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  یدر یپارس اتیادب آشنا در کمتر یچهره ها
  )صباح(پژوھش وگردآورنده 

  
  علی حافظ

 
روزگــار زندگانی اش را در ھرات سپری شده و در .نوایی او را از عشیرهء جامی معرفی می نمـــــاید 

الصفا و ممکن است ھمان حافظ علی باشد کھ کھ روضتھ . مقبرهء شیخ عمر جقارگی دفن گــــردیده است

زیرا ، ھم در سلک شعرای سلطان حسین میرزا بایقرا از او نام می برد و او را با احترام مجللی می ستاید

روزگار ، از ھر کجا و ھر کسی کھ بوده است، شعرایی کھ در مھد تربیت سلطان حسین میرزا زیستھ اند

دو تذکره می توانیم او را شاعر با ھر حال بعد از حصول اطمینان بھ اتفاق این . حیاتش در ھرات گذشتھ

می گویند چند قصیدهء غرایی در جــــواب قصیدهء مشھور سلمان ســــاوجی در صنایع . ھراتی بشناسیم

 .مختلفھ شعری نـــوشتھ و این چند بیت از آنجـــاست

 حریم حرمت کوی تو جنت االبرار
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 شمیم نکھت موی تو راحت احـرار

مستوی کھ مشکل ) بھ راست چنان خوانده شود کھ از راست بھ چپ یعنی از چپ ( در صنعت مقلوب 

 .این بیت را نوشتھ و خیلی خوب نوشتھ، ترین صنایع لفظی است

 داد ما را درد و درد آرام داد

 دارم آرامی و این ما را مراد

این رباعی را در صنعت مقطوع و موصول یک حرفی و در حرفی و سھ حرفی و چار حرفی سراییده 

 .است

 از رو آزر ای در دل زارم زده

 خالت برخت بر گــــل تر نافھ تر

 خطت بلب شکرشکن مشک ختن

 .گیسوی عنبر، چشمت عبھر شمیم

  مسعود سعد سلمان

 
پدرش از عمال صاحب . ان نامدار دری زبان استیده سرایاز قص، مسعود بن سعد بن سلمان بن الھور

ان بود و یدر دربار غزنو یجوان یمسعود از ابتدا. است یان مشھور دوره اول غزنویدستگاه و از مستوف

مسعود از ، ف الدولھ واگذار كردیحكومت ھندوستان را بھ پسرش س یم غزنویكھ سلطان ابراھ یزمان

خود و تمام ، ف الدولھ مغضوب پدر شدیكھ س یپس از چند. بود یف الدولھ محمود غزنویمقربان س

و سھ " سو"و " دھك"مسعود ھفت سال در قلعھ . دان گرفتار شدندكانش از جملھ مسعود سعد در زنینزد

باالخره . را آموخت ینجوم و ستاره شناسی، نام یمحبوس بود و در زندان از بھرام" ینا"سال در قلعھ 

از حبس آزاد شد و بھ الھور  - میاز رجال دربار سلطان ابراھ - د الملك ابوالقاسم خاصیبھ شفاعت عم

شكار یكھ از دوستان مسعود سعد و پ - یبونصر پارس، میسلطنت مسعود پسر ابراھدر زمان  .بازگشت
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 یاز نواح یكی -د تا شاعر را بھ حكومت چالندریكوش -ر عضدالدولھ پسر مسعود و حاكم ھند بودیام

ز مورد غضب سلطان واقع و گرفتار شد و مسعود سعد ین ید كھ بونصر پارسینكش یطول. برساند - الھور

از  -مشكان یعھ مرنج بھ مدت ھشت سال محبوس گشت تا بھ شفاعت ثقھ الملك طاھر بن علز در قلین

. ن كار بودیان عمر در ایگماشتھ شد و تا پا یكتابخانھ سلطنت یآزاد شد و بھ كتابدار - رجال دربار مسعود

 .كرد یعمر را در زندان سپر ین سالھایسال از بھتر ١٨ب مسعود سعد ین ترتیبد

ن یدر ا. است" ھیحبس"و " ھیشكوائ"ھنر او در قصائد . خراسان است یر بھ سبك شعراشتیاشعارش ب

ن مصائب یا یاز خانھ و خانواده سخن رانده است و چون تمام یزندان و دور ید از رنجھا و محنتھایقصا

گو  یمسعود از دو شاعر پارس .ر گذار استیان او گرم و سوزناك و تاثیب، ل شده استینا بر او تحمیع

د و ورود و یم قصایآورد و اساس تنظ یاد میرا بھ  یجمالت و روش منظم فردوس یوستگیھ دارد؛ پیما

موقع و  یب ین وجود استدالالت سست و حصرھایبا ا یول. وام گرفتھ است یخروج مقاصد را از عنصر

جوم و حساب در كامال بھره مند بوده و از ن یمسعود از علوم ادب. ستیاتش كم نیح در ابیقب یحشوھا

وان داشتھ كھ یدر لباب االلباب گفتھ است كھ مسعود سعد سھ د یعوف .بھره گرفتھ است یاشعارش بھ خوب

كن یست ولین یچ خبریاو ھ یوان ھندیاز د. است یبھ ھند یو سوم یبھ تاز یگریو د یبھ پارس یكی

واش وصف یان دیاست و در پات یاو شانزده ھزار ب یوان پارسید. او موجود است یات تازیاز اب یبرخ

 .شود یده میرزاد دیمان سلطان عضدالدولھ شیدر وصف نر یك مثنویام ھفتھ و یوصف ا، روزه ماه یس

را  یكرد و كس یتقاضا نم یل از كسین دلید گفت كھ مسعود محتشم زاده بود بھ ھمیدر باب اخالق او با

وفات مسعود  .وان او را جمع كرده استیز دین یغزنو ییسنا. برد یچ كس نمیگفت و منت از ھ یھجا نم

  .و عمر او را در زمان فوت حدود ھشتاد سال دانستھ اند ٥١٥گر ید یو برخ ٥٢٥بھ سال  یرا برخ
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  عنصری بلخی

 
 ین شاعران دربار محمود و مسعود غزنویاز بزرگترمتخلص بھ عنصری  یابوالقاسم حسن بن احمد بلخ

" فضالء زمان یشوایمقدم الشعرا عھد و پ"او را  یعوف. زمان خود بودده و غزل در یقص، و استاد مدح

گفت و توسط او بھ دربار  یم - برادر سلطان محمود -نیر نصر ابن سبكتگیابتدا مدح ام .خوانده است

ن سلطنت آن پادشاه اتفاق ینخست یا در سالھایبھ دربار محمود گو یورود عنصر. افتیراه  یمحمود غزنو

ل احاطھ ین بھ دلیھمچن، ز از آنجا كھ معرف او برادر سلطان بودین سابقھ و نیبھ خاطر ھم افتاده است و

كان او یمان و نزدیافت و در شمار ندیار یدر نزد سلطان محمود تقرب بس، اش بر علم و ادب و شعر

بان ز یفــــارس یب از توانگران بزرگ محسوب شد چنانكھ ثروت او زبانزد شعراین ترتیبھ ا. درآمد

ن یز در وصف ھمیدش نیاز قصا یمحمود ھمراه او بود و بعض یجنگ یشتر سفرھایدر ب یعنصر. گشت

 .جنگھا و فتوحات محمود است

با آنكھ  ین رویبلند ھمت و بزرگ منش بود و از ا یمرد - چنانكھ از اشعار او آشكــــار است - یعنصر

كھ نشان دھنده طبع  یو اشعار ین اخالقیان مضامیدر آنھا گاه بھ ب، د خود را بھ مدح اختصاص دادهیقصا

 . ان استیش ھم نمایدر تغزلھا و غزلھا یوقار و متانت او حت. اوست پرداختھ است یباال

وان در ین دیت دانستھ اما آنچھ امروز از ایرا حدود سھ ھزار ب یوان عنصرید، دولتشاه: یآثار عنصر

 "وهین الحیشادبھر و ع"، "وامق و عذرا"سھ منظومھ  یعوف. ت استیباشد در حدود دو ھزار ب یدست م

بھ جا  یاتیاو اب یكرده كھ تنھا از وامق و عذرا یمعرف یز از آثار عنصریرا ن "خنگ بت و سرخ بت"و 

 . مانده است

 یتسلط داشتھ و حت یمھارت دارد و گرچھ بر زبان عرب، كیاالت باریق و خیدق یان معانیدر ب یعنصر

ان یت خود بھ بیر گرفتھ اما با ذوق و خالقیش از خود ھم تأثیپ یگو یاز شاعران تازن خود یدر مضام
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ھم تسلط داشتھ است  یبر علوم عقل یعنصر .ده استیتازه بھ آنھا بخش یپرداختھ و رنگ و صورت یمعان

 ٤٣١وفات او را بھ سال  .شود یده میز در اشعار او دین یب گاه افكار و اصطالحات علمین ترتیو بد

  .نوشتھ اند
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  شھید بلخی

 
، از بزرگـــان. انــد او را سھیل و علــــی نیز نوشتھ ، ابـــوالحسن شھید بن حسین بن جھودانكی بلخی

عوفی نظم اشعار عــــربی را بھ او نسبت داده است . متكلمان و حكمـــای عھد خــــود بوده است، شاعران

شھید بر حكمت و فلسفھ تسلط داشتــــھ و این از  .آورده استای عــــــربی ھم منسوب بھ او  و قطعھ

وی با محمد بن زكــــــریای رازی بحث و . اصطالحات و افكـــــاری كھ در اشعارش آورده است پیداست

معاد و علــــــم خدا داشتھ است و ھر دو ، حركت، سكون، منــــــاظراتی در مسائل فلسفی از جملــــھ لذت

