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   رادفر  دكتر ابوالقاسم

    انساني  علوم  پژوهشگاه  علمي تئعضو هي

  

  

  ، صاحب  سخنور شعر پنجابي  نخستين، سترگ  و شاعري  بزرگ عارفياين مقاله دربارة 
  ينالد فريد  خواجه رت حض   عرفاني  و تعاليم  ملفوظات  دربردارندة و  عرفاني مهم اثر  چندين

  .» شكر  كند و از نمك  كز شكر نمك آن «: است شكر گنج
 پدر او را   نام برخي.  نظر بسيار است   تولّد او اختالف  پدر و تاريخ  نام دربارة  
   سليمان ينالد  جمالنظر به   ولي.اند نوشته ٢ شعيب  قاضي  و بعضي١ محمود ينزالدعزي

  ينالد  شهاب سلطان  روزگار  به و بود   محمود غزنوي خواهرزادةآيد كه  نظر مي تر به درست
   خجند ازدواج ينالد وجيه  و با دختر مالّ  رفت نملتا   به  سپس. الهور آمد  به  از كابل غوري

  ينالد محمود و فريد ينالد اعز  سنّي ترتيب   به كهحاصل اين ازدواج سه فرزند بود  .كرد
  ٣.د داشتن  نام  متوكّل ينالد نجيبمسعود و 

 تولّد او را   تاريخسيراالولياء  صاحب.  نظر است    شكر اختالف  تولّد گنج  تاريخ دربارة  
   سالاالصفياء  ينةخز و )ق٥٨٣   سال ، بمبئي چاپ(   فرشته تاريخ  و م١١٧٣ -١١٧٤/  ق٥٦٠
  ٤.اند نوشته  ق را نيز٥٧١ و ٥٦٩  سالهايهمچنين . اند آورده  ق٥٨٢
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  ١٢٦٥ اكتبر ١٧ /ق٦٦٣  ممحر ٥ سيراالولياء.  وجود دارد  او نيز اختالف  وفات در تاريخ  
  ٥. است ذكر كرده را  م١٢٧١   اوت٣/ ق٦٥٠  ممحر ٥   فرشته تاريخ و  نوشته
   قضاوت  مقام  او را به  پنجاب  غزنوي سلطان« الهور،   شكر به  پدر گنج  از آمدن پس  
به دنيا   ق٥٧١، يا ٥٦٩   فريد در سال شيخ.  كرد  منصوب نملتا  در شهري)  كوتوال ( الكهتو
   بلند شبانه  قيامهاي پرهيزگار و اهل   سخت  زني  كه،  مادرشاما بود،   عالم ينالدپدر فريد. آمد

  روحاني  قدرت   دربارة داستاني.   گذاشت  برجاي ِ آينده ِ صوفيان  در شيخ تري بود، تأثير ژرف
دار   زنده  شب  بر زن  درآمد و نظرش  ايشان  خانة  به  دزدي  كه  قرار است  اين مادر بابا فريد به

 او   به شا  دعا كرد تا بينايي  درخواست  از مادر شيخ  البه دزد به. شد  كور افتاد و ناگهان
   بيتش  اهلق اتّفا وز شد، دزد بهر  چون.   را بازيافت شا  كرد و دزد بينايي او چنين. بازگردد

  ٦.» درآمد  اسالم  آمد و به  شيخ  خانة به
 و   خوراك  به جهتو او بي.  در او ايجاد كرد  عظيم  زهد و ورعي  به تأثير مادر، تمايل  

دانستند و   مي  او را ديوانه عوام.  بود  در مراقبه مسجد كهتوال   پشت جايي  در  پيوسته پوشاك
  آمد، سخن  مي  و غريب نظر عجيب  به  كه ،رفتارهايش  از  تبريزي ينالد  جالل شيخ  براي

  ٧.گفتند مي
 و نزد   رفت ملتان  بعد به.   را نزد مادر فراگرفت  ابتدايي  تعليمات ينالدفريد  
  افع ن فقه ، بار در مسجد يك.  كرد اهللا را حفظ خواند و كالم   نافع فقه،  ترمذي ينالد منهاج

   كتابي  چه  اين  پرسيد كه ينالداز فريد. شد  وارد مسجد  بختياركاكي  خواجه خواند كه مي
 بختيار   پاي به  ينالدفريد.  برد  خواهي  نفع نافعاز :  بختيار گفت.  نافع:   گفت ينالد؟ فريد است

 داد و در   وي  به  بيعت  دست.»اند  شما نهاده بخش   سعادت  در كيمياي  من نفع«:  افتاد و گفت
   نوشتة بعد به.   ظاهر را آموخت  و علوم  قندهار رفت  به ينالدفريد.  بود  ساله هيجده   حال اين

