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 گهجهان مدنیتی

 یلراولوش شگنۉق که لرنینگتېموری مل

 

 

ور نظر تشلنسهه، امیرتم ه تاریخیگه شرق دولت لریو اسالم  ت تاریخی، اینیقسهجهان مدنی

له الدولهت و سه مچ بیرلرچه ه بابری  وریلر واونینگ دوامچی لری تم و اتورلیگیکۉره گان امپر

 مبالغه بۉل ه یدی. ،سکحقوق بمرمه گن دې –حق  کۉرسه تیب، لرگه شونچه لیک حرمتلعیا

 :مثها  اوچهون ؛دولهت لهر اگتگهن و لردن آلدین هم بویوک سلطان لهر  وریامیر تم ور و تم

امههها او و باشهههقه  ؛مهههدنیت جهههوده ههههم رواجلنیهههب کم هههدی و یهههده علهههمغزنهههوی لهههر دور سهههلیوریلر و

ه قساینی دی، هلهرکک لرگه خاص دور سنېا لگندهآع وماً تاریخی،  و نیتگ سیاست، مددورلرنین

ه رال هنی کۉو حصهه سهی رنهیمههم اگ نینگ لرلعیاادبیات ساحه سیده  و صنعت، علم، رلیککابنیاد

لیهت سیاسهی و مهدنی فعابیهری، بهو دولهت لهر  لیشی م کن:دلیلی بۉ ایکی نگچه بونیبیزنینگ ی یز.

اریخ ته و رنهی تهرکره لهرگلر نینهگ اعیهالسهی، اش راکیگه مانع لیک ریلگن لهر، ایکینچی لرلعیاده لر

 .اې یل ه گن لرده رید

افسوس  ،هد-ه اېگه بۉلسهگلر دوریده تورکان خاتون سیاسی جهت دن ک ّه شهرتخوارزمشاه

ک، هندوسهه ان ده گههی ېشههونینگدنه دی. زگههه تشههلۉکپراق ۉبههو شهههرت نینههگ سههلبی تامههانلری کهه کههه

خ ده ریهزی رایهیه سهلطانه تهاری هیش نینهگ دانها  ل ېش یها ایل  هېش س الهدین ادن ریله لالرکی ستو

ور شهههنا و جههوده سههنارلی مثشههه دورلرنینههگ اسهه گلر اوبیههراق بههده، -لسهههمنگههو ایههز رالههدیرگن بۉ

 یان -مه لرنی یانرککېالرو لبابریلر دوریده، هر ساحه ده عیاو  تم وریلر حا  بوکه ی دیر،رلعیال

نهی نینهگ اگرللرعیاسهاحه لریهده بنیادکارلیهک  و و صنعت، شعر و ادبیات، سیاست علممیز. رهکۉ

ریهههب ملیههک بهواگلر تههاریخ برچههه یههازیلگنشههه دورده گاگههه لگن لیگیبههۉ یوکسههکجههوده مهههم و 

 .توریبدی

 

شههرنینگ بهو  سهرر ریلیهب، هگهراتهه دههه(   -9عصر ) -15 هطوتاریخچی ابن بط مشهور

للرنینهگ عیا هگهییوکسلیشه و شیلهنر گل -کسبی و جاوت راینیقسه مدنی ،نیطیمحی عل ی و مدنی

نینههگ اگرنههی للرشههلریده تم ههوری عیایمههدنیت ا ریههب، دولههت ویقههین دن کۉرۉشههگن حصههه لرینههی 

 .1یازه دیلردن کۉپراق اېکن دېب، رککاې

ش تههیهاوچههرینی رار عیهها  نهامیههتم هوریلردن آلههدینگی دورلهرده ب نرلهی شههو کهههجهوده عیههب ل

کیشهی  74نهه بابرنامهه ده ییرگده، ب -بۉلسهه کرهدیریش کمهیهر وررلهش و اوچون کۉپ تهاریخ لرنهی

 -ه بهاتکهبلآلینه دی. او هم فقه  بیهر بهار اې هس،  لگهتیعیا  نینگ آتی جوده حرمت و اح رام بیلن 

 230عیها  نینهگ آتهی  74نچهه شهو چنا للرده،حهابهاغلیق بهۉلگن گه وارعه لر - بات و تورلی حادثه

