
  ٣٤٢  قند پارسي

  

  االصطالحةمرآاهميت تاريخي و ادبي 

شناخته شده  ينويسي فارسي داشته اند و اين حقيقت اي در فرهنگ ها سهم شايسته هندي
در اين وقت منظور اين است که  ١شتر ندارديب توضيح و تصديق به ياست که نياز

طور اجمال معرفي شود و احوال بعضي از شعرا,  به االصطالحةمرآفرهنگي موسوم به
نويسندگان, خوشنويسان, نقّاشان و مقامات ارشد دولتي معاصر نويسنده که در البالي 

آمده, براي خوانندگان گرامي نقل گردد. اين احوال, بديهي است که  االصطالحةمرآ
معتبر است زيراکه نويسنده آنها را از مأخذي اقتباس نکرده, بلکه آنچه خود ديده و 

نسخة خطّي  راقم حروف از انجام اين کاراحساس کرده, نوشته است. براي 
شمارة  هار (هند) بهيالت بيا استفاده کرده که در کتابخانة خدابخش, پتنا, االصطالحةمرآ
مضبوط است. چون نسخة خطّي ديگر اين اثر که در کتابخانة انجمن ترقّي هند,  ۸۱۰
که در نسخة  ينو مضبوط است, هم خوب استنساخ نشده, بنابراين بعضي از الفاظ دهلي

  خطّي خدابخش افتادگي دارند يا خوانا نيستند, ممکن نشد آنها تصحيح گردند.
 م ۱۶۹۹ه/ ۱۱۱۱, در سال االصطالحةمرآگردآورندة », مخلص«آنند رام متخلّص به
اش وکالي دربار بودند. راي گجپت راي پدر بزرگ  . اهلِ خانواده٢ديده به جهان گشود

نفوذ بودند. راجه هردي رام (م:  ويسندة ما افرادي بامخلص و راجا هردي رام پدر ن
القعده  ذي ۱۳) وکيل مبارزالملک سربلند خان بهادر (م: م ۱۷۲۴ه/ ۱۱۳۷اوايل صفر 

                                                   
 هران.چاپ ت», نويسي فارسي در هند و پاک فرهنگ«براي تفصيل و توضيح اين حقيقت رجوع کنيد به  .١

چهل و  م ۱۷۴۶ه/  ۱۱۵۶الف) اطّالع داده است که او در سال  ۸(ورق  االصطالحةمرآمخلص در   .٢
باشد. براي احوال مفصّل مخلص رک:  هجري مي ۱۱۱۱پنجاه ساله بود. بنابراين سال والدتش 
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و همچنين يکي از عموهاي مخلص راجا رام وکيل اعتمادالدوله  ١)م ۱۷۴۱ه/ ۱۱۵۴
بود. راي گجپت  ٢)م ۱۷۲۵ه/ ۱۱۳۸االولي  جمادي ۲۵قمرالدين خان چين بهادر (م: 

هاي  تر از گل با سير و شکار, اشعار آبدار و ياران رنگين”قولِ خود مخلص  راي به
گلزار, عالقة فراواني داشت. مخلص هم در سن بيست و يک سالگي در سال 

وکيل اعتمادالدوله قمرالدين خان وزير محمد شاه بادشاه تيموري  م ۱۷۱۹ه/ ۱۱۳۲
م) شد. عالوه بر اين مخلص وکيل عبدالصمد  ۱۷۱۹-۱۷۶۸ه/ ۱۱۳۱-۱۱۶۱هندي (
هاي  وجود مسئوليت . مخلص, با٣ز شده بودي) نم ۱۷۳۷ه/  ۱۱۵۰الثاني  ربيع ۱۰خان (م: 

ادبيات فارسي و تاريخ هند, موفّق شد آثار زير را  گوناگون خود, بنابر عالقة صميمي به
  بجاي گذارد:

هنگامة  رقعات, سفرنامه, چمنستان,, االصطالحةمرآگلدستة اسرار, بدايع وقايع, 
  خانه, مرقّع تصوير, ديوان, جنگ اشعار, روزنامچة احوال. عشق, کارنامة عشق, پري

هاي هند و خارج از هند  نسخ خطّي بعضي از اين آثار مخلص در کتابخانه
  چاپ رسيده است. شود و سفرنامة او به نگهداري مي

الدين علي خان آرزو  م) و سراج ۱۶۴۴-۱۷۲۰ه/ ۱۰۵۴-۱۱۳۳آبادي ( بيدل عظيم
م) از جمله استادان مخلص در زبان و ادبيات فارسي  ۱۶۸۷-۱۷۵۵ه/ ۱۱۶۹-۱۰۹۹(
 هاي مناسبت به االصطالحةمرآمختلف در  موارد. مخلص اشعارِ زيادي از خود در ٤باشند مي

قل که در پايين نگوناگوني نقل نموده است. در جايي مخلص غزل کامل خود را آورده 
  آساني و تا حدي تعيين کنيم: شود تا بتوانيم مقام مخلص را در شعر به مي

ــود نمــي  ــت جــان ب ــه  دانســتم حســنِ او آف ــي    فتن ــود نم ــان ب ــردازِ جه ــتم پ   دانس
ــي    زلف نو خـط صـنم آفـت جـان مـن شـد       ــود نم ــان ب ــبزه نه ــار در س ــتم م   دانس
ــ    ديدم امروز بهشـتي ز گـل و مـل معمـور     ــود نمـ ــان بـ ــة پيرِمغـ ــتم يخانـ   دانسـ

 

                                                   
 .۱۱۶، ص تاريخ محمدي  .١

  .٦٠همان، ص   .٢
 .۷۷۱ , ص۲ , جت نسخ خطّي فارسي در کتابخانة ادارة هندفهرس, ۶۱۲ , صاستوري  .٣

 استاد او هستند.» آرزو«و » بيدل«کند که  اشاره مي االصطالحةمرآمخلص در ضمن موارد مختلفي در   .٤
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ــاد دهــنش    دانســتم چشــم نــرگس نگــران بــود نمــي  بــر لــب غنچــه زدم بوســه بي
  دل که کردم بسر زلف کسـي گـم مخلـص   

  ١دانســتم حاصـل هــردو جهــان بـود نمــي  
 هر کيف شاعر معني تالش هر صورت خوشگو دربارة شعر مخلص گفته است که: به به

مشق طرز ميرزا  بيشتر ديواني بهخوش زباني مثل او در اين جزو زمان کمياب است. 
  دهد. ازو سرانجام مي گويد و به  طرز ميرزا رضي دانش شعر مي صائب ترتيب داده, الحال به

  حيات گفت. در دهلي درود به م ۱۷۵۱ه/ ۱۱۶۴آنند رام مخلص در سال 
اثر بسيار جالب مخلص است. چنانکه از خود عنوان و اسم اين اثر  االصطالحةمرآ
ود, مخلص در اين کتاب اصطالحات فارسي را گردآورده است. دربارة اين که ش مفهوم مي

  مخلص اين فرهنگ را چرا تأليف کرد, خود گردآورنده پاسخ اين سؤال را چنين داده است:
تحقيق  تحرير لغات قديم مصروف بوده, به نويساني که به برخالف فرهنگ”

در حلّ معاني آن رسالة اند,  گويان تازه, توجهي ننموده مصطلحات فارسي
ميان همت بستم و  تر از اوراق الله مرقوم بايد نمود, کمر سعي به رنگين

  .٢“روزگاري دراز استخوان شکستم
مخلص تا سه سال در گردآوري اصطالحات و تحقيق آنها از اهل زبان يعني 

  کردند, زحمت کشيد. ها که در هند زندگي مي ايراني
قول  نوشت و به تشريح الزمي آن روي ورقه کاغذ ميتوضيح و  هر اصطالح را با

ها  مرور ايام جزوي چند فراهم آمد, گفتم که از حال اين جواهر پاره چون به”خود او: 
صورت نهايي داده شد.  االصطالحةمرآهجري  ۱۱۵۸و باآلخره در سال  ٣“غافل نبايد بود

  تاريخ زير گنجانده است:مخلص که شاعر هم بوده, سال تکميل اين فرهنگ را در قطعة 
  تــأليف چــون نمــودم در بهتــرين ســاعات  اين نسخه را که نـامش مـرآت اصـطالحات   
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 همان.  .٣



  االصطالحةاهميت تاريخي و ادبيِ مرآ  ٣٤٥

  ١»تحقيـق اصـطالحات  «تاريخ اختتـامش    کلک سخن طرازم تحريـر کـرد مخلـص   
االصطالح, بنايش بر حروف تهجي است. بعد از اصطالحات, امثال فارسي هم ةمرآ

توضيح هر اصطالح شعري بويژه از شاعر ايراني  گردآورده شده است. مخلص بعد از
عنوان شاهد آورده است. بعضي از شعرايي که مخلص به آنها استناد کرده, عبارتند از:  به

شفيع اثر, محسن تأثير, قاسم ديوانه, مرزا ذکي نديم, فصاحت خان راضي, محمد سعيد 
آبادي,  ل عظيماشرف, ملّا علي جاويد, محمد قلي سليم, آصف خان جعفر, بيد

