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 مختصری در مورد مال الچين و اثرش
نوروز علی ثابتی: نويسنده  

رجب المرجب  ١٦|| . ش. هـ  ١٣٩٠جوزا  ٢٨|| . م ٢٠١١جون  ١٨: تاريخ
  .ق.هـ ١٤٣٢

  فيض آباد، بدخشان

  

 معرفی اقوام قـِلماق: بخش نخست

چون امپراتوری بريتانيا، امپراتوری تزار روسيه، و  ؛زدهم، قرن کشمکش ها و توسعه امپراتوری های بزرگوقرن ن
  .امپراتوری چين بود

خواجه های يارکند  .لماق که طايفه ای از تاتار های مغولی هستند، در خطۀ کاشغر و يارکند سکنه گزين بوده اندـاقوام ِق
سه نوبت جنگ های بسيار و کاشغر به امپراتور چين سر اطاعت خم نمی کند و بين لشکريان چين و قوم قلماق در 

خبر از  ٨٦الی  ٧٩صفحات در سنگ محمد بدخشی نگارندۀ تاريخ بدخشان  به نوشته ميرزا نظر. شديدی در می گيرد
. هـ ١١٦١لشکر امپراتوری توسعه طلبانۀ چين در سال  .خواجگان کاشغر و يارکند برای ما بازگو می کند آواره شدن

در اين سال سلحشوران قلماق لشکر . باالی کاشغر حمله می کند) ميالدی ١٧٤٢و . ش.هـ ١١٢٣مطابق به . (ق
ان مجبور به ترک وطن شان حمله متواتر در ظرف سه سال قلماقنوبت امپراتور چين را شکست می دهند، بعد از سه 

آنها از طريق . با تمام خيل، خدم و حشم شان مهاجر می شوند) خانواده(ديار بدخشان با سه هزار بنه  می کنند و به
ايام، در آن . خاروق خود را به شغنان رسانيده، و از طريق مراتع شيوه به ارغنج خواه و باآلخره به فيض آباد می رسند

، می )مادرش ترک بوده است(طه خونی با قلماقان داشت امير سلطان شاه چون راب .سلطان شاه امير بدخشان بوده است
چون از يکطرف با آنها پيوند خويشاوندی داشت و از يک . خواست که قلماقان را بخاطر ضيافت به قلعه اش دعوت کند

را را به ضيافت  اهبدين مناسبت آن) که برادران مسلمان او از دست کفار ختای آواره گرديده بودند( طرف پيوند دينی 
ارگو را پيش گرفتند و در عرض راه چيزی از منطقه قلماقان هيچ اعتنايی به سلطان شاه نکرده و راه . دعوت نمود

اين عمل شان باعث خشم امير سلطان شاه شد، و . مواشی، مال و منال رعيت پيدا نمودند، همه را چور و چپاول نمودند
چون قلماقان . ر امير بدخشان تمام قلماقان را اسير گرفتدر ظرف يک روز لشک. فرمان جنگ را با ايشان صادر کرد

مردمان، سلحشور، جنگجو، نا ترس و در شيوه حرب کارآموزموده و دلير بودند، سلطان شاه، آنها را در بين لشکر 
  .قطغن زمين گرديد حد تااو خود جای داد و از آنها استفاده عظيمی نمود که باعث گسترش امارت 

نام های ) محمد بدخشینوشته ميرزا سنگ (در تاريخ بدخشان  .الچين از زمره همين قوم قلماق بوده اند آبا و اجداد مال
شايد . اما، آنها در دور بسيار پيش از مال الچين زندگی نموده اند. ذکری رفته است نيچال و ،محمد کريم ،عبد الکريم

  .ذکر شده است، باشدمال الچين يکی از وارثين همين کسانی که در تاريخ بدخشان نام آنها 

  .بازماندگان مال الچين سرگذشت اورا چنين روايت می کنند

در بين قلماقان آواره از کاشغر و يارکند، دو برادر بنام های محمد کريم و عبدالکريم هم از سرزمين آبايی شان آواره 
حمد کريم از کمی سوادی که م. متوطن شده اند» شېڤ = شيو « اين دو برادر در شغنان در دهکدۀ . گرديده بودند
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در شه نشينی شغنان در قلعه بر پنجه از طريق شاه آن وقت بکار گماشته می ) دفتر دار(برخوار بود بحيث ديوان بيگی 
  .اين هر دو برادر با دختران شغنانی در شغنان ازدواج می کنند .شود

شبی عبدالکريم  .ازدواج می کند» نيمده« ر جوار مربوط قريه ده مرغان د» ِسـتـَهج « عبدالکريم با دختری در دهکده 
طبق روايات او خواب می بيند که شاه شغنان مردم را . خوابی می بيند، و آن خواب سرنوشت دايمی اورا رقم می زند
 ٥٠٠اضافه تر از تگاه، همان پرتگاهی است که اين پر{ .صف بسته و هريکی را گردن می زند و در پرتگاه می اندازد

در زير اين پرتگاه زمين . متر ارتفاع دارد و قلعه بر پنچه باالی صخره ای ساخته شده که منتهی به اين پرتگاه می شود
در جريان خواب، وقتی که } .يعنی باغ زير قلعه شهرت دارد» قلعه ُبن باغ « و باغ هايی وجود دارند که بنام های 

قامت بلند و محاسن سفيد به شفاعتش می رسد، و ميگويد که به اين  نوبت به عبدالکريم می رسد، يک شخص نورانی با
بعد از بيداری، حالت عبد . ضميرش پيداست، و اين مرد مريد خواهد شد اشته باشيد، که پوتانسيل مريدی درغرضی ند

خواب  الکريم دگرگون می شود، و بعد برای برادرش و ديگران اظهار می کند، که خيلی ها فکر نموده ولی همان
برای برادر و ديگر خويش  ،بعد از مالحظات و تفکر بسيار. دانديشه و ذهنش را بخود می کشان عجيب لحظه به لحظه

با اظهار اين مطلب برادر و  .و قومش راز خود را فاش می سازد، و ميگويد که من به مذهب اسماعيليه گرويده ام
سال ديگر آنها هم به  ٢٠الی  ١٥بعد از گذشت . خويشاوندان او، اورا از خانه می کشند و با او قطع رابطه می کنند

  .مذهب اسماعيليه می گروند

ربوط م» شېڤ = شيو « در دهکده . اکنون هم، بازماندگان محمد کريم و عبدالکريم قلماق، در سه دهکده موجود هستند
در شهر خاروق ) بـُِدوْرڎ (مربوط قريه ده مرغان در جوار دهکده نيمده، و در دهکدۀ » ستهج « قريه وير، در دهکده 

نظر به قول پهلوان مهتر باد، يکی از بازماندگان  .واليت خود مختار بدخشان کوهی جمهوری تاجيکستان بسر می برند
  :قوم قلماق، نسب نامه شان چنين است

  شجره قلماقان مقيم شغنان و خاروق
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يت محمد و ذّر. البته، در اينجا از نام های بسياری از اشخاص در اين سلسله نوشته نشد تا از تطويل کالم جلوگيری شود
  .کريم و عبدالکريم بيشتر از اين می باشد که در باال ليست گرديده است

  

  مال الچين و اثرزندگی : بخش دوم

از نوشته هايش هويدا است که مال  .متأسفانه در قسمت سال تولد و سال وفات مال الچين معلومات دقيقی در دست نيست
قسمی که در . نوشته است.) ق.هـ ١٣٤٢ و ١٣٤٠( یاهدر سال ) را ديوان اشعار و ديگر گفتار ها(الچين کتابش را 

  :چنين نگاشته است» جرای پيغمبراندر بيان ما« کتابش در يک عنوان فرعی تحت عنوان 

از زمان حضرت ابراهيم . سال گذشته است) ٢١٠٤(دوهزار و صد وچهار ) ع(از زمان آدم صفی اهللا تا زمان نوح « 
تا زمان ) ع(از زمان حضرت موسی . سال گذشته است) ٧٧٠(هفتصد و هفتاد ) ع(تا زمان حضرت موسی ) ع(

يک ) ع(تا زمان حضرت عيسی ) ع(از زمان حضرت داوود . گذشته استسال ) ٥٠٠(پنجصد ) ع(حضرت داوود 
ششصد و ) ص(تا زمان حضرت بهترين انبيا ) ع(از زمان حضرت عيسی . سال گذشته است) ١٢٠٠(هزار ودو صد 

سال ) ١٣٤٠(تا اين زمان يک هزار و سيصدو چهل ) ص(و از زمان حضرت رسول . سال گذشته است) ٦٥٠(پنجاه 
  ».گذشته است

بدست می آيد، پس مال الچين ) ٩٢(تفريق نماييم، عدد  ١٤٣٢را از  ١٣٤٠اگر ما . ق.هـ ١٤٣٢امسال برابر است با 
بوده و به ميالدی سال  )١٢٩٨(سال سال نوشتن کتاب مال الچين به هجری شمسی  .سال پيش نوشته است ٩٢کتابش را 

   .تسا در عصر غازی امان اهللا خان، همان سال استرداد استقالل افغانستان می باشد) ١٩١٩(

از اين نوشته . است) ١٣٤٢(را ذکر نموده که  چين مهر زده و در پهلوی مهرش  سنه ای کتابش مال ال) ٣٠(در صفحه 
 .به نوشتن کتابش ادامه داده است. ق.هـ ١٣٤٢مال الچين بر می آيد که او تا سال 

  

کتاب مال الچين نوشته است، در قسمت سال تولد مال الچين چنين استاد دکتور خوش نظر پامير زاد، در مقدمه ايکه بر 
  :ابراز نظر نموده است

در  ١٤٩خويش نوشته که در صفحۀ ) سن(همچنين در دو جای ديگری نيز در رابطه به عمر .... « 
  :مناجاتی ميگويد

  نفس بد ثاقب بشد بر جان ما            کرد مـَشحـُون از گناه ِستخوان ما

  هايم جاَء گشتم سعق           نود و دو آمدم وجدتم گشت نشقکرده 
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  :و نيز در جای ديگری همی گويد

  من سعق بودم شدم هـَون عاقبت                  من ز نود و دو رفته بی پروا شدم

  ........ عاقبت اليـَفقـَهـون             گشته ام الَيسَمعـُون اندر جهان      

سالگی اين اشعارش را سروده و اگر سال ) ٩٢(رسانند که مال الچين در نود و دو اين دو نوشته می 
سرودن اشعار با سال کتابت آنها را يکی قبول کنيم، پس به اين اساس تخمين زده می شود که مال الچين 

  »....هجری شمسی متولد شده است) ١٢٠٥(در سال 

چه که بنده متن قلم نويس خود شخص مال الچين را پيدا نمودم، که  .نظريه دکتور پاميرزاد در اينجا در خور تأمل است
  :دوکتور پاميرزاد آنرا سوء تعبير نموده است

  :در کتاب قلمی مال الچين چنين آمده است

  آمد هـم َوجـَدتـُم گشت نشق اق             نـُوُدوَء شد گشتم َصعـَ˜کرده هايم جا

  الچين را مورد بررسی قرار می دهمدر اينجا کلمات ذکر شده در ابيات مال 

بيهوش شدن و ). ترجمان عالمهٔ  جرجانی ) (بحر الجواهر. (بيهوش شدن ). منتهی االرب . (بيهوش گرديدن ) ع مص ] (صَ  عَ  : [ صعق
کذا فی کشف اللغات و فی  . در اصطالح صوفيه مرتبهٔ  فنا است در حق|| ). مصادر زوزنی . (بيهوش شدن و بمردن ). دهار. (مردن 

را محترق کند هللا صعق عبارت از فانی شدن در حق است ، هنگامی که تجلی ذاتی حق بوسيلهٔ  انواری که جز ذات حق ماسوی ا.الجرجانی 
  )١(  )لغت نامه عالمه دهخدا( اقرب الموارد) .سخت آواز شدن || ). کشاف اصطالحات الفنون . (بر بندگان خاص حق وارد شود

  ن شعر مال الچينمت

 .دوش هعجارم یدعب هحفص هب

                                                            
  :بر گرفته از سايت انترنتی.  ١
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  نفس بد ثاقب بشد بشد بر جان ما                    کرد مشحون از گناه ُاستـْخوان ما

  ونـُفقهَـَون                        با کالمی اوشدم ال يـُعسَمـَحرف حق را بوده ام ال ي

  آزمودم من جهان را اين چنين      ا گفِت حق باشد يقين               ونپس بـَـلـَ

  م گشت شقـُدتـَجکرده هايم جآَء شد گشتم صعق                 نـُوُدوا آمد هم َو

  هست در قرآن قراطيس ای رفيق           من ندانستم شدم هون عتيق

  م داشتم هر بد را نيک            دل سياه گشتيم پس مانند ديکـُمتـَعمن َز

  پشيمانيم سود                 فهم کردم اين جهان نابود بودآمد اکنون از 
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  هرکه باشد در جهان بی مدار              باشدش هر صبح و شام او اشکبار

  چون پشيمانی کشد گويد دريغ               دل بسان ماه ماند زير ميغ

 از سگان خاندان" الچين"عذر خواهم ای خداوند جهان               هست 
  

  :توضيح ابيات فوق

  ونـُهـَفقـَال يبا کالمی اوشدم                         ونـُعسَمال َيحرف حق را بوده ام 

