
  سيري در سبك شعر و نثر آنند مخلص  183

  

  سيري در سبك شعر و نثر آنندرام مخلص

  ♦♦♦♦سيد حسن سردار

  چكيده
او در زماني . انقراض حكومت تيموريان هند بود ةآنندرام مخلص يكي از شاعران دور

 يزبان اردو. رفت مي از بين مردم هند كرد كه زبان و ادبيات فارسي تدريجاً مي زندگي
 ينويسندگان و شاعران ينين زماندر چ. معلي و هندوي مورد عالقه مردم هند شده بود

 ،همچو آنندرام مخلص نه فقط ميراث علمي و فرهنگي زبان فارسي را زنده گذاشته
 در برجسته ةآنندرام مخلص يك نويسند. ندبلكه براي ترويج آن نقش مهمي ارايه نمود

در اين . غزل و رباعي بوددر دست  چيره يوي شاعر طور همين .انواع مختلف نثر بود
  .له سبك نثر و شعر آنندرام مخلص بررسي شده استمقا

وزن، ساده و  مانند نثر مصنوع، مقفع، مسجع، هم ينثر آنندرام شامل انواع گوناگون
هاي  عشق و چمنستان نمونه ة، هنگاماالصطالح ةآمروي در آثار خود مانند  .عاميانه بود

ي شامل پندها و از لحاظ معنوي سبك نثري و. اين انواع نثري را پرداخته است
اندرزها، ابيات شاعران بزرگ همچو سعدي شيرازي، مطالب علمي مانند فوايد داروها 

ص نثر لاز اين انواع سنتي نثر آنندرام مخ غير. و احكام نجوم وغيره نيز بوده است
پادشاهان كشورهاي ديگر مانند   به شاهيهاي  وي بارها نامه .بود ويخاص ة منشيان
  .شود مي اش شمرده پرارزش نثر منشيانه دوره ايه هنموناز ود كه نوشته ب را ايران

وي شاگرد شاعران بزرگ اگرچه درحقيقت  و شعر آنندرام ساده و عاميانه بوده
 كورانهكور آيد كه او مي نظر  به ابيات وي ةولي بعد از مطالع ،بيدل و آرزو بودعصر خود 
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ادبيات خود را هم در حضور جهان  آفريدة بلكه روشِ ،ننمودهرا تقليد استادان خود 
اما او در  ،از لحاظ فني بيشتر ابيات وي در قالب غزل و رباعي بوده. عرضه نموده است

  . نموده است هاي ديگر مانند مثنوي نيز سعي قالب
هاي  آنندرام مخلص از گروه اهل هنود بوده ولي شعر وي پر از انديشهكه  با آن

بلكه از  ،ط بر مطالب عرفاني اسالمي تبحر داشتهوي نه فق. معنوي و عرفاني است
  .ني هم بسيار استفاده نموده استآتلميحات و كنايات اسالمي و قر

  آنندرام مخلص پيشينة خانوادگي
  :عامره آمده است ةخزان ةكه در تذكر چنان .از الهور بودندآنندرام مخلص  نياكان
ت كه رياست اهل هند از مخلص الهوري از قوم چهتريان اس  به آنندرام متخلص«

  .1»او سودهره از توابع الهور است يوطن آبا .اين گروه تعلق دارد  به االيام قديم
اما او خودش در كتاب  ،تذكره مذكور نيست  سال تولد مخلص در هيچ

  :سنش نوشته است ةهجري نوشته بود دربار 1156كه آن را در سال  االصطالح ةآمر
وپنج  سن چهل به وشش هجري صد و پنجاه كحاال در سال يك هزار و ي …«

  .»2…سالگي از سنين عمر مستعار
از وي  ةاهل خانواد. شود مي هجري 1111از اين رو سال تولد آنندرام مخلص سال 

. كرد زيب عالمگير سپري اورنگ عهداو دوران كودكي خود را در . سران دربار بودند
دست  به هفت پادشاه دستميان ي دهلدوران تحصيالت نوجواني و جواني او  ولي در

همين سبب اين   به .انقراض حكومت تيموريان بود هدور يعني اين دور واقعاً. شد
زندگي سياسي  و تحوالت سياسي بر زندگي آنندرام مخلص نيز نقش مهمي ايفا نموده

تخت اما وقتي كه پادشاه محمدشاه بر . و اجتماعي وي تا دور محمدشاه پايدار نشد
پس از وي . نمودغاز آ را خودمستقل او نيز زندگي سياسي و اجتماعي  ت،دهلي نشس