  غيره. الدين علي خان آرزو و سراج
شود.  براي توضيح روش کار مخلص در اين فرهنگ چند مثال در زير آورده مي

  دربارة ابرنيسان نوشته شده:
شود, رضي  ابري که در فصل بهار بارد و مشهور است اينکه مرواريد از آن پيدا مي

  دانش گويد:
  ٢تواند شد چرا گوهر شـود  قطره تا مي مي  بهـار  تاک را سيراب کن اي ابرنيسـان در 

  دربارة آب بر آيينه ريختن آمده:
رود, آب بر آيينه ريزند تا بسالمت  رسم ايران است که در قفاي عزيزي که بسفر مي

  آيد. محسن تأثير گويد:
  ٣آب بـر آينـه ريزنـد قفـاي ســفري      رفتي و گريه بحال دل حيران کردم

 مأثرِ, اکبرنامه, اکبري آئينِکند.  اشاره مي زين االصطالحةمرآدر  مآخذ خود مخلص به
شيخ علي حزين,  وقايعبدايوني,  التواريخ منتخبمرزا محمد قزويني,  امثال, رحيمي

جهانگيري,  فرهنگساطع, تذکرة نصرآبادي, نامة ابوطالب کليم,  حجت ساطع تأليف ملّا
امات هندي, دواوين متعدد شعراي فارسي مق هاي نادر شاه به آراي عباسي, نامه عالم
  االصل از جمله مآخذ مخلص هستند. ايراني

. مرزا محمد قزويني نسخة اين است زيادي اهميتمرزا محمد قزويني داراي  امثال
عنايت خان آشنا، پسر ظفر خان احسن استاندار کابل و سپس  اثر خود را از ايران به
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  الف. ٩ همان، ورق  .٣



  ٣٤٦  قند پارسي

  

هند, فرستاده بود. متأسفانه اين اثر مرزا محمد کشمير و سرپرست و مربي صائب در 
باشد. عالوه بر اين مآخذ, مخلص بارها نوشته است که او  قزويني غالباً مفقوداالثر مي

هاي باسواد و صاحب ذوق سليم تحقيق کرده و بعد  اول مفهوم اصطالحات را از ايراني
اين معني از خدمت ”که  دهد نموده است. مثالً مخلص اطّالع مي االصطالحةمرآشامل 

 االصطالحةمرآجملة زير از مخلص در “. تحقيق رسيد شيخ محمد علي حزين به
  باشد: ترجمان روش کار گردآورنده در فرهنگ مورد نظر مي

اصل حقيقت اين است که آنچه نزديک اساتذه معقول است, و در کالمِ خود ”
  .١“اس را دخل دادتوان قي توان استعمال کرد, نمي اند, همان مي آورده

ايراني باشند خواه هندي, در آثار  مستحضر هستيم که شعراي فارسي در هند خواه
ها  اند. بديهي است که براي ايراني کاربرده هاي هندي را به منظوم و منثور خودشان واژه

هاي هندي آشنايي ندارند, مفهوم آن دشوار است. دربارة استعمال الفاظ  اين واژه که با
در آثار فارسي, مخلص عقيده دارد که تنها استادان و اشخاص برجستة زبان و هندي 

کار ببرند و ديگران  هاي فارسي خود به توانند الفاظ هندي را در نوشته ادب فارسي مي
  مجاز نيستند که اين ابتکار را بوجود آورند. مخلص گفته است:

شعر فارسي استعمال  واضح باد اعتقاد بعض اعزّه آن است که لفظ هندي را در”
حال در شعر مسطور (يعني شعري که “. افتد ه ميبنبايد کرد که شعر از رت

چوري همچو کليم زبانداني استعمال  ٢عنوان شاهدي آورده است) مخلص به
کرده و همچنين ملّا طغرا الفاظ هندي در اشعار خود بسيار دارد. غرض که اينها 

                                                   
  ب. ۲۳۴, ورق االصطالحةمرآ  .١
  عنوان شاهد آورده است: مخلص در اين مورد شعرهاي زير را که داراي الفاظ هندي است, به  .٢

  محمد سعيد اشرف:  
  صوت مطرب پيشم از آواز بلبل بهتر اسـت 

  
  دولي گلچهرگان از دالـي گـل بهتـر اسـت    

  دولي يعني محفه, دالي يعني شاخ.    
  طغراي مشهدي:  

  موسم آن شد که مينا راگ هندي سر کنـد 
  

  شاخ و برگ خشک را ز آب تـرنم تـر کنـد   
 مينا يعني پرندة خوش آواي هندي, راگ يعني نوعي از پردة موسيقي.    
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  .١“درت که از عهده برآيند, جايز استبراي خامان و مبتديان است, بر اهل ق
دهلي حمله کرد و اين حملة نادر  اطّالع داريم که در حيات مخلص, نادر شاه به

وارد کرد. مخلص هم تحت تأثير اين حمله و ويراني دهلي  يلطمة شديدي به اهل دهل
يح اي از نادر شاه دريافت نمايد. در ضمن توض موفّق شد که امان نامه قرار گرفت ولي

  دهد: نامه اطّالع مي شلتاق, مخلص دربارة اين امان
شلتاق دست برد عياران رندانه است, چنانچه در سال يکهزار و يکصد و پنجاه ”

, بعد ٢هندوستان مسلّط شدند و يکم هجري که شاه جمجاه فرمانرواي ايران به
آباد, راقم حروف رقم امان که در باب خود از  شاهجهان تشريف آوردن به

خط  دفترخانة همايون شاهي حاصل کرده بودم, موجود است. بر پيشاني ظاهراً به
آيد, مرقوم است. عبارت رقم:  عبدالباقي خان وزير, عبارتي که در ذيل بقلم مي

احوال  احدي از غازيان تصرف قرين کاصحاب دين, دست انداز و شلتاق به”
  “.همه جهت در امان دانند عارض و کساني او غايت به

هاي گوناگوني دارد. در بعضي موارد گردآورنده در ضمن  مزيت االصطالحةمرآ
آورد. غالباً اين  توضيح اصطالحات فارسي, اصطالحات هم معني و هم مفهوم هندي مي

هندي  توجه خاصي به اولين اثري است که در آن معنا و مفهوم اصطالحات فارسي با
  و طرة داالن آمده که:داده شده است. مثالً دربارة طرة ايوان 

سازند. يکي  هردو عبارتست از چيزي که پيشروي عمارتها از سنگ يا چوب مي”
خود بنابر خوشنمايي, دوم جهت محافظت عمارت از بارش, و هندي زبانان آن 

  “.را چهجه نامند
  نويسد که: و همچنين دربارة چپر مي

عظام در هر منزل او را حکم بادشاهان يا امراي  معني شخصي است که به به”
جلدي قطع راه کند و خبر ضروري برساند. مثل داک چوکي  سواري دهند تا به

قلم آمد, زبان زد اهلِ ايران است چنانچه  معنايي که به هندوستان, و اين لفظ به
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ها که نادر شاه فرمانرواي ايران و هندوستان فرستادند, اين لفظ  در اکثر رقم
  “.ف مطالعه نمودهمرقوم بود و راقم حرو

مخلص نه تنها اصطالحات هندي را که هم معناي و مفهوم اصطالحات فارسي 
االمثال فارسي  االمثال هندي را که تقريباً ترجمة ضرب است, آورده بلکه بعضي ضرب

», آيد از يک دست صدا نمي« باشند, هم آورده است. مثالً در ضمن توضيح مي
 .»                         «المثل هندي آورده که  ضرب

آمدهايي را نقل کرده که براي  مخلص در ضمن توضيح اصطالحات و امثال پيش
ت فراواني است و نظر بر اين که اين ياهم ويژة دهلي حايز تاريخ اجتماعي هند و به

قلندر هرچه گويد ديده «دعايي که  شود, آنچه مخلص با اطّالع در جايي ديگر يافته نمي
  ده, بايد اساس کار تدوين تاريخ اجتماعي هند آن دوره قرارگيرد.آور», گويد

مخلص در ضمن توضيحات الزم دربارة اصطالحات, احوال بعضي از شعرا و 
نويسندگان و رجال را هم آورده است. بعضي از شعرا و مقامات دولتي که احوال آنها در 

توان  اند و بنابراين مي ي نشدههاي شعرا و مآخذ ديگر معرف آمده, در تذکره االصطالحةمرآ
  فرد براي احوال اين افراد است. مآخذي مفيد و منحصر به االصطالحةمرآگفت که 

ها, روابط امرا و منصبداران, اوضاع ادبي,  ها, فقر, فرقه ها در هند, بازي بيان گل
اي در  خانه تنازعات علمي و ادبي مابين ادبا و شعرا در هند در زمان خود نويسنده, قهوه

 االصطالحةمرآت تاريخي و اجتماعي که در يدهلي, و موضوعات مختلف داراي اهم
را شکل  االصطالحةمرآت اين اثر مخلص را مضاعف نموده است و ياهم گنجانيده شده,
هاي ايران در خود هند  المعارفي داده است. بعضي روايات و سنن و بازيةو مرتبة دائر

