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  )دفتر سوم(نسخة خطّي سفينة خوشگو  نگاهي به
   دهلوييتأليف بندرابن داس خوشگو

  ∗سيد کليم اصغر

شعر شيرين فارسي در طول ده قرن گذشته خوانندگان و شنوندگان شبه قاره را مفتون 
ر و ادب فارسي از نگاه عشقاره در تاريخ  و مسحور خود کرده است و سهم شبه

کنيم که نخستين کتاب  اي اکتفا مي اشاره بنابراين ما به. نده استمحقّقي پنهان نما هيچ
جالبي هجويري قلم سيد ابوالحسن علي بن عثمان ال  بهالمحجوب کشفعنوان  تصوف به
رشتة تحرير درآمد و اولين تذکره شاعران زبان  قاره به در شبه) ه ٤٦٥: م(غزنوي 

نخستين کسي است که در ين محمد عوفي سديدالد. دش هشتنوقاره  فارسي نيز در شبه
در سدة هفتم هجري در اُچ شريف » االلباب لباب«نام  اي به اين راه گام برداشت و تذکره

  .الملک حسين وزير ناصرالدين قباچه تأليف کرد نام عين به
صدها تذکره نوشته شد اما در اين باب هم در ايران و هند » االلباب لباب«پس از 

قاره تصنيف و تأليف شدند  هاي که در شبه تذکره. سته استجاز ايران پيشي قاره  شبه
هاي ايران چند برابر هستند بلکه از لحاظ محتوا  تذکره نه تنها از لحاظ تعداد نسبت به

  .مراتب اهميت بيشتري دارند بهنيز 
و قاره بويژه در قرن دهم الي دوازدهم مهد  نويسي در شبه نويسي و تذکره تاريخ

  .مرکز اصلي ادب فارسي بوده و در اين زمينه نقش بسزايي ايفا نموده است

                                                   
  .نو دهلي, يار بخش فارسي جامعة ملّية اسالميهاستاد  ∗
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ترين  توان گفت مهم مي
تذکرة شناسي  منبع بيدل

ست چون خوشگو سفينة
 اکثر در سفينهمؤلّف 

خدمت بيدل بوده و 
دوست نزديک بيدل هم 

 .بوده است

سلک  در قرن دوازدهم به» بندرابن داس خوشگو« تأليف خوشگو سفينةتذکرة 
م تأليف شد مشتمل بر سه دفتر  ١٧٣٤/ه ١١٤٧اين تذکره که در سال . نگارش درآمد

  .است
  شرح احوالخوشگو سفينةدفتر اول  :اول دفتر

را دوست عزيزم آقاي دفتر  شاعر را دارد که اين ٣٦٢
عنوان رسالة دکتري برگزيده و موفّق  العباء به زين
 کتابخانة مجلس توسط و اين دفتر هشدآن ح يتصح به

  . چاپ استةداشوراي ملّي تهران ايران آم
 که خوشگو سفينةتذکرة دفتر دوم  :دوم دفتر
 در اين دفتر ,اشدب  ميرترين دفت ترين و مهم طوالني
عنوان   اين را بنده به,اند شاعر معرفي شده ١٠٨٨

کتابخانة مجلس تهران سوي  از نيز الحمدهللا اين دفتر ,رسالة دکتري انتخاب نموده بودم
  .باشد آماده چاپ مي

باشد  اي مي العاده ت فوق داراي اهميخوشگو سفينةتذکرة دفتر سوم  :سوم دفتر
اين دفتر را آقاي . بر شعراي معاصر خود نويسنده استچون اين دفتر مشتمل 

 ولي کتابخانة ,ندچاپ رساند تصحيح کردند و از پتناي هند بهن کاکوي عطاءالرحٰم
العباء واگذار کرده و  اينجانب و آقاي زين بهآن را مجلس مسئوليت تصحيح مجدداً 

 ن بوده است که هر سه دفتره سبب اصلي آن هميدتأخير افتا چاپ دفتر اول و دوم که به
ي اصرار لکه ما بارها گفتيم که اين دفتر چاپ شده است و باهم چاپ بشوند درحالي

  دفتر بايدنکتابخانة مجلس و بعضي از دوستان و دانشمندان ايراني بر اين بوده است که اي
دد بنده براي کار تصحيح مج. ي اشکاالتي هستنددارا چون , دوباره چاپ بشودگاهين اب

