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  شادروان نذير احمد

  ∗جونپوري خان محمد صادق ترجمه

دوره اول از زمان تسلّط . م کرديپنج دوره تقس به توان يدکن را م يو فرهنگ يخِ علميتار
، دوره سوم پس از انحالل يدوره دوم حکومت بهمن. شود يبر دکن شروع م يدهل

  .ارم تيموريان و دوره پنجم دوره آصف جاهي استچه ةبهمني تا قرن هفدهم، دور ةسلسل
 يها ييجه کشورگشايدر نت. ميندار يقياول اطّالعات دق ةدور يخِ علميتار ةدربارما 
دهليدکن تحت تأث ياسياز نظر س) م ١٣١٦: م( ين خلجيعالءالد ير حکومت 

آمد افت و رفت و يش يشمال و جنوب هند افزا يو علم ياسيگرفت، روابط س قرار
 يدرباره روابط ادب. ق استين موضوع هنوز تشنه تحقيا يعلما و فضال شروع شد؛ ول

 يبود؛ ول يو توران يرانيفرهنگ ا ين زمان مأوايدر ا يهند شمال. ميدار ياطّالع کم
  .رنگ بود ار کمياثرات آن در دکن بس

ن کتاب يا. منتشر شده است دستوراالفاضلنام  ي بهرآبادياز حاجب خ يراً کتابياخ
 ينسخه خطّ. ق در استادآباد دکن مرتّب شده است ٧٤٣است که در سال  يفرهنگ
بنده . موجود است يبنگال غرب يتيک سوساياتيسين اثر در کتابخانه اياز ا ياآلخر ناقص

. م در تهران چاپ کردم ١٩٧٤ن اثر را در سال ياز ا يانتقاد ين نسخه متنيبراساس ا
ل يدل به د کهيآ ين برمين فرهنگ چنيباچه اياز د. م استار مهين فرهنگ بسيباچه ايد
ن يالد ر با صدر شمسيد و در قصبه بمدکن آ ي بهرات از دلير اوضاع حاجب خييتغ

                                                      
.؛ اينجا خالصة آن مقاله ارائه شده است٥-١٨  ، دانشگاه اسالمي عليگره، صفکر و نظرفصلنامة   ♦
  .دانشجوي فوق ليسانس فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
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 حاجب. محلّ سکونت خود استادآباد دعوت کرد به حاجب را يو. مالقات کرد محمد
حاجب . کرد يفارس فرهنگيک را مأمور نوشتن  ين ويالد شمس. دياستادآباد رس به

 يدياصرار داشت که فرهنگ جد يو يموجود است؛ ولفرهنگ قواس اشاره کرد که 
  .نقل کرده است يريججن ين را احمد بن عليالد حاجب نام شمس. ف شوديتأل

در قرن هشتم  ينام استادآباد در دکن وجود ندارد؛ ول يي بهدر حال حاضر روستا
شود که در سال  يک قلعه ثابت ميبه يستا از کتن رويوجود ا يالديپانزدهم م/يهجر
 Epigraphicبه مهم را در ين کتيا يزدانيدکتر . ق در استادآباد ساخته شده بود  ۷۳۸

Moslemica )۳۲ -۱۹۳۱ ن استيبه چنين کتينوشته ا. چاپ کرده است) م:  
بن تغلق شاه بناء حصار خطّه  محمددر عهد پادشاه آفتاب آثار و ماه انوار «
خ الغره من يتار به تادآباد که کوکبه کنگره بلند او با برج فلک هم پهلوستاس
در خطّه مذکوره  …اءيض ييکارفرما به ن و سبع مائهيالحجه سنه ثمان و ثالث يذ

  .»مدت اعمارها عمارت شد
ن يبود و هر دو ا يقصبه شاهپور امروز به استادآباد متّصل يميظاهراً قصبه قد

 ينکه ما دو گواهيخالصه ا. جنوب غرب گلبرگه واقع هستند يترلوميک ۷۵قصبات در 
  .به ذکر شده در باال و مقدمه دستوراالفاضليم؛ کتيدر مورد وجود قصبه استادآباد دار