از ممدوحان او امیر نصرسامانی و ابوعبدهللا محمــــد بن  .اند ض یكدیگـــــر مطالبی نوشتھ در رد و نق

خط نویسد كھ  :شھید جز در شعــــــر و فلسفھ در خط ھم استاد بود. اند احمد جیھانی را ذكـــر كرده 

 ٣٢٥ـــی را بھ سال وفات شھید بلخـ )فرخی(شعر گوید كھ بنشناسند از شعر جریر / بنشناسند از خط شھید

  :نقل كرده اند و رودكی در مرثیھ او گفتھ است

 آن ما رفتھ گیر و می اندیش/ كاروان شھید رفت از پیش

  .وز شمار خرد ھزاران بیش / از شمار دو چشم یك تن كم 
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  میرزا ارشد

 
شمسی بوده و مرحوم ارشد کھ بھ میرزا ارشد معروف است و از شعــــرای اوایل قرن دوازدھم ھجری 

محمد ابراھیم غزنوی در یکی از مقاالتش ارشد را از  .از فرزندان خاک مرد خیز ھرات می باشد

گویندگان قابل قدر معرفی و ابراز داشتھ کھ دو دیوان خطی این شاعر وطن کھ بخط خودش می باشد در 

ھجری قمری قید  ١١١١ی االول کتابخانھ استاد خلیل هللا خلیلی دیده شده کھ تاریخ کتابت آن در ماه جماد

ارشد یک شاعر با قریحھ و صوفی مشرب بوده از علوم متداولھ عربی بھره کافی داشتھ و  .گردیده است

ص ( این چند بیت از آن قصیده نعتیھ اوست کھ در مدح حضرت سرور کائینات حضرت محمد مصطفی 

 .سروده است) 

 احمد مرسل خدیو و کد خدای ھر دو کون

 ذریــــھ آدم امـــــام الـــمرسلـین اشــــرف

 گوی کای خاک درت چشم ملــک را توتیا

 گوی کای تریاق مھرت کــام جـانرا انگبین

 عرصھ بطی ز مشک ابر فیضت نــو بھار

 ساحھ یثرب ز عطر خـــاک کویت عنبرین

 عقل را شرح تو درسرگشتگی باب الرشاد

 طبع را مھر تو در لب شنگــــی مارالمعین

 صھ دھــر از ظاللت شام یلدا گشتھ بودعر

  .جست جــــانا قاید شرع تو نـــاگھ از کمین
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  خواجھ شھاب بیانی

 
خواجھ شھاب ابن خواجھ شمس الدین مروار متخلص بھ بیانی از شعرای درجھ اول در بار سلطان حسین 

در سلــک وزرا بھ پدر او نیز شخص فاضل و بدربـــــار سلطان مــــوصوف . بایقراء می بــــاشد

در ھرات تولـــد و در این خطھ باستانی تربیھ و نظر بھ استعداد و اھلیتی کـــھ داشت  .حســــاب میرفت

در عھد سلطان بایقراء بھ کرسی ھای طراز اول جای گرفت و در اخیر امور رسمی را کنـــار گذاشتھ بھ 

وفات و در مصالی ھرات بخاک سپرده  ھجری قمری ٩٢٣کتابت قرآن پاک اشتغال ورزید او در سال 

از  کتاب مونس االحباب و مجموعھ مراسالت از مرحوم بیانی است و طبق نوشتھ ی روضتھ الصفا .شد

شعرای درجھ اول بھ شمار رفتھ و در قصیده و غــزل سرآمد روزگار خود بود او مثنوی دارد بھ نام 

قــــرار نـــوشتھ مجالس النفایس بیانی  .شتھ استخسرو شیرین و مثنوی دیگری در باره امیر تیمور نگا

  .شعر و مـــوسیقی از ھمــــھ اقـــــرابش بلندتر بود، انشـــاء، در حسن خط

  حجــابی

 
زبـــــان دری در قـــرن نھم ھجـــری بود کھ در دربار تیموریان ھرات  حجــابی یکی از شعرای معروف

علیشیر نوایــــی وزیر دانشمند سلطــان حسین بـــــــــایقرا در پـــدرش از مصائب امیر . راه داشت
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وی بــــھ استرآبادی نیز مشھور است زیرا دختــر موالنا بــــدرالدین ھاللی استر آبـــــــادی  .ھــــرات بود

ــانا پدر پــــدرش نیز از شـــــاعران برجستھ زمـــــان خود بـــــود و مشوق اصلی حجابی ھمـــ. می باشد

از آنجھت بھ حجــــــابی شھرت یافتھ . او بــــــوده و مدتی در دربـــــار عبدهللا خــــــان ازبک بسر برد

تذکر رفتـــــھ کـــــھ حجابی ) مــــرات الخیــــال ( در  .کـــــھ ھمیشھ با عصمت و پــــوشیده بــــــود

حیا و عصمت در خـــــال و مال نقـــــاب از رخســـــار نازنین  زنـــــی بــــود زیبا روی و از فــــــــرط

 :وی در مرگ پــدر خــــود چنین گفتـــــــھ است. بر نگـــــرفتی

 این قطره خون چیست بھ روی تو ھاللی

 گویا کھ دل از غصھ بــــھ روی تو دویده

  .تل رسیدھجـــــری قمری بدست حســــــودان بھ ق ٩٣٨حجابی در ســـــــال 
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  صدر الدین ربیعی

 
ھرات و ازمعــــاصرین سعدی شیرازی و از ) زنده جان حالیھ ( صدر الدین ربیعی از فوشنج پوشنگ 

ھجـری قمری  ٦٧١این دانشمندا و شاعر بزرگ در سال . شعرای بسیار مقتدر قرن ھشت ھجری است

بــــھ وزن شاھنامھ فـــــردوسی و بھ ربیعی  .تولد و در نزدیک ملک شمس الدین کرت عز و تقرر داشت

) کرت نامھ ( خـــواھش ملک فخرالدین کـــــرتنامھ را نــوشت متسفانھ در گذر زمـــــان و حوادث تلخ 

این شـــــاعر گرانمایھ از بین رفت بجـــــز یک تعداد ابیات کــــھ سیفی ھـــــروی در تاریخ خــــــود قید 

این دانشمند بھ اثـــــــر سعایت حریفان مدتی در زنـــــدان . ـــدست نیستکرده است دیگر چیزی بــ

 .ھجـــــری قمری در کنج زنــدان وفات کـــــــرده است ٧٠٢ومــــوصوف در ساــــل  انداختھ شـــــــــــده

 .او در وصف بھار و طبیعت چنین داد سخن می کند

 بھ بـــــرج حمـــل مھر بنمود چھــر 

 گشت آراستھ چـــــــون سپھر زمین

 ھـــــوا بــــوی مشک تتاری گرفت

 زمین بکســـر ابر بھـــــاری گرفت

 ھمھ باغ و گلــزار و بستان و کشت

 شد از خرمی جانفزار چـون بھشت

 گـــــــل و اللھ و نرگس و ارغوان 

 بر آور و بــــــاروگــــــــر بوستان

 ـرفتسر ســـــــرو آزاد بـــاال گـــ
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 میــــــان چمن بلبـــــل آوا گـــرفت

 درخشیــــــد اللـــــــھ بستان چراغ

 .ھمھ ببوی مشک آمد از باغ و راغ

  امیر حسینی

 
کھ حضرت موالنا جامی او را در سلک اولیا کرام ھرات نام برده ، امیر حسینی، این سخنگوی عارف

ً از غور و تربیھ یافتھ شھر ھرات می باشد نام . و سراسر عمر او در ھرات سپری شده است  است اصال

روح االرواح و صراط ( این شاعر با کرامت دو کتاب بنامھای  .خودش حسین و نام پدرش حسن است

در آتشکده آذر  .تالیف نموده و کتاب کنز الرموز و زاد المسافرین را در رشتھ نظم کشیده است) المستقیم 

بوده و صحبت شیخ ) رح ( ضرت شیخ شھاب الدین سھروردی آورده کھ امیر حسینی از مریدان ح

اوحدی کرمانی و شیخ عراقی را دریافتھ است و موالنا جامی در نفحات بھ مقام روحانیت او معترف شده 

کتاب طرب المجالس را از تالیفات این مرد عارف میداند امیر حسینی در سال ، اصیل الدین واعظ .است

کھ مشھور ) ( رح ( یا را وداع گفتھ قبرش بداخل گنبد حضرت سید عبدهللا ھجری در شھر ھرات دن ٧١٨

  .است قرار دارد) بھ شھزاده ھا 
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  محمد ھـــــروی

 
وقتیکھ ما فھرست ھای آثار نقاشی و منیاتوری ھای شرقی موزه ھای معروف دنیا را از نظر می گذارنیم 

بھ آثار و اسمای یک عـده محدود صنعتگران بر می خوریم کھ روی ھم رفتھ تمام انھا یا از ھرات بوده و 

ران و نقاشان با افتخار وطن از جملھ این ھنرو. یا بھ دربار سالطین و شاھان با ذوق ھرات تربیھ شده اند

کسیکھ در دنیا بعد از بھزاد شھرت و اھمیتی در نقاشی و منیاتوری حاصل نموده استاد محمد ھـــــروی 

در ھرات  ٩٣٥ – ٩٤٠در بین سالھای  .این ھنرمند شھیر پسر و شاگرد سلطان محمد مصور است. است

نوشتھ شده و بھ آن امضا نموده است معلوم میشود چنانچھ در یکی از آثار و نقاشی او . تولد یافتھ است 

آثار و نقاشی ھای گرانبھای بیادگار مانده این . کھ تا اوایل سلطنت اسماعیل دوم در قید حیات بــــوده

