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لشعراا رياضاي بر  مهمقد  

اعتقاد ادوارد براون قبل  شعراي فارسي, ماجرايي کهن است. به هاي هتأليف تذکر خيرات
نگارش  هاي فارسي ديگري نيز به تذکرهه)  ۵۷۲-۶۴۰محمد عوفي ( االلباب لباباز 

توان  يجرأت م . بنابراين به١درآمده بود, اما متأسفانه اثري از آنها بر جاي نمانده است
هجري توسط  ۶۱۸اولين تذکرة شعراي فارسي است که در سال  االلباب لبابگفت که 

محمد عوفي در هند نگاشته شد. وجود اين اثر ارزشمند آن چنان مفيد و پربرکت واقع 
نويسان ديگري نيز در هند و ايران آثارِ مشابهي را  شد که در سالها و ادوار بعدي, تذکره

  خلق کرده و از خود بر جاي گذاشتند.زبان فارسي  به
دوازدهم هجري در سدة  ٢شش انگشتي و معروف به» واله«علي قلي خان متخلّص به

در باب آن از نظر خوانندگان  نگاشت که اکنون توضيحاتي الشعرا رياضنام  اي را به تذکره
  گذرد. و پژوهشگران مي

هاي ديگري که در  هو همچنين تذکر ٣مثنوي واله و سلطانشرح حال واله در 
بر اين, دکتر سيد  ، آمده است. عالوه٤زمان حيات وي و پس از آن در هند نوشته شد

                                                   
 م. ۱۹۰۳دن, ي, چاپ لمقدمة مصحح, االلباب لباب  .١

 .۲۷۳ , ص۴ , جاالدبنةريحا  .٢

 خواهد شد. معرفياين مثنوي بعداً   .٣

واله در هند  ين علي خان آرزو و عبدالحکيم حاکم الهوري از شاعران و نويسندگان معاصرِالد سراج  .٤
, شرح احوال واله را ديده مردمو تذکرة  النّفايس مجمعهاي  نام خود به بودند. اين هردو در آثارِ

قدرت اهللا گوپاموي در  محمدو  عامره خزانة. پس از آن غالم علي آزاد بلگرامي در اند نوشته
 النّفايس مجمعاند. ولي بيشتر مآخذ آنها  ذکر احوال واله پرداخته نگاران ديگري نيز به و تذکره االفکار نتايج

 حاکم الهوري است. ديدة مردمآرزو و يا تذکرة 
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و  نويسي فارسي در هند و پاکستان تذکرهنام  علي رضا نقوي در اثر ارزندة خود به
شرح  به هاي فارسي تاريخ تذکرهعنوان  استاد گلچين معاني در کتاب معروف خود با

اند. اما از آنجايي که  را مورد بررسي قرار داده الشعرا رياضپرداخته و احوال واله 
چاپ نرسيده  به الشعرا رياضنويسي, کتاب  هنگام تأليف اين دو اثر مهم دربارة تذکره

دکتر ياد  زندهبود, اطّالعات ارائه شده در مورد واله در اين دو اثر کامل نيست. 
عنوان  گروه فارسي دانشگاه بهاگلپور, بيهار کتابي با عبدالغفّار انصاري استاد بازنشستة

چاپ رساند. وي براي  به ١احوال و افکار و آثار علي قلي خان واله داغستاني
آوري اطّالعات الزم دربارة اين شخصيت ادبي زحمات فراواني را متحمل شد و  جمع

ايد, نتوانست برد, اما چنانکه ب از منابع متعددي بهره الشعرا رياضعالوه بر 
  کند. طور دقيق ارزيابي را به الشعرا رياض

و ديگر منابع موجود و قابل  الشعرا رياضاستفاده از اين آثار (تذکرة  اينجانب با
تري از زندگي و احوال واله حداکثر تالشِ خود را  منظور ارائة مطالب جامع دسترس) به

  ربرده است.کا شرح ذيل به در بدست آوردن اطّالعات جديدتري به
شمخالي لزکي » واله«نواب خان زمان بهادر ظفرجنگ علي قلي خان متخلّص به

  .٣از اوالد عباس عموي پيغمبر اسالم صلّي اهللا عليه و سلّم است ٢داغستاني
افراد خانوادة  عباس با آغاز حمالت وحشيانة هالکو خان و از هم پاشي خالفت بني

اي که بعضي از آنها  گونه سيخته و پراکنده شدند. بهاز هم گ» النعش بنات«واله همچون 

                                                   
 م. ۱۹۸۲چاپ سال   .١

فرهنگ ( اند. ستان نام نهادهغمعني کوه نيز آمده و چون ملک مذکور در کوهسار واقع شده, دا هداغ ب  .٢
 )آنند راج

خود در بيت ذيل  ه دربارة نسبت خانوادگيخود وال ؛۴۴۶ , صعامره خزانة ؛۸۶ , صالنّفايس مجمع  .٣
  :چنين اشاره کرده است

ــا     بــر دارد ز زلــف کســوت عباســيان بــه ــتان م ــت رخ دلس ــان ماس   از دودم
  بيتي دارد که: واله هم در اين مورد ين فقير دوستالد شمس  

ــاس   عب ــان ــت ز دودم ــمع اس   ســروي اســت ز بوســتان عبــاس  ش
 )۱۶ , صمثنوي واله و سلطان(
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شدند که  ١قارة هند حجاز گريختند و بعضي هم روانة شبه روانة غرب شده, گروهي به
داغستان مهاجرت کردند. در آن ايام طايفة لزکي در آن ديار  از اين ميان نياکان واله به

استقبال گرمي از اجداد  ٢“عباسيهخلفاي  بنابر اخوت اين خانواده با”سکنا داشت, که 
شمخالي که همان  عمل آورد. سران طايفة لزکي, اجداد واله را به تازه مهاجر واله به

, بعضي از خويشاوندان واله در الشعرا رياض، برگزيدند و تا هنگام تأليف ٣سلطنت است
  شمخالي معروف بودند. داغستان به

-۱۰۵۲صفي (م) و پس از وي شاه  ۱۵۸۸-۱۶۲۹ه/ ۹۹۶-۱۰۳۸شاه عباس صفوي (
 اين سرزمين لشکر به منظور تسخير داغستان م) چندين بار به ۱۶۲۹-۱۶۴۲ه/ ۱۰۳۸

حکام داغستان از در  . از اينرو, با٤دست نياوردند کشيدند, اما در هدف خود موفّقيتي به
دوستي درآمده و صالح خود را در رفع خصومت و حلّ اختالف ديدند. پادشاه صفوي 

دستگاه دولتي داغستان از  آميز با پس از مصالحه و برقراري روابط دوستانه و مفاهمت
دربارِ وي  الدار خان شمخال يکي از اجداد واله خواست تا يکي از فرزندان خود را به

دربارِ پادشاه صفوي  نام الخاص ميرزا را به بفرستد. الدار خان نيز پسر کوچک خود به
حت نظارت و سرپرستي مستقيم پادشاه پرورش يافت و از فرستاد. الخاص ميرزا ت

سرعت مدارج عالي علمي و دولتي را طي کرد  هاي مختلف برخوردار شد و به آموزش
ايروان مفتخر گرديد. پس از (اميراالمرا) بيگلر بيگي  صفي قلي خان مشهور شد و به و به

ختر قرا حسن خان استاجلو سلطان نجات بيگم د پيشنهاد پادشاه با آن, الخاص ميرزا به
هاي نظر علي خان و مهر  نام عقد ازدواج بست که ثمرة اين ازدواج دو فرزند پسر به

علي خان و دو فرزند دختر بود. مهر علي خان امير شکار باشي چهار پسر داشت که 
                                                   

علي قلي خان داغستاني را مرقوم داشته و گفته است که  عباس, احوال الشعرا رياضواله در   .١
هند آمد و  قول واله به قلي خان يکي از آن افرادي است که به عباساجدادش از طبقة لزکي بودند. 

 سربرد و همانجا درگذشت. هب در الهور

 .۴۴۶ , صعامره خزانة  .٢

 “.عبارت شمخالي تبديل يافت لفظ خالفت به”نويسد:  مي الشعرا رياضواله در خاتمة   .٣

  ) آمده:۸۶ (ص النّفايس مجمعدر   .٤
تمام مملکت ايران و توران و اکثر از روم را  هآن ک داغستان چنان ملکي است که قهرمان ايران نادر شاه با”  

 “.از عهدة داغستان برنيامدوجود يساق سه ساله, خوب  خاک سياه برابر کرد, با يک عنان گردش به به
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 الشعرا رياضترين آنها بود. از اطّالعاتي که واله در  محمد علي خان پدر واله کوچک
دو فرزند پسر  ١آيد که محمد علي خان گونه برمي ارة خانوادة خود ارائه کرده, ايندرب
هاي مهر علي خان و علي قلي خان واله داشت. مهر علي خان برادر بزرگتر واله  نام به

  .٢بود که بيگلر بيگي ايروان را بر عهده داشت
نرسيده بود.  بلوغ سنِ مهر علي بيگ فرزندش محمد علي خان هنوز به وفات هنگامِ

از اينرو, برادر بزرگترش لطف علي خان که عموي بزرگ واله و سپهساالر و بيگلر بيگ 
عهده  کلّ آذربايجان, فارس, کهکيلويه, شوشتر و بنادر عمان بود, تربيت وي را به

گرفت. محمد علي کتب رايج آن زمان را آموخت و در خوشنويسي زبانزد خاص و عام 
وي نبود. محمد  اي رسيد که کسي را ياراي مقابله با مرتبه گري به پاهيشد و در فنون س

سرافراز شد و » يساولي صحبت مجلس بهشت آيين«منصب  علي در عنفوان جواني به
اي که وي در راستاي انجام  گونه مقام بيگلر بيگي شيروان و گنجه رسيد, به پس از آن به

سر  ه و شش ماه ديگر را در شيروان بههاي خود شش ماه از سال را در گنج مسؤليت
برد. توانايي و استعداد وي در انجامِ امور محوله آن چنان رضايت بخش بود که  مي

حفظ بيگلر  م وي با ۱۷۱۶ه/ ۱۱۲۸وي سپرده شد. در سال  بيگلر بيگي ايروان نيز به
شد. محمد دار  بيگي ايروان, آذربايجان و قندهار, منصب سپهساالري ايران را نيز عهده

همين خاطر  زير دستان خود داشت و به علي خان فردي مدبر بود و رفتاري صميمانه با
  محبوب همگان بود.

 منظور سرکوبي م به ۱۷۱۶ه/ ۱۱۲۸سرانجام, هنگامي که محمد علي خان در سال 
مرض استسقا درگذشت. جنازة وي  ها از ايروان راهي قندهار بود, در نخجوان به افغان

  .٣خاک سپرده شد طالب به ف اشرف منتقل و در جوارِ مرقد مطهر حضرت علي بن ابينج به
محمد علي خان صاحب ذوق بود و طبع لطيفي در شاعري داشت. اين رباعي وي 

خط زيباي  بهه)  ۱۱۱۱يا  ۱۱۰۷ شوکت بخارايي (م: ديواندر صفحة آخر نسخة خطّي 
                                                   

) اسم ۴۲۸ (ص اللّطايف (مؤلّف تذکرة منتخب الشعرا رياضبراي احوال مفصّل محمد علي خان رک:   .١
 .پدر واله را مهر علي بيگ لزييکي نوشته است که ظاهراً درست نيست)

 : احوال لطف علي خان و موالنا لوحي.الشعرا رياض  .٢

 .خان علي محمد: احوال همان  .٣
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  موجود است: الشعرا رياضشکستة سراينده ثبت بود که نقل آن در 
ــذاري دارد   جـان تــاب ز زلــف تابــداري دارد  ــه ع ــم الل   دل داغ غ
ــداري دارد  ــغ آب ــرت تي ــن حس   سر هم سر فتـراک سـواري دارد    ت

واله داغستاني دربارة لطف علي خان, فتح علي خان, کلب علي خان و حسن علي 
همگي از  نقل کرده است که الشعرا رياضخان, عموهاي خود نيز مطالبي را در 
گونه که قبالً اشاره رفت, لطف علي خان که  دولتمردان برجستة عصر خود بودند. همان

ـ پرداخته بود, سپهساالر ايران  پدر واله تربيت برادر خود ـ پس از درگذشت پدرش به
-۱۶۹۴ه/ ۱۰۷۷-۱۱۰۵سمت وزارت عظمي شاه سليمان صفي ( شد. فتح علي خان به

. کلب علي خان بيگلر بيگ شيروان و ١صفي قلي خان شد م) منصوب و ملقّب به ۱۶۶۶
  .٢حسن علي خان نيز در سپهساالري کشور نايب برادرش لطف علي خان بود

م تقريباً سه چهار ساعت از روز  ۱۷۱۲ه/ ۱۱۲۴صفر سال  ۱۷واله در روز يکشنبه 
مقام  بههمراه پدرش که در آن زمان  در اصفهان متولّد شد. دو ساله بود که به ٣برآمده

ايروان رفت. گفته شده است که پس از مرگ  بيگلر بيگي ايروان برگزيده شده بود, به
م مهر علي خان برادر بزرگتر واله  ۱۷۱۶٤ه/ ۱۱۲۸محمد علي خان پدر واله در سال 

  .٥جانشين پدر شد
اصفهان مراجعت کرد. واله  همراه واله به اش به پس از مرگ محمد علي خان خانواده

مکتب رفت و درسهاي سنتي چون  م يعني در شش سالگي به ۱۷۱۷ه/ ۱۱۲۹ل در سا
يکي از استادان خود  تنها به الشعرا رياضقرآن و ادبيات فارسي را فراگرفت. واله در 

هايي چون کليات امير  نام ميرزا محمد تبريزي اشاره کرده است که وي کتاب به
                                                   

 : احوال فتح علي خان.الشعرا رياض  .١

 همان: احوال لطف علي خان.  .٢

ت و قدستخط خود اين عبارت را دربارة و خواهد شد) به معرفيواله در آخر جنگ (بياضي که بعداً   .٣
  است: والدت خود نوشته روز و سالِ

ر تخميناً سه المظفّشهر صفر ۱۷داغستاني روز يکشنبه  فقير و داناي رموز هيچ مداني علي قلي دتولّ”  
 “.هجري ۱۱۲۴چهار ساعت از روز برآمده سنة 

 گويد که در هنگام وفات پدر خود, پنج ساله بود. مي کريم محمدميرزا  معرفيواله در ذيل   .٤

 : احوال لطف علي خان.الشعرا رياض  .٥
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قولِ واله نسخ تعليق) را نزد وي  تعليق (بهشيرنوايي و چند رسالة معما و خطِّ نس علي
. واله آن چنان که در آن دوره مرسوم بود, نتوانست تحصيالت خود را تکميل ١فراگرفت

کند و خود از اين بابت چندين بار اظهار تأسف کرده است. وي در ضمن ذکرِ احوالِ 
  نويسد: ملّا ابراهيم حسين چنين مي

  .٢“هره بودب مانند راقم حروف از علوم بي”
زبان ترکي کامالً آشنا بود و اشعار ترکي امير علي شيرنوايي را  هرحال واله با به

  آنها را نقل کرده است. الشعرا رياضخواند و در  مي
سن نه سالگي نرسيده بود که عموي  م واله هنوز به۱۷۲۰-۲۱ه/ ۱۱۳۳در سال 

-۱۱۳۵سين ميرزا (پدرش اعتمادالدوله فتح علي خان از منصبِ وزارت سلطان ح
دستور پادشاه در چشمانش ميل گداخته  ) برکنار شد و بهم ۱۶۹۴-۱۷۲۲-۳ه/ ۱۱۰۵

