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  يسرور عبدالقادر خيتار ياجتماع و يفرهنگ تياهم

  بت الطاف محمددکتر 
 ينا. ندارد يمثال يفارس ادب و علم تيثيح از ريکشم هقطمن که است گواه خيتار
 و سرسبز ياراض داشتن علت به .نديگو يم نيزم يور بر فردوس را پوش گل يواد

 يعرف معروف شاعر بوس فلک يها کوه و بشارهاآ و ها هچشم و دلکش يعيطب مناظر
  :ديگو مي يرازيش

  ١آيـد  پـر  و بـال  با است کباب مرغ گر  درآيـد  کشـمير  به که جاني سوخته هر
 حافظ بيالغ لسان، رانيا بزرگ شاعر .هستند چشم هيس و بايز اريبس ريکشم مردمان

  :کند مي فيتوص طور نيا يرازيش
  ٢سـمرقندي  ترکـان  و کشميري نچشما سيه  نازند مي و رقصند مي شيرازي حافظ به شعر

 ينويس تاريخ تيروا. اند معروفنيز  يواد نيا اننويس تاريخ و قانمحقّ، عالمان، شاعران
 يترق عهد به عهد دوگرا حکومت دور تا يريشهم زمان از ريکشم در هم يفارس اتيادب

 اتيادب ختاري(»                          « يسرور عبدالقادر خيتار که هرچند نمود
 است ريکشم يفارس اتيادب خيتار بر مشتمل اما، است اردو زبان هب) ريکشم در يفارس

 .ددار اريبس ياجتماع و يفرهنگ و يادب و يعلم تياهم و ارزش و
 .کنم مي يمعرفرا  کتاب لفؤم اجماالً بدهم شرح را مطلوبه موضوع که نيا از قبل

 پدرش. اشتذگ اتيح عرصه به پا م ١٩٠٦ سال اگست ماه در يسرور عبدالقادر
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 مدرسه به ،ديرس شعور سن  به يسرورعبدالقادر  چون. ١دارد نام يسرور محمد يحاج
 در م ١٩٦٢ سال در بختانه خوش. شد درآباديح هيعثمان دانشگاه سپار راه اًبعد. رفت ينيد

. فتگر قرار يفارس و اردوزبان  بخش در استاد تيثيح  هب درآباديح هيعثمان دانشگاه
 در. کرد خدمت سوريم دانشگاهدر  يفارس و يعرب، اردو بخش سيرئعنوان  به اًبعد
 يالديم ۱۹۶۳ الس در سپس و برگشت درآباديح هيعثمان دانشگاه به يالديم ١٩٤٧ سال
  .شد بل حضرت ريکشم دانشگاه اردو و يفارس بخش سيرئ يواد در

انجام شود  يسرور ردالقادعب خيتار در يريس که است نيا بر کوشش مقاله نيدرا
 »                         «. شود مي يبررسآن  ياجتماع و يفرهنگ تياهم و ارزش و
 خيتار نيا يسرور عبدالقادر روپروفس. ديآ مي شمار  به ريکشم يعموم اريخوت از يکي

 بارةدر لفؤم کتاب نيا در .٢درآورد ريتحر رشته به يالديم ١٩٦٨ سال در را مهم
. است کرده کرذ وار بيترت، آنها روکاريپ و مبلغان يها حلقه و يفارس زبان يداابت
 حکومتو  يالديم ستميب قرن و دوگرا عهد تا يريشهم شاهان آغاز از لخصوصاب

 و يثقافت، يادب، يعلم تياهم و ارزش که ه استساخت رقم را ريکشم مردمان و راجگان
 ريکشم براي فقط نه نمود انيب کتاب نيا رد لفؤم که ياطالعات. ددار اريبس ياجتماع
 روابط رانيا و هند با ميقد از ريکشم رايز، دارد تياهم هم رانيا و هند يبرا بلکه
 ٣»ريصغ رانيا« را خطه نيا دانش اهل چون. ستا داشته يفرهنگ و يادب، يعلم، يثقافت
  .نديگو مي هم

 آغاز دوم، منظر پس يخيتار مقاله نينخست. است مقاالت دوازده بر مشتمل کتاب نيا
 عهد پنجم، شاه بيحب تا نيالعابد نيز سلطان عهد چهارم، يريشهم عهد سوم، سخن
، او از بعد و بيز اورنگ عهد هشتم، شاهجهان عهد هفتم، مغل عهد ششم، چک نيسالط
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 .يالديم ستميب قرن دوازدهم و ندوگرا حکومت ازدهمي، سکهان عهد دهم، افغان عهد نهم
 درباره منظر پس يخيتار عنوان به نينخست مقالهدر  يسرور عبدالقادر روپروفس

 يواد همه و است بوده »سر يست« ريکشم نيتر يميقد نام که سدينو مي ريکشم هيتسم
. کردند مي يزندگ کوهستان بر زمان نآ در يريکشم ميقد ساکنان و بود ليج پهناور کي

 ريکشم يواد و را خارج کرد آب آن وتايد مدد  به يرش پيکش نام هب يشخص يروز
 يميقد نام را نيسرزم نيا و کردند يزندگ آغاز آنجا مردمان گردد مي خشک چون

 .١درآمده »ريکشم« صورت هب بعدها. نهاده يرش پيکش نام بر» رايم پيکش«
 نيسالط و است پرداخته اختصار  به ريکشم يفارس اتيدبا  به باب نيا در يسرور

 ستميب قرن ميندر  هم و دوگران عهد  به تا انيريشاهم عهد از يخيتارظ لحا ازرا  ريکشم
 ريکشم خيتار نيتر يميقد که دهد مي اطالع يو. است داده قرار بحث مورد يالديم
 يفارس نيمورخ تيروا هب مانيسل حضرت دامودر عهد در و است »     کلهن خيتار«
 اما، کرد اميق                کوه بر اًبعدو  کرد حيتفر و ريس يواددر  و شدوارد  ريکشم  به

 مانيسل چون است خبر در سدينو مي سپس. است معروف» هيشنکرآچار کوه« بنام امروز
. سپرد زشک و کنشک، هشک ،ترک شهزادگان دست  به حکومت يو، رفت ريکشم از
 ۱۳۸۰ سال در. نمودند حکومت سال چهل چهل ريکشم يواد بر ترک راجگان سه نيا
 برپا اريبس مظالم و شد ريکشم به آور حمله »زوالچو« به معروف، نخا والقدرذ يالديم

در  و شد رهسپار هند يسو  به سرما موسم در جبر و ظلم و يگر غارت از بعد کرد
 حکمت به رزايم شاه و نچنير زمان همان در. ندداد جان متعدد سربازان سفر دوران
 و گرفتدست   را به حکومت شاه نچنير خود و ندکرد تمام را فساد و فتنه نيا يعمل
 .٢ساخت مقرر خود ريوز را رزايم شاه

 نيالد شرف ديس ورود  اب سدينو مي باب نيا در يفارس اتيادب و زبان دربارهمؤلف 
 نآروي داد و  ياجتماع و يفرهنگ، يعلم، يثقافت انقالب ريکشم در سادات با همراه
 .کرد مشهور جهان کل در را انيريکشم که افتي يترق قدر
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  سخن آغاز: دوم مقاله
 رواج مختصراًو  يغزنو محمود حمله و ريکشم با يفارس روابط يسرور باب نيا در

 اتيادب و زبان که شود مي معلوم کتاب نيا مطالعه اب .را شرح داده است يفارس زبان
 نيا در ترويج مختلفطبقات  و افتي يترق شاه نچنير عهد در اصالً ريکشم در يفارس
 و چک لنکر ريکشم ورود، رزايم شاه و ريکشم با دردستان روابط مثالً. دارندنقش  زبان

 .رهيوغ شاه نچنير
 دست  به شاه نچنير راجا. دارند ينقش مهم يدر رواج فارس همراه ادبا و علما

