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  در شبه قاره يها و چاپ اشعار محتشم كاشان نسخه

  ♦♦♦♦دكتر عارف نوشاهي

 يمحتشم كاشان الدين شناسانه از آثار منظوم كمالكوتاه نسخه ين گفتار بررسيا در
پاكستان، : كشور شامل سه(قاره  شبه يها در كتابخانه يرانيشاعر ا)  ه996درگذشتة (

كه  ييآنجا از. امان انجام گرفته استن سيا و چاپ آثارش در) هندوستان، بنگالدش
ح يشتر در مدايز كه بياند، آثار منظوم محتشم ن ت و امامانيمحب اهل بقاره  شبه مسلمانان

ار رواج داشته ين بسين سرزميا كربالست، در يشهدا يت، امامان و سوگواريب اهل
ي سيدر عصر قبل از صنعت چاپ، كاتبان و نساخان از آثار محتشم رونو. است

 قاره، آثار محتشم در عصر صنعت چاپ در شبه. شدند مي ها آماده كردند و نسخه مي
  .ور طبع آراسته شد و در دسترس هرخاص و عام قرارگرفتيز	به

ن شرط در ياولقاره  شبه ها و چاپ آثار محتشم در گستردة نسخه يبررس يبرا
 ياگرچه برا. استقاره  شبه يها كتابخانه يخط يها دسترس بودن اطالعات تمام نسخه

گر يو د يات احمد منزوتأليفاز  يكيپاكستان دو فهرست جامع وجود دارد،  يها نسخه
آن  ها در هندوستان كه تعداد نسخه يها نسخه يمتاسفانه برا ين سطور، ولياز نگارندة ا

ن وجود يالدفت نيدر ب ين فهرستياست، چنقاره  شبه يگر كشورهايشتر از ديكشور ب
معتبر استفاده شده  يها كتابخانه يها فهرست هند از تك يها نسخه يناچار برا. ندارد
چاپ  يآثار فارس يشناس جز كتاب يمنبعقاره  شبه در مورد چاپ آثار محتشم در. است

نگارنده اذعان دارد كه . ن نگارنده استيات اتأليفكه از  ،وجود نداردقاره  شبه شده در
 عّلامه قول	به و شود شامل نميرا قاره  شبه چاپ شده درتمام آثار  يشناس ن كتابيا

                                                   

♦
 .استاد بازنشسته گروه فارسي، دانشكدة دولتي گوردن، راولپندي، پاكستان  
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  :يمحمد اقبال الهور
  هزار بادة ناخورده در رگ تاك اسـت   مغـان  كار رسيد پايان	گمان مبر كه به

  در پاكستان يخّط يها نسخه
پاكستان از  يفارس يخط يها در فهرست مشترك نسخه ياستاد احمد منزو

 يها در كتابخانهها  آن از يكه برخ ،داده است سخه نشانن چهاردهات محتشم يكل/ وانيد
 يمنزو(. شود ي ميپاكستان نگهدار يشخص يها گر در مجموعهيد يو برخ يدولت

  ). 694/  7): مشترك(
شمارة  ،يكراچ پاكستان، يوان محتشم را در موزة ملين نسخة ديتر كهن

N.M.1961-1245 كتابت شده و ه 994 ن نسخه دريا. ام كرده يسينو ده و فهرستيد
 ينوشاه( ه استيشباب يدارد و دوم يدر آغاز افتادگ يكي. وان محتشم استيشامل دو د

ات ين حين نسخه در حيدرگذشته، ا ه996م كه محتشم در يرياگر بپذ). 525): 1983(
 يا نسخه. خ ندارديا تاريخر است أپاكستان مت يها ة نسخهيبق. محتشم كتابت شده است

ات و ينقل عشاق، ضرور ه،يه، جالليصبائ ه،يه، شبابيبيشاملِ ش شمات محتياز كل
  .1ام دهيد آباد اسالمپاكستان،  يكتابخانة مل دريز را ن ه1211ات، كتابت شده در يمعم