اش نيز از سمتهاي  فروکرده, نابينايش ساختند. در اندک مدتي, ديگر افراد خانواده
از دست رفتن حيثيت  مختلف دولتي اخراج شدند و بدين سان احوال اين خانواده با

  زوال گذاشت. بهـ اجتماعي رو  سياسي
همراه سپاهيانش از قندهار روانة  م به ۱۷۲۱ه/ ۱۱۳۳محمود افغان در اواخر سال 

 ه/ ۱۱۳۵محاصرة خود درآورد و در محرم سال  اصفهان شد و پايتخت کشور را به
  .٣م آن را فتح کرد ۱۷۲۲

ها در حدود هشت سال بر عراق و فارس حکومت کردند. پس از آن سلطان  افغان
م) فرزند سلطان حسين  ۱۷۲۳-۱۷۳۳ه/ ۱۱۳۵-۱۱۴۵( ٤ان شاه تهماسب دومصاحبقر

ها و بيرون راندن آنها از اصفهان شد. وي تا سال  شکست دادن افغان ميرزا موفّق به

                                                   
 .محمداحوال ميرزا  :الشعرا رياض  .١

  قرارگيرد: توجهاين بيت واله هم در اين ضمن بايد مورد  ا ابراهيم حسين,ملّ همان: احوال  .٢
  عشق جنون طبيعـت فرصـت نـداد مـا را      تحصيل علم و دانش خوش بـود ليـک والـه   

 

 پس از اين فتح بود که شاه سلطان حسين صفوي کشته شد.  .٣

ها  عليه افغان سلطان حسين ميرزا اين پسر خود را در موقع محاصرة اصفهان براي گردآوري سپاه بيشتر  .٤
 جانب آذربايجان فرستاده بود و او در حيات پدرِ خود در قزوين بر تخت شاهي نشسته بود. به
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م بر سرکار ماند و در همين ايام بود که واله در سلک ندماي خاص اين  ۱۷۳۲ه/ ۱۱۴۴
  .١پادشاه صفوي قرارگرفت

شاه افشار  م حکومت صفويه در ايران منحل شد و نادر ۱۷۳۲ه/ ۱۱۴۴در سال 
م) بنيانگذار سلسلة افشاريه بر تخت سلطنت ايران  ۱۷۳۶-۱۷۴۷ه/ ۱۱۶۰-۱۱۴۸(

اش در دربارِ صفويان از ارج و منزلت بااليي  جلوس کرد. از آنجايي که واله و خانواده
بود مورد تعقيب و هاي مهمي بر عهده داشتند و ممکن  برخوردار بوده و مسئوليت

آباد  ظلمت رخت اراده بر ناقة توکّل بسته, خود را به”پيگرد نادر شاه قرارگيرند, 
گونه بود که واله خود را از  اين“. سواد زلف جانان است, رسانيد هندوستان که مانا به

اتهام وابسته بودن  آنهم به خطر دستگيري و مورد غضب نادر شاه افشار واقع شدن ـ
سوي هند علّت  گويند که عزيمت واله از ايران به ـ نجات داد. البتّه مي ارِ صفويدرب به

  ديگري هم داشته و آن ناکامي وي در عشق بود.
خديجه سلطان دختر عموي خود (حسن علي خان) پيمان  واله در ايام کودکي با

ازدواج  موفّق به داليلي (شرح اين ماجرا بعداً خواهد آمد), نامزدي بسته بود, اما بنا به
خديجه سلطان زبانزد خاص و عام بود و اسباب  وي نشد. داستان عشقِ واله با با

همين دليل واله از شاه تهماسب دوم اجازه گرفت  شرمندگي واله را باعث شده بود. به
  که اصفهان را ترک گويد.

هند  فر بهشيراز منتقل شد و دو سه ماهي را در آنجا گذراند و سپس براي س واله به
روانة سواحل خليج فارس شد. اما در آن ايام درياي عمان توفاني بود و امکان سفر از 

ـ نه ماه انتظار کشيد و در سواحل دريا  طريق دريا ميسر نگشت. لذا وي مدت هشت
بندر عباس  کرمان رفته و در فصلي ديگر به علّت بدي آب و هوا به سرگردان ماند. واله به

  گويد: . خود او در اين باره مي٢کردمراجعت 
  “.باالخره هالل محرم سفينة بختم در ساحل افق شام هندوستان طالع گرديد”

                                                   
در دورة ” ) آورده است:۷۵۲ (صاالفکار  نتايجاهللا در  ؛ قدرت۲۹۶ سوم, ص سفينة خوشگو, دفتر  .١

 .“اهي بودش(دوم) علي قلي خان از مقبوالن درگاه ب سلطنت شاه تهماس

 : احوال آقا نبي سخن و حزين.الشعرا اضري  .٢
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. تتّه (واقع در سند) اولين ١م وارد هند شد ۱۷۳۳-۴ه/ ۱۱۴۶هرحال واله در سال  به
فعلي) خداآباد (لرکاناي  قاره بود که وي قدم در آن گذاشت. او از آنجا به محلّ در شبه

-۵ه/ ۱۱۴۷بهکّر رفت و در ادامة سفر پس از مدتي اقامت در ملتان در سال  و سپس به
  آباد شد. . نهايتاً واله پس از اقامتي کوتاه در الهور واردِ شاهجهان٢الهور رسيد م به ۱۷۳۴

واله همراه باشد,  ابتدا قرار براين بود که شيخ علي حزين الهيجي نيز در اين سفر با
يخ تصميم گرفت مدتي نزد ميرزا اسماعيل زمين داوري, حاکم بندر عباس بماند و اما ش

 هرحال, ميرزا محمد فاضل تأخير انداخت. به هند به همين خاطر عزمِ خود را در سفر به به
  .٣واله همراه شدند فرزند ميرزا محمد باقر صدر و ملّا علي اکبر سودا در اين سفر با

-۱۱۶۱فعلي) محمد شاه گورکاني ( آباد (دهلي شاهجهان همحض ورود واله ب به
تفقدات از حد افزون و ”م و اُمرايش از وي استقبال کرده  ۱۷۱۹-۱۷۴۸ه/ ۱۱۳۱

درباريان محمد شاه گورکاني از واله دعوت کردند تا “. نوازشات گوناگون نمودند
اعد خود اين دعوت را بضاعتي و شرايط نامس علّت بي حضور پادشاه برسد. اما واله به به

الملک  االذعان شاهي و اصرار برهان در پي واجب فرمانهاي پي نپذيرفت. سرانجام با
الدوله ظفر خان بهادر  الملک روشن بهادر سعادت خان نيشابوري استاندار اوده و بخشي

منصب  خدمت پادشاه گورکاني شرفياب شد و به الملک معصوم علي خان, به و حکيم
دوهزار سوار تعيين و نوبت و خلعت و جيغة مرصّع و چند زنجير فيل و  ٤چهارهزاري

. ديري نگذشت که ٦وي اهدا شد به ٥جاگير (امالک) و پول نقد و خدمت مير توزکي
واله در دربارِ محمد شاه گورکاني صاحب اعتبار گشت. بايد يادآور شد در حين جنگ 

اه هند در جنگ شرکت داشت, توسط بين سپاهيان ايران و هند, واله که از سوي پادش
دليل سوابق درخشان و شايستگي خود و  لشکريان نادر دستگير شد. اما نادر وي را به

                                                   
 : احوال مير زاهد علي سخاي الري.الشعرا رياض  .١

 : احوال آفرين.همان  .٢

 فاضل. محمد: احوال سودا و ميرزا همان  .٣

٤.  Beale  درOriental Biographical Dictionary هزار سوار داشت. ه واله منصب پنجنويسد ک مي  
 “.منصب چهارهزاري سرافراز گرديد و مير توزک دوم شد وي به”) که ۱۰۱ صگويد ( حاکم الهوري مي  .٥

 آن اخذ شده است. بويژه خاتمة الشعرا رياضالعات از تا اينجا بيشتر اطّ  .٦
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  .١اش رها ساخت خانواده
منصب  واله به )م ۱۷۴۸-۱۷۵۴ه/ ۱۱۶۱-۱۱۶۷روي کار آمدن احمد شاه گورکاني ( با
شد. پس از آن واله » رجنگظفخان زمان بهادر «هزاري ارتقاي مقام يافت و ملقّب به شش

سوي دهلي  م) اوده را به ۱۷۵۴-۱۷۶۰ه/  ۱۱۶۷-۱۱۷۴در عهد سلطنت عالمگير ثاني (
الدوله پسر صفدرجنگ را سر و  ترک گفت تا وضعيت و کارهاي استانداري شجاع

-۱۲۱۵الدين خان ( غازي ٢توصية عمادالملک سامان دهد. در اين هنگام بود که به
 ٣م) پسر اميراالمرا فيروزجنگ فرزند نواب مير قمرالدين آصفجاه ۱۷۳۵-۱۸۰۱ه/  ۱۱۴۸

. متأسفانه واله فردي تندمزاج و ٤هزاري ترفيع يافت منصب هفت م) به ۱۷۴۸ه/ ۱۱۶۱ (م:
عصبي بود و همين تندمزاجي باعث محروم شدن وي از امتيازات دولتي گشته و او را 

وعدة خود براي کمک  اي که نتوانست به ونهگ داد, به در شرايط نامساعد اقتصادي قرار
  .٥عمل کند ديده مردمدوستش صاحبِ تذکرة  مالي به

در آشنا دوستي و جانبداري و اخالص, يکّة ”بود ولي » تندمزاج«که  واله درحالي
بسياري از  . وي با٦“همتا شهسوار روزگار بود و در ميدان شجاعت و دالوري بي

بط صميمانه برقرار کرد و هنگام اقامت در الهور شاه شاعران, عارفان و اديبان روا
عصر خود را که از امور دنيوي گذشته و انزوا اختيار کرده  آفرين, شاعر و عارف هم

اي  الدين علي خان آرزو روابط صميمانه منزلش دعوت کرد. اگرچه واله و سراج بود, به
  گويد: کرد. چنان که خود آرزو مي وي نيز ارتباط برقرار يکديگر نداشتند, اما واله با با

                                                   
 : احوال دانشمند خان حيرت.الشعرا رياض  .١

واله ازدواج کرد  ترِم دخگگُنّا بي با عمادالملک وزير احمد شاه گورکاني و عالمگير ثاني بود. او بعداً  .٢
 مختصر آن در ادامه خواهد آمد. که گزارشِ

٣.  سلطنت آصفية حيدرآباد. سِمؤس 

کند که:  مي در اين مورد چنين اشاره و آزاد بلگرامي ۴۴۹ , صعامره خزانة ؛۷۵۳ , صاالفکار نتايج  .٤
 .“برد مي سر هبر صدر امارت ب واله در هندوستان”

 .۱۰۱ , صديده مردمتذکرة   .٥

پوش و  معاش و خوش واله آدم خوش”) حاکم الهوري نوشته است: ۸۶ (ص النّفايس مجمع  .٦
 .۱۰۱ , صديده مردم؛ تذکرة “صحبتي بود خوش
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قدر عطوفت فرمود که از حيز تقرير و  ها که هجوم آورده, آن در اين بيکسي”
  .١“تحرير بيرون است

داشت. واله  اي واله مناسبات حسنه نيز با ديده مردمعبدالحکيم الهوري مؤلّف تذکرة 
  خواند: هاي خود را در حضور عبدالحکيم الهوري مي سروده

  “.بود شد که از اول شام تا نصف شب گرم غزل خواني مي ه ميگا”
سربرده و گاهي دور هم جمع شده  باري واله, عبدالحکيم و آرزو همزمان در اوده به

م) که داستان  ۱۷۶۹ه/ ۱۱۸۳ الدين فقير (م: مير شمش کردند. واله با و ديداري تازه مي
رشتة نظم کشيده بود, نيز روابط  هب مثنوي واله و سلطانخديجه را در  عشقِ او با

  اي داشت. دوستانه
ها در ايران،  سقوط سلطنت صفويه و روي کار آمدن افغان قبالً گفته شد که واله با

آميز حاکمان جديد ايران و نشنيدن طعن و تشنيع آشنايان  براي نجات از رفتار خشونت
هند گريخته بود. وي  ، بهاش در عشقِ خديجه سلطان خاطر رسوايي و ناکامي و اقوام به

رو و از حمايت آنها  آميز شاهان و دولتمردان روبه رفتارِ محبت قاره با در سرزمين شبه
اين وجود وي از زندگي خود در هند رضايت نداشت. البتّه وي فردي  مند شد. با بهره

کرد. وي تمايل داشت  ناشکر نبود, ولي هميشه براي وطنش ايران احساس دلتنگي مي
ايران  ايران برگردد. او بر حال آنهايي که به هر صورتي که ممکن باشد به تا به
اي در  آمده است که شاه نظر بيگ قمشه الشعرا رياضخورد. در  گشتند, حسرت مي برمي

هند آمد, اما از آب و هوا و گرماي سوزان هند دل  دورة سلطنت شاهجهان گورکاني به
اي  خواندن احوال وي, مراجعت قمشه ان برگشت. واله بااصفه پاي پياده به زده شد و با

  کند: حسرت ياد مي گونه با اصفهان را اين به
  “.يافتم حالش, کاش من هم اين توفيق را مي خوشا به”

ايران برگردد,  خواست به الدين قمي را که هميشه از وي مي واله حتّي ميرزا شرف
قول خود  خرج دهد و به به» لغه و سماجتمبا«وطن  کرد که در مراجعت او به تشويق مي

واله قلباً زندگي در هند را دوست “. ام او را بر خود محصل گماشته”واله براي اين کار 
                                                   

 .۸۶ , صالنّفايس مجمع  .١
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  .١اند اند, ديوانة مطلق هند آمده نداشت و معتقد بود, آنهايي که ايران را ترک گفته و به
قول  دار نبود, اما بهچنان که قبالً سخن رفت, واله از تحصيالت رسمي کامل برخور

اي ندارد, اما از جهت صفاي ذهن و تتبع کتب, از  هرچند از علوم ظاهري بهره”آرزو 
الخصوص تصوف که از  اکثر مطالب آگاهي دارد و بيشتر مقدمات مستحضر اوست, علي

توحيد حقيقي پي برده و عالم را حقيقت واحد  برکات تصفّح و توجة اوليا و صحابه به
y7ù=Ï? ×π̈Β«ه, در مقدمه شمرد é& ô‰s% ôMn=yz ( $ yγs9 $ tΒ ôMt6|¡x. Νä3 s9uρ $ ¨Β öΝçF ö;|¡x. ( Ÿωuρ tβθ è=t↔ó¡ è? $ £ϑtã (#θ çΡ%x. tβθ è=uΚ÷ètƒ«٢ 

خوبي  گويان دست از تعصّب و تعنّت شيعه و سنّي برداشته, بزرگان هردو طريق را به
ن بيهوده گوست, مدام بر حذر کند و از طعن و تشنيع که شيوة قشريا ياد کرده و مي

  ذکر اين رباعي از واله پرداخته است: آرزو در جهت تأييد اين نظر خود به“. باشد مي
ــب   ــيعه لقـ ــنّي و شـ ــزاع سـ ــديم نـ   انــد کــيش جهــل از ام و أب   کاموختــه  ديـ
  اش هست لقب هرجا که سگي است, سنّي  هرجا که خري اسـت کنيـتش شـيعه بـود    