 نام  هب و شداسالم  مشرف به شاه بلبلالدين  شرف ديس پرست حق، عالم نامور
 آن در هم مسلم ريغي علما که دهد مي نشان يسرور يحت. گشت مشهور نيصدرالد

. کردند مي استفاده يفارس زبان به دعا و نعت، مناجات، منقبت، يمذهب کتب  از زمان
 استشده  سروده خسرو ريام هند يطوط نيتضم در يج ويش ويمهاد شعر نيچند

  :ديبفرماي همالحظ
  تـر  تابـان  خورشـيد  صـد  چـو  بنگـر  چپ سوي از اما

  …ديـدم  من که شاهي شب بود رس بر تاج هاللش
  شـنتر  و نـاز  مـاه  و مهـر  از جبـين  بـر  چشـمش  سه

  ١ديـدم  مـن  کـه  شاهي شب بود بسته دست سگان
 ملقب ريکشم در که نيالد شرف ديسکند که  مي اشاره لفؤم باب نيا در مختصراً

 يعرفان و يمتق يليخ شاه بلبل. بود ترکستان يموسو اداتس از، است شاه بلبل  به
 حکمران نينخست يول بودند آمده قاسم محمد زمانه از ريکشم در انمسلمان گرچه. تهس

 نيالد شرف ديس تحت تأثير بود مت دب رويپ، اسالم قبول زا قبل که شاه نچنير مسلمان
  .گرفت شکل يفارس نثر و نظم شاه نچنير حکومت در. کرد قبول اسالم نيد و شد

 )م ١٤٢٠ تا ١٣٣٩( يريشهمن يسالط :سوم مقاله
 نيسالط دنديبخش سازگار يفضا ريکشم در را يفارس زبان که يکسان نينخست
. کرد ييروا فرمان م ١٤٢٠تا م ١٣٣٩از سال  ريکشم در خانواده نيا. هستند انيريشهم
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 زمان در. کرد حکومت سال چهار که است بوده رزايم شاه خاندان يريشهم ادشاهپ نياول
 يسرور. افتي يترقنيز  يدفتر زبان تيثيح  هبو  بود يادب و يعلم زبان يفارس يو

. کردند حکومت گريد بعد کيي حکمران دو و ستيب يريشهم خانواده از سدينو مي
  :هستند ليذ مندرجه آنها فهرست
 تا( نيعالءالد. ۳ )م ١٣٤٣ تا( ديجمش. ۲ )م ١٣٤٣ تا١٣٣٩( نيالد شمس سلطان. ۱
 ١٤١٣ تا( سکندر. ۶ )م ١٣٨٩ تا( نيالد قطب. ۵ )م ١٣٧٣ تا( نيالد شهاب. ۴ )م ١٣٥٤

 ١٤٧٢ تا( شاه دريح. ۹ )م ١٤٧٠ تا(            نيالعابد نيز. ۸ )م ١٤٢٠ تا( شاه يعل. ۷ )م
 بار شاه فتح. ١٢ )م ١٤٨٦ تا( اول بار شاه محمد. ١١ )م ١٤٨٤تا ( شاه حسن. ١٠ )م

 )م ١٥١٤ تا( دوم بار شاه فتح. ١٤ )م ١٥٠٥ تا( دوم راب شاه محمد. ١٣ )م ١٤٩٣با ( اول
 شاه محمد. ١٧ )م ١٥١٧ تا( سوم بار شاه فتح. ١٦ )م ١٥٠٥ تا( سوم بار شاه محمد. ١٥
 ١٥٣٨ تا( پنجم مرتبه شاه محمد. ١٩ )م ١٥٠٣ تا( ميابراه. ١٨ )م ١٥٢٨ تا( چهارم بار
 اهش ميابراه. ٢٢ )م ١٥٤٠ تا( شاه لياسماع. ٢١ )م ١٥٣٩ تا( يثان نيالد شمس. ٢٠ )م
 سلطان. ٢٥ )م ١٥٥٤ تا( يثان لياسماع. ٢٤ )م ١٥٥١ تا( شاه نازک. ٢٣ )م ١٥٤٠ تا(

  .١)١٥٦٥٤ تا( شاه بيحب
 فيتشر ريکشم يواد به يهمدان يعل سيد ريکب ريامالدين  شهاب سلطان عهد در
 عهد در دوم بار ريکب ريام حضرت. داد گسترشرا  ياسالم ديعقا و اسالم و آورد

، بودند ساداتنفر از  هفتصد شانيا همراه و آورد فيتشر ريکشم بهن الدي قطب سلطان
 يفارس زبان علت نيبد بود يفارس آنها زبان و دادند گسترش را اسالم نيد سادات همه
 .افتي يترق شان انيشا

 نام بر سلطان .يافت يرشد بيشتر يفارس اتيادب و زبانالدين  قطب سلطان عهد در
 و علم گهواره شهر نيا بعداً و پوره الدين قطب  به موسوم، دبو کرده آباد شهر کي خود
 شعر خودو  داشت فراوان يدلبستگ ادب و شعر  هب سلطان. گشت يشاعر و ادب
  :دينماي مالحظهرا الدين  قطب سلطان شعر از اي نمونه، سرود مي

  اي خانـه  هـر  در ست شوري تو شيرين لب وز  اي پروانـه  يعـالم  رويـت  شمع گرده ب اي
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  ١اي بيگانـه  بـر  واي سـت  ايـن  حال را آشنا  جگـر  خون خورم ميي آشناي چندين به من
 نيهم رد. شد يفارس ادب و علم مرکز بعداً که بود کرده ميقا دارالعلوم کي سلطان

 يبل تاره احمد خيش، يريکشم يغن استاد، يفان محسن مال ناموري شعرا که بود مدرسه
 .دنديبخش وسعت را يفارس اتيادب و انزب دامن تربيت يافتند و نافع و

 فيتصن ها هرسال. بود هم بزرگ عالم بلکه بود يروحان مرد فقط نه ريام حضرت
 زبان دو هر يفارس و يعرب در. است موجود شانيا يفارس يها هرسال يبعض، بود کرده
 :است نوشتهرا  ليذ يها کتاب يفارس زبان دراو  .دارد اتيتأليف

 رساله، هيکرذ رساله، مشکالت حل رساله، مکتوبات رساله، نيرفالعا منهاج رساله
 رساله، جعفرالدين  نور اصطالحات رساله، قيالحقا کشف رساله، هياخالق رساله، هيفقر

 .رهيغ و مناجات رساله، هينفس رساله، هيفتوت رساله، گريد مثبه رساله، نيالبطال مرات
 ريکشم دانشگاه يقيتحق کتبخانه در ها هرسال کرهذمت همه که دهد مي اطالع يسرور

  .٢است موجود
 و بردند فيتشر مختلف، به جاهاي بودند آمده ريکشم به ريکب ريام با که ييعلما

درباره  گفتار شيپ از بعدنويسنده . شدند يفارس اتيادب و زبان و اسالم گسترش سبب
 اکمح نيتر يقو و بوده يريشاهم خانواده از نيا. گويد ميسخني  سکندر سلطان

 غالم ريپ عبارت، سلطان همت يعال نيا درباره کتاب لفؤم چنانچه. رفت مي شمار  به
  :است کرده نقل طور نيا حسن
 و بود ممتاز لشکر کثرت و عظمت و شوکتدر  ريکشم نيسالط عيجم از او”

  .٣”داشت اريبس مهارت

 م ١٥٥٤ تا م ١٤٢٠ شاه بيحب عهد تا لعابدين ا زين سلطان :چهارم مقاله
 اتيادب هب يخاص رغبت يريشاهم پادشاه نيا که دهد مي اطالع يسرور باب نيا در

 يخصوص جيترو و عيتوس ريکشم در يفارس اتيادب و زبان عهد نيا در. داشت يفارس
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، فضال و علما متعدد دوره نيا در زين. شد تبديل ادب و علم گهواره به ريکشم و افتي
 سلطان دربار به و نمودند راه ريکشم يسو به رانيا از ايصوف و فقها، ادبا و شعرا
 :است نوشتهذيل  مندرجه يسرور ايشان فهرست .ندشد منسلک لعابدين ا زين

