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خان در گسترش  نامه و سهم خدابخشيبه زندگ ينگاه

  در هند يات فارسيزبان و ادب

  ♦♦♦♦احمد يدكتر سيد غالم نب

ــر جريــدة عــالم دوام مــا  هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشـق    ثبــت اســت ب

 يجهت جستجودار  تالش دامنهبا زندگي خودشان در كه  يكسانجهان  ةدر صحن
و  يو اجتماع ياسيس يداريب بهفرهنگ و تمدن از  يدارو پاس يعلم و ادب و پاسبان

د و فراموش يناپد ياز وجود هستچ وقت ياند ه ملك و ملت پرداخته يفرهنگ
شادروان . رسد ينده به نظر ميشان زنده و پا همواره نام و نشانبلكه  ،شوند ينم

در هند علم و ادب و فرهنگ  ةنيكه در زم ،شان بوده استاياز  يكيخان هم  خدابخش
 يفارس ةيو گرانما يات غنيزبان و ادب يو نگهدار يدر نگهبان ، ودارد يگاه خاصيجا

ن بزرگوار همواره به عنوان يا يكه رد پا ،شتهعهده دا رب ييسزابو سهم  يدينقش كل
از در هند  يات فارسيداران زبان و ادب دوست يالعاده برا مهم و فوق اي نماد و نمونه
  .بوده استخوردار براي  جايگاه ويژه

 يانگذاريث بنياز حبيشتر خان در جهان  ت خدابخشيشهرت و شناخت و مقبول
خود  يتمام زندگان ين صددرصد درست است كه وياو  است، يشرق يكتابخانه عموم

ن راه يكرده و در ا وقف يو فارس يعرب يخط يها نسخه يجستجو و گردآور يبرارا 
ه و يگرانما ةكه خدمات صادقانه و كارنام ،ده استيار كشيبس يزحمات و نگران

به عنوان اين نهاد فرهنگي و علمي د كه يكتابخانه منجرگرد يمايدر س يو يبها گران
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ن ياما عالوه بر ا. رود جهان به شمار  يها ن كتابخانهين و شكوهمندتريتر از بزرگ يكي
دامن خود دارد  به يها گوناگون يژگيگر و ويد يها جنبههاي علمي وي  زندگي و تالش

معتبر،  يماهر، مورخ يمفسر در كنار كتابشناسي يو. كند ميكه جلب توجه 
دست، سخنور و  رهيچي ناز، دانشور و دانشمند ةيما يممتاز، مترجم يسينو فهرست

 يدان معروف، حقوق يسته، محققيشا يسينو عمده، تذكره ينگار برجسته، نامه اي سندهينو
ر و پرآوازه يدلپذ يمشهور، سخنران يشناس راسخ، نسخه يليور، وك انصاف يدادور، قاض

  .رود يدر هند به شمار مخود  مشاهير زمانو از جمله  يالديدر قرن نوزدهم م
 يم در روستا1842دوم اوت سال كه در  خان بوده يخان، بوعل خدابخش ينام اصل

دولت پا به و علم و ادب  اي اهل ههار در خانواديالت بيشهر چپره، سارت ا در ياوك
بست و در بر ييم در پتنا رخت سفر نها1909سيزده اوت و در  ،ات گذاشتيعرصه ح

  .پدر مدفون شد يپهلو ،كتابخانه ةمحوط
 اما ،نام كرد رستان پتنا ثبتيدر دب يمات مقدماتيكسب تعل يم برا1854در سال  يو

 توانستها ن يسيانگل هيم بر عل1857ام يزمان ق يها ياوضاع نامساعد و نابسامان به دليل
از دانشگاه م  1861پس از آن به شهر كلكته رخ نمود و در سال . هددامه دام خود را يتعل

موافق  وياما آب و هوا و محيط كلكته نيز براي . را كسب نمود شديپلم ككلكته مدر
گرفت و از حقوق  ةخود را در رشتپتنا برگشت و مدرك به ناچار . و سازگار نگرديد

 م به دريافت 1877در سال وي . آغاز كرد را در دادگاه پتنا شغل وكالتم  1886سال 
تانيا به لقب يحكومت بر ازم  1881در سال و  ،ل آمديدولت هند نا» 1سند افتخاري«
 به عنواندر نظام حيدرآباد، دكن م  1898تا  1895از سال . سرفراز گرديد» خان بهادر«
نديم شهنشاه /مصاحب«خطاب نيز م  1903ر سال د. خدمات انجام داد» ةالقضا قاضي«

  .عطا گرديدبه وي ا» 2هند
االلباب في  محبوب« ها است، كه از جملة آنداراي چندين تصنيف خان  خدابخش

