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  مقدمه
 حكيم سخن در زبان آفرين به نام خداوند جان آفرين

پارسي   قند٢٤ و ٢٣هاي  همت دوستان بزرگوار شماره به حول و قوة الهي و به
ضمن سپاس فراوان از كساني كه در . گردد دوستداران فرهنگ و ادب تقديم مي يكجا به

حبت آنان و ديگر دوستداران اند، اميد مساعدت و استمرار م اين شماره ما را ياري كرده
زبان شيرين فارسي را داريم تا از اين راه مجلّه پربارتر و بر شيرين آن افزوده شود و 

  .سهم كوچكي در پيوند دلهاي مردمان بزرگ حوزة اين فرهنگ داشته باشيم

  سردبير
  



  و 
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  پيام رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي
  ∗در بزرگداشت حافظ

 اين نكته مانَد از قلمت يادگار عمر حافظ سخن بگوي كه در صفحة جهان
پويايي و جاودانگي فرهنگها و تمدنها وامدار ميراث گرانسنگ مرداني است كه 

ر آينده نهاده، و بناهاي استواري فراتر از دايرة تنگ زمان و مكان، گام بر ستيغ اعصا
سازند و  آورند كه نام خود و زبان و فرهنگ و تمدن و ملّت خويش را جاودانه مي برمي

  .انگيزند ستايش برمي تاريخ و تمدنها و فرهنگها را به
الدين محمد حافظ شيرازي از اين نادره مردان است كه جهان فرهنگي  شمس

فظ حافظة ما ايرانيهاست، شما همه با تاريخ عصر حافظ و شناسد، حا خوبي او را مي به
زندگي او در قرن هشتم آشناييد، او در كنار فردوسي دومين شاعر ملّي ماست، 

بالد ما نيز  اقبال مي گوته و پاكستان به شكسپير و آلمان به همچنانكه تمدن انگليسي به
                                                

انتخاب » روز بزرگداشت حافظ«عنوان  از سوي يونسكو به) يازدهم اكتبر( روز بيستم مهرماه -∗
ري از كشورهاي جهان مراسم بزرگداشت حافظ برگزار گرديده است و هر ساله در اين روز در بسيا

گردد با توجه به آنكه انتشار اين شماره از مجلّة قند پارسي مصادف با اين ايام بود لذا پيام رئيس  مي
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي كه به مناسب روز حافظ انتشار يافته بود در اين شماره 

  .گرديد درج
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شة ايراني است، در ديوان او حافظ عصارة اندي. كنيم حافظ و اقران او مباهات مي به
عشق و عرفان و اشراق ايراني، فلسفه و كالم اسالمي و شادباشي و نشاط ايران باستان 

هاي معنوي فرهنگ ايران و اسالم  پااليش گنجينه در غزلهايش به. درهم آميخته است
نار پرداخته و از اين جهت است كه هنوز هم در هر خانة ايران و ايراني، ديوان وي در ك

  .درخشد قرآن مي
بطوري كه اگر بگوييم حافظ و ديوان او نقطة اوج و قله رفيع و بلند پيوند فرهنگ 
اسالم در ايران و مولود مبارك اين تعامل زيباي فرهنگي و هنري است، سخن گزافي 

توان گفت كه شعر حافظ در شش قرن اخير نيمي از تاريخ ادبيات  جرأت مي نيست؛ به
راستي اين عظمت و اقتدار از كجا مايه  به. ود مشغول داشته استايران را به خ

هاي ناب زيبايي شناسانه و معنوي  گيرد؟ آيا جز به اين دليل كه او جامع همة تجربه مي
صدها شرح ادبي و عرفاني و هزاران تحقيق و مقاله و  نگاهي گذرا به! ايراني است

اند   پژوهندگان در اين باره گفته و نوشتههاي گوناگون و آنچه اديبان و محقّقان و ترجمه
قارة هند تا  در اين شش قرن شعر حافظ از شبه. براي اثبات اين مدعا بسنده است

بالكان، از شرق دور و خاور نزديك تا آسياي ميانه و آناتولي را درنورديده و تكريم و 
ي و سرشار از شعر حافظ باغستاني است از زيباييهاي معنو. احترام بسيار ديده است

اشارات ديني و مذهبي، فلسفي، عرفاني و كالمي، اجتماعي و نكات عميق تاريخي 
  .بسياري كه هنوز بر ما ناگشوده مانده است

ياد او فراهم آييم، انديشه و هنرش  فرض است كه هر سال اين روز خجسته را به
نه آن را زنده نگاهداريم، گراميداشت او تكريم و بزرگداشت خود ماست وگر

همة  مرد، دوامش بر جريدة عالم ثبت است، اينجانب اين روز خجسته را به بزرگ
شناسان و دوستداران حافظ و مشتاقان ادب و فرهنگ ايران در داخل و خارج از  حافظ

نهم و  شناس را  ارج مي گويم و تالشهاي محقّقان و اديبان حافظ كشور تبريك مي
ها، بحث  ي گوناگون، از جمله برگزاري نشستها و همايشها استفاده از شيوه دارم با اميد
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روي انديشه و سبك اين  و گفتگوهاي ادبي و پژوهشي در اين روز افقهاي نويني به
شاعر بزرگ بگشايند و اين اسطورة كالم ناب را به نسلهاي نو بيشتر بشناسانند، شاعر 

اب انساني است و كه كالم جاودانش زالل معرفت و چشمه جوشان معاني و عواطف ن
  .توان برداشت دم باروبري تازه از آن مي هر

ا هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق ام م جريدة عالم دو ر  ب است   ثبت 

* * *  
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  يك نسخة خطّي پرارزش ديوان خسرو
  ∗سيد امير حسن عابدي

 در مركز ميكروفيلم نور ١ دهلوي حضرت امير خسروديوانيك نسخة خطّي پرارزش 
ابتدا و انتهاي نسخة موصوف ناقص است و بيشتر از . شود و، نگهداري مين دهلي

يكي از مزاياي اين نسخه، داشتن غزليات ذيل . گذرد دويست سال از كتابت آن مي
  :باشد باشد كه در هيچ نسخة چاپي موجود نمي مي

  دهد باز باد صبح بوي آشنايي مي
  اي رخت آشوب و چشمت فتنه و زلفت بال
  وه كه باري روي زيبا را رها كن بنگرم
ر ا و د ي م ا تت  ل و د ن  سما آ ر  ب دم  م  آ

  دهد آب چشم مستمندان را روايي مي
  دهد انم آشنايي ميدل نگر كو با كي

  دهد تا هنوزم ديده لختي روشنايي مي
  دهد كيست كو درويش مسكين را نوايي مي

* 
  گفتي از دست فراق من نخواهي برد جان

 داني كه چرخ تو مكن بيگانگي باري چو مي
  دهد تو چه گويي خود كه ما را دل گواهي مي

 دهد  ديگر جدايي مي]ي[  آشنايان را يك
  خصال  رايگان ريزد رقيب بيخون خسرو

  دهد گر بيك شمشيرم از دستت رهايي مي
* 

                                                
  . استاد ممتاز فارسي دانشگاه دهلي، دهلي- ∗
  .ميالدي ١٣٢٥- ١٢٥٣/ هجري٧٢٥-٦٥١ -1
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  باز ما را دل بدست عاشقي بيچاره شد
  اين دل صد پاره كش پيوندها كردم بصبر
  پاره پاره كرد سر تا پا دل پرآتشم
 چشم را گفتم ببين در نيكوان نشنيد هيچ

  باز عقل از خان و مان خويشتن آواره شد
  ندهايش بار ديگر پاره شداين همه پيو

  وز براي سوزشم بين تا چه آتش پاره شد
 كش خون خواره شد تا گرفتار يكي مردم

* 
  ن بزير او سر ديوانه گشت…دي 

 ديد چون ديوانگي من بزد در سينه دست
  ش آن عياره شدوز سر ديوانگي درپي

 سختي دل بين كه بسته سنگ و در نظّاره شد
  تا بكوه و دشت تفتم همچو فرهاد از غمت

   بكن كز عشق تو بيچاره شدچارة خسرو  
  * 

  باد صبا بسرو روانش كجا رسد
  سرو ارچه در بهار لطيف و جوان بود
  عاشق در آرزوي ميان چو موي او
  نهر روز ماه گرچه بر ابرو كشد كما

   بچشمنرگس چو سرمه خاك رهش دركشد
مي  چشمم ز و  ا سرمة   شود عشق 

  گنج دهانش كجا رسد تنگ شكر به
  سرو روانش كجا رسدهم در قد چو 

  ميانش كجا رسد  آنكه موي شد به  با
  در ابروي بلند كمانش كجا رسد

  الكمال از يرقانش كجا رسد عين
 خاك پاي شاه جهانش كجا رسد  با

   كه شد بمدحت تو جادويي زبانخسرو
  هر كس بجا دوان زمانش كجا رسد؟  
  * 

  شيرين دهان دوست كه راحت بجان دهد
  كشتگان جفايش يكي منم اينك ز

  لبالن بترسسوز دل ب اي باغ ز
  كيست بوسه طلب كنم بگزي لب گنه ز

  خون شد از پياله درونم كه ما چرا پر
  ساقي نگر كه دشمن جان شد مرا كه من
  كار من از شراب بدين جايگه رسيد

  آب حيات از آن لب شكر فشان دهد
  كس را مباد كان لب شيرين زبان دهد
  گلزارها مكن كه صبا را عنان دهد

  اله مرا استخوان دهدچون بخت در نو
  اي بلب آن جوان دهد هر لحظه بوسه

  مست خراب و او همه رطل گران دهد
   وان ناخداي ترس مرا هم همان دهد
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  آخر رسيد دور من آن مست ناز كو
 كارم شدست هم بزنم گر پياله را

  تا يك قدح بدست خودم در دهان دهد
 من ناتوان دهد  خود چاشني كند به

* 
  اي داشته پسر ز رعونت كاله كژ
  ار نيك گوش آرند و نيكت چو طينتست
  سپس باد بين كه چه سانش افگند بخاك

  ا كز كژي بوداز چشم راست بين همه ر
  هاي كژ افگند گر راهبت بباديه

ز ا  ي ن و  د ت د  ا ر م ر  ب شود  ن و  ت  جهد 

  سر كژ مكن كه بد بودت جايگاه كژ
  يد گياه كژگر خاك سرور است برآ

 نهد دو سه روزي كاله كژ غنچه كه مي
  تكبر كاله كژ مردمان ز كردن به

  تو سمت راست گير اگر هست راه كژ
 گر زور دست تشنه نشد مشكل جاه كژ

   حساب خويش ترا راست داد پندخسرو
  تو خواه راست دان سخنش را و خواه كژ  
  

*  
   بر بازيست آه منمخند از داد من جانا نه

 گرچه جان پاره كنم كي باورم داري مرا
   روزندرون تا آتشي نبود نخيزد دود از

 كاسيب خاري هيچ گه نگرفت در دامن

*  
ندر خود نمي   بينم گناهي جز وفاكاري من ا

  ندانم تا كه فرمودست دل از دوستان بر كن
  ريزي فدايت گردم اي بدخو اگر از ناز خون

  قت جان خواهي رضايت جويم اي دشمن)و(وگر در 
جز وفا باري اسباب هستي  از من همه    ببر 

   در خاك خواهد رفت دور از روي تو با منكه آن
  خواهي مگر آگه نه اي از خود مرا در باغ مي

  رها كن تا ترا بينم چه جاي الله و سوسن
جرعة رندان طفيل  اي ساقي مستان    اال 
  ارزم سفالين بر سرم بشكن سزايي گر نمي
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مي ن ر ب ن  ا ب ي ر گ ر  ا ب نش  رد گ ا  ب ي ق د ر ب ا   ي
  ردنتو از خون مسلمانان گران بارش مكن گ

خسرو اد  ز ي ا ا برفت  كويش… ر و در  ود  ب    
  چو مرغي در قفس ماند فرامش گرددش مسكن

* 
  امروز باز شكل دگر گشت يار من
  صد ره فتاد بر در خويشم بديد و هيچ
  عمرم در انتظار شد و يك دم آن حريف
  گه آه و گاه گريه و زاري و گه نفير
  اي مردمان بزهره و مه بنگريد ليك
فريد بهر هالك من آ يزد كجات   ا

  باري بگردد از من و از روزگار من
  رحمت نكرد بر دل اميدوار من
  نامد كه واي بر من و بر انتظار من
  يارب كجا شد آن همه صبر از قرار من
  زينها منگريد بسوي نگار من

و آشوب كار منا  ي آفت دل من 
   دلش بسوختدشمن بديد گرية خسرو

  من دار دوست اي بس كه گفتمش نه هرگز  
  

* 
  گر تو يك بارك ازين چشم سيه بستاني
  عارضت ماند در انبوهي جان اي سلطان
 آن دلي گر همه خوبان نتوانند ستد

  خورشيد وز مه بستاني ملك نه چرخ ز
  چه شود گر نفسي عرض سيه بستاني
 گر توزان چشم كهني نيز نگه بستاني

* 
  بضمانيت تو بوسه همي خواهم وام
 و بدمست شد گنهم منّت تو برديده است؟

  شرطي كه يكي بدهمي و ده بستانيليك 
  انصاف گنه بستاني]به[گركشي چشم 

   اگر آن سو اي بادخسرو جان گريزانست ز
  بگذري بوي از آن زلف سيه بستاني  
  * 

  چشمم بروي او بين اين خونچكان وان خوي
  چشمش بتيغ رايت صفدر چو رستم و مل

  ياو را نگر حريفم من گل بدست و او م
  چشمم بلعل پاشي هر دل چو حاتم طي
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 ش ديوان خسرويك نسخة خطّي پرارز  

  

  داغيست زو برين دل خواهم بجان دگر هم
 گر عاشقست صادق داني كه چيست خوفش

  تنها روا نه دارم داغي كه دارم از وي
اپي ي پ ا  جف و  رنج  سراسر  بال   گنج 

   دانم چو من جراحتوعده كني چو فردا
  با خود هم ار بجانت گويم كه خسرواني  
  

  مقطعات
  خواجه شهريست يا سيه كاريست
  دود برخاست از پي قلمش
  از خطش بوي خون همي آيد

 

  كه سيه كرد روي ديوان را
  اين بسوخت كيهان را بس كه ز

  كز سياهي دل نوشت آن را
 

  

  بر بام ار جهد بحريفي برابر است
  چون پشّه در خزد بميان دو ران پيل

  
  نيست آن عجب…  …ور پيل گر 

 

   كشت جهد پر ادب بود؟…خردي كه 
  كشد ار در غضب بودزو پيل كينه چون 

  
  پشَه كه گر پيل خورد خون اين عجب بود

 
  

  ست چون قاضي فالن قصبه مخالف
  بزرق وحيله پياده است پيش او بين
  بخون دود چراغي دوزخ آشامد
  و اينكه هست كژيهاي كور دستارش؟

  قبول كند؟… … … … … …

  كه از وي آن قصبه همچو كلك اوست بخون
  بالد فتنه وكيالن او درون و برون

  سردي دل آه دودناك برون  دهد ز
  ضد گريست فزون سر او را زبگرد گرد 

عنت ايزد بر آن جهان ملعون  كه باد ل
  

  ايزد بترس اي مرد دفتردار ز
  

  مكن تيز از قلم بازار دزدي
  ورق درپيش دزدي پردة تست؟  

  
  در آن پرده بسي اسرار دزدي

  سيه دل چون دواتي و قلم را  
  

  اي از كار دزدي رو كردهسيه 
  كلكت هر رقم دزدي سياهيست  ز  

  
  بيدار دزدي … … …كاغذ  به
  وحي... قلم كايزد فرستاد از   

 
  دزدي… … … … … شرار 
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  رباعيات
  چندان كه دال رهت بناسوت دهند
  آسان بودت گذشتن از نه دريا

 

   دهند چو هاروتجا در چه بابلت
  كشتي الراء عالم الهوت دهند؟

 
  

  از ظلمت فسق در رخم آب نماند
  تا شسته شوي مگر سيه رويي من

 

  هاي شهوتم خواب نماند و از ولوله
  در ديدة همچو سنگ من آب نماند

 
  

  دي خلقم از شمس فلك پايه رسيد
  آن جامه صافي چو شعاع خورشيد

 

  پوشيدن جمله عيب را مايه رسيد
  ريست كز آفتاب در سايه رسيدنو
 

  

  سوداي حسن آن را كه بسر كرد گذر
  سركشيست بر اهل عرفان محكم

 

  … … …سوداي دگر كجاش 
  هم ياد خدا در دل و هم ياد دگر

 
  

  ش كه آمده است بيرون از خويشدروي
  گر بفروشند ملك صد سلطان بيش

 

  غالمي درپيش سلطانش نيرزد به
  ي درويش…حاصل نشود نيم 

 
  

  غم نيست گر از ولولة ديو لعين
  چون بر كرم حق اعتمادست و يقين

 

  ذرات زمين  افزونست گناه من ز
  الدين؟  ان يفسوني خطيي يوم

 
  

  نيكو نبود ار مسلمان گفتن
  كس را به پس پشت چرا بايد گفت

 

  در غيب دوستي پريشان گفتن
  پيش رو نتوان گفتن چون كه به

 
  

  بدانندة انصاف تويي  يارب ز
  هاي دورست……هر چند ره ما 

 

  در نيك و بد هر همه داننده تويي
  هم باز رهم چون تو رهاننده تويي

 
* * *  
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 غزل  

  

  غزل
  ∗الحق انصاري محمد ولي

  هر آنچه هست به دنياي دون، ازان منست
  دشمناِن منست  ني زجراحِت دِل من
  خاِر ستم چه ترسيدن؟ براِه شوق ز

  انديشان جز اين دگرچه بگويم به كوته
  هوي و حرص و غم و درد و عيش و سود و زيان

  دل، ترا مباركباد  آنچه كردي تو اي هر
  فيِض ابياتم مسيح نيستم، اما ز
  نجِم هر شعرم جهند معني روشن ز

  اميد هست كه ارباِب ذوق بپذيرند
  تر بشود خور، كه ساية بالت خجستهب

  قفس نصيبم و بينم كه صاعقه بجهد
 ستم  ستم باسم كرم شهره شد، كرم به

  بياِن كار جهان جزِو داستان منست
  رسد، از دسِت دوستان منست هر آنچه مي

  كسي كه شكوه كند، ني ز همرهاِن منست
  كه هر چه هست بهاِر شما خزاِن منست
  به دشِت پرخطِر زيست هفتخواِن منست

  ِر دشمناِن منستولي مگوي كه اين كا
  فلك نشينم و تخييل آسماِن منست
  بدان كه مجموعة شعر كهكشاِن منست
  كه اين صحيفة اشعار ارمغاِن منست

  پيِش نگاه تو استخواِن منست به! هما
  هنوز دشمِن گلزار آشياِن منست
 و اين كرشمة آن ياِر مهرباِن منست

  بيا ولي و بخرماية خلوص از من
  كه اين متاِع گران مايه در دكاِن منست

                                                
  . استاد بازنشستة فارسي دانشگاه لكهنو، لكهنو-∗
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  ديگر
  كرمها را جسِم تو خوراك خواهد شد، بدان

  بعد از آن اين كالبد هم خاك خواهد شد بدان
   زد شد ز دستت در جهاِن دون بر آنچه سر هر

  وقت آيد چشم تو نمناك خواهد شد، بدان
استخوان ها  ن ت اشند  ب ندگان    جسمهاي ز

  ِكشِت امروزه خس و خاشاك خواهد شد، بدان
  راه خواهي يافت اي گم گشته خود از گمرهي

  در حِق تو زهر خود ترياك خواهد شد، بدان
   ناممكن از روي خردداني ولي هر چه مي

  وقت آيد در حد ادراك خواهد شد، بدان

* * *  
  



٩

  رواج شعر فارسي در هند جنوبي  

  

  رواج شعر فارسي در هند جنوبي
  قرن نوزدهم ميالدي

  ∗شريف حسين قاسمي

 .يافت اي در هند گسترش طور قطعي گفت؛ كه فارسي در چه دوره مشكل است كه به
كرد؛ در قرن هشتم هجري وقتي كه محمد وجيه اديب، مريد شيخ  توان اشاره اما مي

خواست كتابي دربارة  مي، )٧٥٧/١٣٥٦ رمضان ١٨(دهلي  نصيرالدين محمود چراغ
 را براي استفادة عموم مردم هند الجنان مفتاحنام  توضيح اصول اساسي اسالم به

اي دارد،  گسترده اين حقيقت كه فارسي در هند رواج بردن به كند، بعد از پي تأليف
  :فارسي نگارش نمايد و نوشت شد اثر خود را به مجبور
چه فارسي بود، عين آن   هر…رومندخوانند و از آن مح چون عوام عربي نمي”

فارسي در قلم آوردم تا عوام خلق هم از آن  كردم و عربي را به را از كتابها نقل
  .١“استفاده نمايند

                                                
  .لي استاد فارسي دانشگاه دهلي، ده-∗
 و منزوي، مركز تحقيقات فارسي ايران ، احمدهاي خطي فارسي پاكستان فهرست مشترك نسخه -1

  .٢٤٦٠، ص ٤پاكستان، ج 
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ويژه در دوران سلطنت تيموريان هند  رواج زبان و ادبيات فارسي در قرون بعدي به
زوال  به ا حدي رودر قرن نوزدهم ميالدي حكومت تيموريان هند ت. اوج خود رسيد به

 كه در سال التواريخ جامعمؤلف ) ١٢٦٠/١٨٤٤ :م(قول قاضي فقير محمد  گراييد كه به
  :نويسد كه  مي تيموريان نوشته شدضعف يعني در همين دورة ١٨٣٤-١٢٥٠/٥
 اليه ةتاريخ ششم رمضان سن بعد از پدرش به) شاه دوم يعني اكبر(او ”
صد و پنجاه  ال كه سنة يكهزار و دومقام پدر گشت و الح قايم) سال همين(

ادشاه را در انتظاِم نظم و نسِق امور مملكت دخلي پاند، اما  نشين هجريست، تخت
  .١“است (East India Company)دست كمپني انگريز   بهنيست و آن

چون زبان و ادبيات فارسي در هند ريشه گرفته بود، حتي در دورة انحطاط قدرت 
جود پيشرفِت زبان و ادبيات اردو، ادبيات فارسي توجة شعرا و و تيموريان هندي و با

