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 Literary-Historical ادبی ــ تاریخی

   

 دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی  

  5112نومبر  11ن، برلی     

 

 

 

 عـر فارسیکابل در اشعار سه شا
  و طالب صائب ، فردوسی

 (رایشی تازهآبا )

 :9002سپتمبر  7یادداشت »

ضمن گشت و گذار و جست و جو در آرشیف مطالب ناتمام گذشته، به یادداشتهائی برخوردم، که حیف است، همان 

 "دستچین"و  "کردهخوش"ینست، که تعدادی از آنها را ا. و ناتمام مانده و به باد نسیان سپرده شوند" نیم کله"قسم 

نقش  این درویشطرف مساعی ماضیۀ  امید که از یک ورم، با اینبیرون کشیده، از خامکوک به حالت پخته در می آ

 .گردد "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  گرامید و از طرفی چیزهائی نگفته، تقدیم خوانندگان بر آب نشو

آراستم، که در  "دنیا و بستر خنثایش"تکمیل کرده و زیر عنوان  5112سپتمبر  3اولین یادداشت این سلسله را بتاریخ 

 :«تقدیم گردید و اینک یادداشت دوم AA-AA پورتال 5112سپتمبر  4صفحۀ 
 

نام زیستند، ت، چون در زمانی که این شعراء میاس" فارس"گفتم، مرادم منسوب به  "فارسی"در عنوان مقاله وقتی 

ازینرو نمیتوانیم شعراء و ادباء و عرفاء و دانشمندان و . به مفهوم و مدلول امروزی آن وجود نداشت" ایران"کشور 

 نهاده" فارس"بر کشور  رسما   1232در سال " ایران"ه نام میدانیم ک. بدانیم" ایرانی"را " فارس"آن زمان کشور ... 

" ایران"را رسما  به نام "فارس"کشور  ،ز تاریخی و حقوقیشد؛ و آن زمانی بود که رضاشاِه پهلوی بدون داشتن مجو  

، در صورتی را" فارس"و منسوب به کشور " ارسیف"ه همین نسبت اجازت نداریم که مثال  شاعران ب. مسما ساخت

" شعرای ایرانی"ده باشند، عمری بسر نبره نشده و یا که در آنجا زاده و پرورد" ایران امروزی"که در قلمرو کشور 

ا ب". شعرای فارس"و یا " شعرای فارسی"دانست و باید گفت " فارس"و منسوب به " فارسی"ایشان را باید  .بنامیم

 یمرا برای کشور خود ترس، عظمت موهوم تاریخی "تخیالت"ن ایرانی ما که در عالم برادرااید گفت، که بتأسف 

افتخارات  صخو باالافتخارات دیگران و خصوصا  افتخارات منطقۀ وسیع ما  کنند، عالوه بر افتخارات خود،می

قلمداد " ایرانی"دانسته، همه را " مال خود"را نیز از خود و به گفتۀ خودشان " افغانستان"تاریخی و فرهنگی 

 .مینمایند

اجازه نداریم که بزرگان آن زمان و آنانی را که قبل از "  ظاهرا  " یا "در ظاهر"با استدالل باال البته ما افغانان هم 

، در همین سرزمین زاده و پرورده شده و عمری را در همان جا بسر "افغانستان"نامیده شدن مملکت عزیز ما به 

ون همین سرزمین اما چ. بود "شاعر و عارف افغانی"بدانیم و مثال  بگوئیم که خداوندگار بلخ " افغانی"برده باشند، 

بوده و هیچ دوره ای نبوده که این قلمرو کال  و یا که قسمت " خراسان"حق و بالفصل خوار و خلیفۀ ب، میراثماموجود 

را تشکیل  نداده باشد، پس ما با تمام حقوق میتوانیم بزرگان آن زمان " خراسان تاریخی"جزء عمدۀ هسته و اعظمش، 

زاده و پرورده شده و یا که در همینجا زیسته باشند، " افغانستان"مرو امروزی را تا جائی که در قل" خراسان"

ابوالمؤید بلخی و دقیقی بلخی و عنصری بلخی و ناصر خسرو بلخی و ابور "دانسته و مثال  " افغانستان"منسوب به 

ابی و میر خواند فاری الدینشکور بلخی و معروفی بلخی و خاوند شاه بلخی و موالنا جالل الدین محمد بلخی و ظهیر

و خواجه عبدهللا انصاری هروی و امام ... و سنائی غزنوی و هجویری غزنوی و سید حسن غزنوی ... بلخی 
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فخرالدین  رازی هروی و جامی هروی و خواند میر هروی و عطاء ملک جوینی و جبلی غرجستانی و ابوالفتح بُستی 

بیهقی و ابونصر فراهی و عبدالحی ابن ضحاک گردیزی و  و ابو نصر مشکان و ابوالفضل( میوندی)و حسن میمندی 

 .بدانیمبنامیم و " شعراء و بزرگان و متقدمان  افغانستان"را ... 

