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ي كوششي است  پارسي قنده و انتشار
ــه ــد ارا بـ ــةقصـ ــتادان و  ئـ آراي اسـ

ــد   ــگران هن ــران پژوهش ــر و و اي ديگ
در معــريف و نقــد آثــار  زبانــان پارســي

زبـان فـاخر فارسـي از     نگاشته شده به
گذشته تاكنون و شرح احوال اديبـان و  

ــان و  ــر فرهيختگ ــدگان ديگ پديدآورن
ــن ــه  ايـ ــار، بـ ــد.  آثـ ــژه در هنـ   ويـ
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  ديباچه

دفتر  يکه از سو »تا بهشت يرود«را در برنامه  ين قاسميف حسين بار استاد شرينخست
از  ۷۶ - ۷۷ يها ه شده بود و در ساليته يکشورمان در دهل يمايصدا و س يندگينما

در  يو يها تيشتر با فعاليدم؛ اگرچه پيشد، د يپخش م يرسانه ملّ يها از شبکه يکي
  آشنا شده بودم. يفرهنگ يزنيرا يها ق گزارشيز طرا يحوزه زبان و ادب فارس

ران، يا ياسالم يخانه فرهنگ جمهور ولئعنوان مس به يام در بمبئ حضور چند ساله
 يه مقاله ويم فراهم نمود. حضور و ارايبرا يرا با استاد قاسم يشتريب ييفرصت آشنا

که خانه  »ينتمد ـ يفرهنگ يها يران: همکاريهند و ا يروابط فرهنگ«نار يدر سم
 يآن را برگزار نمود و سپس چاپ فهرست نسخ خط يدانشگاه بمبئ يفرهنگ با همکار

 يين آشنايا يخانه فرهنگ کشورمان در بمبئ يدر هند از سو يشاهنامه فردوس يو چاپ
  بدل نمود. يشتريتر و شناخت ب کينزد يرا به ارتباط

دکتر  يت جناب آقايمورأم مآمدم، با اتما هند بار دوم به يکه برا ۱۳۹۱در سال 
آن مرکز را  يرا داشتند، سرپرست يزنيرا يقات فارسيت مرکز تحقيريرضا قزوه که مديعل

، يانتشار در قند پارس يبرا يافتيه مقاالت درياول يدار شدم. در همان بررس ز عهدهين
ص را به خود اختصا يا ژهيو د شمارهيبرخوردم که با يمجموعه مقاالت استاد قاسم به
شتر يب يت خاطر شد. با بررسشان باعث مسرياز ا ين موضوع با شناخت قبليداد؛ ا يم

دن و وزانت يقد کش م دوچندان شد؛ چونيخوشحال ،ين قند پارسيشيپ يها شماره
رضا قزوه يدکتر عل يت برادر ارجمندم جناب آقايريرا در دوران مد يفصلنامه قند پارس

 ،يقند پارس يها نامه ژهيدم. در واقع، طرح انتشار ويد يش آشکارا ميپ يها نسبت به سال
  مانند: ييها نامه ژهيش نموده بود؛ ويشتر از پين فصلنامه را بيا ييکارا
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  ميرزا عبدالقادر بيدل دهلوي •
  نسخ خطّي هند •
  هاي هند سفرنامه •
  حزين و بنارس •
  کشمير و مير سيد علی همدانی •
  تاگور و بنگال •
  ير حسن عابديمجموعه مقاالت استاد سيد ام •
  مجموعه مقاالت استاد نذير احمد •

سته آن است که تا در ي، شاييها نامه ژهين وياما اکنون و بر اساس عرف چاپ چن
م. اگرچه بر اساس ينما يفرا به خوانندگان محترم معر يحد بضاعت خود استاد قاسم

گان محترم خوانند ،“ف باشداز معر يد اجليمعرف با”د: يگو يکه م يک اصل منطقي
 اماند، شناس يمن بنده يابيشتر از  آثارش قاسمي را از طريقاستاد  يفصلنامه قند پارس

  .يستن يا ن چارهيجز ا
ميالدي در شهر دهلي و در  ۱۹۴۳پروفسور شريف حسين قاسمي در سال 

ر قرآن مفسو  پژوهاي فاضل بدنيا آمد. پدرش موالنا اخالق حسين قاسمي قرآن  خانواده
طه را در دهلي هند. شريف حسين قاسمي تحصيالت متوسپرآوازه  و لماي بزرگاز عو 

دريافت درجه دكتري در  وارد دانشگاه دهلي شد و به م. ۱۹۶۸گذراند و سپس در سال 
زبان و ادب در  ياستاد درجه به م. ۱۹۹۳در سال  و زبان و ادبيات فارسي نايل گرديد

شناسي بوده و  باستانشناسي ارشد در رشته وي همچنين داراي مدرك كار .رسيد فارسي
 است و در طهاي انگليسي، اردو و هندي نيز مسلّ عالوه بر زبان فارسي به زبان

هند شركت كرده است.کشور خارج از داخل و دي در سمينارهاي متعد  
پروفسور قاسمي از اعضاي فعال انجمن استادان زبان فارسي و انجمن پژوهشگران 

زبان فارسي نشان عالي رياست  اش به خدمات ارزندهپاس  و به رود يم شمار فارسي به
در  زين غالب دهلوي را هچنين جايز هم يو اعطا شده است. يبه وجمهوري هند 

  دريافت كرده است. تيوي غالب انستياز حوزة تحقيق ادبي 
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آموزش زبان و ادب  در رتالش خود رااز عمر پ سال ۴۵در مجموع  ياستاد قاسم
و  يشاهنامه فردوس يخطّ يها صرف نموده است. استخراج فهرست نسخهفارسي 

ه فهرست يدر هند، ته يگنجو يو آثار نظام وان حافظيد يو چاپ يخطّ يها نسخه
 ،رالمنازليمانند س يح نسخ خطياال، تصحيپت يکتابخانه عموم يفارس يخط يها نسخه

غالب  ي، دستنبويواله داغستان يالشعرا اضير لغافلين،اةعبر ،ذکر جميع اولياي دهلي
مقاله  ۱۵۰ش از يب ن کتاب ويف چنديلأن ترجمه و تيو منشآت برهمن و همچن يدهلو

هند،  يگوناگون در کشورها يها که در فصلنامه يسي، اردو و انگليفارس يها به زبان
 يها تيکارنامه فعالاز  يده، بخشيبه چاپ رس کايمرآانستان و غران، پاکستان، افيا

  اوست. يعلم
 ي، دارايدانشگاه دهل يو گروه فارس ياست دانشکده علوم انسانيرعالوه بر  يو
  ز بوده است:ير نيبه شرح ز يگريد يها سمت
  ؛ايران ، درزبان و ادب فارسي در هند و شبه قاره هدبير دانشنام ×
ي رايزني مركز تحقيقات فارس ،عضو هيئت ويراستاران فصلنامه قند پارسي ×

  ؛فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در دهلي نو
شاهجهان در منابع و «به نام  المللي دولت آمريكا ت تحريريه پروژه بينئعضو هي ×

 ؛»مآخذ و اسناد گوركاني
توسط انجمن امير » اعجاز خسروي«قان براي ترجمه كتاب ت محقّئعضو هي ×

 ؛مريكاآ در خسرو
  ؛دهلي ،ز سوي انجمن فارسيه اشد بياض منتشر هويراستار گاهنام ×
  ؛ت دبيران انجمن استادان زبان فارسي هندئعضو هي ×
  ؛۱۹۹۳فارسي پونا در سال  ـرئيس كنفرانس عربي  ×
  ؛رئيس انجمن پژوهشگران فارسي هند ×
المللي با حضور انديشمندان ايراني،  ي و بيندهها كنفرانس ملّ هبرگزار كنند ×

  ؛آسياي ميانه و افغانستان
هاي عثمانيه، حيدرآباد، عليگر، جواهر  ف دروس فارسي دانشگاهعضو هيأت تألي ×

  ؛لعل نهرو، پنجاب و گورو نانك
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  ؛عضو كميتة انتشارات مؤسسه غالب دهلوي ×
  ؛رامپور ،عضو هيأت امناي كتابخانه رضا ×
  ؛دبير كل هيأت يادمان پروفسور نورالحسن ×
فارسي در  المللي زبان هاي بين ريزي و برگزاري كنفرانس عضو هيأت برنامه ×

  ؛تهران
ک از مقاطع يچ ياست که ه يد بنام هندياز معدود اسات ياگرچه استاد قاسم

شاگردي اساتيد طراز اول فارسي در هند مانند  اران نگذرانده اميخود را در ا يليتحص
در  يحتّ ياستاد قاسم يشگيهم يها تالش ،حسن عابدي و استاد نذيراحمد استاد امير

با  يريگ ران و ارتباطيار به ايبس يه رفت و آمدهاو البتّ يتگدوران پس از بازنشس
شناخته شده و برجسته در  يرا به استاد يران، ويدر ا يو آموزش يپژوهش ينهادها

خارج از  در هند و ين پژوهشگران زبان فارسيقاره در ب شبه يحوزه زبان و ادب فارس
  ل نموده است.يهند تبد

نو،  يران در دهليا ياسالم يسفارت جمهور يهنگفر يزنيرا يقات فارسيمرکز تحق
 يران و هند و در راستايمشترک دو کشور ا يراث ادبينگهداشت م به منظور

ن به يو همچن ين زبان فارسيقمحقّ يها خود از آثار و پژوهش يتيحما يها استيس
  ست.نامه نموده ا ژهين وي، اقدام به چاپ ايشمندان هنديمنظور ارج نهادن به تالش اند

  يفوالد يعل
  يزن فرهنگيرا

  يقات فارسيو سرپرست مرکز تحق
  نو دهلي
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  عرض حال

ــد     ــان آفري ــه ج ــدايي ک ــام خ ــه ن   چه يک جان که هر دو جهـان آفريـد    ب
 يس فارسيدوران چهل و پنج سال درس و تدردر که بنده  يقيتحق ةمقال سي و نه

 م عالقمندان صاحب ذوقيآوردم، تقددربه نگارش  يدانشگاه دهل يدر بخش فارس
 ،اند دهيچاپ رس ران بهيد و اهن مختلف يها هدر مجلّکه ن مقاالت يا بيشترگردد.  مي

شرفت يدر پ ،سهم هند مختلف يها در هند هستند که جنبه يزبان و ادب فارس به متعلّق
ها  يرسانند که ما هند مي اثبات به ها ن گونه نگارشيسازند. ا مي را روشن يات فارسيادب

و آنچه م يزبانان هست ي، شاگرد فارسيديشک و تردهيچ ، بدون يدر زبان و ادب فارس
 يا ستهيحه خود چنان شکل شايموارد طبق ذوق و قر يرا در بعضآن م، ياد گرفتياز آنها 

ما در زبان و  يسهم بزرگ و فراموش نشدن زبانان آن را انصافاً يم که خود فارسيداد
خود،  يازهايها، بنابر ن نهيزم يند. در بعضينما مي ريخوانند و از آن تقد مي يات فارسيادب

 ،ينگار کنند. تذکره يروياز آن استفاده و پناگزير شدند گران يم که ديرا انجام داد ييکارها
از جمله انواع  يفارس به يهند يها ، ترجمه آثار زبانيسينو ، انشا، داستانيسينو فرهنگ

  است. يات فارسير ما در ادبيسته تقديشا يها هستند که نشانگر تالش يادب
رو يقت است که ما فقط پين حقيانگر ايب يرسژه در شعر فايو هب يخود سبک هند

م و يرا کشف کن يديجد يها م افقيا م بلکه توانستهيا کار آثار استادان خود نبوده ساده
م. يبده يا ه تازهيحه و استعداد خود رنگ و روحيذوق و قر به را يشعر و نثر فارس

  .دهند نشان میرا  يخ زبان و ادب فارسين جنبه تاريهم ،ن مجموعهيمقاالت ا
ر م که عمر پينما مي مين انتخاب مقاالت را خدمت استادان دانشمند خود تقديا

صرف  يفارس يگرانبها يح آثار فرهنگيق و تصحينه نشر و تحقيبرکت خود را در زم
خود مبذول  يو قوم يمآثر ملّ يايمانند، توجه خود را در راه اح يب يکردند و با کوشش
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ستند که من بتوانم حاصل يو ن اند رخت بربستهن جهان ياز ا ناشياز اچند نفر  .اند داشته
و  نمودهارائه ايشان  بهست، يشانه نيشتر از برگ درويخود را که ب يقيتحق يها تالش

  .د. روح شان شاد باايشان را مسرور سازم
 يزن دانشمند فرهنگيرا يفوالد يعل يشده باشد از جناب آقا يريدر آخر ذکر خ

مرکز ن مجموعه مقاالت از طرف ينو که اجازه دادند ا يدهل ،رانيا يسالما يجمهور
 رد.يقرار گ يات فارسيزبان و ادب ار عالقمندان بهيچاپ رسد و در اخت به تحقيقات فارسي

  .شان هستميم قلب سپاسگزار ايبنده از صم
، زهرا يشيحمن قران عبدالريز آقايکند از دوستان عز مي حکم يفه اخالقيوظ

کردند،  ياريمرا  يکه در امور فنّ يخان محمد صادق جونپور وخان رضا  ي، عليغراص
  م.ير نماتشکّ

  ين قاسميف حسيشر
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  ارزيابي تحقيقي ترجمة رودکي سمرقندي
  شعرالعجمِ شبلي نعماني در

ــدار روي دوســتان    هيچ شادي نيست اندرِ اين جهان ــر از دي   برت
لحاظ قدرتمند  ايم که گروهي از هر امروز ما همه در سراسرِ جهان در وضعي قرارگرفته

آن  راه حل مسئلهيکديگر متصادم هستند و  با ها فرهنگن امر است که يدر پي اثبات ا
اساس و فقط سياسي  است که تنها فرهنگ آنها سراسرِ جهان را فراگيرد. اين باور بي

  است و قابلِ قبول نيست.
 ها فرهنگاين تصادم  زبان و ادبِ فارسي در هر جا که باشيم، با بهما خدمتگزاران 

دوستداران فارسي  و ها زبان آشنا نيستيم. تاريخِ ادبِ فارسي شاهد آن است که ما فارسي
همدردي و دلسوزي  ي مختلف را باها فرهنگايم تا  عمل آورده هاي جدي به تالش

را بپذيريم و در فرهنگ خود  ها فرهنگموجود در اين  مطالعه کنيم و مطالب ارزشمند
مورد زبانان هر کجا که رفتند،  ، موجب شد که فارسيها فرهنگدهيم. اين تلفيق  جا

با  بيگانه اصالً يها نيحتّي در سرزم رفتند و زبان و فرهنگ فارسياستقبال قرارگ
هند را مثال زد. در کشورِ ما زبان  توان مخالفت بوميان مواجه نشد. در اين مورد مي
و  نانزبا غيرفارسي ياز سو يگونه مخالفت فارسي و ادبيات و فرهنگ غنيِ آن بدون هيچ

حد اعتالي خود رسيد. علّت اساسي رواجِ  رشد نمود و به  بومي ي قدرتمندها زبان
، اين بوده است که فرهنگ فارسي و خود زبان و ادبيات يات و فرهنگ فارسيزبان، ادب

و ادبيات  ها زباناي بدون هرگونه تعصّب، وارد هند شد و فرهنگ و  فارسي با سابقه
ز تاثير گرفت. اين داد يهند نو ادبيات  ها زباناز فرهنگ و  داد و هند را تحت تأثير قرار

ايجاد فرهنگي ارزشمند در هند شد که ما آن را فرهنگ  و ستد فرهنگي و ادبي منجر به
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  ل هستيم.يآن قا يت زيادي برايخوانيم و اهم مي (Composite Culture)مشترک 
فارسي  ت به يکه از زبان سانسکر… عالوه بر آثاري دربارة نجوم، رياضي، دين و

» پنجاتنترا«نامِ  نده شد و در جهان فارسي مورد استقبال قرارگرفت، کتابي داريم بهبرگردا
  قارة هند خواند. توان آن را کتابِ فرهنگ شبه که مي

زبان فارسي، در حقيقت  نه ترجمة آثارِ گوناگون هند بهيهاي گسترده در زم تالش
گونه مکالمه  کرد. اين باز رسيقاره و جهان فا براي مکالمه و گفتگو بين شبه يا چهيدر

  و گفتگو در هر مقطعِ تاريخ صورت گرفت و الحمدهللا تاکنون ادامه دارد.
م) اولين شاعر بزرگ  ۹۴۰ه/ ۳۲۹ابوعبداهللا جعفر بن محمد رودکي سمرقندي (م: 

فارسي  را گويا از ترجمة عربي به پنجاتنترايعني فارسي است که اثر کالسيک هند 
راه انداخت،  ريان مکالمة فرهنگي بين شبه قاره هند و جهان فارسي را بهبرگرداند و ج

  داد و استحکام بخشيد. سوق
نحوِ خوبي  ، رودکي هند را بهکليله و دمنهنام  شعرِ فارسي به به پنجاتنترابا ترجمة 

  عظمت تاريخي و فرهنگيِ هند شده بود. برده و قايل به پي شناخته، به قدامت و دانشِ هند
زمان حيات رودکي، شعراي ايراني متمايل به زيارت هند بودند.  به نزديکدر دورة 

سفر به هند و تحمل فرورفتن خار در  فرخي سيستاني، شاعري در دربارِ محمود غزنوي
  دهد: يح مياقامت در وطن و استشمام دستة شب بوي ترج پا را به

  در کف من دستة شب بـوي  به چون حضر  مـن در خلـد انـدر سـفرِ هنـد      خاري که به
ي اردو و ها زبان در  در هند تاکنوني به کار رفته در آثار رودک يها بعضي از واژه

  هندي مستعمل است. مثالً واژة کابوک در ابيات زير:
ــرد   ــخت ک ــار س ــوتر منق ــة کب ــون بچ   وار کــرد پــر و بيفگنــد مــوي زرد   مــه  چ
ــد  ــاخ آرزو کنـ ــد، شـ ــابوک را نخواهـ ــ  کـ ــازکردوز شــاخ ســوي ب ــال ب   ام شــود، ب

  کنند. غيره درست مي اي که براي پرورشِ کبوتر و کابوک خانه
ي تاريخ شعرِ ها کتابرودکي به هند را چنين پاسخ دادند که در   ها اين عالقه هندي

آمدند، رودکي را پدر شعرِ درنگارش  هاي شعراي فارسي که در هند به فارسي و تذکره
عمل آوردند. بعضي  خواندند و از آثارش تقدير و تجليل بهغيره  فارسي، سلطان شعرا و

که بيشتر از خود هند در  دهلوي از شعراي بزرگ و نامدارِ ما مثلِ عبدالقادر بيدل
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تاجيکستان مورد مطالعه و تقدير قرارگرفته است، پيروي از رودکي را باعث افتخار 
معروف بيدل در ضمنِ  دانستند. بندرابن داس خوشگو شاگرد فاضل و براي خود مي

  چنين توضيح داده است: خوشگو سفينةنام  بيدل در تذکرة خود بهحيات مفصّل  شرح
الجواب  الشعرا حکيم رودکي که تا حال ممتنع بيدل رباعي گفت در جوابِ آدم”

گفتگويي  بود، ايشان بعد سي سال (؟) از عهدة جواب آن برآمدند والحق به
اند. فقير خوشگو نيز  ندان از آن بسيار محفوظمواقع شده. خان صاحبِ آرزوم

  يابد: سر منزل جوابِ آن رسيد، هر سه نگارش مي لنگ لنگان به
  رودکي:
  ترسيده ز که؟ ز خصم، خصمش که؟ پـدر   کـي؟ وقـت سـحر    ،کـه؟ يـار   ،آمد برِ من

  عقيق، چون بد؟ چو شـکر  نه، چه بد؟ لب بد؟  دادمش چه؟ بوسه، بـر کجـا؟ بـر لـبِ تـر     
  دل:بي

ـ  در کجا خفت؟ به ،که؟ ناقه ،دي خفت منــزل ،کــردم چــه؟ فغــان  لگ ــاد   از چــه؟ ز ي
  از که؟ سر، بـر کـه؟ بِـدل    ،اربکافتاد چه؟   داد از کــه؟ ز خــود، چــرا؟ ز ســعيِ باطــل

  خوشگو:
  دلـدار  چون؟ بـي  ،دل تنگ چسان؟ چو غنچه  کـي؟ فصـلِ بهـار    ،بـاغ  کجـا؟ بـه   رفتم به

  نامـه، از کـه؟ از يـار    گل بد؟ نه، چـه بـد؟    از چـه؟ ز بـوي   ،ديدم چه؟ شکسـته گُلـي  
کار  در رباعيِ حکيم رودکي و ميرزاي مغفور با وجود صنعت توافق قوافي به

مخصوصه  يفقير از آن معاف مانده، صنعت ،رفته که هر چهار مصراع مقفّي است
  .١“گردد را در مصراع سيوم ايراد نکرده، چنانچه بر ذهن سليم واضح مي

اين تقدير از شخصيت و هنر شعرِ رودکي در هند باز ادامه يافت. علّامه شبلي در 
 است،زبان اردو  بهنه تاريخ شعرِ فارسي يا اولين اثر در زميخود که گو» شعرالعجم«کتاب 

 شعرالعجمتفصيل بررسي نموده است. بايد يادآور شد که  احوالِ رودکي و شعرِ او را به
  گيرد. تر از آثارِ ديگر دربارة شعرِ فارسي مورد استفاده قرار ميويژه در هند بيش به

                                                   
تصحيح سيد شاه  م) به ١٧٣٤-٥ه/ ١١٤٧(تأليف:  خوشگو سفينة داس: دهلوي، بندرابِن خوشگوي  .١

مبارک ال ، رمضاناپتن ،محمد عطاءالرحٰمن کاکوي، سلسلة انتشارات ادارة تحقيقات عربي و فارسي
  .م ١٩٥٩مارس ه/ ١٣٧٨
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اولين بار در هند به صورت سنگي چاپ شده  يرود که ديوان رودکي برا گمان مي
هاي  و علّامه شبلي همان ديوان را پيشِ نظر داشته است. در اين ديوان بعضي از منظومه

است که دينسن راس، خاورشناسِ  ين همان ديوانيد ايقطران هم نقل شده بود. شا
د نفيسي يقولِ استاد سع ولِ رودکي خوانده است و بهمجهانگليسي آن را بدرستي ديوان 

  .١اند آن را گويا در اواخرِ سدة دهم يا اوايلِ سدة يازدهم هجري جعل کرده
 يقين از همين ديوان استفاده کرده و بنابراين در بررسي علّامه شبلي نعماني غالب به

قولِ شيراني بعضي از مزاياي شعرِ قطران را  ابيات رودکي دچار اشتباه شده است و به
  .٢»بحرِ رمل را در بحرِ رجزآميخته رفت«رودکي منسوب نموده است و  به

استاد محمود شيراني، محقّق برجستة زبان و ادب فارسي در اواسط قرن بيستم در 
را  شعرالعجمه نگارشات علّامة شبلي در يقين اولين پژوهشگري است ك هند، غالب به

آن را مورد نقد و بررسي  ٣»شعرالعجم نقد«نام  كرد و در كتاب خود به دقّت مطالعه به
تصوير رودکي  کهقرار داد. احوال و آثار رودكي حاال در اين دو اثر بررسي شده است 

  کند. را بدرستي ترسيم مي
نکته بود که در بعضي مآخذ ابياتي را  اينجا بايد عرض شود که شبلي متوجه اين

  اند که اصالً نتيجة طبع او نيستند. او دربارة غزلي با اين مطلع: رودکي منسوب کرده به
  را سـارا  مشک تو زلف سنبلِ شکسته  زهي فـزوده جمـالِ تـو زيـب آرا را    

  هد:د رودکي منسوب کرده است، نظر مي ، آن را بهالشعرا رياضکه واله داغستاني در 
عالوه در تقطيع اين غزل،  غزلِ مزبور شباهتي با طرزِ غزل آن روز ندارد. به”

تخلّص هم ذکر شده است و حالِ آن که در آن زمان هنوز در غزل تخلّص 

                                                   
  .۴۶۸ ص ،»احوال و اشعارِ رودکي« ،سعيد نفيسياستاد   .١
نقد شعرالعجم شبلي نعماني، تأليف پروفسور محمود شيراني، ترجمه و ويرايش، دکتر شاهد   .٢

  .٢٦، ١٣، ١٢ ش، ص ه ١٣٨١سبحاني، دانشگاه پيامِ نور، تهران، ه چودري و دکتر توفيق 
صورت  م به ١٩٢٧ ژانويهتا  ١٩٢٢قاالت استاد محمود شيراني است که از اکتبر اين مجموعة م  .٣

چاپ رسيده است. اين مقاالت  آباد) به سلسلة مقاالت در فصلنامة اردو، انجمن ترقّي اردو (اورنگ
را زيادي از دوستداران زبان و ادبِ فارسي آنها  تعداد تقاضاي اند. استاد مرحوم به زبان اردو بوده به

  چاپ رسانده بود. به» تنقيد شعرالعجم«نام  صورت کتابي به با تجديد نظر به
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  .١“معمول نبود، ذکر کنند
رودکي، رباعيِ زير را نقل  شبلي نعماني همچنين دربارة انتساب نادرست ابيات به

  نام رودکي ثبت است: به لفصحاا مجمعکند که در  مي
ــره    ــد گ ــف او مان ــم ز زل ــارِ دل ــون ک ــره  ٢در  چ ــد گ ــان صــد آرزو مان ــر رگ ج   ه
ــود افســوس افســوس     ــد ز گريــه ب   کان هـم شـبِ وصـل در گلـو مانـد گـره        امي

. بايد عرض ٣هيچ شباهتي با کالم زمان رودکي ندارد يدهد که اين رباع و نظر مي
چاپ  داري از ايران به ودکي که بعد از تحقيقات دامنهشعر ر هاي شود که در مجموعه

  اند، اين رباعي نقل شده است. رسيده
 شعرالعجمدر ي اشتباهاتي که دربارة احوالِ زندگي رودک استاد شيراني مرحوم به

کند و اسمِ کامل و درست رودکي و جغرافياي زادگاهش را  ز اشاره مييداده، ن رخ
 دهد. استاد شيراني حداقل در هند اولين مرتبه منابع اساسي و معتبر دربارة توضيح مي

زندگي رودکي را معرفي کرد که عبارتند از انساب صمعاني و شرح يميني، و زندگينامة 
بازسازي  شعرالعجمها) رودکي در نقد  رِ (منظومهاو را براساسِ اين دو مأخذ و خود آثا

هاي زندگي رودکي مثالً نابينايي او،  نمود. استاد شيراني براي توضيح بعضي از جنبه
درستي معتقد است که خود آثارِ  به يبيشتر از خود ابيات رودکي استنباط کرده است. و

  باشد. ييک نفر بايد نخستين مأخذ براي احوالِ و
اثبات رسانده است که رودکي نابيناي مادرزاد نبود بلکه بعداً از  اني بهاستاد شير

، ولي علّامة شبلي او را کورِ مادرزاد نوشته است. همچنين قبالً گفته ٤بينايي محروم شد
دستور و فرمان پادشاه ساماني امير نصر بن احمد  را به کليله و دمنهشد که رودکي  مي

همين نظر را ابراز نموده است. استاد  نيز يد. شبلي نعمانينظم کش م) به ۹۴۲ه/ ۳۳۱(م: 

                                                   
 شعرالعجم :م) ١٨٥٧-١٩١٤ه/ ١٢٧٣-١٣٣٢( الدين محمد شبلي العلما سراج شمسشبلي نعماني،   .١

 دومچاپ سينا، تهران،  کتابفروشي ابنِ، گيالني محمد تقي فخر داعياز سيد  فارسي) ةترجم(
  .٣٢ ، صش ه ١٣۳۵

  .٤٨ ش، ص ه ١٣٧٣پژوه، انتشارات توس، تهران،  ديوان رودکي، شرح و توضيح منوچهر دانشبر:   .٢
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کند که اين ابوالفضل  يغيره واضح م فردوسي و شاهنامةشيراني براساسِ چند بيت از 
را  کليله و دمنهم) بود که از رودکي خواهش کرد تا  ۹۴۰ه/ ۳۳۰ محمد بلعمي (م:

آورده است،  شاهنامهضمن از  نظم درآورد. ابيات فردوسي که استاد شيراني در اين به
  قرارند: بدين

ــه ــه ب ــوي  کليل ــد از پهل ــازي ش   بدينسان که اکنون همي بشـنوي   ت
  بدانگه که شد در جهان شاه نصـر   تازي همـي بـود تـا گـاه نصـر      به

ــتور اوي   ــل دس ــه بوالفض   که انـدرِ سـخن بـود کنجـور اوي      گرانماي
ــا پارســــي و دري ــد دا    بفرمــــود تــ ــاه شـ ــد و کوتـ   وريبگفتنـ

ــدش   آمـدش  راي و رسـم  بدو پس ازين ــاي آم ــرد رهنم ــر خ ــدو ب   ب
ــان  ــکار و نه ــتي آش ــي خواس ــزو يادگــاري بــود در جهــان     هم   ک
ــد   گزارنـــده را پـــيش بنشــــاندند   ــر رودکــي خواندن   همــه نامــه ب
ــده را  ــا پراکنــ ــت گويــ ــده را  بپيوســ   ١بســفت ايــن چنــين در آکن

 کليله و دمنهه ارائه شده، اين است که در اين ابيات شاهنامه نکتة مهم ديگري ک
آورد،  نظمِ فارسي درمي آن را به يخواند و سپس و عربي را يک نفر براي رودکي مي

اين نبود  دانست وگرنه احتياج به بجاست اگر چنين حدس بزنيم که رودکي عربي نمي
  ».گزارنده پيشِ او بنشيند و نامه را بر رودکي خواند«که 

  شمارد: ين برميرودکي را چن شبلي مزاياي شعرِ
  .“نگاري، پند و حکمت و موعظت و باآلخره حسنِ اثر واقعه”

گونه بررسي شعرِ رودکي شايستگي آن را دارد که توجة ما را  شکّي نيست که اين
  جلب کند.

رودکي در  انتساب نادرست بعضي از شعرهاي قطران به وجود گفتني است که با
ي دربارة خصوصيات شعرِ رودکي براساسِ ابيات حقيقيِ او ، آنچه شبلي نعمانشعرالعجم

نويسد که در اشعارِ رودکي قصيده،  اظهار نظر کرده است، تاکنون پا برجاست. شبلي مي
  هست. اينها ها، همه قطعه، غزل (تغزل)، رباعي، مرثيه
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و  نيث مضاميعالوه بر اقتدارش در تمام اقسام شعر، از ح سد:ينو يشبلي در ادامه م
نگاري،  است و احاطه کاملش در واقعه عيت درجه وسياو نها يره شاعريز داين يمعان

سرايي، پند و موعظت و باآلخره صنايع و بدايع از  ، عشق و عاشقي، مديحهيفسانه ساز
  .١اشعارش ظاهر و هويداست

شبلي براي اثبات نظرِ خود دربارة خصوصيات شعرِ رودکي، ابياتي از رودکي را نقل 
دهد که در اين قسمت، عالوه  کند. مثالً دربارة پند و موعظت در شعرِ رودکي نظر مي يم

اين  يرودک بر لطف بيان، اشعارش حاوي نکات دقيق و معاني نغز و مرغوب است. مثالً
  کند: مطلب را که در خوش بختيِ ديگران نبايد رشک و حسد برد، چنين ادا مي

ــرا  ــدي آزاده وار داد مـــ ــه پنـــ   زمانه را چو نکو بنگـري همـه پنـد اسـت      زمانـــ
  ٢بســا کســا کــه بــروز تــو آرزومنــد اســت  بروز نيک کسان گفـت غـم مخـور زنهـار    

  :کند علّامة شبلي سپس اظهارِ نظر مي
فلسفة ايپکورِ عمرِ خيام را ظن قوي آن است که او اول از همه در فارسي ”
  زد نموده، چنانکه گويد: ما گوش به

  که جهان نيست جز فسـانه و بـاد    اه چشــمان شــادزي بــا ســي شــاد
ــود  ــد بـ ــادمان نبايـ ــده شـ ــاد    ز آمـ ــد يـ ــرد بايـ ــته نکـ   وز گذشـ

  نـداد  و نخـورد  او کـه  آن شوربخت  بخورد و داد که کسي آن نيکبخت
ــاد   باد و ابر است ايـن جهـان فسـون    ــادا ب ــاده پــيش آر هرچــه ب   ٣“ب

  دهد که: يح ميباب حسنِ اثر شعرِ رودکي چنين توض شبلي در
وسيلة آن انقالبات بزرگ  جوهر اصليِ اشعار جاهليت عرب اين بود که به”

کردند، برخالف اشعارِ فارسي که مقصود از آن جز  قومي و اجتماعي ايجاد مي
وقت يک واقعة مهم تاريخي از آن  تفريح خاطر چيز ديگري نبود، يعني هيچ

  .“ي استاعتراض مستثٰن وجود نيامده است، ليکن رودکي از اين به
شبلي براي اثبات اين ادعاي خود واقعة اقامت چهارساله نصر بن احمد در هرات و 

                                                   
  .۲۹ ، ص١ (ترجمة فارسي)، ج شعرالعجم  .١
 همان.  .٢

 .۳۰ ص همان،  .٣



  ٢٠  قند پارسي

  

 يرودکي براي اقدامي برا ستوه آمدن امرا و سرداران ارتش و تقاضاي آنها از  به
  و خواندن شعر معروف با اين مطلع: امستقرِ اصلي خود يعني بخار بازگرداندن شاه به

ــي    ي موليـان آيـد همـي   بوي جـو  ــد هم ــان آي ــار مهرب ــاد ي   ي
گويد که اين  کند و مي بخارا، اشاره مي وجدآمدن شاه و مراجعت بالفاصلة او به و به

  .١سازد بود حسنِ تأثيرِ شعرِ رودکي که او را در اين ضمن هم مقامِ شعراي عرب مي
اشعارِ  کند که يآمد تاريخي اظهار تعجب م دولت شاه سمرقندي دربارة اين پيش

هرگونه صنايع شعري است، چگونه در وجود نصر تا  نوجودي که ساده و بدو مزبور با
  کند: ياظهار نظر م نيچن يدر جواب وي اين حد تأثير بخشيده است. عالمه شبل

زمان دولت شاه، شعر و شاعري صورت واقعي خود را از دست داده بود و  بله،”
کردند ولي  يق و چيزهاي ساده و طبيعي کيف نميبدين جهت مردم از بيان حقا

تا وقتي که ذوق و سليقة جامعه و مشرب افراد، ساده و عاري از آاليش بود، شعرا 
  .٢“نمودند در مقابلِ اشعارِ مزبور، سرِ تسليم خم نموده از جوابِ آن اظهار عجز مي

را ه)  ۵۶۰ عروضي سمرقندي (م: مقالة چهارعبارتي از  سپس در اثبات نظرِ خود،
  آورد: مي

اند که از اين  هنوز اين قصيده را کسي جواب نگفته است که مجال آن نديده”
  .٣“مضايق بيرون روند

  افزون بر اين، شبلي نعماني بعد از نقل اين دو بيت رودکي:
  بخــارا و بتــان طــراز    دل بــه  محراب نهادن چه سـود  روي به

ــا وسوســـة عاشـــقي   رد نمـــازاز تــو پـــذيرد، نپـــذي   ايـــزد تـ
  کند که: بزرگي مي يادعا

  .٤“تمام ديوان خواجه حافظ شرح اين دو بيت رودکي است”

                                                   
  .١٢، ص ١ (ترجمة فارسي)، ج شعرالعجم  .١
  .۲۹ ، صهمان  .٢
  همان.  .٣
  .٣٠همان، ص   .٤



  هاي فارسي تاريخ در دورة غزنوي تاريخ اجتماعي هند در کتاب  ٢١

  هاي فارسي تاريخ اجتماعي هند در کتاب
  دورة غزنوي درتاريخ 

 المآثر تاجمعناي حقيقي خود توسط فارسي زبانان معرفي شد.  نويسي در هند به تاريخ
زبان فارسي است که تأليف آن  الدين حسن نظامي اولين کتابِ تاريخِ هند به تأليف تاج

اولين پادشاه  ،م) ۱۲۰۶-۱۲۱۰ه/ ۶۰۲-۶۰۷( الدين ايبک در دورة حکومت سلطان قطب
ياد  کوشش زنده مملوک در هند، شروع شد. خوشبختانه اين اثر گرانقدر تاريخِ هند به

جناب استاد سيد امير حسن عابدي از طرف مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي 
رسيده است.  چاپ بهم  ۲۰۰۸ش/ ه ۱۳۸۷سال  جمهوري اسالمي ايران، دهلي به

هاي مختلف هند و خارج از هند مضبوط  که در کتابخانه المآثر تاجهاي خطّي  سخهن
 ه/ ۶۰۷-۶۳۳الدين التتمش ( هستند، تاريخِ سياسيِ هند را تا دورة حکومت شمس

ن يا هند آمد و م) دربردارند. مؤلّف اين کتاب حسن نظامي از نيشابور به ۱۲۳۶-۱۲۱۱
بعدها آثارِ زيادي در زمينة تاريخِ هند  رآورد.رشتة تحرير د جا به کتاب را در همين

تعدادي از آنها را در  (Elliot and Dowson)فارسي تأليف شد که اليوت و داوسن  به
هاي تاريخِ  . کتابندا معرفي کرده ١بيان مؤرخينِ هند تاريخِ هند بهنام  هشت جلد قطور به

آخذ اساسي و در بعضي موارد تنها اند، در حقيقت منابع و م فارسي نوشته شده هند که به
هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي هند  مآخذي هستند که محقّقان براي شناسايي جنبه

ها در هند با  آنها هستند. ترديدي نيست که فارسي زبان قرون ميانه ناگزير از مراجعه به
اند،  داده هاي تاريخِ اين کشور بزرگ و باستاني خدمت بزرگي را انجام تأليف کتاب
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  تواند از آنها صرف نظر کند. رخِ معتبر امروز نميوبنابراين م
فارسي تأليف  هند که در اين کشورِ فارسي دوست در دورة ميانة هند به يآثارِ تاريخ

نها دربارة تاريخِ آاند، از لحاظ کيفي و کمي با يکديگر متفاوت هستند. بعضي از  شده
گر، تاريخِ يک ناحيه، شهر و يا استان را دربردارند. يک دودمان شاهي بوده و بعضي دي

فارسي نوشته شده است. همچنين بعضي از  تاريخِ عموميِ جهان و هند هم در هند به
اند و در نتيجه، تاريخِ کاملِ هند  نگارش درآورده مؤرخين تنها تاريخِ عموميِ هند را به

هاي مختلف  ها در زمينه هندي زبان فارسي مضبوط است. گزارشِ عروج و زوالِ ز بهين
  زبان فارسي محفوظ است. بهنيز دورة ميانة هند و همچنين اواخر دورة باستان 

ها، قبل از تأسيس حکومت مسلمانان نيز با اين کشور و مردم آن تماس  فارسي زبان
هند آمدند و  داشتند. بعضي از شعرا و نويسندگان فارسي همراه با سپاه غزنويان به

هدات خود را در آثارِ منظوم و منثور خود ثبت کردند، همچنين با تأسيس حکومت مشا
هاي  طور رسمي معرفي گرديد و کتاب غزنويان در منطقة پنجاب، زبان فارسي در هند به

تاريخِ غزنويان که در دورة حکومت اين دودمان نوشته شدند، تاريخِ هند را هم 
غيره،  و االخبار گرديزي زين، بيهقي تاريخِ، مينيي تاريخمانند  يدربردارند. آثار

نوشته شده است. بايد گفت که براي  هايي هستند که در آنها تاريخِ هند هم کتاب
فارسي هستند که  هاي تاريخي نوشته شده به آشنايي با تاريخ غزنويان در هند، تنها کتاب

گرديزي و  گر بيهقي، يميني،کنند و ا را فراهم مي يقيمت و مفصّل و معتبر اطّالعات ذي
بعضي از شعرا مثلِ عنصري، فرخي، منوچهري، ابوالفرج روني، مسعود سعد سلمان 

بودند، اطّالعات پرارزش تاريخِ سياسي، جغرافيايي و زندگي اجتماعي آن  غيره نمي و
ماند. درست  ها در شئون مختلف زندگي در خفا مي هاي هندي دورة هند و موفّقيت

هدف اين نويسندگان و شعرا تحسين و قدرداني از ممدوحينِ خود بود، و در است که 
اند، ولي آنچه ضمناً در اين آثار دربارة هند آمده،  اين کار، غالب آنها مبالغه هم نموده

هاي هندي به  زبان داراي اهميت تاريخي است و اطّالعات مشابه آن از منابع موجود به
اين مؤرخين نامدار و معتبرِ بعدي که تاريخ اين سامان را آيد، بنابر دست مي مشکل به
  اي جز استفاده از اين مآخذ و منابع نداشتند. اند، در شناختن و شناساندن هند چاره نوشته
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مفصّل انجام نيافته و اگر چنين پژوهشي  يمتأسفانه تاکنون در اين مورد پژوهش
نحو بهتري شناخت و هدف اين  ره را بهتوان تاريخِ اجتماعي هند آن دو انجام شود، مي

مقالة مختصر نيز معرفي همين جنبة تاريخِ اجتماعيِ هند است. نگارنده در اين مقالة 
  کوتاه سه کتاب اساسي را براي مطالعة خود برگزيده است:

 يميني تاريخِنام  عربي بوده و ترجمة فارسي آن به بهن کتاب يااصل : ١عتبي تاريخِ .۱
م)  ۱۰۳۶ه/  ۴۲۷ تبي (م:ين کتاب را ابونصر محمد بن عبدالجبار عمعروف است. ا

که اصالً عرب بود، ولي در ري متولّد شد، تأليف کرده است. در اين کتاب تاريخ 
ظهورِ دولت غزنويان، وقايع دوران فرمانروايي سبکتگين و قسمت عمدة دوران 

رزمشاهيان قديم و امراي سلطان محمود و انقراض خاندان سامانيان و احوالِ خوا
چغانيان و آلِ فريغون و خانان ايلکيه نوشته شده است. عتبي اين کتاب را بين 

  رشتة تحرير درآورده است. م به ۱۰۲۰-۱۰۲۹ه/ ۴۱۱-۴۲۰هاي  سال
از  .م) ۱۰۵۸ه/ ۴۵۰تأليف ابوسعيد عبدالحي بن ضحاک گرديزي (زنده:  :االخبار زين .۲

تاريخِ ايران و آداب و رسومِ ملل قديم و مطالبي  اين کتاب اطّالعاتي در خصوص
هندوستان و تاريخ غزنويان از آغاز تشکيل آن سلسله تا سال  مربوط به

 آيد. دست مي م به ۱۰۳۲ه/ ۴۲۳
 وي .ه) ۳۸۵-۴۷۰تأليف خواجه ابوالفضل محمد بن حسين بيهقي ( :بيهقي تاريخ .۳

ت در ضبط وقايع تاريخي، بينِ از مؤرخين مشهور فارسي زبان است که از لحاظ دقّ
م  ۱۰۵۶ه/ ۴۴۸مؤرخين اسالمي کمتر نظير دارد. ابوالفضل تاريخِ خود را در سال 

آغاز کرد. ولي تأليف اين قسمت از کتاب را که در دسترس است، در سال 
م يعني سالِ دوم سلطنت سلطان  ۱۰۵۹ه/ ۴۵۱م آغاز و تا سال  ۱۰۵۸ه/ ۴۵۰

م) ادامه داد. گفته  ۱۰۵۸-۱۰۹۹ه/  ۴۵۰-۴۹۲ن مسعود (ظهورالدوله ابراهيم ب
اتمام رسانده بود، ولي متأسفانه  شود که بيهقي تاريخِ خود را در سي جلد به مي

باشد، گويا نصف دوم جلد ششم، مجلّدات هفتم،  قسمتي که اکنون در دست مي

                                                   
آن محمد کرامت علي دهلوي است. وي ترجمة  فارسي ترجمه شد و مترجم در هند به تاريخِ عتبي  .١

  .٩٠٠ ، ص٣ لعل شادان اهدا کرد. رک: ريو، ج ومهاراجا چند خود را به
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ويان در هند هشتم و نهم و قسمتي از جلد دهم است. آنچه بيهقي دربارة تاريخ غزن
  اي برخوردار است. نوشته است، از اهميت تاريخي ويژه

م) بنيانگذارِ سلسلة غزنويان، بعد از  ۹۷۷آوريل  ۲۰ه/ ۳۶۶شعبان  ۲۷سبکتگين (م: 
امارت غزنين رسيد، متوجة تسخيرِ هندوستان شد. او در هند جنگهاي فراواني  اين که به

شدايد و  شد. اگرچه او در سفرِ هندوستان به کرد و غالب بالد اين سرزمين را متصرف
هاي بسياري دچار شد، ولي از تسخيرِ اين سرزمين منصرف نشد. سبکتگين بعد  سختي

اند) متوجة هند شد و  از گرفتنِ اين دو ناحية مرزي (که حاال در افغانستان کنوني واقع
 يميني تاريخِدر  پال پادشاه کلّ ممالک هند محاربه کرد و او را شکست داد. با جي

آميز نقل شده است. اين  پال جنگ کرد، حکايتي افسانه دربارة محلّي که سبکتگين با جي
ها سهم  عنوان کشورِ عجائب و غرايب در بين فارسي زبان در شناساييِ هند به حکايت

  نويسد: دارد. يميني دربارة اين ميدان جنگ مي يمهم
چون مالعين بود، چشمة آبي بود،  م آنيو در آن حدود بر آن طرف که مخ… ”

آبِ چشم روشن و صافي که قابلِ نجاست نبودي و هرگاه که چيزي از نجاسات 
در آن چشمه انداختندي، صاعقة عظيم پيدا گشتي و بادهاي مخالف برخاستي و 
سرماي سخت ظاهر شدي، چنانکه در آن نواحي کس را طاقت مقام نبودي، امير 

ضي قاذورات در آن چشمه انداختند، حالي ظلماتي عظيم ناصرالدين بفرمود تا بع
در آن حوالي پيدا آمد و روزِ روشن تاريک شد و باد و سرماي سخت برخاست، 
و هوا از هرير زمهرير سنجابِ سحاب در پشت کشيد چنانکه آن مدابير را 

  .١“طاقت طاق شد و پيش از اجل، مرگ مشاهدت کردند
هند حمله کرد و بيشتر اوقات پيروز  تبه بهمر نيمحمود غزنوي پسر سبکتگين چند

فتح هند، گرفتن بهاطيه را که يکي از شهرهاي مستحکم سرِ راه  شد. وي جهت نيل به
رفت، الزم شمرد. اسم راجه بهاطيه در آن زمان بچهرا بود که در جميع  شمار مي هند به

در  يميني اريختکثرت سپاه و وفور قدرت انگشت نما بود. آنچه صاحبِ  نواحي هند به

                                                   
 ٢٥٣٧اهتمامِ دکتر جعفر شعار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران،  ، بهترجمة تاريخِ يميني  .١
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وصف بهاطيه و کثرت استحکامات آن گفته است، غالباً تنها مأخذ قديمي و معاصر 
  است که جغرافياي شهر مذکور را توضيح داده است. اين نويسنده آورده است که:

اين شهر سوري داشت که نسور بر موازات شرفات او نرسيدندي. پاسبانش اگر ”
ديدبانش اگر رغبت کردي، بوسه بر لب زُهره  خواستي منطقة جوزا بگرفتني و

سماکين موازي و خندقي چون بحر محيط  سمک گردون مساوي و با دادي، با
مردان کار و فيالن پيکار  قعري بعيد و عرضي بسيط در پيرامون آن کشيده و به با

  .١“در حفظ اطراف و حواشي آن استظهار رفته
نغر يا  قلعة بهم ند فتح کرد. از جمله او بههاي متعددي را در ه محمود غزنوي قلعه

نغر يا بهيم نَگَر حمله کرد و آن را مسخر ساخت. عنصري در يکي از قصايد خود  بهيم
  کند: اين قلعه چنين اشاره مي به

  خزينــة ملکــان بــود در بِهــم مضــمر  از آبِ جيلم از آنـروي کـار زار بِهـم   ”
  يم خام چو بتخانة پرنگار و صـور ز س  بدارِ ملک خود آورد تخت ملک بِهـم 

اي است در ميان آبي بسيار، بر تندي کوهي رفيع و جايي  نغر] قلعه [قلعة بهيم
منيع بنياد نهاده و اهلِ هند آن را مخزن صنم اعظم ساخته و قرناً بعد قرن انواع 
ذخاير و اعالق جواهر بر وجة تقرب بدانجا نقل کرده و آن را سبب نجات و 

  .٢“ي ساختهحضرت باري تعاٰل رجات و وسيلت قربت و زلفت بهرفع د
توانستند بعد از جدا کردن  اي ساخته شده بود با سيم که آن را مي در اين قلعه خانه

همان شکل قبلي  جايي ديگر منتقل کرده و ديگر بار به هاي مختلف، از يکجا به قسمت
  کند: نان توصيف مياين خانة سيمين را چ الصفاضةرونصب نمايند. صاحبِ 

اي بود بزرگ در طول سي گز و در عرض پانزده گز،  از جمله غنائم، يک خانه”
مالقات محکم کرده که  از سيم ساخته بودند. تختهاي عريضي ترتيب داده، به

  .٣“جمع و تفريق و طي و نشر و خط و نصب آن با سهلِ وجهي ميسر شدي
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ا تسخير کرد. اين شهر تاريخي از شهرهاي متُورا نيز حمله و آن ر محمود غزنوي به
شود. شرح و توصيف  الرأس کشن بن باسديو تلقّي مي بزرگ هند بود و تاکنون مسقط

يقين اين توضيح دربارة شهر و  آمده و غالب به يميني تاريخِاين شهر و قلعة متُورا در 
آمده  يميني تاريخِة ها دربارة آن است. در ترجم ترين گزارش قلعة متُورا يکي از قديمي

  است که:
اني که عسلطان] چون آنجا رسيد، شهري ديد از غرائبِ مباني و عجائب م”[
معاينت در ادراک نيايد و عقول  گفتند از مباني جن است و کيفيت آن جز به مي

هاي عظيم ديوار برآورده و بر تلّي بلند قواعد آن  حکايت نامقبول دارد. از سنگ
بر حوالي و جوانبِ آن هزار قصر از سنگ بنياد نهاده و آن را استوار کرده و 

مسامير محکم کرده و در واسطة شهر يک خانه از همه  ها ساخته و به بتخانه
ساخته که اقالم کتّاب و خامة نقّاشان از تحسين و تزيين نقوش آن  تر بنا عالي

لطان از آن سفر هايي که س غايت تأنق و تنوق آن نرسد. در نامه عاجز آيد و به
نوشته بود، چنان شرح داده بودند که: اگر کسي خواهد که مثلِ اين ابنيه انشا 
کند، صد هزار بار هزار دينار سرخ بر آن خرج شود، در مدت دويست سال بر 

  .١“اتمام نرسد دست استادان چابک دست به
تش قرار ها که در معبدهاي متُورا مورد پرس هاي الهه يميني دربارة مجسمه

  دهد: گرفتند، چنين شرح مي مي
خدمت سلطان آوردند، پنج صنم بود از زر سرخ  هايي که به در جملة صنم”

هاي يکي از آن  مقدار پنج گز در هوا بداشته و دو ياقوت در چشم ساخته، به
پنجاه هزار دينار  جمله ترکيب کرده که اگر سلطان در بازارِ عرض بيافتي به

اي ياقوت ازرق  رغبتي تمام بخريدي و بر صنمي ديگر پاره مسترخص ديدي و به
وزن چهارصد و پنجاه مثقال و از دو پاي صنمي چهار هزار و  آبدار بود به

وزن هاي سيمين صد پاره زيادت بود که  وزن درآمد و صنم چهارصد مثقال زر به
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  .١“اعتبار موازين و معايير معلوم نگشتي روزگارِ دراز به آن جز به
(دهم ه  ۴۲۱الثّاني سال  از درگذشت سلطان محمود غزنوي در سوم ماه ربيع بعد
ها حکومت خود را در  قدرت رسيدن سلجوقيان در ايران، غزنوي م) و به ۱۰۳۰آوريل 

نتيجه الهور  عنوان مرکز حکومت خود برگزيدند. در الهور را به هند مستقر ساختند و
هاي  رود. پسران و نوه شمار مي ارسي در هند بهاولين مرکز بزرگ زبان و ادبيات ف

نواحي مختلف هند حمله  بردند، متناوباً به سر مي سلطان محمود که پس از او در هند به
شدند و  هاي خود عليه راجاهاي هند گاهي دچار هزيمت مي کردند. آنها در جنگ مي

زبان فارسي نگاشته  هشد. تاريخ اين دورة هند هم بيشتر ب گاهي پيروزي نصيب آنها مي
غيره نيز  مالوه، کالنجر، قنّوج، چالندر، برهانپور، آگره و شده است. شاهزادگان غزنوي به

دربارهاي  هاي شعر ابوالفرج روني و مسعود سعد سلمان که به لشکرکشي کردند. ديوان
عر بعضي از اين شاهان غزنوي وابسته بودند، داراي اهميت تاريخي هستند. اين دو شا

اند که استفاده  هايي کرده آمدهاي تاريخيِ دورة خود اشاره پيش در بعضي قصايد خود به
رسد. مسعود سعد  نظر مي از آنها براي تکميل تاريخِ سياسي و جغرافياي آن دوره الزم به

الدوله محمود بن ابراهيم بر آگره در دو قصيدة خود اشاره کرده  حملة سيف سلمان به
اند.  آگره توضيحات مهمي ارائه نکرده يگر آن دوره دربارة اين لشکرکشي بهاست. مؤرخين د
  .٢“وقوع پيوست م به ۱۰۹۰ه/ ۴۸۳م و  ۱۰۸۶ه/ ۴۷۹هاي  ميان سال اين حمله در
اي وجود داشت و  دو قصيده از مسعود سعد سلمان، در آن زمان در آگره قلعه بنا به

توان شهري خواند. اسم والي اين  مي اين قلعه تا حدي بزرگ و وسيع بود که آن را
پال بود که چند روز با محمود بن ابراهيم جنگيد و باالخره تسليم وي  ناحيه راجا جي
اي در آگره و اسم حاکمِ آن و توضيحات ديگري دربارة حملة محمود  شد. وجود قلعه

امده است. هاي هند ني زبان ويژه به اين قلعه در منابع موجود ديگر به بهبن ابراهيم 
قصيدة مورد نظر مسعود سعد سلمان براي تکميلِ تاريخِ آن دورة هند مأخذ  وبنابراين، د

ت از يکي از اين دو قصيده دربارة آگره و قلعة آن در يچند ب اصلي و اساسي هستند.
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  شود: اينجا نقل مي
  بسان کوه بر و بارهاي چون کهسار  حصار اگره پيـدا شـد از ميانـة گَـرد    

*  
  تيـغ تيـز دمـار    ازين حصار برآرم بـه   ام اين حصار اگـره را  ون که يافتهکن

  و دربارة قلعه توضيح داده که:
  ١چنگ زاده به قلعة اگره درآورد ملک  ماه نوروز دگر بار به مـا روي نمـود  

*  
  بر هوا بر شده و ساخته از آهن و سـنگ   کشوري بود نه قلعه، همـه پرمـرد دليـر   

  و خرچنـگ  بنـات  که آنجا شده بر او سرِ  آنجــا کــه قــرار مــاهيپــي او رفتــه در 
  گذر باد و ره مـار درو نـاخوش و تنـگ     گرد او بيشه و کوه کشن و سبز چنانـک 
  ٢مکر و نيرنگ دليري و شجاعت نه به به  اين چنين قلعه محمود جهانـدار گرفـت  

  منابع
 اه ترجمه و نشر کتاب، تهران،اهتمامِ دکتر جعفر شعار، بنگ ، بهترجمة تاريخِ يميني .۱

  .ش ه ١٣٥١
  ش. ه ١٣٦٣، انتشارات گلشاني، تهران، تيرماه ديوان مسعود سعد سلمان .٢

3. The Later Ghaznavids, C.E. Bosworth, New York, 1977. 
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  عرفا و شعرايي چند از بلخ در هند  ٢٩

  عرفا و شعرايي چند از بلخ در هند

داشتني افغانستان كنوني خيلي قديمي و مداوم  بستگي هند با كشور دوست دوستي و هم
را  يدوست ما كمك كند كه نقطة آغاز اين روابط تواند به بوده است. حتّي تاريخ هم نمي

  م.يدا کنيدرستي پ به
خ از كشورهاي يكديگر ديدن هاي مختلف تاري هزاران نفر افغاني و هندي در دوره

عالوه تعداد زيادي از مردم اين دو كشور همسايه در كشورهاي يكديگر  كردند. به
سكونت دايمي گزيدند. ما صدها نفر شاعر، نويسنده، عارف، عالم و عامي را 

كه از نواحي مختلف افغانستان مثل كابل، قندهار، هرات، غزني، بلخ،  شناسيم مي
هاي مخصوص خود  آوردند و خدمات شاياني را در زمينهروي هند  به غيره آباد و جالل

  انجام دادند.
ها و دوستداران فارسي و عرفان  را ما هندي ،بلخ، يكي از شهرهاي افغانستان

الدين رومي عارف نامدار و مفسر درسِ همزيستي  . موالنا جاللمياز ياد ببر ميتوان نمي
خسرو دهلوي شاعر و نويسندة  انوادة حضرت اميراز همين بلخ برخاسته و خ ياسالم

اي قديمي و  همين بلخ تعلّق داشت. بلخ منطقه معروف فارسي و عرفان دوست هندي به
داري بوده است و شايد  دامنه يهاتاريخي است. اين منطقه شاهد نشيب و فراز

و  (Baxtris)سرنوشت هر شهر بزرگ همين است. هخامنشيان اين ناحيه را باختريس 
ها بوده و سپس  خواندند. اين شهر مركز بزرگ بودايي مي (Baktra)ها باكترا  يوناني

در گوشة و كنار آن  سولقال اهللا و قال الرآمد و صداي رداهتزاز  پرچم اسالم در اينجا به
طلبان اين ديار را تاراج  شد. تاريخ بلخ حاكي از اين حقيقت است كه جاه انداز طنين

 و اجتماعي اند. دربارة جغرافياي سياسي بوده كوشا در آباداني اين شهر  كردند و برخي
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در  بلخي الدين واعظ ، ولي صفياست آثاري مستقل نوشته شدهم کمتر يقد يشهرها
زبان عربي تأليف كرد كه حاال شايد  هجري كتابي دربارة تاريخ بلخ به ٦١٠سال 

هجري  ٦٧٦سين بلخي آن را در سال مفقوداالثر است. خوشبختانه عبداهللا محمد بن ح
ز اين كتاب اختيار ماست. ا اكنون در بلخ فضايلنام  فارسي برگرداند. اين ترجمه به به
را  در گذشته علمي و ادبي بلخ ،تاريخي، جغرافيايي، اجتماعي توان عظمت و شكوه  مي

د دانشكده، هزار مسجد، چهارص الدين واعظ در بلخ بيش از يك قول صفي بهدريافت كرد. 
ار را معتبر م. اگر اين آ١كردند نفر مفتي زندگي مي ١٥٠٠نهصد مدرسه وجود داشت و 

اي بزرگ و گسترده بود و در آن زمان  شهر نبود بلكه منطقهفقط يک بگيريم، بلخ 
  ظهور رسيده بود. ن علم و فضل بهأالشّ عنوان مركزِ عظيم به

الدين محمود بلخي بن  نا برهاننام موال از همين مركز علم و فضل، عالمي به
پادشاه ،م)  ١٢٨٧ه/ ٦٨٦ الدين بلبن (م: الخير السعدالبلخي در دوران حكومت غياث ابي

. او عالم معروف معارف اسالمي و دانشمندي برجسته بود و آمدهند  به ،مقتدر مملوك
  اند كه: اش گفته سماع رغبت زيادي داشت. درباره به

  .٢“شريعت و طريقتجامع بود ميان علوم ”
الدين زاهد كه يكي از مشايخ حديث و استاد حضرت خواجه  موالنا كمال

 و در علم و عمل و ديانت و قال و حال نظير بود الدين اوليا، عارف نامدار چشتي، نظام
  .٣الدين بلخي بوده است جمله تالمذة شيخ برهان ، ازنداشت

الدين بلخي، پادشاه مملوك آن دوره  برهانعلم و دانش موالنا  عالوه بر اين، نظر به
، تا از محضر اين ٤آمد منزل موالناي نامبرده مي الدين بلبن بعد از نماز جمعه به غياث

  عالم برجسته كسبِ فيض كند.
ذكرش پرداخته و  الدين اوليا در مجالس عرفاني خود چند مرتبه به حضرت نظام

الدين  از استاد خود موالنا كمال که احتماالً فضايل علمي و شخصي او را بيان كرده است
                                                   

  م. ١٩٨٩نو، جواليي  اردو ترقّي بورد، دهلي: پروفسور نذير احمد، تذكرة علماي بلخ  .١
  .٣٢، ص ، نولكشور، لكهنوتذكرة علماي هند: رحمان علي  .٢
  .١٥ ، تصحيح پروفسور شريف حسين قاسمي، چاپ تونك، صذكرجميع اولياي دهلياهللا:  حبيب  .٣
  .٤٦ م، ص ١٩٥٧، تصحيح شيخ عبدالرشيد، تاريخ فيروزشاهيبرني، خواجه ضياءالدين:   .٤



  عرفا و شعرايي چند از بلخ در هند  ٣١

خين و زاهد كه شاگرد موالناي بلخي بود، شنيده است. بايد عرض شود كه بيشتر مؤر
الدين بلخي نقل و  نگاران ديگر از اظهارات حضرت خواجه دربارة موالنا برهان تذكره

  اند. اقتباس كرده
س خود، حكايات مردان حق را الدين اوليا روزي در مجل حضرت خواجه نظام

  كرد. او در اين ضمن گفت: بازگو مي
الدين اوليا) چهار تن  در عهد قديم (يعني قبل از دورة زندگاني خود خواجه نظام

برهان لقب، از ملك باال در دهلي آمدند. از آن چهار برهان، يكي برهان بلخي بود، دوم 
الدين  طرش رفته بود. حضرت خواجه نظامبرهان كاشاني. احوال دو برهان ديگر از خا

شود كه  خواجه چنين استنباط مي . ولي از اظهارات حضرت١برهان كاشاني را ديده بود
كه عرض شد، احوال او را از بزرگان  الدين بلخي را نديده بود، ولي چنان وي برهان

رتباط نزديكي الدين بلخي با عرفاي سلسلة چشتي ا سلسلة خود شنيده بود زيرا برهان
  بود. ،الدين اوليا استاد حضرت نظام ،الدين زاهد داشت و هم استاد موالنا كمال

الدين  الدين بلخي از جمله علماي سرآمد و نوادر استادان دورة غياث موالنا برهان
حديث  ٢٢٤٦را كه انتخاب  االنوار مشارق. او ٢اشتغال داشت يتدريس علوم دين بهبلبن، 

سند  ٣الدين حسن صغاني است، از مصنّف آن موالنا رضي بخاريو  سلمصحيح ماز 
  .٤كرده بود

الدين اوليا در مجلسي ديگر باز دربارة بزرگي موالنا  حضرت خواجه نظام
  رساند كه:خوانندگان بعرض  الدين بلخي به برهان

                                                   
  .٢٣٠، چاپ ايران، ص فوائدالفؤادسجزي دهلوي، حسن عالي:   .١
  .٥٩٢، پاكستان، ص سيراالولياامير خورد كرماني:   .٢
الهور و  آنجا به م در بدايون در اُترپرادشِ كنوني هند متولّد شد. از ١١٨١-٢/ه ٥٢٧صغاني در سال   .٣

دربارِ  عنوان سفير به م) او را به ١١٨٠-١٢٢٥/ه ٥٧٥-٦٢٢الناصر ( خليفة عباسيبغداد رفت.  سپس به
بغداد برگشت و دو مرتبه در سال  م به ١٢٢٦-٧ه/ ٦٢٤موالنا بعد از آن در سال ايلتتمش فرستاد. 

  درگذشت. م ١٣٥٢ه/ ٦٣٧هند آمد و در سال  عنوان سفير به م به ١٢٣٩- ٤٠ه/ ٦٣٧
  .٥٢، ص اخباراالخيار في اسراراالبرارمحدث دهلوي، شيخ عبدالحق:   .٤



  ٣٢  قند پارسي

  

نج قياس پ الدين بلخي روزي حكايت كرد كه: من خرد بودم به خود موالنا برهان”
 ١الدين مرغيناني رفتم. موالنا برهان پدر خود راه مي شش ساله كم و يا بيش. با

 اي كوچه رو شود. پس او به مرغيناني روبه خواست با پيدا شد. پدرم نمي هدايهصاحبِ 
الدين مرغيناني نزديك  جاي خود ماندم. چون كوكبة موالنا برهان گريخت و من به

رض كردم. مرغيناني در من تيز بديد و گفت: من در رسيد، من پيش رفتم و سالم ع
بينم. من اين سخن او را شنيدم و پيش ركابِ او روان شدم.  اين كودك نور علم مي
گوياند كه اين كودك در روزگار خود  تعالي مرا همچنين مي او باز گفت: خداي

باز  رفتم. علّامة عصر خود خواهد شد. من اين سخن را شنيدم و همچنان پيش مي
گوياند كه اين  همچنين مي الدين مرغيناني فرمود: خداي تعالي از من موالنا برهان

  .٢كودك چنان بزرگ شود كه پادشاهان بر در او بيايند
الدين بلخي باألخره علّامة عصر خود شد و  بيني او درست درآمد. برهان و اين پيش

  رسيد. خدمت او مي پادشاه وقت، بلبن، به
الدين بلخي را  الدين اوليا سپس افزودند كه موالنا برهان نظامحضرت خواجه 

گفت كه خدا مرا از هيچ كبيره  وفور علم، كمالِ صالحيت هم بوده است. او مي با
نخواهد پرسيد مگر از يك كبيره. از وي پرسيدند كه آن كدام كبيره است؟ گفت: سماعِ 

  .٣اشدچنگ كه آن بسيار شنيدم و اين ساعت بشنوم اگر ب
دهد كه او با اين كه در سلسلة  سماع نشان مي الدين بلخي به تمايل موالنا برهان

بزرگان اين سلسله مثلِ  چشتي، كه سماع در آن رايج و جايز است، مريد نبود ولي با
  كرد. آنها در مجالسِ سماع شركت مي غيره محشور بوده و با قاضي حميدالدين ناگوري و

الدين هم  اي از موالنا برهان الدين اوليا شوخي واجه نظامعالوه بر اين حضرت خ
بلخ آمد. از بازاري  زي از غزنين بهارشيقول وي: باري شيخ محمد اجل  كند. به نقل مي
الدين، شيخ  الدين بلخي ايستاده بود. موالنا برهان شد كه در آنجا موالنا برهان رد مي

                                                   
 از فقهاي قرن ششم هجري/بكر بن محمد بن عبدالجليل مرغيناني  الدين لقب علي بن ابي برهان  .١

  .دوازدهم ميالدي است
  .٢٨٤، چاپ ايران، ص فوائدالفؤادسجزي دهلوي، حسن عالي:   .٢
  همان.  .٣
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اءاهللا اين چنين دراز باال و فربه هستند. همين كه محمد اجل را ديده فكركرد كه آيا اولي
كرد و گفت: ميراث پدر خود  خيالش رسيد، شيخ محمد اجل سرپس اين فكر به

الدين بلخي اين حرفهاي شيخ محمد  ام. چون موالنا برهان ام كه چنين فربه شده خورده
  ار معذرت كرد.و اظه ١زي را شنيد، پيش شيخ مذكور رفت و قدمش را بوسيدارشياجل 

، داشت اي هم در دهلي كه در آنجا سكونت الدين بلخي كتابخانه موالنا برهان
اي داشته باشد. در  احداث كرده بود. بديهي است كه يك نفر معلّم و استاد بايد كتابخانه

  .٢خط خود مؤلّف وجود داشت به اربعين رازياين كتابخانه نسخة خطّي 
الدين بلخي شاعر هم  كند كه موالنا برهان افه ميشيخ عبدالحق محدث دهلوي اض

اي از وي نقل شده است. محدث دهلوي اين  بود و در بعضي مآخذ شعرهاي درويشانه
  .٣نقل كرده است اخباراالخياربيتش را در 

  ها ديدنيست عمل حكم شد وه كه چه ور به  گر كرمت عام شد رفـت ز برهـان عـذاب   
نوة بلبن كه جانشين پدر  ،در عهد حكومت سلطان كيقبادالدين بلخي  موالنا برهان

بزرگ خود شد، در ششصد و هشتاد و هفت هجري فوت كرد و در نزديكي حوض 
. جالب اين ٤نام تختة نور در ناحية مهرولي در دهلي دفن شد شمسي در قطعة زميني به

د فتح علم گردد خورانند تا سبب مزي اطفال مي است كه مردم اين ديار خاك قبر او را به
دهد كه  . خود اين عمل مردمان نشان مي٥ماند و از اين جهت قبر او از پايان شكسته مي

الدين بلخي بنابر علم و دانشي كه داشته، در عموم مردم هم مورد احترام  موالنا برهان
  قرارگرفته بود.

در عارف ديگري از بلخ در هند داريم كه در قرن هفتم هجري/سيزدهم ميالدي 
الدين بلخي است كه  شيخ مظفّر شمسي . واستان بيهار هند مشغول رشد و هدايت بود

                                                   
  .٥٨٢- ٣ص  ،، پاكستانسيراالولياامير خورد كرماني:   .١
اهللا نبشته بود. كلمة: در آن نسخه دو صفحه متّصل از اول تا آخر همين الدين ادهمي قول شهاب به  .٢

اند كه در وقت كتابت اين كتاب ذكر حق جلّ و علي برو مستولي بود. هرچه  چنين آورده
  .٥٤٩، ص سيراالولياشد. رك:  اهللا نبشته ميكلمةخواست كه بنويسد، همين  مي

  .٥٣، ص في اسراراالبرار اخباراالخيارمحدث دهلوي، شيخ عبدالحق,   .٣
  .١٥، ص ذكر جميع اولياي دهلي؛ ٣٢ص  ،تذكرة علماي هند: رحمان علي؛ ٤٦، ص تاريخ فيروزشاهي  .٤
  .١٥، ص ذكر جميع اولياي دهلي؛ ٥٣، ص اخباراالخيار في اسراراالبرارمحدث دهلوي، شيخ عبدالحق,   .٥



  ٣٤  قند پارسي

  

ي منيري از سلسلة فردوسي بود. او در الدين يحٰي ترين خلفاي شيخ شرف از بزرگ
و آنها را در امور مذهبي  وابستگان خود نوشت هاي زيادي به پيروي از مرشد خود نامه

و عرفاني راهنمايي كرد. كالم وي غايت جزالت و نهايت شيريني داشت. خودش جذبة 
  قوي داشته.

الدين بلخي در دهلي  عالوه شيخ حسين بن معز بلخي برادرزادة شيخ مظفّر شمس به
  رآمد.ي منيري فردوسي دالدين يحٰي اكتساب علم كرد و سپس در حلقة مريدان شيخ شرف

گيرد. آنهايي  تاكنون در استان بيهار مورد احترام و تقليد قرار مي ياين خانواده بلخ
آثار  درستي درك و براي ديگران تفسير كنند تاكنون به خواهند امور عرفاني را به كه مي

هاي خطّي مكتوبات اين عارف  كنند. نسخه الدين بلخي رجوع مي شيخ مظفّر شمس
  شوند. هاي هند و خارج از هند نگهداري مي كتابخانهرباني تاكنون در 
العاده دوست داشت. تعداد  ي منيري، شيخ مظفّر بلخي را فوقالدين يحٰي شيخ شرف

 روابط بلخي وجود دارد كهمريد و خليفة خود شيخ مظفّر  زيادي نامه از شيخ منيري به
  دهد. نزديك مابين مرشد و مريد را نشان مي

اكبر دورة شكوه  عنوان يك امير با خانان فرزند بيرم خان را همه بهعبدالرحيم خان 
اند. صدها  جهانگير و سرپرست زبردست علم و فضل و هنر و دانش شناختهپسرش و 

مندانة وي بهره  نفر شاعر و نويسنده و دانشمند و عارف و عالم از سرپرستيِ سخاوت
، احوالِ تعداد زيادي از اهلِ رحيميمآثر بردند. عبدالباقي نهاوندي در اثر ضخيم خود 

  تعلّق داشتند، نوشته است. دورة تيمورياندربارِ اين دولتمرد  ذوق را كه به
سرپرستي  به و االسالم بلخ بودقبةقول نهاوندي از  يكي از شعراي فارسي كه به

وخ شيخ  وسيلة شيخ كرد اسمش موالنا وامق بلخي بود كه به خانان زندگي مي خانالشي
خانان قصايدي سروده و  مالزمت اين سپهساالر رسيده و در مدحِ خان اهللا به علم
غايت مايل و در  سير و صحبت به سربرده بود. موالنا وامق طبعش به فراغت در هند به به

مثل و مانند بود. نهاوندي چند بيت از دو قصيدة او را هم در  محبت و وفا بي
در شعر و شاعري  يانگر مهارت اين شاعر بلخنقل كرده است كه نش رحيمي مآثر

  شود: است. دو بيت وامق در اينجا آورده مي
  ايـم  سودة الماسِ حسرت در كباب افگنـده   آسمان گو، زهر قاتل ريز در ساغر كـه مـا  
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  ١ايـم  آنچه ما مطبوع گويان از كتاب افگنده  انـد  اهل معني رونـق طغـراي دفتـر كـرده    
و  »نصيبي«حاجي محمديار بن حاجي ميرزا محمد متخلّص بهيار بن  ابوابراهيم اهللا

»هند  زيب عالمگير از بلخ به سراست كه در دورة سلطنت اورنگ شاعر فارسي »شّاقع
دست نيامده، ولي ديوان شعرِ او مشتمل بر  مهاجرت كرد. احوال مفصّل او از مأخذي به

فه، خواجه بهاءالدين نقشبند، قصايدي است كه در حمد، نعت، منقبت، مدحِ امام ابوحني
زيب سروده  زيب و شاهزادة اعظم پسر اورنگ الدين، اورنگ خواجه احرار، شيخ برهان

اند. او خودش در مقدمة اين ديوان نوشته است كه روزگار شباب و ايام اكتساب  شده
  .٢سر شد جهالت و گمراهي به به

انوري، اثير اخسيكتي، كمال  بيشتر قصايد او در پيروي شعراي معروف فارسي مثل
اهللا  الدين اسفرنگي، عصمت اسماعيل، فريدالدين عطّار، خاقاني، ابوالفرج روني، سيف

بخاري، سلمان ساوجي، سنايي، مسعود سعد سلمان، رشيد وطواط، ابوالمفاخر رازي، 
، رضي نيشابوري، ظهير فاريابي، حسن غزنوي، بدر چاچي، سعدي شيرازي عرفي

جدهمگر، مجير بيلقاني، امير خسرو دهلوي، ازرقي، عراقي، اميدي، عنصري، شيرازي، م
دهد كه  اند كه نشان مي شده سروده غيره سعيد هروي، غضايري رازي، پوربهاي جامي و

  اصل هنر اين شاعر تقليد و تتبع بوده است.
وم شعراي متعدد ترجمان اين حقيقت است كه نصيبي ادبيات منظ عالوه تقليد از به

  توجه مطالعه كرده بود. كالسيك فارسي را با
اين حقيقت تاريخي هم اشاره شود كه شاهجهان پادشاه  در پايان سخن بايد به

اين  به يك هفته به مدت يجشن و هجري بلخ را فتح كرد ١٠٥٦تيموري در سال 
ي مناسبت برگزار گرديد و شعرا در تهنيت اين فتح قصايدي ساختند و قطعات تاريخ

در فتح بلخ داشته، اماني  اي سرودند. چون اميراالمرا علي مردان خان سهمِ شايسته
  :را سرود كرماني اين تاريخ

                                                   
اهتمام دكتر عبدالحسين نوايي، انجمن آثار  ، بهحيميمآثر ر: ه) ١٠٤٥باقي نهاوندي، ملّا عبدالباقي (م:   .١

  ، بخش سوم.ش ه ١٣١٨تهران، و مفاخر فرهنگي، 
  .٧٩٤بنگال، شمارة  ي، كتابخانة انجمن آسيايديوان نصيبي  .٢



  ٣٦  قند پارسي

  

ــدان     چون شاهجهان ز بلخ شـد تـاج سـتان    ــخ از وج ــتح بل ــاريخ ف ــتم ت   جس
ــردار   ــام سـ ــاريخ زنـ ــده تـ ــدا شـ ــاريخ شــد علــي مــردان خــان   پيـ   يعنــي ت

  ه) ١٠٥٦(  
همين مناسبت سرود و از  به ير است كه قطعة تاريخنصيراي شيرازي شاعري ديگ

  قرار زير است: شاهجهان صله و جايزه يافت. اين قطعه به
ــان    ــد جه ــات خداون ــز عناي ــكر هللا ك   كرد فتح ملك توران سـرور مالـك رقـاب     ش
ــان   ــاه جه ــادل شهنش ــازي ع ــاه غ   آنكه كرد او را جهان از جمله شاهان انتخـاب   بادش

  ايزد او را كـرد در كشـور سـتاني كاميـاب      ثـاني صـاحبقران   گشت در تسـخير عـالم  
  گيرد اقبالش جهان را صبح پيش از آفتـاب   در دلش عزم جهانگيري شبي گـر بگـذرد  
  يـاب  گفت با طبعش ز راه تعميه كاي نكته  سال اين تاريخ جست از عقل دانشور نصير

ـاب  كن جايش به بنشان »رانصاحبق ثاني«  وانگهي »ملك توران«برآر از  »والي توران«   ١حس
  ه) ١٠٥٦(    

آن  نگهدارد و باآلخر در تصرف خود يطوالن يمدت يبرا شاهجهان نتوانست بلخ را
  والي توران سپرد. به را

هند آمدند بايد كارهاي  دربارة علما و شعرا و عرفا و دانشمنداني كه از بلخ به
قة قديمي و تاريخي چه روابط گستردة تحقيقي انجام گيرد تا بدانيم كه هند با آن منط

  .٢علمي و ادبي داشته است

                                                   
  .١٤٣٦ ص، ٢ ، جكاروان هندگلچين تهراني، احمد گلچين معاني بن علي اكبر:   .١
براي اخذ دکتري از دانشگاه  را تان اخيراً مقالة تحقيقي خوددوست دانشمند آقاي افضلي از افغانس  .٢

  .اند نوشته» عرفاي افغاني در هند«عنوان  دهلي به



  عرفا و شعرايي چند از بلخ در هند  ٣٧

  منابع
  ، چاپ پاكستان.سيراالوليا: (محمد بن مبارك حسيني كرماني دهلوي) امير خورد كرماني .١
اهتمام دكتر عبدالحسين نوايي،  ، بهمآثر رحيمي: )ه ١٠٤٥ باقي نهاوندي، ملّا عبدالباقي (م: .٢

  .ش ه ١٣١٨تهران،  انجمن آثار و مفاخر فرهنگي،
، تصحيح شيخ عبدالرشيد، دانشگاه اسالمي تاريخ فيروزشاهيبرني، خواجه ضياءالدين:  .٣

  م. ١٩٥٧عليگره، 
فسور شريف حسين قاسمي، مؤسسة و، تصحيح پرذكرجميع اولياي دهلياهللا:  حبيب .٤

  .تحقيقاتي عربي و فارسي راجستان، تونك، هند
، فوائدالفؤاد ) (جامع):ه ٧٣٧ بن عالي سجزي (م:الدين حسن  خواجه حسن دهلوي، نجم .٥

  ش. . ه ١٣٧٧تصحيح محمد لطيف ملك، انتشارات روزنه، تهران،  به
  م. ١٩١٤نولكشور، لكهنو، ، تذكرة علماي هند: رحمان علي .٦
، مؤسسة كاروان هندش):  ١٢٩٥گلچين تهراني، احمد گلچين معاني بن علي اكبر (ت:  .٧

  ش. ه ١٣٦٩دس رضوي ـ مشهد، دو جلد، چاپ اول چاپ و انتشارات آستان ق
 ١١ ، مطبع محمدي، دهلي،اخباراالخيار في اسراراالبرارمحدث دهلوي، شيخ عبدالحق:  .٨

  هجري. ١٢٨٣شعبان 
  م. ١٩٨٩نو، جواليي  ، اردو ترقّي بورد، دهليتذكرة علماي بلخفسور: ونذير احمد، پر .٩
  



  ٣٨  قند پارسي

  

  تبادالت فکري ميان صوفيان ايران و هند

از ديرباز ارتباط تفکيک ناپذيري ميان صوفيان هندي و ايراني وجود داشته است. تقريباً 
هند مهاجرت کردند. بديهي  همة عرفاي بزرگ دورة اولية هند از نقاط مختلف ايران به

عنوان  ديگر صوفيان به قارة، روابط نزديکي با شبه است که آنها تا قبل از مهاجرت به
مرشد، مريد، دوست يا مداح داشتند. اين روابط حتّي پس از مهاجرت عرفاي يادشده 

هند ادامه يافت. در منابع و مآخذ عرفاني، اشارات فراواني وجود دارد حاکي از اين  به
 هند حقيقت که عرفاي هندي از طريق جهانگردان، تجار و مريداني که مرتّب از ايران به

و اوضاعِ  يرانيا يرفتند، در جريان تحوالت عرفان هاي عرفاي هندي مي خانقاه آمده و به
  گرفتند. عرفاي ايراني قرار مي

طوري که  اين حقيقت، همان عرفا از همان آغاز در تالشِ حقيقت بودند. دستيابي به
و معرفت القول هستند، تنها از طريق علم  تمامي عرفاي واالمقام در مورد آن متّفق

  پذير است. امکان
ـ ضمن تأکيد بر ارتباط و اهميت معرفت،  صوفي مشهور ابوالحسن خرقاني ـ

  کند: گونه اظهار نظر مي اين
قدرها توسط شيطان در معرضِ خطر نيست که از جانب فرد عالم  دين آن”

  .١“دنيا و صوفي تهي از معرفت در خطر است حريص به
ريات مشابهي را در خصوص کسبِ دانش و معرفت شماري از عرفاي هندي نيز نظ

  اند. ابراز داشته

                                                   
 .، ترجمة خرقانیاالولياةتذکرين: شيخ فريدالد ،ارعطّ  .١



  تبادالت فکري ميان صوفيان ايران و هند  ٣٩

عالمي صاحبِ نام، و از مريدان ه)  ۶۳۷الثاني  ربيع ۲۹شيخ حميدالدين ناگوري (م: 
بود و در احکام اسالمي ه)  ۶۳۳رجب  ۶الدين چشتي سجزي اجميري (م:  خواجه معين

ين مصيبت براي انسان بود. در عقيدة وي جهالت بدتر دانش و تسلّط وسيعي داشت. به
  .١فسيل (سنگواره) نداشت نظر او، انسان بدون علم فرقي با

گفتن اين  پير نامدار سلسلة چشتيه، باه)  ۶۶۴الحرام  محرم ۵فريد گنج شکر (م:  بابا
، تأکيد بر اهميت »آيد سواد خيلي زود توسط شيطان از پاي درمي پير بي«عبارت که: 

تشخيص  سواد قادر به اعتقاد بابا فريد، پير بي دانش و معرفت داشت. به فراگيريِ علم و
عالج آنها  تواند امراض قلب را درک کند و لذا قادر به بين حقيقت و سراب نبوده و نمي

  .٢نخواهد بود
فريد  يکي از مريدان باباه)  ۷۲۵الثاني  جمادي ۱۸الدين اوليا (م:  خواجه نظام

علم و معرفت، کسي را که فاقد تعاليم  شد خود در ارتباط باپيروي از نظرية مر به
  .٣عنوان خليفه انتخاب نکرد صحيح اسالمي بود، به

الدين عثمان  مورد نخواهد بود، چنانچه در اين باره مثالي آورده شود. اخي سراج بي
وارد شد،  دهلي براي اولين بار بهالدين اوليا بود. هنگامي که وي  هاي نظام يکي از خليفه

نروييده بود. وي دورة جواني خود را در  قدر جوان بود که هنوز مويي بر صورتش آن
وجود ارتباط  الدين اوليا، با الدين اوليا گذراند. شيخ نظام فضاي معنوي خانقاه نظام

دليل تحصيالت علمي و ادبي ضعيف  وي، به الدين با نزديک، طوالني و هميشگي سراج
رسد، اين  نظر مي عنوان خليفه نداشت. به گزينش وي به الدين، تمايلي به و ناچيز سراج

مقام و از  هاي موالنا فخرالدين زرادي يکي از علماي عالي زحمات و کوشش کمبود با
اي  مقدار قابل مالحظه هاي علماي ديگر در خانقاه به الدين و همچنين تالش مريدان نظام

پيري، بيش از حد کافي  الدين تا زمان رسيدن به سراجهرحال،  برطرف شده باشد. به
کرد  وي اعطا الدين مقامِ خالفت را به کسبِ علم نمود و تنها در اين شرايط بود که نظام

                                                   
 .۲۲۹-۳۰ص  ،سرورالصّدور  .١

 .۱۴۷ص  ،فوايدالفواد  .٢

 .۲۲۸ص  ،سيراالوليا  .٣



  ٤٠  قند پارسي

  

ضياءالدين در بنگال روانة اين سرزمين کرد. » چشتيه«گذاري سلسلة  منظور پايه و او را به
يخ فريد و شاعر صاحب نام فارسي زبان يکي ديگر از مريدان شه)  ۷۵۱ نخشبي (م:

توصيه نمود تا در طريقت انکارِ نفس، از عرفا تقليد کنند و از عرفا خواست تا  علما به
  آنان التفات داشته باشند. مراعات علما را در مورد موضوعات مذهبي کرده، و به

را ترغيب  شها و رسومِ دراويش تشويق کرد و دراوي کردن سنّت اختيار وي علما را به
اعتقاد وي، يک عالمِ  علوم و معارف و امورِ ديني بپردازند. به تقليد از علما به نمود تا به

يک حيوان نداشت؛ و  هايِ دراويش، فرقي با دين بدون برخورداري از قابليت و صفت
فضيلت و تقواي حاصله از علم و دانش مذهبي، در  گيري از يک درويش بدون بهره

  .١نمايد اثر مي خود پوچ و بيسفر معنويِ 
عرفاي ديگر  صوفيان هند که از اهميت علم و معرفت آگاه بوده و از تجارب معنوي

پرداختند. آنان  مطالعة آثارِ معتبرِ علما و عرفا مي توجه و دقّت بسيار به بردند، با بهره مي
شوار و هاي خود يا تشريح بعضي نکات د اغلب در جهت تقويت و اثبات انديشه

کردند. آنان حتّي آثارِ ديگر عرفا  حساسِ عرفاني، تلخيص آثار ديگر صوفيان را نقل مي
هاي نظري متعدد  جنبه آموختند تا آنان را با پيروان، مريدان و طرفداران خود مي را به

  تصوف و مراحل اکتسابات معنوي آشنا سازند.
هاي  سلسله آثار عرفاي  جعه بهمرا صوفيان هند هنگامِ برگزاري مجالسِ خود، با

دادند. صوفيان  اي از خود نشان مي ديگر، بردباري و حلم عقالني و خردمندانه
هدف اساسي  منظور دسترسي به اي را که به هاي مختلف مسائل و اعمال عارفانه سلسله

ند ساخت قالبِ منظمي منتقل مي گرفتند، به کار مي اهللا (وصال حق) به خود يعني اتّصال به
ميان پيروان،  و ابتکارات و ابداعات بسياري براي بيشتر نافذ شدن طريقت تصوف در

وجود آمد. هر سلسله روش هدايت يا مکتب ارشادي، و همچنين شعايرِ عقيدتي و  به
هاي مختلف  آداب و رسومِ خاصِ خود را رشد و توسعه داد. از آنجايي که سلسله

گونه خصومتي عليه يکديگر رشد  ون هيچتصوف در محيطي خارج از رقابت و بد
هاي ديگر  يافتند، بر يکديگر تأثير گذاشته و بسياري از شعاير و آيينهاي صوفيانة سلسله

                                                   
 .۱۰۴ص  ،السلوک سلک  .١



  تبادالت فکري ميان صوفيان ايران و هند  ٤١

هاي  را جذب خود کردند. بدين سبب، بعضي از اين شعاير و آيينها در تمامي سلسله
منظور  وششي بهخاطر داشت که هيچ ک عرفاني مشترک است. اما، بايد اين نکته را هم به

ايجاد يک سلسلة مرکزي براي تمامي جهان اسالمي صورت نگرفت، بلکه تمامي 
ها بر اين باور و اعتقاد بودند که نفوذ معنوي و روحاني آنان بايد منحصر  سلسله

  قلمرو محدودي باشد. به
اي در مورد تأثيرات آموزنده  کننده در اين مقاله سعي شده است تا توضيحات روشن

تبادالت علمي، فکري و معنوي ميان صوفيان ايراني و هندي، ارائه گردد. متشابهاً،  و
اي نيز در مورد آثار و مکتوبات عرفاي سرشناس ايراني آمده که توسط  شرح خالصه

اند. در حقيقت بايد اذعان  پردازي و تفسير شده صوفيان هند مطالعه، تدريس يا نظر
آثارِ اساسيِ منثور و منظوم عرفايِ ايراني توجة عميقِ صوفيان  اتّفاق داشت اکثر قريب به

خود جلب کرده است و در اين مقاله تنها تعداد اندکي از اين آثار جهت  هندي را به
  اند. تشريح تأثير آنها بر عرفاي هندي برگزيده شده

ن عنوا هند، بهالدين چشتي سجزي اجميري مؤسسِ سلسلة چشتيه در  خواجه معين
ي و عصر مدرن بوده وسٰط يک صوفي بلندمرتبه، مورد ستايشِ دانشمندان و علماي دورة

 انيبسياري از صوف با والني زد وطيک سفر  به دست ،هند به از ورود است. وي قبل
آنان همنشين شد که شيخ  با مالقات کرد و ،سرشناس که بيشتر آنان ايراني بودند

شيخ عبدالقادر جيالني (گيالني)، شيخ » کبرويه«امدارِ سلسلة ي بنيانگذارِ نالدين کبٰر نجم
، »سهرورديه«الدين سهروردي بنيانگذار سلسلة  ضياءالدين، عمو و استاد شيخ شهاب
شيخ  الدين سهروردي، شيخ يوسف همداني، شيخ اوحدالدين کرماني و شيخ شهاب

هاي شيخ ابوسعيد ابوالخير  قبرهزيارت م ابوسعيد تبريزي تني چند از آنان بودند. وي به
، شيخ ابوالحسن خرقاني، شيخ نصيرالدين استرآبادي و خواجه ه) ۴۴۰شعبان  ۴(م: 

  عبداهللا انصاري نيز رفت.
، ١سرورالصّدورالدين چشتي در مورد تصوف، بيشتر در  نظريات خواجه معين

الدين بود.  جه معينتشريح شده که خود، خليفة خوا ملفوظات شيخ حميدالدين ناگوري
                                                   

 .۵۱-۲ص  ،درلصّسرورا  .١



  ٤٢  قند پارسي

  

اين نظريات براساس و منطبق بر اظهارات عرفايِ ايراني چون ابوسعيد ابوالخير، خواجه 
همداني است که اعتقادي در مفهوم عشق وجدآور براي  ةالقضا عبداهللا انصاري و عين

نظر خواجه، اين اعتقاد مانع تفرقه و تفکيک ميان عاشق،  . به١گردد خدا را شامل مي
  شوق و خود عشق است.مع

وي معتقد بود همة آن کساني که داراي سه فضيلت مذکور در ذيل باشند، دوست 
خالق و محبوب معبود هستند. سخي مانند اقيانوس، رؤوف و مهربان چون آفتاب، 

  فروتن مثل زمين.
مؤسسِ سلسلة چشتيه ه)  ۶۳۳االول  ربيع ۱۴الدين بختيار کاکي (م:  درگذشت قطب

الدين چشتي اجميري بود، داستان  لي که يکي از خلفاي مشهور خواجه معيندر ده
حايزِ اهميتي براي صوفيان است. اين داستان همچنين حاکي از وسعت نفوذ آثار و 

  هاي صوفيان هندي است. نظريات عرفايِ ايراني بر افکار و انديشه
احمد جام  معروف به ٢جامنام احمد  ذکر شعري از يک شاعر ايراني به در اينجا به

پردازيم که شنيدن آن براي خواجه بختيار  م) مي ۱۰۴۹-۱۱۴۲ه/ ۴۴۱-۵۳۶ژنده پيل (
الدين بختيار کاکي در مراسمِ  دنبال داشت. گفته شده است که قطب کاکي لقاءاهللا را به

شد، شرکت کرده بود و  در دهلي برگزار ميسماع که در خانقاه شيخ علي سجزي 
غزلي از احمد جام ژنده پيل بود. هنگامي که نوازنده اي (قوال) در حالِ خواندن  نوازنده

هوش بر  وجد و شعف آمد که ناگهان بي شعر ذيل را بر زبان آورد، خواجه چنان به
  زمين افتاد:

  هر زمان از غيـب جـاني ديگرسـت     کشــــتگان خنجــــر تســــليم را
زمان که وي هوش و حواس منزل، خواجه دستور داد که هر  پس از مراجعت به

هنگام نمازهاي  خود را باز يابد، آن شعر دوباره خوانده شود که اين حالت هميشه به
شبِ  حالت خلسه افتاد و در پنجمين شب، مطابق با داد. وي سپس به واجب رخ مي

                                                   
1. S.A.A. Rizvi: A History of Sufism in India, New Delhi, 1975. 
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 دهد. رودخانة هريورد که مرز ايران و افغانستان را تشکيل مي به



  تبادالت فکري ميان صوفيان ايران و هند  ٤٣

هجري دارِفاني را وداع گفت و خود را تسليم ارادة  ۶۳۳الثّاني سال  جمعة چهارده ربيع
  وصالِ معبود رسيد و زندگي جاودان يافت. کرد تا بههي اٰل

هاي سهرورديه و چشتيه کوشش  ذکر اين مهم الزم است که پيروان سلسله
هي ساخته و اتّحاد کاملي بين ارادة عارف و ارادة کردند تا روحِ خود را تسليم ارادة اٰل مي

جز  ندن کامل هر چيزي بهاين وحدت، بيرون را وجود آورند. راه دستيابي به ايزدي به
  پروردگار از فکر و روح، و منزه ساختن افکار و انديشه بود.

جام  تقليد از احمد بسياري از شعراي فارسي در هند، در قالب و محتواي غزل به
 ه/ ۶۳۴-۷۲۵الدين اوليا ( يکي از مريدان خواجه نظام ١پرداختند. حسن سجزي دهلوي

و از دوستان نزديک امير  فوايدالفوادنام  فوظات او بهم) و گردآورندة مل ۱۳۲۵-۱۲۳۶
براي يادبود اين حادثة اسفناک غزلي سرود. وي از ه)  ۷۲۵شوال  ۱۸خسرو دهلوي (م: 

  جمله شاعراني بود که در اشعار خود، از اين غزل احمد جام تقليد کرد.
ثير فراواني بر از صوفيان معروف ايراني، تأه)  ۴۴۰شعبان  ۴ابوسعيد ابوالخير (م: 

هجري  ۳۵۷صوفيان هندي بويژة عرفاي سلسلة چشتيه گذاشت. وي که در اول محرم 
جهان گشوده  ـ ديده به اي بين ابيورد و سرخس در سرزمين خراسان منطقه ـ» ميهنه«در 

نشيني و عزلت گذراند و سپس در يک رِباط کهنه  گوشه به بود، هفت سال تمام
ها، اعتقادات و مشاهدات  نشست. تمامي تجارب، رياضترياضت  سرا) به (کاروان

حاالت «عارفانة وي در آثارِ اولياي چشتيه وجود دارد. اولين ملفوظات شناخته شدة او 
ـ  نبيرة ابوسعيد الدين ابوروح ـ نام دارد که توسط جمال» و سخنان ابوسعيد ابوالخير

نام  تري به ـ اثر مفصّل الدين عموزادة جمال گردآوري شده است. محمد بن منور ـ
را گردآوري نمود که بخش قابل توجهي از اثر  اسرارالتّوحيد في مقامات شيخ ابوسعيد

آوري اين کتاب، تمجيد و ستايش از  سلف او را در برداشت. هدف از جمع
  دستاوردهاي عارفانة ابوسعيد بود.

حسن ري و تهيه شد. اولين ملفوظ معتبري است که در هند گردآو فوايدالفواد
الدين اوليا عارف چشتي و شاعر برجستة فارسي،  سجزي از مريدان صاحبِ نام نظام

                                                   
 .۴۶- ۷ص  ،سيراالوليا  .١
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اقوالِ مرشد خود را در اين کتاب گردآوري کرده است. اين کتاب در روش، ترتيب و 
دو اثر گردآوري شده از ملفوظات ابوسعيد دارد  موضوع، شباهت فراواني با برخورد با
شده در هند، بيشتر  شود که ملفوظات متأخّر تهيه ها در باال رفت. يادآور ميکه ذکرِ آن

مملو از اقوالِ ابوسعيد  فوايدالفواداند.  نوشته شده فوايدالفوادتقليد و الگوگيري از  به
ابوالخير، وقايعِ زندگيِ او و مالحظات وي دربارة اعمال و آداب و شعاير عارفانه است. 

قابلِ توجهي در شعايرِ صوفيانة توسعه يافته و بجاآورده شده توسط  مشابهات برجسته و
  شعاير و آداب و اعمالِ عرفاي چشتيه وجود دارد. ابوسعيد ابوالخير، با

 ال داشت و مجالسي را براي وعظ در موردابوسعيد در مراسمِ سماع شرکت فع
 ه ۴۱۵در نيشابور در سال داد. وي هنگامِ اقامت  سنّت و طريقت عارفانة خود تشکيل مي

هاي عرفاني در مورد تصوف پرداخت و مجالسِ سماع تشکيل داد و شنوندگان  موعظه به
فراواني را جذب خود ساخت و نارضايتي و خشم علما را برانگيخت. علمايِ مذکور 

  سلطان محمود غزنوي بدين مضمون نگاشتند: اي خطاب به وي نامه در مخالفت با
موعظه  کند يک صوفي است. وي به نمود مي اينجا آمده و وا نه بهشخصي از ميه”

آورد.  دهد، اما در سخنان خود ذکري از سنّت نبوي نمي پرداخته و اندرز مي
شود و  دستورِ وي موسيقي نواخته مي دهد، و به هاي پرخرج و مجللي مي ضيافت

بريان شده و ميوه رقص پرداخته و شيريني و ماکيان  در اثناي آن مردان جوان به
رود، چنانچه اقدامي براي توقّف و اصالح آن نشود، اين  خورند. بيم آن مي مي

  .١“فتنه عالمگير شود
منظور افزودن بر آگاهي شخصي از حقيقت  اي به ـ وسيله در سلسلة چشتيه سماع ـ

است. همة صوفيان اين سلسله برحسبِ عادت، مجالسِ سماع تشکيل داده و حتّي 
رقصيدند. جالبِ توجه اين که علمايِ هندي نيز عليه  آنان در مجلسِ سماع مي بعضي از

طور که در مورد  محکمة وقت شکايت بردند و همان آدابِ سماع صوفيان چشتي به
آن  اساس خواند و به ابوسعيد ابوالخير اتّفاق افتاد، حاکمِ وقت شکايت مذکور را بي

  وقعي ننهاد.
                                                   

1. R.A. Nicholson: Studies in Islamic Mysticism, Cambridge, 1967, p.29. 
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 سرا) خانه (کاروان ر که قبالً ذکرِ آن رفت، در يک رِباططو ابوسعيد ابوالخير، آن
. نشيني معکوس پرداحت چلّه بار در اين مسافرخانة قديمي به رياضت کشيده بود. وي يک

  کند: مانند را چنين تشريح مي پدرِ وي که ناظر بر اين کار بود، اين رياضت معنوي بي
، داخلِ آن شد و دروازه را پشت خانه رسيده رِباط فرزندم ابوسعيد قدم زنان به”

را ديدم که وارد نمازخانة  رفتم. او که بر باالي بام مي سرِ خود بست، درحالي
داخل نگاه کردم، تا ببينم  ميان پنجرة نمازخانه به رِباط شد و درب را بست. از

آن بسته شده بود بر روي زمين  افتد. ترکة چوبي که ريسماني به چه اتّفاقي مي
پاهاي خود گره زد. سپس  داشت. وي چوب را برداشت و سرِ طناب را بهقرار 

ترکه را در طرفين گودالي قرار داد که در گوشة نمازخانه بود و خود را آويزان 
 روز در همان حالت  قرآنساخت و تالوت کريم را آغاز کرد. ابوسعيد تا پايان

م از گودال بيرون آمد، کري قرآنماند و پس از تالوت يک دورة کامل از  باقي
ترکه چوب را در همان محلّ اوليه رها کرد و از نمازخانه بيرون آمد و در صحنِ 

سوي منزل  گرفت. پس از آن من از باالي بام پايين رفته، شتابان به رِباط وضو
  .١“رفته و تا آمدن وي خوابيدم

خواجه  خليفة، يکي از مريدان و م) ١١٧٣-١٢٦٥ه/ ٥٦٩-٦٦٤(بابا فريد گنج شکر 
اجازة استاد و مرشد خود  بار با ، يک)م ١٢٣٥/ه ٦٣٣ (م:الدين بختيار کاکي  قطب

  .٢اجراي چلّة معکوس پرداخت به
نام  کنيم که طي آن يک درويش چشتي به موردي برخورد مي ما در مطالعات خود به

مان چلّة ه جاي آورد که تقريباً شبيه به شيخ عبدالقدوس گنگوهي نمازِ معکوس به
  .٣معکوس است

 اي دال بر اين که عالوه بر ابوسعيد ابوالخير، صوفي ايراني ديگري اين رياضت اشاره
احتمال فراوان بابا فريد،  معنوي شديد را انجام داده باشد، وجود ندارد. بنابراين، به

                                                   
1. R.A. Nicholson: Studies in Islamic Mysticism, Cambridge, 1967, p.13. 
2. Ibid., p.29. 

٣.  لطايف ۱۵-۶ص  ،ه ۱۳۱۱ ،دهلي ،وسيقد. 
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  ده است.اين صوفي ايراني و براي تبعيت از وي، اين رياضت را انجام دا دليل اعتقاد به به
چشتي، در  الدين هاي خواجه معين الي ناگوري، يکي از خليفهوشيخ حميدالدين س

ابوسعيد ابوالخير داشته و در  ، اشارات فراواني بهسرورالصّدورنام  ملفوضات خود به
 اظهارات صوفيانة خود، اقوال و سخنان عارفانه و تقويت و اثبات تشريح نظريات

ترين اولياي اهلِ  الدين اوليا، يکي از برجسته ت. خواجه نظامابوسعيد را نقل کرده اس
تصوف هند در قرن چهاردهم ميالدي و از مريدان مشهور بابا فريد گنج شکر، هنگامِ 

ابوعلي سينا  مالقات ابوسعيد ابوالخير با اظهار تنفّرِ خود از طرفداران فلسفه و حکمت به
  .١کند اشاره ميه)  ۴۲۸ (م:

مالقات جالبِ توجه است و در مجموعة ملفوظات ابوسعيد ابوالخير،  جزئيات اين
  ثبت رسيده که بخشي از آن در ذيل آمده است: الدين به و ملفوظات خواجه نظام

ـ داشت. ابوعلي  فيلسوف و حکيم معروف ابوعلي سينا ـ شيخ ابوسعيد مالقاتي با
د خواست تا نظرِ شيخ را سينا پس از ترک ابوسعيد از يکي از دوستان صوفيِ خو

اصرار،  دربارة خود جويا شود. ابوسعيد در وهلة اول چيزي نگفت. اما فرد صوفي با
  نظر شيخ را دربارة ابوعلي سينا پرسيد. اين بار شيخ در جواب اظهار داشت:

  .٢“مردي حکيم است و طبيب و بسيار علم دارد، اما مکارمِ اخالق ندارد”
نا نامة دوست صوفي خود را که حاملِ جواب شيخ بود، هنگامي که ابوعلي سي

ابوسعيد نوشت و گفت: از  اي به اوقات تلخي و از روي تغير نامه دريافت کرد، با
هاي بسياري دربارة اخالق نوشته، سلوک وي  آنجايي که وي (ابوعلي سينا) کتاب

  غيرقابلِ سرزنش و تنقيد است.
ر مورد اين که ابن سيناي فيلسوف چيزي شيخ در جواب ابوعلي سينا گفت: وي د

اي نکرده، بلکه گفته است که او آداب معاشرت و  داند، اشاره در مورد حسن سلوک نمي
  .٣حسن سلوک ندارد
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سروده  گويا الدين اوليا همچنين عادت داشت، اشعار و رباعيات فارسي خواجه نظام
  .١آمده، ذکر کند اسرارالتّوحيد شده توسط ابوسعيد در محافل و مجالس را که در کتاب

اين نتيجه رسيده بود که فراهم  هاي خود به ابوسعيد ابوالخير از طريق تجربه
خداي متعال است. وي  ترين راه براي رسيدن به ها، کوتاه ساختن آسايش انسان

نشين و منزوي نبوده، بلکه  آل و نمونه، گوشه همچنين معتقد بود که يک صوفي ايده
ت که فعال در امورِ دنيوي بوده و سرمشقِ ديگران است و اين که اطاعت از انساني اس

سوي پرهيزگاري و  احکام و قوانينِ مذهبي، اولين قدم در رشد معنوي انسان به
ـ نيز اين نظريات را  خصوص عرفاي سلسلة چشتيه به تقواست. صوفيان هندي ـ

  کنندة آن هستند. قبول داشته و منعکس
سپتامبر  ۱۶ه/ [ ۷۵۷چراغ دهلي که در هجدة رمضان  دين معروف بهشيخ نصيرال

الدين اوليا بود. وي در  هاي خواجه نظام م] دارِفاني را وداع گفت، يکي از خليفه ۱۳۵۶
ابوسعيد  وحيداسرارالتّوفور از مطالبِ کتاب  به خيرالمجالسنام  خود به ملفوظات

اي داشته باشد. وصف ابوسعيد  م کتاب اشارهنا ابوالخير استفاده کرده، بدون آن که به
غيره در  ابوالخير و عرفاي ديگر، چون خواجه ابوعثمان حيري، ابوالفضل فراتي و

و مطالبي  اسرارالتّوحيداي بين  مبني بر آثار ابوسعيد ابوالخير است. مقايسه خيرالمجالس
و قابلِ توجه، حتّي آور  آمده، حاکي از شباهتي شگفت خيرالمجالسکه از اين کتاب در 

  در سبک و زبان نگارش دو کتاب است.
تشابه قابلِ توجة ديگري بين حالت و طرزِ برخورد شيخ ابوسعيد ابوالخير و 

خاک افتادن در مقابلِ پير و مرشد وجود دارد.  صوفيان چشتي هند در مورد سجده و به
در مقابل وي را پسنديده  خاک افتادن زني بر پاهاي مرشد و به مشايخِ چشتي عمل بوسه

. اين طرز برخورد، علماي اصولگرا را تکان داد؛ زيرا آنها سجده را ٢اند و جايز شمرده

                                                   
 .۳۴-۷ص  ش، ه ۱۳۴۸ ،چاپ تهران ،اسرارالتوحيدر: منو محمد  .١

سنت عمل شده  با ا خود را در مخالفتام ،ف شودين اوليا معتقد بود اين عمل بايد متوقّالد شيخ نظام  .٢
 ،ادن را جايز شمرده بودندخاک افت ين بختيار کاکي و شيخ فريدالدين گنج شکر که بهالد قطب توسط

 )۱۷۴ص  ،فوايدالفوادرک: (ناتوان يافت. 
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هنگامِ عبادت خداوند و اداي نماز، پيشانيِ انسان  دانستند که طي آن به عملي عبادي مي
  کند. زمين را لمس مي

م نبوده و ابتکاري از هاي هندي در اين نوع طرز برخورد پيشقد هرحال چشتي به
خاک افتادن در مقابل وي مورد  خود نداشتند. عمل سجده و بوسيدن پاهاي پير و به

تأييد و تصويب شيخ ابوسعيد ابوالخير بود که آن را نشانة تواضع و فروتني در مقابلِ 
  برد. . اين عمل همواره مقام معنوي مريد را باال مي١دانست شيخ (مرشد) مي
تأليف ابوالقاسم  ٢اي است ر براي مطالعه و بررسي مکتبِ تصوف رسالهمعتبرترين اث

منظورِ بيان  اين اثر کوششي است بهه).  ۴۶۵عبدالکريم بن هوازن قشيري نيشابوري (م: 
اي عالي از آثار نوشته  ماهيت راست ديني و مکتبي بودن علمِ تصوف. اين کتاب خالصه

. اهميت ارزندة اين اثر، ابوعلي حسن بن احمد زبان عربي است شدة اولية تصوف به
عثماني مريد قشيري را بر آن داشت تا اين کتاب را در زمان حيات نويسنده از اصل 

بسيط و جامع، قشيري را قادر ساخت تا  . مطالعات٣فارسي ترجمه کند عربي آن به
مقتدرانه اصطالح صوفي را تعريف کند و همزمان بتواند آن را براي بخش قابل توجهي 

  از خوانندگان بعدي قابل قبول سازد.
اش در الهور است،  که مقبره» داتا گنج بخش«شيخ علي هجويري معروف به

بهم رسانيده بود. هجويري در  قشيري مالقات کرده و در مجالس وي حضور شخصاً با
زبان  که اولين کتاب شناخته شده در مورد تصوف به المحجوب کشفنام  اثر خود به

. عرفاي سلسلة ٤فارسي است، قشيري و آثارِ وي را در کلماتي بسيار زيبا ستوده است
  چشتيه کتاب رسالة قشيري را در رئوس و مواد درسي خود شامل کرده بودند.

د محمين چراغ  ۱۴۲۲ه/ ۸۲۵د گيسودراز (م: سينامدارِ شيخ نصيرالد م) از مريدان
هاي خود چنين نظري را  دهلي شرحي بر رسالة قُشيريه نوشته است و در يکي از نوشته

  دربارة آن عنوان کرده است:
                                                   

 .۲۲۸ص  ،فوايدالفواد  .١

 شد. آن عمل مي هجري به ۴۳۸و  ۴۳۷هاي  بين سال  .٢

 انجام رسيد. ههجري ب ۴۶۵اين ترجمه در سال   .٣
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استاد ابوالقاسم متوجه خواهد شد که  قُشيريخواننده پس از مطالعة دقيق رسالة ”
ساخته است. وي پرده از ر فراواني را دربارة جهان تصوف مکشوف قشيري اسرا

طلبان و عشّاقِ  حق چهرة عروس حقيقت برداشته و بنابراين صراط مستقيم را به
  .١“حقيقت نشان داده است

اي  که شاعر و نويسندهه)  ۴۸۱الحجه  ذي ۲۲خواجه عبداهللا انصاري هراتي (م: 
يفات بسيار بود، براي صوفيان هند، عزيز و محترم بود. دست و پربار و داراي تأل چيره

اي برخوردار  ـ عرفاني از اهميت ويژه ميان آثار ادبي همة آثارِ منظوم و منثورِ وي در
است. عالوه بر ديگر آثارِ موجود، مناجات خواجه عبداهللا انصاري يکي از بهترين 

  رود. مار ميش زبان فارسي به ـ عرفاني موجود به شاهکارهاي ادبي
خود اغلب الدين چشتي طي ملفوظات  شيخ حميدالدين ناگوري، مريد خواجه معين

از خواجه عبداهللا انصاري و آثارِ وي نقل سخن کرده است. شيخ نصيرالدين چراغ دهلي 
  .٢دفعات از وي اقتباس کرده است به خيرالمجالسنام  نيز در اثرِ خود به

در مورد حالت و طرز برخورد خواجه عبداهللا در قبالِ  بار نصيرالدين چراغ دهلي يک
کرد. وي در  شيوة خاص خود مالقات مي کنندگان به مراجعه ديگران گفت که خواجه با

کرد که  اي برخورد مي گونه رفت، به ديدارِ وي مي هاي مختلف به کسي که از فرقه تماس با
  .٣مکتبِ وي است همکيش و همکرد که خواجه عبداهللا  کننده احساس مي فرد مالقات

سلسلة چشتيه هستند، طرزِ  طور که مشهود است، عرفا بويژه آناني که متعلّق به همان
کردند. در نتيجه تعداد  برخورد مشابهي را در قبالِ پيروان اديان مختلف اتّخاذ مي

  شدند. دورِ آنان جمع مي احساس احترام به شماري از مردم، با بي
ترين نويسندة عارف و  م) برجسته ۱۱۱۱ه/ ۵۰۵ بن محمد غزالي (م: ابوحامد محمد

بود. وي هم از نظرِ ديني يک عالم بود و هم از نظرِ تصوف، صوفي » توس«از اهالي 
 ر شده تا رهبري تجديد حياتصاحبِ نامي که شديداً اعتقاد داشت براي وي مقد

  هده گيرد.اسالمي را براي برقراري اسالم ناب عصر اوليه بر ع

                                                   
 .۱۱ ص ،مکتوبات گيسودراز  .١
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  ٥٠  قند پارسي

  

نام کيمياي سعادت  عربي و خالصة آن به به احياء علوم الدينترين اثر غزالي،  مهم
طور مداوم مورد مطالعه و بررسيِ  زبان فارسي که توسط خود نويسنده نوشته شد، به به

را  کيمياي سعادتهاي مختلف قرار داشته است. صوفيِ هندي  صوفيان هندي سلسله
دانست. شيخ حميدالدين ناگوري از  ن و تشخيص طريقِ حق ميکيميايي براي تعيي

بار خود شيخ  . يک١واست تا هميشه کيمياي سعادت را مطالعه کنندخ مريدان خود مي
بود، وي که تحت تأثير بيان، استدالل و روش ارائة  سعادت کيميايمشغولِ مطالعة 

دت خوشحالي گريه سرداد و وجد درآمد و از ش غزالي در اين کتاب قرارگرفته بود، به
  اشتياق چنين گفت: با

  شادباش اي شيخ محمد غزالي، شادباش
اي را در شکل  کننده طور يقين نقش مهم و تعيين بنابراين، نظريات امام غزالي به

  گيري انديشة صوفيان سلسلة چشتيه ايفا کرد.
هاي  جو و پژوهشکند که امام غزالي پس از جست الدين اوليا ادعا مي خواجه نظام

الدين سه مرتبه در  هاي خود را آشکار ساخته بود. خواجه نظام پردردسر، مقاصد و يافته
مراجعه نموده  احياء علوم الدينامام غزالي و کتاب وي   به فوايدالفوادنام  کتاب خود به

  و در جريان سخنان خود از غزالي نقل قول کرده است.
بار در مورد  الدين اوليا که خواجه يک هاي نظام خليفهالدين، يکي از  موالنا حسن

الدين سپرده شده است، احياءالعلوم را مرتباً مطالعه  موالنا حسن وي گفته بود دهلي به
نام  . نصيرالدين چراغ دهلي نيز در اثر خود به٢کرد و در نتيجه در آن مهارت يافت مي

  ده است.کر از امام غزالي و آثارِ وي ياد خيرالمجالس
نظريات غزالي در مورد اعتقادات بايزيد بسطامي و منصور حلّاج، هشدار مهمي 

صوفيان است. بدين معني که سخنان عشّاق در حالت وجد نبايد بر زبان رانده شود،  به
هاي صوفيه در هند اين نظريات را پذيرفتند و در قبال  بلکه بايد پنهان بماند. سلسله

ات حکومتي عليه صوفياني که در استفاده از سخنان سوداگرانة عشق اقدامات جدي مقام
  عمل نياوردند. پروا بودند، اعتراضي به پرشور بي
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نظريات مؤکد امام غزالي شديداً پايبند  هاي مختلف به متشابهاً، بيشتر صوفيان سلسله
عرفا الزامي  هاي ديني براي اعتقاد امام غزالي، رعايت اشکال صوري فعاليت بودند. به

کمال عرفاني بدون رعايت و انجام شعاير و  بود. بر طبقِ گفتة امام غزالي رسيدن به
  پذير نبود. تشريفات مذهبي امکان

تجارت و داد و ستد  عرفاي سلسلة چشتيه مردم را براي امرار معاش خود تشويق به
اي توضيح در نموده و مشاغل کشاورزي و صنعت را جايز شمرده و تأييد کردند و بر

  اقتباس از امام غزالي پرداختند. هاي خود به مورد اين نکات و تقويت و اثبات گفته
مشاغل دولتي  توانند به ها معتقد بودند که شاگردان و مريدان معمولي آنان مي چشتي

استخدام شدن در مشاغل دولتي نيستند.  ها (جانشينان) مجاز به بپيوندند، اما خليفه
حکّام و درباريان را براي عرفا، روحانيون و صاحبدالن، خطرناک و  زديکي بافريد ن بابا

دولت بودند، اکثريت  هر نوعي در ارتباط با . اما آناني که به١دانست بدبختي مي مقرون به
ها مؤسسات دولتي را الزاماً  داشتند. در عين حال اين حاکي از اين است که چشتي

نظريات و  رخورد و مواضع آنان در قبالِ دولت مشابه بادانستند. طرز ب آور نمي زيان
اطاعت از کساني کرده بود که  برخورد امام غزالي بود که پيروان خود را ترغيب به

قدرت را در تصرف خود داشتند؛ زيرا اطاعت از دولت و حکومت براي حفظ نظم، 
  امنيت و قانون واجب و الزامي بود.

برادر امام اي نوشته است بر سوانح امام احمد غزالي،  سيد محمد گيسودراز حاشيه
درستي مطالعه  عنوان اثري معرفي کرد که تاکنون به محمد غزالي. گيسودراز سوانح را به

  نشده و منتظر است تا کسي مضمون و مندرجات آن را آشکار کند.
مريدان ان و ابوالمعالي عبداهللا بن محمد بن علي ميانجي همداني از دوست ةالقضا عين

بود.  طور کامل مجذوب و مستغرق تصوف همداني به ةالقضا امام احمد غزالي بود. عين
شهادت وي در  هاي وي خشم علماي اصولگرا را برانگيخت و در نهايت منجر به نوشته

عنوان  هجري، آن هم در سنِ سي و سه سالگي شد. آثارِ وي به ۵۲۵الثّاني  جمادي
  فاني محسوب شده که مشهورترين آن تمهيدات نام دارد.اي از حقايق عر خالصه
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مورد امعان نظر هاي وي را  الدين اوليا نامه شيخ حميدالدين ناگوري و خواجه نظام
هاي  الدين، نامه خواجه نظام بار حسن سجزي گردآورندة ملفوظات دادند. يک خود قرار

دستگيرش نشد. هنگامي که حسن  را مطالعه کرد، اما بدرستي چيزي از آنها ةالقضا عين
الدين در جوابِ  خواجه ابراز داشت، نظام سجزي ناتواني خود را در فهم و درک آنها به

  او گفت:
ها را براساس دانش و شناخت خود از حقيقت نوشته  ) نامهةالقضا آري، او (عين”

  “.است
ر مکتبِ عرفاني مقام رفيعي را د ةالقضا الدين توضيح داد که عين سپس خواجه نظام

فهم نظريات وي  درک عرفاني قادر به اي با کسب کرده و لذا تنها صوفي بلندمرتبه
  خواهد بود.

طور  را به ةالقضا مرتبه خواجه نصيرالدين چراغ دهلي در حالت وجد اين رباعي عين يک
  :آن رسيده بود، خواند يقين براي تشريح شدت حالت وجد خود که وي در آن لحظه به

ــرآمده ز خويشــتن مــي    بايــد برخاســته ز جــان و تــن مــي   بايــد س
  بايـد  زين گرم روي، بند شـکن مـي    در هر قدمي هـزار بنـد افزونسـت   

نوشته و مرتباً  ةالقضا عين تمهيداتاي بسيار عالمانه بر  سيد محمد گيسودراز حاشيه
بک نويسنده و عارف  مسعودپرداخت.  در مجالسِ خود مي ةالقضا نقل از اين اثر عين به

همداني  ةالقضا ِ عينتمهيداتبرمبناي  تمهيداتچشتي کتاب ديگري را تحت عنوان 
  رشتة تحرير درآورده است. به

رسد که آثارِ عرفاي اولية ايراني مورد تجزيه و  نظر مي يادآوري اين نکته الزم به
در گردآورندة اند. يک مرتبه حميد قلن تحليل منتقدانة صوفيان هندي قرارگرفته

 (ملفوظات خواجه نصيرالدين چراغ دهلي) حديثي را براي خواجه نصيرالدين خيرالمجالس
  “.موي مجعد ديدم من خدا را در هيئت مرد جواني با”اين معني بود،  خواند که به

هاي حديث (مجموعة  وي گفت که اين حديث در هيچ يک از کتاب خواجه به
مريد خود دستور داد تا  اين بدان معني بود که خواجه به احاديث) معتبر وجود ندارد.

نکند. وي هميشه مشوق درک منتقدانة  خواند، قبول کورکورانه هرچه را در کتاب مي
  انديشه و افکار عارفانه بود. آثار مربوط به
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مؤسسِ سلسلة سهرورديه بود. اين سلسله ه)  ۶۳۲ الدين سهروردي (م: شيخ شهاب
جهان اسالمي منتشر شد و يکي از دو سلسلة بسيار مهم عرفاني را در  در بيشتر مناطقِ

الدين سهروردي کتب متعددي  داد. شيخ شهاب تصوف اوليه در هند تشکيل مي
اي در  نام دارد. اين کتاب نيز اثر برجسته المعارف عوارفکرد که مشهورترين آنها  تأليف

صوف است که عميقاً مورد مطالعه هاي مختلف ت تلفيق و هماهنگي مابين سلسله
هاي متعدد وجود نداشت، لذا  داشت. از آنجايي که رقابت و خصومتي ميان سلسله قرار

سهروردي کتابي بود که مورد استفاده و مطالعة تمامي صوفيان  المعارف فرعواکتاب 
  داشت. قرار

را کامالً  قرآنوي  فريد عارف و ولي مشهور سلسلة چشتيه، عالمي واالمقام بود. بابا
را متداول ساخت. وي  المعارف عوارففريد مطالعة  کرد. بابا لحني خوش تالوت مي با

فلسفة دشوار لوايح اثر قاضي حميدالدين ناگوري را که از اولياي سهروردي مقيم دهلي 
  کرد. بود، تدريس مي
د، پنج فصل از فري محلّ زندگي بابا ١»آجودهن«الدين اوليا در سفري به خواجه نظام

فريد  الدين آگاه شده بود که بابا را از مرشد خود آموخت. خواجه نظام المعارف عوارف
چنان مهارت  را با المعارف عوارففريد  باباالدين سهروردي دارد.  شهاب اعتقاد عجيبي به

آورد و  وجد مي هنگامِ تدريس به که آنها را بهآموخت  خود مي شاگردان ي بهخاصّ
را براي  المعارف عوارففريد  ساخت. روزي که قرار بود بابا حقيقت نزديکتر مي به

فريد شد و او هم  تولّد فرزند پسري براي بابا کند، همزمان با الدين تدريس خواجه نظام
  الدين نام نهاد. ياد سهروردي، فرزند خود را شهاب بدين مناسبت و به
ده است که نشان دهندة آشنايي نزديک الدين داستاني روايت کر خواجه نظام

فريد  و همچنين سختگيري وي در تعليم است. بابا المعارف عوارف فريد با بابا
دقّت فراوان  و همزمان، با ٢داد را از روي يک نسخة ناقص درس مي المعارف عوارف

                                                   
1. Ayudhan. 

فارسي  را به الکفايه الهدايه و مفتاح مصباحنام  کتابي بهه)  ۷۵۳عزّالدين محمود بن علي کاشاني (م:   .٢
 آن افزوده بود. نوشت که خود آن را ويرايش کرده و مطالب جديدي به المعارف عوارف ايبرمبن



  ٥٤  قند پارسي

  

الدين متوکّل،  . خواجه اظهار داشت که شيخ نجيب١کرد اشتباهات متن را تصحيح مي
تري از  کرد، نسخة سالم دهلي زندگي ميفريد که در نهايت فقر در  رادر باباب

فريد واکنش تندي عليه اين پيشنهاد از خود  اما بابا را در اختيار دارد. المعارف عوارف
اعتقاد او اين پيشنهاد داللت بر ناتواني وي در تصحيح نسخة ناقص  نشان داد؛ زيرا به
جواب مبهوت ماند، چون وي هدفي جز گفتن حقيقت  شنيدن اين داشت. خواجه با

پايِ پيرِ خود افتاد و شديداً از وي عذرخواهي و طلب بخشش  نداشت، از اين رو به
  .٢کرد را تدريس مي المعارف عوارفنمود. سيد راجو قتّال از اولياي سلسلة سهرورديه نيز 

 المريدين آدابم)،  ۱۲۱۹ه/ ۶۱۶ :توفيم( مجدالدين بغدادي خوارزمي البررهحتفة
غيره، ديگر آثارِ عرفاي ايراني هستند که مورد مطالعة صوفيان هندي  و ٣يالدين کبٰر نجم

  قرار داشتند.
نوشته است و ديگر عارفان هندي  المريدين آدابسيد محمد گيسودراز شرحي بر 

عارفانة خود را  اند تا اعتقادات و مشاهدات نيز مطالبي را از اين دو اثر استخراج کرده
م) يکي ديگر  ۱۲۶۰ الدين باخرزي (م: اثبات رسانند. سيف اساسي نشان داده و آن را به

ها و اظهاراتش افکار صوفيان هندي را تحت تأثير خود  از عارفان ايراني است که نوشته
و  االنس نفحاتخصوص  به ٤ن جاميدورة بعد، آثار نورالدين عبدالرحٰم داد. در قرار

منظور تقويت و  ، در قلب صوفيان هندي جاي گرفتند. عارفان هندي اين دوره بهوايحل
  آثار جامي بودند. اثبات تعليمات و افزودن بر تجارب عرفاني خود متکي به

اوج خود  هاي دوازدهم و سيزدهم ميالدي، شعر عارفانه در قالبِ مثنوي به طي قرن
و رومي  )م ١١١٩-١٢٣٠ /ه ٥١٣-٦٢٧( م)، عطّار ۱۱۳۱ه/ ۵۲۵ رسيد. سنايي (م:

کنندگان اين سبک  ترين ارائه سه شاعرِ صوفي از برحسته م) ۱۲۰۷-۱۲۷۳ه/ ۶۷۲-۶۰۴(
خود جلب کردند که در  بودند. اين شعراي عارف ايراني توجة عميق صوفيان هندي را به

                                                   
ين هانسوي داده شده بود. الد شيخ جمال دستور بابا فريد به به المعارف عوارف ةاحتماالً همان نسخ  .١

 .۲۵۹ص  ،سيراالوليا

 .۱۶۰ص  ،سيرالعارفين  .٢

 .م ۱۲۲۱ه/ ۶۱۸و متوفي: هجري  ۱۱۴۵-۶ :دمتولّ  .٣

 .م ۱۴۹۲و متوفي  ۱۴۱۴ :دمتولّ  .٤



  تبادالت فکري ميان صوفيان ايران و هند  ٥٥

  همت گماشتند. نقل آثارِ آنان حد وسيعي مطالبي را دربارة زندگيِ آنان بازگو کرده و به
عطّار که زندگينامة عرفاي  االوليايةتذکراثر سنايي،  يقةالطريعةو شر حلقيقةايقةحد

موالنا رومي، جهت استخراج مطالب الزم، مورد استفادة  مثنويايراني و عرب است و 
  مرتّب عرفاي هندي بودند.

خود،  داشت که صوفيان هندي حتّي در مجالس (ملفوظات) در اينجا بايد توجه
بيان، توضيح و تشريح اشعارِ متعددي از اين شعرا و ديگر شاعران صوفي ايراني  به

پرداختند. اين توضيحات مهم هستند و اهميت آنها بدين خاطر است که توضيح  مي
اي قرار داشتند  دهندگان آنها خود نيز صوفي بودند و لذا از نظرِ مقامِ عرفاني در درجه

  هم معني و احساس حقيقي و پنهان اين اشعار بودند.درک و ف که قادر به
اقتباس و ذکرِ اشعارِ  عالوه بر اين، شرايط و قرايني که طي آن عرفاي هندي به

سازد. احتماالً  شعراي ايراني پرداختند، نيز معني و ادراک واقعي آنها را آشکار مي
د ابيات ذيل، مثنوي را ايرا خواجه نصيرالدين چراغ دهلي اولين صوفيِ هند بود که با

  :١شاگردان خود معرفي کرد به
ــه  ــت از ال ــه جنّ ــر ک ــت پيغمب ـواه    گف ـزي مخ   گر همي خواهي ز کس چي
ــدا   ور نخواهي ضـامنم پـس مـر تـرا     ــدارِ خـ ــأوا و ديـ ــت المـ   ٢جنّـ

م) در طولِ  ۱۴۳۶-۷مير سيد محمد اشرف جهانگير سمناني (م: پس از سال 
حافظ  سالمي در قرن چهاردهم ميالدي برحسبِ اتّفاق باکشورهاي ا مسافرت خود به

مالقات کرد و سپس براي اقامت دايم، راهي هند شد. وي  )م ١٣٨٩ه/ ٧٩١ (م:شيرازي 
  الدين رومي نوشته است: تفسير جالب توجهي بر اين اشعارِ موالنا جالل

ــه   از جمــادي مــردم و نــامي شــدم    ــردم ب ــا م ــر زدم وز نم ــوان س   حي
  پس چه ترسم کي ز مردن کم شدم  از حيــــواني و آدم شــــدممــــردم 

  تــا بــرآرم از ماليــک پــر و ســر      حملـــة ديگـــر بميـــرم از بشـــر   
  کُّــل شــي هالــک الّــا وجهــه      وز ملــک هــم بايــدم جســتن ز جــو

                                                   
الدين  اي ديگر شامل اين مجموعه، نشان داده شده است که قبل از چراغِ دهلی، شيخ شرف در مقاله  .١

 .سرود که در پيروی از مثنوي موالنا است گل و بلبلنام  پتي مثنوي به قلندر پاني

 .۱۶۲-۳ ص ،خيرالمجالس  .٢



  ٥٦  قند پارسي

  

ــوم    ــان ش ــک قرب ــر از مل ــارِ ديگ   آنــچَ انــدر وهــم نايــد آن شــوم      ب
ــه   پس عدم گردم عـدم چـون اَرغَنـون    ــدم ک ــ گوي ــون ان ــه راجع   ا الي

دانست و عقيده داشت الزمة  سوي خدا مي سمناني مرگ نفس را صعودي معنوي به
هاي زندگي مادي است. اين اشعار  سوي حق، جدايي از پيچيدگي صعود معنوي به

کند که  تناسخ حمايت و طرفداري نمي اند، از طور که بعضي از علما اظهار داشته همان
  .١سمناني، روي هم رفته چيز متفاوتي است گفتة اين خود البتّه به

و بعضي از شاعران ديگر، در مجالسِ سماعِ  ، جاميهاي عراقي، سعدي، حافظ غزل
ها آگاهي معنوي و وجد شنونده را  شدند. اين غزل صوفيان چشتي در هند خوانده مي

  ساختند. افزون مي
داشت. مشاهدة جذّابيت  سعدي تأثير فراواني بر افکار و قلبِ صوفيان هند هاي غزل

خسرو و حسن سجزي دهلوي دو تن از شعراي  هاي سعدي، امير و افسونگري غزل
الدين اوليا را که شاهد تأثيرِ شورانگيز و مهيج  فارسيِ هند و از مريدان خواجه نظام

الدين اوليا و ديگر  هاي سعدي بر عواطف و احساسات عارفانه خواجه نظام غزل
ه او بودند، بر آن داشت تا از سبک سعدي تقليد کنند. اما نصيرالدين صوفيان خانقا

ثمر و ناموفّق اين  گويد. دليلِ اين تالش بي چراغ دهلي از عدم موفّقيت آنان سخن مي
  .٢بود که غزليات سعدي، از تجاربِ معنوي واقعي سرچشمه گرفته بود

ها در مجلسِ سماع  که توسط قوالهاي سعدي  قابلِ توجه است بدانيم، يکي از غزل
در دهلي خوانده شد و پدرِ محمد گيسودراز در آن شرکت داشت، اکنون در 

اتاين غزل مانند غزل کلي هاي شناخته شدة سعدي  سعدي موجود نيست؛ چون سبک
  .٣هاي وي افزوده شود ديوان غزل تخلّصِ سعدي است که بايد به و داراي مقطع با

                                                   
 الف. ۱۳۶برگ  ،(خطّي) مکتوبات اشرفيه  .١

 .۱۴۳ ص ،خيرالمجالس  .٢

که شاملِ اين مجموعه است، نقل » حديث سعدي در مجالس و آثار عرفاي هند«اين غزل در مقالة   .٣
 .گرديده است



  تبادالت فکري ميان صوفيان ايران و هند  ٥٧
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  ٥٨  قند پارسي

  

  قاره شبه پيرويِ شاهنامة فردوسي در تاريخ به آثار

اي را در بحر متقارب  ) شاهنامهم ۱۰۲۵ه/ ۴۱۶م يا  ۱۰۲۰ه/ ۴۱۱ ابوالقاسم فردوسي (م:
حماسي دربارة مثنوي م سرود. اين  ۱۰۱۱ه/ ۴۰۲م يا  ۱۰۱۰ه/ ۴۰۱ سال در حدود

و در » ملّي کتاب«ها  نيفردوسي است و براي ايرا دورة حيات از فرمانروايان ايران قبل
پسند صاحبان اين اثر ارزشمند فردوسي در هند هم ازاست ذوق جهان فارسي مورد . 