 اين نسخه را توسط پروفسور غفّار تصوير و الحمدهللا ماول دنبال نسخة اصلي رفت
 آقاي صديقي در اين کار ,بخش فارسي دانشگاه پتنا حاصل نمودمرئيس اسبق صديقي 

  .ونيمن ممماستاد محتراين  يک دنيا از . ننمودندغ درييکمکگونه  هيچاز , بسيار مشکل
مؤلّف بندرابن داس خوشگو دهلوي » کرة سفينة خوشگودفتر سوم تذ«نسخة خطّي 

 خطِّ نستعليق و بعضي از ٧٥/٧*٧٥/٤: ٦*٥/٣ اندازة , سطر١٥,  صفحه٤٣٦داراي 



  ٤٠٤  قند پارسي

  

 نگهداري ٦٩٠بخش پتنا زير شمارة  خداةشکسته در کتابخان صفحات نستعليق آميخته به
  .شود مي

تاکنون , ه را نديدهاشپرنگر هم اين نسخ. اين نسخه خيلي ناياب و قابل قدر است
ست که در کتابخانة خدابخش پتنا محفوظ است و هنوز هم خبر  ااي ا نسخهتنهاين 

 ١١٨٣ اين نسخه را آزاد بلگرامي در سال ,نسخة ديگري از دفتر سوم شنيده نشده
تا هفت اسامي شاعران داده شده ل در اين نسخه از صفحة او. هجري استکتاب نمود
شود و وسط   هشت مهر آزاد بلگرامي ديده ميةصفحدر شاعران است و بعد از اسامي 

خوشگو مؤلّف اين «نوشته شده و يک کمي باالي آن عبارت ديگر » آزاد دفتر«مهر 
شود بر   هم ديده مي»آباد پتنا فوت شده در عظيم و الف ئةتذکره در عشره سابع بعد ما

حامد حسين «آن ميان  طرف چپ مهر ديگر هم هست که در,  هشتةهمان صفح
فصل دوم از تذکرة خوشگو « نوشته شده است و باالي اين مهر عبارت »ه ۱۱۷۵

ظاهر اين نسخه را غالباً چند کاتب  خورد نظر به چشم مي به» مشتمل بر احوال متأخّرين
احتمال دارد او نيز . شود و اکثر جا حاشيه مير عبدالولي عزّت هم يافته مي, اند نقل کرده

  .نسخة مورِد بحث مشتمل بر دو قسمت است. تبين باشدکي از کاي
  :آغاز قسمت اول

  بسم اهللا الرحٰمن الرحيم
اين » تراجم بعضي موزونان از فصل دوم تذکرة بندرابن داس خوشگو متخلّص«

» شفيعا «۳۰صفحة  شود و به آغاز مي» فطرت«نام  ه شاعري ب۹قسمت که از صفحه 
جالب اين است که بندرابن . اند  شاعر معرفي شده۱۷رسد  اتمام مي به» اثر«متخلّص به

  :حال را نياورده فقط از اين شعر شرح» فطرت«داس در ضمن شاعر اول 
 يا بري استـياداري از دنـن دنـق در عيـمرد ح

 ملک در دست سليمان نيست در انگشتري است
  :آغاز قسمت دوم

 مشتمل بر ذکر معاصريني خوشگو سفينةقسم سوم احوال متأخّرين از دفتر ثالث «
ها نسبت همعصري داشته و از اکثر فقير مؤلّف فيض صحبت  است که بعضي از آن
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سفينة دفتر سوم تذکرة 
 داراي اهميت خوشگو

باشد چون  اي مي العاده فوق
اين دفتر مشتمل بر شعراي 
معاصر خود نويسنده 

 .است

 نزديکي دوري احوال دورها .اند برداشته و در اين قسم آخر بيشتر شعراي هندوستان
  .»معلوم نيست

 ميان دفتر سوم از. شاعر ذکر شده اند) ۲۴۵(در اين قسمت دويست و چهل و پنچ 
رب شاه ناصر علي شروع شده و با منشي سشود  تمام مي کهس.  