نهاد. واله  آنها ارج مي و به ٣عرفان و عارفان بود معتقد بهواله خود صوفي نبود ولي 
زيارت مزارِ روزبهان بقلي در شيراز رفت. در آنجا حاجي نصير درويش که از  بار به يک

اي از پشم شتر بر روي قبر شيخ روزبهان ماليده  بزرگان سلسلة روزبهانيه بود, رشته
يمن توجه روحانيت شيخ و  يد داشت که بههي امکمر او بسته بود و واله از کرم اٰل به

. ٤دست مبارک حاجي نامبرده رشتة عاليق دنيوي بالمره از پاي خاطر او گسسته گردد
الدين اوليا  واله در دهلي براي زيارت مقبرة صوفي معروف چشتيه حضرت شيخ نظام

الدين, عازم  و همچنين باري براي زيارت مزار شيخ شرف ٥م) رفته ۱۳۲۵ه/ ۷۲۵ (م:

                                                   
  نويسد: مي ا قاسم ديوانة مشهديواله در احوال ملّ  .١

باشد که اصفهان را گذاشته آن لقب اين بوده  ةمگر وج ديوانه مشهور شد. آري ةاضاف در هند به”  
  .“هند آمده است, در اين صورت گنجايش اين دارد که او را ديوانة مطلق گويند به

هر کار نيم و بد کردند براي خود, و شما هم هرچه  ترجمه: آن گروه که درگذشتند ۲/۱۳۴قرآن   .٢
 آنها نخواهيد بود. کارِ خواهيد کرد و شما مسؤل کنيد براي خويش

  بيتي گفته است: واله در  .٣
  ام نــه ام صــوفي غــالم صــوفيان  مـرا اي دوســتان صـوفي مدانيــد  

 

 : احوال شيخ روزبهان بقلي.الشعرا رياض  .٤

 ين اوليا.الد احوال شيخ نظام: همان  .٥
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  .١پت شده بود پاني
 چنان که قبالً اشاره شد, واله در هند براي مقام اعالي خود در شعر فارسي مورد

همين مرتبة واله, مير محمد عظيم ثبات  احترامِ معاصرين خود قرارگرفته بود. نظر به
و اين خواست که در احوال ا خواند و مي اشعارِ خود را براي اصالح در حضور واله مي

  .٢خصوصيت هم ذکر شود
آمده که زندگي واله را شديداً تحت تأثير و  توان از حوادث پيش هرحال, نمي به

ترين آن قصّة عشق وي  تفاوت گذشت که مهم دگرگوني قرار داد, ناديده و بي
اي از قصّة اين عشق  اش خديجه سلطان است. در اينجا الزم است خالصه عموزاده با

  :٣آگاهي خوانندگان آورده شود انگيز براي غم
پيش از اين گفته شد که خديجه سلطان دختر حسن علي خان عموي واله بود. واله 

نامزدي هم  يکديگر شده و بهو خديجه همدرس بودند. در همان ايام اين دو عاشق 
تصرف خود درآوردند, مادرِ  و به ها اصفهان را فتح کرده درآمدند. هنگامي که افغان

مادرِ واله پيشنهاد کرد که هرچه زودتر ازدواج اين دو عاشق دلباخته  سلطان به خديجه
داليلي از آن سر باز زد. در اين  صورت پذيرد. اما مادرِ واله بنا بهبدون تشريفات رسمي 

نکاح خود درآورد. ديري  زور به غالم محمود افغان خديجه سلطان را به اثنا کرم داد,
ها در سال  دست صفويان افتاد و حکومت افغان اره بهنپاييد که اصفهان دوب

گريختند. فارس و کرمان  ها پس از تحمل شکست به هجري منهزم گشت. افغان ۱۱۴۲
دوستان و  آمد جانفرسا براي واله غيرقابل تحمل بود. طعن و مالمت اين پيش

اد شوهر خديجه د ستوه آورده بود. در اين ايام پرآشوب کرم خويشاوندان نيز او را به
شاه افشار خديجه سلطان را بدون نکاح  طور نامعلومي کشته شد. پس از آن نادر به
ازدواج نجف قلي بيگ  تصرف خود درآورد. نادر پس از مدتي خديجه سلطان را به به

دست  حاکم يزد که پسر عمة خديجه بود, درآورد. نجف قلي بيگ نيز پس از مدتي به

                                                   
 پتي. پاني الدين : احوال شيخ شرفالشعرا رياض  .١

 عظيم ثبات. محمد: احوال مير همان  .٢

 نظم کشيده است. به واله و سلطانواله در مثنوي  فقير دهلوي دوست دينال اين داستان را شمس  .٣
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خديجه پيمان زناشويي  با ـ قاتل نادر شاه آن صالح خان ـ مردم کشته شد. پس از
قتل رسيد. سپس ميرزا  دست کريم خان زند به بست. اما صالح خان نيز پس از مدتي به

خديجه سلطان ازدواج کرد. در همين اثنا بود که واله ميرزا  احمد وزير اصفهان با
د بياورد. اما ميرزا شريف از ترس هن ايران فرستاد تا خديجه را به شريف را از هند به

اطّالع ميرزا احمد نرساند. ديري نگذشت که کريم خان زند ميرزا  جان, هدف خود را به
قتل رسانيد. باالخره خديجه پس از طي يک زندگي زجر آور تصميم  احمد را نيز به

بصره رفت  بههند وارد کربال شد و از آنجا  کند. او در سرِ راه خود به هند سفر گرفت به
کربال برده و در همانجا دفن  و سرانجام در راه کرمانشاهان درگذشت. جسدش را به

  .٢هجري اتّفاق افتاد ۱۱۶۳. وفات وي در سال ١کردند
وي از  فراموشي نسپرد و با واله در طول زندگي خود در هند هرگز خديجه را به

نقل شده  مثنوي واله و سلطانه در هاي وال طريق ارسال نامه در ارتباط بود. يکي از نامه
  .٣خديجه رسانده بود نام سبحانه آن را به است که زني به

نامزد خود خديجه سلطان داشت, در سال  اي که به رغم عشق و عالقه واله علي
اين  نام رام جني وصلت کرد. البتّه خود واله به اي به رقّاصه هجري در هند با ۱۱۵۰

الدين فقير از دوستان صميمي واله که قصّة  ت, ولي مير شمساي نکرده اس ازدواج اشاره
                                                   

احوال واله در (رک:  اند. خديجه اشاره کرده با عشق او نگاران واله, به عالوه بر خود واله همة سوانح  .١
 , جورسخن زنان, الغرايب مخزن, الفصحا مجمع, االفکار نتايج, هندي سفينة, عامره خزانة, النّفايس مجمع
 )هغير اول و

القرايي تبريزي وجود دارد که آن  جعفر سلطان در کتابخانة واله و سلطانمثنوي  خطّييکي از نسخ   .٢
دستخط واله و خديجه  هجري در هند استنساخ کرده بود. ابياتي چند به ۱۱۶۰رضا در  محمدرا 

ن ثبت است. بنابراين خديجه هرهاي واله و خديجه هم روي آشود و م سلطان در اين نسخه ديده مي
و سي. اسپرنگ  محمد؛ عالوه بر اين ميرزا )۲۷۴ , ص۴ , جاالدبنةريحارک: (تا اين سال زنده بود. 

آن را در رفيع  محمدانگليسي ترجمه کرده که  اي به اين مثنوي را از نسخه (C. Spring Rice)رايس 
ثبت است که نشان  روي اين نسخه هم کتابت کرده بود. مهرهاي واله و خديجه سلطانه  ۱۱۶۳

 The Story of Valah)نام  در لندن به در قيد حيات بود. اين ترجمة انگليسيه  ۱۱۶۳دهد خديجه در  مي
and khadijah)  احوال و افکار و آثار علي قلي خان واله هم رک: (چاپ رسيده است.  م به ۱۹۰۳در

  )۱۳۸- ۹ , صداغستاني
  .۱۸۰ ص ,مثنوي واله و سلطان  .٣



  الشعرا اي بر رياض مقدمه  ٣٩٧

 ١قلم کشيد, در دو قطعة تاريخ به مثنوي واله و سلطاننام  عشق وي را در اثري منظوم به
  اين ازدواج را تأييد کرده است.

  قطعة اول:
ــد    گوش جـان داد نويـد   از عيش ابد به  زيــن جشــن عروســي ســراپا امي

ـ       »وصال مشتري با ناهيد«دل گفت   اريخش راکردم چـو بيـان سـال ت
  ه) ۱۱۵۰(          

  قطعة دوم:
  سلک گهر عـيش پذيرفتـه نظـام     زين جشن عروسي سعادت انجـام 

ــه  ــاريخ ب ــتم   ت ــا گف ــانون معم   مـاه تمـام   خورشيد قران يافته بـا   ق
هردو شاعر . اين مادر و دختر ٢بيگم نام گُنّا اين زن دختري بود به حاصل ازدواج واله با

“ ي گلستان صوري و معنيرعنا گلِخبيران بصير و بصيران خبير, ”بيگم را  . گُنّا٣بودند
عفيفة مريم شميم و در رتبة حسن و نزاکت و انداز فهم ”. بعضي هم او را ٤خواندند مي

النّساي  سليقة شاعري زيب”و در  ٦»زني از دودمان عفت, «٥“و فراست, يکتاي عصر
در عظمت و وقار همسنگ ”و  ٧“و در حاضر جوابي نورجهان ثانيداني  مجلس نکته

وزن » چند آثار گل«شد وي را در  دانستند. او تا حدي نازک اندام بود که مي مي ٨“کوه
  نوسيري (کسي که نه سير وزن دارد) بود. اين خاطر ملقّب به و به ٩کرد

                                                   
 , منقول است.۴۱۲ پور, شمارة فقير در کتابخانة خدابخش, بانکي ديواناين هردو قطعه در نسخة خطّي   .١

ّ « عنوان زبان اردو با اي مفصّل دربارة احوال و آثارِ گُنّا بيگم به راقم حروف مقاله  .٢   ُ                                     : « 
 .چاپ رسيده است م به ۱۹۹۸لس ادبيات مشرق, الهور, در سال نوشته است که در ارمغان علمي, مج

 .۸۳ , صخزان بي بهارِ؛ تذکرة ۴۷-۸, ورق مظفّري تاريخِرک:   .٣

 .۳۵۰ ص, گلشن صبحِ  .٤

 .۲۹۶ ص, سخن طبقات  .٥

 .۲۳۹ ص, بيخار گلشنِ  .٦

 .۸۲ ص, خزان بهارِ بيتذکرة   .٧

 .۳۵۰ ص, گلشن صبحِ  .٨

بيگم  ) نوشته است که گُنّا۲۵۱ (ص الخواتينةتذکرب, عبدالباري آسي در ۸۲ , ورقياستالر مفاتيح  .٩
قبالً در  نهصد روپيه بود با برابر آمد و وزنش مي نظر ي نازک اندام بود که دختري نه ساله بهتا حد)

 کردند). مي روپيه وزن کشينام  بهاي  ة نقرهسکّ با هند
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-۱۲۱۵» (نظام«بهالدين خان فيروزجنگ متخلّص  عمادالملک غازي بيگم با گُنّا
. ثمرة اين ١م) فرزند مير محمد پناه بن آصفجاه ازدواج کرد ۱۷۳۵-۱۸۰۱ه/ ۱۱۴۸

ازدواج دو پسر بود, که يکي از اين دو در زمان حيات والدين خود درگذشت. فرزند 
. عمادالملک پس از فوت ٢کرد تخلّص مي» ناظم«ديگر نصيرالدوله نام داشت و 

بيگم فرستاد و در جواب, اين  ل پرسي نزد همسرش گُنّافرزندش کسي را براي احوا
  عنوان پاسخ دريافت کرد: بيت را به

  ٣ايـم  لخت جگر بريده تـه خـاک کـرده     ايـم  از حال ما مپرس که دل چاک کرده
نام نورآباد  فاني را وداع گفت و در محلّي به م دارِ ۱۷۷۵ه/ ۱۱۸۹بيگم در سال  گُنّا

دامان خاک  لومتري چوالسراي واقع در ايالت اتّرپرادش بهاز توابع دهولپور در سه کي
  است.ه]  ۱۱۸۹» [آه غم گُنّا بيگم«. مادة تاريخ وفات وي ٤سپرده شد

م در  ۱۷۵۶-۷ه/  ۱۱۷۰علي قلي خان واله داغستاني اصفهاني نيز سرانجام در سال 
ر ايالت در شهري از توابع اوده (واقع د ٦البول مرض حبس سالگي به ٥سنِ چهل و شش

  .٧قول بعضي ديگر در دهلي رخت از اين جهان فاني بربست اتّرپرادش) به

                                                   
و عالمگير ثاني  نفوذ و قدرتمند احمد شاه گورکاني ر باب, عمادالملک وزي۸۲ , ورقياستالر مفاتيح  .١

عبدالقادر خان جايسي, نسخة  تأليف عمادالملک تاريخِعمادالملک رک:  مفصّل بود. براي احوالِ
 .۶۱۵ شمارةکتابخانة خدابخش پتنا,  خطّي

در ديوانش  خطّيسرود. نسخة  مي فارسي شعر از جمله دولتمردان قدرتمند عصرخود بود. به  .٢
 مشتمل بر تقريباً ده هزار بيت موجود است, براي احوالِ OR.316شمارة  کتابخانة موزة بريتانيا, به

 .۳۱- ۲ ص, تاريخِ عمادالملک, ۹۴۴ ص, ۲ , جالغرايب مخزناو رک:  مفصّل
نويسد که مصرع ثاني اين بيت از استاد است,  مي اين تذکره مؤلّف, ۳۴۳ ص, اللّطايف منتخبتذکرة   .٣

 ) هم نقل شده است.۲۷ (ص هند نسوانتضمين کرده باشد. اين واقعه در تذکرة  شايد

٤.  Oriental Biographical Dictionary ,ار انصاري فسور عبدالغفّو, پر۱۴۶ صاحوال و افکار و  مؤلّف
  بيگم ديدن کرده است. از مزار گُنّا آثار علي قلي خان واله داغستاني

 .١٠١ ص, ديده مردم ة. تذکر٥

, اللّطايف منتخب(ت درگذشت واله را ذکر کرده است. است که علّ اللّطايف منتخبتنها صاحب   .٦
 )۴۲۷ ص

٧.  ا عقد۷۶ ص, ثري. 
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که از نزديکان واله بود, سال وفات او را از اين مادة  ديده مردمصاحبِ تذکرة 
مير غالم علي آزاد بلگرامي اين ه].  ۱۱۷۰» [پيوست برحمت واله«تاريخ گرفته است: 

  ده است:مادة تاريخ را در قطعة ذيل گنجاني
  حکم قضا از جهـان کـرد رحلـت    به  ظفرجنــگ اميــر گهــر ســنج معنــي
  »پيوست واله برحمـت «خرد گفت:   طلب کرد دل سـال تـاريخ فـوتش   

 واله که براي مدت چهار سال با ١الدين فقير شيخ گلشن علي جونپوري شاگرد شمس
 ٤الحال ثنوي صورتمنام  , در اثر خود به٣وي بود و تا آخر زندگي واله با ٢کار کرده

قيد کرده و برايش اين مادة  ۱۷۵۵-۶ه/  ۱۱۶۹وفات واله را در شهر دهلي و در سال 
  است: ٥تاريخ را ساخته

  واله از اين جهان جدا شد ,درد و عشق با
  هجري بدرود حيات گفت: ۱۱۶۹آيد که واله در سال  از قطعة تاريخ ذيل نيز چنين برمي