شاعران از آن  و شد در حضورِ پادشاهان و دولتمردان خوانده مي، بوده ديرباز مورد توجه 
نگارش  بههاي عمومي شعراي فارسي که در هند  کردند. در بيشتر تذکره مي پيروي

است. صاحبِ آمده » شاهنامه«ارزيابي اجمالي  فردوسي همراه با احوالاند،  آمدهدر
  فردوسي را چنين معرفي کرده است: »العاشقين عرفات«

مقتداي اربابِ صناعت معاني، پيشواي اصحاب براعت سخنداني، قايدالکالم، ”
، صادق، دستورالفصحااالنام، فايق در کماالت سابق، منهي در روايات  سابق

  .١“در يکدانهالعرفا،  القدما، اعرف العلما، اکمل استادالبلغا، ملک
توصيف  نيچنرا  »شاهنامه«شيخ احمد هاشمي سنديلوي فردوسي و هنرش در 

  کند: مي
الحق داد سخنوري و فصاحت داده، تا اين زمان از … پيشواي شعراست”

نبوده و اين  »هشاهنام«ده را ياراي جواب ننشاعران و فصحاي روزگار هيچ آفري
  .٢“مراتب از شاعران هيچ کس را مسلّم نيست

                                                   
  .۳۱۲۴، ص العاشقين عرفات  .١
  .۵۹۶ ، صالغرايب مخزن  .٢



  پيرويِ شاهنامة فردوسي در شبه قاره آثارِ تاريخ به  ٥٩

 يو شاهنامه) هم فردوسي و ۴۷۹ (ص الشعرا رياض) و ۲۵ (ص الخيال مراتدر 
ست که در آن بيشتر سرگذشت  اي منظومه» شاهنامه« .است مورد تقدير قرارگرفته

تابهاي منثور و تعدادي از ک لين دليو به هم است نقل شده فرمانروايان و دولتمردان
نگارش  الهام از آن به با و» شاهنامه« نام منظوم تاريخ هند و همچنين تاريخ اسالم به

  اند. آمدهدر
هاي فردوسي استفاده  از سبک و انديشه هاي خود شعراي متعددي در منظومه

موضوعات گوناگون براي اثبات و تصديق  با هاي مختلف در آثاري اند. نگارنده کرده
 ،ها بعضي مجلّه .١اند استمداد جسته» شاهنامه« هاي خود از ابيات انديشه عقايد و
هاي ملّي و  گردهمايي. ٢اند را چاپ کرده» شاهنامه« و »نامة فردوسي ويژه« ،ها فصلنامه

دربارة فردوسي و اثر ارزشمندش برگزار شده است. دانشمندان و  ياريبسالمللي  بين
هاي مختلف اين موضوع مقاالت  دربارة جنبه داستادان زبان و ادبِ فارسي در هن

. ستا اند. آثاري مستقل دربارة فردوسي منتشر شده چاپ رسانده نوشته و به تحقيقي
در اختيار دوستداران ادب » هاي هند در کتابخانهشاهنامه  فهرست نسخ خطّي و چاپي«

ذهب و نسخ خطّي مصور و م چه تعداددهد  فارسي گذاشته شده است که نشان مي
هاي خطّي در  تعداد تقريبي اين نسخه وجود دارد. در هند بدون تاريخ استنساخو مورخ 

نسخه نيست. بعضي از اين  هاي شناخته شدة هند کمتر از دويست و پنجاه کتابخانه
هند  هاي ديگر جهان فارسي به از قسمت گريد در خود هند استنساخ شده و برخي نسخ

نسخة  ۸۰استاد منزوي  .جهان فارسي هستند با ر روابط هندو نشانگ ٣اند آورده شده
 . نسخة خطّي٤ستا هاي مختلف پاکستان فهرست کرده را در کتابخانه» شاهنامه« خطّي

توجه  وي کاما، بمبئي چند سال پيش مورددر کتابخانة انستيتيمحفوظ » شاهنامه«
بعد از  ،ايرانرجسته بشناس  دانشمند و فردوسي ،ييي مينوقرارگرفت. استاد مجتٰب

                                                   
  .۳۷، ۳۵ ، صدبستان مذاهب  .١
  .م ۱۹۹۱ش/ ه ۱۳۷۰، بهار ۲-۳نامة فردوسي، شمارة  ، ويژهقند پارسي  .٢
، پروفسور شريف حسين قاسمي، اندو پرشين ندفهرست نسخ خطّي و چاپي شاهنامه در ه  .٣

  م. ۱۹۹۵نو،  سوسايتي، دهلي
٤.  ها. ، منظومه۷ ، جمشترک فهرست  



  ٦٠  قند پارسي

  

در » شاهنامه«ترين نسخة  قديمينسخه اين نتيجه رسيد که اين  به اين نسخهمطالعه 
  .١جهان است

هايي از آن  و يا قسمت و کل آن ٢بارها از هند چاپ و منتشر شده است» شاهنامه«
» م و سهرابترس. «ستا برگردانده و چاپ شده زين هاي مختلف هند و انگليسي زبان به
 ياثر» شاهنامه« و مورد پسند عموم مردم قرارگرفت. که در هند ساخته شد يلمي استف

» شاهنامه«رباز ياز د .٣اند آن را چند مرتبه خالصه کرده لين دلياست و به هم مفصّل
 ميان زردشتيان هند مرسوم است که . در ٤است بوده يکي از متون درسي فارسي در هند

دهند.  دختران مي عنوان جهيزيه به هاي مقدس آنهاست، به ابرا که يکي از کت» شاهنامه«
هاي  گزارش ،يو فردوسي و شاهنامه به ها مندي شديد هندي يکي از علل عالقه

ترين  يقين قديمي غالب به» شاهنامه« همچنيناست. دربارة هند » هشاهنام«در آميز  ستايش
ظامي، ادبي و فرهنگي است که ن ،يهاي سياس نه هند و ايران در زمينهيريدوابط رسند 

 العادة هند ها جالب توجه است. تفصيل اين دلبستگي و توجة فوق براي هندي
  است: يادماندني ادبي او داستاني جالب و به جاودانةاثر فردوسي و  به

خاقاني و انوري, خمسة نظامي گنجوي و ابياتي از امير خسرو  وانيشاهنامه, د
بلبن بادشاه  الدين فرزند سلطان غياث ،ن خان شهيدسلطا محمددهلوي در مجلس 

 ،م) که سرپرست طوطي هند امير خسرو ۱۲۶۶-۱۲۸۷ه/ ۶۶۴-۶۸۶مملوک هند (
 ٥.“شد سعدي هند امير حسن عالي سجزي دهلوي و حاکم ملتان بود, خوانده مي

 /۹۶۳-۱۰۱۲) وزير نامدار اکبر شاه تيموري (م ۱۶۰۲ ه/ ۱۰۱۱ ابوالفضل علّامي (م:
 »شاهنامه«هر روز فرصتي براي گوش دادن به که کرد يم توصيه اکبر م) به ۱۶۰۵-۱۵۵۶

رفتار  هيتوج يبرا داشت. وي» شاهنامه« به ياکبر خودش هم عالقة خاصّ ٦.داشته باشد
  :جست استمداد مي» شاهنامه« دين اسالم از اين ابيات  آميز خود نسبت به تعصّب

                                                   
  .۲۲ ، صگفتارهاي پژوهشيعابدي،   .١
  .فهرست نسخ خطّي و چاپي شاهنامه در هندرک:   .٢
  همان.  .٣
  .۵۷ ، ص۵ ظهورالدين، ج  .٤
  .۷۰۹، ص ۱، ج تاريخ فرشته  .٥
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  پيرويِ شاهنامة فردوسي در شبه قاره آثارِ تاريخ به  ٦١

  رسـيده اسـت کـار    جايي به ار عرب  ز شــير شــتر خــوردن و سوســمار
ــد آرزو   ــم را کنن ــک عج ــه مل ــاد بــر چــرخ گــردان تفــو   ک   ١تفــو ب

افسانة مجرد و خيال «قول بدايوني  ة امير حمزه را که بهادشاه تيموري قصّپاکبر 
در مدت پانزده سال نويسانيده و زر بسيار در تصوير آن  و هفده جلددر  ٢است» محض

واي تيموري هندي از ملّا تقي شوشتري که خود را همين فرمانر .٣خرج کرده بود
هاي  ولي در فهرست ٤نثر آورد را به» شاهنامه«تا  پنداشت, خواستار شد مي »العلما اعلم«

  /ه ۱۰۱۴-۱۰۳۷(جهانگير  محمد الديننوراز اين اثر نيست.  ينسخ خطّي سراغ
همين  شت. وي باري بهدا را از بر» شاهنامه« ) فرزند اکبر شاه داستانهايم ۱۶۲۸-۱۶۰۵

در مجلس مبارک ما همة حکايات مشايخ و ”خواهم  تقي شوشتري گفته بود که مي
خواهد و آن چه از  بزرگان خداپرست که ايشان را ديده باشي, مذکور گردد که دل مي

کني,  و ديگر کتب تواريخ نقل مي» شاهنامه« برني) و ءالدينتاريخ فيروزشاهي (از ضيا
» شاهنامه« خوان در ها حيدر قصّموالنا اسد بن ملّ .٥ايت الهي از برداريمعن اين همه به
در  م ۱۶۱۹/ه ۱۰۲۸ سال محفوظ خان بود. وي در  نظير آفاق و مخاطب به خواني بي

دوستان خود در بين يقين در مجالس شاهي و  او غالب به، ٦اردوي جهانگير فوت شد
  کرد. بازگو ميرا  خواند و داستانهاي آن مي» شاهنامه« هند

بعضي از  که بهاند  آمدهدرنگارش  به» شاهنامه« پيروي از بهدر هند  يتاريخچند اثر 
  :شود آنها در اينجا اشاره مي

شايد اولين شاعر برجسته و شناخته شده است که  ند امروز)قبدر شاشي (چاچ, تاش •
، شاه) بن تغلق م ۱۳۲۵-۱۳۵۱/ه ۷۲۵-۷۵۲( تغلق الدين زمان سلطان غياث در
اي در تاريخ  شاهنامه ،)م ۱۳۲۰-۱۳۲۵/ه ۷۲۰-۷۲۵س سلسلة تغلقيان در هند (سؤم

                                                   
  .۲۰۴، ص ۲، ج التّواريخ منتخب  .١
  .۲۳۵همان، ص   .٢
  .۲۲۳همان، ص   .٣
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  ٦٢  قند پارسي

  

همين که تاريخ منظوم است, غنيمت ”هند در حدود سي هزار بيت سرود که 
 است. چاپ شدهسنگي  صورت به هجري ۱۳۸۰اين کتاب در سال  .١“است

-۵۰/ه ۷۵۰ سال را در »هند ةشاهنام«معروف به »الطينالس فتوح« کتاب عصامي •
 هاي تاريخي از تکميل رساند. اين تاريخ منظوم که مشتمل بر گزارش به م ۱۳۴۹
-۷۵۹( ابوالمظفر بهمن شاه سلطان غزنويان تا دورة خود شاعر است, بهعصر 
لين فرمانرواي بهمني دکن تقديم شده است. نظر ) اوم ۱۳۴۸-۱۳۵۸ /ه ۷۴۸

بعدي مثل  يخيتار مأخذي براي آثار» الطينالس فتوح«ت و استناد خود, اهمي به
»ين از نظام »اکبري طبقات٢) قرارگرفته استم ۱۵۹۴/ه ۱۰۰۳ :احمد (م الد 
 است.شده  دو مرتبه از هند چاپ »الطينالس فتوح«

-۱۴۸۲ ه/ ۷۴۸-۸۸۷( تاريخ سلطنت سالطين بهمنييا دکن در » آذري نامة بهمن« •
 /ه ۸۵۵ :(م آذري ص بهايني متخلّرف) است. علي حمزه بن عبدالملک اسم ۱۳۴۷
-۸۳۸ل بهمني (پيشنهاد سلطان احمد شاه او ) اين مثنوي حماسي را بهم ۱۴۵۱
را تا رويدادهاي  ا نظيري و سامعي آنو سپس ملّ ٣) سرودم ۱۴۲۲-۱۴۳۴/ه ۸۲۵
 .٤دولت بهمني ادامه دادند ضانقرا

سلة قطب شاهي در هيجده هزار بيت شرح فرمانروايي سل »٥نامة شهرياري نسب« •
-۱۶۰۷ /ه ۹۸۸-۱۰۱۶شاه ( علي قطب محمدگولکنده (هند جنوبي) را تا حکومت 

ي به نام تکميل رسيده است. شاعر بهم  ۱۶۰۷/ه ۱۰۱۶) دربردارد و در سال م ۱۵۸۰
 .٦تکميل رساند را بعداً به آن »خوشدل«ص بهمنشي حيدر قلي متخلّ

شاهيان که در عادل را در تاريخ  عادلنامه »آتشي«ص بهنا) متخلّيحکيم امين (ام •
 /ه ۱۰۳۵-۱۰۷۰(عادل شاه  محمدنام سرپرست خود  بيجاپور حکومت داشتند, به

                                                   
  .۱۶۷، ص ۱، ج التّواريخ منتخب  .١
  .۴۳۳ استوري، ص  .٢
  .۲۸۹ شيرواني، ص  .٣
  .۳۲۱ ؛ شيرواني، ص۲۱- ۲۲ , صخزانة عامره  .٤
  .۴۱۱ نامة شهرياري, اسپرنگر، ص نسب  .٥
  .۷۴۶ استوري, ص  .٦



  پيرويِ شاهنامة فردوسي در شبه قاره آثارِ تاريخ به  ٦٣

 .١نظم کشيد ) بهم ۱۶۵۹-۶-۱۶۲۵
 ه/ ۹۶۲-۹۶۴بويژه دربارة سکندر شاه سور ( يهاي چند داستانمنظري سمرقندي  •

 قسمتي از عنوان حسين خان را به محمدمشتمل بر ذکر شجاعت  م) ۱۵۵۷-۱۵۵۵
اين قسمت را در  »واريخالتّ منتخب« در تاريخ هند سرود. بدايوني صاحبِ» شاهنامه«

 .٢ديده بود ،راپرادشاتّ التيا پتيالي واقع در
 /ه ۹۳۷-۹۶۳شاعري ناشناس شرح احوال و فرمانروايي همايون پادشاه تيموري ( •

شاه تيموري  دورة حکومت اکبر در »نامه همايون«) را در مثنوي م ۱۵۵۶-۱۵۳۰
 .٣آورده استدرنگارش  به

تاريخ دورة شاهجهاني  به نظم م) ۱۰۵۶/۱۶۲۴ :جان قدسي مشهدي (م محمد •
در  ،آناتمام  ولي قبل ازم) پرداخت  ۱۶۲۷-۸-۱۶۵۷-۵۸ه/ ۱۰۳۷-۱۰۶۸تيموري (

 رساند.پايان  را نتوانست به »ظفرنامة شاهجهاني«و فوت کرد  م ۱۶۲۴ه/ ۱۰۵۶سال 
 يمثنو الشعراي دربار شاهجهان, ملک، )م ۱۶۵۱/ه ۱۰۶۱ م:کاشاني (ابوطالب کليم  •

 حکومت شاهجهان لاو ع ده ساليشامل وقا بيتهزار در پانزده » نامه شاهجهان«
 غالباً و ٤پايان رساند به م ۱۶۳۷/ه ۱۰۴۷سال را در  )م ۱۶۳۶/ه ۱۰۴۶د تا تولّ از(

 .٥وي استامين قزويني اساس و پاية اين مثن محمد پادشاهنامة
دستور  ) شاعري ديگر است که بهم ۱۶۵۴/ه ۱۰۶۴ :ي کاشي (ميحٰي محمدمير   •

اش وفا نکرد و اين مثنوي  مور گرديد ولي زندگيأسرودن پادشاهنامه م شاهجهان به
 .٦تکميل نرسيد به

زيب  , در دورة اورنگ»هنام جهان«نام  فنايي تاريخ عمومي جهان شامل هند را به  •
 .٧) سرودم ۱۶۵۸-۱۷۰۷/ه ۱۰۶۸-۱۱۱۸( عالمگير

                                                   
  .۷۴۳ استوري، ص  .١
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  ٦٤  قند پارسي

  

امين و  محمدخ شهير ميرزا ) فرزند مورم ۱۶۸۱/ه ۱۰۹۲ :کاظم (م محمدميرزا  •
 اي شاهنامه ،زيب است اورنگ ل حکومتاو ده سال تاريخ که» عالمگيرنامه«نگارندة 

 .١ستيدر دسترس ن که دارد
 »عالي« هص بو متخلّ »خان نعمت«شيرازي مخاطب به محمد الدينميرزا نور •

شاهنامة شاه «يا  »بهادرشاهنامه«يا  »گورکاني ةشاهنام«) در م ۱۷۰۹ /ه ۱۱۲۱ :(م
-۱۷۸۵ه/ ۱۱۲۴-۱۱۹۹فرمانروايي شاه عالم (تاريخ تيموريان را تا  »عالم بهادر

 .٣دربارة تاريخ هند دارد زين يآثار ديگر ي. و٢نظم کشيده است م) به ۱۷۱۲
ر گزارش وقايع تاريخي دورة فرمانروايان بيت د ۱۶,۲۴۹مشتمل بر  »نغز نامة« •

اين  ) بهم ۱۷۳۶-۱۷۴۸/ه ۱۱۴۸-۱۱۶۰و ورود نادرشاه افشار ( سندکلهوراي 
شروع کرد  م ۱۷۴۰/ه ۱۱۵۳ليف آن را در سال أسرزمين است که باغ علي خايف ت

 م ۱۷۴۲/ه ۱۱۵۵سال  در سند) م ۱۷۵۳ /ه ۱۱۶۷ :(م نور محمدنام ميان  و به
 .٤ندپايان رسا به

• »در گزارش تاريخم ۱۷۸۸ /ه ۱۲۰۳ :وي (ماز مير علي شير قانع تتّ »اسيهتاريخ عب ( 
 سال در» شاهنامه« سبک و بحر کلهور است که به محمددورة حکومت ميان نور 

 .٥سروده شده ولي ناتمام است م ۱۷۶۱-۲/ه ۱۱۷۵
ير س خي که شاهد عيني احوال هند قبل و بعد از حکومت فروکهنلشيوداس  •

ر منوشاهنامه « ) بود, تاريخ حکومت تيموريان را درم ۱۷۱۶ /ه ۱۱۳۱ :تيموري (م
 .I.T)کارد  . ا.ت. پري٦تعريف و توصيف نموده است ) م ۱۸۰۲/ه ۱۲۱۷( »کالم

Parichard) ٧انگليسي ترجمه کرده است اين کتاب را به. 
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  پيرويِ شاهنامة فردوسي در شبه قاره آثارِ تاريخ به  ٦٥

• ۱۷۱۸/ه ۱۱۲۴-۱۱۳۱سير پادشاه تيموري ( خناظم خان فارغ قمي که در دربار فر-
د, تاريخ اين نمودريافت را  خطاب ناظم خان کرد و ) انجام خدمت ميم ۱۷۱۲

کارنامة «نام  ) بهم ۱۷۳۷/ه ۱۱۵۰ :ا داناي کشميري (مهمکاري ملّ با پادشاه را
 .١نظم کشيد به »سيري خشاهنامة فر«يا  »شاهي

مشغول کار  اعظم تيموري در گجرات محمداحسان ايجاد در ارتش شاهزاده  محمد •
ن أالشّ راپرادش) شد و از شاهزاده عظيماتّواقع در بود. او بعداً فوجدار ايتاوه (

نگارش تاريخ  سير به وي در دورة حکومت فرخ .منصب سيصدي را دريافت نمود
هاي آصفجاه در  (تاريخ فتوحات آصفي) را در پيروزي» دکن شاهنامة«مأمور شد و 

را ابوالفضل  »شاهنامة دکن«سم درست شاعر اين . نبي هادي ا٢نظم کشيد دکن به
 .٣قلمداد کرده است »معاني«ص بهمتخلّ

) م  ۱۷۴۸ه/ ۱۱۶۱ اهللا (م: الدين فرزند سيد يار محمد بن سيد عزّت مير عظيم •
و حاکم اول تالپوري  سنددستور مير فتح علي تالپور فاتح  را به» نامه فتح«
از سال  سندرش رويدادهاي تاريخي م) در گزا ۱۷۸۳-۱۸۰۲ه/ ۱۲۱۷-۱۱۹۷(

که شاهد عيني آنها بوده, در سال  م ۱۷۹۳-۴ه/ ۱۲۰۸تا  م ۱۶۹۱-۲ه/ ۱۱۰۳
جهانگرد اروپائي اين  (Bernier). دکتر برنير ٤سروده است م ۱۷۹۴-۵ه/ ۱۲۰۹

گويد که ابياتش زبان زد  اثر را خيلي مورد پسند مردم آن دوره خوانده و مي
 .٥مردم بوده است

شرح  ) فرزند مير فتح علي خان تالپورم ۱۸۴۶/ه ۱۲۶۲ :ر صوبيدار خان (ممي  •
يا  »سندنامة  فتح«هوران را در لک با هاي مير فتح علي خان ها و جنگ آوري پيروزي

 آورد. مير حسن علي خان تالپوردرنظم  به م ۱۸۳۸/ه ۱۲۵۴ سال در »نامه جنگ«
 »سند شاهنامة«نام  به م ۱۸۹۲-۳/ه ۱۳۱۰را در سال  ) آنم ۱۹۰۶/ه ۱۳۲۴ :(م

                                                   
  .۲۵۱ , صدکاروان هن؛ ۲۴۲, ۱۴۷ مارشل, ص  .١
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  ٦٦  قند پارسي

  

 .١ي برگردانده استهزبان سند به
در ميترانوالي  م ۱۸۴۶/ه ۱۲۶۲رمضان  ۱۳(تولد: »غالمي«ص بهغالم غوث متخلّ •

مثنوي طوالني  م ۱۸۸۳-۴/ه ۱۳۰۱سال  در) م ۱۹۴۰ ژانويه ۵ وفات: ،پاکستان
والي  ،ن پالراي ساه با بيت دربارة جنگ امام علي الحق ۲۱۳۱در  را »فيروزنامه«

بيشتر دربارة رويدادهاي جنگ است, غالمي  ين مثنويا . چونسرود ،سيالکوت
هايي که  استفاده از واژه با يو حتّ »فردوسي ةشاهنام«پيروي از  طرحهاي جنگ را به

ي اين اثر در موزة الهور, نسخة خطّ .٢تکميل رسانده است کاربرده, به فردوسي به
 مضبوط است. ۸۳۹ ةبشمار

 ةشاهنام م ۱۷۴۹/ه ۱۱۶۲سال  در سيالکوتي »عشرت«متخلّص بهقريشي  الدين نظام •
هند و  به م) ۱۷۳۶-۱۷۴۷/ه ۱۱۴۸-۱۱۶۰( شاه افشار درنادري را در تاريخ حملة نا

سرپرستي و تقاضاي پادشاه افغاني  و سپس به ٣نظم کشيد اش به جنگهاي بعدي
را در تاريخ  »احمدي امةشاهن«) م ۱۷۴۷-۱۷۷۳/ه ۱۱۶۰-۱۱۸۷احمد شاه ابدالي (

 .٤نگاشت »فردوسي شاهنامة«همين فرمانروا در بحر 
دنيا آمد و  خواجه ثناءاهللا خراباتي که در قرية طنگاه در نزديکي سرينگر, کشمير به •

تقاضاي مهاراجا گالب  دانست, به پنجابي ميزبانهاي عربي, فارسي, اردو, ترکي و 
کشمير در بحر  و وتاريخ سالطين جم دررا  »مهاراجانامه«سنگ والي کشمير, 

 .٥شاهنامة فردوسي سرود
تقاضاي راجا گالب  به )م در سوهدره بخش وزيرآباد ۱۷۶۸سال  د(متولّ احمديار •

سرود که تاريخ دورة سلطنت رنجيت سنگ والي  را» رنجيت شاهنامة«سنگ 
 .٦پنجاب را دربردارد

                                                   
  .۲۴۷ , صمقاالت راشدي  .١
  .۷۸ , ص۵ ، ج                        .٢
  .۳۲۸ استوري، ص  .٣
  .۷۱۷ , ص۳ ريو, ج  .٤
  .۲۸۶ , ص۵ , ج                        .٥
  م چاپ سنگي خورده است. ۱۹۵۱صفحه در  ۱۲۰, از امرتسر در ۵۸ , ص۴ ، جهمان  .٦
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خصي فاضل شمايت اهللا که ) پسر حم ۱۸۴۸ /ه ۱۲۶۴ :حميداهللا حميد کشميري (م •
خان  محمداکبر خان فرزند امير دوست  محمدويژه  تقاضاي حکام افاغنه به بود, به

 محمدمناسبت اسم  م) سرود و به ۱۸۴۳-۱۸۶۱م و باز  ۱۸۳۶-۱۸۳۹( والي کابل
 .١موسوم ساخت »اکبرنامه«اکبر خان آن را به

 .٢خان سروده است همين اکبرهاي  ديگري را در پيروزي »اکبرنامه«منشي قاسم هم  •
-۹۲/ه ۱۲۱۰سال  تارا ها  امر سنگ خوشحال تاريخ هند بويژه دورة انگليسي •

يکي از  نظم کشيد و به به »هند شاهنامة«يا  »خيال بزم«يا  »مستانرز«نام  به م ۱۷۹۱
که بعداً استاندار  (Jonathan Duncan) جوناتان دونکننام  بهمقامات انگليسي 

 .٣ديم نمودبمبئي شد, تق
) فرزند راجا کرشنا از م ۱۸۶۷-۱۸۱۵/ه ۱۲۸۴-۱۲۳۰ا کرشنا ديوا کنور (وراجا ايور •

برد, اثري در تاريخ هند موسوم  خانوادة فرمانروايان بنگال که در کلکته بسر مي
سلطنت بابر پادشاه تيموري از  فصل آن تا تاريخ دورة وسرود. د »شاهنامة هند«به

 .٤چاپ رسيده است کلکته به
) از چترال واقع در ايالت شمال غربي مرز م ۱۵۲۰ه/ ۹۲۶ :غفران (م محمدميرزا  •

ير نثر نگاشت. ميرزا شب به »چترال شاهنامة«پاکستان وقايع قديمي چترال را در 
جامة شعر فارسي  »شاهنامة چترال«نام  را به کابل آن الشعراي امير احمد خان ملک

 .٥چاپ رسانده است ا بهپوشانيد که انجمن ادبي چترال آن ر
 سال هاي هندي در بروج, گجرات در ا فيروز بن کاووس که در خانوادة پارسيملّ  •

که را  »نامه جارج«فوت کرد,  م ۱۸۳۰سال  دنيا آمد و در هشتم اکتبر م به ۱۷۵۸
تقاضاي  م به ۱۸۱۷ها در هند تا سال  مثنوي حماسي است, در تاريخ انگليسي

                                                   
  .۴۷۲ , ص۴ ، ج                         .١
  ۲۹۰ ، صتاريخ ادبيات فارسي در هندقاسمي,   .٢
  .۷۰ مارشل, ص  .٣
  .۷۹ ؛ مارشل, ص۳۲۴ استوري, ص  .٤
  يازده. , مقدمه, صيتاريخ دلگشاي شمشيرخان  .٥
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 سال از بمبئي در سه جلد درکه  ١سرود (Jonathan Duncan)جوناتن دونکن 
 چاپ رسيده است. م به ۱۸۳۷

در دانشکدة احمد حسين قريشي گجراتي فرزند عبدالکريم قريشي استاد زبان فارسي  •
وقايع يکي  »شاهنامة فردوسي«ثير أي تحت تحد تا  زميندار در گجرات (پاکستان)

 شاهنامة سبک به »جنگنامه«داد, در  رخم  ۱۹۶۵از جنگهاي هند و پاکستان را که در 
  فردوسي سرود ولي اقرار کرد:

ــا    چو فردوسـي آرم کمـال از کجـا    ــة دلگش ــون نغم ــرايم چگ   ٢س
در  »شاهنامة فردوسي«پيروي از  به  منظوم فارسي است که اين گزارش اجمالي آثار

  شده است. سروده خ هنديموضوع تار

  منابع
  م. ۱۸۷۱, نولکشور, کانپور، عامره خزانةآزاد, غالم علي بلگرامي:  .۱
, خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران, نويسي فارسي در هند و پاکستان تاريخآفتاب اصغر:  .۲

 ش. ه ۱۳۶۴الهور, پاکستان. 
 .۲۴۰(خطّي), کتابخانة خدابخش, پتنا, شمارة  الغرائب مخزناحمد علي هاشمي سنديلوي:  .۳
 م. ۱۹۶۹, اندو پرشين سوسائتي, دهلي، زيب نگعهد اور فارسي ادب بهانصاري, نورالحسن:  .۴
, مقدمه و اضافات توفيق سبحاني, انجمن آثار و مفاخر التّواريخ منتخببدايوني, عبدالقادر:  .۵

 ش. ه ۱۳۷۹فرهنگي, 
اهللا صاحبکاري, آمنه فخر احمد,  , تصحيح ذبيحالعاشقين عرفاتالدين محمد اوحدي:  تقي .۶

 ش. ه ۱۳۸۹تهران, 
۷. ش. ه ۱۳۴۶ماه  , اقبال اکادمي, کراچي, آبانتذکرة شعراي پنجابشيد: خواجه عبدالر 
 م. ۲۰۰۲, کراچي, راشدي مقاالتالدين راشدي, سيد:  حسام .۸
, مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان, دلگشاي شمشيرخاني تاريخِطاهره پروين اکرم:  .۹

 م. ۲۰۰۵آباد, پاکستان,  اسالم

                                                   
  .۶۴۵ استوري, ص  .١
  .۲۶ , صتذکرة شعراي پنجاب  .٢
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, ادارة تحقيقات پاکستان, دانشگاه پنجاب, الهور                       ظهورالدين احمد, دکتر:  .۱۰
 م. ۱۹۸۵

 ش. ه ۱۳۷۷, تهران، گفتارهاي پژوهشي در زمينة ادبيات فارسيعابدي, سيد امير حسن:  .۱۱
کوشش دکتر شريف حسين قاسمي, اندو  , به                  عابدي, سيد امير حسن:  .۱۲

 .م ۱۹۸۴پرشين سوسائتي, دهلي، 
, تصحيح عارف نوشاهي و معين نظامي, ميراث مکتوب, مجالس جهانگيريبدالستّار: ع .۱۳

 م. ۲۰۰۶تهران، 
 م. ۱۸۶۴-۵(گلشن ابراهيمي)، لکهنو،  تاريخ فرشتهفرشته محمد قاسم:  .۱۴
, اندو پرشين فهرست نسخ خطّي و چاپي شاهنامة فردوسي در هندقاسمي, شريف حسين:  .۱۵

 .م ۱۹۹۵سوسائتي, دهلي، 
 م. ۱۹۶۸), الهور, نامه شاهجهان( عمل صالحمد صالح: کنبو, مح .۱۶
, مشهد, ي: مؤسسة چاپ و انتشارات آستان قدس رضوکاروان هندگلچين معاني:  .۱۷

 ش. ه ۱۳۶۹
 ش. ه ۱۳۶۲, تهران, تابستان کيخسرو اسفنديار: دبستان مذاهب .۱۸
 م. ۱۸۴۸االخبار پريس، ة, عمدالخيالةمرآلودي, امير شير علي خان:  .۱۹
, مرکز تحقيقات فارسي خطّي فارسي پاکستان يها فهرست مشترک نسخهد: منزوي احم .۲۰

 م. ۱۹۸۸ آباد، اسالم ايران و پاکستان,
فسور شريف حسين قاسمي, وتصحيح پر , بهالشعرا رياضواله داغستاني, علي قلي خان:  .۲۱

 م. ۲۰۰۱کتابخانة رضا, رامپور، 
يح سليم اختر, مؤسسة تحقيقات تصح , بهالشعراي جهانگير شاهي مجمعقاطعي هروي, ملّا:  .۲۲

 م. ۱۹۷۹علوم آسياي ميانه و غربي, دانشگاه کراچي, 

23. Elliot, Sir H.M: The History of India as told by its own Historians Vol. VIII, 
London, 1877. 

24. Hadi Hasan, Prof.: Studies in Persian Literature, Jamia Millia Press, Aligarh. 
25. Ivanov, W: Concise Descriptive Catalogue of the Persian Mss. In the collection 

of Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1924-26. 
26. Marshal, N: Mughals in India, A Bibliographical Survey of Mss., London, 1967. 
27. Nabi Hadi: Dictionary of Indo-Persian Literature, Indira Gandhi National 

Centre for the Arts, Abhinav Publications, Delhi, 1995. 
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28. Qasemi, S. H.: A History of Indo-Persian Literature (1220-1274 A.H./1806-
1857 A.D.), Department of Persian, University of Delhi, Delhi, 2008. 

29. Rieu, C: Catalogue of the Persian Mss. In the British Museum, London 1879-83. 
30. Sherwani, Haroon Khan: The Bahmanis of the Deccan, Munshiram Manohar 

Lal, New Delhi, 1985. 
31. Sprenger, A: A Catalogue of the Arabic, Persian and Hindustani Mss. In the 

Libraries of the Kings of Oudh, Calcutta, 1854. 
32. Storey, C. A.: Persian Literature- A Bio-Bibliographical Survey, London, 1927-53. 
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  شطرنج در شاهنامه تاريخچة پيدايشِ
  تاريخي آن اهميتو 

خ هند در يع مربوط به تاريوقاه)  ۴۱۶يا  ۴۱۱ سي (م:حکيم ابوالقاسم فردودر شاهنامه 
  :است گرديدهر نظم ين زيت و باعناويروان در هشتصد بيانوشي ضمن پادشاه

  گفتار در فرستادن راي هند شطرنج را نزد نوشيروان. .۱
 نامه نزد راي هند. جمهر نرد را و فرستادن نوشيروان آن را باساختن بوذر .۲
 ناشناختنِ دانندگان هند بازي نرد را. .۳
اش و گو و طلحند و پيدا شدن  داستان جمهور راي هند و پسر و برادرزاده .۴

 شطرنج.
 گفتگو کردن گو و طلحند از بهر تخت. .۵
 پند دادن گو طلحند را. .۶
 جنگ گو و طلحند. .۷
 گو و طلحند و مردن طلحند بر پشت پيل.بارِ ديگر رزم  .۸
 آگاهي يافتن مادر طلحند از مرگ پسر و سوگ او داشتن. .۹

 بازي شطرنج ساختن از بهر مادر طلحند. .۱۰
هندوستان براي آوردن داروي شگفت و  فرستادن نوشيروان برزوي پزشک را به .۱۱

 را. کليله و دمنهفرستادن برزو کتاب 
پادشاهان ايراني و  شاهان غيرايراني را که بافردوسي همچنين تاريخِ بعضي از پاد

نظم درآورده است، ولي آنچه دربارة هند، جامعة  به ،اند اي داشته تاريخِ آن کشور رابطه
دربارة پادشاهان ديگر مانند قيصر  وي تر از اظهارات مفصّل شايدهند و تاريخِ آن آورده 
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مفصّل فردوسي در مورد هند نشان باشد. اظهارات نسبتاً  غيره مي روم و خاقان چين و
بوده و  مفصّلهند و جامعة هند  ها راجع به دهد که در آن زمان اطّالعات ايراني مي

اهميت اين  روايات و سنن هندي از ديرباز در ايران شايع بوده است. بنابراين، نظر به
  است.خود گنجانيده  شاهنامةروايات در خود تاريخِ ايران، فردوسي آنها را در 

هرحال غرض از اين بحث اين است که اهميت اظهارات فردوسي دربارة  به
تاريخچة پيدايش شطرنج را بررسي کنيم تا نشان داده شود که آنچه فردوسي دربارة 

تر از آن است که در خود منابع قبلي و بعدي  شطرنج آورده است در حقيقت مفصّل
يد يادآور شد که تقريباً تمام کساني که هندي، ايراني و همچنين عربي آمده است. با

اند، اظهارات  هاي معتبر و مستندي دربارة تاريخِ شطرنج نوشته مقاالتي و يا کتاب
  اند. آن استناد کرده فردوسي را در اين ضمن معتبر شمرده، به

، ضمن تاريخِ انوشيروان شاهنامهداستان پيدايشِ شطرنج، چنانکه عرض شد، در 
قولِ فردوسي يک نفر راي هندي يعني راجاي هندي از قنّوج، سفير  به بيان شده است.

هاي  تحف و ارمغان نزد انوشيروان فرستاد. اين فرستادة راجاي هندي همراه با خود را به
تيغ هندي و اقالمي  ،الماس ،مختلفي شامل چتر هندي، زر و گوهر، مشک، عنبر، ياقوت

پيشگاه پادشاه ايراني رسيد. عالوه بر  شد، به مي ديگر که در شهرهاي قنّوج و ماي توليد
اي از طرف راجاي هندي براي انوشيروان و بازي شطرنج يعني تختة   اين تحف، نامه
انوشيروان تقديم نمود.  عنوان پيشکشي به هايش از عاج و ساج را هم به شطرنج و مهره

از درباريانش ياد نداد. پادشاه و هيچ يک  اين فرستادة هندي طريقة بازي شطرنج را به
پس انوشيروان بوذرجمهر را فراخواند و گفت که او طريقة بازي را خود دريابد و 
بوذرجمهر در يک روز و يک شب طريقة بازي را دريافت که براي فرستادة هندي 

  دانست: موجب شگفتي شد زيرا که مي
ــنيد   که اين تخت و شطرنج هرگز نديـد  ــان هنـــدي شـ   نـــه از کاردانـ

ــن    ونــه فـــراز آمــدش راي ايـــن  چگ ــاي اي ــرد کســي ج ــي نگي   بگيت
قبل از اينکه تاريخِ مختصر شطرنج که فردوسي بيان کرده است، نقل شود، مناسب 
است که نظرات نويسندگان قبل از فردوسي و يا معاصر و بعدي او را در اينجا بياوريم 
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دست زد و اهميت و اي بين اظهارات فردوسي و اين نويسندگان  مقايسه تا بتوان به
  مناسبت نظرهاي فردوسي دربارة شطرنج را روشن کرد.

وقتي که در قرن ما نويسندگان هندي و اروپايي قرار بر اين گذاشتند که تاريخِ 
شطرنج را بنگارند، دربارة زمان آغاز و مکان پيدايش آن دچار اشکال شدند. در اين 

فردوسي آنها را راهنمائي کرد تا  شاهنامةشرايط تنها بعضي از منابع ايراني از جمله 
اين نتيجه رسيدند که شطرنج، يک بازيِ هندي است که از بازي چتورنگ گرفته شده  به

معني چهار و انگ يعني  است. چتورنگ مرکب از دو لغت چتور و انگ است. چتور به
عضو. پس چتورنگ يعني داراي چهار عضو. ارتش هند هم چهار عضو (قسمت) 

ها  هاي چتورنگ نيز به همين نام که عبارت بود از عرابه، فيل، سوار، و پياده. مهرهداشت 
گويند که  عرف عام چوسر مي شود و چتورنگ همان است که امروز آن را به خوانده مي

ادامه  (Dice)تاس  کنند و بازي را با در آن چهار نفر (يعني دو تيم دو نفري) شرکت مي
  دهند. مي

زبان پهلوي يا فارسي ميانه است که در آن  پاپکان اولين رمان به کارنامک اردشير
تا  ۲۲۶(دوره حکومت:  شطرنج اشاره شده است. اين رمان مبني بر احوالِ اردشير به

قولِ نلدکي اين اثر  م) پسر پاپک، بنيانگذارِ سلسلة پادشاهان ساساني است. به ۲۴۱
م نوشته  ۶۲۸تا  ۵۹۰ني بين سالهاي غيرمورخ در دورة حکومت خسرو پرويز دوم يع

دهد که کارنامک اردشير پاپکان احتماالً در سال  شده است ولي پروفسور براؤن نظر مي
م در دورة حکومت  ۵۵۰ها در سال  حيطة تحرير درآمده است يعني ايراني م به ۶۰۰

کي از بازي شطرنج آشنائي کامل داشتند و ي چنانکه فردوسي نوشته است، با انوشيروان،
  قهرمانان ملّي آنها در اين بازي مهارت فراواني داشته است.

م  ۸۵۰و  ۶۵۰زبان پهلوي است که مابين سالهاي  چتورنگ نامک کتاب ديگر به
  ايران آمد. نوشته شده است. در اين کتاب تصريح شده است که شطرنج از هند به

ئل قرن هفتم رماني سوباندو يکي از نويسندگان هندي در اواخر قرن ششم و يا اوا
نام وساوا دتّا نوشت. اين رمان غالباً اولين مأخذ هندي است که  سانسکريت به به زبان 
  شطرنج اشاره شده است. در آن به
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دهد که شطرنج بازي  جاحظ نويسندة معروف عربي در رسائلِ خود اطّالع مي
  .معروفي است که در هند اختراع شده است

وجود ندارد » گ«و » چ«که در عربي حرف  از آنجائيچتورنگ واژة هندي است. 
  درآمد.» شطرنج«شکل  به» چتورنگ«مبدل شد و » ج«به » گ«و » ش« به» چ«بنابراين 

ها در شطرنج مهارت شاياني بهم رساندند و اکثر ثروتمندان عرب يک نفر  عرب
متعددي  هاي دوران حکومت عباسي کتابدر باز را در استخدام خود داشتند.  شطرنج

عربي  م) کتابي دربارة شطرنج به ۹۰۰العدلي (عربي نوشته شد. زبان  دربارة شطرنج به
باز معروف هستند  نوشته است. همين العدلي از عربستان و الرازي از ايران دو شطرنج

  هاي جديد دربارة شطرنج برده شده است. که اسم آنها حتّي در کتاب
 )م ۹۴۷ه/ ۳۳۶ليف: أالذهب (سال ت در مروج مسعودي نويسندة معروف ديگر عربي

  نويسد: کند. او مي ارائه مي دربارة شطرنج مهمي اطّالعات مختصر ولي
ناهود پسر برهمن تا صد سال حکومت کرد. در دورة سلطنت او چتورنگ ايجاد 

اسکندر رومي  شد. دامان جانشين ناهود شد و سپس پورس پس از جنگ با
د و چهل سال حکومت کرد و بعد از او دبشليم يا پادشاه شد. پورس تا يکص
را  کليله و دمنهدست گرفت. همين پادشاه کتاب  دستلم زمام حکومت را به

تخت نشست و در عهد  تأليف نمود. بعد از دبشليم شخصي بنام بليهت به
  حکومتش بازي شطرنج معمول شد.

دهند، از اين  دي مياين اظهارات مسعودي اهميت زيا نويسندگان تاريخ شطرنج به
  داند. جهت که مسعودي شطرنج را بازي هندي مي

نيز در آثارِ فردوسي، ديگران  شاهنامةبينيم که قبل از ذکرِ شطرنج در  بدينسان مي
از فرهنگهاي فارسي هم  اند. بعد از فردوسي در بعضي اين بازي هندي اشاره کرده خود به

  آمده است: »عجم بهارِ«لغت شطرنج توضيح داده شده است. در 
صورت  معني بيخي که به شطرنج معرب سترنگ است که لفظ فارسي است به

هاي اين بازي  گويند. چون اکثر مهره گيا نيز مي آدمي باشد و لهذا آن را مردم
  اند. مجاز اين بازي را نيز سترنگ گفته نام انسان است، به به
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اند که شطرنج  محقّقين گفته از بعضيباز توضيح داده شده که  عجم بهارِدر همين 
معني عدد چهار است و  است، مرکّب از چتر که بهمعرب چترنگ است که لفظ هندي 

ذا چترانگ معني رکن استعمال شده است. لٰه مجاز به معني عضو است و به انگ که به
لشکري را گويند که چهار رکن داشته باشد و اين بازي نيز چهار رکن دارد سواي شاه 

  زين که فيل و اسپ و رخ و پياده است.و فر
  عالوه بر اين در فرهنگ آنند راج توضيح داده شده که:

صهه بن داهر  »برهان«واضع شطرنج را صهه بن واهر از حکماي هند و صاحبِ 
  و ديگري نذر بن داهر نگاشته.

 در اثرِ معروف» مدبر فخرِ«معروف به» مبارکشاه«محمد بن منصور بن سعيد ملقّب به
هجري) داستان راي  ۶۲۶-۷ (تاليف: بعد از سال »ةالشجاع احلرب و آداب« و معتبرِ خود

آورده است. آنچه  را فرمان او ساخته شد، و نوشيروان و رسوالن روم هند، که شطرنج به
اقتباس و بازگويي همان  کم و بيشدربارة شطرنج و پيدايش آن در اين داستان آمده 

که در سال  شاهنامهاش اين است که بعد از  . معنياست شاهنامهنظرهاي فردوسي در 
هجري يعني در دوران تقريباً دويست  ۶۲۷هجري صورت نهايي يافته بود تا سال  ۴۰۰

شد و نويسندگان  دربارة شطرنج معتبر تلقّي مي شاهنامهو بيست و هفت سال اظهارات 
الفاظ ديگر آنچه فردوسي  دادند. به ميمعتبر و دانشمند آنها را شايستة نقل و اقتباس قرار 

دربارة شطرنج و پيدايشِ آن گفته بود نويسندگان بعد از او همان نظر را دربارة اين 
  موضوع داشتند.

نامة دهخدا در ضمن توضيح و تشريح شطرنج، نظرهاي فردوسي هم نقل  در لغت
بارة شطرنج نوشته شده عربي که در زبان پهلوي و همچنين آثار  شده ولي دهخدا از آثار 

  و در اوائل اين معروضات نام آنها برده شد، استفاده نکرده است.
هاي پهلوي، عربي، سانسکريت  خالصه اينکه از اظهارات نويسندگان مختلف زبان

دارد، يعني در وجود شود که دربارة تاريخِ شطرنج نظرهاي مختلفي  و فارسي آشکار مي
ني دربارة اين بازي وجود داشته است و بنابراين گوناگو هاي مختلف روايات دوره

شود و همة  مورخ امروزي شطرنج در بيان تاريخ قطعي اين بازي دچارِ اشکاالتي مي
  اند. نويسندگان دربارة شطرنج اين مشکل را بيان کرده
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قلّت مآخذ معتبر و قديمي دربارة تاريخِ شطرنج و اجمال بيانات نويسندگان  نظر به
اظهارات نسبتاً مفصّل فردوسي در مورد پيدايش و تاريخچه و  ،اين بازي ع بهقبلي راج

هاي فردوسي دربارة شطرنج  طريقه بازي شطرنج حايزِ اهميت فراواني است. نوشته
پهلوي، عربي، سانسکريت و  هاي  مطالبِ نويسندگان قبل و بعد از او که به زبان با

آمدي  ايد افزود که اگر تاريخِ قطعي وقوع پيشاند متفاوت است. همچنين ب فارسي نوشته
يکديگر حتّي متغاير هم باشند،  رواياتي دربارة آن، ولو آنکه با در دست نيست، اتکا به

کنند. اين روايات  ناگزير است، زيرا همين روايات هستند که ما را به حقيقت هدايت مي
ابزار تاريخ  که اين روايات را با هرحال الزم است باشند. به نقطة آغاز کارِ تحقيقيِ ما مي

  و علوم مربوطه ديگر بسنجيم و حقيقت حال را دريابيم.
هاي  همانگونه که اشاره شد آنچه فردوسي دربارة تاريخِ شطرنج نوشته، با نوشته

از  تر است و اين امر بيانگر آن است که فردوسي مفصّلآنها  و نسبت بهديگران متفاوت 
هاي وي مبني بر  ا روايات هندي استفاده نکرده است بلکه نوشتهمنابع عربي، پهلوي و ي

رواياتي است که غالباً در خود زمان او در ايران شايع بوده است. وي از فردي فرزانه 
  گويد: بنام شاهو، دربارة شطرنج نقل قول کرده است، چنانکه مي

  ز شاهوي پير ايـن سـخن يـادگير     چنين گفت فرزانـه، شـاهوي پيـر   
در اينجا نقل کنيم  شاهنامهمناسبت نخواهد بود اگر خالصة تاريخِ شطرنج را از  بي

تا بتوانيم اهميت و اساسِ تاريخي آن را تعيين نمائيم. فردوسي دربارة پيدايشِ شطرنج 
  چنين نوشته است:
نام جمهور که پسري داشت  از شهرهاي هند، پادشاهي بود به ،در شهر سندل

ر درگذشت پسرش خردسال بود لذا قرار بر اين گذاشتند نام گو. چون جمهو به
که برادر شاه مذکور را که ماي نام داشت و فرمانرواي شهر دنبر بود، 

شاهي جمهور را بر سر  سندل آمد. تاج پادشاهي سندل برگزينند. پس ماي به به
ه زن وي نيز ازدواج کرد. بعد از مدتي اين زن از ماي، پسري را زاد ک نهاد و با

زودي بدرود حيات گفت و در آن زمان  او را طلحند نام دادند. ماي هم به
پسرش طلحند دو ساله بود و گو هفت سال داشت. چون هردو برادرِ کوچک 

نامداران کشور بر آن شدند که در دوران کودکي پسران، مادرشان که  ،بودند
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اين پيشنهاد را  زني دادگر و شايستة فرمانروائي بود، بر تخت نشيند. زن نيز
پذيرفت. سالها گذشت. هردو پسر جوان شدند. اختالفي بين اين دو برادر بر 

جنگ کشيد. سپاه گو بر ارتشِ طلحند  وجود آمد و مسئله به سرِ تخت و تاج به
قولِ  آخر رسيد، به غالب آمد. چون طلحند نااميد و غمگين شد و طاقتش به

  فردوسي:
ــپرد   ردبر آن زين زريـن بخفـت و بمـ    ــو را س ــد گ ــور هن ــه کش   هم

يعني بدون اينکه کسي طلحند را بکشد، ندامت شکست و هزيمت در جنگ 
برادر او را کشت. چون اين خبر به برادرش گو رسيد، تأسف خورد و اين خبر بد را  با
  مادرش داد و او: به

  ايوان و کـاخ آتـش انـدر فگنـد     به  همــه جامــه بدريــد و رخ را بکنــد
آئينِ هندوان خود را  داد که آتش سوزاني برافروزند و خواست تا به ورمادر دست

  آتش بسوزاند: به
  و زان پس، بلنـد آتشـي برفروخـت     بسـوخت  بزرگـي  تخـت  و کاخ همه

  وزان سوگ، پيدا کنـد ديـن هنـد     آئـين هنـد   که سوزد تن خـود، بـه  
د شوهرِ خود جس خود را با ،بايد يادآور شد که در هند مرسوم بوده است که زن

  گويند. در اينجا فردوسي احياناً دچار اشتباهي شده است. مي» ستي«سوزاند و اين رسم را  مي
هرحال چون گو از عزمِ مادر خود آگاه شد، خدمتش رسيد و خواست حقيقت  به

مادر گفت:  حال را باز گويد ولي مادرش آماده نبود که عذرش را بپذيرد. بنابراين گو به
بدگُماني از دلِ تو رخت بربندد، نخست آرام بگير و سپس رزمگاه و کارِ شاه براي آنکه 
کنم که کسي در مرگ طلحند گنهگار نيست. او  دهم و ثابت مي تو نشان مي و سپاه را به

ايوان خود برگشت و فرزانة جهانديده را پيش خواند و آنچه  را عمر سرآمده بود. گو به
اي از رزمگاه و پيکارِ شاه  اد. خردمندان و تيزهوشان نقشهميان نه مادر گفته بود، در به

طرح کردند. گو خود ميدان جنگ و پيش راندن سپاه، همه را برايشان تعريف نمود. 
جهانديدگان در شب تيره تا سحر بيدار ماندند و باآلخره از چوبِ آبنوس تختي ساختند 

تراشيدند و بر روي آن که بر آن صدخانه نقش کردند. دو لشکر از ساج و عاج 
  خراميدن لشکر و شهريار را نشان دادند.
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گويد که منظور از  کند و مي فردوسي بعد از اين، طريقة بازي شطرنج را نيز بيان مي
شطرنج و شاه و بازي، نمايش وضع طلحند در ميدان جنگ و حالِ مرگش بود. مادر 

  چشم ديد. آخرين ساعتهاي زندگيش بهبازي شطرنج نگاه کرد و حالِ پسر را در  دقّت به با
تفصيل نوشته است، در مأخذ ديگر  آنچه فردوسي دربارة تاريخِ پيدايش شطرنج به

 لين شاعري است که اطّالعاتنيامده، پس بايد نتيجه گرفت که فردوسي احتماالً او
ة شطرنج هم رسانده و بنابراين بيشتر نويسندگان بعدي دربار مفصّلي را دربارة شطرنج به

  اند. از اطّالعات فردوسي در اين مورد استفاده کرده
هاي فردوسي دربارة شطرنج، چند اسم آمده است که عبارتند از: سندل  در نوشته

اسم شهري، جمهور اسم راجاي سندل، گو پسر جمهور و طلحند پسر ماي، دنبر اسم 
کان دارد که شکل و ها هندي هستند و ام شهري، ماي اسم راجاي ديگر هندي. اين اسم

فارسي بنابر مالحظات گوناگوني تغيير کرده باشد و بنابراين بايد  صورت و تلفّظ آنها به
 ،اگر اظهارات فردوسي دربارة شطرنج را حقيقي بدانيم ها را درست بشناسيم. اين اسم

هاي  دانيم که راجگان خانواده شناخت درست اين اسامي خيلي مشکل نخواهد بود. مي
هندوستان ها در شمال و  يا کشانها در کابل و پنجاب، گُپتاها و متعاقب آنها وردهنکشن 

ساساني حکومت  پادشاهان ها در قسمت جنوبي هند، همزمان با مرکزي و چالوکيه
ايران داشتند و بعضي از اينها حتّي خراجگذار  کردند و همة اينها روابط نزديکي با مي

  ساسانيان بودند.
کليله و ضافه کنم که فردوسي متعاقب داستان شطرنج، آنچه دربارة در آخر بايد ا

هند از ايران در دورة انوشيروان عادل نوشته است، معتبر  و آمدن برزويه طبيب به دمنه
شود و بنابراين تا وقتي که گزارش معتبر ديگري دربارة پيدايش و تاريخِ  تلقّي مي
تواند  اين بازي هندي نوشته است، مي دست ما نرسد، آنچه فردوسي دربارة شطرنج به

  داراي اعتبار تاريخي تلقّي شود.
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  شاهنامه در هند

را در بحر متقارب در  يا ) شاهنامه۴۱۶/۱۰۲۵ا ي ۴۱۱/۱۰۲۰ :(م يابوالقاسم فردوس
ان يدرباره فرمانروا يحماس ين مثنويسرود. ا ۴۱۲/۱۰۱۱ا ي ۴۰۱/۱۰۱۰ يها حدود سال

مورد  ياثر يو در جهان فارس »يکتاب ملّ«ها  يرانيا ياست و برا يران قبل از فردوسيا
مورد  ديربازدر هند هم از  ين اثر ارزشمند فردوسيبوده است. ا وقپسند صاحبان ذ

شد و شاعران از  يبوده است. شاهنامه در حضور پادشاهان و دولتمردان خوانده م توجه
سروده شدند که  ياز شاهنامه فردوس يرويپ به ياريبس يخيآثار تار کردند. يم يرويآن پ

بحث شده  »قاره هند در شبه يشاهنامه فردوس يرويپ به يخيآثار تار«درباره آنها در مقاله 
  شود: ياز شاهنامه در هند پرداخته م يرويگر پيد يها جنبه ن مقاله بهياست. در ا

 پيروي هاي ديني مختلفي را نيز به هاي تاريخي، حماسه شاعران هندي عالوه بر حماسه
بعضي آثار ديگر  با ذکر را از آن ياند که فهرست مختصر سروده ياز شاهنامه فردوس

  م:يآور دربارة شاهنامه، در زير مي
و  محمدرزا ي)، فرزند م۱۷۱۲ا ي ۱۱۲۴/۱۷۱۱ا ي ۱۱۲۳ :ع باذل (ميرف محمد •

از بعثت  يخيع تاريوقا ،يرير خان عالمگيوز طاهر مخاطب به محمدرزا يم ةبرادرزاد
نامه ت در بحر شاهيتا درگذشت آن حضرت را در چهل هزار ب (ص)غمبر اسالميپ

خود داد سخن  ين مثنوي. باذل در ا١دينام حيدري حملةرا  سرود و آن يفردوس
تا خالفت  (ص)غمبر اسالمياز بعثت پ خ اسالمي. باذل در نظر داشت که تار٢داده است

ل بنگارد يتفص به ينظم بکشد و درباره خالفت حضرت عل را به (ع)يحضرت عل
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  شاهنامه در هند  ٨١

رسد. اين امر درست نيست که  پايان مي به (ص)وصال پيغمبر اسالماو با  يمثنو يول
ن ين مسکيرا که معيده است، زيشعر پوشان ةن را جامين مسکيمع النبوت معارجباذل 
کند و تا وصال  يشروع م (ص)غمبر اسالميد پخود را از واقعات تولّ تأليف

 محمد، ٢حملة حيدريدر  ۱۱۳۵/۱۷۲۳. نجف در سال ١رساند يان ميپا حضرت به آن
که در  يخان حکمت در صولت صفدر ي، محب عل٣حملة حيدريد در صادق آزا

کار  ٥حيدري حملةدر تکلمة  يبلگرام يو پسند عل ٤ديان رسيپا به ۱۱۴۳/۱+۱۸۳۰
خود  هاي همراه با تکلمه حيدري حملة .٦ل رساندنديتکم باذل را ادامه دادند و به

 يمثنو .٧رسد يم نود هزار به اتشياست که تعداد اب يفارس ين مثنويتر يطوالن
هم وجود دارد که  يراج يکرمان ياز مال هامون عل حيدري حملةنام  به يگريد
 .٨م سروده شده است ۱۸۰۵م خان در سال يخواهش شاهزاده ابراه به

م يبن ابراه محمد) فرزند نور ۱۱۶۳/۱۷۵۰ :محسن (م متخلص به يحسن تتو محمد •
 .٩سرود اعالم ماتما ي ينيحس ةحمل عقوب،يبن 

 يطوالن يرا که مثنو ينيحس ةحمل(داکا)  يرنگريجهانگ يرضو يموسو يغالم غل •
 .١٠سرود ۱۲۶۳/۱۸۴۶دربارة فاجعه کربالست در سال 

ص کرم تخلّ به ين موضوع است که شاعريدرباره هم يگريد يمثنو حربة حيدري •
 .١١آن را سروده است
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  ٨٢  قند پارسي

  

و اردو در  يارسم)، شاعر معروف ف۱۸۶۹ه يفور ۱۵ :رزا اسداهللا خان غالب (ميم •
 -۱۸۵۳/۱۸۳۷ر (فر شاه ظدبها يرومين پادشاه تيو استاد آخر يالديقرن نوزدهم م

ک يمشتمل بر حدود  ابر گهربارنام  به يک مثنوي)، در اواخر عمر خود ۱۲۷۴/۱۸۵۷
سرود. او در نظر  يت در بحر متقارب شاهنامه فردوسيست بيک صد و بيهزار و 
نتوانست کار خود را  ينظم کشد ول غزواتش را به و (ص)غمبر اسالميرت پيداشت س

  .اند گر غالب چاپ شدهيو آثار د ين مثنويا ١ان برسانديپا به

  سبک و بحر شاهنامه هند به هاي داستان
ا بازگو يترجمه و  يفارس سبک و بحر شاهنامه به هم به يهند يها از داستان يبعض
  اند. شده

-۹۶۳/۱۵۵۶( يمورينت اکبر شاه تداس بن مهرچند در دوره سلط چترا بهوج •
ت يکرماجبراجا  يقهرمان يها را که مجموعه داستان يسيسنگهاسن بتّ) ۱۰۱۴/۱۶۰۵

 .٢ديرا شاهنامه نام ترجمه کرد و آن يفارس است، به
د شد و دوازده سال پت متولّ يکه در کرانا در شهر پان يپت يح پانيخ سعداهللا مسيش •

س هندوان را انا کتاب مقديت پرداخت، رامايزبان سانسکر يريفراگ به در بنارس
تا همسر راما را با الهام از يت سترجمه کرد و عفّ يفارس سبک و بحر شاهنامه به به
 :يت شاهنامه فردوسين بيا

ــياب  ــت افراس ــنم دخ ــژه م   برهنه نديده اسـت تـنم آفتـاب     مني
  کرد:ف يف و توصين تعريچن

  ٣تن و تن جان نديـده  چو جان اندر  تــنش را پيــرهن عريــان نديــده   
قهرمانان  يدر هند، اسام يمنثور و منظوم فارس يها هها و قصّ از داستان يدر بعض

سندگان آنها شاهنامه را در نظر يدهد نو ينشان م شده است که شاهنامه بکاربرده
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  شاهنامه در هند  ٨٣

از افکار  يسروده شد، بعض ۱۱۲۹/۱۷۱۷ت صنوبر و گل که در سال ياند. در حکا داشته
  .١مأخوذاند يشاهنامه فردوساز  يو اسام

  نثر هاي شاهنامه به برگزيده
گ يگ بن تولک بيرزا توکل بياست که م يعنوان کتاب يرخانيشمش يخ دلگشايتار •

)، در آن ۱۰۶۹/۱۶۵۸-۱۰۲۴/۱۶۱۵س دربار شاهزاده داراشکوه (ينو ، واقعهينيحس
حاکم  يانرخيات شمشيح محمد يات شاهنامه برايخته با ابينثر آم شاهنامه را به

. ج. ٢خالصه کرد ۱۶۵۲-۱۰۶۳/۵۳) در سال ۱۰۶۹/۱۶۵۸-۱۰۶۳/۱۶۵۲( نيغزن
برگرداند و  يسيانگل م به ۱۸۳۲ن خالصه را در سال يا (J. Atkinson)نسن ياتک
 دهد: ينظر م نين ترجمه چنيا ةچاپ رساند. او در مقدم ن سال از لندن بهيهم
رواج دارد و مردمان  يارسکه در آنجا ف يجنوب شرق يدر هند و نواح حتّي”
شتر يشاهنامه باما برخوردار است.  ياديت زيدانند، شاهنامه از اهم يرا م آن

  .٣“شود يانجام داده شده، شناخته م يفارس ن خالصه ماهرانه که بهيبنابر ا
 يقات فارسين اکرم از مرکز تحقيکوشش طاهره پرو به تاريخ دلگشاي شمشيرخاني

  ده است.يچاپ رس م به ۲۰۰۵آباد، پاکستان در  مران و پاکستان، اساليا
 يها ) فوجدار بخش۱۶۶۸-۱۰۷۹/۹ :خان (م يفرزند جعفر اهللا ورد يبهادر عل •

 /۱۰۶۸ر (يب عالمگيز سلطنت اورنگ ةره در دوريماتورا، مرادآباد، گورگهپور و غ
 مناسبت اسم سرپرست خود بختاور داستان شاهنامه را به ۲۴)، ۱۶۵۸-۱۱۱۸/۱۷۰۷
 .٤نثر درآورد به ۱۰۹۳/۱۶۸۲در  شاهنامه بختاورخانينام  ن بهخا

ص شده يتلخ يرخانيعنوان خالصه شمش هم به يرخانيشمش يخ دلگشايبعدها تار •
و هر بهگوان  .٥خالصه شمشيرخانينام  ن کتاب را بهيا يبجنور الدين لياست. جم
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  ٨٤  قند پارسي

  

 .١اند خالصه کرده الملوکةمرانام  به
بخت  ردايب محمددربار شاهزاده  شکارين، پينرا يد لچهمفرزن يپور ين حاجيرام نرا •

شاه روشن  محمدن در دوره حکومت ينام منتخب رام نرا ، شاهنامه را بهيموريت
 .٢) خالصه کرد۱۱۶۱/۱۷۴۲-۱۱۳۶/۱۷۱۹( يمورياختر ت

  هاي شاهنامه فرهنگ
گ يب يرضا قل يتقاضا فور بهين طبا يالمکّ يعل نامه در حل لغات شاهنامه: گنج •

ن ين، اان دکّيقطب شاه ياز وزرا يکي)، ۱۰۸۲/۱۶۷۱ک نام خان (م ين مخاطب به
/دوازدهم نوامبر ۱۰۷۹االخر  يشاهنامه را در روز هفتم جماد يها فرهنگ واژه

 .٣ل رسانديتکم م به ۱۶۶۸
 نامعلوم ةفرهنگ شاهنامه، از نگارند •
 ٤ياز جسونت را ،فرهنگ شاهنامه •
 الملک وله انتظامالد ز جعفر علي خان فرزند نواب معينفرهنگ جعفري اثري ارزشمند ا •

 .٥ديل رسيتکم به ۱۲۵۹/۱۸۴۳خان اوده که در سال  يت عليعنا
  اند. نگارش آمده هم در هند به .٧شاهنامه به يا باچهي، د٦فهرست مطالب شاهنامه

  آثاري مستقل درباره فردوسي و شاهنامه
 نگارش در هند به يهم آثار يآثار فردوسل احوال و يه و تحليل و تجزيتجل نهيدر زم
  .اند درآمده
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  شاهنامه در هند  ٨٥

ن يلاو يد براير، شاي)، دانشمند و منتقد شه۱۳۳۲/۱۹۱۴ :(م ينعمان يعالمه شبل
 ين اثر را بررسيا يو فنّ يمحاسن ادب يمطالعه کرد. و ينظر انتقاد مرتبه شاهنامه را به

طور خاص  شاهنامه را به ياسيو س يني، دي، فرهنگيگوناگون اجتماع يها کرد و جنبه
ل و چهارم ق خود را در جلد اوين مطالعه مفصل و عميج ايکرده و نتا يابيارز

عظمت شاهنامه بود که  معترف و معتقد به يخود ارائه داده است. او تا حد شعرالعجم
 ياز فردوس که بعد ييشعرا”درباره شاهنامه که:  (E.G.Brown)ن نظر براؤن يچون ا

هستند و  يشاعرانه و شوکت الفاظ بهتر از فردوس يها شهيد، از لحاظ اندا آمدنيدن به
نقل  يتيد، در رد آن بياش رس سمع به “توان در برابر سبعه معلقه گذاشت يشاهنامه را نم

  نقرار است: يکرد که بد
  ١بدست آور رگ جاني و نشتر را تماشا کن  حريف کاوش مژگان خون ريزش نه اي زاهد

) کتاب معروف ۱۹۴۷ه/ ۱۳۶۶ل االو عيرب ۱۲جمعه  :(م يرانيحمود شسپس استاد م
و  يشکل کتاب ن مقاالت بهيزبان اردو) را نگاشت. (ا (به فردوسي ةچهار مقاله دربارخود 

ادب، الهور  ياند. مجلس ترق ، چاپ شده۸ج  يرانيدر مجموعه مقاالت محمود ش
رامون شاهنامه و يپ يا المانهق و عيات عمينظر يق نامدار هندن محقّيم). ا ۱۹۸۵
، سبب و زمان ي. احوال فردوس٢ارائه نداده بود يمطرح کرد که تا آن زمان کس يفردوس

از  يفردوس يخايوسف و زليو  ينظم شاهنامه، هجو سلطان محمود، مذهب فردوس
  اند. ق قرار گرفتهيتحقو  ين مقاالت مورد بررسيهستند که در ا يجمله موضوعات
گره، در يعل يدر دانشگاه اسالم يحسن، استاد فارس يهاد پروفسور نيعالوه بر ا
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  اند. ف کردهيتوص را
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  ٨٦  قند پارسي

  

، شدت يق، ظرافت هنريتخل يوريدر ن ين دو صاحب نظر: فردوسيبقول ا
آنها،  يجاد صور و اجزايهمانند هومر و دانته است. در ا ، کامالًيت فکراحساس و قو
، صحنه يزيآم ، شکوه رنگيدرام تأثيرن عالقه، يدترين احساسات، شديتر در ابراز نرم

  ست.ير نيچ وجه کمتر از شکسپيه او به ل و لطافت عواطفيتخ

  وارد تراجم شاهنامه به
 يها از کتاب ياضافه مطالب اردو به به ير خانيخ شمشيترجمه تار سرور سلطاني •

(کتاب  فسانة عجائب)، نگارنده ۱۲۸۶/۱۸۶۹ :گ سرور (ميب يگر است. رجب عليد
شاه اختر در سال  ين پادشاه اوده واجد عليشنهاد آخريپ را به اردو)، آن معروف به

۱۱۷۳/۶۰-۵۹W لکهنو ييحايچند مرتبه از مطبع مسن ترجمه يان رساند. ايپا به ،
ل از مجلس يق آغا سهيتحق و به ۱۲۶۳/۱۸۴۶لکهنو  ،ي، مطبع سلطان۱۲۶۸/۱۸۵۱
  ده است.يچاپ رس به ه ۱۳۹۵ادب، الهور در  يترق

چند  اردوست که مول به ير خانيخ شمشياسم ترجمه تار قصه خسروان عجم •
 السلطنت اه نصير شاعر معروف اردو در دوره نايبمنشي شاگرد ش لکهنوي متخلص به

دستور کپتان ژورژ ترنمل  به (Sir Henry Harding)نگ يهارد يرهن س سريانگل
 يعمل آورد. چاپخانه منش مدارس به يبرا ۱۲۲۵/۱۸۱۰مارشال بهادر در سال 

چند  مول يچاپ رسانده است. منش م به ۱۸۷۲را در ماه مارس سال  نولکشور آن
برادر خود  يتقاضا ر خان بود، شاهنامه را بهيشمش يکه منش يمنش بهمتخلص 
-۱۲۲۵/۱۸۰۶( يموريدر دورة اکبر شاه دوم ت ۱۲۲۵/۱۸۱۰زورآور در  متخلص به

در سال  ين ترجمه از دهليا .١نظم آورده است به يزبان هندوستان ) به۱۲۵۳/۱۸۳۷
 م چاپ و منتشر شده است. ۱۸۴۶ م و کلکته در سال ۱۸۴۴

 .٢بر گرداند يدکن يزبان اردو دة شاهنامه را بهيم چند گزيله بهال  •

                                                   
 .۳۵۵مارشل، ص   .١
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از  يکيالملک،  نام نواب سراج به ۱۰۶۵/۱۶۵۴که در سال  ياز نذر عل التواريخ سراج •
 .١اردو برگردانده شد درآباد، بهيح يامرا

  زبان بنگالي تراجم شاهنامه به
ن يد ايدرآورد. شا ينگالشعر ب شاهنامه را به يان بنگال غربيخاطر از اهال محمد •

 ين چاپ آن معلوم نشد ولياست. سال نخست يبنگال ن ترجمه شاهنامه بهيتر يميقد
از  م ۱۹۳۷و سال چاپ سوم آن  م ۱۸۸۶صفحه،  ۳۴۵ن چاپ آن در يسال دوم

نوشت  ينثر بنگال را به ي) که احوال فردوس۱۹۳۲-۱۸۶۰کلکته است. مزمل حق (
و دکتر غالم ۱۳۴۶/۱۹۳۹، چاپ نهم ۱۳۱۸/۱۹۱۲، دوم ۱۳۰۵/۱۸۹۸ل (چاپ او (

مه خود از نوروز را با مقد (داکا) آن ين استاد زبان بنگال، دانشگاه راج شاهيثقل
  م منتشر کرد. ۱۹۶۸در سال  کتابستان، بنگال بازار داکا

نثر بنگال ترجمه کرد.  به م ۱۹۱۸و  ۱۹۰۹شاهنامه را در سال همين غالم ثقلين  •
ننگ، کلکته منتشر شده است.يابان کيست است که از خل آن در دبخش او 

از طرف  يمه و نقد و بررسشعر بنگال با مقد گر آزاد شاهنامه بهيترجمه د •
 م چاپ شده است. ۱۹۷۷فرهنگستان بنگال در سال 

 ها در سال بچه ينثر ساده بنگال برا به يشاهنامه از بنده عل هاي ن داستانيعالوه بر ا •
 م از کلکته چاپ شده است. ۱۹۵۷م و سپس در  ۱۹۴۹

 يماتمدارس مقد يها بچه يبرا يرا در احوال فردوس» شاعر شاهنامه«  يش رايبهوپ •
 چاپ رساند. بهم  ۱۹۸۱، داکا در ياد فرهنگ اسالمياز بن

زبان بنگالست که در سال  ن بهيابوالحس ياز قاض يداستان شاهنامه کتاب مختصر •
خوانندگان و  يشاهنامه در نثر بنگال برا ياه ده است. قصهيچاپ رس م به ۱۹۶۴

 ده است.ياست که از داکا چاپ گرد يادب فارس عالقمندان به

                                                   
 .۶۰، ص …يات فارسيخ ادبيتار  .١
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  زبان گجراتي تراجم شاهنامه به
م،  ۱۹۱۱-۱۵ج. جواس پاسانا در سال  دستور م. م، ۱۸۷۲-۴س. النگ دانا در سال  م.

ر.ن. ماستر در  .م و ۱۹۲۳اتل در سال ين.  م، دکتر د. ۱۹۱۴ف در سال ين. کوترا درا
  منتشر کردند. يگجرات م شاهنامه را به ۲۴-۱۹۱۵

  زبان هندي تراجم شاهنامه به
در يح غالم حيتصح است که به يهند به تاريخ شمشير خانيخسرو عجم ترجمة منظوم 

رت در يم و م ۱۸۷۲م، لکهنو در سال  ۱۸۵۲م، کانپور در سال  ۱۸۴۶از کلکته در سال 
  ده است.يرس چاپ م به ۱۸۷۶سال 

  زبان سندهي تراجم شاهنامه به
شروع  ش ه ۱۳۴۷در سال  يشنهاد مرشد خود صبغت اهللا قادريپ به يعاقل عاقل محمد

  .١با فوت او کارش ناتمام ماند يکرد ول يزبان سنده ترجمه شاهنامه به به

  هاي شاهنامه در هند چاپ
  .٢تشاهنامه حداقل پنجاه مرتبه از هند چاپ و منتشر شده اس

تون يالم م. ح پ.يتصح ن چاپ شاهنامه در جهان است، بهيلد اوياز آنها که شا يکي •
(P.H.Lambiton) ۴۷ يام کالج، کلکته بود و از رويليد استاد فورت ويکه شا 

م  ۱۸۱۱ه ي/ژوئه ۱۲۲۶ام کالج، کلکته در يليح شد، از فورت ويتصح ينسخه خط
 ده است.يچاپ رس به

چاپ  ور چند مرتبه بهختلف شاهنامه را از لکهنو و کانپم ينولکشور جلدها مطبع •
 رسانده است.

 .م ۱۸۴۹کلکته در سال  (Baptist Mission Press)س يتست مشن پرپبا •
 .۱۲۹۷/۱۸۸۰س، کلکته در سال يپر يکامپت او کرشناج •

                                                   
 .، مقدمه، دوازدهاي شمشيرخانیتاريخ دلگش  .١
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ک يچاپ رساند،  به ۱۳۱۵/۱۸۹۷را که در سال  يا شاهنامه يس، بمبئيپر يناصر •
 آن را کتابت کرده بود. يرازيش ين خسرويحس محمدرزا يم منا به يرانينفر ا

کوشش  به يهم از بمبئ يد فردوسن سال تولّيکهزار و هشتمي مناسبت شاهنامه به •
خ  ۱۳۲۲در  يسلطان ةخاصع از چاپخان يآباد بن فدارحم مرزبان اله يير نبشاياردش

 چاپ شده است.
اقتباس شده و  ينامه فردوسدر پنج پرده از شاه يا شنامهيرستم و سهراب نما •

ترا از ياز ک. م. م يا را نگاشته است که با مقدمه رانشهر آنيه ار مجلّيزاده مد کاظم
 ده است.يصفحه چاپ گرد ۴۴م در  ۱۹۲۷در  يچاپخانه هند
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  هند ةشاهنام معروف به السالطين فتوح

 هند ةشاهنامنام  در هند است که به يفارس ين نمونه شعر حماسيلاو السالطين فتوح
مسلمانان در دوره حکومت  ييخ هند از آغاز فرمانروايتار يبررس ن اثر بهيشهرت دارد. ا
ن تغلق ب محمدان حکومت سلطان ي) تا پام ۱۰۳۰/ه ۴۲۱-۳۸۸/۹۹۸( يمحمود غزنو

صد سال هند را يخ سيتار داراي يعنيپردازد  ي) مه ۷۵۱ن اثر در ساليل اي(سال تکم
شمار آورد  به يفردوس ةادامه کار شاهنام يتوان تا حد مي را السالطين فتوح. استدار

  رسد. مي انيپا به يخ محمود غزنويبا گزارش تار يفردوس ةچرا که شاهنام
اوست. اسم  تخلّصو هم  يهم اسم خانوادگاست که  ين اثر عصامينگارنده ا

 يد. اسپرنگر در فهرست نسخ خطيآ يبدست نم يچ مأخذياز ه يو احوال عصام کامل
 ينين حسيعمادالد تأليف ينه گنج الهيخزنام  به يا شاهان اوده، از تذکره يها کتابخانه

مده است، نام ن تذکره آيا   در که تراجم آنها ييشعرا ينام برده است. در فهرست اسام
  .١خورد مي چشم به يخواجه عبدالملک عصام

وان يد در کتابخانه ، موجودالسالطين فتوح ينسخه خط يضمن معرف (Eithe)اته 
قرار داده است.  السالطين فتوحرا نگارنده  ين عبدالملک عصاميهم ٢هند در شهر لندن

النجوم نام  به يزبان عرب به ياثر يدرآباد نسخه خطّيه، حين در کتابخانه آصفيعالوه بر ا
 يخ عبدالملک عصاميشود که نگارش ش ي مينگهدار ابناء االوائل التوايل يف العوايل
کند  مي ده اته گمانيالعات و عقن اطّيا ، نظر بهالسالطين فتوحح وشع، مصحي. ٣است

                                                   
 .۸۱اسپرنگر، ص   .١

 .۸۹۵، شماره ۱اته، ج   .٢
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نده يهمان سرا يخ) عبدالملک عصاميست که خواجه (شياس نيد از قيکه بع
  .١باشد طينالسال فتوح

درباره احوال  يالعاتر، اطّخّأمآخذ مت ايو  يعصر عصام از مأخذ هم نکهيا ه بهبا توج
 السالطين فتوحاطالعات موجود در  به است ريناگز د،يآ يدست نم به يو آثار عصام يزندگ

د يآ مي دست به يو آثار عصام يدرباره زندگ السالطين فتوحم. آنچه از کتاب يياکتفا نما
  است: قرارنيبد

ست. خانواده يکه شناخته شده ن ٢بوده است السالطين فتوحنده يسرا ياعل جدعصام 
از  يکيوشع يگفته  ار کرد. بهيرا اخت» يعصام« ين شخص اسم خانوادگياز هم يعصام
شناخته شده بود،  يکو خصلتين يو برا ن لقب بودهيا يکه در گذشته دارا يافراد

  .٣است حاجب نعمان بن منذر بوده
هند شد و نسب  وارد يکه از خانواده عصام است ين کسيلاو يفخرالملک عصام

ا سه يخالفت دو  در دوران يرسد. و مي او پنج واسطه به به السالطين فتوحصاحب 
 ياز خلفا يکي يل خودکامگيدل به يو عهده داشت. سمت وزارت را به ياسفه عبيخل

هند  داد و با افراد خانواده خود به ياستعف ده خاطر شد و از سمت خوديمذکور، رنج
گر يد ياز آنها در ملتان ماندند و برخ يدند. بعضيملتان رس بهاول د. آنها يمنتقل گرد

 /۶۰۷مش (تلتين ايالد شدند. سلطان شمس يعازم دهل يهمراه با فخرالملک عصام
استقبال و  به، يدهل ر اسبق بغداد بهيدن خبر ورود وزيبعد از شن )۱۲۱۱-۶۳۳/۱۶۳۹

. ٤ض کردياو تفو آمد و منصب وزارت را به يدهل به يشواز او شتافت و همراه ويپ
نام  داشت به يعهده داشت. فخرالملک پسر سال منصب وزارت را به يفخرالملک تا س

ره ي)، نب۶۶۴/۱۲۶۶-۶۴۴/۱۲۴۶ن (يکه در دوره حکومت ناصرالد يصدرالکرام عصام
رالملک) بود و سمت يرالممالک (ظهيظه خاطب بهمش، متلتين ايالد سلطان شمس

                                                   
 .۲، مقدمه، ص السالطين توحف  .١
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  .١عهده داشت را به وکالت
است،  السالطين فتوحنده يسرا که جد يفرزند صدرالکرام عصام ين عصاميالدعزّ

منصب  ) به۶۶۴/۱۲۶۶/۶۸۶/۱۲۸۷ن بلبن (يالد اثيغ ظاهر در دوره سلطنت سلطان به
ن باشد که يتش اد علّياست شااز پدر خود نکرده  يذکر ي.عصام٢ديرس يساالر سپه

ت ياو را بزرگ و ترب ين عصاميالدش عزّاش درگذشته و جد يپدرش در دوران کودک
 يکيم دو روستا در نزديده بود که شاهان قدياز اسالف خود شن يکرده است. عصام

بزرگان او داده  ر (اقطاع) بهيعنوان جاگ بود، به» ميش باغ نعياز ع«ک ي، که هر يدهل
ن تغلق يالد اثيغ يول بدست آورد» ها مال يبس«ن دو ده يها از ا اش سال . خانوادهبودند

  :ن را پس گرفتير و زمين جاگيا
  يکبار آن هـر دو موضـع کشـيد    به  تغلـق رسـيد   شنيدم چو نوبـت بـه  

د شد. احتماالً متولّ يدر دهل ,٣خواند مي »نژاد يزاده هند عرب«که خود را  يعصام
خ و محل وفات يدرباره تار يالع. اط٤ّا آمده استيدن به يهجر ۷۱۱ل سال يدر اوا يو
ت کرد. ياو را ترب يتا شانزده سالگ ين عصاميعزالد يو ست. جديدر دست ن يو

در  ٥ياهل دهل به ي) بن تغلق شاه، بنابر بدگمان۷۲۵/۱۳۵۱-۷۲۵/۱۳۲۵( محمدسلطان 
راً ياخه يقع در دکن که آن ناحآباد وا دولت به يدستور داد که اهل دهل ۷۷۶/۱۳۷۴سال 

راند.  يآن نواح زور به را به ياز مردمان دهل ياديتعداد ز يفتح شده بود، بروند. و
آن وقت  ، که درين عصاميو سرپرست خود، عزالد يبزرگ و مرب همراه با پدر يعصام

کالت سفر مش نتوانست سن  ن کبريبا ا يبود، براه افتاد. پدر بزرگ و يا ر مرد نود سالهيپ
را  ي. و عصام٦فوت کرد تلپتنام  به يا ل سفر در دهکدهيهمان اوا در ل کند ورا تحم

 يها و زحمت ل مشکالتبعد از تحم يدهل يگر اهاليهمراه با د يتنها گذاشت. عصام
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  شاهنامة هند السالطين معروف به فتوح  ٩٥

ده يرنج يو يد و در همانجا ساکن شد. وليآباد رس دولت به ياد در سن شانزده سالگيز
ها شده بود،  ييها و جابجا ين دگرگونيهمه ا تغلق را که باعث محمد يخاطر بود. و

) خوانده است که ۴۴۶ر (ص ي)، دون خلق و ظالم س۴۲۱ر (يون سيضحاک، نا هما
و  يدن عصاميدارند. بعد از رس يديشک و ترد ن اظهاراتيا نسب به ين بعديخمور
را  يخ داد که عصامن ريدر آن سرزم يناگوار يش آمدهايآباد، پ دولت به يدهل ياهال

د و يپسند يچ وقت ازدواج نکرد. او زنان را نميه ير قرار داد. عصاميسخت تحت تاث
  گفت: يم ينادرست آنها به يبرا

ــد  ــه در دام اهريمننـ ــان جملـ   خلوت همه کـار شـيطان کننـد    به  زنـ
ــار   ــان اعتب ــر زن ــوان ب ــردن ت ــار   نک ــان اعتبـ ــر اهرمنـ ــايد بـ   ١نشـ

  گفت: مي د کهده خاطر بويرنج ياو تا حد
  .٢“هند را ترک گو و عازم حرم شو ياگر عاقل”
شکل شاهنامه  به ٣باشد» گنج گوهر«که  يا  خواست قبل از مهاجرت منظومه يم يو

ره دست بود. و يچ يل کرده و شاعريتحص يفرد يادگار بگذارد. عصامي هند از خود به
و اضطراب  ييباد در تنهاآ در اورنگ يو داشت. يعالقمند آن بهو خ آشنا بود يبا تار
ن حاجب قصبه برخورد و احوال خود را يالد بهاء يبا قاض يکرد که روز ي ميزندگ

  ش خواند.ياو بازگو کرد و شعر خود را هم برا يبرا
دربار سلطان  را شناخت و او را به يعصام يو علم يت هنريمذکور شخص يقاض
در دکن برد.  يگذار سلطنت بهمنان ي) بن۷۵۹/۱۳۵۸-۷۴۸/۱۳۴۷ن بهمن شاه (يعالءالد

رمضان سال  ۲۷در  يمور کرد. عصامأم السالطين فتوحسرودن  را به يسلطان عصام
ت پنج ماه و نه روز و را آغاز کرد و در مد السالطين فتوحم. سرودن  ۱۳۴۹/ه ۷۵۰

م.  ۱۳۵۰/ه ۷۵۱سال ول اال عيرب ۶شش ساعت (به نه روز و شش ساعت و پنج ماه) در 
م نمود. ين سرپرست خود تقديهم . و آن را به٤ان رسانديپا ت بهيوازده هزار بدر د
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  ٩٦  قند پارسي

  

چنانکه  السالطين فتوحدر  يو ست.يبدست ن يعصام يدرباره اواخر زندگان يالعاطّ
 ١»از هند رخت ببند و عازم حرم شو ياگر عاقل«آرزو نموده که آن شد.  قبالً اشاره به

ن يحجاز رفت و در همانجا آخر م که او بهيجه برسين نتيا پس بجاست اگر ما به
  د.ين را کشيکرد و نفس واپس يخود را سپر يزندگ يروزها

او  يد، شاگرديرا در خواب د يگنجو ينظام السالطين فتوحقبل از سرودن  يعصام
، شاهنامه يعالوه بر خمسه نظام يعصام.٢“شد يصد عصمت عصام به”را قبول کرد و 

  ده بود:يجه رسين نتيا مطالعه کرده و به ياديزه را هم با توج يفردوس
  هـر داسـتاني کـه خـرم نبشـت      به  شهنامه آن پير طوسـي سرشـت   به

  کند بيشتر وصـف ايـن چـار چيـز      اگر چـه کنـد وصـف بسـيار چيـز     
  ســعي و جهــدي تمــام ســتايد بــه  ز شاهان فريـدون و کـي را مـدام   
  بيــانز اســب و ســليم و زبيــر     کند وصف رستم ز گـردن کشـان  

راهنما و استاد  السالطين فتوح يدر مثنو يگنجو يهمراه با نظام ير طوسين پيا
ع يگفته است که وقا السالطين فتوحدرباره مآخذ خود در  يهستند. عصام يعصام

و احوال پادشاهان و سرلشکران را از کتب مربوطه اخذ کرد و هم از  يخيتار
ع يرا که در افواه مردم شا ياتيات و رواي، حکاديساالن، دانشمندان و کارآگاهان شن کهن

عمل آورد و سپس مطالب را  به يقاتيهم تحق کرد و سپس خود يآور بود، جمع
ت در حمد ين بيبا ا السالطين فتوح. ٣دينظم کش ب داد و بهيقه خود ترتيسل وار به خيتار
  شود: مي شروع

  نکنند ابتدا نامه کـار آگهـا    نام خداوند هـر دو جهـان   به
نظم  به يعصر محمود غزنو تا عحضرت آدم را از زمان يخيع تاريوقا يفردوس

 يآورده است. ذکر اجمال مه خود اجماالًن مطالب را در مقديهمه ا يده و عصاميکش
ان را يدون که حکومت ضحاکيان، فريومرث، طهمورث، هوشنگ، جم، ضحاکيآدم، ک

خسرو، لهراسپ، گشتاسپ، يکاوس، ک قباد، رو، نوذر،يرج، منوچهر، کيخاتمه داد، ا
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  شاهنامة هند السالطين معروف به فتوح  ٩٧

زدجرد، بهرام گور، هرمز، يار، بهمن، هاجو دختر بهمن، داراب، دارا، اسکندر، ياسفند
ت ين بيبر شاهنامه است، با ا يره را که مبنيروان و غين، نوشيه، بهرام چوبيرويز، شيپرو
  برد: مي انيپا به

ــم    ام يـک رقـم   شهنامه کم ديده به ــروان عج ــه خس ــر قص   مگ
  ان کرده است:يب يدرباره محمود غزنو يشگفت و باور نکردن يداستان يعصام
 يتنام منات بنابر علّ به يبت يخانه کعبه را شکستند ول يها غمبر اسالم همه بتيپ”

غمبر اسالم يپ آمد و به يد. وحيغمبر گرديحضرت پ يمحفوظ ماند که باعث نگران
نام محمود آن بت را که در هند خواهد  به يد. پادشاهينان داده شد که نگران نباشياطم
  غمبر نشان دادند.يپ شکند و شکل محمود را هم به مي بود،

ــا     شنيدم همان لحظـه محمـود را   ــرور انبيـ ــر سـ ــد بـ   نمودنـ
  ١که يارب جهان را بدو ده کليـد   دعا کرد پيغمبـر او را چـو ديـد   
 السالطين فتوح يول خته شدهيخ با هم در آميدر شاهنامه داستان و اسطوره و تار

و از  يخيهمه تار يگر در نامه عصاميآوران، پهلوانان و افراد د خ است. جنگيشتر تاريب
و  ين شاهنامه فردوسيگر بيتفاوت د يا هستند. بقول عصاممبر يقير حقيات غيخصوص
  ن است که:يا السالطين فتوح

  کند وصف بـد مـذهبان بيشـتر     افســانه در اگـر پيـر طوســي بـه   
  رود ذکر مرغـان توحيـد خـوان     ه کن که اکثر درين بوسـتان نگ

را  يشاهنامه فردوسکرده و  يرويپ يو نظام يقبول دارد که او از فردوس يعصام
ن ين ايو فرق ب ٢خوانده يخود را طوط السالطين فتوحرا بلبل و  يخمسه نظامطاووس، 

خاص  يگاهيهند جا در يفارس ييسرا يدر مثنو يسه اثر را روشن ساخته است. عصام
 است که در هند يمنظومه مفصل حماس نين اوليقي غالب به السالطين فتوحدارد. 

ساده و روان  يان عصاميسروده شده است. زبان و طرز ب ياز شاهنامه فردوس يرويپ به
ها را شرح  ات جنگيجزئ ياست. او مثل فردوس ياست. نجابت فکرش همانند فردوس

                                                   
 .۴۲ص ، السالطين فتوح  .١

 .۶۰۹ص همان،   .٢



  ٩٨  قند پارسي

  

ات يکند و همه جزئ مي انيوار ب خيب خاص و تاريترت را به يخيتار يش آمدهايداده و پ
ق يسربازان، طر ييارتش، نبردآزما ييآرا آورد. صف مي د نگارشيق به الزم آنها را اجماالً
هستند که در  يقه محاصره موضوعاتيدان جنگ و طريب ارتش در ميحمله سربازان، ترت

  اند. ه شاعر قرار گرفتهمورد توج السالطين فتوح
 اند و نشان ش آمدها را هم نظم کرده که همه درستياز پ يسال وقوع بعض يو

ه يرض ينينش بر منابع معتبر است. سال تخت ينظم آورده مبن آنچه به يدهند که عصام مي
شاه بن تغلق شاه را  محمدو سال جلوس  هجری ۶۳۵مش را تلتيسلطان دختر ا

 ۷۲۸را در  هيبهرام اب يحکم عدول ،يهجر ۷۲۷شورش گشتاسپ را در  ،هجری ۷۲۴
را ها  ورش منگولي ،هجری ۷۲۶-۲۷آباد در  دولت را به يت از دهلي، انتقال جمعيهجر
 ي، لشکرکشيهجر ۷۲۹را در  ييطال به يمس يها ، عوض کردن سکهيهجر ۷۲۹در 
ان يره بيو غ ه ۷۳۸وج را در خراسان و قنّ حمله به ،هجری ۷۳۸نگرکوت را در  يعل

  ت.کرده اس
مش) درباره تلتي(ا يدولتمردان شمس ي، مشورت باهم١مشتلتيا لدوز بهيام يپ
خضر  ي، عروس٣ويد ن گرشاسپ و رامي، گفتگو ب٢ييه سلطان از فروانروايرض يمعزول
کور کردن  يچگونگ ،٥ش مادر خوديف آن توسط خضر خان پيف و توصيو تعر ٤خان

شه نتهو با برادران  يو مشاورت عل ٧اهل لشکر ن ماهرو بهيالد ني، خطاب ع٦خضرخان
  امده است.يگر نيل آنها در مأخذ دياست که تفص ييها خود از جمله گزارش

. ٨ستندين يا ساختگياساس  ي، بالسالطين فتوحدر  يعصام يخيتار يها گزارش
) تا زمان ۷۱۵/۱۳۱۶-۶۹۵/۱۲۹۶( ين خلجيهند از دوره عالءالد ياسيخ سيتار يعصام

                                                   
 ۱-۱۱۰ص ، السالطين فتوح  .١

 .۱۳۵-۱۳۴ص همان،   .٢

 .۲۴۵ص همان،   .٣

 .۳۲۲ص همان،   .٤

 .۳۲۷ص همان،   .٥

 .۳۴۵ص همان،   .٦

 .۴۷۲ص همان،   .٧

 .۷۶، ص                                  .٨



  شاهنامة هند السالطين معروف به فتوح  ٩٩

خ بهمن شاه و عروج يدرباره تار ين آنچه ويتر آورده است. همچن ات خود را مفصليح
ها  يو جهد دکن خ جديتار ي. عصام١است ياديت زياهم ينوشته، همه مستند و دارا يو

ن ياءالدير آورده است. او مثل ضيطه تحريح ز بهيرا ن يدهل ياز دولت مرکز يآزاد يبرا
شتر آنها يدر دکن بود و در نگارش ب ها و جنگ يخيتار يش آمدهايپ ينيشاهد ع يبرن

 يش آمدها مثل برنيهمه پ يخ قطعيکه در نگارش تار يدرست و معتبر است. او در حال
کند که مي انيواقعات را چنان با درج وقت و زمان رخ دادن آنها ب يست، ولين يجد 
ان سلسله واقعات در ين زد. در بيخ و سال آنها را درست تخميتوان تار مي

  .٢نشان داد يا نقصيتوان اشکال و  مي مشکل به السالطين فتوح
مثل  يا داستان عشقي يتيحکا يگاه گاه يخيتار يها گزارش يدر البال يعصام

 يخيع تاريان وقايب يک نواختگيکشد تا خواننده از  مي نظم و خضرخان را به يران دول
منحرف  السالطين فتوح تأليفرا از اصل هدف  يها و تين حکايا يخسته نشود ول

  سازد. ينم
 يرويپ يان فردوسينه تنها از سبک ب يشود که عصام مي موارد استنباط يدر بعض

ف عفت و عصمت يدر تعر يش بوده است. فردوسيفکر او هم راهنما يکرده بلکه حتّ
  د:يسرا مي ژهيمن

ــژه مــنم دخــت افراســياب    برهنه نديده است تـنم آفتـاب    مني
آباد مهاجرت  دولت به يکه همراه با اهل دهل يت زنانفّدرباره عصمت و ع يعصام

  است: يت فردوسين بيادآور هميرا سروده که  تين بيکردند، ا
ــه  زناني که بودند اندر حجـاب  ــده ب ــاب ندي   روزي رخ آفت

  گرفته شده است. يهم از شاهنامه فردوس ٣يليل يدر و يدو واژه ا
نظم کرده  ا و دولتمردان را هم اجماالًعلماء، دانشمندان، عرف ياحوال بعض يعصام

الحق  ني، زيب چشتين غريالد ن، برهانيالد سالم ابوالفتح رکناال خياست. از آن جمله ش
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  ١٠٠  قند پارسي

  

و خواجه نظام نيوالد الطين فتوحاء هستند که ذکر آنها در ين اوليالدآمده است. الس  
است که در آن  ياثرن يغلباً اولا ير مذهبيو غ يات مذهبيدر ادب السالطين فتوح

در چند مورد خواجه  ين عصامي.  افزون بر ا١خ چشت نظم شده استيشجره مشا
و  يدر دهل يچشت ةر و محترم سلسلي) را که عارف شه۷۲۵/۱۳۲۵ :ا (مين اوليالد نظام

استنباط  توان مي اد کرده است کهيا، شاه ملک سلوک بود، با احترام يدر نظرش خاتم اول
 يها در آخر گزارش يمثل فردوس ين سلسله بوده باشد. عصاميا ديکرد که او مر

 ييمناسبت آن واقعه هم نظم کرده است. در جا به يديمف ي، پند و اندرزهايخيتار
  د:يسرا مي فرمانروا خطاب به

  ترا داد اگر ملک عالم خـداي   فرخنــده راي داال اي خردمنــ
  رغـارت مبـ   مقام مساکين بـه   مکن بـر گلـيم فقيـران نظـر    

  مکن کردة ديگران را خـراب   نيايد ز دسـتت ثـواب   اگر مي
  رنـج  دل زيردستان ميـاور بـه    شب و روز بهر فزونـي گـنج  

اد يرا از  يچ وقت دهليبود و زادگاه خود را دوست داشت. او ه ياهل دهل يعصام
رخسار  به يخال«و هند » عروس جهان«نظرش  را که به ياوصاف هند و دهل ينبرد. و

 يدهل يخيتار يچند بنا يده است. وينظم کش مختلف به يها مناسبت ، بود، به»نينازن
ره را که خودش آنها را ي، حصار و غياالسالم، مناره قطب، حوض شمسةقبمثل مسجد 

  کند. مي فيف و توصيده بود، تعريد
، ٢يطبقات اکبرن احمد در يالد ، نظامالسالطين فتوح يخيت و اعتبار تارياهم نظر به
 The Bahmanis of theدر  يروانيارون خان شهراً يو اخ خ فرشتهيتارفرشته در 

Deccan  الطين فتوحازات تأليفاز  يدر بعض يق احمد نظامياند. خل استفاده کرده الس
 السالطين فتوحن هند از يهند در دوره سالط يخ اجتماعيخ، عرفان و تاريخود درباره تار
درباره مطالب و زبان و  ما معاصر يو ادب ياسين سيمورخ نظر د.ينما مي نقل و اقتباس

  ن قرار است:يبد السالطين فتوحسبک 
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بن تغلق  محمددور از ترس و لطف  است که آزادانه و به يختنها مور يعصام
  .١اش را نوشته است خ دورهيتار

 يا بن تغلق اضافه محمدخ دوره يقات در تاريتحق يد براين اثر بدون شک و ترديا
  .٢بر مآخذ مربوطه است

دهد و او  مي را نشان يط او بر زبان فارسمهارتش در شعر و تسلّ يعصام ييزودگو
  .٣ت دارديفوق ين ضمن بر فردوسيدر ا

نظم  خ هند را بهيت سرود و واقعات تاريهزارها ب يب است که عصامباعث تعج
که  يکارنبرد در حال هب را اصالً يها، محاورات و مصطلحات زبان هندو واژه يد وليکش

ر خسرو در آثار خود ي) و اميروز شاهيخ فيتار(در  ين برنياءالديمعاصرانش ض
  .٤اند کار برده ) را بهيبهاشا (هندو يها واژه

گذاشت. بر  مي نوع بشر احترام اس بود. بهحس يو مرد ٥عارف مشرب يعصام
دگان او را ين و آفت رسسوخت. احوال مظلوما مي ها دلش انسان يو زبون حال يچارگيب

ن اظهار ين گونه محروميدرباره ا السالطين فتوح يجا يآورد. در جا مي جانيه به
از جمله  يو کسرنفس يت و دفاع کرده است. فروتنينموده و از آنها حما يهمدرد

ر ن اثر پياسم کامل خود را در ا يبوده که او حتّ يتين خاصياوست. هم ياخالق يايمزا
و  يطبع و ظرافت، خوش يزاهد خشک هم نبود، شوخ ياورد. ويارزش خود ن

خود را در حد ادب اظهار نموده است. راست کار و راست گفتار بود. از هر  يسنج بذله
  .٦ز کرديض پرهيگونه تبع

  کند که: مي عااد يخود، عصام يمنظومه حماس ياين مزايا نظر به

                                                   
١.  The Delhi Saltanat ۶۱مجمدار، ص ، از. 

 .حسن، مقدمه يمهدتصحيح  ، بهالسالطين فتوح  .٢

٣.  Pre-Mughal Persian in India۲۸۴، ص يغن ، از. 
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  .١تان استراه راس داند که متصف به ين اثرش را کسيارزش ا
 نجا نقلين مطالب آن در اياز عناو ي، بعضالسالطين فتوحبهتر با  ييآشنا يبرا

  شود: مي
م، صفت شب معراج، ه و آله و سلّياهللا عل ي، نعت رسول اهللا صليتعال يد باريتوح

 ين و مدح سکندر ثانيرع والدالحق و الشّ نياالسالم ز خياربعه و شجره ش يمناقب خلفا
اينعالءالد ت روزگار و اهل او بر آستان ين ابوالمظفر بهمن شاه السلطان، در شکايوالد

ل سخنور، صفت سعادت يلت سخن و فضايه و روش سلوک، در فضيشاه، در تنب
 يل قاضين کتاب، در ذکر جميگنجه، در سبب نظم ا يدن خواجه نظاميخواب د به
ر يه که در کتب سايماض نيمشتمل بر ذکر سالط يد ثانين حاجب قصه، توحيالد بهاء

ن، ييالنب ت خاتممذکوراند، ذکر آغاز تغلب در ملک عجم و فترت شدن، ذکر ظهور نبو
ن، ذکر پادشاهان يذکر تغلب ترکان در ملک عجم و ذکر سلطان محمود ابن سبکتگ

ن يافتن سبکتگي، وفات ياز والدت سلطان محمود غزنو السالطين فتوحهندوستان، آغاز 
 ييختن موبد هندويله انگيو تاختن در ملک هندوستان، ح يد شاه غزنوو جلوس محمو

ن، بازگشتن سلطان يابن سام در غزن محمدن يالد اثيمنات، تاختن سلطان غ يبرا
دن يمعزالدابن سام از هندوستان و قطب محم مت يبک را گذاشتن در کهرام، عزين ايالد

هندوستان گذاشتن،  لتتمش را بهين ايالد ن و شمسيبک در غزنين ايالد نمودن قطب
ن قطبيپنهان کردن سلطان معزالد که  يا ر تخت و طلب کردن طائفهيبک را زين ايالد

مت ين و عزياز غزن يار خلجيبخت محمدگفته بودند، قصه رد کردن  يدر باب او سخن
لدوز ين يالد را، قصه مملکت تاج يکردن او جانب هندوستان و گرفتن او ملک لکهنوت

لتتمش بر تختگاه يبک و جلوس اين قباچه، خبر وفات ايبک و ناصرالدين ايالد و قطب
 ي، بحث کردن قاضيلتتمش و عمارت دهلين ايالد ، ذکر مناقب سلطان شمسيدهل

ختن ملحدان يدر باب سماع، شور انگ ناگوری نيدالديمح يعماد با قاض يسعد و قاض
ر يوز يدر آن، ذکر آمدن فخرالملک عصام و تلف شدن آنها يدر مسجد جامع دهل

لتتمش، يروز شاه ابن اين فيالد افتن او، جلوس سلطان رکنيو وزارت  يبغداد در دهل
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ه، جلوس سلطان يلتتمش، حبس شدن سلطان رضين دختر ايالد ةيضجلوس سلطان ر
ن ابن سلطان رکنيعالءالد ين فيالدن ابن ناصرايروز شاه، جلوس سلطان ناصرالدن، يلد

خان  محمدد شدن قآن ملک عرف يت شهيفين بلبن خرد، کيالد اثيجلوس سلطان غ
قباد پسر بغراخان، کشته شدن ين کيپسر بزرگ سلطان بلبن، جلوس سلطان معزالد

قباد، جلوس سلطان جاللين کيسلطان معزالد ذکر کشته شدن يروز شاه خلجين فيالد ،
رفتن، شکار  ياستسقا و در نمازگاه دهل به يدهل يارون آمدن علما و فقريد موله، بيس

و، ين جانب پل کتاره، ذکر فتح کهتکه و محصر شدن رام ديالد رفتن سلطان جالل
دن يشاه، لشکر کش محمدن يو، ذکر ملک گرفتن سلطان عالءالديد ختن راميپوزش انگ

م در بار دو يدن ترقّيافتن، رسي يروزيالغ خان و نصرت خان در گجرات و ف
ها،  ن و برانداختن شراب و شرابخانهيهندوستان، ذکر مجلس کردن سلطان عالءالد

ت جلوس يش مادر، حکايحت کردن مادر خضرخان را و افسانه گفتن خضر خان پينص
ن، داستان يالد ت کور کردن خضرخان، جلوس سلطان قطبيفين و کيالد سلطان شهاب

غدر، جلوس  ن بر دست خسرو خان بهيالد ون، کشته شدن سلطان قطبيشکار بدا
ن تغلق شاه، يالد اثين کردن خود را، جلوس سلطان غيخان و خطاب ناصرالد خسرو

ر مغل با فوج مغل در هندوستان و مصاف دادن گرشاسپ و يدن شيذکر فتح تلنگ، رس
شاه ابن تغلق شاه، مکتوب فرستادن  محمدافتن بر فوج مغل، جلوس سلطان يظفر 
ن در باب يالحق والد االسالم رکن خيشاه، شفاعت کردن ش محمدبر سلطان  خان يکشل

و روان کردن  يشاه ابن تغلق شاه در شهر دهل محمداست، آغاز ظلم سلطان ياهل س
در  محمددن سلطان ي، رسيدهل ياز اسباب خراباول آباد)، سبب  ر (دولتيوگيدخلق در 

جانب گجرات، ذکر فتح  ياز دهل محمدان دن سلطي، جنبيه دهليو تلف کردن بق يدهل
ار يون خواجه جهان دين، مرمت کردن اعظم همايگلبرگه، جلوس سلطان عالءالد شدن

ن، ين در لشکر منصور و منهزم شدن لشکر ترايراتخون زدن لشکر يگلبرگه را، شب
ن کتاب متضمن يب ايعزم شکار، ذکر در تسب در سمت پتّن به يات اعليمت رايعز

ب شحنه ينا يخان اعظم سکندر خان، صفت ملک هندوستان، ذکر برگشتن طغمدحت 
تا سه سال و زوال  يلق شاه از دست طغغابن ت محمدبارگاه و عاجر گشتن سلطان 

ا ابوالمظفر بهمن شاه، ذکر در ينن والديفه بر حق عالءالديدولت خل يملک او، دعا
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ف و عرض مصنف، ذکر در ينف، ذکر در استنصاف تصت مصنّف و مشقّيت تصنيفيک
ن کتاب متضمن نکوهش نفس و ين کتاب، مختم ايو خطاب ا يدرجه جوهر معان

  از حضرت کردگار. يدواريام
از آنها در  يکيتاکنون شناخته شده است.  السالطين فتوح يتنها دو نسخه خطّ

دکن درآباد يغوث در ح محمد يدر کتابخانه شخص يگريوان هند، لندن و ديکتابخانه د
خ يموجود است. هر دو نسخه فاقد تار شده، يفمعر ١ن، الهوريگزينتل کالج ميکه در اور

ن نسخه در اواخر يمو دو يد در قرن دهم هجرين نسخه شايلاند. او استنساخ و ناقص
تر  حيبهتر و صح لندن را که نسبتاً يوشع نسخه خطي. ٢قرن دوازدهم کتابت شده است

آن را از نسخه  يها ياز نواقص و افتادگ يداده، بعض است، اساس کار خود قرار
ها نشان داده است، باز هم او  يدرآباد رفع کرده است و اختالف نسخ را در پاورقيح

که  يت را گردآورد در حاليست و هفت بيازده هزار و هفتصد و بيش از ينتوانست ب
 يوه بر نسخه چاپت بوده است. عاليدوازده هزار ب ين حماسه او دارايا يبقول عصام

سال بعد بار يک  السالطين فتوحم. از مدرس چاپ شده،  ۱۹۳۷مورد نظر ما که در سال 
خ يحسن استاد تار يد و آقا مهدياز آگره چاپ گردميالدي  ۱۹۳۸در سال گر يد

ح يرا تصح است، آن يسيانگل بن تغلق به محمددرباره سلطان  يکتاب فبنگالدش که مؤلّ
  نموده است.
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لس واهمداني در مج ةالقضا عين حديث  

  سخنان عرفاي هند

باً يوجود داشته است. تقر يرانيو ا يان هنديان صوفيم يريک ناپذيارتباط تفک ديربازاز 
 يهيهند مهاجرت کردند. بد ران بهيه هند از نقاط مختلف ايبزرگ دوره اول يهمه عرفا

عنوان  ان بهيگر صوفيبا د يکينزد قاره، روابط شبه است که آنها تا قبل از مهاجرت به
اد شده ي يپس از مهاجرت عرفا حتّين روابط يا مداح داشتند و ايد، دوست يمرشد، مر

قت است که ين حقياز ا يوجود دارد که حاک يدا کرد. اشارات فراوانيز ادامه پيهند ن به
ران يا ن خود که مرتب ازيدان و منتسبيق جهانگردان، تجار، مرياز طر يهند يعرفا

 يش آمدهايو پ تحوالتان يرفتند، در جر يم يهند يعرفا يها هخانقا هند آمده و به به
  گرفتند. يقرار م يرانيا يران و اوضاع عرفايا يعرفان

ن يک عالم ديت علم و معرفت آگاه بودند. آنها معتقد بودند که يهند از اهم يعرفا
وان ندارد و يک حيبا  يرقش، فيدراو يها صفتاستعداد و  از يبدون برخوردار

حاصله از علم و دانش  يلت و تقواياز فض يريگ ش بدون بهرهيک دروين يهمچن
از تجارب  يان هندين صوفي. بنابرا١دينما ياثر م يخود پوچ و ب ي، در سفر معنويمذهب
مطالعه آثار  ب خاطر بهيط و به دقّتو  توجهبردند و با  يگر هم بهره ميد يعرفا يمعنو
ا يخود  يها شهيت و اثبات انديپرداختند. آنان اغلب در جهت تقو يعلما و عرفا م معتبر
ان را نقل يگر صوفياز آثار د يصي، تلخياس عرفاناز نکات دشوار و حس يح بعضيتشر
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آموختند تا  يدان و طرفداران خود ميروان، مريپ گر عرفا را بهيآثار د حتّيکردند. آنان  يم
  آشنا سازند. يو مراحل اکتساب معنو تصوفد متعد يظرن يها آنان را با جنبه

 متعلّق يآثار عرفا مجالس خود، با مراجعه به يان هند هنگام برگزاريصوف
دادند.  ياز خود نشان م يا و خردمندانه يو حلم عقالن يگر، بردباريد يها سلسله به

هدف  به يدسترس منظور را که به يا ل و اعمال عارفانهيمختلف مسا يها ان سلسلهيصوف
منتقل  يقالبِ منظم گرفتند، به يکار م اثر (وصال حق) به اتصال به يعنيخود  ياساس

قت يشتر طرينفاذ هرچه ب يبرا يارين صورت ابتکارات و ابداعات بسيا ساختند و به يم
و  يا مکتب ارشاديت يروان آنها بوجود آمد. هر سلسله روش هدايان پيدر م تصوف
که  ييو آداب و رسوم خاص خود را رشد و توسعه داد. از آنجا يدتيقر عين شعايهمچن
 يچ گونه خصومتيخارج از رقابت و بدون ه يطيدر مح تصوفمختلف  يها سلسله

 يها نيير و آياز شعا ياريگذاشته و بس تأثيرگر يک ديافتند، بر يگر رشد يکديه يعل
ر و ين شعاياز ا يبعض ن سبب،يگر را جذب خود کردند. بديد يها انة سلسلهيصوف

خاطر  ن نکته را هم بهيد ايبااما مشترک است.  يعرفان يها سلسله يها در تمام نييآ
 يجهان اسالم يتمام يبرا يک سلسله مرکزيجاد يمنظور ا به يچ کوششيداشت که ه

و  ين باور و اعتقاد بودند که نفوذ معنويها بر ا سلسله يصورت نگرفت، بلکه تمام
  باشد. يقلمرو محدود د منحصر بهيبا آنان يروحان

و  اي در مورد تأثيرات آموزنده در اين مقاله سعي شده است تا توضيحات روشن کننده
  ارائه گردد. يهند يو عرفا يهمدان ةالفضا نيان عيم يو معنو ي، فکريتبادالت علم

 يشهر همدان از جمله شهرهاي با برکت ايران است که رابطة مستقيم و غير مستقيم
  ت نشان خوانده شده است.همدان، جنّ يفارس يميدر منابع قد .داشته است با هند

ث و ر قرآن، محدسنده، شاعر، مفسيم، نويق)، حک ۵۲۵ -۴۹۲( يهمدان ةالقضا عين
دات يژه تمهيبو يگاه قرار داشته است. آثار وين جايدر باالتر تصوفه، در عرفان و يفق

قرار گرفته است. از همان آغاز دورة  توجهمورد  يهند يان عرفايو مکتوباتش در م
قرار  توجهمورد  ةالقضا عينژه يبو يحکومت مسلمانان در هند چند نفر عارف همدان

با آمدن خواجه  يو همدان يهند يک عرفايد عرض شود که رابطة نزدياند. با گرفته
  هند آغاز شد. به يچشت الدين نيمع



  ١٠٨  قند پارسي

  

عنوان  ه در هند، بهيس سلسله چشتؤسم يريجما يسجز يچشت الدين نيخواجه مع
و عصر مدرن  يدوره وسط يش دانشمندان و علمايبلند مرتبه مورد ستا يک صوفي

ان ياز صوف ياريزد و با بس يک سفر طوالني هند، دست به قبل از ورود به يبوده است. و
ا از محضر ن شد تيبودند، مالقات کرد و با آنان همنش يرانيشتر آنان ايسرشناس که ب
انگذار ي، بنيکبر الدين خ نجميخود با ش يسفرها در دوران د. اويض نمايآنها کسب ف

خ ين عمر و استاد شياءالديخ ضي، ش)…ي (النيخ عبدالقادر جيه، شينامدار سلسله کبرو
ي ن کرمانيخ اوحدالديه، شيانگذار سلسله سهرورديبن )…ي (سهرورد الدين شهاب

 يزيد تبريخ ابوسعي، شيوسف همدانيخ ي، ش)…ي (سهرورد الدين خ شهابيو ش )…(
 خير، شيد ابوالخيخ ابو سعيش يها ارت مقبرهيز به ين ويره مالقات کرد و همچنيو غ

  ز رفت.ين يو خواجه عبداهللا انصار ين استرآباديرالديخ نصي، ش)…ي (رقانخابوالحسن 
 ،١سرورالصدور شتر دري، بتصوفدر مورد  يچشت الدين نيات خواجه معينظر

ح شده است. يبود، تشر يريفة خواجه اجميکه خل ين ناگوريدالديخ حميملفوظات ش
ر، خواجه يد ابوالخيچون ابوسع يرانيا يات براساس و منطق اظهارات عرفاين نظريا

 يمفهوم عشق و وجدآور شامل اعتقاد به است که يهمدان ةالقضا عينو  يعبداهللا انصار
ان عاشق، معشوق و يک مين اعتقاد مانع تفرقه و تفکير خواجه انظ به ٢است. خدا يبرا

  خود عشق است.
مالقات کرده  يوسف همدانيخ يدر همدان با ش يريچنان که اشاره شد خواجه اجم

داده  يوسف همدانيخ يدرباره ش ياتاطّالعدر مجالس خود  حتماً يريبود. خواجه اجم
  اند. ه زبان زد بودهيچشت يان عرفاير مد يهمدان ين صوفيات درباره اين حکايبود. هم

خ يش يو فةيه، و خلياء، عارف معروف سلسلة چشتياول الدين خواجه نظام
وسف يخ يدرباره ش يا توجهجالب  يها تيدر سخنان خود حکا ين چراغ دهليرالدينص

دربارة  يريخواجه اجم يها ن، گزارشيقي نها، غالب بهياند. مآخذ ا بازگو کرده يهمدان

                                                   
حبيب گنج ، کتابخانة موالنا آزاد،  ةي، ذخيرجامع شيخ فريد، نسخة خطّ، ۵۱-۲، ص سرورالصدور  .١

  .-2دانشگاه اسالمي عليگره، 
2. S.A.A. Rizvi: a history Sofism in Inida, N.Delhi, 1975, p 
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ا، که جامع آن ياول الدين دالفواد، سخنان خواجه نظامياست. در فوا يخ همدانين شيا
  است، آمده است: يدهلو يحسن سجز يشاعر معروف فارس

 يافتد، چون سعادت باق يم يتائب را بعد از توبه لغزش يسخن در ان افتاد که بعض
بود قمر نام،  يا مطربه ت فرمود کهين حال حکايم ايرسد. مال يدولت توبه م باشد، باز به

وخ يخ الشيش وست و ارادت بهيانابت پ کمال داشت، در آخر عمر به به يو جمال يحسن
ارت کعبه رفت، چون بازگشت يز آورد. از آنجا به يسهرورد محمدعمر  الدين شهاب

ش يا پيهمدان را از آمدن او خبر شد، کس برو فرستاد و گفت ب يد، واليهمدان رس به
ارت کعبه يام و ز ن کار توبه کردهيکن. آن عورت جواب داد که من از امن سماع 

د. آن عورت درماند يهمدان استبداد کرد و نشن ين کار نخواهم کرد، واليش ايافته، بيدر
  رفت و صورت حال باز نمود. يوسف همدانيخ يخدمت ش و به

و بامداد جهت کار تو مشغول خواهم شد  خ فرمود: حاال بازگرد، من امشب بهيش
خ فرمود که هنوز يخ آمد. شيخدمت ش شد، آن عورت به جواب خواهم داد، چون بامداد

است. عورت درماند و کسان ملک همدان او را  ير تو باقيک تقصير يدر خزانة تقد
اوردند و بدو دادند، آن عورت چنگ ساز يش ملک بردند، چون چنگ بينگذاشتند، پ

نشاء کرد که جمله را درگرفت، اول ملک همدان تائب چند ا يتيکرد. سماع آغاز کرد، ب
  ١شد بعد از آن هر که در مجلس بود تائب شد.

 ةالقضا عينگر درباره يد يتياز مجالس خود حکا يکيا در ياول الدين خواجه نظام
  ن قرار است:يبازگو کرده است که بد يهمدان

مت نظرها ش اصحاب نعمت افتاد که در حق اصحاب خديسخن در بخشا يلخت
خدمت  گاه گاه به .بود صاحب نعمت و فتوت يا آن فرمود که خواجه يکنند. در اثنا يم

 ةالقضا عين يقاض يهمانا که وقت …ه الرحمهيعل يبفرستاد يخرج ةالقضا عين يقاض
د، يد. آن خواجه بشنيوفا رسان توقع کرد و غرض خود به يزيچ يگريه الرحمه از ديعل

 يگريست از ديعتاب فرستاد که چرا با ةالقضا عينخدمت  بهد و يخاطر گرفته گردان
 شتبد نوعليه الرحمه بر ةالقضا چيزي گرفت و اين دولت هم بر من ارزاني نداشت، عين

                                                   
  )۱۳۷۷د لطيف ملک، انتشارات روزنه، تهران، (تصحيح محم ۲۷۹-۲۷۸ص  ،فوايدالفواد  .١
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 يکيابد و از آنها مباش که يز دولت بين يگرين مصلحت مرنج، رها کن تا ديا يکه برا
  گفته است: يکيو از آنها مباش که  .ا والترحم معنا احداًحممداللهم ارمحين و گفت:  يم

ــن    ــاز ک ــاغ ب ــا و در ب ــان بي   ١چون من در آيم و بت من در فراز کن  اي باغب
  داد که: اطّالع يهم در مجلس ةالقضا عينا درباره شهادت ياول الدين خواجه نظام

ت يدر آن سن که غا يب کاريست و پنج ساله بود که او را بسوختند، عجياو ب
  ٢بود آن. يحق بود، پس عجب کار ق به. او را چندان شغل و تعلّاست يقوت جوان

را در  يهمدان ةالقضا عينشتر منابع آمده است که يکرد که در ب يادآوريد ينجا بايا
  .٣د کردنديشه يو سه سالگ يسن س

گر را هم درباره يد يتياز مجالس خود حکا يکيا در ياول الدين خواجه نظام
  کرده است که:و پدرش نقل  ةالقضا عين

خور،  و حرام ستان بود رشوت يپدر خود را نبشته است که قاض )ةالقضا عين ي(قاض
د: مقصود يجامع سخنانش پرس يار نبشته است. سپس حسن سجزين بسين و مانند ايا

  ن نبشتن چه بود؟ياو از ا
 بود تا ين قدر هم نبشته است که او را کشفيا پاسخ داد: اياول الدين خواجه نظام

ز در ين ةالقضا عينزان حاضر بودند، پدر يشان و عزيبود، درو يسماع يدر مقام يوقت
دم که در آن يه ديرا رحمه اهللا عل يخ احمد غزاليآنجا حاضر بود، او گفت که من ش

  جمع حاضر شده بود.
ت ين جمعيتمام بوده است، مثالً ا يخ بود، بعدين مقام تا آنجا که شيو آن روز از ا

گر، غرض آن که تفحص کردند، چنان بود که او يد يگر بود و او در شهريد يدر شهر
ت ين حکاياز ا ةالقضا عينر فرمود که مقصود يگفته بود، بعد از آن خواجه ذکراهللا بالخ

                                                   
  ۱۸، ص فوايدالفواد  .١
  ۱۰۳ص  ،همان  .٢
همدان آورد و او   همدانی را از بغداد به ةالقضا ابوالقاسم درگزيني وزير سلطان محمود سلجوقي عين  .٣

دار آويخت.  بهه  ۵۲۵االخري سال  را در سن سي و سه سالگي در شب چهارشنبه، هفتم جمادي
ش، ه  ۱۳۸۴، دکتر نصراهللا پور جوادي، انتشارات اساطير، تهران، ايران، و استادان او ةالقضا عين رک:
  .۳۷ص 
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رات است، يواسطه نماز و اوراد و خ نه به يدگار تعاليآن بود تا معلوم شود که نعم آفر
  تواند بود. يرامتو ک يهر که را خواست حق باشد، کشف

هم سوال  يهمدان ةالقضا عيناء درباره استاد و مرشد ياول الدين از خواجه نظام
  بود؟ يخ احمد غزالي/شةالقضا عينر يکردند که مگر پ

  ا جواب داد که:ياول الدين حضرت خواجه نظام
خ خود هم يکند و ذکر ش يم يخ احمد غزاليرا که او در مکتوبات ذکر شير، زيخ

خ او ين، غرض آن که اگر شيخ من چنين و شيسد که من چنينو ين ميکند و همچن يم
  ١.ياد کرديخ خود يش ، او را بهي، آنجا که ذکر او کرديبود يخ احمد غزاليش

  د:يگو يم يهمدان ةالقضا عينو  يخ احمد غزّاليسپس درباره رابطه ش
د. ياو را بد يمد غزالخ احيکرد، ش يم يان کودکان بازيخرد بود، در م ةالقضا عين

د. مادر و پدر، او را پنهان کردند و يبعد از چندگاه بر مادر و پدر او آمد و او را طلب
ها که بدو خواهد  د. آن نعمتيگوئ يخ احمد فرمود که دروغ ميگفتند که او بمرد. ش

خ احمد متهم بوده يرد؟ بعد از آن فرمود که شيد، تا آن بدو نرسد، او چگونه ميرس
  .٢سبب آن مادر و پدر او را پنهان داشتند ، بهاست

که مجذوب و  يانجيم يبن عل محمدعبداهللا بن  يابوالمعال ةالقضا عينات ينظر
شهادت  ت منجر بهيخت و در نهايگرا را برانگ اصول يبود، خشم علما تصوفمستغرق 

در  شد. آثارش يو سه سالگ يآن هم در سن س يهجر ۵۲۵سال  يالثان يدر جماد يو
دات يشود. تمه يمحسوب م يق عرفانياز حقا يا خالصه يهند يعرفا ةجامع
  اند. بوده عرفا توجهگرش مورد يشتر از آثار ديو مکتوبات او در هند ب ةالقضا عين

ا ياول الدين و خواجه نظام يچشت الدين نيفه خواجه معيخل ين ناگوريدالديخ حميش
، گردآورنده يدهلو يحسن سجز يرار دادند. باررا مورد امعان نظر خود ق يو يها نامه

اما را مطالعه کرد،  يهمدان ةالقضا عين يها ا، نامهياول الدين ملفوظات خواجه نظام

                                                   
  ۱۰۴، ص فوايدالفواد  .١
  ۱۰۴، ص همان  .٢
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 بدرستي چيزي از آنها دستگيرش نشد. هنگامي که حسن سجزي در مجلسي ناتواني خود
  او گفت: در جواب به الدين خواجه ابراز داشت، خواجه نظام در فهم و ادراک آنها به را

. اين پاسخ ١که آن را سرحال نبشته است، از سرِ وقت که او را بود، نبشته يآر
 ةالقضا الدين اوليا ترجمان اين حقيقت است که حضرت خواجه مکتوبات عين خواجه نظام

آنها را سوز و  ،زد ها موج مي را با توجه مطالعه کرده بودند و روح عرفانی که در آن نامه
  هيجان آورده بود. الدين اوليا را به بخشيده بود، خاطر خواجه نظام يداز خاصگ

در اجودهن  شکر د گنجيا در خدمت مرشد خود بابا فرياول الدين خواجه نظام يوقت
درباره فقر و  الدين خواجه نظام يمياز دوستان قد يکي ،برد ي(حاال در پاکستان) بسر م

ن يب کرد که چرا اان کرد و اظهار تعجيد بيا فرخدمت باباين دوست خود  يکس يب
سمع خواجه  القضاة همداني را به او توصيه کرد که اين بيت عين بهد ين است. بابا فريچن
  الدين اوليا برسان: نظام

ــادا، مــرا نگــون ســاري   نه همرهي تو مرا، راه خويش گير و بـرو  ــرا ســعادتي ب   ت
 يتيا، حکاياول الدين ارشد خواجه نظامفه ي، خلين چراغ دهليرالديخ نصيسپس ش

است که  يوسف همدانيخ ين همان شيد ايکند و شا يان ميب يوسف همدانيخ يدرباره ش
  گزارش داده است: يآمده بود. چراغ دهل الدين ذکرش در مجلس خواجه نظام

ميري، او را سفري پيش آمد. کنيزک ترکي داشت حمريدي بود از آن شيخ عثمان 
مدي نبود که کنيزک بر او گذارد، گفت: اين کنيزک را در حرم شيخ و کسي معت

خدمت شيخ آمد و گفت: اين کنيزک در حرم شما باشد، تا از سفر  بگذارم و بروم. به
باز آيم. شيخ فرمود: نيکو باشد، باش. کودک کنيز در حرم فرستاده خود روان شد. 

خطراتي در دل گذشت. هر چند  روزي شيخ در حرم آمده بود نظر بر آن کنيزک افتاد.
خدمت شيخ ابوحفص حداد پير خود رفت و  خواست که دفع کند، ممکن نشد. به

قصه حال باز نمود که آن مريدي کنيزک خود را در حرم من امانت گذاشته بود، مرا 
خطراتي در دل گذشت و آن مستقيم شد. شيخ در مراقبه شد و فرمود: بر شيخ حسين 

ا اين خطرات تو دفع شود و اال دفع شدني نيست. شيخ عثمان يوسف همداني برو ت

                                                   
  ۴۲۰، ص فوايدالفواد  .١
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همدان رسيد، پرسيد که خانه شيخ حسين  ميري سفر کرد و در همدان رفت. چون بهح
يوسف کجاست؟ همه بد گفتند که چه خواهي ديد؟ او مردي فاسق و شراب خوار 

حداد  خدمت شيخ ابوحفص ميري بازگشت. در شهر خود آمد. بهحاست. شيخ عثمان 
يک زبان بد گفتند که او مرد  رفت و گفت: شيخ مرا بر کسي فرستادي که همه خلق به
شيخ فرمود: آن خطرات از  فاسق و شراب خوار است. من مالقات نکردم، بازگشتم.
تا آنجا نروي، اين خطرات از  تو دفع شد؟ گفت: نشد. بلکه زياد شد. فرمود: من گفتم

فر کرد و در همدان رسيد. خانه حسين يوسف پرسيد. تو دفع شدني نيست. بار دوم س
باز همة خلق بدگفتن گرفت. او گفت: از ديدن او چاره نيست. با او مصلحتي دارم. 
نشان دادند. چون آنجا رسيد، چه بيند پسري نشسته است و سبويي پهلوي او نهاده و 

يخ نشسته. صراحي باالي سبوي. و امردي در غايت حسن و جمال، زانو بر زانوي ش
گويند. اين چه حال  ذوق شد و گفت: خلق نيکو مي بي ،ميري ديدحشيخ عثمان 

خدمت  است؟ مرا شيخ کجا فرستاد! خواست که باز گردد. باز با خود گفت: باري به
خدمت شيخ بنشست. شيخ در بيان سلوک شد چيزها بيان کرد که هم شيخ  او بروم. به

گريه شدند که خون از چشم ايشان روان  ميري و هم آن کودک چنان درحعثمان 
ميري برخاست و گفت: براي خدا بگو، اين چه معامله پيش حشد. شيخ عثمان 

اند. از بيان سلوک شما، اينک ما خراب شديم و  اي. خلق همه در غيبت تو افتاده گرفته
اي؟ حسين  ما روان شد و اگر معامله اين است، اين چه اختيار کرده از چشم خون
ام تا کسي چون صورت  ف همداني جواب داد که اين حال بر آن اختيار کردهيوس

امانت نسپارد تا مرا از شهر خود دوبار سفر  هبيند، اعتماد نکند و کنيزک ترکي ظاهر مي
نبايد کرد در همدان. بعد از آن گفت که در اين سبو آب است و اين صراحي در 

بيرون انداخته. ما کوزه نداشتيم. پاک شد. مزبله افتاده بود، کسي شراب خورده بود و 
  .١خواند خوريم و اين کودک پسر من است. بر من قرآن مي درين آب مي

                                                   
، موالنا حميد قلندر، تصحيح خليق احمد نظامي، بخش تاريخ دانشگاه اسالمي عليگره، خيرالمجالس  .١

  .۲۰۶-۲۰۵ص 



  ١١٤  قند پارسي

  

دان دورادورش را گرفته يدر حال وجد بود. مر يبار ين چراغ دهليرالديخ نصيش
ن حالش را يدانش ايدند. مريدو سه مرتبه بدرد تمام سر مبارک جنبان يبودند. چراغ دهل

 ةالقضا عينچشم بگشادند و گفتند که  يخ بعد از زمانيه کردند. حضرت شيو گر دنديد
  در کتاب خود نوشته است: يهمدان

ــرآمده ز خويشــتن مــي    بايــد برخاســته ز جــان و تــن مــي   بايــد س
  ١بايـد  زين گرم روي بند شکن مي  در هر قدمي هزار بند افزون است

ه و يمورد تجز يرانية اياول يآثار عرفارسد که  ينظر م ن نکته الزم بهيا يادآوري
د قلندر، جامع يک مرتبه حميقرار گرفته است.  يان هنديل منتقدانة صوفيتحل

: ين معنيا ن خواند بهيرالديخ نصيش يرا برا يثي، حديسخنان چراغ دهل خيرالمجالس
است که  يثين حديدم. و گفت که ايمجعد د يبا مو يئت مرد جوانيمن خدا را در ه

ک از يچ يث در هين حديگفت که ا يو ن بهيرالديخ نصينقل کرده است. ش ةالقضا نعي
حمل بر ث معلوم شود، ين حديث معتبر وجود ندارد. و اگر صحت ايحد يها کتاب

  .٢متشابه کنم
بر  يا شرح عالمانه ين چراغ دهليرالديخ نصيفة شيسو دراز خليگ محمدد يس

 شرح تميهدات المعروف به الحقايق ةزبد شرح نام نوشت که به ةالقضا عيندات يتمه
  .٣ده استيچاپ رس به

شاوندان سلطان يمسعود بک. از خو رخان. معروف بهينام ش در هند بود به يعارف
امام بود.  الدين خ شهابيبن ش الدين خ رکنيد شيه مريروز شاه تغلق و در سلسله چشتيف
قت يحدت و خم شکنان خمخانه حقت حالت سکر داشت. او را از مستان باده ويغا به

بر  تمهيدات اند. در علم تصوف و توحيد تصنيفات بسيار دارد. او اثري مسمي به خوانده
  .٤همداني دارد و بسياري از حقايق و دقايق در آنجا مندرج است ةالقضا عين طبق تمهيدات

                                                   
  ۹۷، ص جالسمخيرال  .١
  ۱۹۵، ص همان  .٢
  ۱۳۶۴تصحيح سيد عطا حسين، گلبرگه  به  .٣
  ، شيخ عبدالحق محدث دهلوي، ترجمه مسعود بکاخباراالخيار  .٤



١١٥   عرفاي هندد همداني ةالقضا عينحديث ر مجالس و سخنان  

 أليفترا در هند  آن ياوحد الدين ياست که تق ييتذکرة شعرا العاشقين عرفات
مدفن او  و ةالقضا عينن تذکره در ضمن ترجمه بابا طاهر درباره شهادت يکرد. در ا

  سر و پا. بي ست اي داستان محض است و افسانه بازگو کرده است که يداستان جالب
 يبوده است و از خدمت و ياخالص و مصاحبان و از جمله معتقدان به ةالقضا عين

د، يچون بابا طاهر بعد از شهادت برسر او رس د.يرسبه در ياسرار معارف و علوم غر به
تاً گفت و خواند. پس فجاَ ين رباعين نخوابند و ايز، مردان چنيزد که خ يبرو ييسرپا
  .١است، خود را انداخت يکه اکنون دفن و يبرخاسته و در چاه ةالقضا عين

  

                                                   
: تقي الدين اوحدي، تصحيح ذبيح اهللا صاحبکاري، آمنه فخر احمد، مرکز پژوهشي العاشقين عرفات  .١

  .۱۳۸۹ميراث مکتوب، تهران 



  ١١٦  قند پارسي

  

هندي عرفايِ عطّار در مجالس و آثارِ حديث  

فريدالدين عطّار نيشابوري عارفِ شهيرِ سدة ششم و هفتم هجري است که در ششم 
نسبتاً  عمري  پس از و جهان گشود ) هجري در نيشابور ديده به۵۳۷(يا  ۵۳۰شعبان 
ک دنيا . وي پس از تر١ديدارِ حق شتافت هجري به ۶۳۲تا  ۵۹۸ يها ن ساليب طوالني

رسيده، دست  ٢يالدين کبٰر سير و سفر پرداخت. آنگاه خدمت نجم عرفان گراييد و به به
کرد. عطّار در سير و  را نيز درک ٣او داد. افزون بر اين محضر شيخ مجدالدين ارادت به
مقامي عالي عروج کرده بود و از همين رو ميان صوفيان مقامي واال يافت.  سلوک به

ق)، محمود شبستري  ۶۷۲ الدين محمد بلخي (م: ن بزرگ چون موالنا جاللبيشتر عارفا
اند و او را عارفي کامل و  کرده نيکي ياد ق) از او به ۸۹۸ ق) و موالنا جامي (م: ۷۲۰ (م:

اند. او براي موالناي روم که همراه  حق و حقيقت پنداشته مرشدي زاهد و واصل به
شمار  . روح تن عرفان به٤او هم صحبت شد شابور باني رفتن از بلخ بههنگام پدرش در 

                                                   
هر صورت استاد سعيد نفيسي معتقد است که دهم  در سالِ رحلت عطّار اختالف بسيار است اما به  .١

جامي هم ثبت گرديده. » االنسِ نفحات«هجري سالِ درگذشت وي است که در  ۶۲۷خر اآل جمادي
کوب نظر  ص سو؛ همچنين استاد زرين» جستجو در احوال و آثارِ فريدالدين عطّار نيشابوري«(نگ: 
، »جستجو در تصوف ايران«باشد. (نگ:  مي حطور قطع مرج هجري به ۶۱۸دهد که سال  مي
  )۲۶۹ ص

سلسلة کبرويه (کبراويه) چند تن از از » يکبر«الدين عمر پسر احمد خيوقي معروف به شيخ نجم  .٢
  )۴۱۹ ، ص»االنس نفحات«مشايخ صاحبِ معرفت را تربيت کرد. (براي آگاهي بيشتر، نگ: 

مجدالدين ابوسعيد شرف بن مؤيد بن محمد بن ابوالفتح بغدادي از عارفان مشهور اواخر سدة ششم   .٣
  هفتم هجري است. و آغاز سدة

  .۸ ص ،»الدين رومي رساله در تحقيق احوالِ موالنا جالل«؛ نيز نگ: ۵۹۹ ، ص»االنس نفحات«  .٤



  حديث عطّار در مجالس و آثارِ عرفايِ هندي  ١١٧

سال در روح شيخ فريدالدين  ۱۵۰قول جامي نور منصور حلّاج پس از  و به ١رود مي
. عارفان هندي از آثار و تعليمات عرفانيِ شيخ عطّار ٢عطّار تجلّي کرد و مربيِ او شد

قدر اسرارِ توحيد  قدند که: آنتار معاين نظر جامي دربارة عطّ اند و گويا به بسيار بهره برده
اجيد که در مثنويات و غزليات وي اندراج يافته، در سخنان وو حقايقِ اذواق و م

  .٣شود يک از اين طايفه يافت نمي هيچ
عنوان عارفيِ  هاي گوناگون، شيخ فريدالدين عطّار را به عارفان هندي از سلسله

احترام  ر مجالس و سخنان عرفانيِ خود از عطّار بهاند و د حقيقي و مرشديِ کامل شناخته
مندي  عالقه هايِ عرفانيِ عطّار را با اند؛ احوالِ زندگاني و تعليمات و انديشه کرده ياد

اند  براي راهنمايي و هدايت وابستگانشان در مجالس و سخنان عرفانيِ خود بازگو کرده
را » الطير و منطق» پندنامه«، »االولياةتذکر«، »ها غزل ديوان«متعددي از وي چون و آثارِ 

اند. براي تأييد و تصديقِ نظرها و عقايد عرفانيِ خود نيز از آنها شواهدي  مطالعه کرده
  گردد: مي باز» االولياةتذکر«گفتة خود عطّار در  اند که علّتش به آورده
 سخن باالي سخنِ مشايخِ طريقت نيست و احاديث نبوي، هيچ قرآنبعد از ”
ـ که سخنِ ايشان نتيجة کارها و حال است نه ثمره حفظ و  اهللا عليهم رحمهم ـ

قال، و از عيان است و نه از بيان، و از اسرار است نه از تکرار، و از جوشيدن 
لدنّي است نه از علمِ کسبي و از علمِ ادبني است  است نه از کوشيدن و از علم

  .٤“بيايندنه از جهان علّمني ابي که ايشان ورثة ان
بايد يادآوري کرد که بيشتر دانشمنداني که در ايران و هند دربارة عطّار و آثارش 

اند. بنابراين  اين منابعِ عرفانيِ هند رجوع نکرده اند، تاکنون به ها و مقاالتي نوشته کتاب
ها و اطّالعاتي که دربارة عطّار در اين مراجع نقل شده، تازگي داشته  ممکن است آگاهي

طورِ کامل روشن  هاي زندگيِ عطّار که تاکنون به د و در شناسايي برخي از گوشهباش
                                                   

  گويد: موالناي روم در غزلي ديگر مي  .١
  عطّار روح بود و سنايي دو چشـمِ او ”
  

  “مــا از پــي ســنايي و عطّــار آمــديم
  

  

  .۵۹۹ ، ص»االنس نفحات«  .٢
  .۶۰۰ همان، ص  .٣
  .، مقدمهي عطّار»االولياةرتذک«  .٤



  ١١٨  قند پارسي

  

  داشته باشد.و مناسبتي نشده، و تعليمات و مقامِ عرفانيِ اين عارف بزرگ اهميتي 
اصل مطلب بپردازيم، بايد يادآور شويم که بيشتر عرفايِ دورة اول  پيش از اينکه به
رت کردند. مهاجرت ايرانيها و علما، دانشمندان، عرفا، هند مهاج در هند، از ايران به

دهلي را عصامي  اي از نقاط مختلف جهان اسالمي به شعرا، نويسندگان و اشخاصِ حرفه
در سدة هشتم هجري » هند شاهنامة«معروف به» السالطين فتوح«سرايندة مثنوي 

  رشتة نظم درآورده است: قرار به بدين
ــرب   ســبالنّ بســي ســيدان صــحيح” ــک ع ــيدند در وي ز مل   رس

ــين    بســي کاســبان خراســان زمــين ــيم چ ــبندان اقل ــي نقش   بس
ــژاد  ــارا نـ ــان بخـ   بسي زاهـد و عابـد از هـر بـالد      بســـي عالمـ

  بـران  سيمين اصل هر و شهر هر ز  صـنعتگران  جنس هر و ملک هر ز
ــان روم   ــان، طبيب ــان يون   بسي اهلِ دانش ز هر مـرز و بـوم    حکيم

  ١“چو پروانه بر نور شـمع آمدنـد    شهر فرخنده جمع آمدنـد  در آن
، عطّار را پيشتر از »االلباب لباب«نام  عوفي در نخستين تذکرة شعراي فارسيِ خود به

جهان عرفان و ادبيات فارسي  هنديان بلکه به همه در زمان زندگانيِ عطّار، نه تنها به
بارة عطّار آمده، تنها همان مطالبي که در . آنچه در آثار عرفاي هندي در٢معرفي کرد

نمودارِ اين حقيقت است که عرفايِ هند  و اين امر ثبت گرديده، نيست» االلباب لباب«
اند و اطّالعاتي را دربارة احوالِ او در سخنان  طورِ مستقيم از آثارِ عطّار استفاده کرده به

ها  شود. اين اطّالعات و آگاهي نميعطّار ديده  اند که در منابعِ مربوط به خود گنجانده
هند  طورِ مرتّب از ايران به رواياتي است که عرفايِ هندي از اشخاصي که به همراه با

ويژة عطّار را  بردند و احوالِ عرفايِ ايراني به هايِ عارفان هند پناه مي خانقاه آمدند و به مي
ها  شنيدند. بعضي از ايراني ميکردند،  در مجالسِ همگاني يا ويژة عرفايِ هندي بيان مي

هايِ عارفان هندي رابطه داشتند، مريدان و پيروان مشايخِ طريقت ايراني  خانقاه که با
اند و دربارة بعضي از آنها از  آنها محشور بوده اند يا با آنها داشته ي بايها بودند و مالقات

ودند. اطّالعاتي که اين دست آورده ب هاي عرفاني ايراني اطّالعاتي ارزشمند به حوزه
                                                   

  .۱۱۴ ، ص»السالطين فتوح«  .١
  .(ترجمة عطّار) »االلباب لباب«  .٢



  حديث عطّار در مجالس و آثارِ عرفايِ هندي  ١١٩

اند، مبني بر مشاهدات عيني  ها در مجالس و سخنان خود دربارة مشايخِ ايراني داده ايراني
آنها يا رواياتي است که در دوران آنها دربارة اين عارفان در ايران شايع بود. بنابراين، آن 

رد. سخنان و آثارِ آساني صرفنظر ک توان از آنها به اساس نيستند و نمي اطّالعات بي
گون داراي اقتباساتي از آثار و سخنان همة عارفان نامدارِ  هاي گونا عرفايِ هند از سلسله

ق)،  ۴۳۴ خرقاني (م:تأليف ابوالحسن » نورالعلوم«مشايخِ هندي همواره  .ايراني است
 ،ق) ۴۳۴ مستملي بخاري (م:تأليف ابوابراهيم » تعرف شرحِ«معروف به» نورالمريدين«

ق)،  ۴۴۰ الخير (م: ق)، سخنان شيخ ابوسعيد ابي ۴۶۵ رسالة امام ابوالقاسم قشيري (م:
همداني  ةالقضا عين» تمهيدات« ،ق) ۴۸۱ آثارِ مختلف خواجه عبداهللا انصاري (م:

» شيخ ولي تراش«ي معروف بهالدين کبٰر استاد نجم» المريدين آدابِ«ق)،  ۵۲۵ (مقتول:
الدين رومي  موالنا جالل» مثنوي«ق)،  ۵۲۵ ي (م:غزنوسنايي  ق)، آثارِ ۶۱۸ (مقتول:

ق)، رسالة  ۶۶۵ الدين دايه (م: نجم» مرصادالعباد«او، » غزليات«ق) و  ۶۷۲ (م:
ق) و آثارِ منظوم و منثورِ عطّار، جامي، سعدي، حافظ،  ۶۵۹-۵۸۶الدين باخرزي ( سيف

آنها  بهو و آثارِ خود از اين آثار استفاده کردند و در مجالس  غيره را مطالعه مي عراقي و
  کردند. استشهاد مي

هاي عطّار در آثارِ عارفان  اينک آنچه دربارة احوال، زندگي، تعليمات و انديشه
  شود: اي اجمالي بررسي مي گونه هندي آمده است، به

واقع در استان فعلي » پاني پت«ق در  ۶۰۲سال  به الدين ابوعلي قلندر شيخ شرف
ي هند متولّد شد. پدرش فخرالدين مرديِ عارف و صوفي بود که در اواسط »هريانا«

سده ششم هجري در نواحيِ کرمان زاده شد و پس از تکميلِ تحصيالتش دست ارادت 
عارف بزرگ شاه محمد کرماني داد. وي سرانجام همراه خانوادة خود در اشتياق ديدارِ  به

پت رسيده، در آنجا  پاني که در اوايلِ جواني به الدين ـ نظامنام  يکي از فرزندان خود به
در اوايلِ سدة هفتم  يهند رسيد و همانجا سکني گزيد. و ـ به اقامت افکنده بود رحلِ

ارث برده بود.  پدر به درگشت. شيخ ابوعلي قلندر ذوقِ تصوف و عرفان را از هجري
االسالم، ةّنارة دهلي (در مسجد قوپس از تکميلِ تحصيالتش مدتي در مدرسه يک موي 

گفت.  تدريس پرداخت و طبقِ روايتي در همين مدرسه وعظ و تذکير هم مي مهرولي) به
يکي از مشايخ زيرِ  شود بوعلي قلندر به دست آمده، معلوم مي از قرائن و اطّالعاتي که به
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  :ارادت رسمي داشت
 ؛الدين بختيار کاکي اوشي چشتي خواجه قطب .۱
 ؛رومي قلندرسيد خضر  .۲
  .سيد بحري قلندر .۳

نام  الدين بوعلي قلندر در يکي از رسايلِ خود به افزون بر اين شيخ شرف
طريق اويسي بدون واسطه از روحانيت حضرت علي  گويد که به مي» سلوک رسالة«

  السالم نيز کسبِ فيض کرده بود: عليه
ـ علمِ حقيقت   وجهکرم اهللا اي برادر! بدان که مرا اميرالمؤمنين حضرت علي ـ”

  .١“من] از او روحانيت يافتم و علمِ قيل و قال بياموزانيد [و
هاي جهان اسالمي آن دوره ديدن کرد و از عارفان و  وي از برخي قسمت

ضمنِ وي ها آمده است که  گون کسبِ فيض نمود. در بعضي تذکره انديشمندان گونه
ق) و موالنا  ۶۴۵ الدين تبريزي (م: قونيه رسيد و از محضرِ شيخ شمس جهانگردي به

ارشاد و تبليغِ دينِ مبينِ اسالم  هند بازگشت و به الدين رومي استفاده کرد. سپس به جالل
» پت پاني«قمري درگذشت و در  ۷۲۴سال  پرداخت. وي پس از زندگانيِ فعالِ عرفاني به

ني استرآبادي مؤلّف الدين ابوعلي قلندر است که فزو . اين همان شيخ شرف٢مدفون شد
  دربارة مقامِ واالي عرفاني او نوشته است:» محيره«

االقطاب شاه مدار عرضه داشتي کرد که جويندة کار،  خدمت قطب شيخ عمار به”
ميان صدهزار  عجب سؤالي کردي. در !فرمان آمد که اي عزيز ؟موحد کي شود

راه خدا قصد  کس در رهرو يکي موحد باشد، چنانچه (چنانکه) گويند چهار
پتي و خواجه احمد غزالي و فريدالدين عطّار و  الدين پاني کردند، شيخ شرف

علمِ خود تا دروازة توحيد رسيد  ةقو الدين به الحکما ابوعلي. اما شيخ شرف رئيس
  ٣“…و کشته شد و مرشد نداشت که درون دروازه توحيدش برد

                                                   
  .۲۰ ، مقدمه، ص»گل و بلبل«مثنوي   .١
و  ۱۳۵ ص ،»اخباراالخيار«الدين بوعلي قلندر، نگ:  براي آگاهي از احوالِ مفصّلِ زندگيِ شيخ شرف  .٢

  ».گل و بلبل«مقدمه بر مثنوي 
  .۳۱۷ ص» بحيره«  .٣
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صورت چاپي  لي قلندر است که بهمهمِ بوع از جمله آثار ١»مثنويِ گل و بلبل«
که اسرار و رموز و نکات اساسيِ عرفان  دست ما رسيده است و بوعلي قلندر آن را ـ به

ظاهر  . وي اين مثنوي را به٢قمري سروده است ۷۱۶ـ پس از سال  و اخالق را دربرگرفته
 مثنويثنوي (هر دو م الدين محمد رومي سروده است. جاللموالنا » مثنوي«در پيروي از 

) در بحر رمل مسدس محذوف (فاعالتن فاعالتن فاعلن) سروده گل و بلبلو  معنوي
شده، در هردو ابياتي در بحر رمل مسدس مقصور (فاعالتن فاعالتن فاعالن) نيز آمده 
است. همچنين هردو حمد و سپس نعت و منقبت، مدح، سببِ تأليف، موضوع مثنوي و 

و در اثرِ » ني«موالنا  مثنويشوند. در  آغاز مي» روح«خطاب بهخاتمه را دربردارند و از 
سازند. افزون بر آن بايد يادآور شد که  روح را مطرح مي» بلبل باغ کهن«بوعلي قلندر 

آن مثنوي در منظومة خود  اي صريح به اشاره را با» مثنوي معنوي«بوعلي قلندر ابياتي از 
  آمده است:» و بلبلمثنوي گل «گنجانده است. براي نمونه در 

ــر ” ــنيدي مگ ــود نش ــوي فرم   کـردي اثـر   بود، مـي  سنگ گر مي  مول
ــاخته   ــر س ــا ب ــان و تيره ــه  اي کم ــو دور انداخت   صــيد نزديــک و ت
ــر   ــدازد، آن را دورت ــه دور ان   ٣“مهجــورتر او اســت گــنج چنــين وز  هرک

ه است که برد عطّار هم بهره» الطير منطق«جدا از اين، وي در مثنويِ خود از مثنوي 
اولين منظومه از » مثنوي گل و بلبل«اين نتيجه رسيدم که  پس از تفحص و تحقيق به

» الطير منطق«عطّار پيروي شده، حتّي بيتي از » الطير منطق«عارفي هندي است که در آن از 
  قرار است: گنجانيده شده که بدين» مثنوي گل و بلبل«نيز در 
  ٤“بـس  و است اين وصال شو، گم او در تو  بـس تو مباش اصالً، کمال ايـن اسـت و   ”

سازد که  آشکار مي» گل و بلبل«و » الطير منطق«مقايسه و مقابله ميان ابيات زير از 
تنها در شکل و صورت از  بوعلي قلندر کمابيش هفتاد سال پس از درگذشت عطّار نه

همان سبک  به خود ـ پيروي کرده بلکه برخي مضامين آن را نيز در مثنويِ» الطير منطق«

                                                   
  تصحيح و تحشيه و مقدمه از دکتر ساجداهللا تفهيمي.  .١
  ».گل و بلبل«مقدمة   .٢
  .۱۱۵۷ ، ص»مثنوي معنوي«  .٣
  .۱۰ ، ص»الطير منطق«  .٤
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  آمده است:» الطير منطق«طورِ مثال در  ـ بيان کرده است. به و روش عطّار
ــده     مرحبـــا! اي هدهـــد هـــادي شـــده   ” ــر وادي شـ ــک هـ ــت پيـ   در حقيقـ

ــين    … ــوبي نش ــوطي ط ــا! اي ط ــين    مرحب ــت آتش ــت و طوق ــه اس   پوششــت حل
ــه  مرحبـــا! اي عنـــدليب بـــاغ عشـــق … ــن اي نال ــوش ک ــ داغ و درد ز خ   ١“قعش

  سرايد: مي» گل و بلبل«و بوعلي قلندر در 
ــن   ” ــاغ که ــل ب ــا! اي بلب   مـن سـخن   از گل رعنـا بگـو بـا     مرحب

  مرحبــا! اي طــوطي شــکر مقــال  مرحبـا! اي هدهــد فرخنــده فــال 
ــا   ٢“دهي هردم خبـر از يـارِ مـا    مي  مرحبـــا! اي قاصـــد طيـــار مـ

شايخِ بسيار نامدار و يکي از م الدين اوليا هي حضرت خواجه نظاماٰل محبوبِ
شکر  فريدالدين گنجاست. او خليفة شيخ  بوده شناخته شده از سلسلة چشتي در هند

بختيار کاکي اوشي بود و از  الدين ق) است که مريد و خليفة خواجه قطب ۶۶۴ (م:
الدين چشتي اجميري بنيانگذارِ سلسلة چشتي در هند کسبِ فيض روحاني  خواجه معين
ين اوليا به کبراي او را يافته بود. خواجه نظام کرده، خالفتقمري بدرود  ۷۲۵سال  الد
. اين دو (قلندر و اوليا) همچنين کمابيش معاصرِ يکديگرند. اولين سخنان ٣حيات گفت

اولياست و الدين  ملفوظات معتبرِ عارف هندي گردآوري شده، از همين خواجه نظامو 
نام  امير حسن عالء سجزي دهلوي اين سخنان را بهسراي نامدار و سعديِ هند  فارسي

الدين اوليا در  گردآورده است که نشانگرِ ذوق و قريحة خواجه نظام ٤»فوايدالفواد«
خواجه افزون بر عطّار، آثارِ شعراي ديگر ايراني را که عارف  .سرودن شعرِ فارسي است

الخير،  است. ابوسعيد ابي آنها استشهاد نموده يا عارف مشرب بودند مطالعه کرده، به

                                                   
  .۴۳-۵ ، ص»الطير منطق«  .١
  .۷۳ ، ص»گل و بلبل«  .٢
نوشته شده است که بعضي الدين اوليا  اخيراً آثارِ زيادي دربارة احوال و آثار و تعليمات خواجه نظام  .٣

از » الدين اوليا حضرت خواجه نظام«از خليق احمد نظامي، » تاريخِ مشايخِ چشت«از آنها عبارتند از: 
از پروفسور نثار »                   ِ  الدين اوليا ـ تذکرة حضرت خواجه نظام«پروفسور حبيب، 
  غيره. احمد فاروقي و

 چاپ رسيده است. م به ۱۹۹۰زبان اردو در سال  ترجمة آن از دهلي به راه بامتنِ فارسي اين کتاب هم  .٤
  همچنين دکتر توفيق سبحانی آن را از ايران منتشر کرده است.



  حديث عطّار در مجالس و آثارِ عرفايِ هندي  ١٢٣

الدين باخرزي، خاقاني شرواني، حکيم سنايي، سعدي شيرازي، و شماري بسيار،  سيف
از جمله شعرا و عرفايِ ايراني هستند که اين عارف هندي از آثارِ آنها در مجالسِ خود 

  کرده است. نقلِ قول مي
الدين  از شيخ جاللنقلِ قول  الدين اوليا روزي در مجلسِ خود با خواجه نظام

تبريزي که عطّار را در نيشابور ديده بود، اطّالع مهمي دربارة مقام واالي عطّار در 
و پس از وفات  ١الدين تبريزي مريد شيخ ابوسعيد تبريزي بود ارائه کرد. جالل تصوف

ق) رسيده و از وي  ۶۳۲ الدين سهروردي (م: مرشد خود، خدمت شيخ شهاب
-۶۶۵هند منتقل شد و خدمت شيخ بهاءالدين زکريا ملتاني ( سپس به .٢فيض کرد کسبِ
بنگال  م) بنيانگذار سلسلة سهروردي در هند رسيد و سرانجام به ۱۱۷۰-۱۲۶۶ه/  ۵۶۵

عرفايِ معاصرِ خود  الدين تبريزي در هند با . شيخ جالل٣رفت و همانجا فوت شد
عيني و تجربيات عرفانيِ خود را آنها مشاهدات  روابط حسنه داشت و ضمنِ گفتگو با

اندازة کافي  نقلِ قول از اين عارف تبريزي که به الدين اوليا با کرد. خواجه نظام بيان مي
  گويد: در ايران شناخته نشده، مي

اهللا محةر ـ خواجه فريدالدين عطّار ـ اهللا ثراه طيب الدين تبريزي ـ شيخ جالل”
اهللا محةر شيخ بهاءالدين زکريا ـ مگر وقتي با ـ را در نيشابور ديده بود، عليه
من گفت که  کرد که من خواجه فريدالدين عطّار را ديده بودم. با ـ حکايت عليه

ده، نتوانسم که کسي را نشان دهم. شيخ بهاءالدين چون  مرا مردخدا[يي] نشان
ادي؟ الدين سهروردي نشان ند اين بشنيد، گفت: در اين محلّ چرا از شيخ شهاب

فريدالدين عطّار ديدم، الدين گفت که من مشغوليي که در خواجه  شيخ جالل
  .٤“جنب آن معزولي است مشغولي ديگران به

کرد که  خواجه در مجلسي ديگر پيشآمدي تاريخي را دربارة فريدالدين عطّار بازگو
ديدارِ  رد بهآن را از پيرمردي که خواجه عطّار را ديده، شنيده بود. ممکن است اين پيرم

                                                   
  .۱۵۱ ، ص»خيرالمجالس«؛ ۱۱۳ ، ص»فوايدالفواد«  .١
  .۱۹۴ ، صهمان  .٢
  .۵۰ ، ص»اخباراالخيار«  .٣
  .۴۲۷ ، ص»فوايدالفواد«  .٤
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از  يتعداد زيادي از علما، عرفا، شعرا و افراد ديگر خواجه عطّار رسيده ، سپس با
الدين اوليا  خواجه نظام هند مهاجرت کرده، جايي به طبقات مختلف ايران آن دوره به

ضمنِ گفتگو حکايتي را دربارة عطّار بيان کرده است و از آنجا که اين  و برخورده
نقلِ قول از او در  الدين اوليا اعتباري داشته، خواجه با خواجه نظامپيرمرد در نظر 

  مجلسي گفته است:
  .١“من خواجه فريدالدين عطّار را ديده بودم، در اوايل حال عظيم پريشان قدم بود”

اي نداشت و فقط پزشکي بود که  عرفان عالقه دانيم که عطّار اوايل حال به مي
همين وضع عطّار است.  ، نيز اشاره به»يم پريشان قدم بودعظ«پرداخت.  شغلِ خود مي به

مقامِ بزرگي که عطّار بعدها در  توجه به الدين اوليا با پس از اين نقلِ قول، خواجه نظام
  دست آورد، عقيدة خود را چنين اظهار کرد: سلوک به

  .٢“ايت حق درآيد، چنين چيزها شودعنچون ”
  اهلِ مجلسِ خود بيان کرده که: دست مغوالن را به هآمد قتلِ خواجه عطّار ب سپس پيش

او (عطّار) شهيد شد و آنچنان بود که کفّار (مراد مغوالنند) در نيشابور رسيدند ”
ل قبله نشسته بود، منتظر آنکه کافران بيايند و ايشان بهم مستق هفده يار به و او با

ند و کشتن آغاز کردند. را شهيد کنند. همان زمان کافران دررسيدند و تيغ درنهاد
ـ چون ديد که ياران او را  اهللا عليه ةمحر نوقت خواجه فريدالدين عطّار ـدر آ

گفت: اين چه تيغِ قهاري است و اين چه تيغ  کشتن گرفتند، در آن حال مي
گفت: اين چه کَرم است و  جباري است. چون او را کشتن گرفتند، آن زمان مي

  .٣“چه احسان استاين چه مکرمت است و اين 
اند. دولتشاه سمرقندي  نگاران عطّار رواياتي دربارة قتل عطّار بيان کرده بيشتر تذکره

دست لشکرِ مغول افتاد و در قتلِ عام  نويسد که (عطّار) در زمان فترت چنگيز خان به مي
نگاران ديگر همين روايت کشته  . بيشتر تذکره٤کرد شهيد شد و تعجيل قتل خود مي

                                                   
  .٤٢٨ ، ص»فوايدالفواد«  .١
  .همان  .٢
  ) آورده است.۷۸۹ (ص» سيراالوليا«؛ امير خورد کرماني هم اين حکايت را در ۴۲۸ ، صهمان  .٣
  .۱۸۷- ۹۲تس، ص  ۱۳۱۸چاپ ليدن،   .٤



  حديث عطّار در مجالس و آثارِ عرفايِ هندي  ١٢٥

پس از  نمايد که اين روايت اند و چنين مي بعضي تصرفات بيان کرده ن عطّار را باشد
الدين  طورِ کامل شايع بود اما آنچه شيخ نظام درگذشت عطّار، در سدة نهم هجري به

روايت کشته شدن عطّار فرق دارد و گويي در مجلسِ وي  اوليا در اين ضمن گفته، با
  تر شده است. عرفاني
لحاظ تاريخي  دست مغوالن از که استاد سعيد نفيسي کشته شدن عطّار را به حالي در

کوب مطالبي را که دربارة کشته شدن عطّار  ولي دکتر زرين ١کند اساس تلقّي مي بي
  گويد: انگارد و مي آمده، معتبر مي» فوايدالفواد«دست مغوالن در  به

ي دهلوي، زحسن سجدر اين مجموعه (فوايدالفواد) که شاعر دهلي (”
آورده است،  شيخ از اقوالِ وي جمع گردآورنده آن) طي پانزده سال مصاحبت با

الدين اوليا و غالباً  سبب آنکه مبني بر مشهودات و مسموعات خواجه نظام به
حيات عطّار در زمان  اشارت به متضمنِ مطالبِ جالب و قابلِ اعتماد است، يکجا

الدين تبريزي که شيخ  شيخ جالل گر ضمنِ اشارت بهواقعة تتار دارد و جاي دي
کند و  عطّار را مالقات کرده بود، واقعة شهادت او را بر دست تتار تصريح مي

  .٢“اين نکته براي اثبات شهادت شيخ بر دست تتار کافي است
الدين اوليا مجلسي را  هجري قمري خواجه نظام ۷۰۹االول  روز شنبه، دهم ماه ربيع

انقاه خود ترتيب داد و دربارة دعا، اهميت و مناسبت و استجابت آن سخن راند: در خ
آمده، » فوايدالفواد«. خواجة مذکور، چنانکه در ٣“بايد کرد دعا قبل از نزولِ بال مي”

  زبان عربي خواند که مفهوم آن چنين بود: عبارتي به
هوا يکجا متعارض  رود و هردو در شود، دعا از فرو باال مي بال چون نازل مي”

  .٤“آيد شوند، اگر دعا را قوتي باشد، بال را بازگرداند واگرنه، بال فرود مي مي
لة مالدين اوليا حکايتي دربارة ح پس از اين توضيحِ منطقي دربارة دعا و بال، نظام

در تصديق و  و نيشابور و غارتگريِ آنها در اين شهرِ تاريخيِ ايران بيان کرده مغوالن به
                                                   

  سط. ، ص»جستجو در احوال و آثارِ فريدالدين عطّار نيشابوري«  .١
  .۲۶۹ ، ص»جستجو در تصوف ايران«  .٢
  .۸۹ ، ص»فوايدالفواد«  .٣
  ان.هم  .٤



  ١٢٦  قند پارسي

  

  سخنان عطّار استناد کرده است که: ييد قولِ خود دربارة دعا و بال، بهتأ
 نيشابور رسيد، پادشاهي که آنجا بود، کس بر شيخ فريدالدين چون بالي مغول به”

فرستاد که دعا بکن. او جواب گفت که وقت دعا  ـ العزيز قدس اهللا سره عطّار ـ
  .١“رضا بايد داد تن به گذشت، وقت رضاست، يعني بالي خدا نازل شد،

  افزايد: الدين اوليا همچنين مي نظام
بعد از نزولِ بال هم دعا بايد کرد، اگرچه بال دفع نشود، اما صعوبت بال کم ”

  .٢“(مي)شود
ق) پسر سيد  ۷۷۰ امير خورد کرماني (م: تأليف محمد ملقّب به» سيراالوليا«

سيد محمد کرماني پدربزرگ امير  ق) است. ۷۳۹ماه صفر  ۱۵نورالدين مبارک (م: 
خانوادة ثروتمند از تاجران کرماني بود. او براي بازرگاني از کرمان  کياز  خورد کرماني

شکر پير و مرشد خواجه  الهور رفت و خدمت حضرت شيخ فريدالدين گنج به
جه خوا رسيده، مريد او شد. امير خورد کرماني که به» اجودهن«الدين اوليا به نظام
الدين اوليا دست بيعت داده بود و جامه خالفت از شيخ نصيرالدين محمد چراغ  نظام

، احوالِ زندگي و ٣الدين اوليا دريافت کرده بود ق) خليفة خواجه نظام ۷۵۷ دهلي (م:
الدين اوليا، خلفا و بعضي مريدان برجستة او را در  تعليمات حضرت خواجه نظام

آورده است. اين اثري است معتبر، زيرا آنچه دربارة دررشتة نگارش  به» سيراالوليا«
 مشايخ چشت در اين اثر آمده است، تنها مبني بر مشاهدات احوال، آثار و تعليمات

خِ چشت روابطي بسيار نزديک مشاي عيني نويسنده يا اظهارات اهلِ خانوادة اوست که با
آيد که اين عارف نامدار سلسلة چشتي  دست مي چنين به» سيراالوليا«داشتند. از مطالعة 

اصالً چيزي از رازهاي دوست را بر کسي عيان نکرد و اين مصرع بارها بر زبان او 
  آمد که: مي

  مردان هزار دريا خوردند و تشنه رفتند

                                                   
  ) اين حکايت را نقل کرده است.۶۵۲ (ص» سيراالوليا«؛ امير خورد کرماني هم در ۸۹ ، ص»فوايدالفواد«  .١
  .۸۹ ، صهمان  .٢
  آمده است.» سيراالوليا«اش در  احوالِ مفصّلِ زندگي امير خورد کرماني و خانواده  .٣



  حديث عطّار در مجالس و آثارِ عرفايِ هندي  ١٢٧

رد. سپس امير خورد ک م واپسين در عالم صحو زندگيالدين اوليا تا د خواجه نظام
  کند که در توصيف همين وصف عرفاني است: کرماني يک رباعي از عطّار نقل مي

ــي   عاشقي چيسـت؟ تـرک جـان گفـتن    ” ــونين بـ ــرِ کـ ــتن  سـ ــان گفـ   زبـ
ــت   ــون اس ــه در دل پرخ ــايي ک   ١“فشـان گفــتن  جملـه از چشـم خــون    رازه

دربارة توبه  الدين اوليا در مجلسِ خود خواجه نظامقولِ امير خورد کرماني، روزي  به
النّاس و توبة خواص؛ توبة عوام  گفت که توبه دو نوع است: توبة عوام و اقسامِ آن مي

ماسوي اهللا توبه کند. اين توبة سالک  توبه از گناه است و توبة خواص آن است که از
شد زيرا استقامت شرط اول توبه استقامت داشته با راه حقيقت است. سالک بايد در

آيد. بعد از نقل عقيده خواجه،  دست مي اتباعِ شريعت محمدي به باسلوک است و تنها 
  آورد که چنين است: خورد کرماني براي تأييد آن، شاهدي از ابيات عطّار ميامير 

  ٢“تا نور شرعِ او شودت بـر تـو مقتـدا     ي گـزين جاويد در متابعت مصـطفٰ ”
وسيع اي  کند که انسان بايد در جهان عشق حوصله نظرِ خواجه را بيان مي خورد امير

اهللا  صلّي پيغمبرِ اسالم ـ داشته باشد تا شايستة اسرارِِ دوست گردد. وي سپس حديثي از
آورد بدين مضمون که اگر شخصي عاشق شد و پرهيزگار ماند و  ـ مي سلّم عليه و آله و

شود. امير خورد  مقامِ شهادت رستگار مي رد، بهداشت و م عشقِ خود را پنهان نگه
گويد بدون شک مرتبة کامالن و واصالن همين است و براي تأييد اين عقيده  کرماني مي

  کند: دو بيت از عطّار را نقل مي
  مست اليعقـل مشـو مخمـور بـاش      گر مي وصلش چـو دريـا درکشـد   ”

  ٣“مستور بـاش کنجي در شو و  بس به  گير چـون عطّـار پـيش    کنج وحدت
آن گفته، کردن  بايد توجه کرد که آنچه امير خورد کرماني دربارة عشق و پنهان

دربارة ابيات  توضيحات گونه بهترين توضيح و شرح براي اين ابيات عطّار است. اين
  آيد. ديده مي عطّار در آثارِ عرفاني هند زياد به

                                                   
  .۱۹۳ ، ص»سيراالوليا«  .١
  .۵۱۷ ، صهمان  .٢
  .۷۲۶ همان، ص  .٣



  ١٢٨  قند پارسي

  

 الدين غريب ريد خواجه برهانالدين بن عمادالدين دبير کاشاني م خواجه رکن
را تأليف کرد که در آن مسائلِ  ١»االتقيا شمائل« يالدين اوليا بود. و شيخ نظامخليفه 

 ٢ست»االتقيا شمائل«ي عطّار يکي از مآخذ »االولياةتذکر«بيان شده است.  يمختلف عرفان
الدين  و حکايتي دربارة رابعه و حسن بصري در شمار مآخوذات آن است. خواجه رکن

ضمنِ تأکيد بر پيروي و تقليد از پير و مرشد، حکايتي دربارة عطّار آورده است. وي 
کمالِ مريد آن است که اگر از شيخ قولي يا فعلي در وجود آيد که آن ”عقيده دارد 

ظاهر خالف شريعت و طريقت نمايد، مريد بايد که بدعقيده نشود و اعتراض نکند  به
  .٣“و نافهمي خود حمل کند[بلکه آن را] برکژبيني 

را بيان اي از زندگي عرفاني عطّار  خواجه در توضيح و تصديق اين نظر گوشه
شيخ عطّار در  او باعارفي ديگر است و همنامي و يکي دانستن  کند که در واقع متعلّق به مي

  اين حکايت، درست نيست. آن حکايت چنين است:
آمد، هزار مريد  رانيدن خوکان پيشدر آنکه خواجه احمد نهاوندي را حادثه چ”

صاحبِ سجاده بدعقيده شدند مگر خواجه فريدالدين عطّار که ايشان را گفت: 
کنيد. علماي آن عهد خواجه فريدالدين عطّار را تکفير کردند  چرا موافقت نمي

نمايي. خواجه گفت: از روي شرع همين آيد که شما  که (تو) در کفر موافقت مي
نجات پير و هالکت مريد  فاما در صدق ارادت، نجات مريد بهفرماييد،  مي
  هالکت پير بايد. رباعي: به

  مـن رنـد پريشـان بخشـند     قسمي به  آنجا که نصيب خوب کيشان بخشـند 
ــرا بديشــان بخشــند   گــر نيــک آيــم مــرا از ايشــان داننــد ــد باشــم م   ور ب
ديدند. خواجه ف امر ظاهر شيخ کردند و خال و همة مريدان خواجه احمد نظر به

شيخ  اي که حق را با معاملهديدة باطن نفاذ حکم ديد و سري و  فريدالدين عطّار به
  .٤“بود، آن معاينه کرد و موافقت نمود
                                                   

  هجري. ۱۳۴۷اشرف پريس، حيدرآباد،  چاپِ  .١
  غيره. و ۸۱نک: ص   .٢
  .۵۵ ، ص»االتقيا شمائل«  .٣
  همان.  .٤



  حديث عطّار در مجالس و آثارِ عرفايِ هندي  ١٢٩

» االلباب لباب«نام  براي هند ماية افتخار است که نخستين تذکرة شعراي فارسي به
ر غالباً اولين بار در اين تذکره ن کشور تأليف شد. ذکرِ عطّاايقمري در  ۶۱۸سال  به

اند  هايي که دربردارندة احوال، آثار و تعليقات عرفاي هندي مرقوم گرديده است. تذکره
اولين تذکرة » مثراةالقدس من الشجرات االنس. «ندا تعدادي زياد در هند تأليف شده نيز به

مراد پسر شاهنشاه ق) بخشي شاهزاده  ۱۰۲۲ عموميِ عرفايِ هند است که الل بيگ (م:
اکبر آن را تأليف کرد و خواص خان دوست نويسنده و شاگرد عبدالقادر بدايوني 

ايي داد. اين تذکره داراي چهار باب هآن را صورت ن» اکبر دورة«مصنّف تاريخِ معروف 
  . ١عارف هندي را دربردارد ۵۸۹است و احوالِ 

تذکرة  ،»خيار في اسراراالبراراخباراال«ق)  ۱۰۴۷ شيخ عبدالحق محدث دهلوي (م:
، »االولياسفينة«، »ابرار گلزارِ«، »اخباراالصفيا«را تأليف کرد.  ،معتبرِ مشايخِ هند

هاي عرفاست که در  غيره از جمله تذکره و» سيراالقطاب«، »االوليا کرامات«، »االسرارةمرا«
ي عطّار »وليااالةتذکر«هاي عرفايِ هندي،  اند. در بعضي از تذکره هند تأليف شده
اند از سبک نگارشِ عطّار  نويسان قرارگرفته است و آنان سعي کرده سرمشق تذکره

  پيروي کنند.
عارف است که  ۲۰۹مشتمل بر احوال و آثار و تعليمات  ٢»ذکرِ جميع اوليايِ دهلي«

سال  ق) فرزند شيخ جهان اين تذکره را به ۱۱۶۰ اهللا (م: ند. حبيبا در دهلي مدفون
سبب تأليف آن  و در مقدمة خود بر اين تذکره ضمن اشاره به ٣مري تکميل کردق ۱۱۵۰

ي عطّار گرفته شده است. عطّار در »االولياةتذکر«ظاهر از  سخناني گفته که به
 عند ذکر” آورد که: دربارة سبب تأليف آن حديثي از پيغمبرِ اسالم مي» االولياةتذکر«

  :کند ق) را نقل مي ۴۶۰قول ابوعلي دقاق (م:؛ همچنين اين “الصاحلني ترتل الرمحة
روايت حاالت مردان دين دو فايده دارد. يکي آنکه اگر سامع مريد و طالب ”

  “.گيرد گردد و دلش بدان قرار مي است، قوي همت مي
                                                   

  .۲۶ ، ص۲ ، ج»فهرست نسخ خطّي موزة ساالرجنگ«  .١
تصحيح و تعليقات از دکتر شريف حسين قاسمي از مؤسسة تحقيقات عربي و فارسي راجستان،  با  .٢

  .چاپ رسيده است م به ۱۹۸۸تونک در سال 
  ».ذکرِ جميع اوليايِ دهلي«براي تفصيل آگاهي دربارة چگونگي اين تذکره و مؤلّفش نگ: مقدمه بر   .٣



  ١٣٠  قند پارسي

  

 نباء الرسلِاَوكُال نقُص علَيك من ” :کند که الحکيم را نقل مي قرآنهمچنين اين آيه از 
كادفُؤ بِه تثَبا ن١“م.  

