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  نويسي فارسي در هند تذكره نگاهي ديگر به
  ∗غتي مريم خليلي جهان

از اين ديدگاه كه اولين تذكرة موجود فارسي . هاست يك اعتبار سرزمين تذكره  بههند
هاي زبان فارسي   بيشترين تعداد تذكره نوشته شده و ديگر از اين لحاظ كه هنددر هند

شاعر، عرفاي شاعر،  شناخت شاهان و اميران شاعر، زنان. داده است را در خود جاي
. گردد ها ممكن مي شعرا، از طريق مطالعة اين تذكرهقدما و متأخّرين  شاعر، و علماي

اي  گاهي تذكرهاين آثار گاه تذكرة شاعران معاصر نويسنده، گاه تذكرة زنان شاعر، 
. اي براي معرفي شاعراني از گروه و قشر خاصّ اجتماعي است عمومي و زماني تذكره

. اند همين اساس زماني اين آثار بسيار حجيمند و گاه بسيار مختصر نوشته شده بر
همت  ، كار يك مقاله نيست و خوشبختانه بههاي شاعران در هند بررسي تمام تذكره

نگارش » نويسي فارسي در هند و پاكستان تذكره«تحت عنوان  ر سيد علي رضا نقويدكت
باِب  بنابراين در اين مقاله سعي بر اين خواهد بود كه با تحقيق در. و چاپ شده است

زباني مقولة سبكي در اين آثار بيفكينم و از جنبة معنايي،  به تذكره، نگاهي تازه ١٢تنها 
: ها عبارت خواهند بود از اين تذكره. دهيم و ادبي آنها را مورد بحث و بررسي قرار
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، ديده مردم، عامره خزانة، العاشقين عرفات، خوشگو سفينة، الشعراي سرخوش كلمات
 و الغرايب مخزن، رنظي بي تذكرة، روشن روز، عشق نشتر، هندي سفينة، ابراهيم صحف
  .العارفين ياضر ةتذكر

ها، شاعربودن نويسندگان آنهاست كه  هاي مشترك همة اين تذكره يكي از ويژگي
تأليف اين آثار را در مؤلّفان آنها تقويت  بوده و انگيزةالبتّه قدر مشترك بسيار مهمي 

 است و اين فن، در اين هند نويسِي فارسي، مربوط به در اين كه فضل تذكره. كرده است
داده ترديدي نيست و اگر بيشتر نويسندگان  حيات خود ادامه سرزمين آغاز شده و به

 برخاسته است،  از ايران و يا آغازگر آن محمد عوفياند االصل بوده اين كتابها ايراني
كاهد  نويسي نمي  در تذكرهت جايگاه سرزمين هندها، چيزي از اهمي هم اين مقوله باز

و چرا كه زمينة مساعد فرهنگي براي پديدآمدن چنين آثاري، در آن زمان، در اين مرز 
.  و هنديان استهند شده است، و بنابراين همچنان فضيلت اين امر، متعلّق به بوم فراهم

العاتي جامع و بسنده در مورد معني اخير آن، كتابي است كه اطّ دانيم كه تذكره به مي
سياسي، اجتماعي و فرهنگي عصر او و آثار و نقد  شرح حال و زندگي شاعر، اوضاع

ترين شرط براي هر نويسنده و محقّقي، رعايت  اولين و مهم. دست دهد  را بهآثار او
در تحقيق و . طرفي كامل است كه بدون آن، كار تحقيقي سنديت نخواهد داشت بي
ادبي بايد هرگونه پيش داوري و ذهنيت قبلي را كنار گذاشت و همچون كسي كه  تتبع

يعني بايد همة اطّالعات را . د از صفر آغازكرددر آن زمينه هيچ گونه اطّالعي ندارد، باي
آنچه ديگران  هيچ وجه نبايد به دست آورد و به كوشش و تالش فراوان خود به با

دليل علمي كافي، از درستي مطالب منقول  اند اعتمادكرد مگر اينكه با گفته يا نوشته
  .مطمئن شده باشيم

اعر، يعني بعد از رعايت شرط، انتخاب اصلح است از طريق نقد شعر ش دومين
باشد كه قرار است  نگار، شاعربودن شخصي انتخاِب محقِّق تذكره طرفي بايد معياِر بي

نكند  صرِف وجوِد يك يا دو بيت منقول از كسي، او را شاعر محسوب شود و به معرفي
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گو و  كم(قول شاعر كم بگويد اما گزيده بگويد  بارد و بهننام آنان ني خود را به و تذكرة
  ).گوي چون در گزيده

نقد مكان ادوست تا  سومين مقولة مهم، انتخاب و ذكر اشعار خوب و بدشاعر، هر
از موارد بسيار مهم ديگر اين است كه كار محقّق . آيد و داوري براي خوانندگان فراهم
پژوهش و  هاي ديگران باشد، بلكه مؤلّف خود، بايد به نبايد رونويسي و تكرار نوشته

