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  )یفرھنگ حوزه زبان پارس ات ویجاودانھ بزرگان ادب یکارنامھ ھا و یزندگ بر یمرور(
  

  )دانش پژوھشان گران ارج دانشمندان و محقیقن و سھولت بھتر خاطربھ یک بخش  یک پژوھشی منسجم در(
  

  »ادامھ خواھد یافت اندیشمندان معاصر حیات باقی بود این سلسلھ تا بزرگان و اگر«

 
  و پژوھشگر توانای کشور محققنویسنده،  صباح، استاد

  
ن یئتز و یپیتا یھا یغلط اشتباھات و مانھ تقاضا دارم اگریزان خواننده صمیعز عموم دانشمندان و از"
 ح ویحتص ده تاین مجموعھ تالش گردیدر .رندیش پوزشم را بپذیخو یدارد بھ بزرگ وجود یریتصو یھا

 ان ازیپا ھمچنان در متن و در، ردیصورت گ، دیصدمھ وارد ننمااصل منبع  الزم کھ در یھا ینوآور
  ")صباح(گردآورنده  محقق و -با عرض حرمت  .ده استیگرد یادآوری یمنابع اصل ماخذ و

  

  زرتشت بزرگ
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ھا بنگرید و راھی را کھ باید در   ھا را بشنوید و با اندیشھ روشن در آن  سخن«: است  زرتشت چنین گفتھ
از آن دو مینوی ھمزادی کھ در آغاز آفرینش در اندیشھ و انگار پدیدار ، برای خود برگزینیدپیش گیرید 

گزیند و نادان   دانا راستی را برمی، نمایاند و دیگری بدی را؛ و میان این دو  یکی نیکی را می، شدند
  .دروغ را

ترین   و سراینده گاثاھا کھن، َمزَدَیسنازردُھشت یا زراُتشت بنیادگذار دین زرتشتی یا ، زردشت، َزرُتشت
  .بخش اوستا است

یکی مبدل شدن زرتشت بھ : است زرتشت توجھ مورخین معاصر را حداقل بھ دو دلیل جلب کرده 
بعد از میالد اعتقادات  ٣٠٠قبل از میالد تا  ٣٠٠ھای  ای است چنانچھ در طی سال  شخصیت ای افسانھ

دیگر برداشت . رایج شده بود، مطلع بوده و از رسوم جادوگری آگاه مبنی بر اینکھ او از علوم غیبیھ
ھای مورخین معاصر در مورد تأثیرپذیری مسیحیت و  یکتاپرستانھ او از خدا بوده کھ باعث گمانھ زنی

  . است یھودیت از تعلیمات زرتشت شده 
ما ھمھ چیز درباره محمد و موسی و عیسی و حتی بودا می دانیم  :دستور داال پیرامون زرتشت می گوید

  .ولی ھیچ آگاھی علمی و دقیقی پیرامون زرتشت بزرگ آریایی و نخستین پیام آور جھان نمی دانیم
می یابیم کھ نامش زرتشتر و نام خانوادگی اش سپتام یا  )گاتھا(از سروده ھای بھ جای مانده از زرتشت 

زال و پیر و اشتر بھ معنی  -ناسان نام زرتشت را از دو واژه زرث بھ معنی زرد اوستا ش .سپتم است
عده دیگری این نام را شایستھ چنین  .در مجموعھ شتر زرد یا پیر معنی می دھد .شتر معنی میکنند

بزرگ مردی نمی دانند و بر این باور ھستند کھ زرث بھ معنی روشنایی معنی میدھد و اشتر را از ریشھ 
   .یا درخشیدن می داننداش 

آنان بر این باورند کھ نام اصلی وی سپتم است کھ  .ترجمھ می شود" زرین روشنایی"کھ در مجوعھ 
معنی سپید یا سپیدترین بوده است کھ پس از برانگیختھ شدن بھ پیام آوری جھان زرتشتر خطاب شد بھ 

وتم بوده بھ معنی گاوین و گاونر بزرگ نامش گ .بودا نیز ھمین کار را کرده است .معنی روشنایی مینوی
  .کھ پس از برانگیختھ شدن بھ ارشاد مردمان نام بذ را بر میگزیند کھ بھ معنی دانا است

او بر خالف ادیان دیگر کھ  .سپتام زرتشتر اوستایی در پارسی امروزی زرتشت اسپنتمان نامیده می شود
با اندیشھ کردن  .نکرد. . .  نور خدا و - سر خدا ھزاران سال پس از وی آمدند ھرگز اداعاھای ھمچون پ

یکتا پرست و بی ادعا  - خردمند  - دانا  - در سروده ھای گات ھا ما در می یابیم کھ او انسانی برجستھ 
او تنھا گمراھان را بھ راه نیک دعوت می کند و آنان را از راه خطا سرزنش می کند ولی ھرگز  .است

ھرگز  .ی آتشین آخرت و زنجیرھای جھنم و دوزخ دھشتناک وعده نمی دھدآنان را بھ آتش جھنم و سربھا
او تنھا  .فرمان جھاد در راه خدا برای کشتار گمراھان را نمی دھد تا ھر کجا کافری را دیدید او را بکشید

آموزه ھای خردمندانھ و فیلسوفانھ خود را در روزگاری بھ مردم منتقل می کند کھ بھ دلیل وسعت تاریخی 
  .ش زمانش بر ھمگان پوشیده استا
از  .روی گات ھا متوجھ می شویم کھ او از خویشاوندانش بھ نام خاندان اسپنتمان ھیچداسب نام می برد 

بھ معنی پر بینش نام می برد و در جای دیگر از میدیوماه سپنتمان کھ گویا  دختر خردمندش پوروچیستا
در کتاب دساتیر زرتشت را بھ خاندان مھ آبادیان کھ ھزاران سال پیش از کیومرث  .ش استیپسر کاکا

  .خود کیومرث بھ بیش از شش ھزار سال پیش تعلق دارد .پیشدادی است نسبت داده است
زمان  .شاه گشتاسب کیانی بزرگ ترین یاور و گسترش دھنده دینی بھی بوده است کھ آئین وی ار پذیرفت

فرشوشتر و جاماسب کھ از نامداران خاندان  .پادشاھی کیانیان نیز بھ بیش از سھ ھزار سال می رسد
گویا پس از درگذشت زرتشت جاماسب رھبر  .ھوگو بودند از نزدیک ترین یاران زرتشت بوده اند

از یاران نزدیک  )در ترکستان کنونی(خاندان فریان نیز کھ ریشھ تورانی داشتھ اند  .پیروان او میگردد
گروه نخست خیتو کھ در معنی  .یاران زرتشت در تاریخ بھ سھ گروه نامیده شده اند .زرتشت بودند
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اینان کسانی ھستند کھ لقب آزادگان بھ آنان داده شده است و تمامی گفتار او را با جان  .خودمانی می باشد
  .و دل پذیرفتھ بودند و در گسترش آن کوشش میکردند

آنان اندکی از زرتشت دور  .ورزن می باشد کھ بھ کسانی گفتھ می شود کھ در حلقھ قرار دارند گروه دوم
بھ آنان انجمنیان نیز  .بودند و در درک درست واژھا و سخنان زرتشت کمی دورتر از گروه دوم بودند

  .گفتھ اند
ر دوستان زرتشت خطاب کھ در آن روزگا .گروه سوم اریمن نام دارد کھ امروزه آریامنش نامیده می شود

  .آنان از دور و از کشورھای دیگر بھ سخنان او ایمان آورده بودند .می شدند
گاتھا بھ لھجھ خوراسانی سروده شده  :علی اکبر جعفری خاورشناس و محقق دین زرتشتی معتقد است

زرتشت از  .این لھجھ در باختر رود سند رایج بوده است .است و ھجای گاتھا ھجای رگ ویدی است
در  .خاندانھایی نام می برد کھ متعلق بھ خراسان بزرگ و سرزمینھای سند و پنجاب در شرق ایران است

گفتگوی ھا اوستا بیشتر از خراسان  .تمامی سروده ھای او از مردمان آریایی نژاد سخنھایی دیده می شود
است کھ زرتشت از شرق ایران شاه گشتاسب نیز از بلخ بود و بیشتر شواھد حاکی از آن  .بزرگ است
اما در این میان گروھی با استناد بھ متن اوستا کھ از رغھ یاد شده است وی را از آذربایجان  .بوده است
در  .رغھ بھ احتمالی ھمان مراغھ کنونی در آذربایجان است .منجملھ ارباب کیخسرو شاھرخ .می دانند

و مادرش را از رغھ یا مراغھ  )مال آذربایجانش(فصل بیستم بندھش زرتشت را از حوالی رود ارس 
دغدو واژه  .این دستھ پدر زرتشت را پورشاسب می دانند و مادرش را دغدو می خوانند .معرفی میکند
زرتشت در سن سی سالگی در باالی  .است کھ بھ معنی دختر پاک و نجیب است )دغدوا(ای اوستایی 

ه شد و سپس شھرھا را یکی پس از دیگری برای گسترش کوه سبالن در آذربایجان بھ پیامبری برگزید
زاد روز اشو زرتشت در ششم فروردین ماه می باشد کھ امروز بسیاری  .دینش طی کرد

   .ایرانیان آن را احترام و جشن می گیرندوبخصوص,
نوع درخت  .در ھمان روز بھ گفتھ اوستا پدرش پوشاسب بھ شادی و جاودانگی فرزندش درختی کاشت

ال چھارمغز یا بادام یا سرو یا کاج می باشد احترام بھ طبیعت برای آنکھ با افزودن یک فرزند ممکن معمو
است طبیعت نیز آلوده شود پدر و مادر دران زمان ھمیشھ برای حفظ منابع طبیعی درختی را با بدنیا 

   .آوردن فرزندشان می کاشتند
ست کھ زادروز وی را ھمچون پدیدار شدن فردوسی بزرگ زاده شدن زرتشت را چنان مھم دانستھ ا

وی را نابود کنند اھریمن  .درختی می داند کھ شاخھ و برگ آن را خرد و دانش و اندرز فرا گرفتھ است
و بنیان گذار یکتاپرستی جھان میداند و میگوید پس از وی آتش پرستی از میان می رود و آتش تنھا نور 

  .گردد اھورامزدا و روشنایی مقدس قدرت او می
  درختی پدید آمد اندر زمین  چو یک چند گاھی بر آمد برین
  درختی گشن بیخ بسیار شاخ  از ایوان گشتاسپ تا پیش کاخ
  کسی جز چون او بر خورد کی مرد ھمھ برگ او پند و بارش خرد
  کھ اھریمن بد کنش را بکشت  خجستھ پی و نام او زردھشت
  تو را سوی یزدان ھمی رھبرم  بھ شاه جھان گفت کھ پیغمبرم

  کھ بی دین ھمی خوب نھ آید شھی بیاموز آئین و دین بھی
  در گذشت زرتشت 

تاریخ نگاران نوشتھ اند زرتشت پس از ھفتاد و ھفت سال از عمر خویش کھ بیشتر آن را برای ھدایت و 
 .ادت بوده استدادن خرد و آگاھی بھ مردمان صرف نموده بود روزی در آتشکده شھر بلخ مشغول عب

گشتاسب شاه کیانی و پسرش اسفندیار کھ از حامیان بزرگ وی بودند نیز برای رسیدگی بھ شھرھای 
دیگر از بلخ خارج می شوند و ارجاسب کھ دشمن دیرینھ زرتشت بود از این ھنگام بھره برد و 

   .توربراتور فرمانده سپاه خود را با لشگری بسیار راھی بلخ کرد



ناشر افکارِ دموکراتیک خلق افغانستان» اصالت«  

روازه ھای شھر بلخ را با تمام دالوری ھا مردم در ھم شکستند و ھنگامی کھ زرتشت با لشکر تورانی د
لھراسب و گروھی دیگر از یارانش مشغول عبادت بھ درگاه اھورامزدا بودند توسط سپاه تورانی کشتھ 

در ھنگام حملٔھ ، زرتشتفتحوای کالم شاھنامھ فردوسی داللت بر مرگ توأم با خشونت  .می شود
   .کند در این شھر می، ب بھ بلخارجاس

  از آنجا بھ بلخ آمد سپاه
  جھان شد ز تاراج و کشتن سیاه

  نھادند سر سوی آتشکده
  بر آن کاخ و ایوان زرآژده

  ھمھ زند و اّستا ھمی سوختند
  چھ پر مایھ تر بود بر توختند

  ورا ھیربد بود ھشتاد مرد
  زبانشان ز یزدان پر از یاد کرد

  بکشتندشانھمھ پیش آتش 
  ره بندگی بسر نوشندشان

  ز خونشان بمرد آتش زردھشت
  .ندانم چرا ھیربد را بکشت

ھای پھلوی  در کتاب. زرتشت در ھنگام یورش ناگھانی قبایل تور در بلخ بھ دست یک تورانی کشتھ شد
  .است نام قاتل وی توربرادروش یادشده

  سمرقندی ابوعبدالله جعفر بن محمد رودکی

 
 سمرقندی ابوعبدهللا جعفر بن محمد رودکی نام و نسبش را. است قرن سوم و چھارم ھجری رودکی شاعر

از قرای رودک سمرقند بھ دنیا آمده  Banoj وی در اواسط قرن سوم ھجری در روستای بنج. نوشتھ اند
در خردسالی حافظھ ای قوی داشت و گویند در ھشت  .رودکی معروف شده است است و از این رو بھ

  .عالوه بر آن آوازی خوش داشت و بربط می نواخت. حفظ کرد و بھ شاعری پرداخت ی قران راسالگ
 وی احتماال مذھب شیعھ. اند اشعار خود او را استاد شاعران و سلطان شاعران خوانده شاعران در 

 سامانی رودکی از شاعران روزگار سامانیان و از خاصان امیر نصربن احمد. اسماعیلی داشتھ است
  . بوده است) ٣٣٣-٣٠١(

برخی تعداد اشعار وی را بیش از یک میلیون نوشتھ ، اقوال مختلف وجود دارد درباره شمار اشعار وی
  . گفتھ اند صدھزاربیت یا صد دفتر بوده است اند و برخی
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و قطعھ دارد کلیلھ و دمنھ را ھم بھ نظم در آورده بود کھ  قصیده، وی غیر از اشعاری کھ در قالب غزل
گفتھ اند وقتی رودکی مثنوی کلیلھ و دمنھ خویش را بھ امیر نصر ھدیھ . است از آن ابیاتی پراکنده موجود

 یاران و نام آوران درگاه نیز شصت ھزار درم، از پادشاه کھ چھل ھزار درم بھ وی بخشید گذشتھ، کرد
شتر زیر بنھ  و دوصد بھ وی دادند و در این سالھا بود کھ رودکی بھ موجب روایات دوصد غالم داشت

  . اش می رفت
سیاه چشمان آن دیار ھمراه با نشید و  در صحبت زیبارویان و، بدینگونھ جوانی شاعر در دربار بخارا

را از شادمانی لبریز کرده بود و از غالب  روزگار او، شراب و طال، موسیقی، عشق. مستی گذشت
وفات وی را بھ سال . مشھود است، دوه باشدمایھ ان اشعارش روح طرب و شادی و بی توجھی بھ آنچھ

بیت از ماخذ  550امروز فقط حدود ، گرانبھای پدر شعر فارسی از آن ھمھ آثار. ق نوشتھ اند.ھـ 329
  .کھن بھ دست آمده است

ابوذراعھ جرجانی و ناصر ، بھ روزگار او مثل دقیقی از گوشھ ھا و کنایھ ھایی کھ شاعران نزدیک
اما از سخن . پیداست کھ او را شاعری نابینا می شناختھ اند، آورده اند اد شاعرانخسرو در باب این است

 نھ فقط ادعای. برنمی آید کھ ھمھ عمر شاعر در آن تاریکیھای دنیای کوران گذشتھ باشد، آنچھ ھست، او
ن بر کورا خاصھ دنیای رنگ کھ.دیدن در اشعار او ھست بلکھ تشبیھات حسی نیز در سخنان او کم نیست

عاشقیھا و دلفریبیھای روزگار  بھ عالوه آن مایھ. در شعر او جلوه ای تمام دارد، مادرزاد فروبستھ است
  .از یک مرد نابینا بھ سختی برمی آید البتھ، جوانی کھ یاد آن ایام پیری شاعر را گرم می کند

  :چند نمونھ از رباعیات رودکی
 افزونست غم ز توام غم بھ شادی  خونست با آنکھ دلم از غم ھجرت

 .وصالش چونست؟، ھجرانش چنین است  اندیشھ کنم ھر شب و گویم یارب
 یک پرسش گرم جز تبم کس نکند  نکند کس طلبم ھرگز حادثھ جز

 .کس نکند لبم بر آب یک قطره  ور جان بھ لب آیدم بجز مردم چشم
 نھ دل برجاست عقل نھ توام بی روی  دل نھ پیداست بر عشق توام نھ صبر

  .این دل کھ توراست سنگ خاراست نھ دل کھ مراست کوه قافست نھ غم این غم
    :نھم نمونھ ازاشعار غنایی و عاشقانھ رودکییا

 چھ داری دوست ھرزه دشمنی را  دال تا کی ھمی جویی منی را
 آھنی را سرد بیھده کوبی چھ  بی وفایی چرا جویی جفا ار

 را بھ رشک خویشتن ھر سوسنی  ایا سوسن بناگوشی کھ داری
 را برزنی نشانی آتش بر کھ  بر شو  نا راه برزن زین یکی

 ارزنی را کوھی زیر سایی چھ  عشق تو کوھی، دل من ارزنی
  بی جان روان خواھی تنی را اگر   رودکی را کن نگھ اینک بیا

کھ نصربن احمد سامانی زمستانھا را در بخارا می  نظامی عروضی سمرقندی در چھار مقالھ می نویسد
تابستان را در آنجا ، یک سال بھ ھرات رفت. شھرھای خراسان می رفت گذرانید و تابستان بھ سمرقند و

امیران . و پاییز و زمستان را ھم در آنجا ماند و اقامت او چھار سال طول کشید خوشش آمد، سپری کرد
کاری  ل شوند تا اوچاره در آن دیدند کھ بھ رودکی متوس، این اقامت طوالنی دلتنگ شده بودند کھ از

بھ یاری چنگ و با  رودکی ابیات زیر را سرود و در مجلس سلطان آن را .کندکھ امیر بھ بخارا بازگردد
چکمھ بپوشد بر اسب نشست و  گویند امیر نصر چنان بھ ھیجان آمد کھ بدون آنکھ. صدای حزین خواند
 .روی بھ بخارا نھاد

  ھمی آید مھربان یاد یار ھمی آید مولیان جوی بوی
  آید ھمی پرنیان پایم زیر او راه درشتی و آموی ریگ

  خنگ مارا تا میان آید ھمی روی دوست آب جیحون ازنشاط
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  میر زی تو مھمان آید ھمی دیر زی و باش بخارا شاد ای
  ماه سوی آسمان آید ھمی آسمان بخارا و ماھست میر

  سروسوی بوستان آیدھمی بوستان بخارا و میر سروست
  .گر بھ گنج اندر زیان آیدھمی ھمی آید سود مدح و رینآف

بیش از ھزازبیت ، تعداد شعرھای رودکی را از صدھزار تا یک میلیون بیت دانستھ اند؛ آنچھ اکنون مانده
از دیگر آثارش منظومھ . قطعھ و رباعی را در بر می گیرد، مثنوی، نیست کھ مجموعھ ای از قصیده

بلعمی آن را از عربی بھ فارسی برگرداند و رودکی بھ خواستھ امیرنصر و کلیلھ و دمنھ است کھ محمد 
رودکی بھ ھنگام ، بھ باور فردوسی در شاھنامھ(ابوالفضل بلعمی آن را بھ نظم فارسی در آورده است 

  .) نظم کلیلھ و دمنھ کور بوده است
ست ونو یکصدوبیست کھ تنھا این منظومھ مجموعھ ای از افسانھ ھا و حکایتھای ھندی از زبان حیوانات ا

بیت آن باقی مانده است و در بحر رمل مسدس مقصور سرود شده است؛ مثنویھای دیگری در بحرھای 
ھزج مسدس و سریع بھ رودکی نسبت می دھند کھ بیتھایی پراکنده از آنھا بھ یادگار مانده ، خفیف، متقارب
، ھزل، وعظ، ھجو، غنایی، گون مدحیگذشتھ از آن شعرھایی دیگر از وی در موضوعات گونا. است

  . در دست است، رثاء و چکامھ
کھ چنان ذکی و تیز فھم بود کھ در ھشت سالگی قرآن حفظ کرد و قرائت : " عوفی درباره او می گوید

چنانکھ خلق بر وی اقبال نمودند و رغبت او زیادت شد ، بیاموخت و شعر گرفت و معنای دقیق می گفت
از ابوالعبک بختیار بر بط بیاموخت و در . الی آوازی خوش و صوتی دلکش داده بودو او را آفریدگار تع

آن ماھر شد و آوازه او بھ اطراف واکناف عالم برسید و امیر نصر بن احمد سامانی کھ امیر خراسان 
او را بھ قربت حضرت خود مخصوص گردانید و کارش باال گرفت و ثروت و نعمت او بھ حد کمال ، بود

   .رسید
ً قصیده غزل و قطعھ مھارت داشتھ است و از نظر ، مثنوی، رودکی در سرودن انواع شعر مخصوصا

  . پیش از او شاعری وجود ندارد کھ بتواند با وی برابری کند یخوشی بیان در تاریخ ادبیات پارس
انی از رودکی بھ دریافت جوائز و صلھ فراو) 331- 301(بھ واسطھ تقرب بھ امیر نصر بن احمد سامانی 

پادشاه سامانی و وزیران و رجال در بارش نائل گردید و ثروت و مکنتی زیاد بھ دست آورده است 
چھار ، چنانکھ بھ گفتھ نظامی عروضی ھنگامی مھ بھ ھمراھی نصر بن احمد از ھرات بھ بخارا می رفتھ

  . صد شتر بنھ او بوده است
شاعری رودکی بھ اندازه ای است کھ از  عالوه بر دارا بودن مقام ظاھری رفعت پایھ سخنوری و

معاصران او شعرای معروفی چون شھید بلخی و معروفی بلخی او را ستوده اند و از گویندگان بعد از او 
  .فرخی و ناصرخسرو از او بھ بزرگی یاد کرده اند، عنصری، نظامی عروضی، کسانی چون دقیقی

یی کھ اھل سرایش و ادب ھستند عشقی بسیار بھ امروزمردم این ناحیھ در آسیاسی مرکزی بخصوص آنھا
کم نظیر است و لطافت و متانت ، سخنان رودکی در قوت تشبیھ و نزدیکی معانی بھ طبیعت و وصف .او

از . و انسجام خاصی در ادبیات وی مشاھده می شود کھ مایھ تأثیر کالم او در خواننده و شنونده است
توجھ بھ آنچھ مایھ اندوه و سستی باشد مشھود است و این غالب اشعار او روح طرب و شادی و عدم 

  . حالت گذشتھ از اثر محیط زندگی و عصر حیات شاعر نتیجھ فراخی عیش و فراغت بال او نیز می باشد
با وجود آنکھ تا یک میلیون و سیصد ھزار شعر بنا بھ گفتھ رشیدی سمرقندی بھ رودکی نسبت داده اند 

از نظر صنایع ادبی گرانبھاترین  .مروز در دست است بھ ھزار بیت نمی رسدتعداد اشعاری کھ از او ا
شاعر ، بلکھ مغازالت اوست کھ کامالً مطابق احساسات آدمی است، قسمت آثار رودکی مدایح او نیست

  . بسیار ظریف و پر از احساسات است، شادی پسند بسیار جالب توجھ و شاعر غزلسرای نشاط انگیز
اندیشھ ھا و پندھایی آمیختھ بھ ، و مضمون ھای شادی پسند و نشاط انگیز در آثار رودکیگذشتھ از مدایح 

شاید این اندیشھ ھا در نزدیکی پیری و ھنگامی کھ توانگری . بدبینی مانند گفتار شھید بلخی دیده می شود
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بستھ بھ ، می توان فرض کرد کھ این حوادث در زندگی رودکی، او بدل بھ تنگدستی شده نمو کرده باشد
پس از آنکھ امیر قرمطی را خلع کردند مقام افتخاری کھ رودکی در . سرگذشت نصر دوم بوده است

  . دربار بھ آن شاد بود بھ پایان رسید
جز آنکھ بیاد روزھای ، دیگر چیزی برای رودکی نمانده بود، با فرا رسیدن روزھای فقر و تلخ پیری

 . ویھ کندخوش گذشتھ و جوانی سپری شده بنالد و م

  دقیقی بلخی شاعر حماسه سرا

  
شناسند و اغلب  یسرا م  نامھ كھ سروده است حماسھ ت حماسھ گشتاسپ یرا بنا بر ھزار ب یقیاھل نظردق
تمام آنرا در  یبا بزرگوار یم فردوسیت است كھ حكینھند بنا بر ھمان ھزار ب یم یكھ برو یارج و قدر

چھ بھ ، داده است و او را بنا بر فضل تقدم بر خود مقدم شمرده استگزند شاھنامھ پناه  یكاخ بلند و ب
 یق آن از لحاظ صورت و معنیدق یاست كھ حماسھ را بھ معن ین كسینخست یقیخ و بحق دقیشھادت تار

را در بحر ھزج ساخت كھ خالصھ  یی یبزم یمثنو یمروز یش از او مسعودیاگر چھ پ، وارد شعر كرد
ده ینامھ خود را در بحر متقارب بنظم كش نیآفر یا ابو شكور بلخیآمد و  یساب ماز شاھنامھ بح یی گونھ

 یت گشتاسپنامھ بتمامیآورد و ھزار ب یرا فراھم نم یدر شاھنامھ قبول خاطر فردوس یقیاگر نقل سخن دق
ت از یكصد و چند بیبسا  یشناختند وا یشناسند م یكمتر از آنچھ كھ او را م ید امروز حتیشا، شد ینقل نم
 یگریبنام شاعران د، ھا و كتب لغت بطور پراكنده نقل شده است ات و قطعات او ھم كھ در تذكرهیغزل
  . ن مرز و بوم محو شده بودیخ ادب ایاز صفحات تار یقیگر نام دقیآمد و امروز د یدرم
 یابد یوستگیپك ین امر یا. توان شمرد یم یقینام دق ین سبب جاودانگیرا مؤثرتر ین رو اقدام فردوسیاز

چ شاعر یبا ھ یكھ نام فردوس یبوجود آورده است بنحو یقیماو نام دق ینده حماسھ ملیان نام سرایرا در م
ت یا نقل ھزار بین پرسش بھ ذھن محقق برسد كھ آید ایاما شا. ندا رد یوستگیو پ ین حد بستگیگر اید

مورد  یقیم جنبھ شعر دقیرمستقیبطور غده است تا یخود سبب نگرد، ینامھ در شاھنامھ فردوس گشتاسپ
را » یقیدق«  یپرداز حماسھ  ، طلب پژوھندگان ادب جھ ذھن راحت یرد و در نتید خواننده قرار گییتأ
  او بروند؟  یص شعریدر خصا یی ق و تتبع مطلب تازه یگر كمتر بدنبال تحقیرفتھ و دیپذ

و  یھ شعریم و در آن از جھت مایاست بخوان یقیدق نكھ ازین نوشتھ را بدون توجھ بھ ایا یات ابتدایاگر اب
حھ و یخوش قر ییسرا و غزل، بیتوانا در تعزل و تشب ینده را شاعریسرا، میق شویحھ شاعر آن دقیقر
قضاوت . كند یو حدت و شدت حكم م یزیو ت یبرغم آنكھ روح حماسھ بر تند، میابی یف طبع میلط

ن یروان ھم امد گشاده زبان سخن گفتن خوب و روشن یب یجوان: دیگو یآنجا كھ م یھم درباره و یفردوس
اناُ یده و احیگر اشعار او را ھم دینامھ د عالوه بر گشتاسپ یشك فردوس یكند چھ ب یمدعا را ثابت م
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خواند  یح و گشاده زبان میفص یوانش را خوانده بوده است و با توجھ بھ مجموعھ اشعارش او را شاعرید
م با آنچھ بعد از آن ینامھ بدان فقط بھ مناسبت گشتاسپ یقیرا نسبت بھ دق یگشاده زبانرا اگر اطالق یز

را یرت دارد زیت ناتند رست آ مد م مغایب ین نظم سست آ مد م بسینگھ كردم ا: كھ، دیگو یم یفردوس
  .! ات ناتندرست را گشاده زبان بنامدیصاحب نظم سست و اب یچگونھ ممكن است فردوس

و آن ھمان است كھ  یو تخصص یقضاوت جزئ یكی. دارد یقیدو قضاوت درباره دق یدوسن فریبنابرا
قضاوت دوم آنست كھ در مجموع و با وجود ، دھدیم یاش رأ یكند و بر سست یم یدرباره حماسھ او داور

ھا و نقدھا ین نوع داوریاز یاگر فردوس. خواند یح و گشاده زبان میاش او را فص ات حماسھیاب یناتندرست
كرده بود حدا قل با ، میشناس یم یقیشتر از دقیكھ ما آنھا را بھتر و ب یگریا شاعران دیدرباره شاعر 

اما متأسفانھ . میافتین نقد او دست یدر ا یفردوس یارھایاگرچھ اندك بھ مع یا ن آنھا تا اندازهیسھ بیمقا
 یھا یده شده است و البتھ داوریلھ او سنجیخورده و بوس یاست كھ بھ محك نقد فردوس یتنھا شاعر یقیدق
ما  یبرو یقیدق یشاعر یایرا از دن یكوچك یھا ت آ نھا روزنھیھم ھست كھ با وجود معدود یگرید
  . است» یچھار مقالھ نظام«ان یان بیاز آن م یكید و یگشا یم

 یمعرف یابوالمظفر چغانر یشاعر را بھ ام یر ا سعد خواست فرخیكھ ام ید وقتیگو یم یعروض ینظام
ده یدر نقاب خاك كش یرو یقیام كھ تا دق آورده یخداوند ترا شاعر یا: ان گفتیر چغانیكند خطاب بھ ام

توان  یم، آن كتاب ارجمند یخیدور از اشتباھات تار، چھار مقالھ را ین داوریا. دهیمثل او ند یاست كس
رد و یگ یده داغگاه میر ا سعد را در قصیخود دنبالھ سخن ام ینكھ فرخیمعتبر شمرد و ارج نھاد مضافاُ ا

  : دیگو یم یر چغانیبھ ام
ن تو دل آگنده چنان كز دانھ بار تا بوقت من زمانھ مرو را یدرگذ شت زآفر یقیح تو دقیتا طرازنده مد 
 یبپرسبرد مد گر  یقیكز سر گور دق یاھیامروز تا روز شمار ھر گ ین سبب چون بنگریمھلت نامند ز

ن ین است كھ ایالعاشق نقد مؤلف تذكره عرفات یقیگر درباره دقیك نقد دید ھزار ین تو سخن گویز آفر
 یقیدرباره دق. كاھدینم یزیل شده است اما از استدالل بدان چیمستح یتذكره خود اگر چھ در لفظ پرداز

  : دیگو یم
اختر ، یدگیت دقت و سنجیانش در نھایوه نغز بیش، یدگیت زمره و رسیوه نخل كالمش در غایالحق م«

ك طبعش در یآفتاب ن، شاھد طبعش با ده در ساغر مھر خورده، نظمش حلقھ در گوش ھالل سپھر كرده
ط خاطراتش چون بحر ینواء مح یت چون نوایذكاء سرور مجلس فطرتش در سرا یاضاء ت چون ذكا

ق یت تدقیو در غا یق معانیت تحقیدر نھا. برج عرش فطرش روح الھھ فكرت را معراج، گردون مواج
  » .یسخندان
ن یا یبار. از آفتاب مشھورتر است یقید دقیگو یالنفائس م ن آرزو در تذكره خود بنام مجمعیالد سراج

بھ سرودن شعر  یبوده است توانا كھ از جوان یشاعر یقین دارد كھ دقیت از ایھا حكا یمجموع داور
را با یر و روان شده است زیمنظومش در اطراف و اكناف سان و سخن یریكالم ش یپرداختھ و بزود

و پنج  یدر حدود س یقیدر دست است كھ بآن اشاره خواھد شد دق یخ تولد و قتل ویكھ درباره تار ینیقرا
ات و ید و غزلیوان شعر مشتمل بر قصایك دین ھنگام حداقل یكھ از او در ایشود درحال یكشتھ م یسالگ

  . نامھ بجا مانده است بنام گشتاسپ  یمرز یك مثنویمقطعات و 
كھ  ییھایعالوه بر داور، دال لت دارد یما ندن آن بعد از قتل و یو باق یقیوان دقیآنچھ بھ وجود د
است كھ  یی اند و چند نمونھ آن ذكر شد اشاره  كرده یقیھا و تراجم درباره شعر دق صاحبان تذكره

ش گرفتم یسفر مصر و حجاز را پ یوقت«د یگو یناصرخسرو م. ناصرخسرو در سفرنامھ خود بدان دارد
و  یقیوان دقیقطران نام بنزدم آ مد و از من خواست تا د یتوقف كردم و در آنجا شاعر یز مدتیدر تبر
  . ك را نزد من بخواند و مشكالت خود را بپرسدیمنج

و  یرا در دست داشتھ است كھ از خواندن آ نھا بتنھائ یقیاز دق یوانید یزیتبرت قطران ین روایبنا بر ا
كھ در  یبا ھمھ تسلط یبوده است ول یا تركی یبدون معلم ناتوان بوده و اگرچھ زبان قطران زبان آذر
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ن یرا بخواند و ا یقیوان دقیم قادر نبوده است دینیب ین تسلط را میداشتھ و ما در اشعارش ا یزبان فا رس
قت ینھمھ حقیبا ا یبار. را در خود داشتھ است یادیاحتماالُ اشعار ز یقیوان دقیدھد كھ دیخود نشان م

سرا  پرداز و حماسھ یسرا دانست و سپس مثنو ده پرداز و غزلید ابتدا شاعر قصیرا با یقینست كھ دقیا
خواھش دل خود ساختھ باشد نھ بھ  یبرا نامھ را اگر شاعر بفرض محال ت گشتاسپ یرا اوالُ ھزار بیز

كھ محققاُ از او بجا مانده بوده است  یوا نیات نسبت بھ دیا فرمانروا تازه از نظر تعداد ابیر یك امیسفارش 
بلكھ مرتبھ ، ستین یقیدق یشاھنامھ نھ تنھا معرف مقام شاعر یت ابتداینكھ ھزار بیگر اید. ت استیدر اقل

  . دیمواجھ گرد یات ھزارگانھ با دو بدبختیكھ اب یژگین ویبا ا .استل داده یتقل یاو را اندك
دوم آنكھ  یت ناتندرست آمدم و بدبختیب ین نظم سست آمدم بسینگھ كردم ا: دیگو یم ینخست آنكھ فردوس

ست بھ خواننده یبحر سخنور یكتایكھ گوھر  یخود را در كنار شاھنامھ فردوس یقینامھ دق گشتاسپ 
ن جرأت و جسارت را یو كالم محكم او بھ خواننده ا یفردوس یر قدرت شاعریناگزكند و  یعرضھ م

ده ینامھ را بنظم نكش گشتاسپ  یقیشك اگر دق یب. رد و حق ھم داردینگ یزیرا بھ چ یقیدھد تا سخن دقیم
كھ  داندینم یاما كس. ماند یم یوانش باقیكاست فقط بشرط آنكھ د یاو نم یاز مقام شاعر یزیبود امروز چ

و شاھكارش  یفردوس یبرا یا باز ھم مقدمیپرداخت آ یت حماسھ گشتاسپ نمیبھ نظم ھزار ب یقیاگر دق
 یسست یشود ا ندك ین میبنابرا. ا نھیبود كھ ھست  یامروز ھمان فردوس یا فردوسیشد؟ و آ یدا میپ

آن با شاھنامھ بھ بود و در سنجش  ید و آخراال مر راضیفضل تقد مش بخش یارینامھ را بھ بس گشتاسپ 
  . زمان دور است یحیسال كار فص ین گفتھ توجھ داشت كھ شاھنامھ حاصل سیا
ش از یپ یوان رودكین شاعر ھمچون دیوان پر ارج اینھ تنھا د. شاعر یشخص یم بھ زندگینك بپردازیا
بلكھ ، نماند یاز آن باق یزیات پراكنده و چند قطعھ چیطعمھ حوادث ناگوار روزگار شد و جز اب یو

 یاز رو یقیما درباره دق یآگاھ. ز استیار اندك و ناچیز بسیو شرح احوال او ن یاطالعات ما از زندگ
رسد كھ نام او ینجا میتنھا بھ ا –منابع قرن چھارم و پنجم و ششم  –كتر بھ زمان شاعر است ینزد یمنابع
ت از داستان گشتاسپ یودن ھزار بان مدح گفتھ و بعد از سریان و سپس سامانیاست و درباره چغان یقیدق

و آثارش كرده  یكھ از زندگ یدر ھمان نقد كوتاھ یفردوس. شودیو ارجاسب بھ دست غالمش كشتھ م
  : دیگو یاست م
بنده بر  یكیك ازو بخت برگشتھ شد بدست یكایكار بود یشھ بھ پیار بود ابا بد ھمیبد  یش را خویجوان

» یقیابومنصور محمدبن احمد دق«االلباب نام كامل او را  در تذكره خود در لباب یمحمد عوف. كشتھ شد
ن و در یبا استفاده از قرا، هللا صفا  حیاستاد ذب یآقا. آورده است اما از سال تولد و وفات او لب فرو بستھ

 365ن یب یو قتلش را در سالھا یھجر 330را در حدود سال  یقیق و عالمانھ تولد دقیدق یك بررسیضمن 
است كھ بعد  ین كسیرا در تذكره خود آورده است اول یقیكھ نام دق ین عوفیھم. دھد یھـ بدست م 370تا 

خود در قرن  یالبتھ عوف. خوا ند یم یطوس یوگاھ ید و او را بلخیگو یدرباره زادگاھش سخن م یاز و
 یقیكھ درباره دق یو از ھمھ كسان. كردهف یتأل 618اال لباب را در سال  ستھ است و لبابیز یششم وھفتم م
كھ  یگریمآخذ د. كتر استینزد یبھ و یش از عوفیگر شاعران پیو د» یبجز فردوس«اند   سخن گفتھ

گ یب یلطفعل. اند یاال لباب عوف سال متأخر از لباب 500اند حداقل در حدود  سخن گفتھ یقیدرباره زادگاه دق
او را  یاند بعض در وطن او اختالف كرده«سد ینو یم» آتشكده«آذر در قرن دوازدھم در تذكره خود 

 یالفصحا  ت در مجمعیخان ھدا یرضاقل. دانند یاز سمرقند م یاز بخارا و جمع یازبلخ و طوس و بعض
  : دیگو یم» 214ك ص یج «خود 

ھ یلباقدانشمند و مورخ قرن چھارم در آثارا یرونیحان بیابور» دانند ش یسمرقند یو چند یبلخ یبرخ«
  .بردیو شاھنامھ او نام م» یمحمد بن احمد بلخ ینامش ابوعل« یخود از شاعر

 یحان از ابوعلید منظور ابورین گفتار حدس زده است كھ شایبارتولد خاورشناس مشھور با توجھ بھ ا 
ك ی، میكھ بگذر یاز بحث درباره زادگاه و.است یقیھمان دق، شاعر صاحب شاھنامھ، یمحمدبن احمد بلخ

ن اعتقاد یگر نظر محققان و بھ خصوص خاورشناسان را درباه او بھ خود جلب كرده است و آن اینكتھ د
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ات یخ ادبیز در تاریبودن او موجود است كھ استادصفا ن یل بر زردشتیچند دل یقیدر آثار دق. است یقیدق
  : ات استین ابیمھ ادا ده است كھ مشھورتر از ھ یبودن و یآنھا را نقل و بھ آنھا استناد بر زردشت

خون رنگ  یاقوت رنگ و نالھ چنگ میلب  یو زشت یاز ھمھ خوب یتیدست بگیچار خصلت برگز یقیدق
كھ ھرمان اتھ  یقات و مقاالتیدر تحق» خرده اوستا یعنیپازند و خرده  یعنیارده یا« یش زردھشتیو ك

 یدرباره معاصران رود ك یی منتشر ساخت مقالھ یبزبان آلمان. م 1875در ، ات خراسانیخ ادبیدرباره تار
نلد كھ در سال ، بعد از اتھ. ھ كرده و در آن باب سخن گفتیتك یقیبودن دق یبود كھ در آن بر زردشت

و  یقیاست از دق یخود كھ مربوط بھ زبان فارس یھا یقات و بررسیدر جلد دوم مجموعھ تحق 1892
را  یاھل آلمان بھ نام پل ھرن كھ لغت فرس ا سد یگریمستشرق د. بودن آن بحث كرده است یزردشت

ات یخ ادبیبودن او سخن گفت اما ا دوا رد براون در تار یو زردشت یقیبھ طبع رساند از دق 1897در سال 
گر از آلمان یمستشرق د. نبوده است یزردشت یقیافت اظھار كرد كھ دقیانتشار  1902مشھورش بھ سال 

اكوب بھ چاپ یكھ در جشن نامھ جورج  - » بود؟ یزردشت یقیا دقیآ«حت عنوان ت ی شدر در مقالھ .بنام ه
  . نبوده است یزردشت یقیاستدالل كرد كھ دق، دیرسان

است كھ  یتر آلمانیھلموت د یكیاند  مخالفت كرده یقیبودن دق یكھ با زردشت یگر مستشرقانیاز جملھ د
لبر ال زار یژ یمستشرق معروف فرا نسو. انتشار داد 1945المعارف اسالم در سال  ده را در دائرهین عقیا
را  یقیبودن دق یانتشار داد زردشت 1964كھ در سال  ین شاعران زبان فارسیز در كتاب خود بنام نخستین

 یمیامد بطور متوسط ن سخن گفتھ و ا ظھار نظر كرده یقیدرباره دق ینظران  محققان و صاحب. رد كرد
ا یبودن  ین است كھ زردشتیقت ایاما حق، ده دارندیعق ینبودن و یزردشتبر  یمیبودن و ن یبر زردشت

مذھبش  یرا منھا یقیما دارد؟ ما امروز شعر دق یخواننده شعرش و برا یبرا یر مھمینبودنش چھ تأث
، دیصاحب قصا، وان خوبیك دیكھ صاحب  یم و او را بھ عنوان شاعریدھ یمورد مطالعھ قرار م

  و گشتاسپ یفردوس یبرا یرا بھ عنوان مقد م یقیما دق. میشناس یبوده است م یات و قطعات خوبیغزل
اد ی یبلخ یقیاست اگر از او بھ نام دق ین رو كافیم و از ایشناس  یم یبر حماسھ مل یی  اش را مقدمھ نامھ
  . م و بسیكن

 ناصرخسرو

  
از شاعران بزرگ و ، ناصرخسرومعروف بھ ، حکیم ابومعین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی 

است کھ بر اغلب علوم عقلی و نقلی زمان خود از قبیل ) یازدھم میالدی(فیلسوفان برتر قرن پنجم ھجری 
در روستای  ٣٩۴در سال  فلسفٔھ یونانی و حساب و طب و موسیقی و نجوم و فلسفھ و کالم تبحر داشت



ناشر افکاِر دموکراتیک خلق افغانستان» اصالت«  

ھجری  481بدخشان در سال  یمگانو در . در خانواده ثروتمندی چشم بھ جھان گشود بلخدر  قبادیان
  .پدرود حیات گفت

 شعر ناصرخسرو 
، سبکى کھ شاعران بزرگى مانند رودکى، شعرھاى ناصرخسرو در سبک خراسانى سروده شده است

شعر او روانى و انسجام شعر عنصرى ، البتھ. اند وه شعر سرودهیعنصرى و مسعود سعد سلمان بھ آن ش
ست کھ باورھاى خود شمندى ایاند، ش از آن کھ شاعر باشدیچرا کھ او ب، و مسعود سعد سلمان را ندارد

، نىیم کھ باورھاى دیشمندى بدانین اندیم نخستید او را بتوانیشا. ختھ استیرا در چھارچوب شعر ر
  . ان کرده استیاسى خود را بھ زبان شعر بیاجتماعى و س

وصف معشوق و ، گرانیش دیھاى فاطمى از ستا فھین و خلیش بزرگان دیوان او سواى ستایدر د
ھر چھ ھست پند و . ار اندک استیز بسیعت نیم و حتى وصف طبینیب زى نمىیچ ھاى زندگى دلبستگى

ھاى  اخترشناسى و شگفتى، پزشکى، ھاى زمان خود از فلسفھ ز دانشیگاھى ن. اندرز و روشنگرى است
ن راه خواننده را بھ فکر کردن وادارد و باورھاى خود یدھد تا از ا ھاى خود جاى مى دهینش را در قصیآفر
  . بات کندرا اث

ان یسرا او بارھا از غزل. زان استیده گفتھ و از غزل گریناصرخسرو شعرھاى خود را در قالب قص
ن باور بود در زمانى کھ مفھوم عرفانى عشق از درون تھى یچرا کھ بر ا، روزگار خود انتقاد کرده است

است کھ عاشق رنج و سختى چھ جاى آن ، کنند م و زر معاملھ مىیجا کھ دل و عشق را با س شود و آن مى
  : دورى را تحمل کند

  جز سخن من ز دل عاقالن مشکل و مبھم را نارد زوال 
  ن نھ غم ھجران و نھ شوق وصال یست دلم را چن ره نکردهیخ

  رد بھ دلم در غزال یرد بھ دلم در غزل راه نگینظم نگ
  شکار شگال ، ریابد ھوا زشت بود شید نیاز چو منى ص

  مجال ، ز بھ گردشیست مرا نیمقر ن، دلم درست ھوا را بھ ین
ى براى معشوقان و یسرا غزل، داند ان را نادرست مىیروا ران و فرمانیش امیاو بھ ھمان اندازه کھ ستا

پسندد کھ شنونده را بھ  ى خردورزى است و شعرى را مى فتھیگمان او ش  بى. داند ھوده مىیز بیدلبران را ن
  : دیگو ن مىیروست کھ چنن یاز ا. فکر کردن وادارد

  اگرى را یز بگرفت خنیکى نیشھ گرفتى یاگر شاعرى را تو پ
  ند سزد گر ببرى زبان جرى را یجا کھ مطرب نش ى آنیتو برپا

  ى بھ شمشاد و اللھ رخ چون مھ و زلفک عنبرى را یصفت چند گو
  ست مر جھل و بد گوھرى را  ھیبھ علم و بھ گوھر کنى مدحت آن را کھ ما

  ھ مر کافرى را یظم اندر آرى دروغى طمع را دروغست سرمابھ ن
  ست با زھد عمار و بوذر کند مدح محمود مر عنصرى را  پسنده

  متى در لفظ درى را ین قیزم مر ایمن آنم کھ در پاى خوکان نر
ى نامھ یفراخواندن مردم بھ خودشناسى است کھ در کتاب روشنا، ھاى شعرھاى ناصر خسرو ژگىیاز و
  : دیگو داند و مى ن گام در راه شناخت جھان ھستى مىیاو خودشناسى را نخست. بھ آن پرداختھ استار یبس

  ک و ھم بد را بدانى یبدان خود را کھ گر خود را بدانى ز خود ھم ن
  گھ سرفراز انجمن شو  شتن شو پس آنیشناساى وجود خو

  چو خود دانى ھمھ دانستھ باشى چو دانستى ز ھر بد رستھ باشى 
  نى ینى اگر خود را ببینى خدا بیرا چنیدانى قدر خود زن

  ى ین بھر چراین زندان چنیى درین تا از کجایتفکر کن بب
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توان داد را از ستم  ن باور است کھ با خردورزى مىیداند و بر ا اد جھان را بر عدل مىیناصرخسرو بن
  : باز شناخت

  ن را ز خداوند عطاست ین کھ پسند خرد است کھ خرد اھل زمیراست آن است ره د
  ش کھ عدل جز بھ حکم خرد از جور بھ حکم کھ جداست یندیاد جھان است بیعدل بن

  : داند تازد و آنان را از گرگ درنده بدتر مى او بر ستمکاران مى
  گرگ درنده گرچھ کشتنى است بھتر از مردم ستمکار است 

  از بد گرگ رستن آسان است وز ستمکار سخت دشوار است 
  : دارد ن گونھ از ستمکارى باز مىیھمگان را اسپس 
  ست فرامشت یک خدواند بدى نیغ بھ دست آرى مردم نتوان کشت نزدیچون ت

  د است بھ چرخشت یغ نھ از بھر ستمکاران کردند انگور نھ از بھر نبین تیا
  ران شد و بگرفت بھ دندان سر انگشت یکى کشتھ فتاده حید یسى بھ رھى دیع

  کشتى تا کشتھ شدى زار تا با ز کجا کشتھ شود آن کھ تو را کشت گفتا کھ کھ را 
  انگشت مکن رنجھ بھ در کوفتن کس تا کس نکند رنجھ بھ در کوفتنت مشت 

  : دارد ز باز مىیاو مردمان را از ھمکارى با ستمگران و مردمان پست ن
  ارى مکن با جان خود زنھار خوارى یمکن با ناکسان زنھار 

  مان یمان بنا کن خانھ در کوى حکیاز لئ ز اى برادریبپرھ
، رندیگ دارى حکومت خودکامگان بھ کار مىین گونھ بر دانشمندانى کھ دانش خود را در راه پایو ا
  : تازد مى

  صى چو گراز یش چو عقاب و بھ حرین بھ ربایعلما را کھ ھمى علم فروشند بب
  کى ھمچو نھنگى و ز بس جھل و طمع دھن علم فراز و دھن رشوت باز یھر 

کارى و  خواند و از ستم کوتاه سخت آن کھ ناصرخسرو در شعرھاى خود مردم را بھ خردورزى فرامى
ند کھ یمایت او را بپیامبر و اھل بیخواھد راه پ او از مردم مى. دارد ارى رساندن بھ ستمکاران باز مىی

ن راه یداشتھ و در ا ن راه گام بر مىیاو خود در ا. و آگاھى و چراغ راه آدمى ھستندى دانش  سرچشمھ
ھا  ى است کھ در راه باورھاى خود از سختىیھا ى آدم او نمونھ. ده استیھاى فراوانى را بھ جان چش سختى
  . ز بھ راه درست رھنمون باشندیکوشند مردمان را ن ھراسند و مى نمى

 شمندان یناصرخسرو در نگاه اند
گاه یشمندان جایان اندیاما اکنون در م، دیمھرى فراوانى د ناصرخسرو ھر چند در روزگار خود بى

ترى را بھ خود  شیب  ھاى او روز بھ روز در شرق و غرب توجھ شعرھا و کتاب. دا کرده استیاى پ ژهیو
  ." شود ى آثار وى ھر روز آشکارتر مى کند و ضرورت پژوھش و مطالعھ جلب مى

ان ناصرخسرو در مدح شاھان و شاھزادگان ینیشیپ:"دیگو ى روح آزادگى ناصرخسرو مى آربرى درباره
ن یت دید و عظمت الھى و اھمیھاى ناصرخسرو تنھا بھ ذکر توح کردند ولى موضوع ھا مى ىیده سرایقص

. شود مىف از علم منتھى یک و تعریلت و خوى نیزگارى و تقوى و پاکدامنى و عفت و فضیو کسب پرھ
س و یشمارد و سراسر آثارش را نف ز او را شاعرى بلندمرتبھ و سترگ و اخالقى مىینى نیعالمھ قزو

  ." داند ھ و معنوى مىیپرما
ناصرخسرو :"دیگو ھاى شعر ناصرخسرو مى ژگىیرامون ویپ، پژوھشگر چھره دست، ح هللا صفایدکتر ذب

گر شاعران را مجذوب یچھ د او بھ آن. سى استآور فار ار توانا و سخنیکى از شاعران بسیگمان  بى
ط و اشخاص توجھى ندارد و نظر او یب محیھاى دلفر ى و جمال و بھ جنبھیبایعنى بھ مظاھر زی، کند مى
عى را ھم براى یھاى طب فین خاطر حتى توصیبھ ھم. نى استیق و مبانى و باورھاى دیتر بھ حقا شیب

ى فراوان ناصرخسرو در ید از تواناینبا، ن ھمھیبا ا. برد مى ھاى عقلى و مذھبى بھ کار ورود در مبحث
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ھا و شب و آسمان و ستارگان  ى کھ او از فصلیھا فیتوص. عت غافل بودیھاى طب ژگىیان ویف و بیتوص
  ." اب استیان شعرھاى شاعران فارسى کمیکرده در م

رى بر یگ او در در خردهرومندى سخنان ناصرخسرو و شجاعت یرامون نیکوب پ نین زریدکتر عبدالحس
ل گران از باال بھ یمثل س. مانند داشت سخنانش قوت و عظمت بى:"دیگو ن مىیستمگران زمان خود چن

گفت و خواننده در برابر او خود را چون مردى  با قوت و صالبت سخن مى. شد د و روان مىیغلت ن مىییپا
، آلود خوش قلب ن غول خشمیا. آلود نھ بدخواه نگاه غول خشم. ى باشدیر نگاه غول بلندباالید کھ زید مى

لوح نادان  ن مردم سادهید و او را بر ایگو وان او جلوه دارد کھ با لحنى از خشم آکنده سخن مىیھنوز در د
، دارد ن مىیخشمگ، خوار ھستند ش و دستکش اغراض حاکمان فاسد و رشوهیھاى خو خوش ھوس کھ دست

  ." دارد خروش سخت بر مى
شعر :" دیگو ن از ناصرخسرو و شعر او دارد و مىین چنیفى ایز توصیوسفى نین یمحسدکتر غال

واژگان و آھنگ و اوج و فرود و شتاب و درنگ ھمان ساخت ، ناصرخسرو از نظر محتوا و صورت
شھ جدى و مصمم و تا حدى عبوس و فارغ از یى ھم افھیھمان ق. ى اوست در قالب وزن و کلمات شھیاند

. ز بازتاب داردیدوستى کھ بھ عوان داعى و حجت بھ خود گرفتھ در شھرش ن طبعى و شادى شوخھر نوع 
. ھم از نظر لفظ و آھنگ، ر استیم ناپذیھ و مضمون مقاوم و تسلیشھر ناصرخسرو ھم از نظر درون ما

، جھد ھاى پتک آھنگرى زورمند بر سندان بر مى ر ضربھیماند کھ از ز اى مى شده اى آھن سرخ بھ پاره
  ."ن ھمھ بازتابى است از روح آزرده و نستوه ناصر خسرویو ا. افکن شراره است و شراره
ک و صفت یگانھ خوى نی:" دیگو ھاى اخالقى ناصرخسرو مى ژگىیرامون ویدکتر مھدى محقق پ

ز لذت ین است کھ دانش و ادب خود را دستاویا، سازد گر شاعران ممتاز مىیى او کھ او را از د برجستھ
اى از پند   وان او مجموعھیش خداوندان زر و زور نپرداختھ و دیوى قرار نداده و ھرگز بھ مدح و ستایدن

او . ت استیت و قواعد بشریى از اصول انسانیھا ن حال درسیحکم و امثال و در ع، و اندرز
. گشودى یگو ک تنھ زبان بھ اعتراض و خردهیھاى اجتماع خودد را بھ خوبى درک کرده و  زشتکارى

ى از یحت و بدگویش گرفت و با موعظھ و نصیناصرخسرو بھ اصطالح امروز جنگ سرد را در پ
ت و یھان زمان خود کاخ روحانیران و فقیھاى ام ھا و بر مال کردن زشتکارى نشاندگان آن ران و دستیام

ن یبودند و ھمچن  کردهشگرى یاو شاعرانى کھ شعر خود را وقف ستا. داد ھ جلوه مىیپا ت آنان را بىیمعنو
مورد نکوھش ، ستندینگر ز بھ کارھاى زشت قدرتمندان مىیى تجو دهیى خود با د ھانى کھ با گرفتن بھرهیفق

 ." دھد و طعن قرار مى
چ یھ:"دیگو است در شعر ناصرخسرو مىیوند ادب و سیرامون پیز پیدکتر محمدعلى اسالمى ندوشن ن

. انین ھمھ تلخى حرف نزده است کھ ناصرخسرو از سلجوقشاعرى در زبان فارسى از حکومتى با آ
ت ارادت یرانیکند کھ بھ فرھنگ و ا اد مىیبا حسرت از دوران سامانى . ھا را ھم البتھ قبول ندارد عزنوى
ک منظور اجتماعى در پشت آن ی، زند ھر حرفى مى. اسى استیک شاعر بھ تمام معنا سیوى . داشتند

  ." نھان دارد
ن یھا او را چن توانمندى، اى کھ براى سفرنامھ ى ناصرخسرو نوشتھ است اقى در مقدمھیر سیدکتر محمد دب

مسافرى کھ نامش ناصرخسرو است و علوم متداول زمان را با ژرفى آموختھ است و در :"دھد شرح مى
و رى و ترسل آشناست و خود بھ فضل یر و اصطالحات و فنون دبیار تعابیگوشش بھ بس، وانىیخاندانى د

ى دارد و از زبانى گشاده برخوردار ینایادب شھرتى گرفتھ است و بر روابط مردم اجتماع از ھر دست ب
ک بپرورد و در قالب عبارات یتواند خوب بازگو کند و مطالب را ن ھا را مى دهیھا و د دهیاست و شن

  ." زدیبر
نوشتھ است بر راستى و درستى ى ناصرخسرو  اى کھ براى سفرنامھ ز در مقدمھیپور ن نیدکتر نادر وز

ف و یسخن نابجا و سخ، عیمبالغھ در ذکر وقا:"دیگو کند و مى سى ناصرخسرو اشاره مىینو گزارش
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را یز، ھ نگرفتھ استیى ھرگز مایسرا چ وجھ در کتاب وجود ندارد و از خرافات و افسانھیمغرضانھ بھ ھ
  ."کند روى نمىیى عوام الناس پ ھیاپ ده و افکار بىید پوسیھرگز از عقا، نیناصرخسرو واقع ب

 شمار زندگى  سال
  . ا آمدیان بلخ بھ دنیدر روستاى قباد: یھجرى قمر 394
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 جالل الدین محمد بلخی

 
زمان حیاتش رواج داشتھ و  از عنوان ھای او خداوندگار و موالنا در. نامش محمد و لقبش جاللدین است

ھجری قمری در  ۶٠۴در ششم ربیع االول سال  .مولوی در قرن ھای بعد در مورد او بھ کار رفتھ است
  . شھر بلخ متولد شد

وی در بلخ می . بھاالدین ولدبن ولد نیز محمد نام داشتھ و سلطان العلما خوانده می شده است، پدرش
بھا ولد مردی . در میان مردم بلخ بھ ولد مشھور بوده است .استزیستھ و بی مال و مکنتی ھم نبوده 

 .خوش سخن بوده و مجلس می گفتھ و مردم بلخ بھ وی ارادت بسیار داشتھ اند
بر سر راه در  .ھجری قمری بھ قصد زیارت خانھ خدا از بلخ بیرون آمد ۶١٨_۶١۶بھا ولد بین سالھای 

شیخ ، الل الدین محمد بھ دیدار عارف و شاعر سوختھ جانج، نیشابور با فرزند سیزده چھارده سالھ اش
بھ فرمان ، در شھر الرنده، بنا بھ روایاتی در ھجده سالگی، جالل الدین محمد .فریدین عطار شتافت

در گذشت و  ۶٢٨پدرش بھ سال  .دختر خواجھ الالی سمرقندی ازدواج کرد، پدرش با گوھر خاتون
دنبالھ کار او را گرفت و بھ وعظ و ، ریدان یا بنا بھ وصیت پدرجوان بیست و چھار سالھ بھ خواھش م

ق بھ روم آمد و جالل .ه ۶٢٩دیری نگذشت کھ سید برھان الدین محقق ترمذی بھ سال . ارشاد پرداخت
  .الدین از تعالیم و ارشاد او برخوردار شد

معلومات از قونیھ بھ حلب بھ تشویق ھمین برھان الدین یا خود بھ انگیزه درونی بود کھ برای تکمیل 
پس از آن بھ قونیھ باز گشت و بھ . اقامت او در حلب و دمشق روی ھم از ھفت سال نگذشت. رھسپار شد

نزدیک پنج سال بھ تدریس علوم ، پس از مرگ برھان الدین .اشارت سید برھان الدین بھ ریاضت پرداخت
 .درس او فراھم می آمدندشاگرد بھ حلقھ  ۴٠٠دینی پرداخت و چنانچھ نوشتھ اند تا 

تو ، شمس تبریز:" موالنا درباره اش فرموده. تولد دیگر او در لحظھ ای بود کھ با شمس تبریزی آشنا شد
اما پرتو این خورشید در موالنا ما را از روایات مجعول تذکره نویسان و ." را عشق شناسد نھ خرد

جاودانگی نام ، والنا مرھون برخورد با شمس استاگر تولد دوباره م. مریدان قصھ باره بی نیاز می سازد
گو نماند  :ھر چند شمس از زمره وارستگانی بود کھ می گوید. شمس نیز حاصل مالقات او با موالناست

 چھ خواھد بودن؟، زمن این نام
، ق از قونیھ بار سفر بستھ و بدین سان.ه ۶۴٢آنچھ مسلم است شمس در بیست و ھفتم جمادی االخره سال 

 .حداکثر شانزده ماه با موالنا دمخور بوده است، این بار در
این قدر ھست کھ مردم جادوگر و ساحرش می دانستند و مریدان  .علت رفتن شمس از قونیھ روشن نیست

  .بر او تشنیع می زدند و اھل زمانھ مالمتش می کردند و بدینگونھ جانش در خطر بوده است
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در شعر موالنا .اه برد و موالنا را بھ درد فراق گرفتار ساختباری آن غریب جھان معنی بھ دمشق پن
 .در آن تکرار شده است"تومرو"طوماری است بھ درازای ابد کھ نقش 

ا تنھا پس از یک ماه موالنا خبر یافت کھ شمس در دمشق است و نامھ ھا و پیامھای بسیاری برایش یگو
مریدان و یاران از مالل خاطر موالنا ناراحت بودند و از رفتاری کھ نسبت بھ شمس داشتند  .فرستاد

 .را بھ جستجوی شمس بھ دمشق فرستاد، سلطان ولد، پس موالنا فرزند خود .پشیمان و عذر خواه گشتند
جھل و تعصب  اما این بار نیز با.شمس پس از حدود پانزده ماه کھ در آنجا بود پذیرفت و روانھ قونیھ شد

موالنا پس  .از قونیھ غایب گردید و دانستھ نبود کھ بھ کجا رفت ۶۴۵عوام روبرو شد و ناگزیر بھ سال 
انبوھی از شعرھای دیوان در حقیقت گزارش ھمین روزھا و .سر بھ شیدایی بر آورد، از جستجوی بسیار
 .لحظات شیدایی است

وی مردی بود . دار صالح الدین زرکوب بوده استشورمایھ جان موالنا دی، پس از غیبت شمس تبریزی
توجھ موالنا بھ او چندان بود کھ . می گفت" مفتال" و مبتال را " قلف"ساده دل و پاکجان کھ قفل را ، عامی

غزل از غزل ھای موالنا بھ نام ٧٠بیش از .آتش حسد را در دل بسیاری از پیرامونیان موالنا بر افروخت
این شیفتگی ده سال یعنی تا  .و این از درجھ دلبستگی موالنا بھ وی خبر می دھدصالح الدین زیور گرفتھ 

 .پایان عمر صالح الدین دوام یافت
. روح ناآرام موالما ھمچنان در جستجوی مضراب تازه ای بود و آن با جاذبھ حسام الدین بھ حاصل آمد

پس از مرگ  .ارادتمندان موالنا شد وی در حیات صالح الدین از. حسام الدین از خاندانی اھل فتوت بود
یکی از بزرگ ترین ، مثنوی معنوی، صالح الدین سرود مایھ جان موالنا و انگیزه پیدایش اثر عظیم او

 .را حاصل لحظھ ھایی از ھمین ھم صحبتی می توان شمرد، آثار ذوقی و اندیشھ بشری
مرگش . موالنا بدرود زندگی گفت ،ق ھنگام غروب آفتاب.ه ۶٧٢روز یکشنبھ پنجم جمادی اآلخره سال 

خردو کالن مردم قونیھ در تشییع جنازه . بر اثر بیماری ناگھانی بود کھ طبیبان از عالجش درمانده بودند
موالنا در مقبره خانوادگی  .مسیحیان و یھودیان نیز در سوگ او زاری و شیون داشتند. او حاضر بودند

 .از جملھ پدرش در آنجا مدفون اند خفتھ است و جمع بسیاری از افراد خاندانش
  تنھا مرا رھا کن، رو سر بنھ بھ بالین

  ترک من خراب شبگرد مبتال کن
  شب تا بھ روز تنھا، ماییم و موج سودا
  خواھی برو جفا کن، خواھی بیا ببخشا
  ھم در بال نیفتی، از من گریز تا تو
  ترک ره بال کن ، بگزین ره سالمت

  غم خزیده در کنج ، ماییم و آب دیده 
  بر آب دیده ما صد جای آسیا کن

  دارد دلی چو خارا، خیره کشی است مارا 
  "تدبیر خونبھا کن" :کسش نگوید، بکشد

  بر شاه خوبرویان واجب وفا نباشد  
  وفا کن، تو صبر کن، ای زرد روی عاشق

  آن را دوا نباشد، دردی است غیر مردن
  پس من چگونھ گویم کاین درد را دوا کن؟

  پیری در کوی عشق دیدم، دوش، خوابدر 
  با دست اشارتم کرد کھ عزم سوی ما کن

  عشق است چون زمرد ، گر اژدھاست بر ره
  .دفع اژدھا کن، ھین، از برق این زمرد
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  ابوریحان بیرونی

  
در بیرون یعنی حوالی . ق.ه 362الحجھ سال  شنبھ سوم ذی این مرد بزرگ و دانشمند در بامداد پنج

در شھر بیرون كھ امروز یكی از شھرھای كوچك ازبكستان (بھ جھان گشود و با تولد او  خوارزم دیده
یكی دیگر از ) كنونی است و در شمال شرقی اورگنج و در سمت راست رود جیحون قرار دارد

ھیچ اطالعی در باره اصل و نسب و دوره کودکی بیرونی در  ..بزرگترین مفاخر جھان را بھ خود دید
نزد ابو نصر منصور علم آموخت در ھفده سالگی از حلقھ ای کھ نیم درجھ بھ نیم درجھ . دست نیست

و بدین ترتیب عرض ، استفاده کرد تا ارتفاع خورشیدی نصف النھار رادرکاث رصد کند، مدرج شده بود
جغرافیایی زمینی آن را استنتاج نماید چھار سال بعد برای اجرای یک رشتھ از این تشخیص ھا نقشھ 

 .ذراع تھیھ کرد 15ایی کشید و حلقھ ای بھ قطر ھ
رادرکاث رصد کرد و قبالٌ با ابوالوفا ترتیبی داده شده بود کھ او )خسوفی(بیرونی ماه گرفتگی 376در  

اختالف زمانی کھ از این طرق حاصل شد بھ آنان . نیز در ھمان زمان ھمین رویداد را از بغداد رصد کن
رافیایی میان دو ایستگاه را حساب کنند وی ھمچنین با ابن سینا فیلسوف امکان داد کھ اختالف طول جغ

برجستھ و پزشک بخارایی بھ مکاتبات تندی در باره ماھیت و انتقال گرما و نور پرداخت در دربار 
مامون خوارزمشاھی قرب و منزلت عظیم داشتھ چند سال ھم در دربار شمس المعالی قابوس بن وشمگیر 

موقعی کھ سلطان محمود ، ھجری قمری بھ خوارزم مراجعت کرده 404حدود سال  در، بھ سر برده
غزنوی خوارزم را گرفت در صدد قتل او برآمد و بھ شفاعت درباریان از کشتن وی در گذشت و او را 