" خراسان ِ تاریخی"در محق هستیم، تا بزرگان عالیشأن باال را که حق داریم و ؛ ما به تمام معنی بلی

جزء الیتجزای افغانستان عزیز اند، همه و زیستند، که امروز  و یا در جاهائی زاده و پرورده شدند

خالف کشند، ما پیش ب هر ادعای دیگری را که برادران ایرانی. بدانیم" افغانستان"همه را مربوط به 

 !!!!!!واقع و باطل است
 

گرچه ازین . ست" فارسی"در اشعار سه شاعر بزرگ  "کابل"روم به اصل موضوع، که بررسی بعد از این مقدمه می

سر ه و در خدمت دیگران عمر ب" فارس"ه، ولی در خارج از برخاست" فارس"یابیم که از بسیار می اعران راش رسته

 .برگزیدمین شکل نمایندۀ این گروه اه فقط بمگر  این سه شاعر را. برده اند

برخاسته، ولی کارنامۀ خود را برای " فارس"که هرسه از  سه شاعر درینست،مشخصۀ هر که گفته شد، چنان

 .دیگران و در خدمت دیگران گذاشته اند

را " شهنامه"سر برد و شاهکار خود ه فردوسی سی سال تمام در دربار غزنه و در خدمت سلطان محمود غزنوی ب

دو شاعر بعدی هردو در خدمت و در سلک شعرای دربار سالطین بابری . نوی نوشتبه امر و هدایت سلطان غز

کار اصلی این سه شاعر بزرگ در خارج از . هند درآمدند و آثار گرانبهای خود را، در هندوستان مغولی خلق کردند

نمی بودند، این ( سرزمینهائی که در آنها خدمت کرده اند)صورت گرفته و اگر سرزمین های مخدوم فیهم " فارس"

این  .ند؛ نه شاهنامۀ فردوسی و نه آثار گرانقدر صائب و طالبهمه آثار گرانمایۀ ایشان هم هرگز به وجود نمی آمد

، خود این شعراء این آثار وده اند؛ ولو که خالق و موجدسه گانه ب ر محصول و ماأثر بالفصل دربارهایآثار ماندگا

ریان هند از شعراء، در ببایا های بی همتای دربار غزنه  و دربار تیموریان و یقها و تقدیرشوبلی؛ ت. باشندهم بوده 

   .ایجاد این شاهکارها بوده استو زمینه ساز واقع انگیزه و علت اصلی 
 

 :لیطالب آم   
طوری که مهتمم  .برخاست "آمل"قولی از روستاهای ه و ب "آمل"لی از طالب آمُ محمد "و به گفته ای " طالب آملی"

در آغاز در . بوده است هجری 289در سال حتماال  س میزند، تولد وی اات اشعار طالب، طاهری شهاب، حدکلی

مغولی او را به  هنرپرور دربار شاهان که جذبۀ و مرو میگردد، تا این شهدمسر برده و بعد رهسپار ه مازندران ب

آملی عمر کوتاهی  بطال. یابدالشعرائی می لقب ملک، جهانگیرالدین نور از طرف 1158ه سال ب. هندوستان میکشاند

نکته بر می آید، دو  فته های مهتمم کلیاتشطوری که از گ. خاک کشیده است بکرده و در ُعنفوان جوانی رخ در نقا

در الهور گردیده و " ابوالمعالیشاه "پیر روشندل  که او فریفتۀ اینیکی . سبب مرگ زودرس طالب بوده میتواند

در هر دو . که جهانگیر او را از دربار میراند و دیگر این. منال دنیوی، به فقیری و درویشی میگرایدبیزار از مال و 

و به قولی در سال  1131که در سال  تا این. صورت، طالب در آخر عمر خاموش گشته و کارش به جنون میکشد

 . رهسپار دیار باقی میگردد 1141

 : چنین سراید " آملی طالب"ملک الشعراء در بارۀ اصفهانی صائب 
 

 "صائب"رز تازه قسم یاد میکنم ـــــه طب

 ست خالی در اصفهان آملکه جای بلبل 
 

 .ست" طالب آملی"همانا  "بلبل آمل"مراد از 
   

ده نمو به کابل سفر کرده و از باالحصار کابل دیدنهندوستان، جهانگیر، سلطان مغولی نورالدین طالب که در زمان 

التمام تقدیم که اینک باست، سروده  بس زیبائی طعۀ مبسوط ول و در وصف باالحصارش قبود، در وصف کاب

 : اش میکنم"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"حضور خوانندۀ ارجمند پورتال 
 

 

 در توصیف قلعه و باغ کابل که
 

 بناء شده بود "جهانگیر"الدین نوربه امر 
 

 دعائی  او دارد  نذر  لب ـر که  هــــ      نگیر اـــــــــــــبه حکم شاه نورالدین جه

 ـزلی، عالی بنائیــــمنــــــــ  همایونتعمیـر       کابل یافت  عیش آبــــــــــــــادبه 
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یبَستــــــــۀ پوالدــــــــازین سو قلعـــــ
1