 دی. لهیه ذکر اې ر ل

کههۉرگن ینههی و حرم  یرگلههنینههگ  للرده عیههایهههههم بههابریلر دول  لرینگههی تههاریخچیدن کمبههابر 

تمگیشهلی  ذکهر اې یهب، اولرگهه حرمهت بهیلنجهوده ینی نهام للرتهاریخ لریهده عیها اگز تهرکره وحالده، 
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شو نقطۀ نظهردن  ی،ه ایون نامه" اثریم نینگ "گبمگلبدن  بیان ریله دیلر.نی حقیقت لر و وارعه لر

 جوده مرارلی دیر.

 ررهیفی ک ّهه نگی دورلهر نینهگ بونهدهیم، ه ده کتم وریلر و بابریلر دوری و اوندن آلدینگی

ر. امیهر شیگه باغلیق دیهرر مدنی ی و کمنگ دنیا و اوالدلری نینگ یوکسک گچه امیر تم ورننیبیز

کیچیهک گهی  سهیده اوروشهلر اگرتهه ،واامها  تهدی،رسه ی اورو  لهر ده اگ تم ور ع ری نینگ ک ّهه

تیارگرلیهک یهه لهر اوچهون رېنگهی ل دم آلهیش و کمیایّکهی ییه -یهرگه رَی یهب، بفراغت دن هم، یورت

لن ریهب، اولهر بهیه یشهه عهال لر بهیلن میلسهلر رولیگیچهه، هفرصت لریده هم، تهاریخ لهر نینهگ گهوا

 ن.آرتیرگینی بحث و مناظره لر ریلیب، اگز بیلیم و تیربه س

یدن سه تربیهه تعلهیم و ده، اولهر نینهگ -آلیب بارگن بۉلسهینی کۉپ اوروشلرده، فرزندلر ،او

 تنلهه گهن و ههر لری تعلی هی اوچهونفرزنهدلرینهی  عهالمگن. دوری نینگ اېنگ مشههور هغافل بۉل 

اونینگ  رۉیگن. ن ییه ده،سیگه  اس راده ک اب لردن تۉپلب، اولرنی فرزندلری عل ی و ادبییمردن 

ب، یهنگهه یشهلری ههم گمهدنیها رهر بیرگههبهیلن شهو  بۉلیهب،معلومهاتلی  عالییز فرزندلری ل و ریاگغ

  گن.زگریب کماییابی ت انگه اگشلری هم تاباره هرره نسب اً گه و حیاتگللرعیا

 - ان ههم لکت اداره سیده، بلکه اوروشهلرده ههم ی ه فق  سیاست ون للرتم وریلر دوریده، عیا

حقهده  بهو دهک ابیه نهاملیتم هور" فی اخبهار  دورق لاب یایعنینگ " اگزیشاه رگنلر. ابن عربیان تۉ

 یازه دی:نی ریزیقرلی معلوماتی شونده

اورو  میهدانی غوغاسهی و جنهگ آور  ،بار اېدی. اولهر للرکۉپ عیا نیدهیامیر تم ور رۉش"

جنگچی اېرکک عسکرلردن ک چیلیک جایلری یۉق اېدی. کۉرردیلر.  خو ینی هیاهوسعسکرلر 

سههی حاملههه کیشیرار یههب اولههردناېههدیلر،  لنههرک رلههیچ و نیههزه دن فایههدهر دېههلههرککاې رو  میدانیههدهاو

آت دن توشیب، باشهقه  ،ه چیقیبی یۉلدن چم گزدیرمهلر گه سم گنده، باشقهموغیش پی ی یبۉلسه، ت

نیهب، رۉشهین یگهه منگ، آتدن سهۉب آلگنهرهل یریهب، اونهی اگدنیها گهه کمینی سهیز فرزنهدیر یهاردمل

  2دی."شیلرباریب رۉ آرتیدن

م لکت اداره سهی، خانیم  کی، اینقسه سرای ملللراونینگ عیاگنیده، بۉل سررده امیر تم ور

ابن  اېدی. لیب تورربۉ را  -با  ایشلریگهبنیادکارلیک  بۉله یاتگن دهتربیه سی و یورتیفرزندلر 