ابوریحان ھمراه او بود و در آنجا ، ھجری با خود بھ غزنھ برد در سفر محمود بھ ھندوستان 408در سال 
و علماء ھند معاشرت کرد و زبان سانسکریت را آموخت ومواد الزمھ برای تالیف کتاب خود  با حکما

  .آوری کرد موسوم بھ تحقیق ماللھند جمع
ازده شھر یبیرونی بھ نقاط مختلف ھندوستان سفر کرد و در آنھا اقامت گزید و عرض جغرافیایی حدود 

از کوھی در ، نی کھ در قلعھ نندنھ بھ سر می بردھند را تعیین نمود خود بیرونی می نویسد کھ در زما
نیز روشن است کھ او زمان زیادی را در . مجاورت آن بھ منظور تخمین زدن قطر زمین استفاده کرد

غزنھ گذرانده است تعداد زیاد رصدھای ثبت شده ای کھ بھ توسط او در آنجا صورت گرفتھ است با رشتھ 
آغاز می شود و ماه گرفتگی  398شامل انقالب تابستانی سال  ای از گذرھای خورشید بھ نصف النھار

او بھ رصد اعتدالین و انقالبین در غزنھ ادامھ داد کھ آخرین آنھا انقالب . ھمان سال را نیز در بر دارد
  .بود 400زمستانی سال 
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ابوریحان . نظیر و ماندگار است كھ جھان از قرن نوزده بھ بعد او را شناخت ابوریحان شخصیتی كم
او از اولین كسانی است كھ بھ پیداكردن وزن . مردی است كھ بھ اكثر علوم زمان خود احاطھ داشتھ است

چنان وزن مخصوص این اجسام را دقیق محاسبھ كرده  مخصوص بسیاری از اجسام مبادرت ورزید و آن
وسایل جدید خود تھیھ  كھ اختالف آنھا با وزن مخصوصھایی كھ دانشمندان قرون اخیر با توجھ بھ تمام

كرد و بھ  ابوریحان در طول عمر خود بھ شھرھای مختلفی سفر می. اند بسیار ناچیز است كرده
پرداخت و سپس موقعیت ھر شھر را روی یك كره  گیری طول و عرض جغرافیایی آن شھرھا می اندازه

كند و این مقدمھ علم  كرد و پس از سالھا توانست آن نقاط را روی یك نقشھ مسطح پیاده  مشخص می
  .كار با ابوریحان شروع شد كارتوگرافی بود كھ این

ھای ریاضیات آن زمان  بیرونی تقریبا بھ تمام علوم زمان خود مسلط بود و ھمین طور در تمام شاخھ
، آنالیز تركیبی، ھا مجموع سری، نگاشتی ھندسھ و نگاشت گنج، مثلثات، وی در جبر. دستی داشت

، قضیھ سینوس ھا در صفحھ، ناپذیر ریاضی مانند تثلیث زاویھ مسایل حل، دالت جبریھای حل معا روش
 .ھای فراوان داشت و آثار بزرگی از خود بھ جا گذاشت پژوھش.. .مقاطع مخروطی و، عددھای گنگ

كھ از مھمترین كتابھای وی (كتاب نوشت  143ابوریحان در طول ھفتادودو سال زندگی خود حدود 
اوراق نوشتھ ، این تعداد)اشاره كرد… و تحقیق ماللھند و ، قانون مسعودی، آثارالباقیھ، لتفھیمتوان بھ ا می

بیرونی تالیفات بسیار در نجوم و ھیات و منطق و  .شده بھ وسیلھ او را بھ دوازده ھزار برگ می رساند
سلطان مسعود حکمت دارد از جملھ تالیفات او قانون مسعودی است در نجوم و جغرافیا کھ بھ نامھ 

دیگر کتاب آثار الباقیھ عن القرون الخالیھ در تاریخ آداب و عادات ملل و پاره ای مسائل ، غزنوی نوشتھ
ھجری بھ نام شمس المعالی قابوس بن وشمگیر تالیف کرده این  390ریاضی و نجومی کھ در حدود سال 

زیک ترجمھ وچاپ کرده و مقدمھ میالدی دررلیپ 1878کتاب را مستشرق معروف آلمانی زاخائو در سال 
دیگر کتاب ماللھند من مقولھ فی العقل اومر ذولھ در باره علوم و عقاید و آداب . ای بر آن نوشتھ است

ھندیھا کھ آن را ھم پروفسور زاخائو ترجمھ کرده و در لندن چاپ شده است دیگر التفھیم فی اوائل 
ونی ھنگامی کھ شصت و سھ سالھ بود کتابنامھ ای از بیر. صناعھ التنجیم در علم ھیات و نجوم و ھندسھ

آثار محمد بن زکریای رازی پزشک تھیھ نمود و فھرستی از آثار خود را ضمیمھ آن کرد این فھرست بھ 
عنوان سر می زند کھ بعضی از آنھا بر حسب موضوع گھ گاه با اشاره کوتاھی بھ فھرست  113

اقص است زیرا بیرونی دست کم چھارده سال پس از تنظیم آن مندرجات آنھا تنظیم شده اند این فھرست ن
زنده بود و تا لحظھ مرگ نیز کار می کرد بھ عالوه ھفت اثر دیگر او موجود است و از تعداد فراوان 

ٌ . دیگری ھم نام برده شده است چھار پنجم آثار او از بین رفتھ اند بی آن کھ امیدی بھ بازیافت آنھا   تقریبا
   .ھ بر جای مانده در حدود نیمی بھ چاپ رسیده استباشد از آنچ

كرد و اثری از علم در ھیج جای دنیا  جھل قرون وسطایی حكومت می، زمانی كھ در اروپای غربی
دانشمندانی بنام درشرق درخشیدند كھ از آن ، جز سوسوھایی از علم در ھند و چین، خورد چشم نمی بھ

عقیده شھریاری ھنوز  ریحان یكی از شخصیتھایی است كھ بھابو. ابوریحان بیرونی شاخص است، میان
ابوریحان اولین كسی بود كھ بھ . ھا كار كرده است ابوریحان در ھمھ زمینھ. درستی شناختھ نشده است بھ

فرانسیس بیكن را . اولین كسی بود كھ جز بھ تجربھ ھیچ چیز را قبول نداشت. كرویت زمین اعتقاد داشت
   .قرنھا پس از او مسئلھ تجربھ را مطرح كرد، دانند كھ سرچشمھ تجربھ می

دھد كھ جز با تجربھ و مشاھده نباید و  ابوریحان در این كتاب شرح می. »الجماھیر«از كتابھای اوست 
. پرسد ای از كسی می مسئلھ، مشھور است وقتی ابوریحان در بستر مرگ بوده .تواند چیزی را بپذیرد نمی

بدانم و بمیرم بھتر است یا ندانم و «: گوید ابوریحان می» وقت پرسیدن است؟حاال چھ «: گوید او می
ھنوز یك كوچھ بیشتر نرفتھ بودم كھ ، وقتی از خانھ ابوریحان بیرون آمدم«: گوید آن شخص می» .بمیرم

   ».صدای شیون بلند شد
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وتصرفات بود اما  دنبال جنگ محمود غزنوی بھ. دستور محمود غزنوی بھ ھند رفت ابوریحان بیرونی بھ
، شامل تمام گذشتھ ھند» الھند كتاب«نام  رھاورد این سفر كتابی شد بھ. ابوریحان بھ محفل علمای ھند رفت

این كتاب حاوی مباحث . حتی خود ھندیان ھم از سابقھ ھند ھیچ اطالعی نداشتند، و اگر این كتاب نبود
، ابوریحان وقتی در ھند بود. رجمھ نشده استاما متاسفانھ بھ فارسی ت. شناسی فراوانی ھم ھست مردم

زبان سنسكریت را آموخت و بسیاری از كتابھای عربی و نیز كتابھای خودش را بھ سنسكریت ترجمھ 
  . چند كتاب ھم از سنسكریت بھ عربی ترجمھ كرد. كرد

داد و  كرد و بھ تجمالت و ظواھر دنیا اھمیتی نمی ابوریحان در طول عمر خود با قناعت زندگی می
، در غزنھ چشم از جھان فروبست. م 1048ق برابر با .ه 440زمانی كھ در غروب شب جمعھ دوم رجب 

اش ھمان نام نیك ابوریحان بود كھ  اش باقی نگذاشت و ثروت خانواده ثروت زیادی را برای خانواده
  .ھمیشھ برای آنھا جاودان ماند

در بسیاری از . مھ قرون و اعصار خوانده استدانشنامھ علوم چاپ مسکو ابوریحان را دانشمند ھ
بھ او داده » استاد جاوید«ھا نھاده و لقب  ھا و تاالر کتابخانھ دانشکده، کشورھا نام بیرونی را بر دانشگاھھا

گردش محوری زمین و جھات شمال و جنوب را دقیقا محاسبھ و تعریف ، بیرونی گردش خورشید. اند
) افغانستان کنونی(میالدی را در کوھھای لغمان  1019اپریل سال  خورشید گرفتگی ھشتم. کرده است

ادوارد  .رصد و بررسی کرد و ماه گرفتگی سپتامبر ھمین سال را در در غزنھ بھ زیر مطالعھ برد
، یو پارس یعرب، حان بھ دو زبان استیفات ابوریتال: دیگو  یاو م یشناس و لغت یدان  ساخائو درباره زبان

دانستھ  یرا م یانیو سر یت و زبان عربیحان زبان سانسكریشود كھ ابور یكتب او معلوم مو از مطالعھ 
ات و یبخواھد با استفاده از ادب یكھ اگر در دوران ما كس: دیافزا یو ادوارد براون از قول ساخائو م. است

ا بتواند چون د سالھا بكوشد تیت و فرھنگ ھنر را مورد مطالعھ قرار دھد باید زبان سانسكریعلوم جد
  .ببرد و حق مطلب را ادا كند یھند پ یت تمدن باستانیبا دقت و تعمق كامل بھ ماھ یرونیحان بیابور

و  یحان معموال آثار خود را بھ عربیاگرچھ ابور: دیگو ین میچن یرونیدرباره ب یلید دجیو عبدالحم
كھ بھ دو  یم ویتسلط كامل بود تا آنجا كھ كتاب التفھ یدارا یاما از لحاظ پارس، نوشت یت میسانسكر

مورد توجھ دانشمندان و  یك مرجع لغت پارسیاكنون بھ عنوان  نوشتھ شده است ھم یو تاز یزبان پارس
و ھندسھ ، طب، خیتار، حان بر فلسفھیشان از بابت تسلط ابوریكھ ا ید ھنگامیافزا یاست و م یفارس یادبا

صاحب . آمده است  یز بشمار میممتاز ن یبیاد یرد كھ ویتواند بپذ ید نمیگو یسخن مشود و از آن  یآگاه م
 یھایریگ ق بود كھ با اندازهیآنچنان دق یاضیكھ محاسباتش در علوم ر: دیگو یعھ در مورد او میالش انیاع

است كھ گران آن یبر د یرونیب یكند كھ برتر یدھد و عنوان م ینشان نم یگونھ اختالف چیزمان ما ھ
ق یافكار او را نھ تنھا از طر، كرده است تا خواننده كتاب یخود را با خطوط و اشكال ھمراه م یھا نوشتھ
نقش کوچکی در تفکر او ایفا می ، نظر پردازی .ردیابد و فرا گیدر یآن بخوب یبلكھ از راه عمل ینظر

رای ابتکار و اصالت زیادی نبود کرد وی بر بھترین نظریھ ھای علمی زمان خود تسلط کامل داشت اما دا
ھجری در سن ھفتادوھشت سالگی  440و نظریھ ھای تازه ای از خود نساخت ابوریحان بیرونی در سال 

 .در غزنھ بدرود حیات گفت
 داستانھایی از ابوریحان بیرونی
   ...خاطره ای بھ یاد آورد. سلطان محمود. پیرمرد باز ھم بھ گذشتھ اندیشید

سلطان را سر شوق آورده ، سر سبزی باغ. سلطان محمود از طراوت بھار جال یافتھ بودقصر سرسبز  
ناگھان منصرف شد و تصمیمی . تصمیم گرفت کھ بھ داخل باغ برود. بود و او را بھ سوی خود می خواند

ای حکیم دانشمند : سپس رو بھ ابوریحان کرد و گفت. بھ چھار در خروجی عمارت نظری افکند. گرفت
اندیشھ و استشاره کن و بگو ما از کدامین یک از این چھار در بیرون . در علم و حکمت یکھ تازیکھ 

ابوریحان در چھره سلطان  .آنگاه روی کاغذی بنویس و در زیر تخت من قرار بده. خواھیم رفت
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. ارتفاع گرفت و محاسبھ کرد. بیرونی اسطرالب خواست. خنده شومی گوشھ لب سلطان بود. نگریست
 .ندی کھ تعقل کرد روی کاغذ چیزی نوشت و در زیر تخت سلطان قرار دادچ

محمود بھ یکباره بر خواست و دستور داد تا با بیل و تیشھ بر دیوار عمارت شکافی بازکنند و از باغ 
بیرونی این طور پیش بینی کرده . سلطان محمود کاغذ را خواند. کاغذ را بیاورید: آنگاه گفت. خارج شد

 ))!بر دیوار مشرق دری بکنند و از آن در بیرون شود، از این چھار در از ھیچ یک بیرون نشود(: (بود
آنگاه دستور داد تا ابوریحان را از باالی عمارت . از خشم تیره شد و فریاد کشید. سلطان محمود برآشفت
. وثر نخواھد بودواجھ حسن بھ فراست دریافت کھ شفاعت کردن در آن لحظھ م .باغ بھ پایین پرتاب کنند

ابوریحان بھ پایین پرتاب شد و بھ لطف . بنابراین دستور داد تا در پایین عمارت دام نرمی قرار دھند
 .از مرگ گریخت، نرمی دام

. خواجھ حسن میمندی شرح حال رفتھ را بازگفت. سلطان پس از چند روز از کشتن ابوریحان پشیمان شد
این بار بر چھره سلطان شادی نشستھ بود و بر . ود حاضر شدبار دیگر ابوریحان در نزد سلطان محم

آیا از این کھ قرار بود از بام عمارت بھ پایین ! ای ابوریحان: محمود گفت. چھره ابوریحان بی تفاوتی
 بیفتی و جان بھ در ببری نیز خبر داشتی؟

قویم روزانھ ام گواه ت :ابوریحان باز گفت. سلطان محمود دلیل خواست .آری ای امیر: ابوریحان گفت
مرا از جای (: (سلطان در احکام آن روز ابوریحان این گونھ خواند. و تقویم را بھ محمود نشان داد. است

سلطان محمود باز دیگر خشمگین شد و  ))!ولیکن بھ سالمت بزمین آیم و تندرست برخیزم، بلندی بیندازند
ریحان شش ماه در حبس بود و بار دیگر بھ وساطت ابو. دستور داد تا ابوریحان را بھ زندان بیاندازند

 ...خواجھ حسن میمندی آزاد شد
  . چھ سالھای سختی را پشت سر گذاشتھ بود. پیرمرد روزھای زندان ِ سلطان محمود را بھ یاد آورد

ھجری قمری زمانسنج ویژه ای را بر پایھ نظام خورشیدی برای مسجد جامع  418ابوریحان در سال 
غزنین ساخت و در ھمان سال با مالقات سیاحان چینی در دربار سلطان محمود اطالعات مفیدی از ایشان 

زبان ، ابوریحان بیرونی بھ واسطھ سفرھای پیاپی اش بھ ھند در مالزمت سلطان محمود. کسب کرد
ھجری  424وخت و در باره ھندوان دانش ھای بسیاری کسب کرد و سرانجام در سال سانسکریت را آم

 .شاھکاری بھ نام تحقیق ماللھند را تالیف نمود، قمری
ابن ھیثم بصری را بھ یاد آورد کھ با او در ھندسھ بحث  .پیرمرد بھ یاد عالمان ھم عصر خویش افتاد

ابوریحان از . معروفش با شیخ الرئیس را بھ یاد آورد سپس بھ یاد ابن سینا افتاد و مناظره. کرده بود
صحبت آن دو بھ سکون ارض و میل . فلسفھ یونانی و ارسطویی پرسیده بود و ابن سینا پاسخ گفتھ بود

ھم کشیده بود و بھ .. .اجسام بھ مرکز زمین و امتناع خالء و ابطال جزء الیتجزی و تناھی ابعاد و
حاال کھ بھ گفتگوھایش با ابن سینا فکر ، پیرمرد. ابن سینا انجامیده بود اعتراض ابوریحان بر پاسخ ھای

 !این قافلھ عمر عجب می گذرد... افسوس لحظات گذشتھ را می خورد، می کرد
بیرونی تالیف کتاب اقانون مسعودی را بھ اتمام ، ھجری قمری 423در بازگشت بھ غزنین و در سال 

ارزش این کتاب تا حدی بود کھ آنرا تا حد مقایسھ با المجسطی  .رساند و بھ سلطان مسعود تقدیم کرد
ھمان طور کھ قانون ، این کتاب دایره المعارف کاملی در نجوم بھ شمار می رفت. بطلمیوس باال برد

پیلواری را کھ سلطان مسعود برای ، ابوریحان. بود یالطب شیخ الرئیس ابوعلی سینا دایره المعارف طب
ابوریحان بر تالیف التفھیم را ، عالوه بر آن. مسعودی برایش فرستاده بود را باز فرستادقدردانی از قانون 

 .در نجوم و نیز الجماھر را در شناخت گوھر ھا و کانی شناسی ھمت گماشت
ابوریحان در محاسبات خویش از نوعی ترازوی ویژه استفاده می کرد کھ پدربزرگ ماشین حساب ھای 

شالوده طرح اعمال و راه حل ھا ، سائلی را کھ او در ریاضیات پایھ گذاشتم. امروزی محسوب می شود
. توسط حکیم عمر خیام نیشابوری شد و در قرن ھفت از این دو بھ خواجھ نصیرالدین طوسی انتقال یافت
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موقعیت ستارگان را با اسطرالب ، محیط زمین را اندازه گیری نمود، ابوریحان عدد پی را محاسبھ کرد
 .آورد و کره جغرافیایی ساختبدست 
مردی کھ بھ جز در نوروز و مھرگان دست از کار نمی کشید . ھجری قمری فرار سیده است 440سال 

علی بن . نفس ھای آخر بزرگ مرد علم و حکمت فرار سیده است. اینک در بستر بیماری افتاده است
حساب جدات ثمانیھ ! ای شیخ: ی می افتدابوریحان بھ یاد مسئلھ ا .عیسی الولواجی بھ دیدن او آمده است

اکنون چھ جای این . ای حکیم بزرگوار: شیخ گفت !را کھ وقتی بھ من گفتی بازگوی کھ چگونھ بود؟
  سوال است؟

  کدامیک از این دو امر بھتر است؟ بدانم و بمیرم یا ندانم و نادان درگذرم؟: ابوریحان می گوید
چندی دور نشده بود کھ صدای شیون و زاری . حان مرخص شدشیخ مسئلھ را بازگفت و از حضور ابوری

  .ابوریحان بیرونی در گذشت... از خانھ او بلند شد
 ابوریحان بیرونی کاشف آمریکا

پیشینگان ھمھ معتقد بودند کھ بخش خشکی معمور و قابل سکونت زمین منحصر بھ ربع شمالی است کھ 
دی است کھ بھ نیروی علم و فراست حدس زد و اعتقاد ولی ابوریحان دانشمن,آنرا ربع مسکون میگفتند 

داشت کھ در ربع شمالی دیگر یا در نیم کره ی جنوبی زمین یعنی در نقطھ ی مقابل مقاطر ربع شمالی 
کھ فقط آنرا مسکون و معمور می دانستند نیز خشکی وجود دارد و دو ربع دیگر کره ی زمین را آب 

ھا ما بین دو قاره جدایی انداختھ و مانع از ارتباط دو قسمت خشکی با دریا فرا گرفتھ و وجود ھمین دریا 
  .یکدیگر شده است

تحدید (ثبت و بحث شده است و نیز در کتاب  )الھند(گفتھ ھای این دانشمند در دو جای کتاب ارزشمندش 
ھجری قمری است در این باره کھ آیا در نیم کره جنوبی  409کھ تاریخ تحریرش بھ سال  )نھایات االماکن

   .زمین نیز خشکی قابل عمارتی ھست بحث مفصلی کرده است
باری خشکی مقاطر با ربع شمالی کھ ابوریحان حدس زده بود با ھمان سرزمینی منطبق میشود کھ واقع 

کلمب کشف شد و آنرا سال توسط کریستوف  462بین اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام است و پس از 
کریستوف کلمب ھم چنانچھ معروف است از روی قواعد و اطالعات و بصیرت علمی  .نامیدند )آمریکا(

چرا کھ اصالً از وجود چنین سرزمینی آگاھی نداشت و احتمال آن را ھم نمی ، آن قاره را کشف نکرده
ر اتفاقاتی کھ رخ داد در آن قاره سر داد و بطوریکھ گفتند او بھ مقصد ھندوستان سفر کرده بود و در اث

اما ابوریحان از روی قواعد متقن و بصیرت علمی بوجود چنین ، در آورد کھ آنرا ھیچ نمی شناخت
پیش از کریستوف کلمب صریح و واضح خبر  )در حدود پنج قرن(سرزمینی پی برده و آنرا چندین قرن 

  .داده بود
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  ابوالموید بلخی

  
او شاھنامٔھ بزرگی ھم بھ نثر تدوین کرد کھ بھ . بود سامانیانو دوران  ۴سرایی سده   چامھابوالموید بلخی 

است كھ خود بھ  تاریخ بلعمیترین كتابی كھ از این اثر نام برده  قدیم. عروف بودشاھنامٔھ بزرگ مؤیدی م
را بھ نظم كشید آثار دیگر  یوسف و زلیخاكسی است كھ داستان  وی نخستین. نوشتھ شده است ٣۵٢تاریخ 

اثر  عجایب البلدانو . اند ی او بوده شاید ھم ھر كدام جزئی از شاھنامھ اخبار نریمانو  گرشاسپنامھاو 
  .وست كھ در قرن چھارم و اوائل قرن پنجم مشھور بودهدیگر ا

  ابوالفضل بیهقی

  
در روستای حارث آباد بیھق در نزدیکی  ٩٩۵. ش.ه ٣٧٠زاده (ابوالفضل محمد بن حسین بیھقی 

 .مورخ و نویسنده معروف دربار غزنوی است) در غزنین ١٠٧٧ش .ه ۴۵۶درگذشتھ ، سبزوار
کتاب معروف بھ تاریخ بیھقی است کھ مھترین منبع تاریخی در مورد خاطر نگارش  شھرت او بیشتر بھ
سپس بھ سمت دبیری ، او اوائل عمر را در نیشابور بھ تحصیل دانش اشتغال داشت. دوران غزنوی است

پس از درگذشت استادش . ش.ه ۴١٨وارد دیوان محمود غزنوی و حکمرانان بعد از او شد و در سال 
ھفتمین امیر ، در روزگار عبدالرشید غزنوی. دیوان شاھی برگزیده شد بونصر مشکان بھ سمت دبیر

در ھمین دوران گرفتار تھمت و . صاحب دیوان رسالت رسید، بیھقی بھ باالترین مقام در دیوان، غزنوی
غالم گریختھ دربار ، طغرل. امیربدگمان او را از کار برکنار کرد و بھ زندان انداخت. کین بداندیشان شد

باز بیھقی بھ زندان افتاد بھ ھمراه گروھی دیگر از . بر امیر عبدالرشید شورید و او را کشتمحمود 



ناشر افکاِر دموکراتیک خلق افغانستان» اصالت«  

پس از آزادی از زندان شروع بھ نوشتن کتاب معروف . ش.ه ۴٣٧وی در سال . درگاھیان و درباریان
سال از آغاز کرد و بیست و دو ، بیھقی نوشتن تاریخ را در چھل و سھ سالگی. نمود، تاریخ بیھقی، خود

تاریخی است در سی مجلد ولی از این سی مجلد تنھا شش ، کتاب. عمر خویش را بر سر نوشتن آن نھاد
  .شود جلد نخست موجود نیز از میانھ آغاز می. جلد مانده است

بیھقی ھشتاد و پنج سال زیست و . یکی از بخش ھای بسیار گیرای این کتاب داستان حسنک وزیر است
گذشت و بھ این ترتیب نوزده سال پس از اتمام تاریخ خویش زنده بوده و ھرگاه بھ ش در .ه ۴۵۶در سال 

  .افزوده است آن را بھ متن کتاب می، یافتھ ای در زمینھ کار خود دسترسی می اطالعات تازه
ده و باز از اشخاص یا چنان کھ خود دیھر واقعھ را . ده و علمی داردیسی روشی سنجیخ نویھقی در تاریب

وی می خواھد . ستیروزی شاھان نیخ در نظر او تنھا شرح جنگ و پیتار. دیده باز می گویشنمطمئن 
. ر می کندیات الزم تصویات و خصوصین ھرواقعھ را با ھمھ جزئیبنابرا. خ بھ تمامی بدھدیداد تار
 ق و واقعی است کھ خواننده خود رایدق، ف ھای او از وضع ھا و موقع ھای گوناگون چنان روشنیتوص

. ا درد و اندوه صحنھ مورد بحث را حس می کندیابد و تمام عظمت و شکوه ینما می یدر برابر پرده س
اما ، ابدیز راه می یحتی بھ خلوت و درون حرم سلطان ن، برای آن کھ نکتھ ای را فرو نگذارد، ھقییب

  .دادھا را با متانت و نجابتی در خور پژوھشگری بزرگوار انجام می دھدیف رویتوص
دو مورخ ، در ھمان زمان کھ او بھ نوشتن کتاب خود مشغول بود. سنده ای فروتن و کم ادعاستیھقی نویب

ان را یان کار غزنویز پایشان نیرا ایز، ان بودندیخ دوران غزنویز در حال نوشتن تاریگر نیبزرگ د
است و ھر دو کتاب ستان یخ سیگری مولف ناشناس تاریزی و دین دو تن گردیکی از ای. دندیک می دینزد
ر پرداختھ خود از ین ارزنده و کم نظیخی چنیھقی کھ تاریاما ب. ار داردیخی بسیز در نوع خود نکات تارین
مرا مقرر است کھ امروز کھ من : " اد می کندین یخ مشغول بودند چنیگر کسان کھ بھ کار تاریشان و دیا
شان سوارانند و من یا... ن پادشاه مشغول گردندیا خیبزرگانند کھ اگر بھ راندن تار... ف می کنمین تالیا
   ."ندی من بشنومییاموزمی و چون سخن گویشان بنوشتندی و من بیو چنان واجب کندی کھ ا... ادهیپ

ترجیح نظم یا شعر بر نثر فصیح ادبی و فرھنگی ابداً  :سدینویم یھقیخ بیدرباره تار  حنیف افخمی ستوده
بھ نثر موجودند و ھم بھ نظم اما توفیق آثار ، حماسی و ھم آثار حكمی ھر دوعجیب نیست زیرا ھم آثار 

بھ نظم كشیدن آثار منثور نیز خود دلیل محكمی است بر این  .منظوم بسیار بیشتر از آثار منثور است
مطالعھ سیر حركت . تر است نثر شاعرانھ، طبیعی است با چنین دیدگاھی نثر ارزشمندتر. رجحان ذاتی

كند كھ حداقل در نظر  خواننده را كامالً متقاعد می، آن ھم در نھایت تكلف و تصنع، مرسل بھ فنی نثر از
  . ارزشمندتر - تر  و البتھ عالمانھ -تر  نثر ھر چھ شاعرانھ، قدما

چھ در جھت عوامل ، اند  نثرھای فنی دائما بھ سمت استفاده ھر چھ بیشتر از عناصر شاعرانھ حركت كرده
كھ .. .و چھ عناصر معنایی مانند تشبیھ و مجاز و كنایھ و، ی چون جناس و تسجیع و تصویرلفظی و آوای
  . لزوماً نتایج مثبت نیز بھ ھمراه نداشتھ است، این استفاده

  . اما بحث ما جای دیگری است
یا آ، امروز اگر شاعر معاصر بخواھد عالوه بر استفاده از سنت نظم فارسی از مواریث نثر ھم بھره ببرد

كلیلھ و دمنھ چھ ، نامھ ناسالم است ن نماید كھ بھ سراغ متون فنی برود؟ گیریم كھ نثر مرزبا تر نمی طبیعی
  ). گلستان بن مایھ زبان فارسی امروز است. كند قضیھ گلستان فرق می(طور؟ 

زبان  تاریخ بیھقی یكی از اثرگذارترین آثار بر شعرای معاصر است؟ چرا، چرا با وفور این ھمھ كتاب
قبل از این كھ بھ سراغ جواب سئوال برویم بھتر است كمی راجع بھ خود  بیھقی برای ما شاعرانھ است؟

شود این است كھ آیا مضمون  نخستین سئوالی كھ مطرح می .سئوال بحث كنیم تا غرابت آن آشكارتر شود
. بھ قدمت ارسطو است تضاد تاریخ و شعر، است؟ و پاسخ نخست این است كھ نھ  تاریخ بیھقی شاعرانھ

گونھ كھ  آن، داریم با مضامینی بسیار شاعرانھ چون بسیاری از كتب عرفانی  متون منثوری، از آن سوی
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. دانند شعر منثور می، ھایی حداقل در بخش، بعضی از كتب عرفانی فارسی را، بعضی از ادبای معاصر
  . بھره است بھ ھر حال بیھقی از این توانش معنایی بی

در این مورد مفصالً در ادامھ  -دیگر وفاداری بیھقی بھ تاریخ است یا حداقل سعی در وفادار بودن   مسألھ
طبیعی است . اند  گونھ كھ رخ داده گزارش وقایع است آن، دعوی بیھقی در نگارش كتاب - بحث خواھد شد 

حتی از نقل ھر آنچھ كھ  تفكر عقالنی بیھقی او را. ببندد - و بالطبع شعر -راه را بر تخیل ، چنین روشی
  . در اثر او جایی نیست". تر دارند دوست باطل ممتنع را كھ عامھ. "كند منع می، شناسد افسانھ می

، نكتھ جالب دیگر. باعث شده است كھ او حتی خود را درگیر زمان نیز نكند، این وفاداری بھ واقعیات
توافقی كھ . ن در ادبی بودن این تاریخ استتوافق نظر دانشگاھیان و حافظان سنت با شاعران و نوآورا

  اما چرا چنین است؟ . ھمیشھ وجود ندارد
  : جواب را باید در دو بخش بررسی كرد

  چرا زبان بیھقی برای ما شاعرانھ است؟ ) الف
  چرا زبان بیھقی شاعرانھ است؟ ) ب
 چرا زبان بیھقی برای ما شاعرانھ است؟ ) الف
زبان غریب گردانی شده است یا بھ تعبیر دكتر شفیعی ، اعالم كردند كھ شعرگرایان روسی اولین بار  شكل

زبان بیھقی برای . زبان آركائیك است، گردانی ھای غریب یكی از تكنیك. ھا ست رستاخیر واژه، كدكنی
در شعر معاصر نیز تأثیرات زبانی بیھقی . شود معمول و متداول محسوب نمی  زبانی، زبانی ھیچ فارسی

بھ تصریح استاد بھار . شناسی دارد اما زبان بیھقی موقعیت ممتازی از نظر تاریخی و سبك. استمشھود 
بیھقی در دوره گذار از ." سبكی خاص در این قرن بھ وجود آمده و از حیث سبك و شیوه استقاللی داشت"

ھمان صالبت و  یعنی ھم"نثر او بھ تعبیری بینابین است . نوشتھ است زیستھ و می نثر مرسل بھ فنی می
مداری عھد سامانی و غزنوی را دارد و ھم مختصاتی از نثر در  فخامت و سادگی و استواری و پارسی

نثر او نھ آن قدر ساده است كھ بھ راحتی از آن عبور كنیم و نھ آن قدر ". حال نضج فنی در آن است
جلب می كند اما قطعاً چنین جذابیتی را توجھ ما را . پیچیده كھ از عھده ارتباط برقرار كردن با آن برنیاییم

  . برای ھم عصران خود نداشتھ است
كند بھ این دلیل ساده كھ متون  رویكرد معطوف بھ خواننده ھر چند روشنگر است اما مسألھ را توجیھ نمی

  . اصل مسألھ در خود اثر نھفتھ است! اند؟ قدیمی زیادند اما كدامشان با اقبال تاریخ بیھقی مواجھ شده
  چرا زبان بیھقی شاعرانھ است؟) ب

ھایی در خود متن تاریخ بیھقی است كھ این متن را نسبت بھ سایر متون  طور كھ گفتھ شد ویژگی ھمان
  . ھا دالیل زبانی و یا ادبی دارند بعضی از این ویژگی. دھد كھن برتری می

جبر جامعھ نیز . ھاست گیخالق بعضی دیگر از ویژ، ای بیھقی در نگارش تاریخ نگرش اخالقی و حرفھ
نكتھ آخر اینكھ تاریخ بیھقی از آن . الزاماتی را برای بیھقی ایجاد كرده كھ بھ خلق زیبایی منجر شده است

  توانستھ بی پس بیھقی نمی. خود در وقایع تاریخی حاضر بوده است، دست كتب تاریخی است كھ مورخ
در . این پارادوكس خالق زیبایی شده است. عمل كندطرفانھ  كرده بی طرف باشد اما در عین حال سعی می

  . شوند جداگانھ بررسی می، ھا ادامھ ھر كدام از ویژگی
   ھای زبانی و ادبی ویژگی

بھ نظر نگارنده ھر گاه كلمات برای برقراری ارتباط . اند مترادف فرض نشده، زبان و ادب در این نوشتار
م اما آنجایی كھ كلمات در خدمت خلق زیبایی و تأثیرگذاری بھ زبان قرار داری  ما در حوزه، استفاده شوند
بدیھی است در چنین حالتی ھم ارتباط وجود دارد اما تنھا ، ایم قدم بھ دنیای ادبیات گذاشتھ، مخاطب باشند

  . نیست، ھدف
در نوشتن  غیر از اطناب کھ او در کتابش بھ ان اشاره مب کند و شواھدیدر ادامھ می آوریم بیھقی

ھای بونصر  بارھا بھ تقلید خود از بونصر مشكان اشاره كرده است و این كھ او نامھ، ھای اداری امھن
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نسختھا نبشتھ "نوشتھ است  دانستھ است و از منشوری كھ بونصر می مشكان را نمونھ اعالی نثر اداری می
یگرانی كھ از او گوید د تنھا می. اما در نوشتن تاریخ بھ سرمشقی اشاره نكرده است "شده است می

آن تواریخی را ھم كھ دیده است . اند ناگزیر او وارد این میدان شده است درگیر مھمات مملكتی، ترند فاضل
  .اند اند و آرایش آن خواستھ كرده چھ اندران زیادت و نقصان ، پسندیده

  . خود بسازد، ك خود راتر باشد و بھ طبع سلیم خود بیشتر اعتماد كند و زبان و سب ناگزیر بیھقی باید خالق
آمد اما این دبیر پیر آن قدر تجربھ و اعتماد  اثری خستھ كننده از آب در می، ای دیگر بود شاید اگر نویسنده

  . بھ نفس دارد كھ از ھر عاملی در جھت غنای زبان اثر خود بھره بجوید
. شوند واژگان جدیدی ظاھر میھنوز ] كتاب[نامھ تاریخ بیھقی تكان دھنده است زیرا در نیمھ راه   واژه"

بھ معنی ، پوشیده، مثالً اگر در یك جملھ. كند گاه از یك فعل واحد در دو جملھ پیاپی استفاده نمی بیھقی ھیچ
یا چنان چھ اگر آغاز كردن در یك . دھد در جملھ بعدی پنھان ساختن معنی می، مخفی كردن آمده است

زمانھ ." (بعد آمده است  در صفحھ) ابتدا كردن(ف عربی آن متراد، صفحھ مورد استفاده قرار گرفتھ است
  )بیھق  و زندگی و كارنامھ

ھای درباری بھ فارسی نوشتھ  اما ھنوز بسیاری از نامھ. زبان دربار است، زبان عربی در دربار غزنھ
. آبشخور دیگری ھم دارد و آن جامعھ است، بیھقی عالوه بر تسلط بھ این دو زبان رسمی. شود می

خود نیازمند تحقیق مستقل و مفصلی است اما برای نمونھ ، بررسی اصطالحات زبان گفتاری مردم عصر
مادرمرده و ده درم : "بیچارگی عبدالرحمان فضولی را بیان كند، تواند ببینید كدام عبارت بھتر از این می

اصطالحات و ، ارسیزبان سخنوری عربی و ف. پوشد بیھقی از ھیچ از یك امكانات خود چشم نمی!" وام
  . ھمھ در كنار ھم معجونی مفرح ساختھ است، كنایات و اصطالحات زبان عامھ، دقت بیان دبیری

این تشبیھات اغلب قرار . دیگری مورد توجھ قرار گرفتھ است تشبیھ در آثار بیھقی بیشتر از ھر آرایھ  
ین دوره حداقل در كتب تاریخ بالی جان تسجیع در ا. افزایند دادی نیستند و بیشتر بھ معنی و اھمیت آن می

یافت ، "صدا معنایی"تر  آرایی یا دقیق ھای قابل توجھی از واج ھای لفظی نمونھ نثر شده است اما از آرایھ
" خ"كھ تكرار صدای " خرف شده بباید نبشت   بدین خلیفھ: "گوید مثالً محمود در خشم می. شود می

استفاده او از كنایات نیز بجا  .او نیز در نھایت دقت و تأثی ھستند ھای توصیف. كند  عصبانیت را القا می
، عمش، حره ختلی"كند مانند  او با كنایھ ھم تأثیر كالم خود را بیشتر می. است و تنھا یك منظور ندارد

خود را از ، ناخوشایند یا دردسر ساز است، و ھم اینكھ در مواردی كھ صراحت، "او بود  خود سوختھ
تر  و ابتدای روزگار بافراط: "گوید مانند وقتی كھ از خست سلطان در اواخر عمر می، رھاند مخمصھ می

  .اما مجاز و استعاره را کمتر بھ کار می برد".و لختی سست گشت، بخشید و در آخر روزگاران آن می
توانیم  ویی ما میگ، دھد زبان او را تصویری و زنده نشان می، كند ھایی كھ او از مكالمات افراد می قول نقل

بدین خلیفھ : "زند سلطان محمود غزنوی را ببینیم كھ با صورت برافروختھ و رگھای برآمده فریاد می
جویم و  ام در ھمھ جھان و قرمطی می ه خرف شده بباید نبشت كھ من از بھر قدر عباسیان انگشت در كرد

  ". كشند آنچھ یافت آید و درست گردد بھ دار می
   ای قی و حرفھھای اخال ویژگی

با این . دانند و مطمئناً بیھقی با ایشان موافق است ھا می ھنوز ھم كم نیستند كسانی كھ تاریخ را معلم انسان
ً گزارشگر وقایع نیست . او در مقام مورخ برای خود رسالت اخالقی نیز قائل است. حساب بیھقی صرفا

، ام كتاب بسیار فرونگریستھ، من كھ بوالفضلم و. "او بارھا بھ عبرت گرفتن از تاریخ اشاره كرده است
ھا از برای آن آرم تاخفتگان و بدنیا  ھا چنین سخن این تاریخ  در میانھ، ھا كرده خاصھ اخبار و از آن التقاط

سخن ھر چھ دراز شود از نكتھ و "این است كھ از اطناب باكی ندارد زیرا " شدگان بیدار شوند فریفتھ
  ". نادره خالی نباشد

  . ھاست متأثر شدن از وقایع تاریخی و باور كردن آن، پذیری از تاریخ این عبرت  الزمھ
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یكی از . كند خواننده را نیز متأثر سازد سعی می، بیھقی كھ خود از ماجراھایی كھ دیده است تأثیر پذیرفتھ
. گرفتن را دارند تذكر مستقیم این نكتھ است كھ این وقایع ارزش فكر كردن و عبرت، ھای تأثیرگذاری راه

غیر مستقیم خواننده را تحت تأثیر قرار ، او آگاھانھ یا ناآگاھانھ. اما بیھقی روش كارآمدتری ھم دارد
  . كند دھد و برای این كار از شگردھای ادبی استفاده می می

ارند و در د) تری و بعضاً ھنری(تر  پرداخت مفصل، اند ھایی كھ بیھقی را تحت تأثیر قرار داده گویا داستان
سود ، ھای جنبی بیشتری درج شده است و یا از اشعار و امثلھ بیشتری بھ عنوان تزیین خالل آنھا داستان

، این داستان عالوه بر پرداخت مفصلی كھ دارد. مشھورترین نمونھ داستان حسنك وزیر است. جویند می
بیھقی در نقل این دو . لرشید و برمكیانا داستان عبدهللا بن زبیر و داستان ھارون: دو حكایت جنبی ھم دارد

، آموزی دلیل این كار جدای از عبرت .حكایت جنبی ھم سخاوتمندانھ قلم را بھ حركت درآورده است
درو ، و این قصھ ھر چند دراز است: "ھاست گذارتر كردن آن باورپذیرتر كردن آنھا و در نتیجھ تأثیر

تر از  ا مقرر گردد كھ حسنك را در جھان یاران بودند بزرگو دیگر دو حال را بیاوردم كھ ت، ھاست فایده
و دیگر اگر مادرش جزع . بس شگفت داشتھ نیاید، اگر بھ وی چیزی رسید كھ بدیشان رسیده بود، وی

  ". طاعنی نگوید كھ این نتواند بود، نكرد و چنان سخن گفت
   الزامات اجتماعی و مصادیق آن

ھای درخشان  زبانی سرخ مخصوصاً اگر زبان بھ نفع صاحبان تیغشود ھم سری سبز داشت ھم  چگونھ می
آنچھ از تاریخ بیھقی ! تواند بكند؟ نگاری و حب ذات چھ می نگردد؟ بیھقی در كشاكش شیفتگی بھ حقیقت

عمری زندگی در . آید این است كھ ابوالفضل بیھقی در پی بیان حقیقت بھ ھر روشی نیست بر می
بیشتر اطالعات و انتقادات از ، از آن سوی. آموختھ است كھ محتاط باشدكده غزنویان او را  دسیسھ

معایب دربار غزنھ و حتی شخص سلطان را   او چگونھ. بھ سبب ھمین تاریخ بیھقی است، غزنویان
  !گزارش كرده و خود بھ سالمت مانده است؟

اریخ خود خالی از فایده قبل از بررسی این مسألھ توجھ بھ احواالت ابوالفضل بیھقی در ایام نوشتن ت
 -در سنین پیری ، رو داشتھ ای متعادل و میانھ تواضع و بزرگواری ذاتی بیھقی كھ ھمیشھ روحیھ. نیست

مردی كھ در طول حیات خود . ای منصف ساختھ بوده است از او نویسنده -یعنی ایام تحریر این تاریخ 
تراشی كند؟ از آن سوی ھم الزام  دشمن شود در وقت پیری آزار موجودی را نخواستھ است چگونھ می

این پارادوكس این است كھ ابتدا محاسن ھر   پس چاره، انگیزد  اش او را بھ گفتن ھمھ حقیقت برمی ای حرفھ
این روش حتی در مورد . شود البتھ بھ اختصار بعد از آن معایب ذكر ، آنھم بھ تفصیل، كس را بگوید

زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود اما  این بوسھل مردی امام: "تبوسھل زوزنی نیز بكار گرفتھ شده اس
  ". و با آن شرارت دلسوزی نداشت -هللا والتبدیل خلق -مؤكد شده  شرارت و زعارتی در طبع وی 

شود از سلطان انتقاد  ھم نمی، یعنی با استفاده از روش مذكور، كند البتھ در مورد سلطان قضیھ فرق می
بھ خلق نوعی بیان ، ترس از گفتن حقایق بھ صورت مستقیم و الزام بھ بیان آن. كرد و در امان بود

گنجد  البتھ این نوع كنایھ در ھیچ یك از تعاریف سنتی علم بیان نمی. غیرمستقیم و كنایی منجر شده است
را  برای فھم این نوع كنایھ شما باید حداقل یك داستان. چون واحدش یك قصھ است نھ یك جملھ یا عبارت

خواستھ بگوید از زبان وزیر و دبیر نقل كرده  بیھقی ھر چھ را كھ می در اینگونھ موارد.كامل بخوانید
و شکستھا و ناسازگاری ھا را یا بھ نقل خود سلطان آورده و . است و خود عمالً ھیچ از خود نگفتھ است

  .یا بعد از اشاره بھ انھا تقدیر را شماتت کرده است
بشری این قدر صاحب  نھ بیھقی و نھ ھیچ بنی. جدای از گلچین كردن جزئیات نكتھ دیگری ھم ھست

زاده تخیل ، ھا خواھم بگویم این مكالمھ نمی. ھا عیناً نقل كند ھانفر را بعد از سال حافظھ نیست كھ مكالمھ ده
ذھن بیھقی ھیچ  آیا! اند اما آیا دقیقاً بھ ھمین صورت و ترتیب و لحن؟ ھا رخ داده نھ این صحبت، اند بیھقی

  ھا نداشتھ است؟  تأثیری در نقل این قول
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تواند از رمزگان مستقیم زبان برای انتقال پیام خود سود بجوید بھ  بھ این ترتیب بیھقی در فضایی كھ نمی
پیام خود را منتقل ، گو و كنایھ و گفت، ترتیب حوادث، شود و با استفاده از فضاسازی ادبیات متوسل می

  . كند می
  !طرف؟ بیھقی مورخ بی

. كنم من فكر نمی! تواند باشد؟ طرف ھم می تواند منصف باشد اما بی می -یا ھر انسان دیگری  - مورخ 
طرف نبودن او این است كھ او از بین این ھمھ  ترین دلیل بی بدیھی. حداقل در مورد بیھقی این چنین نیست

دانیم مثالً اگر  گزیند در حالی كھ می ان را برمیوقایع نگاری غزنوی، نگاری موجود برای تاریخ  گزینھ
  . اما او منصف است و بسیار ھم منصف است. برایش غیرممكن نبود، خواست تاریخ امویان را بنویسد می

آن چھ برای ما جالب توجھ است و . انصاف خصلت خوبی است كھ در اینجا ھیچ ربطی بھ كار ما ندارد
طرفی را برای  خواھد پرستیژ بی طرف نبودن می رغم بی ھ بیھقی علیاین است ك، باعث خلق زیبایی شده

، او را بی انصاف بدانیم، كند البتھ چون ما عادت داریم وقتی كسی در بدگویی افراط می. خود حفظ كند
  . كمی سخت است جانبداری ظریف بیھقی را درك كنیم

ً اگر آن ، ھا ما در مقابل خوبیھا را تحمل كند ا تواند بدی روح بزرگوار بیھقی بھ راحتی می مخصوصا
با این كھ بیھقی در باب ھمھ منصفانھ . شدیداً ناتوان است، دینی ھم بر گردن بیھقی داشتھ باشد، خوب

تر مورد قضاوت قرار  منصفانھ، اند رسد آنھا كھ بھ بیھقی بدی كرده سخن گفتھ است اما بھ نظر می
مقایسھ دو نفر . گذرد و آن كافر نعمتی است صالً از آن نمیتنھا یك خصلت است كھ بیھقی ا. اند گرفتھ

خواست از بوسھل بد بگوید  بیھقی اگر می. بوسھل زوزنی و بونصر مشكان: بسیار راھگشاست
گویا بوسھل عادت داشتھ با ھر كس ، چھ. ن در دست است بنویسد توانست كتابی بھ ھمین اندازه كھ اال می
نیشی بھ او بزند اما بیھقی خیلی كمتر از آنكھ ممكن بوده بھ نقل سیئات  پرسی كرده روزی بار احوال یك

مشحون از ، در مقابل بونصر مشكان است كھ تاریخ بیھقی تا لحظھ مرگ بونصر. اخالقی او پرداختھ
یكی انقباض او و دیگری مال دوستی او كھ البتھ : ستایش اوست اما فقط بھ دو صفت او اشاره شده است

. عذرخواه آن یك رذیلھ ھستند، مراه با درایت و مردمداری اوست و این دو خصلت پسندیدهصفت اولی ھ
امیر دل بر وی "خواھد  اما مال دوستی او گویا چنان مشھور بوده است كھ بوالحسن عبدالجلیل وقتی می

بونصر چنان . كشد تا سلطان از بونصر مشكان اسب و استر بخواھد ای می  نقشھ "تر كند گران] بو نصر[
یا واقعاً  دانیم آ نمی. گوید می" اندازد و بوالحسن را فالن فالن شده بھ آسمان می] تف[آب "آشوبد كھ  برمی

  گانھ ھای بچھ العمل اما بیھقی قصد توطئھ بوالحسن را پیش از عكس، ای كرده بوده یا نھ بوالحسن توطئھ
ای ناجوانمردانھ ابراز شده باشد نھ برای از  توطئھآورد تا حداقل این اضطراب معانی در قبال  بونصر می

ترین  كند بھ آبرومندانھ پس سعی می، تواند این واقعھ را نگوید بیھقی نمی. دست دادن چند اسب و استر
داستان مرگ بونصر است كھ بھ این بھانھ بیھقی ، بعد ھم پس از این قضیھ. وجھ ممكن آن را نقل كند
و فصلی مشبع در تعزیت بونصر مشحون از اشعار فارسی و عربی ، اندگری لختی قلم را بر وی می

  ! گزار بوده است راستی را كھ بیھقی شاگردی حق. آورد و در اظھار محبت و بندگی بھ او می
سخن ، یك نمونھ بسیار عالی، كند پسندیده با ھمدلی بیشتری نقل می او ھمچنین ماجراھایی را كھ خود می

ھای بلندی  مصوت".بزرگا مردا كھ این پسرم بود: "شنود خبر مرگ فرزند را میمادر حسنك است وقتی 
و شاید بیھقی  - دارد كھ ھم نالھ با مادر حسنك  ای را وا می ھر خواننده، اند سرھم آمده كھ در این جملھ پشت

  ! آه بكشد - 
بیشتر بررسی وجوه ادبی  احتماالً این اشكال بھ نظر خواننده خواھد رسید كھ مقالھ، در پایان این مختصر

، ھدف این مقالھ نیز قطعاً بررسی وجوه شاعرانھ نثر بیھقی نیست. تاریخ بیھقی بود تا جنبھ شاعرانھ آن
و برای شعر امروز جالب توجھ و تأثیرگذار ، ھایی بود كھ برای شاعر امروزی ھدف ما بررسی ویژگی

شعر  رو شدیم كھ دقیقاً در حوزه ھایی روبھ ویژگی در این فرآیند ما با. است و تحلیل چگونگی و علت آنھا
ھای ادبی نثر تاریخ  قرار داشتند مانند زبان آشنایی زدایی شده بیھقی برای خواننده امروزی یا ویژگی
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ً بھ شعر مربوط نمی، برخی دیگر از مسائل مطرح شده. بیھقی شدند مانند الزامات اخالقی یا سیاسی  دقیقا
ھای تأثیرگذاری  را نیز ھمراه با سایر مباحث مطرح كردیم زیرا قصد ما بیان شیوهما این مباحث . بیھقی

منظور تأثیرگذاری از طریق شگردھای ، استفاده كردیم" شاعرانھ"یا " شعر"بیھقی بود و اگر از لفظ 
خود جای آگاھانھ یا ناآگاھانھ در نثر ، ھایی كھ بیھقی آنھا را خواستھ یا ناخواستھ ویژگی. ھنری بوده است

. استفاده شده است، یا حتی نخواستھ، داده است و از آنھا برای بیان ھر آنچھ كھ نتوانستھ صریحاً بیان كند
لذا ، شوند ادبیات داستانی مربوط می  ھای روایت كمتر بسط یافتند چون بیشتر بھ حوزه مسائلی چون تكنیك

گھگاه در شعر ، ای كھ از این تكنیك هآنھم از جھت استفاد، ای شده است بھ این قضیھ تنھا اشاره
  . شود درك الزامات اجتماعی و مضامین آن می. بھ جھت) مخصوصاً معاصر(

در پایان اگر بخواھم برای اثری بھ نام تاریخ بیھقی تنھا یك صفت ذكر كنم كھ آن را در گذر ایام ھمچنان 
، آن ویژگی، چھ از نظر زبانی چھ از نظر محتوایی و، مورد عنایت اھل فضل و ھنر قرار داده است

توانید تاریخ بیھقی را بخوایند و ھمیشھ تصویر پیرمردی سرد و گرم چشیده و متین  شما نمی. تعادل است
  .را در ذھن نداشتھ باشید

  نصرالله منشی

  
ان دربار یسندگان معروف قرن شش و از منشیاز نو، ید منشینصرهللا بن محمد بن عبدالحم یابوالمعال
شد و پس از بھ  یوانیوارد امور د یدر زمان سلطنت بھرام شاه غزنو یاز آغاز جوان یو. بود یغزنو

. دیافت و در زمان سلطنت خسرو ملك بھ وزارت رسی یریسمت دب، یدن خسرو شاه غزنویسلطنت رس
اثر معروف او  .بود یمورد خشم شاه قرار گرفت و تا آخر عمر زندان -گرانید یبا بدخواھ - سرانجام

كرده و بھ  ین ترجمھ را بھ نام ابوالمظفر بھرام شاه غزنویاو ا. لھ و دمنھ استیترجمھ استادانھ اش از كل
ره دست یاز چ یكی ینصرهللا منش .ز مشھور استین یلھ و دمنھ بھرامشاھین ترجمھ بھ كلیل این دلیھم
 یو بالغت بھ شمار م ییبایز یاست كھ در نثر مصنوع كتابش نمونھ واال یسندگان زبان پارسین نویتر

  .باشد یز مین یو عرب یانگر قدرت و تسلط او بر زبان و ادب پارسین بیكھ ا، رود
ƮƫƧқ Ƴ ƮƤƹƤ  است از اصل ھندی کھ در دوران ساسانی بھ فارسی میانھ ترجمھ شد کتابی .ƮƫƧқ Ƴ ƮƤƹƤ  

نام آن از نام دو . است نقل شده  )بیشتر از زبان حیوانات(کتابی پندآمیز است کھ در آن حکایتھای گوناگون 
بخش بزرگی از کتاب اختصاص بھ داستان این دو شغال . است گرفتھ شده ƮƫƧқو   ƮƤƹƤشغال با نامھای 

  .دارد
بھ سانسکریت (ترین آنھا پنجھ تنتره  است مبتنی بر چند اثر ھندی کھ مھم کلیلھ و دمنھ در واقع تألیفی

प चत  ( مھتر اطّبای «در روایات سنتی برزویھ . بھ معنی پنج فصل و بھ زبان سانسکریت است
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. نام پھلوی اثر کلیلگ و دمنگ بود. دانند در زمان خسرو انوشیروان را مؤلف این اثر می» پارس
ای از آن بھ زبان سریانی امروز در  اما ترجمھ. تاس متأسفانھ صورت پھلوی این اثر بھ دست ما نرسیده

پس از اسالم روزبھ .است ترین ترجمھ از لحاظ زمانی بھ تألیف برزویھ این ترجمھ نزدیک. دست است
آن را بھ عربی ترجمھ کرد ترجمٔھ ابن مقفع بسیار مقبول افتاد و مظھری از ) ابن مقفع(پوردادویھ 

ٔھ ابن مقفع امروز موجود است اّما میان نسخ مختلف آن گاه ترجم. فصاحت در زبان عربی تلقی شد
کتابھای ھند در افسانھ و «ابن ندیم در الفھرست کلیلھ و دمنھ را در شمار .شود تفاوتھای زیادی دیده می

و گویند ھجده باب بوده  - کتاب کلیلھ و دمنھ ھفده بابست:است و دربارٔه آن گوید آورده» اسمار و احادیث
و این کار را ، و این کتاب بھ شعر ھم در آورده شده، اند  بن مقفع و دیگران آن را ترجمھ کردهکھ عبدهللا

و بشر ، است و علی بن داود نیز آن را بھ شعر درآورده ابان بن عبدالحمیدبن الحق بن عقیر رقاشی کرده
خھ دیدم کھ دو باب و من در نس. ای از آن در دست مردم است ای از آن دارد کھ پاره بن معمده ترحمھ

. است اند کھ از فارسی بھ عربی ترجمھ شده اضافھ داشت و شاعران ایرانی این کتاب را بھ شعر درآورده
ھا و منتخباتی است کھ ساختھ گروھی مانند ابن مقفع و سھل بن ھارون و سلم  و از این کتاب مجموعھ

ھای دیگر قرار گرفت و کتاب از عربی  جمھعربی ابن مقفع پایٔھ تر ترجمھٔ . است.. .الحکمھ و رئیس بیت
  .آلمانی ترجمھ شد، روسی، اسپانیایی، ترکی، یونانی، بھ فارسی

از جملھ رودکی آن را بھ نظم . است کلیلھ و دمنھ چندین بار از عربی بھ فارسی دری برگردانده شده
ھجری نصرهللا منشی در قرن ششم . است درآورد اما امروز جز چند بیت پراکنده از آن باقی نمانده

ای آزاد است و نصرهللا  این ترجمھ ترجمھ. آن را بھ زبان فارسی ترجمھ کرد) شاه غزنوی منشی بھرام(
ترجمٔھ نصرهللا منشی ھمان . است است ابیات و امثال بسیار از خود و دیگران آورده ھرجا الزم دانستھ

گاه نیز آن را کلیلھ و دمنٔھ . شود ارسی یاد میای است کھ از آن بھ عنوان کلیلھ و دمنھ در زبان ف ترجمھ
ً مقارن با زمان نصرهللا منشی صورت گرفتھ اما کمتر . بھرامشاھی خوانند ترجمٔھ دیگری کھ تقریبا

برخالف نصرهللا . است توسط محمد بن عبدهللا بخاری است کھ منشی دربار اتابکان موصل بود شده شناختھ
خود این موضوع . است زی نپرداختھ و کامالً بھ متن اصلی وفادار ماندهپردا منشی محمد بخاری بھ عبارت

ھای زیادی از این اثر صورت  البتھ پس از رودکی و پیش از این دو تن نیز ترجمھ* است را تصریح کرده
اش بھ این موضوع  نصرهللا منشی خود در دیباچٔھ ترجمھ. است یک بھ دست ما نرسیده گرفتھ بود ولی ھیچ

. گوی ھندی آخرین تحریر کلیلھ و دمنھ متعلق است بھ ابوالفضل عّالمی ادیب پارسی *.است کردهاشاره 
  .است عالمی بھ این ترجمھ نام عیاردانش داده. نثر این اثر روان و صحیح است

اثیرالدین ابوالفضل محمد بن طاھر اخسیکتی معروف بھ اثیر اخسیکتی شاعر  :اثیر اخسیکتی
وی در قریھ اخسیکت فرغانھ متولد گردید وفات وی را با اختالف . سرای سده ششم ھجری بود مدیحھ

  .نیز رابطھ داشت مجیر بیلقانیو  خاقانینوشتھ اند وی با  .ق.ه 608و  .ق.ه 577
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 خواجه نصیرالدین طوسی

 
ق در شھر طوس خراسان .ھـ 597روز شنبھ یازدھـم جمادى االول سال ، خـواجھ نصیر الدیـن طوسى

استاد ) (محقق طوسى) (نصیر الدیـن(لقبش  )ابو جعفر(کنیھ اش ، چشـم بھ جھان گشـود نام او محمد
و ، خواجھ نصیر الدیـن ایام کودکى و جـوانى خود را در طوس گذراند. است) خـواجھ(و شھرتـش ) البشر

معانى و بیان و ، قـواعد زبان عربـى و فارسى، قرائت قرآن، دروس مقدماتى از قبیل خـواندن و نوشتـن
) محمد بـن حسـن طـوسى(را نزد پدر روحانى خـود .. .مقدارى از علـوم منقـول از قبیل حدیث و

فراگرفت در ایـن ایام خواجھ نصیر از مادرش در یادگیرى خـواندن قـرآن و متـون فارسـى استفاده مـى 
 619راق مھاجـرت نمـود در عراق علـم فقھ را فراگرفتھ و در سال خواجھ بعد از انـدک مـدتـى بھ ع.کـرد
موفق بھ اخذ درجھ اجتھاد و اجازه روایت از معین الـدیـن گشت خـواجھ در عراق در درس ، ھـ ق

وى نیز متقـابال در درس حکمت خواجھ شرکت مى نمود ایـن ، اصـول فقھ عالمھ حلـى حـاضـر گشت
ھا باقى است و استاد و شاگرد بھ فراخـور معلـومات علمـى یکـدیگر از ھـم سنت حسنھ تاکنون در حـوزه 

  . استفاده مـى کنند و نھایت تـواضع و فروتنـى را براى کسب علـم از خود نشان مى دھند
خـواجھ سپـس در موصل نجـوم و ریاضـى را مـىآمـوزد بھ ایـن ترتیب خـواجھ نصیر دوران تحصیل 
خـود را پشت سر مـى گذارد و بعد از مـدتھا دورى از وطـن و خـانـواده قصـد عزیمت بھ خـراسـان مـى 

  . کنـد
  .اساتید

  : خواجھ نصیر الدین از محضر اساتیدی کھ از محضرشان بھره مند گردیده است عبارتند از
   .)نور الدیـن على بـن محمد شیعى(ـ از محضر دایى بزرگوارش  1
  . کسب فیض نموده است) محمد حاسب(ـ از محضر ریاضـى دان معروف آن زمان  2
  . دایى پدرش بوده است) عبدهللا بـن حمزه(ود ـ آخریـن استادى کھ خواجھ در طوس پیـش او تلمذ نم3
  . درس خارج فقھ و حدیث و رجال را در محضر امام سراج الدین کسب علم نمود_  4
فرید الدیـن داماد نیشابورى دانشمند بزرگ آن عصر بود کھ خـواجھ در حضـور ایـن استـاد اشـارات _ 5

  . ابـن سینا را آمـوخت
را از قطب الـدیـن فرا گرفتھ و در نھایت از محضـر عارف نامـور شیخ عطار ـ کتاب قانـون ابـن سینا 6

  . نیشابـورى بھره مند گردید
  . ـ ابـو السادات اسعد بـن عبد القادر7
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  . فرا گرفتھ است) معین الدیـن سالم(خـواجھ نصیر علـم فقھ را از محضـر _  8
  . ضـى را آموختنجـوم و ریا) کمال الدیـن موصلى(ـ در موصل از محضر 9

عالمھ حلی و  :شاگردان بسیاری از محضر خواجھ کسب علم نموده اند کھ معروف ترین آنان را می توان
  . ابـن فـوطـى یکـى از شـاگـردان حنبلى مـذھب را نام برد

  تألیفات 
  . آثار علمى و قلمـى فـراوانـى از خـواجھ بھ یادگار مانـده کھ بھ برخى از آنھا اشاره مى گردد

  ـ تجرید العقایـد  1
  ـ شرح اشارت بـو علـى سینا  2
  ـ قـواعد العقـایـد  3
  ـ اخالق ناصـرى  4
  ـ آغاز و انجام  5
  ـ تحـریـر مجسطـى  6
  ـ تحریر اقلیـدس  7
  ـ تجـریـد المنطق  8
  ـ اساس االقتباس  9

  ـ ذیج ایلخانـى  10
  ـ آداب البحث  11
  ـ آداب المتعلمیـن  12
  القلوب ـ روضھ  13
  ـ اثبات بقاء نفس  14
  ـ تجرید الھندسھ  15
  ـ اثبات جوھر  16
  ـ جامع الحساب  17
  ـ اثبات عقل  18
  ـ جام گیتى نما  19
  ـ اثبات واجب الوجود  20
  ـ الجبر و االختیار  21
  ـ استخراج تقویم  22
  ـ خالفت نامھ  23
  ـ اختیارات نجوم  24
  ـ رسالھ در کلیات طب  25
  ـ ایام و لیالى  26
  ـ علم المثلث  27
  ـ االعتقادات  28
  .ـ شـرح اصـول کافـى 29

عالمھ حلـى از شاگردان بر جستھ خـواجھ کھ از بزرگتریـن علماى مذھب تشیع است در باره 
خـواجھ بزرگوار در علوم عقلى و نقلـى تصنیفات بسیار دارد و : خصوصیات اخالقى استادش مى گوید

مـى بر طریقھ مذھب شیعھ کتابھا نوشت او شریف تریـن دانشمندى بود کھ مـن در عمرم در علـوم اسال
  . دیـدم
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یکـى از شـاگـردان حنبلى مـذھب خـواجھ نصیـر در خصـوص اخالق استـادش مـى ) ابـن فـوطـى(
ست خـواجھ مردى فاضل و کریـم االخالق و نیکـو سیرت و فـروتـن بـود و ھیچگاه از درخـوا :نـویسد

  . کسـى دل تنگ نمى شد و حاجتمندى را رد نمى کرد و بـرخورد او با ھمھ با خوش رویـى بـود
خواجھ : یکى دیگر از مـورخان اھل بیت است کھ اخالق خـواجھ را چنین توصیف مى کند) ابـن شاکر(

بـود و  زیـرک و با فـراست، خـوش معاشـرت، بـردبار، سخـى، کـریـم، خوش رو، بسیار نیکـو صـورت
  . یکـى از سیاستمـداران روزگار بھ شمار مـى رفت

علـم و حکمت بھ دست این خراسانـى در  :دربـاره خـواجھ چنیـن مـى نـویسـد) جـرجـى زیـدان(
  . دورتـریـن نقطھ ھاى بالد مغول رفت تـو گویى نور تابان بـود در تیره شامى

مشھورترین علما و مؤلفین ایـن  :ھ قرن ھفتـم مى نویسدبرو کلمـن آلمانـى در کتاب تاریخ ادبیات راجع ب
  . عصر مطلقا و بدون شک نصیر الدیـن طوسى است

 :در مـورد خـواجھ نصیـر مـى نـویسـد، صاحب مفـاتیح الجنـان، در کتاب تحفھ االحباب محدث قمـى
فخر الشیعھ و حجة الفـرقھ النـاجیھ استـاد البشـر و ، سلطان الحکماء و المتکلمیـن، نصیر الملھ و الدین
  . العقل الحـادى عشر

خـواجھ را نمى تـوان یک دانشمند محصـور در قلـم و کتاب بھ شمار آورد او ھرگز زندگى خـویـش را 
او ارزشھاى الھى و ، در مفاھیـم و واژه ھا خالصھ نکرد آنجا کھ پاى اخالق و انسانیت بھ میان مـىآمد

المى را بر ھمھ چیز ترجیح مـى داد خواجھ از زندان نفـس و خـود خـواھى رھا گشتھ بـود زندانى کھ اس
با علـم و دانـش نتـوان از آن بیرون آمد بلکھ رھایـى از آن ایمان بھ خـداوند متعال و تقـوا و عمل صـالح 

رفتار او و ، ولى ھنوز سخـن اوالزم دارد بـا وجـود اینکھ بیـش از ھفت قـرن از عصـر خواجھ مى گذرد 
  . زینت بخـش مجـالـس و محـافل اھل علـم و دانـش مـى بـاشـد، دانش او

کھ ھالکـو خـواجھ را بھ ساختـن رصد خانھ تشـویق کرد ھالکو کلیھ ، چنـدى از فتح بغداد نگذشتھ بـود
  . بـرسـاندآنھا را بھ مصـرف رصـد خـانھ  110موقوفات را بھ خـواجھ واگذار کرد تـا 

حکما و منجمان را بھ مراغھ احضار کرد رصـد خانھ مراغھ در سال ، مشاھیر، خـواجھ بھ امر ھالکـو
بھ اتمام رسید در ایـن رصد خانھ از ابزار نجـومـى کھ از قلعھ ، ق. ھـ 672آغاز و در سال ، ق. ھـ 656