 يم؛ وليخ نداريدر تار يزيرات چيحاجب خ يصدر مرب محمدن يالد درباره شمس
به آن از ينا نموده که کتب يکشف شده که مسجد يريججن ينام احمد بن عل ي بهشخص
ن نوشته شده يبه چنين کتيدر ا. دست آمده است به دريدر شهر ب يانينام کل ي بهمحلّ
  :است
اهللا يف  السالطني ظلّ يف عهد سلطان ةالشريف ةامليمون ةاملسجد املبارک ةذه العمارامر ٰه«

 ملکه و سلطانه و العاملني ابوااهد يف سبيل اهللا حممد بن تغلق شاه السلطان خلداهللا
الدوله والدين وزير اقليم ديوگري  الشرق قوام اعلي امره و شانه در نوبت اقطاع ملک

مکنه اهللا بنده الضعيف والنحيف الراجي ايل رمحه اهللا و الغفران امحد علي ججنريي 
  .»ئةه ست و عشرين و سبع مانتاريخ الغره من صفر ختم اهللا باخلري و الظفّر س به

ظاهر پدر  مسجد مذکور به يبان يريججن يشود که احمد عل ير معلوم ميرائن زاز ق
  :بود محمدن يالد صدر شمس
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احمد  محمدن يالدوله والد نام پدر صدر دو بار در مقدمه آمده است؛ اول شمس .۱
  :تين بيو دوم در ا يريججن

ــ  ــاک احمــد بــن عل ـ صدر آفاق شمس دولت و د  يگــوهر پ   ني
 .يرياست ججن يکيوطن  در هر دو مأخذ .۲
ق  ۷۴۳بن تغلق شاه در سال  محمددر زمان  دستوراالفاضل. هر دو معاصر هستند .۳

ق بنا  ۷۲۷شتر در سال ين پادشاه شانزده سال پين شده و مسجد در زمان هميتدو
  .شده است

. رود يشمار م به دکن يو ادب ياسيخِ سيتار يبرا يمأخذ خوب دستوراالفاضلکتاب 
ن فرهنگ يتر يميقدفرهنگ قواس . در هند است ين فرهنگ مهم فارسيومن فرهنگ ديا

  .آمده است االفاضلدستور ةاست که تذکره آن در مقدم
. شود يها شروع م يدکن از زمان سلطنت بهمن يو فرهنگ يخ علمين دوره تاريدوم

رار ران و عرب برقين ايب يروابط فرهنگ. شود يع ميشرفت تسرين پين زمان ايدر ا
ع ياز وقا يکي. نديافزا يرونق دربار گلبرگه م به گريد يکشورها يعلما و فضال. شود يم

  )ا محمود شاهي(شاه  محمد ين بهمنيسالط يکي، دعوت يخ ادب فارسيمهم تار
د؛ يايدکن ب به حافظ نتوانست. دکن است به آمدن يبرا يرازياز حافظ ش) م ۹۷-۱۳۷۸(
  :ادگار مانده استيوان حافظ يدات ياز غزل يکين دعوت در يا يول

  ارزد يک سر نميسر بردن جهان  به با غم يدم
  ارزد ين بهتـر نمـ  يبفروش دلق مـن کـز   يم به

  م جـان درو درجسـت  يکه ب يشکوه تاج سلطان
  ارزد يدرد سـر نمـ   بـه  کاله دلکـش اسـت امـا   

. هاست يزمان بهمن يادب يادگارهاياز  يکي يعبدالملک عصام نيالسالط فتوح
. م کامل کرد  ۱۳۴۹را در سال  نيالسالط فتوحن حسن بهمن شاه يعالءالد يمايا ي بهعصام

  .چاپ شده است يخ عصاميحسن و با نام تار يح آغا مهديتصح به خ منظومين تاريا
 يخ دکن اثر مهميخورند که در تار يچشم م به مهم شخصيتن دوره دو يدر ا
که باعث رواج عرفان و تصوف در دکن ) م ۱۴۲۲: م( ينيسودراز حسيشاه گ. اند گذاشته

سودراز در يحضرت گ. استفاده کرد يم خود از زبان محلّيج تعاليترو يبرا يو. شد
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در  يو. کتاب ننوشته است ياندازه و ي بهه ممتاز است؛ چرا که کسيخ چشتيسلسله مشا
ف يتصان. دگار گذاشته استاي به از خود ييخ، ادب و شعر آثار گرانبهاينه تصوف، تاريزم
ملحقات ، المعارف عوارفتوان از شرح  يمثال م يبرا. است يو عرب يدو زبان فارس ي بهو

