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   وارداتةآ مرمعرفي يک نسخة نادر خطّي
  تأليِف محمد شفيع وارد طهراني

  ∗محمد محسن

,  در گنجينة لوهاروواردات ةآمراسم  يک نسخة خطّي بسيار جالب و پرارزش به
متر است   سانتي۱۶*۲۹ و اندازة نسخه ۱۶شمارة نسخه م. کتابخانة رامپور موجود است

هاي نسخه دويست و شصت و  تعداد برگ. استاش داراي شانزده سطر  و هر صفحه
که   خوانا بسيار حايز اهميت است براي اينةخطِّ نستعليق شکست  اين نسخه به.پنج است

  .که بيشتر جنبة تاريخي دارد نحال آ, هم تاريخ است و هم تذکره
محمد . بوداالصل  مؤلِّف تذکره محمد شفيع وارد پسر محمد شريف تهراني ايراني

مؤلّف در اين اثر شرح حال خودش و .  تهراني شاگرِد ملّا سليم تهراني بودشريف
شود که وي شاعر و  از آن متبادر مي. تفصيل بيان نموده است  خودش را بهخانوادة

بر صفحه دوازده . نثرنويِس برجستة فارسي بود و بر اصناف گوناگون تبحر داشت
  :نويسد مي

که تصنيف اين نظم و نثر از » وارد«خلّص بهفقير کثيرالتصنيف محمد شفيع مت”
طين   وء سالگي از کرم کريم از فضل خالق ما۹طبع نارساي اوست در سنة 

هاي موزون از  اکثر اوقات گلکه  چمن پيراي گلستان معاني گرديد چنان
ه در قصبة نگينه که يکي از نچيد با وجودي که تولّد اين کمي بهارستان خيال مي
  “…ن است از اتّفاق حسنه اتّفاق افتادهمعمورة هندوستا

                                                   
  .رامپور,  فارسي کالج بانوان دولتيرئيس بخش  ∗
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  :نويسد دربارة تاريخ و ساِل تولّد خودش مي
از کريم کارساز و خالق بنده نواز اين ره نورد وادي حيرت از سال هزار و ”

الحجه از شبستاِن عدم   هجري نبوي بيست و نهم شهر ذي۱۰۸۷هشتاد و هفت 
  )۱۸ص . (“هدر انجمِن وجود جلوه فرماي ظهور هستي گرديد

  :نويسد دربارة مولد و اصل و نسل پدِر خود مي
محمد  مولِد والد بزرگوار اين ضعيف مسمي به”

جد و آبا دارااليمان طهران اهللا عليه از محةشريف ر
است که شاه نشين اقليم روي شهِريار امروز 

  .“وجود شريف اوست) شهزاده عبدالعظيم(
هاي زرين  فقرهبعد از بيانات فوق در مدِح طهران 

  :و ابيات زيبا پرداخته است
زهي طهران که حسرِت شيرين گفتاري ساکنانش قنِد مصر را تلخکام ساخته و ”

  .…“جلب هواي عکِس در و ديوارش آيينه نماي تمنّا را صيقل شوق پرداخته
  :پرداز است در ابيات چنين نغمه

  نهالم که شـد زيـِب صـد بوسـتان         
  دبــوولــي اصــلش از بــاِغ طهــران 

  ز هندم نه فخرست ني ننگ و عار       
ــي  ــنو ب ــه ايرانــي   ش   ما تکلّــف ک

 

  چه شد سر زد از خاِک هندوسـتان       
ــود    ــران ب ــستان اي ــِب گل ــه زي   ک
  که نازم ز خويش است نـي از تبـار       

  ما نـي ن سخن راست گفـتم ز تـورا   
 )١٢ص (                             

 و اجداد خويش ءگاه آبا  مربي و پناهمؤلّف نامبرده بر صفحه پانزدهم دربارة احواِل
  :رقمطراز است

) يعني تهران(السالم در آن مقام   وةالصال شاهزاده عبدالعظيم عليه, گاِه دين قبله”
که روح پرفتوحش راحت اندوز و انجمن  نموده و بعد از اين واأمسکن و م

مزارش  چنانچه ,افروز جواِر رحمت حق گرديده در سواِد جنّت آبادش آسوده
امروز مطاِف … نور وادي ايمني است منور به, تجلِّي دوام طوري است متجلّي به

۱۵ص . (“اِر عراق و خراسان استزو(  

بدون شک اين اثر وارد 
در تأليف تاريخ ادب 
فارسي دورة تيموريان 
در هند اهميت فراواني 