کتابخانھ عظیمـى در آنجا تأسیـس کنـد المـوت و بغداد آورده بـودنـد استفـاده گـردیـد خـواجھ تـوانست 
  . تعداد کتب آن را بالغ بـر چھار صـد ھزار جلـد نـوشتھ انـد

نیشابور در آن , خواجھ در بیـن راه بازگشت بھ میھن از شھرھاى مختلف عبـور کرد و بھ نیشابـور رسید 
  . زمان چند بار مـورد ھجـوم قرار گرفتھ بـود و شھر در دست مغوالن بـود

خواجھ بعد از نیشابـور بھ طـرف طـوس زادگاه خـویـش ادامھ مسیـر داد و از آنحا خـود را بھ قایـن 
رساند تا بعد از سالھا بھ دیدار مادر و خـواھرش مـوفق شـود مدتـى در قایـن اقامت کـرده و بھ تقـاضـاى 

ى کرد و اطالعاتـى نیز اھل شھر امام جماعت مسجـد شھر را قبول و بھ مسائل دینـى مردم رسیـدگـ
  . درباره قوم مغول بھ دست آورد

در شھر قایـن با دختر فخر الـدین نقاش پیمان زناشـویـى بست و بھ ایـن ، ھـ ق 628خـواجھ در سال 
بعد از چند ماه سکونت در شھر . ترتیب دوره اى دیگر از زندگى پر فراز و نشیب خـواجھ آغاز گردید

تان بھ نام ناصر الدیـن کھ مردى فاضل و کـریـم و دوست دار فالسفھ بـود قایـن از طرف محتشـم قھس
  . دعوت بھ قلعھ شـد او بھ اتفـاق ھمسـرش بھ قلعھ اسمـاعیلیـان رھسپـار گـردیـد
  . قلعھ ھاى اسماعیلیھ بھترین و محکـم تریـن مکان در بـرابـر حملھ مغولھا بود

تان بود بسیار مورد احترام و تکریم قرار مى گرفت و آزادانھ در ایـن مدت کھ خـواجھ نصیر در قلعھ قھس
بھ شھر قایـن رفت و آمد داشتھ و بھ امور مردم رسیدگى مى نمود در ھمیـن زمان بود کھ بھ در خـواست 

ابـن مسکـویھ را از عربـى بھ فـارسـى تـرجمھ کـرد و نام آن را اخالق ) طھاره االعراق(میزبـان کتـاب 
  . نھاد) نام میزبان خود بھ(ناصـرى 
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سال در قلعھ ھاى اسماعیلیھ بھ سر برد و در ایـن مـدت دست بھ تألیف و تحریر  26خـواجھ نصیر حـدود 
، مطلوب المومنیـن، رسالھ معینیھ، اخالق ناصرى، کتابھاى متعددى زد از جملھ شرح اشارات ابـن سینا

خـواجھ در ایـن دوره از زندگانى پر ماجراى خویـش از .. .رسالھ تـولى و تبرى و، روضھ القلوب
کتابخانھ ھاى غنى اسماعیلیان بھره ھا بـرد و بھ علت نبـوغ فکرى و دانـش و آالیـش معروف و 

  . سرشناس گشت
مغول بیشتـر ممالک اسالمـى را بھ اطاعت خـود در آورده بـود ولـى اسماعیلیھ و بنـى عباس ھنـوز در 

بـودند اسماعیلیھ ظلـم ، مقر بنـى عباس، د در حالـى کھ سران مغول در فکر یـورش بھ بغدادقـدرت بـودن
و ستـم را از حد گذرانده و فساد آنقدر شدت پیدا کرده بود کھ کسى طاقت نداشت تا جایى کھ قاضى شمس 

نـوه )قا آن(ھ بھ الدیـن قزوینى کھ عالـم و مورد اعتماد مردم قزویـن بود از ستم فزون از حد اسماعیلی
برادر کوچک خـود ھالکو خان را مأمـور ) قا آن(چنگیز خان شکایت بـرده و طلب کمک نمـود تا اینکھ 

نفـر روانھ قھستان شـد  12000بـا ، ھـ ق 651ھالکـو خان در سال . سر کـوبى قلعھ ھاى اسماعیلیھ کرد
اطاعت از خود فرمان داد ناصر الدین کھ در  گسیل داشتھ و او را بھ قبول) ناصر الدیـن(نماینده اى پیش 

ایـن زمان پیر و ناتوان شده بود بھ نزد ھالکو رفت و تسلیم گردید ھالکو ھـم او را محترم شمرد و بھ 
فرستاد با تسلیـم شدن ناصر الـدیـن عمال شکستـى در جبھھ اسماعلیھ ) فردوس کنونى(حکومت شھر تـون 

  . ى پس از دیگرى تسخیر کردندرخ داد و مغوالن قلعھ ھا را یک
خواجھ نصیر با اطالع از ایـن جریان دانست کھ ھالکـو مرد خـونریزى نیست چـون کھ ناصـر الـدیـن را 

، فرستاد و او را بھ تسلیـم شـدن خـواند) خورشاه(دولت دیگر بخشیـده سپـس ھالکـو دو نماینده نزد 
ھ قبـول اطاعت شـد خـواجھ مذاکراتـى با ھالکـو خورشاه با مشـورت و صالح دیـد خـواجھ حاضـر ب

داشت و ضمـن آن گفت پادشاه نباید از قلعھ ھا نگران باشد چـونکھ دالیل نجـومى چنان نشان مى دھد کھ 
، ھـ ق 654دولت اسماعیلیھ در حال سقوط است پیـش بینى خواجھ درست بود روز شنبھ اول ذیقعده سال 

خان مغول خـواجھ را کھ در .پایان بر حکـومت اسماعیلیان گذاشتھ شد با تسلیـم شـدن خـورشاه نقطھ
جلـوگیرى از خونریزى و تسلیـم شدن خـورشاه نقـش بسزایى داشت با احتـرام پذیـرفت و از او تجلیل 

 . فـراوانـى نمـود
وقـوع آسمـان بغداد رنگ دیگـرى داشت گـویى اتفاقى در شرف ، ھـ ق 672ھیجـدھـم مـاه ذیحجھ سـال 

  . است کھ آرامـش را از ایـن شھر بگیرد و مردم را در عزا بنشاند
دکتر اسماعیل آشتیانی متخلص بھ شعلھ شاگرد اول نقاشی در مدرسھ کمال الملک و  )1271( :آشتیانی

تابلوی خواب درویش ، قھوه خانھ، تریاکیھا، معلم مدرسھ صنایع مستظرفھ صاحب تابلوھای معروف
 .است

رضا مصور عباسی از نقاشان چیره دست دوره شاه عباس کبیر و از  )1044 – 974( :رضا عباسی
 .مینیاتوریست ھای معروف بود

استاد علی محمد حیدریان شاگرد مرحوم کما الملک کھ بیشتر آثار نقاشی او در  )1275( :حیدریان
  .کاخھای سلطنتی دیده میشود
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 )هراتی(کمال الدین بهزاد 

 
وی در  .کمال الدین بھزاد ھراتی نقاش معروف قرن دھم معاصر سلطان بایقرا و شاه اسماعیل اول بود

  .در ھرات چشم بھ جھان گشود) میالدی ١۴۵٠(ھجری قمری ٨۵۴سال 
از دوران کودکی و نیز از خانواده اش اطالع درستی در دست نیست چرا کھ می گویند بسیار خردسال 

قرار » روح هللا میرک ھروی«خویش را از دست داد و از آن پس تحت تربیت و پرورش  بود کھ پدر
سلطان حسین «آموخت و پس از آن با تشویق و توجھ » پیر سید احمد «گرفت و نقاشی را ھم نزد وی و 

  .مراحل ھنر را مرحلھ بھ مرحلھ طی کرد» امیرعلیشیر نوایی«و وزیر فرھیختھ اش » بایقرا
بھزاد برخالف نگارگران پیش از خود در مینیاتور بھ انسان توجھ نمود و شاید ھیچکس مثل او الدین  کمال

نتوانست در خاک سپاری انسان مقوایی و بی روح نگاره ھای پیشین شتاب کند و بھ یاری طراحی 
ی آن پیکره ھای سنگین و مسخ شده را تکان بدھد و بناھا و منظره ھای ساکن را صحنھ ، قدرتمند خود

تصرف پیکره ی انسان در نقاشی بھزاد کھ در راستای ذھن متعھد و بیان  .جنب و جوش زندگان نماید
باعث شده کھ در ھمھ ی آثارش انسان از خصلت ھای خاص خود ، عاطفھ ی شدید او بھ کار می رود

  .سرشار باشد
انسان روحمند را ، ھم کھ بی گمان یکی از آثار جاودانھ اوست» ساختن قصر خورنق«وی در نگاره ی 

  .در صدر می گذارد و برای ھر پیکره جایی مناسب و حاالتی عمیق در نظر می گیرد
سھ بیت از اشعار نظامی را در کتیبھ ای در گوشھ ی  - مثل بیشتر آثارش –بھزاد در این تصویر ھم 

زیرا . عمل می کندبا این تفاوت کھ این بار شعر کامالً در تضاد با صحنھ . سمت چپ تابلو قرار می دھد
  اگر چھ این سھ بیت بیانگر صیقل کاشی ھا و جالی رنگ ھایی است کھ معمار واژگون بخت

نشان . اما نقاشی نشان دھنده ی زیبایی کاشی ھا نیست، ھستی اش را در درخشش آنھا بھ گرو گذاشتھ
رنج انسان ھایی ، یبایی ھابلکھ در تقابل با این ز، دھنده ی آب فرات و اللھ ھای نعمانی ھم نیست کھ ھیچ

  .را بھ تصویر می کشد کھ در ساختن و افراختن قصر در تالش اند
 - کھ میان آنھا یک کارگر زنگی ھم ھست –بیست و یک کارگر را ، وی در این تجسم با ھوشیاری

، انسانشده اند و این نشان می دھد کھ برای بھزاد » یکی«با ھم ، مصّور می کند کھ با تقسیم کار عادالنھ
  .سیاه و سفید و عرب و ایرانی و زنگی و حبشی ندارد. انسان است

بھزاد کھ ھمواره با بھ کار بردن . یکی از نکات اساسی در این تصویر کاربرد آگاھانھ ی رنگ است
رنگ ھای درخشان از حساسیت عمیق خود نسبت بھ رنگ شناسی با ما سخن می گوید و بیشتر بھ سبز 

، خردلی، قھوه ای، در این تصویر فقط بھ رنگ ھای اُخرایی، گون تمایل تشان می دھدھا و آبی ھای گونا
تنھا آسمان با آبی بی رمق خود . روی آورده، خاکی و زرد کھ رنگ ھای خاک و خشت و ِگل است
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کھ آن ھم در تسخیر رنگ ھای ھوشمند زمینی در آمده است و ، فضای کوچکی از باالی تابلو را گرفتھ
  .گاھی عمل می کندچون گریز

لباس کارگران بھ رنگ ھای گوناگون و بیشتر قھوه ای است و فقط جامھ ی کارگری کھ در قلب تابلو 
قرمز است و نیز تنھا اوست کھ پاپوشی سرخ ھم بھ پا دارد کھ بی گمان ، ایستاده و خشت باال می اندازد
کھ نقشی مرکزی دارد و بھ وسیلھ  – ھم برای جامھ و ھم برای پاپوش او –بھزاد در کاربرد رنگ سرخ 

انگار این پاپوش سرخ کھ حالت آماده . بی ھدف نبوده است، ی خشت رابط میان پایینی ھا و باالیی ھاست
گر مرد رھی میان خون باید «:تداعی این مصراع معروف است کھ، را ایجاد می کند» رفتن«باش 
  .»رفت

  .برھنھ اندبقیھ ی کارگران بھ جز خود سنمار ھمھ پا 
نکتھ ی دیگر فضای ھندسی تابلو است و اینکھ ھر چند بیننده در این تصویر با بسیاری وسائل بنایی از 
، قبیل سرند و ناوه و داربست و زنبھ و تیشھ و بیل و کلنگ و نیز تنوع انسان ھای پر حرکت روبروست

ارگران حالت عروجی دیده می شود اما این شلوغی اصالً  ذھنش را آشفتھ نمی کند زیرا در مجموعھ ی ک
و این حالت . کھ با نردبان و داربست ھمخوانی دارد و با کل تصویر مناسبتی یک دست بھ ھم می زند

حتا کارگری کھ  –در تک تک چھره ی کارگران ، عروج کھ بلندای قصر را تحت شعاع قرار می دھد
آنجا کھ ، می شود و در بخش باالی تصویردیده  - اما سرش را رو بھ باال گرفتھ، می کند» سرند«خاک 

و دیگرتر اینکھ اگر چھ در . بھ اوج خود می رسد، بھ خود می گیرند) مثلثی شکل(کارگران حالتی پیکانی
این تصویر رنج انسان با ضربھ ھای بیل و کلنگ تقطیع می شود و از خشت و گل و سنگ عبور می کند 

حتا تصویر و  –اما تمامی اجزا ، سرقت رفتن زندگی انسان اندو کارگران ھمھ نشانھ ھای زنده ای از بھ 
بھ راستی یک ھنرمند دیگر اندیش . آنگونھ با ھم یگانھ شده اند کھ جدایی شان از ھم ناممکن است -تحریر

 .تا چھ پایھ می تواند بھ ژرفای جانش دست یابد تا بیننده را بھ تماشای حیرانی اعجاز ببرد؟
میزرزاابوالحسن غفاری صنیع الملک از نقاشان مشھور کھ تابلوی  )1229 – 1283( :صنیع الملک

تصویر ممتاز از رجال  84م واتیکان موجود است صورتھای تاالر نظامیھ لقانطھ و ینقاشی او در موز
  .قاجاریھ از اوست کمال الملک برادززاده اوست

محمد غفاری فرزند میرزا بزرگ استاد و ھنرمند نقاشی کھ شاگردانی  )1319 – 1264( :کمال الملک
در نیشابور در  1319را تربیت کرد و در سال ، علی رخسار، صدیقی، اسمعیل آشتیانی، مانند حیدریان

 –فلگیر بغدادی  –سردار اسعد  –تاالر کاخ گلستان  –از تابلو تاالر آئینھ  :تابلوی او عبارتند از .گذشت
 .ھ صاحبقرانیھحوضخان

حسین مصور الملکی معروف بھ حاجی مصور الملکی در تمام رشتھ ھای نقاشی  )1269( :مصور الملکی
 :از جملھ شرقی و غربی و آب و رنگ و تذھیب و نقشھ قالی و مینیاتور استاد بود از آثار معروف او

  .ندجنگ نادر شاه در ھ –داریوش کبیر  –سالم عید نوروز  –آبادی تخت جمشید 
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 شهاب الدین یحیی ابن حبش بن امیرک ابوالفتوح سهروردی

 
الدین و شیخ اشراق و شیخ  ملقب بھ شھاب، شھاب الدین یحیی ابن حبش بن امیرک ابوالفتوح سھروردی

 .است فیلسوف نامدار بوده.) م ١١٩١ - ١١۵۴(یا .) ق.ه ۵٧٨ -  ۵۴٩(، مقتول
وی حکمت و اصول فقھ . سھروردی در سھرورد یا قره قوش خدابنده زنجان زاده شدشیخ شھاب الدین 

را نزد مجدالدین جیلی استاد فخر رازی در مراغھ آموخت و در علوم حکمی و فلسفی سرآمد شد و بقوت 
سھروردی پس از پایان تحصیالت  .وحدت ذھن و نیک اندیشی بر بسیاری از علوم اطالع یافت، ذکا

بھ . و از بسیاری از مشایخ تصوف دیدن کرد و بسیار مجذوب آنان شد، فر در داخل پرداختبھ س، رسمی
ھای درازی را بھ اعتکاف و عبادت و تامل  در ھمین دوره بود کھ بھ راه تصوف افتاد و دوره، واقع

ناظر م، و بھ آناتولی و شامات نیز رسید و در این سفر، سفرھای وی رفتھ رفتھ گسترده تر شد .گذراند
  .او را بسیار مجذوب خود نمود» سوریھ«شام 

» صالح الدین ایوبی«پسر » ملک ظاھر«در یکی از سفرھا از دمشق بھ حلب رفت و در آنجا با 
ملک ظاھر کھ محبت شدیدی نسبت بھ . مالقات کرد )ھای صلیبی سردار معروف مسلمانان در جنگ(

د و از وی خواست کھ در دربار وی در حلب مجذوب این حکیم جوان ش، صوفیان و دانشمندان داشت
شادمانھ پیشنھاد ملک ظاھر را ، سھروردی کھ عشق شدیدی نسبت بھ مناظر آن دیار داشت. ماندگار شود

حکمةاالشراق را ، یعنی، در ھمین شھر حلب بود کھ وی کار بزرگ خویش. پذیرفت و در دربار او ماند
، و بی احتیاط بودن وی در بیان معتقدات باطنی در برابر ھمگانھای بی پرده  اما سخن گفتن .بھ پایان برد

و نیز ، بر وی پیروز شود، شد کھ با ھر کس بحث کند و زیرکی و ھوشمندی فراوان وی کھ سبب آن می
از عواملی بود کھ دشمنان فراوانی مخصوصا از میان علمای قشری ، استادی وی در فلسفھ و تصوف

  .برای سھروردی فراھم آورد
از ملک ظاھر خواستند کھ او ، گوید عاقبت بھ دستاویز آن کھ وی سخنانی برخالف اصول دین می:وفات

بھ صالح الدین ایوبی شکایت ، ھا خودداری کرد و چون وی از اجابت خواستھ آن، را بھ قتل برساند
  .متعصبان او را بھ الحاد متھم کردند و علمای حلب خون او را مباح شمردند. بردند

صالح الدین کھ بھ تازگی سوریھ را از دست صلیبیون بیرون آورده بود و برای حفظ اعتبار خود بھ تایید 
  .ناچار در برابر درخواست ایشان تسلیم شد، علمای دین احتیاج داشت
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 ۵٨٧رجب  ۵پسرش ملک ظاھر تحت فشار قرار گرفت و ناگزیر سھروردی را در سال ، بھ ھمین دلیل
علت . سال داشت ٣٨، وی در ھنگام مرگ. ان افکند و شیخ ھمان جا از دنیا رفتھجری قمری بھ زند

  .) البتھ مشھور آن است کھ سھروردی بھ دلیل گرسنگی از دنیا رفت.(مستقیم وفات وی معلوم نیست
او نظریھ . سھروردی کسی است کھ مکتب فلسفی اشراق را بوجود آورد کھ بعد از مرگش وسعت یافت

سھروردی را رھبر افالطونیان جھان اسالم . ر قرن ششم و اوایل قرن ھفتم ارائھ کردخود را در اواخ
او خود فلسفھ اش را حکمت اشراق نامیده بود کھ بھ معنای درخشندگی و برآمدن آفتاب است . اند لقب داده

یست و در آن اما این تفکر فلسفھ خاص افالطونی ن. نام نھاده اند aurora conurgensو اقوام التین آن را 
آرای افالطون و ارسطو و نوافالطونیان و زرتشت و ھرمس و اسطوره تحوت و آرای نخستین صوفیان 

  . مسلمان در ھم آمیختھ است
اما عقل ، فلسفھ است از این جھت کھ بھ عقل اعتقاد دارد. مکتب سھروردی ھم فلسفھ ھست و ھم نیست

ین نظر کھ کشف و شھود و اشراق را شریف ترین و عرفان است از ا. را تنھا مرجع شناخت نمی داند
او بھ سختی بر ابن سینا می تازد و از کلیات و مثل افالطون . بلندمرتبھ ترین مرحلھ شناخت می شناسد

وجود ، بر وجودشناسی ابن سینا ایراد می گیرد کھ چرا اظھار داشتھ کھ در ھر شئ موجود. دفاع می کند
در حالی کھ طبق حکمت . و برای تحقق محتاج وجود است، اعتباری امری حقیقی است و ماھیت امری

  . ماھیت امری حقیقی است و وجود امری اعتباری، اشراق
ھمان حقیقت الھی کھ درجھ روشنی آن چشم . نام داده است» نوراالنوار«سھروردی وجودشناسیخود را 

زیرا تمام اشیا با نور ، تعریف کردنور را نمی توان با کمک چیز دیگر و نسبت بھ آن . را کور می کند
ھمان وجود مطلق است » نور مطلق«یا » نوراالنوار«. آشکار می شوند و طبعا باید با نور تعریف شوند

وجود خود را از این منبع کسب کرده اند و جھان ھستی چیزی جز مراتب و درجات ، و تمام موجودات
لسلھ مراتب موجودات بستگی بھ درجھ نزدیکی آن ھا بھ ھمین دلیل س. گوناگون روشنایی و تاریکی نیست

  . و نوری کھ از نوراالنوار بھ آن ھا می رسد» اشراق«یعنی بھ میزان درجھ ، دارد» نوراالنوار«با 
فھرست کامل آثار فارسی و عربی شھاب الدین یحیی سھروردی با استفاده از فھرست شھرزوری و 

  :است معارف اسالمیھ بشرح زیر آمدهدر دائرةال) ریتر(مقایسھ آن با فھرست 
  .الھیات، طبیعیات، در منطق، المشارع و المطارحات - ١
  .التلویحات - ٢
. بخش دوم در الھیات در پنج مقالھ، در سھ مقالھ در منطق، بخش نخست. در دو بخش، حکمةاالشراق - ٣
  ).بخوبی روشن مینمایدترین تألیف سھروردی میباشد و مذھب و مسلک فلسفی او را  این کتاب مھم(
  .الھیات و منطق، طبیعیات: یعنی، کتاب مختصر و کوچکی در سھ فن از حکمت، اللمحات - ۴
  .در دانشھای حکمت و اصطالحات فلسفھ، االلواح المعادیھ - ۵
بر مسلک و ، ھای فلسفی میباشد این کتاب مشتمل بر آراء و نظریھ. یا ھیاکل النور، الھیاکل النوریھ - ۶

سھروردی نخست آن را بھ زبان عربی نگاشتھ و سپس خود آن را بھ پارسی ترجمھ . راقیذوق اش
  .است کرده
رسالھ مختصری است کھ سھروردی خود آن را بھ منزلھ ذیل یا ملحقات التلویحات قرار ، المقاومات - ٧

  .است داده
از ، اند ردی را یاد کردهھای سھرو ھیچیک از نویسندگانی کھ آثار و تألیف) رمز مومی(الرمز المومی - ٨

  .است جز شھروزی کھ آن را در فھرست سھروردی آورده، اند این کتاب نامی نبرده
  .است و کسی جز شھرزوری از آن یاد نکرده، این کتاب بھ زبان پارسی است. المبدء والمعاد - ٩

ن و پیروان سھروردی آن را برای گروھی از یارا، کتاب مختصری است در حکمت، بستان القلوب -١٠
  .است مکتب خود بھ زبان پارسی در اصفھان نگاشتھ

  .است ولی ریتر از آن نام نبرده، این کتاب را شھرزوری یاد کرده، طوراق االنوار -١١



ناشر افکاِر دموکراتیک خلق افغانستان» اصالت«  

  .است این کتاب در فھرست شھرزوری آمده ولی ریتر از قلم انداختھ، التنقیحات فی االصول -١٢
مقامات (و ریتر آنرا بنام ، با این نام در فھرست خود آوردهشھرزوری این کتاب را . کلمةالتصوف -١٣

  .است یاد کرده) الصوفیھ
  .است شھرزوری این را در فھرست خود آورده و ریتر از آن نام نبرده، البارقات االلھیة -١۴
  .شھرزوری در فھرست خود یاد کرده و ریتر نام آن را نیاورده، النفحات المساویة -١۵
  .االنوارلوامع  -١۶
  .الرقم القدسی -١٧
  .اعتقاد الحکما -١٨
  .نام این چھار کتاب اخیر در فھرست شھرزوری آمده و در فھرست ریتر دیده نمیشود. کتاب الصبر -١٩
یاد » مونس العشاق«ولی ریتر آنرا بنام ، است شھرزوری این کتاب را بدین نام آورده، رسالة العشق -٢٠
  .فارسی است این کتاب بھ زبان. است کرده
شھرزوری آنرا یاد کرده و ریتر آنرا . این رسالھ بھ زبان فارسی است، رسالھ در حالة طفولیت -٢١

  .است نیاورده
در فھرست شھرزوری آمده . این رسالھ نیز بھ زبان پارسی است، رسالھ روزی با جماعت صوفیان -٢٣

  .و از ریتر دیده نمیشود
و در فھرست ریتر دیده ، در فھرست شھرروزی آمده، ارسی استاین نیز بھ زبان پ، رسالھ عقل -٢۴

  .نمیشود
  .این رسالھ ھم بھ زبان پارسی است» آواز پر جبرئیل«شرح رسالھ  -٢۵
سھروردی در آن بھ شرح بعضی ، مختصری در حکمت بھ زبان پارسی است، رسالھ پرتو نامھ -٢۶

  .است اصطالحات فلسفی پرداختھ
  .است رمزی کھ سھروردی آن را بھ زبان پارسی نگاشتھ، ھائی است استاند، رسالھ لغت موران -٢٧
) الغربةالغربیة(اما ریتر آنرا بنام ، است شھرزوری این را بھ ھمین نام یاد کرده، رسالھ غربةالغربیة -٢٨

حی (داستانی است کھ سھروردی آن را بھ رمز بھ عربی نگاشتھ و در نگارش آن از رسالھ . است آورده
  .است و یا بر آن منوال نگاشتھ، این سینا مایھ گرفتھ) قطانبن ی
  .کھ بھ پارسی است، رسالھ صفیر سیمرغ -٢٩
) ترجمھ رسالھ طیر(ولی ریتر نام آنرا ، شھرزوری نام این رسالھ را چنین نگاشتھ، رسالةالطیر -٣٠

  .است خود نگاشتھاین رسالھ ترجمھ پارسی رسالةالطیر ابن سینا میباشد کھ سھروردی . است نوشتھ
این رسالھ را شھرزوری یاد کرده و ریتر . »من کتاب هللا و خبر عن رسول هللا«رسالھ تفسیر آیات  -٣١

  .است از آن نام نبرده
اما در ، شھرزوری این کتاب را بھمین نام در فھرست خود آورده. التسبیحات و دعوات الکواکب -٣٢

ھای سھروردی را کھ  ھا و نوشتھ ھا و نوشتھ ریتر مجموعھ رسالھ. است فھرست ریتر کتابی بدین نام نیامده
است و احتمال داده  در فھرست خود آورده) الواردات و التقدیسات(یکجا تحت عنوان ، در این نوع بوده

  .نیز جزء مجموعھ مزبور باشد.... شود کھ کتاب التسبیحات می
  .است در فھرست شھرزوری آمده. ادعیة متفرقھ -٣٣
  .است شھرزوری از این کتاب یاد کرده. لدعوة الشمسیةا -٣۴
اما خودش درباره صحت ، است شھرزوری این کتاب را در فھرست خود آورده. السراج الوھاج -٣۵

درست تر آنست کھ ) واالظھر انھ لیس لھ: (زیرا میگوید، است نسبت این کتاب بھ سھروردی تردید نموده
  .این کتاب از او نباشد

  .است این کتاب تنھا در فھرست شھرزوری آمده. ات االلھیة بتحیرات الکواکب و تسبیحاتھاالوارد -٣۶
  .است این را نیز شھرزوری نام برده، مکاتبات الی الملوک و المشایخ -٣٧
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اما نامھای ویژه آنھا را تعیین نکرده و ، این کتابھا را شھرزوری نام برده. کتاب فی السیمیاء -٣٨
  .باشد ابھا بھ سھروردی منسوب میاست این کت نوشتھ
در فھرست خود یاد کرده کھ بھ زبان عربی ) ۵شماره (این کتاب را شھرزوری یک بار ، االلواح -٣٩

سھروردی خود این کتاب را بھ ھر . (است کھ بھ زبان پارسی است است و اکنون بار دوم در اینجا آورده
  ).است زبان دیگر ترجمھ کرده یا بھ یک زبان نگاشتھ و سپس بھ، دو زبان نگاشتھ

  .است تنھا در فھرست شھرزوری آمده. تسبیحات العقول و النفوس والعناصر -۴٠
یاد کرده و میگوید بھ ) ھیاکل النور(این کتاب را شھرزوری در فھرست خود یکبار بنام . الھیاکل -۴١

این را نیز . ان پارسی استاست و میگوید بھ زب زبان عربی است و بار دیگر بھ عنوان الھیاکل آورده
  .است سھروردی خود بھ ھر دو زبان پارسی و عربی نگاشتھ

  .است تنھا در فھرست شھرزوری آمده. پارسی است. شرح االشارات -۴٢
  .باشد این کتاب در فھرست ریتر آمده و در شھرزوری مذکور نمی. کشف الغطاء الخوان الصفا -۴٣
  .است این کتاب نیز تنھا در فھرست ریتر آمده» رسالةاالبراج«یا ، قیھالکلمات الذوقیھ و النکات الشو -۴۴
موضوعھائی کھ : است ریتر نوشتھ. است تنھا در فھرست ریتر آمده) این رسالھ عنوان ندارد(رسالھ  -۴۵

  .وحی و الھام، معاد)الھی(ربوبیة، حرکت، عبارت است از جسم، در این رسالھ از آنھا بحث شده
و ، است ولی در فھرست ریتر آمده، شھرزوری این را یاد نکرده: کوچکی در حکمتمختصر  -۴۶

  .کند طبیعیات و الھیات بحث می، سھروردی در این رسالھ از فنون سھ گانھ حکمت یعنی منطق: میگوید
اند کھ در موضوعھای  ھای کوتاه و بلند عربی از سھروردی نقل کرده شھرزوری و ریتر منظومھ -۴٧

کھ مطلع .... سقطت الیک من: نظیر قصیده عربی مشھور ابن سینا، اخالقی یا عرفانی میباشدفلسفی و 
  .یکی از آنھا این بیت میباشد

  ابداً تحن الیکم االرواح و وصالکم ریحانھا والروح
است کھ شیخ شھاب الدین یحیی سھروردی بر سبیل تفنن بھ فارسی نیز شعر  شھرزوری نوشتھ:شاعر
 :ھا از او مشھور است این رباعی در تذکرهاست و  گفتھ می

 ھان تان سر رشتھ خرد گم نکنی
 خود را ز برای نیک و بد گم نکنی
 رھرو توئی و راه توئی منزل تو

 .ھشدار کھ راه خود بھ خود گم نکنی

  فرخی سیستانی

  
امیر ابوالحسن علی بن جولوغ سیستانی معروف بھ فرخی سیستانی از غالمان امیرخلف بانو آخرین 

نام » با کاروان حلھ«از سر ناچاری شعری در قالب قصیده سرود و آن را ، علی بن جولوغ. صفاری بود
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معروف است کھ روز بعد علی بن . نھاد؛ و شعر را بھ عمید اسعد چغانی وزیر امیر صفاری تقدیم کرد
چھل کره ، صفاریامیر . ساخت و آن را برای امیر صفاری خواند» داغگاه«ای بھ نام  جولوغ قصیده

علی بن جولوغ نیز با . اسب را بھ علی بن جولوغ ھدیھ کرد و او را از نزدیکان دربارش قرار داد
محمود غزنوی او را بھ ملک . گفت چغانیان و غزنویان شعر می، تخلص فرخی در دربار صفاریان

بھ دربار سلطان فرخی ، ھجری قمری ۴٢١پس از مرگ محمود در سال . الشعرایی دربار منصوب کرد
  .مسعود غزنوی روی آورد و تا پایان عمر بھ ستایش این امیر غزنوی مشغول بود

دیوان . است کھ فرخی عالوه بر شاعری آوازی خوش داشت و در نواختن بربط مھارت داشت روایت شده
، بند ترکیب، رباعی، قطعھ، غزل، ھای قصیده شعر فرخی شامل بیش از چند ھزار بیت است کھ در قالب

  .است بند سروده شده و ترجیع
از آن جا کھ بیشتر قصاید فرخی در دربار غزنویان سروده شده است؛ ستایشگری و وصف در آن بسیار 
. زیاد است؛ ھر چند در میان شعرھای فرخی اشعاری نیز ھستند کھ نکات آموزنده اخالقی را در بر دارند

  .غزنھ درگذشت ھجری قمری در سنین جوانی در ۴٢٩فرخی در سال 
 ای از دوست ببردم بھ نرد بوسھ

  نرد برافشاند و دو رخ سرخ کرد
  سرخی رخسارٔه آن ماھروی

  بر دو رخ من دو گل افکند زرد
  گاه بخایید ھمی پشت دست
  گاه برآورد ھمی آه سرد

  جان پدر این خشم چیست: گفتم
  از پی یک بوسھ کھ بردم بھ نرد

  من از نرد ننالم ھمی: گفت
  یک سو نھ و اندر نوردنرد بھ 

  گر خشم تو از نرد نیست: گفتم
  بوسھ بده گرد بھانھ مگرد

  کھ فردا دھمت من سھ بوس: گفت
  .امید بھ از پیشخورد! فرخی

 --  
 ای جھانی ز تو بھ آزادی

  بر من از تو چراست بیدادی
  دل من دادی و نبود مرا
  از دل بیوفای تو شادی

  دل دھان دل بھ دوستی دادند
  بھ دشمنی دادی تو مرا دل

  قصد کردی بھ دل ربودن من
  بر ھالک دلم بر استادی
  تا دلم نستدی نیاسودی

  چون توان کرد از تو آزادی
  دل ببردی و جان شد از پس دل
  ای تن اندر چھ محنت افتادی

  بر دل دوستان فرامشتی
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  .بر دل دشمنان ھمھ یادی
 --  

 ای ترک حق نعمت عاشق شناختی
  چھ ساختیرفتی و ساختی ز جفا ھر 

  کردار من بھ پای سپردی و کوفتی
  گرد ھوای خویش گرفتی و تاختی

  با تو بھ دل چنانکھ توان ساخت ساختم
  بر من ز حیلھ ھر چھ توان باخت باختی

  نتوانی ای نگارین گفتن مرا کھ تو
  از بندگان خویش مرا کم نواختی

  :آنکھ گفت، ای بت، گویا حدیث ما و تو گفت
 .»نکو حق شناختیرو کھ ! ای حقشناس«

محمد با این ھمھ . سرایی بھ زبان پارسی دری در دست نیست از پیش از سده سوم ھجری سندی از چامھ
 .داند  می بھرام گورسرا بھ زبان دری را  الباب نخستین چامھ لباب نسکدر  عوفی

پیشھ نخستین وی  .ابواسحاق ابراھیِم جویباری از پیشگامان چامھ سرایی پارسی است :ابواسحاق جویباری
 .بوده است زرگری

گروھی سرایش نخستین . بود سغدابوحفص حکیم پسر احوص سغدی شاعر و ساکن  :ابوحفص سغدی
 .دانند شعر فارسی را از او می

  .بوده است رودکیالعھد  بیجرجانی از شاعران قرابو زراعھ معمری  :ابوزراعھ معمری

  ابوسعید ابوالخیر

  
. شیخ ابوسعید ابوالخیر از عارفان بزرگ و مشھور اواخر قرن چھارم و اوایل قرن پنجم ھجری است

است کھ  ھجری در شھرکی بھ نام میھنھ یا مھنھ از توابع خراسان اتفاق افتاده  357والدت او در سال 
او سالھا در مرو و سرخس فقھ و حدیث آموخت . ویرانھ ھای این شھر در ترکمنستان امروزی قرار دارد

  . آورد تا این کھ بھ وادی عرفان روی 
بازگشت و ھفت سال بھ ریاضت  )میھنھ(شیخ ابوسعید پس از اخذ طریقھ تصوف بھ دیار اصلی خود 

در این سفرھا بزرگان علمی و شرعی نیشابور با . پرداخت و بھ اشاره شیخ و پیر خود بھ نیشابور رفت
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. اما چندی نگذشت کھ مخالفت بھ موافقت بدل شد و مخالفان وی تسلیم شدند، او بھ مخالفت برخاستند
  :ید ابوالخیر می نویسدخاورشناس نامی آلمانی درباره شیخ ابوسع، ھرمان اتھ

، بلکھ صرف نظر از رودکی و معاصرانش، رود شمار می وی نھ تنھا استاد دیرین شعر صوفیانھ بھ
ابتکار او در این نوع شعر از دو لحاظ . دانست، کھ زاییده طبع است، توان او را از مبتکرین رباعی می
دوم آنکھ . بھ شکل رباعی سرودیکی آن کھ وی اولین شاعر است کھ شعر خود را منحصراً : است

یعی آن را کانون اشتعال . کھ آن نقش جاودانھ باقی ماند، رباعی را بر خالف اسالف خود نقشی از نو زد
آتش عرفان وحدت وجود قرار داد و این نوع شعر از آن زمان نمودار تصورات رنگین عقیده بھ خدا در 

  . ھمھ چیز بوده است
تشبیھاتی از عشق زمینی و ، ھ کنایات و اشارات عارفانھ بھ کار رفتھاولین بار در اشعار اوست ک

جسمانی در مورد عشق الھی ذکر شده و در این معنی از ساقی بزم و شمع شعلھ ور سخن رفتھ و سالک 
مست و پروانھ دور شمع نامیده کھ خود را بھ آتش عشق ، می گسار، راه خدا را عاشق حیران و جویان

  ».افکند می
 440در شب آدینھ چھارم شعبان سال ، ید عاقبت در ھمانجا کھ چشم بھ دنیای ظاھر گشوده بودابوسع
وقت نماز خفتن جھان را بدرود گفت و روح بزرگ خود را کھ ھمھ در کار تربیت مردمان ، ھجری

م کتابی بھ نا 599در سال ، محمد منور، ی شیخ ابوسعید ابوالخیر نوه. داشت تسلیم خدای بزرگ کرد می
داستان مالقات او با ابن سینا کھ در کتاب . ی زندگی و احواالت شیخ نوشتھ است اسرار التوحید درباره 

  :التوحید آمده بسیار معروف است اسرار
با شیخ در خانھ شد و در خانھ فراز کردند و سھ شبانھ روز با یکدیگر بودند و بھ ] سینا[خواجھ بوعلی 

ت و نیز بھ نزدیک ایشان در نیامد مگر کسی کھ اجازت دادند و جز خلوت سخن می گفتند کھ کس ندانس
شاگردان از خواجھ بوعلی ، بعد از سھ شبانھ روز خواجھ بوعلی برفت، بھ نماز جماعت بیرون نیامدند

و متصوفھ و مریدان شیخ چون بھ ، بیند دانم او می ھر چھ من می: پرسیدند کھ شیخ را چگونھ یافتی؟ گفت
بینیم   ھر چھ ما می: بوعلی را چون یافتی؟ گفت، از شیخ سؤال کردند کھ ای شیخ، آمدندنزدیک شیخ در

  ».داند او می
  ریازابوالخ یاتیرباع

  من بی تو دمی قرار نتوانم کرد 
  احسان ترا شمار نتوانم کرد 

  گر برسر من زبان شود ھر مویی 
  .یک شکر تو از ھزار نتوانم کرد

  
  ای ترا خبر خواھم کرد  از واقعھ

  و آنرا بھ دو حرف مختصر خواھم کرد 
  با عشق تو در خاک نھان خواھم شد 
  .با مھر تو سر ز خاک بر خواھم کرد

  
  دار  بھ راھش می: گفت، چشمم: گفتم
  دار  پر آھش می: گفت، جگرم: گفتم

  چھ داری در دل : گفت، دلم: گفتم کھ
  .دار نگاھش می: گفت، غم تو: گفتم
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  سوخت  دیشب کھ دلم ز تاب ھجران می
  سوخت  ی گریان می اشکم ھمھ در دیده

  سوختم آن چنان کھ غیر از دل تو  می
  .سوخت بر من دل کافر و مسلمان می

ابوسعید ابوالخیر در میان عارفان مقامی بسیار ممتاز و استثنایی دارد و نام او با عرفان و شعر آمیختگی 
چندان كھ در بخش مھمی از شعر پارسی چھره او در كنار مولوی و خیام قرار می . عمیقی یافتھ است

در تاریخ اندیشھ ھای عرفانی در صدر متفكران این قلمرو . بی آنكھ خود شعر چندانی سروده باشد، گیرد
ھمان كسانی كھ سھروردی . بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی بھ شمار می رود، پھناور در كنار حالج

  .نھا را ادامھ دھندگان فلسفھ باستان و تداوم حكمت خسروانی می خواندآ
آن وقت كھ قرآن «: او خود می گوید. از دوران كودكی نبوغ و استعداد او بر افراد آگاه پنھان نبوده است

ا پدرم ر، در راه شیخ ابوالقاسم كھ از مشایخ بزرگ بود پیش آمد. می آموختم پدرم مرا بھ نماز آدینھ برد
اكنون . گفت كھ ما از دنیا نمی توانستیم رفت زیرا كھ والیت را خالی دیدیم و درویشان ضایع می ماندند

نخستین آشنایی ابوسعید با » .ایمن گشتم كھ عالم را از این كودك نصیب خواھد بود، این فرزند را دیدم
سعید نقل می كند كھ شیخ بھ من چنانكھ خود ابو. راه حق و علوم باطنی بھ اشاره و ارشاد ھمین شیخ بود

  :گفت در خلوت این شعر می گویی. ای پسر خواھی كھ سخن خدا گویی گفتم خواھم: گفتند
  من بی تو دمی قرار نتوانم كرد
  احسان تو را شمار نتوانم كرد

  گر بر سر من زبان شود ھر مویی
  .یك شكر تو از ھزار نتوانم كرد

ابوسعید در فرھنگ . ركت این ابیات در كودكی راه بر من گشاده شدھمھ روز این بیت ھا می گفتم تا بھ ب
گرچھ عمال در تدوین معارف صوفیھ اثر مستقلی بھ جای نگذاشتھ است با . شبیھ سقراط است نیشرق زم

چندین كتاب از بیانات وی بھ وسیلھ دیگران تحریر یافتھ و دو . این ھمھ در ھمھ جا نام و سخن او ھست
كتاب .مھم كھ بھ ابن سینا فیلسوف نامدار زمان خود نوشتھ است از او بر جا مانده است سھ نامھ سودمند

  :ھایی كھ براساس سخنان بوسعید تالیف شده است عبارتند از
  اسرار توحید فی مقامات شیخ ابی سعید تالیف محمدبن منور ١
  ابوروح لطف هللا نوه ابوسعید: رسالھ حاالت و سخنان شیخ ابوسعید گردآورنده ٢
  سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر ٣

بھ رغم اینكھ وی در معارف صوفیھ اثری مھمی تالیف نكرده است اما از شواھد و قرائن برمی آید كھ در 
چنانكھ در برخورد وی با . ھ بودبھ صورت كل و منظم شكل یافت، یك جھان بینی عرفانی، ذھن ابوسعید

در این دیدار با یكدیگر سھ شبانھ روز بھ خلوت سخن گفتند كھ . ابن سینا می توان این نكتھ را دریافت
  .كس ندانست

: شاگردان او سئوال كردند كھ شیخ را چگونھ یافتی گفت، بعد از سھ شبانھ روز خواجھ بوعلی سینا برفت
ھر : ریدان از شیخ سئوال كردند كھ ای شیخ بوعلی را چگونھ یافتی گفتم. او می بیند، ھر چھ می دانم

بوسعید ھمچون حلقھ استواری زنجیره سنت ھای عرفانی قبل از خودش را بھ .چھ ما می بینیم او می داند
آنچھ در سرداری «: وی تصوف را عبارت از آن می داند كھ.حلقھ نسل ھای بعد از خویش پیوند می دھد

با اینكھ در روزگار حیاتش مورد ھجوم ».در كف داری بدھی و آنچھ بر تو آید نجھی بنھی و آنچھ
متعصبان مذھبی بود و اتھام الابالیگری ھای او در ھمان عصر حیاتش تا اسپانیای اسالمی یعنی اندلس 

  رفتھ بود
نیشابور مردی شنیده ایم كھ بھ روزگار ما در «: ابن خرم اندلسی در زمان حیات او در باب او می گوید

گاه جامھ پشمینھ می پوشد و زمانی لباس حریر كھ بر .. .است از صوفیان با كنیھ ابوسعید ابوالخیر كھ



ناشر افکارِ دموکراتیک خلق افغانستان» اصالت«  

گاه در روز ھزار ركعت نماز می گذارد و زمانی نھ نماز واجب می گزارد نھ نماز ، مردان حرام است
این قدیس دیگری را نمی شناسیم  با وجود» .پناه بر خدا از این گمراھی. مستحبی و این كفر محض است

كھ مردم تا این پایھ شیفتھ او باشند و چھره او بھ عنوان رمز اشراق و اشراف بر عالم غیب بھ گونھ 
  .نشانھ و رمزی درآمده باشد آن گونھ كھ بوعلی رمز دانش و علوم رسمی است
یخ عرفان مھم ترین مقام را ابوسعید نسبت بھ دو صوفی قبل از خودش بایزید بسطامی و حالج كھ در تار

حالج را كافر می دانستند و ، وی در محیطی كھ اكثریت صوفیان. اراداتی خاص داشتھ است، دارند
گروھی مانند امام قشیری در باب او با احتیاط و سكوت برخورد می كردند او را بھ عنوان نمونھ عیار و 

درعلوم حالت در مشرق و مغرب كسی « جوانمردی می دانست كھ بھ گفتھ خودش در اسرار التوحید
وی در فقھ و كالم و منطق و حدیث و تفسیر و دیگر علوم رایج عصر از چھره ھای ».چون او نبود

  . ممتاز بھ شمار می رفتھ است
ابوسعید بزرگ ترین علمای عصر از قبیل ابوعلی زاھدبن احمدفقیھ و قفال مروزی و ابوعبدهللا خضری 

از جمع استادان او كھ بگذریم وی با عده زیادی از . ل علوم اشتغال داشتھ استسال ھای دراز بھ تحصی
نھ تنھا داستان ھای . فقھا و محدثین و ادیبان و شاعران عصر خود روابط دوستانھ و عادالنھ داشتھ است

ی اسرارالتوحید بلكھ اسناد تاریخی غیرصوفیانھ نیز گواھند بر اینكھ علمای بزرگی چون ابومحمد جوین
 .پدر امام الحرمین كھ از بزرگ ترین علمای نیشابور در این عصر بود با وی روابط دوستی داشتھ است

مدفن وی در مشھد در برابر سرایش . ھجری در میھنھ وفات یافت ۴۴٠بوسعید در تاریخ چھارم شعبان 
 .قرار دارد

او ھمدوره با .سرایی بھ زبان پارسی دری بود ابوَسلیک ُگرگانی از پیشگامان چامھ :ابوسلیک گرگانی
  .بھ جا مانده است بیت ١١از ابو سلیک تنھا .بود عمرو لیث صفاری

  فخرالدین اسعد گرگانی

  
والدت او را با توجھ بھ . فخرالدین اسعد گرگانی شاعر داستانگوی نیمٔھ نخست سده پنجم ھجری است

و  ۴۴۶وفات فخرالدین اسعد بعد از سال  .مالیر دانستقرائن موجود باید در آغاز قرن پنجم ھجری در 
وی از داستان سرایان بزرگ است و معتزلی مذھب . است گویا در اواخر عھد طغرل سلجوقی اتفاق افتاده

او در فتح اصفھان با طغرل . است زیستھ می) ۴۵۵-۴٢٩(زمان با سلطان ابوطالب طغرل  او ھم. است بوده
فخرالدین اسعد در ھمدان ، سلطان از اصفھان بھ قصد تسخیر ھمدان خارج شد ھمراه بوده و بعد از آنکھ

را در آن شھر  ۴۴٣بماند و با عمید ابوالفتح مظفر نیشابوری حاکم اصفھان باقی ماند و تا ز مستان سال 
  . بھ سربرد
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ƩƹƧỷң Ƴ ұگفتگوھای او با امیر ابوالفتح مظفر بھ نظم داستان  ƹƳ بسیاری از  بعدھا. توسط او انجامید
ھای خویش بھ شیوه شاعری وی توجھ نمودند کھ از آن جملھ نظامی گنجوی را باید  گویندگان در منظومھ

  .است بھ برخی از موارد این کتاب نظر داشتھ Ʃƹңƹһ Ƴ Ƴңҳҗنام برد کھ ھنگام سرودن 
، ن است كھیت دژ گوراب مالیر را دو چندان می كند ایسندی كھ اھم، افزون بر ماجرای بھرام گور

ندٔه یھمروزگار با طغرل بیک سلجوقی و سرا، ن اسعد گرگانی شاعر معروف قرن پنجم ھجرییفخرالد
ن عامل باعث شده است كھ یھم .اد كرده استین از دژ گوراب در اثر خود یس و رامیر منظومٔھ ویشھ
لومتری یمالیر و در ده ككـركان نام دھات شھرستان . ن اسعد كـَركانی بدانندیای نام او را فخرالد عده

   .گوراب است
نكھ یبعدھا بھ جای ا، روستای كوچك و نامشھوری بوده است، ای بر این باورند کھ چون کرکان عده

رامین کھ از ، در بخشی از منظومھ. بھ اشتباه ُگرگانی نامیده اند، بدانند" كـَركانی " فخرالدین اسعد را 
آید و با زنی بھ نام ُگل ازدواج  دلخستھ و آزرده است بھ قلعٔھ گوراب می )ویس بر وزن گیس(عشق ویس 

  :شود و دایھ اش را نزد رامین می فرستد ویس باخبر می .کند می
  چو اندر مرز گوراب آمد از راه

  شاه بھ صحرا پیشش آمد بی وفا
ویس یکی از ھمنشین ھایش را بھ نام مشکین می  .کند و او را باز می گرداند رامین با دایھ بدرفتاری می

  :گوید خواند و می
  قلم بردار مشکینا بھ مشک آب

  یکی نامھ نویس از من بھ گوراب
  تو خود دانی سخن در ھم سرشتن

  بھ نامھ ھرچھ بھ باشد نوشتن
  اگر باز آوری او را بھ گفتار
  .ُبَوم تا زنده ام پیشت پرستار

کند اما دوباره ھوای عشق ویس بھ سرش  رامین مدتی با گل زندگی می .رسد نامٔھ ویس بھ رامین می
  .رود کند و بھ جانب خراسان و ویس می گوراب را ترک می، شود از گل جدا می .زند می

 ابوشعیب صالح بن محمد معروف بھ ابوُشَعیِب َھَروی از شاعران دورٔه سامانی بود :ابوشعیب ھروی
شعر گفتھ است و  عربیو  زبان فارسیآوری است کھ بھ  ابوشکور بلخی از شعرای نام :ابوشکور بلخی

اولین کسی بود کھ مثنوی . اند دانستھ ٣٠٣سال تولد او را . بھ سر برده است بخارادر  سامانیاندر دربار 
 بیت ١٩٢را سرود و منظومھ ای بنام آفرین نامھ منسوب بھ او است از قرار معلوم از کل دیوانش 

 .وجود استم
 .سرایان کھن است چامھابوطاھرطیب پسر محمد خسروانی از  :ابوطاھر خسروانی  

وی روزگاری صاحب دیوان رسائل نصر بن . بود شاعرسیاستمدار و ، ادیب :ابوطیب مصعبی
احمدسامانی بود کھ شاید پس از عزل ابوالفضل محمد بلعمی نیز مدتی وزارت داشت و بگفتھ ثعالبی بھ 

 شعر عربیو  فارسیامر نصر بن احمد کشتھ شد ابو طیب از شاعران توانائی بود کھ بھ دو زبان 
 .سرود می

سرا نیز  چامھوی .بود سامانیابوالحسن علی پسر الیاس آغاجی از بزرگان دربار  :ابوالحسن آغاجی
 .نام وی را بھ ریختھای آغجی و آغاچی نیز آورده اند. بود

 .ابوالعباس فضل پسر عباس ربنجنی از چامھ سرایان سده چھارم است :ابوالعباس ربنجنی
او در .سده چھارم ھجری است) دیوانبی (ابوالعالء شوشتری شاعر پارسیگوی  :ابوالعالء شوشتری

  .زیست می سامانیانزمان 
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  شمس تبریزی

  
) ھجری قمری ۶۴۵پس از -۵٨٢(یا شمس تبریزی ، الدین ملقب بھ شمس، داد محمد پسر علی پسر ملک

با اوست و دیوان  شھرت او بیشتر بھ خاطر آشنایی مولوی. از صوفیان مشھور سدٔه ھفتم ھجری است
در مورد محل دفن وی دو . او از مردم تبریز بود. شود ھای مولوی با نام کلیات شمس شناختھ می غزل

اولین فرضیھ حکایت از دفن وی در شھر خوی در استان . باشد فرضیھ وجود دارد کھ مورد بحث می
حل دفن وی جھت آماده آذربایجان غربی دارد کھ شھرداری خوی از مدتھا پیش در حال بازسازی م

است حاکی از دفن وی در شھر  و فرضیھ دوم کھ بعدھا مطرح شده، باشد سازی برای بازدید عموم می
تبریز است کھ این اختالف نظر در محل دفن وی بعضا موجب جنجال لفظی بین اعضای شورای شھر 

  . ق.ه ۶۴٢او اولین بار در سال . گردد دو شھر می
مریدان ). درباره نحوه آشنایی این دو با ھم روایات مختلف نقل شده(النا دیدار کرد بھ قونیھ رفت و با مو

بھ قونیھ بازگشت و  ۶۴٣موالنا بھ دشمنی با شمس برخاستند و شمس ناگزیر از قونیھ رفت و در سال 
و کھ ظاھرا برای آخرین بار از قونیھ رفت  ۶۴۵دوباره مورد آزار مریدان موالنا قرار گرفت تا سال 

، از شمس اثری در دست نیست. در مورد سرنوشت وی اطالع دقیقی در دست نیست. ناپدید گشت
مقاالت «اند کھ این اثر بھ نام  گردآوری کرده، مریدان سخنان وی را کھ در مجالس مختلف بر زبان آورده

  .معروف است» شمس تبریزی
از اصل و نسب و پیشینھ شمس ای شمس و موالنا ھیچ اطالعی  گرچھ تا پیش از مالقات اسطوره

ھای بعد پس از کشف کتاب مقاالت شمس  است اما اوج توجھ موالنا بھ او سبب شد تا محققان در قرن نبوده
ای پی ببرند و بھ میزان تاثیرگذاری او در  بھ جزییات بیشتری درباره زندگی و پیشینھ این مرد افسانھ

، دکتر محمدعلی موحد در کتاب شمس تبریزی. شوند ھای موالنا واقف شکل دادن بھ افکار و اندیشھ
از زندگی شمس تبریز و احوال شخصی او تا آن گاه کھ مقاالت : نویسد درباره نام و نشان شمس چنین می

قدیمی ترین مدارک درباره شمس ابتدا نامھ سلطان ولد و رسالھ . کشف شد خبر مھمی در دست نبود
ای را بر حال شمس اطالعی نبوده چون شھرت خود را پنھان  ھیچ آفریده«سپھساالر است کھ گفتھ 

  .»پیچید داشت و خویش را در پرده اسرار فرو می می
ھای بی شماری در ھنر و ادب پارسی  درباره اینکھ او کھ بود و از کجا آمد و بھ کجا رفت تاکنون افسانھ

ترین منبع برای کسب چنین  البتھ اصلی، است و در زبان و ذھن مردم بھ یادگار مانده سروده شده
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در کتاب مقاالت اگر چھ شمس تبریزی بھ شرح احوال . اطالعاتی خود کتاب مقاالت شمس تبریزی است
، توان او را از میان توصیفات و خاطرات بازشناخت است اما می و معرفی پیشینھ خود نپرداختھ

  .کند طرح میھای گوناگون درباره افراد و اقوال م توصیفاتی کھ او بھ مناسبت
دانیم کھ او در مقاالت آنھا را بھ نازک دلی و مھربانی  درباره پدر و مادر شمس تبریزی آن قدر می

این عیب از پدر و مادر بود کھ مرا چنین «: کند و اینکھ آنھا شمس را نازپرورده کرده بودند توصیف می
  ».بھ ناز برآوردند

توان فھمید کھ مابین او و پدر ھر روز فاصلھ و جدایی  میگوید  از ھمھ آنچھ شمس درباره پدر خود می
  :گوید شمس در جایی درباره پدر خود می. است افتاده و پدر از درک دنیای فرزند عاجز بوده می

پدر از من « ١١٩مقاالت » ...مرد نیکو دیگر است و عاشق دیگر، اال عاشق نبود... نیک مرد بود« 
پنداشتمی کھ بر من خواھد . دمید دلم از او می، پدر از من بیگانھ، من در شھر خود غریب. خبر نداشت

خواست  پدر می٧۴٠مقاالت » کند از خانھ بیرون می، زند پنداشتم کھ مرا می، گفت بھ لطف سخن می. افتاد
  .کرد شد و بر قونیھ طلوع می بایست شمس می کھ پسر فقھ بخواند و فقیھ سرشناس شود و پسر البتھ کھ می

کرده  تحصیل می، تبریزی در محضر استادانی چون شمس خویی و نیز قاضی شمس الدین خونجیشمس 
او پس از این دوران بھ . است و بھ سرعت رابطھ خود را با آنان قطع کرده و راه دیگری در پیش گرفتھ

بزرگانی چون پیر سلھ ، سیر و سلوک پرداخت و در نزد پیران بزرگ طریقت بھ کسب معرفت پرداخت
توان  کند می باف و پیر سجاسی از جملھ بزرگانی کھ شمس تبریزی طی سفرھای خود با آنان مالقات می

است اھل دمشق کھ معتقد بود عقل ھرگز خطا  شھاب ھریوه وی مردی بوده: ھا اشاره کرد بھ این نام
س مدتی با آنھا اند کھ شم و محی الدین بن عربی از جملھ بزرگانی بوده اوحدالدین، فخررازی. کند نمی

 .است نشست و برخاست داشتھ
حکیم ابو نصر علی بن احمد اسدی طوسی از شاعران قرن پنجم و از حماسھ  )465( :اسدی طوسی

 .گرشاسبنامھ و لغت فرس است –مناظرات  :سرایان معروف است و آثار او
شھرای قرن پنجم ھجری  امیرالشھرا امیرعبدهللا محمد بن عبدالملک معزی از )518 – 438( :امیر معزی

  .کھ از ملکشاه سلجوقی لقب معزالدین گرفت

  باباطاهر عریان

 
پیری  -از شاعران معروف اواسط قرن پنجم ھجری ، باباطاھر ھمدانی )450 – 390( باباطاھر عریان

لقبی بوده  ”بابا” . او معاصر با عھد طغرل بیک سلجوقی بوده است .وارستھ و درویش فروتن بوده است
گویند در یکی از . اند و عریان بھ دلیل بریدن بھ از تعلقات دنیوی بوده است داده  کھ بھ پیروان وارستھ می
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کھ پس از محاسبھ توسط میرزا مھدی ، ھای مشھورش سال تولدش را بھ حروف ابجد گنجانیده دو بیتی
آرامگاه وی در شمال . افتھ استسال زندگی وفات ی ٨۵ھجری رسیده و پس از  ٣٢۶ خان کوکب بھ سال

ھای باباطاھر در بحر ھزج مسدس  ھا یا دو بتی در میدان بزرگی بھ نام وی قرار است ترانھ، ھمدانشھر 
مجموعھ کلمات قصار بھ ، چند غزل با لھجھ لری، دو قطعھ. سروده شده است، محذوف و بھ لھجھ لری

زبان عربی و کتاب سرانجام شامل دو بخش عقاید عرفا و صوفیان و الفتوحات الربانی فی اشارات 
گزیده ای  .نوشتھ ھا و شیوه بیان بابا طاھر مھم ترین سند زبان کردی می باشد .الھمدانی آثار او می باشد

  :از سروده ھای باباطاھر عریان
  ک و من مست شب تاریک و راه باری• 

   قدح از دست ما افتاد و نشکست
  نگھ دارنده اش نیکو نگھ داشت• 
  • و گرنھ صد قدح نفتاده بشکست  

  ز دست چرخ گردون داد دارم 
  ھزاران نالھ و فریاد دارم 

  دلستانم با خس و خار، نشستھ• 
  دل خود را چگونھ شاد دارم  

  خوبان دل خونین پسندند ، دال• 
  وبان این پسندند کھ خ، دال خون شو

  متاع کفر و دین بی مشتری نیست• 
  گروھی این پسندند ، گروھی آن 

  ندانم لوت و عریونم کھ کرده • 
  خودم جالدو بی جانم کھ کرده 

  بده خنجر کھ تا سینھ کنم چاک• 
  ببینم عشق بر جانم چھ کرده  

  دلبر کدامھ؟ ، اگر دل دلبره• 
  دل را چھ نامھ؟ ، وگر دلبر دلھ

  اگر دستم رسد بر چرخ گردون • 
  از او پرسم کھ این چونست و آن چون 

  یکی را داده ای صد گونھ نعمت • 
  یکی را قرص جو آلوده در خون

  مرا نھ سر نھ سامان آفریدند• 
  • پریشانم پریشان آفریدند  

  ز دست دیده و دل ھر دو فریاد
  کھ ھر چھ دیده بیند دل کند یاد  

  بسازم خنجری نیشش ز پوالد • 
 .زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

او از پیشگامان .پناه آورده بود یعقوب لیث صفاریبود کھ بھ  سیستانبسام کورد از  :بسام کورد
  .ای در ستایش یعقوب بھ جا مانده است از او تنھا قطعھ.سرایی بھ زبان پارسی است چامھ

از آثاراو َچموشنامھ؛ این اثر دارای چند بیت بھ . شاعر نیمھ دوم سده چھارم ھجری است :بندار رازی
نیز  فھلویاتیکی دو شعر کوتاه از رستھھ . بوده کھ اکنون از آن چیزی بھ جای نمانده است گیلکیگویش 
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ای کھ در دیوان  از اشاره .شعرعایش بیشتر در قالب ھزل بود. ست استمنسوب بھ اوست کھ امروز در د
گوی یکی از  خاقانی بھ او شده پیداست کھ مدتی در آذربایجان نیز زندگی کرده و یا شاعر مدیحھ

 .ھای آن دیار بوده دربار
وی . سرای سده ششم ھجری بود چامھاسپھانی  الدین محمد بن عبدالرزاق جمال :الدین عبدالرزاق جمال

. ق. ه 588لقب داده اند وفاتش را در سال  خالق المعانیدر اصفھان تولد یافت او را بواسطھ ابداع معانی 
 .نوشتھ اند گویا در نقاشی نیز دست داشت

شعرھایش بیشتر در .سرای در نیمھ دوم سده چھارم ھجری است چامھَحّکاِک َمرغزی  :حکاک مرغزی
 بودند و از این رو لقب حکّاک یافت ھزلقالب 

  :حاجی زین العابدین شروانی

  حنظله بادغیسی

  
 یاست كھ ما از و یفارس) ن شاعریتر یمید قدیشا(ن شاعران یتر یمیاز قد یكی یسیبادغ ی حنظلھ
سد كھ ینو یم) 42- 43ص ، ینیقزو ی راستھیو، چھار مقالھ( یعروض ینظام. میدر دست دار یگزارش
 ید؟ ویخراسان گرد ی ھمھ یروا چھ گونھ فرمان ید كھ ویپرس یاز احمد بن عبدهللا خجستان یفرد یزمان

  یرا م یسیبادغ ی حنظلھ، یوان شاعر محلید) ھرات یشمال ی منطقھ(س یدر بادغ یپاسخ داد كھ روز
  :بخش برخورده است  ت جانین دو بیخوانده كھ بھ ا

  ، ر در استیگر بھ كام ش یمھتر
  . یر بجویز كام ش، شو خطر كن

  ، و عز و نعمت و جاه یا بزرگی
  . یارویا چو مرداْنْت مرگ را روی

سپس ، را گردآورد یانیجو جنگ، درآمد یث صفاریبن ل یو بھ خدمت عل، ن اشعار الھام گرفتیاحمد از ا
. ت شعر بودیر آن دو بین ھمھ حاصل تأثیش ساخت؛ و اید و كشور را از آن ِ خویھ سرور خود شوریعل

. ق 261./ م 876ش از یجھ بھ دست خواھد آمد كھ اشعار حنظلھ پین نتیا، مین داستان را معتبر بدانیاگر ا
محمد  ی ن گفتھیرسد با ا ین استنتاج بھ نظر میا. شده بود یجمع آور یوانیدر د) سال شورش احمد(

بردار شده  برآمده و نام.) ق 205- 259(ان یكھ حنظلھ در روزگار طاھر) 2ص ، 2ج، لباب االلباب( یعوف
بھ عنوان . ق 219./ م 835از سال ، تیخان ھدا یرضاقل. م 19 ی سده ی سندهینو. سازگار باشد، بود
  . رسد یار زود بھ نظر میخ بسین تاریاما ا، كند یاد میخ درگذشت حنظلھ یتار
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ذكر ) دهیك قصیظاھراً از ( یعروض یاست كھ نظام یتیب 2شامل  یسیاشعار بازمانده از حنظلھ بادغ
  .*نقل كرده است یچھار مصراع آن را عوف ی نسبتاً مرسوم كھ ھمھ ی عاشقانھ یتیك دوبیو ، كرده

   فکندگرچھ بر آتش ھمی ، یارم سپند
 تارسد مرا گزند، از بھر چشم 

  ناید ھمی بھ کار ، او را سپند و آتش
  .خال چون سپند با روی ھمچو آتش و با

بن علی خاقانی شروانی متخلّص بھ خاقانی از جملۀ بزرگترین  الّدین بدیل افضل :خاقانی شروانی
در شروان یا شیروان متولد . ق.ه 520ھجری بوده بھ سال  6سرایان تاریخ شعر و ادب پارسی قرن  قصیده

آثار خاقانی دیوان اشعارو مثنوی تحفةالعراقین و منشات خاقانی و . وفات یافتھ. ق.ه 595و در سال 
 .الغرایب می باشد مثنوی کوتاه ختم

 بافقی  وحشی

 
 ٩٣٩است کھ در سال  دار سده دھم بافقی یکی از شاعران نام الدین محمد وحشی کمالالدین یا  موالنا شمس

دوران زندگی او با پادشاھی شاه تھماسب صفوی و شاه . ھجری قمری در شھر بافق چشم بھ جھان گشود
 .ھجری قمری در شھر یزد درگذشت ٩٩١وی در سال . زمان بود اسماعیل دوم و شاه محمد خدابنده ھم

رباعی و ، قطعھ، غزل، ترکیب بند و ترجیع بند، وحشی متجاوز از نھ ھزار بیت و شامل قصیدهکلیات 
و ” ناظر و منظور“وحشی دو مثنوی بھ استقبال از خسرو و شیرین نظامی دارد یکی بھ نام .مثنوی است

اما بیت است و  ١۵۶٩بھ پایان رسید و  ٩۶۶مثنوی نخستین بھ سال . دیگری بھ نام فرھاد و شیرین
ھم از عھد شاعر شھرت بسیار یافت لیکن ، مثنوی دوم کھ از شاھکارھای ادب دراماتیک پارسی است

بیت از آن را نساخت و باقی آن را وصال شیرازی شاعر مشھور سده سیزدھم  ١٠٧٠وحشی بیش از 
نام شاعری دیگر بھ . است بیت آن را بھ پایان رسانیده ١٢۵١سروده و با افزودن ) ١٢۶٢م (ھجری 

مثنوی معروف دیگری کھ وحشی بھ پیروی از . بیت بر این منظومھ افزود ٣٠۴صابر بعد از وصال 
ھای کوتاھی از  مثنوی. االسرار و مرتب بھشت روضھ است بر وزن مخزن” خلد برین“نظامی سروده 

 .ھای یادشده را ندارد وحشی در مدح و ھجو و نظایر آنھا بازمانده کھ اھمیت منظومھ
، دقیقی، و از معاصران کسایی .بوده است سامانیاناز شاعران روزگار .) ق ٣۴٢درگذشتھ ( :خبازی

در عروضی سمرقندی و .از اشعار او اثر کمی بھ جا مانده است .شھید بلخی و ابوالمؤید بلخی بوده است
 .عوفی و ھدایت از او یاد شده