 دلکشائی  باغ  ویـــولی آن  ســــــــ        

 ــــرد بال افشان همائیکـــــــ  نشیمنرجش        شاخ بکبوتر وار بر هـــــــــــــر 

 ــــوم جائیـــنقطۀ موهــــــــ  نیاید عقــــــــــــــل بیرون از حصارش        به  قدر

 و توتیائی  ای  ـــــهــــبود  آئینـــــــــهر       چو خشت و خاک او مشکل که در د

 نمائی  دندان   ـــــدۀنموده   خنـــــــــ       ک دهان کنگره بر قصــــــــــــــــر افال

ی که بیماران غــــــم ــــدر آن باغ
5
 او دعائی  ــــوایرا        نباشد  چون هــــــــ 

 ــــردد        نسیمش گـــــــــــــر وزد بر کهربائیز فیــــض سازگاری  لعل  گـــــ

زن د پرویـــــبه ص ــزاکت       به  صحنش  بیخته  دست  نــــــ
3
 مشکین  هوائی  

 بهر آواز پائی  َجسته ـــا ـدم شاه        ز جـــــــــــــــــگلش در انتظار مقــــــــــــــ

 ـر برگ سبزی        نشسته بلبل دستـــــــــــــــــان سرائیـنه بر سر شاخ بر هـــــ

 ـــــــــــــر گل گرفته رونمائیـر شاخ        ز دیگــب بنموده  که رو   در او هر گل

 ـــوئی شسته دست مشکسائیـو گشته خوشبوی        تو گــــــــز سنبل آب  در جــ

 ـــــــانفزائیعبیر افشان  نسیم  جــــــ     بر باد    لباس غنچه   ز هر چـــــــــــاک

 نازک ادائی  لب  رگـــریزد        ز گلبـــــــــــ که  ن موزو نکتۀ   رنگین ــو چــ

 ـــــل آبی و هوائینکرده نقــــــــــــــ        نیز  ـــزانخـــ گلشنش فصل   از  بهار

 به پائی  ـــی ــز شوق ساید        ز اهمال  سفر  پائــــــــــکــــ چو عاشق مسکنی 

 گیائیر ـــــهـــــــر گلی  و ه  نشستهجهاندار         در راهِ   چشم چــــــــو نرگس 

 نوائی  قمرِی ِ صوفی  ـروشانشاخ سروی        خــــــ  بر هـــــــر نشیمن  کرده 

 آشنائی  ـــــوایرسانیده   نـــــــــــــــ   به صد ذکر      پوش گل رقه ـبه گوش خــ

 صدائی  ـانیهر       چو بانگ  بوسه  روحــگشته ظا  شگفتن  در ز هـــــــر گل 

یشمالاهی ــــر گباغ        مگـــــــ  ـر آنسیــــــ  شهنشه  بی   نکرده 
 
 یا صبائی 

                                                 
1
رت صوه را در چهار کتگوری مختلف معنی کرده، که هیچ کدامش بیت طالب را درست و ب" بَست"کلمۀ " عمید"ــ فرهنگ مشهور  

ثه  و  جُ "را زبان عوام کابل در معنای " بست. "معنی میکنم" زبان عامیانۀ کابلی"من مگر این لغت را به مدد . صائب معنی کرده نمیتواند

 ینشیرشعر  و در." و بستش به آدم نمی مانهقد "یا ." قد و بست فالنی درست و آدم دستور اس: "که گویند  چنان. به کار میبرد" اندامپیکر و 

 : شاهدی ازین معنی داریم که  نیزگی هزاره  و معروف

 «بدست لیلی جو ( آئینه)ینههَ و        ـــــــقد و بسِت لیلی ج» 

درست در همین مفهوم عام زبان کابلیان  «ازین سو قلعۀ پوالد بَستی      ولی آن سوی باع دلکشائی » در بیت را " بست"کلمۀ طالب آملی 

کلمۀ قشنگ  .«و در طرف  دیگر باغی دلکشا  است قد برافراشته" یپیکر قلعۀ پوالد"از این طرف » : خواهد بگوید که کار میبرد و میه  ب

که در ارگ ظاهرشاهی " باغ و قصر دلکشا: "، نیز از کلمات معمول گفتاری ماست، چنان که گوئیم "دل را میکشاید" یعنی آنچه" دلکشا"

 .قرار داشت
5
ست و یا بیماری که به  "مریض روانی"ست که امروزه روز در زبان دری رائج نیست و مراد از آن  ب زیبای دریترکی "بیمار غم"ــ  

 ".دل انداخته باشد"اصطالح کابلی ه که ب گرفتار باشد و یا آن "دپرسیوندیپرشن یا خفقان و "
3
 "میده بیزی"یا " غربال"یعنی " پرویزن"ــ  

باد "اول مخفف شاید این کلمه در . است" باد"اصطالح دری  افغانستان و مراد از " جوال"و " جمال"و " کمال"زن بر و" شمال"ــ  4

