
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 178

 4چند نکته در بارة کلیم کاشانی

 عفرییونس ج

آید، تویسندگان معموالً دو بیت زیار کلایم کاشاانی را پشات سارهم       هر وقت صحبت از روابط ایران و هند در میان می

 : نویسند می

 ز شااوق هنااد زآن سااان چشاام حساارت باار قفااا دارم      

 کاااه رو هااام گااار باااه راه آرم نمااای بیااانم مقابااال را    

 اسااایر هنااادم و ز ایااان رفاااتن بااای جاااا پشااایمانم      

 2فشاااانی مااارغ بسااامل راکجاااا خواهاااد رسااااندن پااار  

 
در حالیکه ابیات دیگر نیز هم در دیوانش پیدا می شود که این ملک الشعرای دربار شاهجهان شاه در وصف ایان کشاور پهنااور    

 : سروده است و اینها عبارتند از

 ز هنددیده دیدة بد دور عشرتستان است

 

 

 دل شااکفته و طبااع گشاااده ارزان اساات

 نااد اسااتسااواد اعظاام اقلاایم عافیّاات ه 

 

 سراب اینجاا سایراب آب حیاوان اسات    

 اش چااارا نگاااویم داراالماااان حادثاااه    

  

 که هند کشتی نوح و زمان توفاان اسات  

 به عزم هناد کمار همچاو نیشاکر بنادد      

 

 به هر کجا که یکی تلخکام حرمان اسات 

 سر بریده ز ساودای هناد خاالی نیسات     

 

 بلی، دراینجا سر کامیااب، ساامان اسات   

 اطفااال آرزو بااه مااراد ز هنااد ماای رسااد  

 

جسم ماادر خااک ایان ساواد پساتان       به

 اساااااااااااااااااااااااااااااااااااات
9 

 ز رمز فهمی خوباان او چاه شارح دهام    

 

 1که مرغ گلشن هتدوستان زباندان است

نه تنها سخنور سرود سرا و چکامه گو بود بلکه بعضی واقعات مهم عصر ( هجری4164متوفی )همدانی / کلیم کاشانی 

 به عنوان مثال رباعی زیر را در نظر . م کشیدهرشته نظ شاهجهان شاه را نیز به

 .:.   داشته باشید

 باار پیاال سااپیدت کااه مبیناااد گزنااد   

 

 شااد بخاات بلنااد هرکااه او دیااده فکنااد 

 چااون شاااه جهااان باارآن برآیااد گااویی   

 

 3خورشااید شااد از سااپیدة صاابح بلنااد 

رگ شاهجهان شاه تقریباً شش هزار زنجیر فیل اگرچه در فیلخانۀ اکبرشاه پدر بز. قابل توّجه است« پیل سپید»در رباعی فوق  

های هر دو فرمانروا  همین اندازه فیلها داشت ولی فیلخانه در فیلخانۀ سرکار خاصه بود و همچنین فیلخانۀ پدرش جهانگیر شاه به

اقامت داشت در  6نام خواجه نظام که در بندر سورت در همین اوان کارپردازان تاجر بزرگی به. فیلی سفید رنگ بودند ازفاقد 

ای از نوع چاوه پیدا کردند و متوّجه شدند وقتی که رشد کرد، فیل سفید رنگ  فیل بچّه( ای است در شرق هند ناحیه)پیگو 

عصر جهانگیر شاه ( ملّاکان)بنا براین آن را خریده در اختیار سیّد دلیر خان گذاشتند که یکی از جاگیرداران . خواهد درآمد

سیّد دلیر خان تا مدّت دوازده سال فیل مذکور را تحت نظارت حود تربیت . با تاجر نامبرده آشنایی داشترفت و  شمار می به

                                                           
نهاده شده است که آن را  دیوان کلیم کاشانیاپی اساس این مقاله روی نسخة چ -1

اند و آقای سّید  آقای حسین پرتو بیضایی تصحیح نموده روی آن مقدمه مفصّلی نوشته

دیوان نامبرده را انتشارات سنایی . محسن آثارجوی باز خوانی و ویرایش نمودند

 . در تهران به پاپ رسانید 1831اّولین  مرتبه در سال 
 .      ابیات دوم و چهارم. 11شماره غزل . 1حه صف. همان  -2

 
در وصف کشور »ای انتخاب شده که کلیم تحت عنوان  ابیات فوق از تشبیب قصیده  -8

همان نسحة چاپی قید شده  812سروده و در صفجه شماره « هندوستان و مدح شاه جهان

 .   است
 .    73شمارة رباعی . 711صفحه. همان -1

2-Surath 
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دوازدهم ماه  فیل مذکور به. دربار شاهجهان شاه فرستاد کرد و در این اثنا ًفیل مزبور کامالً سفید رنگ درآمد که آن را وی به

کلیم بدان .گذاشته شد( ها گج)فیالن ( پتی)یعنی سرGajpati اسمش نظر شاه جهان شاه درآمد و  به 4193شهریور سال 

 4.مناسبت رباعی فوق را سرود

 :اینک رباعی دیگر

 ایاان مااژدة فااتح از پاای هاام زیبااا بااود 

    

 ایاان کیااف دوباااال چااه نشاااط افاازا بااود

 از رفااتن دریااا ساار پیاارا هاام رفاات      

 

 2گویااا ساار او حباااب ایاان دریااا بااود   

چون جهانگبر شاه رخت از این جهان بربست و . خانجهان یکی از امرای عصر جهانگیر شاه بود به مخاطب( افغان)پیرا خان  

وقتی . شاهجهان در دارالسلطنت اَگرَه بر تخت سلطنت جلوس کرد ملقب به( ق 4111ربیع االول   23متولد )پسرش میرزا خرّم 

اگره برساند، خانجهان خواست از این   بود و عازم بود که خود را به 9نام جنیر به  ای  او  در ناحیه او رسید  که خبر رحلت پدرش به