پراق نی ه ه دن کهۉیرت خاتن لری و کنیزلری کۉپ اېدی، اما تۉیامیر تم ور نینگ خات»عربشاه 

، ه ههه دن مقههدم و مع بههر اوبههرا اېههدی. بیههری، ملکههۀ کاولههر دن  دیلر.سههزاوار اېههه اع بههار و حرم گهه

ههم خطهای سهی ایّکیاېدی.  وراقو نیک اېدی. بشقه سی ملکۀ صغرا اېدی. او، ه ه دن گوزه   راق

موسهی داری امیهر حک ه ینه بیهری "تومهان" )آغها  اېهدی. نخشهباېدیلر.  لری نینگ ریزلریپادشاه

ملکهۀ  و چیرایلهی اېهدی. زه  ، یل یراق بلیق دېک گۉبان" اېدی. اودی. ینه بیری "جلاې ریزینینگ 

 3«ک اېدی.نینگ آتی شادملبرا ک

رخ میهرزا نینهگ زوجهه سهی شهاه و تومهان آغها،خهانیم  کجه لری سرای مله ور زوامیر تم

آنهه  میهرزا نینهگ ، سهلطان حسهینخهانیم ک، خلیل سلطان نینگ زوجه سهی شهادملمیگمگوهرشاد بی

نینگ زوجه سی جهانگیر میرزا و میرانشاه میرزالر، بمگیم خدییهزوجه سی و  بمگیم سی فیروزه

 گهاربمگهیم، آنهه سهی روتلهوق ن "، بابرنینگ اولوغ آنه سی ایسهن دولهتبمگیم زادهین بمکه "خانسمو

 ، کهامران میهرزا نینهگ ریهزیبمگهیم مهاهیمبمگهیم، سهویوکلی زوجهه سهی  زادهېگاچیسی خانخانیم، ا

بمگهیم و باشهقه زوجهه لهری حیهات  نورجههان، جهانگیر "سلیم شهاه" نینهگ زوجهه سهی بمگیم گلرخ

)م  هاز  اه جهان نینگ زوجه سی ارج ند بانو بمگیم، شبمگیم رامبمگیم و دال نسافناء ال ،بمگیم نساال

خشش ینهه رنچهه دن اگ و شونگه مگیمب ب النساریزی زې باورنگزې ،بمگیم محل  و ریزی جهان آرا
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 لگههتیینی نام للرگن عیارۉشینی ه اگز حصه سنی گمد ذکاوتلی، دولت، علم و -دبیرلی، عقلت رنچه

ده یهرحه لر یازیش م کن، امها ریسهقه ورهت و بیهر مقالهه ده ه هه سهی حقده کۉپ صیآلیش و اولر حق

تۉغریهدن تهۉغری گهه ادبیهات رونقیه ده، علم و  ،سیاست ،روییده دولتگپیریش م کن اې س. بیز 

چه کیشهی حقیهده جهوده ریسهقه تۉخ هه لیهب اگتهه ملکه لردن بیر نم تم وری ینی رۉشگناگز حصه س

 میز.

رنههی حقیههده، تههوتگن اگمههدنیت ده  و اونینههگ سیاسههت، دولههت وخههانیم  کملهه یملکههه سههرا

ی  رنهده آلدیهده وردیرگن جوده اولکن مسید و مدرسه سی حقیده، خارجی م لکت لر ن اینهده لهریر

انچهه  دنمنبهع لهربیر رنچه تهاریخی کالویخو و لچیسی یا اېسپانشکوه و جال  بیلن چیقیشی حقیده ه

بلی سهبگنی یهازیلیهده اگزبمکسه انده ههم کهۉپ مقالهه لهر  هوری ملکهه حقگه اېگهه میهز. بهو تممعلومات

یم خهان کشهادملی زوجهه سهل سلطان نینگ لینی خلیکم امیر تم ور نینگاما  ه ی ن، زلسۉتیقچه آر

 ت ارچی من.حقیده جوده ریسقه اَی یب اگ

ن یاونینهگ وفاتیهدن کمه او  امیهر سهیا الهدین نینهگ زوجهه سهی اېهدی.خانیم  کملکه شادمل