 .دارد



  ٢٨٦  قند پارسي

  

  :استابيات زير جذبة ميهن دوستي و تبحر شعرگويي هويداز 
  چه طهـران نـور چـشِم هفـت اقلـيم          
ــاق پرنـــور    ــدة آفـ ــاکش ديـ   ز خـ
ــود    ــرمه آل ــوادش س ــفاهان از س   ص

ــ  ــا م ــين ت ــر ز چ ــويش معطّ   صر از ب
  خـاکش سـوده نـاف آهـوي تاتـار           به

ــنش    ــِل بي ــشم اه ــوِر چ ــوادش ن   س
  جـا گـنج ايمـان       که مدفون اسـت آن    

  چـــراِغ بـــزم جنـــاِت نعـــيم اســـت
ــل     ــمي خي ــوِل هاش ــاِغ رس ــِل ب   گ

 ردانــاِه مـــداِن شـــانــراِغ خــچ

  بهـشِت عـدن پيــشش محـِو تعظــيم   
ــشته معمــور    ــا گ ــوريش دله   ز معم

ــاِک راِه   ــر خ ــين ب ــودجب ــتن س   او خ
ــور  ــوِر او منـ ــزت ز نـ ــود مغـ   …بـ

ــوار  ــشرق ز شــامش صــبح ان ــود م ب  
  از ايـــن نـــسبت بـــود در آفـــرينش
ــران     ــاِک ته ــار خ ــزّ و وق ــي ع   زه
ــت  ــدالعظيم اس ــِد عب ــه دروي مرق   ک

  يلمس و اللّ  که روشن از رخش و الشّ     
 الفـتا خـوانق ـش حـتائيـکه بر يک

چون جد بزرگوارش . اند م سربلند بودهامي آن حريخد جد و آباي مؤلّف از قديم به
عموي حقيقي وي که اسمش محمد  از اين جهاِن فاني رحلت نمود و اين خدمت به

تا و استاد هم فضالي بي در همين ايام ملّا سليم تهراني که از ,مفوض شد, محسن بود
يم از پدِر ملّا سل. دانشمند خان شاهجهاني بود از طرِف عالمگير بادشاِه هند طلبيده شد

مؤلّف تقاضا نمود که وي هم در اين سفر شريک باشد که اين باعِث خوش نصيبي و 
ها در  آنکشتي . چون ملّا شريف شاگرد وي بود انکار نکرد. هردو خواهد شدشرفت يپ

هردو از يکديگر جدا شدند و ملّا شريف پيشتر از ملّا  ,شد طغياني دوچارعباس  بندر
عنوان تاجر در عهِد  چندي در حيدرآباد به. رسيدسورِت هند بندر  به يسليم تهران

که شاهزاده بهادر شاه عالم بعد  وقتي. حکومت عبداهللا قطب شاه با فراغت زندگاني کرد
ن و أش شده بيست و دو سال با علواو نوکر , از پدر جلوه آراي سرير سلطنت گشت

حشمِت دنيوي   بهپاانزوا کشيده دامن  رانيد و بعد از محبوسي آن سلطان پا بهذشکوه گ
  . وفات يافت۱۱۱۷المبارک سال هزار و يکصد و هفده  تاريخ هشتم رمضان وي به. زد

نويسد که وي تا مدت سي و سه سال در حضور و ساية عاطفت والد  مي» وارد«
  .برد سرمي شادماني زندگاني بهو بزرگوارش دور از کشمکش روزگار با کمال راحت 

  :زبان خود وي ؤلّف بهذکِر آثار م
  .“اند هِاي متعدد يادگار گذاشتم که مدون و متداول در مدت پنجاه سال نسخه”
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مزيِت ديگر اين اثر اين است که 
اشعار شاهان و شاهزادگان تيموري 

, دارا, کامران مرزا, مانند شاهجهان
غيرهم  زيب و سليمان شکوه و اورنگ

اند که براي تاريخ  در اين تذکره ثبت
ادب فارسي در هند بسيار سودمند 

 .است

مستزاد صورت و بند  اول از همة ديوان غزل و قصايد و رباعي و قطعه و ترکيب
در بحر » گلستان نيرنگ«يکي مسمي به, بعد از آن چهار مثنوي نوشت. اتمام پذيرفت

 , فردوسيشاهنامةدر بحر »  فرخيةآمر«دوم , والنا نظامي گنجويشيريِن مو خسرو 
. االجزا مانده است هايش متفرق يت که حکااالسرار مخزندر بحر » چمِن ديدار«سوم 