 سورۀ اعراف است) ١٧٩(اين بيت مال الچين اشاره به آيۀ 

ِبَها ُأْوَلـِئَک َکاَألْنَعاِم َبْل ُهْم  الَّ َيْسَمُعوَنَأْعُيٌن الَّ ُيْبِصُروَن ِبَها َوَلُهْم آَذاٌن  ِبَها َوَلُهْم الَّ َيْفَقُهوَنَوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَجَهنََّم َکِثيًرا مَِّن اْلِجنِّ َواِإلنِس َلُهْم ُقُلوٌب 
  .َأَضلُّ ُأْوَلـِئَک ُهُم اْلَغاِفُلوَن

دارند به جهّنم می روند آنان قلب هايی ] بر اثر عصيان[و همانا بسياری از جّن و انس را که آفريده ايم سرانجام : ترجمۀ
، اينان مانند نمی شنوند، و چشم هايی دارند که با آنها نمی بينند، و گوش هايی دارند که با آنها نمی فهمندکه با آنها 

  )٢(  اينان همان غافالنند. ند، بلکه گمراه ترندچهار پايان ا

  .ستمعنی کرده ا) نا شنوا(و اليسمعون را ) نا فهم(مال الچين خودش واژه های اليفقهون را 

  گفت حق باشد يقين      آزمودم من جهان را اينچنين بـَلـُوناپس 

  :دوکتور پامير زاد، اين بين را چنين نوشته است

  پس به لو با گفت حق باشد يقين        آزمودم من جهان را اينچنين

  .دوشچيزی را افاده نمی ) به لو با (واژۀ  زادر اينجا 

  .معنی کرده است» آزمودم« را »  نابلو« خود مال الچين واژه 

  اذبتلی ابراهيم  ليبلوکم ايکک احسن عمال. خداوند در قرآن کريم واژه آزمايش را در بسياری از سوره ها ذکر کرده

  )١٥٥، ٢/بقره(»   .....بُلَونَُّكم ِبَشىء ِمَن الَخوِف و َلَن« 

؛ گاهى با امور ماليم با طبع و چيزهاى خير و نيك و زمانى آزمايد ها و ابزارهاى گوناگون مى خداوند انسانها را با شيوه
ِبالَحَسنـِت  َبَلونـُهمو » ٢١،٣٥/انبياء) «و َنبلوُآم ِبالشَّرِّ و الَخيِر ِفتَنًة» :(رنجها، مشقتها و مشكالت(با ناماليمات و بديها 

       .... و َاّما ِاذا ما ابَتلـُه َفَقَدَر َعَليِه ِرزَقُه... َفَاآَرَمُه وَنعََّمُه  َفَامَّا اِالنسـُن ِاذا َما ابَتلـُه َربُُّه» ١٦٨/اعراف) «والسَّيِّـاِت

  )١٦ـ  ١٥،  ٨٩/فجر   (    

                                                            
 تاليف آيت اهللا هاشمی رفسنجانی –کتاب تفسير راهنما  – ١٧٩آيه  –سوره اعراف  –تفسير آيات قرآن کريم   ٢
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{   .بوده است» آزمايش « همان ) بلونا(و از مصرع دوم اين بيت مشهود است که هدف مال الچين از کاربرد واژه 
پس استناج می گردد که لفظ .ندگی انسان آزمايش ميکنددر عرصه ز) ج(يعنی خداوند  .}آزمودم من جهان را اينچنين

  .اشاره به آياتی در قرآنکريم که پيشتر ذکر نمودم) بلونا(

  ای رفيق           من ندانستم شدم َهون عتيق قراطيسهست در قرآن 

   انددر قرآن مجيد بکار رفته ) قرطاس و قراطيس(هر دو لفظ . رطاس و به معنای کاغذ استـِقراطيس جمع ق

  ) ٧انعام (» فلمسوه بايديهم لقال الذين کفروا ان هذا اال سحر مبين رطاسـِقلو نزلنا عليک کتاب فی « 

  .اگر ما کتابی بفرستيم در کاغذيکه آن را بدست خود لمس کنند باز کافران گويند اين نيست مگر سحری آشکار: ترجمه

  . نهفته استيعنی قرآنکريم تنها يک کاغذ نيست و علم لدنی در آن 

به معنای رسوايی و عتيق ) هون(چه که . من اين رمز را ندانستم و رسوای ديرينه شدم. }من ندانستم شده هون عتيق{
و آنرا بی } عطيق{نوشته نموده  » ط«اما مال الچين واژه عتيق را با حرف  .بعمنای کهنه، دير مانده و ديرينه است

  . معنی کرده است) دو قسم(مال الچين لفظ قراطيس را  .اعتقاد معنی نموده است

 :سورۀ انعام آمده است) ٩٢(و همچنان در آيۀ 

و ما قدروا اهللا حق قدره اذ قالوا ما انزل اهللا علی بشر من شئ قل من انزل الکتب الذی جاء به موسی نورًا و هدی 
  . تبدونها و تخفونها کثيرًا قراطيسللناس تجعلونه 

ای پيامبر بگو به آنها کتابی را که . آن کسانی که گفتند خدا بر هيچ از بشر کتابی نفرستاده، خدا را نشناختندو : ترجمه
موسی آورد و در آن نور هدايت برای مردم بود آنرا چه کسی فرستاد؟ که شما آياتش را در اوراق نگاشتيد بعضی را 

  .آشکار نموديد و بسياری را پنهان نموديد

  شقنآمد هم وجدتم گشت  نـُوُدوا                 قـَـعَصشد گشتم  آَءجکرده هايم 

  :سورۀ انعام است) ١٦٠(اشاره به آيۀ » جاَء« واژه  در اينجا

  .ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر َأْمَثاِلَها َوَمن َجاء ِبالسَّيَِّئِة َفَال ُيْجَزى ِإالَّ ِمْثَلَها َوُهْم َال ُيْظَلُموَن َجاءَمن 

هر کس کار نيکی انجام دهد ده برابر به او پاداش دهند ، و هر که کار بدی انجام دهد تنها همانند آن کيفر بيند ، : ترجمه
  .تا ستمی بر آنها نرفته باشد

پس، در اينصورت، . معنی کرده است) بيهوش(نوشته نموده، و باز آنرا ) سعـِق(مال الچين واژه صعق را به شکل 
در عوض کارکرد های بدم، برايم کيفر داده می شود، وقتی که : يعنی. »سعق« است، نه » صعق «امالی درست آن 

  . اين ندا را از قرآنکريم شنيدم، بيهوش شدم

  شقنگشت  وجدتمآمد هم  نودوا

  :سورۀ اعراف هستند) ٤٤(اشاره به آيه » وجدتم « و » نودوا« دراينجا، واژه های 

ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤ ذن  وجدتمما وعدنا ربنا حقا فهل  وجدنااصحاب الجنه اصحاب النار ان قد  و نادى
  .بينهم ان لعنه اهللا على الظالمين 
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آه ما وعده پروردگار خويش را درست يافتيم آيا شما نيز وعده  )ندا زنند( بانگ زننداهل بهشت به اهل جهنم : ترجمه
  .آرى ، پس اعالم آننده اى ميان آنان بانگ مى زند آه لعنت خدا بر ستمگران باد: ؟ گوينددرست يافتيدپروردگارتان را 

مراد او همين آيه  پس.معنی نموده است) دريافتم(را ) وجدتم(معنی کرده است و ) ندا آمد(را » نودوا« مال الچين هم 
  :سورۀ اعراف هم آمده است) ٤٣(در آيه . که بانگ زدن و ندا کردن يک معنی را می دهد. مبارکه بوده است

  .الجنه اورثتموها بما کنتم تعملون ان تلکم نودواو 
  .ايد ايد، به دست آورده کرده اهل بهشت را ندا کنند که اين بهشت را به پاداش اعمالی که می: ترجمه

را سوء ) ندا آمد، بانگ زنند، ندا کنند(که بمعنی ) نودوا(پس استنتاج می گردد که دکتور پاميرزاد واژه 
به اشتباه گرفته و ادعا نموده است که مال الچين در هنگام نوشتن ) ٩٢(تعبير نموده و آنرا با نود و دو 

  .ساله بوده است) ٩٢(کتابش 

  :اين واژه در لغت نامۀ عالمه دهخدا چنين معنی گرديده است. آمده است» نـِشـَق « واژه اين بيت قافيه در 

مردی که در کاری افتاده باشد ). آنندراج ) (از منتهی االرب . (آن که چون به کاری درآيد در آويزان باشد در وی ) ع ص ] (نَ  شِ  : [ نشق
ناظم . (خته شود به آن کار به نحوی که رهائی از آن ممکن نباشدآنکه چون به کاری درآيد آوي). فرهنگ خطی . (که از آن خالصی نيابد

   ).از المنجد) (از اقرب الموارد) (االطباء

  نيک            دل سياه گشتيم پس مانند ديک داشتم هر بد را زعمتم من

  :سورۀ سبا) ٢٢(اشاره است به آيۀ » زعمتم « در اينجا واژه 

من دون اهللا ال يملكون مثقال ذره فى السموات و ال فى االرض و ما لهم فيهما من شرك و ما له  زعمتمقل ادعوا الذين 
  .منهم من ظهير

مالك حتى يك ذره ) آن وقت خواهيد ديد آه (بخوانيد،  پنداشته ايدبگو، آن خدايان را آه به جاى خدا معبود خود : ترجمه
  .ريك خدا نبوده ، و احدى از آنها پشتيبان وى نيستنددر همه آسمانها و زمين نيستند، و در هيچ چيز ش

  :سورۀ الجمعه) ٦(آيه 

   َأنَُّكْم َأْوِلَياء ِللَِّه ِمن ُدوِن النَّاِس َفَتَمنَُّوا اْلَمْوَت ِإن ُآنُتْم َصاِدِقيَن َزَعْمُتْمُقْل َيا َأيَُّها الَِّذيَن َهاُدوا ِإن 

گوييد  آه شما دوستان خداييد نه مردم ديگر، پس اگر راست مى پنداريدايد، اگر  اى آسانى آه يهودى شده«: بگو: ترجمه
  )٣( » .درخواست مرگ آنيد

  :سورۀ کهف) ٥٢(آيه 

 َزَعْمُتْمَو َيْوَم َيُقوُل ناُدوا ُشَرآاِئَي الَِّذيَن 

  ).تا به آمك شما بشتابند(» صدا بزنيد پنداشتيد  مىهمتايانى را آه براى من : گويد مى) خداوند(روزى را آه  «: ترجمه

  .دن و پنداشتن کلمات مترادف هستندکه گمان کر استمعنی نموده » گمان« را ) زعمتم(مال الچين هم واژه 

                                                            
  بر گرفته از سايت تبيان  ٣

٥١٨٣=AyeID&١٨٣٩٥=pid?aspx.index/net.tebyan.www://http  
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  :وفات مال الچينتاريخ 

  :الچين چنين اظهار نظر نموده استدکتور خوش نظر پامير زاد در قسمت سال وفات مال 

قرار روايت برخی از کهن ساالن منطقه، مال الچين عمر بيشتر از صد سال را سپری نموده، در پيری ريش « 
به شواهد نوشته هايش در نود و دو . کوتاهی گذاشته و جسامت متوسط داشته، با عصا رفت و آمد ميکرده است

سال عمر دارد  ٩٨يکتن از کهن ساالن منطقه که خود (فتۀ قدرت بيک سالگی کتابش را مينوشته و بنا به گ
هجری شمسی چشم از جهان فروبسته، که به اينصورت او  ١٣١٦مال الچين در سال ") ١٣٨٥در سال البته "

  ».سالگی اين دنيا را ترک گفته است) ١٠٩(هفت سال ديگر پس از نوشتن آن بخش کتابش به عمر 

از است ساله تعيين نموده است، يک سوء تعبير ) ٩٢(ل، دکتور پامير زاد که سن مال الچين را در حين نوشتن کتابش او
  .استنباط نموده است) که در باال توضيح دادم( همان ابيات مال الچين 

نظر به تذکره {هجری شمسی متولد شده است ) ١٣١٠(دوم اينکه، جناب گل محمد خان واقفی که بگفته خودش در سال 
سالگی در نزد مال الچين درس خوانده و الفبا را از ايشان ياد ) ٧(در سن } تولد شده است ١٣١٢تابعيت اش در سال 

  .قسمی با جناب محترم گل محمد خان واقفی مصاحبۀ ای داشتم، ايشان اظهار نمودند. گرفته است

مربوط قريه غارجوين ولسوالی شغنان زندگی کرده و  در سن هفت سالگی در خانۀ خويشاوندان خود در دهکده نواد« 
گل محمد . واد خانۀ را بنا نموده بودـُن هدکهددر همان سال مال الچين برای شخصی بنام دوشنبه فرزند عبد الخالق در 

سياه و (آن سال هنوز تنومند بوده دارای ريش های ماش و برنج ، مال الچين در قسمی که بياد دارم« خان ميگويد، 
اينکه دکتور خوش نظر پاميرزاد ادعا ادارد که مال .بوده و برايم الفبا را تعليم داده بود) تـِهر َزه(چهره قهوه ای  ،)سفيد

بعد از سپری شدن دو الی سه سال گل محمد خان در . سالگی زندگی کرده، يک اشتباه محض است ١٠٩الچين تا سن 
 ٨٠به اساس روايت گل محمد خان واقفی که . »ی گردددر مکتب ابتدائيه رحمت در صنف اول شامل م ١٣٢١سال 

  .در قيد حيات بوده است) .م ١٩٣٨ .ش.ـه ١٣١٧(سال عمر دارد، مال الچين تا سال 

  .سال تولد و سال وفات مال الچين دقيقًا معلوم نيستپس نتيجه می گيريم که 

  

