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 مطالعة تاريخ و دررخي از منابع ناشناختة فارسي ب
   ايران و هندفرهنِگ

  خالصه
از زبان »يانهکپنچا«زبان پارسي از كتاب  ي به خطّةه نسخشرحي بر ترجمه و تهي 

آثار كالسيك كه طي پادشاهي تيموريان در فارسي نوشته و يا  سانسكريت، فهرستي از
اي از اشعار  وه قرن يازده هجري و پارهحكومت شاهزاده داراشك عصر, ترجمه شده

, مثنوي وي آثار,  از دانشمندان و هنرمندان هندوي»چندربهان برهمن«معرفي , وي
  .»دبستان مذاهب« و »الطائف جامع«معرفي دو كتاب 

*  
بلكه زبان ,تنها زبان رسمي دولت هند ي زبان فارسي نهت قرون وسٰطدر تمام مد 

وسيلة تراجم  بيات ما را از راه نثر و نظم اصيل و همچنان بهروشنفكران هند بوده و اد
  .تر ساخته است خصوص سانسكريت غني به هاي هند شمار از زبان  بي

از آن خزينة ادبيات جهان است و طي قرون گذشته  (Panchatantra) پنچتنترا
ول مسئ, معذالك ـفرهنگ و ادبيات عده زيادي از دول و ملل را غني ساخته است 

باشد كه از امراي پادشاه  مي, دار اين كتاب برزويه حكيم ايراني ترويج و تعجيم دامنه
  :نويسد  پننرر مي.است انوشيروان بوده ساساني خسرو

دو برابر ) هايي كه مبني بر آن است  پهلوي و ترجمهةترجم(اهميت اين دسته 
باشد كه تاكنون   ميها ترين ترجمه كه ترجمه پهلوي يكي از قديمي ل ايناو. است

 ةاولين نسخ  باظاهر شده است و حتماً از يك متن بسيار باستاني سانسكريت كه
هايي كه  ترجمه  باكه ما دوم اين. سانسكريت قريب بوده ترجمه شده است
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 Lights of) و»كليله و دمنه«و  (Fables of Pilpay) هاي اسم  باپهلوي شده و از

Canopus) و (Moral Philosophy of Doni) ١ايم معروف است خيلي آشنا شده.  
, يوناني, تيتب ,اسپانيولي, التين ,فارسي, عربي, عبراني, سرياني, پهلوي اين كتاب به

, دانماركي, هلندي, آلماني, تركي, سالويا, ايتاليائي, فرانسه, روسي, انگليسي
, مراتي, بحراني ,بنگالي, هندي, مجاري, لهستاني, سوئدي, يدي, ايسلندي, چكسلواكي

, جاوائي, مااليائي, گرجي, پشتو, دكني, اردو, مغولي, مليالي, تيلگو, تاميل ,بهاشا برج
 ,مادي, )كناري, كرناتك(, كنادا, پيشاچي پراكرت, مدورائي, )بربر( چيليا, حبشي
  .غيره ترجمه شده است باالني و, الوتي, سيامي

هيتوپديشا«ترجمة فارسي از , القلوب حمفر «(Hitopadesha) الواقع  ها في كه آن
  .عمل آمد الدين مفتي به دست تاج به, باشد ترجمة سانسكريت از پنچتنترا مي

تأليف  (Dhavadachandra) هيتوپديشا در ايالت بنگال زير سرپرستي دوداچندرا
 ميالدي تعيين ٨٠٠-١٣٧٣مابين  (Narayana) ناراين, ف اين كتابشده و زمان مؤلّ

  .تگرديده اس
يك از نويسندگان و  جايي كه من خبر دارم هيچ ب است كه تا آنذا جاي تعجمعٰه

نظر  يك ترجمة پرارزش فارسي اشاره ننموده و اين ترجمه از نويسان به ادبا و فهرست
  .٢دانشمندان مخفي مانده است

ي خالقداد سعي مصطٰف  از سانسكريت به»پنچاليانه«عنوان  اخيراً يك ترجمة جديد به
و تنها نسخة خطّي آن در , ايم وجود آمد كشف كرده امر شاهنشاه اكبر به باسي كه بهع

بدبختانه نسخة خطّي از ) ٣٧٢ورق , ٦٢١٠٠٥شمارة (وجود دارد , نو دهلي, يموزة ملّ
  .باشد اين جهت ناقص است كه فاقد بعضي اوراق مي

هنشاه اكبر وي را كه چطور شا ي خالقداد عباسي از آندر مقدمة ترجمة خود مصطٰف
گويد  نامبرده مي. ميان آورده است ترجمة فارسي متن سانسكريت مأمور كرد حرفي به به

