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  خدابخش ةاحمد با کتابخان ريدکتر نذ يهنگفروابط ر
  ∗رويآ هللارضوان ا

در هند  ياست که در گسترش زبان و ادب فارس ييها تير احمد از شخصياستاد نذ
 يق بود و براياستاد همواره مشغول مطالعه و تحق. بر عهده داشته است ينقش مهم

. رفت يند و خارج هند ممختلف ه يها کتابخانه ي بهناشناخته فارس يها کشف نسخه
است که  يقيو تحق يسات مهم علماز مؤس يکيکتابخانه خدابخش شهر پتنه در هند 

در  بنده .دن کردين کتابخانه دياستاد بارها از ا. دارد يفارس خطّي نسخاز  ير مهميذخا
در  هک افتميسبب فرصت  نيهم به کار بودم و به مشغول هکتابخانن يهم ان، درآن زم
 مسئوالن. است ينشدن فراموش يا خاطره ه،چندروز يها داريد نيا. ستاد باشما خدمت

 دکتر همواره ه،کتابخانن يااسبق  سيرئ دار،يدکتر عابد رضا ب ژهيو به کتابخانه در آن زمان
 خدابخش که در کتابخانه ييهاناريمها و س شرکت در کنفرانس يبرااحمد را  رينذ

 خدابخش هکتابخان يدولت ئتيه احمد عضو رينذ کترد. کردند ي، دعوت مشد يم برگزار
 کرد و با يشرکت م ،شد يپتنه برگزار مشهر  در هک ئتيه نيا جلسات در و بود زين

در همان  .کرد يم يهمکار بود، هکتابخان يحکومت ئتيه سيرئ که هارفرماندار استان ب
 خطبات«نام  به يا هانيسال خطبه) خدابخش شادروان( کتابخانه سؤسم ادي به زمان،

 يو قاض يقيصد ريدکتر زب ،يضيف آصف سورپروف آن در شد و آغاز »خدابخش
ه انيسال هخطب نيا ياحمد برا ريدکتر نذ .م ۱۹۷۴سال  در .کردند يعبدالودود سخنران

 هکرد ک راديا» هندو  يفارس«عنوان  با يغيبل ين خطبه سخنرانياستاد در ا. انتخاب شد
 .فتو استقبال حضّار قرار گر ديرد تمجو مو ديکش طول روز سه

                                                      
  ).بِهار(جين، آرا . دي.دانشيارِ بخش فارسي کالج اچ  ∗
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 آغاز» جرنل خدابخش«نام  به خدابخش کتابخانه فصل نامهانتشار  ۱۹۷۶در سال 
 حدود هک شد چاپ هشکل مقال به احمد ريخطبات نذ نيا اول مجله هشمار در و شد

چاپ  به احمد رياستاد نذ مقاالت زيه نفصلنام نيا يبعد يها در شماره .ه بودصد صفح
 با ايگو زفان فرهنگ مدون و کامل متن )۴۵-۴۴ شماره( شماره کي در يحت .ديسر

هنگ فر نيا خدابخش کتابخانه .در چهارصد صفحه منتشر شد احمد رينذ مقدمه دکتر
ن فرصت فقط درباره دو مقاله يمن در ا. صورت کتاب چاپ کرد به ۱۹۸۹را در سال 

عرض  يچاپ شده است، مطالب) ۷۴ و ۲۱ شماره(ه خدابخش جرنل استاد که در مجلّ
ن يو عنوان آن چن است يجسلمان ساو يفارس ريشه شاعر درباره مقاله نخست. کنم يم

. »يفارس ذال استعمال هزمان نييتع و )خدابخش هنسخ( يجسلمان ساو اتيغزل«: است
ن يا ۷۴ در شماره اردو زبان به هک است» نگر باگ«درآباد يح مياسم قد نام مقاله دوم