، بغداد، بخارا،   او غزني  كه است    آمده ينالد فريد ملفوظات در.   رفت  سيستان به   اكبري آيين
  ٨.است   فراگرفته باطن  ظاهر و  و علوم است    را گشته  و جز آن  و بدخشان سيوستان

   به  كرد و تا آخر حيات مالقات) ق٦٣٢ (  سهروردي ينالد در بغداد با شهاب  
  گويد كه  اوليا مي ينالد نظام. كرد  مي  او را تدريس المعارف عوارف.  معتقد بود ينالد شهاب
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  نهاده  نام ينالد  شهاب هم ند خود رافرز.   شكر خواندم گنج  بار پيش   را پنج  كتاب  اين من
  از فرزندان  عبدالواحد مصري  با شيخ در بدخشان.  ديدار كرد  باخرزي ينالد با سيف. بود  
  ٩.زيست  مي  شهر در غاري  در بيرون  كرد كه مالقات) ق٢٤٦ (  مصري ذوالنّون 

   جمع  به  شهر شده  آن  عازم لي ده  بختيار به ينالد  قطب  خواجه  از رفتن  پس ينالدفريد  
  .  داشتند، پيوست  اقامت خواجه»   خانة جماعت«  در  كه  معروفي صوفيان

   رياضات  ارشاد، به برد و تحت مي سر  به  خانه  جماعت  نزديك اي بابافريد در حجره  
بود،   كرده   دهلي  به  كه  در سفري، را ينالد  معين  خواجه چنان  مجاهداتش.  پرداخت مي

   خبر داد و از خواجهشهرتش  بابافريد پيدا كرد و از  به  خاص  عنايتي  كه تأثير گرفت تحت
  . دعا بردارند  به  دست  بزرگي  مريد به  اين  نيل  براي  با هم  خواست ينالد قطب
 از   شدن  آويزان  يعني ، معكوس  چلّة  رياضت  عمل  پيرش  با اجازة  همچنينينالدفريد  

   و ذكر بر لب  بودن  روزه روز در حال  شبانه  چهل تمد   به چاهي  در  سرنگون صورت  پاها به
  . داد انجام»  اُچ« را در ، داشتن
 در   مختلفي  داستانهاي  شكر طي كان يا»  شكر گنج «  به  شيخ  شدن  ملقّب علّت«  
   سه درپي  پي  روزة  در نتيجة  كه  است  آنتر  رايج روايت.  است  شده   بيان  گوناگون هاي تذكره
تبديل  شكر   به كه فوراً  گذاشت دهان   چند به اي  كرد و او سنگريزه  بر بابا غلبه ، ضعف روزه

  بيرون   شايد باشد و آنها را از دهان  كار، كار شيطان  كه بابافريد با خود گفت. شدند
ها شكر شدند و او   كار را كرد و سنگريزه مان شد و ه  غالب  ضعف شب باز نيمه.  انداخت

 نماز خود   به  اينكه  و براي  گرفت تشد بر او   مفرط گرسنگي  باالخره. باز آنها را نخورد
 را   كارش ينالد  قطب خواجه . را خورد  شكرشده هاي  دهد چند تا از سنگريزه بتواند ادامه

  ١٠.تنيكو اس رسد   از غيب  هرچه  كه تأييد كرد و گفت
   بختيار كاكي ينالد  قطب  خواجه  از دست  خالفت  خرقة  از دريافت  پس ينالد فريد شيخ  

   آن  در آجودهن  سرانجاماو. شد  مي  مختلف  شهرهاي  روانة تبليغ   براي  از دهلي  وي با اجازة
 گزيد و   سكني ستان پاك پنجاب   در استان  واقع  ساهيوال  امروز، در بخش  پتن روز و پاك
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جا  همان درق ٦٦٤   در سال  خدمت  را ارشاد كرد و بعد از عمري  نواحي  آن  از مردم بسياري
  ١١.درگذشت

   هند است بار مشايخت از  وي«: نويسد  مي  چنين ينالد فريد  مقام در وااليي  لعلي بدخشي  
   غريب روشني.  روزگار  نادرة طني و با  ظاهري  اعتبار و در علوم  صاحب خيتيش و در اطوار

  ليبد  و رضا بي  و در تسليم  عظيم  شأن  و كرامات عادات  و در خواِر  داشت  عجيب و حالتي
   زيست تيره  و  بريك وفات   تا وقت  تكليف  بود و از هنگام  گروه  سرآمد اين و در استقامت