 .بود فیلسوفو  شاعرابوبکر محمد پسر علی سرخسی خسروی  :خسروی سرخسی
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 خواجه عبدالله انصاری

 
و » ر انصاریپ« و » ر ھرات یپ« منصور محمد معروف بھ  بن ابی ل عبدهللایاالسالم ابواسماع خیش 

 وب انصارییابواوی از اعقاب . دانشمند و عارف بود، »انصاری ھروی«و » خواجھ عبدهللا انصاری«
سرود و در  كو مییرا ن تازیو  پارسیا و طبعی توانا داشت چنانكھ شعر یاست از كودكی زبانی گو
ً در حدیجوانی در علوم ادبی و د ث قوی بود و امالی ینی و حفظ اشعار عرب مشھور بود و مخصوصا

م یتعل خ ابوالحسن خرقانییشوی در تصوف از .كرد روی مییرا پ امام حنبلار داشت و در فقھ روش یبس
م و ارشاد یان زندگانی بتعلیشتر در ھرات بود و در آنجا تا پایمحل اقامتش ب. ن او بودیگرفت و جانش
. / ق.  ھ 481و مرگ وی بھ سال . م1006. / ق.  ھ 396در ھرات بھ سال  تولد انصاری. اشتغال داشت

، نیزادالعارف، حینصا، نامھ مناجاتاز رسائل منثور او كھ بنثر مسجع نوشتھ . بوده است. م1088
و  نامھ الھیو  رسالھء واردات، رسالھء دل و جان، حصار ھفت، نامھ محبت، قلندرنامھ، نیكنزالسالك

  .شعر نیز می گفت. توان نام برد را می ھرویبلھجھء  ھء سلمییالصوف طبقاتترجمھء امالء 
عناوین و القاب و نسب خواجھ عبدهللا انصاری بطوریکھ خود خواجھ در آغاز کتاب طبقات صوفیھ امالء 

ابواسمعیل عبدهللا ابن ابی منصور محمد ابن ابی معاذ علی ، شیخ االسالم امام االئمھ: فرموده چنین است
نسب وی بھ . محمد ابن احمد ابن علی ابن جعفر ابن منصور ابن مّت الخزرجی االنصاری الھرویابن 

ابوایوب انصاری در زمان خلیفھ ی . ابوایوب انصاری از مشاھیر صحابھ حضرت رسول منتھی میگردد
. بود مادرش از اھل بلخ. با احنف ابن قیس بھ خراسان آمده و در ھرات ساکن شد، عثمان بن عفان، سوم

مذھبش حنبلی و مایل ، خواجھ عبدهللا انصاری از اجلّھ ی علما و محدثین و از اکابر صوفیھ و عرفاست
  .بھ تجسیم و تشبیھ و در عقیده ی خود در نھایت رسوخ و تعصب بوده است

ً حکما و متکلمین از دست خشونت و تعصب او ھمواره در رنج و تعب بودند و  علمای عصر خصوصا
  چندین کّرت

خواجھ از برزگان مشایخ و علمای راسخ بوده و بخدمت شیخ ابوالحسن خرقانی . قصد ھالک او نمودند
عبدهللا مردی بود بیابانی میرفت بطلب آب زندگانی ناگاه «: خود در مقاالت گوید، اخالص و ارادت داشتھ

  ».خرقانیچندان کشید آب زندگانی کھ نھ عبدهللا ماند نھ ، رسید بھ ابوالحسن خرقانی
کتاب منازل السائرین منصوب بھ آن جناب .ذکر کرده 376صاحب نفحات االنس مولد شیخ را در سال 

  . است و ایضاً کتاب انوارالتحقیق کھ شامل مناجات و مقاالت و نصایح اوست
  :ابیات عارفانھ ی وی

  وز جملھ ی خلق برگزیدن خود را عیب است بزرگ برکشیدن خود را
  دیدن ھمھ کس را و ندیدن خود را باید آموختاز مردمک دیده ب
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  از من خبرت کھ بینوا خواھی رفت گر در ره شھوت و ھوی خواھی رفت
  میدان کھ چھ می کنی کجا خواھی رفت بنگربکجایی ز کجا آمده ای
  عشق آخر کار پارسایی باشد آنجا کھ عنایت خدایی باشد

  باشدسجاده نشین کلیسیایی  وآنجای کھ قھر کبریایی باشد
  صید توام از دانھ و دام آزادم مست توام از باده و جام آزادم

  ورنھ من از این ھر دو مقام آزادم مقصود من از کعبھ و بتخانھ تویی
  خاکی تر و ناچیزتر از گرد شوی شرط است کھ چون مرد ره درد شوی

  بفکن الف مراد تا مرد شوی ھر کاو ز مراد کم شود مرد شود
  امروز زمن گرم نشد بازاری ز من کاریدی آمدم و نیامد ا

  .نا آمده بھ ُبدی ازین بسیاری فردا بروم بی خبر از اسراری
  :ک قسمت ازمناجات حواجھ عبدهللای

سرانجام قصھ ی ما جز حسرت نیست ای حجت را یاد و ، اگر در کمین سر تو بھ ما عنایت نیست! الھی
 .کارخود حاضری ما را بھ جستن چھ ، انس را یادگار

، رھی را بی دیدار نھ بھ مزد حاجت است نھ با بھشت کار، و امید رھی دیدار، ھرکس را امیدی! الھی
  .ترا جویم کھ درمانم تو دانی، مرا تا باشد این درد نھانی

و او کھ ترا بھ صفات شناخت در خبر محبوس ، او کھ ترا بھ ضایع شناخت بر سبب موقوف است! الھی
  .او کھ ربوده ی اوست از خود معصوم است، شناخت صحبت را مطلوب است او کھ بھ اشارت. است
چونت نخواھم کھ نیوشنده ی آواز ، مذکور زبان مداحانی، آرزوی دل مشتاقانی، موجود عارفانی! الھی

چونت دوست ندارم کھ ، چونت ندانم کھ زین جھانی، چونت نستایم کھ شاد کننده ی دل بندگانی، داعیانی
  عیش جانی؟

از ، تا گفتی کھ بیاھفت اندام رھی شنواست، رھی را در میان مالء تنھاست، تا رھی را خواندی! لھیا
این کار پیش از آدم و حواست و عطا پیش از ، کیسھ تھی و باده پیماست، آدمی چھ آید؟ قدر آدمی پیداست

و با خود بھ  بناز کسی است کھ از دیدن رھاست، اما آدمی بھ سبب دیدن مبتالست، خوف و رجاست
  .اگر آسیای گردان است چھ بود قطب مشیت بھ جاست، جفاست

  حقا کھ در این سخن نھ زرق است و نھ فن ای دوست بھ جملگی ترا گشتم من
  شاید صنما بجای تو ھستم من گر تو ز خودی خود برون جستی پاک

جستن یافت من بھ گریختن ار کس ترا بھ ، اگر کسی ترا بھ طلب یافت من خود طلب از تو یافتم! الھی
  .یافتم
طالب از آن در طلب است کھ بیقراری برو غالب ، چون وجود تو پیش از طلب و طالب است! الھی
  .عجب آن است کھ یافت نقد شد و طلب برنخاست حق دیده ور شد و پرده ی عزت بجاست، است
از خاک چھ ! الھی .ور استاگر زاریم در تو زاریدن خوشست ور نالیم بر تو نالیدنمان در خ! الھی

باز آمدیم با دو دست تھی چھ ! الھی. آیدمگر خطا و از علت چھ زاید مگر جفا و از کریم چھ آید جز وفا
دستگیر ، مایھ ی امیدگانی، زاد مضطرانی، گنج درویشانی! الھی .باشد اگر مرھمی بر خستگان نھی

و با عیب می خریدی و بر نگرفتی ، گزیدیمی بر، چون می آفریدی جوھر معیوب می دیدی. درماندگانی
  .اکنون کھ برگرفتی بمگذار و در سایھ ی لطفت میدار و جز بھ فضل خود مسپار، و کس نگفت کھ بردار

  ور پست کنی بنا خود افراشتھ ای گر آب دھی نھال خود کاشتھ ای 
  از دست میفکنم چو برداشتھ ای من بنده ھمانم کھ تو پنداشتھ ای 

بھ پادشاھی بر سر ، بویی یافتیم از خزینھ ی دوستی، دل را فدا کردیم، ی دمید از باغ دوستینسیم! الھی
ھر شادی کھ بی تو است اندوه ! الھی .آب گل کم انگاشتیم، برقی شتافت از مشرق حقیقت، عالم ندا کردیم

یک نفس ، تھر دل کھ نھ در طلب توست ویران اس، ھر منزل کھ نھ در راه توست زندان است، آن است
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آنچھ ، صد جان نکند، یک دیدار از آِن تو بھ صدھزار جان رایگان است، با تو بھ دو گیتی ارزان است
  .کند بوی وصالت

چھ خوش است ، چھ نیکوست معاملت ایشان در آرزوی دیدار تو، چھ زیباست ایام دوستان با تو! الھی
آب عنایت ! ملکا .روزگار ایشان در سر کار توچھ بزرگوار است ، در راه جستجوی تو، گفتگوی ایشان

یاد تو دل را زنده ! ملکا .میوه طعم و خوار گرفت، از سنگ میوه، تو بھ سنگ رسید سنگ بار گرفت
چون زمین نرم باشد و تربت خوش و ، درخت شادی رویانید و میوه ی آزادی داد، کرد و تخم مھر افکند

  .نروید و جز عبھر عھد بیرون نیایدتخم جز شجره ی طیبھ از آن ، طینت قابل
با دیده ور می گویم کھ دارم؟ چھ جویم؟ کھ می بینم؟ چھ گویم؟ شیفتھ ی این ، یافتھ می جویم! الھی

زاِن تو می فزود و زان رھی می کاست تا آخر ھمان ماند کھ بود ! الھی .گرفتار این گفتگویم، جستجویم
  .راست

  تو ھست بسی رھیست شاید کم و کاست تگفتی کم و کاست باش خوب آمد و راس 
سقایھ مرا ، دل تشنھ و در آرزوی قطره ای میزارم، اما واخوردن نمی یارم، مشرب می شناسم! الھی

در آتش عشق ، تا بو کھ دریا دریابم، بر ھزار چشمھ و جوی گذر کردم، سیری نکند من در طلب دریااَم
فریاد رس ، راست بھ متحیری مانم کھ در بیابانم، من آنم در دریا تشنھ ای دیدی؟، غریقی دیدی؟ من چنانم

  .کھ از دست بیدلی بھ فغانم
پس این کار کی دامن است؟ چھ سزای فرج است او کھ بھ تو ممتحن ، غریب ترا غربت وطن است! الھی

مشتاق کشتھ ی دوستی است و ! الھی است؟ ھرگز کی بھ خانھ رسد او را کھ غربت او را وطن است؟
چھ ، چھ خوش روزگاری است روزگار دوستان تو با تو! الھی .ی دوستی را دیدار تو کفن استکشتھ 

، چھ آتشین است نفس ھای ایشان در یادکرد و یادداشت تو، خوش بازاری است بازار عرفان در کار تو
چھ زیباست گفتگوی ایشان در نام و نشان ، چھ خوش دردی است درد مشتاقان در سوز شوق و مھر تو

  .تو
رھی بذات ، ای شیرین نماینده ی بالی خویش، ای شکر کننده ی عطای خویش، ای سزاوار ثنای خویش

  .خود از ثنای تو عاجز و بھ عقل خود از شناخت منت تو عاجز و بھ توان خود از سزای تو عاجز
تو ، چھ دانم تو دانیمن در تو ، بنده ی آن ثنااَم کھ تو سزای آنی، گرفتار آن دردم کھ تو دوای آنی! کریما

  .و چنانکھ خود گفتی آنی، آنی کھ خود گفتی
من در تو چھ دانم تو ، در آرزوی آن سوزم کھ تو سرانجام آنی، گرفتار آن دردم کھ تو دوای آنی! خدایا
  .و چنانکھ خود گفتی آنی، تو آنی کھ خود گفتی، دانی

  م است مراشیرین ھمھ تلخ و پختھ خا در ھجر تو کار بی نظام است مرا
  بی نام تو سربھ سر حرام است مرا در عالم اگر ھزار کار است مرا 

او کی بمیرد و آنکس کھ شغل وی تویی شغل بسر کی برد؟ ای یافتھ ، آنکس کھ زندگانی وی تویی! الھی
زنده بی تو چون مرده زندانی و ، نھ جز از یافت تو زندگانی، نھ جز از شناخت تو شادی، و یافتنی
در تو زاریدن خوشست و نازم بھ فضل ، گر زارم! کریما .نھ این جھانی نھ آن جھانی، افتھ با توصحبت ی

ھردل کھ در ةآن مھر توست شادان ، ھر خانھ ای کھ حّد آن با توست آبادان است، تو نازیدن خوشست
  .شاد آن دلی کھ بھ مھر تو تازان است، آزاد آن نفس کھ بھ مھر تو یازان است، است

  یاد وصف توست یارب غمگنان را غمگسار ذات توست الھی دوستان را اعتقادمھر  
، زنده بی تو چون مرده زندانی است، نھ جز از یافت تو زندگانی، نھ جز از شناخت تو شادی است! الھی

  .زندگانی بی تو مرگی است و زنده بھ تو زنده ی جاودانی است
  تو کفر و ایمان منی ای جان جھان بی جان گردم کھ تو ز من برگردی 

  .ور صدق است وفای آنی، ور الف است بھ جای آنی، اگر این آه از ما دعویست سزای آنی! الھی
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ار ، ور صدق است کار راست است، اگر دعویست سخن راست است ور الف است ناز است! الھی
  .وان آزاد استاز تا، دعوی است نھ بیداد است ور الف است از آن است کھ دل شاد است ور صدق است

از سھ چیز کھ ! الھی .ناز مرا ضرور است، تو دانی کھ کدام است اگر دعوی بر کرم عرض کنی! الھی
اول سجودی کھ جز تو را از دل نخاست دیگر تصدیقی کھ ھرچھ گفتی گفتم کھ ، دارم در یکی نگاھکن

 .سدیگر چون باد کرم خاست دل و جان جز ترا نخواست، راست

 خیام

 
در . است سلجوقیاخترشناسان در دوره ، دانان ابوالفتح ُعَمر بن ابراھیم خیام نیشابوری از ریاضیحکیم 

الملک  و در زمان وزارت خواجھ نظام) ھجری قمری ۵٩٠-۴٢۶(شاه سلجوقی  دوره سلطنت ملک
، تفسیر، حدیثفقھ را در میانسالی در محضر امام موفق نیشابوری آموخت؛ . ردگاھشماری را اصالح ک

اند کھ او فلسفھ را مستقیما از زبان یونانی فرا  برخی نوشتھ. را فراگرفت اختر شناسیو  حکمت، فلسفھ
 نظام الملک طوسیبا . زیست و از پیرامونیان و ھمراھان شاه بود در دربار ملکشاه می. گرفتھ بود

، ر و مقابلھ را پس از نگارش بھ خواجھ تقدیم کردو نیز در گاھشناسیکتاب جب، ای نیکو داشت رابطھ
  ، است  تقویم جاللی را تدوین کرد کھ بھ نام جالل الدین ملکشاه شھره

ای دیگر  و عده ابن سیناخیام را شاگرد ، نویسان تذکرهای از  عده. اما پس از مرگ ملکشاه کاربستی نیافت
در . است سروده رباعی 100وی بیش از . اند عارف معروف نوشتھ امام موفق نیشابوریاو را شاگرد 

ھجری  ۵٢٠ -۵١٧ زاده شد مرگ خیام را میان سالھای نیشابورحدود دھھ نخست سده پنجم ھجری در 
اند آثار  بھ خاک سپرده امامزاده محروقوی را در باغی کھ آرامگاه ، اتفاق افتاد نیشابوردانند کھ در  می

، ھ بھ زبان عربیالجبر و المقابل رسالھ فی براھین -١علمی و ادبی بسیار تالیف نمود کھ معروفترین آنھا 
رسالھ کون و تکلیف بھ عربی درباره حکمت خالق در  - ٢در جبر و مقابلھ کھ فوق العاده معروف است 

ی کھ از لحاظ ریاض اقلیدسای در شرح مشکالت کتاب مصادرات  رسالھ -٣خلق عالم و حکمت تکلیف 
. الحکمھ میزانرسالھ  -۶. رسالھ ضیاء العلی -۵. القلوب در کلیات وجود روضةرسالھ  -۴بسیار مھم است 

ای در صحت طرق ھندسی برای  رسالھ - ٩. ترجمھ خطبھ ابن سینا - ٨.ای در صورت و تضاد رسالھ - ٧
ان ای در بی رسالھ -١٢.ای در طبیعیات رسالھ -١١. رسالھ مشکالت ایجاب - ١٠. استخراج جذر و کعب

اشعار عربی  - ١۵. االکمنھ رسالھ لوازم -١۴. رسالھ نظام الملک در بیان حکومت -١٣. زیگ ملکشھاھی
بھ زبان فارسی کھ  رباعیات خیام - ١٧.نوروزنامھ - ١۶.است رباعی آن بدست آمده 91خیام کھ در حدود 

رسالھ در علم  -٢٠. رسالھ معراجیھ -١٩.عیون الحکمھ - یا بیشتر ) رباعی( چارینھ ٢٠٠در حدود 
را در  لوازم االمکنتو  فیزیکرا درباره  میزان الحکمترسالھ در تحقیق معنی وجود او  - ٢١.کلیات
در  ١٧۴٢خیام با تالش دانش پژوھان اروپایی در سال  جبر و مقابلھنوشت و کتاب  ھواشناسیدانش 

توسط تنی چند از دانشمندان فرانسوی ترجمھ و  ١٨١۵این کتاب در . یافتھ شد لندنھای  یکی از کتابخانھ
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ات یا نصب است و فلسفھ و خصوصیتالین بزرگ مرد در دانشگاه فلورنس ایس ایاکنون تند ھم .منشر شد
  .الس بوده استو حسن صباح ھمک الملک در کودکی با خواجھ نظام خیام می گویند .شودیس میتدر او

 شد  و آن تازه بھار زندگانی دی افسوس کھ نامھ ی جوانی طی شد
 شد  کی افسوس ندانم کھ کی آمد آن مرغ طرب کھ نام او بود شباب

یک  و بنیانگذار گروه اسماعیلھ و خیام حسن صباح رئیس، خواجھ نظام الملک وزیر دربار سلجوقی
 . دانشمند ستاره شناس و ریاضیدان شد

 انیز م ن فلک رایبرداشتمی من ا زدانیگر بر فلکم دست بدی چون 
 آسان دییرس دل کام بھ کازاده ساختمی دگر چنان فلکی نو از

ھمان نظام الملک دوست دوران کودکی  خیام بھ خواھش سلطان ملکشاه سلجوقی و وزیر دانشمند او کھ
میالدی تھیھ شد آنقدر دقیق است کھ  1079 این تقویم کھ در سال. تقویم جاللی را درست کرد، خیام بود

 .محاسبھ می کنند با استفاده از آن نوروز را و ھنگام ھنوز ھم مورد استفاده ی ما ایرانیان است
 خوش است نوروز مینس گل بر چھره ی

 دلفروز خوش است روی بر طرف چمن
 ستیی خوش نیاز دی کھ گذشت ھر چھ گو

 خوش باش ومگوزدی کھ امروزخوش است 
محاسبھ ) نجوم(جبر و ستاره شناسی ، ن تا ماه را با استفاده از ھندسھین بار فاصلھ ی زمیام برای اولیخ

 .کرد
 م یستم نھاد و میداد ھ ییسرما میم کھ اصل شادی و کان غمییما
 م یو جام جم نھ ی زنگ خوردهییآ میو کم میو کمال میو بلند میپست

 90ھ ی یاج بھ زاویره کھ احتیاست سالھا در معماری و غام کھ بھ مثلث عروس ھم معروف یمثلث خ
ام یخ .ھستند 5و  4و  3 ھین مثلث قائم الزاویاضالع ا. مورد استفاده قرار می گرفتھ است، درجھ بوده

قاتی در ین تحقیاو ھمچن. و دانش گذراند ق و کسب علمیدانشمند بزرگی بود کھ تمام عمر خود را بھ تحق
 . کرده است فلسفھ
 م کھ آب انگورخوش استیمن می گو ند کسان بھشت باحورخوش استیگو
 دن از دورخوش است یکاواز دھل شن بدار ھیرودست از آن نسین نقد بگیا

ند وقتی عمر یمی گو .و پر معنی است می شناسند ساده شعرھایش کھ را از روی اما خیلی ھا عمر خیام
 و اغلب می پرداختھ است شعر گفتن بھ، استراحت کندو می خواستھ  قات خستھ می شده استیام از تحقیخ
 . می نوشتھ است بھ صورت رباعی تیقات فلسفی خود را در دو بیجھ ی تحقینت
 م یمت شمریکدم عمر را غنی نیو مینخور فردا ا تا غمیدوست بیا

 م یبا ھفت ھزار سالگان سر بھ سر میدرگذر ر فناین دیفردا کھ از ا
با  و چھارم دوم، مصرع ھای اول. ل شده استیتشک )تیدو ب(کھ از چھار مصرع  رباعی شعری است

از زبان ھای  و بسیاری آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، سوئدی بھ زبان ھای رباعیات خیام .ھ اندیھمقاف، ھم
  . زنده ی دنیا ترجمھ شده است
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  دقیقی

  
. زادگاه وی بلخ است. ابو منصور محمد بن احمد دقیقی شاعر بزرگ قرن چھارم بود )369 – 320( 
زیست گویند بھ دست غالم ترک خود  می سامانیانقی بلخی در عصر ین زرتشتی بوده و دقیقی بر آئیدق

  .کشتھ شد
این شخصیت فرھنگی اولین کسی بود ، ابوشکوربلخی دراواسط سلطنت سامانی میزیست :یابوشکوربلخ

ھمچنان منظومھ دیگری را نیز بھ ابوشکوربلخی منسوب میدانند کھ نام آن را آفرین ، کھ مثنوی ساخت
اشعاریکھ بھ ابوشکوربلخی نسبت داده شده بیتی نیزازموصوف است کھ مضمون آنرا . نامھ نوشتھ اند

تا بدانجا رسید دانش من کھ بدانم ھمی کھ  .ای یونان مانند سقراط نیزگفتھ اند آن بیت بھ چنین استحکم
 نادانم 

 رابعه بلخی

  
رابعھ بنت کعبھ قزداری میبا ، اولین شا عره زبا ن د ری کھ د رتذ کره ھا ا زا و نا م برد ه شد ه ا ست

قرن چھارم د ر بلخ حیات  بود و د ر نیمھ اولرود کی  شد کھ ھمعصر شاعر و ا ستاد شھیر زبان دری
قدھار و ، بست، و محترمی بود د ر دوره سلطنت سامانیان در سیستان پدر ا و کھ شخص فاضل، داشت

ا ین دختر . ولی پاره ا ی از حیات او معلوم است تاریخ تولد رابعھ در د ست نیست .بلخ حکومت می کرد
درزبا ن دری معلو ما ت وسیعی حاصل ، تعلیم خوبی ا خذ نمودهعاقلھ و دانشمند در ا ثر توجھ پد ر 

عشقیکھ رابعھ نسبت بیکی ار  .شروع بسرود ن ا شعار شیرین نمود، و چون قریحھ شعری دا شت، کرد
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چون  .بر سوز و شور اشعارش افزوده آنرا بپایھ تکامل رسانید، غال مان برادر خود در دل میپردازد
د و بنا بر رسومات بی معنی ان عصر رابعھ نمیتوانست امید وصال او را محبوب او غال می بیش نبو

کھ ، یگانھ تسلی خاطر حزین او سرود ن اشعار بود، از زندگی و سعاد ت بکلی نا امید بوده، داشتھ باشد
  . در آن احسا سات سوزان و ھیجان روحی خود را بیان مینمود

، نام داشت مشا ھده نمود محبوب خویش را کھ بکتا ش ناگاه، گویند روزی رابعھ در باغ گردش می کرد
، ا ما رابعھ بھ خشم خود او را رھانید ه، سر آستین او را گرفت، معشوقھ بھ ھیجان آمده بکتاش از د ید ن

براد ر ، حارث )یا برای تو کفایت نمی کند کھ من دل خود را بتو داد م د یگر چھ طمع میکنی ؟)نعره زد
بکتاش را  توسط یکی از غالمان خود کھ صند وقچھ، رگ پدر حاکم بلخ شده بودرابعھ کھ بعد از م

بجا ی جواھرات و طال در آن اشعار مملو از عشق و سوز و گداز رابعھ را یافتھ و آ نرا بغرض ، دزدیده
، ھباوجود پاکی آن بر خواھر خود آشفت، برادر او ازین عشق اگاھی یافتھ .دریافت پاداش بھ بادار خود داد

را کھ از آن جز  با د ل پر ارمان این دنیایی، و را بعھ قشنگ در لحظھ ھا ی جوانی. حکم بھ قتل او داد
اگر چھ جز تعداد بسیار محدود چیزی از اشعا ر رابعھ باقی . وداع نمود، غم و ناکامی نصیبی نداشت

ثابت می سازد کھ شیخ ، ولی آنچیزیکھ در دست است بر لیاقت و ذوق ظریف او داللت نموده، نمانده
  .در تمجیدی کھ از او نموده اند مبالغھ نکرده اند) رح(عطار و موالنا جامی 

اما محمد عوفی در ، رابعھ تخلص نداشت. گذاشتھ بود) زین العرب(پدر رابعھ نظر بھ لیاقتش بر او لقب 
  :ا سروده بودزیرا وقتی قطعھ ذیل ر، می خواندند) مگس روھین(می گوید او را )لباب االلباب(

  ز آسمان ملخان و سر ھمھ زرین خبر دھند کھ بارید بر سر ا یوب
  سزد کھ بارد بر من یکی مگس روھین !اگر بباره از ین ملخ بر او از صبر ؟

  :بلخی یکی ا ز غز لھا ی ر ا بعھ
   اال ای با د شبگیری پیام من بھ دلبر بر

  بگو آ ن ماه خوبان را کھ جان باد ل برابر بر 
  بقھر از من فگندی دل بیک د یدار مھرویا

  چنان چون حید ر کرار در ان حصن خیبر بر
  تو چون ماھی و من ماھی ھمی سوزم بتابد بر
  غم عشقت نھ بس باشد جفا بنھا دی از بربر
  تنم چون چنبری گشتھ بدان امید تا روزی 
  ززلفت برفتد ناگھ یکی حلقھ بھ چنبر بر

  ین قبو ل دارمستمگر گشتھ معشوقم ھمھ غم ز
  کھ ھر گز سود نکند کس بمعشوق ستمگر بر

  اگر خواھی کھ خوبانرا بروری خود بھ عجز آری
  یکی رخسار خوبت را بدان خوبان برابر بر
  ایا موذ ن بکار و حا ل عا شق گر خبر داری

  هللا اکبر بر سحر گاھا ن نگاه کن تو بدان
  اندوه کھ یار از تو جدا ماند  )بنت کعب(مدارای 

  .رسن گرچھ دراز آید گذ ردارد بھ چنبر بر
امیر رشیدالدین سعدالملک محمد بن عبدالخلیل معروف بھ رشید وطواط شاعر و  :رشیدالدین وطواط
برای اندام کوچکش بھ او . بود اتسز خوارزمشاهاو دبیر دیوان . است خوارزمشاھیاننویسنده ھمدوره با 

 .کتاب حدائق السحر در علم بدیع و صنایع شعری از آثار اوست. دادند) هپر بھ معنای شب(لقب وطواط 
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از او چیز .ابوالموید رونقی بخارایی از چامھ سرایان آغاز سده چھارم ھجری است :رونقی بخارایی
سرای  کھ رونقی را یکی از پنج چامھ منوچھریچندانی بھ جا نمانده است جز دو قطعھ دوبیتی و نیز گفتھ 

 .دانستھ است بخارابرتر شھر 
 سامانیاناو ستاینده .ِسِپھرِی ُبخارایی از چامھ سرایان آغاز سده چھارم ھجری است :سپھری بخارایی

 .از وی تنھا چامھ ای بھ جا مانده است.بود
خواجھ جمال الدین بن عالء الدین از شعرای قرن ششم دارای قصاید شیوا و مثنوی ھا  :سلمان ساوجی

  .جمشید و خورشید و فراقنامھ است :و رباعیات است آثار او

  سنایی غزنویحکیم 

 
ترین شاعران زبان پارسی در  و نیز حکیم سنایی از بزرگ، بن آدم سنایی غزنوی حکیم ابوالمجد مجدود

و در سال  متولد غزنھدر شھر ) ھجری قمری ۴65(سدۀ پنجم و معاصر دربار غزنوی است در سال 
شعرش ، تنّوع ھای حکیم سنایی دالویز و پر در ھمانجا وفات یافت نصایح و اندرز) ھجری قمری ۵2۵(

در زبان  عرفانیمنظوم  ادبیاتگذاران نخستین  در زمرۀ پایھ، و خود او، شور و خوش بیان روان و پر
سنائی . ضوح نشان داده استتوانائی خود را بو قصیدهو  غزل، مثنویآمده است او در  شمار فارسی بھ

برای او تدوین کرد این نیز از ، ھنگامی کھ مسعود در اسارت بود، را مسعود سعد سلماندیوان 
را بھ منزلۀ روح و  سنایی غزنویو  عطار نیشابوری،  موالنای بلخی. کند بزرگواری سنایی حکایت می

 مثنوی حدیقھتوان بھ  می، ششامل قصائد و غزلیات اشعارغیر از دیوان ، دانست از آثار او چشم خود می
 .اشاره کرد نامھ عقلو  نامھ عشق، کارنامۀ بلخ، المعاد العباد الی مثنوی سیر، الّتحقیق مثنوی طریق، الحقیقھ 

دیوان شعرھای .سرای نیمھ نخست سده ششم ھجری است چامھسوزنِی سمرقندی  :سوزنی سمرقندی 
 .سوزنی امروزدر دست است

. زیستھ است  زبانی است کھ در میانھ سده چھارم ھجری می شاِکِر َجّالب شاعر فارسی :شاکر جالب
 .دھد  می فروش بردهجالب بھ عربی معنای 

ابوالحسن شھید بن حسین جھودانکی بلخی شاعر و متکلم و حکیم قرن چھار ھجری  :شھید بلخی
فی بوده کھ عالوه بر تألیفاتی کھ داشتھ بھ مناظره فیلسو ابن ندیمبنا بھ گفتھ ) ھجری قمری ٣٢۵درگذشت (

نزد شعرای  رودکیز استاد بود مانند در خط نی. یازید  نیز دست می زکریای رازیبا سایر فالسفھ ازجملھ 
 .اند بعد از خود مورد احترام بوده و او را در ردیف رودکی قرار داده

بوده و ھمچنین شاعری توانا بوده کھ از  النھرین بیندر  چغانیطاِھِر َچغانی از امیران  :طاھرچغانی
  .در دست است) چند غزل(اشعار او امروز اندکی 
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  امیرعلیشیر نوایی

  
ى و ملقب بھ یا كجكنٔھ نوائى جغتاینھ یچیا كیچكنھ یا كیشیر بن الوس  امیر علیشیر نوایی نام او علی

و از .) ق.  ھ ٩١١ – ٨٧۵(ان و وزراى سلطان حسین بایقرا یوى از مشاھیر دربار. است» نیالد نظام«
  .بلخ و بدخشان بودحاكم ماوراءالنھر و كاشغر و   زادگان خاندان جغتاى بزرگ

ارى بھ دو زبان فارسی و تركی جغتایی دارد بھ یكوصفت و دانشمند و شاعر بوده اشعار بسیاو مردى ن
و در اشعار فارسى » نوائى«تخلص او در اشعار تركى . بود» ذوللسانین«ن جھت مشھور بھ یھم
  .است» فنائى«ا ی» فانى«

كھ - نھ بخشی یچكیھ خود را نزد پدرش كیالتش اولیدر ھرات متولد شد و تحص. ق.  ھ ٨۴۴وى در سال 
ر در یشیعل. ل بھ سمرقند رفتیكسب كرد و سپس برای ادامھ تحص - ان بود یموریاز جملھ وزرای ت

مان بستھ بودند كھ ھر كدام بھ یعھد و پ، اند مدرسھ بوده رزا كھ ھمدرس و ھمیم نیخردسالى با سلطان حس
ل معارف و یفراموشش نكند نوائى از آن پس بھ منظور تحص، ودهگرى تفقد نمیسلطنت برسد از حال د

ان گرفتار فقر و یاحت كرد و در آن میگر را سیارى از شھرھاى دیكماالت خراسان و سمرقند و بس
  . اى سخت شد فاقھ
ر را یشیر علیام، میمان قدیرزا در ھرات بھ سلطنت نشست و بھ حكم ھمان پیم نین ھنگام سلطان حسیدر ا
ز یسمرقند فراخوانده منصب مھردارى خود را بھ وى واگذار كرد و اندكى پس از آن امر صدارت را ناز 

ھء یمالزمت او را ما، ك از برادران و فرزندان سلطانید كھ ھر یى رسیبھ او داد و بزرگى مقامش بھ جا
ر با یشیاما عل. دكر چ كارى اقدام نمىیز بی مشورت او بھ ھیدانستند و سلطان نیشرف و افتخار خود م

فات مختلف دست برنداشت و مجلس او مجمع علما و یاز مطالعات علمى و تأل، ن ھمھ مشاغلیوجود ا
ز عمومى و مورد استفادٔه عالقمندان بود كھ از آنجملھ خواندمیر یفضالى آن روزگار بود و كتابخانٔھ وى ن

  .تھا برده اس ز از آن كتابخانھ بھرهیالسیر ن مؤلف تاریخ حبیب
شى یسرانجام وى از امور دولتى استعفا داده منزوى گشت و با مال عبدالرحمان جامی مصاحب شد و درو

ن بوده و شاھزادگان موظف بھ یز مورد توجھ سلطان حسین انزوا نیو در ع. ح دادیرا بر ھمٔھ امور ترج
  .درگذشت. ق.  ھ ٩٠٧ا ی ٩٠۶و عاقبت او بھ سال . استفاده از مجالس وى بودند

كوكار بود یر و نیاز آنجا كھ شخصى خ، ارى كھ داشتیفات بسیر عالوه بر مقام علمى و تألیشیر علیام
ق امام رضا و آب یوان جنوبى صحن عتیارى از او بھ جاى مانده است كھ از آن جملھ ایآثار خیریٔھ بس
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ٔھ یقاسم االنوار در قر و بقعٔھ امیر، ن عطار نیشابوری در نیشابوریدالدیو مقبرهء فر، ابان مشھدینھر خ
  .باشد لنگر می

  اگر خراب بود خانۀ جھان چھ عجب
 )نوایی( .کھ دید خانھ کھ آباد ماند بر سر آب

ھرات در قرن نھم ھجری بھ سان ستاره ای تابناک در جھان می درخشید و آوازۀ ھنر و فرھنگ و تمدن 
تیموری در این خطۀ تاریخی شکل تمدنی کھ در زمان حکمروایی ساللۀ  .برجستۀ آن طنین افکن بود

این عظمت و شکوه و جالل . مبین این مدعاست، گرفت و نشانھ ھای بارز آن کھ تا امروز برجاست
بایسنقر میرزا ، سلطان حسین بایقرا، مدیون تالش و زحمات بی دریغ بزرگ مردانی چون شاھرخ میرزا

  .ایی بودو وزیر دانشمند و فاضل این دوران درخشان امیر علیشیر نو
توجھ امیر علیشیر نوایی بھ پیشرفت و توسعۀ ھرات در این عصر او را در تاریخ ھرات بھ شخصیت 

  .ماندگار و مورد احترام خواص و عوام تبدیل کرده است
  نوایی اخالص و ارادتی خاص بھ موالنا عبدالرحمان جامی داشت و روابط استاد و شاگردی آنھا در ھالھ

وی شخصی کاردان و طرف اعتماد و مشورت سلطان و . ھ استحکام و تجلی یافتای از رفاقت صمیمان
  .امیر کبیر و غیره بھ او اعطا گردید، السلطنھ رکن، سایر شاھزادگان تیموری بود و القاب نظام الدین

بھ اصالح امور کشور و تالش در جھت ، عالوه بر کار تألیف و تصنیف، امیر علیشیر در دوران وزارت
ای را از اھل فرھنگ و ھنر  ھای کریمانھ  وضع زندگی رعایا و آبادانی مملکت پرداخت و حمایتبھبود 

پرور تیموری حسین  شائبھ وی و سلطان معارف   بھ عمل آورد و الحق شھر ھرات بھ پاس زحمات بی
 بھ کانون فرھنگی و ھنری این عصر تبدیل - دست در زبان ترکی بود  کھ خود شاعری چیره –میرزا 

  .شد
حد و حصر وی در نزد سلطان وقت رشک و حسد گروھی را  خدمات خالصانۀ امیر و قرب بی 

اندیش  ھای عناصر فاسد درباری باعث بدگمانی سلطان نسبت بھ این وزیر نیک  چینی   دسیسھ. برانگیخت
راد در کسوت تصوف نقشبندیھ بھ خدمت م) میالدی١۴٧۶(لذا امیر مشاغل درباری را ترک گفتھ . شد

نزدیکترین . خود موالنا عبدالرحمان جامی شتافت و بھ تھذیب نفس و تألیف آثار نفیس خود ھمت گماشت
چشم از جھان فرو بست و نوایی در ) میالدی ١۴٩٢(ق  ٨٩٨دوست وھمراز وی موالنا جامی در سال 

  :ای سوزناک سرود با مطلع سوگ وی مرثیھ 
  ھر دم از انجمن چرخ جفایی دگر است

  از انجم او داغ بالیی دگر است ھر یک
فرصتی پیش ، نوایی را بھ گوشۀ تنھایی کشاند و این دوران عزلت، استاد و یگانھ دوست او، وفات جامی

بندی کند و برای کتابت آنھا از خدمت  ھایش را تقسیم  دیوان ، آورد تا آثار درخشان خود را بازبینی کند
  .کتب ھرات بھره گیردخوش نویسان و نقاشان ھنرمند و نامدار م

بیشتر با شعرا و فضال و  .امیر علیشیر مردی وارستھ و فرھیختھ و بی توجھ بھ جاه و جالل بود
  .ھنرمندان در تماس بود و در رشد و بالندگی فرھنگ و ھنر قرن نھم ھجری نقش ارزنده ای ایفا کرد

، اند لقب داده" ذواللسانین"رو او را اشعار امیر علیشیر بھ دو زبان ترکی و فارسی سروده شده و از این 
تخلص می " فانی"و در فارسی " نوایی"وی در ترکی . ھر چند گرایش وی بھ ترکی بیشتر بوده است

  .کرد 
نوایی در زبان ترکی چھار دیوان شعر ترتیب داده و ھمچنین پنج مثنوی را بھ شیوۀ خمسۀ نظامی پدید 

وی ھمچنین . بیشتر کشورھای ترکی زبان انتشار یافتھ استدیوان و خمسۀ ترکی وی در . آورده است
  .دیوانی بھ زبان فارسی دارد کھ در ایران بھ طبع رسیده است
بدایع الوسط و فوائدالکبر کھ ، نوادرالشباب، چھار دیوان غزلیات ترکی بھ نام ھای غرائب الصغر

اشعار ترکی . شود را شامل می بیت  ٢٢۴۵٠در دست است و " المعانی خزائن "مجموعۀ آنھا تحت نام 
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است و در میان آنھا غزل از لحاظ کثرت  وی ھمگی در اوزان عروضی و قوالب خاص آن سروده شده 
گیری از تجربۀ غزلسرایی فارسی و متناسب با زبان  ھا با بھره  این سروده . و موقعیت اھمیتی ویژه دارد

  .اند ترکی پدید آورده شده 
او بیشتر غزل ھای خود . بیت است ۵٠٠٠شامل قریب بھ ، سروده شده" فانی"ص دیوان فارسی کھ با تخل

خاصھ سعدی و حافظ و برخی شاعران قرن نھم ساختھ است کھ با ، را بھ استقبال از شعرای متقدم
  .میالدی در شھر دوشنبۀ تاجیکستان چاپ شده است ١٩٩٣حروف فارسی در سال 

بھ ، سد اسکندری و سبعھ سیاره، لیلی و مجنون، فرھاد و شیرین، راالبرا مثنویات خمسھ بھ نام ھای تحیھ 
 ٢٧٠٠٠جامی در افزون بر " ھفت اورنگ"تبعیت از کارھای نظامی گنجوی و امیرخسرو دھلوی و نیز 

قوت طبع ، خود" خردنامۀ اسکندری"بیت سروده شده و موالنا جامی آن را از نظر گذرانیده و در مثنوی 
  :کی ستایش کرده استنوایی را در شعر تر

  بھ ترکی زبان نقشی آمد عجب
  کھ جادو دمان را بود مھر لب
  ببخشود بر فارسی گوھران

  آوران بھ نظم دری ُدّر نظم
  کھ گر بودی آن ھم بھ لفظ دری

  گستری نماندی مجال سخن 
  بھ میزان آن نظم معجز نظام

  نظامی کھ بودی و خسرو کدام؟
  چو او بر زبان دگر نکتھ راند

  را بھ میزانشان ره نماند خرد
از ، اما برعکس، کوشا و پرکار قدردانی بھ عمل آورده، نوایی در آثار خود ھمیشھ از اشخاص نیک

" ذواللسانین"در اکثر سروده ھای این شاعر . عناصر تنبل و بیکاره و بار دوش جامعھ انتقاد کرده است
  :این بیت نوایی. این خصوصیت را می توان مشاھده کرد

  نوایی خلق نی کوردیم عجایب بی تمیز  ای
  سو کیلتیر گن خوار و زار و کوزه سیند ییرگن عریز

  :مفھوم این بیت معروف حافظ را بیان می کند
  اسب تازی شده مجروح بھ زیر پاالن 
  طوق زرین ھمھ بر گردن خر می بینم
ستیزش با کھنھ اندیشی در آثارش گی اندیشۀ او و  لند پویایی و با. نوایی افشاگر استبداد قرون وسطی بود

  .می نو بود زمانھ ای نو با مرد، و خواھان آینده ای روشن ا. مشھود است
  :یک نمونھ از غزلییات فارسی او

   قی ازمی ناب شکفت چون گل رخسار سا
  ده گشت خراب بنای زھد من از سیل با

   ل ودین برفت درسر می مرا کھ نقد د
  خود چھ حسابز نام و ننگ دراین کھنھ دیر 

   ده و دیوانھ باش در عالم بنوش با
  یوانگیست بزم شراب کھ بھر عالم د

   چو امن خواھی از این کارگاه پر آشوب
  میا ز میکده بیرون وباش مست وخراب
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   اگر خراب بود خانۀ جھان چھ عجب
  ند بر سرآب ید خانھ کھ آباد ما کھ د

   اگر فنا شدنت میل ھست چون فانی
  دھد از سپھر روی متاببرویت آنچھ 

در ، تأثیر اندیشۀ نوایی در ادوار بعد از خودش نیز بھ ویژه در خلق آثار بھ زبان ترکی چغاتایی یا ازبکی
  .بین شاعران و سخنوران ھمواره مورد تأکید قرار داشتھ است

ر نوایی را کتابش امیر علیشی ١۴٨در جلد چھارم و در صفحۀ ، مولف تاریخ ادبیات، دکتر ذبیح هللا صفا
بزرگترین کسی دانستھ کھ شعر ترکی را بھ حد اعالی کمال رسانده و توانستھ است بھ ھمۀ انواع شعر 

شعر ترکی بسراید و سرمایۀ وافری را دستمایۀ شاعران و ، فارسی از مثنوی و قصیده و غزل وغیره
  .نویسندگان متعدد بعد از خود کند

قمری بھ خاموشی گرایید وپیکرش را در مصلی ھرات بھ  ٩٠۶چراغ عمر نوایی در زمستان سخت سال 
  .بھ ویژه شیفتگان زبان و ادب ازبکی است، کھ زیارتگاه عام و خاص خاک سپردند

آرامگاه او کھ در جوار مقبره گوھر شاد بیگم و مناره ھای سر بھ فلک کشیدۀ تاریخی ھرات موقعیت 
، بار نیز در طول تاریخ مرمت و باز سازی شده بودھر چند دارای گنبد قدیمی کوچکی بود و چند ، دارد

ھجری شمسی بھ بھانۀ احداث آرامگاه جدید توسط بنیاد فرھنگی بابر کشور ازبکستان  ١٣٨٢در سال 
ھیچ اقدامی در این راستا از سوی ارگان ھای ، از آن زمان تا اکنون کھ شش سال می گذرد. خراب شد

  .تی صورت نگرفتھ استفرھنگی دولتی و یا نھاد ھای غیر دول
اکنون ھم مزار او مورد عنایت زایرانی  .نوایی در زمان حیاتش بانی صد ھا بنای عظیم و شکوھمند بود

اما مزار بی گنبدش در میان خار و خاشاک دل . است کھ بھ امید درمان دردھایشان سر خاکش می نشینند
  .رود بھ زودی این صحنھ دگرگون شودھر بیننده ای ادب دوست را بھ درد می آورد و انتظار نمی 

 :فات اوستیاز جملھ تأل. اند صد وھفتاد نوشتھین آثار او را تا سیتعداد ا
  .ن منظومیاربع –١
  .بھ تركى، اءیخ انبیتار –٢
  .بھ تركى، خ ملوك عجمیتار –٣
  .ك نسخھء آن در كتابخانھء رضوى موجود استیة كھ یة بالفارسیترجمة اللغة الترك –۴
د و استقبال از خمسھء نظامى سروده و آن پنج مثنوى است بھ زبان تركى یخمسھء نوائى كھ در تقل –۵

ا یسد اسكندرى ، ارهیسبعھء س، نیریفرھاد و ش، لى و مجنونیل، االبرار رةیح: جغتائى بھ نامھاى
  .اسكندرنامھ

دالرحمان جامى و با در اى است بھ زبان تركى جغتائى در شرح حال عب ن و آن رسالھیریالمتح خمسة –۶
  .ن نام خوانده شده استیبد، ك خاتمھ و سھ مقالھیك مقدمھ و ینظر گرفتن 

، )النوائب ا غرائبی(الصغر  غرائب: وان بھ نامھاىیات كھ شامل چھار دیوان تركى غزلید –٧
سن كمال و  ب در خردسالى و جوانى ویباشد و آنھا را بترتیو فوائدالكبر م، ع الواسطیبدا، نوادرالشباب

  .سالخوردگى و انزوا نظم كرده است
  .تیھزار ب وان فارسى محتوى ششید –٨
  .نیالمسلم سراج –٩

  .عروض تركى –١٠
  .ریالط مثنوى لسان –١١
صد و پنجاه تن از بزرگان و یب بھ سیاى است بھ تركى در شرح حال قر مجالس النفائس كھ تذكره –١٢

  .ده استیتھران بھ چاپ رسشعراى معاصر خود و دو ترجمھ آن در 
  .سٔھ دو زبان تركى و فارسىین در مقایاللغت محاكمة –١٣
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  .القلوب محبوب –١۴
  .مفردات در معما –١۵
  .منشآت تركى –١۶
  .منشآت فارسى –١٧
  .نسائم المحبة كھ ترجمھء تركى نفحات االنس جامى است –١٨
  .الجواھر نظم –١٩
  ـ حاالت پھلوان اسد ٢٠
  ریسن اردشد حیـ حاالت س ٢١
  ـ مفردات در فن معما٢٢
  خ صنعانیـ قصھ ش٢٣
  ـ مناجات نامھ٢۴
  زان االوزانیـ م٢۵
  . ده استین مقالھ ازگزارش ولی محمد حدید استفاده گردیک قسمت ازایدر. ـ مكارم اخالق٢۶

. شعرھایش بیشتر در قالب غزل بود. نیمھ دوم سده چھارم ھجری است شاعرَطّیاِن ژاژخا  :طیان ژاژخا
  .گواه بر این گرایش اوست )سرا یاوه، گو بیھوده ژاژخا(حتی تخلص او 

  ظهیرالدین فارابی

 
ابوالفضل طاھربن محمد ظھیر فارابی متولد فاریاب بلخ شاعری توانا  )598وفات ( ظھیرالدین فارابی

بود و در خدمت ملوک آل باوند و محمد بن ایلدگز و قزل ارسالن میزیست و دارای قصایدی بسیار شیوا 
  .است

شاعر بزرگ ذولسانین قرن » رازی« ، در اشعار وی آمده» کعبھ«اولین شاعر پارسیگویی کھ نام 
او را از شاعران ، »چھار مقالھ«و نظامی عروضی در » لباب األلباب«عوفی در . تچھارم ھجری اس

او مّداح صاحب بن عباد وزیر فخر الدولھ دیلمی بوده و بھ تازی و پارسی شعر . مشھور آل بویھ میدانند
ھمان سالی کھ بدیع الزمان ھمدانی خدمت ; 380تا  367وی ظاھراً در بین سالھای . سروده است

منطقی از قدیمترین شاعران پارسیگوی عراق بھ حساب میآید و . فوت کرده است، عباد رفتصاحب 
ھشتاد و چھار بیت . از احوالش بیش از این نمیدانیم. استادی و مھارت از فحوای اشعارش نمایان است

یچو ھمیشھ خانھام از نیکوان زیبا رو.شامل سھ قصیده و شش قطعھ و یازده بیت مفرد از وی باقی است
  .کعبھ بود بھ ھنگام کفر پر اصنام

دیوانی را ، کعبھ در آیینھ تشبیھبھ راستی نمیتوان از میان دیوانھای شاعران پارسیگوی گذشتھ و معاصر
. یافت کھ شاعرش بگونھای از کعبھ سخنی نگفتھ و مقصود و مطلوب خود را بھ کعبھ تشبیھ نکرده باشد
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ر واژه پاک و با قداست و ھر خوب و خوبی را بھ کعبھ ھمانند شاعران بدون استثنا ھر مفھوم زیبا و ھ
آنجا کھ سخن از شوق و وصل و درد و نیاز .آنجا کھ سخن از عشق و شور و سوز و گداز است.کردھاند

  .است
آنجا کھ سخن از جالل و جاه و مقام و .آنجا کھ سخن از بزرگی و شرف و حرمت و عّزت و عظمت است

آنجا کھ سخن از حاجت و رجا .کھ سخن از مطلوب و طلب و قبول و اقبال استآنجا .ملک و دولت است
آنجا کھ سخن از تجرید و .آنجا کھ سخن از نجات و اخالص و احسان و انصاف است.ومراد و آمال است

آنجا کھ سخن از .آنجا کھ سخن از جمال و کمال و سخا و وجود و مجد است.رضا و فقر و اعتکاف است
بھ کعبھ تشبیھ ، شاعران ھمگی این واژگان و مفاھیم را.شمع و شاھد و شھد استعروس و ماه و 

  .کردھاند

 خواجه نظام الملک

  
علی بن  ابوالحسن پسر خواجھ )سیر الملوک(ابو علی حسن ملقب بھ نظام الملک مولف سیاست نامھ 

اجداد او اصال از خاک بیھق  .بھ دنیا آمد .ق. ه 408بھ سال  وی در یک از روستای طوس .اسحاق است
حکمران (در خدمت ابوالفضل سوری بن المعتز  بوده اند پدر او سبزوار واقع در شمال غربی ایران

بود و بھ مقام اداره مالی و حکومت طوس رسید و در ھمین ) سلطان محمود غزنوی خراسان از طرف
 .ر گردیددوره بود کھ خواجھ متولد گردید و بھ ھمین دلیل بھ طوسی مشھو

در خراسان سھ طایفھ بھ قدرت  آن روزگار(. ق .ه 428ترکمن ھا بر خراسان سال  در روزگار تسلط
 -3سلجوقیان  – 2غزنویان  - 1ترک ھا بودند کھ سھ طایفھ عبارتند از  رسیدند و معروف بھ

روزگار می خواجھ نظام الملک در خدمت ابو علی بن شادان حاکم بلخ بود و بھ دبیری ) خوارزمشاھیان
اگر بخواھیم از لحاظ طبقاتی جامعھ ایران را مقایسھ کنیم پس از پادشاه و خانواده سلطنتی دبیران ( گذراند

حضور داشتند کھ دبیران فی الواقع و در نگاه جدید کارمندان طبقھ حاکم بودند و وزیران و خزانھ داران 
انتخاب می  از بین این طبقھ مسؤوالن کشوریو مسئول کتابخانھ سلطنتی و مسئول آموزش ولیعھد و بقیھ 

سرداران لشکر از این طبقھ کامال جدا  البتھ باید در نظر داشت کھ شدند دبیران مسؤوالن آینده حاکم بودند
  بودند 

این شھر بندری در جنوب خاوری (بر ترمذ)سرسلسلھ سلجوقیان(از آنجا کھ چغری برادر طغرل 
این ناحیھ در مرز ازبکستان با افغانستان قرار . آمودریا نھاده است ازبکستان و بر کرانھ چپ رودخانھ

و نام کھن آن  رود ھای آسیای میانھ و خراسان قدیم بھ شمار می ترین شھرھا و سرزمین دارد ترمذ از کھن
ƭңỷƳứ این شھر ، گمان است ولی آنچھ بی. ای ترمذ را گشتاسب بنا نھاد بر اساس داستانی افسانھ. بوده است

در دوره سلوکیان شھری آباد بوده است و بلخ از قدیمی ترین شھرھای افغانستان کھ امروز شھرکی بھ 
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گویند کھ بنیانگذار بلخ جمشید پادشاه  می. کیلومتری مزار شریف مرکز والیت بلخ است ٢٠فاصلھ 
درست کرد و  و از آن زره ھامعتقدند کھ برای اولین بار با آتش آھن را نرم کرد یلیمعروف است کھ خ

در زمانھای پیش از اسالم بلخ مرکز و . است سلسلھ پیشدادیان بوده در شاھنامھ آمده کھ او سرسلسلھ
ھای فرمانروایی موریای ھند و کوشانیان از مراکز  آغازگر زبان اوستایی و دین زرتشتی بود و در دوره

ادان در خدمت سلجوقیان در آمد و غلبھ کرد ابو علی ش)بود» نو بھار«دین بودائی و محل معبد معروف 
پسر چغری قرار داد و پس از آن بود کھ خواجھ  خواجھ را بھ دبیری و مسئولیت آموزش الب ارسالن

ه  455تا  .ه ق 429نظام الملک در سلک درباریان الب ارسالن در آمد در تمام دوره زمامداری طغرل 
  او خدمت می کرد کھ الب ارسالن امارت خراسان را برعھده داشت بھ  .ق

ابو نصر کندری را بھ  .ه ق 456بھ پادشاھی رسید در سال  .ه ق 455پس از آنکھ الب ارسالن در 
تحریک خواجھ بزرگ از وزارت خلع کرد و بھ جای او خواجھ نظام الملک را انتخاب کرد و خواجھ تا 

شاه سلجوقی با نھایت  کھ کشتھ شد در مقام وزارت الب ارسالن و ملک .ه ق 485تاریخ دھم رمضان 
  .استقالل و اقتدار برجا بود

ست ونو سال و ھفت ماه و چندی کھ وزارت الب ارسالن و ملک شاه را داشت در ینظام الملک در مدت ب
و سرکوبی مخالفان این دو پادشاه چنان کفایتی خرج داد کھ دولتی وسیع از  اداره امور و فتح سرزمین ھا

وریھ در دمشق کھ پایتخت اقتصادی این کشور ھم نامیده می شود این بزرگترین شھر بزرگ س(حلب 
دریای مدیترانھ قرار دارد این شھر دارای  سر راه شھر در تپھ ھای اطراف رودخانھ معروف فرات و بر

ای است و  یک شھر واحھ شھر کاشَغر(تا کاشغر )فوق العاده ای است موقعیت بازرگانی و سوق الجیشی
کیانگ در شمال باختر جمھوری خلق چین  یکی از شھرھای ناحیھ خود گردان سین، مرکز شھرکاشغر

را .) رود و بھ مروارید جاده ابریشم نیز ملقب گشتھ است کاشغر از شھرھای کھن چین بھ شمار می. است
بھ فرمان ایشان در آورد نام و نشان این دو سلطان را در غرب و شرق جاری و ساری کرد تا آنجایی کھ 

 د قسمت عمده شھرت و پیشرفتی کھ در کارھا نصیب الب ارسالن و ملک شاه شده از برکت خردمندیبای
سواد بودند امر  در مدت وزارت وی دو پادشاه نامبرده کھ مردانی عامی و بی و کاردانی خواجھ دانست

  .کشورداری را بدو سپرده بودند و او نیز تا جایی در سرکوب سر کشان کامیاب بود
وی تربیتی . الملک پیرو کیش سنی و شافعی بود و در آیین خود نیز بسیار متعصب بود نظامخواجھ 

مذھبی داشت و پایبند بھ معتقدات خویش بود ھمھ نیز گفتھ اند کھ اھل طاعت و عبادت بود فرزندان خود 
ا ملک شاه را نیز بھ این کار و بزرگ داشت علمای دینی سفارش می کرد حتی گفتھ اند کھ در مذاکرتی ب

بھ قول ، اعالم کرد کھ وسعت مملکت با انفاق فقرا راحت تر افزایش می یابد تا با افزایش حقوق لشگریان
و  پاک اعتقاد و مسلمان بود و غم آخرت بیش از غم دنیا داشت) نھایت(ھندوشاه نخجوانی خواجھ بغایت 

ت و شخصی پاک بود کھ در اوج بسیاری از حکایاتی کھ از او نقل می کنند رنگ و بویی مذھبی داش
امیرالمومنین نامیده اند لقبی کھ توسط خلیفھ  رضی قدرت آرزوی عیش بقاالن را داشت از این رو او را

  .المقتدی بامرهللا بھ او داده شد
امیرالمومنین مردی بود متعصب و تنگ مشرب کھ جز اعتقادات مذھبی خود ھمھ چیز را نفی می  رضی

می بیند کھ کلیھ طرفدران مذاھب مختلف اسالمی  و ملت را در آن ملک ت مصلحتکرد و در مقام وزار
  .را نابود کند و وزارت سی سالھ او چیزی جز این نبود بھ خصوص شیعیان و اسماعیلیان

بطوری کھ حسن صباح از بزرگترین و سر سخت ترین مخالفان وی در امور مذھبی بود و پیروان حسن 
ر ضد ملک شاه سلجوقی و وزیرش خواجھ نظام الملک کھ با ایشان مخالف بودند علنا ب )اسماعیلھ(صباح 

بھ مبارزه پرداختند حسن صباح کالمی آتشین و پر نفوذ داشت و روز بھ روز بر طرفدارنش افرزوده 
شده اند و طی یک دوره طوالنی و تلسط بر منطقھ الموت قزوین و قلعھ ھای زیادی در سراسر خراسان 

توانستند بر برخی از ) ترک و عرب(یامةالقیامة کھ در واقع شورشی بر علیھ خارجیان با اعالم ق
  .شھرھای خراسان تسلط پیدا کنند
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آنھا از این مبارزه علنی دو ھدف داشتند ھدف اول و اصلی آزاد کردن منطقھ از سلطھ عراب و ھدف 
) ترور(راد بھ ھمراه مرگ قاتل دوم ترویج مذھب اسماعیلی در از بین بردن مخالفان کشتن مستقیم اف

فدائیان باطنی بسیاری از سران سلجوقی را کشتند و این کار تا زمان جانشینان وی از جملھ کیا بزرگ 
امید تا اینکھ ھالکوه خان شعلھ این جنبش نودو پنچ سالھ را کھ از درون بھ فساد کشیده شده بود خاموش 

  .مکتب صباح بھ نام الموتیان مشھور است.(کرد
گفتھ می شود خواجھ نظام المک نویسنده کتاب پر آوازه سیاستنامھ یکی از سھ یار دبستانی است کھ 
افسانھ ھا و قصھ ھای زیادی در شب ھای بلند زمستانی در این ارتباط بھ ھم می گویند داستان سھ یار 

و خواجھ نطام  دبستانی از آن است کھ خیام شاعر و ریاضیدان و حسن صباح پیشوای فرقھ اسماعلیھ
الملک با ھم در زمان کودکی ھم مکتبی بوده اند و با ھم عھد و پیمان بستند چنانکھ ھر یک از این سھ 
یار در بزرگی بھ جا و مقامی رسید چنین و چنان کند و در ھمان افسانھ ھا چنین و چنان کرده اند در 

مدارو غیره و غیره از مکتب خانھ جای قرار و ، انگلیسی Haldine Magfaleکتاب شیرین و خواندنی 
 میخانھ ای کھ از میخانھ ھای شادیاخ بوده و از آن می فروش پیرزرتشتی بچھ مکتبی .میخانھ رفتھ است

افسانھ ھا و جوان میخانھ ماگفیل سالھا بعد از مقتدرترین دولت شرق کھ باری نمایندن عظمت و وسعت 
ھ را بھ انتاکیھ واقع در ترکیھ و آسیای صغیر حوالھ میدھند آن مزد مالحان امو دریا واقع در اسیایی میان

  .بھ صدارت و وزارت می رسند
قاطعیت ، برای اداره چنین کشور قرون وسطایی و برجا نشاندن یاغیان و گردنکشان جز تدبیر و داریت

لطافت و عطوفت ، یعنی مجموعھ اضداد(و قساوت و ھمھ صفات سیاست مدارن امروزی الزم است 
و خواجھ نظام الملک جنین بود او خود را خدمت گذار راستی نداش می  )ھمراه با قساوت و سنگدلی

دانشگاھھای کھ  .دانست و دانشمندان را گرامی می داشت و دانشگاھھای بھ نام نظامیھ تاسیس می کرد
نیشابور و ، اصفھان پاره ای از قوانین آن قرنھا بعد قوانین دانشگاھھای اروپایی گردید نظامیھ ھای بغداد

امام محمد  –ابواسحاق شیرازی و امام الحرمین جوینی  –بلغ از اساتید نامداری چون امام محمد غزالی 
، یحیای و صدر الدین خجندی و در آن تدریس کردند و شاگردان پر آوازه ای ھمچون سعدی شیرازی

اینھا گواه  ھمھ .ھ شاگردی نشستندظھیرالدین فارابی در آنھا ب رشیدالدین وطواط و، انوری ابیوردی
  .عظمت تاریخی این مدارس است

اتابک در عین اشتغال بھ کار سنگین امور کشور از قلم توانایی برخوردار بودتصنیف و تالیف فرو 
چنانچھ بھ ھنگام  .گذاری نکرد و گاھی با استفاده از بھره گیری از قدرت سیاسی بھ پروا نوشتھ است

سلطان بھ خواجھ پیغام داد کھ اگر می خواھی بھ فرمائیم دوات ، پسر او بھ ملک شاهشکایت حاکم مرو از 
از پیش تو برگیرند و خواجھ از این پیغام رنجید و چنین پاسخ داد کھ دولت آن تاج بھ این دوات بستھ 

  .است و و ھر گاه این دوات برداری آن تاج را بردارند
و دانشپرور و در حین حال متعصب و مقتدر می خواھد کتابی مملک شاه سلجوقی از جنین وزیر با سواد 

می  از آنجا است کھ خواجھ نظام الملک سیاست نامھ را در ایین کشور داری و رسوم ملوک بنویسد
از آنجا است کھ اھمیت سیاست نامھ از لحاظ مطالعھ تاریخ سیاسی و اجتماعی نمی توان نادیده  نویسد

کھ سیاست مدن یعنی آن قسمت از حکومت عملی کھ از مصالح اجتماعی  گرفت توضیحا باید اشاره کرد
ارسطو و  سخت می گوید از دیر باز مورد نظر اندیشمندان و فالسفھ بوده است و چنان کھ می دانیم از

افالطون در یونان باستان بھ این مباحص گرایده اند و علما و حکما مسلمان و مسیحی در این مورد قلم 
  .گردد رده اند معموال سیاست مدن بھ دو بخش تقسیم میفرسایی ھا ک

اول علم نوامیس کھ از شرایع و احکام مذھبی بحث می کند و دیگری علم سیاست و نام سیاستنامھ کتاب 
  .مورد بحث ناظر بر ھمین است از علم سیاست گاه بھ آداب المولک و سیر الملوک نیز تعبیر می گردد

  :از علم سیاست سخن گفتھ اند دو جنبھ دارد اما کتابھای را کھ مطلب ان
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کتابھای کھ مطالب آن بیشتر جنبھ تئوری دارد در این کتاب ھا با آوردن دالیل بھترین طریقھ کشور  -1
داری مشخص می گردد مولفان این کتاب ھا از واقعیت ھای اجتماعی بھ دور بوده و کتابھای شان فاقد 

ان در بین مولفان پارسی بھ کتاب ھای ابو علی سینا و محمد ارزش عملی است در این زمینھ می تو
  .فارابی و ابن رشد بھ این گونھ اند

کتابھایی کھ مطالب آن بھ ارزش عملی قضایا بیشتر دقت گردید و سخنان بزرگان در ان نقل گردیده  -2
بھ میرزای  است و کتابھای مثل کتاب ھای ابن مقفع و جاحظ و نصیحھ الملوک غزالی و تحفھ منسوب

کتاب ھایی کھ بھ جنبھ عملی علم سیاست دقت می  شرف الدین قزوینی و سیاستنامھ خواجھ نظام الملک
  .کنند

سیاست نامھ شامل عصاره افکار و عقاید و تجربھ ھای خواجھ نظام الملک در پایان زندگی است نوعی 
د خودداری کرده و بیشتر بھ خاطرات سیاسی این وزیر بزرگ است کھ در ان از بیان حوادث حیات خو

  .راھنمایی پرداختھ است
شامل مطالب گوناگون و متفاوت است کتاب سیر الملوک  سیاست نامھ پنجاه فصل دارد ھر یک از فصول

گوشھ ای از وضع حاکمان و سازمان اداری و طبقات اجتماعی و آداب و رسوم آن روزگار را بھ خوبی 
  .مشخص می کند

و عدالت مجرد توجھ ندارد و بھ اصطالح امروزی ھا  ھ بھترین حکومت ھا دقتنظام الملک بھ مسال 
دکترین و نظریھ حقوقی ارائھ نمی دھد بلکھ بھ اموری می پردازد کھ بنیاد ھای حکومت را مستحکم تر 

  .می کند
کھ می توان بھ آن اشاره کرد در ارتباط مسالھ  مھمترین مسالھ از نظریات خواجھ نظام الملک

  :کھ می توان بھ آن اشاره کرد عبارتند از ھا است مسائل دیگر را) فئودال(اقطاع
و حدود اختیارات آنھا و جاسوس )پاسبان ان زمان(اھمیت کار قضاوت و حدود اختیار انان و محتسب 

  .فرستادن و ندیمان و و ظایف انان ترتیب بار خاص و عام
عتقد بھ حاکمین متمرکز و و فئودالیزم و شرکت دادن الحضرتین بھ مانند ھمھ سیاستمداران عھد کھن م تاج

فئودال در فئودال ھا در حکومت است ھر چند باید در این ارتباط با دقت بیشتری حرکت کرد و فئودالیسم 
ایرانی را شناخت از آنجایی کھ فئودالیسم ایرانی بھ زمین و زمین داران مربوط است و اساسا با انچھ 

لیسم می دانند متفاوت است و برخی از محققان مسائل ایران از عنوان فئودال بھ غربیان بھ عنوان فئودا
  .عنوان زمین داران ایران اجتناب می کنند

بحث در مقایسھ افکار و آرای خواجھ نظام الملک با سیاستمدارن گذشتھ بحثی طوالنی است ولی در 
جز آن کھ  ھ ایشان را بر رعیا حقی نیستسیاستنامھ آمده است کھ مقطعان کھ اقطاع دارند باید بدانند ک