 ترين و ارزشمندترين يافت و مهم دربار تيموريان راه  به ،رام درگذشت پدرش راجه هردي
  .اش را در دوران اين پادشاه گذراند هاي زندگي سال
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متوفي (خان  آمده است كه او وكيل نواب اعتمادالدوله قمرالدين در چند تذكره
خان  ليت وكالت محمدامينؤاين او مس برعالوه . 1وزير محمدشاه بود)  ه 1138

و )  ه1133(بيدل دهلوي  .2بود دار عهدهنيز را خان عبدالصمدالدوله  سمرقندي و سيف
از جمله استادان مخلص در زبان و ادبيات )  ه1755/1756(خان آرزو  الدين سراج

حكومت محمدشاه بسيار  ماز حمالت نادرشاه هنگامخلص بعد  هباالخر. فارسي بودند
سبب بيماري   بهق  . ه1146در دوره احمدشاه در سال  و در نهايت ه بود،شكسته شد

مضمون اين بيت از اشعار او . حيات گفت درودبدر دهلي ) دردسينه(الجنب  ذات
  :اش در اواخر عمر دارد نزديكي غريبي با بيماري

  3دل بيارا همچو برگ گل دهانم را نبه خو  ه زبـانم را الهي آب و رنگ سـوز بلبـل د  

  سبك نثر آنندرام مخلص
 مثالً .نثر هندي نيز ميان محققان و پژوهشگران اختالفي وجود دارد ةمانند شعر هندي دربار

و مطالب ها  ارشد محمدتقي بهار نثر هندي را پيچيده و مغلق و عاري از انديشه ةنويسند
  :نويسد مي نثر هندي چنين ةدربار شناسي سبكوي در كتابش . داند مي علمي و هنري

جز  ،اين بود حالت نثر در ايران و بعينه همين بود حالت نثر در هندوستان«
هندي در اظهار فضيلت زيادتر از منشيان و نويسندگان  يكه فضال و علما اين

يران ال اجر  هدر مناشيد و مكاتيبي كه رجال هند ب. اند هكوشيد مي ايراني
 مقيم هند بيشتر ةشود معلوم است كه نويسند مي يافتها  و در سفينه اند هنوشت
جاي  هكردني دارد، يا اگر دارد ب خواهد اظهار فضل كند و كمتر مطالب بيان مي
كه حرف خود را بنويسد از در و ديوار صحبت داشته و كلماتي مناسب  اين

  .4»طلبي كه بايد بنويسدنه مناسب م ،دست آورده است  هفروشي خود ب فضل
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كنندگان بعدين نه فقط اين نظريه را مورد نقد قرار داده  اما نويسندگان و پژوهش
گري منطقي و علمي  ادوار و انواع نثر هندي بررسي نموده و با تحليل ةبلكه در هم

در نظرشان سبك نثر هندي مانند سبك نثر فارسي . اند هدست آورد به پرارزشاي  نتيجه
ادوار  ةهمين سبب بر آن اوضاع سياسي و اجتماعي هم به گوناگون گذشته،هاي  هاز دور

 ةلذا سزاوار است پيش از نقد ادبي نثر فارسي هند دربار ؛پرداخته است اي هثير ويژأت
 ييعفهمين سبب وقتي كه استاد ش به .ماعي عصرش بررسي بشودتاسي و اجياوضاع س

كه معاصرشان در هند  ،كرده ان ايراني صحبتصفوي ةوضعيت ادبيات دور ةكدكني دربار
  :نويسد مي نثر هندي چنيندربارة  تيموريان بودند، وي

سراي امپراتور،  زبان اندرون حرم. جا رايج بود در هندوستان فارسي در همه«
 ةهاي علمي و ادبيات، بر روي هم، هم زبان ديواني حكومت، زبان كتاب

ي با زيرساخت فرهنگ هندي و يجغرافياة اين منطق. فارسي بود به ها نوشته
بود كه در ادب فارسي ي يها خود مسبب دگرگونية نوب  به سانسكريت،

كه  ،سادگي بود به اين دگرگوني، گرايش نثر فارسيهاي  داد، يكي از جنبه روي
 كرد و زير بار نثر مقفاي عربي و نامفهوم منشيانه خالصاز كم  آن را كم

  .1»اختگفتگوي طبيعي نزديكش س  به
 سبك نثر فارسي غالباً ،تيموريان هند ةكدكني در دور ياستاد شفيعنظر لذا طبق 