 از زبانهاي ديگر را يشدند آثار نها وادارآكرد و  مي ود جلبخ نويسندگان را به
منشي عبدالكريم، . باشند فارسي برگردانند تا خواننده و مشتري نسبتاً زيادتري داشته به

فارسي در هند و  دربارة رواج مشاهدة خود را ،احباب تحفة پنجاب تاريخمصنف 
  :كند اين زبان و آثارش در قرن نوزدهم ميالدي چنين بيان مي تمايل هنديها به

چون اهل هندوستان را فارسي مطبوع و مرغوبست، لهذا از اخبار اردو در اين 
  .٢نمود زبان ترجمه

بيني كرده بود كه درست هست  هر صورت پيش نظري در همين قرن، به صاحب
بوده است، و هنديها اين زبان را  اي براي كسب معاش  تاكنون وسيلهفارسي 

سقوط سلطنت تيموريان هند فارسي اهميت خود را از دست  گيرند، ولي با مي ياد
حتي در . ٣اي توجه شود علوم حرفه بنابراين او هشدار داده بود كه بايد به. داد خواهد

                                                
  .٢٥٨م، ص  ١٨٨٧كشور، چاپ دوم  ، مقدمه، نواب عبداللطيف، نولالتواريخ جامع -1
  . ٩٠، ص . ه ١٢٦٥، مطبع محمدي، الهور، پنجاب تحفة احباب تاريخ -2
  .كشور نول، )بنگال (گليهد از اجو، الفنون لوم و مجمعالع مطلع -3



١١

  رواج شعر فارسي در هند جنوبي  

  

را و رونق خود  د آخرين دورة رواجحقيقت زبان و ادب فارسي در هن اين دوره كه در
، شعرا و ادبايي داشتيم كه تبحر علمي در علوم مختلف و مهارت فني آنها در راندگذ مي

بود و اينها بدون هيچ ترسي از آيندة تاريك حد اعالي خود رسيده  صنعت شعر به
ارة سرودند و درب همين زبان شعر مي ند و بهخلق كردفارسي  فارسي در هند، آثاري به

  :شعر معتقد بودند كهنو در  فكر و خيال و انديشة
  در عرصه خريدار نماند است وگرنه

 
  ١ست هنوز آنچه بكارست در پردة غيب

باليدند، ادعا  شعراي اين دوره، چنانكه شعراي گذشتة فارسي بر شعر خود مي
  :كردند كه مي
  من پيش شدند خوان عرفي و شوكت كه ز مدح

 
  ٢دو سخندان رفتم  قدمي پيش از اين هر

  :گفتند سرودند، مي هر دو زبان فارسي و اردو شعر مي و يا بنا بر علتي كه به
  در معركة شعر و سخن همسر من نيست

 
  ٣دارد قلمم از دو زبان تيغ دو دم را

  :لي نموده كهع ت،رفعت همچنين شاعري متخلص به
خامة تو رفعت كاري    زر 

 
  ٤در بوته گداخت عسجدي را

  :پيروي از رودكي گفته الدين شايق به  محيغالم
  بس كه نظمش همچو نظم رودكي

 
همي فروز دوستان آيد    ٥دل 

بود، از شعر استاد او  شاعري ديگر در اين دوره معتقد بود كه اگر انوري زنده مي
  :كرد مي تقدير

                                                
  .٥آباد، ص  ، قاضي محمد صادق اختر، نسخة شمسعالمتاب آفتاب -1
  .١٢٠ م، ص ١٨٧٠كشور،  ، نولديوان اسير -2
  .٢٣ همان، ص -3
  . الف٥، ورق ٨٩١ و ٩٢/٥٥١١، شمارة آزادذخيرة سبحان كتابخانة ، رفعت ديوان -4
ادبي دهي نْاهللا، ِس  محمود احمد عباسي و محمد حبيبتصحيح ، بهالدين شايق يكليات غالم مح -5

  .٢٩٤م، ص  ١٩٥٩بورد، 
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  هميدون انوري گر زنده بودي
 

  ١هايش ستودي عالم در سخن به
اين دوره شعرا و نويسندگان متعدد هم عالوه بر شعرا و بايد اقرار كرد در 

لحاظ قابِل تمجيد و  نويسندگان شهير مثل غالب و صهبايي، داريم كه شعر آنها از هر
  . نيستتر وجه كم ارزش هيچ بهگذشته شعر فارسي  كه نسبت بهتحسين است 

 شعر خيال لطيف و نازكي را در اينيار خاِن آفي چه  مالحظه فرماييد احمد
  :گنجانده است

 ٢شبنم چشم اخترها حال گل ز گريد به كه مي دانم كدامي غنچه لب شد از چمن آفي نمي
  :و يا

 ٣كه از آن، خون ز رگِ هر مژه جاريست مرا ام از نگة الله رخان نيشتري خورده
توان دربارة كيفيت و تأثير آنها گفت كه از  همچنين رفعت شعرهايي سروده كه مي

  :مثالً. ريزند زند و بر دل ميخي دل مي
  نوريست بدل جلوه نما، بلكه تو باشي

  
  كاشانة ما، بلكه تو باشي شمعيست به

  تدبير مسيحا درِد دلم افزود ز  
  

  فزا، بلكه تو باشي درماِن من اي روح
  رِه معرفت افروخته شمعي  ديدم به  

 
  ٤اي چشم و چراغ عرفا، بلكه تو باشي

  :شعر آورده، قابل توجه استبرشته هم آنچه در اين 
 ٥آيد صداي درد پايش از كوهسار امشب كه مي برشته جان شيرين داد شايد كوهكن در عشق

  :پس غالب درست گفته بود كه
دوباد در خلوتشان مشك فشان، از دمشان هند را خوش نفسانند سخنور كه ب 

                                                
  . ب٤٠، ورق ٥٧٣، شمارة ساالر جنگموزة نسخة خطي : جود كان -1
  . الف٣، ورق ١٢/٦٨٧ذخيرة سليمان كتابخانة آزاد، شمارة ) نسخة خطي( آفي ديوان -2
  . الف٣ همان، ورق -3
  . ب١٢٥، ورق ٤٣١/٦٢٠كتابخانة اورينتل خدابخش، شمارة ) نسخة خطي(رفعت  ديوان -4
  . ب٣٩، ورق ٦٨٦/١١ذخيرة حبيب گنج كتابخانة آزاد، شمارة ) نسخة خطي( برشته ديوان -5
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عني هند شمالي، در قرن نوزدهم ميالدي در مركز اصلي زبان و ادبيات فارسي ي
. تگش ميواقع گرفت و فارسي در درجة دوم  تدريج جاي فارسي را مي اردو به

لقب واالجاه شهرت داشتند، خدمات  عكس نوابان كرناتك واقع در هند جنوبي كه به به
و دادند و تالشهاي آنها براي حفظ  زبان و ادب فارسي انجام مي  بهاي را نسبت شايسته

  .ابل ستايش استرونق بازار فارسي ق
 ١٢٥٩/١٨٤٣(اعظم  آخرين نواب اين سلسله نواب محمد غوث خان متخلص به

وي . مشوق و سرپرست فعال و صميمي زبان و ادبيات فارسي بود) ١٨٥٥-١٢٧٢/٦ ـ
در حالي كه نواب اعظم دست نشاندة . دست بود اي چيره شاعري شيوا بيان و نويسنده

شدند در راِه سخاوتش براي تشويق علم و ادب ها بود، ولي اينها موفق ن انگليسي
ابوطيب خان  اعظم يك بار استاد خود سيد ابوسعيد مخاطب به. كنند موانعي ايجاد
سيد مرتضي قول  به. او بخشيد قره سنجيده بهن واال را از راه قدرداني به متخلص به
نش برابر هفت از بس كه لحيم و شهيم بود، وز”را ديده بود اين استاد نواب بينش كه 

  .١“هزار روپية عالمگيري شد
 ٣اعظم گلزار و ٢وطن صبحنامهاي  گو را به اعظم دو تذكرة شعراي فارسي

حال نود و دو شاعر فارسي كرناتك است كه مؤلف تأليف   شرحوطن صبح. كرد تأليف
. پايان رسانيد  به١٢٥٨/١٨٤٢كرد و در سال   آغاز١٢٥٦/١٨٤٠آن را در سال 

اي  تذكره) ١٨٣٣-١٢٤٩/٤ :م(حكيم باقر حسين خان  ا رايق ملقب بهموسي رض غالم
حال هفتاد نفر شاعر  رشتة تحرير آورده بود كه حاوي شرح به را ٤كرناتك گلدستةنام  به
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تأليف اين تذكره در . نوزدهم ميالدي در كرناتك استاواخر قرن هجدهم و اوايل قرن 
پايان   به١٨٢٤-١٢٤٠/٥ سال در شد و درست بعد از سي  آغاز١٧٩٥-١٢١٠/٦سال 
  .رسيد

كرد، متوجه شد كه در شرح احوال شاعران  نواب اعظم چون اين تذكره را مطالعه
 خود را وطن صبحبنابراين براي جبران اين كمبود، . از مؤلف اشتباهاتي سرزده است

ن توجه داشته و از آكرناتك  گلدستة نواب اعظم در تأليف اين تذكره به. تأليف نمود
  .١استفاده كرده است

 تذكرة ديگر شعراي معاصر تأليف همين نواب است كه در ظرف مدت اعظم گلزار
  .تكميل رسيد  به١٨٥٢-١٢٦٩/٣كوتاه دو سال در 

براي ارزيابي حتي اجمالي تالشهاي شعرا و ادبا و علماي قرن نوزدهم در كرناتك 
و در اين مقاله مختصر و ديگر قسمتهاي هند جنوبي بايد كتابي مفصل نوشته شود 

شرح  همه اطالعات و تفصيالت و گزارشات اشاره كرد، بنابراين تنها به شود به نمي
. شود شد اكتفا مي كه در كرناتك برگزار مي) مجلس شعرخواني(مجلس مشاعره 

فعاليتهاي اين مجلس، نشانگر حمايت صميمي نواب محمد غوث خان اعظم و اهل 
  .فارسي استكرناتك از زبان و ادبيات 

اي بزرگ و شاعري معروف و عضو فعال مجلس  سيد مرتضي بينش نويسنده
كه تأليف » بينش اشارات«مشاعره بود كه گزارش مفصل اين مجلس را در تذكرة خود 

  . رسيد، داده استپايان  به١٨٤٨-١٢٦٥/٩و تدوين آن در سال 
ت در اين شرك. داد  تشكيل١٢٦٢/١٨٤٦اعظم مجلس مشاعره را در سال  نواب

عنوان  دو نفر از جمله اعضاي مجلس، به. پذير نبود مجلس بدون اجازة نواب امكان
يكي از اينها شيرين سخن خان بهادر متخلص . داشتند حكَم در رأس اين مجلس قرار

                                                
هاي پادشاهان اوده،  هاي خطّي عربي، فارسي و هندوستاني در كتابخانه فهرست نسخه:  اشپرينگر-1

  .١٧٢-٣ ص
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  رواج شعر فارسي در هند جنوبي  

  

سيد محمد . واقف بود الدين قادري متخلص به راقم و ديگري مولوي ميران محي به
  .عهده داشت به را هشاعرمگري مجلس   مقام منشيخالص متخلص به

شد و شعرايي  مي مصرع طرح اعالم. گرديد اي يك بار برگزار مي اين مجلس هفته
نواب اجازه . خواندن شعر خود بودند كه اجازة شركت در اين مجلس داشتند، مجاز به

ادي يا داده بود كه اگر كسي دربارة شعري و يا اشعار خوانده شده در مجلس، اير
. آمد مي اي بعمل ِاشكاِل ادبي بحث و مباحثه براي حل. كند دارد، مطرح اعتراضي

بعد از . كردند مي ، نظر خود را اظهارشده اعضاي مجلس مشاعره دربارة ايراد مطرح
كشيد و   ميادراز عكس، اگر شور و مشورت به به. شد مي شور و بررسي مسئله حل

دو نفر حكَم مجلس  مجلس به آمد، حضار نظر مي حل و فصل مسئله مشكل به
بعضي اوقات . شد نمودند و مسئله حل مي اينها نظر خود را ابراز مي. كردند مي رجوع

الت حكَمها خوجود د اي كه مطرح شده بود، با افتاد كه ِاشكالي و يا مسئله هم اتفاق مي
 نواب براي همه كردند و نظر مراجعه مياعظم  نواب در اين صورت به. شد نمي رفع

  .قابِل قبول بود
، عالوه شعرا، دانشمندان. گرديد اي برگزار مي مجلس مشاعره در محل ويژه

مستخدمين نيز در لباسهاي زرق و برق براي انجام وظيفه در مجلس حضور داشتند و از 
د زيرا كه اين مجلِس عادي نبوده بلكه وردنآ مي كنندگان پذيرايي مفصل بعمل شركت
. كرد كه خودش هم شريك آن مجلس بود مي برگزاررا اي آن   يا والِي منطقهنوابي و

بينش اين مجلس را در يك  مرتضي. شد انواع خوردنيها و نوشيدنيهاي تدارك ديده مي
  :غزلي تشبيه كرده است رباعي توصيف نموده و آن را به

  مثل  گفتم غزل، اين بزم سخن را به
  

  للعيب و خ يك بيتش خوش است، بي هر
  شد مطلع او اعظم و مقطع راقم  

 
  ١غزل واقف و قدرت، دو فرد چيده ز

                                                
  .٤٠ف، ص ، مقدمة مؤلّاشارات بينش -1
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شد كه شور و بحثهاي ادبي دربارة شعرهايي كه در اين مجلس قرائت  قبالً اشاره
اين شد و  گاهي غيرقابل حل هم مي اين مباحث ادبي گاه. گرفت شد، صورت مي مي
 شاعري كه شعرش مورِد ايراد .تگش  ميخاطر ناراحتي و رنجش ، موجببست ادبي بن

  .كرد گفت و ديگر در مجلس شعرخواني شركت نمي گرفت، مجلس را ترك مي قرار مي
 دربارة شعرهاي سيد ابوسعيد متخلص در يكي از جلسات بعضي از حاضرين

: قوِل شاهدعيني به. سخت انتقاد كردندو ن بيااعظم بود، ايرادي  واال كه استاد نواب به
كرد و چون مسئله  واقف كه حكم مشاعره بود، مباحثه سخت نديد، باطبع غيورش نپس

  .نشد، او ديگر در اين مجلس شركت نكرد  واال حلظرن به
گرديد،  براي توضيح و گزارش مباحث ادبي و علمي كه در اين مجلس مطرح مي

ثاقب  كنندگان در مجلس نسبت به آمدي نقل شود كه يكي از شركت مناسب است پيش
  :ده استبازگوكر

  :اين بيت رسيد خواند، چون به روزي در مشاعره بندگان عالي، غزل خويش مي
 اگر خاكم كند برباد، زلف عنبر افشاني فرط آبرو، مانند آتش سركشي دارد  ز

باشد،  واقف كه حكم مشاعره بود، فرمود كه در اشعار شما رعايت لفظي بيشتر مي
اقب بعد اندك تأملي سر برآورد و گفت كه ث. ديا نكرده مگر در اين بيت رعايت عنبر

دارد و اين قدر  اگر حرف شرط است، در مشام نازك دماغان بويي از مناسبت مي
زبان درفشان  جناب بندگان عالي، جواب او را پسنديدند و بارها به. رعايت كافي است

  .شد بندگان عالي مورِد تحسين مي
مولوي محمد . كردند نمي  را تحملاساس جا و بي اهل مجلس انتقاد و اعتراض بي

كرد و اشعار ناصر علي سرهندي را مورِد   تأليفالجواهر معدننام  اي به واصف تذكره
اعظم اين عمل واصف را نپسنديد و او را از عضويت مجلس  نواب. انتقاد قرارداد

 خود جواب مدلل اعتراضات اعظم گلزاراعظم در تذكرة . مشاعره محروم ساخت
همچنين خود شيرين سخن خان راقم كه رئيس مجلس بود، . اده استواصف را د
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  رواج شعر فارسي در هند جنوبي  

  

» علي ذوالفقار«عنوان  اي به اعتراضات واصف در رساله العمل خود را نسبت به عكس
اين اعتراضاِت صاحباِن نظر، جرأت نكرد كه تذكرة  واصف بعد از توجه به. نمود ثبت

مجلس هر صورت  به.  نيام بيرون نيامد نيز از»علي ذوالفقار«بنابراين . كند خود را منتشر
  :قول يك نفر عضو مجلس نكرد و به  ادامه پيدامشاعره مدت طوالني

ورودش چنان نحس . كرد جوهر در مجلس مشاعره شركتحسين  روزي قادر”
خاطر اين اتفاق ناجور، مردم  به. بود كه اين مجلس ديگر هيچ وقت تشكيل نشد

  .“خواندند مي» هر زمرد قدمجو«از راِه ظرافت و شوخي او را 

  منابع
ذخيرة سليمان كتابخانة آزاد، شمارة ) نسخة خطي (ديوان آفي: آفي، احمد يار خان .١
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: حكيم باقر حسين خان رايق مدراسي، غالم علي موسي رضا مخاطب به .١٠
  .٧٦٦، نسخة خطي كتابخانة انجمن آسيايي بنگال، شمارة كرناتك گلدستة

كتابخانة اورينتل خدابخش، ) نسخة خطي (ديوان رفعت: رفعت، غالم اشرف خان .١١
  .٤٣١/٦٢٠شمارة 
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  معرفي تذكرة هميشة بهار  

  

  • بهارمعرفي تذكرة هميشة
  ∗»قمر«زبير احمد 

اگر تذكره نبود كتابهاي تاريخي . ها مسلم است اهميت ادبي، تاريخي و انتقادي تذكره
اي ما ماية فخر و مباهات است هرگز بوجود مستند راجع به شعر و سخن شرق كه بر

خوانند؛ و  ها را مي بنابراين امروز هم صاحبان ذوق ادب و تحقيق، تذكره. آمدند نمي
  .دهند هاي مختلف را مورد بررسي و شناسايي قرار مي شعر دوره
هاي  زحمت زياد نسخه محققين با. اند  مخطوطاتشكل هاي قديم بيشتر به تذكره

. نمايند آورند و براي تصحيح و چاپ آن اقدام مي مي ضوع را بدستمتفاوت يك مو
تذكره، فاقد نگارش حاالت شعرا بر . يابد اين صورت كار مشكل تدوين انجام مي به

بيشتر حاالت از ديگران شنيده و نقل گرديده كه اكثراً مبتني بر . باشد اصول نقد كامل مي
نگار  مشاهدات تذكره خوذاند چندي باهاي پيشين مأ چندي از تذكره. واقعيت نيست

رغم  منطبق هستند كه از تعصبات و تحفظات شخصي و تعلقات ذاتي خالي نيستند علي
در آغاز  البته. باشد آن، تذكره براي ثبت تاريخ شعر و ادب، منابع قابل رجوع محقّقان مي

                                                
  .ن چند اخالص تأليف كش- •
  .استاد و رئيس بخش فارسي دانشگاه بيهار ـ مظفرپور بيهار هند -∗
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ال كه براي تذكره شواهد دستاويزي وجود نداشت و محكي هم مانند علم اسماءالرج
نگاران انتظار اين چنين محنت و سعي  و از تذكره. محدثين كرام وضع كرده بودند، نبود

  .رفت نمي
. تذكره برابر با كتابهاي انتقادي نيست ولي در آن موادي براي نقد موجود است

نخستين قصد تذكره اين . وقتي كه تذكره بوجود آمد در نقد و نظر مقام ثانوي داشت
راي معاصرين و گذشته را گردآوردي كند ضمناً نمونة كالم و نقد بود كه حاالت شع

  .نگاران طبق ذوق خود نگاشتند كالم ايشان را تذكره
. قاره بوده است دانيم زبان فارسي چند صد سال زبان رايج و رسمي شبه چنانكه مي

علما و نويسندگان براي اظهار عواطف و احساسات دروني زبان فارسي را وسيله 
. هاي مختلف نفوذي درخور توجه و چشمگير داشت دادند و اين زبان در رشته قرار

.  استتذكرة شعراي فارسي يكي از مهمترين اسناد گستره زبان و ادب فارسي در هند
 نوشته بعد از آن تعدادي  در هند را محمد عوفيااللباب لبابنخستين تذكرة فارسي 

  : نوشته شد عبارتند ازكتابهاي تذكره كه در هند
  . بن عارف شيرازيتأليف شيخ مفيد محمد؛ الخيال لطايف
  .تأليف محمد افضل سرخوش؛ الشعرا كلمات
  . لودخان ؛ تأليف مظهرالخيال ةمرا

  .رخب اهللا بي تتأليف عظم؛ رخب بي سفينة
  .تأليف مير غالم علي آزاد بلگرامي؛ بيضا يد

  .؛ تأليف علي فطرت عطاءاهللا قدرتندرت تذكرة
  .؛ تأليف عبدالوهاب عالمگيريوهابعبدال گلدستة
  .هالدول ؛ تأليف مير عبدالرزاق صمصامسخن بهارستان
  .يف علي قلي خان داغستاني؛ تألالشعرا رياض
  .؛ تأليف ميرزا كاظماالشعار منتخب
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  .؛ تأليف حاكم الهوريحاكم منتخب
  .؛ تأليف عبدالوهاب افتخاررنظي بي تذكرة
  .؛ تأليف مير غالم علي آزاد بلگراميعامره خزانة
  .؛ تأليف حسين قلي خانعشق نشتر

  .؛ تأليف سيد نورالحسنسخن نگارستان
  .؛ تأليف ابوالقاسم محتشمتابان اختر
 داشت، اما اين ميان مسلمانان منطقه رواج و رونق چند زبان فارسي بيشتر در هر

ميان هندوان نيز نفوذ  ها و آراي مختلف در زبان براي اراية مفاهيم و انتقال انديشه
هاي مختلف نگارش يافته كه شمار آن از صدها فزون  آثار گرانمايه در رشته. داشت
  .نمايم در اينجا به ذكر چند نمونه از كتابهاي تذكره اكتفا مي. است