دانست شاهجهان شاه از لحاظ سوق جیشی از وی از قدرتمندتر است بنا بر این از نظام  ولی چون می. موقعیت استفاده کند

که در آن عهد جز خاک  1کمک خواست و به وی تعهد نمود که منطقۀ باال گات( یکی از امیر نشینان جنوب هند)الملک  

ولی پس از مدّتی متوهم شد که مبادا نظام الملک او را . شد را در اختیارش بگذارد مملکت تیموریان بابری هند محسوب می

منطقۀ پنجاب  نام مالوَه خود را به لذا تصمیم گرفت از راه محلی به. سرداران لشکر شاهجهان شاه تسلیم نماید مقیّد نموده به

پس از آن وی کوچکترین . ر سرداران اقوام و قبایل خویش کمک گرفته علیه شاهجهان شاه شورش و طغیان نمایدرساند تا ا

در این حین دریا خان که وی را شاهجهان شاه در عهد . شهر کالپی رسانید نام  عزیز و سکندر و بهلول را به پسر خود به

واقع شد از ضرب 4111تاریخ غرّة بهمن ماه سال  در جنگی که بهشاهزادگی تربیت کرده بود با خانجهان متحد گردید ولی 

قریه  اس به خانجهان با سکندر و بهلول آواره و سرگردان از قریه. نام بکِرَماجیت کشته شد دست فرمانده به گلوله از پا درآمد و به

عد نبود بنا بر این در یک نبرد زور اگرچه در چند جا با ارتشیان شاهجهان جنگ کرد و چون بختش یاور و مسا. جست پناه می

کشته شد و سرش را از تن جدا  4111تاریخ چهاردهم بهمن ماه سال  نام عزیز و ایمل که سر لشکر او بود به آزما با پسرش به

 ...    کرده پیش شاهجهان شاه فرستادند این واقعه را کلیم در رباعی فوق متذکر گردید

 : یدفردوسی طوسی در شاهنامه می فرما

 باااه یاااک خاناااه گنجناااد ده پارساااا  

 

 بااااه ملکاااای نگنجنااااد دو پادشااااا  

شااهجهان نیاز مانناد     ..اند و حاال هام هماین طاور هسات     طبق این اصل همه قدرتمندان در سرتا سر جهان توسعه طلب بوده 

اقتدار خود کند، از آنها نیاکانش توسعه طلب بود و اگر نتوانست امیر نشینانی را که در جنوب هند بودند مطیع و منقاد دولت با 

در زمان وی در جنوب هند قطب المک، نظام المک و عاادل شااه نسابت    . شد گفت که پیشکش نامیده می الاقل باج و خراج می

همیشه برای تیموریان بابری هند باعث زحمات و   3ها ها مراته عالوه بر این میان بومی. دیگر امیر نشینان بیشتر قدرتمند بودند به

بردند و آنها این  آنها روی مرزهای مملکت تیموریان بابری هند تاخت و تاز آورده در قلمرو امیر نشینان مزبور پناه می. دندآزار بو

شاهجهان برای تسخیر امیار نشاینان فاوق الاذکر     . قدر قدرت و توانایی نداشتند که جلوی این چپاولچیان را از غارتگری بگیرند

ها را که در تعداد چهل بااب و واقاع در کوههاای دشاوار      نها را از بین ببرد ولی بعضی از قلعهاگرچه نتوانست آ. لشکر کشی کرد

چنانکه کلیم ایان  . در مدّت ن ه ما گرفت( حنوب هند)گذار و میدانهاه هموار بودند از مالّکان بزرگ گوندوانه و امیر نشینان دَکن 

 :واقعه را در رباعی زیر بیان می نماید

 اقباااال گرفااات شااااها بختااات کشاااور

 

 تیغاات زعاادو ملااک ساارو مااال گرفاات 

 چل قلعه به یک سال گرفتی که یکایش   

 

 شاااهان نتواننااد بااه چاال سااال گرفاات 

 
                                                           

شماره . نسخة خطی بخش تاریخ دانشگاه اسالمی علیگر. دشاهنامه دمحم امین قزوینیپا – 8

 ..  883برگ 

 .73شمتره رباعی 711همان صفحه  -4

5-Joner 
6-Bala Ghat 
1-Mahatta
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 ٭٭٭
امرو فرمایش پدرش جهانگیر شاه سه زن  شاهزاده خرّم که پس از جلوس بر تخت سلطنت لقب شاهجهان گرفت به

مراسم ازدواج وی روز پنجشنبه شانزدهم فروردین ماه . از الزمانی یافتاوّّلین ارجمند بانو بود که پس ازدواج لقب ممت. گرفت

قمری  4143ازدواج با وی هفدهم آبان ماه سال . دومین هسرش دختر مظفّر حسین صفوی بود. قمری انجام یافت 4143سال 

ماه مبارک رمضان سال هزار و  ازدواج با وی در. سومین زنش دختر شاهنواز خان فرزند عبد الرحیم خانخانان بود. منعقد گردید

ولی میان همه همسران،  شاهجهان شاه ممتاز الزمانی را بیشتر از دو همسر دیگر دوست . بیست و شش هحری برگزار گردید

 .داشت و همیشه در سفر و حضر همراه او بود می

چهار شنبه سال هزار و چهل  وقت وضع حمل از روز سه شنبه تا نیمه شب زیرا به. ولی متأسفانه عمرش زیاد وفا نکرد

رحلت این سوگلی شاهجهان . مجرد تولد چهاردهمین فرزند که دختر بود به رحمت حق پیوست قمری زحمت درد زه کشیده به

گریست و این گریه و زاری باعث ضعف بینایی  شاه را فوق العاده زیاد متأثر کرد چنانکه شب و روز از درد فراق زار زار می

