
  نقش ظفر خان احسن در گسترش شعر فارسي در هند  ٤٢١

  احسن در گسترش شعر فارسي در هند ظفر خاننقش 

ت شاهان اخدم به ورمشهبان يات اديجادياعالوه بر ک يات فارس و تاجي          ر تحو ل ادبيس
است و يض سيات از فيادب که کند يه ميتکنيز پرور  ساالر و ادب فرهنگ رانيو ام

فزون بر ا. اند افتهيق يآنها توف يبان در پناه مهربانياد، آنها رواج و رونق گرفته يکشوردار
 دن اشعار سخنورانيمحافل شعر و سخن و شن يمردان با برگزار استيران و سين اميا
خ يتار. اند موفق شده ية ادبيدن آثار گرانمايآفر به اياند  سروده ياشعار ناب، الهام آمده  به

ج يورا رقم زده است که در بزرگداشت و تر يرانيخود نام شاهان و ام يها فهيدر صح
 شعر و شاعري رغبت زياد  به تشويق سخنوران و ها تأسيس کتابخانه و دانشگاه، دانش و هنر

 سرايي سخن  هدر اثر مصاحبت با شاعران و شنيدن اشعار آنها اغلب خودشان نيز ب، داشته
، ياسيمردان در برابر عظمت و شکوه س ن دولتياز ا يتعداد ي  ّحت . اند موفق شده

  .اند دهمطرح شات دور خود يندگان برجستة ادبيا نمايوان يد عنوان شاعران صاحب  به
ت وسعت يبا نها که ان هنديموريعهد ت ياسيو س يگونه رجال ادب نيزمرة همدر 

را در هند  يات فارسيکرد و نهال زبان و ادب يم يسندگان سرپرستيقلب از شعرا و نو
قول مؤلف  به .اشدب يم) ١٦٧٠- ١٦٠٤/٠٥(احسن  ، ظفر خاننمود يم ياريغرس و آب

  :»نة خوشگويسف«
 مي                     بلندان بعد از عبدالر ح سخنان و طبع هنر و هنرمندان و صاحب يدر قدردان”

و  يدر شعرفهم …دا نشدهيدر هندوستان پ يمثل و يساالر خان سپه
  .١“م داشتيدست عظ يشاعرنواز

ر و صاحب جوه”ز او را ين ينيقزو ي      ّ   فخرالز مان ي      ّ عبدالن ب »خانهيم«صاحب تذکرة 

                                                   
  .٩خوشگو، بندرابن داس، سفينة خوشگو، ص   .١



  ٤٢٢  قند پارسي

د يداشتنش را تأک“ ت ارباب کماليدر صحبت و ترب يسر”برد و  ينام م“ جوهرشناس
 ظفر خان که نوشته ين معنيهم  به “االفکار نتايج”در  يياهللا گوپامو          محم د قدرت .١کند يم

شان  تيت و حمايو نظر بر ترب يارباب فضل و کمال صحبت داشت به شهيهم”احسن 
  .٢“يگماشت

  :ن نوشتهياو چن يدر حق کرم و سخاوتمند »مآثراالمرا«صاحب 
خصوص در حق شعرا طرفه بذل و کرم ، داد مردم ايران مي  به زرها…”

 ديام يرو، استعداد دل از اوطان برداشته سخنوران صاحب .فرمود مي
 ز شعر رايخود ن، دنديرس ي    ّ   متمن ا م يها منت به گذاشتند و يدرگاهش م  به
  .٣“…دهيکمال رسان  به
شه ياو هم، عهده داشت  به را ريتته و کشم، کابل ياحسن استاندار انظفر خ يوقت

. داد يخرج م  به ن منطقه هند کوششيدر ا يشرفت و توسعة شعر و ادب فارسيپ يبرا
صله و   به کو بود و آنها راي        و مشو ق ن ي     و مرب  ياهل علم و فرهنگ حام يبرا ظفر خان

ن يا ينواز و ادب يزمان از شعرپروراکثر سخنوران معروف . نواخت يپاداش گرانبها م
. دندياب گرديضيف .٤“هت بخشندينها يمرد”ن يا يمند و سخاوت“ قدردان علم و هنر”

احسن اکرام و احترام و  ظفر خاناز  که بود ياز زمرة سخنوران يزيصائب تبر،    ًمثال 
صائب چون از . بسر برد ياو زندگ ير سرپرستيدر ز يد و چنديد ي        ّنوازش کل 
 رانياز ا يدار ويشوق د  ، بهافتي يخان احسن آگاه ظفر يو شاعرنواز يتشعردوس