  .از مهاراجه رتن سنگه بهادر متخلص به زخمي لكهنوي العاشقين انيس
  .از الله هيبت پرشاد متخلص به سرور سرور تذكرة
  . از سيالكوتي مل وارسته الهوريهوارست تذكرة
  . از كهرك پت راي كاييستالنفايس مجمع يا انتخاب الفوايد جامع
  .يآباد  از راي لچهمي نراين شفيق اورنگواهرز جواهر
  . از كنور درگا پرشاد سنديلويعشرت حديقة
  .ز بهگوان داس هندي اهندي حديقة
  . از بندرابن داس خوشگوخوشگو سفينة
  . از چندربهان برهمنبرهمن رسالة
  . از منشي آفتاب راي لكهنويالعارفين رياض
  . لكهنوي از موهن لعل انيساالحبا انيس
  . به شوقآبادي متخلص  شاهجهان از راي منكه راي الشوقسفينة
  . از دواركا داس متخلص به عشرتعشرت سفينة
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  .يآباد  از راي لچهمي نراين شفيق اورنگغريبان شام
  . از خوب چند ذكاعيارالشعرا

شعراي  ي كه فصل دوم آن را بهآباد  از راي لچهمي نراين شفيق اورنگرعنا گل
هاي شاعران فارسي است   كه از جمله تذكرههارب هميشةو باالخره . هندو اختصاص داد

 اعم از سرايان هند آورده و در آن پارسي  فراهمكه يك هندو بنام كشن چند اخالص
  :مسلمان و هندو را معرفي و گزيده آثارشان را آورده است

  كشن چند اخالص
. اند نويسان، كشن چند، نوشته و تخلص وي را اخالص گفته  را همه تذكرهالصنام اخ

 در پايان يك غزل اردو داراي رديف  يكي از معاصرين اخالصمير عبدالحي تابان
  :اخالص چنين نوشته
  ي تابانسخن مين اونكي محبت كي بو ه”

  “ركهي هين تب كشن چند جيوسي هم اخالص
دهند ولي از  از كتب تذكره و تاريخي نشاني نمييك  دربارة سال تولد وي هيچ

  .آيد كه وي در اوايل قرن دوازدهم هجري تولد يافت مطالعة كتب تذكره برمي
  بود و ازنظر نسب با كهتري ميهره كه در سلطنت تيموريان هند دهليمولد اخالص

 بود كه مشرب درويشي داشت داس پدرش اچل. داشت جايگاه شاياني داشتند تعلق مي
چنانكه منزل وي مركز علما و فضال گرديده بود و غالباً در صحبت فقراي صاحب 

  .برد يكمال بسر م
 در ساية تربيت پدر كسب علوم عقلي و نقلي كرد و از مردمان كه داراي اخالص

مسلمانان و بزرگان  ها و نظرهاي مختلف بودند تاثير پذيرفت و بر اثر معاشرت با عقيده
  .و فقهاي دين مبين وسعت مشرب پيدا كرده و از تنگناي تعصب مذهبي بيرون آمد
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سنجي مايل گرديد و در شاعري   به سخن آن كه پدرش فوت كرد اخالصبعد از
 كشميري، كه در شمار شاگردان شاگردي شاعر هنرمند، ميرزا عبدالغني بيگ قبول به

، كه اصالً بدخشاني بود و از اعزه مال قبول. ست، بود عالقه جارشد ميرزا داراب جويا
  . بود خان قاسم تولد يافت و در آغاز شاگرد قاسم بوده، در كشميربدخشاني

نويسان سال  عموم تذكره.  در شعر از ديگر استادان كامل نيز تمتع برداشتهاخالص
  شاه  را ذكر ننموده اما همه بر اين اتفاق دارند كه او در زمان احمدفوت اخالص

  .جان به جان آفرين سپرد) .  ه ١١٦٠-١١٦٧(
سرايان فاضل بود چنانكه ديگران براي درستي اشعار به او   از پارسياخالص
  :نويسد حال اخالص مي  در شرحبهان بهار اودي. كردند مراجعه مي

مانند تخلص خود رنگين طبع است و مضامين تازه را بجودت طبع در الفاظ ”
ها   و آشنايي عالم اخالصسازد و زبان شعر درست دارد و در بلند ادا مي

البدل است خدا سالمت دارد و كسب علم شعر از راقم اين كلمات نموده،  عديم
  .“بهار هميشةيا 

  بهار هميشة تذكرة
ل است بر احوال و آثار سيصد آيد و مشتم هاي غير اصيل مي اين تذكره در شمار تذكره

 آغاز الهي ترتيب الفبا از روي حرف اول اسم يا تخلص شاعر از مير و چهل شاعر به
پادشاه و  شود و شامل شعرايي است كه در عهد اكبر مي  تمامخان يكتا احمديار شده به

فهرست اسامي شعرا بدين قرار .  بودندشاه ب و محمدزي  و اورنگ و شاهجهانجهانگير
  :است

، ١ـ  ، ذ٤ـ  ، د٧ـ  ، خ١٧، ح ـ ١٢، چ ـ ٥، ث ـ ١٣، ت ـ ١٨، ب ـ ٤٣الف ـ 
، ٢٢ـ  ، ع١ـ  ، ظ٧ـ  ، ط١ـ  ، ض١٢ـ  ، ص١٨ـ  ، ش٣٢ـ  ، س٣ ـ ، ز٢١ـ  ر
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 ٤، ي ـ ٢ـ   ، ه٧، و ـ ١٨، ن ـ ٣٠، م ـ١، ل ـ٩، ك ـ ٩، ق ـ ١٦ـ  ، ف٥ـ  غ
= ٣٤٠.  

حال شعرايي كه مؤلف در اين تذكره آورده است اكثر از خود مؤلف است و  شرح
بعضي را از جاي ديگر نقل كرده است چون اكثر شعراي اين تذكره معاصر مؤلف بودند 

آنان آشنايي داشته بنابراين بيانات و اظهارات وي دربارة آنان  يده يا باو مؤلف آنان را د
نحو خوبي استفاده  باشد اما مؤلف از اين موقعيت و فرصت به قرين اعتبار و اعتماد مي
حال شعرا را نياورده است و بجاي آن به نوشتن حكايات نامعتبر  نكرده و در ذيل شرح

  .ارزش پرداخته است و بي
نات وي دربارة شخصيت شعرا مختصر است چنانكه سيرتشان نيز واضح اكثر بيا

  .شود نمي
باشد در انتخاب استعداد و قريحه مخصوص  انتخاب اشعار يك امر خيلي مهم مي

  .گردد الزم است و بدون اين هنر كار انتخاب مشكل مي
ي انتخاب اشعار در اين سوي اين امر بيشتر توجه نموده ول  بهكشن چند اخالص

ادبي و تشخيص سبك و سياق  تذكره غالباً خوب نيست از اين انتخاب مقام و پاية
نگار از آن ذوق  شود كه تذكره گردد از اين ظاهر مي سخن ايشان بر خواننده روشن نمي

  .داشت، كمتر بهره داشته است مخصوص كه بايد مي
از حيث فكر و .  داراي روش مخصوصي بودند و عرفي بيدلدر زمرة شعراي هند

 انتخاب نموده، اقتباس باشد ولي از اشعارشان كه اخالص معني كالمشان متباين مي
  .سبك ايشان محال است

  :بيدل
 به خونريري شود چاالك شمشيري كه خم دارد تواضع پيش سازد خصم ازو ايمن مشو بيدل

  :عرفي
 در روز بد نهادم بنياد آشيان را لستانمن بلبل بهشتم اما درين گ
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 از قريحه انتقادي بهره خوب نداشت در اين تذكره روش نقد و نظاير اينها اخالص
داده در تتبع روش  كمتر بكار آمده و اگر گاهي سبك شعر را تحت بررسي قرار

نموده دربارة شوكت بخارايي  كلمات تحريفي اكتفا پيشينيان و معاصرين بوده و به
همچو او سخنوري صاحب فطرت و معني آفرين عالي قدرت تا حال ”: نويسد مي
يابي و خوش فكري يگانة عصر  در معني”يا دربارة عتابي نوشته “ صه شهود نيامدهعر به

 استاد بيگ قبول حال شعراي زير ذكر كرده كه ميرزا عبدالغني در ذيل شرح“ خود بود
، ، محترم، گراميقلي خان ، علي، راضي، حشمت، جامع، تمكين، اشتياقده، آزادآنها بو
  .، ولينزهت

حال بعضي از شعرا كلمات توضيحي قبل از اسم با تخلص آورده كه  در ذيل شرح
  .در وزن يا اسم يا تخلص برابر است يا عالقه جناس دارد

  .الهي ـ مظهر فيض نامنتاهي مير الهي
  .داس شناس اچل اجالس ـ حقايق و معارف

  . و نظاير اينهامال شاه ـ حقايق و معارف آگاه مال شاه
مؤلف اسامي ماخذ و منابع خود را در ديباچه يا خاتمه كتاب يادآوري نكرده است 

شود كه وي از كتابهاي تذكره و تاريخي كه پيش از  ولي از محتويات كتاب معلوم مي
 چنانكه از تطابق و مقايسه بيانات كشن چند اخالصكرده  نوشته بود استفاده او
،  سرخوشالشعرا كلماتهاي  شود كه مؤلف تذكره بيانات ديگر نويسندگان روشن مي با

طبقات ي و جهانگير نامة اقبال و كتب تاريخي مانند الخيال ةمرا، نصرآبادي تذكرة
  .غيره را سرمشق خود قرار داده  وشاهجهاني

 است قرن يازدهم و دوازدهم هجري دورة تكامل زبان و ادبيات فارسي در هند
، ، خوشگو و نويسندگان درجة اول مانند سرخوش، قبول، آرزوشعراي بزرگ مانند بيدل

زبان و ادب هندي يك نهضتي نويني را رواج دادند كه   بر اثر اختالط باعلي قلي واله
پردازي جاي ايجاز را  نام سبك هندي معروف است از يك طرف لفاظي و عبارت به
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النظير و صنايع  ناس و مراعاتگرفته و از طرف ديگر استعمال صنايع لفظي از قبيل ج
 اخالص. حد و قيد معمول گرديد معنوي مانند ايهام، استعاره و كنايه و مجاز و تشبيه بي

انشاي مؤلف در مقدمة  سبك. نيز تحت تأثير روش مزبور همين روش را شعار ورزيده
  .كتاب مصنوع است و گاهي نثر مسجع را نيز بكار برده است

رويهم رفته، اين تذكره از حيث اصالت مطالب بسيار مهم است زيرا كه در اين 
هاي ديگر نيامده  حال بسياري از شعراي معاصر را كه ذكرشان در تذكره تذكره شرح

مؤلف با اكثر شعرا مالقات نموده و بيشتر اطالعات را از روي علم . شامل گرديده است
را كه معاصر او بودند از نزديك آشنايي داشته خود آورده است چون با بسياري از شع

  .باشد ارزش مي بنابراين بيانات وي دربارة ايشان مورد اطمينان و با
نگاران از  هاي فارسي كه بعد از آن نوشته شده تذكره از اينرو در اغلب تذكره

  .اند  استفاده نمودهبهار هميشة
 و سخن نگارستان، عشق نشتر، رعنا گل، عامره خزانة، رنظي بي تذكرةمانند 

  .غيره  وتابان اختر

* * * 
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  الدين فقير زندگينامه و آثار مير شمس
  ∗الحق صديقي شميم

 پدر از از جانب.  استآبادي هاي دارالخالفت شاهجهان  از بزرگزادهالدين فقير شمس مير
.  استاز احفاد شاه اعظم خاني. دري سيادت نسب بود و از طرف ماقوم عباسي

ظاهر متخلّص  اگرچه به. از گروه صوفيه بودند و خودش مذهب اماميه داشت آبايش
در سنة . استعداد صوري و معنوي گويا از اغنياي وقت بوداعتبار   است، اما بهفقير به

، از فاضالن ١لوة هستي خراميدهج به) م ١٧٠٣-٤./ ه ١١١٥(يكهزار و يكصد و پانزده 
عصر خود تحصيل مراتب علميه نموده، استعداد كثيره و سرمايه وافر پيدا ساخت و 

بردند و در  وي حساب مياي رسانيده كه اهل عجم از  مرتبه زبانداني و خوش لساني به
 آباد تا پنجسال سياحِت اورنگ. ٢داني اقسام نظم در ابناي زمان ممتاز اقران بود مراتب
 اكثروطن خود  به.  مراجعت نمود و ديگر بالد نموده، همراه قزلباش خان اميددكّن

اعزاز و احترام پيش  دانستند و به رؤسا و امراي آن عصر قدر و منزلت او را مي

                                                
  .ون  دانشيار فارسي ذاكر حسين كالج، دهلي-∗
  .١٠٣، ص  الشعراةتذكر؛ ١١٩٩، ص نشتر عشق تذكرة -1
  .٤٣، ص عقد ثريا؛ ٨٣، ص مردم ديده؛ تذكرة ١١٩٩، ص تذكرة نشتر عشق -2
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 ت كه هر دو عباسيت و هم قومي جنسيبسب  ظفرجنگ به علي قلي خانآمدند و به مي
، رفاقت نواب وزيرالممالك بعد از معاودت دكّن.  داشتآميز بودند، رابطة محبت

 گزيد و بعد از چندي قطع صحبت آن وزير باهوش و فرهنگ الدين خان بهادر غازي
در سال يكهزار و . ددامن قناعت و توكل كشي  منزوي گشت و پا بهاكبرآباد نموده به

كصد و هشتاد و يك، شوق زيارت عتبات عاليه دامنگير حال او گرديده، كشان كشان ي
 رسيده و از آباد اورنگ جوالن درآورده به چنانچه شبديز عزيمت به. براه سعادت برد
 گرديد و  هفته روانه بندر سورتيكاز غيره صحبتها نموده، بعد   وآزادمير غالم علي 

 مرام نموده، پس از انقضاي لبقعات طيبات رسيده و حصو از آنجا عازم پيشتر شد و به
 آمد و  شده تا بصرهانه هندوستاندو سال در سنة يكهزار و يكصد و هشتاد و سه رو

 در آب مخالف، كشتي در شط بغداد  روانه اين طرف گشت، ناگاه از بادچون از آنجا
 اين  غريق رحمت الهي گرديد و آزاد بلگرامي١مذكور با جم غفير مير. فرونشست

  :٢رباعي تاريخ در فوتش يافته
  رفت از عالم، سخنور شيرين هاي

د ا ز خشآ ي ر ا ت ع  صر م وشت  ن   
  خاك، شاعري رنگين هاي خوابيده به
 الدين هاي  مير شمسگو آه فقير

 كليات فقير. باشد مي. م ١٧٦٩-٧٠./ ه ١١٨٣آخرين مصرع مادة تاريخ براي سال 
ـ مشتمل بر قصايد، غزليات، رباعيات و  چاپ نرسيده اطالع اينجانب تاكنون به  بهكه ـ

  :٣ نوشته استنمونة عرفي طي قصيدة اولش حمد خداوند متعال، به. هاست برخي از مثنوي
 بام آسمان انداخته طشت عاشق را، ز اي غم عشق تو شور در جهان انداخته

  

                                                
  .گروه كثير مردمان:  جم غفير-1
  .١٢٠٠، ص نشتر عشق تذكرة -2

3- Indo-Persian Literature During the First Half of the Eighteenth Century A.D., 
p.59. 
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طوِر   را بهپرداخته و شهر دهلي )ع(ستايِش حضرت علي ر قصيدة ديگري بهد
  :١زيبايي توصيف نموده است

   و خاك عشرت افزايشخوشا دهلي
  چنان دلكش افتاده معمورة او
  غريبان چو دل در خِم زلِف خوبان

  كند ديده روشن بس مي  غبارش ز
 رين شهر پرشور اگر ليل آيدد

  توان داد برباد جان در هوايش
  كه بيگانة عالم است آشنايش
  گرفتاِر هر كوچة دلربايش

  بينش كم از توتيايش نخواهد اهل
 چو مجنون فتد بند الفت بپايش

شور محبتي و  گويد كه بي  ميطبعي و عاشق مزاجي او واله در رنگيني و خوش”
بود و گاه بودي كه با پنج شش معشوق سروكار داشتي و گه  جذبة عشقي نمي
جميع  الحقيقت كه آن هنرور به في. يك كس قناعت كردي تخفيف داده به

  .٢“كلِّ شرايف انسانيه مستثني روزگار و مغتنم آفاق بودصفات موصوفه و ب
 دارد، بلكه اگر انصاف فرمايند دانند كه كمان ابروي در غزل تتبع بابا فغاني”

  .٣“ابيات بطاق بلند آويخته
شود كه وي در آسودگي   استنباط ميالدين فقير از مطالعة غزلهاي مير شمس

ر همين جهت غزلهايش پ به. تپيد او دل نازكي داشت كه براي محبوبش مي. برد مي بسر
اي از غزلهاي  اينك گزيده. باشد از عشق و محبت، سوز و گداز و جوش و ولوله مي

  :٤گوناگون فقير
  طرف سمن چو بر شكست سنبل حلقه زاي را

  فتنه يكي هزار شد نرگس سرمه ساي را

                                                
1- Indo-Persian Literature During the First Half of the Eighteenth Century A.D., 

p.59. 
  .١٢٠٠ نشتر عشق، ص -2
  .٨٣، ص مردم ديده -3
  .١٢٠١-١٣، ص نشتر عشق؛ ١٣، ص كليات فقير -4



٣٠  

  

  

  دل نتوان نگاهداشت در كف اختيار خويش
جلوه قامت رخصت  اگر دهد  رباي ر    دل

*  
  كشم بار جهاني را براي نازنيني مي

  مگر آن مه ز حال دردمندان با خبر گردد
 اگر آن غنچه لب را گوش بر فرياد من باشد

   گيرم سر ره كارواني راببوي يوسفي
  دچارش كن خدايا همچو آن نامهرباني را
 چو بلبل هر نفس انشا نمايم داستاني را

  دانم چه شد ليكن  خاكساري را نميفقير
  بكوي ظالمي افتاده ديديم استخواني را  
  *  

 دانم كه باهم صلح داد اين آب و آتش را نمي وش را دهد آينه عكس آن پري بدل جا مي
  ناصح اي كن كم مالمت را دين و دل بي فقير
  گر آن سرو دلكش را روزي ببيني جلوهاگر 

*  
  رود محروم از پيشت باين حسرت كه سايل مي

  دانم چه خواهي گفت در محشر جوابش را نمي
*  

  ام افسانة شهر و ديار در فراقت گشته
 جان ندادم حيف هنگام وداع يار خويش

  خواني مرا ماه من يكشب به بزم خود نمي
 جان من گرديد ازين ره دشمن جاني مرا

*  
  با گل و اللة اين باغ چكار است مرا
  من نه آنم كه شكايت كنم از جور رقيب

 ام همچو سپند غم عشق تو بدل كاشته

  هر كجا يار بود باغ و بهار است مرا
  رحمي يار است مرا شكوه گر هست ز بي

 حاصل مزرعه يك مصر شرار است مرا
*  

  بود گرفتار مراكه ازين پيش دلي   برد از كار مرا نالة مرغ قفس مي
ار مرا  ناصحان چارة دل چون نتوانيد نمود ريد باين ديدة خونب   واگذا

  فقير شوخ آن شود مي نشين پرده قدر هر
  كند شهرة هر كوچه و بازار مرا مي

*  



٣١

 الدين فقير ر شمسزندگينامه و آثار مي  

  

  خوش است جانكه شود صرف يار جاني را
  چو نقش پا نتوانيم از زمين برخاست
 آيد هميشه تير نگاهش بسنگ مي

  راي چكار است زندگاني مادگر ب
  نشسته در ره او نقش ناتواني ما
 گران بخاطر يار است سخت جاني ما

*  
  كجا بسوي رقيبان فتد نظر ما را
 ميان هستي ما و عدم تفاوت نيست

  خبر ما را كه جلوة تو ز خود كرد بي
 برنگ خويش نمود است آن كمر ما را

*  
  بخاك ما گذر افتاد باز جانان را

  و غم عاشقان دو باال شدخطش دميد
  قيامتي دگر آمد بسر شهيدان را
 كه شام صبح قيامت بود غريبان را

*  
  از كوي دوست كرد مرا بخت من جدا
  زينسان اگر خيال جداييست در دلت

  اي ز بزم نديديم روز خوش تا رفته
 آشنا شدم كس و بي از رفتن تو بي

  يارب مباد هيچ غريب از وطن جدا
  سر ما را ز تن جداظالم ز تيغ كن 

  در گريه است شمع جدا انجمن جدا
 بيچاره دل جدا به فغان است و من جدا

*  
  روم دنبال او من نه از خود مي

  
  سايه را سرگشته دارد آفتاب

  تا فتاد از زلف او عكسي در آب  
 

  آشناي سرمه شد چشم حباب
  وصل او را آرزو داري فقير 

  جويي اي خانه خراب گنج را مي  
  *  

  محشري گشت ز بيتابي دلها برپا
 از لب لعل تو حرف نمكيني گفتم

  يار روزي كه ازين بزم بجوالن برخاست
 شور از انجمن حسن پرستان برخاست

  تشنه از كوزه بدريا نكند ياد فقير
  برخاست جان سر ز بجانان بنشست هركه  
  *  



٣٢  

  

  

  رفتي و كار من از چاره و تدبير گذشت
 

  لوي او تير گذشتهمچو آن صيد كه از په
  كرد واعظ ما كه ز كشّاف حكايت مي 

   گذشتمصحف روي ترا ديد و ز فقير
*  
  نيست با چشم ترم آن گل خندان محتاج

 برگ و نوا در چه حسابم اي گل من بي
  كي شود گلشن فردوس بياران محتاج
ج ِر تو هستند هزاران محتا  كه بديدا

*  
 كه شد ز گرية من دامن بيابان سرخ  خون دل نه همين شد مرا گريبان سرخز

*  
  تا تيغ غمزه در كِف آن مسِت ناز بود
 امشب نيامدي و ز چشمم رميده خواب

   ز عمر دراز بودحسرت نصيب خضر
ود ب از  ب ا صبح  نتظار تو ت ا  اين در ب

*  
  بياد روي تو از صبر دل كنار كند

  كُشد مرا ايكاش في او ميكم التفا
  رود به خانه اغيار و از دل آزاري
 قد تو سرو چمن را بخاك بنشاند

  بحيرتم چو درآيي ز در چه كار كند
  هاي دروغم اميدوار كند وعده به

  مرا مقيم سر راه انتظار كند
 صفاي حسن تو گل را بديده خار كند

   بوسة از آن بلبم اگر برسدفقير
  دل فسردة من زندگي دوبار كند

*  
 چنانكه ابر به فصل بهار نالد و گريد قرار نالد و گريد بروز وصل دل بي

*  
 رود كارم ز دست و دست من از كار مي رود دامن كشان ز صحبت من يار مي

*  
  بدلم زد نگهش زخم نماياني چند
 دوش از كوچة ما يار بصد ناز گذشت

  ه بر آن ريخت نمكداني چندلبش از خند
 همچو كاكل به قفا داشت پريشاني چند

*  



٣٣

 الدين فقير ر شمسزندگينامه و آثار مي  

  