، يميند مال، يئايض مال، يقادر موالنا، پارسا مال، ريکب يمولو، يريکشم احمد مال
 نيحس ناموال، يرازيش يعل مال، نينورالد مال، يروم حمد مال، ليجم مال، يفصح مال

 يعل ريم يقاض، نيالد لجما موالنا، يبغداد حافظ مال، يمنطق محمد ديس موالنا، يغزنو
  .يقيبهالدين  ناصر ديس و

 احمد مال مورخ مشهور. کرد سيتاس دارالترجمه نيلعابدا نيز سلطان نيا از عالوه
 عهيرذ و بود يفارس سلطان يدربار زبان. است بوده منسلک دارالترجمه نيا به يريکشم
 يريکشم احمد مال قلم هب »يترنگ راج« عهد نيهم در. بود يفارس هم دارالعلوم ميتعل
 اتياکالح مجمع به مشهور »ساگر سرت کتا«. دش ترجمه يفارس زبان  به تيسانسکر از
 .نمود يفارس زبان به ترجمه» بحراالسما« نام هب هم را احمد مال

 خواجه. است گفته شعر هم            سلطان. بود            ي لشعرا ا ملک يريکشم احمد مال
 عهد در :که گفت مي، بودان آن زمان مورخ از که يعل ديس تاريخ کرذدر  اعظم محمد
 از چه و تيوال مولد از چه، بودند ريکشم در اريبس شعرا و فضال العابدين زين سلطان
  .ماند دهيپوش شان حاالت لذا ننوشت يزيچ آنها درباره يکس چون، شهر نيا متولدان

 از ياريبس که يافت گسترش آنقدر يفارس زبان العابدين زين سلطان عهددر 
 از بعد داد و شهريه مي آنها به سلطان و آمدند دربار   به مسلم ريغ انيدانشجو
 نثر و نظم ارزش پر اريبس رهيخذ. ساختند مقرر بزرگ مناصب به را آنها يليحصالت فارغ

 دوره از بعد. افتي يترق روز  هب روز يواد در زبان نيا و دمآ وجود هب يفارس زبان  به
 ازنيز  سلطان نيا. افتاد شاه حسن سلطان دست به ريکشم حکومت العابدين زين سلطان
 پرورشرا  يفارس اتيو ادب زبان لعابدين ا زين مثل هم شاه حسن. است ريشهم خانواده

 راثيم شاه حسن سلطان. مدندآ ريکشم به علما ترکستان و رانيا از هم يو عهد در. داد
 تينسکراس يها کتاب متعدد يو حکومت در و گرفت العابدين زين سلطان از يپرور ادب
 يخاص رغبت يفلسف علوم به زين. ديگرد ترجمه تينسکراس به يفارس و يفارس  به

 عهد در که نوشته سروري عبدالقادر روپروفس. پرداخته هم يقيموس علم به و داشت
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 نيا دربارهسروري . اند آورده فيتشر ريکشم به يعراقالدين  شمس ريم شاه حسن
  :نوشته است طور نياشخصيت 

 خراسان يوال رزايم نيحس سلطان جانب از يعراق شمس ريم ه ٨٩٦ سنه در”
 از يشيک نيپوست کي معه يشاه مراسله، آمده ريکشم  هب سفارت طور  هب

 فيتحا يبعض فرستادن غاميپ آورده ارمغان شاه حسن  به سلطان خاص پوشش
  .١“ساخت ظاهر بود خراسان سلطان خاطر خواهش که ريکشم سينفا و

 فتح حکومت در. داشت اقامت سال هشت ريکشم در يعراقالدين  شمس ريم موالنا
 نيا. داد گسترش را عيتش اهل مذهب و آورده فيتشرکشمير   به خود دانيمر با باز شاه

 .داشته ٢»احوط« کتاب نام عهيش مذهب ديعقا بر نوشت يکتاب بزرگ ريپ
 وقلمر خيتار« .تأليف شد يتاريخ کتاب چند دريح رزايم عهد  به تا عهد نيا در
 يخاص شهرت محمد يعل ديس از »ريکشم تاريخ«و )م ۴۱۵۱( ميابراه يقاض از »ريکشم
 رزايم. است »يديرش خيتار« يو کارنامه و بود قلم اهلاز  هم دريح رزايم. اند گرفته

 :يوشعر  نمونه .است سروده هم شعر دريح
  ٣نيسـت  آيـد  وفـا  بـوي  ازو که گل آن  است گل جوش بسي کشمير گلشن در
 خيتار« نام هب يخيتار کتاب دوره نيهمدر  که سدينو مي مصنّف باب نيا در آخر به
 يفارس نثر و نظم عهد نيا ميبگو ميتوان مي. شده نوشته يقار نيحس مالتوسط  »ريکشم

  .ديبخش جال را ينويس تاريخو 

 )م ١٥٨٣ تا م ١٥٥٦( چک نيسالط عهد :پنجم مقاله
 نيا در. افتاد چک نيسالط دست هب حکومت زمام العابدين زين سلطان دوره از بعد
 و علم خود چک کماناحاز  يبعض .آمدند ريکشم  به علما متعدد رانيا از عهد
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 زين يفارس ادبو  زبان به نهاآ. ندبود شاعر خود يبعض و ندبود قدردان و پرست ادب
 حسن عهد در. بود يفارس آنها يرسم زباني حت. داشتند يخاص شوق و وقذ و عالقه
 و ادبا، شعرا او. داشت يعال طبع خود شاه حسن .دندظهور کر شعرا بعض شاه

 شاه حسن يپرور علم. بود يو يدربار شاعر يثان و ينام مال. کرد ميحمايت  سخنوران
 و رانيا مانند ريکشم خطه از رونيب يعلما و شعرا. است فراوان ريکشم هقطمن نيا در

 اول ينام مال آنها از يبعض. دنآمد ريکشم يسو بهبا شنيدن شهرت وي  گريد يها شهر
 چک انحکمران عهد در. اند رهيوغ يمهد موالنا و يرعليم ياصفهان طالب بابا، يثان و

  :قرارند نيا به آنها از يبعض دند کهمتعددي ظاهر ش يعلما و سخنوران، شاعران
، يصرف عقوبي خيش، يمستغن نيام محمد، احمد موالنا، چک شاه وسفي سلطان

 .آن جز و يخاک داوود بابا، ناير يعل بابا، ٰيموس يقاض
 منقبت  در او، دارد يخاص تقرب شاه يعل با يمهد مال که سدينو مي يسرور
  :نين استچ يو شعر کي و است سروده نظم عيعل حضرت

  تـاس ينسبت يـالـع ورـکش هاـادشـپ ٰيمرتض
  ١است صينب دوش شرفش برج که است يآفتاب

 حسن غالم ريپ. گفت مي هم شعر و داشت رغبت يفارس اتيادب  نيز به چک شاه وسفي
  .٢“گفت مي ههيبد يريکشم و يهند و يفارس اشعار، داشت نموزو يطبع”: سدينو مي

 يروحان شاعر يصرف عقوبي خيش چک عهد در که سدينو مي کتاب نيا در لفؤم
 وانيد نامدار شاعر نيا. بود مي يو يزندگان در ريکشم از خارج يو شهرت. شتذدرگ
  :است قراراين   وي به خمسه. تداش يرباع و منقبت، نعت، دهيقص، غزل  به مشتمل ميضخ
 .مرشد مقامات. ۵ ؛مجنون ٰيليل.۴؛ يمغازالنب. ۳؛ راذع و وامق. ۲ ؛ارياالخ مسلک. ۱

 پنهان خمسه در يو شهرت يول اشتهذگ ي از خودآثار نثر و نظم در يصرف گرچه
 نوشته عهد نيا در يتاريخ کتب. افتهي لقب »يثان يجام« يصرف خمسه علت  هب و است
 بهارستان« و ماگري يعل ديس از »ريکشم خيتار مختصر« آنها از يبعض است شده
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 .است )است مشتبه نديگو يم( يمهد محمد ديس از» يشاه