 : کلیم این واقعه را در رباعی زیر چنان بیان نمود. این او را وادار کرد که از عینک استفاده کند بنا بر. گردید

 نه از گریه است ضعف چشمم تاه ز درد 

 4درددرد

 

 ایاان پاارده بااه روی کااار، هجااران آورد 

 هر خانه کاه صااحبش سافر کارد از آن      

  

 نااا چااار در آن غبااار بنشاایند و گاارد   

 1ارمغان ادبینام  در دیوان کلیم کاشانی آمده که در آنها وقایع مهمّی بیان شده است و در کتابی بهاگرچه دو رباغی دیگر  

 : گردد اند و خالصۀ آنها در زیر مندرج می چاپ رسیده به

تخت دولت برسد، در قلعۀ شهر اَگره و همچنین در قلعۀ دارالسلطنت الهور تاالری وجود  پیش از اینکه شاه جهان شاه به

اشت که زیر آن اعیان و اشراف دولت پیش پادشاه حاضر و جمع شوند و از گرمای توانفرسای هند، باران شدید و تند باد این ند

 4193هفتم جمادی الثانی شال / دو شنبه بیست و پنجم بهمن ماه)پس از رسیدن به تخت سلطنت . شبه قاره مصون بمانند

حکمی صادر شد که در جایی دولتسرایی وجود داشته باشد و همچنین در  ، در نخستین سال از سوی این فرمانروا(قمری

زمانی که بنای چهل ستون شهر اگره . نام گذاشت« چهل ستون»شهرهای اگره و الهور تاالری بنا کنند و این نوع بناها را وی 

مناسبت کلیم کاشانی رباعی زیر شاهجهان شاه وارد آن شد و بدین ( قمری4193بیست و پنجم ذی الحجّه سال )اتمام رسید  به

 :را در وصف این تاالر سرود

 این تازه بنا کاه عارش همساایۀ اوسات    

 

 رفعاات حرفااای ز رتباااۀ پایاااۀ اوسااات 

 باغی است که هر ستونش ساروی اسات    

  

 کاسایش خااص و عاام در ساایۀ اوسات    

معتقد است که طرّاحان در ساختن  متخصص هنر معماری عهد شاهجهان شاه دانشمند اتریشی 9خانم دکتر عبّه ماریه ک خ  

 . اند مایه و توشه گرفته( عقیدة زرتشتیان درخت بهشت است که به)ستونهای این نوع بناها از درخت سرو 

 :   این رباعی رسیدم وقتی که در دیوان کلیم به

 چااون شاااه جهااان پادشاااه شاایر شااکار 

  

 گردیااد بااه دولاات پاای نخجیاار سااوار   

 چاال آهااو  روزی بااه تفنااگ خاصااگان  روزی 

 

 1افکند و نیفکناد باه یاک صاید دو باار     

این رباعی را محمّد صالح کنبو . متوجه شدم که گرد آورنده گرامی مرتبت از پیشینۀ تاریخی این رباعی آگاهی در دست ندارد 

 :  چنین قید کرده است« شاهجان نامه»موسوم به « عمل صالح»در کتاب 

 چااون شاااه جهااان بادشااه کشااور گیاار 

  

 ه صااید گاااه پااالم نخجیاار   افکنااد باا 

 
                                                           

را چنین بیان  ٰ  مصرع اولی پادشاهنامهنام  ّمد امین قزوینی در اثر خود بهمح -1

رجوع شود کپیة نسخة خطی بخش «  گشت و نه ز دردچشم نه ز گریه خیره «:است نموده

  .   447شماره صفحه . تاریخ دانشگاه اسالمی علیگر

..تهران.61شماره.ـپژوهشهایادبیدرادبیاتفارسیهندمجموعةانتشاراتادبیوتاریخیموقوفاتدکترمحمودافشارارمغان ادبی-2

.187–183صفحات1376چاپاولسال

1- Ebba Maria Koch 
.713صفحه  66شماره رباعی  دیوان کلیم کاشانی -2
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 روزی بااه تفنااگ خاصاابان چاال آهااو   

 

 4افکند که نفکند باه یاک صاید دو تیار    

 :اند ولی همین رباعی را عبدالحمید الهوری و همچنین محمّد امین قزوینی چنین قید کرده 

 چااون شاااه جهااان پادشااه شاایر شااکار 

  

 افکنااد بااه پااالم پاای نخجیاار گااذار     

 روزی بااه تفنااگ خاااص بااان چاال آهااو 

 

 2افکند که نفکناد باه یاک صاید دوباار     

 « خاص بان»است و دیگری « پالَم»یکی از آنها . است  دو کلمه هندی گرد آورنده محترم را دچار اشکال کرده 

که اکنون در قلب شهر واقع )فاصلۀ ده کیلومتر از دروازة دهلی  اسم محلّی است در جنوب شهر دهلی، تقریباً به: پالَم

و هشتم اسفندار مذ »: کار گاهی بوده که دربارة آن محمّد امین قزوینی در پادشاهنامه چنین نوشته استدر اینجا ش(. است

فرمودة  رایات جالل متوجه شکارگاه پالم که از شکارگاههای مقرر پادشاهی است گردیده در عماراتی که آنجا به( ق4119سال )

ساخته شده، نزول اجالل نمودند و چهار روز ( شاهجهان شاه)رت و جسب االمر آن حض( جهانگیر پادشاه)حضرت جنّت مکانی 

شاهجهان )از آن جمله یک روز غریب شکاری واقع شد و بندگان حضرت . نشاط شکار اشتغال داشتند در آن مقام دل افروز به

تیر اوّل  د که همه بهاند، چهل آهوی سیاه شکار فرمودن نام کرده« خاصبان»به نفس نفیس از یک تفنگ خاصّه که آن را ( شاه

افتاد و افتادن هیچ یک محتاج به انداختن تیر دوم نشد و آن صید پادشاهانه باعث انبساط خاطر پادشاه صید افکن شیر شکر 