 در قول سرخوش به. ته باشدشاي براي گفتن دا ررسي بپردازد و اصوالً حرف تازهب
  :الشعرا كلماتديباچة تذكرة 

  مكرر گرچه سحرآميز باشد
 

  ١انگيز باشد طبيعت را مالل
طرفِي محقّقانه رعايت نشده مانند  ، بيها كمال تأسف در بعضي از اين تذكره اما با 

شعرا در آن براساس مناسبات فردي بوده و اين مسأله در   كه حتّي انتخابهندي سفينة
اين موضوع . كيفيت شرح حال شاعران و كميت اشعار آنان نيز تأثير گذاشته است

 در ديباچة كتاب ابراهيم صحفنويسندة بوده كه  ان آنچنان شايعسنوي ميان تذكره در
دارانه   شعرا، ديد جانبحاِل دهد كه در نوشتن شرح خوانندگان خود اطمينان مي به

  .٢آورده است نويسي روي تذكره طرفي كامل به بي نداشته و با
يا بيشتر  ٤٠ بهفهرست كتابهاي مورد مراجعة نويسندگان اين آثار كه گاهي  اگر به

يافت كه اغلب مطالب آنها، تكرار سخنان ديگران است  كنيم در خواهيم رسد، توجه مي
هاي مورد استناد خود ايراد گرفته،  و هنر نويسنده در نهايت اين بوده كه گاه بر تذكره

  محمد هاديميركه در معرفي » نروش روز«، مؤلّف حسين گوپاموي مانند محمد مظفّر
  :نوشته است
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  .٢٥، ص ابراهيم صحف نسخة خطّي -2



٥٠  

  

  

 و آفتاب عالمتاب آورده كه از شعراي كاشانست و در انجمن شمعدر ”
 و جردي نگاشته، اصل اين است كه والدتش در يزدجرديزد او را گلشن صبح

  .١“ بودهنشو و نماي او در كاشان
اند كه خيلي ارزش  و گاه شرح حال و شعر شاعراني را بر كتابهاي قبلي افزوده

كتاب خود شاعراني را مورد نظر باب دوم   كه درمردم ديده معرفي نداشته مانند تذكرة
حال و شعر آنان از نظر   نبوده اما شرح خان آرزوالنفايس مجالسداده كه در  قرار

آنها ترديد دانستن  كميت آنچنان مختصر است كه شايد بتوان در شاعربودن و شاعر
  .داشت ارو

ها، دقّت و وسواس علمي وجود ندارد و كمتر كتابي است  متأسفانه در اين تذكره
باِب تاريخ تولّد و وفات، و احوال و آثار، و اوضاع اجتماعي و سياسي زمان  كه در

علّت اين است كه . دهد اختيار خواننده قرار اي را در شاعر، اطّالعات جامع و ارزنده
اند و  كرده هاي پيشينيان اكتفا برداري از روي نوشته يادداشت ها به اغلب اين تذكره

اولين تذكره از اين نوع، . اند خود نداده زحمت تحقيق و پژوهش جدي را به
اي  است كه چون اولين تالش در اين زمينه بوده و الگويي بر محمد عوفيااللباب لباب

در . براساس الگوپذيري، نوشته شده است صورت خود جوش و نه راهنمايي نداشته به
اين اثر مطالبي كه دربارة شاعران و مشاهير آمده بسيار كلّي و گاه در حد تعارفات 

دهد و اين مسأله در  خواننده نمي تشريفاتي ميان ايرانيان است و اطّالع مفيدي را به
آنها مالقات  اند و مؤلّف با  نويسنده جزو معاصرين او بودهتصريح مورد شعرايي كه به
باِب   مالقاتي داشته و درمنجم سجزي  با عليمثالً عوفي. كند مي هم داشته صدق

  :كند يازدهم از كتاب خود او را چنين معرفي مي
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، شاعريست كه بر بساط فضيلت شاه بود و بر آسمان هنر ماه فريدالدين سجزي”
و رخ در تعبية سپاه، اگرچه در اوايل جواني وحداثت سن و عنفوان شباب در 

ها گذاشته بود و در صباح رواح از مشاهدة  كوي جست و جوي لذّت قدم
و مالح و معانقت صهباوراح كامها رانده، اما در آن وقت كه من  صباح

دمت او رسيدم بر سجادة عبادت نشسته و برادر او صدر اجل نصير خ به
 معتكف بودي و البتّه هممالك نيمروز بود و او در مسجد پيوست رشعراني وزي

نزديك داعي آمد و در اثناي محاورت آنچه  نكردي و وقتي به برادر التفات به
  .١“گفته بود تقريركرد

اي سروده و پس  مناسبت آن شاعر قطعه هكند كه ب و بعد حكايت كوتاهي را نقل مي
و اين شرح حال مربوط . كند مي قطعة مزبور، دو رباعي را هم از او ذكر از آوردن

 ابوريحان بيرونيگويا ن بوده و ا زمنجمكسي است كه شايد بتوان گفت بزرگترين م به
از آراي وي بسيار سودجسته است و در اين معرفي، جز نام  خود التفهيم كتابدر 