عبدالقادر  ةالتواريخ نوشت ن كتاب منتخبآة بازرترين نمونكه  ،ساده و عاميانه بوده
استاد بهار  ةكدكني هرگز ترديد نظري ييعفاما از اين گفتار استاد ش. بدايوني است

جاي ديگر در  هتيموريان ساده و عاميانه بوده ب ةنثر دور چون اگر سبك ،نخواهد شد
له را دكتر رضازاده ئاين مس. كار برده شده است هوقت نثر مغلق و مصنوع هم ب همين
  :نويسد مي كه او چنان ،طرز احسن فهمانده است  هشفق ب
ة بلكه عد ،مسلمانان هند هم نبوده هفارسي منحصر ب  هگويندگان هندي ب«

. و اشعار ساختند ،غيرمسلمان هم در زبان ما استادي بهم رساندندزيادي هندي 
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به بلكه شعر فارسي هند  ،ايراني نداشتههاي  موضوع هها هم انحصار ب موضوع
ست كه در اين مختصر محض مثال  بومي هم پرداخته و كافيهاي  موضوع
ه و هاي معروف ايراني مانند شاهنام داستان. نويسي را ملحوظ بداريم داستان
نظامي سرمشق صدها داستان نويسندگان مقلد در ايران و هندوستان  ةخمس

كمك در هند موجب ظهور داستاهاي بومي و خالص  گرديد، ولي اين سير كم
توان پنج داستان معروف  مي براي مثال. شعر فارسي گرديد به هندي و نقل آن

 مدهومالت و منوهر) Kamrup & Kamlata(هندي، كامروپ كاملتا 
)Madhumati & Manohar( پدماوت ،)Padmavat( پنون سيسي ،)Pannun 

& Sassi ( و هير و رانجها)Hir & Ranjha (1»را ذكر كرد.  
را  اي هزبان و فرهنگ هند، مطالب ويژارزيابي  ةچكيدزاده شفق در اين استاد رضا

 ،هاي گوناگون است ها و فرهنگ داراي زبان ينوآورده كه هند در حقيقت مركز
ثير خاصي گذاشته و أهاي متفاوت هند بر يكديگر ت ها و فرهنگ همين سبب اين زبان  به

  .يرات مختلف در انواع زبان بوده استيموجب تغ
كه  ،ست آنندرام مخلص حامل شخصيت جامعي يابيم كه با اين توضيح درمي

اي وي در حقيقت يك نماد كامل بر. افكند مي هندهمه بر علمي و فرهنگي هاي  پرتو
شعر و نثر او داراي همه  دليلهمين   به .شود مي نمودن ارزش علمي هند دانسته عرضه

ساده، مسجع، مغلق، موضوع  يطبق تقاضااو در نثر . باشد مي انواع علمي، فني و هنري
  :نويسد مي گونه نثرش اين ةلذا استاد انوشه دربار ،نوشته است عمقفع و مصنو

مور نوشتن أمحمدشاه وي را م. گارش بودمخلص از بهترين نويسندگان روز«
نثري مصنوع و   به او ش كرد وپادشاه صفوي در تهنيت جلوس به اي هنام

اما سبك نثرنويسي  .نامه را نوشت پيروي از سبك ابوالفضل عالمي به سنگين،
برد  مي كار  به او در نثرش واژگان هندي. تكلف است خود مخلص ساده و بي

كند، ولي نوآموزان را از  مي هم اضافه و تركيب  به را هندي و فارسيهاي  و نام
 .2»دارد مي اين كا برحذر
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گردد كه زبان شخصي آنندرام ساده بوده اما طبق تقاضا متن  مي از عبارت باال واضح
لذا اين  ،انواع مختلف شدهبه همين سبب نثرش آميخته  به ،داد ميوي نثرش را تغيير

  :شود مي اهر الفاظ و معني در خدمت خوانندگان عرضهجو به راستهآ ،نثر مصنوعة نمون
كه  ،اما بعد بر خداوندان محبت و شوق و صاحبان وجد و ذوق پوشيده مباد«

دكني خدمتكار كه خالي   به …ودو هجري صد و پنجاه هزار و يك يك ةدر سن
اين بهانه ديده، طرح   به بايدگفت شايد اي هداني نيست، گفتم افسان از مزاج
محمد جايسي مصنف  او اين حكايت رنگين را كه ملك …ندازدخواب ا