  .ده استيچاپ رس به لهمج
 زبان به مقاله سه شکل به هاست ک يسخنران همان احمد رياستاد نذ اثر نيبهتر اما
 کند که ما در ين مقاله ثابت ميا. است هافتي انتشار همجل نيا نخست همارو در ش اردو
 .ميا گرفته هامال رانياز ا چقدر يو خطاط ينقاش ،يمعمار هنر مانند بايز يها هنر هنيزم

 ادي به يه واحمد است ک رينذ استاد سخنرانی هس جرنل شامل اول خدابخش هشمار
خطبه  سه نيا يها نام .بود هکرد راديا پتنه خدابخش هکتابخان شادروان خدابخش، در

 :اند از عبارت
 هند؛ يها زبان و هجامع در يفارس نفوذ و اثر .۱
 هند؛و تمدن  بيهذامور ت در يفارس نفوذ .۲
 .هند ميقد يها هکتابخان در يفارس نادر کتب .۳

 .کرده است يبررس هند راو  رانيا يميقدروابط  احمد رينذ دکتر نخست همقال در
سند رود  را تا شيحدود مرز سلطنت خو ،يهخامنش ه، پادشاريکب وشيدار يو هديعق به

خدمت او حاضر  و ارمغان در هيبا هد نوروز، مناسبت به هند يسفرا و بود هداد گسترش
 ريتصاو و آمده است سند نام رود يهخامنش يها هبيدر کت لين دليهم به .نددش يم

 هاحمد ن رينذ دکتر. شده است يکار کنده ها سنگ يرو ديجمش تخت هند در يسفرا
 ،رانيا ياسيو اوضاع س خيتار از هبلک ،داشتکامل  يتسلّط يفارس اتيادب و زبان به تنها
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سلطنت  به ه ضمن اشارهمقال نيا آغاز در يو .دبو آگاه يخوب به زيافغانستان ن و هند
هور ال ،انيغزنو دوره ياسياوضاع س رييه تغجينت کند که در يثابت م انيو غور انيغزنو
 ت راين مرکزيا يهلد ان،يغور در زمان آنها از پس ادب شناخته شد و و علم مرکز
از  يکي به هندو  ديرس خود اوج به زبان نيا يموريت هانپادشا دهع اما دردست آورد؛  به

 ادب و زبان به يموريت هانپادشا عالقه ليدل به .ل شديتبد يفارس ادب هممراکز م
نام  به يخاص دربار آنها وابسته بودند، سبک به هک يدست زبان فارس هريچ يشعرا ،يفارس
 رانيا يو شعراره شد يچ رانيا يها سبکگر يد برسبک  نيا .جاد کردنديا يهند سبک
 .قرار گرفتند نيو تحس ديسرودند، مورد تمج يم سبک شعر نيا يرويپ به هستان کو افغان

؛ بودمتبحر  يشاعراحمد،  رياستاد نذ هديعق به که ن شاعران بوديا از يکي يهکوروزيف
و  نبود معروف يهندشاعر سبک  عنوان ي بههکوروزيف هک است يشگفت يبس يجا يول

، يري، نظي، عرفيضيمانند ف آن زمان گريد يشعراکه  يه بود؛ در حالندما هناشناخت
و  رانياعالوه بر  هک دليب عبدالقادر رزايژه ميو دارند، به ياريشهرت بس ميصائب و کل

  .دارد ييبسزا ز شهرتين در افغانستان هند
 در آن دوره در هند هک هدد يم حيتوض يسينثرنو درباره در ادامه احمد ريدکتر نذ

 درژه يو به .بود هربود رانياز ارا  سبقت يگو يسينو هرو تذک يسينو خيتار هنيزم
 و مدون در هند آن زمان، يها هنگفر شتريب و بود رانيا برتر از هند يسينو فرهنگ
 فرهنگ :مثالً ؛ديچاپ رس به رانيدر ا بعدها آنها يو متن انتقاد ه بودندشد يآور جمع
 يگفتن .دستوراالفاضل فرهنگ ،قواس فرهنگ ،آنندراج هنگفر ،قاطع هانبر ،يريجهانگ
 قواس فرهنگ يعنيهنگ آخر دو فر يمتن انتقاد نيتدو خود احمد رينذ استاد که است