زبان پهلوي و  مثالً برزويه به, ترجمه زده بودند كه قبل از او هم چند نفر دست به

                                                   
1. The Ocean of Etory, Vol. V, p.218. 

  .تهران, دانشگاه تهرانة كتابخان, ٢٤٦/٢٥٦ ة خطّي شمارةنسخ  .2
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زبان  حسين واعظ كاشفي و ابوالفضل به زبان عربي و رودكي و نصراهللا ع بهفّالمق ابن
هاي فارسي مورد پسند شاهنشاه  ا ترجمه ام,ها موجود بودند  و همه اين ترجمه,فارسي

 ,هم زده بودند هاي متن سانسكريت را به ها يا ترتيب داستان چون در آن, واقع نگرديد
و يا در استعمال , و در نتيجه صورت اصل آن عوض شده بود, فاتي كرده بودنديا تصر

  .ها راه افراط رفته بودند آنلغات و اصطالحات زبان عربي در 
در كتابخانة خود , اكبر كه قبالً ترتيب ترجمة چندين كتاب سانسكريت را داده بود

كرد و عباسي را مأمور كرد كه آن را   را پيدا»پنچتنترا«اي خطّي سانسكريت  نسخه
نمايد كه  چنين مي. زباني كه مورد استفادة عموم خوانندگان باشد ترجمه كند به
امر خود اكبر ترجمه شده بود   به»پنچاكيانه« تأليف ابوالفضل كه قبل از »دانش رعيا«

  .ي مورد پسند وي قرار نگرفت و خواست كه ترجمة ديگري از آن بشنودطور كلّ به
گفت كه كدام يك از متون سانسكريت اساس اين ترجمه  توان طور حتم نمي هب

هاي هندي  ادبيات و فلسفه  وافري بهدانند كه اكبر عالقة همه مي. فارسي بوده است
غين ژزويت مبلّ, مرتاضين هندي, همين جهت وي علماي زبان سانسكريت داشت و به

كر در دربار رالذّحضور مؤخّ. و دانشمندان دين جيني را در دربار خود جمع كرده بود
 در كتابخانه اي كه  رود كه نسخه گمان مي.  دارد»پنچتنترا«ق بهاكبر تأثيري در مسائل متعلّ

  .دهد نشان مي, »پنچاكيانه«كه عنوان ترجمة عباسي   چنان,اكبر بود اثر جيني بود
 بروجود اين عالوه   با.ي خالقداد عباسي خيلي كم استالعات ما دربارة مصطٰفاطّ

فارسي   محمد شهرستاني را به»النحل الملل و «امر جهانگير كتاب بها او به اين كار گران
. چاپ رسيده است الملل گذاشت كه تازه در ايران به توضيحرا  و اسمش ترجمه كرد

تابريهات كَ«نام   سانسكريت بهترجمة فارسي ديگر از اثر مهم «(Brihat Katha)  از
حال  تنها نسخة خطّي اين ترجمه كه تابه. »اسمار درياي«نام  باشد به نويسندة نامبرده مي

 من .باشد مي) تاريخ ,٢٦٤٢ ةشمار به( دولتي حيدرآبادناشناخته بوده در كتابخانه مركزي 
 اظهار امتنان »نچاكياناپ«عهده گرفتن چاپ كتاب  گره براي بهياز دانشگاه اسالمي عل

  .نمايم مي
ت آن از اثر سابقةاثر قابل توجكر كمتر نيست داستان بودائي الذّ  ديگري كه اهمي
  اسم بومي آن بلرام و بوديستواصالًكه ا (Bluhar and Yuzasaf) بلوهر و يوذاسف
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(Balram and Buddhisatva) اين داستان در قرن ششم يا هفتم ميالدي از هند . باشد مي
, فارسي ,عربي ,سرياني و پس از آن به ,زبان پهلوي آورده شد ايران رفت و يحتمل به به

باقر مجلسي  حمدم املّ. هاي ديگر اروپايي ترجمه گرديده التين و زبان, يوناني, حبشي
سه سال . باشد الحيات وي مي آن را در فارسي ترجمه كرد كه يك قسمت كتاب عين

هاي هندي در  داستان(نام    به(Sahitya Academy)» ا آكادمييتّساِه« ةپيش در مجلّ
هاي فارسي اين داستان در  يك از ترجمه نوشته بودم كه چون هيچ) ادبيات فارسي هند

 ا اخيراً ام,شود ادبيات فارسي هندي خارج مي اين از حوزة  نشده بنابرهندوستان نوشته
علي  نجف دسي. ام كه در كشور هند تأليف شده ترجمه منظوم اين داستان دست يافته به

 سامان, خان علي شايد در خدمت جواهر, انيس مير آبادي استاد شاعر بزرگ اردو فيض
باقر  محمد ااو اثر منثور ملّ. بوده است (Audh) هدواَ ولهالد اب شجاعزوجة نو, بيگم