مال حق کھ بدیشان حوالت کرده اند از ایشان بستانند بر وجھی نیکو و چون بپسندند آن رعایا بھ تن و 
کھ جز این کند ) زمین دار(و اسباب ایشان ایمن باشندو ھر مقطعی  )مال(مال و زن و فرزند و ضیاء 
  .اندبازست) زمینش(دستش کوتاه کند و اقطاعش

از آنجایی کھ نظر نظام الملک در بیان مطالب متوجھ ارزش و جنبھ عملی قضایا و جنبھ تبلیغاتی مسائل 
توجھ شایان نموده است بھ طوریکھ اشارت می کند کھ پادشاه باید بھ سخنان رعایا گوش بدھد و ھفتھ ای 

ت کھ کشوری کھ بزرگی آن از بسیار مشخص اس دو روز بھ مظالم بنشیند و داد و از بیداد گران بستاند
آمو دریا تا انتطاکیھ است چگونھ می توان داد را از بیداد گر گرفت و در اینجا مسالھ فقط بحث تبلیغاتی 

کھ خبر این کھ پادشاه ھفتھ ای دو روز دادخواھان و متظلمان را بیش خود می خوانند و سخن آنان  است
  درا می شنود ظالمان دیگر جرات بیدادگری ندار

برای نمونھ یکی ، خاندان او دارای نفوذ و دارایی فراوانی بودند و دستشان برای انجام ھر کاری باز بود
دستور داد جعفر ک؛دلقک ویژه ملک  ۴٧۵الملک کھ فرمانروای بلخ بود در سال  از پسرانش بھ نام جمال
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الملک زبانش را از پس سرش  را از بارگاه شاھی بیرون آوردند و بھ گناه بھ ریشخند گرفتن نظام، شاه
  !بیرون بیاورند

رحم بود چنانکھ داماد خود را کھ از پدر زن خود  الملک ھم در برخورد با مخالفانش بسیار بی خود نظام
  .نزد شاه گلھ کرده بود بھ انگیزش وزیر کبیر و دستور شاه کور کردند و بھ زندان انداختند

  :اند با ھفت لقب یاد کردهالملک را در کتابھای تاریخی  خواجھ نظام
  . وزیر کبیر ؛از آنجا کھ در دستگاه سلجوقیان بھ بزرگی او وزیری یافت نشده بود

الحضرتین ؛برای وزیری دو پادشاه  خواجھ بزرگ ؛برای آموزگاری ملک شاه در زمان ولیعھدی تاج
  . الدین ؛این لقبیمذھبی بود کھ فقیھان زمان بدو داده بودند قوام
ھای پسین تاریخ  پس از وی در دوره، خواندن ک ؛لقبی کھ عامھ بیشتر وی را با این لقب میالمل نظام

  . شدند بسیاری از وزیران معتمد شاھان در خراسان و ھند با این لقب خوانده می
  . اتابک ؛لقبی کھ ملک شاه پس از شاھی بدو داده بود

  . بھ او داده بود ۴٧۵سال امیرالمومنین ؛لقبی کھ خلیفھ المقتدی بامرهللا در  رضی
  .الحمد   علی نعمھ: الملک این جملھ نوشتھ شده بود ھمچنین بر روی مھر نظام

ملک شاه از اصفھان بھ عزم بغداد حرکت کرد و نظام  :در باب کشتھ شدن خواجھ چنین نوشتھ اند کھ
قدیم عرض حالی الملک در رکاب ھمراه شد در نزدیکی کرمانشاھان شخصی در لباس صوفیان برای ت

جان . ه ق 485خود را بھ خواجھ نزدیک کرد و با کارد او را زخمی کرد و خواجھ در دھم رمضان 
  .سپرد

  .دو شایعھ در ارتباط با مرگ او جاری است
گروھی قاتل را حسن صباح رھبر این گروه می  از آنجایی کھ قاتل از گروه فداییان اسماعیلی است 

  .دانستند
و گروھی دیگر این قتل را بھ تحریک ملک شاه می دانند از آنجایی کھ خاندان وی سربازانی را بھ نام 

ƮƹƧỸƅƫ ƩỸƧǂƐ از  ملک شاه و این مورد بھ طوری کھ گفتھ می شود باعث ترس. زیر فرمان داشتند
. حذف او افتادکرد پس در اندیشھ  گردید بھ ویژه اینکھ خواجھ نیز با وی بھ درشتی برخورد می خواجھ

مرموزی در گذشت و گروھی معتقد بودند کھ غالمان  چون ملک شاه نیز یک ماه بعد در بغداد بھ شکل
  .نظمیھ بھ انتقام قتل مخدوم خود ملک شاه را مسموم ساختند

  .وھشگرژویرایش پ تصحیح و با مانی و :منبع
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  فخرالدین عراقی

  
  

 یھایدان تاخت و تاز و خون آشامیز خراسان را میمردخ یشھرھا ھنوز سپاه مغولق كھ .ه 610در سال 
 دانشور و با یدر خانوده ا) جانیكم(فراھان بھ نام كمجان یاز روستاھا یكیدر ، بود خود قرار نداده

بلند  یبعدھا كھ شاعر – بھ اعتبار مولودش. م نام نھادندیده بھ جھان گشود كھ او را ابراھید یكمال كودك
ل سكونتش در عراق عجم یچند او بھ دل ز خواندند ھرین یھمدان، یفراھان یاو را بھ نسبتھا –آوازه شد 

بھ كسب دانش و معرفت ، در ھمدان و اصفھان او یو نوجوان یكودك. شھرت دارد یشتر بھ عراقیب
ر كرد و یصغ یایآسار روم در یقصد د یرفت و بعد از مدت از آن پس بھ مولتان یعراق .گذشت یاندوز

آشنا شد و  ین عربیالد ییبا آثار عارف بزرگ آن روزگار مح یویقون نیخ صدرالدیق شیدر آنجا از طر
دا كرد یپ یارادت خاص ین رومیھ بھ خداندگار عشق و عرافن موالنا جالل الدیقون عالوه بر آن در شھر

 .گفت اتیدر دمشق بدورد ح 688ل زود مورد توجھ مخصوص موالنا واقع شد و سرانجام بھ سا یلیو خ
ادگار یبھ  شتنیدر قلمرو عرفان از خو یممتاز افت آثار مھم ویق یك عارف بزرگ توفیبھ عنوان  یعراق
  :گذارد
ً باید–الف   یده و غزل و ترانھ و قطعھ و مثنویقص یت در قالبھایحدود پنج ھزار ب وان او مجموعا

رش بھ مراتب ین تاثیمقدار غزلھا و ھمچن. كند یراب میتشنھ را س یاست كھ جانھا یمجموعھ رنگارنگ
  .شتر استیاشعار او ب گریاز د
در  یو چند غزل كھ ھمگ یدر قالب مثو یاتیگر آن ده نامھ است مشتمل بر ابیعشاق نامھ كھ نام د - ب

ل و یرا مطرح نموده و با چند تمث یمباحث عرفان از یكی، یدر ھر فصل، شاعر. است ییقھ سنایوزن حد
ده ((ن ید كردند و چندین كتاب تقلیاز ا، یبعد یدر دروره ھا، شاعران. د ه استیان رسانیت بھ پایحكا
  .د آوردندیپد یدر ادب فارس)) نامھ
دارد كھ موضوع آن عرفان و  یفارس بھ نام لمعات بھ نثر و نظم یكتاب یعراق، ن اشعاریعالوه بر ا - ج
نوشتھ اند  یر ھایاز عارفان بزرگ شرح و تفس ن كتاب بعد ھا چند تنیبر ا. سلوك عارفانھ استر و یس

ھر ود  یشعر و نثرعراق .اللمعات از ھمھ مشھور تر است با عنوان اشعھ یشرح جام، انیكھ از آن م
ق یتحقشتر رنگ حكمت و یدش بیو قصا یمثنو. ر استیاستوار و پر تاث ر و كالمش ساده ویگرم و دلپذ

انتخاب . دھد یدست م یروح بھ آدم یغزلش اغلب شور و نشاط عارفانھ و سبك دارد امام با خواندن
  .ستین یكار آسان یعراق یان غزل ھایاز م دهیگز یاتیاب
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  خواجوی کرمانی

  
و پس از او ظھور كرده و او  ش از خواجویو حافظ پ یسعد یعنی، ن كھ دو شاعر پر آوازه و بلند نامیا

ن شاعر عارف كرمان در خور توجھ یا یبرا، یو الھام بخش یریان گرفتھ اند از جھت الھام گیدر مرا 
در برابر دو چھره درخشان ادب  یو شاعرانھ و یادب بھ لحاظ آن كھ مقام و منزلت، اما، ان استیشا

ن عارف یا .دینام و آوازه او ناخجستھ بھ شمار آ یتواند برا یدر مجموع م، رنگ باختھ است یفارس
ن ابو یاو داشت كمال الد)) سخن حافظ طرز غزل((كرد و  یم یرویپ یسعد كھ در غزل از یكرمان

ل بعد ھا كھ بھ شعر و ین دلیكھ از بزرگزادگان و خواجگان كرمان وبد و بھ ھم یعل العطا محمود بن
)) شاعران نخلبند(( ش در عالم شعر بھیھاییل ھنر نمایو بھ دل)) خواجو((آورد و بھ تخلص  یرو یشاعر

كسب علم و كمال بھ  یرا در زادگاه خود پشت سر گذاشت در پ یافت و پس از آنكھ دوران كودكیشھرت 
و چون . افتیك یو ارتباط نزد یدوست رازین سالھا بود كھ با حافظ شیدر ھم .ر آفاق و انفس پرداختیس

ن سبب است یبھ ھم. م افكندیپرتو تعل یشھ ویاند داشت بر شعر و یشیبر حافظ پ یبھ سال و تجربھ شعر
 .ا استقبال از خواجو سروده شده استید یم كھ بھ تقلینیب یعزلھا م ات ویار ابیوان خواجھ بسیكھ در د

ھم بھ  یپند و پاره ا در زھد و یبخش، نید و نعت و منقبت معصومید خواجو در توحیاز قصا یبخش
د بھ یدر قصا ییگو. است یانتقاد و یمسائل اجتاماعرنده مطالب و یشتر قطعاتش در بر گیانضمان ب

ً بھ سعد ییسنا و كمال  یوان حافظ با رندیخواجو در د ییغزلسرا سبك .ینظر دارد و در غزل عموما
در مجموع  .راز ثبت شده استیو در واقع بھ نام خواجھ ش رهیرس ییبایو ز یبھ اوج تعال یھنرمند
 ییره گوین نظیدر ا یول، ان رفتھینیشیوه پیاران خود بر شھم روزگ از یكرمان مثل انبوھ یخواجو

در ، یدر غزل از سعد، ییده از سنایدر قص. رفتھ است یان ادب منظوم فارسیمتول شھ بھ سراغیھم
در  ھم رفتھ یرا سرمشق خود قرار داده و رو ینظام یید كرده و در داستان غنایتقل یفردوس حماسھ از
  .د بدرخشدیآن چنان كھ با فان نتوانستھین حریبرابر ا
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  ابن یمین

  
 .ن خراسان زاده شدیجو تیاز وال ییآباد، ومدیھ فرین شاعر عصر سربداران در قریمیابن 

 یاریكھ بھ آنھا داشت بس ینظر بھ عالقھ ا نیمیافتھ بودند وابن یام سربداران در خراسان قدرت یدر آن ا
 یرا در سبزوار نزد آنان بھ سر برد و طبعا ناظر برخ یرا ستود و مدت یسربدار یاز شاھان و امرا
 ینیمضام .شھ بودیر و دھقان پیقانع و گوشھ گ یاصوال مرد .لخانان بودیا آنان با یكشمكشھا وجنگھا

 ژه خلق قطعات مشتمل بر پند و اندرزیبھ و ییش درج كرد و بھ ھنر قطعھ سرایقطعات خو در یاخالق
 .گذشت یشیومد بھ قناعت و دروین در سبزوار و فریمیات ابن یح یانیپا یسالھا .تنامبردار گش

   .گفت یبدرود زندگ، ه 763سال ، سرانجام
  .است ن مدحیمیابن  یده ھایموضوع قص

ار یفراز و فرود بس وان اویدر مجموعھ د یعشق و دلدادگ، ان شاعرانیوه معمول میمضمون غزلھا بھ ش
در نظم  یحھ ویو قر یشاعر ن ھمھ قدرتیبا ا .ندارد یممتاز یارزش ادب اتشید و غزلیقصا .است

 یھ میما یج حكمت عملیھر چند از نتا نیمین ابن یمضام .آشكار و در خور توجھ است یقطعات اخالق
كند كھ از  یدا میرا پ یاخالق یات ذھنیحكم كل، شود یع عرضھ میالت بدیھات و تمثیرد و در قالب تشبیگ

د بس دور یحافظ و عب یر اجتماعیشدار و و پر تاثیو طنز ن یفرغان فیس یح و عملیصر یانتقاد ھا
   .ده استیا خاطر نشان گردیدن یاعتبار یش شده وبیستا، یشگیقناعت پ در شعر او. است

  فرغانی سیف
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 یكھ شھر ھا یامیھمان ا یعنی یسده ھفتم ھجر مھ اولین یانیم یدر دھھ ھا ین محمد فرغانیف الدیس
بعد  .در شھر فرغانھ واقع در ماوراء زاده شد، سوخت یم داد مغوالنیبزرگ و آباد خراسان در آتش ب

اوضاع ماوراء النھر در اثر حملھ تاتار بھ  یش بر اثر آشفتگیكھ سالھا پ آورد با آن یرو یكھ بھ شاعر
ن یالد با موالنا جاللبا یف ھر چند تقریس .افتیشھرت  یف فرغانیمھاجرت كرده بود بھ س ریصغ یایآس

تمام  یعوض با ارادت در، نداشت یمالقات و مراوده ا یك بوده است با ویھ نسبتا نزدیھمزمان و بھ قون
ف یس یسبك شعر –ف یفكر س. است مكاتبھ داشتھ یش كرده و با آن استاد سخن در فارسیر استا یسعد
است  یھم در لفظ وكاربردزبان یكیزدین یا .ك استیخراسان بس نزد یوه سخنوران نامیبھ ش یفرغان

، اوست یتیوان دوازده ھزار بیاز د یریكھ بخش نظر گ، او دیقصا .دگاھھایوھم در ساخت مضمونھا و د
 یعطار و كمال اصفھان، ییسنا، یخاقان، یانور، یچون رودك یسخنوران نامور شتر در استقبال ازیب

التزامھا  یدشوار و پاره ا یفھایبا آوردن رد، حافظگر شاعران عصر یھمچون د، زیاو ن. است گفتھ شده
 .شاعرانھ شده است یھا ییعموما گرفتار ھنر نما، گرید ی

او ھمدوره با . از پیشگامان شعر پارسی است) 815ژوئیھ  13درگذشتھ (َعّباِس َمروی  :عباس مروی
   .زیست می عباسیروزگار مامون خلیفھ 

  زکریای رازی

  
بھ )م - ٩٢۵-٨۶۵/ه ٣-١٣-٢۵١(ب معروف درشھر ری خراسان یا دان و طبیمیک، ای رازییمحمد زکر

  .ا آمدیدن
عت یبھ کشف اسرارطب ش بھ زرگری و صرافی پرداخت و با عالقھ ای کھیدرجوانی در زادبوم خو

ش یا گران می خواستند گوھر فلزات را دگرگون کنند و با آزمایمیک. ده شدیا کشیمیداشت بھ سوی علم ک
محمد . ری بودند کھ مس را بھ طال بدل کندینھ و طوالنی درجستجوی بھ دست آوردن اکسیھای پرھز

اما . عاقبت نتوانست مس را طال کندوی . ن کار گذراندیارعمر خود را در ایز سال ھای بسیا نیزکر
ن محصول را کھ تا آن زمان در جھان یوی نام ا. رشراب الکل بھ دست آوردیات خود از تقطیضمن تجرب

کھ درقرن شانزدھم ، نین کلمھ درترجمھ کتاب ھای رازی بھ التیاما ا. ساختھ نشده بود الکعل گذاشت
ز یا جوھر نوشادر نیاک یھ آمونیقھ تھیطر. شدبھ شکل الکل درآمد و جھانی ، الدی صورت گرفتیم

  .ای رازی کشف شدیلھ محمد زکرین بار بھ وسینخست
ش ھا کرد تا آن کھ بھ سبب کار مدام ین گونھ آزمایش را صرف ایسال ھای جوانی خو، ایمحمد زکر

شم رفت ب چینزد طب. چشم ھای او سخت آزرده شد، ائییمیبات کیک آتش و بخارھا و بوھای تند ترکینزد
ای یمیآن گاه دانستم ک" خود نوشتھ است. ش را مداوا کندینار طال خواست تا چشم ھایب پنجصد دیو طب

ا یگو. خود را در بغداد آغاز کرد یطب التیتحص، ایھنگامی کھ محمد زکر." واقعی علم طب است
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مترجمان . آمددر آن زمان بغداد کانون بزرگ علمی مسلمانان بھ حساب می . ک چھل سال داشتینزد
  .انی بھ عربی برمی گردانندیونانی وسری، زبردست آثار مختلف علمی را اززبان ھای پھلوی

مراکز ، س شده بودید از مراکز علمی خراسان در بغداد تاسیکھ بھ تقل، مارستان ھای بزرگ و مجھزیب
بر فلسفھ بھ اداره ا پس از آموختن پزشکی و تسلط یمحمد زکر .علمی و آموزشی مھمی بھ شمار می رفت

ران و یدن بھ کمال علمی از سوی اغلب امیا معتضدی دربغداد پرداخت و با رسیمارستان عضدی یب
رازی . سدیشان بنویحاکمان آن روزگار دعوت می شد کھ رسالھ ھا و کتاب ھای علمی خود را بھ نام ا

م یمارستان آن شھر و تعلیره ببازگشت و بھ ادا، شیزادگاه خو، پس از چند سال اقامت در بغداد بھ ری
نائی خود را از دست یان زندگی بیلسوف و پزشک عالی قدر در پاین فیا. ار خود پرداختیشاگردان بس

  . داد
عرب ھا او . عنی عربی می نوشتیج زمان یش را بھ زبان علمی رایاما کتاب ھا، زبان بود یرازی پارس

کتاب ھا و مقاالت او کھ خود فھرست آنھا را بھ دست  .ده اندینوس العرب نامین و جالیب المسلمیرا ط
ر معروف بھ المعادی ین اثر او کتاب جامع الکبیمھم تر. ک کتاب استیست و ھفتاد و یداده و در جمع دو
دائره المعارف مفصل علم طب آن دوران بھ شمار می ، رییو بھ تعب، ن کتاب طبییاست کھ بزرگ تر

ادداشت ھای خود را درباره مداوا و اعمال جراحی با دقت یشخصی و  اتین اثر تجربیرازی در ا. رود
اس و استقرار یوی با دانشمندانی کھ روش ق. روش کار وی مشاھده و تجربھ بود. تمام شرح داده است

ن موجب شد کھ دانشمندان یھم. دیمخالفت می ورز، درست می دانستند، بھ پی روی از روش ارسطو، را
  .انی بھ رد برخی از آراء او بپردازندیابونصر فارابی و ناصرخسرو قباد و فالسفھ بزرگی چون

ز یدرباره آبلھ و حصبھ نھ تنھا در کشورھای اسالمی کھ در سراسر اروپا ن، ایگر محمد زکریکتاب د
ن درآمد و پس از اختراع یز در قرون وسطی بھ زبان التیکتاب طب المنصوری وی ن. افتھ استیشھرت 

ای رازی را خدمت ارزنده یمجموعھ آثار محمد زکر. دیی بود کھ بھ چاپ رسین کتاب ھایچاپ از نخست
  .ده اندیفرھنگ اسالمی بھ علم پزشکی در سراسر جھان نام

  ابوالقاسم حسن عنصری بلخی

  
عنصری در کار . عنصری در بلخ بھ دنیا آمد و پس از تحصیالت ابتدایی بھ کار بازرگانی اشتغال یافت

ن موفق نشد و در یکی از سفرھا اموالش توسط راھزنان غارت شد؛ پس بھ ناچار باز بھ تجارت چندا
  .فکر تحصیل افتاد

عنصری توسط یکی از برادران سلطان محمود بھ دربارغزنویان راه یافت و پس از گذشت زمان کوتاھی 
ان و شاعران عنوان ملکالشعرایی دربار را از آن خود کرد و در رأس حدود چھارصد نفر از سخنور

چنانچھ ، عنصری در دربار محمود چنان ثروتی جمع کرد کھ زبانزد شعرای بعدی گشت. قرار گرفت
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ز زر ساخت آالت خوان / شنیدم کھ از نقره زد دیگدان «: خاقانی شروانی در این باره گفتھ است
  »عنصری

گذشت زمان از بین  کھ در اثر، میگویند کھ دیوان شعر عنصری مشتمل بر سی ھزار بیت بوده است
  .ولی آثار پراکنده بسیاری از انواع شعر پارسی از وی بجای مانده و در دست است، رفتھ است

یکی . اند زیستھ کھ نیمھ اول قرن پنجم ھجری بود می، دو سخنور بزرگ فارسی زبانان در یک زمان
، غزنوی بود؛ و در غزنینالشعرای سلطان محمود  مقامی بزرگ در دستگاه دولتی غزنویان داشت؛ملک
مالک آب و زمینی در ، و آن دیگر دھقانی بود، برد پایتخت پرجاه و جالل آن پادشاه نیرومند بھ سر می

 .ھای خراسان یعنی طوس یکی از دھکده
  :یکی ھمھ عمر در ناز و نعمت زیست

   شنیدم کھ از نقره زد دیگدان
  ز زر ساخت آالت خوان عنصری

  :برد بر کسی کھ ھای سرد حسرت می در زمستانتی ناالن بود؛ دیگری بارھا از تنگدس
  سر گوسفندی تواند برید درم دارد و نان و نقل و نبید

  .و این یک فردوسی بود
سرود و در مجالس  ھایی کھ در مدح سلطان عصر می  قصیده. عنصری شاعری بزرگ و استاد بود

  .آورد رگان دربار را برای او بھ بار میھای ھنگفت سلطان و احسنت و زه بز خواند صلھ رسمی می
و اگر چھ گاھی بھ حکم ضرورت . کاری کھ بھ آن ایمان داشت. فردوسی بھ کار خود سرگرم بود

سرود توقعی نداشت جز آنکھ بھ یاری یکی از زورمندان روزگار بتواند کار خود را بھ  ای می مدیحھ
  .سامان برساند

» بت سرخ«ھای  طر سلطان بھ نظم درآورد کھ از آن جمل مثنویعنصری چند داستان را برای تفریح خا
ھا  ھای گرانب بود؛ و شاید متن این اشعار را بھ خط زیبا بر ورق» وامق و عذرا«و » بت خنگ«و 

  .بھ کتابخانھ او سپردند» بھ رسم خزانھ سلطان«نوشتند و 
، راست است یا نھ، دانیم سانید و نمیبھ پایان رسی سال یا سی و پنج سال فردوسی نیز شاھنامھ را پس از 

کھ بھ او و کار بزرگش اعتنایی نشد و عمری را کھ در این کار بسر برده بود با نومیدی و تنگدستی بھ 
  .پایان رسانید

اما این نکتھ کھ کدامیک از این دو شاعر زبردست در دوران زندگی از کار خود سود بیشتر بردند اینجا 
  .کنون مطرح است مقایسھ حاصل کار ایشان استآنچھ ا. مورد نظر نیست

چندی پس از روزگار او اسدی طوسی . ھای منظوم عنصری بسیار زود بھ بوتھ فراموشی افتاد داستان
آورده و گمان » لغت فرس«بعضی از ابیات مثنوی وامق و عذرای او را بھ شاھد لغات غریب در کتاب 

کسی ، تا دو سھ قرن پس از او، جز این. دست داشتھ استرود کھ متن منظومھ را دیده بوده و در  می
از وامق وعذرا تنھا ، در ھیچ کتابی خالصھ این داستان درج نشد. خبری از موضوع این داستان نداشت

: از قبیل، ھای عاشقانی کھ داستان آنھا ھیچ معروف نیست مانند نام، نام دو عاشق دلداده، نامی ماند
 .دعد و رباب، یا، چھر  اورنگ و گل

لفظ . کرد ھائی کھ بر معانی عام داللت می نام، تنھا نامی مانده بود، مانند سیمرغ و کیمیا، از وامق و عذرا
  .وامق معادل عاشق بود و لفظ عذرا معادل معشوق

  :گوید المثل می برد و فی اگر جالل الدین محمد بلخی در مثنوی معروف خود از این دو دلداده نام می
  در دل عذرا ھمیشھ وامق است عشوق جملھ عاشق استدر دل م

. ھیچ نشانی از آن نیست کھ مولوی این داستان عاشقانھ را در منظومھ عنصری یا جای دیگر خوانده باشد
اما از آنھا تنھا معانی عام ، و ھمچنین است ذکر نام این عاشقان در غزلیات سعدی کھ مکرر آمده

  :اراده شده است» معشوق«و » عاشق«
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  نھ چون تو عذرائی، اسیر قید محبت نھ وامقی چو من اندر جھان بھ دست آید
  یا 

  کھ ندیدست روی عذرا را، حبیب من کسی مالمت وامق کند بھ نادانی
از این دو نام  نامھ عشاقاما شاعر معاصر او عماد فقیھ در ، ای بھ نام این دو دلداده ندارد حافظ اشاره

، داست کھ او نیز جزئیات و خصوصیات سرگذشت ایشان را در نظر نداردبرد و از فحوای کالم پی می
  .کند استعمال می، بلکھ این دو نام خاص را تنھا معادل دو اسم عام

نویسان ھم از اوایل قرن ھفتم ھجری بھ بعد این منظومھ را ندیده و حتی از مضمون آن  مورخان و تذکره
تنھا بھ ، االلباب ودولتشاه مولف تذکرةالشعراء عوفی صاحب لباباند و بعضی از ایشان مانند  آگاھی نداشتھ

اند؛ و سپس از قرن نھم ھجری در بیشتر جاھا کھ   ذکر نام این کتاب و انتساب آن بھ عنصری اکتفاء کرده
جامی در بھارستان خود .اند کھ از متن کتاب خبری ندارند نام وافق و عذرای عنصری آمده تصریح کرده

و یکی از آن جملھ موسوم است بھ ... گویند او را مثنویات بسیارست«عنصری نوشتھ است کھ درباره 
وامق و «گوید کھ  تقی الدین کاشی در خالصةاالشعار می. »اما از آن اثری پیدا نیست، وامق و عذرا
 ...عنصری را چند مثنوی است چون«: و امین احمد رازی در ھفت اقلیم نوشتھ است» عذرا مفقودست
  . کھ ھر یک گنج بدایع و خزانھ لطائف بود... وامق و عذرا

ھای بزرگ و مھم شعر  این سرنوشت یکی از منظومھ. »در این وقت شعری از آن مثنویات بھ نظر نیامده
عنصری است کھ اگر چھ ھمھ از آن ذکر جمیل » وامق و عذرا«فارسی در قرن پنجم ھجری یعنی 

  .دھد قرن پیش تاکنون کسی از متن یا موضوع آن نشان درستی نمی اند در ادبیات فارسی از ده کرده
این کتاب . فردوسی است»  شاھنامھ«اما منظومھ بزرگ دیگری کھ درست در ھمین زمان بھ وجود آمده 

را بھ ھمان سلطان محمود غزنوی تقدیم  نویسند کھ فردوسی نسخھ آن می. در ھمان زمان سروده شده است
اما این کتاب . و در ھر حال بھ گوینده آن توجھی کھ سزاوار بود نکرد، آن را نپسندیدو او بھ علّتی  کرد

ھا کھ آثار  ھا و آشوب و شاید ھزارھا نسخھ از آن نوشتھ شد و با ھمھ فتنھ، بزرگ باقی ماند و صدھا
سیاری از ب. ھای آن بر جا ماند گرانبھای چند صد شاعر آن زمان را بھ نابودی کشید در ھمھ احوال نسخھ

رواج و رونق آن در کشورھای ھمسایھ کھ فارسی زبان . شعرھای آن را فارسی زبانان از بر کردند
کھ چندی بھ تسلط و تغلب بر قسمتی از ، فرمانروایان بیگانھ. زبانان نبود ینبودند نیز کمتر از فارس

اھنامھ سراسر منطقھ را گشود ش. خراسان یا بر سراسر آن دست یافتند نیز بھ ترویج و تعظیم آن پرداختند
  .گیر شد و از مرزھا نیز فراتر رفت و جھان

یکی از این . آورند دو شاعر در یک زمان دو داستان را بھ نظم در می. گیرد ای دامن دل می اینجا اندیشھ
دیگری . رود بلکھ موضوع آن نیز از یادھا می، شود کھ نھ ھمان متن دو منظومھ چنان زود فراموش می

ھای آن ابیاتش نیز زبانزد مردمان  گذشتھ از داستان، یابد کھ چندین قرن تا امروز ن رواج و انتشار میچنا
  .رسد و گوینده آن شعرھا بھ اوج شھرت و روائی می، ماند می

  راز این کار چیست؟
اگر از مثنوی وامق و عذرای عنصری جز آن چند بیت کھ در لغت فرس اسدی بھ عنوان شاھد لغات ثبت 

یک اتفاق ساده کھ موجب یافتن . ماندیم شده است اثری در دست نبود شاید کھ در جواب این معما در می
  .قسمتی از مثنوی عنصری شد ما را در این داوری رھبری کرد

ھای یک  ای خطی بھ دست آورد و دریافت کھ ورق اتفاق چنان بود کھ یکی از ادیبان پاکستان کتاب کھنھ
این مرد دانشمند کھ مولوی محمد شفیع . اند ھ ھم چسبانده و برای تجلید آن بھ کار بردهتری را ب کتاب کھنھ

ھا رنج برد تا توانست  ھا را از ھم جدا کرد و سال استاد دانشگاه پنجاب الھور بود با زحمت بسیار ورق
حاصل . دریابد کھ این کھنھ کاغذھا قسمتی از مثنوی گمشده وامق و عذرای عنصری را در بردارد

ھای سودمند شامل  گذشتھ از نکتھ، تحقیقات او پس از مرگش چند سال پیش از این انتشار یافت و آن
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یعنی با اوراق مثنوی (.قسمتی از ابیات گمشده و فراموش شده مثنوی معروف و نایاب عنصری بود
 !)عنصری کتاب دیگری را جلد کرده بودند

توانیم در باره ارزش منظومھ عنصری و مقایسھ آن  می اکنون کھ قسمتی از این کتاب در دسترس ماست
  :موارد مقایسھ از این قرار است. با کار فردوسی کھ در ھمین زمان سروده شده است اندکی اندیشھ کنیم

فعولن (یعنی ھر دو بھ بحر متقارب مثمن مقصور ، این دو منظومھ ھر دو در وزن شعر یکسانند -1
در . توان داد ز نظر فصاحت بیان یکی را آسان بر دیگری رجحان نمیا. اند سروده شده) فعولن فعول

 ً یا با ، قسمت مختصری از داستان وامق و عذرای عنصری کھ باقی است چندین بیت ھست کھ عینا
اند بھ دشواری  زیستھ و چون دو شاعر در یک زمان می. در شاھنامھ نیز آمده است، مختصری تغییر

، جز این. یا مطابقت و مشابھت بیان نتیجھ توارد بوده است، ری اقتباس کردهتوان گفت کھ یکی از دیگ می
ھا را از شعر  از آن جملھ برای مثال این نمونھ. شود ھای شیوا نیز در این آثار بازمانده دیده می بیت

  :کنیم عنصری یاد می
   

  بھ یک ھفتھ از بانگ چنگ و رباب
 کسی را نبد جای آرام و خواب

 بد شاه فرھنگ یابشبی خفتھ 
 چنان دید روشن روانش بھ خواب 

 ستاره تو گفتی بھ خواب اندرست
 سپھر رونده بھ آب اندرست 

  زسم ستوران و گرد سپاه
 زمین ماه روی وزمی روی ماه

پس علت فراموش شدن و متروک ماندن یکی از این دو منظومھ و رواج و شھرت و دوام و بقای  
  :نکات زیرین راز این معنی را بر ما آشکار کنددیگری چیست؟ شاید 

موضوع شاھنامھ برای ایرانیان آشنا و مانوس بود و شاید بیشتر مردم این کشور در آن روزگار از  -1
ھا مربوط بھ سرزمین ایشان بود و پھلوانان  ھای آن کم و بیش آگاھی داشتند؛ زیرا کھ این داستان داستان

  .موضوع داستان وامق و عذرا سرگذشت دو دلداده یونانی است. اند پنداشتھ میشاھنامھ را از نیاکان خود 
ھا  ھا و کنیھ اگر چھ نام، زبان ینام پھلوانان و اشخاص شاھنامھ برای ھمھ آشنا بود و ھر یک ازپارس -2

ھا  پدران و نیاکان خود را بھ یکی از این نام، ھای عربی اسالمی را بر خود گذاشتھ بودند و لقب
  .شناختند یم

اما نام پھلوانان و اشخاص داستانی وامق و عذرا چنان غریب و نامانوس بود کھ ذھن فارسی زبانان از 
ھای مختلف و متفاوت یافتھ بود  تا آنجا کھ از ھمان آغاز ھر اسمی صورت. رمید شنیدن و خواندن آنھا می

وامق و عذرا فراوان بود و   در داستانھای غریب یونانی  نام. دانست و اصل درست آنھا را کمتر کسی می
  : از آن جملھ
، تولیوش، طرطانیوش، ملذیطس، یخسلوس، منقلوس، دمخسینوس، مخسنوس، )ذیفنوس: یا(زلقدوس 
، افروتشال، معشقولیھ، فلقراط، بلوقاریا، دیفیریا، دیانوس، الفنیش، فالطوس، ادانوش، ودانوش، فیریدیوس
  .سلیسون، آسنستان

ھا  ھر کس از خواندن شرح دالوری. انگیخت ھای شاھنامھ احساسات و عواطف ملی را برمی داستان -3
ھای آنان  ھا و ناکامی دید و از شکست ھای پھلوانان شاھنامھ خود را سربلند و سرافراز می و پیروزی

در او نداشت اما نشیب و فرازھای اشخاص داستانی وامق و عذرا چنین تاثیری . شد رنجیده و غمناک می
  .اعتنا بود و نسبت بھ آنھا بی
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. توان سنجید گیریم کھ ارزش آثار ادبی را تنھا بھ معیار فصاحت و بالغت نمی این مقدمات چنین نتیجھ می
ھر اثر ادبی باید بھ . اما یگانھ شرط نیست، ھا البتھ یکی از شرایط اعتبار و ارزش آنھاست این نکتھ

. آید ارتباط نزدیک داشتھ باشد کھ آن اثر برای آنان و بھ زبان آنان پدید می یعنی مردمی، طریقی با جامعھ
شاھنامھ فردوسی ارزش خود را از . ادبیات باید یکی از احتیاجات جامعھ را بر آورد، بھ عبارت دیگر

جامعھ ایرانی فارسی معنوی آغاز تاکنون ھمچنان نگھ داشتھ است زیرا کھ جوابگوی یکی از احتیاجات 
یک از  زیرا کھ ھیچ، اما داستان وامق و عذرا از ھمان آغاز بھ فراموشی سپرده شده. ان بوده استزب

  .آورده است نیازھای خوانندگان را بر نمی
ترین  بزرگ.سرای است چامھابوالمعانی نصرهللا پسر محمد پسر عبدالحمید غزنوی  :عبدالحمید غزنوی

 .از عربی بھ پارسی است کلیلھ و دمنھاثر او برگردان 
قصاید و غزلیات او بسیار پر معنی و دارای صنایع بدایع لفظی و  )555وفات ( :عبدالواسع جبلی

 .تھا بھرام شاه غزنوی و سلطان سنجر را مدح می گفتمعنوی است مد
ابونظر عبدالعزیز بن منصور المروزی ناماور بھ َعسَجدی چامھ سرای است کھ در سال  :عسجدی

 .بود سلطان محمود غزنویوی از چامھ سرایان دربار .ھجری در گذشتھ است۴٣٢

  فرید الدین عطار

  
از شعرا و عارفان نام آور در اواخر  یكی، م بن اسحاق عطارین ابو حامد محمد بن ابوبكر ابراھیدالدیفر

از آنھا سال  یسان گفتھ اند بعضیخ نویبنا بر آنچھ كھ تار. است یقمر یل قرن ھفتم ھجریقرن ششم و او
اخ بھ یا شادیھ كدكن یاو در قر. دانند یم، ق.یھجر 537سال والدتش را  یو بعض 513والدت او را 

 یاخ بھ شغل عطارینكھ پدرش در شھر شادیست جز ایدر دست ن یاو اطالع یاز دوران كودك. ا آمدیدن
ن یدالدیفر، بعد از وفات پدرن كار ماھر بود و یار ھم در ایبود مشغول بوده كھ بس یكھ ھمان دوا فروش
كرده و  یز طبابت مین ھنگام نیاو در ا. شود یمشغول م یدھد و بھ شغل عطار یكار پدر را ادامھ م

و طبابت مشغول  یاو بھ شغل عطار، طبابت را فرا گرفتھ یباشد كھ نزد چھ كس یدر دست نم یاطالع
ان شده كھ یب یمختلف ین مورد داستانھایر ابھ وجود آمد و د یدر و یكھ آن انقالب روح یبوده تا زمان

  :ن است كھین آن ایمعروفتر
د و چند بار با گفتن جملھ یبھ آنجا رس یشیعطار در دكان خود مشغول بھ معاملھ بود كھ درو یروز
 یا: ش بھ او گفتیدرو. نداد یزیش چیاو بھ درو ید از عطار كمك خواست ولیخدا بدھ یبرا یزیچ

: ش گفتیدرو. یرو یا میھمانگونھ كھ تو از دن: ؟ عطار گفتیا برویاز دن یخواھ یخواجھ تو چگونھ م
ر سر نھاد و با گفتن كلمھ یخود را ز یش كاسھ چوبیدرو، بلھ: ؟ عطار گفتیریبم یتوان یتو مانند من م

 یخود را برا یر شد و از دكان خارج شد و راه زندگیداً متغید شدین را دیعطار چون ا. ا برفتیهللا از دن
   .ر دادییشھ تغیھم
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ن یوخ عارف ركن الدیخ الشید و بھ خدمت شیش دست از كسب و كار كشیاو بعد از مشاھده حال درو
اضت و مجاھدت با نفس یبود و بھ دست او توبھ كرد و بھ ر یاكاف رفت كھ در آن زمان عارف معروف

از عمر خود را بھ رسم سالكان  یتعطار سپس قسم. ن عارف بودیمشغول شد و چند سال در خدمت ا
خ یاز مشا یارین سفرھا بسیقت در سفر گذراند و از مكھ تا ماوراءالنھر بھ مسافرت پرداخت و در ایطر

گفتھ . دیرس ین بغدادین سفرھا بود كھ بھ خدمت مجدالدیارت كرد و در ھمیو بزرگان زمان خود را ز
با پسر خود بھ  ین بلخین محمد پدر جالل الدیاءالدده بود بھیرس یریخ بھ سن پیكھ ش یشده در ھنگام
خ نسخھ یش، خ عطار برودیارت شید و توانست بھ زیشابور رسیر خود بھ نیكرد كھ در مس یعراق سفر م

پر كار و  یعطار مرد. خردسال بود داد ین كھ در آن زمان كودكیاز اسرار نامھ خود را بھ جالل الد یا
خود كھ بھ  یریو طبابت اشتغال داشتھ و چھ در دوران پ یفعال بوده چھ در آن زمان كھ بھ شغل عطار

  . از خلق زمانھ پرداختھ و بھ سرودن و نوشتن آثار منظوم و منثور خود مشغول بوده است یریگوشھ گ
 627ن سال وفات او را سایخ نویاز تار یان شده و برخیب یمختلف یز گفتھ ھایدر مورد وفات او ن

كھ  یقاتیبنا بر تحق یدانستھ اند ول 616و  632گر سال وفات او را ید یدانستھ اند و برخ، ق.یھجر
ز یمرگ او ن یق دانستھ اند و در مورد چگونگ.یھجر 627شتر محققان سال وفات او را یانجام گرفتھ ب

ن در یخ بھاءالدیده كھ شیبھ شھادت رسك سرباز مغول یورش مغوالن توسط یگفتھ شده كھ او در ھنگام 
د یشابور رسیلشكر مغول بھ ن یكند كھ وقت یف مین تعرین واقعھ را چنیكتاب معروف خود كشكول ا

خ یخ خورد كھ شیاز مغوالن بر دوش ش یكیتوسط  یریشابور را قتل عام كردند و ضربت شمشین یاھال
خ بزرگ دانست كھ یشد ش یون از زخمش جارا رفت و نقل كرده اند كھ چون خیبا ھمان ضربت از دن

  با خون . ك استیمرگش نزد
  : را نوشت ین رباعیوار ایود بر د
  ن است یا ینھ بازیمستان تو را كم ن استیا یتو رسم سرفراز یدر كو

  ن است یا ید كھ تو را بنده نوازیشا چ نتوانم گفتین ھمھ رتبھ ھیبا ا
ان مقبره او خراب شده بود یموریقرار دارد و چون در عھد ت شابوریشھر ن یكیخ عطار در نزدیمقبره ش

   .ر شدیقرا مرمت و تعمین بایر سلطان حسیوز ییر نوایشیر علیبھ فرمان ام
سخن او ساده و . ران استیات ایخ ادبیاز شاعران بزرگ متصوفھ و از مردان نام آور تار یكی، عطار

 یھ و خالیرایپ یراه را كھ ھمان آوردن كالم ساده و ب نیخود بھتر یان مقاصد عرفانیب یاو برا. راستیگ
او اگر چھ در ظاھر كالم و سخن خود آن وسعت اطالع و . ش است انتخاب كرده استیاز ھرگونھ آرا

ھم چون او باعث  یدل یآن گفتار ساده كھ از سوختگ یرا ندارد ول ییھمچون سنا یاستحكام سخن استادان
ات مختلف یان داستانھا و حكایالت و بین كمك گرفتن او از تمثید و ھمچنیشده كھ خواننده را مجذوب نما

 یو جام یبعد از خود ھمچون مولو ینام یباشد و او سرمشق عرفا یآثار او م یگر از جاذبھ ھاید یكی
  : گفتھ است ین مرشد بزرگ پرداختھ اند چنانكھ مولویا یز بھ مدح و ثنایقرار گرفتھ و آن دو ن

  .میو عطار آمد ییسنا یما از پ دو چشم او ییو سنا عطار روح بود
  :آثار منظوم او عبارت است از. شود یم میخ بھ دو دستھ منظوم و منثور تقسیآثار ش

  . ات استید و رباعیات و قصایوان اشعار كھ شامل غزلید - 1 
سر  یب، بلبل نامھ، وصلت نامھ، بت نامھیمص، اسرار نامھ، نامھ یالھ: ات او عبارت است ازیمثنو -2

از . بیاشتر نامھ و مظھر العجا، خسرو نامھ، مختار نامھ، در نامھیح، جواھر الذات، ریمنطق الط، نامھ
د منطق یآ یاو بھ شمار م یھاین آنھا كھ بھ نام تاج مثنویواترین و شیبھتر یعرفان یھاین مثنویان ایم

مرغ است كھ منظور از پرندگان یبھ نام س یداستانك پرنده یر است كھ موضوع آن بحث پرندگان از یالط
ل خود و بھ كار یتخ یروین منظومھ با نیمرغ وجود حق است كھ عطار در ایسالكان راه حق و مراد از س

 یزبان فارس یاز شاھكارھا یكین منظومھ ید كھ ایگو ین وجھ سخن میباتریبھ ز یعرفان یبردن رمزھا
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از ادبا آنھا را بھ عطار نسبت داده اند و  یب است كھ برخین الغب و لسایاست و منظومھ مظھر العجا
  . ستین دو كتاب منسوب بھ عطار نیگر معتقدند كھ اید یبرخ

ا و یتن از اول 96 ین كتاب عطار بھ معرفیاست كھ در این اثر منثور عطار تذكرة االولیاز معروفتر یكی
  . ھ پرداختھ استیصوف یخ و عرفایمشا
  از اشعار  یده ایگز
   یش و شادمانیاندوه تو عی ھجر تو وصل جاودان یا

   یخوشتر ز وصال جاودان م ذره حسرتیدر عشق تو ن
   یث زندگانیكفرست حدی اد حضور تو زمانی یب

   یآن لحظھ كھ از درم بران صد جان و ھزار دل نثارت
   یش خوانیك نفسم بھ خویگر  دیكار دو جھان من برآ

   یتو دان، ن كن خواه آنیخواه ا چھ كار است؟با خواندن و راندم 
   یآن یسزا یور لطف كن آنم یسزا یگر قھر كن
   یبھ دلستان یتا تو ببر د بھ ھر زمانمیصد دل با
   یل شود بھ جان فشانیجبری نقاب از رو یگر بر فكن

   یده بس نھانیرا كھ ز دیز دیكس نتواند جمال تو د
   یانین عیبد ییجملھ توچون  ندیكھ بھ جز تو كس نب، نھ نھ

  .یم از معانیشد زنده دا در عشق تو گر بمرد عطار
 -----  

  ا شدم یا غرقھ در دریبودم ز در یشبنم دا شدمیش ناپیگم شدم در خود چنان كز خو
  دا شدم یدا گشت ناپید پیراست كان خورش ن افتاده خواریز اول بر زم بودم یھ ایسا

  ا شدم یك دم برآمد كامدم من یا یگو ب خبر ینشان و ز شدن ب یز آمدن بس ب
  دوست ناپروا شدم  یدر فروغ شمع روی را كھ چون پروانھ ایمپرس از من سخن ز، نھ

   الجرم در عشق ھم نادان و ھم دانا شدمی اگر با دانش، در ره عشقش قدم در ِنھ
  نا شدم یناب یناین كھ چون بیب بین عجایا ست بود و كور گشتیبا یچون ھمھ تن م

  تا كجاست آنجا كھ من سرگشتھ دل آنجا شدم ی ك ذره دارم آگھیخاك بر فرقم اگر 
  .دا شدمیدل و شیر دل او بیمن ز تأث دم از ھر دو جھانیرون دیچون دل عطار ب
) شعر(اسرارنامھ ) شعر( نامھ الھی) شعر( مصیبت نامھ) شعر( الطیر منطقگراو یبرخی از آثار د

دیوان قصاید و و ) نثر( ة االولیاتذکر و شرح القلب و جواھرنامھ) شعر( خسرونامھ) شعر( مختارنامھ
   .ن الغیبو مثنوی لسا) شعر( غزلیات
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 بلخی ابو علی سینا

 
نا بوده است از قول استادش یابن س یشگیاران ھمیاز شاگردان مقرب و  یکیکھ  ید جوزجانیابوعب
در . بلخ بود ینا از اھالیابن س یپدرم عبدهللا پسر حسن پسر عل« : کند یت مین رواینامھ او را چنیزندگ

د و یگز یاز توابع بخارا سکن یبخارا نقل مکان کرد و در دھکده ا یبھ سو یر نوح سامانیام یزمامدار
ستاره نام در دھکده افشنھ کھ جز ھمان دھستان  یام با دختریدر آن ا. پرداخت یو کشاورز یبھ برزگر

پدرم بھ  یبعد از مدت زمان. ا آمدمیبھ دن) یالدیم 980( یدیخورش 259من در سال . ازدواج کرد، بود
درس قرآن و . سپرد) بوده است یا ابوبکر برقیکھ گو(مرا بھ مکتب برد و بھ دست استاد ، خارا آمدشھر ب

کسب کردم کھ ھمدرسانم  یات مقامیقرآن را حفظ نموده و در ادب یات را شروع کردم و در ده سالگیادب
 . را تحت الشعاع قرار داده بودم

ان یحنف یدم کھ مفتیرس ین رشتھ رشتھ بھ حدیدر ا آوردم و یل زاھد فقھ رویت نزد اسماعیبا کمال جد
فروشھا کھ در علم حساب توانا بود فرا گرفتھ و  یاز سبز یکیش یدر ھمان زمان حساب را پ. بخارا شدم

بھ  یبھ نام عبدهللا ناتل ینگذشت کھ شخص یرید. بھ نام محمد مساح کسب نمودم یرا از استاد یاضیر
را در خانھ خود جا داد و از او خواھش کرد کھ  یکرد و پدرم و یمعرف لسوفیشھر ما آمد؛ او خود را ف

من بھتر ، داد یرا کھ استاد شرح م یخواندم و ھر مسئلھ ا یش ویرا پ یساغوجیکتاب ا. م دھدیمرا تعل
کتاب . کسب کنم یادیھ زیسرما، اندک توانستم در علم منطق یدر مدت زمان. کردم یر میاز او تفس

 .ھ مشکل را خود حل کردمیبق، ح کردیا شش شکل آن را تشریپنج ، شروع کردم ینزد ناتل زیدس را نیاقل
، از ما جدا شد یناتل. نمانده بود یبھ ناتل یازیگر نیرا مورد مطالعھ قرار دادم و د یگرین بار کتاب دیا

و  یعیعلوم طب یریره فرا گرفتھ بودم؛ بھ فراگیو غ یکھ از ناتل، اتیبعد از علم منطق و ھندسھ و فلک
  ، دا کردمیف ارسطو را پیعھ تألیکتاب ماوراء الطب. عھ و علوم طب پرداختمیماوراء الطب

از  یزیاما چ، چھل بار از اول تا بھ آخر خواندم و تمام مندرجاتش را حفظ کردم. ار مشکل استیدم بسید
، در دست داشت یکتاب، برخوردم یدر بازار صحافان بخارا بھ سمسار یتا روز. دمیآن نفھم یمحتوا
کھ بھ مال دارد  یازیار ارزان است و صاحبش آن را از سر نین کتاب را بستان کھ بسیا یابوعل: گفت

و شرح  یفات فارابیاز تأل یکیکتاب . دم و بھ خانھ آوردمیکتاب را بھ سھ درھم خر. فروشدیم
عھ یمشکالت علم ماوراءالطب، دن کتاب ارزشمنیآن وقت بود کھ بھ کمک ا. عھ ارسطو بودیماوراءالطب

را کھ در آن روزگار متداول  یطب یاز کتاب ھا یارینھ علم طب بسیدر زم. بر من روشن شد یھمگ
 .ستیار مشکل نیدم علم طب بسیمطالعھ کردم د، بود
گرفتم و شروع بھ  یشیوقت پ یر اطبایکھ از سا، حاصل شد ییشرفتھایز پین باره نیار زود در ایبس

ات مندرج در کتاب ھا یاز نظر یاریبر من کشف شد کھ بس یتجار یدر طب علم. ماران کردمیب یمداوا
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کنم کھ  یادآورید یز باین را نیا. ام کھ با طب سر و کار داشتم شانزده سالم بودیدر آن ا. دمیرا وارونھ د
سر مباحث نفس و اکثر اوقات بر . بودند یده باطنیگرو، کھ از من بزرگتر بود، پدرم عبدهللا و برادرم

اما مرام ، دادم یمن گوش م. پرداختـند یبھ بحث و جدل م، ن گرفتھ بودندیھ تلقیلیکھ از فرقھ اسماع، عقل
 ».دمیدن بھ فرقھ خود نمودند ابا ورزیکھ مرا دعوت بھ گرو یدم و وقتیپسند یو جدل آنان را نم

    :دیگو یدھد و م یتش ادامھ میبھ روا ید جوزجانیابوعب
ً ام، بود ینا در سن ھفده سالگیکھ ابن س یھنگام«  کھ زمامدار بخارا ، یر نوح بن منصور سامانیاتفاقا
ان ینا جوان ھم خود را در مین سیا. ر دعوت کردندین امیبا بھ بال ییبان بزرگ بخارایطب. مار شدیب، بود

 یماریص بیاز تشخ یبان ھمگیطب« : دیگو ین باره میخود او در ا. »ر رفتیادت امیآنان جا زد و بھ ع
د و یت بخش بخشیمن اثر رضا یص من درست از آب درآمد و مداوایخدا را شکر کھ تشخ. درماندند

  ».افتیشفا  یر بھ زودیام
عضالتش چنان سخت و سفت شده بود کھ توان  یچنان بود کھ جملگ یر نوح سامانیام یماریند بیگو

نش رفتند از عالج یکھ بھ بال یبانیطب. نداشت یچ حرکتیھ یارایاز او سلب کرده و  یحرکت را بھ کل
ر را مملو از یاط امیق دستور داد کھ حوض حینھ دقیجوان بعد از معا ینایابن س. درمانده و سپر انداختند

. ن قرار داد و در وسط حوض جا دادیر را لخت کرده و در قفس چوبیام. کنند) یلرز ماھ(رعاده  یماھ
ر بھ یام، گرفت یر تماس میشود و با جسم ام ید میرعاده تول یکھ از ماھ یتھ ایسیالکتر یرویدر اثر ن

تھ بھ یسید الکتریرعاده قدرت تول یناگفتھ نماند کھ در ھر ماھ. افتیعضالت نجات  یسفت یماریاز ب یکل
برق ش روش معالجھ با یدایک ھزار سال قبل از پینا یس یداست کھ ابوعلین رو پیاز ا. رسد یولت م یس

 یز مین معالجھ شگف انگیر نوح در مقابل ایام. برده است یر آن پیو حتا قبل از اختراع برق بھ تأث
 یم یھر چھ بخواھ یابو عل« : ر کھ گفتیدر جواب ام. جوان بدھد ینایبھ ابن س یانیخواست پاداش شا

ر یکتابخانھ ام یکتاب ھا در مطالعھ یین باشد کھ اجازه بفرمایتنھا پاداش من ا« : نا گفتیابن س. »دھم
  .»آزاد باشم

خ یش. ھ را با ھم آورده استیل لھ و علیدال، یح جسم آدمیدر تشر یانیدر معالجھ و ھر ب یھر حکم یبرا
 یکتاب شفا. جامع و منظم در فلسفھ نوشتھ است یاست کھ کتابھا ین دانشمند اسالمینا اولیس ابن سیالرئ

، ھاتیاشارات و تنب، نجات یعالوه بر شفا کتاب ھا. را دارد یفلسفک دائرةالمعارف یاو در واقع حکم 
  .در فلسفھ نوشتھ است یقطان را ھمگیبن  یمبداء و معاد و داستان ح، اتیعیقراضھ طب

ھ یبھ ورن یادیکھ شباھت ز یدستگاھ، جاد رصد خانھینا در مدت اقامت در ھمدان بھ قصد ایابن س
و حرارت ، نور، یخال یفضا، روین، حرکت: لیاز قب یکیزیمھم ف میاختراع کرد و مفاھ، داشت یامروز

ن باره یاست کھ در ا ین دانشمند اسالمیاول، تیم و تربینا استاد تعلیابن س. کرده است یرا بھ دقت بررس
ر المنازل و چھار فصل از فن سوم کتاب اول قانون و یکتاب تداب. داشتھ است یار ارزنده ایاظھارات بس

نا راجع بھ یابن س. م و بھداشت کودکان اختصاص داده استیاز فصل پنجم کتاب شفا را بھ تعلمقالھ اول 
 یرد و بھ سر منزل سعادت میگ یدن ھنر و حرفھ دست بشر را میدرباره برگز، ورزش و انواعش

 . رساند
ق بچھ را عالقھ و شو یدھد کھ از ھمان اوان کودک یان اطفال را سفارش میش مربینا ھزار سال پیابن س

نا منطق یابن س. ق کنندیشھ و ھنر تشویکھ استعداد و عالقھ دارد او را در آن پ یشھ ایبسنجند و در ھر پ
 یریجھ گیبرابر کرده و نت، کرده یزیر یپ یکتاب قانون در طب را سراسر بر اساس صغرا کبرا، دان
 ییدر کتاب قانونش بحث ھا، روانشناس ینایابن س. نماند یشک و گمان یدارد کھ جا یرا ابراز م یمنطق

نا با وجود عمر کوتاه و با یابن س. ھ تعجب استیدارد کھ واقعا ما یو روان پزشک یدرباره روان شناس
کتاب و  476توانستھ ، رش بوده استیبانگیکھ گر، و دغدغھ و اختفا و فرار و زندان یآن ھمھ گرفتار

کتاب و رسالھ او  246کھ اکنون . م کندید را بھ جامعھ تقداز علوم متداول زمان خو یرسالھ در ھر علم
  . ا موجود استیمختلف دن یو در کتابخانھا یباق
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ن اسالم وفق دھد؛ ینو بوده و کوشش کرده آن را با د یلسوف در فلسفھ اش متأثر از افالطونیف، نایابن س
 . ت کرده استیگرفتھ و کمتر از ابن رشد از ارسطو تبع یشیار پین باره از ابن رشد بسیکھ در ا

در ، ب کھ قانون را نوشتھیطب ینایابن س. ق خوانده اندیاز کوتھ فکران او را کافر و زند ین ھمھ چندیبا ا
نا کھ شامل یقانون در طب ابن س. داشتھ است یا ارزانیرا بھ دن یرةالمعارف طبید گفت کھ دایقت بایحق

آن را  یبوده و در ھر دانشگاھ ین کتاب طبیتا قرن ھفدھم در سراسر اروپا معتبرتر، پنج کتاب است
 ییشرح ھا. ھات و اشارات او بھره ھا کسب کردیتوان از توج یامروزه ھم م یو حت، س کرده اندیتدر

 460 یمتوف، رضوان یعل: ر استیز ینا نوشتھ شده از علمایاسالم بر کتاب قانون ابن س یایکھ در دن
، .ق.ه 733بسال  یمتوف یمحمد بن محمود آمل، ین احمد نخجوانینجم الد، یامام فخر راز، یقمر یھجر

عقوب بن اسحق ی، یلین گیع الدیرف، ین حلیجمال الد، ین محمد خجندیفخرالد، ین محمد فارسیسعدالد
م محمد بن عبدهللا آق یحک، یمصر یھودیھبھ هللا ، عقوب بن اسحق معروف بھ ابن القفیابوالفرج ، یسلو
  ......، یالنیگ یم علیحک، ییسرا

 یغرب سفر یاید کھ بھ خارج و بھ دنییایب، مینا نوشتھ ھا را نوشتیاسالم راجع بھ ابن س یایحال کھ در دن
  .کرده اند یدارند و تا چھ حد از او قدردان یدینا چھ عقایان درباره ابن سیم اروپائیم و ببنیکن

در  1946ف کرده کھ در سال یرا در سھ جلد بھ نام المستشرقون تأل یاز مصر کتاب یب عقبقیدکتر نج
است گرد آمده  ین غربین کتاب ھر چھ آثار مستشرقیدر ا. افتھ استیدارالمعارف مصر چاپ و انتشار 

  .نا داردیس یاست؛ شصت و پنج صفحھ کتاب مزبور اختصاص بھ ابوعل
و  یفرانسو، نیالت، یمختلف از جملھ عرب یبارھا و بارھا بھ زبانھانا یاثر ابن س، قانون و شفا یکتابھا

  .حیتفر :منبع مورد استفاده.شدند یس میمختلف جھان تدر یترجمھ و در دانشگاه ھا ییایتالیا
ایرانی است کھ  شاعرابومنصور عماره پسر محمد مروزی معروف بھ عماره مروزی  :عماره مروزی

 .زیست  در سده چھارم ھجری می
معاصر ملوک .شھاب الدین عمعق بخارائی شاعر سده پنچم ھجری است )543وفات ( :عمعق بخارائی

 .انده استافراسیابیھ بود کھ لقب امیرالشعرائی گرفت شعرھای اندکی از او بھ جا م
 .اثر او داستان ورقھ و گلشاه. بود سلطان محمود غزنویعیوقی از شاعران دربار  :عیوقی

 ھجری در گذشتھ ۴٢۶اَبوَزید محمد غضائری رازی چامھ سرای بود کھ بھ سال  :غضائری رازی
  .کرده است  را در چامھ ھایش ستایش می بوییانبود و  شیعاو دارای آیین . است

 فردوسی
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از وی بھ نام خداوندگار تاریخ و فرھنگ یاد  .حکیم ابوالقاسم حسن بن اسحاق معروف بھ فردوسی است 
 سال از دست زبان اعراب نجات داد و دوباره زبان 200را پس از  یکھ پارس ینام شاعر .میکنند
در  329او در حدود سال  .ھ کردیھد بھ کشور کھ از ریشھ پھلوی و دری گرفتھ شده است را را یپارس

خ بھ صورت یتار یاز عمر خود صرف جمع آور سال 35و مدت . متولد شد خراساندر  پاژروستای 
اما حاکم وقت سلطان  .ان بودیساسان ینامھ شاھنشاھ یکتاب خدا او از ینظم و شعر کرد کھ منبع گردآور

 و بزرگ یکی از سھ اثر او .ده خاطر نمودید و او را آزرده و رنجع کریضا رنج او را یمحمود غزنو
دارند و او در یم یادواره او را گرامی یمختلف یکشورھا جھان را بوجود آورد کھ ھم اکنون یشاھکار ادب

ھ اعراب و نکوھش یاو عل یجنجال یل سروده ھایکھ بدل .درگذشت یھجر 411ت اندوه در سال ینھا
او  یرا در گورستان مسلمان خاک نکردند ول یمسلمانان بر جسدش نماز نگذاشتند و و - چندین باره آنان

  .صاحب بزرگترین اثر رزمی بنام شاھنامھ می باشد د ماندیخ جاویتار در
از . وفات کرد. ه ٢٨٣بود و بھ سال  )٢٨٧-٢۶۵( عمرو لیث صفاریشاعر معاصر  :فیروز مشرقی
 .بیت شامل سھ قطعھ دو بیتی و سھ بیت مفرد برجای مانده است ٩میان اشعار او 

ابو منصور قطران معروفترین سخن سرای دوره سلجوقی می باشد شاعر سده پنجم ھجری  :قطران
. سرود  بود با این ھمھ بھ پارسی دری نیکو شعر می پھلویبود و زبان مادریش  آذربایجاناو زاده . است

 ناصرخسروتبریز سروده است  434و از قصاید معروف او قصیده ای است کھ در وصف زلزلھ سال 
 .قبادیانی در سفرش با او دیدار کرده است

 .شعرھایش رویھ دینی دارند. گوی سده ششم ھجری است شاعر پارسی :ازیقوامی ر
بھ جا  دوبیتیاز او تنھا پنج قطعھ .سرای در نیمھ دوم سده پنجم ھجری است چامھ :کافرک غزنوی

 .دھد  اشغالگر آن زمان را نشان می عربھایو  ترکاناو در شعرش دشمنی خویش با .مانده است

  کسایی مروزی

  
مروزی )) ھجری( ٣۴١شوال  ٢۶زاده چھارشنبھ (کسایی مروزی یا ابواسحاق کسائیمجدالدین ابوالحسن 

متاسفانھ از اشعار او بسیار اندک امروز . در نیمٔھ دوم سده چھارم ھجری و آغاز سده پنجم ھجری است
و ھمچنین از اشارات بھ اشعار او در آثار دیگران ، ولی از آنچھ کھ از او بجای مانده، در دست است

ھایش  ناصرخسرو در بسیاری از قصیده. پیداست کھ او از استادان مسلم شعر و زبان پارسی بوده، هآمد
بھ دقت ، سعی در مقایسٔھ خود با کسائی داشتھ و پیداست کھ دیوان کسائی را کھ آن زمان در دست بوده

  .مطالعھ کرده بوده
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 :است کسایی مروزی خود درباره زمان زایشش چنین سروده
 چھارشنبھ و سھ روز باقی از شوال  و چھل و یک رسید نوبت سالبھ سیصد 

 سرود گویم و شادی کنم بھ نعمت و مال  بیامدم بھ جھان تا چھ گویم و چھ کنم
 عیال گشتٔھ فرزندم و اسیر کھ برده  سان گذاشتم ھمھ عمر ستوروار بدین

. این دولت و نیز خاندان بلعمیان از پشتیبانان او بودند. کسایی در اوج دولت سامانیان دیده بھ جھان گشود
بود کھ ) ٣٧١شده بھ سال  کشتھ(از پشتیبانان او یکی ابوالحسین عتبی وزیر نوح بن منصور سامانی

  :است سرای سده ششم ھجری چنین از پیوند میان این دو یادکرده کسایی مدحش گفتھ و سوزنی چامھ
 نام زنده ماند عتبی از کسایی تا قیامت  کرد عتبی با کسایی ھمچنین کردار خوب

انجام کار سامانیان و بر سر کار آمدن غزنویان کسایی بھ دربار ایشان رفتھ و بھ مدح محمود غزنوی با 
  :ھای او از محموداست شعر زیر یک نمونھ از ستایش. است پرداختھ

 کزو دایم کنی گوھرفشانی  َکفَت گویی کھ کان گوھرستی
 توانی؟ بودن کی جان زنده تو بی  چو جانت از جود و رادی کرد یزدان

بوده ولی پس از آن از او آگاھی درستی در دست  سالگی زنده آید کھ تا پنجاه از شعرھای کسایی برمی
  .است نیست و آشکار نیست کھ چند سال پس از آن زیستھ

  .است کسائی پیرو آیین شیعھ بوده
 مدحت کن و بستای کسی را کھ پیمبر
 بستود و ثنا کرد و بدو داد ھمھ کار

 بدین حال و کھ بوده است و کھ باشدکیست  آن
 ؟ جز شیر خداوند جھان حیدر کرار

 این دین ھدی را بھ مثل دایره ای دان
 پرگار پیغمبر ما مرکز و حیدر خط

  علم ھمھ عالم داد پیمبر
  .چون ابر بھاری کھ دھد سیل بھ گلزار

لبیبی از استادان مسلم زبان پارسی بوده ولی متاسفانھ . نیمھ نخست سده پنجم ھجری است شاعر :لبیبی
بوده  فرخیو از دوستان  خراسانلبیبی ظاھراً از مردم .امروز از اشعار او جز از اندکی در دست نیست

ای كھ بھ استقبال او ساختھ است او را استاد و سیدالشعرا خوانده  مسعود سعد سلمان در قصیده. است
 .دارد ھزلاو شعرھایی در قالب . است

 خاقانی شروانیاو شاگرد .است از شاعران قصیده سرای قرن ششم )594وفات (:مجیرالدین بیلقانی
 .بوده است

برخی سرایش  .بود یعقوب لیث صفاریمحمد پسر وصیف سجزی دبیر  :جزیمحمد پسر وصیف س
 .دانند  نخستین چامھ بھ پارسی را از او می

از وی . بود زبان فارسیو از نخستین شاعران بھ  سیستانمحمد پسر مخلد سگزی زاده  :محمد سگزی
 .بھ جا مانده است یعقوب لیث صفاریتنھا یک شعر در ستایش 

و  طاھریانسرایی پیشگام پارسیگو ھمدوره با دودمانھای  چامھمحموِد َوّراِق َھَروی  :محمود وراق ھروی
  .از او تنھا یک دوبیتی بھ جا مانده است.بود صفاریان
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  مسعود سعد سلمان

  
چرا در  باخود می گفت، ادیدر دل کوھھای بی فر، کیزندانی در دخمھ ای سرد و تارکھ سخن سرای 

ک می دانست کھ ین، ان برمیز بھ پاین امشب را نیست کھ ھمیدی نیچ امیچون ھ، شھ فردا باشندیاند
دار خواھد یز پایروز رستا خ تا، ن شدهیاما سخنی کھ با خون دل او رنگ، سرانجام کار آدمی مرگ است

  .دمان
  سخن جانفزای تامحشر نیگان بودی بماند اینخواست ماندن اگر گنج شا

ش نمی یوند زندگیدانست کھ اگر سخن پ ش ساختھ بود ومییاو سخن جانفزای را درمان جان ناالن خو
گر یمانند د، ھر چند گردون سرانجام بھ دست مرگ .گردش گردون او را بھ درد ورنج کشتھ بود، دیگرد
ی شعر کھ یگو .اما دفترسخن او ھمچنان گشوده ماند، ز بستیب او را نینش زندگی پرفراز ودفتر ، مردم