حال شاعراني را که  در اين نسخه شرح
تر از ديگران آورده است  خوشگو مفصّل

و شاه ناصر علي . باشد قرار ذيل مي به
بيدل سرخوش و , گلشن, شاکر, مخلص

بيدل را از همه حال  دهلوي اما مؤلّف شرح
طور شعرهاي   همانتر ذکر نموده است مفصّل

  .بيدل را هم از همة بيشتر نوشته است
ترين منبع  توان گفت مهم پس مي

ست چون خوشگو سفينةشناسي تذکرة  بيدل
 ونزديک بيدل هم بوده است ر در خدمت بيدل بوده و دوست ث اکسفينهمؤلّف 

  .باشد تر از ديگران مي قموثّ ,اطّالعاتي را که خوشگو فراهم آورده
برده و از اين آثار در تأليف دفتر سوم  هاي زير نام حال شعرا از کتاب شرحمؤلّف در 

  :تاستفاده نموده اس
  .کلمات الشعراي سرخوش .۱
 .گنامهنج .۲
 .يتذکرة نصرآباد .۳
 .تذکرة مير غالم علي آزاد بلگرامي .۴
 .د بيضاي .۵
 . بهارهشيمه .۶
 .تذکرة علي قلي خان واله داغستاني .۷

که بعضي از را عضي از کلمات هندي و اردو  بخوشگو سفينةبندرابن داس مؤلّف 
مثالً . آورده استرا برند  کارنمي ها اصالً فارسي است ولي در فارسي امروزي به آن
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حال محمد زمان راسخ   نسخة اصلي کتابخانة خدابخش پتنا در ضمن شرح۳۹صفحة 
رة او  دايرروزي از غايت قلق و اضطراب قابو طلبيده خود را از قنات د”: نويسد مي

  .معني قوت است به» قابو«جا  اين“ انداخت
و اکثر امراي ”: نويسد الدين محمد اعظم مي حال قطب  در ضمن شرح۷۸صفحة  •

معني گلوله  به» گولي «.“ بندوق درجة اعاليي شهادت يافتيزخم گول نامدار به
 .گنمعني تف به» بندوق« و باشد مي

بعد از ”: نويسد انان بهادر شاهي ميخ حال منعم خان خاِن در ضمن شرح ۸۹صفحة  •
معني لحظه  اينجا به» گهري«. “در کچهري نشسته ١اين منادي تا دو گهري نجومي

 .معني دادگاه است به» کچهري«يعني دو لحظه و 
در شکوه دير نويسي ”: نويسد حال عاقل خان عاشق مي  در ضمن شرح۹۵صفحة  •

 .هاست معني نامه به» خطوط«. “خدمت مرزا فرستاده بود خطوط به
روزي هفت ”: نويسد حال حکيم عبدالرزّاق مشرب مي  در ضمن شرح۱۲۳صفحة  •

 .معني تمام و کامل به» پوره«. “گفت هشت غزل پوره مي
نواب شاکر خان و نواب شکراهللا ” :نويسد حال بيدل مي  در ضمن شرح۱۵۵صفحة  •

گهات لطف علي  ربيرون دهلي دروازه شهر پناه در محلّه کهکريال برکنار گز
معني محلّي و  گزر گهات به. “حويلي مبلغ پنج هزار روپيه خريد کرده نذر نمودند

 .کنند زندگي ميدر آن  خانة بزرگي که چند فاميل معني هب» حويلي«
. “لم قليان يا امري ديگر طلبيداکثر آن غالم را براي تازه کردن ِچ” :۱۵۸صفحة  •

 .معني سرقليان گلي به» ِچلم«
 .معني تخت روان به» پالکي«. “اين بيت نوشته در پالکي انداخت”: ۱۵۹ صفحة •
. “تا مدت سي سال متواتر بالناغه از ديدار ايشان کاميابي داشت”: ۱۶۹صفحة  •

  .معني مرتّباً به» بالناغه«

                                                   
که در متن اصلي اين  اند درحالي لفظ نجومي را وارد متن نکرده, آقاي کاکوي در ضمن تصحيح همين دفتر  .1

 .توانستند بخوانند يا فراموش کردند هاي زيادي هست يا بعضي جاها نمي طور مثال همان. لفظ وجود دارد
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جا حويلي اقامتگاه که چبوتره براي قبر خود از مدت ده  در همان”: ۱۷۰صفحة  •
 .معني سکو به» چبوتره«. “سال راست کرده بودند

وزن درآمد در پلّة دوم ميزان برابر آن اکثر  چهارده سير متعارف به”: ۱۷۲صفحة  •
 .باشد معني کفة ترازو مي به» پلّه«. “فلزات و جواهر آالت داشته خيرات نموده