نسخة خطّي . نظم كشيده است به, »نظم جواهر« بيت تحت عنوان ١٦٧٥مجلسي را در 
 ,هاي ديگر از نويسندة نامبرده پيش آقاي خورشيد انور فرد اين مثنوي و رساله به منحصر

  .باشد وكيل دادگستري رانچي در استان بهار مي
 بزرگترين شاعر سبك »هند طوطي«ملقب به)  هجري قمري٦٥١-٧٢٥(امير خسرو 

صد و  شود كه بين چهار هفت پادشاه خدمت نموده و گفته مي او به. باشد  هندي مي
. دهند او نسبت مي  نود اثر به,عالوه بر اين مورد. پانصد هزار بيت را باقي گذاشته

 الدين تغلق اهش سلطان غياثخو  است كه به»نامه تغلق«دهلوي خسرو  آخرين اثر امير
)١٣٢٠-١٣٢٥ (ةس سلسلمؤساين كتاب دربارة قتل . تحرير درآورده ه به تغلقي

و ) ١٣٢٠(خان  ت كوتاه فرمانروايي خسروو مد) ١٣١٦-١٣٢٠(الدين مباركشاه  قطب
در عهد جهانگير يك . باشد مي)  هجري قمري٧٢٠-٧٢٥(الدين تغلق  غياث نشيني تخت
اين   بنابر.يركامل اين مثنوي كه از اول و آخر ناقص بود در دست بود خطّي غةنسخ

 اضافات .اش دستور داد كه تكميلش كنند شاعران درباري به) ه ١٠١٤-٣٧(جهانگير 
. وزن خودش طال و نقره بخشيد قدري خوشحال ساخت كه او را هم حياتي پادشاه را به

 ,چاپ رسانده  حياتي را به»نامه لقتغ«آباد اين  هاي خطّي فارسي حيدر انجمن نسخه
  .باشد ب اين از اول كامل و از آخر ناقص ميقول مرتّ به
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طور قابل   حياتي پيدا شده است كه به»نامه تغلق« خطّي كامل ةاخيراً يك نسخ
مخصوصاً در قسمت آخر مثنوي, چاپي متفاوت استةنسخ  باهيتوج ،ةح نسخ مصح 

نظر  به, كه منسوب نموده درحالي) ه ١١٠٠ :م(اتي كاشي حي  را به»نامه تغلق«چاپي اين 
. زمان بودند  دو شاعر هم.باشد مي) ه ١٠١٥ :م(حياتي گيالني  ق بهمن اين نسخه متعلّ

از كار افتادن راز تواند   اصلي را كه مي»نامه تغلق« كامل ةتوانيم نسخ شاءاهللا روزي مي ان
  .دست آوريم شن سازد بهها را رو روي كار آمدن تغلقي ها و به خلجي

 .در طي عهد پادشاهي تيموريان آثار زياد كالسيكي در فارسي نوشته يا ترجمه شدند
در مثنوي فارسي » دمن نل«نام  هرا ب (Damayanti)  دميانتي(Nel) فيضي افسانه نل

نثر  آبادي آن را باز به م عشرتي عظيم ١٨٣١-٣٢/ه ١٣٤٧سال  كه بعد به, منظوم ساخته
 »سوماديوا«تأليف  (Katha Sarit Sagar) »كتاسريت ساگر«فيضي . برگردانيدفارسي 

(Soma Deva) عبدالقادر  املّ. فارسي درآورد به, باشد  حكايات ميةرا نيز كه مجموع
. دست نيست در فارسي ترجمه كرد هرا كه امروز ب» رامايانا«و » يسيگاسن بتّنِْس«بدايوني 

شاه  املّ. را در فارسي ترجمه كرد (Vyasa) وياس (Harivansha) ونشاي هري ريِش املّ
هانيدي و ديگران  سلطان و محمد (Rajatarangani)» ترنگني راج«آبادي  شاه محمد

» پريجاتاكا«مرزا روشن ضمير . را در فارسي درآوردند (Mahabharata) مهابارتا
(Parijataka) راگا«خان  را و فقيراهللا سيف دنرپ «(Raga Darpan) فارسي ترجمه  را به

, رازي خان  عاقل,كالميري حميد, كالبي باقي حيات جان, بزمي ا عبدالشكورملّ. كرد
 و هير (Padmavat)» پدماوت«هاي  رضايي و صالح داستان حاجي محمد, حقيريه
 Manohar)» هومالتيدمنوهر و م«, (Chandain)» نيچندا« ،(Hir and Ranjha) رانجها