  هم رايج شده بود.
  دربارة بيضة الوان اطّالع داده است که:مثالً مخلص 

را گويند که در جشن نوروز, رنگين و منقّش ساخته بدان بازي  اي بيضه”
هند نيز اهلِ ايران روز نوروز  هاي مقرري ايران, به کنند. اين رسم از رسم مي

خانة نواب تقرب  سير بادشاه شهيد به بعمل آرند. راقم سطور در عهد محمد فرخ
مرحوم که ديوان خالصه و خانسامان بود, و والد ماجدم مدار عليه خانة خان 

  “.خان مسطور بودند, اين بازي تماشا کرده
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چاپ رسانده  گرديده بهتوجه و عالقه تصحيح  بايد با االصطالحةمرآآثاري همانند 
االمثال است, بلکه تاريخِ  و ضربشود. اين اثري است که نه تنها فرهنگ اصطالحات 

روابط فرهنگي و ادبي بسيار  يايو گو تماعي هند و ايران, تاريخِ سياسي, تاريخِ ادبياج
سازد که ما در هند تا چه حد زيادي از  باشد و بر ما روشن مي نزديک هند و ايران مي

ايم و در بعضي موارد چه ترميماتي در بعضي از سنن ايراني  فرهنگ ايراني اقتباس کرده
  ايم. را روحيه و شکل هندي داده آنها و آورده عمل به

ايران رسيده, آنجا رواج گرفتند. مثالً مخلص در  عالوه بر اين بعضي سنن هندي به
  دهد که: ضمن احوال خان ابوجعفر اطّالع مي

ن که از خوبان زمانه و در عالم اخالصها خان مهربان ابوجعفر خان سلمه الرحٰم
ايران رفته و باز  هندوستان به اه نادر شاه بهيگانه است, بعد از مسلّط شدن شاه فلک ج

ايران اعزّة واليت هم  کردند که بعد از معاودت شاه جمجاه از هندوستان به آمده نقل مي
گويند بلکه حاال همين مستعمل است و نيز پلنگ که بر آن خواب  بالش را تکيه مي

  استعمال دارند. بهکنند, پيش از اين در آنجا رواج نداشت, حاال اکثر اهل جاه  مي
  :االصطالحةمرآاحوال شعرا, نويسندگان و رجال مأخوذ از 

هند آمده صاحبِ  محمد قلي سليم که در عهد شاهجهان پادشاه از ايران به ب): ۲(
  ديوان است.

 ه/ ۱۱۴۸-۱۱۶۰( مرزا ذکي, يکي از امراي شهنشاه آسمان منزلت نادر شاه ب): ۳(
و راه سخن درست دارد. گويند که خيلي پاک  م) است. بسيار مقرب ۱۷۴۷-۱۷۳۶

وجود تقرب هيچ خدمتي از خدمت شاهي اختيار  طينت و ستوده اطوار است, و با
  کند. تخلّص مي »نديم«همين جهت  مصاحبت اکتفا کرده, و به ننموده, فقط به

هندوستان مسلّط  در سنة يکهزار و يکصد و پنجاه و يک هجري که شاه فلک بارگاه به
  هزار بيت دارد. راقم سطور ديده. ند, مرزا همراه بودند. ديوان مختصري قريب دوشد

معني شرم و حيا ندارد. ملّا ساطع کشميري در حجت  آب در چشم ندارد به الف): ۶(
ساطع نام نسخة مختصري که در تحقيق اصطالحات نوشته و آن گويا که انتخاب 
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جا  طرفه اين است که اشعار سند هيچ است, اين معني بقلم آورده, و ١برهان قاطع
مرقوم نساخته. و ملّا ساطع شاگرد داراب بيگ جويا است, و ديوان مختصري دارد, 

م) او را ديده بودم.  ۱۷۱۲-۱۷۱۹ه/ ۱۱۲۴-۱۱۳۱سير ( و در عهد بادشاه فرخ
منصبدار بود, و قدري در کشمير جاگير هم تنخواه داشت, و براي کارهاي خود در 

و  ٢کرد, و مصروف مدح اميراالمرا بهادر هاي بومي) آمد شد مي (دادگاهها  کچهري
  شعر داشتند, بود. که هردو اين امير ذوقي به ٣سيد صالبت خان

  کرد و ظاهراً صاحبِ ديوان است. تخلّص مي» سيد«سيد صالبت خان،  الف): ۶(
بخشيگري رسيده بود, پاية  اميراالمرا بهادر که در عهد محمد شاه بادشاه به الف): ۶(

  کرد. اين دو بيت از اميراالمرا بهادر است: گاه فکري هم مي طبع موزوني داشت. گاه
  آيـد  دل آينه را نازم کـه بـر روي تـو مـي      آيد سحر خورشيد لرزان بر سر کوي تو مي

*  
ــم   ــار قس ــاي ي ــز بپ ــورم ج   يک قسم, صد قسم, هزار قسم  نخ

  اي ايران و هند مالزم داشت.ي از شعرعتاميراالمرا جما ب): ۴۱(
که از شعراي » خان سخنور«مخاطب به» نکهت«محمد يوسف متخلّص به الف): ۷(

م) همراه  ۱۶۵۸-۱۷۰۷ه/  ۱۰۶۸-۱۱۱۸هندوستان بود, و در عهد عالمگير بادشاه (
برد, و در عهد پادشاه ما محمد شاه غازي در سرکارِ  مي سر به ٤ذوالفقار خان بهادر

                                                   
تصحيح دکتر محمد  که به» برهان«بريزي متخلّص بهفرهنگ معروفي از محمد حسين بن خلف ت  .١

 ش چاپ شده است. ه ۱۳۶۲معين از اميرکبير, تهران در 

اميراالمرا بهادر فيروزجنگ «ثم به» حسين علي خان بهادر«غالباً سيد حسين علي مخاطب به  .٢
ان دوغالت حيدر خ دست مير بهه  ۱۱۳۲الحجه  ذي ۶بن سيد عبداهللا بارهه که در » سپهساالر

 )۴۰ , صتاريخ محمديجنگ کشته شد. ( اشارة اعتمادالملک محمد امين خان بهادر نصرت به

سنِ  بهه  ۱۱۳۷رمضان  ۲۶سيد صالبت خان بهادر مجاهد جنگ در روز  مير ابوالحسن مخاطب به  .٣
), احوال مختصر او در ۵۶ , صتاريخ محمديآباد فوت شد. ( سال در شاهجهان ۸۰تقريباً 
  هم آمده است, اينجا تنها اين شعرش انتخاب شده:» سيد«تخلّص  , به۵۵ , صالشعرا مقاالت

  اش خراب شود کسي که کرد جدا خانه  مرا از حلقـه بگوشـان آن کمـان ابـرو    
 

اميراالمرا بهادر «و » ذوالفقار خان بهادر نصرت جنگ«و » اعتقاد خان«محمد اسماعيل مخاطب به  .٤
الدوله از اعاظم امراي عالمگير بادشاه و شاه عالم و جهاندار شاه  ابن آصف» رجنگ سپهساال نصرت

سال درگذشت.  ۵۹سنِ تقريباً  م به ۱۷۱۳فوريه  ۱ه/ ۱۱۲۵محرم سال  ۱۶بود. روز يکشنبه 
 )۳۱ , صمحمدي تاريخِ(
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 ١جنگ دام اقباله اعتمادالدوله وزيرالملک قمرالدين خان بهادر نصرتنواب صاحب 
تا  ٢قلم آمده مالزم بود, شعر بابت اتو را که از محمد سعيد اشرف در سطور صدر به

محابايي بود و غريب لقلقة زبان و  خواند. عجب باباي بي مدتي ممتد بنام خود مي
او  فقير مکرر با .ايش بيامرزادحافظه داشت. چند سال است که فوت کرده, خد

  صحبت داشته.
الدين علي  معني اميد و تمنّاست و نيز تخلّص خان صاحب سراج به» آرزو« ب): ۸(

خدمت ايشان منزه از ريا اخالصي  ن است که فقير را از سي سال بهالرحٰم خان سلمه
ذشته, پاس آداب زبان قلم گ تر از حد بيان. اکنون که نام نامي ايشان به است فزون

تسويد  کند که سطري چند در اين مقام تحرير سازم و به محبت اقتضاي آن مي
  آرايش اين صفحه پردازم. انموذجي از کمالش به

الدين علي خان آرزو, ذات ستوده صفاتش  سراج ،همگي رنگ و بو احوال چون گل  
گيرد,  ست ميد آرايش اوراق ليل و نهار و زيب صفحة روزگار است. چون قلم به

رنگ  فرمايد, به خواندن اشعار سحر آثار توجه مي نگارد. و هرگاه به چمن مي
عشق  اش با آرد. چه سطر خط شکسته وجد مي ها را به هاي نسيم وزيده, دل غنچه

زند و مصرع رنگين غزل رنگينش شاخ گل را سبق  سرزلف حرف مي پيچان چمن به
ديوان سحر بيانش کن تا از معاني  ري, رجوع بهدهد. اگر باور ندا ياد مي رنگيني به

يي و در هر کوچة باغ مصرع بنابر مضامين نماتماشا رنگين در هر بيت چمني به
نازک از معشوقان انجمني سير فرمايي. از آنجا که صاحب فطرت خداداد است, در 
علم عربي و لغت و عروض و فن تاريخ و موسيقي نيز استاد است. مصروف پاس 

است که يک شهر آشناست و  اين شبعي ،ها هاست و عاشق صحبت آرايي يآشناي
  برنگ بهار بعد سالي جلوه آرا.