.  مشاهده کردخوشگو سفينةجاي جاي دفتر سوم در توان  اين چنين چيزها را مي
ولي .  زحمت بسياري کشيدند, اين دفتر پرارزش را تصحيح نمودندآقاي کاکوي که

ي يانهايي که آش همين علّت است که آن به. ندداد بايست اين چيزها را توضحيح مي مي
بنده در ضمن تصحيح مجدداً اين را . شوند زبان اردو و هندي ندارند دچار مشکل مي به

 ولي ,م متن اصلي را تغيير بدهيم درست است که ما حقي نداري,ام رعايت نموده
م تا ي پاورقي بنويسرتوانيم جاهايي که مشکالت هست آن را توضيح بدهيم و د مي

  .آگاه شوندآن خوبي از مطالب  همحقّقان غير اردو و هندي زبان ب
غيره  و, ڑکرو, ٹهاي مثل گها واژهکه يک نکتة مهمي که بايد اشاره شود اين است 

. آمده است» کرور«, »کهات«صورت  خة کتابخانة خدابخش پتنا بهدر متن اصلي نس, آن
, کردند» ڑ«, »ڈ«, »ٹ«را تبديل به» ر«, »د«, »ت«پس چرا آقاي کاکوي در ضمن تصحيح 

اين سبب که اين   اگر به,در فارسي وجود ندارد» ڑ«, »ڈ«, »ٹ«دانيد  طور که مي همان
  .شد اورقي توضيح داده ميپدر هاي زبان اردو و هندي هستند پس بايد  واژه
  الخط دفتر سوم نسخة خطّي رسم

  :موارد ذيل اشاره کرد توان به الخط اين نسخه مي از خصوصيات رسم
نوشته » ک«, »ر«, »ج«, »ب«صورت  بعضي جا به» گ«, »ژ«, »چ«, »پ«هاي  حرف .۱

 .شده است
 »هاي بيان حرکت«کره هنگامي که اصل حکما بهنياي خطابي و ياي وحدت و  .۲

عني ي» رسيدة«نوشته شده است مانند » ه«صورت همزه روي  به, شده است ختم مي
ياي خطابي و نکره را در اين , تر باشد که خواندن متن آسان براي آن, اي رسيده

 .برگردانديم» اي«صورت  موارد به
الخط امروزي  اند که متفاوت با رسم  برخي کلمات سرهم نوشته شدههدر اين نسخ .۳

  .الوقت برگردانديم جيارالخط را  ا طبق رسمآن ر«. است
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  خالصه
العاده نقد  دهد که مؤلّف ذوق و استعداد فوق  نشان ميخوشگو سفينةمطالعة دفتر سوم 

کند و بعضي جاها  ذوق سليم او داللت مي ي که آورده بهيها شعر داشته است و نمونه
است و نيز بعضي جاها هاي ابيات را يادآور شده  نقد شعر هم پرداخته و ويژگي به
نمونة کامل سبک هندي اين تذکره . اي داشته است ضعف و قدرت زبان شاعران اشاره به
. اند سبک هندي شعر سروده چون اغلب شاعران معرفي شده در دفتر سوم به. باشد مي

مؤلّف . توان يافت جاي ديگر نمي  هيچرتوان مالحظه کرد که د در اين دفتر ابياتي را مي
. ايز اهميت استحاي داشته که  شاعران نيز اشارههاي سبکي  ويژگي عضي جاها بهدر ب
بازي با کلمات و , معاني ظريف, مراعات نظير, خيالي نازک, بندي هاي خيال واژه

توان گفت  مي.  مشاهده کردخوشگو سفينة دفتر سوم توان در هر صفحه تشبيهات را مي
م اين تذکره مهمچون اين دفتر مشتمل بر شعراي ,باشد دفتر قبلي ميتر از دو  دفتر سو 
  .باشد معاصر خود نويسنده مي

  منابع
مؤسسة مطبوعاتي ، نويسي فارسي در هند و پاكستان تذكره: عليسيد رضا نقوي، دكتر  .١

  .هجري ١٣٨٣علمي، تهران، 
  رد براونتصحيح ادوا به، )ه ٦١٨: تأليف (لبابالا لباب:  محمدالدين  بخارايي، سديدعوفي .۲

, تهران, ابن سينا، و علّامه قزويني و تصحيح مجدد و حواشي و تأليفات سعيد نفيسي
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