نام  ي بهدکن يا رساله. ره نام برديوان اشعار وغي، دالکلم جوامع، يناصر طبقات
از محقّقان  يبعض ين بار چاپ شده است؛ ولياو منسوب و چند به زين نيالعاشق معراج

  .ن باره اختالف دارنديا در
 يو. است) م  ۱۴۳۱: م( يکرمان ياهللا ول ن زمان شاه نعمتيگر ايبزرگ د شخصيت

نجا يا به اهللا اهللا و شاه محب ليشاه خل يها نام ي بهدو فرزند و يامد؛ وليدکن ن به خود
  .را تحت نفوذ خود قرار دادند ين بهمنيآمدند و سالط

 يو. ار مهم استيبس) م ۱۴۸۱: م(حمود گاوان م شخصيت ياسيو س ياز نظر علم
 االنشاء اضير يکيادگار گذاشته است؛ ي به منصب وزارت داشت و دو اثر مهم از خود

که در  مناظراالنشاء يگريهمعصران نوشته شده و د به ها است که از نامه يا که مجموعه
  .١است ياصول و ضوابط انشاپرداز

اهللا  حاالت شاه نعمتو  ٣سودرازيگ ةتذکرو  ٢يطوس يريوان نظيدن يعالوه بر ا
اهللا  ليمداح شاه خل يرينظ. ز مهم هستندين ير ملک واعظيف عبدالملک بن شيتأل ٤يول

ن دو برادر يدر مدح ا يرينظ وانيددر  يد متعدديقصا. اهللا بود شاه محب يو برادر و

                                                      
طبع  در ترکيه به مناظراالنشاام  شنيده. چاپ شده است م ۱۹۴۸از حيدرآباد در سال  االنشا رياض  .١

  .رسيده است
.ا قرار دارديتانيبر ةدر موز يوان ويد. ۳۴۳ص  ۱ج : خ فرشتهيتار. ک.ن  .٢
از گلبرگه  ق ۱۳۶۸آن در سال  ياردو ةنام دارد و ترجم يمرشد ةو تذکر يبيخ حبيتار يکتاب و  .٣

و  ۹۰ ص ،فهرست( يتيک سوساياتيشيبنگال ا نهين اثر در گنجيا ينسخه خطّ .منتشر شده است
  .موجود است ۳۸- ۲۲شماره ، ب گنجيحب ةريذخ هگريعل دانشگاهکتابخانة موالنا آزاد 

ه يکا شماره ژانويرانيندو ايا ةو مجلّ م ۱۹۷۲ يجوالئة ک کلچر شمارين رساله را در اسالميمن ا  .٤
 نينام ج به يفرانسو قمحقّ کيقرار دارد که  يا ن رساله در مجموعهيا. ام کرده يفمعر م ۱۹۷۳

احوال شاه  ةدر ترجم اسم آن مجموعه. س آن را منتشر نمودياز تهران و پار م  ۱۹۵۶ن در سال ياوب
اهللا  حضرت نعمت نام مناقب ا بهيتانيبر ةن رساله در موزيگر ايد ةنسخ. است يکرمان ياهللا ول نعمت

  )۸۳۳، ص ADD.16837 شماره: ايتانيبر ةفهرست موز( .وجود دارد يول
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اهللا  و شاه نعمت سودرازيم حضرت گيدر گسترش تعال ينقش مهم يواعظ. موجود است
  .داشته است يول

 يدرآمد و باعث آغاز و رشد اردو يصورت زبان ادب ي بهها زبان دکن يدر زمان بهمن
کردند و  يصحبت م يدکن يزبان اردو به مردم در قرن پانزدهم در دکن. شد يدکن
  .دارد يست سال بر شمال هند تفوق زمانيباً دوين صورت دکن تقريا به نوشتند و يم

 نيالعاشق معراجصرف نظر از رساله . وجود آمد ي بهان آثار متعدديدوره بهمندر 
 راؤم دپو م راؤ دمثنوي کَشده  افتيدر يف دکنين تصنيتر يميسودراز، قديحضرت گ

ان يبعد از اختتام بهمن. چاپ شده است ين مثنويا. است متعلّق ينام نظام ي بهشاعر به
 متعلّق رساله اردو ادبرا در  ين مثنويبنده متن ا. آمدنظم در به نوسرهار اشرف يمثنو
خود را درباره  ينت ساجده مقاله دکترايدکتر ز. چاپ رساندم به اردو يترقّ انجمن به