چون . در خدمتش بود، او مأمور حکومت کابل بود که يچند سال يکابل رفت و ط  به
 ظفر خانصائب از ابتدا تا آخر از ، برقرار بود يميرابطة صم ظفر خانن صائب و يب

صائب با  هاگرچ. مراه او بودصائب ه، رفت يم ظفر خان که ييجدا نشد و هر کجا
 دياز مالزمان او گرد، افتهيراه ) ١٦٥٨-١٦٢٧(دربار شاهجهان پادشاه  ظفر خان بهکمک 

                                                   
  .٨٥٤      ّ                     عبدالن بي قزويني، ميخانه، ص  ،      ّ    فخرالز ماني  .١
  .٤٩ص االفکار،  قدرت اهللا گوپاموي، محمد، نتايج  .٢
  .٧٦٢-٧٦١ص مآثراالمرا، شاهنواز خان،   .٣
  ١٦٠شعرالعجم، ص  ،نعماني، شبلي  .٤



  نقش ظفر خان احسن در گسترش شعر فارسي در هند  ٤٢٣

 صائب همراهش، استانداري کشمير رسيد  به )١٦٣٢(احسن  ظفر خانولي زماني که 
  .١سر بردب ر روزگارينونظين کشور ميدر ا ي           ر رفت و مد تيکشم  به

  :از جمله. قلم آورده است به او را يها يبخش ضيفبارها در اشعارش  صائب
  ٢            گرداني کنـد                         اشک در چشم يتيمي سبحه                                        دست گوهربار او نگذاشـت در روي زمـين  

  :را بدين الفاظ مورد تحسين قرار داده است ظفر خانمندي  در جاي ديگري سخاوت
  ام دهـائب ديـزم و رزم صـب هـب ان راـانـخ انـخ

  ٣تو نيست ظفر خانن در سخا و در شجاعت چو
 رشتة دوستي بين آنها هيچ گاه گسسته، ايران برگشت  به   ّ                     حت ي وقتي که صائب از هند

ظفر غزلي براي  ها صائب از نامه يکيدر  .ام برقرار بوديواسطة نامه و پ  به د وينگرد
. او اظهار داشته است  بهش را نسبت ي                     در آن محب ت و احسان خو، ارسال نموده خان

  :از آنجاست. صائب روانه کرده ياصفهان برا بهه يهزار روپ ٥لة آن ص  به ظفر خان
  تـردن همت اسـاحسان ياد ک تان را بهـدوردس

  ٤افکند  ر ميـود ثمـاي خـپ  هـلي بـر نخـه هـورن
 ير الهيم، ر گشتياحسن وارد کشم ظفر خانهمراه  کهگر يد معروفاز سخنوران 

  :ن نوشته استين بابت چنيا در يمر هدياعظم د خواجه  . بود يهمدان
وان يشاهجهان پادشاه در د، عطا شد ظفر خان به يدار چون خلعت صوبه”

! بدارد ير را از خود راضيسکنة کشم که رنديضامن بگ ظفر خاناز : که فرمود
  !ارشيرسول و چار ، خدا ضامن: ديعرض رسان  به ههيبد، حاضر بود ير الهيم

ن يق و اميرف يحکم شود اله: که ردعرض ک ظفر خانپادشاه محظوظ شد و 
  .٥“ر آمدهيدر کشم ظفر خانمنظور شد و با ! باشد

                                                   
؛ ناصري، مهدي حسين، صناديد ١٦٢؛ شعرالعجم ،ص ٥٢ظفر خان احسن، ص  ،              اسلم خان، محم د  .١

  .٣١٨- ٣١٧عجم، ص 
  .٥٣ظفر خان احسن، ص   .٢
  ٤٩همان، ص   .٣
  .٥٤همان، ص   .٤
  .١٥٣تاريخ اعظمي، ص  ،مري هاعظم ديد خواجه    .٥



  ٤٢٤  قند پارسي

در رواج و رونق ، ش قرار دادهيخو ير را مقام سکونت دائميبعد کشم من ير الهيم
  .گذاشت ييزبان آن سهم بسزا يات فارسيادب

 دورة يو ادب ير از نقطة نظر علمياحسن کشم ظفر خان يمحض در زمان حکمران
ن سرپرستان يب” که پناه ن مرد فرهنگيا يدورة استاندار. ديرا از سر گذران يدرخشان

. ر مساعدت نمودي        تمد ن کشم ي   ّترق  يبرا .١“ستاديا ي       ف او ل ميدر رد يات فارسير ادبيشه
و  يشرفت ادبياهل فضل و کمال موجب پ به او يها ها و بذل و بخشش ينها قدردانتنه 