 )م ١٦٢٨ تا ١٥٨٥( مغل عهد: ششم مقاله
 و يترق چنان يفارس اتيادب و زبان ريکشم در مغلپادشاهان  يحکمران زمان در
 مورد نجايا يول نوشت ديبا جامع کتاب موضوع نيا ليتفص يبرا که کرد يشرفتيپ

  :سدينو مي وادهخان نيا درباره ريکشم مورخ حسن غالم ريپ. است يسرور خيتار بحث
  .١“بود گرم اريبس سخن و شعر بازار مغل شاهان حکومت در”

 سلطان. بود پرور دانش و دوست علم اريبس اما نبود کرده ليتحص خود اکبر گرچه
. گرفت قرار شاه حسن باغ به و بود آمده م ١٥٨٩در سال  ريکشم منطقه در خود اکبر
 يخاص صورت ريکشم در يفارس اتيادب و زبان و دنديگزرانها  يمثنو و ديقصا شعرا

 عبدالقادر. افتي يترق نثر و نظم و ينقاش، يرمعما فن ريکشم در اکبر عهد در. گرفت
 .بود هبنا نمود قلعه يکابل نيحس محمد ريم اکبر فرودست که دهد مي اطالع يسرور

. دساختن خانقاه مسجد زين. بود ساخته »ينيحس باغ« نام به گلستان کدل صفا نزد  به
 )است ريکشم در مسجد يتاريخ مسجد نيا امروز(

 مغل خانواده نيسالط اغلب که شود مي معلوم»                          «مطالعهبا 
 در اکبرالدين  جالل سلطان دوره در و هستند يفارس اتيو ادب زبان سرپرستان و انيمرب

 :قراراند نيا به آنها زا يبعض بودند منسلک دربارش با ادبا و شعرا اريبس ريکشم
 که( نيحس محمد، )سينو خوش( حسن ريم مال، يمظهر ابوالفتح ريم، يمرهم مال

 يسرور يفطرت مال درباره. رهيغ و، يفطرت مال، )اند معروف »قلم نيزر« خطاب  هب
 عطا بخشش انعام پول هزار دوازده به را او اکبر و گفت قطعه کي يروز گويد که يم

  :است نيا قطعه آن و کرد
ــه آي  عطاست جوهري هر خود در که نگر قسمت ــاين ــکندر ب ــا و س ــر ب   آفتــاب اکب

ــرد او ــر کـ ــه گـ ــو معاينـ ــه ز د خـ   ٢آفتــاب در حــق مشــاهده کنــد مــي ايـن   آينـ
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 عهد در. ديآ مي شمار هب يفارس اتيادب و زبان يرحاميجهانگ يو فرزند اکبر از بعد
 ذوق گفت مي شعر هم خود ريجهانگ .افتي يترق اريبس سخن و شعر و فن و علم يو
 نام  به که کرد مي قلمبند شيخو قلم به را خود يزندگ حاالت او. داشت يادب ميسل
 شهره و دورزي مي عشق يليخ ريکشم هب پادشاه نيا. است معروف» يريجهانگ تزک«

 جسد مرگ از بعد خواست مي ريجهانگ که است گواه خيتار. بنا نهاد باغات مغل آفاق
  :نمود انيب طور نيا شاعررا  واقعه نيا چنانچه. دوش دفن ريکشم در او يخاک

ــاه از ــانگير ش ــزع دم جه ــو ن ــتند چ   ١هـيچ  کشمير دگـر  که گفت دل خواهش با  جس
 نيا آنها از يبعض هستند ريجهانگ دربار با منسلک که ريکشم از خارج نامور يشعرا
 :طوراند
 و شعر، درآمدند شعرا نيا ريشمک وارد نوچ. رهيوغ يعرف و يآمل طالب، يضيف
  :نديگو مي ريکشم فيتوص در يآمل طالب. دندانرس فلک  به نيزم از را يفارس ادب

  ٢کشمير فضاي جنت، طالب فضاي رضوان  فضـاي  خـوش  کردنـد  تماشا پي کس هر
٢  :اند ليذقرار   هب دندظاهر ش ريکشم در ريجهانگ عهد درکه  مشهور مورخان و ادبا، شعرا

الدين  بينص بابا، چادوره ملک دريح، ينوشهر اهللا بيحب خواجه، ناتجوهر مال
 درملکيح از ريکشم خيتار. رهيغ و رهيغ و يريکشم ياوج، »نورنامه« مولف، يغاز

  .مشهوراند يليخ عهد نيا در چادوره

  م ١٦٥٨ تا م ١٦٣٨ شاهجهان عهد :هفتم مقاله
، فضال، علما متعدد. گذشت درخشان و خوشگوار يليخ ريکشم خطه در شاهجهان عهد
 ريکشم يواد يسو  به آنها از يبعض ندمدآ مي هند يسو  به رانيا از که شعرا و ادبا

 جا نيهم و ندردگ باز که داد ينم اجازت را شانيا ريکشم جنت يهوا و نمودند هجرت
 معروف يليخ احسن خان ظفر ريکشم ناظم شاهجهان عهد در. کردند ارياخت سکونت

 بار. بود ناظم سال هفت و شد ريکشم ناظم م ١٦٣٤ سال در مرتبه نيتنخس يو. بود
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. بود فراوان عشق ريکشم با را احسن. شد ريکشم ناظم .م ١٦٤٧ تا م ١٦٣٤ سال دوم
بيان  انيريکشم هب يو عشق ريز اشعار در. بود مشغول معماري  به اکثر يو علت نيبد

  :استشده 
ــر ــتم اگ ــد فرص ــار بخش   را کشـمير  فـردوس  رشک کنم  روزگ

  ١را کشــمير گزاريــد احســن بــه  زاهــدان شــما از بــرين بهشــت
 معروف شاعر يو ياستاد فيتوص به چهنچنا، رفت مي شمار هب سخن استاد احسن

  :ديگو مي طور نيا يزيتبر بيصا
  ٢کنـد  خاقاني دعوٰي سخن در گر رسد مي  تربيـت  فيض يافت ظفر خان از من چون هرکه

 :گفت مي زين
  نـحس اغــب ز ارمــنگ تــس گل تهــدس کـي

 ٣است بسته دسته نيا خود دست هب نيآفر حسن
 در شانيا ليتفص شدند ريکشم وارد احسن با که علما و شعرا سدينو مي يسرور

 و دريح موالنا، ياٰله ريم، بيصا آنها از يبعض .استشده  هتنوش احسن وانيد باچهيد
 معصوم ريم، يجوهر ميمق محمد، زاده يقاض به المعروف ابوالقاسم يقاض، يخصال
 احمد يرونق موالنا، يهمدان يرونق موالنا، ييطباطبا جالله رزايم، ميکل ابوطالب، يکاشان

 مال، نيحس رزايم زين. هستند، بود محفل نروا روح که يقدس جان محمد يحاج و
 رهيوغ يوعل باقر محمد ريم و يصوف ديس، ينيقزو محمد رزايم، يانس، يوحش، يمنعم

 شاه و بادشاه اکبر نسبت  هب يفارس اتيادب هب شاهجهان ياضيف مختصراً. نديز هستن
 ميکل ابوطالب، يقدس محمد جان يحاج چون مرتبه بلند يشعرا. بود شتريب ريجهانگ

 .بودند وابسته دربارش  هب
 يخاص شهرت ريکشم يفارس استادان و علما از يفان محسن مال معروف شاعر

 ذکر قابل نيا. داشتند ارتباط يليخ يفان محسن با داراشکوه و مراد ادهشهز و داشت

                                                   
  .١١٠ ص ،                           .١
  .١١٩ صهمان،   .٢
  .١٢٠ صهمان،   .٣



  ٢٧٦  قند پارسي

  