  ينالد  قطب  بزرگ لدهر بود و از خلفايا صائم.   نيافت  راه  وي  شريف  در حالت يتغيرو 
  يقينيه   معارف  و تحقيقات  دينيه  علوم  تحصيل  رسيد به سالگي  دهج ه  به چون . ...  است

 بختيار  ينالد  قطب  خواجه  واليت  اوج ، مريد قطب معارف   شد و بعد از استكمال مشغول
جا  دور بود، ب  بشري طاقت  از  كه مجاهدات و   رياضات  انواع  وي  گرديد و در خدمت اوشي
 از   را سير نمود و با بسياري  سرزمين  قندهار شد و آن  پير به  رخصت  به و آنگاه. آورد
 گرديد و در   و متوطّن  پير خود بپيوست  صحبت  به  دهلي ، به  داشته صحبت  اللّه  اهل

   شد و بر علوم  مكشوف  بر وي ي لدنّ لمع   و ابواب  گرفت  نمودن  بليغ  خود سعي معامالت
  ١٢.» ...  گشت لع مطّ  و آخرين اولين
   رقص آمد و به وجد مي   به  شعري از شنيدن.   داشت  عالقه  سماع  به الدينبابا فريد  
   شود كه  غرقه  در ياد خدا چنان  كه  مجاز است  كسي  آن براي   سماع گفت مي.  خاست برمي

  . نباشد  آگاه،كنند   زمزمه  در گوشش  فرشته  زنند و يا هزاران ششمشير بر سر
  ،عموماً با شربتي. نهاد سر بر عصا مي.   نداشت يا  عالقه  جامه  و به زيست با فقر مياو   

. خورد  او نمي  بود، ولي عمتنو   غذاهاي در لنگرخانه. كرد افطار مي  بود،  آن  درون  كشمش كه
   دوري  و ثروت  قدرت از ارباب...  بود نياز  دنيا بي با وجود فقر از مال. خورد  چاودار مي نان
  كه چنان . بود ينالدفريد  بابا  و بركات  تأثير فيوض  تحت  بلبن ينالد  غياث سلطان. كرد مي
  ١٣.اند ناميده» خيراالعصار« او را   زمان خانرمو

 جا  به  فارسي  زبان  او به  و گفتارهاي  تعليمات و  مقامات  دربارة از بابافريد كتابهايي  
  : عبارتند از  كه مانده



 

  

237   بر و  بحر ِ شكر، شيخ ، جهان ِ نمك كان

  

   فصل٢٢  شامل)  ق٦٩٠ (  دهلوي  علي  بنق اسحا ينالد بدر  آوردة فراهم. اسراراالولياء - الف
  :زير  شرح  به

 ، در ، در ذكر رِز و جز آن  و درويشان انمتعبد، در ذكر   و جز آن در ذكر اسرار عشق  
، در   اخالص ، در ذكر سورة قرآن  ، در ذكر تالوت بزرگان  ، در ذكر خدمت  و جز آن ذكر توبه

، در ذكر  محبت و  خوف ، در ذكر محبت، در ذكر   وصوف ، در ذكر گليم  و جز آن ذكر خرقه
، در ذكر   عقيده ، در ذكر حسن  و عداوت محبت، در ذكر  ، در ذكر درويشي  و جز آن طاقيه

  ، در ذكر امساك ، در ذكر علما و مشايخ قهمتفر  ، در ذكر طوايف  دست  بوسيدن يعني  مصافحه
  .  و جز آن  و محنت ، در ذكر رنج تعظيم ، در ذكر  و كرامات ، در ذكر كشف باران

  ، خود اوست  و ارشادي  عملي  بر روش  مبتني  كه، اثر  در اين  وي  پيامهاي عمده  
 روزها  ، بسياري  رساندن  صبح  به شبها را با دعا و مناجات ،  نفس  تزكية  به جهوت: عبارتند از
 و   مردم هاي  توده  به  شدن نزديك ،  مادي  ارزشهاي  به  پا زدن ، پشت دار بودن  روزه را تا شب

   به نهادن قدر و فقير،   غني  به  يكسان  گذاشتن ، احترام  آنان  بين  انساني  عالية  تعليمات ترويج
 نينگارند، باز   چيزي  را به  دنيوي  مشاغل  كه  مردم  فكر به  اين  از مقامها، آموختن انسانها بيش

   رياضت  به ، عالقه  و خلوص ناپذير، صداقت  خلل ، ارادة  همه  بر روي اش خانه در  بودن
   خدا، آراستگي  به ، توكّل قرآن  ت تالو  به ، توصيه رويي خوش  با  توأم  رياضتي ويژه  به؛ كشيدن