 يها كه همه نسخه نسخه گزارش شده است هفتبند محتشم در پاكستان  از دوازده
دار در  خيتار يها نسخه .است ها نقل شده اضيها و ب شتر در جنگيو ب خر استأمت

 يكي. موجود است آباد اسالمران و پاكستان، يا يقات فارسيبخش مركز تحق كتابخانة گنج
 4062با شمارة  ياضيدر ب يگريو د ه1269و  1239مورخ  10931با شمارة  يدر جنگ
  ). 697 - 696/  7): مشترك( يمنزو(. است ه1270مورخ 

با نام معادن الرضا گزارش شده كه گفته شده  يكتاب) 694/  7): مشترك( يدر منزو
در مدح بند  هفت معادن الرضا شرح. ن خطاستيا. است يبند محتشم كاش شرح هفت
ن در ياصغرحس ين شرح را مولوياست و ا يآمل ين كاشياز موالنا حس )ع(يحضرت عل

                                                   

ي منزو كه چنان. بود الهور پنجاب دانشگاه استاد عيمحمدشف پروفسور ملك در شتريپ نسخه نيا  .1
  .است داده گزارش)  7/694): 1986(
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 يوشاهن( ه استديچاپ رس	به العلوم، لكهنو و در مطبع مجمع هكرد تأليف ه1197
)2012 :(3 /2099.(  

قات يمركز تحقبخش  گنج محتشم در پاكستان، كتابخانة ينة آثار خطين گنجيتر مهم
اجمال 	بهبخش  گنج يها ن نمودار نسخهيا در. است آباد اسالمران و پاكستان، يا يفارس

  :با ذكر منبع نشان داده شده است
 منزوي، 1479: 3 )گنج( منزوي، 11 قرن، ديوان غزليات، 5720شمارة نسخة  .1

  .306 )الفبايي( تسبيحي ،694: 7 )مشترك(
 منزوي، 1479: 3 )گنج( منزوي، 12 قرن، ديوان غزليات، 4940شمارة نسخة  .2

  .305 )الفبايي( تسبيحي ،695: 7 )مشترك(
  .305 )الفبايي( تسبيحي، 12 قرن، ديوان غزليات، 16720شمارة نسخة  .3
  .306 )الفبايي( تسبيحي، 12 قرن، ديوان غزليات، 11638شمارة نسخة  .4
  .306 )الفبايي( تسبيحي، 12 قرن، ديوان غزليات، 13161شمارة نسخة  .5
 منزوي، 1380: 3 )گنج( منزوي، 13 قرن، ديوان غزليات، 4343شمارة نسخة  .6

  .305 )الفبايي( تسبيحي ،695: 7 )مشترك(
 )مشترك( منزوي، 1479: 3 )گنج( منزوي، 11 قرن، بند دوازده، 366شمارة نسخة  .7

7 :697.  
 )مشترك( منزوي، 1380: 3 )گنج( منزوي ،ه	1270، بند دوازده، 4062شمارة نسخة  .8

7 :697.  
  .697: 7 )مشترك( منزوي ،12 قرن، بند دوازده، 9367شمارة نسخة  .9

  .697: 7 )مشترك( منزوي ،ه		1269 و 1239، بند دوازده، 10931شمارة نسخة  .10
  .685 )الفبايي( تسبيحي ،13 قرن ،مدح چهارده معصوم، 6025شمارة نسخة  .11

  در هندوستان يخّط يها نسخه
  1گره يعل يكتابخانة موالنا آزاد، دانشگاه اسالم  .1
 HG.47/49گنج، شماره  بيمجموعة حب  .1

                                                   

 ارمياخت در هگر يعل يها نسخه بارةدر ياطالعات كه دارم منت ديخورش عطا دكتر دانشمندم دوست از  .1
  .گذاشتند
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ان سند كه ياز وال يكيش يفرما	به خ،ي، بدون ضبط تارين قندهاريحس كاتب غالم
 روزجنگيف بهادر الدوله صمصام …« :مهيعبارت ترق مه محو شده است،ينام او در ترق