 يها دهيا و رونق پديدر اح که داد يخرج م به بلکه او کوشش ،دين دوره گرديا يفرهنگ
او خود در  که ممتاز بود ين معنيا  ظفر خان بهدربار . اهتمام ورزد يفرهنگ
ت خاصه ظاهر يشعر اهم  به اليخ مهارت تام داشت و همچون شاعر نازک يگستر سخن

دربارش  ، بهدا نمودهيشه قرابت پين حاکم شاعرپيتوانستند با ا يزمان م يشعرا. نمود يم
 اين سرزمين  به در زمان استانداري او شعراي معروف زمان که از اين سبب بود. راه يابند

و  يشعر و سخن فارس يها محفل  ، بهرامونش گردآمدهينمودند و پ ياديآمد و رفت ز
  .دنديبخش يرونق، ن رواج داده بودين سرزمياحسن در ا ظفر خان که يادب يها مجلس
   ّ  تذک ر  به الزم. را نام برد يتوان کليم کاشان ين سخنوران زبردست ميچن زمرة در
 او از دربار شاهجهان ،ر قدم نهاديکشم  به ٢»کار امتياستاد ق«ن يا يوقت که است
  :سدينو يفضل سرخوش ما             چنان که محم د. افته بودياز يامت»    ّ   الش عرا ملک«خطاب   به

شهرة  يپرور هواع کماالت نکتطاق و در ان يسنج ع اقسام سخنيدر فنون جم”
  .٣“آفاق بود

، ريکشم يادب، يات علمين شاعر برجستة زمان در حيحضور و اشتراک فعاالنة چن
  .نمود ين قلمرو مساعدت ميدر ا يات فارسيرواج و رونق زبان و ادب  ، بهشک يب

. داشتاز قبل  يياحسن آشنا ظفر خانبا ، ر گشتيوارد کشم يکه کليم کاشان يوقت
  :ن نوشته استيچن» ريخ کشميتار«ن مورد مؤلف يدر ا

                                                   
  .٨٢سرزمين و مردم کشمير، ص  ،          رياض، محم د  .١
  .٤٠٢                                     حسن خان، نو اب محم د صد يق، شمع انجمن، ص  .٢
  .١٥٥   ّ       الش عرا، ص  کلمات  .٣



  نقش ظفر خان احسن در گسترش شعر فارسي در هند  ٤٢٥

، بزرگ يدربار شاهجهان همواره در مصاحبت امرا  به افتنيکليم قبل از راه ”
  .١“برد يسر مب ر و کابليدار کشم احسن صوبه  به     ّ متخل ص ظفر خانمانند 

احسن داللت  ظفر خانسخا و احسان و عدل و داد  اشعار کليم کاشاني در تعريف
               و مشو ق اهل سخن  ي     و مرب  ين حاميات ايز از لطف و عناياو ن که کند يبر آن م

  :داشته است يميو ربط صم يبا او ارادت قلب، برخوردار گشته
                                 دل کان و کف دريـا تهـي سـاخت                     حال خلق پرداخـت              چو احسانش به

ــاتم                                   به حسـن خلـق او يوسـف خريـدار     ــه خ ــزاوار ا      داري             ب ــاتم س   ٢                 ش خ
  :اش علطم که يکليم در مقطع غزل

ــرا   ــود در دامــن صــحرا م ــزّت ديگــر ب                                       گذارد هر کجا خاريست سر در پا مراسـت     مي    ّ                                         ع
  :ن گفته استيچن
  ٣              کند گويا مـرا                           کليم بلبل باغ ظفر خان مي                                  صفيري نيست، خاموشم در اين گلشـن     هم
صائب ، وانش آورده استيباچة ديدر د که احسن ظفر خانمعلومات خود   به بنا

م ي       محم د مق، ابوالقاسم يقاض، يدر خصاليموالنا ح، ير الهيم، يمابوطالب کل، يزيتبر
، ي  ّ         مل اشاه بدخش، يموالنا رونق، ييرزا جالل طباطبايم،               رزا محم د معصوميم، يجوهر

         رزا محم د يم، نيرزا حسيم، يانس، يوحش، ي  ّ      مل ا منعم، يريکشم يفان، يريکشم يغن
 يگر شعرايو د يمشهد يان قدسج     محم د، ي               ر محم د باقر علويم، يد صوفيسع، ينيقزو