 يکتب لغت فارس نيمعتبرتر هاز جمل کهاست  رسانده انجام به را االفاضل دستور و
 .دشون يمحسوب م

ان ين بينهند را چ در يفارس نفوذ زبان ياصلل يدال همقال نيا احمد در رياستاد نذ
 :کند يم
 سرعت به هند در يفارس زبان آنان يسرپرست تحت هک يرانيا انيفرمانروا تسلّط .۱

 .افتيگسترش 
 .بودن مردم دو کشور ييايو آر هندو  رانيدو کشور ا يهمجوار .۲
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 .هستند ييايآر يها شه و هر دو از دسته زبانير هم يو زبان فارس يهند يها زبان .۳
 يبرا نتمدن درخشا نياست و ا يمدن اسالمت د،يجد رانيا فرهنگ سرچشمه .۴

 .پرجاذبه است انيهند
مختلف  يها بر جنبه ير زبان فارسيتأث به ر احمد ضمن اشارهيدر ادامه استاد نذ

سخن  يدر جامعه هند يج فارسيمصطلح و را يها مردم هند، درباره واژه يزندگ
بدن، غذا و  ياعضا ،هند مردم يها توان در نام يرا م ير زبان فارسيتأث. ديگو يم

 :مشاهده کرد رهيو پرندگان وغ ها گل، ها هويم ،آالتوري، ظروف و زاتخوراک، ملبوس
 .رهيوغ هنازش ر،يهانگج ن،ياسمي هراب،رستم، س ،ديجمش: مردان و زنان نام ♦
 .رهيجگر، دل، بازو، پشت وغ ه،نيس ناخن، ابرو،: بدن ينام اعضا ♦
 .رهيوغ هازيدوپ ه،برنج، فالود ريش رمال،يش گوشت،: خوراک و نام غذا ♦
 .رهيوغ هعمام ،ازار ص،يقم شلوار، ه،جامريز پاجامه،: نام ملبوسات ♦
 .رهيوغ ريقاب، گلدان، پاندان، طشت، کفگ ،ينيس: نام ظروف ♦
 .رهيوغ بيپاز ه،زيآو ،يبازوبند، گلوبند، انگشتر: آالتورينام ز ♦
 .رهيبادام، کشمش وغ ،يخوبان ،يانار، انگور، ناشپات ب،يس: ها هوينام م ♦
 .رهيوغ لوفرين ه،الل ،يداوود گل: ها نام گل ♦

 ريتأث کند که تحت يز فراموش نميرا نها  دشنام ياستاد حت هک ستا نياجالب  هنکت
 ق،يناال ه،نيشرم، کم يب ا،يح يب آواره، :ج استيرا هنددر کشور  يفارسزبان و نفوذ 
 .رهيبدذات وغ ب،يبدنص

 در غزل ژهيو بهدر شعر اردو  ينفوذ فارس احمد رينذ استاد ،همقال نيا آخربخش  در
ز ين اردو اتيدر ادب يفارس اتيادب اصناف همه ه است کهگرفت هجينت کرده و يرا بررس

م يموضوعات و عال يحت. است هدر اردو متداول شد زين يرواج دارد و بحور فارس
 ره ازيوغ غمزه و رخسار ن،مغا ريو پ هکديم سنبل، نرگس، ساغر، و هغزل اردو مانند باد

 .است هاخذ شد يفارس
 اول مجله شماره در شده پچا دوم همقاله ک احمد رياستاد نذ گريد يراننسخ
 همقال نيدر ا .است هند يهنگدر امور فر يفارس نفوذ هاست، دربارجرنل  خدابخش