  جــاش گشــت حــق رحمــت جــوار در  از جهان چـون کـرد والـه انتقـال    
ــه  ــتم ب ــاريخ او گف ــي ت ــر از پ ــداش   فک ــامرزد خ ــاتفي گفــت: بي   ٦ه

                                                   
 .۲۱۲, ورق رعنا گلِ  .١

 .۲۱۲ صهمان,   .٢

 الشعرا رياض خطّيشيخ گلشن علي جونپوري که خوشنويس هم بوده و نسخة  : احوالِالشعرا رياض  .٣
گلشن علي  مفصّل براي احوالِ الشعرا رياضست, استنساخ کرده است. عالوه بر را که اساس کار ما

بنده علي خان  با , گلشن علي بعد از درگذشت واله۲۱۲ , ورقرعنا گلِ, ۱۹۷ ص, االفکار نتايجرک: 
آباد رفت و در  سمش جونپور و سپس به و شيرافگن خان پسر غيرت خان همراه شد. او از دهلي به

رک: (را سرود.  الحال صورت آباد خدمت پرداخت و در همين شمس بصالت جهان بهسيد  با جاآن
  )۷۱۵ , ص۲ ريو, ج

انگليسي  عبارتي به William Yule. در آخر اين نسخه سرگرد ويليام يول ۷۱۵ ص, ۲ رک ريو, ج  .٤
  قرار است: اش بدين نوشته که ترجمه

  .“عد از شش روز بيماري درگذشت) بم ۱۷۵۵-۶/ه ۱۱۶۹(علي قلي واله در دهلي در سال ”  
 خطّياي در نسخة  سروده بود که روي صفحه اي بر وفات واله گلشن علي جونپوري مرثيه  .٥

گرديده  نقل ۵۱۰۳ شمارةموجود در کتابخانة موالنا آزاد, دانشگاه اسالمي عليگره,  الشعرا رياض
ة تاريخ از همان مرثيه گرفته شده است.است. اين ماد 

گلشن علي جونپوري است, ذيل  زواله ا ةکه داراي مرثي الشعرا رياض خطّيعه در نسخة اين قط  .٦
 همان مرثيه نقل شده است. امکان دارد که اين قطعه هم از جونپوري مذکور باشد.
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اي  واله روابط صميمانه که پيش از اين گفته شد, شيخ گلشن علي جونپوري با چنان
خطاب  ١»عزيزالقدر«برد و واله نيز گلشن علي جونپوري را  سر مي داشت و همراه او به

رسد طبق گفتة گلشن علي سال وفات واله همان  ظر مين کرد. بنابراين, به مي
  هجري باشد. ۱۱۶۹

ب در نسخة خطّي خدابخش (که ۴۷۳از جملة ذيل که کسي بعداً بر حاشية ورق 
هجري دارِ  ۱۱۶۹آيد که واله در ماه رجب  دست مي اساس تصحيح است) افزوده, به

  فاني را وداع گفت:
يکهزار و يکصد و شست و نه اتّفاق  نواب علي قلي خان واله مرحوم در سنة”

  “.افتاد, غرة رجب
شرح ذيل از خود برجاي گذاشته  آثار ديگري را نيز به الشعرا رياضواله عالوه بر 

  است:
۱. ين فقير دوست واله آن را در سال  که شمس ٢شعر ديوانم ۱۷۴۴ه/  ۱۱۵۷الد 

شاعري بود خوش  . واله٣آوري کرد. اين ديوان مشتمل بر هفت هزار بيت است جمع
گويد که, تا وقتي  در مورد سبک شعري خود چنين مي الشعرا رياضقريحه. او در 

قولِ  فهميد. به آن تعمق نکرده بود, از شعر چيزي نمي فغاني را نديده, و در ديوان بابا
  خودش:

  ٤“…روش او (بابا فغاني) نبردم, شعر نتوانستم گفت تا پي به”
معاصر و دوست واله که خود منتقدي صاحب نظر بود, الدين علي خان آرزو  سراج

  دهد: گونه نظر مي دربارة شعر واله اين

                                                   
 خطاب کرده است.» عزيزالقدر«موالنا جاللي هندي, گلشن علي جونپوري را  واله در ترجمة  .١

, ٣٤٥ شمارة, ٧٣٧ ص, ١ , جآصفيه ؛١٧٠٨؛ اته, ١١٨٢کتابخانة بادلين,  آن رک: خطّيبراي نسخ   .٢
م ( دو نسخة), ذخيرة حبيب گنج, کتابخانة موالنا آزاد, دانشگاه ٣٩٩ شمارةرضا رامپور,  ةکتابخان

 ه.غير و ٤٧٠١١٥ شمارةاسالمي عليگره, 

ا رضا قلي خان است, ام ذکر کرده ۱۰۱ ص, ديده مردماين رقمي است که حاکم الهوري در تذکرة   .٣
 تعداد ابيات را چهار هزار نوشته است. ۵۵۷ ص, ۲ , جالفصحا مجمعهدايت در 

 بابا فغاني. : احوالِالشعرا رياض  .٤



  الشعرا اي بر رياض مقدمه  ٤٠١

چون در عشق که مبدأ معرفت و لب لباب دنيا و آخرت است, مستهلک و ”
  “.منهمک است, تمام ديوانش از وقايع عشق و اسرار عرفان مملو است

داند, اما آرزو در زمينة  ياگرچه واله در اشعارش خود را پيرو سبک بابا فغاني م
  گويد: تفاوت بين سبک بابا فغاني و سبک واله چنين مي

چشم  کمال سالست و بالغت اکثر تتبع بابا فغاني است, بلکه اگر به اشعارش با”
اي که در کالم اوست, در شعر بابا نيست, زيرا که  دقّت نظر کرده آيد, چاشني

  .١“ت دادهاين همه مقدمات تصوف بابا را کم دس
  کند: حاکم الهوري شعر واله را چنين ارزيابي مي

  .٢“سرود و شعر وي پردرد و لذّت است روش و طرز شعراي قديم شعر مي اکثر به”
نگاران ديگري نيز از فصاحت و بالغت واله در شعرسرايي  عالوه بر اين, تذکره

سرود که  يز شعر ميترکي ن ذکر است که واله به . الزم به٣اند تمجيد و ستايش کرده
  .٤نقل شده است الشعرا رياضبعضي از آنها در 

آمدي را ذکر کرده  نقل از مولوي محمود کشميري پيش عبدالحکيم حاکم الهوري به
شعرسرايي است. واله در واپسين لحظات  مندي شديد واله به که حاکي از عالقه

عيادت واله رفته و وي  بهزندگي نيز در فکر شعرسرايي بود. در آن وقت ملّا عبداهللا 
کدام وقت شعر است؟ کلمه بايد ”وي گفت:  را سرگرم شعر سرودن يافت و به

  اما واله بالفاصله در جواب اين رباعي را سر داد:“. خواند و ايمان تازه بايد کرد
  ور خاک شود بدن نخـواهم مـردن    گر جان رودم ز تن نخـواهم مـردن  

  اوهام تو مرد, مـن نخـواهم مـردن     سـت گويند علي قلي بمرد, اين غلط ا
  .٥مثنوي ميرزا نامه که داستان عشق ميرزا شيرافگن در آن تعريف و توصيف شده است .۲

                                                   
 .۸۶ ص, النّفايس مجمع  .١

 .۱۰۱ ص, ديده مردمتذکرة   .٢

٣.  ا عقد۲۱۸ , ورقاالفکارصةخال, ۷۶ , صثري. 

 .۲۷۳ , ص۴ , جدباالنةريحا, الشعرا رياضرک: خاتمة   .٤

  .۸۵۶رک: ايوانف   .٥



  ٤٠٢  قند پارسي

  

 حالي درواله است.  اشتباه منسوب به ي که اثري مذهبي و عرفاني است و بهالهٰد نجم .۳
که از  استه)  ۱۱۸۴ (م:» واله«که سرايندة اصلي آن سيد محمد موسوي متخلّص به 

ها راه  دربار واالجاهي ارکات (در هند جنوبي) به حيدرآباد و از آنجا به خراسان به
  .١هجري در حيدرآباد سروده است ۱۱۴۹يافته بود. او اين اثر را در سال 

نظم و نثر نوشته که يکي از آنها در پايان نسخة خطّي  هايي را نيز به واله نامه .۴
شيخ علي حزين,  بر اين, سه نامة منظوم او به . عالوه٢نقل شده است الشعرا رياض

بر جاي مانده  ٤و وزيرالممالک ابوالمنصور خان بهادر صفدرجنگ ٣خديجه سلطان
  مکتوب اليهم است. است که بيانگر چگونگي مناسبات نگارنده با

دستخط خود واله در کتابخانة ايوان غالب, در  : اين بياض به٥بياض والة داغستاني .۵
جا  شود. اين نسخه در وضعيت سالمي قرار ندارد. اوراق جابه داري مينو نگه دهلي

شده و خواندن بعضي مطالب هم مشکل است. واله در اين بياض انتخاب کالم 
درخواست  م به ۱۷۳۵-۶ه/ ۱۱۴۸تعدادي از شعراي فارسي و نثرنگاران را در 

مطالبي چند گردآوري کرده است.  ٦آباد الملک معصوم علي خان در شاهجهان حکيم
خورد. نگارنده در مقالة  چشم مي نيز دربارة زندگي واله در البالي اين بياض به

حاضر در تدوين زندگينامة واله از آنها استفاده کرده است. عالوه بر ابيات فارسي, 
  نمونة کالم اردو هم در اين بياض نقل گرديده است.

و نسخة  ضرت علي و افالطونفارسي و ترکي خود و اقوال ح واله ابيات متعدد به
را هم نقل » تقويت دل«نام  ) بهم ۱۶۶۹-۱۷۴۷ه/ ۱۰۸۰-۱۱۶۰طبي علوي خان (م: 

                                                   
- ۷۴ ، صArabic & Persian in Carnaticواله رک: موسوي محمدد سي مفصّلبراي احوال و آثار   .١

  .۱۸۰ صپور, پتنا,  خدابخش, بانکية , کتابخان۱ , جفهرست نسخ خطّي فارسي, ۱۶۳
 وجود دارد.ديوان واله در کتابخانة رضا, رامپور  خطّياين نامه در نسخة   .٢

 .همان  .٣

 همان.  .٤

 م اجماالً معرفي کرده است. ۱۹۹۴، ژانويه غالبنامهاستاد سيد امير حسن عابدي اين بياض را در مجلّة   .٥

و مخدوم جهان  خواهش صاحب و قبلة دو جهان مشفق ه در اين بياض نوشته است: حسبِلوا  .٦
علي غفرله علي قلي  محمدمرحوم  عزاي اين اوراق به …الملک معصوم علي خان سلمه حکيم

 هجري. ۱۱۴۸ شوالفي شهر  …قلمي شد آباد داغستاني در دارالخالفة شاهجهان



  الشعرا اي بر رياض مقدمه  ٤٠٣

ا الشعر رياضيقين آغاز کار وي براي نگارش  ظن قريب به کرده است. اين بياض به
  که آن را بايد مادر اين تذکره خواند.است 

هاي خطّي تهيه شده از  ان نسخهترين اثر واله است. تعداد فراو معروف الشعرا رياض .۶
بيانگر چيزي نيست, جز اين که اين اثر واله بسيار مورد عالقه و  الشعرا رياضتذکرة 

ترين تذکرة عمومي  . اين اثر ارزشمند, حجيم١توجه و محبوبيت همگان بوده است
  نگارش درآمده است. قاره به شاعران فارسي است که در قرن دوازدهم هجري در شبه

ذکر  داشته و بههاي شاعران توجه بيشتري معطوف  سروده له در اين اثر نسبت بهوا
است. اگرچه وي اطّالعات اي که بايد مبذول داشت, نشان نداده  سوانح حيات آنها عالقه

مهمي را در مورد زندگاني و احوال شاعران از قبيل تاريخ والدت و وفات در دست 
دست آورد, اما وي توجهي آن چناني در  آساني به بها را توانسته است آنه داشته و يا مي

نقل دو رسالة  شاعران از خود نشان نداده است. او در اثر خود به حيات مورد درج سوانح
الدين علي خان آرزو و فرماني از شاه  الغافلين سراج فقير و خالصة تنبيه الدين شمس

شود.  ثار در تذکرة شعرا گنجانيده نميگونه آ طور معمول اين تهماسب پرداخته که به
توان اظهار داشت که اين اثر  مي الشعرا رياضمطالب مندرج در  توجه به بنابراين, با

ماند تا تذکره شاعران. اين جملة خود واله نيز اثباتي است بر  يک جنگ مي بيشتر به
  ادعاي نويسندة اين خطوط:

قدر مقدور اشعار بلند  ست که بهغرض راقم حروف در تسويد اين اوراق اين ا”
  .٢“و افکار ارجمند فراهم آيد, نه اين که جمعي کثير از موزونان را ذکر نمايد

مشتمل بر يک مقدمه, بيست و هشت روضه (هر روضه براي يک  الشعرا رياض
اي در احوال خود مؤلّف است. در اين تذکره احوال دو هزار و پانصد  حرف) و خاتمه

ديمي و همچنين معاصر نگارنده آمده است. نويسنده احوال شاعران را شاعر ق ٣و چهل
                                                   

 ) نيز بر اين عقيده بود.۱۳۳ (صاشپرنگر   .١

 .مؤلّف مقدمة: الشعرا رياض  .٢

خة , نس۲۶۹۲بودلين,  کند. در نسخة مي يکديگر فرق با الشعرا رياضتعداد شعرا در نسخ مختلف   .٣
هاي خدابخش و  , نسخه۲۴۹۶؛ نسخة بوهار, ۲۵۴۶, ۵۱-۳شمارة کتابخانة موالنا آزاد عليگره, 

 ه.غير و ۲۵۰۰اشپرنگر 



  ٤٠٤  قند پارسي

  

ترتيب حروف الفبا نوشته و در ترتيب اسامي سرايندگان, تخلّص آنها را رعايت کرده  به
است. در صورت عدم وجود تخلّص, رعايت ترتيب نام و در غير اين صورت رعايت 

کنيت و يا لقب خود شهرت  هترتيب کنيت و لقب شده است. چنانچه شاعري بيشتر ب
احوال زندگي  داشته, واله در مورد وي همان را رعايت کرده است. اين تذکره با

  يابد. ي خان پايان ميذکر احوال يحٰي ابوالحسن خرقاني آغاز شده و با
عنوان نمونة شعر استفاده  واله در اين اثر از غزل, قصيده, قطعه و رباعي بيشتر به

  دهد: ها روش خود را چنين توضيح مي رة انتخاب از مثنويکرده است. او دربا
مولوي  مثنويمولوي جامي و  سبعةنظامي,  خمسةفردوسي,  شاهنامةاگر از ”
شد و  در اين تذکره اضافه ميکرد, قريب بيست هزار شعر  غير ذلک انتخاب مي و

از شد و اگر چند بيت  و نوشتن آن نمي خواندن از فرط تطويل کسي را رغبت به
رفت  نگاشت, بيننده (خواننده) را توهم اين مي رعايت اختصار مي هر مثنوي به

  .١“اعتقاد مؤلّف اشعار بلند در اين مثنوي همين قدر بوده که شايد به
هايي را در اين  بعضي شعرا گزيده» غيرمشهورة«هاي  با اين وجود, واله از مثنوي

  آورده است.» بر سبيل تحفگي«تذکره 
اره شد, واله در اين اثر خود شرح حال تعدادي از شاعران را اصالً چنان که اش