 :قرار ذیل است، ھنرور فرزانھ ھرات کھ موزه ھای بزرگ دنیا بھ آن مزین است

 ظریفھ بوستون در موزه صنایع : تصویر یک شھزاده محبوس مغلی  - 

 با امضا روشن استاد محمدی منیاتوری: صفحھ ای از کتاب شرفنامھ  - 

 در موزه بوستون : یک صحفھ از خمسھ نظانی  - 

در یک طرف این ورق تصویر دوشیزه ای دیده میشود کھ بدست : صفحھئای از صفحات یک مرقع  - 

.طالعھ کتاب استراست خود یک کتاب و بدست چپ خود یکدانھ ناک دارد و مشغول م
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  بایسنغر میرزا

 
پسر سوم شاھرخ میرزا فرزند امیر تیمور کورگانی است مادر اش گوھر شاد بیگم ملکھ معروف قرن نھم 

مورخین او را بھ لفب غیاث . متولد گردید ٧٩٩ذی الحجھ  ٣١بایسنغر میرزا در شب جمع . خراسان است

حکومت والیات طوس و مشھد و ابیورد و بعضی از سلطان شاھرخ  ٨١٧در سنھ . الدولھ خوانده اند

اما بعد از چندی چون کادانی و حسن سلوک و رویھ ام را شاھرخ  .دیگر شھر ھا را بھ وی تفویض نمود

امور وزارت را طبق تشکیالت امروزی عبارت از رتبھ صدارت و رئیس  ٨١٩تقدیر کرد و در سنھ 

روری و ادب دوستی شھره بود ھمیشھ با علماء و ادبا و بایسنغر در ھنر پ. الوزرایی باشد بدو سپرد

شعراء و ھنرمندان و صنعتگران مصاحبت داشت خودش ھم گاھی شعر میگفت این بیت را از اونقل 

 :میکنند

 گدای کوی او شد بایسنغر

 گدای کوی خوبان پادشاھست

و خوشنویسان و چھره  بایسنغر در ھرات کتابخانھ بزرگی تاسیس نمود کھ در ان چھل نفر از خطاطان

یک عده صحافان و جلد سازان نیز ، کشایان معروف بھ استنساخ کتب و مصور نموده آنھا اشتغال داشتند

موالنا جعفر خوشنویس حیثیت رئیس کتابخانھ مذکور را داشت  .در زمره ھمان چھل نفر شامل بودند

موالنا معروف خطاط را کھ بجرم  بایسنغر از شعرائ و علمائ و ھنروران حمایت بسیار میکرد و قصھ

کھ شاھرخ را در مسجد جامع ھرات زخم زده بود معروف است کھ او را حبس ) احمد لر ( ھمدستی با 

کردند و میخواستند اعدام کنند اما بایسنغر وی را از مرگ نجات داد و تنھا بھ حبسش اکتفا نمودند بایسنغر 

دیگر ضایع ظریفھ دوست میداشت و در  یز در ضمنشھزاده ظریف و خوش طبعی بود و موسیقی را ن

خواجھ یوسف انکانی از اثر : حکایت کنند کھ . دربار او رامشگران و خنیاگران زیاد تربیھ شده بودند

لحن داودی یوسف دل . تشویق بایسنغر در گویندگی و مطربی در ھفت اقلیم بی نظیر و مشھور شد

مجروح نمک پاشیدف سلطان ابراھیم میرزا برادر بایسنغر  میخراشید و اھنگ خسروانی او از جگر ھای

 میرزا از شیراز چند نوبت خواجھ یوسف را از بایسنغر خواھش نمود کھ بھ جھت او بفرستد بایسنغر این
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 :بیت را بجواب نوشت

 ما یوسف خود نمی فروشیم

 تو سیم سیاه خـــــود نگھدار

 ٨٧٤جمادی االول سنھ  ٧ر باغ سفید بھ صبح سھ شنبھ با دارالسطنھ ھرات د ٣٩خالصھ بایسنغر در سن 

شعرائ در مرثیھ او کھ  .ھجری چشم از جھان پوشید و دل والدین و اخوان را بھ داغ حسرت کباب کرد

 یگانھ مشوق و حامی ایشان بود مراثی زیاد سرودند از جملھ اینست

 در ماتم تو فدھر بسی شیون کرد

 اللھ ھمھ خون دیده در دامن کرد

 گل چیست قبای ابـــــرونی بدرید

 قمری نمد سیاه در گــــــردن کرد

 :اما امیرر شاھی سبزواری با این رباعی از ھمگان فایق آمده

 سلطان سعید بایسنغر سحـــرم

 گفتا کھ ببر باھل عـــالم خبرم

 من رفتم و تاریخ وفاتم اینست

 بادا بھ جھان دراز عمر پدرم

 :سلطان بمالزمت بایسنغر بسر برده اند عبارتند از شعرائیکھ در زمان شاھرخ 

 . موالنا کاتبی و امیر الدین ، میر شاھی سبزواری، موالنا یوسف امیری، بابا سودائی

  گوھر شاد بیگم

 
وی دختر . سال تولد او بھ طور دقیق معلوم نیست، یکی از زنان نامور کشور ما بوده، گوھر شاد بیگم

میگویند کھ میان قبیلھ ترخانیان و تیموریان یک . و صاحب قبیلھ ترخانیان بود سردار، امیر غیاث الدین
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پسانتر آنھا در بین خود خویشی نمودند کھ بد بینی و دشمنی .سلسلھ بدبینی ھای خانواده گی موجود بود

دختر خود گوھر ، امیر غیاث الدین، روی ھمین اصل، گذشتھ بھ دوستی مستحکم و اطمینان بخشی بدل شد

با تدبیر ، گوھر شاد یک زن ھوشیار .شاد را بھ میرزا شاھرخ فرزند علمدوست امیر تیمور کورگانی داد

ً حاکمیت میرزا شاھرخ از نظر علم ، ھمین کھ در سلسلھ حاکمیت تیموری ھا، و علمدوست بود خصوصا

 .بیگم میدانندآنرا از برکت وجود گوھر شاد ، بیشترین تاریخ نگار ھا، و ھنر ترقی روز افزون نمود

یک مدرسھ ، دانشمندان و ھنرمندان را با نگاه قدر مینگریست بھ منظور ترقی و تعالی معارف، او علما

استادان بزرگ و دانشمندان عالیقدر را جھت تدریس مقرر کرد و برای . بزرگی در ھرات ایجاد نمود

دانشمند در امور دولتی و حکومتی گفتھ می شود کھ این زن  .طالبان و مدرسین سھولت زیادی فراھم نمود

ھمچنین در ، با شاھرخ میرزا مشوره ھای سازنده ای میداد و در امور اجرایی سھم فعاالنھ ای میگرفت

ولی پس از مرگ شاھرخ میرزا ھم در نزد ، بسیاری از سفر ھا نیز شاھرخ میرزا را ھمرایی مینمود

ً مشوره ھای سازنده او را عملی  کارمند ھای عالی .مردم از قدر و عزت برخوردار بود رتبھ دولتی دائما

بعضی اوقات کھ میان شھزداگان و حکام دولتی اختالف و مشاجره ای بھ وقوع می پیوست . می نمودند

میانجیگری می نمود و مصالحھ بوجود می آورد و بھ اثر نفوذ و قدرت زیادی کھ داشت ھیچکس نمی 

  . ست بھ ظلم و ستم و تطاول دراز کندتوانست کھ خود غرضانھ در میان مردم د

از ھمان جا بود کھ برخی از اشخاص غرض ورز و نا سالم احساس بدبینی نموده و موجودیت او را در 

برابر خویش خطر بزرگی می پنداشتند و روی این امر بھ ھر طریقھ ای کھ بود وی را از برابر خود 

خواه کار ھای عمرانی زیادی صورت گرفت کھ طور بر اساس حکم و فرمان این خانم خیر  .دور نمودند

از جملھ یکی ایجاد مدرسھ ای بود کھ کار ایجاد این مدرسھ از سال  :نمونھ برخی از آنھا را ذکر می کنیم

نقاشان و ، برای اعمار آن از تمام نقاط معماران. سال دوام کرد ٢١ھجری قمری آغاز شد و  ٨٢٠

این مدرسھ در آن عصر در تمام آسیا یک مرکز  .و بھ کار افتادندرسامھای زبر دستی فرا خوانده شد 

ھمینسان در جوار این ، فراگیری علوم بود کھ ھمھ علم دوستان و علم پویان بدآنجا مراجعھ میکردند

مدرسھ یک مقبره بسیار زیبای برای خود و شوھر خود و حظیره برای فرزندان خویش ساخت کھ جسد 

بود اما چندی بعد میرزا الغ بیک استخوانھای او را در تابوت گذاشت و بھ شوھرش در آنجا دفن شده 

سمرقند برد و در کنار مرقد امیر تیمور پدر شاھرخ میرزا بخاک سپرد یکی از یادگارھای عمرانی دیگر 

  . او مسجدی است کھ در شھر مشھد ایران ساختھ و بنام گوھر شاد بیگم یاد میشود

را یکی از ده عمارت با ارزش دیرینھ و عمارت مھم و با ارج جھان وانمود  این مسجد، باستان شناسان

این زن فرھیختھ بسا . سال پایان یافت ١٢قمری آغاز و طی  ٨٢١کار اعمار این مسجد از . کرده اند
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خدامات عرفانی و کار ھای عام المنفعھ و ھنری و علمی انجام داده است کھ افزون از تعریف و توضیح 

ھجری قمری بدست میرزا سلطان ابو سعید با نھایت بیرحمی کشتھ  ٨٦١گوھر شاد بیگم در سال  .است

جریان از این قرار بود کھ بعد از مرگ میرزا شاھرخ اختالفاتی در خانواده تیموریان ایجاد گردید کھ . شد