 به شعر و شاعریمال الچين روی آوردن چگونگی : بخش سوم

شعر و شاعری در يک شب ليلة القدر در خواب الهام گرفته ايشان در مورد قرار روايت اوالد و احفاد مال الچين، 
هر يک از اين . د وی می آيند و آغاز به سرايش شعر می کننداو در خواب چهار شخص را می بيند که در نز .است

  :ص مصرعه ای را می سرايند به بدين ترتيبچهار شخ

  نمی ماند، نمی ماند، جهان يکسر نمی ماند      :شخص اول

  نمی ماند" بنگر"بدست گر آيدت دنيا، بجز :      شخص دوم

  "کـَّرمنا"تو اول بنگر آدم را، که تاجش بود     :شخص سوم

چون نوبت به شخص چهارم می رسد، آن شخص به طرف مال الچين اشاره می کند و ميگويد که اين : شخص چهارم
  :يت دوم را می سرايد کهمال الچين هم مصرعه دوم ب. مال الچين بايد بگويد مصرعه را

  !!نمی ماند! بنگر! بدان فخر و کمال خود، ببين
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صبح هنگام ابيات متذکره را روی کاغذ درج می . تمام ابيات را بخاطر می سپارد. بدينگونه او از خواب بيدار می شود
الچين « و همچنان » عاصی « او در اشعارش  .دست به شاعری می زندعد از آن بواين الهامی بوده که مال الچين . کند
  .تخلص می کند» 

که از جمله مثنوی، غزل، قطعه، رباعی، مخمس، ترجيع  مختلفی شعر سروده است) هایقالب (مال الچين، به فرمت ها 
  .بند، ترکيب بند، قصيده، مستزاد، و بحر طويل را نام برد

از نوشته هايش آشکار است که ايشان به زبان ترکی هم .های دری و شغنانی شعر سروده استمال الچين بزبان 
  .که زبان آباء واجدادش بوده، تسلط داشته است) قرغيزی و يا قلماقی(

اما، اشعار شغنانی اش بيشتر از اين است که . پارچه شعر را درج نموده است) ٩(مال الچين به زبان شغنانی در کتابش 
قسمی که از نوشته های مال الچين هويدا است که ايشان اولين  .مردمان بطور شفاهی از آنها ياد آوری می کنندبعضی 

چنانکه خودش می . شخصی هستند که برای آوا های خاص زبان شغنانی، نويسه های خاصی را ابداع نموده است
  :فرمايد

  کهيے تهم ميرزا يو مهش زڤ تير ڎو مضمون گهپ ڤرېد         يا ته راست لۈم يا دروغ لۈم اېڤراد تعيين نغۈږ

  .تسا هتشونمی داند که بزبان شغنانی ) نويسنده= ميرزا (يعنی مال الچين خود را اولين شخص 

  :و يک پارچه نظم ديگر را که مال الچين سروده است، از زبان آقای سيد نورالدين حسينی شنيدم که می گفت

  اصال ته نسۈد نڤشچ به قاغز            خږنۈنے قتيرم دے جهت بی حظ   

  "زـَڤ"ښهيجک ته سۈد څه لۈڤے يم "          زـُب"ښهيج سۈد اگر نڤشت يے چهی 

اين نگرانی که مال الچين داشته که خواسته است اشعار شغنانی اش را درج کاغذ کند، به مشکل روبرو شده و به ابتکار 
اين يک « : او متأثر می شود که اگر کسی بنويسد که. خويش نويسه های را برای آوا های زبان شغنانی ابداع می نمايد

با يک . اين جمله خوانده نمی شود» يم يے ڤز « : و اگر کسی گويد کهاين الفاط و يا جمله خوانده می شود؛ » بز است
  .وردآدارد، مشکل خواندن را ببار می » ڤـَز« با واژه شغنانی » بـُز« تفاوت آوايی ايکه واژه دری 

  :آيد، و نويسه های ذيل را جهت رفع چالش خواندن نوشته های شغنانی وضع می نمايد یمبر او در صدد چاره 

 څ) = ( نويسه

 ڤ) = ( نويسه 

 ښ) = ( نويسه 

 ږ) = ( نويسه 

: و مال الچين اين نويسه را اينطور تعريف نموده است} )می گوييم(لۈڤـَهم=  {مثال در واژه ) ۈ( نويسه 
 .می باشد) ۈ(مراد مال الچين، از اين الف، نويسه . »حرف واژگونه که به جای الف نوشته می شود«

  :نوشته استقسمی که خودش 
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مايع " شير= ښوڤد « ؛ و »زنگ، زنگوله= ږال « ؛ »رسن، ريسمان= ڤهښ « او برای نويسه هايش واژه های 
  .را مثال آورده است »"نوشيدنی
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  نمونه نوشته شغنی مال الچين

  

داشته باشند، در آخر اين جزوه مرور کنند که من متن اين اگر خوانندگان مال الچين در قسمت خواندن نوشته اش مشکل 
  .شعر تايپ نموده ام

  :نکته قابل تذکر

ايشان اولين شخصی است که نويسه خاصی را برای زبان قسمی که آقای مذهب شاه ظهوری ادعا نموده است که جناب 
به "  در يک مقاله اش، تحت عنوانقسمی که . برای شغنانی ها معرفی نموده است ١٣٥٢شغنانی انتخاب و در سال 

و همچنان، دکتورانت نور علی دوست هم . نوشته ظهوری در صفحۀ بعدی است .نگاشته است" نوشته های ثابتی پاسخ
نويسه خاص ) ٥(سال پيش ) ٩٠(در حالی مال الچين . ادعا نمود که تا حال زبان شغنانی کدام الفبای خاصی نداشته است

رسی افزوده و اشعارش را با آن الفبا نوشته نموده است، و در آن زمان بعضی از اشخاصی بنام ديگر را بر الفبای فا
  .ميرزا و مال با نوشته های آشنايی داشته اند
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هجری قمری نوشته ) ١٣٤٢و  ١٣٤٠(قسمی که از نوشته های مال الچين آشکار است که او اثرش را بين سال های 
همان سال استرداد استقالل افغانستان، و مال الچين به شغنان تاجيکستان نرفته و  ١٩١٩است که برابر است با سال 

  .شعر بزبان شغنانی را ثبت نموده است) ٩(مال الچين در اثرش . آرامگاه او در شغنان افغانستان قرار دارد

و و يا از الفبای زبان ظهوری اظهار نموده است که مرحوم مال الچين و مرحوم عديم در اشعار شان از نويسه های پشت
اين که گفته باشد که اين دو شخص به زبان پشتو . بکار نبرده از همين الفبای فارسی استفاده نموده اندرا های پاکستانی 
اگر چه از نگاه نوشتاری اين اشخاص بلديت نداشته اند، شايد از نقطه نظر گفتاری با زبان پشتو بلديت  .بلديت نداشته اند

به اصطالح ( اين را بخاطری ادعا می کنم که مال قباد يکی از هم عصران مال الچين همرای کوچی ها  .داشته اند
قسمی که برای .با کوچی ها در منطقه شيوه بزبان پشتو صحبت ميکرده است) بدخشانی ها آنها را قنهاری می گويند

بنا نهاده شده است که همان مکتب  )١٣١٧(همگان معلوم است که مکتب رسمی دولتی در ولسوالی شغنان در سال 
  .ابتدائيه رحمت بوده که فعًال به مکتب ليسه رحمت ارتقا يافته است

که ذکر شدند، بر الفبای فارسی نويسه اضافی را ) ٥(قسمی که از نوشته های مال الچين هويدا است که او صرف 
  .است افزوده

که سمبول شان در الفبای } ځ، ٿ، ڎ {   (th, dh, dz )از جملۀ آوا های خاص زبان شغنانی، مال الچين برای آوا های 
کدام نويسه و يا گرافيم خاصی را وضع ننموده است، و از همان } θ ،δ، �{ آوانگاری بين المللی از اين قرار است 

  .کار گرفته است) ز، ث، و ذ (فارسی  - نويسه های عربی

در زبان ) ٿ و ڎ (شبيه صدا های ) ث و ذ (شايد مال الچين از تجويد زبان عربی تقليد نموده که صدا های حروف 
  .شغنانی است تاثير پذير بوده است

  .نوشته است» سـَڤز « بصورت » سبز = َسهڤځ « ن واژه مثًال مال الچي
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اگر فارت ترد هوا کنے از چښمه درون ووڤد سهڤځ ژير زهز، مم دعا ووڤد بار وېڤ درون ښای ار ياڅ پتهو، هوا { 
  }.صاف کښت

و هنوز هم  به همين سبب، محترم دکتور خوش نظر پاميرزاد، بعد از ديدن اثر مال الچين، تحت تاثير او قرار گرفته
به همين ترتيب، معاون سر محقق محترم خير محمد  .عربی می نويسند) ذ و ث(را با ) ڎ و ٿ (واژه های حاوی آوای 

  .پاميرزاد رفته به همان منوال نوشته هايش را ادامه می دهدحيدری هم تحت تاثير نوشته های مال الچين و 

نويسندۀ اين (همان طوريکه فعًال من ) ، کسرۀ کشيدۀ، و ضمۀ کشيدۀفتحۀ کشيده( در قسمت آوا های واکه کشيده شغنانی،
  .آنرا در پيش گرفته ام، همان سان نوشته کرده است) سطور

و برای } )هـ+ ـــِ(کسره جمع هـ { ؛ برای آوای کسره کشيده })هـ+ ـــَ (فتحه جمع هـ {که من برای آوا فتحۀ کشيده، 
وضع نموده بودم، که خوشبختانه مرحوم مال الچين هم از همين شيوه } )ۈ(حرف واو با الف مقصوره { ضمۀ کشيده 

بعد از مالحظۀ اثر مال الچين، من جرأت بيشتر پيدا نمودم و اين يک پشتوانۀ قوی برای اشاعه . کار گرفته است

 من صرف در. نوشته است) (را به شکل » رسن = ڤهښ « مثال مال الچين واژه  .نظريات بنده می باشد
اگر ما از اين نويسی وضعی مال الچين صرف نظر کنيم و بجای آن از نويسه پشتو . تغيير آورده ام) ښ(نويسه همخوان 

اين ) ثابتی(اين همان اماليی است که پاميرزاد و من  .بروز می کند) ڤهښ(استفاده ببريم؛ امالی اين واژه به شکل ) ښ(
{ ) ښـَڤ(، سيستم اماليی صبار بشکل )ښ˜ڤا(اماليی حيدری به شکل سيستم  .سيستم اماليی را هم قبول نموده ايم

، و از نقطه }در بين واژه ها جهت نشان دادن واکه های کشيده قبول ندارد) هـ(بخاطری که جناب ايشان، انداختن نويسه 
  .می باشد) ښ˜ڤـ(نظر سيستم اماليی محترم نور علی دوست به شکل 

+ ـــِ (هم سيستم اماليی مال الچين، هم مانند با سيستم اماليی پاميرزاد و ثابتی می باشد  برای واکه کشيده کسره زير، باز
که از نقطه نظر سيستم اماليی حيدری به شکل  »پرتاب، وجه امری فعل پرتاب نمودن=  پـِتـِهو« مانند واژه ). هـ
پاميرزاد (ولی سيستم اماليی ما . نوشته می شود) و˜پـتـ(و از نقطه نظر سيستم اماليی نورعلی دوست به شکل ) وـپتې(

  :مثًال در جملۀ زير از مال الچين. مانند سيستم اماليی مال الچين می باشد) و ثابتی

  

  .را مانند ما نوشته نموده است» پرتاب= پــِتـِهو «ديده می شود که مال الچين واژه 
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به اين طرف از همين ) ١٣٨٧(ل من از سا. وشته استن) ۈ(در قسمت نويسه ضمه کشيده، مال الچين آنرا به شکل 
با . ه در نوشته های خود کار می گيرم و اين را بطور تصادفی از نماد های داخل کمپيوتر انتخاب نموده بودمنويس

وصفی که محترم پاميرزاد، اثر مال الچين را مرور نموده است، چرا از اين نويسه ابداعی مال الچين کار نگرفته است، 
بدين ملحوظ، من در مقاله نخستين خود اظهار نمودم که با اين . کار می گيرد) ْو(و در عوض از نويسه ترکيبی 

پژوهشگران بايد آثار نويسندگان و شعرای شغنان زمين را مالحظه و بر مبنای آن الفبای زبان شغنانی را ترتيب می 
نه مانند . همان سانی که من آنرا می نويسم، نوشته کرده استرا ) می گوييم= لـۈڤهم « مثال مال الچين واژه  .نمودند

که شکل ساده آن ). م˜ڤـ˜لـو(و نه مانند نوشتن آقای نور علی دوست به شکل ) يا لـْوڤـهم وم ˜لـْوڤا(پاميرزاد و حيدری 
  .می باشد) لـۈڤهم(همان 

  

  ی در مورد الفبای وضعی مال الچيننتيجه گير

مطابق به فهم و ادراک و سطح دانش زبان شناسی عصر خويش، و اوايل قرن بيستم زدهم وقرن ناواخر مال الچين در 
نويسۀ ديگر را ابداع و بر الفبای دری افزوده تا اشعاری را که بزبان شغنانی ) ٥(کار بسيار بزرگی را انجام داده و 

، خليفه، ميرزا، و مال  که در نزد مال تعداد محدودی از اشخاص بنام های پير .رج دفتر نموده باشدسروده است، آنرا د
از جملۀ، گل محمد خان . الچين و يا پسران او شاگردی نموده اند، با اين نويسه های ابداعی مال الچين آشنايی داشته اند

که واقفی پيش از اينکه به مکتب دولتی برود و با الفبای پشتو آشنا شود، با اين نويسه های مال الچين بلديت داشته است 
بسياری از اشعار و گفته های مال الچين درج دفترش نگرديده . بگفته خودش الفبا را در نزد مال الچين فرا گرفته است