رساله مهم است که بنده آن را در  يليز خين يدريروز بينامه ف پرت. اشرف نوشته است
  .کرد آن را منتشر ين متن انتقاديچاپ رساندم و بعداً پروفسور مسعود حس به اردو ادب

ان ياز آن م. وجود آمد به در دکن پنج حکومت مستقل يپس از انحالل سلسله بهمن
ار مهم يبس يو فرهنگ يو ادب ياسياز نظر س انيشاه و عادل انيشاه ، نظامانيشاه قطب
. پلّه شمال هند شد هم يو کوشش آنها دکن از نظر فرهنگ يجه سعيدر نت. هستند
  .هند بودند يموريهمعصر پادشاهان ت ين دکنيسالط

ده يبام عروج خود رس به و فرهنگ يان شعر و ادب فارسيموريدر زمان حکومت ت
ر ينظ يم بيقد يا اردوي يزبان دکن يج و ترقّيدر ترو ين دکنيخدمات سالط يبود؛ ول
گولکنده و  يکيوجود داشت؛  يدر آن زمان دو مرکز مهم زبان و ادب دکن. است

بان ياز شعرا و اد ينه تنها در قدردان يشاه و عادل يشاه پادشاهان قطب. جاپوريب يگريد
بان ياز آنها خود از شاعران و اد يادگار گذاشتند، بلکه بعضي به از خود يخوب يها مثال

گولکنده و  يوال) م ١٦١١: م(شاه  قطب يتوان محمد قل يطور مثال م به. بزرگ بودند
چاپ شاه  قطب يوان محمد قليد. جاپور را نام برديب يوال) م ١٦٢٧: م(شاه  م عادليابراه

ن سلطان يدر زمان هم. وان استيصاحبِ د وي نخستين شاعر اردو زبان. شده است
. درآباد خوانده شدينَگر نام داشت و بعداً ح ن شهر اول بهاگيا. درآباد بنا شديشهر ح

ن باره اختالف يگر در اياز پژوهشگران د يو بعض ياگرچه پروفسور هارون خان شروان
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اقوال مؤرخان و  به با استناد يا بنده در مقاله اما نَگر هستند نظر دارند و منکر وجود بهاگ
افت يز ين ييها بهيآباد شد و کت يمت نام بهاگ به نَگر ام که بهاگ مصنّفان همعصر ثابت کرده

توان گفت  يطور خالصه م به .ده استنَگر آم واژه بهاگ يضيادداشت فيدر . شده است
ن پادشاهان يدر ب يو فرهنگ ي، ادبيعلم يادگارهاياز نظر  شاه قطب يکه محمد قل

ن نظر ياز ا شاه م عادليباشد و فقط ابراه يممتاز م ين دکنيسالط يو حتّ يشاه قطب
  .ربوده است يسبقت را از و يگو

 ياز مراکز زبان و ادب فارس يکي به گولکنده يشاه ن قطبيل توجه سالطيدل به
ف ين تصنيتر مهم. ن مرکز در ارتباط بودنديبا ا يب فارسيصدها شاعر و اد. ل شديتبد
است که در  يزين بن خلف تبريحس محمدن اثر يمصنّف ا. است برهان قاطعن دوره يا

از  يکين اثر يا. ن کتاب را کامل کرديشاه ا م در زمان عبداهللا قطب ١٦٥٢/ق ١٠٦٢سال 
. ور طبع آراسته شده استيز به ن بارياست و چند يمهم زبان فارس يها فرهنگ

ه درباره مسائل يآن را آماده کرده است و در حاش ين متن انتقاديمع محمدپروفسور 
ره بحث کرده يفات، هزوارش وغيها، تصح مثالً مأخذ و اشتقاق واژه يسينو فرهنگ
شد و  ييها را نوشت که باعث جنجالبرهان قاطع ن کتاب يرزا غالب در رد هميم. است

  .کنم ين مطالب را بررسيام، ا تالش کردهقاطع برهان بنده در نقد 
ب، نقّاد و ماهر علوم يشاعر، اد) م ١٦٢٧: م(جاپور يب يوال يشاه ثان م عادليابراه

خ يبا تار يو. مهارت داشت يو فن معمار ي، خطّاطي، نقّاشيقيدر موس يو. فه بوديلط
 يو دکن يت، مراتهي، سانسکري، عربيفارس يها زبان به داشت و ييد و اسالم آشناهن

