
  خان نواب مرشد قلي  ٢٧

  خان نواب مرشد قلي

از  يکيشهرت دارد، » يخان ثان يقل« به خ بنگالهيخان که در تار ينواب مرشد قل
در سرودن شعر  يو. رود يشمار م ي بهو عرب يدانشمندان برجستة زبان اردو، فارس

 يليرا خ يزبان فارس يسرود ول يزبان اردو هم شعر م  به بلند داشت و يا مرتبه يفارس
 يحاج«است و نام پدرش » اهللا رزا لطفيخان م يمرشد قل«او  يم اصلنا .١دوست داشت

الت يران مهاجرت نموده وارد هند شد و در بندرگاه ايار ايبود که از د» يزيشکراهللا تبر
به «ن مصراع يخ تولدش از ايکه ماده تار يطور به خان يمرشد قل .٢ديسورت وطن گز

. ٣عرصة وجود گذاشت به ، پا.م ۱۶۹۳/ه  ۱۰۹۵سال   به د،يآ يبرم» سپهر سعادت آمد ماه
که  ياهللا اصفهان بيخدمت آقا حب  به د،يسن رشد و تعقل رس به خان يکه مرشد قل يوقت

 يل علوم مقدماتيتحص به و علوم بود، در آمد و ي، فارسيدانشمند برجسته زبان عرب
ي خاطر کسب معاش رو به خان پدرش را از دست داد، يچون مرشد قل .٤پرداخت

خان در امور سلطنت،  يقل .٥ديالدوله، ناظم بنگاله رس دربار شجاع به بنگاله نهاد و  به
افت؛ ابتدا يالدوله استعداد او را در شجاع. داشت  يا العاده ت و استعداد فوقيجوهر قابل

منصب  به را يو بعد و ٦ازدواج او درآورد و او را داماد خود ساخت  به دخترش را
خان رفته رفته  يکرد و قل يارياو  به طور بخت نيهم .٧از فرمودنظامت مرشدآباد سرفر
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  ٢٨  قند پارسي

الدوله در سال  چون شجاع. ديشرفت رسيو پ يترق يمناصب عال  به شيخو يدر زندگان
» خان يقل«خان را با القاب  يقل ي، و٢ده شديبنگاله برگز يسمت استاندار  به ١م ۱۷۲۷

ن ستاره ين و تابان بود و اشه درخشايخان هم يستارة قل .٣خواند» رستم جنگ«و 
 ييدر آنجا فرمانروا ها سالو  ٤دش »سايار«الت ياستاندار اي د که ويدرخش يقدر  به

سرفراز خان «افت، يوفات  ٦م ۱۷۳۹مارس سال  ۱۳خ يتار  به الدوله شجاعچون  .٥کرد
پس از قتل نواب سرفراز خان در  .٧افتيالدوله تسلّط  بر تخت شجاع» مهابت جنگ

که از طرف سرفراز » خان يورد يعل«خان با  يقل يعني» رستم جنگ«، .م ۱۷۴۰سال 
رنگ ياو ن  به خان يدربار قل يامرا و رؤسا يول ؛٨ب حکومت بود، محاربه کرديخان نا

دکن نمود و در  يسو  ي بهمت کرده رويسپس عز .٩در جنگ شکست خورد يزدند و و
سبب استعداد و مهارت   به خان يقل .١٠پناه برد» جاه ينواب آصف عل«دربار   به درآباديح

. ديگرد يت در سرودن شعر از خواص نواب آصف علياقت و قابليز ليو ن يعلم
 يقل .١١ديداشت او کوشيت کرد و در اعزاز و گراميخان نظر عنا يقل  به دکن يفرمانروا
. م ۱۷۵۰/ه  ۱۱۶۴بسر برده و باالخره در سال  يبا شأن و شکوه در قصر نواب يخان مدت

  .١٢را بدرود گفت يندگانز
و » مخمور«  به برجسته بود و يشاعر يخان در زبان فارس يچنانکه ذکر شد، قل

ست جز نقل يدر دست ن يچ اطّالعاتيوانش هيدرباره د .١٣کرد يهر دو تخلّص م» سرشار«
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  خان نواب مرشد قلي  ٢٩

  .١“نظر درآمد  به خطّ خودش  به وان مخموريد”: ديگو ين ميکه چن »مأثرالکرام« مؤلّف
است و آنچه مؤلّف  ير چاپيخان غ يوان قليگردد که د يروشن م ن عبارتياز ا

. ستين نسخه در دسترس نيا يباشد ول يوان ميد يده است، آن نسخة خطّيمأثرالکرام د
  :ديگو يوان مخمور را نقل کرده ميد ياز شعرها يق حسن خان تعدادينواب صد

  ٢».ابدي ين تازه هم ميدر شعر، زبان خوب دارد و مضام«
وان بود و يخان صاحب د يشود که قل ين از عبارت خان مذکور روشن مينهمچ

دربارة  يوسفيمة تذکرة يمؤلّف ضم. سرود يخوب م ينو و زبان يا شهياشعار را با اند
  :دينما ينطور اظهار نظر ميخان ا يقل يسخنور
  .٣“ش بوديان زمان خوياز پخته گو”

 يشعر قل يندگيقدرت سرا در مورد ياز نظرات دانشمندان زبان فارس يبه طور کلّ
بود که  يشاعر خوش فکر و برجستة زبان فارس يشود که و ين نکته روشن ميخان، ا