اهللا نيز اين حديث، قولِ ابوعلي دقاق و آية قرآني را در مقدمة خود آورده  حبيب
هاي اسم عرفا را  پيروي از شيخ عطّار سجع است. افزون بر اين، وي سعي کرده است با

قفّي آورده احوالِ هر عارف کمابيش دو سه سطر مسجع و م بيانبياورد. عطّار در آغازِ 
خواسته هنرِ خويش را در اين روش که در آن زمان بسيار مطبوع بود،  که شايد مي

  کند: بنمايد. براي نمونه احوالِ فضيل عياض را بدين قرار شروع مي
  “.از دو کون کرده اعراض، پيرِ وقت فضيل عياض”

عبارت مسجع اين  الدين بختيار کاکي را با اهللا نيز ترجمة احوالِ خواجه قطب حبيب
  کند: آغاز مي
مقتداي عارفان کامل، پيشواي واصالن اکمل، زبدة اولياي حق گزين، خواجه ”

  “.الدين قطب
ذکرِ جميع «ي عطّار و »االولياةتذکر«گفتني است اين عبارت مسجع و مقفّي در 

تنها براي آرايش و زيبايي عبارت نيست بلکه خالصة خصوصيات » اوليايِ دهلي
  کند. طور ايجاز بيان مي آن عارف را بهعرفاني 
کتابِ ديگر عرفاني است که عارف معروف هندي شاه محمد  ٢»الصوفيه مقاالت«

ي و ارشاد پيروان و مريدان خود تأليف کرده يکاظم قلندر علوي آن را براي راهنما
که  از مآخذي هستند» رشحات«جامي و » االنس نفحات«ي عطّار، »االولياةتذکر«است. 

اقوالِ عرفايِ » الصوفيه مقاالت«مؤلّف در اثرِ خود از آنها استفاده کرده است. وي در 
ي عطّار گرفته است. تراب علي کاکوروي پسر »االولياةتذکر«نامدار و بزرگ را بيشتر از 

تکميل رساند،  شاه محمد کاظم قلندر علوي که بعد از وفات پدر، اين اثر را به
  نويسد: ر اين کتاب نوشته، دربارة مآخذ و کيفيت آن مياي که ب مقدمه در

                                                   
  .۱۲۰آيه  ،سورة هود  .١
  چاپِ نولکشور، لکهنو (بدون سالِ چاپ).  .٢



  حديث عطّار در مجالس و آثارِ عرفايِ هندي  ١٣١

اين مختصري است مشتمل بر اقوالِ بزرگان دين و کالمِ اولياي پيشين، مستنبط ”
غيره که اکثر از آن در ابتداي  و» رشحات«و » نفحات«و » االولياةتذکر«از کتابِ 

براي تعليمِ » االولياةتذکر«گاهي و کعبه کماهي موصوف از  حال حضرت قبله
  ١“…مريدان و تلقين طالبان برچيده بودند

در تواضع و انکسار و شکست «شيخ عبدالعزيز از عرفاي سلسلة چشتي است که 
هفتاد و  . او نزديک به٢بود» نفس و حلم و بردباري و صبر و رضا و تسليم يادگار مشايخ

نة خمس و سبعين و الثّاني س ششم جمادي را راهنمايي کرده، در طالبان حق هفت سال
در دورة شهنشاه اکبر داعيِ حق را لبيک گفت. او ضمنِ درس و توضيحِ بعضي  ئةتسعما

آورد. روزي ايشان در مجلسِ خود دربارة ذکر  مقامات عرفاني، از عطّار شواهد مي
  ارشاد کردند که:

ر غي حق عزّ وجلّ به ثمرة ذکر محبت و انس با حق سبحانه است و رسيدن به”
  “.ذکرِ محال، زيرا که عشق واسطه وصول آمده ناچار ذکر براي عشق بايد

  پس از بيان اين عقيده، وي اين ابيات عطّار را در تصديقِ قولِ خود خواند که:
  جان چه کـار  اي با عاشقان را لحظه  ايمان چه کـار  کفر و با عشق را با”

ــدام    ــد م ــات آم ــز کاين ــق مغ ــي   عش ــق ب ــود عش ــک نب ــا لي   مدرد تم
ــورد نيســت   قدسيان را عشق هست و درد نيسـت    درد را جــز آدمــي درخ
  درگذشــت از کفــر و از اســالم هــم  هرکه را در عشق محکم شـد قـدم  

  بهتر از هر دو جهـان حاصـلِ تـو را     اي درد خـــــدا در دل تـــــو را ذره
  کفـــرِ کـــافر را و ديـــنِ دينـــدار را

  ٣“اي دردت دل عطّـــــــــار را ذره
ق) مقامِ شاياني در عرفان دارد. وي مريد و خليفة  ۱۰۳۴ اني (م:مجدد الف ث

خواجه باقي باهللا نقشبندي بود که در دوران سلطنت شاهنشاه اکبر شمع رشد و هدايت 
داشت. پسران و جانشينان مجدد الف ثاني هم عارف بودند و هم عالمِ  را فروزان نگه

                                                   
  .۲ ، ص»الصوفيه مقاالت«  .١
  .۱۳۸ ، ص»الصّادقين کلمات«  .٢
  .۱۳۸-۹ ، صهمان  .٣
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سلسلة نقشبندي  زيادي از مردم را نيز به دين که تعليمات او را منتشر کردند و تعداد
مجددي که مجدد الف ثاني مؤسس آن بوده، جلب کردند. شيخ محمد سعيد يکي از 
پسران مجدد الف ثاني است که براي راهنمايي و هدايت مريدان و وابستگان اين 

فان نوشت. هايي در زمينة مسائل و امورِ گوناگون عر پرسش هايي در پاسخ به سلسله نامه
چاپ رسيده است. وي در اين مکتوبات ضمنِ  به» سعيديه مکتوبات«نام  ها به اين نامه

آورد و توضيحات و شرحِ  عنوان شاهد مي توضيحِ امورِ عرفاني، ابياتي از شيخ عطّار را به
  سازد. تر مي تر و صريح نقلِ قول از عطّار روشن بعضي موضوعات عرفاني را با

د سعيد سؤالي مطرح کرده بود که شيخ يادشده يکي از مريداندر پاسخ  شيخ محم
  آن گفت: به

گشت يا وحدت در  وحدت متّحد از اين بيان کسي توهم نکند که کثرت با”
هر  اتّفاق کفر است، زيرا که حلول و اتّحاد به کثرت حلول نمود که آن به

قام رد اين اتقديري متصور بود که وجودات متکثره باشد و در وحدت وجو
  .١“مرفوع است

شيخ پس از ارائة نظرِ خود دربارة کثرت و وحدت، در تأييد آن، بيت زير را از قولِ 
  کند: ـ نقل مي سره قدس شيخ فريدالدين عطّار ـ

  “تکرار آمـده  کاين وحدتي است ليک به  اينجــا حلــولِ کفــر بــود و اتّحــاد هــم”
دارِ هند ملفوظات پدر عارف خود شاه اهللا دهلوي عالم و محدث نام شاه ولي

گردآورده است. شاه عبدالرحيم ضمنِ  ٢»العارفين انفاس«ق) را در  ۱۱۳۱ عبدالرحيم (م:
احوالِ زندگي و اقوالِ عطّار نيشابوري بسيار اشاره کرده است.  گفتگو در مجالسِ خود به

  وي در يکي از مجالس خود اين بيت عطّار را خواند که:
ــود    ا با کافري خويشـي بـود  عشق ر” ــي ب ــز درويش ــافري را مغ   “ک

سپس در توضيح آن گفت که در اين بيت معني واژة کفر پنهان داشتن حسب و 
  نسب و چيزهاي ديگر اضافي است. همچنين در توضيح اين بيت عطّار که:

                                                   
  .۸۰ ، ص»مکتوبات سعيديه«  .١
  هجري. ۱۳۳۵چاپ مجتبايي پريس،   .٢
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  “در عين وصال تو گشت اين همه مهجوري  با اين همه نزديکي جانان چـه بسـي دوري  ”
هويت  حصولِِطور مشکل است که  حق) همان سعادت (وصال به که رسيدن به گفت
  انسانهاست.سير مستطيل، وگرنه حق سبحانه نزديکتر از شاهرگ  ذاتيه با

ق) عارف چشتي قرن نوزدهم ميالدي است که سلسلة  ۱۲۶۲ شاه فخرالدين (م:
و » معنوي مثنوي«به ويند. خوان کرد و او را مجدد اين سلسله مي چشتي را در هند احيا

»داشت و ابياتي از مثنوي و حافظ را در مجالس خود  يا ي ويژه عالقه» حافظ ديوان
نمود و  کرد. وي حتّي عرسِ موالناي روم را هم برگزار مي خواند و آنها را شرح مي مي

ر . شاه فخرالدين روزي د١کرد تا ني بنوازد نوازي را دعوت مي در مراسمِ عرس، ني
» الطير منطق«مجلسِ سماع از مريد خود ميرزا ظريف بيگ نقل کرد که ابياتي از مثنوي 

خوش بخواند تا حضّارِ مجلس استفاده کنند و  لحن با» مولوي مثنوي«روش  عطّار را به
که متأسفانه ابياتي که در اين  ٢وجد آمدند به» الطير منطق«استماعِ ابياتي از  حضّار با

  د، در مآخذ مورد نظر نقل نشده است.مجلس خوانده ش
در پايان بايد گفت که عرفايِ بزرگ هندي در مناقب و مقامات و تعليمات شيخ 

بررسي شوند، اين  و دهوراند و اگر همة آنها گردآ فريدالدين عطّار سخن بسيار گفته
ه کرد اما همين چند نکته بسند شود. بنابراين به معروضات متجاوز از اندازه يک مقاله مي

رد تا بازتابِ زندگاني و مناقب و تعليمات يانجام گ اي تحقيقي شايسته است که برنامه
مشايخِ ايراني در سخنان و مجالس و تأليفات عرفايِ هند ارزيابي شود. گمان اين است 

اين برنامه حتماً در شناساييِ مقام واالي عرفايِ ايراني و پژوهش در احوالِ  که نتيجة
ها را که تاکنون ناشناخته و پنهان از  نه تنها سودمند خواهد بود، بلکه بعضي از جنبهآنان 

  ديد پژوهندگان مانده است روشن خواهد ساخت.

  

  

                                                   
  .۱۸۸ ، ص»ملفوظات و حاالت شاه فخر دهلوي«  .١
  همان.  .٢
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  حديث سعدي در مجالس و سخنان عرفايِ هند

  هاي مردم عارف مزار ماسـت  در سينه  بعد از وفات، تربت ما در زمين مجوي
عين حقيقت است. در اين مقاله توضيح ه)  ٦٩٠ مفهوم اين بيت سعدي شيرازي (م:

شود كه عرفاي هند، سعدي و شعر سعدي را تا حدي دوست  مختصري داده مي
شد و هم  ه در هر مجلس عرفاني شعر اين شاعر بزرگ فارسي، خوانده ميداشتند ك مي

خواندند و  لحن مخصوصي مي آواز خوانان در مجالسِ سماعِ عرفا غزليات سعدي را به
رساندند كه  اثبات مي اين طريق به آوردند. چنانچه به وجد و حال مي حضار مجلس را به

هاي عرفا را بكاود كه در آنجا سعدي  اگر كسي جوياي تربت سعدي است، بايد سينه
  .کشد يو نفس م غزليات پرشور خود هميشه زنده است با

بايد يادآور شد كه از ديرباز ارتباط تفكيك ناپذيري ميان صوفيان هندي و ايراني 
. همچنين آثار منظوم شعراي ايراني مانند عراقي، سنايي، عطّار، ١وجود داشته است

شد.  شاعران ديگر در مجالس سماعِ عرفاي هندي خوانده مي سعدي، حافظ و بعضي از
  ساختند. اين آثار، آگاهي معنوي و وجد شنونده را افزون مي

 ه/ ۶۳۴-۷۲۵ (م:هي اٰل محبوبِ الدين اوليا ملقّب به عارف نامدار هندي خواجه نظام
  جمله عرفاي سلسلة از ،٢شكر خليفة ارشد شيخ فريدالدين گنج ،م) ۱۳۲۵-۱۲۳۶

  
                                                   

ميان صوفيان تبادالت فكري ”عنوان  به براي گزارش مفصّلي دربارة اين موضوع رك: مقالة نگارنده  .١
  .٤٧-٦٨ ، صش ه ١٣٨١تابستان  ،١٨ نو، شمارة ، دهليپارسي قند، “ايران و هند

است كه خليفة سرسلسلة عرفاي چشتي در ه)  ٦٣٤ الدين بختيار كاكي (م: ايشان خليفة خواجه قطب  .٢
ت راجستان) تاكنون محلّ حسن سجزي است. آرامگاهش در اجمير (ايالالدين  هند خواجه معين

  خاليق است.مرجع توجه 
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اي را  ي خالصانهها تالشچشتي است كه براي ترويج و گسترش مكتب عرفان خود 
گوشه و كنار هند فرستاد  مريدان و خلفايي را تربيت كرد و آنها را به يآورد. و عمل به

  تبليغ و ارشاد بپردازند. احداث نمايند و به ييها تا خانقاه
دي شيرازي عالقة خاصّي ويژه شعر سع شعر فارسي به اين عارف معروف چشتي به

شماري را از شعراي فارسي حفظ داشت و  داشت. اين عارف شعر دوست ابيات بي
جست. او چنانكه  حينِ گفتگو براي تصديق و تأييد نظر خود از اين ابيات استمداد مي

 ةالقضا جامي، عين ، احمد١الخير آيد، ابياتي از شيخ ابوسعيد ابي از سخنان وي بدست مي
شيرازي، خواجه ابواسحاق كازروني  سنايي، عراقي، اوحدالدين كرماني، سعدي همداني،

او كرد. گلچيني  هاي گوناگون عرفان نقل مي خود دربارة جنبه يغيره را در گفتگوها و
از كالم شعراي مختلف فارسي چنان حسبِ حال بوده كه گويا اين ابيات فارسي فقط 

جمله سخنان مشايخ هند، ملفوظات خواجه  از براي استفادة ايشان سروده شده بودند.
. ٣خوانند مشايخ چشتي مي» عمل اليحة«را  ٢فوايدالفوادالدين اوليا موسوم به نظام

آوري  عارف هندي جمعيک طور يقين اولين اثري است كه در آن سخنان  ، بهفوايدالفواد
ي و مريد ) شاعر معروف فارسم ١٣٣٧ه/ ٧٣٨ دهلوي (م: شده است. حسن سجزي

قول خود او تا حدي كه امكان  كرده و به را جمع فوايدالفوادالدين اوليا،  خواجه نظام
نشان فوايدالفواد داشت، در اين تالشِ خود، زبان او را حفظ نموده است. مروري در 

الدين اوليا داراي ذوق اعالي ادبي بوده، شعر را دوست  دهد كه خواجه نظام يم
دهد  مينشان عالوه قرائني وجود دارد كه  خواند. به مي ٤»لطيف چيزي« داشت و آن را مي

                                                   
صراحت گفته شده كه ايشان شعر  الخير) به (سخنان ابوسعيد ابي اسرارالتّوحيدكه در  درحالي  .١

  كردند. مي سرودند و فقط ابياتي از شعراي ديگر را حفظ داشتند و آنها را حين گفتگو نقل نمي
تصحيح محمد لطيف ملك از انتشارات روزنه،  اخيراً به صورت چاپ سنگي و اين كتاب چند بار به  .٢

چاپِ اخير در تأليف اين مقاله مورد استفاده چاپ رسيده است.  ش به ه ١٣٧٧تهران در سال 
  قرارگرفته است.

اردو)، كراچي،  اهللا دهلوي (ترجمة ملفوظات شاه عبدالعزيز محدث دهلوي فرزند شاه ولي رك:  .٣
  م. ١٩٦٠

  .٢١٦، ص دفوايدالفوا  .٤



  ١٣٨  قند پارسي

  

ديگر  هاي ولي بنابر گرفتاري ١فارسي شعر بسرايد توانست به الهي خودش هم مي محبوب
سرودن شعر توجة الزم را مبذول نكرد.  به ،در زمينة عبادت و رياضت و تبليغ و ارشاد

  شعر را بر نثر ترجيح داد و فرمود: وي، باري دوران گفتگو دربارة نظم و نثر
معني كه  آيد و هر آيينه ذوقي حاصل مي شود، هر هر سخنِ خوب كه شنيده مي”
افتد، ذوقي بيشتر است  شود، همان سخن اگر نظم كرده سماع مي نثر شنيده مي به

شود، هر آيينه در  سخنِ خوب كه شنيده مي و لحنِ خوب همين حكم دارد. هر
ذوقي حاصل آيد، اما اگر همان سخن در لحن بشنوند، ذوقي بيشتر شنيدن آن 

  .٢“است
اين عارف هندي كه چنين حسنِ ظن دربارة شعر داشت، شعر سعدي را زياد دوست 

خواند و همچنين در مجالس  سعدي را در مجالسِ عرفاني خود مي داشت. او بارها ابيات
  آورد. وجد و حال مي حضار را به الدين اوليا، غزليات سعدي سماع خواجه نظام

ک بار خود يالدين اوليا اسمِ سعدي دوبار برده شده است.  در سخنان خواجه نظام
نمايد. دومين بار حسن سجزي  برد و بيتي از او نقل مي خواجة مذكور اسم سعدي را مي

ز سعدي الدين بيتي ا دهلوي جامع اين سخنان در تصديق و تاييد اظهارِ نظر خواجه نظام
  كند. خواند و حضرت خواجه از آن ستايش مي را مي

سخن كه از بزرگي و صاحب نعمتي ”الدين اوليا در اين ضمن كه  خواجه نظام
شود، آن را لذّت ديگر است. اگر همان سخن از ديگري شنيده آيد، چندان  شنيده مي
عرفت آراسته نور م آيد، آن به دهد. پس گويي از مقامي كه آن سخن برمي ذوق نمي

  كند كه: حكايتي را نقل مي“. است
مردي بود صالح و صاحبِ نعمت. در مسجدي امامت كردي. بعد از نماز ”

عان را راحتي مسخني چند از كلمات مشايخ و احوال ايشان بگفتي. مست
                                                   

  الدين اوليا ترديدي نيست: خواجه نظام در انتساب اين رباعي در توصيف امير خسرو به  .١
  شاعري، نظيرش كم خاست خسرو كه به  از ملك سخنوري، شهي خسرو راست
  زيرا كه خـداي، ناصـر خسـرو ماسـت      اين خسرو ماست، ناصر خسرو نيسـت 

  )٣٤٠ م، ص ١٩٧٢ور الهوري، مطبع ثمر هند، لكهنو، مفتي غالم سر)؛ ١ (ج االصفيا ينةخز :(رك
  .٤٠٠ ، صفوايدالفواد  .٢



  حديث سعدي در مجالس و سخنان عرفايِ هند  ١٣٩

آن كلمات  العين (نابينا). او نيز به آمدي. از آن جماعت مردي بود محجوب پيدا
زي آن امام غايب بود. موذّن بر جاي او نشست و همچنان لذّت گرفتي تا رو

حكايات مشايخ و حاالت ايشان چنانكه از آن امام شنيده بود، گفتن گرفت. 
چون سخن اين موذّن در گوش آن محجوب افتاد، پرسيد كه اين سخن مشايخ و 

گويد؟ گفتند: امروز امام غايب است، موذّن بر جاي او  حكايات ايشان كه مي
گويد. محجوب گفت: ما اين كلمات از هر  سته است. اين حكايتها او مينش

  .١“تردامني نخواهيم شنيد
  حضرت خواجه اين حكايت را بازگو كرد و سپس اين بيت از سعدي را خواند:

ــدارد، ســخن آشــنا نباشــد   زبان هركه جز من برود حـديث عشـقت   به   ٢چــو معاملــه ن
نظر خواجه  اين بيت سعدي ازمفهوم گر اين حقيقت الزم است كه ا اشاره به

شود، خود اين حكايت و استنباط مفهومي مطابق حكايت از  الدين اوليا تصديق مي نظام
رساند كه آنچه سعدي گفته، محض نظري نيست بلكه جنبة عملي  اثبات مي اين بيت، به

  ه بود.هم دارد و سعدي چكيدة مشاهده و احساسِ حقيقي خود را در اين بيت گنجانيد
آن رفت، حسن سجزي دهلوي كه خود شاعري صاحب ذوق و با  چنانكه اشاره به

الدين اوليا  بيتي از سعدي را در مجلسِ خواجه نظام فوايدالفوادقريحة خاصّي بود، در 
  الدين اوليا: قول او روزي چنان اتّفاق افتاد كه در مجلس خواجه نظام خواند. به مي

ه عرضداشت كرد، نعمت رؤيت كه مر مؤمنان را سخن در رؤيت افتاد؛ بند”
وعده است، آن نعمت فرداي قيامت خواهد بود؟ فرمود: آري، آنگاه بنده گفت: 

نعمتهاي ديگر نبينند؟ فرمود كه  به بعد از آن كه مؤمنان چنين نعمت بينند، باز
آمده است: چون آن نعمت مشاهده كنند، چندين هزار سال در حيرت بمانند. 

چيزي ديگر نگرند.  بر لفظ مبارك راند: سخت كوته نظري باشد كه بعده، بهآنگاه 
  ست:ا بنده عرضداشت كرد كه شيخ سعدي را بيتي است و آن اين

                                                   
  .٩٤- ٥ ، صفوايدالفواد  .١
 ٤٨٢ مصرع اول اين بيت در ص ـ ش ه ١٣٦٥، محمد علي فروغي، اميركبير، سعدي كلياتدر   .٢

  ».دگري همين حكايت بكند كه من و ليكن«چنين آمده است: 



  ١٤٠  قند پارسي

  

  ١اسـت  نگريـده  رويي از تو به و بعد يا ديده  افسوس بر آن ديده كه روي تو نديده اسـت 
  .٢“و گفته استخواجه ذكراهللا بالخير بر اين استحسان فرمود و گفت كه نيك

تشكيل شده  م ١٣١١ه/ ٧١١الدين اوليا كه در سال  در مجلسِ عرفاني خواجه نظام
يا  ٦٩٠قول معروف در سال  سعدي خوانده شد، سعدي بهمذکور بود، اولين بيت 

٦٩٦  هجري درگذشت. معني آن اين است كه تنها پانزده يا بيست سال بعد از وفات
و مشايخ هند طنين انداز بود. همچنين معلوم است كه  سعدي، ابياتش در مجالس عرفا

الفوطي اولين نسخة ديوان سعدي را سي و پنج سالِ بعد از رحلت اين شاعر  ابن
كنند ولي  داده بود. ديگر اين كه سعدي را اساساً شاعر عرفاني حساب نمي ترتيب

رفاني را از ابيات شد و اين عرفا مفاهيم ع ابياتش در مجالس عرفاني هندي خوانده مي
  آوردند. شمار مي كردند و او را ترجمان و مفسر انديشة عرفاني به سعدي استنباط مي

الدين اوليا و مشايخ ديگر چشتي در  ، احوال و آثارِ خواجه نظامفوايدالفوادبعد از 
وي تفصيل آمده است. همة افراد خانوادة سيد محمد بن مبارك عل هم نسبتاً به سيراالوليا
مؤلّف اين تذكرة معتبر عرفاي چشتي  ،)م ١٣٦٨ه/ ٧٧٠ امير خورد كرماني (م: معروف به

الدين اوليا بود.  جمله مريدان خواجه نظام سلسلة چشتي بودند و خود مؤلّف از بط بهتمر
خورد كرماني خود شاعر و شعر دوست بود. او صدها بيت از شعراي فارسي را در  امير

ود حسب حال نقل كرده است و تعداد زيادي از آنها ابيات سعدي البالي اين تأليف خ
  سعدي و شعر اوست. همندي فراوان نويسنده ب هستند كه ترجمان عالقه

در اينجا بايد عرض شود كه عالوه بر امير خورد كرماني دو شاعر نامدار فارسي 
خواجه  ز مريديحسن سجزي دهلوي ن ميراخسرو دهلوي و  هند امير ديگر، طوطيِ

كردند و حتّي  سعدي پيروي مي ايشان از سبك يالدين اوليا بودند. هردو نظام
طور يقين يكي از علل پيروي آنها از سبك  خوانند. به مي» هند سعدي«سجزي را  حسنِ

مناسب نيست اگر  است. بي بوده شعر سعدي هسعدي،  تعلّق خاطر پير و مرشد آنها ب

                                                   
  .٤٣٤، ص سعدي كليات  .١
كرماني، چاپ  تأليف امير خورد سيراالولياالدين اوليا در  ؛ اين نظر خواجه نظام٢٩٤ ، صوايدالفوادف  .٢

  هم بيان شده است. ٥٠١ م، ص ١٩٧٨مؤسسة انتشارات اسالمي، الهور، 



  حديث سعدي در مجالس و سخنان عرفايِ هند  ١٤١

صران خسرو و حسنِ دهلوي متوجه بودند كه اين دو شاعر اين امر گردد كه معا اشاره به
دهلي  قول شيخ نصيرالدين چراغِ خواهند از سعدي شيرازي تقليد نمايند ولي به مي
حسن،  خسرو و امير امير”الدين اوليا،  خليفة ارشد خواجه نظام ،)م ١٣٥٦ه/ ٧٥٧ (م:

  .١“نشد ميسرطريق خواجة سعدي شيرازي بگويند،  بسيار خواستند كه به
چراغ دهلي علّت اين عدم موفّقيت خسرو و حسن در پيروي از سعدي را هم خاطر 

دهلي سعدي را شاعري صاحب  نشان ساخته است و آن حايز اهميت است زيرا كه چراغ
  .٢“خواجه آنچه گفته از سر حال گفت”دانست. او گفته است:  ذوق عرفاني و حال مي

 سيراالولياتاد بيت سعدي را در خالل مطالب مختلف در امير خورد كرماني حداقل هش
را هم در اين اثر خود آورده است. او  گلستانگنجانيده و عالوه بر اين حتّي حكايتي از 

رشتة  خواه فضايل و تعليمات و عقايد آنها را به و خواه احوال مشايخ چشتي را بنويسد
را زيب و زينت و جنب و  ينثر و ،آورد، ابيات مناسب حال از سعديدرنگارش 
 سيراالولياسبك و سياق مطالب  بخشيده است. ابيات سعدي چنان باخاص جوشي 

اند كه گويا سعدي از پيش براي تصديق نظرهاي اين مؤلّف شعر سروده  مناسب افتاده
  كرد. دانست، از آنها گلچيني مي بود و امير خورد كرماني هر وقت كه الزم مي

الدين  نقل شده كه ترجمان عالقة زياد خواجه نظام سيراالولياآمدهايي چند در  پيش
شعر سعدي است. امير خورد كرماني نوشته است كه روزي در منزل پدر او  هاوليا ب

الدين اوليا و بزرگان  خسرو برگزار گرديد. خواجه نظام مراسم پذيرايي از طرف امير
مجلس سماع هم برگزار گرديد. اين مناسبت  ديگر در اين مراسم شركت نمودند. به

را خواند. سپس  جامع فوايدالفواد ،نام بهلول غزلي از امير حسن سجزي دهلوي قوالي به
خواندن غزلي از خود پرداخت. او فقط مطلع غزل  خسرو دهلوي به طوطي هند امير

زودي غزلي از سعدي شيرازي را شروع كرد كه  خود را خوانده بود كه متوقف شد و به
  ست:ا اش اين لعمط

                                                   
ترتيب و تحشية خليق احمد نظامي، دانشگاه اسالمي عليگره،  ، موالنا حميد قلندر، بهخيرالمجالس  .١

  .١٤٣ م، ص ١٩٥٩
  .١٤٣ ، صخيرالمجالس  .٢



  ١٤٢  قند پارسي

  

  جفا و ناز و عتاب و سـتمگري آموخـت    معلّمت همه شوخي و دلبـري آموخـت  
  آميزي خواند. لحن رقّت قولِ امير خورد كرماني، خسرو اين غزل را به به

خواست غزل خود را بخواند ولي تنها مطلع آن را تقديم نموده بود  خسرو، اول مي
رداخت. علّتش چه بود؟ از خود خسرو سؤال خواندن غزلي از سعدي شيرازي پ كه به

خسرو پاسخ داد: چندان معني “. شوي خواني، بسته مي هر بار غزل خود مي”كردند كه 
  .١شوم آورد كه در ضبط آن حيران مي هجوم مي

توان  علّتي وجود ندارد كه اين پاسخ خسرو را نپذيريم ولي باز هم اين مسئله را مي
شود، خواجه  تصور بفرماييد كه مجلس سماع برگزار مي از زاوية ديگري بررسي كرد.

خواهد  بزرگان ديگر در اين مجلس حضور دارند، خسرو مي الدين اوليا همراه با نظام
الدين بر گردن خسرو حد و حسابي ندارند. اين  غزلي بخواند. شمارِ احسانات شيخ نظام

ي بخشيده است. حتّي در الدين اولياست كه زندگي خسرو را رنگ خاصّ حضرت نظام
. امير خورد كرماني تنها مطلع آن غزل سعدي ٢زمينة شعر هم از او راهنمايي گرفته است

خوانيم، انتخاب اين غزل  نقل كرده است ولي چون اين غزل كامل را مي سيراالوليارا در 
كه او  را بايد مورد ستايش قرار دهيم. خسرو حتماً احساس كرده بود كه چه بهتر از اين

او مبذول داشته  الدين اوليا به هايي كه خواجه نظام تشكّر و امتنان خود را براي لطف
تحولِ بزرگي  ،الدين است، اظهار كند زبان شاعري كه مورد پسند خواجه نظام است، به

هايي كه چشم  كرده بود و نعمت اين مرشد در زندگيش ايجاد كه نعمت وابستگي با
اين سابقه، بعضي از  طلب او بخشيده بود، آنها را بشمرد. نظر به دست كرم مرشد به

  خوانيم: ابيات اين غزلِ سعدي را مي
  جفـا و نـاز و عتــاب و سـتمگري آموخــت     معلّمــت همــه شــوخي و دلبــري آموخــت
ــق را     ــراي عاش ــتان س ــل دس ــزار بلب ــو ســخن گفــتن دري آموخــت   ه   ببايــد از ت

                                                   
  .٣١٤ ، صسيراالوليا  .١
سرودن شعر پرداخت،  خسرو چون به نويسد كه امير ) مي٣١١ (ص سيراالولياامير خورد كرماني در   .٢

المشايخ فرمود:  المشايخ گذرانيدي تا روزي حضرت سلطان خدمت سلطان هر نظمي كه گفتي به
 محةالر خسرو عليه از آن روز باز كه اميرآميز.  زلف و خال انگيز و طرز صفاهانيان بگوي، يعني عشق”

  نهايت رسانيد. در زلف و خال بتان پيچيد و آن صفات دآلويز را به
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ــر   ــاب و قمـ ــازار آفتـ ــق بـ ــت رونـ   دكان تـو مشـتري آموخـت    ن كه ره بهاز آ  برفـ
  كه چشم مست تو ديدم كه ساحري آموخـت   شــاعري آموخــت روزگــار آن گــه مــرا بــه

  چنان بكند كـه صـوفي قلنـدري آموخـت      بــالي عشــق تــو بنيــاد زهــد و بــيخ ورع
  كسي كه بر سـركويت مجـاوري آموخـت     يـاد وطـن   دگرنه عـزم سـياحت كنـد نـه    

  ام مگر ايـن شـيوه از پـري آموخـت     نديده  خوي و روش و قد و شكل چنين به آدمي من
  كـه مـرد بتوانـد    چنين بگـريم ازيـن پـس   

ــعدي شــناوري آموخــت  ــدة س   ١در آب دي
مندي خواجه  آمد ديگري را هم بازگو كرده است كه نشانگر عالقه امير خورد كرماني پيش

  نويسد: واجه است. او ميشعر سعدي و تأثير خوشگوار آن بر طبع خ هالدين اوليا ب نظام
الدين اوليا بنابر ناراحتي كه داشت، روي  مجلس سماع برگزار شد، خواجه نظام

صورت و سيرت صوفيان  تخت خواب نشسته بود. حسنِ پيهدي قوال كه به
  ، اين مقطع غزل سعدي را خواند:٢بود

  ٣انـد كـه مـا صـيد الغـريم      چندان فتـاده   كمنـد  سعدي تو كيستي كه در آيي دريـن 
  :قول امير خورد كرماني اين آواز خوان به

هاي عاشقان در زدي  دل مجرد آنكه آغاز كردي، آتش به عجب قوالي بود كه به”
  .٤“و سنگدالن را از جاي بجنبانيدي، چون آسيا بگردانيدي

ار رفت كه گريه الدين اوليا چنان تحت تأثير اين مقطعِ سعدي قر خواجه نظام
ها  از پارچة نازكي تكّه سرداد. اقبال خادم خاص خواجه در پهلوي ايشان ايستاده بود. او

كرد و آنها را  ها خشك مي اين تكّه داد. او اشكهاي خود را با خواجه مي دريد و به را مي
ا طاري الدين اولي سماعِ اين غزل بر خواجه نظام انداخت. كيفيتي كه با سوي قوال مي به

  شد، امير خورد كرماني در توضيح آن هم از اين قطعة سعدي استمداد جسته است:
ــاودان ــوران نــ ــم رنجــ ــق چشــ ــر  عشــ ــرو گ ــد، ف ــون ريزن ــد خ ــه آي ــوي ب   ج

                                                   
  .٤٢٣ ، صكليات سعدي  .١
  .٥١٨ ، صسيراالوليا  .٢
  ) كه در آنجا مصرع اول چنين آمده است:٥٧٣ (ص كليات سعدي  .٣

  »سعدي تو كيستي كه درين حلقة كمند«
  .٥١٨ ، صسيراالوليا  .٤



  ١٤٤  قند پارسي

  

  ١بـوي  تا خورند اين مي كه من مسـتم بـه    شــــادباش اي مجلــــسِ روحانيــــان   
يادي از اشعار سعدي را الدين اوليا ابيات ز آن شد، خواجه نظام چنانكه قبالً اشاره به

كرد. معمول چنان بود كه  حفظ داشت و حين گفتگو از آنها حسب حال استفاده مي
برد. باري هوا  مسجد كيلوكهري تشريف مي حضرت خواجه براي اداي نماز جمعه به
دهلي خليفة ارشد  قول شيخ نصيرالدين چراغِ گرم بود و در فصل تابستان در دهلي به

  ين اوليا:الد خواجه نظام
  “٢كند بارد، زمان زمان تشنگي اثر مي آتش مي”

رفت و روزه هم گرفته بود. بنابر شدت گرما و  همين مسجد مي حضرت خواجه به
اين احوال ايشان تصور  روزه، حال خواجه خراب شد. ايشان در دكاني نشستند. در

ين تصور و توقّع . ا٣رفتم مسجد مي داشتم، سوار آن شده به كردند كه اگر مركبي مي
هي و قناعت تصوف است. در آن وقت خواجه رضاي اٰل منافي اصولِ اساسيِ راضي به
  اين بيت سعدي را زمزمه كرد:

  ٤اقـدام رفـت   جايي نبرد هر كه بـه  راه به  ما قدم از سـر كنـيم در طلـب دوسـتان    
بنابر  شعر سعدي عالقة خاصّي داشت و هالدين اوليا ب خالصه اين كه خواجه نظام

اش را  شعر سعدي، چنانكه در روايتي آمده كه چون جنازه ههمين تعلّق خاطرش ب
  خواند كه مطلعش اينست: بردند، قوال غزلي از سعدي را مي گورستان مي به

ــه  ــيمينا ب ــرو س ــي س ــحرا م   ٥روي مـا مـي   نيك بدعهدي كه بـي   روي ص
شعر سعدي  خود را بااين روايت بايد معتبر باشد، زيرا عارفي كه سراسر عمر 

شناس او، جسد  آمد، بعد از وفاتش، حاميان و پيروان مزاج وجد بسربرد و از آن به
  آغوشِ خاك سپردند. طنين مترنّم غزلي از سعدي بها خاكي او را ب

                                                   
  اين مطلع: ) اين شامل قطعات نيست بلكه دو بيت از غزلي است به٦٤٦ (ص سعدي كلياتدر   .١

  خواهم اندر پايش افتادن چو گـوي 
  

  چوگانم زنـد هـيچش مگـوي    ور به
  »بوي؟ تا كه خورد اين مي كه من مستم به«همچنين مصرع دوم بيت دوم بدين قرار است:   

  .٧٠ ص، خيرالمجالس  .٢
  .١٥٤ ، صسيراالوليا  .٣
  .٤٦٢ ، صسعدي كليات  .٤
  .٦٤٨ همان، ص  .٥



  حديث سعدي در مجالس و سخنان عرفايِ هند  ١٤٥

) عارف معروف چشتي و خليفة شيخ م ١٤٢٢ه/ ٨٢٦ سيد محمد گيسودراز (م:
ارث  شعر فارسي را از بزرگان خود به مندي به عالقه يدهلي بود. و نصيرالدين چراغِ

برده بود. بايد عرض شود كه سيد محمد گيسودراز اولين عارف چشتي در هند است 
جاي گذاشت. او در بيشتر  تأليف و تصنيف پرداخت و آثار متعدد عرفاني را به كه به

است. از سخنان  اين آثار براي توضيح نظر خود از ابيات شعراي فارسي استفاده كرده
بريم كه سعدي يكي از شعراي فارسي بود كه غزلهايش در مجالسِ  مي او هم پي

شد. او براي توضيح اين مطلب كه ذوق اهل سماع از يكديگر  سماعِ عرفا خوانده مي
كند كه روزي هفت نفر عارف كه پدرش هم  آمدي را بيان مي متفاوت است، پيش

سماع پرداختند. در اين مجالس سماع  الدين به النا برهانيكي از آنها بود، در خانقاه مو
هفت بيت از غزل سعدي خوانده شد و هر يك از اين عرفا بيتي از اين هفت بيت را 
پسنديد و تحت تأثير آن قرار گرفت و براي تكرار آن تاكيد كرد. آن هفت بيت 

  عبارتند از:
ــجــان  ــانيش نيســتن ــه جان   نيسـت  ستانيشب آنكه است عيش تنگ  دارد هرك

ــا ــه را ب ــاه هرك ــي سرخوشســت م   دولتـــي دارد كـــه پايـــانيش نيســـت  روي
ــق   ــر عش ــدد س ــورت نبن ــه را ص ــت     هرك ــانيش نيس ــي ج ــورتي دارد ول   ص

  ضايع آن كشور كه سـلطانيش نيسـت    دلبنـــدي بـــده گـــر دلـــي داري بـــه
ــانيش نيســت      عارفـــان درويـــشِ صـــاحب درد را   ــد گــر ن ــا خوانن   بادش

  ١و تنهــايي مــالل خانــه زنــدان اســت
  هركه چون سعدي گلسـتانيش نيسـت  

حضرت گيسودراز اين شش بيت را خواند و گفت كه هفتمين بيت از يادم رفته 
است. اين غزل سعدي بجز اين شش بيت، چهار بيت ديگر هم دارد كه بدين قراراند و 

اد حضرت دانيم كه آن كدامين بيت است كه در اين مجلس سماع خوانده شد و از ي نمي
  گيسودراز رفته بود:

  نيكبخت آن سر كه سامانيش نيسـت   كامران آن دل كه محبـوبيش هسـت  
ــمان   ــين و آسـ ــا زمـ ــم نابينـ   بينـد كــه انسـانيش نيســت   زان نمـي   چشـ

                                                   
  عنوان نسخة بدل داده شده است. جاي مالل ولي مالل هم در پاورقي به ؛ ضالل به٤٥٥ ، صسعدي كليات  .١



  ١٤٦  قند پارسي

  

  گفت معزولسـت و فرمـانيش نيسـت     عشــق مــاجراي عقــل پرســيدم ز  
  گرچه بيش از صبر درمـانيش نيسـت    درد عشــق از تندرســتي خوشترســت

  مطلع زير را خواند: باري حضرت گيسودراز غزلي ديگر از سعدي به
  ١برفت در همه عالم ز بيدلي خبـرم   نرفت تا تو برفتي، خيالـت از نظـرم  

بيان، توضيح و  در اينجا بايد توجه داشت كه عرفاي هندي در مجالس خود به
هستند  حايز اهميتپرداختند. اين توضيحات  تشريح ابيات متعددي از شعراي ايراني مي

و اهميت آنها بدين خاطر است كه توضيح دهندگان آنها خود نيز صوفي بودند و لذا 
درك و فهم معني و احساس  اي قرار داشتند كه قادر به نظر مقام عرفاني در درجه از

  حقيقي و پنهان اين اشعار بودند.
و حتّي براي مفهوم بهتر گيسودراز هم بعضي از ابيات اين غزل را تجزيه و تحليل نمود 

  در بعضي ابيات لغات ديگري را پيشنهاد كرد. مثالً گفت در مصرع دوم اين مطلع يعني:
  بيدلي خبرم  برفت در همه عالم ز

  بود. يعني مصرع بايد چنين باشد: رفت، بهتر مي بكار مي» از«، »در«جاي  اگر به
  بيدلي خبرم برفت از همه عالم ز

و اگر  من ماورا از همه عالم رفت يدل يخبر باين است كه  حاال مفهوم اين مصرع
عالم  طور باشد كه سعدي ساخته است، معني آن اين است كه من در همه مصرع همان

ستايش  را دلي معروف هستم. چون ايشان بيت زير همين غزل را خواندند، آن براي بي
  كردند و گفتند كه اين بيت در نهايت بليغ است:

  ٢تـرم  كه هرچه درنظر آيد ازان ضـعيف   هجــر نشناســي ببينــي زاگــر مــرا تــو 
  دير زمزمه كردند: ذوق خاصّي تا به و اين مقطع غزل را با

  ٣كنـد بتـرم   مـي  روز روي تو هـر  خيال  مرا مگوي كـه سـعدي چـرا پريشـاني    
  سپس گيسودراز بيت زير از همين غزل را خواند:

                                                   
  .٥٥٣ ، صسعدي كليات  .١
  .»تو نيز اگر نشناسي مرا عجب نبود«مصرع اول بدين قرار است: ، سعدي كلياتدر   .٢
  ».يكدگرم كند به خيال روي تو برمي«چنين آمده است:  سعدي كلياتمصرع دوم در   .٣



  حديث سعدي در مجالس و سخنان عرفايِ هند  ١٤٧

  ١شـود بصـرم   مل آن خيره ميكه در تأ  توانـد گفـت   نشان پيكر خوبت كه مـي 
ارائه داد و گفت كه تأمل  يه جالب توجه ايدربارة دومين مصرع اين بيت نظر يو

رفت كه  ي ندارد. اگر لغتي بكار ميربطاين  صفت دل است و تاريك شدن نظر با
  .٢بود داشت، آن هنگام تاريك شدن نظر مناسب مي بصارت نظر مناسبتي مي با

مشغولي ظاهر و باطن و مراقبه و ذكر «ني در ضمن بحثي دربارة امير خورد كرما
الدين اوليا در  را آورده است. خواجه نظام سعدي گلستانهم حكايتي مختصر از » خفي

اي كه ظاهر ايشان آراسته باشد و باطن خراب، آن  اين باره توضيح داد كه طايفه
اي كه باطن ايشان  يا باشد و طايفهمتعبدانند كه طاعت بسيار كنند و دل ايشان مشغول دن

حق مشغول باشد و در  اند كه درون ايشان با آراسته باشد و ظاهر خراب، آن مجانين
اند و  اي كه ظاهر و باطن ايشان خراب باشد، آن عوام ظاهر سروساماني نباشد. طايفه

ر خورد اند. بعد از اين امي اي كه ظاهر و باطن ايشان آراسته باشد، آن مشايخ طايفه
  كند: را نقل مي گلستان سعديكرماني حكايت زير از 

اي  يكي از مشايخ شام را پرسيدند كه حقيقت چيست. گفت: از اين پيش طايفه”
ظاهر جمع  اند به معني جمع. اكنون خلقي صورت پراگنده و به در جهان بودند به

  باطن پراگنده. چنانكه در اين معني گويد: و به
ــفايي نبينـــي بـــه  بجـايي رود دل چو هـر سـاعت از تـو     ــايي انـــدر صـ   تنهـ

  ٣خدايســت خلــوت نشــيني چــو دل بــا  گرت مال و جاهسـت و زرع و تجـارت  
مناسب نيست اگر در اينجا يادآور شويم كه عرفاي هندي در ترويج و  بي

اند. آنها در مجالس  داشته اي گسترش زبان و ادبيات فارسي سهمي قابل مالحظه
گفتند و دوران  فارسي سخن مي داشتند، به عموم مردم حضور خود كه در آنجا 

                                                   
  اين بيت بدين قرار است: سعدي كلياتدر   .١

  شود بصـرم  كه در تأمل او خيره مي  تـوانم داد  نشان پيكـر خوبـت نمـي   
  

ملفوظات حضرت ( الكلم جوامعشيخ سعدي از  مندي حضرت گيسودراز با اطّالعاتي دربارة عالقه  .٢
  گيسودراز) مأخوذ است.

تفاوت جزيي لغات  ) با٨٤ ، صسعدي كليات(شامل  گلستان؛ اين حكايت در ٤٥٧ ، صسيراالوليا  .٣
  آمده است.



  ١٤٨  قند پارسي

  

ابياتي از  و دادند گفتگو احوال و حكايات و تعليمات عرفاي ايراني را ارائه مي
كردند و در اثر آن زبان و ادبيات فارسي مورد توجه  شعراي ايراني را نقل مي

 وايدالفوادفعموم مردم هند قرار گرفت. امير حسن عاليي سجزي دهلوي در 
  گزارش اساسي در اين مورد فراهم نموده است كه:

المشايخ را در سماع ذوق دادي،  در آن ايام هر بيتي و صوتي كه حضرت سلطان”
ميان خلق مشهور شدي. خورد و بزرگ و  آن صورت و آن بيت مدتي مديد در

صدقة ها از  ها ذوق ها و كوچه ها و محفل ها و محلّت وضيع و شريف در مجمع
گرفتند و كار محبت و عشق را روز بازاري در جهان  المشايخ مي حضرت سلطان

  .١“پيدا آمدي

  منابع
تصحيح محمد لطيف ملك، انتشارات روزنه،  ، بهفوايدالفوادحسن عالي سجزي دهلوي:  .١

  ش. ه ١٣٧٧تهران، 
مي تصحيح و تحشية خليق احمد نظامي، دانشگاه اسال ، بهخيرالمجالسحميد قلندر:  .٢

  م. ١٩٥٩عليگره، 
  م. ١٩٧٨، مؤسسة انتشارات اسالمي، الهور، كلياتسعدي شيرازي:  .٣
  م. ١٩٦٠اردو)، كراچي،  (ترجمه به ملفوظاتعبدالعزيز محدث دهلوي، شاه:  .٤
  م. ١٩٧٢، مطبع ثمر هند، لكهنو، االصفياينةزخغالم سرور الهوري، مفتي:  .٥
، مركز پارسي قند، “صوفيان ايران و هند تبادالت فكري ميان”قاسمي، دكتر شريف حسين:  .٦

، ١٨ نو، شمارة تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران، دهلي
  ش. ه ١٣٨١تابستان 

  ، انتظامي پريس، عثمان گنج، حيدرآباد.الكلم جوامعمحمد گيسودراز، سيد:  .٧

                                                   
  .٥٢٠ ، صفوايدالفواد  .١



  العارفين ذکرِ سعدي در انفاس  ١٤٩

  العارفين سعدي در انفاس ذکرِ

  نويسد: عرفا و سخنانشان چنين مي االولياي خود راجع بهةشيخ فريدالدين عطّار در تذکر
سخن باالي سخن مشايخ طريقت نيست،  بعد از قرآن و احاديث نبوي هيچ”

اهللا عليهم، که سخن ايشان نتيجة کارها و حال است نه ثمرة حفظ و قال  رحمهم
نه از بيان و از اسرار است نه از تکرار و از جوشيدن است نه از  و از عيان است

است نه از جهان  ١کوشيدن و از علم لدنّي است نه از علم کسبي و از علم ادبني
  “.٣که ايشان ورثة انبياءاند ٢علمني ابي

و شاه ولي اهللا دهلوي در » االنس نفحات«آمدهاي زير را که جامي در  پيش
اذعان و ايمان  اند با الدين سعدي شيرازي نقل نموده ربارة شيخ مصلحد» العارفين انفاس«
  داد. توان مورد بررسي قرار اظهارات شيخ فريدالدين عطّار مي به

  دربارة شيخ سعدي آورده است:» االنس نفحات«جامي در 
يکي از مشايخ منکر وي بود. شبي در واقعه چنان ديد که درهاي آسمان گشاده شد ”

طبقهاي نور نازل شدند. پرسيد که اين چيست گفتند براي سعدي  با و ماليکه
  شيرازي است که بيتي گفته که قبول حق سبحانه افتاده است و آن بيت اين است:

  ست معرفـت کردگـار   هر ورقي دفتري  بــرگ درختــان ســبز در نظــر هوشــيار
ه وي در زاويه شيخ سعدي رفت ک هآن عزيز چون از واقعه درآمد هم در شب ب

کند. چون گوش  خود زمزمه مي را بشارت دهد. ديد که چراغي افروخته و با

                                                   
 نحو عالي ادب کرد. را ادب کرد و بهم؛ يعني خدا ي فاحسن تأدييببربين ادحديث رسول:   .١

 من آموخت. علمني ابي. يعني پدرم به  .٢

 .۵ ف، مرتّب دکتر محمد استعالمي انتشارات زوار، تهران، صاالوليا، ديباچة مؤلّةتذکر  .٣



  ١٥٠  قند پارسي

  

  .١“خواند کشيد همين بيت مي
آمد جالب و مهمي را  پيش العارفين انفاسهمچنين شاه ولي اهللا محدث دهلوي در 

توان سراپاي سعدي را نيز تا حدي  کند که از آن حتّي مي دربارة شيخ سعدي نقل مي
ذکرِ واقعات حضرت «آمد, طي فصلي تحت عنوان  ت. عالوه بر اين پيشمجسم ساخ

ايشان و کشف ارواح و آنچه بدان ماند, آورده که در آن توضيح داده شده که ارواح 
جسم خودشان برگردند و در دنيا ظاهر  توانند به اشخاص مقرب و برگزيدة خدا مي

  نويسد: ي ميشوند. شاه ولي اهللا دهلوي دربارة شيخ سعدي شيراز
فرمودند در اکبرآباد اثناء مراجعت از درس ميرزا محمد زاهد, کوچة دراز  مي”

  کردم: خواندم و ذوقي مي آمد ابيات شيخ سعدي در آن حالت مي پيش
  بطالت اسـت  ٢جز سر عشق هرچه بخواني  جز ياد دوست هرچه کني عمر ضايع است

  ٤ره بحق ننمايـد جهالـت اسـت   علمي که   ٣غيـر حـق   سعدي بشوي لوح دل از نقشِ
مصراع چهارم از خاطرم برفت و در من قلقي و اضطرابي ازين سبب پيدا شد. ناگاه 

علمي که ره ”مردي دو موي فقير وضعي مليح روي از جانب يمن من برآمد و گفت: 
گفتم جزاک اهللا خيرالجزاء چه قدر قلق و اضطراب از دل “ بحق ننمايد جهالت است

را برآورده پيش آن عزيز بردم, تبسم کرد و  ٥ي آنگاه دو دسته تنبولمن زايل نمود
  خورم. گفت: اين اجر باز رهانيدن است. گفتم: نه و ليکن شکرانه است. گفت: من نمي

                                                   
  .۵۴۲ ص ،مطبع نولکشور ،االنس نفحات  .١
٢.  بگويي: غزليدآقاي  ،سعدي ات۳۲ ص ،بروخيم تهران ةکتابفروشي و چاپخان ،علي فروغي محم.  
٣.  او: غزليسعدي. ات 

٤.  ۳۲ص  ،ات سعديغزلي. 

گويند و  را پان هم مي خورند و آن گچ و چيزهاي ديگر مي با ندرا در ه برگ درختي است که آن  .٥
  کند: پان چنين تعريف مي ايشود, امير خسرو دهلوي از تنبول  خورد دهنش قرمز مي اگر کسي پان مي

  تــرين نعمــت هندوســتان خــوب  نــادره برگــي چــو گــل بوســتان
  خونش چو حيوان بدر آيد ز تـن   طرفه نباتي که چو شد در دهـن 

  سستي دندان همه محکـم کنـد    ردن آن بوي دهن کـم کنـد  خو
  گرســنه را گرســنگي کــم شــود  ه در دم شـود نسير خـورد گرسـ  

ــزام  ــه   تيـــزي او آلـــت قطـــع جـ ــه علي ــالم قــول نبــي رفت الس  
 



  العارفين ذکرِ سعدي در انفاس  ١٥١

بيان فرمائيد  ١نمائيد يا از جهت طريقت و آيا ما کان گفتم: از جهت شرع احتراز مي
خورم. آنگاه گفت: مرا  نيست و ليکن نمي تا من هم احتراز نمايم. گفت: ازينها چيزي
خواهم. پس قدم  تر مي روم, گفت: شتاب زود بايد رفت. گفتم: من هم بشتاب مي

برداشت و آخر کوچه نهاد. دانستم که روح مجسم است. ندا کردم که بر نام خود هم 
  .٢خوانده باشم. گفت: سعدي همين فقير است اطّالع دهيد تا فاتحه مي

در باال نقل گرديد دال بر اين  العارفين انفاسه دربارة شيخ سعدي از آمدي ک پيش
 ف و علم و فضل هندي مقام و حيثيتاست که سعدي شيرازي در نظر اهل تصو

ها و علماي هندي شعرهاي سعدي را در آثار و ملفوظات  خصوصي دارد. بيشتر صوفي
و يا عالم برجستة  شود که صوفي صافي کنند. بعضي اوقات ديده مي خود نقل مي

نمايد و در حمايت از اين نظر و عقيدة خود شعري يا  مذهبي عقيدة خود را مطرح مي
آورد. خالصه اينکه تأثير افکار و عقايد سعدي در جامعة عرفا  اي از شيخ اجل مي قطعه

  توان آن را ناديده انگاشت. حدي است که هرگز نمي و علماي هند به
آيد مبين اين واقعيت است  ولي اهللا محدث دهلوي برمي آنچه که از اظهارات شاه

يک مرد حقيقت آگاه و اهلِ معرفت و بندة مقربِ  ،که سعدي در هند يک شيخ کامل
حيث شيخ کامل, کشف و  توان استنباط کرد که آنچه سعدي به خدا است. در نتيجه مي

  منثور خود بيان کرده است.تمامي آنها را در تصنيفات و تأليفات منظوم و  درک نموده به
و گردآورنده و ترتيب  العارفين انفاسبيجا نيست اگر کلماتي چند دربارة کتاب 

  دهندة آن نيز بنويسيم.
باشد که آن را پسرش   مي ٣حاوي ملفوظات موالنا عبدالرحيم دهلوي العارفين انفاس
را چنين معرفي  العارفين انفاساهللا گردآورده و ترتيب داده است. شاه ولي اهللا  شاه ولي

  نمايد: مي
اهللا عفي عنه اين کلمة چند است از اقوال و احوال و واقعات  گويد فقير ولي مي”

                                                   
 کان: و يا علت ديگري هست. ما و ايا  .١

 .۵۴، ص م ۱۸۹۷ه/ ۱۳۱۵ ،دهلي ،اپ مطبع احمديچ ،العارفين انفاس  .٢

 .هجري ۱۱۳۱فر صفي: دوازدهم متو  .٣



  ١٥٢  قند پارسي

  

موالنا الشيخ  …الواصلينةزبد ،العارفينةبزرگوار قدو دو تصرفات حضرت وال
  “.١العزيز عبدالرحيم قدس اهللا سره

ء و فضال و مشايخ قرن هيجدهم ميالدي در ترين علما ولي اهللا يکي از برجسته ٢شاه
جامع فنون عقلي و  ،نقشبندي مشرب ،آيد. موالنا شاه عبدالرحيم دهلوي شمار مي هند به

. تمام خانوادة موالنا ٣آورِ هند بود نقلي، حاوي علوم اصلي و فرعي و محدث نام
م ديني منشأ ها و اشخاص ديگر در پيشبرد علو عبدالرحيم دهلوي يعني پسرها و نوه

اهللا پسر موالنا شاه عبدالرحيم قرآن الحکيم را  اند. شاه ولي خدمات شاياني بوده
اهللا آثار متعددي در زمينه  پسرِ بزرگ شاه ولي ٤فارسي ترجمه کرد. شاه عبدالعزيز به

اهللا  , پسرهاي ديگر شاه ولي٥الدين گذاشت. شاه عبدالقادر و شاه رفيع يعلوم ديني بجا
شاگرد و خويش شاه  ٦زبان اردو ترجمه کردند. شاه عبدالحي ن الحکيم را بههم قرآ

القرآن) را ترتيب داد. موالنا محمد اسحاق نوة شاه  عبدالعزيز فرهنگ قرآن (لغات
زبان اردو برگرداند. خالصه اينکه شاه عبدالعزيز ماهر علوم نقلي  را به ةعبدالعزيز مشکٰو
مسائلِ عقلي يد طواليي داشت و شاه عبدالقادر در مسائل و الدين در حلّ  بود. شاه رفيع

  امور کشفي از همگنان خود گوي سبقت ربود. مختصر اينکه: اين خانه تمام آفتاب است.
که در قرن نوزدهم » مدرسة رحيميه«اي بود بنام  عالوه بر اين در دهلي مدرسه

بود. دانشجويان از سراسر ميالدي مرکز بزرگ ترويج و آموزش علوم ديني در تمام آسيا 
آمدند و علوم ديني را يادگرفته آماده خدمت صميمي  هند و خارج از هند اينجا مي

دانيم قرن نوزدهم ميالدي از لحاظ سياسي و  شدند. چنانکه مي مذهب و ملّت مي به
زوال  شود. سلطنت تيموريان رو به اقتصادي و اجتماعي دورة انحطاط در هند شناخته مي

خواستند  استفاده نموده مي ءدست و پايي تيموريان سو ها از بي بود و انگليسيه گرائيد

                                                   
 .۳ ص ،العارفين انفاس  .١

 .هجري ۱۱۷۶متوفي:   .٢

 .۱۱۹ص  ،هند يتذکرة علما  .٣

٤.  هجري ۱۲۳۹ال متوفي: هفتم شو. 

 .هجري ۱۲۴۹متوفي:   .٥

 .هجري ۱۲۴۳متوفي:   .٦



  العارفين ذکرِ سعدي در انفاس  ١٥٣

اللّهي از  بر تمام هند مسلّط شوند. در اين چنين دورة هرج و مرج افراد خانوادة ولي
تنها نگهداري کردند بلکه در ترويج و گسترش و پيشرفت  نه  وقار و عظمت علوم ديني

ني را بخرج دادند. اينها سعي کردند احساس درست و آن مساعي قابل مالحظه و شايا
طور  خود به يها و در اين گونه تالش نمايند واقعي مذهبي را در عموم مردم ايجاد

  .گسترده موفق شدند

  منابع
 االوليا، مرتّب دکتر محمد استعالمي انتشارات زوار، تهران.ةتذکر .۱

  ، مطبع نولکشور.االنس نفحات .۲
 محمد علي فروغي، کتابفروشي و چاپخانة بروخيم تهران.، آقاي غزليات سعدي .۳

 م. ۱۸۹۷ه/ ۱۳۱۵، چاپ مطبع احمدي، دهلي، العارفين انفاس .۴

  
  



  ١٥٤  قند پارسي

  

  آيا شمس تبريز هندي بود؟

» موالنا روم نيِ« ”The Maulavi Flute“١نام  م) كتابي به ١٩٩٧بنده تقريباً ده سال قبل (
شناسان برجستة هندي، ايراني،  چاپ رساندم. اين كتاب شاملِ نوزده مقاله از مولوي را به
 Maulana Jalaluddin“عنوان  ها به يكي از اين مقالهزبان انگليسي است.  روپايي بهو ا

and Shams-i Tabrizi”  است كه تأليفDr. Rasih Guven  از بريتانياست. دكتر رسيه
-۶۷۲(والنا م) و روابط بين م ۱۲۴۷ه/ ۶۴۵گووين در اين مقاله احوالِ شمس تبريز (م: 

و شمس تبريز را براساسِ اطّالعات معتبري كه در منابع معاصر م)  ۱۲۰۷-۱۲۷۳ه/ ۶۰۴
ياد استاد  رِ زندهاثآاحمد افالكي،  العارفين مناقبكند.  بوط است، بررسي ميو بعدي مض

دولتشاه سمرقندي و  تذكرةجويني،  جهانگشايشناس محترم ايران،  فروزانفر مولوي
شناسان معروف مثل نكلسون و آربري، از جمله مآخذ نويسندة مقاله  آثاري از شرق

اي  برساند كه شمس تبريز از خانواده تاثبا كند به است. نويسندة مقاله اول سعي مي
  قرار است: کند كه بدين رائه ميهاي جالبي ا است. در اين ضمن او بحثهندي بوده 

اتّفاق آراي مورخين معاصر و بعدي خاوند عالءالدين  اسم پدر شمس تبريز، به”
 لقبِ نومسلمان معروف بود، يعني كسي كه تغيير الدين بود كه به و يا جالل

بايد توجه ما را » خاوند«مذهب داده اسالم را قبول كرده بود. در اينجا واژة 
شدة واژة  داده قولِ رسيه گووين، خاوند مفرس و يك كمي تغيير جلب كند. به

  .٢“است كه لغتي هندي است گوند

                                                   
چاپ  م به ۱۹۹۷، در سال New Age International (P) Limited, New Delhiاين كتاب از انتشارات   .١

  رسيده است.
  اين نظر نويسندة مقاله است كه الزم نيست درست باشد (نگارنده).  .٢



  آيا شمس تبريز هندي بود؟  ١٥٥

در تبريز تاجرِ پارچه بود. امكان دارد كه او از  بايد يادآور شد كه پدر شمس تبريز
نشين بود، و هم جهت  تبريز مهاجرت كرده و براي اقامت در تبريز كه مسلمان ههند ب

  جلب حمايت كارمندان دولتي و عموم مردم اين شهر، اسالم را قبول كرده باشد.
افالكي نقل  العارفينِ مناقببراي تأييد و تصديق نظر خود، دكتر رسيه باز پيشامدي را از 

  قرار است: افالكي بدين زبان و سبك شيواي كند كه به مي
اهللا كه در طهارت ذيل و  الدين رومي) كراخاتون رحمها حرم موالنا (جالل”

حضرت موالنا در قلب ريم ثاني بود، روايت كرد كه روزي منقاوت عرض، 
نشسته بودند و موالنا بر زانوي حضرت شمس تبريزي در خلوتي  زمستان با
درِ خلوت گوش هوش ايشان نهاده بودم الدين تكيه كرده و من از شكاف  شمس

رود. از ناگاه ديدم كه ديوارِ خانه  ميانه چه حال مي گويند و در تا چه اسرار مي
سرنهاده دستة گشوده شد و شش نفر مهيب مردم غيبي درآمدند. سالم كردند و 

تمام نشسته بودند، چنانك  حضور گل درپيشِ موالنا نهادند و تا قربِ نماز پيشين به
الدين اشارت كرد كه  خدمت شمس اي گفته نشد. حضرت موالنا به صالً كلمها

وجود شما كسي را امامتي  الدين فرمود كه با نماز بگزاريم، امامتي كن، شمس
امامي كرده، بعد از اتمامِ نماز آن شش نفر كرامي اكرام كنان برخاستند نرسد. موالنا 

آن هيبت بيهوش شدم، چون خود را  و از آن ديوار باز بيرون رفتند و من از
من داد كه اين را  جمع كردم، ديدم كه موالنا بيرون آمد و آن دستة گل را به

مكان عطّاران فرستادم كه اين نوع گل، ما  دار و من برگي چند از آن گل به نگاه
ايم، اين گل از كجاست و اين را چه نام است؟ تمامت عطّاران بر  هيچ نديده
بوي آن گل حيران ماندند كه در قلب زمستان اين چنين گلِ و نگ طراوت و ر

الدين هندي  اي بود معتبر، شرف غريب از كجا آمد، مگر در آن جماعت خواجه
هاي غريب و عجيب آوردي، چون  تجارت هندوستان رفتي و متاع نام كه دايم به

آن گل را بر وي عرضه كردند، گفت اين گلِ هندوستان است و مخصوص در 
ٰهذه در اقليم روم چه كار دارد؟  لةرويد، در حوالي سرنْديب، والحا واليت مي
بايد كه كيفيت اين حال را دريابم كه اين تحفه در روم چون آمد؟ خادمة  من مي

خانه آمد و حكايت را بازگفت، حضرت  ها را برگرفته باز به كراخاتون برگ
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گاه حضرت موالنا درآمد، فرمود كه كراخاتون را حيرت يكي در هزار شد. از نا
كسي نامحرم شما كه مستوران حرمِ كرم و  كرا آن گلدسته را سربسته داد و به

اند تا دفاعِ  باغبان خرمِ ارم كه اقطاب هندوستانند، آن را جهت تو ارمغان آورده
اهللا نيكو محافظت كن  جانت را قوت دهد و جسم جسمت را قرت بخشد. اهللا

ها را نگاه  خم نرسد، و گويند تا دمِ آخرين، كراخاتون آن برگتا چشم ز
خدمت گرجي خاتون حرم سلطان  داشت، مگر كه از آن مجموع چند برگي به مي

اجازت موالنا بوده و هر كرا چشم درد كردي، برگي را بر  داده بود و آن هم به
بركت  رده بود بهيافت و اصالً رنگ و بوي آن گل تغيير نك ماليدند، شفا مي آن مي

  .١“دست آن عزيزان مشك جيب
كند كه چون موالنا  درستي استنباط مي بعد از نقل اين پيشامد، نويسندة اين مقاله به

شمس تبريز  (عرفاي بزرگ) كه با يشمس تبريز همراه بود، اقطاب الدين رومي با جالل
تماس اين دو نفر عارف  گونه هردو، شمس و موالنا، تماس داشتند. اين آشنا بودند، با

هرصورت اين گزارش نشان  عرفاي هندي در جايي ديگر گزارش نشده است. به با
در  شمس تبريز روابطي داشتند. امكان دارد كه شمس تبريز دهد كه عرفاي هندي با مي

عرفاي  هاي طوالني و ديدار از نقاط دور دست، در هند هم بسربرده و با دوران مسافرت
هايي برقراركرده باشد و يا شمس تبريز خود از هند بود و  زا تماس عرفان اين سرزمين

شمس تبريز آشنايي داشتند و براي مالقات  شناخت و آنها هم با عرفاي هندي را مي
  رفتند. قونيه مي او به با

  :پيشامدي اشاره كنم كه در بعضي از منابع هندي نقل شده است خواهم به در اينجا مي
پتي، عارف معروفي است كه از اخالف  الدين ابوعلي قلندر پاني رفدر هند شيخ ش

م) است. بوعلي  ۶۹۹-۷۶۷ه/  ۸۰-۱۵۰حضرت امام ابوحنيفه نعمان بن ثابت كوفي (
 ه/ ۷۲۴و در همانجا در سال  شد پت متولّد م در پاني ۱۲۰۵ه/ ۶۰۲قلندر در سال 

دهلي آمد تا تحصيالت  تي بهحيات گفت. وي بعد از تحصيالت مقدما م درود به ۱۳۲۳

                                                   
كوشش تحسين يازيجي، دنياي كتاب، تهران،  ، بهالعارفين مناقب :احمد لدينا  افالكي، شمس  .١
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الدين، خليفة شيخ  تكميل برساند. او در دهلي از محضر شيخ شهاب خود را به
 الدين الدين دمشقي و موالنا ركن م)، موالنا نجم ۱۲۳۵ه/ ۶۳۳ الدين بختيار كاكي (م: قطب

  درس و وعظ پرداخت. سامانوي استفاده كرد و در همين شهر دهلي به
هاي طوالني  مسافرت ن عرفا معمول است، بوعلي قلندر هم بهچنانكه در ميا

وي در دوران اين  پرداخت و از عرفا و علماي كشورهاي مختلف اكتساب فيض كرد.
م) و موالنا  ۱۲۴۷ه/  ۶۴۵قونيه رسيد و مدتي در خدمت شمس تبريز (م:  ها به مسافرت
روحانيت آنها  و ازحضور داشته  م) ۱۲۰۷-۱۲۷۳ه/ ۶۰۴-۶۷۲( الدين رومي جالل

هجري كه شمس تبريز  ۶۴۲-۴۴هاي  استفاده كرد. بديهي است كه شيخ در خالل سال
  .١قونيه رسيده است نيز در آنجا اقامت داشت، به

(تأليف: رازي  هفت اقليمدر اينجا بايد عرض شود كه اين پيشامد در منابعي مثلِ 
آرزو  النّفائسِ مجمع، ه) ١١٦١(تأليف: واله داغستاني  الشعراي رياض، ه) ٩٩٦-١٠٠٢

 العارفين رياض و ه) ١١٨١(تأليف:  قانع تتّوي الكرامحتفة، ه) ١١٦٤: تأليف(گوالياري 
شده است و اين منابع سالها بعد از وفات ) نقل ه ١٣٠٠ آفتاب راي لكهنوي (تأليف:

ه معاصر هم اند و ما دربارة مأخذ اصلي اين پيشامد ك شيخ بوعلي قلندر تأليف شده
  باشد، اطّالعي نداريم.

نكتة ديگري كه دربارة هندي بودن شمس تبريز ارائه  رسيه گووين در مقاله خود
است.  ٢كتينهضت ب دهد، اين است كه خود تعليمات شمس تبريز خيلي شبيه به مي

كتي است. تعليمات شمس تبريز و ب يخالقِ كاينات، اصل اساس عشق و سپردگي به
عرفاي معروف بنگال در  و كتي بودران قرن دوازدهم ميالدي مركز بزرگ ببنگال دو

درويشان مولوي مقايسه  توان با را مي (Baul)كردند. آوازخوانان بول  همين دوره زندگي مي
  يكديگر هستند. بههاي خود شبيه  از فعاليت اين نتيجه رسيد كه هردو در بعضي كرد و به

                                                   
م،  ١٩٧٩، دكتر ساجداهللا تفهيمي، الهور، گل و بلبلالدين بوعلي قلندر:  پتي، شيخ شرف شرف پاني  .١
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دهد كه بعد از وفات شمس تبريز، موالنا از مريدان خود  ه مينويسندة مقاله باز ادام
خواستار شد كه ربابي براي او درست كنند. اين رباب بايد مختلف از رباب عربي باشد 
كه چهار تار و چهار گوشه دارد. براي موالنا ربابي كه درست كردند، شش تار و شش 

ار رباب ما، اسرار جهت گوشه داشت. موالنا در توضيح رباب خود گفت كه شش ت
دهد كه  حرف الف عربي است، نشان مي دهد. تارهايي كه شبيه به جهان را نشان مي

شود كه سماع او  هاي موالنا آشكار مي اين حرف الف اهللا همراه هستند. با ح بااروا
مختلف از سماعِ عرفاي ديگر است. وي شش سمت را قبول داشت كه در حقيقت 

ها، شش است و موالنا همين عقيدة  ست. در فلسفة هندي تعداد سمتاي هندي ا عقيده
موالنا ارائه  قولِ نويسنده، حتماً شمس تبريز به هندي را پذيرفته بود. اين عقيده را، به

و خود شمس تبريز چون هندي بود و يا براي مدت طوالني در هند اقامت بود  هنمود
ند. نويسندة مقاله بحث جالبِ توجة ها شش هست اين بود كه سمت داشت، معتقد به

معناي گوش  قول نكلسون، سماع، به گويد كه به ديگري هم در اين ضمن دارد. او مي
  هاي عربي نيامده. دادن است ولي اين درست نيست. اين لغت عربي نيست و در فرهنگ

شمن گويد: اين از واژة  فريدون نفيس اُزلوك كه يكي از اخالف موالناست، مي
عقيده  (Sevengil) گل هاي قبل از اسالم مشتق است. رفيق احمد سون ني كشيشِ تركيع

ها (در انقره) آواز، موسيقي و رقص اجزاي  هاي مذهبي تركمان دارد كه در گردهمايي
هاي قديم در آسياي مركزي هم رايج  تركبين گونه مراسم در  الزمي مراسم بودند. اين

لحاظ اماليي مختلف از سماع  خواندند كه از زماه مي بود و اين مراسم را سماه و يا
عقيدة او سما واژة سانسكريت  گويد كه به است. بعد از اين توضيح نويسندة مقاله مي

 (to be agitated)اش مضطرب شدن  هاي سانسكريت فعل سام معني است و در فرهنگ
ت يعني وقتي كه اش مساوي و متوازن اس آشفته شدن است. اگر سما اسم است، معنيو 

گويند. همچنين يكي از چهار  نيروهاي ذهني باهم تعادل دارند، آن را مقام يوگا مي
شود و اين سام ويدا مجموعة سرودهاي مقدس است كه  كتاب ودا، ساماويدا خوانده مي

شود. امكان دارد كه عرفاي دورة اول، سما  در هنگامِ مراسمِ قرباني خوانده و زمزمه مي
ند گرفته باشند. مستحضر هستيم كه موسيقي و رقص اجزاي برجستة پرستش را از ه
زد كه موالنا رقص و سرود و واژة سماع را از  توان حدس اي در هند است. مي الهه
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 زيرا استشمس تبريز يادگرفته و خود شمس تبريز از روايات هندي آن را اخذ نموده 
گونه مراسم  اين ان اقامت خود در هند بااالصل بود و يا در دور كه شمس تبريز يا هندي

داد و موالنا آن را قسمتي از مراسمِ  موالنا ياد عرفاني و ديني آشنايي پيداكرد و سپس به
  سلسلة عرفاني خود ساخت.

حاال سؤال اين است كه آيا توجيهاتي كه نويسندة مقاله در تأييد نظر خود كه 
نظر بنده اين چنين  رديد ناپذير است؟ بهاالصل بود، ارائه داده، ت شمس تبريز هندي

هاي او در اين ضمن حرف آخر نيست. اين موضوعِ تحقيق است و  نيست. بحث
  توان نظر نويسندة مقاله را بدون چون و چرا قبول كرد. نمي

سليقة خود  به مثنويرا در  تنترا پنجهاي  بايد يادآور شد كه موالنا تعدادي از داستان
از جاتاكا (زندگاني بودا)  هايي عالوه داستان ست. به كتابي هندي تنترا پنجبازگو كرده است. 

وقوع پيوست. موالنا از طريق داستان  بيان شده است. اين جاتاكا در هند به مثنويدر 
حقيقت را بايد از هند  طوطي و بازرگان توضيح داده كه راه نجات و رسيدن به

شود. بنابراين آيا  ديده مي مثنويِ معنوييادگرفت. خالصه اينكه عناصر هندي در 
يا او هند را ديده و در  بودخانوادة هندي  متعلّق بهتوان ادعا كرد كه موالناي روم  مي

و  هندو نه خير. توضيح سادة آن اين است كه روايات مذهبي و عرفاني ؟اينجا اقامت داشت
انداز بود و هردو از آن روايات بوداييِ هند در خراسان موالنا روم و هم شمس تبريز طنين 

هاي عرفاني خود استفاده كردند. پس بايد خالصه كرد كه  بردند و از آنها در فعاليت بهره
يقين از خانوادة هندي نبوده بلكه با روايات عرفاني و ديني هندي  شمس تبريز هم غالب به

  رده بود.كارب منزلِ مقصود خود به آشنايي داشت و آنها را براي رسيدن به

  منابع
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  حديث موالنا روم و مثنوي او در مجالس
  سخنان عرفاي هند و

. بيشتر است بوده از ديرباز ارتباط تفکيک ناپذيري ميان عرفاي هندي و ايراني برقرار 
غني و قديمي  فرهنگ هند, در اين کشور بابه  عرفايِ هندي که بعد از ورود مسلمانان

هند مهاجرت کردند. اينها  آن دوره به اند, از مناطقِ مختلف خراسان فعاليت داشته
در خراسان داشتند و از طريق ديد و بازديد  يمرشدها, دوستان و وابستگان ديگر

در هند و  دني و ناگسستني ميان پيروان آنهامان يک نوعِ رابطة ها تتا مد وابستگان,
  کرد. ادامه پيدا ايران

 عارف و شاعرِ ،م) ۱۲۷۳-۱۲۰۷ه/ ۶۷۲-۶۰۴الدين بلخي رومي ( موالنا جالل
که سلسلة عرفاني او در  . درحاليه بودخود در هند شناخته شد حيات زمان در ،نامدار
او, سلسلة عرفاني او را در هند معرفي نکرد و  و يا مريد  نشد و خليفه رايج هند

  .گزارشي داده نشده استدر هند همچنين دربارة عارفي يا خانقاهي از سلسلة موالنا 
هندي طنين انداز  عرفايِ در مجالس و سخنانموالنا  مثنوي و غزليات اين وجود با

سخنان و نگارشات خود دربارة  ،هندي از هر سلسلة عرفاني در مجالس شد. عرفايِ
گفتند و براي تأييد و تصديق نظرهاي عرفاني خود از مثنوي  موالنا روم سخن مي

پيروان خود  از ميان تعداد زيادي آثارش را درآن موالنا و  آوردند و در اثرِ شواهدي مي
  شناساندند.

را در آثار خود بودند و آن الوجود  وحدت معتقد به اي از عرفاي هندي که عده
و نظرهاي خود را   اند, از توضيحات موالنا در اين زمينه استفاده نموده بررسي کرده

  اند. تصديق رسانده به



  يِ هندحديث موالنا روم و مثنويِ او در مجالس و سخنان عرفا  ١٦١

و از مشاهير که يکي از عرفاي معروف و معتبر  ها باعث افتخار است براي ما هندي
هم  که م)، ١٢٠٥-١٣٢٣ ه/ ٦٠٢-٧٢٤(الدين بوعلي قلندر  نام شيخ شرف به ١مجاذيبِ اوليا

 گستردة هاي دوران مسافرتدر پت مرجع خاصّ و عام است,  آرامگاهش در پاني اکنون
قونيه  انجام داد, به علما و مشايخ فيض از محضرِ اسالم که براي کسبِِ خود در جهان

آنها ديد. بوعلي قلندر  ، را در خانقاههم رسيد و موالنا روم و مرشدش شمس تبريزي
 وي نگاشته است. را نامه, سرگذشت مختصر خود نام حکمت به خود در يکي از رسايلِ

  نويسد: مي
ي برهم زده, راه غربت, دستي کرد, هنگامة درس و فتٰو اي چيره چون جذبه”

الدين تبريزي و  کسي درنيافت, پيش گرفتم. در اثناي سفر شيخ شمس که چنان
من عنايت کردند  خود به الدين رومي را مالزمت کردم, جبه و دستارِ موالنا جالل

پت  و کتابي چند دادند. همه را درنظر ايشان در آب انداختم و متوجه مقام پاني
  .٢“آنجا رسيدم گشتم, چهاردم محرم به

ميالدي فوت کرد و موالنا روم در سال  ۱۳۲۳اه قلندر در سالِ بوعلي ش
حق شد, يعني هردو معاصر يکديگراند و مالقات اينها با  واصل به يالديم ۱۲۷۳

  يکديگر خارج از امکان نيست.
جاي گذاشته است. يکي  زبان فارسي به بوعلي شاه قلندر چند اثر منظوم و منثور به

در بحر  »گل و بلبل«. است است که از پاکستان چاپ شده» گل و بلبل«از آنها مثنوي 
(فاعالتن, فاعالتن, فاعلن) سروده شده و چند بيت  مثنوي معنويرمل مسدس مقصورِ 

مثنوي که بوعلي قلندر در هنگام سرودن اين مثنوي ,  است زير آن ترجمان اين حقيقت
  را درنظر داشته و از آن پيروي کرده است: معنوي

ــو  ــوي فرم ــر مول ــنيدي مگ   کـردي اثـر   بود, مي سنگ گر مي  د نش
ــاخته ــا برسـ   صـيد نزديــک و تــو دور انداختــه   اي کمـــان و تيرهـ

                                                   
  .۱۳۵, شيخ عبدالحق محدث دهلوي, چاپ ديوبند, هند, ص اخباراالخيار  .١
القدس من  ثمرات؛ ۸۹ م, ص ۱۹۹۴د غوثي شطّاري, خدابخش الئبريري, پتنا, , محمگلزار ابرار  .٢

, ميرزا لعل بيگ لعلي بدخشي, تصحيح دکتر سيد کمال حاج سيد جوادي, تهران, االنس شجرات
  .۹۰۸ش, ص ه  ۱۳۷۶ايران, 
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ــر  ــدازتر او دورتـ ــه دور انـ ــين گــنج  هرکـ   ســت او مهجــورتر وز چن
در خود زندگي موالنا در هند بويژه در حوزة  مثنوي معنويتوان گفت که  پس مي

در خارج  براي اولين باررا  مثنوي معنويندي و يک عارف ه ه بودعرفاني شناخته شد
  .بکار برد هاي عرفاني خود و براي اظهار انديشه قرار داد از قونيه مورد استفاده

رمضان  ۱۸(وفات بعد از رحلت بوعلي قلندر, شيخ نصيرالدين چراغِ دهلي
هي اٰل خليفة ارشد عارف معروف سلسلة چشتي محبوبِ )،م ۱۳۵۶سپتامبر  ۱۴ه/ ۷۵۷

استفاده کرد.  مثنوي معنوياز  م)، ۱۲۳۶-۱۳۲۵ه/ ۶۳۴-۷۲۵( الدين اوليا واجه نظامخ
مجموعة سخنان اوست. چراغِ دهلي در يکي از مجالس وعظ خود در  خيرالمجالس

اهميت قناعت و صبر, از اين  و »سؤال مکن از مردمان چيزي«اثناي گفتگو دربارة اينکه 
  تصديق رساند: نظر خود را بهاستمداد جست و  مثنوي معنويابيات 

  گر همي خواهي ز کس چيزي مخـواه   گفـــت پيغمبـــر کـــه جنّـــت از الـــه
ــرا   ــر ت ــس م ــامنم پ ــواهي, ض   ١جنّـــت المـــاوي و ديـــدارِ خـــدا     ور نخ

از عرفا و  بعضيزيادي دارد.  الوجود موضوعي است که اهميت در عرفان وحدت
اند و از نظر  جاي گذاشته را به بهايي دانشمندان در تصديق و تأييد آن آثار گران

مفصّل  به طور اند. موالنا روم دربارة اين مسئله العربي در اين زمينه حمايت کرده ابن
الوجود آثاري  هندي که دربارة وحدت تأييد نموده است. عرفايِ را آن اظهار نظر کرده و

 از مثنوي مطالبي ,داده اند اند و يا ضمن گفتگو دربارة آن توضيحاتي آورده در نگارش به
  اند. نقل و اقتباس نموده را معنوي

م) خليفة شيخ محمد مودود الري قادري  ۱۵۵۰/ه ۹۵۷ پتي (م: اهللا پاني شيخ امان
و در ضمن توضيحات خود, ابياتي از  مختلف بررسي الوجود را در آثارِ بود. او وحدت
در اين ضمن عالوه بر خود نقل کرده است. او  نظرِِ را براي تصديقِِمثنوي معنوي 
  .٢ديگر موالنا هم استمداد جسته است , از آثارِِمثنوي معنوي

                                                   
  .۱۶۳ص م,  ۱۹۵۹, حميد قلندر, تصحيح خليق احمد نظامي, دانشگاه اسالمي عليگره, خيرالمجالس  .١
٢.  A History of Sufism in Indiaاس رضوي, (جد اطهر عب۷۸م, ص  ۱۹۹۲), ۲ , سي.  
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الوجود  هند, وحدت اوضاع مذهبي بايد عرض شود که عرفايي هم بودند که نظر به
ِد ملقّب به اعتراض قرار را موردد محمنواز گيسودراز  شيخ بنده دادند. يکي از آنها سي

. او از دهلي بود خليفة شيخ نصيرالدين چراغِ دهلي ،م) ۱۴۲۲-۱۳۲۱ه/ ۷۲۱-۸۲۵(
سيادت و علم و واليت,  جامع بود ميان”دکن رفت و در گلبرگه اقامت کرد. وي  به
و  او را ميان مشايخ چشت مشربي خاص ني رفيع و رتبتي منيع و کالم عالي داشت.اش

١“حقيقت طريقي مخصوص بود اسرارِِ در بيان.  
عربي, عطّار و  و ابن کرد اعتراض »وجود وحدت« به ات خودگيسودراز در مکتوب

وجود را داد و نظرهاي آنها د خود قرار انتقادات موالنا روم را هدف ربارة وحدت
  اسالم خواند. فريب و دشمني با
 ،سلسلة چشتي ، عارف بزرگم) ۱۶۴۸/ه ۱۰۵۸ آبادي (م: اهللا اله شيخ محب

اهللا  د دارد. محبوالوج ثاري دربارة توضيح وحدت. او آاعتقاد داشت الوجود وحدت به
شيخ عالءالدوله سمناني  يگرينواز گيسودراز و د عارف يکي بنده در مکتوبات خود دو

الوجود خوانده و مدعي بود  م) را مخالف وحدت ۱۳۳۶-۱۲۶۱ه/ ۷۳۶-۶۵۹( نقشبندي
قي برسند, پيرو شيخ کمال معنوي حقي توانند به که تنها علما, زاهدان و صوفياني که نمي

  .٢عالءالدوله سمناني هستند
شيخ حسين بدخشي که خليفه شيخ حسين خوارزمي بود و در دورة حکومت 

زيست و همانجا فوت  بيشتر در آگره مي م) ۱۵۵۶-۱۶۰۵ه/ ۹۶۳-۱۰۱۴(شهنشاه اکبر 
روش  بعد از هر نماز فجر به و نهاد خيلي ارج مي مثنوي معنوي کرد و دفن شد, به

هم در حضور  مثنوي معنويلة کبرويه, عالوه بر کتاب مصباح تأليف شيخ رشيد, سلس
  .٣کرد ورزيد و وجد مي خواندند. شيخ حسين بدخشي حال مي او مي

مير قادري از جمله عرفاي نامدار دورة شاهجهان  نابوالمعاني مريد ميا نميا
 د او داراشکوهعه بود. شاهجهان و خلف ارشد و ولي م) ۱۶۲۸-۱۶۵۸ه/ ۱۰۶۸-۱۰۳۷(

                                                   
   اخباراالخيار  .١
  .۱۴۱, ص ۲ب, رضوي, ج  ۳۲, برگ آبادي مکتوبات شيخ محب اهللا اله  .٢
  .۶۸ص  ,شه  ۱۳۸۰, ملّا عبدالقادر بدايوني, تهران, ايران, التّواريخ منتخب  .٣
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مير  نميا ،هردو فيض کردند. داراشکوه با مير رسيدند و کسبِ نخدمت ميا به در الهور
ابوالمعالي روابط نزديکي داشته است. ابوالمعالي شاعر هم بود و شعر اخالقي  نو ميا
نويسد که ابوالمعالي در حدود بيست و يک بيت  مي االولياسکينةسرود. داراشکوه در  مي

نقل  االولياسکينةآن را در  وي داراشکوه داد و را شرح کرد و آن را به عنويمثنوي م
ناهج منهج مالمت و از آفات مالمت سالمت, واقف ”ابوالمعالي را  نکرد. داراشکوه, ميا

خوانده است. ابوالمعالي در مقدمة مختصر بر  ١“اسرار ضماير, مطلع بر مکنونات سراير
  :ست کهاين شرح ابيات مثنوي گفته ا

که تفصيل و مولوي دست برد و اطّالع يافت  مثنوي معنويبعضي ابيات  چون به”
گري نموده بود, مضمحل و  منصة ظهور جلوه بيان آنها که انشراح متقدمين به

تنقيح پيوسته, خالف  ناياب گشته و آن چه از انشراح متأخّرين ترقيم يافت و به
عضي ابيات مثنوي که از بيان شرح اصطالح صوفيه برآمد, بنابراين دقيقة ب

  “.مهر بود, در افتتاح و انشراح آنها سعي بليغ ما الکالم بسر رفت متأخّرين سر به
  :مثنوي معنويابوالمعالي اين بيت از 

  ست, روزش ديـر شـد   روزي که بي و آن  هرکــه جــز مــاهي ز آبــش ســير شــد 
  را چنان شرح کرده است:

حکم:  الت دريا ازو مسلوب است, پس بهچون ماهي همه وقت در درياست و ح
»ßøt wΥuρ Ü>t� ø%r& Ïµø‹s9Î) ôÏΒ È≅ö7 ym Ï‰ƒÍ‘uθ ø9$#«ماهي کنايه از غافل است که هم آغوشِ شاه است و  ٢

  فرمايد: مي محةالر که مولوي عليه آگاه, چنان بس بي
ــر گــوش و چشــمش آبِ جــو  مــي  جــــو مــــاهي انــــدر آب جــــو و آب” ــد ب   زن

بحر حقايق و حق پيوسته و سيراب از  وجود ماهي عاشقي است از خود رسته و به
مراد  مطلب و بي است و بيروزي  روزي است يعني آزاد و بي که بي معارف الهي گشته و آن

  .٣“است, روزش دير شد و عمر جاوداني يافت
                                                   

کرده است: و خالصه چنين توصيف  مثنوي معنويحال خود را در يک بيت از  خود داراشکوه شرح  .١
  .۷, مقدمه, ص االولياسکينة“, من چگويم؟ يک رگم هشيار نيست/ذکر آن ياري که او را يار نيست”
  .۱۶), آيه ۵۰سورة ق (  .٢
  .۳۲۲م, ص  ۱۹۶۵, داراشکوه, مؤسسة مطبوعات علمي, تهران, االولياسکينة  .٣
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ف قرن معروعارف  ،م) ۱۸۱۰ه/ ۱۲۲۵ پتي مجددي نقشبندي (م: قاضي ثناءاهللا پاني
، م) ۱۷۸۱ه/ ۱۱۹۵(م:  جانان هجدهم ميالدي و خليفة عارف و شاعر معروف مظهر جان

  در شرح و توضيح اين بيت موالنا روم:
  ام همچو سبزه بارهـا روئيـده    ام هفصد و هفتاد قالب ديـده 

گويد. قاضي ثناءاهللا در توضيح  مفصّل سخن مي ارشادالطالبيندر اثر معروف خود 
اند, از قرآن  اند, ظالل صفات هم غيرمتناهي فات حق تعالي غيرمتناهيکه چون ص اين

$« کند که: حکيم اين آيت را نقل مي tΒ óΟ ä.y‰ΨÏã ß‰xÿΖ tƒ ( $ tΒ uρ y‰ΖÏã «!$# 5−$t/«يعني هرچه نزد  ،١
  گويد: شماست فاني است, و هرچه نزد خداست باقي, و سپس مي

تفصيل سير کند, ابداآلباد  پس اگر در واليت صغري و مراتب ظالل کسي به”
منقطع نشود, ليکن هرکس در مراتب ظالل هرقدر که در حق او مقدار است, 

مرتبه ثانيه و ثالثه و  کند و نيز ظلّ را ظلّي باشد و آن را ظلّي ديگر در سير مي
اصل خود  باشد, صوفي در مرتبه ترقّي عروج کرده, به ي ماشاءاهللا مياربعه ال

شود.  شود و از آن ترقّي کرده در اصل آن فاني مي ني ميرسد و در آن فا مي
وجود  بيند و به رسد, خود را در آن فاني و مستهلک مي هر ظلّ که مي بههمچنين 

  نمايد, همين است معاني بيت موالناي رومي که گفته است: آن باقي مي
ــده ــاد قالــب دي   “٢ام همچو سـبزه بارهـا روئيـده     ام هفصــد و هفت

محدث  ،عالم معروف ديني ،م) ۱۷۶۲-۱۷۰۲ه/ ۱۱۷۶-۱۱۱۴ دهلوي (اهللا شاه ولي
 در زمينه ييبها آثارِ گران تاليف و دانشمند شهير قرن هجدهم ميالدي, عالوه برنامدار 

نام  , ملفوظات پدر خود شاه عبدالرحيم را هم بهالبالغهاهللا  حجةمعارف اسالمي مثل 
. او در ضمن مباحث مختلف عرفاني و ديني, آورده استدرنگارش  به» العارفين انفاس«

 وي براي اثبات اين امرکند.  را براي تأييد نظرِ پدر خود, نقل مي مثنوي معنويابياتي از 
وصفي بشناسيم, اين  او را با چشم خود ببينيم و توانيم خدا را در اين جهان با که نمي

  عنوان شاهد آورده است: دو بيت موالنا را به

                                                   
  .۹۶), آيه ۱۶نحل (سورة   .١
  .۳۸م, ص  ۱۸۹۹پتي مجددي نقشبندي, مطبع مجتبايي, دهلي,  , قاضي ثناءاهللا پانيارشادالطالبين  .٢
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  چفشي بهرِ اسم اي غـالم  تو چه مي  از هـر اسـم و نـام    حق منـزه اسـت  
  عشق آييم خجل باشـيم ازان  چون به  هرچه گوئيم عشـق را شـرح و بيـان   

  کند: را هم نقل مي گلشنِ رازو اين بيت صاحب 
ــل  ــدر ذات باطـ ــه انـ ــود انديشـ   ١محال محض و آن تحصيل حاصل  بـ

کنم که  خدايي را پرستش نمي مجدد الف ثاني در اين ضمن فرموده است که: من
  اي هستم که در دهن نگنجد. در حيطة شهود و يا خيال و وهم آيد, من در تالش لقمه

کردند و  را مطالعه مي مثنوي معنويحتّي غيرمسلمانان هم که عرفان مشرب بودند, 
يکي از  کردند. بابا الل ديال براي اثبات و تأييد نظرهاي خود از آن نقل و اقتباس مي

زيست. او مريد و پيرو چيتنا سوامي  در قرن هفدهم مي مذهب است که هندو عرفاي
شاهزادة  ،داراشکوه با وي ويدانتا بود. پرستيد و معتقد به خداي واحد را مي وي بود.

بابا الل ديال  دوبار باارتباط نزديکي داشت. داراشکوه  ،دانشمند و عرفان مشرب
هر  با و پنداشت لبِ حقيقت و جوياي معرفت ميمالقات کرد. داراشکوه خود را طا

هاي  صوفي با وي اکثر .کرد ارتباط برقرار مي مدعي فضل و هنر و صاحب دعوي
پرداخت. داراشکوه يک مرتبه در باغ جعفر خان  گفتگو مي مسلمان و درويشان هندو به

در مصاف اجيره  در باغ و عمارت پادشاهي سراي نور محل متّصل به بار ديگربهادر و 
سؤاالتي دربارة مذهب و فلسفه و فقر و عرفان هندويي  از او الهور, بابا الل را ديد و

از منشيان او چندربهان برهمن (م:  دو تن ها و پاسخهاي آنها را پرسش پرسيد.
هاي  نام آوردند. اين رساله بهدرنگارش  به ،م) و يادو داس کهتري ۱۶۶۲ه/ ۱۰۷۲

 در منابع مختلف شناخته شده است. گوشتي بابا الل ديالو  مخزن نکات, نادرالنکات
براي تصديق نظر خود از ابيات  ،داراشکوهسواالت  بهگويي بابا الل ديال ضمن پاسخ 

  .٢استمداد جسته است مثنوي معنوي
از طريق رياضت و عبادت خود,  ،ها سرسلسلة سيک ،م) ۱۵۳۹ بابا گرو نانک (م:

گرو «نام  ها به آن رسيده بودند. در کتاب مذهبي سيک به مقامي رسيد که صوفيان گويا به

                                                   
  .۲۹۷ صه,  ۱۳۹۳اهللا دهلوي (اردو ترجمه), مکتبه الفالح, دهلي,  , شاه وليالعارفين انفاس  .١
  چاپ رسانده است. به Journal Asiatiqueاين رساله را پروفسور ماسينيون در مجلّة   .٢
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با مثنوي  زيادي مشابهت ،مطالبي وجود دارد که از لحاظ نفس مضمون »گرنت صاحب
مثنوي گرو نانک از نشان دهد  ي وجود ندارد کهنهرصورت قرائ ولي به ،موالنا دارد

  .١است الهام گرفته و يا از آن پيروي کرده معنوي
مثنوي  يد عرض شود که عرفاي سلسلة نقشبنديه بيشتر از ديگران بهدر آخر با

اظهارات درويش محمد بن دوست محمد  توان در اند و علّتش را مي عنايت کرده معنوي
لب بخاري يکي از وابستگان نزديک خواجه عبيداهللا احرار جستجو کرد که در مقدمة 

  آورده است: لباب مثنوي
شب جمعه بود که فقير  ئةالحجه سنه تسع و تسعما ذي هم در اين اثنا در ماه”

ين نقشبندي را قده در خواب ديد که آمدند  سخواجه بزرگ خواجه بهاءالدسر
اي بيار که حضرت  مولوي که کرده مثنويو گفتند: اي فالني برخيز و انتخاب 

! خواهند ببينند. من گفتم: يا حضرت خواجه اند و مي مولوي هم همراه من آمده
ام.  هيچ ننوشته يةمدت است که من در پي آن بودم که انتخاب بکنم اما تا الي غا

حضرت خواجه دست مبارک خود را دراز کردند و اين انتخاب را از سينة من 
و مسوده را پيش مولوي بردند.  ،برآوردند و فرمودند که اين است انتخاب

که مبارک است, هرکه از حضرت مولوي ديده شاد شدند و تبسم فرموده گفتند 
از نماز عصر خواهد خواند, بعد اين انتخاب بابي بعد از نماز بامداد و بابي 

شک او در روز قيامت همساية من در بهشت برين جاي خواهد يافت و انواعِ  بي
  .٢“اسرار حقايق و معارف الهي بر وي مکشوف خواهد شد
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  امير خسرو دهلوي در دربار هرات

شاعر فارسي  امير خسرو بزرگترين و معروفترين  الدين و معروف به يمين ابوالحسن ملقّب به
در شهر کش در  يوخانواده بود و  نام الچين به نژاد اي ترک از قبيله يودر هند است. 

ها  افغان لة الچين باکرد. اين خانواده و قبي زندگي مي )يکنون نزديکي سمرقند (ازبکستان
اين نواحي حمله کرد، اين قبيله از زادگاه خود  هم مرتبط بود. وقتي که چنگيز خان به

. ١بلخ در افغانستان منتقل شد. بلخ در آن زمان شهري بزرگ بود و حصاري هم داشت به
ساخت و سپس  ويرانسربازان خود ترمذ و بخارا را  چنگيز خان با م ۱۲۲۰در سال 

حمام، که  ۲۰۰مسجد و  ۱۲۰۰بلخ، در  آورد. در نتيجة حملة چنگيز خان به وير بلخ به
. امير ٢شاهد عظمت همه جانبة اين شهر تاريخي بود، کسي نبود که چراغ روشن کند

عهده  نام هزاره را به هاي قبيلة الچين به الدين پدرِ امير خسرو رياست يکي از گروه سيف
ميان سالهاي  بلخ يا بعد از آن در ر زمان حملة چنگيز بهاين گروه هزاره د داشت. او با

الدين  م بلخ را ترک گفت و عازم هند شد. در آن زمان سلطان شمس ۱۲۳۵و  ۱۲۲۱
هرصورت از حمالت چنگيزي  ايلتتمش در هند حکومت داشت و هند تا اين وقت به

  در امان بود.
کرد و باآلخره جاگيري (اقطاع)  ردربارِ ايلتتمش ارتباط برقرا الدين الچين با سيف

الت اتّراپرادش يدر ا (Etah) يواقع در ايته کنون پور) مؤمن معمولي در پتيالي (معروف به
  ناز، دختر امير عمادالملک، ازدواج کرد. دولت الدين الچين با بدست آورد. سيف
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(سه پسر و يک دختر) داشت.  الدين از همسر هندي خود چهار فرزند سيف
م در پتيالي  ۱۲۵۳ه/ ۶۵۱لحسن امير خسرو سومين فرزند خانواده بود و در سال ابوا

اثبات برساند که خسرو  جهان گشود. يکي از محقّقين امروز سعي کرده است به ديده به
  .١دنيا آمده بود در دهلي به

اي ديد و در هشت سالگي  خسرو از خردسالي آموزش ادبي نيکو و شايسته
قتل رسيد، خسرو زير  الدين در جنگي به ت. چون امير سيفشعرگويي پرداخ به

سرپرستي پدربزرگ مادري خود عمادالملک که يکي از امراي بلندپاية حکومت آن 
  وقت بود، درآمد.

المشايخ حضرت خواجه  شرف ارادت سلطان سنِ بلوغ رسيد، به امير خسرو چون به
ار سلسلة چشتي در دهلي، مشرف شد )، عارف نامدم ۱۳۲۵ه/ ۷۲۵ الدين اوليا (م: نظام
نظر خاص ملحوظ شد. خسرو هم  انواع مراحم و شفقت مخصوص گرديد و به و به

از درِ ارادت او انحراف نکرد.  اين پير محترم چنان خود را پيوند داد که تا آخر عمر با
کرد. روزي خواجه  الدين اوليا تقديم مي خدمت حضرت نظام اشعار خود را به خسرو
طرز و سبک صفاهانيان بايد شعر بگوييد  خسرو پيشنهاد کرد که به الدين اوليا به نظام

آميز باشد. از آن روز امير خسرو در زلف و  انگيز و زلف و خال يعني شعر بايد عشق
. خود اين پيشنهاد ٢حد اعالي خود رسانيد خالِ بتان پيچيد و آن خصوصيات را به

آينده خسرو حتّي در شعر هم عالقه  دهد که مرشد به شان ميالدين اوليا ن خواجه نظام
خسرو که در  غزليات اميربيشتر کوشيد.  يداشت و در رشد همه جانبة اين مريد خود م

همين طرز سروده شده است و ترجمان اين  پنج ديوان ضخيم او گنجانيده شده، به
  اديده نگرفت.حقيقت است که خسرو هم اين پيشنهاد مرشد مشفقِ خود را ن

افت و بعد از يالدين بلبن سلطان مملوک هند راه  دربارِ غياث خسرو اول به امير
دربارِ ملک جهجو عالءالدين محمد کشلي  مرگ عمادالملک، پدر بزرگ مادري خود، به

خدمت بغرا خان پسر خرد بلبن رسيد و بعد  متعلّق شد. سپس او به ،برادرزادة بلبن ،خان
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 ،قاآن ملک پسر بزرگ بلبن که حاکم ملتان بود شاهزاده محمد سلطان مخاطب به از آن به
قتل رسيد،  منگولها به ملتان رفت. چون شاهزاده محمد سلطان در جنگ با پيوست و به

علي سرجاندار در منطقه اوده شد. خسرو عالوه بر اين  خسرو مالزم حاتم خان امير
الدين فيروزشاه خلجي،  جالله)  ۶۸۹-۶۸۶( کيقباددربارهاي معزّالدين  حاکمان ، با

الدين  الدين مبارکشاه خلجي هم ارتباط داشت و غياث عالءالدين محمد شاه خلجي، قطب
تغلق و سلطان محمد تغلق از جمله پادشاهان تغلقيه هستند که از امير خسرو سرپرستي 

حيات گفت و در  ود بههجري در ۷۲۵کردند. خسرو بعد از زندگاني فعال در سال 
  خاک سپرده شد. الدين اوليا در دهلي به نزديکي مقبرة مرشد خود خواجه نظام

جز مثنويات، غزل و قصايد و  خسرو پنج ديوان شعرِ خود را ترتيب داد که به
  گيرد و عبارتند از: قطعات و رباعيات او را در برمي

  الکمال.يةنها -۵ بقيه نقيه، -۴الکمال، ةغر -۳الحيات،  وسط -۲الصغر، حتفة -۱
  قرار است: (خمسه) هاي خسرو بدين اسم مثنوي

خسرو بر وزن  شيرين خسرونظامي گنجوي،  االسرارِ مخزندر برابرِ  االنوار مطلع
بر وزن  سکندري آيينةنظامي،  ي و مجنونليٰلدر پيروي از  يمجنون و ليٰلنظامي،  شيرين

نظامي؛ مثنويات تاريخي:  پيکرِ هفتوزن  بر بهشت هشتنظامي،  اسکندرنامة
، عالوه بر اين آثارِ نامه تغلق، سپهر نه، خان خضر دولراني، الفتوح مفتاح، السعدين قران

نثر هم  را به االعجاز رسايليا  خسروي اعجازِنام  منظوم، امير خسرو دهلوي اثري به
نثري مصنوع  خلجي به در تاريخِ عالءالدين محمد الفتوح خزاينو  ١نگاشته است

الدين  که ملفوظات خواجه نظام را الفوايد افضلنگارش درآورده است. همچنين  به
  اند. کرده او منسوب  اولياست، به
فارسي مورد اهميت آثارِ امير خسرو، سهم شايستة او در پيشرفت نثر و نظم  نظر به

عظمت و  معتقد بهفارسي  داري قرارگرفته است. بيشتر منتقدينِ ادبِ بررسي دامنه
  اند که: هند هستند و دربارة او چنين نظر داده گوي دستي اين شاعر فارسي چيره
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وي امير شعرا و خسروِ بلغاست. در نظم و نثر صاحب معجزه بوده است. ”
صد هزار  واقع شده که هريک بيت باالحق بعضي از افکار بالغت آثارش چنان 

  .١“کند بيت برابري مي
اثبات  اند و به نگاران از هنر شعر خسرو تقدير نموده که همة تذکره کرد صهبايد خال

  سزد. او مي درستي به به» هند طوطيِ«اند که لقبِ  رسانده
 ،عظمت و نبوغ خسرو را از اين زاويه هم بايد سنجيد که او در خارج از وطنِ خود

ا دربارة آثار خسرو چه چه اندازه مورد پسند صاحبان ذوق قرارگرفته است و آنه ،هند
  اند. نظرهايي داشته

شهرت  العاده صاحبِ امتياز است،  اين بيت حافظ شيرازي که خودش شاعري فوق
  دهد: نشان مي را حداقل در ايران و محبوبيت امير خسرو

  رود بنگاله مـي  زين قند پارسي که به  شکّر شکن شوند همة طوطيان هند
  شخصيت و آثارِ امير خسرو عالقه مان تيموري بهآيد که حاک نظر مي چنان به

ابن شاهرخ ميرزا و برادرِ الغ بيگ شاهزادة ه)  ۸۰۲-۸۳۷خاصّي داشتند. بايسنغر (
کرد.  دقّت مطالعه مي تيموري ذوقِ ادبي و هنري داشت و آثار و اشعارِ فارسي را به
بود. خود او در خط مجلسِ او مجمع شعرا، مورخان، خوشنويسان و نقّاشان ايراني 

را براي وي استنساخ کردند. اين نسخة  شاهنامهاي از  استاد بود. او دستور داد نسخه
 يبراي جمع آور ياديهاي ز تالش همچنين يکتابت شد. و هجري ۸۲۹خطّي در سال 

شعر خسرو انجام داد. او يکصد و بيست هزار بيت خسرو را جمع ساخته که دو هزار 
برد که  جايي ديگر يافتند که در ديوان او نبود. پس بايسنغر پي را وبيت از غزليات ا

 است. بنابراين “متعسرالوصول”ي يو آرزو “متعذّرالحصول”گردآوري اشعارِ خسرو امري 
  آوري آثارِ خسرو را ترک گفت. جمع

کرد. او خمسة  صاحبان نظر عصرِ خود تبادل نظر مي بايسنغر دربارة آثارِ خسرو با
داد ولي برادرش الغ بيگ اين نظرِ او  خسرو را بر خسمة نظامي گنجوي ترجيح ميامير 
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داد. مابين اين دو شهزادة تيموري در اين  پذيرفت و خمسة نظامي را فوقيت مي را نمي
دو  آمد دربارة اختالف نظر مورد بحث و مباحثه صورت گرفت. پس از نقل اين پيش

کند: اگر آن عصبيت در اين روزگار  خالصه ميدولت شاه سمرقندي شاهزادة نامبرده، 
او  خلود پيوسته، به خاطرِ نقّاد جوهريان بازارِ فضل اين روزگار که عمرشان به بودي،

  .١(بايسنغر) راه ترجيح نمودندي و رفعِ اشتباه کردندي
خسرو و آثار  تا حدي که اينجانب اطّالع دارد، اين دربارِ هرات بود که در آنجا شخصِ

 يقرارگرفت و سپس، چنانکه بايد، از و يناگون او مورد مطالعه و ارزيابي انتقادگو
ابن منصور ابن بايقرا آخرين پادشاه ه)  ۹۱۱ آمد. شاه سلطان حسين (م: عمل تقدير به

 م حکومت کرد. ۱۵۰۶تا  ۱۴۷۰بزرگ تيموري است که در خراسان تا سي و هشت سال از 
اه تيموري از حاميان علم و فضل و از طرفداران جدي هرات پايتخت او بود. اين پادش

آثارِ امير  بهشخصيت و  ادبيات و صنايع بود. خودش شاعري بود صاحبِ ذوق و با
 آثارِ خسرو، شعراي بزرگ او به خسرو دهلوي عالقه زيادي نشان داد. در نتيجة اين عالقه 

  ر و هنر شعر خسرو مبذول داشتند.ارزيابي و پيروي از آثا دربارِ او توجه خود را به
اين حقيقت هم اشاره شود که سلطان حسين ميرزا سرپرست و حاميِ بزرگ  بايد به

هنري در  هاي ليتفعاشکلِ مرکزِ بزرگ  سرپرستي او به شعر و هنر بوده است. هرات به
يقين  د. اين شهر بزرگ و تاريخي خراسان در آن زمان غالب بهجلوه کرآن دوره 

ترين مرکزِ زبان و ادبيات فارسي بود. خود سلطان حسين ميرزا آثارِ  ين و معروفبزرگتر
گفت که خسرو بنابر نبوغِ خود  کرد و براساسِ اين مطالعة دقيق مي خسرو را مطالعه مي

در هنر شعر از بحور و اوزان گوناگون در شعر استفاده کرده است که بعضي از آنها 
عروض آشنايي داشتند،  راين او از دانشمندان و آنهايي که باعادي و معروف نيستند. بناب

  خواستار شد که وزن و بحورِ غزليات خسرو را باالي هر غزل بنويسند.
وزيرِ نامدار اين ه)  ۹۰۶-۱۰۰۰عالوه بر سلطان حسين ميرزا، امير علي شير نوايي (

هاي علمي و ادبي پادشاه و حقيقتاً دست راست او در ادارة مملکت، از جمله شخصيت
 يا طور سخاوتمندانه کرد و از آنها به صاحبان ذوق را تربيت مي يدوران خود بود. و

                                                   
  .۱۵۹ ، صالشعراةتذکر  .١



  ١٧٤  قند پارسي

  

هر دو زبان فارسي و زبان  بود و به  يدست خود شاعر چيره يکرد. و سرپرستي مي
» نوايي«و در ترکي  »وفايي«سرود. در شعر فارسيِ  اش ترکي چغتايي شعر مي مادري

چاپ  ترکي و فارسي که به  يها به زبان يآثارِ منظوم و منثور وکرد.  تخلّص مي
 روايات دهند که او با اند، ترجمان ذوق و سليقة عاليِ ادبي او هستند و هم نشان مي رسيده

توانست  حسنة ادبي فارسي و ترکي آشنايي کامل داشت و براساسِ آن روايات مي
  انديشمندانه شعر بسرايد.

تاريخ و سننِ علمي و ادبي مشرق  منظورِ آشنايي بهتر با خود و به در اثر ذوقِ ادبيِ
 هاي او، اين کتابخانه تنها فعاليت اي بزرگ ترتيب داده بود. نظر به زمين، نوايي کتابخانه

نبود بلکه عمالً دارالفنوني بود که نوايي در آنجا افراد  کتاب ينگهداري برا يمکان
آنها نه تنها وسايل بهتر زندگي را  يده بود و برابرجستة علمي و ادبي را جمع نمو

اين کتابخانه از تجربيات گسترده و مشاهدات عميق  افراد مرتبط باکرد بلکه  فراهم مي
الدين بهزاد نقّاش معروف که حتّي امروز  کردند. کمال ز استفاده مييصاحبِ کتابخانه ن

فرهنگ  اين وزير با هاست، ب هم براي هنر نقّاشيِ خود در سراسرِ جهان شناخته شده
وي ”دهد که:  بايقرا وابسته بود. براؤن، مورخِ معروف ادبيات فارسي دربارة بهزاد نظر مي

  “.بدون شک و ترديد بايد مائيسيناس عصر و کشور خود تلقّي شود
داد و علّتش شايد بيشتر اين بود  بهزاد آثارِ خسرو را مورد تقدير و ستايش قرار مي

آثارِ خسرو را براي خود نمونه قرار داده بودند. ،بايقرا و نوايي ،يان اوکه مرب  
دهد. نوايي در آثارِ  شعر فارسي و ترکي نوايي تأثير سبک و انديشة خسرو را نشان مي

آنها  را ارزيابي نموده و خسرو شعر و سبک امير ،فارسي و ترکي منظوم و منثور خود به
  را ستايش کرده است.

ن جامي، آخرين شاعرِ بزرگ دورة کالسيکي ادبيات فارسي و بدالرحٰمعالوه بر ع
الدين امير حاج  نوايي، شعراي ديگر آن دوره در هرات مثل موالنا هاتقي، بنّايي، قطب

در غزل، قصيده و مثنوي  و ز خسرو را در شعر نمونة خود قرار دادنديغيره ن جنابذي و
  از خسرو پيروي کردند.
و ادبي حايزِ  يهنر هاي مت تيموريان در هرات از لحاظ موفّقيتآخرين دورة حکو

سرپرستي سلطان  اهميت خاصّي است. در اين دوره تعدادي از علما و فضال و شعرا به
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هرات آمدند. در آن دوران شور و بحثهاي ادبي صورت  حسين ميرزا و نوايي به
شد. نوايي دربارة  ذاشته ميمحک نقد و ارزيابي گ گرفت و آثارِ اساتيد گذشته به مي

  دهد : خسرو دهلوي نظر مي شخصيت و شعرِ امير
شعر است و اين خسروي او  يحقيقت خسرو در شعر کسي نظير او نيست و به”

بعد  …صحبت شيخ رسيده الدين اولياست و چون به از نظر کيميا اثر شيخ نظام
در همة انواع اشعار از اين ابواب انواع شعر برو گشاده گشته و ازين است که 

نظير  قدرت بسيار دارد و در هر نوع شعر مثل قطعه و غزل و قصيده و مثنوي بي
است و جمع اشعار او دلپذير و جميع اشعارِ او مقبول همة طوائف است و چون 
بحرهاي خوش و رديفهاي دلکش که ماليم غزل است، اختيار کرده، حالتي در 

نيست و در اول نظر تتبعِ آن آسان غزلِ او هست که در غزل کسي ديگر 
  .١“گويند نمايد و در آخر ممتنع، از اين جهت شعرِ او را سهل ممتنع مي مي

شعرِ خسرو  اش به نام موالنا عبدالقهار و عالقه همچنين نوايي دربارة دانشمندي به
  دهد: اطّالع مي
ميان دانشمندان  موالنا عبدالقهار دانشمند خوبِ روزگار بود و در هري در”

غايت کشيد و  نهايت و زحمت بي نمود، ليکن در هواي کيميا رنج بي سرآمد مي
هرگز فايده از آن نديد بلکه مادة سودا بگوش او ريخت. آخراالمر کر گرديد. 

  اين مطلع در جوابِ خسرو ازوست:
  ر کـرد تير او بر غير خورد و بر دل من کـا   ها خدنگ يار کرد رشکم آيد ز آنچه بر دل

 »حاج امير«و در قصايد  »انسي«الدين امير حاج جنابذي که در غزل  سيد قطب
کرد، شاعري ديگر از معاصران سلطان حسين ميرزا و امير علي شير نوايي  تخلّص مي

داده بود. او باري چهل غزلِ امير  اي براي کار خود قرار خسرو را نمونه است که شعرِ
اربعينه  نوايي مطرح کرده بود، در يک مجلس گفته موسوم به خسرو را که امير علي شير

  .٢او داد خدمت وي آمد و صلة نمايان به نمود. امير علي شير نوايي به

                                                   
 .۳۵۶ ش، ص ه ۱۳۶۳: مير علي شير نوايي، تهران، النّفايس مجالس  .١

 .۳۲، ص الشعرا رياض  .٢
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است و  دانيم خسرو آثارِ منظومِ خود را از لحاظ تاريخي ترتيب داده چنانکه مي
 نقيه بقيه، الکمالةغر، الحيات وسط، الصغرحتفةعنوانهاي  بنابراين دواوين شعرِ خود را به

هاي  موسوم ساخته است. نوايي هم در پيروي از امير خسرو مجموعه الکماليةنهاو 
 فوايدالکبرو  الوسط بديع، نوادرالشباب، الصغر غرايبهاي  عنوان شعرِ ترکي خود را به

  خوانده است.
رود که او در اين قصايد فقط از  خسرو قصايد زيادي سروده و چنان گمان مي

ادشاهان و دولتمردان عصرِ خود مدح و ستايش کرده است ولي اين نظر درستي پ
خسرو دربارة موضوعاتي مثلِ موعظت و  نيست. در حقيقت تعداد زيادي از قصايد امير

توان اصلِ شخصيت خسرو را  گونه قصايد مي هاي فلسفي و عرفاني است. در اين انديشه
 ١»ابرار درياي«ت. يکي از قصايد او موسوم بهديد و فن و فکر و انديشة او را درياف

  شود: اين مطلع شروع مي است که با
  اسـت  بر و بحر شه تر، و خشک به شد قانع هرکه  کوس شه خالي و بانگ غلغلش دردسر است

اين قصيده داراي يکصد و شش بيت است و از نظر افکار فيلسوفانه و عرفانيِ 
خسرو اين قصيده را در پيروي از قصيدة است.  يخسرو شاهکار قابلِ مالحظه ا

  قرار است: فريدالدين عطّار سروده که بيتي از آن بدين
ـّار دريـاي سـخنـايـن ق   صـيده هسـت اي عط

  است گوهر و در چو معني صدف، همچون او لفظ
عطّار را که در قصيدة  بايد يادآور شد که تعدادي از شعراي برجستة فارسي،

و قصايدي را در پيروي از اي قصيدة خسرو است، ناديده گرفته اي بر حقيقت سرچشمه
فکر  ن شعرايا توان حدس زد که اند. بنابراين مي الذّکر خسرو سروده قصيدة فوق

اي براي  کردند که قصيدة خسرو بر اصلِ قصيدة عطّار فوقيت دارد و بايد نمونه مي
  قصايد آنها قرارگيرد.

                                                   
اي عالمانه ارزيابي نموده است. (رک:  استاد خليل اهللا خليلي اين قصيدة امير خسرو را در مقاله  .١

 )۲۹۳ ، ص۱۳۵۴رنده فقير محمد خيرخواه، افغانستان مجلس امير خسرو بلخي، گردآو
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هند تا  زبان دهد که اين شاعرِ نامدارِ فارسي ميمحتواي قصيدة نامبردة خسرو نشان 
الدين اوليا قرار داشت. خسرو  چه اندازه تحت تأثيرِ تعليمات مرشد خود خواجه نظام

در اين قصيده اميري صاحب جاه و جالل نيست که بر آستانة مرشد خود سرِ تسليم 
در دست، بر عصايي  عکسِ او در اين قصيده معلّمي است که بارخم کرده باشد. ب

هاي اخالقي و اصول ارتباط دوستانه و برادرانه بين انسانها را  منبري ايستاده و ارزش 
ن قصيده دالّ يکند. ا يارائه م  براي زندگي مفيد و سازنده يدهد و پند و نصايح يتعليم م

عالوه تشبيهات  است. به هاي فارسي و عربي العاده زياد خسرو بر زبان بر تسلّط فوق
هاي نو، بيان مؤثّر، استدالل شاعرانه و توجيحات دلنشين، اين  توجه، انديشه جالبِ

  عنوان شاهکاري جاودانه درآورده است. نظير بخشيده و به قصيده خسرو را تأثيري بي
اطّالع  المتحرين خود که بعد از وفات جامي تأليف گرديد، بهمخسةنوايي در 

  رساند که: خواننده مي
ادبي ر حضورِ جامي ادامه داشت. کسي در اين مجلس روزي بحث ادبي د”
ستايش العاده  قصيدة دريايِ ابرارِ خسرو اشاره کرد. من هم از اين قصيده فوق به

امير خسرو رود که  اساس نبود زيرا که چنين گمان مي قدرداني بي کردم و اين
يده باقي مرورِ زمان نابود شوند و فقط اين قص هگفت که اگر تمام آثارِ من ب مي
ماند، اين قصيده براي تداومِ شهرت و پاية بلند من در تاريخِ نظم فارسي  مي

  .١“کند کفايت مي
زياد  هالعاد خواند، تسلّط فوق علّتش اين است که هرکسي که اين قصيده را مي

نويسد که اين ستايش زياد از  کند. نوايي سپس مي خسرو بر شعرِ فارسي را درک مي
اين نظرِ نوايي در  نظر نيامد. خود جامي هم به حضورِ جامي مناسب بهقصيدة خسرو در 

پايان رسيد. ضمناً سلطان  هرصورت به نشان نداد. مجلس به العملي وقت عکس آن
سلطان ملحق  حسين ميرزا عازم مرو گرديد. نوايي را هم گفتند که بعد از چند روز به

مرو رود. در اين وقت جامي  که به شود. نوايي براي ديدن جامي رفت تا اجازه بگيرد
عنوان  اي بود به نوايي داد. اين قصيده کاغذي را از جيبِ خود بيرون آورد و به

                                                   
 ) هم تکرار کرده است.۹۲- ۳(ص  اللغتين محاکماتنوايي اين نظر خود را در   .١
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امير خسرو. اين قصيدة جامي چنين شروع » ابرارِ دريايِ«در جوابِ » االسرارجلّة«
  شود: مي

ـ  دان کش به رخنه  کنگر ايوان شه، کز کاخ کيوان برتر اسـت    ن در اسـت ديوار حصارِ دي
سفر  تر از قصيدة خسرو است. بعداً نوايي به تر و مستحکم اين قصيدة جامي رنگين

همين وزن  اي به خواست قصيده پرداخت. قرار بود تا هفت منزل مسافرت کند. نوايي مي
جامي فرستاد که اگر اين مطلع مناسب  و بحر بسرايد. او دوران سفر مطلعي گفت و به

داد و نوايي در پيروي از  د که قصيده را کامل کند. جامي اجازهدرآمده، اجازه بده
  که مطلعش اين است:» االفکارحتفة«عنوان  اي ساخت به خسرو قصيده

  اخگري بهرِ خيال خام پختن در سر است  آتشين لعلي که تاج خسروان را زيور است
  گويد که: دولت شاه سمرقندي مي

تأثير گذاشت و اين قصيدة امير خسرو فن شعرِ خسرو، نوايي را سخت تحت ”
  .١“در مجالسِ مشايخ مورد پسند قرارگرفت

امير شير نوايي از بعضي قصايد ديگرِ امير خسرو هم پيروي کرده و در تقليد آنها 
قرار  که مطلعش بدين» الصفاةمرا«نام  اي دارد به قصايدي سروده است. خسرو قصيده

  است:
  سوادالوجه سبق و مسکنت کـنج دبسـتانش    زبان دانشدلم طفل است و پيرِ عشق استاد 

  اين مطلع: اي ساخت با نوايي اين قصيدة خسرو را نمونه قرار داده، قصيده
  معلّم عشق و پير عقل دان طفل سبق خوانش

  پي تأديب طفل اينک فلک شد چرخ گردانش
د که در زبان ترکي سرو اي به نوايي خيلي طرفدارِ امير خسرو بوده است. او خمسه

  قراراند: هاي پنج مثنويِ نوايي بدين پيروي از خمسة خسرو است. اسم
  .سياره سبعةو  سد سکندري، ي و مجنونليٰل، فرهاد و شيرين، االبرارةحير

خمسة امير  اين خمسة نوايي از لحاظ سبک، طرح و مطالب تا حدي نزديک به
ترکي  ي خمسة خسرو را بهکنند که نواي خسرو است که بعضي منتقدين چنين فکر مي

                                                   
 .۵۶۲-۹، ص الشعراةتذکر  .١
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ترجمه کرده است. بايد يادآور شد که نوايي در آخر هر مثنوي خمسة خود از نبوغ 
  از خسرو را پذيرفته است. يريخسرو در شعر تقدير نموده و تأثيرپذ

ن جامي چنانکه گفته شد، آخرين نمايندة برجستة ادبيات کالسيکي ملّا عبدالرحٰم
سلطان حسين ميرزا و مير علي شير نوايي مقامي محترم فارسي است. او در دربارِ 

گذاشتند. جامي هم  احترام مي» کامل عارف«عنوان  او به داشت و حتّي عموم مردم هم به
  کرد. توجه مطالعه مي آثارِ امير خسرو را با

جهان اسالم  باري موالنا جمالي دهلوي، عارف سلسلة سهروردي دوران مسافرت به
يد تا از محضرِ جامي هم استفاده کند. جامي معنا و مفهوم بعضي ابيات هرات رس به

خسرو را که برايش مفهوم نبودند، از جمالي پرسيد. عالوه بر اين، جامي خمسة خود را 
  تقليد از خمسة خسرو و نظامي سروده است و معترف است که: به

  ازين بزمگه شمع روشـن وي اسـت    نظامي که استاد اين فـن وي اسـت  
ــه    ز ويرانــة گنجــه شــد گــنج ســنج ــر را ب ــنج گه ــانيده گ ــنج رس   پ

  وزان بازوي فکـرتش رنجـه شـد     پنجه شـد  هم پنجه آن به خسرو چو
ــان    که اين پنج من نيست ده پنجشـان   مــن و شرمســاري زده گنجش

جامي بعضي ابيات امير خسرو را شرح هم کرده است. رسايلِ مختصري که شرح 
اند. جامي ابيات زيرِ امير خسرو را شرح  چاپ هم رسيده اال بهابيات خسرو دارند، ح

  کرده است:
  تيمم فرض گردد نوح را در عين طوفانش  ز درياي شهادت چون نهنگ ال برآرد سر

  :السعدين قرانو اين بيت از مثنوي 
  ١گشت يکي ماه بده سال راست  خاسـت  سال از وي کامل نوي ماه

دربارِ سلطان حسين  هدست هم ب ست، بعضي از نقّاشان چيرهچنانکه قبالً گفته شده ا
الدين  اوج رساندند. معروفترين اينها کمال ميرزا وابسته بودند. اينها نقّاشي مينياتور را به

  بهزاد بود که اسمش در ادبيات فارسي بويژة شعر زياد برده شده است.

                                                   
ات خسرو اشاره کرده است. اين اين شرحهاي ادبي به جامينام  خود به علي اصغر حکمت در کتابِ  .١

 چاپ رسيده است. به م ۱۹۸۳اردو برگردانده است که از الهور در سال  ي بهکتاب را سيد عارف نوشاه
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وده، بهزاد و بعضي چون امير خسرو در هرات يکي از شعراي محبوب و مطلوب ب
هاي خود تزيين نمودند و مينياتورهايي را  نقّاشي از شاگردان او آثارِ خسرو را با

  مناسبت و مطابقت بعضي از مطالب آثارِ خسرو کشيدند و در آن آثار گنجاندند. به
هاي مختلف جهان  تعدادي از نسخ خطّي آثارِ امير خسرو تاکنون در کتابخانه

اند. اين  داراي اين مينياتورها هستند و ارزشِ آنها را باالبرده شود که نگهداري مي
دستورِ سلطان حسين ميرزا و شير  کاري و نقّاشي آثارِ امير خسرو را به ها تزيين نقّاش

  اند. عمل آورده علي نوايي به
وجود  هاي بهزاد و شاگردانش هستند و در هرات به آثارِ امير خسرو که داراي نقّاشي

  باشند: قرار زير مي هآمدند، ب
) مورخ ۴۶۱شمارة  نسخة خطّي ديوان امير خسرو در کتابخانة سپهساالر، تهران (به .۱

  هايي از بهزاد است. م داراي نقّاشي ۱۴۸۱ه/ ۸۸۶
) ۳۹۴ شمارة ي مجنون که نسخة خطّي آن در کتابخانة سينت پيترزبرگ (بهمثنوي ليٰل .۲

م استنساح  ۱۵۰۰بهزاد دارد و در سال  هايي از شاگردان شود، نقّاشي نگهداري مي
 شده است.

) از هر ۱۶۳ شمارة نسخة خطّي خمسة امير خسرو در کتابخانة چستربيتي، دبلن (به .۳
اي نفيس است و يکي از خوشنويسان معروف هرات محمد ابن اظهر  لحاظ نسخه

ي کتابت کرده است. اين نسخه داراي سي و پنج نقّاش م ۱۴۸۵ه/ ۸۹۰آن را در سال 
هاي  ديگر نتيجه تالشي ها يبهزاد و نقاش يجه هنرمندياست که پنج عدد از آنها نت

 شاگردانش است.
نسخة خطّي مثنوي هشت بهشت خسرو در کتابخانة موزة کاخ توپ کاپي  .۴

بهزاد  شود که داراي نقّاشي منظرة شکار است و اين نقّاشي را به نگهداري مي
 کنند. منسوب مي

خسرو دهلوي  ي را که روي بناي مقبرة اميريها کي از کتيبهحسن اتّفاق است که ي
دستورِ مهدي خواجه در دورة  نصب است، شاعري از هرات ساخته است. اين کتيبه به
الدين معمايي هراتي آن را سروده و  سلطنت بابر پادشاه تيموري آماده شده بود و شهاب

  قرار است: اشته است. اين کتيبه بدينخسرو دهلوي نگهد امير تعلّق خاطر اهلِ هرات را با



  امير خسرو دهلوي در دربارِ هرات  ١٨١

ــا   جــاه و جــالل مهــدي خواجــه ســيد ب
  شـبه و مثـال   شد باني ايـن اسـاس بـي   

ــه    ــدي خواج ــل مه ــعي جمي ــتم س   گف
  تــاريخ بنــاي او چــو گرديــد ســـؤال    

  الـدين المعمـايي الهـروي    حرره شـهاب 
رزا نشان اين استقبال از آثارِ خسرو در هرات در دوران حکومت سلطان حسين مي

دهد که امير خسرو در آن دوره در هرات شاعري شناخته شده و مورد احترام  مي
يادآور شد که دربارِ هرات در آن هنگام مرکز بزرگ  دو مرتبه صاحبان ذوق بود. بايد

هرات جمع  در  گوشه و کنارِ جهان فارسي ادبيات فارسي بود و شعرا و نويسندگان از
خسرو را بنابر توصية خود سلطان حسين ميرزا و شير علي نوايي  يرده بودند و آثارِ امآم

هند که زادگاه امير خسرو دهلوي است و خسرو در آثارِ  کردند و در نتيجه با مطالعه مي
شدند. خسرو  خود فرهنگ و تاريخِ وطنِ خود را زياد مطرح کرده است، آشنا مي

  انجام داده است. خدمات شاياني عنوان سفيرِ فرهنگيِ هند در آن دوره بنابراين به

  منابع
 ، چاپ مسکو.۱ ، جترکستان در دورة حملة منگول .۱

 م. ۱۹۷۰زبان فارسي) از م.گ. پيکولين، مسکو،  (مقاله به چنگيز خان در افغانستان .۲

  ، محمد کرماني، چاپ پاکستان.سيراالوليا .۳
 ابخانة رضا رامپور.: واله داغستاني، تصحيح پروفسور شريف حسين قاسمي، کتالشعرا رياض .۴

  ش. ه ۱۳۶۳: مير علي شير نوايي، تهران، النّفايس مجالس .۵
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  ادبي و فرهنگي فوايدالفواد اهميت
  از حسن عالي سجزي

) م ۱۲۵۳-۱۳۳۷ه/  ۶۵۱-۷۳۸الدين خواجه امير حسن بن عالء سجزي دهلوي ( نجم
قاره هند است. حسن سجزي و دوست  يکي از سخنوران و نويسندگان معروف در شبه

ر شاع ،م) ۱۲۵۳-۱۳۲۵ه/ ۶۵۱-۷۲۵ (م:وي طوطي هند امير خسرو دهلوي صميمي
م)  ۱۱۷۵-۱۲۹۲ه/ ۵۷۱-۶۹۱معروف ديگر آن زمان، از سبک شعر سعدي شيرازي (

پيروي کردند. حسن سجزي در پيروي از سعدي چنان مهارتي از خود نشان داد که او 
هاي  نام نثر به . وي يک ديوان شعر و دو اثر ديگر به١لقب دادند» هند سعديِ«را 
  جاي گذاشته است. را از خود به فوايدالفوادو  ٢المعاني مخ

ترين اثرِ حسن سجزي است. اين کتاب مشتمل  حداقل در هند معروف ٣دالفواديفوا
                                                   

هايي از غزليات سعدي را هم تضمين نموده  حسن نه تنها از سعدي پيروي کرده، بلکه حتّي مصرع  .١
  است. مثالً:

  رچه گفتگفت بعد از ه وقت سعدي خوش که خوش مي
ــ    ــت اســ ــذر آوردن اســ ــت عــ ــيمتوقــ   غفراهللا العظــ
  

 

م]  ۱۳۱۲[ه  ۷۱۲را در روزِ چهارشنبه بيست و سوم ماه محرم سال  المعاني مخحسن سجزي دهلوي   .٢
 الدين اوليا تقديم نمود و مورد تحسين قرارگرفت. حضرت خواجه چنان خدمت خواجه نظام

  ه خود را بر سرِ حسن نهاد و اين بيت دو بار خواند:خوشحال شد که اجازة تجديد بيعت داد و کال
  در عشقِ تو کارِ خويش هـر روز 

  
ــر گيــرم زهــي ســروکار      از س

 )۱۰۳(رک: فوايدالفواد، ص   

اردو چند مرتبه از هند و پاکستان چاپ سنگي خورده است. اخيراً متنِ  متن فارسي و ترجمة آن به  .٣
از » ميرا«کوشش دکتر محمد محسن کياني  ف ملک و بهتصحيح محمد لطي فارسي آن از ايران به

دو مرتبه  دالفواديفواچاپ رسيده است. عالوه بر اين  ش به ه ۱۳۷۷انتشارات روزنه، تهران 
 انگليسي هم برگردانده شده است. به
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هي مرشد حسن سجزي حضرت محبوبِ اٰل» ملفوظات«قولِ ما هنديان  بر سخنان و به
هي م) است. حضرت محبوبِ اٰل ۱۲۳۶-۱۳۲۵ه/  ۶۳۴-۷۲۵ الدين اوليا (م: خواجه نظام

ژه در تاريخِ مکتبِ عرفاني چشتيه در هند جايگاهي بس عالي وي در تاريخِ تصوف، به
اجازه  مجلسِ حضرت محبوبِ اٰلهي را، با ۸۸هاي  دارد. حسن سجزي نگارشِ گزارش

هجري شروع کرده و در ماه شعبان سال  ۷۰۷از اين مرشد خود، از ماه شعبان سال 
خود را در طولِ  پايان رسانده است. با اين حساب وي سخنان مرشد هجري به ۷۲۴

  ترتيب داده است. دالفواديفواپانزده سال گردآوري نموده است و آنها را در پنج جلد در 
اطّالعات تصوف عملي و نظري،  عالوه بر مباحثي سودمند مربوط به دالفواديفوا

شعرا و ادبا و عرفاي احوال و آثار و تعليمات بعضي  و ارزشمندي دربارة فرهنگ اسالمي
ه اهميت مباحث عرفاني و همچنين سلوک چشتيه، ب بردارد. نظر در پيشين را
  خوانند. مي» چشتي عمل اليحة«را  فوايدالفواد

نثر فارسي  هايي است که در سدة هشتم هجري در هند به از جمله کتاب فوايدالفواد
ن ند. افزورمندان قرار دا نوشته شدند و معدودي چند از آنها هم اکنون در اختيار عالقه

از لحاظ سادگيِ زبان، رواني بيان، صراحت در ابرازِ مطالب دقيق  فوايدالفوادبر اين 
عرفاني و مبرا بودن از حشو و زوايد در بيان مطالب اصلي، در تاريخِ نثر فارسي داراي 

و عقايد حضرت محبوبِ اٰلهي دربارة بعضي  ياتاهميت شاياني است. همچنين نظر
که حسن سجزي دهلوي آنها را در اين کتاب ارزشمند موضوعات ادبي و فرهنگي 

گنجانيده است، براي تکميل احوال و آثارِ عرفا، شعرا، ادبا، حکماي فارسي و موسيقيدانان 
  توان در اين ضمن از آن صرف نظر کرد. ايران اگرچه ناگزير نيست، ولي نمي

هند  بهايران لف اول در هند از نقاط مخت بيشتر عرفا، شعرا و نويسندگان دورة
ها در هند  مهاجرت کردند. اين مهاجرت تا قرن نوزدهم ميالدي ادامه يافت. اين ايراني

حتّي پس از آمدن داشتند و اين روابط  در ايران جنس خود افراد هم روابط نزديکي با
  هند قطع نگرديد. آنها به

نويسندگان و تذکّر است که مأخذ اطّالعات عرفاي هندي دربارة مشايخ،  الزم به
ظاهر خود آثارِ آنها و يا رواياتي بودند که اينها شفاهي از آن  غيره به شعراي ايراني و
هاي عارفان  خانقاهدر آمدند،  هند مي کردند که مرتّب از ايران آن زمان به افراد کسب مي
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ي کردند و اطّالعاتي را دربارة اوضاعِ اجتماعي، فرهنگي، عرفاني و ادب هندي اقامت مي
دادند. بعضي  را که شاهد عيني آنها بودند، در مجالس همگاني يا ويژه عرفاي هندي مي

ها خود مريد و پيروِ مشايخِ طريقت ايراني بودند، مالقاتها و تماسهاي  از اين ايراني
هاي  آنها محشور بودند و يا دربارة بعضي از آنها از حوزه آنها داشتند، با نزديکي با

دست آورده بودند. اين اطّالعات و گزارشها مبني بر  العات ارزشمند بهعرفاني ايران اطّ
غيره  مشاهدات عيني آنها و يا رواياتي است که در دوران حيات آنها دربارة اين عرفا و

اساس نيستند و بايد در بازيابي احوال و آثار و تعليمات  در ايران شايع بود. بنابراين بي
فانه بيشتر دانشمندان آنها مورد استفاده و توجخينِ ادب و عرفان قرارگيرند. متأسة مور

اين آثارِ  اند، به نگارش درآورده در ايران و هند که تاريخِ عرفان و ادب فارسي را به
گونه آثارِ عرفاي هندي  اند. آنهايي که اين عرفايِ هندي چنانکه بايد، تاکنون رجوع نکرده

ها و اطّالعاتي که دربارة عرفا، شعرا و  برند که آگاهي يکنند، پي م دقّت مطالعه مي را به
اند، تازگي دارند و در شناسايي برخي از  نويسندگان در مراجعِ عرفاني در هند فراهم گرديده

  نمايند. هاي اين رجال ايراني نقش مهمي را ايفا مي هاي زندگي و آثار و انديشه گوشه
دربارة  يپرارزشالعات مختصر ولي جامع و عرفا و شعرا و نويسندگان ايراني که اطّ

ابراهيم ادهم، احمد  ، عبارتند از: ابوسعيد ابوالخير،ستا گرد آمده فوايدالفوادآنها در 
الدين  سنائي غزنوي، سيفغزالي، اوحدالدين کرماني، بوعلي سينا، خاقاني شرواني، 

همداني، فارابي،  ةلقضاا عبداهللا انصاري، عينالدين سهروردي، خواجه  باخرزي، شهاب
  غيره. و فريدالدين عطّار، سعدي شيرازي

حسن سجزي دهلوي بيشتر از همه (شانزده بار) دربارة احوالِ زندگي، تعليمات و 
ارشادات ابوسعيد ابوالخير از قول مراد خود حضرت محبوبِ اٰلهي سخن گفته است. 

ده مرتبه  فوايدالفواددر  م) است که ذکرش ۱۲۵۹ه/ ۶۵۸ الدين باخرزي (م: سپس سيف
  در ضمن مجالس مختلف اين عارف نامدارِ هندي مطرح گرديده است.