 ريالم ابن ريم نهار و ليل قادر احسان انيشا يزليلم نعمت مشكور يازل تيعنا منصور
 نيحسغالم ريحق ريفق خطه ب دولته و ملكه خلداهللا سند يوال) شده محو نامش( …ريم

  .»يقندهار
 اق آن مطالّاوركه  چنان ،يباً هنريست تقر يا نسخه .ق استيخط نستعل	به نسخه

 در .رنگ يو الجورد ييطال يها با جدول ژه دو ورق اول و دو ورق آخر،يو	به است
برگ اول  .نوشته است يينة طاليدر زم يبا مركب الجورد »وله«غزل كلمة هر انيم

  :ن غزل را دارديافتاده و در برگ دوم ا
  در سجده فتادم كـه سـمعنا و اطعنـا     فرمود مرا سجدة خويش آن بت رعنا

  23، شماره نسخه 2بكس : ر عالم، شمارهينة منيگنج  .2
 ورق، 79نسخة كامل، در  ز،يآم ق شكستهيخ، خط نستعليرمجدول و بدون تاريغ

  :آغاز .سطر15
ـ د سر تاج تو نام گوهر يا   هـا  عنوان شيآرا عنوان بصد تو ذكر  هـا  واني

  :انيپا
ـ  بد و كين ثيحد   يكرد غزل نيبر تيحكا ختم چو بگو  گـر يد محتشـم  اري

 خيتار بدون سطر، 19 ورق،4 ؛891ء5/5513 شماره اهللا، سبحان مجموعة :بند دوازده  .3
  .است مهيترق و كتابت

 ،ندارد مهيترق سطر، 16 ،ورق 4 ،206) 1( شماره كلكشن، يورستيوني: بند دوازده  .4
  .است يهجر13 قرن خط احتماالً

  يدهل ال،يدهر يعموم كتابخانة در  .2
  :آغاز .است دهيقص چند و يمثنو ده و غزل چهل شامل سخهن نيا  .1

ـ د سر تاج تو نام گوهر يا   هـا  عنوان شيآرا عنوان بصد تو ذكر  هـا  واني

 دوم اكبر جلوس 5 سنه يالثان يجماد 14 ،)هندو( داس رام يج: كاتب ق،ينستعل خط
  )38-39 ،)اليهرد( يفارس قاتيتحق مركز( 139 شماره، ورق 72 زده، انهيمور ق،1226
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  نو دهلي آباد تغلق همدرد جامعه كتابخانةدر  .3
شماره ، ورق 168انه زده، يمور ق،يخ، خط نستعليوان محتشم، بدون تارينسخة د  .1

  )272 ،)همدرد( يفارس قاتيتحق مركز( 2106
 مركز( 1607شماره ، ورق49زده،  انهيمور ق،يخ، خط نستعلي، بدون تاربند دوازده. 2

  )286 ،)همدرد( يفارس قاتيتحق

  العلما، لكهنوةدر كتابخانة ندو  .4
  :، آغاز265شماره  .ص 4ق، يخط نستعل	به ،، نسخة ناقص و فرسودهبند دوازده  .1

  زننـد  قدم محشر عرصة	گلگون كفن به  فرياد ازآن زمان كه جوانان اهـل بيـت  

  )362،)ندوه( يفارس قاتيتحق مركز(

  رامپور رضا، كتابخانة در  .5
 و پيري خواجه( .م 3215 شماره ورق، 110 خ،يتار ذكر بدون محتشم، وانيد  .1

  )277ص ،2ج ،يقيصد
 و پيري خواجه( .م 20869 شماره ،ق 1268 از قبل كتابت خيتار محتشم، وانيد  .2

  )277ص ،2ج ،يقيصد
 ،2ج ،يقيصد و پيري خواجه. (شماره ذكر بدون ق،1109 كتابت سال ،بند دوازده  .3

  )277ص

  پتنا خدابخش، كتابخانة  .6
  ،)هيشباب احتماالً( محتشم اتيغزل  .1

  :آغاز
ـ د سر تاج تو نام گوهر يا   هـا  واني

  :انيپا
ـ بنما چـه  محتشم او بخشش شيپ به ــا اگرتــو  دي   يكنــ گنــاه جــزا صــبح دم ت