نياورده و در بعضي موارد فقط يکي دو جمله دربارة شاعران نوشته و دربارة برخي 
ديگر مفصّل اظهار نظر کرده است. وي حتّي در تأليف احوال بعضي شعرا دچار اشتباه 

او آشنايي داشتند, بيش از ديگران  باواله معاصر بوده و يا  شده است. شاعراني که با
واقع جان اين تذکره است و  به الشعرا رياضاند. اين بخش از  مورد توجه او قرارگرفته

  همين علّت اين سخن استاد گلچين معاني کامالً درست است که: به
از خود برجاي گذاشته بود, باز هم  الشعرا رياضعنوان  اگر همين قسمت را به”

  .٢“شد ش محسوب ميارز اثري با

                                                   
 .مؤلّف مقدمة: الشعرا رياض  .١

 .۶۵۲ ص, هاي فارسي تاريخِ تذکره  .٢



  الشعرا اي بر رياض مقدمه  ٤٠٥

کسي دوست, معاشر  هند با علّت نگارشِ تذکره اين است که واله در آغاز ورود به
گذراند. واله پس  و محشور نبود. وي بيشتر اوقات خود را در تنهايي و شعرخواني مي

. او در اثناي مرور آثار مختلف, ١آوري ابيات دلنشين شاعران گرفت جمع از آن تصميم به
اعتقاد واله  را نيز از نظر گذراند و بسيار تحت تأثير آن واقع شد. به تحفة سامي

اي بود که تا آن زمان وجود داشت. وي بهرة فراواني از اين تذکره  بهترين تذکره سامي تحفة
  .٢نتيجة مطالعة همين تذکره بود الشعرا رياضطوري که تصميم وي در نگارش  برد, به

در ظرف ”م آغاز کرد و  ۱۷۴۷ه/ ۱۱۶۰سالرا در  الشعرا رياضواله نگارش 
آيد  . از قطعة تاريخ ذيل چنين برمي٣“معدودي از ليالي و ايام اين مجلس را فراهم آورد

  پايان رسانده است: را به الشعرا رياضم نگارش  ۱۷۴۸ه/ ۱۱۶۱که واله در سال 
  تاريخش را دل از خـرد سـايل شـد     اين تذکره چون طرب فزاي دل شد

  در وي چو بهار سر زده داخـل شـد    الشــعرا رفــت خــزان ريــاضگفتــا ز 
  ]۱۱۶۱=۲۰۶+هار=۹۵۵=۶۵۸خزان= -۶۱۳=الشعرا رياض[

  نويسد که: الدين علي قمي مي اما نگارنده در معرفي احوال ميرزا شرف
  “.در سنة اتمام اين نسخه که يکهزار و شست و دو هجري است”

هجري رسماً  ۱۱۶۱أليف تذکره در سال اين جملة واله بدان معني است که کار ت
  .٤آن افزوده است هجري به ۱۱۶۲پايان رسيده بود, اما مؤلّف مطالب ديگري را تا سال  به

سبک نگارش واله جز در مقدمه, ساده و عاري از تعارفات منشيانه است. او در 
ستفاده شرح حال بعضي از شاعران و اظهار نظر در مورد سبک آنها از القاب تعريفي ا

  نثر مسجع و مقفّي است. کرده که به

                                                   
 .مؤلّف مقدمة: الشعرا رياض  .١

 : احوال سام ميرزا.همان  .٢

٣.  مه.همان: مقد 

فهرست رک: (شده است.  تأليفهجري  ۱۱۶۲آخر اين تذکره در  معتقد است که قسمت ايوانف هم  .٤
 )۲۳۰ شمارة, کلکته نسخ خطّي فارسي در کتابخانة انجمن آسيايي بنگال



  ٤٠٦  قند پارسي

  

عربي ميزان  در”دربارة واله نوشته است:  ثريا عقدغالم همداني مصحفي نويسندة 
اهللا مجيد, بعضي از احاديث و جمالتي را  , ولي واله آياتي از کالم١“درست نکرده بود

  .زبان عربي است عربي در اثر خود آورده که نشانگر آشنايي او به به
الدين علي  سراجاند.  پرداخته الشعرا رياضتوصيف و نقد  نگاران بسياري به سوانح

را مطالعه کرده  الشعرا رياض ,النّفايس مجمعنام  اش به خان آرزو که پس از نگارش تذکره
  بود, گفت که:

  “.کشيد نظر آمد و االّ اين همه درد سر نمي بعد از نوشتن اين نسخه, تذکرة مذکور به”
کند: اين گونه ابراز نظر مي الشعرا رياضد عسکري نيز در مورد محم  

چقدر نکات داند که  مثل او تا حال تأليف نشده است. صاحب استعداد مي”
در آن اظهار نموده است  باريک فن شعر و شاعري و خصوصيات اين فن شريفه

و متانت و عذوبت و فصاحت  و چطور احوال و مدارج اهل زبان و شعرا را به
  .٢“بالغت و تازگي انشا کرده

  کند که: خود مؤلّف ادعا مي
احيا کرده و  چون فن شعر مندرس شده بود, او آن را از طريق تأليف اين تذکره”

  .٣“روح جديدي در کالبد آن دميده است
هفتاد ديوان شعر و  قريب به”واله دربارة مآخذ تذکرة خود توضيح داده است که 

و چندين کتاب تاريخ و کتب ديگر مثل نفحات(االنس) و تذکره متقدم و متأخّر 
او اختالفاتي را که در “ غيره را درنظر گرفته بود النّفايس) و مجالس(العشّاق و يا مجالس

را بيش از مآخذ  االنس نفحاتنظرش رسيده بود, برطرف کرده و  ها به مطالب اين کتاب
  .٤اعتبار نشمرده است ديگر معتبر دانسته و کتب ديگر را آن چنان صاحبِ

 المعاصرينةتذکرو  سامي تحفة, تذکرة نصرآبادي, العاشقين عرفاتواله عالوه بر 
استفاده کرده و نام آنها را در مآخذ و  الشعرا رياضحزين از آثار ذيل نيز در نگارش 

                                                   
١.  ا عقد۷۶ , صثري. 

 .۱۹۹ ص, صحايف شرايف  .٢

 : مقدمه.الشعرا رياض  .٣

 همان.  .٤
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  مراجع خود درج کرده است:
 - ۵, ساالنّةتذکر -۴, مقاله چهار -۳, االلباب لباب -۲, تذکرة سرخوش-۱

 الشعرايةتذکر -۷ (امين احمد رازي), اقليم هفت -۶, کشکول شيخ بهايي
(گردآورندة آن  دواوين قدمامنتخب  -۹, بئسفينة ميرزا صا -۸, دولتشاهي

 السير حبيب -۱۱(ابوالفضل بيهقي),  بيهقي تاريخِ -۱۰، ١ناشناخته است)
 - ۱۳د خواندمير, محمو احوالِ صفوية تاريخِ -۱۲ الدين خواندمير), (غياث
 تزک(شايد  همايوني تاريخِ -۱۴(محمد بن خواند شاه, ميرخواند)،  الصّفاضةرو

 تاريخِ -۱۷ ,االخبارصةخال -۱۶, االبرار في اخباراالخبارلةرسا -۱۵), جهانگيري
(اسکندر منشي),  تاريخِ عالم آرا -۱۸(تاريخ خوقند از ملّا نياز محمد),  شاهرخي

, حافظ ديوان -۲۱, صائب ديوان -۲۰الدين دايه,  يخ نجمش مرصادالعباد -۱۹
۲۲- د معين ديوانين سي۲۳حسن اشرفي سمرقندي,  الد- ۲۴, انوري ديوان- 
شاه نعمت -۲۵, سعدي ديوان اتديوان ميرزا طاهر وحيد -۲۶, اهللا ولي کلي,  

 .العاشقين عرفات -۲۸, مظهراآلثار -۲۷
 الشعرا رياضمؤلّف تقي اوحدي استفادة  العاشقين عرفاتة اثرِ خود از در تهي

انتقاد شديد  توجه به فراواني کرده, اما نام آن را در فهرست مآخذ خود نياورده است. با
و استفادة فراوان از مطالب آن, استاد گلچين معاني در مورد وي  العاشقين عرفاتواله از 

  اي کرده است که: قضاوت منصفانه
را انتحال و تلخيص  العاشقين عرفاتاين بوده است که تذکرة  غرض اصلي وي”

حساب خود بگذارد و در ذکر  الدين اوحدي را کامالً به کند و منابع و مآخذ تقي
مايه و  باد انتقاد گيرد و بي ولي نعمت خويش حق نعمت را از يادبرده, او را به

  .٢“کم تتبع قلمدادش نمايد

                                                   
ذوق از خود بر جاي  فارسي است که صاحبانِهاي شعر  بديهي است که اين يکي از مجموعه  .١

مقالة  ها رجوع کنيد به گونه سفينه تاريخي هستند. دربارة اين تو بعضي از آنها داراي اهمي اند گذاشته
 م. ۱۹۵۵ , الهورارمغان علمياز استاد نفيسي, » هاي شعر فارسي ترين مجموعه قديمي«

 .۶۵۱ ص, هاي فارسي تذکره تاريخِ  .٢



  ٤٠٨  قند پارسي

  

 العاشقين عرفاتت که واله بررسي مفصّلي را در مورد هرحال, بايد اذعان داش به
  انجام رسانيده و معايت اين تذکره را باز يافته است. به

که بيانگر سبک انتقادي وي است, براي  العاشقين عرفات نظريات واله در ارتباط با
از اهميت اساسي برخوردار  العاشقين عرفاتارزيابي علمي و بررسي ادبي اوحدي و 

, دربارة الشعرا رياضمورد نخواهد بود چنانچه بخشي از نظرات واله در  بياست. 
  اوحدي در اين ذيل مورد مطالعه قرارگيرد:

که مزخرفات بسيار در آن درج  عرفاتي بهاي مسمٰ الدين محمد تذکره تقي”
من ”نوشته است که: است. اوحدي » کثيرالغلط«کرده, تأليف نموده. اين تذکره 

خاطر راقم  وي ترتيب دادم. به الوصيت ي خان بيگ مجرم) را حسبديوانش (قل
رسد که تقي اوحدي اشعار بلندي که از خود ذکر کرده است, اکثر از  حروف مي

الوصيت متصرف شده, چه از تذکرة تقي اوحدي  حق آن بيچاره خواهد بود که به
اشد يا نه. هرکه رود که سواد فارسي هم داشته ب آنچه استنباط شد, حرف در اين مي

  “.فصاحت آشنا باشد, غور اين حرف را خواهد کرد تذکرة مذکور را ديده و به
  واله در ضمن معرفي سنايي آورده:

قول و ضبط تقي اوحدي نيست, چه مير مزبور بسيار  راقم حروف را اعتماد به”
کاشي افضل  مايه و کم تتبع بوده, چنانچه بعضي رباعيات شيخ ابوسعيد و بابا کم

سره نقل کرده و حال آن که هيچ کس از متقدمين و  نام شيخ بايزيد قدس را به
اند که شيخ بايزيد شعري  مورخين و ارباب خبرت و اهل تحقيق ذکر نکرده

نام سه  فرموده, تقي اوحدي را نسيان نيز بوده. چنان که گاه هست که يک شعر را به
  “.بر خود وي هم مشتبه بوده است کس و چهار کس نقل کرده است, سواي آنچه

  طنز جالبِ توجه ديگري از واله در ضمن معرفي موالنا باري آمده است که:
استادان نمودم تا  ام و اشعار او را به تقي اوحدي نوشته که او را من تربيت کرده”

  “.شد کرد تا چنان نمي چنين شد. کاش در حق خود سفارشي مي
د از اوحدي, در مورد احوال ملّا روحي همداني چنين وي در ادامة انتقادات خو

  نوشته است:
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مزه واقع شده  قدر بي تقي اوحدي تاريخي جهت زبان بريدن وي گفته, ليکن آن”
  .١“بريدند گنجايش داشت است که اگر زبان او را هم مي

  نويسد که: وي دوباره ضمنِ معرفي احوال روحي مي
) رفته باشد, الشعرا رياضر ترقيم (اگر قصوري و اشتباهي و تکراري د”

  “.او (اوحدي) است اش با جريمه
وي اين سؤال را در ذهن خواننده  العاشقين عرفاتاظهارات واله در مورد اوحدي و 

طور مشروح از اين تذکره  اوحدي پرغلط بود, وي چرا به عرفاتانگيزد که اگر  برمي
اين سؤال طبيعي پاسخي  واله خود به آن منصرف نشد؟ استفاده کرد و از رجوع مکرر به

  گونه داده است: اين
آن کتاب  چه در حين تحرير اين اوراق تذکرة او در نظر بود, البد رجوع به”

  .٢“ي نشدي بود, ليکن ترک اوٰلشد. اگر ترکش اوٰل مي
  شرح ذيل است: هايي به داراي ويژگي الشعرا رياضتذکرة 

معرفي سه رساله  ه در اين تذکره بهطوري که قبالً ذکر آن رفت, وال همان
اي از  هاي موجود فاقد اين ويژگي هستند. وي خالصه پرداخته که ديگر تذکره

الدين  مير شمس الدين علي خان آرزو, و دو رسالة متعلّق به سراج الغافلينِ تنبيه
البديع در صنايع شعري و صةنامهاي وافيه در علم عروض و قافيه, و خال فقير با

  اني از شاه تهماسب را در ذيل احوال آنها آورده است:فرم
سنج و فردي  طبع و نکته ذوق, خوش از آنجايي که واله خود از شاعران با

شعرشناس بود, منتخبي از کالم شاعران را در اين تذکره ثبت کرده است که در 
اي از ابيات شاعران مربوطه است و اين ادعاي مؤلّف را که  حقيقت گزيده

                                                   
موالنا  وفات وارد آورده, واله از اين قطعة تاريخِ العاشقين عرفاتاوحدي و  جود ايرادهايي که بهو با  .١

  کند: مي نيکي اصفهاني که اوحدي ساخته است, ستايش
  نيکي کـه بـد از جملـة نيکـان زمـان     

  
  مرکــز شــده در دايــرة کــون و مکــان

  ميــان تـاريخ شــدش ز بعــد رفـتن بــه    
  

  ز جهـان نيکي ز جهان برفت و نيکي 
  

 

 .يجوين محمد الدين س: احوال خواجه شمالشعرا رياض  .٢
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قدر مقدور اشعار بلند و افکار  راقم در تسويد اين اوراق آن است که به غرض«
  کند. تصديق مي» ارجمند فراهم آيد

دانستيم که واله از خانوادة دولتمردان سرشناس و کار آزمودة ايران بود و مشاغل 
همين خاطر  عهده داشت و به اجرايي و سياسي مهمي را در ايران عهد صفوي بر

اجتماعي ايران آشنا بود. وي  ـ اوضاع و احوال و تحوالت سياسي از نزديک با
اش  علّت سوابق اداري و سياسي درخشان خود و خانواده هند, به پس از ورود به

ه قار دار مشاغل مهمي در شبه دستگاه دولتي گورکانيان وارد و عهده در ايران, به
وري کوتاه بر وقايع شد. در نتيجه وي ضمن معرفي آثار و احوال شاعران مر

عصر آنها و سرگذشت تاريخي زمان خود نيز داشته است. واله در اين اثر از 
دست آنها و همچنين تسلّط نادر شاه افشار بر  ها و فتح اصفهان به هجوم افغان

هند و جنگ  ايران سخن رانده است. او گزارش جامعي از لشکرکشي نادر شاه به
نام کرنال (واقع در ايالت هريانا) را در  حلّي بهمحمد شاه گورکاني در م وي با