Madhumalti), »كانداال دهواناال و كامام «(Maduavanala & Kama Kandal) ,»سي س
را در نظم  (Sohne & Mahival)» سوهني مهيوال«و  (Sassi & Punnun)» و پنون
 (Kamrup & Kamlata)» مكامروپ و كاملتا«محمد كاظم حسيني داستان  مير. آوردند

  .را در سلك نظم آوردند (Mohni)» موسي و موهني«و شاهي داستان واقعي برادرش 
رامايانا«اقل بيست ترجمة حد «(Ramayana) , نگهاسن بيتيِس«دوازده ترجمة« ,

(Singhasana Battisi) پدماوت«دوازده ترجمة , »هير و رانجها«پنج ترجمة  و بيست« ,
» نيچندا«و دو ترجمة » سي پنونس«شانزده ترجمة  ,»كامروپ و كاملتا«هشت ترجمة 
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, بعضي از اين تراجم امروز در دست ما نيستند.  فارسي هند وجود دارنددر ادبيات
  .باشند كه بعضي ديگر در پرده خفا مي درحالي

ر نگاري متذكّ باشد هيچ تذكره كامي شيرازي را كه يكي از شعراي عهد جهانگير مي
ق شدم كه از نظر كردن يك نسخة خطّي كامل کلياتش موفّ خوشبختانه در پيدا, نشده

ات را در مقالهبرعالوه . باشد  ميتاريخي مهمعلوم اسالميه ةاي در مجلّ  اين من اين کلي 
 رضا واقع در ة االن اين نسخه را براي كتابخان.معرفي كردم) م ١٩٦٠ماه ژوئن (عليگر 

 يا »مانالزّ وقايع«عنوان  هعالوه بر کليات يك مثنوي ب,  كامي.كردند رامپور خريداري
. باشد ي پاريس موجود مي ملّة سروده است كه در كتابخان»بيگم نور جهاننامة  فتح«

بيگ فطرت بود  نگاري از او ياد نكرده اويس شاعر ديگري از همين عهد كه هيچ تذكره
نديا ياة  خطّي ديوانش در كتابخانةتنها نسخ. اند كرده  فطرت اشتباهمعزّ مير  باكه او را
  .وجود دارد) ١٥٦٠ ةشمار(لندن  (India Office) آفيس

ه ١٠٣٧-١٠٦٩(عصر شاهجهان , ف و ويدانتاز لحاظ فلسفه و اختالط قوي تصو( 
يكي از . حساب خواهد رفت به) ه ١٠٢٤-١٠٦٩(در حقيقت دورة شاهزاده داراشكوه 

ف و  تصوةوسيل يسم و اسالم بهئترين مزاياي اين شاهزاده ايجاد هندو بزرگترين و نمايان
خواست از راه  رين بزرگ دنيا بوده كه مي وي يكي از متفكّ.باشد ويدانت مي

, يكديگر نزديكتر بكند هندوئيسم و اسالم را به, الوجود نه فقط دو مذهب هند وحدت
 .محيط اين كشور سازگارتر باشد  باوجود آورد كه اي به بلكه از تركيب اينها روحيه

هنگي اقوام گوناگون توافق و همميان فرق مختلف و ا توانند در يسم ميتف و ويدانتصو
وي سعي . هنگي بوده استاترين نمايندة اين توافق و هم كنند و داراشكوه عالي پيدا

اگر . وجود بيايد ي در سراسر كشور بهحاد مذاهب وحدت روحي و ملّكرده است از اتّ
كرد  استفاده مي) ه ١٠٧٢ :م(و سرمد ) ه ١٠٧٠(شاه بدخشاني  اوي يكطرف از ملّ

داشت اگر  اي برمي ديال بهره الل خصوص بابا هرف ديگر از عرفاي بزرگ هندو بط از
را  طرف ديگر اديان مسيحي و كليمي از, كرد طرف مذاهب رائج هند را مطالعه مي يك

  .داد نيز مورد مطالعه خود قرار مي
سانسكريت و هندي وارد بوده و در شعر و , عربي, هاي فارسي داراشكوه در زبان

سرود و در  وي در فارسي و هندي هردو شعر مي. باشد دو داراي آثار بزرگي مينثر هر
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يعني ديوان داراشكوه » اعظم اكسير« خطّي ناقص ةنسخ. فارسي صاحب ديوان است
بعضي از اشعار و . باشد هشت رباعي مي و سه غزل و بيست و سي و شامل يكصد

  :شود رباعي وي در ذيل نقل مي
ــي    پنـدارم  اين حرف ترا راسـت همـي       ــافر گفتـ ــي آزارم  كـ ــو از پـ   تـ
ـ           پستي و بلنـدي همـه شـد همـوارم        ت دارم من مـذهب هفتـاد و دو ملّ