پوربي، لبريز درد نگاشته  ةزبان پورب، سرتاسر چون پرد به پدماوت در هندي
از آنجا . كرد و بناي سخن بر معاني غريب و تشبيهات بديع گذاشته است، نقل

 :فتمبا خود گ .درد آورد به اختيار دل را بت است، بيحمهاي  كه متضمن نيرنگ
داده آيد، ممكن  كه اگر اين معشوق هندي را در لباس قلمكاري فارسي جلوه

رقم، طرح  كه در نظر اهل ذوق اين فن مستحسن نمايد، لهذا قلم پريشان
  .1»عشق موسوم ساخت ةهنگام  به …تحريرش انداخت و

وقت لذت زبان را از دست  اما هيچ ،در نثر مصنوع و مقفي نوشته آنندرام واقعاً
او در نثر روش سعدي . اده است و هميشه ذوق خواننده را در خاطرش گذاشته استند

خود و شاعران ديگر لذت نثرش را هاي  سرودهافزودن شيرازي را زنده نموده و با 
  :دار درآمده است دنباله ةاحوال ستار ةدربار چمنستانكه در كتاب  چنان ،اضافه نموده

كوكبه طرفه   هدار ب دنباله ةفت هجري ستارهو هزار و يكصد و پنجاه در سال يك«
 الحجه چه از عشره سوم ذي .بر روي فلك عبرافزاي نظارگيان عالم خاك بود

طويلي در  ةكه دنبال ،گرديد صدر هرشب سر شام سمت مغرب نمودار مي سه
افزاي مردم  حيرت ،ينا گاه زياد از ،و قريب يك پهر ،ختگي داشتهانهايت پرافر

 .يزدهم محرم سنه صدر امتداد كشيده بودسست و اين حالت تا نش ميفرو ،بوده
گونه كوكب  آثار اين. بخشودب اي خوده نه مال بخير نموده و بر بندهأاو تعالي ش

  :اند هچنانچه ميرزا صايب مغفور گفت ،اند هرا بسيار نحس اعتبار كرد
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  1»ترسـم  دار مـي  دنباله ةاز اين ستار  ترسـم  ابروي يار مـي  ةز خال گوش

وزن نيز از  همهاي  و واژه ،قرينههاي  آهنگ، جمله شايسته، هم ةاستفاده از قافي
 ؛او در نوشتن نثر مسجع تبحر استادانه دارد. شود مي هاي نثر آنندرام شمرده خوبي
  :نويسد مي او ،گردد مي روشن چمنستانكتاب  ةكه از مقدم چنان
سته كه در سال يكصد هشت گلده ست مشتمل بر چار چمن و ب اي اين نسخه«

تحريرش پرداخته و بنا بر بعض احوال  هرقم ب قلم آشفته ،ونهم هجري و پنجاه
  .2»چمنستان موسومش ساخته به و نكات رنگيني كه در آن مرقوم است

او . كند مي هاي نثرش اين است كه وي از زبان خود مناظر را نقش يكي از ويژگي
 ،دهد مي هن خواننده رخذده كه نقش آن در جور بيان نمو بارها مناظر خوب را اين

  :كه در وصف درخت مادهولتا اين اطالعات را گردآورده است چنان
هايش مانند  و شاخ ،ستاشود كه نامش مادهولتا  مي باد درختيآ در شاهجهان«

ست كه از تار سيم يا  اي شكل طره هگلشن ب. زند مي ناك تكيه بر درختي ديگر
نازك مثل ابريشم سبز برابر هم  ةپنجاه تا ريش ــ هلچه چ. آهن ساخته باشد

چه گل و چه ريشه رنگ زمردي دارد و  ،ابريشم سبز تمامه ةبطاق. باشد مي
 .3»زنند سر ميه مانند طره آن را ب

 مثالً .االمثال فارسي، هندي و اردو هم استفاده نموده است ضرب ازگاه  آنندرام گاه
االمثال فارسي استفاده نموده  ها وي از ضرب باب ةمدر آخر ه االصطالح ةآمردر كتاب 

  :نويسد مي ر فصل الفخچنان كه در اوا ،است
تيغ يعني   است و شبِ ترابن ملجم خود از شيطان مشهور: تيغ  شب ابن ملجمِ«

ست كه شب عاشوره را  تركيب يافته آن ةو معني اين كلم ،شب عاشور است
  :سعيد اشرف گفتهمحمد .سوزند مي صورت ابن ملجم ساخته