ارزش و اهميت » سورة فاتحه و سوره اخالص«و » آباد تاريخ عظيم«، »الكتب تعريف
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  .خاصي دارد
ترين آثار در زبان فارسي  يكي از محبوب» االلباب محبوب«كتاب شاهكار وي به عنوان 

ث، ير، حدين گوناگون چون منطق، فلسفه، كالم، تفسيمضام در آنكه  ،رود يبه شمار م
 قرارگرفته يره مورد بحث و بررسيخ، تصوف، شعر و ادب، طب و نجوم و غيتذكره، تار

 در يو عرب يفارس يخط يها نسخه يحيبر اساس فهرست توضن كتاب يدر اصل ا. است
 898نامه  يكتاب و زندگ 1389 يصفحه مربوط به معرف 859 دركه  ،است يكتابخانة شرق

در دادگاه خان  خدابخشكه  يوقتم  1897ن كتاب در سال يا. سنده و شاعر استيتن نو
ن كتاب يارزش هم. افتيانتشار  بود ةالقضا يقاض دار سمت عهدهدرآباد يح ةيعال

 ةديخان معنون كرد كه عق يعل ر محبوبيالملك م كن نظامد يبه فرمانرواخان را  خدابخش
  :گونه ابراز نموده است مزبور اينشگفتار كتاب ين در پيش را همچنيخو

 ،يخدابخش خود را در ظلّ عاطفت همچوشاه مدان چيه رزِيم چيهن يچون ا«
آوردم خواستم كه  ،ن و ناصر استيرا معاور و اهل كمال يكه علم و دانش را 

 يااللباب ف محبوب«از نام  يهمچوشاه يب را كه به انضمام نام نامن كتايا
 يِاورياز  ،ة تخت بلندش آورميش پايام پ شهرت داده »الكتب و الكتاب فيتعر

و از اجازت  ،ده مشرف شدميقدرش رس فلك ةطالع بر آستان يبخت و رهنمون
المكان  عيرف هن شايا يو اسم گرام ين كتاب را معنون به نام ناميكه ا ين معنيا

ف يمن اسم شرياست كه از يد از واهب العطايام ؛از افراختميامت كنم سرِ
  .1»ف به حسن قبول مقبول گرددين تألياهللا ا حضرت شاه ظل

سندگان و شاعران و دانشمندان يمستند نو ةنام ياحوال و زندگ يگردآور يبرا يو
خذ و أم 120شتر از ين مورد بيدر ا .ق كرده استيار نموده است و مطالعة عميتالش بس

لسوفان، دانشمندان، يف ةاحوال و تذكر ين كتاب دارايا. منبع استفاده نموده است
ن ين، مفسريبان، مورخيسان، طبيان، خوشنويسان، صوفينو سندگان، تذكرهيسخنوران، نو

 ،ميرا از احوال مصنف جداكن يخط يها نسخه ياگر معرف. استره ين و غيو محدث
ن يق در ايو تحق يسينو تذكره هاي يژگيو تمامِ نيعي. رسد يذكره به نظر مصورت ت به
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ان يل بيسندگان را به تفصينامه نو يچون احوال و زندگ .داده شده استكتاب نشان 
» خالصةاالفكار«رزا ابوطالب صاحب تذكرة يو اثر م يمثالً راجع به زندگان. نموده است

  :گونه آورده است اين
در  ؛ياالصفهان يزيگ خان تبريمحمدب يابن مرزا حاجرزا ابوطالب يم«

گ خان وارد هندوستان گشته مالزم يمحمدب يوان شباب مرزا حاجعنف
و بعد ابوالمنصور خان در عهد  ،دياز سپاه گرد يابوالمنصور خان افسر جمع

در ه 1180در كه  نيتا ا ،ديالدوله به بنگاله آمده به اعتبار گذران شجاع
والدت مرزا ابوطالب در شهر لكهنو در . وستيمت حق پمرشدآباد به رح

م يتعل يسالگ زدهيالدوله تا س ت نواب شجاعيمن عنايبه  .داد يروه 1166
 .فرمودت مرزا توجه مبذول يافت و بعد فوت پدر نواب مظفرجنگ به تربي يم

مرزا ابوطالب به  ،مسند وزارت شد يفرما الدوله جلوه چون نواب آصف
بنابر  .ديوقت گرد ه انواع توجه و عواطف نواب مزبور خوشده بيلكهنو رس

تخلّل مرزا ابوطالب از لكهنو به گوركهپور و از گوركهپور به كلكته  يبعض
ه ياالدو مخزنن صاحب يد محمدحسيش سيو همانجا اوالً حسب فرما ،افتاد

