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  احوال و آثار مؤلّف سفينة خوشگو نگاهي به
  بندرابن داس خوشگو

  ∗سيد كليم اصغر

 در طول  دوستداران زبان فارسي،قاره شكّي نيست، كه مسلمانان و غيرمسلمانان شبه
هزار سال گذشته، پاسدار زبان و ادب فارسي بوده و هميشه براي ترويج و اشاعة آن 

. عنوان زبان فرهنگي آنها شناخته شده است مان بهاند و فارسي در طول اين ز كوشيده
قاره  خود، حتّي هندوان شبهجاي  زبان و ادب فارسي به قاره به خدمات مسلمانان شبه

نيز در كنار مسلمانان در ترويج و توسعة زبان و ادب فارسي در اين منطقة بزرگ سهيم 
خاطر اين كه   هندوان، به.١توان ناديده گرفت هيچ وجه خدمتشان را نمي اند و به بوده

 آنتوانستند از  قاره بوده، نمي فارسي در طول اين زمان، زبان رسمي سراسر شبه
گيري كنند و ديگر اينكه، اين زبان شيرين و دلنشين نيز در ذهن و قلب آنان ريشه  كناره

                                                   
  . استاديار مهمان بخش فارسي دانشگاه دهلي، دهلي-∗
 سيد عبداهللا، ترجمة فميان هندوان، تألي دبيات فارسي دركتاب پرارزش ا:  براي توضيح بيشتر، نك-1

  . شه ١٣٧١فارسي دكتر محمد اسلم خان، چاپ اول موقوفات محمود افشار، تهران،  ردو بهاز ا
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د و ان زبان فارسي شعر سروده ميان هندوان شاعران بزرگي داريم كه به در. دوانيد بود
  .١اند نويسي سهم بسزايي داشته نويسي و تذكره نيز در تاريخ

 ١٢هايي كه از قرن  در اغلب تذكره. است» بندرابن داس خوشگو«يكي از آنها 
كس دربارة زندگاني وي  اما هيچ. بعد تأليف شده از خوشگو سخن رفته است  به

اشخاص دهد و اين مشكلي است كه در مورد  دست نمي  اطالعات اساسي به
معرفي بيش از هزار شاعر   خوشگو كه به مؤلّف سفينة. آيد بزرگ پيش مي

آوردن نمونة كالم آنها   دربارة احوال و آثار آنها صحبت كرده است و با ،پرداخته
ميان   ارزيابي آثار آنها دست زده، دربارة زندگاني خودش هيچ سخني به  به

و تخلّص  ٣اند  نوشته٢داس  بندرابنها، اسم اصلي او را  نويس تذكره. است نياورده

                                                   
داس هندي، منشي جسونت،  چند اخالص، موهن الل انيس، لچهمي نراين شفيق، بهگوان  ِكشَن-1

  .رام مخلص، و كليان سينگ الل، آنند  شيو پرشاد، منّارام، نول راي، آنند روپ برهمن، الل
است و » جنگل«واژة عربي نيست بلكه واژة زبان هندي است و معني آن » بن« گفتني است كه كلمة -2

كسرة باء موحده و سكون نام  شود بندرابن به اين كلمه نبايد اشتباه تلفّظ شود و يادآوري مي
  .زبان هندي غالم را گويند يعني غالم آن موضعموضعي است از متهرا و داس در 

نويسي فارسي در هند و  تذكره؛ ٧١٣ ، ص١ ، جهاي فارسي تاريخ تذكره، ٨٣ ، ص٨ پور، ج  بانكي-3
؛ ٥٦ ، صابراهيم صحف؛ ٦٢ ، صهندي سفينة؛ ٢٤٩ ، صروشن روز؛ ٢٣١ ، صپاكستان
  .ب ٨٦ ، برگديهن حديقة؛ ٤٥ ، صالنّفائس مجمع ؛٣٢١ ، ص١ ، جسخنوران فرهنگ
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 و بعضي او را از ٣اند  دانسته٢»متهرا«او را از   برخي.١اند كرده  ذكر» خوشگو«او را 
  .٨ بوده است٧بئيس گويند كه از قوم  و برخي مي٦دانند  مي٥آباد  يا عظيم٤بنارس

صر جا سخن نرفته است، اما برخي او را همع دربارة تاريخ يا سال تولد وي هيچ
ها او معاصر  گفتة بعضي اند و نيز به نوشته) پادشاة گوركاني هند(شاه  سير يا محمد فرخ