 ناز يمثنوبر  مشتمل يو خمسه. فتيا يخاص شهرت و نوشت خمسه يفان که باشد يم
 تيترب عراش سه يفان محسن مال. است…  و اختر هفت، مصدراآلثار، خانهيم، ازين و
 يحاج، قانع زمان محمد مال شانيا منا. ندردک دايپ دانيجاو شهرت آنها بعداً که دکر

 طاهر مال يفان محسن شاگردان جمله از. است يريکشم يغن طاهر مال و اسلم محمد
 که کنند دايپ يشهرت نتوانستند هم يريکشم يغن نيمعاصر. فتيا ٰيعلا مرتبه يغن
 که يو وانيد از غزل نينخست و افتي گانهي شهرت يغن غزل وانيد. شد يغن بينص
  :است نيچن ديآ يم شمار راءاآلةکمعر

  را صـحرا  دامـان  خويشتن پاي زنجير کنم  پـا را  کشم بيرون خودي قيد از که کو جنوني
  را زليخـا  چشم اش هديد نور کرد روشن که  کـن  تماشـا  را کنعـان  پيـر  سـياه  روز غني
  ١را عنقـا  نـام  گيري گوشه دارد پرواز در که  شـو  عزلـت  دام اسير، داري هوس شهرت اگر

 را خانه در بود مي کوچکش خانه در که يوقت است مشهور نامدار شاعر نيا درباره
 يو از کار نيا علت چون. اشتذگ مي وا را در آمد مي رونيب خانه از چون و بست مي
 واقعه نيا يالهور اقبال. ندارم يمتاع خانه در من از ريغ که گفت پاسخ يغن، دنديپرس
 :فرمودند مي طور نيا شعر قالب در را

  اميــر  معنــي  اقلــيم  بــه  و فقيــر   فقيـر  مـرد  گفت خوش چه پاسخ هب
  اسـت  کجـا  متـاعي  من جز خانه در  رواسـت  يـاران  ديدنـد  نچـه آ من ز

ــي ــا غن ــيند ت ــه نش ــانه ب   ٢اش خانــه در اســت گرانــي متــاعي  اش کاش
  :دوش مي روشن شعر نيا از انچهچن پرداخت مسافرت  بهنيز  ريکشم خطه از خارج يغن

  ٣مـرا  کشمير باغه ب رسان بخت اي  مـرا  گيـر  دل هنـد  هـواي  است کرد
 يو شعر و ديبخش رونقرا  ريکشم در يفارس اتيادب و زبان يغن که نيا مختصر

 زبان ريکشم در شاهجهان عهد در. است ياسيس و يمعاشرت و يانسان احسات از مملو
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اين عصر  يعلما ادبا و شعرا و مقاله نيا در ميتوان ينم و ديرس اوج به يفارس اتيادب و
  :ميشو مي تذکرم ضمناًرا  آنها از يبعض يول را احاطه کنيم

 محمد ريم، شاه مال به معروف يبدخشان شاه محمد اخواندمال، استغنا عبدالرسول
 از يکي و ستا فاتيتصن ريکث مولف که يريکشم صادق محمد، ويج ريم  به ملقب
 عبدالحکيم عالمه، يريکشم وسفي محمد، است» ينشاهجها طبقات«ترين آنها  مهم
 اشرف محمد، الدين سعد، برهمن چندربهان، يعالم نخا اهللا سعد نواب، يتالکويس
 محسن محمد مال،            الرزاق عبد مال، ينقشبند، محمود خواند خواجه حضرت، کتاي

  .کراندذ قابل رهيوغ دريح و احمد، ميابراه، کمال، باقر مال

  )م ١٧٥٢ تا ١٦٥٨( بعد ما و زيب اورنگ عهد: هشتم مقاله
 در حال شاهجهان دوره از که يفارس اتيادب و زبان عهد نيا در سدينو مي يسرور

 شاهجهان عهد در کهعلما  ادبا و شعرا و متعدد ،يافت يرونق بيشتر. ودب شرفتيپ
 ارهاب که است آنها از يکي يفروغ. نديافت يخاص هولج عهد نيا در افتندي پرورش
 الله، گيب يعبدالغن يو عهد يشعرا از گريد يبعض. افتي ريعالمگ دربار از خلعت
 داود خيش، افتندي يخاص مرتبه کهعلما  از. هستند رهيوغ آشنا نخا تيعنا، ديشه ملک

 معلوم يسرور عبدالقادر خيتار مطالعه اب. رهيوغ، يمشکوت داود بابا، مالو بته المعروف
 يبعضنام  نجايا يول کردند مي يزندگ ادبا شعرا و، علما زيب نگاور عهد در که شود مي
  :شود يذکر م آنها از

، زرگر ديعبدالرش، فرحت خانالدين  اشرف، ساطع ميعبدالحک، قبول يعبدالغن مرزا
الدين  لاکم رزايم و يمنش عيرف محمد يانشاپرداز در. رهيوغ يبدخشالدين  اکمل مرزا
 ريتحر نجايا شعر چند يو نظم از .بود هم شاعر عيرف مدمح ،داشت يعال رتبه که اسوا
 :دييبفرما همالحظ شود مي

  کبـاب  شـدم  اينجـا  و آتـش  فتـاد  نجـا آ  تـاب  و پـيچ  بـه  وجودم تو خاطر سوز از
  ١خـراب  شـدي  آتـش  خانه نگاه يک از  بـود  خيـره ذ مـن  مـژه  هر زير سرچشمه
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. رفت مي شمار  هب ريلمگعا عهد يعلما نيتر بزرگ از يکي ينور عبدالوهاب خيش
 ينويس تاريخ. دنديرسان کمال درجه به را او »العرفان نيع و هيکبرو فتحات« يو فاتيتصن
 پندت از »خيالتوار منتخب  به معروف، ريکشم خيتار«. نمود شرفتيپ هم عهد نيا در
 ميقد خيتار  رب است يمبن نيا که رايز افتي شهرت يليخ خيتار نيا. عاجز کول نيرانا
 ييگو دروغ بدون »                         « کتاب مصنف قول هب کتاب نيا واقعات و

 خيتار« و »ريکشم واقعات« بنام است آمده وجود به عهد نيا در يگريد خيتار. است
 و بود فضل علم به مشرف که يمر دهيد عظما محمد خواجه از نديگو يم هم »ٰيعظم
 يول. گذاشتباقي  نثر و نظم در يدمتعد آثار يفارس اتيادب در يمر دهيد. بود هم شاعر
  .است »ريکشم واقعات خيتار« يو دوام شهرت باعث

 )م ١٨١٩ تا ١٧٥٢( افغان عهد :نهم مقاله
 اتيادب و زبان عهد نيا در و ندشد سلطم افغان ريکشم رب گورکانيان خاندان از بعد
 علت  به بود يفارس انزب يسرپرست مرکز که مغل خانواده رايز گشت فيضع يفارس
  :ديگو مي شاعر ضمن نيا در. رفت نيب از انيافغان تسلط

ــيدم ــان ز گلشـــن خرابـــي از پرسـ   ١کـرد  خراب افغان که گفت و کشيد افغان  باغبـ
 نيسرزم و کرده ريکشم در مغل حکومت خاتمه که ياقاص شکيا عبداهللا خان

 ماه شش باًيقر يو. شد ريشمک ناظم م ١٧٥٢ سال هب ،داد قرار خود همستعمر را ريکشم
 زمان همان در         شاعر. نمودند سفر يليخ ريکشم اهل مدت نيا در. نموده حکومت

 نجايا يو شعر چند. است ياقاص شکيا ناظم مدح در يو اشعار اغلب و آمد ديپد
  :دييفرما مالحظه شود مي ريتحر

ــان ــد اقاصــي ايشــک چن ــا مان   بـاال  قـد  از عـرش  شـاخ  بـر  سري  برپ
ــيار ســردار وي روشــن از شــد   ٢بيـدار  خواب از خود جنّت چشم چو  هش