اظهار » وارد«. ملقّب گشته در هفت بحِر موج خيز» محيط سبعه«که به» نامه ساقي«چهارم 
. وقت داخِل ديوان نساخته بود که تا آننمايد که اين اثر يک درياي معاني است  مي

  .استقول مؤلّف حدوداً ده هزار بوده  آن بهابيات 
   وارداتةآ مرةذکر تذکر

شکل  مؤلّف آرزو داشت که تاريخي به
کمال اختصار و  باتذکره ترتيب دهد 

ني بر صداقت تشرايط واجب که بيانش مب با
 نيز .ر نفِع ذاتي وي نباشدباشد و در اين کا

 خلق نزد کار را چنان انجام دهد که هم به
. سرخرو باشد و هم پيش خداي متعال

بنابراين کار نوشتن اين تذکره را شروع 
چون در . ل ماندطّي چند تا هشت سال اين کار معيها بعد از نوشتن جزوه. کرد

 دوستان دانشمند وي آن )۱۱۳۹(المبارک سال هزار و يکصد و سي و نُه  رمضان
 که شيوة نگارش ق کردنديتشووي را  تکميل اين نسخه رايها را مطالعه نمودند ب هنوشت

  .بندد کار ساده را به
 دـم کنـر کـ از خوِن جگاي هرـقط م کندضسخن   سخن را بهههرک”

بنابراين اين تذکره را مزين  .تأليف اين کتاب پرداختم سپس به: نويسد مؤلّف مي
 دوم احوال فقرا که ,االقتدار  سالطين ذوي اول,احوال چهار طبقه گردانيدم به

م فضال که مدار شريعت عزّاي ن. اند تبرگزيدگان دربار الوهيوي وابسته بسو
رسالت پناهي و ترقيم توحيد ذات و نعت  چهارم شعرا که به, ِايشان است به
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ان  و هجونگار…اند منقبت ائمة دين معني ايجاد گشتند از جمله تالميذالرحٰمن
  )۱۰ص  (.“روسياه

احوال و کوائف , الدين شاه عالم بهادر شاه تا قطبشاه  از بابر همؤلّف در اين تذکر
قيد تحرير آورده و در بيان صداقت و ديانت را پيش نظر  فرمانروايي آنان را مفصّالً به

 ات عهِدگزارشبيان احوال و . کلّي آگاه است نويسي به  وي از اصوِل تاريخ.داشته است
خود  چشم ها را با سلطان محمد اعظم شاه حايز اهميت بسيار است چون مؤلّف آن

  . استة اوها مبني بر تجربيات بيست و دو سال آن. مشاهده نموده است
 مانند تيموريشاهان و شاهزادگان مزيِت ديگر اين اثر اين است که اشعار 

تذکره غيرهم در اين  ه وزيب و سليمان شکو اورنگ, دارا,  کامران مرزا,شاهجهان
که شاهجهان در  وقتي. ستبسيار سودمند افارسي در هند  تاريخ ادب براي که اند تثب

  :کنم جا نقل مي او فرستاد که اين گذرانيد دارا غزلي به قيد و بند زندگي مي
  عشق آن بِت فرزانه سوختيم      دل را به  ”

  نه دودي هواگرفت, نه شعله سرکشيد
  بتخانـه سـوختيم   قنديل کعبـه بـر دِر       

  هرجا که سـوختيـم غريـبانه سوختيم
شاهجهان صاحبقران در جواب داراشکوه اين چند بيت موزون ساخته نهاني 

  :ارسال داشت
  ديـدة مـن   راحِت دل و جان وي نور   يا

  شاِه جهانست نامم تا شرق و غرب نامم       
 وقـِت پيـري دسـِت مرا بگيري گفتم به

ــ    اوي زيـب هفــت کــشور داراشــکوه باب
ــا   ــکوه باب ــدم داراش ــد مان ــد و بن   در قي
 “ايـن بنـد کربـال شـد داراشـکـوه بابـا

  :که وارد نقل کرده است سليمان شکوه ي ازاينک غزل
  ام اي عزيزان در جهان گنِج گهر گم کرده       
  چون ننالم چون نگريم چون نسوزم زار زار

 کمتر از يعقوب نيست امان در هجر م درِد

  ام حـر و بـر گـم کـرده    فخِر عالم بادشاِه ب 
  ام مادر و خواهر بـرادر بـا پـدر گـم کـرده          
 ام او پسر گم کرده بود و من پدر گم کرده