جاپور را يادگار گذاشته که بي به از خود يآثار يو يدر فن معمار. تسلّط کامل داشت
، صدها شاعر و يو يپرور و علم يدوست ل علميدل به .و آگره کرده است يپلّه دل هم
و  يبان ممتار فارسيشعرا و اد يدر دربارِ و. آمدند يدربارِ و به رون هنديب از بياد

ره يوغ يدر ذهني، حيجر کاشسن، ي، باقر کاشي، ملک قميظهور. مؤرخان موجود بودند
د و در مدح يگو يغزل م يتتبع ظهور غالب به. روند يشمار م ي بهمهم دربارِ و ياز شعرا

  :ديسرا ين ميچن يو
  م غالـب ا زنـده  ينظـم و نثـر موالنـا ظهـور     به

ــرده  ــان ک ــ رگ ج ــابش رايام ش   رازه اوراق کت
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ها  طرز تحرير وي تا قرن. سه نثر ظهوري از شاهکارهاي ادبي زبان فارسي است
بخش صهبايي از معاصران غالب يکي از مداحان ظهوري  امام. سرمشق نثرنويسان بود

ي اثر محمد قاسم ابراهيم گلشن تاريخِ. تتبع از وي نوشته است است و رساله خود را به
شاه نوشته  ياد ابراهيم عادل فرشته شهرت جهاني يافته است، به نام تاريخِ فرشته که به

  .شده است
نام  ي بهاست و کتاب و يشاه از مؤرخان مهم دربارِ عادل يکي يرازين شيالد عيرف
ابونصر ب مشهور يفرزند اد يعمر خالد. رود يشمار م به از آثارِ مهم يکيالملوک ةتذکر

  .کند  خالدي قصد دارد متن انتقادي اين اثر را از مؤسسه تکنولوژي شهر ماساچوست منتشر
 ياسترآباد يفزون. شاه نوشت نام عادل به را نامهمحمد يظهور فرزند ظهور محمد

م در  ١٩٢٥که در سال  يو رهيبحکتاب . از مؤرخان مشهور شمال هند است يکي
 يشاه جاپور آمد و در دربارِ عادليب ي بهو. بامسما است ير چاپ شده، واقعاً اسميکشم

ا يتانيبر ةن اثر در موزياز ا يا نسخه. ر درآورديرشته تحر به را يشاه فتوحات عادل
 ين نسخه چاپيا يه در تهران چاپ شده است؛ وليدر زمان قاجار رهيبح. موجود است

. چاپ شده است نتل کالجياوردر مجلّه  يمقاله بنده درباره فزون. اب استيز کمين
پدر  يکنند که ملک قم يشاه نقل م م عادلياز ابراه يا شعر و سخن واقعه يدرباره قدردان

م يرا سرود و ابراه االنهار منبع يمثنو ينظام االسرار مخزندر جواب  يزن ظهور
گر از شاعران يد يکي يدر ذهنيسلطان از ح. زه داديک شتر طال جاي يو به شاه عادل
ن يطنز ا به يو. ديبسراديگري مثنوي  ر،االسرا مخزنر درخواست کرد که در جواب دربا
  :را سرود يرباع

ــدح و ثنا ــدر م ــن يت اي ــاه دک ــزن    ش ــتم مخـ ــذورم دار ار نگفـ   معـ
  بـر گـردن  بـد  ت يـ خون دو هـزار ب   رميـ ک شـتر زرگ ي يف است برايح

زه يز جاين يو به ن مقدار طاليار خوشحال شد و هميبس ين رباعيدن ايسلطان از شن
ن زبان يا به پادشاه خود. دا کرديگسترش پ يشاه زبان دکن م عادليدر زمان ابراه. داد

از شاعران مشهور زبان  يعبدل دهلو. ن زبان نوشتيهم به را نورس يو. عالقه داشت
مثل اهلِ  يدر زبان دکن اما شمال هند تعلّق دارد ي بهاگرچه و. در آن عهد است يدکن

شاه نوشت  م عادليابراه يرا برا نامه ميابراهکتاب منظوم  يو. دا کرده بوديارت پزبان مه
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مهم است و  يلين اثر خيخ اياز نظر زبان و تار. و در آن حوادث آن دوران را شرح داد
، ين کتاب درباره لباس ويدر ا. رود يشمار م به ب و تمدن قرن شانزدهم دکنينه تهذييآ