  .٤اند ر بودهيکشم يمشهور زمان شمع و چراغ محافل و مجالس ادب
 ظفر خانهمت  به که يادب يها و مجلس يشعر و سخن فارس يها ن محفليهم

الخصوص  يعل، شرفت شعريو پ ي            ّق شعرا و ترق يموجب تشو، شد يب داده مياحسن ترت
شد و شعرا در آن غزل  يسنجش گذاشته م به يها غزل ن محفليدر ا. ديگرد يغزل فارس

 ين معنيا  به وان خودي          در مقد مة د يريکشم ي             محم د محسن فان. نمودند يم ييآزما طبع
  :نوشته است

                                                   
  .٧١                               فوق، محم دالد ين، تاريخ کشمير، ص   .١
  .٥٥ظفر خان احسن، ص   .٢
  .٦٣تذکرة شعراي کشمير، ص  ،     الد ين راشدي، سيد حسام  .٣
  .١٢٣ظفر خان احسن، ديوان، ص   .٤



  ٤٢٦  قند پارسي

در دربار  که ييها را مانند مشاعره يمشاعرة غزل فارس يها محفل ظفر خان”
ر ينان کشمبعد از او امرا و حکمرا. ر هم آغاز کرديدر کشم، رواج داشت يدهل
ها رواج و  ر از محفليدر کشم ي    ّ                             ن سن ت را حفظ کردند و ذوق شعر فارسيا

  .١“رونق گرفت
  :ن ذکر نموده استيوانش چنيباچة ديز در دياحسن ن ظفر خانخود 

ت شهرت و يص که گر از ارباب استعداد و خداوندان فطرت خداداديجمع د”
مجالست و  به همواره، دهيچهار رکن عالم رس به ن دو سه قابليکماالت ا
  .٢“هنگامة سخن را تازه دارند، گر مسرور بودهيکديمصاحبت 

ن يتر ن و معروفيتر دن بزرگجمع ش رياحسن در کشم ظفر خان     ً        واقعا  در عهد 
، يم تهرانيسل، يطالب آمل، ابوطالب کليم، يزيصائب تبر( يان سبک هنديسرا سخن
ط يوجود شرا) و غيره يضييض فابوالف، ينيسالک قزو، يمشهد يقدس، يمشهد يطغرا

شرکت آنها در . دين قلمرو گرديدر ا“ نو”رونق طرز  يها از عامل يکي يجاديمساعد ا
،                محاو ره و مشاعره، ن منطقهيشان با شاعران ايرابطه و عالقة ا، يادب يها محفل

ن يسخنوران ا که باعث بر آن شد، گرفتند يان ميها جر در محفل که ييها ييگو ههيبد
و  يز نوجوييخود آنها نو  دهيسروقت آگاه گرد يادب يها دهين پديقه از بهترمنط
 رجوع نمود ينعمان يمعلومات شبل  به توان ين گفته ميل ايدل به .ها ظاهر کنند يکار تازه
ر يدر کشم يکليم و غن، صائب، بزرگ عهد يشعرا يها و صحبت يزندگ به که

شان سبک ين ارتباط ايه محض بر اثر هم     ّ       ن محق ق برجستياز نظر ا. نموده است اشاره
ن يات ايدر ادب که ييسرا رهيو نظ ييگو ههيبد .٣اند دهيگردان» جوالنگاه مشترک«را  يهند

  .مشاهده نرسد به يو انتشار در هيچ دورة ادب ين گرميا به ديشا، ان داشتيدوره جر
عرا در ش که احسن بود ظفر خان يو شعرشناس يسنج و سخن يدان نکته، نيچن نيا

. ديشعر و ادب گرد ي             ّن هم موجب ترق يا که دادند يخرج م  به         ت و توج هي          کار خود جد 

                                                   
  .٤٧احسن، ص  ظفر خان  .١
  .١٢٣، ديوان، همان  .٢
  .١٨٢شعرالعجم، ص   .٣



  نقش ظفر خان احسن در گسترش شعر فارسي در هند  ٤٢٧

ح و يتصح به ه اکثريهمچون ناقد بلندپا، تنها نقش ناظر را نداشته يادب يها او در محفل
ن يهمخاطر   به. ديشياند  يپرداخت و حسن و قبح اشعار آنان را م يانتقاد سخن شعرا م

 که گماشتند يشعرا تمام همت خود را بر آن م که احسن بود خانظفر  يسنج نکته
رفت  شيتکامل و پ  به                           ة بلند برآورند و در فن  خوديپا به االمکان يسخن خود را حت