*  
ــد  ــز اهللا نمان ــيچ ج ــرم ه ــدر نظ   از دولــت فقــرم هــوس جــاه نمانــد  ون

  من گمره از آنم كـه مـرا راه نمانـد            حق رسيد گمره گفتند         هركس كه به  
*  

  عرفان گـشتم    وف شدم تا كه به    معر  عارف شدم وز خويش عريان گشتم     
ــشتم    لـيكن مـن هـم      پيدا كـردي مـرا و      ــان گ ــرا و قرب ــردم ت ــدا ك   پي

 ةرسال, االولياةسكين, االولياةسفينداراشكوه , عالوه بر ديوان غزليات و رباعيات
و ,  داراشكوهبياض, الحقيقتةيقطر, مكاتيب, البحرين مجمع العارفين حسنات, نما حق

يكي از . تحرير درآورد را هم به (Goshthi Baba Lal Dayal) الل گوشتي بابا
سئوال و جواب داراشكوه و  «ةهايي كه تاكنون كسي از آن ذكر ننموده رسال رساله
 خطّي اين سئوال و جواب در ةنسخ. ام  كشف كردهاست كه من اخيراً» علي قلندر فتح

  .آگره موجود است, شاه گنج, ضامن علي  ميرةكتابخان
قلندر سطري از  علي حضرت شاه فتح, هاي داراشكوه ب يكي از سئوالدر جوا

  :كبير نقل كرد
”   ،                             “١.  

رسالة معارف و رموز , تزك, (Bhagwat Gita) بهاگوت گيتا, عالوه بر اين آثار
قرآن, االولياةسفيناطي بود و داراشكوه خطّ. اند داراشكوه منسوب كرده ف را نيز بهتصو ,
دوازده وصلي و ,  حافظديوانشرح ,  ارسطوده پند,  ارسطورسالة حكمت, سوره پنجم
دست خود نوشته بود وجود دارند  بامة مرقعه كه اومقد.  

                                                   
  .كند گردم كه در كعبة دل پرستش مي اي كبير من بر آن انسان قربان مي: ترجمه  .1
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هاي سانسكريت در فارسي ترجمه شود تا مردماني  خواست كه كتاب داراشكوه مي
» پنشاداُ« استفاده بكنند او خودش پنجاه از آن, كه فارسي بلد بودند مخصوصاً مسلمانان

(Upanishad) ر«نام  ماه به را در طي ششراالسرار«يا » اكبر سلحاظ  ترجمه كرد كه از» س
ا چون مجال نكرد  ام,رود شمار مي سالست و رواني يكي از شاهكارهاي زبان فارسي به

هاي ديگر هم از  تابدانشمندان ك وسيلة خواست به مي, همه كارها را خود انجام دهد
 زبان سانسكريت كه هاي مهم  سپس يكي از كتاب.فارسي ترجمه گردد سانسكريت به

 ر ط علماء آن عصر تحت نظر وي در سال هزاتوس, دارد  شهرت»شستو جوگ«نام  به
مة اين  بر طبق مقد.شش هجري در زبان شيرين فارسي ترجمه گرديد و شصت و

 (Ramachandra)» چندر رام«و  (Vasishta)» شستو« شبي شاهزاده داراشكوه, كتاب
شاهزاده   با خواهش كرد كه»چندر رام« از »شستو«در آن خواب . را در خواب ديد

پس از .  شيريني داده كه شاهزاده را بخوراند»چندر رام«نيز به, نامبرده بغلگير شود
ه بيشتر هرچ» شستو جوگ«شدن شاهزاده مزبور براي تجديد ترجمه كتاب  بيدار

 . ترجمه كردهيكي از علماء آن عصر دستور داد كه اين كتاب را دوبار تشويق گرديد و به
هاي  ولي داراشكوه ترجمه, داده شود كه كتاب مزبور قبالً هم ترجمه شده بود ربايد تذكّ

  .آن اشاره شده است مه اين ترجمه بهكه در مقد چنان, داد پيشين را ارزش نمي
 در سال .باشد  در عصر اكبر مي»شستو جوگ« فارسي ي مهمها يكي از ترجمه

نام جهانگير بر تخت  كه بعداً به, پسر اكبر, دستور شاهزاده سليم شش هجري به و هزار
 Pandit)» پندت گودا ابيندا« را كه »شستيو جوگ«پتي  الدين پاني نظام, سلطنت نشست

Gauda Abhinanda) فارسي ترجمه كرد بهاز سانسكريت , انتخاب نموده بود .ا ام
 نظام, (Asiatic Society) ايشياتك سوسائيتي«ف فهرست كتابخانة طبق گفتة مؤلّ بر
  .شاهزاده سليم تقديم نموده بود پندت كتاب مزبور را ترجمه كرده و به كمك دو با