دی کهه   و دلربا اېۉزه، شونچه گگه کیردی. اوغلی خلیل سلطان نینگ نکاحیاگ امیر تم ور نینگ

اېههدی. ابههن عربشههاه نینههگ یازیشههیچه م لکههت مههس هلههیبشههقه نههی کههۉرمس و اگ ناونههدخلیههل سههلطان 

 ،تورمهو " رۉلیگهه تاپشههیریلگن اېهدی. اولههر و اونینهگ خهدم کاری "بابههاخههانیم  شهادملک یشهلریا

گه ریشهات بمعزو  ریلیش یا مکافهات و میهازنی مقرر یا ملر، ح ی که وزیرلر و والیشلریبرچه ا

 و اخ یاردار اېدیلر. حقلی

گه ارزییههدی. او و خلیههل لیشههو محب ههی اگرنههک و مثهها  بۉ نینههگ وفههاخههانیم ملکههه شههادملک  

دن افضهل ایریلیقهسموردیلر کهه ایریلیققهه چیدال هه ی، اگلهیم نهی ینی لربیر -سلطان شونچه لیک بیر

بو ایریلیققهه چیدال هه خانیم  ، ملکه شادملکبیلردیلر. خلیل سلطان کسل بۉلیب، وفات اې گندن کمین

ه دفههن سههیدن چیقههه دی. اولههر نههی بیههر ربرگهه دی کههه آررههه شههونداق کۉکسههیگه سههنچهینههی ی، خنیر

  4دیلر. اې

یت کۉرین هه گهن مهدن یخهده مثلهیم تاریامیر تم ور نینهگ ینهه بیهر کملینهی ملکهه گوهرشهادبمگ

ېهدی. اگهن ه لهجدا ک ه اگرین نهی اېگل سیده م لکت اداره ،سمور، علم و صنعت سمور عیا  دیر. او

نلش، گه رۉ  اورال س اېدی. ح ی که ولیعههد تهدن بیرار ایشیگه رره مسرخ میرزا اونینگ رأیهشا

بهی مههم کیا ایشدن چم له تیش، ع لدارلر نینگ مکافات و میهازاتی ریلیش حاکم و والیلر نی تعیین 

 یگه اوس ونلیک ریلر اېدی. رأی نگرخ میرزا نیهمویوع لرده هم بو ملکه نینگ رأیی شا

 تهاریخچیلر ینهگ سیاسهت و دول هدارلیک ایشهلری،الب ه ای یب اگتیش کمره ک کهه بهو ملکهه ن

نظریههدن اییههابی اې ههس و بیههر رنچههه نزاعلههر و اوروشههلرگه سههبب بۉلیههب، حاک یههت و سههالله  نقطههۀ

ده ریلیش و بنیادکارلیهک سهاحه لریهوه رۉیگن، اما علم و مدنیت، صهنعت و هنهر، رهخطرگینی دوام

  ریلگن خدم لری جدا یوکسک دیر.

ن د لهرملکه گوهر شاد بمگیم نینگ نامی آل هی یهوزدن کهۉپراق ییل اَنه شو خدمت لری طریلی

 بمری خاطرلرده سقله نیب کمل ارده.

سهی سهینینگ اساسچیلهی عیها  ههرات مصهلی  چهه، بهو مهدنیتیریهد اې یلگن ی منبع لردهتاریخ

نی هههرات و مشههههد ی  لهههی و چیرایلههی مدرسههه و مسهههیدلرنههگ اولکههن، عظبۉلیههب، دنیههاده گهههی اې

 20ییل دوامیده و هرات مصلی سی می وعه سی  14مدرسه سی و د اې گن. مسید شهرلریده بنیا

 زیلگن. کییل ده اداغیگه یم

شهاهرخ میهرزا، اگزی و عایلهه  ،گوهر شاد مدرسهه و جهامع مسهیدی ،مصلی می وعه سی

سههی اوچههون رههوردیرگن مقبههره سههی "گنبههد سههبز"، دارالحرههاظ، ک ابخانههه، اخالصههیه مدرسههه سههی و 

م نینهگ مشههد شههریده یه و بشقه بنالر نی اگز ایچیگه آلردی. ملکه گوهرشاد بمگیرایخانقاه سی، ش
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ویلسن کریسه ی "ایهران هنرلهری  رورگن مدرسه و جامع مسیدی و موروفاتی حایرگچه موجود.