 )ه ١٠٦٨-١١١٨(عقيدة برخي پدرش در ارتش عالمگير  به و نيز ٩سلطان شاه بوده است
زيب  سر اورنگپ(شاه  در حرم اعظم» سدانند«داد؛ و نيز اينكه عمويش  خدماتي انجام

ها  نويس دربارة شغل او نيز اطالعاتي در دست نيست، و تذكره. ١٠دمستخدم بو) عالمگير
ها او در اوايل زندگي مشغول كار بود، اما سپس  گفتة بعضي اند و به دچار ابهام شده
او خودش را نيز . ١١زيست اي را اختيار كرد و در لباس فقرا مي زندگي گدايانه

                                                   
نويسي  تذكره؛ ٧١٣ ، ص١ ، جهاي فارسي تاريخ تذكره؛ ٥٩ ، صمعاني باغ، ٨٣ ، ص٨ پور، ج  بانكي-1

، النّفائس مجمع؛ ٦٣ ، صرعنا گل؛ ٥٦ ، صابراهيم صحف؛ ٢٣٩ ، صفارسي در هند و پاكستان
  . ب٨٦ برگ، هندي حديقة؛ ٢٦٨ ، صخيال نقد؛ ٤٧ ، صالشعرا مقاالت؛ ٤٥ ص

  . ميل طرف شمال غرب شهر آگره٣٠شهريست در شمال هند در ايالت اتّراپرادش امروز ؛ (Mathura)هرا متُ -2
  .٦٣ رعنا، ص ؛ گلiص ثالث،   دفتر،خوشگو سفينة -3
  . يكي از شهرهاي مقدس هندوها در ايالت اتّراپرادش-4
  . نام قديمي شهر پتنا-5
  .٤٧ ، صالشعرا مقاالت؛ ٦٧، ص هندي نةسفي، ٨٣ ، ص٨ پور، ج بانكي؛ ٦٠، ص معاني باغ -6
جنگ و  اهل(، كهتري )مذهب اهل(برهمن :  در هندوها چهار طبقه يا فرقة بزرگ وجود دارد-7

كفّاشان،  طبقة پايين ـ(، و شودر )اهل حرفه غيره ـ بازرگان و كشاورزان و(، ويش يا بئيس )اسلحه
  ).سپوران و غيره

؛ ٢٧ ، صالغرائب مخزن؛ ٦٧، ص هندي سفينة؛ ١١٤ ، ص٨ پور، ج ؛ بانكي٥٩ ، صمعاني باغ -8
  .ب ٨٦ ، برگهندي حديقة؛ ٤٥، ص النّفائس مجمع

  .i دفتر ثالث، ص ،خوشگو سفينة، ٣٢، ص الذريعه -9
  .i دفتر ثالث، ص ،خوشگو سفينة -10
  .٤٥، ص النّفائس مجمع؛ ٦٥، ص گل رعنا؛ ٥٦، ص صحف ابراهيم -11
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الملك ةنام عمد خوشگو را به  سفينةخوشگو، داس بندرابن. كند مي  ياد١»فقير« نام به
  .٢تقديم كرده استنواب امير خان 

هجري را سال  ١١٢٦ برخي .كرد تعيينتوان  يقين نمي هبرا سال درگذشت او 
در حدود (ها او در دهة هفتم قرن دوازدهم  گفتة بعضي اند و به درگذشت وي دانسته

  .٣ باقي شتافتجهان آباد ايالت بيهار به در شهرستان عظيم) ه ١١٧٠

  خوشگو به عنوان يك شاعر سبك هندي
را از استاد » خوشگو« و تخلّص ٤داس شاعر بود نويسان بر اين باورند كه بندرابن تذكره

  .٥خود، محمد افضل سرخوش، گرفته بود

                                                   
  .شود  معني گدا استفاده مي كلمة فقير در شبه قاره به-1
، الغرائب مخزن؛ ٥٦، ص ابراهيم صحف؛ ٦٧، ص هندي سفينة؛ iثالث، ص   دفتر،خوشگو سفينة -2

  .٤٦، ص النّفائس مجمع؛ ١٢٧ص 
  .٦٥، ص رعنا گل؛ ٥٦، ص ابراهيم صحف؛ ٦٩، ص ١، ج ريو؛ ٨٦، ص هندي حديقة -3
 ٨٦، برگ هندي حديقة؛ ٥٦ ، صمعاني باغ؛ ٦٧ ، صهندي سفينة؛ i ثالث، ص ، دفترخوشگو سفينة -4