در  جان او کھ، د و امروز کھ نھصد سال از مرگ تن اومی گزردیوند نام او گردیپ، او بود وند عمریپ
بزرگ نده یسرا، مسعود سعد سلمان .دیھمچنان زنده است و باما سخن می گو، ده شدهیکالبد شعرش دم
ن شاعر پارسی گوی یو نخست انیھ سرایسرامد حبس، مھ دوم قرن پنجم وآغاز قرن ششمیشعر دری در ن

ھمواره ، زمان زندگی خود او تا امروز، ربازیسخن ازدل برامده اش از د .ن ھندوستان استیدر سرزم
وی براندامھا بھ اد جان سوزش میدن فریختھ وازشنیانگ ندگان و سخن سنجان را بریش سراین و ستایآفر

  .شده است ده ھا روانیپاخاستھ و اشک از د
پرتاختند و برخی از آنھا  ان وسرودن نظم مییی غزنویدردستگاه فرمانروا، گریھمزمان بااو دھھا شاعرد

ن یاد می کردند و اگر بھتریبا طعن و طنزازاو گاه از روی ھمچشمی .د نام وجاه بر اوبرتری داشتندیاز د
با ، اورا کودک و برنا می گفتند و گاه از روی رشک، شان می خواندیش را برایخوشعرھای جادوی 

ز یبلکھ نامی ن، وانیاری از آنان نھ تنھا دیاما امروز ازبس، می زدند ش را دامنیسھ و توطئھ گرفتاریدس
است؛در  دهل نام او در بعضی تذکره ھا آمیوان او بھ طفیوتنھا نام بعضی از آنان بھ برکت د برجای نمانده

  .کی از آنان خواھد بودی بی گمان مسعود سعد، کھ اگر از ده شاعر بزرگ فارسی زبان نام برده شودیحال
امامی ، زیکھ در روزگار سعدی ن گری است بر دآوری درست نقاد روزگار؛ چنانین خود گواه دیا

  .روشنترین وجھ نشان داداین داوری را بھ  بی پایگی، ھروی را برترازاو دانستند و گذشت روزگار
م با دوران پنج تن از ید و چنانکھ خواھیبھ درازا کش ش از پنجاه سالیدوران شاعری مسعود سعد پ
. ت شعریک بھ شانزده ھزار بیوانی است با نزدید، ن دورانیحاصل ا .پادشاھان غزنوی مغارن بود

ست ین صتھای محدود روزگار ما سازگاربا فر، زداردیکھ بی گمان پست و بلند ن، اندازه شعر نیخواندن ا
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م یدرروزگاران قد جاب می کند ؛اگرچھیح آنھا این شعر ھا وشرح و توضیدن بھترین امربرگزیوھم
ازفراھم ین نیھ ھمیرا بر پا)) ھنامھ ارات شایاخت((زین ضرورت احساس می شده وخود مسعود سعد نیزاین

  .آورده است
ش یک نواختی داشتھ اند و جز آنچھ کم بیبا یزندگی تقر، انیسراحھ یمد بھ خصوص، میشتر شاعران قدیب

 حادثھ با، ر آنھایری و نظایزان و پیماری و مرگ عزیدستی وبیتھ: مانند، مشترک است در ھمھ انسانھا
شان یبرا، افتد شان موثریوه شاعریر ورو کرده باشد بھ حدی کھ در شیتی کھ بکلی زندگی آنھا را زیاھم
درشاعری او دست کم پنج دوره  .تی کامال استثنائی داردیان مسعود سعد موقعین میا امده است درین

   :دیز می توان دیمتما
  الدولھ کھ اوج کام روائی اوست فیوستن بھ سیآغاز شاعری وپ -
  میفرمان سلطان ابراھ سو و نای بھ، در قلعھ ھای دھک، دوره اول زندان -
   چالندربازگشت بھ الھور و حکومت ، ییرھا -
  میدر قلعھ مرنج بھ فرمان سلطان مسعود بن ابراھ، زندان دوره دوم -
  عمر انیری و پایپ، مدح ملک ارسالن و بھرام شاه، است کتابخانھیر، آزادی -

 روی خود را صرف لشگر کشی بھ ھندوستان وگسترش قلمرو فرمانروائی خود و بھیم نیابراھ سلطان
خود بھ نام  وفرماندھی سپاه را بھ فرزند، انند اسالف خود می کردن میدست آوردن غنائم از آن سرزم

ف یلشکر کشی ھای س، شود وان ابوالفرح رومی استباط مییچنان کھ از د .ف الدولھ محمود سپرده بودیس
ن سالھا در یدر ھمة ز قاعدیمسعود سعد ن. آغاز شده باشد 460د از حدود سال یبا، الدولھ بھ ھندوستان

دن یف الدولھ کھ فرا رسید خود در مدح سیکی از قصایکھ در  چنان، وستھ استیف الدولھ پیالھور بھ س
ن یخجستھ بادت نوروز و ا. نوروز را مصادف ماه رجب ذکر می کند، دیگو ت میینوروز را بھ او تھن

  ابیھزار جفت شده با مھ رجب در ن نوروزیچن
ف الدولھ سپرد ومسعود یبھ س، فرستادن خلعت و منشور م رسما فرمانروای ھندوستان را بایسلطان ابراھ

م یند، ش او می سورودیدھا در ستایشرکت داشت و فتح نامھ ھا و قص ز کھ در جنگھا در کنار اویسعد ن
  .دیبار او گرد س و شاعر دریو جل
  د کردید کرد بر سخن کامگار بایشتن را سوار بایخو

  ردد کیار باید گفت خدمت شھریار بایشھر مدحت
  د کردیذوالفقار با ن کھ زبانیف دولت و دیشاه محمود س

ن مھاجرت کرده یا کانشبھ غزنیکی ازنیان یافتن غزنویسعدازھمدان بودوباقدرت  اصل خاندان مسعود
ن دولتم یا چنانکھ درشعرمسعود آمده است کھ بنده زاده، وانی شده بودیوارد شغل د، دربارغزنوی بودودر

معمول است برای ھر نسل  د اغراق دانست چون اگر چنانکھیباة البتھ ھفت نسل را قاعدکھ  - بھ ھفت تبار
ت یبھ روا، 427درسال . رفت ش ترخواھدیس دولت غزنوی پیازتأس، سال درنظر گرفتھ شود یس
پدر ، فرمانروائی ھند منصوب کردوسعد سلمان سلطان مسعود غزنوی فرزند خود مجدود را بھ، ھقییب

وصاحب امالک ، افتیم یالھور رفت ودرآنجااقامت دا عنوان مستوفی ھمراه مجدود بھبھ ، شاعر
  .دیومستغتالت فراوان گرد

تذکره  ن کھ دربعضییا آمد وایدرالھور بھ دن 440و438ن سالھا ی یدرب –اد یبھ احتمال ز - سعد مسعود
ن نکتھ یگوناگون بھ ا ارست و خود شاعر در اشعیح نیا جرجان نوشتھ اند صحیھا زادگاه اورا ھمدان 

   .ح کرده استیتصر
  آفتاب روشن روشن چگونھ ای ھک بی من چھ گونھ ای بییای الھور و 

  چگونھ ای منیان تنگ نشیای جره بازدشت گذار شکار دوست بستھ م
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فراگرفتن فنون جنگاوری و شکار  زیکودکی و نوجوانی شاعر در الھور صرف آموختن علم و ادب و ن
آموختن شعرو ، وانییسبب اشتغال پدرانش بھ امور د ژه آن کھ بھیبھ و .دیو سوارکاری گردراندازی یو ت

  :دیچنان کھ خود می گو ادب و ترسل در خواندانش موروسی بود
  سلمان سعد مسعود ھمان دادست از براعت کھ سعد را

شھ ین روزگار ھمیمکرد کھ ھ دوران تنعم و کامروائی او بود چناکھ در شعرخود آروزو می، ن روزگاریا
  .بسا آروزو کھ خاک شده اما ای) .)ن روزگار بادیتا ھست روزگار ھم(( :بماند

 .ز با او ھمراه بودیمسعود ن، ن می رفتیغزن دار پدرش از الھور بھیف الدولھ برای دیدر سفری کھ س
   .ر و سپھساالراو سرودیابراھم و وز د غرائی در مدح سلطانیتخت قصایدر پا

  مھذب و سعادت صاحب کاداب از او شده استدر دولت 
  د بن احمد کش بنده اند حران اغلبیمنصور بن سع

ملک الشعرای دربار ، بخصوص با راشدی، ن مشاعره ومجابات کردیغزن ()ره زبانیشاعران چ((و با
بھ دن یاو را نزد شاه د) )گاهیرتبت و پا((د و چون یآتش رشک آن شاعران زبانھ کش ن جایا از ھمیگو
  :دیگو چنانکھ خود او می، بر ضد او بھ توطئھ و تھمت پرداختند) )تنبل و دستان((گونھ  صد

  کار د ای شاه خصم نقاص من کھ کار مدح بھ من باز گردد آخریزمن بترس
ف الدولھ یاز س ن مقصودید آمد و برای ایت تشرف و سفر خراسان در او پدین ھنگام نیاز قضا در ا
او اثر کرده بود نھ تنھا اجازه  ان شاعر دریا دمدمھ و افسون مدعیف الدولھ کھ گویاما س .اجازه خواست

ف الدولھ می یزبر خشم سیاصرار او ن .آغاز شد ن جاین شد و گرفتاری شاعر از اینداد بلکھ بر او خشمگ
  .او را ازکار برکنارکرد، افزود
  شغل من نجستھ ھنوز دود عزلم بر آمد از روزن آتش

ز ضبط کردند تا آن زمان بھ پشتوانھ یدستور داد اموال او را ن ف الدولھیازعزل بھ فرمان سشاعر پس 
ربرای دادخواھی زادگاه یتھی دست و آوره ونا گز، گر شاعران صلھ می دادید دارائی فراوان خود بھ

  :ن رھسپار شدیکرد و بسوی غزن خود را ترک
  فرستاد ستی زلوھور بر کند و بھ حضرتمیشی و نیدرو

  ر دولت و دادزندانیشتن بجستم از شاه ظھینانپاره خو
نسبت  ان آنچنان ذھن پادشاه رایشاعران و دربار، دیچنانکھ ازفحوای اشعار مسعود بر می آ، نیدر غزن
راشدی شاعر دربار  د تھمت زنندهیشا، ل بھ حبس شاعر فرمان دادین کرده بودند کھ بدون دلیبھ او بدب
  :گفتھ نیف الدولھ درباره اوچنیرفتاری خطاب بھ سش از گیباشد کھ پ
 زنان م تو بودی شھا بھ حق خدای کھ راشدی را بفکندی زآب ویاگر نھ ب
 :ریز تین زندان شاعربھ نام دھک بود بعضی مو لفان چون در بینخست

 ھفت سالم بسود سوو دھک پس ازآنم سھ سال قلعھ نای
تصورکرده اند کھ زندان نخست قلعھ سو بوده ، آمده استشعر نام سو مقدم بردھک  بھ ضرورت وزن

 .اند ت گفتھ است کھ او را ازدھک بھ سو بردهین بیاما شاعر خود بھ سراحت در ا، است
  نان و م بود و جامھینشستھ بودم در کنج خانھ ای بھ دھک بھ دولت تو مرا س

ن بھ ھندوستان یغزن م سر راهیقد لومتری در سمت شرق واقع است و درین زندان در فاصلھ پانزده کیا
  .قرار داشت

شتری بر خوردار بود و چن تن از یش بیو آسا از رفا، شاعر در دھک بھ نسبت بھ زندان ھای بعدی
  .می کردند تیت ھای آن زمان در زندان از او ھمایشخص

او بھ قلعھ سو دھک تھمل کنند و کاری کردند کھ فرمان  ش نسبی شاعر را دریتوطھ گران نتوانستند آسا
  .داده شد
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 ار تنگی است کھیلومتردره بسیبھ فاصلھ ده ک، بھ سمت جنوب مشرق دھک( ی سویایمحل جغراف
  .)ن آل ناصر در آن بودین کوه خرابھ زاری است کھ محبس سالطیدارد و باالی ا نام) سوکوه(

ستارگان راز دل خود را  حصار بھ حدی مرتفع بود کھ م توانستم با :دین باره می گویمسعود سعد در ا
عفن و مردم بی سامان شکوه ھا داشت  ن بر پای او بستند و از ھواییر آھنین زندان زنجیدر ا .میبگو

بھرامی بود و علم نوجوم را در حد کمال از او  رمرد منجمی بھ نامیع دل خوشی او وجود پیوتنھا ما
  .آموخت

 .پس او را بھ قلعھ نای برندو سو ھفت سال بود و س مجموع گرفتاری شاعر در دھک
   در حصار نای

 طبع خرم دارند، وستھ بھ ناییکھ سر نشات عالم دارند پ آنان
  ی کز پی ماتم دارندیغم دارند توآن نا ای نای زتو ھمھ جھان

چنان کھ نام سای زندان ھا را تحت الشعاع ، مسعود سعد است ن زندانیل مشھورتریقلعھ نای بھ د ودل
گر خود یشتر بوده است و دین زندان عذاب روحی و جسمی شاعر بیکھ در ا نیکی ای .قرار داده است
  .ھی از آن ساختھ استیھام ھا و تناسبات بدیساز معروف جناس تام دارد و شاعر ا لفظ نای کھ با

ھشتاد  در فاصلھ حدود، ھ جنوبیل بھ زاویما، نین زندان در سمت غرب شھر غزنیی ایایجغراف محل
ن زندان یمسعود در ھم اتین حبسین و پر سوزتریموثرتر .دهیدردل قلھ ای سر بھ فلک کش، لومترییک

   سروده شده است
 چ کس از نای بی نواید ھیشادی ند ن نای بی نوایم از ایچون نای بی نوا

  است و صباھم ھمھ مسا ره و نخرم غم زبھر آنک روزم ھمھ شبیده تیشد د
افت شاعر کھ با ینای از زندان رھائی  ه سال در دھک و سو وپس سھ سال گرفتاری در نای و جمعا د

با فرمانی ، بدون آنکھ جرم خود را بداند، افتاده بود ک سوء ظن بھ زندانیک فرمان پادشاه در اثر ی
   :افتیگر آزادی خود را باز ید

 عفو سلطان نامدار رضی بر شب من فکند نور قمر
   رھائی
کھ  زندان بھ ال ھور با زگشت و بھ سرپرستی امالک پدر خود سعد سلمانپس از رھائی از ، سعد مسعود

بود شاعررا بار  م با مسعود آشنایابونصرکھ اھل ادب بود از قد ن زمان ھنوز زنده بود پرداختیتا ا
شاعر در مجالس بزم . کرد رزادیمان خاص عضد الدولھ شیوانی کشاند و او را از ندیگربھ عمل دید
مثنوی ((ن مجالس را در یوصب ا مان و عملھ طرب بھ شعرخواندن می پرداخت ویندرزاد درکنار یش

ل یبھ تفص، سنائی در سرود ن کارنامھ بلخ است زسروده شده و سرمشقیکھ بھ لھنی طنز آم ))ارشکال
  .ان کرده استیب

 م و زرپرس وزخوی خوشمزمشکوازعنبرپرسیاز بخشش دست من زس
  بت من زراه چا لندر پرسیھ بازوی من ازخنجر پرس وز از قوت

ام ین ایافت قصری درالھوربنا کرد در ایثروت از دستھ رفتھ را باز  گر شوکت ویمسعود سعد بار د
امشان را یام کردند و بونصر پارسی با لشکر کشی گران بر آنھا تاخت و قیچالندر ق ھندوان در شھر

  .کرد سرکوب
گر بھ سرانجام ید دوران کامروای و رھائی او بار، ن جنگ در کنار بونصر بودیز در ایمسعود سعد ن

جرم ھمدستی با او بھ زندان  ز بھید و مسعود را نین بار بونصر پارسی متھم و گرفتار گردیا .دیرس
  :دیکی از قطعھ ھای خود می گویچنان کھ در ، افکندند

 ن حبس و بند افکندی؟یدت کھ بھ جھد در چنیبوالفرج شرم نا
 م تو بھ شادی ز دور می خندییبھ غم گرھمی  تا من اکنون

 .مسعود سعد شناختھ اند بوالفرجی عامل گرفتاری بونصر و
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 در زندان مرنج
 بر سر تو باشد ای حصن مرنج وای آن کس کاو چون من

  ا دوزخ مادر تو باشد ؟ی! تو مادر دوزخی بگو راست 
ز بر یقلعھ ن نیا، دندین کشیر آھنیھ زنجش را بیشاعر را در قلعھ مرنج زندانی کردند و دست و پا ن باریا

  بھ باالی آن برساند چکس نمی توانست خود رایسر کوھی بلند قرار داشت وراه دشواری داشت کھ ھ
  :ھ می کندین مویجوانی چن ادیروی جوانی را پشت سر گذاشتھ و بین ھنگام نیشاعر کھ در ا

 بنشاند د نبود چون بھ زندان مرا فلکیتاری از موی من سپ
 د نماندیکی موی من سپیماندم اندر بال و غم چندان کھ 

 .ز شکوه ھاداردیماری و کم نوری چشم نیاز ضعف و ب، زندان عالوه بر رنج
 فرزند مرگ

 :بھ ممدوح می گفت بزرگترن اندوه شاعر در زندان مرنج دوری از کسان و فرزندانش بود چنانکھ
 ارسا باشدان و پیک دانی کھ از قرابت من چن گرین

 منی را روا مدار امروز کھ زفرزندگان جدا باشد چون
سلطان او را انقدر در مرنج نگاه داشتند تا خبر مرگ فرزند جوانش  اما از بخت واژگون و سنگ دلی

 کھ از آثار جا ودان، دیژه در قالب رباعی بسرایبو، باعث شد مراثی جانگدازی د ویصالح بھ او رس
 .اوست

 ن آھن ھا صا لح بی تو چگونھ باشم تنھایچندرحبس مرنج با 
 راھن ھایم بھ مرگ تو دامن ھا گھ پاره کنم زدرد پیگر گھ خون
ھ در ین مایبزرگتر، ده نداشتھ استیچ جای شکری برای شاعر درد کشین زندان ھیا د پنداشت کھیالبتھ نبا

 :ان استینما  تین بیا
 صونمدن سفلگان مین حبس از دیزد را کھ اندر ایشکر ا
رھائی  تا آنکھ بخشوده شد و، دی خطاب بھ سلطان سرودیدوران عالالدولھ طلب شفاعت و قصا و در

 .افتی
 دین می گوین چنیا. دیکش ش در زندان مرنج سھ سال طولیمدت گرفتار
 :در سال اول

 انیجملھ اع ده بود کھ من پار بودم زیدشمن و دوست د
 :در سال دوم

 راریپ م ز حسرتیزار گر اد کنمیچون ز امسال و پار 
 :درسال سوم

 جای ن چو دوزخیدر مرنجم کنون سھ سال بود کھ بھ بندم در ا
 :دین باره می گوید و در ایحبس مسعود سعد سلمان جمعا نوزده سال طول کش

 درحصار من بنده سال نوزده مبحوس مانده ام جان کنده ام ز محنت در حبس و
  ان عمریپا، دوران بھرام شاه

دی در یخود را در دربار بھرام شاه با عزت و حرمت بھ سر برد و قصا انی عمریمسعود سعد سالھای پا
 .مدح او سرود
جھان فرو بست  ده ازیھجری و قمری د 515د احتمال و بھ اصح اقوال مسعود سعد در سال یعاقبت بھ ق

د آن را در الھور جستجو ینبا بن باشد و بھ رغم تصور قالید در غزنیز قاعدتا باین رو تربت اونیاز ا
 .کرد

 و نا سودمند ماند خ عمر من شد سودمند مدتیپنجاه و ھفت رفت ز تار
 چند ماند ش دانم کھ چند رفت و ندانم کھین و گمانم زعمرخویقیوامروز بر
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 ماند فھرست حال من ھمھ بارنج وبندبود ازحبس ماند عبرت واز بند پند
 ماند حاسدان جان در بال فتاد و تن اندر گزنداز قصد بد سگاالن و زغمز 

 ع بلند ماندیت بدین ھزار بیکن بھ شکر کوش کھ از طبع پاک تو چندیل
 مسعود سعد شعر

حکمت و طنز و برتر ، رثا، تغزل مدح، فیوان مسعود سعد مجمع مطنوع و رنگارنگی است از توصید
ھ گرفتھ یات او مایدرجھ نخست از حبس رارزش و اعتبار شعر مسعود سعد د، شھرت .از ھمھ حسب حال

 .است
 :لمس کرده است او درد ورنج را با تمام ذرات وجود خود

 استخوان اندر تنم ز سرما بفسرد خون تن بگداخت بازم آتش دل مغز
  ستان کتابیچ .است ستان ھای متعدد نشان دادهیدر چ، نی خود را در وصفیک بیمسعود سعد بار

 دلبر نبود خلق را بھ عالم در چو تو معشوقھ و چو تو
 طبع را توی استاد بھ خرد روح را توی رھبر بھ ھنر

 :ستیز از آن بر کنار نیمسعود سعد ن حھ سرای است ویغلو و اغراق از لوازم مد
 دی ھرگز بھ باختریرس د کییگر طول و عرض ھمت او داردی سپھر خورش

 :ده می شودید حھ اویش اندازه در مدایوگاھی زبونی و چابلوسی پ
 ش خاک آن سازمید من قبلھ خویھر جا کھ سم ستور تو آ

 :ار شعر درست و استوار اما ھنر مرد خردمند استیمسعود سعد مع در نظر
  .اریدونظم قوی چو باشدش ھنر مرد پر خرد معیآ سخن بھ وزن درست
دست بھ سرودن او نخستین کسی بود کھ .چامھ سرای سده سوم و چھارم ھجری بود :مسعودی مروزی

 .شاھنامھ زد
او . بود بلخاو زاده شھر . است سرای چامھابوعبدهللا محمد پسر حسن معروفی بلخی  :معروفی بلخی

 .بوده است شھید بلخیو  رودکیھمدوره با 
ی پارسی گو چامھ سراھجری  520امیرابوعبدهللا محمد پسر عبدالملک ُمِعّزی در گذشتھ بھ سال  :معزی

ھایش  چامھ.بود و از سوی این پادشاه لقب امیر گرفت ملکشاه سلجوقیاو چامھ سرای بزرگ دربار .بود
  .ھستند غزلیا  قصیدهبیشتر در قالب 

. دارند ھزلشعرھایش بیشتر جنبھ  .سرای نیمھ دوم سده چھارم ھجری است چامھ :منجیک ترمذی
منجیک نام راستین این شاعر نبوده است و برای اندام ریز و زبان نیش دارش بدو لقب منچیک داده 

نای زنبوری و بھ مانند زنبور دھد با پسوند ـیک بھ مع  اند؛ُمنج در پارسی معنای زنبور عسل را می
 .باشد  می

جم احَمدبن قوص :منوچھری بن احمد منوچھری از شاعران و قصیده سرایان قرن پنجم بود کھ بھ  اَبوالنَّ
سرایان  زیست و از چامھ  می سلطان مسعود غزنویوی ھمدوره با پادشاھی . ھجری درگذشت432سال 

او در شعر عربی ھم چیرگی . او درباره طبیعت است) عاراش(ھای  بیشتر چامھ. دربار او بود) شاعران(
 .داشت

 غزنویانوی ھمدوره با . زیستھ است  بانوی شاعر بود کھ در سده دوم ھجری می :مھستی گنجوی
ولی گذشت زمان و بی انگاری کسان ھمھ آنھا .ھای بسیار سروده بوده است چامھاو دیوانی داشتھ و .بود

  .را بھ باد فراموشی سپرده است
محمود ملک الشھعرا فرزند محمد حسین خان عند لیب و ملک الشعرا  )1311 – 1228( :مک الشعرا
  .بت کاری و مجسمھ سازی استاد بود ه استدر نقاشی و من
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  حکیم فرزانه نظامی گنجوی

  
. است ینظام )و مجنون بھ آن اشاره کرده یلیچنانکھ خود در آغاز ل( یا تخلص ویاس و لقب یال ینام و

ک فرزند بھ نام یبوده و سھ ھمسر و " د یمو" ش یو نام جد اعال"  یذک" وسف نام جدش ینام پدرش 
  .را شھر گنجھ و اجدادش را اھل تفرش گفتھ اند یزادبوم نظام. استمحمد داشتھ 

ار یکامل ع یو عرب یبھره مند و در علوم ادب یو نقل ید باستان از تمام علوم عقلیمانند اغلب اسات ینظام
بند و استوار و سرمشق ید و اخالق ستوده پایبزرگ و در عقا یر و سلوک راھنمایعرفان و س یو در واد
ند کھ اگر وارد یدست داشتھ و گو یاضیو ر یو الھ یعیبشر بوده و در فنون حکمت از طب فرزندان

ف بزرگان حکمت و فلسفھ بھ یپرداخت در رد یھ میف علوم حکمیس و تالینبود و بھ تدر یمرحلھ شاعر
  .آمد یشمار م

کم دربند بھ عنوان کنیزکی بود کھ فخرالدین بھرامشاه حا، ھمسر نخستش آفاق .نظامی سھ بار ازدواج کرد
. آفاق بود محمد از، تنھا پسر نظامی. آفاق اولین و محبوبترین زن نظامی بود. برایش فرستاده بود ای ھدیھ

آن زمان محمد ھفت سال  در. وقتی نظامی سرودن خسرو و شیرین را بھ پایان رساند آفاق از دنیا رفت
  .بیشتر نداشت

سنین جوانی فوت کردند و مرگ ھر کدام پس از اتمام  نظامی نیز در عجیب است کھ دو ھمسر دیگر
عالم  یان تمام شعرایرا در م یم نظامیر حکینظ، یاخالق و تقو یدر پاک .افتاد می یکی از آثار او اتفاق

ت ھجو یک بیشود و  یدا نمیک سخن زشت پیک و یک لفظ رکی یوان ویدر تمام د. دا کردیتوان پ ینم
 ینھ در پنج بحر مثنویاز استاد بزرگ گنجھ شش گنج. نشده است یبر زبانش جار یاز اول تا آخر زندگ

چکدام از آنان نتوانستھ اند یھ یول، قرار گرفتھ است یادید شاعران زیادگار است کھ مورد تقلیجھان را 
  :ن شش دفتر عبارتند ازیا. ندید برآید از عھده تقلید و شایآنطور کھ با

نشان دھنده  یشرفنامھ و اقبالنامھ کھ ھمگ، کریھفت پ، و مجنون یلیل، نیریخسرو و ش، مخزن االسرار
و  602تا  599 ین سالھایرا ب یوفات نظام. نده توانا آن منظومھ ھاستیو بالغت گو یھنر سخنور

  . عمرش را شصت و سھ سال و شش ماه نوشتھ اند
ابداع معانی و مضامین نو و دلپسند کلمات مناسب و ایجاد ترکیبات خاص تازه و  وی در انتخاب الفاظ و

 جزئیات بانیروی تخیل و دقت در وصف مناظر و توصیف طبیعت و اشخاص و بھ کار بردن و تصویر
با وجود آنکھ  .است نیافتھ در شمار کسانی است کھ بعد از خود نظیری، تشبیھات و استعارات مطبوع و نو

و آوردن اصطالحات علمی و فلسفی و ترکیبات  از نظر اطناب در سخن و بازی با الفاظ آثار نظامی
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قدری  محاسن کالم او بھ«ولی ، قابل خرده گیری است، فراوان و پیچیدگی معانی بعضی از ابیات عربی
ھمتا و بی نظیر  ترین شعرای ایران نامید و مخصوصاً در فن خود بی است کھ باید او را یکی از بزرگ

  .معرفی کرد
در سرایش  توان گفت کھ او بھ جرأت می .ترین شاعر ادبیات پارسی است بزرگ، نظامی در بزم سرایی

آن . گفتارش دلنشین و، زبانش شیرین است و واژگانش نرم و لطیف، ھای شادکامی بی ھمتاست لحظھ
یابد بھ اشعار رزم نیز ناخودآگاه رنگ  نتوانستھ از فشار بزم رھایی، ھای رزم گونھ کھ در بازگویی لحظھ

 .است دادهغنایی 
قمری؛ صوفی و  ٧٨۴ملک اسفراینی آذری طوسی ؛زاده بھ سال  نورالدین حمزه پسر علی :آذری طوسی

طغرای ھمایونی  - جواھراالسرار  - نامھ  آثار او بھمن.وی از تبار رھبران سربداران بود.چامھ سرای بود
 الصفا  سعی -الدنیا  عجایب - 

ھجری  ٨٧۵ناختھ شده بھ ِابِن ِحسام شاعر در گذشتھ بھ سال موالنا محمد پسر حسام الدین ش :ابن حسام
 .ھا دیوان قصیده - آثار او خاوران نامھ . واقع است خوسفآرامگاه وی در شھر . است

نام او محمد و از دانشمندان و شاعران بزرگ پارسی قرن ھفت است کھ  )651( :امیر خسرو دھلوی
 –نھایة الکمال  –غرة الکمال  –وسط الحیوة  :خاندانش ترک وطن نمودن و ھندوستان رفتند آثار او

 .آینھ سکندری ھشت بھشت –مجنون و لیلی  –شیرین و خسرو  –مطالع االنوار 
 .م 1452. / ھـ 857وفات  - . سبزوارمشھورترین شاعر  :امیرشاھی سبزواری
رکن الدین اوحدی از شھرای متصوف قرن ھفتم آذربایجان و از معاصرین  )670( :اوحدی مراغھ ای

 .بھادر ایلخانیان و دارای دیوان شھری و مثنوی ترجیح بند است
بھ  شناختھ شده ای مرقی افضل الدین محمد پسر حسن پسر حسین پسر محمد خوزه :باباافضل کاشی

باباافضل ھمدوره با تازش .در واپسین سالھای سده ششم ھجری زاده شد عارفباباافضل کاشی شاعر و 
 .دانند  را شاگرد و یا خویشاوند وی می خواجھ نصیرالدین طوسیبرخی .زیست  می مغول

او در .سرای بنام سده ھفتم ھجری است چامھالشعرا بدرالدین پسر عمر جامی  ملک :بدر جاجرمی
 .بود مجدالدین ھمگروی شیفتھ شاعر ھمدوره خویش .ھجری درگذشت۶٨۶

گفت و  شعر می جامیاو در دوره پس از .بوده است سده نھم ھجریگوی  یکی شاعران پارسی :بابافغانی
 .سرایی پارسی شد پیشگام حرکتی نو در چامھ

زیست اثر او   سراج الدین بساطی سمرقندی شاعر است کھ در سده نھم ھجری می :بساطی سمرقندی
  .دیوان بساطی سمرقندی
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 جامی

 
نوامبر  ١٩ – ١۴١۴اوت  ١٨) (ق  ه ٨٩٨محرم  ١٨ – ٨١٧شعبان  ٢٣(نورالّدین عبد الّرحمن جامی 

 عارفو  شاعر خاتم الشعرالقب دادند از شعرای قرن نھم و معاصر سالطین تیموری کھ او را) م١۴٩٢
آرامگاه او . سالگی در شھر ھرات درگذشت ٨١جامی سرانجام در سن . متولّد شد جام خرجرددر  بزرگ

ھای  ھا کتاب و رسالھ از نظم و نثر بھ زبان از جامی ده. است تخت مزاردر حال حاضر معروف بھ 
جامی اشعار خود را در دو مجموعھ بزرگ : آثار منظوم - ١بھ یادگار مانده است  عربیو  فارسی

جامی دیوان  - یاترباعات و مقطعیات و غزلو  قصایدھای سھ گانھ شامل  دیوان :گردآوری کرده است
فاتحة الشباب ) الف: مدون نمودخود را در اواخر عمر بھ تقلید از امیر خسرو دھلوی در سھ قسمت زیر 

کھ  ھفت اورنگو ) اواخر حیات(خاتمة الحیاة ) ج - ) اواسط زندگی(واسطة العقد ) ب - ) دوران جوانی(
یوسف و  -3–سبحة االبرار  - 2 -تحفة االحرار  - 1خود مشتمل بر ھفت کتاب در غالب مثنوی است 

آثار  - ٢و  سلسلة الذھب - 7- سالمان و ابسال  -6- خردنامھ اسکندری  - 5- لیلی و مجنون  -4 -زلیخا 
و  نفحات االنس، شرح مثنوی، رسالھ وحدت وجود، بھارستان: اند از کھ برخی از آنان عبارت: منثور
 . منشآت

 سبزوار ساداتاو از .شرف الدین رضای سبزواری شاعر در سده نھم ھجری است :رضای سبزواری
 .است غزلشعرھایش بیشتر در قالب .بود

زراتشت بھرام پور پژدو چامھ سرای پارسی گوی بود کھ ھمدوره با فرمانروایی  :زراتشت بھرام
ھای دینی زرتشتی بھ زبان  چامھ ھایش برگردان نوشتھ.داشت زرتشتیوی دین .زیست  می خوارزمشاھیان

  .شعر بود
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  سعدی

  
شاعر و نویسندٔه ) ھجری قمری ۶٩١ – ۶٠۶(ابومحمد ُمصِلح بن َعبُدهللا مشھور بھ سعدی شیرازی 

آثار معروفش . اند مقامش نزد اھل ادب تا بدانجاست کھ بھ وی لقب استاد سخن داده. گوی است پارسی
  .غزلیات وی استکتاب گلستان در نثر و بوستان در بحر متقارب و نیز 

 .فرمانروای فارس شاغل بود، پدرش در دستگاه دیوانی اتابک سعد بن زنگی. سعدی در شیراز متولد شد
رفت و مقدمات  در دوران کودکی با عالقھ زیاد بھ مکتب می. سعدی ھنوز طفل بود کھ پدرش در گذشت

اوضاع نابسامان . وانی نشان دادھنگام نوجوانی بھ پژوھش و دین و دانش عالقھ فرا. آموخت علوم را می
برادر جالل الدین ، ایران در پایان دوران سلطان محمدخوارزمشاه و بخصوص حملھ سلطان غیاث الدین

سعدی راکھ ھوایی جز کسب دانش در سر نداشت برآن داشت دیار ) ۶٢٧سال (خوارزمشاه بھ شیراز 
از بھ مدرسٔھ نظامیٔھ بغداد رفت و در قمری از شیر ۶٢٣یا  ۶٢٠سعدی در حدود . خود را ترک نماید

» امام مرشد«سعدی در گلستان غزالی را (ھای امام محمد غزالی بیشترین تأثیر را پذیرفت  آنجا از آموزه
الدین عمر سھروردی نیز  سعدی در مجلس درس استادان دیگری از قبیل شھاب، غیر از نظامیھ). نامد می

، خ اشراقید با شیرا نبا ین عمر سھروردین شھاب الدیا.رفتحضور یافت و در عرفان از او تأثیر گ
سال درگذشت (معلم احتمالی دیگر وی در بغداد ابوالفرج بن جوزی .اشتباه گرفت، یسھرورد ییحی

) از جملھ بین محمد قزوینی و محیط طباطبایی(است کھ در ھویت اصلی وی بین پژوھندگان  بوده) ۶٣۶
  .اختالف وجود دارد

سعدی بھ سفرھای متنوعی پرداخت کھ بھ بسیاری از این سفرھا در آثار ، پایان تحصیل در بغدادپس از 
ھایی دیدن کرده میان پژوھندگان اختالف نظر  در این کھ سعدی از چھ سرزمین. است خود اشاره کرده

ی از این رسد کھ بعض توان چندان اعتماد کرد و بھ نظر می وجود دارد و بھ حکایات خود سعدی ھم نمی
زیرا بسیاری از آنھا پایھ نمادین و اخالقی دارند نھ ، )۵٨ص ، ١٣٧۴موحد (پردازی باشد  سفرھا داستان

، و شاید از ھندوستان] نیازمند منبع[شام و حجاز سفر کرده است، مسلم است کھ شاعر بھ عراق. واقعی
  .قای شمالی ھم دیدار کرده باشدیمن و آفری، چین، فلسطین، آذربایجان، غزنین، آسیای صغیر، ترکستان

حاکم فارس . قمری بھ شیراز بازگشت و در خانقاه ابوعبدهللا بن خفیف مجاور شد ۶۵۵سعدی در حدود 
بود کھ برای جلوگیری از ھجوم مغوالن بھ فارس ) ۶۵٨-۶٢٣(در این زمان اتابک ابوبکر بن سعد زنگی

. بھ آنان کمک کرد) ۶۵۶صفر  ۴در (دست مغوالن  داد و یک سال بعد بھ فتح بغداد بھ بھ آنان خراج می
در دوران ابوبکربن سعدبن زنگی شیراز پناھگاه دانشمندانی شده بود کھ از دم تیغ تاتار جان سالم بدر 

در آن زمان ولیعھد . در دوران وی سعدی مقامی ارجمند در دربار بھ دست آورده بود. برده بودند
ابوبکر کھ تخلص سعدی ھم از نام او است بھ سعدی ارادت بسیار مظفرالدین ابوبکر بھ نام سعد بن 

ھنوز یکسال از . بھ نام بوبکر سعد کرد، بھ پایان رسید ۶۵۵سعدی بوستان را کھ سرودنش در . داشت
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دومین اثرش گلستان را بنام ولیعھد سعدبن ابوبکر بن  ۶۵۶تدوین بوستان نگذشتھ بود کھ در بھار سال 
ھنوز از گلستان بستان یقینی موجود بود کھ کتاب . گوید ر دیباچھ گلستان میزنگی نگاشت و خود د

  .گلستان تمام شد
و ، زنند ھای خود سعدی در گلستان و بوستان می ھا و سروده ھایی کھ از نوشتھ بر اساس تفسیرھا و حدس

دو حدس ، است ردهبا توجھ بھ این کھ سعدی تاریخ پایان نوشتھ شدن این دو اثر را در خود آنھا مشخص ک
با شروع (نظر اکثریت مبتنی بر بخشی از دیباچٔھ گلستان است . است اصلی در تاریخ تولد سعدی زده شده

و سایر شواھد » ای کھ پنجاه رفت و در خوابی«کھ بر اساس بیت ) »کردم یک شب تأمل ایام گذشتھ می«
 ۶٠۶و در نتیجھ تولد وی را در حدود  دانند سالھ می قمری حدوداً پنجاه ۶۵۶سعدی را در ، این حکایت
نکاتی در سرگذشت «از جملھ محیط طباطبایی در مقالٔھ ، ای عده، از طرف دیگر. گیرند قمری می

، سالی محمد خوارزمشاه«با شروع (بر اساس حکایت مسجد جامع کاشغر از باب پنجم گلستان ، »سعدی
کھ بھ صلح محمد خوارزمشاه کھ در حدود ) »کردبا ختا برای مصلحتی صلح اختیار ، رحمت هللا علیھ

بیا ای کھ عمرت بھ «و بیت ، نامد کند و سعدی را در آن تاریخ مشھور می است اشاره می بوده ۶١٠سال 
یعنی ھفتاد سال ، قمری ۵٨۵گیرد کھ سعدی حدود سال  نتیجھ می، از اوائل باب نھم بوستان» ھفتاد رفت

الزمان فروزانفر  از جملھ بدیع(اکثریت محققین . است متولد شده، یقمر ۶۵۵پیش از نوشتن بوستان در 
این فرض را کھ خطاب سعدی ) و عباس اقبال در مقدمھ کلیات سعدی» سعدی و سھروردی«در مقالٔھ 

اشکال بزرگ پذیرش چنین نظری آن است کھ سن . اند نپذیرفتھ، است در آن بیت بوستان خودش بوده
حکایت جامع کاشغر نیز توسط فروزانفر و مجتبی . رساند سال می ١٢٠ سعدی را در ھنگام مرگ بھ

کند و  اما محمد قزوینی نظر مشخصی در این باره صادر نمی، است پردازی دانستھ شده مینوی داستان
موحد (از جملھ ضیاء موحد ، محققین جدیدتر. »الواقع الینحل است حکایت جامع کاشغر فی«نویسد  می

کنند و اعتقاد  کالً این گونھ استدالل در مورد تاریخ تولد سعدی را رد می، )۴٢تا  ٣۶صص ، ١٣٧۴
یک از این   توان درستی ھیچ اند بنابراین نمی نبوده» حدیث نفس«دارند کھ شاعران کالسیک ایران اھل 

 .دو تاریخ را تأیید کرد
 سعدی شیرازی از شعرا ابو عبدهللا شیخ مشرف الدین بن مصلح الدین بن عبدهللا )694 – 610( :سعدی

سایر آثار  .و سخنگویان دربار اتابک مظفرالدین سعد بن زنگی و مؤلف گلستان و بوستان و طیبات است
، قصیده، غزلنصیحھ الملوک و خواتیم است وی آثار دیگری بھ شکل  –او ملمعات بعربی و فارسی 

  .و غیره نیز در دست است، قطعھ
  :است آثار بسیاری در نظم و نثر برجای مانده، از سعدی
  .القاست منظوم در اخ کتابی: بوستان
  بھ نثر مسجع: گلستان

و ) بھ فارسی(بند و غیره  شامل غزلیات و قصاید و رباعیات و مثنویات و مفردات و ترجیع: دیوان اشعار
است کھ سعدی در ستایش  مجموعھ چند قطعھ فارسی و عربی: صاحبیھ. چندین قصیده و غزل عربی

  .است وزیر اتابکان سروده، الدین صاحب دیوان جوینی شمس
اندرز و ، مدح، قصاید عربی سعدی حدود ھفتصد بیت است کھ بیشتر محتوای آن غنا: ید سعدیقصا
  .است قصاید فارسی در ستایش پروردگار و مدح و اندرز و نصیحت بزرگان و پادشاھان آمده. است مرثیھ

سروده قصاید بلند سعدی است کھ بیشتر آن در رثای آخرین خلیفھ عباسی المستعصم با  :مراثی سعدی
سعدی چند چکامھ .است است و در آن ھالکوخان مغول را بھ خاطر قتل خلیفھ عباسی نکوھش کرده شده

  .است نیز در رثای برخی اتابکان فارس و وزرای ایشان سروده
  .مفردات سعدی شامل مفردات و مفردات در رابطھ با پند و اخالق است :مفردات سعدی
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  ولیالله  نعمت

  
سید نور الدین شاه نعمت هللا (: نام کامل وی، )٨٣۴، ٨٣٢ــ  ٧٣١، ٧٣٠(نعمت هللا فرزند میر عبدهللا 

از اقطاب وعرفای سدٔه ھشتم ونھم ھجری است کھ طریقتی جدید در تصوف را ایجاد کرد ). ولی ماھانی
هللا را برخی از قول امیر خلیل  تولد شاه نعمت. ھا را نیز تحت تأثیر خود قرار داد و پیروان سایر طریقت

از بالد سوریھ (ھجری قمری در شھر حلب  ٧٣١روز چھارشنبھ چھار دھم ربیع األول ، الھ نؤه آن جناب
پدر وی میرعبدهللا . اند در قصبٔھ کوه بنان ذکر کرده ٧٣٠وبرخی دیگر پنجشنبھ بیست و دوم رجب ) فعلی

نسبت أو با نوزده نسل بھ حضرت . است فارس بوده از بزرگان عرب و مادرش از خوانین شبانکارهٔ 
  .رسد رسول أکرم می

نعمت هللا را بھ مجالس صوفیھ   شاه، چون پدرش میر عبدهللا. سالگی با تصوف و عرفان آشنا شد ۵او در 
شاه نعمت هللا از این فرصت . شھر حلب در آن زمان مرکز مکتب وحدت وجودی ابن عربی بود. برد می

. الدین ابن عربی قرار گرفت و از مکتب و عرفان او بھره برد ده و در حلب در خدمت محیاستفاده کر
شھر شیراز در آن . هللا برای پیشرفت در علوم و افزایش علوم دینی در خود بھ شیراز سفر کرد شاه نعمت

مرشد و  هللا برای یافتن در این صورت شاه نعمت. زمان از مراکز اصلی دروس فقھ و مذاھب سّنی بود
  .مراد خود بھ این سو و آن سو و در خدمت شیوخ و مشایخ زیادی قدم برداشت

الدین شیرازی تحصیل کرده و علم بالغت را خدمت شیخ  هللا علوم مقدماتی را نزد شیخ رکن شاه نعمت
شمس الدین مکی و حکمت را نزد سید جالل الدین خوارزمی و اصول و فقھ را نزد قاضی عضدالدین 

ریاضت و تصفیھ و تزکیھ باطن   ھا بھ کرد سال آموخت و چون علوم ظاھری طبع اورا قانع نمیایجی 
مشغول گردید و در پی مراد بھ سیر و سفر پرداخت تا عاقبت بھ مکھ مشرف شد و از دست شیخ عبدهللا 

   ،یافعی یکی از عرفای عصر خویش خرقھ پوشید و بھ مراد خویش نایل آمد و دست ارادت بدو داد
بھ سیر و سفر در ممالک مصر و حجاز و ترکستان پرداخت و بھ نشر عرفان وتصوف ھمت ، نعمت هللا

شیخ یافعی از عرفای . او بیست و چھار سالھ بود کھ در مکھ با شیخ عفیف الدین یافعی دیدار کرد. گمارد
یھ و قادریھ متصل ھای طریقت شاذل شیخ یافعی بھ سلسلھ. آمد بزرگ و با عظمت آن دوران بھ شمار می

ھای معنوی زیادی  هللا ھفت سال را با شیخ عارف سپری کرد و از او علوم و دانش شاه نعمت.شد می
هللا بعد از آن بھ مصر رفت و در آنجا بھ سوی جھان فرھنگ ایرانی روی آورد و مابقی  نعمت. آموخت

واج با نوه دختری میر حسینی وی در بازگشت بھ ایران پس از ازد. عمر خود را در آنجا بھ سر برد
بسوی کوه بنان کرمان عزیمت کرد و در آنجا بھ ریاضت طویل المدتی پرداخت کھ مکان مورد ، ھروی

افراد بسیاری در نزد او بھ تحصیل علوم و معارف ، در طول این مدت. نظر بنام تخت امیر معروف است
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منسوب بھ شاه نعمت هللا ولی ، نعمت اللھیسلسلھ . صوفیھ پرداختند واز محضر ایشان کسب فیض نمودند
  .از عرفای بزرگ ایران و اسالم است

اللھی است و در راه طریقت و سیر و سلوک  نعمت هللا در طریقٔھ تصوف موسس سلسلٔھ مشھور نعمت
شاه نعمت هللا دارای دیوانی است کھ متشمل بر قصاید و غزلیات و ترجیعات و . است مقامی بلند داشتھ

هللا مانند سایر بزرگان  در باره زندگانی شاه تعمت. ھا و رباعیات است ت و قطعات و دوبیتیمثنویا
تر جلوه دھند در صورتیکھ خود  اند او را بزرگ اند کھ با این عادات خواستھ ھای زیادی نقل کرده داستان

  .است شاه نعمت هللا با این گفتارھا مخالف بوده

  وحشی بافقی

 
اتفاق افتاد ، است اواسط نیمھ اول قرن دھم در بافق کھ بر سر راه یزد و کرمان واقع تولد وحشی گویا در

وحشی را گاھی یزدی و ، آورند و چون بافق را گاھی از توابع کرمان و گاه از توابع یزد بھ حساب می
   .گاھی کرمانی گفتھ اند

رادرش در خدمت شرف وحشی در این مدت بھ جز ب. زادگاھش سپری شد دوره اول زندگی وحشی در
   .کسب دانش و ادب مشغول بود الدین علی بافقی نیز بھ

بھ یزد و از آنچھ بھ کاشان رفت و مدتی را در آن  از بافق، وحشی بعد از فراگیری مقدمات علوم ادبی
بھ یزد برگشت و در ھمانجا ساکن شد و بھ شعر و مدح ، مدتی بعد از. شھر بھ مکتب داری مشغول بود

   .ھجری در گذشت 991تا اینکھ در سال  ن ان شھر مشغول بودپادشاھا
مرادی بافقی ھم ، برادر بزرگترش. متوسط بافق بود جزو خانواده ھای، خانواده وحشی از نظر ثروت

اما ، زیادی در تربیت و آشنایی وحشی با محفل ھای ادبی داشت یکی از شاعران آن عھد بود کھ تاثیر
وحشی در اشعار خود چند بار نام برادرش را  .بھ شھرت برسد در گذشت پیش از آنکھ وحشی در شعر

   .آورده است
عصر او برای  وارستھ و گوشھ گیر بود با وجود اینکھ شاعران ھم، حساس، وحشی شاعری بلند ھمت

ھند مھاجرت می گردند؛  بھ، امیران و بزرگان این دولت، برخورداری از نعمتھای دربار گورکانی ھند
بھ کاشان رفت و پس از آن تمام عمرش  تنھا از ایران بیرون نرفت بلکھ حتی از بافق تنھا مدتی وحشی نھ

   .را در یزد اقامت کرد
بیان اندیشھ ھا و احساسات خود بھ کار می گرفت و نھ برای کسب مال و  او شاعری را تنھا برای

   .زراندوزی
و بزرگان یزد  تنھا رجال، آوردن روزی خود دوره کمالش در شاعری را در یزد گذراند و برای بھ دست

تاریخی درباره وفاتش دیده می  در دیوانش یک قصیده در مدح شاه تھماسب و ماده. و کرمان را مدح کرد



ناشر افکاِر دموکراتیک خلق افغانستان» اصالت«  

کلیات وحشی بافقی بیشتر از نھ ھزار بیت است کھ  .حاکم یزد بود، شود اما حامی واقعی او میرمران
 ترجیع ھا و بند ترکیب .می شود مثنوی و رباعی، قطعھ، غزل، بند ترجیع، بند ترکیب، قصیده شامل

   .است ھمگی از جملھ نظمھای دل انگیز دوره صفوی، بندھایش بھ خصوص مربع و مسدس آنھا
از وحشی  در نوع خود کم نظیر است کھ بعد، ساقی نامھ ی طوالنی او کھ بھ شکل ترجیع بند سروده

بھ ھمین . قرار گرفت مضمون بارھا مورد تقلید و جوابگوییتوسط شاعران دیگر با ھمان وزن و ھمان 
است و در نھایت زیبایی چنان ساختھ  اندازه مسدس ترکیبھا و مربع ترکیبھای او در شعر غنایی ارزشمند

اگر چھ وحشی مبتکر این . بھ خاطر نسپرده باشند شده کھ کمتر کسی است کھ تمام یا قسمتی از آن را
بھ طوری کھ کسی ، بر تمام شعرای شعرھای غنایی برتری دارد اما در این شیوه، نوع ترکیب بند نیست

   .بھ آنھا برنیامده است در مقام استقبال و جوابگویی
. جزو رتبھ ھای اول شعر غنایی فارسی است، غزلھای او سرآمد اشعارش است و از نظر ارزش و مقام

رونی شاعر با زبانی ساده و روان و دلپذیر با تألم د احساسات و عواطف شدید و درد و، در اکثر آنھا
 مثنویھای وحشی بیشتر بھ استقبال و در مقام جوابگویی بھ .است نیرومندی ھر چھ تمامتر بیان شده

بھ استقبال خسرو و  فرھاد و شیرین و ناظر و منظور نامھای او بھ مثنوی دو. است سروده شده نظامی
   .ھجری بھ پایان رسید 996بیت و در سال  1569مثنوی اول او در . است شیرین نظامی
او بی شک یکی از شاھکارھای ادبیات در دراماتیک فارسی است کھ در ھمان زمان حیات  مثنوی دوم

او را  بیت از آن را بسراید و کار ناتمام 1070شھرت بسیار یافت؛ اما وحشی نتوانست بیش از  شاعر
 و بعد از بیت بھ پایان رساند 1251زی با افزودن وصال شیرا، شاعر معروف قرن سیزدھم ھجری

   .دیگر است بیت دیگر بر این منظومھ افزوده 304، صابر شاعر دیگری بھ نام، وصال
باز ھم بھ پیروی از نظامی و بر وزن  دارد کھ خلد برین وحشی ھمچنین مثنوی معروف دیگری بھ نام

کوتاه دیگری در مدح و ھجو و مانند آنھا باقی مانده  مثنویھای، ھمچنین از وحشی. مخزن االسرار است
وحشی بافقی بی شک یکی از شاعران بارز و نام آور عھد  .ندارد کھ ارزش مثنویھای دیگر او را

احساسات و  مضمونھا و ظرایف شاعرانھ و بیان .است کھ اھمیت او در سبک خاص بیان اوست صفوی
آنھا را با زبان محاوره بیان  ی ساده و روان بیان شده کھ گاهعواطف و نازک خیالھای او آنچنان با زبان

می زند و ھمین بھ شاعری او ارزش و  می کند و گاھی چنان است کھ گویی حرفھای روزمره اش را
استفاده بیش از حد اختیارات شاعری دوری کند و در عوض  او سعی می کند از .اعتبار فراوان می دھد

ھا و تفکرات عالی خود کھ بیشتر بھ ھمراه احساسات و عواطف گرم  دیشھکوشش خود را برای بیان ان
 او زبانی ساده و پر از صداقت را بر می گزیند و ھمین دلیلی است کھ در عھد .است بھ کار می گیرد

  .محسوب می شود مکتب وقوع خود بھ عنوان تواناترین شاعر
آن از واژه  بسیار کم دیده می شود؛ اما بھ جایواژه ھای مشکل و ترکیب ھای عربی ، در اشعار وحشی

   .ھا و ترکیب ھای رایج زمان خود بسیار استفاده کرده است
 ھمچنین بھ صنایع و آرایھ ھای لفظی نیز توجھ نمی کرد؛ جز آنکھ برای استواری کالمش وحشی

نام آور  غزلسرایانگر چھ وحشی در مثنویھایش بیشتر از نظامی و در غزل از . ضروری بوده باشد
بعدھا توسط شاعران  گذشتھ استقبال می گرد اما خود نیز طبعی مبتکر داشت چنانکھ اکثر غزلھای او

  .دیگر مورد استقبال واقع شد
   یازبافق یشعر

  سپھر قصد من زار ناتوان دارد
  کھکشان دارد کھ بر میان کمر کین ز

  جفاى چرخ نھ امروز می رود بر من
  میان دارد یرینھ دربھ ما عداوت د

  بھ کنج بی کسى و غربتم من آن مرغى
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  دارد کھ سنگ تفرقھ دورش ز آشیان
  منم خرابھ نشینى کھ گلخن تابان

  بھ پیش کلبھ ى من حکم بوستان دارد
  منم کھ سنگ حوادث مدام در دل سخت

  بھ قصد سوختنم آتشى نھان دارد
  کسى کھ کرد نظر بر رخ خزانى من

  از دیده ھا روان داردسرشک دمبدم 
  چھ سازم آه کھ از بخت واژگونھ من

  بعکس گشت خواصى کھ زعفران دارد
  دال اگر طلبى سایھ ى ھماى شرف
  مشو ملول گرت چرخ ناتوان دارد

  ضعف خویش برآ خوش از آن جھت کھ ھماى ز
  ز ھر چھ ھست توجھ بھ استخوان دارد

  گرت دھد بھ مثل زال چرخ گرده ى مھر
  سگ بر آن ندوى کان ترا زیان داردچو 

  بدوز دیده ز مکرش کھ ریزه ى سوزن
  پى ھالک تو اندر میان نان دارد

  کسى ز معرکھ ھا سرخ رو برون آید
  کھ سینھ صاف چو تیغ است و یک زبان دارد

  چو کلک تیره نھادى کھ می شود دو زبان
  ھمیشھ روسیھى پیش مردمان دارد

  ربند استز دستبرد اراذل مدام د
  چو زر کسى کھ دل خلق شادمان دارد

  کسى کھ مار صفت در طریق آزار است
  مدام بر سر گنج طرب مکان دارد

  خود آن کھ پشت بر اھل زمانھ کرد چو ما
  رخ طلب بھ ره صاحب الزمان دارد

  شھ سریر والیت محمد بن حسن
  کھ حکم بر سر ابناى انس و جان دارد

  و سخاى بحر زندکفش کھ طعنھ بھ لطف 
  دلش کھ خنده بھ جود و عطاى کان دارد
  بھ یک گداى فرومایھ صرف می سازد
 .بھ یک فقیر تھى کیسھ در میان دارد

. ھجری استسرای سده ھشتم   چامھحسن پسر محمد شرف الدین رامی نویسنده و  :الدین رامی شرف
  .آثار او انیس العّشاق و منظومٔھ ده فصل
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  اوحدالّدین محّمدبن محّمد انوری

  
از جملٔھ شاعران و دانشمندان » الحق حّجة«اوحدالّدین محّمدبن محّمد انوری معروف بھانوری ابیوردی و 

شعر پارسی و آراستھ بھ ھنرھای انوری استاد قصیده سرای . قمری در دوران سلجوقیان است ۶سده 
ور و در دستورات  فلسفھ و موسیقی بھره، ھای ریاضیات او از دانش. است نویسی و موسیقی بوده خوش

ھایی در شعر انوری سخن از آگاھی او  ھا و نشانھ وجود گواه. است اخترشناسی بھ زبان خود مرجع بوده
دانی تحصیل کرده  برانگیختھ تا او را موسیقی از موسیقی دارد و ھمین امر برخی از پژوھندگان را

  .بدانند
ای سرپرست میھنھ  ابیورد و پدرش از کارگزاران درباری و بھ گفتھ) بدنھ(انوری از مردم روستای بازنھ 

گذرانی و عیاشی  او برای پسر خود میراث فراوانی بھ جا گذاشت کھ انوری ھمھ را صرف خوش. بود
   .ناچار بھ شاعری در دربار شاھان شد، دستی ھیکرد و پس از مدتی از فرط ت
ھا  چندی در مدرسھ منصوریھ توس بھ دانش آموختن علم، او در جوانی، بھ گفتھ دولتشاه سمرقندی

منطق و ادبیات ، طب، ریاضیات، موسیقی، اخترشناسی، ھای عقلی و نقلی از قبیل فلسفھ پرداخت و دانش
عیون الحمة او را ، ای است کھ بر اثر عالقھ بھ آثار پورسینا در شعرھای او اشاره. عرب را فرا گرفت

  . است بھ خط خود کتابت کرده
ولی در دوران کمال شاعری ، است نیشابور و فرارود کرده، مرو، بلخ، بغداد، انوری سفرھایی بھ موصل

بھ نام  ای در ھجو مردم بلخ  ھنگامی کھ قطعھ. تختگاه سلطان سنجر سلجوقی بود، گاھش مرو اقامت
خشم و غوغایی در مردم بلخ برانگیخت و کار بھ آنجا کشید کھ قصد کشتنش را ، انوری منتشر شد

سال ، بیشتر .اما جمعی از بزرگان بلخ بھ شفاعت از او برخاستند و انوری جان سالم بھ در برد، کردند
معانی مشکل بھ صورتی در بیان ، انوری دارای طبعی قوی بوده. دانند را سال درگذشت او می ۵٨٣

  .آرامگاه وی در بلخ است. دستی خود در قصیده و غزل را بھ اثبات رسانید و چیره، روان مھارت داشت
انوری در . اند دیوان شعرھایش را کسانی چون سعید نفیسی و مدرس رضوی تصحیح و بازنگری کرده

حیث روانی الفاظ و کلمات و از . کند و از تلمیح گویان چیره دست است قصیده و قطعھ اعجاز می
از لحاظ عقیدتی بسیاری چون . است در زبان عرب ھا بھ متنبی و سید حمیری و ابوالعتاھیھ شبیھ ترکیب

قاضی تستری صاحب مجالس و االمین العاملی صاحب اعیان الشیعھ و طھرانی مولف الذریعھ و افندی و 
است بھ مفلس کیمیا فروش شفیعی  ه وی نگاشتھ شدهاز کتابھایی کھ دربار. غیرھم قائل بھ تشیع وی ھستند

تر در  ظاھر گفتار درست اند اما بھ مدفن وی را گرچھ بعضی تبریز دانستھ. توان اشاره کرد کدکنی می
  .باشد بلخ می، مورد محل دفنش

  :نویسد المعارف بزرگ اسالمی در پیرامون دانش انوری چنین می دایره
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  آن  ھا و معارف در بردارندٔه دانش،  رود و اشعارش شمار می  وزگار خود بھنامور ر  از دانشمندان  انوری
،  او در منطق  از استادی  ھمھ،  ھایش آفرینی و مضمون  تصویرسازی،  تلمیحات،  اشارات.  است  دوران
  تام  قادیسینا اعت  ابن  بھ  انوری... دارد  حکایت  و حکمت  نجوم،  طبیعی  علوم،  ریاضی،  ھیأت،  موسیقی
  کرده  تألیف  االشارات  شرح  فی  البشارات  سینا با عنوان  ابن  اشارات  در شرح  کتابی  ھمچنین  وی... داشت
  ...بود

  تقدیم،  موصل  صاحب،  الدین قطب  شاه  است کھ بھ یا نجوم نیز توسط انوری نوشتھ شده  در حکمت  کتابی
  سمرقندی بدان  دولتشاه  کھ  مفید است  کتاب  احتماالً ھمان،  تابکدکنی این ک  بھ گمان شفیعی. کرده بود

 .است کرده  اشاره
) سرور خوردنیھا(کھ بیشتر بھ نام شیخ اطعمھ شیخ ُبسحاق حالجی نویسنده چامھ سرای :شیخ اطعمھ
تکیھ چھل پیکر وی را در .ترسایی درگذشتھ است ١۴١۶ھجری برابر با ٨١۴شود در سال   شناختھ می

شعر  تضمینھای او  بیشتر چامھ.او دیوانی دارد کھ امروز بسیار کمیاب است.بھ خاک سپرده اند تنان
  .دیگران است کھ موضوع ثابت در آنھا خوراکیھاست

  عبید زاکانی

  
را از »  یزاكان«لقب  .ن زاده شدیدر قزو سنده طنز پرداز و شوخ طبع سده ھشتمیشاعر ونو ید زاكانیعب

بود كھ پس از مھاجرت ، خفاجھ یاز اعراب بن یره ایت، انیزاكان داده اند كھ از خاندان یآن جھت بھ و
ك یوند نزدینجو در فارس پیآل ا ید با امرایعب .ار كرده بودندین سكونت اختیقزو یران در نواحیبھ ا

مظفر  بعد ھم كھ فارس بھ دست آل .موجود است یوان ویش آنان در دیدر ستا ید و قطعاتیوقصا داشت
د در نكتھ یدرخشان ذوق و ھنر عب جلوه .در گذشت. ه 772بھ سال  یو .د بھ آن عالقھ نشان دادیعب، افتاد

ن جلوه یدلنش یفھ ھایآثارش در لباس طنز و لط اوست كھ در اغلب یف اجتماعیظر یو انتقاد ھا یابی
پس از حملھ مغول در  یو اجتماع یاخالق یامد ھایپ:دیعب یپرداز وه طنزیآثار و ش. كرده است یگر

ارھا و ارزشھا یمع ین و دگرگونیشیپ ینظام تمدن یبھ صورت فرو پاش، بود د پرورده آنیكھ عب یعصر
 شھ وران و كاریان و پیعت گرفتھ تا صوفیان و قضات و اھل شریوانیاز د، گوناگون جامعھ در طبقات

د و از آن یپسند ینم دار وآگاه كھ اوضاع زمانھ ر ا ابداً یبود ب یاو مرد .ظاھر شده بود، یگزاران حكومت
اما در پس آن ، است، ك استیرك یگاھ اغلب خنده آور و، دیز عبیسخنان طنز آم. آزرده داشت یخاطر

 .ماند ینان پنھان نمیاز چشم روشن ب ر خواھانھ نھفتھ است كھیانھ و خیاصالح جو یامیپ
از صاحبان صدور خاندان  الدین از دانشمندان و عبید زاکانی قزوینی ملقب بھ نظامعبیدهللا معروف بھ 

منتقد اجتماعی قرن ھفت ھجری کھ شکایات خود را . زاکان است و اشعار خوب دارد و رسائل بی نظیر
  .دست حکام ظالم وقت بھ شعر پارسی در آورده است موش و گربھ از آثار منظوم اوست از

جمال الدین محمد عرفی از شعرای معروف بود او گوینده قصاید بسیار شیوا بھ  )999وفات ( :عرفی
 .تقلید نظامی است
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 قمری ٨٢٩ی معروف بھ عصمت بخارائی و درگذشتھ بھ سال یهللا بخارا صمةع :عصمت بخارائی
 .شاعر بود

شیخ فخرالدین ابراھیم بن شھریار بزگمھر بن عبدالغفار جوالقی متخلص بھ عراقی از  :فخرالدین عراقی
ھجری در دھی بھ نام کمجان متولد  610شعرا و نویسندگان و غزلسرایان معروف قرن ھفتم است بھ سال 

اثر بیماری در گذشت مزارش در صالحیھ دمشق پشت مرقد شیخ الدین محبی الدین در  688شد در سال 
عربی بودالبتھ تا نیمھ اول قرن دھم ھجری معلوم بود اما اینک از آن قبر اثری نمانده دیوان عراقی شامل 
غزلیات و رباعیات شورانگیز است کھ در حال جذبھ و شوق سروده او مثنوی و قصیده نیز دارد اما 

  .مترین اثر او عشاق نامھمخلوتی از مثنوی و غزل استمھ
ھجری  ٨٣٧سید علی پسر نصیر پسر ھارون شناختھ شده بھ قاسم انوار در گذشتھ بھ سال  :قاسم انوار

   .شاعر و عارف است

  خواجه شمس الدین محمد بن محمد حافظ شیرازی

  
شاعر بزرگ قرن ، )ھجری قمری ٧٩٢-٧٢٧حدود (خواجھ شمس الدین محمد بن محمد حافظ شیرازی 

  .باشد اغلب اشعار حافظ غزل می. ھشتم و یکی از سخنوران نامی جھان است
دکتر ذبیح هللا . شناسان اختالف نظر وجود دارد در خصوص سال دقیق والدت او بین مورخین و حافظ

برخی دیگر . ددانن می) تاریخ عصر حافظ( ٧١٧و دکتر قاسم غنی آن را در  ٧٢٧صفا والدت او را در 
 ٧١٠ھا و حدود  از محققین ھمانند عالمھ دھخدا بر اساس قطعھ ای از حافظ والدت او را قبل از این سال

آنچھ مسلم است والدت او در اوایل قرن ھشتم ). مدخل حافظ، لغتنامھ دھخدا(زنند  ھجری قمری تخمین می
  .است روی داده ٧٢٩ا ت ٧٢٠واقع شده و بھ گمان غالب بین  ٧١٠ھجری قمری و بعد از 

از جملھ در کتاب مجمل فصیحی . (ھجری قمری است ٧٩٢سال وفات او بھ نظر اغلب مورخین و ادیبان 
کھ معاصر حافظ بوده و ھمچنین نفحات االنس تالیف جامی .) ق.ه ٧٧٧متولد (نوشتھ فصیح خوافی 

مولد او شیراز بوده و ). است دهصراحتاً این تاریخ بھ عنوان سال وفات خواجھ قید ش.) ق.ه ٨١٧متولد (
  .است  در ھمان شھر نیز وفات یافتھ

الّدین عربی دیده از جھان  محی) م ١٢۴٠ - ق  ه ۶٣٨یعنی در سال (نزدیک بھ یک قرن پیش از تولّد او 
الّدین محمد بلخی  موالنا جالل) م ١٢٧٣ -ق  ه ۶٧٢یعنی در سال (سال قبل ازآن  ۵٠و ، فروپوشیده بود

  .رگذشتھ بودد) رومی(
حتی بھ مقدار یک خط منبعی کھ ھم عصر او . درباره زندگی حافظ ھیچ اطالعات دقیقی در دست نیست
اولین شرح حال ھای مکتوب در مورد حافظ  .باشد و خاطره ای از حافظ نقل کرده باشد وجود ندارد
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ل حاضر در مورد تمام شرح حال ھایی کھ در حا .سال بعد از وفات او است 100مربوط بھ بیش از 
حافظ نوشتھ می شود بر اساس برداشت شخصی نویسنده از اشعار او و بعضی نشانھ ھای تاریخیست کھ 