 مانند نمودند پرورشرا  يفارس اتيادب زبان انحکمران از يبعض افغان عهد در
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 مورأم را شانيا و کرد منتخب را عراش هفت او. بود هم شاعرکه  مل ونيج کهيس
 افتندي پرورش يو دربار در که شاعران. کرد )ريکشم خيتار(» ريکشم شاهنامه«تأليف   به
 اهللا رحمت، يسام گيب جان محمد، نيمت، خان يعل محمد، عيرف مال، قيتوف مال آنها از
 که ساخت منظوم را ريکشم خيتار قيشا. اندتذکرم قابل قيشا عبدالوهاب و دينو           

 يريو اشرف مال. نهاد نام »االسالم اضير« را نآ و است صفحات صد دوازدهر ب مشتمل
 ميحک هب بلبل اصالً. شد يو خمسه اش شهرت علت. استنيز از شاعران آن عهد  بلبل
 مشتمل ساخت گنج پنج خمسه يو ديتقل به و داشت يخاص اعتقاد يگنجو ينظام
 مشتمل رضانامه .»نامه رضا« و »بهشت هشت« ،»ماه و مهر« ،»اسرار هشت« ،»ماليه«  به
 طور نيا شعر قالب در را ينظام استاد رضانامه ديتمه در بلبل. است اشعار هزار دهر ب
  :کند مي ادي

  بــرد گــنج معنــوي گنجــه ز  بـرد  رنـج  بسـي  نظامي چه اگر
ــن ــاري او روح از م ــتم ي ــ را ســخن  خواس   ١بياراســتم معنــي هب

 وقت کي  هب او. است خوشدل کرد حاصل ينامور افغان دهع در که گريد شاعر
 و است سروده نظم بهرا  ريکشم خيتار او. بود سينو خوش و مورخ، انشاپرداز، شاعر

 خوشدل. است لفؤم عهد به تا نيتر ميقد راجگان رب مشتمل ريکشم خيتار منظوم نيا
 عهد در کاچرو ربليب. کاچرو ربليب پندت دوم و راج دهرم نام هب يکي داشت پسر دو

 .ميکن مي کرذ اًبعد يو درباره. افتي يخاص شهرتسينگ  تيرنج مهاراجه
ن ياز آنها چن يظهور کردند که نام بعض ينامور يادبا شعرا و و علما زمان ناي در
 يعل شرح«، »وسيلونيا مخروطات يعل شرح« فاتيتال، خان نيحس تفضل عالمه :است

 مانند گريدعلما . »مقابله و جبر و يسمن مخروطات يعل شرح«، »وباليد مخروطات
الدين  حسام موالنا. بود عالم و شاعر دتپن برآورده سر که کاچرو داس يبهوان پندت
 خيش، يقادر آزادالدين  غالم ديس، »االحبابةحتف« مولف يقيرف محمد خيش، عالم و شاعر
 ميلکراعبد خواجه، »السالم روضه« و »اشرف حجتّ« مولف ريزهگ محمدالدين  شرف

 و شد واقع زمان همان در شاه نادر حمله چنانچه يافت شهرت کشور از خارج که
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. شد شاه نادر ريوز اًبعد و نمود ييرسا شاه نادر بارگاه هب خود هانتذه ب ميعبدالکر
. ساخت رقم »ينادر خيتار« اش کتاب در  هب و کرد مشاهدهرا  آنها رسومات و عادات

 .است شاه نادر حکومت معلومات نيا در چون است جالب يليخ خيتار کتاب نيا
 ينيحس مال، محمد خيش، محمد نور مال، يضرا خان اهللا حسن ريام افغان عهد در
 نام هب نوشت يکتاب ايجغراف و اتيارض علم  به م ١٢١٨در سال  که يريکشم

 .هستندبزرگ  يها از شخصيت رهيوغ يانيشوپ عبدالغفور و »البلدان بيعجا«
 دوره ريکشم در تربيش دوره نيا که شود مي معلوم کتاب نيا در افغان عهد همطالع اب

 بود يفارس اتيادب پرورش که مغل خانواده تيروا عهد نيا در. شود يم مردهش انحطاط
 ريکشم نيسرزم اما. خورد يم چشم  به يگاه گاه يفارس اتيادب و زبان و افتهي کاهش

 دلبستگان و دانشمندان يبعض و کند ينم فراموش را يفارس اتيادب و زبان يکل  به
  .دندظهور کر يفارس

 )م ١٨٤٦ تا ١٨١٩( نسکها عهد :دهم مقاله
 قهرمان ريکشم مردم براي عهد نيا که دهد مي عاطال نسکها حکومت درباره يسرور
 ندددا رواج را يفارس اتيادب که بودند هم ادب و علم پرورده اما. بود بزم و رزم

. نديگو يم ١»مغل عهد يثان« را عهد نيا مناسبت نيبد دادند مغل خانواده که نيهمچن
، کاچرو ربليب، شعرا پندت زين، مجرم يمهد مرزا، متو نيلدابهاو مال، يبادآ شاه اهللا ديحم

، يگرام آخون ويج شنکر، يترک رام تابه پندت، پندت کوين، کاچرو داس يبهوان پندت
 .افتندي شهرت نسکها عهد در رهيوغ سرور رام لچهمن و ريخم داس نينارا

 ييوفاالدين  صدر يمفت نسکها عهد دررا  »يناگرا مال« ريکشم داستان نيتر معروف
 ونيج شنکر پندت، سروده نظم در» العشاقةحتف«ييوفا زين. نمود منتقل يفارس نظم  به

 ازين شاه خواجه، کند مي تيحکا يمولو يمثنو انداز  به »شاه تين« يمثنو لفؤم آخون
. هستند زمان همان معروفعلما  از، متو نيبهاوالد، اکملالدين  يمح ريم، ينقشبند
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 مشتمل خمسه آن و شد شهرتش موجب که سرود عارفانه خمسه متوالدين  اوبه
  .است »هيتشچ و هينقشبند، هيثغو، هيسلطان نامه يشير«  به

 کاچرو رام ايد پسر کاچرو ربليب پندت نسکها عهد  به سنج سخن نينامورتر
تحرير  رشته به ريکشم خيتار کي زين و گفت مي جاودانه اتيغزل او. است خوشدل

الدين  کمال بابا. است مشهور »خيالتوار مجمع اي خيمختصرالتوار« نام  هب که ردآو
 موضوع به غزل داشت موزن شعر عتيطب که يآباد شاه داهللايحم، »نامه الدين نور«لفؤم

 خمسه« و »نامه بوجيب« زين. سروده يسعد گلستان انداز به »دستورالعمل« نصحت و پند
 تاس سکهان عهد بزرگ انشاعر از ،مجرم يمهد رزايم. ه استساخت رقم رهيوغ »يمثنو

  :دييبفرما مالحظه يو از چند اشعار ،سروده شعر يغن نيمز در و
ــم  نازم مي و سوزم مي محفل هر هب که شمعم ــژه از ن ــدوزم دل در غــم م ــدازم و ان   ان

  ١جـرس  به جرس جرس بنايم بسته ناله ز  نفـس  بـه  نفـس  نفس غم از سوزم که بيا
الدين  ريام خواجه، »القراةحتف« لفؤم يبل تاره محمد خيش برادر يبل تاره مداح خيش
، نيحس ديس ريم، خوديب رام ندنآ، صادق محمد، بود يبل تاره احمد خيش ديمر که يپکهل
 .نمودند يترق عهد همان در گريد يشعرا رهيوغ يمنطق يقادر

 )م ١٩٤٦ تا ١٨٤٣( دوگرا عهد :ازدهمي مقاله
 عهد نيا درباره يسرور. شد آغاز دوگرا عهد ريکشم در نسکها تحکوم از بعد
 تيروا نيچند ريکشم در نگيس ريرنب مهاراجهعهد  يابتدادر  دوره نيا در که سدينو مي
 مهاراجه. گرفت را يفارس يجا يزود هب يسيانگل زبان مثالً. ظهور کرد ادب و علم
 خدمت زبان نيا به خواست مي و داشت شگرف وقذ سانسکريت زبان هب نگيس ريرنب