  .٤٥، ص فائسالنّ مجمع؛ ٢٤١، ص روشن روزب؛ 
فقير راقم ”: نويسد  خوشگو در مورد تخلّص خودش در احوال محمد افضل سرخوش چنين مي-5

خوشگو اول عمر در چهارده سالگي خاك آستان مباركش را صندل پيشاني طلب ساخته مشق 
  :روزي اين مصرع گفته بودم. گذرانيده نظر اصالحش مي شكسته بستة خود را به

  بود غمخواري كودك پس از مرگ پدر عم را
از . دهد بعد از مشق بسيار دست مي. بر آن مصرع دستخط فرمود كه اين مصرع از عالم معني است

  :اين غافل نباشي و خود پيش مصرع رسانيد
  اري كودك پس از مرگ پدر عم رابود غمخو  كشيدم بعد مجنون تنگ در آغوش جان غم را

  :اين وضع رسانيده بعد از آن فقير مصرع خود را به
  چون مجنون داد جان من پرورش دادم به جان غم را

  بود غمخواري كودك پس از مرگ پدر عم را
لفظ خوش از تخلّص خود برآورده . عنايت فرمود» خوشگو«همان روز از كمال عنايت تخلّص 

  .“تو بخشيدم به
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سنجان و منتقدان دربارة شعر وي  امروز ديوان او در دست نيست، اما بيشتر سخن
ها او اشعار  گفتة بعضي  و به٢اند هايي از كالم او نيز آورده نمونه و ١اند نظر خوبي داده

 تقريباً همة .آوري كرد كه برخي از آنها در دست نيست جمع» مرقعه«نام  خود را به
اند كه خوشگو از دوستان ميرزا عبدالقادر بيدل، ميرزا مظهر، آبرو،  نويسان آورده تذكره

 و نيز اينكه او در حدود بيست و ٣گلشن بودآرزو، سبقت، بيغم، سرخوش و سعداهللا 
 و خود آرزو نيز اين امر را تأييد ٤الدين علي خان آرزو صحبت داشت پنج سال با سراج

هايي  هندي نمونه عنوان يك شاعر سبك براي آشنايي بيشتر با خوشگو به. كرده است
  :كنيم از ابياتش را نقل مي

  خيزد ز مژگانش  نگه در توتيا غلطيده مي
  آيد برون از رنگ آن لبها  خورده مي٥سخن پان

*  
 خداوندا غريق بحر رحمت ساز قارون را  اگر معراج بخل ممسكان دهر ما اينست

*  
  آيينه به كف پشت به سوي تو نشينم  از بيم بدان تا رخ خوب تو ببينم

*  
  اين رسم كهن حيف كه در عهد تو افتاد  اي نيست تابوت مرا از تو گل فاتحه

*  
                                                   

 ب؛ ٨٦، برگ هندي حديقة؛ ٥٩ ، صمعاني اغب؛ ٤٥، ص فائسالنّ مجمع؛ ٦٧ ، صهندي فينةس -1
  .٢٤٩، ص روشن روز

؛ ٤٤٧ ، صالشعرا مقاالت ؛٦٠ ، صمعاني باغ؛ ١٢٧ ، صالغرائب مخزن؛ ٦٦-٧٤ ، صرعنا گل -2
  .٢٤٩، ص روشن  روز ب؛٨٦، برگ هندي حديقة

، ابراهيم صحف؛ ٤٧ ، صالشعرا مقاالت؛ ٤٥، ص ائسفالنّ مجمع؛ i ثالث، ص ، دفترخوشگو سفينة -3
  . ب٨٦، برگ هندي حديقة؛ ٦٧ ، صهندي سفينة؛ ٥٦ ص

  .٦٠ ص، معاني باغ؛ ٤٥، ص فائسالنّ مجمع؛ ٦٧ ، صهندي سفينة -4
  .كند گذارند و دهن را قرمز مي قاره مردم در دهان مي  يك نوع برگ سبز است كه در شبه-5
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  اغ گوشة دستار من دارد زكام از گلدم
  بايد به فرقم ساية خاري از آن ديوار مي