بدهللا را از ھجری قمری میرزا سلطان ابو سعید ضمن جنگی میرزا ع ٨٥٥بھ سال . روز افزونتر میشد 

ھجری قمری در سمرقند حکومت نموده پس از  ٨٦١میان برداشت و خود قدرت را بدست گرفت و تا 

 .انکھ میرزا بابر در مشھد وفات یافت ھرج و مرج در خراسان رخ داد کھ بتدریج افزونتر میگردید

ید از ماورالنھر بھ میرزا ابراھیم با میرزا شاه محمود دست بھ جنگ شد در ھمین فرصت سلطان ابو سع

قصد تسخیر خراسان حرکت نموده از طریق آمو دریا پا بھ ھرات گذاشت و آن شھر را متصرف شد و 

سپس گوھر شاد بیگم را زندانی کرده پسانتر برایش ثابت شد کھ با موجودیت و زندگی گوھر شاد بیگم 

قمری میرزا یادگار محمد  ٨٧٣سال نمیتوان آسود و او را در باغ سفید بھ قتل رساند و پس از مدتی در 

قبرش در خیابان  .نواسھ این زن نامدار برای انتقام مادر کالن خود سلطان ابو سعید را بھ قتل رساند

ھرات و در کنار فرزندان و نواسھ ھایش قرار دارد گرچھ بعضی میگویند کھ در کھسان اسالم قلعھ است 

 .ر خیابان ھرات می دانند اما محقیقن معاصر بھ صورت یقین قبر وی را د

  محمد اسماعیل

 
بیش از چند دھھ ) گوزک ( از آنجایی کھ پرواز ملکوتی سخنور صاحبدل الحاج محمد اسماعیل سیاه 

بسا ، حافظھ جمعی از مردم ادب پرور ھرات آئینھ دار حضور فرھیختھ ای در خاک خفتھ است، نمیگذرد

از خرمن خنده شاعر خوشھ لذت چیده اند و از گرمی  از دیده وران کھن جامعھ این شھر سخن آفرین

مجلس و محفلش نشوه و نشاط خاطراتش تازه و نشیده زندگی اش بر لبھا جاری است و حضورش بر 

بدون شک ھر اثر اصل از جان خداوندگارش مایھ میگیرد و بھ ھمان تناسب آئینھ دار  .جریده دلھاست

از چنین اصالتی برخوردار است شعرش ) گوزک ( انشاد آثار رو، چگونگی و چگونھ اندیشی اش است

یعنی عواطف ما با بازتابھای عاطفی ، زبان حال اوست و ذھن و زبان ما در چنین فضایی شناور است

مرحوم استاد محمد اعلم غواص در مطایبات حاجی محمد اسماعیل سیاه بیوگرافی  .شاعران گره میخورد
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اسماعیل سیاه فرزند مرحوم آخوند زاده مال عبداالحد متخلص بھ  حاجی محمد :شاعر را چنین مینگارد

ھجری قمری در قریھ توتک محال کروخ  ١٢٧٨گوزک از شعرای معروف ھرات است کھ در سال 

قمری مصادف با چھارم عقرب  ١٣٦٤ھرات تولد یافتھ و بھ تاریخ شنبھ بیستم ذی القعده الحرام سال 

در منزل شخصی اش در ھمان قریھ توتک روستای کروخ والیت سالگی  ٨٦شمسی یعنی بھ عمر  ١٣٢٤

، ایرج میرزا، فخر الدین علی صفی، عبید زاکانی .ھرات بھ اثر عارضھ عدم کفایھ قلب وفات کرد

چھارمین بلند قامت این ساحت شگفت شگوفایی گریھء متبسم حاجی محمد اسماعیل سیاه تخلص بھ گوزک 

باور کنید کھ در  .پای کوبان دست افشان می گرید و می خندد، خدا بھ زمین ١٩٤٥تا  ١٨٦١است کھ از 

آثار ھیچ شاعری نتوانستھ است بھ تناسب اشعار این فرھیختھ رند لولی وش در ، این یکی دو قرن اخیر

بدون شک صفای دل مردم ادب پرور ھرات خانھ محبت اوست این سیر . اذھان و افکار رسوب نماید

حاجی محمد اسماعیل سخت  .پید اندرون از چنین اشتیاقی چاشنی گرفتھ استسریع بر آسمان آثار س

کاری است ، مبارزهء خود را با چنین ابتذالی کھ از آبشخور ستم و فساد نظام سیاسی حاکم تغذیھ می شود

بی نھایت دشوار زیرا استبداد شرقی بھ معنای شمشیر دو لبھ درندگی است کھ جزی دریدن و بریدن ھدفی 

 . دندار

  براتعلی فدایی

 
استاد فدایی شاعری است کھ خود را از ھیچ قوم و نژادی نخوانده و شعرش متعلق بھ مردم افغانستان بوده 

فدایی شاعری صلح دوست و منادی حقیقی کرامت ھا و ارزشھای واالی انسانی است و از تباھی و . است

بی امـــان خود را در البالی ابیاتی نغز ابراز جنگ و برادر کشی و نفــــاق و مردم آزاری نفرت ، نیستی

فدایی از پنج سالگی در مسجد زادگاھش نوشتن و خواندن را فرا گرفت از ده سالگی بھ  .داشتھ است

خورشیدی  ١٣٣٤دیوان شعرای کھن را میخواند از سال ، مطالعھ کتب روی آورد و در دوازده سالگی

شمسی  ١٣٤٩در سال  .و مجلھ ادبی ھرات بھ چاپ میرسید شعر ھای فدایی در روز نامھ اتفاق اسالم

در این سال محفلی بھ نام ، خورشیدی باز نشستھ شد ١٣٥٢مدیر فواید عامھ والیت بادغیس شد؛ در سال 
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شمسی با خانواده اش بھ  ١٣٨٥در اسد سال. انجمن دوستداران سخن دایر کرد کھ حدود چھل عضو داشت

ھجری شمسی با تنی چند از اعضای سابق انجمن باری دیگر آن را  ١٣٦٥در سال ، ایران کـــوچید

 .احیائ کرد

راز ( و ) گنج اسرار ( ، )فریاد خون ( فـدایی در سھ بخش با نــــام ھای ) حریم راز ( مجموعھ شعر 

اگر چھ استاد فدایی در ھرات ، فدایی اکنون در ھرات بھ سر می برد .بھ چاپ رسیده است) سخن 

اما متاسفانھ باید گفت کھ تا ھنوز خانھ بدوش بوده و در خانھ کرایی زندگی میکند و ، گذارندروزگار می

این خانھ بدوشی تنھا بھ استاد فدایی خالصھ نمی شود اگر احصائیھ گیری شود بھ یقین کھ اکثر نخبگان 

تصادی عمر عرصھ ھای علم و دانش و ادب در ھرات در خانھ ھای کرایھ ای و با یک عالم مشکالت اق

امید است کھ خداوند بزرگ ضمیر ھای بی احساس را عاطفھ بخشد تا . با برکت خود را سپری میکنند

دغدغھ خانھ ، قدر و عزتمندی مشعلداران علم و معرفت را درک نموده تا باشد با روحیھ عالی بدون

ده این سامان بیادگار ھنری و تاریخی را بھ نسلھای این، ادبی، بدوشی بھترین و بزرگترین اثار علمی

 .بگذارند

 فصل مـــاتم را ، میاد ھــــم آریا بــــھ یب

 ن محرم را یم اییدوبـــــاره زار بـــــگر

 م ییپــــدر گو یا دوبــاره از آن طفل بیب

 م یین مـــــادر از پسر گـــویبتریو با غر

 ن كھ در حق ما ظالمان چھ ھا كـردند یبب

 گر ز خون بنا كــردند یو صد عمارت د

 م یرھــــا باش یت دمـــــیـــــد منیا ز قیب

 م یشھ عــزا دار اللــــــھ ھا باشیو تا ھم

 اران را یاد یم یا چــــــو عشق بخـــوانیب

 باران را  یـــــم آرزویا كــــھ فاش كنیب

 م یـــــاد ھم نبریگل را ز  یا كھ سرخیب

 م یكم نبر، متاع، ز اگـــــر شدیو رستخ

 م غـــــارت گــــل را یا دوبـــــاره بنالیب

  .م اشارت گـــــل را یا كــــــھ باز بفھمیب
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  محمد سعید مشعل

 
وی خدمات . محمد سعید مشعل یکی از چھره ھای تابناک ھنر نقاشی و منیاتوری معاصر کشور است

بھزاد انجام داد استاد نھ تنھا در داخـــل شایانی را در عرصھ گسترش و ترویج سبک میناتوری و نقاشی 

بلکھ بیرون از مرز ھای این سر زمین ھنر خیز و ھنر پرور از نام و شھرت برخوردار بود کھ ، کشور

اگر بھ آثار و تابلو ھای بجـــــا  .ھنرمندان چیره دست بھ ھنر نقاشی و منیاتوری او عرج فروانی قایل اند

دیده می شود کھ وی چگونھ در نالھ پرندگان درخشندگی و ، ـدازی شودمانده استاد بھ دقت نظر انــ

حسن و مقبولی و تناز پریرویان و وجد ، غرش و مستی امـــــواج دریا ھا، طروات گلھا و شگــــــوفھ ھا

مولوی و عطار نیشاپوری در شعر می سرودند وی در ھنر ، جامی، طوریکھ حافظ، و سماع صوفیان

چـــــرخش اسرار آمیز قلم ، او با نگاه ھنرمنــــدانھ درک قوی .خویش مجسم مینمود نقاشی و میناتوری

نقاشی احساس درونی را بھ حیث بھترین و بزرگترین اثر ھای ھنری خویش را بھ وطن داران خویش 