 251 شماره ،ورق 93، يالديم 17 قرن احتماالً كتابت، خيتار بدون ق،ينستعل خط
  )188-186 ص ،2 ج عبدالمقتدر،(
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  .كربال عيوقا گريد و نيحسامام  و حسن امام يرثا در محتشم، ةيمرث  .2
  :آغاز
  زدنــد ايــانب سلســلة	بــه صــال اول  زدند صدا را انيعالم چون غم خوان بر

  :انيپا
ــت  ]كـذا [ موالست با كه چون فعل را غالم ــهگ غرام ــه او ن ــ	ب ــت ديس   شهداس

 ورق، 135 ق، 1144 االول عيرب 12 كتابت خيتار ،ييطال جدول با قينستعل خط
  )190-189ص همان،(. 252 شماره

  درآباديكتابخانة و موزة ساالر جنگ،ح  .4
 ه،يصباح ه،يد، شبابيقصا وان اول،يد ه، مقدمة منثوريبيش: يمحتو ات محتشم،يكل  .1

  .اتيات و رباعيضرور نقل عشاق، ه،يجالل
  :آغاز

ــو  ــام ت ــام هر اي ن ــر ان ــي ذك   رين لـب و كـام  در تذكرة نام تو شي  لغت

 A/NM 791شماره ، ورق 499 ق، 13آغاز قرن  ق روشن،يبه خط نستعل
  )61-60، ص5محمداشرف، ج(
  .الف تا نون فيات رديوان محتشم، شامل غزليد  .2

  :آغاز
  هـا  اي گوهر نـام تـو تـاج سـر ديـوان     

  :دارد يف نون افتادگيق، در انجام در رد12ق خوش، آغاز قرنينستعل
ــاك   بين مردمان جهان كاي نوربخش چشم ــر پ ــنايي نظ ــن  اي روش ــاز م   ب

  )61همان، ص ( A/NM 470شماره  .ورق 63
  :آغاز .انيده در پايك قصيات و يوان محتشم، شامل غزليانتخاب د  .3

  زاغ چسان نهان كنـد بيضـة آفتـاب را     ه نقاب رخ مكن طـرة نـيم تـاب را   زهر

شماره ، ورق 33 ق، 10ن قر ،يو رنگ ييطال يها جدول با،يار زيق بسينستعل
A/NM 24  ) ،62همان(.  
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  يكتابخانه دانشگاه هندو بنارس، واراناس  .5
. ورق 124خ، يبدون تار. يشعلة بازار قتل پست شود گر كن :وان محتشم، با آغازيد  .1

  )44 امرت الل عشرت،(. O164,1J78,1شماره 

  بنگال، كلكته ييايكتابخانة انجمن آس  .6
ب  33در مجموعه، ورق ، …ن چه شورش استي، باز ا)بند دوازده(ة محتشم يمرث  .1

  )1761وانف، يا( .2ب، شماره  38 –
 اشعار محتشم گزارش شده است يها ز نسخهين يروز، بمبيفدر كتابخانة مال

  )157و  137روز، يفهرست كتابخانة مال ف(

  در بنگالدش يخّط يها نسخه
  :كتابخانة دانشگاه داكا  .1
 –الف  116ك مجموعه، ورق ي، در يحسن كاشبند  هفت همراه با ة محتشميمرث  .1

بند  نام ده	به در فهرست ،394 ص ،1 ج ب اهللا،يحب( DU/361ب، شماره  118
  )محتشم

  چاپ اشعار
 يگريمستقل و د يكيدوگونه بوده است؛ 	بهقاره  شبه چاپ اشعار و آثار محتشم در

فقط قاره  شبه وان محتشم درياطالع دارم د كه من ييتا آنجا .گرانيده و همراه آثار ديگز
  :ن مشخصاتيده است بديچاپ رس	به ك باري

مطابق  1304شعبان  –خ رجب يه در تاريباچه بنام جالليبا د يوان محتشم كاشانيد
ن يا. صفحه 224در  ،يرازيش يدرعلياهتمام ح	به ،يبمبئ ،م، مطبع دت پرساد	1887