*  
د ت ف ا ر  و ر ض م  ه ن  ا ب ي ق ر م  ي ظ ن ت ر  ا ي ي  ا ر   ب

  ١شوق بت نخستين سجده درپيش برهمن كن به
*  

  يي چند از گالب اشك دارم در بغل شيشه
  برم تا شستشوي تربت مجنون كنم مي
*  

   ناز تو راكشد عاشقانه مي
  

  ٢گرچه نازك بود مزاج سخن
*  

  گاه ديگر بوده است قامت خم گشته آفت
  افتد اين ديوار ما بر سر ما عاقبت مي

*  
  ام روم اما همان سرگشته روز و شب مي

  گار مرا نقش پاي خود بود رهبر طلب
*  

  به عشق تو شد درد و درمان ما  چو رنجي كه به گردد از قطع عضو
*  

  اين سراي نامبارك قابل تعمير نيست   معمار دل ويراِن من خواهي شدنچند
*  

  دهلي خوش است ليك ز يار اين چنين خوش است
  يار اين چنين خوش است و ديار اين چنين خوش است

*  
  دلدار دلتنگ چه سان چو غنچه چون بي  رفتم به كجا به باغ كي فصل بهار

*  
                                                   

  .٢٤٩، ص روز روشن -1
  .٧٢٢، ص ١، ج هاي فارسي تاريخ تذكره -2
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  ديدم چه شكستة گلي از چه ز بو
  اي از كه ز يار گل بد، نه، چه بود نامه

*  
ز بي امشب ا   ستون نيامد آواز تيشه 

  ١شايد به خواب شيرين فرهاد رفته باشد
خوشگو دفتر دوم در ضمن احوال حضرت ميرزا  داس در تذكرة سفينة بندرابن

  :نويسد عبدالقادر چند بيت در وصف بيدل مي
  بايد شستن لب از مشك و گالب
  سامعه را وقت گلچيني رسيد
  ميرزا بيدل كه كدخداي سخن است
م ال ك رز  ط ن  يد ر ف ر آ ت د س ا كت   ي

  تا بگويم نام آن قدسي جناب
  بيني دميد ناطقه را صبح حق

  پيغمبر غوث و پيشواي سخن است
  سخن خداي سخن است باهللا كه بي

  ٢آثار خوشگو
 تذكرة مهم شعراي فارسي كه در ):دفتر اول، دوم و سوم(خوشگو  سفينة -١

داس،  خوشگو تأليف بندرابن سفينة. تأليف شده است. م ١٧٣٤/ه ١١٤٧ سال
زبان در سدة دوازدهم، سه دفتر  خوشگو، تذكرة مهم شعراي فارسي متخلّص به

 :پردازيم معرفي آنها مي  كه در ذيل به٣دارد

                                                   
خان آرزو از عنادي كه با شيخ ”: نويسد ؛ گلچين معاني در مورد اين بيت مي٦٥- ٧٣ ، صرعنا گل  1

“ محمد علي حزين الهيجي داشته اين بيت از غزل مشهور او را در شمار اشعار خوشگو آورده است
  ).٧٢٢، ص ١، ج هاي فارسي تاريخ تذكره(

  . استفاده شده استو پاكستان نويسي فارسي در هند تذكرهگي فهرست آثار خوشگو از  در آماد-2
دفتر بوده، چون بعضي  خوشگو چهار شود كه سفينة خوشگو معلوم مي دوم سفينة  از مقدمة دفتر-3

چهارم خواهد آمد، ولي دفتر چهارم  نويسد كه ذكرش در دفتر  مؤلّف در ذيل بعضي شاعران ميجاها
  .شود  يافته نميجا يچه
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 شاعر را دربردارد و هنوز ٣٦٢حال  خوشگو شرح سفينةاول   دفتر:اول دفتر
  .چاپ نرسيده است تصحيح نشده و به

ترين و مهمترين دفتر است كه  خوشگو طوالني دوم تذكرة سفينة دفتر :دوم دفتر
اين . رشتة تحرير درآمده است داس در قرن دوازدهم هجري به دست بندرابن به

العاده، با داشتن اهميت خاص بنابر اشكاالتي تاكنون تصحيح نشده بود  تذكره فوق
ي سادة دفتر دوم اين تذكره معرف و متأسفانه ساير مورخين و متقدمين هم كه تنها به

رسد كه هيچ كدام از  نظر مي پرداختند، دچار اشتباهات بزرگي شدند و چنين به
دفتر دوم نزده و مطالب را از يكديگر نقل كرده و در نتيجة  محقّقين محترم دست به

نوعي گمراه  فقط خودشان دچار مشكل شده، بلكه خوانندگان را نيز به آن نه
  .اند كرده
كوشش سيد شاه عطاءالرحمان عطا كاكوي  خوشگو به  دفتر سوم سفينة:سوم ردفت
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داده بود؛ چون هزاران بار در خدمت وي حضور داشته، اما متأسفانه امروز از  ترتيب

 .نمانده است اي باقي اين كتاب هيچ نسخه
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