ايراني اشاره الدين اوليا دربارة اين افراد  بعضي از نظريات خواجه نظام در اينجا به
 بررسي مورد در پرتو اطّالعاتي که در منابع معتبر ديگر آمده، را آنها . سپس ماشود مي

  آشکار شود. فوايدالفوادتا ارزش و مناسبت اين گزارشها در داد  قرارخواهيم
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و هم شعر  ١الدين اوليا عارفي بود صاحبِ ذوق، خودش شاعر بود حضرت نظام
دوست. وي همچنين در شعر صاحبِ نظر بود. وي همانند عرفاي ديگر براي تأييد و 

شعراي عارف و يا عارف  تصديق نظريات و عقايد خود از آثارِ منظوم و منثورِ عرفا و
 آورد. چون امير حسن سجزي دهلوي، جامع سخنان او، عالم و مشرب شواهدي مي

توجة خاصّي در  اين اظهارات مراد خود را با سخنوري بزرگ بود، بنابراين او 
  نقل نموده است. دالفواديفوا

امير  الدين اوليا نظر خاصّي در مورد شعر داشته است. او باري به حضرت نظام
  خسرو دهلوي توصيه کرده بود:

  .٢انگيز و زلف و خال انگيز طرزِ صفاهانيان بگو يعني عشق به”
بريم که در غزليات اين  مي کنيم، پي اگر غزليات امير خسرو و حسن دهلوي را بررسي 

  الدين اوليا اين توصية مرشد آنها کامالً انعکاس يافته است. خواجه نظام دو شاعر وابسته به
کرد. حسن  حضرت محبوبِ اٰلهي باري در مجلس دربارة شعر اظهار نظر مي

حکيم خواندن بر شعر گفتن  قرآنبايد ”ايد که  سجزي عرض کرد که شما بارها فرموده
خواند و آنچه شعر  مي قرآنسپس حسن دهلوي افزود که او حاال هر روز “. غالب آيد

  .٣يشاءاهللا تعاٰل شود، از آن توبه کرده آيد، ان گفته شده و مي
اين مجلس که در آن اين سخن ارائه گرديد در روزِ دوشنبه بيست و ششم ماه 

زد که حسن سجزي  توان حدس هجري برگزار شد. پس مي ۷۲۱اآلخر سال  ربيع
هايي که ديوانش  شعرگويي زياد توجه ننمود و منظومه دهلوي بعد از اين تاريخ به

هرصورت او ديوان  ز اين تاريخ سروده شده بود. بهمشتمل بر آنهاست، بيشتر آن قبل ا
هجري گردآورده  ۷۱۴خود را در دورة حکومت سلطان عالءالدين خلجي در سال 

                                                   
گر در م و منابع دي ۱۹۷۸: امير خورد کرماني، الهور، سيراالولياالدين اوليا در  اين بيت خواجه نظام  .١

  توصيف امير خسرو دهلوي نقل شده است:
  نظم و نثر مثلش کم خاست خسرو که به

  
  ملکيت ملک سخن آن خسـرو راسـت  

  آن خسرو ماست، ناصر خسرو نيسـت   
  

  زيرا که خـداي ناصـر خسـرو ماسـت    
  

  

  .٣١١، ص سيراالوليا  .٢
 .٢٩٥ ، چاپ ايران، صفوايدالفواد  .٣
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کند. او  هايي را دربارة شعر مطرح مي است. حسن سجزي در همين مجلس باز پرسش
â!#t�yè’±9$#uρ ãΝßγãèÎ7«اين آيه از قرآن حکيم را که دربارة شعر است  ®Ktƒ tβ…ãρ$ tóø9$#و معني آن را در » ١

  حضور محبوب الهي خواند که آنان که متابع شعرااند، گمراهانند.
حديث  انّ من الشعر حلکمةٌايد که  حسن باز ادامه داد که جنابعالي چند مرتبه فرموده

 باشند؟ کنند، چرا گمراه مي اند و آنانکه متابعت آنها مي است. اگر اهلِ شعر اهل حکمت
ها، مناسب و منطقي است.  ضيحات حضرت محبوبِ اٰلهي در پاسخ به اين پرسشتو

  وي فرمود:
شعرايي که هزل و حشو و هجو گويند، متابعان ايشان را آن حکم است، اما ”

اهللا عنه و ديگران  اند، چنانکه اميرالمؤمنين علي رضي گفتهصحابة کرام هم شعر 
  “.اند هم گفته

دو بيت از حضرت علي را براي اثبات نظر خود خواند که  اوليا الدين خواجه نظام
  مفهومش اين بود:

چون زنان بر اسب سوار شوند، خروج دجال را بيم باشد. يک قافيه سروج بود، ”
اذا رکب دوم خروج و سوم عروج. مصرع اول ابيات حضرت علي اين بود: 

  .٢روجسلالفروج علي ا
گونه اشعار، مبالغه در مدح و  در اينحسن سجزي قصايد زيادي سروده است و 

ستايش ممدوح ناگزير است. بنابراين حسن دهلوي فرصت را غنيمت شمرده، باز 
  پرسيد:
  “باشد، حال آن چگونه باشد؟ مبالغتي که در شعر مي”

  حضرت خواجه پاسخ داد:
در کتابي مشهور ديده شده است که کذب را اثمي است، اما کذبي که در شعر ”

  ست که آن جائز است.ا اش اين معني ٣“ر آن اثمي نيستگويند، د

                                                   
  .٢٢٤، آيه سورة شعرا  .١
  .۲۹۶ص  ،وادفوايدالف  .٢
 .۲۹۶ص  ،همان  .٣
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الدين اوليا شاعر و شعردوست بود. اين شعردوستيِ  ام که خواجه نظام عرض کرده
سماع داشت، هم آشکار است. وي توضيح داد که بعضي  او در عالقة مفرطي که به

خ ابوسعيد ، شيه) ۶۳۵ سرودند مثل شيخ اوحدالدين کرماني (م: مشايخ شعر خوب مي
غيره.  م) و ۱۲۵۹ه/ ۶۵۸ الدين باخرزي (م: م) شيخ سيف ۱۰۴۸ه/ ۴۴۰ ابوالخير (م:

حضرت خواجه افزودند که شيخ باخرزي را در شعر غلو تمام بود و شعر خوب 
گفت. روزي مريدان او خدمتش عرض کردند که از هر عارف کتابي و تأليفي بجاي  مي

هر بيتي که از آن ”يسيد؟ شيخ باخرزي جواب داد: نو مانده است. شما چرا کتابي نمي
توان به کيفيت شعرِ عرفاني او  . از اين پاسخ شيخ باخرزي مي١“ماست، برابر کتابي است

برد. شعرِ يک عارف، چکيدة مشاهدات و واردات يک نفر عارف است که بعد از  پي
  گردد. هاي طوالني نصيبِ او مي تالش

در يکصد و هشتاد و هشت مجلس که حسن سجزي الدين اوليا  خواجه نظام
مرقوم نموده است، تقريباً صد بيت و يا مصرع  فوايدالفوادهاي آنها را در  گزارش

. اين خود نشانگرِ اين حقيقت استفارسي و هشت بيت و مصرع عربي را خوانده 
شعر تعلّق خاصِّي داشته است. ابيات زيادي در ذهن او  است که حضرت خواجه به

کرد و اين  خواست آنها را حسبِ حال نقل مي فوظ بودند و وي هر وقت که ميمح
بوده است که آنها در البالي گفتگوي خود ابيات حسبِ حال  روايت بيشتر عرفايِ ما 

  کردند. را نقل مي
رفت. حضرت خواجه گفت که دنيا  در مجلسي سخن دربارة جمع و خرج دنيا مي

آيد  دست مي است مثل لباس، بايد داشته باشيد. هرچه بهرا نبايد جمع کرد، آنچه الزم 
  خواند: را آن را بايد خرج کنيد و ذخيره نکنيد. سپس اين بيت

ــر  ــود، اي پس ــر دادن ب   ز بهرِ نهادن، چه سنگ و چـه زر   زر از به
زبانش  م) به ۱۱۹۹ه/  ۵۹۵ همين مفهوم از خاقاني شرواني (م: در اين هنگام بيتي با

  آمد که:
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 خواجه نخواهد راند از هستي خود، کاميچون 
 ١ن دارمـه مــدار کـه او دارد، پنــنج کـآن گ

گفت. او  الدين اوليا دربارة کشف و کرامت عرفا سخن مي روزي خواجه نظام
نام شيخ عثمان را بازگو کرد و سپس  آمدي دربارة کشف و کرامت يک عارف به پيش

کشف شود و مردمان دربارة آن اطّالع بگيرند، اگر درويشي را چيزي ”خالصه نمود که 
قولِ حضرت محبوبِ اٰلهي سنائي  به“. آن درويش بايد آنجا نماند، جايي ديگر برود

  ) اين معني را در اين ابيات بيان کرده است:م ١١٥٠ه/  ٥٤٥ غزنوي (م:
ــروز  ــال جــان اف ــا جم ــيش منم   چــون نمــودي بــرو، ســپند بســوز  ب

  تـو  هسـتي  چيسـت؟  تو سپند وان  تـو آن جمال تو چيسـت؟ مسـتي   
دهند، از مستي ايشان است که ايشان اصحابِ  باز توضيح داد: آنچه اوليا بيرون مي

گويد يعني  سکراند برخالف انبيا که اصحابِ صحواند. سنايي آن (سکر) را مستي مي
٢کشف کردي، بيش درنگ نبايد کرد چون سر.  

قولِ حسن سجزي،  نايي داده است. بهحسن سجزي دهلوي اطّالعي ديگر دربارة س
م)  ۱۲۵۹ه/ ۶۵۸ الدين باخرزي (م: گفت که سيف الدين اوليا مي حضرت خواجه نظام

ام. شخصي که در آن مجلس حضور  بارها گفتي که من مسلمان کردة يک قصيدة سنايي
داشت، بيتي از قصيدة سنايي را خواند و چنان نمود گويا اين همان بيت است که 

  آن کرده است. بيت اين بود. زي اشاره بهباخر
  عشقِ مرد لن تراني را بدين خواري مجوي  زنـي  ور شـهوت مـي  بـ نبرسر طورِ هـوا، ط 

  است:“ اين بيت متّصل آن بيت”الدين اوليا فرمودند که  حضرت خواجه نظام
  در کف دست عروسِ مهـد عمـاري مجـو     خــارِ پــاي راه عيــاران ايــن درگـــاه را    

اي کاش مرا باد آنجا ”الدين باخرزي بارها گفتي که  افزودند که شيخ سيفسپس 
  .٣“برد که خاک سنايي است يا خاک او بيارد که من آن را سرمه کنم
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چون در بيت سنايي واژة عماري آمده است، حسن سجزي پرسيد که اين عماري 
داول ديده نشد. هاي مت چيست؟ توضيحي که حضرت محبوبِ اٰلهي دادند، در فرهنگ

ت عمار است که نامِ مردي بود که اين بآن که مردمان عماري گويند، نس”ايشان گفتند: 
  .١“گويند عماري ساختة اوست. مردمان اين عماري را عنباري مي

است که براي  هاي ديگر هم توضيح شده عالوه بر عماري، بعضي واژه فوايدالفواددر 
  ت آنها اهميت فراواني دارد. مثالً:مفهوم و سرگذش بهبردن  پي

الدين اوليا گفتند  در مجلسي بعد از صرف غذا، طشت و آفتابه آوردند. خواجه نظام
آرند، ابوالياس گويند، يعني ماية  اي را که بعد از طعام مي در عرب طشت و آفتابه” :که

ابوالفتح نوميدي است، زيرا که بعد از آن هيچ طعامي نخواهند آورد و نمک را 
در هندوستان گويي ابوالياس تنبول است که ”طورِ شوخي فرمودند:  . سپس به“گويند مي

  .٢“بعد از آن هيچ طعامي نيارند
ها آن را  شود، هندي مناسبت روزِ وفات عارفي در هند برگزار مي مراسمي که به

 شود. حسن کاربرده نمي اين مفهوم به گويند. در جهان فارسي اين لغت به عرس مي
  سجزي اين لغت را از قول مراد خود چنين توضيح داده است:

  .٣“عرس عروسي کردن است و نيز معني عرس فرود آمدن کاروان است در شب”
 فوايدالفوادميوة معروف و خوشمزة هندي که در  ،توضيحي جالب توجه دربارة انبه

  قرار است: داده شده است، بدين
م)  ۱۲۱۰-۱۲۳۵ه/  ۶۰۷-۶۳۳الدين ايلتتمش ( شمسملوک هند مدومين پادشاه ”

الدين اوليا و خود حسن  بدايون، زادگاه حضرت خواجه نظامکه اول استاندار 
بدايون آمد، چندتا انبه پيشِ او آوردند زيرا که  چون او به ،دهلوي بودسجزي 

ن خورد، اسم اي باشد. چون ايلتتمش انبه مي انبة بدايون خوشمزه و شيرين مي
زبان ترکي آنب چيزي قبيح را  ميوه پرسيد. گفتند: انب. ايلتتمش گفت که به
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  .١“گويند. اين ميوه را نغزک بايد ناميد
الدين اوليا است  مجموعة سخنان حضرت خواجه نظام فوايدالفوادام که  عرض کرده
کرد و توضيحاتي که  هايي که حسن دهلوي خدمت اين مراد خود مطرح مي ولي پرسش

تر درآورده است. مثالً باري حضرت  داد، اين سخنان را مفيدتر و مفصّل د حسن ميمرش
از وي کرد و بنابراين او روي تخت خواب نشسته بود.  محبوبِ اٰلهي پايش درد مي

بايد،  حاضران همه دعا کردند و گفتند که حيات شما مي”حضّارِ مجلس عذر خواست. 
اين مناسبت بيتي  . حسن سجزي شاعر بود و پس به“حيات شما است علّق بهتحيات ما م

  خواند که: مي
  اي همه دشمنان تو دشمن جان خويشـتن   جان جهانيان تويي، دشمن جان بود کسي

 حضرت محبوبِ اٰلهي، چنانکه عرض کردم، شاعر و شعردوست بود. ابيات
  ا خواندند:شمار حفظ داشت. چون حسن اين بيت خواند، ايشان مطلعِ اين منظومه ر بي

  ٢از خوشيِ صبوحيش گـل بدريـد پيـرهن     دوش صبوحي اي بزد بلبلِ مست در چمن
شعر  نقل شده است که نشانگرِ عالقة سلطان ايلتتمش به فوايدالفوادآمدي در  پيش

نام  و سرپرستي از شعرا است. در اين کتاب آمده است که باري در دربارِ ايلتتمش شاعري به
  اي تقديم شاه کند، اجازه داده شد. او اين مطلع را خواند: هخواست قصيد ناصري مي

  تيغ تو مـال و پيـل ز کفّـار خواسـته      اي فتنه از نهيب تـو زنهـار خواسـته   
کاري ديگر مشغول شد و ناصري ادامه داد و چند بيت ديگر  در اين اثنا سلطان به

وجة ناصري شد و مطلع را قصيده را خواند. سلطان بعد از انجام کارِ درباري، دو مرتبه مت
اش  . اين بود حافظة ايلتتمش و عالقه٣ناصري گفت که از همين آغاز بخوان خواند و به

دوست در حقيقت خود هم صاحبِ  دهد که پادشاهان ادب آمد نشان مي شعر. اين پيش به
  نمي دادند که موجب دلسردي شعرا شود. نشاناند و در دربار رفتاري  ذوق بوده

شناسيم که کتاب معروف  عنوان قاضيِ دهلي و مورخ مي منهاج سراج را به ما قاضي
را  ناصري طبقاترا تأليف کرده است. استاد حبيبي از افغانستان که » ناصري طبقات«
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  چاپ رسانده، اطّالعات زيادي دربارة احوالِ اين مورخ شهير نداده تصحيح نموده و به
حد کافيِ شرح حال قاضي منهاج سراج را در  هدست نيست که ب است زيرا مأخذي در 

اهللا صفا و استاد نفيسي در آثار مفصّل  مثلِ ذبيح تاريخ ادبياتبرداشته باشد. مورخينِ 
  اند که: خود فقط اين سه چهار جمله را دربارة منهاج سراج آورده

بن  الدين عثمان الدين محمد بن منهاج الدين عثمان بن سراج ابوعمرو منهاج”
هجري،  ۶۹۸و متوفي در  ۵۸۹ابراهيم بن عبدالخالق جوزجاني متولّد در 

سيستان و سپس  سفارت به به ۶۲۳و  ۶۲۲نخست در غور ساکن بود و در 
اسم  هندستان رفته است، مؤلّف کتابِ بسيار فصيح معتبري است به به

١اتمام رساند به هجري ۶۵۸که در  ناصري طبقات.  
عات اساسي و مفيدي دربارة اين قاضيِ دهلي دورة حسن سجزي دهلوي اطّال
دست داده است. اين  الدين اوليا که او را ديده بود، به ايلتتمش را از قولِ خواجه نظام

شعر و سماع و جايگاه او  اش به عرفان، عالقه اطّالعات اخالق منهاج سراج، تمايلِ او به
بر اظهارات محبوبِ اٰلهي است که  سازد و چون مبني در جامعة آن دوران را آشکار مي

او را ديده و در مجلس تذکيرِ او شرکت نموده، بايد معتبر تلقّي شود و براي ترسيم 
  شخصيت قاضي منهاج سراج حتماً مورد استفاده قرارگيرد.
گفت و دوران وعظ و تذکير  قاضي منهاج سراج هر دوشنبه در مسجدي تذکير مي

  اري اين رباعي خواند:کرد. ب ابياتي را نقل مي
ــردن  آ و  لــب بــر لــبِ دلبــران مهــوش کــردن ــوش ک ــرزلف مش ــگ س   هن

  ٢خود را چو خسي طعمة آتـش کـردن    ست ليک فردا خوش نيست امروز خوش
  گفت: حضرت محبوبِ اٰلهي دربارة تأثير تذکير قاضي منهاج سراج مي

پيوندم  به )م ١١٧٣-١٢٦٥/ه ٥٦٩-٦٦٤( شکر فريد گنج مرشد خود بابا قبل از اينکه با
منهاج سراج چنان تحت اش گردم، باري در مجلسِ تذکيرِ قاضي  و داخل حوزة عرفاني

ام و يا چه شده  گويي که من مردهاز غايت ذوق بيخود گونه شدم، ”تأثير گرفتم که 

                                                   
  .١٣٥، ص ه ١٣٤٤تاريخِ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي: استاد سعيد نفيسي، کتابفروشي فروغي،   .١
  .۲۲۷ص  ،فوايدالفواد  .٢



  ١٩٢  قند پارسي

  

اين  نظر به“ است. پيش از آن من خود را آنچنان در سماعي و در هيچ حالي نيافته بودم
اي، تو اليقِ آني که  تو اليقِ قضا نه”او گفت:  اضي منهاج سراج، عزيزي بهمقام ق
  .“االسالم باشي شيخ

الدين اوليا دربارة تأثيرِ عميق تذکيرِ قاضي منهاج سراج بر شنوندگان،  خواجه نظام
  خواند: اين بيت را مي

  ١ا روان شده ره خرام کردي هم ديده تو به  شد زبان بي خلق همه گشادي، سخن لب ز تو
 حضرت محبوبِ اٰلهي دربارة منهاج سراج گفته است که او مردي صاحبِ ذوق بود

سماع عالقه داشت. باري در مجلس سماع در منزل شيخ بدرالدين غزنوي که  هبکه 
خواند، شرکت کرد. در اين مجلس وجد کرد،  مي» سرخ شيرِ«قاضي منهاج سراج او را 

ود، پاره پاره کرد و براي شعرِ بدرالدين غزنوي که دستار و دراع را که پوشيده ب
، بيتي از اين منظومه نقل شده فوايدالفواداست، فرمايش کرد. در » گرفت آتش«رديف  با

  قرار است: که بدين
  ٢گرفـت  آتش گر نوحه برآمد، سوزم ازين آه  گر در مجمعي کرد بر من، نوحه اي مي نوحه
 و عرفاي سدة ششم و هفتم هجري در هند، در مأخذ گونه اطّالعات دربارة شعرا اين
  در اين ضمن مأخذي اساسي است. فوايدالفوادشود و بنابراين  ندرت يافت مي ديگر به

از لحاظ تأثير  هاي مجالس سماعِ عرفا حاکي از اين است که شعر فارسي را گزارش
، خليفة م) ۱۲۳۵ه/ ۶۳۳ الدين بختيار کاکي (م: توان کشنده تلقّي کرد. خواجه قطب مي آن،

الدين سجزي اجميري سرسلسلة عرفاي چشتيه در هند، در مجلسِ سماع  خواجه معين
را ه)  ۵۳۶ در خانقاه علي سجزي شرکت کرد. خواننده غزلي از احمد جام ژنده پيل (م:

  اين بيت رسيد: خواند، چون به مي
  اسـت  ديگـر  جـانيِ  غيب از زمان هر  کشــــتگان خنجــــر تســــليم را

وجد آمد، خواننده همين بيت را برايش تکرار کرد و خواجه  الدين به واجه قطبخ
آمدها در منابع  گونه پيش . اين٣همين حال وجد درگذشت بعد از چهار شب و روز به
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  …اهميت ادبي و فرهنگي فوايدالفواد  ١٩٣

يقين اين چنين تأثيري  زبانهاي ديگر غالب به عرفاني زياد بازگو شده است. شعر به
  نداشته است.

گفت. باري در مجلس تذکير باالي  در دهلي وعظ و تذکير ميالدين ابوالمؤيد  نظام
حکيم خواند و سپس  قرآننام قاسم آياتي چند از  منبر آمد. اول يک نفر قاري به

. هنوز سخني “ام خط باباي خود نبشته ديده به”الدين ابوالمؤيد تذکير آغاز کرد که  نظام
همه در گريه شدند، آنگاه اين دو ديگر نگفته بود که اين سخن در خلق چنان گرفت که 

  مصراع بگفت:
  جان در غم تو زير و زبـر خـواهم کـرد     بر عشقِ تو و بر تو نظـر خـواهم کـرد   

ها از خلق برآمد. بعد از آن دو سه بار همين دو مصراع بخواند و گفت: اي  نعره
که  آيد، چکنم، اين سخن بر طريق عجز چنان بگفت مسلمانان دو مصراع ديگر ياد نمي

در همة جمع اثر کرد. آنگاه قاري قاسم دو مصراع ديگر را خواند. شيخ رباعي را کامل 
  .١خواند و از منبر فرود آمد

دهد که عموم مردم در دهلي صاحبِ ذوق بودند، شعر  اين گزارش نشان مي
گذاشت و زبان فارسي حتّي در دورة آغاز  شعر در آنها تأثير مي فهميدند و روحِ مي

  د در هند شمالي زباني غريب نبوده است.رواج خو
ه)  ۶۳۲و  ۵۹۸اطّالعاتي که دربارة شيخ فريدالدين عطّار نيشابوري (مقتول در بين ”

آمده است، احوالِ زندگي، تعليمات و مقامِ او در حوزة عرفاني را آشکار  فوايدالفواددر 
د. وي پس از وفات الدين تبريزي مريد شيخ ابوسعيد تبريزي بو سازد. شيخ جالل مي

م) رسيد و  ۱۱۴۵-۱۲۳۴ه/ ۵۳۹-۶۳۲الدين سهروردي ( مرشد خود خدمت شيخ شهاب
بنيانگذار مکتب سهروردي در هند  هند آمد. چندي با از وي کسب فيض کرد و سپس به

برد و سرانجام   سر م) به ۱۱۷۰-۱۲۶۶ه/ ۵۶۵-۶۶۵شيخ بهاءالدين سهروردي ملتاني (
  .٢ا فوت کردبنگال رفت و همانج به
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  ١٩٤  قند پارسي

  

شيخ بهاءالدين زکرياي  الدين تبريزي عطّار را در نيشابور ديده بود. او به شيخ جالل
من گفت که مرد خدا نشان بده. نتوانستم که  ام. او به ملتاني گفت که من عطّار را ديده

الدين  سهروردي گفت: چرا از شيخ شهاببهاءالدين کسي را نشان بدهم. شيخِ 
اي که در خواجه فريدالدين  ن نداديد؟ شيخ تبريزي گفت: من مشغوليسهروردي نشا

  .١جنبِ آن معزولي است ديدم، مشغولي ديگران بهم)  ١١١٩-١٢٣٠ه/ ٥١٣-٦٢٧(عطّار 
  از قولِ پير مردي نقل شده است که: فوايدالفوادسپس در 

دم بود. او در اوايل حالِ عظيم پريشان ق(عطّار) اين پيرِ مرد عطّار را ديده بود. ”
نيشابور رسيدند. عطّار  شهيد شد و آن چنين بود که کفّار (يعني منگولها) به

قبله نشسته بود. منتظر آن بود که کافران بيايند و آنها را  هيفده يارِ خود، رو به با
قت شهيد کنند. باالخره سربازان چنگيز رسيدند و کشتن آغاز کردند. در آن و

کشند، گفت: اين چه تيغ  خواجه فريدالدين عطّار چون ديد که ياران او را مي
عطّار  قهاري است و اين چه تيغ جباري است! چون سربازان چنگيز روي به

گفت: اين چه کرم است و اين چه مکرمت  کردند که او را بکشند، عطّار مي
  .٢“است و اين چه احسان است
  نويسد: ة شهادت عطّار ميدولت شاه سمرقندي دربار

دست لشکرِ مغول افتاد و در قتلِ عام شهيد شد،  زمان فترت چنگيز خان به به”
  .٣“کرد تعجيلِ قتل خود مي

بعضي حک و اضافه  نگاران بعدي همين روايت شهادت عطّار را با بيشتر تذکره
عطّار در سدة نهم  زودي بعد از درگذشت رسد که اين روايت به نظر مي اند. به بيان کرده

خذ آکشته شدن عطّار در ميات روا آمده با فوايدالفوادهجري شايع بود. ولي آنچه در 
تر شده است.  الدين اوليا اين روايت عرفاني ديگر فرق دارد. گويا در مجلس خواجه نظام

اساس تلقّي  دست مغوالن را از لحاظ تاريخي بي کشته شدن عطّار بهاستاد نفيسي 
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  …اهميت ادبي و فرهنگي فوايدالفواد  ١٩٥

دست مغوالن در  کوب مطالبي را که دربارة کشته شدن عطّار به ولي دکتر زرين ١کند مي
  گويد: انگارد و مي آمده، معتبر مي فوايدالفواد

شيخ از اقوالِ وي  از اين مجموعه که شاعر دهلي طي پانزده سال مصاحبت با”
سبب آن که مبني بر مشهودات و مسموعات خواجه  آورده است، به جمع
الدين اوليا و غالباً متضمن مطالب جالب و قابلِ اعتماد است، يکجا  نظام
حيات عطّار در زمان واقعة تتار دارد و جاي ديگر ضمنِ  مناسبت اشارت به به

الدين تبريزي که شيخ عطّار را مالقات کرده بود، واقعة  شيخ جالل اشارت به
براي اثبات شهادت شيخ  کند و اين نکته دست تتار تصريح مي شهادت او را بر

  .٢“دست تتار کافي است بر
حسن سجزي دهلوي اطّالعاتي دربارة احوال و آثار و تعليمات بعضي عرفايِ 

گردآورده است، که داراي اهميت  فوايدالفوادايراني و هندي را از قولِ مراد خود در 
آنها استفاده کرد. زيرا که  زيادي است و بايد در ترسيمِ زندگي و فعاليتهاي اين عرفا از

الدين اوليا و  مبني بر مشهودات و مسموعات خواجه نظامبيشتر کوب،  قولِ استاد زرين به
  .٣غالباً متضمن مطالب جالب و قابلِ اعتماد است

مورد توجة زياد عرفاي ه)  ۴۴۰ عارف معروف ايراني شيخ ابوسعيد ابوالخير (م:
هاي متعددي  الدين اوليا اشاره عرض کردم، خواجه نظامبوده است. چنانکه قبالً  هندي 

که جامع سخنان ابوسعيد ابوالخير  زندگي، تعليمات و سلوک او نموده است. درحالي به
سروده است و ابيات ديگران را دوران گفتگويِ ه نگفته است که ابوسعيد ابوالخير شعر 

رباعي و بيت ابوسعيد ابوالخير را  الدين اوليا چندتا کرد، ولي خواجه نظام خود نقل مي
الدين اوليا  هم در اثبات و تصديقِ عقايد عرفانيِ خود نقل کرده است. خواجه نظام

گويد زيرا که خود مراد او حضرت  دربارة نمازِ معکوس شيخ ابوسعيد ابوالخير سخن مي
مالقات ابوسعيد داستان . ٤گونه نماز را گزارده بود اينه)  ۶۶۴ (م:گنج شکر بابا فريد 
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  ١٩٦  قند پارسي

  

که برخي  شده است. درحالي نقل فوايدالفوادهم در ه)  ۴۲۸ ابوعلي سينا (م: ابوالخير با
زبان  هرصورت گزارشِ اين مالقات را به محقّقين دربارة اين مالقات ترديد دارند، به

  الدين اوليا گوش دهيد: خود خواجه نظام
همديگر مالقات کردند، چون از  نا بااهللا عليه و بوعلي سيمحةابوسعيد ابوالخير ر”

اي را که مالزم خدمت شيخ بود، بر راه کرد  يکديگر جدا شدند، بوعلي صوفي
هرچه شيخ در باب من گويد، بر من که چون من از خدمت شيخ باز گردم، 

اهللا عليه هيچ ذکرِ او بر زبان محةشيخ ابوسعيد ربنويسي، چون بوعلي بازگشت، 
بدي، چون آن صوفي هيچ ذکرِ او نشنيد، يک روز  نه به نيکي و نراند، نه به

خدمت شيخ سؤال کرد که بوعلي سينا چگونه مردي است؟ شيخ فرمود که 
مردي حکيم است و طبيب و بسيار علم دارد اما مکارمِ اخالق ندارد. صوفي 

خدمت شيخ چيزي در  صورت اين حال بر بوعلي سينا نوشت. بوعلي از آنجا به
ام،  د و اين معني هم نبشت که من چندين کتاب در مکارمِ اخالق نبشتهقلم آور

شيخ چرا بايد بگويد که فالن مکارمِ اخالق ندارد؟ شيخ تبسم فرمود و گفت که 
  .١“ام که ندارد ام که بوعلي مکارمِ اخالق نداند، بل گفته من نگفته
  است: اختالف جزيي در سخنان ابوسعيد هم نقل شده آمد با اين پيش

آمده است که جالبِ  فوايدالفوادآمدي ديگر دربارة ابوسعيد ابوالخير در  پيش”
الدين اوليا  نويسد که روزي حضرت خواجه نظام توجه است. حسن سجزي مي

آيد، خير باشد يا شر، خالق آن خدا  وجود مي فرمود که هر فعلي که از بنده به
شيخ ابوسعيد  دي متعلّق بهآم است. در توضيح اين نظر، حضرت خواجه پيش

رفت. سفيهي از عقب آمد و دستي بر  ابوالخير را نقل کرد که او در راهي مي
قفايِ شيخ زد. شيخ گردن خود را پيچيد و آن سفيه را ديد. سفيه گفت: مرا چه 

رسد، از آنجاست. شيخ پاسخ  شما خود گفتيد که هر خير و شر که مي ؟بيني مي
  .٢“اند بينم که کدام بدبخت را نامزد اين کار کرده لي ميداد: آري همچنين است و
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الدين  بعد از ابوسعيد ابوالخير دربارة احوال و سلوک و شعر سيف فوايدالفواددر 
قولِ  سخن رفته است. به بيشتر از عرفايِ ديگر ايراني  م) ۱۲۵۹ه/ ۶۵۸ باخرزي (م:

صرِ يکديگر بودند: شيخ الدين اوليا اين پنج عارف بزرگ معا حضرت خواجه نظام
م)،  ۱۲۵۲ه/ ۶۵۰ الدين باخرزي، شيخ سعدالدين حمويه (م: ابوالغيث يمني، شيخ سيف

االسالم فريدالدين گنج شکر که مرشد خواجه  شيخ بهاءالدين زکرياي ملتاني و شيخ
  الدين اوليا بود. نظام

اول مخالف شديد  کند که وي الدين باخرزي را بيان مي سپس احوالِ جوانيِ سيف
شيخ  کرد. اين خبر به مشايخ و اهلِ فقر بود و در تذکير سخت مخالفت آنها مي

مجلس تذکيرِ او  م) رساندند. شيخ گفت که مرا به ۱۲۲۱ه/ ۶۱۸ ي (م:الدين کبٰر نجم
ببريد. وابستگان او گفتند که مصلحت نيست برويد، مبادا او در حضورِ شما سفاهتي 

ي در مجلسِ تذکيرِ او شرکت کرد. شيخ باخرزي چون الدين کبٰر نجم کند. باز هم شيخ
جنبانيد و  الدين سر مي ي را ديد، از عرفا بيش از پيش بد گفت. شيخ نجمالدين کبٰر نجم

تذکير تمام شد. شيخ “ اهللا! چه قابليت دارد اين جوان سبحان”گفت:  آهسته مي
ت که آن صوفي تاکنون نيامده! همان لحظه درِ مسجد رسيد و گف الدين برخاست، به نجم

الدين  زد، جامه دريد و بر پاي شيخ نجم الدين از جمع مردم بيرون آمد، نعره شيخ سيف
هم در آن جمع حضور داشت، او نيز بر ه)  ۶۳۲ الدين سهروردي (م: افتاد. شيخ شهاب

  .١الدين افتاد و هردو مريد او شدند پاي شيخ نجم
الدين طرف دست راست  آمدند. شيخ سيف منزلش مي الدين به يخ نجمش اين هردو با
الدين  زدند. شيخ نجم الدين قدم مي الدين طرف دست چپ شيخ نجم و شيخ شهاب

  الدين گفت: شيخ سيف به
الدين  ترا از دنيا نصيب تمام خواهد بود و در عقبي بيش از آن و شيخ شهاب”

الدين را  عقبي راحت خواهد بود اما شيخ سيفرا گفت که ترا هم در دنيا و 
  “.بيشتر خواهد بود
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  ١٩٨  قند پارسي

  

بخارا رود و ساکن شود که بخارا ترا  الدين دستور داد که به شيخ سيف بعد از آن به
الدين عرضداشت کرد که آنجا علما بسياراند. غلبه و تعصّبِ  اقطاع داديم. شيخ سيف به

الدين فرمود:  حالِ من چگونه شود؟ شيخ نجماهلِ معرفت و فقر معلوم است،  ايشان با
  .١رفتن از تو، ديگر ما دانيم

خوابيد.  الدين آمده است که بعد از نمازِ مغرب مي دربارة طريقة نمازِ عشاي سيف
خواند و تا صبح در عبادت و  شد. نمازِ عشا مي شد، بيدار مي چون ثلث شب سپري مي

شنيد ولي نه  روال گذشت. او سماع هم مي همين برد. سراسرِ عمرش به رياضت بسرمي
کنند، مردمان را فراخوانند و صاحبان ذوق  اين چنين که مجلسِ سماع مرتّب مي

گفتي و  شوند. او معموالً چون نشسته بودي و حکايت مي دعوت سماع جمع مي به
 يدي، گفتي: اينجا کسسيسخن برداشتي، در اين ميان وقت او خوش شدي، چون پر

چيزي بگويد؟ آنگاه گوينده بيامدي و چيزي بگفتي. اين بود سماعِ  هست که
  .٢الدين باخرزي سيف

آمده است که مردي در بخارا شبي در  فوايدالفوادالدين در  دربارة درگذشت سيف
برند. چون بيدار شد، خدمت  خواب ديد که شعلة سوزان را از دروازة بخارا بيرون مي

را بپرسد. آن بزرگ گفت: ولي صاحبِ نعمتي از بخارا بزرگي رفت که تعبير خواب 
گويد که  او مي الدين پيرِ خود را در خواب ديد که به نقل خواهد کرد. همچنين سيف

الدين در مجلس تذکير تنها  براي ديدارش بسيار مشتاق است. بعد از اين خواب سيف
پس شيخ باخرزي دربارة فراق و وداع سخن گفت. حضّارِ مجلس تعجب کردند. س

  قرار است: که بيتي از آن بدين» خيرباد«رديف  نشيدي خواند با
  نيست آسان درد هجـران خيـر بـاد     سامان خيـر بـاد   رفتم اي ياران به

حاضران گفت: اي مسلمانان! بدانيد و آگاه باشيد که پيرِ من مرا در  بعد از نشيد، به
  .٣زودي بعد از اين درگذشت او بهروم، خير باد.  خواب گفته است که بيا! من مي
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روابط حسنه شيخ باخرزي  نام تاراني، او را قتل کردند. اين بادشاه با بادشاهي بود به
نام  اين پادشاه منجمي به باداشت. چون تاراني کشته شد، يک نفر ديگر را بادشاه ساختند. 

ساعي  الدين باخرزي خصومتي داشت. روزي سيف ساعي دوست بود. اين منجم با
الدين را از ميان بردار که  خواهي تو پادشاه بماني، شيخ سيف بادشاه گفت که اگر مي به
ساعي گفت که برو هر طور که  بادشاه به“ شود ها ازو مي همه تبديل و تحويل ملک”

دستار در گردن  ادبانه با الدين را بي خواهي شيخ را خدمت من بيار. او شيخ سيف مي
الدين باخرزي افتاد، تا او را چه نمودند،  شيخ سيف چون نظر بادشاه بهدربار آورد.  به

ادبانه بيارند. پادشاه  همان وقت از تخت فرود آمد و گفت که منظورم اين نبود که بي
منزل خود برگشت. روز  دست و پاي شيخ را بوسيدن گرفت و معذرتها کرد. شيخ به

ساعي ”يد و فرستاد پيشِ شيخ و گفت که آينده پادشاه دست و پاي ساعي را در بند کش
الدين باخرزي او را نه  ولي شيخ سيف“. خواهيد، بکشيد نوع که مي کشتني است، هر

تنها رها ساخت بلکه لباسي که خود پوشيده بود، او را پوشانيد و در مجلسِ تذکيرِ خود 
  آورد. باالي منبر رفت و اين بيت خواند:

ـنم  نکـويي  جـزِ  بـه  دهـد  دست گر  نـد من بـديها کرد  نجا آنان که به   ١نک
نام تاراني شناخته نشد. باخرزي معاصرِ منکو  اينجا بايد عرض شود که بادشاهي به

و باري  ٢کرد فرمانروايِ مذکور او را نهايت احترام مي بهآن پسر تولّي خان مغول بود.  اق
وي احترام  مان بهقتلغ ترکان ملکة کر ،گشت بخارا برمي شيخ باخرزي از کرمان بهچون 

  اي تحريف شده است. هرصورت اين تاراني اغلب اين است که واژه به ٣بسيار کرده
 دالفواديفوا الدين باخرزي در که حسن سجزي دربارة شيخ سيف يبيشتر اطّالعات

فراهم نموده است، در مأخذ مربوطه شايد نقل نشده است و تازگي دارد و بايد در 
  زي مورد استفاده قرارگيرد.تکميلِ احوالِ شيخ باخر
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 م) ۱۰۹۸-۱۱۳۱ه/  ۴۹۲-۵۲۵همداني ( ةالقضا الدين اوليا، عين قولِ خواجه نظام به
خوار بود. حسن  حرام و ايِ رشوت ستان دربارة پدرِ خود نوشته است که او قاضي

سجزي پرسيد که مقصود او از اين بيان حقيقت چه بود؟ پاسخ دادند که اين هم نوشته 
 ةالقضا که او را کشفي هم بود. روزي در مجلسِ سماع شرکت داشت. پدرِ عيناست 

گفت که من شيخ احمد غزالي  ةالقضا کرده بود. پدرِ عين هم در آنجا حضور پيدا
که بين جاي اين  م) را ديدم که در آن مجلس حضور دارد. درحالي ۱۱۲۶ه/ ۵۲۰ (م:

ياد بود. چون تحقيق کردند معلوم مجلس و جايي که شيخ آن روز آنجا بود، فاصله ز
اين حکايت را بيان کرد تا آشکار  ةالقضا راست گفته بود. عين ةالقضا شد که پدر عين

هرکه  واسطة نماز و اوراد و خيرات نيست بلکه خدا به سازد که نعمت خدا به
  .١تواند صاحبِ کشف و کرامت شود خواهد، او مي مي

مريد غزالي بود؟ حضرت محبوبِ اٰلهي  ةلقضاا عينآيا اين سؤال که  در پاسخ به
ذکرِ شيخ احمد غزالي و ذکرِ  ةالقضا گفتند: نه خير و اين پاسخ مبني بر اين بود که عين

عنوان مراد خود ياد  بود، او را به کند. اگر شيخ احمد غزالي، مراد او مي شيخ خود هم مي
مداني شاگرد و مريد شيخ احمد ه ةالقضا هرصورت عين . بايد يادآور شد که به٢کرد مي

 ةالقضا بود. خود عين ه) ۵۰۵امام غزالی (م:  برادرِ کهتر ابوحامد غزالي معروف به غزالي
  نوشته است:

االسالم حجةمطالعة مصنّفات  بعد از آن که از گفتگوي علوم رسمي ملول شدم، به”
آن حاصل  مقصود خود ازاشتغال نمودم و مدت چهار سال در آن بودم، و چون 

االمام  ناگاه سيدي و موالي الشيخ …مقصود واصل شدم کردم، پنداشتم که به
همدان که موطّن من بود، تشريف آورد  احمد بن محمد الغزالي به يقةالطر سلطان

و در صحبت وي در بيست روز بر من چيزي ظاهر شد که از من و ما غيرخود 
  .٣“ب فناهيچ باقي نگذاشت و اکنون شغلي نيست جز طل
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آمده است که  فوايدالفوادهمداني باز در  ةالقضا دربارة روابط شيخ احمد غزالي و عين
کرد. احمد غزالي او را ديد. چند  هاي ديگر بازي مي بچه بچه بود، با ةالقضا چون عين

 را ببيند.  ةالقضا رفت و خواست که عين ةالقضا مادر عينپدر و روز بعد شيخ غزالي نزد
او را پنهان کردند و گفتند که او مرد. شيخ احمد غزالي گفت که اين دروغ مادر  وپدرِ 

ميرد. شيخ احمد  او خواهد رسيد، تا آنها بدو نرسند، نمي هايي که به که نعمت است زيرا
. ١بيندخواستند او فرزند آنها را ب نمي ةالقضا عينو مادر متهم بوده است، بنابراين پدرِ 

وليا گفت که او خواست مالم باشد و هم متهم، ولي او اصالً پاک بود و الدين ا شيخ نظام
  .٢زيست در غايت پاکي و پارسايي مي

 عرفاي ايرانيحسن سجزي دهلوي چند جمله از قولِ مرشد خود دربارة بعضي آثارِ 
عرفان دربارة آثارِ عرفاني است، عارف و متخصّصِ  ها نظر يک نقل کرده است. اين جمله

  :اين ارزش زيادي دارند. باري حضرت خواجه گفتندبنابر
راحت  فارسي نيک با به ٣االرواح روحاند،  هايي که مشايخ نبشته از جمله کتاب”

م) خليفة  ۱۲۳۹ه/ ۶۳۷ (م:است، نيکو کتابي است. قاضي حميدالدين ناگوري 
حفظ از م) آن را  ۱۱۴۲-۱۲۳۶ ه/ ۵۳۷-۶۳۳الدين چشتي اجميري ( خواجه معين

هم  ٤القلوب قوتکرد. همچنين  شت و در وعظ خود از آن نقل و اقتباس ميدا
  “.عربي نيکو کتابي است به

 ةالقضا حسن سجزي بعد از اين خدمت شيخِ خود عرض کرد که مکتوبات عين
شود. حضرت  تمامي ضبط (يعني مفهوم) نمي همداني هم نيکو کتابي است ولي به

  محبوبِ اٰلهي فرمودند:
  “.آن را از سرِ حال نبشته است از سروقت که او را بود، نبشتهآري که ”

                                                   
 شايد اين داستاني است محض.  .١

  .۱۰۴ص  ،فوايدالفواد  .٢
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  )۱۶۹ ، صزبان فارسي

 تأليف ابوطالبِ کلّي است. ،القلوب قوت  .٤
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بيست و پنج ساله بود که او را  ةالقضا سپس حضرت خواجه افزودند که عين
غايت قوت جواني است، او را چندان شغل و تعلّق ، عجب کاري در آن سن که ١بسوختند

  .٢حق بود، بس عجب کاري بود آن به
که در احوال و کيفيت و جايگاه عرفا و آثارِ عرفاني  اين جمالت کوتاه دربارة

  اند، بايد مورد توجه دانشمندان ما قرارگيرند. نقل شده فوايدالفواد
هم اطّالعي جالب داده شده است که در ه)  ۳۷۵ي در حدود دربارة بقراط (متوفّ

  دورة زندگي محبوبِ اٰلهي شايع بود که:
ه در يک روز مردند، مگر سقفي برايشان بقراط حکيم را بيست پسر بود. هم”

بقراط رساندند، از اندک و  افتاد، هر بيست پسر هالک شدند. چون اين خبر به
  .٣“بسيار مزاج خود متغير نکرد

علّت اين صبر و تحملِ بقراط بر مرگ بيست پسر را بايد از اين جملة حضرت 
  رده شده است:محبوبِ اٰلهي استنباط کرد که دربارة درگذشت ليلي آو

ست، چرا کسي را دوست  غرامت بر من”مجنون را خبر کردند که ليلي بمرد، گفت: 
  .٤“گيرم که بميرد

اشاره وي گفت.  الدين اوليا دربارة کشف و کرامت سخن مي خواجه نظامروزي 
م) نمود که وي پيري بزرگ بود مگر واليِ  ۱۲۵۲ه/ ۶۵۰ شيخ سعدالدين حمويه (م: به

درِ خانقاه او  حق او اعتقادي نداشت. روزي آن پادشاه براي ديدن شيخ بهآن شهر در 
رفت. حاجبي را فرستاد که آن صوفي بچه را بيرون بيار. حاجب چون پيامِ شاه را 

نماز مشغول شد. حاجب صورت حال را  سخنِ او التفاتي نکرد و به شيخ رساند، او به به
خدمت شيخ آمد. شيخ ازو  ونشست و او خودش بهپادشاه باز گفت. خشم پادشاه فر به

اي که نزديک بود، آوردند.  اشارة شيخ چند سيب از باغچه استقبال کرد. باهم نشستند. به
                                                   

 االخری القضات را در سن سي و سه سالگي در شب چهارشنبه، هفتم جمادی معتبر اين است که عين  .١
 .۳۷، ص دان اوالقضات و استا عيندار آويختند، رک:  هجری به ۵۲۵سال 

  .۱۰۳ص  ،فوايدالفواد  .٢
 .۲۶ص  همان،  .٣

  .٢٦، ص همان  .٤



  …اهميت ادبي و فرهنگي فوايدالفواد  ٢٠٣

ها بزرگ بود.  خورد. يکي از اين سيب داد. او مي پادشاه مي تراشيد و به شيخ سيب مي
من  ين سيب بزرگ را بهپادشاه چنين انديشيد که اگر شيخ را کرامتي و صفايي هست، ا

خواهد داد. همين که اين انديشه در دلِ شاه گذشت، شيخ همان سيب بزرگ را 
  شناسان اهميتي دارد که: آمد جالب را بازگو کرد که براي جامعه برداشت و اين پيش

شهري رسيدم، بر در آن شهر جميعتي ديدم، لعابي بازي  وقتي در سفر بودم. به”
جامه بسته بود، در  راز گوشي داشت. چشمِ آن درازگوش بهکرد، آن لعاب د مي

دست يکي از نظّارگيان داد،  دست داشت. آن انگشتري را به اين ميان انگشتري به
ي جمع کرد و گفت: اين درازگوش برون خواهد آورد که وس هب  آنگاه روي
کيست. آنگاه آن درازگوش در دائرة آن جمع همچنان چشم بسته  انگشتري بر

کرد تا رسيد پيش آن مرد که انگشتري بروي  شتن گرفت و هرکسي را بوي ميگ
بود، بايستاد و همانجا قرارگرفت، لعاب بيامد و آن انگشتري از آن مرد بستد. 
الغرض شيخ سعدالدين حمويه بعد از اين تقرير پادشاه را گفت که اگر مردم 

ابر کرده باشند و اگر آن حمار بر چيزي از کشف و کرامت بگويند، خود را به
نگويند و کرامتي ننمايند ترا در خاطر گذرد که در اين مرد صفايي نيست، اين 

  .١“بگفت و سيب جانبِ او انداخت
گونه بازي در هند تاکنون در شهرها و روستاها ادامه دارد و نشانگر هم بستگي  اين

  فرهنگي مابين هند و ايران است.
که حسن سجزي دهلوي از  اي عات جالبِ توجهدر آخر بايد عرض شود که اطّال

آورده است. داراي اهميت تاريخي، فرهنگي  دالفواديفواالدين اوليا در  قولِ خواجه نظام
ها در آثارِ مربوطة قبلي آمده است و برخي در  و ادبي است. بعضي از اين گزارش

ت دربارة مشايخ و گونه اطّالعا دست داريم، ديده نشده است. اين مأخذي که حاال به
  بايد ناديده گرفته شود.نهند شايع بوده است و  ودانشمندان و شعرا و ادباي ايران زمين 
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  عمدة ديوان حافظ خطّينسخة 

هاي جدي استاد ميرزا  غالباً با تحقيقات و فعاليت حافظ ديوانتاريخ ترتيب و تنقيح 
شود. اين دو دانشمند بزرگ و معروف ايران، نسخة  محمد قزويني و استاد غني آغاز مي

عد از سال ب ۳۵هجري (يعني  ۸۲۸خلخالي را که در سال  متعلّق به حافظ ديوانخطّي 
چاپ رسانده بود، براي  رحلت حافظ) استنساخ شده و يک مرتبه خود خلخالي آن را به

انتخاب کردند. عالوه بر اين چند نسخة ديگر کهن  حافظ ديوانترتيب و تنظيم متن 
ش ديوان چاپي حافظ  ه ۱۳۲۰قصد اصالح متن گردآوردند و در اواسط سال  سال را به

را بذوق  حافظ ديوانشتند. سپس دانشمندان ديگر ايراني، دست حافظ دوستان گذا را به
اي از  آور هندي هم نسخه خودشان ترتيب دادند. پروفسور نذير احمد دانشمند نام

تصحيح کرد که در ايران چاپ  ،نسخة گورکهپور است را که موسوم به حافظ ديوان
هجري را هم استاد  ۸۱۸مورخ  حافظ ديوانگرديد. اخيراً نسخة خطّي بسيار قديمي 

چاپ  مناسبت سمينار بزرگداشت حافظ به اند و اين نسخه به نذير احمد ترتيب داده
  رسيده است.

اين تمايل  ، دانشمندان بهحافظ ديوانهاي  در بيشتر چاپ که بايد يادآور شد
از  ،دستخط خود شاعر باشد نداريم بهکه  حافظ ديواناي از  اند که چون نسخه داشته
را براي ترتيب و تصحيح برگزينند که  حافظ ديواناي خطّي از  علمي بايد نسخهجنبة 

از  اي  که چنين نسخه کنند مي گُمانآنها دورة حيات حافظ استنساخ شده باشد.  نزديک به
هاي بعدي محفوظ بوده باشد. همچنين دانشمندان از جهت تصحيح  دخل و تصرف

نسخ معتبر ديگر مقابله و مقايسه  اي را بايد با انتقادي برآنند که محتواي چنين نسخه
کنند و نتايج آن را در پاورقي ثبت نمايند، يعني نسخه بدلها را که ممکن است بسياري 
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هاي خود شاعر باشد، در پاورقي درج کنند. بعضي از محققان  دستکاري از آنها منوط به
ود از نسخه بدلها انتخاب ذوق و سليقة خ منظور تصحيح متن، کلمه يا کلماتي را به به
  گنجانند. کنند و در متن مي مي

خواستند تنها از  ي يا افرادي کتابي را که ميفرددرخواست و تقاضايِ  قبالً کاتبان به
کردند. عالوه بر خوشنويسان، بعضي از علما،  يک نسخة شناخته شده استنساخ مي

اي کتابت  از روي نسخه فضال، نويسندگان و شعرا هم آثار مورد عالقة خودشان را
لحاظ کتابت چندان معتبر نباشد و همين امر سبب شده است  اند که چه بسا از کرده مي

که چنين متون مشحون از اشتباهات بجاي مانده است. در اين مورد معموالً کاتب کاري 
زنيم که کار استنساخ ب توانيم حدس نسخه بدلها نداشت. در نتيجة اين وضع مي به

گرفت، و يا اگر دو يا چند نسخه پيش روي  براساس تنها يک نسخه انجام مي معموالً
شده است.  ذوق و سليقة خود کاتبان ترتيب داده مي کاتب بوده است نسخة جديد به

هاي خطّي وجود دارد که وجوه اختالف نسخ در حاشية  ناگفته نماند که بعضي نسخه
هاي  کتابخانه شود. در اسرِ نسخه ديده نميشود اما غالباً اين معني در سر متن ديده مي
گاهي اختالف نسخ روي حاشية آنها  اند که گاه مضبوط حافظ ديوانهايي از  هند نسخه

ه که اختالف داشتمرقوم شده لکن پيداست که کاتب و يا خوانندة آن نسخه، قصد ن
خواهم  نک ميشود. اي نسخ را از سرعمد نشان بدهد. اما گاه برخالف اين معني ديده مي

را معرفي نمايم که هدف کاتب آن اين است که اختالف  حافظ ديواناي از  نسخه
که خوانندة  مايدتوجه و احتياط ثبت ن با حافظ ديوانقرائت و نسخه بدلها را در سراسرِ 

اين شيوه از نيز رساند که قبل از قرن حاضر  اين نتيجه مي امروزي اين نسخه را به
اند که متوجه اختالف نسخ در  بوده، يعني علما و دانشمنداني بودهتصحيح موجود 

خواستند اين اختالف و تفاوت قرائت يک واژه، چند کلمه و  بودند و مي حافظ ديوان
  نشان بدهند. حافظ ديوانيا مصرع و احياناً بيتي کامل را در سراسرِ 

وظ در کتابخانة مؤسسة اي است محف از اين ديدگاه نسخة خطّي مورد نظرِ ما نسخه
خط اين نسخه نستعليق ريز و  .)۲۱۵۴ نو (شمارة آباد، دهلي مطالعات اسالمي، تغلق

زيباست و خط متن و نسخه بدلها يکي است. يعني کاتب متنِ ديوان و نسخه بدل 
لحاظ شباهت کامل خط يک نفر است. نسخه از لحاظ کاغذ و وضع و حال قديمي  به
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نيست که نسخه در چه  معلومنسخه نامعلوم است و اسم کاتب و است، تاريخ کتابت 
  استنساخ شده است.و کجا زماني 

حافظ اعم از غزليات و قطعات، قطعات تاريخ  در اين نسخه تمام اشعار منسوب به
آوري شده است. تعداد  بند، مخمس گرفته تا رباعيات جمع وفات، قصايد، ترکيب

عالوه رباعياتي هم  ، است به۸۴هارصد و تعداد رباعيات غزليات در اين نسخه بيش از چ
شود که  هست که در حاشيه کتابت شده است. از مندرجات اين ديوان استنباط مي

  حافظ بوده در اين نسخه بگنجاند. گردآورنده سعي کرده است هرچه منسوب به
ناسان و ش خصوصياتي که نقل شد، اين نسخه بايد مورد توجه حافظ توجه به با

شرح زير خالصه  هاي عمدة اين نسخه به دوستداران ادب فارسي قرار بگيرد. ويژگي
  شود: مي
مرکّب قرمز درج  در سراسر ديوان اختالف نسخ در زيرِ لغات و کلمات مربوطه با .۱

صورتي ديگر در زير همان مصرع آورده  شده است. بعضي اوقات، مصرع کامل به
رسد يعني کاتب  د اين نسخه بدلها به دو مورد ميشده است. در بعضي جاها تعدا

را مطالعه کرده و اختالف نسخ  حافظ ديواناين نسخه بدلها شايد دو نسخة ديگر 
 صورت زير: را در سراسر ديوان مرقوم نموده است. مثالً در بيتي از حافظ به

  شـود تلبيس و حيل ديـو مسـلمان ن   که به  اسم اعظم بکند کارِ خود اي دل خوش باش
» سليمان«نسخة ديگري کلمة  توجه به شايد با» مسلمان«در اين شعر زير کلمة 

هاي قزويني و استاد نذير احمد همين واژة مسلمان آمده  است. در چاپشده نوشته 
هاي قدسي، انجوي، پژمان بختياري و احمد  هاي ديگر مثل چاپ لکن در چاپ

ن بختياري در انتخاب کلمة مسلمان شاملو کلمة سليمان برگزيده شده است و پژما
  کند که: اظهار نظر مي

معناي مصطلح يعني  اين صورت ناصواب است اعم از آنکه که مسلماني به”
مفهوم ديگر يعني دينداري و اعتقاد  پيروي از شريعت غراي محمدي باشد يا به

يوي وسيلة د خداي فرد واحد. داستان انگشترين سليمان و ربوده شدن آن به به
سليمان هم چندان  معروف است، و تناسب ديو با ةصخر يا صخر موسوم به

  “.توضيح ندارد بديهي است که حاجتي به
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  در موردي ديگر اختالف مصرع کامل بدين صورت است:
  که بسـتگان کمنـد تـو رسـتگارانند      زدام زلف تو دل را مباد روي خـالص 

ان نيست، لکن در چاپ ستايشگر هاي قزويني و نذير احمد و پژم اين بيت در چاپ
  شود. در نسخه مورد نظر، زيرِ مصرع دوم اين مصرع آمده است که: ديده مي

  که خستگان کمند تو تاجدارانند
  مثال ديگر از بيتي ديگر:

  که موسم مي و معشوق و ناي نوش آمـد   تهنيــت پيـر مــي فـروش آمــد   صـبا بـه  
  قرار است: ضبط ديگر مصرع دوم از اين بيت بدين

  که موسم طرب و وقت ناي و نوش آمد
شده و ترجمة  فارسي ترجمه مصراعها و ابيات و حتّي هر بيت غزل عربي حافظ به .۲

  آن زير هر مصرع آورده شده است.
دهد که کاتبِ نسخه،  ر حاشيه اضافه شده که نشان ميدها و ابيات  بعضي غزل .۳

 مطلب را از نسخة ديگري بعداً نقل نموده است.
  مطلع زير در حاشيه نسخه رونويسي شده است: ثالً غزلي بام

  آيـد  اين چه باديست کزو بـوي وفـا مـي     آيـد  بوي مشک ختن از بـاد صـبا مـي   
  هاي استاد قزويني و نذير احمد و پژمان بختياري نيست. اين غزل در چاپ

  اين مطلع: همچنين غزلي داريم با
ــاد    ــزون ب ــه در ف ــو هميش ــن ت ــاله    حس ــه س ــت هم ــاد روي ــون ب ــه گ   الل

داراي نه  ي استاد قزويني و استاد نذير احمد و پژمان بختياريها چاپاين غزل در 
بيت است، در نسخة خطّي مورد نظر ما، اين غزل در متن هشت بيت دارد لکن 

  بيت مورد نظر در حاشيه نسخه رونويسي شده است:
ــاد   هر دل که نه در غـم تـو باشـد      از حلقــة وصــل تــو بــرون ب

ر حاشيه افزوده شده، اختالف نسخ در دها و ابياتي که  يد يادآور شد که حتّي غزلبا
  آنها هم ثبت گرديده است. از جمله زير مصرع اول بيت مذکور افزوده شده است:

  هر دل که ز عشق تست خالي
  شود. همين مصرع در چاپ پژمان بختياري ديده مي
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قوالِ مشايخ را که فکر و عقيدة سعي کاتب بر آن بوده است که اشعار شعرا و ا .۴
ه و صحت در روي حاشيه اين نسخه بياورد. حاشيعنوان  کند به حافظ را تأييد مي

 غزلي داريم از حافظ که در آن اين بيت است:
  ماللـت غصّـة، يـک نوالـه برآيـد      کـه بـي    ز گرد خوان نگون فلک طمع نتوان داشت

  ده که:در حاشيه نسخه و در مقابل اين شعر نوشته ش
  اند: حضرت خواجه عبداهللا انصاري فرموده”

جويد، و  طلبد و از قسمت بيش مي يش ميپآدمي را سه چيز در رنج دارد. از وقت 
  “.خواهد از ديگران بخويش مي

يا  ۷۱۷فخرالسادات حسيني (متوفي  ،االرواحهةاشعاري از مثنوي معنوي، نز
نبوه هم در تصديق و تأييد و ن جامي و شيخ جمالي کموالنا عبدالرحٰمه)  ۷۱۹

حافظ نقل گرديده است. نيز در  شرح ابيات حافظ روي حاشيه ابيات مربوط به
  گويد: حاشية نسخه و مقابل اين بيت از حافظ که مي

  تلبيس و حيـل ديـو سـليمان نشـود     که به  باش خود اي دل خوش کارِ بکند اعظم اسم
  است که: از شرح موالنا جمالي اقتباس زير آورده شده

السالم، ديو اهرمن خواست که  منقول است که بعد گم شدن انگشتريِ سليمان عليه
بلقيس  السالم با السالم شده نزد بلقيس بيايد. اما سليمان عليه صورت سليمان عليه به

را بخوانيد. اگر » اعظم اسمِ«صورت من شده بيايد اين  گفته بودند که اگر اهرمن به
، نخواهم گريخت و اگر اهرمن خواهد بود خواهد گريخت. چون من خواهم بود

السالم شده پيشِ بلقيس آمد، بلقيس اين اسم اعظم  صورت سليمان عليه ديو به
، في الحال اهرمن گريخت، بلقيس از الحول وال قوة الّا باهللا العلي العظيمخواند: 

  .١اهرمن نجات يافت
  اين مطلع: بهغزلي از حافظ  موردعالوه بر اين در 

ــه ــد  صــبا ب ــروش آم ــي ف ــر م ــت پي   که موسم مي و معشوق و ناي و نوش آمد  تهني
  صورت زير نقل شده است: عنوان شرح، ابياتي از جمالي کنبوه به به

                                                   
  الشرح موالنا جمالي غفراهللا ذنوبه. نقل في  .١
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ــدارد ملحــد اســت   معني مرشد اسـت  فروش اينجا به مي   هرکــه او مرشــد ن
ــي و رهنم   سـت  يمرشد کامـل در اينجـا مصـطفٰ    ــم ول ــي و ه   اســتهــم نب

ــف  مــي ــف     کشــايد خــم وحــدت آن حري ــاک و لطي ــة پ ــدر شيش ــزد ان   ري
ــي    ــه م ــدر آبگين ــي ان ــون م ــد چ   رســـد آتـــش وحـــدت بســـينه مـــي  فت

ــرد   ــوش ک ــت ن ــامِ محب ــه او ج   چون صـراحي پنبـه دور از گـوش کـرد      هرک
ــام  ــه ز ک   قلقــــل آيــــد از دهــــان او مــــدام  چــون صــراحي برکشــد پنب
ــام وي  ــد از ک ــرون فت ــون بي ــاده چ   گـــردد ز مـــي جـــامِ ماالمـــال مـــي  ب
  هرکه دستش داد صـاحبِ حـال گشـت     جام چـون زان بـاده ماالمـال گشـت    

آمده است جمالي چنانکه  نيز موارد ديگراين نوع شرح منظوم از همين جمالي در 
جامي مالقات  دانيم، شاعر و عارف معروف قرن نهم ميالدي است. جمالي با مي

اکنون کشف شده، شامل شرحِ ديوان و يا ابيات حافظ کرده بود. آثارِ جمالي که ت
بريم  نيست. از يادداشتهاي مختلفي که روي اين نسخه از جمالي آمده است پي مي

انه اين اثرِ او متأسفصورت نظم و نثر شرح نموده بود اما  که جمالي شعرِ حافظ را به
  حاال در اختيار ما نيست و ظاهراً مفقود شده است.

 اين مطلع: اشيه نسخه و مقابل غزلي ديگر از حافظ بهدر روي ح .۵
ــه ــت ب ــاد  تن ــد مب ــان نيازمن ــاز طبيب ــاد   ن ــد مبـ   وجـــود نازکـــت آزردة گزنـ

  نقل گرديده که بدين صورت است:» مسيحي«مخمسي از شاعري متخلّص به
  مرا ز هر دو جهان جـز غمـت پسـند مبـاد    

  خاک رهـت جـز سـم سـمند مبـاد      سرم به
  غنچـه خيـره خنـد مبـاد    پيش لعل لبـت   به

  نـــاز طبيبـــان نيازمنـــد مبـــاد تنـــت بـــه
ــاد  ــد مبــ ــت آزردة گزنــ ــود نازکــ   وجــ

ــش مالحــت تســت   ــه ســوختة آت ــم ک   دل
  ولي اميد مـن از رحمـت و کرامـت تسـت    
  بباغ سروي و سروي سهي ز قامـت تسـت  
ــاق در ســالمت تســت  ــه آف   ســالمت هم

  بهــيچ عارضــه شــخص تــو دردمنــد مبــاد
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  اعد بـدور دولـت تسـت   مرا که بخـت مسـ  
  يمـن همـت تسـت    فراغت از دو جهانم بـه 

  وجود بـاقي مـن از بقـاي صـحبت تسـت     
  جمالِ صورت و معني ز يمـن خـدمت تسـت   

ــاد    ــد مب ــت نژن ــاهرت دژم و باطن ــه ظ   ک
کند که  خصوصياتي اينچنين در نسخة مورد نظر اين حدس را در ما تقويت مي

ديمي است و استنساخ آن بعد از جامي و جمالي که در يم نسخه موجود تا حدي قيبگو
دوست،  همچنين کاتبِ اين نسخه علماند، انجام گرفته است،  زيسته سدة نهم هجري مي
تاريخ شعر فارسي بويژه شعرِ عرفاني فارسي آشنايي  و با شناس صاحبِ ذوق و سخن

  داشته است.
کنم  ظران ايران و هند عرضن دانشمندان و صاحب بهخواهم  در پايان اين بحث مي

که بگمانم، تا حد کافي انجام يافته بايد  حافظ ديوانکه بعد از کارِ ترتيب و تصحيح 
براي دانشجويان زبان و ادبيات فارسي تهيه گردد تا  حافظ ديواناي کامل از  نسخه

و چاپ انتقادي، متضمن شروح و نسخه بدلهاي درست کالم حافظ باشد  توجه به با
چنين  حقيقي حافظ را بدرستي دريابند. بديهي است براي رسيدن به دانشجويان شعر

مهمي تسلّط بر معارف قرآني، تاريخِ سياسي و اجتماعي اسالم و ايران، زبان و لهجه 
شيراز دورة حافظ و هم آداب و رسوم و سنن کهنِ ايران الزم است. اميدواريم که 

  دست ما برسد. به افظح ديوانزودي چنين متني از  به
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  هاي فارسي ديوان حافظ در هند شرح

سراي  ) غزلم ۱۲۸۹ه/ ۷۹۱ الدين محمد حافظ شيرازي (م: خواجه شمس الغيب لسان
بياني است که شهرت و محبوبيت او از همان دوران زندگيش در اکثر نقاط جهان شيوا
کردند که انداز شد، چنانکه پادشاهان بنگال و دکن از هند او را دعوت  زبان طنين فارسي
هند بيايد که بنابر علل مختلفي که بعضي از آنها معلوم است و بعضي نامعلوم، حافظ  به
شناسان و صاحبان ذوق تحفة سخنش را  دوست نيامد؛ ولي سخن اين کشورِ فارسي به

نيست، تا روزي که ذوقي در نهاد دوستداران  يبردند و شک و ترديد دست مي دست به
رسي در هند وجود دارد، قبولِ عام حافظ در اين کشور ادامه پيدا زبان و ادبيات فا

  خواهد کرد.
شعرِ حافظ سرشار از اشارات، رموز و تعبيرات بديع و گوناگون است و شعرش از 

برند و  مالحظه. فقيه و عارف و عامي همه از شعر او بهره مي هاي مختلف قابل زاويه
  کنند. ر ميمذاقِ خود توجيه و تفسي ابيات او را به

کمتر ديواني  درستي که آن مقدار از آيات قرآني که در کالم وي مندرج است، در به
احاديث نبوي که در سخن وي  توان يافت و همچنين آن اندازه اشارات گوناگون به

  گردد. کمتر شاعري مشاهده مي شعروجود دارد، در 
است و تعبيرش  انگيز حيرت حافظ ديوانگسترش وسيع مفاهيم شاعرانه در 

هاي خاصّي دارد، زيرا که شعرِ او سرشار از اشارات، رموز و تعابيرِ است و اين  ويژگي
هايي که از جهت افکار و  است که موافق مذاقهاي مختلف افتاده است. چنانکه گروه

بينند  هاي خويش را در کالمِ او مي عقايد ظاهر، باهم موافق نيستند، همه بازتاب انديشه
  انگارند. ن او را ترجمان معاني و مفاهيمِ ذهنيِ خود ميو سخ
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هرکدام خويش،  آن بزعمِ هاي متفاوت شعرِ حافظ باعث شد که دوستداران جلوه
کرد که تفسير و توجيهي از کالمِ  آنجا که بايد اقرار تفسير و توجيه آن بپردازند، تا به به

کند و خواندن شرحي از ديوان او ما  نمينياز  وي، هرگز ما را از تفسير و توجيه ديگر بي
  سازد. را از شروح ديگر مستغني نمي

است.  حافظ ديوانهاي معروف و بسيار سادة  شرح سودي بر حافظ يکي از شرح
زبان ترکي نوشته بود. وي دانشمند و  هجري به ۱۰۰۳سودي شرح خود را در حدود 

ترکي، عربي و فارسي آشنايي کامل  سه زبان شاعري توانا و مؤلّفي پرکار بود. او با
فارسي ترجمه شده و شرحي است که مورد استفاده  داشت. شرح سودي بر حافظ به

  گيرد. سودي از معاني مشکل و يا مفاهيم عرفاني استفاده نکرده است. زياد قرار مي
هاي ديگر هند نوشته  فارسي، اردو و زبان به حافظ ديوانهاي زيادي بر  در هند شرح

  گيرد. ده است که در اين مقاله برخي از آن شروح مورد بررسي قرار ميش
 شارحانينة شعرِ ياند که در آ در هند عرفا، شعرا و دانشمنداني بوده حافظ ديوان

مذاق خود  و بنابراين اشعار حافظ را به اند ديدهفظ تصورات ذهني خود را منعکس حا
هاي کالم او،  و گزيده حافظ ديوانهاي کامل  اند. عالوه بر شرح شرح و توضيح نموده
اند که همه  مختلف نوشته شده دوارهم در هند در ا حافظ ديوانتعداد زيادي فرهنگ 

 حافظ ديواندهند که دانشمندان در تالش آن بودند که فهميدن و فهماندن  نشان مي
  ديوان او، آسان شود. مندان به براي عالقه

ي غزلسرايِ فارسي هند در پيروي از قالب و انديشة حافظ بايد يادآور شد که شعرا
سرايي در هند نباشد که شعرِ حافظ را براي خود  کردند، تا آنجا که شايد غزل افتخار مي

نمودند و سعي  شعرِ حافظ توجه مي سرايان به سرمشق قرار نداده باشد. اين غزل
نحوي که  ا در غزليات خود بهببرند و آنها ر هاي مختلف آن پي جنبه کردند که به مي

  کنند. باشد و براي آنها مقدور است، مطرح مناسب و جالب
دورة آخر تيموري، مانند شعراي ديگر  هپادشا» آفتاب«شاه عالم متخلّص به

هاي غزلِ حافظ را براي  شعرِ حافظ عالقه فراواني داشت. او قالب گويِ هند به فارسي
منعکس هايِ حافظ را نيز در اشعارِ خويش  يشهغزليات خود برگزيده و بعضي اند

  اين نتيجة درست رسيده بود: ه است. او بعد از مطالعة جدي کالمِ حافظ بهساخت
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  ام تحقيـق  هزار بار من اين نکته کرده  کــس آشــنا نَبــود آفتــاب از حــافظ
 و در وندشعرِ حافظ آشنا ش اينکه چرا آفتاب و ديگران نتوانستند با در پاسخ به
ه شد، بايد گفت که رعايت ايهام، ايهام تناسب، نوشتهاي مختلفي  نتيجة آن شرح

کاربرده شده، و معاني عالية علمي و فلسفي و  مجازات و استعاراتي که در شعرِ حافظ به
تأمل  عرفاني که در قالبِ الفاظ در شعر گنجانيده شده، مضمون شعرِ حافظ را محتاج به

ت حافظ بسيار مشکل است و معاني رمزي، عرفاني، و نموده است. اکثر غزليا
بينيم که  حد فراوان وجود دارد و در اغلب موارد مي اصطالحات صوفيانه در آنها به

مطالب معنوي درهم آميخته است. اين دگرگوني احوال و  حافظ مسائلِ مادي را با
عبارات مختلف  بامطابق ذوق و طبع هر طبقة جامعه سخن گفتن و يک معني واحد را 

ي ديد حافظ است که در نتيجه شعرِ يبيان کردن، همه دليل بر وسعت نگرش و دورنما
  آن سهل نيست. بردن به شکلي درآورده که پي او را به

اي از فضال و دانشمندان و شعرا در هند بر  وسعت مفاهيم شعرِ حافظ، عده نظر به
نوشتنِ  شرح کنند و بعضي نيز تنها بهرا  حافظ ديوانآن شدند که کل يا قسمتي از 

 فرهنگاکتفا کردند. حافظ ديوان  
آيد که حداقل  هاي نسخ خطّي فارسي و چند مأخذ ديگر چنين برمي از فهرست

 پانزده شرح و نه فرهنگفانه همة  حافظ ديواندر هند تأليف گرديده است. متأس
ها حتّي اسم  طّي بعضي شرحچاپ نرسيده است و از نسخ خ ها به ها و فرهنگ شرح

  آيد. دست نمي نويسندگان آنها هم به
عالقة خاصّي » ختمي«ن الهوري متخلّص بهالدين ابوالحسن عبدالرحٰم سيف

داشت. بر بناي اطّالعاتي که در اختيار ماست، او اولين مرتبه در هند تنها  حافظ ديوانبه
شرحِ عرفاني کرده است.  البحرين جمرنام  ابيات مشکل غزليات و قطعات حافظ را به
استنباط از  کند و سپس شعر حافظ را با ختمي، اول لغات و اصطالحات را شرح مي

دهد. ختمي در مورد  حکيم، احاديث نبوي و اظهارات دانشمندان ديگر توضيح مي قرآن
پاسخ  بهکند و بعداً  هايي از خود مطرح مي شعرِ حافظ، سؤال يها ترکيب و ها بعضي واژه
  پردازد. تفصيل مي آنها به
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فوت شد.  م ۱۶۱۲ه/ ۱۰۲۱ سال پدرش سليمان در و الهور بوداهالي ختمي از 
 نويسنده در ابتدا از جد پدريِ خود ميان سعداهللا تحصيلِ علوم نمود. بعد از فوت او در

ند گواليار پيش پسر عم خود شيخ منور رفت و تا چ ختمي به م ۱۵۹۰-۹۱ه/ ۹۹۹ سال
اي شيوا در ستايش  گردد، قصيده الهور برمي او زندگي کرد. وقتي که از گواليار به سال با

در  م ۱۶۱۲ه/ ۱۰۲۱سال در سرايد. او  عارف مشهور شيخ محمد غوث گوالياري مي
هايي که نويسنده در البالي شرحِ ديوان خود نموده  برد. از اشاره سر مي برهانپور به

 سال که او سراسرِ هند را ديده بود. ختمي شرحِ خود را در شود است، استنباط مي
نشيني  تکميل رساند، ولي بعد از تخت در دورة سلطنت جهانگير به م ۱۶۱۶-۷ه/  ۱۰۲۶

او تقديم  ختمي تأليف خود را به م ۱۶۲۸-۹ه/ ۱۰۳۸ سال شاهجهان پسر جهانگير در
اند که  داده اين شرح قرارهجري را تاريخ تمکيل  ۱۱۲۶ سال نمود. بعضي از محقّقان
  .١هاي مختلف وجود دارد هاي خطّي اين شرح در کتابخانه درست نيست. نسخه

ن ختمي فرهنگ الدين ابوالحسن عبدالرحٰم در پايان بايد يادآور شد که سيف
را نيز نوشته بود که نسخة خطّي آن وجود دارد. حافظ ديوان  

دست نيامد، شرحي ديگر  او از مأخذي بهآبادي که احوالِ  مولوي محمد سعد عظيم
آيد، در سال  برمي» غزل بيان«مادة تاريخ  تأليف کرد و آن را چنانکه از حافظ ديوانبر 
را نيز  حافظ ديوان. محمد سعد فرهنگ ٢تکميل رسانده است به م ۱۶۸۸-۹ه/ ۱۱۰۰

بي و فارسي نوشت که نسخة خطّي آن در کتابخانة موالنا آزاد انستيتوي تحقيقات عر
. محمد سعد براي اينکه ابيات هر غزل در اين شرح ٣شود راجستان، تونک نگهداري مي
گزارشِ  آورد، سپس به اي کوتاه از مطلع غزل را مي زودتر پيدا شود، نخست پاره

دهد و کمتر  ها را مي طور عمده گزارشِ واژه پردازد. نويسنده به هاي نسبتاً دشوار مي واژه
  پردازد. گزارشِ بيت و غزل مي به

                                                   
 .۱۴۷، حميديه بوپال، شمارة ۱۶۵؛ آصفيه ۲۳۱؛ کرزون، شمارة ۱۶پور، شمارة  بانکي  .١

 .۵۵۱۳/۸۹۱ة ، دانشگاه عثمانيه، شمار۷۴۴) ۳کرزون، شمارة (  .٢
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ه)  ۱۰۴۳-۱۱۰۶» (عبدي«عبداهللا الخليفه الخويشگي الچشتي قصوري متخلّص به
الدين است، فرزند عبدالقادر از تبار افغاني بود. عبدي  اش غالم معين که اسم اصلي

. او ١ودوابسته ب» ديوانجي«معروف به» فياض«نام محمد رشيد مخاطب به شخصي به هب
و  ٢خالصةالبحر يف النقاط الدررانجام داده است. حافظ  ديوانکارهاي زيادي دربارة 

است که عبدي تأليف نمود. عالوه بر اين دو اثر، او  حافظ ديوانهاي  شرح ٣حبرالفراسه
را نيز دربارة ديوان و شعرِ حافظ تأليف نمود. ولي  البحرينصةخالو  البحرين جامع
  دست نيامد. اين دو اثر مؤخّرالذکر بههاي خطّي  نسخه

نام  معلوم نيست، ولي شرحِ ديگرِ او به خالصةالبحر يف النقاط الدررسالِ تأليف 
شرحِ ديوان کامل  حبرالفراسةبراي شاهجهان پادشاه تيموري نوشته شده بود.  حبرالفراسة

ليات، ترتيب حروف تهجي شرح گرديده است. عالوه بر غز ها به زلغحافظ است. 
قصايد، مثنويات و قطعات هم در اين اثر مورد بررسي و شرح قرارگرفته است. عبدي 

دهد که او اين شرح را در دو جلد تأليف  دربارة روشِ کارِ خود در اين شرح اطّالع مي
است. اين قسمت در » س«تا » الف«کرده است. در جلد اول شرح غزليات از رديف 

بيجاپور  ايان رسيد. سپس عبدي بنابر اوضاع نامساعد بهپ زمان سلطنت شاهجهان به
تعويق افتاد ولي او موفّق شد قسمت دوم و نهايي اين شرح را  منتقل شد و کارِ شرح به

قولِ مؤلّف نکات تصوف و حقايق و لطايف ساير  پايان برساند. اين اثر به در بيجاپور به
  علوم را کماينبغي مبين ساخته است.

است که آن را  حافظ ديوانشرحِ ديگر  االشعار وه املشکالتجستار عن واال کشف
آبادي نوشته است. سرخوش  شاعر و نويسندة معروف فارسي محمد افضل سرخوش اله

، و نظامي نامة شرف، شرح متون ديگر مانند حافظ ديوانعالوه بر اين شرح 
  گويد: بارة شرحِ حافظ ميخسرو دهلوي را نيز نوشته است. سرخوش در السعدين قران

ــوان حــافظ کــنم  ــنم   کنــون شــرح دي ــا افکـ ــرون از دل آن رازهـ   بـ
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  هاي فارسي ديوان حافظ در هند شرح  ٢١٧

ــان   کــه انــدر دل اکثــر از مردمــان     ــام و نش ــا نيســت ن   از آن رازه
ــا   ــرحِ مشکلگش ــن ش ــاي اي ــم ادا   در اثن ــنم هـ ــد کـ ــي از فوايـ   بسـ
  کز آنها درين نسـخه رفـع حجـب     بدان سان که در شرح آن شـش کتـب  

اي نيز نوشته است که بخشي از آن اهميت و روشِ کارِ  خود مقدمه افضل بر شرح
  :سازد مؤلّف در اين شرح و علل تأليف آن و مزاياي شعرِ حافظ را روشن مي

است و  چند وجه خواجه حافظ به ديوانبايد دانست که اشکالِ ابيات واقعة ”
شعري آنها  که معنيتفصيل آن وجوه آنکه بعضي از آن ابيات از آن قسم است 

پس رفع آن غموض بايد کرد و  آيد. آساني برنمي سبب غموض عبارت فارسي به به
عبارت عربي مودي شده، پس ترجمة آن  بعضي از آن قسم که معني شعري به

اي،  بايد نوشت و بعضي از آن قسم که معني شعري آن موقوف است بر قضيه
ه اگرچه معاني آنها ظاهر پس ذکرِ آن قضيه بايد نمود، و بعضي از آن قسم ک

تفصيل  است، اما در آن معاني اختالف واقع شده. پس بيان مطلب آن ابيات به
بايد نمود تا هرچه حق باشد، مقرر گردد. بعضي از آن قسم که در بيان معانيِ 

آيد، مگر  آنها و ميان مسائلِ شريعت يا طريقت يا حقيقت تطبيق ميسر نمي
ت از ظواهرِ آن الفاظ. پس صرف آن الفاظ از ظواهرِ آنها صرف الفاظ آن ابيا به
  “.سويِ الفاظ خفيه که تطبيق مذکور بدان صرف ميسر آيد، بايد نمود به

هايي مانند زلف، خال، ساقي، مي، معشوق، بوسه  بعد از اين مقدمه، سرخوش واژه
غيره از  اکيب وغيره را توضيح داده است و براي تأييد و تصديق معاني و مفاهيم تر و

 لطايف اشرفيو  االنس نفحات، گلشن راز شرح(سيالکوتي)،  الشعرا فرهنگ مصطلحات
  شواهدي آورده است.

است که آن را  حافظ ديوانشرحِ ديگر  ١االغيار االستار عن عيون فوائداالسرار يف رفع
-۲۰ه/ ۱۱۳۲بهلول کول بن مرزا خان البرکي ثم جالندهري مريد سيد بهيکه در سال 

را نيز تأليف نموده است.  حافظ ديواننوشته است. بهلول کول فرهنگ لغات  م ۱۷۱۹
  هردو اثر او رنگ عرفاني دارند.

                                                   
 .۱۶۶؛ صولت، شمارة ۱۳۶۰تونک، شمارة   .١



  ٢١٨  قند پارسي

  

را شرح کرده  حافظ ديواني بن عبدالکريم هم محمد بن صدرالصريقه شيخ يحٰي
  گويد که: است. او دربارة شرح خود مي

از هيچ عزيزي حلّ مشکالت م) است،  ۱۶۶۷-۸ه ( ۱۰۷۷تاکنون که سال ”
  .١“اين کار پرداختم بهديوان برحسبِ معني لغوي و يا اصطالحي نشده بود، 

  است. ، ادبي و صوفيانهحافظ ديوانروش مؤلّف شرحِ 
 ه/ ۱۱۱۸سال  آبادي به العابدين ابراهيم از زين طومار معانييا  ستارة طور معاني

اثر مشکالت و اصطالحات را شرح اين ي در آباد تکميل رسيده است. ابراهيم به م ۱۷۰۶
کرده است. نويسنده در مقدمه آورده است که او شايستگيِ آن را نداشت که 

لباس قلندري و شوکت سکندري  را شرح کند، ولي شبي خواجه حافظ به حافظ ديوان
وان شرح يک بيت تمام اسرارِ دي ها پاک کرد و با نظرش درآمد و سينة او را از آلودگي به

. در حقيقت اين شرح، شرحي عادي است و مزيتي ندارد که ٢خود را بر او منکشف ساخت
  .و آنچه حافظ بر او منکشف کرده بود، ندارد اي باشد داراي اهميت قابل مالحظه

 ٥االقدام تراکيباست،  ٤البحرين منتخب مرجکه  ٣نالدين عبدالرحٰم از سيف البحرينةزبد
 حافظ) از مرزا غالم علي بيگ، شرحِ (شرح شعر و مصطلحاتاز ظفر  ٦حافظ ديوان
ه/  ۱۰۷۸ از ملّا طغرا مشهدي (م: معياراالدراکپوري، ديباچة  حسين بن خان محمد راي

زبان مسجع و مقفّي، از ديگر  بهحافظ مشکل اشعارِ از بعضي شرح ”) م ۸-۱۶۶۷
هاي هند  ر کتابخانههاي خطّي آنها در بيشت است که نسخه حافظ ديوانهاي  شرح

  شود. نگهداري مي
، عرفاي هندي، در مجالس و حافظ ديوانهاي  هاي مستقل و فرهنگ عالوه بر شرح
اشعارِ حافظ را در از گاهي بعضي  گاه و کردند حافظ استفاده مي سخنان خود از کالمِ
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  هاي فارسي ديوان حافظ در هند شرح  ٢١٩

دادند.  خواندند و مورد بررسي و شرح قرار مي مجالس براي راهنمايي مريدان خود مي
هاي گوناگون، شرح اشعارِ مختلف حافظ  اگر از سخنان و آثار عرفاي مختلف از سلسله

توان فراهم کرد.  آوري کنيم، شرح بسيار سودمندي از بيشتر اشعارِ حافظ را مي را جمع
گونه بررسيِ اشعارِ حافظ، داراي اهميت فراواني است زيرا که عرفا بيان احساس  اين

  يابند. شعر حافظ مي عرفاني خود را در
قولِ خود  بايد يادآور شد که يک عارف معروف هندي، سيد جهانگير سمناني که به

عنوان عارف  هند آمده، حافظ را به او محشور بوده و سپس به او، حافظ را ديده و با
کامل معرفي کرده است. در نتيجه عرفاي هندي حافظ را يک عارف کامل تلقّي 

حافظ، او را عارف و سالک طريقت  مندان به عداد زيادي از عالقهکردند و حتّي ت مي
که در هند تأليف گرديده  حافظ ديوانهاي  آوردند و بنابراين بيشتر شرح حساب مي به

  است، رنگ عرفاني دارد.
هاي گوناگون  جنبه بردن به ها نه تنها براي پي در پايان بايد عرض کنم که اين شرح

هم داراي اهميت  حافظ ديوانستند، بلکه براي شناسايي متنِ انديشة حافظ ضروري ه
 حافظ ديوانباشند، و از آنجا که تاکنون اختالفات زيادي در مورد متن  فراواني مي

کنند، اين  را آماده حافظ ديواناند که متن منقحِ  شناسان موفّق نشده وجود دارد و حافظ
راهنمايي  حافظ ديواندر تدوين متنِ منقحي از  توانند محقّق را تا حد زيادي ها مي شرح

 حافظ ديوانهاي درست در متنِ  ها و حتّي واژه کرده و آنها را در شناسايي منظومه
  کمک کنند.



  ٢٢٠  قند پارسي

  

  آثار نظامي گنجوي در هند

 .؛م ۱۱۴۵/ه ۵۴۰دود حد در (متولّ ينظام د متخلص بهيبن مو يوسف بن ذکياس بن يال
  :ين شعر فارسياز منتقد يکيم) که بقول  ۱۲۰۵ - ۱۲۰۲/ه ۶۰۲/ه ۵۹۹ان يم ي:متوف

نش، يدوران است. الحق از آغاز آفر يزمان و اماجد بلغا ياز فحول شعرا”
امده. آدم عالم فصاحت و نوح يوجود ن ةعرص مثل او به يت حال سخنوريغا به

مقدار  يزبردست عال يجهان بالغت است. اگر چه در عرب و عجم شعرا
کن ياند، ل صاحب لوا و تاج بوده يک در ملک سخنورياند که هر  ار گذشتهيبس

  .١“خ مغفور استي، ارشد و اعاظم همه، شييگو يدر فن مثنو
تقليد ر و يخود معروف و مورد تقد خمسها ي پنج گنج يراب ربازيدر هند از د ينظام

ک صد سال بعد از يبوده است. حدود  يات فارسيزبان و ادب عالقمندان به توجهو 
 اي م) خمسه ۱۳۲۵ه/ ۷۲۵وفات نظامي گنجوي، طوطي هند امير خسرو دهلوي (متوفي: 

 يبال از نظامدر استق يا که خودش خمسه يسرود که بقول جام ياز نظام يرويدر پ
  گران است.يسروده، بهتر از خمسه د

ش يرا مورد ستا يخمسه خود عظمت و هنر نظام يها يدر مثنو يخسرو دهلو
  دهد: يقرار م

ــر    لطافـت چـو در   نظم نظامي بـه  ــاق پ ــر آف ــر بس   وز در او س
  خـام بـود پخـتن سـوداي خــام      پخته ازو شد چـو معـاني تمـام   

ن يکه او در ا ياست و نور ي، شاگرد نظامييسرا مسهخسرو هم قبول دارد که در خ
  انجام رساند: راه از نظامي گرفته، او را قادر ساخته که کار خود را با نظم و قريحه خاصي به
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  آثار نظامي گنجوي در هند  ٢٢١

ــه  نور که از خواجـه نظـامم رسـيد    ــار ازآن رو ب ــيد ک ــامم رس   نظ
 يگريدست د رهيست و پنج سال بعد از درگذشت خسرو، شاعر چيتنها در حدود ب

ل االو عيت در ششم ربيرا در دوازده هزار ب ١السالطين فتوح يحماس ينومث ينام عصام هب
خ هند است، يکه مشتمل بر تار السالطين فتوحدر  يرساند. و ليتکم م به ۱۳۵۰ه/ ۷۵۱

 يد و شاگرديرا در خواب د يگنجو ي، نظامالسالطين فتوحد که قبل از سرودن يگو يم
  .٢“شد يصد عصمت عصام به”رش استفاده نمود و باالخره او را قبول کرد. از محض

ن يشعرا و منتقد توجهشه مورد ياشاره شد، هم ، چنان که قبالًيگنجو يآثار نظام
  اند: ان کردهين گونه بيرا ا يشعر نظام ياياست. آنها مزا بوده  يشعر فارس

، ي، شکوه لفظيعيع بدي، صنايپسند ، مشکلير ضروريف غل بلند، تکلّيتخ
ق و دشوار يات و استعارات بکر، کالمش را دقيهات نو و کنايد، تشبيجد يها بيترک

وه يش چاند و بهيپ يکند، بلکه آن را م يان نميساخته. او فکر خود را با کلمات ساده ب
ان يها در هر گام نما يها و جستجوها و موشکاف د. تالشينما يب ادا ميدلکش و دلفر

صورت  د و شعر بهيآ يد ميد پديشد يتالق ين کلمات و معانايم ياست. در اثر آن گاه
  .٣ست، آورد استيشتر آمد نيکند. شعرش ب يمعما جلوه م

ــان   ــر آرد زک ــه ب ــي ک ــي لعل   هفــت آســمان ةرخنــه زنــد بيضــ  از پ
ــد آوري    بــه کــه ســخن ديــر پســند آوري ــت بلن ــخن از دس ــا س   ت

  )االسرار مخزن(  
 ين نسخ خطيبوده است، بنابر ا برخوردار يادياز شهرت ز در هند يخمسة نظام

 خ استنساخ و بدون آن، با مجالس و بدون مجالسيتار مختلف آن با يها يآن و مثنو
ن کشور يدر ا يررسميو غ يمختلف رسم يها ر مصور) تاکنون در کتابخانهي(مصور و غ

  کنند. يبازگو م ينظام آثار ها را به يپهناور وجود دارند و عالقه هند
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  ٢٢٢  قند پارسي

  

و هفت کتابخانه هند را آماده  يموجود در س يآثار نظام يده فهرست نسخ خطبن
ها محفوظ  ن کتابخانهيدر ا يآثار نظام ينسخه خط ۲۹۲اقل افته است که حديکرده و در
ستند که در آنجا ين يو هفت کتابخانه، تنها مراکز ين سيد عرض شود که ايهستند. با
هم در گوشه و کنار  يگريد يها بلکه کتابخانهشود  يم ينگهدار يآثار نظام ينسخ خط

نجانب موفق نشده است از يا ايآنها چاپ نشده و  يا فهرست نسخ خطيهند هستند که 
ها شود. پس امکان دارد که نسخ  نهين گنجيدر ا يآثار نظام يايدن کند و جويآنها د

 يمعلوم نسخ خط افت نمود و بر تعداديها در ن کتابخانهيرا در ا يگر آثار نظاميد يخط
  افزود. يا بطور قابل مالحظه يآثار نظام

 يچاپ رسانده است، پ که بنده آماده کرده و به يآثار نظام ياز فهرست نسخ خط
  م که:يبر يم

در  يگر آثار نظاميد شتر ازيآن ب يخط يها است که نسخه ياثر سکندرنامه نظامي .۱
ن ين و آخرين پنجميکه ا دهد ين آمار نشان ميهند مضبوط است. ا يها کتابخانه

شتر دانشمندان و خوانندگان قرار گرفته است. يب توجهدر هند مورد  ينظام يمثنو
را بدست آورد.  ين مثنويا يست و سه نسخه خطيصد و ب بنده موفق شده است

که  سکندرنامهن قسمت يلدو قسمت دارد. او سکندرنامهم، يچنان که مستحضر هست
شود و  يشناخته م» شرفنامه«نام  معروف بود و امروز به» امهن مقبل«نام  م بهيدر قد

است. در هند » نامه اقبال«اد کرده است. قسمت دوم آن ين نام يهم آن را به ينظام
شوند و  يده مينام اسکندرنامه بحريو  اسکندرنامه بريب ين دو قسمت بالترتيا

 و چاپ شده است. صورت جداگانه از خمسه استنساخ ن نام چند مرتبه بهيهم به
آن را در ماه  يرازيکه محمود بن مجنون ش اسکندرنامهي ن نسخه خطيتر يميقد

 يموريشاه پادشاه ت محمدم کتابت کرده و مهر  ۱۴۲۱ه سال يفوره/ ۸۲۴صفر سال 
شماره  درآباد هند، بهيآن ثبت است، در موزه ح يرو ه ۱۱۳۱هند با ذکر سال 

 اسکندرنامه يست نسخه خطيک صد و بيم يا هشود. ما توانست يم ينگهدار ۷۴۵۵
 شامل اد داشت ويدر هند خواننده ز اسکندرنامهم. يدا کنيهند پ يها را در کتابخانه

و  ين مثنوين بعد از رواج چاپخانه در هند، اي. بنابر اهز بودين يفارس يبرنامه درس
  خورده است. يشرح آن چند مرتبه چاپ سنگ



  آثار نظامي گنجوي در هند  ٢٢٣

 ين مثنويات اياز اب يدر برخ يکه گاه يها و اشکاالت يدگيچياز پ يبعض ةجيدر نت
در هند نوشته شده است. چنان که  ين اثر نظاميبر ا يمتعدد يها شود، شرح يده ميد
ن مرتبه در سال يلد اويرا شا اسکندرنامه الدين بن نظام الدين نيم، معيدار اطّالعالحال  يف

از معتقدان  الدين نيده است. معينام يريش يد عليرا فوا م شرح کرد و آن ۱۴۴۹ه/ ۹۵۶
 محمدد ي) و مر.م ۱۴۰۵ه/ ۸۰۸ :(م ير سمنانيد اشرف جهانگيعارف معروف هند س

ن شرح يد که ايآ ير برميش يد عليباچه و خاتمة فوايددر  بود. از اظهارات يدهلو
، در مجالس يدهلو محمدخ يسنده، شياست که مراد نو يحاتيبر توض يمبتن اسکندرنامه

 قيآن موضوعات تحق ةسنده خودش هم درباريکرد و نو يان ميس بيدرس و تدر
سنده يم از نو ۱۴۴۹ه/ ۹۵۶ر در يش يا علين والدنيرالدينام نص به يکرد. شخص يم

 يها شرح يست و هشت نسخه خطين شرح را بنگارد. بهرحال بيخواسته است که ا
 ام. افتهيرا در هند در اسکندرنامه

مختلف هند  يها هم در کتابخانه خمسة نظاميگر يد يها يمثنو يخطنسخ   .۲
ن يتر يمياست. قد اسکندرنامه يتعداد آنها کمتر از نسخ خط يمحفوظ است ول

دست آورم، در  درباره آن به ياطّالعام  ق شدهبنده موفّ که خمسه نظامي ينسخه خط
ل االو يدر جمادن نسخه يدرآباد مضبوط است. ايکتابخانه موزه ساالر جنگ، ح

و  خسرو شيرين يتنها دو مثنو يم کتابت شده و دارا ۱۳۹۸ه يفوره/ ۷۹۹سال 
ن موزه وجود دارد، در ماه محرم ياست. نسخه کامل خمسه که در هم ليلي مجنون

ت ياهم يم کتابت شده است و از لحاظ قدمت استنساخ دارا ۱۲۱۰در ماه  /ه ۸۱۳
مختلف هند  يها ام در کتابخانه نستهخمسه را توا يمن شصت نسخه خط است.
 کنم. ييشناسا

ها بر آن شدند که  ياست. بعض يل و طوالنمفصّ يهم رفته اثر يرو خمسه نظامي
ات يکردند که اب يگر سعيد يرا خالصه کنند تا خواندنش آسان گردد و برخ آن

ن گونه خالصه خمسه يا يخط يها از نسخه يکيکنند.  خمسه را انتخاب ياخالق
ل االو عيدر رب يهرو ياريکتابخانه موزه ساالر جنگ وجود دارد که آن را  در

خمسه در  يها خالصه يم کتابت کرده است. ده نسخه خط ۱۵۶۴/نوامبر ه ۹۷۲
 اند. افت شدهيهند در
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 يروز در شهر ممبئيف در کتابخانه مال االسرار مخزن ين نسخه خطيتر يميقد .۳
 م استنساخ شده است. ۱۳۳۰ه/ ۷۳۰شود که در سال  يم ينگهدار

در کتابخانه موزه ساالر جنگ موجود است که  االسرار مخزناز  يگريد يخط نسخه
 يکيت است. ياهم ياز دو جهت دارا ين نسخة خطيشود. ا يتر معرف د مفصليبا
گر يز است و ديس معروف دوره خود، از تبريزمان خوشنومحمدن که کاتب آن يا
ر، مرقوم در آخر يت زيپنج مجلس است که چهار ب يدارا ينسخه خطّاين ن که يا

  دهد: يبهزاد نقاش معروف نسبت م نامبرده، آنها را به ينسخه خط
ــاني    بدور شاهنشاه (کذا) سلطان حسـين  ــاه ث ــل او ش ــک مث ــدارد فل   ن
  محمد زمان، کرده است کلک رانـي   نکـــات نظـــامي فرشـــته صـــفات

ــه ــان  ب ــال جه ــار و کم   اسـت در نقـش، ثـاني    که بهزاد نام  نقــش و نگ
  موســم گلســتاني شــهر بلــخ بــه بــه  سن نهصـد و بـود بيسـت و چهـار    

 يات باشد و خود نسخه خطين ابيممکن است سال کتابت تنها ا ه ۹۲۴ن سال يا
 يو شش نسخة خط ين استنساخ شده باشد. بهر صورت سيش از ايپ يچند
شرح  يخه خطنس ن دوازدهيشود. همچن يم يدر هند نگهدار االسرار مخزن
  هند وجود دارد. يها هم در کتابخانه االسرار مخزن

از  يگريد اثر دي، شااالسرار مخزنو  اسکندرنامهيد عرض شود که عالوه بر با
  ح قرار نگرفت.يدر هند مورد شرح و توض ينظام

اش بدست آمد، در سال  درباره ياتاطّالعکه خسرو شيرين  ين نسخه خطيتر يميقد .۴
ن نسخه در ياست. ا يرانيسه مجلس مکتب ا يابت شد و دارام کت ۱۵۸۶ه/ ۹۹۴

 يجده نسخه خطيشود. ه يم ينگهدار ۷/۴۸۰۶شماره  نو به يهند، دهل يموزه مل
 .ميافت نمايمختلف هند در يها ام در کتابخانه را توانسته ين اثر نظاميا

هند  مختلف يها ام که در کتابخانه افت نمودهيرا در ليلي مجنون يهشت نسخه خط .۵
 يم کتابت شده و دارا ۱۵۷۲ه/ ۹۸۰ن آن در سال يتر يميشوند. قد يم ينگهدار

درآباد، هند يساالر جنگ، ح موزة چهار مجلس مکتب دکن است و در کتابخانه
 موجود است.



  آثار نظامي گنجوي در هند  ٢٢٥

کتابت شده، در موزه  ۱۵۶۳ه/ ۹۷۱که در سال  هفت پيکرن نسخه يتر يميقد .۶
ادآور شد که يد يوجود دارد. با ۲۱۰C. /۵۷۳ Rشماره  به يا، در شهر ممبئيکتوريو

در هند  يگر نظاميآثار د يخط يها کمتر از نسخه يکر نظاميهفت پ ينسخ خط
 وجود دارند.

د يشود. استاد سع يده مهندرت مشا هدر سراسر جهان ب يوان نظاميد ينسخ خط .۷
 يوان نظاميد يشتر از نه نسخة خطيق نشد بار موفّيبس يها تالش ، با وجوديسينف
گر مانند ين نه نسخه و منابع ديهم يجهان کشف کند و بر مبنا يها ا در کتابخانهر

ات او را يات و مقطعات و رباعيد و غزليوان قصاي، دها ها و جنگ اضيها و ب تذکره
که مورد استفاده استاد  يچاپ رساند. از جمله نه نسخه خط نموده، به يآور جمع

و رامپور وجود دارد.  يگره، دهليدر عل قرار گرفت، سه نسخه در خود هند يسينف
از  يداشتند ول اطّالعد درباره آنها يگر که استاد فقيد ين دو نسخه خطيعالوه بر ا

 شود. يم يدرآباد در هند نگهداريح يها آنها استفاده نکردند، در کتابخانه
شيرين و  ليلي مجنونمثل  يات نظامياز مثنو يد عرض شود که بعضيدر آخر با

ترجمه و  يو گجرات ي، بنگاليري، کشميمختلف هند مثل اردو، پنجاب يها زبان به خسرو
  اند. چاپ رسانده شده به

 يان فارسيسرا ي) تذکرة مثنوه ۱۲۹۰احمد (م:  ياحمد عل ين، مولويعالوه بر ا
 يد از آثار نظاميو تقل يرويتتبع، پ ينگارش آورده است. و را به هفت آسمان موسوم به
  دهد: يح مين توضيچندر هند را 

و تا (آنها) قرائت و مطالعه آمدن  کثرث به است به يت کالم نظامياز آثار مقبول”
ن يشتر اشعار او را تضميخمسه او منقطع نگشتن و ب يرويحال سلسله تتبع و پ

ا در يدر اسلوب  يريياندک تغ کردن و کامالن فن را توارد افتادن و شعر او را به
  .“ه آوردنيفا در وزن و قايلفظ 

اين گزارشي اجمالي دربارة قبوليت عام آثارِ نظامي گنجوي در هند است. در آخر 
اين حقيقت هم شود که ابيات نظامي حتّي در مجالس و سخنان عرفاي  بايد اشاره به

  و مورد استفادة عرفا قرار گرفته است. خوانده هندي
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  نظيري نيشابوري

) از زادگاه خود ۱۰۱۴-۹۶۳( يهند يموريدر دورة اکبر پادشاه ت يرين نظيحس محمد
م خان خانان ارتباط يبود که با دربار عبدالرح يرانين شاعر اياول يهند آمد. و شابور بهين
 يرينمود. بعد از درگذشت اکبر، نظ يدربار اکبر معرف را به يريدا کرد. خان خانان نظيپ
دستور  بار به کي يو دا کرد.ي) پسر اکبر هم تماس پ۱۰۳۷-۱۰۱۴ر (يدربار جهانگ با

  ن مطلع:يا م نمود بهين پادشاه تقديدر مدح ا يا دهيآمد و قص يدربار و ر بهيجهانگ
  تو داد نسق، شاه جهانگير جهـان را   ترتيب سيمين آن شد آيين جهان را

، چه ين چه جوانيباز ا: يده انوريصق يرويپ را که به يريده نظين قصير ايجهانگ
 يريد و نظيت داشت، کامل شنيسروده شده بود و صد و چهل بمجال است جهان را 

  افت کرد.يدر يا زهيجا
از صاحبان هنر از  ياديدر احمدآباد ادب گاه و ماوا و ملجاء تعداد ز يريمنزل نظ

افت يدر ياورزز و از تجارت و کشيآنچه در جوا يريداخل و خارج کشور بود. نظ
در  يريکرد. نظ يم خرج ب خاطريط ن دوستان صاحب ذوق بهيهم يزبانيم نمود، به يم

طرز  منزل خود که به يکيکه نزد يات گفت و در مسجديح درود به هجری ۱۰۲۱سال 
  د، دفن شد.يگذران يت ميشاهانه ساخته و بدر آن فراغت و رفاه

 يوان ويدر د ره سروده کهيو غب بند، مخمس ي، ترکيده، غزل، رباعيقص يرينظ
مختلف مثالً والدت، وفات، جشن  يها مناسبت به يکه و يخيموجود است. قطعات تار

ن يبرخوردار هستند. با ا يخياز ارزش تار ره سروده،يها و غ ل ساختماني، تکميسالمت
اش در  اند و مهارت استادانه ن، حافظ هند، خواندهيالمتغزل سيرئ يهمه، او را بدرست

در دوره  يفارس ينگاران شعرا اند. تذکره ش قرار دادهيد و ستايرا مورد تمج ييسرا غزل
ن، ياند. افزون بر ا کرده يقدردان يريا بعد از وفاتش، از هنر شعر نظيو  يريات نظيح



  نظيري نيشابوري  ٢٢٧

در شعر  يريشه نظياستفاده از سبک و اند در هند معترف به ينامدار فارس يشعرا حتّي
در ضمن  يزيبالند. صائب تبر يشه او برخود ميسبک و انداز  يرويهستند و در پ

بر  يرينظ يبرتر به يرازيش يو شاعر معروف معاصرش عرف يرين شعر نظيب يا سهيمقا
  کند: ياقرار م يعرف

  نظيـري نرسـانيده سـخن را    عــــرفي به  ست شوي همچو نظيـري  صائب چه خيال
و  يريفکر و شکوه سخن نظ ياند که جال دهين عقياز صاحبان نظر بر ا يبعض

  است. يش از عرفي، بيان معانيالفاظ و مهارت او در ب يکدستيو  يپختگ
از  يريمعترف است که نظ يالدياسداهللا خان غالب شاعر پر آوازة قرن نوزدهم م

عبارت غالب  استفاده کرده است. از اشعارش ياست و و يبزرگ فارس يجمله شعرا
ات شعر آن دسته از شعرا که غالب يه در آن خصوصرا کياست ز يدنين ضمن شنيدر ا

  ان شده است:يض شده، بياز آنها مستف
گر ساخت  مرا در نظر جلوه يها يراه رو ي، بير لبيخنده ز ن بهيحز يخ عليش”

 يها ماده آن هرزه جنبش يرازيش يو برق چشم عرف يلب آملاو زهر نگاه ط
 ينفس، حرز ييرايگ يرگرمس به يمن بسوخت. ظهور يمايراه پ يناروا در پا

هنجار خاصة خودم  خرام به يالابال يريکمر بست و نظ به يا بازو و توشه به
  .“ش آورديجا به

 يرياز نظ يرويدر پ هايي غزل، يهند يگو يفارس يغالب، همانند اکثر شعرا
  ن خوانده است:يو حز يريسروده است و سبک شعر خود را همان سبک نظ

  رو شيوة نظيري و طرز حزين شناس  فتن ز مـا غالب مـذاق مـا نتـوان يـا    
کند و  ياقرار م يرياز نظ يرويعجز خود در پ خود به هاي غزلاز  يکيدر  يو

  رد:يپذ يم را يريعظمت فن شعر نظ
  ام و چشــم آفــرين دارم خطــا نمــوده  ام غالـب  جواب خواجه نظيري نوشته

شمند ين شاعر و انديبزرگتر عالمه اقبال، يالديستم ميل قرن بيبعد از غالب در اوا
 يدر شعر يدر شعر بود. و يريافروز نظ يروش زندگ يدايش يدوره خود، تا حد

  د:يگو يم
  کسي که کشته نشد از قبيله ما نيست  ملک جم نـدهم مصـرع نظيـري را    به
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را مورد مطالعه قرار دادند و  يرياردو زبان هم شعر نظ يشعرا حتّين، يعالوه بر ا
هم  ياردو خود بازتاب نمودند و گاه هاي غزل ن شاعر نامدار را دريافکر و اسلوب 

اند.  اردو خود ترجمه کرده يشعرها را به يريات برجسته نظياب يده شده که برخيد
  ف حسن محبوب خود:يدارد در توص يتيب يرينظ

  کشد که جا اينجاست کرشمه دامن دل مي  نگـرم  ز فرق تا قدمش هر کجـا کـه مـي   
اردو  ن بهيت را چنين بي، شاعر معروف معاصر اردو زبان، ايپورفراق گورک

  برگرداند:
                                                

ن کرشمه يت اردو از اين بياست که ا يديواژه کرشمه، لفظ کل يريت نظيدر ب
  محروم مانده است.

  :يريت نظين بيمفهوم ا ين غالب دهلويهمچن
  ام تا نشنود بلبل غزل خوان کـي شـود   ناله  محبـت از دم گـرم مـن اسـت    گرمي اهل 
  خود گنجانده است: يت اردوين بيرا در ا

                      ،                                      
 ينگاشته است. شبل شعرالعجمنام  به يدر نقد شعر فارس يکتاب ينعمان يعالمه شبل

کرده است.  يابيرا نسبتاً مفصل ارز يرياست که شعر نظ ين منتقد ادباولين يقي غالب به
  را برشمرده است که عبارتند از: يريت شعر نظيمز چند ين دانشمند هنديا
د و تازه يب جدين و تراکيجاد الفاظ و مفردات نويعت ايامبر اولوالعزم شريپ يرينظ .۱

ن يکار برده است. در ا ره را بهيغمزه، ناز، ادا و غ نو مثل کرشمه، ييها است. او واژه
در مواقع و اما ن هم موجود بودند، يا ش ازيپ ن الفاظيادآور شد که ايد يضمن با
ش داده يکه آنها را نما يقه و روشيطر ا بهيکار گرفته و  آنها را به يريکه نظ يموارد

  بودند.ش داده نشده ين نحو نماين طور و بديا د قبالًياست، شا
کند که آن مطلب مجسم شده  يان ميب يقيطر را اکثر به يمطالب وجدان يرينظ .۲

ت معروف ين بيشود. ا يدا مياز آن پ يبيگردد و لطف عج يچشم جلوه گر م يجلو
  د:يرين ضمن در نظر گيرا در ا يرينظ

  کشد که جا اينجاست کرشمه دامن دل مي  نگـرم  ز فرق تا قدمش هر کجـا کـه مـي   
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  د:يگو ين ميگر چنيد يتياو در ب
ــت    سرش ناز و عشوه صـف بسـته   ز پاي تا به ــا نيس ــت تماش ــه و رخص ــزار معرک   ه

جه، يدهد و در نت يه ميات و محسوسات تشبيماد ات را بهيفياالت و کياکثر خ يرينظ .۳
ات، در درونش ين گونه ادبينده انا خوايد و شنونده و يآ يد ميپد ياستعجاب خاص
  شعر خوب است: ياياز مزا يکيکند که  يساس ماح يجانياضطراب و ه

  ارشـرفتـتم گـتر گشـا، بيشـه گيـپس از وارست
  چو صيدي جست، صيادش ز اول سخت تر گيرد

کند که ما آن را مکتب وقوع  ينظم م را يعشق و عاشق يقيواردات حق يو .۴
  م.يخوان يم

ت يهر قدر هم که هست، در نها يکم است ول يليمسائل فلسفه خ يريدر شعر نظ .۵
  ان شده است.يب يخوب

  :ان است. مثالًين بيطرز ادا و اسلوب نو يت و تازگجد يريشاهکار شعر نظ .۶
ــه  ــد بـ ــا کنيـ ــهادتم او را دعـ ــت شـ   که اين دمي است که درهاي آسمان باز است  وقـ

ک يان همان يطور مسلسل سروده و در ب هرا ب يحالت ها غزلاز  يدر بعض يو .۷
  برد. يان ميپا ت، غزل را بهيفيو ک حالت

کار برده و آنچه  کثرت مکالمات روزمره و محاورات را در اشعار خود به به يرينظ .۸
برد  يم کار به يا گونه ن محاورات را بهين است که او ايت دارد، اين ضمن اهميدر ا

  شود. يادا نم حق مطلب آن که بدون
در کتاب خود نوشته  يريشعر نظ درباره ين بود خالصه آنچه که عالمه شبليا

و مهم  برجسته يها از چهره يکي يريقت اشاره شود که نظين حقيا د بهياست. حاال با
 الًن که اويم، حزيامثال صائب، کل يکيدو گونه است.  يسبک هند .است يسبک هند

ن مصراع معقول و ملموس، معتدل و يب يهيرابطه تشب يعنيات آنان قابل فهم است، ياب
ش يسبک قدما ارتباط وجود دارد و شعر کم و ب ات آنان بهين ابيب اًيف است و ثانيلط

ت الواقع ادامه دهندگان سنّ ين شاعران فيدارد. ا يا ارتباط عموديو  يوحدت موضوع
ن يدارد. ا يدر آثار آنان اوج و لطف يهستند و سبک هند يغزل بعد از حافظ و بابا فغان

  شعراست. نياز ا يا نمونه يريخوانند و نظ ين ميآفر يعناب و مي يگونه شعرا را معن
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معروف  ند که معموالًيگو يال ميبند و رهروان طرز خ اليآنان خ که به يدوم شاعران
 افول بردند. اوالً يسو را به يشناسان، آنها سبک هند ن و سبکيقول منتقد ستند و بهين
اد است و يار زيدر آنها بس يهند اتيبسامد ادب اًيت است، ثانيشعر آنان بر تک ب يبنا
رزا جالل يم در زبان سهل انگارند. فهم رابطه در مصراع آنان دشوار است و رابعاً ثالثاً
  ن گروهند.يم از ايسل يقل محمد، يمشهد ير، قدسياس

  م.يکن يابيد ارزيهم با يرا بر اساس مختصات سبک هند يريشعر نظ
نه ين زميدر ا يرياست. نظ يسبک هند يبن عنصر اديالمثل مهمتر ا ارساليل يتمث

ت ين بينشان داده است. ا يا نحو خوب و استادانه خود را به يمهارت و چابکدست
  د:يين ضمن مالحظه فرمايرا در ا يرينظ

  چه داند مرد صحرايي طريق کار سـازي را   و دل تنگ و خاصان ملک زيبـا  وتهعبارت ک
  اي

ـ     هاي حجـازي را  داند لغت بجــز مکي نمي  دکسي تفسير رمز عاشق و معشوق کـي دان
ن است که يآن ا ياست و علت اصل يسبک هند ياکثر شعرا توجهح مورد يتلم

شتر يت بيک بيشعر از  ياست. طول و عرض معنا ياتوريني، شعر ميشعر سبک هند
دهد.  يم يا قابل مالحظه يگسترش معنو يناتورين گونه اشعار ميا ح بهيرود و تلم ينم
اتش را يژه غزلي، بويريکه شعر نظ ييست. آنهاين ين قانون مستثنياز ا يريم نظکال

ه قصّ تأثيرقاً تحت يعم يريق خواهند کرد که نظيتصد اند، حتماً مفصالً مطالعه کرده
شود، قرار گرفته است.  يالقصص خوانده م ه السالم که احسنيوسف عليحضرت 

 يکند. او شاعر يه اشاره من قصّيتلف امخ يها جنبه به يشمار يات بيدر اب يرينظ
سروکار دارد  يعشق و عاشق يها شتر با واقعات و سرگذشتين بيسراست و بنابرا غزل

ش يه گران قصّيا ن بهيوسف هم اساسش عشق است، بنا برايه حضرت و چون قصّ
  نشان داده است: يشتريب

  شوق صد منصور گشت و عشق صد يوسف فروخت
  اـت در بازار مــرم اســا گـه هــگامـب هنـوالعجـب

آداب و رسوم  هند، ورود افکار و لغات مربوط به يدر شعر فارس توجهقابل  نکته
جا دارد که در شعر اما ست، ير نيژه هندوان است که هر چند چشمگيمذاهب مختلف بو
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کردن  يجه با هم زندگيست و نتيآور ن ن امر چندان شگفتيآن اشاره شود و ا به يرينظ
روان مذاهب ياست. پ يو فرهنگ ين کشور چند مذهبيروان مذاهب مختلف در ايپ

د يمذاهب و عقا کردند و به يک مشاهده ميگر را از نزديکديمختلف در هند، مذاهب 
گر آشنا يکدي يبا اصطالحات، رسوم و آداب مذهب نيگذاشتند. بنابرا يگر احترام ميکدي
کردند.  يد طبق ذوق و ضرورت استفاده مخو يها شدند و از آنها در آثار و سخن يم
  ست:ينه استثنا نين زميز در اين يرينظ

  چو هندويي که بهر سوختن، هيزم نگـه دارد   ام از بـر  حکايتهاي عهـد دوسـتي را کـرده   
∗  

  بندم، چه شد قدرم کمر در خدمتت عمري است مي
  بستم يـار مـّدر زنـن قـر ايـدم گـش ن ميـرهمـب

 يخيتار اطّالعکند،  يش ميستا ييدر آن از فرهنگ و دانش هندوکه  يتيدر ب يرينظ
 يدهد. در دوره اکبر، تعداد هندوان يان هندوان در دوره خود ميدر م يدرباره رواج فارس

قت اشاره ين حقيا به يرياد نبود، نظيباشند، ز زبان يسنده فارسيب و شاعر و نويکه اد
  کرده است:

  دان گر نباشد، گو مبـاش  چشم هندو، فارسي  دکنـ  غمزة فرهنگ دانـش ترجمـاني مـي   
  کرد که: يمذهب دوست بوده و گمان م يشخص يرينظ

ــل را     توحيد حق بيان نظيري بلنـد سـاخت   ــرش جلي ــة ع ــد پاي ــر نهي   برت
سرود  يمورين پادشاه مقتدر تيهم در مدح ا يديده و قصايدربار اکبر رس به يرينظ

را وضع کرد و  ين الهين وجود، چون اکبر ديافت کرد. با ايهم در ييها و ازو صله
ک خود با دربار را يرابطه نزد يريدند، نظيآن مذهب گرو از مقربان درگاه به يبعض
شد، در برابر  يب او مينده از دربار نصيکه احتماالً در آ يمنافع ده گرفت و بهيناد

ن آن يغو مبلّ انيو حام ياکبر ين الهيد نداد و به يت و ارزشين اهمياستقامتش در د
که در مدح شاهزاده  يدياز قصا يکيو آن هم در  تاخت ياضيف يضير فيابوالفضل م

  مراد پسر اکبر شاه سروده بود و گفت:
  ولي ز فطنت تو بـر طـرف فتـاد الحـاد      طبيعــت همــه ابنــاي دهــر ملحــد شــد

  طمع جاه و غنـا کـرد مـذهبي ايجـاد     به  اي از فاضالن حامل دهـر  اگر چه فضله
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 ين الهين اکبر از دياز منتسب ياديتوان حدس زد که نه تنها تعداد ز ينجا ميا از
هم وجود داشت و حداقل شاهزاده  ين اختالف در خانواده شاهيمخالفت کردند، بلکه ا

که  يا دهيآسان نبود که در قص يرينظ يرا قبول کند وگرنه برا ين الهيماده نبود دآمراد 
و  يکو اعتقادين بنگرد و شاهزاده را به يبد نان بهيد يب ه بهش شاهزاده مراد ساختيدر ستا

است که در منابع معاصر  يخيارزشمند تار اطّالعن يد. اير نمايمخالفت با الحاد تقد
  د.يآ ينظر نم گر بهيد
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  در نقد ادبي در هند يآثار

م. يزبانان هست يد، شاگرد فارسيشک و ترد ي، بيات فارسيها در زبان و ادب يما هند
م که يداد يحه خود شکليموارد طبق ذوق و قر يرا در بعض م، آنياد گرفتيآنچه از آنها 
 ريخوانند و از آن تقد يم يات فارسيرا سهم ما در زبان و ادب زبانان آن يخود فارس

م و ياز استادان خود سبقت گرفت حتّيخود  يازهايها، بنابر ن نهيزم يکنند. ما در بعض يم
ر شدند از آن استفاده کنند. خوشبختانه از يزبانان ناگز يم که فارسيرا انجام داد ييکارها

ذوق  و صاحبان اکثر دانشمندان توجهنگاشته شده در هند،  يچند سال گذشته آثار فارس
ن گونه آثار را يا يخود جلب کرده است و آنها با ذوق و شوق فراوان هبرا  يرانيا

  رد.يصورت گ يرسانند تا از آنها استفاده عموم يچاپ م ند و بهينما يح ميتصح
هستند  يره از جمله انواع ادبيو غ يسينو ، انشا، داستانيسينو ، فرهنگينگار تذکره

در  ين سبک هندياست. افزون بر ا يسات فارينه ادبيما در زم ستهيکه نشانگر سهم شا
آثار  رويقت است که ما فقط پين حقيانگر اي، بيژه در شعر فارسي، بويات فارسيادب

شعر و نثر  م و بهيرا کشف کن يديجد يها افق ميا م بلکه توانستهيا استادان خود نبوده
  م.يبده يا ة تازهيقة خود رنگ و روحيذوق و سل به يفارس

نه ين زمين که ما قبالً در ايم با ايا نکرده توجه ،ديچنان که با يادب نقد ما به تاکنون
، يدر نقد ادب يگري، اثر دينعمان يعالمه شبل شعرالعجمم. بعد از يا ش قدم بودهيهم پ

که  يا هيلنه صورت نگرفت. آثار اوين زميدر ا يشرفتين پيدر هند نگاشته نشد و بنابرا
قرار  يمورد مطالعه و بررس اي نحوِ شايسته به د، همشدن تأليفنه در هند ين زميدر ا

ن گونه آثار يا م که آنها بهيباش يرانيا ين ادبيون دانشمندان و منتقديد مدينگرفتند. ما با
از آنها استفاده  يدر زبان فارس يخ نقد ادبيکردند و در آثار خود درباره تار توجه يفارس
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ن يدر ا چاپ هم رساندند. هاز آنها را ب يکردند، ارزش آنها را روشن ساختند و بعض
  شوند. يم يفطور اجمال معر به ن گونه آثاريا مقاله
 منير کارنامهنام  به ياست که کتاب ين شاعر و منتقديل) اوه ۱۰۵۴(م:  ير الهوريمن

 ي، ظهوري، طالب آمليرازيش يعرف يعني يرانيا شاعر ت از چهاريب ۶۰در نقد حدود 
است  يهم دارد که پاسخ يگريرا بنگارش آورد. او اثر د يوانسارخ يو زالل يزيترش

  .يدمشه يجان قدس محمددة يبر قص يدا فتحپورينقد منظوم ش منظوم به
  م بودند.يرو طرز قديو پ ياند، حام ار هجو کردهيگر را بسيکه همد داير و شيمن
است. او هدف خود از روان طرز تازه را مورد انتقاد قرار داده ير پير در کارنامه منيمن
  کند: يان مين بين رساله را چنيا تأليف
ان آمد. همگنان نکوهش يم ، حرف از ارباب سخن بهيدر مجلس يروز”

  .“ان آوردندين در ميش صاحب طرازان پسين سرکردند و ستايشيسخنوران پ
را ستودند و آنها را  يو ظهور يو طالب و زالل يد که شعر عرفيگو ياو باز م

ن او از شعر ير قرار نگرفت. بنابر ايخواندند که مورد پسند من يران عالم سخنداندگايآفر
و غموض در  يدگيچير پيداست که منين شعرا انتقاد کرد. از مطالب کارنامه پيو سبک ا

ظاهر سخن و  برد که معاصرانش به يرا دوست نداشت. چون پ يشعر فارس
تازه  ن طرزيآنهاست، با ا توجهمورد استعاره  ييبايش دارند و زيگرا يپرداز عبارت

نقد آن پرداخته است،  ر بهي، آنچه را که من١يمخالفت کرد. بقول دکتر محمود فتوح
  کرد: ين گونه طبقه بنديتوان ا يم
 ياصل ةزين انگيد ايمان و شاران و شکستن حرمت متقدخّأاعتراض بر تفاخر مت .۱

 .نگارش کارنامه است
 يخواهد که کس ير نميشاعرانه است. مثال من که خالف عرف ييها نقد ساخت .۲

 ه کند.يگر تشبيد يزيچ ا بهيگل  سنبل، به يجا چنان که مرسوم بوده، زلف را به
را که در  يديجد يها ر استعارهيه: منيژه استعاره مکنيو ب بهيغر يها نقد استعاره .۳

گوش زلف صبا،  پسندد. مثالً يآمده نم يو طالب آمل ي، ظهوري، زالليشعر عرف
                                                   

  .۳۱۵ص  ۱۳۸۵، دکتر محمود فتوحي، تهران، نقد ادبي در سبک هندي  .١
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نجا يد ايست. باير قابل قبول نيمن يبالد، استخوان علم، کمر درس، خمار بوسه برا
 است. يشعر سبک هند يه عنصر اساسينگونه استعارة بالکنايادآور شد که اي

در زبان است.  يبرجسته ساز ين گونه استعاره نوعيا :هيتبع يفعل يها نقد استعاره .۴
و » ياليخشک و خ«ن گونه استعاره را ير ايه، منيدن گريدن آفتاب، خنديمثال تراش

 که ته ندارد، خوانده است.» مغز ياستعارة ب«
ر را استعاره دوست گفته و اشعارش را يمن شه بهاريهم مؤلّفست که ا نيجالب ا

 ١کرده است. يتلق »مشهور يتازگ« به
مسخر استهزا و ت ين چهار شاعر تند و خصمانه و همراه با نوعير در نقد ايرفتار من

 يده معروف عرفين مطلع از قصير را درباره اين ضمن نظر منيد در اياست. اجازه بده
  :نقل کنم يرازيش

  و نعم را ٢شتر آرييهمت نخورد ن  گزد اربـاب همـم را   اقبال کرم مي
ن يندارد، از ا يکه معن ين معنيا توان خواند، به يز را ابرو ميآو ت دلين بيگفتم ا

 يشانيطاق بوده، با من کج شده، چرا که پ ييگرا ابرو در کج ز که چونيسخن آن عز
د که از آهو گرفتنم آن خطا ين انفاسم دينداشت. چون دم ساز مشک يراست گفتار

ت را ين بيافکنده مضمون ا يشانين در پيش را چون نافه مو بر تن برخاسته و چياند
  درآورده، گفت: يزشه را جست و خياند يبت سرکرده، آهويط به

وسته ارباب يدر آن ده بوده که اقبال کرم نام داشت و پ ياست و سگ يهيم نام دمه
ده بود و هم در يرسان س آن ده است که فساد خون بهميت نام رئد و هميگز يآن ده را م

گفتند و  يم يرا آر يکيفصّاد دست تمام داشتند،  ةويآن ده دو برادر بودند که در ش
سگ و احوال ارباب آن ده و  يدگينکوهش گز ر است بهن شعر مشعيرا نعم. ا يگريد
  فصّادان آن ده. يزدستيس و تيت رئهم يماريت بيفيک

است. او هم مانند  يازدهم هجري) شاعر معروف قرن ه ۱۰۴۲ :(م يدا فتحپوريش
مخالف سرسخت طرز تازه است. او با چند شاعر معاصر خود اختالف  ير الهوريمن

                                                   
  .۲۳۲، ص  ۱۹۷۳، کشن چند اخالص، کراچي، هميشه بهار  .١
  أت ديگر: ال.قر  .٢
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سعداهللا خان  يمنش و روزيساخت. مناظره مال ف يد را برمال مخو ينظر داشت و نظر منف
ده يت از قصيجده بيدا هير اعظم شاهجهان در منابع مختلف نقل شده است. شيوز

ده در ين قصيطور منظوم نقد کرده است. ا را به يجان قدس محمد يتيک بيشصت و 
  ن مطلع:يه السالم است با ايالرضا عل يبن موس يمنقبت امام عل

  کــه ســپند از ســر آتــش نتوانــد برخاســت  تو، چنان تنگ فضاست عالم از ناله من بي
 هاي گيري کاربرده است و نکته بيني بيش از حدي به شيدا در نقد خود دقّت و باريک

ده، عدم يچيها، استعارات پ يزيهنجار گر يو نانه است.يق و ژرف بيار دقيبس يو
  ا مورد اعتراض قرار داده است.ره ريو غ يها، اشتباهات دستور تناسب
خان  يعل الدين منظوم نوشته است و سراج يدا نقدين نقد شيبر ا ير الهوريمن

نثر روان در رساله داد سخن پاسخ داده و  ) هر دو نقد را بهه ۱۱۶۹(م:  يآرزو اکبرآباد
 يدمشه يات قدسياب يمعن توان به يو تالش فهم م دقّتده است که با يجه رسين نتيا به

ر هم پاسخ ياز مالزمان شاهجهان و عالمگ يئباهص يد عبدالباقيافت. سيدست 
داد سخن  ةرا در رسال صورت منظوم داده است که خان آرزو آن دا را بهياعتراضات ش

  خود نقل نموده است.
، الغافلين تنبيهنوشته که عبارتند از  يخان آرزو سه رساله در نقد ادب يعل الدين سراج

هند  يمعروف و معتبر ادب يها تياز شخص يکيحق  . آرزو بهسخن دادو  منير سراج
در  يات فارسيخ ادبيدر تار يگاه عاليجا او را به يدر نقد ادب يرومندياست. قدرت و ن

را بر  د و آنيمستقل بخش يتيهو يرا در فارس يض نموده است. او نقد ادبيقاره فا شبه
 ينامبرده و يها کرد. رساله يزير يو بالغت و لغت پ يشناس زبان يعلم يه مبانيپا

ا يو  نقد شعر شاعران ن آثار خود بهيدر ا اختصاص دارند. آرزو ينقد ادب به منحصراً
 يک فرهنگ فارسيکه  هدايت چراغپرداخته است. او در  گرانيد ينقدها پاسخ به

ن تذکره يهمچن بحث و انتقاد کرده است. و يل زبان و شعر فارسيدرباره مسا ،است
 ييها ، نقد شعر دارد و در شرحيگريد ةهر تذکر ش ازي، بالنفايس مجمعنام  او به يشعرا

  ان نوشته، نقدها و اعتراضات را پاسخ داده است.ينيشيکه او بر آثار پ
از هرگونه  ياند. نقد او عار گران را ستودهياو در نقد آثار د يطرف يانصاف و ب

 يياعتنا يد منطبق است. بين تنقيبا اصول و مواز کامالً است و يو شخص يب ملّتعصّ



  در نقد ادبي در هند يآثار  ٢٣٧

محک نقد  ن را بهيز هجو مردم هند، او را وادار کرد که شعر حزين او و ن نسبت بهيحز
هجو و  گر هم بهين را نگهداشت. او در آثار ديدر نقد خود، حرمت حز يبگذارد ول
ت شاعران ندارد. يت و ملّيقوم نسبت به يتياسب و حستعصّ يو نپرداخت. نفايهزل حر

شه يوسته در اصالح روش و اندياست و پ ينقد ادب يها ن چهرهيتر از منصف يکياو 
  ندارد. يياشتباه پروا ده است و از اعتراف بهيش کوشيخو

 يفرفتن هرگونه تصريچرخد. پذ يم ينقد او بر ارائه سند” :ين نقد ادبيبقول مورخ
جلوه کند، مستلزم آوردن  يت شعرو خالف سنّکه تازه باشد  يدر حوزه لفظ و معن

ت ف در زبان، حجر و تصرييمان است. صحت و تغاز شعر متقد يا شاهد و نمونه
ها و  ن همه، لغزشيا، با ااز شعر بزرگان است. ام يت آن شاهد و سندخواهد و حج يم

  .“ستيت نان حجينيشياشتباهات پ
نقد  مختلف به ياين را از زوايت حزينجاه بست و پيحدود دو الغافلين تنبيهآرزو در 

 ييگرا م، کهنهياستادان قد يت شعرر با سنّير مغاينقد کلمات و تعاب ده است. مثالًيکش
ف خالف قاعده در زبان ت، تصريب يان اجزايو عدم تناسب م يدر زبان، فقدان معن

در  ييغوغا غافلينال تنبيهره. يگران و غياز د يو سرقت معان نين، ابتذال مضاميشعر حز
  مخالفت نمودند. يت و برخيها از آرزو حما يجاد کرد. بعضيان ادبا و شعرا و فضال ايم

از نظريات  الشعرا محاکمات، با تأليف ه ۱۱۸۰مير محمد محسن اکبرآبادي در سال 
يعني ه  ۱۲۶۲را در سال  قول فيصلحمايت کرد. امام بخش صهبايي  الغافلين تنبيهآرزو در 

دفاع از حزين  آن پاسخ داد. صهبايي به نگاشت و به الغافلين تنبيهال پس از نگارش س ۱۰۸
  پرداخته ولي از جادة انصاف انحراف نکرده و نقدهاي بجاي آرزو را قبول کرده است.

 ةالسداد يف مزلّ حتقيقنام  اي به سخنور بلگرامي از معاصرين آزاد بلگرامي رساله
بيت آزاد و اصالحات آزاد بر ابيات خود بلگرامي است.  ۱۹نوشت که نقد بر  اآلزاد

. در است اين رساله دو فصل و يک خاتمه دارد. فصل اول در تحقيق عيوب کالم آزاد
ها اندر کالم  نقد کشيده شده است. فصل دوم تدقيق تشنگي اين بخش دو بيت آزاد به

نقد آزاد بر ادبيات  ور بهبيت آزاد را در بردارد، و خاتمه در جواب سخن ۸آزاد که نقد 
  خود سخنور است.



  ٢٣٨  قند پارسي

  

از  يتيب يعنيج در هند را دنبال کرده است يوه رايگر، شين ديسخنور هم مثل منتقد
شاعرانه  يبات و ادعاهايا ترکياز لحاظ صرف و نحو زبان  اشعار شاعر را که احتماالً

درباره  او يرادهايسد. اغلب اينو يراد خود را ميکند و سپس ا ينقص دارد، مطرح م
  بات است.يرات و ترکيکاربرد الفاظ و تعب
در جواب رسالة سخنور نوشت  يا رساله يشاگرد آزاد بلگرام يآباد مهربان اورنگ

 ن رساله از استاد خود دفاعينام دارد. مهربان در اق يب الصديتکذ يق فيب الزنديتادکه 
  ق را رد کرده است.يصد يو نظرها
چهار صد ايراد بر نام  به يا م. رساله ۱۱۹۹در سال  يدراسباقر آگاه م محمد يمولو
شعر  يها آگاه و ضعف يد عربيآزاد بر قصا يرادهايا نگاشته که در پاسخ به کالم آزاد

  است. يو
وان يد مردم ديده ةم) صاحب تذکر ۱۷۲۸/ه ۱۱۸۲(م  يم حاکم الهوريعبدالحک
 ن آرزو انتقادات خود را بردوست خود خان آرزو داد که مطالعه کند. خا خود را به

بر رد آن  يمل وارسته افتاد و و يالکوتيدست س وان بهيد ةن نسخيآن نوشت. ا يحواش
نقد  وارسته نخست به .موسوم کرد ١جواب شافيانتقادات همت گماشت و نقد خود را 
دهد. در هر  يجواب م ير الهوريمن انتقادات او به خان آرزو بر اشعار حاکم و سپس به

ر يکه خان آرزو در سراج من يمورد مجادلة او بر مدار لغت و زبان است در حال دو
  راد وارد کرده است.يهم ا يل بالغيلحاظ مسا به

است که شاعر معروف اردو  يدر نقد ادب يزبان فارس گر بهيد يا رساله الغافلين ةعبر
رزا يم يها اعتراض م) آن را در پاسخ به ۱۷۸۱/ه ۱۱۹۵: ع سودا (ميرف محمدرزا يزبان م

نگاشته است.  يمعروف فارس يم) بر اشعار شعرا ۱۸۰۶/ه۱۲۲۱ :ن (ميفاخر مک
  دارد: پنج فصل الغافلين ةعبر

؛ان موجب نوشتن رسالهيل: در بفصل او  
  ؛اند دهين برو خط کشيرزا فاخر مکيکه م يان اشعاريفصل دوم: در ب
  ؛هيماض ةعار استادان ثقموصوف بر اش يرزايان اصالح نمودن ميفصل سوم: در ب

                                                   
  .۱۳۸۳سا، تهران يحشيه دکتر سيروس شمتترتيب و   .١
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  ؛مسطور يرزايم اشعار معترض انيفصل چهارم: در ب
ه که بنده موافق فهم ناقص خود در آن يال يموم ياشعار مرزا انيدر ب :فصل پنجم

  ت:ين بين در ايرزا فاخر مکيدخل نموده. بطور مثال م
  هــا بــر قــرار بايســتي عهــد  دوســـتي پايـــدار بايســـتي

  سد:ينو يح مين تصحيح داد. سودا درباره ايرا ترج دار، استواريپا يجا به
اعتقاد خود، خوب  الواقع به ياصالح دادند. ف» استوار«، »داريپا« يجا رزا صاحب بهيم
ستون چوب و  يو برا يداريپا يدوست ين است که براياند الکن اعتقاد جمهور ا دهيفهم

  رزا صاحب.يدن ميفهم ياستوار يد. زهيبا يم يکمر استوار
دهند که سرودن شعر و شاعر  ينشان م يل مذکور در نقد ادبين که رسايالصه اخ

م که شعر را از جهات يا داشته يسان نبوده است. خوانندگانآ، يقيبودن، شاعر حق
ها و  هيل زاوين رسايساختند. ا يکردند و حسن و قبح آن را آشکار م يم يابيارز مختلف
 که از ييارهايسازند. مع يروشن م ،دادند يت ميت و ارجحيرا که در شعر اهم يجهات

ظاهر و باطن شعر  اند. ان شدهيل بين رساي، در املحوظ دارد رفت يک شاعر انتظار مي
، حسن در يو معنو يلفظ يها بوده است. استعمال عادالنه مناسبت توجههر دو مورد 

قواعد و ضوابط ها، قدرت بر زبان و ملحوظ داشتن  تکرار الفاظ، استعمال بر محل واژه
ع و يصنا يق لغت و محاوره، لحاظ فصاحت، بالغت، التزام منطقيدق يبند يآن. پا

ت در يکالم اساتذه فن، ملحوظ داشتن معنو با اصل روح شعر، استناد به ييع، آشنايبدا
اند که  بوده ييها س از جمله جنبهيب و تفرياط در تعريد، احتيب جديوضع کردن تراک

  کردند. يت مينها عناآ ن شعر بهيمنتقد
  



  ٢٤٠  قند پارسي

  

  هاي شعرا ميرزا عبدالقادر بيدل در تذکره

م  ١٦٤٤ه/ ١٠٥٤(حاال واقع در بنگال) در سال  ١ميرزا عبدالقادر بيدل كه در اكبرنگر
م بدرود حيات گفت،  ١٧٢٠ه/ ١١٣٣دنيا آمد و بعد از زندگاني نسبتاً طوالني در سال  به

مندان بوده  عالقهاز جمله شعرايي است كه آثار منظوم و منثورش هميشه مورد توجه 
است. صاحبان ذوق در هند، ايران، افغانستان و تاجيكستان حتّي امروز هم شعر بيدل را 

  خوانند. خود بيدل از منتقدين شعر خواسته بود: عالقه مي با
  آفـرين  مگر دگر اي صله تو ز طلبد نمي كسي كه  كالم بيدل اگر رسي نگذر ز جادة منصـفي  به

اند كه  برده اند، پي داده ا مورد مطالعة گسترده و عميق قرارآنهايي كه شعر بيدل ر
  بيدل حقيقت شعر خود را در اين بيت خود تعريف و توصيف نموده است:

  هزار آينه تابان شـده اسـت   يك حقيقت به  بيدل آن شعله كزو بزم چراغان گرم اسـت 
اين  اند، به دهبعضي صاحبان ذوق كه كالم بيدل را در قرن بيستم ميالدي مطالعه كر

  اند كه: نتيجه رسيده
اي از اين  ام حتّي قطره كنم ولي قادر نشده از پانزده سال بيدل را مطالعه مي”

اولين و آخرين شاعري است كه زبانش را تخيل آفريده  بيدل اقيانوس را بردارم.
  )نياز فتحپوري( “.و تخيل را ماوراي ادراك بوجود آورده است

  دهد: تقد معروف ديگري نظر ميمجنون گوركهپوري من
توان در  بيدل پروردگار تراكيب و اساليب جديد است. كائنات فكرش را نمي”

  “.ها قيد كرد محدوديت
شعر بيدل را الهام از كالم بيدل شروع كرده بود،  غالب دهلوي كه سرودن شعر را با

                                                   
 ) تقريباً صد كيلومتر دور از بهاگلپور قرار دارد.اكبرنگر (راج محلّ  .١
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  خواند: مي» ١بهار ايجادي بيدل«و » قلزم فيض«، »ساحل محيط بي«
ــدل   سـاحل  نان آن محيط بـي همچ ــرزا بيـ   قلـــزم فـــيض ميـ

  گفت: علّامه اقبال هم شيفتة شعر بيدل بود و مي
اند  زيسته بيدل موجد و هم خاتم سبك شعر خود است. چهار نفر در جهان مي”

گردد و آن چهار  مشكل از آن رها مي شود، به كه اگر كسي گرفتار طلسم آنها مي
  “.ن عربي، شنكرآچاريا، بيدل و هگلالدين اب نفر عبارتند از محي

آثار منظوم و منثور او  نگاران شعراي فارسي هم در خود زندگي بيدل متوجه  تذكره
اين نتيجه رسيده بودند كه بيدل  شمردند و به اي مي شده بودند و او را از هر لحاظ نابغه

سكوت و  هحركت و جوشش است، او ب عبارت از شاعري است عارف و عرفان او
كند،  اي ندارد، جنب و جوشي كه دارد، مأيوسي و محرومي را رد مي آرامش عالقه

هاي  ساماني دست و پايي منفور است، جلوه انگيزد، در نگاه او بي فعاليت و عمل مي به
هاي تحير از جمله  هاي كائنات، آيينه ساماني هاي حقيقت، بوقلموني فطرت، نورافشاني

آهنگي لب و لهجه  رنگيني الفاظ، حسن آفريني معاني، هماجزاي كالم بيدل هستند. 
وجود آورده است. بنابراين  مزايايي هستند كه سحرآفريني شگفتي را در كالم بيدل به

المقدور  داشتند و حتّي خصوصيات، از متقدمين تا متأخّرين همه شعر بيدل را دوست مي
  اند. گرفته از آن الهام مي

گردد تا  هاي مختلف شعرا آمده است، نقل مي كه در تذكرهدر زير ترجمة بيدل چنان
معلوم شود كه منتقدين ادبي ما بيدل و آثار منظوم و منثور او را در خود حيات او، در 

  اند. طور ارزيابي كرده زندگي او و در عصر نسبتاً دور از حيات او چه دورة نزديك به

  ه) ۱۱۰۲شير علي خان لودي (تأليف:  :٢الخيالةمرأ
نيساني  ها دل ميرزا عبدالقادر بيدل زالل فكرش در صدف گوش خوي صاحب فرشته

نمايد. بلندپروازان اوج  ها باغباني مي كند و سحاب سخنش در چمن هوش مي
                                                   

  غالب دهلوي اين تركيب را در اين شعر اردو آورده است:  .١
                                            

  
    ٓ                              

    

 هجري. ١٣٢٤مطبع مظفّري، بمبئي،   .٢
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عالم باال فرستند رواست و  سنجي اگر در هواي دريافت مطلب بلندش فكرها را به سخن
اميد طالقت در مقابل آينة فكر صافش  بهداني اگر طوطي طبع را  صدرنشينان انجمن نكته

رنگ شعشعة جمال معشوق از  گذارند سزا، حسن معني از پردة مشكين الفاظش به
حجاب نقاب نمايان و حروف دلنشينش از پرتو مضامين روشن چون خطوط شعاعي 

بيرون از مقدمة خورشيد تابان، ريزش معاني بر زمين اشعار مثل قطرات باران رحمت 
دوات  همواره چون ابر نيسان گهربار به خرام از الفاظ آبدار وشمار و كبك خوشاندازه 

  :و قلمش بين و مبين مژه و مردمك آهوي چين
ــخن   ــاد س ــر آب ــع او در هن   دهد داد سـخن، داد سـخن   مي  طب

جز لذّت  العمر به و در هند نشو و نما يافته، در مدت از قوم جغتاي برالس است
ل نكرده، در اوايل شباب چند روز بنابر مصلحتي نوكري شاهزادة هيچ لذّتي مي سخن به

منصب عمده سرافرازي يافته بود. روزي  عاليجاه سلطان محمد اعظم شاه اختيار كرده به
عرض رسانيد كه  ميان آمد. يكي از مقربان به عصر دردر مجلس شاهزاده ذكر شعراي 

هندوستان بهتر از ميرزا عبدالقادر بيدل كه  بلكه در اكثري از سواد آباد بالفعل در شاهجهان
  مالزمت منسلك است، نخواهد بود. شاهزاده فرمود: در سركار به

اضافة  بگوييد كه قصيده در مدح ما انشا كند تا زور طبعش معلوم نموده به”
  “.منصب و تقرب سرافراز فرماييم

ستعفاي منصب كرد. خانة بخشي سركار رفته ا الحال به ميرزا رسيد، في اين خبر به
هرچند دوستان مصلحت وقت در آن ديدند كه يك قصيده در مدح شاهزاده توان گفت، 
قبول نكرد و ترك منصب نمود. از اينجا كه ديوانش قريب بيست هزار بيت خواهد بود 

  :هغزلياتمن و يك بيت مدح در آن داخل نيست. 
  سـت  اي تـو آيينـه خانـه    طاووس جلوه زار  سـت  اي ام گـل داغـم بهانـه    حيرت دميده

  سـت  اي هم نيامده گوش فسـانه  چشمم به  سـت حيـرتم   حسرت كمـين مـژده اصـلي   
ــي شــاد مــي  ــه دل   ســت اي خيـال آشــيانه  اي بــه رنـگ پريــده   كــنم در يــاد عمــر رفت

ــت آزادي   ــرق وحش ــدل ز ب ــرس بي   سـت  اي اين شعله ز ابر آمدن از خود زبانـه   ام مپ
*  
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ــاهر     ــا ظ ــت م ــة كيفي ــد آيين ــينش   چندين لفظ پيدايي نهان مانديم چون معني به  آراي
  داشت بينايي سوخت اين آيينه گر مي چها مي  غفلت ساخت دل تا وارهد از غيرت امكـان  به

  گـداز قطـرة مــن عـالمي را كـرد دريــايي      دلي خون كردم و در آب ديدم نقش امكان را
  تنهايي سوخت شمعم چو بردم ره كه حفلم هر به  بايد در اين ويرانه جوشيدن كه مي ندانم با

  كه تمثـال ضـعيفم را كنـد آيينـه ديبـايي       ام بيـدل  چنان از سستي طالع ز پـا افتـاده  
شيخ ناصر علي اتّفاق افتاد كه باهم  روزي ميرزا را در مجلس نواب شكراهللا خان با

كرد و ميان آمد. شيخ در مطلع آن سخن  صحبت كردند و اين غزل كه مرقوم شد، در
خالف دستور » چندين لفظ پيدايي نهان مانديم چون معني به«ايد كه  گفت: آنچه فرموده

گردد. ميرزا  گردد معني البتّه ظاهر مي است، چه معني تابع لفظ است، هرگاه لفظ پيدا
داريد، آن نيز لفظي بيش نيست، اما  اي كه شما تابع لفظ مي تبسم كرد و گفت: معني

اين  آيد، مثالً حقيقت انسان كه با هيچ لفظي درنمي معني است، به هيمن حيث هي آنچه 
همه شروح و تفاصيل در كتب مندرج است، هيچ مكشوف نگرديده، شيخ ساكت شد 

  اما بر اكثري از ابيات ديگر وجد كرد و نيز از واردات خاطر بيدل است:
  طلسم رنگ مانـد بوي اين گل از ضعيفي در   آهنـگ مانـد   از هجوم كلفت دل نالـه بـي  

  تنگ مانـد  تاب گوهر شد ولي دل قطرة بي  كس تحصيل آسايش مبـاد  سنگ راه هيچ
  ما ز خود رفتيم اگر پاي طلب در سنگ مانـد   نام را نقـش نگينهـا بـال پـرواز رساسـت     
  آهنگ مانـد  آرميدن مفت آن سازي كه بي  نيست تكليف تپيـدنهاي هسـتي در عـدم   

ــع    ــدل قط ــاكرده بي ــدم ن ــك ق   راه آرزوي
  صد فرسـنگ مانـد   منزل آسودگي از ما به
*  

  خواست چمن طرح كند، رنگ حنا بسـت  مي  دستت دل مـا بسـت   همشّاطه شوخي كه ب
  پـا بسـت   از دور كف دست تو بوسيد و بـه   داشـت دريـغ از ورق گـل    آن رنگ كه مي

  نمــا بســت كــرد نقــاب شــفق و غنچــه وا  سرانگشــت تــو پيچيــد هآخــر چمنــي را بــ
  كشـا بسـت   قـدر عقـده   رنگ سر ناخن چه  تا چشم گشـايد مـژه آغـوش بهـار اسـت     
  سحر است كه بر پنجة خورشيد سها بست  گر وانگري صـنعت مشّـاطگي ايـن اسـت    
  تــا شــعله زنــد آتــش يــاقوت، حنــا بســت  زين نور كه از شمع سرانگشت تو گُل كرد
  جا بست وفا سخت به ساز كاين رنگ چمن  آب است ز شبنم دل هر برگ گُـل امـروز  
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ــ  ــر را بـ ــاب نظـ ــارش هاربـ ــاي نگـ   قفــا بســت بــود تحيــر بــه اي دســت مــژه  تمنّـ
ــا عرضــه دهــد منتخــب نســخة اســرار    طرح چمن معني يـك غنچـه جـدا بسـت      ت

  هـا بســت  كـز حيـرت سرشـار تـوان آينـه       سـت  رنگي هكيفيت گُل كردن اين غنچه ب
  اين رنگ بيدل تو هم از شوق چمن شو كه به

ــت    ــا بس ــروز حن ــو ام ــوان ت ــيرازة دي   ش
*  

ــيش در داد  ــانه صــالي ع ــاد   كاش ــت ب ــرب مبارك ــر ط   اي ده
ــاد    ارشــــاد اقبــــال دارد امــــروز ــي ايج ــان معن ــي ج   همراه

  ارشــاد  ســاز دوران رســد بــه    هـا  وقت است كـه از نـواي دل  
ــري ــد گه ــاه  عق ــور ج   حاسـد ملعــون و دوســتان شــاد   ســت زي

ــيض   ــن ف ــاي اي ــژدة ادع   سـت عـرش بنيـاد    م چمنـي عال  از م
ــم  ــت وهـ ــيد ز دور الفـ ــاي ســرو شمشــاد   جوشـ ــوب وف   مطل
ــردن  ــزّل و فسـ ــا رب ز تنـ ــاد   يـ ــرد خــزان مبين   ايــن گــل، گَ
ــداد     هر مصرع از اين طريـق مـوزون   ــال تع ــهور س ــه ش   دارد ن

ــدا داد   مكـان معنـي خـاص    اكنون بـه  ــرعم ن ــعري زد و مص   ش
ــعادت دو كوكـــب ــات سـ   همــــزادشــــيرازة الفــــت دو   اوقـ

اين رباعي ميرزا عبدالقادر بيدل در مراعات قوانين خيال نظير ندارد و معلوم نيست 
  اين درجه رسيده باشند: كه هيچ يك از شعراي عصر در فن رباعي به

  چون آينه در نقش قدم، بستر داشـت   راه حيـرت برداشـت   هركس گامي به
  ب لنگـر داشـت  پا لغز صفاي دل عج  گيري مـوج گهـريم   ست زمين عمري

اين چند سطر از جملة نثرهاي ميرزا عبدالقادر بيدل در تعريف گرد و غبار نوشته و 
سرمة اعتبار ناميده، الحق اگر صاحب نظران سرمة سواد اين كلمات را در ديدة اعتبار 

هاي فطرتش گيرند، سزاست.  تأييد اين سرمه اعتباري از بلندي كشند، رواست و اگر به
دست انصاف  يافت و به بود، خفايي تخلّص مي هوري در عرصة ظهور ميامروز اگر ظ

  تافت. عنان ادعاي نثرنويسي از جادة سخنوري مي
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  ه) ۱۰۹۳-۱۱۰۸محمد افضل سرخوش كشميري (تأليف:  :١الشعرا كلمات
گو است. امروز در  ساحل ميرزا عبدالقادر بيدل: استاد فن است. بسيارگو و خوب بحر بي
رسد، ديوانها و  بندي مي يابي و نازك داد معني نوازد و به فه كوسِ رستمي ميدارالخال

نگارد. در اين عهد شاعر غرا چون او  مثنويات متعدد دارد و نثرهاي رنگين نيز مي
نيست. وجود شريف او غنيمت است. بسيار خوش خلق و آرميده. بيتي در تعريف كوه 

  ازوست:
  مينا در بغـل خوابيـده مسـتي    كه  مزن بـر سـنگ او زنهـار دسـتي    

  اند. رباعي: وظظبر اين رباعي خود بسيار مح
ــا   در  صد فنـون اسـت اينجـا    هرچند طلب به ــت اينج ــون اس ــدار جن ــوزة دي   ي

  دستي دگر از كاسه بـرون اسـت اينجـا     از هيئــت چشــم و مــژه غافــل نشــوي
  رباعي:

ــود    آهنگ جاللي كه بمـش، زيـر شـود    ــأثير ش ــال ت ــري جم ــو وا نگ   چ
  در ساغر ماه چـون رسـد شـير شـود      آن بادة شعله گون كه دارد خورشـيد 

ها پيش  اشارة ميان ناصر علي چند بيت ايشان را از راه شوخي فقير سرخوش به
مصرع رسانيده مطلع ساخته اگرچه ايشان شنيده محظوظ نشدند. از روي غيرتي كه 

صف پسنديدند. چنانچه ايشان بردند. اما ياران من باشد، بد تالمذة رحماني را مي
  اند: فرموده

  بيدل:
ــر گــل نوشــته   فرصــت نگهــي آخــر اســت تحصــيلم بــه ــرات رنگــم و ب ــرا ب ــد م   ان

  :سرخوش
ــي ــته  ز ب ــرت سرش ــاتي عش ــرا  ثب ــد م ــر گــل نوشــته   ان ــرات رنگــم و ب ــرا ب ــد م   ان
  بيدل:

خلل در شخص يكتا نيست گـر قامـت دوتـا      عوارض كثرت وهم است ذات وحدت ما را
  سرخوش:

  قامت دوتا گـردد  نيست گر يكتا شخص در خلل  كثرت رهنما گردد دويي كي ذات وحدت را به
                                                   

 م. ١٩٤٢عارف خان، الهور،  محمداهتمام ملك  علي دالوري و بهتصحيح صادق  به  .١
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  بيدل:
ـاش  شخصِ پيري نفيِ هستي مي ــا آيينــة تركيــب الســت   كند، هشيار ب   صــورت قــد دوت

  سرخوش:
ــا آيينــة تركيــب الســت   جلوه گاه نقش پيري تختة مشـقِ فناسـت     صــورت قــد دوت

  بيدل:
  شيشـة رنـگ پريـده اسـت     صاف طلب به  دهـد  شكسـتن نمـي   ام خود عبث بهگل ج

  سرخوش:
  شيشـة رنـگ پريـده اسـت     صاف طرب به  دست نشـاط دامـنِ از خـود رميـده اسـت     

  بيدل:
  از تماشـاي دو عــالم چشــم بايــد دوخــتن   كـف  آيـد بـه   تكلّف مرگ هم آسان نمي بي

  سرخوش:
  از تماشـاي دو عــالم چشــم بايــد دوخــتن   نيست از شمع اجل آسـان نگـاه افـروختن   

يازده بيت تمام كرده بود. فقير  به اعظم محيطمثنوي حكايتي در  ميرزا بيدل
  :١سرخوش در دو بيت رباعي بسته

  رباعي سرخوش:
ــا     ــول دع ــت مقب ــه نيس ــا ك ــظ گفت ــه     واع ــه آلــود ب ــت ك ــام صــهبا  زان دس   ج

  ه خواهــد ز خــدادعــا كســي چــ ديگــر بــه  دســت رنــدي گفتــا كــه تــا بــود جــام بــه

                                                   
١
. 

