، الکن »گوش«، »پيام«نسبت  به

سنجان است و شعر بندة  دخل معني در اين بيت دور از فهم سخن
جهت تتبع اوستاد، حسن قبول  ٰهذا القياس، شايد به عاصي نيز علي



  ١٣٨  الغافلين تعبر

  

سر   اوستادان سلف چنان است که معشوق را بهيابد و در محاورة
گوش و بيني اختراع تازه است،  دهند و به و چشم و دل جا مي

  : استمحةالر  عليهچنانچه شعر حضرت سعدي
  گر بر سر و چشم من نشيني      

  
ــازنيني   نــازت بکــشم کــه ن

  
  تمت

  



  تعليقات  ١٣٩

  تعليقات
 در پسر محمد اشرف» مکين« متخلّص بهميرزا محمد فاخر )۱(

او شاعر نامدار فارسي . هجري زاده شد ١١٤٢ در سال دهلي
نام   بودند و يکي از آنها به ايراناست که نياکانش از نطنز

خان در دورة  مردان اميراالمرا علي  همراه باعبدالرحيم
 آمد و در هند به )م ۱۶۲۸-۱۶۵۸/ه ۱۰۳۷-۱۰۶۸( شاهجهان

 از جمله شاگردان ميرزا عظيماي مکين. گزيد  سکنادهلي
 بوده و پس از و ملّا نظيري) ه ١١٦٩ :م (اکسير اصفهاني
 لکهنو  بههليهجري از د ١١٧٣ در سال خرابِي دهلي
.  الهيجي مالقات کردحزين  بابنارس او در. مهاجرت کرد

هاي گوناگون شعر سروده  صاحِب ديوان است و در قالب
د فراخواند و آبا او را در اله) ه ١١٧٣-١٢٢١( عالم شاه. است

 در سال مکين. او بخشيد شعر خود بهافتخار اصالح 
 .١فوت کرد هجري در لکهنو ١٢٢١

  ـــــــــــــــــــــ
، عقِد ثريا؛ ٤١٦، ص شمع انجمن؛ ١٨١، ص سفينة هندي؛ ٦٤٧ ، صروِز روشن  .1

 .٦٩٥ ، صاالفکار نتايج؛ ١٨٦- ٧ ، صمردم ديده؛ ٥٣ ص

 



  ١٤٠  الغافلين تعبر

  

شاعر، ) ه ٩١١-١٠٠١ ( فرزند شيخ مبارک ناگوريابوالفيض )۲(
 شاه ترين جايگاه در درباِر اکبر نويسنده و حامل برجسته

 در او در اکبرآباد. بوده است )م ۱۵۵۶-۱۶۰۵/ه ۱۰۱۴-۹۶۳(
 سند  بهجد بزرگش از يمن. دنيا آمد  بهم ١٥٤٧/ه ٩٥٤سال 

بعد از .  سکنا گزيدناگور آمده بود و سپس اين خانواده به
  در، فيضيالشعراي اکبر  مشهدي اولين ملکدرگذشِت غزالي

 را بعد از فيضي. الشعرايي گرفت هجري لقب ملک ٩٩٦سال 
 گوي بزرگترين شاعر فارسي) ه ٦٥١-٧٢٥( دهلوي خسرو امير
 گنج پنجه در برابر نام پنج. اند  تا روزگارش خواندههند

، ليالوتي حکيم، قرآننقط   تفسير بيمااللها سواطع، نظامي
 از جمله آثاِر او هستند، کلياِت فيضي، انشاي فيضي، مهابارتا
، دانشگاه  او از طرف ادارة تحقيقاِت پاکستانکامل ديواِن
 در سال  تهراندرم و سپس  ۱۹۶۷در سال ، الهور
 در سال  در الهورفيضي. چاپ رسيده است هش ب ه ۱۳۶۲
  .١درگذشتم  ۱۵۹۵/ه ۱۰۰۴

يکي از شعراي معروف و » غني«ملّا محمد طاهر متخلّص به )۳(
 م ١٦٠١/ه ١٠١٠ در سال  سرينگردر.  استبزرگ کشمير

 همداني مير سيد علي اش همراه با افراد خانواده. متولد شد
 از محضر ملّا غني.  آمده بودندکشمير به) ه ٧١٤-٧٨٦ :م(

  ـــــــــــــــــــــ
؛ ۱۵-۲۱ ، صآزاد سرو از ابوالفضل برادر کوچک فيضي؛ اکبري آيين، اکبرنامه  .1

؛ ۲۹۹ ، ص۳  ج؛۴۰۵ ، ص۲ ، جالتّواريخ منتخب؛ ۳۶۱، ص انجمن شمع
 .۱۸۵ ، صهميشه بهار؛ ۵۳۳ ، صاالفکار نتايج



  تعليقات  ١٤١

او را شاعر تمثيلي .  کشميري استفادة علوم نمودمحسن فاني
کمال خود  سبک مشهور هندي در شعرش به. کنند تلقّي مي

نازکي خيال و توانايي بسيار در بيان معاني . رسيده است
. هاي شعرش است دقيق و مضامين باريک از جمله ويژگي

ديوانش .  درگذشت در سرينگرم ١٦٦٨/ه ١٠٧٩او در سال 
 .١بار چاپ شده است حداقل سه

 تهانيسري که شاه محمد صالح  نسبتياعتقاد بسياري به )۴(
 /ه ۱۰۱۴-۱۰۳۷(اسمش بوده و در دورة جهانگيري تيموري 

شان حلقة دروي  متولد شد و بهدر تهانيسر )م ۱۶۲۷-۱۶۰۵
. او ارادت داشتند  به و داراشکوهاحسنپيوست، ظفر خان 

خيلي . پسندند  را هم بدو ارادت بود و اشعارش را ميصائب
خان الدين علي  قول سراج زد و به درد و مزه حرف مي به

نسخ خطّي . قدر سخن درد نباشد  در کالم ديگري اينآرزو
 .٢تاريخ وفاتش دقيق معلوم نيست. ديوانش وجود دارند

/ ه ١٠٤٨ در سال رهند در س علي، ابن رجب عليشيخ ناصر )۵(
درباِر ميرزا  با. او عارف نقشبندي است.  متولد شدم ١٦٣٨
 )م ١٦٨٤/ه ١٠٩٥ :م(» سيف خان بدخشي« مخاطب بهفقيراهللا

 بيجاپور ز درگذشِت او بهبعد ا. د منسلک بودآبا استانداِر اله
  ـــــــــــــــــــــ

، انجمن شمِع؛ ٩٦٨ ، ص٢ ، جتذکرة شعراي کشمير؛ ٨٣ ، صالشعرا کلماتتذکرة   .1
 .١٠٣ ، صمآثرالکرام؛ ٢٥ ، صزيب عهِد اورنگ فارسي ادب به؛ ٣٣٩ ص

؛ ٤٢٢ ، ص٣ ، جصالح عمِل؛ ٤٥٩ ، صانجمن شمِع؛ ٨١٥ ، صروشن روِز  .2
 .٧٢٠ ، صاالفکار نتايج؛ ٨٢ ، صلنّفايسا مجمع



  ١٤٢  الغافلين تعبر

  

  فرزند اسداهللا خانرفت و مالزِم ذوالفقار خان بهادر
 ملتان سپس به.  رفتکرناتک همراهش به. وزيراعظم شد
 /ه ١١٠٨ رمضانهمينجا در .  آمدآباد شاهجهان رفت و بعداً به

فوت کرد و درکنار مزار حضرت خواجه م  ١٦٩٧ مارس
شعرش خياالِت باريک و بسيار . ن اوليا دفن کردندالدي نظام

اي آورده  زبان ساده و محاوره دقيق دارد و مضامين نو به
 .١است

،  در اکبرنگر پسر عبدالخالقبدالقادر بيدلابوالمعالي ميرزا ع )۶(
او را .  متولد شدم ۱۶۴۴/ه ۱۰۵۴ در سال ، بيهارراج محل

او معني آفرين . کنند زبردست فارسي تلقّي ميمعموالً شاعر 
او را از صاحِب کماالن و بزرگترين شاعر . نظير است بي

 دهلوي گوي متأخّر پس از استاداني چون امير خسرو فارسي
ة تمام عيار اسلوِب دانند و نمايند  مين جاميو عبدالرحٰم
دست بود و در ايراد  رهيپردازان چ  از خيالبيدل. هندي است

 در در دهلياو . ورزيد هاي باريک مبالغه و اصرار مي مضمون
 م ۱۷۲۰بيست و چهارم نوامبر /ه ۱۱۳۳چهارم صفرالمظفّر 

 .٢درگذشت

  ـــــــــــــــــــــ
؛ ١٣١ ، ص٢ ، جمآثرالکرام؛ ٢٠٣ ، صانجمن شمِع؛ ٣٢٨ ، صخزانة عامره  .1

  .٤٧٥ ، صاالفکار نتايج
؛ ۲۸ ، صهندي سفينة؛ ۱۴ ، صسرخوش تذکرة؛ ۵۳-۴ ، صغريبان شاِم  .2

ويژة  ؛ بعضي آثاِر خود بيدل به۳۱ ، صبهار هميشه؛ ۱۰۳ ، صخوشگو سفينة
 . عنصرچهار



  تعليقات  ١٤٣

ابِن » استعداد خان« ملقّب بهالدين علي خان آرزو سراج )۷(
 در سال اريا گوالي) آگره (ن گوالياري در اکبرآبادالدي حسام
او نويسنده و دانشمند بزرگي . آمد دنيا بهه  ١١٠٠ يا ١٠٩٩

است که آثاِر زيادي در زمينة ادبياِت فارسي را بجاي گذاشته 
هاي مختلف  عالوه بر چند ديواِن شعر، آثاري در زمينه. است

شناسي، نقد  مثل لغت، معاني و بيان، صرف و نحو، زبان
. هاي آثاِر مختلف فارسي، رسائل و مکاتيب دارد ادبي، شرح

جانان، محمد رفيع   جاِنشعرايي بزرگ چون ميرزا مظهر
او .  از جمله شاگردانش بودند مير، مير درد، محمد تقيسودا

م  ١٧٥٦  ژانويه٢٧/ه ١١٦٩ الثّاني  ربيع٢٣تاريخ  در در لکهنو
 .١درگذشت

هجري  ١١١٥د در سال آبا  در شاهجهانالدين فقير مير شمس )۸(
اگيرِي ادب و دانش همت گماشت و در فقه، فر به. دنيا آمد به

حديث، تصوف، شعر و انشا، عروض و قافيه، معاني و بيان 
د اقامت آبا تا پنج سال در اورنگ. کرد و بديع مهارت پيدا

سزا را کسب کرد و مورِد احترام  شعر مهارتي به در. داشت
 الشعرا رياض مؤلّف واله داغستاني با. اهِل ذوق قرارگرفت

ر او د. براي زيارت عتبات رهسپار عراق شد.  بوددوست
  ـــــــــــــــــــــ

، ١ ، جخوش معرکة زيبا؛ ١١٦ ، صعامره خزانة؛ ٧١ ، صتذکرة علماي هند  .1
، انجمن شمع؛ ٦٠٥ ، صهندي سفينة؛ ٣١٢ ، صخوشگو سفينة؛ ١٢٩ ص
، بهار هميشه؛ ٧٩ ، صاالفکار نتايج؛  تراجم اين شعرا،النفايس مجمع؛ ٤٢ ص
 .١٤ ص



  ١٤٤  الغافلين تعبر

  

عالوه بر ديواِن شعر آثاِر . م درگذشت ۱۷۶۹/ه ۱۱۸۳سال 
 .١ديگري را هم بجاي گذاشت

جهان  د ديده بهآبا در شاهجهان» ثنا«اهللا متخلّص به شيخ آيت )۹(
ه الدول درباِر شجاع  منتقل گرديد و بالکهنو شود و بعداً بهگ

او از شاگردان محمد . پيوست) ه ١١٦٧-١١٨٩ (هنواب اود
هاي   در تذکرهابياتي چند از ثنا.  الهيجي بودعلي حزين

 .٢اند شعرا نقل گرديده
هجري  ١١٠٣ در سال  پسر ابوطالبشيخ محمد علي حزين )۱۰(

او را فقيه؛ فيلسوف، طبيب، متکلّم، .  زاده شدفهاندر اص
، بنابر اوضاع مغشوش ايران. اند شاعر و نويسنده معرفي کرده

 سکنا گزيد  آمد و در بنارسهند  بهم ١٧٣٣/ه ١١٤٦در سال 
اين وجود  با. ت درگذشم ١٧٦٦/ه ١١٨٠و همانجا در سال 

 و  بود، از اوضاِع هندکه مورِد احترام پادشاهان و حکّام هند
 بنابراين شعراي ،هجو آنان پرداخت مردمش در رنج بود و به

  آثاِرحزين. انتقاد از شعر و زندگي وي پرداختند  بههند
او از شعراي پيرو سبک هندي . شعر و نثر دارد متعددي به

هاي شعرش از  ديوان. شعرش بيشتر رنگ تصوف دارد. است
چاپ  به) ش ه ١٣٧٤ (و تهران) ه ١٢٩٣، کانپور (هند

  ـــــــــــــــــــــ
 ،ديده مردم؛ ۳۷۸ ، صنانجم شمع؛ ۱۵۲ ، صهندي سفينة؛ ۳۷۵ ، صعامره خزانة  .1