 سانسکريت ميتعل براي مندر رگونات در جمو صوبه در او چنانچه. بدهد انجام يخاص
 کتب متعدد و بود جيرا هم زمان همان در اردو زبان. بود کرده ميقا» شاله پات« کي

 از. دندش ترجمه هم يپنجاب، يدوگر زبان به کتب بعض. شده ترجمهبه اردو  يفارس
 و اردو يها زبان ورود وجود با اما. بودند رهيوغ خيتار و فلسفه، طب کتب آنها جمله
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 چندين مؤلفان عهد همان به و بود يفارس يدفتر و يادب زبان ،مردم انيم در يسيانگل
در  دوگرا حکومت دوران يادبا شعرا و پندت متعدد و افتندي مهارت يفارس زبان در

 .گرفتند بلند يجا يفارس ادب و شعر
 شاعر يفارس نامور رمسلميغ رازدان داس رام تهاکر نگيس گالب مهاراجه هدع در

 شعرا و نامور گريد. افتي تخلص مينا بود هم شاعر و داشت رغبت يفارس علوم هب که
. رهيوغ ايبقا رام ست پندت، است در ربليب پندت پسر که فرخ در کاک راج پندت ادبا
 رزايم. تاس نگار عيوقا نيتر معروفن الدي فيس مرزاسينگ  گالب مهاراجه عهد در
 ريکشم معتبر خيتار نيا و ساخت رقم »خيتوارالةصخال«ها  دوگره عهد درالدين  فيس

، ملک دريح خيتار مانند يي فارسها خيتار درباره لفؤم. استسينگ  گالب دوره
 و يآباد شاه سعداهللا ريم خيتار، عاجز کول نينارا خيتار، يمر دهيد از ريکشم واقعات
 :سدينو مي طور نيا کاچرو ربليب پندت
 منتظم اسالم نيسالط و اسالم ظهور احوال وها  راجه احواالت بر ادهيز نهايا”
 در منصفان انيم خيتوار يبعض در اگرچه گرفته شرويپ، اند نموده نآ  هب

 قيتحق االمکان يحت اما، است ناينما ياختالف حکام بعض زمان و نام خصوص
 خيالتوارصةخال هب يمسم آورده قلم ديق  هب است دانست حيصح آنچه نموده
  .١“نمود ريکشم
 سيخبرنو و نگار عيوقاالدين  يمح غالم رزايم او برادرالدين  فيس رزايم از بعد

 سال  هب تا و شد مورام خدمت نيا درالدين  قمر رزايم آن از بعد. شد مقرر ريکشم
سينگ  ريرنب مهاراجهسينگ  گالب از بعد. ساخت مرتب مراسالت و اخبارات م ١٨٥٨

 وقذ اکبرالدين  جالل مثل يو. بود پرور ادب و علم صاحبخود  و فتيا حکومت
 پندت، کرپارام وانيد يو دربار از. مختلف داشت هبذام يشعرا وعلما  يآور جمع

، مجتهدالعصر عبداهللا يمولو، بل جسور دکتر، رام يبخش دکتر، يشاستر کول شيگن
 نصراهللا بابا و يانيقادالدين  نور ميحک، رام صاحب پندت، يالهور شاه اهللا يول ميحک
 شهرتسينگ  گالب مهاراجه عهد در کرپارام وانيد. افتندي يخاص مرتبه ييسايع
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 گلزار« :است نوشته خود قلم  بهرا  فيتصان نيا يفارس اتيادب در يو. کرد دايپ يخاص
 جمله از »ريکشم گلزار« يول رهيوغ »نامه گالب«، است ريکشم يفارس خيتار که، »ريکشم
 از خيتار نيا در مصنف و دارد يخاص تياهم يفارس زبان اتيادب در کرپارام فيتصان
  .درآورد ريتحر رشته  بهرا  واقعات و حاالتسينگ  ريرنب مهاراجه عهد تا ابتدا

 اما. گرفت ريکشم در يرسم زبان عنوان  هب را يفارس يجا اردو زبان دوگرا عهد در
 وعلما ، شعرا متعدد. نشد خارج يکل  هب يفارساما  بود يدفتر زبان اردو که نيا وجود  به
 :ندهست قرار ذيل  هب آنها از يبعض. اند داده گسترشرا  يفارس اتيادب زبان عهد نيا در ادبا

 عبدالرحٰمن خواجه، الدين نور مال، رضا مال، بت لچهن پندت، ليترس رامودر پندت
، يسهرورد احمد مال، بت رام طوطا پندت، بسملالدين  يمح ريم، هيدنقشبن تحفه مولف

 اتمام به يول کرد ريکشم خيتار آغاز که کاراميت پندت، اوست يمثنو ياحمد ديج خيتار
 يوجيش پندت، يترال احمد خيش، روشن  به متخلص ترسل ويج مهتاب پندت، رسيدن

 مولف فوقالدين  محمد ينشمبود،  »کشتواد خيتار« لفؤم مهانند پندت پسر که در
 ديسع احمد، صبا نيگزيم کول السيک پندت، آخون کاراميت پندت »ريکشم اقوام خيتار«

 لفؤم، بلبل به متخلص اوگره کول واسه پندت، يانيقاد احمد غالم رزايم، يبل تاره
 پدر که وايش رسول غالم حافظ، رهيوغ »بيعندل گلشن«، »بلبل گلزار«، »شيدرو چهار«

 يهاميکو حسن شهرت. بود يهاميکو حسن غالم ريپ ريکشم مورخ معروف و مشهور
  .است جلد سه  به مشتمل خيتار نيا. شد »حسن خيتار«  به

 دار کاک بله پندتبودند مانند  ندوگرا عهد در که يگريد يادبا وعلما ، شعرا
 تپند، کاچرو اراميد يبخش، رود يم شمار پندتعلما  سربرآورده خانواده از مسرور
 پندت، قمر به متخلص کول روشن چندر بشن پندت، يريو گيب عرض، کول رام راجا

، الدين جالل ريم، شاد  به متخلص نهير اراميد پندت، سخنور به متخلص کول ربليب
 کول يهر پندت، طالع لعل دوده پندت، بيج اهللا بيج مال، ريامالدين  ريام خواجه

 يحاج از »ريکب خيتار« زين عهد نيا در. رهيغ و رهيغ و منصور پشن گنگا پندت، نيهر
  .دآمدر ريتحر رشته  به ياريخان يعبدالنب از خيزالتواريوج و نيمسکالدين  يمح محمد
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 حاضر عهد: دوازدهم مقاله
 نيب از يفارس ميقد تيروا ريکشم در که است يعصر يالديم ستميب قرن اي حاضر عهد
 زبان يجا يسيانگل و اردو زبان. افتي کاهش يفارس ذنفو و ريتاث و رواج و رفت
 يول. گفتند مي شعر اردو زبان به ريکشم وران سخن و شاعران اغلب. گرفترا  يفارس
 عمنب و هست گهواره، هست يمادر ريکشم منطقه که است گواه ريکشم يفارس خيتار

، ينوشهر اهللا بيحب خواجه، يصرف عقوبي خيش مثلِ واال فرزندان بطنش از که هست
 عبدالوهاب خيش، يهاميکو حسن، چودوره دريح ملک، يفان محسن، يغن هرطا مال
 محمد، يکامل رتيح، ينقشبند شاه محمد، کاچرو اراميد پندت، کاچرو ربليب، ينور
 .شدند دايپ رهيوغ احمدالدين  شمس، يموسو باقر محمد ديس آغا، دراب نيام

 حرکت يفارس زبان يسورا  خود قلم يگاه گاه يفارس گلستان يدايش بانيعندل
  .دادند انجام يخاص خدمت يفارس اتيادب و زبان به و دنده مي

 يفارس اتيادب و زبان به يو. است ديجد ايشعر از يکامل رتيحالدين  شمس ريپ
 يو آثار. بود پرور ادب و علم خانواده از نامدار شاعر نيا. داد انجام يانيشا خدمت