امّا در آن روز تردد بسیار کردند و این قسم شکاری در تواریخ خود دیده نشده که پاشاهانی بلکه هیچ آفریده در یک روز . گردید

که از ( Jagmer)خود چهل آهو به یک تفنگ زده باشد و بندگان حضرت می فرمودند که تا حال یک روز در جگمیردست  به

نظر حضرت  دست مبارک خود شکار کرده بودیم بعد از آن که به شانزده آهو به( شکارگاههای مقرر حوالی دارالخالفۀ اگره بود

ایم در این وقت طالبای کلیم این رباعی گفته  تفنگ نزده اده از هژده آهو بهمکانی درآوردیم، فرمودند که ما هرگز در یک روز زی

 .            عرض مقدّس رسانید و به احسان و تحسین نوازش یافت به

معروف است و در دوران جنگ دوم جهانی « فرودگاه پالم»همین نام یعنی  باشد که به اکنون پالم محل فرودگاهی می

امّا . رفت شمار می میالدی این فرودگاه یک فرودگاه بین المللی به 4331ساخته شده و پیش از سال ( میالدی 4393ا 4313)

 . باشد اکنون ویژة پروازهای داخلی می

وجود آمده است  این اصطالح پس از عجین شدن دو کلمه یکی عربی و دومین سانسکزیت به: خاصبان یا خاص بان

کامیی موجود می باشد که از هر دو سوراخ بینی صدایش « ن»یست بلکه در این حرف ن« ران»یا « نان»تلفظ این کلمه مثل 

چنان که در باال گذشت شاهجهان شاه  .است( Rocket)اصطالح امروزه پرتابه یا موشک کوچک  معنی این کلمه به. آید برمی

 .     نام گذاشته بود« خاصبان»یکی از تفنگهای خود را 
 ٭٭٭

عرفان عالقه دارد بارای جاالی بااطن، صافای       هر کسی که نسبت به. ر هر ذی روح موجود استعرفان و خدا شناسی د

دریای حقیقات رسایده، باه آن     وار به کند تا تحت هدایت و راهنمایی وی قطره قلب و تزکیۀ نفس بر دست عارفی باهلل بیعت می

ته تنها این بلکاه هار آریاا ناژادی در هار      . سرشت آنها است اند مایه و توشۀ عرفان الهی که ایرانیان آن را تصوّف نامیده. پیوندد

مسالمین در سارتا سار شابه قااره هناد       . است و بعداً پیرو دینی، مذهبی و کیشی باشد تا حدّی اوّل صوفی جایی که در دنیا می

حضارت محمّاد   ، نعت ٰ  دانند و با کمال خضوع و خشوع حمد باری تعالی شرکت کردن در محافل سماع را جز فریضۀ دینی می

        .  .. آیند بعضی از آنها به حالت وجد و حال هم می. را می شنوند ٰ  و ابیات در  منقبت علی مرتضی ٰ  مصطفی

چاون  . داشات کاه دارای قاوة معناوی اسات      او این عقیده را هم در دل مای . نبود ٰ  شاهجهان هم از این اصل  مستثنی

ای جز این  جهان شاه چون چاره شاه. د و خواست که پدرش خود را تسلیم کندپسرش اورنگ زیب قلعۀ اکبر آباد را محاصره نمو

                                                           
  میالدی 1361چاپ مجلس ترقی ادب الهور سال  713صفحه  جلد اّول  -8
و  1میالدی صفحه  1361به تصحیح کبیرالدین و عبد الرحیم، چاپ کلکته سال   -4

 817پادشاه نامه محّمد امین قزوینی شماره برگ 
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توفیق عنایات   اکنون که ما به»پسرش نوشت و در آن متذکر شد  صورت فرمان به ای به ارتشیانش واگذارد، نامه ندید که قلعه را به

 4«....ایم یزدانی از سلطنت صوری در گذشته بادشاهی معنوی اختیار نموده

اسات کاه    ینحا این نکته را هم نباید نا دیده گرفت که تیموریان بابری هند معاصر صفویان ایران بودند و این زماانی در ا

ا     316))از شیرشااه ساوری   ( هجاری  369اا  399)در هماین اوان  هماایون شااه    . نهضت تصوّف در ایران بر اوج رسایده باود  

کمک گرفتاه دو مرتباه تخات    ( هجری 331ا 391)طهماسب صفوی  ایران پناهنده شد و از شاه شکست خورده به( هجری334

پس از غلبه و استیال یافتن، امرای ایرانی، فرهنگ ایران زمین را در ایان کشاور فاروغ و رواج داده    . دست آورد سلطنت هند را به

ن نهضت تصوّف بایش از ادب و  فرهنگ ایران زمی میان تمام آداب و سنن مربوط به. فرمانروایان را هم تحت نفوذ خود قرار دادند

بدین سبب شاهجهان شاه در ذهن خود این عقیده را پروراند که عاالوه بار قادرت ماادّی دارای قاوة      . هنر نفوذ و رواج پیدا کرد

چنانکاه از ابیاات زیار هویادا     . کناد  آنچه محمّد صالح کنبو در شاهجهان نامه نوشته کلیم هم آن را تأیید می. معنوی هم هست

 4132فرمودة شاهجهان شاه بر پا گردید و در سال  نها در ضمن تاریخی سروده شده که پس تکمیل بنایی در کشمیر بهو آ.است

     ..اتمام رسید به. ق

 صااااحب عاااالم آن فرشاااته خصاااال  

 

 کااه تاانش جساام دهاار را جااان اساات  

 باااااا وجاااااود شاااااکوه دارایااااای    

 

 در تواضاااااع فریاااااد دوران اسااااات 

 میزبااااان اساااات اگرچااااه عااااالم را   

 

 ر خااوان فقاار مهمااان اساات   باار ساا 

 فقااار را قااادر دان باااه جاااز او نیسااات 

 