را از آن جدا کرده و محض " باد"، که سپس  است "وزیدهبادی بوده که از سمت شمال می"از بوده باشد، که مراد ( به کسر شین" )شمال

برای کسانی که . رت همین ترکیب از زمانه های بسیار قدیم در بین دری زبانان مروج بوده استدر هر صو. را باقی گذاشته باشند" شمال"

را که بتاریخ " َسَرگی و دیرپائی کلمات و اصطالحات در زبان عامیانۀ دری افغانستان"در زمینه توضیح بیشتر میخواهند، عین تفصیل مقالۀ 

قابل دریافت  " نستان آزاد ــ آزاد افغانستانافغا"در پورتال  معروفیرشیف کنون در آین ابا تجدید نظر بیرون داده شد و هم 5112نومبر  51

 : بعینه نقل میکنم  است،

ی که این در حال (. جانشینِی صفت بجای صفت و موصوف)شده  "باد شمال"این کلمه ظاهرا  جانشین  .باد، باد قوی،  طوفان =شمال » 

بکار برند،   "نسیم"را هم در معنای  "شمالک"در زبان گفتار و در زباِن عوام ما بسیار معمول است و حتی مصغرش   "شمال"تعبیر از 

 این. حتی استادان زبانشناسی و ادبیات فارسی ایران،  بعضا  بر این استعمال کمتر وقوف دارند. ایرانیان چنین  مدلولی را از آن نمیگیرند

 :  در ردیف ملمعات َجبَلی ُغرجستانی میخوانیم. بسیار دیده میشوددری در کالم قدمای نظم و نثر فارسی با همین مفهوم   لغت
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 بنائی  دلکش  ــوشخیز        مهیا گشته  خـــــ ربــشهر طـــ در آن   سخن کوته

 ائیدر آفاق جه نه زین سان قلعـــــــ        ست شهریـالم هل به عـکاب ون ـچ نه 

 ـــــادشائینباشد  پــــــــو   ه ستنبود     مثلش     هک  ـانداریـــمبارک بر جهــــــ

 در فشان باد   طالب  مدحش همچو به 

 ثنائی  در  دهـــــــــــــــر گردد زبان 

به اهتمام و تصحیح و تحشیۀ  "کلیات اشعار ملک الشعراء طالب آمـُلی" 1112و  1114صفحات مأخوذ از )

 (نائی، بدون ذکر محل و تاریخ طبع، انتشارات کتابخانۀ س"طاهری شهاب"

به " تاریخ افغانستان در عصر گورگانی هند"عالمۀ مرحوم پوهاند عبدالحی حبیبی در اثر پر ارزش خود زیر عنوان 

 :چنین آرد در مورد سفر جهانگیر به کابل و کتب دیگر " تزک جهانگیری"استناد  

است ــ  هند مغولی ، پادشاهلدین جهانگیر پسر جالل الدین اکبرمراد نورا)صفر در کابل فرود آمد  18پنجشنبه ... » 

، و به سیر بساتین ( شرح از معروفی
 
جهانگیر چند ماه را در کابل گذرانید و به تعمیر باغها و مبانی . کابل پرداخت 

ود که تا رسیدن هـ  از کابل برآمد، و تاش بیگ خان را امر نم1112جمادی االوالی  9جدیدی امر داد، و روز جمعه 

ت شمال افغانستان به خطاب خان ِ دوران مقرر شده بود، ه حکمرانی کابل و ضبط و ربط صفحاشاه بیگ خان که ب

«. در کابل باشد
 
 

دیوان  113است و بر آن تعلیقات نافعی نوشته، در صفحۀ " کلیم همدانی"که مصحح دیوان ابوطالب " محمد قهرمان"

"جهانگیرنامه" 15کلیم و به استناد صفحۀ 
9
باغی در کابل که » : ی کابل، چنین آرد "جهان آرا"در شرح باغ  

 .ترتیب داده بود" شهر آرا"جهانگیر پادشاه در کنار باغ 

                                                                                                                                                        
 و به تن چون شهامشمال  به تگ چون     م رحــــل بر بُختیان عریق  نه

" بختی. "غول بیابان=  اصیل،  پاک گوهر ؛  شهام =  ق  شتر دوکوهانه،  قوی هیکل و گرانبهائی که در بلخ پرورده میشد ؛ عری=  بُختی 

 .است، نمیتواند بی ارتباط  باشد" بلخ"که نام قدیم " بخدی"با 

می آورد، که در بیت باال   "یمین"مقابل   "چپ"را در معنای  "شمال"استاد ذبیح هللا صفا که مصحح دیوان است و بر آن تعلیق نوشته، 

و در   (باد  )با  اُشتِر تیز تگ و اصیل گوهری  سفر خواهم کرد،  که در سرعت  به سان شمال : لی میخواهد بگوید جب. کامال   نامفهوم است