 .۵۴۷ ، صاالفکار نتايج؛ ۸۲ ص

، االفکار نتايج؛ ٩٩ ، صگلشن صبِح؛ ٤٦ ، صسفينة هندي؛ ٢١-٢ ، صمعاني باغ  .2
  .٣٠٨ ، ص١ ، جعشق نشتِر؛ ١٣٧ ص



  تعليقات  ١٤٥

 از جمله  احوال حزين و تاريخالمعاصرينةتذکر. اند رسيده
 .١آثاِر معروف اوست

ابِن » ذره«و متخلّص به» بهجو«ميرزا محمد سميع ملقّب به )۱۱(
 از جمله شعراي قرن دوازدهم ميالدي حکيم محمد شفيع

 الدين فقير  متولد شد و زيِر نظر مير شمس در لکهنواو. است
دستگاه   بامدتي در لکهنو. تحصيل پرداخت دهلوي به

سپس . وابسته بود) ه ١١٦٧-١١٨٨(ه بهادر الدول شجاع
يقين  ديوانش حاال غالب به.  رفت و همانجا فوت کردکربال به

  .٢اند ها نقل شده ابياتي چند ازو در تذکره. پيدا نيست
 هندي سفينةمؤلِّف . االصل بوده  اصفهانيميرزا ابوعلي هاتف )۱۲(

 پس از هاتف: نويسد اش مي  را ديده بود، دربارهکه هاتف
 از دهلي) ه ١١٥٢-١١٦٧ (درگذشت نواب صفدرجنگ

سررشتة  ه بهالدول بعد از آن همراه نواب شجاع.  آمدلکهنو به
 وساطت مهاراجا بعد فوِت اين نواب به. برد سر مي قديم به

 )ه ١١٨٩-١٢١٢(ه الدول  در سرکاِر نواب آصفِتکيت راي بهادر
 دهلوي آبادي و فقير اله او در شعر شاگرِد ثابت. منسلک شد

 .٣است

  ـــــــــــــــــــــ
؛ ٢٠٠ ، صالشعرا رياض؛ ١٩٣ ، صعامره خزانة، مقدمه؛ المعاصرينةتذکر: رک  .1

 .١٤٠ ، صشمع انجمن

 .٢٦٠ ، صاالفکار نتايج؛ ١٦٠ ، صانجمن شمع  .2

 .٧٨٦ ، صاالفکار نتايج؛ ٢٤٠ ، صسفينة هندي؛ ٩١٧ ، صروشن روِز  .3



  ١٤٦  الغافلين تعبر

  

 در سال  بلگرامي در بلگرامالدين احمد صانع شيخ نظام )۱۳(
.  کرد فوتهجري در کلکته ١١٩٩متولد و در سال ه  ١١٣٩

 بلگرامي از مير نوازش علي فقير. از قبيلة شيوخ عثماني بود
شناس،  شاعري سخن.  مربوط بودحزين با. اصالح شعر گرفت

هاي گوناگون بوده  خوش کالم و صاحب طبع متين و انديشه
 از وي محمد رفيع سودا. سرود ميريخته هم شعر  به. است

  .١اصالح سخن گرفت
فرزند » واقف«و متخلّص به» نورالعين«تايب بيگ ملقّب به )۱۴(

 ه ١١٠٠ در سال  از نوابع الهوردر بتاله.  استاهللا امانت
 را  دراني آوازة واقف شاه پسر احمد شاهتيمور. متولد شد
  از بتالهدرباِر خود فراخواند و واقف وي را به. شنيده بود

مضموِن .  هم رفتدکن  آمد و بهدهلي سپس به.  رفتالهور به
 درد فراق و اشک و اندوه ناشي از آن عمومي غزلياِت واقف

 .٢چاپ رسيده است م به ١٩٦٠ در سال  الهوردرديوانش . ستا
ن شيرازي الدي الدين بن شيخ مصلح ، شرفشيخ سعدي )۱۵(

 . استبوستان و گلستانشاعِر نامدار و خالق ) ه ۶۹۱ :م(
و معروف » خسرو امير« مشهور بهالدين ابوالحسن خسرو يمين )۱۶(

قوِل معروف  ن محمود، بهالدي ابِن امير سيف» طوطِي هند«به
عارف معروف  با. هجري زاده شد ٦٥١ در سال در پتيالي

  ـــــــــــــــــــــ
، االفکار نتايج؛ ٣٤٨ ، صمآثرالکرام؛ ٢٦٠ ، صانجمن شمع؛ ٣٤٨ ، صآزاد سروِِ  .1

  .٨٥٩-٦٤ ، صعشق نشتِر؛ ٤٢٩ ص
  . واقفديواِن؛ مقدمة ٤٥٠ ، صعامره خزانة  .2



  تعليقات  ١٤٧

مناسبات ) ه ۷۲۵ :م(ن اوليا الدي خواجه نظامچشتي حضرت 
عنواِن عارف،  او را به. نزديکي و صميمي را برقرار کرد

 آثاِر خسرو. اند نگار و شاعر شناخته ريخدان، تا اديب، موسيقي
بعد از  او. جاي گذاشته است نظم و نثر را به متعددي به

 ه ۷۲۵ن اوليا در سال الدي رحلِت مرشِد خود حضرت نظام
 دهلوي پنج ديوان شعر را ترتيب خسرو.  درگذشتدر دهلي

عالوه بر .  را سرودگنج پنج گنجوي در پيروي از نظامي. داد
آثاِر زيادي . نثر هم يکي از آثارش است  بهاين رسائل خسرو

 را خسرو. اند چاپ رسيده  تاکنون تأليف و بهربارة خسرود
 .اند  شناختهگوي هند بزرگترين شاعر فارسي

 بن حسين العلما محمد ن محمد فرزند سلطانالدي موالنا جالل )۱۷(
االول   در ششم ربيعدر بلخ» بهاءالدين« معروف بهخطيبي
اآلخر   جمادي٥ يکشنبه  درهجري متولد شد و در قونيه ٦٠٤
عارف و شاعر معروف که مثنوِي او .  درگذشتهجري ٦٧٢
مثنوِي او در شش جلد . اند  در زبان پهلوي گفتهقرآنرا 

 .شامل بيست و شش هزار بيت است
ن شاعر و نويسندة معروف  عبدالرحٰم، نورالدينموالنا جامي )۱۸(

متولد و م  ١٤١٤/ه ٨١٧در سال او . است) خراسان (از جام
اين عارف . جهان بست  ديده بهم ١٤٩٢/ه ٨٩٨در سال 

سلسلة نقشبنديه بزرگترين شاعر و اديب سدة نهم هجري 
رد که مشهور و ديواني و مثنوياتي دا. شود محسوب مي

 .اند مطلوب



  ١٤٨  الغافلين تعبر

  

قدر بلند مرتبه و صاحِب   سبزواري از سخنوران عاليآهي )۱۹(
نهايت شيريني و نازکي و کمال شستگي و . ديوان است

 .١شود پختگي از کالمش مستفاد مي
ف، العار د اديبالدين ولد محم ، شيخ کمالموالنا افسري )۲۰(

او خليفة مير سيد . عارف و شاعر سدة دوازدهم هجري است
ب زي  در دورة سلطنت اورنگ بود و در دهليمحمد کالپوي

 .٢ديواني داشت. برد سر مي به) ه ١٠٦٨-١١١٨(عالمگير 
، »نعمت خان« ميرزا محمد معروف بهنعمت خان عالي )۲۱(

 )ه ١١٢٢ :م(» عالي«متخلّص به» دانشمند خان«و » خان مقرب«
 هند  بهاز زادگاه خود شيراز. ن استالدي فرزند حکيم فتح

. پيوست) ه ١٠٦٨-١١١٨( بزي نگخدمت دستگاه اور به. آمد
، القلوبحةرا، رسالة حسن و عشق، رقعات، ديواِن شعر

 .٣ از جمله آثارش هستندوقايع حيدرآباد
از هجري زنده بود،  ١١٢٥که در سال  شيرازي شفيعاي اثر )۲۲(

سراياِن  کافة سخن. سنجان معروف بود شعراي مشهور و نکته
سبب  ديواني دارد، به. استادي مسلّم داشتند عهِد او را به

هجا مايل شده جمع کثيري را هدف  هاي طبع به شوخي
 .٤ناوک لسان ساخت

  ـــــــــــــــــــــ
 .٣٥ ، صالشعرا رياض  .1

 .٥٤٥ ، صالعالمةمرآ؛ ٢٩ ، صگلشن صبِح  .2

 .غيره  و۳۰ ، ص۲ ، جمآثرالکرام؛ ۴۸۵ ، صاالفکار نتايج؛ ۳۳۳ ، صعامره خزانة  .3

 .٧٧ ، صالشعرا رياض  .4



  تعليقات  ١٤٩

 کليددار آستانة شاه اوليا بوده محمد ولد موالنا اميناي نجفي )۲۳(
 .١ آمده عاشق جواني شده بوداصفهان به. است

» خالص«متخلّص به» امتياز خان«مير سيد حسن مخاطب به )۲۴(
 است که در فرزند ميرزا محمد باقر) م ۱۷۱۰/ه ١١٢٢ :م(

 از اصفهان )م ۱۶۵۸-۱۷۰۷/ه ۱۰۶۸-۱۱۱۸(ب زي دورة اورنگ
 بهادر شاه شاه عالم.  بودد پتناآبا ديوان در عظيم.  آمدهند به

 منشي مخلص خان. کرد» امتياز خان«اول او را مخاطب به
در حسن خلق . يوانش نوشته استاي بر د ب مقدمهزي اورنگ

سه هزار بيت  ديوانش قريب به. و علوهمت مشهور است
 را شاعري خالص. کارهاي مختلف دولتي را انجام داد. دارد

. اند رسا گفته گو و داراي فکربلند و طبع خوش بيان و صاف
 .٢ديواني دارد

 پسر ميرزا عبدالرحيم) ه ١٠٨٧ :م( تبريزي ميرزا صائب )۲۵(
سيد کريم . اند يابي او را ستوده معني آفرين و معني. است

مقدمة ديوان در ) ش ١٢٨٩: متولّد( امير فيروزکوهياميري، 
 از جمله شعرايي صائب: نويسد که چاپ کرده است، مي

ابداع مضامين و ابتکار معاني و قوت خيال و  است که به
قدرت تجسم، تمام تأثّرات و عواطف بشري و کيفيات 
نفساني و تجسس در اعماق روح آدمي پرداخت و يک چيز 

  ـــــــــــــــــــــ
  .٥٣ ، صالشعرا رياض  .1
؛ ١٤١ ، صشمِع انجمن؛ ٤٨ ؛ سفينة خوشگو، ص٢٤٢ ، صالشعرا رياض  .2

 .٢٢٠ ، صاالفکار نتايج ؛٣٤ ، صالشعرا کلمات؛ ١٤٩ ، صگلشن صبِح



  ١٥٠  الغافلين تعبر

  

هاي مختلف مورِد لحاظ و تجزيه و   نظرگاهواحد را از
 .١داده است تحليل فلسفي قرار

) م ١٧٣٦/ه ١١٤٩ :م( شيرازي حکيم شيخ حسين شهرت )۲۶(
 ر پادشاه تيموريسي محمد فرخ.  آمدهند زادگاِه خود به از
الممالک و پادشاه ديگر   را حکيماو) ه ١١٢٤-١١٣١(

در دورة . ملقّب ساخت» خان حاذق« بهتيموري محمد اعظم
حج رفت و در  به) ه ١١٣١-١١٦١ (حکومت محمد شاه

ديواني . صب چهارهزاري يافت منآباد شاهجهان بازگشت به
 .٢دارد که چاپ نشده است

 آمد و در سال هند  طرشتي بهميرزا محمد قلي بيگ سليم )۲۷(
 امير عبدالسالم  رسيد و باگجرات  بهم ١٦٣٠/ه ١٠٤١

 نازکي خيال، او را به. پيوست» خان اسالم«خاطب بهمشهدي م
ديواِن  .اند هاي دقيق، ارسال مثل و تمثيل ستوده خلق مضمون

 .چاپ رسيده است ش به ه ١٣٤٩ در سال  تهراندرشعرش 
 خلف موالنا) هجري سدة يازدهم(انساري، خضري  خوخضر )۲۸(

. ربود در سخنوري گوي از ميدان همگنان مي.  استتاجري

  ـــــــــــــــــــــ
 صائب، ترتيب و تصحيح اميري فيروزکوهي، انتشارات انجمن آثاِر ديواِنمقدمة   .1

 .ملّي، تهران

 ،انجمن شمِع؛ ١١٢ ، صهندي سفينة؛ ٢٠١ ، صخوشگو سفينة؛ ٢٠١ ، صآزاد سرِو  .2
م از سوي مرکز تحقيقات  ٢٠١٠ ديوانش در سال .٣٩٣ ، صاالفکار نتايج؛ ٢٣١ ص
کوشش پروفسور غالم  نو به سي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران دهليفار
 .ي انصاري منتشر شدمجتٰب



  تعليقات  ١٥١

در کمال عذوبت معاني و چاشني فرهاد و  شيرينمثنوي 
 .١کرد  رحلتهجري ٩٩٩در سال . نظم کشيده است الفاظ به