  ١٤.. ..  و استغنا و  طبع و مناعت

    را بدان  عرفاني  از اصطالحات  برخي  گوينده  كه  است  اين  كتاب  از امتيازات يكي  
   هندوستان  در سرزمين ويژه  به ، هفتم  قرن  نخستين و نيمة   ششم  قرن  دوم  در نيمة  كه معني

   تفصيلي  فرهنگ  در حقيقت  كتاب اين . است  هكرد   و تحليل  تجزيه، بوده فهوم روزگار م آن
، رِز  ، رِز مذموم مقسوم رِز:   مفاهيم  همچون  بسياري  اصطالحات  كه  است  عرفاني از تعبيرات

  ام و اقس ، رضا، اسرار و انوار، توبه محبت و اشتيِا،  ، عشق ، توكّل ، رِز موعود، معرفت مملوك
  .  است گرفته  قرار  و تحليل جهمورد تو ...   آن گانة  شش

رود و  شمار مي   به  آن  سبكي  از ويژگيهاي  مطالب  در بيان  عبارات پيرايگي  و بي سادگي  
  ، كتاب  در اين  ولي زيسته  مي  مصنوع  سبك  رواج  در دورة  كتاب نويسندة   اينكه  به جهبا تو
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  شود و آرايشهاي  نمي  ديده  و تكلّف تصنّع  آثار ، دوره  از اين  پيش  عرفاني مانند ديگر كتب
  و سادگي ها  جمله كوتاهي.   نيست  خبري  در آن  و معنوي  لفظي  ندارد و از صنايع قلمي

 مخصوصاً در ذكر  ، بيان  رواني كند و اين  نظر مي  جلب  كتاب  جاي  در همه عبارات
 جز در موارد   عربي هاي واژه.  دارد  خاصي  گيرايي ،ديگران  يانات ب سرگذشتها و نقل

  ١٥. دارد  بسيار اندك ، شماري  عرفاني اصطالحات
  عارف)  ق٧٢٥( اوليا  ينالد  نظام  مريد ديگرش  كه  اوست در ملفوظات  ،القلوب راحت -ب

  . است   يافته پايان ق ٦٥٥   رجب٥  و روز چهارشنبه   كرده مشهور گردآوري
و   العارفين دليل،  االرواح انيس در   كه  هست  تعاليم همان  القلوب  راحتدر   

  آن  طريق  از  مسائل  و بعضي تر است  مفصّل كتاب   اينماا.  است   نيز آمده فوايدالسالكين
  .شود  مي تر فهميده روشن

  نقل  القلوب راحت   او از كتاب يم از تعال اي  بابافريد نمونه  عرفاني  با انديشة  آشنايي براي
  :شود مي

.  باشد  و خودفراموش پوش  بايد پرده مثالً درويش.   استمتعدد   درويش صفات«  
:  كند  را رعايت  بايد چهار خوي درويش.   است  بندگان عيب  ، پوشيدن پوشي مقصود از پرده

   نشنود، زبان  است  نااليق آنچه ند تا را كر ك گوش.  خدا نبيند  بندگان  را ببندد تا عيوب چشم
  اين اگر.  نگذارد  قدم  ناشايست  نگويد، پاها را بشكند تا در جاي  ناشايست  كند تا سخن الل

 دنيا   و مال  جاه  به  كه كسي.   و االّ دروغگوست  است  شد، او درويش  را حاصل چهار، كسي
دنيا :   چيز است  در سه زهد درويش.   است قت طريتد مر بلكه   نيست گرفتار شد، او درويش

  ١٦.ت آخر آرزوي ،  آداب ، رعايت  مولي  بگريزد، اطاعت را بشناسد و از آن
    ؛اصغر چشتي  علي شدة  فراهم  جواهر فريدي -ج
  ؛  وجوديه  رسالة-د
  ؛ اسرار  گنج-ه
  ؛ نامه  جوكي-و
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 بختيار  ينالد  قطب  مرشدش  ملفوظات  دربارة ينالد فريد  شيخاين اثر را . فوايدالسالكين -ز
  . است   آورده  فراهم كاكي
 و   داشت  نيز دست  فارسي  در نثر و نظم ينالد فريد  ياد شد، شيخ  بر آنچه عالوه  

  سربرايوكف. اند  داده  او نسبت  به ، اردو و پنجابي فارسي ،  عربي  زبانهاي  به اشعاري
)Serebrayokov (او نسبت به  نامه نصيحت  نام به  اي منظومه،   پنجابي ادبيات   كتاب سندةنوي   