. حه باشديقر سنج و خوش تا که زادة طبع آنان مطبوع طبع حاکم سخن،           مشر ف گردند
ق يموجب تشو، داد يب ميترتر ياحسن در کشم ظفر خان که ييها ن مشاعرهيا،     ّ البت ه
  :اهللا صفا حيقول ذب  به .دين گردين سرزميا يو فرهنگ يتکان اوضاع ادب، شعرا
خانان محل  م خاني           رزا عبدالر حياحسن مانند دستگاه امارت م ظفر خاندرگاه ”

او از جملة  يدار ر در دورة صوبهيژه کشميو  هاجتماع شاعران استاد بود و ب
  .١“ديگرد يمهم ادب فارس يمرکزها

در  ي      محب ت و که ات بوديادب  به احسن ظفر خاناندازة  ي           گونه توج ه ب نيجة همينت
 .دا نمودياندازه پ يشان اعتبار خاصه و احترام بين ايدر ب، دل شعرا سخت جا گرفته

اظهار  ياحسن کليم کاشان ظفر خانر رفتن يدر باب از کشم که ن وجه استيهم  به
  :                   تأس ف کرده نوشته است

ــرا کــي پــيش درمــان مــي      وه     شــک ــيم                                    درد ت         کن
        کنـيم                                  ميـريم و شـکر آب حيـوان مـي             تشنه مي
      هـا                                            بي تو تاريک است کشـمير، اي چـراغ ديـده   
        کنـيم                                    روزيم، در شـب سـير بسـتان مـي            ما سيه

                   آيـد، چـه سـود                                   گل اگر تا سينه در کشـمير مـي  
        کنـيم                                         ما که گل از اشک خونين در گريبـان مـي  

ــده      بــس                    در کمــين عــيش از ــد دي ــدة ب ــم                    دي        اي
        کنــيم                                               بــاده را از چشــم ســاغر نيــز پنهــان مــي 

                                                  از ظفـر خـان بـود ايـن جمعيـت و طـرح غـزل       
        کنـيم                                             با که ديگـر زلـف معنـي را پريشـان مـي     

                                                   
  .٣٨٣اهللا، تاريخ ادبيات در ايران، ص  صفا، ذبيح  .١



  ٤٢٨  قند پارسي

                           گــوييم پــيش ســيل اشــک                      مــاجراي ديــده مــي
        کنـيم               طوفـان مـي              کشـتي بـه        شکوة  !          ابلهي بين

                               فکـر خويشـتن افتـاده اسـت                      تا تو رفتي، دل به
        کنـيم                                   بازيم، آنگـه فکـر سـامان مـي           چو مي    سر

ــود   ــو صــاحب نشــئه ب ــزم ت ــادة کشــمير از ب                                                     ب
        کنـيم                پرسـتان مـي                                بي تـو مـا خاطرنشـان مـي    

                     زار، از دســت رفــت                        مانــد کلــيم از اللــه          داغ مــي
  ١    کنيم                                    هرچه دشوار است، ما بر خويش آسان مي

 ١٨دش از گفتة خو  به .افتياد يز شهرت زين يگستر احسن در سخن ظفر خان
تذکرة «، »نيالخوان ةريذخ« يادب يها مؤلفان تذکره. آغاز کرده استرا گفتن شعر  يسالگ

، »بهار شهيهم«، »نة خوشگويسف«، »ني     متقد م يتذکرة شعرا«، »   ّ   الش عرا کلمات«، »ينصرآباد
صحف «، »   ّ   الش عرا مقاالت«، »سرو آزاد«، »سي   ّ  الن فا مجمع«، »   ّ   الش عرا اضير«، »مآثراالمرا«

بر . و غيره» نشتر عشق«، »شمع انجمن«، »االفکار نتايج«، »نما مرآت آفتاب«، »ميهابرا
          گاه متوج ه  احسن گاه ظفر خان هو اگرچ. اند د نمودهيصاحب طبع روان بودن او تأک

بودنش باعث  ٣“طبعي لاع”و  ٢“صاحب فکر صائب و ذهن ثاقب« اما شد يب نظم ميترت
ظفر » يخ اعظميتار«قول صاحب  به .٤»جازها کردهدر علم سخن اع«او  که ديبر آن گرد

 »نة خوشگويسف«نوشتة مؤلف   به و ٥“ربود يسبقت از اقران م يگو” ييگو در سخن خان
ز در يخان آرزو ن ين علي   الد  سراج. ٦“م داشتيدست عظ يو شاعرنواز يدر شعرفهم”