ــغ   ــب تي ــه ل ــان بلي   4»كرده ابن ملجم شب تيـغ   امتح
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وي بر علوم  ،ديگر از اين كه وي بر ادبيات فارسي و هندوي تبحر استادانه داشته
 االصطالح ةمرآاو در كتاب . دستي داشت نيز چيره نديگر مانند علم نباتات و گياها

فوايد و زيان آنها را در حضور  داده و ها و گياهاي متفاوت توضيحات درخت ةدربار
داده  جور او داروهاي زوددرمان را نيز توضيح همين .خوانندگان عرضه نموده است

نمايد  مي گل الله صحبت ةوقتي كه دربار االصطالح ةمرآدربخش دوم كتاب  مثالً .است
طبي آن  و ييفوايد دارو ةهاي گل موصوف را شمرده سپس دربار انواع و ويژگي اوالً

  :نويسد مي نينچ
عباسي است و دوپيازه  الله خچيني بي اعتقاد بعض افراد اين است كه چوب«

و اكثر در زمستان  ،چيني فوايد دارد چوب  هشود و قريب ب مي هايش خوب گل
راقم حروف در وقتي درد زانو داشتم، مبارزالملك سربلندخان بهادر  .خورند

گفتم بايد فرمود . چيني است البدل چوب كه شم ،دهم گفتند دواش بيادت مي
يك روز همراه طعام بايد  و دوپيازه گل عباسي را گفتند كه تا بيست. همين
كه بشمل آوردم و دوازده روز گذشته بود كه اثري از درد زانو  چنان. خورد
  .1»بر حق است ءخواص اشيا. نماند

  سبك شعر آنندرام مخلص
شعر . ط شدوخلمهاي گوناگون هند  ا رنگب ،زمين هند گام نهاد به شعر فارسي وقتي كه

اوج  به ، كهتيموريان ةبسيار گسترش يافته تا دورقارة هند  شبه نيز مثل زبان فارسي در
 شان را در هند هنرهاي ةبسيار از شاعران و سخنواران ايران گنج خزان .خود رسيده بود

سبب زبان فارسي اينجا همين   به .ديلذا هند آماجگاه دانشوران و شاعران گرد .يافتند مي
هادي در  استاد نبي چنانچه. ها گنجانيده شد ي بزرگ مبتكرات و نوآور ةبا سرماي

  :وضعيت شعر، چنين مطرح نموده است ، دربارة)شعراي دربار تيموريان هند(اش  مقاله
سبب اختالف محيط و موقعيت  به در زمان تيموريان، شعر فارسي هند«

جغرافياي، با شعر فارسي در ايران فرق عمده داشت، زيرا هند سرزميني با 
حكمت و فلسفه گرايش خاصي   به و مردم آنجا هم ،بسيار قديمي بوده ةفلسف
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هاي شعر فارسي هند زبان فيلسوفانه، بيان پيچيده و  يكي از ويژگي .اند هداشت
كه ناقدان ايراني اين شيوه را سبك  ،ياز بوده استاستفاده از كلماتي دور از ن

  .1»گويند مي هندي
 ةرسد كه زبان و ادبيات فارسي هند در حقيقت در درور مي نظر به طبق گفتار باال

سخنواران و بسيار از شاعران  .اوج خود رسيده بود  به تيموريان باالخص اكبر بادشاه
اما روش و مفهوم شعر هند با زوال  ،فتنديا مي هنرهايشان را در هند ةايران گنج خزان

زوال حكومت تيموريان را شاعران اين دور . يافت مي تغيير حكومت تيموريان تدريجاً
اين تحوالت سياسي و ادبي هند چنين دربارة  هادي دكتر نبي. اند هدر شعر خود نشان داد

  :دهند مي توضيح
 و انگر پريشاني روزگاردر اين مرحله از زمان، نش) شاعران هند(شعر آنان «

شعر   به مند برخي ناقدان زبان اردو كه عالقه. فقدان احساسات و عواطف است
شاعران عهد زوال  ةفارسي هستند، شاعراني مانند ناصرعلي و بيدل را نمايند

س و نوميدي، أشمارند، زيرا اين شاعران در دوران تاريك ي مي تيموري ةدور
  .2»م را از زندگي پويا و پرتالش بازدارنددر جستجوي تصوفي بودند تا مرد

تحوالت احوال سياسي و اجتماعي هند ارتباط  ةهمين دور به آنندرام مخلص نيز
لذا وي در شعر از استاد خود  ،بوده ر بيدل دهلويدرزا عبدالقايم دولي او شاگر. دارد