  عشق تو بعد مرگ ز خاكم كشيده سر
 

  ام از گور شد بلند چون گرد باد باله
  كردم بخود خيال كه اينك رسيد يار 

   آتشي از دور شد بلندهر جا فقير  
*  
  هر كس صنمي به بر ندارد

   دل را بدست طفليدادم
  در خاك رهش گذاشت سر را
 عاشق چو سفر كند ز كويت

  نخل عمرش ثمر ندارد
  كز حال دلم خبر ندارد
  ديوانه سري دگر ندارد
رد دا ن تر  چشم  جز   زادي 

*  
  هر كس سر راه يار دارد

  قرار باشد در عشق تو بي
 عيد قربان ماست امروز

  از هر دو جهان كنار دارد
   دارددل با تو همين قرار

 جانان هوس شكار دارد
*  
  حريفان كه زان لب كام دارند
  نگه دل را اسيِر دام او كرد
 دمي دركش تو اي صور قيامت

  چه باك از تلخي دشنام دارند
  مرا مردم عبث بدنام دارند
 شهيدانش بخاك آرام دارند

*  
  تراود ز لعلش بسكه لذّت مي

  عرقناك از نگاه گرم گردد
 ه نگذاشتشهيدان را بخاك آسود

  تراود ز مغز شوق حسرت مي
  تراود ز رخسارش نزاكت مي
مي امت  قي ارش  فت ر د ز  و ا ر  ت

*  
  آيد هر كه از كوي شما مي

  سوختن، آب شدن، خون گشتن
 نام آن بت اگر از من پرسند

  آيد ام رو به قفا مي ديده
  آيد اين همه از دل ما مي
مي ا  د خ م  ا ن ن  ا ب ز ر  د ب ي  آ

*  
  ر امروزداد چشم يا صالي ساغر مي

  ز خانه صبح برون آمدي و شور افتاد
  بكام باده كشان است روزگار امروز
  كه آفتاب قيامت شد آشكار امروز



٣٤  

  

  

 قرار امروز ازين قرار دل ماست بي قرار وعدة فردا به غير كردي دوش
*  

 دوران نديده است ز ليل و نهار خويش ام از چشم يار خويش ها كه ديده آن فتنه
*  

 نمايد چاك رقص در گريبانم ز مستي مي تابد ز دامان سحاب  كه ميهمچو آن برقي
*  
 بجز نظارة گل نيست از بهار غرض ز عمر نيست مرا جز وصال يار غرض

*  
 كافيست خاك سوختگان را چراغ داغ گو شمع بر مزار شهيدان او مباش

*  
  اي طرة تو شبرنگ چون روزگار عاشق

  قراري گويي كه منع دل كن ناصح ز بي
نتظار ياري نشيني در ا گر  ا  روزي 

  رخسارة تو گلگون همچون كنار عاشق
  دل ديدة كه باشد در اختيار عاشق
 شايد كه رحمت آري بر انتظار عاشق

  ت آورد بر سر رحمبيتابي فقير
  آخر طپيدن دل آمد بكار عاشق  
  *  

 ود مرا راه گرفتاري دلديده بنم شد نگه با سر زلف سبب ياري دل
*  

كشتة مهجوري دل تر از دوري دل نيست مرگي بجهان سخت  هيچ كافر نشود 
*  

ار ديده اغي كف   ايم ايم و گريبان دريده از رشك رفته ايم دامن تو در 
*  
 خواهم كه بيمار دلم شربت ديدار مي نيست در دست طبيبان چارة كار دلم

*  
  رود يار چه سازم چه كنم مي
   و مكر فلك چندان نيستحيله

  دل در آن زلف سيه كردم گم
 دل بزلف صنمي گشت اسير

  با دل زار چه سازم چه كنم
  با تو مكّار چه سازم چه كنم
  در شب تار چه سازم چه كنم
 بست زنّار چه سازم چه كنم

*  



٣٥

 الدين فقير ر شمسزندگينامه و آثار مي  

  

  دل را ز برق جلوة جانانه سوختيم
 آبي نزد بر آتش ما هيچ همدمي

  سوختيمما بلبالن ز آتش گلخانه 
 در كوي يار سخت غريبانه سوختيم

*  
 بجاي سبزه رويد ناله از خاك مزار من ز بس پيچيده شور عشق در مشت غبار من

*  
  

 رفتي و جان ندادم اي خاك بر سر من  گرديددور از تو زندگاني ننگ فقير
*  
 ن ظالم چها آوردة بر روزگار منببي ز دود ناله روز من شب تاريك را ماند

*  
 دارد سوي رقيب نگاهي كه آه ازو چشمت كه گشت خانة مردم سياه ازو

*  
  دل كه چون آيينه بر روي تو دارد ديده

 
  آب گرديد و همان سوي تو دارد ديده

  بسكه جا كرده رخ خوب تو در چشم فقير 
  تو دارد ديدهسوي هر كس نگرد سوي   
  *  

 بردي بجانم هر كه جاني داشتي رشك مي دادي مرا گر بجان سوداي وصلش دست مي
*  
 رسد آنجا كسي بداد كسي دال نمي ز ناله چند دهي خويش را بياد كسي

 پنج مثنوي معروف ذيل را سروده نظامي گنجوي خمسة مثل الدين فقير شمس مير
  :است

  ١درِّ مكنون
. م ١٧٥٥-٦./ ه ١١٦٩معروفست در سال  هم» مشكبار مثنوي«نام   كه بهدر مكنون

  :كند سرودِن آن را مشخّص مي
 بگويم مثنوي مشكبارست  ميل شمارستبتاريخش گرت
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٣٦  

  

  

  :گردد اين بيت آغاز مي با
بنما وندا ره تعزيد   بروي من دِر توحيد بگشا خدا

اسم   كه بعداً به، دختِر پادشاه رومكرده چطور مليكه در اين مثنوي وي توصيف
  .اش گرديد خواب ديده شيفته  را به معروف گشت، امام يازدهم عسكرينرجس خاتون

 گويد كه پادشاه روم  و دوازده امام، مي)ص(پس از تمجيد خداوند متعال، حضرت رسول
  : دختري داشتيشوعا

   را نگاري دختري بوديشوعا
 چو جان از بس گرامي داشت او را

  دختر يك فروزان اختري بود نه
اممليكه ن ا     كرد آن ماهرو ر

  : بود يكي از اوالد شمعونو اين يشوعا
 خدا را در زمان خود او ولي بود  را وحي بود كه عيسيهمانا شمعون

عمل  چون تمام تشريفات به. گذاشت اش قرار عموزاده  را باپادشاه ازدواج مليكه
  :داد انگيزي رخ نشاندند، رويداد شگفت  بر تخت ميآمد و داماد را

  صد عزّت و ناز بر آن تخت مطال به
فتاد  به  ناگاه آن صليب از پا درا

  صليبي بر سرش كردند برپا
 داد» ال«بروي خاك ياد از نقِش 

آمد، اما باز هم همان شد و آن را فال بد  عمل يكباِر ديگر ترتيبات براي عروسي به
  :خواب رفت، خود را در جنّت يافت  بهشب كه مليكه ـتصور كردند 
  محنت  دِل فارغ ز   بامليكه

 چو بربست از تماشاي جهان چشم
  ببستر كرد ميل استراحت
 كشاد از بهر سير باغ جان چشم

  :شود ديد كه مجلسي دارد برپا مي
  منبر  راسته مجلس زچو شد آ

 شان جست استقبال   از جا بهمسيح
  درآمد سيد كونين از در

 شان دست ببوسيد از رِه ِاجالِل
  : دستور دادشمعون  به)ع(در آن حضرت مسيح

 بسر زين فخر تاِج سروري نه  دهعقِد عسكري   را بهمليكه



٣٧

 الدين فقير ر شمسزندگينامه و آثار مي  

  

 گشت و شد و دربارة خواب انديشيد، شيداي امام عسكري روز بعد كه وي بيدار
اش مقرر شدند، داروها تجويز و گردش  پزشكاني كه براي معالجه. از دوريش بيمار شد

  دانست كه مليكهچون پادشاه يشوعا. اي نبخشيد ا هيچ فايدهام. كردند در باغ را توصيه
اش  داشت، اما نتيجه مسلمانان اعزام  شده، ارتش را براي جنگ باعاشِق امام عسكري
 پيش بغداد شده و به  دستگير شكست خوردند و مليكهمسيحيان. كامالً بر عكس شد

امام، .  تمام داستان را براي امام بازگو كردحاال مليكه. شد  بردهدهمين امام علي نقي
  :نمود؛ بعد از آن مليكه  را فراخواند و ازدواجش را باحسن عسكري

  روي لطف بنواخت امام او را ز
د زگردي ا ب رجيس  ن ه  ب دولت   در 

  چو دل در پهلوي خود جاي او ساخت
يد د ر گ ز  سا دم د  خو ن  جا م  كا  ب

  .اند خوانده» )عج(مهدي امام موحد«نويسان، اين مثنوي را  برخي از تذكره

  ١الضحي شمس
  :مطلع باشد كه با  مي مثنوي ديگري از فقيريالضح شمس

 نطق را داده ماية اعجاز اي بنامت زبان سحر طراز
مواردي را كه  را گردآورده ـالسالم  در اين مثنوي معجزات دوازده امام عليهم فقير

عنوان مثال براي توصيف  به. باشد استفاده از كتب معتبر مي وي در مثنوي بكاربرده با
 استفاده محةالر  عليه٢بابويه  از كتاِب امالِي ابن)ع( بن جعفرمعجزة هفتمين امام موسي

نحو   آن را به در كتاِب امالي روايتي دارد كه فقيرمحةالر بابويه عليه ابن. كرده است
  :احسن توصيف نموده است
   قميبابوية ابن اين خبر ز
   تا رسيد لعينگفت هارون

  صحت سند مروي هست با
  كين بيت بر سر  اهل بود با
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٣٨  

  

  

  مكري انگيخت از عداوت و كين
  مجلس آوردند مائده چون به

  آمد از ِسحر مرد شعبده باز
  اين عجب را كه از آن شعبد ديد
  بود چون مطلب وي استهزا

  هاي رنگارنگ بعضي از پرده
  سرور دين شه سپهر جناب
  كه بگير اين عدوي يزدان را
  گشت آن نقش در زمان زنده

 ز هم آن شعبد رابر دريد ا

  تا دهد خجلتي بسر در دين
  خانه را روضة ارم كردند

  پيش امام در پرواز نان ز
  قرار رشيد گشت از خنده بي

  در غضب شد امام دين موسي
  داشت تصويرهاي روئين چنگ
  سوي تمثال شير كرد خطاب
  چنگ زن بر تنش ببر جان را
  جست از جا چو شيِر درنده
 اين عقوبت سزاست حاسد را

  ١واله و سلطان
داستان حقيقي عشق و محبت   است كه به يك مثنوي ديگر از فقيرواله و سلطان

نويسد كه  ، ميالشعرا رياض نويسندة تذكرة غستانيخان والة دا قلي علي. پردازد مي
 وي را از شاه  گرديد، اما متأسفانه قدرِت روزافزوِن نادراش خديجه دلباختة عموزاده

 اصفهان. م ١٧٣٠-٣١./ ه ١١٤٣وقتي افغانها در سال .  گريختهند و وي به راند فارس
كرد، اما  وي ازدواج دست يك رئيس افغاني افتاد كه با  بهنمودند، خديجه را تسخير

بعد از آن ). اش گردانيد كه وي را صيغه(نمود   پيشكششاه نادر  را بهبعداً وي خديجه
 كوشيد كه دنباِل قتلش خديجه  بردند و بهخان ، نجف قلي را پيش حاكم يزدخديجه

نظم درآورده   اين داستان را بهفقير. داد دست  را از بيايد، اما سر راه جان خودهند به
  :شود كه اينطور شروع مي

 عشق تو بهر دو كون سلطان اله واله حسن در كشت جان
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 را زنده شيرين و فرهاد و ليلي و مجنون، زمان گويد عشقبازي واله و سلطان  ميفقير
  :كرده بود

  تقويم كه شده است اكنون
  كه ره نرفته پويم آن به

  سلطانليلي نه به از خديجه

  شور فرهاد و عشق مجنون
  حرفي كه بود نگفته گويم

 از علي قلي خانمجنون نه به 
  :سروده شده بود. م ١٧٤٧./ ه ١١٦٠ در سال واله و سلطانمثنوي 

  آمد چو بدل خيال تاريخ
  

  شخص معني زتاريخ دگر 
 هجري ١١٦٠              

   سال تاريخمنبع نظمشد 
  هجري ١١٦٠   

   بجوييظاهر شودت اگر
 

  ١تصوير محبت
 پسر يك نفر  است كه داستان محبِت رامچند مثنوي ديگري از فقيرمحبت تصوير
  :شود اين بيت شروع مي كند و با  را بيان ميتنبولي

 كه از سوزش فتد آتش بجانم انمخداوند دلي ده شعله س
  ماِل پتنهرفته، تصويِر پسري رامچند هاي هندي بكار در اين مثنوي تعدادي از واژه
  :در ادبيات ذيل آورده شده است

  سخن پرداز اين دلكش فسانه
  

  چنين سركرد حرف عاشقانه
  د پرنورآبا كه در شهر عظيم  

  
  كه بادا از سوادش چشم بد دور

ولي   تنب اپسر  است رعن وده  ب    
 

   از خون دلها٢لبش را رنگ پاني
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   دلها بسته او١بسان بيره
  لبش دائم چو گل از رنگ پان سرخ
و بخت فرجام   چو ديده ياور ا

   درونها خسته او٢چو برگ پان
  خون عاشقان سرخ غلط گفتم ز
امچ هاده ر دن امن ن در  پ ا  و ر ا    

اما متأسفانه دختر كمي بعد . كرد دختر زيبارويي عشق ورزيد و ازدواج  بارامچند
رامچند غمناك شده و شهر را ترك گفت و راهي دشت و بيابان . چشم از جهان پوشيد

شوند و نامش  يديد كه هر شب شعله كرمها يعني كرمهاي شب تاب سرگردان م. گرديد
  :برند را مي

  كه هر شب از كف خاكستر او
  بگردد هر طرف بيتاب چون برق
  از آن شعله برون آيد صدايي

   اين قصّه بشنيداز آن چون رامچند
 سراغي از نگار خويشتن يافت

  برآيد شعله كرم تك و پو
  گهي در غرب تازد گاه در شرق

  ن كجايي مكه آه رامچند
  شادي شعله سان بر خويش باليد ز

 تن يافت تو گويي مرده جاِن نو به
  :محبوبش مالقات بكند  خودسوزي كرد تا در جنّت باو روزي رامچند

  خسي در آتشي گرديد ناچيز
  نماند از هستيش ديگر نشاني

  مشت استخواني آن نكونام به
ه ب و  ا ا  تن  شن آ  شد  آتش 

  انه فضل و تمييزنماند اندر مي
  بجز آتش گرفته استخواني
  هماي شعله را آورد در دام

 ها شد غبارش توتياي ديده
  :نام اين مثنوي از اين بيت آشكار است
حبت چو هست اين نسخه تفسير محبت م ر  ي صو ت م  ا ن م  د ا ه  ن

. م  ١٧٤٣- ٤./  ه  ١١٥٦و حروف تصوير محبت مادة تاريخ را براي سال 
  .كند مي  بيان
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  ١ الشبابحتفة
.  م١٧٣٠-٣١./ ه ١١٤٣ در سال  يك مثنوي عالي ديگري است كه فقير الشبابحتفة

ه مناسبت جشنگيري منزلش گفته شد  بهآن را براي نواب اميراالمرا سعادت خان. سرود
  :شود بود كه با اين بيت شروع مي

 دري گرديد از فيض سخن باز دگر بر روي طبع نكته پرداز

 در زمينة نثر هم طبع آزمايي كرده و دو رساله مهم باقي الدين فقير مير شمس
 قوِل شاعر و نويسنده شهيري در اين خصوص عبدالحكيم حاكم الهوري. گذاشته است

  :كند  را نقل ميالدين علي خان آرزو سراج
در فضل و كمال و شعر و انشا و فنون ديگر مثل عروض و قافيه و معاني و ”

ين بيان و بديع، يكتاي روزگار و منتخب ليل و نهار است، حتّي كه در اكثر ا
  .٢“فنون رسايل مفيده نوشته

  ٣الوافيه في علم العروض و القافيه
 ./ ه ١١٦١ايست راجع به علم عروض و قافيه كه در سال  چنانكه از نامش پيداست، رساله

زبان ساده عربي نگاشته شده و بحث  اين رسالة نادر و ناياب به. به اتمام رسيد. م ١٧٤٨
  .فصلي پيرامون عروض و قافيه دارد
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  ١ البديعصةخال
زبان سليس و روان نوشته  اين رساله هم به. رسالة ديگري است مربوط به صنايع بدايع

  .باشد نظير مي شده و براي فهميدن صنايع بدايع بي

  منبع و مأخذ
  . م١٩٦١، ، الهورمردم ديدهتذكرة : حاكم الهوري، عبدالحكيم .١
  .م ١٩٨٦، ، قسم چهارم، دوشنبهعشق نشتِرتذكرة : آبادي خان عظيم حسين قلي .٢
  . م١٩١٦، ، عليگره الشعراةتذكر: يآبادي، موالنا محمد عبدالغن غني فرخ .٣
ن دنيس. اي ١٧٠، نسخة خطّي شمارة فقير كلياِت: الدين شمس فقير دهلوي مير .٤

  .م ١٩٠٢، ، لندن، كتابخانة اينديا آفسبراؤن. جي. و ايرأس
  . م١٩٣٤، ، دهليعقد ثريا: مصحفي همداني امروهوي، شيخ غالم .٥

6. Dr. Shamimul Haq Siddiqi’s thesis: “Indo-Persian Literature 
During the First Half of the Eighteenth Century (1707-48) 
A.D.”, No. 02276, Delhi University Library, Delhi, 1975. 
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 اهزاده عالممثنوي در صفت آيينة خانة ش  

  

  مثنوي در صفت آيينة خانة شاهزاده عالم
  ∗محمد آصف نعيم صديقي

دارد در  در انگلستان وجود  كه در كتابخانة ديوان هندديوان آشنانگارنده از دو نسخة 
 اقامت داشت استفاده نمود و اين دو نسخه مرتباً مورد مطالعه مدتي كه آن ديار

دارد .)  م١٦٥١( هجري قمري ١٠٦٠ و تاريخ ١٥٨٤اين نسخه كه شمارة . گرفت قرار
  . بودنسخة شخصي آشنا
) .م ١٦٨٣. (ق . ه ١٠٩٤ كه در صفحة اول آن تاريخ ١٨٨٥شمارة  نسخة دوم به

در حاشية اين نسخه اضافات و . شود در زمان حيات شاعر استنساخ شده است ديده مي
منظور  آيد كه اوراق خالي به نظر مي در اينجا نيز به. اصالحات زيادي وجود دارد

  .رسيده استدو نسخة فوق تاكنون به چاپ ن. كردن مطالب تعبيه شده است اضافه
 تأسيس  را راجع به آئينه خانه كه توسط داراشكوه دو مثنوي آشنااستاد محمد شفيع

چاپ رسانده است كه در اينجا عيناً نقل   به الهوراورينتل كالجشده بود در مجلة 
  :شود مي
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  مثنوي اول
  حبذا اين نشيمن واال
  چه عجب ز آبگينة بسيار

  ها بديوارش نيست آئينه
  هر كه يك بار اندر او گرديد

  آئينه مرد ساخت بوم و برش ز
  دادآئينه   اين قدر زينتش ز

  آنچنان طاق را برفعت بست
  حيرت بسيار ديده در وي ز

  هر كه يكبار اين بنا را ديد
  درخور اين كتابة دلخواه

  كف برده حسن دلجويش دل ز
  چون مخطط بتان آئينه رو

  صف او نكرد مثالغير اگر و
  آئينه است نه همين بلبلش ز

  كرده طفل از نگاه اين مسكن
  ها بتاب بود آئينه بسكه ز

  بسكه در اين بناي فيض آثار
  اش شويد كه چشم از نظاره هر

  هاي آئينه است كين همه پاره
  مرد) ؟(ساخت از بسكه بيكدارش 

  تا درو گردد صورتي تحرير
  اين همه آئينه است با معمار

   اين رشك خلوت سينهبود
  كرده بناي اين نكو منزل

  كه بود رشك عالم باال
  گر هوايش بود رطوبت دار
  دل پاكان بود گرفتارش
  همچو خود محو او هزاران ديد
  همچو عكسي كه جا در آئينه كرد
  يا در آئينه عكس خانه فتاد
  كه شكستن برو نيابد دست
  وارهمچو آئينه پشت بر دي

  اش گرديد گرد او چون كتابه
  مطلع آفتاب و مصرع ماه
  طاق و آئينه چشم و ابرويش
  شده از چار طاق چار ابرو

  آئينه كي كند تمثال خط ز
  آئينه است شاخ و برگ گلش ز

  معلم سواد را روشن بي
  اش رشك آفتاب بود سايه

  هاي ريزه بكار رفته آئينه
  چون بسقفش نظر كند گويد

  رگ شكستيا يك آئينة بز
  ها يك آئينه كرد همه آئينه

  نقاش خانه پر تصوير  شد ز
  صورت دل كشيده بر ديوار

  آئينه نشين ز اين قدر دل
  از يك آئينه تمام چو دل
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  روز بر سقف اين بنا كوكب
  ديدن اين مقام خلد نظير

  اند بسي حلب هم رسيده به
  از فروغ تو اي صفا سينه
  تا صفا و طراوتت را ديد

  آئينه چشم نوراني اي ز
  سپهر از چه رو نساي سر به

  صاحب روزگار وارث تخت
  آنكه از تيغ او شود بمصاف

  او حل نموده مشكلهاخلق 
  پاسخش از بلندي گفتار
  هم بود يك مالزمش سنجر
  از دل و ديده تا شده معمار

  بس شده عام صلح در عهد او ز
  وار خصم را بوده گر دل آهن

  دست جدا پنجة را كه شد ز
  اي كه رونق گرفته از تو جهان
  تا تو با طالع سليماني
  باد با خاك دست بيعت داد