 ١٣١٠متولد سال (از جمله پدرم مال ايلبان  .بلکه بشکل ضرب االمثال بين مردم شغنان سينه به سينه انتقال يافته اند
با ايشان انس داشته گاهی نزد مال الچين شاگردی نموده و  در) مال قباد(چنين روايت می کند که پدرش ) هجری شمسی

مقولۀ را که مال قباد از  .آنرا برای فرزندانش بازگو نموده است اوقات سرگذشت خويش را که با مال الچين سپری نموده
  :چنين گفته است» چای« مال الچين نقل قول کرده که در مورد 

  ے الیِدـْرگاند َدْزـهِرـِس بی، ښيج ِمس راستے چای           َنَاد، ْزـهِرـِهم بـَر تچای َا

  :نکته قابل تذکر

چون اثر مال الچين تقريبًا برای مدت يک قرن نا شناخته باز مانده و پيش از اينکه نويسه های وضع شده او برای آوا 
غنان، با نويسه زبان پشتو از طريق در بين جامعه عموميت پيدا کند، قشر خواننده و تحصيل کرده ش) ښ و ږ (های 

از طرف ديگر، تا فعًال در سيستم اسکی و يونيکود کدام نمادی وجود ندارد . مکتب رسمی دولتی بلديت حاصل نموده اند
مشکل است روی اين دو دليل، نويسه های توضيعی مال الچين . که از اين دو نويسه ابداعی مال الچين نمايندگی کند

يکی در الفبای ) څ و ڤ (به شکل تصادفی، صرف دو نويسه  .در سيستم الفبای کنونی شغنانی جای دهيم دوباره آنها را
بنابراين، حتی المقدور ما از نويسه های وضعی مال الچين کار . هم وجود دارند) کردی(زبان های پشتو و کوردی 

  .گرفته می توانيم

م که از يک استفاده می کن)  ښ و ږ(از همان نويسه های زبان پشتو جای همان دو نويسه مال الچين، ب بدين ترتيب، من
طرف بيشتر خوانندگان با اين نويسه ها آشنايی داشته و به سهولت متن را مرور کرده می توانند، و از طرف ديگر از 

سال پيش برای ) ٢٠(اگر اثر مال الچين حد اقل . کنمطريق کی بورد کمپيوتر به آسانی تايپ می گردند، استفاده می 
ويسه ديگر معرفی می شدند، شايد امروز اين ن گراکادميسين های اکادمی علوم افغانستان و يا برای اشخاص پژوهش

  .دندهای وارد سيستم يونيکود می بو
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  :نظری در مورد کمپيوتری کردن اثر مال الچين توسط دکتور پاميرزاد

خوش نظر پاميرزاد زحمات زيادی را متحمل شده تا اثر مال الچين را با دو نسخه ديگر که يکی توسط مال آقای دکتور 
نسخه برداری شده و نسخه ديگر توسط سيد علی يکی از  )٤( هجری شمسی ١٣٣٣عبدالکريم فرزند مال الچين در سال 

فته و از روی همان نوشته اصلی و اين دو نوادگان مال الچين از روی نسخه اصلی نسخه برداری شده، بمقايسه گر
اثر اصلی مال الچين کامًال استهالک و مندرس است که اوراق آن . اثرش را توسط کمپيوتر تايپ کرده است نسخه ديگر

، برای نداگر دو نسخه ديگر آن موجود نمی بود. در هم و برهم ريخته و نوشته اکثر صفحات آن تخريب گرديده است
باز گو  راار مشکل ميبود تا گفته ها و سخنان مال الچين را با همان اصالت متن و با امانت کامل آنپژوهشگران بسي

  .نمايند

با وجود آنهم، بعضی مشکالت در  .آقای پامير زاد تا حد توان خويش کوشيده تا اصالت متن اصلی را محفوظ نگاهدارد
بعضی حروف از اشعار مال الچين که سکتگی را در  از جمله حذف نمودن. متن کمپيوتر شده او به چشم می خورد

اين هم عيب پاميرزاد نيست، بخاطری که شايد جناب ايشان با وزن عروضی اشعار . شعر مال الچين بار آورده است
بر سبيل  ارو احاديث نبوی بعضی از آيات قرآنی  هبمال الچين دوم،  .بلديت تام نداشته و به اين مشکل توجه نکرده است

دکتور پاميرزاد، اصل منبع و مأخذ اين آيات را در . ، تمثيل، استشهاد، و مصداق کالم خويش استناد کرده استتلميح
نظر نگرفته، و بزعم خويش واژه هايی که بر بعضی آيات اشاره و يا داللت داشته اند، آنها را از اصل موضوع 

را » نـُوُدوا« تخمينی مال الچين باز گو نمودم که واژه مثال آنرا در صفحات قبل در پيدا نمودن سن . منحرف نموده است
  :از مال الچين مثًال در شعر صفحۀ بعدی .قياس نموده است) نود و دو( اشاره به يک آيه کريمه است، آنرا با 

                                                            
  .سال بعد، اثرش پدرش را دوباره نويسی کرده است) ٣٨ – ٣٦(مال عبدالکريم بعد از مدت    ٤ 
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  .دکتور خوش نظر پاميرزاد، شعر فوق را که در نعت پيغمبر گفته شده است، بطور زير باز نويسی کرده است
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  تحليل و تجزيه شعر فوق از نقطه نظر وزن عروضی و قواعد تجويد قرآنکريم

جناب پامير . سروده شده است") فعولن فعولن فعولن فعولن" يعنی بر وزن (اين شعر بر وزن بحر متقارب مثمن سالم 
هم هستند، انرا زاد بدون از اينکه بر وزن عروضی اين شعر دقت کند، حرف آخر کلمات را که قافيه شعر متذکره 

حذف نموده است که با اين حالت دو اشتباه رخ داده است؛ اول اينکه اين شعر وزن و حالت موسيقايی خود را از دست 
  .قواعد تنوين در زبان عربی هم در اينجا رعايت نشده است داده است، و دوم اينکه

تنوين . دارای يک قواعد هستند) ير، و دو پيشدو زبر؛ دو ز(و عالمۀ تنوين ) ن( عربی، حرف  بخش تجويد زباندر 
  .از آن نمايندگی می کنند) ــٍ، ــٌ، ــً(است که نوشته نمی شود و عالمات ) ن(در حقيقت همان حرف 

  کز حکم آن زينت بود، اندر کالم کردگار           تنوين و نون ساکنه، حکمش بدان ای هوشيار          

  )٥(    ، در مابقی اخفا بيار"ميم"قلب " باء"اد غام کن         در حرف " يرملون"اظهار کن، در " حلق"در حرف 

مثال . و در حالت سکون صدای الف ساکن را نشان می دهد) َان ( دارای صدای ) ًا ـ( در حالت حرکت، حرف ترکيبی 
که در ) منيرًا(در لفظ بوده و ) َان(که در حالت حرکت است دارای صدای ) سراجًا(در لفظ » سراجًا منيرًا« در عبارت 

  .رجوع شود به قاعده تنوين در تجويد قرآنکريم. تلفظ می شود) منيرا(حالت مکث و يا سکون قرار دارد، 

منير، نذير، (را به شکل ) منيرا، نذيرا، کبيرا، مسيرا، بصيرا، کثيرا، ظهيرا، سعيرا، و َزمَهَريرا(آقای پاميرزاد الفاظ 
نوشته کرده است، که مال الچين آنرا بشکل پوره نوشته کرده است که اشاره به آيات ) کبير، مسير، بصير، وغيره
  .متبرکه در قرآنکريم هستند

  ) ٢( ذيراـَشيرًا نـَببه مومن به کافر                          ) ١( يراـِنـُراجًا مـِسمحمد که آمد 

  ) ٣( بيراـَلکًا کـُم َوخداوند جنت                       از آن مومنان را دهد در قيامت    

  ) ٤( يراِصـَت مـَائـَس َوخداوند دوزخ                      به کافر چنان امر کرده در آخر    
                                                            

  ابو شعيب عبدالقادر دهقان: مولوی عبدالرحمن سربازی؛ بازنويسی: موالنا اشرف علی نهانوی، مترجم: ، تاليف)ويرايش جديد(جمال القران .  ٥
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  ) ٥(  يراـِصـَيعًا بـِمـَس خدايش هميشه                  محمد بر احوال اَُّمت نموده            

  ) ٦(   نيراـُراجًا مـِسنموده هميشه                       محمد که داده خدايش بزرگی       

  )٧(  يراـِثـَکرًا کِذکه ذکرش خدا کرده                          ی محمد بگو ای برادر    تو نام

  ) ٨( هيراعٍض َظَبـِل ـَعَضُهمب اَنـَو کـَل َو               صفات محمد ببين کس نداند              

  ) ٩( عيرای َسـليـَصـُبورًا وَ وا ثـُدعفيـَ              که بر مصطفی بغض دارد    هر آنکس 

  )١٠(  يراِرـَمهال َزـَمسًا َو ش پس از مرگ             ...........................................       

  .دوش هعجارم هوزج نيا تاحفص نيرخآ ،اه تشون یپ هب قوف تايبا تاحيضوت دروم رد

  :شعر فوق بر وزن عروضی تقطيع

  ذی را ـَبـَ مو من      بـَ کا فر        بـَ شی َرن         ن               ن         ُم نی راَحم َمد        کـِ آ مد         سـِ را َجُم 

  فعولنفعولن           فعولن           فعولن                              فعولن           فعولن        فعولن         فعولن      

  کبيراَا ز ا مو     منان را           دهد در            قيامت               خداَون            ِد َجن َنت         َو ُملکـَن        

  مصيرا      و سائت           دوزخ دِ              نخداَو   خر         را  َد             کرده ِر         منان َا چ     کافر  بـَ

  بصيرا سميعن                    هميشه             دايش ُخ             مودهـَ ن           ت َم اَُم ِل         حواـَ َرب    د َم مَح ُم

  منيراسراجن                    هميشه             نموده           بزرگی                   دايش ـُخ         داده کـِ     د م حم ُم

  کثيرا َد ذکَرن                  دا کرـُخ       ذکرش  کـِ   برادر                           ی بگو َا        د م حم ُم  ی نام ُت

  ظهيرابعِضن        ِلـَ بعَضن          ن         و لو کا           نداند                کس )ن(ببی       د م حم ُم      یفاتُص

  سعيرا      و يضلی              ثبورًا           يدعوا َف       دارد          ِض             غُب َطفا    صبر ُم ِککس ـَ راه

  ريراـَه     مال َز َو شمسن           ِگ      ز مرـَ َسپ                            ...........................................       

  .، وزن شعر تا آخر بر وزن بحر متقارب مثمن سالم استمالحظه گرديد که با اين حالت

را از آخر اين ابيات ساقط کنيم، وزن مصاريع اول بر وزن بحر متقارب مثمن سالم، و اوزان ) الف (اگر ما حرف 
  :بدين ترتيب. خواهد بود رقصوبحر متقارب مثمن ممصاريع دوم بر وزن 

  /ن/ فعولن فعولن فعولن فعولن           فعولن فعولن فعولن فعول

) منير(بر وزن فعولن است، اگر ما حرف الف را از آخر اين لفظ ساقط نماييم، اين لفظ بشکل لفظ ) منيرا(مثال لفظ 
سالم و مصرعه پس نمی شود که يک مصرعه شعر بر وزن بحر متقارب مثمن . می باشد) فعول(ظاهر شده که بر وزن 

  .باشد گرش بر وزن بحر متقارب مثمن مقصوردي

خداوند دوزخ « که پاميرزاد آنرا به شکل » و سائت مصيراخداوند دوزخ « مال الچين گفته است که در جای ديگر 
اشاره به  در صورتی که مراد از مال الچين از اين گفته. تحريف کرده که هيچ معنی ايرا افاده نمی کند» وساطاًٌ مسير
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هر آنکس که با مصطفی بغض ( الچين گفته است و در مصرع ديگر هم مال  .بوده است)  الفتح (در سوره ) ٦(آيه 
که بجای . که کامًال وزن شعر را بر هم زده است) هر آنک بر محمد بغض دارد(که پامير زاد آنرا به شکل ) دارد

  .است) فعولن(و محمد بر وزن ) مفتعل(بر وزن ) مصطفی(را نوشته است که ) محمد(کلمه ) مصطفی(

مير زاد در اشعار مال الچين بار آورده، با اين وصف کارکرد او قابل تقدير است که در با وجود اين همه نواقصی که پا
ديار غربت در شهر کراچی با صد گونه چالش ها، اشعار و ديگر گفتار های مال الچين را درج کمپيوتر نموده، اوقات 

اهم از جناب پاميرزاد صاحب جهت در اينجا می خو. گرانبهای شان را صرف تايپ نمودن همان اثر کميافت نموده است
زحمات بی حد و حصر شان سپاس گذاری نمايم که خدمت شايانی را نه تنها برای نواده های مال الچين نموده، بلکه اين 

  .يک خدمت بزرگ برای مردم و ادبيات زبان شغنانی می باشد

مال الچين  .فسير و حديث آگاهی داشته استاز اشعار مال الچين پيدا است که ايشان به علوم اسالمی خصوصًا در علم ت
معلومات کافی نداشته بدين صورت در بعضی کلمات اشتباهات اماليی ديده و قواعد تصريفی زبان عربی از علم اللغه 

می شود که بعضی اوقات از اصطالحات کاربردی او معنی ديگری غير از معنی ايکه او در نظر داشته، استنباط می 
  .گردد