بسياري از . ندارد بر احاطة او بر علم نجوم، وجود اي مبني شاعر، هيچ نكته
كرده و عيناً  ستفاده اذكر نام يا بدون ذكر آن، از تذكرة عوفي نويسان بعدي، با تذكره

ند و كار آنها، منحصراً اين فايده را داشته كه بر ا مطالب اين كتاب را رونويسي كرده
در بسياري از اين آثار، معرفي بعضي شاعران . اند ستنويِس اين اثر، افزودههاي د نسخه

  :فقط، در حد ذكر نام و نقل يك بيت شعر است مثالً
  : تخلّص، ازوستخواجه محمد اشرف −

  جلوة نازكي آن قد و قامت ديدم
 

  ٢مت ديدمآه من پيشتر از مرگ قيا
 :كند  از ارباب معارف بود و سپس يك رباعي از او نقل ميابوحامد كرماني − 
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  دل مغز حقيقتست و تن پوست ببين
  

  در كسوت پوست جلوة دوست ببين
  هر چيز كه آن نشان هستي دارد  

 
  ١يا پرتو روي اوست يا اوست ببين

 − د محمد قرآن طالب علم و حافظ »خيال«د احمدآبادي سيشاگرد مير محم ،
  . استافضل

ز روي غفلت عزّتي ا ود  ب ا  ا ر ي ن   اهل د
  گر نباشد خواب در مخمل ندارد قيمتي

  اند خاكساران بستة يك اشك همچون سبحه
  ٢ درويش را كافي كمند وحدتيهست صد

رسايي داشت ديواني رنگين   طبع خلف مهابت خان، خانخانانخان زمان اماني −
 :گذاشت

  گر نيم مايل رخسار تو حيراني چيست
  

  ور ندارم سرزلف تو پريشاني چيست
   عشق، صالح از من رسوا مطلبدر ره  

 
  ٣كافر عشق چه داند كه مسلماني چيست

توان وجود او را  چنين اطّالعاتي از زندگي شاعر و شعر او، اصوالً مي آيا با 
يك يا دو يا حتّي ده يا بيست  توان با كرد؟ و آيا مي پذيرفت و او را شاعر تلقّي

نويسان  قضاوت نشست؟ آيا بهتر نبود كه تذكره بيت در مورد شاعربودن كسي به
باب شاعراِن مورد  تري را در دادند و اطّالعات جامع خود مي ي بهزحمت بيشتر
گذاشتند؟ و در غير اين صورت، اگر دسترسي  اختيار خواننده مي نظر خود در

نبايد از معرفي چنين شاعراني صرف نظر  اطّالعاِت بيشتر ميسر نبود آيا به
كه خواننده در مورد شود  ها موجب مي بارِي اين تذكره كردند؟ كلّي گويي و كم مي

كند و اين اشكال بزرگي براي  اصالِت وجود بسياري از شاعران مذكور، ترديد پيدا

                                                
  .١٨، ص روشن روز -1
  .٦٢نظير، ص   بي-2
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زيرا اين مسأله يعني ذكر نام و معرفِي بسيار .  استهاي فارسي هند بيشتر تذكره
 هاي مورد تذكره دست نيست، فقط به مجمِل شاعراني كه در مورد آنها اطّالعي در

  . استهاي فارسي هند شود و ويژگي عمومي تذكره بحث در اين مقاله محدود نمي
. پروايي كامل از عشق مذكّر سخن رفته است بي ها با در بسياري از اين تذكره
گونه قبحي نداشته و امري بسيار معمول و متداول بوده  گويي طرح اين مقوله هيچ

  :است مثالً
پسر يكي از امراي   بهدر بخارا) نسفي(كه حضرت شيخ م است در مجالس مرقو”

  .١“ شدن بن سلطان محمد عاشقالدي سلطان جالل
يبي آزرده دل شده بر تقر  نام قندفروش پسري بود بهچندي شيفتة جمال قاسم −

  .٢هم رساند  نام جواني تعشّق بهيوسف
، از عشق او بر پسري نانوا صحبت در ذكر معزالدين يزدي» روشن روز«در تذكرة 

  .٣شود مي
  :سازد كند و اين شعر را چاشني آن مي  ذكر مي ماجراي ديگري راتذكرة سرخوش

  وشي سياره ديدم دل شب ماه”
  

  هاي دل صد پاره جاسوس تپش
  وقت شب اي خوشرو گفتم چه كسي به  

 
ا پسر هر كاره پيش   ٤“آمده گفت

  :شود ها ديده مي هم نشاني از اين گونه عشق» ديده مردم«در تذكرة  
  ايم دل تسليم پارسي پسري كرده به”
 

ارسايي راسالم من برس نيد پ   ٥“ا
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» عشق نيرنگ«نام   همچنين سخن از سرودن يك مثنوي به»خوشگو سفينة«در 
 آن را در عشق ميرزا عبدالعزيز» غنيمت«تخلّص   و بانام محمد اكرم است كه شاعري به
  .١ سروده استنام شاهد بر پسر امردي به