  گوناگون   در وزنهاي  دوبيتي١٢٣گويد   مي  دارد و همچنين نيملتا   زبان  به  بيت  چهل  كه داده
  ١٧.د دار شهرت)   عارفانه هاي دوبيتي (  اشلوك  به  كه جا مانده  به از شيخ

  نظر تمامين حيات ادبي و ذوقي اوست كه به اتّفاِق الدز شيخ فريداز ويژگيهاي بار  
  .  است سخنور شعر پنجابي   نخستين  پنجابي ادبيات   تاريخ خانر و مو نويسان تذكره

   در زمانة  كه است) ق٦٦٤( مسعود  ينالد فريد  شاعر پنجابي لينوا«: نويسد  مي شيراني
  ١٨.»ت اس كرده  مي  زندگي  بلبن ينالد غياث
   مفصّالً احوال  و در آن است    كرده  شكر تأليف  بابافريد گنج  به  راجع اي  تذكره هاشمي  

  به  بوده زبان  بابافريد شيرين  چون  كه  و معتقد است  را آورده بزرگ   عارف و اشعار اين
 از   پيش كه«د نويس  مي قريشي ١٩. است شده   شكر معروف  گنج  لقب  به  مناسبت همين 

  يعني  را در اشلوك خودشان  كالم)  هندوان  كيش  بزرگان يعني(   شكر، جوگيان بابافريد گنج
  زبان يعني(»  پراكرت«و »   بهرنش آب «  كه نوشتند و كسي  مي) هندوان  مذهبي هاي در نظم(
 شعر   و اين  نوشته فارسي   خط  را به  پنجابي  محلّي  بار زبان لينو ا  گفته  را ترك )جوگيان 

  ٢٠.تاس  شكر  بابافريد گنج  همين ةسرود
 آن  و در،سر بردند  به  پنجاب  عمر را در ناحية  بابافريد تقريباً تمام  خانوادة از آنجا كه  

 - پنجابي  محلّي  زبان،بود   شده  فارسي مركز شعر و ادب  الهور جاي  به  پنجاب زمان 
   بود كه  و همين  گرفت بيشتري   رونق  در پنجاب- در الهور ارسي ف  حضور زبان رغم علي

  . را آغاز كردند  اسالم  تبليغ  سلسلة  پنجابي  زبان  به  زمان  آن  و صوفيان عارفان
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 شعر  گاه بود و گاه   كرده  شروع  و شعر فارسي  را با زبان  اسالم  بابافريد تبليغ با اينكه  
 ازو   ابياتي البتّه.  نبود  ديوان  صاحب  در شعر فارسي ، است  سروده مي   فارسي  نيز به عارفانه

  :   رباعي مانند اين مانده است؛  باقي
   ار كنيــ بسي صـ شخ در روز دواي     ار كنيـاز يــ نم بــ ش  به  كه گيرم
    خار كني  بر سر يك  گل صد خرمن     خالي هـ و كين هــ ز غصّ  نكني تا دل

   و هيچ  است  و عارفانه  روان،، شيرين  ساده  خيلي يخش كالمكه دهد   مي  نشانراين شع  
 اشعار او   در بعضي  پنجابي  افكار و فرهنگ البتّه.   نيست  در آن قياس  و دور از افكار پيچيده

  . پيداست
كه ) حتي پيش از اميرخسرو دهلوي(او نخستين كسي است   ّ شعرگويي  فن از لحاظ  

   كس لينو شكر ا  بابافريد گنج درواقع،. است ، پرداخته هنديبا آميزة   ،فارسي  شعر ويجتربه 
بعد از بابافريد،  ٢١.است   پديد آورده  در شعر فارسي التيتحوّ شعر   فن  از لحاظ  كه است
  ين ا لتحو  لذا باني.  گرديد  عام  مقبول  اختيار كرده  هم  را اميرخسرو دهلوي  روش همين
  .  شكر است  بابافريد گنج فارسي  شعر قبيل

بود، لذا    كرده  مطالعه نظر عميق  خود را به  شكر محيط  بابافريد گنج  كه  اينست حقيقت  
 ،  پنجابي  زبان  به  يعني ، محلّي  در زبان  فارسي  بر زبان  اگر عالوه  كه دريافت   دوربينش چشم
   او افكار عارفانة  بود كه  اين.بودو موثّرتر خواهد  تر  آسان يان پنجاب  براي، شود تبليغ  اسالم

 از او   كه  است همين  وبيان كرد   پنجابي  زبان  بار به لينو ا  فارسي  زبان جاي خود را به
  .شود  ياد مي  سخنور شعر پنجابي  نخستين عنوان به

تأثير   تحت  هم ود آمد، شعر پنجابيوج  به  فارسي  بر اثر زبان  پنجابي  زبان طور كه همان  
  . نما يافت و نشو  شعر فارسي