  .١قلم کشيده است به» امين«ذيل احوال برهان الملک متخلّص به
پيشتر گفته شد که واله داغستاني منتقدي صاحب نظر در شعر فارسي بود. او 

هاي  مدارج مختلف شعر و شاعري را در ضمن شرح احوال شاعران بررسي و سروده
ن را ارزيابي و نقد کرده است و لذا نقد او بر نظم شاعران اهميت قابل بسياري از شاعرا

توجهي دارد و بيانگر روش نقد شعر در آن دوره است. بحث و بررسيهاي مفصّل واله 
سبک شعراي  سرا و همچنين آشنايي او با دربارة سبکهاي مختلف شاعران فارسي

  شمار آيد. رزشمندي بهفارسي هند حايز اهميت بوده و بايد منبع مهم و ا
گونه  اند, اين فغاني که وي را بنيانگذار سبک هندي خوانده واله دربارة سبک بابا

  دهد: نظر مي

                                                   
 مقدمة با تصحيح کرده و خطّيرا برپاية دو نسخة  الشعرا رياضاين قسمت از  استاد گلچين معاني  .١

چاپ رسانده  به ۶۹۲ ش, ص ه ۱۳۴۱سال  ۷و  ۶ شمارة, سخنة لري در مجلّنل خاتاستاد پرويز نا
 )۶۵۲ , صهاي فارسي کرهتاريخِ تذاست. (رک: 
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آن روش شعر  اي است که پيش از وي احدي به باباي مغفور مجتهد فن تازه”
تواند  پيرامون او نمي جايي رسانيده که عنقاي انديشه به نگفته, پاية سخنوري را به

د. اکثر استادان زمان مثل موالنا وحشي يزدي و موالنا نظيري نيشابوري و پري
موالنا ضميري اصفهاني و خواجه حسين ثنايي و موالنا عرفي شيرازي و حکيم 

غيرهم متتبع و  شفايي اصفهاني و حکيم رکناي مسيح کاشي و موالنا محتشم و
ميرزا صائب رسيد.  مقلّد و شاگرد و خوشه چين خرمن طرز و روش اويند تا به

ميرزاي مغفور که شاگرد حکيم رکنا و حکيم شفايي است, تغيير شيوه داده در 
طرز خود مجتهد و امام آن فن شده, چنان که الحال شعراي زمان ما اکثر متتبع 

توان نطق او يک لحظه  آن که در عهد ما ناطقي که به اند, با طرز ميرزا صائب شده
الدين  د مگر شيخ محمد علي حزين الهيجي و مير شمسآي نظر نمي گوش داد, به

  “.اهللا و بس فقير دهلوي حفظهما اهللا و ميرزا جعفر راهب اصفهاني سلّمه
واله در ذيل معرفي احوال مير نجات اصفهاني نزاکت گويي او را در شعرسرايي 

  چنين مورد اعتراض قرار داده است:
توان گفت که خون  ارند, نبود, بلکه مياو گمان د اما در شاعري آنچه مردم به”

مذمت شعر بد, بعد از زاللي خوانساري و ميرزا جالل اسير و شوکت بخارايي 
در گردن مير نجات مرحوم است. چه زاللي و ميرزا جالل را در بعضي اشعار 

اعتقاد خود اين روش را نزاکت گويي دانسته و  وادي مهمالت افتاده, به راه به
مايگي در اين وادي پي غلط کرده از منزل مقصود دور  فرط بي حال آن که از

قوت طبع و  اند. از عهدة روش نزاکت بندي ( فقط) ملّا ظهوري ترشيزي به افتاده
انجامد. اما  گويي مي مهمل زورمايه برآمده و هرکس تتبع او کند, البتّه کارش به

کرده است که پسنديدة  اي اختراع مير نجات مرحوم ماوراي روش آنها طرز تاره
طريق  طبع عوام شده, يعني تابع روزمرة اجامره و اوباش و بازاريان گرديده, به

گفتگوي ايشان بناي شاعري را گذاشته است و چون اکثر خلق از دريافت دقايق 
مراتب سخنوري محروم و دست فکرتشان از دامن عرايس حجلة فصاحت و 

شان اتّفاق افتاده باشد,  ليقه و موافق طبعبالغت کوتاه است و بدانچه مطابق س
همان طرز مايل  روش او رغبت تمام پيدا شده, اکثر به باشند, لهذا به راغب مي



  ٤١٢  قند پارسي

  

خواندن و شنيدن اين قسم  نمايند و الّا به گرديده. اگر موزون باشند, تتبع آن مي
کنند و برخي ديگر از شعراي زمان ما مثل آقاي رضاي اميد که  قناعت مي

هاي طرز زاللي و اسير  قزلباش خان بود, و جمعي ديگر نازک مهملي خاطب بهم
  “.نوازند را عالوة طرز مير نجات نموده, کوس مزخرفات بر بام فضيحت مي

گيري از ذوق و قريحة عالي خود در شعر, برخي از ابيات شاعران را  واله با بهره
که صاحب نظران و پژوهشگران اي  گونه تغيير داده و آنها را ترميم کرده است, به

توانند اين جسارت ادبي مؤلّف را ستايش و تقدير کنند؛ زيرا پيشنهادهاي وي دربارة  مي
جا و منطقي است, بلکه اين اقدام وي اساس ابيات تغيير يافته را  ترميم اشعار نه تنها به

خشيده است. از لحاظ زبان, محتوا و تأثير آن بر ذهن و فکر خواننده رجحان و ترفيع ب
  براي مثال واله پس از نقل اين بيت ضيايي شوشتري:

ــوده حســرت  بــرد چشــم غمــم آه بــرانم کــه دگــر مــي ــه آل ــو روي ب ــرد خــواهم نظــر ت   ک
  طور نوشته شود, بهتر است: کند که اگر مصرع اول اين پيشنهاد مي

  برد چشم غمم هست يقينم که دگر مي
نيز حکايت مثنوي ملّا شاه بدخشي ارائه کرده دربارة  الشعرا رياض نظراتي که مؤلّف

  کند: گيري مي از مطالعة دقيق واله در آنها دارد. او پس از بررسي اين مثنوي چنين نتيجه
ديگر توجه  بحرِ در هرچند ورق انتقال بحري فرموده و بعد از چند ورق باز به”

  “.اند و در رعايت قافيه نيز چندان مبالغه ندارند نموده
  گويد: وي در مورد محمد جعفر بيگ بينش و مثنوي مکافات نامة او مي

آنها داشته, منظوم نموده.  کساني که سوء مزاج به کذب و افترا بسيار نسبت به”
  “.اقوالش را اعتبار نشايد
, تالش نگارندة آن در آشکار ساختن الشعرا رياضهاي مهم  يکي ديگر از ويژگي

خاطر  ن مختلف است و در اين راستا تقي اوحدي را بهشاعرا انتساب غلط ابيات به
نظر  . به١شاعر ديگر, شديداً مورد انتقاد قرار داده است منسوب داشتن ابيات شاعري به

ديگران, محمد عظيم ثبات و  رسد که در بررسي و تشخيص اشعار منسوب شده به مي

                                                   
 ه.غير وجويني  محمد الدين , تراجم سنايي, خواجه شمسالشعرا رياضرک:   .١



  الشعرا اي بر رياض مقدمه  ٤١٣

. آنچه که از مطالعة ١اند واله داغستاني همکاري کرده جونپوري باشيخ گلشن علي انصاري 
اي در بيشتر  آيد, اين که تاکنون چنين بررسي و شناسايي عميق گونه برمي الشعرا رياض

  هاي شاعران فارسي انجام نيافته است. آثار موجود بويژه در تذکره
نام فارسي نيز  شناسان پوشيده نيست که ديوان شاعران صاحبِ البتّه بر ادب

ي از اشعار سرايندگان معروف در دواوين شاعران ديگر راه دستخوش تغيير شده و بعض
دفعات از وجود اشعار  حافظ شيرازي يکي از آنهاست. واله به ديوانيافته است که 

. وي در ذيل شرح احوال بهاءالدين زنجاني ٢حافظ سخن گفته است ديوانديگران در 
  کند: چنين اشاره مي

حافظ هست و تخلّص بها در ديوان خواجه غزلي از او مشتمل بر يازده بيت مع ”
خواجه سلمان و شيخ  الواقع که در ديوان خواجة مرحوم اشعار مردم مثل في

  .٣“نظر رسيد غيره جسته جسته به اوحدي و
  دهد: واله در مورد احوال خواجه حافظ چنين توضيح مي

چون خواجه حافظ و خواجه سلمان ساوجي معاصر بودند و اشعار ايشان ”
هاي حافظ را از روي اشتباه در ديوان  رسيده, مردم اکثر غزل ک همديگر مينزدي

  .٤“اند سلمان و اشعار سلمان را در ديوان حافظ نوشته
حافظ را توضيح داده است: واله حتّي علّت شامل شدن اشعار ديگران در ديوان  

ز اهللا سره مدون شده, بعضي ا چه ديوان مزبور بعد از رحلت خواجه قدس”
اند و  سبب ترتيب ديوان مزبور شعراي عصر گفته داخل کرده غزليات را عمداً به

انفاس ديگران نيست,  شود. چه نفس پاک خواجه را مشابهتي با آن هم معلوم مي
  .٥“دست آمده باشد آن قماش به ندرت بيتي يا غزلي به مگر امثالش را که گاهي به

                                                   
 حاضر است. که اساس کار اثر الشعرا رياض خطّيکاتب نسخة   .١

اين موضوع  فسور نذير احمد نيز اشاره بهوامه قزويني و پرتصحيح علّ به حافظ ديوانهاي  در چاپ  .٢
 شده است.

 ين زنجاني.بهاءالد : احوال قاضيالشعرا رياض  .٣

 : احوال حافظ.همان  .٤

 ين زنجاني.: احوال قاضي بهاءالدالشعرا رياض  .٥



  ٤١٤  قند پارسي

  

يک ديوان هندي  اي به ين خود اشارهامير خسرو دهلوي در ديباچة يکي از دواو
مسعود سعد سلمان  مسعود سعد سلمان کرده است. اما واله انتساب اين ديوان به منسوب به

داند. او در اثبات نظر خود و رد ادعاي امير خسرو  را قبول نکرده و آن را نادرست مي
  گويد: . واله ميشناسي است زبان دهلوي بحث منطقي و مستدل ارايه کرده که متعلّق به

اعتقاد راقم حروف از  گويند او را سه ديوان است, فارسي و عربي و هندي. به”
ديوان هندي غرض وي همين نام است, چه لغت هندي را ممکن نيست که غير 

پايان و احصاي آن  از متولّد آن ديار تواند حکم شد؛ زيرا که دريايي است بي
حال که آن لغت را کسي آموخت, امري است در نهايت صعوبت و بر فرض م

شان عادت گرفته باشد.  ممتنع است که غير از متولّدين آنجا که از طفوليت زبان
دست تواند آورد, چه  ديگري چنان که بايد تکلّم تواند کرد و روزمره آن را به

دانستن لغت امري است جدا و تکلّم بر آن کردن امري است جدا, آري مگر 
  “.شده باشدتولّد او در هند 

اشعار فارسي  دانست و حتّي به اصوالً واله فارسي رايج در هند را فارسي اصيل نمي
اعتبار  کرد و فارسي بودن آنها را بي هنديان از نظر زبان و فن شعرسرايي اعتنايي نمي

اي از  خواند. نظرات وي در اين باره بسيار آگاهي بخش و قابل توجه است. گوشه مي
ذيل احوال کامله بيگم براي مطالعه و بررسي محقّقان ادب فارسي در نظرات وي در 

  آيد: اينجا مي
دانند و بنده هيچ  اين رباعي را در مرثية فيضي گفته و بعضي از سليمه بيگم مي”

کدام؛ زيرا که از آن زمان تا حال از صد سال متجاوز گذشته است و شيوع لغت 
بينيم,  شود. آنچه ما مي شده و ميمرور دهور در هندوستان زياد  فارسي به

زنان چه رسد و آنچه را در  فهمند تا به دانند و نمي شان فارسي نمي مردان
اند, الفاظ جداگانش فارسي است, ليکن بعد از  هندوستان فارسي نام نهاده

شود که مگر همان مردم بفهمند و ديگري خود  ترکيب و تکلّم لغت ديگر مي
  .١“يابد مشکل درمي

                                                   
 گونه اظهار نظر کرده است. بيجه شاهي و گلرخ بيگم نيز همين احوالِ دواله در مور  .١



  الشعرا اي بر رياض مقدمه  ٤١٥

هنگام معرفي احوال ميرزا جالل اسير نظر حايز اهميتي را دربارة سبک شاعري  واله
  شرح مندرج در ذيل ارايه کرده است: وي و قريحة شعر فارسي هنديان به

گفت, عرايس  چون اکثر سرمست بادة ارغواني بوده و در آن حال شعر مي”
در هندوستان  اند. بنابراين, ديوانش بعضي ابياتش از لباس معني عور مانده

نهايت مرغوب طبايع شده است؛ زيرا که اکثر مردم هند پيوسته سرخوش از  بي
معني که در مستي گفته شده, مناسبت تام  باشند و آن ابيات بي نشأة بنگ مي

  “.اذهان و افهام اين جماعت دارد با
 سراي معروف هند را نيز مطالعه کرده بود, واله ديوان محسن فاني کشميري فارسي

هاي وي را دلپسند و استادانه  اما از سبک شاعري وي تعريفي نکرده و بلکه سروده
داند. فقيراهللا آفرين يکي از عرفا و شاعران فارسي زبان شناخته شدة هند است که  نمي

آفرين داراي روابط  با الشعرا رياضوي مالقات کرد. اگرچه مؤلّف  دعوت واله با به
  آورد: عمل مي از زبان و شعر فارسي او نيز انتقادي چنين به اي بود, اما واله صميمانه

نمايند  فارسي تکلّم مي تکلّف تمام به خود اذعان داشت که مردم هندوستان به”
کرد, از  شعر گفتن چه رسد. در واقع اگر آن مغفور در ايران نشو و نما مي تا به

اهي کميت فکرش در شد. چون متتبع اين زبان بود, لهذا گ اساطين سخنوران مي
ميدان فصاحت و عرصة بالغت لغزش يافته در اداي لغات و اصطالحات, غلط 

  “.نمود و اشتباه مي
  هاي بيدل شاعر انديشمند هندي چنين نوشته است: واله در بررسي و تحليل سروده

هاي غريب  هرچند اکثر اشعارش موافق محاورة فصحاي عجم نيست و ترکيب”
ع نموده, اما شعرهاي بلند و برجسته بسيار دارد. پختگي در زبان فارسي اخترا

نفس از گفتگويش ظاهر است. اگر زبانداني اوقات صرف نموده, انتخابي از 
  .١“شود که صاحب چه قدر مايه بوده است کلياتش بردارد, معلوم مي

                                                   
 و آثارِتأليف  »ها آيينه شاعرِ« نام دکتر محمد رضا شفيعي کدکني اين آرزوي واله را برآورده و کتابي به  .١

بيدل هم شامل اين اثر ارزشمند استاد است. اين کتاب  بيدل را ارزيابي کرده و انتخابي از کالمِ
اقل سه مرتبه در ايران چاپ شده است.حد 



  ٤١٦  قند پارسي

  

شيخ  اي با در اوايل اين نوشتار آمده است که واله دوستي نزديک و روابط صميمانه
لي حزين الهيجي شاعر معروف داشت. اگرچه واله بسياري از اديبان و شاعران ع

باد انتقاد گرفته و بسياري از نظرات وي در مورد آثار آنها کامالً  زبان هندي را به فارسي
آميز شيخ علي  طرفي عالمانه نبوده است, اما وي رفتارِ توهين مبني بر حقيقت و بي