  هاېنهگ عهالی و گهۉز 12نگسیز عالی بنا حقیهده سهۉزلب، اونهی دنیها نینهگ تاریخی" ک ابیده بو تم

 دی.یب، بهالهبنالریدن بیری دې

شهلریده بها  مهنهدس صهر یده اسه اد ینینگ ابمگیم، مدرسهه و مصهلی می وعهه سهی گوهرشاد

لهث روام الدین شیرازی، ک یبه لر و لوحه لر خطینهی جعرهر جهال  ههروی و تهورلی خه ، اینیقسهه ث

لرینی ایشه ن و طالکهاریینینگ بمنظیر خو  نویسی بایسنغر میرزا بن شاهرخ میهرزا، تهزی خطی

 د میرک هروی کبی مشهور اس ادلر بیرگن اېدیلر.اس ا

و  بو مدنیت لی، علم سمور تم وری ملکه، نه فق  مدرسهه و مسهید و اونگهه تمگیشهلی بنهالر

، ردیوده اولکههن ک ابخانههه رههوجهه اې ههدی، بلکههه علههم و صههنعت نههی رواجلن یههردی، دبنیههاینی موروفههات

دن ییغیهههب، اولهههردن نسهههخه لهههر لریهههلرنی بوتهههون دنیههها یهههورتینگلهههب ک هههابح هههی کهههه م یوزلهههب و

ب و هلههر، شههاعرلر و ادیههب لههر، خوشههنویش، مههرّ ک عههال لر، تههاریخچیکههۉچیرتیردی. شههونینگدې

یلن بهمهندس لر گه بیرینچی بۉلیب، معین آیلیک یا مقرری تعیهین ریلهدی و اولهر نهی دای هی معها  

 نده دی.وتأمین لب، ینگی عل ی، ادبی و هنری اثرلر یره تیش گه ا

لری  شه دور نینگ اېنگ اتارلی و بیلی لی عال لر و مدرسگیم مدرسه لریده، اگمگوهرشاد ب

کمچهک و  -گهه یاتهاق خانهه، کمهیمدیلر. بهو طالهب العلهم لرز طالب العلم گه درس بمرر اېون یوهر ک

یهدن خبهر آلیهب، للراچ ک مهیا اېدی. گوهرشاد بمگیم نینگ اگزی اولر نینگ حا  و احویا -یم ک

 دی.ترهکمره ک بۉلگنده یاردم کۉرس

ییل ورت، میلیونلب سرمایه و مینگلب  20ده  یلگنسی بنیاد اې ه وعهرات مصلی سی می

بۉلسه ده، افسوس که افغانس ان دول ی نینگ  بنیادکار و ماهر هنر مندلر محن ی صرف لنگن

 دی، یعنی زیلیب کموت ام به ب بیلن تبعیضی سیاس ی طریلی، نمچه ساعت ایچیده، بیر کیشی امری

امیر  سی د پادشاهاره سی بیلن افغانس ان نینگ مس بشه(.  ییلی انگلیس لر ا1304م. )1876

ر بیلن می  و تاریخی بنالر   لی، گوزهظع دی و شونده یلرح ن بویروغی بیلن توپ گه توتیلعبدا

 5یکسان ریلیندی.

لسه ده، تگن بۉگییل ا 600م  رریب -1379 -1455دن )نینگ وفاتی بمگیم گوهر شاد

اوتیشی بیلن، ردری ینه ده آشیب باردی.  للرنینگ نامی خاطره لردن اونی یل ه دی، بلکه ییاو

خلق ارا عل ی سی ینار، لیک شهرده ایکی کون   اگست، کابل22-23ییل، ) -2004چنانچه 

س ان پریزیدنی ی حامد کرزی، انافغ ،ال للی ملکه گوهر شاد" دایر اې یلدی. اونده"سی ینار بین 

سی مح د اکبر پوپل، افغانس ان یمدنیت وزیری داک ر سید مخدوم رهین، کابل یونیورسی ی ی ری

لری، ا و یونیسکو اداره لری ن اینده لری پیامعبدالباری راشد، یونسی یسی رئیسیملر اکادفن