   همان  شكر داراي  از بابافريد گنج  آمده دست  به  باستان  شعر پنجابي موضوعهاي  
  .  وجود داشت  در شعر فارسي  زمان  در آن  كه است   و عرفان فتصو  موضوعات

   اشعار او فارسي  از الفاظ  بسياري د كهشو  مي  بر اشعار بابافريد مالحظه با مروري  
   نوشته  اشعار بدان  كه  خطّي  گذشته سرو، گذار و از اين ، ، درويش گناه:  مانند ؛ است خالص
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،   نمازگزاردن و تبليغ  عجز و انكسار در حضور خداوند  بر آن عالوه.   است  فارسي  خط شده
   ٢٢.ت اس  گرفته تئ نش  فارسي  موروثي  از افكار عرفانيهمگي،

  

  ها تنوش   يپ
  .۴۲۶  ، ص۲  ، ج  جاويدان ميراثكمال،  ، سيدجوادي حاج. ۱
  .۱۶۸  ، ص۱  ج ، در هند فتصو   تاريخسيد اطهر عباس، ، رضوي. ۲
  .۷۱  ، ص»اسراراالوليا و بابافريد« از   نقل  به۲۸۸  ، ص۱  ، جاالصفياء  ينةخز ، رضا، سبزواري مصطفوي. ۳
  .۲۸۸  ، ص۱  ج، االصفياء ينةخز، غالم، سرور. ۴
  .۴۲۶، ص  ، كمال، همان  سيدجوادي حاج. ۵
  .۲۱۰به نقل از فوايدالفواد، ص همان، سيد اطهر عباس، ،  رضوي. ۶
  .۱۶۸ - ۱۶۹  ، ص همان. ۷
  .۱۵۴  ص، بزم صوفيه الدين،  صباح ، عبدالرحمن. ۸
  تاريخ:  ك. بيشتر ر  اطّالع  جهت؛۲۲۳ - ۲۲۴  ص، دنگاهي به تاريخ ادب فارسي در هن،  سبحاني توفيق. ۹

  ).۱۵۲  ، ص  صوفيه بزم از   نقل به (۶۰  ، صسيراالولياء و ۱۶۳  ، ص سيراالقطاب؛ ۳۸۳  ، ص۲  ، ج فرشته
؛ ۴۶ -۴۷  ص  سيرالعارفين:  ك. ر باره  اين  و نيز در۱۷۰  صسيد اطهر عباس، همان، رضوي، . ۱۰

  به(  العاشقين  ةتذكر   حوالة  به۲۹۲ -۲۹۳  ، ص۱  ج ،االصفياء  ينةخزو   فريدي واهرج؛ ۱۶۵  ، ص سيراالقطاب
  ).۱۴۷ -۱۴۸  ، ص  صوفيه بزم از  نقل
  .  هجده ، ص مهمقد، ثمرات القدس ، ميرزا لعل بيگ، بدخشي لعلي. ۱۱
  .۲۰۶ -۲۰۷  ، ص همان. ۱۲
  .۲۲۵  ، ص همان ، سبحاني توفيق. ۱۳
  .۷۷ -۸۱  ، ص همانرضا، ،  ري سبزوا مصطفوي. ۱۴
  .۸۲ - ۸۳  ، ص همان. ۱۵
  .۲۲۶  صهمان، ،   سبحاني  و توفيق۷۳  ص، همان. ۱۶
  .۷۳ -۷۴   ص رضا، همان،،  سبزواري مصطفوي. ۱۷
  .۹۷   ص،   محمودخان حافظشيراني، . ۱۸
 در ايجاد شعر  ر فارسي و نفوذ شع نقش «،خان  از يمين  نقل به، تذكرة شيخ الشيوخ عالم، طالب، هاشمي. ۱۹

  .۲۰  ، ص» ...پنجابي
 از   نقل به (،۹۱  ص، )تاريخ زبان و ادب پنجابي(پنجابي زبان دا ادب ني تاريخ عبدالغفور،  ، قريشي. ۲۰

  ).۲۰  ، ص همان
  .۱۴۲ - ۱۴۴  ، ص در الهور  فارسي و سخنوران  شعر تاريخخان،  يمين ،الهوري. ۲۱
، ۲ و ۱  ، ش۹  ، ج»...   در ايجاد شعر پنجابي  و نفوذ شعر فارسي نقش «همو،:  كن و نيز ۱۴۴  ، ص همان. ۲۲
  .۱۹ -۲۱ ص
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    منابع
   .۴۰۸  ، صم۱۹۷۴،   بهادر، دهلي احمدخان  سيد  تصحيح به آيين اكبري، ابوالفضل، -
   .۳۰۶ - ۳۱۲  ، ص۱  ، جم۱۹۶۴، الهور،   ادب  فارسي  مين پاكستانين، الد احمد، ظهور-
  ، ش  پنجاب  دانشگاه ، كتابخانة )نامه پايان(،   داپيغام  انهان  تي  حيات  شكر دي  گنج،بابافريدتر، پرويز،  اخ-