 از يکي. نوشت هم يمثنو دو زين و ستا جلد شش به مشتمل »رتيح فسانه« يمثنو
 .است» صحت قانون« دوم و »رتيح رنگين« هاآن

 يمعنو يمثنو چنانچه. است سروده مي شعر هم يريکشم و اردو زبان به رتيح
 است »يبدشاه شاهنامه« زين يفارس در. نمود يريکشم زبان به ترجمه منظوم را يمولو
 غزل در و است روان يو مزاج. است لعابدين ا زين سلطان حاالت  به مشتمل که

  .ه استبردبکار  يخوب  هبرا  ديجد عصر رجحانات
 بزرگ خدمت و دندار فراوان تياهم که يگريدي شعرا يالديم ستميب قرن در
 معلوم کتاب نيا مطالعه اب. است داراب نيام محمد خواجه آنها از يکي اند داده انجام
 شاه نچنير ريکشم انمسلم حکمران نينخست  به نامدار شاعر نيا نسب سلسله شود مي

. رهيوغ» نامه تيتهن، يزيعز بند هفت، ضايب دي يمثنو« داراب يفارس آثار. است منسلک
 را عمر همه شاعر نيا خود يول. است يشالباف تجارت به مشهور داراب خانواده گرچه

. اند هداشت يپرور ادب و علم ذوق يو خاندانافراد  از يبعض. است هزاردگ اتيادب با
 و علم درالدين  فيس خواجه والدين  سالم خواجه، الدين نور خواجه، الدين زيعز خواجه
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  :ديگو مي، است موجزن ينوران احساسات يو اشعار در .افتندي شهرت يو خاندان از ادب
  بپرهيـزي  جلـوه  هـا، از  دل خلوتي اي  برانگيـزي  چـه  محشر ما جنون شور از

ــاز   ١انگيـزي  اثـر  محـو  باشـد  نفسم سوز  دل در مجگـــر راز دارد غـــزلم سـ
  :ندک ميبيان  طور نيا شعر قالب در متصفانه اتاحساس زين

  نگـر  مـن  جنـون  و عشق، ببين من سلوک سير
  تـو  بـه سـوي   دلـم  حـق، روي  بـه راه  پوية من

  مختصر حساب هست، گزشت انسچ شبم روز و
  ٢تـو  گفتگـوي  بـه  روز، تـو  کوي طواف به شب

 و اردو به حاضر عهد ريکشم در يفارس يشعرا از ياديز تعداد که ستين يشک
 آنها از يبعض افتندي ينامور يفارس اتيادب در که شعرا يول. سرودند شعر هم يريکشم
 ينازک رسول غالم ريم، طالب کول نندالل روپروفس، آثم عبدالقادر ريپ. ميکن مي ذکر

 محمد، »گوهر حسن يمثنو« لفؤم دايشالدين  کمال رزايم ،»فطرت نهيآ يمثنو« لفؤم
  :دييبفرما همالحظ مقطع يو نظم از نيغمگ ياندرابالدين  شمس، غميض يقيصد شاه بيط

  تـو  دامـان  مـن  دست جدا شد نخواهد بادا  خال پيش خود قريب از غمزده شو را غمگين
 نيا آخر به .هستند رهيوغ طالع در لعل دوره پندت، يريکشم سرخوش يگريد
 در زمان نآ يفارس زبان گران پژوهش وها  دانشکده استادان ذکر يسرور مهم کتاب
  .گفتگو نموده است ريکشم

. ارانديبس يشک چيه بدون ندوگرا عهد تا ريشهم عهد از ريکشم در انيسرا يفارس
. ستا کمتر شانيا تعداد هستند ريکشم در يالديم ستميب قرن در که انيسرا يفارس يول

 ينويس تاريخ نيهمچن، يافت کاهش بود يالديم ستميب قرن از لقب که ميقد تيروا
 و گرفت مي انجامديگر  يمحلّ يها زبانو  اردو  به و يسيانگل  به حاضر عهد در شتريب
 اتيادب خيتار به مشتمل خيتار کتاب نيا اصالً يول است اردو زبان به هم کتاب کرهذمت

. است اريبس ياجتماع و ينگفره لحاظ از کتاب نيا تياهم و ارزش. است يفارس
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 استفاده يليخ ميقدي ها کتاب از مصنف که شود مي معلوم مهم خيتار نيا مطالعه  اب
 دريح ملک خيتار، ريکشم اقوام خيتار، حسن خيتار، يترنگ راج مثالً ه استنمود

  .آن جز و ماگري يعل ديس خيتار، چادوره
 در خيتار کتاب چيه يداليم ستميب قرن در که است نيا کتاب درباره دوم سخن

 سوم سخن. نگفته است يسخن ريکشم در يفارس اتيادب بارهدر قدر نيا زيناچ بنده نظر
 نيمورخ که است نموده قيدق قيتحق قدر آن خيتار نيا در يسرور عبدالقادر روپروفس

 استفاده خيتار نيا از گران پژوهش و انيدانشجو زين. دانستند معتبر را کتاب نيا يبعد
 داده يالديم ستميب قرن يادبا شعرا و، سندگانينو درباره که ياطالعات. گرفتند يخاص

  .نديآ مين نظر  به يفارس ديجد يها خيتار در تااطالع آن رايز دارند تياهم يليخ
 ما هستند اديز يليخ اند کرده استفاده کتاب نيا از که نيمحقق و يبعد نيمورخ

  :ميکن مي بازگو را نفر چند نجايا
 شعبه صدر سابق( يمسعود منور محمد دکتر، يشبل قيصد دکتر و اضير ردکت

 دکتر، اقبال ريجهانگ دکتر، ينحو ناز لوفرين دکتر، نگار مقاله يادب زين، )ريکشم يفارس
 .جزآن و عالم فخر

 که ياطالعات يول استشده  نوشته اردو زبان به کتاب نيا که رفت اشاره قبالً چون
 و يفرهنگ، ياسيس، يادب تياهم و ارزش آوردند عمج يفارس اتيادب و زبان درباره
آن  و بکند کتاب نيا  به خاص توجه نو يدهل فرهنگ خانه ديبا. ددار شمار بي ياجتماع

 عالقه يفارس به که يکسان نيهمچن و پژوهشگران تا بکند ترجمه يفارس زبان بهرا 
 را نيريش زبان نيا ديبا ها يريکشم ما بالخصوص نديبنما استفاده کتاب نيا از دارند

  .نرود نيب از ميعظ گنج نيا تا ميبسپار کس دست  به

 منابع
 ناشر، دوم جلد اردو، فرشته خيتار  به موسوم يميابراه گلشن، قاسم محمد مال هندوشاه .١

 .م ۱۹۳۳ ،لکهنو، کشور نول يمنش
 ٨٠ هيطال چاپ، يغن قاسم و ينيقزو محمد نسخه اساس بر فال با همراه، حافظ وانيد .٢

 .١٣٩٢، انقالب دانيم تهران
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 نديا جمو ،نگيت وسفي محمد بيترت ،اول جلد،             ، پروفسورعبدالقادر يسرور .٣
 .م ١٩٨١، سرينگر ،جزينگويل نديا کلچر، آرت آف يميدياک ريکشم

 ،ريکشم اردو قاتيتحق مجلس نشر،                           ،عبدالقادر روپروفس يسرور .٤
 .م ١٩٦٨ ،سرينگر

 .ه ١٣٦٢ ماه بهشتيارد تهران ،يکرم احمد کوشش  به يغن وانيد .٥
، گورنمنت ريکشم نديا جمو مطبع ،اول جلد، حسن خيتار، حسن غالم ريپ ،يهاميکهو .٦

 .م ١٨٨٥ ،سرينگر، پارتمنتيد شنيکيپبل نديا سرچير
الدين  شمس پروفسور يحواش و ترجمه، ريکشم واقعات، اعظم محمد خواجه ،يمر دهيد .۷
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