شهر  ي، لقب جگت گرو، بنايگر مراسم ملّيسنت و د به و يقيموس ي بهعالقه و
گر يل پادشاه و موارد ديقصر گگن، ف يجاپور، قلعه نورس، بناياپور بودن بينورسپور، بد

  .بحث شده است
ن نسخه يبراساس هم. ن کتاب در کتابخانه اوده موجود بودياز ا ينسخه مهم

آباد  اهللا يدر مجلّه هندوستانال از دانشگاه پونا يها قبل پروفسور بهگوت د مدت
  .کرده بود يرا معرف نامه ميابراه
را مرتب  انيمنظومه رتن کل ينام حسن منجهو خلج ي بهاز شاعران دربارِ و يکي
ن يا. ان شده استيالنکا بيچتّور و شاهزاده سر ين راجاين اثر داستان رتن سيدر ا. کرد

ا وجود يتانين اثر در موزه بريخه اتنها نس. دوهه است ٩٩٩ه و يچوپا ١٩٩نظم شامل 
ن اثر پس از حمد خدا، يمؤلّف در ا. ورق دارد ٢٣٩است و  ٤٩/٩×٤/٦اندازه آن . دارد

 )ع(نيگر ائمه معصوميو د )ع(حضرت فاطمه ،)ع(يمدحِ حضرت عل ،)ص(نعت رسول
ه، علم شا م عادليدرباره ابراه يپس از آن اشعار. پردازد ير خود برهان جانم ميمدح پ به

سپس . سروده است نورسو کتاب  يو خطّاط يقيدر علم موس ي، مهارت ويو فضل و
ل و يخان نام داشت، آتش خان ف يکه موت ي، تنبوره ويفات وياز تصن يکيدرباره 

و اطراف آن ) جاپوريب(اپور يف بديبعد از آن در تعر. ل سخن گفته استيچنچل ف
 يجاپور، جامع مسجد که عليب يها د محل، باغان شده است، مثالً درباره آننيب يمطالب
ن از سه ين کتاب همچنيدر ا. ل گفتگو شده استيتفص شاه آن را بنا کرده است، به عادل
جنوب  يليک مايپور در  ميابراه: ان آمده استيم به ز سخنيجاپور نياطراف ب يروستا
ه دوستان يتوص به شاعر. پور در سمت مشرق و نورسپور در مغرب اهللا فتح ةدرواز ،يشرق

عکس  ٣٤ انيرتن کلن نسخه يا. ق نظم کرده است  ٩٩٩ت را در سال ين حکايخود ا
ه يعکس اول شب. خورد يچشم م به ز در آنيشاه ن م عادليز دارد، دو سه عکس ابراهين

 يسيانگل رت در مقالهين منظومه را دگلس بيا. نگراد استيلن ةنامه و عکس موز نعمت
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در سال  ٢ياسالم يکشورها يها يمجموعه نقّاشدر  ١»جاپوريدر ب ياشنقّ«عنوان  خود به
  .کرده است يم معرف ۱۹۶۹

دانند و آنها  يم يم را شاعران دکنيو مق يگر نقّادان، آتشيپروفسور زور مرحوم و د
ن دو شاعر ين اشتباه است و ايا يشمارند؛ ول يشاه وابسته م م عادليدربارِ ابراه به را

کشف شده  يم آتشيحک يها ينسخه مثنوو  ميوان مقينسخه دستند و زبان ه يفارس
دربارِ پسرِ  به م وابسته نبودند، بلکهيدربار ابراه به ن دويکند که ا ين امر ثابت مياست و ا

. ام ل بحث کردهيتفص خود به ةن موضوع در مقاليا ةبنده دربار .متعلّق بودند محمد يو
يدکتر اکبرالديم سلميمق نام هب يشاعر يقين صد در  ينظر بنده و به يکرده ول يفرا معر

  .ستيز يم يزبان بود که در ادوار بعد ياصل شاعر فارس
 العلوم نجوم. شرفت کرديپ يليز خيفه نيم عادلشاه فنون لطيدر زمان ابراه

 .باشد يل ماو شاه عادل يزمان عل ادگارياست که  يدکن ياشمکتب نقّ ةن نمونيتر يميقد
  .است يو ترک يراني، ايهند ياشاز طرز نقّ يا زهيآم العلوم نجوم يها ياشقّن
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