پدرش . خورشیدی در والیت غــــــور پای بھ عرصھ وجود گذاشت ١٢٩٢وی در سال  .ھدیھ میکرد

در غور نزد مردم از احترام خـاصی برخوردار ، خان فرزند سردار غالم رسول خان حاجی محمود

اقلب ھنر شناسان  .استاد مشعل تحصیالت ابتدایھ خود را در غور نزد علما و اساتید آنجا فرا گرفت. بودند

اقوام و ملل  بھ این عقیده اند کھ نقاشی را باید بھ شعر مقــــدم شمرد زیرا نقاشی زبان عمومی است و ھمھ

ھر چند مکتب ھنری استاد کمـــــال الدین بھزاد با گذشت زمان رنگ عوض میکند  .از آن بھره میبرند

زیرا تداوم . ولی نمود ھا و جلوه ای برازنده ھنری این مکتب بھ ھمھ رسالت ھایش حفظ گردیده است

مت اعظم زندگی پربــــــار خود را شیوه این مکتب را میتوان در وجود ھنرمندانی جستجو کرد کــــــھ قس

با تحمل مشکالت فروان در احیای این ھنر دلسوزانھ وقف نموده و در پرتوی رھنمود چنین ابر مردان 
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استاد  .ھنر است کھ نام نـامی مکتب و ھنرستان بھزاد را در محیط ادبپرور ھرات زنده نگھ داشتھ است

ار فرھنگی کشور است کھ ھنر نقاشی و میناتوری را در مشعل از جملھ چھره ھا ھنری و بــــــا اعتب

زیرا بھ اساس ابتکار ، سطح ھرات و سایر نواحی کشور بھ حیث یک میراث فـــرھنگی حفظ کرده است

سال قبل از امروز ھنر میناتوری جــز مضامین دارلمعلمین وقت ھرات در آمد و صد ھا شاگرد  ٣٨او 

وقت بصورت عملی و نظری در ســـاحھ ھنر میناتوری آموزش  صنوف عالی آن ادب گاه را از ھمان

 .داده است کھ بیشتر آنھا بھ صفت معلم ھنر ھا ظریفھ در سر تا سر کشور تقسیمات و توظیف گردیده اند

. مفکوره تاسیس لیسھ استاد کمـال الدین بھزاد و خانھ ھرات نیز از ابتکارات آن استاد بزرگوار می باشد

استاد محمد سعید  .ت از این لیسھ بھ پوھنخی ھنر ھای زیبا پوھنتون ھرات شامل میگردندکھ بعد از فراغ

مشعل با وجود کبرسن و مریضی قلبی کھ طی سالـــھای اخیر دامن گیرش شده بود ھرگز خود را بھ بستر 

ده ھای بیماری نینداختھ بلکھ در اتاق ھنری اش از آموزش دادن شاگردان جدید بھ تدوین آثار و فرآور

ادبی و ھنری اش مــــی پرداخت و از عالقھ مندان و شیفتھ گان ھنرش کـــھ ھمیشھ بدیدار او می شتافتند 

سر انجام این ھنر مند شھیر کــــــھ او را بھزاد ثانی لقب داده بودنـــــد بھ عمر  .با گرمی استقبال می کرد

فانی پوشید و در جـوار مزار حضرت خورشیدی در ھرات چشم از جھانی  ١٣٧٦سالگی در سال  ٨٤

 .روح اش شاد باد.بخاک سپرده شد) رح ( امام فخرالدین رازی 

  بی بی اتونی

 
، بی بی اتونی ھمسر مال بقائی است، یکـــی از شعرای قــــرن نھم ھجـــری در دوره تیموریـــان ھـــرات

بی بی . دربــــــار ھرات راه داشتشوھــــرش منحیث مصاحب حضرت امیرعلیشیر نـــوایی در 

ً بھ  اتــــــونی از جمــــلھ شعرای شوخ طبع و بیبـــاک ھرات شمـــــرده میشـود کـــــھ بــــا شوھرش غالبا

زمــــانیکھ سلسلھ شاھان تیموری در ھــــرات رو بــھ انقراض گذاشت اتونی بھ بلخ  .مشـاعره میپرداخت

ً بحیث نــــدیم و رفت و در دربار عبدهللا خا ن شیبانی یکـــی از امرای آنجا بھ گــــرمی استقبال شد کھ بعدا
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از وی در تذکره ھای مختلفھ یادآوری شده است اما نمونھ کالمی از او  .محرم دربار بھ او جـــــا داده شد

 .نیاورده اند

  سلطان محمد خندان

 
ً مدت یک قرن یعنی از زمان سلطنت شاھرخ میرزا الی فوت سلطان حسین بایقرا مرکز و  ھرات تقریبا

سلطان محمد خندان از آن ماموران ھرات است کھ میتوان وی را در بوستان . کانون صنایع جمیلھ بود

در اواخر قرن نھم ھجری یعنی در زمان سلطان حسین  .صنایع زیاب آن سامان گــــل سرسبد نامید

. او نگارستان معروف ھرات رونق و شکوه تازه یافتبایقراء پا بھ عرصھ وجود گذاشتھ و از مقدم 

در علوم متداولھ آن وقت نزد سلطانعلی مشھدی فرا گرفتھ  تحصیالت و تعلیمات ابتدائی و انتھائی خود را

ھجری قمری کھ سنھ اتمام حبیب السیر است  ٩٣٠وی در سال  .و در خوشنویسی مھارت بی پایان یافت

ذوق سلطان محمد خندان در صنایع ظریفھ تنھا محمدود بھ . ستھ استحیات داشتھ در دھات ھرات میزی

خونویسی و شاعری نبود بلکھ در موسیقی نیز دسترسی داشتھ و از جملھ نی را ماھران و نیکو می 

  .از تاریخ وفــــات وی چیزی در دست نیست  .نواختھ
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  بیجھ منجمھ

 
در اواخر قرن نھم و در اوایل قرن دھم ھجری منجم و شاعر بیجھ منجمھ است کھ ، یکی از سخن سرایان

بیجھ منجمھ در  .در شھر ھرات میزیست و معاصر حضرت موالنا عبدالرحمن جامی قدس سره میباشد

علم نجوم نیز تبحر داشتھ و ھر سال تقویم جدیدی را استخراج میکرد و در دربار سلطان حسین بایقرا 

یر نوایی بی نایت قرب و منزلت داشتھ و از فضال و و در نزد امیر علی ش. صاحب عزت و حرمت بود

امیر علی شیر نوایی نوشتھ شده است کھ ) مجالس النفایس ( در کتاب . شعرای عصر خود بشمار میرفت

ھمچنان . فضایل بیجھ منجمھ غایت و نھایت نادر و تقویم خوب استخراج میکرده و شعر نیکو میگفتھ است

بیجھ ذکر گردیده است کھ بیجھ منجمھ ظریفھ و عارفھ نادره ایام بوده  از) جواھر العجائب ( در کتاب 

ً در علم نجوم کھ مثل او نبود روایت است کھ بیجھ در پھلوی خانھ موالنا نور الدین عبدالرحمن  .خاصتا

جامی قدس سره مسجدی را بنا نمود و از وی خواست تا امامت مسجدرا بعھده گیرد و حضرت جامی این 

 .نپذیرفتامامت را 

 :بیجھ در مرگ ھمسرش این بیت را سرود

 کـــوکب بختم کـــــھ بـود از وی منور آسمان

  .بنگر ای مھ کز فراقت در زمین است آسمان
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  صاین

 
رکن الدین متخلص بـــھ صاین در شھـــر تاریخی ھرات تولد شـــده و از مشاھیر شعرای دوره خانان 

و ) طغا تیمور خان ( صاین پیش نماز و استاد ، رکن صاین معروف بوداو بھ رکن جھان یا  .مغـــــلی بود

ً بھ اثر سعایت حاسدان چندی بھ زندان افتاد و بعد از رھایی بھ در بار شاه شجاع  نزد او مقرب بود اما بعدا

 صاین در سرودن غزل دست قوی داشت .ممدوح حضرت شیخ شمس الدین محمد حافظ شیرازی بار یافت

 :وی سھ ھزار بیت می باشد و چون در زندان کشیده شد این رباعی را گفتدیوان او حا

 در حضرت شاه چون قوی شده این

 ز زر فرمایم، گفتم کھ رکـــاب را

 آھن چـــــو شنید این حکایت از من

 در تـــــاب شد و حلقھ بزد بر پــایم

  .تـــــاریخ صحیح وفــــات صاین در دست نیست
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  میرک نقاش

 
عصر عروج و نھضت کامل صنایع ظریفھ بود در ھرات بھ دنیا آمد کھ بعد  قرن نھم ھجری کھ در اوسط

ھــــــا آوازه استاد و شھرت ھنروری او سراسر گیتی را فـــــرا گرفت این طفل بھزاد ھروی بود کـــھ 

وپا و امریکا مایھ اروپائیان رافائیل شرقش مینامند و آثــــار ارزشمند او امـــروز در موزه ھــــای ار

در حقیقت رشد و استعداد بھزاد از زحمت کشی ھای معلم و آموزگار حقیقی  .افتخار و سرافرازی مــاست

او سید روح هللا میرک یکی از نقاشان بزرگ ھرات بوده کھ در ماخذ و مدارک بھ القاب مختلف سید 

  . میرک و خواجھ میرک و میرک نقاش ذکر شده است

وح هللا نقاش کھ ھراتی االصل و از جملھ سادات آن دیار است بدست نیامده و اوایل سنھ تولد سید ر

میرک نیز در عصر درخشان سلطان حسین . زندگانی او مانند حیات طفلی بھزاد بکلی مجھول مانده است