می موالنا جالل الدين محمد بلخی اشعار و مناجات بابا سيدنا حضرت حسن صباح در اشعارش از سبک مال الچين  
  :بابا سيدنا در مناجاتی گويد. تاثير پذيرفته است

  خداوندا تو سلطانی کريمی             تو بسم اهللا الرحمن الرحيمی

  يا رب به آخرببخشا بر منی زار ومقصر          کريم و راحم و 

  غلط کردم ز دفتر نامۀ خويش      سيه کردم ز غفلت جامۀ خويش

  :مال الچين ميگويد

  خداوندا تو سلطانی جهانی                  تويی روزی رسانی انس و جانی

  تمام بيکسان را کس تو باشی             يقين غمخوار بر هر کس تو باشی

  همی نازم به تو يا شاه ابرار     ندارم غير تو من هيچ غمخوار       

  بجز لطفت مرا فرياد رس نيست        اميدم غير تو از هيچ کس نيست

  :ويا موالنا جالل الدين محمد بلخی می سرايد

 پير من و مراد من، درد من و دوای من                 فاش بگفتم اين سخن، شمس من و خداي من
 ام، شمس من و خداي من ار من            شکر تو را ستاده، اي حق حقگزام از تو به حق رسيده

 مات شوم ز عشق تو، زانکه شه دو عالمي           تا تو مرا نظر کني، شمس من وخداي من
 محو شوم به پيش تو تا که اثر نماندم                   شرط ادب چنين بود، شمس من و خداي من

 رسد، شمس من و خداي من صور بدم که مي             ابر بيا و آب زن، مشرق و مغرب جهان
  ي من، کنشت من، دوزخ من، بهشت من       مونس روزگار من، شمس من و خداي من   کعبه

  :مال الچين می گويد

  ، ای حق حق نمای مناز تو بحق رسيده امپير من و خدای من، رهبر و رهنمای من             



٢١ 
 

  نه بندگی خوشم          سر ز دری تو کشم، من سگ و او سرای منبيتو نه زندگی خوشم، بيتو 

  قبلۀ جان من تويی، روح و روان من تويی          راز نهان من تويی، شمع شبی سيای من

 نا مراد را جز دری پير چاره نيست       چند مرا برون کند، من سگ و او سرای من" عاصی"

  

  اشعار شغنانی مال الچين

  )١(شعر 

  ڎایـُر گنايـُم يا خـُی نوايـُم پـب ی                              ڎاـُت يا خـَڎايـُت يا خـَڎايـُخيا 

  دير مو جایـْهنـَو حال چيز سۈد يا کيا ُم   ر آخرت                    حر دَسته ز م ُوـُچيز جواب

  ے باینِدت، بد کاِرـهختـِيبت ات َسم نا تـوۈن                       غـِت سخا نـُْديَرـَت خـَي نيکے

  و الیر ُخـَهم ڎاد تـِڤښت ِدند َوـَتهيْښـِب َات    ت              و يېر ُخند چود َتَخوَزے يـُم ُدِـّڤوڤد ِدُو

  تایـِت نه خښت نه گبَرس نه کافر ِکِد             ز څه چود          ُو س خطا يـُمت ِدـَس گنايِد

         دين و دنيا يا خڎای ےيا اماِم                   ږځـه کـِنـُم از آخرت         ـَدۈند اڤېن ل

  ڤ ره جایهش ِزير تو خيز َمنِدکاَردے  ِاک                ُابال          م هشهَمه ـتَا ،لپٿ زورت تـُت

  ت چود بپایتـُت وے آدم چـود خو تـهم َا                    آدم يے مـُت سـِت ڤـُد تو خېز      ٿـّولَا

  وے جای از ےتـُت نگيْرت ڤودېن بزور ِو       څـۈند ِرڅـوْست ات څـۈند يـۈنـْال چود توخېز    

  ات يو عزرائيل فريپت تهم يا خڎای       وېڤ َاَری شخص َارد لپٿ رحم از وے يت      

  زمين سـۈد يک جایهِگےۈ تهژ َرـتـُت ل                  تهم سـُت پريشـۈن در جهان        ..... 

  اې قبول ترد سهم سـِتـَندير چيز گنای        ژدے تهم ڤودے تو خېز تت چود وے خلق   ـيِت

  .....يے يار تهم کهندے سـۈد پېڎا                      غضب چودت قتےهم رحمتت قدرت 

  تت خوبٿ حق المبين تت پاتښای            ...........................................         

  شچ تو ترکه مهش کنے، تت مهش خڎای           ن تو خېز     آسۈ دېڤ جناو کارېن فکٿ

     نهم صد آفرين بر کد خڎایـِهم کـَت        دېن        ـچ َيـْونمهڎ مو گفتارېن يگـۈنرد ُش

  اې تو چس دادت ڤرادهرېن تايد              يم جهـۈن لپ بی مدارت بی وفا        

  تهم آدم يو تعيين ِاک مے ښايد ےهيـَک         يم فـُکَرَدٿ        ڎجے يے ڎاقاغزی بيزار

  يا رهنمای  م وز از فـَلـَقـُفـَک دل                   يم گنايت فعل بد سـُت غاسٍق       
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  سهو يے يار خيزند تعيين ترد يو ښايد                ق    ـَلـَفِب وذ َرـُعل َاـُت قنـَښـُڎَجاې 

  دوزخند اصال عذاب نست وے جای                    م يه دوزخ درونق چاه نۈـَلـَد فـِي

  غيبتے مردم برهزهم هر څه چای           ڤ    ر خو ِزـَڎهڎهم تـَشربتے پيرېن ن

  خو مال               کـۈر سـۈد آخر وے روگه سـۈد پے بای ویر تهن گرڎېنت خو پيڅ از رَا از خو پير

  تایـِست از خِن همـَکافرت بد بخت ک   ت         هْرِزـَن تصديق ناز خو پير َار تهن بجـۈ

  مومن ات هم نيکبخت، جنـّت وے جایـْت            ينِوـَار تهن خو پير دهرڎېن ن "عاصيا"

  :شعر فوق مکثی بر

است که نمونه ) فاعالتن فاعالتن فاعالن "ويا "فاعالتن فاعالتن فاعالت ( مقصور اين شعر بر وزن بحر رمل مسدس 
  :شعر دری آن بر اين وزن شعر زير ناصر خسرو است

  دوش تا هنگام صبح از وقت شام            بر کِف دستم ز فکرت بود جام

  خڎايت         يا خڎای                  بی نوايـُم        پر گنايـُم         يا خڎایيا خڎايت             يا 

  فاعالتن              فاعالتن          فاعالت                   فاعالتن            فاعالتن         فاعالت

در بعضی مصاريع قافيه هم در نظر . شددر بعضی از مصاريع، اين وزن در نظر گرفته نشده، کوتاه و يا طويل می با
مصاريعی را و يا واژه . در بعضی مصاريع کلماتی را حذف و يا بر حسب ضرورت اضافه نمودم   .گرفته نشده است

  .هايی را که اصالح نمودم، در اينجا ذکر می کنم

  ات َسختـِهـت، بد کاِرنِدے باینا تـوۈن                       غـِيبت  َدهمسخا نـْ نيکے يـَت خـَيَرت:  در بيت

  :که آقای پاميرزاد آنرا چنين نوشته است

  :و در اصل متن چنين نوشته شده است. نيکيت خيرت سخايم نا توان

  م نا توۈنهنيکے يت خيرت سخانـْد: و من آنرا بشکل زير تغيير دادم. نيکيت خيرت سخادهم نا توان

  .ن َمهشم نا توۈيت خيرت سخايـَنَده نيکے: يعنی. است» م هـسخا َينَد« مخفف »  َدهمسخانـْ« واژۀ 

  ات بهيښتند َوښت دڤـه يـُم تر خو الی: در مصرع ديگر را آقای پاميرزاد چنين نوشته است است

  ات بهښتند وښت ِدڤيم ذاد تر خه الی: که در اصل متن چنين آمده است

  یات بهيښتند َوښت ِدڤـِهم ڎاد تر خو ال: من آنرا چنين نوشتم

  :پاميرزاد بيت ديگر را چنين نوشته است

  تو خيز َمهش ِزڤ ره جای ات يـِکيَدنِدير           بال               هـای لپٿ زورت، َاتـه َمهشهم 

  :که در اصل متن چنين است

  اې تويت لپ زور، مهشهم لپ ُابال                  ات يے کاَرندير تو خيز مهش زڤ ره جای
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= ُابال « نوشته است، اما نظر به تصحيح اماليی من آنرا به شکل » هبال « را به شکل » ُابال« واژه  مال الچين هم
. درست است» تو خيز مهش زڤ ره جای " ات يے کاَرندير"« نظر به بافت معنايی ابيات هم مصرع . نوشتم» وبال 

  :زيرا که در ابيات بعدی مال الچين توضيح داده است که

  يے مـُت سـِت ڤـُد تو خېز                         تـُت وے آدم چـود خو تـهم َات چود بپایَاولـّٿ آدم 

  څـۈند ِرڅـوْست ات څـۈند يـۈنـْال چود توخېز           تـُت نگيْرت ڤودېن بزور ِوے از وے جای

  وېڤ َاَری شخص َارد لپٿ رحم از وے يت             ات يو عزرائيل فريپت تهم يا خڎا

تلفظ » يـۈل ال، و يـۈنال = يـۈال « است، که در زبان شغنانی به شکل شفاهی بطور » يا اهللا « مخفف » يـۈنال « واژه 
څاند : و پاميرازد آنرا بشکل . څاند رڅوستت څاند يااهللا چود تو خيز: مال الچين خودش چنين نوشته است. می گردد

ينکه از يک طرف وزن شعر را در نظر بگيريم و از يکطرف بزبان و من بخاطری ا. رڅوستت څاند يانال چود تو خيز
  .گفتاری نزديکتر باشد، آنرا بشکل فوق نوشتم

  .  مراد از سه شخص، حضرات جبرائيل، ميکائيل و اسرافيل است. وېڤ َاَری شخص َارد لپٿ رحم از وے يت

             

  )٢(شعر 

  ٿ ُدښـوار ِاکد اې پاتښاـَکـُس فَا                     ی جان دادن آسان کن خدا       تلخی ي

  ت پاتښاـُو تـُهک بر فعِل ماې تو َم              ن    ـږځه کنم رحم بر مو ِکـَس خو فعل لَا

  ت پليدت روسياه، َاناخدا ترس                          رادت پرگنام از فـُک زيات  ـُنام

  م سـۈد مـُرد دواـُنـِم  چير کـُُوز څرهنگ              ېڎ از تو رحمت نست نښـۈن   ـّمُا ےغير

  مېڎ اې داد خواهمـُند مـِس ِاکدۈند جهت ُا              هم يے يار نامېڎ نست    ـَاس تو درگاه ت

  گنايت هم خطاٿ ُروښـَن ـکـُتـُرد  ف                 گـۈن    بين بر بنَدالُم ُقـٿ حـوبتـُت ُخ

  س گناه اصال نکښت ِاچ روسياهِد             ز څه چود اندر جهـۈن      م ُوـُنايـس گِد

  يل وېڤ جهۈن سـُت جابجاـَفـُاز ط                تن           ےپنج پاِک ےذات ےاې بحق

  يـُمـَّت بد کاُرمت هم روسياه "عاصی"              مو   رحم کـِن، مهکـِن تو بر کردارے 

  هم صفات ذات از هم نست جدا                        لين هم آخرين       اې تويت هم اّو

  :شعر فوق مکثی بر

بر وزن اين شعر ) فاعالتن فاعالتن فاعلن= فاعالتن فاعالتن فاعال (اين شعر بر وزن بحر رمل مسدس محذوف است 
  :دری ناصر خسرو

  چرخ گردون مادرم            پس چرا تو ديگر و من ديگرم گر تويی ای

  ښا پاِت        کد اې ِر  وا        کٿ ُدښـ س ُفَا               دا            کن ُخ      )ن(ناسا   دا َد       ) ن(تل ِخ يی جا
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  )ه(ناخـُ دا تر           َست پـَ لی دت        رو ِسـ يا    )                ت(نا ُم را دت             پرگـُ نا َمز          فـُک ز  يا

  فاعالتن              فاعلن  فاعالتن                فاعالتن                 فاعلن                               فاعالتن           

« در نسخه تصحيحی پاميرزاد، بصورت  در شعر فوق که در دو جا آمده است، هم در نسخه اصلی و هم» ذات « واژه 
من جهت تصحيح »  هم صفات ضات از هم نست جدا « و » اې بحق ضات پاِک پنج تن « . نوشته شده است» ضات 

  .                          نوشتم» ذات « امال آنرا بصورت 

                       ................................................................................  