  گـري وعـظ آمـاده داشـت     نصـيحت   بيدل: حكايت
  

  نفــس گرمــي حرمــت بــاده داشــت
  كه بـر الفـت مـي بيفشـانده دسـت           

  
  خمــار مــيِ فضــل نتــوان شكســت 

  بـزم طـرب دسـت سـاغر كمـين      به     
  

ــدارد دعـــاي اجابـــت قـــرين      نـ
  سـاده كـن  نخستين كف از جام مي      

  
  دگر خـويش را رحمـت آمـاده كـن    

  بجوشــيد رنــدي كــه اي بيخبــر         
  

ــر   ــردي اث ــي نب ــه گفت ــي ك   ز حرف
ــه      ــي    ب ــار م ــد انك ــتان ز تمهي   مس

  
ــي   ــرار م ــان گشــت تعظــيم اس   عي

  كه تا جام مي بر كف همـت اسـت       
  

  دلش هرچه خواهش كنـد خجلـت اسـت   
  چنـگ و دعــا خواســتن  دو عـالم بــه      

  
ــتنبســاطي اســت در كــوري     آراس

  درِ فقــر زن خــواه شــاهي طلــب        
  

  ز ميناي مـي آنچـه خـواهي طلـب    
ــاب        ــي كامي ــد ز م ــآرزو ش ــي ك   دم

  
ــاب     ــو كامي ــو مش ــر گ ــاي دگ   دع

  سـت  ولي جاي رحم است اگر آگهي     
  

  بدستي كه از جـام و مينـا تهيسـت   
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اين حكايت صاحب سخني ديگر  ام كه زاللي با از زبان ميرزا محمد علي ماهر شنيده
گفت كه شب زمستان بود و ياران در صحرا فرودآمده بودند. ناگاه آتش سرد  را مي

جانب گورستان  گشت. يكي از ميان جمع برخاست كه چوب پيدا سازد. گذرش به
آرد. يكي در راه پرسيد كه از عزيزان  سر برداشته مي يابد، به يافتد. تابوتي در آنجا م مي

ميان  گويد آتش. بس اين همه را زاللي در دو بيت بسته و هميشه در كه مرده است. مي
 ام و آن اين است: كرده كرد كه من چنين كارهاي دست بسته مي سخنوران فخر مي

ــتان   ــام زمس ــدي در اي ــبي رن ــابوت مــي  ش ــردي شــتاب بســر ت   انب
  كه مـرده از عزيـزان گفـت آتـش      يكي پرسيد ازو كـاي يـار دلكـش   

  ه) ۱۱۳۶كشن چند اخالص (تأليف: : ١هميشه بهار
الكالمي بنام  ملكانسان كامل ميرزا عبدالقادر بيدل بر بام اخضر اين نه رواق سپهر كوس 

ن اسم گرامي آ سخن به دهد و قدوسيان باالي عرش نوبت مسلميِ نامي او صدا مي
نشينان  حقيقت، پرده برانداز حجله زنند. سالك شاهراه حقيقت، داناي كنه آفرين مي سخن

پيشواي اهل تجريد، سرزمرة اهل ديد بود. در  كشاي شاهدان مضامين نهاني، معاني، چهره
يمن قدوم ميمنت لزوم آن  هرچه نويسم كم است. دهلي بهالكماالتش  وصف ذات مجمع

بسطام داشت. ديوان غزلياتش زياده از لك بيت خواهد بود. پي بردة بحر طريقت حكم 
چهار  مسمي به يك ديوان قصيده و يك ديوان رباعي و مثنوي نيز دارد و كتابي در نثر نوشته

  عنصر متضمن بر نكات غريبه و رقعات خود نيز جمع نموده.

  م) ١١٣٧-٤٧بندرابن داس خوشگو دهلوي (تأليف:  :٢سفينة خوشگو
 كشاي مثال پرده غنچه ساي آستان ياد كسي است و دلِ جبين امة سنبلستان نگاربدانكه خ

نفسي كه شگفتگي از جبين بهار آيينش گلشن گلشن بر خود  حقيقت ايجاد بوي گل گل
  انپاشت: باليدن داشت و بزرگي از ذات عرش كماالتش عالم عالم سامان دكان چيدن مي

ــالب   ــب از مشــك و گ ــتن ل ــدم شس ــوي  باي ــا بگـ ــاب تـ ــي جنـ ــام آن قدسـ   م نـ

                                                   
 م. ١٩٧٣تصحيح دكتر وحيد قريشي، كراچي،  به  .١

 م. ١٩٥٩حٰمن عطاء كاكوي، پتنا، بيهار، عطاءالر محمدشاه  سيدترتيب   .٢
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ــيد  ــق   ســـامعه را وقـــت گـــل چينـــي رسـ ــبح حـ ــه را صـ ــد  ناطقـ ــي دميـ   بينـ
 بار رنيازي، ابر د روان بي درويش پادشاه دماغ، پوست تخت سرافرازي فراغ، تخت

شكوه آسمان كمال، خورشيد آسمان وقار، جهان قال و حال، آيينة مظهر قدرت 
لة لفظ و كعبة معاني، كدخداي سخن و هي، جامي لبالب مي قدرت المتناهي، قباٰل

  .خداوند سخنداني
  رباعي:

  پيغمبــر و غــوث و پيشــواي ســخن اســت  ميــرزا بيــدل كــه رهنمــاي ســخن اســت
  باهللا كه پـيِ سـخن خـداي سـخن اسـت       يكتـــا اســـت در آفريـــدن طـــرز كـــالم

اي از احوال سعادت  استشمام شمه نكهت گلستان و بوستان نذر شامة سامعه باد به
باشند، يكي از آنها  حضرت از قوم مغول در مغوالن ارالس كه چهار قسم مي آن .شمآب

االصل، اكبرآبادي الوطن است. آنچه طاهر نصرآبادي در اصل  ميرزا ارالس است، توراني
ايشان نوشته كه الهوريست، اصلي ندارد. والد بزرگوارش ميرزا عبدالخالق از اوائل 

ة وحدت بود و آخر عمر از صلب آن ابواالباي ترك ماسوي كرده تماشايي خلوتكد
حضرت در سال هزار و پنجاه و چهار هاللي سعيد  بزرگي خالق صوري پيكرش بود. آن

مقتضاي  بارگاه شهود گذاشت و صفت كامله پيِ نشان قادريت به و ساعت مختار قدم به
گرديد.  عبدالقادر جيالني سير نزولي كسوت آب و رنگ عبديت پوشيده و موسوم به

  راج سبقت هم در اين معني رباعي ز نظرش گذرانيده بود: الله سكه
ــام    آمــد قــدرت تنزيــه مقــام    …  ــبيهش ن ــود تش ــدالقادر نم   عب

  آمد دگر اكنون پـيِ احيـاي كـالم     شد زنده يكي بهر مسـيحايي ديـن  
موالنا قاسم درويش كه آشنايان پدرش بود و بقوت رياضت بر ماضي و مستقبل روزگار 

مقتضاي طلب  تاريخ والدت آن انتخاب جزو زمان يافته. چندي به» انتخاب«الع داشت، لفظ اطّ
  شير خوارگي گذرانيد و از آن حالت خود بيان فرموده: آبياري ريشة حيواني به

  نـم خامـة تحريـر بـود     جنبش مژگان بـي   بر زبـان درس روايتهـاي مـوج شـير بـود     
گذاشت، زبان را كه از اعضاي رئيسة  پنچ سالگي چون از رضاع برآمد و قدم به

ختم كالم مجيد شادابي بخشيد و در اواسط همان سال ميرزا عبدالخالق  انساني است، به
  رخت هستي بربست و گرد يتيمي بر چهرة حالش نشست. در ماتم او و حالت خود فرمايد:
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  دريا بكنار دگـر افتـاد و گهـر مانـد      خورشيد خراميد و فروغي بنظر ماند
 و در همان ر سال ششم از حد عمر از خدمت والدة ماجده حروف تهجي آموختد

المساكين  نورد عالم باال گرديد. اين معني مصداق رب مكان نيز ره نزديكي آن مريم
كسانش بجايي رسانيد. ميرزا  هاي ظاهري وكس بي وجود بيكسي اهللا است كه با فضل

دوش گرفته بر تحصيل  تربيت و پرورش برقلندر برادر اعياني ميرزا عبدالخالق بار 
زور و صالح و مرتاض و  هرحال ميرزا جواني شاه علوم صرف و نحو رهنمونش شد. به

ديگر اوصاف موصوف بود. اوائل نوكري شاه شجاع پسر دوم شاهجهان  شجاع و به
يك جام شير قناعت  اربعين كشيدي و در هفته به پادشاه داشت و نوبت رياضتش اكثر به

نمودي. طرفه اينكه در ساية وي عقرب را تاب حركتي نماندي و اكثر از روي امتحان 
هاي شديد آهنيش  سوراخ عدم خزيدي و ديگر قفل اي زير سايه داشتي، ناچار به لحظه
اش جز كشايش چاره نبود. چون از اين هردو كيفيت پرسيدند، فرمودند  اشارة سبابه را به

نصيب شده بود و در حالت » فتّاح«مواظبت اسم  لي كه بهنخستين ازلي است و ثاني عم
عارضة تب قريب پنج سير پخته روغن شير گرم نوشيدي و در وقت درد چشم مقداري 

صحت نگراييدي.  ارتكاب هردو عمل امراضش به وار در چشم كشيدي و بي فلفل سرمه
تة كلك جواهر بيدلي نگاش چهار عنصرچنانچه برخي از حاالت او در عنصر اول كتاب 

اتمام رسانيد و شروع  حضرت در سال عاشر كتاب كافيه به هرحال آن سلك او شد. به
علم را  اي نشسته بود. دو طالب شرح ملّا نمود. روزي همراه ميرزا قلندر در مدرسه

اند. بعد دردسر بسيار يكي الزام يافت و  گرم داشته بضرب يضرِديدند كه هنگامة بحث 
رعونت (به)تارك تافت. ميرزا قلندر  منع درس عربيش فرمود. گفت: اگر  ديگر گردن

فائدة علم همين است، خاك بر فرق جهل نبايد انداخت، چه در هردو صورت جواهر 
شود، اگر ملزمي است، لزوم رعونت چه بال است و اگر ملزم انفعال  انسانيت گداخته مي

يه بازآمده، صحبت فقراي صاحب كمال الزام چه قيامت. از آن وقت از كسب علوم عرب
و مطالعة اشعار ارباب حال و قال اختيار فرمود و نيز علوم ادعيه و نقوش و حفظ 

هي از كامالن اين فن آموخت و در نيمه سال عاشر مكتب از بهار مقدمش اسماي اٰل
سبقان نوخط قرنفل زير زبان گذاشتي و هنگام  رشك گلستان و بوستان بود. يكي از هم

او مالوف بود  تكلم انفاس خوشش تخم رائحه در دماغ سامع كاشتي. چون طبيعت به
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نقابي فيض حقيقي تماشا كردني است و آن  حسب موزوني ازلي رباعي انشا فرمود، بي به
  رباعي را چهار ركن بناي موزوني خود دانست:

ــارم هرگــاه در ســخن مــي  ــد ي   آيـد  بـويي عجبـيش از دهـن مـي      آي
ـا  اسـت  فلقرن بوي اين   آيــد مــي خــتن مشــك يــا رائحــه  گـل  نكهـت  ي

وجود آنكه شعراي عالي فطرت شاگردان معنوي  و براي نظام سلسلة صورت با
اند، از جناب موالنا كمال نامي صاحب كمال استفادة كسب شعر نمود و  يحق تعاٰل

آن تخلّص متخلّص بود. روزي سير  رمزي تخلّص مقرر فرمود و تا مدتي مديد به
  اين مصرع رسيد: نمود، چون به ديباچة كتاب گلستان مي

 نشان چه گويد باز بيدل از بي
داد و از روح پرفتوح قبلة شيراز استمداد جسته لفظ بيدل را  اهتزاز و قبض روي

آيد، آنست كه چون  فهم اكثر درنمي كه به تخلّصمبارك قرار داد و معني اين  تخلّص
شود، پس دل  حادث مي نجامه خطرات و عوارض از آاند، چه اين ه دل را خاطر گفته

» بي«خطره از نتائج او است و از آنجا كه در نفي صفت بهصفتي باشد كه حركت بوي 
» نا«كمال بخالف نفي موصوف كه لفظ  شعور و بي است، چنانچه بيمستعمل فارسيان 

صفتي بيش دل كه  اختيار نفي تخلّصآيد، مثل ناموزون و ناهموار، لٰهذا در  باالي آن مي
است و بيدل خطاب نيست، آمده بعضي موسوم صفات قلب ندارد و از آن بيدل 

سرايي وجودش دميدن  در بوستان هرحال چون بهار جواني مستطاب عاشقان هم آمده، به
زادة عاليجاه  تحصيل اسباب معاش مالزمت پادشاهحكم رفعت استعداد و  كرد، به آغاز

(در) اندك فرصت معزز و مقبول گرديد. در تركي و فارسي  ومحمد اعظم شاه دريافت 
منصب پانصدي و خدمت داروغگي كوفتگرخانه امتياز يافت. بست  همزبان گرديد و به

سال در اين شغل مشغول بود و آن وقت مشق سخن در خدمت شيخ عبدالعزيز عزّت 
هي مستغني گذرانيد. بعد از آن چون جذبه در رسيد، تمارض نموده از خدمت شا مي

دستخط  زاده عاليجاه از روي كمال قدرداني نشاني به هندوستان رسيد. پادشاه گرديد و به
  نويسد. خاص نوشته، فقير خوشگو بجنسه در قلمدان ايشان ديده، اينجا نقل مسوده مي
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  يپادشاهنشان دستخط خاص 
د است، حال خو كه هنوز قواي بدن آن رفعت و شجاعت دستگاه به ملنةالحمدهللا و ا

وجود برقراري حواس از خدمت عالي شاهي تقاعد ورزيدن شرط ايفاي حقوق  با
بيوتات  اخالص نيست، تا حال هم هيچ نرفته، آنچه ضروريات راه دركار باشد، به

  دارالخالفه امر نفاذ يافته، سرانجام كرده خواهد داد، زود مستعد مالزمت گردد. انتهي.
خداوندي مرقوم نمودند كه تمام آن در رقعات القاب  ايشان در جواب عريضه به
  آيد: داخل است. يك رباعي نوشته مي

ــي   خواهــد از شـاه خـود آنچـه ايـن گـدا مـي       ــا مـ ــب رضـ ــي منصـ ــد افزونـ   خواهـ
ــد    ــواهش نكش ــگ خ ــر نن ــت فق ــا هم ــي   ت ــا مـ ــكر دعـ ــرخيلي لشـ ــد سـ   خواهـ

  ز آن است:يادآوري حقوق نمك غزلي در آن عريضه نگاشته بوده كه اين دو بيت ا و به
  گداي حضرت شاهم گداي حضرت شاهم  اگر خورشيد گردونم و گر خاك سر راهـم 
  هـم ها كنون مقبـول اللّ  ز كسب آن سعادت  قبولي داشتم در بارگـاه عـرش تعظـيمش   

مشرق نهاد، عزيمت فرموده، مدتي در حدود  طريق سياحي رو به حضرت به پس آن
سربرده و دشت و بيابانها پيموده،  تعيني به و بيآزادگي  يسه بهرممالك بنگ و بهار و ا

نگاشتة  چهار عنصرهي تماشا نموده، اكثر از خصوصيات آن هنگام در عجايب قدرت اٰل
در آن ايام بسياري از نعمت درويشي نيز نصيب او گرديد. از رقم اوست و هم  قلم راست

ة اكبرآباد اقامت ورزيد و باز بلد هندوستان رسيده، چندي به مير كامگار به تكليف آنجا به
آباد رسيده كنج عزلت گزيد. نواب شاكر خان و نواب شكراهللا  دارالخالفة شاهجهان به

گهات لطف علي  خان بيرون دهلي دروازة شهر پناه در محلّة كهيكريان بركنار گذر
دند كه اي مبلغ پنچ هزار روپيه خريد كرده نذر نمودند و دو روپيه يوميه مقرر كر حويلي

فراغ سي و شش سال اوقات عزيز  رسيد، بقية عمر در آن مكان به تا روز مرگ ايشان مي
حسب ظاهر رشد تمام پيدا كرد و تاهل گزيد. چهار حرم در حريم داشت  سربرد و به به

اش افتاد. در وقت جواني غايت گرسنگي قريب هفت  و اينجا اتّفاق خوردن زرنيخ كشته
كشيد. در اين  ميطوع و رغبت فاقه هم  سبب ورزش فقر به ثر بهو هشت سير بود و اك

خوردن دو نيم سير سه سير رسيد،  خدمتش مي روز به وقت کبرسن که فقير خوشگو هر
شرب شراب ارتکاب کرده ليکن در  چشم خود ديده و در عالم شباب اگرچه به طعام به
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مکيفات و مغيرات بيگانگي نموده  از جميعذا آمد. لٰه مزاج مبارکش گوارا نمي ها به پيري
نمود و در فصلِ زمستان معجوني  اسم موجي ياد مي ه اختيار فرمود، آن را بهببنگا به

  گذاشت، شعري از اين عالم گفته: ساخت و آن را اوجي نام مي مرتب مي
  فروشم بنگست و کاه کاهست وهمي که مي  شادم کـه فطـرتم نيسـت تريـاکي تعـين     

  ميرزابيان زور 
بناي لفظ و رساند.  توصيف زورمنديش سرماية قوت رستم بهم مي نفس عاجزنوا لختي به

حضرت را از بدو شعور توجه بر كسب زور بيشتر بود،  معني زلزلة آشفتگي بنياد آن
پنج  نموده، چهار هزار و اكثر به آمود مي هر روزه كه موجود فيض» بيام«چنانچه شمار 

هردو دست  كردن و مصارعه جستن حريفان را به كه در كشتي هزار كشيدي و بس
آرايي و زورآزمايي او نبود، الجرم سوار  كس را تاب پنجه برداشته بر زمين زدي، هيچ

اسپ بهم پيچيدي و آن را بر  قوت تمام با همت شده بر اسپ باالي پشتة كالني آمده به
آمدندي و چون اين  ها خورده از آن پشته بر زمين زمين انداختي و اسپ و خود پيچ

چند نوبت كشيدي، خاطرش آسايش يافتي. نوبتي در عالم تعلّق گوشة  چنين عمل به
طبع  سوي موتراش پسري ميلي داشت، اتّفاقاً حركتي از وي صادر شد كه بر خاطرش به

العين فةنازكش گران آمد، طبانچه بر رويش زد كه دمار از روزگار او برآمد و در طر
حكم اتّفاق دست  ديد و شبي پاي فرقدين فرسايش لغزشي كرد بهخاك برابر گر با
ديوار شود، ناگاه ديوار تاب نياورده از هم  ديواري خورد، خواست كه متوسل به به

  ريخت. فقير اين دو رباعي در وصف زور ايشان گفته:
  گوي ضعيف را چه يـاراي دهـن   خوش  اي زور تو دندان شـكن اهـل سـخن   

ــن    دو حـرف تعريـف  يـك   گر زور كند به ــتم الك ــان رس ــود زب ــه ش ــا ك   حق
*  

ــرف    وين باده ز بـس زور نگنجـد در ظـرف     زور تــو دل فلــك گــدازد چــون ب
  بنـدي حـرف   گردد صد ريزه اسـتخوان   وصـف او نويســد ورقــي  گـر خامــه بــه 
عوض هزار  فرمود كه در بلدة پتنه تاجري اسپ عراقي نژاد آورد و به شبي نقل مي

خريد كردنش گرديد. گفتم اگر اسپ تو در  ش برآورد، طبيعت مايل بهفروختن روپيه به
من برابري كند، دو هزار روپيه بدهم و اگر پس ماند مفت بگيرم. تاجر اين  تگ و دو با



  هاي شعرا ميرزا عبدالقادر بيدل در تذکره  ٢٥٣

شرط قبول نمود و خود بر آن اسپ سوار شد. در ميدان وسيع عنان سرداد و از اين 
قدر يك تير  اهي بفگنم اسپ و سوار بهزده شاطرانه دويدم، تا نگ كمر طرف من دامن به

او  از من پستر مانده بودند. چون گوي شرط از ميدان ربودم مروت نديدم و اسپ به
دادم و عصاي خوردي از آهن در دست داشتي كه وزن آن سي و شش سير  باز

زبان هندي شاخي  فرمود كه معنيش به نام مي» نوالسي«شاهجهاني بود و آن عصا را 
هردو  گذارند. قوي پنجگان به روز عرس ايشان پهلوي قبر مي د. آن را بهباريك باش
دارند اگر كسي حمل بر اغراق و مبالغه كند، بايد كه بيايد و  زور تمام برمي دست به

  بين مالحظه قدرت قادر قوي نمايد: چشم عبرت به
 بيا بسم اهللا اينك گوي و ميدان

  ميرزابيان حلية 
انه بود و عرض پهناوري بسيار داشت. جمالي داشته بود باالي وااليش در طول مي

هايي خجسته و ابروان كليد درهاي بسته، تختة پيشاني وسعتي  چشم همرنگ كمال با
داشته كه گويي قلم تقدير جميع كماالت انساني برو مرتسم كرده، مقدار شش گره بود 

فرمود گويا  جدا ميافتاد. هنگام تكلّم سخن بسيار آهسته و جدا  كه هرگز برو نمي
نشينان موخّر  حدي كه صف نمايد و آهستگي كالمش به كند يا گلفشاني مي گهرباري مي

  شنيدند. يك غالمي داشتند مضمون نام چنانكه فقير گفته: كم مي
  معني كنيز او شد و مضمون غـالم اوسـت    گاه فصاحت مقـام او اسـت   بيدل كه تخت

وجود قرب  م قليان يا امري ديگر طلبيدي، بااكثر آن غالم را براي تازه كردن چل
قيدانه بر زبان آوردي، اما شعر را  بانگ بلند برداشتي و دستك دادي و اكثر كالم بي

صالبتي و مهابتي خواندي كه گوش مستمعان باز شدي و از بيرون دروازه در كوچه  به
روز اندرون  خواند و مقرر آن كرده بود كه تمام حضرت شعر مي معلوم شدي كه آن

ديوان خانه  داشت و سرشام به سخن صحبت مي تنهايي و تجرد نشسته با محل به
ميان آوردي.  تشريف آوردي تا نيم شبي نشستي و اقسام حكايات و امثال كارآمدني در

ها درو داخل است و اكثر اوقات در  فقير ملفوظاتي نوشته كه اكثر مذكورات آن صحبت
فرمودي كه ياران الحال بايد ذكر خدايي كه كنايه از شعرخواني زدنها زياده گذشتي،  گپ

ميان آيد. كليات ديوان خود كه در يك جلد چهار مصراعي نويسانيده مرتب  باشد، در
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نوبت حاضران را خطاب كردي از  فرموده بود، طلبيدي و مجلس گرم داشتي و نوبت به
باكي تمام داشت. وضع  باريد. بي يميرزائي از سراپايش م (؟) اشعار خود عنايت فرماييد.

تراش ريش و بروت تراشيده بود. چنانچه وقتي در اكبرآباد عبدالرحيم نامي كه طبع 
  موزون داشت، اين بيت نوشته در پالكي انداخت:

ــا   ــد آي ــتاد ازل دي ــط اس ــا در خ ــه خط   صـالح عزيـزانش نيـاز افتـاد اسـت      كه با  چ
  ايشان همان وقت جواب نوشته دادند:

  مــد ســر رشــتة تحقيــق دراز افتــاد اســت  تغافل هـوس جنـگ و جـدل    ر كن بهمختص
خدمتش حاضر شد و  له ترخان بهمروزي يكي از منشيان آن جناب از صحبت ميرج

الملك  فرمود كه من امروز ميرزا بيدل را كه قطب گفت همين وقت نواب مير جمله مي
نظر آمد اما عيبي  انسان كامل به ديدم،… دعوت طلبيده بود سيد عبداهللا خان بارهه به

حضرت بعد استماع در  طرف ريش و بروت كرد كه مبرا است. آن داشت و اشاره به
ميان ما و ايشان تفاوت مقدار پشمي است كه ايشان دارند و ما  جواب فرمود: آري در

  نداريم و اين بيت از اشعار خود ياد كرد:
  مرد شدن بزگمـاني هـوس اسـت    ريش به  بروت تافتنـت گربـه شـاني هـوس اسـت     

خواهم كه دستاري رنگ كنم  خدمتش التماس كرد: مي سرايان به يكي از خواجه
اللّهي براي نوع شما همين صبغةرنگي كه صاحب تجويز فرماييد. فرمود: نيرنگ  هر به

زتلي كه  قدر داشته كه شبي جعفر دو رنگ ايجاد كرده صندلي و بادامي. طبع غيور آن
در تعريف او گفته آورد. همينكه  اي گويان عصر بود، مثنوي جويان و فحشيكي از ه

  خواند:اول  مصرع
 پيش تو پهش چه عرفي چه فيضي به

آورديد ما فقير بيدليم، ما را شنيدن امثال اين  فرمود: شما مهرباني كرديد كه تشريف
مداح  به رسد. دو اشرفي از كيسه برآورده شد، نمي حكايات كه در حق استادان مي

بخشيد، و خاموش ساخت. حاضران مجلس خصوص فقير خوشگو هرچند عرض 
حضرت اگر حكم شود مصرع ثانيش بخواند تا معلوم گردد كه قافيه  نموديم كه آن

حدي داشت كه در عمر شصت و پنج  چه آورده، قبول نيفتاد و استقالل ذاتي به» پهش«
ها كرد و  ز اين عنايت غيرمترقبه شاديالشرف او گذاشت. ا بيت سالگي فرزندي قدم به
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شگفتگي پيشاني موافق دين و آئين  عدم شتافت، به ها داد. چون چهار ساله به صدقه
نعش مشايعت كرد. مردم كه  تجهيز و تكفين نموده مدفون ساخت و تا دروازه با

 گفت: خورده مي كردند. وي غم همگنان مي ها و زاري مي آمدند، گريه عزاپرسي مي به
آيد. مخمسي در ماتم  ياران جاي تعجب است كه فرزند من بميرد و گريه شما را مي

  آرد. اين دو بند از آن است: اختيار رقّت مي پسر گفته كه خواندن آن بي
ــوب قيــامتم بجــان رفــت     هيهات چـه بـرق پرفشـان رفـت       كاش
ــت    ــوان رف ــود در ت ــابي ب ــر ت   طفلم زيـن كهنـه خاكـدان رفـت      گ

ــر  ــازي ب ــازي ب ــت  ب ــمان رف   آس
ــت    كاشـت  هرگه دو قـدم خـرام مـي    ــف داش ــا بك ــتم عص   از انگش

  دست از دستم چـه گونـه برداشـت     افراشـت  بوحشـت  علـم  چـه  رب يا
ــي ــت  ب ــان رف ــدم چس ــن راه ع   م
الملك  سرنبرده كه او داشت. قطب اين عزّت و آبرو به در متأخّرين هيچ شاعري به

اه نشان بود، دو سه مرتبه كه طلب داشت، همين سيد عبداهللا خان كه وزير اعظم و پادش
كرد و تكيه و  و پيش دويده معانقه ميخاست  كه نظرش بر ميرزا افتاده از كرسي مي

آصفجاه كه وكيل مطلق هندوستان بود، از دوستان  الملك گذاشت و نواب نظام مسند مي
و بزرگ شهر مشورت ايشان ترتيب داده و ديگر اكثر خورد  ايشان است. ديواني به

سير پادشاه شهيد  داشتند. محمد فرخ ها برمي  رفتند و انواع فيض خدمتش مي سرشام به
هزار  مالقات نخواهد آمد، دو اول استمزاج كرد، بعد از آن چون معلوم نمود كه او به

خدمتش رسيد، چون وكيلي از طرف  روپيه و زنجير فيل رعايت كرد. زر نقد خود به
حلق فروبردند و شاه عالم بهادر  دن فيل نرفت، متصديان شكم بنده بهايشان براي آور

نموده  شاهنامهميرزا بيدل تكليف نظم  منعم خان خانخانان اكثر (مي)فرمود كه به شاه به
شود. خانخانان كه آشناي قديم بود، پنج شش بار در كتابت نوشت. ميرزا قبول نه نمود. 

مخواه مزاج پادشاه برين پله است، من  ر خواهدرشتي نگاشت كه اگ عاقبت جوابي به
  روم. واليت مي توانم كرد، ترك ممالك محروسه نموده به فقيرم، جنگ نمي

پادشاهزاده معظّم در مقدمة تسخير  وقتي عالمگير پادشاه اين بيت ايشان در فرمان به
  حيدرآباد نوشته:
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  باش زود باشي هرچه در برخ بي فرصت ز اي  فكر سـود بـاش   هگويم زيان كن يا ب من نمي
  اعظم شاه مكرر نگاشته: و اين بيت به

  آيــد اجابـت از در حــق بهــر اســتقبال مــي   بترس از آه مظلومان كه هنگام دعا كـردن 
كرد، اين مقطع مشهور ايشان دستخط  و نيز بر عرضي شخصي كه زياد طلبي مي

  پادشاه شد:
  ا در كار داريم اكثري در كار نيسـت آنچه م  حرص قانع نيست بيدل ورنه اسباب جهان

حضرت در فهم معني توحيد و معارف پاية بلند داشته، علم تصوف خوب  آن
تحقيق كمال رسانيده، در اين مقدمه جنيد  ورزيده بود و مسائل آن را از تحمل اين فن به

ر عربي د و بايزيد وقت خود بود، بسا مقدماتي كه مولوي روم در مثنوي و شيخ ابن
تشبيهات تازه و رنگي  شرح و بسط تمام با الحكم بيان كرده آن همه را به فصوص

اندازه در كالم خود بسته، چون نمك جميع اقسام سخن شورانگيز توحيد است، در  بي
گفتند، سررشتة  دشنام كسي مي سخن طرز بلندي اختيار فرموده كه اگر بالفرض شعر به

عارش اين رعايت منظور است و او در اين فن از دادند. در همة اش توحيد از كف نمي
سخن آشنا شد، اين  اند و از زماني كه زبان به استاداني است كه صاحب طرز خاص شده

دست كسي نيفتاده. كارهايي كه او كرده مقدور كسي نيست. اكثر  طرز مخصوص به
ي هاي زمانه از روي حسد حرفي چند ناسزا در حق جناب كرامت مآب و انصاف بي
هايش  پاية غلط گويي مقرري است و حال آنكه خود به سازند كه ميرزا بيدل غلط مي

كارهايي كه ازو (به)ظهور پيوسته چه رسند و اين محض (از) جهل و  اند تا به نرسيده
فرمود كه ميرزا بيدل  شد، چه حضرت گلشن مي بغض كه مخمر آن فريق است، مي

طريق  ها به عد صد دو صد سال اهل لغت و فرهنگهايش را ب دارد كه اين غلط اي  پايه
تراشي كه نامش غلط  سازي و لفظ سند خواهند آورد و ما فرض كرديم كه تركيب

اند، در تمام اشعارش پانصد يا هزار بيت خواهد بود، جواب بقية شعرهايش كه  گذاشته
ار بيت تواند داد، آخر تمام صد هز رغم مدعيان صحيح و درست باشد، كه مي هم به

آن درجه  خود غلط نيست. آدمي را بايد كه در هر وقت منصف احوال خود باشد تا به
  برسد، پا از اندازة گليم خود دراز نكشد و اال مطعون ارباب خرد گردد:

  كنـي  سر و چشم خود را زيـان مـي    ز خاكي كـه بـر آسـمان افگنـي    
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حضرت را  شاهي آن مشهور نقل است كه روزي ناظم خان فارغ مصنّف تاريخ فرخ
آمد و گفت ميرزا صاحب  پيشطريق الزام  دعوت طلبيده، بعد فراغ طعام ناظم خان به به

  در اين شعر سركار روزمره بسيار تازه است:
  بافنـد  مـوي كاسـة چينـي نمـد نمـي      به  زند غلـط اسـت   توانگري كه دم از فقر مي

طعن صاحب را ميرزا در جواب فرموده: خان صاحب من آن احمق نيستم كه 
دريافت نكنم. خان مكرر گفت كه باهللا اين روزمره اختراع صاحب است. فرمود كه شما 

داريد. ناظم خان گفت: از قدما هركه باشد. پس  در شعراي قديم كدام كس را مسلّم مي
 حضرت هفده سند معتبر از عسجدي و فرخي و معزّي و مسعود سعد سلمان و خواجه آن

گذرانيده. ناظم خان حيران ماند و » بافي نمد«تادان در صحت روزمره سلمان و ديگر اس
 شك كافر باشد. تا زيست ادي اين عزيز شك آرد، بيتاهللا هركه در اس بانگ بلند گفت: و به

كنند و فقير  اند، حمل بر غلط مي معتقد او بود. از آنجا كه اين كم تتبعان استقرا نداشته
خدمتش مستفيد شده باشم، گاهي نديدم كه  هزار مرتبه به خوشگو در عمر خود زياده از
  كرده باشد. حضور او رفته حرف سر گويند، به گويش مي كسي از اين جماعت كه غلط

خدمتش رسيد،  اي به مثنوي توان برد، با روزي يكي از شعراي عصر كه نامش نمي
  اين بيت رسيد: چون به

  انتظـارت  زخـم  ز شـد  خـون  گل چو  قـرارت  بيا سـاقي كـه چشـم بـي    
از عالم صفت و موصوف معلوم » قرارت چشم بي«حضرت فرمود كه اضافت  آن

اضافت المي است، يعني چشم ست و حال آنكه ارادة شاعر ا قرار يعني چشم كه بي
شاعر را بايد كه از اين چنين گفتگو احتراز  قرار برآورده، اسم بي عاشق تو كه خود را به

رد و چيزي ديگر برآيد. آن عزيز گفت كه زاللي بسته است. نمايد كه اراده چيزي دا
حضرت فرمود: شما زاللي را موقوف داريد، از خود حرف زنيد، اين از آن عالم است  آن

  كه كسي در اين بيت بسته:
  چشمش از كله تـو بيـرون بـاد     چشـم بـد بينـد    هركه سويت به

شعري در مدح ميرزا الغ جناب فرمود: همين قسم  گو كاو كاو كرد. آن آن مثنوي
  بيگ گفتند:

ــي   ــگ ول ــغ بي ــرزا ال ــذا مي خـوري  دشمنانت كلهم كه مـي   حب  
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كشيدند، اكنون كه از قضاي ايزدي آن  ها مي حين حياتش مدعيان اين نوع خفت در
ها برآمده  طينتان از سوراخ گريبان مغرب فنا برده است، خفّاش آفتاب اوج معني سر به

  افشانند: بال و پر مي
  معني سپاهان همسـري  پيش نتوان برد با  خبر كز دسـتگاه يـك دو لفـظ مسـتعار     بي
ام، اگر كسي را  ادبانه نگاشته ام سطري چند بي هرحال فقير از معتقدات آنچه ديده به

مذاق خوش نيايد، مختار است. بايد كه اين اوراق را از مطالعه موقوف نمايد. قسم  به
خاك پاي ارباب سخن كه ايمان منست كه فقير در اين  هجان سخن كه جان منست و ب به

باشم، ليكن  هزاران مردم ثقه برخورده مي كرده با مدت عمر كه پنجاه و شش مرحله طي
جامعيت كماالت و حسن اخالق و بزرگي و همواري و شگفتگي و رسايي و  به

گر تيزفهمي و زودرسي و انداز سخن گفتن و آداب معاشرت و حسن سلوك و دي
ام و از كسي كه او را بسيار كم ديده است، انصاف  فضائل انساني همچو اويي نديده

  شرطي كه منصف باشد نه متعصّب. خواهم اما به مي
هيات و رياضيات و طبيعيات كم و بيش چاشني بلند كرده بود جناب از اٰل بالجمله آن

ار آشنا بود. تمام قصّة داني و موسيقي بسي طبابت و نجوم و رمل و جفر و تاريخ و به
داشت و در فن انشاء منشي  ياد مهابهارت كه در هنديان از آن معتبرتر كتابي نيست، به

او بر اين دعوي دليل ساطع است و در نثر  رقعاتو  عنصر چهارنظير، چنانچه  بي
فرمود: حضرت حق جل و عال قدرت  چيزي كه عيان است، چه محتاج بيان است، و مي

قدر كرامت فرموده كه اگر قلم برداشته متوجه فكر تازه  طرازي آن خنپرگويي و س
  …نظر ثاني خواهد بود شوم، نهايت روزي پانصد بيت برسد ليكن محتاج به مي

گويند، بدست كرده از خانه  دستي مضبوط كه در هندي لتهه، مي روزي چوب
تا مدت سي سال و صحبتان ديرين ايشان بود  برآمدند شيخ كبير كه از آشنايان و هم

حضرت پنج  متواتر بالناغه از ديدار ايشان كاميابي داشت، ذكر عصا بر زبان آورد. آن
، »االعمي مونس«، »الصلحا زينت«، »االنبياء سنّت«مقفي در تعريف عصا فرمودند: فقره 

و بعد از آن فرمودند كه براي دفع شر اعدا چوب مضبوط » االعدا دافع« ،»ممدالضعفا«
. قصّه مختصر در سال هزار و صد و سي و سيوم در ايامي كه ابوالفتح ناصرالدين بايد

محمد شاه پادشاه غازي بر سادات بارهه مظفّر و منصور شده استقالل سلطنت يافته 
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آباد تشريف آورده، حضرت ميرزا بيدل را در ماه محرم عارضة  دارالخالفة شاهجهان به
حرارت گذشت. بعد از آن تب مفارقت كرد. ايشان غسل  داد. چهار پنج روز به تب روي

تاريخ سيوم صفر روز چهارشنبه وقت شام باز حرارت  فرمودند. روز دوم از غسل به
عود كرد و تمام شب ماند. نواب غيرت خان بهادر صالبت جنگ كه از ياران 

خدمت ايشان حاضر بود و نقل صحيح است كه شب گاهي  حضرت و آن شب به آن
زد  اختيار خنده از ايشان سر مي غش گذشت و در وقت افاقت بي فاقت و گاه بها به
  مصداق اين بيت قديم: به

  بر نسيه و نقد هردو عـالم خندنـد    جانان بقمارخانه رنـدي چندنـد  
نظر آمدن گرفت و تا صبح حال دگرگون شد. يوم پنجشنبه  هرحال آثار ياس به به

عيش سرمدي از  هماي روح پرفتوح آن زنده به چهارم ماه صفر شش گهري روز برآمده
وصال حقيقي  آشيانة تن بال و پر افشانده بر ساكنان عرش معلّي سايه انداخت و به

گاه كه چبوتره براي قبر خود از  اهللا عليه. در همان حويلي اقامت كامياب گرديد، رحمت
ته زير بالين خاك سپردند. غزلي و رباعي نوش مدت ده سال راست كرده بودند، به

 بعد برداشتن مردة ايشان كاغذ مذكور برآمد و اشتهار يافت. فقير خوشگويگذاشته بود. 
جنسه آن كاغذ روز سيوم مرگ ايشان پيش ميرزا محمد سعيد ولد ميرزا عباداهللا كه  به

  حضرت و صاحب اين شعر است: خال آن
  كه شد پيراهن گل چشـم بلبـل    برنگي دوخت بلبل چشم بر گـل 

آراي عرس  نشين و مجلس و ميرزا محمد سعيد خلف ارشد اوست و الحال سجاده
  شود: جناب است، ديده بود. نقل آن برداشته مي آن

  شبنمي صبح اين گلسـتان فشـاند جـوش غبـار خـود را      به
  عرق چو سيالب از جبين رفت و ما نكـرديم كـار خـود را   

ــايه   ــو س ــاتواني چ ــاموس ن ــاس ن ــت  ز پ ــاگزير طاق   ام ن
  كه هرچه زين كاروان گران شد بدوشم افگند بـار خـود را  

  عمر موهوم فكر فرصت فزود صد بيش و كـم ز غفلـت   به
  تو گر عيـار امـل نگيـري نفـس چـه دانـد شـمار خـود را        
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  هـا فتـادي   صد دشت و در كشادي ز ناله در گـوش  قدم به
  ضـبط نفـس نـدادي طبيعـت نـي سـوار خـود را        عنان به

  جيـب پسـتي اسـت اعتبـار جهـان هسـتي       بلندي سر بـه 
ــود را   ــزار خ ــده دارد م ــحرگاه زن ــا س ــزم ت ــن ب ــراغ اي   چ

  وهم خون كن ز شرم هستي قدح نگون كن دماغ مستي به
  تو اي حباب از طرب چه داري پر از عـدم كـن كنـار خـود را    

  خويش گر چشم مي كشودي چون موج دريـا گـره نبـودي    به
  نچه كردي بهـار خـود را  چه سحر كرد آرزوي گوهر كه غ

  اگر دلت زنگ كين زدايـد خـالف خلعـت نـه پـيش آيـد      
  صفاي آيينه شـرم دارد كـه خـورده گيـرد دوچـار خـود را      

  تو شخص آزاد پرفشاني قيامت است اينكـه غنچـه مـاني   
  رنگي كه سـنگ كـردي شـرار خـود را     فزود خودداريت به

  وداع آرايش نگين كن ز شـرم دامـان حـرص چـين كـن     
  سنگ از جنون شهرت چو نـام عنقـا وقـار خـود را     مزن به

  بـدر زن از مـدعا چــو بيـدل ز الفـت و هــم پـوچ بگســل     
ــود را    ــار خ ــن انتظ ــل مك ــل خج ــد باط ــتان امي ــر آس   ب

  رباعي
ــياه  ــف س ــدل كل ــوي بي   تشويش گلوي نوحـه كوشـي نشـوي     پوشــي نش

ـار دوشـي نشـوي     بـر خـاك بميـر همچنـان رو بربــاد       مرگت سبك است ب
  اند: طريق تعميه يافته در قطعه بسته خان صاحب آرزومندان تاريخ وفاتش به

 رفت بيدل ز غم آباد فنا
و اين » يوم پنجشنبه چهارم ماه صفر«فقير خوشگوي اين فقرة تاريخ وقوع يافته: 

  رباعي نيز نظم كرده:
  و آن جوهر پـاك در تـه خـاك بخفـت      افسوس كه بيدل ز جهـان روي نهفـت  

ــدل  ”  چو ز عقـل كـرد تـاريخ سـؤال    خوشگو  ــرزا بي ــت مي ــالم رف ــت“ از ع   گف
شود. جميع نازك خياالن شهر جمع شده  هر سال بروز عرس ايشان مجمع شعرا مي

دهد. مجلس خوبي  اول غزلي از كليات ايشان خوانده هريك جوهر خود را عرض مي
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ي از آن حضرت يادگار تفرقه از آن مجمع رنگين دور باد. كليات دگردد. چشم ب منعقد مي
است كه شمار تمامي ابيات آن نود و نه هزار بيت است و آن را در حين حيات خود 

وزن درآمد. در پلة  چهار مصراعي نويسانيده اوراق وزن كرده چهارده سير متعارف به
دوم ميزان برابر آن اكثر فلزات و جواهر آالت داشته خيرات نموده و در آن وقت فرمود 

دهند، از آنجا كه نتيجة بيدالن همين  ند اوالد خودها را وزن كرده تصدق ميكه اهل ه
باشد، من هم خيريت آنها از خدا خواستم، اميد كه قبول شود. از آنجمله  نتائج طبع مي

يازده هزار بيت نسخه عرفان است در بحر حديقة حكيم سنايي كه بر آن مثنوي ناز 
ام: آنچه ما داريم نسخة عرفان است، و آن را  ش شنيدهكرد. چنانچه اكثر از زبان مبارك مي

اتمام رسانيد. سراسر گفتگوي تصوف و معارف دارد. اين مصراع  در مدت سي سال به
  آخر آن در تاريخ اتمام گفته:

 هدية ذوالجالل و االكرام
و آخر آن سرخي كه سرسخن است، هم بيت موزون قرارداده، اين مطلع است بيت 

  سرسخن:
  همــه عشـــق اســـت هـــو اهللا احـــد   و حس، سمع و بصر، جـان و جسـد  عقل 

ــت   ــاك آدم ريخ ــك خ ــق از مش   قدر خـون كـه رنـگ عـالم ريخـت      آن  عش
 حمزاج و شر در بيان امتزاج روح با» حيرت طلسم«و ديگر چهار هزار بيت مثنوي 

كه مطلعش » زليخا يوسف«خصوصيات عالم صغير جسد عبارت از آن است در بحر 
  :اين است

  نفس گرد متاع خانـة اوسـت    بنام آنكه دل كاشـانة اوسـت  
در احوال سير كوهستان و » معرفت طور«و در همين بحر سه هزار بيت مثنوي 

خصوصيات واليت بيرات كه همراه شكراهللا خان فوجدار آنجا تشريف برده بودند و 
  اين لطيفه از آنجا بر زبانها است:

ــ  شبي بـر تيـغ كـوهي بـود جـايم      ــهز بيت ــايم ابي ب   ســنگي خــورد پ
  جـرأت افگـنم دور   كه از راهـش بـه    طاقـت گشــت مغــرور  توانـايي بــه 

ــدا آمــد كــه اي محــروم اســرار  ــت  ن ــات نزاك ــار خراب ــت كهس   هاس
  سـت مسـتي   كه مينا در بغل خفته  مباد اينجا زني بـر سـنگ دسـتي   
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وست. سرجوش خمستان فكرهاي ا» اعظم محيط«مسمي به نامه ساقيدو هزار بيت 
شاعرانه گفته و ايشان همه موحدانه و يك هزار بيت ديگر مثنوي  ةنام ساقيملّا ظهوري 

بند جواب  المهوسين در مذمت كيميا كه هرگز معتقد آن نبودند و هزار بيت ترجيع هتنبي
بند و مقطّعات و تواريخ و  فخرالدين عراقي و هفت هزار بيت از قصائد و تركيب

هشت هزار (؟)، مستزاد و اشعار صنايع و سه هزار بيت هزليات و مخمسات و مربع و 
گويي حق اوست و مقدار ده هزار  قول شاه گلشن رباعي بيت، چهار هزار رباعي كه به

و بقيه پنجاه و چند هزار بيت غزليات و اقسام بحور و زمينهايي  عنصر چهاربيت نثر 
بلند اوست بلكه گمان غالب آنكه شگفته و طرحي كه از عهده برآيي هريك كار همت 

گفتن نمانده باشد و چون از فكر همة آنها هيچ بحري از بحور در رسائل عروض از 
اكتفا نكرده بحر بستم [بيستم] سواي آن نوزده بحر  قدر طبيعت را سير يافت بر همان

  د:ها سرانجام داد چنانچه چهار بيت از دو غزل بياد بو عروض ايجاد كرده و در آن غزل
  اي كه قدح كش گردش سر نشـود  مي و نغمه مسلم حوصله

  تر نشـود  قدرت كه دماغ جنون زده بهل است سبك سري آن
  فسـانه زدن  چه بود سروكار غلط سبقان در علم و عمل به

  نشـانه زدن  خـردي همـه تيـر خطـا بـه      ز غرور دالئل بي
  هم آر و غبـار هـوس بنشـان    اي ز توقع كار جهان به مژه

  …هر در خانه زدن شودن چشم طمع نتوان صف حلقه بهبك
فقير  دستخط خود از اشعار غزليات انتخاب فرموده نوشته و آن را به بياضي به
  اند. عنايت كرده

  م) ۱۷۴۸ه/ ۱۱۶۱علي قلي واله داغستاني (تأليف: : ١لشعراا رياض
ني مشرب توحيد از عارفان محقّق و كامالن مدقق بوده. چاش ميرزا عبدالقادر بيدل: از

رحيق كالمش پيداست و حالوت مذاق تصوف از شكر گفتارش هويدا. در تحقيق 
مالزمت  مسألة توحيد يگانه بود و در ترك و تجريد سرآمد زمانه. در اوايل حال به

                                                   
  م. ٢٠٠١فسور شريف حسين قاسمي، كتابخانة رضا رامپور، هند، وتصحيح پر  .١
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برد. آخر ترك عاليق  سرمي شاهزادة عاليجاه محمد اعظم شاه خلف عالمگير پادشاه به
ها در آنجا  نشين چاربالش تجرد گرديد. مدت آباد مربع شاهجهاننموده در دارالخالفة 

مسكنت مرجع امرا و اهل كمال بود. و وجود فقر  سنجي را گرم داشت. با هنگامة سخن
عالم باقي شتافت. كلياتش از  در سنة هزار و يكصد و سي و سه از اين سراي فاني به
ق محاورة فصحاي عجم نيست صد هزار بيت متجاوز است. هرچند اكثر اشعارش مواف

هاي غريب در زبان فارسي اختراع نموده، اما شعرهاي بلند و برجسته بسيار  و تركيب
داني اوقات صرف نموده انتخابي  دارد و پختگي نفس از گفتگويش ظاهر است. اگر زبان

  قدر مايه بوده است. شود كه صاحب چه از كلياتش بردارد، معلوم مي

  م) ۱۷۵۰ه/ ۱۱۶۳: تأليف( حسين دوست حسيني سنبهلي مرادآباديمير  :١تذكرة حسيني
 ساحل ميرزا عبدالقادر بيدل ترك روزگار شاهي نموده بر تخت توكّل مربع نشسته، بحر بي

وزن يازده آثار است، روز عرس آورده پهلوي  صاحب طرز خود است و كلياتش به
  …خوانند ار ازو ميگذراند و اهل زيارت اشع قبرش كه در دهلي واقع است، مي

  ميرزا از كامالن عصر خود بوده. در سال يكهزار و يكصد و سي و سه رحلت نموده.

  ه) ۱۱۶۴آنند رام مخلص الهوري (م:  :تذكرة شعرا
زادة عاليجاه محمد  سركار پادشاه عارف كامل حضرت ميرزا عبدالقادر بيدل در ابتدا به

آباد اقامت  عد ترك نوكري كرده در شاهجهانب تر توسل داشتند، من اعظم شاه هرچه تمام
سماجت نرفتند. تمام روز در  گرفتند و تا انقطاع سررشتة نفس بر در مخلوق به

آوردند و ياراني كه حاضر  ديوانخانه تشريف مي شام به بودند. و قريب به خلوتكده مي
 از بودند، اقسام فوايد صوري و معنوي از خدمت شريف حاصل نمودند. بعد مي

خسرو دهلوي مثل ميرزا خاك پاك هندوستان صفحة روزگار را از سرلوح  حضرت امير
سخن و صنايع نازك اين فن نياراسته. زياده بر لك بيت تصانيف ايشان خواهد بود كه 

داشته و اين علم را  بر زبانها مذكور و در هند و عراق مشهور است. در تصوف غلو
هي بود و در نهايت توكّل و از برگزيدگان جناب اٰل انگاشتند. ميرزا ها مي بهترين علم

                                                   
  م. ١٨٧٥نولكشور، لكهنو،   .١
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نمود. راقم سطور فقير مخلص مدتي ممتد اشعار خود را از نظر  استقامت معاش مي
دستخط  پيراية اصالح رسانده در كتابخانة فقير ديوان ايشان به معني پرورش گذرانده و به

افزاي ورق آخر  ان رونقجلوه آيد، شبيه ايش ايشان است و تا صورت و معني هردو به
صحن حويلي  جوار رحمت حق پيوستند. در الوان. در هزار و صد و سي و سه به

شود  بتوتت مزار متبرك ايشان است و زيارتگاه معتقدان، هر سال محفل عرس منعقد مي
خواندن اشعار  سازند و به و شعراي شهر بر سرخاك پاك حاضر گرديده صحبت گرم مي

  ند:پرداز سحر آثار مي
ــا     عشـق  هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد بـه  ــالم دوام م ــدة ع ــر جري ــت ب ــت اس   ثب

  (حافظ شيرازي)  
 ١هشتاد سال عمر يافتند و در ايام شباب نهايت صاحب قوت بودند چنانچه چهري

  بود، ده سير وزن داشت اين مصرع تاريخ رحلت است: آهني كه در دست مي
 هيهات نماند قطب عالي مقدار

الرحمه كو عقل و كجا فهم كه  تاريخ تولّد حضرت ميرزاست عليه »انتخاب« و لفظ
زده مرقوم ساخته شود تبركاً و تيمناً بيني چند  از ديوان وحدت ترجمان اشعار انتخاب

 آيد. تحرير مي به

  ه) ۱۱۶۴الدين علي خان آرزو گوالياري (تأليف:  سراج :٢النّفايس مجمع
لمعاني فردوسي رضوان پيش چمن آراي طبعش از خيابان بيدل، ميرزا عبدالقادر، ابوا

بهار در مقابل رنگيني مضامينش از نارسايي  بيني كشيده و شهيد بهشت خط عجز به
خاك و خون حسرت طپيده، اگرچه از علم ظاهر بهرة وافي نداشت، از صحبت  به

م تصوف ور بود كه در سرزمين شعر تمام تخ قدر مايه كتب صوفيه آن بزرگان و سير
ذوق درويشانه  اي آشناي مرتبة توحيد بود كه هجو و هزل او نيز بي مرتبه كاشت و به مي

  نبود، چنانكه در مذمت يكي و مدح ديگري گفته:
  وز باد سـرين الف غـروري دارنـد     حيـزان اگـر آهنـگ فتـوري دارنـد     

                                                   
  معني عصا. ست به واژة هندي     .١
  م. ١٩٩٢خدابخش اورينتل پبلك الئبريري، چاپ دوم   .٢



  هاي شعرا ميرزا عبدالقادر بيدل در تذکره  ٢٦٥

  خورند و شوري دارنـد  زاغان گُه مي  زين غوغاها چه بـاك شـهبازان را  
است، از قوم آبادي كه او را از مردم الهور شمرده، غلط است. اصلش از توران نصر

كه از تأليفات اوست و  »عنصر چار«سربرده. اكثر حاالتش از كتاب  ارالت و در بنگاله به
 آباد گردد. قريب سي سال در شاهجهان نثرش در كمال دقّت و پاكيزگيست، واضح و اليح مي

ها را حق سبحانه بر در  توكّل پا بيرون ننهاده. امراء و عمده دهلي فروكش كرده، و از در
آرامگاه حضرت محمد شاه مغفور از اين جهان  او فرستاده. اوايل سلطنت فردوس
خدمت اين بزرگوار اوايل عهد پادشاه شهيد محمد  رحلت نموده. فقير آرزو دوبار به

اً مابين صد و نود هزار است سير رسيده و مستفيد گرديده. كالمش نظماً و نثر فرخ
هجري، و همين تاريخ وفات  ۱۱۳۳چهارم شهر صفر باشد؛  كلياتش. روز وفات او كه به

خاليق دهند و عرس  اوست، و مردم هندوستان آن روز چراغان كنند، و طعام پخته به
سنجان است و چون از  تكلّف سنگ زور سخن شود. بي نامند، پيوسته زيارت كرده مي

ت تصرفات نمايان در فارسي نموده، مردم واليت و كاسه ليسان اينها كه از اهل راه قدر
ها دارند، و فقير در صحت تصرف صاحب قدرتان  هندند، در كالم اين بزرگوار سخن

براهين ثابت نموده  به» سخن داد«هند، هيچ سخن ندارد بلكه قايلست. چنانچه در رسالة 
هر قسم، ميرزا بيدل جامع فنون شعر است، چه  بهكند احتياطاً.  هرچند خود تصرف نمي

غزل چه مثنوي و چه قصيده و چه رباعي و شعر او را طرز خاصي است و در نثر 
جايي رسانيده كه چون شعر حافظ شيراز  نظير است. هرچند سخن را به مثل و بي بي

  ست.قدر فهم خود انتخاب زده، نوشته ا انتخاب ندارد، ليكن از جهت اشعاري كه به

  ه) ۱۱۶۵مير محمد تقي مير اكبرآبادي (تأليف:  :١الشعرا نكات
شاعر پرزور فارسي، صاحب ديوان پنجاه هزار بيت و مثنويات  ،ميرزا عبدالقادر بيدل

جواني نوكر شاهزاده محمد اعظم شاه بود. بعد از چندي ترك روزگار  ٢غيره. اوائل و
شود كه بهرة كلي از عرفان داشت.  يگرفته فروكش كرد. از مذاق شعر او دريافته م

                                                   
  م. ١٩٨٤كادمي، لكهنو، آدو رپرديش ار، اتّاٰلهيترتيب دكتر محمود   .١
 شورش: در اوائل.  .٢



  ٢٦٦  قند پارسي

  

شود، شايد  نام او شنيده مي ها مرقوم است. دو شعر ريخته به احوالش مفصّالً در تذكره
  تقريبي گفته باشد: به

                                                                    
  ٓ               ٓ                   

  
                              

  
  ه) ۱۱۶۶مير غالم علي آزاد بلگرامي (تأليف: : ١آزاد سرو

در اساليب نثر عمدة سخن طرازان و شهرة سحرپردازان است. در اقسام نظم پاية بلند و 
و چه ثمرهاي نورس كه از  قدر معاني تازه بهم رسانده رتبة ارجمند دارد. طبع دراكش چه

قلم افشانده، خالصة كالمش شراب ميخانة هوشياران و طالي دستماية كامل نهال 
عياران است. از آغاز شعور تا دم آخر چشم بر سيماي معني دوخته و چراغ عجبي 

  مزار خود افروخته. بر
آباد، پتنا از نهانخانة عدم بشهرستان وجود  از نژاد قوم برالس است. در بلدة عظيم

  نشو و نما يافت.خراميد و در هندوستان 
منصبي امتياز داشت.  در مبدأ حال نوكر شاهزاده محمد اعظم بن خلدمكان بود و به

اي در مدح  سمع شاهزاده رسانيد. شاهزاده فرمود: قصيده يكي از مقربان تعريف ميرزا به
اضافة منصب و تقرب سرافراز فرماييم. اين خبر  كند تا رتبة استعدادش دريافته به ما انشا

الفور دل از نوكري برداشت. هرچند ياران مقيد شدند كه قصيده در  ميرزا رسانيدند. في به
زد و نوكري را ترك داده در دارالخالفة  مدح شاهزاده توان گفت، سر انكار باز

  سرآورد. عنوان فقر و توكّل به آباد گوشة انزوا گرفت و بقيه زندگاني به  شاهجهان
اشتهار ارزاني فرموده. امرا و اركان سلطنت همه آرزوي ي او را اعتبار و تعاٰل حق

آوردند. السيما نواب شكراهللا خان كه  جا مي الحد به مالقات داشتند و اعزاز و اكرام فوق
بيت محو اعتقاد ميرزا بود و ميرزا نيز مخلص خاص اين خاندان  جميع اهل خود با
  …است

                                                   
  م. ١٩١٣مطبع رفاه عام، الهور،   .١



  هاي شعرا ميرزا عبدالقادر بيدل در تذکره  ٢٦٧

گرفت.  ميد را شاگرد ميرزا (بيدل) الملك آصفجاه طاب ثراه در شعر خو نظام نواب
از نواب آصفجاه باشد نام چين قليچ خان است، عبارت  در منشآت ميرزا چند رقعه كه به

رفت، استقبال و مشايعت  دولتخانة نواب مي كه خطاب قديم اوست. هرگاه ميرزا به
  نشاند. كرد و بر مسند خود مي مي

خان نيز ربط تام بود. در ايامي كه اميراالمرا اميراالمرا سيد حسين علي  و ميرزا را با
  اميراالمرا نوشت: آباد به پرداخت، ميرزا اين دو بيت از شاهجهان نظم ممالك دكن مي به

ــري يــا پــي تــاراج خمــاري  چـه كـاري   اي نشئة پيمانة قـدرت بـه     هســتي اث
  جـوش بهـاري   ،موج گلي ،رنگ چمني  دسـتي  سري، جام به مي در قدحي، گل به

  زاد ميرزا كه: سير تاريخ طبع يكن بعد برهم زدن محمد فرخل
  سادات به وي نمك حرامي كردند

 ه) ۱۱۳۱(
 گرفت. ميرزا متوهم شده از دهلي حركت جانب الهور كرد. عبدالصمد خان شهرت

تقديم ميرزا نمود و  تعظيم و تكريم تمام پيش آمد و خدمات شايسته به ناظم الهور به
آباد معاودت  شاهجهان عنقريب برهم خورد، ميرزا در همان ايام بهچون دولت سادات 

عالم باقي  رخت بهه)  ۱۱۳۳و الف ( ةئنمود. سيوم ماه صفر سنة ثلث و ثٰلثين و ما
  كشيد. در صحن خانة خود مدفون گرديد.

جمهور نيز طور  طور خود دارد و به نظير است اما عبارت به آفرين بي ميرزا معني
زنند، مجموعة لطيف هر سخن در رشتة نطق كشيد. اگر كلياتش را انتخاب فراوان جوا

كشد. چنانچه در اين  شود و خطّ نسخ بر نسخة سحر ساحري مي مقبول حاصل مي
  عدالتگاه شهود عدل حاضر است.

طور ملّا ظهوري ترشيزي در  تازد و به گاهي باد پاي فكر تند مي و از بس قوت طبع
  اندازد. مي يك زمين مكرر طرح غزل

و ميرزا را بحر كامل مرغوب افتاده و در اين بحر شنائي كرده. مير عطاءاهللا صاحب 
اند،  رسالة عروض گويد: بعضي متأخّرين شعراي عجم (كه) بر كامل مثمن شعر گفته

  الدين سلمان ساوجي فرمايد: خالي از عذوبتي نيست چنانچه خواجه كمال



  ٢٦٨  قند پارسي

  

 ذري كنيـگ باـد دلكشش اگر اي صـصنوبر ق به
 هواي جان حزينِ من دل خسته را خبري كني به

  و از مطالع ميرزا بيدل است:
  جز اين كه نخوانيم چه كني مطلق و من گدا، كريم تو

 رانيمـو بـا روم چــكج ن بهـه مــا كـرم بنمــدر ديگ

  ه) ۱۱۷۲آبادي (تأليف:  سيد عبدالوهاب افتخار بخاري دولت: ١نظير تذكرة بي
آبادي، از قوم ارالس است. در بدو حال نوكر محمد اعظم  ميرزا عبدالقادر عظيمبيدل، 

شاه، خلف خلدمكان بود و منصبي داشت. شاهزاده بر فن شاعري او اطّالع يافته، 
منصب  ايجاد قصيده متضمن مدح خود مأمور فرمود، تا در جنب استعداد سخنوري بر به

ف سر باز زد و بر در استغنا زده ترك نوكري نمود و تقرب او بيفزايد. ميرزا از اين تكل
از دولتخانة پادشاهي و نعمت الوان  آباد گوشة عزلت و توشة توكّل را به  و در شاهجهان

نامتناهي دانسته، منزوي شد. و از جناب پادشاه حقيقي منصبي دريافت. اكثري از اعيان 
دند، خصوصاً نواب شكراهللا خان و نمو ها وا مي مالقات او نيازمندي پاية سرير سلطنت به

خلوص دل معتقد ميرزا بودند. نواب آصفجاه خود را از تالمذة او  شاكر خان به
اعزاز استقبال و اكرام مشايعت  آمد، نواب به شمرد. و هرگاه ميرزا براي ديدنش مي مي
تراشد  آفريني كه هرچه خود مي داد. زهي سخن پرداخت، و بر مسند خود جا مي مي

بندد و  طور جمهور مي ديگران را در بست و كشاد آن راه مجال تنگ است و آنچه به
كشايد، جبهه افروز آب و رنگ. جادو طرازي فكرش روز بازار سحر حالل است؛ و  مي

نقود نظم پادشاه سخن را در  دار برهان كمال. طبع وزّانش به صورت بندي خيالش آينه
اقمشة نثر دولتخانة سلطان معني را آذين  فش بهبا سنجد، و ذهن سخن ترازوي وزن مي

بندد. او پهلوان پايتخت سخن است و پنجة قدرت رباي زورآوران اين فن. در بحر  مي
پردازد. رحلت او در  سير آب مي كند و در اين دريا بيشتر به كامل بسيار ميرآبي مي

اي از اشعارش  . نخبهالف واقع شد ةثين و مأآباد، سوم ماه صفر سنة ثلث و ثٰل شاهجهان
  گردد. ريز كلك التقاط مي نوك

                                                   
  م. ١٩٤٠آباد،  منظور علي، سنيت هاؤس، اله سيدترتيب   .١
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  م) ١٧٦٢-٦٣ه/ ١١٧٦: تأليفمير غالم علي آزاد بلگرامي (: ١خزانة عامره
نشين يونان معاني  آبادي پير ميكدة سخنداني و افالطون خم بيدل، ميرزا عبدالقادر عظيم

ن بازوي او تواند طرز تراشي او تواند رسيد و كرا طاقت كه كما است. كرا قدرت كه به
  :جنباند خود جرس دعوي مي كشيد چنانچه

 ت اعجاز رسـد  سحر مشكل كه به  ي طــرز بيــدلعي در گــذر از دعـوٰ مـدكيفي  
  و مؤلّف گويد:

ـ    بلند طبع شناسـد كـالم بيـدل را     آسـمان نهـم   هرساند پاية معني ب
در  نشاء فقر جزو دماغش و فروغ روشندلي نور چراغش، اصلش از گروه ارالس

كدة هستي رسيد و در بالد هندوستان نشو و  صبح آباد پتنه از شبستان عدم به بلدة عظيم
نوكري شاهزاده محمد اعظم  برد. آغاز شباب به مي سر نما يافت و در بنگاله بيشتر به

منصبي سرفرازي داشت يكي از آشنايان تعريف  گذرانيد و به خلف خلدمكان روزگار مي
سمع شاهزاده رسانيد. شاهزاده فرموده قصيده در مدح ما پردازد تا  سخن سنجي ميرزا به

زد  انكار باز سر ،ميرزا رسيد آيد چون حرف شاهزاده به عمل درخور استعداد قدرداني به
و هرچند ياران الحاح كردند كه نظم در مدح شاهزاده بايد گفت، درجة پذيرائي نيافت. 

آباد آمد و بقية عمر را در  الخالفة شاهجهاندار همان ساعت عالقة نوكري قطع كرده به
مشربي مؤلّف است يعني  هم پايان رسانيد. ذكر ميرزا در اين جريده بنابر اين بلدة طيبه به

ترك مداحي و رد صله عطاي همت امراست و رد صله همت فقرا وشان بينهما. مير 
  فرمايد: اهللا بيخبر بلگرامي چه خوب مي عظمت
  ايـم  ما هم از دست رد خود چيزها بخشيده  انـد  ارد كريمـان واقـف  دي نيـازي همتـ   بي

و چون ميرزا خود را از در اغنيا كشيد، حق تعالي امراي عصر را بر آستان او 
فرستاد. از اواخر عهد خلدمكان تا اوائل جلوس فردوس آرامگاه محمد شاه اركان هر 

رسانيدند و چون نواب  يم ميتقد رسيدند و مراتب نياز به خدمت او مي سلطنت به
بر كشور دكن مسلّط شد  ]م ۱۷۲۰ آوريل[الف  ةئاثنين و ثٰلثين و ما ۱۱۳۲آصفجاه در 
  قلم آورد: ميرزا نوشت. ميرزا در جواب اين بيت به نامة طلب به

                                                   
  م چاپ سنگي خورده است. ١٨٧١چاپ نولكشور، لكهنو، و هم از كانپور در   .١



  ٢٧٠  قند پارسي

  

  پاي خـويش  ام حناي قناعت به من بسته  دنيا اگر دهند نه خيـزم ز جـاي خـويش   
عالم قدس خراميد و در صحن  و الف به ئةو ثلثين و ماميرزا سيوم صفر سنة ثلث 

  آباد مدفون گرديد. مؤلّف گويد: خانة خود واقع شاهجهان
  از غم آباد جهـان خـرم رفـت     اربــاب ســخن ةسـرو ســركرد 

ــت    گفـــت تـــاريخ وفـــاتش آزاد ــالم رف ــدل از ع ــرزا بي   مي
نقل كرد كه مسطور است،  آزاد سرومير عبدالولي عزلت سورتي كه ترجمة او در 

آباد همه جمع بودند و كليات ميرزا  روز عرس ميرزا برسر قبرش رفتم. شعراي شاهجهان
اين نيت كه آيا ميرزا را از آمدن من  را موافق معمول برآورده در مجلس گذاشتند. من به

  خبري هست، كليات ميرزا را گشودم. سرصفحه اين مطلع برآمد:
  كه بر خاكم آيي و مـن مـرده باشـم     چه مقدار خون در عدم خـورده باشـم  

همه ياران ديدند و كرامت ميرزا را مشاهده كردند. ميرزا در زبان فارسي چيزهاي 
 ،كه كالم خالق السنه است قرآنغريب اختراع نموده كه اهل محاوره قبول ندارند، بلي 

 داشت فصحاي عرب سررشتة موافقت زبان در دست دارد. اگر اختراعي خالف زبان مي
موافقت اصل چه گونه مقبول  بي ،غيرفارسي كه تقليد زبان فارسي كند .كردند قبول نمي

  اهل محاوره تواند شد؟ مثالً ميرزا مخمسي در مرثية فرزند خود دارد. در آنجا گويد:
  كـف داشـت   از انگشتم عصا بـه   كاشـت  هرگه دو قدم خرام مـي 

گويد كه چون  مي سيفاالنّ مجمعخرام كاشتن عجب چيزي است اما خان آرزو در 
ميرزا از راه قدرت تصرفات نمايان در فارسي نموده مردم واليت و كاسه ليسان اينها كه 

در كالم اين بزرگوار سخنها دارند و فقير در صحت تصرف صاحب  ،از اهل هنداند
براهين  قدرتان هند هيچ سخن ندارد بلكه قايل است. چنانچه در رسالة داد سخن به

  كند. احتياطاً انتهي كالمه. موده هرچند خود تصرف نميثابت ن
ميرزا اشعار موافق قواعد فصاحت نيز بسيار دارد. اگر صاحب استعدادي از كليات 

دهد. سخن سنج متفنن است. غزل  او آن اشعار را جدا كند، نسخة اعجاز دست بهم مي
زبان تصوف  اكثر به طرازد و طرز خاص مي و مثنوي و رباعي و قصيده و همچنين نثر به

زند حقا كه سخن او طرفه دماغي دارد. كلياتش نظماً و نثراً مابين نود و  حرف مي
 تحفة باشد نسخة هزار بيت است، ديوان غزل ميرزا منقول از كلياتي كه بر مزار او مي صد
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كند و در  ابتياع فقير درآمده در بعضي زمينها دو غزل و قصايد را موزون مي صحيح به
  گويد: در اين بحر مي .گويد، خصوص بحر كامل قدرت مي االستعمال به ور قليلبح

 رم ز حضور ذكر دوام اوـر بـه اثـگدل چـن سنـم
 خود از خجالت نام او چو نگين نشد كه فرو روم به

  ودنيـه شنـر فسانـودني نه سـده كشـنه دماغ دي
  ام اوـمت عـار رحـكن هـودني بـوده غنـه را ربـهم

بر  گويد و بنا الناقوس نيز نامند، مي الخيل و صوت بحر متدارك كه آن را ركضو در 
  :گذارد شانزده ركن مي

  فسانه زدن هچه بود سروكار غلط سبقان در علم و عمل ب
  انه زدنـنش هـطا بـر خـه تيـخبري هم رور دالئل بيـز غ

  ز فلكفگند زمين  هرم بـك طلبد ز زمين و گـفل اگرم به
  ذر و بهانه زدنـا نتوان در عـاعت حكم قضـطول اـقب به

  گويد: ١و در بحر مطوي
  اي قدمت بر سر من چون سر من بر در تو  منفعلم بر كه برم حاجت خويش از بـر تـو  

و در بحر خفيف مثمن كه تقطيعش فعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن دوبار است، 
  گويد: مي
  ن عافيت قـدحي گيـر و نـاز كـن    زخمستا  تماشاي اين چمن در مژگـان فـراز كـن    هب

ــهاداي تكلّ بـــه ــمي مـــي بـ ــون تبسـ ــ   فنـ ــوام ده نمكــي را گ   كــن دازشــكري را ق
  و اصل در اين بحر غزل رودكي باشد كه مطلعش اين است:

  كه تواند زدود از اين دل غمخواره زنگ غـم   غـم عشـق آن صـنم    كه كند ياري مرا بـه 

  ه) ۱۱۸۱-۲آبادي (تأليف:  اورنگ منشي لچهمي نراين شفيق :٢تذكرة گل رعنا
نمود و مدتي رمزي تخلّص  اكتساب فنون شعر از جناب موالنا كمال نامي مي… بيدل

در … اوايل حال در سركار شاه شجاع پسر دوم شاهجهان پادشاه نوكر شد… داشت
چندي … گذرانيد مي… آن زمان مشق سخن از نظر شيخ عبدالعزيز عزّت اكبرآبادي

                                                   
  م. ١٩٦٨وقي، دهلي، از نثار احمد فار مقدمه، تلخيص و (سه تذكره)            .١
  .يعني بحر رجز مثمن مطوی  .٢
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آباد رسيده، كنج عزلت گزيد. نواب  دارالخالفة جهان آباد اقامت ورزيد و باز بهبلدة اكبر به
شهرپناه، بركنار  ةبيرون دهلي درواز… شاكر خان و نواب شكراهللا خان خاكسار تخلّص

عوض مبلغ پنج هزار روپيه خريده تواضع نمود، و دو  گذرگهات لطف علي حويلي به
رسيد. سي و شش سال كه بقيه عمر بود، در  آخر ميروپيه يوميه مقرر ساخت كه تا دم 

فراغت گذارند و تاهل اختيار كرد. چهار حرم داشت. در عمر شصت و پنج  آن مكان به
عدم رفت. ميرزا جوان تنومند، قوي هيكل  سالگي فرزندي تولّد شده و چهار ساله به

  بود، خوشگو گويد:
و اكثر در حالت رياضت فاقه هفت هشت آثار بود  اشتهاي جواني او قريب به”

  …“كشيد هم مي
  نويسد كه: نيز مي

داشت كه وزن آن سي و شش سير  عصاي خوردي از آهن در دست مي”
زبان هندي  نام كرده بود كه معنيش به» نوالسي«شاهجهاني بود و آن عصا را 

گذارند. قوي  باشد. آن را روز عرس ميرزا پهلوي قبر شريف مي» شاخ باريك«
دارند. اگر كسي حمل بر اغراق و مبالغه  زور تمام برمي بهردو دست بهپنجگان 

  “.بين مالحظة قدرت قادر قوي نمايد چشم عبرت كند، بايد كه بيايد و به
  طرازد كه: و نيز مي

يا گلفشاني  فرمود، گويا گهرباري هنگام تكلّم سخن بسيار آهسته و جدا جدا مي”
شنيدند. ميرزا  كم مي نشينان موخّر ه صفحدي ك نمايد و آهستگي كالمش به  مي

  غالمي داشتند، مضمون نام، چنانكه فقير گفته:
  معني كنيز او شد و مضمون غـالم اوسـت    بيدل كه تختگاه فصـاحت مقـام اوسـت   

وجود قرب، بانگ  اگر آن غالم را براي تازه كردن قليان يا امري ديگر طلبيدي با
قيدانه بر زبان آوردي، اما شعر را  م بيزدي و اكثر كال بلند برداشتي و دستك

صالبتي و مهابتي خواندي كه گوش مستمعان باز شدي و از بيرون دروازه در  به
خوانند. و مقرر آن كرده بود كه تمام  كوچه معلوم شدي كه حضرت شعر مي

داشت و سرشام  سخن صحبت مي تنهايي و تجرد نشسته با روز درون محل به
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 تشريف آورده تا نيم شبي نشستي و مجلس سخن گرم داشتي. ميرزاييديوانخانه  به
  “.باريد از سراپايش مي

  ه) ۱۱۸۲آبادي (تأليف:  منشي لچهمي نراين شفيق اورنگ :١غريبان شامِ
 نويسان اينكه تذكره تأليفميرزا بيدل مشاراليه از واردان هند نيست. وجه ايراد او در اين 

احوال » رعنا گل«اند و محرر اوراق هم در تذكرة  اجماالً نوشتهاحوال ميرزا را تفصيالً و 
تأليف شاه محمد شفيع متخلّص » مرآت واردات«ميرزا را مستوفي نوشته. در اين ايام 

نظر رسيده، در اين كتاب بعضي احوال ميرزا سواي آن است كه در  طهراني به» وارد«به
خاطر رسيد كه ميرزا  مشهور است. لٰهذا بهنظر رسيده و تأليف شاه وارد غير ها به تذكره

احوال زايد كه شاه وارد آورده بايد نوشت تا  صاحب كمال عمده است، ترجمه او را به
  نويسد: ماند. شاه وارد مي بر صفحة روزگار باقي

از ممالك  طاير خوشنواي وجود ميرزا از گلستان عدم در اكبرنگر عرف راج محل”
سربرد و در  جمعيت به بهدتي در آن سرزمين معاش بنگاله پر پرواز كشود و م

در صحبت ميرزا سليمان خالوي  هندوستان آورد و نخست كمال جواني روبه
شاه عالم بن عالمگير منسلك گشته،  الدين خلفحقيقي سلطان محمد معزّ

روزي يكي از مقربان بساط سلطنت اشعار ميرزا الغزل ديوان اعتبار گرديد.  بيت
شاه پرسيد اين اشعار كيست، عرض كرد كه از ميرزا بيدل شاه رسانيد. سمع  به

اند،  سبيل خوش طبعي فرمود، بيدل را در لشكر ما كه تمام جوانان پردل شاه. بر
وادي  مجرد استماع اين فحواي خارج آهنگ از آن مقام قدم به چه كار؟ ميرزا به

درياي جمن اقامت گزيد. گذاشت. پس از قطع منازل در بلدة متهرا بركنار  سفر
از  ،وردي خان نائب حسن علي خان بهادر اله ،لعل محمد نامي حاكم آن مكان

در دلجويي و خاطرداري كوشيد. ميرزا نيز دلدادة صحبت  قدوم ميرزا اطّالع يافته
حضور خود طلبيد.  او شد. اتّفاقاً سلطان عالمگير كه در دكن بود لعل محمد را به

راه سفر دكن آورد و در عرض  حكم پادشاه جبراً و قهراً رو بهلعل محمد موجب 

                                                   
  م. ١٩٧٧اكبرالدين صديقي، كراچي،  محمدترتيب   .١



  ٢٧٤  قند پارسي

  

صوب اقليم عدم جلو ريز ساخت. ميرزا تا مدت يك و نيم  راه سمند عزيمت به
تشويش معاش رحل اقامت افگند تا آنكه قاصد  سال در خانة راقم اين اوراق بي

پرداخت،  ات ميحكومت بلدة نارنول من اعمال ميو شكراهللا خان كه در آن ايام به
پيش ميرزا رسيد و مكتوب اشتياق مع زري رسانيد. ميرزا از وقوع چنين اتّفاق 

آورد و تا انقطاع سررشتة صوب خان مذكور  وداع والد بنده نموده روي توجه به
اتّحاد و اخالص بسته شد كه خيال مابين مضمون  حيات خان مذكور نوعي في

مندش كه  خان مذكور سه فرزند سعادتمفارقت معني بيگانه بود. بعد رحلت 
خطاب پدر يعني شكراهللا خان مخاطب گشت و مياني شاكر خان  نخستين به

يعني خطاب نياي خويش  خوردي مير كرم اهللا خان عاشق تخلّص كه آخركار به
كوشيدند كه ميرزا  حدي عاقل خان رسيد، در پاس خاطر و حفظ مراتب دلجويي به

دولت و جمعيت خاطر گزرانيد.  هنگام سكتة مرگ به بحر طويل زندگاني را تا
در باب نسب خويش آنچه ميرزا در حضور اين احقرالعباد مكرر تقرير كرد، اين 

شاه منصور بن مظفّر پادشاه فارسي ممدوح  است كه سلسلة اجداد ميرزا منتهي به
ايي آر صفامير تيمور  گردد. هنگامي كه شاه منصور با خواجه حافظ شيرازي مي

صوب بخارا آوردند. چندين پشت  نموده كشته گرديد، اوالدش و احفادش رو به
بزرگوار ميرزا از آن مكان مفارقت  پدر ميرزا در ماوراءالنّهر اقامت داشتند.

ورزيده در مملكت بنگاله رحل اقامت افگند. بعد انقضاي يك پشت آفتاب 
پيراية اهليت آراسته و  گشت. ميرزا به وجود ميرزا از مطلع صبح سعادت طالع

زيور صاحب كمالي پيراسته بود. خالق كريم توجهي خاص در حق آن  به
برگزيدة خود عام فرموده كه در تمامي مدت حيات خيال تحصيل اسباب دنيوي 

كمال انتعاش اوقات عزيز  جمعيت معاش با خاطرش خطور نه كرد و مدام به به
ادب تمام و اشتياق ما  ان عالي احترام بهسربرد و اميران عظام و صاحب ثروت به

العمر سواي خانة  گشتند و ميرزا در مدت اندوز مجلس خاصش مي الكالم فيض
گرديد. سن  مي فرسا شكراهللا خان و فرزندانش كمتر بديد و واديد اعيان عصر قدم

سوي  هشتاد رسيده و رحلت ميرزا از اين خاكدان فنا به شريف ميرزا به
  “.ا روز پنجشنبه چهارم صفر سنة يكهزار و سي و سه واقع شددارالصفاي بق
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  است و نيز شاه وارد گويد:» مرآت واردات«تا اينجا خالصة كالم شاه وارد از 
در بحر كامل چار در چار اول شاعري كه شعر موزون كرد، اديب صابر است و ”

  او غزلي بيش از هفت بيت مرقوم قلم نه ساخته. مطلعش اين است:
  روي جوينده در نه بندد ن شنيدم كه لطف يزدان بهچني

  دري كه بكشايد از حقيقت بر اهل عرفـان دگر نه بندد
نمود و ميرزا و بعد از اديب صابر موالنا عبدالرحٰمن جامي غزل هفده بيت ايجاد 

خاص و مضامين عالي  معاني بيدل در بحر كامل چار در چار ديواني مشحون به
  كالمه. انتهي“. تصنيف كرده

ملخّصاً مير آزاد فرمودند شاه وارد خبر ندارد كه مطلعي كه از اديب صابر نقل كرده 
در بحر كامل نيست بلكه از فروع بحر متقارب است. تقطيعش فعول فعلن هشت بار و 

شود  بناي آن بر شانزده ركن باشد و بحر كامل متفاعلن هشت بار است و نيز عرض مي
حسن  ر بحر كامل نيست، چنانچه مردم ناواقف اعتقاد دارند. اميرنظم د اكه ميرزا بيدل ر

  دهلوي چار صد سال پيش از ميرزا گويد:
  مه من چه باشد اگر شبي سوي دوستان گـذري كنـي  

  نيـاز مـا نظـري كنـي     مـراد مـا نفسـي زنـي بـه      به
  چه تيـره شـد متـوقعم ز عنايتـت     نگر کهشب من 

  حري كنـي كه نقاب را فگني ز رخ شب تيـره را سـ  
  عيادتم قـدمي نهـي   چه غم است زين مرضم اگر به

  زيـارتم گـذري كنـي    چه خوش است اين لحدم اگر به
  طرازد: و سلمان ساوجي از همين زمين مي

 ذري كنيـبا گـر اي صـد دلكشش اگـنوبر قـص هـب
 هواي جان حزين من دل خسته را خبري كني به

حد كثرت رسانده، مخفي نماند كه  حر را بهقدر مسلم كه ميرزا بيدل نظم اين ب اين
اند. چون راج محلّ قريب  نوشته »پتنه«نوشته و ديگران  »محل راج«شاه وارد مولد ميرزا 

مولد ميرزا پتنه اشتهار يافته و نيز شاه وارد از زبان  ،است ةپتنه واقع شده و پتنه داراالمار
 رسد و شير خان كه از شاگردان رس ميشاه منصور والي فا ميرزا نوشته كه نسبت ميرزا به



  ٢٧٦  قند پارسي

  

ميرزا را از قوم برالس نوشته، غالباً شاه منصور از  الخيالةمرأو معتقدان ميرزا است و در 
مرأت «قوم برالس بود. اشعار بسيار از ميرزا در گل رعنا ثبت افتاده، اينجا چند بيت از 

  شود: نقل كرده مي» واردات
  آن ننگي كه نتـوان زيسـتن   ام من هم به زنده  ان زيستناين سازست دور از وصل جان گر به

*  
  گل شعله زد ز شش جهت و من نه سـوختم   گلشـن نـه سـوختم    تو به ر كه بيسخاكم ب

*  
  از كشمكش جهان امانم دادنـد   تا در كف نيسـتي عنـانم دادنـد   

  زير قدم خـويش نشـانم دادنـد     جسـتم  راحتي مي مقام شمع چون

  ه) ۱۱۸۸قدرت اهللا شوق سنبهلي (تأليف:  :١االشعر تذكرة طبقات
بيدل، مردي رونق افزاي محفل اهل دل، شاعر زبردست و انسان كامل، ميرزا عبدالقادر 

پروا و  سليقه، بي و خوشظرف، بلندحوصله  بود از سخيان و مقبوالن سرآمد روزگار، عالي
غيره. در اوائل  ت وو مثنويات و رقعااوين متوكّل، صاحب تصانيف كتب معتبره از دو

برد،  سرمي كروفر به زيب بود، بسيار به جواني نوكر شاهزاده محمد اعظم شاه خلف اورنگ
كسي كار نه  هي بانموده، توكّل ورزيده تا زيست بجز ياد اٰل بعد چندي ترك روزگار

كمال شهرت احتياج  هاي فارسي مرقوم است. به مفصّل در تذكره داشت، احوالش
  .اهللا اعلم بالصواب ونام او مشهور است.  صيف ندارد. دو شعر هندي بهتعريف و تو

  ه) ۱۱۹۳(تأليف:  ٣آبادي مير غالم حسين شورش عظيم :٢تذكرة شورش
سرور شاعران اهل دل، حضرت ميرزا بيدل، شاعر پرزور فارسي، صاحب ديوان. 

ئل شباب جواني غيره فرموده، در اوا بيت كزين زياده معه مثنوي و  هلکگويند كه  مي
رضاي  نوكر شاهزاده محمد اعظم شاه بود، بعد از چندي دست از روزگار برداشته به

                                                   
  ترتيب نثار احمد فاروقي، دهلي.  .١
 م. ١٩٨٤كادمي، لكهنو، آراپرادش اردو هي، اتّترتيب دكتر محمود اٰل  .٢

 .م ۱۷۸۱ه/ ۱۱۹۵ :توفيم  .٣



  هاي شعرا ميرزا عبدالقادر بيدل در تذکره  ٢٧٧

نمايند كه  موال كه از همه اولي است، كوشيده. كامالن از كالم نثر و نظم دريافت مي
هاي سلف   خصال مفصّل در تذكره ة كلّي از عرفان داشته. احوال خيرمآل آن خجستهيبهر

دو بيت ريخته بنام مبارك وي در تذكرة مير مرقوم است، موجب بركت مرقوم است. 
  نمايد. اين تأليف و فرحت دل مشتاقان تصور نموده ارقام مي

  ه) ۱۱۹۹شيخ غالم مصحفي همداني (تأليف:  :١اعقد ثري
ميرزا عبدالقادر، بيدل تخلّص، اگرچه ذكر اين بزرگ در اين تذكره آوردن واجب نبود 

اين عمارت از شاعران احياي عهد فردوس آرامگاه است و مشاراليه هم  اما چون بناي
قيد حيات بود، لٰهذا ضرور افتاده كه اگر برخي از احوال و اشعار  تا اوايل جلوس واال به

او نيز صورت تسطير يابد، خوبست. بايد دانست كه اصل ميرزاي مزبور از گروه ارالس 
عدم در اين تماشاگاه خراميده و خود را در بالد هند آباد از گلستان  است. در بلدة عظيم

تراشي خود مغرور بود. هميشه كوسِ  انداخته نشو و نماي يافته. بر نظم و نثر و زبان
اطراف و اقطار ممالك هندوستان  الملكي در اين فن كوفته آوازة شهرت خود را به لمن
قول ميرزا محمد  نيفش بهغيرهم رسانيده. الحق شخصي پهلوان سخن بود. از تصا و

يادگار مانده. آغاز شباب در ركابِ شاهزاده محمد اعظم  رضا هفت آثار كاغذ ورقي به
زدگي مزاج كه منشاي آن ثنا نكردن  سبب برهم خلف خلدمكان نوكر بود. آخر آخر به

مر آباد كنج عزلت اختيار كرده بقية ع شاهجهان آن شاهزاده بود، از عالئق نوكري بريده به
قناعت گذرانيد و در حايرة جنس همت بزرگ از عهد خلدمكان تا جلوس فردوس  را به

رساند تا آنكه همانجا درگذشت.  آرامگاه، حق تعالي همه خورد و بزرگ را پرورش مي
سال رحلتش يك هزار و يكصد و چهل و سه بود. تربتش در صحن خانة خود كه حاال 

  خانة ويران محض است، واقع شد.

                                                   
  م. ١٩٣٤س، دهلي ترتيب مولوي عبدالحق، جامع برقي پري  .١



  ٢٧٨  قند پارسي

  

  ه) ۱۲۰۹آبادي (تأليف:  اسداهللا خان تمنّا اورنگ :١ة گل عجائبتذكر
گو بود، در دارالخالفه كوسِ رستمي  بسيارگويي خوب ،ميرزا عبدالقادر بيدل، استاد فن

ها متعدد دارد و  داد، ديوانها و مثنوي نواخت و داد سخنوري و خوش خيالي مي مي
  وه بيتي خوبي گفته.نگارد، در تعريف ك نثرهاي رنگين و مسجع مي

  )م ١٨٠٤-٥ه/ ١٢١٩: : بهگوان داس هندي لكهنوي (تأليف٢سفينة هندي
بيدل تخلّص، اصلش از قوم ارالس است و در بلدة پتنه متولّد شده در  ،ميرزا عبدالقادر

منصبي مناسب  اوايل حال مالزم شاهزاده محمد اعظم شاه بن عالمگير پادشاه بوده، و به
ميان آمد، شاهزاده، ميرزا  وزي در محفل شاهزاده ذكر شعراي عصر بهسرفرازي داشته، ر

انكار زد، و از  گفتن قصيدة مدح نمود تا شاعريش معلوم گردد. ميرزا سر را اشاره به
منصب استعفا نمود، و از آن روز عزلت اختيار كرد، سواي نواب شكراهللا خان مدح 

 اب مرحوم و اوالدش ميديگري نكرده، و تا آخرِ حيات در ساية رافتزيست، تا در  نو
عالم بقا بربست و در دهلي  سنة يكهزار و يكصد و سي و سه رخت هستي از دارِ فنا به
چشم خود ديده، هشتاد هزار  در صحن خانة خويش مدفون گرديد، راقم كلياتش را به

  اوست:بيت خواهد بود، ميرزا از شعراي هندوستان است و اين رباعي او دليل آزادي 
  سنگي داند هر آنكه او را چشـم اسـت    شـم اسـت  يگيرم كه سريرت از بلور و 

ــت     اين مسـند قـاقم و سـمور و سـنجاب     ــم اس ــينان پش ــدة بوريانش   در دي
*  

  بـريم  دستان بيدل شرمسـاري مـي   ما تهي  اي پيش يار از جان تحفه برد هركس به مي
*  

  ست، برون آيم و فرياد كنمخانه تنگ ا  زاد كـنم آي كه نفـس را ز دل  يكو فضا

                                                   
 م. ١٩٨٥دش اردو آكادمي، لكهنو، ااتّرپر  .١

 م. ١٩٥٨عطاءالرحٰمن عطاء كاكوي، پتنا،  محمدشاه  سيدترتيب   .٢



  هاي شعرا ميرزا عبدالقادر بيدل در تذکره  ٢٧٩

  ه) ۱۲۲۱اهللا خان قاسم قادري (تأليف:  حكيم قدرت :١مجموعة نغز
بخارايي  االصل بيدل تخلّص، ميرزا عبدالقادر مغفور مبرور است. وي بزرگي بود توراني

خاك پاك هندوستان حفظه اهللا تعالي عن نوائب آخرالزّمان  المو[لّد كه در] صغر سن به
] هرگونه بر گويد [قادر كاري مي متانت و استواري و نزاكت و پخته فارسي بهافتاده. شعر 

نژادان معاني  سخن است. اگرچه برخي از [زباندانان] ايران زمين و شطري از هندي
افتند. اگر شاعران  آفر[ين پاي انصاف از دايرة] منصفي بيرون كشيده [در پوستينش] مي

زبان اردو بگوييد  ل بلكه چا[ر مصرع] رباعي بهايران [را] كسي گويد كه پنج بيت غز
سربردن در هندوستان جنّت نشان [درست] سرانجام نتوانستند داد  وصف عمر به با
زبان  تدوين] دواوين متعدده [ضخيمه]، از آن قادر سخن [پختگي و] متانت به به [تا

يب صد هزار ايشان انصرام يافته [چه رسد] زهي انصاف دشمني بر مردي كه از وي قر
سنجيدگي] تمام بر صفحة  غيرها انواع سخن [به و مثنوي وبيت رباعي و غزل و مخمس 

خطاي [محاوره] كه جايي چند اتّفاق افتاد، خورده گير[ند.  است. به روزگار ياد[گار]
مختصر كالم] از دواوين وي يكي دوازده هزاري خطاب دارد و ديگري [هفت] هزاري 

گويند  .ٰهذا القياس و چند ديوان رباعيات مردف دارد ] علي[و ديگري پنج هزاري و
[كه] در [هجو ريش زاهدان] مراثي چند [صد] رباعي گفته و بيرون از اين همه [در 

تد[وين] رسيده [و صحائف] ديگر چون چار عنصر و  بحور دراز] ديوان بزرگ از وي به
ه [بيدل است كه] صاحب دل بود رشتة تحرير كشيده. القصّ غيره در نثر به رقعات بيدل و

برد و خلقي كثير از انفاس  سرمي پرو[ايي] ايام به نهايت وارستگي و بي وارسته نهاد و به
رسول و خدا نشسته  دنيا و عقبي [رو]به اش بهرة وافي [مي]اندوخت كه پشت به شريفه

ادة [معظّم تالش شاهز ةسلك سپاهيان عمده معاش و مالزمان امار بود در ابتداي حال به
  محمد] اعظم شاه بهادر طاب ثراه منسلك بود.

معلّي القاب نواب  حسب اتّفاق در اثناي راه به بعد ترك و تجريد روزي به: حكايت
 ،تعارف قديمي داشت ايشان [قطب]الملك اميراالمرا سيد حسين علي خان بهادر كه با

ه ريش و بروت و ابرو تراشيده نواب معز[اليه] بنابر تغير وضع كه قلندران ،در]خورب[
                                                   

  م. ١٩٧٣كادمي، دهلي، آترتيب محمود شيراني، نيشنل   .١



  ٢٨٠  قند پارسي

  

بست، نشناخت و ميرزا هم  داشت، جاي دستار گاهي پركاله سوسي بر سر مي مي
نواب] مغفور بودن  سبب وارستگي در سالم عليك سبقت نه جست. پس از آنكه [به به

اش تشريف شريف ارزاني داشته  كلبه ميرزاي مبرور ثبوت پيوست بزرگي را كار بسته به
واجبي] بنهاد. آخركار در پالكي خود جا داده بدولت سراي خود آورده دو سه  و گله [به

حين رخصت موازي سه لك روپيه را نقد و جنس  روز صحبت [مستفيد] داشته در
پاس آبروي فقر  اما به… لحاظ كريمانه [نواب بالفعل] قبول كرد [تو]اضع نمود. ميرزا به

كه كلبة فقير را گنجايش اين همه نعمت كجا  حقيقت رد ساخت و دانشمندانه [گفت] به
دارتر كه بوي سپارم و بيرون از آنكه مردم [فقير  جناب] نواب كدام كس امانت و [از

تحويل  من رسيده به رسانند خورده زري كه از ميراث پدر به انگاشته ما يحتاج] اليه مي
ر خواستة خداست خانه امانت باشد، اگ دولت خود دارم اين همه به فالن مالك با

  خرج ضرور خود خواهم آورد. عندالحاجت گرفته به
بدخويي و  باكي و [سفا]كي مشهور بود و به بي اميري از اميران توران كه به: ديگر
تراشيد. ميرزا  ميرزا گفت كه شما ريش مي رويي معروف رو[زي] احتسابانه به ستيزه

  راشم].خ تراشم [دل كسي نمي جواب داد كه بلي ريش خود مي

  ه) ۱۲۲۴-۳۳آبادي (تأليف:  : حسن قلي خان عظيم١نشتر عشق
آباد پتنه  بيدل اسم شريفش ميرزا عبدالقادر از قوم برالس و الوس چغتا است. در عظيم

متحمل تاريخ » انتخاب«من مضافات صوبه بهار در سنة يكهزار و پنجاه و چهار كه لفظ 
فته. در عمر پنج سالگي كالم اهللا را عرصة وجود شتا والدتش است، از مكمن خفا به

رياض جنّت  اتمام رسانيد و چون در همان سال ميرزا عبدالخالق والد ماجد او به به
  اي انشا كرد كه مطلع آن اينست: غم پدر خود مرثيه خراميد، ميرزا به

ــا بكنــار دگــر افتــاد و گهــر مانــد   خورشيد خراميد و فروغي بنظـر مانـد     دري
لگي كافيه، نحو تمام ساخته شرح ملّا شروع نموده بود كه روزي و در عمر ده سا

ميرزا قلندر عم بزرگوار ميرزا بيدل كه متكلّف تربيت ميرزا بود، در مدرسه نشسته 

                                                   
  م. ١٩٨١نبه، زاد و جابلقاداد علي شايف، نشريات دانش، دوش تصحيح اصغر جانفدا زير نظر اعلي خان افصح  .١



  هاي شعرا ميرزا عبدالقادر بيدل در تذکره  ٢٨١

فرمود كه ناگاه بعد از گفتگوي بسيار يكي ديگري را  علم مي مالحظة مباحثة دو طالب
تزم كه الزام خورده بود، سخت عجب آمد و كس مل ملتزم نمود. آن شخص ملتزم به

منفعل شده. عم بزرگوار ميرزا از ادراك اين معني ميرزا را از اكتساب علوم عربي 
رساند، عجبي  داشته فرمود كه اگر از استفادة اين علوم انسان همين قوت التزاميه بهم باز

مت شود و اگر الزام عايد حال او شد، مستغرق آب انفعال و ندا دامنگير نفس مي
گردد. پس اگر تحصيل علم بنابر همين معني است، دست از اين بايد شست. چنانچه  مي

البدل  دل نعم از آن روز ميرزا بيدل دست از اكتساب عربيت باز داشته مجالست فقرا را به
شمرده خاك نعال ايشان را سرمة چشم ارادت گردانيد. گويند چونکه بسيار جودت 

 گلستانکه در دبستان کتاب  بنابر آن در زماني ،با داشتذهن و طبع سليم از اوان ص
گذاشت تا در  ل در دهن ميفسنّش که مرغوب طبع ميرزا بود، قرن خواند، طفلي هم مي

مشام سامعين رسيده باشد. ميرزا اين رباعي در تعريف بوي  حين کالم بوي خوش به
  دهنش انشا نمود:

ــارم هرگــاه در ســخن مــي  ــد ي ــوي عجــبش از دهــ  آي ــد ن مــيب   آي
ـا نکهـت گـل      آيـد  يا رايحة مشـک از خـتن مـي     اين بوي قرنفل است ي

 »رمزي«به تخلّصي ممدت اكمل فنون شعر از جناب موالنا كمال نامي حصول ساخته و
  :نظر وي درآمد كرد كه اين مصرع به بوده. روزي سير ديباچة گلستان مي
  نشان چه گويد باز از بي بيدل

بيدل  استمداد ار روح پرفتوح سعدي شيرازي نموده بهبسيار شادمان گشت و 
متخلّص شده. اوايل حال در سركار شاه شجاع فرزند مياني شاهجهان پادشاه مالزم 

رفاقت شاهزادة عاليجاه محمد اعظم  گرديد و بعد از سن تميز و كسب بعضي علوم به
پانصدي ذات و  منصب شاه پسر دومين اورنگ زيب عالمگير پادشاه منسلك گرديده به

رسانند كه وي  سمع شريف شاهزاده مي خدمت كوفتگرخانه سرافرازي يافت. روزي به
اي  فرمايد كه اگر ميرزا قصيده كند و شاعر زبردست است. شاهزاده مي تالش خوب مي

پاية منصب عالي  براي حضور ما انشا نمايد، مراعات صلة نمايان خواهد يافت و به
زند. ياران هرچند  رسد، وي از قبول اين سر باز مي ميرزا مي هخواهد رسيد. چون خبر ب

كند و بعد از  افتد و استعفا از روزگار مي دهند، پذيرايي خاطرش نمي مصلحتاً تصديع مي
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اكبرآباد  شتابد و چندي به گلگشت سرزمين مغرب مي ترك رفاقت شاهزادة ممدوح به
منزوي بود. از  تگوشة زهد و قناع گردد و به آباد مي سياحت نموده متوجه شاهجهان
نيازي و استغنا تا حين حيات خود  كمال بي بردارد و به تعلّقات دنياي مزوره دست مي

شان عقيدت بود خصوصاً مثل نواب  جناب برد. اكثر رؤسا و امراي پادشاهي را به سرمي به
بودند و  غاياتش شكراهللا خان و شاكر خان صاحب تيول ميوات شكرگذار تفضّالت بي

نواب آصفجاه مغفور آصف تخلّص والي دكن فكر نظم خود را از نظر ميرزا[ي] 
نشانيد.  كمال منزلت و وقار مالقات نموده برابر مسند خود مي گذرانيد و به موصوف مي

قيد تحرير درآورد  طلب ميرزا خطّي نوشت. ميرزا پاسخ آن نامه به نوبتي نواب از دكن به
  :و اين بيت برنگاشت

  پـاي خـويش   ام حناي قناعت بـه  من بسته  دنيــا اگــر دهنــد نخيــزم ز جــاي خــويش
هاي خود  مير غالم علي آزاد و لچهمي نراين شفيق و علي قلي خان واله در تذكره

العمر خود در مدح ارباب دول زبان نگشوده و حال آنكه در  نگارند كه ميرزا در مدت مي
شكراهللا خان نوشته و الحال در هند شهرتي تمام  شاكر خان و رقعات ميرزا بيدل كه به

دارد، بيشتر جا اينها را ستوده و مدايح گفته ظاهراً مراد اين بزرگواران از نظم و مداحي 
هاي شعراي  شود. ميرزا از برگزيده معني البتّه از ديوان او ثابت نميعام باشد كه اين 

نو  قات نموده طرز جديد و مسلكداني و مصطلحات بسيار تحقي است. در زبان هندستان
غايت دست قدرت داشت. اكثر عالي طبعان هند طرز  اختراع كرده، در نظم و نثر به

اند و  بيني او مقر و معترف پسندي و باريك دقت ند و بهندا خاص او را مستحسن مي
چون ميرزا سالك مسلك طريق جديد كه خالف محاورة قديم است، گرديده لٰهذا بيشتر 

ل واليت و بعضي شعراي هند زبان طعنه بر وي كشايند. اما انصاف آنست كه اگر از اه
آفريني را تا  سنجي و سخن صاحب استعدادي مطالعة كلياتش نمايد، بداند كه پاية سخن

نظر  بكجا رسانيده بلكه اكثر اشعار ميرزا موافق قواعد قدما و طرز فصحا است چنانكه به
  شود. تامل معلوم مي

نويسد كه كلياتش نظماً و نثراً مابين نود و صد هزار بيت  م علي آزاد ميمير غال
خواهد بود. نسخة عرفان در بحر حديقة حكيم سنايي چهار هزار بيت در همين بحر، 
نسخه طور معرفت مشتمل بر حاالت و خصوصيات كوهستان بيرات كه همراه نواب 
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محيط  مسمي به نامه ساقيزار بيت، شكراهللا خان فوجدار آن مكان سير كرده بود، سه ه
جواب  بند به در مذمت كيميا يك هزار بيت، ترجيع المهوسين تنبيهدو هزار بيت،  اعظم
الدين عراقي هزار بيت، رباعيات چهار هزار بيت، غزليات پنجاه و چند  بند فخر ترجيع

ي هفت هزار هزار بيت، هزليات سه هزار بيت، صنايع و بدايع معه جميع اقسام شاعر
هيجده هزار بيت. سرخوش گفته كه كلياتش را پانزده آثار وزن كرده  عنصر چهاربيت، 
آخر عارضه تب الحق حال او گرديده و دو چهار روز مانده مفارقت كرد و ميرزا  .بودم

تاريخ سيوم شهر صفر روز چهارشنبه تب محرقه عارض  غسل صحت نمود بار ثاني به
نمود و حالت غشي  شد و گاهي شدت مي هي تخفيف ميگرديده، در تمام شب گا

شد. الغرض تا دم صبح حال وي دگرگون شد و آثار يأس و نزع هويدا  طاري مي
گرديدن گرفت. روز پنجشنبه چهارم شهر مذكور شش گهري روز برآمده هفتاد و نه 
سالگي در سنة يكهزار و يكصد وسي سه از اين سراي سپنجي رخت هستي بربسته 

ه سفر آخرت گرديد و در صحن مكان خودش بر لب آب جمن مدفون شد. متوج
  خوشگو تاريخ انتقالش چنين بافته:

  رباعي:
  و آن جوهر پاك در ته خـاك بخفـت    افسوس كه بيدل ز جهان روي نهفـت 
ــرزا بيــدل ”  خوشگو چو ز عقل كـرد تـاريخ سـؤال      گفــت“ از عــالم رفــت مي
  ين قطعه گفته:و مير غالم علي آزاد در تاريخ وي ا

ــركرد ــرو س ــخن ةس ــاب س   از غم آبـاد جهـان خـرم رفـت      ارب
ــاتش آزاد   ــاريخ وفـ ــت تـ   »ميــرزا بيــدل از عــالم رفــت«  گفـ

كرد و تا  مي چون جوان زبردست و قوي الجثّه بود، در عالم شباب هفت آثار تناول
سي و شش آثار سن پيري هم دو نيم آثار خورش او باقي بود. جريب آهني كه 

ناميد كه بزبان هندي  مي »پوالسي«داشت و آن را  هجهاني وزن او بود، در دست ميشا
تراشيد.  وجود زهد و پرهيزگاري، ريش و بروت مي معني آن شاخ باريك باشد و با
طور تصوف و توحيد است، لٰهذا اشعار عاشقانه از  چون تمام كالم آن نكته سنج به

  آيد. ديوان وي كمتر برمي
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  ه) ۱۲۵۸محمد قدرت اهللا گوپاموي (تأليف:  :١اراالفك نتايج
اكابر و افاضل ميرزا عبدالقادر بيدل كه  ةسرو بوستان طريقت، تذرو بيابان حقيقت، قدو

داده، ذات شريفش  آباد روي اصلش از قوم ارالس چغتايي است و والدتش در بلدة عظيم
حلية فنون عجيبه و غريبه  كسوت فضايل و كماالت متنوعه آراسته و طبع همايونش به به

النّفاس  انشاطرازي طاقت ماالكالم. نسايم پيراسته. در نظم پردازي قدرت تام داشت و به
كمال لطف و  اش گلشن سخن را آب و رنگي تازه بخشيده و مشّاطة فكر بلندش به قدسيه

كاي فطرت معروف ذصفاي فطرت موصوف و  آراي عرايس معاني گرديده به حسن چهره
منصبي  مالزمت شاهزاده محمد اعظم بن عالمگير پادشاه شتافته و به . در اوايل حال بهبوده

توصيف ميرزا گشود.  تقريبي لب به حضور شاهزاده به شايسته عزّ امتياز يافته. يكي از ندما به
افزايش منصب  دستگاهش به ةمالحظ بدولت بگزارند تا به اي در مدح ما او فرمود كه قصيده

نوكري خيرباد گفته در دارالخالفة  مجرد اصغاء اين خبر به ممتاز فرمايم. ميرزا بهو مرتبت 
آخر رسانيد.  كمال توكّل و استغنا به كنج انزوا آرميده و بقية حيات مستعار به آباد به شاهجهان

كلّي نموده  از آنجا كه دست خواهش از اهل دنيا كشيده و قطع نظر از اغراض نفساني به
و اعتبار امرا و اركان سلطنت را مسخر و منقاد وي فرموده كه  ةعطاي فرط عزّ ه بهحق سبحان

جميع خويش و اقارب خود آشفتة محبت و اعتقاد  هريكي السيما نواب شكراهللا خان با
ميرزا داشت و هرگاه كه ميرزا  الملك آصفجاه در شعر نسبت تلمذ به ميرزا بوده و نواب نظام

نهايت اعزاز و اكرام بر مسند خود  آمد و به استقبال پيش مي رفت، به ميدولتخانة نواب  به
نشاند. غرض كه از اواخر عهد دولت عالمگير پادشاه تا اوايل محمد شاه اركان هر  مي

و الف  ئةثلث و ثلثين و ما ۱۱۳۳گشتند آخراالمر در سال  خدمتش مشرف مي سلطنت به
آباد مدفون گرديد. مير  نة خود واقع شاهجهانعالم بقا خراميد و در صحن خا هجري به

آباد  تقريب عرس بر سر قبر ميرزا حاضر شدم. شعراي شاهجهان عبدالولي عزلت گفته كه به
اين نيت كه آيا از آمدنم ميرزا  محفل گذاشتند. من به جمع بودند. كليات ميرزا را برآورده به

  خبري دارد، آن را گشادم. سرصفحه اين بيت يافتم:
  كه بر خاكم آيـي و مـن مـرده باشـم      چه مقدار خون در عدم خـورده باشـم  

  كرامت ميرزا معترف گرديدند. همه ياران ديدند و به
                                                   

 هجري. ۱۳۳۶چاپخانة سلطاني، بمبئي،   .١
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  ه) ۱۲۵۹: منشي احمد حسين سحر كاكوروي (تأليف: ١طور معني
 بهجت بر بورياي كرده روزگار اعظم شاه ساحل، ميرزا عبدالقادر بيدل، ترك بحر بي
  است. طرز خود آثار است. صاحب يازده وزن به ه. كلياتشنشست مربع توكّل

  خان رازي، صاحب اين مطلع: عظام مثل نواب عاقل اكثر امراي
  سو، سوي تو بود  نما، از همه  روي چون قبله  ها شد كه دلم معتكف كـوي تـو بـود    سال

  خان خاكسار مالك اين مطلع: و نواب شكراهللا
  بيك نگاه ادا شـد، زهـي اداي شـما     اشـم  رحمي و جفـاي  تالفي همه بي

  گذاشتند. اي از دقايق احترام فرونمي خدمت ميرزا اعتقاد تمام داشتند و دقيقه  به
سفرهاي  هاي شاقه كشيده، و صحبت اكثري از مجاذيب رسيده، و رياضت  ميرزا به

عقل و فهم  كرده كه  دور ورزيده، عجايبات ديده، در چار عنصر چند افسانه نقل
دقايق آن بفهم  اي مفرح، ديگر ظر غير از نسخهالنّ رسد، و در بادي آن نمي  ارسايان بهن

اسرارش آگهي نيست،  آيد، و خالف قياس ارباب فهم و فراست است، و ليكن از نمي
وقتي در ”ميرزا نقل است كه:  اند. خود از زبان خدا داند كه چه سري در آن پنهان داشته

رفتم و راه  روز پريشان مي  سه مدت ر صحرايي ناپيدا كنار افتادم،كردم و د  سفري راه گم
كرد، از طاقت طاق شدم، در اين اثنا،  غلبه بردم، روز چهارم تشنگي جايي نمي  به

طرفي نشان داد و برفت. چون آن سو   پرسيدم، او به شد، از وي نشان آب شخصي دچار
 ب مصفا و هرچهار گوشة آن چهاروسيع از سنگ، لبريز آ شتافتم، ديدم، حوضي است

اي افتاد. ديدم، عورتي  سمت بنگله  مصروف شدم كه نظرم ناگاه به آب خوردن  بنگله. به
 زيور مكلّل پيراسته، در غايت حسن و جمال، و نهايت لطف و  آراسته و به لباس سرخ با

  ن اوست:أاعتدال، گويا اين بيت در ش
ــه پ  اسـت  صورت آفرين هم ايـن گمـان   ز ــو باشــد   ك ــاي ت ــان در تماش   نه

محو تماشاي آن حور لقا گشتم و نزدش رفته پرسيدم كه اي پري پيكر، بگوكه 
  برخواند: من آورده اين بيت  كيستي و از كجايي و در اينجا چگونه افتادي؟ وي روي به

ــال ــو در  س ــب روي نك ــا در طل ــدرم ه   يربـد  در كـن از ايـن    روي بنما و خالصـم   ب

                                                   
  م. ٢٠٠٧نو  تصحيح رئيس احمد نعماني، مركز تحقيقات فارسي، دهلي  .١
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همان  جز  آمدم، به خود  م بيخود شدم و از پاي درافتادم. چون بهاز اصغاي اين كال
  رسيدم. اي معموره  نظر نيامد و بعد طي مسافت به  صحراي لق و دق هيچ به

عرس  القصّه ميرزا از كامالن عصر خويش بوده، مزارش در دهلي واقع است. روز
  خوانند. زيارت اشعارش مي آرند و اهل او كلياتش برمي

كه  دل گفت  ت كه شخصي بر مزار ميرزا حاضر آمده، بعد از فراغ فاتحه، بهنقل اس
من بر قبر  خواني  آيا ميرزا را بعد از ممات، از آمدن، همچو من مخلص صادق، و فاتحه

 ،نگاه كرد باشد يا نه؟ اين بگفت و ديوان ميرزا را از خلوص قلب برداشته خبر مي
  سرصفحه اين بيت برآمد:

  كه بر خـاكم آيـي و مـن مـرده باشـم       در جگـر خـورده باشـم    چه مقدار خون

  )م ١٨٥٢ه/ ١٢٦٨: تأليف(آبادي  وزير علي عبرتي عظيم :١االفكار رياض
آباد، در ترك و تجريد  اسم شريفش ميرزا عبدالقادر است. مولد ساميش شهر عظيم

وحيد از نظر نيامده كه چاشني مشرب ت افسانة يك شهر بوده، از كالم متينش حرفي به
سرايي استفاده از خدمت  فرمود. در فن سخن آن نچكد. تخلّص خود نخست رمزي مي

موالنا كمال برداشته. در آغاز حال در ساية دولت شاهزادة عاليجاه محمد اعظم خلف 
حضرت عالمگير پادشاه گذاردي. چون آزادگي مخمر سرشتش بود، ترك عاليق نموده، 

آباد پيچيد.  ن انزوا و قناعت در دارالخالفة شاهجهاندام صد وارسته مزاجي پا به به
وجود فقر مرجع امرا و اهل كمال بوده، كلياتش كم از صد هزار بيت نخواهد بود.  با

عارضة تب  آخر در سنة يكهزار و يكصد و سه، روز پنجشنبه چهارم ماه صفر به
  گزين صومعة لحد شد و لب جون مدفون گشت. عزلت
  ه) ۱۳۲۸ (تأليف: ه) ۱۳۳۵آبادي (م:  فرخ د عبدالغني خان غني مئو: محم٢الشعراءةتذكر

بيدل، ميرزا عبدالقادر از عارفان محقّق بوده، كلياتش از صد هزار بيت متجاوز است. 
ميرزا «هرچند اكثر اشعارش موافق محاورة فصحاي عجم نيست، اما شعرهاي بلند دارد. 

                                                   
فرد آن در  بهي منحصر ة خطّايست كه مشتمل بر تراجم نثرنويسان فارسي است. نسخ اين تنها تذكره  .١

 شود. مي نگهداري ١٦شمارة  ك سوسائتي، كلكته بهيكتابخانة ايشيات

  م. ١٩٩٩اسلم خان، دهلي،  محمدتصحيح دكتر   .٢
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  .مادة تاريخ فوت اوست» بيدل از عالم رفت
دارند، از چندين لحاظ داراي  هاي شعراي فارسي كه در اختيار ما قرار تذكره

ها در زنده نگاهداشتن اسم و آثار تعداد زيادي از  باشد. اين تذكره اهميت و ارزش مي
هاي  توان گفت كه اگر تذكره طور قطعي مي شعرا نقش اساسي را بازي كرده است و به

ة اكثر شعراي فارسي اطّالعات حتّي مقدماتي را هم در ما دربار ،بود شعراي فارسي نمي
  داشتيم. دست نمي

ها ذكر  هاي مختصر يا مفصّل شعرا در اين تذكره نكتة ديگري كه بايد دربارة گزارش
هاي خود دربارة بعضي شعراي حتّي معاصر  نگاران در گزارش شود اين است كه تذكره

  توان از آنها انتظار داشت. كه مي اند خود و شناخته شده هم آن توجه نداشته
او محشور  نگاران معاصر بيدل و حتّي آنهايي كه يا شاگرد بيدل و يا با بيشتر تذكره
اند اطّالعات درستي دربارة احوال زندگي اين شاعر معروف را بياورند.  بودند، نتوانسته

آباد و  ها عظيم عضياند. ب بعضي از آنها در ذكر زادگاه و خانوادة بيدل دچار اشتباه شده
درستي ادعا  اند. حتّي خوشگو كه به داده ها الهور و اكبرآباد را زادگاه او قرار بعضي

از  يتر بوده است، و گزارش مفصّل او محشور  كند كه شاگرد بيدل است و اكثراً با مي
 يع دقيقاطّال دست داده است، نتوانسته نگاران ديگر دربارة احوال و آثار بيدل را به تذكره

آبادي  دربارة زادگاه و خانوادة استاد خود فراهم كند. منشي لچهمي نراين شفيق اورنگ
بيش از يك سال در  نقل قول از شاه محمد شفيع وارد تهراني كه بيدل در تذكرة خود با

نگاران ديگر دربارة احوال  قيمتي و مختلف از تذكره منزلش اقامت داشت، اطّالعات ذي
بيدل را فراهم نموده است. وارد تهراني اين اطّالعات را از خود بيدل  زندگي ميرزا
راج محل واقع در بنگال  قول وارد تهراني، بيدل در اكبرنگر معروف به گرفته بود. به

شاه منصور بن مظفّر پادشاه فارس ممدوح حافظ  متولّد شد و سلسلة اجداد وي به
  گردد. شيرازي مي

ها دربارة شعرا بايد مورد بررسي  تذكره هاي د گزارشخالصه اينكه در بعضي موار
  قرار گيرد و اگر ممكن باشد بدون تصديق و تأييد از منابع ديگر پذيرفته نشود.
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  غزلي انتقادي ـ تاريخي از بيدل

ترين شاعر  ن ادب فارسي، بزرگاآراي منتقد اتّفاق ابوالمعالي ميرزا عبدالقادر بيدل، به
دشواري و تعقيد معروف است. غزليات او برخالف  شعرش به کهگوي هند است  فارسي

سبك ات شاعرانني و غزلِ عاشقانه نزديك است، جنبة عرفا هندي كه به اكثرِ غزلي
پردازي خود را بر معنا و عرفان نهاده است.  هاي مضمون يعني او زمينه ،فلسفي دارد

مدهاي متعدد تاريخي هم اشاره شده است و اين اپيش عالوه بر اين در شعر بيدل به
  كه بايد، تاكنون ارزيابي نشده است. جنبة شعرش، چنان
شود و در گجهان  ه بهم ديد ١٦٤٤انتخاب، فيض قدس)/ه (=  ١٠٥٤بيدل در سال 

يعني او تقريباً هفتاد و هفت سال زندگي  ،درود حيات گفتب م ١٧٢٠ه/ ١١٣٣سال 
-١٦٥٨ه/ ١٠٣٧-١٠٦٨كرد. وقتي كه وي متولّد شد، شاهجهان پادشاه تيموري (

لحاظ سياسي،  دست داشت. دورة حكومت شاهجهان از م) زمام حكومت را به ١٦٢٨
آيد. سپس  شمار مي رة سلطنت تيموريان هندي بهاقتصادي و اجتماعي بهترين دو

زيب عالمگير در جنگ براي تخت و تاج بر برادران ديگر خود پيروز گرديد و  اورنگ
هاي او نتوانستند آنها  داد كه جانشين حاكم هند شد و مرزهاي هند را تا حدي گسترش

دوباره  ،جانشيني زيب، فتنه و خونريزي بر سر كنند. بعد از درگذشت اورنگ را اداره
شد و در اين جنگ شاه عالم بهادر شاه بر برادران ديگر خود غالب آمد و بر اريكة  بيدار

حقيقت از اين وقت زوال حقيقي سلطنت تيموريان هندي  سلطنت نشست. در
اقد استعداد فزيب، و سپس پادشاهان زيركه همگي  شد. بعد از شاهجهان، اورنگ عروش

  كار آمدند: رس بهشورداري بودند، حكومت و ک و صالحيت
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سير،  الشّان، معزّالدين جهاندار، فرخ بخش، شاه عالم اول، اعظم شاه، كام اعظم
ناصرالدين محمد كه الدوله شاهجهان دوم، نيكوسير و  الدرجات، رفيع الدين رفيع شمس

در اين دوران هند هجوم آورد.  به م ١٧٣٨ه/ ١١٥١دوران حكومتش نادر شاه در سال در 
سپنجي به هيك عد نها، آدست و پايي  نتيجة بي و در ندتخت سلطنت نشست شاهان

هايي چون مراتاها، جاتها، سيكها و  دست گروه اياالت اطراف امپراطوري، يكي يكي به
تخت  اين كه بيدل سيزده پادشاه تيموري را ديد كه بر هافتاد. خالص افغانهاي روهيله مي

م همراه  ١٦٥٩-٦٠ه/ ١٠٧٠ند و يا اعالم شاهي خود كردند. او در سال سلطنت نشست
بنگاله رفت و بعد از يك سال،  عموي خود ميرزا قلندر از بيهار كه زادگاهش بود، به با
كرد و سه سال آنجا  عموي ديگر خود ميرزا ظريف از كتك واقع در اُريسه ديدن با

م او را در متهرا  ١٦٤٤-٥ه/ ١٠٧٥در سال  نمود. سپس او عازمِ هند شمالي شد و اقامت
دهلي آمد. عالوه بر اين آره،  آگره و از آنجا به م. او از متهرا بهيبين واقع در اتّراپرادش مي

غيره جاهايي هستند  سن ابدال، گجرات، بيرات و الهور وحترهت، جاندچور، مهسي، 
  كرد. كه بيدل از آنها ديدن

در ت كه شاهد حكومت سيزده پادشاه بود. او بيدل شايد تنها شاعر فارسي اس
كرد و بعد از درگذشت او، زوال  يرپزيب، بهترين اوقات را س دوران حكومت اورنگ

، او جاهاي مختلف هند را ديده و شد كه عرض چشم خود ديد. چنان تيموريان را به
زندگي شاهد استحكام در همة شئون  ،جامعة هندي تماس نزديكي برقرار نموده بود با

زيب بود و سپس زوال و انحطاط همة جانبه در زندگيِ عمومي او را  در دورة اورنگ
ذهن وقّاد و حساس، نتوانست  همتّصف ب مضطرب و ناراحت كرد. او مثلِ شعراي ديگرِِ

كرد كه  زوال اجتماعي و اقتصادي او را چنان متأثّر اين زوال را ناديده بگيرد. وضع رو به
  اش كه: دهوجود اين عقي با

  بـاش  حيران زشت و خوب در آينه چشم چو  تميز نيك و بـد روزگـار كـار تـو نيسـت     
جانبه  هاو احساس ناراحتي خود را در آثار خود منعكس ساخت و بر اين زوالِ هم

 هاي خونين گريست و اين اشكهايش حتّي در غزلياتش هم خواننده را تحت تأثير اشك
  دهد. قرار مي
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مدهاي تاريخي را اتوان بعضي پيش مختلف منظوم و منثور بيدل، مياز البالي آثار 
آوردند،  دست به شصراعمفتوحات نظامي كه امراي  كرد. او در آثار خود به اخذ
او  هايي دارد. وي براي تولّد و درگذشت افرادي از طبقات مختلف جامعه كه با اشاره

سياسي نامناسب و حتّي اقدامات آشنايي داشتند، قطعات تاريخ سروده است. همچنين ا
داده و بصيرت سياسي و جرأت اظهارِ حقيقت خود  و تعدي امرا را مورد اعتراض قرار

 اي العاده زياد و نفوذ قابلِ مالحظه داده است. چون برادران سيد كه قدرت فوق را نشان
سير پادشاه  فرخ ند،داشتبيدل مناسبات خوبي  ند و بابدست آورده بوددر دستگاه دولتي 

  اين اقدام ظالمانة آنها سرود: در مخالفت بارا قتل رساندند، بيدل اين رباعي  تيموري را به
  صد جور و جفا از ره خـامي كردنـد    شاه گرامي كردنـد؟  ديدي كه چه با

  وي نمك حرامـي كردنـد   سادات به  تاريخ چـو از خـرد بجسـتم، فرمـود    
قدرت و اختيار سياسي برخوردار  زيه افرادي كه اآميز عل اين گونه لحن اعتراض

 رود. ولي بيدل بدون ترس و هرگونه مالحظات باشند، از شاعر معاصر انتظار نمي مي
طور  سياسي، اين اقدام زشت برادران سيد را كه حقيقتاً پادشاهي در اختيار آنها بود، به

از عواقب اين اعتراضِ خود  داد و صراحت مورد انتقاد قرار آشكار و بدون ايهام با
الهور  قصد هشد كه بيدل بعد از سرودن اين رباعي دهلي را ب اصالً نترسيد. بايد يادآور

و زندگي خود را از  جايي ديگر برود كردند كه از دهلي به او را وادار شايدترك گفت و 
  .مرگ نجات دهد

عراي فارسي مطالبي دواوين شدر معناي حقيقي مورخ نيست ولي  يك نفر شاعر، به
توان تاريخ خواند. حقيقت اين است كه رشته و پيوند  آساني مي كه آنها را به وجود دارد

شود. در شعر بيدل  شب و روز دارد، تا دمِ مرگ گسيخته نمي الفتي كه انسان در اصل با
روحِ زندة تاريخ سياسي و اجتماعي عصر او پيوسته در گشت و گذار است. ما بايد 

وجود تعاليم درويشي  همچنين با .نظر هستيم پايش را بشنويم، اگر صاحبصداي 
حوادثي  ترك دنيا، ذهن بيدل خصوصيتي نمايان داشت و آن اين بود كه وي به تمايل به

هاي ابري كه بر آسمان شفّاف پديدآيد، نگاهي  هكّافتاد، مانند ل كه گرداگرد او اتّفاق مي
  گذشت. افگند و مي مي
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شود، گزارش  گرامي تقديم مي خوانندگانبيدل كه در اينجا خدمت غزلي از 
اجماليِ زوال همة جانبة اجتماعي دورة بيدل است. معتقدم كه بيدل اين غزل را در 

زيرا كه چنين وضعي در حقيقت در همان دوره  استاواخر زندگي خود سروده 
نگارش  هاي مفصّل آن را به وجود آمده بود و شعرا و مورخين اين دوره گزارش به
  اند. آوردهدر

هاي اجتماعي است كه بيدل  جمله جنبه ر ازعرفان، اقتصاد، مردي و مردانگي و تهو
غزلِ مورد نظر بيدل، بجاست اگر ذكر كند. قبل از  براي انحطاط آنها اظهار تأسف مي

  د.گرد كنند، نقل مدهايي كه مطالبِ غزلِ بيدل را تصديق و تأييد مياپيش
اين زن بر ذهن  .نام الل كنور بود جهاندار شاه تيموري عاشق زني از طبقة پست به
اش  آوري دربارة اين شاه و محبوبه و جسم شاه مسلّط شد. هر روز شايعة جديد و شرم

خنديدند. الل كنور و دستياران  شد و تمام مردم شهر از شنيدن آن مي در شهر پخش مي
يافته بودند و امراي سلطنت مثل ذوالفقار خان  ملكت نفوذو آشنايان وي در كاروبار م

برسند،  مقامات باال انديشيدند كه اگر فرومايگان به نگران و هراسان شده و مي
  نوازندگي و طبالي مشغول شوند. داران بايد به منصب

كرد و چون پادشاه  پادشاه آن دوره كه بيدل در آن زندگي مي اين بود اخالق يك
دپرستي اشتغال مراَ دستان او به ده بود، امرا و زيرافتاح پايين و زشت اين سط به
ن أش خان كه از جمله امراي بزرگ و ذي دويفخان پسر  ورزيدند. دربارة اعظم مي

  دهد كه: بوده، مورخي معاصر اطّالع مي
طبيعتش  ،مقتضاي رنگيني مزاج و مهارت راگ، ممدوحِ مطربان هندوستان به

رويان دربند. مداخل جاگيراتش صرف  محبت ساده ت و مزاجش بهامارد پسند اس
انداز مقدم اين طبقه.  اخراجات اين فرقه است و ماحصل روزگارش خرچ پا

رعايت دلخواه در كمند رفاقت خود  يابد، به جا از امرد رنگيني خبر مي هر
. كشد دام احسانش مي رسد، به ش ميمرويي پيا اندازد و هرطرف از ساده مي

و  اند يافته انيس بساط منصب مناسب امتياز حسن سعيش به اين گروه بهجمعي از 
شأن  سواري بهدر  .كرده، رنگ افروز محفل نشاط مراعات خانگيش اكتفا برخي به

رنگيني غرض هرجا سبزة  شوند. ار ميوس كالم بر اسپان بادپا تمام و تجملِ ما ال
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از  كند، كجا نوخطّي جلوه مي ت و هرخان اس اعظم آيد، منسوب به نظر مي به
  ن.االشّ هاي آن عظيم وابسته

هاي دورة خود بود،  همين نويسنده در جاي ديگر دربارة ميرزا منّو كه از اميرزاده
  نويسد: مي

ها يگانه است و اكثري  هاي زمانه كه در اين فنِ سحركاري ميرزا منّو از اميرزاده
شاگرديش فخر  گيرند و به م ازو ياد ميها احكام ضروري اين عل از امرازاده

اش  كنند، شيرازة اين محفل است و باعث انتظام اين بزم غلمان مشاكل. خانه مي
اين  اش آشيان مجمعِ پريزاد. هر نوخطِّ رنگين كه به بهشت شداد است و كاشانه

اين مجمع مربوط نيست،  محفل ربط ندارد، فرد باطل است و هر سبزمليحي كه به
مجلسش دارالعيار شاهدان است و بزمش محك امتحان  .لّية اعتبار عاطلك از

  دارالضربِ بزمش رجوع نكند، كامل عيار نيست. نقد قراضة حسن تا به .گلرخان
  .كند بيدل دربارة اين عروج امردان در غزلِ مورد نظر اظهار تأسف مي

عرفان و عارفان  داده، كه بيدل آن را مورد اعتراض قرارديگري جنبة اجتماعي 
ي آن دوره است. در منابعِ معاصر بيدل دربارة فسادهايي كه در مراسمِ عرس يكذا

هايي رفته است. چون او خودش عارف بود و عارف حقيقي و  مرسوم شده بود، اشاره
ها و  روايات حسنة عرفان و عارف آشنايي كامل داشت، وضع مفسدانه در خانقاه با

ها شايع شده بود، وي را افسرده خاطر  عنوان عرفان در خانقاه به كه اي مراسمِ بيهوده
  در اين زمينه در بعضي ابيات اين غزل ارائه داده است.را ساخت. او برداشت خود 

كردند و آنهايي كه  آنهايي كه ثروتمند بودند، پول خود را صرف كارهاي بيهوده مي
شدند و  د، اصالً ناديده گرفته ميالحقيقت بايد مورد حمايت ثروتمندان قرارگيرن في

گذراني گويا جزوِ الينفك زندگي صاحبان اقتدار اين دوره بود. پادشاهان و امراي  خوش
اين كه وضع تا  هكردند. خالص آنها در مراسم جشنهاي بيهوده پول زيادي صرف مي

تسخير  پادشاهان همسايه براي هايي به شدند نامه ها وادار بعضيحدي خراب شده بود كه 
  را از اين وضعِ وخيم نجات دهند. هاآن كهد ندعوت كنو از آنان  بفرستندهند 

انحطاط اجتماعي و سياسي هند كه موجب شد بيدل اين غزل  اين بود وضع رو به
كاربرده شده، صراحت در اظهار بيان و يك  هاي به و لهجه، واژه بلحاظ ل از .را بسرايد
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اجتماعي، اين غزل بيدل فاسد اوضاع  خشم نسبت بهموج زيرين اضطراب و ناراحتي و 
  سابقه است: يقين در تاريخِ غزل فارسي بي به

  باد بروت مـردي، غيـر از سـرين كـه دارد      است، وضعِ متين كـه دارد  ١اين دور، دور حيز
  ان، سر بر زمـين كـه دارد  تسرش٢غير از دبر  پرسـتي، خـتم اسـت بـر مخنّـث      آثار حـق 
  زيـن كـه دارد   اي زير خرسواران، پـاالن و   فْس، مطلق عنان بتازيـد حركت نَ هر سو به

  گرمست، اين پوسـتين كـه دارد   ٣بازارِ نوره  فروشـي  زاهد ز پهلوي ريش، پشمينه مـي 
  امروز طرحِ محراب جـز گنبـدين كـه دارد     رنگ بناي طاعت، بـر خـدمت سـرين نـه    
  دارد كه آستين در عصر ريند خر دست جز  بـر كيســة كريمــان چشــم طَمــع نــدوزي 

  اند بر فحش، داد اين چنين كه دارد تن داده  توان خواست را ديگر چه مي از منعمان گدا
  چين كـه دارد  جز كام اين حواصل دامن به  خلقِ وسيع خفته است، در تنگـيِ سـرينها  

  ردخنده باز است، طبع حزين كه دا مقعد به  گشـايد  يك غنچه، صد گلستان آغوش مي
  …زن يقـين كـه دارد   تا پشت برنتابد، بر  كه دور گردون، گردانـد طـور مـردم    از بس
  گـه ببـين كـه دارد    بردار دامنـي چنـد، آن    اي كه جيـبش بـاب رفـو نباشـد     آن خرقه

  ثمـين كـه دارد   كيسـت در  لعل خوشاب با  در چار سوي آفاق بالفعـل ايـن مناديسـت   
  ســاق بلــور بنمــا، جــنسِ گــزين كــه دارد  سـت جز جوهر گرانسنگ، مطلوب مشتري ني

ــي  ــت ب ــرد اس ــور  س ــة ته ــف، هنگام   دارد كه كين مهر، جز باش، خوش و تفنگ كركن  تكلّ
  تيغ و خنجـر نتـوان شـدن بهـادر     بيدل به

  خواهـد تـا آهنـين كـه دارد     ٤لشكر عمـود 
  

                                                   
ز بايد نوشته اي هوه شكل هيز به و بهاست حاي حطّي صحيح نيست زيرا كه كلمة فارسي  حيز به  .١

ها،  جاي كه حيز به است گويد: هيز مخنّث بود و اين العجم براهينسپهر كاشاني در كتاب  .شود
ت پارسي است و در فارسي حاي غيرمنقوط لغنقطه نويسند غلط محض است، چه اين  حاي بي

  )فرهنگ معين( .نيامده است
  دبر: پشت.  .٢
  كار رود. هه براي ستردن موي بدن بنوره: مخلوطي است از آهك و زرنيخ ك  .٣
  عمود: گرز.  .٤
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في اجمالي بيدل دهلويمعر  
  دو گزيدة تاريخي ديوان ويو 

ر است هند از دورة متأخّ يگو يفارس يدل از جمله شعرايب ص بهرزا عبدالقادر متخلّيم
 ينده سبک هندين نمايبهتر يدرست را کسب نموده است. او را به ييسزا که شهرت به

، يپسند دقّت، ينيآفر ، مضمونيپرداز الياند. شعر او از لحاظ خ قلمداد کرده يشعر فارس
نو  بيهات نادر، استعارات نازک، محاورات و تراکيتازه، تشب ي، تالش معنايطراز فلسفه

ق، شرح يلسوفانة حقايف يق ترجمانيخود است. او از طر عن نمونة شعر نويبهتر
ده و يچيشة پيمشاهدات عارفانه، فکر و اند ياس، عکّيات خود و انسانيتجرب ةمانيحک

را  يلفظ و معن يافزا رتيابداع و اختراعات شاعرانه چنان طلسم ح ير عاديغ يروين
  اهل نظر و صاحبان ذوق است. يبروز آورده است. که باعث شگفتگ

، اردو و يفارس راً بهينگاشته شده که اخ يآثار يدل در بعضيل باحوال مفصّ
  م.يپرداز يآن م جا فقط اجماالً بهنياند. پس ا چاپ شده يسيانگل

ن کامل تاکنون پا يچن يار هند شاعريالواقع در د يکه ف يابوالمعان ب بهدل ملقّيب
شه را يب اندين طالب دلفرير ايچون تا حال نظياش بنقّ مةننهاده و خا يعرصة هست به

دا يق په تعلّيسلسلة قادر بود که بعداً به يالق سرباز متمولرزا عبدالخيپسر م ،١نقش نبسته
دا يهار شهرت پيالت بيض او در ايه از فيموالنا کمال که سلسله قادر و نسبت به ٢کرد

 »قدس فيض«و » انتخاب«د. مدنيا آ به م ۱۰۵۴/۱۶۴۴. بيدل در ٤عقيدت داشت ،٣کرده بود
                                                   

  .۴۳، ص چمنستان شعرا  .١
  .۵، ص بيدلاحوال و اثار ميرزا عبدالقادر ، ۱۰۴، ص سفينة خوشگو  .٢
  .۱۴، ص چهار عنصر  .٣
  .۱۳، ص همان  .٤
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شمند بعد از ين انديتر ميکه عظ يزادگاه و نسب و ةدش است. دربارخ تولّيتار يها ماده
  اند. ف دادهمختل ين نظرهاي، مورخ١ا استيشنکر آچار

م سال در يک و نيدل تا يدل بود و بيوارد که دوست ب متخلص به يتهران محمدشاه 
احتمال قوي از  که به ن دوست خودياقامت داشت، درباره احوال ا يمنزل او در دهل

  سد:ينو يم خود بيدل شنيده بود،
واقع  پور لومتر از باگليک صد کيمحل در حدود  راج دل در اکبرنگر معروف بهيب

 ه ۷۹۵االصل بود و سلسله نسبش با شاه منصور ( يرانيد شد. او اهار متولّيدر استان ب
ده ينرس يسن پنج سالگ دل بهي. ب٢شود يم يه فارس منتهيدودمان مظفر ي) فرمانروا۷۹۰

داد، هم  ياو الفبا درس م ترس بود و بهخدا يمادرش که زن ٣بود که پدرش فوت کرد.
عهده گرفت. او  دل را بهيب يدل نشو و نمايب يرزا قلندر عمويدرگذشت. سپس م يبزود
اد يرا  يو نظم و نثر فارس يصرف و نحو عرب يدل تا ده سالگيمدرسه فرستاد. ب را به

دو  يرگ گلو يرا آغاز کرد، روز ا جاميشرح ملّان رساند و يرا بپا کافيه. چون ٤گرفت
آماس کرد.  يال در صرف و نحو عربف افعيتعر دوران بحث در بابت به ٥ينفر استاد و

د. و در خانه مشغول کشيرون يدل را از مدرسه بيد و بين وضع ناجور را ديرزا قلندر ايم
 يعرفا يدل از صحبت بعضيب ٦نمود. ينظم و نثر فارس يدرس و مطالعه شاهکارها

ده بيان کر عنصرچهارآنها را در  از يدوره خود برخوردار بوده است و کماالت بعض
 ياز شهرها يکيساگر  يدل بود و در رانيپدر ب يست. موالنا کمال که راهبر روحانا
ن موالنا کمال در شعر يآشنا کردند. هم تصوف رزا قلندر او را بهيداشت و م يهار سکنيب

د ي) پسر مال عبدالرش۱۰۸۹/۱۶۷۸ »يت (متوفّز عزّيموالنا عبدالعز ٧دل است.ياستاد ب

                                                   
  .۱۹ص  ،بيدل در پرتو بر گسون (انگليسي)  .١
  ٥٤.و  ٥٣، ص شام غريبان  .٢
  .۱۰۵، ص سفينة خوشگو  .٣
  .۱۰۵، ص همان  .٤
  .۲۵، ص چهار عنصر  .٥
  .۶۲، ص همان  .٦
  .۱۰۷ص  ،خوشگو ةسفين، ۲۰ص  ،همان  .٧
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دل از صحبت شاه ملوک که برهنه ي. ب١کرد ييشعر راهنمادل در يهم از ب ياکبرآباد
  .٢آموخت ييزهايکرد، درباره خداوند بزرگ چ يم يزندگ

 يقت اوليباره حقررا د ييدل بود که رازهايب يکه آزاد از جمله رهبران روحانيشاه 
دل از محضر ي. ب٤دل است.يگر بيرفان رهبر دعدر  يشاه کابل ٣افشا نمود. يو به ييو غا

عت و يداشت بلکه در ما بعدالطب يند طواليث ير و حديه فاضل که نه تنها در تفسشا
ع بود و نثرش مانند نظم مسج ٥ها برد. ضيکسب نموده بود، ف ياديان هم درک زيعلم ب

دل را يات بتأليف يق داشت. شاه قاسم هواللهشه بر نثر تفويو نظمش در فصاحت اند
دل در يب يمادر ي) عموه ۱۰۷۵ :يف (متوفّيرزا ظريم ٦کرد. يق ميمطالعه و او را تشو

مباحث  يگاه دانشمندان بود که برا کامل داشت و منزلش پناه يث و فقه دستگاهيحد
 لت شاهيکرد و شاهد فض يدل هم در آن مجالس شرکت ميآمدند. ب يمگرد بدانجا  يعلم

  .٧کرد يعت و فلسفه را حل ميل ما بعدالطبيض شد که مسايابوالف
ن مصرع در مقدمه يبعد از مطالعه ا يکرد. روز يتخلص م يل در ابتدا رمزديب

  ٨دل عوض کرد.يب ص خود را بهتخلّ» د بازينشان چه گو يدل از بيب« گلستان سعدي
ش را ير با داشت.يار زيرومند و چهره بسيض، جثة نيعر يها انه، شانهيدل قد ميب

ن يده بود. و جبيگر چسبيهمد ام بهتم ييبايابروانش با ز يها د. کمانيتراش يصاف م
 ٩ده بود.يش مقدور گردانيداد که خداوند برا يشهادت م يبزرگ اش به ض و برجستهيعر

 مهابهارتبا طبابت، نجوم، رمل، جفر، تاريخ، موسيقي آشنايي زيادي داشت. و تمام قصه 

                                                   
  ۱۰۸ص  ،سفينة هندي  .١
  .۱۹ص  ،چهار عنصر  .٢
  .۳۵ص  ،همان  .٣
  .۱۵۸ص  ،همان  .٤
  .۴۸ ،همان  .٥
  .۴۹ ص ،همان  .٦
  .۱۲۴ص  همان،  .٧
  .۱۱۱، ص سفينة خوشگو  .٨
  .۱۰۷ص  ،همان  .٩
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روم از جمله و موالنا  يبر عرفان ابن عرب يقين نظر عميافزون بر ا ١بر کرده بود.را از
  ٢او بوده است. يو عرفان يازارت علميامت