                                                   
 .۱۴۳ , صيتاريخ محمدم در برهانپور درگذشت.  ۱۷۴۸اواخر مه ه/ ۱۱۶۱اآلخر سال  اوايل جمادي  .١

  قرار است: شعر مورد نظر بدين  .٢
  اتو کشـيده کـه دارد قبـاي عريـاني      تـن نقـش بوريـا دارم    بغير من که به
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ي يگوشة ابرو گاه به احوال مشتاقان مهجور مگر گاه پردازد به يعني کمتر مي الف): ۹(
ي که دارد, ي سالمتش دارد. بنابر اثبات دعٰوبسان هالل عيد, آن هم از دور. حق تعاٰل

  آرد: قلم مي فکرهاي خان صاحب خود به غزلي از
  غزل

  نيست سنگ ز گر دلش شرم چه، از نگداخت  ياقوت را که پيش لـب يـار رنـگ نيسـت    
ــد   ــر ده ــتي عشــقت خب ــاد دل ز مس   آواز پــاي فيــل بجــز شــور زنــگ نيســت   فري
  مسکين دل من است ديار فرنـگ نيسـت    يا رب زيـاده زيـن نـه پسـندي خـرابيش     

ــو  ــرة ت ــه زه ــي  اي توب ــرا آب م ــود چ   آواز شيشــه اســت صــداي تفنــگ نيســت  ش
  غير از شکست رنگ گل نيم رنگ نيسـت   زنـد  در نوبهار عشق که خون جـوش مـي  

  کيفيــت خــط تــو بــود کــار بنــگ نيســت  رود قيامــت نمــي هوشــيي کــه تــا بــه بــي
ــت آرزو   ــي اس ــر طبيع ــد ده ــت و بلن   پس

  پشت نهنـگ نيسـت   سوهان طلب چو اره به
, ذات ستوده صفات ايشان انتخاب جريدة روزگار و ١قزلباش خان اميد ب): ۱۹(

پروايي در  معني و بي وجود امارت از کمال بي آرايش صفحات ليل و نهار است. با
آب و رنگ  فرمايند و به مضايقه تشريف مي مجمع عرس و تماشا و محفلِ شعرا بي

اند, در  ران نشو و نما يافتهافزايند, و طرفه اين است (که) در گل زمين اي آنجا مي
آرايي و  بزم راگ هندي (يعني موسيقي هندي) دستگاهي رسا دارند, و اکثر اوقات به

گمارند. راقم سطور از سي سال در خدمت ايشان اخالص  بساط پيرايي توجه مي
  آيد: قلم مي دارد. شعري چند از ديوان رنگين بيان ايشان به

ــا را     را دنيـا  گرديـديم  ماه و مهر همچو سراسر ــديم دني ــي دي ــزل آسايش ــدارد من   ن
*  

ــا را    ــاي م ــان دع ــد برس ــا را   قاص ــناي مــ ــانگي آشــ   بيگــ
*  

  گر کسي بر بيکسي خواهد گريسـت   ات بر من بسي خواهد گريسـت  ديده

                                                   
فوت شد.  آباد سن تقريباً هفتاد سال در شاهجهان م به ۱۷۴۶نوزدهم مه ه/ ۱۱۵۹االول  نهم جمادي  .١

 )۱۹ , صالشعرا مقاالت؛ براي احوالش رک: ۱۳۳ , صمحمدي تاريخِ(
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-۱۲۰۰صفوي (که در عهد سلطان حسين » سخا«زاهد علي خان متخلّص به الف): ۳۳(
است, حاکمِ بندرِ الر بود.  وک سالطينِ صفويهالمل م) که ختم ۱۷۵۳-۱۷۸۶ه/ ۱۱۶۶

خان مذکور خيلي خوش فکر و خوش صحبت و صاحب انصاف کسي بود, و از 
امراي عاليجاه واليت بوده. چون بنابر شورش افغان سلطنت ايران برهم خورد, در 

طور خود  هندوستان آمد و مدتي در اکبرآباد به آن آشوب و فترات خان مذکور به
آباد رسيد و  شاهجهان به ١الملک بهادر موجب طلب برهان . بعد از آن بهبود مي
مالزمت حضرت ظلّ اهللا محمد شاه بادشاه غازي مستعد گرديده سه هزاري دو  به

اي  و سرمايه ٢حرام مسمومش ساختند هزار سوار منصب يافت. آخر کار غالمان نمک
د اندوختند. راقم سطور (را) که داشت, از ميان ربوده وبالِ دين و دنيا براي خو

الطلب  خان مسطور نشده بود, ليکن اشعارِ خود را حسب اگرچه اتّفاق مالقات با
  پيشِ خان مذکور فرستاده بودم و ايشان نيز چند غزل خود فرستادند.

هري سنگه تيرانداز: راجه هري سنگه نام برهمني بود از ساکنان پرگنة سيالکوت  ):۷۱(
هاي تار  . شبه در فن تيراندازي و علم مجلس نظير نداشتمصاف صوبة پنجاب ک

 زد. تير می زنند، نشانه ساخته به ی را که در موي اسپ میهروشني مشعل، گر به
کاف مضموم فارسي و باي مکسور فارسي. او بر  خدمتگاري داشت گويي نام به

ذاشت گ سرانگشت قدري موم گذاشته باالي آن دال نخود و بر سرش دانة برنج مي
آمد. اول برنج و بعد از آن دال  ستاد و راجه در خانة کمان مييا روي راجه مي و روبه

کرد و نه آن ظالم  راجه غلط مينه داشت,  و از آن پس موم از سرانگشت او برمي
زد. آمدم بر علم مجلس, راجه فارسي نخوانده بود, ليکن  گره در ابرو مي خدمتکار

کردند و اشعار مناسب و  ه اهل ايران تحسينش ميزد ک نوعي در فارسي حرف مي
خواند و کبت و دوهره  رنگين از هر قسم بسيار بياد داشت و خيلي بدرد و مزه مي

گفت و انواع بازي که چوپر و شطرنج و نرد  زبان هندي) خودش مي (نوع شعر به
                                                   

بهادر, الملک سعادت خان  برهان«مير محمد امين بن مير محمد نصير نيشاپوري مخاطب به  .١
 آباد سن تقريباً شصت سال در شاهجهان به م ۱۷۳۹/دهم مارس ه ۱۱۵۱الحجه  دهم ذي» بهادرجنگ

 )۱۰۷, ص محمدي تاريخِفوت شد. (

 الشعرا) موم شد. (مقاالتدر سنة يکهزار و يکصد و چهل و شش از دست زن مغنيه مس  .٢
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ي منصب ي داشت. نهتخصيص چوپر که در آن دعٰو دانست, به غيره باشد, خوب مي و
 اش بار خانه کنمود. هفت شتر فقط زير توش و نه جاگير و اميرانه معاش ميداشت 
د, از همين ديگر قياس بايد فرمود. موسيقيدان مقرري بود و قواالن و زنان ش مي

غيره هميشه پيشِ او حاضر  رقّاص نوکر داشت. وکالي زمينداران مثل رانا و
تکلّفانه  و ميربخشي دوستانه و بي هاي سلطنت مثلِ وزير عمده بودند و با مي
نمود که عالمگير بادشاه از تدبير و منصوبة او  خورد. شخصي بود و معاش مي برمي

انديشيده حکم اخراجش از لشکر معلّي نمودند و اين عزيز از اردوي کيهانپوي 
و فريبي چند در کار آن مشتی ابله  بادشاهي کوچيده, سير راجپوتانه اختيار کرد

و آخرکار مختار خان که ناظم اکبرآباد بود و در عهد بهادر شاه  ها گرفت لککرده، 
عرض اقدس رسانيده عفو  بادشاه خطاب خان عالم و خدمت خان ساماني داشت, به

حضور طلبيد. در ابتداي عهد بهادر شاه کارش  جرايم راجه کنانيده و باز به
قم سطور راي گجپت راي سي پريشاني کشيد. چنانچه صاحب و قبله جد امجد را به

کردند و تا تشريف بردن  طريق مدد خرچ رعايت مي روپيه روز از سرکار خود به
اکبرآباد رفيق بود. چون از اکبرآباد  دکن و باز مراجعت کردن به شاه مذکور بهپاد

پيشتر کوچ شد, راجه بنابر بيماريي که داشت, در متهرا ماند و همانجا بعد چندي 
  .١پردوديعت حيات س

احوال محمد احسن سامع: محمد احسن که خالي از آدميت و اهليت نيست,  ):۲۷(
غيره  مل است که در عهد شاهجهان بادشاه متصدي سهرند و نبيرة راجه تودر