باشد   كه فيلسوف بزرگ ايران مي)ه ١٠٥٠سال  ي بهمتوٰف(ابوالقاسم فندرسكي  مير
اللغات کليات  كشف«نام  ترجمه حاشيه نوشته و فرهنگي درست كرده است كه بهبر اين 
  :سرايد  مي»شستو جوگ«گردد و نيز وي در توصيف  موسوم مي» جوگ

ــاك و دانــش ــرآن پ ــزاي چــون ق   جهان  همچو آب است اين سخن به       ف
*  
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  چون ز قـرآن گذشـتي و اخبـار          نيست كس را بدين نمط گفتـار      
*  

  جاهلي چون شنيد اين سخنان      يف سـر و بيـان     يا بديد اين لط   
*  

  صورت بدين نـه پيونـدد      ه ب جز  خندد  زانكه بر ريش خويش مي    
 ,باشد  ديگر اين عصر ميشخص مهم (Chandra Bhan Brahman) چندربهان برهمن

ن هندوي ادبيات فارسي هند  يكي از بزرگترين دانشمندا) ه ١٠٧٠ يا ١٠٦٨ :م(برهمن 
» دان هندوي فارسي«لقب  شاهجهان او را منصب هزاري داد و به. ودر شمار مي به

 در قسمت  هجري برهمن را دبير كل١٠٦٦ّ/ ميالدي١٦٥٦در سال . نمود مخاطب مي
مخاطب نمودند و همچنان خواجه  (Rai) لقب راي نگاري دولت منصوب و به نامه
نويسان   بزرگترين نثربرهمن است كه يكي ازبهان  چندر اين باعث افتخار .خواندند مي

  .نمود عنوان يكي از دبيران زير دستش خدمت مي طباطبايي به الدين جالل معاصر ميرزا
و همين , ها منقطع هم بود دربار و امور دنيوي برهمن از آن  باوجود وابستگي او با

 برهمن پس از درگذشت داراشكوه از .داشت دليل است كه داراشكوه او را دوست مي
بود كه  استخري بنا نموده  باجا باغي را آگره رفت و آن عالمگير عزلت گزيد و به درباِر

مشهور است و بعضي اوقات برهمن بر نژاد و سنن » انهباغ چندرب«نام  هنوز هم به
  :كرد باستانيش افتخار مي

  گيرد  ادان نسخه مي  ژبرهمن از لب هندو ن      دانـد   زبان فارسي و تركـي و تـازي نمـي         
 ,ورزد اعتقاد برهماني خود افتخار مي  بار عقايدش ترديدي ندارد واو در اظها

  :گويد اين مي بنابر
ــد   ستاار در گلو كافي     صندل و زنّ    جبين به  ــشان خواهن ــرهمن اگــر ن ــاد ب   ز اعتق

*  
ــه ــد  دل كــسي ب ــان نرس   نماست پاكدلي   كس خوش   برهمن از همه    صــفاي برهمن

*  
ـ  رشتةتار    به  قاعدة كيش برهمن دارم     نظر به    ام پيونـد    ار كـرده  زنّ

*  
  رشتة زنار الفت خـاص اسـت        مرا به   كه يادگار من از برهمن همين دارم       
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سازد و او از مذهب مخصوصاً  ا اعتقاد برهمن او را از ديگران جدا نميام
 ديگران  بابرد و او را از همرنگي و يگانگي چيند كه انسانيت را جلو مي هايي را مي ارزش

  :اين گويد بنابر. دكن منع نمي
  اختالف مبين برهمن كه در ره عـشق     به  ست ست قاعدة راه و اصل كار يكي    يكي

*  
  ست در شهر عشق شيوة مهر و وفا يكي         سـت  بيگانه فرقه فرقه ولي آشـنا يكـي       

*  
  سـت  حيرتم كه در اين پرده اين چه اسـراري         به

ــه ــرا ب ــد  ت ــرهمن جوين ــر و حــرم شــيخ و ب   دي
و عشق كه روح , ر شريعت براي طريقت اهميت بيشتري قائل بودبرهمن در براب

  :بنابراين گويد. كرد مذهب است او را بيشتر جلب مي
ــه را گــم كــرده   ام  مست عشقم كعبه و بتخانه را گم كرده         ام در سرمــستي ره ميخان

. باشد ست كه صاحب ديوان مي برهمن شاعر بزرگي بود و اولين شاعر هندو
 روزي از پدرش تقاضا نمود كه برهمن را .برهمن خيلي عالقه داشت داراشكوه به

 :شاهجهان او را خواست و گفت, بخواند و بيتي را گوش كند كه اخيراً سروده است
  :و برهمن اين بيت را قرائت نمود» آن بيت را بخوان كه بابا دوستش دارد«

ـ      بـار  ست بكفر آشنا كه چندين يلد مرا   رهمن آوردمبه كعبه بـردم و بـازش ب
اند كه برهمن شاعر اردو نيز بوده ولي اين امر اعتبار زيادي ندارد عا كردهاد.  