دن نمود. در يانجام داد و از نقاط مختلف هند د ياديز يها دل مسافرتيب
، ٣بود يف که تاجريرزا ظرياز پتنا رفت. همراه با م يروهکست يب يمهس به ۱۶۵۹/۱۰۷۰

وزه سفر فاصله شش ر به يشهر کسار سه شد و سپس بهيعازم ار ۱۰۷۱/۱۶۶۰در سال 
ترک گفت. از  يدهل يبرا ۱۰۷۵/۱۶۶۴پتنا آمد و آن شهر را در  . بعداً به٤دياز کتک رس

  ٥و حسن ابدال رفت.، الهور بندرابن، متورا، اکبرآباد، پنجاب جا بهنيا
 الدينمعز محمدسلطان  يقيحق يمان خالويرزا سلينخست با م يدل در دهليب

دل ازدواج کرد و يمان، بيرزا سليعد از وفات مب ٦ر بسر برد.يخلف شاه عالم بن عالمگ
وست و ير پي) پسر عالمگ۱۱۱۸/۱۷۰۷-۱۱۱۹/۱۷۰۷هند ( يموريارتش اعظم شاه ت به
دل را در يد و گفت بيدل را نپسنديص باعظم شاه تخلّ ٧کوتاه با او بسر برد. يتمد يبرا

  فرت پرداخت.مسا دل بهين بياند چه کار؟ بنابر ا لشکر ما که تمام جوانان پر دل
: ي) و دامادش نواب شکراهللا خان (متوف۱۶۹۶ - ۹۷/۱۱۰۸: ي(متوف يعاقل خان راز

ان و سرپرستان ي) و پسرش شاکر خان از جمله مرب۱۶۹۶اکتبر  ۱۱۰۸/۵ل االو عيرب ۸
 يک نفر لطف عليبزرگ)  يا (خانه يليو شاکر خان خو خان دل بودند. نواب شکراهللايب

کران بر کنار يه کهدر محلّ يدر خارج از دروازه دهل يلين حويا دند.يدل خرديب يرا برا
، ۱۱۳۳دل تا وفات خود در چهارم صفر يب ٨جمنا) واقع بود. ةانهات (کنار رودخگذر گ

ن يهم ياو را در فضا ٩کرد. ين منزل زندگيو شش سال در هم يتا س ۱۹۲۰دسامبر  ۵
                                                   

  .۱۱۸ص  ،سفينة خوشگو  .١
  .۱۱۵ص  همان،  .٢
  .۷۰ص  ،چهار عنصر  .٣
  .۹۷ص  همان،  .٤
  .۴۱، ۲۷۷، ۲۹۹، ۱۴۸ص  ،همان  .٥
  .۵۳ ،شام غريبان  .٦
  .٣٨٧، ص الخيالةمرا، ٩٥: ص لرقعات بيد  .٧
  .۱۰۹، ص سفينة خوشگو  .٨
  همان.  .٩



  ٣٠٠  قند پارسي

  

دل را هر سال بر مزارش برگزار يخانه دفن کردند. شاگردان و دوستانش سالروز وفات ب
مزار  يدل روبرويامروز قبر ب ين رفته بود وليزمان از ب رن مزار با مرويا ١کردند. يم
دل قرار دارد که بعداً ساخته ينو در باغ ب يشگاه دهليدان نمايو م يخ ابوبکر طوسيش

  شده است.
ا که در ر يب فکريها و مکات ع سبکيژه در غزل عناصر جميو دل در شعر بهيب
توان  يخود جذب کرده و در آثار خود بکار برده است. م اند، به بوده يمتداول م يفارس

 يها بسنده کرد و تمام جنبه يا سندهينظر شاعر و نو دل بهيات شعر بيان خصوصيب يبرا
خالصه  ييباين الفاظ و عبارت زيا اند، به گران هم در آن باره گفتهيدل را که ديب يشعر

  کرده است:
است که در  يدسيکند و اقل يم ياالت را نقاشيست که ارژنگ خ يا يدل مانيب”

ک تا ابد با آفتاب تابناک نبوغ يارت يها شهيکند. مشرق اند يم ينينظم سحرآفر
 يو يح سر تا پا با آهنگ نکته سنجيانات مليده و گلستان بيروشن گرد يو
دارد. چشم روزگار  ييسرا ده که مانند بلبل هزار داستان نغمهين گرديمز

ده، گرچه مشعل آفتاب يا ندمصفّ يها شهيو اند ية عالين پايرا با چن يتيشخص
االت يان و خين بيرين طالب شير ايلگون نظيز آسمان نيدر دست آن است و ن

را بهار  ين اگر نبوغ ويآن است، بنابرا يها ارات گوشيده بود ولو سيرا نشن
  .٢“ات خوانم، بجا خواهد بوديح
گذاشته است و  يجا هات است، بيکه شامل کلّ يشعر و نثر فارس به ياديل آثار زديب

  آنها عبارتند از:
بندها،  عيبندها، ترج بيسات، ترکات، مخميد، رباعيات، قصايوان: شامل غزليد .۱

 اقطعات و معماه
دل يب ين مثنوي. نخست٤ده شده استيکه هم بهشت معرفت نام ٣هي: بهارمحيط اعظم .۲

                                                   
  .۱۵۳ص  ،خزانة عامره  .١
  .۴۳ص  ،چمنستان شعرا  .٢
  .۸۶ص  ،چهار عنصر  .٣
  .۱۸۱ص  ،محيط اعظم  .٤



٣٠١  و دو گزيدة في اجمالي بيدل دهلويمعر…  

ست يسن ب به ۱۰۷۸٢/۱۶۸۸در هشت باب است که در  ١تيب ۲۰۰۰مشتمل بر 
دل آن را چنان يب ين مثنويل رسانده شد. در مقدمه مختصر بر ايتکم به يسالگ
ن يا ٣يار ظهورعنامه اش يق است نه ساقيخانه ظهور حقايف کرده است: ميتعر
 سروده شده است. يلحن و سبک عرفان به يدر فلسفه عرفان يمثنو

ل يت بعد از دو سال تکميب ۳۰۰۰است که در  يو رمز يليتمث ي: مثنوطلسم حيرت .۳
ان شده يب يتيحکا ين مثنويد. در ايان رسيپا به ۱۶۶۹-۱۰۸۰٤/۷۰در  مظمحيط اع

 است، معاشرت و عرفان است.يدرس س يکه دارا
است در حدود  يمختصر يقت، مثنويگلگشت حق : هم موسوم بهطور معرفت .۴

ن اثر خود يدل در اي. ب٥. سروده شده استه ۱۰۹۹ال س يکيت که در نزديب ۱۲۰۰
 يعني هند يکنون يانايالت هريوات واقع در ايدر م يا رات، قصبهيب يعيمناظر طب

ره، را از يها، آبشارها، ابرها، قطرات باران و غ ها، خارها، کوه ها، گل مرغزارها، چمن
از ” ين مثنويدل ايد. بقول خود بينما يف ميار توصيجوش درون و بدون اخت

من يم اينثار آن کل يهوا ک عالم چراغان است و بهيدة انتظار سامان يهجوم د
 .٦است “بدامان يقت صد هزار گوهر معنيحق

ت در يب ۱۱۰۰مشتمل بر  ييسنا الحقيقه يقةحددر بحر  ين مثنويتر ي: طوالنعرفان .۵
ر دو د. هيل رسيتکم و معارف به تصوفسال در  يدر ظرف مدت س ۱۷۱۲/۱۱۲۴٧

ت است. يک بيده فصل است و عنوان هر فصل آنها  يدارا عرفانو  الحقيقه يقةحد
 .٨ديبال ين اثر خود ميدل بر ايب
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  ٣٠٢  قند پارسي

  

ت مشتمل بر دو قسمت در اعتراض يب ۲۱۰مختصر در  ي: مثنوالمهوسين تنبيه .۶
 ١سودمد بودن آن معتقد نبود. که شاعر ما هرگز به ياگريميک به

نثر درباره شرح حال  ن بهيع و رنگار مرصّيسبک بس به ياساس تأليف: چهار عنصر .۷
ست يشتر از بيآغاز و ب م ۱۰۹۵/۱۶۸۳خ نوشته نشده، در سال يب تاريترت شاعر که به

 د.يل رسيتکم ) به۱۱۱۶/۱۷۰۴سال بعد در (
يني، احساسات ديات اخالقيخصوص در :لعنصر او اشخاص  يادب يها تيالو فع

  ؛خود محشور بوده يل زندگه اودل با آنها در دوريمختلف که ب
؛گزارش اوضاعي که در آن بيدل بعضي از شعرهاي خود را سروده در بابت به :معنصر دو  
؛وجود آمد ن کتاب چگونه بهيا يها از قسمت ين که بعضيدر شرح ا :معنصر سو  

سنده. سبک ينو يزندگ يمعجزه نما يش آمدهاياز پ يان بعضيدر ب :عنصر چهارم
 /۱۰۲۵: ي(متوف يزيترش ين اثرش شکل اصالح شده سبک ظهورير ادل دينثر ب
 ٢نثر بافته است. را به يمعان يبايز يها ل برومند قماشي) است و تخم ۱۷-۱۶۱۶

و نه شخص  يس ) به۱۸۸۵(در چاپ نولکشور، مارس ماه  ۲۸۴تعداد  : بهرقعات .۸
 ٣ست تا روشن.شتر مبهم ايب يو لفظ يادب يها يمختلف که بنا بر اغراق در آراستگ

مختلف متفاوت است، مشتمل بر افکار  يها که تعداد آنها در چاپ :نکات بيدل .۹
سنده عبارت از يت مطنطن و مبهم و افکار استادانه نوينها يسبک به يک و عاليبار

ده و بعد يانتخاب گرد چهار عنصراست که اغلب آنها از  ياقوال مختصر و مغزدار
 ٤د.يآ يس مک مخميا يک غزل و يسپس  و يک رباعينثر  از هر نکته به

اند.  تا زمان گردآورنده نقل شده ياز شعرا از دوره خاقان يکه در آن منتخبات بياض .۱۰
 ٥دل.يمعاصر ب يدرباره شعرا يژه بنابر معلوماتيو ت است بهياهم ياض داراين بيا

                                                   
  .۱۲۵ص  ،سفينة خوشگو  .١
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٣٠٣  و دو گزيدة في اجمالي بيدل دهلويمعر…  

در  وان و انتخاب آنيژه ديو دل بهيد آثار منظوم و منثور بمتعد خطّي يها نسخه
ات شاعر ينها در خود حياز ا ياند. بعض د هند و خارج از هند مضبوطمتعد يها کتابخانه

نها چنان ياز ا ين برخيهمچن .اند بعد از وفات او کتابت شده يما استنساخ شده و تعداد
کتابت آنها معلوم است و  ياند و اسم کاتب و جا خد، موريآ يدست م ها به مهيکه از ترق

کتابت آنها مجهول است. افزون بر  يها و جا ستند و نام کاتبيخ ننها مورياز ا يتعداد
ار يآن در اخت خطّي ةدستخط خود هم نقل کرده بود که نسخ وان خود را بهيدل دين بيا
  ١پاکستان است. يس کتابخانه دانشگاه کراچيرئ

است که  يوان شعرش، حاکيد دل مخصوصاًيآثار ب خطّينسخ  ياديوجود تعداد ز
  کردند. شعر بيدل مورد استقبال قرار گرفته بود و صاحبان ذوق و اهل نظر از آن استفاده مي

 يبا امرا يا نبود. او روابط خوبيالدن تارک يريگ فقر و گوشه ل بهيدل با وجود تمايب
ها  نها نامهياز ا يبعض دل بهيدوره خود داشت. ب يبرجسته و علما و دانشمندان و شعرا

دوستان و  دل بهيب يها او با آنهاست. از نامه يکيرجمان مناسبات نزدنوشته است که ت
 ،آمده است يمعاصر و بعد يها دل در تذکرهيکه درباره ب ياتاطّالعشاگردان خود و 

دل خواستار يکردند و هم از خود ب يم ينيدل گلچيب ينها از شعرهايداست که ايپ
  د.يا فراهم نماآنه يبرا يا دهيوان شعر خود گزيشدند که از د يم

ص عطاءاهللا متخلّ محمدشاگرد خود  مشتمل بر انتخاب شعر خود را به ياضيدل بيب
دوست و  را به حيرت طلسم ياز مثنو خطّي ةن نسخي. همچن٢عطا اهدا کرده بود به

دل بود، ياد آثار بيخاکسار که دوستدار ز سرپرست خود نواب شکراهللا خان متخلص به
  ن نوشت که:م نمود و درباره آيتقد

ده يواخز يمعن دقّتکنج  است که عبارتش به يدل عمريب طلسم حيرتالجرم ”
است  يگوهر يده در معنيدزد ين همچنان در غبار الفاظ نفس شوخيو مضام

رت ارباب ياز بص يا نهييو آ ياعتبار يز، در شکنج عقده بياز عفلت اصحاب تم

                                                   
: انوشه، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، تهران ايران، دانشنامه ادب فارسي  .١

  .، مدخل بيدل)۱۳۷۸
  .۱۴۹، ص سفينة خوشگو  .٢



  ٣٠٤  قند پارسي

  

  .١“ينظر کلفت اندود نفس شمار
ن يهم ٢خود برداشته بود. يدل را هم برايطور معرفت ب ينوثشکراهللا خان نقل م

  .٣گذاري کرد ه ديد که درباره آن بيدل ازو سپاساي از ديوان بيدل را تهي شکراهللا خان گزيده
 ) خسر نواب شکراهللا خان از جمله دولتمردانم ۱۱۰۸/۱۷۳۰ي: عاقل خان رازي (متوفّ

) بود. او شاعر و منتقد و عالم م ۱۷۰۷-۱۶۰۸ر (يب عالمگيز با نفوذ دربار اورنگ
دل در عرفان تا يعهده داشت. ب را به يدهل ياستاندار يتبود و تا مد يصاحب نظر ادب

يگذاشت. اگر او در مجالس شعرخوان ياو احترام م دل بهيب ٤ازو استفاده کرده بود. يحد 
 ياظهار خرسند کرد و ير مشود و ازو تشکّ يدل بلند ميکرد، ب ين ميدل تحسيب از شعر

خدمت  ات خود را بهياز غزل يا دهيو گز محيط اعظم يمثنو خطّي ةدل نسخينمود. ب يم
  م نمود و درباره آن نوشت که:ياو تقد
ال رنگ و بو، يات خياز غزل يمنتخب ست مخترع افکار دعاگو/ به يا نامه يساق”

  .٥“بارگاه قبول معذرت فرستاد له آمرزش قصور نموده بهيوس
او اهدا  را هم به گلگشت حقيقت  دل خاتمة طور معرفت موسوم بهين بيبر اعالوه 

  ٦کرده بود.
) افتخار م ۱۱۶۱/۱۷۴۸: يل (متوفّجاه او دوران آصف چ خان، خانيدکن قل يوال
وان و يد خطّي يها ن شاگرد خود نسخهيا يتقاضا دل بهيدل را داشت. بيب يشاگرد

  او ارسال نمود و نوشت که: ره را بهيو غ يمثنو
وضع  يها يخشک ند و بهيپرداز نب ن خجلتيطرز مضام يها يينارسا د که بهيام”

مل را أد و مطالعه افکار گوهر نثار، چشم تچينانفعال ن يشانيعبارت نم پ
  .٧“ن بخشديقينور  ييروشنا
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٣٠٥  و دو گزيدة في اجمالي بيدل دهلويمعر…  

شاگرد دولتمرد خود  نيا ات خود را بهيات و رباعياز غزل ين انتخابيقي دل غالب بهيب
) ۲۰۵۶شماره  درآباد (بهيآن در کتابخانه موزه ساالر جنگ، ح خطّيفرستاده که نسخه 

را در  ۲۳۵تعداد  ات بهيو رباع ۷۸۲تعداد  ات بهيغزل خطّين نسخه يا ١شود. يم ينگهدار
دستخط  عا بهيخط شف شتر بهيب هايي غزله ين نسخه در حاشياوراق ا يبعض يبردارد. رو

ک ي ياست بزرگ که دارا ين انتخابياضافه شده است. ا» لراقمه«عنوان  دل بهيب خود
ک نفر ياستنساخ شده است. مهر  يخط نسخ خف و سه برگ است و به يصد و س

پس  ٢شود. يده مين صفحه ثبت دينخست يحسن بهادر که شناخته نشده، رو الدينريظه
دو سال قبل از وفات  يعني ۱۱۳۱ز ظاهر قبل ا به خطّين نسخه يتوان حدس زد که ا يم
  وجود آمده بود. دل بهيب

ن عرفان با يام محمدرزا يم را به طور معرفت خطّيدل نسخه ين بيافزون بر ا
  ر فرستاده بود:يادداشت زي

قليلي ازين پيشکش  باري از سير سواد بيرات راه آوردي که قانعان تحف معاني، به”
ر نمايند، نسخه طور معرکفايت تصوعاي فتي است که در تعميم عبارتش مد

  .٣“توان شکافت خاص مندرج توان يافت و از تخصيص معنيش حقيقتي اخص مي
 سادات بارهه و خان که به الديننورسيد  خان و ين عليحسسيد  د عبداهللا خان،يس
 شدند. يم ياند، از جمله دولتمردان برجسته دوره خود تلقّ برادران معروف بودهسيد 

د  عبداهللا خان ود سيعروج  يدر دستگاه دولت يمناصب بزرگ خان به ين عليحسسي
ر پادشاه يس الملک در دربار فرخ قطب عبداهللا خان مخاطب بهسيد  کردند. برادر بزرگ

خان با  ين عليحسسيد  ر فائز بود.يمنصب نخست وز ) بهم ۱۷۱۳-۷۱۹( يموريت
ده يده، اوصاف پسنديرادر صاحب اخالق حمن دو بيد. ايراالمرا سرفراز گرديمنصب ام

                                                   
اين جانب اين نسخه خطي را با همکاري آقاي قزوه مدير مرکز تحقيقات فارسي، رايزني فرهنگي   .١

 هاي ادبي چاپ رسانده است. سپس مرکز آفرينش به ۲۰۰۹نو در سال  جمهوري اسالمي ايران دهلي
  چاپ رسانده است. به ۱۳۸۸ن را در سال آتهران 

محمد اشرف، حيدرآباد،  ۵فهرست مشروح مخطوطات فارسي در ساالر جنگ موزيم و کتابخانه، ج   .٢
  .۲۵۱، ص ۱۹۴۹

  .۶۴ص  ،آوازهاي بيدل  .٣



  ٣٠٦  قند پارسي

  

را انجام دادند. بقول غالم  يانيالعاده بودند و خدمات شا و شجاعت و جسارت فوق
  :يآزاد بلگرام يعل

راالمرا شجاعت و سخاوت و کرم و حلم و يام ماًين دو برادر سيسبحان اهللا ا”
د و هرگز داشتند و کافة انام را مشمول انواع احسان ساختن يطرفمواسات 

  .١“نشدند يداد بر متنفسيمجوز ستم و ب
هند دوره خود بودند. نسب  ين سه برادر از اعاظم سادات بارهه و اکابر شرفايا

سيد  )م ۱۷۰۷-۱۶۵۸ر (يب عالمگيز اورنگ ٢شود. يراجع م يد ابوالفرج واسطيس نها بهيا
ض ياو تقو هآباد ب دوران عطا کرد و حراست اورنگ خان را خطاب خان ين عليحس
ن هر سه يب ايز ن اعظم شاه و معظم شاه پسران اورنگيما ب ينيد. در جنگ جانشيگرد

فا کردند. يرا ا يشاه نقش اساس الدينبرادر از طرف معظم شاه در ارتش پسرش معز
ن يها برداشتند. حس گر زخمين جنگ کشته شد و دو ديخان در ا الديننها نورياز ا يکي

 ين عليحسسيد  راالمرايام ٣آباد منصوب شد. ر و سپس الهيندار اجمخان بعداً استا يعل
دانست. و با ارباب  يخ هم خوب ميد. تاريفهم يخان خوش ذهن بود و شعر خوب م

کرد. بعد از هر نماز صبح اجازه داده بود که صاحبان کمال در  يکمال رفتار دوستانه م
  ٤د.ک پاس روز با آنها محشور بويند و تا يايخدمتش ب

ن خان روابط حسنه يحسسيد  راالمرايعبداهللا خان و امسيد  الملک دل با قطبيب
 ين دو برادر که در مجموعه رقعات او شامل هستند، حاکيا دل بهيب يها داشت. نامه

راالمرا و يام يها از سرپرست دل در نامهين دو نفر دولتمردند. بيدل با ايروابط دوستانه ب
  کند: يم ين سپاس گزاريد و چنينما ير ميقدخود ت لطف او نسبت به

زبانان عرض  يت بيرعا يفايا ضرت حق را خاصانند ممتاز بهحسبحان اهللا! ”
ات هم از يت شکر عطأر مزاج، جريان تحيدست و پا يامداد ب مور بهأاج و مياحت

تواند پرداخت  يانيم عجز بيتقد به يينوا يا مسئلت نمودن است تا بيجانب کبر
                                                   

  .۱۶۸ص  ،سرو ازاد  .١
  .۱۵۴ص  همان،  .٢
  .۱۶۲ص  همان،  .٣
  .۱۷۱ص  همان،  .٤



٣٠٧  و دو گزيدة في اجمالي بيدل دهلويمعر…  

طرح  يدليدن تا بيهار سپاس کرامت همان از حضرت او ملتمس گرداظ و به
  .١“تواند انداخت ييثنا
  دارد: ين گونه احساسات و امتنان را ابراز ميگر هم هميد يا دل در نامهيب
ندارد که از  يربا آن همه سامان بلند يفقرا در مقابل احسان ب يدست دعا”

م آن يان در برابر الطاف عمينوا يب يد و زبان ثنايبرآ يينارسا يها يسرنگون
  .٢“ديک نفس کشايابد که بال تحري ية اقتدار نميقدر سرما
ات مقدم او را ين ابيدل با ايبرگشت، ب يدهل خان از دکن به ين عليچون حس

  داشت: يگرام
  آيـي  اي دل و ديده فـدايت ز کجـا مـي     آيــي ســوي ديــدة مــا مــي بــاز از دل بــه

  آيـي  کشـا مـي   چشم بد دور عجب عقده  ر آغوشـي اسـت  ديده تا دل همه گل جين بها
ن يدل ايپرداخت، ب ينظم ممالک دکن م خان به ين عليحسسيد  که ين وقتيهمچن

  م او کرد:يت را تقديدو ب
ــاري    چــه کــاري اي تشـنه پيمانــة قــدرت بــه  ــاراج خم ــي ت ــا پ ــري ي   هســتي اث

ـ   دستي سري، جام به مي در قدحي، گل به   ي، جـوش بهـاري  رنگ چمني، موج گل
دل روابط يکه با ب يمورير پادشاه تيس فرخ محمدن دو برادر باعث قتل يچون ا

شدند، ميرزا بيدل شديداً تحت تأثير قرار گرفت و نتوانست نا خشنودي خود  ٣خوبي داشت
  اي تاريخ ساخت که بدين قرار است: مناسبت اين پيش آمد قطعه را نگه دارد و بنابراين به

  صد جور و جفا از ره خـامي کردنـد    ه با شاه گرامـي کردنـد  ديدي که چ
  وي نمک حرامـي کردنـد   سادات به  تاريخ چـو از خـرد بجسـتم فرمـود    

  )ه ۱۱۳۱(  
کند که بعد از آن مردم  ير خالصه ميس خان آرزو درباره قتل فرخ يعل الدين سراج

 ت کردند. خود آزاديحما يبرادران مخالفت و برخسيد  ها از يدو گروه شدند. بعض
  ن نظر داشت که:يا دربارة اين قضية بدفرجام

                                                   
  .۱۷۶ص  ،سرو ازاد  .١
  .۱۷۴(رقعات)  ،چهار عنصر  .٢
  .۱۶۳ص  ،سرو ازاد  .٣



  ٣٠٨  قند پارسي

  

ز بود ينزد ارباب انصاف منشاء عزل پادشاه محض پاس آبرو و حفظ جان عز”
دند. يم رسانيتقد به يخواه ها نمودند و لوازم دولت يفشان العمر جانةنها مديکه ا

ن ينده بود همده در صدد قلع و قمع افتاده، تا زيپادشاه چشم از حقوق پوش
م باعث زوال سلطنت شد و دولت يسق ين رايال در سر داشت. آخر ايخ

  .١“پادشاه و سادات هر دو بر هم خورد
دل يخ بيت کرد و قطعه تاريحماسيد  از اقدام برادران يخبر بلگرامير عظمت اهللا بيم
  ن پاسخ داد:يرا چن

  ردنـد از دست حکيم هرچه آيـد ک   با شاه سـقيم آنچـه شـايد کردنـد    
  سادات دواش آنچـه بايـد کردنـد     بقراط خود نسـخه تـاريخ نوشـت   

 ۷خان هم در  ين عليراالمرا حسيش آمد امين پيبعد از ا ين که بزوديخالصه ا
قبر پدرش دفن  ير در پهلويکشته شد و جسدش را در اجم م ۱۱۳۲/۱۷۱۹قعده  يذ

شاه پادشاه  محمدبا  ييروبوراالمرا در رين عبداهللا خان برادر بزرگ اميهمچن .٢کردند
ر يل دستگتخت نشسته بود، او ر بهيس ) که بعد از کشته شدن فرخ۱۷۴۸-۱۷۱۹( يموريت

  د.يقتل رس شد و سپس به
 يم جان برايرا از ب ير دهليس خ کشته شدن فرخيدل بعد از ساختن قطعه تاريب

  برگشت. يدهل کشته شدند، بهسيد  الهور ترک گفت. چون هر دو برادر
است که قبل از  يهيدستخط خود آماده کرده و بد وان غزل را بهياز د يا دهيدل گزيب

ن انتخاب در خانقاه يا خطّيراالمرا اهدا نموده بود. نقل نسخه يام ش آمد بهين پيا
  ن قرار است:يات آن بدهار وجود دارد که مشخصّير واقع در بيه مونگيرحمان
بعد از کشته شدن  يکس شود که حتماً ين عبارت شروع ميبا ا خطّين نسخه يا

  خان بر آن افزوده است. ين عليراالمرا حسيام
که طرزي که ميرزا جدا از همه شعرا خود » ايجاد بيدلي«نام اين منتخب 

اب حسين نو مخصوص خود دارد، همان طور خاص اين همه اشعار انتخاب کرده به

                                                   
  .۱۵۴ص  ،زادآ سرو  .١
  .۱۷۰-۱۶۹ص  ،همان  .٢



٣٠٩  و دو گزيدة في اجمالي بيدل دهلويمعر…  

مندي را  اطّالع ارزش خطّينسخه  علي خان شهيد داده بودند. اين ترقيمه در آخر اين
  دهد: ارائه مي
س سره نوشته شد. اال دل قديرزا عبدالقادر بينقل از نسخه منقوله دستخط م”

  .“کاتب معذور باد ياستعداد يسهو و ب
ده را ين گزيدل ايد که بيآ يبدست م خطّيادداشت در آغاز و آخر نسخه ين ياز ا

 ۱۱۳۲راالمرا در سال يبعد از کشته شدن ام خطّيه ن نسخيده بود و اينام» ايجاد بيدلي«
ست، در آن مرتکب يدل نقل شده است و کاتب که اسم او معلوم نياز اصل نسخه ب

دستخط  به خطّين نسخه يفانه درباره وجود اصل اسأاشتباهات شده است. مت يبعض
  ست.يتاکنون بدست ن ياطّالعدل يب

ن نسخه يدل در ايکتابت شده است. بق يخط نستعل صفحه به ۷۸ ين نسخه دارايا
هر  يها غزل انتخاب کرده است. مطلع ۲۳۳سبک خاص اوست، از  چند که به ياتياب

دل عالوه بر يب داده شده است. بيوار ترت فين انتخاب رديده شده و ايغزل برگز
  ن انتخاب نموده است.ين سر آغاز هم شامل ايک مخمس را با ايات يغزل

  رنگ است و بهار جلوه گر نيسـت   ظر نيسـت عشق انجمن است در ن
  گويم کسـي ديگـر نيسـت    من مي  اسرار جهان هسـت و گـر نيسـت   

 ينياز عالم معروف د يادداشتيجداگانه  يا صفحه يرو خطّين نسخه يدر آغاز ا
وجود دارد که در آن عالوه بر  ۱۹۳۷اکتبر  ۱۹خ يتار به يالنيمناظر احسن گسيد 

هم رسانده شده  اطّالعن يدل، ايبا شعر ب يالنيگ يالقه آقادل و عيات شعر بيخصوص
ده بود. وضع آن خوب نبود. او پنج يدرآباد هند خريرا در ح خطّين نسخه يکه او ا

خواست  ين او هم ميکرد. افزون بر ا يصحاف ينحو خوب هک نفر آن را بيا ته داد يروپ
ن يد. ايخه آن را چاپ نمان نسيدل انتخاب کند و همراه با ايکه خود هم از شعر ب

ن يدارد. بنده متن ا يآن شده، اشتباهات مه هم اشاره بهيچنان که در ترق خطّينسخه 
 يسه نموده و اختالفات نسخ را در پاورقيدل چاپ کابل مقايوان بينسخه را با متن د

 يدوستداران ادب فارس يک متن نسبتاً منقح آن خدمت گراميثبت نموده است حاال 
  گردد. يم ميتقد بزودي دليشعر ب ژهيو به



  ٣١٠  قند پارسي

  

ر، يه مونگيخانقاه رحمان يس فعليرئ يرحمان يول محمدسيد  در آخر از جناب
ر از يمونگ ياد رحمانيس بنيهار و جارکند و رئيعه بير امارت شريب اميهار و ناياالت بيا

ار جناب پروفسور ين نسخه را در اختيکنم که ا يم يم قلب سپاسگزاريصم
 حيات گفتند) (يک سال قبل درود به من استاد معروف زبان و ادب اردوحالر لطف

شان يرسانده شود، از ا چاپ بنده لطف فرمودند تا به از آن را به يشان عکسيگذاشتند و ا
  م.ينما ير مهم تشکّ
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  هند حزين  ٣١١

  هند حزين

حزين (متولّد در اصفهان در  محمد علي و متخلّص به علي و مشهور به محمد معروف به
آثار  م) نظر به ١٧٦٦ه/ ١١٨٠م و متوفي در بنارس در سال  ١٦٩١ه/ ١١٠٣سال 

 کالم و شعر و ادبهاي مختلف معارف اسالمي، فلسفه، طب،  گرانقدرش در رشته
ايران، دنياي  قبل از حملة مغول به که در دوران استاسالم جهان  نماينده آن دسته از نوابغ

  بخشيدند. علم و ادب را آب و تاب مي
آثار حزين که اسم بعضي از آنها در کتب تاريخ و تذکره و خود آثار حزين آمده و 

هاي مختلف  بعضي از آنها چاپ شده و نسخ خطّي برخي از آنها در کتابخانه
فقط نصف  مقالهکيفيت قابل مالحظه هستند. بنده در اين اند، از لحاظ کميت و  مضبوط

کنم که بيشتر دربارة احوال سياسي و اجتماعي  آخر تاريخ احوال حزين را بررسي مي
  قارة هند است. شبه

حزين اين اثر خود را تاريخ حزين يا سوانح عمري و يا تاريخ احوال حزين 
ديوانش در  همراه با اين اثر .استيده نام تاريخ و سفرنامة حزيننام  خوانده شده، به

آباد  در شاهجهان م ١٧٤١ه/ ١١٥٤. او اين سفرنامه را در سال ١چاپ رسيده است ايران به
اهميت تاريخي و اجتماعي، اين اثر حزين  . نظر به٢رشتة نگارش درآورد آباد به شاهجهان

                                                   
، تصحيح تاريخ و سفرنامة حزينضميمة  ، بهديوان حزين الهيجيحزين الهيجي، شيخ محمد علي:   .١

تصحيح اسكندر اسفندياري شامل رسايل  به واقعات ايران و هندنام  ترقّي، خالصة اين رساله به بيژن
  هجري منتشر شده است. ١٣٧٧ شر ميراث مكتوب در سالنطرف مركز حزين الهيجي است كه از 

: باعث بر تسويد آن شد كه در اين اوان كه نوشته شده استدر اين باره  تاريخ و سفرنامة حزيندر   .٢
  ).٨٨(ص  …بعد االلف ئةآخر سال اربع و خمسين و مأ



  ٣١٢  قند پارسي

  

فويان و و مورد استفادة مورخاني قرارگرفته که دربارة سقوط ص ١انگليسي ترجمه شده به
تيموريان هند و هرج و مرج سياسي در قرن هجدهم ميالدي در اين دو کشور، 

  .٢اند هاي معتبري نوشته کتاب
هند آمد، سلطنت تيموريان هند  زماني که حزين به در قرن هجدهم ميالدي، يعني

هرج و مرج سراسر هند را فراگرفته بود. حزين  نظمي و بود و در نتيجه، بي زوال به رو
آنها  العمل خود را نسبت به تحت تاثير قرار گرفت و عکس اوضاع را مشاهده کرده، اين

ها خيلي تند و نيشدار است و  اين حال، اظهارات حزين دربارة هند و هندي نشان داد. با
برداشت او  رسد که نظرم مي آنچه او در اين ضمن گفته، مبتني بر حقيقت نيست. به

  .٣ت که نتيجة احوال حزين در ايران بوددربارة هند بيشتر اضطراري اس
آمدهاي زندگي حزين  بعضي پيش بنابراين قبل از بررسي اين اثر حزين، بايد به

آمدها تأثير زيادي بر ذهن و فکر او گذاشته و در شعر و  توجه کرد، زيرا که اين پيش
  قول خود حزين: اين اثر او انعکاس يافته است. به

ه شرح سوانح و تاريخ احوال من از نوادر و غرايب بر ناظران مخفي نماند ک”
  .٤“حاالت روزگار است
رسد، در  مي) ٧٠٠/١٣٠١ شيخ زاهد گيالني (م: هجده واسطه به حزين که نسبش به

اهلِ هاي  شخصيتاز محضر معروفترين  وي جهان گشود. اي اهلِ دانش ديده به خانواده
و فضل چنان مايل بود که حتّي رشتة فراگرفتن علم  بهوي علم و ذوق کسبِ فيض کرد. 

                                                   
  چاپ رسيده است. م. به ١٨٣٠در سال  E.G. Balfur از Life of Sheikh Ali Hazinنام  اين ترجمه به  .١
ي در جاي Indo-Persian Relationsنام  انگليسي به االسالم در كتاب معروف خود به مثالً استاد رياض  .٢

رك: همين كتاب استاد ( .كند كند، از اين اثر حزين استفاده مي هند را بررسي مي شاه به حملة نادركه 
  )و بعد ١٤٤ ، صالسالما رياض

د كه: از آنجا كه شيخ تا آن زمان روي آسايش نديده، چنين نظري دار ي هم تقريباًترقّ آقاي بيژن  .٣
علل مختلف فوت كرده  سروساماني بوده، پدر و مادر و برادران و دوستانش به پيوسته در غربت و بي

فوي داشته و آفتاب قدرت اين سلسله را در زوال سالطين ص اي كه به بودند و از طرفي عالقه
وي عارض شده، دوستان و آشنايان را از خود رنجانده و بزرگان آن  خشونت و عصبانيت بهبيند،  مي

  .)١٢ ، صتاريخ و سفرنامة حزين، ديوان حزين الهيجي( .كند سامان را هجوهاي ركيك مي
  .٤٢ ، صتاريخ و سفرنامة حزينحزين الهيجي، شيخ محمد علي:   .٤



  هند حزين  ٣١٣

ازدواج را در اين راه، زنجير پاي خود پنداشت و بنابراين مجرد زيست. اين تمايل 
علماي مسيحي، يهودي و صايبي هم کشاند و طرف  علم و دانش، او را به افراطي او به

ِ فيض سفر است که در دوران آن از  . زندگي حزين آميخته با١کرد از آنها کسب
هاي مختلف که در نقاط حتّي دوردست ايران و خارج از ايران زندگي  تخصّصان رشتهم

هاي گوناگون  در زمينهخود . سپس نتايج مطالعات گسترده ٢کرد کردند، کسب فيض مي
حتّي ترجمه وي . ٣ويژه معارف اسالمي را در آثار متعدد خود گنجانيد علمي و ادبي به

د احترام عموم مردم ايران و پادشاهان معاصر صفوي . وي مور٤تورات را هم نويسانيد
دربار آنها وابستگي داشته باشد،  خواستند که حزين با قرارگرفت. پادشاهان صفوي مي

هر صورت چنين هم شد که اگر او براي بهبود اوضاع ايران،  نکرد. به ولي او قبول
حال تا سه  هر رفت. او بهگ داد، مورد اعتنا قرار نمي دربار صفوي ارائه مي پيشنهادي به

مجاورت آستان ماليک پاسبان (يعني روضة رضويه) پرداخت که از طرف دربار  سال به
هايي  دانم چرا، در بيشتر گزارش او سپرده شده بود. اين مسئوليت حزين، نمي صفوي به

که او در تذکرة  قرار نگرفته است؛ در حالي توجهکه دربارة حزين نوشته شده، مورد 
  وضوح نوشته است که: شاعر به در ضمن احوال دو حزين
در مدت سه سال شرف مجاورت آن آستان ماليک پاسبان که اين فقير را ”

  ٥“…مرزوق شد، آن سيد واالقدر
  کند که: اين حقيقت مي و جايي ديگر هم اشاره به

گشت، هر روز حاضر شده قرائت حديث  مجاورت آن روضه فايز چون فقير به”
  ٦“…و

                                                   
  .٢٩ ، صفرنامة حزينتاريخ و سحزين الهيجي، شيخ محمد علي:   .١
حزين در موارد مختلف در سفرنامة خود اسم بعضي استادان خود را برده است كه در نقاط مختلف   .٢

  كردند. زندگي ميايران 
 ١٧-١٩، ص ديوان حزين الهيجي ترقّي اسم تقريباً پنجاه اثر حزين را در مقدمة خود به آقاي بيژن  .٣

  آورده است.
٤.  ٢٠ ، صتاريخ و سفرنامة حزيند علي: حزين الهيجي، شيخ محم.  
  .١٢٣، ٩٠، ص ١٣٣٤، كتابفروشي تأييد اصفهان، چاپ دوم حزين تذكرةحزين الهيجي، شيخ محمد علي:   .٥
  .همان  .٦



  ٣١٤  قند پارسي

  

عثمانيها، افغانها و روسيه قرارگرفت و هرج و   دگي حزين، ايران دچار حملهدر زن
مسافرت  اي آرام به کرد در جستجوي گوشه آمد که او را وادار وجود داري به مرج دامنه

در نقاط مختلف و حتّي دوردست از زادگاه خود بپردازد. در دوران اين زندگي 
و کبير سيد (يعني افراد خانوادة صفوي)  پرماجرا، او شاهد قتل سي و نه نفر صغير

  .١دست محمود افغان نابکار بود بيگناه به
مختلف مبتالي امراضِ شديدي هم شد. بعضي از  دوارحزين در زندگي خود در ا

اين ناخوشيها او را مجبور ساخت که ماهها بستري شود. باري چنان اتفاق افتاد که 
  قول او: به

دماغيه باطل شده بود و اصالً معلومي از معلومات عجب حالتي داشتم، قواي ”
  .٢“نمود. تا يک سال چنين بوده من در صفحة خاطر نمانده، سادة محض مي

تنها وجه معاش خانواده بود، بعد از که اش در گيالن  اتفاقاً امالک موروثي
آرامي  درگذشت عمو و پدرش و هم بنابر استيالي جماعت روسيه بر آن ناحيه و بي

  . پس حزين دچار مشکالت مالي هم شد.٣سي مملکت ايران، از دست رفتسيا
زودرنج ساخته بود اين بود احوال زندگي حزين در ايران که او را شديداً محزون و 

برخي از  ،»انگليسية فرنگجماعت «وجود مخالفت  و بنابر فشار اوضاعِ نامساعد، با
نمود و در اين باب مبالغه  فرنگ مي هزشتيهاي اوضاع هند را برشمرده و ترغيبِ رفتن ب

کشتي عازم  ، باه) ١١٤٠، حزين در دهم رمضان اربعين و مائه بعد االلف (٤کرد بسيار مي
. دو ماه آنجا اقامت داشت؛ مريض هم شد. چون اوضاع را ٥تتّه رسيد به هند شد و

ايران  هخواست ب کرد و مي صبري و حرکت از ايران خود را مالمت مي نپسنديد، از بي
  کشتي گذشته بود. برگردد. چون تابستان رسيده بود، موسم سفر با

                                                   
  .٤٦ ، صتاريخ و سفرنامة حزينحزين الهيجي، شيخ محمد علي:   .١
  .٤١ص  ،همان  .٢
  .٢٦همان، ص   .٣
  .٨٦همان، ص   .٤
  همان.  .٥



  هند حزين  ٣١٥

اين مملکت را عرض ”قول او:  که به آبي، بدهوايي و اوضاع زشت ـ در تتّه از بي
بلدة خداآباد که در آن وقت از  تتّه به توصية مردم از آرام شد. بنابراين به ـ بي “عام است
اينجا هم از شدت حرارت، ناخوشي هوا، هجوم احزان و  بود، آمد. در سندهاي  معموره

کسي  مضطرب بود. مدت هفت ماه در اينجا در بيشدايد و امراض مختلفة صعب 
انحطاط نهاد، حيرتي طرفه عارض او شد. پس از خداآباد  به روسربرد. چون ناخوشيها  به
را طاقت او الً طبع بهکّر آمد و تقريباً يک ماه آنجا اقامت کرد. در اينجا هم اص به
تحمل اوضاع و احوال اشخاص اين ديار نبود. در نتيجة ناتواني، اختالل بر مزاجش  بر

ملتان رسيد. اين مسافرتش هم بدون زحمتها و  استيال داشت. باألخره از بهکّر يا محفّه به
د تصنيف و تأليف ش يک سال اقامت داشت و مشغول به مشقتها نبود. در ملتان قريب به

هند کشيده بود.  نگارش درآورد که در بيان قضا و قدر است که او را به را به المرام ةکنو 
 سند برد، رودخانة سرمي کرد. چون در ملتان به اين رسايل ديگري هم تأليف عالوه بر

عمارات و  صحراها و شوارع را فراگرفت و خرابي بسيار به ،در تابستان طغيان کرد
کمي نهاد. ولي بيماري وبا در  چون موسم خريف رسيد، آب رو بهمساکن آنجا رسيد. 

گشته، اکثر آنها مردند. اين وضع پنج ماه  تب لرزه مبتال شهر شايع شد و مردمان به
  اين تب شد. يافت. حزين هم مبتالي به ادامه

اي بيش نبود.  نظرش بلده دهلي آمد که به الهور رسيد و از الهور به حزين از ملتان به
آرام کرد؛  او بيشتر از يک سال در دهلي اقامت داشت. هجوم هموم او را در دهلي بي

رود، بقندهار  خواست از کابل به الهور مراجعت کرد. مي بنابراين مصمم شد برگردد. به
اي که بيابد، منزوي شود. ولي خبر رسيدن نادر  هر گوشه خراسان منتقل و به سپس به

آن طرف نرود؛ بنابراين باز  کرد به هند، او را وادار مدن بهقندهار و تصميمش براي آ به
آباد رفت و  عظيم بنارس برود. او براي مدتي کوتاه از بنارس به آمد تا از دهلي به دهلي به

  .١کرد و آخرين نفس را در همين شهر تاريخي هند کشيد بنارس مراجعت سپس به
مه زحمتها ديده باشد، آيا کسي که در وطن خود ايران و بعداً در هند اين ه

هايي را هم که  تواند زير بار آنها فرياد نکشد، گريه نکند و حتّي آن الطاف و حمايت مي
                                                   

  مأخوذ است. تاريخ و سفرنامة حزينالي نگارشهاي حزين در  العاتي است كه از البهاطّ اين  .١



  ٣١٦  قند پارسي

  

هاي واله داغستاني  کردند فراموش نکند. حزين حتّي از دوستي اهل هند بر او نثار
د و او آشنايي قديمي داشت و در ايران همسفر او بو ، که باالشعرا رياضمؤلّف تذکرة 

کند. تذکرة معاصران حزين هم از  نمي هند بيايد، اصالً ياد خواست همراه او به حزين مي
  .١ذکر اين شاعر و نويسنده عاري است

عنوان  پس اظهارات انتقادآميزش دربارة اوضاع سياسي و اجتماعي هند را بايد به
ي نظرها صداي اضطراري يک نفر محزون تحمل کنيم. برداشت او از هند، با

آمدند، زندگي خوبي داشتند، خوشحال  هند که به نويسندگان و شعراي ديگر ايراني ـ
ـ متفاوت است و در بيتي دربارة  “تا هند نيامد حنا رنگين نشد”گفتند که  بودند، و مي

  کند: آسايشي که در هند نصيبش شد، چنين اشاره مي
  ين آسـايش رسـيد اينجـا   سرشوريده بر بال  حزين از پاي ره پيما بسي سرگشتگي ديـدم 

هند را همانند  هنديها و انتقاد شديد او از آميز حزين نسبت به بايد رفتار مخاصمت
  قول علي قلي خان واله داغستاني: معاصران او ناديده بگيريم. به

کمال قدرت در صدد انتقام  خُلق کريم و عميم بزرگان که با آفرين صد آفرين به”
مروت بيشتر از پيشتر در رعايت احوالش خود را  برنيامده، از کمال حلم و

که در اين  ديدند و اين معني را زياده موجب خجلت عقالي ايران ـ معاف نمي
  .٢“ـ کرده بالي غربت گرفتارند ديار به

  پس بايد از خداي متعال باران رحمت بر روح پرفتوحش مسئلت نماييم.
گويد. بايد يادآور شد  در هند چه مي حاال توجه فرماييد که او دربارة زندگي خود

سربرد و پادشاهان و امرا و ساير ناس، کمال  که حزين مدت سي و چهار سال در هند به
طريق مدد  هزار] دام به وي مرعي داشتند. سنَد چند لَک [صد محبت و مراعات نسبت به

روپيه ماهانه براي ، و محمد شاه که ارادتمند حزين بود، هزار ٣او اعطا شده بود خرج به

                                                   
فسور شريف حسين قاسمي، كتابخانة رضا، و، تصحيح پرلشعراا رياضداغستاني، علي قلي خان:  واله  .١

  .٢-٣، ص م ٢٠٠١رامپور، 
  .همان  .٢
  .م ١٨٧٨اپ نولکشور، چ ،حسيني تذکرةحسيني سنبهلي مرادآبادي، مير حسين دوست:   .٣



  هند حزين  ٣١٧

وجود اين تسهيالتي که حزين در هند داشت، او  . با١پرداخت مصارف خانقاهش مي
  نويسد: دربارة زندگي خود در اين کشور مي

من اين مدت اقامت را در اين مملکت از زندگي محسوب ندانسته، همانا آغاز ”
هشت سال  سواحل اين ملک، انجام عمر و حيات بود و در اين مدت رسيدن به

ام و آنچه از انصاف  آباد است، ديده شاهجهان از آنجا تا بلدة دهلي که معروف به
و  هو احوال و اوضاع اين مملکت و ساکنانش شنيده و يافته بودم، همه معاين

  .٢“خاطر خطور نکرده بود، مشاهده و معلوم شد آنچه شنيده و به
  گويد: جايي ديگر هم مي

  .٣“کشور نهايت و انجام زندگي تصور نماينداين  بدايت ورود مرا به”
کند، يعني در اين مدت  سالِ اقامت خود در هند را زندگي حساب نمي ٣٤حزين 

و تعدادي از آثار ديگر خود  تاريخ حزيناو نابود بوده، ولي در همين دوران نابودي، او 
  کند. را تأليف مي

تفصيل نوشته و  را به و ايرانحزين در اين اثر خود اوضاع سياسي و اجتماعي هند 
  دربارة هند گزارشي نسبتاًَ اجمالي آورده است.

 هند رو کند که دولت تيموريان هند مهاجرت مي دانيم، حزين زماني به که مي چنان
دست و پايي محمد شاه تيموري و اختالفات جدي مابين  زوال گراييده بود. بنابر بي به

وضع سياسي و اجتماعي وارد آمده  دولتي، لطمة شديدي به وزرا و امرا و حتّي کارمندان
زوال هند که حزين در اين اثر خود ترسيم کرده  بود. تصوير اوضاع اجتماعي رو به

دور نيست. ولي لحن انتقاد او از هند و هنديها و مبالغة او در  است، از حقيقت شايد به
تعصّب  حقايقي که او بيان کرده است، رنگاين باره تا حدي زننده است که حتّي 

  گيرد. ها را مي هند و هندي نويسنده نسبت به
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هند و علل و نتايج  شاه به عالوه بر اين، حزين گزارش کوتاه ولي معتبر حملة نادر
  بد آن را آورده است که داراي اهميت است.

ايد عرض شود که هند ب قبل از تحليل و تجزية بيانات حزين در مورد حملة نادر به
اين حمله در هند  فارسي نوشته شده است. حزين، هم زمان با گزارشهاي متعدد آن به

برد، ولي او شاهد عيني اين حمله نبوده است. پس او حتماً دربارة اين فاجعه از  سرمي به
اين حال، گزارش مختصر حزين  نگارش آورده است. با ديگران شنيده و سپس آنها را به

گزارشهايي که شاهدهاي عيني مثل ميرزا  اين حمله، بعد از مقايسه و مقابله با در مورد
)، علي قلي خان نادرنامه )، محمد حسين قدوسي (درجهانگشاي نادريمهدي خان (در 

نيست.  اند، مختلف غيره داده واقع) و الشعرا)، عبدالکريم (در بيان واله داغستاني (در رياض
  غيره را از شخصي معتبر شنيده بود. تفصيل اين حمله و توان گفت که حزين پس مي

کند که بجز بابر، ديگر تيموريان هند  شکايتي شروع مي حزين اين گزارش را با
کردند،  سوي اينها دراز مي پادشاهان صفوي که هميشه دست دوستي و حمايت به به

  ه است شنيدني است:دادند. آنچه حزين در اين مورد نوشت العمل متقابل را نشان نمي عکس
الحيات چه در ايام دولت هند و چه قبل از آن شيوة اعتضار و  بابر) نيز مادام”(

و در وقت سنوح  …آن دولت قاهره شعار ساخته اظهار خلوصِ وداد نسبت به
سبب آسودگي و عدم منازع  قضاياي هايله در ايران يا زوال اغراض ايشان، به

آثار نخوت و غرورِ موفور  را مبدل به قوي در گوشة مملکت هند آن شيوه
داشتند و اين عادت در طباع سلسلة بابريه  ساخته، راه آشنايي مسدود مي

يافته. همانا رسوخ اين شيوه از تأثيرات آب و هواي هند است، چه ظاهر  استقرار
ها پيداست  غرض آشنا نيند و از باستان نامه کسي بي است که خلقِ اين ديار با

  .١“اسالم نيز رايان و فرماندهان اين ديار را همين طبيعت بود که قبل از
ها داشتند.  صفوي اي با مستحضر هستيم که تيموريان هند روابط نزديک و دوستانه

علل  هزارها ايراني، از آن جمله حتّي افرادي از خانوادة صفويان و امرا و وزراي آنها به
ردند، ولي اين هم حقيقت است که هند منتقل شدند و در رفاه زندگي ك مختلف به
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ها و  كردن سفيران دوستي و نامه وجود رد و بدل تيموريان هند و صفويان ايران با
يکديگر اعتماد کلّي  و مودت، بنابر علل سياسي و نظامي و خاکي بهپيامهاي خلوص 

بوده و  نفع آنها کردند که به دو کشور اقداماتي مي ترسيدند. هر و از يکديگر مينداشتند 
شد.  بعضي اوقات در تالش حفظ موقعيت خود، منافع کشور ديگر ناديده گرفته مي

حزين  حفظ منافع خود نباشد و بايد به سياست همين است. کشوري نيست که مايل به
گزاران و  يادآور شويم که همة تيموريان هند دست نشاندة آنها نبودند که مثل باج

کردند. اين نظر حزين هم درست نيست که تيموريان هند  يزيردستان آنها هند را اداره م
»و  منابع معتبري وجود». داشتند آشنايي مسدود راه دارد که داراي گزارشهاي مفصّل رد

ها و پيامها مابين اين دو خانوادة بزرگ شاهي است. اسم سفرا و متون  بدل سفرا و نامه
 Indo-Persianاند و کتاب  ر مضبوطهاي شاهي تاکنون در منابعِ معتبر و معاص نامه

Relations کند. االسالم اين موضوع را مفصّل بررسي مي تأليف استاد رياض  
م)، چون  ١٧٢٢-١٧٣١( حزين نوشته است که در زمان سلطنت شاه طهماسب دوم

ها  صفوي ضعف گراييدند، تيموريان اصالً به ها به زوال نهاد و صفوي به اوضاع سياسي رو
کردند و  آشنايي را باز ويس افغان و پسرش حسين راه مير عکس با د و بهکمک نکردن

ويس عليه  ها هم نوشتند. اين درست است. ولي قضيه اين است که مير آنها حتّي نامه به
ايران فرستاد. او  کرد و گرگين، استاندار قندهار، او را گرفت و به ها شورش صفوي

قندهار برگشت.  حج رفت و سپس به کرد. به دربار صفوي روابط دوستانه برقرار با
نام  کرد. خطبه به داد و خود را زيردست تيموريان هند اعالم گرگين را شکست

کرد و او را  ظاهر قبول شاه تيموري هند خوانده شد. پادشاه اين موقعيت او را به بهادر
ي و مصلحت کرد. ولي اين اقدام سياسي پادشاه تيموري، اضطرارعلي مردان خان خطاب 

شاه سلطان حسين  صورت اين پيشامد را نپسنديد و پنهاني به ره او به سياسي بود.
ويس در قندهار اطّالع داد و  اي نوشت. او را دربارة خطر حضور مير صفوي نامه

  هاي اين دوره، اين امر مقدور نبود. خواستار اقداماتي عليه او شد، ولي براي صفوي
زيب  ويژه بعد از اورنگ است که تيموريان هند بهاين ادعاي حزين هم درست 

  شدند. هند فرستاده مي که نمايندگان سياسي ايران به ايران نفرستادند؛ درحالي سفرايي به
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هند و  حزين چنان که قبالً گفته شد، اطّالعات جديدي دربارة حملة نادر به
ن بعدي از بيانات آن را فراهم نکرده است. باز هم مورخا جريانات ديگر مربوط به

گويد  اند. او درست مي حزين براي تصديقِ اظهارات مورخان ديگر معاصر استفاده کرده
 يياعتنا بيشاه را نداد. حزين علّت  که محمد شاه تيموري پاسخ مناسب سفيران نادر

کردند  هاي نادر در دربار تيموريان هند را چنين توضيح داده است که اينها فکر مي نامه به
که نادرشاه در فعاليتهاي خود در افغانستان موفّق نخواهد شد و بنابراين الزم نيست که 

هند آمد و  شاه در برنامة خود موفّق شد و باألخره به اي برقرار کنند؛ ولي نادر او رابطه با
  دهد. دهلي را گرفت که در حقيقت ناکامي سياست خارجي هنديها را نشان مي

لي، حزين نوشته است که در جنگ کرنال بيشتر از سه نفر دربارة كشتار اهل ده
قزلباش کشته نشدند و بيست نفر زخمي شدند، ولي در شورشِ اهل دهلي عليه نادر و 

از  بردند ـ تقريباً هفتصد نفر سرمي سربازانش ـ که در کوچه و بازار پايتخت تيموريان به
  اهلِ دهلي را داد.کشته شدند و بنابراين نادر دستور قتل عام  سربازان

بنارس، طرق و  حزين در دوران مسافرت خود از تتّه تا دهلي و از دهلي به
کراهت و نفرت در  تمامي اين مملکت را هميشه ناامن و خطرناک يافت و به شوارعِ

اينجا آمدند، و  وجود اين اوضاع هند به . حزين دربارة ايرانيهايي که با١اينجا زيست
هند حمله و اين کشور را تسخير نکردند، چنين  يران بهکه چرا سالطين ا اين
  دهد: مي نظر
وجه عدم ضبط سالطين عجم هندوستان را بر ارباب بصيرت واضح است، چه ”

باشد که بالذات اعدل و ايران کسي را که مقري و مقامِ اقامتي چون ممالک 
 اختيار مکشوف است، هرگز بهاشرف و بالعرض احسن و اکمل معمورة ربع 

خويش اقامت در هندوستان نتواند بود و طبيعت مجبول است که بغير از حال 
توقف در اين سرزمين نگردد و اين معني مشترک است در  اضطرار راضي به

پادشاه و رعيت و سپاه و چنين است حال هر که او را حس صحيح بوده در آب 
مگر آنکه غافل و  و هواي ديگر خاصه در ممالک ايران و روم تربيت يافته باشد،
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سبب موانع و  اين ديار درآيد و قدرت بازگشت نيابد و يا آنکه به خبر به بي
صعوبت  عوارض وي را مجال اقامت در جايي نمانده و سالف ايام خويش را به

غايت  اعتبار رسد و به مال و جاهي بي و زبوني تمام گذرانيده در اين ديار به
تدريج عادت پذير گشته،  ، دل بر آن بندد و بهاالحساس و سفله نهاد بوده ضعيف

  .١“انس و آرام گيرد
دهد. حتّي ابياتي  دست نمي خالصه اينکه حزين فرصتي را براي انتقاد از هند از
هند و اهل هند در آنها ارائه  داريم که همين احساسات شديداً انتقادآميز حزين نسبت به

چشم اغماض بنگريم و  آنها با ، بلکه بايد بهشده كه بعضي از آنها را نبايد جدي بگيريم
  .و نويسندة آنها را معذور بدانيم بگذريم
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  بحراالسرار: سفرنامة هند قرن شانزدهم ميالدي

م در شهر قديمي و تاريخي  ١٥٩٥-٩٦ق/ ه ١٠٠٤محمود بن امير ولي که در حدود 
هند آمد و تا پايان  به» مشاهده و تماشا«براي  م ١٦٢٤ق/ ه ١٠٣٣دنيا آمد, در  بلخ به
ستور د هجري از قسمت بزرگ هند ديدن کرد و سرگذشت مسافرت خود را به ١٠٤٠

  نگارش درآورد. به ١»بحراالسرار«نام  نذر محمد خان به
نگارش احوال  را بررسي کنيم, اول به» االخيار حبراالسرار يف مناقب«که  قبل از اين
  پردازيم. مصنّف آن مي

محمود بن امير ولي بعد از تحصيالت مقدماتي در زادگاه خود، براي ادامة 
بلخ بازگشت. شعر و شاعري,  کميل تحصيالت بهبخارا رفت و بعد از ت تحصيالت به

هاي وي بود. از جوان  مندي نقاط مختلف از جمله عالقه آموزي و مسافرت به دانش
تکميل رساند که داراي پنجاه هزار بيت بود.  سرود و شش اثر منظوم را به سالي شعر مي

آثار زير خود را  نگاران احوال او را ننوشته اند, ولي محمود خودش با اين وجود تذکره
  اسم برده است:

 ».خسرو شيرين نظامي گنجوي«وزن و بحر  نامه به محبت .۱
همين وزن. او اين اثر خود را در ظرف تنها دو روز براي تقديم  به» گلکده« .۲

 پايان برد. استاندار اُريسه به به

                                                   
آن مضبوط در  خطّيرا براساس دو نسخة » بحراالسرار«االسالم مؤرخ معروف پاکستان  استاد رياض  .١

م از انستيتيوي مطالعات آسياي مرکزي و غربي,  ١٩٨٠ند تصحيح نموده و در قادارة هند, لندن و تاش
ه تنها اين سفرنامه را معرفي اند. مقدمة ايشان مفصّل بر اين چاپ ن چاپ رسانده دانشگاه کراچي به

 سازد. کند, بلکه نکات مبهم و اهميت آن را هم آشکار مي مي
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 ».اسکندرنامة نظامي گنجوي«وزن و بحر  به» نجم ثاقب« .۳
 ».االسرار نظامي گنجوي مخزن«بحر وزن و  به» االرواحهةنز« .۴
 همين وزن. به» اخالق حسني« .۵
 غيره. مشتمل بر غزليات و قصايد و» ديوان شعر« .۶

عرفان  تکميل رسانده بود. سپس او به محمود اين آثار خود را در نوزده سالگي به
ئث روا«نام  عالقه پيدا کرد و بنابراين تا ده سال زندگاني عادي نداشت و تنها کتابي به

تصنيف کرد که دربارة مناقب سلسلة عرفاني بود که به آن بستگي داشت. محمود » طيبه
اشارة ايشان  گويد که به اسم مرشد خود را سيد ميرک شه حسيني نوشته است و مي

نگارش آورد. او بعد از رحلت مرشد, دلگرفته شد و تصميم گرفت  روائث طيبه را به
ر تمامت آن سير و سفر محض مشاهدات و خالص د”هند مسافرت کند که از آن  به

  “.تماشا منظور بود
او دوران هفت سال مسافرت از کابل, پشاور, حسن ابدال, الهور, سرهند, دهلي, 

) حيدرآباد (گولکنده), اريسهنات ( آباد, بنارس, پتنا, بردوان, جگن متهورا, آگره, اله
النکا), بعضي جزاير ناشناخته در  بيجاپور, احمدنگر, تلنگانا, وجيانگر, سيلون (سري

النکا. کتک, اجمير, جيسلمير, بهکّر, سکّر, قوشنج (پيشين), قندهار, فرح و  شرق سري
  هرات ديدن کرد.

وق سمندي او به مطالعات تاريخ را  هند عالقه نويسد که مسافرت به محمود باز مي
را مطالعه کرد و  يريخنهند او هم آثار تا مطالعة تاريخ ارج مي داد. چون در هند به

», بحر محيط», «المخلوقات عجايب», «الممالک مسالک», «البيان کتاب», «صوراالقاليم«
», جهانگشا», «جامع رشيدي», «وصّاف», «بناکتي», «گزيده», «الصّفاضةرو», «الفي«
  غيره را مطالعه کرد و در آن فن مهارت تام کسب نمود. و» الطّالبين مناهج«

ک دو سال و در آگره کمتر از يک سال اقامت کرد. بعد از اين محمود در کت
بلخ برگشت نذر محمد خان والي آن منطقه او را کتابدار  هاي طوالني چون به مسافرت

غرايب عالم علوي و بدايع ”خود منصوب کرد و نذر محمد خان خواستار شد که او 
ان و پادشاهان, و سرگذشت در آن احوال پيغمبران, فيلسوف و را بنگارد“ ساحت سفلي

بن نوح تا دورة حکومت خود او مورد بررسي قرار  ثاسالف نذر محمد خان از ياف
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موسوم » االخيار حبراالسرار يف مناقب«گيرد. خود نذر محمد خان تصنيف محمود را به
  کرد. سفرنامة او قسمت آخر يکي از جلدهاي اثر مذکور اوست.

ر اين سفرنامه دربارة شهرها, بناهاي تاريخي, و اطّالعاتي که محمود د از بعضي
, داراي اهميت خاص است زيرا که در ه استآورد خود مردم شهرها و روستاها فراهم 

اطّالعات تاريخي و  از شود. همچنين بعضي مشکل ديده مي بهمنابع ديگر آن دوره 
تصديق قرار  سياسي که نويسنده در اين سفرنامه گنجانده است, از مآخذ ديگر مورد

اطّالعات که محمود دربارة وضع و سنن اجتماعي داده است,  از گيرد. برخي مي
آيد که محمود  دست مي البالي مطالب سفرنامه به انگيزد. از خواننده را برميشگفتگي 

تقدير و  ديد, به عالقة فراواني داشته و هر کجا که حسن ظاهري را مي خوبرويان به
  پرداخت. توصيف آن مي

 يزبان و بيان سفرنامه ساده و روان است و چون نويسنده طبع موزون و شعر
تر نموده  داشت, حسب حال ابيات زيادي را در نثر خود گنجانده و حسن بيان را جاذب

ها آسان نيست,  کاربرده شده, فهم آن است. بعضي از اصطالحات که در اين سفرنامه به
ها را آشکار نموده  ها داده است, مفهوم آن نولي مصحح محترم توضيحاتي که دربارة آ

کاربرده شده  هندي هم در نثر اين سفرنامه به  و عبارت  است. همچنين تعداد زيادي واژه
  طوالني مدت با عموم مردم هند است. سربردن است که نتيجة به

 برد. او دربارة مراسم عزاداري که در سرمي الحرام در الهور به محمود در ماه محرم
  قرار زير است: دهد که به مي يشد, اطّالعات جالب توجه ا آن شهر ترتيب داده مي

داري عشر محرم که از غرايب معارفات آن  در اين اثنا هنگامة مقتل و تعزيه”
تماشاي آن مشعوف گرديد. صورت معاملة  حدود است, تمهيد پذيرفته, خاطر به

اعتظام و احترام, هر يک جداگانه  مذکوره آن که سالطين و حکّام و ساير ارباب
چندين حلّي و حلل پيرايند و صورت ديگر در غايت کراهيت  نام امام نعشي به به

دو قسم  ملجم سازند. آنگاه عشر محرم را به ابن و فخامت ساخته, موسوم به
واسطة آن که گويند امام در اين ايام  منقسم گردانند. چنانچه خمسة اولي به

سور و سرور گذرانند,  اند, به واج بعض ازواج شغل داشتهداح و ازمراسم نک به
بدين دستور که کتري (کهتري نژادي است از هندوها) پسران خانه برانداز را 
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تاراج ننگ و  لباس کترانيان (زنان کهتري) جانگداز برآراسته, از شام تا بام به به
و هرکنيان و کنجنيان و نام مبادرت نمايند و قواالن و کالونتان و دومنيان 

نغمه و سرود درآورده,  کنجريان و باتران (زنان فاحشه) و ساير راگ پيرايان را به
دود از نهاد اهل شهود برآورند. چون خمسة نخستين را بدين آيين بگذرانند, در 

البسه  خمسة ثانوي آغاز مصيبت و تعزيت نهاده, طوايف مذکوره را ملبس به
رسم  رسانند, اما به تقديم مي نان همان نغمه و اصول بهسياه گردانند و همگ

ش مذکور عهنگام اين شور و آشوب پيرامن ن اصحاب عزا و ارباب ابتال و به
تقديم رسانند. چون بدان صورت رسند, انواع  برآمده, نوازشات و تأسفات به

ات ضربات و لطم ظهور آورند, چنانچه به مذالت و اجناس اهانات نسبت بدان به
ستم و دشنامش برگشايند و نيز هر شب آن نعش و  از پايش درآورده, زبان به

مثل آن  صورت را برداشته گرد کوچه و برزن برآيند و اگر همانا اهل محلّه به
هنگامه مبادرت نموده باشند, همگنان را از مراسم مرور و عبور در آن حدود 

اشتعال پذيرفته, بسيار خرمن مانع آمده, بساکه ناميرة فتنه و آشوب التهاب و 
واسطة شرار شرارت اشرار در آن کوچه و بازار سوخته گردد. چون  اعمار که به

روز دهم که هنگام بحران و ايام غليان شوائب و نوائب است, در رسد, تمامت 
اهل تشيع و کليت هنود, ابواب منازل و دکاکين فروبسته, چون خفاش در 

دستور صرصر و سموم  فروخزند و نعش داران بهزواياي اختفاد و استتار 
صوب نخاس که مجمع عوام و خواص است, در اهتزار آمده, در آن مقام باهم  به

تقديم رسانند. چنانچه جمع کثير از هر جانب مقتول گردند و  آويزش الکالم به
  “.بسا دکاکين و محلّات که در اين ضمن بغارت و تاراج رفته آيد

اي در لطافت هوا و طراوت فضا يکتا و  معموره”ند رسيد آن را سره محمود چون به
جا اقامت کرد و از باغ حافظ رخنه ديداري  ديد. بنابراين سه روز در آن“ همتا بي
  :قول نويسنده آورد. باغ رخنه, به عمل به

رخنه در باغ ارم افگنده. اين باغ تخميناً در هزار جريب خواهد بود. هريک ”
ميان آن چندين جنگل و بيشه است  جمنا در جريانست و درجانب آن درياي 

شائبة بداعت نبود, يکي  اصناف وحوش و طيور و از اموري که بي محفوف به
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نظر درآمد, مدور شکل که برفراز چرخي  اي به آن بود که در باغ مزبور خانه
آمد, خانة  وسائل و وسائط در حرکت مي اساس يافته بود, هرگاه چرخ به

  “.آمد حرکت دوري در گردش مي نيز با تمامت مجلسيان به مسطور
رسد ولي اطّالعات زيادي دربارة اين شهر تاريخي و  دهلي مي محمود از سرهند به

دهد. بايد يادآور شد که محمود در دهلي قبل از اين که شاهجهان در اين  ديدني نمي
آباد  که دهلي بعد از شاهجهان آباد را بسازد, رسيده بود و بنابراين رونقي ناحيه شاهجهان

  نويسد که: دست آورده بود, در آن وقت مفقود بود. او دربارة دهلي مي به
بلدة مذکور بر کنار رودخانة جمنا تأسيس يافته, چنانچه مساکن و اماکن آن بر ”

االنوار و حذاير فيض  درياي مزبور مستولي و مستعلي است و مزارات فايض
الخيل و مواضع نزولي  مدارس و مساجد و رباط و بهمآثر در آن بسيار است 

  “.محفوف و آگنده است
الدين اوليا و خواجه  در دوران اقامت دو روزة خود, از مزار خواجه نظام نويسنده

  انتباه همايون پادشاه ديدن کرد. و فرمانرواي با ١خسرو ترک اهللا و خواجه حسن دهلوي
. اينجا معبدهاي متعددي قرار دارند و بنارس شهري تاريخي و مرکز هندوان است

آيند. اين شهر براي اين جهانگرد  هندوها از سراسر هند براي پرستش در اين معبدها مي
بلخي هم مورد توجه قرار گرفت. او برخي معبدها را ديد و گزارشِ مشاهدات را 

رستش در حيطة نگارش آورد. او زنان هندو را که براي پ شوق و ذوق فراواني به با
  معبدهاي بنارس گرد هم آمده بودند, در اين ابيات ستوده است:

  آيـــين ســـنبل پراکنـــده مـــوي بـــه  بهر گوشه صد برگ گل روي شـوي 
ــک   ــراپا نمــ ــان ســ   شــده رود چــون چشــم پــر مردمــک  از آن مردمــ

  شان مي شد از چشمشان ناز خون که  شــان  چنــان دلربــا چشــم طنّــاز   
  يکـي عرصــه کــز حســن لبريــز بــود   چشـم شـهود   غرض آن که ديدم بـه 

 يکه و يقيدقت توصيف کرده است. اطالعات دق محمود بناهايي را که ديده, با
زبان فارسي نيامده  داده, در منابع ديگر » بحراالسرار«درباره بعضي از معابد هندوان در 

                                                   
 آباد است. , مزار حسن دهلوي در اورنگکرده اينجا  نويسنده اشتباه  .١
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  نام الله را ديد و آن را توصيف کرد: است. او معبدي در بنارس به
ايست در ميان شهر بنارس, از  خانه ر سنگ افراشته شده و آن صنمبتکدة الله ب”

سنگ و آجر تأسيس يافته, ارتفاعش صد (و) سي ذرع و دائرة درونش صد ذرع, 
جات رفيع و در خارج آن بناي غرابت انتما, دبستان  بر مناظر بديع و غرفه مشتمل

ن معمور آبادان. هشتاد منزل و مکا سراي و غير ذالک قريب به و صوامع و مهمان
آخر رسيده بود و مردم متفرق گشته,  گري به و با آبادان که هنگامة پرستش

تخميناً سي هزار زن و مرد باهم ممتزج و مندمج در آن طرف جاي حاضر 
بودند. خطبا و اندرزگويان و کالونتان و دومنيان و ساير ناظمان مناظم اعمال و 

وفور هجوم قيام و اقدام داشتند و از خدمت مرجوعة خويش  اشتغال, هر يک به
آغوش  وش از آشيانهو اجتماع و شمول وجد و سماع نزديک بود که طاير 

   “.تنگ ميداني گرايد طيران نمايد و ساحت حوصله از ضبط آن معامله به
از بدايعي که در آن شهربند ارجمند ” پتنا پايتخت بيهار رسيد و  محمود از بنارس به

يکي آن بود که: در آن اوان چنان استماع افتاد که “, پسند گرديد منظور نظر غرايب
ديسو نامي از کترانيان آن حدود رايت مالحت برافراخته و زلزله در مفاصل عالم خاک 

اي بلند و  مثابه درانداخته و صيت تناسب اعضا و آوازة حسن لقا و لطف آدابش به
و دلي نيست که طريق تمنّاي او مند گشته که سري نيست که سوداي او ندارد  رفعت

نسپارد و از لطايف اوضاعش آن که هر صبح, آفتاب طراز از مطلع عشرت و ناز سرزده, 
پرتو شهود بر سواحل گنگ رود اندازد و لختي دران حدود بساط انبساط گسترده 
خواطر متعطّشان زالل ديدار را از حرقت انتظار باز پردازد. الجرم مرا که در مشاهدة 

افزود, شوق تماشاي  روز مي ايع صنايع هيچ مضايقه نبود و رغبتم دران معامله روز بهبد
رهگذر آن آفتاب شعار  دار خود را به گير گشته, صبحگاهي سايه آن بداعت انتها دامن

جا که نور شهودش خيمه  افگندم. مجمعي ديدم تزاحم و نهايت تراکم, چنانچه از آن
ن مکان که آفتاب وجودش آب را شبنم آسا در اضطراب زد, تا بدا صحراي ظهور مي به
بسط بساط مبادرت  آورد, قريب سي هزار تن از مرد و زن در کوچه و برزن به مي

  اند: حکم آن که گفته پيمودند. من نيز به قدم افتخار مي نموده, بادية انتظار را به
ــم   همين بس گرچه بس کاسد قماشم ــدارانش باش ــلک خري ــه در س   ک
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  کند: د بعد از آن سراپاي آن زن را چنين بيان ميمحمو
و چون گل چميد  پيکري ديدم شگفته روي و کشاده ابروي, چون سرو بهر سو مي”

  اند: خنديد. پنداري از مالحتش آگنده با هرکس مي
ــفته در   ــب ز ناسـ ــاني لبالـ   لبي چون دهان گل از خنـده پـر    دهـ

پرواز نمايد هوشم از آشيان آغوش  از آن حسن لقا و لطف ادا نزديک بود که طاهر
  “.و ذرات وجودم در هواي مهرش در اهتزار آيد

غير هندوان  وجود اين که به معبد جگن نات هم رفت و با محمود در اُريسه به
شود داخل اين معبد روند, ولي محمود را کسي نشناخت, وارد اين معبد  اجازه داده نمي

  د سرود که:شد. جهانگرد بلخي در توصيف اين معب
ــر راه دل    اي چـون حرمگـاه دل   صنم خانـه  ــم ب ــه چش ــانش هم   بت

  که نظّـاره را بـر جبـين بـود پـاي       سـاي  گل و الله چنـدان درد جبـه  
ارتفاع بتکدة مذکوره صد و پنجاه ذراع و عرصة ساحتش شصت ذرع و پيرامن آن 

  ط است.طريق وصل و تداخل باهم مربو سدي برآورده از سنگ که احجار آن به
  کند: محمود باز اين بتکده را در ابياتي چند توصيف و تعريف مي

ــجده لبريــز بــود     ــه کــز س ــرت  در آن خان ــاي او عبــ ــود تماشــ ــز بــ   انگيــ
ــت  ــدم از بـ ــي ديـ ــور بتـ ــتان نفـ ــه   پرسـ ــي ب ــو عيس ــبور  چ ــت ص ــدان تهم   زن

ــاب  ــر رخ نقـ ــته بـ   زبـــان بســـته از دعـــوي ناصـــواب     ز خجلـــت فروهشـ
ــوي  بــه  جـــويپرســـتان ازو کـــام  ولـــي بـــت ــرگ گــل از رنــگ و ب   دســتور ب

ــاز   ــرم نيـ ــه گـ ــي در آن عرصـ   که مسـت از تماشـاي شـان چشـم نـاز       گروهـ
ــون نهادنـــد روي    ــات گـــو چـ   زمين چون چمن پر شد از رنـگ و بـوي    جگنـ

 براي غيرهنديان معبدهاي غيرمسلمانان که در گوشه و کنار هند قرار دارند, مورد
کرد,  اي که زندگي مي گونه بناها را قبالً در ناحيه م که اينگيرند. محمود ه توجه قرار مي

که در هند مساجد بزرگ  نديده بود, چون معابد را ديد, آنها را توصيف کرد. او درحالي
زند. او از معبد معروف ديگري  و عظيم را ديده, ولي از بناي اسالمي اصالً حرف نمي

فتاب هم در سراسر جهان معروف است و نام معبد کونارک هم ديدن کرد. اين معبد آ به
  آيند. هزارها نفر امروز هم براي ديدن آن مي
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آن  کند که باور کردن محمود بعضي از پيشامدهاي عجيب و غريبي را هم بيان مي
گونه واقعات محيرالعقول خواننده را مشغول مطالعة اين سفرنامه  مشکل است, ولي اين

شاهيان رسيد, عرب سبزواري از طرف  رو عادلسازد. مثالً چون محمود در قلم مي
او گفتند که در خواب ديديم  عادلشاه حکومت بعضي نواحي داشت. بعضي قلندران به

پهلوي من رسيده و مرا از آن آزار بليغ  گويد: ريشة اين درخت به که شخصي مي
رسيد آن مکان  زودي به رسد, چه شود اگر از اين الم رهايي بخشيد. خواجه عرب به مي

قدر قامت آدمي محفور گشت,  حفر آن سرزمين اشاره نمود. چون به جمعي را به
درون آن بنا فرستادند خبر آورد که  عمارتي پديدار آمده دري ظاهر شد, چون يکي را به

شخصي برهنه و خاکستر بر خود ماليده بر سر پاي نشسته است و ريشة درخت از 
رسيده. آن گاه ريشه را قطع نموده خواستند پهلوي آن شخص  ديوار عمارت گذشته به

که متعرض احوال او گردند, قلندران التماس نمودند که اکنون مدتي بر آن گذشته, 
شامتي نيست. الجرم حاکم مذکور فرمان داد آن انبار  اين طايفه بي همه حال تعرض به به

  دستور اصل گردانيدند. را انباشته به
بيان  که در مضافات بيجانگر شاهد آن شد, بدين قرارهمچنين او پيشامد عجيبي را 

قرب آن حوضي بزرگ است و از  ست از مضافات بيجانگر و به اي : هريال قصبهکند می
قسم طيور هر مرغي که خواهد از باالي حوض مذکور بگذرد, همان ساعت دران 

  حوض افتاده بميرد و اين معامله چندين بار سمت وقوع يافته.
کند و آن نزاع و اختالف مابين  يز اشاره ميواقعه تاريخي مهم ن کيمحمود به 

مردان خان استاندار قندهار است. آنچه محمود دربارة اين  شيرخان قوشنج و علي
هاي  تر از آن است که دربارة اين واقعه در کتاب تر و دقيق پيشامد نوشته است, مفصّل

  دهد که: محمود توضيح مي .تاريخ آمده است
حکومت قصبة پشنگ افراز  ن افغان که از قبل شاه صفي فرمانرواي ايران بهشيرخا

سيوي و گنجابه و ساير پرگنات آن حوالي و حواشي تاخت آورده, نخست مرا  بود, به
مروتي از پاي  قاطع بي خواست که نخل حياتم را به… گرفتار قيد اسارت گردانيد

مردان خان بنابر عداوت قديم فرصت  مقارن داعية مذکور والي قندهار علي… درآورد
يافته قلعة پشنگ را از گماشتگان شيرخان ستانيد و خزاين و دفاين و متعلّقات مشاراليه 
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جانب قندهار گسيل کرد و خود هم در قلعة مذکوره رحل اقامت  دست آورده به را به
ود شيرخان رسيد, د انداخته مستعد جدال و قتال است. چون اين خبر وحشت اثر به

کارهاي خود شده, چنانچه از سر قتل اسيران  کاخ دماغش صعود نموده به حيرت به
صوب پشنگ در حرکت آمد. در زد و خوردي مابين  درگذشته بر جناح استعجال به

بلوچستان گريخت.  مردان خان و شيرخان, آخرالذکر هزيمت خورد و شيرخان به علي
سلک سپاه افغان بودند, حقايق احوال از  ضرورت در در اين اثنا جمعي از تجار که به

مردان خان داشتند و او مردي و  گرفتاري قافله و اسيري مردم گنجابه را معروض علي
تقديم رسانيده, قريب هزار قزلباش را جهت خالصي قافله و ساير محبوسان  مردمي به

ش تمامت ميامن امداد و اسعاد خدمت صوب غزني گسيل کرد تا به بر جناح استعجال به
موکب خان مروت نشان  دستگاه امني ترسيده در يشنگ به گرفتاران محبس مخافت به

  پيوستند.
مردان اطّالع يافت او  اي نوشت و چون علي شاه صفي نامه شيرخان در اين مورد به

دربار رسانند. چون  دربار شاه ايران فرستاد تا اطّالعات درستي را به هم چند نفر را به
  پايان رسيد. هند گريخت, اين مسئله به شير خان به

باآلخره محمود بعد از سپري کردن هفت سال در اين جهانگردي در بيستم شهر 
ديدار  نزول نمود و بهوطن اصلي  الحرام که غرة سنه هزار و چهل و يک بود, به محرم

  ر گردانيد.و دعا مبتهج و مسرو زيارت گان را به قليلي از عزيزان پرداخته, ارواح شتافته
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دستم آمد که از تاجيکستان ديدن کنم. دوران اقامت خود در  چند سال پيش فرصتي به
تاريخي رفتم و سعادت ديدار با  يبناها هاي علمي و سازمان اين کشور فارسي زبان به

دبا ، سياستمداران و استادان و دانشمندان فارسي هم ميسرم شد. علما، فضال ، شعرا ، ا
 دولتمردان از تاجيکستان و سمرقند و بخارا که حاال در ازبکستان قرار دارند، در دوران

اين نواحي هم  دهد که تاجران آمدند. منابع اين دوران نشان مي هند مي قرون ميانه به
شدند که اند. در نتيجة اين مسافرتها اقالمي رد و بدل  داشته هند رفت و آمد  مرتّب به

بعضي از آنها تاکنون در هند و نواحي مذکور وجود دارند و شاهد روابط نزديک بين 
تاجيکستان برده و يا از اين  کشورِ ما و اين نواحي است. از جمله اقالمي که از هند به

هاي خطّي فارسي است که تاکنون در بعضي از  هند آورده شدند، نسخه نواحي به
 خطّي فارسي ة. يکي از اينها نسخ١شوند ن و هند نگهداري ميهاي تاجيکستا کتابخانه
و راقمِ سطور  ٢است که در انستيتوي آثارِ خطّي تاجيکستان وجود دارد لطيف مختصر

داده و  آن را در دوران اقامت خود در دوشنبه پايتخت تاجيکستان مورد مطالعه قرار
 معرفي کند. قيمت تاريخِ هند را اينجا خواهد همان اثرِ ذي مي

بايد عرض کنم که بعدها معلوم شد که نسخة خطّي ديگر اين اثر در کتابخانة رضا 
توان  رامپور هم مضبوط است، ولي چون هردو نسخه فاقد تاريخِ استنساخ هستند. نمي

  گفت کدام يک از اينها قبل از ديگري کتابت شده است.

                                                   
تيتوي آثارِ خطّي تاجيکستان، هاي خطّي رک: فهرست نسخ خطّي فارسي انس اين نسخه مطالعه براي   .١

قفقاز،  موجاني، امير يزدان عليمردان، مرکزِ مطالعات آسياي مرکزي و، زير نظرِ سيد علي ٢و  ١ ج
 ش. ه ۱۳۷۶وزارت امور خارجه، تهران، 

  .٦٥١، شمارة نسخة خطّي ٧١، ص ١همان، ج   .٢
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مفصّل زندگيِ او از  تأليف روپ نراين کَهتري است که احوالِ لطيف مختصر
دانيم که روپ  مي لطيف مختصردست نيامد. مختصراً دربارة او از البالي  مأخذي به

که در سيالکوت واقع در مضافات دارالسطنت  ١نراين فرزند هري نراين کهتري بود
، يکي از ٢نراين تا مدتي با لطف اهللا خان نيکنام ما روپداشت. مؤلّف  ونتالهور سک

  .٣م) وابسته بود ۱۷۱۳-۱۷۱۹سير تيموري ( فرخوزراي 

                                                   
سيد عبداهللا (ترجمة فارسي، تهران، ، دکتر ادبيات فارسي در ميان هندوان ؛لطيف مختصرمقدمة   .١

ترين گزارش آثارِ روپ نراين را دکتر ظهورالدين احمد در کتاب  مفصّل). البتّه ١١٤ ش، ص ه ١٣٧١
- ٩١، ص ٣ م، ج ١٩٧٧، چاپ ادارة تحقيقات پاکستان دانشگاه پنجاب، الهور،                       

خبر نداشته است زيرا در فهرست آثارِ  لطيف رمختصداده است. دکتر احمد ظاهراً از نسخة  ٤٨٧
  روپ نراين، نام اين يکي را قرار نداده است.

پت در استان هرياناي کنوني  اهللا خان صادق نيکنام متهورجنگ از اهاليان پاني الدوله لطف امير شمس  .٢
م  ١٧٥٢ه/ ١١٦٥ دنيا آمد و در هشتاد و سه سالگي در سال م به ١٦٦٦ه/ ١٠٧٧هند بود. وي در سال 

اهللا خان  عالقه داشت. لطف» هرات پيرِ«خانوادة خواجه عبداهللا انصاري مخاطب به هدرگذشت. او ب
م) ايشان را دوست  ١٧١٣- ١٧١٣م) وابسته بود. جهاندار شاه ( ١٧٠٧-١٧١٣دربارِ بهادر شاه اول ( هب

نجام خدمت داد. نظم و ادارة سلطنت سير ا نداشت و با او رفتار بد کرده بود. وي بعداً در دربارِ فرخ
الدوله بهادر  شمس«هزاري و خطابِ  منصبِ شش سمت خانساماني عروج کرد و به محمد شاه به
دهلي حمله کرد،  هزاري ساختند. وقتي که نادر شاه به نايل آمد. سپس منصبِ او را هفت» متهورِجنگ

زوال گراييد. وقتي که سربازان احمد شاه ابدالي  رو بهخالفه بود. بعد از آن احوالِ او لاو استاندارِ دارا
اهللا خان در بنارس پناه گزيد. پسرِ او عنايت خان راسخ نيز از  کردند، لطف دهلي را تاراج مي

اند که عبارتند از:  اهللا خان در منابعِ مختلف معاصر و بعدي داده شده نويسندگان بود. احوالِ لطف
؛ ترجمة ١٧٧-٨ ، ص٣ ، جمآثراالمرا؛ ٢٧٩-٨٠ ، ص١ ة بريتانيا، ج، موزفهرست نسخ خطّي فارسي

نسخة خطّي در موزة ملّي پاکستان، کراچي،  ،تاريخ شاکرخاني؛ ٨٤٠ ، صمآثراالمراانگليسي 
خان راسخ، ترتيب سيد علي  از عنايت نشان رسالة مغنيان هندوستان بهشتغيره؛  ب و٢٨ برگ

م،  ١٩٦٣، بمبئي، اپريل ادب نواي،                                         غيره؛  و ٥ م، ص ١٩٦١حيدر، پتنا، 
، ترتيب عابد رضا افادات قاضي عبدالودوداز عنايت خان راسخ،  فالنامة حافظ شيرازي؛ ٣١ ص

؛ عارف نوشاهي و شاهده عالم، ديباچة ١١٠ م، ص ١٩٧٧بيدار، خدابخش الئبريري جرنل، پتنا، 
 تاريخِن، الرحٰم ؛ دکتر جميل١١٨و تا  ٩٧ م، ص ٢٠٠٤، جون ٤ر، شمارة ، الهوبازيافتکارستان، 
را تصحيح و تحشيه نموده است. در اين کتاب  اهللا خان نيکنام ، از شاکر خان پسر لطفشاکرخاني

دهد بيشتر از آنها  نشان مي هاش داده شده ک اهللا خان نيکنام و بعضي افراد ديگر خانواده احوالِ لطف
  و فضل بودند.اهلِ علم 

  .مختصر لطيفمقدمة   .٣
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 لطيف مختصرروپ نراين شخصي دانشمند و صاحبِ آثارِ متعدد است. او عالوه بر 
  جاي گذاشته است: نگارشات زير هم از خود به

در احکام و آدابِ روزمرة زندگي مبتني بر کتب مذهبي هندوان.  اآلداب: مرآت •
ليف شده و نسخة خطّي آن در کتابخانة هجري تأ ۱۱۱۹اين کتاب در سال 

 موجود است. Ph III 118شمارة  دانشگاه پنجاب، الهور، به
بازگوکرده و  زبان مسجع و مقفّي روپ نراين در اين کتاب داستاني را به جهت: شش •

 .١تکميل رسانده است م به ۱۷۰۹ه/ ۱۱۲۱آن را در سال 
زندگي  ثرِ خود جاهايي متعلّق بهنويسنده در اين ا العرفان يا ورجا مهاتم: مخزن •

ورچا (برج) و کرشن جي را توصيف نموده است. اين کتاب جغرافيا در سال 
 .٢پايان رسيده است م در الهور به ۱۷۱۷ه/ ۱۱۲۹

• بيت و  ۷۷۵تقليد از خالق باري در  فارسي است به نامة عربي به واژه جامع: لغات
 واژه. ۲,۴۷۰
ست که نويسنده آن روپ نراين شخصي فاضل ترجمان اين حقيقت ا لطيف مختصر

  نگارش آورد. زبان علمي و ادبي به هند را بهکتاب تاريخ ک يبود که  بوده است. او قادر
 که التَّواريخ لُب، مناسب است اگر لطيف مختصرقبل از گزارشي نسبتاً مفصّل دربارة 

  لطيف خالصة آن است، اجماالً معرفي گردد. کتاب مختصر
در دهمين  م) ۱۶۵۸-۱۷۰۷زيب عالمگير تيموري ( شود که اورنگ گفته مي معموالً

نام  اش به م) دستور داد که تأليف تاريخِ رسمي دوره ۱۶۶۸سال جلوسِ خود (
  بايد ادامه داده نشود. ٣عالمگيرنامه

                                                   
؛ اين کتاب Mughals in India, D.N. Marshal, London, 1985, p.419مقدمة مختصر لطيف؛   .١

کوشش دکتر علي اکبر جعفري، از سوي مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان، راولپندي،  به
  منتشر شده است. ش ه ١٣٥٢

، ميان هندوان ادبيات فارسي درنة موزة بريتانيا مضبوط است. هم رک: نسخة خطّي اين اثر در کتابخا  .٢
م در دهلي چاپ  ۱۸۵۵گفتة ايوانف در سال  به العرفان مخزن ؛Mughals in India, p.419؛ ١١٤ص 

 شده است.

نگارش محمد کاظم بن ميرزا محمد امين، ترتيب از مولوي خادم حسين و مولوي عبدالحي، چاپ   .٣
  م. ١٨٦٨کلکته، 
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اند، احوالِ بيشتر آنها چنين است  در قرون وسطي در هند آثارِ تاريخ که نوشته شده
زيب بديهي  آميز حاکمِ وقت بيان شده است. اورنگ توصيف و تحسين مبالغه که در آنها

گفت که از مدح شخصي بدم  خوبي آشنا بود. او مي است که با اين رفتارِ مؤرخين به
آيد ضروري اين است که در مقابلِ نمايش و فتوحات، تزکية نفس مورد توجه  مي

زيب مورد تشويق قرار  از طرف دربارِ اورنگ گونه تاريخ . بنابراين نگارشِ اين١قرارگيرد
ظاهر متروک شد و بنابراين تاريخ کامل  به ينويس نگرفت. در اثر اين فکر پادشاه، تاريخ

  شد.نزيب هم نوشته  دورة سلطنت اورنگ
هاي ارزشمند  زيب، کتاب هر صورت قبل از اين دستور اورنگ گفتني است که به

از  تاريخِ شاه شجاعيطور مثال  ته شده بودند. بهتاريخ در حکومت ده سالة او نوش
از احمد بن محمد ولي  آشام تاريخِيا  عبريه فتحيةمحمد معصوم بن حسن بن صالح، 

جمله مآخذ معتبر تاريخِ سياسيِ هند هستند که  غيره از و» الدين طالش شهاب«ملقّب به
عاقل خان رازي هم اثري  منسوب به ٢عالمگيري واقعاتاند.  در اين دوره نوشته شده

و تحرير متوازيِ آن  ٣العالمةمرآزيب است. افزون بر اين،  از دورة اورنگ مستند
تواريخِ عمومي هستند ولي اطّالعات  هنگارش آمده بود، اينها هم هم به ٤نما جهان مرآت

                                                   
  .٦٨ ، صمآثرِ عالمگيري  .١
  م. ١٩٤٦ترتيب از ظفر حسن، چاپِ عليگره،   .٢
نگارش  م) به ۱۶۶۸ه/  ۱۰۶۸زيب ( در اين گزارشي از ابتداي آفرينش تا دهمين سال جلوسِ اورنگ  .٣

زيب است ولي مؤرخان  اورنگ سراي بختاور خان خواجه آمده است. نگارشِ آن معموالً منسوب به
فهرست نسخ خطّي فارسي در ) و اته (فهرست نسخ خطّي فارسي در موزة بريتانياثلِ ريو (جديد م

) نظر دارند که شيخ محمد بقا سهارنپوري اصل نگارندة اين کتاب است. قسمتي از ادارة هند
م از سوي  ۱۹۷۹جلد در سال  ۲کوشش دکتر ساجده علوي در  محمد بختاور خان، به به العالمةمرآ

  قيقات پاکستان دانشگاه پنجاب، الهور چاپ شده است.ادارة تح
نام بختاور خان  را به العالمةمرآاست. حقيقت اين است که شيخ محمد بقا  العالمةمرآتر  روايت مفصّل  .٤

دست ورثاي  طور منتشر شد. بعد از درگذشت شيخ محمد بقا پيشنويس اين اثر به نوشت و آن همان
را دو بخش کردند. يکي از آنها را محمد شفيع پسرِ محمد شريف ترتيب داد بقا رسيد. اينها کتاب 

، ترتيب محمد شفيع، ذخيرة عبدالسالم کتابخانة موالنا آزاد، دانشگاه اسالمي نما مرآت جهان(
؛ ۱۰۱۸، ۳ ) و دومين را محمد رضا برادر کوچک محمد بقا ترتيب داد. (ريو، ج۳ عليگره، ورق

  )۱۱۸۰ ، شمارة»ضميمه«براؤن فهرست 
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که  اند. بختاور خان حد زيادي دربارة اوضاعِ سياسيِ هند هم در اينها گنجانيده شده به
است، سه کتابِ ديگر تاريخ هم نوشت که عبارتند از  العالمةمرآرود نويسندة  گمان مي

  .ملخّصِ تاريخِ الفيو  چهار آينهآينة بخت، 
تلخيص آثارِ  زيب دانشمندان معاصر به ناگفته نماند که در دورة سلطنت اورنگ

عمل آمد که  شي به، شايد تاليمعتبرِ تاريخ زياد توجه کردند. با انجام چنين کار
  نويسي و عدم نگارش کتابهاي جديد تاريخ جبران شود. زيب به تاريخ اعتنابي اورنگ بي

را و محمد براري امي تأليف مفصّل  تاريخِ الفيشد، بختاور خان  چنانکه اشاره
 التّواريخ . همچنين عبدالشّکور منتخب١خالصه کردند مجمل مفصّلنامِ  تاريخِ خود را به

نام  هاي مفيد به را با بعضي اضافه فرشته تاريخِمحمد يوسف را و راي بندرابن تأليف 
تلخيص نمودند. التَّواريخ لُب  

 ل از جمله دولتمردان برجستة دورة سلطنتراي بندرابن پسر راي بهارا م
برد. او ديوان  سر مي زيب بوده است. پدرش هم در خدمت دربارِ شاهي به اورنگ

اعطا » راي«م) او را خطابِ  ۱۶۴۸ده و در بيستمين سال جلوسِ شاهجهان (داراشکوه بو
  .٢امين سالِ جلوسِ همين پادشاه تيموري درگذشت در سي گرديد و

زيب وابسته شد.  بندرابن هم طبقِ روايات خانوادگي خود به دربارِ اورنگ
لم منصوب عا زيب او را مثلِ پدرش با لقب راي مفتخر ساخت و ديوان شاه اورنگ

عالم در سال  اين شاهزاده شرکت نمود. وقتي که شاه ي. بندرابن در اکثر جنگها٣کرد
حيدرآباد حمله کرد، بندرابن همراهش بود. او در ميدان جنگ  م به ۱۶۸۴ه/ ۱۰۹۵

 ٤قتل رسانند که سيد عبداهللا بارهه شديداً زخمي شد و قريب بود که دشمنان او را به
آمدهايي در گولکنده  عالم بنابر پيش . شاه٥ز ورطة هالکت نجات دادآنجا رسيد و او را ا

                                                   
 .٤٣، شمارة ١، کلکته، ج فهرست نسخ خطّي کتابخانة انجمنِ آسياي بنگال  .١

  ، ترجمة بندرابن.االولياةتذکر؛ ٤٥٢، ص ١رک: استوري، ج   .٢
  .۲۱۱-۱۲، ص ۲م، ج  ۱۸۶۹-۷۴، کلکته، التَّواريخ منتخب؛ ۳۲۸، ص ۱ريو، ج   .٣
 برادران سيد است. هسيد عبداهللا يکي از دو برادر معروف ب  .٤

  .۴۸۹، ص ۲، ج مآثراالمرا  .٥
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، ولي ١شد و بيشتر وابستگان او معزول شدند. بندرابن را هم از کار کنار گذاشتندزنداني 
سمت پاسبان و محافظ قلعة الگند منصوب  کار گذاشتند و به بعداً دو مرتبه او را به

که  ٣ن داس بهادر شاهي معرفي کرده استندرابنام ب . خوافي خان او را به٢کردند
عنوان  م) هم به ۱۷۰۷-۱۷۱۳اش اين است که او با دربارِ بهادر شاه تيموري ( معني

  کارمندي وابسته بوده است.
 در همين دوره بود که بندرابن تأليفرا شروع کرد و آن را در سال  التَّواريخ لُب

مادة تاريخ ه)  ۱۱۰۶ » (=الت ملک هندوستانحا«پايان رساند.  م به ۱۶۹۵ه/ ۱۱۰۶
  .٤تکميل آن است

اي  ده باب است. از اين جمله هر باب، تاريخ فرمانرواي ناحيه التَّواريخ منقسم به لُب
است که عبارتند از دهلي، دکن، گجرات، مالوه، برهانپور، خانديس، بنگال، جونپور، 

شود و با  رشي از پادشاهان غوري شروع ميبا گزا تاريخِ سالطينِ دهليو کشمير.  سند
  رسد. تکميل مي زيب که پادشاه معاصرِ نويسنده بود، به تاريخِ اورنگ

زيب در اين اثر بندرابن بايد عرض شود که نويسنده بعد از  دربارة تاريخِ اورنگ
گزارشي دربارة جلوسِ او بر تخت شاهي، احوالِ بيست و يکمين سال جلوس 

شود و  زيب عازم اجمير مي اي بوده که اورنگ نويسد. اين دوره م) را مي ۱۶۷۸ه/ ۱۰۸۹(
التَّواريخ، تفصيل  گردد. بنابراين در لُب بعد از شورشِ شاهزاده اکبر، رهسپار دکن مي

ها داراي اهميت و  زيب در دکن هم نوشته شده است. اين گزارش هاي اورنگ پيروزي
چشم خود ديده و در بعضي از آنها  است که نگارنده به ياحوال اعتباراند زيرا که مبني بر

  خودش شريک بوده است.
نويسان بعدي از آن نقل  اند و تاريخ عنوان مأخذي معتبر قبول کرده التَّواريخ را به لُب

در اين اثرِ خود از آن  الهندحتفةاند. لعل رام پسر راي دوله رام مؤلّف  و استفاده نموده
، جگ جيون داس پسر منَوهر التَّواريخ لُباهميت و مناسبت  ت. نظر بهاستفاده کرده اس

                                                   
  .٢٩٣، ص مآثرِ عالمگيري؛ ٤٥٨، ١، ج مآثراالمرا  .١
 .٤٥٣، ص ١استوري، ج   .٢

  .٢١١، ص ٢، ج التَّواريخ منتخب  .٣
٤.  الم، کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگره، برگ  التَّواريخِ هند لُب١-٢(خطّي)، ذخيرة عبدالس.  
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ِ خود آن را خالصه نموده است. با اين وجود، خوافي خان نظر التَّواريخ منتخبداس در 
حتّي نصف آن اطّالعات تاريخي را هم دربرندارد که  التَّواريخ لُبدهد که  مي

هر صورت او دربارة کيفيت محتويات  ت. ولي بهاللُّبابِ او حاملِ آنهاس منتخب
ظاهر اين است که خوافي خان آن را  اش به کند که معني اعتراضي نمي التَّواريخ بلُ

  کرد. مأخذي معتبر تلقّي مي
  شود: لطيف با اين عبارت در حمد پروردگار شروع مي مختصر

هاي  اني چندين بازيحمد خالقي است که قدرت کاملة او در هر آني و هر زم”
گردد و در کارهاي  بخش دوربينان بالغ نظر مي اعجوبه بر روي کار آورده غيرت

  “.کس را مجال چون و چرا و ياراي استفسار ماجرا نيست او جلّت حکمت هيچ
داراي ده باب است، ولي داراي شش فصل  التَّواريخ لُبهم بسان  مختصر لطيف
ز طرف مؤلّف است. بايد عرض شود که روپ نراين در ظاهر اضافه ا اضافي است که به

توانست و مناسب  را خالصه نکرده بلکه هر آنجا که مي التَّواريخ لُبفقط  لطيف مختصر
ديد، بر مطالبِ آن اضافه هم نموده است که از لحاظ گزارش شخصي تاريخي او داراي 

  اهميت است.
نويسي  زيب در مورد تاريخ ورنگدربارة نظر ا لطيف مختصرروپ نراين در اوايل 

زيب دربارة برخورد  ات مؤرخين ديگر معاصرِ اورنگينويسد که از آن نظر مي يمطالب
  شود: نويسي تأييد و تصديق مي تاريخ اين پادشاه تيموري نسبت به

زيب عالمگير را محمد کاظم منشي تا سال دهم  حاالت زمان حضرت اورنگ”
خضوع و  حيز تحرير آورده، بعد از آن حضرت به حکم آن حضرت در جلوس به

منع نموده فرمودند که احوال ما را کراماً انکسار که جبلّيِ ذات با برکات بوده، 
ذا از آن باز ماحصل ديگري را رنجه داريم، لٰه امر بي اين نويسند، چرا به کاتبين مي

  “.موقوف ماند
دهد که: الع ميما اطّ التّواريخ به سپس روپ نراين دربارة لُب  

هاي قديم صاحبِ استعداد بود، وقايع  راي بندرابن ولد راي بهارا مل که از بنده”
طور خود بر سبيل اختصار نوشته و  آن حضرت را تا سنة سي و دو جلوس به

گجرات و  و احوالِ سالطين دهلي را از ابتداي ظهورِ اسالم با کيفيت حکّام دکن
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و ملتان و کشمير بر آن اضافه نموده  سندو جونپور و مالوه و خانديس و بنگاله 
  “.موسوم ساخته التَّواريخِ هند لُببه

الهور در  اهللا خان نيکنام به بعد از ان روپ نراين دربارة آمدن سرپرست خود لطف
را مطالعه  هند التَّواريخ لُباهللا خان  م اطّالع داده است. اينجا لطف ۱۷۱۴ه/ ۱۱۲۶سال 
که نسبتاً مفصّل نيست، ولي باز هم اگر خالصه شود،  گفت که اين کتاب درحالي کرد و

را  التَّواريخ هند لُبمناسب است. روپ نراين پيشنهاد سرپرست خود را قبول کرد و 
  نويسد که: مي لطيف مختصرتلخيص نمود. همچنين او دربارة تأليف خود 

فرمودند … خدمت آن بزرگ کرده اين ذرة خاکسار که نقش بندگي از مدت در”
که اين کتاب اگرچه مختصر است، اما هنوز طويل است. اگر اين را در مجلّدي 

نهايت اختصار درآورده شود، و خالصة حاالت جمع سالطين درج گردد، بسيار  به
مناسب خواهد بود. بنابر آن، اين حقير کج مج زبان بر طبقِ امرِ آن بلندمرتبة 

  “.ترقيم آن قادر بود، در سلک اختصار کشيد رتي عام فهم که بهعبا واالقدر به
  نويسنده دربارة مطالبِ مختصر لطيف نوشته است که:

مجمل احوالِ حضرت عالمگير را در زمان شنقار شدن ايشان با وقايع مختصر ”
شاهي نيز مندرج  مأنوس فرخحضرت بهادر شاه تا اوايل سال چهارم جلوس ابد 

  “.مسمي گردانيد لطيف مختصرنموده به
  طـرزِ لطيـف و دابِ لطيـف    تمام گشت بـه   لطـف خـدا   هزار شکر که اين مختصـر بـه  

ــه ــادق  ب ــواب ص ــل ن ــف کام ــاب لط   چـو يافـت عـزّ قبوليـت و خطـابِ لطيـف        االلق
  »وه کتـابِ لطيـف  «ندا رسـيد مکـرر کـه      فکــر ســال تمــاميتش ز هــاتف غيــب بــه
  ه) ۱۱۲۶= ۵۶۳+۵۶۳(  

تاريخاين ماد ا که ندا رشمار آيد چ گويي از جمله نوادرات به ة تاريخ بايد در فن
) حساب ۵۶۳+۵۶۳را دوبار (» وه کتاب لطيف«يعني » وه کتاب لطيف«رسيد مکرر که 

  دست آيد که سال پايان تأليف اين کتاب است. هجري به ۱۱۲۶کنيد تا 
 لطيف مختصراين حقيقت نموده است که او در  روپ نراين خودش اشاره بهچنانکه 

زيب  را تلخيص نکرده است بلکه وقايعِ تاريخي دورة آخرِ اورنگ التَّواريخ هند لُبفقط 
سير را هم شامل  عالمگير، دورة سلطنت بهادر شاه و تا اوايلِ چهارمين سال جلوسِ فرخ
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نسبتاً اهميت زيادي دارد زيرا که  لطيف مختصرقسمت اين اثرِ خود نموده است. اين 
  نگارش آورده است. نويسنده در اينجا احوال چشمديد خود را به

نويسد و  زيب اجماالً مي روپ نراين دربارة اوضاع سياسي و اجتماعي دورة اورنگ
و  هاي سياسي بعضي مؤرخين و ديگران در مورد برنامهاعتراضات و ايرادات مغرضانة 

سياستهاي اجتماعي و مذهبي اين فرمانرواي تيموري هندي را رد نموده است و 
  حقيقت حال را بازگو کرده است:

زيب) تا بودند در عدل و داد و رياضت و خداپرستي گذرانيدند و  اورنگ”(
درويشي با پادشاهي جمع ساخته و از لذّات و نِعم دنياوي (پرهيز کردند). اکثر 

عبادت معبود حقيقي  وين و تره قناعت کرده، روزان و شبان بهنان ج اوقات به
ها را برطرف ساخته خاليق را در  بردند. در زمان سلطنت اکثر بدعت سر مي به

ها بود که هرگاه از  مهاد امن و امان جا دادند. از آن جمله بدعت داک چوکي
يافتند،  ميشدند، در آمد و رفت اسب هر کرا در راه  خدمت تعيين مي حضور به
گذاشتند. آن حضرت مقرر فرمودند  شد، مي گرفتند و هرجا مانده مي کشيده مي

کس  مرکب هيچ که در هر چوکي دو اسب از سرکارواال موجود باشد و به
ها و دکاکين مردم  متعرض نشوند و همچنين فيلبانان فيل را مست کرده بر خانه

شد. آن  ماند، الّا پايمال مي فوظ ميکرد مح آنها تواضعي مي دوانيدند. اگر کسي به
حضرت از فيلبانان نوشته گرفتند و فرمودند اگر فيلي خون کند يا دکان و خانة 
کسي پايمال سازد، فيلبانان از عهدة آن برآيند و سد اين باب شد و ميرشکاران 

هاي  خانه بانان در قصبات به تقريب گريز جانوران و همچنين آهوبانان و چيته به
کردند. اين معني را هم منع فرمودند. در  آمدند و انواع تعدي مي ردم فرود ميم

باد آتشبازي  ليالِ شب برأت مردم اوباش جمع شده خرمن جان و مال غربا را به
پردازي مردم را  شمشيربازي و هنگامه دادند، در عاشوره نيز تابوتي ساخته به مي

ها بند  کردند. تا يک ماه کچهري ه ميشورش و هنگامه و فتن .رسانيدند آزار مي
شد و اکثر مردم خانمان باختة طوايف و  ها واقع مي ماندند و خانه جنگي مي

فواحش بودند و شراب و بنگ و امثالِ آن در کوچه و بازار حکمِ آب سبيل 
حکمِ آن حضرت وقت سواري اهتمام محافظت مزروعات دست چپ  داشت، به
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مقرر فرمودند که احدي را نگذارند که در زراعت  عهدة عمدة امرا و راست به
شد، امينهاي پايمالي  وجود اين احتياط اگر احياناً زراعتي پايمال مي درآيد. با

بود. بر طبقِ جريب هرچه از پايمالي قرار  مقرر بودند و جريب همراه مي
  “.فرمودند رعايا مرحمت مي يافت، وجة آن را از خزانة سرکارواال به مي
از آن نوادر مأخذي است که در آن اطّالعات نوعِ باال داده شده  لطيف مختصريد شا

  اي دارد. زيب اهميت شايسته است که از لحاظ وضعِ اجتماعي دورة اورنگ
گر از دورة خود را فراهم يد يروپ نراين در قسمت آخرِ اين اثرِ خود، گزارش

ج دهلي است و فرمانرواي وقت براي نمايد که دربارة کمبود آب در ناحية شاه گن مي
  نويسد: رفع اين اشکال اقدام کرد. او در اين ضمن مي

سير)،  تا تحرير اين مختصر که شروع سالِ چهارم جلوسِ واالست (فرخ”
خير و خوبي جاري است و عالم خصوص فرقة نامراد هنود  کارهاي سلطنت به

ستقبال دارند و چون سکنة شاه دعاي دوام ايامِ دولت اين بزرگ کردة ايزدي ا به
هاي آن ضلع  گنج دارالخالفه از ممر کم آبي تشويش بسيار داشتند و اکثر جاي

 حکمِ طراوت شيم آب نهر بدان سمت آورده حوض وسيع نزديک بهشور بود، 
  …“آب نهر پرکردند، جهاني پرآب شد چبوترة شاه گنج ساخته به

داد و دهشي است که  کند که متعلّق به يروايتي ديگر شاهي اشاره م نگارنده به
  آورد. او در اين باره آورده است: عمل مي پادشاه هنگامِ مسافرت خود به

غيره  فقرا و شوند، قريب بيست هزار روپيه به سعادت سوار مي هرگاه حضرت به”
گذراند،  شود و اگر پير زالي با طفل خوردسالي التماس احوال مي خيرات مي
فرمايند و دست اقويا از حالِ  خود گرفته غور آن معامله مي دست حضرت به

  “.ضعيفان کوتاه است
لطيف که در آن نگارنده اطّالعات ارزشمندي دربارة  اين است گزارش اجمالي مختصر

  شود. گونه اطّالعات در مأخذ ديگر معاصر به مشکل ديده مي دورة خود هم داده است و اين
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  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 

 .۳۳۱-۷ ، صخوشگو سفينة



  االصطالحةاهميت تاريخي و ادبيِ مرآ  ٣٤٣

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   

                                                   
 ب. ۱۳, ورق االصطالحةمرآ  .١

  ب. ۱, ورق همان  .٢
 همان.  .٣
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  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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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

                                                   
  ب. ۴۹۰, ورق االصطالحةمرآ  .١
 هند حمله کرده بود. بهم  ۱۷۳۹ه/ ۱۱۵۱نادر شاه در سال   .٢
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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 



  ٣٦٤  قند پارسي

  

  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
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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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دهلي در  حديثاتفارسي ادبي  

، اولين شاعر بزرگ و معروف فارسي زبان هند, از اهاليان ه) ۷۲۵خسرو دهلوي (م: 
دهلي بود. همچنين آخرين شاعر نامدار فارسي زبان در هند يعني غالب نيز متعلق 

. از زمان خسرو دهلوي تا عصر غالب دهلوي در شهر ه استهمين شهر تاريخي بود به
اي در  شماري زندگي کردند که سهم شايسته شعرا و نويسندگان فارسي بيدهلي 

الحال منظور من اين نيست که سهم شعرا و  اند. في زبان و ادبيات فارسي داشته گسترش 
خواهم  کنم بلکه من ميو ارزيابي زبان فارسي را بررسي  نويسندگان دهلي در گسترش 

سي دربارة دهلي و تاريخ سياسي, اجتماعي, عرض کنم که آنچه شعرا و نويسندگان فار
زباني  اند, به حيطة تحرير درآورده ادبي, عرفاني و حتّي اقتصادي اين شهر قديمي هند به

خواهد تاريخِ کامل دهلي را بنويسد,  حيطة ضبط نيامده است. اگر کسي مي ديگر به
  فارسي وجود دارد. منابع و مأخذي رجوع کند که به مجبور است به

, تاريخ اجمالي دهلي و سيرالمنازلنجانب چند سال قبل, وقتي که در ترتيب متن اي
زبان اردو اشتغال داشت, متوجه شد که کتابي يا مأخذي براي تدوين تاريخ  ترجمة آن به

  زبان ديگر. فارسي است نه به مفصّل دهلي اگر وجود دارد, آن به
در آثار  شعرا و نويسندگان فارسيدر اينجا منظور من اين است که اطّالعاتي را که 

  عرض خوانندگان گرامي برسانم. مجمالً به ،اند دربارة دهلي داده متعدد خويش
بايد عرض شود که کتابي مفصّل يا مجمل دربارة تاريخ معتبر دهلي قبل از 

زباني ديگر  فارسي و يا به که در قرن نوزدهم ميالدي ترتيب داده شد, به سيرالمنازل
هاي گوناگون تاريخ دهلي در منابع مختلف که همة آنها  ده است ولي جنبهنوشته نش
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خواهيم تاريخ دهلي را ترتيب دهيم بايد  فارسي هستند, ثبت گرديده است و اگر مي به
  مقصود رسيم. منابع مختلف و متعدد نقل و اقتباس کنيم تا به اين از

هند آمدند و  ه مسلمانها بهبوده است. وقتي ک ميدهلي از ديرباز مرکز سياسي هند 
الدين ايبک اولين پادشاه دودمان مملوک, زمام حکومت را بدست گرفت, دهلي را  قطب

پايتخت سلطنت خود برگزيد. بعد از آن, عالوه بر معدودي چند, بيشتر عنوان  به
سالطين و پادشاهان تيموري هند، دهلي را پايتخت خود ساختند و در نتيجه دهلي نه 

عنوان مرکز سياسي هند بلکه مرکز علم و فضل و فرهنگ هم درآمد زيرا که  هتنها ب
بوده است. نظر  دربار سالطين و پادشاهان در قرون وسطي محور هر نوع عمليات مردم 

  السالطين اطّالع داده است که: اين حقيقت, عصامي در مثنوي فتوح به
ــي ســيدان صــحيح     رســيدند در وي ز ملــک عــرب    النســب بس

ــين   ــان زم ــبان خراس ــي کاس   بســي نقشــبندان اقلــيم چــين      بس
ــژاد   ــارا نـ ــان بخـ ــي عالمـ   بســي زاهــد و عابــد از هــر بــالد  بسـ

ـنس  هـر  و ملک زهر ـنعت  ج   زهر شهر و هر اصل سـيمين بـران    گـران  ص
  بسي اهلِ دانـش زهـر مـرز و بـوم      حکيمـــان يونـــان, طبيبـــان روم
  نـور شــمع آمدنــد چـو پروانــه بــر    در آن شهر فرخنـده جمـع آمدنـد   

  )۱۱۴ (ص  
ست عجيب و غريب. اين تنها اسم شهر و يا ناحيه مسکوني مردم  دهلي شهري

نيست بلکه اسم يک فرهنگ و تاريخ است. دهلي مرکز سياسي هند بوده و لذا حضرت 
کردند بنابر اين دهلي  دهلي خوانده شد. علما و فضالي متعددي در اين شهر زندگي مي

  دارالمعارف نام نهادند. را بغداد هند و
هستناپور, آن طرف درياي گنگ تا دهلي, يک شهر بوده و درياي جمن «اند که  گفته

ميان اين شهر جاري بود. بعد از جنگ کوروان و پاندوان دو شهر جدا مقرر شدند.  در
همان نام مشهور ماند و دهلي, اندرپت مشهور گرديد. بعد از مرور ايام  هستناپور به

آن ديه بعداً نام زميندار (يکي از مالکين) ديهي در زمين اندرپت آباد کرد و  دهلو
  دهلي شد. مشهور به
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اخيراً در محوطة قلعة کهنة دهلي حفاري بعمل آمد و بعد از مطالعة دقيق و علمي 
هزار سال قبل از   آثاري که از اين ناحيه بدست آمد, معلوم شده است که آنها متعلّق به

شد. يعني در آن زمان, اين ناحيه مسکوني بود. همچنين در صحن مسجد با مسيح مي
االسالم در نزديکي قطب مينار در ناحية مهرولي, منارة آهني نصب است که داراي قبة

م اين شهر دهلو  ۱۰۵۳اي است. در آن کتيبه اطّالع داده شده که اننگ پال در سال  کتيبه
از شعرهاي خود بجاي دهلي, دهلو نظم  را بنا کرد. خود خسرو دهلوي هم در يکي

کرده است. يعني آنچه در منابع فارسي آمده معتبر و مبني است بر اطّالعاتي که دربارة 
  اين شهر موجود بود.

هرکه آمد «مصداق  الدين ايبک قصري در اين شهر احداث کرد و سپس به قطب
د و يا طرح شهري پادشاهان مختلف يا در اين شهر قصري ساختن» عمارتي نو ساخت

آباد,  آباد, شاهپور, فيروزآباد, خضرآباد, مبارک جديد را ريختند. غياثپور, کيلوکهري, تغلق
هاي مختلف احداث  آباد اسم شهرهايي هستند که در ناحية دهلي در زمان و شاهجهان

  اند. شده
هاي تاريخي, اجتماعي, عرفاني و ادبي زندگاني  امير خسرو دهلوي دربارة جنبه

دهلي بيشتر از ديگران در آثار مختلف خود نوشته است. خسرو دهلوي تنها در مثنوي 
السعدين, اطّالعاتي که دربارة دهلي فراهم نموده, براي تاريخ نسبتاً  قران خود موسوم به

  دهلي را در اين اشعار بيان کرده است: کند. او عالقه خود به مفصّل دهلي عصر او کفايت مي
ــاد     ديــن و داد حضـرت دهلـي کنـف    ــاد ب ــه آب ــت ک ــت عدنس   جنّ

ــتان   ــن بوس ــة اي ــنود قصّ ــر ش ــتان     گ ــائف هندوس ــود ط ــه ش   مکّ
  بســـتة او قبـــة هفـــت آســـمان  قبـــة اســـالم شـــده در جهـــان
السالطين عصامي که چند سال بعد از وفات  بر مبناي آثار خسرو و مثنوي فتوح

يخ اجتماعي و سياسي دهلي آن توان تار خسرو در زمان محمد بن تغلق سروده شده, مي
قيمتي دربارة  عصر را ترتيب داد. در همان زمان مطهر کره در آثارِ خود اطّالعات ذي

  و شاهدي معتبر براي اظهارات خسرو و عصامي فراهم کرد. داددهلي 
همين اسم  برني و تاريخ ديگري به تاريخ فيروزشاهيمنهاج سراج,  ناصري طبقات

کتابهاي ديگري هستند که اطّالعات اساسي و معتبري دربارة  تأليف شمس سراج عفيف
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باشند که  دهلي را در بردارند. عالوه بر اين ملفوظات مشايخ و عرفا منابع ديگري مي
  داراي اطّالعات جالب توجه اي دربارة دهلي هستند.

مناسب نيست اگر عرض کنيم که خود واژة ملفوظ و يا جمع آن ملفوظات  غالباً بي
بوده است و در اين زمان  رود, در ايران مورد استفاده نه مفهومي که در هند بکار مي به

رفته است. اولين ملفوظ يعني سخنان  هم نيست و بجاي آن سخنان عارف بکار مي
ست که در دهلي ترتيب داده شد. ا فوائدالفوادآوري شد,  عارفي که در هند جمع

الدين اولياست که جامع آن شاعر معروف  مجموعة سخنان خواجه نظام فوائدالفواد
سعدي هند است. اين جملة معترضه بوده, حاال  فارسي حسن سجزي دهلوي ملقّب به

  همان موضوع خود يعني ذکر دهلي در آثار فارسي. گرديم به بر مي
ان هندي, بيشتر کتابهاي تاريخ هند, تاريخ اجمالي قبل از آغاز حکومت تيموري

دهلي را هم در بردارند ولي بعد از آنکه شاهجهان در نزديکي دهلي شهري بنام 
تفصيل  آباد را به کرد، مورخين عصر و دربار او تاريخ شاهجهان آباد را بنا شاهجهان

عصر در يکي از آثارِ اند. محمد صادق اصفهاني همداني يکي از نويسندگان همين  نوشته
  نويسد: دربارة دهلي مي الصادقين کلماتخود بنام 
دهلي شهري بس بزرگ و عالي است و بسي از اولياي امت در توصيف آن ”

سخنان فرموده, يکي از هزار و اندکي از بسيار از عظمتش وا نموده. در مناجات 
ي بر ما رحمت کن. ن دهلاحرمت خاک پاي بازاري هي بهبعضي از اوليا آمده: اٰل

داند که بعد از حرمين  يقين مي ي دانشي بود, بهپس هر کرا اندک معرفتي و ادٰن
شريفين اگر شرفي در مکان و بزرگي در بلدي هست, اين بلد شريف از ساير 

گويند که  ي است و لهذا عوام ميآن بلدان امتياز تمام دارد و از بالد ديگر مستثٰن
اص نيز در بزرگي آن شبه ندارند. يکي از اهل رد مکّه است و خودهلي خُ

  “.فراست بتقريبي گفته: تمام دهلي حکم مسجد دارد
ي حسين تاريخ مختصر دهلي از زمان قديم تا خود عصر االقاليم مرتٰضيقةدر حد
شهرهايي که در حدود دهلي  ي حسين بعد از اشاره بهشته شده است. مرتٰضگانويسنده ن

  کند که: اخته شده بودند, اطّالع جالبي فراهم ميتوسط حکمرانان مختلف س
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در کوتلة فيروز شاه چاهي بود که آب آن چاه شيرين و خوشگوار و بغايت ”
آباد  سبک بود. از چهار گهري شب مانده تا وقت عشا تمام مردم شهر شاهجهان

برند براي بيماران و مريضان بغايت مفيد بوده و  کشند و مي از آن چاه آب مي
  .“داشتند ستان را صحت و اعتدال مزاج بحال ميتندر

مبارزالملک سربلند خان در  خود نويسنده در زمان حکومت محمد شاه همراه با
آباد آن وقت  آباد ديدن کرد. دربارة شهر شاهجهان سن دوازده سالگي از شاهجهان

  نويسد که: مي
آن شهر و شهر موصوف در کمال رونق و آبادي بوده. خوبي و لطافت عمارات 

کثرت اژدهام خاليق را چه بيان نمايد که هنگام شام در چوک سعداهللا خان و 
چاندني چوک از هجوم مردم گزارة سوار نبوده مگر پياده و آن بر مسافت ده و 

رفت و برزن و بازار همه گلزار و باغ و  بيست قدم را در آن جمع کشمکش مي
ز امصار در آن ديار آن مقدار که اگر بهار بوده و افراط اجناس و امتعة متنوعه ا

کسي خواهد آالت و ادوات جشن سلطاني و اسباب امارات وزارت از صامت و 
غيره اشياي مطلوبه در يک روز از صبح تا شام چندان  ناطق و امتعه و اقمشه و
  “.که خواهد, خريد نمايد

شاه ديد  ي حسين در همين عهد محمد شاه دهلي را بعد از حملة نادرسپس مرتٰض
  و يافت که:

در آبادي و رونق مانند سابق نبود. احمد شاه ابدالي و دراني کابل و قندهار در ”
طمع دفينه عمارات آن  عصر عالمگير ثاني بر شهر صدمة عظيم رسانيده چه به

علي قلي خان آن شهر را بغايت ويران  شهر را از بيخ کنده. راقم حروف همراه با
نداشته و خشک افتاده بر در قلعه پادشاهي بجاي گل و يافته چنانچه شهر آب 

کردند.  ريحان گل خن بوده و بجاي هجوم مردم گازران در نواح سبز چرا مي
الدوله روهيله اسبان بسته بودند  اندرون قلعه در عمارت ديوان عام نوکران نجيب

 و آخور و سرگين جابجا توده گشته بود. هرگاه راقم حروف و علي قلي خان
خدا که تني چند  رفت در چوک سعداهللا خان و چاندني چوک به سواري مي به
  “.آمدند نظر مي به
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الدين بختيار کاکي بدون  مقبرة خواجه قطب نويسد که رفتن به ي حسين باز ميمرتٰض
الدين اولياء خوفناک  زيارت شيخ نظام بيست کس متفق شده به”قولِ او  خطر نبود و به

  “.رفتند مي
آباد و رونق اين شهر نوشته  التّواريخ دربارة شاهجهانصةراي بنداري در خالسجان 

  است که:
مردم از روم و زنگ و شام و فرنگ و انگريز و ولنديز و يمن و عربستان و ”

عراق و خراسان و خوارزم و ترکستان و کابل و زابلستان و خطا و ختن و چين 
و ساير واليات هندوستان در آن ماچين و کاشغر و (قلما ستان) تبت و کشمير 

عصر جامع توطّن گزيده و آئين و گفتار که اهل زبان هندوستان از همين 
جاست, آموخته بکار و پيشة خودها اشتغال دارند. ترتيب معموريش بسان 

  “.يکديگر مطابق فقرات نثر باهم موافق و آئين آبادانيش مانند اشعار نظم با
الل در مجموعة فيض تقريباً همان اطّالعاتي  ندرهمچنين نويسندة ديگري بنام س

هر  االقاليم فراهم شده است. بهيقةالتّواريخ و حدصةآباد داده که در خال دربارة شاهجهان
  نويسد: صورت او دربارة مساجد و مدارسي که در دهلي وجود داشت, مي

در هر کوچه و بازار و هر صحن و زمين مساجد و معابد و خوانق و مدارس ”
نمايد, بسيار  که عالمي از آن بهرة دنيا و عقبي و فائدة صورت و معني حاصل مي

  “.تعمير يافته
  آباد بيان شده است. تاريخ دهلي و شاهجهان سيرالمنازلدر مرقع دهلي و سپس در 

که تاريخ ويژة دهلي است, کتابي  سيرالمنازلدر پايان بايد عرض کنيم که قبل از 
چنانکه قبالً عرض کرديم  سيرالمنازلتاريخ دهلي باشد.  ص بهفارسي نداريم که مخت به

حيطة  در اواسط قرن نوزدهم ميالدي نوشته شده و در همين قرن کتابهايي ديگر هم به
طور مثال  باشند. به تحرير آورده شد که تاريخ بعضي از شهرهاي ديگر هند مي

آگره و بناهاي تاريخي آن  هکتابي است در تاريخ شهر اکبرآباد معروف ب العمارات تفريح
  اي در آگره ترتيب داده شده بود. شهر که بنابر خواهش رئيس دانشکده
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آباد دارالخالفة شاهجهان توصيف  

م) و خالق تاج محل در  ۱۶۲۸-۱۶۵۸ه/ ۱۰۳۷-۱۰۶۸شاهجهان, پادشاه تيموري هند (
براي ي آگره, تصميم گرفت که پايتخت جديدي براي خود در دهلي بسازد. اقدامات

وجود آوردن اين پايتخت پيش نهادي انجام شد. بعد از جد و  اجراي دستور پادشاه و به
ريزي  آباد در کنارة غربي درياي جمنا طرح دار شهري بنام شاهجهان اي دامنهجهده

سنگ سرخ ريگي بعد از کار و فعاليت نه سال  اي در اين شهر با گرديد. همچنين قلعه
خرج پانصد هزار روپيه  ) بهم ۱۶۴۷ه/ ۱۰۵۷در بيست و يکمين سال جلوس شاهجهان (

مختلف مسکوني و اداري شاهي بود که عبارت ساخته شد. اين قلعه مشتمل بر بناهاي 
بخش, حمام, برج طال, امتياز  بودند از شاه محل, ديوان عام, ديوان خاص, باغ حيات

  .١غيره محل, خوابگاه جهان آرا (دختر شاهجهان) و
اين قلعه در  از آگره به م ۱۶۴۸ه/ ۱۰۵۸االول سال  ربيع ۲۴شاهجهان پادشاه در روز 

 جشن ،پايتخت و قلعة مذکور مناسبت ورود پادشاه به ل گرديد. بهآباد منتق شاهجهان
درباري تشکيل گرديد و شعراي دربار قصايدي در تعريف و توصيف پادشاه و پايتخت 

الشعراي شاهجهان  م) ملک ۱۶۵۱ه/ ۱۰۶۱ همداني (م:جديد او سرودند. ابوطالب کليم 
  ريخ بناي اين شهر را نظم کرد.تاه)  ۱۰۵۳» (آباد  از شاهجهان آباد شد شاهجهان«از 

آباد, پادشاه دستور داد که مسجد جامع  پس از تکميل قلعة سرخ و حصار شاهجهان
آسمان کشد. تقريباً دو سال پس از  به سر هم در اين شهر و در نزديکي قلعة سرخ

                                                   
  آباد و بناهاي مختلف آن رجوع کنيد به: دربارة تاريخچة مختصر شاهجهان  .١

  .۲۸- ۴۹ , ص۳، ج م ۱۹۳۹از محمد صالح کنبوه, کلکته,  صالح عملِ  
  م. ۱۹۸۲نو، آگوست  از سنگين بيگ، چاپ ايوان غالب, دهلي سيرالمنازل  
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 م ۱۶۵۰بيست و ششم نوامبر ه/ ۱۰۶۰آباد در روز دهم شوال سال  تمکيل شاهجهان
پاية تکميل  خرج يکصد هزار روپيه به مسجد نهاده شد و پس از شش سال بهسنگ بنياد 

ه)  ۱۰۶۷» (قبلة حاجات آمد مسجد شاهجهان«رسيد. تاريخ تکميل بناي مسجد از 
  .١آيد برمي

توان از تواريخ  آباد و بناهاي مختلف اين شهر را مي تاريخچة مختصر شاهجهان
آباد در آن  ريخ مفصّل و مرتب شاهجهانهر صورت تا معاصر شاهجهان برکشيد ولي به

آنچه در عصر شاهجهان دربارة پايتخت جديد او  حيطة تحرير نيامد. بنابراين هر عصر به
  نوشته شده, داراي اهميتي است.

آباد, رسالة مختصري شامل چهار صفحه است که در  توصيف دارالخالفة شاهجهان
جمالت دعائيه در پايان رساله هم دورة خود شاهجهان نوشته شد. اين امر از اين 

  مبرهن است:
پناه, سليمان جاه  ذا انسب و اولي آنست که ختم سخن بر دعاي شهنشاه دينلٰه”

هي تا نور جواهر انجم بر سرير که سرماية سعادت دارين است, نموده آيد. اٰل
  “…سپهر درخشان
شمارة  (لندن) به فرد در ديوان هند يقين منحصر به غالب به هاين رسالنسخة خطّي 

خطِّ شکسته نسبتاً خوانا کتابت شده است. مصنّف  اي است که به جزو مجموعه ۲۱۱۸
جز اين که او  هاين رساله حاجي خيراهللا است که دربارة احوال زندگاني او اطّالعي ب

  دست نيست. ديوان رستم خان بوده, به
شعبان  ۲۸له در روز سال و تاريخ تأليف اين رساله هم معلوم نيست ولي اين رسا

آباد در کوچة فدايي خان که آن وقت  در شاهجهان م ۱۷۲۱ژوئن  ۲ه/ ۱۱۳۴سال 
کوچة ميرجمله بوده استنساخ گرديد. کاتب اين رساله وقتي که رسالة مورد  موسوم به

  نويسد: کرد دچار مشکالت مالي بوده, چنانکه در ترقيمه مي نظر را کتابت مي
هجري در دارالخالفة  ۱۱۳۴المعظّم  تم شهر شعبانتمت بتاريخ بيست و هش”

آباد در کترة فدائي خان سابق که الحال ميرجمله باشد, در عين حالت  شاهجهان
                                                   

 .۵۳-۴، ص ۳ , جصالح عملِ  .١
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  “.اتمام رسيد عسرت و حوادثات زمان به
الملک در  نظام رستم خان که نويسندة اين رساله ديوان او بوده, نخست وابسته به

اليتدکن بود و بنابر شجاعت و فعخان مقرب«خطاب  آميز خود مفتخر به تهاي موفّقي «
دربار شاهجهان مربوط ساخت.  گرديد. سپس او از دربار دکن ناراحت شد و خود را با

استعداد و صالحيت نظامي و اداري مقرب خان, شاهجهان او را در هشتمين سال  نظر به
ان در سال رستم خان مخاطب ساخت. رستم خ ) بهم ۱۶۳۴ه/ ۱۰۴۴جلوس خود (

  درگذشت. م ۱۶۵۷ه/ ۱۰۶۸
آباد  شاهجهان در بيست و يکمين سال جلوس خود, اولين دربار را در شاهجهان

تشکيل و چنانکه قبالً اشاره شد, جشني هم ترتيب داد. رستم خان در دوران اين مراسم 
  .١حضور شاه رسيد به

عالقه داشت  ساختن بناها خيراهللا ديوان همين رستم خان بود که خودش هم به
قصبة سنبل واقع در ايالت اتّرپرادش فعلي شامل تيول رستم خان بود. او شهر مرادآباد 

اي نيز در  را, در حدود تيول خود, بنام مرادبخش پسر شاهجهان بنا نهاد و مسجد و قلعه
  .٢آنجا ساخت

 آباد از لحاظ تاريخي, اجتماعي و فرهنگي فاقد رسالة توصيف دارالخالفة شاهجهان
اطّالعات بارز و يا جديدي است و چنانکه از خود عنوان اين رساله پيدا است, توصيف 

نثر است. اين رساله همچنين بهترين نمونة نثر  آباد به و تعريف قصيده مانند شاهجهان
مصنوع فارسي است که در زمان شاهجهان در هند معمول بوده و مصنّف رساله بر 

                                                   
چاپ انجمن آسيايي بنگال, کلکته، نسبتاً  مآثراالمراشاهنواز خان احوال زندگي رستم خان را در   .١

 )۲۷۰ : ص۲ , جمآثراالمرامفصّل آورده است. (

(حاشيه) در اينجا قطعة  ۲۷۸-۹ از پروفسور ايوب قادري, پاکستان, ص مآثراالمراترجمة اردوي   .٢
  قرار است: تاريخِ وفات رستم خان هم نقل گرديده که بدين

ــگ   ــتم فيروزجن ــادر رس ــون به   چ
  

ــود  ــب کش ــدحت او ل ــالمي در م   ع
  در شــجاعت رســتم دســتان عصــر  

  
ــود  ــاتم آفـــاق بـ   در ســـخاوت خـ

  تــرک تــازي کــرد در ميــدان هنــد  
  

  جنّت رفـت زود  سرخ رو گشت و به
  ســالِ تــاريخِ وفــاتش عقــل گفــت   

  
  بــرد رســتم گــوي از ميــدان جــود 

  ه) ۱۰۶۷(  
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داشت. استفاده از کلمات مناسب و خوش آهنگ و در نوشتن اين نوع نثر تسلّط کامل 
هر  بعضي موارد جمالت مقفّي و مسجع نثر اين رساله را جالب توجه ساخته است. به

آباد و قلعة سرخ در اين رساله  صورت بايد اقرار کرد که اطّالعاتي که دربارة شاهجهان
ديگر معاصر شاهجهان در داده شده, براي تصديق و تأييد بيانات و اظهارات نويسندگان 

 که ريزي اين پايتخت و بناهاي مختلف آن سند معتبر و معاصر ديگري است مورد طرح
  گردد: باشد . متن رسالة مزبور در پائين نقل مي يبرخوردار م يالعاده ا اهميت فوق از

  آباد توصيف دارالخالفة شاهجهان
  .١آباد ان نگار حضرت شاهجهاننظير شهر نامدار آسم نگارش اوصاف و ستايش تعمير بي

رفيع بسيط زمين مانند طغرا  عسبحان اهللا چه بنايي است شگرف اساس که بر توقي
گيتي  گزين عروس افزا که بر جبين سعادت زيوري است زينت ايطراوت تازه افزود 

اند يا تاج فخر  بها که بر خاتم غبرا نشانده اندازه افروخت يا نگين است بيش فروغ بي
لغزد و  که بر فرق عنصر خاک نهاده. ژرف نگهان بلند نظر را قدم نگاه مياست 

رود که از شرايف شمايل و لطايف  خردمندان دانش منش را پاي خرد از جاي مي
الشرف نير اعظم در مسکنستان زمينان  جاليل کدام نور پروردة آگهي است که مثل بيت

گران قضا و قدر از ابتداي  صنعت جلوة نظارت افزود و طرح که در عالم نسق و نظام
ميان برکات دانش دورياب و ميمنت تصرفات خرد جهان  نموده, به آفرينش نگارش مي

ي و دارالملک مشت گاه جهانداري عظٰم وجود آيد, يعني به تاب او در عالم ظهور به
 تر از آن ديدة فلک بر عرصة زمين نديده و هيچ شهري ي که شهر عظيمفرمانروايي کبٰر

حکم واالي پادشاه سليمان  عظمت و بزرگي آن نرسيده, به از شهرستان هفت کشور به
سلطنت, شهنشاه سکندر منزلت, مظهر قدرت رباني, طرازندة قوانين جهانگيري و 

آراي عالمستان دانش و بينش  کشاي رموزات دقايق آفرينش, جهان کشورستاني, گره
ميمون و  ثاني, شاهجهان بادشاه غازي بهالدين محمد صاحبقران  ابوالمظفر شهاب

همايون ساعتي که اساس فلک را زيبد, بر روي زمين تأسيس و تعمير يافت و بنام نامي 

                                                   
 اصل: شاهجهانا باد.  .١



  ٣٧٨  قند پارسي

  

پناه,  آباد موسوم گرديد. زهي زمين که چنين پادشاه عالم و اسم سامي حضرت شاهجهان
اختتام  شهري که به پرور, او را از ساير بسيط آفاق امتياز نموده باشد (کذا) و خوشا جهان

شهريت سرافتخار بر سپهر برين سائيده, سلطنت گاه چنين شهنشاه ظلّ اهللا, عدل 
  گسترده تمام جوهر قرارگرفته.

  صبا سرشـته بخـاکش طـراوت طـوبي    
  

ــوثر   ــالوت ک ــش ح ــه در آب ــوا نهفت   ه
  پـرور  هواي او بصفت چون نسـيم جـان    سواد او بمثل چـون سـپهر مينـا رنـگ      

  بمنفعت همـه خـاکش عبيـر غاليـه بـر       ش عقيـق لؤلـؤ بـار   بخاصيت همه سنگ
نخستين برکنار درياي جون که دريايي است مانند کهکشان فلک يا شعاع صبح 

گر  گزينان جلوه صادق يا در نظر دانشوران دانا ضمير آبروي زمين که در مناظر مسرت
هسار شمالي است يا معجز حرير است که بر فرق شاهد غبرا آرايش داده. منبعش در ک

آيد. گويي چشمة ظلمات  جانب جنوب نهاده مي به واقع است, تا درين سواد اعظم رو
را در پس پشت انداخته يا پشت پا زده برآمده است. گوارايي و عذوبت آبش حالوت 

م قمر و کواکب را بر بام فلک برتافته. ران نموده و رونق صفا و جاليش جيزمين کوثر به
  اند. اصطالح خود دختر خورشيد ناميده ي هندوستان او را بهاز اينجاست که حکما

غايت رونق و زيبايي از  نژاد, بلکه از سد سکندري قوي بنياد به نهاد, آهن قلعة روئين
وساطت کارپردازان آذر اثر و خارا تراشان فرهاد سير, از  کمال خوبي و صنعت آرايي, به

ر مناظر نظر يا کوهي است از سنگ سرخ تراشيده, موجود گشته يا شفقي است د
چهرة گلنار الله رخان مساوات  کبريت احمر, سرخيش سرخي لعل بدخشان ربوده و به

اي است قوليت بار که خوبي عارض آرام نگار ارض افزوده يا شمعي  جسته يا گلگونه
بها که بر  است جهان افروز که در فانوس ربع مسکون افروخته يا گوهري است گران

القدر هفت اقليم درخشيده و از رفعت و بلندي از نشيب اساس تا اوج  لاکليل جلي
ماه پيوسته يا از گاو زمين تا گاو فلک باال رفته و از  ارتقاي, گويي که از ماهي تا به

هاي  وسعت و فراخي بيضة سپهر درو, چون قمر در هاله نموده و در آن ميان نشيمن
گزين خلدبرين در آيينة صفا ضمير خديو طرزي که طرح دل عالي و محلهاي معالي به

دستياري معماران سحرآفرين و کار افروزان ماليک تحسين که  خداآگاه پرتو داده, به
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پرور  تار طرة مه طلعتان (صفحة ديگر) و لطافت آب و هوا(ي) روح رشتة خط آنها به
  آيد: قالب گفتار مي اين مصر فردوس کردار به

ت فکرت شمع دانايي بر افروز که ياساس کن و از زاز بنان خرد شبستاني تازه ”
اين مجمع ارباب هفت اقليم عالمي است پر از عجايب و غرايب مصنوعات 
صانع حکيم, دو جهاني است ماالمال از نوادر و نفايس مخترع افالک و نعيم يا 

پرور و حسن رنگين عذاران سيم بر, نظر فريب  جنّتي است بخوبي منازل روح
نزاهت و سرسبزي گلها و حالوت و  الجناني است بهضةخرد و روديده وران 

ها, روشني بخش عيون و شکرريز کام هر اداني و اقاصي.  شيريني اثمار و ميوه
ين تعريفش پرواز نمايد و کميت خامه را چه يمرغ خيال را کجا بال که بر اوج تب

شتابد  بيان مي يارا که نشيب و فراز تشريح توصيفش بپيمايد اما آنچه بر منصة
  “.پرتويي از آفتاب است و سطري از کتاب

سبحان اهللا چه مکاني است فيض آما که اگر نسيم گلستانش بر سنگ وزد لعل را 
گل بو گرداند و اگر نيسان هوايش بر روي دريا بارد در از جوف عطرآمود برآيد. دامن 

تاتار. ابرهاي فيض  پا عنبر و مشک زار و جيب سوادش سر تا به اطرافش سراسر الله
کمال انبساط کاله  م، نيلوفر بهسنّشب و روز در تبسم و بادهاي موافق ليل و نهار در ت

يک پا ايستاده. گل از غايت رطوبت امواج رنگارنگ  کج نهاده و سرو از غايت ادب به
سرزده. زورق آشيان بلبل از موج خيزان طوفاني گشته پرتو(ي) بهارش اگر بر گل 

افتادي از نقص زردي ايمن گشتي و نسيم جاويد شميم آن اگر بر نيلوفر ماه خورشيد 
افزايش از غايت  ن ماندي. منازل دلکشا و عمارات روحؤوزيدي از بيم کاست مص

متانت و استحکام چون بناي محبت دير پا و مستقيم و ايوانهاي جاويد بنياد و 
حنش چون عرصة همت فراخ و تر از قصور نعيم, ص هاي ابد ميعاد آن موزون صفحه

ها همچو مرأت ضمير آيينه  وسيع و ستونهايش چون نيت درست راست و منبع شبکه
ها از نقوش طالکاري دروني (و) بروني چون افق نور افگن.  دالن روشن و غرفه

بدل  انديشي بارِ امنيت کشاده و نقود زندگاني بي کيشي و نيک برکت راست ساکنانش به
هاي آمد و شد  قت تصرف داده. اگر درويشانند ابواب خواهش و راهرا بشايست و

عبادت خداوند زمين و زمان و طاعت  داشته بهباز خاليق بر روي روزگار خود 
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انوار جمال  هاي زيبا منور به برند. شبها در زاويه و صورت پروردگار انس و جان بسر مي
هاي درويشان نمايند.  ز در دلخدمت فقرا را سعادت وقت دانند و استمداد همت ا

قدر توفيق  درخور همت و حالت ابواب خيرات و احسان بر روي محتاجان کشاده و به
نظران ماند  خطوط شعاع نظر صاحب [صفحة ديگر] با ١سايالن را تا سؤال مهلت نداده

و گز پيمايش آنها چون انديشة عالم پيما و براستي چون کلک دبيران جهان آرا زيبد, 
لطافتي که حسن معشوقان در ديدة عاشقان تراود يا نغمة داؤدي که در گوش اهل  به

وجدان نمايد, موجود و مهيا شد. مرمرش از راه رونق و صفا بازار الماس شکسته و 
خته و آتش در دل آيينه انداخته. هر سنگش بار هر غم توان سفت يآبروي مرواريد ر

در جميع صنايع سرورافزاي اين عمارت که  (کذا) يا مقناطيس دل و زيب و زينت که
گران  نزاکت کارستان صنعت عبارت سخن آفرينان سحر پيوند ماند. به سراسر به
کار  هزار خوبي و اعجوبگي به گزين و نزاهت نگارستان هنرمندان معجزقرين به خوارق

دقيقه  گذارد اما از چشم پيوسته. اگر چه بر ديدة دوربينان باريک نظر هرچه حيرت مي
سازد که آنچه در کارخانة خيال ممکن  مايه گوهر حجاب تعجب رفع مي پژوهان گران

نبود و در فکر ذوفنونان طلسم آفرين مشهود نگردد در ظهورستان مناظر جلوة نمايش 
پذيرفت و نهري نيز چون حمايل آللي در بر عذرا عذاران شيرين اندام زيبد يا جداول 

هاي مينو مثال  مرقع اوستادان نادره کار جلوه افزود. در آن محلنوراني در اوراق منظومه 
فراز و فراز  و فردوس جمال طراوت بخش اهل نظران گرديده جابجا از نشيب به

نشيب در مصادر و منازل آبشارها و تراويدن آب مانند چادر حرير و لمعة نور بجوش  به
ه دران در کوي شوق تمام و سرعت انديشه خرام چون مجنون شورش کنان و جام

الشّأن مثل آفتاب قدم از فرق  افزاي ليلي براي تفرج و تماشا, حسن آن مکان عظيم
قرار شتافته و در هر محلّ و منزل چون طبع  خودانه سرشار و بي نشناخته مستانه و بي

ي و فکر عاشقان خجسته فال در هاي مضامين اعٰل سرايان روشندل در تازگي سخن

                                                   
  بعد از اين جمله, عبارت زير نوشته شده است:  .١

الشريفين حاجي خيراهللا ديوان سرکار  آباد از تصنيف حاجي الحرمين توصيف دارالخالفة شاهجهان  
  ت نشان رستم خان.مغفر
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ور باشد. تشبيب و منشرح  شوقان دلگزين و دلربا کامياب و بهرهانديشة وصال مع
گرديده, نشاط گل منشان و عيش افزاي شگفته ضميران است. آبش آبروي مردم ديده 

ها فرونشانده و هواي خرمي در هر سر افزوده و آتش استسقا در  بخشيده و غبار دل
هر و ماه سپر را افشرده, آن جگر هر نظر انداخته. مگر الماس و لعل سپيد گداخته يا م

اند. اگر نقّاش از آب آن نباتات طرازد سزد که قواي نامه در آن  جوي را جاري کرده
اظهار نتايج بخشد بلکه اگر شبيه سرو گل باشارت انگشت بر آن کشد شايد که 

  طراوت هستي تراود. به
ستة السعدين اعظم شاي باغي نيز در پهلوي آن عمارت فيض طلعت چون قران

زار هفت کشور  آراي چمن طرازان بهشت و بايسته چنين خديو گلشن تحسين چمن
فردوس فلک  بناي مبارک و ميمون يافت مگر غنچة آرزوي گيتي بود که فرق افتخار به

هزار تازگي و شادابي بشگفت يا فهرست کتاب عدل بود که در نظر  فرسايد, امروز به
بود که از شمع منور روشن گشت يا شکل و شبيه االلباب درآمد يا فتيلة نظارت  اولي

صفايي و  نظير به جنّت است که بر حرير اديم زمين کشيده شد و حياض دل پذير بي
المثل تيغ کرشمه  زيبايي که اگر عکس روح در آنها نمايد جاي تعجب نيست و اگر في

گرد آنها جلوه نمايش داده و گرد بر  محبوبان را از آن آب دهند, محل غرايب بي
هاي کواکب نثار چون سپهر انجم نگار فراوان زينت بخشيده, گويي که آب ايشان  فواره

جويد و چون انديشه فلک پيما راه  از غايت لطافت از کرة هوا تفوق و سربلندي مي
  پويد. آسمان مي

ــاني ســر زد  ــوهر زد    هــر گوشــة فــواره زب ــره گ ــح گ ــار ترش ــر ت   ه
ــتر زد    ني غلطم کـه بـر رگ و ريشـة آب    ــا نش ــزار ج ــوا ه ــاد ه   فصّ

مالحت ليلي  هاي جميع کارستان اين نزاکستان که با ها و تازگي لطافت !سبحان اهللا
و شيرين پرمانند است در انداز هر نگاه گوناگون گل شادکامي در کنار حوصلة واال 

نظران هشيار دل را نوبت تفرج  نظر صاحب نهد و مطمح هر مايه گوهر مي طبعان گران
احان ربع مسکون فزاي کشمير که نظّاره بند مس نزهتگاه بکر عمر بخشد اگر خطّه جان هب

و خاطر پسند سياحان کوه و هامون است, پاي رفتار يابد, ساير طراوت باغستان کيهان 
زار رنگارنگ  آستان بوسي اين گلدستة چمن و نفاست قصور شهرستان جهان آمده به



  ٣٨٢  قند پارسي

  

عزلت و کنج تنهايي شمع رياضت بر افروخته و روزها مطبخ نگار عالم سر نياز برندارد. 
نور معرفت و  حرص و هوا از آتش استغنا سوخته. کاخستان خرد و شبستان عقل به

حقيقت روشن و شيران آز و هزبران شرزه زنجير مطاوعت در گردن، سرهنگان نفس و 
تعديان ايمن. شهوت مطيع و منقاد سلطان واليت بدل و مملکت تن از فتنه و آشوب م

هي و مخزن نفايس نامتناهي از دست تصرف سارقان حرص و آز گنجينة اسرار اٰل
غير از مظلوم نفس آهي از دل  محفوظ و ساکنان ملک جسم از يمن معدلت محفوظ. به

کسي برنخيزد و جز از خستگان حرص فريادي از خاطر کسي برنيايد. در لباس گدايي 
نهند. در  ت درويشي تاج سلطنت برسر خواقين ميصور کنند و به کار پادشاهي مي

باطن  ظاهر سراپا افالس و به صورت چون صورت پست و در معني همچو معني بلند. به
توانگر و دولتمند. عالم غباري از گرد دامنِ پاکشان و خندة صبح تبسمي از گريبان 

ت چهره نماي اي اس چاکشان نيرين جهانتاب اقتباس نور از ضمير منيرشان که آيينه
نظير حاصل نمايند و عقول اکتساب فضل و دانايي از صفحة خاطر  شواهد تقدير قدر بي

ور و مهر وفا از يمن توجة  خطيرشان کنند. همت و سخا از عطاخانة فيضشان بهره
اميد  لطفشان سرافراز و نامور. زمين را از فر قدم مبارک بر آسمان ناز و آسمان را به

صالحيت و فضايل اربعه  اند همه به زمين هزاران نياز و اگر اهل تعلّقکسب سعادت بر 
دوستي و دوستداري و راستي و نيکوکاري مشهور و معروف از بغض و  موصوف و به

هاي نيکو گلگونة چهرة احوال است  عداوت رشته و محاسن اخالق پيراسته. همه را سيرت
  ايان داناضمير چنين قرار يافته که:کش پذير و عقده اگرچه در نزد جمع عقالي حقيقت

  ١همين است و همين است (و) همين است  اگـــر فـــردوس بـــر روي زمـــين اســـت
اند که پله آن بر  اما فردوس و آن را مکرر بر ترازو(ي) شاهين قدرت سنجيده

آسمان رفت و کفه آن بر زمين نشست. بنازم بر قدرت بالغه که زمينيان را امروز بر 
زش ميسر افتاد و آسمانيان را بهر مشاهدة زمين و زمينيان شيشة دوربين آسمانيان نا

  کار آمد. فلک امروز به

                                                   
  خاص در قلعة سرخ نوشته شده است.ديوان اين بيت بر باالي دروازة   .١



  آباد توصيف دارالخالفة شاهجهان  ٣٨٣

سواي نزاهت اين منازل (صفحة ديگر) جنّت شمايل, آرايش دکاکين و رونق بازار 
و جلوة عمارات و خوبي شهر که در هر خانه اقليمي از عشرتکده آباد و در هر دل 

کند و  ست. هواي سوداي آن کار نسيم بر غنچة هر دل ميعالمي از مسرت ماالمال ا
بخشد.  مشاهدة گل مي گري به فيضان جلوه ميل تماشايش عنادل جان مشتاقان را فروغ

آرايش عارضي افزودن چمن چهرة خوبرويان صاحبِ  کمال رونق که بي خوشا شهري با
عرصة ميثاق هم پيوند.  کالني و انبوه گويي که با بند است و با جمال در همة وقت آئين

بر کامل نظران روشن گهر و صفامنشان پاک پيکر پيداست که فارسان مضمار کور پاي 
کوه بر را در تکاپوي ادراک تشبهات گوناگون گلگون انديشه هر سو تاختن و رنگارنگ 
جواهر مضامين در سلک بيان خوارق تبيان منسلک ساختن زياد از شمعي در آفتاب 

شهر آوردن نيست لهذا در ديدة انصاف داران جمعيت ذوق که در  ا بهکردن و روستا ر
دهد, چشم و خيال را پيش ازين در  گلگشت نشاط آن ماية انبساط لذّات فراوان مي

احساس تشبهات آلوده کردن تفرقه در عالم دانش کامياب انداختن است. لهذا انسب و 
جاه که سرماية سعادت  ه, سليمانپنا اولي آن است که ختم سخن بر دعاي شهنشاه دين

ار زهي تا نور جواهر انجم بر سرير سپهر درخشان و گلدارين است، نموده آيد, اٰل
پروري او در اطراف و اکناف عالم  کواکب در حدايق افالک نور افشان است, ساية جهان

چون روح در بدن و بدن در نشيمن و نشيمن در شهر و شهر بر زمين و زمين در تقابل 
  النّبي و آله االمجاد.مةفلک قايم و مسلم باد, بحر

هجري در دارالخالفه  ۱۱۳۴المعظّم  تمت بتاريخ بيست و هشتم شهر شعبان
آباد در کترة فدايي خان سابق که الحال ميرجمله باشد, در عين حالت عسرت  شاهجهان

  اتمام رسيد. و حوادثات زمانه به

  منابع
  ميالدي. ۱۹۸۲نو، آگوست  وان غالب, دهلي، سنگين بيگ، چاپ ايسيرالمنازل .۱
  ميالدي. ۱۹۳۹، محمد صالح کنبوه, کلکته, صالح عملِ .۲
  (ترجمة اردو)، پروفسور ايوب قادري, پاکستان. مآثراالمرا .۳



  ٣٨٤  قند پارسي

  

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 



  الشعرا اي بر رياض مقدمه  ٣٨٥

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(



  ٣٨٦  قند پارسي

  

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



  الشعرا اي بر رياض مقدمه  ٣٩٣

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
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 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



  ٣٩٨  قند پارسي

  

-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. 