) اي در قزوين محلّه( دهکي درويش) زيزالدينع(عزيزاهللا  )۲۹(
. خود گذشته بود و در فن سخنوري کماِل استادي داشت از

د، در مسکن وي  بو در هنگامي که روانة حجازموالنا جامي
 را وقعي ننهاده بلکه او مالقات کرده است و او جامي با

از ديدِن يکديگر حظّي برنداشتند، . کلفت منجر شد صحبت به
 .٢استشاعري او داشته   اذعان بهليکن جامي

 )ه ١٠٧٩ :م(مشهدي » دانش«ن محمد متخلّص بهالدي مير رضي )۳۰(
در  دانش.  بود از ساداِت خراسانفرزنِد ابوتراب رضوي
 آمد و بعد هند به) ه ١٠٣٧-١٠٦٨ (دورة حکومِت شاهجهان

در .  برگشتايران  به و دکناي در هند از اقامِت چند ساله
وصف بهار، . خورد چشم مي اشعارش مضامين زيبا فراوان به

. هاي اوست  باده و درد و غربت درون ماية سرودهگل،
 .٣چاپ رسيده است ش به ه ١٣٧٨ در سال  مشهددرديوانش 

 الشعرا رياضقول صاحِب  به) م ١٧٢١/ه ١١٣٣ :م (داود متولّي )۳۱(
. صور استق زبان قلم از توصيف آن ذاِت مقدس معترف به

بود قزويني » عشق« مستوفي متخلّص بهپسِر ميرزا عبداهللا او
  ـــــــــــــــــــــ

 .٢٣٨ ، صالشعرا رياض  .1

  .٢٤٦ ، صهمان  .2
د تصحيح محم  مير رضي دانش مشهدي، بهديواِنمقدمة ؛ ٢١٧ ، صعامره خزانة  .3

 .ش ه ۱۳۷۸قهرمان، مشهد، 



  ١٥٢  الغافلين تعبر

  

او   و الثنا بهلتحية مقدس رضوي عليه او توليت مشهد
 .١تفويض بود

در جواني ) در قمه  ١٠٦٣ :م(، ملّا محمد امين درکي قمي )۳۲(
 از توجه و تربيت امير محمد  آمد و در حيدرآباد دکنهند به

اهيان وزيِر معروف قطب ش) ه ١٠٣٤ :م (مؤمن استرآبادي
. قم برگشت  هجري به١٠١٧ برخوردار شد و در سال گلکنده

 شاِه دعوت ابراهيم عادل  هجري به١٠١٩او دو مرتبه در سال 
.  مراجعت کردقم بهو  آمد بيجاپور به) ه ٩٨٨-١٠٣٥(بيجاپور 
 .٢ چاپ نشده استديوانش

  در دورةاز کشمير) ه ١١٥٠ :م(، ملّا فخرالدين داناي کشميري )۳۳(
 و يا جهاندار شاه) ه ١١١٨-١١٢٤ (حکومِت بهادر شاه اول

او عالوه بر سرودِن شعر، .  رسيددهلي  به)ه ١١٢٤-١١٢٥(
 .٣ برگشتکشمير در اواخِر عمر به. در انشاپردازي تسلّط داشت

شاعِر اردو و ) ه ١١٧٦ :م( اودگيري محمد فقيه دردمند )۳۴(
هللا ا  آمده بود و در خدمِت شاه وليدهلي به. فارسي است

در . سربرد به) ه ١١٥٠ :م(» اشتياق«سرهندي متخلّص به
  .٤اي بلند داشت گويي پايه سخن

  ـــــــــــــــــــــ
 .٢٥٠ ، صالشعرا رياض  .1

 .٢٦٨ ، صنصرآبادي تذکرة؛ ١٢٤ ، صحسيني تذکرة؛ ٥٥٥ ، ص٢ ، جعشق نشتِر  .2

 .۶۷  از اصلح، صتذکرة شعراي کشمير؛ ۶۲ ، صمعاني باغ  .3

 ،االفکار نتايج؛ ١٥٧ ، صانجمن شمِع؛ ٧٧ ، صهندي سفينة؛ ٦٤ ، صابراهيم صحِف  .4
 .٢٥١ ص



  تعليقات  ١٥٣

 نيشابوري از شعرايي است که صيت دانش و الدين رضي )۳۵(
 .١مغرب رسيده استادي او از مشرق تا به

شاعر و اديب و سخنداني ) ه ١٠٢٤ :م (رضي اصفهاني )۳۶(
) ه ١٠١٤-١٠٣٧ (ايراني است که در زماِن سلطنِت جهانگير

خواند،  چنان صاحِب ادراک بود که هرکس شعر مي.  آمدهند به
شعر و . گفت درنگ تعداد حروف آن مصرع را مي وي بي
  .٢گرفته استقرارطبعي و ذکاِت او مورِد ستايش شوخ 

 دکني بود و  هروي، رضا علي شاه مريد سيد معصومرضاي )۳۷(
  .زيست در قرن دوازدهم هجري مي

انة آفاق و  در علو فطرت يگ]آرتيماني[ ارطماني، ميرزا رضي )۳۸(
 از معاصراِن شاه عباس. در مدارج کماالت در عالم طاق بود

اشعارش در نهايت عذوبت و . است )ه ٩٩٦-١٠٣٨(اول 
 .٣شستگي واقع شده

وجة آن  گذرانيده و به کتابت اوقات مي  بهکاشي رضاي )۳۹(
  .٤ ابياتي ازو نقل کرده استتقي اوحدي. کرده معيشت مي

فرزنِد ) م ١٦٨٩/ه ١١٠٠ :م( مشهدي سعدالدين محمد راقم )۴۰(
 پادشاهي در روزگاِر. دنيا آمد  بهن در مشهدالدي غياث

 آمد ولي بعداً هند پدر به با) ه ١٠١٤-١٠٣٨ (شاهجهان
  ـــــــــــــــــــــ

 .٢٥٨ ، صالشعرا رياض  .1

 .١٠٨ ، صشاِم غريبان ؛٣١ ، صآزاد سرِو؛ ١٧٨ ، صگلشن صبِح  .2

 .٢٦٩ ، صالشعرا رياض  .3

 .٢٦٨ ، صهمان  .4



  ١٥٤  الغافلين تعبر

  

او شاعري . ديواني ترتيب داده بود.  برگشتايران به
 .١لهجة مشهدي نيز شعر سروده است او به. سراست غزل

فرزنِد ) ه ١١٠٧ :م( سرهندي مير محمد زمان خان راسخ )۴۱(
 پيوند نزديکي داشته بيدل با. ، سپاهي پيشه بودعماد مير

. اند گو گفته او را شاعري بسيار نازک خيال و دقيق. است
 درنام ناز و نياز که  مثنوي عرفاني هم سروده است و به

 .٢چاپ رسيده است  بهحيدرآباد دکن
 اصلش از مردم قزوين) ه ١٠٧٨ :م (ميرزا حسن بيگ رفيع )۴۲(

 حضور شاهجهان هجري و به ١٠٥٤ آمد و در سال هند به. بود
ب خدمِت زي اورنگ. يافت بار) ه ١٠٣٧-١٠٦٨(تيموري 

کلياتش تاکنون . بدو واگذار کردرا  ديواني بيوتات کشمير
 .٣چاپ نشده است

الدين محمد در معرکة سخنوري  ، جمالسلمان ساوجي )۴۳(
هجري  ٧٦٩در سال . رستم دستان و پهلوان زمان بود

 .٤ از وي پيروي کرده استحافظ شيرازي. درگذشت

  ـــــــــــــــــــــ
، االفکار نتايج؛ ١١١ ، صغريبان شاِم؛ ١١٩ ، صآزاد سرِو؛ ٢٣٨ ، صعامره خزانة  .1

 .٢٦٨ ص

 ،انجمن شمِع؛ ٧-١١ ، صخوشگو سفينة؛ ١٢٨ ، صآزاد سرِو؛ ٤٤٣ ، صعامره خزانة  .2
 .٢٧٤ ، صالشعرا رياض؛ ٧٢ ، صزيب عهِد اورنگ فارسي ادب به؛ ١٧٤ ص

، انجمن شمِع؛ ١١٠ ، صغريبان شاِم؛ ١٠٧ ، صآزاد سرِو؛ ٢٣٣ ، صعامره خزانة  .3
 .٤٢٤ ، ص٣ ، جصالح عمِل؛ ١٦٤ ص

 .٣٠٢ ، صالشعرا رياض  .4



  تعليقات  ١٥٥

 علي که در نالدي  مشهدي پسِر غياثخواجه حسن ثنايي )۴۴(
 آمد و هند  بههجري فوت کرد، از ايران ٩٩٦ در سال الهور

 پادشاه الدين محمد اکبر در سلک شاعران درباِر جالل
گويان است و  سرکردة تازه. درآمد) ه ٩٦٣-١٠١٤(تيموري 

اعتبارش . ول کسي است که موجد روش متأخّرين گرديدها
 ميان معاصرانش چندان بود که برخي وي را انوري زمان در
 .١ديواني دارد. خوانند مي

ترکي و فارسي شعر  به.  بوده از خراسانالدين سهيلي مير نظام )۴۵(
. وي داشته  بايقرا تعلّق بهوکالت سلطان حسين. گفت مي

 .٢کرد تخلّص مي» سهيلي«و گاهي » سهيل«گاهي 
 معارض و مصاحب موالنا جامي با) ه ٩٠٩ :م( بخاري سيفي )۴۶(

 .٣در عروض و قافيه مهارت داشته شهر آشوبي دارد. بوده
 آهنگران وزير مولدش طبران) ه ٩٩١ :م( جابري ميرزا سلمان )۴۷(

وزارت . جامع کماالت و هنرمندي بوده.  استاصفهان
 کرد و در همان  و سلطان محمد خدابندهاسماعيل ميرزا

 .٤کشته شد هجري ٩٠٩حوادث در نزديکي سال 

  ـــــــــــــــــــــ
 ،عشق نشتِر؛ ١٣٣ ، صاالفکار نتايج؛ ١٠٢ ، صانجمن شمِع؛ ٦٤٠ ، صغريبان شاِم  .1

 .٣٠٦ ص

 .٣٠٣ ، صالشعرا رياض  .2

 .٣٠٤ ، صهمان  .3

 .۳۰۹ ، صهمان  .4



  ١٥٦  الغافلين تعبر

  

از . هجري زنده بود ١١٠٣ که در سال حاجي فريدون شايق )۴۸(
 سخنوران برجستة روزگاِر صفويان بود و در اصفهان

  ب عالمگير تيموريزي در روزگاِر اورنگ. زيست مي
غزل .  استائباز شاگرداِن ص.  آمدهند به) ه ١٠٦٨-١١١٨(

 .١ديواِن مختصر دارد. سرود را نيکو مي
الدين  پسِر مير رفيع» سنجر«مير محمد هاشم متخلّص به )۴۹(

هجري  ٩٨٠ در سال ر کاشاند.  معمايي استحيدر رفيعي
شاعري . درگذشته  ١٠٢١ در سال متولد شد و در بيجاپور

زبردست بود و در انواع شعر از قصيده و غزل و مثنوي 
 در استعاره کسي از او بعد از عرفي. آزمايي کرده است طبع
 .٢سرود غزل را بهتر از ديگر اقسام شعر مي. بودبهتر ن

/ ه ١٠٤١ قزويني در سال ميرزا محمد حسين غفاري، سيرتي )۵۰(
 هند  بهاين شاعر و خوشنويس از قزوين.  زنده بودم ١٦٣١

 )م ١٦٢٦/ه ١٠٣٥ :م (رويزمالزمت شاهزاده پ کرد و به مهاجرت
پادشاه  )م ۱۶۰۵-۱۶۲۷/ه ۱۰۱۴-۱۰۳۷( پسر دوم جهانگير
 و بعد از مرگ اين شاهزاده مدتي در بنگال. تيموري پيوست

 هجري که ميرزا ١٠٤١سال  در. سربرد  بهسپس چندي در پتنا
نگاشت،   صبح صادق را ميمحمد صادق ميناي اصفهاني

  ـــــــــــــــــــــ
؛ ٧٤٠ ، ص٢ ، جعشق نشتِر؛ ٣٣٦ ، صروش روِز؛ ١٨ ، صديده تذکرة مردم  .1

 .١٠٢ ، صبهار هميشه

 .٧٢٧ ، ص٢ ، جعشق نشتِر؛ ١٠١ ، صبهار هميشه؛ ٢٥٩ ، صعامره خزانة  .2



  تعليقات  ١٥٧

 رفته بود تا از آنجا براي اداي مناسک حج الهور  بهسيرتي
 .١کند مسافرت حجاز به

  در قزوينملّا سالک  قزويني معروف بهمحمد ابراهيم سالک )۵۱(
  هجري متولد و همانجا ميان سالهاي ١٠١٢در سال 

 در دورة سلطنت شاهجهان. هجري درگذشت ١٠٩٠-١٠٨٤
غزلهايش سهل و ممتتع است و .  آمدهند به) ه ١٠٣٧-١٠٦٨(