اي رسانيده و در خدمت اکثري از  محاالت خالصه شريفه بود, مشق سخن بپايه
باشد.  مرتبت نواب عظيم اهللا خان بهادر ميزباندانان ايران رسيده. حاال همراه امارت 

  اين هردو شعر ازوست:
  کنـد تعبيـر دانـا نقـش هسـتي را خـوابي مـي بـه

  دو روزي بعد از اين، اين خواب هم افسانه خواهد شد

                                                   
 نو. اردو, دهليانجمن ترقّي  ،االصطالحةمرآنسخة خطّي   .١
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  نـرف چمـدن از طــرون آمـزم بـنم عـون کـچ
  ١دـــآواز کنن» روي يــا مـــبکج«بان ــدليـعن

اهللا خوشنويس عبدالصمد خاني, مشيخت پناه هدايت اهللا که  ايتشيخ هد ب): ۴۲(
الدوله  پيش از اين مدتي ممتد در فرقه خوشنويسان در سرکار نواب صاحب سيف

  امتياز مالزم بود, از چندي. مغفور مبرور به ٢عبدالصمد خان بهادر دلير جنگ
ف آشنا گرديده. جوان راقم حرو آباد رسيده و با شاهجهان حسب قسمت به به الف) ۴۳(

نويسد.  دلچسپي است, خالي از آدميت و غربت نيست. خطِّ نستعليق را خوب مي
اش قطعة بهشت چون خط خوبان, چنانچه  مشقش سرِزلف محبوبان است, و قطعه

ي و شاهد اين معني است. خطش در مرقع دارم, گواه اين دعٰو چند ورقي که به
اگر جلي است و گر خفي در کمالِ نازکيش آرد که  روي کار مي سحري ديگر به

  نگارد: شگاف مي قلم بي رنگ نقّاشان به به
  تماشا مفت ديدن قدرت او رنگها دارد

اقسام خط شکسته بسيار است. در هندوستان کفايت خان و اشرف خان  الف): ۱۲۱(
اين خط را خوب نوشتند. چنانچه قطعات ايشان سرمشق اهلِ اين فن است و 

است, مريد خان ه]  ۱۱۵۷هجري يکهزار و يک صد و پنجاه و هفتم [ حاالکه سنة
نويسد و خان صاحب عبدالمجيد خان که ديوان تن و از قديم مهربان بر  خوب مي

هاي  نويسند. قطعه اين خط دارند و خوب مي اند, نيز شوق به احوال راقم حروف
  نوشتة اين هردو بزرگ در مرقع فقير است.

ن که نامش در سطور صدر مسطور شده, از خوبان روزگار و راي هر کر ب): ۱۳۲(
  نمود. عمدگي معاش مي صاحب مروت و وفادار کسي بود. به

                                                   
 همان.  .١

ابن خواجه عبدالکريم » الدوله عبدالصمد خان بهادر دليرجنگ سيف«خواجه عبدالرحيم مخاطب به  .٢
 م در الهور فوت شد. ۱۷۳۷بيست و هفتم ژوئيه ه/ ۱۱۵۰الثّاني  احراري سمرقندي دهم ربيع

 )۹۸ , صمحمدي تاريخِ(
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شجاعت  ناظمِ کابل متوسل بود, و با ١پانصد سوار در سرکار مبارزالملک به الف): ۱۳۳(
  سخاوت جمع داشت.

نتهاي مرتبة : پوشيده مباد که سخاوت الزم جوهر شجاعت است. زيرا که مفايده
شجاعت جانفشاني است که بهترين سرماية سوداگران شهرستان زندگاني است. پس 
آنکه او را در بذل و ايثار نقد جان مضايقه نباشد, ظاهر است که نزديک او فشاندن 

  زر و سيم در ژاژ نخواهد بود.
خورد.  ميدو صد کس طعام  هر تقدير همتش در اين مرتبه بود که هميشه با به  

اکثر اوقات اتّفاق افتاده کردند.  خواست بر سرِ طعام بنشيند, نقّاره مي چنانچه هرگاه مي
لذّتش آشنا نگرديده,  اتمام رسيده و ذايقة آن مرد بزرگ به که فصل خربزه و انبه به

همه کس برسد, بر آن صاحب مروت خوردنش  قدر ميسر نشود که به زيرا که تا آن
زيست و مصروف بود (در) دلجويي و  تکلّفانه مي انه و بيحرام بود. غرض که قلندر

ي غلو داشت. در سال ششم جلوس محمد شاهي که رويي و در صالح و تقٰو شگفته
صاحب  به ٢از پيشگاه خالفت مبارزالملک سربلند خان از تغيير حامد خان بهادر

اه بود. تقريب رخصت تا متهرا همر صوبگي احمدآباد سربلند شد, مسود اوراق به
دايرة راي مذکور خيمه زد. در آن ايام از آن صاحب اخالق رضاجوييها و  متّصل به
سفر کشيده  بعايتهايي مشاهده نموده که مقدور بشر نبوده. مطلق شدايد و  نکويي

اوقات  نمودند و بندة فرمان بودند. نشد. نوکرانش زياده بر نوکران خودم خدمت مي
  …مراتب نوکري بود آن مرد بزرگ يا مصروف پاس

يا صحبت ارباب کمال. علم بيد و شاستر و نسخة متبرکة گيتا هميشه در  ب): ۱۳۳(
 نمود. مختصر مفيد هر گاه بود. هنگام سواري آن را آرايش بردوش مي اش مي مطالعه

                                                   
بن محمد افضل مخاطب » مبارزالملک سربلند خان بهادر دالورجنگ«محمد رفيع مخاطب به  .١

م در  ۱۷۴۲ژانويه  ۹ه/ ۱۱۵۴القعده  ذي ۱۳روز يکشنبه » مهدي خان الحسيني التوني«به
 )۱۱۶ , صمحمدي تاريخِآباد درگذشت. ( شاهجهان

بن عالم شيخ صديقي سمرقندي از » خان قليج«بن مير عابد مخاطب بهمعزّالدوله حامد خان بهادر   .٢
م در دکن فوت شد.  ۱۷۳۰سيزدهم مارس ه/  ۱۱۴۲ المبارک کبار امراي عالمگيري در پنجم رمضان

 )۷۱ , صِمحمدي تاريخِ(
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ملک  سرحد احمدآباد رسيد, و فوج غنيم دکهني که در آن ايام به مبارزالملک به
فوج هراول دوچار گرديد,  ايما و اغواي احمد خان با احمدآباد انتشار داشت, به

خنجر و جمدهر انجاميد.  ميان آمد و کار از تير و تفنگ گذشته به جنگي صعب در
ت در معرکه مردانه قدم افشرده جان بر فوج هراول شکست افتاد. اين صاحب غير

داد و سرخرويي جاويد حاصل نمود و چون نعشش يافته نشد, چه عجب که 
بدهاون  (کهتري) پيکر عنصري سفر عالم باال اختيار نمود و راي مذکور کيسري با

  اي از هندوان) بوده. (طبقه
و هشتم ديوان صوبة پنجاب که بيست  ١خان ذيشان صفدر محمد خان الف): ۱۳۶(

خانة راقم حروف آمده بودند,  اآلخره سنة بيست و هفتم جلوس محمد شاهي به ربيع
قلمرو  گري از هندوستان به يايلچ خان مذکور در عهد محمد شاه بادشاه غازي به

  .٢ايران رفته بودند و اين خدمت را بخوبي سرانجام دادند
, اعظم شاهي که در »شهرت«متخلّص به ٣الملک شيخ حسين حکيم الف): ۱۴۷(مي

  گويد: پنداشت, مي کس را موجود نمي حسبِ کمال خود هيچ
  مصرع ناله ز من بـود کـه بلبـل زد و بـرد      يک نفس وا شدني داشت دلم گل زد و بـرد 

عزّت کسي بود, و در  الملک صاحبِ ديوان است و عمردرازي يافته بود و به و حکيم  
از تحرير اين نسخه وديعت  فن طبابت مسيحايي داشت. شش هفت سال پيش

  حيات سپرد.