  الشعرا اي بر رياض مقدمه  ٣٩٩

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.



  ٤٠٠  قند پارسي

  

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
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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
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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



  ٤١٠  قند پارسي

  

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: 



  الشعرا اي بر رياض مقدمه  ٤١١

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
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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
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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.  
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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.
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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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  منابع
, دکتر عبدالغفّار انصاري, بهاگلپور, احوال و افکار و آثارِ علي قلي خان واله داغستاني .۱

  م. ۱۹۸۳ر, بيها
 نو. , نسخة خطّي, کتابخانة انستيتوي غالب, دهليعلي قلي خان واله داغستاني ،بياض واله .۲
 اول. , جش ه ۱۳۵۰, انتشارات دانشگاه تهران, هاي فارسي, گلچين معاني تاريخ تذکره .۳
, عبدالقادر خان عرف غالم قادر خان, نسخة خطّي کتابخانة خدابخش, تاريخ عمادالملک .۴

 .۶۱۵ ارةپتنا, شم
, محمد علي خان انصاري, نسخة خطّي کتابخانة موالنا آزاد, دانشگاه اسالمي تاريخ مظفّري .۵
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  فارسي از اندلس در هند انجب: شاعرِ

هند آمدند. آنها در  شعرا، ادبا، عرفا و حتّي تاجران ايراني در مقاطع مختلف تاريخي به
گونه افراد در جامعة  اند. طبيعي است که اين حقيقت سفراي فرهنگي ايران در هند بوده

ل کشور خود, مردمان آنها محشور بودند و ضمناً دربارة احوا هند دوستاني داشتند که با
دادند. شعرايي که از  دوستان هندي خود اطّالعاتي مي هاي آنجا به ها و شنيدني و ديدني

اند و  خود نموده هاي زادگاه هايي به هند آمدند, در آثارِ خود اشاره نقاط مختلف ايران به
د و بعضي کردن اند. همچنين هنديها هم از ايران ديدن مي خصوصيات آنها را متذکّر شده

وطنان خود معرفي  هم هايي را تأليف کرده و جامعه و فرهنگ ايران را به از آنها سفرنامه
فارسي و اردو در قرون  گونه آثار به اند. در اثر اين رفت و آمدها و نگارش اين کرده

  ميانه, ايران در هند بيشتر از ديگر فرهنگهاي بيگانه شناخته شده بود.
ويژه در زمينة فرهنگي، برقرار  به ند و ايران روابطي حسنه،در طي قرون ميانه, ه

آوردند  هند روي مي علل مختلف به تعداد زياد و به کرده بودند و صاحبان ذوق ايراني به
  بردند. رشد صاحبان علم و هنر در هند بهره مي و از وضع مساعد و رو به

در قرن هجدهم  ميرزا محمد ربيع انجب مغربي يکي از شعراي فارسي است که
هند آمد و در دهلي سکني گزيد. احوال و شرح زندگي اين شاعر  ميالدي از اصفهان به

  نظر من جالب توجه و گفتني و شنيدني است. گوي به فارسي
اندلس (اسپانيا) رفته بود. انجب در همانجا متولّد شد  خانوادة انجب از ايران به

برد که  توان پي اينجا مي کرد. از ند مهاجرته اصفهان آمد و بعدها به و در کودکي به
ها در اسپانيا,  هاي ايراني در مقاطع مختلف حکومت مسلمان بعضي از خانواده
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در سرنوشت مسلمانان  ،جهان دور از وطن خودرفتند و در آن قسمت  آنجا مي به
  شدند. سهيم و شريک مي

ال زندگي او را در انجب مالقات کرده و احو نگاران هند با سه نفر از تذکره
اند. يکي از آنها کشَن چند اخالص است که در عهد  نگارش آورده هاي خود به تذکره

کرد. وي يک تذکرة  م) فوت ۱۷۴۸-۵۴ه/ ۱۱۶۱-۶۷حکومت احمد شاه تيموري (
. دوم ١تکميل رساند م به ۱۷۲۴ه/ ۱۱۳۶گو بنام هميشه بهار را در سال  شعراي فارسي

م) است که تأليف تذکرة شعراي فارسي  ۱۷۵۷ه/  ۱۱۷۰ م:بندرابن داس خوشگو (
م آغاز کرد و بعد از ده سال تالش  ۱۷۲۵ه/ ۱۱۳۷را در سال  خوشگو سفينة موسوم به

م)  ۱۸۲۵ه/ ۱۲۴۰ . غالم علي همداني (م:٢پايان رساند م آن را به ۱۷۳۴ه/ ۱۱۴۷در 
 ثريا عقدوال او را در انجب مالقات نموده و اح نگار فارسي است که با سومين تذکره

بريم که انجب از  پي مي ها . از اين گزارش٣م ) ثبت نموده است ۱۷۷۵ه/ ۱۱۸۹ (تاليف
مدت پنجاه و دو سال در دهلي  م حداقل براي  ۱۷۷۵ه/ ۱۱۸۹م تا  ۱۷۲۴ه/ ۱۱۳۶سال 

  اقامت داشته است.
هاي  در تذکرهنگار که انجب را ديده بودند و احوال او را  عالوه بر اين سه تذکره

نام  هم در تذکرة خود به» صبا«اند, محمد مظفّر حسين گوپاموي متخلّص به خود نگاشته
, احوال اجمالي انجب را داده ٤تکميل رسيد م به ۱۷۸۲ه/ ۱۲۹۶که در سال  روشن روزِ

است. بديهي است که او اطّالعاتي را که دربارة انجب ارائه داده, از يکي از سه تذکره 
  ر اخذ نموده است.الذک فوق

او روابط خوبي برقرار نموده بود. انجب هم  اخالص, انجب را در جواني ديده و با
توانست احوال مفصّل انجب را در  اخالص بود. بنابراين او مي» دل و جان مهربان به«

تذکرة خود بياورد ولي متأسفانه اخالص در باب اين دوست خود گزارش بسيار 
نويسد که  خواند و مي مي» گل سر سبد سخنداني«او انجب را مختصري نگاشته است. 

                                                   
 چاپ رسيده است. م به ۱۹۷۳اين تذکره در کراچي, پاکستان در سال   .١

 تنا, هند منتشر شده است. اين تذکره در پ  .٢

 م. ۱۹۷۹چاپ پاکستان,   .٣

 .۷۸هجري, براي احوال انجب, رک: ص  ۱۲۹۷چاپ بهوپال,   .٤
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است که شاعري  ١واال ي قلي بيگ زنگنة اصفهاني متخلّص بهاو شاگرد رشيد مرتٰض
سربرد و استفادة معنويات از  نگار و سحرکار بود. مدتي در اصفهان به کار و معني پخته

عنوان  تنها اين غزل انجب را به . اخالص٢خدمت استادان اين فن و نقّادان سخن نمود
  نمونة شعر او نقل کرده است:

  گـل  که نماند از عرقِ خجلت گل رنگ بـه   گـل  حسن شوخِ تو چنان کرد فضا تنگ به
  گـل  کند غنچه ز رشک لب او جنگ به مي  تبسـم شـده لعلـش دمسـاز     در چمن تا بـه 

  گــل ة نيرنــگ بــهاي شــيو تــا تــو آموختــه  فسـون رفتــه ز جـا بلبــل شـوريده نــوا    بـه 
ــاز دگــر خلعــت گلرنــگ بــه  آيـينِ چمـن   شوکت حسن فرنـگ تـو بـه      گــل دارد از ن

  تضـمين کسـي شـعر مگـو     انجب امروز به
  گل که بود صحبت هر خار و خسي ننگ به

توجهي, تساهل و يا کم سعادتي اخالص بود که او احوال زندگي چنين  کمال بي
او بود, بسيار ناقص آورده است. او حتّي تاريخ  »دل و جان, مهربان به«شاعري را که 

معرض  تولّد انجب و اسم زادگاهش و همچنين اطّالعي دربارة آثارش که تا آن وقت به
وجود آمده بودند, نداده است. عالوه بر اين, براي اخالص ممکن بود که دربارة 

العات سرپرست انجب در هند, جايگاهش در شعراي معاصر و جاي اقامت انجب اطّ
  دقيق فراهم نمايد ولي شرح احوال انجب در هميشه بهار فاقد اين اطّالعات اساسي است.

تکميل رسيد,  م به ۱۷۲۴ه/ ۱۱۳۶چنانکه قبالً گفته شد, هميشه بهار در سال 
هجري و يا در همين سال از اصفهان  ۱۱۳۶توان حدس زد که انجب قبل از  بنابراين مي

ن دوره مصادف زوال صفويها در ايران و افزايش نفوذ هند مهاجرت کرده است. اي به

                                                   
فسور شريف حسين قاسمي) وتصحيح پر م به ۲۰۰۲(چاپ هند  الشعرا رياضداغستاني در  واله  .١

  نويسد: دربارة واال مي
ها بود که در هندوستان آمده در خدمت تمد از مردم ايران بود, ليکن وطنش معلوم فقير نيست.”  

بنگاله رفت و در آنجا فوت شد.  سربرده. بعد از وفات سربلند خان به عمر به سربلند خان توني
نظر رسيده. اين مطلع که  عيب بلکه مربوط کمتر ازو به شد, ليکن شعر بي دغدغة شاعريش مي

  اشعار او بود, نوشته شد: تخبنم
  الم دلـي نمانـد  ام ز جـور تـو ظـ    در سينه

  
  “مرزع مـن حاصـلي نمانـد    دلي به جز بي

  
 

 .۱۸, ص هميشه بهار  .٢
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ها در آنجا بود. افرادي چند از دودمان صفوي در بعضي از نواحي ايران  سياسي افغان
م بساط حکمراني همة آنها را در  ۱۷۳۲ه/ ۱۱۴۵حکومت داشتند که نادر شاه در سال 

ا مقسوم او بود که نورديد. خالصه اين که انجب تسلّط نادر را در ايران نديد زير
  را در هند تحمل کند.» شاهي نادر«

عارف  م) ۱۷۲۸ه/ ۱۱۴۰ خوشگو هم انجب را در جواني خدمت شاه گلشن (م:
معروف سلسلة نقشبنديه در دهلي ديده بود. او اطّالعات بيشتري از اخالص دربارة 

  .١»نظر افتاد بسيار شوخ به«افزايد که انجب  دهد و تنها مي انجب نمي
نگار معروف قرن  که شاعر و تذکره» مصحفي«م علي همداني متخلّص بهغال

نوزدهم ميالدي است, انجب را حداقل دو مرتبه ديده و احوال او را در تذکرة خود 
مفصّل نگاشته است. مصحفي گزارش احوال انجب را براساس اطّالعاتي  ثريا عقدنام  به

احوالش ”گويد که  رده است. مصحفي ميتذکرة خود آو که از خود انجب گرفته بود, در
گويند که سنش  ها مي ميان عموم مردم شايع است, برخالف قياس است. بعضي که در

ديدارش رفتم, او  هفتصد سال بوده است. بنابراين بنده مشتاق ديدار او شدم. وقتي که به
  “.را مردي ديدم نحيف, آفتاب لب بام

  :نويسد سپس مصحفي دربارة انجب چنين مي
حاجي ربيع انجب است. در اندلس  العصر و مشهور به اسم شريفش بديع”

خوانند.  (اسپانيا) در مغرب زمين متولّد شد و بنابراين او را حاجي مغربي هم مي
رساند و شيخ محمد علي حزين را  شيخ عبدالقادر گيالني مي نسبِ خود را به

مد و سي سال در آنجا اصفهان آ کند. در صغرسن به همشيرزادة خود تلقّي مي
مکّه رفت و سپس عازم  تحصيل کرد. بعداً براي سياحت و اداي مناسک حج به

اکابر امرا تماس گرفت و پيوسته در مجالس و محافل آنها  هند شد. در اينجا با
مؤقّر و ممتاز بود. چون اوضاع دهلي, بنابر حمله و غارتگري نادر شاه دگرگون 

هي عنايت اٰل ت از گوشة انزوا پا بيرون ننهاد و بهشد, او منزوي شد و هيچ وق
گويد و شاگرد واالي اصفهاني است.  سن هفت سالگي شعر مي تکيه کرد. از

                                                   
 .۲۷۵, ص سفينة خوشگو  .١
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کسي  پنجاه سال قبل از وفات خود, پانصد هزار شعر گفته بود. شعر خود را به
, شعر از اقوال مجانين است«اش بر اين بود که  خواند. عقيده داد و نمي نشان نمي

او ديواني در جواب ديوان نظيري ». اين چيزها چه کار اهل دانش و حکمت را به
نيشابوري در ظرف هفت روز گفته بود. عالوه بر اين ديواني ديگر هم دارد, 
چستي الفاظ, صفاي عبارت و تازگي مضمون از جمله مزاياي شعرش است. 

يست. تصانيفش سبب پرگويي خالي از رطب و يابس ن قول همداني شعرش به به
دزدي رفت. هيژده پرت  يک شتر بار صندوق جمع شده بود. آثارش همه به

نظم فارسي درآورده بود. شخصي بعد از حملة  (قسمت) مهابهارت را به
پرگويي خود  دهلي يک جلد اين اثرش را خريده بود. خود انجب به ها به روهيله

  در اين بيت اشاره دارد:
  “بيکران از مصـرعم شـد ذوالفقـار     هـزار بيتم افـزون گشـت از پانصـد    
  گويد: همداني دربارة اخالقش باز مي

  “.برد حقارت مي مذهبش چون حکيمانه بود, نام اکابر اوليا و اساتذة عظمي را به”
انجب از همداني خواست که شعري برايش بخواند, او غزلي را که تازه سروده بود, 

خدمتش  همداني بعد از يکماه باز به“. ي بياييدگاه گاه”خواند. انجب آفرين کرد و گفت: 
هايي زدند. همداني اين مرتبه هم شعري از خود خواند  رسيد. آنها در مورد شعر حرف

بيرون کشيد. » پا از حرير زندگاني«و ديوان او را مطالعه کرد. بعد از پنج شش ماه انجب 
سال قطعي  .١همداني حدس زده است که مدت عمرش از صد سال متجاوز بود

  رحلتش از مأخذي بدست نيامد.
االصل  توان چنين استنباط کرد که خانوادة انجب ايراني برمبناي آنچه گفته شد, مي

اندلس نقل مکان کرد ولي بنابر عواملي که درست  بود که براي ايجاد آيندة بهتري به
انجب زوال گراييد,  اصفهان برگشت و چون سلطنت صفويها رو به معلوم نيست, به

هند آمد و در دهلي اقامت گزيد. او در ايران شاهد حکومت نادر شاه نبود ولي در  به
  دهلي از تجاوز کاريهاي نادر لطمه ديد. آثار انجب عبارتند از:

                                                   
  .۲۵, ص عقد ثريا  .١



  انجب: شاعرِ فارسي از اندلس در هند  ٤٣٥

  دستخط خود شاعر. به جواب خمسة نظامي .۱
 پر حجم داراي شصت هزار بيت. ديوان .۲
 اثري ضخيم در عقايد اثناعشريه. .۳
 نثر. به قصّة چهار درويش .۴

  همداني اين چهار اثر انجب را ديده بود.
  .ديوان در جواب نظيري نيشابوري .۵
انجب اين  نام کامروپ و کام لتا ـ : مثنوي در بيان داستان معروف هند بهاعظم فلک .۶

تقاضاي شخصي  م) به ۱۷۱۹-۴۸مثنوي را در دورة سلطنت محمد شاه تيموري (
. ممکن است که اين مثنوي ١روده بودم س ۱۷۴۴ه/  ۱۱۵۶نام محمود در سال  به

  قسمتي از خمسة انجب باشد.
  شود: اين عبارت شروع مي که با ٢جواهراالئمه .۷

روي  شکر مبرا از ريا و حمد منزّه از خطا سزاوار کريمي است که در اخالص به
  …قلوب عام و خاص گشوده و اضافه

  شعر فارسي. (قسمت) از مهابهارت به ترجمة هيجده پرت .۸
م)  ۱۷۶۸ه/  ۱۱۸۰که عرض کرديم, مصحفي نوشته است که حزين (م:چنان

هجري در دهلي اقامت داشت. حزين  ۱۱۸۹تا  ۱۱۳۶همشيرزادة انجب بود. انجب از 
المعاصرين ةدهلي پناه آورده بود. حزين در تذکر هم در اين مدت از ترس نادر شاه به

تاريخ احوال را در دهلي احوال شعراي معاصر خود را تأليف نموده است و همچنين 
انجب نشده است.  اي به م نگاشت و در اين هردو اثر اشاره ۱۷۴۱ه/ ۱۱۵۴در سال 

انجب شاعر فارسي بود و جايگاهي درميان شعراي دهلي بدست آورده بود. در اين 
انجب مالقات نکرد و ذکري از او در آثار خود نياورد, و اين باعث  اوضاع, حزين با

انجب قرابت خاصي نداشته باشد. عالوه بر اين  ن است که حزين باتعجب است. ممک
                                                   

1. Marshal, D.N.: Mughals in India, New York, 1985, p.78. 
في معر ۷۱۱ ص Cat. of Persian Mss. in the British Museumهم اين مثنوي را در  (Rieu)ريو و   

 کرده است.
  .HL-1248نسخ  ةکتابخانة خدابخش, پتنا, شمار  .٢



  ٤٣٦  قند پارسي

  

اينکه  هجري تأليف نمود و با ۱۱۶۲را در سال  الشعرا رياضواله داغستاني تذکرة خود 
انجب در اين زمان در دهلي و در قيد حيات بود, واله نامي از وي در اين تذکرة خود 

  .جب را نگاشته استاستاد انترجمة  لهدر حالي که وا نياورده است
 ٢و کتابخانة خدا بخش, پتنا ١ِ انجب در کتابخانة رضا, رامپورديواندو نسخة خّطي 

گمان غالب  يکديگر اختالف دارند. نسخة خطي رامپور به اند. اين هر دو با مضبوط
خط شکسته کتابت شده, در بعضي اوراق  دستخط خود شاعر است. اين نسخه که به به

که اغلب کار خود شاعر است. اين نسخه داراي تاريخ کتابت  حذف و اضافه دارد
شود. مطلع اولين قصيده در مدح عالي گوهر (شاه عالم  قصايد شروع مي نيست و با

  قرار است: ثاني تيموري) بدين
  پادشــاه عــالم ايجــاد عــالي گــوهر اســت  آنکه قدرش از شهان هفت کشور برتر اسـت 

الدوله,  غيره دارد. قصايد در مدح وجيه رباعيات و نسخة رامپور قصايد و غزليات و
غيره هستند. مطلع  الدين خان, ائمه کرام, ذوالفقارالدوله عالي جنگ نواب سعيد و سيف

  اولين غزل اينست:
  آه معشوقانة مـا بـس بـود عنـوان مـا       کشد دل قد بسم اهللا بر ديـوان مـا   مي

ات شروع ميغز ب و مطلّا است و بانسخة خدابخش مذهشود و مشتمل بر  لي
خط نستعليق خوب و  نامه, مثنويات و رباعيات است. اين نسخة خطّي به قصايد, ساقي

يازدهمين سال جلوس  هجري مطابق با ۱۱۸۳در آخر هرگونه شعر, داراي تاريخ شعبان 
م) است که ممکن  ۱۷۸۸ه/ ۱۲۰۳, دور دوم: م ۱۷۶۰ه/  ۱۱۷۳شاه عالم (دور اول: 

  قرار زير است: تاريخ کتابت اين نسخه باشد. مطلع اولين غزل بهاست 
  حاصـل ز ثنـاي تــو تمنّـاي ســخن     اي ذکر تو آب و تـاب افـزاي سـخن   

هند آمده بود. او در هند نتوانست  چنانکه پيشتر اشاره شد, انجب از اصفهان به
کند و خاطرات  ياصفهان اشاره م اصفهان را از ياد ببرد و بنابراين در ابيات زيادي به

  فرستد: در آنجا سالم مي» جريب باغ« و اصفهان دارد. او به اصفهان خود را زنده نگه مي

                                                   
 .۲۰۸۶۵شمارة نسخه   .١

 .۴۲۷۰نسخه  ةشمار  .٢



  انجب: شاعرِ فارسي از اندلس در هند  ٤٣٧

  مـا  ١بـاغِ جريـب   از ما رسان سالم بـه   صـفاهان دگـر گـذار    انجب اگر فتد به
  برد: او در بيتي ديگر هم اسم اصفهان را مي

نجب گل کـنم داغ صـفاهان   خاک هند ا به  آبي چو آن منزل که سازد روشنش آتش ز بي
سرا و شارح مراحل مختلف عشق و محبت. او  انجب اصالً شاعري است غزل

 تواند اين حقيقت است که کسي نمي اگرچه عارف و يا شاعري عارف نيست, اما معتقد به
  معشوق است: معشوق برسد. تنها عشق دليل راه بردن به راهنمايي عقل به بهفقط 

ـ    گم کرده است عقل در اين ره دليل را  وان يـافتن ز عشـق  انجب سراغ يار ت
کند. حسن مليح رنگ هند, حتّي خاطرات خوب او دربارة  انجب از هند ستايش مي

  گل گشت مصالً را از ذهن او محو کرده بود:
  که حسن سبز هندستان نمک دارد انجب بس  شور گلگشـت مصـلّا از سـر مـا دور کـرد     

  گويد: در بيتي ديگر مي
  آرد انجـب گلشـنِ شــيراز را   يـاد کـي مـي     هرکه لطف سبزة هندوستان دريافته اسـت 

کند. او  اي مي اي بسيار جالب توجه دربارة شعر فارسي در هند اشاره نکته انجب به
  کند که در هند خريدار فکر و انديشة جديد وجود ندارد: اظهار تأسف مي

  نـق بـازار شکسـته   افزايش گل رو  انجب سـخن تـازه خريـدار نـدارد    
انحراف از  يعني صاحبان ذوق, اسلوب قديم شعر فارسي را دوست دارند و قايل به

و مرزا  ٢الغافلين تنبيهالدين علي خان آرزو در رسالة  آن نيستند. بحثهاي ادبي سراج
کند. آرزو دربارة شعر  , اين نظر انجب را تصديق مي٣الغافلينةمحمد رفيع سودا در عبر

سودا دربارة شعر فاخر مکين از تالشهاي اين دو شاعر معروف همعصر خود  حزين, و
اند و اعتقاد دارند که آنها از اصول قديم شعر فارسي منحرف شده و منتج  انتقاد کرده

                                                   
اين باغ اشاره  کند که باغي است در اصفهان که در بيتي ديگر هم به هزار جريب اشاره مي انجب به  .١

  کرده است:
  ســت عنــدليبان راقفــس هــزار جريــب ا  گلگشت بـاغِ ايـران را   چه حاجت است به

 

 در الهور چاپ و منتشر گرديده است.  .٢

 ة, ژانوي۲۳ , ج۱۰ ة, شمارغالبنامهالزم در  توضيحات با اينجانب توسطمختصر  ن اين رسالةتم  .٣
جمهوري اين رساله از طرف مرکز تحقيقات فارسی، خانة فرهنگ  چاپ رسيده است. به م ۲۰۰۲

 يده است.نو هم چاپ گرد ايران، دهلیاسالمي 



  ٤٣٨  قند پارسي

  

  اند. نوآوري شده به
  دهد: زيادي مي اهميتانجب در شعر, معني آفريني را 

ــري  انجب افتاده است در جوالنگه حسنِ بيـان  ــا پ ــرا  ب ــوان ت ــي کــار دي ــان معن   روي
شعر در نظرِ او بايد همانند کالمِ خدا باشد و بنابراين ناسخ و منسوخ مصحف و 

  انجيل است:
  ناسخ و منسوخ دان مصـحف و انجيـل را    نظــم مــن و تــو بــود گرچــه کــالم خــدا

نظر او کسي که  او همانند بيشتر شعراي فارسي, از شعر خود ستايش کرده است. به
  تواند از شعرِ او استفاده کند: شناس است, مي سخن

ــود  شـناس انجـب   هرکه باشد سـخن  ــا   نبــ ــادة مــ ــرِ افــ   منکــ
واردات عشق بيان  چنانکه گفته شد, انجب شاعري غزلسرا است و در شعر خود به

شعر او و تعيين  ارزيابي گردد, به اصرار دارد. ابياتي چند از او که در زير نقل مي
  کند: شعراي معاصر خود کمک ميميان  جايگاهش در

  با غم و شادي نباشد انجب آسان زيسـتن   گريه و خنديدنم يکجاست همچون ابر و برق
*  

  ولي کي نالهاي خونچگان آسان شود پيـدا   هزاران بلبل و گل در بهارستان شـود پيـدا  
*  

  وفـا بعيـد بـود وعـدة درنـگ تــرا       حشر ميسر شـود مالقـاتي   مگر به
*  

  خلل در کارِ يوسف از خريداران شـود پيـدا    سوي حسـن از رخ پـرده بـرداري    اگر در چار
*  

کند در کعبه گر معمار صرف آب و گل مـا    برهمن دانـد ابـروي بتـان محرابهـايش را    
*  

  در گذشتن از سر دنيا و دين احرام ماسـت   استطاعت در طواف کعبة دل شرط نيسـت 
*  

  ما را نموده است در اين پرده حـق جمـال    آلابرو محمد است و علي چشم و غمـزه  
*  



  انجب: شاعرِ فارسي از اندلس در هند  ٤٣٩

ــاز تــو پيداســت هنــوز بــي ــرق    نيــازي تــو از ن ــزارم ع ــر م ــي   ب ــا م ــود حي ــي آل   آي
*  

  اي ايمــن از آن مبــاش کــه مــاري گرفتــه  انجب ز زلف يـار سـالمت کـه بـرد جـان     
*  

  ١هرکه را در خاک و خون بينـي مبارکبـاد ده    کشتگان خنجـر تسـليم را تفريـق نيسـت    

  منابع
  .م ۲۰۰۲تصحيح پروفسور شريف حسين قاسمي، چاپ هند  داغستاني، به ، والهالشعرا رياض .۱
  .م ۲۰۰۲, ژانوية ۲۳ , ج۱۰, شمارة غالبنامه .۲

3. Marshal, D.N.: Mughals in India, New York, 1985. 
  

                                                   
  د:ندازا ياد اين بيت احمد جامِ ژنده پيل می بهرا اين بيت انجب خواننده    .١

ــليم را   ــر تسـ ــتگان خنجـ   کشـ
  

  هر زمان از غيب جاني ديگر اسـت 
  

 



  ٤٤٠  قند پارسي

  

چاپخانه فهرست ة هندهاي شبه قار  

کار کرد، آثار عربي، فارسي و هم اردو از  قارة هند شروع به از وقتي که چاپخانه در شبه
قارة هند غالباً بزرگترين  شد. شبه ها مرتّب و همواره چاپ و منتشر مي اين چاپخانه

نقاط مختلف  مرکزي بوده که آثار مختلف عربي و فارسي و اردو از آنجا چاپ و به
  گرديد. اين آثار داشتند، صادر مي جهان که نياز به

غالب دست گرفت،  الخط فارسي را رسماً به رسم ها به اولين چاپخانه که چاپ کتاب
م احداث گرديد و اخالق  ۱۸۰۲هندوستاني پريس بود که در کلکته در سال يقين  به

  .١چاپ رسيد م به ۱۸۰۳هندي اولين کتابي بود که از اين چاپخانه در 
هاي  بزودي گسترش و توسعه يافت و چاپخانه قاره صنعت چاپخانه در شبه

  شخصي و دولتي و نيمة دولتي در سراسرِ هند احداث شد.
مورد نياز بود  آثار عربي و فارسي بيشتر ،کار کرد در زماني که چاپخانه در هند شروع به

رساندند که بعضي از  چاپ  ها به اين زبان ي بهها آثار متعدد و بنابراين بسياري از چاپخانه
  ها مضبوط هستند. آنها تاکنون در کتابخانه

ها چاپ و  بايد يادآور شد که بعضي از آثار فارسي اولين مرتبه از همين چاپخانه
ها در  خدمات ارزندة چاپخانه مندان قرار گرفتند. نظر به منتشر شده در اختيار عالقه

گسترش و توسعه و تعميم زبان و ادبيات فارسي، عربي و اردو،  قاره در زمينة شبه
هاي  چاپ و منتشر شود. تعداد زيادي از چاپخانه مناسبت نيست که فهرستي از آنها  بي

قديمي حاال بنابر علل مختلف از بين رفته است و بنابراين نياز و اهميت چاپ و نشرِ 

                                                   
 ،يقيعتيق صد محمد ،نگاري در دورة کمپاني هند شرقي) (روزنامه                         .١

 .۴۳-۴ ص ،م ۱۹۵۷دسامبر  ،هند ،ي اردوانجمن ترقّ



  شبه قارة هندهاي  فهرست چاپخانه  ٤٤١

ضبط اسم  هاي مورد نظر همراه با فهرست آنها مضاعف شده است: فهرست چاپخانه
 يحداقل يک کتاب منتشر شده از هر چاپخانه، ناقص است زيرا که برمبناي تنها آثار

دست گردآورنده رسيد. تا حدي که ممکن شد سال  آساني به آوري شده که به جمع
شود تا زمان کار هر چاپخانه هم معلوم گردد. اگر سال چاپ  ها هم داده مي چاپ کتاب

(سال چاپ ندارد). متأسفانه اسم » س چ ن«ايم که  وي کتابي مرقوم نيست، نوشتهر
ها هم ضبط نشده است و ممکن نشد که آن را از مأخذي  جاي احداث بعضي چاپخانه

  دست آوريم. به
اين فهرست، چنانکه خوانندگان گرامي متوجه خواهند شد، حاکي از اين حقايق 

  تاريخي است که:
کردند، در سراسرِ  که آثارِ عربي، فارسي و اردو را چاپ ميهايي  چاپخانه

دست و غيرمعروف هم ها حتّي در نقاط دور  قاره مشغولِ کار بودند. چاپخانه شبه
اين  توان به اين حقيقت، مي نظر به نمودند. ها مبادرت مي اين زبان چاپ آثاري به به

  بوده است. قاره مورد نياز  بهها در همة نقاط ش اين زبان نتيجه رسيد که آثاري به
دانيم که  نمييک اسم در جاهاي مختلف احداث شده بودند.  هائي با چاپخانه

احداث گرديد تا نياز  صاحبِ آنها يک نفر بود يا خير. در بعضي جاها چندتا چاپخانه
قاره را برآورد. دهلي، الهور، کلکته،  هاي چاپي آن ناحيه و نقاط مختلف شبه کتاب
صورت مراکز بزرگ  ي، حيدرآباد، لکهنو، کانپور از جمله شهرهايي بودند که بهبمبئ

  قاره درآمدند. چاپ آثار عربي، فارسي و اردو در سراسرِ شبه
چاپ آثار مربوط  ها پيرو مذاهب مختلف بودند ولي همة آنها به صاحبان چاپخانه

اشتند. همة آنها بويژه هاي فارسي، عربي و اردو اشتغال د زبان مذاهب مختلف و به به
  کردند. کمالِ ميل چاپ و نشر مي آثارِ فارسي را با

هاي مختلف آثاري را که بيشتر مورد نياز و يا شاملِ مواد درسي بودند،  چاپخانه
  چاپ رسانده منتشر کردند. بيش از يک مرتبه به

 عرض کرديم که اين فهرست کامل نيست لذا سعي بر اين خواهد بود که تا حدي
صورت کتابي درآمده و در  تکميل برسد و به که ممکن باشد، اين فهرست بزودي به

  مندان گزارده شود: اختيار عالقه



  ٤٤٢  قند پارسي

  

الدين  سيد سراج ديوانم؛  ۱۹۶۳برگزيدة شعرِ فارسيِ معاصر،  دهلي: ،آئي.ام.اچ. پريس
  م. ۱۹۷۲ش/ ه ۱۳۵۱، »سراجي«خراساني معروف به
ش؛  ه ۱۳۷۱، بهار ۴ ، شمارة»پارسي قند«مجلّة  و:ن دهلي ،آرمي کمپيوترز پوائنت

  ش. ه ۱۳۷۱، زمستان ۵شمارة 
  ، (س چ ن).فارسي شيرين ،م ۱۹۹۱ه/ ۱۴۱۱ ،امامي ديوان پتنا: ،آزاد پرنترس

، هاي خطّي فارسي کتابخانة مؤسسة کاما فهرست نسخه راولپندي: ،آغاجي پرينترز
  م. ۱۹۸۶ه/  ۱۴۰۶ش/ ه ۱۳۶۵گنجينة مانکجي، بمبئي، خردادماه 

  م. ۱۹۸۶، تذکرة حضرت سيد صاحب بانسوي گورکهپور: ،آفست پريس
  هجري. ۱۳۵۲، ديوان حسن دهلوي: حيدرآباد ،ابراهيميه ميشن پريس

  ، (س چ ن).الشاشي مع حاشيه اصول دهلي: ،المطابع احسن
  م. ۱۹۰۵، انواراالوليا عليگره: ،المطابع احسن

ه/  ۱۴۰۷(قاموس تاريخي)،  تقويمِ تاريخي آباد: سالمادارة تحقيقات اسالمي پريس، ا
  .۱۴۰۵/۱۹۸۵جعفري)،  (فقه حدود و تعزيرات و قصاص و ديتدوم)؛  (بارِ م ۱۹۸۷

  م. ۱۹۵۸، ديوان غالب مع ترجمة هندي بمبئي: ،ادبي پرنتينگ پريس
  ، (س چ ن).بادة خيام: دهلي ،المطابع ادريس
  م. ۱۹۶۱، دربارِ ملّي الهور: ،ريساردو پ

 حافظ ديوان، ه ۸۱۳براساس نسخة مؤرخ  حافظ غزليات دهلي: ،اس.ا. پرينترس
 ،حافظ در هند چاپي ديوانهاي خطّي و  فهرست نسخه ،ه ۸۱۸براساس نسخة مؤرخ 

آبادي و  شاه محمد اجمل اله؛ ه ۱۴۰۹االول  ش/جمادي ه ۱۳۶۷ماه  تا در دي هر سه
  م. ۱۹۹۲، ادب فارسي
  ش. ه ۱۳۶۳ه/  ۱۴۰۴، تذکرة علماي اماميه در پاکستان راولپندي: ،رزاس.تي. پرنت

  هجري. ۱۳۰۶، التانيسةالتقديس و ذخيرةحظير آگره: ،استاد انديا پريس
ماه  اوت ،م ۱۹۵۰-۱۹۰۰                                          حيدرآباد: ،اعجاز پريس

  م. ۱۹۹۱
  م. ۱۹۸۷ ،           :          دهلي: ،اعلي پريس

  هجري. ۱۳۲۶ ،النّظير ترجمة تقرير دلپذير في شرح عديم: دهلي ،المطابع افضل



  شبه قارة هندهاي  فهرست چاپخانه  ٤٤٣

  هجري. ۱۲۸۹، العينحکمةشرح ؛ ه ۱۲۸۳، ترجمة بوستان خيال دهلي: ،المطابع اکمل
  هجري. ۱۲۸۰، مثنوي ابر گهربار لکهنو: ،المطابع اکمل

  م. ۱۹۷۹،                        الهور: ،اکيدميک پريس
  م. ۱۹۴۳، وکالي مرافعه مع فرهنگ دهلي: ،مان پريساال
                 م؛  ۱۹۵۶ژانويه ه/ ۱۳۷۵، رجب (ص)عربي رسولِ دهلي: ،پريس جلميعةا

  م. ۱۹۶۰،   
  هجري. ۱۲۲۳، درياي لطافت لکهنو: ،الناظر پريس
  هجري. ۱۳۴۶، االصالحات في الحجاز امريتسر: ،الهند پريس

  هجري. ۱۲۹۵(تشريح منصوري)،  االبدان ترجمة تشريح ورکس، دهلي: اليکتريک پرنتينگ
  هجري. ۱۴۰۲، ترجمة بهار انقالب الهور: ،اماميه پبليکيشنز

  ، (س چ ن).آفرين يادگار نادر شاه :آباد اله ،ل پريسيامپير
  م. ۱۹۷۳،                              : حيدرآباد ،انتخاب پريس
  هجري. ۱۳۹۰، يغي کربالتبل: کراچي ،انترنيشنل پريس
  ، (س چ ن).الکلم جوامع: حيدرآباد ،انتظامي پريس

  هجري. ۱۲۸۰، مثنوي بوعلي شاه قلندر :دهلي ،انجم افروز پريس
  م. ۱۹۶۷(تذکرة شعراي اردو)،  گلشنِ هميشه بهار :کراچي ،انجمن پريس
دي/ خورشي ۱۳۶۱، خرداد العارفين تذکرة رياض: کراچي ،ي اردو پريسانجمن ترقّ
  م. ۱۹۸۲ه/ ۱۴۰۲
  هجري. ۱۳۱۷، االنسابعةاذا: آره ،انديا پريس

  هجري. ۱۳۸۳، مثنوي حضرت بوعلي شاه قلندر: دهلي ،انديا ليتو پريس
  ، (س چ ن).دبستان عجم: آباد اله ،اندين پريس

  اردو)، (س چ ن). ـ رديف ميم مع شرح به غزليات نظيري( مطلب پذيري: انشا پريس، الهور
، الکتاب علم؛ ه ۱۳۰۷، مبدء و معاد؛ ه ۱۳۰۳، يقصيدة عظٰم: دهلي ،ريسانصاري پ
  هجري. ۱۳۰۸

  م. ۱۸۱۳، العجائب عجب: کلکته ،انگريزي پريس
  (دفتر دوم)، (س چ ن). انشاي ابوالفضل: لکهنو ،انوارالمطابع



  ٤٤٤  قند پارسي

  

  هجري. ۱۲۹۱(ترجمة منظوم)،  حيلة شريفه: لکهنو ،اوده پريس
  م. ۱۹۳۸، السالطين حفتو: آگره ،ايجوکيشنل پريس

المبارک  ، رمضانغةالبال في شرح نهج عةالبرا منهاج: دهلي ،ايرانين آرت پرينترس
، الحکم جوامع؛ ه ۱۴۰۴، رجب غةالبال الحقائق في شرح نهج حدائق ؛ه ۱۴۰۰
  .م ۱۹۸۴ه/ ۱۴۰۵، يةالسجادلصحيفةاش؛  ه ۱۳۶۳ارديبهشت ه/ ۱۴۰۴المعظّم  شعبان

(چاپ دوم)؛ ه  ۱۳۳۲، ترجمة سرگذشت وزير خان لنکران: تهکلک ،بپتست مشن پريس
  هجري. ۱۳۴۱-۲ ،اصفهاني ترجمة حاجي بابام؛  ۱۹۲۸)، ۲ (ج مرأت احمدي

  م. ۱۹۴۳، المحجوب معني مطلوب يعني خالصة کشف: بمبئي ،بمبئي چوب پريس
  هجري. ۱۳۵۴، اسم خواص و عوام بمنه منثور عام به: راولپندي ،پبلک استيم پريس

  ، (س چ ن).المذبوح من القفا: الهور ،رکاش استيم پريسپ
 الحرام )، محرم۱ (ج پاسداران زبان و ادبِ فارسي در هند: سيت، دهلي پرينت

خردادماه  ه/ ۱۴۰۶ المبارک ) در رمضان۲ ش و (ج ه ۱۳۶۴شهريورماه ه/ ۱۴۰۶
ر و هاي خطّي کتابخانة شعبة تحقيق و اشاعت کشمي هاي نسخه فهرستش؛  ه ۱۳۶۵

(داستان  نامه عصمتم؛  ۱۹۸۶فوريه  ه/ ۱۳۶۴ماه  ، بهمنکتابخانة حميديه بهوپال
هاي خطّي  فهرست نسخه؛ ه ۱۴۰۶صفرالمظفّر  /ش ه ۱۳۶۴ماه  لورک و مينا)، آبان
فهرست م؛  ۱۹۸۶/آوريل ش ه ۱۳۶۵ماه  ، فروردينلکهنو العلماةفارسي کتابخانة ندو

الحجه  ذي/ش ه ۱۳۶۵، مردادماه لعلما لکهنواةهاي خطّي عربي کتابخانة ندو نسخه
، هاي خطّي عربي و فارسي کتابخانة راجه محمودآباد لکهنو فهرست نسخه؛ ه ۱۴۰۶
  هجري. ۱۴۰۸الثّاني  /جماديش ه ۱۳۶۶ماه  بهمن

م؛  ۱۹۵۹ش/  ه ۱۳۳۷(جلد اول)،  ،مداراالفاضل: الهور ،پنجاب يونيورستي پريس
م؛ (جلد  ۱۹۶۹ش/  ه ۱۳۴۸سوم)،  (جلد م؛ ۱۹۶۶ش/ ه ۱۳۴۵دوم)،  (جلد

  م. ۱۹۷۰ش/ ه ۱۳۴۹چهارم)، 
  م. ۱۹۸۹(انگليسي)،  ع دهليترجمة مرقّ: دهلي ،پنکج پرنترز
  م. ۱۹۵۵، تحفة زواريه در انفاس سعيديه: کراچي ،تايمز پريس
  م. ۱۹۳۲، گالبنامه: سرينگر ،تحفة کشمير

  چ ن).، (س ليضميمة اردو کليات نظم حا: دهلي ،تحفة هند پريس



  شبه قارة هندهاي  فهرست چاپخانه  ٤٤٥

  ، (س چ ن).االسالميةحما: لکهنو ،عالم پريس تصور
  ، (س چ ن).القتيل: الهور ،استيم پريس جارج

  م. ۱۹۳۴، ثريا عقد: دهلي ،جامع برقي پريس
 /ش ه ۱۳۶۱ اسفندماه ،اخالق محسني: اخالق عالم آرا: الهور ،جديد اردو تايپ پريس

م؛ تذکرة  ۱۹۷۷ه/ ۱۳۹۷ ،گوي راي فارسيالهوري و ديگر شع اقبالم؛  ۱۹۸۲ه/ ۱۴۰۲
  م. ۱۹۸۲ه/ ۱۴۰۲خورشيدي/  ۱۳۶۱، خردادماه العارفين رياض

  هجري. ۱۳۵۵، دعاي مثنوي: دهلي ،جالل پريس
                         م؛  ۱۹۷۵، بازگشتم؛  ۱۹۷۳، اشارات بينش: دهلي ،جمال پرنتينگ پريس

  ، (س چ ن).هاي اساطيري هند نداستا م؛ ۱۹۸۵،                               
  م. ۱۹۹۲، نگارستان فارس: دهلي ،جي.آر. پرنترز

  ، (س چ ن).مزارات اوليا: دهلي ،جيد برقي پريس
  م. ۱۹۸۵مارس،  ۱۵، ها ها و خون اشک: الهور ،د سنزيچاپخانة س

  م. ۱۹۴۹، مع بحرينمجمطلع سعدين و : دهلي ،چاپخانة گيالني پريس
  ، (س چ ن).وتيديانند سرس دهلي: ،چندرگپت پريس

، کشکول مزرا دهلويم؛  ۱۹۱۶، ين نيررخشانجلوة صحيفة زر دهلي: ،اني پريسحقّ
  (س چ ن).

  م. ۱۹۰۳، عربي بول چال؛ الذکري الهور: ،التعليم استيم پريس خادم
  ، (س چ ن).االعجاز ترجمة مفاتيح: بتاله ،خواجه پريس

  ، (س چ ن).فاني عرفانيات؛ ه ۱۳۴۶ ،مثنوي کليد: دهلي ،پريس خواجه
  م. ۱۹۷۴، العطيات جامع: حيدرآباد ،الکترک پريس ةدائر

  هجري. ۱۲۸۰، درة نادره: بمبئي ،داؤد پريس
ترجمة آئين ؛ ه ۱۳۵۱، ترجمة مآثرِ عالمگيري: حيدرآباد ،دارالطبع جامعة عثمانيه

  هجري. ۱۳۵۷، ترجمة تاريخ فيروزشاهي؛ ه ۱۳۵۷، اکبري
  هجري. ۱۳۴۵-۵۰، فرشته ترجمة تاريخِ: حيدرآباد ،عالي سرکارِ دارالطبع
  م. ۱۹۵۳، نقشِ حياتم؛  ۱۹۴۶، تاريخِ مظفّر شاهي: دهلي ،ورکس گدلّي پرنتين

  ، (س چ ن).االسرار مخزن: مثنوي الهور ،ي پريسمحمددين 



  ٤٤٦  قند پارسي

  

  .هجري ۱۳۷۲، ترجمة بوستان سعدي: لکهنو ،رام کمار پريس
  م. ۱۹۷۵ه/ ۱۳۹۵ش/  ه ۱۳۵۳، شعر فارسي در بلوچستان: رالهو ،رپن پرنتينگ پريس
  هجري. ۱۳۴۷، القبور زيارت: الهور ،رفيق عالم پريس
  ، (س چ ن).باب و بهار ابشناسيد: حيدرآباد ،رفيق مينشن پريس

، سپتامبر                  م؛  ۱۹۸۵، تذکرة صوفياي ميوات: دهلي ،روبي پرنترز
  م. ۱۹۸۸

  م. ۱۹۸۳/ش ه ۱۳۶۲ه/ ۱۴۰۴، رسالة اُنسيه: الهور ،زاهد بشير پرنترز
  ، (س چ ن).هند گلستان: لکهنو ،ساقي الئل پريس
  هجري. ۱۳۱۵، العارفين مناقب: آگره ،ستارة هند پريس
  ، (س چ ن).رباعيات ابوسعيد ابوالخير مع سوانح: دهلي ،سري رام پريس

  . ه ۱۳۲۸، المختار النّبياالبرار من فقه  نزل: سعيدالمطابع، بنارس (وارانسي)
هجري. ۱۲۶۹، االوهاملةازا: دهلي ،دالمطابعسي  

  هجري. ۱۲۶۸، شرح سکندرنامه: دهلي ،المطابع شرف
غزليات  ترجمة منظوم( الغيب ترجمان: حيدرآباد دکن ،ميشن پريس ،المطابع شمس

  هجري. ۱۳۵۷)، حافظ
  هجري. ۱۳۱۹ ،ينسيرالعارف ترجمة: مرادآباد ،المطابع المطابع و عرش شمس

  ، (س چ ن).القرآنيةتنز: آگره ،شمسي مشين پريس
  هجري. ۱۳۷۰، انوار محمدي: ميروت ،المطابع شوکت

  م. ۱۹۸۴، شرح اردو مثنوي گنج راز، کليد اعجاز: دهلي ،شيرواني آفست پريس
  هجري. ۱۳۲۹، حلّ قصايد خاقاني: ميروت ،المطابع صادق

، وزير خان لنکران مع فرهنگم؛  ۱۹۳۱، اصفهانيحاجي بابا : الهور ،عالمگير پريس
  م. ۱۹۳۲

  هجري. ۱۳۴۱، يالعظٰمسيلةالو؛ ه ۱۳۳۱، االسمع السمع: دکن رآبادحيد ،عثمان پريس
،                               ؛ ه ۱۳۵۸، چچنامه: بهاولپور ،المطابععزيز

  هجري. ۱۳۵۸
  .هجري ۱۳۲۷)، ۲ (ج اللّغات آصف: حيدرآباد، عزيزالمطابع



  شبه قارة هندهاي  فهرست چاپخانه  ٤٤٧

  ، (س چ ن).اوراق فارسي :آگره ،عزيزي پريس
  . ه ۱۳۷۴، ترجمة مقالة اول اخالق ناصري: عشرت پبلشينگ هاؤس، الهور

  هجري. ۱۲۸۱، پرستان خيال :(پتنا) آباد عظيم ،المطابع عظيم
  هجري. ۱۳۵۷، کيمياي نذيريم؛  ۱۹۲۹، لغت فارسي جديد: علمي پرنتينگ پريس، الهور

  ، (س چ ن).ابوطالب حيات: بهوپال ،پريس علوي
  ، (س چ ن).الفرقان في اللّغات القرآن مصباح: دهلي ،عليگره پريس
  هجري. ۱۳۶۳، شرح تهذيب: دهلي ،عليمي پريس

  م. ۱۸۴۸، الخيالةمرا: ؟)…(، االخبار پريسةعمد
  هجري. ۱۲۷۱، مدارج النبوت: دهلي ،المطابعةعمد
  هجري. ۱۳۴۵(ترجمه)،  سنتحفة ح: لکهنو ،المطابعةعمد

  م. ۱۹۷۳ش/ ه ۱۳۵۱، چهار تقويم از دو سال و در يک شهر: غالم علي پبليشرز، الهور
تأليف دکتر  کاروان حلّه با(اردو)، ترجمة  از گلستان عجم: راولپندي ،غوث پرينترز

  م. ۱۹۸۵ش/ژوئن  ه ۱۳۶۴ه/ ۱۴۰۵ ،کوب عبدالحسين زرين
  هجري. ۱۲۷۱، مهر نيم روز: دهلي ،فخرالمطابع
  ، (س چ ن).نسخة قال اقوال ؛ه ۱۳۲۸ ،هميشه بهار دانش: لکهنو ،فخرالمطابع
  هجري. ۱۲۶۵، مثنوي غنيمت: لوهارو ،فخرالمطابع

  م. ۱۹۸۷ ،الدين علي خان آرزو احوال و آثار سراج: دهلي ،فوتو ليتو ورکس
  (اردو)، (س چ ن). انوار سهيلي: الهور ،فيروز پرنتينگ ورکس

  ، (س چ ن).سوانح عمري نظامي گنجوي: دهلي ،پريسقومي 
  هجري. ۱۳۲۱، (جلد اول)، ديوان رازي: لکهنو ،قومي پريس

  م. ۱۹۴۵، نمکدان فصاحت: الهور ،کاشي رام پريس
  م. ۱۸۶۴، ويس و رامين: کلکته ،کالج پريس

  م. ۱۹۴۴، ارمغان حجازم؛  ۱۹۲۶، االدب مرقات: الهور ،کپور آرت پريس
  م. ۱۹۰۱، خالفت شيخين: دهلي ،کرزن پريس
 بوستان اسرارم؛  ۱۹۲۶، حکيم نباتات؛ ه ۱۳۴۳، اصحاب صفّه: الهور ،کريمي پريس

  )، (س چ ن).شرح گلشن راز(



  ٤٤٨  قند پارسي

  

ّ           ـ  ديوان سيماب امروهوي: دهلي ،کالسيکل پرنترز   م. ۱۹۹۲،        
  م. ۱۸۹۵، تاريخِ محمدي: سهارنپور ،کوثر پريس

  م. ۱۹۸۷،             ـ         : دهلي ،سنتينگ پرينور پريکوه 
  ، (س چ ن).گنج دانش: دهلي ،گيان پريس

  ، (س چ ن).محمد عربي: الهور ،گيالني اليکتريک پريس
  م. ۱۹۸۹، ايفرهنگ زفان گو: دهلي ،لبرتي آرت پريس
  م. ۱۹۶۹، غالب متاعِ: دهلي ،لکشمي پريس
  م. ۱۹۶۲، الن طوسيديوان قاسم ارس: پتنا ،ليبل ليتو پريس
  م. ۱۹۸۶،              ـ   : عليگره ،ليتو کلر پرنترز
  م. ۱۹۰۶، فلسفة الوهيت: متهرا ،متهرا پريس

  هجري. ۱۳۴۸، هدايه: کانپور ،مجيدي پريس
  هجري. ۱۳۴۶، دارالمعارف: دهلي ،المطابع محبوب

  (دفتر هفتم)، (س چ ن). مثنوي معنوي: کانپور ،محمودالمطابع
  م. ۱۸۶۲، نامه رام: ؟)…(، مدهو پريس

  ، (س چ ن).امام ابن تيميه: مدراس ،مدينه برقي پريس
  ، (س چ ن).برگزيدة نثر فارسي هند: عليگره ،مسلم ايجوکيشنل پريس

  ، (س چ ن).ديارِ حبيب: مسلم يونيورستي پريس عليگره
وزير خان  تسرگذش ترجمة؛ ه ۱۳۲۷ ،انتصاح عن ذکر اهلِ اصالح: لکهنو ،مطبع آسي
  ، (س چ ن).لنکران

، غاتاللّ نصاب مثلث و تجنيس، (س چ ن)؛ انشاي طاهر وحيد: کانپور ،مطبع آصفي
  (س چ ن).

  هجري. ۱۳۴۸، شرح معاني اآلثار امام الطحاوي: دهلي ،فيهصمطبع آ
  هجري. ۱۲۶۵، فتحيه عبريهکلکته:  ،مطبع آفتاب عالمتاب
  هجري. ۱۲۶۶، لطافتدرياي : دآبادمرش ،مطبع آفتاب عالمتاب

  ، (س چ ن).هميشه بهار دانشم؛  ۱۹۳۲ ،گلزار نقيآگره:  ،مطبع ابوالعالئي
  هجري. ۱۳۱۵، عقايد اله: حيدرآباد ،مطبع ابوالعالي



  شبه قارة هندهاي  فهرست چاپخانه  ٤٤٩

  هجري. ۱۲۷۵، حديقة سنائي: بمبئي ،طالبابومطبع 
ي، ٰاظهارالهد ؛ه ۱۳۱۷، ترجمه و شرح مرثية حسن و حسين: لکهنو ،مطبع اثنا عشري

  چ ن).(س 
  هجري. ۱۳۰۸، الطريقت الحق و الحقيقت من باب معارف نکات: مطبع احتشاميه، مرادآباد

  هجري. ۱۳۱۹ ،مقامات موالنا روم؛ ه ۱۳۱۶ ،معارف لدنيه: رامپور ،مطبع احمد
، المقتديةالدليل القوي علي ترک القرا؛ ه ۱۲۶۹، مظهري مقامات: دهلي ،مطبع احمدي

  ، (س چ ن).الجزءاللّطيف في ترجمة العبدالضعيفس چ ن)؛ ، (االدويه مخزن؛ ه ۱۲۷۰
  ، (س چ ن).گنجينة دانش: رامپور ،مطبع احمدي
  هجري. ۱۲۷۸، پنج رقعه: شاهدره ،مطبع احمدي

  هجري. ۱۳۳۲، التفسير الفوزالکبير في اصولمجةترم؛  ۱۹۱۱، الفرائض: مطبع احمدي عليگره
  هجري. ۱۳۰۵ ،حافظيه مناقبِ ؛ه ۱۳۰۱ ،تنويرالقلوب: کانپور ،مطبع احمدي
  هجري. ۱۲۶۴، گنج خوبي: کلکته ،مطبع احمدي
، التفسير الفوزالکبير في اصول؛ ه ۱۲۴۶، الغافلين تنبيه ترجمة: هوگلي ،مطبع احمدي

  هجري. ۱۲۴۹
  ، (س چ ن).رسالة وجوديه: آگره ،مطبع اخبار آگره
  هجري. ۱۳۵۰(اردو گلستان)،  گلستان سعدي: بجنور ،مطبع اخبار مدينه
  هجري. ۱۲۵۳، بيخار گلشنِم؛  ۱۸۴۳، يب المتنبالطي ديوان ابي: دهلي ،مطبع اردو اخبار
  هجري. ۱۲۶۹)، کليه و دمنه( ترجمة باب هشتم تا يازدهم: اکبرآباد ،مطبع اسداالخبار

  ، (س چ ن).ترجمة مينا بازار: آباد اله ،مطبع اسرار کريمي
 م؛ ۱۹۱۱، کنزالرحمت؛ ه ۱۳۱۴، المعالي رجترجمة معا: مطبع اسالميه، الهور

تفسير چ ن)؛  ، (ساثبات نبوت محمديه بشارات احمديه في؛ ه ۱۳۴۴، القرآن الفاظ
حجت شاهده بجواب چ ن)؛  ، (سي از بهاءالدين محمود بن ابراهيمسورة والضٰح

گلدستة ، (س چ ن)؛ الحساب سراج العاشقين: مصباح، (س چ ن)؛ خالفت راشده
  ، (س چ ن).نظير فارسي چمن بيمعروف بهير دلپذ

  هجري. ۱۲۷۰، ةالصلٰو مصباح: بمبئي ،مطبع اسماعيليه
  هجري. ۱۳۴۷، االتقيا شمايل: حيدرآباد ،مطبع اشرف



  ٤٥٠  قند پارسي

  

  ، (س چ ن).ترجمة تصفيه شرح تسويه: لکهنو ،المطابع مطبع اصحاح
  ).، (س چ نترجمة رسالة تقيه؛ ه ۱۳۷۶ ،زادالمعاد: کهجوا ،مطبع اصالح

  هجري. ۱۳۱۰، روضة اوليا :؟)…(، مطبع اعجاز صفدري
  ، (س چ ن).تنويرالبيان: آگره ،يمحمدمطبع اعجاز 

 تذکرة خاصان خدا؛ هجري ۱۳۶۵، ترجمة رباعيات عمر خيام: حيدرآباد ،اعظم مطبع
  .(س چ ن) ،(ترجمه و تلخيص)
  ، (س چ ن).ديوان فيضي: مطبع افتخار دهلي

  هجري. ۱۳۷۹، ترجمة ارشاد رحيميه در سلوک نقشبنديه: بادحيدرآ ،افتخار مطبع
  هجري. ۱۳۲۱، الملوکةذخير: امريتسر ،مطبع افغاني

  هجري. ۱۳۰۱، الدين الخالص العربي: ؟)…(، مطبع اقليم هند
، نسخة صحيحة طب اکبر؛ ه ۱۲۸۰، مثنوي ابر گهربار: لکهنو ،المطابع اکمل مطبع

  هجري. ۱۲۷۱
  ، (س چ ن).رجمة تجلياتت: الهور ،مطبع امرت
(س چ ن).االسالم حقيقت :االسالم حقوق: يد الهورمطبع ام ،  

  م. ۱۹۳۶، الحکم جوامع؛ م ۱۹۳۱(دفتر ششم)،  مثنوي کليد: کانپور ،مطبع انتظامي
  هجري. ۱۲۸۲، دستنبو: بريلي ،ادبي مطبع انجمنِ

نهجري. ۱۲۶۳ ،القلوب الي دريارالمحبوب جذبات: کلکته ،مطبع انديان س  
  ، (س چ ن).العقيده ترجمة حسن: عليگره ،مطبع انستيتيوت
  ، (س چ ن).العربيهةقرا: جالندهر ،مطبع انصاري

سکندر و  ، (س چ ن)؛انترنس کورس فارسي ـ کتاب درسي: آباد مطبع انوار احمدي، اله
  ، (س چ ن).دارا

  هجري. ۱۳۰۰، الواليت مخزن: لکهنو ،مطبع انوار احمدي
  هجري. ۱۲۹۵، مثنوي ناخدا: لکهنو ،يمحمد مطبع انوار
  ، (س چ ن).انوارااليمان: دهلي ،مطبع انوري
  ، (س چ ن).الجمال مرأت :لکهنو ،مطبع انوري
  هجري. ۱۳۱۰، عقايد جامي :مدراس ،مطبع انوري



  شبه قارة هندهاي  فهرست چاپخانه  ٤٥١

  هجري. ۱۳۱۰، ترجمة منثور يوسف و زليخا: لکهنو ،مطبع اوده اخبار
(تاريخ نادري)،  تاريخ جهانگشاي نادري: بئيبم ،مطبع برادر ارجمند مرزا حسن

  هجري. ۱۲۶۵
  هجري. ۱۲۸۰، تفسيرِ مراديه: کلکته ،مطبع برکتي

، ترجمة مسير طالبي يعني سفرنامة ميرزا ابوطالب خان اصفهاني: آبادبرالس، مرادمطبع 
  هجري. ۱۳۲۲

  م. ۱۸۷۸، تاريخ بديع هندوستان: لکهنو ،مطبع بهار کشمير
ترجمة سفرنامة ؛ ه ۱۳۰۱، الدماق الشاشي مدلّل اصول: دهلي ،ادرشَپ مطبع بهواني

  هجري. ۱۳۰۱، جهانيان جهانگشت
  هجري. ۱۳۱۳، الرشاد لتقليدالعباد منهج: الهور ،نظير مطبع بي

ج: ؟)…(، ادرشَمطبع بيني پ(س چ ن).القلوب مفر ،  
  . ه ۱۳۳۷ ،المعالي ترجمة معارج ؛م ۱۸۶۷ ،هندي گلزارِ: الهور ،مطبع پنجابي

  م. ۱۸۷۲، الصرفمةمقد: الهور ،مطبع پنجابي اخبار
  هجري. ۱۳۲۰ ،)ترجمة پندنامة عطّار( هدية مشتاق الهور: ،مطبع پنجة فوالد

  هجري. ۱۲۷۲، ديوان غني :؟)…( ،مطبع پندت
  هجري. ۱۳۹۲، المحبوبضةرو: الهور ،مطبع پيکو
  .م ۱۹۶۲، سلسلة فردوسيه تاريخِ: گيا (بهار) ،مطبع تاج
  هجري. ۱۲۸۵، العاشقين وصال: دهلي ،المطابع مطبع تاج

  م. ۱۹۸۴، الدين العارفين ترجمة احياء علوم مذاق: لکهنو ،مطبع تيج کُمار
  ، (س چ ن).السالکين تآمر: گوجرانواله ،مطبع تيلي

  هجري. ۱۲۹۰، االصفياءينةخز: لکهنو ،مطبع ثمر هند
  هجري. ۱۳۳۴، ترجمة توزک تيموري: الهور ،مطبع جارج

  م. ۱۹۰۳،         ؛ ه ۱۳۱۷، شواهد نظامي: دهلي ،مطبع جان جهان
  هجري. ۱۳۰۲، ترجمة جالءالعيون: لکهنو ،مطبع جعفري

  هجري. ۱۳۲۲)، ترجمة ملخص و منظوم( شاهنامة فردوسي: دهلي ،هند جوهرِ مطبع
  ي.هجر ۱۳۴۲(ترجمة اردو)،  االقوال احسن: بمبئي ،مطبع جهانگير سفري



  ٤٥٢  قند پارسي

  

  م. ۱۸۸۹، الدين هانسوي ديوان جمال: دهلي ،مطبع چشمة فيض
  هجري. ۱۲۷۶، قرابادين فادري، ميروت: مطبع چشمة فيض
  هجري. ۱۳۰۵، ترجمة کريماي سعدي: امريتسر ،مطبع چشمة نور

معراج: بمبئي ،ابمطبع حاجي شيخ عبدالوه هجري. ۱۲۹۶، عادتالس  
  ، (س چ ن).لعارفينا دليل: لکهنو ،محمود حسن فظمطبع حا

  ، (س چ ن).االسالم ترجمة حقوق: پت پاني ،مطبع حالي
  ، (س چ ن).صدي ترجمة مکتوبات: دهاکه ،مطبع حجاز
  هجري. ۱۳۴۵، مناقبِ سلطاني: الهور ،مطبع حسن

  ، (س چ ن).قصائي عرفي؟): …، (مطبع حسني مير حسن رضوي
  هجري. ۱۲۷۴، العرب و العجمحتفة: دهلي حسيني،مطبع 

  .م ۱۹۲۷ه/ ۱۳۴۶، تاريخِ ظفره: گورکهپور ،مطبع حکيم برهم
  ، (س چ ن).ترجمه و تلخيص مثنوي معنوي: پيشاور ،مطبع حميديه

ترجمة اذکارِ ؛ ه ۱۳۲۴، الخلفاء فةالخفا عن خال لةترجمة ازا :الهور، حميديه مطبع
  هجري. ۱۳۲۲، قلندري
  هجري. ۱۲۶۸، حسامي: دهلي ،مطبع حنفي
  هجري. ۱۲۸۷، گلِ مغفرت: بمبئي ،مطبع حيدري

  (س چ ن). ،العباد هدايتهجري؛  ۱۳۶۸، المسائل مفتاح: مطبع حيدري، حيدرآباد، دکن
  هجري. ۱۳۴۵ ،الزوايد االصول و مجمع جامع الفوايد جمع: ميوات ،مطبع خيريه

  م. ۱۸۹۸، العرب ادب: امريتسر ،مطبع دائمند جوبلي
  هجري. ۱۳۱۹، هالهابيخطبة: قاديان ،مطبع داراالمان
رنگين؛ م ۱۸۴۵، ديوان فارسي غالب: دهلي ،الممطبع دارالس هجري. ۱۲۶۳، تصنيف  
  هجري. ۱۲۸۲، کفاية منصوري: الهور ،مطبع دامنگير
  هجري. ۱۳۲۳، شفاءالصدور و الکروب: لکهنو ،احمدي ةمطبع دبدب

  ، (س چ ن).قصايد بدر چاچ: ميروت ،مطبع درخشاني
  ، (س چ ن).ود التفاتدر: دهلي ،مطبع درويش
  هجري. ۱۳۳۴، حکمت رفاعي: مطبع دلگداز



  شبه قارة هندهاي  فهرست چاپخانه  ٤٥٣

ِ : آباد مطبع دولتي اله   هجري. ۱۲۷۶(اردو)،           ٓ                   ٓ       
  هجري. ۱۳۲۱، ارشاد رحيميه در سلوک نقشبنديه: دهلي دهلي،مطبع 

 احکامِ االحکام در مسائل؛ ه ۱۳۱۲، المحبوبين مناقب: الهوردين محمدي، مطبع 
(س چ ن).خيراالنام شريعت ،  

، جامع عباسي از بهاءالدين محمد فرزند حسين عاملي: لکهنو ،مطبع ذوالفقار حيدري
  (س چ ن).

  هجري. ۱۳۰۱، مقاالت جماليه: کلکته ،مطبع رپن
  هجري. ۱۲۶۴، ةٰالصلو مصباح: بمبئي ،مطبع رحماني
  هجري. ۱۳۳۷، المسند: ، دهليمطبع رحماني

  . ه ۱۲۹۵، المقتديةالدليل القوي علي ترک القرامجةتر: حيمي، دهليمطبع ر
  هجري. ۱۲۸۷، الفقه حيرت: کانپور ،اقيمطبع رزّ

؛ ه ۱۳۰۱، ترجمة مرقّع کليمي؛ ه ۱۳۰۰، ديوان ضمير: دهلي ،مطبع رضوي
ذکراالصفيا ؛ ه ۱۳۱۲ ،تکملة سيراالوليا؛ ه ۱۳۱۱، سيرالعارفين؛ ه ۱۳۰۴، الفوايد افضل
  ، (س چ ن).تکملة سيراالوليابه معروف
ترجمه و تشريح انشاي ( ابوالکالم؛ ه ۱۳۲۸، اسرارِ رباني: الهور ،عام همطبع رفا

، البرهان قاطع، (س چ ن)؛ الغافلين تنبيهم؛   ۱۹۲۹) (دفتر اول و سوم)، ابوالفضل
  (س چ ن).

  هجري. ۱۳۲۳، ترجمة عجالة نافعه؛ ه ۱۳۱۷، رسالة اسرار: دهلي ،مطبع روزانه اخبار
ترجمة فيض عام في ؛ ه ۱۳۳۰)، ۱ (ج باغ و بهار: امريتسر ،بازار مطبع روزِ

 کلمة طيبهچ ن)؛  ، (سسلک درر، (س چ ن)؛ االخالق اساس؛ ه ۱۳۳۱، شفاءاالسقام
  (س چ ن).

)، تاريخ خورشيد جاهي( ترجمة تاريخ رشيدالدين خاني: عليگره ،هند رياضِ مطبع
  هجري. ۱۳۲۱
  هجري. ۱۳۳۸، بيت اطهر اهلِ تاريخِ: حيدرآباد ،انيمطبع سبح

  . ه ۱۳۱۵، العارفين مناقب؛ ه ۱۳۱۵، کنزالمکنون: دهلي ،ستارة هند مطبع



  ٤٥٤  قند پارسي

  

  م. ۱۹۰۴، کليات آريه مسافر: نپورسهار ،يه دهرم پرچارکمطبع ستّ
  هجري. ۱۲۸۸)، ۱ (ج عجم بهارِ: دهلي ،مطبع سراجي
  هجري. ۱۲۷۷، اي خليفهترجمة انش: آباد اله ،مطبع سرکاري

  هجري. ۱۳۶۵، کلمات کليمي: آباد مطبع سري رام اورنگ
  هجري. ۱۲۹۷، من عنصرالبسيط: بمبئي ،مطبع سکارم
  هجري. ۱۲۶۵، پنج آهنگ: ليهد ،مطبع سلطاني
  هجري. ۱۲۶۳، سرورِ سلطاني :لکهنو ،مطبع سلطاني
  هجري. ۱۲۷۲، محاربة کابل: آگره ،مطبع سليماني

 ،ترجمة گلشن راز، (س چ ن)؛ نامة ابراهيم بيگ ترجمة سياحت: دهلي ،يسليمان مطبع
  (س چ ن).

  (با تصوير)، (س چ ن). برج بالس: لکهنو ،اوده مطبع شامِ
، (ص)سولالمقبول من شرايع الر النهج؛ ه ۱۲۹۵، گلشن صبحِ: بهوپال ،شاهجهاني مطبع

  (س چ ن).
؛ ه ۱۳۴۰، وي رباعيات سرورترجمة ارد، جواهر منظوم: دهلي ،شاهجهاني مطبع

اتهجري. ۱۳۴۹، ابوسعيد ابوالخير رباعي  
، چاپ مناقبِ رزّاقيه؛ ه ۱۳۳۷)، جالءالعيون ترجمة( الدمع الهتون: لکهنو ،شاهي مطبع

  هجري. ۱۳۳۹دوم 
  ، (س چ ن).عقد منظوم: کانپور ،طور ةمطبع شعل

  م. ۱۸۹۹، الصرفمةمقد: الهور ،الهند مطبع شمس
  هجري. ۱۳۴۲، المؤمنين مواقف: آباد اله ،يمطبع شمس

، گرانمايه مثنويات تصوفم؛  ۱۹۰۳، ديوان حميد: حيدرآباد دکن ،مطبع شمسي
  هجري. ۱۳۲۸

(متن  (ص)النَّبيحلية، (س چ ن)؛ (ص)النّبيحليةترجمة : االنوار، بهاولپور مطبع صادق
  زبان اردو)، (س چ ن). فارسي و ترجمة آن به به

  ، (س چ ن).ذکرالمعصومين: آباد شهر عظيم ،قمطبع صبح صاد
  هجري. ۱۲۸۹ ،ياسٰن هدية؛ ه ۱۲۸۴ ،کنزالدقايق ترجمة: بريلي ،مطبع صديقي



  شبه قارة هندهاي  فهرست چاپخانه  ٤٥٥

م. ۱۹۲۵، ابجدالعلوم ؛ه ۱۳۰۱، العقايد الرائد في شرحبغية: بهوپال ،يقيمطبع صد  
هجري. ۱۳۰۴، نور اسالم: الهور ،يقيمطبع صد  
لتان ،هييقمطبع صدهجري. ۱۳۶۹، الخيارايقةحد: م  

  .هجري ۱۳۱۰ ،متنبي ديوان؛ ه ۱۲۹۷ ،من عنصرالبسيط: بمبئي ،مطبع صفدري
  هجري. ۱۳۱۹، الهابيهخطبة: قاديان ،مطبع ضياءاالسالم

  م. ۱۸۴۱، نفحةاليمن فيما يزول بذکرالشجن: بندر هوگلي ،الطلبي مطبع
تاريخِ (ين خاني ترجمة تاريخ رشيدالد: حيدرآباد دکن ،مطبع عالية خورشيديه

  هجري. ۱۲۸۲)، خورشيد جاهي
  هجري. ۱۳۲۷ ،ترجمة شروط اربعين في جلوس المعتکفين: الهور ،مطبع عام

و  البحرين مرج، الطريقين البحرين في الجمع بين مرج: ن، دهليمطبع عبدالرحٰم
  هجري. ۱۲۶۵، الطريقين جامع

  هجري. ۱۲۷۱، انشاي مفيد :؟)…(، مطبع عزيزي
  ، (س ج ن).الدين ي شاه رفيعترجمة فتاٰو: ميروت ،جديد مطبع عصرِ

  هجري. ۱۳۴۱، الخمسهئمةبشروط اال: حيدرآباد ،مطبع عظيميه
  هجري. ۱۳۲۴، آئينة گجرات: بمبئي ،مطبع علمي

سخة صحيحة ن؛ ه ۱۲۷۰، جاللي اخالقِ؛ ه ۱۲۶۵، ترجمة چمنستان: دهلي ،العلوم مطبع
  هجري. ۱۲۷۱، طب اکبر

  هجري. ۱۳۳۰، ملهم تاريخ، ه ۱۳۰۳، کلمات طيبات: دآبادمرا ،العلوم مطبع
  (منظوم)، (س چ ن). الخالصه کشف: بمبئي ،مطبع علوي
(متن عربي: شرح صحيح محمد بن  تيسيرالقاري: لکهنو ،حسن خان محمدمطبع علوي 

  هجري. ۱۲۹۸اسماعيل بخاري)، 
  هجري. ۱۲۶۶، المسلمينحتفة: لکهنو ،مطبع علي بخش

  هجري. ۱۳۳۹، جامع ترمذي: دهلي ،عليميمطبع 
  ، (س چ ن).الفوزالکبير في اصول التفسير :، الهورمطبع عليمي
  هجري. ۱۳۶۴و چاپ دوم ه  ۱۳۵۵ ،امجد گلستان: حيدرآباد دکن ،مطبع عماد
  هجري. ۱۲۶۸،                        : بريلي ،االخبارةمطبع عمد



  ٤٥٦  قند پارسي

  

  هجري. ۱۳۱۲)، جاللي خِتاري( سهيل يمن: کلکته ،مطبع غوثيه
منصب ؛ ه ۱۲۲۷، ايضاح الحق الصريح في احکام الميت والضريح: دهلي ،مطبع فاروقي

  ، (س چ ن).بستان التفاسير ؛ه ۱۲۹۴، امامت
  ، (س چ ن).حبيب الذکرالميمون ذکرِ: دهلي ،مطبع فتح
(منظوم)،  الخالصه کشف؛ ه ۱۲۹۸ ،)نامه خواب( التعبير کامل: بمبئي ،الکريم مطبع فتح
  هجري. ۱۳۰۷و  ۱۳۰۶، احمدي ةمرآ؛ ه ۱۲۹۹

  هجري. ۱۳۲۴(با متن فارسي)،  ترجمة يوسف و زليخا: کانپور ،فخرالمطابع مطبع
  هجري. ۱۳۲۹، الظهير شمس: رآبادحيد ،الکائنات مطبع فضل

  هجري. ۱۲۹۳، گلشن ناز: دهلي ،مطبع فوق کاشي
  هجري. ۱۳۵۷، ترجمة واقعات عالمگيري: الهور ،مطبع فيروز

  ، (س چ ن).ديوان نياز: الهور ،مطبع فيض احمد
  هجري. ۱۳۲۵، امدادالتأيبيين: حيدرآباد دکن ،مطبع فيض الکريم

  ، (س چ ن).الکالم تاريخ؟): …(، مطبع فيض منبع صديقي
  ، (س چ ن).کتاب اعجازالمسيح: الهور ،مطبع فيضي

  هجري. ۱۲۴۵ ،سعاد شرح قصيدة بانت: دهلي ،الدين مطبع فيضيه شاه نظام
  م. ۱۹۰۴، ارمغان آصفي ارمغان ملقّب به: آگره ،مطبع قادري
  هجري. ۱۳۰۴، شرح سبعة معلقه: ، بانس بريليمطبع قادري
  هجري. ۱۳۱۱، القلوب راحت، لکهنو: مطبع قادري
  ، (س چ ن).کفاية منصوري و رسالة چوب چيني: امريتسر ،مطبع قاسمي
  ، (س چ ن).ن مهمات التصوفالتکشف ع: ديوبند ،مطبع قاسمي
  ، (س چ ن).جةالحا کشف: ميروت ،مطبع قاسمي

  .، (س چ ن)سوانحِ عمري مولوي عبداهللا غزنوي: مطبع القرآن والسنه، امريتسر
  هجري. ۱۲۶۳، مقامات حريري: لکهنو ،خان الدينمطبع قمر
  .هجري ۱۳۳۲ ،رفاه المسلمين في شرح مسائل اربعين: کانپور ،مطبع قومي

  هجري. ۱۳۳۲، ظفرنامة گورو گوبند سينگ: الهور ،طبع قومي پنجابم
  م. ۱۹۰۳، متاعِ آخرت: آباد اله ،هند مطبع قيصرِ



  شبه قارة هندهاي  فهرست چاپخانه  ٤٥٧

  هجري. ۱۳۰۰، مانع البدعات: پتنا ،مطبع قيصري
 ديباچة، (س چ ن)؛ سکندرنامة خسروي؛ ه ۱۳۳۲، عشقيه: مطبع قيصريه، دهلي

(س چ ن).الکمالةغر ،  
هجري. ۱۳۵۷، الراشدهميةاالسالفةالخال؛ ه ۱۳۵۵، المان و ابسالس: بمبئي ،مهمطبع قي  
نوادرالوصول ؛ ه ۱۳۳۰، انواراالتقياء؛ ه ۱۳۱۳، ترجمة سکندرنامه: کانپور ،وميمطبع قي

  ، (س چ ن).الفصول في شرح
  هجري. ۱۳۲۲، ترجمة تزک اميري: دهلي ،مطبع کرزن گزيت

دوم)،  (بارِ الواعظين انيس ؛هجري ۱۳۴۹، العارفين هدايت ترجمة: بمبئي ،مطبع کريمي
  (س چ ن).
  هجري. ۱۳۴۵، االولياضةرو ترجمة: حيدرآباد دکن ،مطبع کريمي
  م. ۱۹۲۰، رباعيات سحابي: الهور ،مطبع کريمي

  هجري. ۱۲۶۷، انشاي طاهر وحيد: لکهنو ،مطبع کالن کوتهي
  ، (س چ ن).ع کليميمرقّ: الهور ،مطبع کليمي

  م. ۱۸۹۱، اخالقِ محسني: هنولک ،مطبع گالب سينگ
  .پندنامه حضرت شيخ فريدالدين عطّار: دآبادمرا ،مطبع گلزار احمدي

  هجري. ۱۳۱۷(منظوم)،  نگارستان راحت: لکهنو ،اوده مطبع گلزارِ
  هجري (بار دوم). ۱۳۷۹، حميديه ةترجمة تذکر: الهور ،عالم مطبع گلزارِ
  هجري. ۱۳۰۸، حافظترجمة ديوان : الهور ،يمحمد مطبع گلزارِ
  )، (س چ ن).ضياي حکمت( ستارة هند :، ميروتيمحمد مطبع گلزارِ
  هجري. ۱۲۸۴، انشاي خليفه: ؟)…(، هند مطبع گلزارِ
  هجري. ۱۳۲۱، گلشنِ اخالق: گره پرتاپ ،احمدي مطبع گلشنِ
  چ ن). ، (سسانحة کربالئي في ذکر سيدالشهدا: آگره)(ور، فتحپور النّ مطبع المع

  هجري. ۱۳۴۲، ديوان حيدري: راولپندي ،لکشميمطبع 
  ، (س چ ن).ترجمة اخالقِ ناصري ؛م ۱۸۶۷، مثنوي ولي رام: الهور ،بالس مطبع متر



  ٤٥٨  قند پارسي

  

دوم)؛  هجري (چاپ ۱۳۲۲و  ۱۳۰۹، اخباراالخبار في اسراراالبرار: دهلي ،مطبع مجتبائي
، العارفين نفاسا؛ ه ۱۳۱۶، التفسير الفوزالکبير في اصول؛ ه ۱۳۱۱، فوايدالسالکين

  هجري. ۱۳۳۵
  هجري. ۱۳۱۴، شاه عبدالعزيز دهلوي ملفوظات: ميروت ،مطبع مجتبائي
د علي همداني: امريتسر ،ديمطبع مجدسي مبدء و معاد؛ ه ۱۳۲۷، مکتوبات ،
  هجري. ۱۳۳۰

ه  ۱۳۶۰ ،)شرح گلستان( گالب ارمغان؛ ه ۱۳۲۳ ،شميم بوستان: کانپور ،مطبع مجيدي
  (منظوم)، (س چ ن). حافظ واندي (چاپ دوم)؛
  هجري. ۱۳۴۹، ترجمة سکندرنامه: کانپور ،مطبع مجيديه

  م. ۱۸۹۱(اردو)،  المناقب شرف؛ ه ۱۳۰۲، سيراالوليا: مطبع محب هند، دهلي
  هجري. ۱۲۹۲، گنج خوبي: بمبئي ،مطبع محبوب

  ).معپارة ذي و لَّا کرٰبت (پارة ترجمة قرآن؛ ه ۱۲۸۳، االولياةتذکر: بمبئي ،يمحمدمطبع 
؛ ه ۱۲۶۰، (ص)ت سيدالمرسلينمسائل اربعين في بيان سنّمحمدي، دهلي:  مطبع

  . ه ۱۲۸۳ ،تهذيب شرح؛ ه ۱۲۸۳ ،اخباراالخبار في اسراراالبرار
البحرين و جامع  مرج، الطريقين البحرين في الجمع بين مرج: کلکته ،يمحمدمطبع 

  هجري. ۱۲۷۴، الطريقين
(منظوم)،  الغرايبحتفة؛ ه ۱۲۸۶، سفرالسعادت: صراط مستقيم :الهور ،يمحمدمطبع 

  (س چ ن). ،االسرار کشف(تفسير عزيزي)، (س چ ن)؛  العزيز فتح؛ ه ۱۳۵۵
  هجري. ۱۲۸۳، الصناعه کامل :؟)…و احمدي، ( يمحمدمطبع 

  هجري. ۱۲۷۴، العارفين هدايت: کلکته ،االخبارةأمطبع مر
  ، (س چ ن).ملفوظات حضرت مخدوم شاه مينا لکهنوي: هردوئي ،ع عالممطبع مرقّ

  هجري. ۱۳۱۱، السماع اصول: هرجهج ،مطبع مسلم
ترجمة  ؛هجري ۱۳۲۹، کجکول؛ ه ۱۳۱۳، ترجمة فوايدالفواد: دهلي ،مطبع مسلم

  ، (س چ ن).الشواهد احسن
  هجري. ۱۳۳۹، ترجمة تاريخ ملل قديمه: عليگره ،مطبع مسلم يونيورستي انستيتيوت

  هجري. ۱۲۶۸، گلستان: کانپور ،ع مسيحائيمطب



  شبه قارة هندهاي  فهرست چاپخانه  ٤٥٩

  هجري. ۱۲۶۸، سرور سلطاني: لکهنو ،مطبع مسيحائي
  هجري. ۱۲۶۳، سلطاني مجموعِ: لکهنو ،مطبع مسيحي
  .  ه ۱۳۹۶، ترجمة منظوم منتخبي از رباعيات طاهر: کويته ،مطبع مشرق

، مجيديه هدية؛ ه ۱۲۸۳، مسائل ئةما؛ ه ۱۲۸۱، اعظم رکنِ: دهلي ،مصطفائي مطبع
  هجري. ۱۳۰۱

  هجري. ۱۲۷۶(منظوم)،  شمع و پروانه :، کانپورمطبع مصطفائي
  هجري. ۱۳۲۸، در مجالس :، الهورمطبع مصطفائي
  هجري. ۱۲۵۸، ه) ۱۱۷۸(م:  شاه اهل اهللا دهلوي چهار باب از :، لکهنومطبع مصطفائي

  م. ۱۸۹۶ ،حيرت نقشِم؛  ۱۸۷۹ ،التّواريخةعمد: مرادآباد ،العلوم مطبع مطلع
  هجري. ۱۲۸۵، ترجمة گلزار ماتم: کلکته ،العجائبمطبع مظهر

  .  ه ۱۳۱۵، ترجمة تاريخ انبياء در اقوال اصفيا :، لکهنومطبع مظهرالعجائب
  ، (س چ ن).جاهيتوزک واال :، مدراسمطبع مظهرالعجائب

  هجري. ۱۲۶۵، منصبِ امامت :ي، کلکتهمطبع مظهر
)، ملفوظات موالنا رومي( فيه ما فيهم؛  ۱۹۳۹، المجالسحتفة: گره اعظم ،مطبع معارف

  (س چ ن).
  هجري. ۱۲۸۷، ترجمة گلستان سعدي ؛ه ۱۲۷۵، دستنبو: آگره ،مفيدالخاليق مطبع

، ترجمة تزک اميري؛ ه ۱۲۹۸، طور کليم؛ ه ۱۲۳۶، اذکاراالبرار: آگره ،مطبع مفيد عام
  ، (س چ ن).مفيدالطلبا؛ ه ۱۳۱۹

  ، (س چ ن).النصايح انعنو: سيالکوت ،مطبع مفيد عام
  ، (س چ ن).الفتخ آفتابِ هجري؛ ۱۳۲۹، اآلياتلةرسا: دهلي ،مطبع مقبول پريس
  (س چ ن). ،االصحاب الجناب في قصصحتفة: حيدرآباد ،مطبع مقنن دکن

مطبع منشي جهجري. ۱۳۲۳، ترجمه و تلخيص وقايع نادري :ورما، لکهنو رائنان ي  
مطبع منشي جهجري. ۱۳۶۲)، شاهنامة اردو( ة خسروان عجمقصّ: دهلي ،نرائن ي  

  هجري. ۱۳۱۱، يالبشٰرمةحما: ؟)…(، مطبع منشي غالم قادر
  هجري. ۱۳۳۵، اسراراالوليا: کانپور ،مطبع منشي نولکشور

  هجري. ۱۳۲۳، روايح؛ ه ۱۲۷۲، (ص)اهللا علي رسول ةصلٰو: مطبع منشي نولکشور، الهور



  ٤٦٠  قند پارسي

  

  هجري. ۱۲۹۴، الحاجه کشف :، لکهنومطبع منشي نولکشور
  ، (س چ ن).المنطق و مختصرالميزان ميزان: لکهنو ،مطبع موالئي
اردو)،  (ترجمة بعضي از غزليات حافظ به دلکش تحفة: گوجرانواال ،مطبع ميکي

  هجري. ۱۳۱۴
الدين (اردو)،  اهللا (فارسي) و شاه رفيع ترجمه شاه ولي با قرآن مجيد: دهلي ،مطبع ميور
  ، (س چ ن).االولياي هندةتذکر؛ ه ۱۳۲۵)، ۱ (ج من فقه محمدي المهدييةهدا؛ ه ۱۳۰۸

  هجري. ۱۲۸۲، القلوب الي ديارالمحبوب جذب؛ ه ۱۲۸۱، الحسينةشهاد: مطبع ناصري، دهلي
  ، (س چ ن).ديوان نياز: دهلي ،مطبع نامي
  هجري. ۱۳۱۰، چهار درويش :، کانپورمطبع نامي
، الطريقين جامعالبحرين و  مرج ،الطريقين ينالبحرين في الجمع ب مرج :، لکهنومطبع نامي
؛ ه ۱۳۲۵، محامد قطبيه ؛ه ۱۳۱۵، االشباح انيس ؛ه ۱۳۱۴، السعدين وصال؛ ه ۱۳۱۴

هجري. ۱۳۹۵، ل نظم و نثر فارسيترجمة مختصري در تاريخ تحو  
  .هجري ۱۳۱۱ ،الحواشي الزاهديه المتعلّقه بالقطبيه: ؟)…( ،العلوم مطبع نجم
  هجري. ۱۲۹۰، ترجمة شروط اقتدا: مدراس ،طابعالم مطبع نظام
  م. ۱۹۰۷)، تاريخِ بدايون( کنزالتاريخ: بدايون ،مطبع نظامي
الصلحاء ةتذکر ؛ه ۱۲۹۹، سبع سنابل؛ ه ۱۲۹۵، الفقهصةترجمة خال :کانپور ،مطبع نظامي

  هجري. ۱۳۴۸، في بيان االتقيا
  هجري. ۱۳۵۴، مشاهدة حافظي: لکهنو ،مطبع نظامي

، عهد سالطينِ تغلق فارسي ادب به هجري؛ ۱۳۴۸، سعيد وعظ: اني، دهلينعم  مطبع
  (س چ ن).
  هجري. ۱۲۷۳، کنزالدقايق: ؟)…(، مطبع نقشبندي

  هجري. ۱۳۸۳، النصايححتفة: الهور ،مطبع نور
  ، (س چ ن).۱ ، جمجموعة لغات عربي: آباد اله ،مطبع نوراالبصار

  ، (س چ ن).مثنوي مولوي معنوي: کانپور محمد،مطبع نور 
  هجري. ۱۳۱۲-۳ ،ترجمة سرگذشت وزير خان لنکران: ميروت ،نپريا ددمطبع وِ

  هجري. ۱۰۳۱، جواهر فريدي: الهور ،مطبع وکتوريه



  شبه قارة هندهاي  فهرست چاپخانه  ٤٦١

  هجري. ۱۳۱۶، االيمان اکمل: لکهنو مطبع وکتوريه،
  هجري. ۱۳۱۳، نامه طوطي: امريتسر ،مطبع وکيل

 ش/ ه ۱۳۶۲)، فروردين شرح گلشن راز( گلشن نسايمِ: الهور ،العلميهملکتبةامطبعة
م؛  ۱۹۸۳مه ه/ ۱۴۰۳ المعظّم شعبان ،جامي م؛ ۱۹۸۳مارس ه/ ۱۴۰۳الثّاني  جمادي

 ش/ ه ۱۳۶۳شهريور ه/ ۱۴۰۴الحجه  )، ذيخزائينِ اسرار(با ترجمة  بهار چهار
  .م ۱۹۸۴سپتامبر 
  هجري. ۱۲۸۱، ساطع برهان: دهلي ،مطبع هاشمي
 المقدمه في قوانين؛ ه ۱۲۷۸، االخبار في اسراراالبراراخبار: ميروت ،مطبع هاشمي

  هجري. ۱۲۸۵(ترجمه از شاه ولي اهللا)، 
  هجري. ۱۲۹۶، تحفة اثنا عشريه: لکهنو ،مطبع هند

  ، (س چ ن).شرح اسباب و العالمات: دهلي ،مطبع هندو پران
  ، (س چ ن).قوانين زرادي: دهلي ،مطبع هندو پريس
  ، (س چ ن).اصفيا گلشنِ: دهلي ،مطبع هندوستان
  هجري. ۱۳۴۲، يترجمة هدية کبٰر: الهور ،مطبع هندوستاني

التعليق  ؛ه ۱۳۲۳(محتشم کاشي)،  ترجمة مرثيه حسن و حسين: يوسفي، دهلي مطبع
رسالة ، (س چ ن)؛ ترجمة جامع عباسي؛ ه ۱۳۲۶، الحمد علي موال امام محمد

  ، (س چ ن).رسالة فيض عام حسينيه اردو الموسوم به
  ، (س چ ن).البازغه الشمس ؛ه ۱۳۴۶، مولي امام محمد: مطبع يوسفي لکهنو

  هجري. ۱۲۸۱، ترجمة اردو عقايد جامي: مدراس ،معدن فيض
  ، (س چ ن).القلوب راحت ؛ه ۱۳۲۸، مآثرالکرام: آگره ،مفيد عام پريس
يف تأل بررسي الفاروق( الذکراالفلح فيما افسد عمر و اصلح: الهور ،مفيد عالم پريس

  شبلي نعماني)، (س چ ن).
  ، (س چ ن).عجم زبورِ: الهور ،مقبول عام پريس

  م. ۱۹۷۸ماه  ، مهرسالة ابداليه: الهور ،جديد پريس ةمکتب
  ، (س چ ن).الختوم ترجمة منتخب: ر نگرمظفَّ ،ممتاز پريس
  ، (س چ ن).گلشنِ راز: بتاله ،مواحد پريس
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  هجري. ۱۲۹۵، ترجمة بحرالجواهر: امريتسر ،ميديکل پريس
  م. ۱۹۰۶، القرآن مفتاح: بنارس (وارانسي) ،ميديکل هال پريس

  م. ۱۹۱۰، ديوان بيرم خان: کلکته ،ميشن پريس
  م. ۱۹۸۳،  ّ                                       : لکهنو ،نامي پريس
  ، (س چ ن).ادعيه الفرقان الحميد: رامريتس ،نگ پريسينذيريه پرنت

  م. ۱۸۹۳، اسرارالمخدومينفتحپور، هسوه:  ،نسيم هند پريس
  م. ۱۹۹۰، فارسي تاريخِ زبان و ادبِ: آباد فيض ،تانده ،نشاط آفست پريس

؛ ه ۱۲۹۳از شاه عبدالعزيز محدث دهلوي،  المحدثين بستان: دهلي ،المطابع نصرت
  هجري. ۱۳۹۵، لطايف اشرفي در بيان طوائف صوفي

  هجري. ۱۲۶۹، االيمان هندي خالصة تکميل: ويلور ،المطابع نظام
  هجري. ۱۲۸۴، نجات ترجمة راه: کانپور ،نظامي پريس
  م. ۱۹۸۱، فروغ شعلة دل؛ ه ۱۳۶۸، دينالمقلّحتفة: لکهنو ،نظامي پريس
  هجري. ۱۳۴۳(حصّة اول)،  مفيد عباد: دهلي ،نفيس پريس

  ن). ، (س چخزينة ايمانيه مع توضيحات نورانيه: نوبهار الکتريک پريس، ملتان
  م. ۱۹۸۲، اوت سيرالمنازل: دهلي ،نو ديپ آفست پرنترز

  م. ۱۹۸۳، مثنويات غالب :دهلي ،پرنترز ديپنو 
  ، (س چ ن).الرياحين روض: کراچي ،المطابع اصبح محمدنور 

  م. ۱۹۵۰، االشياء جامع: مدراس ،نوري پريس
  م. ۱۹۵۳، المعاني ترجمة اخالق جاللي عين: الهور ،نويد پرنتينگ پريس

(س چ ن).رسالة سليماني: لکهنو ،ر پريسني ،  
  م. ۱۹۱۲، انترميديت فارسي کورس: آباد اله ،نيشنل پريس

نظامي  م؛ ۱۹۷۴ ،فغاني شرحِ احوال و سبک اشعار باباحيدرآباد:  ،نيشنل فائن پريس
  ، (س چ ن).گنجوي

  ، (س چ ن).المتعه برهان: الهور ،نيو امپيريل پريس
  م. ۱۹۹۱، خجند افاضلِ ؛م ۱۹۸۴ه/ ۱۴۰۴، مقاصدالعارفين :دهلي ،نيو پبلک پريس

  ش. ه ۱۳۶۴، مثنويات ظفر خان احسن: دهلي ،نيو ليتو آرت پريس
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  م. ۱۹۸۵ش/ ه ۱۳۶۳ه/ ۱۴۰۵، رسالة نورية سلطانيه: ويب پرنترز، راولپندي
  ماهي (چاپ جاري). ، عربي سه»الهندفةثقا«: مجلّة نو ويپ انترپرائزس، دهلي

 ۱۳۲۱ ،الثّانيهثلثة القلوب الدانيه في تحقيق الي: سادهوره انباال ،يم پريسهاللي است
  هجري.
  هجري. ۱۲۸۰، قانونچه؛ ه ۱۲۷۰، شرح قدوري: دهلي ،هندو پريس

  (س چ ن). اردو)، شرح به (همراه با مثنوي موالنا روم: دهلي ،هندوستان پرنتينگ ورکس
  م. ۱۹۶۳ ،مکاتيب سنائيم؛  ۱۹۶۰ ،يمحمد تاريخِ: رامپور ،هندوستان پرنتينگ ورکس

  م. ۱۸۰۳، اخالق هندي: هکلکتّ ،هندوستاني پريس
  م. ۱۹۲۳، ا علي اسرارالحکمااکسيراالطب: دهلي ،يوسفي پريس

  ، (س چ ن).ديوان شورش عشق: لکهنو ،يونائتيد انديا پريس
  م. ۱۹۱۴، بيخودي رموزِ: الهور ،يونين استيم پريس

  ، (س چ ن).گيتا منظوم؛ م ۱۹۶۳، مة گلمجس: دهلي ،يونين پريس
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اتل ةفارسي در نيم بررسي انتقادي زبان و ادبياو  
  قرن نوزدهم ميالدي در هند

ها خود را در قلمرو هندي خود يعني پنجاب  ها پس از شکست از سلجوقي غزنوي
عنوان اولين مرکزِ بزرگ زبان و  مستقر ساختند و در نتيجه الهور که پايتخت آنها بود، به

ها و تشکيلِ اولين  هاي غوري تالش بعد از فتح دهلي باد. رسير وظه بهادبيات فارسي 
الدين ايبک در رأس آن  م که قطب ۱۲۰۶سلطنت مسلمانان در هند شمالي در سال 

صورت مرکز بزرگ و ثابت ديگري براي زبان و ادبيات  تدريج به قرارگرفته بود، دهلي به
که در هند رواج يافت، فارسي در هند درآمد. بديهي است که سبک و سنن ادب فارسي 

  ادامة همان سبکي بود که در ايران بعد از ظهور اسالم سر و سامان گرفته بود.
وجود آمد، ميراث فرهنگي ارزشمند و  قاره به زبان و ادبيات فارسي که در شبه

تا حدود هفت قرن  يها بوده است. اين فرهنگ مشترک ادب ها و ايراني مشترک هندي
قاره، اين فرهنگ ادبي را  گرفته بود و مسلمانان و غيرمسلمانان شبهسراسر هند را فرا 

هاي گسترده  طيب خاطر قبول کردند و براي ترويج و تعميم و پيشرفت آن تالش با
مبذول داشتند. در نتيجه سنن فرهنگ و ادب فارسي تقريباً تا اواخر قرن نوزدهم ميالدي 

ها براي اينکه ابعاد گوناگون جامعة  يليسهر صورت استمرار يافت. حتّي انگ در هند به
  نحو بهتري بشناسند، مجبور شدند با اين فرهنگ ادبي آشنايي پيدا کنند. هندي را به
دانيم که دربارهاي پادشاهان در قرون وسطي در هند از زبان و ادبيات فارسي  مي

ات فارسي که کردند. فارسي زبان رسميِ دربار بود و بنابراين ادبي حمايت و تشويق مي
اين حقيقت که  وجود آمد از لحاظ کمي و کيفي قابل مالحظه است. نظر به در هند به

دربارهاي شاهان عالقة ناگسستني برقرار کرده بود، سرنوشت آن  زبان فارسي در هند با



  …بررسيِ انتقادي زبان و ادبيات فارسي در نيمة اول قرن نوزدهم  ٤٦٥

سرنوشت خود دربارها شد. همين که پادشاهان و راجاها و نوابان و مالکين و  منوط به
اواخر قرن نوزدهم ميالدي در هند از بين رفت، زبان و ادبيات فارسي نيز دربارشان تا 

ادبي سابق در  يها زوال رفت، اگرچه تاکنون بعضي از مضامين و سبک به تدريج رو به
  زبان و ادبيات اردو هويداست.

موضوع » ١تاريخ ادبيات فارسي در هند در نيمة اول قرن نوزدهم ميالدي«عنوان 
که در ظرف پنجاه  کنم ي بنده است. براساس همين مقالة تحقيقي عرض ميرسالة دکتر

م) که هند شاهد انحطاط همة جانبة  ۱۸۵۷تا  ۱۸۰۶سال اول قرن نوزدهم ميالدي (
خود بود، رشد ادبيات فارسي در هند از لحاظ کميت و کيفيت نه تنها قابل مالحظه 

آن را دورة شگوفايي زبان و ادبيات سه با همين مدت در گذشته که ياست بلکه در مقا
اد است. منظور اين است که بعضي از مزاياي زبان و يار زيکنيم، بس فارسي حساب مي

عرض حضّار دانشمند برسانم تا  ادبيات فارسي در نيمة اول قرن نوزدهم ميالدي را به
ج سياسي نشان داده شود که زبان فارسي و ادبيات آن حتّي در طي اين قرن هرج و مر

قدرت رسيدن نيروي خارجي انگليس در هند بود، اعتبارِ خود را  به ةو اجتماعي که نتيج
  نگاه داشته بود و حاميان و دوستداران زيادي در سراسر هند داشت.

دست و پايي  مناسب است اگر يادآور شوم که در اين دوره، بنابر ضعف و بي
اين حکومت بودند، خودشان را از  حکومت مرکزي، استاندارها که دست نشاندة خود

هاي مختلف تشکيل  هاي مستقلي را در استان يوغ دولت مرکزي رها کردند و حکومت
وجود آمد. همة اين  دادند. در نتيجه در هند دربارهاي مستقل و نيمه مستقل متعددي به

ش ها در رأس آنها قرار داشتند، از فارسي و ادبيات دربارها که هندوها و مسلمان
فقط يک دربار مستقل بود که شعرا و  کردند. قبالً يو آن را تشويق م سرپرستي

وجود آمده بود  کرد ولي در قرن نوزدهم ميالدي چند دربار به نويسندگان را جلب مي
آنها  کرد که بعد از وابستگي با که شعرا و نويسندگان و هنرمندان را دعوت مي

ادامه بدهند و از سرپرستي اين حکمروايان آزاد و هاي ادبي و علمي خودشان را  فعاليت

                                                   
از  A History of Indo Persian Literature (1220-1274/1806-1857)عنوان  انگليسي به اين مقاله به  .١

  چاپ رسيده است. ميالدي به ۲۰۰۸طرف بخش فارسي دانشگاه دهلي، در سال 
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کمال بذل و سخاوت  جديد که در اين قرن با ينيمه آزاد بهره ببرند. بعضي از دربارها
 تونک، از علم و دانش سرپرستي کردند عبارت بودند از رامپور، اوده، حيدرآباد، بوپال،

  غيره. آباد، کرناتک و ملتان، الهور، عظيم
گسترش مراکز سرپرستي در پنجاه سال مورد نظر، تقريباً يکصد شاعر  در اثر همين

فارسي شعر سرودند از اين جمله، ديوان شعر و آثارِ منظوم  در نواحي مختلف هند به
هاي مختلف مضبوط و اسم تقريباً پنجاه  ديگر تقريباً پنجاه شاعر اين دوره در کتابخانه
دست نيامده و  است که آثار آنها يا به شاعر ديگر اين عصر در مآخذ گوناگون ثبت

  اند. مفقود شدهزمان مرور  شناخته نشده و يا به
همة اصناف معروف سخن مثل غزل، قصيده، رباعي و مثنوي در اين زبان سروده 
شده است. در اين ضمن بايد عرض شود که شعراي قرن مورد نظر در محتوي و يا 

اند بلکه همان سنن قبلي ادبي را ادامه  دهعمل نياور قالب اين اصناف سخن تحولي به
دربارهاي نوابان  از شعراي فارسي که با هر صورت بايد اقرار کرد که بعضي اند. به داده

نگاري و مدح ائمة کرام توجه بيشتري را مبذول  مرثيه اوده ارتباط داشتند، نسبتاً به
ابرازِ احساسات و عواطف عشق اند. عالوه بر اين در اين دوره غزل معموالً براي  داشته

زبان پرشکوه، مثنوي براي بيان  سبک قبلي به سروران به و عرفان، قصيده براي همان مدح
ها و تاريخ سياسي و اجتماعي و رباعي براي اظهار افکار فيلسوفانه مورد استفاده  داستان

ي (م: )، غالب دهلوم ۱۸۳۳ه/ ۱۲۴۹ الدين شايق (م: قرارگرفته است. غالم محيي
) شاه نياز احمد نياز بريلوي (م: م ۱۸۵۷ه/ ۱۲۷۴ ) صهبايي (م:م ۱۸۶۹ه/ ۱۲۸۶
م) مؤمن خان مؤمن (م:  ۱۸۴۵ه/ ۱۲۶۱)، چندو لعل شادان (م: م ۱۸۳۴ه/ ۱۲۵۰
)، محمد م ۱۷۸۶-۱۸۵۶ه/ ۱۲۰۱-۱۲۷۳)، قاضي محمد صادق اختر (م ۱۸۵۱ه/  ۱۲۶۸
م) پسر عالم  ۱۸۵۷ النا فضل عظيم (م:) موم ۱۷۸۵ه/ ۱۱۹۹اهللا قدرت (متولد:  قدرت

)، شاه تراب علي تراب علوي م ۱۸۲۷ه/ ۱۲۴۳ معروف مولوي فضل امام (م:
ي خان )، مصطٰفم ۱۸۶۸ه/ ۱۲۸۵ )، مفتي صدرالدين آزرده (م:م ۱۸۵۸ه/ ۱۲۷۵ (م:

)، الفت م ۱۸۷۱ه/ ۱۲۸۸)، صاحب عالم مارهروي (م: م ۱۸۶۹ه/ ۱۲۸۶ حسرتي (م:
)، م ۱۸۸۲ه/ ۱۲۹۹ )، سيد مظفّر علي اسير (م:م ۱۸۸۰ه/ ۱۲۹۷ م:حسين شاه فرياد (
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دست اين  غيره از جملة شعراي بزرگ و چيره محمد يار خان آفي، بساون الل شادان و
  دوره هستند.

 غالب دهلوي شاعر بسيار معروف و از مفاخر اين دوره و امين روايات و فرهنگ
 قولِ خود غالب زبانداني فارسي دستگاه رود. به ميشمار  ادبي بيش از يکهزار سالة فارسي به

  دستش بوده است. محقّق فارسي بوده و ميزان (يعني ترازو) فارسي بهاو ازلي او بوده و 
 ١در بعضي موارد دچار اشتباهاتي شده» برهان قاطع«که غالب در تأليف  درحالي

آن جد و جهد گوي هندي براي حفظ اصالت فارسي و پيشبرد  ولي اين شاعر فارسي
و فارسي درست زبان دادن  يقين شاعرِ ما غالب براي ياد عمل آورد. به علمي و ادبي به

خرج داد. او در  اي به شاگردان و دوستان خود بيشتر از ديگران مساعي شايسته بهشعر آن 
شاگردان و دوستان خود معني و مفهوم  هاي فارسي و اردو به زبان هاي متعدد به طي نامه

هاي فارسي، امالي آنها، محلّ استعمالِ آنها، دربارة وزن شعر فارسي، رديف  ست واژهدر
استناد به آثار شعرا و نويسندگان بزرگ و معتبر فارسي توضيحات  غيره با و قافيه و

  جالبِ توجه و مفيدي آورده است.
صهبايي استاد و شاعر ديگر معروف فارسي که معاصر غالب بوده، دربارة شعر 

  دهد که: لب نظر ميغا
  ٢آيـد  خاطر هيچ ياد از خاک ايرانم نمـي  به  چو ديدم غالب و آزرده را از هند صهبايي”

گوي ديگر اين دوره شايستة توجة ويژة ماست. در  مؤمن خان مؤمن شاعر فارسي
از آن ”را)  که پارسيان (اوبود زبان و ادب فارسي چنان دستگاهي نصيبِ او گشته 

رند. مؤمن غالباً تنها شاعر فارسي اين دوره است که شعرهايي عليه سلطة انگا مي ٣“خود
هموطنان خود براي رهايي از يوغ حکومت خارجي دعوت  ها بر هند سرود و به انگليس

  عمومي داد که:
ــرينش     لـب رسـاندند   اين عيسويان بـه  ــان آف ــن و ج ــان م   ج

                                                   
، برهان نقد قاطعِاستاد نذير احمد،  تفصيل دربارة اشتباهاتي که از غالب سرزده رجوع کنيد:براي   .١

 نو. ايوان غالب، دهلي

  .۲۵۸ هجري، ص ۱۲۹۸، مطبع نظامي، کانپور، صهبايي کليات، شامل صهبايي ديوانصهبايي،   .٢
  .۹۷ هجري، ص ۱۲۹۱شعرا، نولکشور،  مولوي عبدالغفور خان نساخ، سخنِ  .٣
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ــا چنــد بــه ــاز باشــي ت ــرينش   خــواب ن ــان آفــ ــارغ ز فغــ   فــ
ــرينش    ده هـم زبـان عرفـي   مؤمن شـ  ــان آفــ ــر امــ   از بهــ

ــرينش   برخيز که شـور کفـر برخاسـت    ــان آفـ ــه نشـ   ١اي فتنـ
ها و هم بنابر  پيشرفتهاي فنّي و علمي انگليس هر صورت غالب دهلوي نظر به به

  شد که: کرد و يادآور مي مصلحت شخصي از اينها ستايش مي
ــان را   صـــاحبان انگلســـتان را نگــــر   ــداز اينـ ــيوه و انـ ــرشـ   نگـ

ــين ــا چــه آئ ــد هــا پديــد آورده ت   انـد  آنچه هرگـز کـس نديـد آورده     ان
  سعي بر پيشـينيان پيشـي گرفـت     زين هنرمندان، هنـر بيشـي گرفـت   
هند آمدند،  ها که به اولين بار بعضي از اروپايي يدر دوران اين پنجاه سال ، غالباً برا

  جاي گذاشتند. ن زبان رائج در هند بهاي فارسي شعر گفتند و آثارِ ديگر علمي و ادبي به به
گوي است که متعلّق  س يکي از شعراي فارسينفرانسو گودلين يا گودليپ کووي

فارسي و اردو شعر هاي  زبان اي از آلمان بوده. اين شاعر آلماني نه تنها به خانواده به
تر از نثر فارسي فرانسو به گذاشت.جاي  سرود. بلکه آثار منثوري هم در فارسي به مي

هاي منظوم)، مجموعة قصايد، ديوان هجويات،  . نظم انشا (نامه٢شعر فارسي او بوده
، ديوان ٣مجموعة مثنويات (داراي چهارده مثنوي)، نظم قطعات، مثنوي ظفرالظفر

افزا،  افزا، مرأت حسن و عشق، گلبدن تمنّا، عشق فارسي، ديوان اردو، مسرت
هاي فارسي و  زبان ت خلد از جمله آثارِ فرانسو بهالنّساء، آرام جان، گلزار هف عشرت

دست ما رسيده که گزارش اوضاع سياسي سال  او به مثنوي ظفرالظفراردوست. تنها 
  م در هند است. ۱۸۵۷

هم شاعر فارسي بوده و تعداد زيادي از قطعات » التّواريخ مفتاح«ويليام بيلي مؤلّف 
سرودن  اروپايي در دهند که اين شاعر ن مياند و نشا تاريخ او در اين اثر ثبت گرديده

                                                   
(فارسي)، نسخة خطّي در ذخيرة شيفته، کتابخانة موالنا آزاد، عليگره،  …مؤمن خان مؤمن، ديوان  .١

 چاپ نرسيده است. مضبوط است و تاکنون به ۱۳۶/۱۷۲شمارة  به

تر دربارة اين شاعر اروپايي فارسي رجوع کنيد: دکتر سيد محمد عبداهللا،  براي اطّالعات مفصّل  .٢
  .۲۲۷ ، اسپرنگر، ص۵-۸م، ص  ۱۹۴۴ماه  يگزين، مهاورينتل کالج م

؛ کتابخانة خدابخش، ۳۱۷ هاي خطّي اين مثنوي در کتابخانة انجمن آسيايي بنگال، شمارة نسخه  .٣
  ند.ا مضبوط ۱۶۸ ؛ کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگره، شمارة۱۹۴۹شمارة 
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  .١سزائي داشت قطعات تاريخ مهارت به
سرودند ولي  اردو هم شعر مي سراي اين عصر به تعداد زيادي از شعراي فارسي

فارسي شعر  معتقد بودند که اگر مقامي محترم در جامعة خود داشته باشند، بايد به
 رسي در اين قرن هم زياد بودند. اظهاراتبسرايند و علّتش اين بود که دوستداران فا

 است،» پنجاب تاريخِ«کرد و مؤلّف  که در همين قرن زندگي مي منشي عبدالکريم،
  است. ياديدربارة رواج فارسي در هند در قرن نوزدهم ميالدي، داراي اهميت ز

چون اهلِ هندوستان را فارسي مطبوع و مرغوب است، لهذا از اخبارِ ”قولِ او:  به
  .٢“اردو در اين زبان ترجمه نمود

اي در اين قرن  در کرناتک، واقع در هند جنوبي، زبان فارسي و ادبيات آن رونق تازه
توجه و عالقة زيادي از فارسي  بودند، با» واالجاه«گرفته بود. نوابان کرناتک که ملقّب به

پنجم » االجاهو«و ملقّب به» اعظم«کردند. محمد غوث خان متخلّص به سرپرستي مي
. او مجلسِ ٣) خودش شاعر و نويسندة فارسي بودهم ۱۸۴۳-۱۸۵۵ه/ ۱۲۷۲-۱۲۵۹(

داد. در اين مجلس مشاعره  تشکيل م ۱۸۴۶ه/ ۱۲۶۲مشاعره (شعرخواني) را در سال 
شد. شرکت در اين مجلس بدون اجازة نواب مذکور  فقط شعر فارسي خوانده مي

کَم در رأس اين مجلس قرار داشتند که يکي از اين عنوان ح پذير نبود. دو نفر به امکان
الدين قادري  و ديگري مولوي ميران محيي» راقم«شيرين سخنان خان بهادر متخلّص به

گري مجلسِ مشاعره  مقام منشي» خالص«بود. سيد محمد متخلّص به» واقف«متخلّص به
مصرع «ز تشکيل آن شد و پيش ا اي يکبار تشکيل مي عهده داشت. اين مجلس هفته را به
کردند. تنها شعرايي که اجازة حضور در اين مجلس داشتند، مجاز  را اعالم مي» طرح
خواندن شعر خود بودند. از طرف نواب اجازه داده شده بود که اگر کسي دربارة  به

اي بحث و  شعري ايرادي يا اعتراضي داشته باشد، مطرح نمايد. اگر در مورد مسئله
وجود مداخلت  نمود. اگر با کشيد، رئيسِ مجلس نظر خود را ابراز مي مي درازا مباحثه به

                                                   
  تعددي، تاريخ از نويسنده است.که داراي قطعات م التّواريخ مفتاحويليام بيل،   .١
  .۹۰ ، صريجه ۱۲۶۵، مطبع محمدي، الهور، احباب تحفةپنجاب  تاريخِ  .٢
تأليف نمود که » اعظم گلزارِ«و » وطن صبحِ« هاي نام گو را به نواب مذکور دو تذکرة شعراي فارسي  .٣

  اند. چاپ رسيده از مدراس به هجري ۱۲۷۲و  ۱۲۵۸بالترتيب در 
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نمودند و رأي نواب براي  نواب اعظم مراجعه مي شد، به رئيسِ مجلس، مسئله حلّ نمي
  کند که: همة قابلِ قبول بود، بينش که عضو اين مجلس بود، دربارة آن چنين توصيف مي

  عيب و خلـل  يک بينش خوش است بيهر  مثــل گفـتم غــزل ايــن بــزم ســخن را بــه 
ــده ز غــزل   شــد مطلــع او اعظــم و مقطــع راقـــم     ــرد چي ــدرت دو ف   ١واقــف و ق

قرن نوزدهم ميالدي عصري است که در آن رواج و تأثير و نفوذ فارسي کاهش 
گرفت. اغلب شاعران بنابر  يافت. در هند شمالي زبان اردو جاي زبان فارسي را مي مي

اي قابلِ تحسين است که در  گفتند. در چنين دوره ان اردو شعر ميزب موقعيت زماني به
  کردند. گوي قدرشناسي مي هند جنوبي خانوادة واالجاهي از شاعران فارسي
غيره  هاي اردو، هندي و اي از واژه در نتيجة رواجِ اردو، تعداد قابلِ مالحظه

اردو و هندي  ي شعرهايي بهفارسي راه يافتند. بعضي از شعرا در آثارِ فارسي خود حتّ به
پسر موتي الل، داستان راني چندرا کرن و ه)  ۱۲۴۲شايق (زنده:   گنجانيدند. سداسکه

مثنوي سروده است. او دربارة اين داستان  در قالب  م ۱۸۲۷را در سال  ٢مکت راجا چترا
  گويد که: مي

ــواني  ــنيدم از زبـــان بيـــد خـ ــازه جــواني   شـ   حکايتهــا کــزو شــد ت
  محبت نامـة چتـر و کـرن خوانـد      رانـد  سـخن  راوي بتـان  شقع از چو

ــدم  ــد ديـ ــان هنـ ــابي در زبـ   از آن در پارســي نقشــش کشــيدم  کتـ
  کند که: شايق از حسن و جمال چترا کرن چنين تقدير مي

  سـوز نـايش شـد هـم آواز     گلو بـا   صـبح دمسـاز   بياض گـردنش بـا  
  جگــر شــدانـار از عشــق او خـونين     چو از بسـتان رنگيـنش خبـر شـد    

  قرارند: آورد که دو بيت از آنها بدين زبان هندي مي سپس ابياتي چند به
                                                   

* 
                    ُ                     

                                                   
م، مصحح  ۱۹۷۳تصحيح دکتر شريف حسين قاسمي، دهلي،  ، بهبينش اشاراتي بينش، ٰضسيد مرت  .١

  آورده است.تفصيل  بهدر مقدمه آن شرح مجلسِ مشاعره را 
  .OR.1922نسخة خطّي مضبوط در کتابخانة موزة بريتانيا، شمارة   .٢
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االصل که در  راي ايرانيزبان اردو در اين دوره تا حدي اعتبار يافته بود که حتّي شع
اين زبان  هاي شعر به سرودند و ديوان اردو هم شعر مي هند آمدند، به نزديکي اين دوره به

هند  اش از اصفهان به که خانواده» نجم«نمودند. محمد رضا متخلّص به آوري مي جمع
  .١هردو زبان فارسي و اردو گردآورد منتقل شده بود. ديوان شعر خود را به

گوي قرن نوزدهم  هند، شعراي فارسي ضافه شود که در نتيجة آمدن اروپائيها بهبايد ا
چشم خود ببينند و از اينها صنمي  دست آوردند که حسن اروپايي را به ميالدي فرصتي به

ترسيد ولي  که شاه تراب علي تراب از قيد و بند فرنگي مي براي خود برگزينند. درحالي
  کرد که: پائيها انتخاب کرده بود و از آن تقدير ميمحبوبي براي خود از همين ارو

  ٢اعجاز مسيحي صنمم انگريـز اسـت   گو به  زلفش ندهي، قيـد فرنگسـت تـراب    دل به
کاربرده شد و  هاي اروپايي هم در اين دوره در زبان فارسي به بعضي از واژه

  شود. بارزترين مثال آن در آثار غالب دهلوي ديده مي
ال اجتماعي، سياسي و اقتصادي هند در قرن نوزدهم ميالدي زو به بنابر وضع رو

طور قابل  اين کشور به سرازيري شعرا و نويسندگان و علما و فضالي ايراني به
ويژه  بينيم که بعضي شعرا و نويسندگان و به اي کاهش يافت ولي باز هم مي مالحظه

قه خودشان خدمات هاي مورد عال هند آمدند و در زمينه علماي مذهبي از ايران به
خوريم که از ايران  شاعري برنمي صورت در اين دوره ما به هر شاياني انجام دادند. به

غيره، در تاريخِ شعر  هند آمده باشد و مثل غزالي مشهدي، نظيري، ابوطالب کليم و به
فارسي در هند از مقام خاصّي برخوردار شده باشد. ميرزا محمد خان متخلّص 

ي بيگ که فتح علي شاه قاچار او را ) فرزند موٰسم ۱۸۴۵ه/ ۱۲۶۱ (م:» نصيبي«به
الدين حيدر اوده  هند آمد و يا دربارِ غازي سرافراز ساخته بود، به» فخرالشعرا«خطاب  به

. اين شاعر ايراني مثنوي چنداراني و يا بحر وصال را ساخت که در آن ٣وابسته شد
بازگو شده است. همچنين ميرزا  ٤نيعشقي ملک خورشيد و چندارا -داستان تاريخي

                                                   
  .۵۰۵ ، صهجري ۱۲۹۱، نولکشور، شعرا سخنِمولوي عبدالغفور خان نساخ،   .١
 .۲۰ ، مطبع سرکاري رياست، رامپور، صتراب کلياتتراب علي تراب،   .٢

 .۵۲۰ هجري، ص ۱۲۹۵، مطبع فيض شاهجهاني، گلشن صبحِعلي حسن خان،   .٣

  .٥٩-٤٣نسخة خطّي در کتابخانة رضا، رامپور، شمارة   .٤



  ٤٧٢  قند پارسي

  

انگلستان رفت  از ايران به» ميرزا بزرگ شيرازي«و ملقّب به» وفا«حسن علي متخلّص به
مدراس رسيد. پس از اقامت چند ماهه در آنجا،  به م ۱۸۴۲ه/ ۱۲۵۸و از آنجا در سال 
  .١عازم بنگال گرديد

شعر و نثر فارسي  را بههاي هندي  شعراي دورة مورد نظر تعداد زيادي از داستان
داستان ، ٣ميرزا و صاحبان، ٢سسي پنوناند که معروفترين آنها عبارتند از  بازگو کرده

، ٧نامه طوطينام  هايي به ، داستان٦رانجها هير، ٥پچيسي بيتال. ٤لتا کامروپ و کام
  غيره. و ١٠سوهني و مهيوال، ٩پدماوت، ٨سنگهاسن بتّيسي

                                                   
  .۱۲۶ م، ص ۱۹۷۳تصحيح دکتر شريف حسين قاسمي، دهلي،  ، بهبينش اشاراتي بينش، سيد مرتٰض  .١
ّ                  ، در کتاب »فرحت بخش متخلّص به پير فرخ«عنوان  اي به دکتر محمد باقر، مقاله  .٢       ،

، مطبع مهر و ماه ؛ موالنا پير محمد اودهي (در مثنوي۴۲ ، صم ۱۹۴۳-۴۴اورينتل کالج ميگزين، 
 فارسي بيان کرده است. د نظر بهم) هم اين داستان را در قرن مور ۱۸۷۸ه/ ۱۲۹۵بحرالعلوم، 

مير نصير خان جعفري در مثنوي ميرزا صاحبان اين داستان را بيان کرده است. رک: مخدوم محمد   .٣
الدين راشدي، سندي ادبي بورد، کراچي،  تصحيح حسام ، بهالشعرا مقاالت تکملةابراهيم خليل تتّوي، 

 .۱۱۱ ، صم ۱۹۵۸

(نسخة خطّي کتابخانة دانشگاه لکهنو، شمارة  وي کنور کام و کالم کاممثنگارسن اين داستان را در   .٤
(نسخة خطّي موزة بريتانيا، اگرتون، شمارة  مثنوي قصّة کامروپدر  …) و چودري۵۵۱۳و  ۸۹۱
 اند. فارسي بيان کرده ) به۱۰۳۶

  نسخة خطّي اين اثر در کتابخانة دانشگاه پتنا محفوظ است.  .٥
، حافظ هوشيارپوري، مثنويات هير و رانجها( مثنوي هير و رانجهااري در علي محمد خان ولي لغ  .٦

 م) اين داستان را بيان کرده است. ۱۹۵۷سندي ادبي بورد، کراچي، 

است. فهرست  فارسي برگردانده م به ۱۸۳۸-۹ه/ ۱۲۵۴محسن عبدالحميد اين مجموعة داستانها را در   .٧
 .۴۱۸ ، ص۱ اکو، جنسخ کتابخانة آکادمي جمهورية آذربايجان، ب

(نسخة خطّي، کتابخانه و موزة ساالرجنگ، حيدرآباد،  مثنوي کان جودشايق در   سداسکه  .٨
اند.  نثر فارسي بيان کرده اين داستان هندي را به  ). سيد امداد علي و شيوسهاي کايسته۵۷۳ شمارة

 .۱۹۲۲، شمارة ۱۰۰۶، ص ۳هاي خطّي فارسي، موزة بريتانيا، ج فهرست نسخه

(نسخة  سخن مثنوي بوستاندر  م ۱۸۱۳- ۱۴ه/ ۱۲۲۳داستان عشقِ رتن سين و پدماوتي را در   .٩
 ) آورده است.۳۰۸۵نو، شمارة  خطّي، موزة ملّي هند، دهلي

، غالباً صالح اولين مرتبه اين داستان ۹۱-۸۷۱نسخة خطّي در کتابخانة عمومي پنجاب، الهور، شمارة .١٠
الدين مسکين آن را در همين  کرد و سپس عطا محمد زيرک و شيخ نظام فارسي بازگو هندي را به

ّ                  اند. (دکتر محمد باقر،  فارسي درآورده قرن نوزدهم ميالدي به  )۱۹۵ ، ص     
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هم در اينجا اشاره شود. فيضي  ١اعجازالمحبتام ن اثري به جا نيست اگر به بي
  شعر فارسي درآورد. الشعراي دربارِ اکبري اين داستان را اولين مرتبه از مهابهارت به ملک

آبادي  شعر و يا نثر بازگو نکرده ولي عبرتي عظيم بعداً کسي ديگر اين داستان را به
نام اعجازالمحبت به اهميت  ي بهنثر فارس در قرن نوزدهم ميالدي با تحريري از آن به

هايي که در کتاب  مجموعة داستان بيتال پچيسيادبي اين دوره افزوده است. همچنين 
اند، اولين مرتبه در همين دورة پنجاه سالة اول  ها) آمده (اقيانوس داستان ساگر کَتَهاسرِت

را  ار سهيليانوفارسي ترجمه شده است. مهاراجه مادهو کشن که  قرن نوزدهم به
زبان فارسي  ها را به دست گرفت که اين داستان طرحي را به ٢پنجابي ترجمه کرده بود به

هنگام او باعث شد که بعداً برادرش اندراکشن بهادر مقدمه و  برگرداند. درگذشت نابه
 م ۱۸۴۰-۴۱ه/ ۱۲۵۶سه داستان باقيمانده را بيفزايد و طرح برادر فقيد خود را درسال 

  ل برساند.تکمي به
زند مير فتح فردار خان ( يکي از مزاياي اين دورة پنجاه ساله اين است که مير صوبه

م ۱۷۸۳-۱۸۰۱ه/ ۱۱۹۷-۱۲۱۶ند (علي خان تالپور، بنيانگذار دودمان شاهي تالپور س (
اي هم در پيروي از نظامي گنجوي سروده که عبارتست  عالوه بر ديوان شعرِ فارسي خمسه

  .٧نامه جدائيو  ٦ماه و مشتري، ٥خسرو شيرين ،٤الملوک سيف ،٣نامه تحفهاي  از مثنوي
تواريخ عمومي جهان، تواريخ هند، تواريخ نواحي مختلف هند، تواريخ بعضي از 

اند. آثارِ  فارسي نوشته شده غيره، در قرن نوزدهم ميالدي به هاي شاهي در هند و خانواده
درآمدند حداقل از لحاظ کميت بارزتر از حيطة تحرير  اي که در اين دوره به تاريخي

االخيار غالم ةاند. زبد وجود آمده آثاري هستند که در ظرف پنجاه سال گذشته به
                                                   

  .۲۵۹ سخة خطّي، کتابخانة انجمن آسيايي بنگال، شمارةن  .١
 ب. ۲ه پتنا، بيهار، ورق بيتال پچيسي، نسخة خطّي در کتابخانة دانشگا  .٢

زبان سندهي  ، مير حسن علي خان تالپور آن را به۱۹۳۱نسخة خطّي، کتابخانة خدابخش، شمارة   .٣
  )۵۶۹ ، صعراشّال تکملة مقاالتترجمه کرده است. (

 .۲۲۲-۳(انگليسي)، ص  شعراي فارسي سنددکتر سدا رنگاني،   .٤

 .۵۷۰ ، صعراشّال تکملة مقاالت  .٥

 .٥٧٠ همان، ص  .٦

 .٥٧١ همان، ص  .٧



  ٤٧٤  قند پارسي

  

 ة، مرأ٣التّواريخ قاضي فقير محمد ، جامع٢التّواريخ نور محمد سراج ١الدين قادري محي
ر تاريخ عمومي از جمله آثا ٥نما االحوال جهانة، مرا٤نماي کريم خان جهجهري گيتي

  اند. جهانند که در اين دوره نوشته شده
کند.  خود جلب مي نما توجه ما را بيشتر به االحوال جهانةاز اين آثار تاريخي، مرا

نويسندة اين اثر ارزشمند احمد بن محمد علي بن محمد باقر اصفهاني معروف 
اشت. او در خانوادة معروف و محترم مجلسي عالقه د است که به» بهبهاني«به

-۸ه/ ۱۲۰۲دنيا آمد و بعد از تحصيالت ابتدايي در  در کرمانشاه به م ۱۷۷۷ه/ ۱۱۹۱
آباد سکني  و بعد از بازديد از نواحي مختلف هند در عظيم هند مهاجرت کرد به م ۱۷۸۷

نما  االحوال جهانةگزيد. بهبهاني آثارِ زيادي را تأليف نموده که نوزده مورد آن در مرا
است. اطّالعات جالب و مهمي که دربارة اوضاع اجتماعي هند در اين اثر  ثبت گرديده

نام بسنت  داده شده، اهميتش را مضاعف کرده است. بهبهاني دربارة جشني در هند به
رنگ زرد  شود و بزرگان مجلس خود را به نويسد: قبل از نوروز سلطاني، نيک ماه مي مي

يکديگر تهنيت و مبارکباد  کنند و به ا زردآرايند و عامة خاليق تمام رخوت خود ر
سعادت جاويد  . تاريخ٦ميان مسلمانان اندک رواجي گرفته است گويند. اين نيز در

تاريخ ممالک هند کوه  ٨کشن ديال کهتري دهلوي التّواريخ اشرف، ٧ هرنام سنگه
ند که در از جمله تواريخ عمومي هند هست ١٠الل  سداسکه التّواريخ منتخب، ٩ سنگه مان

  نيمة اول قرن نوزدهم ميالدي در هند نوشته شدند.

                                                   
  .۱۲۶ کتابخانة سبحان، کتابخانة دانشگاه عليگره، شمارة  .١
 .٤٨٢ ، استوري، ص٣٠٠٩ ، شمارة٢ اته، ج  .٢

  م. ١٨٠٧نولکشور، چاپ سوم   .٣
 .Or.1891، شمارة ٩٩٤ ، ص٣ ريو، ج  .٤

  است.چاپ رسيده  ، بخشي از اين کتاب اخيراً از ايران به۶۲۸ کتابخانه خدا بخش، شمارة  .٥
  ب. ۱۰۴، ورق نما مرآت االحوال جهان  .٦
 .OR.1820 ، شمارة۹۱۳ ، ص۳ ريو، ج  .٧

 .۴۸۳ ؛ استوري، ص۱۰۲۶ ، ص۳ ، ج۱۰۴۲ ، ص۱ همان، ج  .٨

 .۱۵ کتابخانة ملّا فيروز، بمبئي، شمارة  .٩

  .OR.1698 ، شمارة۹۱۴ ، ص۳ ريو، ج.١٠
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فرزند ابوالقاسم طباطبا نويسنده زبردست اين دوره » نجم«محمد رضا متخلّص به
است، » ذخار بحرِ«نام  المعارف او بهةاست. عالوه بر آثارِ تاريخي قسمتهاي مختلف داير

، مظاهراالديانجاي گذاشت.  د بههردو زبان اردو و فارسي از خو او ديوانهاي شعر به
 الغرائبةزبدو  الرياست مفاتيح، عندليب نغمة، هند اخبارات، الملوک مجمع، مظاهرالعالم

  ١از آثار اين نويسنده است که داراي اهميت تاريخي هستند.
 Oriental Biographical،نويسندة کتاب معروف (T.W. Beale)ويليام بيل 

Dictionery ،»که داراي بعضي  فارسي نوشت. اين کتاب درحالي را به ٢»اريخالتّو مفتاح
اشتباهات است (رک: استوري) ولي بازهم مأخذي مهم براي احوال زندگي چند تن از 

آمدهاي تاريخي و سال تولّد و  رجال قرن نوزدهم ميالدي است. بيل بعضي از پيش
قطعات تاريخ بيشتر از درگذشت رجال زيادي را در البالي کتابِ خود گنجانيده است. 

سروده شده شده است. اين نويسندة اروپائي زبان فارسي دربارة خود  سوي خود بيل
  گويد: مي

اگرچه مؤلّف را در گفتن شعر و سخن دستگاهي نيست، اما از آنجا که بعضي 
اوقات جهت طبع آزمايي، تاريخي چند نوک ريز اين هيچمدان گرديده، آن همه را در 

  در ضمن اين اوراق ثبت نمود.مقام خودش 
نويسيِ فارسي در هند غالباً اولين مرتبه بود که انتقاد شديد و نيشدار از  در تاريخ

ويژه در  نويسي به اوضاع سياسي و اجتماعي و افراد حاکم در اين قرن مطرح شد. تاريخ
که تاريخ  خواستند يدربار بود. پادشاهان و سرداران از مورخين م هند بيشتر مربوط به

نويسندگان  حيطة تحرير درآورند. براي انجام اين کار، ثروت و جوايز به دورة آنها را به
انتقاد بپردازد. ديگر  شد. در نتيجه ممکن و مناسب نبود که کسي جرأت کند به داده مي

اينکه انتقاد غالباً در قرون وسطي مرسوم هم نبود. در قرن نوزدهم ميالدي دربارها و 
العمل  ايان وقار و اعتماد خود را از دست دادند. بنابراين مردم قادر شدند عکسحکمفرم

                                                   
نسخة  ،مظاهراالديان، ۹۱۴ ، ص۳ ، ج؛ ريو۱۴۸ براي احوالِ زندگاني و آثار نجم: استوري، ص  .١

  الف. ۶ ، ورق۱۴۵۷ شمارة خطّي در کتابخانة خدابخش به
 .م ۱۸۶۷نولکشور،   .٢



  ٤٧٦  قند پارسي

  

هاي دولتي نشان بدهند. در  سياستمداران و حاکمان و دستگاه شديد خود را نسبت به
نوشته شد که انتقاد شديدي از اوضاع  ١نامه نام فراست قرن نوزدهم ميالدي کتابي به
نديها در شئون مختلف زندگاني است. دين محمد ماندگي ه اجتماعي و سياسي و عقب

  کند: يي آغاز محمد باري تعاٰل سابقة خود را با اين اثر بي
ــاکي   اي خــرد بخــش بنــدة خــاکي    ــرد پـ ــاک را دادي از خـ   خـ
ــل را اول  ــدي توعقــــ   گشت از هرچه هست عقل افضل  آفريــــ

گردد که در  ر نقل ميبراي نشان دادن تندي انتقاد نويسنده، اقتباسي از اين اثر در زي
تهيدستي علمي و فنّي هنديها و فراست و تبحرِ علمي و پيشرفتهاي  آن دين محمد، به

  گويد: کند و مي ها اشاره مي يفنّي انگليس
وجود اين تهي مغزي، الف از دانش انگريزي زده، جز نقل اصلي ندارند. اي  با”

بودند و  ني ميکاش که رهسپر فراست انگريزان در رياست و سياست مد
اين ذلّت و خواري ناهنجاري و گرفتاري  کشيدند تا به رياضت بدني مي

وجود دولت و ثروت غالم  اند که با جايي رسانيده رسيدند. کارِ امارت را به نمي
نامردي و کم  گوش و غاشية عبوديت بردوش انگريزان شده، شرم از حلقه به

  .٢“کنند همتي خود نمي
کند و حقيقت را  ظفر، آخرين پادشاه گورگاني را مسخره مي همچنين بهادر شاه

  دهد که: قرار عرضه مي بدين
کنند،  يابند، سه چهار زن مي رسند و دست قدرت مي تهيدستان اگر بدولت مي”

چنانچه االن بهادر شاه ظفر که گذرانند.  بلک در اين زمان متموالن از صدها مي
وجودي  نمايد. با ر هفته نکاح جديد ميندارد، هچون سالطين ديگر دست قدرت 

  .٣“بر طبعش مستولي است، مگر حرصش غالب که ضعف شيخوخيت

                                                   
، نسخة خطّي ديگري ۱۵۰-۳۸۰ ذخيرة سالم، کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگره، شمارة  .١

 نو هم مضبوط است. ياختالفات جزيي در متن در کتابخانة موزة ملّي هند، دهل همين اثر با

  الف. ۳، ورق نامه فراست  .٢
  الف. ۹همان، ورق   .٣
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خود که تاريخ سيکهاست، جمالتي چند  ١نامة الدين الهوري در عبرت مفتي علي
نويسي است. او  تاريخ آورده که نشان دهندة رفتار تغيير يافتة مورخ اين دوره نسبت به

  دهد که: نظر مي
تطويل  بهدر اين ضمن نوشته که  ٢له سوهن الل نامي سکنة الهور کتابيال”

االمر بر کنار  از نفسمذهبي در اکثر مقامات رعايت نموده،  سبب هم انجاميده و به
  .٣گيري سنگهان ديگر چيزي مندرج ننموده مانده و در آن سواي ايجاد ذکرِ ملک

  نويسد که: در جاي ديگر مي
پندت کاشميري دهلوي کتابي نوشته که آن مثل وقايع   هو هم ديوان امر نات”

اش در برآوردن مطالب، شايق  عبارت مختصر و مغلق بوده که مطالعه ساليانه، به
  .٤“اندازد دقّت مي را به

  کند که: داده، اظهارِ نظر مي نويسي او را هم مورد انتقاد قرار و روشِ تاريخ ٥اثر بوته شاه
وصف متانت و رنگينيِ  از سکنة لودهيانه کتابي نوشته که باو نيز بوته شاه نامي ”

 خراشي سببِ تطويل اکثر مطالب در آن مهمل مانده و سامع را جز سمع فقرات، به
  .٦“از آن حاصلي نيست

ظاهر گزارش اغتشاشات سياسي سال  تأليف غالب دهلوي که در آن به ٧دستنبو
کند که او سعي  لب در اين اثر ادعا ميم داده شده، هم شايستة توجة ماست. غا ۱۸۵۷

                                                   
  چاپ رسانده است. به م ۱۹۶۱الدين را در دو جلد از الهور در  پنجابي ادبي اکادمي اين اثر علي  .١
) فرزند الله گنپت راي پسر الله حکومت راي وکيل در ۱۲۶۸/۱۸۵۲-۹ الله سوهن الل سوري (م:  .٢

نام  را در اثري به  ها و رنجيت سنگه حاکمِ پنجاب بوده و تاريح سيک  سنگهدربارِ رنجيت 
چاپ  م به ۱۸۸۴، اين اثر را در التّواريخةعمد، پسر نويسندة ۶۷۱ نوشت. استوري، ص التّورايخةعمد

  رسانده است.
 .۳ ، صنامه عبرت  .٣

  .٣ همان، ص  .٤
 م ۱۸۴۲ه/ ۱۲۵۸علوي قادري تاريخ پنجاب را در شاه » بوتا«و يا » بوتي«الدين ملقّب به غالم محيي  .٥

اين نسخة خطّي را خود نويسنده در  OR.1623 ، شمارة۹۵۳ ، ص۳ سلک تحرير آورد. ريو، ج به
 هجري تصحيح کرده است. ۱۲۶۵

 .۳-۴ ، صنامه عبرت  .٦

 چاپ شده است. نو هم به ، اين اثر غالب از ديوان غالب، دهليهجري ۱۲۸۴غالب، کليات غالب، نولکشور،   .٧
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کار ببرد و از کلمات عربي که در فارسي  به هاي فارسي را در اين اثر کرده تنها واژه
  مستعمل بودند و جزو اين زبان شده بودند، احتراز کند.

بايد عرض شود نويسيِ فارسي در هند قرن نوزدهم ميالدي  تاريخ در ضمنِ اشاره به
آنها آشنايي  آنها عالقه داشتند و يا با که بهنويسندگاني  از انگليسي ماناز حاک که بعضي

داشتند، خواستند که احوالِ سياسي و اجتماعيِ هند را برايشان بنويسند. تعداد زيادي از 
ي را براي اينها نوشتند. قاضي محمد هند قرون وسٰط نويسندگان آثاري مشتمل بر تاريخِ

سلک  مورخ معروف انگليسي، به (Elliot)تقاضاي اليوت  را به الجواهر مخزنصادق اختر 
 Henry)هنري پيدکوک  هنري را به سيد محمد باقر علي خان تاريخِ ١تحريرآورد.

Pidcok) و همچنين التفات حسين خان ٢تقديم نمود .را که تاريخِ  آصفي نگارستان
 (Sir Henry Russel)سل تقاضاي سر هنري ر نظامهاي (پادشاهان) حيدرآباد است، به

 General John). عالوه بر اين عبدالرزاق، منشي ژنرال جان مالکم ٣رشتة تحرير آورد به

Malcolm) را که تاريخ قلعة نرمل واقع  تذکرة نرملخواهش همين افسر انگليسي  ، به
  .٤قلم آورد در بخش حيدرآباد است، به

وجود داشت اين  در قرن نوزدهم ميالدي مکتوب يجنبة مهمي که در تواريخ فارس
نويسان در  بود که منابع و مراجع و مآخذ آنها تنها فارسي نبود چنانکه قبالً براي تاريخ

خوريم که نه تنها براساس منابع و  آثاري برمي هند بوده است. در قرن نوزدهم ميالدي با
اند. در اين  ختلف هنديهاي م زبان مراجع فارسي نوشته شده بلکه مبتني بر منابعي به

هايي که در هند جنوبي  ري (يکي از زباننَّزبان کَ زمان نويسندگان حتّي از مآخذي به
 يکي اي در نزديکي کرناتک) (جزيره تاريخ کورگتاکنون مرسوم است) استفاده کردند. 