دیوان  ).بکسر شین معنای افاده شدۀ استاد صفا را میدهد،  که درینجا مراد از آن نباشد "شمال"البته  .تنومندی به مانند غول بیابان باشد

 (  121 و  481، صص جبلی، چاپ ذبیح هللا صفا

 : در کالم لسان الغیب حافظ شیرازی هم در همین معنی بکار رفته؛ چنانکه فرماید "شمال"

لی          عبیر آمیز می آید   ششمالمیان جعفر آباد و ُمصَّ

 ( از نسخۀ قزوینی و داکتر قاسم غنی 181دیوان ص  )

 : ست،  گویدسروده ا ییمین الدوله محمود  غزنودی،  که در مدح  ئاقصیکی از حکیم فرخی سیستانی ضمن 

 شمال تا چو کافور شود روی  هوا وقت خزان            تا چو پیروزه شود روی زمین وقت

والیتی است وسیع  از اقلیم چارم که اسکندر مقدونی پس از  »: پیرامون هرات  نویسد  "نزهة القلوب"حمدهللا مستوفی در اثر مشهورش 

 «. وزد شمالهوای نهایت نیکو دارد، و پیوسته در فصل تابستان . ید بنایش کردتخریب تجد

فریاد " 82شمارۀ  3از صفحۀ  "هرات در حصار تاریخ"به نقل از مقالۀ اصیل یوسفی  ) (مقصد از بادهای یکصد و بیست روز  است  ) 

 ( ».چاپ مشهد "عاشورا

 :سنجر، گوید جبلی در چکامۀ دیگری که قصیده ایست در مدح سلطان

                                         رم از عدلش زمین و روشن از ملکش زمنخُ                                 

 زنده از رسمش هُدی و تازه از رایش جــهان                   

      و چون شب از نور قمر شمالچون گل از بوی                                 

 شباب و چون تن از لطف روان چون دل از فَر                   

درینجا باز هم تعبیر ُمفاد استاد صفا از .  (بوی باد)از عدل سلطان سنجر چنان خرم است،  که گل از دمیدن باد  (مملکت)یعنی زمین 

 ) دیوان جبلی، چاپ مرحوم استاد صفا 321ـ   25ص  ). صادق نیست "شمال"

تنها در دری افغانستان  حاالعاما  در همین مفهوم متداول بود،  یا فارسی دری،مام قلمرو زبان دری زمان قدیم در ت که در "شمال"بلی؛ کلمۀ 

 .استعمال میگردد و در فارسی ایران از آن اثری دیده نمیشود
 
اعراب این کلمۀ مأخوذ از زبان دری را . و کلمۀ دریست، که اعراب آنرا بعینه اخذ کرده و استعمال همی کنند" بوستان"مخفف " بستان"ــ  

جمع عربی، جمعبندی ما دری زبانان را اما نشاید، که کلمات دری را به سیاق  .را درست کرده اند" بساتین"به سبک عربی جمع بسته و 

گرفته و جمع آنها را به ...  را نیز از زبان های دری و  "درویش ، رند ، قهرمان ، ترک ، کــُرد و افغان"اعراب کلماتی از قبیل  . نمائیم

ری زبانان بوده ساخته اند ، که مدار اعتبار ما د "دراویش ، ُرنود ، قهارمه ، اتراک ، اکراد و افاغنه"شکل ه قرار قواعد جمع عربی و ب

 :یعنی که ما دری زبانان کلمات باال را باید به سبک جمع دری جمع بندی کرده و بگوئیم . نمیتواند

 «نها اکـُردان ــ کـُردها، افغانان ــ افغترکان ــ ترکها؛ ها؛  قهرمان  درویشها ، رندان ــ رندها ؛ قهرمانان ــ شان ــ یدرو» 
 
، تألیف عالمۀ مرحوم پوهاند عبدالحی حبیبی، نشر انجمن تاریخ افغانستان،  "ان در عصر گورگانی هندتاریخ افغانست" 81صفحۀ   ــ 

 . مطبعۀ معارف کابل 1341چاپ
9
( مجموعۀ مثنویات)ای که منظومه ای " جهانگیر نامه"است که با " تزک جهانگیری" همانا" جهانگیرنامه"مراد از این ــ به نظر این قلم،  

، ظاهرا  این باریکی را درنیافته و "محمد قهرمان"مهتمم و مصحح دیوان کلیم همدانی، . ست، یکی نیستا "طالب آملی"از رب در بحر متقا
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از مالکان آن زمین را خریداری نموده ، فرمودم که آبی . زمینی الیق به نظر آمد( شهرآرا= )در حوالی این باغ » 

هم عبور میکرد  و میرفت تا " گذرگاه"است که از باالی " باالجوی"مراد از آب )آید  که از اطراف گذرگاه می

باالحصار کابل و کول حشمت خان را سیرآب بسازد
8
، در وسط این زمین گرفته و باغی ترتیب دهند که (ــ معروفی 