  )٣(شعر 

  سحرت ڤېگه شـُکر کـِن                       خهر قاق گرڎه شکر کن

  جيْوـِس خو کتابندے قـِ، چجشـُکَرت گهرے خڎای ژيْو

  نيوج، سحرت ڤېگه شکر کن ے هر تهن څهفريپچ د                                    

  قرآنند، شـَّرَا يـََره قرآنند خـَيرَا يـََره 

  نند، سحرت ڤېگه شکر کنَوم وهم ات سهم مو جۈ                                      

  تـْوېنِدـَت، خو ڤارج وے جهت نـْېنوِزـَشکرت ته يے يار ن

  تهم نـَی خڎای خـُب وے سېنت، سحرت ڤېگه شکر کن                                       

  کودـِښـَهر تهن څه چود، از خويے ڎر ن شکرت دے

  يرے ڤود، سحرت ڤېگه شکر کننِدَا ودـُجو ُوـُخ                                             

  يند کـَفـَرتـُمے کرـُشـُکَرت آيت شـَکـَرتـُم، نا ش

  کنن ُدم به ُدم، سحرت ڤېگه شکر ېرٿڤـَ ڎـهَد                                      

  ردے ڎادشـُکـُر هر تهن چود زيات، خڎای لپٿ ِو

  چودے، سـُت نا مراد، سحرت ڤېگه شکر کنـَن                                                

  ناوـِڅ جـَښيد شکرت نچودت ڤناو، دولت تـُرد ِڎ

  ڤېگه شکر کنر څراو، سحرت ـکـُد نا شْوـهِزِو                                          

  نا شکرے در آخرت، دوزخ ته کښت زيارت

  تعيين يـِکـِد وے عبرت، سحرت ڤېگه شکر کن                                        

  تو دادت نهنېن تو پير، وېف خيز کے توبه تقصير

  سهوېن ته تـُرد دستگير، سحرت ڤېگه شکر کن                                            



٢٥ 
 

  تو چود خبردار، نا شکرے مهک زنهار" عاصی"

  شکرت کے ليل ات نهار، سحرت ڤېگه شکر کن                                                 

  :شعر فوق مکثی بر

بر وزن اين ". مستفعلن فعولن، مستفعلن فعولن"اين شعر بر وزن بحر مسدس مجتث مخبون مقطوع سروده شده است 
زير را در زبان فارسی بر وزن مربع و يا مسدس بحر مجتث شعر . رسی کدام شعری وجود نداردشعر در زبان فا

اين بحر مخصوص وزن اشعار . سروده نشده است، تنها بر وزن بحر مثمن مجتث در زبان فارسی شعر وجود دارد
  .عربی است

  نـِر کـُکـُ َسحَرت ِڤ گـَه    ش نند    َوم َوهم ُو سهم  ُم جۈ      قـُ رآنند           شـَّرَا يـََره  نند          قـُ را    خـَيرَا يـَـ َره 

  مستفعلن        فعولن             مستفعلن        فعولن                مستفعلن         فعولن         مستفعلن            فعولن

  :در بيت زيرمثًال . برهم خورده است شوزندر اکثر ابيات اين شعر، 

  شکر کن    سحرت ڤېگه م به ُدم     ُد  َدهـڎ ڤـَرٿېن يـَٿـچ     شـُکَرت آيت    شـَ کـَرتـُم       نا شـُک ِر َيند   کـَ فـَرتـُم     

  نمستفعلن       فعول     ،   فاعلنمستفعيالن           مستفعلن         فعولن،           مستفعلن           فعولن،           

  )٤(شعر 

  اې مسلمۈنېن نغۈږېت تهم تمرد در کار څه ڤېد    

  سحر ته ميداو اس پرا ياڎد يم نصحت هر غۈږ ندېد                                                      

  ښت  مهشرد څه با جهت کامل حرصے څـۈند نصحتے پيرے

  ييوے کند هر غـۈږ ندېدت، حرصے اس څېمند نبېد                                                                

  گهم، جهلدے يهم توبه نچود  ناې ڤرادهر مهش څره

  پيرے يند توبه قبول نست، تهرے ييو ار بـۈن نرېد                                                     

  ه تهم صاحب کتاب لـۈڤد موسفيد توبه څه کښتِاس ت

  درېهر چيز څه واښت  ٿيرند ښکيرت هر تهن ڤ  ياڅـِکـَند                                                      

  مهڎ جوۈنېن اس خو نادۈنے خو عمر لۈڤېن دراز

  غلط، بـِلکـُم خو بيم کفر ڤېد تهم ِدنـَی سافٿ                                                            

  در جوۈنے هر جوۈان توبه څه کښت يست ويند دليل

       جنـّت جاويد وے جای سـۈد تهم خب جای خـُرد ڤرېد                                                       

  ڤوداس خو نهفڅ هر تهن وزېنت، فهمـُتم خڎای تاال يے 

  تهم دنی وز ترد قسم خهم يے يار کهندير ڤرېد                                                          



٢٦ 
 

  َانَدکـِک آيا پزارک سۈد خبر دار اس خونهفڅ

  سـۈد وے کار ات هم وے کردار کـُلُّهـُم راِه سفېد                                                

  چښِم بد ش مردمند گنده فـُکـَنَدٿييو يـِکـِد مه

  ن يم چـِند کو ڤېدست کنېتهم بشهند هر چيز ونېن ُاښ                                                 

  تهم ته سـۈد در حالـِکـَٿ نابوت تـُلـۈ اصال نـَڤـُد

  تو نهن مس از تو رېد تمند سـُچښمے بد گهر ٿير تو څې                                             

  يا ته راست لـۈم يا دروغ لـۈم اېڤراد تعيين نـِغـۈږ

  کـَهيے تهم ميرزا يو مهش زڤ تير ڎو مضمون گهپ ڤرېد                                             

  حيف صد حيف اې رفيقېن کهيے با الفت ڤراد

  سـۈد الفت دے ار چيدند څه ڤېد دتهم دنی آبا                                              

  :شعر فوق مکثی بر

  )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(محذوف سروده شده است اين شعر بر وزن رمل مثمن 

  څـَ ڤېد  ) ر(کا       تهم تـَمر َدر           نېن نـِغۈږېت              اې ُم سلمۈ         

  نـَ دېد )ږ(غۈ      يـَم نـَ صحت َار      )   د(اس پـِ را ياڎ      )     و(َسحر تـَ ميدا 

  چښـ مِِ بد     يـِـکـِد مهش       مرُد مند گن          َده فـُ کـَنَدٿ          )  و(يی

  ڤېد چـِند کـُ     يم ) ن(کـِ نې) ت(تهم بـَ شهند هر         چيز ِونېن ُاښ      َښس 

  فاعالتن                  فاعالتن                   فاعالتن               فاعلن    

  :ر فارسی بر اين وزنشع

  )حافظ(    ياری اندر کس نمی بينيم ياران را چه شد                 دوستی کی آخر آمد دوست داران را چه شد

  :و يا اضافه نمودمکلماتی را که در اين شعر حذف 

  مهشرد څه باښت   جهت حرصےڅـۈند نصحتے پيرے کامل 

  اس څېمند نبېد حرصےييوے کند هر غـۈږ ندېدت،                                                                 

  :اين بيت در نسخۀ اصلی چنين نوشته شده است

  از څيمند نبيد يرسهمهشرد څه باښت        ئيو کند ار غو نديدت  يک سکرڅاند نصيحت پير کامل 

  :پاميرزاد آنرا چنين نوشته است

  از څيمند نبيد يرسهمهشرد څه باښت          ييوکند هر غوږ نديدت  يک سکرڅوند نصحته پير کامل 



٢٧ 
 

  :که من آنرا بشکل زير نوشتم

  جهت مهشرد څه باښت   حرصےڅـۈند نصحتے پيرے کامل 

  اس څېمند نبېد حرصےييوے کند هر غـۈږ ندېدت،                                                                 

نوشتم تا از طريق تصحيح اماليی خوانندگان » حرصی =   حرصے« را بشکل » يـِر سـِه « که در اينجا من واژه 
  .واژه را دريافتموای کالم اين من خودم از فح.مفهوم را درک کنند زودتر

  ته تهم صاحب کتاب لـۈڤد موسفيد توبه څه کښت ِاس

  :اين مصرع در نسخه اصلی چنين نوشته شده است

  ته تهم صاحب کتاب لـۈڤد مو سفيد توبه څه کښت ئـس

  :و پاميرزاد آنرا چنين نوشته است

  ته تهم صاحب کتاب لـوڤد مو سفيد توبه څه کښت ثـس

» اينطور « به معنای » ِدس « نوشتم که معادل واژه شغنانی ) ِاس(بشکل ) که همرای همزه نوشته شده ئـس(من واژه 
! = َاڎه اس مهک: مثال ميگويند. تلفظ می کنند» ِاس« را » دس« اغلبًا اهالی خينج، دولت شاهی و روشان، واژه . است

  !ای بچه اينطور نکن

کنيم، نه در معانی و نه در وزن شعر تغيير ايجاد می کند، پس من آنرا جابجا » دس« واژۀ » اس « اگر بجای واژۀ 
  س ته تهم صاحب کتاب لـۈڤد موسفيد توبه څه کښتِد: چنين می نويسم

  .پاميرزاد کدام معنی ايرا افاده نمی کند» ثـس« واژه 

  اس خو نهفڅ هر تهن وزېنت، فهمـُتم خڎای تاال يے ڤود

  تهم دنی وز ترد قسم خهم يے يار کهندير ڤرېد                                                          

اين واژه را بخاطری اينطور نوشتم که در تلفظ زبان . خدای تعالی. است» تعالی « مخفف » تاال « در بيت فوق واژۀ 
خدای تعالی اورا = فرهپت خڎای تاال وے بکمالے پيرے : مثًال. تلفظ می شود) تاال(بشکل » تعالی « شغنانی، واژۀ 

  .از طرف ديگر اگر اين واژه را بشکل تعالی تلفظ کنيم، وزن شعر بر هم ميخورد. بکمال پيری برساند

  

  )٥(شعر 

  مسلمۈنے ته اصال نـَِوزۈنهم           اس عقل ات اس محبـّت بې نښـونهم              

  دے لـۈڤېن آخرت، مهش الغ وزۈنهم         ے ار چيز لـوڤد، رڅيٿهم           ، دخڎايت پير

  جـۈنهم ےخو دښمن ره عجب جـۈنـَک        ردهم هميښه دښمنے جـۈن          خو دوست َا

  اتـه بيهوده گهپينرد کښـۈنهم           نژيوجهم معرفت اصال يے يارٿ               

  حرۈمندهم دے ڤود، فـُک تر زدۈنهم               حاللند تر خو خيز اصال نـه لهکهم         



٢٨ 
 

  وے سرکارے ته زهزهم ات نښۈنهم                      ..... مهش څه مېٿ خليفه روز دستے

  خو پيرېنهم څه چوږج لـۈم جـۈن به جورے                خو بد کاری فکٿ وېڤ تير دوۈنهم

  ودابيڅ ار څه بيمار از تو لـوڤهم       تو در بسته تو پير کهنديرے لـۈڤج ښافڅ              

  دروغٿ مهش ښبت مېٿ از چے لۈڤهم     خڎای ترد ڎاڎج ڎستت پاڎ هم عقل                       

  څه سـۈد سحرت خڎای لـۈڤ مهش نغۈږهم      خو ميداوت رنوښچ سافٿ ستۈر وار                 

  مباد انگخڅے لهک يکبار تو لـۈڤهم            سحر اکدۈند چسے سـُتـَت ز دنيا                

  خو کردارېن چسهم ساف بې نښـۈنهم       مسلمۈن از فکٿ لپ دے خو لـۈڤهم                

  :شعر فوق مکثی بر 

  )مفاعيلن مفاعيلن فعولن(اين شعر بر وزن بحر هزج مسدس محذوف است 

  نـِ ښـونهمت بې       ـُ َحبـ بم          اس اس عـَق لـَت 

  تـ اصال نـه           ِوزۈنهم             مـُ سـُلمۈنے    

  )ن(منے جـۈ            ښميښه ُدـَه      هم رَدتـَ) س(دو خـُ

  جـۈنهمِک       عجب جـۈنـَک           دښمن ره  خـُ  

  يے يارٿ           فت اصال ِر     جهم مع) و(ژیـَ ن

  ښـۈنهمـَک)          د(گهپينر َد                 اتـه بيهو

  مفاعيلن                 مفاعيلن               فعولن

در غير اينصورت، اين مصرع با وزن ساير ابيات . در نظر گرفته نشد) از= َاس (در مصرع اول، حرف الف در کلمه 
  .هم آهنگی ندارد

است، جابجا کنيم، ) ِز(مخفف آن را که عبارت از ) از= اس (ر بجای کلمه در اينجا اگ. اس عقلت اس محبت بې نښۈنهم
  :مانند. اين مصرع با ساير ابيات هم آهنگی پيدا می کند

  .محبت بې نښۈنهم ز عقلت از

 )٦(شعر 

  دنيای دون    نگهَرـِے ت ماې مسلمونېن تماشايې

  خلق عالم از قديمٿ بر تمام ست سرنگون                                                   

  ت بدترېن  ن سپېښ تريېنېن بهترين ڤد بعد ترې

  وز ته چيز لۈڤم خو څېمېنېڅ چسيت نستېت جنون                                                 



٢٩ 
 

  اې مسلمۈنېن يدېت توبه کنهم از فعلے بد    

  پـِس خو فعلٿ مه کنېت ناگـِن نسهوهم سرنگون                                               

  پـِس خو فعل هر تهن څه چود لپ خوار و زار سـُت عاقبت 

  واژگون ت پېښ پېښ سۈدپـس خو نهفڅ هر تهن څه کښ                                                

  ے نـَی خرسند ات تر لپٿدوسـِکـَرد شکرت کنهم 

  لپ يـوال کـُن لپ تلهبيجندير وے حال سافٿ زبون                                                   

  يـِکـِد شکرت کنېت هر چيز خڎای مهشرد څه ڎيد بــِی

  مهکېت اېڤرادهر  اس پـِرا مهشنند ڎو بون ےحرص                                                 

  راست ته لـۈڤېن تهم خڎای تاال ڎو جايے چوږج جور

  ييِوکـَند دوزخ وے نـۈم، ييوند بهيښتے جاودۈن                                                     

  نېکے هر تهن لپ څه کښت تعيين وے جای سـۈد تر بهيښت

  نښچونېکے يندت بدے يند ڤرٿٿ ترازے هم                                                      

  نيک و بد ڤرٿٿ ترازندير څه تهژېن تو چسے

  نېکے تهم وزمـِن دے سـُت، سافٿ تو رهنگ سـۈد گل مـِغون                                                    

  خراب تتو حال تهم س! بد دے تهم وزمن دے ست، آدم

  څـۈند خو پيڅ لپدے څه مالے، سۈد تو جای دوزخ درون                                                    

  آه واويال څه تهژے تهم نکښت فايده يمند

  يـِکـِد تـُوبه تو کن، اې مسلمۈن پر فنون بـِی                                       

  تو څېم سـۈد تر زبات اُڎست تو کهل تير رست، تو نای قاق، 

  څـۈند خو پيڅ لپدے څه مالے، سۈد تو جای دوزخ درون                                                  

  ج سر زياتاې خڎای تاال تو رحمت اس فکٿ ڤـِ

  تهم تو در آخر زمـۈن" عاصی"رحم کـِن بر حالے                                                    

  :توضيح شعر فوق

  ))و يا فاعالن(ت فاعالتن فاعالتن فاعال فاعالتن(می باشد ين شعر هم بر وزن رمل مثمن مقصور ا