 ،يفارس بيکاتم وها  نامه هان،پادشا نيفرام ،يفارس يها هبيکت دربارهاحمد  رينذ استاد
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ژه يو به آورد؛ يفراهم م ياديز العاتاطّ يو خطّاط نقاشی ،يفارس يخط يها هنسخ
 متبرکه اماکن مساجد، ها، کاخ( ها در ساختمان بر سر اند که شده يبررس يفارس يها هبيکت
بع ان منيتر معتبر ازها  هبيکت نيا .اند شده يها حکاک کوه هبدن بر اي شده هنوشت) هريوغ
 يخيامور تارباره در حيقضاوت صح يبراو  دنيآ يم شمار به آن دوران ياسيو س يخيتار

آن  کند که يف مأستاظهار  احمد رينذ اما استاد روند؛ يکار م به هند کشور يهنگو فر
طبق  .انجام نگرفته است يشناس هبيکت هنيزم در يهشو پژو قيسته است، تحقيطور که شا

اما  ند؛بود يعرب زبان به ها هبيکت شتريب ،ياسالم دوره زآغااحمد در  رياستاد نذ گفته
مسجد  هبيکت .هستند يفارس زبان ي بهورميت هانزمان پادشا به متعلق يها هبيکت

 .است موجود در هند يفارس يها هبين کتيتر يمياز قد يکي) نو يهلد(االسالم  قوت
در  هبلک ،مانانمسل يها در ساختمان تنها هن يفارس يها هبيکت که است يگفتن

مغتنم  اريبس را آنهااحمد، وجود  رينذ و استاد شوند يده ميد زيهندوان ن يها ساختمان
 هند سه بايدر مقا يفارس يها هبيکت تعداد رانيدر ا هک ستا نيتر ا جالب نکته .پندارد يم
 .کمتر است اريبس

پرده  زين يموريت هانپادشا بيو مکات نيفراماز  ها، هبيه بر کتاحمد عالو رياستاد نذ
 هک هدد يم نشان واند  شده نوشته مخارج معابد هندوان و درباره مصارف هک برمی دارد

 احمد رينذ استاد سپس، .ندکرد يرفتار م يبا مهربان چقدر هندوان با ،يموريت شاهان
عنوان  به هستند، يو مطبوعات فارس وطاتمخط يدارا هند که يها هکتابخان درباره
از  خود يهااثبات ادعا يبرا و کرده است قيتحق هند در يفارس نفوذ اثر و از يا نمونه
 .کند يذکر م ييها ره مثاليوغدرآباد يح و گريرامپور، عل ،يهلپتنه، د يها هکتابخان
 در دوره هاست ک يو خطّاط يمصّور هنر ه، مطالعهمقال نيا همم يها يژگياز و يکي

 يهنر نقاش آن دوره، يفارس خطّي نسخدر  يحت .کرد شرفتيسرعت پ هب انيموريت
و  ينقّاش نيا يها نمونه .وجود نداشت تر شيپ هک ج شديرا بيهتذهمراه و  فيظر

 ،اکبرنامه ،هنامموريت ،بابرنامه ،هنام داراب مانند يفارس يخط يها هدر نسخرا  ينگارگر
 نجايا در .مشاهده کرد توان يم رهيوغ يليهانوار س، خسرو ريام هخمس ،ينظام خمسه
خاندان  خيتار اي( هنامموريت يفارس يخط مصّور نسخه که ه الزم استنکت نيا ذکر
را ، است يفرد به نسخه منحصر و شود يم ينگهدار خدابخش در کتابخانه هک) هيموريت
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داس نرائن، گنگا سنگ، پارس،  هرمد ،يتلس مانند هندو اننقّاش دستان توانا و هنرمند
 .اند هآورد وجود به رهيوغ هناد