ھ تعلیم بایقرا میزیستھ و نظر بھ ذوق و استعداد و صف ناپذیریکھ در استاد کمال الدین بھزاد سراغ داشتھ ب

، بر طبق نگارش موالنا دوست محمد صاحب تذکره حاالت ھنروران. و تربیت او ھمت گماشتھ است

استاد میرک ھروی کتابدار سلطان حسین میرزا بوده و در صورتگری و نقاشی و تذھیب کاری ید طوال 

ً خوش نویس نیز بوده است .داشتھ است مسجد جامع  چنانچھ ھنگامیکھ سلطان حسین بھ تعمیر، عالوتا

وزیر معروف و دانشمند او تحریر کتیبھ مسجد را بھ این نقاش و ، ھرات پرداخت امیر علی شیر نوائی

خالصھ استاد . استاد زبر دست وطن محول نمود و سید روح هللا میرک کتیبھ را بزودی تمام انجام داد

زمان تسلط محمد خان میرک ھروی طبق اشاره بعضی مورخین مانند صاحب حبیب السیر و غیره در 

  .شیبای در ھرات فوت کرده و در ھمانجا مدفون شده است
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 مھری ھروی

  
مھری ھروی یکی از سخنوران توانمند زبـــان دری در قرن نھم ھجری است کھ در شھر باستانی ھرات 

ھروی  مھریھ ھراتیھ و مھری، نــــــام اصلیش مھرالنساء و مشھور بھ مھری. دیده بھ جھان ھستی گشود

او ندیم و ھم صحبت گوھر شاد بیگم بانوی . بوده و از شاعران شوخ طبع و ظریف ھرات بشمار میرود

ملکھ گـوھر شاد بھ او لقب زن فاضل و شیرین . دانشمند و ھمسر سلطان شــــــاھرخ میرزای تیموری بود

از طبیبان خاص شاھرخ مھری ھروی با مردی بھ نام عبدالعزیز ازدواج کـرد و شوھرش . سخن داده بود

مھری در ، از آنجائیکھ شوھرش پیر مــــــردی بیش نبود. میرزا فرزند امیر تیمور محسوب میشد

این عشق . مصاحبت گوھر شاد بود با مسعود ترخان خواھر زاده اش آشنا گردید و عاشق و دلباختھ او شد

شاه نشین طبقھ دوم قصر نشستھ و  روزی گوھر شاد بیگم در: گویند .بزودی در بین آندو پھنھ گسترد

، از حسن اتفاق حکیم عبدالعزیز شـــــوھر مھری نیز از آن راه میگشت. مھری را بھ حضور خواست

حکیم بنابر کبر سن و اینکھ با سرعت نزد ملکھ گــــوھر ، گوھر شاد حکیم را نیز نزد خـــــود خواست

او رو بھ مھری کرده پرسید؟ . و را فراھم کردرفتارش ناموزون بود کھ موجب خنده ا، شاد می آمد

......... 

 :فی البدیھھ اظھار داشت، مھری

 مـــــرا بــــا تو سر یاری نمــــانـده

 ســـــر مھر و وفـــــــاداری نمـانده

 ترا از ضعف و پیری قوت و زور

  چنانــکھ پـــــای برداری نمــــانده
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 عبدالشکور فکوری

  
ھجری شمسی در  ١٣١٤بھ فکوری فرزند مرحوم مال عبدالرسول کــــھ در سال  عبدالشکور متخلص

مرحـــوم  .قریھ غنجان ولسوالی غوریان ھرات و در یک خانواده فرھنگ دوست دیده بجھان ھستی گشود

فکوری بعد از ختم دوره تحصیل مدت سی و پنج سال بدون وقفھ در پستھای دولتی با کمال ایمانداری و 

وی زندگی خود را بدون تشریفات و  .فــــــای وظیفھ نمود و از این رھگذر امرار معاش میکردای امانت

او توانستھ بود کھ درد ھا و رنجھای ، چشم داشت بھ مقام و مقام پرستی و در کمال ساده گی میگذارنید

فکوری  .مردمش را کھ در حنجره ھا ساکت و خموش مانده بود از طریق نوای شعر خود بھ تصویرکشد

راه خوب زیستن و خوب آموختن را تجربھ کرده و این راه را با خلوص نیت و عشق بھ وطن بھ دیگران 

مناجات و مناظره ، مثنوی، فکوری بیش از ده ھزار بیت دارد کھ بیشتر آن در قالبھای غزل. ارئھ داشت

ش لبریز گردید و بھ ھا سروده است و سر انجــــام این انسان خدا پرست و وطندوست پیمانھ عمر

سالگی چشم از جھان فانی پوشید و  ٦٢ھجری شمسی بھ عمر  ١٣٧٦تـــــاریخ شب دوشنبھ سی ام سنبلھ 

  .در جـــــوار مزار عارف نامی و شاعر خوش کالم حضرت مولنا جامی قدس سره بخاک سپرده شد

 مناجات پیر ھرات خواجھ انصاری 

  
دل من افزونی است گواھی تو ترجمانی من بکردند ندأ من افزونی الھی نور تو چراغ معرفت بیفروخت 

است قروب تو چـــراغ وجد بیفروخت ھمت من افزونی است بود تو کار من راست کـــرد بود تو من 

 افزونی است ـ
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ـ الھی از بود خود چھ دیدم مگر بال و عناد از بود تــــو ھمـــھ عطا است و وفای بھ بر پیدا و بکرم ھویدا 

 نا کرده گیر کرد رھی و آن کـــن کھ از تو سزا ـ 

 الھی نـــام تو مــا را جواز و مھــــــر تو ما را جھــاز ـ

 الھی شنــاخت تو ما را امان و لطف تو مـــا را عیـــان ـ

 الھی فضـــل تـــو ما را لوادکنف تــــو ما را ئادی ـ

 مومنـــــان را گواھی چھ بود کھ افزوئی و نکاھی؟ الھی ضیعفان را پناھی قاصدان را بـــر سراھی

الھــــی چھ عزیز است او کھ تو او را خواھی در بگریزد او را در راه آرئی طوبی آنکس را را کـــھ تو 

 او رایی ـ آیا کھ تا از ما خــــود کرائی؟

ن در تو چھ دانم؟ تو دانی ـ تو کریمــا گرفتار آن دردم کھ تو درمان آنی ـ بنده آن ثنا ام کھ تو سزای آنی م

 آنی کھ گفتی من آنم آنــی ـ 

الھی نمی توانم کھ این کار بیتو بسر بریم نھ زھره آن داریم کھ از تو بسر بریم ـ ھر گھ کھ پنداریم کھھ 

 رسیدیم از حیرت شمارواسر بریم ـ

بھ ان روز رسیم میان آتش و دودیم  خـــــداوندا کجا باز یابیم آنروزکھ تو ما را بودی و ما نبــودیم تا باز

 اگـــر بدو گیتی آنروز یابیم پر سودیم ور بود خود را در یابیم بھ نبــود خود خشنودیم ـ

الھی از آنچھ نخواستی چھ آیــــد؟ و آنرا کھ نخواندی کی آیــد؟ تا کشتھ را از آب چیست؟ و نا بایستھ را 

وار است؟ و خار را چھ از آن کش بوی گل در کنار جواب چیست؟ تلخ را چھ سود اگر آب خوش در ج

 است ـ

الھی شاد بدانم کھ بد درگاه تو میزارم بر آن امیـــد کھ روزی در میـــدان فضل بتو نازم تومن فاپذیری و 

 من فا تو پردازم ـ یک نظر در من نگری و دو گیتی بآب انـــدازم ـ

دیم ـ بویی یافتیم از خزینھ دوستی بپادشاھی بر سر عالم الھی نسیمی دمید از باغ دوستی دل را فـــدا کر

ندا کردیم ـ برقی تافت از مشرق حقیقت اب و گل کم انگاشتیم و دو گییتی بگذاشتیم ـ یک نظر بسوختیم و 

بگداختیم بیفزای نظریو این سوختھ را مـــرھم ساز و غرق شده را دریاب کھ می زده راھم بمی دارد و 

 مرھم بود ـ

تودوستان را بھ خصمان می نمایی درویشان را بھ غم و اندوھان میدھی بیمار کنی و خود الھی 

بیمارستان کنی درمانده کنی و خود درمان کنی از خاک آدم کنی و با وی احسان کنی سعادتش بر سر 

دیوان کنی و بھ فردوس او را مھمان کنی مجلسش روضھ رضوان کنی نا خوردن گندم با وی پیمان کنی 
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خوردن آن در علم غیب پنھان کنی آنگھ او را بزندان کنی و سال ھا گریان کنی جباری تو کار جباران  و

 کنی خداوندی کار خداوند ان کنی تو عتاب و جنگ ھمھ با دوستان کنی ـ

و آنچــھ ندارد چھ باید جھــد بنده چیست کار خواست تو دارد بنده بھ < الھی بنده با حکم ازل چون براید؟ 

 ھد خویش کی تــــواند ؟ج

الھی ای ســزای کرم وای نوازنده عالم نھ با جز تو شادیست و نھ با یاد تو غــــم ـ خصمی و شفیعی و 

گواھی و حکم ھرگز بینما نفسی با مھــر تو بھم آزاد شده از بند وجود و عدم باز رستھ از رحمت لوح و 

 قلم درمجلس انس قدح شادی بردست نھاده دمادم ـ 

الھی کار آن دارد کھ با تو کاری دارد یار آن دارد کھ چون تو یاری دارد ـ او کھ در دو جھان تر دارد 

ھرگز کی ترا گذارد و عجب آنست کھ او کھ ترا دارد از ھمھ زار تر میگذارد ـ او کھ نیافت بسبب نا 