  يای دون     يېت مرنگ دن         تماشا نېن                اې مسلمو

  سرنگون      بر تمام ست           از قديمٿ            خلق عالم   



٣٠ 
 

  څه ڎيد)د(رت کـِ نېت هر    چيز خڎای مهش َشر   بــِی يـِ کـِد ُشک    

  ُڎ بون) د(حرِص مه کېت     اې ڤرادهر          اس پـِرا مهش   َان 

  فاعالتن              فاعالتن         فاعالن                   فاعالتن

  :ر فارسی بر اين وزننمونۀ شع

  )سيدا(نالۀ چغزی شنيدم منزلم آمد بياد                مرغ بی بال و پری ديدم دلم آمد بياد             

  )الهوتی(تيغ بايد خون فشاند، کار با دشمن سرايد           من مـَُرم نامم بماند، او مـَُرد کامم بر آيد     

  :مشکل در بيت زير

  نـَی       لپ يـوال کـُن لپ تلهبيجندير وے حال سافٿ زبون خرسندےدوسـِکـَرد شکرت کنهم ات تر لپٿ 

  .جناب پاميرزاد صاحب بيت فوق را چنين نوشته است

  نـَی       لپ يـوال کـُن لپ تلهبيجندير وے حال سافٿ زبون خوشوختیدوسـِکـَرد شکرت کنهم ات تر لپٿ 

« نبود، و چيزی شبيه به واژه » خوشبختی « ، که واژه نوشته شده در بيت فوق من متن اصلی را مرور نمودم
در » خرسندی « بنظرم واژه . اما، دقيقًا من از همان واژه نوشته شده چيزی را استنباط کرده نتوانستم. بود» خرسندی

  .اينجا مأنوس تر است

  

  )٧(شعر 

  اې خڎای تاال تو ايمۈندار کن                      اس مے دنيا مومنېن بېزار کن

  نادۈنے خاليق پـۈند بنهسچ              اې تو مهش اس بېوښے هښيار کناس خو 

  بې خبر                     اې خو رحمت بر فکٿ اېثار کنايت پيرسڎجـُم اس خڎ

  هر سحر، هر صبح ښۈمت هر مڎار           مهش وجودندير خو مهر اقرار کن

  غ از بويے جـۈن تاتار کنتهم دنـَی تر مهش نرېد اصال نښۈن            مهش دما

  التجا خلقے جهۈنند فـُک پـِے تو            اې تو فکرے مهش فکٿ يکبار کن

  ار کنطو اس گنايهم مهش خو ليلېن چود سياه         رحم کن بر مهش تو مېڤ

  کن رحيم الراحمين يے کاراس گنهگاری نسـۈد بنده خالص             يا 

  نڎيد       اې خوبٿ دستگيرے يت دستيارے کنتهم دنی دوزخ ته مس مهش ره 

  يے بيچاره ڤڎج لپ پۈند بنهسچ       رحم کن بخشش به هشتت چهار کن" عاصے"

  :شرح شعر فوق
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  )فاعالتن فاعالتن فاعلن. (اين شعر بر وزن بحر رمل مسدس محذوف سروده شده است

  کن ِر دا    )   ن(ايمۈ ال تـُ         تا )ی(اې خڎا

  زار کن        مومنېن بې         اس مے دنيا 

  راِه گم         نے خاليق           نادۈ اس خـُ

    يار کن      ښـُښے هُو بې     مهش اس تـُ اې

  فاعالتن              فاعالتن              فاعلن

را آوردم، تا وزن اين ابيات ) راه گم( معادل فارسی آنرا، يعنی عبارت» پـۈند بـِنهـِْسچ « در اينجا من بجای عبارت 
  .با ساير ابيات هم وزن نيست) اس خو نادۈنے خاليق پۈند بنهسچ(مصرع . برابر شود

  :مال الچين مصرع دوم بيت سوم را چنين نوشته است

  ای خو رحمت بر فکث آثار کن

  :پاميرزاد آنرا بشکل زير نوشته کرده است

  ای خو رحمت بر فکث آسار کن

يعنی رحمت خود را . ، که به معنای عطا کردن استتبديل نمودم) ايثار(را به ) آثار و آسار ( اينجا واژه های من در 
  برای همگان عطا کن

  نـِاې خو رحمت بر فکٿ ايثار ک

  :مال الچين در مصرع دوم بيت هفتم چنين نوشته است

  رحم کـِن بر مهش تو ميڤ طـّوار کن

  :ته استو پاميرزاد آنرا بشکل زير نوش

  رحم کن بر مهش توميڤ توار کن

به پيوند معنايی شان مالحظه نمودم، با بيت فوق کدام ارتباط معنايی را نظر ) طـّوار و توار(من امالی کلمه های 
  .و بصورت امانت، همان امالی مال الچين را رعايت نمودم. ندارند

از ابيات فوق بر می آيد که او برای . نموده استرا ذکر » هشت و چهار « مال الچين در جای در اشعارش، واژه 
  .هم اخالص و ارادت داشته است) امیدوازده ام(امامان اثناعشريه 

  نـِرحم کن بخشش به هشتت چهار ک

  :مطلع مناجات: در يک مناجات ديگر بزبان دری است، نيز اين را ذکر نموده است

  انبيا رحمتت نبود پناه، يا بهترينانبيا           جز  گشتم بدنيا روسياه، يابهترين

  :که در بيت هفدهم گويد
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  انبيا ، يا بهترين"هشت و چهار"م بفضل اکنون بنالم زار زار، از کرده هايی نابکار         بخش

  :ريز حرشب دوب جيار یياعد یاه الم و مدرم نيب لاس دنچ ات

و  داتفه و هتسب نايم هدژه و هتسب رمک هدفه ،ار کاپ نيمومصعم هدراهچ و ماما هدازود ،وسيگ هد ،قرف جنپ قحب یهلا
 ريثات اعد نيمه زا نيچال الم ،دياش .دوب لومعم هيليعامسا نامدرم نيب رد هک ار الب رپ یالبرک تشد ناديهش نتو د
  .تسا رغصا نوذام و ،ربکا نوذأم ،یعاد ،تجح شياتس رد وا راعشا رد هک یرطاخب .دشاب هتفريذپ

  

  )٨(شعر 

  اې خڎای سهوم تو رحمت ترد قبول              عاقبت ست زندگی مهشرد څه زور

  کافر يا خڎای              يک طرف انجوڤدے اڤغـۈن  مهش َبزور ےانجـوڤد يک طرف 

  خلقے چود آخر خو دنيا جهت خراب           اې تو چس اصال نريد تر ييو خـِنور

  اس خڎايت اس خو پيرهم ساف رنوښت       سامے طال ست بکف، زارڎ چود حضور

  فـُک تويد تر ار راِی دورپڅ ته سۈد بيزار َدَروٿ اس خو داد            هم ڤراد 

  پڅ نکښت اصال سراق يکبار خو نهن          څۈند څه نۈد، آخر ز نيوداو کښت خو کـۈر

  ناعالج نهن سۈد ښايد رّب الغـفور    تهم به َدرَّو کښت بزورٿ تر قوقند            

  خـۈم ڤـَُدت، بچـّه ڤدت، چودے غرور       بې نفس ڤـُد، تويد، تويـِک زنده وے ڤهر    

  بر پدر نهن لعنت، ات نهن ارد لکور      ِاک تو يکبار گه وے ديدار مـُرد ِدڤېس      

  پـِرا               خلق عالم تهم فکٿ ست نا قبول وختند يـت يد مقـۈم مهشرد مے

  بې محبـّت، بې نښۈن، ساف بې خنور        خـېښ ته تهم اصال نچاست تر يکدگر    

  ) ١١( "نـُُشور"ات " َحشر"يا خڎای لۈڤېت اس           يد فکٿ مهش فعلے بد اې مومنېن      

  "صاحب ظهور"اس خـو جۈنـَند لۈڤ يا            ج لپ قريب        ڤاېڤراد آخر زمۈن 

  ُوز ته چيز لـۈڤـُم به عصرے نا قبول         تهم دنی آسۈن خوبـَٿ کښت اېڤراد    

  دستـِگير َسهو، ات مو نالښ کـِن قبول        يا خڎايت پير يا صاحب زمـۈن      

  يت پـُر معصيـّت اس فـُک زيات             ناشناس، ات نا بکار، ات نا قبول" عاصی"

  :شرح شعر فوق

  )فاعالن فاعالتن فاعالتن(اين شعر بر وزن رمل مسدس مقصور است 

  َارد قـَبول       ُوم تـُ رحمت         سـَه   ) ی(اې خڎا
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  َارد څـَ زور       ِزن َدگی مهش       عاقبت ست       

  فر يا خڎای      جـوڤدے کا          يک طرف َان      

  مهش َبزور      جوڤدے اڤغـۈن       يک طرف ان    

  خـېښ تـَ تهم َاص      ال نچاس تر             يکِدگـهر 

  بې خنور)      ف(سا)ن(بې محبـّت،            بې نښۈ 

  عاِص يت پـُر           معصيـّت اس           فـُک زيات 

  ناشناسََت              نا بکاَرت                   نا قبول 

  فاعالن               فاعالتن                 فاعالتن    

  .اين شعر نارضايت مال الچين را از تقسيم شغنان توسط روس ها و انگليس ها بر مال می سازد

  يک طرف  انجـوڤدے کافر يا خڎای              يک طرف انجوڤدے اڤغـۈن  مهش َبزور

  :در بيت ديگر کسانی که در دفاتر دولتی کار کرده اند، آنها را نکوهش می کند

  مقـۈم مهشرد مے وختند يـت پـِرا               خلق عالم تهم فکٿ ست نا قبول يد

. که در قوقند بخاطر پيدا کردن شغل و يا کار رفته است، سروده است( ) و اين شايد در مورد نا رضايتی از پسرش 
  :زير که در يک بيت ديگر ميگويد

  اعالج نهن سۈد ښايد رّب الغـفورتهم به َدرَّو کښت بزورٿ تر قوقند                ن

  .اين پسر مال الچين در قوقند وفات می کند، و مال الچين شعر پر سوزی را در مرثيه او سروده است

  

  رباعی) ٩(شعر 

  کرم تو مېڤ گنايېن کهم کنعالم رحم کن           از لطِف  اې بار خدا به خلقے

  سهمے ز آخرت تو رحم ِاک تهم کندنيا گے تـَرۈ تـََرم کنهم، ات نږجيست     در 

  :توضيح رباعی فوق

  کن         اې باِر            خدا به خل             قـِ عالم رحم 

  کن        از لطِف           کرم تو مېڤ           گنايېن کهم 

  )ت(جـِس        نهمت نږـِ دنيا گے            تـَرۈ تـََرم             ک

  کن     ک تهم مـِ ز آخرت               تـُ َرح      در سهِم    

  فع            مفاعيلن مفعول            مفاعلن                   
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، هنوز هم )نږجست(را از آن ساقط نمودم ) ی(را اختصار نمودم، حرف ) نږجيست(در تقطيع مصرع سوم، کلمه 
  .در آنجا از نقطه نظر وزن اضافی است) ت(حرف 

  :سخن آخر

مرحوم مغفور مال الچين، با وجودی که در زمانش عرصه تحصيالت دينی برايش مساعد نبوده، با آنهم تالش ورزيده تا 
ايشان به مناسک دينی و مذهبی سخت عقيده مند بوده، و بيشتر اشعارش را در . علوم متداوله عصرش را فرا گيرد

بت ائمه اطهار عليهم السالم، ستايش حضرت ناصر خسرو، مأذون ، منق)ص(، نعت رسول اکرم )ج(قسمت حمد خداوند 
ايشان اولين شخصی است که . اشعار شغنانی او هم بشکل پند و موعظه می باشد .اکبر، و مأذون اصغر سروده است
  . ستخاصی را ابداع نموده ا) نويسه های(خاص زبان شغنانی گرافيم ها ) فونيم های (تالش ورزيده است برای آوا های 

هجری شمسی برای زبان شغنانی الفبا ) ١٢٩٥(بدين ترتيب، يک نفر ترک تبار برای اولين بار در تاريخ در سال 
  .و افتخار بزرگی را کماهی نموده است ساخته است

  نميرد هرگز             مرده آنست که نامش به نکويی نبرند" نکونام" سعديا ناِم 

  .زير از مال الچين خاتمه می بخشمدر آخر من جزوه ام را با ابيات 

  تو اميد با حق کن            گوش را سوی پير بر حق کن" عاصيا"

  هر که را گر خدا دهد توفيق          خواند اين خط، دعا کند برفيق

  در جهان هيچ کس نمی ماند          خط ز هر کس نشانه می ماند

ستم که خداوند جايگاه او را خلد برين کرده باشد و از شفاعت حضرت بنا بر اين، من بروح پاک مال الچين دعا می فر
   آمين. در حوض کوثر با نصيب گرداناد) ص(رسول 

      

  پی نوشت ها
 

                                                            
١
  سوره احزاب ٤٦و  ٤٥ آيهاشاره است به .  