۹۹۲۳/ ۲۹۷ T۹۸  ص،  پ۵۵   ف.  
،   پنجاب  دانشگاه ، كتابخانةم۱۹۷۴، ) نامه پايان(،   تجزيه  كا مار كسي  فلسفي  فريد كي خواجه اختر، پروين، -

  . ۹۵ص ،   پ۵۵  ف/ T ۸۹۱۰۹۳  ش
  . ۹۴م، ص ۱۹۱۷، كانپور، اسراراالولياء اسحاق، بدر، -
 و   اسالميه  علوم كلّيةالهور، ،   هجويري  علي مسند حضرتبه كوشش ، آثاراالولياء  اكرم،محمد، سيد  اكرام -

   .۴۰۲  - ۴۰۴ ، ص م۲۰۰۰ /ق۱۴۲۱ ،  يونيورستي  پنجاب شرقيه
   .تا نا، بي بي  ،، الهور شكر  گنج حيات اكرم، محمد انصاري، -
   . وِر۹۹، ۳۶  ة، شمار  پنجاب  دانشگاه ، كتابخانة شكر  گنج ملفوظات،  القلوب راحتين، الد  اولياء، نظام-
  . ۱۲۰ ص تا، نا، بي بي، ، الهور) گنجشكر ينالد فريد احوال(   الچشت چراغ پيربخش، ميان، -
   و ادبيات  زبان  گسترش  شوراي دبيرخانةتهران،  ، در هند  فارسي ب اد  تاريخ  به نگاهي  توفيق سبحاني،-

  . ۱۳۷۷،  فارسي
   .۶۱۵ -۶۱۹  ، ص۱، ج  م۱۹۷۵، الهور،  اردو  ادب تاريخ جالبي، جميل، -
  . ۱۵۱ص ، ۱۹۶۲، الهور،  شكر بابافريد گنج جامعي، سيد نصير احمد، -
   .تا نا، بي ، الهور، بي عليحمدم  ، ترجمة  فريديه تذكرة  يعني  جواهر فريدي -
  . ق۱۳۹۹،   شريف  پتن ، پاكبابافريد چشتي، فيض فريد، -
  رايزنيآباد،  اسالم،   در پاكستان  فارسي هاي ها و كتيبه  نبشته  سنگ  جاودان ميراث ،، كمال  سيدجوادي حاج -

  .۱۳۷۱، ۲   ج و۱۳۷۰  ،۱ ، ج  ايران  اسالمي  جمهوري  سفارت فرهنگي
  . ۱۳۲ص ، ق۱۳۰۲، الهور،  گلزار فريدي  المعروف   چشتي ينالد فريد وقايع  حسين، محمد،-
   .۵ - ۱۵۲  تا، ص نا، بي بي  الهور،  ،بة، مرتَ  بابافريد شكرگنج كالم داوري، مقبول احمد، -
،  شگاهيمركز نشر دان، ۱ج ،  يمحمد منصور  ، ترجمة در هند فتصو  تاريخ ،عباس اطهرسيد ،  رضوي -