 -85ص( بند دوازده، )84 – 35ص( ديان قصاوي، د)34 – 2ص (ه يچاپ شاملِ جالل
با  يا دهيد از قصيوان قصايد. است) 224 – 99ص(ات يح و غزليمدا ات وي، رباع)98

  :شود مي ر آغازيمطلع ز
ــا   نوانفيرِ مرغِ سـحرخوان چـو شـد بلنـد     ــة بيض ــب از روي بيض ــد زاغِ ش   پري

  )2130/  3): 2012( ينوشاه(
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  :ده است، از جملهيچاپ رس	به مختلف يها وعهمحتشم چندبار در مجم بند دوازده
كه در ) م1801 -1800/ ق 1215درگذشتة ( يشاه كرمان يعل مشتاقبند  هفت در  .1

 يعل خياهتمام آقا ش	به ،ي، بمبئيم در مطبع مصطفو	1886/ ه	1303 يالثان عيرب
چاپ شده  يريحا يل طهرانياسماع يخط ابوالحسن بن حاج	به و يريحا يمحالت

بند  ازدهيو ) 12 – 6ص) (…ن چه شورش استيباز ا(محتشم  بند دوازدهاست، 
، 2130، 1565/ 3): 2012( ينوشاه(ز چاپ شده است ين) 20 – 12ص (محتشم 

2156.(  
دارد با نام  يكتاب الدوله رة نواب شجاعينب يلكهنو ييخان كربال يعل يمحمدتق  .2

 ياز شعرا )ع(نيامام حسو  )ع(يحضرت عل يها هيواقعات كربال كه مجموعة مرث
 م1890مطابق اگوست 1307 هذوالحج ن كتاب دريا. مختلف از جمله محتشم است

كشور، لكهنو در  نول يدر مطبع منش ير بلگراميام		به راحمد متخلصيح اميتصح	به
ر چاپ يشرح ز	به ن كتاب دو اثر منظوم محتشميا در. ديچاپ رس	به صفحه 364

  :شده است
  :كربال با مطلعواقعة ، محتشم در سوگ بند دهدواز 16تا  12از ص 

  ن چه شورش است كه در خلق عالم استيباز ا
  ه عزا و چه ماتم استـچ ه وـه نوحـن چيباز ا

  :با مطلع صفحه، 10در  )ص(گر در نعت حضرت محمديد بند دوازده و
  خاك پاي تو ضياي ديدة اهل يقين  السالم اي آبروي گوهر درياي دين

  ).2130، 1564/  3): 2012(ينوشاه(
ك يدر  ت از محتشميو اهل ب )ع(ي، مناقب حضرت عل)ص(امبر اكرميپ يها نعت  .3

االبرار  مناقب. ز آمده استين يناشناس يگردآور	به االبرار گر با نام مناقبيمجموعة د
ش راجه محمد يفرما	به ، لكهنو،يم در مطبع اثناعشر 1316/1899شعبان  24در 

 ).1561/  3): 2012( ينوشاه( ديچاپ رس	هب خان يعل اعظم

 يمحتشم را با ترجمة اردو بند دوازده يكتابخانة رضا، رامپور متن فارس 2014در   .4
قلم بلرام شُكال 	به يو ترجمة هند ين همدانيحس الدين اضيد محمد ريقلم س	به

  .استقاره  شبه از آثار محتشم در يكين چاپ يتر ن تازهيا .منتشركرد
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  :ده استيچاپ رس	بهقاره  شبه ز دريمحتشم ن بند دوازدهبر  ييها نيتضم
د يدارد با نام كل يكتاب) ق1229 – 1299( ير لكهنوياس	به متخلص ير مظفرعليم  .1

المطابع،  ن كتاب در مطبع تاجيا .محتشم است بند دوازدهبر  ينيجنت كه تماماً تضم
نمونة . ده استيچاپ رس	به صفحه17در ) خ چاپيبدون ذكر تار(رامپور، هند 