دیلر. بو سی ینار اگریلرینی  لهافغانس ان و تورلی م لکت لردن کیلگن عالم لر اگن لب عل ی مقا

ده مهم وظیره لر، ج له دن کابل شهریده بیر مدنی مرکز، هرات شهریده وده جنینگ پروتوکولی

لیشی دن بیری و هرات یونیورسی ی ی گوهر شاد نامیده اتهللربیر مدنی مرکز، بویوک و اساسی یۉ

 1-2ییل  2004ه(.) 1383سینینگ  فصلنامه " یلگن، سی ینارده اگریلگن مقاله لر "فرهنگرید اې

 6 یلدیسانیده نشر اې

لگی ع یر لشی، اوّ سی" نینگ ری ه تمی وعه چه، "مصلی ی یلیشده رید اېفرهنگ میله سی

 ،لدی. بوی، یونیسکو اداره سی اخ یاریگه رۉیایشلری افغانس ان دول ی ت انیدن ریشهحالیگه ری 

سن رگن عیاللردن بیری بابرنینگ اولوغ آنه سی ایالدیده یخشی آت رتاریخ ان یره دی،وبیزنی رو

بار کیچیک یاشده پادشاه بۉلیب، کۉپ  مچهن دیر. بو کاردان و تدبیرلی عیا  بیر بمگیم دولت

-هسان رۉتقای -یت لردن امانعیره سی بابرشاه نی ریین ویبباشدن اگتکزگن ن لرنیینچیلیک ری
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-النی روییدهشونینگ اوچون بابر بو عیایب عی ،رگنریب، دول ی و سلطن ی اس حکامیگه یاردم بم

 دی:گیچه تعریا لَی

دی. ی اېکم بۉلغه بمگیم سن دولتم ایهگ اولوغ آنننی"خاتونلر اراسیده رأی و تدبیرده مم

 7."لور اېدی، الر نینگ مشورتی بیله بۉکوچ -و مدبره اېدی. کۉپراق ایش هبسیار عارل

لب بیهتر یلرن ن میرزا، هندا  میرزا و گلبدن بمگیمم بمگیم ه ایویبابر نینگ زوجه سی ماه

نامه   ایونه ،م یش یردی. گلبدن بمگیمی لگهشاعر، ادیب و عالی معلوماتلی ریلیب، ک اینی برچه س

 ی اثریدی. اونینگ تاریخگینه شاعر هم اېس، بلکه یخشی ، فق  تاریخچی ادیب اېاثری مؤلری

، لررگنرغو بموپراق اگه کۉشو مویوع لرون تورلی منبعلیگی اوچلگنه ایون نامه جوده مهم بۉ

. یلگنر ونه بمشعرلریدن ن ،بلیز یوری یلیگی حقیده هم سۉنبع لرده اونینگ شاعراما بعضی م

  یلگن:  ی رید اېیالغرایب ده اونینگ بو ب ن می عومثا  اوچ

 ستخ(ود یار ن(م او با عاشقکه  ېیرگه(ر پ(ری

 ستر برخوردار نمتو یقین ممدان که همچ از ع 

 ترج ه:

  سزین معشوری بیرله یار اېکیم اگ ۉهر پری

  سیلگیل یقین کیم، همچ برخوردار اېع ریدن، ب

ر ن بیدزیاعر بۉلیب، اگک شدېسیارخ بمگیم هم آته سی و بابکامران میرزا نینگ ریزی گل

 رنچه شعرلر رالدیرگن. روییده گی بیت اوندن دیر:

 ستغیار نمگلرخسار بې ا چگه آن سروهم

 ستار نمخکه در عالم گل بمست اینهراست بود

 ترج ه:

 سیزهمچ رچان او  سرو گلرخسار اې س اغیار

 سیز، خارده بیر گلی عال گهل هکن کیم بۉچین اې 

ه ز فهم و فراس ی، بدیهبمگیم  جهانگیر )سلیم شاه  نی اگگیم )مهرالنساء نورجهان بم

ی رام ریلگن اېدی که جهانگیر لر و مهارتلری بیلن شوندهو تورلی هنر یلیگی، میلس آرالیگیگۉ

دن بیرار ایشگه رۉ  اگرمس اېدی. اونینگ نامی سکه ده یرب ریلینگن مسرهاونینگ فکرینی سۉ

ح ی که فرمان )بویروغ  لرده باسیله دیگن مهرده هم جهانگیر نامی یانیده اونینگ اس ی یازیلگن 

لرگه سبب علر و اوروشبیر رنچه نزا یری مداخله ریلشلریگه تۉغریدن تۉغایش اېدی. م لکت

 8. گنگیم" ناملی اثریده ثبت اېنورجهان بم بو وارعه لرنی مال کامی سبزواری "ف حنامۀبۉلدی. 