خنش از و از بهترين شاگران او بود، ولي س ،كرد مي رزا عبدالقادر بيدل پيروييم
اما  .شود، خالي است مي معماواري كه در شعر بيدل ديدههاي  خيالي و نازكها  پيچيدگي

 :بهگوان داس ةگفت  به .او براي تحفظ وقار شعر هندي نقش مهمي ايفا نموده است
اشعار مخلص در اوزان كوتاه، ساده و روان . »طور كالمش ماوراي طور استاد است«

 ،نكه او از گروه اهل هنود بودهآ حال. معنوي و عرفاني است هاي اما پر از انديشه ،است
كه در شعر پايين  نچنا .اما با فلسفه، حكمت و عرفان اسالمي و الهي اطالع كامل داشت
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  :دهد مي مسكن يعقوب تشبيه  به شهر عشق را
  :عشق ةهنگامنمونه از آنندرام در 

ــيم  ــواي الفت ــوش آب و ه ــهر خ ــاكنان ش   س

  2از در و ديـوار مـا   1كنعانبارد چون  عشق مي

بارها از  االصطالح ةآمريك شاعر برجسته بوده و در كتاب غزل در مخلص 
حسين  طرف همين نكته استاد شريف به .غزلي خود استفاده نموده استهاي  سروده

  :نويسد مي با ذكر غزلي از مخلص چنين االصطالح ةآمر  دربارة اش قاسمي در مقاله
 االصطالح ةآمراز خود در جاهاي مختلف در مخلص اشعار زيادي «
مخلص غزل كامل خود را  يدر جاي. هاي گوناگون نقل نموده است مناسبت  هب

آساني  به شود تا بتوانيم مقام مخلص را در شعر مي آورده كه در پايين نقل
  :كنيم تاحدي تعيين

ــود نمــي فتنــه  دانسـتم  حسن او آفت جـان بـود نمـي      دانســتم پــرداز جهــان ب

  دانسـتم  مار در سـبزه نهـان بـود نمـي      زلف نوخط صنم آفت جـان مـن شـد   

ــ  ديدم امروز بهشتي ز گل و مل معمـور  ــي  ةخان ــود نم ــان ب ــر مغ ــتم پي   دانس

  دانسـتم  چشم نرگس نگران بـود نمـي    يـاد دهـنش  ه بر لب غنچه زدم بوسه ب

  مخلص ،مگسر زلف كسي ه دل كه كردم ب

  مدانسـت  حاصل هردو جهـان بـود نمـي   

  :شعر مخلص گفته است كهدربارة  هرصورت خوشگو هب
ل او در اين جزو زمان كمياب ثزباني م تالش خوش بهر كيف شاعر معني«

طرز مرزا  به مشق طرز مرزا صايب ترتيب داده، الحال به بيشتر ديواني. است
  .3»دهد مي ازو سرانجام به و ، گويد مي رضي دانش شعر

                                                   

 بيتعشقي آن در اين  ةجلو .استبوده  عو يوسف عنام شهري است كه مسكن حضرت يعقوب  .1
  :گردد واضح مي حافظ

  ة احزان شـود روزي گلستان غم مخوركلب  يوسف گم گشته بازآيد به كنعان غم مخور
  .آنندرام مخلص ،عشق ةهنگام  .2
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وي نيز هاي  لذا در سروده ،نگ هند و ايران بودهفره ةچون شخصيت مخلص آميخت
 هندي و ايراني بازيهاي  بارها با واژه او نيز عمداً. رسد مي نظر  به ميزشآاين  ةجلو
در بيتي وي  مثالً .شود مي همين سبب در شعرهايش لغات غريب بسيار يافته به ،كند مي

) دنريزه كرده باش زهريشمي كه از مقراض ريابيعني ( »ضمقرّابريشم «با اصطالح 
  :استفاده نموده است

  1مقــرض خــط بتــان مــرا    مابريشــ  بگذر طبيب كز پي تفريح دل بس است

شخصيت او از تحوالت . شود مي در شعر مخلص ناله، فرياد و طنز بارها ديده
همين سبب در ابيات خود   به ،سياسي و اجتماعي هند بسيار دچار غم و اندوه بوده

اما امروز همان ابيات وي براي . و ملولش اشاره نموده است سوي حزن  به بارها
 .شود مي مستند شمرده يعنوان منبع هو ب ،فهميدن احوال عصرش ارزش بسيار دارد

  :كند مي هند ةكه او در ابيات پايين شكو چنان
  2شد گم هندوستان كشور از امن افسوس هزار  به تحريك نسيمي زلف او زير و زبر گردد