  اله كنندچون ببزم تو مي حو
  بسكه امنيت از تو عام بود
  چون جهانيد هيبت تو كتل
  كردي از پنجة كرم گستر
ي ن ا ر و ن خ  ر چ ر  ص ق د  ر ب ا   ت

  دهد فروغ از شب بيشتر مي
  چشم آئينه را نسازد سير
  اين قدر آئينه نديد كسي
  آب گردد بچشم آئينه
  باخت آئينه رنگ چون خورشيد

  بر تو ارزانيسرمه از سايه 
  فر كه بود بانيت فريدون

   واال بختشاه داراشكوه
  شگاف  سپر آفتاب پر ز

  كرده تعمير كعبة دلها
  بخت خوابيده را كند بيدار
  هم يك آئينه دارش اسكندر
  كرده آئينه خانها تيار

  نيام نكند تيغ سر برون ز
چون پركار خط به بيني كشيده 

   سان كند گيرا١او بهله لطف
  خانة عدل از تو آبادان

  تخت سلطاني  كردة جا به
  ميانة اضداد صلح شد در

  آب و آتش بيك پياله كنند
  تيغ از زنگ در نيام بود
  شده ماضي جهان مستقبل
  دامن آفتاب را پر زر
ني ا ز ر ا د  ا ب ه  ن ا خ ن  دي و  ت  ب
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  مثنوي ثاني
  حبذا اين خانة آئينه كار

  ها باشد نمود آئينه اين قدر ز
  كي تواند آسمان شد همسرش
  تا پي نظارة او سر كشد
  استواري باشدش از صد فزون
  از صفاي عرصة ميدان او

  كينها اش بي از پي نظاره
  درنگ  بر فلك از نورش اختر بي

  چيدن ز ماخانها پر نقش و گل 
  بسكه بالد بر خود از گلزار او
  گر نكويي را گذر در وي فتاد
  ديده از رويش نپوشد يك زمان
  آمدند از بهر سير او بسي

  شود دزد اينجا زود رسوا مي
  ني همين خوار است بلبل پيش او

  سازم سخن را آشنا ختم مي
ز  ا چرخ  ديد  ارد  ي ن ا  نهت  اش كي

  كاسمان شد بهر او آئينه دار
  يا دل از پاكان گه ديدن ربود

  توان در روز ديدن اخترش مي
  سرمه شب در ديدة اختر كشد

  ستون هر ستون اوست كوه بي
   ايوان اوخانة دل گردة

  ها دل بدل چسپيده چون آئينه
  شد سيه چون داغ بر پشت پلنگ

  ما  آئينه و ديدن ز چشمها ز
  شد منبت بوتة ديوار او
  خوبي او شد يكي در صد زياد
  بس بود آئينه او را پاسبان
  سوزني اينجا كند گم ار كسي

  شود تا نهان گرديد پيدا مي
  نقش ديواري بود گل پيش او

  اين عالي بناچشم الهوري است 
ينه ئ هر آ چشم  اد روش   ١!اش ب

  ١٧٨٤مقايسه مثنوي چاپ شده به نسخة شمارة 
  مثنوي اول

 بيت دارد و در مثنوي نسخة خطّي ٤٨اند،  چاپ رسانيده مثنوي اول كه استاد شيخ به
شش بيت بيشتر از نسخة ).  بيت در اختيار اين جانب است٣٥كه متأسفانه فعالً فقط (

  .چاپي دارد كه عيناً در زير آورده شده است
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  : دوم از روي نسخة خطّيبيت
 دل چو آئينه محو نظاره شده از ديدنش بيكباره

  :بيت پنجم از روي نسخة خطّي
 رشك آئينه خانة افالك شده در رتبت اين نشيمن پاك

  :بيت دهم از روي نسخة خطّي
و شد ز دست آنكه از شنيدن او ا ديدن  زوي  ر آ مود  ن ا   ي

  :بيت يازدهم از روي نسخة خطّي
  عكس آئينهكه بود جاي كند تهي سينه از نفس مي

  :بيت بيست و نهم از روي نسخة خطّي
ينا ب بديده   بتماشاي اين خجسته بنا هر كه آيد 

  :ام از روي نسخة خطّي بيت سي
 كه مجال نفس كشيدن نيست هيچ كارش بغير ديدن نيست

  :بيت سي و يكم از روي نسخة خطّي
نها ن خجسته بناحوض باشد در اي ي ئ عكس آ است  اد  ت ف ا   ي

  :شعر هشتم مثنوي چاپ شده
 همچو آينه پشت بر ديوار ديده دروي ز حيرت بسيار

  اختالف متن
  : بيت اول چاپ شده بدين قرار است-١

 كه بود رشك عالم باال حبذا اين نشيمن واال
  .آمده است» زين«جاي اين  در نسخة خطّي و شعر اول به

  :رار است بيت بيست و چهارم چاپ شده بدين ق-٢
 از يك آئينة تمام چو دل كرده بناي اين نكو منزل

  

ئينه مرد) ؟(ساخت از بسكه بيكدارش  -٣ كرد همه آ ئينه   ها يك آ



٤٨  

  

  

شكل زير  باشد كه به كه بيت بيستم چاپي است در نسخة خطّي بيت سي و پنجم مي
 :آورده شده است

 همه آئينه را يك آئينه كرد ساخت از بسكه تنگدرزش مرد
  : بيت بيست و هفتم چاپي-٤

 اين قدر آئينه نديد كسي اند بسي به حلب هم رسيده
 :در نسخة خطّي به شكل زير آورده شده است

 اين قدر آئينه نديده كسي اند بسي بحلب هم رسيده
مثنوي در صفت آئينة خانة «شود  اين مثنوي در نسخة خطّي، با اين عنوان آغاز مي

  .ولي مثنوي چاپي عنوان ندارد. »شاهزاده عالم

  مثنوي دوم
» مثنوي در تعريف آيينة خانة الهور«شود  مثنوي دوم نسخة خطّي به اين عنوان آغاز مي

بيت دارد و مثنوي نسخة مثنوي دوم چاپي هفده . ولي مثنوي دوم چاپي هم عنوان ندارد
  .باشد باشد و ابيات زير بيشتر از ابيات چاپي مي خطّي داراي بيست و پنج بيت مي

  :بيت هشتم از روي نسخة خطّي) ١
 روز پيش ديدة انجم شب است تا بروز او را فراغ كوكب است

 :بيت نهم از روي نسخة خطّي) ٢

 آسمان تا بر زمين آرد فرود د نمودها دار اين قدر آئينه
  :بيت سيزدهم از روي نسخة خطّي) ٣

 كند يكچراغ او را چراغان مي كند ها جان مي در تنش آئينه
  :بيت پانزدهم از روي نسخة خطّي) ٤

است در صفا رشك فضاي سينه است نه  ي ئ آ و  ا ر  دا ي ب ر  خت  ا
  :بيت شانزدهم از روي نسخة خطّي) ٥

 كند خويش را نظارگي كم مي كند يبسكه دروي سير مردم م



٤٩

 اهزاده عالممثنوي در صفت آيينة خانة ش  

  

  :بيت هجدهم از روي نسخة خطّي) ٦
ه اش هست چون دل جاي در هر سينه ن ي ئ آ ي  گ ر ا ظ ن ك  ن ي ش ع  ا

  :بيت بيست و يكم از روي نسخة خطّي) ٧
 اش آموختن بايد از آئينه چشم بر بام و در او دوختن

  :بيت بيست و دوم از روي نسخة خطّي) ٨
ر و  ا نه  ي ئ آ هر  در  نق ا د ب  خط پيشاني از اين عينك بخوان ا 

  اختالف متن
  :شعر دوم چاپي بدين قرار است) ١

 يا دل از پاكان گه ديدن ربود ها باشد نمود اين قدر ز آئينه
  .آمده است» اش آئينه«، »ها آئينه«جاي  در نسخة خطّي به

  :شعر ششم چاپي بدين قرار است) ٢
 خانة دل گردة ايوان او از صفاي عرصه پدران او

  :ا اين طور نوشته استنسخة خطّي اين شعر ر
 خانة دل گرده ايوان او از صفا بر عرصه ميدان او

  ١٥٨٥مقايسه با نسخه شمارة 
شود و داراي پنجاه و  آغاز مي» در صفت آئينه خانه«عنوان  در اين نسخه مثنوي اول با

  .فه آورده استباشد و ابيات زير را به صورت ابيات اضا دو بيت مي
 : بيت هشتم از روي نسخة خطّي-١

و شد ز دست آنكه از شنيدن او ا ديدن  زوي  ر آ مود  ن ا   ي
 : بيت نهم از روي نسخة خطّي-٢

 كه بود جاي عكس آئينه كند تهي سينه از نفس مي
 : بيت سي و چهارم-٣

  از تو روشن بادچشم الهور از وجودت زمانه گلشن باد



٥٠  

  

  

  ختالف متنا
 : شعر دوم چاپي بدين قرار است-١

 دار گر هوايش بود رطوبت چه عجب ز آبگينة بسيار
  .دارد» كه«، »گر«جاي  نسخة خطّي به

 : شعر شانزدهم چاپي بدين قرار است-٢

 اش رشك آفتاب بود سايه ها بتاب بود آئينه بسكه ز
 .آمده است» بس كز«، »بسكه«جاي  در نسخة خطّي به

  : بيستم چاپي بدين قرار است بيت-٣
ئينه مرد) ؟(ساخت از بسكه بيكدارش  كرد همه آ ئينه   ها يك آ

  :اين بيت در نسخة خطّي به شكل زير است
كر ساخت از بسكه تنگدرزش مرد ئينه  ئينه را يك آ  همه آ

 :باشد  بيت بيست و چهارم چاپي بدين شكل مي-٤

 از يك آئينة تمام چو دل نزلكرده بناي اين نكو م
  .آمده است» اش آئينه«، »آئينه«جاي  در نسخة خطّي به

  :باشد در نسخة خطّي بيت زير كه بيت يازدهم است قلم خورده مي
 اش گرديد گرد او چون كتابه هر كه يكبار اين بنا را ديد

  :در اين بيت نسخة خطّي
 شده از چار طاق چار ابرو چون مخطط بتان آئينه رو

جاي آئينه در حاشيه  باشد كلمه آئينه خط زده شده است و به كه شعر چهاردهم مي
  .كلمة نيكو بكار رفته است

  .باشد و آن بيت اين است بيت بيست و هشتم چاپي نيز قلم خورده مي
 چشم آئينه را نسازد سير ديدن اين حكام خلد نظير

  :در شعر سي و ششم خطّي است كه بدين قرار است
اشكوه صاحب روزگار و وارث تخت ر ا ه د واالبختشا   



٥١

 اهزاده عالممثنوي در صفت آيينة خانة ش  

  

  .عوض شده است» بزي اورنگ«و » داور«به كلمات » داراشكوه«و » صاحب«كلمات 

  مثنوي دوم
ت زير در اين مثنوي ابيا. شود مثنوي دوم نسخة نوزده بيت دارد و بدون عنوان آغاز مي

  .صورت اضافه آمده است به
  :بيت يازدهم از روي نسخة خطّي

 كند يك چراغ او را چراغان مي كند ها جان مي در تنش آئينه
  :بيت سيزدهم از روي نسخة خطّي

 كند خويش را نظارگي كم مي كند بسكه از وي سير مردم مي

  اختالف متن
؛ بيت »اش آئينه«، »ها آئينه«جاي  ؛ بيت دوم به»اي«، »اين«جاي  اول نسخة خطّي به بيت

و بيت شانزدهم » نورش بي«، »از نورش«جاي  ؛ بيت هشتم به»حد«، »صد«جاي  پنجم به
بيت شانزدهم در نسخة خطّي، در نسخة چاپي در بيت . دارد» گرديده«، »گرديد«جاي  به

همچنين مصرع دوم بيت پانزدهم نسخة خطّي در نسخة . چهاردهم آورده شده است
  .»سوزني اينجا نشد كم از كسي «پي در مصرع دوم آورده شده است كه بدين قرار استچا

  مقايسة متون در دو نسخة خطّي
 فعالً سي و پنج بيت در اختيار است و اين ١٥٨٤از مثنوي اول نسخة خطّي به شمارة 
مثنوي در تعريف آئينة خانة « كه با عنوان ١٥٨٤مثنوي در نسخة خطّي به شمارة 

در صفت آئينه «عنوان   به١٥٨٥شمارة  شود و در نسخة خطّي به آغاز مي» ده عالمشاهزا
  :خورد شود و نيز ابيات زير در آن به چشم نمي آغاز مي» خانه

 دل چو آئينه محو نظاره ارهشده از ديدنش بيكب )١
  )١٥٨٤بيت دوم در نسخة خطّي شمارة (



٥٢  

  

  

 رشك آئينه خانة افالك شده در رتبت اين نشمين پاك )٢
  )١٥٨٤بيت پنجم در نسخة خطّي شمارة (

ا )٣ ن ي ب ة  د ي د ب د  ي آ ه  ك ر   به تماشاي اين خجسته بنا ه
  )١٥٨٤بيت بيست و نهم در نسخة خطّي شمارة (

 كه مجال نفس كشيدن نيست هيچ كارش بغير ديدن نيست )٤
  )١٥٨٤ام در نسخة خطّي شمارة  بيت سي(

  اختالف متن
  : بيت اول را به شكل زير آورده است١٥٨٤نسخة خطّي شمارة 

 كه بود رشك عالم باال حبذا زين نشيمن واال
  .آمده است» اين«، »زين«جاي   به١٥٨٥در نسخه شمارة 

  : بدين شرح است بيت سوم١٥٨٤در نسخة خطّي شمارة 
 دار گر هوايش بود رطوبت چه عجب ز آبگينه بسيار

  .آمده است» كه«، »گر«جاي   به١٥٨٥در نسخة خطّي شمارة 
باشد، در نسخة خطّي   بيت زير كه سي و پنجمين بيت مي١٥٨٤در نسخة خطّي شمارة 

  : بيست و دومين بيت منظوره شده است١٥٨٥شمارة 
 همه آئينه را يك آئينه كرد ساخت از بسكه تنگدزرش مرد

باشد،   مي١٥٨٥ بيت زير كه بيت دهم نسخة خطّي شمارة ١٥٨٤در نسخة خطّي شمارة 
  :وجود ندارد

 همچو آئينه پشت بر ديوار ديده دروي ز حيرت بسيار

  مثنوي دوم
 ١٥٨٤ ابيات زير را ندارد كه در نسخة خطّي شمارة ١٥٨٥نسخة خطّي شمارة 

  :ستصورت اضافه آمده ا به



٥٣

 اهزاده عالممثنوي در صفت آيينة خانة ش  

  

 روز پيش ديدة انجم شب است تا بروز او را فروغ كوكب است  )١
  )١٥٨٤بيت هشتم نسخه شمارة (

 آسمان تا بر زمين آرد فرود ها دارد نمود آئينه اين قدر ز )٢
  )بيت نهم همين نسخه(

ست در صفا رشك فضاي سينه است  )٣ ا ه  ن ي ئ آ و  ا ر  ا د ي ب ر  خت  ا
  )بيت پانزدهم همين نسخه(

ئين چشم بر بام و در او دوختن )٤  اش آموختن هبايد از آ
  )بيت بيست و دوم همين نسخه(

ن )٥ دا ب ا  ر و  ا ه  ن ي ئ آ ر  ه ر  د  خط پيشاني از اين عينك بخوان ق
  )بيت بيست و دوم همين نسخه(

 بيست و پنج بيت دارد و در نسخة خطّي ١٥٨٤مثنوي دوم در نسخة خطّي شمارة 
مثنوي در تعريف آئينة «عنوان   به١٥٨٤ة  نوزده بيت، نسخة خطّي شمار١٥٨٥شمارة 

  . عنوان ندارد١٥٨٥شود و اين مثنوي در نسخة خطّي شمارة  آغاز مي» خانة الهور

  اختالف متن
  : بيت اول بدين شكل است١٥٨٤در نسخة خطّي شمارة 

 دار كاسمان شد بهر او آئينه نه كارخبذا زين خانة آئي
  .آمده است» اي«، »زين «جاي به ١٥٨٥در نسخة خطّي شمارة 
  : بيت شانزدهم بدين قرار است١٥٨٤در نسخة خطّي شمارة 

 كند خويش را نظارگي كم مي كند بس كه در وي سير مردم مي
  : بدين شكل آمده است١٥٨٥اين بيت در نسخة خطّي شمارة 

 كند خويش را نظارگي كم مي كند ر مردم ميبس كه از وي سي

  



٥٤  

  

  

  آئينة خانة الهور
هيچ اثري از آن وجود ندارد تا .  در حال حاضر ازبين رفته استآئينة خانة داراشكوه

بت باشد كه دربارة اين بنا صح جايي كه بنده اطالع دارم اين مثنوي تنها منبعي مي
  .در هيچ منبعي از آن دوره و منابع دوران ما اشاره به آن نشده است. كند مي

  آشنا
 در ديباچة ديوان خود او را خان احسن ظفر (ميرزا محمد طاهر عنايت خان آشنا

 از شعرا و صاحب منصبان ارشد خان احسن پسر ظفر)  يادكرده استاهللا لقب عنايت به
 و خانم دختر ملكه (از طرف مادرش بزرگ خانم. باشد دورة شاهجهاني مي

خانم  ممتاز محل خواهر كوچك ملكه.  خويشاوندي داشت٢محل  با ممتاز)١خان سيف
بدنيا آمده بود يعني چند ماه قبل از .) م ١٦٢٨. ( ه ١٠٣٦ در سال  آشناخان عنايت. بود

از لحاظ تاريخ تولد وي در ( هنوز هفت ساله  ـ آشناي پادشاهي شاهجهاناعالم رسم
انتخاب نموده بود ) مقام رسمي(» منصب« وي را براي بود كه شاهجهان) . ه ١٠٣٧سنة 

 به روز هفتم ربيع ثاني در د شاهجهاناين امر مقارن با چهل و چهارمين جشن وزن تول
 پس از شاهنشاه كشمير و سفر اولي شاهجهان به.) م ١٦٣٤ سپتامبر ٣٠. ( ه ١٠٤٤سال 

.) م ١٦٤٩ژوئية  ٢٥/. ه ١٠٥٩در سنة ( در سن بيست و سه سالگي آشنا. باشد شدن مي
لقب  به. م ١٦٥٠ مارس ٢٠/. ه ١٠٦٠داروغگي داغ منتخب شده بود و در سال  به
مقام هزار و پانصدي  ، به.م ١٦٥٦/. ه ١٠٦٦ در سال آشنا. گرديد نايل» خان عنايت«

 براي مقام كتابداري شاهنشاهي .م ١٦٥٧ دسامبر ١٠./ ه ١٠٦٨در سال . رسيد
 كشمير ب بهزي  در سن سي سالگي در زمان پادشاهي اورنگآشنا. شد منتخب
 هزار روپيه ساليانه نمود و در آنجا كنج عزلت اختيار نمود و با بيست و چهار عزيمت

                                                
  . در آن زمان استاندار آگره بود-1
  . پادشاه سلسلة گوركانيان زن شاهجهان-2



٥٥

 اهزاده عالممثنوي در صفت آيينة خانة ش  

  

 ./ ه ١٠٨١كرد و در همين وضع انزوا در سال  گرفت زندگي مي كه از طرف آن پادشاه مي
در سن چهل و چهار سالگي بر طبق تاريخ قمري و در سن چهل و سه . م ١٦٧٠

   سنةتاريخ اعظمي در محمد اعظم. سالگي بر طبق تاريخ ميالدي درگذشت
 قرار داده است كه صحت آن مورد سوال است زيرا  را سال فوت آشناهجري ١٠٧٧

كرد   تذكره خود را تأليف ميهجري  ١٠٨٣ كه در سال محمد طاهر نصرآبادي
  :گويد مي

 و چند يوان خود را با غزليات خسروچنانچه مكرراً كتابت نوشته، د  …”
 مسموع شد كه در سال قبل از اين فوت …كتاب ديگر جهت فقير فرستاده

  ١“…شد
اي هم داشته  انه روابط دوستآوردة زمان خود مانند ابوطالب كليم  با شعراي نامآشنا

  .٢كردند  آنها با هم شوخي هم مياست و بر طبق اطالع نصرآبادي
غير از ديوان اشعار كه شامل قصايد، قطعات، مراثي، مثنويات، غزليات و 

 هم از او ملخصنام   باشد در نثر تاريخ سي سالة شاهجهاني به رباعيات مي
 آشنا.  است و عبدالحميد الهوريمحمد امين» ةنام پادشاه«مانده كه تلخيص  باقي

دهم دسامبر در (االول   هجري بروز چهارم ربيع١٠٦٨در سن سي سالگي در سال 
عنوان كتابدار   است بهنامه پادشاهكه سال تكميل دورة سوم ) . م١٦٥٧سال 

 را در مدت چند نامه پادشاهكتابخانة شاهنشاهي انتخاب شده بود و او كاِر تلخيص 
كه .)  م١٦٥٨ ژوئن ١٨( هجري ١٦٠٨ماه يعني پيش از هفدهم رمضان در سال 

  .داد   معزول نشده بود، انجامانهنوز شاهجه

                                                
 فقيد وحيد دستگردي د با تصحيح و مقابله استا تأليف ميرزا محمد طاهر نصرآبادينصرآبادي  تذكرة-1

  .٥٨، ص ١٣٦١كتابفروشي فروغي، چاپ سوم 
  . همان-2



٥٦  

  

  

  :منابع
 با تصحيح و مقابله استاد فقيد وحيد نصرآبادي تذكرة: طاهر نصرآبادي ميرزا محمد .١

  . ش. ه ١٣٦١دستگردي، كتابفروشي فروغي، چاپ سوم 
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  معرفي تذكرة خازن الشعرا
  ∗سيد اختر مهدي رضوي

توان يافت كه  ـ هيچ دو ملّتي را نمي باز تا امروزدير از ميان تمامي ملل دنيا ـ در
يكديگر پيوندهاي استوار و  طي قرون و اعصار، با در  و ايرانملّت هنداندازة دو  به

درازناي تاريخ دارد و از نخستين ادوار  اي به اين پيوندها پيشينه. همه جانبه داشته باشند
شود كه   از هنگامي آغاز ميتوان اشاره كرد؛ مي ، حتيملّت همنژاد آريايي موجوديت دو