 که ن بسيافتخارش هم” که نوشته است ظفر خانو ارزش آثار  ياعتراف اقتدار هنر

                                                   
  .٦٣تذکرة شعراي کشمير، ص   .١
  .٤٩االفکار، ص  نتايج  .٢
  .١٤٣، ص ١ج ، نشتر عشق ،آبادي حسين قلي خان عظيم  .٣
  .٣٠ ، صريکشم يتذکرة شعرا  .٤
  .١٤٠ ي، صخ اعظميتار  .٥
  .٩ ، صنة خوشگويسف  .٦



  نقش ظفر خان احسن در گسترش شعر فارسي در هند  ٤٢٩

 “کند يار مياو بس يف سخندانيرزا تعريم”ا يو  ١“…ه آستان اوستيرزا صائب ماديم
 ينيآفر سته و مهارت بلند سخنيهنر شا  به      ز حج تين ٢آرزو علي خانن ي   الد  گفتن سراج
  .است ظفر خان

، »هفت منزل«، »جلوة ناز« يها يمثنو، اتيرباع، اتيغزل، دياحسن قصا ظفر خاناز 
، عدد بوده ٣٨٣تعدادش  که ات اويغزل. مانده است يباق» نامه يساق«و » خانة رازيم«

  .دارد يو عشق يشتر مضمون عرفانيب، باشد يت عبارت ميهزار ب ٢  ً    با  از يتقر
ش ا يسالگ ١٨در سن  ظفر خان ، ت استيب ٦٥٠عبارت از  که را »جلوة ناز« يمثنو

ها و  نام گل يدر مثنو. نموده است جاديا يگنجو ينظام» نيريخسرو و ش« يرويدر پ
  .اد استفاده شده استيوانات هندوستان زيح، اتتجات و نبا  هويم، نياحير

با وجوهات خاص هنرمندانه سروده ) تيب ٧٠٠(احسن  ظفر خان» هفت منزل«
. کند يم يينما هاش جلو يبايير با طراوت و زيمنظر کشم ار خوشيعت ديدر آن طب، شده

  :از آن جاست
ــ ــمير        الهـ ــود کشـ ــا بـ ــاد                              ا، تـ ــاد            آبـ ــده يـ ــانم مـ ــزار خراسـ                                         ز گلـ

ــن ده         سخن ده                         به هر کس هرچه خواهد، بي ــل را چم ــمير و بلب ــرا کش   ٣                                   م
و  يدر وصف م، گردد ي                     با مقد مة منثور آغاز م که )تيب ٥٠٣(» خانة رازيم« يمثنو

  .نشة بادة ناب است
از ، بند نوشته شده عيترجق يطر  به که ز منسوب استين» نامه يساق« ظفر خانبه قلم 

اش طلب شراب و وصف  »نامه يساق«در  ظفر خان. عبارت است) تيب ٥٥(بند  ٧
 ينيقزو ي      ّ   فخرالز مان ي      ّ عبدالن ب» خانهيم«مؤلف . و جام کرده است ي     ّو مغن  يمطرب و ساق

  .٤برد يهنرمندانه نام م يها نامه يآن را در سلک ساق
  ّ             خط  خود سخنوران   به اصر خود رامع ين مجموعة اشعار شعرايهمچن ظفر خان

مؤلف . مه شده بودير صاحب آن اشعار ضميپشت صفحه تصو که نموده بود يآور جمع
                                                   

  .٤٠ ، صريکشم يتذکرة شعرا  .١
  .٤٠ ، صهمان  .٢
  .٦٩ ، صهمان  .٣
  .٧٩ يخانه، صم  .٤



  ٤٣٠  قند پارسي

  : ن خبر داده استين مجموعه چنيا دربارة               محم دافضل سرخوش »    ّ   الش عرا کلمات«
مثل صائب و ، داشتند ييربط آشنا يبا و که تذکرة اشعار سخنوران نامدار”

و  يزديسالک (در و هر دو سالک ير حيو دانش و م ميو کليم و سل يقدس
، نواختند يم ياليخ در آن زمان کوس خوش که ره هميو غ) ينيسالک قزو

سنج  يپشت سرورق صورت آن معن ، بهدهيسانيخط او نو به انتخاب هر کدام
  .١“ب کرده بوديز ترتين
 يريآن تصودر  که ده استيرا از آن مجموعه د يک ورقينوشتة سرخوش او  به بنا

  .٢بوده يه کليم کاشانيشب
ن يا» نة خوشگويسف«و »    ّ   الش عرا کلمات« يها مؤلفان تذکره که        ّ     جاي تذک ر است
 »نشتر عشق«، »ميصحف ابراه«صاحبان ، ٣اند قلمداد نموده» تذکره«مجموعه را همچون 