  :ديگر سرودهدر بيت 
ــر ســرم آورده   از شــيون اي قمــري اي قيامــت ب

  3تو خواهي بعد از اين در باغ بودن يامن اي قمري

او نه فقط قالب فني رباعي را مراعات  .است نموده آنندرام در قالب رباعي هم سعي
كرده بلكه شرايط معنوي رباعي يعني پند، اندرز و حكمت را هم ملحوظ خاطر 

با همين سبب وي   به .شود مي گاهي بر مزاجش رنگ عارفان عارض گاه .قرارداده است
  :كه در رباعي پايين سروده است چنان .خواهد مي از خدامعشوق خود را دعا سالمتي 

  يارب آن يار وفادار سـالمت باشـد    زار سالمت باشـد آ هركجا هست دل

ـ  گر مناسب نبـود آمـدنم درگـه      4پرور سر بـازار سـالمت باشـد    بنده  وت

  :كند مي ان فغاننبه جاي ديگر چ
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ــو  همگي رنگ و بو بيـان مـن اسـت    ــت  يگلن ــن اس ــان م ــث فغ   باع

  عاشـقي رسـم دودمـان مـن اسـت       بنـــده تنهـــا نـــيم غـــالم بتـــان

ـ  مكه خون بس   برگ گل فـرش آشـيان مـن اسـت      سـرم چكـد گويـا    هب

  در دل است آنچه بر زبان من اسـت   همچــو فــواره از كمــال صــفا    

ـ  ـ دست و تيغ ــت    روي كـار بيـار  ه ي ب ــن اس ــان م ــرت ذوق امتح   اگ

ــج ــنظ ةديــــد بلبــــل رنــ   شــورانگيز داســتان مــن اســت     ممــ

ــرار    ــرم اس ــار مح ــص آن ي   1زنده باشد كه قـدردان مـن اسـت     مخل

هايش ذكر برگ و گل نموده  دوست بوده و بارها در سروده طبيعتاو يك مرد 
داده  زيست را نشان محيط  به قه خودها، عطرها و گياها عال توصيف گل  اب او بارها. است

 نظري به االصطالح ةآمرو  چمنستاناست و اين عالقه وي نه فقط در آثار نثريش چون 
اين او با دقت بر  برعالوه . است ها نمونهاين ثار شعري وي نيز پر از آبلكه  ،آيد مي

محيط  هب وي عشق .ها و عطرها نيز عالقه خود را پرداخته است فوايد گياها و گل
  .زيست از اين ابيات پايين روشن خواهد شد

  ديــــده را مــــانم بلبــــل دام  گـردن كشـيده را مـانم    بچـو 

ــانم  گر  ام مژه يوسوسچكان است  خون ــده را مـ ــاك بريـ   نـ

ــات  ــافتم ز حي ــذت ني ــيچ ل ــانم   ه ــيده را مـ ــر ساغركشـ   پيـ

ــانم ا  شـرم آيــد بـه عــرض احــوالم   ــده را م ــواب دي ــن خ   لك

  خوف بر لـب رسـيده را مـانم     پرداخـت  ضبظ خـود ه م بننتوا

ــه مــزاجم ســح ــانم   ســازد ر نمــيب ــده را م ــاخ چي ــل از ش   گ

ــانم    پر غريبم به فقر خـود مخلـص   ــده را مـ ــاطر آرميـ   2خـ

  ثار آنندرام مخلصآ
كشور سندرسين دربارة  نثر  به اي هداستان عاشقان )م 1739/-ق 152( عشق ةهنگام .1

 .و راني چند پربها
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 ةشاهزاددربارة  نثر به است اي هداستان عاشقان )م 1731/ق1144( عشق ةكارنام .2
 ).ممكلت(و شاهزاده خانم ) گوهر(چيني 

از آثار خطاطان و  اي هاست بر مجموع اي همقدم )م 1731 /ق 1144( خانه پري .3
 .نقاشان

 .اوستهاي  نامه ةمجموع ).م1734/ق1149( رقعات مخلص .4

داراي اطالعات ادبي، فرهنگي، كتاب مزبور  .)م1744/ق1157( االصطالح ةمرآ .5
در . اين كتاب طبق حروف تهجي ترتيب يافته است. است اقتصادي و اجتماعي

االمثال مترادف آن  االمثال فارسي دارد و در بعضي موارد ضرب باب ضربهر آخر 
است از تعبيرات و  اي هنام اين كتاب فرهنگ. در هندي و اردو هم نوشته شده است