 و ها  ويژگي وكردند مديگر زندگي ميكنار ه عنوان قومي واحد در هنديان و ايرانيان، به
چنانكه پس از گذشت هزاران سال، امروز نيز .  و تمدني واحدي داشتندفرهنگ

مشتركات گوناگون اعم از تجاري و اقتصادي و اجتماعي و بخصوص مشتركاِت 
فرهنگي فراواني ميان اين دو ملّت وجود دارد كه نظير آن در هيچ كجاي ديگر 

كنندة پيوندهاي فرهنگي ميان ايرانيان و هنديان،  ميان عوامل تقويت در. يافت توان نمي
  .ترين نقش را داشته و دارد ترديد مهم زبان و ادب فارسي بي

زبان علمي قديم و مقدس هندوان يعني زبان سانسكريت از يك  زبان فارسي با
ة ادب دوستان هندي و ايراني وسيل  بهقاره  زبان فارسي در اين شبه.ريشه است

                                                
  .ون  دهلي، دانشيار فارسي دانشگاه جواهرلعل نهرو-∗
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 كه مردم دو ؛مندي موجود استوعنوان پل ارتباطي نير  در حقيقت بهيافت و گسترش
يك از دو طرف را  سوي ديگر، هر و از ؛دهد ي ميكديگر پيوند يك سو بهاز كشور را 

شاعراِن اي كه در آن  همان گذشته. نمايد گذشته خود و گذشته طرف ديگر مرتبط مي با
ترين شاهكارهاي علمي و ادبي   كه برجسته؛زيستند  نويسندگان گرانقدري ميوآور  نام

عنوان يادگار گران سنگ و ميراث مشترك  هاي ملّي دنيا به ها و موزه ايشان در كتابخانه
و چاپي بسياري از اين آثار خطّي . شود نگهداري مي  و ايرانملّت هند فرهنگي دو

مشتمل است بر ديوان و كليات شاعران، فرهنگ لغت، دستور زبان، انشاء و فن نگارش، 
  .غيره نويسي و علم فلسفه و منطق، علوم اخالقي و اجتماعي، تذكره

درنظر گرفتن شاهكارهاي علمي و ادبي نياكان ما، محقّقان و دانشمندان معروف  با
چاپ اولين تذكرة   كه بادوستان هند ان و ادباند؛ خدمات محقّق ايراني اعتراف نموده

در راه »  االخبارةمرأ«و اولين روزنامة فارسي  يزدي  عوفي»لباب االلباب«فارسي 
 هيچوقت كمتر از ايرانيان نبوده اند؛ داده  و ادب فارسي انجامنگهداري و گسترش زبان
 »عشق و عرفان«اين زبان   رابطة ما هنديان هم با. نيستايران و فارسي تنها متعلّق به

 و پادشاهان مغول، حمايت و سرپرستي سالطين دهلي با. خيلي قوي و ناگسستني است
 پيشرفت نمود كه صدها نفر از شعرا و قاره حدي در اين شبه ب فارسي بهزبان و اد

نويسندگان معروف ايراني وارد اين سرزمين شدند و اين بيت در بين آفرينندگان هنر و 
  .ادب فارسي شهرت فراواني بدست آورد

 د حنا رنگين نشتا نيامد سوي هندوستان  زمين سامان تحصيل كمالينيست در ايران
در را خر سبك نگارشي الزبان و ادب فارسي با العاده هنديان به عشق و عالقة فوق

تنها شاعران و  نهشود و  نام سبك هندي شناخته مي ادبيات فارسي بوجود آورده كه با
كردند از   زندگي ميسي كه در ايراننويسان هندي بلكه شاعران و خالقان ادب فار تذكره

  .اند سبك هندي پيروي نموده
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، اگرچه زبان و ادب فارسي رونق  بر سرزمين پنهاور هندپس از استيالي انگلستان
دند كه نمو اي مي العاده خود را از دست داده بود و عمال انگليس تالش گسترده فوق

زبان انگليسي را جايگزين زبان فارسي بنمايند؛ ولي محقّقان و دانشمندان هندي كار 
 يكي از »الشعرا تذكرة خازن«زبان فارسي ادامه دادند و  تحقيقي و تخليقي خود را با

 شهر كوچكي ترين شاهكارهاي ادبي است كه در نيمة دوم قرن نوزدهم ميالدي در مهم
  .يافت د نگارشآبا بنام شهر اله

مثالً . و مفاهيم مختلف آمده استمعاني  هاي فارسي به واژة تذكره در فرهنگ
، يا كتابي كه در آن احوال ٢ يا كتاب تاريخ حاالت و اشعار شعرا١يادداشت، يادآوردن
 تذكره ،گفتة دكتر علي رضا نقوي هولي در اصطالح ادبي و بنا ب. شعرا را نوشته باشد

اگر در . ٣اي از شعرا آمده باشد حال و آثار شاعري يا عده كتابي است كه در آن شرح
حال آنها نباشد در اصطالح ادبي آن  اي از اشعار شعرا باشد و شرح كتابي فقط نمونه

  .كنند مي  ياد»سفينه«يا » بياض«يا » نگج«نام  كتاب را با
نويسي فارسي  تذكره و يهاي فارس تاريخ تذكره در كتابهاي الشعرا تذكرة خازنذكر 

 نام در ذكر نام اين كتاب  وجود دارد ولي دكتر علي رضا نقويندر هند و پاكستا
 معاني در كتاب خود اين  را آورده است اما آقاي دكتر احمد گلچين٤»الشعرا ينةخز«

از عبارتي كه قبل از .  ذكر كرده است٥»راتالناد واقعات« يا »الشعرا خازن«تذكره را بنام 

                                                
  .١، ص  و پاكستاننويسي فارسي در هند تذكره -1
  .٢ همان، ص -2
  .٢ص  همان، -3
  .٥٦٣ همان، ص -4
  .٤٦٥، ص ١، ج يهاي فارس تاريخ تذكره -5
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آغاز و شود و از هر دو نام تاريخ  وسيلة نويسنده تاييد مي ذكر فهرست اسامي آمده به
  :گويد مؤلّف مي. آيد اتمام اين تذكره بدست مي

 نام و كه تاريخ انجام آن است و هم الشعرا تذكرة خازناين فهرست ”
  .١“نيز تاريخ اتمام و هم نام است» النادرات واقعات«

آبادي است كه در مدت   محمدي الهمؤلّف اين تذكره شاه علي كبير محمد ميرنجان
 معاني آقاي دكتر احمد گلچين. پايان رسانيد سال كار تأليف اين اثر گرانقدر را بهپنج 
  :گويد مي

و نام ثاني برابر .)  ه ١٢٦٠(نام اول تذكره برابرست با تاريخ شروع تأليف ”
  .٢“.) ه ١٢٦٥(ختم آن  با

هرج و مرج و دورة  در تاريخ هندلحاظ سياسي  تأليف اين تذكره اگرچه از دورة
شورش و انحطاط اجتماعي بوده و پس از وفات آخرين پادشاه برجسته و نيرومند 

حكومت مركزي  خود را بااي رابطة  ب اكثر حاكمان ايالتي و منطقهزي  اورنگمغول هند
مركزي هم خيلي ضعيف گرديده بود ولي وضع ادبي كامالً منقطع نموده بودند و دولت 

از دست نداده بود و هنوز در بعضي از كامالً دگرگون نشده بود و فارسي رونق خود را 
 دربارة وضعيت اين دكتر علي رضا نقوي. ايالتهاي اين كشور ادبيات فارسي رايج بود

  :نويسد دوره چنين مي
  طرح انگليسها براي كندن ريشة زبان و ادب فارسي از سرزمين هندوستانهنوز”

 و  مانند دهليمرحلة اجرا درنيامده بود و در بعضي نواحي هندوستان كامالً به
  كه بتدريج تحت نفوذ و تسلط انگليسها درآمد، و ِسند، اود دكن و حيدرآبادمدراس

  .٣“اند نموده اين زبان تأليف مي ي بهيسروده و كتابها زبان فارسي شعر مي مردم هنوز به
                                                

  .از ذكر فهرست اسامي) خطي (خازن الشعرا -1
  .٤٦٥، ص ١، ج يهاي فارس تاريخ تذكره -2
  .١٩٩، ص  و پاكستان در هندنويسي فارسي تذكره -3
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 هر حال وضع ادبي و فرهنگي اين دوره كامالً ضد فارسي نبوده بلكه تعداد به
 مشغول بودند زبان فارسي زيادي از شاعران و محقّقان در كار علمي و تحقيقي خود به

و نمونة اشعار ايشان در كتابهاي تذكره كه در اين زمان تأليف گرديده كامالً محفوظ 
  .اند ان فارسي نوشته شدهزب هاي زير به در اين دورة تذكره. است

، الشعرا حتفةي دفتر ثالث، خوشگو سفينة، الشعراي حيرت مقاالت، الشعرا كلمات
، هندي سفينة، ثريا تذكرة عقد، االحبا تذكرة انيس، ديده تذكرة مردم، رنظي بي تذكرة
ة تذكر ،تذكرة صبح وطن، گلدستة كرناتك، اشارات بينش تذكرة، الوفاق رياض

، سخن بهارستان، بيضا يد، خوشگو سفينة، الخيال ةمرآ، الخيال لطايف، اعظم لزارگ
، الشعرا سفينة، النفائس مجمع، تذكرة حسيني، االشعار منتخب، الشعرا رياض
  .غيره  ورعنا تذكرة گل، عامره خزانة، عشرت سفينة
شود كه صدها شاعر فارسي زبان در اين دوره  ها معلوم مي مطالعة اين تذكره با

ست حال بسياري از شاعران و نمونة شعري ايشان هم تكراري ا شرح. كردند زندگي مي
  .باشد ولي ذكر مفصّل ايشان در تدوين تاريخ ادب فارسي بسيار مفيد مي

 هجري در شهر ١٣باشد كه در قرن  اي مي  نام تذكرهالشعرا خازنچنانكه گفته شد 
مؤلف . آبادي نگارش يافت  محمدي الهد بوسيلة شاه علي كبير محمد ميرنجانآبا اله

  :گويد آوري اين تذكره مي دربارة تكميل كار جمع
 يكهزار و دو ١٢٧١تاريخ شب ششم ماه رجب المرجب شب يكشنبه سنة  به”

سلّم بيد  اهللا عليه و آله و اصحابه و صد و هفتاد و يك من الهجرة النبويه صلّي
  .١“آمين، آمين، آمين التذكره عفا اهللا تعالي عنه ـ احقرالناس مؤلف

  :نويسد  ميالشعرا تذكرة خازناستوري دربارة تعداد شاعران 

                                                
  . در پايان فهرست اساميتذكرة خازن الشعرا -1
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تقريباً همة هندي و بيشترشان شاگرد و . تراجم يكصد و نود شاعر جديد است”
  محمد افضل محقّراهللا وب شاه خ١مريد و دوست يا منسوبان عمومي او

  .٢“اين شخص آبادي يا كسي ديگر مربوط به اله
  :نويسد  دربارة تعداد شعرا چنين ميدكتر علي رضا نقوي

: م ( شاعر كه اول آن ناصر علي سرهندي١٩٠مل است بر ذكر اين تذكره مشت”
  .٣“است.)  ه ١١٠٨

الذكر آمده كامالً درست است ولي اولين شاعري  تعداد شاعران كه در عبارت فوق
كه مير سيد محمد  نيست بلكه ذكرش در اين تذكره آمده شيخ ناصر علي سرهندي

 را در اين عبارت هم شيخ محمد افضل. كرد  تخلّص مي است كه احقرساكن كالپي
در حقيقت شيخ . اند كه مبني بر حقيقت نيست عنوان عموي مؤلّف معرفي كرده به
دو شخصيت بزرگ دنياي تصوف بودند ولي  آبادي هر  الهاهللا  و شاه خوبحمد افضلم

 در اين  مؤلّف بودند و دكتر علي رضا نقوييعموي مؤلّف نبودند بلكه پدر بزرگ و نيا
  .٤اند مؤلّف نوشته را عموي  و شاه افضلاهللا كرده شاه خوب مينه اشتباهز

  فهرست اسامي شعراي خازن الشعرا
  .آبادي  الههللا، تخلّص مولوي عزيزاآثم

  .الدين علي خان دهلوي ، تخلّص سراجآرزو
  .سره قدس  ـ بلگرامي، تخلّص مير غالم علي آزادآزاد
  .آبادي  عظيماهللا، تخلّص خواجه عبدآگاه

                                                
  . عموي شاه ميرنجان نبود بلكه جد بزرگ مادري او بود شاه خوب اهللا-1
  .٤٦٥، ص ١، ج يهاي فارس تاريخ تذكره -2
  .٥٦٣، ص  و پاكستاننويسي فارسي در هند تذكره -3
  .٥٦٤ همان، ص -4



٦٣

 معرفي تذكرة خازن الشعرا  

  

  . تخلّص شاه محمد اجمل بن شاه محمد ناصر،اجمل
  .آبادي سيد علي كبير ميرنجان محمدي اله، تخلّص اجملي
  .سره قدس  ـ تخلّص مير سيد محمد ساكن كالپي،احقر

  .سره قدس  ـ صاحب كالپوي، خلف ميردها مريد سيد احمد، تخلّص مير شاه لَاحمدي
  .ليگ، تخلّص قاضي محمد صادق خان متوطّن بندر هاختر

  .، تخلّص محمد اسحاق خان محمد شاهياسحاق
  . مرحوم بن مولوي كريم عليهللا، تخلّص مفتي محمد اسدااسد

  .اهللا ب مريد شاه خوآبادي اسلم، تخلّص مولوي محمد اسلم اله
  .آبادي ، تخلّص شاه محمد حسن بن شاه محمد زمان الهاشرف
  .لميذ مير آزادآبادي ت ، تخلّص مير عبدالوهاب دولتافتخار
  .سره قدس  ـ كالپوي، تخلّص شيخ كمال مريد حضرت سيد محمدافسري
  .سره قدس  ـمد اجمل شاه محة، تخلّص شاه غالم اعظم نبيرافضل
  .آبادي اله  اهللا، تخلّص شيخ محمد ناصر بن شاه خوبافضلي

  .ب اهللا برادر حقيقي شاه خوض اهللا، تخلّص شيخ محمد فيافقر
  .سره قدس  ـ، تخلّص شاه الطاف رسول بن حاجي شاه محمد وارثالطاف
  .، تخلّص اُجاگر چند قوم كايستهالفت
  .، تخلّص مير محمد حنيف برادر مير افضل ثابتالفت
  .اللّهي الدين نعمت اث، تخلّص مير غيالفتي
  . بلگرامي مير غالم علي آزادة، تخلّص مولوي سيد امير حيدر نبيرامير

  .الملك امير خان محمد شاهية، تخلّص عمدانجام
  . خاناءاهللا خان لكهنوي پسر مير ماشاءاهللا، تخلّص مير انشانشا

  . اهللا، تخلّص شيخ محمد يحيي جونپوري مريد شاه خوبانصاف
  .، تخلّص ذوالقدر خان دهلويايجاز
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  .، تخلّص آقا صالح صفاهانيبرهان
 آبادي  الهفضل، تخلّص خواجه عبدالعزيز گوركهپوري مريد شيخ محمد ابسمل
  .سره قدس ـ
  .سره قدس  ـآبادي تلميذ مصيب ، تخلّص منشي جگل ِكشَور الهبهار

  . بن شاه لَدها بلگراميت اهللا، تخلّص مير عظمبيخبر
  .ب اهللا از متوسالن شاه خوبيخود، تخلّص مير بيخود فتحپوري

  .سره قدس  ـاي از دختر اول شيخ محمد افضل العابدين نواده ، تخلّص مير زينبيمار
  .، تخلّص شيخ عبدالنّبي جد ماجد شيخ محمد افضلتائبي

  .، تخلّص شيخ پير محمد ردولوينّاتم
  .آبادي ، تخلّص مير افضل ثابت الهثابت
  .، تخلّص علي عظيم پسر مير افضل ثابتثبات

  . تلميذ شيخ علي حزين اهللاةي، تخلّص مير آثنا
  .سره قدس  ـ كالپوي خليفه مير سيد احمدجاني، تخلّص شاه جاني سردنجي

  .سره قدس  ـآبادي ، تخلّص سيد علي جعفر محمدي الهجعفر
  .سره قدس  ـ، تخلّص خواجه ابوالفتح خان مريد شيخ محمد افضلجنون
  .سره قدس  ـآبادي ، تخلّص شاه غالم مرتضي بن شاه تيمور الهجنون
  .سره قدس  ـآبادي  الهب اهللا برادر خورد شاه خوهللا، تخلّص شيخ عباداچشتي
 از محبان شاه غالم ديده م مردةتذكر، تخلّص حكيم بيگ خان، صاحب حاكم

  .هسر قدس  ـآبادي اله الدين مصيب قطب
  .، تخلّص شيخ علي حزين گيالني ثم البنارسيحزين
  .سره قدس  ـآبادي  الهب اهللا شاه خوة صبية، تخلّص مولوي سيد نورالحسن نوادحسن
  .سره قدس  ـآبادي  الهالدين محمد بن شيخ محمد افضل ، تخلّص موالنا كمالحقير

  .ن وطن، تخلّص مولوي محمد عوض جونپوري از برادراحكمت
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  .سره قدس  ـ، تخلّص مالض محمد سعيد يكي از احباي شاه مصيبحكيم
  .سره قدس  ـآبادي  الهالدين مصيب ، تخلّص شاه غالم حيدر بن شاه غالم قطبحيدر
  .آبادي  الهب اهللا شاه خوة، تخلّص شاه محمد عليم نوادحيرت
  . مرحوم بنارسي، تخلّص مولوي خادم حسين خان بن مولوي عبدالقادر خانخادم
  .سره قدس  ـ، تخلّص خواجه يحيي خان سمرقندي يكي از احباي حضرت مصيبخرد
  .سره قدس  ـالدين جونپوري يكي از احباي حضرت مصيب جاللا ، تخلّص ملّخرد

  شيخ محمد افضلة نواد، تخلّص مولوي خورشيد علي بن شيخ محمد سميعخورشيد
  .سره قدس  ـآبادي اله
  .، تخلّص سيد محمد احمدآبادي تلميذ ثابتخيال

  .، تخلّص فقيه صاحب دكهني تلميذ امير مرزا مظهر كتواپوري بنارسيدردمند
 آبادي  اله دختر شيخ محمد افضلة، تخلّص شيخ درويش محمد نواددرويش
  .سره قدس ـ
  .، تخلّص مولوي ذاكر علي كتواپوري بنارسيذاكر

  .سره قدس  ـ، تخلّص مير عبدالرسول كشميري از ياران شيخ محمد فاخر زائرراحت
  .، تخلّص محمد عوض خان نيشابوريراز

  .، تخلّص مير عبدالرشيد جايسيرشيد
  .الدين احمد  جمالا، تخلّص شاه علي رضا بن البنت ملّرضا

  كالپوين بن سيد احمدالدي ل، تخلّص حضرت سيد محمد يوسف بن شاه فضرفعت
  .ماسره قدس ـ
  .هللاف  شيخ لطةآبادي نواد ، تخلّص قاضي سرفراز علي خان مرحوم الهرفعت
  .االصل  حسن نامي واليتي صفاهانيا، تخلّص ملّرفيق

  .آبادي ، تخلّص منشي بالس راي الهرنگين
  .الدوله ، تخلّص حكيم حبيب مالزم صمصامقرون
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 محمدي شاه علي كبير محمد ميرنجان، تخلّص منشي رام سهاي لكهنوي از احباي رونق
  .آبادي اله

  .آبادي  الهب اهللالحرمين شيخ محمد فاخر محدث بن شاه خو ، تخلّص حاجيزائر
 . تعالي عنههللارضي ا ـ ذر غفارييه مناقب ابوفائده ذكر عصابه محمد

كه اول  (سره قدس ـ ، تخلّص شيخ محمد ماه غازيپوري مريد و تلميذ حضرت زائرزوار
  ).كرده  تخلّص مينسيم

  .، تخلّص مرزا عنايت بيگ دهلوي تلميذ مرزا فاخر مكينساكن
  .آبادي ن محمد خان ناظم الهيالد كشميري استاد سيفهللا ، تخلّص مولوي احمداسامان
  .آبادي عيل انصاري الها، تخلّص غالم اسمسپاهي
  .، تخلّص مير علي سجاد بن سيد صفدر عليسجاد

  .، تخلّص محمد افضل دهلوي تلميذ موسوي خان فطرتسرخوش
 بن البنت الدين  بن شيخ غالم بديع، تخلّص شيخ محمد سميع بن شيخ غالم رضاسميع

  .آبادي  الهمحمد افضل شيخ
  . محدث دهلويهللا  سنبهلي نقشبندي تلميذ شاه ولياءاهللا، تخلّص سناءسن

  .آبادي ، تخلّص اديب چند پنِْدتْ الهشاد
  .آبادي اد نام دهلوي ثم االله، تخلّص محمد جوشايق
  .آبادي ثم الدهلوي  اله، تخلّص مير محمد شفيع ملطاني تلميذ ثابتشفيع
 شيخ محمد افضلة  نواد غالباهللاغالم حسين برادر اعياني شيخ اسد ، تخلّص شيخشهيد

  .آبادي اله
  .سره قدس  ـ، تخلّص شيخ غالم حسين غازيپوري همعصر مصيبشهيد
  .آبادي اميتهوي ثم االله، تخلّص مولوي غالم امام شهيد
  .آبادي ، تخلّص شيخ خدابخش الهشوق
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 آبادي حضرت از ياران حضرت مصيب ، تخلّص مير احسن علي عظيمشيون
  .سره قدس ـ
  .سره قدس  ـ شيخ محمد افضلة نوادهللا، تخلّص شيخ محمد اسداصابر

  .، تخلّص سيد صاحب عالم مارهروي سلمهصاحب
  .خلّص محمد مسيح كاهي از همعصران حضرت مصيب، تصاحب
  .آبادي ، تخلّص مولوي محمد صادق الهصادق
  .الدين احمد بلگرامي شيخ نظام، تخلّص صانع
  .، تخلّص شخصي جونپوري استفيريص

  .، تخلّص مير عبدالعلي حسيني صفاهانيطالع
  . اهللا پور شاه خوب ، تخلّص غالم شيخ محمد طاهر مهينطاهر

  . صفاهانيطوفان، تخلّص موالنا طوفان مازندراني
  . مرحومآبادي  محمد سعيد نامي از خادمان نواب خانجهان بهادر الها، تخلّص ملّظاهر