  .مستقیم ربطی بھ حافظ ندارد
، و تعدادی رباعی است، چندین قطعھ، دو مثنوی، چند قصیده، غزل ۵٠٠دیوان حافظ کھ مشتمل بر حدود 

ھای  بھ زبان اصلی فارسی و دیگر زبان، ھای گوناگون شیوهتا کنون بیش از چھارصد بار بھ اشکال و 
، ھای ایران ھای خّطی ساده یا تذھیب گردیدٔه آن در کتابخانھ شاید تعداد نسخھ. چاپ رسیده است جھان بھ
  . ھای غربی از ھر دیوان فارسی دیگری بیشتر باشد و حتی کشور، ترکیھ، پاکستان، ھند، افغانستان

او . جوی است و تبیین، تعبیریاب، چندوجھ، شعر حافظ پرعمق، راستین و صادقھمچون ھمٔھ ھنرھای 
است و چون  جا کھ بھ ژرفی و با پرمعنایی زیستھ  ولی ازآن، گویی نکرده گاه ادعای کشف و غیب ھیچ

دار طلعت و طینت  کار بزرگ ھنری او آینھ، است سخن و شعر خود را از عشق و صدق تعلیم گرفتھ 
  .است زبانان گردیده  فارسی

و ابعاد تأثیر پیشینیان و ، مدل، گستره، شناسی مطالعٔھ کمی و کیفی میزان ھای عمده در حافظ یکی از باب
یکی از منظر : اند این نوع پژوھش را از دو دیدگاه عمده دنبال کرده. عصران بر ھنر و سخن اوست ھم

دّوم . است  و اینکھ در چھ مواردی او اینگونھ، ودن حافظفرد ب و منحصربھ، نظیری بی، یگانگی، استقالل
  .ھای آشکار و نھانی کھ مابین اشعار حافظ و دیگران وجود دارد از دیدگاه تشابھات و ھمانندی

ھای شعری استادان پیش از خودش و شاعران معاصرش ھمچون  ھر چند حافظ قالب، از نظر یکتا بودن
و سلمان ساوجی ، خواجوی کرمانی، امیر خسرو، سعدی، عراقی، ویمول، عطار، سنایی، نظامی، خاقانی

  ھای بیان ھا و اندیشھ و نیز اوج و واالیی پیام، سبک و شیؤه ھنری، زبان شعری، را پیش چشم داشتھ
  .آورد ساب  کس بھ  توان پیرو ھیچ ھا چنان باال و ارفع است کھ او را نمی گردیده با آن

آثار .ھجری بود ٨٣٩شاعر در گذشتھ بھ سال ، محمد پسر عبدهللا کاتبی ترشیزیموالنا  :کاتبی ترشیزی
 اندام  بھرام و گل - 3ناظر و منظور  -2منظومھ حسن و عشق  - 1او 

خالق المعانی کما الدین اسمعیل فرزند جمال الدین محمد عبد الرزاق از شاعران و  :کما الدین اسمعیل
تم کھ اتابکان و خوارزمشاھیان را در اشعار خود ستوده و بسال قصیده سرایان معروف عراق در قرن ھف

 .طعمھ شمشیر مغول شد 635
ی سرا چامھالدین محمد عبدالرّزاق و دارای لقب َخّالق المعانی  الدین اسماعیل پسِر جمال َکمال :الدین کمال

سرایان نامدار است و بیشتر چکامھ ھایش در ستایش قصیدھاو از .ھجری درگذشت۶٣۵بود کھ بھ سال 
 .بوده است  اتابکانو  آل خجنددو خاندان 

در کنار رود  خجندزبان در منطقھ تاریخی  شیخ کمال الدین مسعود خجندی شاعر فارسی :کمال خجندی
 .ھجری بدرود حیات گفت ٨٠٣شیخ کمال بسال . بدنیا آمد سیحون
او در شعرھایش بھ .سرای سده نھم ھجری است چامھالدین محمود قاری  نظام :الدین محمود قاری نظام

 .بھ خوراکھای زمان شیخ اطعمھپوشاک مردم زمان خود پرداختھ است ھمانگونھ کھ 
 ١٣٨٩/ھجری ٧٩٢: درگذشتھ(الدین محمد َعّصار تبریزی  حاجی شمس :محمد عصار تبریزی

محمد عصار در ریاضیات و اخترشناسی نیز دستی . سرایان سده ھشتم ھجری است از قصیده) میالدی
خ یدان شیھمچنین در زمینھ تصوف از مر، بوده است موالنا عبدالصمداشتھ و در این زمینھ شاگرد د

این  چرندابز درگذشت و در گورستان یمحمد عصار در تبر. بشمار می آمد سییل سین اسماعیمجدالد
 وافی - مثنوی مھر و مشتری :شھر در کنار گور استاد خود موالنا عبدالصمد بھ خاک سپرده شد آثار او

 ) در فنون ادبی فارسی( فی تعداد القوافی
بن یحیی شبستری یکی از عارفان و شاعران  الّدین عبدالکریم سعدالّدین محمودبن امین :محمود شبستری
محّل تولّد این عارف . اند دانستھ. ق.ه 687سال تولّد او را گوناگون و از جملھ . ست سدۀ ھشتم ھجری
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 -سالگی وفات یافتھ و در ھمان زادگاھش  33در سّن . ق.ه 720ال او در س. آور قصبۀ شبستر است نام
): بھ نثر(آثار منثور  - سعادت نامھو ، گلشن راز): بھ شعر(آثار منظوم  :آثار او. است مدفون -شبستر 

 )نامھ یا شاھد( شاھدو ، المحقّقین مرآة، الیقین حقّ 
 .و شاعر است صوفیھجری  890زی در گذشتھ بھ سال ین مغربی تبریریمال محمد ش :مغربی تبریزی

  .از شاعران معاصر است )939( :جغتائیھاللی 
او در . سده ھشتم ھجری است شاعر.) ق ۶٣۶-٧١۴(محمد پسر فریدون ھمام تبریزی  :ھمام تبریزی

شیرازی بوده و با او مکاتبھ داشتھ  سعدیھمام شدیدا دوستدار . غزل از خود توانائی بسیار نشان داده
ھمام . اند ساختھ شده ردیفو  قافیھو  وزنبر ھمان ، ھائی از سعدی او بر مبنای غزل غزلیاتشماری از 

نیز اشعار و ابیاتی دارد منظومھ ای  زبان آذریو آذربایجان یعنی  تبریززمان   تبریزی بھ زبان بومی آن
 .بنام صحبت نامھ از او باقی است

 بیدل دهلوی

 
» رزا عبدالخالقیم«م آباد پتنھ یدر شھر عظ» گنگ«رودخانھ  یق در ساحل جنوب.ھـ 1054در سال 

 یعنیقت خود یسلسلھ طر یمعنورزا بھ عشق مراد یم، شد یصاحب فرزند پسر یسالخورده قادر یصوف
رزا یم«، »رزا عبدالخالق یم« دوست و ھم مسلک . گذاشت» عبدالقادر«نام فرزندش را » عبدالقادر«

نده یده آیطفل نورس یو نجوم بود برا یاضیواال در علوم ر یكھ صاحب ھمت»  یابوالقاسم ترمذ
را » انتخاب«و » ض قدس یف« خ یتار الد خجستھ دو مادهین میمنت ایكرد و بھ م ییشگویرا پ یدرخشان

، دیرس یم» ارالس« لھ یرزا بھ قبینسبت م. ساخت، شد یخ والدت كودک میكھ بھ حروف ابجد معادل تار
ن ھند مھاجرت كرده یاكانش بھ سرزمیچرا و چگونھ ن، ین كھ كیا. جنگاور یاز مغول با مردان یا لھیقب

 . از ابھام است یا نامعلوم و در پرده، بودند
ھ یم نداشت پدرش را از دست داد و در سایش از چھار سال و نیكھ ھنوز ب یھنگام» عبدالقادر«

كوتاه قرائت قرآن  یبھ مكتب رفت و در زمان، قرار گرفت» رزا قلندر یم« ش یت کاکایو ترب یسرپرست
. بت تنھا ماندیصم یز درگذشت و او در سرایكوتاه مادرش ن یبعد از مدت، م را ختم كردیكر
ان باصفا بود ـ مكتب و مدرسھ را یـ كھ خود از صوف» رزا قلندریم«ھ یبھ توص یپس از مدت» عبدالقادر«

ً تحت آموزش معنویرھا كرد و مستق رزا قلندر معتقد بود كھ اگر علم و دانش یم، قرار گرفت یو یما
گردد و جز  ین حجابھا در راه حق میل بھ بزرگتریدن بھ حق نباشد خود تبدیرس یلھ كشف حجاب برایوس

 . نخواھد داشت یا جھینت یضاللت و گمراھ



ناشر افکاِر دموکراتیک خلق افغانستان» اصالت«  

ن راه از امداد و ین در ایدا كرد و ھمچنیالزم را پ ییتصوف آشنا یبا مبان یدر كنار و» عبدالقادر«
، از ھمان روزھا عبدالقادر بھ شوق حق. ھا برد پدر بھره یدوست و مراد معنو» نا كمالیمول« یریدستگ
كرد تا  یتخلص م» یرمز«راز عشقش بھ حق مصر بود  یسرود و چون بر حفظ و اخفا یانھ عشق متر
د ینشان چھ گو یدل از بیب«از مصراع  یاز شاگردانش ھنگام مطالعھ گلستان سعد یكین كھ بنابر قول یا

: م فقریاقلدل در محضر شاھان یب. ر دادییتغ» دلیب«بھ » یرمز«بھ وجد آمد و تخلص خود را از » باز
كرد و از  یراب میق وجود سیروح عطشانش را از حقا» شاه فاضل«و » كھ آزادیشاه » «شاه ملوک«

چھار «در كتاب  یو. گرفت یھا برم توشھ یپارس یو شعر غن یمطالعھ و تتبع در منابع عرفان اسالم
. دیگو یسخن مكھ خود از بزرگان فقر و عزلت مشاھده كرده بود  یزیاز كرامات شگفت انگ» عنصر

از فرزندان شاه جھان  یكی» شجاع«شتر نداشت بھ مدت سھ ماه با سپاه یزده سال بیكھ س یھنگام» دلیب«
ن فرزندان شاه یخون یھا یریک شاھد درگیبھ سر برد و از نزد )در شمال پتنھ ینیسرزم(در ترھت 
» شاه جھان«گر یفرزند دب یفروكش كرد و اورنگ ز ین داخلیخون یپس از آن كھ نزاع ھا، جھان بود

در » فیرزا ظریم«خوش ذوق و مطلعش  یدل ھمراه با مامایب، در ھند شد یاسیصاحب قدرت اول س
ن سال یدل در ایو ب» یشاه قاسم ھواللھ«دار شگفت ید. سھ رفتیمركز اور» كتک«بھ شھر  1017سال 

شاه قاسم  یوضات معنویاز فسھ یدل سھ سال در اوریب. رود یاش بھ شمار م یع زندگین وقایاز مھمتر
 . بھره برد

طاقت فرسا از  یدانست و ورزشھا یک میرا ن یفن كشت، رومند داشتین یا ند و جثھیخوشآ یا دل چھرهیب
م یدا یھنگام اقامت در دھل، رفت یق بھ دھل.ھـ 1075در سال . او بود یجسم یتھاین فعالیتر یمعمول

 . الصوم بود و آن چنان كھ خود در چھار عنصر نقل كرده است
اشراق بر جان و دلش  یھا و مواظبت بر عبادات درھا اضتیھ درون و تحمل انواع ریبھ سبب تزك

ن یكھ از مجذوب» یشاه كابل«با  1076در سال ، داد یدست م یبھ و یگشوده شده بود و مشاھدات روحان
 . ق بر او گذاشتیعم یریتأث یشاه كابلدار با ید، حق بود آشنا شد

ق .ھـ 1078در سال  یو، رزا قلندر بھ ماتم نشستیاش م یمعنو ین مربین سال در فراق اولیو در ھم
ز از تأمالت و یاست لبر یمیعظ یایدر ین مثنویا، ان رساندیرا بھ پا» ط اعظمیمح« یش مثنویسرا
ان یكھ از حام یسرود و بھ نواب عاقل خان راض را» رتیطلسم ح« یدو سال بعد مثنو. یق عرفانیحقا

. ب بازگرداندیپسر اورنگ ز» اعظم شاه«تالش معاش او را بھ خدمت در سپاه شھزاده . ھ كردیاو بود ھد
 . استعفا كرد یاز خدمت سپاھ، حھ كردندیمد یچون او از تقاضا، یاما پس از مدت كوتاھ

 یت و كمك نواب شكرهللا خان داماد عاقل خان راضیرفت و با حما یق بھ دھل.ھـ 1096دل در سال یب
ن سالھا بھ یشاعر بزرگ در ا یزندگ، فراھم كرد یتوأم با آرامش و عزلت را در دھل یک زندگیمقدمات 

در ، عادگاه عاشقان و شاعران و اھل فكر و ذكر بودیش شعر گذشت و منزل او میتأمل و تفكر و سرا
را در سال  یم عرفانیعظ ین مثنویپرداخت و ا» عرفان «  یمثنو لیدل بھ تكمین سالھا بود كھ بیھم

 یھا ھند و شورش یاسین سران سیدر ب یاسیس یھا یریبا وجود تشنج و درگ، ان رساندیق بھ پا.ھـ 1124
و  یخود از تفكرات ناب عرفان ین روز زندگیعارف شاعر تا آخر، اوضاع یو آشفتگ یا منطقھ
بود كھ نور وجودش در  ینھ تابان شعر عارفانھ پارسین آیدل آخریب. باز نماند یخالقھ ھنر یھا نشیآفر
 یگریات آثار ارزشمند دیوان غزلیر از دیدل غیاز ب. دییگرا یق بھ خاموش.ھـ 1133خ چھارم صفر یتار

 : ن آنھا عبارتند ازیدر دست است كھ مھمتر
 عرفان یـ مثنو 1
 ط اعظمیمح یـ مثنو 2 
 طور معرفت یـ مثنو 3 
 رتیطلسم ح یـ مثنو 4 
 اتیـ رباع 5 
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  )نامھ خود نوشت شاعریزندگ(ـ چھار عنصر  6 
 ـ رقعات 7

زنند اگر شگفت   یبھ ھم م ییآشنا ین بار با شعر ویاول یكھ برا یكسان یدل برایزبان ب . . . ـ نكات و
 : بر چند علت است ین امر مبتنیا، دینما یگنگ و نامفھوم م یادیز جلوه نكند تا حد زیانگ
ش از ھزار سال پشتوانھ و یاست كھ ب یاز ادب و فرھنگ پارس یعیراث دار حوزه وسیدل میشعر ب: الف

نسبت بھ دوره ، سندگان آن دورهیكھ در ھر دوره با تالش شاعران و نو یادب و فرھنگ. قدمت دارد
چھ  یادیار زیھمگنانش برسد تا حد بسدل و یتر شده است و تا بھ دست ب تر و متنوع قیتر و عم ین فنیشیپ

چون  یاز طرف .شھ و عرفان و تفكر گرانبار شده استیدر عرصھ زبان و شعر و ادب و چھ در حوزه اند
ت و یندگان بود و خالقیگرانبھا مدنظر آ یان ھمچون گوھرینیشیھمواره اندوختھ پ یدر حوزه شعر سنت

ھا بود  ھا نبود بلكھ آراستن و افزودن بھ سنت شكستن سنت یافتد و نوآور ینش در بستر سنت اتفاق میآفر
وھا بھ یموت یمعان یره تداعیكلمات و دا ییو معنا یدل بار ادبیدر شعر ب، )ین توجھ بھ اصول سنتیدر ع(

جاز و ین ایز در عیز بھ آن افزوده شده و زبان نین یدین موارد جدیده است و ھمچنیسرحد كمال خود رس
داشتھ باشد الزم است بھ  یاز شعر و یآن كھ فھم درست یكھ خواننده شعر او برا یا ونھبھ گ. اجمال است
 .آگاه باشد یاسالم یعرفان یمطلع و بھ اصول اساس یاز سنت شعر پارس یاندازه كاف

ن موضوعات گوناگون و طرح مسائل یک در بیكشف روابط بار، ل خالقیاست با تخ یدل شاعریب: ب 
ژه و یو یدقت، یو سبك یشاعر در مسائل زبان ین نوآوریو ھمچن، ن زبانیتر بھ شاعرانھ یده عرفانیچیپ

 .كند یطلب م یق و درک لذت از شعر ویفھم دق یده را از مخاطب برایورز یذھن
 یرت و شگفتیننده آن حس حین قدم بھ بیبزرگ و ناشناختھ است كھ در اول یدل ھمچون جنگلیشعر ب: ج

طول  یشود و در واقع مدت یگذارد دچار غربت و اندوه و ترس م یپا بھ داخل آن مدھد و چون  یدست م
كھ در آن است آشنا شود اما چون  ییكشد تا با شاخ و برگ و انواع درختان و پرندگان و راھھا یم

با شعر ، دیآ یش برمیھا اق در صدد كشف ناشناختھیبھ شور و اشت، كند یدا میبا آن پ یمختصر انس و الفت
چون  یاز تبار شاعران عارف یو، است یبا حكمت و تفكر قدس یدل شاعریب... دا كرد تاید انس پیدل بایب

شھ و معناست در یكھ شعر شان گرانبار از اند یشاعران، است... موالنا و حافظ و، عطار، ییم سنایحك
ھمھ آنان بھ زبان شعر ، ژه داردیخاص و و یشأن یاز است و شاعریشعر زبان راز و ن، ن بزرگانیافق ا

و حكمت  ین در عرصھ معنیروند و ھمچن ین زبان سرآمد روزگاران بھ شمار میند و در ایک آشناین
ص یشود كھ تشخ یشعر چنان درھم سرشتھ م ینان صورت و معنایدر دستكار ا، اند گانھی ینھنگان یالھ
ن شعر و یشھ آنان عین گفت اندتوا یكھ م یا رسد بھ گونھ یسخت و ناممكن بھ نظر م یگریاز د یكی

ر از شعر یغ یا سخنیدل و حافظ آیات بیموالنا و غزل یات شمسیغزل، گردد یشھ آنان مین اندیشعرشان ع
فھم  یچ اغراقیھ یت الغزل معرفت و عرفان است؟ بیر از بیغ، نانیا آثار ھمھ ایناب است و باز ھم آ

ن یتر از زبده یل عمر گروھیدل بھ زبان تفصیب یعرفاننانھ یک بیژرف و بار یھا شھیح اندین و توضییتب
ن شاعر یاز جان و دل و زبان ا یض ازلیست مگر جوشش فین نیآگاھان را بھ سر خواھد آورد و ا

 ... راز و معناست یجھان، كھ حاصل عمر كوتاه و اندكشان یگریبزرگ و شاعران عارف د
، »عرفان«، »ط اعظمیمح« یھا یدر مثنو، مجسم از شعر نابند یا نھیک آیاتش كھ ھر یر از غزلیدل غیب

ھا  ین مثنویان ایخود پرداختھ است در م یعرفان یھا شھین اندییبھ تب» طور معرفت«و » رتیطلسم ح«
ط اعظم را شاعر یمح یمثنو، برخوردارند یا ژهیاز قدر و شأن و» عرفان«و » ط اعظمیمح« یدو مثنو

دھد كھ  ین اثر نشان میا یو معنا شناخت یسبک شناخت یده است بررسخود سرو یدر روزگار جوان
بلكھ ، افتھیشاعرانھ دست  یانیب یتھایاز ظرف ین و غنینوآئ یشاعر بزرگ در عھد شباب نھ تنھا بھ زبان

سال از عمر  یس یكھ بھ مرور در ط» عرفان« یمثنو. است یمتعال یشھ با تفكریصاحب اند یشاعر
 یعرفان یو خداشناس یانسان شناس، یک دوره كامل از جھان شناسیرنده یشاعر سروده شده است در برگ

با زبان  یزبان فارس است كھ در آن نور حكمت الھ یاز آثار ارجمند شعر عرفان ین مثنویا، دل استیب
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شھ و زبان یاند یمق و ژرفاتوان آن را بھ لحاظ ع یم یچ تعصبیھ یشده است و ب یكیفتھ شاعرانھ یش
 .بھ حساب آورد ییقھ سنایقھ الحقیو حد یمعنو یچون مثنو ینش ھم وزن و ھمسنگ آثاریپرداختھ و نوآئ

دل یار آرا و افكار بیتوان بھ مشابھت و مقارنت بس یط اعظم میعرفان و مح یک نگاه گذرا بھ مثنویدر 
خاص  یدل خود صاحب تفكرین بیقین ھمھ و بھ یبا ا، برد یپ )عارف مغرب( یابن عرب یھا شھیبا اند

ن نكتھ یق ایح دقیكند توض یجدا م یھمچون ابن عرب یگریاو را از بزرگان د یفكر یاست كھ مش
شھ وحدت و یاند، دلیشھ بیاند. دل استیو ب یمستلزم صرف وقت و دقت نظر در آرا و افكار ابن عرب

، ران بھ تماشا چشم گشوده استیكھ ح یا نھیاست و انسان آدر منظر او عالم عالم جلوه حق ، است یكانگی
ز ھمھ یدر نگاه خود ن، داند یم یقت ھستیدل حق را تنھا حقیب، حق در عالم وجود یتجل یبھ تماشا

اند و  یستیبخشد محكوم بھ فنا و ن یكھ حق بھ آنھا م ییض وجودیباشند و بدون ف یموجودات قائم بھ حق م
قت یاز وجود دارند و حق یكند كھ تنھا صورت یال و وھم تصور میرا ھمچون خاء یھمھ موجودات و اش
در نگاه شاعر ذره تا . ماند یده مین نكتھ پوشیشھ ایباشند كھ از چشم غافالن ھم یآنھا حضرت حق م

: حق است یدر جستجو یازل یپرشكوه و پاک بھ عشق، یحق دارند و تمام ھست ید چشم بھ سویخورش
 .اند چ كس نگشادهیدار تو چشم ھیاند جز بھ د رت زادهیح، جملھ، امكاند یذره تا خورش

دست وھم  ک یست كھ تمام اشعارش ین یچ شاعریسندگان معتقدند كھ ھیبان و شاعران و نویبا ھمھ ادیتقر
 ییھا شعر، اش شھیر اندیرشد آرام و ناگز یش و در طیدر طول عمر شاعر یھر شاعر. طراز باشد

ن امر یدل ھم از ایگر متفاوتند و بیكدیبا ، حاكم بر او یرونیو ب یط گوناگون درونیل شرایسروده كھ بھ دل
ن دست ین است كھ ایگرا انیشان ب ییو محتوا یساختار یھا ات او و تفاوتیاد غزلیحجم ز. ستین یمستثن

 . ب او بوده استیفراز و نش پر ین دوره زندگیھا حاصل چند ھیما
 : یبھ گفتھ اقبال الھور

 در شبستان وجود، كرم شبتاب است شاع«
 » ستیگاه ھست و گاه ن یفروغ، در پر و بالش

ا و ھم كف دارد یم كھ دریرین راھم بپذید ایع است بایا ژرف و وسیدل مانند دریم كھ بیاگر باور داشتھ باش
 : دیگو  یم كھ میدل بشنویو ھم گوھر و اما از ب

 ار است یب و ھنر و رنگ و صفا بسیع ار اســتینوا بسـ، در پرده ســاز ما 
 ار اســت یم و موج ما بســـــییایما در گوھر بردار، ر و خواهیكف گ یخواھ
موثر  یھا تیاش سرشار از قابل ھ ارزندهیش و در كنار درونمایھا یدگیچیپ ینظر ازبعض دل صرفیاشعارب

را یگ یرد و بھ آن شكلیگ یم ل خودیھا مانند دوم درشت تخ  دل با صراحت واژهیزبان شعر است و ب
 :بخشد یم

 ھـــم، و اوھـــام یت آگاھیفیداغم از ك
 ھم، ار است و نقد فرصت ناكامیبس، جنس

 میا ده یآنچھ ما در حلقھ داغ محبــــّت د
 جم، در جام ین، نھید در آئیسكندر د ین

 م؟ یدانیدل چھ میب یاز زندگ
. از شھرت محدود او در کشور ما نگذشتھ است یادیز یھا ر آشناست و ھنوز سالید یدل شاعریب

. ت حافظ و موالنا استیدر حد محبوب، كستان و ازبكستانیدل در ھند و افغانستان و تاجیت بیمحبوب
شود و اگر  یصاحب اثر م یمشتاق دانستن زندگ، لین است كھ خواننده با خواندن چند اثر اصیمعموالً چن
 : چون ینده اشعاریسرا یباشد بھ منش و روش زندگ یدل دھلویچون ب یشیشاعر بلند اند، خالق اثر

 است  یحق طلب ینھ سع، نھ كسب عبادت، ادب
 اســت یادب یب، ھرچھ ھست، ر خاک شدنیبھ غ

 .میشو  یعالقمند م
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كھ از او  یاما زمان. او را بھ دربار آورد» شاھزاده محمداعظم« پنھان نبود تا آنجا كھ یدل از كسینبوغ ب
ھا و  دل بعد از سفریب. رون آمد و ھرگز بھ آنجا بازنگشتید از دربار بیبسرا یخواست تا در مدحش شعر

از  یاریافكند و آثار بس یرخت اقامت در دھل یشمار بھ شاه جھان آباد رفت و پس از مدت یب یھا تجربھ
 یكرد بھ دھلو یزندگ یدر دھل یان درازیدل سالیاز آنجا كھ ب. ھ كردینظم و نثر را بھ مردمان ھد

 : ار كردیاست خود اخت یمعروف شد و تخلص خود را كھ ملھم از شعر سعد
 د ز كشــتگان آواز یـــایبر ن عاشـقـان كشتگان معشوقند

 د باز؟ ینشان چھ گو یدل ازبیب وصف او ز من پرسد یگركس
ت خود در یم كرد و بھ وصین تسلیآفرم آباد پنتھ جان بھ جان یدر عظ یتیبھ روا یدر دھل یدل دھلویب

 :سرود یمارین شعر اوست كھ در بستر بیآخر ین رباعیست دفن شد و ایز یكھ در آن م یا صحن خانھ
  ینشــو یینوحھ گو یش گلویتشوی نشـو یاه پوشــــــیكلف سـ! دلیب

  ینشو یبار دوش، مرگت سبک است ـر و ھمچنـان رو بربـادیبر خاک بم
اش دفن شود صراحتاً  ت كرده بود در صحن خانھین پرسش را كھ چرا وصیپاسخ ا، یرباعن یدل با ایب
و خواستھ بود ، ل نكندیتحم یدن تابوتش را بھ كسینكھ بعد از مرگ بار بھ دوش كشیا یكند؛ برا یان میب

 . ستھ بود دفن كنندیكھ ز ییجسم او را ھمان جا، سبک یتا با استقالل از مرگ
 ره سر نبـــاشد یھر خ، یمعن یرمز آشنا

 رت سرشار باش یح، ن تماشـایع یا ھیگر
 ارث پدر نبـاشـد ، فضل است، میطبع سل

 نھ دلـدار باش ییا آی، سر بھ سر دلدار
 ــــم یدیراز درون ند، میدیبر آسمان رس

 چون نغمھ ذوق وصال، ش شویا ھجوم عی
 رون در نباشـدیب، شبھھ دارد، ن حلقھیا
 مار باش یچون نالھ ب، دلا سرا پا درد ی

 یما و جنون و دشت، خلق و ھزار سودا
 نتوان شدن ، بال و پر و فرسوده دام فلک

 بھ سر نباشــد یخاك، ھایكس یكانجا ز ب
 ن پرگار باش یرون از ایب، یگر ھمھ مركز شو
 مقدار مال و جاه اسـت ، امروز قدر ھر كس

 ز افســون حد دارد دلـت  ییگر ھمھ بو
 آنرا كھ خرد نباشـد ، توان گفت ینم، آدم

 ا بر دھان مار باش ی، نیبردم عقرب نش
 سھ تـــوھــــــم؟یدر ك، یات تاكینقد ح

 ذره از مھر قناعت بودن اســت ، یر چشمیس
 م گو در جگر نبـاشــدیكھ ما ندار یآھ
 ار باش یبس، در چشم خود، یش مردم اندكیپ

 اد ما بســـوزدیرت بنیآن بھ كھ برق غ
 خرد  یچت میعشق آخر بھ ھ یھا یازین یب
 م و ما را تــــــــاب نظر نبـاشـــد ینھ اییآ

 بر سر بازار باش  یدو روز، یجنس موھومــ
 مــــا  یفیعذر ضع، داست از ندامتیپ
 از تو تا دامان خاک ) دلیب(ك قدم راه استی
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 گر چشم تر نباشـــد؟ ، دیشبنم چھ وا نما
  .ارباشیھش، یا استادهچو اشک ، بر سر مژگان

ابوطالب کلیم ملک الشعرای شاه جھان بود و اشعارشدر ھند شھرت داشت و بسبک  )1061وفات ( :کلیم
 .ھندی شعر می سرود

 .اند ھزلشعرھایش بیشتر در قالب .الدین احمد یزدی تفتی شاعر سده یازدھم است فوق :فوقی یزدی
 :قدسی

ای در آغاز الدین علی محتشم کاشانی دارای لقب شمس الشعرای کاشانی چامھ سر کمال :محتشم کاشانی
ع یشھر ھم در ربو در ھمین ، در کاشان زاده شد شاه طھماسب سده ده ھجری و ھم دوره با پادشاھی 

. رود ی بھ شمار مییعاشوران شاعر یدرگذشت محتشم كاشانی بھ عنوان نام آورتر ھجری996االول سال 
  شد كھ  جمع  كتاب  در شش  ازشاگردانش  یكیاو توسط   از مرگ  پس  شاعر بزرگ  نیآثار ا  مجموعھ
 .باشد یم  محتشم  یبندھا  بیو ترك  اتیمثنو،  اتیرباع،  قطعات، دیقصا،  اتیبر غزل  مشتمل

  ابوالفضل رشیدالدین میبدی

  
م بھ نام یاو بر قرآن كر یر عرفانیشھرت او بھ خاطر تفس. ستیدر دست ن یادیاو اطالع ز یاز زندگ

را اساس كار خود قرار داده و آن  یانصار ر خواجھ عبدهللایاو تفس. است "كشف االسرار و عده االبرار"
مانند ھمھ  - ر آمدهیتفس نیكھ در ا - ر ھر سورهیدر نوبت اول بھ تفس یبدیم.است شرح كرده یرا بھ پارس

را كھ  یاخبار و آثار و نوادر، احكام، در نوبت دوم. پرداختھ است یاز نظر لغو، یم پارسیقد یرھایتفس
ات پرداختھ یان درباره آیالت صوفینوبت سوم بھ تاو آورده و در، ان مفسران شھرت داشتھیدر آن باره م

.است
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  ابوالحسن علی بن عثمان بن ابی علی جالبی غزنوی هجویری

  
سندگان و یاز نو یو. نام كامل اوست، "یریھجو یغزنو یجالب یعل یبن عثمان بن اب یابوالحسن عل

 یریھجو. است - مشرق خراسان -نینسبت او بھ غزن. است قمری متصوفھ در قرن پنجم ھجریخ یمشا
و ابوالقاسم  یابوالحسن گرگان، -یاز شاگردان ابوالحسن بصر -یختل ابوالفضل، ینزد ابوالعباس شقان

ھند و ، خراسان، فارس، شام، خ بھ عراقیدرك محضر مشا یآموخت و برا قتیرموز طر، یریقش
 است كھ از" كشف المحجوب"ن اثر او كتاب یمعروفتر.كرد و در ھند درگذشت گر سفرید یمناطق
است كھ در  ز داشتھین یوان شعرید یریھجو. است ید عرفان و تصوف اسالمیار معتبر و مفیبس یكتابھا
ان یكتاب الب"، "نیمنھاج الد"، است كھ بھ جا نمانده" فنا و بقا"كتاب : گر آثار اوستیاز د.ستیدست ن
 .یت بحقوق هللا تعالیالرعا"و  "فرق فرق"، "مانیا"، "نحو القلوب"، "انیالھل الع

حاجی لطقعلی بیگ آذر شاعر کھ در غزلسرایی و قصیده گویی مھارت ) ق.ه 1195 - 1123( :آذر بیگدلی
 .دارد کھ در آن شرح حال بسیاری از شعرای معروف را ذکر کرده است" آتشکده "کتابی بھ نام . داشت

 .ی جامی سروده است"یوسف و زلیخا"کھ بھ تقلید از " یوسف و زلیخا"منظومھ معروفی ھم دارد بھ نام 
  .از قصیده سرایان نامی بود کھ لقب ملک الشعرا داشت )1238( :فتحعلی خان صبا
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  خواجه محمد پارسا

  
محمد بن محمود الحافظ البخاری از بزرگان سلسلھ نقشبندیھ  محمد بن) یا شمس الدین(خواجھ جالل الدین 

. منتقد دوران تیموری استبھاءالدین محمد نقشبند و از رجال معروف و  و از اصحاب و خلفای خواجھ
ھ بود با عنوان خواجھ خوانده شد و لقب یشروان نقشبندیبخارا زاده شد و چون از پ در ٧۶۵او بھ سال 

منقول بود و  خواجھ محمد از عالمان جامع معقول و. ن بھ او دادیر و مرشدش خواجھ بھاءالدیرا پ پارسا
در ھنگام بازگشت  ٨٢٢سال  در یو. ان با او بودیاست نقشبندیر ین تا مدتیپس از مرگ خواجھ بھاءالد

در شرح  یبھ پارس یخواجھ پارسا آثار متعدد از.نھ در گذشت و در ھمانجا مدفون شدیاز مکھ در مد
 -فصل الخطاب: ن آنھا عبارتند ازیمانده است کھ معروفتر یان باقیقت نقشبندیبنابر طر یل عرفانیمسا
کتاب  - ھیرسالھ قدس -نین و عده السالکیس الطالبین نقشبند بنام انیلدبھاءا در شرح کقامات خواجھ یکتاب
نثر  ن آثار بھیھمھ ا. شرح فصول الحکم و جر آن -ھیرسالھ کشف -ر سوره فاتحھ الکتابیتفس -قاتیتحق

 .نوشتھ شده است یخوب و روان پارس
وی بھ ترکی و فارسی شعر . بود حروفیشاعر و متفکّر ، میین نسیعمادالد :عمادالدین نسیمی

الملی یونسکو بھ خاطر کوششھای وی در اشعار انسانی و صلح جھانی در سال  سازمان بین. است سروده
 اعالم کرد این سال را سال نسیمی 1937

میرزا عبدالوھاب نشاِط ملقب بھ معتمدالدولھ و در  )1175 – 1244( :نشاط میرزا عبدالباقی طبیب
اثر . سرای سده سیزدھم ھجری است چامھذوق و قریحھ شاعری بی نظیر و در علوم حکمت بی مانند بود 

 .دیوان و منشآت نشاط و یا بھ گنجینھ نشاط معروف استاو 
 –پیوند دل  –از دانشمندان بوده در شاعری خوش طبع بوده مثنوی حبیب و رباب  )1285( :نظام وفا

 .او بسیار شیرین است معراج روح
غزلھای وصال و  :میرزا شفیع معروف بھ میرزا کوچک وصال از شعرای معروف بود آثار او :وصال

  .مثنوی بزم وصال و مثنوی فرھاد وشیرین
ھجری سید احمد ھاتف دیوان او مرکب از قصائد و غزلیات  12شاعر نامدار قرن  :ھاتف اصفھانی

 .رباعیات و در غزل نیز استاد بود ترجیح بندھای ھاتف شھرت بسزا دارد» مقطعات «
ابانك متولد یمركز بخش جندق و ب» خور«در . ق.ھـ 1196بھ سال  یغما جندقیابوالحسن  :یغما جندقی

 یرا برا» مجنون«ر داد و تخلص ییبعدھا نام خود را بھ ابوالحسن تغ .بود» میرح«ن او ینام نخست .شد
افت و در بقعھ مدفون یدر خور وفات  یبعد از ھشتاد سال زندگان. ھـ1276غما بھ سال ید یخود برگز

   .)نظومھ( خالصھ االفتضاح -نامھ  صورت کلی شامل قاضیآثار او بھ .دیگرد
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بدربار آتسز راه یافتھ بود غزلیات شیرین و  الدین ادیب صابر شاعر بود کھ ظاھراً  شھاب :ادیب صابر
موزون دارد و با شعرای مشھور آن زمان مانند رشید وطواط و خاقانی و عروضی و سنائی و انوری 

گفتھ اند کھ او را در رود جیحون غرق کردند او در زمان .درگذشت ھجری ۵۴۶دوستی داشتھ بھ سال 
  .اثر او دیوان قصاید ادیب صابر می باشد.زیست می سلجوقیان

  سلطان رضیه

 
ھجری در دھلی بر تخت سلطنت  607سنھسلطان رضیھ دختر شمس الد ین التمش غوری می باشد کھ در 

التمش رضیھ را از ھمھ اطفال خویش بیشتر دوست داشت . جلوس نموده بیست و شش سال پادشاھی کرد
در اثر توجھ پدر خود رضیھ تمام علوم متداولھ آن عصر را . و در تعلیم و تربیھ او کوشش زیار کرد

ری شمشیر زنی وغیره فنون مردانھ مھارت آموخت عالوه برآن حسب میل سلطان التمش در اسپ سوا
خیلی قشنگ و دلربا بود گویند صدای بسیار جذابی  .طوریکھ از تصاویرش معلوم میشود، بسزاھی داشت

. معنوی رضیھ او را محبوبھ تمام اطرافیانش گرا نید ه بود زیباھی .داشت کھ بھ دلرباھی اش می افزود
از ھر نقطھ نظر لیاقت سلطنت را ، بوده دا شتھ ا ست دشاھانخالصھ رضیھ دارای تمام صفاتیکھ الزم پا

او  .داشت وقتی کھ پدرش مجبور می شد دھلی را ترک کند تمام امور دولتی را بھ عھده رضیھ میگذاشت
  . ھم آنرا بھ عقل و فراست اجرا می نمود طرف تعریف و تحسین بزرگان عصر خود قرار گرفت

بھ تاج المللک محمود یاور خود امر نمود تا فرمان والیت عھدی چون پدرش حسن اداره او را دیده 
وفات نمود بزرگان دربار و  633وقتیکھ التمش در سنھ ، رضیھ را صادر نماید ولی باوجود این فرمان

   .صدر اعظم و پسر التمش رکن الد ین فیروز شاه را بر تخت سلطنت نشاند ند
ه خیلی کم اراده و ضعیف المغزو عیاش بود رفتار بی حر د سلطنت فیروز شاه طولی نکشید چھ این پادشا

 بزندان مند ا نھ اش سبب اغتشاش شده بعد از ھفت ماه سلطنت بعضی از ملوک و درباریان او را
ربیع  16مراسم تاجگذاری رضیھ بتاریخ .انداختند و رضیھ را بجای او بر تحت شاھنشاھی بلند کرد ند

نظام المللک جنیدی کھ در . این د ختر شاھنشاه قاره بزرگ ھند شد ،ھھ صورت گرفت) 634(االول سنھ
لشکر ی بر خالف سلطنت ترتیب داده دھلی را محاصره ، عھد شمس الد ین التمش سمت صدارت داشت

این محاصره بسیار طول کشید ولی باالخره چند تن از طرفدارانش بر او خیانت نموده بھ رضیھ . نمود
  .شد کھ سلطانھ درین گیر و دار پیروز گرد د پیوستند و این امر سبب

خواجھ معذ ب را ، بعد از انکھ صلح و آرامش بر قرار شد رضیھ بھ نظم و نسق امور داخلی د ست یا فتھ
تا این فرصت ر ضیھ در حجا ب بود ولی برای آنکھ ، نمود بھ صدارت خویش مقرر و شروع بھ فعالیت
ترک چادر گفت و مطابق سجایای مردانھ خویش لبا س مردانھ  در کارھای کشوری بھتر رسید گی بتواند

رضیھ با  ملک تونیا شورش نموده، ھھ بھ سلطان خبر رسید کھ والی تبر ھند 637در ماه رمضان . پوشید
ملک تونیا بر او دفعتآ حملھ برده فرمانده ، لشکر خود رھسپار تبر ھند گردید چون بدروازه شھر رسید

با او  ولی بزودی دلباختھ جمال ملکھ گردید ه. خود سلطا نھ را اسیر گرفت قشون رضیھ را بکشت و
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، رضیھ نیز برای انکھ بھ زد و خورد ھای داخلی خاتمھ دھد پیشنھاد او را قبول کرد، تکلیف ازدواج نمود
اما بزرگان و اکابر راضی نشدند کھ شھر را بد شمن ، بعد از عروسی ھر دو بطرف دھلی روانھ شدند

نموده آنھا را شکست  بنا بر ان با لشکر ملک تونی مجادلھ، م نماید ولوکھ شوھر ملکھ شان ھم باشدتسلی
 24ملک تونیا و ملکھ رضیھ بزودی اسیر دست ھندوان گرد ید ند بتاریخ  .دادند و مجبور بھ فرار ساختند

  .ھھ بھ قتل رسید ند 637ربیع الا خر سنھ 
ھ داشت شاعره نیز بود و اگر چھ ا کثر اشعارش از بین رفتھ سلطان رضیھ عالوه بر فضایل دیگری ک

  :ثبت بود با ھم میخو ا نیم اینک چند شعر او کھ در کتاب مشاھیر نسوان
  ا لحان در دھان خود دارم عند لیب خوش

  پیش من سخن گویان زاغ در دھن دارند
***  

  از ما ست کھ برما ست چھ تقصیر دل زار
  ماستآن کشتھ اند از غم بی سبب 

***  
  کنم بھ برکت با چرخ تخت سلطانی 
  دھم بر بال ھما خد مت مگس رانی

***  
  ا لفت گام خویش  در راه آ شیرین من باز
  .فرھا د را قصھ باشی ولی نشنیده ھان

  جهان ملک خاتون

  
در قرن ھشتم زنی ظھور می کند بھ نام جھان ملک خاتون کھ سرشار است از ، ناگھان در این میانھ

سراسر عمرش را ، او بی اعتنا بھ ھمھ ی آنچھ کھ در دوره ی خود با آن روبروست .شاعرانھ روانی
 –سال از زمان جھان ملک خاتون  ۶٠٠حدود  .شعر می سراید و شعر می سراید و شعر می سراید

بھ زنان شاعر پیش از او کھ کم و بیش اشعاری از آنھا باقی مانده؛ از ، می گذرد -شاعره ی قرن ھشتم
شعرھای رابعھ ، چرا کھ اگر در مقام مقایسھ برآییم، قبیل رابعھ قزداری و مھستی گنجوی کاری نداریم

و نیروی خیال ھم در شعر مھستی قابل قیاس باجھان ملک خاتون ، بسیار شورمند تر از شعر ھای اوست
  . نیست
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ر آن زمان ھای دور و دیر فقط جسارت او در قرن ھشتم است کھ د، آنچھ این نوشتار را بھ پیش می راند
وی بر آن واداشتھ کھ شعر ھایش را ثبت و ضبط کند و از آنھا دیوانی فراھم آورد و صد البتھ کھ او این 

و دیگر این تأسف کھ چرا بعد از اینکھ او این دشوار را از پیش . سد را با دشواری بسیار شکستھ است
راه او را ادامھ نداده اند و باز ھم ھمچنان در ، اند از او پیروی نکرده، شاعره ھای بعدی، پا برداشتھ

پرده و حجاب شعر سروده اند و تا دوران فعلی ھیچیک از آنان اقدام بھ جمع آوری اشعار خود نکرده و 
  . دیوانی از خود برای آیندگان بھ میراث نگذاشتھ اند

گفت انگیز و آھنگین جھان است بیشتر زبان شناسان بر این باورند کھ زبان فارسی یکی از زبان ھای ش
و پر واضح است کھ چنین زبانی می تواند شاعران بسیاری را در دامان خود بپروراند و با اینکھ در 

اما معلوم نیست کھ چرا از آنان رد پایی روشن و در ، تعداد شاعران زن ھم کم نبوده، میان این شاعران
دبیات و تذکره ھای شاعران را انبوھی از مردان شاعر خور اعتنا باقی نمانده و چرا کتاب ھای تاریخ ا

  پر کرده اند؟ 
آنان کھ کم و بیش بھ _ با نگاھی دوباره بھ تاریخ شعر فارسی از آغاز در می یابیم کھ تعداد زنان شاعر 

در این میان فقط می توان بھ رابعھ و . بسیار اندک و بھ قولی انگشت شمار است، آوازه ای رسیده اند
ژالھ قائم (نخستین شاعره ھا اشاره داشت و بعد با فاصلھ ی بسیار از عالمتاج فراھانی مھستی
یاد کرد و )١٢٩٢( زسیدو بعد ھم ازقرھالعین) ١٢٨۵(سپس بھ پروین ، نام برد) شمسی ١٢٣٣مقامی

تردیدی نیست کھ در این  .دیگر جداست، حساب بعد از آنھم کھ بھ دوره ی جدید شعر فارسی می رسیم
یا بجز دو سھ خطی از یک غزل ، زنان شاعر دیگری ھم بوده اند اما یا از آنھا چیزی باقی نمانده، میان

ناقص یا دوسھ تک بیتی چیزی باقی نمانده کھ اگر ھم نمی ماند سنگین تر بود و راستش را بخواھید از 
شعر ھای شور  از. رابعھ و مھستی ھم بجز یکی دو غزل و یا تعدادی رباعی چیزی در دست نیست

با اینکھ با زمان امروز چندان فاصلھ ای ندارد بجز مجموعھ ای مخدوش چیزی ضبط ، انگیز طاھره ھم
نظرھای مختلفی داده شده و بعضی از ، چرا کھ در مورد اشعاری کھ بھ قرھالعین منسوب است، نشده

و » عشرت شیرازی« ،»ام ھانی«، »صحبت الری«تذکره نویسان شعرھای او را بھ شاعرانی از قبیل
دیگران نسبت داده اند و اصال ً چرا راه دور برویم از شمس کسمایی ھم کھ از پیشگامان شعر نو بھ 

بجز چند قطعھ ی پراکنده در اینجا و آنجا ، خورشیدی اتفاق افتاده ١٣۴٠حساب میآید و مرگش در سال 
  . چیزی باقی نمانده و بھ روایتی دیوانش گم شده است

ھر چند ، کرش باقی است کھ از پروین اعتصامی مجموعھ ی کاملی برای ما بھ میراث رسیدهباز جای ش
پدر پروین تا قبل از ازدواج با طبع دیوان شاعره ی عزیز « : کھ بھ نقل قول از دکتر محمد جواد شریعت

تبلیغی  زیرا اختمال می داد کھ در این مورد سو ءتعبیر شود و طبع دیوان را، ما موافقت نمی فرمود
  » .برای بھ دست آوردن شوھر کنند

و جای شکر بیشتر ھم اینکھ پژمان بختیاری فرزند خلف ژالھ اقدام بھ جمع آوری اشعار مادر نموده و 
البتھ جا دارد کھ در اینجا درودی جانانھ بھ روان حبیب . آنھا را از آسیب ھای زمان حفظ کرده است

در باره ی . یرا ھم او بود کھ پژمان را بھ این کاربرانگیختز، مدیر ماھنامھ یغما فرستاد، یغمایی
، تاریخچھ ی آن روایت است کھ پژمان بختیاری کھ یکی از ھمکاران و ھمراھان ماھنامھ ی یغما بوده

حبیب یغمایی با پافشاری از او می خواھد کھ ، روزی در دفتر مجلھ ی یغما شعری از مادر می خواند
. در اختیار ماھنامھ ی یغما بگذارد، کھ تا آن زمان جایی بھ چاپ نرسیده بودهچندی از اشعار مادر را 

در » پس از مرگ شوھر«و قطعھ ی ، ١٣۴٣در » شوھر«پژمان می پذیرد و بھ این ترتیب قصیده ی
چاپ می شوند و خوانندگان را بسیار شگفت زده کرده و  ١٣۴٣در » تصویر ھستی«و شعر  ١٣۴٣

اشعار ژالھ « : چنانکھ یغمایی در این مورد می نویسد، ای ستایش آمیز می کندوادار بھ نوشتن نامھ ھ
تصور می رود کھ پژمان بعضی . سخت مورد پسند و ستایش دانشمندان واقع شده و حق ھم ھمین است

را تغییر داده از جملھ بھ نظر می رسد کھ مصراع اول این قصیده بوده » شوھر«از کلمات قصیده ی 
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من طرفھ شوھری است نھ ھمصحبت من و امکان دارد چند بیتی را ھم حذف کرده باشد است ھم بستر 
  » .خوب نکرده است، کھ اگر این حدس صائب باشد

اما از جملھ خوانندگانی کھ بھ ستایش برمی خیزند دکتر باستانی پاریزی و نیز شخصی است بھ نام محمد 
  : کھ قطعھ شعری بدین مضمون می سراید، جواد شریعت

  دوش خواندم ز نامھ ی یغما 
  چامھ ای نغز و شعر چون شکری 

  لفظ و معنی ز غایت خوبی 
  ھر یکی بود بھتر از دگری 
  لفظ در حد اعتدال و کمال 

  معنی اش سوی ذوق و عشق دری 
  چامھ ای سخت استوار چنانک 
  خوبی اش را نبود حد و مری 

  ، وین عجب بین کھ چامھ ای چونان
  ھ سری بود از بانوی لچک ب

  ولی خواھم ، شعری از بانویی
  از یکی مرد ھمچو آن اثری 

  » پژمان«مادر » ژالھ«بود از 
  کھ او شاعری است با ھنری 

  ھمیشھ اینسان بود » یغما«کاش 
  گرچھ اینگونھ ھست بیشتری 

  » یغمایی«شاد بادا ھمیشھ 
  کھ کند یاد صاحب ِ نظری 
  خوان یغمای او بود جاوید 

  ا حضری کھ ورا ھست نیک م
  رحمت حق بھ مادر پژمان 

  کھ بدین خوان نھاد نقل تری 
پر است از نام ھای عاریتی » از رابعھ تا پروین« از قبیل ، این است کھ سراسر تذکره ھای زنان

دوبیتی کھ بھ ھر کدام از این نام ھا ی نامشخص منسوب است کھ درنگ بھ روی این ، محقرانھ و یکی
از این . موقعیت زن شاعر و بطور کلی موقعیت زن را در آن دوران آشکار سازدمسألھ می تواند کامال ً 

زیرا بعضی از این شاعران برای ، گذشتھ بسیاری از این بیت ھای پراکنده ھم فاقد زنانگی شاعرانھ است
بدینگونھ کھ خود را مرد پنداشتھ ، دست بھ سرودن شعر ھای مردانھ زده، پنھان کردن حال و ھوای زنانھ

مثالً شاعره ای با تخلص ھمدمی خود را در مقام مجنون و معشوق را لیلی می . و معشوق خود را زن
  : انگارد و می گوید

  دیوانھ ی لیلی صفتانم چھ توان کرد؟ / مجنون صفت از عشق بتان زار و نزارم
  : یا شاعره ای بھ نام حیات یزدی در قرن دھم چون مجنون و فرھاد بھ دنبال عشق لیلی و شیرین است

  در این ایام خوشحالم کھ یاری کرده ام پیدا / لیلی عذاری کرده ام پیدا، صحبت شیرین لبی
  چو فرھاد از برای خویش کاری کرده ام پیدا / بھ یاد لعل شیرین می کنم چون کوه کن جایی

  : شاعره ای دیگر بھ نام سلطان معشوق خود را بھ صورت حوری بھشتی متجلی می کند و
  حور چون تو و چون کوی تو کی ھست بھشت؟ / با خیال تو و کوی تو نخواھیم بھشت
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شعر را بھ شعار بدل کردند و بھ ، اما جسارت زنانھ نداشتند، بعضی از زنان ھم کھ شور شاعرانھ داشتند
  شعر ھای 

در قرن ھشتم زنی ظھور می کند بھ نام جھان ملک خاتون کھ سرشار است از ، گھان در این میانھاما نا
سراسر عمرش را ، او بی اعتنا بھ ھمھ ی آنچھ کھ در دوره ی خود با آن روبروست .روانی شاعرانھ

ت این و از آنجا کھ می داند بعد از او ممکن اس.. .شعر می سراید و شعر می سراید و شعر می سراید
در سال ھای ، سروده ھا انکار شود و یا از میان برود و یا چون از آن زنی است بھ دور ریختھ شود

از این رو اشعار خود را کھ . پایانی زندگی اش بر آن می شود کھ آنھا را با دست خود گردآوری کند
س و پوزش و عذر ظاھرا ً با ھرا، مجموعھ ای از قصیده و قطعھ و ترجیع بند و غزل و رباعی است

با استناد بھ شاعری ، اما در باطن با عزمی استوار و پابرجا، خواھی از این جسارتی کھ مرتکب می شود
و نیز با آوردن یک رباعی از » و کلکم تشتھی شم الریاحی/ ان النساء راحین خلقن لکم «فاطمھ زھرا 

أکید بر شاعری قتلغ ترکان و دخترش عایشھ مقربھ کھ شاید منظور ھمان رابعھ سمرقندی باشد و نیز ت
و آثارش را ، می گردد) جسارت جمع آوری اشعارش(بھ قول خودش ملزم بھ این جسارت، پادشاه خاتون

  : در دفتری گرد می آورد کھ
  کھ گر اھل دلی روزی بخواند 

  آتش دردی نشاند ، بھ آتش
  وجودی عاقل از وی پند گیرد 

  دل داناش آسانی پذیرد 
  : زش خواھی او را از دست یازیدن بھ این کار با ھم مرور می کنیمبخشی از پو

نزد ارباب علم و خداوندان عقل و ادب واضح و الیح باشد کھ اگر شعر فضیلتی خاص و منقبتی «
صحابھ ی کبار و علمای نامدار در طلب آن مساعی مشکور و اجتھاد موفور بھ تقدیم ، برخواص نبودی

این ، ایت بھ واسطھ ی قلت مخدرات و خواتین عجم مکرر در این مشھود شداما چون تا غ، نرساندندی
ضعیف نیز برحسب تقلید شھرت این قسم را نوع را نقصی تصور می کرد و عظیم از آن مجتنب و 

اما بھ تواتر و توالی معلوم و مفھوم گشت کھ کھ کبری خواتین و مخدرات نسوان ھم در ، محترز بودمی
، چھ اگر منھی بودی جگر گوشھ ی حضرت رسالت، این فن موسوم شده اند عرب و ھم در عجم بھ

  » ...فاطمھ زھرا رضی هللا عنھا تلفظ نفرمودی بھ اشعار، خاتون قیامت
از ساللھ ی خواجھ رشیدالدین فضل هللا و غیاث ، جھان ملک خاتون فرزند جالل الدین مسعود شاه اینجو

سوی مادر بھ خواجھ عبدهللا انصاری عارف و شاعر معروف الدین محمد وزیر و بھ قولی نسب او از 
بھ روایتی مادر وی سلطان بخت نام داشتھ و بھ روایت دیگر سلطان بخت نام زن پدر او بوده . می رسد

اما اساسا ً این موضوع از آن جھت ، کھ جھان ملک با او احساس ھمدلی و نزدیکی بسیار می کرده
این اسم را بھ روی ، نامی» سلطان بخت«بخاطر احساس ھمدلی بادارای اھمیت است کھ جھان ملک 

ضربھ ی این مرگ آنچنان سنگین می نماید . فرزندش گذاشتھ کھ این فرزند در نوجوانی از دست می رود
  : کھ شاعر تا سال ھای سال سوگوار و غمگین بر جای می ماند و مرثیھ ھای سوزناک می سراید

  ان برفت دردا و حسرتا کھ مرا کام ِ ج
  از جھان برفت ، وان جان نازنین جوان

  بلبل بگو کھ باز نخواند میان باغ 
  کان روی ھمچو گل ز در ِ بوستان برفت 
  ای دل بگو بھ منزل جانان تو کی رسی؟ 

  کارام جان من ز پی کاروان برفت 
  من بھ سر تخت وصل بود » ِ سلطان بخت«

  آخر چرا بھ بخت من او ناگھان برفت؟ 
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  : مادرانھ از ژرفای جان می گرید و می گوید، ثیھ ی موثر و جانگداز دیگریدر مر
  سرو گلستان روان ، گلبن روضھ ی دل
  میوه ی شایستھ ی جان ، غنچھ ی باغ طرب

  طفل محروم ِ شکستھ دل بیچاره ی من 
  کام نادیده بھ ناکام برون شد ز جھان 

  گر کنم گریھ مکن عیب کھ بی یوسف مصر 
  ود روز و شب از غم گریان چشم یعقوب ب

  این چھ زخمی است کھ جز گریھ ندارد مرھم؟ 
  این چھ دردی است کھ جز نالھ ندارد درمان؟ 

نژاده و دارای جوھره ، خوش گفتار، آنچھ از تذکره ھا بر می آید جھان خاتون بانویی بوده است حساس
نحوی چشمگیر بھره مند بوده و دل ی شاعرانھ و افزون بر این زیبایی معنوی از زیبایی ظاھر ھم بھ 

چنانکھ خود در پیرانھ سری غزلی می سراید و در آن با حسرت از . آرام و خوش چھره می نموده است
  : زیبایی و جوانی از دست رفتھ یاد می آورد

  رخی داشتم چون گل اندر چمن 
  قدی داشتم راست چون سرو ناز 
  دو ابرو کھ بودی چو محراب دل 

  ستند در وی نماز کھ جان ھا بب
  دو چشمم بھ نوعی کھ نرگس بھ باغ 

  یقینش بھ دیدار بودی نیاز 
  دو گیسو کھ بودی بسان کمند 

  بھ دستان دو راھم ُبدی جملھ ساز 
  صبا گر گذشتی بھ راھم دمی 

  بھ گوشم سخن نرم گفتی بھ راز 
  دو رخ ھمچو گل ، دو لب ھمچو شکر

  بھ درد دل عاشقان چاره ساز 
بار نخست بھ ھمراه . جھان ملک در زندگانی خویش دو بار ھمسر گرفتھ، ھ بھ نظر می رسداینگونھ ک

ھمسر خود راھی کرمان و مقیم آنجا شده است کھ خود در قطعھ ای بھ روشنی اعتراف می کند مدتی را 
 وی پس از از دست دادن فرزند دلبندش سلطان بخت. بھ تکرار روز و شب گذرانده، کھ در کرمان بوده

دوباره بھ شیراز بر می گردد و ، )کھ ھویت این ھمسر نخستین مشخص نیست(و نیز درگذشت ھمسرش 
شیخ ابو « چون در شیراز ھم پدر و مادر خود را از دست داده و دیگر خویشاوندی نزدیک جز عمویش

، حاق اینجوو این شیخ ابو اس. بھ او پناھنده شده و بھ دربار او می رود، برایش نمانده» اسحاق اینجو
چرا کھ او سلطانی ، ھمان است کھ حافظ بارھا در شعر ش از او بھ نیکی یاد کرده و او را ستوده است

بسیار ادب دوست و شعر پرور و شاعر نواز و دربار او ھمواره محل آمد و رفت و نشست و برخاست 
  . شاعران بزرگی چون حافظ بوده است

بھ این نشست ھای شاعرانھ جذب شده و ، عشق می ورزیده پر واضح است جھان خاتون ھم کھ بھ شعر
بطوریکھ در دیوان ، شرکت می کرده و ھماورد حافظ گردیده - البتھ از پشت پرده - در این شب ھای شعر

وی بسیاری از غزل ھاست کھ بھ تأثیر حافظ سروده شده و بسیاری از غزل ھا ھم ھست کھ در پاسخ 
از . ن جھان ملک خاتون و حافظ داد و ستد ھایی شاعرانھبوده استحافظ سروده شده و پیداست کھ میا

جھان خاتون را ھمان شاخ نبات حافظ دانستھ ، این رو بعضی از اندیشمندان از جملھ روانشاد سعید نفیسی
ھمان زنی کھ حافظ بھ او عشق می ورزیده و در شعرش عاشقانھ از او نام برده و ما ھم ھنگام تفأل . اند
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او / قسم بھ شاخ نباتت بھ من بگو! حافظ :حافظ او را بھ شاخ نباتش سوگند می دھیم و می گوییماز دیوان 
  کی بھ سیل اشک ره خواب می زند؟ 

امیران و وزیران نیز حضور داشتند کھ یکی از آنان خواجھ ، بجز شاعران، در این نشست ھای شاعرانھ
  . بسیار گرامی می داشت وزیر ابواسحاق بود کھ شاه او را، امین الدین جھرمی

خواجھ امین الدین پس از چندی شیفتھ ی احساسات پر شور و روان پر مایھ و سخنوری پر مایھ ی جھان 
اما جھان خاتون بھ این ھمسری تن در ، خاتون می شود او را بھ ھمسری از عمویش خواستگاری می کند

و ، سرانجام با پا در میانی شاه ابواسحاقامین الدین در درخواست خود پافشاری می نماید و . نمی دھد
جھان ملک خاتون این وصلت را می پذیرد و بخشی از زندگانی خویش را ، بعد از درنگ و ناز بسیار

  . در کنار وی سپری می نماید
عبید زاکانی شاعر طنز پرداز ، یکی از شاعران نام آوری کھ در این مجالس شاعرانھ حضور می یافتھ

طنز را ، کھ دو بار بھ حقارت این زن زبان ھرزه می گشاید و بھ کژ راھی، ملک استھمدوره ی جھان 
یک بار ھنگامی کھ از شعر او سخن بھ میان می آید و عبید شعرھای او را . با یاوه گویی اشتباه می گیرد

فا این موضوع در تاریخ ادبیات دکتر ص. بھ بیراھھ قضاوت می کند، کھ سرشار از عشق و زنانگی است
مطایبھ ی دیگری از عبید درباره ی جھان خاتون و زنانھ بودن « :جلد سوم بدینگونھ عنوان شده است

اشعارش در تذکره الشعراء دولتشاه آمده است کھ از نقل عین آن معذورم و مفھوم آن چنین است کھ اگر 
سخن از شرم زن روزی غزل ھای جھان را بھ ھند برند روح خسرو با حسن دھلوی خواھد گفت کھ این 

زیرا بیشتر غزل ھای ، این اظھار نظر عبید کھ البتھ با لحن طیبت ادا شده درست است! برآمده است
شاعر از مردی بی وفا گلھ کرده ، جھان در ذکر احساسات عاشقانھ ی زنانھ ی اوست و حتا در چند غزل

گام ھمسری اش با خواجھ دیگر بار ھن )١٠۴٨ص/٢بخش / جلد سوم/ تاریخ ادبیات دکتر صفا(» .است
می سرایدکھ عرق » جھان«امین الدین جھرمی کھ عبید رباعی بسیار زشتی با کاربرد جناس در کلمھ ی 

شرم بر پیشانی می آورد کھ صد البتھ با این ھجو گویی زننده بیشتر بھ حیثیت شاعرانھ ی خویش آسیب 
  . جایگاه باال بلند خویش ایستاده استرساند و نھ بھ مقام جھان ملک خاتون کھ این زن ھمواره در 

، اما آنچھ مسلم است، در مورد بخش پایانی زندگی جھان خاتون تاریخ ادبیات ھا چیزی بھ دست نمی دھند
جھان خاتون ھم بھ رنج و بدبختی ، چنانکھ رسم روزگار است –این است کھ با بر افتادن اعتبار آل اینجو 

و فرومایگان بویژه زنان حسود از ھیچگونھ ظلم و ستمی بھ وی  و تنگدستی و بی کسی گرفتار می آید
نفرین می ، بھ زنی دون صفت کھ بھ او ستم بسیار روا داشتھ، چنانکھ خود در شعری، پرھیز نمی کنند

خاک تون بھ معنای خاک در آتشدان گرمابھ (می خواند » خاِک تون« ، »خاتون«فرستد و او را بجای 
  ) دستھا و محل ھایی از این 

  بی نسق شد جھان ز مردم دون 
  ! خاک در چشم مردم دون باد

  نھ خاتون است ، خاک ِ تون است او
  ! خاک ِ تون در دو چشم خاتون باد
  ، وانکھ از غصھ جان من خون کرد

  ! دلش از جور چرخ پر خون باد
  اخترش تیره باد و طالع نحس 
  ! عشرتش تلخ و بخت وارون باد

می گوید با اینکھ قناعت گزیده ام و در کنار ، مان تنھایی و تنگدستی خود سرودهدر شعر دیگری کھ در ز
باز نمی دانم چرا این مردم دست از سرم بر نمی دارند و بھ ، مدرسھ ی ویرانھ ای گوشھ نشین شده ام

  : آزارم می پردازند
  ، بھ کنج مدرسھ ای کز دلم خراب تر است
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  نشستھ ام من مسکین و بی کس و درویش 
  ، ھنوز از سخن خلق رستگار نی ام

  بھ بحر فکر فرو رفتھ ام ز طالع خویش 
  ، دلم ھمیشھ از آن روی پر ز خوناب است
  کھ می رسد نمک جور بر جراحت ریش 

  مرا نھ رغبت جاه و نھ حرص مال و منال 
  گرفتھ ام بھ ارادت قناعتی در پیش 

خستھ جگر چھ می خواھند    ندانم از من ِ
  حکایت از کم و بیش ، و بیشمچو نیست با کم 

در مورد شعر جھان ملک خاتون باید گفت کھ شعر این شاعر بخاطر داد و ستدھا و ھمنشینی ھای 
و نھ از نظر ) قافیھ، ردیف، از قبیل وزن(از نظر ساختمان بیرونی، شاعرانھ ای کھ با حافظ داشتھ

نمونھ می توان بھ موارد زیر اشاره  برای. بسیار زیر تأثیر غزل ھای حافظ است، درونمایھ ی فلسفی
  : داشت
  کلبھ ی احزان شود روزی گلستان غم مخور / یوسف گم گشتھ باز آید بھ کنعان غم مخور: حافظ

   باشد احوال جھان افتان و خیزان غم مخور/ ای دل ار سر گشتھ ای از جور دوران غم مخور:جھان ملک
  بود آنچھ ما پنداشتیم خود غلط / ما ز یاران چشم یاری داشتیم :حافظ

  وز تو چشم مردمی ھا داشتیم /ما تو را دلدار خود پنداشتیم: جھان ملک
  سر ما خاک ره پیر مغان خواھد بود / تا ز میخانھ و می نام و نشان خواھد بود: حافظ

  دل من طالب وصل تو بھ جان خواھد بود / تا مدار فلک و دور زمان خواھد بود: جھان ملک
  محقق است کھ او حاصل بصر دارد / ھ حسن خط دوست در نظر داردکسی ک: حافظ

  ز آتش دل پروانھ کی خبر دارد / کسی کھ شمع جمال تو در نظر دارد:جھان ملک
  زار و بیمار غمم راحت جانی بھ من آر / ای صبا نکھتی از کوی فالنی بھ من آر:حافظ

  ای زان گل سیراب بھ سوی چمن آر مژده /ای صبا بویی از آن زلف پریشان بھ من آر:جھان ملک
  . و از این دست نمونھ ھا کھ بسیار است

این شعر بی ھیچ پرده . مھم ترین ویژگی شعر جھان ملک خاتون زنانھ بودن آن است، از جھت درونمایھ
بھ رشتھ ی کالم در می آورد و چون این احساس از روی روانی ، پوشی آنچھ را کھ احساس حکم می کند

باز گو کردن ، سرشار از شور و شیدایی است و گو اینکھ در آن زمان ھا، یدا عبور داردزنانھ و ش
اما جھان ، بسیار دور از ذھن و بھ بھای ننگین شدن شاعر تمام می شده، احساسات زنانھ برای زنان

، خاتون توجھی بھ آن نداشتھ و بیان حال درونی خود را مقدم بر سخن درشت دیگران می دانستھ است
  : چنانکھ در غزلی می گوید

