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مقدمه

نایهدومدکهدوینکدجرصحجدیعرفیدآندهستمددوزدیعحوجدبرگدهامد

خطد روون،د یضجاند مهتد بهد کهد وستد تاریخید ورزشجنحد

شکستهدنستعلیقدتدریرمدزیبادوددنیزدنثردقامدودگاهدیسجعدآند

سالدهامد ود باجهدوستد ویژهدومد عالقۀد ود تامهد یارجد هجاورهد

یتجاجمدآندرودجردیججاعۀدشخصیدخاجدنگهحورمدکرجهدوم،دگاهد

ودبیدگاهدبهدجوستاندهجحلدودوهلدذوقددنشاندجوجهدومدودتامهدود

تدسینشاندرودشاهحدباجهدوم.دحتیدبهدیاجدجورمدوقتیدآندرودجرد

تاریخد68/10/19دبهدیرحامدوستاجدعبحهللادفروجم،دوستاجدبهدنامد

خاشنایسیدیعاصر،دنشاندجوجم،دبادیطالعۀدآندبهدومحدآیحنحدود

دبهدنگارنحهدسفارشدکرجنحدودبهدیاجگارد
ً
نگهحورمدآندرودیؤکحو

پشتدآندرودویضاءدکرجنحدودتأییحدنجاجنحدکهدوزدخطاطدحسنعلید

گروسیدعلیهدولرحجهدوستد)نک.دتصایر1(.د

نایهد12/5جرد20/5دسانتیجتردوستدکهدجردگذشتهد ونحوزۀد

نایهد ویردسببدحفظدوصلد ویند قطعهدبنحمدیناسبیدجوشتهدود

شحهدوست،دهرچنحدخاجدویندقطعهدبنحمدودتذهیبدرومدآندجرد

گذردزیاندآسیبدفروووندجیحهدودوینکدشرویطدیناسبیدنحورج.د

یتأسفانهدتاریخدودحتیدیخاطبدنایهدبردیادروشندنیستدودتنهاد

حسنعلیدخاندگروسیدونتهامدنایهدرودبامجلۀد»یخلصدوروجتجنحد

جبیرحضرتدوست«دبهدپایاندبرجه،دکهدشایحدبتاونحدروشنگردنامد

یخاطبدودنیزدپارهدومدوزدوبهایاتدتاریخیدباشح.دجرد1٣1٨ق،د

رود جبیرحضرتد لقبد د وزدرمالدعهحدیظفرولحیندشاهد نفرد جود

هجزیاندجورودباجهدونح:د

بدبهدجبیرحضرت. 1
ّ
ییرزودیدجاجخاندیستافی،دیلق

وسجاعیلدجبیرحضرت. 2

وییرنظامدجردویندنایهدهم،دهجچاندجیگردنایهدهادودجلدناشتهدهامد

خاج،دوزدوبیاتدزیباییدساجدبرجهدکهدشاعردبرخیدوزدآنهادبردیاد

روشندودبرخیدجیگردنایعلامدوست،دودوحتجالدجورجدبرخید

وبیاتدوزدخاجدوودباشح.دجردویندنایهدوبیاتیدوزدسعحمدبادتغییروتد

زیبادودقابلدتأیلدودجودبیتدهمدوزدیالصحرودبهدفروخاردیاضاعد

یارجدوستفاجهدقروردگرفتهدوستدودوییرنظامدیخاطبدخاجدرودجرد
دوزجووجدتشایقدودترغیبدنجاجهدوست.1

ِ
تصجیم

متنرنامهر

فحویتدشامد

گروییدنجیقۀدونیقۀدیاجتدطریقهدكهدبرومدبهجتدخاطردبهتریند

وثیقهدوستدووصلدودیامبدونبساطدقلبدودنشاطدخاطردگرجیح.د

خاّصهدورسالدخاتمدكهدبهدعالیتدیالطفتدُیحغمدوست،دوجیعۀد

جاجد.د
ُ
ینیعهدودیاجگاردرفیعهدباجدودكسبدییجنتدن

ــا ــحندت ــیدجی ــهدب ــاجدك ــاشدب ــهدخ روزگارتدهج

وست ناهجاورد هجهد ــارمد ك ود ســرد ود ــارد روزگـ

جردبابدخیالدوزجووجدكهدرفیعدتریندینهاجدشریعتدوست،دیایۀد

یقروند بهدسعاجتد ود ییجاند ود یبارکد ونشاهللاد وبتهاجدگرجیح،د

 محمدجوادرجدی

پژوهشگردودنایسنحهدحازهدُیهرشناسیدودخاشنایسی
mj_ jeddi@yahoo.com

) خیراترزاریگر)بر 
مع فِیرنامهرایراترحسنعلیرخانرخ وسیربامی نظام( 

وزدجوستاندگروییدمنابدجکتردرضادکسرومدبرومدوروئۀدوطالعاتدجربارۀدلقبد 1.د
جبیرحضرتدودنیزدوزدمنابدیهنحسدعلیدیاسفلاییدکهدزحجتدتایپدیقالهدرود