 لیااک فقااری کااه فخاار مااردان اساات   

 هسااات درویاااش بااای ناااوا بااار او     

 که

 ای کاااز لبااااس عریاااان اسااات  کعباااه

 مرشااااد خانقاااااه تجریااااد اساااات    

 

 عاااالمش گرچاااه زیااار فرماااان اسااات

 دل آگاااااااهش و عالیااااااق دهاااااار 

 

 آن یکاای آتااش، ایاان نیسااتان اساات   

 یااک نقااش  اش بااود بااا یااک اندیشاای   

 

 هااار چاااه در کارگااااه امکاااان اسااات 

 دو لااابش چاااون زباااان یکااای گاااردد 

 

 چااو بااه توحیااد گااوهر افشااان اساات   

 نقاااااش گلااااازار خرّمااااای بیناااااد  

 

 ایااان باااه ناااور چاااراغ عرفاااان اسااات

 نااااااازد بیناااااااایی بصااااااایرت او  

 

 ذرّه خورشاااید و قطاااره عمّاااان اسااات

 اش ز هاااار ذرّه  ناااازد حااااق بیناااای   

 

 مااااور را حشاااامت ساااالیمان اساااات

 ٭٭٭٭٭ 
ها و یا روز رحلت کسی از  مناسبت سال توّلد شاهزادگان، شاهزاده خانمها، برگزار شدن مراسم ازدواح شاهزاده م بهکلی

بدین . سرود آنها، وقایع مهمّی مانند پیروزی بر دشمن، سالگرد جشن وزن، بنا گردیدن کاخ دولتی و یا یکی از امرا تاریخها  می

ام اردیبهشت مطابق بیست و سوم ذی حجه سال  اورنگزیب که شب سه شنبه سی سبب وی تاریخ مراسم زناشویی شاهزاده

 : گردد هزار و چهل و شش برگزار گردید سرود که در زیر قید می

 جهاااان کااارده ساااامان بااازم نشااااطی

 

 که گلبانگ عیشاش باه گاردون رسایده    

 قران کارده ساعدین و ز اینساان قرانای     

 

 فاارح خیااز و پاار یماان دوران ندیااده    

 د ایااان گلااابن بااااغ دولااات  ز پیونااا  

 

 زماناااه گااال عااایش جاویاااد چیاااده  

 فلااک رتبااه اورنااگ زیااب آنکااه ایاازد    

 

 ساااازاوار تأییااااد غیباااایش دیااااده  

 باااه ملکااای کاااه اقباااال او رو نهااااد    

 

 ظفااار پااایش از آوازه آنجاااا رسااایده  

 نهااااال برومنااااد بسااااتان دولاااات     

 

 اش آرمیااااده کااااه اقبااااال در سااااایه

 
                                                           

رقی ادب  الهور سال تچاپ محلس  شاهجهان نامهالموسوم به  عمل صالح  -1
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 خااارد بهااار تااااریخ تااازویج گفتاااا    

 

 عقااد، دوران کشاایده دو گااوهر بااه یااک

 4112 

        4:همین تاریخ ازدواج را محمّد صالح کنبو چنین بیان کرده است

 جهاااان کااارده ساااامان بااازم نشااااطی

 

 که گلبانگ عیشاش باه گاردون رسایده    

 قااران کاارده سااعدین دولاات بااه نحااوی 

 

 کزانسااان قااران چشاام عااالم ندیااده    

   

 

  

 فلااک رتبااه اورنااگ زیااب آنکااه بخااتش

 

 یاااد جاویاااد دیاااده  سااار افاااراز تأی 

 نهاااال برومناااد شااااهی کاااه دولااات    

 

 اش آرمیااااده چااااو اقبااااال در سااااایه

 خاارد گفاات  تاااریخ جشاان زفااافش     

 

 دو گااوهر بیااک عقااد، دوران کشاایده   

 4113 

 .فرق بین هر دو تاریخ در اینجا قابل توجه است

 : ها توضیح بعضی از واژه

ای در زمین درست کرده در آن خمی  آمد، چاله می دنیا ای به میان زرتشتیان مرسوم بود هر وقت بچّه: سالگره

رسید مقداری از این میوه در خم  بستند و هر سال چون فصل انگور می نهادند و در برابر آن تیرکی نصب کرده ریسمانی می می

است و  اله شدهشد که فرزندشان چند س از این طریق معلوم می. بستند ریسمانی که در آنجا نصب بود می  ریختند و گرهی به می

این سنّت را تیموریان (. معادل فارسی امروزه سالگرد است).شد گرفتند که جشن سالگره نامیده می بدان مناسبت جشنی هم می

هند آورند و فرمانروا را در سالی دو مرتبه یعنی یک بار مطابق سال قمری و بار دیگر موافق سال شمسی در  بابری همراه خود به

ای برای خیرات  کردند و پولی برابر این اشیا در خزانه جداگانه های طال و دیگر اجناس گران قیمت توزین می سکّهترازو نهاده با 

کلیم چندین قصیده در وصف . کردند میان حاجتمندان و بی نوایان پخش می  شد آن می گذاشتند و هر وقت احتیاج و نیاز به می

 : گردد قید میچند بیت از آنها در زیر . چنین جشنی سروده

 ز جشن سالگره همچاو ریسامان گاوهر   

 

عیااد غوطااه خااورد رشااتۀ سنساان و  بااه

 2شااااااااااااااااااااااااااااااااااهور

 

 ز عید وزن به سالی عیان شاود دو بهاار  

 

 کااه جنّاات ارم از شاارمان شااود مسااتور

 سعادتی کاه تارازو ز وزن شااه انادوخت     

  

 ز اباار کلّااۀ او باار جهااان ببااارد نااور     

 :در جای دیگر می گوید 

 بااز آرایاش دنیاا کناد    عید وزن آمد که 

  