  .٤اند دهينام» اضيب«ن مجموعه آن را يا دربارةضمن معلومات دادن » هيموريبزم ت« و
  :آن از بين رفته است که خورد        تأس ف مي، ذکر نموده»    ّ مرق ع«شبلي نعماني اين مجموعه را 

دست  به امروز اگر که ب داده بوديترت يبي   ّ    مرق ع عج، سد اوينو يم ـظفر خان، ”
هر  که بود يمانند اضيآن باشد و آن ب يال بهايد صدها هزار ريشا، ديايب

پشت   به دست خود نوشته و  به آناز  يياش را در جا دهيشاعر اشعار گز
  .٥“ر خود شاعر درج بوده استيحه هم تصوفص
سرخوش آن را  که کند يد بر آن ميتأک، دهينام»    ّ مرق ع«ز آن را ين يرضا نقو يعل

  .٦       ً                اشتباها  تذکره نوشته است

                                                   
  .٥    ّ      الش عرا، ص کلمات  .١
  .همان  .٢
  .١٠ ، صنة خوشگوي؛ سفهمان  .٣
د يس، ؛ عبدالرحمان١٤٣ ، ص؛ نشتر عشق٦٦ ، صميصحف ابراه علي خان،م يابراه، ليخل  .٤

  .١٧٣ ، صهيموريبزم ت، ني   الد  صباح
  .١٤ شعرالعجم، ص  .٥
  .١٣ ، صدر هند و پاکستان يفارس يسينو تذکره، رضاي د عليسي، نقو  .٦



  نقش ظفر خان احسن در گسترش شعر فارسي در هند  ٤٣١

، آباد  ر و کابل و اکبريبامنظر کشميعت زيطب، وصف بهار  به شتريب ظفر خاناشعار 
 ما احسن را يگاه. ده شده استيو غيره بخش يو عرفان ياخالقو  يشقع مسايل

شنا و آم رمزيگر او را چون حکيگاه د، ميني                          ک شاعر عاشق و عارف موح د ببيث يح  به
  .ميشناس ينگار م لسوف ژرفيف

    ّ                ن خط ه در مرکز اشعار يب ايگر مناطق دلفريآن و د يها باغ، ريوصف بهار کشم
  :نوشته است» يخ اعظميتار«صاحب  که بود نيا. احسن قرار داشتند ظفر خان

  .١“ار داردير کالم بسيف کشميدر تعر”
  :انديشه دارد چنين ، کشمير بخشيده است  به که اشعاري  به                        او در مقد مة ديوانش نسبت

ر ير دلپذير و کشميهمه دلپذ يير از راه موافقت و رسايف کشميات تعرياب”
 يشعار هر عهد و ادبا فصاحت يااگرچه شعر. ريپذ        ّ ه هم جن تيت قافيرعا يب

ها  يسراي ر نکتهينظ ين بلدة بيف ايف و توصيبالغت آثار هر قرن در تعر
ده يشه پوشياند شه و موشکافان نازکيق پيشناسان دقا           ام ا بر سخن، اند نموده

نظر انصاف  به نيآن سم  به     ّن غث يابس و ايآن  به ن رطبيچون ا که ستين
فاسد و  به ن تا آسمان و از صالحيا جان و از زمتفاوت از جسم است ت، درآيد

  .٢“ييآشنا  به يگانگيب …د ويز  به              گل و حس ان عجم  به کاسد و خار به جيرا
اد ياد آنها زير بودنش در بنيدر زمان استاندار کشم که يباغات دربارةاحسن  ظفر خان
آباد با امر او   سنت و حيعنا، گلشن، آباد  ظفر يها باغ، از آن جمله(ده است ياهتمام ورز

  :ن گفتهيچن، )اد گشتنديبن
ــت   ــان نيس ــم از جن ــا ک ــاد م   ٣                            چنين پرفيض باغي در جهان نيست                                        ظفرآب

  :آباد سروده است  و باغ حسن يدر وصف باغ اله، نيهمچن
ــاغ  ــي زان ب ــي                   يک ــاغ اله ــا ب ــت                    ه     ست                              که رضوان را ز رشکش چهره کاهي      س

  ٤           ّ       يي شــوخ و طنّــاز                  گلــش در دلربــا                                   آبـــاد زآنهـــا هســـت ممتـــاز          حســـن