ندي را تأييد نکرده و بلکه مورد نکوهش قرار داده است. ادب پروران ه حزين نسبت به
  کند که نظر وي در جملة ذيل صحيح است: اين واکنش واله ثابت مي

آنچه بيان  راقم حروف را راستي جبلّي و صداقت فطري است, بدون عصبيت”
که جمعي را خوش آيد يا  االمر باشد, قلمي نموده است, فارغ از اين واقع و نفس

  .١“يدناخوش آ
گونه گفتار و حرکات زشت  کاربرد تا حزين را از اين واله تمامي تالش خود را به

حزين قطع کرد و در تذکرة  برحذر دارد, اما موفّق نشد. از اين رو مناسبات خود را با
  چنين نوشت: الشعرا رياض
وي (حزين) مرعي  پادشاه و امرا و ساير ناس کمال محبت و مراعات نسبت به”

ارند و ليکن از آنجا که مروت جبلي و انصاف ذاتي حضرت شيخ است, د مي
شأن شيخ  غيره هجوهاي رکيک که اليق عموم اهلِ اين ديار را از پادشاه و امرا و

نبود, نمود. هرچند او را از اين اداي زشت منع کردم, فايده نبخشيد و تا حال در 
گناه گريبانگير  و آشنايان بيکار است. البد پاس نمک پادشاه و حق صحبت امرا 

  “.شده, ترک آشنايي و مالقات آن بزرگوار نموده, اين ديده را ناديده انگاشتم
هاي حزين صبر و شکيبايي از خود  ها در مقابل بدگويي که هندي واله سپس از اين

عطوفت و مهرباني رفتار کرده و برخوردي ميهمان نوازانه  وي به نشان داده و با
  کند: خوبي ياد مي گونه از آنها قدرداني کرده و به اين اند, داشته
کمال قدرت در صدد  خلق کريم و کرم عميم اين بزرگواران که با آفرين به”

  “…دارند انتقام برنيامده, بيشتر از پيشتر در رعايت احوالش خود را معاف نمي

                                                   
 الملک. : احوال برهانالشعرا رياض  .١



  الشعرا اي بر رياض مقدمه  ٤١٧

افکار و ها در  هندي جملة بعدي واله در عين حال نشانگر تأثير رفتار حزين با
  اذهان دانشمندان و اديبان ايراني در هند است:

بالي غربت  و اين معني زياده موجب خجلت عقالي ايران که در اين ديار به”
  “.شود گرفتارند, مي

الدين علي خان  سراج الغافلين تنبيهبايد خاطر نشان کرد که واله حتّي خالصة رسالة 
شعار حزين و انتقاد از آن تأليف شد, در منظور آشکار سازي نواقص ا آرزو را که به

  نقل کرده است. الشعرا رياض
کرد که ادبيات فارسي در هند مسير انحطاط را  اي زندگي مي ترديد واله در دوره بي

  شرح ذيل بيان داشته است: علل اين زوال نکتة جالبي را به پيمود. او در رابطه با مي
ه کرده که فن شاعري که فضيلت علوم قدر مبالغ سرپرستان در تربيت شعرا آن”

محض طبيعت موزون ارادة  مايه به را الزم داشت, از علم جدا شد و هر بي
فنون بود, از درجة اعتبار افتاده, شاعري کرد و رفته رفته فن شاعري که الطف 

جايي  تنزل است و در اين زمان خود, کار به در ذاايل يومنا ٰهمضحکه انجاميد,  به
معني  دانند بلکه الزام معني را نيز بي در شعر و خيال نميموزونيت را  که رسيده

  “.شمارند مي
اين حکايت شنيدني و جالب توجه را دربارة فيضي نقل  الشعرا رياضواله در 

  کند که ظاهراً تاکنون در ديگر منابع عصر وي و پس از آن ديده نشده است: مي
قاد واقع شده بود و در بعضي امور مراعات چون اکبر پادشاه در شرايع سست اعت”

اغواي او از  دهند که به مي شيخ فيضي نمود, مردم نسبت انحراف او را به هنود مي
اضالل وي از طريق مستقيم اسالم برگرديده و اين  جادة شريعت منحرف و به

الملک امير خان  ةکه از نواب عمد داشت تا اين قول را راقم حروف باور نمي
الملک امير خان بهادر عالمگير شاهي ةشاهي ابن مرحوم عمدمحمد  مرحوم
مردم  که خط فيضي ديدم. در آنجا نوشته بود که اين گفت: بياضي به که مي شنيدم

دليل اين که اکبر پادشاه را از جادة اسالم  دهند, به من الحاد و کفن نسبت مي به
اگر پادشاه را  ام, وجهش اين است که هرچند خواستم که منحرف نموده

فرط تعصّب که در طبعش مخمر بود, مذهب حقّة اثناعشريه داللت کنم, از  به



  ٤١٨  قند پارسي

  

مؤمنين و  جهت عصبيت مبادا ضرري به که به صورت نگرفت و مالحظه کردم
مذهب اسالم  اي انگيختم و اعتقاد او را به شيعيان اميرالمؤمنين برسد, لهذا حيله

ا داعية نبوت و دغدغة رسيدن بشارات سست کردم و چنان وا نمودم که او ر
طريق و رسوم انبياي هنود مثل تعظيم آفتاب و آب  سماوي شد, ليکن قريب به

اين وسيله شر او را از شيعيان رفع کردم؛ زيرا که در نزد او  غيره کردن و به و
 مبادا که يابد استقامت نگذاشتم هم هنود سنّي و شيعه مساوي شد و در مذهب

  .١“رساند آفت مسلمين به
الم و الف فصلي بنام ملّا الادري و ملّا الاعلم وجود ه ضدر رو الشعرا رياضدر  

  هاي ديگر وجود ندارد. , در تذکره٢جز در يک تذکره دارد. چنين فصلي به
طوري که از عنوان اين فصل پيداست, واله در اين روضه ابياتي را آورده  همان

شاعران  . بعضي از اين اشعار را در ادوار مختلف بهاست که سرايندة آنها معلوم نيست
اند. عبارت مختصر واله در آغاز اين روضه نه تنها فصيح و بليغ  متعددي منسوب داشته

ويژه  است بلکه محتواي آن نتيجة مطالعات دقيق وي از آثار مختلف شاعران فارسي به
اي  شود که تحفه رت نقل ميهاي شعر است. در اينجا قسمتي از اين عبا دواوين و تذکره

  است براي سماعت و بصيرت:
سيمرغ  اند. آبادي ملّا الادري و ملّا الاعلم پسران ملّا فراموش بن ملّا عنقا عدم”

شان نفس  شان پر ريخته و شهباز خيال را در اوج عزّت انديشه در قاف فضايل
ه و در اقليم گوي سبقت از ميدان تهمتنان اين فن ربود گسيخته. در عالم شاعري

                                                   
 : احوال فيضي.الشعرا رياض  .١

 استفاده کرده است, در پيروي الشعرا رياضتذکرة خود از  تأليفر که د اللّطايف منتخب تذکرة مؤلّف  .٢
» الالم و االلف باب«بابي مخصوص تحت عنوان » ي«و » ه«بين ابواب  الشعرا رياضنگارش  از شيوة

اين باب مقدمة معلوم نبود. او مثل واله در  گشوده و ابياتي چند نقل کرده که سرايندگان آنها برايش
 االسم مجهول ايعلم لنا ابن ملّا الولد ملّ ا الادريملّ به ملقّبا الاعلم الکند: ملّ مي چنين اظهار نظر

 مدت يافت. زندگي دراز اي مذکورعليم اهللا خان است و ملّ نواب مالزم ين لوح محفوظ آبادمتوطّ
 باشد که از اشعارش و بياضي است. کم سفينه لجؤليل و نهار م صفحة انقراض تا عهد حياتش

او معلوم نيست, لهذا اسم  بودند و صاحبِ سواد برنداشته. معلوم باد چون بعضي شعر که در خاطر
 داد. مذکور قرار



  الشعرا اي بر رياض مقدمه  ٤١٩

که از جمله خوارق  اند. چنان سخنوري ابواب کرامات بر روي جهانيان گشوده
ايشان اين است که در جميع اعصار در عرصه بوده و هستند و خواهند بود. 

اند. از آوازة  همانا جرعه از جام خضر نوشيده و خرقة بقا از دست مسيح پوشيده
گوش عرشيان لبريز و از صيت کمال  جمال عرايس ابکار افکار مالحت آثارشان

  “.شان صوامع فرشيان گهرخيز است نفايس سخنان درر نشان عذوبت بنيان
سان ديگر  به الشعرا رياضداند که تذکرة  در پايان يادآوري اين نکته را الزم مي

بعضي از اين  اينجا تنها به هاي شاعران فارسي خالي از اشکال و ايراد نيست. در تذکره
  شود: طور خالصه اشاره مي آن هم بهنقايص 

واله در اين اثر تاريخي شرح زندگاني بسياري از شاعران را يا اصالً ننوشته و يا اگر 
معرفي مختصري از آنها گذشته است. وي حتّي تاريخ  نوشته, بسيار کوتاه بوده و با

که  حاليوالدت و وفات بعضي از شاعران صاحب نام فارسي را نيز ذکر نکرده است. در
  گونه اطّالعات براي وي کاري مشکل و ناممکن نبوده است. فراهم ساختن اين

اين است وي در گذشت ظهيرالدين  الشعرا رياضاز اشتباهات مهم تاريخي واله در 
محمد بابر بنيان گذار امپراتوري گورکانيان هند را در شهر کابل ذکر کرده, در حالي که 

خاک سپرده شد و پس از  طور موقت به و در همين شهر به بابر در شهر آگره فوت کرد
  کابل منتقل کرده و در آنجا دفن کردند. وصيت خودش به به مدتي جسدش را بنا

کنيت ابوالفوارس در زمان الب  الدوله با شمس طغان شاه بن الب ارسالن ملقّب به
حال اين امير  ارسالن واليت خراسان داشت و ازرقي يکي از مداحان وي بود. شرح

طغان شاه بن مؤيد آبه که بعد از سنجر بر خراسان استيال  مجهول است. بعضي او را با
  . واله نيز مرتکب همين اشتباه شده است.١اند اند و خلط کرده يافت, اشتباه گرفته

واله در مورد احوال موالنا عالءالدين دهلوي نوشته است که او سخنان شيخ 
جمع آورده است که اين درست نيست. گردآورندة  فوايدالفوادنام  ا بهالدين اوليا ر نظام

الدين اوليا و  حسن عالي سجزي دهلوي است که مريد خاصّ شيخ نظام فوايدالفواد

                                                   
 .۵ معين, ج محمد, دکتر فرهنگ فارسي  .١



  ٤٢٠  قند پارسي

  

دوست نزديک حضرت امير خسرو دهلوي شاعر معروف فارسي است که ديوان شعر 
  او در هند چاپ سنگي خورده است.

رة معروف شعراي فارسي نيز يکي ديگر از منابع عوفي تذک االلباب لباب
  يادکرده است.» لب لباب«عنوان  . واله بارها از اين تذکره بااستا الشعر رياض

مؤلّفان نگاران بعدي بوده است.  از مآخذ مورد استفادة تذکره الشعرا رياض
  اند: در آثارِ خود اشاره کرده الشعرا رياضاستفاده از  هاي ذيل به تذکره
درابن داس خوشگو (دفتر سوم سفينة خوشگو), مير غالم علي آزاد بلگرامي بن

-۲, تأليف رعنا گلِآبادي ( لچهمي نراين شفيق اورنگه),  ۱۱۷۶, تأليف خزانة عامره(
، رحم علي خان ه) ۱۱۸۷-۹۸, تأليف الکالمصةخال، علي ابراهيم خان خليل (ه) ۱۱۸۱

، مولوي محمد قدرت اهللا ه) ۱۱۹۰دود سال , تأليف در حاللّطايف منتخبايمان (تذکرة 
الدين نقشبندي  ، محمد رفيعه) ۱۱۹۹, تأليف بعد از الشعراي جام جمشيدتکملةشوق (
تأليف  ,الغرايب مخزن، شيخ احمد علي هاشمي سنديلوي (ه) ۱۲۱۶, تأليف نوبهار(تذکرة 

خان عاشقي قلي  حسينه),  ۱۲۱۹, تأليف هندي سفينةداس هندي ( ، بهگوانه) ۱۲۱۸
, تأليف الخيال معراجآبادي ( ، وزير علي عبرتي عظيمه) ۱۲۳۳-۳۴, تأليف عشق نشترِ(

، ه) ۱۲۵۶-۵۷, تأليف االفکار نتايج، محمد قدرت اهللا خان قدرت گوپاموي (ه) ۱۲۵۷
، نواب سيد نورالحسن خان طيب ه) ۱۲۹۲, تأليف انجمن شمعِ(نواب صديق حسن خان 

 ه), ۱۲۹۹, تأليف تابان اخترابوالقاسم محتشم (ه),  ۱۲۹۲-۹۳أليف , تسخن نگارستان(
عرفاني  دکتر عبدالحميده),  ۱۳۲۸, تأليف الشعراةتذکرآبادي ( محمد عبدالغني مئوفرخ

  .١ه) ۱۳۳۴, تأليف زبان کشمير شعراي پارسي(تذکرة 
عارف المةعنوان يکي از مآخذ اصلي در تدوين داير به الشعرا رياضعالوه بر اين 

  مورد استفاده واقع شده است. ٢آريانا

                                                   
 .نويسي فارسي در هند و پاکستان تذکرهها رک:  براي اطّالعات مفصّل دربارة اين تذکره  .١

تا سال  م ۱۹۴۹ش/ ه ۱۳۲۸المعارف آريانا, از سال ةمن دايرکوشش انج المعارف بهةاين داير  .٢
 م تدوين گرديده و در کابل چاپ شده است. ۱۹۶۹/ش ه ۱۳۴۸



  الشعرا اي بر رياض مقدمه  ٤٢١

هاي مختلف جهان  در کتابخانه الشعرا رياضهاي خطّي  شمار فراواني از نسخه
ـ سخن از محبوبيت  که قبالً گفته شد چنان هاي متعدد ـ شود. وجود نسخه نگهداري مي

ياري از اي که بس گونه راند, به و مورد پسند بودن اين اثر در نزد صاحبان ذوق مي
منظور مطالعه و تحقيق از آن نسخه برداشتند. نسخ کامل  مندان به نويسان و عالقه تذکره

هاي مختلف جهان نگهداري  که در کتابخانه الشعرا رياضو ناقص و ملخّص خطّي 
  :١قرار ذيل است شوند, به مي

خط  , اين نسخة کم غلط را گلزار بيگ به۴۳۰۱کتابخانة ملّي ملک, تهران, شمارة  .۱
آباد (دهلي) در قرن دوازدهم از روي نسخة اصلي  نستعليق پخته در شاهجهان

  کتابت کرد.
اين اثر را به  آبادي همان کتابخانه: محمد عمر بن محمد بخش خان آشوب شاهجهان .۲

هجري کتابت کرد که حاشية آن انتقادهايي  ۱۲۰۱ذي الحجة  ۲۵خطِّ نستعليق در 
 ارد.اي از مطالب تذکره د بر پاره

الدين همايي که خود استاد آن را از روي نسخة  کتابخانة شخصي استاد جالل .۳
مرحوم محمد باقر الفت اصفهاني نقل کرده و در حال حاضر در کتابخانة دانشگاه 

 شود. تهران نگهداري مي
 .۱۸اشپرنگر, شمارة  .۴
خالصة شرح حال و يک بيت ه)  ۱۲۲۳, ۶۵۶ (برلن, شمارة ۶۵۷برلن, شمارة  .۵

 نه از هر شاعر (احتماالً از خود مؤلّف).نمو
 هجري. ۱۱۷۱, ۲۳۰ايوانف, شمارة  .۶
 م. ۱۷۹۴, ناقص, ۵۷ايوانف کرزن, شمارة  .۷
 هجري. ۱۲۱۰, ۵۷م؛ ليندزيانا, شمارة  ۱۷۷۰, حدود ۳۱۱ليندزيانا, شمارة  .۸
 اآلخر). (ناقص ۵۸ليندزيانا, شمارة  .۹

 هجري. ۱۱۹۲, ۹۲بوهار, شمارة  .۱۰

                                                   
در  و استاد گلچين معاني نويسي فارسي در هند و پاکستان تذکرهدکتر علي رضا نقوي در   .١

 .اند کردهاشاره  الشعرا رياضخطّي هاي  از نسخه تعدادي به هاي فارسي تذکره تاريخِ



  ٤٢٢  قند پارسي

  

(تا حرف  ۱۱۳هجري؛  ۱۲۱۶, ۱۱۲هجري؛ تکمله  ۱۲۰۳الف,  ۳۷۱, ص ۱ ريو, ج .۱۱
 کاف, قرن نوزدهم ميالدي).