ت خوريم مانند صفحا ها برمي چندين نمونه از اين عشق به» يهند سفينة«و در 
  :شود  كه تنها يك نمونة آن ذكر مي٦٨ و ١١٨، ١٣٣، ١٣١
 سوار ي تخلّص كه بر سمندخوش پسري اعظم علي نام يار در اثناي راه با”
  .٢“يك نگاه مبتالي او گشته گذشت دچار شده و به مي

همين   بههاي ناسالم گويا در نظام اجتماعي آن روزگار پذيرفته شده بود و اين عشق
هايي نيز  آن مثنويباب  شده و حتّي در پرده در مورد آن صحبت مي دليل اين چنين بي

روابط اقتصادي، سياسي و اجتماعي خاصّي در آن دوره موجد فرهنگي بوده . اند سروده
اخالقي را موجه دانسته و آن را در كتابها نيز منعكس ساخته  بند و باري و بي كه بي

  ندارد و در ايرانكتابهاي تذكرة فارسي هند  البتّه فقط اختصاص بهاست و اين مقوله
  .هم متأسفانه بسياري از ديوانهاي شعر شاعران را تباه كرده است

دارد مانند تذكرة  زنان شاعر وجود ها اطّالعاتي راجع به در بعضي از اين تذكره
 هندي سفينة و عشق نشتر و العارفين رياض  و تذكرةبالغراي مخزن، تذكرة روشن روز

اطّالعات . پرداخته است» خديجه سلطان بيگم«نام  معرفي يك شاعر زن به كه فقط به
اختصار  در مورد زنان شاعر بسيار كم و غيرقابل دستيابي بوده و بنابراين معرفي آنان به

 كه نويسندة آن آفتاب راي ،العارفين رياضمخصوصاً در تذكرة . صورت گرفته است
دارد و  دليل جنسيت مشترك، شرح حال زنان شاعر بيشتر وجود  به، استلكهنوي

اگرچه در نهايِت اختصار است اما چون تعداد بيشتري را معرفي كرده از نظر كميت 

                                                
  .٢٢-٤، ص سفينة خوشگو -1
  .١٣١، ص سفينة هندي -2
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لحاظ تعداد شاعران زن حايز اهميت   ازالغرايب مخزنهمچنين . شاعران زن اعتبار دارد
  .كند ها صدق مي است اگرچه نقِص كلِّي كمبوِد اطّالعات، در مورد تمام تذكره

جامعيت مطالب توجهي  هاي مورد بحث همچنانكه گفته شد به بعضي از تذكره
 از اين العاشقين عرفات و الشعرا كلمات، ديده مردم، روشن روزهاي  اند تذكره نداشته
اند و انتظار  بودهعصر  مؤلّف هم اگرچه اغلب شاعران با الشعرا كلماتدر . اند دسته
اختيار خواننده  معي را درباب هر شاعر اطّالعات كافي و جا رفت نويسنده در مي

آورده تا شرح تاريخ  گويي روي حكايت بينيم كه چنين نيست و بيشتر به بگذارد اما مي
حتّي وقتي از تولّد و مرگ يا زندگاني و تحصيالت، سفرها و اشعار و آثار شاعر، 

گويد  تفصيل بيشتري سخن مي ، با و عرفي و بيخود الهوري، بيدلشاعراني مثل جامي
  .دهد نمي هم اطّالعات مفيدي را ارايه باز

، ابراهيم فصح و الغرايب مخزن، خوشگو سفينة ،عشق نشترها مانند  بعضي تذكره
خصوص در مورد شاعران مشهور، بحثهاي  اند، به اختيار داشته آنجا كه مآخذي را در
بعضي ديگر . اند كرده خواننده ارايه داده و اطّالعات سودمندي را به نسبتاً جامعي ترتيب

حال شاعران،   اگرچه درآوردن شرحعامره خزانة و يا رنظي بي تذكرةها مانند  از تذكره
 همين معرفي رنظي بي تذكرةخصوص در  اند، اما به روش ايجاز را درپيش گرفته

اشعار هم مؤلّف ذوق و سليقة كافي مختصر، همة مطالب مهم را دربردارد و در انتخاب 
  .اثبات رسانده است نويسي به داده و از اين نظر صالحيت خويش را در تذكره نشان

تاريخي دربرگرفته است كه  ، قسمت اعظم كتاب را شرح وقايععامره خزانةدر 
رد بحث تذكره نيست و در ارزشمند باشد اما موضوع موتواند  اگرچه در جاي خود مي

توانست موضوع كتابي تاريخي باشد  بسياري موارد از مقولة تداخل مطلب است و مي
 كتاب ١١٥ تا ٣٥نويسي از صفحه   اين تاريخ.شد صورت مستقل نوشته مي كه به
باب بحور عروضي فارسي و   در٢٩٨-٩همچنين توضيحاتي كه در صفحات . دارد ادامه