   :نيتضم
  چشم پر نم استهر ه شورش است كهـن چيباز ا
  دل پر از غم استهر ن چه شورش است كهيباز ا

  تـم اسـت كه آفاق برهـورش اسـه شـن چيباز ا
  لق عالم استـن چه شورش است كه در خيباز ا«

  »تـه ماتم اسـه عزا و چـه وچـه نوحـن چيباز ا
  ).1600/ 3): 2012(ينوشاه(

 1330درگذشتة ( »نقاش«	به و مشهور »يآغول«	به ملقب يرازيش ين تُركيمحمدحس  .2
 24، ي، بمبئيچاپ مطبع گلزار حسن ،البكا در مفتاح يرازيش يفرزند جعفرقل) ق

 ات آغازين ابيكه با ا محتشم دارد يها هيبر مرث يسيم تخم	1318/1901رمضان 
  :شود مي

  تـم اسـدرهون و ـرگـاوضاع دهر از چه دگ
  تـم اسـرا خـت چـبيار مصـك زبـت فلـپش

  تـم اسـفراه ييه بزم عزاـه از چـر گوشـه
  باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است«

  »چه عزا و چه عالم است ه نوحه وـن چيباز ا
  ).1687/ 3): 2012(ينوشاه(

بر  يسيز تخمين )ق	1261زنده در ( يزنگنه كرمانشاه يبيرزا محمدخان نصيم  .3
شتر ذكر رفت، در صفحات يكه پ ،محتشم دارد كه در كتاب واقعات كربال بند دوازده

  :نمونه. ده استيچاپ رس	به 305 – 294
  با آه توام است هـت كـه اسـنال هـن چـيباز ا
  ده پر غم استيدهر ه است كهين چه گريباز ا
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ز سروده كه در يد از محتشم نيتقل	به بند در وصف امامان زنگنه پانزده يبينص
  ).3/2217): 2012( ينوشاه( ده استيچاپ رس	به 352 – 306واقعات كربال، صفحات 

 يمحمد شبل .بوده استقاره  شبه در يفارس يبند محتشم جزو كتب درس هفت
با نام انترنس  يدرس يم كتاب 1895/ ه	1313 -1312مؤلف شعرالعجم در سال  ينعمان

از نظم و  ييها دهين كرد كه گزيآباد تدو دانشگاه اله يامتحان ورود يبرا يكورس فارس
ن كتاب مكرّر در هند يا. ز جزو آن قرارداديمحتشم را نبند  هفت از جمله ينثر فارس

 .ديانجام رس	به م 1896د عام، آگره، ين چاپ آن در مطبع مفينخست. چاپ شده است
  )1003/  3): 2012(ينوشاه(

مذهب بود،  ياللغات كه شافع مؤلف آصف »وال«	به متخلص يطيز ناياحمد عبدالعز
االسالم،  م در مطبع شمس1923 -1922/ ه	1341دارد كه در  داستان غمبا نام  يكتاب
محتشم بند  هفت د ازيتقل	به )ع(نية امام حسين كتاب مرثيا. ديچاپ رس	به درآباد دكنيح

  ) 2264/ 3): 2012( ينوشاه( .است
 – 1835/ه	1309 – 1251( »زيعز«	به صمتخل يلويز خان برينواب عبدالعز

، چاپ مطبع زيوان عزيدكرده كه نمونة آن در  نيات محتشم را تضميغزل) م1891
  )3/1987): 2012( ينوشاه. (م موجود است 1893/ ه	1311االسالم، لكهنو،  شوكت

 زين) يلويز برياس شود با عزيق(ز يعز	به ز مهاجر متخلصيطومار درد از عبدالعز
  :شود مي ت آغازين بيمحتشم است كه بد بند دوازدهاز  ديتقل	به

  جهـان  خلق كل		چه آفت است و مصيبت به  آنهـر  مبـتال  حـزن  و غـم 	چراست دل به

موجود  A/NM.632درآباد، شماره يح ،در موزة ساالرجنگ طومار درد ينسخة خط
  )62، ص 5 محمد اشرف، ج. (است
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