گردون خاود نماییهاا    و از شرف میزان به

 9کنااااااااااااااااااااااااااااااااااااد

 

 

دُرنبدد در صدف چون شبنم اندر چیاب  

 گااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 

 گااااااااااااااااااااااااااااااااااااال

 

 روزگار از بس گاره از کاار دلهاا وا کناد    

 رود تا زنده رود از هند گلبانگ سارود  می 

 

 عید می باید چناین مهماانی دنیاا کناد    

در ترازوی خرد چون عشارت ایان عیاد     

 نیسااااااااااااااااااااااااااااااااااات 

 

 آسمان عیش دو عالم را اگار یکجاا کناد   

 آنقدر گوهر به کان آفرینش از کجاسات  

 

 کآورد ایّام و باا شااه جهاان همتاا کناد     

حیرتی دارم ز عید وزن چاون ساالی دو    

 بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار

 

دهر، ترتیاب چناین جشانی جهاان آرا     

 1کنااااااااااااااااااااااااااااااااااااد

 

 

 

 

 

 

 

  . گردد افغانان اطالق مییک نفر از طایفۀ  به 3در هند اصطالح پتان. زنی ار تیرة پختونها: پتانی

 . معنی عوشمزگی و متلک است واژة هندی است به( وزن کحل به): 1چهل

                                                           
.214میالدیصفحه1976عملصالحجلددومسالچاپ-1
 811دیوان گلیم کاشانی صفحه   -1
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اگرچه زنی آزاد نیست ولی باز هم وقتی که راه . فرض کنید زنی است که سنش از چهل سال تجاوزه کرده: چُهل پتانی

چنانکه کلیم در مثنویی که تحت . او تنه می زندشود به  اگر کسی به طرف او متوجه نمی. کند می رود با جوانکها شوخی می

  سروده می گوید    « تعریف اکبر آباد و باغ جهان آرا»عنوان 
 بتااااااان راجپااااااوت و شاااااایخ زاده

 

 شااااکیب عاشااااقان باااار باااااد داده  

 همااه افغااان بااه ساار عاشااق نظاااره      همه تفعان 

 

 بااه دسااتی زلااف و در دسااتی کتاااره   

 غاااارور حساااان بااااا چهاااال پتااااانی 

 

 تاااوان زتااادگانیچاااو گاااردد جماااع ن

 .تمر هندی( غالف)خنجری است شبیه نیام : کتاره  

 . آمده است که توضیح آن روی حاشیه داده شده است« دوبی»در همین ضمن واژة 

 ز حسااان شساااتۀ دوبااای چاااه گاااویم

 

 از آن باای پاارده محبااوبی چااه گااویم   

 .شوی انجام میدهند حجاب نمی کنندمعموالً زنهایی که کار رخت . است( های دمشی به: دال)Dhobi تلفظ این واژه  

 .کار می رود این واژه در هند برای رودخانه به: دریا

 باااه دریاااا جملاااه درهاااایش گشااااده 

 

 تماشااااااایی در او چشاااااام آب داده 

 دو جاناااب شاااهر و دریاااا در میاناااه     

 

 4کنااااار بحاااار بحاااار باااای کرانااااه  

      . رود کار می در سر تا سر هند برای قایق به: کشتی  

 روی آب بنگاااار بااااهز کشااااتی پاااال 

  

 بااااه سااااان کهکشااااان از اخضاااار   

 هااا کااه هرجانااب روان اساات  ز کشااتی 

  

 دریااا بیشااتر از شااهر خانااه اساات    بااه

 هااای گااردون ساایر پرگااار    ز کشااتی 

 

 2بناهاااا بااار سااار کاااار اسااات بسااایار

 .نوعی از گلهای خوشبوی گرمسیری است (Plumaria)چَمپَه / چَنپَه 

 مگو نرگس باه خاوبی چشام بااغ اسات     

 

 چشم است او چنپاه چاراغ اسات    که گر

 چه چنپه شعله ور شمعی است بای دود  

 

 کااه آتااش ماای زنااد در خاارمن عااود   

 نهالش چاون باه گلشان قاد برافراشات      

 

 ز ساار قمااری هااوای ساار بگذاشاات     

 گلی چون چنپه از وی مای تاوان چیاد    

 

 چه خیر از سرو بای بار مای تاوان دیاد     

 به صورت چون گال خورشاید زرداسات    

 

 جلاات ساارخ کردسااتولاای گاال را ز خ

این واژه در تمام فرهنگهای معتبر زبان اردو . هم گل خوشبو گرمسیری است (Molseri/Mimusops:)مولسری 

که فرهنگ سه زبانه است و فرهنگ  A Dictionary Of Urdu Classical Hindi and English1، 9مانند فیروز اللغات

که تلفظ زبان عامیانه ( Bolseri)بنا بر این بولسری . مندرج است به همین صورت The Standard Dictionary 3دو زبانه

غالب،  باشد، ساخته و پرداختۀ ذهن صاحب غیاث اللغات  است، چه شاعر نامور و نامدار میرزا اسد اهلل خان متخلص به می

 :گردند ه در زیر قید میداند ابیاتی که کلیم در وصف این گل سرود غالب دهلوی این کتاب را اصالً معتبر نمی معروف به

 ز موزوناااااان نظااااار دریاااااوزه دارم  

 

 کااه وصاااف مولساااری را مااای نگاااارم 

 گلش چون چشم ترکان تنگخاناه اسات   

  

 بااارای مااارغ نکهااات آشااایانه اسااات  

 

 

 

 

 ز چشاام بااد بااود ایاان چشاام مسااتور  

 

 کاااه باااویش رفتاااه چاااون نظااار دور 

 
                                                           

 443صفحه  -1

 443صفحه  -2
   .ستون دوم 1146میالدی صفحه  1313چاپ الهور سال  .مؤلفه الحاج فیروز الدین -8