هاي عرفاني و اخالقي و تمثيل فراوان در آن ديده  انديشه
 .٢شود مي

پسِر مير ) ه ١١٠٠ :م( الهوري الدين سيادت مير جالل )۵۲(
ث، عارف و شاعري است که در دورة الدين محد جمال

 در الهور) ه ١٠٦٨-١١١٨(ب عالمگير زي سلطنت اورنگ
پرور و  او شاعِر زبردست، بلندتالش، معني. برد مي سر به

 .٣اردديواني د. اشعارش سليس و روان است. خوبگو بود
 در  در کشمير، ميرزا محمد افضل پسِر محمد زاهدسرخوش )۵۳(

.  بزرگ شدآمد و در سرهند دنيا هجري به ١٠٥٠سال 
او در .  هم صحبت بودرهندي و ميرزا بيدل علي سناصر با

. گويي، انشاپردازي و گفتِن مادة تاريخ مهارت داشت بديهه
ديوانش . کرد فوته  ١١٤٦ در سال  در دهليسرخوش

  ـــــــــــــــــــــ
 .٢١٤ ، صصبِح گلشن؛ ١٢٦ ، صشاِم غريبان  .1

 .١٢٩ ، صغريبان شاِم؛ ١٠٩ ، صآزاد سرِو  .2

، عشق نشتِر؛ ١٩٥ ، صانجمن شمِع؛ ٢٥ ، صخوشگو سفينة؛ ٨٣ ، صمعاني باِغ  .3
  .٣٣٩ ، صاالفکار نتايج؛ ٧٥٠ ص



  ١٥٨  الغافلين تعبر

  

او نگارندة . م چاپ شده است ١٩٠٦ در سال کلکته در
 درست که االشعر کلماتنام  تذکرة معروف شعراي فارسي به

  .١م چاپ سنگي خورده است ١٩٤٦ در سال الهور
در ) ه ٩٧٧ :م(» ناقه« مشهدي يا غزنوي مشهور بهسيري )۵۴(

 .برد مي سر به) ه ٩٦٣-١٠١٤( پادشاه تيموري دورة سلطنت اکبر
شعرهايش در . دست بود در عروض، قافيه و معما چيره

 .٢اند ها نقل شده تذکره
 محمد پسِر قاضي) ه ١٢٢٣ :م(حمد صديق ، شيخ مسخنور )۵۵(

پزشک، . احسان اهللا عثماني قريشي هروي بلگرامي است
در شعر و سخنوري و طب مهارت . اديب و شاعر بود

فارسي نقد تند تلخي بر   بهدالسداد يف مزلَِّةاآلزا حتقيق. داشت
 .٣ استاشعار آزاد بلگرامي

 پسِر ساالر فخرالدين) ه ٧٢٤ :م(پتي   پانيشاه بوعلي قلندر )۵۶(
ت در سال پ  زاده شد و در پانيهجري ٦٥٢ در سال در دهلي

عارف معروفي است که شعر هم .  هجري فوت کرد٧٢٤
سرود و دوراِن مسافرتهاي خود از جهاِن اسالم دورة خود  مي

  ـــــــــــــــــــــ
 . احوال خود را هم نوشته استالشعرا کلماتسرخوش در   .1

، الشعرا رياض؛ ٧٣٠ ، صعشق نشتِر؛ ١٢٢ ، صغريبان شاِم؛ ٣٨٢ ، صروشن روِز  .2
  .٣١٢ ص

؛ ۱۰۳ ، صهندي سفينة؛ ۳۴۹ ، صآزاد سرِو؛ ۱۶۴ ، ص                 .3
 .۳۲ ، صثريا عقِد؛ ۲۰۸ ، صانجمن شمِع



  تعليقات  ١٥٩

ها و مکاتيبي  مثنوي. رد مالقات ک و شمس تبريزموالنا روم با
 .١فارسي دارد به

  . در سدة دهم هجري زنده بودشاه قاسم واقفي )۵۷(
قدر بود و شاگرِد موالنا   از سخنوران عاليشريف تبريزي )۵۸(

 .٢ استلساني شيرازي
 از سادات ابن قاضي جهان) ه ٩٦٨ :م( ميرزا شرف جهان )۵۹(

يمن تربيت و توجة حضرت شاه  به.  استحسيني قزوين
 در. ي مدارج عزّت و ابهت رسيداعٰل  صفوي بهطهماسب

  .٣ي مسلّم زمان بوددر فن سخنور. زد پشت فرامين مهر مي
است، در ) ه ٨٥٩ :م(ملک ق سبزواري که اسمش آمير شاهي )۶۰(

 نوشت خطوط را خوب مي. سربرد  بهخدمِت شاهزاده بايسنقر
در شاعري مهارت داشت، . نواخت و عود هم خوب مي

در فن شاعري استاد . ودليکن اشعارش شترگربه واقع شده ب
شعرش که دستياب است، در .  استن جاميملّا عبدالرحٰم

در سال . کماِل عذوبت و شستگي و خوبي واقع شده است
 .٤ پادشاِه تيموري درگذشت هجري در عهِد بابر٨٥٧

  ـــــــــــــــــــــ
        ِ ؛٣٥٨ ، صاالفکار نتايج؛ ٢٣٧ ، صانجمن شمِع؛ ١٣٥ ، صاخباراالخيار  .1

 .۳-۴ ص، ۲ ج، الخواطرهةنز؛ ٣٧٢-٤١٠ ، ص              

 .٣٣٧ ، صالشعرا رياض  .2

 .٣٣٦ ، صهمان  .3

 .٣٣٤ ، صهمان  .4



  ١٦٠  الغافلين تعبر

  

 يا ١٠٣٠ که در سال  تهراني ولد خواجه خواجگيقا شاپورآ )۶۱(
پرور  از خاندانهاي بزرگ و ادب. درگذشت هجري ١٠٤٨
 درباِر جهانگير با.  آمدهند  هجري به۹۹۶در سال .  بودتهران

 .١جاي گذاشته است نظم به او آثاري چند به. ارتباط داشت
» آقا نسف«معروف به شاني تکلوالدين  موالنا نفيس )۶۲(

.  اول استاساز شعراي شاه عب. ستا) م ١٦١٤/ه ١٠٢٣ :م(
او را در پاداش . اي در مدح اين پادشاه صفوي گفته قصيده
اگرچه در سخنوري چندان مايه ندارد، . زر کشيدند آن به

 .٢ اشعاِر خوب داردحکم سليقه ليکن به
  فرزند حکيم ملّاي اصفهانيلدين حسنا ، حکيم شرفشفايي )۶۳(

در علِم . ، شهرت وي از شرق تا غرب رسيده)ه ١٠٣٧ :م(
.  دوران بوده زمان و در فن حکمت ارسطويطب جالينوس

الحق حکيم . در فن سخنوري گوي سبقت از اقران ربوده
بنابراين که هجو . زمان و نادرة دوران بودهمرحوم اعجوبة 

اند که فضل شفايي را طبابت و طبابتش را  کرد، گفته مي
  .٣شاعري و شاعريش را اهاجي پوشيده

 معروف  عاملي محمد بن حسين عامليشيخ بهاءالدين )۶۴(
 او در بعلبک. نام دورة شاه عباس ، دانشمند بهشيخ بهايي به

  ـــــــــــــــــــــ
، مآثرالکرام؛ ۲۲۹ ، صانجمن شمِع؛ ۱۳۷ ، صغريبان شاِم؛ ۵۱ ، صآزاد سرِو  .1

 .۵۱ ص

 .۳۴۱ ، صالشعرا رياض  .2

 .۳۴۵ ، صهمان  .3



  تعليقات  ١٦١

 هجري در ١٠٣١دنيا آمد و در سال   بههجري ٩٥٣در سال 
فارسي  عالوه بر آثاري ديگر، دو مثنوي به.  فوت کرداصفهان

 .»شير و شکر«و » نان و حلوا«: دارد
، بناي فرزند استاد محمد سبز) ه ۹۱۸ :م (الدين بنايي کمال )۶۵(

چون پدرش پيشة معماري . غايت استوار بوده کالمش به
مير  با. کرد  ميِص خود بناييآن نسبت تخلّ ذا بهداشت، لٰه

 .١ بوده است و سلطان ميرزا مرتبطعلي شير نوايي
  بود، در آگرهرين که اصلش از بحالدين علي خان پيام شرف )۶۶(

الدين علي خان  نشينان سراج زيست و از دوستان و هم مي
. ديوانش وجود دارد ولي تاکنون چاپ نشده است. ستآرزو

نمود گاهي هم  او در اثناي فکر شعر بيتابي بسيار مي
اردو هم  به. خاست خوابيد و برمي ي مينشست و زمان مي

 م ١٧٤٤/ه ١١٥٧ در سال وي در دهلي. سرود شعر مي
 .٢درگذشت

 هجري ١٠٣٨اي کاشاني که در سال  ، باقر خردهباقر کاشي )۶۷(
 و  در بيجاپور درگذشت، بيشتر در دکندر برهانپور

. غزل توجه داشته است او پيشتر به. سربرد  بهاحمدنگر
 .٣ديوانش تاکنون چاپ نشده است

  ـــــــــــــــــــــ
 .۲۱۷ ، صعشق نشتِر  .1

، هميشه بهار؛ ١٥ ، صعقِد ثريا؛ ٢٧ ، صسفينة هندي؛ ٢١٢ ، صسفينة خوشگو  .2
 .٣٩ ص

 .٢٣٠ ، صعشق نشتِر؛ ٨٧ ، صانجمن شمِع؛ ٧٩٢ ، ص٣ ، جرحيمي مآثِر  .3



  ١٦٢  الغافلين تعبر

  

شاعر .  آمدهرات هجري به ١٠٨٨ بخاري در سال شوکت )۶۸(
نظير  در روِش خود بي.  استديوانش متداول. معروفي است

حدي رسيده که  عديل، نزاکت افکارش به و در طرز خود بي
 در اصفهاناو . بعضي از آنها در نهج اعتدال نمانده است

 .١کرد فوت
در عهِد ) ه ١١٣٩ :م( کشميري ميرزا عبدالغني بيگ قبول )۶۹(

در شعر تتبع محمد .  آمددهلي به) ه ١١١٩-١١٢٤ (هبهادر شا
ند ِکشن چ. کرد  مي و سلمان ساوجي، کمال خجنديقلي سليم
  از شاگردان، محمد علي حشمت، رحمت اهللا تمکيناخالص

 .٢اي خطّي ديواِن شعرش وجود دارد نسخه. وي بودند
  در اصفهان مازندراني ولد محمد صالحمحمد سعيد اشرف )۷۰(

هجري  ١١١٦ در سال  از توابع پتنادنيا آمد و در مونگير به
هاي  شعرش ساده و روان و برکنار از پيچيدگي. درگذشت
 .٣ تبريزي استاو شاگرِد صائب. وي استلفظي و معن

تبارش . زيست ، يادگار محمد در قرن يازدهم ميحالتي )۷۱(
از مالزمان . رسد مي) ه ٥١١-٥٥٢( سلجوقي سلطان سنجر به

شاعري . بوده است) ه ٩٦٣-١٠١٤( شاه تيموري اکبر

  ـــــــــــــــــــــ
  .٣٥٧- ٨ ، صالشعرا رياض  .1
 .١٢٤٥ ، صنشتِر عشق؛ ١٥١ ، صسفينة خوشگو؛ ١٩٧ ، صآزاد سرِو  .2

، شمِع انجمن؛ ٤١ ، صشاِم غريبان؛ ١١٦ ، صسرِو آزاد؛ ١٥ ، صنظير تذکرة بي  .3
 .٣٢ ص



  تعليقات  ١٦٣

ها  صاحِب ديوان بود، ولي حاال فقط چند بيت او در تذکره
  .١شود ديده مي

فکرش .  شاعر شيرين مقال تازه خيال بودميرزا محسن تأثير )۷۲(
او . ار استرش بسيو آثارسا و مضامين تازه در افکار 

 چند سال قبل از سانحة افغان. االصل است اصفهاني
 .٢درگذشت

 )م ١٣٢٠-١٣٨٩/ه ٧٢٠-٧٩١ (الدين محمد حافظ شيرازي شمس )۷۳(
تعداد زيادي شعرا پيروي . غزلسراي معروف فارسي است

 .دانستند سبک او را باعث افتخار مي
ن پس الدي  لکهنوي پسِر محمد صديقالدين محمد عزّت قيهف )۷۴(

صاحب ديوان شاعري . هجري فوت کرد ١١٨٥از سال 
 .٣است

 ١١٠٢سال ، شايد ميرزا محمد خليل است که در ميرزا خليل )۷۵(
 متولد در خراسان. هجري زنده بود و دبير و شاعري است

) ه ١١١٣ :م(ا بيگم النّس در مالزمت زيب.  آمدهند شد و بعداً به
 آمده الخيالةآمردر . ديواني دارد. سربرد ب بهزي دختِر اورنگ

نثر رنگين و پرکارش مشهورتر از آن است که مزيدي : است

  ـــــــــــــــــــــ
، بهار هميشه؛ ٤٥٦ ، صعشق نشتِر؛ ١٢٥ ، صانجمن شمِع؛ ٨٢ ، صغريبان شاِم  .1

 .٦٤ ص

 .١٥٠ ، صالشعرا رياض  .2

 .٢٩٤ ، صشمِع انجمن؛ ٥٠٣ ، صاالفکار نتايج  .3



  ١٦٤  الغافلين تعبر

  