 (Cannad) ريه با استفاده از مآخذ انگليسي و کَنَّن دورياست که در ا ييها از کتاب

                                                   
هجري  ۱۲۳۹. اين کتاب از لکهنو در سال ۱۵۱ ؛ استوري، ص۱۷۵۴ ، شمارة۹۰۰ ، ص۳ ريو، ج  .١

  چاپ هم رسيده است. به
  .Or.2058 ، شمارة۳ ريو، ج  .٢
  چاپ رسيده است. م به ۱۹۰۵ه/ ۱۳۲۳و هم در سال  ۷۶۴نسخة خطّي در انجمن آسيائي بنگال، شمارة   .٣
. تذکرة نرمل از حيدرآباد در ۴۶۱ ، شمارة۲۳۲ ، ص۱ تابخانة آصفيه، جفهرست نسخ خطّي در ک  .٤

  چاپ هم رسيده است. تصحيح غالم صمداني خان به م به ۱۹۰۵-۶ه/ ۱۳۲۳سال 
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) از  م ۱۷۹۶ه/  ۱۲۱۱خ جلوس: ي. مهاراجه دير راجندر واديار( تار١وشته شده استن
فارسي بنويسد.  حسين لوهاني، مؤلّف اين تاريخ، خواستار شد که تاريخ قلمرو او را به

 ٢را در اختيار او گذاشت. کَنَّريزبان  براي انجام اين کار، راجاي مذکور منابع مربوط به
هند که  اين حقيقت است که حتّي حاکمان قلمروهاي دور دست کورگ يادآور تاريخِ

زبان فارسي نوشته شود  خواستند تاريخِ آنها به زبانان هم زياد نبودند، مي در آنجا فارسي
فارسي  سواد که در قرن نوزدهم با کردند، تعداد زيادي از افراد با تا چنانکه آنها فکر مي

 سند.آشنايي داشتند، تاريخ آنها را بشنا
فارسي نوشته شده که بعضي  در نيمه اول قرن نوزدهم ميالدي چند سفرنامه هم به

اند. اين  سابقه فارسي در هند بي يها از آنها از لحاظ محتواي خود در تاريخ سفرنامه
  اي است. العاده ها از لحاظ تاريخي و اجتماعي داراي اهميت فوق سفرنامه
از کشمير،  يومسافرت پرداخت.  اينجا به ازو کرد  اهللا در دهلي زندگي مي عزّت

توقان، سمرقند، و پيشاور ديدن کرده در  جان،ياآذربند، کاشغر، کتبت، چين، تاش
اهللا موسوم  اتک در هند جنوبي رسيد. سفرنامه عزّت باز به م ۱۸۲۲ه/ ۱۲۳۸الحجه  ذي
انگليسي ترجمه شده و  اين کتاب به .٣اهللا است سفرنامة عزّتيا  اهللا مآثرِ عزّتکتاب  به
چاپ رسيده است. اين نوع  م به ۱۸۷۲در کلکته در  Travels in Central Asiaنام  به

  فارسي در هند نوشته نشده بود. يقين قبالً به سفرنامه قريب به
برد. او در هشتم  سر مي آباد به علي ميرزا مفتون پسر ميرزا ابوطالب دهلوي در عظيم

عازم زيارت حرمين  کلکته رفت و سپس آباد به از عظيم م ۱۸۲۵ه/ ۱۲۴۱الثّاني  ربيع
بندر عباس رسيد و سپس از شيراز،  گشت، به شريفين شد. وقتي که از آنجا برمي
قاطر  کرد. چون اين جهانگرد هندي در ايران با اصفهان، تهران و مشهد مقدس ديدن

شد و ايران حقيقي  ه رد ميغير ها و ها، شهرک ها، قصبه روستاها، قريه مسافرت کرد، از
                                                   

  .۲۰۱نسخة خطّي در کتابخانة انجمن آسيايي بنگال شمارة   .١
  ب.۲ تاريخ کورگ، ورق  .٢
؛ اين کتاب در فهرست کتب ۴۰ مي عليگره، شمارةنسخة خطّي در کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسال  .٣

) اسمش را مآثر عزّت اهللا ۹۸۲، ص ۳ سفرنامة مير عزّت اهللا موسوم شده ولي ريو (ج خطّي ادنبرا به
  نوشته است.
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ايران رسيد، فتح علي شاه قاجار پادشاه آن مملکت بود.  را ديد. علي ميرزا وقتي که به
تاريخ مختصر سياسي و  ١االسفار االخبار في سوانحةزبدنام  علي ميرزا در سفرنامة خود به

اهاي تاريخي، چشم خود ديده بود و بن اجتماعي ايران آن دوره را برمبناي حقايقي که به
هاي ائمة کرام، رجالِ ايران، شعرا و نويسندگان ايراني را آورده است. اينک  بارگاه

  اقتباسي مختصر از اين سفرنامه:
فتح اول و سکون ثاني، شارعش  بايد دانست که منزل اول طهران، کز است به”

رية محقري زار، ق در ابتدا خورده ناهموار مشتمل بر جداول و انهار و لطف سبزه
که باالتر ديه  محةالر رباط شاه عباس عليه دارد. تقريباً دو ساعت از شب گذشته به

است، در نهايت رفعت و متانت و استحکام و وسعت رسيده قيام نمود. مايحتاج 
اي است چاهي  رسد و دم در آن جاريه هم مي مسافر جو و کاه قاطر از داالندار به

آيد، الکن اغلب قوافل  است و در مصرف طبخ نمي که آبش بسيار بدمزه و شور
  اندازند. طهراني همينجا بار مي

ويژه انگلستان  اروپا و به گزارشِ مسافرت يوسف خان گليم پوش به ٢يوسفي تاريخِ
فارسي  اولين بار سفرنامة اروپا را در هند به ييقين يوسف خان برا است. قريب به

دربارة اوضاع اروپا در آن زمان است. نويسنده  يقيمت نوشت که داراي اطّالعات ذي
  اطّالعات جالبي دربارة زندگاني اجتماعي فرانسه و مصر داده است.

 العمارات تفريح، ٣تأليف شيام پرشاد منشي کيفيات مکانات قلعة گور لکهنوتي
اثرِ سنگين  سيرالمنازل، ٥چند تأليف مانک احوالِ شهر اکبرآباد، ٤تأليف الله سيل چند

                                                   
است. اين نسخة  مضبوط ۶۳۱شمارة  فرد اين سفرنامه در کتابخانة خدابخش، به نسخة خطّي منحصر به  .١

آبادي، برادر نويسنده  شود، توسط ميرزا امير علي شاهجهان اش معلوم مي يمهخطّي، چنانکه از ترق
پروفسور ذاکره شريف قاسمي اين سفرنامه را تصحيح  تقاضاي خود نويسنده استنساخ شده است. به

 اند. چاپ رسانده کرده و از طرف اندوپرشين سوسائتي، به

  .۲۸۹ نسخة خطّي، کتابخانة انجمن آسيايي بنگال، شمارة  .٢
 .۲۸۴۱، شمارة ۳ اته، ج  .٣

نام احوالِ عمارات  به ۷۳۱، همين اثر در اته، شمارة ۶۴۸نسخة خطّي، کتابخانة خدابخش، شمارة   .٤
 مستقرالخالفه ثبت شده است.

  .OR.2030 ، شمارة۳ ريو، ج  .٥
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اند و داراي اطّالعاتي  غيره آثاري هستند که در اين پنجاه سال اخير نوشته شده و ١بيگ
ي که تنها شامل تاريخِ يها پرارزش دربارة شهرها و بناهاي تاريخي آنها هستند. کتاب

ندرت  غيره باشند، قبل از قرن نوزدهم ميالدي در هند به شهرها و بناهاي آنها و
  دهند. هاي فارسي اهميت زيادي مي اين کتاب شناسان به . باستاناند فارسي نوشته شده به

تعداد  هاي شعراي فارسي و اردو، عرفا، علما، خوشنويسان و امرا هم به تذکره
اند و بايد خاطر نشان ساخت که در اين دورة  فارسي نوشته شده زيادي در اين دوره به

ظن يقين  تأليف شدند، تعداد آنها بههاي شعرا و نويسندگان فارسي که  پنجاه ساله تذکره
رشتة تحرير  هايي است که قبل از اين در ظرف همين مدت در هند به چند برابر تذکره

هاي  هاي شعرا در اين دوره اين است که حتّي تذکره درآمدند. يکي از علل کثرت تذکره
  فارسي نوشته شدند. شعراي اردو هم به

   ،٥سرور تذکرة  ، ٤الوفاق ياضر  ، ٣سخن طبقات   ،٢نغز مجموعة

                                                   
نو و  ليقيمت در دهلي وجود دارد. يکي از اينها در آرشيو ملّي، ده دو نسخة خطّي اين اثر ذي  .١

هاي مختلف جهان  ديگري در موزة قلعة سرخ، دهلي مضبوط است. نسخ ديگر اين اثر در کتابخانه
يکديگر متفاوت هستند. خود بنده  طور جزيي با شود ولي بعضي از نسخ خطّي به هم نگهداري مي

نو  دهلي زبان اردو از ايوان غالب، ترجمة آن به را تصحيح کرده همراه با سيرالمنازلمتن فارسي 
  چاپ نموده است.

حکيم قدرت اهللا «) شاعر اردو، تأليف سيد عبدالقاسم معروف به۶۹۳تذکره ششصد و نود و سه (  .٢
تصحيح محمود شيراني از الهور در  تکميل رسيد و به به م ۱۸۰۶-۷ه/ ۱۲۲۱در سال » قادري
  چاپ رسيده است. م به ۱۹۳۳

تکميل رسيد و مشتمل بر تراجم بيشتر  به م ۱۸۰۷ه/ ۱۲۲۲ الدين قريشي در تأليف خليفه غالم محيي  .٣
، نگار، پروفسور نثار احمد فاروقي، مجلة ۱۸۷ از يکصد شاعر اردو و فارسي است. اسپرنگر، ص

  ، مقالة دربارة اين تذکره.م ۱۹۵۹
 ) شاعر اردو و۱۴۲ذوالفقار علي مست اين تذکره را که مشتمل بر احوال زندگي صد و چهل و دو (  .٤

پايان رساند. پروفسور سيد حسن، دانشگاه پتنا، بيهار، آن را  به م ۱۸۱۳-۱۴ه/ ۱۲۲۹فارسي است، در 
 چاپ رسانده است. چاپ رسانده است. دکتر عبدالرسول خيامپور، دانشگاه تبريز هم اين تذکره را به به

را در اين تذکره آورده ) شاعر زبان اردو ۹۹۶مير محمد خان سرور زندگينامة نهصد و نود و شش (  .٥
تکميل رسانده است. پروفسور خواجه احمد فاروقي آن را تصحيح  به م ۱۸۰۴-۵ه/ ۱۲۱۹و آن را در 

 چاپ رسانده است. کرده از دانشگاه دهلي به
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و  ٥وطن صبحِ، ٤االفکار نتائج، ٣، سه تذکره از مصحفي٢بينش اشارات، ١عشق نشترِ
هاي شعرا و نويسندگان فارسي هستند که در اين دوره  از جمله تذکره ٦عالمتاب آفتابِ
، ٧تأليف شاه تراب علي تراب المقصود اصولآمدند. عالوه بر اين در حيطة نگارش به

تأليف مولوي  احمدي مخزنو  ٨تأليف محمد ابوالحيات قادري پهلواري الکرامةتذکر
که در دورة مورد  ستا هاي عرفاي هندي از جمله تذکره ٩سيد محمد علي صدرپوري

  اند. سلک تحرير آورده شده نظر به
 ١٠الخيال معراجآبادي، در اين دوره دو تذکره تأليف کرد. يکي از آنها  عبرتي عظيم

است که داراي احوال دويست و پنج شاعر قرن هيجدهم و نوزدهم در هند است. 
تکميل رساند. تذکرة ديگر عبرتي که حايزِ  به م ۱۸۴۱ه/ ۱۲۵۷عبرتي اين تذکره را در 

                                                   
 م ۱۸۷۷- ۷۸ه/  ۱۲۳۳رجب  ۱۳تاريخ  اين تذکره را به» عشقي«آقا محمد قلي خان متخلّص به  .١

شود و از  نگهداري مي ۱۰۲شمارة  نو به ي آن در آرشيو ملّي هند، دهليپايان رساند. نسخة خطّ به
  چاپ هم رسيده است. تاجيکستان اخيراً به

) شاعر ۷۰دربارِ محمد غوث خان اعظم بود، اين تذکرة هفتاد ( ي بينش که متعلّق بهسيد مرتٰض  .٢
، تصحيح دکتر بينش راتاشاتکميل رساند. ( به م ۱۸۴۸-۹ه/ ۱۲۶۵گوي کرناتک را در سال  فارسي

 شريف حسين قاسمي، چاپ دهلي)

٣.  ا عقدتذکرة فارسي از آثار مصحفي در دست داريم.تذکرة هندي، ثري ، 

 م ۱۹۴۲-۳ه/ ۱۲۵۸شاعر فارسي را در سال  )۵۲۹قدرت اهللا قدرت اين تذکرة پانصد و بيست و نه (  .٤
 پايان رسانيد. اين تذکره از بمبئي چاپ گرديده است. به

) شاعر ۹۲م) اين تذکره نود و دو ( ۱۸۵۵غالم محمد غوث خان نواب کرناتک (م: هفتم اکتبر   .٥
پايان رساند. اين تذکره از مدراس در  به م ۱۸۴۲ه/ ۱۲۵۸گوي کرناتک را در سال  فارسي
 چاپ هم رسيده است. هجري به ۱۲۵۸

مل بر احوال زندگي چهار هزار و آفتاب عالمتاب را که مشت» اختر«قاضي محمد صادق متخلّص به  .٦
تکميل رساند. اين تذکره  م به ۱۸۵۲-۳ه/  ۱۲۶۹) شاعر است، در ۴,۲۶۴دويست و شصت و چهار (

آباد،  آباد بخش فرخ چاپ نرسيده و در کتابخانة شخصي، سيد حيدر عباس، شمس تاکنون به
تذکره، رک: دکتر شريف حسين شود. براي اطّالعات مفصّل دربارة اين  (اتّراپرادش) نگاهداري مي

 نامه. قاسمي، تذکرة آفتاب عالمتاب، مقاله در غالب

  .۶۷۹کتابخانة خدابخش، شمارة   .٧
 .۷۷۲نسخة خطّي، کتابخانة انجمن آسيايي بنگال، شمارة   .٨

  .۱۴۱۵کتابخانة خدابخش، شمارة   .٩
  .۶۰ نسخة خطّي، کتابخانة انجمن آسيايي بنگال، شمارة.١٠
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نام دارد. نويسنده در اين اثر احوال زندگي  ١االفکار رياضاست،  يا العاده اهميت فوق
هايي از آثار منثور آنها آورده است. اين  نمونه راه باصد و يک نثرنويس فارسي را هم

  اي است که در آن تنها احوال زندگي نثرنويسان گردآوري شده است. اولين تذکره
هاي پنجابي، هندوستاني و انگليسي هم  از زبان در قرن نوزدهم ميالدي آثاري

ثري از انگليسي فارسي ترجمه شدند. غالباً قبل از قرن نوزدهم ميالدي در هند ا به
فارسي برگردانده نشده بود. شيخ هنکا اثري دربارة پختنِ غذاها در زبان انگليسي را  به
 م ۱۸۳۷ه/ ۱۲۵۳فارسي برگرداند. شيخ هنکا اين ترجمه را در  عنوان خوان نعمت به به
  .٢پايان رسانيد به

و  ٣بلگراميفارسي ترجمه شد، اوحد بن احمد  هم در اين دوره دو مرتبه به ليل الف
ن اثر را براي يا فارسي برگرداندند. محمد باقر خراساني آن را به ٤محمد باقر خراساني
ترجمة «فارسي برگرداند و آن را به هاي هنري و چارلس رسل به نام دو برادر انگليسي به

  موسوم ساخت.» هنريه
را که عربي  محمد کرامت علي دهلوي قاضي لشکر در حيدرآباد تاريخ اميني به

کرده  فارسي ترجمه عتبي در آن تاريخ سبکتگين و سلطان محمود را آورده است، به
مهاراجا چندو لعل شادان، شاعرِ معروف و سرپرست بزرگ شعرا و نويسندگان در  به

  .٥کرد حيدرآباد در قرن نوزدهم ميالدي تقديم
لچهمي رام هاي غالب،  هاي فارسي هم ترتيب داده شدند. نامه در همين قرن نامه

ي خان حسرتي، مهتاب راي پندت، آبادي، مصطٰف دهلوي، قاسم علي، عبرتي عظيم
و بيشتر  ندا هاي مختلف مضبوط غيره تاکنون در کتابخانه صهبايي، مؤمن خان مؤمن و

  اند. چاپ نرسيده اينها به

                                                   
 .۲۸ ، کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگره، شمارةنسخة خطّي  .١

  .۹۹۶ ، ص۳ ريو، ج  .٢
 .۷۶۷نسخة خطّي، کتابخانة خدابخش، شمارة   .٣

 .۲۵۳۱ کتابخانة بودلين، شمارة  .٤

  .۱۸۸۸، شمارة ۹۰۰، ص ۳ ريو، ج  .٥
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أليف ت ظهورالحق رقعات، ٢تنويرات ظهورالحق، ١تأليف شاه نياز احمد بريلوي راز و نياز
تأليف شاه تراب علي  الصوفيه مقاالت، ٤تأليف شاه تراب علي تراب الوسايط شرايط ٣غالم ثامن

جمله آثاري هستند که در آن مسائلِ گوناگون عرفاني در اين پنجاه سال مورد  از ٥تراب
ک کتاب مهم عرفاني ياز شاه نياز بريلوي  العين شمسمن  الغين کشفبررسي قرارگرفته است. 

هو، کليت،  ذکر يو قالب شعر است. شاه نياز عارف معروف و مقبول عصر خود بود و در
  غيره را در اين اثر مورد بحث قرار داده است. الملکوت و تعليم لفتح باب

پايان برسانم، بايد خاطر نشان سازم که عالوه بر  قبل از اين که عرايض خود را به
وجود آمدند، در  لي که در اين دوره بهشرحهاي آثار مختلف دانشمندان و شعراي قب

سابقه در قرن نوزدهم انجام  نويسي هم کارِ قابلِ مالحظه و تا حدي بي زمينة فرهنگ
، ٩اللّغات نخبت، ٨اللّغات غياث، ٧حسيني فرهنگ، ٦قلزم هفتيافته است. 

خي فرهنگ١١اللّغات نفايس، ١٠فر ،١٣االمثالينةخز، ١٢غاتاللّ تسهيل، جعفري فرهنگ، 
اند.  غيره فرهنگهايي هستند که در اين عصر تأليف گرديده و ١٥برهان قاطعِ، ١٤عجم بهارِ

                                                   
  .۹۶۹/۶۴ذخيرة سالم، کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگره، شمارة   .١
  .۱۶۳۵کتابخانة خدابخش، شمارة   .٢
  .۱۶۳۷همان، شمارة   .٣
 هجري. ۱۲۹۳مطبع محمد علي بخش خان، لکهنو،   .٤

 م. ١٨٩٣نولکشور،   .٥

مقدمه از قبول احمد  پايان رسيد و با به م ۱۸۱۸ه/ ۱۲۳۴الدين خان حيدر که در  تأليف نواب غازي  .٦
  چاپ رسيده است. هدر سه جلد به  ۱۲۳۷از مطبع سلطانيه، لکهنو در 

  )۲۵۱۷ ، شمارة۳۵۴ تأليف سيد غالم حسين شيخ فرزند فتح علي رضوي. (رک: اته، ص  .٧
تکميل  به م ۱۸۲۶-۷ه/ ۱۲۴۲الدين اين فرهنگ معروف و مورد پسند دانشمندان را در  محمد غياث  .٨

 چاپ رسيده است. رساند و بارها از ايران و هند به

 .۲۰۱۲ة ، شمار۹۹۷ ، ص۳ ريو، ج  .٩

  .۱ ، جاللّغات آصفمقدمة .١٠
 م. ۱۸۹۷نولکشور، لکهنو، ژوئيه، .١١

 .۵۸۸ نسخة خطّي در کتابخانة آصفيه، حيدرآباد، شمارة.١٢

  مطبع مصطفايي محمد خان..١٣
  چاپ رسيده است. هجري به ۱۲۷۷و هم از مطبع غوثيه، مدراس در  ۵۳۰ ذخيرة بوهار، کلکته، شمارة.١٤
  چاپ رسانده است. نو به د آن را تصحيح کرده و از ايوان غالب، دهليقاضي عبدالودو.١٥
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برهان تبريزي قاطع  برهانچنانکه از اسمش پيدا است، انتقاد شديدي از  برهان قاطعِ
دهد و چنانکه  را نشان مي قاطع برهاناشتباهات  برهان قاطعاست. غالب دهلوي در 

هر صورت بايد اقرار کرد که  اشتباهاتي گرديده است. بهتحقيق شده، خودش هم دچار 
هاي يک  يقبالً فرهنگي تأليف نگرديد که هدفش تنها خاطر نشان ساختن کم و کاست

اين  فرهنگ جالبي است و شايسته توجة ويژه ماست. به اللّغات نخبتفرهنگ باشد. 
فارسي همراه  معني که اين اولين فرهنگي است که در آن لغات هندوستاني به

» امين صدر«اند. محمد علي ملقّب به مترادفات عربي آنها توضيح و شرح داده شده با
نويسد که بعد  اين فرهنگ مي  يفرزند سيد احمد علي خان بدايوني در مقدمة خود برا

از کار و کوشش سالهاي دراز، او موفّق شد موادي براي اين فرهنگ آماده کند و سپس 
که  (Richard Carr Glyn)رچارد کارگلين  آن را تنظيم نموده به م ۱۵۳۴-۵ه/ ۱۲۵۰در 

از  اللّغات غرايبقاضي در ميروت (اتّراپرادش) بود، تقديم کرد. لغت هندي از آرزو، 
از  هندي مفرداتاز حکيم شريف خان دهلوي و  تأليف شريفعبدالواسع هانسوي، 

  طيب از جمله منابع مؤلّف در اين فرهنگ است.
عالوه بر اين آثار گوناگوني که دربارة موضوعات متنوع در طي نيمة اول قرن 

وجود آمدند، آثاري دربارة دستورِ زبان، مذهب و آثاري مثل  نوزدهم ميالدي به
غيره هم نوشته شدند و بعضي از اينها  المعارف، جغرافيا، موسيقي، پزشکي وةدائر

توجة زيادي مورد مطالعه قرارگيرند و  ايد باحقيقتاً داراي اهميت فراواني هستند و ب
  چاپ برسند. به

  منابع
  نو. ، ايوان غالب، دهليبرهان نقد قاطعِاستاد نذير احمد،  .۱
  بيتال پچيسي، نسخة خطّي در کتابخانة دانشگاه پتنا، بيهار. .۲
ّ                  فرحت،  بخش  پير فرخ .۳   .م ۱۹۴۳-۴۴، اورينتل کالج ميگزين،      
  .ريجه ۱۲۶۵، مطبع محمدي، الهور، احباب تحفةپنجاب  اريخِت .۴
 ، مطبع سرکاري رياست، رامپور.تراب کلياتتراب علي تراب،  .۵

  م. ۱۹۴۴ماه  دکتر سيد محمد عبداهللا، اورينتل کالج ميگزين، مه .۶
  .م ۱۹۷۳تصحيح دکتر شريف حسين قاسمي، دهلي،  ، بهبينش اشاراتي بينش، سيد مرتٰض .۷
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  هجري. ۱۲۹۸، مطبع نظامي، کانپور، صهبايي کليات، شامل صهبايي ديوان صهبايي، .۸
  ، مطبع فيض شاهجهاني.گلشن صبحِعلي حسن خان،  .۹
  .هجري ۱۲۸۴غالب، کليات غالب، نولکشور،  .۱۰
(فارسي)، نسخة خطّي در ذخيرة شيفته، کتابخانة موالنا آزاد،  …مؤمن خان مؤمن، ديوان .۱۱

  .۱۳۶/۱۷۲شمارة  عليگره، به
الدين راشدي،  تصحيح حسام ، بهالشعرا مقاالت تکملةمخدوم محمد ابراهيم خليل تتّوي،  .۱۲

 .م ۱۹۵۸سندي ادبي بورد، کراچي، 

  .۱۴۵۷ شمارة نسخة خطّي در کتابخانة خدابخش به مظاهراالديان، .۱۳
 م. ۱۸۷۸ه/ ۱۲۹۵، مطبع بحرالعلوم، مهر و ماهموالنا پير محمد اودهي، مثنوي  .١٤

  هجري. ۱۲۹۱شعرا، نولکشور،  ر خان نساخ، سخنِمولوي عبدالغفو .۱۵
  .هجري ۱۲۹۱، نولکشور، شعرا سخنِمولوي عبدالغفور خان نساخ،  .۱۶
  .هجري ۱۲۵۸وطن، مدراس،  نواب محمد غوث خان اعظم، صبحِ .۱۷
  .هجري ۱۲۷۲اعظم، مدراس،  نواب محمد غوث خان اعظم، گلزارِ .۱۸
  ميالدی. ۱۸۶۷، منشی نولکشور، التّواريخ مفتاحويليام بيل،  .۱۹
 يالدي.م ۱۹۵۷، سندي ادبي بورد، کراچي، مثنوي هير و رانجهاهوشيارپوري، حافظ،  .۲۰

  



  فهرست آثارِ ايوانف  ٤٨٧

ايوانف آثارِ فهرست  

معروف و معتبر قرن نوزدهم ميالدي  شناس شرق (Wladimir Ivanow)والدمير ايوانف 
جهان گشود. او در همانجا تحصيل کرد و رشتة اصلي مطالعاتش  ديده بهتزار در روسيه 

اي است که کار و تحقيق  هاي فارسي جديد بود. اين رشته ويژه لهجه هاي ايراني به زبان
  در شوروي اسبق براه انداخته شده بود. در آن

تا  ۱۹۱۲م از ايران ديدن کرد و از سال  ۱۹۱۰اولين بار در سال  يايوانف برا
در دوران اقامت خود در  م تقريباً براي دو سال در ايران اقامت داشت. ايوانف ۱۹۱۴

آنها را گردآورد هايي از  هاي محلّي و نمونه لهجه مربوط به يايران، اطّالعات و منابع مهم
شکل  هاي خود در اين زمينه ادامه داد. نتايج اين مساعي او به به تالش م ۱۹۲۰و تا سال 

شناسي و نژادشناسي درآمد که بيشتر آنها نخستين آثار از نوع  بيست اثر در رشتة زبان
  باشند. خود مي

شمند هدف ما در اين مقاله تنها اين است که فهرستي از آثارِ چاپي اين دان
هاي ادبي،  فعاليت مناسبت نيست اگر به سرشناس و محقّقِ نامدار را ارائه دهيم ولي بي

  علمي و فرهنگيِ او هم اشاره کنيم.
نامند، وقتي که در رشتة  والديمير اليکزويچ ايوانف، چنانکه هموطنانش او را مي

کرد. اين آکادمي  آکادمي علوم شوروي وابستگي پيدا کرد، با هاي فارسي کار مي لهجه
نمود. در نتيجة  گرِ  شوروي را کنترل مييد يها و مراکز فرهنگ ها، کتابخانه بيشتر موزه
هاي جدي علمي و ادبي خود، ايوانف به سمت معاون کتابدار منصوب شد و  فعاليت

مسئول نسخ خطّي اسالمي در موزة آسيايي آکادمي علوم شوروي (که بعداً موسوم 
  د.شمطالعات خاورشناسي گرديد) در سينت پيترزبورگ انستيتوي  به
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ي آورد اين سفرها به نقاط مختلف جهان سفر کرد و نسخ خطّي زيادي ره ايوانف
نسخة خطّي از ترکستان و بخارا  ۱۱۰۰م موفّق شد بيش از  ۱۹۱۵بود. او در سال  او

م)  ۱۹۱۶ براي موزة آسيايي فراهم آورد. خوشبختانه پروفسور سي. سيلمان (م:
هاي فارسي در آن دوره رئيس اين موزه  شناس معروف و محقّق برجسته در لهجه زبان

  کرد. شناس، ايوانف را راهنمايي مي بود و از جهات بسيار اين دانشمند زبان
پرداخت.  ها دربارة اسماعيلي وانف به مطالعه نسخ خطّييا در همين موزه بود که

م از نواحي جيحون باال گردآورده بود.  ۱۹۱۶ر زاروبين اين گنجينة نسخ خطّي را د
که مشتمل بر تنها يازده قلم بود، بزرگترين کلکسيون نوعِ خود  گنجينة زاروبين، درحالي

رفت. ايوانف هم غالباً اولين مرتبه از طريق اين نسخ  يهاي غربي به شمار م در کتابخانه
مطالعات  مندي جدي او به القهادبيات اسماعيلي آشنا شد و از همان زمان ع خطّي با

اولين مقالة خود را در  وانفياسماعيلي که تقريباً نيم قرن ادامه پيدا کرد، آغاز گرديد. ا
ج شصت و پنج يو بعدها به تدر نوشت، گنجينة زاروبين ينه معرفيدر زم م ۱۹۱۷سال 

  ساند.چاپ ر به هاي گوناگون تاريخي، اجتماعي و عقايد اين گروه اثر در زمينه
م، ايوانف عازم بخارا شد تا مساعي خود  ۱۹۱۸بعد از انقالب شوروي در سال 

هيچ   يو يول آوري نسخ خطّي براي موزة آسيايي را دنبال نمايد. براي اکتشاف و جمع
ايران رسيد و از آن  م به ۱۹۱۸سين پيترز بورگ مراجعت نکرد. او در ژوئيه  وقت به 
هاي زياد و پرارزشي از  ن مدت، نمونهيسربرد. او در ا م در خراسان به ۱۹۲۰وقت تا 

آوري کرد. عالوه بر اين، او  هاي خراساني را جمع ويژه لهجه زبان فارسي شرقي به
کند  هاي ايراني را کسب دست آورد که اطّالعات دست اول دربارة اسماعيلي به فرصتي

ايراني آن دوره مثل فدايي  سواد و تحصيل کردة اسماعيلي بيشتر افراد با با و همچنين
ها،  دربارة تاريخ اسماعيلي الطالبين هدايتنام  م) نويسندة کتابي به ۱۹۲۲ خراساني (م:
  مالقات کرد.

م، ايوانف تصميم گرفت عازم هند گردد. او کلّاً چهل سال در هند  ۱۹۲۰در اوايل 
بئي منتقل شد. بم م به ۱۹۳۰سربرد. او نخست در کلکته زندگي کرد و بعد از سال  به

انجمنِ آسيايي بنگال ملحق شد. چهار جلد  برد، به سر مي وقتي که ايوانف در کلکته به
هاي مختلف اين انجمنِ ثمره همين وابستگي او  فهرست نسخ خطّي فارسي گنجينه
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نه يباشد. در همين دهه بود که اولين اثر بارز او در زم اين سازمان فرهنگي و ادبي مي با
چاپ رسيد. اين اثرِ  م به ۱۹۲۲در سال  (Ismailitica)عنوان اسماعيليات  به هيلياسماع

ايوانف عالوه بر آثارِ منظوم چاپي قبلي ناصر خسرو قبادياني، هم اولين مرتبه شامل 
  زاري بوده.تبعضي متون اصلي و واقعي اسماعيلي 

و تاريخي اولين بار از قلعه الموت، مرکز بزرگ  يم برا ۱۹۲۸ايوانف در سال 
 م ۱۹۵۷-۸بار دوم و سپس در سال  يبرا م ۱۹۳۷دن کرد و در سال يها د اسماعيلي

م از او خواستند که در زمينة  ۱۹۲۸ن قلعه ديدن کرد. در سال يبار سوم از ا يبرا
فهرست نسخ خطّي عربي در گنجينة انجمنِ شاهي آسيايي بنگال کار کند ولي ايوانف 

  بمبئي رسيد. زودي به ليت کناره گرفت و بهم از اين مسئو ۱۹۳۰در مارس 
بعد مطالعات عميق و جدي و پربار ايوانف در رشتة تاريخ  از اين هنگام به

ها  اسماعيلي موانست و دوستي شخصي با ها آغاز شد. ايوانف در بمبئي از اسماعيلي
ة هاي نسخ خطّي و منابع ديگر دربار گنجينه برخوردار گرديد و موفّق شد که به

اين فرقه که براي ادامة مطالعات  او با يميدا کند. روابط صميها دسترسي پ اسماعيلي
کرد و در اثر آن، ارتباط او  زودي گسترش پيدا اسماعيلي داراي اهميت خاصّي است، به

کردند،  هند، مثالً بدخشان و نواحي آن زندگي مي ها، که در گوشه و کنار اسماعيلي با
ترين  انيم که در همين نواحي است که بزرگترين و اساسيد برقرار گرديد. مي

  زاري مضبوط است.تهاي منابع اسماعيلي  گنجينه
همکاري فعال آنها سازمان  دوستان اسماعيلي خود و با ايوانف در بمبئي همراه با

عنوان عضو کميتة  م بنيان گذاشت. او به ۱۹۳۳تحقيقات اسالمي را در روز يکم فوريه 
اي را انجام داد. عالوه بر اين او نقش مهمي در  سازمان خدمات شايسته ي اينياجرا

نمود. اين سازمان و  م ايفا ۱۹۴۶تأسيس انجمنِ اسماعيلي در بمبئي در شانزدهم فورية 
دست گرفت و تعدادي از آثارِ ايوانف نيز در زمينة  انجمن يک سلسله انتشارات را به

  يد.مطالعات اسماعيلي از بمبئي چاپ گرد
هاي انجودان و کهک  ايران مسافرت کرد و در دهکده م باز به ۱۹۳۷ايوانف در سال 

زاري را کشف نمود. باآلخره تواقع در نزديکي محلّات، مقابر بعضي از ائمة اسماعيلي 
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ايران منتقل شد و تا دم واپسين  م به ۱۹۵۹بعد از اقامت سي ساله در بمبئي او در سال 
  حيات گفت. تهران درود به م در ۱۹۷۰در ژوئيه  سربرد و در ايران به

ها را مورد بررسي قرار  خواهيم تمامي آثار ايوانف دربارة اسماعيلي در اين مقاله نمي
دهيم. در ضمن بايد عرض شود که ايوانف اطّالعات الزم و مربوطه را در اين باره در 

رشتة تحرير آورده است.  به» اي واره ادبيات اسماعيلي: بررسي فهرست«نام  اثر خود به
طور خالصه بايد گفت  ادبيات اسماعيلي. به مندان به اين کتابيست ذي قيمت براي عالقه
مختلف نهضت اسماعيلي است و مشتمل  يها جنبه که اين اثر تاريخي ايوانف حاوي

  تحول نهضت اسماعيلي که عبارتند از: است بر توضيح و تشريح پنج مرحلة مهم
که در آن دوره  م ۹۰۹ه/ ۲۹۷ي از آغاز نهضت مذکور تا سال دورة نهفتگ .۱

  قدرت رسيدند. ها به فاطمي
ه/  ۴۸۷تا درگذشت مستنصر در سال  م ۹۰۹ه/ ۲۹۷ها از سال  دورة فاطمي .۲

 زاري.تهاي  و نهضت اسماعيلي م ۱۰۹۴
م تا پايان قرن نهم  دورة الموت در ايران از آغاز قرن ششم هجري/دوازدهم .۳

 عرفان صورت گرفت. م ميالدي که در آن دوره تا حدي آميزشي باهجري/پانزده
هاي  زاري که شامل ر قرنتدورة انجودان يعني دورة تجدد نهضت اسماعيلي  .۴

 باشد. شانزدهم و هفدهم مي
هاي  يابيم اسماعيلي دورة جديد از پايان قرن هجدهم تا زمان ايوانف چنانکه مي .۵

نموده است و اگر کسي تحقيقاتي يا زاري توجة بيشتر نويسنده را جلب ت
آثارِ مربوطة ايوانف  ها انجام دهد، ممکن نيست که به زاريتمطالعاتي را در امورِ 

زاري ايران و آسياي مرکزي را تهاي  ارجاع نکند. او موفّق شد ادبيات اسماعيلي
کند،  زبان فارسي است، کشف نموده، بررسي و تحليل و تجزيه که کامالً به

و تحشيه نمايد و بيشتر آن را ترجمه کند. در نتيجه مساعي ايوانف تصحيح 
وجود آمد. همچنين در اثر مساعي خستگي  ها به زاريتتفاهمي در مورد عقايد 

 زاري در زمان فعلي اساسي دارد.تباشد که مطالعات  ناپذير ايوانف مي
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اي تحقيقات بدون شک و ترديد، ايوانف از آن گروه دانشمندان است که راهي بر
 .Prof)هاگسن پروفسور مارشال جي.اچ. کرده است. اي (اسماعيلي) را باز در زمينة ويژه

Marshal G.H. Hodgson)  کرده است که:  درستي اظهار نظر در اين ضمن به  
دست  زاري است که حاال بهتشک بنيانگذار آن مطالعات جديد  ايوانف بدون”

  .١“شود گرفته مي
ها،  شود، شامل تقريباً همة مقاالت، کتاب وانف که در زير داده ميفهرست آثارِ اي

هاي  ن حاوي يادداشتيباشد. اين فهرست همچن ها و متون تصحيح شده او مي ترجمه
هايي  باشد که توسط او انجام گرفته است. اسم کتاب هاي آثاري مي مختصر او و بررسي

اين فهرست گنجانيده شده است. بيشتر اي نوشته، هم در  که ايوانف بر آن تنها مقدمه
دست  باشند که ايوانف آنها را به نسخ خطّي مي اي بر آنها نوشته، آثاري که ايوانف مقدمه

  مطالعه کرده بود: آورده و

  اعيليمهاي مختلف اس رشته تعلّق بهآثار م
ها موجود در موزة آسيايي آکادمي علوم روسيه.  اسماعيلي نسخ خطّي متعلّق به .۱

  م. ۱۹۱۶ينة زاروبين، گنج
(Ismailits Kiya Rukopisi Aziatskago Huzeya, Sobranie I, Zurabine, 
1961) 

، ۳۵۹-۳۸۶ م)، ص ۱۹۱۷( ۱۱، ۶ مجلّه اکادمي علوم، سن پيترز برگ، شمارة
انگليسي برگردانده مورد بررسي  سردني سن راس خالصة اين اثر ايوانف را به

م،  ۱۹۱۹شاهي آسيايي بريتانياي بزرگ و ايرلند،  داد. (رک: ژورنال انجمنِ قرار
  )۴۲۹-۳۵ ص

قسمت اول و قسمت دوم، گزارش رسمي انجمنِ  (Ismailitica)اسماعيليات  .۲
. قسمت اول: فصل در بيان شناخت امام. ۱-۷۶ م، ص ۱۹۲۲، ۸آسيايي بنگال، 

                                                   
١.  The Orders of Assassins, p.32  ط(اين کتابفارسي برگردانده شده است و  اي به فريدون بدره توس

  .رسيده است) چاپ هش ب ه ۱۳۶۹عنوان فرقة اسماعيليه در سال  از تهران به
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يحات مقدمه، توض همراه با ١انگليسي فارسي و ترجمة آن به تصحيح اصل متن به
ها در ايران. فهرست ائمه  هايي دربارة اسماعيلي و فهارس. قسمت دوم: يادداشت

  از رقّامي. (Incarnation)هاي آنها و شعر بعثت  و حجت
، ۱۸ها، ژورنال انجمنِ آسيايي بنگال (سلسلة جديد)،  نامة اسماعيلي يک شجره .۳

  .۴۰۳-۶ م، ص ۱۹۲۲
م،  ۱۹۲۳، ۱۹گال (سلسلة جديد)، امام اسماعيل، ژورنال انجمنِ آسيايي بن .۴

 .۳۰۵-۱۰ ص
 .۳۸-۴۵ م، ص ۱۹۳۱، ۷۷الموت، ژورنال جغرافيايي،  .۵
يک اثر اسماعيلي تأليف نصيرالدين طوسي، ژورنال انجمنِ شاهي آسيايي،  .۶

 .۵۲۷-۶۴ م، ص ۱۹۳۱
يک تفسير اسماعيلي گلشن راز، ژورنال قسمت بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي  .۷

 .۶۹-۷۸ م، ص ۱۹۳۲، ۸(سلسلة جديد)، 
 Notes Surl’ ‘Ummu’l Kitab des Ismaeliens)الکتاب ام هايي دربارة يادداشت .۸

de L’Asie Centrale) هاي اسالمي بررسي(Revue des Etudes Islamique)، ۶ ،
  .۴۱۹-۸۱ م، ص ۱۹۳۲

راهنمايي براي ادبيات اسماعيلي (بهترين انتشارات انجمنِ شاهي آسيايي،  .۹
. بيان مشروح xii+۱۳۸ م، ص ۱۹۳۳منِ شاهي آسيايي، ). لندن: انج۱۳ ج

ششصد و نود و يک اثر يکصد و پنجاه نويسنده. دربارة اظهارات مفيدي راجع 
 P. Kraus: “La Bibliographieاين فهرست و اضافة بعضي آثاري ديگر رک:  به

Ismaelienne de W. Ivanow. Revue des Etudes Islamique, ،۶ ،۱۹۳۲  ،م
 .۴۸۳-۹۰ ص

                                                   
روي هم رفته  ،هرچند اندکي آزاد هستند ،هاي ايوانف هسن: ترجمگاه. جي.اچقول مارشل  هب  .١

، ي استي و چه اصطالحي غيرفنّايوانف در اينکه چه اصطالحي فنّ …باشند رضايت بخش مي
 ش، ه ۱۳۶۹ ،هرانت ،اي ترجمه از فريدون بدره ،کند. فرقة اسماعيليه آوري عمل مي آزادي شگفت با

  .۴۲۳-۴ ص
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خالصة متن ديوان خاکي خراساني (سلسلة انتشارات انجمنِ تحقيقات اسالمي،  .۱۰
اي  مقدمه فارسي با . اصل متن بهii+۲۰+۱۲۸ م، ص ۱۹۳۳)، بمبئي، ۱ شمارة

» نگارستان و بهارستان«عنوان  چاپ شده. اين مجلّد هم داراي متن دو قصيده به
 باشد. از خاکي مي

المؤمنين از طوسي: دو رسالة قديمي اسماعيلي  بهفت باب بابا سيدنا و مطلو .۱۱
م،  ۱۹۳۳)، بمبئي، ۲ (سلسلة انتشارات انجمنِ تحقيقات اسالمي، شمارة

 اي چاپ گرديده. مقدمه فارسي با . متن اصلي به۹-۶۴ ص
انتشارات انجمنِ الدين شاه الحسيني (سلسلة  رساله در حقيقت دين از شهاب .۱۲

. متن اصلي iii+۲۸+۳۷ م، ص ۱۹۳۳مبئي، )، ب۳ تحقيقات اسالمي، شمارة
 شده. انگليسي چاپ ترجمة آن به فارسي با به
هفت باب «اي دربارة عقايد اسماعيلي که اشتباهاً هم موسوم به کالم پير: رساله .۱۳

)، ۴ تحقيقات اسالمي، شمارةباشد. (سلسلة انتشارات انجمنِ  مي» شاه سيد ناصر
ترجمة آن  فارسي همراه با اصل متن به .viii+۱+۱۴۶+۱۱۷ م، ص ۱۹۳۵بمبئي، 
اي از هفت باب ابواسحاق  انگليسي و توضيحات و فهارس چاپ شده. خالصه به

 باشد. هم شامل اين رساله مي
۱۴. »متن فارسي ۱-۱۳۲ م) ص ۱۹۳۶، (۲۳مندرج در مجلّة اسالم، » الکتاب ام ،

را تصحيح  مقدمه و فهارس چاپ شده. متن فارسي اين رساله که ايوانف آن با
زبان ايتاليايي برگردانده شده است. رک: پ. فيلّيپاني رونکوني  کرده بود، اخيراً به

(P. Fillipani Ronconi)الکتاب، ناپولي، انستيتيوي خاورشناسي دانشگاه  ، ام
 .۱۷-۳۰۵ م، ص ۱۹۶۶ناپولي، 

فرقة امام شاه در گجرات، مجلّة بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، (سلسلة  .۱۵
 .۱۹-۷۰ م، ص ۱۹۳۶، ۱۲يد)، جد

، اين خالصة viii+۸۲ م، ص ۱۹۳۶ها، بمبئي، چاپخانة قيمه،  يک عقيدة فاطمي .۱۶
 مقدمه انگليسي است. از سيدنا علي بن محمد بن الوليد با العقايد تاج

، ۴استتاراالمام و سيرت جعفرالحاجب، مجلّة دانشکدة ادبيات دانشگاه مصر،  .۱۷
عربي اين رسايل تصحيح شده. ايوانف هردو . متون ۸۹-۱۳۳ م، ص ۱۹۳۶
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) ترجمه ۱۵۷-۲۲۳ ، ص۳۲ انگليسي در همان رساله (شمارة رساله را بعداً به
 کرده است.

، ۴ اسالم، ج المعارفةها، امام، امام شاه، خودجا، رشيدالدين سنان، طاهر: دائر بوهره .۱۸
چاپ  م، به ۱۹۳۶-۳۸م، ذيل، ليدن و لندن،  ۱۹۱۳-۳۶اول، ليدن و لندن،  چاپ

المعارف (مختصر) بالترتيب در ةبجز مقالة پنجم در دائرها،  رسيده. اين همه مقاله
 مجدداً چاپ شده است. ۵۶۰و  ۲۵۶-۵۷، ۱۶۷، ۱۶۵-۶۶ ،۶۴-۶۵ ص

همين مقاله  ،۹۸-۱۰۲ م، ص ۱۹۳۶، ۲ شمارةالمعارف اسالم، ةاسماعيليه، ذيل دائر .۱۹
  چاپ رسيده است. ، هم به۱۷۹-۸۳ المعارف (مختصر)، صةدر دائر

بزرگ و  شاهي آسيايي بريتانيايانجمنِ ها، مجلّة  شعب فراموش شدة اسماعيلي .۲۰
  .۵۷-۷۹ م، ص ۱۹۳۸، ۱۴ايرلند (دورة جديد)، 

مقابر بعضي ائمة اسماعيلي ايران، مجلّة بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي (دورة  .۲۱
 .۴۹-۶۲ م) ص ۱۹۳۸، ۱۴جديد)، 

ها، مجلّة بخش بمبئي انجمنِ آسيايي،  يمنظومة اسماعيلي در ستايش فدو .۲۲
، متن فارسي قصيده رئيس حسن و ۶۳-۷۲ م، ص ۱۹۳۸، ۱۴جديد)،  (دورة

 ترجمة انگليسي آن.
م،  ۱۲ ،۱۹۳۸، (Islamic Culture)هاي اسماعيلي در ايران، فرهنگ اسالمي  بعضي قلعه .۲۳

 .۳۸۳-۹۶ ص
جديد)،  سيايي، (دورةسازمان تبليغات فاطمي، مجلّة بخش بمبئي انجمنِ شاهي آ .۲۴

 .۱-۳۵ م، ص ۱۹۳۹، ۱۵
جديد)،  ها، مجلّة بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، (دورة ها و قرمطي اسماعيلي .۲۵

 .۴۳-۸۵ م، ص ۱۹۴۰، ۱۶
هاي دورة اوايل شيعه، مجلّة بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي،  نهضت .۲۶

 .۱-۲۳ م، ص ۱۹۴۱، ۱۷جديد)،  (دورة
اسالمي، ها (سلسلة انتشارات انجمنِ  فاطميروايت اسماعيلي دربارة عروج  .۲۷

دانشگاه اکسفورد،  )، بمبئي، لندن، نيويورک، هيمفوي ملفورد، چاپخانة۱۰ شمارة
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. اين مجلّد هم شامل بعضي متون عربي اسماعيلي xxii+۳۳۷+۱۱۳ م، ص ۱۹۴۲
 انگليسي است. ترجمة آنها به با
)، ۱ نجمنِ اسماعيلي، شمارةها (سلسلة انتشارات ا بنيانگذار کذايي اسماعيلي .۲۸

 .xvi+۱۹۸ م، ص ۱۹۴۶بمبئي، شرکت تاکر، 
انتشارات انجمنِ الدين شاه الحسيني (سلسلة  رساله در حقيقت دين از شهاب .۲۹

. عکسِ رسالة xi+۷۵ ص م، ۱۹۴۷)، بمبئي شرکت تاکر، ۱ اسماعيلي، شمارة
  خط مؤلّف چاپ شده. مذکور به

الدين شاه الحسيني (سلسلة انتشارات انجمنِ  رساله در حقيقت دين تأليف شهاب .۳۰
، ترجمة انگليسي xvi+۵۱ م، ص ۱۹۴۷)، بمبئي شرکت تاکر، ۲ اسالمي، شمارة

اي که قبالً هم چاپ شده بود و در اين فهرست آثارِ  اين رساله، چاپ دوم رساله
  آن شده است. اشاره به ۱۲ ايوانف شمارة

)، بمبئي، ۴ شمارةاسالمي، ارات انجمنِ انتشفصل در باب شناخت امام (سلسلة  .۳۱
اي است که در اين  رساله ، ترجمة انگليسيxii+۶۰ م، ص ۱۹۴۷شرکت تاکر، 
 گردد. ضبط مي ۴۳ شمارة فهرست بعداً به

۳۲. Collectanea، انجمنِ اسالمي، شمارة۱ ج ليدن، اي.جي. ۲ ، (سلسلة انتشارات ،(
  ل بر بعضي مقاالت است.شش نقّاشي، مشتم ، باxii+۲۴۳ م، ص ۱۹۴۸برل، 

اين فهرست  ۳۷ (رک: شمارة Collectaneaمندرج در  (Satpanth)منث  ست .۳۳
  .۵۴+۱ مقاالت)، ص

اين فهرست)،  ۳۷ (رک: شمارة Collectaneaهي، در مختصري از علي اٰل .۳۴
 مطالعات اسماعيلي مربوط نيست. ، اين تأليفي است که مستقيماً با۱۴۷-۸۴ ص

هاي قبلي (سلسلة انتشارات انجمنِ اسماعيلي،  يمطالعاتي دربارة اسماعيل .۳۵
-۱اين مجلّد مشتمل بر: ، xii+۲۰۲ م، ص ۱۹۴۸)، ليدن، اي.جي. برل، ۳ شمارة

ترجمة انگليسي  -۳اسماعيلي قبلي،  اصطالحات -۲تمايالت اصلي تاريخ شيعه،  
توضيحاتي دربارة محتواي  -۴منصوراليمن،  منسوب به الرشد و اهلدايةکتاب 
  ها، يک جدل قبلي در اسماعيلي -۵منصوراليمن،  منسوب بهالعامل و الغالم  کتاب

 داعي اسماعيليِ قرن دهم در ايران. -۶



  ٤٩٦  قند پارسي

  

ب، اسماعيلي، انتشارات انجمنِ ناصر خسرو و نهضت اسماعيلي (سلسلة  .۳۶
 .x+۷۰ م، ص ۱۹۴۸)، بمبئي، انجمنِ اسماعيلي، ۵ شمارة

۳۷. Noms Bibliques dans la Mythologie Ismaelienre،  ،۲۳۷مجلّة ايشياتيک ،
  .۲۴۹-۵۵ م، ص ۱۹۴۹

ليدن،  )،۳ اسماعيلي، ب، شمارةانتشارات انجمنِ فصل در بيان شناخت امام ( .۳۸
، متن فارسيِ رساله تصحيح شده و xxiii+۲۸ م، ص ۱۹۴۹اي.جي. برل، 

آن اشاره  به ۲ شمارة تصحيح مجدد قسمت اول کتابي است که در اين فهرست به
 است.شده 

از ناصر خسرو (سلسلة انتشارات انجمنِ » نامه روشنايي«شش فصل هم موسوم به .۳۹
، xii+۱۱۱+۴۷ م، ص ۱۹۴۹)، ليدن، اي.جي. برل، ۶ اسماعيلي، ب، شمارة

 مقدمه و ترجمة انگليسي آن چاپ شده. مقدمه، متن فارسي رساله با
انتشارات از نصيرالدين طوسي (سلسلة » تصورات«التسليم معروف بهضةرو .۴۰

 +xxxvii م، ص ۱۹۵۰)، ليدن، اي.جي. برل، ۴ انجمنِ اسماعيلي، الف، شمارة
 مقدمه و فهارس چاپ شده. انگليسي همراه با ترجمة آن به ، متن فارسي با۲۴۹+۱۶۰

اسماعيلي، انتشارات انجمنِ از ناصر خسرو (سلسلة » گشايش و رهايش«کتاب  .۴۱
، متن فارسي xix +۱۲۵+۸ م، ص ۱۹۵۰)، ليدن، اي.جي. برل، ۵ الف، شمارة

  ايوانف چاپ شده. تصحيح سعيد نفيسي و مقدمه با به
سيري کوتاه در تحول نهضت اسماعيلي (سلسلة انتشارات انجمنِ اسماعيلي،  .۴۲

 .xii+۹۲ م، ص ۱۹۵۲)، ليدن، اي.جي. برل، ۷ شمارة
)، ليدن، ۶ پنديات جوان مردي (سلسلة انتشارات انجمنِ اسماعيلي، الف، شمارة .۴۳

هشت نقّاشي، متن فارسي کتاب  ، باx+۹۷+۱۲۰ م، ص ۱۹۵۳اي.جي. برل، 
هاي مستنصر باهللا  ترجمة انگليسي آن و مقدمه و فهارس چاپ شده. خطابه با

 زاري است.تهاي  انجوداني که امام اسماعيلي
بمبئي، الف،  اسماعيليانتشارات انجمنِ اهلِ حق کردستان، متون اهلِ حق (سلسلة  .۴۴

ده نقّاشي، متن  ، باxv+۲۴۶ +۲۰۹ م، ص ۱۹۵۳)، ليدن، اي.جي. برل، ۷ شمارة
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انگليسي، مقدمه و فهارس چاپ شده. اين کتاب هم  بررسي آن به فارسي با
 نهضت اسماعيلي مربوط است. طور غيرمستقيم با به
اسماعيلي، ج، العقل از سيدنا حميدالدين کرماني (سلسلة انتشارات انجمنِ  راحت .۴۵

. متن xiii+۴۸+۴۳۸+۴۵ م، ص ۱۹۵۳يک)، ليدن و قاهره، اي.جي. برل،  شمارة
ي هلمي و مصطٰف همکاري دکتر م. کامل حسين با کوشش دکتر م. عربي کتاب به

 مقدمه و فهارس از ايوانف چاپ شده است.
شمس تبريز ملتان، مجلّه يادبود پروفسور محمد شفيع، الهور، مجلس ارمغان  .۴۶

 .۱۱۸+۱۰۹ م، ص ۱۹۵۵علمي، 
۴۷.  اسماعيلي اوايل ايران (سلسلة انتشارات انجمنِ مطالعاتي در زمينة نهضت

. اين xii+۱۵۷ ص م، ۱۹۵۵)، بمبئي انجمنِ اسماعيلي، ۸ اسماعيلي، الف، شمارة
 آن شده. اشاره به ۴۰ شمارة تصحيح مجدد کتابي است که در اين فهرست به

انجمنِ  الدين شاه الحسيني (سلسلة انتشارات ابرساله در حقيقت دين از شه .۴۸
. چاپ xvi+۵۷ م، ص ۱۹۵۵)، بمبئي انجمنِ اسماعيلي، ۹ اسماعيلي، ب، شمارة

 آن اشاره شده. به ۳۴ شمارة دوم کتابي که در اين فهرست به
انجمنِ  الدين شاه الحسيني (سلسلة انتشارات رساله در حقيقت دين از شهاب .۴۹

. ترجمة xx+۵۲ م، ص ۱۹۵۶)، بمبئي انجمنِ اسماعيلي، ۹ رةاسماعيلي، ب، شما
 ۱۲ انگليسي اين رساله و چاپ سوم کتابي است که در اين فهرست زير شمارة

 آن شده است. اشاره به
مسائلي در احوالِ زندگي ناصر خسرو (سلسلة انتشارات انجمنِ اسماعيلي، ب،  .۵۰

تجديد  . چاپ دوم باx+۱۶۲ م، ص ۱۹۵۷)، بمبئي انجمنِ اسماعيلي، ۱۰ شمارة
 آن شده است. اشاره به ۳۳ شمارة نظر کتابي که در اين فهرست به

ها (سلسلة انتشارات انجمنِ اسماعيلي،  القداح، بنيانگذار کذايي اسماعيلي ابن .۵۱
. تصحيح مجدد x+۱۶۲ م، ص ۱۹۵۷)، بمبئي انجمنِ اسماعيلي، ۹ الف، شمارة
 آن شده است. رست اشاره بهدر اين فه ۳۳ شمارة کتابي که به

، Revue Iranien d’Anthropologie ،۳نامه،  عرفان و نهضت اسماعيلي: چراغ .۵۲
  .۱۳-۷ م، ص ۱۹۵۹
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الف،  هفت باب از ابواسحاق کوهستاني (سلسلة انتشارات انجمنِ اسماعيلي، .۵۳
اصل متن . x+۲۸+۶۳ م، ص ۱۹۵۹)، بمبئي انجمنِ اسماعيلي، ۱۰ شمارة
 مقدمه و فهارس چاپ شده است. انگليسي با به فارسي، ترجمة آن به

بررسي آنها از لحاظ الموت و لمسر: دو قلعة اسماعيلي در ايران در قرون وسطي،  .۵۴
)، تهران، انجمنِ ۲ ج، شمارة شناسي (سلسلة انتشارات انجمنِ اسماعيلي، باستان

 هفده عکس چاپ شده. . همراه باxvi+۱۰۶ م، ص ۱۹۶۰اسماعيلي، 
انجمنِ ان شناخت امام از خيرخواه هراتي (سلسلة انتشارات فصل در بي .۵۵

. x+۱۲+۴۴+۶ ص م، ۱۹۶۰)، تهران، انجمنِ اسماعيلي، ۱۱ اسماعيلي، ب، شمارة
اي چاپ شده است. سومين چاپِ قسمت  مقدمه فارسي با تصحيحِ اصلِ متن به

 آن شده است. در اين فهرست اشاره به ۲ شمارة اول اثري که به
الف،  و رهايش از ناصر خسرو (سلسلة انتشارات انجمنِ اسماعيلي، گشايش .۵۶

تصحيح اصل متن  .۸+۱۰۸+۱۲ م، ص ۱۹۶۱)، تهران، انجمنِ اسماعيلي، ۱۱ شمارة
پيشگفتاري از ايوانف چاپ شده. چاپ دوم اثري که  فارسي از سعيد نفيسي با به

 آن شده. اشاره به ۴۶ شمارة در اين فهرست به
انجمنِ  ه از سيد سهراب ولي بدخشاني (سلسلة انتشاراتسي و شش صحيف .۵۷

. ۸۴+۱۶ م، ص ۱۹۶۱)، تهران، انجمنِ اسماعيلي، ۱۲ اسماعيلي، الف، شمارة
 از ايوانف چاپ شده. اي مقدمه تصحيح اجاقي با فارسي به اصل متن به

)، ۱۳ الف، شمارةتصنيفات خيرخواه هراتي (سلسلة انتشارات انجمنِ اسماعيلي،  .۵۸
فارسي و هم  اصلي متن به .xiv+۱۵۲ م، ص ۱۹۶۱ران، انجمنِ اسماعيلي، ته

 باشد. داراي رساله در حقيقت پير، قطعات و اشعار مي
اسماعيلي، الدين شاه الحسيني (سلسلة انتشارات انجمنِ  خطابات عاليه از شهاب .۵۹

. اصل متن xx+۸۲ م، ص ۱۹۶۳)، تهران، انجمنِ اسماعيلي، ۱۴ الف، شمارة
 ايوانف چاپ شده.اي از  مقدمه تصحيح اجاقي با ارسي بهف به

الف،  ادبيات اسماعيلي: ارزيابي سوانحي (سلسلة انتشارات انجمنِ اسماعيلي، .۶۰
چاپ مفصّل دوم  .xiv+۲۴۵ م، ص ۱۹۶۳)، تهران، انجمنِ اسماعيلي، ۱۵ شمارة

فصّل آن اشاره شده است. توضيحات م به ۹ شمارة کتابي که در اين فهرست به
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 اثر. ۹۲۹دربارة 
)، ۱۶ شمارةبعضي آثار خيرخواه هراتي (سلسلة انتشارات انجمنِ اسماعيلي، الف،  .۶۱

 آن شده است. اشاره به ۶۳ شمارة ترجمة انگليسي کتابي که در اين فهرست به
الدين شاه الحسيني. ترجمة انگليسي کتابي که در اين فهرست  خطابات شهاب .۶۲

 شده است. آن اشاره به ۶۴ شمارة به
نهضت اسماعيلي و پيشرفت آن. چاپ مفصّل دوم کتابي که در اين فهرست  .۶۳

 آن شده است. اشاره به ۴۷ شمارة به
تصحيح ايوانف و افشار شيرازي.  فارسي به وجة دين از ناصر خسرو. اصل متن به .۶۴

م  ۱۹۲۴اين تصحيح جديد اثري است که چاپخانة کاوياني آن را از برلين در 
ترين نسخة معلوم آن که از شعنان  انده بود، و مبني است بر قديمچاپ رس به

 کشف شده.
 .۱۳ کالم پير. رک: شمارة مقدمة جديدي به .۶۵

هاي جديد فارسي و موضوعات  ويژه لهجه به هاي ايران زبان به آثاري راجع -۲
  شناسينژاد به مربوط

نِ آسيايي بنگال، ها از قائنات (در ايران شرقي). ژورنال انجم دربارة زبان کولي .۱
  .۴۳۹-۵۵ م، ص ۱۹۱۴، ۱۰ سلسلة جديد، شمارة

شناسي  پسند عامة فارسي. زبسکي، بخش شرق هاي متعددي شعر مورد نمونه .۲
  .۳۳-۵۹ م، ص ۱۹۱۵، ۲۳شناسي روسيه، شمارة  انجمنِ باستان

هاي فارسي که در ايران دوران  لهجه فهرست مختصر اسناد و مدارک مربوط به .۳
آوري شد. مجلّه آکادمي علوم روسيه، سينت پيترزبرگ.  معم ج ۱۴-۱۹۱۲

  .۴۱۱-۲ م، ص ۱۹۱۸، ۱۲، ۶ شمارة
ها در ايران. ژورنال انجمنِ آسياي بنگال، سلسلة  گزارشات ديگري دربارة کولي .۴

  .۲۸۱-۹۱ م، ص ۱۹۲۰، ۱۶جديد، 
يک سخن قديمي نامفهوم درويشان کولي، ژورنال انجمنِ آسيايي بنگال، سلسلة  .۵

  .۳۷۵-۸۳ م، ص ۱۹۲۲، ۱۸ جديد،
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شعر روستايي در لهجة خراسان. ژورنال انجمنِ آسيايي بنگال، سلسلة جديد،  .۶
  .۲۳۳-۳۱۳ م، ص ۱۹۲۵، ۲۱

  .۱۴۳-۵۸ م، ص ۱۹۲۶، ۶۷گزارشاتي دربارة نژادشناسي خراسان. ژورنال جغرافيايي،  .۷
ي شود. ژورنال انجمنِ شاه کاربرده مي دو لهجه که در صحراي مرکزي ايران به .۸

  .۴۰۵-۳۱ م، ص ۱۹۲۶آسيايي، 
۹. Revue due Monde Musulman ‘Le Baiser en Mendiant en Perse ،۶۳ ،

  .۱۶۸-۷۱ م، ص ۱۹۲۶
م،  ۱۹۲۷ ها در لهجة سبزواري. ژورنال انجمنِ شاهي آسيايي، بعضي منظومه .۱۰

  .۱-۴۱ ص
سلسلة  گزارشاتي دربارة زبان کردي خراسان، ژورنال انجمنِ آسيايي بنگال، .۱۱

  .۱۶۷-۲۳۴ م، ص ۱۹۲۷، ۲۳ جديد،
فارسي، ژورنال انجمنِ آسيايي بنگال، سلسلة جديد،  هاي درويشان به بعضي ترانه .۱۲

  .۲۳۷-۴۲ م، ص ۱۹۲۷، ۲۳
سخن قديمي نامفهوم درويشان گرداگرد ايران، ژورنال انجمنِ آسيايي بنگال،  .۱۳

  .۲۴۳-۵ م، ص ۱۹۲۷، ۲۳سلسلة جديد، 
د. ژورنال انجمنِ آسيايي بنگال، سلسلة زنن آن حرف مي فارسي که در بيرجند به .۱۴

  .۲۳۵-۳۵۱ م، ص ۱۹۲۸، ۲۴جديد، 
م،  Acta Orientalia ،۹ ،۱۹۳۱گزارشاتي دربارة لهجة خور و ميهريجان،  .۱۵

  .۳۵۲-۶۹ ص
  .۵۷۶-۹۵ م، ص ۱۹۳۱، ۴اي، اسالميکا،  آواشناسي فارسي محاوره .۱۶
  .۳۵۲-۶۹ م، ص Acta Orientalia ،۹ ،۱۹۳۱لهجة گزر خون در الموت،  .۱۷
  .۱۵۴-۷ م، ص Acta Orientalia ،۱۰ ،۱۹۳۱يک نمونة بشگلي از کام دش،  .۱۸
دست آورده بود، ژورنال انجمنِ  اي از لهجة گبري که پروفسور براؤن به نمونه .۱۹

  .۴۰۳-۵ م، ص ۱۹۳۲شاهي آسياي، 
زنند، بررسي مطالعات  آن حرف مي هاي ايران به لهجة گبري که زردشتي .۲۰

، ۱۷، ۳۱-۹۷ م، ص ۱۶ ،۱۹۳۵ (Rivista degli Studi Orientali)شناسي  شرق
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. اين مقاله مشتمل است بر: ۱-۵۸ م، ص ۱۹۳۹، ۱۸، ۱-۳۹ م، ص ۱۹۳۷
  هاي لغات گبري. اي، آواشناسي و تاريخ تحوالت لغوي، نمونه مقدمه

مدير محمد هاي هندي، مجلّة يادبودي وولنر،  بعضي منابع براي مطالعة لهجه .۲۱
  .۱۱۳-۵ م، ص ۱۹۴۰لچمن داس، شفيع، الهور، مهر چند 

  عرفا و عرفان به راجع يآثار -۳
م،  ۱۹۱۷احوالِ زندگيِ شيخ احمد جام، ژورنال انجمنِ شاهي آسيايي،  .۱

  .۲۹۱-۳۶۵ ص
، ۱۸االنس جامي، ژورنال انجمنِ آسيايي بنگال، سلسلة جديد،  منابع نفحات .۲

  .۲۸۵-۴۰۲ م، ص ۱۹۲۲
ت، ژورنال انجمنِ شاهي آسيايي، زبان قديمي هرا الصوفية انصاري به طبقات .۳

  .۳۳۷-۸۲و  ۱-۳۴ م، ص ۱۹۲۳
االنس جامي، ژورنال انجمنِ آسيايي بنگال،  گزارشاتي ديگر دربارة منابع نفحات .۴

  .۲۹۹-۳۰۳ م، ص ۱۹۲۳، ۱۹سلسلة جديد، 
، ۲۴احوالِ زندگيِ روزبهان بقلي، ژورنال انجمنِ آسيايي بنگال، سلسلة جديد،  .۵

  .۳۵۳-۶۱ م، ص ۱۹۲۸
العاتي ديگر دربارة احوال زندگي روزبهان بقلي، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ اطّ .۶

  .۱-۱۷ م، ص ۱۹۳۱، ۷شاهي آسيايي، سلسلة جديد، 
صحت دستخط جامي، ژورنال بخش بمبئي، انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة  .۷

  .۱-۷ م، ص ۱۹۳۴، ۱۰جديد، 

  فهرست کتب به ها و آثاري مربوط فهرست -۴
، در بخش ۱ م، هم رک: شمارة ۱۹۱۷ر موزة آسيايي، نسخ خطّي اسماعيلي د .۱

  اول اين فهرست.
ژورنال روضة حضرت امام رضا در مشهد،  گزارشي دربارة کتابخانة متعلّق به .۲

نامه، ژورنال انجمنِ شاهي  ، غلط۵۳۵-۶۳ م، ص ۱۹۲۰انجمنِ شاهي آسيايي، 
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  .۴۸۰و  ۲۴۸-۵۰ م، ص ۱۹۲۱آسيايي، 
بنگال  فارسي در گنجينة انجمنِ آسيايي فهرست مختصر توصيفي نسخ خطّي .۳

م،  ۱۹۲۴)، کلکته، انجمنِ آسيايي بنگال، ۲۴۵ (ببليوتيکا انديکا، شمارة
  .xxxvii+۹۳۴ ص

فهرست مختصر توصيفي نسخ خطّي فارسي در گنجينة کرزن، انجمنِ آسيايي  .۴
م،  ۱۹۲۶)، کلکته، انجمنِ آسيايي بنگال، ۲۴۱ بنگال (ببليوتيکا انديکا، شمارة

  .xxii+۵۸۲ ص
فهرست مختصر توصيفي نسخ خطّي فارسي در گنجينة انجمنِ، آسيايي بنگال،  .۵

)، کلکته، انجمنِ آسيايي بنگال، ۲۴۴ ضميمة اول (ببليوتيکا انديکا، شمارة
  .xx+۱۶۰ م، ص ۱۹۲۷

فهرست مختصر توصيفي نسخ خطّي فارسي در گنجينة انجمنِ آسيايي بنگال،  .۶
)، کلکته، انجمنِ آسياي بنگال، ۲۴۸ کا، شمارةضميمة دوم (ببليوتيکا اندي

  .xxii+۱۳۷ م، ص ۱۹۲۸
  .۹م، رک: بخش اول اين فهرست، شمارة  ۱۹۳۳راهنمايي براي ادبيات اسماعيلي،  .۷
فهرست نسخ خطّي عربي در گنجينة انجمنِ شاهي آسيايي بنگال (ببليوتيکا  .۸

م، تأليف  ۱۹۳۹ال، )، کلکته، انجمنِ شاهي آسيايي بنگ۱ ، ج۲۵۰ انديکا، شمارة
  ايوانف و تجديد نظر و تصحيح از محمد هدايت حسين.

  .۶۵ م، رک: بخش اول، شمارة ۱۹۶۳شناسي،  ادبيات اسماعيلي: ارزيابي کتاب .۹

  موضوعات مختلف به ري راجعآثا -۵
سلسلة  يک قضية ساحره در هند قرون وسطي، ژورنال انجمنِ آسيايي بنگال، .۱

  .۴۳-۵۰ م، ص ۱۹۲۳، ۱۹جديد، 
اخالق، ژورنال انجمنِ آسيايي بنگال، سلسلة  گزارشي دربارة اثرِ قديمي راجع به .۲

  .۲۹۵-۸ م، ص ۱۹۲۳، ۱۹جديد، 
  .۱۹۵-۹ م، ص ۱۹۲۶، ۲۶کُش مسلمانان، مجلّة بنام مين،  ديوهاي بچه .۳
  .۸۶۳-۸ م، ص ۱۹۲۹نامة جمالي، ژورنال انجمنِ شاهي آسيايي،  فرح .۴
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مرکزي، شناسي در آسيايي  دربارة تحقيقات باستانزبان روسي  چند آثارِ اخير به .۵
-۷۲ م، ص ۱۹۴۶، ۲۲ژورنال بخش بمبئي انجمنِ آسيايي بنگال، سلسلة جديد، 

رک: بخش هفتم اين فهرست، باشد.  هاي بعضي آثار مي . هم داراي بررسي۶۷
  .۱۷-۱۹ شمارة

سيد، چاپ ر شناسي که دوران جنگ در روسيه به شرق بعضي انتشارات متعلّق به .۶
-۷۲ م، ص ۱۹۴۶، ۲۲ژورنال بخش بمبئي انجمنِ آسيايي بنگال، سلسلة جديد، 

باشد. رک: بخش هفتم اين فهرست،  هاي بعضي آثار مي . هم داراي بررسي۶۷
  .۲۰-۲۲ شمارة

م، رک: بخش يکم اين فهرست،  ۱۹۴۸هي در کلک تانيا، يک رسالة علي اٰل .۷
  .۳۹ شمارة

. ۴۹ شمارةبخش يکم اين فهرست،  م، رک: ۱۹۵۳پرستان کردستان،  حق .۸
Peinture et Poesie en Orient ،(نقّاشي و شعر در شرق) ۷-۱۶ م، ص ۱۹۵۷، ۴.  

  ها و آثار ديگر نامه ،گزارشات کوتاه -۶
  .۵۷۹-۸۰ م، ص ۱۹۲۲هاي ماهرو، ژورنال انجمنِ شاهي آسيايي،  نامه .۱
  .۹۵-۶ ص م، ۱۹۲۷نامة جهان، ژورنال انجمنِ شاهي آسيايي،  تاريخ تأليف دانش .۲
  .۹۶-۷ م، ص ۱۹۲۷پدر سوخته، ژورنال انجمنِ شاهي آسيايي،  .۳
  .۲۴۳-۵ ص م، ۱۹۲۷، ۳مديران از ايوانف، اسالميکا،  اي به پروفسور سليمان: نامه .۴
  .۱۰۹-۱۲ م، ص ۱۹۲۹، ۴مديران از ايوانف، اسالميکا،  پروفسور سليمان: نامة دوم به .۵
  .۴۴۱-۳ م، ص ۱۹۲۹منِ شاهي آسيايي، صدور نسخ خطّي از ايران، ژورنال انج .۶
، (A. Freimann)مان  اسم درياي سياه (بحر اسود) در ايران، قبل از اسالم از فري .۷

. ايوانف اين مقاله ۲۶-۳۱ م، ص ۱۹۲۳، ۲۲شناسي کاما،  ژورنال انستيتوي شرق
  انگليسي برگردانده است. را از زبان روسي به

، (A. Freimann) مان ايران از فري ق بهچهار سند مختصر دربارة موضوعاتي متعلّ .۸
. گزارشاتي دربارة ۳۲-۷ م، ص ۱۹۳۲، ۲۲شناسي کاما،  ژورنال انستيتوي شرق

زبان روسي بودند. اين اسناد داراي فهرست نسخ  محتواي اين اسناد که اصالً به
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دست آورده شد. ايوانف  م توسط ايوانف به ۱۹۱۵خطّي است که در بخارا در 
ت را از طرف موزة آسيايي آکادمي علوم شاهي روسيه بدوش گرفته اين مسئولي

  باشد. بود. عالوه بر اين فهرست نسخ خطّي يهوديان هم شامل آن مي
، (F. Rosenberg)اي دورة ساسانيان از روزن برگ  دوسيني (بشقاب) نقره .۹

. گزارشاتي از ايوانف ۳۸ م، ص ۱۹۳۲، ۲۲شناسي کاما،  ژورنال انستيتوي شرق
  زبان روسيه بود. بارة محتواي اسناد که اصالً بهدر
يک دستخط ديگر خود جامي، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي،  .۱۰

  .۱۰۴-۵ م، ص ۱۹۴۰، ۱۶سلسلة جديد، 

  کتب  بررسي -۷
-۲۹لننگراد،  ،(A. Freimann)مان  کوشش فري و.ف. ميلّر: فرهنگ آلماني و روسيه به .۱

  .۹۲-۶ م، ص ۱۹۳۲، ۲۳شناسي کاما،  يتوي شرقجلد، ژورنال انست ۲م،  ۱۹۲۷
م، ژورنال بخش  ۱۹۳۳آصف ا.ا. فيضي: قانون اسماعيلي دربارة وصيت، بمبئي،  .۲

  .۷۹ م، ص ۱۹۳۴، ۱۰بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة جديد، 
م،  ۱۹۳۴اي دربارة اصل خلفاي فاطمي، لندن،  هامور: مباحثه . هپرنس پ. .۳

  .۷۱-۲ م، ص ۱۹۳۵، ۱۱شاهي آسيايي، سلسلة جديد، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ 
وجه  الدينيه بي حسن ابراهيم حسن: الفاطميون في مصر و اعمالهم السياسيه و .۴

م، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة  ۱۹۳۲خاص، قاهره، 
  .۷۲-۳ م، ص ۱۹۳۵، ۱۱جديد، 

االطهار، حلب،  مائل ائمهي الخوابي: الفلک الدوار في ششيخ عبداهللا بن المرتٰض .۵
، ۱۱م، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة جديد،  ۱۹۳۳ه/ ۱۳۵۲
  .۷۳-۴ م، ص ۱۹۳۵

، ۲ ، بخش۲ ا.ج. آربري: فهرست نسخ خطّي عربي در کتابخانة ادارة هند، ج .۶
م، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي،  ۱۹۳۶عرفان و اخالق، اکسفورد، 

  .۱۱۰-۱۲ م، ص ۱۹۳۶، ۱۲ سلسلة جديد،
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تصحيح مولوي اقبال  ) سام ميرزا صفوي، متن فارسي به۵ تحفة سامي (بخش .۷
م، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة جديد،  ۱۹۳۴حسين، پتنا، 

  .۱۱۲-۴ م، ص ۱۹۳۶، ۱۲
ابن يوسف شيرازي، فهرست کتابخانة دانشکدة معقول در مدرسة عالي  .۸

م، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي  ۱۹۳۷ه/ ۱۳۱۵ان، ، تهر۱ سپهساالر، ج
  .۴۹-۵۲ م، ص ۱۹۳۷، ۱۳آسيايي، سلسلة جديد، 

م، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة  ۱۹۳۵دولف، برلن،  ف. .۹
  .۵۲-۳ م، ص ۱۹۳۷، ۱۳جديد، 

م، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ  ۱۹۳۷ا.اس. دروور، عراق و ايران، اکسفور،  .۱۰
  .۸۰-۸۱ م، ص ۱۹۳۸، ۱۴ايي، سلسلة جديد، شاهي آسي

هاي  بيس، ا. دونالدسن، سداب کوهي، مطالعة سحر و فولکلور (عقايد و افسانه .۱۱
م، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي  ۱۹۳۳نياکاني) مسلمانان در ايران، لندن، 

  .۷۸-۹ م، ص ۱۹۳۹، ۱۵آسيايي، سلسلة جديد، 
ها، چاپ دوم،  رة اعتقادات عرفاني ايرانياي دربا پالمر، عرفان شرق، رساله.  ها. .۱۲

بمبئي انجمنِ شاهي م، ژورنال بخش  ۱۹۳۸اي از ا.ج. آربري، لندن،  مقدمه با
  .۷۸-۹ م، ص ۱۹۳۹، ۱۵آسيايي، سلسلة جديد، 

عربي در  هيتّي، ن.، فارس و ب. عبدالملک، فهرست توضيحي نسخ خطّي پ. .۱۳
شناسي  شرق تشارات متون متعلّق بهگنجينة گاريت در کتابخانة پرنستن، سلسله ان

  .۵۱۶-۹ م، ص ۱۹۳۹، ۱۳م، فرهنگ هند،  ۱۹۳۸، پرنستن، ۵ پرنستن، ج
م، ژورنال بخش بمبئي  ۱۹۴۰ها، کامبريج،  هاي اسماعيلي برنارد ليويس، اصل .۱۴

  .۱۰۷-۱۰ م، ص ۱۹۴۰، ۱۶انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة جديد، 
خ خطّي فارسي، ترکي و هندي محمد مقدم يحي ارمجاني، فهرست توضيحي نس .۱۵

م، ژورنال  ۱۹۳۹شامل بعضي مينياتورها در کتابخانة دانشگاه پرنستن، پرنستن، 
  .۱۲۱-۲ م، ص ۱۹۴۰، ۱۶بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة جديد، 
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، ۳و  ۲ ج، Hermitageشناسي موزة  مذاکرات) بخش شرق هاي (خالصة معامله .۱۶
بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة جديد،  م، ژورنال بخش ۱۹۴۰گراد،  لينن
  .۲۶-۳۹ م، ص ۱۹۴۱، ۱۷
، مسکو و (Bactrian)سبک يوناني و بلخي  هايي به تريوور، ساختمان س. .۱۷

م، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة جديد،  ۱۹۴۰گراد،  لينن
  .۳۹-۴۰ م، ص ۱۹۴۱، ۱۷
ايراني خوانده شناسي  ة هنر و باستانالمللي دربار مقاالتي که در سومين کنگره بين .۱۸

شده بود)، مسکو و  گراد تشکيل م در لينن ۱۹۳۵شد (اين کنگره در سپتامبر 
م، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة جديد،  ۱۹۳۹گراد،  لينن
  .۴۰-۴۱ م، ص ۱۹۴۱، ۱۷
دهيم،  ا.ي. کراشوويسکي، هنگامي که نسخ خطّي عربي را مورد مطالعه قرار مي .۱۹

م، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة جديد،  ۱۹۴۵گراد،  لينن
  .۶۸ م، ص ۱۹۱۶، ۲۲
م،  ۱۹۴۱گوردل ويسکي، سلطنت سلجوقي در آسياي کوچک، مسکو،  و.ا. .۲۰

  .۶۸-۷۰ م، ص ۱۹۴۶، ۲۲ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة جديد، 
م، ژورنال بخش  ۱۹۴۵، ۳ م، و ج ۱۹۴۱، ۲ شناسي شوروي، ج مطالعات شرق .۲۱

  .۷۰-۷۲ م، ص ۱۹۴۶، ۲۲بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة جديد، 
تصحيح آصف ا.ا.  االسالم، متن عربي به قاضي نعمان بن محمد التميمي، دعائم .۲۲

م، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة  ۱۹۵۱، قاهره، ۱ فيضي، ج
  .۳۲۱-۲۳ م، ص ۱۹۵۲، ۲۷جديد، 

زبان انگليسي که در مجلّة فرهنگ اسالمي  [مبني بر مقالة فرهاد دفتري به
(Islamic Culture) م چاپ شده بود.] ۱۹۷۱، ژانويه  



  نويسي چهره  ٥٠٧

  نويسي چهره

نويسي در هند از  هرصورت چهره زياد نيست. به» نويسي چهره«اطّالعات ما دربارة 
ديرباز معمول بوده و براي معرفي ظاهري اشخاص و جانوران و اشياي ديگر نوشته 

اصطالح  توان به نويسي را مي گرديد. چهره شد و مشخّصات اينها در آن مرقوم مي مي
  قّي کرد.تل» شناسنامه«امروزي 

هاي خطّي فارسي پاکستان،  (فهرست مشترک نسخه» نويسي چهره«اثري داريم بنام 
  باب زير ترتيب داده است: ۱۹) که نويسندة آن محمد علي آن را در ۴۸۴ ، ص۵ ج

  شتر، -۴نويسي فيالن،  چهره -۳نويسي اسپ،  چهره -۲نويسي آدم،  چهره -۱
جاموس  -۸نرگاو،  -۷ ها)، نسانپالکي (وسيلة حمل و نقل ا -۶ميانه،  -۵

  تفنگ، -۱۲تير و کمان،  -۱۱اسپ پادشاه،  -۱۰(؟)، …  -۹(گاوميش)، 
  باز، -۱۷چيتا (پلنگ)،  -۱۶شير،  -۱۵ آهو،-۱۴تفنگ فرنگستان،  -۱۳
 زره. -۱۹غوک،  -۱۸

نويسي آدم، جانوران و اشيايِ ديگر مورد  آيد که چهره دست مي از اين عنوانها به
بوده است. هدف نويسنده در اين اثر اين است که ياد  سان در آن زمان معمول استفادة ان

  نويسي بايد چطور انجام گيرد. دهد چهره
کند: باب  قرار شروع مي نويسي انسان بدين توضيح چهره نويسنده اين اثر خود را با

  نويسي آدم: اول، چهره
ياقوتي رنگ، گندم رنگ،  آدم سبز رنگ، شورا رنگ، سرخ رنگ، سفيد رنگ،”

  “…فراخ پيشاني، گشاده ابرو، قدري پيوسته ابرو، ميشي چشم، ازرق چشم
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يا بايد بگوئيم معرفي مشخّصات چهرة کتبي يک نفر در زير » چهره«عکس يک 
دانيم که اين چهره متعلّق  دست ما رسيده است. نمي شود که از دوستي به چاپ مي

وشته شده بود، ولي چون جالب توجه است و غالباً کدام دوره است و يا کجا ن به
  کمياب، براي استفادة خوانندگان گرامي نقل می شود:

  
  حلية مقر مذکور:

گندم رنگ، فراخ پيشاني، کشاده ابرو، ميش چشم، بلندبيني، هردو 
گوش سوراخ، تکمه باالي ابرو جانب راست، ريش و بروت سفيد، 

  …تمام قد تخميناً



  رواج شعر فارسي در هند جنوبي در قرن نوزدهم ميالدي  ٥٠٩

  رواج شعر فارسي در هند جنوبي
  قرن نوزدهم ميالديدر 

 گفت که توان اما مي در هند مشکل است يق رواج و گسترش زبان فارسين زمان دقيتع
محمود  الدينوجيه اديب، مريد شيخ نصيركه محمد  يزمان در قرن هشتم هجري

سي اسالم )، خواست كتابي دربارة اصول اسام ١٣٥٦ه/  ٧٥٧رمضان  ١٨دهلي ( چراغ
اين  بردن به كند، بعد از پي را براي استفادة عموم مردم هند تأليف الجنان مفتاحنام  به

فارسي  شد اثر خود را به اي دارد، مجبور گسترده حقيقت كه فارسي در هند رواج
  ح داد:ين توضين کار را چنيت اعلّ ينگارش نمايد. و

چه فارسي بود، عين آن  ره …خوانند و از آن محرومند چون عوام عربي نمي”
فارسي در قلم آوردم تا عوام خلق هم از آن  كردم و عربي را به ها نقل را از كتاب

  .١“استفاده نمايند
ويژه در دوران سلطنت تيموريان هند  رواج زبان و ادبيات فارسي در قرون بعدي به

زوال  به رودر قرن نوزدهم ميالدي حكومت تيموريان هند تا حدي اوج خود رسيد.  به
كه در سال  واريخالتّ جامعمؤلّف ) م ١٨٤٤/ه ١٢٦٠ قاضي فقير محمد (م: گراييد كه

  :نويسد ، ميتيموريان نوشته شد ضعفيعني در همين دورة م  ١٨٣٤-٥/ه ١٢٥٠
اليه  ةتاريخ ششم رمضان سن شاه دوم) بعد از پدرش به او (يعني اكبر”

صد و پنجاه  ه سنة يكهزار و دومقام پدر گشت و الحال ك قايمسال)  (همين

                                                   
و  منزوي، مركز تحقيقات فارسي ايران ، احمدفارسي پاكستان خطّيهاي  فهرست مشترك نسخه  .١

  .٢٤٦٠، ص ٤پاكستان، ج 
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ادشاه را در انتظامِ نظم و نسقِ امور مملكت دخلي پاند، اما  نشين هجريست، تخت
  .١“است (East India Company)دست كمپني انگريز  به نيست و آن

ل حتي در دورة ين دليزبان و ادبيات فارسي در هند ريشه گرفته بود و به هم
ات فارسي توجة ات اردو، ادبيزبان و ادبي گسترش وجود اانحطاط تيموريان هندي و ب

از زبانهاي ديگر را  يشدند آثار نها وادارآكرد و  مي ود جلبخ شعرا و نويسندگان را به
منشي عبدالكريم، مصنف باشند.  نسبتاً زيادتري داشتهفارسي برگردانند تا خواننده  به

فارسي در هند و تمايل  بارة رواجخود را در اتمشاهد ،) پنجاب تاريخ(احباب تحفة
  كند: در قرن نوزدهم ميالدي چنين بيان مي آن اين زبان و آثار هنديها به

چون اهل هندوستان را فارسي مطبوع و مرغوبست، لهذا از اخبار اردو در اين 
  .٢نمود زبان ترجمه

 است که بيني كرده بود كه درست هر صورت پيش نظري در همين قرن، به صاحب
، رفتندگ مي اي براي كسب معاش بوده، و هنديها اين زبان را ياد سي تاكنون وسيلهفار

داد.  ت خود را از دست خواهدفارسي اهمي ،سقوط سلطنت تيموريان هند ولي با
حتّي در اين دوره كه . ٣ه شوداي توج علوم حرفه بنابراين او هشدار داده بود كه بايد به

، راندگذ ميرا و رونق خود  هند آخرين دورة رواج حقيقت زبان و ادب فارسي در در
در علوم مختلف و مهارت فني آنها در صنعت  آنها شعرا و ادبايي داشتيم كه تبحر علمي

ترسي از آيندة تاريك فارسي در  بود و اينها بدون هيچحد اعالي خود رسيده  شعر به
و دربارة فكر و خيال و  سرودند همين زبان شعر  ند و بهخلق كردفارسي  هند، آثاري به

  شعر معتقد بودند كه:نو در  انديشة
ــه   ــت وگرن ــد اس ــدار نمان ــه خري   ٤ست هنوز آنچه بكارسـت  در پردة غيب  در عرص

ادعا  و باليدند شعراي اين دوره، چنانكه شعراي گذشتة فارسي بر شعر خود مي
  كردند كه: مي

                                                   
  .٢٥٨م، ص  ١٨٨٧طيف، نولكشور، چاپ دوم ب عبداللّمه، نوا، مقدواريخالتّ جامع  .١
  .٩٠، ص  ه ١٢٦٥، مطبع محمدي، الهور، پنجاب تحفة احباب تاريخ  .٢
  نولكشور.، (بنگال) گليهد از اجومقدمه،  ،الفنون العلوم و مجمع مطلع  .٣
  .٥آباد، ص  ، قاضي محمد صادق اختر، نسخة شمسعالمتاب آفتاب  .٤
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  ١دو سـخندان رفـتم   ز اين هرقدمي پيش ا  شدند من پيش كه ز شوكت و عرفي خوان مدح
  گفتند: سرودند، مي هردو زبان فارسي و اردو شعر مي و يا بنابر علّتي كه به

ــغ دو دم را   در معركة شعر و سخن همسر من نيسـت  ــان تيـ ــم از دو زبـ   ٢دارد قلمـ
  لي نموده كه:عت ،رفعت همچنين شاعري متخلّص به

ــت   ــو رفع ــة ت ــاري خام   ٣ادر بوته گداخت عسـجدي ر   زر ك
  پيروي از رودكي گفته: الدين شايق به غالم محي
ــي    رودكـي  نظـم  همچو نظمش كه بس ــد هم ــتان آي ــروز دوس   ٤دل ف

بود، از شعر استاد او  شاعري ديگر در اين دوره معتقد بود كه اگر انوري زنده مي
  كرد: مي تقدير

  ٥هـايش سـتودي   عالم در سـخن  به  هميـدون انـوري گــر زنـده بــودي   
رار كرد که در اين دوره عالوه بر شعرا و نويسندگان شهير مثل غالب و بايد اق

لحاظ قابلِ تمجيد  داريم كه شعر آنها از هر يگريصهبايي، شعرا و نويسندگان متعدد د
  وجه كم ارزش نيست. هيچ گذشته بهشعر فارسي  و نسبت به و تحسين است

نازكي را در اين شعر  خيال لطيف ويار خان آفي چه مالحظه بفرماييد که احمد
  گنجانده است:

  ٦شبنم چشم اخترها حال گل ز گريد به كه مي  غنچه لب شد از چمن آفـي  ندانم كدامي نمي
  و يا:

ــورده ــتري   خ ــان نيش ــه رخ ــه الل   ٧كه از آن خون ز رگ هر مژه جاريسـت مـرا    ام از نگ
ا گفت كه از توان دربارة كيفيت و تأثير آنه همچنين رفعت شعرهايي سروده كه مي

                                                   
  .١٢٠م، ص  ١٨٧٠كشور، ، نولديوان اسير  .١
  .٢٣همان، ص   .٢
  الف. ٥، ورق ٨٩١و  ٩٢/٥٥١١، شمارة آزادذخيرة سبحان كتابخانة ، رفعت ديوان  .٣
ادبي دهي نْاهللا، س محمود احمد عباسي و محمد حبيب تصحيح ، بهالدين شايق كليات غالم محي  .٤

  .٢٩٤م، ص  ١٩٥٩بورد، 
  ب. ٤٠، ورق ٥٧٣شمارة ، ساالرجنگموزة ي : نسخة خطّجود كان  .٥
  الف. ٣، ورق ١٢/٦٨٧ي) ذخيرة سليمان كتابخانة آزاد، شمارة آفي (نسخة خطّ ديوان  .٦
  الف. ٣همان، ورق   .٧
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  نند. مثالً:ينش  خيزند و بر دل مي دل برمي
  كاشانة مـا، بلكـه تـو باشـي     ست به شمعي  ست بدل جلوه نما، بلكـه تـو باشـي    نوري

  فـزا، بلكـه تـو باشـي     درمان مـن اي روح   تــــدبير مســــيحا درد دلــــم افــــزود ز
ــه  ــدم ب ــمعي   دي ــه ش ــت افروخت   ١ياي چشم و چراغ عرفـا، بلكـه تـو باشـ      ره معرف

  برشته هم آنچه در اين شعر آورده، قابل توجه است:
  ان شيرين داد شايد كوهكن در عشقـبرشته ج

  ٢آيد صداي درد پايش از كوهسار امشب كه مي
  پس غالب درست گفته بود كه:

     دـوباد در خلوتشان مشك فشـان، از دمشـان    هند را خـوش نفسـانند سـخنور كـه ب  
كز اصلي زبان و ادبيات فارسي يعني هند شمالي، در قرن نوزدهم ميالدي در مر

عكس  ت. بهرفگ مي قرارگرفت و فارسي در درجة دوم  تدريج جاي فارسي را مي اردو به
لقب واالجاه شهرت داشتند، خدمات  نوابان كرناتك واقع در هند جنوبي كه به

و ها براي حفظ دادند و تالشهاي آن زبان و ادب فارسي انجام مي به اي را نسبت شايسته
  رونق بازار فارسي قابل ستايش است.

-١٢٧٢( »اعظم«آخرين نواب اين سلسله نواب محمد غوث خان متخلّص به
ات فارسي ال و صميمي زبان و ادبي) مشوق و سرپرست فعم ١٨٤٣-١٨٥٥-٦/ه ١٢٥٩
ت كه نواب اعظم دس دست بود. درحالي اي چيره وي شاعري شيوا بيان و نويسندهبود. 

ها بود، ولي اينها موفّق نشدند در راه سخاوتش براي تشويق علم و ادب  نشاندة انگليسي
ابوطيب خان  بار استاد خود سيد ابوسعيد مخاطب به اعظم يككنند.  موانعي ايجاد

بينش سيد مرتضي قول  او بخشيد. به قره سنجيده بهن را از راه قدرداني به »واال«متخلّص به
از بس كه لحيم و شهيم بود، وزنش برابر هفت هزار ”را ديده بود واب اين استاد نكه 

  .٣“روپية عالمگيري شد

                                                   
  ب. ١٢٥، ورق ٤٣١/٦٢٠ي) كتابخانة اورينتل خدابخش، شمارة رفعت (خطّ ديوان  .١
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م،  ١٩٧٣، ، سيد مرتضي بينش، مرتبه دكتر شريف حسين قاسمي، ايندو پرشين سوسائتيبينش اشارات  .٣
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 تأليف ٢اعظم گلزارو  ١وطن صبحنامهاي  گو را به اعظم دو تذكرة شعراي فارسي
حال نود و دو شاعر فارسي كرناتك است كه مؤلّف تأليف آن را  شرح وطن صبحكرد. 

پايان رسانيد.  به م ١٨٤٢/ه ١٢٥٨رد و در سال ك آغاز م ١٨٤٠ه/ ١٢٥٦در سال 
) م ١٨٣٣-٤/ه ١٢٤٩ (م: »حكيم باقر حسين خان«موسي رضا رايق ملقّب به غالم
حال هفتاد  رشتة تحرير آورده بود كه حاوي شرح را به ٣كرناتك گلدستةنام  اي به تذكره

. تأليف اين نوزدهم ميالدي در كرناتك استنفر شاعر اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن 
-٥/ه ١٢٤٠شد و درست بعد از سي سال در  آغاز م ١٧٩٥-٦ه/ ١٢١٠تذكره در سال 

  پايان رسيد. به م ١٨٢٤
ه شد كه در شرح احوال شاعران كرد، متوج نواب اعظم چون اين تذكره را مطالعه

خود را  وطن صبحبنابراين براي جبران اين كمبود، از مؤلّف اشتباهاتي سرزده است. 
توجه داشته و از آن كرناتك  گلدستة نواب اعظم در تأليف اين تذكره بهيف نمود. تأل

  .٤استفاده كرده است
تذكرة ديگر شعراي معاصر تأليف همين نواب است كه در ظرف مدت  اعظم گلزار

  تكميل رسيد. به م ١٨٥٢-٣ه/ ١٢٦٩كوتاه دو سال در 
ا و علماي قرن نوزدهم در كرناتك هاي شعرا و ادب براي ارزيابي حتّي اجمالي تالش

هاي هند جنوبي بايد كتابي مفصّل نوشته شود و در اين مقاله مختصر  و ديگر قسمت
شرح  همه اطّالعات و تفصيالت و گزارشات اشاره كرد، بنابراين تنها به شود به نمي

شود.  شد اكتفا مي (مجلس شعرخواني) كه در كرناتك برگزار مي يمجلس مشاعره ا
هاي اين مجلس، نشانگر حمايت صميمي نواب محمد غوث خان اعظم و اهل  ليتفعا

  كرناتك از زبان و ادبيات فارسي است.

                                                   
  م. ١٢٥٨، مطبوعة مدراس، صبح وطن  .١
  م. ١٢٧٢، مطبوعة مدراس، گلزار اعظم  .٢
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هاي پادشاهان اوده،  هاي خطّي عربي، فارسي و هندوستاني در كتابخانه هاشپرينگر: فهرست نسخ  .٤
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اي بزرگ و شاعري معروف و عضو فعال مجلس  ي بينش نويسندهسيد مرتٰض
كه تأليف » بينش اشارات«مشاعره بود كه گزارش مفصّل اين مجلس را در تذكرة خود 

  رسيد، داده است. پايان به م ١٨٤٨-٩ه/ ١٢٦٥سال  و تدوين آن در
شركت در اين داد.  تشكيل م ١٨٤٦ه/ ١٢٦٢اعظم مجلس مشاعره را در سال  نواب

عنوان  پذير نبود. دو نفر از جمله اعضاي مجلس، به مجلس بدون اجازة نواب امكان
يكي از اينها شيرين سخن خان بهادر متخلّص داشتند.  حكَم در رأس اين مجلس قرار

سيد محمد بود.  »واقف«الدين قادري متخلّص به راقم و ديگري مولوي ميران محي به
  عهده داشت. را به هشاعرمگري مجلس  مقام منشي »خالص«متخلّص به

شد و شعرايي  ميگرديد. مصرع طرح اعالم  اي يك بار برگزار مي اين مجلس هفته
نواب اجازه خواندن شعر خود بودند.  شركت در اين مجلس داشتند، مجاز بهكه اجازة 

داده بود كه اگر كسي دربارة شعري و يا اشعار خوانده شده در مجلس، ايرادي يا 
آمد.  مي اي بعمل براي حلّ اشكالِ ادبي بحث و مباحثهكند.  دارد، مطرح اعتراضي

بعد از كردند.  مي نظر خود را اظهار، شده اعضاي مجلس مشاعره دربارة ايراد مطرح
 كشيد و حلّ مي ادراز عكس، اگر شور و مشورت به شد. به مي شور و بررسي مسئله حلّ

دو نفر حكَم مجلس  مجلس به آمد، حضار نظر مي و فصل مسئله مشكل به
شد. بعضي اوقات  نمودند و مسئله حلّ مي اينها نظر خود را ابراز ميكردند.  مي رجوع
الت حكَمها خوجود د اي كه مطرح شده بود، با افتاد كه اشكال و يا مسئله تّفاق ميهم ا
كردند و نظر نواب براي همه قابلِ  مراجعه مياعظم  نواب در اين صورت بهشد.  نمي رفع

  قبول بود.
، گرديد. عالوه بر شعرا، دانشمندان اي برگزار مي مجلس مشاعره در محلّ ويژه

لباسهاي زرق و برق براي انجام وظيفه در مجلس حضور داشتند و از  مستخدمين نيز در
د زيرا كه اين مجلسِ عادي نبوده بلكه وردنآ ميعمل  كنندگان پذيرايي مفصّل به شركت

كرد كه خودش هم شريك آن مجلس بود.  مي برگزاررا اي آن  نوابي و يا واليِ منطقه
بينش اين مجلس را در يك  يشد. مرتٰض ها تدارك ديده مي انواع خوردنيها و نوشيدني

  غزلي تشبيه كرده است: رباعي توصيف نموده و آن را به
  عيب و خلل هريك بيتش خوش است، بي  مثـل  گفتم غـزل، ايـن بـزم سـخن را بـه     
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  ١غــزل واقــف و قــدرت، دو فــرد چيــده ز  شــد مطلــع او اعظــم و مقطــع راقـــم    
ة شعرهايي كه در اين مجلس قرائت شد كه شور و بحثهاي ادبي دربار قبالً اشاره

اين شد و  گاهي غيرقابل حلّ هم مي اين مباحث ادبي گاهگرفت.  شد، صورت مي مي
شاعري كه شعرش مورد ايراد  .تگش مي خاطرناراحتي و رنجش  ، موجببست ادبي بن

  كرد. گفت و ديگر در مجلس شعرخواني شركت نمي گرفت، مجلس را ترك مي قرار مي
دربارة شعرهاي سيد ابوسعيد متخلّص  جلسات بعضي از حاضريندر يكي از 

قولِ شاهدعيني: طبع غيورش  اعظم بود، سخت انتقاد كردند. به كه استاد نواب »واال«به
 »واال« ظرن كرد و چون مسئله به واقف كه حكم مشاعره بود، مباحثه سخت نپسنديد، با

  نشد، او ديگر در اين مجلس شركت نكرد. حلّ
گرديد،  توضيح و گزارش مباحث ادبي و علمي كه در اين مجلس مطرح مي براي

ثاقب  كنندگان در مجلس نسبت به آمدي نقل شود كه يكي از شركت مناسب است پيش
  بازگوكرده است:

  اين بيت رسيد: خواند، چون به بندگان عالي، غزل خويش مي ةروزي در مشاعر
  اكم كند برباد، زلف عنبر افشـاني اگر خ  فرط آبرو، مانند آتـش سركشـي دارد   ز

باشد،  واقف كه حكم مشاعره بود، فرمود كه در اشعار شما رعايت لفظي بيشتر مي
ثاقب بعد اندك تأملي سر برآورد و گفت كه د. يا نكرده مگر در اين بيت رعايت عنبر

دارد و اين قدر  اگر حرف شرط است، در مشام نازك دماغان بويي از مناسبت مي
زبان درفشان  ت كافي است. جناب بندگان عالي، جواب او را پسنديدند و بارها بهرعاي

  شد. بندگان عالي مورد تحسين مي
مولوي محمد كردند.  نمي اساس را تحمل جا و بي اهل مجلس انتقاد و اعتراض بي

كرد و اشعار ناصر علي سرهندي را مورد  تأليف الجواهر معدننام  اي به واصف تذكره
اعظم اين عمل واصف را نپسنديد و او را از عضويت مجلس  نوابقاد قرارداد. انت

خود جواب مدلل اعتراضات  اعظم گلزارمشاعره محروم ساخت. اعظم در تذكرة 
همچنين خود شيرين سخن خان راقم كه رئيس مجلس بود، واصف را داده است. 

                                                   
  .٤٠، مقدمة مؤلّف، ص اشارات بينش  .١



  ٥١٦  قند پارسي

  

» علي ذوالفقار«عنوان  اي به اعتراضات واصف در رساله العمل خود را نسبت به عكس
اين اعتراضات صاحبان نظر، جرأت نكرد كه تذكرة  واصف بعد از توجه بهنمود.  ثبت

مجلس هر صورت  نيز از نيام بيرون نيامد. به »علي ذوالفقار«بنابراين كند.  خود را منتشر
  قول يك نفر عضو مجلس: نكرد و به ادامه پيدا مشاعره مدت طوالني

ورودش چنان نحس كرد.  جوهر در مجلس مشاعره شركتن حسي روزي قادر”
خاطر اين اتّفاق ناجور، مردم  وقت تشكيل نشد. به بود كه اين مجلس ديگر هيچ
  “.خواندند مي» جوهر زمرد قدم«از راه ظرافت و شوخي او را 
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  کشمير در سدة چهارم هجري اي به دريچه

طبيعي خود مورد توجه بوده  يبايز کشمير از ديرباز, بنابر اهميت جغرافيايي و مناظر
ذکر کشمير آمده است.  است. در بيشتر آثاري که دربارة جغرافياي جهان نوشته شده،

-٥٠غاز تا سال زبان سانسکريت تأليف کلهن تاريخ کشمير را از آ به ترنگيني راجکتاب 
 اساطير که در آن زمان مرسوم بوده, تاريخ با هجري دربردارد. در اين کتاب چنان ١١٤٩

ترين تاريخ کشمير  کلهن را قديمي ترنگينيِ راجوجود اين  هم آميخته شده است. با در
هاي  فارسي هم ترجمه شده است. در کتاب دارد و به اختيار ما قرار کنند که در تلقّي مي

توان در  اند, جغرافياي کشمير را هم مي فياي عالم که در دورة اسالمي نوشته شدهجغرا
آن  ها هم با اي بوده است که حتّي غيرهندي آنها يافت. پس بايد گفت که کشمير ناحيه

  اند. آشنا بوده و در تأليفات جغرافيايي خود از آن سخن گفته
شهريار رامهرمزي که در نيمة تأليف ناخدا بزرگ  هند عجائبنام  کتابي داريم به

آيد,  دست مي به عجائب هندزيسته است. آنچه دربارة او از خود  اول چهارم هجري مي
 ييها . او از جمله ايراني١هجري زنده بوده است ۳۳۹آن است که ناخدا بزرگ در سال 

بود که در قرون اولية اسالمي در سواحل جنوبي ايران و بنادر خليج فارس زندگي 
مسافرتهاي  راني آشنايي داشتند. آنها به مسائل دريانوردي و فن کشتي کردند و با مي

دريايي تا سواحل شرق آفريقا و سواحل جنوبي هندوستان و چين تا جزاير ژاپن 
که از اسمش پيداست, او يکي از ملّاحاني بوده که در  ورزيدند. چنان مبادرت مي

هاي طوالني  ها در اين مسافرت اين ايراني هاي دريايي فعاليت داشته است. مسافرت
اند, حکايات و  شنيده ديده و يا مي ب, از آنچه مييب و غريهاي عج سرزمين به

                                                   
  .٣٩ش, ص ه  ١٣٤٨, انتشارات بنياد فرهنگ ايران, عجائب هند  .١



  کشمير در سدة چهارم هجري اي به دريچه  ٥١٩

اند که تاکنون در افواه شايع است و برخي از آنها  آوري را نقل کرده هاي شگفت داستان
  اند. را مؤرخين و مؤلّفين دورة اسالمي در تأليفات خود نقل کرده

است که در سدة چهارم » هند عجائب«گونه آثار  طور که گفتيم يکي از اين نهما
عربي نوشته و محمد  يقين, اين کتاب را به غالب به ينگارش درآمده است. و هجري به
قول مترجم فارسي  برگردانده است. ولي به» هند عجائب«نام  فارسي به زاده آن را به ملک

اهلند  عجائب«زبان عربي برگردانده شده,  ا از فارسي بهاين کتاب, نام اين کتاب که بعده
قول مترجم فارسي آن,  بوده است. بايد يادآور شد که اين کتاب به» ه و حبره و جزايربر

عربي  بايد در اصل فارسي بوده باشد, و معلوم نيست در چه زماني و کجا از فارسي به
  ترجمه شده است.

 P.A. Vanدارد. دانشمند فرانسوي  بول وجودننسخة خطّي عربي اين کتاب در استا

Der Lith م با نسخة خطّي ديگري که در کتابخانة  ۱۸۸۳-۱۸۸۶هاي  آن را در طي سال
شده, مقابله و  (ميسو شفر) نگهداري مي M. Scheferدانشمند ديگر فرانسوي 

همکاري جمعي از فضال و مستشرقين اروپايي تصحيح کرده است. سپس مارسل  با
زبان فرانسه ترجمه کرد. اين ترجمه به انضمام يک  آن را به M. Marcel Devik دويک

هاي مختلف و چند تفسير در مورد بعضي امور که  مقدمة مفصّل و تحقيقي و فهرست
  چاپ رسيده است. متن عربي آن تواماً به قلم برخي از دانشمندان است با اند و به در متن آمده

هايي که در اين کتاب بازگو شده است, حوادث  د. داستانداستان دار ۱۳۶اين کتاب 
انگيزي را دربردارد که اغلب در هندوستان و  و اتّفاقات و مشاهدات عجيب و شگفت

درياي هند و جزاير هند رخ داده يا مشاهده شده است. اينجا بايد يادآور شد که در 
کنيم که آن اسامي  رد مياسامي بالد و جزاير و بنادري برخو خالل مطالب اين کتاب به

  شود. وجه ديده نمي هيچ هاي جغرافيايي امروز به در نقشه
ها و حکايات عجيب و غريب را خود  ناخدا بزرگ بن شهريار رامهرمزي اين داستان

شخصاً از زبان بازرگانان ايراني و هندي و عرب و ملّاحاني که در حدود ده دوازده قرن 
ريقا و ايران و هند تا جنوب چين و ژاپن رفت و آمد پيش از اين بين سواحل شرقي اف

  نويسد: اند, شنيده است. دربارة مطالبي که در عجائب هند آمده, خود نگارنده مي داشته



  ٥٢٠  قند پارسي

  

ده قسمت تقسيم فرموده, نه قسمت  گيتي را به يها خداوند عجائب و شگفتي”
طا مغرب و شمال و جنوب ع مشرق عالم بخشيد و يک قسمت را به آن را به

چين و هند اختصاص  کرد. از نه قسمت عجائب مشرق, هشت قسمت آن را به
  “.باقي ممالک مشرق زمين داد و يک قسمت را به

 فطرت و مافوقهاي اين کتاب افسانه و خيلي عجيب  اين وجود که بعضي از داستان با
از احوال  که داراي اطّالعات بسيار مفيد و ارزشمند از نظر اين اًرسد, مجموع نظر مي به

طبيعي درياها و اوضاع محلّي و جغرافيايي بندرها و جزاير ممالک مختلف مشرق زمين 
حدي مورد توجه و عالقة شديد  است, بهسرزمين و عادات و آداب و رسوم مردم آن 

زحمات و  دانشمندان اروپا و مستشرقين قرن نوزدهم ميالدي بوده است که آنان با
سالها صرف وقت و تطبيق اسامي جغرافيايي مصطلح  ر و باتحقيقات و تتبعات بسيا

کتاب  نقشة کامل سواحل شرقي آفريقا و جنوب و مشرق آسيا که متعلّق به زمان با
  اند. چاپ رسانده ترسيم شده است, اين کتاب را به

ظاهر باور کردني نيست و  آيد و به نظر مي ها و مطالبي که عجيب به دربارة داستان
عربي نوشته شده است, و اندرليت دانشمند فرانسوي  ي جغرافياي عالم بهها در کتاب

  دهد: گونه نظر مي اين
عالم وجود  دانيم در زبان غني عربي تأليفات گوناگوني در جغرافياي که مي چنان”

دارد که برخي از آنها داراي اهميت بسيار است, مخصوصاً تأليفاتي که کمابيش 
با صرف نظر از … اند متي از عالم را توصيف کردهجغرافياي تمام عالم يا قس

بخش بايد اعتماد  اين تأليفات الهام هاي آشکار, به گويي بعضي خطاها و مبالغه
  ١…“داشت

هاي  هايي دربارة کشمير هم نقل شده است که بعضي جنبه داستان هند عجائبدر 
ظاهر باورکردني  ها به نمايد. اين داستان جغرافيايي و اجتماعي اين منطقه را ايضاح مي

اين  گيرند, با نيست و از منابع ديگر که حاال در اختيار داريم, مورد تصديق قرار نمي
دهند که در سدة چهارم هجري مردمان کشورهاي ديگر که اين  وصف نشان مي

                                                   
 (ترجمة فارسي), مقدمه. عجائب هند  .١



  کشمير در سدة چهارم هجري اي به دريچه  ٥٢١

کردند, چه تصوري دربارة کشمير داشتند و اين  ها را در آن وقت نقل مي داستان
  ها بوده است. اند و کشمير براي آنها منطقة شگفتي آنها معتبر بودهها براي  داستان

شود که  اين داستان شروع مي , با(ص)بعد از حمد و نعت پيغمبرِ اسالم هند عجائب
يکي از حاکمان کشمير مسلمان شد و آن را بنابر مصالح سياسي و اجتماعي آشکار 

مويه بن حرام بن حمويه النجيرمي بن حنکرد و اين داستان را ابومحمد حسن بن عمرو 
  نگارندة کتاب حکايت کرده بود: به

بودم. يکي از مشايخ معتبر آنجا براي من حکايت کرد که مهروک  ١در منصوره
شمار  که بزرگترين پادشاهان ممالک هندوستان به ٢پسر رايق پادشاه کشور (را)

در سال  ،رار داشتق ٣بود, و حوزة حکمراني او بين کشمير باال و کشمير پايين
عبداهللا بن عمر بن عبدالعزيز حاکم منصوره نوشت و از او  اي به هجري نامه ۲۷۰

زبان هندي شرح دهد. عبداهللا يکي از  خواست که شريعت اسالم را برايش به
افراد برجسته و تيزهوش و فهيم منصوره را که شاعر هم بوده و از عراق بود و 

زبانهاي مختلف هندي آشنايي داشت, فراخواند و  هدر بالد هند پرورش يافته و ب
ميان گذاشت و انجام تقاضا را از او خواست. اين  او در خواستة پادشاه (را) را با
اي ساخت و حاجت شاه را در آن بيان کرد و برايش  شخص عراقي قصيده

در حضور شاه خواندند, بسيار تحسين کرد و ارسال نمود. چون اين قصيده را 
عبداهللا نوشت که صاحب قصيده را نزد او گسيل نمايد. عبداهللا اين شخص را  به
دربارِ شاه فرستاد. اين شخص سه سال در دربارِ شاه اقامت کرد و سپس  به
منصوره برگشت. عبداهللا چگونگي احوال را از او پرسيد و او چنين تعريف  به

  کرد که:
نگامي پادشاه را خداحافظي گفتم که از قلب و زبان مسلمان شده بود, اما از ه”

که کشورش را از دست ندهد و سلطنت او نقل نگردد, مذهب اسالم را  بيم اين

                                                   
  ندوستان.بندري است در ساحل غربي ه  .١
  اسم جايي است که حاال شناخته نيست.  .٢
 در شمال هندوستان بين کشمير باال و کشمير پايين. است يسرزمين  .٣



  ٥٢٢  قند پارسي

  

زبان هندي تفسير  ساخت. روزي از من خواست که قرآن را برايش به ظاهر نمي
$tΑ«سورة ٰيسين رسيد و اين آيه  کنم. چون به s% tΒ Ä ÷∏ãƒ zΝ≈sà Ïèø9$# }‘Éδuρ ÒΟŠÏΒ u‘ ∩∠∇∪ ö≅è% $ pκ�Í‹ósãƒ 

ü“Ï%©!$# !$ yδ r't±Σr& tΑ ¨ρr& ;ο §�tΒ ( uθ èδuρ Èe≅ä3 Î/ @,ù=yz íΟŠÎ=tæين و  ١را تفسير نمودم, شاه که بر تخت زر
انواع جواهر قيمتي قرار داشت, گفت: معني اين آيه را تکرار کن. تکرار  مرصّع به

روي زمين که آب پاشيده شده و نمناک بود,  دآمد و بهکردم. شاه از تخت فرو
قدم زد و بر زمين افتاد و گونة خود را بر خاک نهاد و چندان گريست که 

من گفت: اين است معبود اول و  آلود شد. سپس برخاست و به صورتش گل
 کنند. تنها در اي برايش بنا نظير. او دستور داد که خانه پروردگار قديم و يگانة بي

گفت براي انجام امور کشور در آن خانه خلوت  رفت. ظاهراً مي آن خانه مي
گذاشت و کسي از کار  پرداخت و نماز مي عبادت خدا مي کند, اما در حقيقت به مي

  .٢“اين فرستادة عبداهللا ششصد من طال بخشيد گردد. شاه سه نوبت به او آگاه نمي
بود. اسم شخصي که » را«دي حاکم آيد که پادشاه هن دست مي از اين داستان به
هر صورت دربارة  اسالم کرد, معلوم نيست و اين چنين داستاني به پادشاه را مشرف به

يکي از پادشاهان غيرمسلمان کشمير در بعضي مآخذ بازگو شده است که تصديق 
  کند آنچه ناخدا بزرگ شهريار رامهرمزي بيان کرده است, فاقد اعتبار نيست. مي

دهد که اسالم در دورة اوايل چه طور در هند پذيرفته شد.  مد هم نشان مياين پيشا
حقّانيت  تعليمات اسالم روي آوردند, بلکه حتّي طبقة حاکم هم به تنها عموم مردم هند به نه

  بوده است. گونه فشار, اسالم براي آنها قابل قبول  اسالم توجه کرد و بدون هيچ
حمويه بن حرام بن حمويه النجيرمي حکايت  همين ابومحمد حسن بن عمرو بن
  کنند, اين چنين آورده است: ها هر سال برگزار مي ديگري هم دربارة جشني که کشميري

اهالي کشمير باال در هر سال عيدي دارند و در آن عيد مردم در محلّي جمع ”
رود. روزي خطيب حسب معمول  منبر مي شوند و خطيبي براي موعظه به مي

                                                   
که پوسيده و خاک شده زنده  گفت: کيست که استخوانها را درحالي؛ ترجمه: ٧٨-٧٩سورة ٰيۤس, آيه   .١

يا  همة آفرينش ـ کند, و او به اش مي کند؟ بگو: همان [خداي] که نخستين بار آفريدش, زنده مي
  آفريدگان ـ داناست.

 .٢-٣, ص عجائب هند  .٢



  کشمير در سدة چهارم هجري اي به دريچه  ٥٢٣

داشت. او گفت: اي مردم مالک نفس اي از گلِ ناپخته  رفت و با خود کوزهمنبر  به
کنيد. آنگاه کوزة گلين را  توانيد حفظ را تا مي خودتان باشيد و احوال خويش

آنها نشان داد و گفت: اين ظرف گلي را بنگريد که چون نگاهداري شده و  به
  “.قي استحفاظت گشته است, چهار هزار سال بر آن گذشته و هنوز با

ناخدا بزرگ بن شهريار داستاني ديگر دربارة کشمير بيان کرده است که شخصي 
  هندوستان سفر کرده بود. اين داستان جالب بدين قرار است: او بازگو کرده که به به
آيد. آن مکان  دست مي نظير و پربها به هاي صاف و کم در نواحي کشمير الماس”

ع شده و در آنجا در تمام اوقات شب و روز, اي است که ميان دو کوه واق تنگه
ور است و در همين جاست که الماس  زمستان و تابستان آتش فروزاني شعله

اي از اهالي هند سفال که  طايفه شود. طالبان اين الماس منحصراند به يافت مي
شوند و بدان  خطر انداخته و در هر مرتبه گروهي از آنان جمع مي جان خود را به

کشند و  گردند, آنگاه در کنار تنگه گوسفند الغري را مي هسپار ميمکان ر
سازند و قطعات گوشت را يکي پس از ديگري  گوشت آن را تکّه تکّه مي

چندين جهت  تنگه به کنند زيرا ورود به درون تنگه پرتاپ مي وسيلة منجنيق به به
گر آن آنجاست, دي غيرمقدور است. يکي حرارت آتش که مانع نزديک شدن به

شماري در اطراف آتش وجود دارند که نزديک  ها و مارهاي گزندة بي که افعي
درون تنگه پرتاپ  هاي گوشت به آنها موجب هالکت است. همين که پاره شدن به

 شماري در آنجا در ها که عدة بي زمين افتاد, کرکس شد و دور از آتش به
برند. اين افراد,  هوا مي , آن را به١ازند, بر روي تکّة گوشت فرودآمدهوپر

گوشت چسبيده و از  هاي الماس را که به ها را در هوا دنبال کرده و دانه کرکس
اي که کرکس فرودآمده و گوشت را  نقطه دارند و يا به افتد, برمي زمين مي هوا به

هاي گوشت از  کنند. گاهي پاره هاي الماس را پيدا مي خورده است, رفته و پاره
خواهند گوشت را از  ها مي سوزد, زماني هم که کرکس افتاده مي آتش منجنيق به

افتد که  سوزند, گاهي هم اتّفاق مي هاي آتش مي نزديک آتش بربايند, در شعله
                                                   

  .١٠٣-٤, ص عجائب هند  .١



  ٥٢٤  قند پارسي

  

ربايند. در اغلب اوقات  زمين در هوا مي ها گوشت را قبل از فرودآمدن به کرکس
شوند.  ف ميوسيلة مارها و يا در آتش تل روند, به اشخاصي که بدانجا مي
دست آوردن الماس بوده و براي  نهايت مشتاق به پادشاهان آن سرزمين بي

زيبايي و اهميت اين  شوند و نظر به حصول مقصود زحمات زيادي متحمل مي
هاي  بها کساني را که حرفة آنها پيداکردن الماس است, تحت بازرسي سنگ گران

  .١“دهند شديد قرار مي
اي نداريم که  ة تاريخ و جغرافياي کشمير, اطّالعي دربارة درهامروز از مآخذي دربار

  شود. آمد و يا حاال هم پيدا مي دست مي از آنجا الماس به
يکي از دريانوردان که سالهاي زياد در بالد هند و نواحي آن مسافرت کرده بود, 

گ شهريار اند, شنيده و براي ناخدا بزر اين حکايت ديگر را از اشخاصي که در هند بوده
  نقل کرد:
نامند, و داراي باغ و  مي ٢در نواحي کشمير اعلي در محلّي که آنجا را ترنرايين”

بازار اجنّه که در  باشد, بازاري است معروف به بوستان و جويبارهاي زيادي مي
شود, اما  آنجا همهمة خريد و فروش و گفتگوهاي معامالتي زياد شنيده مي

االيام معروف بوده و  شوند و اين مکان از قديم اشخاصي در آنجا ديده نمي
گاهي داير  به همچنان باقي است. پرسيدم آيا اين بازار هميشه داير است يا گاه

  “.شود؟ گفت: اين نکته را سؤال نکردم مي
اين اطّالعاتي است که بزرگ بن شهريار دربارة کشمير قرن چهارم هجري داده 

دهند که در قرن چهارم  داستان نيست ولي نشان مياست که امروز بيشتر از افسانه و 
چه تصوري دربارة کشمير در هند و خارج از هند وجود داشت و کشمير جاي 

  بوده است. ها مي شگفتي

                                                   
 .١٠٣-٤, ص عجائب هند  .١

 اي است در شمال کشمير. ناحيه  .٢
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  خوشنويسي قانون

ها براي ترويج و حفظ هنرِ خطّي  خوشنويسي تاريخِ قديمي و طوالني دارد. ايراني
ي ما معتقديم که هنرِ خوشنويسي هنرِ دقيق و ظريف اند. خرج داده مساعي جدي را به

است که از يک سو همقدم با ذوق و عشق و از سوي ديگر دمساز دانش و خرد است 
در  بردارد. در راه فضيلت و کمال و درجات عالي انساني گام مي اين سبب، و هنرمند به

فارسي  ها و رسائل متعددي دربارة هنرِ خوشنويسي و قواعد آن به نتيجة همين نظر کتاب
هايي دربارة نتايج کارِ  در ايران و هند نوشته شده است. بعضي از خوشنويسان هم کتاب

  اند. قوم نمودهنثر و نظمِ فارسي مر خود در اين ضمن به
اهميت خوشنويسي حتّي در زمان ما هم شناخته شده است و در اين ضمن آنچه 
مهاتما گاندهي، رهبرِ روحاني و سياسيِ هند، نوشته است، براي روشن ساختنِ اين 

  نويسد: کند. او مي موضوع کفايت مي
مت مهم مغز من راه يافت که داشتنِ خطِّ خوب قس دانم از کجا اين فکر به نمي”

تصور در من قوي بود، اما انگلستان رفتم اين  تحصيل نيست و تا زماني که به
وقتي که خطِّ قشنگ وکالي خصوص در آفريقاي جنوبي  ها بعد به سال

اند، ديدم،  دادگستري و جواناني را که در خود آفريقا متولّد شده و درس خوانده
کردم. فهميدم که خطِّ بد را از خود خجالت کشيدم و براي چنين غفلتي توبه 

کنند. بعدها سعي کردم خطّم را  عنوان تعليمات و تحصيالت ناقص تلقّي مي به
وقت نتوانستم آن غفلت جواني را جبران  خوب کنم ولي ديگر دير شده بود. هيچ

سر من آمد سرمشق بگيرند و  کنم. هر زن و مرد جواني بايد از اين باليي که به
کودکان اول  قسمت مهم تحصيالت است. اکنون معتقدم بايد بهبدانند خطِّ خوب 
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نقّاشي آموخت، بعد فن تحرير و بهتر است کودک حروف الفبا را چون ساير 
غيره از طريق مشاهده بياموزد و بشناسد و زماني  اشياء مثلِ گل و پرندگان و

وقت است که اين  او خط تعليم دهند که قادر باشد تصوير اشياء را بکشد. در به
  .١“تواند قشنگ و خوشخط بنويسد مي

شود. عبداالحد رابط   يمي معرف» قانون خوشنويسي«نام  اي مختصر به در اينجا رساله
نثر آميخته با نظم  بن محمد فايق اين رساله را دربارة قواعد خوشنويسي و آدابِ آن به

فظ محمد ابراهيم بن حيطة تحرير آورده است. او در هنرِ خوشنويسي شاگرد حا به
الدوله بهادر (متوفي:  حافظ نوراهللا است که استاد فرمانرواي اوده نواب آصف

طالبان اين «خاصّ براي » طرزِ«م) بود. عبداالحد رابط اين رساله را به ۱۷۹۷ه/ ۱۲۱۲
ا«نوشته. همچنين براي » فنل به» پاسِ خاطرِ احبنظم نثر و بعداً به مطالب رساله را او 

آورده است. زبان و بيان نويسنده در اين رساله سليس و ساده است. محتواي رساله 
ن نظر او حايزِ اهميت يا تاريخِ خوشنويسي آشنايي داشت و دهد که نويسنده با نشان مي

  باشد: مييي سزا به
از حرف شين منقوط اوستادان سلف چند حروف برآورده بودند. في زماننا ”

ساز خطّ خوشخطان ذواالقتدار، يادگارِ اساتذة  ن روزگار، نسخسردفتر خوشنويسا
سلف، فخر اوستادان خلف يعني حافظ محمد ابراهيم دام اسمه از حرف مذکوره 

  “.همة حرف مفردات برآوردند
در کتابخانة خانة فرهنگ جمهوري اسالمي » قانون خوشنويسي«عکسِ نسخة خطّي 

الل خيرآبادي آن را در لکهنو در دوم شوال نو مضبوط است و کندن  ايران، دهلي
تقاضاي مرزا قاسم بيگ و براي ميرزا مسيتا بيگ کتابت کرده است. بايد  هجري به ۱۲۶۹

قواعد خطِّ نستعليق  خطِّ نستعليق استنساخ شده و در مورد عرض کرد که اين رساله به
که نويسنده  نکاتي از بعضينسخ است. بنابراين  پارسي قند مهي است. خط نشر

بعضي حروف توضيح بدهد، رساله دربارة آداب خوشنويسي خوانندگان  خواست به مي

                                                   
  .١٢ش، ص  ه ١٣٣٥از مسعود برزين، تيرماه فارسي  ، ترجمة بهسرگذشت مهاتما گانديمأخوذ از:   .١
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بنابر خطِّ نسخ اين مجلّه، روشن نشده است. باز هم اميد داريم که اصلِ مطلب نويسنده 
  براي خوانندگان گرامي واضح خواهد شد.

  ن الرحيمبسم اهللا الرحٰم
  ١فاتحة کالم اهلِ کالم

ترکيب کاف و نون همة  د خوشنويسي است که خامة ندرت نگار قدرتش بهمقتضي حم
مفردات موجودات از دايرة بيضاوي فلک تا نقطة بسيط زمين بر صفحة هستي ثبت 

  فرمود. بيت:
  نور فـزاي قمـر و مشـتري     عيب ز علّت بـري  صانع بي

اري دستي محمدت محمودي است که بي ] و خاتمة مرام اهلِ مرام منحصر به۲[ص
  قلم بر صفحات صحايف آسماني از الف آدم تا ميم مسيح خطِّ نسخ رقم نمود. بيت:

  السـالم  صاحبِ معـراج عليـه    احمد و محمود و محمد بنـام 
گويد بندة هيچ ميرز عبداالحد رابط بن محمد فايق که محبت دلي  اما بعد مي

ذ جناب کماالت انتساب تلمي شناس قلم خفي و جلي شيخ نظير حميد مدتي به نص به
الدوله بهادر نوراهللا مرقده که در  حافظ محمد ابراهيم ولد حافظ نوراهللا استاد نواب آصف

نام ايشان است، مستفيد مانده، در فن مذکور استعدادي  ] سکّه به۳فن خوشنويسي [ص
مستدعي داشت،  سبب رسوخيت شاگردي که از اين داعي بالخير هم مي رسانيد. بهم ه به

طرزِ خاص حوالة زبان قلم نمايند براي طالبان اين  آن شد که اگر قواعد خوشنويسي به
متصور است. از آنجا که پاس خاطر احبا واجب و الزم است، بنابراين  فن فايدة معتدبه 

من فقير حقير قواعد مذکوره را اوالً در رشتة نثر و ثانياً در سلک نظم درآوردم، تا اکثر 
] شکل هر حرف مع قاعدة ۴اشعار دارند حفظ نمايند و ثانياً [ص ايع که مناسبت بهطب

قانون «اسم  و مسمي به ٢نماند آن نوشتم تا (به)هيچ نهج در ادراک آن دقّتي باقي
ساختم. از رمزشناسان اين فن اميد قوي که اگر سهوي و خطايي رفته » خوشنويسي

  باشد اغماض نظر فرمايند.

                                                   
  ترجمه: آغاز کالمِ اهلِ کالم.  .١
  ماند. اصل: باقي  .٢
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  مقدمه
است شريف و منزلتي است لطيف. حضرت رسالت پناهي  ١اي انکه خوشنويسي فنّيبد
عليکم حبسن اخلط و هو «ارشاد نموده، و جناب واليت مآب  ٢»نصف العلم خلطّا«

] ۵(کذا) فرمود: بعضي نادانان دانا نما [ص ٣»امللوک و السالطني الرزق و صحبت مفاتيح
بود جناب رسالت پناه حکم  ر همچنين ميکنند. اگ مصوري و نقّاشي محمول مي به
نفسِ نفيس  فرمودند و جناب اميرالمؤمنين خود به اطفال قريش بنابر آموختنِ خطّ نمي به

ساختند. بعد از  نمود. حکما(ي) ما سبق اول تحصيل خوشخطّي مي در اين فن اقدام نمي
ترين  ز نيست و فاضلپرداختند. پس اهلِ علم را از خطّ گري تحصيل ديگر علوم مي آن به

خطوط، خطِّ نستعليق است. هرچند از هفت خطّ مشهوره خارج است. ليکن آن اصل و 
است  ٤شناس قلم خفي و جلي موالنا مير علي نص اينها فرع و واضع اصل نستعليق به

نام گذاشت. چون قصّة  تعليقسن] که از نسخ و تعليق وضع نموده ۶اهللا عليه [صمحةر
السالم در عالم رويا شهرتي تمام  فيض اشارت اميرالمؤمنين علي عليهمير علي و بشارت 

  پردازد. مدعا ميديگر  ذا راقم آثم در اين باب کوته قلمي مناسب وقت دانسته بهدارد لٰه
بلکه  ٥دن شکلِ حروف نيستيپوشيده نماند که علّت غائي از خوشنويسي فقط کش

ق و قواعد که واضع اين فن مرعي داشته در کشيدن شکل حروف رعايت ادا نمودن دقاي
تعليم اوستاد کامل و يا مطالعة رسائل اين فن و چنانکه در  شود الّا به و اين حاصل نمي

رسايي ذهن و نيروي عقل از واجبات است، در اين فن نيز تا دقايق آن را  تحصيل علم 
  وجة احسن دريافته همچنان تحرير نمايد. به

                                                   
  اصل: فنّيي.  .١
 ترجمه: خطِّ (خوشنويسي) نصف علم است.  .٢

کند و  ترجمه: الزم است براي شما که خطِّ خوب داشته باشيد. خطِّ خوب باب رزق را باز مي  .٣
 رساند. حضورِ سالطين مي به

 اي در اصولِ خط نوشته. م) که هم رساله ١٤٤٦ه/ ٨٥٠مير علي تبريزي (متوفي:   .٤

  ست. اصل: حروف  .٥
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  فصل ]۷[ص
مقدار گلوي قلم پيمايش  اول خوشنويسي تراشيدن قلم است. بايد که قلم را بهبدانکه 

کجي دهد تا نزاکت  نموده از طرف تراشد تا در نوشتن برنگردد و قط را قدري مايل به
خوبي حاصل شود و هردو پرة قلم برابر باشد که از هر طرف که مالحظه  حروف به

  نظر آيد. کرده شود يکسان به

  فايده
تدي را بايد که در ابتداي مشق قلم را بسيار جلي نمايد تا حسن و قبح حروف بالکل مب

ماند و نيز در  وب خط مخفي مييبدريافت رسد و دستش قوت گيرد و از قلم خفي ع
بايد که بنابر حصولِ قوت دست مالحظه قواعد بنمايد. مدات و کشش هرقدر  مشق مي

] ليکن ۸لمِ خوب واجب و الزم است [صکه خواهد کشد. هرچند در خوشنويسي ق
نزد اين هيچ ميرز اولي آنکه مقيد اين معني نبايد شد تا در صحبت ملوک و سالطين 

يک زانو نشيند و تا کشيدن حرف حبس يعني  حرج کلّي رو ندهد و در وقت نوشتنِ به
وف ها را تنگ دارد که کشاد نشود و منجمله بست و هشت حر بند دم بنمايد و بغل

 آيد زيرا که تاي فوقاني و تاي مثلثه حکم نوشتن مي مفرده مبسوطه بست و يک حرف به
باي موحده و حاي حطي و خاي معجمه حکم جيم و صاد معجمه حکم صاد مهمله و 

دارد و نيز لحاظ بايد داشت که هنگامِ تحرير سرِ هر  مه حکم عين مهمله ميغين معج
خط آيد تا سطر  بر آنها کشيده شود سرِ هر حرف بهحرف برابر واقع شود که اگر خطّي 

کج نگردد و حروف از کرسي خود نيفتد. ديگر نويسنده را بايد که از وقت عصر تا 
] که موجب نقصان بينايي چشم است. باقي هر وقت که ۹نمازِ مغرب قلم نگيرد [ص

  خواهد نويسد.

  داتفصل در بيان قواعد مفر
از سه نقطه نگذرد و حرکات  ١اش يکسان باشد و درازي مکتوبي راست و الفبايد که 
طريق رمز و ايما از او ظاهر باشد که اگر معکوس مالحظه کرده شود همان  همزه به

                                                   
  اصل: درازيش.  .١
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  صورت الف جلوه ظهور گيرد. بيت:
  ولي حرکات همزه هـم پديـدار    اي يـار  بود طول الف سه نقطـه 

  شـم بينـا  بينـد چ  همانصورت به  بدانسان گر کني معکـوس او را 

   شکل: بدين
  الباء حرف

مقدارِ يک  بايد که از الف فرق يک نقطه گذاشته بکشد و گردنش باريک از نوک قلم به
] ۱۰يازده نقطه [ص هفت و بعضي به درازيِ نه نقطه باشد و نيز بعضي به نقطه و تنش به
ثه همين حکم است و تاي فوقاني و ثاي مثل يف زماننا مروج قولِ اخرياند.  حکم نموده
  دارد. بيت:

ــه  بود باريک و يک نقطـه سـرِ بـا    ــا  ب ــول ام ــه دراز و ط ــه نقط   ن
  نه، هفـت، يـازده نقطـه کنايـت      دگــر کردنــد هــم اهــلِ درايــت 
  همين حکم است حرف تـا و ثـا را    ز دانايان اين فن هم پـس از بـا  

   بدين شکل:
  الجيم حرف

کجي و  مقدارِ سه نقطه مايل به دنش باريک بهبايد که سرِ جيم يک و نيم نقطه باشد و گر
اش مثلِ بيضة مرغ بود و گنجايش پنج نقطه  دايره نرسد و دايره در خط کشيدن نقصاني به
  مه همين حکم دارد:ظهور آيد و حاي حطّي و خاي معج هداشته باشد و نون از او ب

ــيم    ــرِ ج ــه س ــک نقط ــيم و ي ــد ن   بود دورش بدور بيضه تـرقيم  ]۱۱[ص  بباي
  برآيــد حــرف نــون هــم اي رقــم ســنج  بگنجـــد در ميـــانش نقطـــه پـــنج   

ــه ــردن او   بـ ــه گـ ــه نقطـ ــدارِ سـ ــو     مقـ ــرِ م ــو س ــدک چ ــک ان ــم و باري   خ
ــدش و آن   ــا بعـ ــرف مـ ــر دو حـ   نه از وي بيش و ني کم هر دو يکسـان   دگـ

   بدين شکل:
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  الالد حرف
ظهور آيد و وصلش  بايد که حرف دال چنان باشد که هاي هوز و راي مهمله از او به

  يک نقطه و حرف راست. بيت:
  الحـال  رقم کن بر سر را نقطـه فـي    بـر سـرِ دال   ١پس آنکه چون درآيي

   بدين شکل:
  حرف الذّال

ال معجمه و راي مهمله و زاي ميان دال مهمله و ذ پوشيده نماند که واضع اين فن در
ميان حروف مذکوره  ته، يک حکم کرد. اما استادان خلف درنسفرقي ندا مه هيچمعج

نقطه باشد و حرف  ٢اند و آن اين است که دال مهمله يک نيم بنابر تميز، فرقي برآورده
ظهور آيد و ذال معجمه يک نقطه باشد و حرف زاي  راي مهمله و هاي هوز از او به

راستي و راي مهمله از دو نيم نقطه  معجمه از آن برآيد و راي مهمله از دو نقطه مايل به
  اي ظهور گيرد. بيت: کجي جلوه مايل به

ــق   ــنو بتحقي ــن بش ــزي ز م ــي رم ــق    يک ــخ و تعليـ ــتاد نسـ ــه اول اوسـ   کـ
ــان   ــم دال و ذال يکسـ ــوده حکـ   را و زا روان دان همــان حکمــش بــه    نمـ
ــاهر   ولــــي کردنــــد اوســــتادان مــــاهر ــراق ظـ ــا فـ ــه آنهـ ــان جملـ   ميـ

ــر  قطه دال کردند] يک و هم نيم ن۱۳[ص ــد  ٣دگ ــم ذال کردن ــک نقطــه حک   ي
  دو هــم نــيم نقطــه حــرف زا شــد      قـول شـان دو نقطـه حـرف را شـد      به

  بايد نوشت.  بدين شکل:
  ٤اءالر حرف

  راستي. بيت: بايد که حرف راء دو نقطه باشد مايل به
  کتابـت  بـاب  از است حکم همين  صـورت  بود دو نقطه حـرف را بـه  

                                                   
  اصل: درآي.  .١
  اصل: يکيم.  .٢
 اصل: ديگر.  .٣

  آمده است.» حرف الذّال«در اصل نسخه خطّي قبل از » حرف الراء«  .٤



  ٥٣٢  قند پارسي

  

  بايد نوشت.  :] بدين شکل۱۲[ص
  ءاحرف الزّ

کجي باشد و نيز صورت طايري پديد  مه دو نيم نقطه مايل بهبايد که حرف زاي معج
  آيد. بيت:

  که گردد صـورت طـاير هويـدا     دو و هــم نــيم نقطــه ســاز را را

   بدين شکل:
ينحرف الس  

بايد و دندانة اول سرِ سين مهمله يک نقطه و دندانه دومي يک نقطه و قدري کشاده 
گنجايش پنج نقطه  شکل بيضه به اش به خمي و دايره مقدار سه نقطه مايل به گردنش به
  باشد. بيت:

ــا  ــرد دانـ ــه  بـــود دنـــدان ســـين اي مـ ــا    بـ ــم بينـ ــه در چشـ ــدرِ نقطـ   قـ
  کـــه از اول دگـــر افـــزون نمايـــد     اش ز انگونـه بايـد   ] دگر دندانه۱۴[ص
ــه ــاز   ب ــردنش س ــه گ ــه نقط ــدار س   پـــرداز ر او بـــهشـــکل بيضـــه دو بـــه  مق

   بدين شکل:
  حرف الشّين

مقدار هفت يا نه نقطه باشد و اول طول قدري مايل  بايد که کشش شين معجمه به
کجي پست و بلند چنانکه اگر از پستي سه نقطه نوشته، خط کشيده شود، مقابل  به

بلندي افتد و همچنين از طرف بلندي و بااليش اگر خطي کشيده شود، تشبيه کمان 
  داف پيدا کند. بيت:ن

  قدر هفت يـا نـه نقطـه مربـوط     به  شود حد کشـش در شـين منقـوط   
  ديگـر ادوار  شـکل  دورش بـه  همان  وار بلنـد و پسـت مانـد سـه نقطــه    

   بدين شکل:



  قانون خوشنويسي  ٥٣٣

] مخفي نماند که از حرف شين منقوط اوستادان سلف چند حروف برآورده ۱۵[ص
ساز خطِّ خوشخطان ذواالقتدار،  ، نسخبودند. في زماننا سرِدفتر خوشنويسان روزگار

يادگار اساتذة سلف، فخر اوستادان خلف يعني حافظ محمد ابراهيم دام اسمه از حرف 
  مذکوره همة حرف مفردات برآوردند. بيت:
ــين     همـه اهـلِ قلـم در عهـد پيشــين     ــد از ش ــرف چن ــد ح   برآوردن
ــه  ــان يگان ــتاد دوران ک ــه    مگــر اوس ــد در زمانـ ــافظ آمـ ــام حـ   بنـ

  بنحوي کس نکرد اين قاعـده صـرف    حرف شـين بـرآورده همـه حـرف     ز
  بدين شکل: (؟) بايد نگاشت.

  حرف الصّاد
مه توان ساخت و نيز حکمِ ضاد معج ميسرِ صاد آنچنان باشد که از وي سرِ صاد ديگر 

  ] بيت:۱۶همين است. [ص
  تـوان سـاخت   که از وي صاد ديگر مي  سرِ صـاد از قلـم بايـد چنـان سـاخت     

   دين شکل:ب
  حرف الطّاء
مقدار دو نقطه کشاده باشد و دامنش مقدار يک نقطه از الف جدا و مابعد آن  الف طا به

  مه. بيت:و همين حکم ظاي معج ١اندازة تخم تربز سرِ صاد و سفيدي به
  تـوان داد  قدر نقطـه دامـن مـي    به  بود طا يک الـف ديگـر سـرِ صـاد    

   بدين شکل:
  حرف العين
کجي باشد و سرِ صاد پديد آيد و  له يک نقطه و خطي باريک مايل بهسرِ عين مهم

اده شير دارد و همين حکم دهان گش اي ظهور گيرد و تشبيه به حرف جيم از او جلوه
  مه است. بيت:غين معج

  خطي باريک و يک نقطه اسـت مـابين    دهــان بــاز شــير آمــد ســرِ عــين     
                                                   

 يعني هندوانه.  .١



  ٥٣٤  قند پارسي

  

ــا   ] اگر خواهي سرِ صاد از سرِ آن۱۷[ص ــود ب ــخندان ش ــيم حاصــل اي س   ج

   بدين شکل:
  حرف الفاء

  سرِ فاء يک نقطه مدور است و باي موحده. بيت:
ــا  ــرِ فـ ــد سـ   دگر باقي همـه شـد صـورت بـا      مـــدور نقطـــه آمـ

   بدين شکل:

  حرف القاف
طريقِ فا و باقي حرف نون بايد که در مدوري چنان باشد که  سرِ قاف يک نقطه مدور به

  ه باشد. بيت:تشبيه سم اسب داشت
ــکارا   سرِ قاف اسـت همرنـگ سـرِ فـا     ــون آش ــد هــم ن ــر گردي   دگ

   بدين شکل:

  حرف الکاف
مقدار چهار يا پنج نقطه حرف کاف  از ترکيبِ الف با باي موحده و يک مرکز بااليش به

  ] بيت:۱۸شود. [ص مرکّب مي
ــا را در آري    دگـــر مرکـــز ببـــااليش گـــذاري  چــو بــر حــرف الــف ب

  مرکزش را اي سخن سـنج  ١نمايي  ر نقطـه طـول يـا پـنج    قـدرِ چـا   به
  ازين قـانون نشـد بسـيار و انـدک      شـک  نمايد جلوه حـرف کـاف بـي   

   بدين شکل:
نويسد، مرکّب است از الف و باء و  ديگر کاف خورد که اندر شکم کاف تازي مي

  هاي مهمله که نقطه باشد و از مرکز و از حروف بست و هشت خارج است. بيت:

                                                   
  اصل: نماي.  .١



  قانون خوشنويسي  ٥٣٥

  مرکّب با الف کـن نقطـه بـه را     کاف چو زدي پرسي چـه از مـا   ز
ــرِ او  ــر س ــز ب ــذار مرک ــر بگ   کـه گـردد جلـوه فرمـا پيکـرِ او       دگ

   بدين شکل:
  حرف الالم

  ] بيت:۱۹حرف الم از الف پنج نقطه و نون مرکّب است. [ص
  تحريـر  که چون آرنـد اوسـتادانس بـه     کـــنم اکنـــون ز حـــرف الم تقريـــر 

  رنـج  نه پس آنگه نون نمايد جلـوه بـي    قـــدر نقطـــه پـــنج هالـــف بايـــد بـــ

   بدين شکل:

  حرف الميم
سرِ حرف ميم يک نقطه و گردنش دو نقطه و الفش پنج نقطه باشد و از دامنِ ميم 

  صورت الم برآيد و يک نقطه عليحده ماند. بيت:
  دو نقطــه گــردن او شــد هويــدا  ز يک نقطه سرِ ميم اسـت پيـدا  

  که حرف الزم ازو گردد نمايـان   اوليـک ز انسـان  الف شد دامن 

   بدين شکل:

  حرف النّون
اند که سرِ  سرِ حرف نون دو نقطه و دور دو نقطه و دامنِ دو نقطه باشد و بعضي نوشته

گنجايش پنج نقطه بود و حرف جيم برآيد.  اش به قدر دو نقطه و دايره ] به۲۰نون [ص
  بيت:

ـ    بـود دو گــردون و دو تــن دو دامــان   انشد از شش نقطه حرف نون نماي
ــيم    ــرِ ج ــر س ــذاري گ ــدامانش گ   عينــه پيکــرِ جــيم چشــم آيــد بــه بــه  ب

   بدين شکل:



  ٥٣٦  قند پارسي

  

  حرف الواو
  مه. بيت:رف راي معجسرِ حرف واو يک نقطه مدور مانند فا است ديگر ح

  مـه پيونـد شــايد  زاي معج بـه   ســرِ واو از مــدور نقطــه بايــد

   بدين شکل:

  حرف الهاء
قدرِ يک نقطه باشد.  سرِ هاي مهمله يک نقطه و باقي از نوک قلم مدور و بياضش به

  بيت:
  ز نوک خامه کن چون حلقـة در   ســرِ هــا نقطــه آمــد مــدور    

  قدر نقطه بسـيار اسـت نيکـو    به  حلقـة او  ميان در ] بياضي۲۱[ص

   بدين شکل:
رج است، ليکن الصّدر خامةديگر هاي دو چشمي هرچند از حروف تهجي مرقو

اند و قواعد آن برآورده، بنابراين تحرير قواعدش نيز مناسب  چون خوشنويسان نوشته
حال ديد. بايد که هاي دو چشمي چنان باشد که از سرِ اول نقط هي و از سرِ ديگر ياي 
تحتاني و از چشمة اول سرِ صاد و از چشمة ديگر سرِ طاء برآيد و بعضي برآنند که از 

مقدارِ هفت يا  ه دو هاي مهمله ظاهر شود و باقي مانند کشش سين منقوط بههردو چشم
  نه نقطه و خطي باريک باشد. بيت:

  ز يـک ســرِ هــي برآيــد و ز ديگــر يــا   بــود هــاي دو چشــمي آنکـــه او را   
ــد   ــا برآي ــاد و ط ــمه ص ــردو چش ــايد     ز ه ــک ش ــي باري ــين و خط ــد س   م

  شـمه هــا گـردد نمايــان  کـه از هــر چ   ] ولي گفتند بعضـي اوسـتادان  ۲۲[ص
   بدين شکل:

  حرف الالم الف
ميان هردو بياضش  الم الف دو الف است از اول دوم قدري کوتاه و يک نقطه جلي در

  قدرِ يک الف و از حروف تهجي خارج. بيت: به



  قانون خوشنويسي  ٥٣٧

  يکي طول و دگر کوتـاه پـرداز    بناي الم الـف از دو الـف سـاز   
  بياضـش را نگهـدار   الـف واري   ميان هردو يک نقطـه جلـي آر  

   بدين شکل:
  حرف الهمزه

قلم خفي و از حروف مذکوره خارج.  همزه خطي است منحني و نزد بعضي دو نقطه به
  بيت:

  قول آمـده دو نقطـه مقـدار    به  دار بود همزه خطي باريک و خم
   بدين شکل:

  حرف الياء
انده شود و مقدارِ يک ] بايد که دال معکوس خو۲۳قدر سه نقطه [ص سرِ ياي تحتاني به

اش از ديگـر   نظر آيد و ياي ديگر پديد آيـد و دايـره   نقطه گردنش که يک دل راست، به
  دواير خورد باشد. بيت:

ــام    ــت ارق ــا وق ــرِ ي ــد س   يکي چپ ديگري شـد راسـت انجـام     دو دال آم
  تـوان سـاخت   که حرف ياي ديگر مي  سـر و گــردن ببايــد آنچنــان ســاخت 

ــه  دار رهز ادوارِ حــــــــروف دايــــــــ ــو دورش را ب ــورد بشــمار ت ــدر خ   ق
   بدين شکل:

 ل بدانکه ياي معکوس همين ياي تحتاني است صرف اختالفشکل و نام است. او
قدرِ يک نقطه باشد که  مه و ديگر ياي موحده باشد و بايد که بياضش بهسرِ زاي معج

  ظهور آيد. بيت: سرِ عين مهمله از او به
ـأنوس   مـه مـي  معج] دو حروف ۲۴[ص  عکــوساگــر خــواهي نويســي يــاي م    ـاز م   س

ــا   ــري بـ ــرف زا و ديگـ ــد حـ ــي شـ ــدا   يکـ ــردد هويـ ــين از خمـــش گـ ــرِ عـ   سـ

   بدين شکل:
ــه  ــک نکت ــد اهللا ز کل ــرداز بحم ــا شــاهد راز   پ ــوه فرم   شــد آخــر جل

ــدم   تعـريفش همـه گـوهر فشـاندم     به  ز فــن خوشنويســي حــرف ران



  ٥٣٨  قند پارسي

  

   ايـن فـن و نثر گشـتم رابطـش مـن   نظم  به  شنيدم هرچه ز اسـتادان  
ــد    بطــرز خــاص گفــتم ايــن قواعــد  ــان را فواي ــا خوشنويس ــد ت   رس
  که اين نسخه شـود مقبـول عـالم     ز الطــــاف خــــدا اميـــــدوارم  

کندن بنده  ربط خطِّ بي به» قانون خوشنويسي«ذا الکتاب مسمي بهتمت تمام شد ٰه
] تاريخِ دوم شهر ۲۵ [ص هجري المقدس، ۱۲۶۹الل باشندة خيرآباد في الشهر لکهنو 

شوال بر طبقِ فرمايشِ جناب مرزا صاحب مظهر فيض وجود مرزا قاسم بيگ صاحب 
پاس خاطرِ دريا مقاطر، صاحبزادة بلنداقبال  داروغة سرکارِ نواب ملکه زمانيه صاحبه، به

ميرزا مسيتا بيگ صاحب که آثارِ علم و هنر از طرز نشست او پيدا و رقوم خاتم فنون و 
اش هويدا بود، سمت تحرير يافت. ايزد جهان آفرين توفيق  قابليت از خطوط لوح ناصيه

عمر طبيعي رساند. فقط عهد جلوس شاهنشاه عادل،  خواندن و نوشتنِ رفيق نمايد و به
  .هشاه سلطان عالم پادشاه غازي خلداهللا ملکه و سلطنت
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