  .عارف، تخلّص محمد عارف بلگرامي
  .عارف، تخلّص موالنا محمد عارف اكبرآبادي

  . خان غازيپوريهللا، تخلّص نواب سعيداعاشق
  . اهللا  برادر كالن شاه خوبهللا، تخلّص شيخ سعداعاصي
  .آبادي  بيگ الههللا، تخلّص مرزا امداداعاصي
  .آبادي ، تخلّص مرزا عاقل مخاطب دانشمند خان شاهجهانعاقل
  آبادي  اله، تخلّص حضرت شاه ابوالمعالي بن حضرت شاه اجملعالي

  .سره قدس  ـطيف خان مريد حضرت شيخ محمد افضل، تخلّص خواجه عبداللّعبرت
  . كالپوي اهللا، تخلّص سلطان ابوسعيد بن شاه فضلعرفان

  .آبادي  مخلص اله، تخلّص ميان عسكري بن محمد عاشق همتعسكري
  .، عرف ابوالبركات مارهرويهللا ، تخلّص سيد بركتعشقي
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  .، تخلّص شيخ عبدالكريم جونپوريعطايي
 مريد خواجه محمد معصوم ـ سره قدس  ـعلي، تخلّص ميان ناصر علي سرهندي

  .سرهندي
  .آبادي  الهوري اله اهللا، تخلّص سيد شاه عنايتعنايت
  .آبادي  اله شيخ محمد افضلة نوادهللا، تخلّص شيخ محمد اسداغالب
  . بلگرامي ابن االبن شاه لَدهاهللا ، تخلّص سيد كريمغريب

  .الفياض مرحوم مغفورح ا روموالن، شاه علي كبير محمد ميرنجان، تخلّص استاد فائز
  .، تخلّص محمد ثابت اكبرآبادي بن موالنا محمد عارف اكبرآباديفائز
  .اميدها بلگر شاه لَة، تخلّص سيد غالم مصطفي برادرزادفارغ
  .، تخلّص آقا فخرا ايراني محمد شاهيفخرا
  .آبادي ، تخلّص مرزا محمد الهفدا

  .اساه عب، تخلّص مرزا مرتضي علي بيگ پسر وزير شفراق
  . برادرزاده فارغهللا، تخلّص مير اسدافرد

  .، تخلّص مرزا محمد علي شاهزاده صفاهاني مقيم هندفروغ
 استاد ، تخلّص مولوي محمد فصيح برادر اعياني حاجي محمد ياسين جونپوريفصيح

  .آبادي  الهمصيب حضرت
  .پادشاه دهلي ـ يد فضل مولي خان افضل الشعراي دهلي، تخلّص سفضل
  بن حضرت مير بن سيد احمدهللا ، تخلّص عارف خدا آگاه مير سيد شاه فضلفضلي

  .العزيز  سرهاهللا  قدس  ـحضرت ساكن كالپي سيد
  .الدين دهلوي ، تخلّص مير شمسفقير
  . بلگراميهللا ، تخلّص مير نوازش علي خلف مير عظمتفقير
  .آبادي  الهب اهللا، تخلّص محمد فيض از مسترشدان حضرت شاه خوفيض
  .، تخلّص خواجه محمد پناه كشميري تلميذ مرزا بيدلقابل
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  .، تخلّص شيخ عبدالرسول قاري دهلويقاري
  .آبادي ، تخلّص شيخ غالم علي خلف شيخ غالم محمد خانجهاني الهقانع
  .، تخلّص مرزا عبدالغني كشميريقبول
  .، تخلّص مرزا محمد حسن قتيل لكهنويقتيل

  . ميرنجانشاه علي كبير محمد، تخلّص سيد محمد جان مرحوم برادر اعياني قدسي
  .سره قدس  ـ، تخلّص حضرت مير سيد احمد كالپويكاشفي

  .، تخلّص مير سيد علي نقي مسافر مادح شاه حضرت مصيبكافر
  .شاه علي كبير محمد ميرنجان، تخلّص سيد احمد جان مرحوم برادر خورد كامل
  . جونپوريهللارص شاه شك، تخلّگداز

  . تخلّص و نام پسر مرزا عبدالغني كشميري،گرامي
  . مريد شاه گل سرهندياهللا، تخلّص شيخ سعدگلشن
 براي مالقات مرزا تبريز ، تخلّص مير محمد مراد جونپوري كه در عين عنفوان بهاليق

  . رفتهصائب
  . اللكهنوياالصل ثم اق ايرانيزّر، تخلّص عبدالمتين

  . مرحومين، تخلّص نواب محبت خان پسر نواب حافظ رحمت خانمحبت
  .د بودهآبا اله باشان آبادي از خوش ، تخلّص مولوي غالم حسين الهمحزون
  .سره قدس  ـآبادي ، تخلّص حضرت شيخ محمد افضل الهمحقّر
  .ب اهللا حضرت شاه خوة، تخلّص شاعري از تالمذمحمد
  .الدين خان مشهدي ، تخلّص مرزا محيطمحيط
  .، تخلّص آنند رام اكبرآباديمخلص
  .، تخلّص بهوري سنگه اكبرآباديمشرب

  .يخ غالم همداني لكهنوي، تخلّص شمصحفي
  . خان استاءاهللا، تخلّص مير ماشمصدر
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  .باديآ  الهب اهللا شاه خوةالدين نبير ، تخلّص شاه غالم قطبمصيب
  .آبادي ، تخلّص شيخ علي بخش بن شيخ سپاهي الهمضطر
  .سره قدس  ـ، تخلّص مرزا جانجانان مظهر شهيد دهلويمظهر
  كالپوي، تخلّص مير علي اصغر انصاري از معتقدين حضرت مير سيد محمدمعني
  .سره قدس ـ
  .، تخلّص شيخ مؤمن علي كاكورويمفتون
  .فاخر دهلوي ثم اللكهنويمحمد ، تخلّص مرزا مكين

  .مهدي كورهويمحمد ، تخلّص منشي بالغت نشان مولوي ملتمس
  .الدين فقير ، تخلّص مير قمرالدين دهلوي تلميذ مير شمسمنّت
  . بوده نام از مخصوصان مصيبهللا، تخلّص شيخ عبدامنتظر
  .سره قدس  ـ عاليجاه، تخلّص محمد ناصر خان داماد محمد قاسم خانناصر
  .، تخلّص گل محمد خان صفاهاني ثم اللكهنوي استناطق
  .سره قدس  ـآبادي محمد عليم حيرت اله ، تخلّص شاه محمد اعلي بن شاهنجف
 پور شيخ محمد ناصر افضلي  عرف پادشاه ميان مهينب اهللا، تخلّص شاه غالم خونجفي
  .سره قدس ـ
 مولوي شاه ذوالفقار علي ة برادرزادالدين محمد ساكن ديوه ، تخلّص مولوي برهاننزهت

  .حقير
 كرد، بعده زوار ، تخلّص شيخ محمد ماه غازيپوري كه اول تخلّص نسيم مينسيم

  .تخلّص كرده
 هللا اللّهي كه در ضمن آن احوال شاه محب ، تخلّص شاه محمد نصير محبنصير
  .سره است قدس ـ
  .آبادي آبادي تلميذ حيرت اله ، تخلّص مرزا منشي مولراج الهنظمي
  .، تخلّص مير نقش علي لكهنوي استنقش
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  .سره قدس  ـ، تخلّص محمد نقي خلف حضرت شاه گل سرهندينقي
  .سره قدس  ـآبادي  اله خان بدايوني مخلص شاه محمد اجملهللا، تخلّص ظهورانوا

 و د كه از احباي شاه محمد فاخرآبا خلّص مرزا غالم علي بيگ مغول كوتوال اله، تنويد
  . بودهناصر شاه محمد

  .دين دهلوي است، تخلّص مير نورالنويد
  .الدين دهلوي است ، تخلّص جمالنياز

  .، تخلّص خواجه محمد واجدواجد
  .آبادي ، تخلّص حاجي شاه محمد وارث الهوارث
  .، تخلّص مرزا محمد شفيع صفاهانيوارد
  . مولوي نورالعين واقفةزاد ، تخلّص ميان محمدي همشيرهوارد

  .ظم چاتگام مخلص زائراب حسن قلي خان نا، تخلّص نووارسته
  . تعاليهللا رحمه  ـ، تخلّص مولوي نورالعين الهوري بتالويواقف

  .سره قدس  ـدي، تخلّص ميان شيخ عبداالحد، عرف شاه گل سرهنوحدت
  .، تخلّص شاعري همعصر مصيبوداد

  .، تخلّص مير سيد فتح محمد معاصر شيخ محمد فاخروصالي
  .آبادي ، تخلّص مرزا احمد علي همداني ثم االلهوفا

  .، تخلّص مرزا ابوعلي لكهنوي تلميذ مرزا فاخر مكينهاتف
  .، تخلّص مولوي عبدالهادي امامي استهادي
  .آبادي همت خاني ، تخلّص محمد عاشق گوركهپوري ثم االلههمت

 آبادي  الهسي از مسترشدان حضرت شيخ محمد افضلسين بنارا، تخلّص شيخ يسيناي
  .سره قدس ـ

 آبادي اله ب اهللا، تخلّص مير عبدالرسول خليفه كاركرده حضرت شاه خويحيايي
  .مسره قدس ـ
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. سره قدس  ـآبادي  الهاهللا ب، تخلّص حضرت شيخ محمد يحيي، عرف شاه خوييحٰي
 آبادي  الهب اهللا مريد و خليفه حضرت شاه خو بنارسيهللا امان ذكر حافظ

  .ماسره سقد ـ
 مير ة برادر خال مير عبدالجليل بلگرامية، تخلّص مير محمد يوسف دخترزاديوسف

  .مسره قدس  ـ تخلّصبلگرامي آزاد غالم علي
محمد  كرة گرانقدر سيد علي كبير معروف بهچنانكه گفته شد مؤلّف اين تذ

  : در كتاب خود آورده كهدكتر احمد گلچين. آبادي بود  محمدي الهميرنجان
  پسر سيد علي جعفرمحمد ميرنجان اجملي مؤلّف علي كبير معروف به”

  .١“آبادي است محمدي حنفي نقشبندي اله
  :گويد كه  دربارة مؤلّف عبارت باال را تاييد نموده و ميدكتر علي رضا نقوي

دنيا آمده و مادر و پدر وي از اوالد عارف و فاضل   هجري به١٢١٢ محرم ٢٨مؤلّف در 
مؤلّف چندين .  است بودنداهللا كه اسم اصلي وي محمد يحيي معروف بنام شاه خوب

  .٢“ه استغيره تأليف و يك ديوان و چندين مثنوي نيز سرود كتاب در فقه و
هجري در  ١٢٥١ را در سال تأليف عبدالعزيز دهلوي» سرالشهادتين«همچنين كتاب 

ترجمه كرد كه » ة في ترجمه اسرارالشهادةاظهارالسعاد«فارسي بنام   از عربي بهغازيپور
  .طبع رسيده است  به هجري با متن عربي در كلكته١٢٥٣در سال 

  :نويسد  دربارة مؤلّف ميالخواطر هةنز در كتاب موالنا عبدالحي
آبادي يكي از علماي   فقيراهللا حسيني اله پسر علي جعفرشيخ فاضل علي كبير”

 هجري ١٢١٢د دو شب مانده از محرم سال آبا در شهر اله. صالح است
 را در نزد عموي پدرش سيد نورالحقكتابهاي درسي مختصر . يافت تولّد

                                                
  .٤٦٥، ص ١، ج يهاي فارس تاريخ تذكره -1
  .٥٦٣، ص  و پاكستاننويسي فارسي در هند تذكره -2
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 را در محضر نسفي شرح عقايد و نيز الحكمه ية بر هداشرح ميبدي. فراگرفت
نيز در نزد او كتابهاي .  آموخت و پسرش نصيرالدينديآبا الدين اله شيخ رضي

 و جالل  مالزاهد  و ميرشرح سلم و العلوم سلم و اقليدسديگري مثل تحرير 
 مختصرالمعاني رساله و ديگر كتابهاي منطق را خواند و قسمتي از  درزاهد مير

 خواند و ديگر كتابهاي درسي را در محضر موالنا را در نزد محمد حنيف واليتي
 در بسياري از علوم و فنون از محضر او استفاده ي آموخت وؤ المالفياض روح

كرده و طريقت را از پدرش فراگرفت و اسناد حديث را از او و سيد ادريس 
 حتفة«تدريس و تأليف پرداخت و از مصنّفات او  به. كرد  محدث اخذمغربي

 ألرواح ةاتحاف ارباب الحيا«، »الكبير في مناقب الخلفا و اصحاب التطهير
التوضيح في  يةغا«، » القبول في ذكر تعيين مولدالرسولظيفةو«و » االموات
االحباب في كشف  يةهدا«، »التقيه صنفها في ابطال لةرسا«، »بيحسالت عيةمشرو

، »المناقب في فضائل آل بيت سيد آل غالب صةخال«، »عماشجر بين االصحاب
االربعين في مناقب «و » ةاظهارالسعاد«، »بطال المطالب في بحث ايمان ابي يةغا«

و »  الخلفاءئمة من األبعةنجوم االهتداء في اقتدا االر«و » الخلفاء الراشدين
و » مروان البيان في ذم يةغا«و » االربعين الطالبين في اسماء رجال مطلوب«
و » االيمان في فضائل شهر رمضان يةتقو«و » ضياءالقلوب في سيرالمحبوب«
و » مالحرا حلجةا الم في فضائل ذيالك بسط«و » الكمال في ذكر شهر شوال ةعزّ«
انتخاب «و » الفوائد و الفوائدالجعفريه«و » ة في مناقب العشرة المبشرةالشعر«

 رجال الشمائل مجةتر«و » الوالد ةالعوائد في ذكر وفا صحيفة«و » العقيده
  .١»للترمذي

                                                
  .٣٤٣ و ٣٤٢، ص ٧، ج الخواطر هةنز -1
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 مرد دانشمند روزگار خود بشمار در حقيقت مؤلّف اين تذكره شاه ميرنجان
الذكر كه اكثراً در  عالوه بر كتابهاي فوق. آبادي بود  الهاو نبيرة شاه محمد اجمل. رفت مي

دست زبان فارسي هم بوده و   شاعر چيره، شاه ميرنجان علم فقه و علم كالم نوشته شده
شرح  هم نوشته است كه ابياتي چند از آن مثنوي به» رالجواه سلك«مثنوي معروفي بنام 

  :باشد زير مي
  الهي چون صدف گردان زبانم
  دلم را جوهر اسرار آموز
  گشا مهر خم و خمخانة فيض

  ابر رحمتت باران احسان  ز
  بده توفيق تا حمد تو گويم

  از آن بويدماغم را معطّر كن 
  اي از جام وحدت بنوشان باده

 زبانم را گهر سنجي عطا كن

  در افشان ساز سلك ترجمانم
  شبم از شب چراغ مهر افروز
  بده ته جرعة پيمانة فيض

  بارانن به براي شست و شوي م
  در اين بستان گُل توحيد بويم
  دل و جانم معنبر كن از آن بوي
  فرامش تا نمايم جمله كثرت
 دلم را صفة صدق و صفا كن

  :گويد در مناجات باري تعالي مي
   روز بنمايخداوندا شبم را

  پي درد دلم يارب دوا ده
  دل و جانم اسير درد و رنج است

  ريشم مرهمي راكرامت كن به 
  ام را تجلّي ده چو موسي خانه

ا ي ا خد شيطانم  نفس   مطيع 

  نقاب از چهرة مقصود بگشاي
  ده صحبت خانه خويشش شفا  ز

  كجا در خاطر من سيل گنج است
  بده جمعيتي دل برهمن را

  ام را ظلمت بر دل ديوانه  ز
ا ي ا خد م  ن شيما پ م،  ن ما شي  پ

* 
   تاريكاگر در ظلمت شبهاي

  مسيحايي نمايد در سحرگاه
  دلم را وارهان از حمل مهمل
 بيان فرما خودم چون نيست تدبير

  گنهگاران بروز آيند نزديك
   اهللامحةدم التقنطوا من ر

  ببر زنگ دلم مثل سجن جل
 حق مصطفي دست مرا گير  به
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. اين مثنوي طوالني است و داستان عشق يك نوجوان حيدرآبادي را بيان نموده است
  : نمونة غزلهايش به شرح زير است سيد غزل هم سروده است وشاه ميرنجان

  وفا نكرد گذر بر مزار ما آن بي
 جان دادة مكالمة لن ترانيم

  مردن هزار حيف نيامد بكار ما
 شمع تجلّي است چراغ مزار ما

* 
  حق به خلق چون منصورال يك گناه انا به

  خودي من ساقي مپرس از سبب بي
 بكوه دشت پس از قيس كوهكن سيد

  اند مرا سردار كرده چرا عبث به
  اند مرا جام عشق تو سرشار كرده  ز
 اند مرا عشق قافله ساالر كرده  به

  :غزل ديگر
  بهار آمد، بده ساقي بدستم ساغرم را

  
  رسان تا گوشم از جوش صراحي بانگ قل قل را

  سازد از آن قاتل بوقت نزع چشمم بند مي  
 

  كه تا محشر بماند حسرت ديداِر او دل را
 * 

  و سوختي جان مرارقيبان ساختي  با بردي اي كافر به يك نظّاره ايمان مرا
* 

   راآشفته مكن من حزين
 شك دامن من ر ترشد چو ز

  مگشاي دو زلف عنبرين را
 بر چشم نهادم آستين را

*  
ن د و م ن ب ه  د ن ز ز  ا ب و  ن  شت  ست ست، كار كسي اين نه كار كسي ك

*  
  گل چه كنم، گل بدنم آرزوست
 تا كه شوم خاك رهش بعد مرگ

  آرزوستغنچه نبويم دهنمم 
 مشت غباري شدنم آرزوست

*  
 در دو چشم زار من خواب آمدن دشوار كرد نرگس مستش به يك گردش مرا بيمار كرد

*  
  شراب از خون بسمل بود شب جايي كه من بودم

  كباِب پاكي دل بود شب جايي كه من بودم
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   ياد چشم و ابروييبه هجر يك پريرويي به
  دو چشمم بحر سايل بود شب جايي كه من بودم

*  
 رقيبان را خيال من مرا هر دم خيال او جهاني در پي آزار و من محو جمال او

العادة  بايد يادآوري كرد كه اين تذكره در زماني نگارش يافت كه فارسي رونق فوق
نمود و شعرا و   را طي ميدست داده بود و زبان انگليسي مراحل پيشرفت خود را از

نوشتند، نتوانستند از  سرودند يا نثر مي زبان فارسي شعر مي نويسندگان هندي كه به
زبان تذكره خيلي ساده و روان است ولي خالي . هاي زبان اردو اجتناب كنند كاربرد واژه

  .از لذّت سبك هندي نيست
  :نويسد  مؤلف ميالشعرا تذكرة خازنچنانچه در مقدمة 

هذه تذكرة الويل االبصار و تبصرة الهل االذكار و شجرة من فراديس الكالم و مثرة ”
، بكر عروس فكرم كه در حجله بيان جاگزين است و من اشجار االفهام

است زيبا و دلبري است   تبيان جانشين عروسيةنشين و كرم كه درپرد حجله
 انداز نثار سراپاي او و هزار هزار عشوه و ناز) ؟غازه(رعنا كه صد هزار غزه 

سازي  سهي بااليي كه سرو چمنستان سخن. عضوي از اعضاي او تصديق هر
پردازي  خوشنمايي كه شكفتگي غنچه گلستان قصّه درپيش او خم و گل

آرايي، بل سخن آفريني كه  زبان ترويج جاي آن دارد كه به. روي او درهم هب رو
بيان ة يابد و حسن خويش را در آيين نما و ان است نشوآفريدگار سخن زب

دراز در همين فكر  طلب، جستجوها نمودم و از زمان پاي چند به هر. نمايد جال
 ظهور جلوه ةمنصّ دريا مقاطر نوعي به خاطر و مركوز دل بودم، ليكن مكنون

. باخت مأمول با من متجسس مي همين ساخت و نرد عدم حصول اين به نمي
حمد  خاطر گذشت كه اين گوهر ناسفته و سخن ناگفته از الماس المر بهآخرا

 سخن از درج دهن ةبند نسخه نظم ايجاد و تكوين سفته شود و آنچه حق شيرازه
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لهذا عنان اشهب تيزگام قلم را از اين وادي ; همين گفته تنگش برآيد، در
روف آن مص و سرور به هزار بهجت حمد مايل را به معطوف و طبيعت به

 ساخته، رديف بسمله گنج فرايد بيضاي سر مكنون عروض حمد قافيه سنج
پله ميزان خرد سنجيدنش و غريق بحر  يكوني است كه بهف قصايد غراي كن

فردي كه رباعي چار آخشيج . نظر ديدنش محال امعان هناپيدا كنار عقل را ب
 ستّه، اوست و مسدس جهات چون مصرع چارم مربع نشيني، چار بالش قدرت

خمسه  گيراي شهرت از فيض و بركت او و مخمس حواس مثل بلندي طارم اوج
تثمين و تسبيع آن  بهشت و مسبع سبع سماوات از تخميس و و مثمن هشت

موجودات چه خوش موزون است و هر يكي را عليحده   شيرازهةبند رشت گره
 :عليحده هزار نزاكت و باريكي بندش مضمون

   صفاتش عين ذاتستهللاتعالي ا
 

  ١“يناتستنظام نظم و نسق كا
نگارش درآمدند مانند  هاي فارسي كه در قرن نوزدهم ميالدي به بسياري از تذكره

، و منتخب االشعار، بهارستان سخن، ابيض يد و خوشگو سفنية و الخيال لطايف
 الغرايب مخزن، االفكار صةخال، صحف ابراهيم، رعنا گل و عامره خزانة، حسيني تذكرة

حال و نمونة اشعار شعراي متقدم و  ر شرحاالفكا  و نتايجالخيال معراج، العاشقين انيسو 
اند ولي طرز نگارش  كرده هاي سابق نقل عضي شعراي متأخّر را از تذكرهحتّي گاهي ب

هاي  گاهي لطافت و شيريني عبارت مسجع، كاربرد واژه. اين تذكره خيلي متفاوت است
حال بلكه  تنها شرح شود و نه عربي و كلمات داراي موزونيت صوتي هم ديده مي