ه ١٠٥٥امپراطور در سال  باشد كه به مي» چهار چمن«ترين آثار منثورش  از مهم /
چمن , باشند مي  توصيفي»چهار چمن« دو قسمت اول . در سرهند تقديم شدهم ١٦٦٥

هاي گوناگون دربار شاهجهان را كه برهمن خودش شاهد  ناول واقعات مختلف و جش
ي هاي امپراطور  چمن دوم شهرها و شهرستان.تفصيل توصيف نموده آن بوده به

م مبني است بر زندگاني برهمن و بعضي از چمن سو, نمايد گوركاني را توصيف مي
  .ستچمن چهارم برهمن افكار اخالقي و مذهبي را بيان كرده ا و در هايش نامه

هاي خطّي   معروف و مشهور كار داشتم نسخه»چهار چمن«  باكه من جايي تا آن
ديگري »چهار چمن«شوند ولي اخيراً به هاي مختلف يافته مي دي از آن در كتابخانهمتعد 
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موزة و  (Tonk)  تونكةخطّي آن در مجموع ف دست يافتم كه تنها نسخةاز همان مؤلّ
 .باشد اطي ميد دارد كه نمونه بسيار زيباي خطّوجو) ٢٣٤٠ ةشمار(نو  ي دهليملّ

است شدهخطّي مفقود فانه چند صفحه از آخرين نسخةمتأس .  
چمن اول زندگاني شاهجهان و واقعات سلطنتي وي را بيان , »چهار چمن«در اين 

مادر و برادرانش و امراي معاصر مثل  باشد كه برهمن به  چمن دوم داراي نامه مي.كند مي
  داسبندرابن, چند فتح, چند خواجه لعل, قدسي مشهدي, خان سعداهللا, انخ اسالم

(Bindraban) شيام و ديگران فرستاده بود زاده راي ,خان افضل .م عبارت چمن سو
ارسال كرده بود و چمن  (Uday Bhan) انهب برادرش اودي هايي كه وي به است از نامه

  .فرستاده بود (Tej Bhan) بان پسرش تيچ هايي است كه او به چهارم شامل نامه
ف و شاعران و اهل تصو  بااو. اط و نويسنده بودخطّ, فمتصو ,برهمن شاعر

تنها مالقات كرد بلكه مقام ايشان را هم تعيين كرده  اطان و نويسندگان معاصرش نهخطّ
شمار برخورد  باشد كه ما از دانشمندان و هنرمندان بي بود و اين از نوشتجات وي مي

  .كمك وي از گمنامي محفوظ ماندند و براي ما جاويد شدند كنيم كه اكثرشان به مي
 الفقر مجمع و الفصحاةحتف, الوزراء مجمع ,الوزراءةحتف, كارنامهآثار ديگر برهمن 

  .باشند مي
 نكر آچارياشَ (Atma Valasa)» آتما والساي« فارسي ةكه ترجم» خياالت نازك«

(Shankar Acharya) باالهور,  آنندةنكه در چاپخا  مه از منشي موهن الل يك مقد
چاپ شده بود اشتباهاً  (Maharaja Ranjit Singh) كارمند مهاراجه رنجيت سينگ

تاريخ ترجمه » خياالت نازك«حروف . ان برهمن نسبت داده شده استهچندرب به
 هفت سال بعد از و رسد كه اين كتاب چهل نظر مي دهد و چنين به را مي) ه ١١٢٠(

 اثبات ديگر براي اين اشتباه اين است كه .ان برهمن ترجمه شده بودهب وفات چندر
دانيم كه  طور قطعي مي باشد و به  و آثار ديگر مي»گلشن چهار«ف مترجم اين كتاب مؤلّ

) كايست سكسينه(بهان ديگري  چندر, هاي مذكور نبود ف كتاببهان برهمن مؤلّ چندر
بهان  و همين چندر) عليگر, الم مجموعة عبدالس٢٩٢(نوشت را  »گلشن چهار«بود كه 

  . هم بود»نازك خياالت«باشد كه مترجم  مي
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نگاري ذكر نكرده   ساعي را كه يكي از شعراي عهد شاهجهان است هيچ تذكره
 موجود) ٧/٤٩-٥٥ ةشمار(نو  دهلي, يكه يك نسخة خطّي كامل کلياتش در موزة ملّ درحالي