اهتمام قلم شکسته رقم زينت و بهايي  بر آن توان نمود يا با
 .١بر روي آن پردگيان عالم معني توان افزود

   اولاس همداني در دورة سلطنت شاه عبمير عقيل کوثري )۷۶(
 خوب فرهادو  شيرينمثنوي . زيست مي) ه ٩٩٦-١٠٣٨(

 .٢گفته
 /ه ٩٩٦ است که از  ماضي پادشاه صفوي ايرانشاه عباس )۷۷(

. شأن و شکوه حکومت کرد  بام ١٦٢٩/ه ١٠٣٨تا م  ١٥٨٨
  .هاست وج فرمانروايي صفويادورة سلطنت او از هر لحاظ 

، تذکرة عمومي شعراي فارسي است که علي الشعرا رياض )۷۸(
 در  هندآن را در) م ۱۷۵۶/ه ۱۱۹۹: م (قلي واله داغستاني

 پروفسور شريف حسين قاسمي. م نگاشت ۱۷۴۹/ه ۱۱۶۲سال 
چاپ  م به ۲۰۰۱ در سال  رامپورآن را از کتابخانة رضا

 .رسانده است
 الدين ابوالبديل بن علي العجم افضل ، حسان شروانيخاقاني )۷۹(

. معروِف سدة ششم هجري استنگار  قصيده) ه ٥٩٥ :م(
گويي او  محکم اتّفاق همة سخنوران به ميان عجم به در

ديوانش مشهور و معروف است و . شاعري پيدا نشده است
 .٣سخنانش همه منتخب و عالي

 . شرواني است مثنوي معروف خاقانيقينالعراحتفة )۸۰(
  ـــــــــــــــــــــ

 .۶۸ ، صهميشه بهار؛ ۲۴۲ ، صانجمن شمِع؛ ۲۵۱ ، صالخيالةآمر  .1

 .٦٠٧- ٨ ، صالشعرا رياض  .2

 .۲۳۲ ، صهمان  .3



  تعليقات  ١٦٥

گازروني ) دينال  تقيقول سودا به (الدين محمد اوحدي تقي )۸۱(
 صفوي شاه عباس  بزرگ شد و بااست ولي در اصفهان

اي  تذکره.  آمدهند هجري به ١١٠٥در سال . ارتباط داشته
او خودش اين تذکره را . کرد تأليف نالعاشقي عرفاتنام  به
 اين پيشنهاد جهانگير به( خالصه کرد کعبة عرفان نام به

) کعبة عرفاننام انتخاب  خالصه را باز خالصه کرد به
 .١گفته استغيره بسيار   مثنويات و غزليات واوحدي

 هجري ٩٦٣در سال » عرفي«الدين محمد متخلّص به جمال )۸۲(
شعرا و   آمد و باهند در اوايل جواني به. دنيا آمد  بهدر شيراز

 ابوالفتح.  تماس پيدا کردادبا و دولتمردان متعدد دورة اکبر
. ن ازو سرپرستي کردندخانا و خاِن) ه ٩٩٧ :م(گيالني 

اي  غزليات و قصايد و رساله.  هم وابسته بودجهانگير با
او را مخترع . او براي قصايد خود معروف است. دارد نثر به

  در شعر شعراي بعديتأثير قصايد عرفي. اند طرِز تازه خوانده
هجري در  ٩٩٩ در جوانسالگي در سال عرفي. فراوان است

هاي فارسي نوشته  در بيشتر تذکرهاحوالش .  فوت کردالهور
 .٢چاپ رسيده است  به و ايران هنددرشده است و کلياتش 

 شاگرِد بيدل» عاقل«ميرزا محمد هنرور خان متخلّص به )۸۳(
 الملک آصفجاه اش را در درباِر نظام بيشتر زندگي. است

  ـــــــــــــــــــــ
 .۱۴۶ ، صالشعرا رياض  .1

، االفکار نتايج؛ ٢١٦ ، صميخانه؛ ٢٩٥ ، صمآثِر رحيمي؛ ٣١٨ ، صخزانة عامره  .2
 .غيره  و٤٦٨ ص



  ١٦٦  الغافلين تعبر

  

در آواخِر زندگي . سربرد  بهدر دکن) ه ١٠٨٢-١١٦١(
 .١ديوان ضخيم ازو بجا مانده است.  برگشتدهلي به

) م ۱۶۸۹/ه ۱۱۰۱: م(زّالدين موسوي خان ، مير معفطرت )۸۴(
ب زي  و اورنگدربارهاي شاهجهان شاعر معروفي است که با

د آبا ب او را ديوان عظيمزي اورنگ. ارتباط داشته است
بياض . ديواني دارد که تاکنون چاپ نشده است. ساخت

ترتيب داده بود که اساس کار » گلشِن فطرت«نام  اشعاري به
  .٢ستالشعرا کلمات در گردآوري شاگردش سرخوش

  کشميرالعابديِن درباِر سلطان با) ملّا نديم: سودا (ملّا نديمي )۸۵(
وابستگي ) م ١٤٢٠-١٤٦٩/ه ٨٢٣-٨٧٤ (شاه      معروف به

 را دعوت  ماهريني از قزويناين فرمانرواي کشمير. داشت
.  احداث نمايندکرد که کارخانة کاغذسازي را در کشمير

  .ستاي اشاره کرده ا اين پيشامد در منظومه  بهنديمي
بازرگاني .  زاده شد، ميرزا محمد حسين در نيشابورنظيري )۸۶(

او را غزلسراي . بود و هم در شعر و شاعري پرآوازه شد
  آمد و در احمدآبادهند به. اند صاحِب طرز خاصِّي شناخته

ه  ١٠٢٣ يا ١٠٢٢ يا ١٠٢١کرد و همانجا در سال  گي ميزند

  ـــــــــــــــــــــ
؛ ٢٧٤ ، صصبِح گلشن؛ ٣٠٩ ، صشمِع انجمن؛ ٢٧٥ ، صسفينة خوشگو  .1

 .١٠٥٣ ، صعشق نشتِر؛ ٤٩٦ ، صاالفکار نتايج

 .۶۵۲ ، صاالفکار نتايج؛ ۴۴۱ ، صانجمن شمِع؛ ۹۸ ، صالشعرا کلمات  .2



  تعليقات  ١٦٧

 وابستگي داشته  و جهانگيرن، اکبرخانا خاِن با. درگذشت
  .١ چاپ گرديده است و ايران هنددرديوانش . است

 کاشي، مير علي اکبر از آزادگان کوي حقيقت و از تشبيهي )۸۷(
.  بسر کردوارستگان وادي طريقت بوده و چهل سال در هند

اکثر اوقات از خلق انزوا داشته و اغلب . قطوي بوده استناو 
 .٢گذرانيد ها مي ر گورستاند

 فرزند ميرزا محمود »باذل«رفيع خان متخلّص بهميرزا محمد  )۸۸(
 .درود حيات گفت به م ۱۷۱۱/ه ۱۱۲۳ در سال مشهدي

نا بدرالدين آفتاب سپهر سخنوري و بدرسيماي ، موالهاللي )۸۹(
مير علي شير . اصلش از اتراک است. پروري است معني
در .  متولد شده بوداو در استرآباد.  او را تربيت کردنوايي

 او حکم عبيداهللا خان غيره قدرت داشت به غزل و قصيده و
 نام جواني او را اهللا ، سيفالتماس هاللي چون به. را کشتند

» اهللا کشت سيف«: اند کشت، مادة تاريخ چنين گفته
 .٣)ه ٩٣٦(

. ن بزم سخنوري بوده انصاري هروي از فصيح بيانافصيحي )۹۰(
 مشاعرات و ميانة وي و کليم شفايي.  اولمعاصِر شاه عباس

 .٤مهاجات مکرر واقع شده است

  ـــــــــــــــــــــ
 .٤٥٣ ، صنجمنشمِع ا؛ ٣٠٨ ، صروِز روشن؛ ٤٣٦ ، صخزانة عامره  .1

 .١٤٤ ، صالشعرا رياض  .2

 .٧٨٢ ، صهمان  .3

 .٤٨١ ، صهمان  .4



  ١٦٨  الغافلين تعبر

  

ن شاعر سدة دوازدهم هجري الدي ، شيخ شرفشاه ملول )۹۱(
 .برد سر مي  بهاست که در لکهنو

 حکيم ابوالقاسم خان مير قدرت اهللا قاسم قادري )۹۲(
 مجموعة نغزشاعر و مؤلّف تذکرة ) م ١٨٣٠/ه ١٢٤٦ :م(

 مجموعة نغز. رسد  مي)ع(امام رضا ة نسبش بهاست که سلسل
 در سال  الهور از دانشگاه پنجابرا حافظ محمود شيراني

فارسي  ديوان هم به. چاپ رسانده است  بهم ١٩٣٣/ه ١٣٥٢
 .١دارد

* * *  
  

  ـــــــــــــــــــــ
 . مجموعة نغزمقدمة  .1



  منابعفهرست   ١٦٩

  فهرست منابع

، مقدمه، الغافلين تنبيه: الدين علي خان آرزو اکبرآبادي، سراج .١
تصحيح و تحشيه محمد اکرم اکرام، دانشگاه پنجاب، الهور، 

 .ق ه ١٤٠١

مقدمه، ، ١ منير سراج: الدين علي خان  سراج اکبرآبادي، آرزو .٢
تصحيح و تحشيه دکتر سيد محمد اکرم اکرام، انتشارات مرکز 

، )پاکستان(آباد  قاِت فارسي ايران و پاکستان، اسالمتحقي
 .م ١٩٧٧/ش ه ١٣٩٧

: تأليف( فايسالنّ مجمع: الدين علي خان  سراج اکبرآبادي، آرزو .٣
تصحيح و ، )ـ تذكرة شعراي فارسي سدة دوازدهم هجري ه ١١٦٤

پتنا، ، خدابخشعمومي كتابخانة ترتيب دكتر عابد رضا بيدار، 
  .م ١٩٩٢اپ دوم م و چ ١٩٧٧چاپ اول 

: تأليف( آزاد سرِو :)ه ۱۲۰۰ :م ( غالم علي، ميرآزاد بلگرامي .٤
  .م ١٩١٣، مطبع رفاه عام، الهور، )ه ١١٦٦

 خزانة عامره: )ه ۱۱۱۶-۱۲۰۰ :م (غالم عليمير  ،آزاد بلگرامي .٥
  .م ١٨٧١، کانپور، )م ١٧٦٢-٦٣/ه ١١٧٦: تأليف(

  ـــــــــــــــــــــ
 .اند سراِج منير و کارنامه در يک جلد منتشر شده  .1

 



  ١٧٠  الغافلين تعبر

  

هار صد ايراد بر چ): ه ١٢٢٠ :م(آگاه مدراسي، مولوي محمد باقر  .٦
، نسخة خطّي کتابخانة انجمن ترقِّي اردو، کراچي، شمارة کالم آزاد

 .١٢١ف ف٣

  هميشة:آبادي، ِكشن چند پسر اچل داس كهتري اخالص شاهجهان .٧
تصحيح دكتر وحيد قريشي، كراچي،  ، به)ه ١١٣٦: تأليف (بهار

  .م ١٩٧٣
ي ، نسخة خطّالشعرا محاکمات: اکبرآبادي، مير محمد محسن .٨

 .١٤٣٦sکتابخانة دانشگاه پنجاب، شمارة 

اندو ، زيب عهد اورنگ فارسي ادب به:  نورالحسندكترانصاري،  .٩
  .م ١٩٦٩پرشين سوسائتي، دهلي، 

  .م ١٩٣١ تا ١٩٢٤، كلكته، مآثر رحيمي : عبدالباقي، ملّانهاونديباقي  .١٠
 ،)ه ١٠٧٨ ـ تأليف زيب تاريخ اورنگ (العالمةمرآ :خان، محمد بختاور .١١

 .م ۱۹۷۹کوشش ساجده علوي، الهور،  به

، )از صفويه تا عصِر حاضر( تاريخ ادبيات ايران:  ادوارد،براون .١٢
چاپ اول  تهران، ،مرواريدانتشارات  دكتر بهرام مقدادي، ةترجم
 .ش ه ١٣۶۹

هاي فارسي و عربي کتابخانة  فهرست نسخه: بيدار، عابد رضا .١٣
، رامپور، کتابخانة صولت عمومي: ، عابد رضاصولت عمومي

 .م ١٩٦٦

،  مثنوي معنوي:الدين محمد مولوي  جالل بلخي، موالنا جالل .١٤
 پورجوادي، هللاکوشش نصرا نيکلسون، بهرينولد الّن تصحيح 

  .ش ه ١٣٦٣مؤسسة انتشارات اميرکبير، تهران، چاِپ اول 



  منابعفهرست   ١٧١

 »عبدالحكيم شاه«حكيم بيگ خان ملقّب بهالهوري،  حاكم .١٥
اهتمام دکتر سيد عبداهللا، انتشارات  ه، بديده مردم): ه ١١٨٢ :م(

  .م ١٩٦١/ش ه ١٣٣٩پنجابي آکادمي، الهور، 
 تذكرة حسيني :حسيني سنبهلي مرادآبادي، مير حسين دوست .١٦