 1138میالدی، صفحه  2111چاپ اردو آکادمی دهلی ،سال چاپ   John T. Plate تألیف – 4

 .   ستون دوم
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 از تین گال رشاته چاون زینات پاذیرد     

  

 گاااوهر را بعاااد ازیااان در بااار نگیااارد 

 چاااو محبوباااان سااار و بااار را نوازناااد  

 از آن گه 

 4از آن گااه طاارّه گاااهی تااار سااازند     

اش چندین مصرف دارد وقتی که  عصاره. باشد نوعی از نباتات است که گلش بسیار خوشبو میPandanus)) 1:کیورَه  

را در دیگ می ریزند تا غذا  اش کنند و در آخر چون غذا دم کشید عصاره برای مهمانانی بزرگ قرمه در دیگ بزرگی درست می

 . خوشبو گردد

های چوب  برند، مرده را در قبر خوابانده درش را از تخته گورستان می ای را برای ذفن کردن به موقعی که مسلمین جنازه

ه برگی است که آن را در مناطق مرطوب شب 9:پان .یا سنگ پوشانده بطریی از این عرق که همراه  می برند درقبر می ریزند

روی این برگ خمیر پوست درخت مغیالن و اندکی خمیر آهک مالیده چند دانۀ هیل و . کنند عنوان آجیل استفاده می قاره به

درست ( ساختند ای که در قدیم عطّاریها در کاغذ دواها گذاشته می مانند پیچه)ای های خرد کردة فوفل ریخته پیچه دانه

کند  کند از پان فروش تقاضا می دختر دوستش پان تعارف می که پسری تازه عاشق به وقتی. نامند می 1کنند که آن را بیره می

 :چنانکه کلیم می گوید. که چند قطره از عصارة کیوره روی پیچه بپاشد

 باااارای شاااااهدان ایاااان گلسااااتان  

 

 باااه دسااات کیاااوره باااین بیااارة پاااان

 چااو پااانی دساات صاانعش بیااره بسااته  

 

 دمااااغ از نکهاااتش در گااال نشساااته  

 میااااان جملااااه گلهااااا سرفرازساااات میان جمله 

 

 زباااا ن بااارگ او بااار گااال درازسااات  

در بارة درخت این میوه کلیم چنین . های گرمسیری است نوعی از میوه( (Jack fruit/Arto carpus 3کتهل/ کدهل 

 :  گوید می

 گاال گاادهل نفهمیااده اساات موساام    

 

 شکفته شکفته چون رخ یاار اسات دائام   

برگش در بلندی بیش از انگشت شهادت نیست و مثل خنجر نوک . سیری استنوعی از درخت گرم :((Margosa نیم  

. باشد اش در اندازه و شکل مانند پشگل می میوه. ماند گویند ذکریا نبی از برگ این درخت الهام گرفته ارّه درست کرد تیز  می

ین درخت را در فصل تابستان پوست ا.گوشتش مصّفای خون است. گردد اش سبز است و وقتی که رسید زرد رنگ می نرسیده

سایند و خمیرش را روی دملها و جوشها  کند، مردم دهستان پوست آن را خیس کرده روی سنگ می وقتی که هوا دم می

 .کنند عنوان مرهم استفاده می مالند و از آن به می

ها که  انند صلیب میلهدر داخل آن م. است که از میلۀ آهنی که قطرش بیش از یک سانتی متر نیست ای دایره: چرخی

دور . گذارند ای نیز می چسبانند و در مرکز این دایره روی صلیب دسته وسیلۀ جوشکاری می باشند به همین اندازه می به کلفتی به

چون فیل و . چرخانند آنها را در روغن مشعل خیس کرده آنها را آتش زده می. های نخی زنگوله مانند می بندند این دایره پارچه

در قدیم وقتی که در جنگ . کنند کنند، لذا پس از دیدن آتش از جای خود فرار می انات درنده مثل شیر از آتش وحشت میحیو

 . هم به کار می رفت  (چرخی)کردند این نوع دایره  از شمشیر و نیزه استفاده می

ند دگمه یا زنگوله گرد می رش ماننوکش مثل برگ پرتغال پهن و آخر س. اندازة یک متر است تقریباً به ای نیزه: برچه

 . باشد

شد تا هندوانی که دیدن  مغرب باز می ای می نشست که رو به طلوع آفتاب در دریچه شاهجهان شاه هر روز نزدیک به

شاهجهان شاه پس از معاینۀ رژه روی .. دانستند از زیارتش مشرّف شده پی کار خود بروند صوزت شاه را صبح زود مبارک می

                                                           
 .471دیوان کلیم کاشانی صفحه  -1
2-Kevra (بهرایکامی.)
در  “هکوتا یک نحقیق ”نوان عای که تحت  برای تفصیل این برگ مالحظه شود مقاله -8

 در .ت دکتر محمود افشارموقوفا   چاپ گردید که در ارمغان ادبی نام کتابی به

 . چاپ رسید به.( 542صفحه  730 چاپ اول سال )06شماره 

4- Bira رای کامی به . 