                                                   
وسط دسامبر ه/ ۱۱۵۷القعده  صفدر محمد خان در عشرة ثانية ذي«سيد محمد شوستري مخاطب به  .١

  )۱۲۹ , صمحمدي تاريخِآباد فوت شد. او طالب علم و مستعد بود. ( م در شاهجهان ۱۷۴۴
وجود ندارد,  (Indo-Persian Relations)ايران در روابط هند و ايران  اي دربارة اين سفارت به اشاره  .٢

صورت در اين هر اند. به هند در اين اثر ذکر شده ايران و ايران به هاي هند به که همة سفارت درحالي
دربارِ  عنوان سفير اين پادشاه به خان در دورة حکومت شاهجهان به مأخذ آمده است که صفدر

 )۱۰۸و  ۱۰۵، ۱۰۲، ۱۰۰ صفوي فرستاده شده بود. (رک: روابط هند و ايران, ص

سنِ تقريباً نود  م به ۱۷۳۷ه/ ۱۱۴۹اواخر سال » الملک حکيم«حکيم شيخ حسين شيرازي مخاطب به  .٣
, االفکار نتايج؛ ۲۰۱ , صآزاد سروِ؛ ۹۷ , صمحمدي تاريخِآباد درگذشت. ( در شاهجهانسال 
 غيره) و ۲۳۱ , صانجمن شمعِ؛ ۲۴۶ ص
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  .١راجه دهراج جي سنگه حکمران انبير): ۱۴۷(
مند بود و در علم نجوم هندي مهارتي  صاحبِ فطرت بلند و در نوع خود اقبال :الف) ۱۴۸(

اهتمام صاحبِ کماالن اين فن چه هندي و چه فارسي رصد بسته و  تمام داشت و به
جي سنگهپوره عبرت افزاي  آباد به نچه رصد در شاهجهانها صرف اين کار نموده چنا لک

  گويند: . هرچند رندان و ظريفان مي٢چشم تماشاييان است و در عوام جنتر نام دارد
  کــه بــر آســمان نيــز پرداختــي   تـو کـار زمـين را نکـو ســاختي    

ليکن از سر انصاف نبايد گذشت. جاي کنده است و هنوز تمام نشده بود که کار   
مرض استسقا  م شد. چه در سال يکهزار و يکصد و پنجاه و شش هجري بهراجه تما

منصب و خطاب و زمينداري پدر از پيشگاه  پسرش به  درگذشت و کنور ايسر سنگه
  خالفت و جاه سرافراز شده.

نبيرة ارادت خان جهانگير شاهي بود و در  ٣»واضح«ارادت خان متخلّص به الف): ۱۴۹(
خدمت عارف کامل مرزا عبدالقادر بيدل  د فقير او را بهسير بادشاه شهي عهد فرخ

  هزار بيت داشته باشد. خورد و کلياتش قريب سه ديده. افيون مي
هاي بلند در شعر و نيز در  صاحب طرز است. صوفي مشرب بود و دعوي ب): ۱۴۹(

ف داشت. يکي از اهل اغواي منعم خان خانبهادر شاهي که الهامات  ٤خانان تصو
                                                   

بن کنور کشن   سوايي بن راجه بِشن سنگه  هاي هند, راجه راج اندر دهراج جي سنگه سرآمد راجه  .١
نگر  م در جي ۱۷۴۳سپتامبر  ۲۱ه/  ۱۱۵۶شعبان  ۱۳در   بن راجه جي سنگه  بن راجه رام سنگه  سنگه

االولي  جمادي ۸)؛ در بعضي منابع ديگر آمده که راجه در روز ۱۲۲ , صمحمدي تاريخِفوت شد. (
 )۱۴۹ ، صاقبالنامه( درگذشت.

  نو واقع است. ، دهلي(Parliament Street)جنتر منتر تاکنون وجود دارد و در خيابان پارليمان   .٢
بن مير محمد اسحاق مخاطب » واضح«متخلّص به» خان ارادت« مخاطب بهميرزا مبارک اهللا  .٣

از امراي عالمگير پادشاه و شاه » خان اعظم«بن مير محمد باقر ساوجي مخاطب به» خان ارادت«به
حيات گفت.  م درود به ۱۷۱۷ه/ ۱۱۲۹آيد. در سال  دست مي به» اعظم ولي«عالم. تاريخِ والدتش از 

؛ ۲۰۴ , ص۱ , جمآثراالمرا؛ ۱۳۰ , صنظير بيتذکرة ؛ ۴۴۶ , صاالفکار نتايج؛ ۳۶ , صمحمد تاريخِ(
  )۹۵ , صالشعرا مقاالت

 ۱۲خانان بهادر ظفرجنگ, روز دوشنبه  معظّم خان خان«ثم به» خان منعم«محمد منعم ملقّب به  .٤
م  ۱۶۵۲ه/ ۱۰۶۲مرض ناسور درگذشت. او در سال  م به ۱۷۱۱فوريه  ۱۹ه/ ۱۱۲۳سال  الحرام محرم

, ۲ , جاللباب منتخب؛ ۲۸ , صمحمدي تاريخِهزاري منصب داشت. ( متولّد شده بود و هفت
 )۷ ، ص۲ , جسيرالمتأخّرين؛ ۶۶۷ , ص۳ , جمآثراالمرا؛ ۶۷۴ ص
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جاي بسم اهللا  اند, و به نام رساله از عالم گفتگوي فصوص نوشته, ايشان بوده منعمي
  ديوان ايشان اين بيت دارد:

  طغـــرا ١فــأتو بســورة  شــدش ز آيــة     سـت کـز کـالم خـدا     خيال عرش کمـالي 
  خط ايشان است, فقير دارم. اش مزين به کليات ايشان که اکثري از حاشيه

ام. در  صحبتش رسيده ش فکران ايران است. فقير بهاز خو ٢معزّز خان افسر ب): ۱۵۲(
سير خدمتي از خدمات بنگاله گرفته بود. بعد از آن احوالش  عهد بادشاه شهيد فرخ

خاطر  شود, نيز از رباعي اوست. بيت اولش به معلوم نشد. اين بيت که نوشته مي
  نداشتم.

  تهسـ  مايـةالربطي  هنوز که يعني  دانسـته بسـوي مـا فرسـتاد بهــي    
حاالکه سال يکهزار و يکصد و پنجاه و هفت هجري  ٣حاجي فوالد خان الف): ۱۵۳(

خدمت کوتوالي رکاب سعادت  است, از پيشگاه خالفت و جاه حاجي فوالد خان به
آباد مأمور است و از سر انصاف نبايد گذشت که آنچه شرط  و دارالخالفة شاهجهان

ميان آمد. يکي از  صحبت مذکور او بهتقيد است, در اين امر دارد. شبي در حلقة 
يافت, نيز حاضر  او رجوع داشت, و دلخواهش سرانجام نمي آشنايان که مهمي به

شکايت حاجي گشود و گفت که مرد درشت و سخت است, چه يک  بود. لب به
گيرد. ظريفي گفت:  سال است از براي فالن مقدمه خراب و سرگردانم و انجام نمي

  کارت صورت پذيرد که مشهور است: زري در کارش کن تا
  زر اگر بر سر فوالد نهي نرم شود

                                                   
  .۳۸)، آية ۱۰؛ يونس (۲۳)، آية ۲بقره (  .١
 )۱۸, ص الشعرا مقاالتدار بنگاله شده بود. ( اسمش محمد علي بيگ بوده. صوبه  .٢

بيست و ششم مارس ه/ ۱۱۲۵االول  شب دهم ربيع», خان فوالد«سيدي قاسم حبشي مخاطب به  .٣
 ۱۲ه/ ۱۱۳۵ المبارک رمضان ۱۹فرمان پادشاه محنوق شد و پسرش سيدي ياسين در روز  م به ۱۷۱۳

دست حاجي عثمان عرب و رفقاي او کشته شد.  م در دربارِ محمد شاه پادشاه به ۱۷۲۳آوريل 
 )۴۷و  ۳۲ , صمحمدي يخِتار(
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فصاحت خان راضي مالقات کرده بود و خان مذکور شاگرد محمد  فقير با ب): ۱۶۰(
گفت.  طرزِ ابهام شعر مي داراب بيگ جويا و از خطّة پاک کشمير جنّت نظير بود و به

  صاحبِ ديوان است چنانچه پيشِ فقير هست.
. در سال ١نوادة نواب وحيدالزماني است», محزون«مرزا هاشم متخلّص به ف):ال ۱۶۱(

و ملّا عزيز  ٢يکهزار و يکصد و پنجاه و چهار هجري عاليجاهان محمد صالح بيگ
اسپان عربي  که از جانب شاه جمجاه نادر شاه فرمانرواي ايران برسم ايلچي گري با

آباد آمده بودند, مرزا هاشم  شاهجهان به جاه محمد شاه بادشاه غازي درگاه آسمان به
نگاري همراه بود. خوش صحبت و رنگين بيان, و گويند  عالقة وقايع مذکور به

آباد ميانة مرزاي مذکور و خان صاحب  صاحبِ ديوان است. در ايام بودن شاهجهان
قزلباش خان اميد بناي اخالص و اتّحاد استحکام تمام داشت. روزي مرزاي مذکور 

ايشان نوشته فرستاده بود. ايشان نيز رباعي در جوابش گفته فرستاد.  به اي عيربا
  چنانچه هردو نوشته شد:

  :محزون
  عشـــق نيــافتم گلـــي در گلشـــن  بــي   چمــن گشــتم چنــدي چــو عنــدليبان بــه

ــيدم ــه ز داغ دل او پرســـــ   گفت از آن دل خود بپرس حال دل مـن   از اللـــــ
  :اميد

  لمتکـدة تـن وادي ايمـن نشـود    ظ  تا شمع وجـود پرتـو افگـن نشـود    
  نشـود  روشـن  چـراغ  يک به خانه اين  انـوار تجلّـي محتـاج    دل هست به

در همان ايام مرزا محمد هاشم غزلي طرح کرده بود و فقير مخلص نيز بيتي چند در 
  گردد: آن زمين گفته بودم. هردو از عالم يادگار مرقوم مي