 يها هنسخ يدارا يها کتابخانه به احمد، مربوط ريدکتر نذ يسخنرانن ين و سوميآخر
 از ،يموريت هانپادشا يها کتابخانه درباره احمد رينذ استاد .است در هند يفارس يخط
 يفارس درباره مخطوطات ژهيو بهساند و ر يم هم به ياديز العاتاطّ ،بيز اورنگ تا بابر
احمد  ريدکتر نذ. کند يان ميب يهستند، مطالب يموريت شاهان هرم امضا و يدارا هک

بود  يبابر خطنام  به يفارس خط از ياو موجد نوع د کهيگو يم بابر الدينريظه ةدربار
 رياستاد نذ .بود هديد مشهد در شاه نادر هاحمد در موز ريخط را دکتر نذ نيا نمونه که

 هار هندياستان بدر حسن  يهادجناب او را  وانيد هکسد ينو ين مويهما درباره احمد
 خدابخش همان در کتابخانه محفوظ حافظ وانيد يخطّ نسخه .است کردهمنتشر 
 هضمن تذکر در شانيا .دندکر يم تفأل آن به ريهانگو ج نويهما هک ستا يا نسخه

 هموز است و در ريجهانگ خط به هک کند يان ميز بين يريهانگتوزک جدرباره  ريهانگج
 شاهان يها بر کتابخانه عالوه احمد ريدکتر نذ .شود يم يهدارنگ) نو يهلد( يملّ
گفته  به .کند يان ميب يز مطالبين يموريهزادگان تامرا و شا يها هکتابخاندرباره  ،يموريت

آن  سندگانيدوستداران علم و ادب بودند و شاعران و نو ن امرا و شاهزادگان ازياستاد، ا
 هرهچ نيبارزتر را هاحمد، داراشکو رينذ تاداس ان،ياز آن م .کردند يم يسرپرست را دوره

ه ترجم اي فيتصن يفارس زبان به هکخود  متعدد يعلم آثار با هشمارد ک يمبر يادب پارس
احمد،  رينذ استاد .است شده هند هيصوف و فالسفه افکار توسعه اند، موجب شده
 بود وعالقمند  يفارس اتيادب و زبان به که آورد يم ادي به جهان، را شاه آرا دخترِ هانج
 االرواح مونس يو سياثر نفو  داشت يعالقه وافر يچشت الدين نيمع خواجه حضرت به

، از يموريشاهزادگان ت و شاهان عالوه بر. نگاشته شده است ين صوفيا يدرباره زندگ
نظم  يعال ينحو به خود را کتابخانه زين نخانا خان ميعبدالرح رزايم ،يموريت يامرا انيم

 ريجهانگ پادشاه به را يجام يخايزلو  وسفي يخط نادر هنسخ کي و بود هداد بيتو تر
 يشهرها نو و يدهل گريد يها هاز کتابخان يارياحمد بس رينذ دکتر .بود هکرد ميتقد
رضا  کتابخانه ،)پتنه( خدابخش کتابخانه ،)لکنهو( هودا کتابخانه ، مثالًبرد ينام م را گريد
 .رهيوغ) آباددريح( ساالر جنگ هموز گر،يعل دانشگاه هکتابخان ،)وررامپ(



  ١٥٠  قند پارسي

  

آنها قدمت  يو بررس يفارس يخط يها نسخه يمعرف شامل همقال نيا آخربخش 
 از ينويم يمجتب يآقاو  است وجودم يبمبئ در هک يفردوس مصّور شاهنامه مثالً. است
آنها  به احمد رينذ سورپروف هک گريد مهم يها نسخه از .است کرده استفاده نسخه آن

حضرت  ريهش يصوف هاست ک المحجوب کشف يخطّ نسخه کياشاره کرده است، 
 دستخط به هک ستا يا نسخه هاتن نيا. آورده استنگارش در ي بهملتان ايزکر الدين هاءب

 هاست ک يباخرز الدين فيس اتيرباع هنسخ نيهمچن. کشف شده است يحضرت ملتان
 دانشکده در مجلّه آن را يسينف ديسعاستاد است و  ابخش محفوظخد در کتابخانه

  .است منتشر کرده اتيادب
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