  . هندي نيز ذكر نمودهةعنوان شاعر و نويسند  خودش را به شاعر در اين کليات.است
اند اصلحي  اي او را ذكر نكرده تذكره شاعر ديگري از همان عهد مذكور كه در هيچ

در استان بهار  (Batia Estate)» ايبت«باشد كه ديوان ضخيم كاملش اخيراً در كتابخانة  مي
اي كه در بخش مطالعات  طي مقاله احسن استاد دانشگاه پتن دآقاي سي. كشف شده است
المللي مستشرقين منعقده در دهلي در سال   بينةششمين كنگر و ايراني در بيست

   اصلحي در استخدام شاهزاده مرادبخش,خواند آن را معرفي نمودندم  ١٩٦٤
  .بوده و قصائدي در مدح سرپرستش نوشته است) ه ١٠٢٣-١٠٧٢(

 شاعران فارسي را تحت ةتذكر) م ١٧١١ :م(خان ايمان  در قرن هيجدهم رحم علي
 بعداً اين اثر ضخيم را خالصه كرد و آن را .تحرير درآورد به» طائفاللّ جامع«عنوان 

شعراي فارسي نيست بلكه  ةاين كتاب فقط تذكر. گذاري نمود اسم» طائفاللّ منتخب«
  .باشد هاي شعراي اردو نيز مي ترين تذكره يكي از قديم

ها  اين كتاب (Persian Literature) نام ادبيات فارسي  كتابش بهدر (Etory) اتوري
هاي  فهرستي و كتابخانه را ذكر نكرده و معنيش اين است كه نسخة اين آثار در هيچ

را براي » طائفاللّ منتخب«فرد  به ا من اخيراً نسخه منحصر ام,مشهور جهان وجود ندارد
 اين نسخه در ملكيت محمد. ام هدانشگاه دهلي خريداري كردمرکزي  ةكتابخان
الحق اديب يكي از شاگردان غالب بوده و داراي حواشي است كه او بر آن افزوده  سيف

نگاري  گونه آثار تذكره  از راه اين.كنم را نيز پيدا» طائفاللّ جامع«ام كه  من كوشش كرده
گونه  ر اينها فقط د شناسيم كه بعضي از آن شمار را مي هاي بي است كه ما شخصيت
  .اند ذكر شده منابع ناياب و نامشهور

» دبستان مذاهب«نوشته شده ميالدي ارزش كه در قرن هفدهم   باهاي يكي از كتاب
  »شيا داويد«اين كتاب را . اش عمداً اسمش را ذكر نكرده باشد كه نويسنده مي

(David Shea)  آنتوني تروي«و «(Anthony Troy)ندا انگليسي ترجمه كرده  به .
محسن فاني كشميري  و ديگران اين كتاب را به (Sir William Johns) ويليام جونز سر

ط آكادمي جامو و مة مثنويات فاني كشميري كه توسدر مقد. اند نسبت داده) ه ١٠٨٠ :م(



  ١٤٦  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

اين كتاب كاري  ام ثابت نمايم كه محسن فاني به چاپ رسيده سعي نموده كشمير به
ا نويسندة ام.  نشده بود اصلي چه كسي بوده تا آن زمان حلّةسندكه نوي ا اين ام,نداشته

اين . عنوان نويسنده دبستان ذكر كرده است موبد را به اصريحاً اسم ملّ» طائفاللّ منتخب«
ط دولت هند اند كه قرار است توس كتاب را در فهرست كتب كالسيك هند شامل كرده

  .چاپ رسد  به
مناسبت  چاپ شده و به» ذاكر نذر«اي كه در كتاب  قالهرا در م» طائفاللّ منتخب«من 

  .ام وي تقديم شده معرفي نموده يكمين سال روز تولد به و هفتاد
ه  نُ،يكي از شعراي بزرگ اردو زبان) ه ١١٤٧-١٢٤٦(اكبرآبادي  در همان قرن نظير

 اي اولينمن بر. فارسي نوشته بود كه فقط هفت رساله قبالً معرفي گرديده است رساله به
چاپ  به» عرشي نذر «ةاي كه در مجلّ ام و در مقاله ه كتاب را ذكر كردهبار اسم هر نُ

  . دانشگاه دهلي وجود دارندةنسخ نادر اين رساالت در كتابخان, ام رسيده معرفي نموده
 ةحال در گوش اينها برخي از منابع اصيل و نادر و ناشناخته فارسي هستند كه تا به

توانند نه فقط در درك و فهم ميراث  آثاري از اين قبيل مي. اند ده بودهگمنامي افتا
د تاريخ و فرهنگ ايران و هند  بلكه همچنان در ترتيب مجد,فرهنگي غني ما كمك كنند

  .هايي را پر كنندتوانند خأل  مي،يانيمخصوص در قرون  هب
  