 ٣٣٠ربارة حاجب و رديف در شعر عربي و فارسي و در صفحة  د٤٠٠عربي، در صفحة 
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باب نواقص شعري و در   در٣٣٨گويي و در صفحة  در مورد قاعدة جمل و مادة تاريخ
دارد، اگرچه از نظر كلّي مغتنم است و نوعي نقد شعر ...  در بيان تشبيه و٣٣١صفحة 

. كتاب مستقلي قرارگيردتوانست بسياري از اين نكات موضوع  شود اما مي محسوب مي
 دربارة لفظ قالي ٣٥ و ٣٤نظر نقد لغوي هم اهميت دارد و مؤلّف در ص  اين كتاب از

 ٢٠ و ١٨ و ١٦ در ص ؛ در مورد وشق و وشاق و قُقنس٢٠٧ و ٢٠٥ در ص ؛و قالين
 در مورد لفظ ١٤ در ص ؛ان و غزاله و پتياره و سهر و فكرحالسر باب ذنب و ذنب در
  . دربارة اشهب و ادهم توضيحاتي داده است٩ص و در » نوا«

مثالً در مورد عزلت . شود نقد شعر ديده مي  نيز توجه بهديده مردم در تذكرة
  :نويسد مي

گويد و  ديوانش براي انتخاب گرفتم بعد مطالعه معلوم شد كه بسيار شوخ مي”
طور خود در  چون به. شود ع معلوم ميتتب دارد، لكن كم هاي تازه تالش معني
زادگي بعد فوت پدر زيست كرده و صحبت كامل اين فن درنيافته  عالم صاحب
  .١“كند زور طبع وقّاد مشق سخن مي كرده لهذا به و تتبع هم كم

  :نويسد است، چنين مي» هنر«و در مورد حاجي بيگ كه تخلّص او 
لدي شعرگفتن و ديوان درست كردن اين ج به. داد ديواني در چند روز ترتيب”

  .٢“همين كار او بود
در . آورد كند و سپس نظر خود را مي  را ذكر مياين تذكره بيشتر منقوالت خان آرزو

  : نيز مطالبي دارد كه شبيه نقد استشرح حال مير محمد علي رايج
اي نداشت ليكن  داند مير مرحوم از علم و فضل چندان بهره  فقير ميآنچه اين”

دقّت درس  در فارسي و فن نظم و نثر بسيار ماهر بود و كتابهاي دقيق نظم را به

                                                
  .١٧٤، ص مردم ديده -1
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ياب است، خوش محاوره  گفت و در شعر طور تازه دارد، معني بند و مضمون مي
  .١“كرد و نقلهاي رنگين و حرفهاي شيرين مي

شود مثالً اينكه اگر شاعر  باب الفاظ مي  نيز گاهي بحثهايي درگوخوش سفينةدر 
  :داد، بهتر بود قرار مي» مژگان«جاي   را به»چشمان«كلمة 

  اي دارم چو مژگان بتان خوش شيوة رندانه”
  اي دارم كه در محراب طاعت گوشة ميخانه

داند، اگر قبول افتد  بهتر مي» بتان چشمان«در اين بيت » مژگان« لفظ جاي فقير به
  .٢“ت و چشم هم گوشه دارد و هم ميخانه اسگوشة ميخانه مناسب مژگان به چه

 از مصطلحات رنگرزان هندوستان”دهد كه  را توضيح مي» ريني« لفظ ٢٦٧در صفحة 
گويد كه در   مي٣٢٥ة و در صفح. “معني ظرفي كه صباغان پر از رنگها دارند است به
  :اين بيت
 پرزور اينجا دعوي مرد افكني دارد مي بزمم شيخ اگر آيد سر تر دامني دارد به

داده  قرار» كه زور دختر رز«، »پرزور اينجا مي«جاي  كند كه به فقير عزلت پيشنهاد مي
ملّا  ديواندر مورد . را معني كرده است» ققنس« كلمة ٣٢٦همچنين در صفحة . شود

  :نويسد  چنين ميآفرين
از خودي درنيافته شاعر  بنابر آن است كه صحبت به. لغز نمايان دارد اكثر پا”

چنانچه از اين قسم اشعار وي قريب پنجاه شصت از مطلع الف . نشين است خانه
  .٣“تا تا برآورده كه غلط عروض و قافيه و عبارت بند و بست بسيار داشت

داده و مثالً يك رباعي را  ، گاهي نويسنده دقّت نظر بيشتري نشانرنظي بي كرةتذدر 
 نسبت داده شده همچنين بيتي را كه عسكري قمي  بهالشعراي حزين ةكه در تذكر

                                                
  .٧٦، ص مردم ديده -1
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دهد و رباعي را از آِن مير  منسوبست، مورد بحث قرار مي اصفهاني رضا ملّا به
نويسد كه آن بيت را  داند و مي  ميشيخ حسين  و آن بيت را متعلّق بهعبدالجليل

  .١تمامي غزل در ديوان شيخ ديده است با
 معموالً نقد شعر براساس روابط شخصي شكل  سرخوشيالشعرا كلماتدر 