ارجمند  يمقام يالديجدهم ميمة دوم قرن هيدر بنگاله در ن يفارس يان شعرايدر م
م يپرداز يماز وي  ييخان مخمور و نقل شعرها يرامون شعر قليبحث پ به نکيا. داشت

 يدولت آصف جاه ي بهمتعال و اظهار دلبستگ يف خدايمل بر حمد و توصکه مشت
  :ديگو يم يو. باشد يم

  اين قطعة زمـين بـر آسـمان اسـت      بــر خــاک درت ســر شــهان اســت
ــان اســت   ــر زب ــو هميشــه ب ــام ت   چون نقش نگين انيس جـان اسـت    ن
ــت    ــب دول ــا فري ــو هم ــوردم چ ــام اســتخوان اســت   خ   ايــن لقمــه تم

  فريـــاد جـــرس ز کـــاروان اســـت  رم افغــــاناز رفــــتن عمــــر دا 
ــوال   ــتم احـ ــي نوشـ ــه نـ ــه  از خامـ ــر نامـ ــت سرتاسـ ــان اسـ   ام فغـ

  ٤از دولـــت آصـــف زمـــان اســـت  ســـرايي مخمـــور تـــرا ســـخن  
  :گردد ين شعر روشن مياز ا يو ياظهار محبت و بشردوست
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  ٣٠  قند پارسي

  ١که عمرم جمله صرف اجتماع دوستان گردد  به گلـزار محبـت رشـتة گلدسـته را مـانم     
١ ن شعر يا به شود؟ آن را ين دل حاصل ميست و چگونه تسکيدل چ يقراريعالج ب

  :ديگو يم، ميبکن داستنا
ــي   تسـکين دل ز صـحبت روشـندالن طلـب     ــه ب ــي   آيين ــيماب م ــراري س  ٢بــرد ق

کار بردن آن،  به کند که با يز ميدل آشفته تجو يبرا ييايميچه نسخة کشاعر د ينيبب
کوکاران، بزرگان يصحبت ن يعني. شود يحاصل م ين روحانيقراران تسکيب يها دلدر 

مرتبه و . باشد يار کردن آن الزم ميامت که عالج درد دل، است اخت ين و صلحايد
  :کند ين شعر اظهار مينهفته است؟ آن را در ا ييزهايعظمت بشر در چه چ

ــاطن  ــد ز صــفاي ب ــة شــخص فزاي  ٣چون نگيني که گذارنـد ورق در تـه او    رتب
که از  ينيباطن انحصار دارد همچون نگ يقلب و صفا يزگيت در پاکيرتبة انسان يعني

، در ين صورت ارزش انسانيهم  به .چنديپ يکاغذ م ت آن را دريلحاظ ارزش و اهم
، يباطن ينجا مقصود از صفايا. قلب نهفته است يو صفا يزگينظافت و طهارت و پاک

الزم است که  يو پاک يد هم درستيعقا ست بلکه از لحاظ افکار وين يفقط طهارت ظاهر
 باطن يدر صفا ن رايد که شاعر نگييمالحظه بفرما. رساند يت ميمعراج انسان  به انسان را

  .رسد يظهور م  ي بهه کرده است که از آن فصاحت و بالغت شعريتشب يژگيچه و  به
. مشکالت زمانه دچار شده است  به ک کتاب است که هر ورق آن،يمثل  يزندگ

  :ديگو يبرد و م يسر م  به را يند تورق، شاعر زندگمان
 ٤گـردد  خود ورق اين کتاب مي که خود به  ســـر نـــرود زود دفتـــر ايـــام چـــرا بـــه

سر   ي بهزود به ات معمور است چراياز رنج و آالم و کشاکش ح يزندگ يعني
خاطر نان شب   به که يمردمان. آرام و راحت باشد يد تا از زحمت و رنج کشيآ ينم
شان اظهار ينطور با ايشوند، شاعر ا ير نميس يکشند ول يبرند و زحمت م يج مرن

  :دينما يم يهمدرد
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  خان نواب مرشد قلي  ٣١

 ١گره امکان ندارد باز از انگشـت پـا گـردد     خود درماندگان را کار بگشـايد   ز دو نانکي به
تواند از  يز تواناست و ميمتعال قادر مطلق است و بر همه چ يم خدايدان يچنانکه م

نت و بدعمل است، با ارادة يبد ط يا اگر کسيلذا در دن. وجود آورد  به را يکيهم ن يبد
و  يژگين نکته را شاعر با چه ويا. شود يگران سودمند ميد يبرا يو يخداوند، گاه

  :باشد يدهد که در خور توجه م يح مير توضيف در شعر زيه لطيرايپ
  اکستر عقرب دوا گـردد که زخم کهنه را خ  روا گردد تعجب نيست بد طينت اگر حاجت

ه کرده است که از آن، حسن يخاکستر عقرب تشب به را ينتيد که بدطييمالحظه نما
خان، معمور از  يان است که کالم مرشد قليفوق ع ياز شعرها. شود يروشن م يشعر

آکنده از  ن گوناگون را داراست و هميکالمش مضام. باشد يم يزندگان يافکار عال
الغرض نواب . هات و استعارات استي، افکار استوار، تشبيسبت شعران، منايب يزگيپاک

ک شاعر يعنوان   به داشته ينظام سلطنت وابستگ به نکهيخان با وجود ا يمرشد قل
 يخ شعراينام او تار بس ارجمند داشت که بدون يدر بنگاله، مقام يبرجستة زبان فارس

  .شود يل نميبنگاله تکم يفارس
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