یتقبلدشحنحدسپاسگزورم. زصوی 1.ددجستخطدودویضامدیرحامدوستاجدعبحهللادفروجمدجردپشتدقطعه
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خاوهحدباج.دیخلصدهمدبرومدیالقاتدشایقدودوجوجدوشتیاقد

شایخدودشاهقدوست.دهردوقتدرودیایلدباشیحدیسّرتدببخشیح.د

ویّــام بــاجتد خجســتهد كــهد یــاربد

ــندبــاج ــریـ یـــــاربدكـــهدســـعـــاجتـــتدقـ

ناتاوند رودحرزدماند یرقایۀدشریفهد كهد باشیحد آگاهد ود بحونیحد

نجاجهدوم؛

فالــم وســتد یبــارکد ویــروزد
ــم1 ــاب كــت آند ــرد بـ ــرد ــظ ن ــاجد ــت ــاف ك

یرقامدشحهدباجدكهدبادوماجدزهحدودقحسیدكهدجردوماجدشریفد

بهد رود منابعالید شریعتدجوستد جوستاند ووقاتد ویند وست،د

ترغیبدییدنجاینح.دچهد ود یارگحوزمدتدریصد ود عشقدبازمد

عیبدجورج؟دجردماییدكهدسارۀدیباركۀدیاسفدعلیهدولسالمدوحسند

ولقصصدخاونحهدشحه،دتبّرومدمنابعالیدوزدویندیعنیدصارتید

نحورجد.دیگردبایحدتجامدعجردوزدناكرجهدتابهدودوستغفاردكرج؟دكارمد

نكرجۀدودكسیدرودنكشتۀ.دیگردبهدسجعدشریفدنرسیحهدكه:

ــلدنیســت ــحدمــامدعق ــهدزن آنجــادكــهدعشــقدخیج
ــیب ــت ــحردوالی ــ ــاجدجودپــاجشــهدون ــادبـ ــاغ غ

بنحهدعرضدییدنجایم:د

آنجــادكــهدعشــقدجســتدتطــاولدجروزدكــرج
كفایتی3 نــــحورجد عــقــلد ــهد ك ــحد ش یــعــلــامد

1٣٨5:د خاورزیی،د تهرون،د یاسفی،د غالیدسیند بهدتصدیحد سعدی،د غزلهای  1.د
ص166د)»مجالم«دبهدمامد»کتابم«(.

هجان:د10د)یصروعدوول:دفریاندعشقدودعقلدبهدیکدمامدنشنانح(. ب.د
وزدهجاندغزلد)»زوندگهدکه«دبهدمامد»آنجادکه«(. 3.د

وزدصحرولحیندیدجحبندوبروهیمدشیروزمدیالصحرود)یصروعدوول:د»رهدجوست«دبهدمامد 4.د
»غمدعشق«؛دیصروعدچهارم:د»هرچنح«دبهدمامد»بادآنکه«(.د

ولبتهدییدجونیح:

هجــه گزیحنــحد عشــقد غــمد آنانكــهد

هجه ــحد ــحنـ ــیـ آریـ ــاجتد ــهـ شـ ــامد ــ ك جرد

وســت عشــقد وزد فتــحد كــاند جود یعركــۀد جرد

هــجــه4ددددددد ــحد ــحن ــی شــه وود ســپــاهد آنــكــهد ــاد بـ

بادویندهجهدوكثردیعشاقدهادجوجلدییدشانح.دیکدوقتیدجردماوبد

نگارمدناشتهدباجم،د

یـندودمارتدكهدیخصاصدیندوسـتدویندیرحجتدورنه

ــرودلطفیدكــهدبــادوغــیــاردهــمدجورمد ــحدی ــاردآی چــهدك

وودهمدجردماوبدگفتهدباج:

ــی ــکدجلدجورجدودكاف ــهدی ــاندغجــتدگــرجمدك ــهدقرب ب

ووفی ود جورجد سرد یکد كهد گــرجمد سرتد قرباند بهد

غجتدیشــكلدبــهدیکدجلدگنجــحدودویندیشــكلدجیگر

جیگر جلد جلد یکد بهدمزد نجیدبینمد خاجد برد یند كهد

باالخره

آجیــی تــاد آجیــید ییــاند جرد شــحد فرقدهــاد

سنان جیگرد یكید وزد سازنحد نعلد آهــند یکد كزد

یسّرتد ذوقد بهد رود جاتد
ّ
ترن ویند ود نجیدجهمد زحجتد زیاجهد

منابعالیدتدریردنجاجم.د

یخلصدوروجتجنحدجبیردحضرتدوست
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