  .منيرا و سراجًاو داعيا الى اهللا باذنه  .و نذيرا مبشراًَيايها النبى انا ارسلناك شهدا و 

و قرارت داديم آه دعوت آننده به اذن خدا، و . ى پيامبر اسالم ما تو را شاهد بر امت ، و نويدبخش و زنهارده آنان قرار داديما: ترجمه
  .چراغى نوربخش باشى

 :از سوره کهف مي فرمايد ٥٦خداوند متعال در آيه :که پيامبررابه عنوان بزرگترين معلم بشري، با روش تربيتي خوف و رجا معرفي مي کند آياتي

 .)بدان( وترسانيدن ) نيکان ( وما پيامبران را نفرستاديم جز براي بشارت « : ترجمه »...وما نرسل المرسلين االّ  مّبشرين ومنذرين « 
نويد دهنده وانذار کننده اند ،   خداوند پيامبران را که« : ترجمه» ...فبعث اهللا الّنبيين مبّشرين ومنذرين...«:سوره بقره مي فرمايد ٢١٣طور در آيه و همين 

  »برانگيخت

 »...بشيرًا و نذيراو ما ارسلناك اال آافة للناس :   سوره سبا) ٢٨(اشاره است به آيه .  ٢
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 » ....بترساني) از عذاب او(بشارت دهي و ) هاي الهي ها را به پاداش آن(براي همة مردم نفرستاديم تا و ما تو را جز : ترجمه

  
و چون آن جايگاه نيكو را مشاهده آني عالمي پر : ترجمه . َو ُمْلكًا َآِبيرًاَو ِإَذا َرَأْيت ثمَّ َرَأْيت َنِعيمًا : سوره انسان) ٢٠(اشاره است به آيه   ٣

  .نهايت بزرگ خواهي ديد آشوري بينعمت و 

  
  َوَساءْت َمِصيًرالَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُه اْلُهَدى َوَيتَِّبْع َغْيَر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن ُنَولِِّه َما َتَو: سوره نساء) ١١٥(اشاره است به آيه .  ٤

غير راه مؤمنان در پيش گيرد، وى را بدانچه ]  راهى[آنكه راه هدايت براى او آشكار شد با پيامبر به مخالفت برخيزد، و و هر آس، پس از 
  .روى خود را بدان سو آرده واگذاريم و به دوزخش آشانيم، و چه بازگشتگاه بدى است

و المشرآين و المشرآات الظانين بالّله ظن السوء عليهم دائره  و يعذب المنافقين و المنافقت:  آمده است) ٦(و همچنان در سورۀ الفتح آيه 
  . و ساءت مصيراالسوء و غـضـب الّله عـليـهـم و لعـنـهـم و اعـد لهم جهنم 

د، و مـردان و زنـان مـنـافـق و مردان و زنان مشرك را آه به خدا ظن بد مى بردند عذاب نموده گـردونـه عـذاب بـر سـرشـان گـردانـ: ترجمه
  .و خـدا بـر آنـان خـشم و لعنت آرد و جهنم را آه بازگشتگاه بدى است برايشان آماده نمود

  َسِميًعا َبِصيًرامَّن َآاَن ُيِريُد َثَواَب الدُّْنَيا َفِعنَد الّلِه َثَواُب الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوَآاَن الّلُه :  سورۀ نساء) ١٣٤(اشاره است به آيۀ .  ٥

  .پاداش دنيا بخواهد، پاداش دنيا و آخرت نزد خداست، و خدا شنواى بيناست هر آس: ترجمه

   بصيرا ميعًاه َسـجعلنيه َفـِبتلَن امشاٍج ٍةن نطفنا خلقنا االنسان ِمِا : آمده است) ٢(و همچنان در سوره دهر آيه 

و . گردانيديم) و مشاعر و عقل و هوش (گوش  خلق آرديم و داراى قواى چشم و) بى حس و شعور(ما او را از آب نطفه مختلط : ترجمه
  .همچنان آيات زير هم  بر اين داللت می کنند

  .شاهد اعمال امت ) ص(پيامبر اسالم 

 . کند  معرفی می» شاهد«در قرآن کريم چندين آيه وجود دارد که رسول خدا صلی اهللا عليه وآله وسلم را 

ما تو را گواه فرستاديم و ! اى پيامبر: ترجمه) .  ٤٥/األحزاب (  َو ُمَبشِّرًا َو َنذيرًا شاِهدًايا َأيَُّها النَِّبیُّ ِإنَّا َأْرَسْلناَک 
 ! دهنده و انذارکننده بشارت

 ) .  ١٥/المزمل . (ِفْرَعْوَن َرُسوًال   َعَلْيُکْم َکما َأْرَسْلنا ِإلى شاِهدًا َرُسوًالِإنَّا َأْرَسْلنا ِإَلْيُکْم 

  ! . به سوى شما فرستاديم که گواه بر شماست، همان گونه که به سوى فرعون رسولى فرستاديم ما پيامبرى: ترجمه

 : نويسد  عينی در شرح صحيح بخاری در اين باره می

فسمى شاهدا لمشاهدته الحال والحقيقة فکأنه الناظر بما شاهد ويشهد عليهم أيضا بالتبليغ وبأعمالهم من طاعة 
 . ) ١٧٧ص  ١٩عمدة القاری ، العينی ، ج (... .  ه إليهم ، وأصله اإلخبار بما شوهدومعصية ، ويبين ما أرسل ب

بيند ؛ همانند کسی که حقيقتًا شاهد و ناظر کوچکترين اعمال افراد  به رسولش لقب شاهد داده است ؛ زيرا اوضاع و احوال افراد را می: ترجمه
  . از اطاعت و تخلف است 

أی شاهدا على أمتک فی ما يفعلونه من طاعة اهللا أو ) يا أيها النبی إنا أرسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا ( : نويسد  و مرحوم شيخ طوسی می
 .  معصيته أو إيمان به أو کفر ، لتشهد لهم يوم القيامة أو عليهم ، فأجازيهم بحسبه

 ) ٣٤٩ص  ٨التبيان ، الشيخ الطوسی ، ج (
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يعنی تو را ناظر و آگاه بر اعمال امتت از بندگی و عصيان و ايمان و کفر قرارداديم تا در قيامت به نفع و ضرر آنان گواه و شاهد : ترجمه
  . باشی 

  .به شماره اول رجوع شود.  ٦

  :سوره احزاب) ٤١(آيه  :مراد مال الچين از اين بيت اين آيات قرآنی هستند.  ٧

  .اى آسانى آه ايمان آورده ايد خدا را بسيار ياد آنيد: ترجمه. اْذُآُروا اللََّه ِذْآرًا َآِثيرًا َيَأيَها الَِّذيَن َءاَمُنوا

  :سورۀ رعد) ٢٨(آيه  

 .لذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذآر اهللا أال بذآر اهللا تطمئن القلوبا
 

  .گيرد بدانيد آه تنها با ياد خدا دلها آرام مى. گيرد ىآسانى هستند آه ايمان آورده و دلهايشان به ياد خدا آرام م) هدايت شدگان: (ترجمه

است آگاه باشيد، تنها با ياد خدا دلها ) و آرام(؛ و دلهايشان به ياد خدا مطمئن »اال بذکر اهللا تطمئن القلوب«از امام صادق عليه السالم در تفسير 
به وسيله محمد دلها آرامش می پذيرد و او : ترجمه »ذکر اهللا و حجابهمحمد تطمئن القلوب و هو ـِب«: نقل شده است که فرمود! آرامش می يابد

  }.از طريق وب سايت زير قابل دريافت است. بر گرفته شده از مرکز پاسخ گويی به سواالت دينی{ . است ذکر خدا و حجاب او

http://www.askdin.com/showthread.php?t=١٥٥٩  

  :سوره طالق آمده است) ١١و  ١٠(همچنان در آيات 

لُِّيْخِرَج الَِّذيَن َءاَمُنوا  َيْتُلوا َعَلْيكْم َءاَيِت اللَِّه ُمَبيَِّنٍت رَّسوًال.ِذْآرًاكْم َأَعدَّ اللَُّه لهَُْم َعَذابًا شِديدًا َفاتَُّقوا اللََّه َيُأولى اَالْلَبِب الَِّذيَن َءاَمُنوا َقْد َأنَزَل اللَُّه ِإَلْي
تْحِتَها اَالنَهُر َخِلِديَن ِفيَها َأَبدًا َقْد َأْحسَن اللَُّه َلُه َو َعِمُلوا الصِلَحِت ِمَن الظُلَمِت ِإلى النُّوِر َو َمن ُيْؤِمن ِباللَِّه َو َيْعَمْل صِلحًا ُيْدِخْلُه َجنٍَّت تْجِرى ِمن 

  ِرْزقًا

شديدى براى آنها فراهم ساخته ، از مخالفت فرمان خدا بپرهيزيد اى صاحبان خرد، اى آسانى آه ايمان آورده ايد، خداوند عذاب : ترجمه
رسولى به سوى شما فرستاده آه آيات روشن الهى را بر شما تالوت مى  . خداوند چيزى آه مايه تذآر شما است بر شما نازل آرده) زيرا(

و عمل صالح انجام داده اند از تاريكيها به نور هدايت آند و هر آس به خدا ايمان آورد و عمل صالح انجام  آند، تا آنها را آه ايمان آورده ،
نهرها جارى است ، جاودانه در آن مى مانند، و خداوند روزى نيكوئى براى   دهد او را در باغهائى از بهشت وارد سازد آه از زير درختانش 

  . او قرار داده است

َن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اِإلنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأن َيْأُتوْا ِبِمْثِل َهـَذا اْلُقْرآِن َال َيْأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َآا:  سورۀ اسرا) ٨٨(ت به آيه اشاره اس.  ٨
  َظِهيًرا

] ديگر[را نخواهند آورد، هر چند برخى از آنها پشتيبان برخى اگر انس و جن گرد آيند تا نظير اين قرآن را بياورند، مانند آن «: بگو: ترجمه
   .»باشند

  :سوره انشقاق) ٦(اشاره است به آيه .   ٩

 انه آان في اهله مسرورًا يدعوا ثبورا و يصلي سعيراو اما من اوتي آتابه وراء ظهره فسوف 

خود و فرياد و حسرت بسيار آند و به آتش سوزان دوزخ درافتد اما آسي آه نامه عملش را از پشت به او دهند در بدبختي و هالآت : ترجمه
  .بود) و مغرور( او آه در ميان آسانش بسيار مسرور

  :سوره فرقان هم آمده است) ١٤ - ١١(و همچنان در  آيات 

القوا منها مكانا  و اذا .اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا و زفيرا .بل آذبوا بالساعة و اعتدنا لمن آذب بالساعة سعيرا
  .ال تدعوا اليوم ثبورا وحدا و ادعوا ثبورا آثيرا .ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا
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واقع قضيه اين است آه اينان رستاخيز را دروغ مى شمارند و ما براى هر آس آه ) اين حرفها آه مى زنند همه بهانه است : (ترجمه
آتشى آه چون از مكانى دور به چشمشان رسد غليان و صفير هول انگيز آنرا بشنوند  .ه ايمرستاخيز را دروغ شمارد آتشى افروخته آماده آرد

و همچنان  .ست بلكه هالآت هاى بسيار بخواهيدديگر هالآتتان يكى ني. افتند در آنجا آرزوى هالآت آنند و چون دست بسته به تنگناى آن در.
.کنند که متنش در زير آمده است منابع شيعه اثناعشريه حديثی از امام دوازدهم نقل می  

  مُّتَِّكِئيَن ِفيَها َعلي اَألَرائِكال َيَرْوَن ِفيَها شْمسًا َو ال َزْمَهِريرًا: سوره انسان) ١٣(اشاره است به آيه .  ١٠

  بينند و نه سرماي زمهرير) سوزان ( تكيه زنند و آنجا نه آفتابي ) ي عزت ( آه در آن بهشت بر تختها : ترجمه 

  .هو الذى جعل لكم االرض ذلوال فامشوا فى مناآبها و آلوا من رزقه و اليه النشور: سوره ملک) ١٥(اشاره است به  آيه .  ١١

او است آن آسى آه زمين را براى شما رام آرده پس در اقطار آن آمد و شد آنيد و از رزق آن بخوريد و بدانيد آه زنده شدن بار : ترجمه
  .ديگر شما به سوى او است

  .ترجمه اين آيات از تفسير الميزان عالمه طباطبايی گرفته شد، و در سايت انترنتی زير قابل دسترس می باشد

html.malek-soreh-tafsir-٧٩٩٥/zanalmi-١٩-jeld/almizan-tafsir/ir.lailatolgadr.www://http  

  

  

  منابع و مأخذ

 اثر اصلی مال الچين .١
 شده توسط دکتور خوش نظر پاميرزاد پياتده مال الچين، ثر کمپيوتری شا .٢
 نيالنآ ۀخسن ،عالمۀ طباطبايیتفسير الميزان  .٣
  ١٣٨١عروض نوين فارسی، عبد الخالق پرهيزی، تهران،  .٤
  وزن شعر دری، دکتر محمد افضل بنو وال .٥