 « «.نهادم" جهان آرا"به آن خوبی و لطافت در معمورۀ عالم نبوده باشد و نام آن را 

رفته که  "شهر آرا"شرحی در مورد باغ مشهور " جهانگیر نامه"در پاورقی همین صفحه و به استناد همان صفحۀ 

 :بگذرد " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"مناسب دانستم از نظر خوانندۀ گرانقدر پورتال 

حقیقی فردوس مکانی است، نهاده اند و مرتبه ، شهر بانو بیگم دختر میرزا ابو سعید که َعمـّۀ " آرا شهر"بنای باغ » 

طراوت آن بدرجه ای است، که به ... در شهر کابل به این لطافت و صفا باغی نیست . مرتبه بر آن اضافه ها شده

« . کفـْش پای در ضمن آن گذاشتن، از طبع و سلیقۀ درست دور است
2
 

 

 (تبریزی)صائب اصفهانی 
 :چنین آرد" صائب"الم ــ در معرفی جلد پنجم فرهنگ معین ــ بخش اع

م ، وفات 1119/ هـ ق  1111متولد " )صائبا"و " صائب"ریزی معروف به محمد علی بن میرزا عبد الرحیم تب»

پدرش از . از اعقاب شمس الدین محمد شیرین مغربی تبریزی است( م1191/  هـ ق  1181یا  1191/ هـ ق  1181

گردید " صفهانیصائب ا"از همینرو مشهور به ) محمد علی در اصفهان متولد شد تاجران تبریزی مقیم اصفهان بود و

، و پس از تحصیل و کسب فنون شاعری از حکیم رکنای کاشانی و حکیم شفائی مورد عالقۀ شاه (ــ شرح از معروفی

" احسن"خان متخلص به د از اصفهان خارج شد و بدعوت ظفربه عزم سفر هن 1131در سال . عباس قرار گرفت

به قصد  1132شخص اخیر در . نائب الحکومۀ کابل مدتی در آن شهر مقیم گردید و نزد ظفر خان معزز میزیست

ه حضور پادشاه صائب پس از معرفی ب. نیز همراه بردهند بطرف دکن شتافت و صائب را پادشاه " شاه جهان"تهنیت 

ظفر خان به حکومت کشمیر منصوب  1145سال در . سرافراز گردید" هزاره"و به منصب " مستعد خان"قب به ل

او به  در همان ایام پدر وی برای برگرداندن پسر از اصفهان به هند شد و باتفاق. شد و صائب نیز همراه او رفت

 «....الطین صفوی محترم بودبزیست و نزد ساز آن پس تا پایان حیات در اصفهان  اصفهان باز گشت و

به عزت و اکرام زیسته، مسحور این حضرت بزرگوار بوده و قصیدۀ غرای " کابل"صائب که سالی چند در گلزمین 

و آن قصیده اینست که . وی در وصف کابل، حاکی از همین عشق و عالقه و شناخت صائب از این زیباشهر است

 : بطور کامل از کلیات دیوانش نقل میگردد
   

 

 مژگان هر خارش میزند  گل   دل  ـرــبــــ  نـُ ناخ که     ـرای کابل و دامان کهسارش     ــخوشا عشرت ســــــــ

 ان گرفتارشــــــو عارفان از ج چــون عاشقان  رمه چین گردد         شوم ـــخوشا وقتی که چشمم از سوادش س

                                                                                                                                                        
بدست در نقل قول " انمحمد قهرم"خود هم و دلیل را  .کرده است تصور یا ترجمه" جهانگیرنامه"صاف و ساده   را" تزک جهانگیری"

  : میدهد، وقتی مینویسد 

که آبی که از اطراف گذرگاه  فرمودماز مالکان آن زمین را خریداری نموده ، . زمینی الیق به نظر آمد( شهرآرا) = حوالی این باغ در » 

  «.نهادم" جهان آرا"می آید ، در وسط این زمین گرفته و باغی ترتیب دهند که به آن خوبی و لطافت در معمورۀ عالم نبوده باشد و نام آن را 

میدهد؛ آری  "جهان آرا"خریداری زمین و ترتیب باغ است، که امر به " شاهپادجهانگیر "بدون هیچ شک و شبهه ای از خود ه ای گفت چنین

 !!!!  ساخته بوده میتواند ،"تزک جهانگیری"از فهوای خود کتاب جهانگیر، یعنی  فقط و فقطی چنین امر و هدایت
8
مشکالت آب کابل و "زیر عنوان ر عبدالحنان روستائی، ضمن بخش دوم مقالۀ ممتع خویش دانشمند و محقق دلسوز افغان جناب داکت ــ  

مطالعۀ آن مقالۀ ارزنده را  منو  آورده است" حضرت بزرگوار"اری این ، شرحی بس مفید  در زمینۀ جویهای کابل  و آبی" های حل آنراه

ــ ، برای زادگاِه  "تاریخ مسعودی"یا " تاریخ بیهقی"ابوالفضل بیهقی ــ مؤلف ار، مؤرخ بزرگواقتفاء از به . مخوانندۀ عزیز مشورت میدهبه 