7- Kadhal  / Kathal (برای کیوره، پان و  .به تای کانی دمشی( / )یشبه دال کامی دم

    / 471کدهل مالظه شود صفحه 
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روی تاالری که به نام  شد و فیالن مست را در میدانی که رو به کر و ارتشیان مشغول تماشا کردن جنگ فیالن میسران لش

شد و این  پا می عجب شور و غوغای مردم در آنجا به. آوردند مشهور بود و تا کنون به همین اسم معروف است می« خاص و عام»

خت سلطنت جلوس کرده یود و روز چهار شنبه که روز رحلت همسرش ارجمند جنگ غیر از روز دو شنبه که در آن روز او بر ت

 . داشت بانو ملقب به ممتاز محل بود این برنامه ادامه می

های دیگر و امرای دربار  شاهجهان شاه با پسرش اورنگ زیب و شاهزاده. ق4112ماه سال  4تاریخ هژدهم خرداد به

وسیلۀ گردش چرخی  اگرچه فیلبانان سعی کردند به. و صورت سُندَر بود2سدگرنام  مشغول تماشا کردن جنگ فیالن مست به

طرف  قضا را سدگر در عین حالت مستی به. آتش فشان و آب پاشی بر آنها هر دو را از یکدیگر جدا کنند ولی سودی نبخشید

را چنان محکم زد که نوکش ( انسن)وقتی که فیل نزدیک شاهزاده رسید وی روی سرش برچه .  اورنگ زیب حمله برد شاهزاده 

 : کند این منظره را کلیم چنین بیان می. اش فرو رفت اندازة چهار بند انگشت در کلّه تقریباً به

 شهنشاااااه آفاااااق، شاااااه جهااااان   

 

 9فلاااک رتباااه ثاااانی صااااحب قاااران  

 سااااران سااااپاه و وجااااوه خشاااام    

 

 فتادنااااد در سااااجده باااار روی هاااام

 خالیااق چااو بعااد از زمااین بااوس شاااه  

  

 ر خاااورد خاااود جایگااااه  گرفتناااد د

 گهااای از نظااار فاااوج لشاااکر گذشااات  

 

 گهااای کاااوه پیکااار تکااااور گذشااات  

 بااه فاایالن جنگاای چااو نوباات رسااید    

 

 در آن عرصاااه آماااد قیامااات پدیاااد   

 فتادناااد فااایالن جنگااای باااه هااام     

 

 پااای جناااگ، خرطومهاااا شاااد بلناااد 

 زدناااد آنچناااان کلّاااه بااار یکااادگر     

 

 کاااه شااایر از صااادایش ببااااتزد جگااار

 تنااااددو اباااار ساااایه درهاااام آویخ   

 

 چااو باااران همااه خااون هاام ریختنااد   

 چاااو شاااد سااادّ راه تماشاااا غباااار      

 

 بفرمااااااود شاهنشااااااه کامگااااااار  

 هاااای فلاااک احتشاااام کاااه شااااهزاده 

 

 باار آینااد باار توساان خااوش خاارام      

 ز قصااار شااارف ساااوی میااادان روناااد 

 

 باااه نظّاااارة جناااگ فااایالن روناااد    

 دویاااد از قضاااا ز آن دو فیااال مهیاااب  

  

 یکاااای سااااوی شااااهزاده اورنگزیااااب

 کاه پایش آیادش کاوه اگار      به خشامی  

 

 دگاااار تااااا قیاماااات نباااادد کماااار  

 چاو چرخای کاه چارخ آمادی گار فاارو        

 

 اش از ره کیناااااااه رو نگردانااااااادی

 صاااف چاااارة خلاااق درهااام دریاااد    

  

 باااه شاااهزادة شااایر صاااولت رساااید  

 بااه مااردی ز جااا یااک ساار مااو نشااد     

 

 ز راه چناااین سااایل یاااک ساااو نشاااد

 ز پیشااااش عنااااان تکاااااور نتافاااات  

 

 زبردسااااااتی آساااااامان برنتافاااااات

 بااه چشاام جهااان دهاار تاریااک شااد      

 

 باااه خورشاااید آن ابااار نزدیاااک شاااد 

 چااو ز ایاان بیشااتر صاابر را جااا نبااود    

 

 درآویخاااات ماننااااد آتااااش بااااه دود

 ای بااارق ساااان تافتاااه  یکااای برچاااه 

 

 نظاااااار از رگ غیاااااارتش یافتااااااه 

 اش ز قااادرت چناااان زد باااه پیشاااانی  

 

 اش کااه جساات از قفااا باارق رخشااانی   

 اش شااد نهااان  ز بااس برچااه در کلّااه   

 

 ش گشاات فااانوس شاامع سااان   ساار

 از آن رخنااه کااز برچااه شااد در ساارش   

 

 باارون رفاات مسااتی کااه بُااد در ساارش 

  
                                                           

اته برتیش شماره برگ تسخة خطی کتابخ .پادشاهنامه نألیف محّمد امین قزویتی -1
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تاریخ اوّل  و خلعت خاص نواختند و چون جشن وزن قمری وی به« بهادری»در همان روز شاهزادة نامبرده را از خطاب 

با طالی ناب سنجیدند و پنجهزار سکّۀ طال که برابر « خاص و عام»خورداد ماه سال هزار چهل و دو برگزار گردید او را در تاالر 

 .     وزن او شد میان حاجتمدان پخش گردید

 4: شود سروده که از بیت زیر شروع می« در تعریف کشمیر»کلیم در وصف کشمیر مثنویی تحت عنوان 

 دگاااار بخاااات از در یاااااری درآمااااد 

  

 باااه شهرساااتان عیشااام رهبااار آماااد 

  2:و مقطغش این است 

 پیخاااال زه کاااوه پیااار کناااد دریاااو 

  

 ز چتاار دولااتش رفعااات همااه ساااال   

 .های معروف کشمیر است که اشتاباهاً پیر پیخال مرقوم گردید یکی از کوه پیرپنچال غ 

  ::قدسی مشهدی در مثنویی که از در وصف کشمیر سروده بارة این کوه چنین میگوید

 معاااااااذ اهلل ز کااااااوه پیرپنچااااااال 

 که مثلش دیده 

 9خ کهنساال که ماثلش دیاده کام، چار    

 . بضاعت صالح در این امر دانستم که خدمت دوستداران کلیم کاشانی عرض نمایم این بود چند نکته که این بندة بی  

 

 

 

  

                                                           
 صفحه413  -1

436صفحه -2
از انتشارات .با مقدمه و تصحیح دمحم قهرمان  دیوان حاجی محّمد جان قدسی مشهدی -1
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