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  چار بهارخطّي معرفي نسخة 
  منشي بال کرشن برهمن حصاري

  ∗ملک سليم جاويد

نام   کتابي به٣ چندربهان برهمن٢»چمِن چار«پيروي   به١منشي بال کرشن برهمن حصاري
در کتابخانة موزة » بهار چار«نسخة خطّي .  تأليف کرد٥زيب  در عصِر اورنگ٤»بهار چار«

. باشد  مي٦»زهي رنگين بهارستان«قرار مادة  يف آن بهملّي هند محفوظ است و تاريخ تأل
 تصحيح کلّي اکنون. انتخاب کرده بودم» بهار چار«بنده عنواِن رسالة دکتري را تصحيح 
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  ٤٣٠  قند پارسي

  

منشي بال کرشن برهمن 
حصاري در اين بهار شيخ 
سعدي را با اسم باباي 

 .عاشقان ياد کرده است

. ما هاست و از دانشگاه دهلي براي اين کار درجة دکتري گرفترسيده تمام ا به» بهار چار«
 رانسخة خطّي طور اختصار اين  هبفارسي زبان  بهمندان  خدمت عالقه خواهم به مي

  .معرفي کنم
 واقع در ايالت هريانه ١حصار بهنژاد بود و  برهمنمنشي بال کرشن برهمن حصاري 

 مسافت اين شهر از دهلي صد  و پنجاب واقع استريسم ايالت هريانه در. تعلّق داشت
  .و شصت و چهار کيلومتر است

  :گويد  مياو خودش
است از سکنة بلدة نژاد  کاتب حروف برهمن”

  .٢“حصار فيروزه بيرون قلعه منزل دارد
اما , داشتپدرش اگرچه شغل حسابداري 

 ةهمچنين برادرانش نيز دلداد. فارسي بود بهمند  عالقه
شاگردي عبدالمجيد سپردند که فارسي را  بنابراين بال کرشن برهمن را به. فارسي بودند
در بويژه  را نشان داد و استعداد خوبيود  ختبال کرشن برهمن در تحصيال. ياد بگيرد

  .انشانويسي پيشرفت کرد
ده و هر فصل کرچهار فصل تقسيم  را به» چار بهار«بال کرشن برهمن تأليف خود 

  :قرار زير است تفصيل اين نسخه به. ده استداص اصتخايک دانش  را بهار ناميده و به
 .55.73/1969٣  :  شمارة نسخه .۱
 .چار بهار  :  هاسم نسخ .۲
 .منشي بال کرشن برهمن حصاري  :  مؤلّفنام  .۳
 . م۱۷۱۰/ه ۱۰۷۱  :  سال تأليف .۴
 .روشن سراج غالم حسين ولد شيخ پير محمد عباسي  :  نام کاتب .۵
 .۲۳۴  :  تعداد برگ .۶
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 .۱۵  :  تعداد سطر .۷
 .ميتر  سانتي۹*۱۶  :  اندازه .۸
 …آغاز مقدمه نسخة چار بهار, بسم اهللا الرحٰمن الرحيم  :  آغاز نسخه .۹
زنم چو دهل از ميان   مينگر باگ/در پوستين من نزني دست امتحان…   :  خهانجام نس .۱۰

  .غتي
 کهو مرشِد بال کرشن برهمن نگاشته است  پير ١»جالل شيخ«را مقدمة اين کتاب 

  :شود اين عبارت شروع مي به
 حضرت آفريدگار وظايِف حمد و دگلگشت قلم خوش رفتار در بهارستان حم”

گل افشاني دروِد  … مر حضرت فياض علي االطالق راثنا و رواتِب شکر و دعا
نثار جواهر تحيت و ثناخواني  …سرمدي بر روضة طيبه نعت حضرت محمدي
پادشاِه جوان بخت پير تدبير  …برپايه اورنگ جهانيان حضرت اعلي خاقاني

  …“زيب شاه عالمگير اورنگ
 چهار بهارني  حضرت سعدي شيرازي را نمونه از گلفشابوستان و گلستانسپس 
  :نويسد گفته مي
قدر طراوِت ارزاني  وهم سوسن زبان را که قوت ناطقه عبارت از آن است آن”

از گلفشاني آن  حضرت سعدي شيرازي نمونه بوستان و گلستانداشته که 
  .“است

  :ر تقسيم نمودهقرا ينبدرا » چهار بهار«بال کرشن برهمن 
  :نويسد تصوف است و ميفصل اول يا بهاِر اول دربارة اخالق و 

در طراوت گلشن تصوف و سلوک و لطافت چمن پند و نصيحت و نضارت ”
  .“گلبن عقل و حکمت و گلدسته رياض تصوف

مطالب اخالقي چون خرد و دانش و علم و حکمت , ها سپس بال کرشن در داستان
دقيق را مورِد مسائل بسيار , ه است و بعضي اوقاتآنها را بيان کردبيان داشته و اهميت 
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نظريات خود را در . داده است و نظريات خود را در ابيات توضيح نموده بحث قرار
  :عناوين زير بيان کرده است

توحيد  شمايم گلزار به. حقيقت و طريقت… معرفتو  سلوک فوتصنکات ”
سرمة بيداري خواب آلودگان , ميان خاموشي سرمستان باده معرفت در, عرفان
داللِت . فتگان بادة عقل و گمراهيخ عبرت و آگاهي در چشِم توتياي. غفلت

در . شناسي استعداد پايه. آشنايي بحر نصيحت. نتيجة غفلت. طريق صواب
العيار  خريداري جوهر عقل کامل. هنگام هنگامة بي. پرورش نهال و نوال افضال