  :محزون
  يار آمـد بـر سـرِ بـالين و در خـوابم هنـوز        ابم هنوزمن تابيد و من در سير مهت خور به

                                                   
  )۷۹ , صالشعرا مقاالتو نوة مرزا طاهر وحيد. (  .١
 (Indo-Persian Relations)هند؛ رک: روابط هند و ايران  براي تفصيل اين سفارت از ايران به  .٢

  .۱۵۳ ص
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  ب): ۱۶۱(
  نـابم هنـوز   ميـان خـم مـي    جوش دارد در  رود از دل بـرون  کي خيـال دختـر رز مـي   

  خانه بردوش محبت همچو سـيالبم هنـوز    تو در جايي قرارم نيست از طغيان عشق بي
ــمِ او در م  گاه سوزم همچو شمع و گاه گريم همچو ابـر  ــا غ ــوز ب ــم هن ــش و آب ــان آت   ي

  يار در پهلو چو دل جا کرد و بيتـابم هنـوز    سـازد چـرا   قرب جانان اضطرابم کم نمـي 
  چون صدف لب تشنة آن در نايـابم هنـوز    همـه تردامنـي   در محيط عشق خوبان بـا 

  پرسي تو اي صـبح اميـد   از دل محزون چه مي
ــوز   ــابم هن ــين احب ــحبت دوش ــار ص   در خم

  لمصنفه:
  کاروان از مدتي کوچيد و در خـوابم هنـوز    ساقط ز اعضا غفلت اسبابم هنوز شد قوي

  تابم هنـوز  گردمت هر صبح و بي گرد سر مي  همچو آن آبي که گردد دور گلبن در چمن
ــا  ــک و آه ب ــبتي  از سرش ــام دارم نس   در بغل يار است و من در آتش و آبم هنوز  حم

  وزفشــاند ســودة المــاس مهتــابم هنــ مــي  ليک شب از دورش تماشا کردم و بر زخم د
  جانم هنـوز  نيست در سر گر هوايي فرش بي  از چه در عشق تو رخت خوابم از خاکسترست
  همچو نرگس هست جامي از زر نابم هنوز  دختر رز گرچه مفلس کرد ليکن در بسـاط 
  مشق گريه چون ميناي مي گرچه مصروفم به

  نـوز ليک مخلص جزو بزم عيش احبـابم ه 
شيخ محمد علي حزين در سنة يکهزار و يکصد و چهل و هشت از عراق  ب): ۱۸۰(

هندوستان آمد و در نهايت فضل و کمال و استغنا است, و در اکثر علوم کم  به
تصانيف بالغت آثار است, و سخنان  حبهمگنان است. صوفي مشرب و صا

اي است که در  هبمرت عيب و آرايش اوراق ليل و نهار و استغنايش در بلندش بي
ناظم  ١الدوله زکريا خان بهادر ايامي که وارد الهور شد, نواب صاحب سيف

خدمت شيخ پيغام کردند که اگر اجازت شود, براي مالقات برسد. شيخ در جواب  به
گفته فرستاد که اين معني خالي از دو شق نيست, يا دنياطلبي مطمح نظر است, يا 

                                                   
الثانيه  جمادي ۱۳يا  ۱۲الدوله عبدالصمد خان بهادر دليرجنگ احراري سمرقندي, در  بن سيف  .١

  )۱۲۸ , صمحمدي تاريخِم در الهور درگذشت. ( ۱۷۴۵ژوئيه  ۲يا  ۱ه/ ۱۱۵۸
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اول منظور است, چيزي را که  حقيقي مرکوز خاطر. اگر شقِ پيدا کردن نسبت ديدارِ
تجويز خواهم نمود. و در صورتي که من اختيار نکرده باشم, در حق ديگري کي 

بذل  توان به هنوز من در طلبش سرگردانم. پس نمي کند, خاطر مي ثاني خلجاني به شقِ
طور خودم بايد  را بهگشود. در اين صورت معذور بايد داشت و مچيز نايافته دست 

  گذاشت.
کند حتّي که گل از دست کسي گرفتن نيز  و اصالً هيچ چيز از هيچ کس قبول نمي  

نزديک شيخ نوعي از جلب منفعت است, زيرا که آن هم زندگي دارد و چون 
کند, مردم در حق  پاکيزگي و نفاست معاش مي گونه استغنا و احتراز به وجود اين با

ذوقِ خود کمتر  آباد بود, ليکن به دارند. مدتي در شاهجهان شيخ گمان دستغيب
نمود. در شهر صفر سنة يکهزار و يکصد و پنجاه و شش هجري  کسي مالقات مي با

  آباد. از شاهجهان
کوچيده قصد الهور کرده. چنانچه تا حالت تحرير همانجا است. گويند  الف): ۱۸۱(

هي است. همواره سوختگان عشقِ اٰلارادة ايران مرکوز خاطر است. شيخ از جگر 
آرد.  فکر اشعار عاشقانه دلها بشور مي رنگ غنچة الله دود آه بلب دارد و به به

ديوانش که قريب ده دوازده هزار بيت داشته باشد, پيشِ فقير هست که از نظرش 
قاعدة واليت  خطّش تحرير يافته. خطّ شيريني به حاشية آن به گذشته و غزلي چند به

  شود: د. اين چند بيت که از شيخ است, نوشته ميدار
  غزل:

ــا را    ــلِ وف ــر اه ــت خب ــتن دل نيس ــا را   از رف ــد ندانــد ســر و پ ــرا دي   آنکــس کــه ت
ــا را   اول غم عشق اين همه دشـوار نبـوده اسـت    ــاخته آيـــين جفـ   دوران تـــو نـــو سـ
ــن آورد    ــرا در چم ــوي ت ــبا ب ــاد ص ــا ب ــا را   ت ــي دســت دع ــر شــاخ گل   برداشــته ه

  راهـت سـر مـا را    گر عشق کند خـاک بـه    ويِ تو ديگر بسر افـرازيِ مـا کيسـت   در ک
ــاق نکـــو نيســـت  ــبا را    غمـــازي راز دل عشـ ــده راه صـ ــره مـ ــار در آن طـ   زنهـ
  را کـف اميـد فـراز اسـت     عمريست حزين

ــدا را   ــازند گـ ــروم نسـ ــه محـ ــد کـ   اميـ
*  
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  بـرآرم  چون شاخ گل از خرقة خود جام  کو فصل بهاري که ز مـي کـام بـرآرم   
  ديدم دلم آمد بيـاد  اي دست و پا گم کرده  گذشـتم منـزلم آمـد بيـاد     از خرابي مي

  :رباعي
  سـت  حيرت زده است هر کجا آگـاهي   سـت  اين کوچة عمر وحشت افزا راهي

ــت  ــه اسـ ــار را معرکـ ــازيگر روزگـ   سـت  ميدان جهان طرفـه تماشـاگاهي    بـ
  توان يافت. ان کمتر ميعلم و فضل ايشان در مملکت اير به الف): ۲۴۱(
که در علم و عبدالشّافي خان  مهربان دوستان حکيم محمد يوسف مخاطب به ب): ۱۸۳(

پاس  حميده موصوف و بهجميع صفات  فضل و فن طب و نجوم دستگاه کلّي دارند, به
  ي.اند سلمه اهللا تعاٰل مراتب اخالص مصروف

ارکدة عالم خاک يعني کشمير و مرزا عبدالغني بيگ قبول از خطّة پاک بهب):  ۱۸۴(
» سيد«سيد صالبت خان  شاگرد رشيد مرزا داراب بيگ جويا بودند. مدتي ممتد با

سير بادشاه خدمت داروغگي توپخانة حضور داشت,  تخلّص که در عهد محمد فرخ
هزار بيت داشته باشد. توجة خاطرش جانب ابهام  رفيق بوده. ديواني دارد, قريب دو

نمود. اين معني از اين  افتاد, موزون مي دستش مي بود. از هر نوع ابهامي که بهبسيار 
  بيتي که زادة طبع ايشان است, پيدا است:

ــر     شعرش کـه نباشـدش دو محمـل    ــود برابـ ــتر بـ ــوز شـ ــا کـ   بـ
يابي و تالش داده, ليکن قبول خاطر و لطف سخن  هر تقدير مرزا اکثر جا داد معني به  

خانة فقير رسيده, مشاعره بهم دگر گرديد. حاال از چندي  رر بهخداداد است. مرزا مک
  وديعت حيات سپرد. خدايش بيامرزد. اين بيتي چند از ايشان است:

  باشد از ناخن کليـد رزق در کـف شـير را     نيست در سر فکر روزي صاحب شمشـير را 
ــاني دارد     ــب ن ــو ل ــه ن ــد م ــه مانن ــاني دارد   هرک ــود چشــم نه ــب خ   منتظــر جان

  کـس آب و دانـه را   يکجا نـداد چـرخ بـه     نصيب گشت بي د چو يافت سبحه ز ميزاه
  الف): ۲۲۸(

  آيـد  شميم گوهر بيد از بن هر مـوش مـي    دافشاند از بس دلبر عطّار من برخـو عبير 
رباب فطرت از همين شعر قياس کنند که مرزا عبدالغني بيگ چقدر مصروف ا  