پيمايد و براي تكميل  افراط مي راه» ميان ناصر علي«در تعريف و توصيف از . گيرد مي
آورد و زماني  هاي خود را در وصف كمال او مي اين تمجيد و تكريم، گاهي رباعي

  .٢كند مي اند، ذكر گفته» علي ناصر ميان «هايي را كه ديگران در ستايش غزل
  :نويسد  صاحب مياما در مورد حكيم محمد كاظم

طرز مولوي  اكثر شعر به. صاحب تخلّص داشت. گرفت  ميالبيان خود را مسيح”
پشت هر ورق  ديواني ضخيم پر از رطب و يا بس ترتيب داده، بر. گفت  ميروم

ديوان تصوير خود منقّش كنانيده صورت و معني خويش را در عالم جلوه 
 .٣“داد مي

اين گونه اظهار نظر، بيشتر رنگ و بوي خصومت دارد تا بررسي و نقد علمي شعر، و 
  .كند ده نميرگونه انتظاري را از خواننده برآو د و هيچنقد و نقّادي فاصلة بسيار دار با

كند،  عبارات مشابهي وصف مي  همة شاعران را تقريباً باالعاشقين عرفات تذكرة
آفرين  ه خيال شاعران قابلي هستند و همهنظر نويسندة آن، همة شاعران يكسانند، هم از

  .باشند محاوره و رنگين سخن مي ياب و خوش و معني
حال  نويسنده شرح. ذكر شعر پرداخته شده تا نقد آن  بيشتر بهالغرايب مخزندر 

دهد و سپس ابيات نسبتاً قابل توجهي را از هر يك از شاعران  مي مختصري را ارايه

                                                
  .٦٤، ص نظير تذكرة بي -1
  .٧٤، ص ات الشعراكلم -2
  .٦٧ همان، ص -3
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. ماند نمي  نقد و نقّادي باقيآنچنان كه گويي در تذكرة او جايي براي. كند مي ذكر
نداده و فقط گاهي در ذيل شرح   كار چنداني در زمينة نقد شعر انجامابراهيم صحف

طور كلّي  به. باب شعر او آورده است نويسان و شاعران را در حال شاعر، نظر تذكره
شده  ت كه بسياري از مطالب ذكرگف هاي مورد نظر بايد باب محتوا و معناي تذكره در

بنابراين نوشتن بعضي از اين كتابها اساساً عملي حشو . در آنها اقتباس از يكديگر است
خوانندة خود  اي به گونه معرفت تازه اعتبار بوده و جز تكرار مطالب گفته شده هيچ و بي
تحقيقي آنها معموالً ابداع و نوآوري در اين آثار جايگاهي ندارد و وجهة . بخشد نمي

شود و آنچه در  ها ديده مي نقد و داوري اگرچه در بعضي از اين تذكره. پايين است
جود دارد در نوع خود  وديده مردم و رنظي بي تذكرة و خوشگو سفينة و عامره خزانة

كلّي دارد يكي اينكه شعر تمام شاعران را مورد نقد بسيار مغتنم است، اما دو اشكال 
از سخن بعضي از شعرا پرداخته است دوم اينكه فقط يك بعد  نداده و فقط به قرار

جاكردن الفاظ  به جا ن يا بهآلفظ يا معناي  داده و مثالً به شاعر را مورد بحث قرار
البتّه منظور از نقد، آن نوع سخن سنجي كه امروز در اروپا معمولست . كرده است هتوج

مايه است كه متأسفانه  مايه يا كم اول و شاعر بي نيست بلكه فرق نهادن ميان شاعر درجة
تعاريف و تعارفات كلّي  ، اين اصل، رعايت نشده و باهاي فارسي هند در بيشتر تذكره

همة ... علم و ياب، قابل، طالب سخن، معني فكر، خوش خيال، بلند ن خوشهمچو
ها،  طرح مقولة عشق مذكّر در بعضي از اين تذكره. اند داده شاعران را در يك مرتبه قرار

بودن جو جامعه دارد و يك سنّت غلط ناشي از  ناسالم صورت غيرمستقيم اشاره به به
معرفي زنان شاعر . بقاتي در آن دوره استطجنگ و فقر و كار سپاهيگري و نظام 

دهد كه زنان از دورة  يك واقعيت اجتماعي از ديدگاه فمنيسم اين مژده را ميعنوان  به
همين دليل صفحات  اند و به  جايي گشودهبابريان براي خود در عالم شعر و ادب هند

ت و وجود زنان توانمند شاعري روي نام آنان گشوده شده اس ناگزير به ها به تذكره
  .رساند اثبات مي  اين حقيقت را بهبيگم م و نورجهانبيگ النّسا چون زيب
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: باشد هايي از اين دست مي هاي مورد بحث حاوي ويژگي و اما از ديد زباني تذكره
شد   فارسي، زبان دوم آنها محسوب مياالصل بوده و زبان چون بعضي نويسندگان هندي