  .نويسد اين غزل ابيات بسيار دارد ولي فقط بر همين ابيات اکتفا نمودم مؤلّف مي
در هند اهميت اثر وارد در تأليف تاريخ ادب فارسي دورة تيموريان بدون شک اين 

 هاي ترکيبات و سجع, تلميحات, تشبيهات, توصيفات, پردازي  مؤلّف از خيال.ردفراواني دا
رده است که آواز ابيات شاعران شهير فراوان زيادي  نيز شواهد  استفاده کرده ورنگارنگ
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طور مثال ابيات  به. نويسي حکايت دارد و ادب و تاريخاز ذوق تبحر مؤلّف در شعر 
ما را درس انجام شاهان سرنيد که با چه زيبايي از  قضاوت کويد ين ببراگزيدة زير 
  :دارد دهد و پرده از رِخ واقعيِت جهان پرفريب برمي عبرت مي

ــشم    ــم ح ــاهاِن انج ــسي پادش   ب
  دسـت   ز هرجا کِف خاک گيري به     

  همان ِبه که ماند ز کس ناِم نيـک    
  اگر طـور هـر شـب فـروزد چـراغ         
  اســيراند دردام ايــن نُــه قفــس   

  سـت   منزليجهان اي برادر عجب     
ــواني در آن  ــا ت ــرار مکــن ت ــا ق   ج

  فسون  ست روبه  جهان کهنه گُرگي  
  اين عـشوه گـر زينهـار        مده دل به  

  يکـي را نهـد ِخـشت در زيـر سـر     
  ره زن عـ ستون هـر نفـس ن       بود بي 

  هــا بلبــل دردنــاک   کنــد نالــه 
ــه در ک   ــسي الل ــد ب ــساروبرآي   ه
 مزنبر خـموشي گُزيـن دار و دم 

ــدوه و غــمکــه گــشت   ند پامــاِل ان
  شهرياري است گرديده پـست    ر  س

  که از نام نيک است فرجـام نيـک       
ــراغ   ــدارد س ــي ن ــيکن ز موس   ول

  …هزاران مـسيحاي احيـا نفـس      
  سـت   عجب منزلي بر شکسته پلي    

ــار    ــن اعتبـ ــاي کهـ ــدارد بنـ   نـ
  کــه آيــد ز دنــداِن او بــوي خــون

  دنيـــا مکـــن اعتبـــاراقبـــال  بــه 
  گــر تــاج زر فــرِق د گــزارد بــه 

  که شيرين کجا رفته کـو کـوهکن   
  شي تو خاموش در زير خـاک  که با 

  تو در خاک و خون زير سنگ مزار       
 نـر و فـرمکـاي پـرنگ دنيـز ني

  :ت در اين کتاب آمده اسزاز خود وارد ني يابياتعالوه بر اين گاه 
  قلمم سرِو جـوي بـاران اسـت       
ــن  ــة م ــف نام ــد حري ــرد باي   م
  گوهري چنـد کـز قلـم سـفتم        

  اي  داشتم گر مجال يـک شـبه      
 ام خار است ديـده قلم اکنون به

ــت  ــذاران اس ــِط گلع ــم خ   رقم
  ور است بانگ خامة من    صنفخ  

  اي گفـتم    چند سـاعت ز هفتـه     
  اي  مرتـبه  رسـاندم سخن به    مي

 م بار استـصفحه بر طبِع نازک
  :عبارت ترقيمه

تحرير  جلد نخستين که احوال سالطين و اميران هندوستان در آن درج است به”
  .“قعده يخ بيست و يکم ذيتار تمام شد به. خاتمة کتاب روآورد



  ٢٩٠  قند پارسي

  

بِسيار است که بيانات  تذکره از اين لحاظ داراي اهميت اينارزش و اهميت 
مثالً مؤلّف روز روشن دربارة . کند نويسان را تکذيب مي نگاران و تاريخ بسياري از تذکره

 در بندر,  بود و با وي هندوستان آمدينوشته است که وي شاگرد ملّا سليم تهران» وارد«
اين . حيدرآباد رسيد به در عهد عبداهللا قطب شاه ,شتهگسورت از ملّا سليم تهراني جدا 

که قبل از اين ديديم که پدِر مؤلّف شاگرِد ملّا سليم تهراني بود   است چناناشتباهمحض 
  . مؤلّفخودنه 
  