 لریدن بیر ن ونه:شعر

 گلزار است گشاد غنچه اگر از نسیم

 تکلید ررل د  ما تبسم یار اس

 لا نه گل شناسد و نې رنگ و بۉ و عارض و ز

 و ادا گرف ار است نکسی که به حس  د

 ترج ه:

 آچیلر للرغنچه گ ،دهسسه چ نگر نسیم اې

 رلبی یز رلری، تبسم ریلسه دلبر، آچیلر

 کیم که ناز و حسن اسیری دور، آچیل س خاطری
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 نبر آچیلرگلنی رنگ و عاریی یا مشک و ع

دی. لر اگتکزره مشاعره ریلردی و جهانگیر میرزا بیلن بدیهشعرلریده مخری تخلص  ،او

 ی ه دی:نی اَ ریب، بو مصرعآس انده کۉنی ده ینگی آییر رمضان آییجهانگ

 فلک هویدا شد هال  عید بر اوج

 اللی فلک اوجیده ن ایان بۉلدی )عید ه

 دی:ی دېیرجهان در حا  ایکینچی مصرعنی بوندهنو

 میکده گم گش ه بود، پیدا شد. کلید

 ی دی، تاپیلد)میخانه کلی ی یۉرالگن اې

ر یر. بکن لاې نی سمویب، گاهی شعر یازیب توررینگ بشقه خاتین لری هم ادبیاتجهانگیر ن

 پادشاهرلندرنینگ "دی. اگزیگه ایشانگن پادشاه یینهرنج اگکون جهانگیر بیر رلندر بیلن شط

لندرگه رینی رد  آرا و فنا آرا باغ لریدن بی یگه تیگیشلی جهان آرا، حیات آرا،للرعیا ،هیوتقزس

لندرگه ه دی و ح ی آق دانه لر یعنی دس لبکی حرک نی هم رنطیگه کۉشردېگن " کبمریشی کمره

لیشی ت بۉین مادی و بیر حرک دن کملدن چیقرهرۉینی ی، جهانگیر وزیراگت هورت دی. کۉپ بمره

لیب ارت ریتۉرت ملکه پرده آرتیدن بو اگیین نی نظ دی. شو ور دهحرکت جهانگیردن اېیق، اما نا

 ېدی.ریلیشی م کن ادشاه یوتقزسه، اولر نینگ باغلریدن بیری رلندرگه بمورگن، چونکه پات

 یدی: ی دېا نی سقلب رالیش اوچون بوندهجهان آر گیم باغجهان بمرنو

 جهان ز دست مده ،جهانیتو پادشاه 

 کار آید که پادشاه جهان را جهان به

 ترج ه:

ۉله بک چونکه جهان سلطانیگه جهان کمره ،یقرمهلدن چنی رۉسمن جهان سلطانی سن، جهان

 .دی

 دی:ریله ملکه حیات النسا هم نازلنیب، تضرع

 بایدلمکن حیات میو، جهان خو  است

 ؟کار آید جهان چه ،اگ(ر حیات نباشد

 ترج ه:

ۉل ه بگی چونکه اگر حیات بۉل سه، جهان نینگ کمره ک،کن حیات کمرهجهان یخشیدور، لم

 یدی.