۱۳۸۰.  
  . ۷۴ -۷۷  ، ص۱۹۶۷، الهور، االولياء  يقةحد سرور، غالم، -
  . ۸۸ ص ،۱۹۷۹، الهور،  شكر  گنج حيات سرور، غالم، -
   .۸۰ص ، م۱۹۶۵، الهور،  شكر بابافريد گنج سنز، فيروز، -
   . م۱۹۹۲،  ، دهليبابافريد سنگه آنند، بلونت، -
  . ۲۰۳ -۲۱۹ و ۱۳۵ - ۲۲۲ ص ،م۱۹۹۴،  شكر  گنج مقامل، واحدبخش، سيا -
  . ۸۰ص تا،  نا، بي ، الهور، بي شكر  مسعود گنج ينالدفريد  بابا  عمري سوانح سيد، محمد شبلي، -
  .م۱۹۶۳نما،  كتابالهور، ،   وحيد قريشي ، مرتبة اردو  مين پنجاب ، محمودخان ، حافظ شيراني -
  .م۱۹۷۹،   سوم ، چاپ  دارالمصنّفين،  صوفيه بزم ، ينالد  صباحسيد ،  عبدالرحمن -
   .۱۰۲  ، ص م۱۹۷۸،   فارسي مركز تحقيقاتآباد،  اسالم، سيراالولياء علوي كرماني، اميرخُرد، -
  . ۲۴۰ص ، م۱۹۰۶، الهور،  شكر  مسعود گنج ينّالدفريد  بابا  عمري سوانح علي، نثار، -
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   .۳۹ - ۶۸  ، صم۱۹۶۵، الهور،   كرام  مشايخ تذكرة قاسم، محمد فرشته، -
  . ۳۸۳ - ۳۹۱  ، صق۱۱۹۸،  ، دكن  ابراهيمي گلشن   به الموسوم   فرشته تاريخقاسم، محمد فرشته، -
   . م۱۹۶۵، الهور،   ترجمه  مع  فريدي بول فقير، ،محمد فقير -
  . ۷۲ص ، ق۱۳۸۱، بهاولپور،  فريد  غالم خواجه، محمد فيض احمد، -
   . م۱۹۷۸ /ق۱۳۹۸، الهور،   طاهر اسدي ، ترجمة مسعود گنجشكر ينّالدبابافريد قاسمي، جعفر، -
  . ۷۰ص ، ۱۳۵۳،  ، تهران شكر  گنج فريدالدين قاسمي، جعفر، -
   بك تاجالهور، ، اردوباز، )  پنجابي  و ادب  زبان تاريخ(   تاريخ  ني  دا ادب  زبان پنجابي ،، عبدالغفور قريشي -

  .م۱۹۵۶دپو، 
  . ۸ص تا،  نا، بي ، بي ، سيالكوت شكر  گنج  فريدالدين  مبارك عرس ،محمدشاه،   كرم-
  . ۳۱ص تا،  نا، بي بي  ،، الهور  بابافريد شكرگنج  حضرت  زندگي حاالتالدين،   كشميري، تاج-
   . م۱۹۹۶، الهور،   كاخاندان  فريد اور ان خواجه كوريجه، خواجه طاهر محمود، -
  .م۱۹۷۱، الهور،  در الهور  فارسي سخنوران و شعر  تاريخ ، خان ، يمين الهوري -
آباد،  اسالم،  بلبن ينالد  غياث  در دورة  در ايجاد شعر پنجابي  و نفوذ شعر فارسي نقش ،خان ، يمين الهوري -

  .۱۳۶۰  ،آبان و ، مهررمصو  پاكستان
   حاج  سيدكمال  و تعليقات ، تصحيح  االنس  شجرات  من  القدس ثمرات ، بيگ لعل ، ميرزا  بدخشي لعلي -

  .۱۳۷۶،   فرهنگي مطالعات  و  انساني  علوم پژوهشگاهتهران، ،  سيدجوادي
، ۱۹۷۹،  )نامه پايان(،   اور شاعري  شكر شخصيت  مسعود گنج ينّالدفريد  بابا حضرت ،محمد مسعود احمد، -

   .  م۵۵  ف/ ۸۹۱T ۴۹۱ -۹۲  ، ش  پنجاب  دانشگاه كتابخانه
  .۹۶ص ، م۱۹۴۴، الهور،   فريديه تذكرة، محمد احمد،  مشتاق-
   فارسي  انجمن ، نشرية  بياض  فارسي  تحقيقات اسراراالولياء و بابافريد، مجلة ،، رضا  سبزواري مصطفوي -

  .۱۹۸۴ دسامبر - ژوئيه، ۲ مارة، ش۴  ال، س دهلي
  . ۷۲ص تا،  نا، بي ، الهور، بي شكر  گنج حيات مصطفي، غالم، -
  . ات نا، بي بي  ،، الهور  گنجشكر زهداالنبياء كافقر و مجاهده ينّالدفريد  بابا حضرتمصنّف نامعلوم،  -
  .۶۲۴ص ، ۱۳۶۵،   پتن ، پاك  فريدي  تاريخ  به  المعروفانوارالفريد نظامي دهلوي، سيد مسلم، -
اهللا، الهور،   حفيظمحمد  مة، ترج شكر  مسعود گنج ينالد فريد  و آثار شيخ احوال نظامي، خليق احمد، -

  .۲۴۲ص ، م۱۹۸۳
  . ۵ - ۵۶  ، صم۱۹۹۶، الهور،  بابافريد كالم هاشمي، حميداهللا، -
   .م۱۹۶۲، الهور،   گيت  عالم  بكدپو شاه ، آئينة  عالم الشيوخ  شيخ ةتذكر ،، طالب هاشمي -