  ، گر مدعی بھ منعم ھر لحظھ بر سر آید
  از یار دل بریدن ، در وسع من نباشد

  : در غزلی دیگر سیری ناپذیری خود را از عشق و عیش در نھایت سادگی اعالم می دارد
  بیا کھ بی رخ خوبت نظر بھ کس نکنم 

  بغیر کوی تو جای دگر ھوس نکنم 
  ھ جان بود در تن دال مرا بھ جھان تا ک
  زعیش بس نکنم ، ز عشق سیر نگردم

یا در غزلی دیگر با بی پروایی بسیار فقط پیراھن را حجاب میان خود و دلدار می بیند و رازگونھ 
  : معشوق را بھ برھنگی بدن ھا دعوت می کند

  کھ آن ھم ز میان برخیزد ... .با کنار آی/در میان من و تو پیرھنی مانده حجاب
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ای : فرخزاد ھم با زبانی مدرن تر این مضمون را در مثنوی عاشقانھ ی خود بیان کرده استفروغ (
  ) ای خطوط پیکرت پیراھنم/ تشنج ھای لذت در تنم

کالم جھان ملک در بیان احساسات آنقدر بی دغدغھ است کھ گزارش ساده ترین چیزھایی کھ بر او می 
  : یا زشتی معشوق، ب ھای دراز زمستانیمثالً  بیخوابی ش، در شعرش وارد می شود، رود

  شب ھای دراز تا سحر بیدارم 
  روی بھ بالین آرم ، نزدیک سحر

  می پندارم کھ دیده بی دیدن دوست 
  خیال می پندارم ... .در خواب رود

  آن دوست کھ آرام دل ما باشد 
  بھل تا باشد ، گویند کھ زشت است

  ، شاید کھ بھ چشم کس نھ زیبا باشد
  از آن ِ من ِ تنھا باشد تا باری 

بطور کلی شعرجھان ملک خاتون ساده و بدور از تصنع است و خواننده فقط گاھگاھی با بعضی از 
اصطالحات در آن بر می خورد و این نھ از آن جھت است کھ شاعردر مورد آنھا درنگ کرده باشد بلکھ 

رویش سرو در کنار جویباریا از جملھ ، ھمان اصطالحاتی است کھ در آن روزگار معمول بوده است
  ). کھ اصالً  از خصوصیات درخت سرو است کھ در کنار آب می روید(بطور کلی آب

قامت سرو معشوق را در کنار جویبار اشک خود ، جھان ملک از این ویژگی استفاده کرده و در بیت زیر
  : نشانده است

  دایم خیال قد تو در دیده ی من است 
  کنار ما  زیرا کھ جای سرو بود در

بھ عنوان نمونھ .البتھ این زمینھ را حافظ و عبید و نیز شاعران پیش از آنھا ھم در شعر بھ کار برده اند
  : می توان بھ دو بیت از حافظ اشاره داشت

  بھ جای سرو جز آب روان نمی بینم / قد تو تا بشد از جویبار دیده ی من
  سرو تو را تازه بھ آبی دارد تا سھی / چشم من کرد بھ ھر گوشھ روان سیل سرشک

ایھام صنعتی است کھ یک کلمھ .(کھ دربعضی از شعر ھای جھان ملک بھ چشم می خورد، ایھام در شعر
کھ در رباعی زیر از جھان » باری«بھ عنوان نمونھ کلمھ ی) را با دو معنا یا بیشتر در شعر بھ کار برند

  : ملک بھ سھ معنی بھ کار رفتھ
  ، مرا باری نیست تا بر درت ای دوست

  مشکل تر از این بر دل من باری نیست 
  باری ھست ، مرا، گر نیست تو را شوق
  .. .باری نیست، مرا، ور ھست تو را صبر

  : بیت زیر و ایھام در کلمھ ی پیچاندن
اجازه ی ورود؛ در مصراع دوم بھ معنی باری کھ حمل می شود و در ، در مصراع اول بھ معنی پذیرش

  و چھارم بھ معنی حتما ًو بی گمان مصراع سوم 
 ٢) لولھ کردن و در اصل خماندن نامھ، طومار کردن(= پیچاندن نامھ: یا پیچاندن در بیت زیر با دو معنی

در کام زبان ھمی / کارم ھمھ بخت بد بپیچاند:چنانکھ مسعود سعد می گوید. سرگشتھ داشتن(= پیچاندن –
  ) چھ پیچانم

  پیچانی مرا بر مثال نامھ بر خود چند 
  چون قلم تا کی بھ فرق سر بگردانی مرا 

  : در مورد معشوق» بی نظیر«مثل صفت ، کاربرد صفاتی کھ کمتر بھ کار گرفتھ شده اند
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  خوبان روزگار بدیدم بھ چشم سر 
  آن بی نظیر در دو جھانش نظیر نیست 
  ) خالف آمد عادت(کاربرد واژگان برخالف قانون معتاد

در میان شعرای ، آشنایی زدایی شگردی شگفت انگیز در شعر و بطور کلی ھنر استخالف آمد عادت یا 
  : زبان فارسی حافظ بھ صورت توانمندی خالف آمد عادت را در شعرھای خود بھ کار می گیرد

  زنھار کاسھ ی سر ما پر شراب کن /، روزی کھ چرخ از ِگل ما کوزه ھا کند
خواننده ، چون زنھار ھمیشھ باید با فعل نفی یا نھی بیاید، ودمی ر» مکن«اینجا در حالی کھ انتظار فعل

در مورد جھان ملک خاتون ھم می . روبرو می شود و احساس غرابت و شگفتی می کند» کن«بافعل
  توان بھ بیت زیر اشاره داشت 

  کدام درد بگویم کھ از جفا چھ نکرد 
  بھ حال زار دلم جور بی شمار جھان 

اما در بیت مورد نظر با فعل ) جفا کردن(یشھ کلمھ ی جفا با فعل مثبت بیاید عادت بر این است کھ ھم
   .منفی آمده و نتیجھ ی مثبت از آن گرفتھ شده
  : کاربرد شخصیت ھای اسطوره ای در شعر

  خوش باش و شادی و غم دنیا عدم شمر 
  رستم ز پی چھ وا زد و کاووس کی چھ برد؟ 

بر اساس چگونگی حاالت ، در یک بیت) آب، باد، خاک، آتش(کاربرد نمادھایی از قبیل چھار عنصر
  : عاشقانھ

  بر مثال نامھ بر خود چند پیچانی مرا 
  چون قلم تا کی بھ فرق سر بگردانی مرا 
  ز آتش دل ھمچو خاکی چند بر بادم دھی 

  وز دو دیده در میان آب بنشانی مرا 
، اریس محفوظ است و چھ بھتر کھ آنجاستاز دیوان جھان ملک خاتون دو نسخھ در کتابخانھ ی ملی پ

کھ از  ٧٣۶.supplنسخھ ی ، از این دو. چرا کھ میراث ملی ما را دیگران بھتر از خود ما حفظ می کنند
تحت نظر خود شاعر کتابت شده است و آن دیگر بھ ، مجموع نسخ خطی فارسی کتابخانھ ی مذکور است

از روی نسخھ ی نخستین نوشتھ شده ، کتابخانھ از مجموع نسخ خطی فارسی این ١١٠٢.supplنشانی
  . است

غزل از این دیوان بھ ھمت ھانری ماسھ شرق شناس پر آوازه بھ فرانسھ برگردان ) ٢٢٠(=دوصدو بیست
شده و فرانسویان بعد از خواندن این اشعار احساس شاعرانھ ی جھان ملک خاتون را بھ شاعره ی 

نزدیک یافتھ  ١٨۵٩ - ١٧٨۶  Valmore Marceline Desbordesوالمور  –خودشان مارسلین دبوردو 
و اینک با نام جاودانگی نوشتار را با یکی از غزل  .و جھان ملک خاتون را مارسلین ایرانی نامیده اند

  : ھای زیبای این شاعر بھ پایان می بریم
  پیش روی تو دلم از سر جان برخیزد 

  جان چھ باشد؟ ز سر ھر دو جھان برخیزد 
  ، اری قدمی بر سر خاک عاشقگر گذ

  از دل خاک سیھ رقص کنان بر خیزد 
  چند در خواب رود بخت من شوریده 

  وقت آن است کھ از خواب گران برخیزد 
  فتنھ برخیزد و آن گلبن نو بنشیند 

  سرو بنشیند و آن سرو روان بر خیزد 
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  ، در میان من و تو پیرھنی مانده حجاب
  ن برخیزد کھ آن ھم ز میا... .با کنار آی

  گر کنم شرح پریشانی احوال جھان 
  .ای بسا نعره کھ از پیر و جوان بر خیزد

  .پیرایھ یغمایی درروزنھ یسنده گرامیبااستفاده ازپژوھش نو

  احمد گلچین معانی

  
مایھ  ای بی ھمچنان كھ از قرن ھا پیش تا كنون عده، خواھد تذكره نویسی ظاھرن كاریست كھ مایھ نمی

ولی اگر بنا ، اند ای دیگر نسنجیده بھ گفتھ ی آنان اعتماد كرده و استناد جستھ اند و عده زده دست بدین كار
اطالعات و معلومات ، باشد كھ كسی یك تذكره ی سودمند و درخور اعتماد بنویسد افزون بر اسباب جمع

 . زیادی ھم درین زمینھ باید كسب كرده باشد
در دو ، ارزیابی اثر ھر یك از ایشان آن چھ بھ نظر بنده رسیده استنویسان و  درباره ی روش كار تذكره

كنم این كھ پژوھشگران  ام و درین مختصر اجمالن عرض می نوشتھ» ھای فارسی تاریخ تذكره«مجلد 
كسانی كھ . برای آگاھی یافتن از احوال و آثار ھر شاعری ناگزیرند دیوان او را از آغاز تا انجام بخوانند

اند غالبن درباره ی شاعران پیش از خود اطالعات دقیقی در اختیار ما  ومی نوشتھتذكره ی عم
الشعراء  ھر یك از عبارت ھای زیر بھ اصطالح ترجمھ ی حال شاعریست كھ صاحب ریاض. اند نگذاشتھ

  : زحمت نگارش آن را بھ خود داده است
  . ناقد ھروی دھانش كج بوده

  . كشیده مالنثاری تونی در ریاضی ریاضت بسیار
  . ناقد گیالنی راست

  . موالنا نجمی شاعر بوده
  . ندیمی بدخشانی در ھند بوده
  . موالنا ضیاء نزھتی راست

  : نام شاعران فخری تخلص نوشتھ است و در زیر
  . فخری بغدادی راست

  . فخری دیگری بوده كھ این دو بیت اوراست
  . فخری دیگری بوده كھ صاحب این رباعی است

  . كاشفی ولد موالنا حسین واعظ سبزواریست موالنا فخری
بنابراین در حرف صاد بایستی ذكر ، این یك نامش علی و لقبش فخرالدین و تخلصش صفی بوده است(

  ). می شد
  . فخری بنارسی از شاعران ھندوستان بوده بھ اقسام سخن قادر
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  . موالنا فخری از شاعران ھندوستان بوده و بھ اقسام سخن قادر
، غالبن كھ ھمان فخری اولست، فخری از سخنوران مملكت ھندوستان بوده و صاحب دیوانستموالنا 

  ). شعرھایی را كھ در زیر نام فخری اخیر درج كرده از فخری ھروی است(
بدین معنی كھ اگر با صاحب ترجمھ ، اند و در بخش شاعران معاصر خود نیز خالی از حب و بغض نبوده

اند كھ دریافت حقیقت از خالل  اش غلو كرده اند چندان درباره ر و محشور بودهدوستی داشتھ و با ھم معاص
در ترجمھ ی حال ، اند و چنان چھ از وی كدورت خاطری داشتھ، آمیز ایشان دشوار شده است الفاظ تملق

  . اند كھ نوشتھ ی آنان باعث گمراھی دیگران شده است او آن چنان از راه صواب منحرف شده
  : نویس را بیاورم برای نمونھ بخشی از دو ترجمھ بھ قلم یك تذكرهبد نیست كھ 

، سر دفتر افاضل كامكار، فّھامھ ی فضالی دوران، عالمھ ی علمای زمان، فاضل سعید، كامل رشید«
موالنا حزنی ، ابلغ بلغای كشور معانی، افصح فصحای عرصھ ی سخندانی، برگزیده ی اكابر نامدار

نھال گلشن ، استاد علما و عرفاست، الدین محمد است والحق دستور فضال و شعرا تقینام وی ، اصفھانی
سراب بادیھ ی دانش و حاالت از ، كماالت ازرشحات سحاب طبعش چون نخل قد دلبران شاداب و سیراب

چون ، گوھر وجودش در درج ادراك، فیض قطرات فطرتش چون گوھر دیده ی عشاق خوشاب و پرآب
دانشمندی متبحر در غایت ، اختر عروجش در برج افالك چون تابش خورشید در میانھ، ھگوھر یتیم یگان

غوامض رسوم و عقاید علوم در مرآت خاطرش كھ جام ، متتبعی متصرف در نھایت توضیح، تنقیح
حل عقده ی ما الینحل مشكالت علمی و دقت خیالی جز ، كردی نما بود با حسن وجھی جلوه گیتی

  . »ادراكش كھ گرھگشای مدّرس عقل بود در مدرس بیان نگشودی بسرانگشت خامھ ی 
العاشقین باشد در ترجمھ ی حال عتابی تّكلو كھ  الدین محمد اوحدی مؤلف عرفات نویس كھ تقی ھمین تذكره

در طفولیت ھر دو چشمش از آبلھ قصوری « :نویسد شاعری عالم و عارف و زاھد بوده است چنین می
و وی اشعار بسیار گفتھ حاصل مزرعھ ی طبعش از ، در اصل بحدقھ خشك شده اما یكی، بھم رسانیده

فرھاد و شیرینی ، كشتھ و ناكشتھ بسیارست اعم از نارسیده و رسیده و سخنان خوب ھم در كالم وی وافی
ھمیشھ ، متھّتك، گو نادره، حیا الحق بغایت بی، باتمام رسانیده و از ھر كتاب چند بیت گفتھ در پیش داشت

ای غقلت ھای مؤلف عرفات بگذریم تذكره  ناگفتھ نماند كھ چنان چھ از پاره .»ر ھمھ فنی رندانھ زیستی د
  .ھای عمومی خوب بھ شمار می رود ی عظیم او از تذكره

اند و از منابع عمده و  ھا بیش تر استفاده كرده مایھ كھ از ُجنگ ھا و بیاض نویسان بی برخی از تذكره
در نتیجھ ی ، اند و مانند این ھا برخورده، عصمت، ھمدمی، حجابی: نام ھایی از قبیل اگر بھ، اصیل كم تر

اند و در عالم خیال حسن و جمال و غنج و دالل ھم بھ ایشان  اطالعی و كم تتبعی آنان را زن پنداشتھ بی
ای بھ تذكره ی دیگر راه  كاری ھا در طی قرون و اعصار از تذكره بدبختانھ این غلط. اند ارزانی داشتھ

  . یافتھ است و اصالح شدنی ھم نیست
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  حجابی گلپایگانی

  
حجابی جربادقانی از زمره ی اناث بود و در حسن صورت و «: در تذكره ی روز روشن آمده است كھ

  . موزونی طبیعت شھره ی آفاق
  ورنھ مجنون تو رسواتر ازین میبایست/ شد مانع رسوایی من  تو ناموس حفظ

* * *   
  » شرمسار تو نیست، ای از تو گلھاگر كند / نشنود  سخن   كز تو یك  كسی خویش   بھ عمر

  : در تذكره ی اختر تابان آمده است كھ
  . »الخ… قولھا، سفت تو گویی گوھر می، حجابی جربادقانیھ شعر بھ آب و تاب می گفت«

تألیف محمد " مشاھیرالنساء"كھ ترجمھ ی كتاب " خیرات حسان"محمد حسنخان اعتمادالسطنھ در تذكره ی 
  : اتی ھم از خود وی دارد می نویسدذھنی افندی است و اضاف

  . »المنظر بوده  ای صبیح حجابی از نسوان گلپایگان و شاعره«
، الكتاب شیرازی الخواتین كھ بھ خود نسبت دادن خیرات حسان است بھ تردستی میرزامحمد ملك در تذكره

ر و كشاورز مرحوم مشیر سلیمی در تذكره ی زنان سخنو .ذكر حجابی با ھمان عبارت در آمده است
اند  صدر در كتاب از رابعھ تا پروین نیز نام حجابی را در شمار زنان سخنور آورده و با تردید تذكار داده

  . العاشقین او را در شمار مردان دانستھ است و موالنا حجابی نوشتھ است مؤلف عرفات: كھ
الزمان می  اعرات مجھولذیل نام حجابی از ش" نشینان سخن گوی پرده"ماگھ ی رحمانی در تذكره ی 

  : نویسد
ھا بھ  دو بیت ذیل را در تذكره، این شاعره از گلپایگان است و در سرودن اشعار مھارت بھ سزا داشت«

عبارت خیرات حسانرا نقل كرده " الشریعھ ریاحین "شیخ ذبیح محالتی نیز در كتاب . »اند  نام او آورده
از ) ق.ھـ ١٠٢۴-١٠٢٢تالیف شده در " (العاشقین عرفات"الدین اوحدی صاحب تذكره ی  تقی .است

حجابی موالنا حجابی  محرم پرده ی بی« :چنان كھ نوشتھ است، حجابی اطالع زیادی در دست نداشتھ
خوش طبیعت خوش كالم و دو سھ حجابی دیگر بوده و ھستند و این شعر ، مولد و منشاء وی جربادقانست

  » اوراست 
الدین  تقی، شاعر معاصر بوده و ترجمھ ی حال دقیقی از وی بھ قلم آورده است نویسی كھ با این تنھا تذكره

االفكار است كھ در خاتمھ ی آن كتاب كھ مخصوص  الشعار و زبده محمد ذكری كاشانی صاحب خالصھ
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اصل وی از قصبھ ی  –موالنا حجابی « :ضمن پیوست دوم از اصل دھم چنین نوشتھ است، معاصرانست
در اوایل حال كھ بھ حسن صورت و صفای ، از جملھ شاعران نورسیده ی این زمانجرفادقان است و 
و در آن ، اقوال و افعالش مقبول می نمود، و دل ھای اھل ذوق را بھ خود رام ساختھ، طلعت آراستھ بود

و با وجود حالت معشوقی ابیات عاشقانھ از بحر ، پرداخت اثناء بھ واسطھ ی موزونیت بھ شعر گفتن می
 .انداخت چنانچھ بیتی چند مستعدان از منظومات وی در سفاین خود ثبت نمودند خاطر بھ ساحل ظھور می

و نزد ، بھ مصاحبت و مالزمت سالطین تركمان افتاد، آخراالمر بھ واسطھ ی وقوف در عمل دیوان
ن محمد پادشاه االمراء ابوالمعصوم سلطان كھ یكی از خویشان نزدیك پادشاه جمجاه ابوالمؤید سلطا عمده

رتق و ، چون الكای جرفادقان بھ تیول وی مقرر بود، بود راه تقّرب یافتھ وزیر سلطان مشارالیھ گردید
  . فتق مھمات دیوان و تصدی محصوالت و مستغالت سركار نواب سلطانی باو مفّوض و مرجوع شد

ھ در آن نواحی ساكنند از دل رعایا و تركانی را ك، القصھ موالنا بھ واسطھ ی جمع مال و حرص اموال
مجملن چون بھ اندك چیزی قناعت نمی ، و در اندك زمانی مضّرت بسیار بھ ایشان رسانید، خود رنجانید

و بھ امر یكی از اكابر ، آن جماعت تاب تسلط وی نیاوردند، كرد و طلب مرتبھ ی زیاد از حد می نمود
و كان ذلك فی شھور سنھ ، راه پیك اجل ساختندستان از پای درآورده ھم طغائیھ او را بھ زخم تیغ جان

  . )ھـ 988(ثمان و ثمانین و تسعمائھ 
  :شعر

  طمع مدار سرور اندرین سرای غرور/ نھ سرای سرور ، جھان سرای غرورست
  دلی كھ آن بھ حطام جھان شود مسرور/ مجروح  شود ھوان بھ حسام بھ عاقبت

، ھمین است كھ انتخاب نموده درین اوراق ثبت گردید، اما اشعار غزل وی آنچھ بھ فقیر فرستاده بود
و اگر ثبات قدم می نمود در طریق شاعری گوی سبقت از اقران ، اش بد نبود والحق در شاعری سلیقھ

  . »در آن وادی نیز چندان كاری نساخت، لیكن چون بخت مساعدت نكرد، ربود خود می
  : انتخاب غزلیاتھ

  سیھش چشم فتنھ ی الحذر از الحذر/ نگھش  ز بیم، دید نتوان او جانب
  .ز آنكھ طفلست و مكافات ندارد گنھش/ خوشحالم  و ازین  گنھ آن شوخ  كشدم بی

  .یكدل گشتھ با من با وجود بد گمانی ھا كھ / نوعی   ام در دلش جاكرده  ز اعجاز محبت
  .ورنھ مجنون تو رسواتر ازین می بایست/ من  تو شد باعث رسوایی  حفظ ناموس 

  ساغری زد و خود را دگر نیافت مستانھ / دلم  در تو عشق ساغر بود پر زور
  .نیست شرمسار تو، ای از تو اگر كند گلھ/ ندید  لطف  كز تو روی  كسی  بھ عمر خویش 

  .تر ھرگز ندیده كس ز تو عاشق ندیده/ میروی  راه از بلھوس نگاه ھر با
  .رفتی، خود را ز كینم عاقبت پرداختی  دل/ من  ھالك قصد  داشتی  دایم   دوست  تو دشمن

  از بس كھ شب حمایت اغیار كرده بود/ گذشت   رسید بھ من منفعل  امروز چون
  شد روشنم كھ در دل او كار كرده بود/ خود   كسی  بی، مدعیان  ھجوم شب زان 

  .تو شكایت بسیار كرده بود كز دست/ ات  رنجیده بود یار حجابی ز شكوه
  باعث صد اضطراب بود آسایشی كھ /ولی ، بھ یاد تو آسایشی شب  داشت دل 
   .كجا در حساب بود، بلخی روز مرگ/ او بھ لبم میرسد جان  كز فراق شب

  .ای روز محشر انتقام آنچھ با ما كرده/ برون   آیی می  از عھده گر بخواھند از تو چون 
  .آشنا كنم اچر، بھ غیر ترا خود تا/ كند رواست  ھالكم، گر رشك قرب غیر

  كن دل ھای پریشان بودی صبر غارت/ بودی  باز دوش انجمن آرای حریفان
  .بھ اندازه ی ھجران بودی، كاشكی صبر/ اندازه  بی مدت ھجران تو، صبر كنم

  .كھ بر قاصد اعتماد نكرد، دھم فریب/ من بدین خود را ، نكرد یاد من ار یار
  .پنداری كمال سادگی ھای مرا فھمیده / دیگر  میدھد ھر لحظھ یا راز وعده ی فریبم 
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  .كند ای كھ از تو شكایت نمی دانستھ/ كنی  نمی حجابی بھ حال ھرگز نظر
  زچشمان تو سرزد، ھر فتنھ كھ دیدم/ كشی از نرگس فتان تو سر زد  عاشق

  .آن روز كھ عصمت ز گریبان تو سر زد/ دریدی   گفتی كھ تو كی پرده ی ناموس
  .می كشد آزار ناخوشم اختالط كز/ مرا   یقین این زمان  شتگذ بھ سر كھ  خاكم 

  روید نمی ما خاك گیاه خرمی از/ روید  نمی دل ما جز گیاه ز مزرع
  »روید نمی گیاه حسرت اللھ ی بھ غیر/ و بر سرخاكش   حجابی  شھید گشت

از شاعران سرشناس ای  ھای بانوان دفتری نشر داد و در آن دفتر عده در روزگار ما نیز یكی از كانون
چون آن افراد بحمدهللا از نعمت حیات و تن درستی برخوردارند ، معاصر را در شمار شاعران زن آورد
  . درین مبحث متعرض نام آنان نمی شوم

  عصمت بخارایی

  
از شاعران مشھور نیمھ ی اول سده ی نھم ھجری است كھ ، هللا بن خواجھ مسعود بخارایی خواجھ عصمت

و اختیار تخلص نصیری بھ مناسبت انتساب » عصمت«كرد و در غزل  تخلص می» نصیری«در قصیده 
وی بھ دربار سلطان نصیرالدین خلیل بن میرانشاه بن تیمور گوركان بوده است كھ پس از مرگ تیمور 

عصمت در دربار سلطان خلیل بسیار معّزز و . در ماوراءالنھر سلطنت داشت) ھجری ٨١٢تا  ٨٠٧از (
و چون سلطان خلیل بر اثر عصیان اركان دولتش بھ ، ود و بھ وی عالقھ ی زایدالوصفی داشتمحترم ب

عصمت از ، آغا سپرده بود بھ زندان افتاد بھانھ ی این كھ اختیار ملك را بھ دست محبوبھ ی خود شادملك
  : این واقعھ سخت دلتنگ شد و بھ یاد ایام صحبت غزلی سرود كھ برخی از بیت ھای آن اینست

  تا بھ خواری در چنین روزی ندیدی دشمنم/ كاش فرمودی بھ شمشیر جدایی كشتنم 
  وجودش گر كشد خاطر بھ سرو و سوسنم بی/ بكش  گلزارم در تھ دیوار گو باغبان

  خاك و خون آلوده خود را بر سر راه افگنم/ وار  دیوانھ تا، باز كی خرامد شھسوارم
  بشكنم پرستم می را كھ ناحق بتانی كاین/ آثار دوران خلیل  تازه عصمت كی شود

بخش بزرگ تر عمر عصمت بھ ستایشگری فرزندان و نوادگان تیمور و امیران و صدور زمان ایشان 
ولی در آخر كتاب دست از مداحی ارباب دولت كشیده و دامن خاندان عصمت را گرفتھ و بھ . گذشتھ است

  . مدح و ستایش آنان پرداختھ است
مدت ھا ، مذھب بھ سر می برد نھاد و نیك اعتقادی بود و چون در میان مردمی حنفیوی شیعھ ی پاك 

ولی سرانجام كاسھ ی صبرش لبریز شد و تشیع خود را ، تقیھ می كرد و مذھب خود را پنھان می داشت
  : چنان كھ در این باب گفتھ است، آشكار كرد

  پا باید زدن پشت ھر دو عالم را بھ ھمت/ دست در فتراك آل مصطفی باید زدن 
  باید زدن كوس مھر خواجھ ی ھر دو سرا/ این سرا و آن سرا جای فریبست و ھوی 
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  بعد از این كوس محبت برمال باید زدن/ بھ كی طبل ارادت میزنی زیر گلیم  تا
  قیامت گرد این گلشن نوا باید زدن تا/ دمبدم ، گشتی مست  چون  علی   از ّحب  عصمت

ھجری روی داده و سند آن گفتھ ی مورخ نام دار خواندمیر است در نقل  ٨۴٠مرگ عصمت در سال 
   :ماده ی تاریخ زیر

  .تّمت :گفت، ھر كس كھ شنید - تاریخ وفات خواجھ عصمت
  .ھای خطی فارسی ھای خطی دیوان عصمت نگاه کنید بھ فھرست نسخھ برای اطالع از نسخھ
  : اند نویسان چھ بر سر او آورده اکنون ببینیم كھ تذكره

و در تذكره » عصمتی سمرقندیھ«نام  الخواتین و از رابعھ تا پروین زیر در تذكره ی اختر تابان و تذكره
این » عصمت سمرقندیھ«نام  و نیز در ھمان تذكره زیر» عصمتی بی حیاتی بی«نام  ی زنان سخنور زیر
  : مطلع ذكر شده است

  ستمكار جدا چرخ ، ُكشدم غم جدا می/ تا فگنده است مرا بخت بد از یار جدا 
  :بقیھ ی بیت ھای غزل اینست و از خواجھ عصمت بخارایی است

  دگر بار جدا از تو نشوم گر كشندم/ ز جفاھای فراق  بار كشیدم آنچھ این 
  افگار جداای بود كھ گشت از دل  پاره/ بی تو ھر قطره ی خونی كھ فتاد از نظرم 

  چرخ ستمكار جدا، او جدا كرد ستم/ از ھجر بھ درد و غم ایام افگند  یارم
  گشت از یار و كام دل اغیار جدا/ سرگشتھ بھ خویش  بدو طالع   از بخت عصمت 

  : نوشتھ است» عصمت بخارایی«نام  صاحب تذكره ی زنان سخنور در زیر
بخارایی گرد آمده بدون آنكھ در مقام معرفی وی  بیت ھای زیر در خیرات حسان از زنی بھ نام عصمت«

ھای او بھ خوبی نمایانست كھ  بھ ھر گونھ از سروده) كذا(برآمده باشد كھ كی و از كجا و چھ زمانیست 
و ھشت بیت از غزلیات خواجھ عصمت را درج كرده است در  .»سرای توانا و با ذوقی بوده است سخن

صمت بخارایی را در شمار نسوان نیاورده و گفتھ ی زنان صورتی كھ مؤلف خیرات حسان مطلقن ع
  . سخنور دروغ محض است

چامھ ی زیبا و دلنشین زیر از این بانوی سخنور در سال دوازدھم مجلھ ی ارمغان بھ : سپس افزوده است
  : چاپ رسیده است
  بھ طلبكاری ترسا بچھ ی باده فروش/ خرابات گذر كردم دوش   سرخوش از كوی

  چو زّنار بدوش  زلف، گری عشوه، كافری/ بھ سر كوچھ پری رخساری  آمد پیشم
  ابروی ترا حلقھ بھ گوش ای مھ نو خم/ كجاست   كویست و ترا خانھ  كوی چھ  این گفتم 

  و پیمانھ بنوش زن  سنگ در شیشھ ی تقوی / ببند  زّنار گفت تسبیح بھ خاك افكن و
  سخنم داری گوش اینست اگر بر راه/ سخنی  گویم تا بھ تو، بعد از آن پیش من آ

  ھوش ماند و نھ  نھ دین  كھ  بھ مقامی   تا رسیدم/ پیش  و مدھوش دویدم در دل ز كف داده
  و خروش آمده در جوش  و ز تف باده ی عشق / از دور گروھی ھمھ دیوانھ و مست  دیدم
  ھمھ در نوشانوشو جام و صراحی  می   بی/ و سماع  در رقص   ھمھ  و مطرب دف و ساقی  بی

  گفت خموش، پرسم ازو  تا سخنی خواستم / رشتھ ی ناموس برفت از دستم  سر چون
  خروش بھ   آیی ادب  درو بی   مسجد كھ  نھ وین / طواف  پا و سر آیی بھ  این نھ كعبھ است كھ بی 

  از دم صبح ازل تا بھ قیامت مدھوش/ مستانند  خرابات مغانست و درو این
  بفروش  چو عصمت  جرعھ  یكی و دنیا بھ   دین/ رنگی  رین شیوه سر یكد گر ترا ھست 

  . شد بود در مجلھ ی ارمغان مذكور می و توجھ نكرده است كھ اگر گوینده از نسوان می
  : نوشتھ است) عصمت سمرقندی(نام  و نیز وی در ھمان تذكره زیر



ناشر افکارِ دموکراتیک خلق افغانستان» اصالت«  

آورده بدون آن كھ از  خیرات حسان شعرھای زیر را از بانوی سخنوری بھ نام عصمت سمرقندی نمونھ«
چھ گونگی سرگذشت او چیزی نوشتھ باشد ولی از شیوه ی سخن و مایھ ی توانایی او در سخنوری 

  : داری بوده است سرای با ذوق و مایھ پیداست كھ سخن
  كرد تماشا می آمد و از دور میكاش / كرد  می ما سوختن دایم ھوس آنكھ

  كرد قفسم جانب صحرا می كاش روی / خانھ ی صیاد خراب ، سخت دلتنگ شدم
  كرد می مھیا بھر مجنون ستمی تازه/ فلك  ھر لحظھ  كھ  است  عشق  وادی  ھمان   این

  .كرد عصمت آن روز كھ وصل تو تمنا می/ می دید  را بھ سر كوی شھادت خویشتن 

  کوکب خراسانی

  
  : مؤلف تذكره ی زنان سخنور در وی را چنین معرفی كرده است

این بانوی با ذوق و پرمایھ كھ درجھ ی دانش و توانایی او در جھان سخنوری از نمونھ ی شعرھای او «
  » كھ در زیر نوشتھ می شود بھ خوبی نمایانست از مردم خراسان بوده 

  : و این بیت ھا را بھ او نسبت داده است
  با باد صبا حكایتی گفت و بریخت/ دم از شاخ برآشفت و بریخت صبح گل 

  .و بریخت كرد و بشگفت   سر زد و غنچھ گل  /بد عھدی عمر بین كھ یكھفتھ ز شاخ 
  آن نگار دیدی كھ چھ كرد مھری بی /چشم بد روزگار دیدی كھ چھ كرد 

  .كردچھ  دیدی كھ ، دیدی كھ چھ كرد یار/ ریخت  از حرف رقیب عاقبت خونم 
  بود از زخم ھای كاری ما امیدھا/ نكرد یاری ما  اگر كھ یار بكشتن

  .كھ دیدم آنچھ دیدم از دل خویش/ چھ نالم از جفای قاتل خویش 
  .اگر بر ھم گذارد آسمان چشم/ بھ من چشم عنایت دارد آن ماه 
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  حکیم پرتوی

  
ھا ذكرش آمده و در تذكره ی میخانھ ترجمھ ی  تذكرهھجری در غالب  ٩۴١حكیم پرتوی درگذشتھ در 

العاشقین و صاحب میخانھ بھ ترین  اش بھ قیده ی مؤلف عرفات نامھ ساقی. حالش آمده است
غزل ھای نغز و پرمغزی ھم دارد كھ برخی از آن ھا را نگارنده در حواشی میخانھ ، ھاست نامھ ساقی

  : از جملھ مطلع و غزل زیر. آورده است
  .سراسرآرزو عشق ومن آرزو سوزست/ افكنده عشقم دردل از ھر آرزو  آتشی

  برده سر وجود بھ جیب عدم فرو/ برده  منم ز نیك و بد دھر دم فرو
  تماشا و دم فرو برده چشم گشاده/ روزگار خموش  چھ صورتم ز بد و نیك 

  برده بھ گرد كوی تو سرھا بھ ھم فرو/ بختی چند  سیاه وار ز ھر سو بنفشھ
  غبار بود خاك نم فرو برده كھ بی/ را  پرتوی از اشك خاكساران  صفاست 

سلطان محمد فخری ھروی مؤلف تذكره ی جواھرالعجایب از مطلع حكیم پرتوی شاعر زنی ساختھ است 
  : است كھ و نوشتھ) بی آرزوی سمرقندی بی(بھ نام 

اگر چھ كم گفتھ است ، ر آن دیار بودگویان سلیم طبع این طایفھ د بی آرزو سمرقندی از خوش مسماه بی«
  : این مطلع او گفتھ است، اما اشعار او دیده شد نیك بود

  سراسر آرزو  عشق و من  آرزو سوزست/ او بر جانم از ھر آرزو  داغ عشق  مانده 
جواھرالعجایب چاپ لكھنو و چاپ كراچی و چندین تذكره ی نسوان كھ از نیمھ ی دوم سده ی دھم : رك

العاشقین غزل حكیمانھ ی  الدین اوحدی مؤلف تذكره ی عرفات تقی .روزگار ما تألیف شده استھجری تا 
منم ز نیك و بد : لھا، پرتوی طالكش زنی بوده در غایت فھم« :پرتوی را از زنی دانستھ و نوشتھ است

   .»دھر 
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  محمد بن محمود غزنوی

  
االلباب از امیر ابواحمد محمدبن سلطان محمود غزنوی است كھ بھ  رباعی زیر بھ ضبط عوفی در لباب

  : ھجری در مرثیت ھمسر خود سروده است ۴٠٩سال 
  تو ست ناخوش بی  من شده  خوش عیش / بی تو  مشوش حال دل خستھ ای
  تو بی  آتش در خاكی و من در تو /بھ جان  تو بی آمده من ای و رفتھ تو

صفحھ (الخواتین  و تذكره) ١٧صفحھ(و اختر تابان ) ٢٦٩صفحھ(این رباعی در تذكره ی روز روشن 
الرشید نسبت داده  زن ھارون) زبیده ی بغدادی(با تحریفی بھ ) ٢١٨صفحھ  ١ج (و زنان سخنور ) ١٣٩

  . عباسی گفتھ است اند كھ در مرگ پسر خود امین شده و نوشتھ

 کلوعلی

  
در آتشكده ی آذر ذكرش چنین آمده ، اند نوشتھ) كلبی(نویسان تخلص او را  برخی از تذكرهكلوعلی كھ 

  : است
چون ، این مطلع بھ نام او دیده شد، گذرانیده گویند در شیراز بھ امر سرتراشی اوقات می - كلّوعلی«

این شعر نداشتھ و واال گویا قابلیت گفتن ، دیگری ادعای گفتن این شعر نكرد ناچار بھ اسم او نوشتھ شد
تا دل بھ تو گوید غم / ات ایكاش نھم سینھ ی خودرا  برسینھ :تصرف جزیی در مصراع اول آن شده

  دیرینھ ی خود را
اند كھ چنین  نویسان دیگر مطلع كلوعلی را بدون دخل و تصرف و بھ صورت اصلی ذكر كرده و تذكره

  : است
انجمن  و شمع) ٣۵۴صفحھ (از مطلع مزبور در تذكره ی حسینی  .خواھم كھ بر آن سینھ نھم سینھ خود را

  . پدید آمده است) نھانی قاینی(ای بھ نام  شاعره) ۴۵۵صفحھ (
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  حاکمی خوافی

  
  : كھ این مطلع را بدو منسوب داشتھ است) بی عصمتی مسماه بی(صاحب جواھرالعجایب در زیر نام 

  كھ دست دھد كعبھ ی دل استای  آن كعبھ/ از پا شكستگان طلب كعبھ مشكل است 
از والیت خواف بوده و برادری داشتھ است كھ آن جا چند گاھی حاكم بوده و بدان « :نوشتھ است كھ

  : این مطلع از اوست كھ، مناسبت تخلص كرده است و دیوان او در میان مردم ھست
  كن ام تیری و پیكانش در آتش فكن بر سینھ/ كمان ابروی من فكر من زار بالكش كن 

  ) ١٣٢صفحھ (و چاپ كراچی ) ١۴صفحھ (چاپ لكھنو 
تألیف كرده است حاكمی برادر ، .ق.  ھ ١٢٩٩ابوالقاسم محتشم بھوپالی در تذكره ی اختر تابان كھ بھ سال 

  : عصمتی را در ردیف نسوان آورده است كھ
  . »كمان ابروی من : فرمود حاكمی حاكمھ ی شھر خواف بود و سخن نغز می«

و در ھمان تذكره . شده است) خاكی(رفتھ حاكمی  اند و رفتھ یسان بعدی نیز از وی تبعیت كردهنو تذكره
نام  در زیر، خواھر حاكمی است) عصمتی خوافی(مطلعی كھ منسوب بھ ) ٣۴ -٣٣صفحھ ھای (
  . الملك تورانی كھ كالمش خوش تر از یاقوت رّمانی است ثبت شده است دختر سیف) عصمت بیگم(

: از جملھ، ھا بھ نام شاعران زن ضبط شده است ھایی از شاعران معروف نیز در تذكرهگاھی بیت 
الشعراء ضمن ترجمھ ی حال نورالدین محمد جھانگیر  خان والھ داغستانی در تذكره ی ریاض علیقلی
از عشق و عالقھ ی وافر او نسبت بھ ھمسرش ملكھ نورجھان بیگم نیز .) ق.  ھ١٠٣٧ - ١٠١۴(پادشاه 
  : میان آورده و در پایان مقال افزوده است سخن بھ

لیكن خاطرم بھ تفرقھ ی آن ، ھرچند نوشتن شعر نورجھان بیگم درین محل خارج از سیاق كتاب بود«
این شعر را نورجھان بیگم بھ مناسبت وقت بدیھھ ، جا ذكر كردم عاشق و معشوق راضی نشده و در ھمین 

ست قطره ی خون منت  شده/ ھ تكمھ ی لعل است بر لباس حریر ترا ن :گفتھ و بھ آن پادشاه خوانده است
  گیر گریبان

زیر نام نورجھان بیگم ) شرح حاالت و مقاالت نسوان عفت توأمان(آذر بیگدلی صاحب آتشكده نیز در 
  : نوشتھ است

  » الخ..…ترا نھ تكمھ ی لعل است: بدیھھ بھ سلطان گفتھ، حرم سلطان جھانگیر پادشاه ھندوستانست«
یت مزبور مطلع غزلیست از بنایی ھروی شاعر مشھور نیمھ ی دوم سده ی نھم و اوایل سده ی دھم ب

ھجری كھ چندی در دربار سلطان یعقوب آقو قویونلو در تبریز بھ سر برده و پس از درگذشت او دوباره 
، لص می كردتخ) حالی(بنایی در اواخر عمر ، بھ ھرات بازگشتھ و از آن جا بھ ماوراءالنھر رفتھ است
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ترجمھ ی فارسی تذكره ی (نامھ  شوخی او با امیرعلیشیر نوایی مشھور و بخشی از آن در لطایف
  . آمده است ٢٣٣ - ٢٣٢صفحھ ھای ) النفائس مجالس

عام بلده ی قارشی كھ در  وی در لشكركشی امیرنجم ثانی وزیر شاه اسماعیل اول بھ ماوراءالنھر و قتل
  . ھجری بھ دستور وی صورت گرفت در آن جا بوده و كشتھ شده است ٩١٨سال 

شمسی در ھرات چاپ كرده و  ١٣٣٦مقداری از شعرھای او را مرحوم فكری سلجوقی ھروی بھ سال 
  : این دیوان مندرجست) ۴٣صفحھ(غزل زیر در 

  گیر گریبان  قطره ی خون منت  ست شده/ ترا نھ تكمھ ی لعل است بر لباس حریر 
  چنانكھ اھل گنھ را كشند در زنجیر/ دل ھا را ، گناه كند بی اسیر زلف

  تیر خون گرفتھ دلم سر نھاده در پی  كھ/ را  تیر اوست بھ خون كرده سرخ پیكان  نھ
  مردمان فقیر زكوتند مستحق كھ/ قدم دریغ مدار ز چشمم ، حسن ز كوه

  چاره كند با كشاكش تقدیر كسی چھ / ام می كشند و گاه بھ دیر  گھی بھ صومعھ
  .نفیر كشند می اھل درد ز ھر گوشھ/ ز راه رسید  مگر شھ خوبان آن بنایی

 - ١٠٦٩(پادشاه  النساء بیگم دختر اورنگزیب عالم گیر در تذكره ی اختر تابان دو بیت زیر بھ زیب
  :نسبت داده شده است.) ق.  ھ١١١٨

  .كارم از دست رفت و دست از كار /بسكھ بر سر زدم ز فرقت یار 
  درین چمن بھ چھ امید آشیان بندیم / وفا و اللھ دو رو  نھال سركش و گل بی

 ١٠٣٧درگذشتھ در (نامھ ی معروف  ایست از میر رضی آرتیمانی صاحب ساقی بیت نخستین مطلع قصیده
  . و در دیوان چاپی او درج شده است.) ق.  ھ

مطلع و . چاپ شده است) ٢٧٨برگ (بیت دوم از یك غزل ابوطالب كلیم ھمدانی است كھ در دیوانش 
  .بندیم زیان  كشتھ ازین ماجری  چو شمع / ز سوز عشق چھ ھنگامھ ی فغان بندیم  :مقطع غزل كلیم اینست

  .بندیم كھكشان   دگر دست  چرخ پشت  بھ / ر ماست بر س چو جھان  سایھ ی شاه  كلیم 

  قاآنی

 
رزا محمد یم، پدرش. متولد شد، .ق. ه 1223شعبان از سال  29روز ، " یقاآن" متخلص بھ ، بیرزا حبیم
ز شعر یگلشن ن. افتھ بودیا آمده و ھمانجا پرورش یراز بدنیفھ زنگنھ بود کھ در شیاصال از طا، گلشن یعل
  . معروف بود یھ پردازیسرود و بھ قاف یم

و با خانواده خود بھ فقر . ازده سالھ بود کھ پدرش را از دست دادیبھ مکتب رفت و  یدر ھفت سالگ یقاآن
ر و قرص یا جز فرش حصیم دنیاز نع: "دیکھ از خود نوشتھ گو یشاعر در ترجمھ حال .افتاد یو تنگدست

ستھ یق اسالف شایطر. رمیش گیپ یش شده راھیداشت کھ خود پدر خواجم بر آن یاحت. چ نداشتمیھ یریخم



ناشر افکاِر دموکراتیک خلق افغانستان» اصالت«  

رفتھ حجره گرفتھ و ، راز استیاز مدارس ش یکیکھ ، بھ مدرسھ بابلھ یک احدیق و تحریتشو یب. دمید
فارس را  یده فرمانروایک دو قصیبھ ، موزون داشتم یاز آنجا کھ طبع. بھ درس و مشق مشغول شدم

ل علوم یبھ ھمان قناعت کردم و در تحص. مقرر داشت، موت شودیقوت ال کھ، یلیمرسوم قل، بستودم
 یکھ ھر کس م یبھ نوع، گرفتم یشیدو بر اقران پ یچنان در آن سن ھمت را گرم جوالن کرده کھ بھ سال

  ". با شدمیدر نظر ھمھ ز، کرد و با آنکھ منظرم زشت بود یھا مید شگفتید
راز بازگشت و بھ یگذراند و بعد بھ ش یو معارف اسالم یاضیر لیچند سال ھم در اصفھان بھ تحص یقاآن
 یشاھزاده حسنعل. ق. ه 1239تا آنکھ در سال ، پرداخت یو انور یوان خاقانیس عروض و شرح دیتدر
 یبھ جا یاقدام کرد و انواع مالطفت و مھربان یت ویراز آمد و در تربیبھ ش، شجاع السلطنھ، رزایم

  . آورد
را بھ ھمراه  یخراسان شد و قاآن یرزا از طرف پدر فرمانفرمایم یل شاھزاده حسنعلدر اواخر ھمان سا

و حساب مشغول شد و بنا بھ  یاضیل ریت آن شاھزاده بھ تحصیت و تربیشاعر در مشھد تحت حما. برد
قاآن فرزند شاھزاده  یبھ نام اکتا( یبھ قاآن، بود» بیحب«کھ تا آن زمان ، ل و اراده او تخلص خود رایم

  . ل کردیتبد )رزایم یحسنعل
و بـھ ، دا شدهیدر کارش پ یشیدا کرد و چون گـشایپـ یشتـر بھ شعـر و شاعریدر خراسـان رغبـت ب یقاآن

ر بھ قنطار و دراھم و یم و زرش از قطمیس، ادیخواستھ اش ز، سھ اش فربھیک، یبختش قو« گـفـتـھ خود 
م صرف کرد و ین استادان قدیگرد آوردن دواو یبرا یادیمبالغ ز، ده بودیرس »نارش از آحاد بھ الوف ید

  . م و تعلم مشغول شدیفراھم آورد و بھ تعل یر ادبیو غ یار از ادبیکتب بس
مبتال شد و روز چھارشنبھ پنجم شعبان ھمان  ییشان گویا و پریخولیمال یماریبھ ب 1270شاعر در سال 
   .سال درگذشت

کند و  یم و فاخر انتخاب میکلمات را فخ. بر الفاظ دارد یرینظ یتسلط ب او. وا استیو ش یغن یزبان قاآن
ربودن  یعنی، ن کاریدھد و در ا ینشان م یبیعج یره دستیو چ ییخود توانا یدر نشاندن ھر کلمھ بھ جا

  . رسد یاو نم یزبان بھ پا یچ شاعر فارسیھ، بکار بستن کلمات و
  :کند یف مین توصیآن را چن یده ایدانست و در قص یخوب مم و زر را یقدر س یقاآن
  نھ مادریکز مھر تو فرزند کشد ک ؟یم ندانم تو بھ اقبال کھ زادیس یا
  بھ منبر یمھر تو واعظ ننھد پا یب بھ محراب یاد تو زاھد نکند روی یب

  ش تو سجود آرد و بر خاک نھد سریپ م شھان ننگرد از کبریھیکھ بھ د یشوخ
  :یقاآن شانیاز پر یتینک حکایا

مان صادقان در یمان عاشقان و ایچون پ یمانھ شرابیپ، کھ خاک عمارتھا شکافتند یپس از ھفتھ ا قضا را
  . افتندیر گل درست یز

  درست، اھل عشق مانیچو پ، ر خاکیبھ ز مانھ را نگھ داردیکھ پ یمر آن خدا
  .کھ حافظ تستقت قسم یبھ رھروان طری ر رویصدق دال گر بھ کام ش یز رو
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  عایشه افغان

  
شاعره بزرگ افغان در نیمھ دوم قرن دوازدھم در کایل تولد یافتھ ، عایشھ بنت یعقوب علیخان بار کزاھی

تجوید و ادبیات را در محلھ ایکھ بنام ، بیان، معانی، متداولھ آن عصر را از قبیل صرف و نحو علوم
  .داشت بپایان رسانید و بعمر بیست سالگی شروع بھ سرود ن اشعار نمودشھرت ) محلھ توپچیھا(

  :طوریکھ روایت میکنند اولین شعر را در حضور تیمور شاه درانی در تعریف افق گلفام گفتھ است
ا نعا م و بخششھای زیادی بھ او تقدیم می کرد و مقام ، نمود تیمور شاه از قریحھ شعر سراھی او حمایت

از حصھ اول د یوان خطی او بخوبی محسوس می گردد کھ شاعره از حیات خود . و داده بودبلندی برای ا
یگانھ پسر او  چھ، خوشنود و راضی بود ولی قضا ضربت سختی بر او نواختھ تمام خوشی را از او ربود

ود با محم 1227در مقد مھ کشمیر کھ در . کھ فیض طلب نام داشت و مانند پد رعا یشھ توپچی باشی بود
سالگی کشتھ شد و  25شاه درانی و وزیر فتح خان بار کزاھی بسمت میر آتشی بدانجا رفتھ بود بعمر 

  :خود عایشھ در تاریخ وفات پسر خویش چنین می نویسد .مادر را مبتالی غم و غصھ ساخت
  سپاه اجل حملھ آورد بر او

  بھ تیغ قضا سینھ را کرد سپر
  بدی خانھ سال او بیست و پنج

  برق کرد رخش عمرش گذرکھ چون 
  زھجرت بد الف و دوصد بیست و ھفت

  چو زد غطھ در موج خو ن بی خبر
  نماند بجز ذات ایزد کسی

  صبوری گزین قصھ کن مختصر
اشعار قسمت دوم دیوان قلمی عا یشھ مملو از احساسات تلخ و اند وه با ر است و اکثر آن را در مرثیھ  

  .در گذشت 1235خود مادر داغد یده ھشت سال دیگر زنده بود و در سنھ  .پسر دلبند خود گفتھ
تمام نموده است میباشد و خوشبختانھ  1232رجب سنھ  26عایشھ دارای د یوان مکملی کھ آنرا بتاریخ 

بھ ا مر امیر عبدالرحمن خان بطبع رسید ه ولی دیوان مطبوع  ھھ 1305در سال ، دیوان او از بین نرفتھ
  :شعر ذ یل را عایشھ در تا ریخ اختتام دیوان خود نگاشتھ. ان خطی بعضی اختالفات دارداو با دیو

  :یک غزل از عا یشھ ا فغا ن 
  حالتی عجب دارم خویش را نمیدانم
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  کیستم کجا بودم در تفکر حیرانم
  گاه مست و مدھوشم گھ ز سر رود ھوشم

  گھ ببزم عشاقان گھ چو گل پریشانم
  شام ظلمانی گھ چو صبح نورانی گھ چو

  گھ بتخت سلطانی گھ فقیر و حیرانم
  گھ روم بھ میخانھ گھ روم بھ بتخانھ
  گھ روم سوی مسجد گھ بذ کر قر آنم

  گاه عشق میورزم گھ چو شمع میسوزم
  گھ بھ مجلس راندن گھ چو ابر نیسانم
  گھ شوم چو دیوانھ گھ شوم چو فرزانھ
  گھ چو ابر گریانم گھ چو غنچھ خندانم

  طون گاه می شوم مجنونگھ دلیل افال
  گھ پی شفای خویش گاه ترک درمانم

  گھ نشستھ ام تنھا، گھ روم سوی صحرا
  گھ چو عاشق مجنون گھ بسلک رندانم

  گھ بفکر و اندیشھ) عایشھ(گھ بحیرت 
  .گھ زغم جگر ریشم گھ زخود گریزانم

  مستوره غوری

  
) پرچمن(ھجری شمسی در قریھ  1211مشار الیھا در سنھ  .و دختر میر سید اعظم است، نام او حورالنسا

خود . شھرت داشت )بی بی سفید پوش(غور پا بعرصھ وجود نھاد و تا پایان عمر در انجا بسر برده بھ 
تخلص گشت مستوره بملک غور  نسب از خواجھ زورم بود حورالنسا نامم :ش راجع بخود چنین میگوید

   ما وایم
این  .دفن شد) زور(ھجری شمسی وفات نمود و در کوه  1245نکرد و در سنھ حورالنسا تا آخر شوھر 

  .کھ دارای سھ و نیم ھزار بیت است دارد )تحفت الھاشقین و مفرح المسلمین(شاعره د یوان مکملی بنام 
  :اینک یک غزل او

  بتی دارم کھ با ناز و ادا گسیو رھا کرده
  کرده میان چون نیشکر بستھ دھان چون غنچھ وا
  فرو بسھ نقاب در رو مکحل کرده دو جادو
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  کشیده وسمھ برابر و سرانگشتان حنا کرده
  جفا جوھی بسا ن خویش بد خوھی پری روھی

  بھ تیر غمزه ھندوی چھ خونریزی بپا کرده
  بھر جا میروم غایب زچشم من نمیگردد
  بسان مردمک گویا درون دیده جا کرده

  بحال عاشق مسکین جفا چندان چرا داری ؟
  ھ مسکین عمر خود را بر سر کوی وفا کردک

  فلک بوھی ندارد از مروت ای پری پیکر 
  و با دوران نصیب من غم و رنج و جفا کرده

  این دنیا نباشد جای آسایش ) مستوره(بگو 
  .در سما کرده و گرنھ ا بن مریم از چھ رو

  گوھر کابلی 
وقتیکھ بعضی سد وزای ھا و بارگزا ی  گوھر بیگم دختر یک رسالھ کابلی بود و در اواسط قرن سیزده

  .و در لود یانھ و امر تسر اقامت ورزید، ھا بھند مھاجرت نمود با خویشاوندان خود بھ آنجا رفتھ
  .ھجری قمری حیات د ا شتھ ا ست 1212و اردو شعر میسرود و تا سنھ ، پشتو، این شاعره در دری

  آمنه فدوی

  
ھجری قمری د رکابل تولد یافتھ پدرش سردار نور محمد  1276ربیع االول سنھ  17این شاعره بتاریخ 

  خان
نور محمد خان کھ در زمان  .و مادرش دختر سردار محمد اکرم خان پسر امیر دوست محمد خان بود

بھ تعلیم و تربیھ اطفال خود توجھ خاصی ، امیر عبد الرحمن خان نایب الحکومت قندھار بود سلطنت
  داشت طوریکھ آ منھ خانم 

عالوه بر ان استعد اد شعری نیز ، دری و قرآن شریف آموخت و مفسر و محد ث خوبی بود ز طفولیت ا
  .داشت و از جوانی شروع بھ سرودن اشعار نمود
سالھ بود گولیش غد وی پیدا شد و  7 ھک چنانچھ وقتی، روایت میکند کھ آمنھ خانم خیلی با حوصلھ بود

 ولی مریضھ کوچک با وجود درد طاقت فرسا، جراحی کردند حکیمان آن زمان آنرا بدون دوای بیھوشی
وقتیکھ آمنھ خانم بھ سن رشد رسید با سردار محمد سرور خان . آه ھم نکشید وحتی از ھوش ھم نرفت

ولی بعد از چند سال شوھرش وفات کرد و آمنھ خانم بعد از چندی بھ نکاح ، نواب خیل ازدواج نمود
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از چھار طفل این خانم کھ دو از . عبالقیوم خان از بت خاک در آمد سردار عبدالحبیب خان پسر سردار
محمد سرور خان و دو از عبدالحبیب خان بودند ولی یکی ھم بسن بلوغ نرسید و ھمھ در طفولیت دنیا را 

بعد از وفات شوھر دوم خویش آمنھ خانم بکلی تنھا مانده در یک جا بسر نمی برد و گاه در . وداع کردند
 .در خود گاھی ھم در خانھ نایب السلطنھ و یا یکی ار خویشاوندان و دوستان متعد د خود می بودخانھ برا

روپیھ کابلی معاش برایشی مقرر  500امیر عبدالرحمن خان بنا بر احترامی کھ نسبت باو داشت در سال 
  .کرد

د ختر امیر  ،کھ یکی آغا جان آمنھ خانم بھ سھ تن از خانمھای ھمعصر خویش دوستی زیادی داشت
و سومی  دومی علیا جناب خانم امیر حبیب هللا خان، محمد خان و زوجھ سردار محمد علیخان دوست

  این خانم در آواخر عمر خود بسیار عابده و تھجد گذار گردید و بھ.خانم نایب السلطنھ بود، عالیھ بیگم
آ منھ خانم در گنبد  .ف داشتدر ماه رمضان اعتکا، ا ستشنای روز ھای عید ھا ھر وقت روزه میگرفت 

حتی  اکثر اوقات خود را در آ نجا میگذ شتاند و بعضی وقت، زیارت شاه اولیا اطاق مخصوص داشتھ
، خیلی سخی بود و بپول خود دو یا سھ چاه کشید و دو مسجد آباد کرد .یکی دو ماه در آن جا می ماند

الد ین ذکر میشود و دومی در ده پوستین  یکی در باغ علی مردان کھ اکنون بھ نام مسجد میرزا قمر
آمنھ خانم دو بار بسفر حج رفت وقتیکھ بعد از ادای مراسم حج دوم و زیارت مد ینھ منوده و بیت . دوزھا

در حینیکھ ، المقد س با دیگر حجاج بعزم مراجعھ وطن در شھر اخیر الذ کردر موتر سرویس نشست
  :کرد بھ آواز بلند صدا موتر میخواست حرکت کند

من مرگ خودرا در مکھ معظمھ و مدینھ منوره میخواستم باز وقتیکھ بھ بیت المقد س رسید م ! خدایا" 
چود در این سھ سرزمین بمرگ خود نایل نشد م از این جا نا امید میروم ، خیال کردم دراینجا خواھم مرد

 " !  
جز آمنھ خانم کھ در اثر صدمھ ایکھ ولی بھ ھیچ کس آسیبی نرسید ، چند لحظھ بعد موتر چپھ چپھ می شود

مسافرین نمیدانستند کھ با نعش وی چھ کند و بعد از مشوره مختصر  .برایش وارد گردید فوری جان داد
دو سھ خانمی کھ با او بودند میدانستند کھ کفن و ھمھ اسباب تد  .ھمانجا دفن نمایند فیصلھ کردند کھ او را

درین وقت ، برای دفن آماده ساختند، ت لذا نعش او را شستھفین در خورجین این مرحومھ موجود اس
  :شخصی از بیت المقدس رسید و گفت

کھ خانمی را از جملھ حجاج افغان وفات کرد و من او را در کنار قبر حضرت  امشب خواب د ید م" 
ل ھمھ از چنین تصادف عجیب بحیرت افتادند و نعش مرحومھ را بجای موصوف نق." بالل دفن می کنم

  .داده در آنجا بخاک سپردند
  .اتفاق افتاد 1304یا  1303وفات آمنھ خانم در سنھ 

زمان خود بود و بھ شعر و ادبیات عالقھ  چنانچھ در باال ذ کر شد آمنھ خانم از زنان تعلیم یافتھ و فاضلھ
  :تخلص میکرد و این غزل نمونھ طبع وی است) فدوی(خود نیز شعر میسرود و ، مفرطی داشتھ

  نظر در چمن وضع جھان وا کردم تا
  ستمی بود کھ بر دیده بینا کردم

  نھ چمن رنگ وفا داشت نھ گل بوی بقا 
  حیرت آلوده بھر سو کھ تما شا کردم

  شوخ چشمی چو مگس کردم و بس شرمیدم
  ھر متاعی کھ ا ز این سفلھ تمنا کردم
  گر بمحشر زمن از حاصل دنیا پرسند
  مگویم افسوس ھمھ خواھش بیجا کرد

  ذره نیست بکف ز ین سفر دورو دراز
  عفو خواھم زخدا آنچھ خطا ھا کردم
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  بار خجا لت بکشی روز جزا) فدوی(
  زآنکھ در عالم فا نی چھ مھیا کردم؟

  ببو جان

  
در بارانھ کابل تولد یافتھ پدرش میر عتیق هللا خان از اوالده میر  1282یا  1280نام او حلیمھ و در سنھ 
در ، بی بی حلیمھ در خانھ پدر علوم متداولھ را آموختھ. امیر دوست محمد خان بود واعظ و مادرش دختر

وقتیکھ امیر  1296در سنھ . ادب و شعر معلومات خوبی داشت و از جوانی بسرودن اشعار میل پیدا کرد
ات شب در باغ بلند توقف کرد و در آنجا با عیان و ارکان دولت مالق، عبدالرحما ن خان بطرف کابل آمد

کھ آیا کدام سردار زاده یا خواھرزاده ایکھ : نمود در ضمن صحبت با سردار محمد یوسف خان پرسید
فورآ بی بی حلیمھ را کھ در آن  لیاقت ھمسری را با او داشتھ باشد سراغ دارد؟ سردار محمد یوسف خان

ر عبدالرحمان خان سالھ و در حسن و جمال د لفریبی داشت بخاطر آورده او را بھ امی 16یا  15زمان 
  .معرفی نمود و چند روز بعد از ورود مشارالیھ بکابل نکاح اوبا بی بی حلیمھ بستھ شد

بخشید ن مھر خویش بھ امیر عبد الرحمن خان بود و چند روز بعد از آن بدون ، اولین کار او بعد از نکاح
وقتیکھ ا میر عبدالرحمن خان از ین .اجازه شوھر بھ بندیخانھ رفتھ حکم داد تا تمام محبو سین را رھا کنند

قضیھ آگاھی یافت بر آشفت ولی نظر بھ عالقھ و محبتی کھ بخانم جوان خود داشت او را بخشید از او 
  .قول گرفت کھ دوباره بدون مشوره و نصیحت او بچنین کار ھا اقدام ننماید

ان و فقرا خالی نبود و ھمیشھ بی بی حلیمھ یک زن نھایت سخی و مھمان نواز بوده خانھ او ھرگز از مھم
چھ طوریکھ قبآل ، حیات او با شوھرش بسیار بخوشی میگذ شت. در صدد کمک با غربا و بینوایان بود

خرسندی او را ا زھر چیز باالتر ، گفتھ شد امیر عبدالرحمن خان او را از صمیم قلب دوست داشت
ھی شعر نمیسرود تنھا در وصف بی بی محبت او بھ اندازه بود کھ اگر چھ شاعر نبود و گا. میشمرد

  :قطعھ ذیل را گقت، را گذاشتھ بود )ببو جان(حلیمھ کھ بر او لقب
        مھد علیا صدر کبیری بی بی عفت شیم

  زآنکھ از عزت شھش خوانده عیال محترم
  الحق از مادر نزاده دختری امزاد او

   صاحب حلیم و جاه و مایھ جود و کرم
و ھر سال از اول بھار تا زمانیکھ برف زمین را می ، بسیار دوست داشتببو جان گردش و میلھ را 

در آن ھنگام خودش و مصاحبین و  .روز را در آنجا میگذ شتاند، نقریبآ ھر روز بباغی رفتھ، پوشاند
با نقاب سیاه عینک  نوکران زنانھ لباس مردانھ پوشیده باالی آن پاالن سیاه دراز می انداختند و چھره را
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ھر شب بھترین نوازندگان و ، چون ببو جانی بھ شعر و ساز عالقھ مفرطی داشت. یپوشانیدنددار م
خوانندگان آن زمان را نزد خود خواستھ تا نیمھ شب بخواند ن آنھا گوش میداد و از مھارت ایشان لذ ت 

  .می برد
ام امور دولتی را ببو جان جانشین او بوده تم، وقتیکھ امیر عبدالرحمن خان از کابل عزیمت می نمود

  .اداره میکرد و چون صاحب ھوش و تدبیر خدا داد بودبخوبی از این عھده بیر ون می گرد ید
بعد از وفات امیر عبدالرحمن خان  .ولی اولی در طفولیت از دنیا رفت، ببو جان صاحب دو پسر گردید

اخر حیات خود آنرا برای این ملکھ با وفا چندین سال در گلستان سرا ی کابل سکونت داشت ولی در او
وفات ببو جان ساعت چھار و نیم صبح . مکتب مستورات واگذار شده در قلعھ ھاشم خان اقامت گردید

ھجری شمسی واقع شد و در جوار تمیم انصار رحمتا  علیھ  1304جوزا ستھ  20روز چھار شنبھ 
  .مدفون است

شعر میسرود ولی متاسفانھ اکثر ا شعارش از چنانچھ قبآل گفتھ شده ببو جان طبع موزون داشت و گاھی 
  .چیری بافی نما نده، بطبع رسیده) ارشاد النسوان(بین رفتھ و جز چند بیتی کھ در اخبار 

گویند روزی ضیا الملتھ والدین امیر عبدالرحمن خان یکد ستھ نرگس برای او فرستاد و او برای ادای 
  :تشکر فرد ذیل را نوشت

  ھنشاھم رسیدنرگس صد برگ از د ست ش
  بر سر خود ماند م و بر چشم تر مالید مش

  :بیت نیز از اوست این
  استقالل 

  از برای خدا بلند کنید
  بر سر خود لوای استقالل
  باد شیرین دھان ملت ما

  یا رب از میوه ھای استقالل
  میکشم بعد از این بدیده خود
  .سرمھ از خاک پای استقالل

 حیاتی

  
تخلص  )حیاتی(است و ) بی بی جانی(اصل نامش  .زوجھ نور علیشاه بامی بودحیاتی از اھل ھرات و 

بعد از وفات نور  .مشارالیھا خیلی ذ کی بود و قواعد شعری و عروض را از شوھر خود آموخت .میکرد
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حیاتی اشعار خوبی میگفت و اگر مبالغھ نباشد  .علیشاه بی بی جانی با مال محمد خراسانی ازدواج نمود
  .و بده ھزار بیت میرسدکلیات ا

  :این یک غزل از جملھ اشعار اوست
  عجب شیرین لب لیلی عذاری کرده ام پیدا
  درین ایام خوشحالم کھ یاری کرده ام پیدا

  بیاد لعل شیرین میکنم چون کوھکن جانی 
  چو فرھاد از برای خویش کاری کرده ام پیدا
  زپا افتادم از اندوه ھجران چون کنم یا رب

  وه از د ست نگاری کرده ام پیدا کھ این اند
  چو مجنون می نھم رو بر کف پای سگ کویش 

  کرده ام پیدا نیکو غمگساری، کھ من دیوانھ
  بیکد م صرف راه آن بت بیگانھ وش کردم

  .آنچھ من در روزگاری کرده ام پیدا" حیاتی"
  

، زنان سخنور، مجلھ ژوندون دھھ شصت کلکیسون، دایرة المعارف زرین، دایرة المعارف آریانا :منابع مورد استفاده
تبیان ومقالھ ھای انترنیتی . پدیا ویکی، فرھنگ سرا، پایگاه تاریخ وفرھنگ ایران، گسترش زبان فارسی، )بھنام(ھنرومردم 
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