  .م ١٨٧٥/ه ١٢٩٢نولكشور، لكهنو، مطبع ، )م ١٧٥٠/ه ١١٦٣: تأليف(
 نسخة صحف ابراهيم: الدوله علي ابراهيم خان خليل بنارسي، امين .١٧

  .٢٢٨پور، شمارة  يکخانة خدابخش، بانخطّي کتاب
 /ه ١١٤٧: تأليف (خوشگو  سفينة:داس دهلوي، بندراِبن خوشگوي .١٨

اهتمام سيد شاه محمد عطاءالرحٰمن کاکوي، سلسلة  به) م ١٧٣٤-٥
  .م ١٩٥٩، مارس ا پتن،انتشارات ادارة تحقيقات عربي و فارسي

دانش  واِندي): ه ١٠٧٩ :م(الدين محمد  مير رضي, دانش مشهدي .١٩
 .ش ه ۱۳۷۸, مشهد, قهرماند تصحيح محم به, يمشهد

تذكرة : )ه ١٢٤٤ :ت( ريواني، محمد عبدالشّكور رحمان علي .٢٠
، چاپ نولكشور، )الكمالء الفضالء في تراجمحتفة (علماي هند

  .م ١٩١٤/ه ١٣٣٢لكهنو، 
، اآلزاد لِةالسداد في مز تحقيق: سخنور بلگرامي، شيخ محمد صديق .٢١

 .۳۹۷خطّي کتابخانة انجمِن آسيايي بنگال، کلکته، شمارة نسخة 

 الشعرا  كلمات):ه ١١٢٦: زنده(سرخوش كشميري، مير محمد افضل  .٢٢
اهتمام  ، تصحيح صادق علي دالوري، به)ه ١٠٩٣-١١٠٨: تأليف(

  .م ١٩٤٢، سپتامبر )پاكستان (ملك محمد عارف خان، الهور
زا محمد شفيع ميرزا محمد رفيع پسر مير, سوداي دهلوي .٢٣

 .لکهنو, نولکشور, )اردو (ديواِن سودا): ه ١١٩٥ :م(



  ١٧٢  الغافلين تعبر

  

ميرزا محمد رفيع پسر ميرزا محمد شفيع , سوداي دهلوي .٢٤
 .، چاِپ پيش نظرالغافلينةعبر، )ه ١١٩٥ :م(

): م ١٨٠٨/ه ١٢٢٣: م(آبادي، منشي لچهمي نراين  شفيق اورنگ .٢٥
 اكبرالدين محمد، ترتيب )ه ١١٨٢: تأليف (تذكرة شاِم غريبان

  .م ١٩٧٧صديقي، كراچي، 
 .ش ه ١٣٨٣، تهران، چاپ چهارم نقد ادبي : سيروس دكترشميسا، .٢٦

ترتيب و تصحيح ، ديوان صائب: صائب تبريزي، ميرزا محمد علي .۲۷
  .ش ١٣٤٥انتشارات انجمن آثار ملّي، تهران،  فيروزكوهي، يامير

: تأليف (روز روشن :مظفّر حسينمحمد ،  لكهنويصباي .٢٨
 /ه ١٢٩٧وپال، هبمطبع شاهجهاني، داراالقبال ، )م ١٨٧٩/ه ١٢٩٦
  .م ١٨٨٠

، ٢، ج کلياِت صهبايي، قول فيصل: صهبايي، امام بخش دهلوي .٢٩
 .م ١٨٧٩-٨٠/ه ١٢٩٦کانپور، 

 نصرآبادي تذكرة: طاهر نصرآبادي اصفهاني، ميرزا محمد طاهر .٣٠
تهران، چاپ سوم تصحيح وحيد دستگردي، ، )عصِر صفوي(

  .ش ه ١٣٦١
  :تأليف (نشتر عشق: آبادي، حسين قلي خان عاشقي عظم .٣١

شناسي، آكادمي  ، تصحيح اصغر جانفدا، مؤسسة شرق)ه ١٢٢٤-٣٣
علوم جمهوري شوروي سوسياليستي، دوشنبه، تاجيكستان، پنج 

  .م ١٩٨١-٨جلد، 
السداد  تحقيق -١، دو رساله در نقِد ادبي: عباس، دکتر سيد حسن .٣٢

  يِف شيخ محمد صديق سخنور بلگرامي، تألاآلزاد لِةفي مز



  منابعفهرست   ١٧٣

مير عبدالقادر مهربان تأليِف  الصِّديق الزنديق في تکذيب تأديب -٢
 . ه ۱۴۱۷/م ۱۹۹۷آبادي، کتابخانة رضا رامپور،  اورنگ

): م ١٥٩٦/ه ١٠٠٤ :م(، عبدالقادر بن ملوك شاه عبدالقادر بدايوني .٣٣
م،  ١٨٦٨، ١ ج ، تصحيح مولوي احمد علي، كلكته،التّواريخ منتخب

  .م ١٨٦٩، ٣  م، ج١٨٦٥، ٢ج 
مصحح احمد ، ميخانه: بي فخرالزماني عبدالنّعاليي قزويني، مولوي .٣٤

  .ش ه ١٣٦٧تهران، گلچين معاني، 
 .ش ه ۱۳۸۵، تهران، نقِد ادبي در سبِک هندي: فتوحي، دکتر محمود .٣٥

 .ارسي، کابلفکلياِت : )ه ١٣٦٢ :م (عبداهللا خانکابلي، قاري  .٣٦

، ) ه١٢٢١: تأليف (مجموعة نغز: اهللا خان دري، حكيم قدرتقاسم قا .٣٧
  .م ١٩٧٣الهور، , اهتمام پرفسور محمود شيراني، کريمي پريس به

 االفكار نتايج): ه ١٢٨٠ :م(اهللا  ، محمد قدرتقدرت گوپاموي .٣٨
  . هجري١٣٧٧، مطبع سلطاني، بمبئي، )م ١٨٤٢/ه ١٢٥٨: تأليف(
 موسوم عمل صالح): ه ١٠٨٥: م(كنبوي الهوري، محمد صالح  .٣٩

حواشي دكتر غالم يزداني، ، )ه ۱۰۷۰-۸۰: تأليف(نامه  شاهجهان به
جلد اول تصحيح دکتر وحيد قريشي، مجلس ترقّي ادب، الهور، 

  . م١٩٧٢ م، جلد سوم ١٩٦٧ م، جلد دوم مارس ١٩٦٧ژانويه 
: لودي هروي، امير شير علي خان بن علي امجد خان لودي .٤٠

  . هجري١٣٢٤، مطبع مظفّري، بمبئي، )ه ١١٠٢: تأليف (الخيالةآمر
اخباراالخيار ):  م١٦٤٢/ ه١٠٥٢: م(محدث دهلوي، شيخ عبدالحق  .٤١

  . هجري١٣٠٩، في اسراراالبرار
 ثريا عقد ):ه ١٢٤٠: م (غالمشيخ  ،مصحفي همداني امروهوي .٤٢

و ) عليگ(مرتّبة مولوي عبدالحق  ،)م ١٧٨٥/ه ١١٩٩: تأليف(



  ١٧٤  الغافلين تعبر

  

جامع ، آباد دکن اورنگ, انجمن ترقّي اردومعتمد اعزازي، انتشارات 
  .م ١٩٣٤، برقي پريس، دهلي

کارنامه، مقدمه، تصحيح و تحشيه دکتر سيد : منير، ابوالبرکات .٤٣
محمد اکرم اکرام، انتشارات مرکز تحقيقاِت فارسي ايران و 

 .م ١٩٧٧/ش ه ١٣٩٧، )پاکستان(آباد  پاکستان، اسالم

تذکرة : مد اسلم خاناصلح بن حاجي مح, ميرزاي کشميري .٤٤
اقبال , الدين راشدي تصحيح و حواشي سيد حسام, شعراي کشمير

  . م١٩٦٧/ش ه ١٣٤٦ماه  آبان, کراچي, اکادمي
، مجلس )ه ١٢٦٢: تأليف (خوش معرکة زيبا: ناصر، سعادت خان .٤٥

  .م ١٩٧٠ترقّي ادب، الهور، 
, تصحيح عابد رضا بيدار، )بخش معاصرين (باغ معاني: نقش علي .٤٦

  .م ١٩٩٢چاپ دوم , پ و انتشار كتابخانة خدابخش، پتناچا
:  بن حسنصديقاميرالملك سيد محمد ، نواب قنّوجي بخارايي .٤٧

  .هجري ١٢٩٣مطبع شاهجهاني، بهوپال، ، شمع انجمن
هاي خطّي فارسي موزة ملّي  فهرست نسخه: نوشاهي، سيد عارف .٤٨

ستان، ، مرکِز تحقيقاِت فارسِي ايران و پاکپاکستان، کراچي
 .م ١٩٨٣/ه ١٤٠٤/ش ه ١٣٦٢آباد،  اسالم

) تذكرة شعراي هند ( هنديةسفين :هندي لكهنوي، بهگوان داس .٤٩
 ، تصحيح سيد شاه محمد عطاءالرحٰمن)م ١٨٠٤-٥/ه ١٢١٩: تأليف(

  .م ١٩٥٨عطا كاكوي، پتنا، 
 ،) م۱۷۴۸/ ه۱۱۶۱: تأليف(الشعرا  رياض: واله داغستاني، علي قلي خان .٥٠

  .م ٢٠٠١ر شريف حسين قاسمي، كتابخانة رضا، رامپور، تصحيح پرفسو

* * *  



  فهرست اعالم  ١٧٥

  اعالمفهرست 
  آياِت قرآني، حديث و عبارات عربي

  ١٠٩ :تنقص اللّهم زد وال
  ٩٧ :فانظروا بنظراالنصا

  ١١٥ :بسم اهللا
  ٩٩ :رحکم املعين يف بطن الشاع

  ١٢٩ ،حي علي الصلٰوة
  عياذً باهللا ←العياذ باهللا
  ١١٤، ٤٠ :عياذً باهللا

 ًفَلْيضحکُوا قَِليالً و لْيبکُوا کَِثيرا
)۹/۸۲:( ١٢٥  

الحول و القوة الّا باهللا العلي 
  ٨٧ :مالعظي
  ١١٢ :مالنسل

موالْي لْکِن الْم٣٩ ):۴۰/۱۶ (ِلم  
  ٩٦ ،٩٥ :راملعين يف بطن الشاع

  ١٠١ :نوللمجنون فنو

*  

 



  ١٧٦  الغافلين تعبر

  

  اشخاص
  »الف«

الدين علي  آرزو گوالياري، سراج
، ٧٩، ٥٩، ٥١، ٤٧، ٤٣: خان
١٦١، ١٤٣، ١٤١، ١٠١  
  ١٥٨: امي، مير غالم عليآزاد بلگر

  ١٤٨، ٥٣: آهي سبزواري
  ١٥٢: ابراهيم عادل شاِه بيجاپور

مکين دهلوي، ميرزا  ←البلغا ابلغ
  محمد فاخر

 فيضي اکبرآبادي، ←ابوالفيض
شيخ ابوالفيض بن شيخ 

  مبارک ناگوري
  ١٥١: ابوتراب رضوي

  ١٤٤): پدِر حزين(ابوطالب 
  ١٤٨، ٥٤: اثر شيرازي، شفيعا

  ١٤١: ، ظفر خاناحسن تربتي
  ١٤٦: احمد شاه دراني

آبادي، ِکشن  اخالص شاهجهان
: چند پسر اچل داس کهتري

١٦٢  
  ١٦٠: ارسطو

  ١٦١ :استاد محمد سبز
 آرزو گوالياري، ←استعداد خان

  الدين علي خان سراج
  ١٤٢: اسداهللا خان

 امير عبدالسالم ←خان اسالم
  مشهدي

  ١٥٥: اسماعيل صفوي، ميرزا
 :دي، شاه ولي اهللا سرهناشتياق

١٥٢  
، ٨٩، ٨١، ٤٣ :اشرف علي خان

٩٠  
اشرف مازندراني، ملّا محمد 

، ٩٣، ٩٢، ٨٨، ٨٤، ٨٣: سعيد
١٦٢  

افسري دهلوي، موالنا شيخ 
  ١٤٨، ٥٣: الدين کمال

مکين دهلوي،  ←الفصحا افصح
  ميرزا محمد فاخر

: الدين محمد اکبر شاه، جالل
١٦٥، ١٦٢، ١٥٨، ١٥٥، ١٤٠ ،
١٦٧  



  فهرست اعالم  ١٧٧

: ير اصفهاني، ميرزا عظيمااکس
١٣٩  
  ١٦٨ :امام رضا

): پدِر واقف بتالوي(امانت اهللا 
١٤٦  

 خالص اصفهاني، ←امتياز خان
  مير سيد حسن امتياز خان

   امير خسرو دهلوي←امير خسرو
، ٥٠ ،٤٩، ٤٧: امير خسرو دهلوي

١٤٢، ١٤٠، ١١١، ١١٠، ٩٢ ،
١٤٧، ١٤٦  

  ١٤٦: الدين محمود امير سيف
١٥٠: الم مشهديامير عبدالس  

امير فيروزکوهي، سيد کريم 
  ١٤٩: اميري

  ١٣٩: اميراالمرا علي مردان خان
  ١٤٩، ٥٤: اميناي نجفي
 ثنايي مشهدي، ←انوري زمان

  خواجه حسن
: الدين محمد زيب، محي اورنگ

١٥٧، ١٥٦، ١٥٤، ١٤٩، ١٤٨ ،
١٦٦، ١٦٣  

  ١٢٠ :)ع(ايوب

  »ب، پ«
  ١٥٩: بابر شاه، ظهيرالدين محمد

آبادي،  ذل مشهدي شاهجهانبا
، ١٠٧ :ميرزا محمد رفيع خان

١٦٧  
اي کاشي، ملّا محمد  باقر خرده
  ١٦١، ٧٦: باقر

  العابديِن سلطان ← شاه     
  کشمير

 :الدين بنايي هروي، موالنا کمال
١٦١، ٧٥  

العلما   سلطان←بهاءالدين بلخي
  )پدِر موالنا روم(محمد 

  ١٤٧: بهاءالدين حسين خطيبي
دين عاملي، شيخ محمد بن بهاءال

  ١٦٠، ٧٥: حسين عاملي
  ١٦٢، ١٥٢: بهادر شاه اول

بيدل دهلوي، ابوالمعالي ميرزا 
، ٧٨، ٧٧، ٧٦ ،٤٣ :عبدالقادر

١٥٤، ١٤٢، ١٣٧، ١١٩، ٧٩ ،
١٦٥، ١٥٧  

الدين  پيام اکبرآباي، مير شرف
  ١٦١، ٧٥: علي خان



  ١٧٨  الغافلين تعبر

  