. خلق واژگان تازه پرداختند گسترش دايرة واژگاني خود داشتند و به بنابراين نياز به
زا  ، واليت)فارغ و آسوده(، سبكدوش )خانه كش شيره(» كوكنارخانه«تركيبهايي همچون 

 )زادة طبع(زاد  و طبع) زادة كابل(زا  ابل، ك)هندوستان زادة(زا   هندوستان،)واليت زادة(
  :از اين جمله است

  .١»اواخر در كوكنارخانه آمد و رفت پيداكرد«
  .٢»از بار عنصري سبكدوش گرديد... در همان سال«

  .»از بار عنصري سبكدوش گرديد به معني مرد«كه 
  .٣»زا بوده او هندوستان«
  .٤»زاست تورانِي كابل«
  ٥»زا بوده شود كه هندوستان  از اين بيت معلوم ميليكن«
  .٦»زاد آن سيد بزرگ نوشته شد اين يك دو بيت طبع«
  .٧»زا بود االصل واليت  تخلّص، تورانيخواجه عبدالرحيم عابد«

 طغيان و«معني  به» كردن سرتابي«، و عبارت »شاعران«معني  به» موزونان«كلمة 
  :كار رفته است به» شورش
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  .١» است از موزونان عصر محمد شاهمحمد هاشم عاجز«
  .٢»كرد موزونان عصر مالقات مي با«
  .٣»زميندار آنجا سرتابي كرد، مير مسطور او را كشت«
  :كار رفته است به» فرستادن«معني  به» سردادن«
  .٤»سروقت او سرداده كارش تمام ساخت خود را بهشبي كسان ... «
  :آمده است» روش«و » سبك«معني  به» طور«
  .٥»طورش علي حده از برادران و اقرباست«
  .٦»گفت طور خود شعر مي به«

شود مانند  ها ديده مي گذاري سببي در بعضي از اين تذكره ساخت نوعي فعل
  :دهانيده، كنانيده، نويسانيده

داد مظلومي از پادشاه دهانيده باشي هزار سال عبادت ما برابر آن يك شبي كه تو «
  .٧»باشد نمي
  .٨»برپشت سر ورق هر ديوان تصوير خود منقش كنانيده«
  .٩»شنيد گوش چشم مي گرفت و به آخر نويسانيده مي«
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مانند صائبانه و ظهور يا نه و » انه«پسوند اشتقامتي + ساخت نوعي قيد از اسم 
  .تكلّفانه سازند مانند بي اخت از قيد، قيد ميهمين س گاهي با
  .٢»كردم روكش ميفخانة ايشان  دولت تكلّفانه به بي«، ١»گويند صائبانه چرا مي«

كند و زماني ساخت كالمِي اورنگ  ناچار از كلمات اردو استفاده مي گاهي مؤلّف به
  :و بوي اردو و هندي دارد

  .٣»گفت مي) كامل(روزي هفت هشت غزل پوره «
، چبوتره ٤معني سرقليان گلي يا خود قليان كامل، چلم بهمعني  غير از پوره به

  .٦كار رفته است معني دادگاه به  و كَچهِري به٥معني سكو به
  .٨»تالش الفاظ شوخ و استعارات بليغ داشت«، ٧»كند طرز ايهام مي اكثر تالش به«
  .٩»زند امتياز خوش تالشي حرف مي گويان شعراست و به از صاف«
  .١٠»آخر صحبت برآر نشد«
  .١١»در علم تصوف كه موروثي او بود بسيار مربوط بود«
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٦٣

  نويسي فارسي در هند نگاهي ديگر به تذكره  

  

امور لشكري و مناصب ديواني مربوط است از ديگر  كاربرد كلمات و عباراتي كه به
  :هاست هاي زباني اين تذكره ويژگي
  .١»از امراي هفت هزاري عالمگيري بود«
  .٢»ميرالممالك سرافراز بودمنصب شش هزاري و نوبت از پيشگاه ا به«
  .٣» سربلندي يافت و ديواني بيجاپورديواني مالوه او به«
  .٤»سر كرد ها در سركار پادشاه به مدت«
  .٥»كرد تيمار بيماران از سركار خود مي«
  .٦» ممتاز بودصاحب صوبگي كشمير اكثر به«

ترين  مهم: ها معلول چند عامل مهم است هاي زباني اين تذكره يد ويژگيترد بي
االصل بودن  هندي كند، به غناي زبان هم كمك مي ويژگي يعني ابداع واژگاني كه به

ها  زيرا مؤلّفان تذكره. شود  مربوط ميبرخي نويسندگان و همچنين روحية شاعرانة آنها
آوري اطّالعات  هاي قوي براي جمع انگيزهچنانكه گفته شد خود نيز شاعر بودند و 

فرهنگ واژگاني زبان  سازان هر زباني هستند و به شاعران واژه. شعرا داشتند مربوط به
هاي فارسي در  افزايند بنابراين تعجبي ندارد اگر بگوييم كه نويسندگان تذكره خود مي