 یدی:ی، دېهم اولردن آرره گه رال ه االنسملکه فناء

 وفاستجهان و حیات چون ه ه بم

 آخر فناست فنا را طلب کن که

 ترج ه:

 ی.دریلهب ریل که ه ه نرسه نینگ آخری فناگه باریب تادور، فنانی طلجهان و حیات بموفا

-راله بریقهگی بیت بیلن هم باغلرنی، هم شاه نی مات بۉلیشدن روتاما ملکه دالرام روییده

 دی:

 رام را م(دهده و دالرخ ب دو ا،ش(اه

 9مات و اسپکشت یل و پیاده پیش کنی، ف

 ترج ه:

بیلن  و پیاده نی سوریب، آت یلرمنگ، فنی بممرا، ایکی رخ نی بمرینگ و دالمیشاه اې

 مات ریله سیز. ت بمرسنگیز،شک
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ده توتگن لت و سیاس از محل" هم حیاتیده دوبانو "م  شاه جهان نینگ زوجه سی ارج ند

 "تاج محل"لی ه گی یگانه عشق و وفا س بوروریلگن دنیاددېب ین اونگه رنی، هم وفاتیدن کماگ

 اېگه. گهاح رام نگ یوکسک نام وره سیده، اېی آللراوچون جهان عیا

ردی، اما بولر آره سیده داراشکوه، اورنگزېب و فرزند کۉ 14م  از محل دن  ،شاه جهان

لیب شگن حصه لری اوچون اجرهگه رۉتصوف و عرفان هعلم و مدنیت، ه د جهان آرا بمگیم

ه کوکمین راق اوکه سی داراشه اېدی، اما ی چشش یه طریق یگلر دیلر. جهان آرا بمگیم اوّ توره

دی. الب ه مالشاه لشاه گه مرید بۉ یب، حضرت مالاخ یار اېینی طریق ن بیلن فکرداشلیکده رادریه

لب شغیگه بگیم رادریه طریق یدی. بو حقده جهان آرا بمرید لیگیگه ربو  اې  هلیگیچه اونی م آسان

 دی: هچه بیان اېیگیازگن "صاحبیه" رساله سیده بو وارعه نی روییده

بار بیر م حقیده مک وبلر یازیب، اونگه )مالشاه گه  یمباردیم، ح ی هممن اخالص و عقید"

ب، رد " دېقیم یۉایش پادشاه لر بیلن" :وا اردیم، اماباگز رۉلیم بیلن نان و سبزی پیشیریب یم

 ردی. جسارت ریلیب، بو شعر نی یازیب یمباردیم:بمینی جواب

 ر شود آن روی چو خورشید مرا گر میس

 ی خدایی بکنمعواکه د پادشاهی چه

 ترج ه:

لیک نی ه که، خدالیک لسه، پادشاهر بۉاگر اگشه رویاشدېک رخسارنی کۉریش ممنگه میس

 نی هم ریل ه من.سیعواد

ب نینگ عال ه و ، اورنگزېعیا  بیر  وریلر آس انیده پارالق یۉلدوز بۉلیب تورگن ینهتم

 -  شعرلری، یازگن فلسری شاعره ریزی زیب النساء بمگیم دیر. بو شاعره نینگ جوده گۉزه

گه لیشعبرت بۉ لگهتدبیری، پاکیزه و تۉغری حیات یۉلی هر عیا -رفانی اثرلری، عقلع

ثرلری حقیده افغانس ان، ایران، اگزبمکس ان، هندوس ان و بشقه دی. بو شاعره و اونینگ ایرزیا

بو ریسقه مقاله نی شو اتارلی شاعره نامی  یورتلرده انچه تحقیقاتلر ریلینگن. شونینگ اوچون بیز

ینگ لری ن” بابری”بیلن توگ ه میز، حا  بو که امیر تم ور زمانیدن باشلب، هندوس ان کۉرگانی 

او اېرکک بۉلسین یا عیا ، علم و صنعت و مدنیت شیداسی  نگی اوالدیگچه، خواهاېنگ سۉ

لرگه اییادی تلش، ترغیب و تشویق ریلیش، اووّ رۉللب رینی بۉلیب، هم علم، صنعت و هنر اهل

، صنعت و هنرنی ک ا  درجه زلری تورلی علمتیب بمریش بیلن، هم اگفعالیت اوچون زمین یره

تگن اثرلر و آبده لری بیلن انسانیت و  یریب آلیب، اگز فکرلری و رۉللری بیلن یرهزلشسیگه اگ

 گه اونوتیل س بویوک خرمت لر ریلدیلر. برچه سی نینگ جایی جنت و روحی شاد بۉلسین. مدنی 
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