. است ، بکار بردم" پایتخت"و " شهر بزرگ"، " سواد اعظم"را که در معنای " حضرت"کلمۀ زیبای ، "نازنین کابل"، برای بجان برابرم

بزرگوار که پاینده  شهر غزنین ــ این حضرت": ل نموده و مثال  میگوید استعما" غزنین"بیهقی این ترکیب را بار بار در تاریخ خود، برای 

 ....ــ " باد
2
، با مقدمه، تصحیح و تعلیق محمد قهرمان، مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، "ابو طالب کلیم همدانی"دیوان  113صفحۀ  ــ 

 در همان مؤسسه 1312تاریخ چاپ 

 :رـــــتذک
احتماال  طالب زیر تأثیر دری کابلی، که . تغییر دادم، تا قافیه برابر آید" پادشا"را به " پادشاه"در بیت ماقبل آخر منظومۀ طالب آملی کلمۀ 

هراس، هم، بهار ، بهره، کوه ، کوتاه و "از قبیل   یکابلیان عزیز کلمات. رفته و چنین قافیه بندی کرده باشد ،را تلفظ نمیکند" ای ملفوظه"

تلفظ میکنند و دقیقا  همین خاصیت را در بیت مورد نظر طالب آملی مشاهده " اراس، ام، بار، بره، کو، کوتا"شکل تقریبا  برا " امثالهم

در بیت را " پادشاه"را درست و دقیق تلفظ میکنند، از همینرو مصحح کلیات کلمۀ " های ملفوظ"قابل تذکر است، که ایرانیان . ئیممینما

 !!!!با قافیه سر نمیخورد با تأسف، که است دهدرست و دقیق نشان

 .قافیه بسته شده است" گیا"ت صادق است، که به تلفظ متداول کابلی و در هیئ 12در بیت " گیاه"عین قصه در مورد کلمۀ 
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 نزارشـواـارغـ  یرسَ   ز سازم    چهره خون  ــر روی سخن دارد         نگه را ـــز وصف اللۀ اورنگ بــــــــــ

 نگهدارش  دارد  ـدانــخدا  از چشم  شور  زاهــــــــــ         مستان  پل  ـاق ابرویـــچه موزونست یا رب طـــــ

 ــرف کهسارشخوشتر  نیاید  از  بهشت   این طـ دامن کوهش؟        اگر خضر چون گوشه ای بگرفته است از 

 سر افتاده دستارش؟ ـرف خورشید  را  از طـــــ چرا     بیند     ــایش نمی در رفعت  برج  فلک  ســــــــــــ اگر

 ـــشت دیوارشزد  به  گنـج  شایگان هر  خــــار  را ماند         دلی ــــنج ـــر مارپیچش،  اژدهای  گـــــــــحصا

 آید به بازارش  ـــر میـــــــــمصـــــ کاروان   گذرگاهی         همیشه ـــر اِه  تماشائیست،  در  وی  هــــــنظرگ

 خورشید رو  افتاده  در هــــر پای  دیوارش  میداند؟         دو صد  که   بامش لب   مه جبینان ــاب حســـــــــــــ

 می زند زلف شب تارش  ـــدر پهلوــــــبه شام قـــــــــ       صبحش     ـارۀبه صبح  عید   می خندد   گل  رخســ

 جا مانده است از رشک اشجارشکه طوبی خشک بر        را ـهر آـباغ جــــــــهان آرا   و   شـــــ از  تعالی هللا 

 شب یاسمن زارش در دل   ـــونسفیدی میکند  چــــــ         پاکدامانان   ـرز صبح   واجب   می شود  بـــــــــنما

 سوزن خارش درشتی  نیشی   زند  ـر مخملدر دانم          که بــــــاینق  گل لیک ــرگ نمی دانم  قماش  بــــــــــ

 از نوک منقارش  ـررچو آتش  برگ  می ریزد  شــــ      عندلیب او     ـــاینغمه  هــــ   َمی  از  لو سوز استگ

 رخسار اشجارش ــــــر گلارد  بـــــــند  ایمن         خزان رنگی  ایمنند  برگریزی  از  سرو ــو درختانش  چـــ

 ـــــاودان برگیر زانهارشا اینجا حیات جـــــــــــــــــچشمۀ حیوان         بی از   فگند  به تاریکی  ـریخضر تیــــ

ـر خانــــــفـــــنواب ظاین زینت         سپهداری چو ه ملکی  را ب  ـمقســـ  این رف تکلف برط
11
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 ـــــوش آید         خوشا ملکی که باشد شحنۀ عــــــــــــــدل تو معمارشبه گــــــــــ عنقا  ازۀ آو  چون  نوای جغد

 طوطی کلک شکربارش  گردد ــرف ازد         که گرم حـــــــــمی س ـه پیشــــــــــ   آئینه داری  از آفتاب  فلک

 رفتارش ک از طرز ـخورد صد مارپیچ رشک،  کبـ    کلک او      طاووس    ـرونبــــ   آمد دوات  چو از هند