 يش مخلص مولوياش پ ك نسخهيكه  ،خان واله نمود يعل ةانتخاب تذكر
ن كه در يتا ا ،ن تذكره پرداختير اياً به تحريثان. دميصاحب دن يرالديكب

ه يرزا مشاراليم. ف فارغ گشتين مجموعه لطيف اياز تأل يهجر 1206
ا فرموده و سوانح اسفار خود را در سلك يشيگر ممالك ايورت و دياحت يس

ك سال بعد ورود در كلكته به ي ةدر عرصه 1219كتاب نظم نموده كه در 
  .1»ملك عدم گشت يراه يهجر 1220ده و در يناختتام رسا

ز يسندگان معروف نينگاران، شاعران و نو از تذكره ين كتاب احوال بعضيدر ا
، معز ياهللا خان قاسم، مصحف ر قدرتيم ميس، حكيمثالً موهن لعل ان ؛وجود دارد

 ي، شاهيآباد ميدل عظين، عبدالقادر بيحز يخ علي، شيفطرت، ابوالفضل، غالب دهلو
م ركنا يد اشرف، حكي، سيخان عال ، نعمتيزدي ي، وحشي، محمدجان قدسيسبزوار
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در كتاب خود در مورد دانشمندان و  يو. رهيخان آرزو و غ ين عليالد ، سراجيكاش
  :شود يكه چند اقتباس به طور مثال نقل م ،دارد يمصنفان نظر انتقاد

غ به جدول طال يغذ بالق واضح عمده بر كايبه خط نستعل يرينامة جهانگ اقبال«
 .ناً هشتاد جزويتخم. ديكتابت پوش ةين مسعود حليالد به دست كماله 1045در 

ران يدر ا .ست يريجهانگ يف المخاطب به معتمدخان از امرايمرزا محمدشر
ز يد و به خطاب معتمدخان فايطالع به هند رس يبه رهنمون .نداشت يشهرت

سرا او را  ماد داشت كه در حرمچندان اعت ير پادشاه بر ويجهانگ. گشت
ده و در يدوهزار سوار بلندمرتبه گرد يآخراالمر به منصب چهارهزار. داد يبارم

د يگومĤثراالمرا  صاحب. نمود يونهم از هجرت وداع جهان فان سال هزاروچهل
س و يكه به عبارت سل يرينامة جهانگ اما از اقبال .داشت يشهرت يدان خيدر تار

 يسينو خيتار ةقيشود كه سل يمعلوم م ،كلك اخبارطراز اوست ، ومربوط نوشته
كه  ،نپرداخته يات ضروريياصالً به جز يسيچه با وصف عهدة عهدنو ؛نداشت
مرحوم در  يمگر آنچه از واقعات مرزا ،افتهي راه ير واقعات فروگذاشتيدر تحر

نگارش  عيبر صحت وقا يحرف ،قات تام پرداختهيخ خود نوشته به تحقيتار
  .1»ردوتوان آ يگفتارش نم يبر راست يزد و سخن توان يمن

سف كرده أدربارة آن اظهار ت ،افتيسندگان و شاعران نياز نو يكه احوال بعض يوقت
  :گونه نوشته است نيچند بهار ا كيس معروف تينو مثالً دربارة فرهنگ. است
 درخان واقع  ساكن نهر نواب سعادت يچند بهار از قوم كهتر كيت يمنش«

مزبور از كتابش ظاهر كه با  ياقت منشيت و ليجامع. آباد بود شاهجهان
مگر  …زبان داشت يقات مصطلحات پارسيتحق رقد بودن چه يوجود هند

چند بهار در  كياز ت يسان حرفينو ن تذكرهيك از اي يكه كدام نيعجب ا
  .2»تذكرة خود ننوشتند

  :ه استنوشتگونه  اين ينگ زخميس ن در مورد راجه رتنيهمچن
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از . ستيتذكره ن يشان در كداميه و انتخاب كالم ايچونكه ذكر راجه مشارال …«
  .1»شود يزده ثبت م مزبور انتخاب ان راجةيب وان فصاحتياشعار از د ينجا بعضيا

نوشته است كه  ن خود راياز احوال معاصر ين كتاب بعضيدر اخان  خدابخش
ان بزرگوار يكه از صوف يب نصر پهلوارويبح يمثالً در مورد شاه عل. دارد يت خاصياهم

نورالحسن  يقاض) 265 ص( ين شاه عبدالحق پهلوارويعالوه بر ا. بود، نوشته است
  .رهيو غ) 315( يجونپور يعل كرامت يمولو) 259(خان 

چون در  ،بودخان  خدابخشاستاد  يآباد ميعظ يعبرت يرعليس معروف وزينو تذكره
  :شود ينقل م ن كتاب اشاره نموده است كهيا