  »ت، ث«
، ٨٦: تأثير اصفهاني، ميرزا محسن

١٦٣  
: اشي، مير علي اکبرتشبيهي ک
١٦٧، ١٠٥  

الدين  تقي اوحدي اصفهاني، مير تقي
  ١٦٥، ١٥٣، ٩١: محمد

  ١٤٥: ِتکيت راي بهادر، مهاراجه
تمکين کشميري، مولوي رحمت 

  ١٦٢: اهللا
  ١٤٦: تيمور کورکان، امير تيمور لنگ

: آبادي، مير محمد افضل ثابت اله
١٤٥  

آبادي، شيخ آيت  ثناي شاهجهان
، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣: اهللا
١٤٤، ٩٨، ٩٧، ٨١  

: ثنايي مشهدي، خواجه حسن
١٥٥، ٦٨  

  »ج، ح، خ«
  ١٦٠: جالينوس

جامي خراساني، موالنا نورالدين 
، ١٤٢ ،٥٢، ٤٧ :عبدالرحٰمن

١٥٩، ١٥٥، ١٥١، ١٤٧  

الدين  جالل بلخي، موالنا جالل
، ٥٢ ،٥١ ،٤٧ :محمد مولوي

١٥٩، ١٤٧ ،٨٩  
  ١٥٢: جهاندار شاه

، ١٥٣: نورالدين محمدجهانگير، 
١٦٧، ١٦٥، ١٦٠، ١٥٦  

 شهرت شيرازي، ←حاذق خان
  حکيم شيخ حسين

الدين  ، شمسحافظ شيرازي
، ١٥٤، ١٣٥، ١١٧، ٨٦ :محمد
١٦٣  

  ١٦٨: حافظ محمود شيراني
حالتي جغتايي، يادگار محمد 

  ١٦٢، ٨٥: بيگ
: حزين الهيجي، شيخ محمد علي

٩٩، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨١، ٤٦ ،
١٤٦، ١٤٥، ١٤٤ ،١٣٩، ١٠١  
  ١٤٣: الدين گوالياري حسام

  ١٦٠: حسين عاملي
  ١٦٢: ، محمد علي]تبتي[حشمت 

  ١٦٥: حکيم ابوالفتح گيالني
پدِر عالي (الدين  حکيم فتح
  ١٤٨): شيرازي



  فهرست اعالم  ١٧٩

  ١٤٥: حکيم محمد شفيع
  ١٦٠: حکيم ملّاي اصفهاني

  ٧٤ :حيدر شکويي
العجم  خاقاني شرواني، حسان

: يل بن عليالدين ابوبد افضل
١٦٤، ٩١  

خالص اصفهاني، مير سيد حسن 
  ١٤٩، ٥٥: امتياز خان

 نواب عبدالرحيم ←خانان خاِن
  خان خلف بيرم خان بهارلو

   امير خسرو دهلوي←خسرو
 امير خسرو ←خسرو دهلوي

  دهلوي
خضر خوانساري، خضر خلف 

  ١٥٠، ٦٤: موالنا تاجري
خليل خراساني، ميرزا محمد 

  ١٦٣، ٨٨: خليل
  ٦٤ :ل، جليلخلي

  ١٦٠: خواجه خواجگي
  ١٤٧، ١٤٢: الدين اوليا نظامخواجه 

  »د، ذ«
: داناي کشميري، ملّا فخرالدين

١٥٢، ٦٦  

الدين  دانش مشهدي، مير رضي
  ١٥١، ٦٥: محمد

 عالي شيرازي، ←دانشمند خان
  ميرزا محمد نعمت خان

داود اصفهاني، ميرزا داود خلف 
: ميرزا عبداهللا مستوفي قزويني

١٥١، ٦٥  
 داود اصفهاني، ←داود متولّي

ميرزا داود خلف ميرزا عبداهللا 
  مستوفي قزويني

  ١٤٣: درد دهلوي، خواجه مير درد
: دردمند اودگيري، محمد فقيه

١٥٢، ٦٦  
، ٦٦: درکي قمي، ملّا محمد امين

١٥٢  
  ١٥١، ٦٥ : دهکي، عزيزاهللادرويش

ذره لکهنوي، ميرزا محمد سميع 
  ١٤٥، ٤٦: بهجو

  ١٤٢: والفقار خان بهادرذ
  ٦٦ :ذهني مشهدي
  »ر، ز«

راسخ سرهندي، مير محمد زمان 
  ١٥٤، ٦٨: خان



  ١٨٠  الغافلين تعبر

  

: راقم مشهدي، سعدالدين محمد
١٥٣، ٦٨  

): پدر علي سرهندي(رجب علي 
١٤١  

  ١٥٣، ٦٧ :رضاي کاشي
، ٦٧ :رضاي هروي، رضا علي شاه

١٥٣  
، ٦٧: ، ميرزا رضيآرتيمانيرضي 

١٥٣  
، ٦٧: يرضي اصفهاني، آقا رض

١٥٣  
، ١٥١، ٦٧: الدين نيشابوري رضي

١٥٣  
 : قزويني، ميرزا حسن بيگرفيع

١٥٤، ٦٨  
الدين  رفيعي کاشاني، مير رفيع

  ١٥٦: حيدر معمايي
  ١٦٣: النّسا بيگم زيب
  ١١٩ :زيد

  »س، ش«
  ١٥٨: ساالر فخرالدين

: سالک قزويني، محمد ابراهيم
١٥٧، ٧٠  

سخنور بلگرامي، شيخ محمد 
  ١٥٨، ٧٢: صديق

سرخوش کشميري، ميرزا محمد 
، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٧١، ٤١: افصل
١٦٦، ١٥٧  

الدين  سعدي شيرازي، شيخ شرف
، ٥١، ٤٧ :الدين بن مصلح

١٤٦، ١٣٨، ١١٧  
  ١٥٥: سلطان حسين بايقرا

  ١٦٢: سلطان سنجر سلجوقي
: سلطان محمد خدابنده صفوي

١٥٥  
  ١٦١ :سلطان ميرزا مرتبط

  ١٦٦: العابديِن کشمير سلطان
پدِر موالنا (العلما محمد  سلطان
  ١٤٧): روم

سلمان اصفهاني، ميرزا سلمان 
  ١٥٥، ٦٩: جابري

سلمان ساوجي، خواجه 
  ١٦٢، ١٥٤، ٦٨: الدين جمال

سليم طرشتي، ميرزا محمد قلي 
، ٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠: بيگ
١٦٢، ١٥٠  



  فهرست اعالم  ١٨١

سنجر کاشاني، مير محمد هاشم 
  ١٥٦، ٧٠: سنجر

محمد سوداي دهلوي، ميرزا 
، ١٤٦، ١٤٣، ٤٧، ٤٦: رفيع
١٦٦، ١٦٥  
 سهيلي خراساني، مير ←سهيل

  الدين نظام
: الدين سهيلي خراساني، مير نظام

١٥٥، ٦٩  
: الدين سيادت الهوري، مير جالل

١٥٧، ٧١  
  ١٥٣ :سيد معصوم دکني

سيرتي قزويني، ميرزا محمد 
  ١٥٧، ١٥٦، ٧٠: حسين غفاري

، ٧٢: سيري مشهدي، مير سيري
١٥٨  

 ميرزا ←سيف خان بدخشي
  فقيراهللا

  ١٦٧: اهللا سيف
  ١٥٥، ٦٩: سيفي بخاري

شاپور تهراني، آقا شاپور ولد 
، ١١٣، ٧٣: خواجه خواجگي

١٦٠  

: الدين شاني تکلو، موالنا نفيس
١٦٠، ٧٣  

  ٧٢ :شاه حسين
  ١٥٩: شاه طهماسب صفوي

  ١٤٩، ١٣٩، ١٣٥: شاه عالم
  شاه عباس←شاه عباس اول

  ماضي صفوي
 ،٩٠ : ماضي صفويشاه عباس
١٦٧، ١٦٥، ١٦٤، ١٦٠، ١٥٣  
 ملول لکهنوي، شيخ ←شاه ملول
  الدين شرف

 شاهجهان، ←شاهجهان تيموري
  الدين محمد شهاب

: الدين محمد شاهجهان، شهاب
١٥٧، ١٥٤ ،١٥٣، ١٥١، ١٣٩ ،
١٦٦  

  ١٥٩: شاهزاده بايسنقر
): پسر جهانگير(شاهزاده پرويز 

١٥٦  
قملک مير شاهي سبزواري، آ

  ١٥٩، ٧٣: شاهي
: شايق اصفهاني، حاجي فريدون

١٥٦، ٧٠، ٦٩  



  ١٨٢  الغافلين تعبر

  

، هالدوله بهادر نواِب اود شجاع
١٤٥، ١٤٤  

الدين  پتي، شيخ شرف شرف پاني
  ١٥٨، ٧٢: بوعلي قلندر

شرف جهان قزويني، ميرزا شرف 
  ١٥٩، ٧٣: جهان

  ١٥٩، ٧٣: شريف تبريزي
 الدين شفايي اصفهاني، حکيم شرف

  ١٦٧، ١٦٠، ٧٤: حسن
  ١٥٩: شمس تبريز

: شوکت بخاري، محمد اسحاق
١٦٢، ٧٩  

شهرت شيرازي، حکيم شيح 
  ١٥٠، ٥٨، ٥٧: حسين

 فيضي ←شيخ ابوالفيض فيضي
اکبرآبادي، شيخ ابوالفيض بن 

  شيخ مبارک ناگوري
  ١٦٠: شيخ بهايي

 ثناي ←شيخ صاحب
  آبادي، شيخ آيت اهللا شاهجهان

  ١٤٠: شيخ مبارک ناگوري
 علي سرهندي، ←شيخ ناصر علي

  شيخ ناصر علي

  »ص، ض، ط«
: صائب تبريزي، ميرزا محمد علي

١١٤، ١٠١، ٩٦، ٩٥، ٨٩، ٥٦ ،
١٦٢، ١٥٦، ١٤٩، ١٤١  

: صائب تبريزي، ميرزا محمد علي
١٠١ ،٩٦ ،٩٥ ،٨٩  

الدين  نظامصانع بلگرامي، شيخ 
  ١٤٦، ٤٧، ٤٦: احمد
  ١٢٢، ١٢١ :ضحاک

   امير خسرو دهلوي←طوطِي هند
  »ع، غ«
آبادي، ميرزا  عاقل شاهجهان

  ١٦٥، ٩٢: محمد هنرور خان
عالي شيرازي، ميرزا محمد نعمت 

  ١٤٨، ٥٣: خان
 ):پدِر بيدل دهلوي(عبدالخالق 
١٤٢  

  ١٣٩: عبدالرحيم
  ١٦٧: عبيداهللا خان

الدين  عرفي شيرازي، جمال
  ١٦٥، ١٥٦، ١٣٥، ٩٢: محمد

الدين  عزّت لکهنوي، شيخ فقيه
  ١٦٣، ٨٧: محمد



  فهرست اعالم  ١٨٣

شق قزويني، ميرزا عبداهللا ع
  ١٥١: مستوفي

علّامي دهلوي، شيخ ابوالفضل بن 
  ١٠١ :شيخ مبارک ناگوري

  ١٦٤): پدِر خاقاني شرواني(علي 
: علي سرهندي، شيخ ناصر علي

١٥٧، ١٤١، ٩٧، ٩٦، ٩٥ ،٤٣  
  ١١٩ :عمرو
  ١٢٤ :عيٰسي

: غزالي مشهدي، موالنا غزالي
١٤٠  

 قبول کشميري، ميرزا ←غني بيگ
  ني بيگعبدالغ

 قبول کشميري، ←غني بيگ قبول
  ميرزا عبدالغني بيگ

: غني کشميري، ملّا محمد طاهر
١٤٠، ٤٣  
  ١٥٥: الدين علي غياث
  ١٥٣: الدين مشهدي غياث