 هجري. ۱۲۵۸, ۱۲۰, شمارة۱۶۳ , ص۳ آصفيه, ج .۱۲
 , قرن نوزدهم ميالدي.۶۹۳, شمارة ۸ پور, ج کتابخانة خدابخش, بانکي .۱۳
 , قمستي از تذکره.۳۷۷بادلين, شمارة  .۱۴
 .۳۶۵۳اينديا آفس, لندن, شمارة  .۱۵
اآلخر و دو نسخة  نسخه, يکي ناقص االول و ديگري ناقصدانشگاه پنجاب, دو  .۱۶

 ».الشعرا رياض خالصة«
 .۲۴۰۲, ۲۴۰۱هاي  شماره کتابخانة رضا رامپور, دو نسخه به .۱۷
 هجري. ۱۱۷۶, ۸۹۹, ۵۴۰۳۷هاي  شماره نو, دو نسخه به کتابخانة موزة ملّي دهلي .۱۸
هاي  شماره گره, بهچهار نسخه موجود در کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالمي علي .۱۹

 .۵۱۰۴, ۵۱۰۳، ۱۱۱۹، ۱۱۱۸حبيب گنج 
 .۴۳۰۱کتابخانة ملک, تهران شمارة  .۲۰
نظر  هاي خطّي, قمرالدين علي بن ثناءاهللا حسيني ناصري عالوه بر اين نسخه .۲۱

هجري براي آقاي ريچارد  ۱۱۹۴رجب  ۱۲, آن را در الشعرا رياضضخامت  به
موسوم کرد. نام تمام شعرايي » لباب لب«خالصه و به (Richard Johnson)جانسن 
اين تفاوت که  آمده است, در اين تذکره نيز شامل است, اما با الشعرا رياضکه در 

اختصار آمده است. همچنين  شان در اين تذکره به شرح حال شعرا و نمونة کالم
 الشعرا رياضجالب توجه در اين کتاب افزوده شده که در تذکرة بعضي مطالب 

خود  توان گفت که اين کتاب داراي اهميت و ارزش بيشتري از ابراين ميبننيست. 
 .١شود ذکر شيخ ابوسعيد ابوالخير شروع مي . اين خالصه باستا الشعرا رياض

برگ  ۲۳۶خط شکسته کتابت شده و داراي  هجري به ۱۱۹۴, در ۶۹۵اته, شمارة  .۲۲
, هند و پاکستاننويسي فارسي در  تذکرهسطر دارد, نيز رک:  ۱۵است و هر صفحه 

  .۴۴۷ ص
                                                   

١.  A Bio-Bibliographical Survey of Persian Literature: C.A. Storey، ۸۳۲- ۳ ص, ۲ ج.  



  الشعرا اي بر رياض مقدمه  ٤٢٣

شود,  مندان گذاشته مي که اينک در اختيار عالقه الشعرا رياضتصحيح و ترتيب 
 هاي زيرين انجام گرفته است: براساس نسخه

) پتنا نگهداري ۲۲۳ پور (شمارة نسخة خود مؤلّف که در کتابخانة خدابخش, بانکي )۱
دستخط مؤلّف روي  به شود. نسخة مذکور اساسِ کارِ تصحيح است. اين عبارت مي

  اولين صفحة اين نسخه قرار دارد:
آباد  هجري از شاهجهان ۱۱۶۴الثاني سنة  ماه ربيع ۲۸سبحانه، اين کتاب را در  موال

قدوة اهل دل قايد رهروان الطلب  رسم پيشکش حسب مصحوب شاه محمد هادي به
مهربان  صاحب ١حضرت شاه حمزهشناس سخندان رموزفهم معجزبيان  کامل نکته

سبب تعجيل در ترسيل  قصبة مرهره ارسال نمود. به ن بهمخلصان سلمه اهللا الرحٰم
ياب برسد,  نظر دقيقه جا به ذا پرغلط مانده. توقّع که هرفرصت مقابله نشد, لٰه

تصحيح آن توجه مبذول فرمايند و مؤلّف را که از مخلصان آن حضرت است,  به
علي قلي بن علي قلي بن علي  ره هيوالي معروف بهدعاي خير ياد فرما باشند, حر به

#öΝs9 ô$Î«قلي بن علي قلي بن آدم بن علي قلي  قلي بن علي tƒ öΝs9uρ ô‰s9θ ãƒ ∩⊂∪ öΝs9uρ ä3 tƒ …ã&©! 

#·θ àÿà2 7‰ymr&«٢» ,¨βÎ)  ÍνÉ‹≈yδ ×ο t�Å2õ‹s? ( yϑsù u!$ x© x‹sƒ ªB$# 4’n< Î)  ÏµÎ n/u‘ ¸ξ‹Î6y™«واهللا٣ ،…  
(موجود در کتابخانة موالنا آزاد  الشعرا رياضه در آخر نسخة خطّي اي از وال نامه

) نقل شده است. چون اين نسخه در مرهره ۳/۵۱دانشگاه اسالمي عليگره, شمارة 
همين شاه حمزه  رود که وي اين نامه را به (مارهره) کتابت شده, اغلب گمان مي

                                                   
افکار و آثار علي احوال و رک: ( .خوانده که درست نيست» جمن«ار انصاري اين واژه را دکتر غفّ  .١

خود  عصرِ حمزه عارف معروف) بايد يادآور شد که حضرت سيد شاه ۲۳۲ , صقلي واله داغستاني
هجري واصل  ۱۱۹۸د و در متولّ هجري ۱۱۳۱سلسلة قادريه عالقه داشت. شاه حمزه در  بود و به

محمد ميان سيد اوالد رسول  تأليف خاندان برکات تاريخِشد. احوال اين عارف نامدار در  حق به
 مارهروي آمده است.

ي است, و نه هيچ کس مثل و همتاي او ترجمه: نه کسي فرزند او و نه او فرزند کس ؛۴- ۱۱۲/۳قرآن   .٢
 است.

سوي  براي تذکّر و يادآوري فرستاده شد تا هرکه بخواهد راهي به قرآنترجمة: اين  ؛۷۳/۱۹قرآن   .٣
 خدا پيش گيرد.



  ٤٢٤  قند پارسي

  

تقديم کرده بود. مطالبِ  نوشته بود, که واله نسخة خطّي متذکّرة باال را خدمت او
  قرار ذيل است: قسمت آخر اين نامة واله به

سبب غفلت کاتب کثيرالغلط است,  موجب ارشاد مرسل شد, ليکن به نسخة تذکره به
شرط بودن  از دو سه ماه بهي خواسته باشد, بعد فرصت مقابله نشد. اگر حق تعاٰل

خدمت ارسال  مقابله نموده باز بهطلبيده  آباد و شرط حيات مستعار بنده در شاهجهان
قدر اکتفا فرموده  قدري که صحيح واقع شده باشد, مطالعه آن خواهد داشت و الّا به

شروط  از باقي چشم بايد پوشيد و ناديده بايد انگاشت. ديوان مرتّب نبود. آن هم به
ه خدمت تواند رسيد. در خاتمه تذکره قدري از مزخرفات بند مذکوره بعد از اين به

  درج است, شايد بيتي يا مصراعي پسند شود:
  ».گر قبول افتد زهي عزّ و شرف, زياده بندگي و نياز«

او اهدا کرد, ظاهراً شخصي  را به الشعرا رياضشاه حمزه که واله اين نسخة خطّي 
  او داشت. عارف بود و واله نزديکي با

خط شکسته  به گلشن علي جونپوري که دوست و همکارِ مؤلّف بود, اين نسخه را
ذا, جمالت زير در زمان حيات واله استنساخ کرده است. در آخرين صفحة نسخه ٰه

  آمده است: راقمه گلشن علي.
و الف است, عبدالحکيم  ئةتاريخ رحلت علي قلي خان که در سنة سبعين و ما

  حاکم چنين نوشته:
ــي  ــيخ معن ــر ش ــگ اميرکبي   حکم قضا از جهـان کـرد رحلـت    به  ظفرجن

  »پيوست واله برحمـت «خرد گفت:   کرد دل سـال تـاريخ فـوتش   طلب 
  ه)  ۱۱۷۰(  

تر مقابله کند و  نسخة صحيح اگرچه واله نتوانست اين نسخة خطّي را مطالعه و با
کم غلط  الشعرا رياضنسخ ديگر  ولي در مقايسه با» پرغلط مانده«نسخة مورد نظر 

روي حاشية اين نسخه  توضيحات هماست. شرح حال چند نفر شاعر و بعضي 
توضيحات و مطالب ديگري را که روي حاشيه گمان غالب,  نوشته شده است. به

توجهي صحاف,  آمده, خوانندة صاحبِ ذوق و مطلع بعداً افزوده است. در نتيجة بي
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هر صورت عبارات کامل در پاورقي  بيشتر عبارات روي حاشيه افتادگي دارد. به
  يادشده است.» اصل«نشاني  ه در پاورقي نسخة چاپي باآورده شده است. اين نسخ

) که آن را عنايت در زندگاني مؤلّف ۵۴۰۳۷نو (شمارة  نسخة موزة ملّي هند, دهلي )۲
خطّ نستعليق ريز کتابت کرده  هجري يعني يک سال بعد از تکميل آن به ۱۱۶۳در 

  اي آمده بدين قرار: است. در اين نسخه ترقمه
متقدمين و متأخّرين من مصنّفات قبلة  الشعراي رياضذکرة اختتام انجاميد ت به”

داني, علي خان واله  حاجات و کعبة مرادات, گل گلزار معاني, بلبل شاخسار نکته
االحترام سدة سنيه حضرت  چين کمترين خدام ذوي دستخط خوشه داغستاني به

ه يکهزار و يکصد و شست و سه تحرير يافته کال ۱۱۶۳اعلي عنايت اهللا در 
حرمت  هي خوانندة اين نسخه را شاد و خورم گرداناد بهفرق نهاد. اٰل اختتام بر

  النون و الصاد:
  “غريمنخرم حسايب اجعل و لديک  هي فاجعل رجائي غريمنعکساٰل

نقل از  غيره در اين نسخه روي حاشيه به ها, اصطالحات ادبي و فنّي و بعضي واژه
نشاني  اين نسخه در پاورقي نسخة چاپي بافرهنگ ابراهيم شاهي معني شده است. 

  يادشده است.» موزه«
شود و در  ) نگهداري مي۲۴۰۱ اي ديگر در کتابخانة رضا, رامپور (شمارة نسخه )۳

  ياد شده است.» ر«نشاني  ها از آن با پاورقي
شود که قبالً در  ) نگهداري مي۲۴۰۲ اي در کتابخانة رضا, رامپور (شمارة نسخه )۴

نسخ ديگر  خطِّ نستعليق با لدين علي خان آرزو بود. اين نسخه بها کتابخانة سراج
 تذکره نيز مقابله شده است.

فارسي, در  ۵۱۰۴اي در کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگره، شمارة  نسخه )۵
خطِّ فقير حقير پرتقصير  به الشعرا رياضتحت تذکرة ”اين نسخه اين ترقيمه آمده: 

 “.بنده کريم غفرله
فارسي) که خيرات  ۵۱۰۳اي در ذخيرة حبيب گنج همين کتابخانه (شمارة  نسخه )۶

 علي کنبو مارهروي آن را استنساخ کرده است.
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در نظر بود, شرح حال شاعراني که در اين تذکره از آنها يادشده, پس از تطبيق 
صورت متمم  هاي موجود, در بخش تعليقات نسخة چاپي به ديگر منابع و تذکره با

ده شود. همچنين الزم بود در بعضي موارد مآخذ و اشتباهات واله داغستاني مؤلّف آور
هاي  فراواني مراجع دست اول و مقاله توجه به اين اثر, تا حد امکان تصحيح گردد. با

شماري که تاکنون دربارة احوال شاعران فارسي نگاشته شده است, اين کار  پژوهشي بي
محدوديت امکانات و در وهلة دوم نظر  در وهلة اول نظر به نمود. اما نسبتاً آسان مي

, اين مهم نيازمند صرف وقت زياد و متحمل شدن الشعرا رياضحجم باالي تذکرة  به
  هزينة سنگين بود. بنابراين, از اين کار صرف نظر شد.

الخط رايج امروز فارسي رعايت گردد و  در تصحيح اين تذکره سعي شده تا رسم
  ر متن اضافه شده, در ميان دو پرانتز يا گيومه قرارگرفته است.آنچه د

اول در برگيرندة شرح حال شاعران  رسد. جلد چاپ مي اين تذکره در دو جلد به
دوم شامل تمامي ابيات  همراه يک و يا احتماالً دو تا سه بيت نمونه است و جلد به

  ت گماشته است.ذکر آنها هم شاعراني است که نگارنده در اين تذکره به
هرحال تالشِ مصحح در چاپ جلد اول بر اين بوده است که متني کامل و تا حد  به

  پژوهشگران و خوانندگان ارائه شود. به الشعرا رياضامکان صحيح از تذکرة 
دار نسخ مورد نظر از اين  هاي معني هاي موجود اين جلد تنها اختالف در پاورقي

اشتباهات اماليي کاتبان صرف نظر شده است. واله  تذکره, آورده شده و از درج
آياتي از قرآن کريم, احاديث نبوي و جمالت و  اصفهاني در حين نگارش تذکره به

الحال و براساس موضوع استناد کرده که مصحح تذکره آنها را  ابيات عربي حسب
  وار آورده است. همراه ترجمة فارسي در بخش پاياني کتاب فهرست به

بيانگر اين حقيقت است که  الشعرا رياضداند که حتّي مطالعة اجمالي  ذکر مي شايان
حوزة تسلّط و قلمرو نفوذ زبان و ادب فارسي از کنارة درياي مديترانه گرفته تا تمامي 

يکي از اسناد  الشعرا رياضقاره و سرحد چين گسترده بوده است. عالوه براين,  شبه
ادبي و فرهنگي جهان فارسي بويژه ايران و هند است. معتبر ميراث گرانبهاي مشترک 

گونه آثار, گسترش و تحکيم روابط ادبي و فرهنگي دو ملّت  اينترديد انتشار  بي
  ايران و هند را در پي خواهد داشت. دوست ادب
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