شد گر نالھ کند سیاھکاری یافت می زارد اوکھ یافت باری چـــرا میگذارد دربرآن را کھ چون تو یاری با

 .باشد

الھی در سر گریستنی دارم دراز ـ ندانم کھ از حسرت گریم یا از ناز ـ گریستن حسرت بھره یتیم و 

 گریستن شمع بھره ناز ـ از ناز گریستن چون بود این قصھ یی است دراز ـ

ار را سزیدیم اینم بس کھ الھی یک چند بیاد تو نازیدیم آخر خود را رستخیز گزیدیم چومن کیست کھ این ک

 صحبت تو ارزدیم ـ

 الھی نھ جز از یاد تو دلست نھ جز از یافت تو جان پس بیدل و بیجان زندگی چون توان؟

الھی جدا ماندم از جھانیان بھ آنک چشمم از تو تھی و تو مراعیان خالی ینی از من و نبینیم رویت جائی 

انی جان نادریافت یافتھ و نادیده عیان یاد تو میان دل و کھ تو با منی و دیدارینی ای دولت دل و زندگ

زبانست و مھر تو میان سرو جان ـ یافت تو روز است کھ خود برآید ناگاھان یابنده تو نھ بھ شادی پردازد 

و نھ باندھان ـ خداوندا بھ سر مرا کاری ار آن عبارت نتوان تمام کن برما کاری با خود کھ از دو گیتی 

 نھان ـ

شاد بدانیم کھ اول تو بودی و ما نبودیم ـ کار تو درگرفتی و ما نگرفتیم قیمت خود نھادی و رسول  الھی

 خود فرستادی ـ 

الھی ھر چھ طلب بما دادی بھ سزا داری ما تباه مکن و ھرچھ بجای ما کردی از نیکی بھ عیب ما بریده 

 مکن و ھرچھ نھ بھ سزای ما ساختی بناسزائی ما جدا مکن ـ
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آنچـــھ ما خود کشتیم بھ برمیار و آنچھ تو ما را کشتی آفت ما زا آن باز دار ـ من چھ دانستم کھ الھی 

مزدور راوست کھ بھشت باقی او را حظ است و عارف اوست کھ در آرزوی یک لحظھ است ـ من چھ 

 دانستم کھ مزدور در آرزوی حور و قصور است و عارف در بحر عیان غرقھ نور است 

بر این در گاه ھمھ نیاز روزی بود کھ قطره ار آن شراب بر دل ماریزی ـ تا کی ما را بر آب  الھی ما را

 و آتش بریم آمیزی ؟ ای بخت ما از دوست رستخیزی ـ

الھی از نزدیک نشانت میدھند و برتر از آنی و ز دورت می پندارند و نزدیکتر از جانی ـ نفسھای 

 جوانمردانی ـ حاضر دلھای ذاکرانی ـ 

لکا تو آنی کھ خود گفتی و چنانکھ گفتی آنی من چھ دانستم کھ این دود آتش داغ است ـ من پنداشتم کھ م

ھر جا آتشی است چراغ است من چھ دانستم کھ در دوستی کشتھ را گناھست ـ و قاضی خصم را پناھست 

ندگان از و من چھ دانستم کھ حیزت بوصال تو طریق است و ترا او بیش جوید کھ در غریق است خوان

 بردر او بسیارند خواھندگان او کم گویندگان از درد بی درد او بسیارند و صاحب درد کم ـ

الھی چون از یافت تو سخن گویند از علم خود بگریزم برزھره خود بترسم در غفلت آویزم ھمواره از 

 می برزنم ـسلطان عیان در پرده غیب میآویزم نھ کامم بی لکن خویشتن را در غلطی افکنم تا د

 خداوند نثار دل من امید دیدار تست بھار جان من مرغزار وصال تست ـ

خداوندا یافتھ میجویم با دیده در میگویم کھ دارم چھ جویم کھ ببینم چھ گویم شفیتھ این جستجویم گرفتار این 

 گفتگویم ـ 

ادم دل و جان فراناز دادم خداوندا خود کردم و خود خریدم آتش بر خوئ خود افرورانیدم از دوستی آواز د

 ـ

 مھربانا اکنون کھ در غرقابم دستم گیر کھ گرم افتادم ـ

الھی چھ یاد کنم کھ خود ھمھ یادم ـ من خرمن نشان خود فرا باد دادم یاد کردن کسب است و فراموش 

 نکردن زندگانی زندگانی وراء دو گیتی است و کسب چنانکھ دانی ـ

باز یکچندی بیاد خود ترا نازیدم دیده بر تو آمد با نظاره پردازیدم ـ  الھی یک چند بھ کسب تو ورزیدم

اکنون کھ یاد بشناختم خاموشی گزیدم چون من کیست کھ این مرتبت را سزیدم ـ فریاد از یاد بی اندازه و 

 دیدار بھنگام و زآشنائی بنشان و زدوستی بھ پیغام ـ

بخشد کھ دارد پس رھی چھ دارد و چھ تواند چون  خداونـــــدا کار آنکس کند کھ تواند و عطا آنکس

توانائی تو کرا توانست ؟ و در ثنا تو کرا زبانست؟ و بی مھر تو کرا سر در جانست؟ چھ غم دارد او کھ 
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تو را دارد؟ کرا شاید او کھ ترا نشاید؟ آزاد آن نفس کھ بیاد تو یازان و آباد و آن دل کھ بھ مھر تو نازان ـ 

 ا تو در پیمان از غیر جدا شدن سر میدانست کار آن دارد کھ با تو در پیمانست ـ و شاد آنکس کھ ب

الھی اگر از دنیا نصیبی است بھ بیگانگان دادم و اگر از عقبی مرا ذخیره یی است بھ مومنان دادم ـ در 

عطائی ـ قومی دنیا مرا یاد تو بس و در عقبا مرا دیدار تو بس دنیا و عقبا دو متاعند بھایی و دید نقدیست 

بینم باین جھان از و مشغول قومی از ھر دو جھان بوی مشغول گوش فرا داشتھ کھ تا نسیم سعادت از 

جانب قربت کی دمد؟ و آفتاب وصلت از برخ عنایت کھ تابد؟ بزبان بیخودی و بھ حکم آرزومندی 

 میزارند و میگویند ـ

از دست دوستی تو یک کنار خون دارد ـ بی تو  کریما مشتاق تو بی تو زندگانی چون گذرد؟ آرزومند بتو

 ای آرام جانم زندگانی چون کنم؟ چون نباشی در کنارم شادمانی چون کنم؟

 الھی ھر کھ تو را جوید او را بنقد رستخیزی باید یا بتیغ ناکامی او را خونریزی باید ـ

 یش خود چنین است؟یا بھره این درو/ عزیز دو گیتی ھر کھ قصد درگاه تو کند روزش چنین است

الھی ھمگان در فـــراق میسوزند و محب در دیدار چون دوست دیده ور گشت ـ محب را با صبرو قرار 

 چھ کار؟

 خداوندا تو ماراجاھـــل خـــواندی ـ از جاھـــــل جز جفا چھ آیـــــد؟ 

می شناسد و در آتش الھی عارف ترا بنور میداند از شعاع وجود عبارت نمی تواند موحد ترا بنور قرب 

 مھر میسوزد از نار باز نمی پردازد ـ

 خـــــداوندا یافت ترا دریافت می جوید از غرقی در حیــــــرت طلب از یافت بــاز نمیـــــداند ـ

الھی نشان این کار مارا بی جھان کرد تا از تن نشان ما را ھم نھان کرد ـ در دیده وری تورھی را بی 

 کرد و دو گیتی زیان کرد ـ جان کرد مھر تو سود

الھی دانی بچھ شادم بآنکھ نھ بھ خویشتن بتو افتادم تو خواستی نھ من خواستم ـ دوست بر بالین دیدم چون 

 از خواب برخاستم ـ

الھی آن روز کجا یابم کھ تو مرا بودی و من نبودم تا باز بآن روز رسم میان آتش و دودم ـ اگـــر بدو 

 برسودم ـ ور بود تو خود را یابم بھ نبود تو خشنودم ـگیتی آنروز یابم من 

خــدایا نھ شناخت ترا توان نھ ثناء ترا زبان نھ دریای حالل و کبریا ترا کران ـ پس تر مدح و ثنا چون 

 توان ـ ترا کھ داند کھ ترا تو دانی تو ـ ترا نداد کس ترا تو دانی بس ـ 
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انجام قصھ ما جـــز حسرت نیست ـ ای حجت را یاد و  الھی اگر در کمین سر تو بما عنایت نیست سر

 انس را یادگار خود حاضری ما را جستن چھ بکار؟

الھی ھر کس را امیدی و امیـــد رھی دیدار رھی را بی دیدار نھ بمزد حاجت است نھ با بھشت کار مرا 

 تا باشد این درد نھــــانی ترا جویم کھ درمانم تو دانی ـ

نایع شناخت بر سبب موقوف است ـ و او کھ ترا بھ صفات شناخت در خبر محبوس الھی او کھ ترا بص

 است ـ او کھ بھ اشارت شناخت صحبت را مطلوبست ـ او کھ ربوده اوست از خود معصوم است ـ

الھی موجود عارفانی ـ آرزوی دل مشتاقانی ـ مذکور زبان مداحانی ـ چونت نخواھم کھ نیوشنده آواز 

ستایم کھ شاد کننده دل بندگانی ـ چونت ندانم کھ زین جھانی ـ چونت دوست دارم کھ داعیانی ـ چونت ن

 عیش جانی ؟

الھی الھی یافتھ میجویم با دیده ور میگویم کھ دارم ؟ چھ جویم؟ کھ می بینم ؟ چھ گویم شفتھ این جستجویم 