                                                   
  ١٤٠ ي، صخ اعظميتار  .١
  .٤٣ ، صاحسن ظفر خان  .٢
  .٤٢، ص همان  .٣
  .همان  .٤



  ٤٣٢  قند پارسي

،                                 ک جهان محب ت و صداقت داد سخن دادهيز با ير نيکشم يها گر باغيدر وصف د
  :شمارد يم»       ّ رشک جن ت«و » صد بهار يآبرو«آنها را 

  ١                              که هر يک آبروي صد بهـار اسـت                شـمار اسـت                         به دور دل گلستان بـي 
او . ردب وجود دايفر ا و واعظان عواميد اهل رياحسن تنق ظفر خاندر اشعار 

 .ديبسزا گو يها فه حرفين طايا يبيدر نکوهش زهد خشک و خودفر که ده استيکوش
  :ديفرما يم که ن نسبت استيا  به

  ٢           گـر خـراب                               باد، يا رب، خانة عمر مالمـت      اند           جان آورده                          ناصح و واعظ مرا، احسن، به
 تيدوس گاه ديگر انسان، ترنم تواضع، در اشعار احسن سخن گاهي از پند و نصيحت

  :   ًمثال . رود يم ي        مهم  اخالق مسايلگر يو د
  ٣                            اي، کو عيـب را ظـاهر کنـد                  کور بادا ديده       انـد              پوشـي داده                      هاي چشم بهـر عيـب        پرده
  :ايو 

ــا                         ُ             نيست جز جنس خجالت گر کُشايي بار مـا  ــردار م ــر از ک ــند روز حش ــر پرس                                              واي گ
  ٤                 شـة دسـتار مـا                          روز محشر گل کنـد از گو        ايـم                                        آنچه ما با باغبان از چيدن گـل کـرده  

گوناگون  يها احسن در کتابخانه ظفر خان» وانيد«و » اتيکل«  ً          با  هشت نسخة يتقر
 ده استيامروز رس  به تا ظفر خان» اتيکل«دو نسخة ، از جمله. باشد يجهان محفوظ م

پتنه  ،پور يدر کتابخانة بانک، استنساخ شده ١٠٥٣/١٦٤٣  ّ          خط  خودش سال  به يکي که
، )عدد ١٥(ات يرباع، اتيغزل، »نامه يساق«، باچهيمذکور دو د نسخة. شود يم ينگهدار
  .٥باشد ير ميمه را فراگيو ترق» خانة رازيم«و » جلوة ناز« يها يمثنو

  .٦گره موجود است يات احسن در کتابخانة دانشگاه عليگر کلينسخة د

                                                   
  .۴۲ ، صاحسن ظفر خان  .١
  .۳۴همان، ص   .٢
  .٣٨٠    ّ      الش عرا، ص مقاالت ،ريشي ر عليمي، قانع تتو  .٣
  .٣٨١    ّ      الش عرا، ص االتمق  .٤
 Muqtadir, Maulavi Abdul. Catalogue of the Arabic and؛ ٧٢-٧١ ، صريکشم يشعراتذکره   .٥

Persian MSS in the Oriental Public Library at Bankipore, Calcutta, P. 320-330.  
  .٧٢ تذکره شعراي کشمير، ص  .٦



  نقش ظفر خان احسن در گسترش شعر فارسي در هند  ٤٣٣

ها در  يات و مثنويرباع، ديقصا، اتيعبارت از غزل ظفر خانوان يچند نسخة د
 ييايدر کتابخانة انجمن آس، از جمله. باشند يگوناگون جهان محفوظ م يها خانهکتاب

. و غيره، ٧سامدر، ٦اوده، ٥پور پتنه يبانک، ٤انيبادل، ٣ايتانيموزة بر، ٢سيا آفياند، ١بنگال
  .٨شود يم يس نگهداريپار ي              ّدر کتابخانة مل » هفت منزل« ياز مثنو يا نسخه
و  يط علميرشد مح  هابر نقش مؤثر گذاشتن باحسن در بر ، ظفر خانقين طريهم
مثابة  ، بهيشناس شعر و ادب فارس و قدر يحام، ي     ث مرب يح به شيعهد خو يفرهنگ

ات ياش در ادب يجاديبا محصول ا که ده استيز اعتراف گرديسخنور ممتاز ن
و بازتاب  يشعر و شاعر به يوند و دلبستگيپ. سته دارديزبان هندوستان مقام شا  يفارس
ا دربار اشارت ي ياسيط سيات در محيرواج ادب به قي       توج ه عم  به شينر نگارندگه
  .رساند يثبوت م به را ياسين ارباب سيا ين هنر شاعريا به کند و برابر يم
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