  »ف، ق«
 مکين دهلوي، ←فاخر مکين

  ميرزا محمد فاخر
  ١٤١: فاني کشميري، ملّا محسن

فصيحي هروي، ميرزا فصيحي 
  ١٦٧، ١١٠: انصاري

شهدي، ميرزا معزّالدين فطرت م
  ١٦٦، ١٠٩، ٩٥ :خان

  ١٤٦ :فقير بلگرامي، مير نوازش علي
 :الدين فقير دهلوي، مير شمس

١٤٥، ١٤٣، ٤٧، ٤٦، ٤٣  
فيضي اکبرآبادي، شيخ ابوالفيض 

، ٤٣: بن شيخ مبارک ناگوري
١٤٠، ١٠٤، ١٠١  

: قادري هندي، محمد داراشکوه
١٤١  

قاسم قادري، حکيم ابوالقاسم 
  ١٦٨، ١٢٢: ر قدرت اهللاخان مي

  ١٥٩، ٧٢: قاسم واقفي، شاه قاسم
  ١٥٩: قاضي جهان

قاضي محمد احسان اهللا عثماني 
  ١٥٨: قريشي هروي

قبول کشميري، ميرزا عبدالغني 
  ١٦٢، ٨٧، ٨٠: بيگ

  »ک، ل«
الدين  کمال خجندي، شيخ کمال

  ١٦٢: مسعود



  ١٨٤  الغافلين تعبر

  

، ٩٠: کوثري همداني، مير عقيل
١٦٤، ٩٢  

: نا لسانيلساني شيرازي، موال
١٥٩  

  »م«
  ١٤٨: العارف محمد اديب

پدِر مکين (محمد اشرف 
  ١٣٩): دهلوي
  ١٥٠: محمد اعظم
  ١٥٧: محمد زاهد
  ١٥٠: محمد شاه

  ١٦٢: محمد صالح
  ١٦٣: الدين محمد صديق

  ١٥٠: سير محمد فرخ
  ١٤٩: مخلص خان
  ٩٠ :)ع(مرتٰضي علي

پدِر (الدين شيرازي، شيخ  مصلح
  ١٤٦ ):سعدي

ظهر دهلوي، ميرزا مظهر م
  ١٤٣: جانان جاِن

 عالي شيرازي، ←مقرب خان
  ميرزا محمد نعمت خان

: مکين دهلوي، ميرزا محمد فاخر
٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢ ،٤١ ،
٨٣، ٨١، ٧٩، ٥٢، ٤٩، ٤٨ ،
٩١، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٦، ٨٤ ،
٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥ ،٩٣ ،
١٠٤، ١٠٣، ١٠٢ ،١٠١ ،١٠٠ ،
١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٦، ١٠٥ ،
١١٥، ١١٤، ١١٣ ،١١٢، ١١١ ،
١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٧، ١١٦ ،
١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١٢١ ،
١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦ ،
١٣٥، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١ ،
١٣٩، ١٣٧  

 مکين دهلوي، ←مکين فاخر
  ميرزا محمد فاخر

 سالک قزويني، ←ملّا سالک
  محمد ابراهيم
 نديمي ←ملّا نديم کشميري

  ميبدخشاني، ملّا ندي
  ١٣٩): استاد فاخر(ملّا نظيري 

: الدين ملول لکهنوي، شيخ شرف
١٦٨، ١٢٢  

  ١٥٠: موالنا تاجري



  فهرست اعالم  ١٨٥

 جامي خراساني، ←موالنا جامي
  موالنا نورالدين عبدالرحٰمن

 جالل بلخي، موالنا ←موالنا روم
  جاللدين محمد مولوي

  ١٠٤، ٩١: موالنا فيضي
  ١٤٩: موالنا محمد کليددار

مي خراساني،  جا←مولوي جامي
  موالنا نورالدين عبدالرحٰمن

 جالل بلخي، موالنا ←مولوي روم
  الدين محمد مولوي جالل

مؤمن استرآبادي، امير محمد 
  ١٥٢: مؤمن

: مير اکبرآبادي، مير محمد تقي
١٤٣  
  ١٥٧: الدين محدث مير جمال

  ١٤٠: مير سيد علي همداني
  ١٤٨: مير سيد محمد کالپوي

  ١٥٤: مير عماد
 ذره لکهنوي، ميرزا ←ميرزا بهجو

  محمد سميع بهجو
 بيدل دهلوي، ←ميرزا بيدل

  ابوالمعالي ميرزا عبدالقادر

 صائب تبريزي، ←ميرزا صائبي
  ميرزا محمد علي

 مکين دهلوي، ←ميرزا صاحب
  ميرزا محمد فاخر

پدِر صائب (ميرزا عبدالرحيم 
  ١٤٩): تبريزي
 مکين دهلوي، ←ميرزا فاخر
  ا محمد فاخرميرز

  ١٤١: ميرزا فقيراهللا
  ١٤٩: ميرزا محمد باقر

  ١٦٧ :ميرزا محمود مشهدي
 مکين ←ميرزاي موصوف

  دهلوي، ميرزا محمد فاخر
 مکين ←ميرزاي مومي اليه

  دهلوي، ميرزا محمد فاخر
ميناي اصفهاني، ميرزا محمد 

  ١٥٦: صادق
 علي ←ناصر علي سرهندي

  سرهندي، شيخ ناصر علي
  » ي،هن، و، «
 علي سرهندي، شيخ ←ناصر علي

  ناصر علي
   سيري مشهدي، مير سيري←ناقه



  ١٨٦  الغافلين تعبر

  

، ٩٦: نديمي بدخشاني، ملّا نديمي
١٦٦  

نسبتي تهانيسري، شاه محمد 
  ١٤١، ٤٣: صالح
 شاني تکلو، موالنا ←نسف آقا
  الدين نفيس

  ١٦٥: الملک آصفجاه نظام
الدين الياس  نظامي گنجوي، نظام

  ١٤٧ :بن يوسف
ابوري، ميرزا محمد نظيري نيش
، ١١٦، ١٠٤، ١٠٣ :حسين
١٦٦  

 عالي شيرازي، ←نعمت خان
  ميرزا محمد نعمت خان

  ١٤٥: الدوله نواب آصف

  ١٤٥: نواب صفدرجنگ
نواب عبدالرحيم خان خلف بيرم 

  ١٦٧، ١٦٥: خان بهارلو
 :نوايي جغتايي، امير علي شير

١٦٧، ١٦١  
، ٤٦ :واقف بتالوي، شاه نورالعين

١٤٦ ،٨٦، ٤٧  
: واله داغستاني، علي قلي خان

١٦٤، ١٤٣  
: هاتف اصفهاي، ميرزا ابوعلي

١٤٥، ٤٦  
: هاللي جغتايي، موالنا بدرالدين

١٦٧، ١١٠  
 ←الدين ابوالحسن خسرو يمين

  امير خسرو دهلوي

*  



  فهرست اعالم  ١٨٧

  کتاب
  ١٤٧، ١٤٠: قرآن حکيم
  »، ب پ، تالف«

  ١٤٠: انشاي فيضي
  ١٤٦ :بوستان

، ١٤٠: گنج نظامي گنجوي پنج
١٤٧  

  ١٤٠: نامه پنج
  ١٦٤، ٩١ ):مثنوي(العراقين حتفة

  ١٥٨: اآلزادلَِّةالسداد في مز تحقيق
  ١٤٥: المعاصرينةتذکر

  »ر، س، ش«
  ١٤٨: القلوبحةرا

  ١٤٨: رسالة حسن و عشق
، ١٥١، ١٤٣، ٩٠: الشعرا رياض

١٦٤  
  ١٤٥: سفينة هندي

  ١٤٠: االلهام سواطع
  ١٦١ ):مثنوي(شير و شکر 

 ،٩٠ ):مثنوي(د شيرين و فرها
١٦٤، ١٥١  

  »ع، ق، ک، گ«
  ٤١ :الغافلينةعبر

  ١٦٥: العاشقين عرفات
  ١٦٥: قصايِد عرفي

  ١٦٤ :کتابخانة رضا، رامپور
  ١٦٥ :کعبة عرفان

  ١٦٦، ١٥٨ ):تذکرة(الشعرا  کلمات
  ١٤٠: کلياِت فيضي

  ١٤٦ :گلستان
  ١٦٦ :گلشِن فطرت
  »ل، م، ن، و«

  ١٤٠: ليالوتي
  ١٦٨ ):تذکرة(مجموعة نغز 

  ١٦٣: الخيالةآمر
  ١٤٠: مهابارتا

  ١٦١ ):مثنوي(نان و حلوا 
  ١٤٨: وقايع حيدرآباد

*



  ١٨٨  الغافلين تعبر

  

  اماکن
  »الف«

  ١٦١، ١٤٣: آگره
  ١٦٦: احمدآباد
  ١٦١: احمدنگر

ادارة تحقيقاِت پاکستان دانشگاه 
  ١٤٠: الهور، الهور

  ١٦٧: استرآباد
، ١٥٦، ١٥٥، ١٤٩، ١٤٤: اصفهان
١٦٥، ١٦٢، ١٦١  

  ١٦٣: افغان
  ١٤٣، ١٤٠: رآباداکب

  ١٤٢ ):بيهار(اکبرنگر 
  ١٤١، ١٣٩: آباد اله
  ١٤٤، هاود

  ١٤٣: آباد اورنگ
  ،١٤٤، ١٣٩، ١٠١، ٨٦: ايران

١٦٥، ١٦٤، ١٥٥، ١٥٤، ١٥١ ،
١٦٧  

  »ب، پ، ت«
  ١٤٦ ):نوابع الهور(بتاله 

  ١٦١: بحرين
  ١٦١: برهانپور

  ١٦٠: بعلبک
  ١٤٧: بلخ

  ١٤٦: بلگرام
  ١٤٤، ١٣٩: بنارس
  ١٥٦ ،٤٦ :بنگال
  بنگال ←بنگله

  ١٦١، ١٥٦، ١٥٢، ١٤١: بيجاپور
  ١٤٢ :بيهار
  ١٥٨: پت پاني
  ١٦٢، ١٥٦، ١٤٩: پتنا

  ٨٦ :پتياال
  ١٤٦: پتيالي

  ١٤١: تهانيسر
  ١٦٠، ١٥٠، ١٤٤، ١٤٠ :تهران

  »ج، چ، ح، خ«
  ١٤٧ ):خراسان(جام 
  ١٢٥ :چين
  ١٥٧، ١٥١: حجاز

  ١٥٤، ١٥٢: حيدرآباد دکن
، ١٥٥، ١٥١، ١٤٧، ٩١: خراسان
١٦٣  



  فهرست اعالم  ١٨٩

  »د، ر«
  ١٦٨: دانشگاه پنجاب، الهور

  ١٦٦، ١٦١، ١٥١، ١٤٦: دکن
، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٢، ١٣٩: دهلي

١٥٨، ١٥٧، ١٥٢، ١٤٨، ١٤٧ ،
١٦٦، ١٦٢، ١٦١  

  ١٤٢ ):بيهار(راج محل 
  ١٦٤ :رامپور

  »س، ش«
  ١٥٧، ١٤١: سرهند
  ١٤١، ١٤٠: سرينگر

  ١٤٠: سند
، ١٤٣، ١٤٢، ٤٦ :آباد شاهجهان
١٥٠، ١٤٤  
  ١٦٥، ١٤٨، ١١٧، ٨٦: شيراز

  »ط، ع«
  ١٥٥: طبران
  ١٦٦، ١٤٩: آباد عظيم

  »ف، ق«
  ٤٦ :آباد فرخ
  ٤٣ :آباد فيض
، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٤، ١٥١: قزوين

١٦٦، ١٥٩  

  ١٥٢: قم
  ١٤٧: قونيه

  »ک، گ«
  ١٥٦: کاشان
  ١٤٤: کانپور
  ١٤٥: کربال

  ١٤٢: کرناتک
، ١٥٧، ١٥٤، ١٥٢، ١٤٠: کشمير

١٦٦  
  ١٥٨، ١٤٦: کلکته

  ١٥٠: گجرات
  ١٥٢: دهگلکن

  ١٤٣: گواليار
  »ل، م، ن«

، ١٥٧، ١٥٥، ١٤٦، ١٤٠: الهور
١٦٨، ١٦٥، ١٥٨  
، ١٤٤، ١٤٣، ١٣٩، ٩٦، ٤٣: لکهنو

١٦٨، ١٤٥  
  ١٥٣، ١٥٢، ١٥١: مشهد
  ١٤٢: ملتان

  ١٦٢ ):توابع پتنا(مونگير 
  ١٤٠: ناگور
  ١٣٩ ):ايران(نطنز 



  ١٩٠  الغافلين تعبر

  

  ١٦٦: نيشابور
  »، ي«ه

  ١٦٢: هرات
، ١٤٤، ١٤٠، ١٣٩، ٩٢، ٤٣: هند

١٥١، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧ ،

١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢ ،
١٦٥، ١٦٤، ١٦٣، ١٦٠، ١٥٧ ،
١٦٧، ١٦٦  

  ١٠١، ٩٥: هندوستان
  ١٤٠: يمن

* * *  
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