اين كتاب شامل . ها، با شواهدي از شعر پارسي المثل و ضرباصطالحات شاعرانه 
 .است زمان معروف آنهاي  دهلي و شخصيتدربارة  اوضاعدربارة  يهاي نكته

ها، كنايات و نكات ظريف،  اي است از لطيفه مجموعه) م1746/ق1159( چمنستان .6
ها،  هها و ميو اشاراتي بر احوال بعضي از معاصران، و توصيفاتي از درختان، گل

. ترتيب يافته است» گلدسته«و هر چمن در دو » چمن«نثر مرصع كه در چهار   به
بعضي  -2هاي آميز  هاي شيرين و شور انگيز و نقل نقل -1: چهارچمن عبارتند از

فوايدي  -3احوال مسموعي و وقوعي، حقيقت بعضي از درختان و انواعي از فواكه 
بعضي مردم، لطايفي كه بعضي  لطايف -4چند شامل نكات حكمت و اندرزها 

چاپ   ق در لكهنو به294اين كتاب در سال . اوقات بر زبان مؤلف گذشته بود
 .رسيده است

. خاطرات شخصي نويسنده و ذكر وقايع زمان او در شمال هند است: بدايع وقايع .7
بخش . هاي مختلف نوشته شده و مشتمل بر چهاربخش است اين كتاب در سال

نام تذكرة آنندرام نيز  هند و جنگ او با محمدشاه كه به  ر بهشرح حملة ناد: اول
و ) Eliot(هايي از آن در جلد هشتم تاريخ هند تأليف اليوت  شهرت دارد، و قسمت

اين ترجمة تذكره در حقيقت (. انگليسي ترجمه شده است  به) Dawson(داوسون 
ر شده است ذك 76در صفحه ) History of India(در جلد هشت كتاب تاريخ هند 

از اين بخش كتاب ). چاپ رسيده است  ميالدي از لندن به 1877اين كتاب در سال 
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احوال : بخش دوم. ها با عنوان تذكرة مخلص يادشده است اشتباه در برخي تذكره  به
. ق1156كه در ذي القعدة ) Garh Muktashwar(سيزده روزة سفر گره موكتيسر 

كه در محرم و جمادي ) Bingrah(بنگره  احوال سفر: بخش سوم. نوشته شده است
كوشش سيد علي اظهر در رامپور  اين بخش نيز به. ق انجام يافته است 1158االول 

: بخش چهارم. چاپ رسيده است ق با عنوان سفرنامة مخلص به 1365سال   به
تا  1158از جمادي الثاني ) Punjab(نسخة سوانح احوال كه دربارة وقايع پنجاب 

كوشش مولوي محمدشبيع چاپ شده و در  اين بخش به. ق است 1161 جمادالثاني
نسخة كاملي از آن در دانشگاه . جلد پنجم مقاالت مولوي محمدشفيع آمده است

 .هاي جداگانة آن در عليگر و رامپور موجود است پنجاب الهور و بخش

دشاه فرمان محم به گذاري شاه صفوي، اين نامه هنگام تاج: نثر به بلند اي هنام .8
 .وي نوشته شده است به خطاب

 تكه گويا ترجمه از متني سانسكري ،نگهداري اسبدربارة  :االفراس ةحكتاب را .9
 .بوده است

يك از منابع معروف چون  الشعراي مخلص در هيچةاز تذكر: الشعراءةتذكر .10
رضا نقوي و تاريخ  سيد علي تأليف نويسي فارسي در هند و پاكستان، تذكره
احمد گلچين معاني نامي نيست و در برخي منابع از اثر  تأليف ي،فارسهاي  تذكره

از اين تذكره در  اي هنسخ«. ديگر او بدايع وقايع، با عنوان تذكره ياد شده است
) Jaipur(پور  كتابخانه عمومي مهاراجه جي) Chatersing(حكيم چترسينگ ة گنجين

خان از روي  صولت. دبخانه معرفي شبار در فهرست آن كتا منتقل و براي اولين
راهنماي قمرغفار با عنوان   بهم  1993نامه دكتري خود را در سال  همين نسخه، پايان

 هدر جامعه ملي) الشعراي آنندرام مخلص با مقدمه و حواشيةتصحيح انتقادي تذكر(
 .نو گذراند اسالميه دهلي

 ديوان آنندرام مخلص .11

  رباعيات آنندرام مخلص .12
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