خلق كلمات تازه و از سوي  از يك سو بااند و  نوعي در تقويت زبان مؤثّر بوده  بههند
. زبان فارسي دادند كاربرد كلمات و اصطالحات زبان اردو، چهرة خاصّي به ديگر با

رفته سبك  ها مشهود است و روي هم تأثير ساخت زبان اردو نيز، در نثر اين تذكره
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 نثر آن عنوان كند كه شايد بهتر باشد به مي اي را در نثرنويسي فارسي ايجاد تازه
هايي از زبان و  چرا كه از نظر لفظ و معنا و حتّي خط، ويژگي. ميهندي را بده سبك

  .همراه دارد خط اردو را به
. سومين و آخرين مقولة مورد بحث در اين مقاله، وجهة ادبي آثار مذكور است

وع يا داراي  يا داراي نثر مسجع و مصنهاي فارسي هند اگرچه از ديد كلّي، تذكره
بين و يا داراي نثر ساده و مرسل هستند، اما ردپاي سجع در جاي جاي همة اين  نثربين

 و نظير  و بيالغرايب مخزن، ديده مردمهايي مانند  شود و حتّي تذكره آثار ديده مي
اند، يا در مقدمه و يا در تعريف از شعرا،  ساده  كه داراي نثرابراهيم حفص
اين مسأله . اند گويي غافل نبوده و سخن خود را موزون و خوشاهنگ گردانيده سجع از

اگرچه در نگاه كلّي، نشان از ذوق و طبع موزون نويسندگان آثار دارد اما 
چرا كه مؤلّفين تمام كوشش . ها لطمه وارد ساخته است رساني تذكره عاطّال امر به

اصل  كردند و از پرداختن به را مصروف آفريدن سجع و كالم خوشاهنگ مي خود
شدند و نتيجة آن پيدايش  ادبي بود، دور ميجامعة  مطلب كه شناساندن شاعر به

نظر   به.دهد نمي ا قرارهايي است كه اطّالعات چنداني را در اختيار م تذكره همين
رسد كه براي نوشتن تذكره، بهترين شيوه، استفاده از نثر مرسل و ساده باشد كه  مي
ترين گزارش را  نثر تحقيقي بنمايد و مفصّل زبان خبري بيشترين كمك را به تواند با مي
ع كاربرد صناي ها گاهي با عالوه بر سجع، نويسندگان تذكره. دهد خوانندگان ارايه به

، رنظي بي تذكرةاند و  اوج رسانده بديعي لفظي و معنوي، آرايش ادبي كالم خود را به
 ،مرتبة خاصّي قرار گرفته كه آن را در جايگاه وااليي نشانده است اين ديدگاه در از

  :مثالً
  .١»زند نجات چنين مضراب بر تار سخن مي«

                                                
  .١٢٣نظير، ص   بي-1
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  نويسي فارسي در هند نگاهي ديگر به تذكره  

  

  .١»كشيد  را چنين دردام ميفكررسا داشت و غزاالن معاني«
  .٢»چكاند او خون از رگ انديشه مي«
  .٣»خرامند آهوان سخن او مي«
  .٤»سازم ه زبان قلم را رطب ميالدول احوال نواب صمصام اكنون به«

، از رنظي بي تذكرة، نويسندة افتخار بينيم مير عبدالوهاب متخلّص به همچنان كه مي
آفريني گسترده،  اين نثر زيبا و خيال اند، با بسياري شاعران كه در تذكرة او معرفي شده

چشم  هاي ديگر نيز به ها در تذكره آرايي  همچنين اين گونه سخن.نمايد بسي شاعرتر مي
  :خورد مي

چينان گلزار معاني آنست كه اين رشتة  ريان بازار سخنداني و گلاميد از جوه«
جواهر آبدار فصاحت و اين گلدستة گلهاي تازة بالغت را هيكل گردن دل و زيب 

  .٥»دستار جان سازند
  .٦»فرمود ابيات چيده چيده گل فشاني مي گاه به گاه«
 خود نواخت و آفتاب پيش راي منيرش رنگ در شيوة شاعري كوس رستمي مي«
  .٧»باخت مي

  .٨»طوطي سخني كه چون شكر از پسته روان كردي هوش از مردمان ببردي«
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  .١»سايد فلك مي شاگرديش سرافتخار به به«
  .٢»كند در زمين سنگالخ غزلهاي مشكل طرح مي«
  .٣»زند دل مي گويد ناخن به هرچه مي«

هاي فارسي  پروري نيز تذكره مخلص كالم اينكه در عرصة زيبايي آفريني و خيال
، از اين ديدگاه تشخّص و رنظي بي تذكرةخصوص   داراي اهميت هستند و بههند

برجستگي زيادي دارد اما همچنان كه پيشتر گفته شد در كار تحقيقي بايد از زبان خبري 
 در تنگناي آفريدن تصوير قرار زيرا زبان ادبي نويسنده را. استفاده كرد نه از زبان ادبي

هدف  نتيجه او را از پرداختن به كند و در دهد و ذهن او را متوجه خلق هنر مي مي
  .دارد مي تحقيق باز
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