لعل  ياريشان از شاگردان راجه پيجناب ا. يالمتخلص به عبرت يرعلير وزيم«
درس م  1857چندگاه در اسكول پتنه قبل واقعه  .بودند يالمتخلص به الفت

ده يد مزبور رسير كه داخل آن مدرسه بودم به حضور سيدادند و حق يم يفارس
د مزبور در يه در پتنه مثل سشدم در آخر زمان يك ميشان شريبه حلقه درس ا

ره هم دارند ين ذخيا يل ماسواينبوده چند تا رسا يگريد يقات زبان پارسيتحق
د مزبور يب بست سال است كه حضرت سياست قر يهجر 1302امروز كه 

  .2»ملك عدم رفتند يسو
منعكس را  يو يفارس يو ادب يت و استعداد علمين كتاب صالحيا ةمطالع

س و روان به يساده و سل يليان و سبك نگارش خير و روش بيطرز تحر. سازد يم
ن يالد صالح ةبنا به گفت. رسد يوقت از اهل زبان كمتر به نظر نم چياما ه ،خورد يم چشم

  :خدابخش فرزند ارشد خدابخش
باشد كه از لحاظ زبان  يمخان  خدابخشف ين تصانياز مهمتر يكين كتاب يا«

در  يفارس يها ن كتابيف بهتريد در ردينقق و تير و تحقيان و طرز تحريو ب
  .3»شود يهند محسوب م
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كرده  ترجمه يكن را به زبان فارسيالرد م يسين انگليمضام يچندخان  خدابخش
  :دييچند اقتباس مالحظه بفرما. دهد يرا نشان م يسين نثرنوياست كه بهتر

مدن  استيكه او خود هم در س چون. ديان رسيكن به پاير مينك تحريا«
 يانتظام سلطنت و سرانجام كارها يرش هم برايتحر ،كامل داشت يرسدست

ر هذا خصوصاً تعلق به اصول يعموماً و تحر ؛د استيشتر مفيمملكت ب
كه ضرر و نفع حسب  چندان ،زديطلبان آو جاهه كه كار ب يوقت. دارد يحكمران

  .1»نجا ثبت شده تعلق به سلطنت دارديجاه در ا
بر كه اي  گونه بهنوشت  ينامه م يز به زبان فارسين نووارد براخاورشناس معروف ادبه 

ناز خود  ةن كتاب مايوكه برا يوقت. كند يداللت م يزبان فارس وي بهار يبس ةعشق و عالق
خان  خدابخش ،كتابخانه خدابخش اهدا نموده بود ينگهدار يرا برا» يات پارسيخ ادبيتار«

  :شود يه نوشت كه به طور مثال نقل منام يبه زبان فارس ،تشكر اداكرده ةيهد
ــو آورد صــبا ســلمه اهللا  هللا كــه امــروز ســحرگاه   المنــة« ــوب ت   مكت

 ٭

  گاه ميعرشيان را آستانت مجلس تعل  تـو  ياز مسند عال اي هيپا يباد كرس

ن الطاف و شفقت يرا به ا اي دورافتاده نازم بر خود كه جناب شما از نظر
. قسمت خود نكردم ها نبود كه بر علو چه نازشدم و يبر خود بال .ادفرموندي

  :يست به قول سعد يا كه فرستادند تحفه يارمغان
ـ    كه مردم به صورت خورند ينه قند   بـه كاغـذ برنـد    يكه اربـاب معن

 يزبان ك مج كج ميرز هيچن ية جناب شما چنان است كه از عهدة شكرش ايهد
ص خود بر صفحة اول كتاب ن كه مسطور چند كه از دست خاياز ا .ديرون آيب

به قلم معجزرقم  اند داده يور زبان كه در آن داد سخن يخ ادب فارسيتار
ت ين عنايا ةيشكر. دندينت و كتابخانه را رونق بخشيكتاب را ز ،اند نوشته

ه يع افراد انجمن انتظاميبلكه از جم ،مدان است چين هيت نه از طرف ايغا يب
  .2»دييل فرماقبو. شكش خدمت استيكتابخانه پ

                                                   

1. My Father: His Life and Reminiscences, By: Salahuddin Khuda Bakhsh, p. 16. 

2. Ibid, p 13. 
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درخشان و تابناك  يها از چهره يكيخان  خدابخشتوان گفت كه  يم يبه طور كل
 را يپرثمر وو ناز و پربار  هيما ةكه كارنام استدر هند  يعلم و ادب فارس ةنيدر زم

نده ينسل و نژاد موجوده و آ يد برايق و تنقيو راه تحق ،توان فراموش كرد يوقت نم چيه
  .كند يرا باز م
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