بست و نظر بر حسن  افتاد, مي بدستش ميابهام و طرف لطف بود. از هر عالمي که 
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  و قبح نداشت.
تخلّص » گرامي«مرزا گرامي, او پسر مرزا عبدالغني بيگ قبول بود.  الف): ۱۸۵(

داشت, يعني  ها گرم مي همان نسق در معرکه نمود. بعد پدر هنگامة سخن را به مي
ن سامعه افتد, شد و مدي که ژاله در شهرستا خواند, مرزا به همين که کسي شعر مي

بود. بعد از آنکه او  ١الدوله بهادر گماشت. رفيق امين گفتن حرف آفرين توجه مي به
ديوان سرکار  ٢از اين سراي پر شر و شور دامن برچيد, رفاقت راجه روشن راي
آمد درآمد کرده  نواب صاحب وزيرالممالک بهادر دام اقباله اختيار نمود. از در خوش

خداوندي  جايي کشيد که مرزا قايل به زاج راجه کرد. آخرکار بهتصرفي تمام در م
  راجه گرديد, چنانچه از اين شعرش واضح است:

  انـد  شـان, حـق   راجه جيو در ميـان   کفر و اسالم هـردو چيـزي نيسـت   
دهند و هم  آمدگويان خراب که هم دين و دنياي خود برباد مي آه خانة اين خوش  

هاي  حرف زنند. خيلي مرد بايد که به آمدش مي رِ خوشدين و دنياي کسي را که بر د
شان از جا نرود و فريب اين فرقة خسرالدنيا والعاقبه نخورد. مرزا در  چرب و نرم
آباد  الثّاني سال يکهزار و يکصد و پنجاه و پنج هجري در شاهجهان شهر جمادي

  رحلت کرد. گويند يک هفته پيش از مردن اين بيت گفته:
ــد    گـل هرچـه داري بـده   درين فصل  ــاري نياي ــر به ــه ديگ ــادا ک   مب

اهللا حرف ديروزي  سبحان ٣الدين علي پيام مرحوم احوال رحلت مير شرف ب): ۱۹۰(
گذشت و  ن بر زبان نميالرحٰم سلمه الدين علي پيام بي است که نام مير صاحب شرف

  امروز در سطور صدر آخر نام ناميش مرحوم مغفور مرقوم گشت:
  در ميان جـز يـک نفـس ديـوار نيسـت       ان تـا آن جهـان بسـيار نيسـت    زين جه

                                                   
ابن شيخ » الدوله بهادر محمد شاهي امين«ثم به» الدين خان بهادر امين«شيخ محمد امين مخاطب به  .١

م  ۱۷۳۷ژوئن  ۱۶ه/ ۱۱۵۰صفر  ۲۸محمد علي بن شيخ محمد مراد انصاري هروي, روز جمعه 
 )۴۹ , صمحمدي تاريخِآباد فوت شد. ( د روز در شاهجهانسال و چن ۶۵سنِ  به

آباد فوت  م در شاهجهان ۱۷۴۶ه/ ۱۱۵۹راجه روشن راي کنبو از امراي عصرِ خود در محرم يا صفر   .٢
 )۱۳۳ , صمحمدي تاريخِشد. (

 )۲۶ , صالشعرا مقاالتم رحلت کرد. ( ۱۷۵۳ه/ ۱۱۶۶در سال   .٣
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مير مغفور از مغتنمات روزگار بود. بنابر کوچک دليهايي که داشت, در اول مالقات   
طرفه کوکبه  گماشت, به نمود. هرگاه بخواندن اشعارِ خود توجه مي جا بدل نمي

شعراي معاصر فرو  داشت. تا زندگاني کرد سر پيش کسي از معرکه را گرم مي
الحرام سنة يکهزا و يکصد و پنجاه (و) هفت هجري  نياورد. بيست و هشتم محرم

روضة رضوان آشيان بست و قالب عنصري  بلبل روحش از قفس بدن پرواز کرده به
 ١دروازة عمارت متبرک حضرت شاه مردان آباد نزديک به آن گنج سخن در شاهجهان

مرزاد و غريق رحمت کناد و در ماتمش معاني از خاک مدفون گشت. خدايش بيا به
  الفاظ لباس سياه پوشيده و خامه جگرش از شگاف چاک گرديده.

طوفان بحر شعر  البيت سفينه به نظم و نسق گشت و اساس قلمرو سخن بي الف): ۱۹۱(
صاحبِ سخني که تاريخ رحلتش يافته, مرقوم ه)  ۱۱۶۳ تخلّص (م:» شمتح«رفت. 
  گردد: مي

  قطعه:  
ــنج ســخن  شــرف ــام گ ــدين پي   رفـــت ســـوي ارم چـــو از دنيـــا  ال

ــه   بهــر تــاريخ و ســال رحلــت او    ــود انديشـ ــا  بـ ــم دعـ   ام برسـ
  بــــاد حشــــر پيــــام روز جــــزا  گفت حشـمت کـه يـا رسـول اهللا    

الصدق مرحوم مغفور که جواني است  الدين خلف نيکو اطوار, ستوده آيين مير نجم  
حق خدمت بود, در بيماري مير مرحوم مندي, آنچه  در کمال نسبت و سعادت

  ي سالمتش دارد.آورد, و سعادت دين و دنيا براي خود ذخيره نمود. خداي تعاٰل بجا
گوردهن نام مصوري که قلم نازک رقمش بر برگ نرگسي تصوير يک شهر  ب): ۱۹۱(

  …اش بر چربة زلف بنفشه مويان و کشيد و چربه مي چمان خوش
چربيد. نوکر بود و چون اعراض و استغنا الزم  رويان مي الله بر غبار خطّ :الف) ۱۹۲(

ت و فقير اغماض ساخ رو مي هزار رنگ مانند موقلم اهل کمال هست, او روزي به
نمود. اکنون که سال يکهزار و يکصد و پنجاه (و) هفت هجري است, همگي  مي

  آرم. مي شب صحبت اين معشوقان مخطط روزي به توجه خاطر جانب سخن دارم و به

                                                   
 نو وجود دارد. روي فرودگاه صفدرجنگ در دهلي هخرابة اين ساختمان تاکنون روب  .١



  ٣٦٦  قند پارسي

  

افيون, يار  هاي يگانه محمد خان ديوانه از مشتاقان نشاء احوال در اخالص ب): ۲۳۱(
که در سال يکهزار و يکصد » ديوانه«تر از بهاري داشتم محمد خان متخلّص به رنگين

و پنجاه و يک هجري پيش از شورش و آشوبي که بنابر مسلّط شدن شاه جمجاه 
دار باقي رحلت  آباد بلند شد, از جهان فاني به هجهانهندوستان در شا نادر شاه به

تر از چمن رفيق شفيق بلک جزو بزم عيش  نموده. چون از سي سال اين يار رنگين
من بوده, چگويم که چقدر دلم کاهش و الم کشيده و چه نويسم که در چه مرتبه 

شود.  يي محبت صادق کجا يافته مدعٰو ست موافق بهوجگر خون گرديد. اين قسم د
روي کار نرسيده و حرفي که بر دلي گراني  گاهي در اين قدر مدت مکروهي ازو به

آرميد و کهنه  گاه بوريايي يا ردايي گسترده بر آن ميهرکند, از زبانش نه تراويده. 
کرده و ظروف گلي و چيني را که در يکي برنج و شير و در يکي نان و  داني وا قلم

هنگامه از  ام گرفته در شکر و در يکي افيون حل کرده بهپنير و در يکي پسته و باد
بادشاه وقت خود بود و سر گريبانش  ،ديچ ميرو  بود. پيش پرطوطي سبزتر مي

حت است, خود چون بلبل هزار بسود. اگر در آن وقت افيونش  فلک هفتم مي به
شده بود, آن معتاد  سرايي است, و اگر عياذ باهللا خمار افيون که به رنگ در دستان

اي  مرتبه آرايي. شطحياتش به فلک و ملک سر پرخاش و هنگامه داشت, خود با مي
شور آيد  رسيد تا مزاجش به مزه و نمک داشته که اقسام تمهيد و تدبير بروي کار مي

بکشايد. بعد از اين  ،ان سرشبرق ها که پر از معقول به گويي صرفه صرفه بي و لبي به
ريخته و فارسي از هر دو جنس شعر  ادگار بود. بهدشنام و هرچه هست غرض ي

ها  پرداخت و گاه سال فکر دو غزل و سه غزل مي گفت. گاهي روزي به مي
  ساخت. اين دو بيت از آن مرحوم مغفور است: گذشت که مصرعي موزون نمي مي

  بنـدد  پريشان نسخة گل را دگـر شـيرازه مـي     بنـدد  هـاي تـازه مـي    بهار آمد صبا گلدسته
  بنـدد  چرا امروز بر مـن باغبـان دروازه مـي     ١……………………………

  خداش مغفرت کناد و در بهشت برينش جا دهاد.

                                                   
 م در نسخة خطّي نقل نگرديده.سومصرع   .١
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