  .“نقد بخت بيدار و مددگار با
عشق الله   اوضاع خونين جگراني که بهودر گلفشاني احوال «عنوان  بهار دوم به

مقدار که نقد جان عزيز  اند و شهدايي عالي اران داغ محبت بر جگر داشتهعذرويان و گل
نام و آوازة مردي و مردانگي بر صفحة روزگار . را در راه صدق و صفا نثار ساخته

د و نگار تفصيل مي بال کرشن برهمن اهميت عشِق حقيقي را به. »اند يادگار گذاشته
طور مثال  هاي عشقِي سعدي را به او بعضي از داستان. بيان کرده استرا عظمِت عشق 
منشي بال کرشن برهمن حصاري در اين بهار شيخ سعدي را با اسم باباي . آورده است

 سپس از عشق او صحبت ,زند اول از سياحت سعدي حرف مي. عاشقان ياد کرده است
  .کند مي

تعلّق داشت و بعد از مرِگ ماروارا  به دختر راجپوت را که همچنين داستاِن ستي
  .بيان کرده است, سوزاند خود را با جسِد او مي, شوهرش

منداِن بيکانير رواج داشته بيان  هاي ديگر دربارة ستي که در خانوادة ثروت و داستان
 .استي ها آورده که داري مطالب اخالق بعضي قصّه, ها غير از اين داستان. ده استنمو

 بر اصحاب تجلوه شاهد حقيق: او از عناوين ديگر اين بهار را آراسته کرده است مانند
 دوستان وفادار تمام عيار شمع , حکايت لب تشنگان و دريانوش,عشق و طريقت

, حق پسندي, قصّة دردمندي, حکايت, قصّه شوريده, افروخته دلافروزي سوختگان 
  .حکايت شهيد صاحب واليت, ب وقارمقدار صاح قصّه يکي از شهداي عالي
آميزي حاالت جمعي دوستان و عزيزان  در رنگ«: اين قرار است عنواِن فصل سوم به

ي بزرگان ضعبباشند و تعريف و توصيف  که در سلِک صحبت اين برهمن منسلک مي
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خدمت ايشان عقيده و نيازمندي  ره احقر را نسبت بهذقدردان که حاضرانه و غايبانه اين 
ف کلمات که از متقدمين و متأخّرين يهم رسيده و بعضي غرايب و نکات و لطاب
ت و آباداني بلدة اارمگوش هوش اين نيازمند رسيده و سرگذشت خود و کيفيت ع به

جا بيان و احوال دوستان و  يکان و پاکان آننراف و اخبار و شو احوال اطبقة حصار 
و ادبا و علما و دانشمنداِن اوليا و شرفا و و مشتمل است بر ذکر احوال شعرا » عزيزان

  .حايز اهميت بسيار است
ها را آورده است که با آنان مالقات  چون منشي بال کرشن برهمن حال بعضي از آن

ها  بعضي از آن. اين اطّالعات از هر لحاظ معتبر استکه داشته بنابراين ترديدي نيست 
روشن , برادِر مهربان خواجه چندر بهان برهمن, ديا رام کتري حصاري: نداين قرارا به
هر کرن داس برهمن, داس بادفروش کندن, ان راي تيواريجس ,شن ِک, نند کتري آ کهس

, ا رام برهمنيد, ديا رام تيواري, ل برهمنم وهنت, روشن راي انوپ راي برهمن, سنگه
, ل برهمنم تنْسو,  پرتاپ سنگه بقّال,بيني رام کايسته, اوگر سين, چندر سين

داس کتري ولم ,مدسودن داس, داس کايسته ولم ,سورج درايروشن ,  سرهنديج ,
ان رايجس ,سورج دشيخ , رام چند کايسته بهتناگر,  دينا ناته, سري مهيش داس کنبو, ج

سيد , فيسيد محمد صو, الدين مير حسام, خليفه شهباز,  خانسياق, انيتاحمد خ
راي روشن ضمير صاحب فرهنگ و , بهان منشي عطارد نشان راي چندر, الدين نظام
, سورتر داس کتري عرف کنکر,  پسر سورِون داساسر دپرند,  کليان داس دبير,تدبير

خواجه ديا رام , ناجه ممدن راي پاتهک و کشور داس,  گهتري برادر ديا رامِکرپا رام
  .برهمن عرف کوربالد

موجب  در تسطير عرايض و مکاتبات و رقعاتي که به«آخرين بهار زير عنوان 
جاه و از  گاه و خوانين عالي درگاه سالطين سجده اشارت بعضي دولتمندان به

بعضي احبا و اعزّه اتّفاق افتاده و وقائع و سوانح که اسماع نموده  جانب خود به
که از عنواِن آن پيدا است  و چنان» درگاه حضرت بادشاه ظلّ اهللا عرايض به
امرا و حکمران و خويشاوندان و  هايي است که منشي بال کرشن به مجموعة نامه

  : زير تقسيم کردعنوانسه  ها را به توان اين نامه و مينوشته دوستان 
  .هايي که دربارة راؤ کَرن است نامه -۱
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 .حصار و اوضاع آن شهر است  که مربوط بهييها نامه -۲
  . منشي بال کرشن برهمن حصاريهاي شخصي نامه -۳

پيداست که اين اثري است داراي اهميت و اطّالعاتي » بهار چار «مطالباين 
  .گذارد مي, اختيار خوانند اجتماعي و ادبي آن دوره را در, پرارزش دربارة اوضاع سياسي
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