 گرفتار این گفتگویم ـ

دن و نھ جای گریز است ـ سر وقت عارف کریما این سسوز ما امروز در آمیز است نھ طاقت بسر بر

 تیغی تیز است نھ جای آرام و نھ روی پرھیز است ـ

لطیفا این منزل ما چرا چنین دور است ھراھان برگشتند کھ این کار غرور است ـ گر منزل ما سرور 

 است این انتظار سور است و گر جز منتظر مصیبت زده است معذور است ـ 

 ینده جفا نھ پیدا کھ پسند کو؟ او پسندیده چراینده بناھا بھ قضا پس کوی کھ چرا؟الھی ای دھنده عطا و پوش

الھی کار پیش از آدم و حواست و عطا پیش از خوف و رحاست اما آدمی بھ سبب دیدن مبتالست ـ خاصھ 

 او آنکس است کھ از سبب دیدن رھاست اگر اسیاء احوال است قطب مشیت بجاست ـ

فضل تو دریاست کوه کی فرسود و دریا کی کاست عنایت تو کی جست و فضل الھی عنایت کوه است و 

 تو کی واخواست؟ پس شادی یکی است کھ دوست یکتاست ـ

الھی نھ دیدار ترا بھاست و نھ رھی را صحبت سزاست و نھ از مقصود ذره یی در جان پیداست ـ پس 

جاست ـ این ھمھ سھم است اگر روزی این درد و سوز در جھان چراست پیداست کھ بال را در جھان چند 

 باین خار خرماست ـ

الھی از کرم ھمین چشم داریم و از لطف تو ھمین گوش داریم بیامرز ما را کھ بس آلوده ایم بکرد خویش 

بس درمانده ایم بوقت خویش بس مغروریم بھ پندار خویش بس محبوبیم در سزای خویش دست گیر ما را 

 ا بکرم خویش ـ بارده ما را بھ احسان خویش ـبھ فضل خویش باز خوان ما ر
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 الھی چھ سوز است این کھ از بیم فوت تو در جان ما در عالم کسی نیست کھ ببخشاید بروز زمان ما ـ 

عزیز تو گیتی چند نھان شوی و چند پیدا دلم حیران گشت و جان شیدا تا کی این استتار و تجلی آخر کی 

 بود آن تجـــــــلی جاودانی ـ

لھی جال عزت تو جای اشارت نگذاشت محو و اثبات تو راه اضافت بر داشت تا گم گشت ھر چھ رھی ا

 در دست داشت ـ

الھی آب عنایت تو بھ سنگ رسید سنگ بارگرفت سنگ درخت رویایند درخت میوه بار گرفت درختی 

شاخ آن بر ھوا  کھ بارش ھمھ شادی طعمش ھمھ انس بویش ھمھ آزادی ـ درختی کھ بیخ آن در زمین وفا

 ـ رضا میوه آن معــرفت و صفا ـ حاصل آن دیدار و لقاالھی بھ چھ شادم؟ بھ آنکھ نھ بخویشتن بتو افتادم

 الھی تــــــو خواستی نـــھ من خــواستم ـ

 الھی این چھ بتر روزیست؟ ترسم کھ مرا از تو جز حسرت نھ روزیست ـ

 آنکھ می سوزم تا از این افتادگی بر خیزم ـ الھی میلرزم از آنکھ نھ ارزم چھ سازم جز از 

الھی از بخت خود چون پرھیزم و از بودنی کجا گریزم؟ و نا چاره را چھ آمیزم و در ھامون کجا گریزم 

 ـ

 الھی ار تو فضل کنی از دیگران چھ داد و چھ بیداد ور تو عدل کنی پس فضل دیگران چون باد ـ

 زندگانی جان زبان بیاد تو ناز دو دل بھ مھر و جان بعیان ـالھی گفت تو راحت دل است و دیدار تو 

الھی بھر صفت کھ ھستم بر خواست تو موقوفــم ـ بھر نام کھ مرا خوانند بھ بندگی تو معروفم تا جان 

دارم رخت از ین کوی بر ندارم او کھ تو آن اویی بھشت او را بنده است او کھ تو در زندگانی اویی 

  .جاوی زنده است

 الھـــی آنچــھ من از تو دیدم دوگیتی بیاراید عجب اینست کھ جان من از بیم داد تو دمی نیاساید ـ

الھی چند نھان باشی؟ و چند پیدا؟ کھ دلم حیران گشت و جان شیدا؟ تاکی این استتار و تجلی ؟ کی بود آن 

 تجلی جاودانی ـ

 .کرا و از لیست  الھی دانش و کوشش محنت آدمیت و بھره ھر یکی از توبھ سزا

الھی آمدم با دو دست تھی ـ بسوختم بر امید روز بھی ـ چھ بود اگر از فضل خود براین خستھ دلم مرھم 

 نھی؟ 

الھی تو دوستان خود را بھ لطف پیدا گشتی تا قومـــی را بھ شراب انس متان کردی قومی را بدریای 

 دھشت غرق کردی ـ
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وستان تابان کردی چشمھ ھای مھـــر در سرھای ایشان روان الھی تو آنی کھ نو تجلی بر دل ھای د

کردی و آن دلھا را آئینــھ خود محل صفا کردی تو در آن پیدا و بھ پیدائــی خـــود در آن دو گیتی نا پیدا 

 کردی ـ

 الھی ھر چھ نشان شمردم پرده بود و ھــر چھ می مایھ دانستم بیھوده بود ـ

ر و عیب ھستی من از من وا دار و مرا در دست کوشش بمن گذار الھی الھی این پردهء من از من بدا

کرد ما در میار و زیان ما از ما وا دار ای کردگار نیکو کار آنچھ بی ما ساختی بی ما راست دار و 

 آنچـــھ تو برتادی بما مسپار ـ

الھی ھمھ دوستان میان دو تن باشد ـ سھ دیگر نگنجد درین دوستی ھمھ تویی من در نگنجم گر این کار 

 سراز منست مرا بدین کار نا کاردر سزار تو است ھمھ توئی من فضول را بدعوی چھ کار؟ 

دودم اگر  الھی از کجا باز یابم من آنروز کھ تو مرا بودی و من نبودم تا باز بدان روز رسم میان آتش و

 بدو گیتی آن روز من یابم پر سودم در بود خود را دریابم بھ نبود خود خشنودم ـ

الھی ای داننــــد ه ھر چیز و سازنده ھر کار و دارنھ ھر کس نھ کس را با تو بنازی و نھ کس را از تو 

 بی نیازی کار بھ حکمت می اندازی و بھ لطف می سازی نھ بیداد است و نھ بازی ـ

نھ بھ چرائی کار تو بنده را علم و نھ بر تو کس را حکم سزا ھا تو ساختی و نوا ھا تو ساختی و نھ  الھی

 از کسی بھ تو نھ از تو بھ کس ھمھ از تو بتو ھمھ توئی و بس ـ

 الھی ترا آنکس ببیند کھ ترا در ازل دید کھ دو گیتی او را ناپدید و ترا او دید کھ نادیده پسند ید ـ

 ران عقبھ بگذارنیدی و یکی ماند دل من خجل ماند از بس کھ ترا خواند ـالھی بر ھزا

الھی بھ ھزاران آب شبستی تا آشنا کردی با دوستی و یک ماند آن کھ مرا از من بشوی تا از پس خود بر 

 خیزم و تو مانی ـ 

 الھی ھر گز بینما روزی بی محنت خویش؟ تا چشم باز کنم و خود را نبینم در پیش ـ

نصیب این بیچاره ازین کار ھمھ درد است مبارک باد کھ مرا ازین درد سخت در خورد است  الھی

 بیچاره آنکس کھ ازین درد فرد است حقا کھ ھر کھ بدین درد ننازد نا جوانمرد است ـ 

الھی ھمھ عالم تر می خواھنـــد کار آن دارد کھ تا تو کراخواھی بناز کسی تو او را خواھی کھ اگر بر 

 تو او را در راھی ـ گردد

الھی تو ما را ضعیف خواندی از ضعیف چھ آید جز خطا و ما را جاھل خواندی و از جاھل چھ آید جز 

 جفا و تو خداوندی کریم و لطیف چھ سزد جز از کرم و وفبخشیدن عطا ـ
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 الھی یادت چون کنـــم کھ من خود ھمھ یادم من خرمن نشان خویش فراباد نھــادم ـ

ا بدرد می نازم و زیادتی را می سازم بھ امید آنکھ چون درین درد بگدازم درد و راحت ھر الھی وقت ر

 دو بر اندازم ـ

الھی تو مومنان را پناھی قاصدلن را بر سر راھی عزیز کسی کھ تو او را خواھی اگر بگریزد او را در 

خواستی نھ من خواستم دوست راھی طوبی آنکس را کھ تو او رایی آیا کھ تا از ما خو کرایی ـ الھی تو 

 بر بالین دیدم چو از خواب بر خواستم ـ

 الھی دانی بچھ شادم ؟ بھ آنکھ نھ بخویشتن بتو افتادم ـ

 الھی ھر چند کھ ما گنھکاریم تو غفاری ھر چند کھ ما زشتکاریم تو ستاری ـ

 ملکا گنج فضل تو داری بی نظیر و بی یاری سزد کھ جفا ھای ما درگذاری ـ

 این تیغ است کھ چنین تیز است ـ نھ جای آرام و نھ روی پرھیز است ـالھی 

الھی یافت جستن زندگانیست و جوینده نا یافتن زندانیست و چندان کھ میان آن و این معانیست یگانگی ترا 

  .نشانیست و ھر چھ نھ بتو باقیست فانیست 

  . ھرات یادب یتھایشخص و ریمشاھ ھرات باستان و، گلستان و مجلھ ھنر: منابع
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