 ــراف دستارشـعادت  همچو گل  می روید  از اطــسرا           او  هما  بال ـــاجت سرمایۀ نباشد حــــــــــــــــــ

 ــــــاک یکسانشـکند با خــــــــــ  قدرتبزور بازوی آسمان تازد            بر  ـرگـــــــــ   دارد  که اقبالی آن  بلند

 ـــر از شمشیر خونبارشنیارد خصم دزدیدن ســـــــــ   از عالم         ست ـرافتاده بــ  دزدی  او  در عهد ز بس 

 ــــــر خود را چو شمشیر گهربارشت          نماید جوهــــــــــلب یاقو  از  ـیـو سرخـــ  الماس  تیزی از رباید 

 ـــز سر دارش؟دارد از خاک مذلت جـــــــــــزمین افتد          که برمی ر بــــ   تیغش   ز  جنبش  ابرویـسری ک

 ــــرسی می نهد از رتبه افکارشرش          بدوش عرش کــــــــَسی  آسمان  طبع ـای بلندی  هــــــ  از  چه گویم

 کارش ــــــود ــآرایش  کشور بــــــــ  و آرائی  جهانبجا باشد            رار آــــشهـــــــــ   و  آرا  جهان تا   الهی

 

 (فروشی خیّام باهتمام امیری فیروزکوهی، از انتشاران کتابکلیات صائب تبریزی،  815ــ  811مأخوذ از صفحات )

( شمسی 1333تهران ، بیستم تیرماه )و چون در آخر مقدمۀ دیوان  کلیات ذکر نشدهدرین کتاب تاریخ و محل چاپ 

 .است بوده  بعد از آنیا ده است، پس چاپ کتاب یا در همین سال و آم

 و دل افروزیی کابل در کمال زیبائی "ان آراجه"و " شهر آرا"باغهای  از قصیدۀ صائب معلوم میشود، در آن وقت

 .جلوه میفروختند

میشود، که درین باره  چون صائب مدتی را در کابل بسر برده است، ازینرو بسا اصطالحات کابلی در اشعارش دیده

 . در مقالۀ مستقل خواهم نوشت

عدد اشعار صائب را هشتاد هزار تا صد و بیست هزار و جمعی از این » : فیروزکوهی در مقدمۀ خویش چنین آرد 

 :هم بیشتر نوشته اند 

                                                 
11
ت مّ سِ این ه ی هند، بمغول کابل است، که از دربار شاه"  نائب الحکومۀ"و  "صوبه دار"مراد از ، "حسنا"متخلص به  ظفر خاننواب  ــ

 .گمارده شده بود
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تربیت به  مرحوم". بیت دیوان دارد (صد هزار ــ شرح از معروفی) در حدود لک"در تذکرۀ حسینی آمده است که 

بیت بالغ دانسته و نوشته ( دو صد هزار ــ شرح از معروفی)ه دویست هزار بنقل از قصص الخاقانی ابیات او را 

 «....دارد "محمود و ایاز"و  "قندهار نامه"است که دو مثنوی به نام 

ــ الاقل د، که صائب معلوم میشو ازین عکس. آورده استنیز را  صائبدر آخر کتاب عکسی از قبر این کلیات  مهتمم

در قبری  کدام مقبره و آرامگاهی مجلل نداشته، بلکه، ــ  شمسی، که تاریخ تحریر مقدمۀ دیوان است 1333تا سال 

صفوی "ِ هنر نپرور"از مراحم شاهان  برخالف شایع" صائب"این نکته میرساند، که . است مدفون بوده معمولی

 .برخوردار نبوده است

 :؟بیت صائب را در وصف وطن نقل کنم چه باک دارد که چند
 

 ونی از یمن داردـــــــــپرخ  دل  ما  دارد      عقیق  نــــــوط  از   شکوه ما   رمیدۀ دل 
 

****** 
 

 ای کاش با یاد وطن  ساختم می ز ادراکش بود       از وطن   هـِ ای بسا نعمت که یادش ب

 

****** 
 

 که  از لباس به  یــــــــوسف  نداد پیرهنی    ست   کاین همان وطن ا مکش ز یاد وطن آه 
 

****** 
 

 ر از  وطن  بود ما راــداشت  دگچه چشم     ز ماه  مصــر به یک  پیرهن مضایقه کرد  

 

****** 
 

 غــــــــربت  مپسندید  که  افتید  به  زندان       بیرون  ز  وطن  پا مگذارید که چاه است

 

****** 
 

 بعد ازین فصل شکرخندۀ صبح وطن است     غــــــربت غم  دل کرد سفر  بسر آمد  شب
 

****** 
 

 (ختم این قسمت)

 

حضرت  در مورد اشعاری که راجع به و م نوشت هخوا "ابوالقاسم فردوسی"حکیم راجع به این مقاله در بخش دیگر 

 .سروده است ــ  !!!!ــ که پاینده باد" کابل"
 

 