 شاعران مختلف در اين تذكره مندرج ابياتي چند از. انتخاب نمونة كالم هم تازگي دارد
  .دهند و از سليقه و حسن انتخاب مؤلّف گواهي مي

 ايم از ازل پامال گردشهاي اين پيمانه ايم ما خراب شيوة آن نرگس مستانه
*  

                                                
  ).خطّي (تذكرة خازن الشعرا -1
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  ر آزرده دارم من ز مژگان كسيخاط
  

  سينه ريشم از خراش نوك پيكان كسي
  )افسري كالپوي                  (        

*  
  شبي در خواب ديدم هالة ماه است آغوشم

  سحر چون ديده واكردم تو بودي در كنار من
  )آبادي الفت اله(

* 
  ام م قِد تو من شدهتا غال

 
  اند مرا سرو آزاد كرده

 )آزاد بلگرامي            (
*  

  مسلماني برد كافري دل ز
 

  كس به فرياد مسلمان نرسيد
 )آبادي افضلي اله(             

*  
  اليممگو با يار حرف نام

 
  رِگ گل طاقت نشتر ندارد

 )پوري  مهينطاهر        (
*  
  روز محشر غبار تربت ما

 
  خواهد دامن بوتراب مي

 )آبادي  الهصابر  (       
*  

چو شمع   شورشي دارم درون سينه، خونبارم 
  گريه در بر، شعله بر سر، كف به لب دارم چو شمع

*  
 دانيم ما حرز سيف اهللا مي اابروي مشكين يار خويش ر

*  
  عقيق كندة نام دگرچه كار آيد لب گزيدة اغيار را چه بوسه دهم

 )آبادي افضلي اله(                 
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واضح و مبرهن است كه تذكره اطالعات فراواني از اوضاع زمان خود فراهم 
تر آنكه  سازد و مهم  مينمايد و خوانندگان را با طبقات روش فكر جوامع آشنا مي

  .دهد حال پيوند مي نويسي گذشته را به تذكره
توان گفت كه مؤلّف آن شخصيتي شناخته شده است  دربارة اهميت اين تذكره مي

احوال شاعر مورد  فهرست الفبايي دستيابي به تذكر با. باشد كه داراي آثار ديگري هم مي
جزئياتي  در مواردي به. دهد  بدست مينمايد و نمونة اشعار شاعران را نظر آسان مي

تذكره تعداد زيادي از شاعران . توان يافت هاي ديگر نمي اشاره كرده است كه در تذكره
نمايد و حلقة مفقوده تاريخ  دنياي ادب فارسي معرفي مي فارسي هندي را اولين بار به

  .كرد ادبيات فارسي تا قرن نوزدهم ميالدي را معرفي خواهد
 هم ذكر شاعران الشعرا خازنهاي ديگر در  يادآوري است كه مانند تذكره الزم به

تنها  نويسي نه رساند كه تذكره اثبات مي هندي و ايراني وجود دارد و اين مطلب را به
ر راه پيشرفت اين روابط ديرينه كرده است بلكه د را حفظ  و ايرانهندفرهنگي  روابط

  .نموده است و كهنسال هم نقش مهمي ايفا

  منابع
، )خطّي (الشعرا تذكرة خازن: آبادي، سيد علي كبير محمد ميرنجان  الهاجملي .١

  .٣٨٩٩، شمارة نسخ كتابخانة انديا آفس
آبادي و ادب فارسي، مركز تحقيقات فارسي   الهشاه محمد اجمل: اختر مهدي، دكتر .٢

  . م١٩٩٢و، ن رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران، دهلي
، حيدرآباد المعارف العثمانيه، ة دائر، الخواطرهةنز : حكيم عبدالحي،حسني لكهنوي .٣

  .٧ج ، .م ١٩٧٩/. ه ١٣٩٩
مؤسسة مطبوعاتي ، ويسي فارسي در هند و پاكستانن تذكره: رضا نقوي، دكترعلي  .٤

  .هجري ١٣٨٣، علمي، تهران
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انشگاه تهران، ، انتشارات ديهاي فارس تاريخ تذكره:  معاني، دكتر احمدگلچين .٥
  .٢ و ١، ج ١٣٤٨، تهران

* * *  
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  يوشيج و نوآوريهاي او در شعر نيما
  ∗محمد عابد حسين

دهم، زيرا كه دوران   را شرح ميدانم گزارشي مختصر از زندگاني نيما ابتدا الزم مي
در ا ين نوآوري داشته و اثر آن در تمامي كارهاي ادبي كودكي و جواني او سهمي بزرگ

  .شود او ديده مي
، در دهكدة يوش. ش . ه ١٢٧٤ماة  يوشيج در آبان نيما علي اسفندياري، معروف به

در اصل نام يكي از » نيما«. دنيا آمد  بهدر منطقة كوهستاني و دورافتادة مازندران
، روستاي كوهستاني كه زادگاه وي يوش منسوب به» يوشيج« است و اسپهبدان طبرستان

 از يك دودماني قديمي بود و از راه السلطنه  اعظامپدرش ابراهيم خان نوري. باشد مي
  .گذرانيد داري روزگار مي كشاورزي و گله
ميان شبانان و ايلخي بانان گذشت كه كارشان   در دامان طبيعت و دركودكي نيما

خواندن و نوشتن را در زادگاه » نيما«. كنند دنبال چراگاه كوچ مي داري است و به گله
  :گويد خودش مي. خود نزد روحاني ده آموخت

                                                
  . دانشيار فارسي دانشگاه پتنا، بهار-∗
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مي]مكتبخانهمعلّم[آخوند” دنبال باغها و كوچه در بهمرا و شكنجهكرد باد
هاي بلند  بست و با تَرِكه دار مي درختان ريشه و گزنه گرفت، پاي نازك مرا به مي
هايي كه معموالً اهل خانوادة ِدهاتي  ردن نامهاز برك كرد به زد و مرا مجبور مي مي
هم چسپانده و براي من طومار درست  نويسند، و خودش آنها را به هم مي به

  .١“كرده بود
 شد و پس از گذراندن دورة دبستاني در  دوازده ساله بود كه رهسپار تهراننيما

ك لوئي كاتولي مدرسة سن  براي فراگرفتن زبان فرانسه به حسن رشيديهمدرسة حاج
(Sunlui Catholic School)گرچه در مدرسه شاگرد خوبي نبود، البتّه . ٢ رفت

كرد بيشتر اوقات  ها كُتُك كاري مي ا بچهب. رسيد دادش مي هاي نقّاشي و ورزش به نُمره
شد و تشويق استاد  اما در آنجا ذوق شعرگفتن او شكوفا. كرد از مدرسه فرار مي

 شعرگفتن واداشت و در آن روزگار نيما كه شاعر بنامي هم بود، او را به» وفا نظام«
روح ادبي .  سرود كه او هم جواب داد و در حاشيه شعرش رقم نموداي بنام وفا منظومه

شما قابل تعالي و تكامل است، من مدرسه را بداشتن چون شما فرزندي تبريك 
  .٣گويم مي

ولي . گفت  شعر ميسبك خراساني بهسبك رايج روزگار و بويژه   در آغاز بهنيما
اي درپيش او گذاشت و ابتكار و نوآفريني را  زبان فرانسه و ادبيات آن راه تازه آشنايي با

  .كرد و باآلخره راهي نو در شعر فارسي گشود از اين طريق كسب
» يوش«تابستانها را در زادگاه خود . داردزادگاه خودش عشق ناگسستني   بهنيما

» ناكتا«در يك نامه بنام خواهرش . گذراند، و اين كاري بود كه تا پايان عمر ادامه داد مي
  :نويسد مي
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مي” پرنده است، نزديك سرخ ميگل ترا فراق آواز هم من وطخواند، نمخوانم،
ام و وطنم  آيد كه در ته چاهي افتاده نظرم مي  به...آشيان مجبورم، روشني چشمم
  .١“بينم را مثل آسمان باالي سرم مي

  :نويسد مي» ناي در زمي ستاره«در كتاب خودش 
آن  طعاً همانقدر هم كه تو بهچقدر عالقه دارم، ق» يوش« داني كه من به مي... ”

.  را ترك نكنممن توصيه كردي، هيچ وقت يوش عالقه داري، چنانكه امسال به
كلمة وطن ... كرد ما توصيه مي البتّه درنظر داري، پدر ما هم هميشه همين را به
چه   هرام، چه در شعر و چه در را من همة وقت براي همين نكته استعمال كرده

  .٢“ام نوشته
يك دختر  با.  چون در جواني قدم انداخت، عشق دروني هم سربلند كرد نيما

او سرباز زد، زيرا كه دختر  لكن دختر از زناشويي با. كوهستاني آشنا و عاشق او شد
شهرنشينان زنداني شود و خاطرة اين  برود و در قفس زندگاني تهران خواست به نمي

دنبال علم و هنر   را چندي پريشان كرده بود و براي رهايي از اين خيال بهعشق نيما
فروش حيدر علي كمالي كه خود شاعر بود،  حجرة چاي بيشتر اوقات به. پرداخت

، ميرزا احمد خان ، علي اصغر حكمتالشعراي بهار رفت و پاي گفتگوي ملك مي
  .٣نشست  و ديگر اديبان و گويندگان عصر خود مياشتري

شمسي، پس از فوت پدرش، سرپرست خانواده شد و در همين سال  ١٣٠٥در بهار 
  .كرد و از وي صاحب پسري شد ازدواج» عاليه جهانگير«با 
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نيما منظومة پريدهنخستين رنگ سالقصّة در كه شد. ش.ه١٣٠٠بود اين. چاپ
شاعر بدين وسيله قصّة .  است موالنا روميوزن مثنوي منظومه پانصد بيت دارد و به

  :كند دردناك زندگاني خود را حكايت مي
  شرح عشق و شرح ناكامي و درد

  اين دونان شهرستان نيممن از 
  عالم خاصّي خوشست هر سري با

   كوهيانئزندگ من خوشم با
  به از آنجا كه ماواي منست به
  به از آن آتش شبهاي تار به
  به از آن شورش و آن همهمه به

  هاي بانگ چوپانان، صداي هاي
  زندگي در شهر فرسايد مرا
  خانة من، جنگل من، كو، كجاست
  يك زمانم اندكي نگذاشت شاد

  ، خون سردقصّة رنگ پريده
  خاطر پردرد كوهستانيم
و دلكشست   هر كرا يك چيز خوب
  چون كه عادت دارم از طفلي بدان

  ستم شهر ايمنوز سراسر مرد
  كنار گوسفند و كوهسار در

  كه بيفتد گاهگاهي در رمه
  بانِگ زنگ گوسفندان، بانگ ناي
  صحبت شهري بيازارد مرا
  حاليا فرسنگها از من جداست
 ١كس گرفتار چنين بختي مباد

شد  شهر و  كه هيچگاه باحتماً اين چنين اوضاع و اُخت بودن با جنگل و كوه سبب
يك چيزهاي رسمي خو نگيرد، وقتي در سالهاي پيري باز آرزوي  زندگئ شهري و هيچ
  :كند زندگي كوهستاني مي

  عمر از پس پنجاهي و اندي ز
 كاش بودم باز دور از هر كسي

  آيدم از هر رگي ناله برمي
سگي  ٢چادري و گوسفندي و

تدريس   به رفت و در دبيرستان حكيم نظاميآستارا به. ش . ه ١٣٠٩در سال  نيما
 رفته يوش  بازگشت و بهبه تهران. ش . ه ١٣١١ادبيات فارسي پرداخت و در 

عضويت هيئت تحريريه مجلّة  به. ش . ه ١٣١٧پرداخت و در كارهاي خانوادگي  به

  .٧١ ، ص، زندگاني و آثار اونيما -1
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درموسيقي و شد و. ش.ه١٣٢٨انتخاب شد دعوت مطبوعاتي كارهاي براي ديگر بار
و . گذرانيد) وزارت آموزش و پرورش(كارمندي وزارت فرهنگ   ايامي را بهدر تهران
پرست، متدين، امين و   مردي ميهننيما. كرد نشيني صرف عزلت ات را بابيشتر اوق

 و ١تحرير و تصحيح آثار گذشته اشتغال داشت در اوقات فراغت به. راستگو بود
  .٢ درگذشتدر سن شصت سالگي در تهران. ش . ه ١٣٣٨سرانجام در سال 

صورت غزل و قصيده و مثنوي و رباعي آثار بسيار   بهاوزان عروضي، نيمادر قالب 
احتمال زياد كه  گشود به اي نمي اما در يك نگاه كلّي بايد گفت كه اگر او راه تازه. دارد

 در اهميت نيما. بود شد و در ادبيات فارسي شاعر مهمي نمي نامش فراموش مي
اگرچه در خالل شعرهاي سبك . ريزي آن چيزي است كه شعر نو نام گرفته است پايه

  .هاي جالب و مورد توجه قرار دارد  نيز تكّهكالسيك نيما
. ش . ه ١٣٠١است كه در » افسانه« منظومة در سرزمين نوآوري كار نخستين نيما

اين منظومه را در شكلي از . قالب شعر قديم وفادار است  به نيمادر افسانه. شد منتشر
. باشد مي» شعرنو« طويل خشت اولين در راه اين منظومة. مسمط سراييده است
بيني تازه  يك جهان. دهد كه شاعر چقدر ذهن نوآور و مبتكري دارد فضاسازي نشان مي

ز اينرو ا. باشد نو در شعر فارسي مي  است كه طرزو افسانه» عاشق«شكل مكالمه بين  به
در منظومه . تمام معنا دانست نو پس از مشروطيت به را بايد نخستين شعر» افسانه«

 طبيعت همان» افسانه«. است» افسانه«هاي  زده اسير جلوه شاعر يا همان عاشق سودا
تنها در جهان بيروني بلكه در جهاِن درونِي شاعر نيز وجود  ها كه نه تمامي جلوه است با

 نوآوري در افسانه. دارد و چنانكه از نامش پيداست، سرانجام جز خيالي و فريبي نيست
طبيعتي وحشي و پرابهام سپرده و آن همان طبيعتي  ود را به آن است كه جاي خنيما
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نيما كه بهاست كودكي نيمااز كه همينجاست و مازندراني طبيعت يعني آشناست آن
  .گيرد شعر كالسيك فارسي و زبان و تصويرپردازي فاصله مي با

باشد كه ماهيت و اسلوب،   ميترين منظومة نيما يكي از عمده» افسانه«ن شك بدو
خوبيهاي گوناگون مانند وسعت تخيل و ادراك عميِق فضا و طبيعت و صداقت احساس 

  .ردو آميزش تغزّل و تشبيهات نغز و نادره را نيز دا
  اي دل من، دل من، دل من

 همة خوبي و قدر و دعوي  با
  من نوا، مضطرا، قاتل بي

 از تو آخر چه شد حاصل من
  ١جز سرشكي به رخسارة غم

  :در بند زيرين چطور منظركشي كرده است
  در يكي كلبة خرد چوبين

  
  )ياد داري؟(اي  طرف ويرانه

  كه يكي پيرزن روستايي  
 

  كرد زاري ِرشت و مي پنبه مي
  ٢خامشي بود و تاريكي شب 

  : را مالحظه بفرماييدقراري عاشق در گفتگوي زير تصويركشي و بي
  :افسانه
 :عاشق

  من درين لحظ از راه پنهان”
 دادم از دور من بوسه مي! آه”

  “بستم از او بر آبي نقش مي
چه خوابي  “بر رخ او بخوابي،

فسونگربا تصويرهاي ٣!چه

اين منظومه بسيار زياد مورد توجه قرار گرفت و برخي از شاعران نامدار از آن 
  .ها نوشتند پيروي كردند و منظومه

شكل خاصي از شعر آشنا بود كه آن را شعِر  دانيم كه ادبيات هزار سالة فارسي با مي
گوييم و آن در چند قالب معين يعني قصيده و غزل و مثنوي و دوبيتي و دو  عروضي مي
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ترجيع مانند فرعي فُرم ميسه عرضه مسمط و نيما. شدبند قيام تا آغاز از واقع در و
شعريت شعر در اساس همين صورت رسمي بود كه گمان صورتي ديگر از شعر 

داده بود،  نظر مضمون در شعر روي اگرچه از دورة مشروطيت تحولي از. ناممكن بود
خود را هم بيابد و » نو شعر«نو  اما جامعة ايراني نيازمند يك گاِم اساسي بود تا روزگاِر

شكند و شعر را از چارچوب سنّتي وزن و  آن نيماست كه اوزان عروضي شعر را مي
سبِك نيمايي مشهور  آفريند كه به ازه و نو در شعر ميسازد و راهي ت قافيه آزاد مي

كار شد، سالها بود اين بذر انديشة ضرورت   دست بهالبتّه هنگامي كه نيما. گردد مي
ميان بزرگان  روح زمانه سازگار باشد در تحول ادبي پاشيده شده بود و ادبياتي كه با

. هاي ناپخته را شكل نهايي بخشيد  آن انديشهنيما. شكل گرفته بودنوجو و انقالبي 
 يك پرسش اساسي را دربين آورد كه شعريت شعر در چيست؟ آيا واقع نيما در
صورت بياني  عكس يعني در نحوة بينشي از اشياء و جهان كه با صورت يا به در

ها  وجود آمد كه در آن مصرع خورد بدين ترتيب شعر آزاد به خاصّي پيوند مي
تواند كوتاه و بلند باشد و آوردن قافيه هم الزم نيست، الّا جايي كه  تشخيص شاعر مي به

ايي  يكي از نمايندگان بزرگ نوگرشاعر ضروري بداند، از اين جهت نيما
(Modernism)ماهيت اصلي شعر نيروييست كه ما ”او عقيده دارد كه .  در ايران است
طرِز زندگي  دهد، احساسات و عواطف مربوط به هاي خود قدرت مي را در ابراز انديشه

بينش سنّتي تمامي   بابرخورد نيما. ١“شوند هستند كه كم و بيش با شعر شاعر هم پا مي
بنيم،   ميانسان و هستي در همان منظومة افسانه و پذيرفتن ديدگاه مدرن نسبت به

  :گويد  مي شيرازحافظ يك بند رويا روي با در
  حافظا اين چه كيد و دروغ است

  
  كز زبان مي و جام و ساقي است

بد، باورم نيست     نالي ار تا ا
 

  تكه بر آن عشق بازي كه باقي اس
  من بر آن عاشقم كه رونده است 
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هستيم كه تو و من شگفتم در
  

مستيم كهنه خم كدامين وز
  اي بسا قيدها كه شكستيم  

  
همي نرستيم و  قيد  ز    باز ا

بيهده نال بي     خبر خنده زن،
  كن در اشكم رها! اي فسانه  

  
  كاتشي شعله زد جان من سوخت

  گريه را اختياري نمانده است  
  

   نياموختمن چه سازم؟ خبر اينم
  ١هرزه گردي دل، نغمة روح  

 بسيار اساسي و مهم است كه  شيرازبيني حافظ جهان  بااين برخورد بنيادي نيما
 اصالً شعر دردمندي شعر نيما. ژرف شاعرانه دليري نموده طريق ظريفانه و با چطور به
دهد و از زمانه  انسان را نويد رهايي مي. درد و گداز او بر مسايل انساني است. است

  :گويد آلود، خودش مي طور كلّي شعري است غم به. فغان است خود به
عقيدة من گوينده واقعي بايد آن مايه را   به.ماية اصلي شعر من، رنج من است”

مي شعر ديگران و خود رنج براي من باشد، .٢“گويمداشته
طبيعتي را چنان . ، زبان وحشي استيك نكته مهم چنانكه تذكّر داديم زبان نيما

يعت وحشي و كند كه در شعر فارسي شناخته شده نيست و آن همان طب وصف مي
نامهاي گياهان و پرندگان كه گوش فارسي زبانان  كوهستاني مازندراني است با

واسطه خود را از جهان واقعي پيراموِن  هاي بي كند كه تجربه ناآشناست، او سعي مي
خويش بيان بكند، نيز زباني كه براي وصف بكاربرد، زبان گران آهنگ و درشت و 

 و بسيار دور از زبان هزار سالة فارسي، صفتهاي پرابهام است، زباني است وحشي
كند تا تصويري تازه  جا مي به اختيار خود جا برد و اجزاي جمله را به غريبي را بكارمي

آن گره خوردگِي زبان وحشي » داستاني نه تازه«مثالً در اين شعر . دست بدهد و قوي به
  :آورد كه گويي از عالمي ديگر است چه شگفتگي ميبينيم   را مينيما

  .٤٨-٩ ، ص، زندگاني و آثار اونيما -1
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دريا رؤيت كه شامگاهان
  

مي نقش در كبودنقش نهفت
  كار داستاني نه تازه كرد به  

 
  اي بگشود اي بست و رشته رشته

رد رشته  ب ر آب  ب   هاي دگر 
ي كه در شعر كالسيك بدين معن.  مسئلة ساختمان استيك نكتة ديگر در شعر نيما  

. كند ها صرف مي ما شاعر بيشتر همت خودشان را در كار آرايش لفظي و صنّاعي بيت
كند، اين  ها را كوتاه و بلند مي شكند و مصرع  هنگامي كه قالبهاي عروضي را مياما نيما

ساختمان .  ساختمان داشته باشددارد كه شعر بايد در درون خود يك اصل را پيش مي
ها و جاي قافيه را معين كند و اين همه در رابطه  شعر بايد وزن، كوتاهي و بلندي مصرع

شعر زيرين را بررسي كنيم چگونه » سرد اجاق«در . كند خواهد القا با حالي است كه مي
  .رساند خوانندگان مي حالت درونِي شاعر را به

  مانده از شبها دورا دور
   مسير خامش جنگلبر

  سنگچيني از اجاقي خرد
  اندر و خاكستر سردي

  انگيز هاي من مالل همچنان كاندر غبار اندودة انديشه
  طرح تصويري در آن هر چيز

  داستاني حاصلش دردي
بينيم كه تصوير اجاق مردة كه در جنگل جز خاكستر سردي در آن نمانده، اندوه  مي

 يعني و ماية اصلي نيما. رساند وبي ميو حسرت شاعر را از روزگاري رفته بخ
قدرت شاعرانه احوال دروني خودش را  توان ديد كه چطور با را نيز مي» غربت غم«

كرده، آن اجاقي كه روزي يا شبي آتشي در آن روشن بود و جمعي را گرد خويش  بيان
ده و تنها نقشي پريشان از روزگار رفته در بخشيد، اكنون افسر آورد و شادي مي جمع مي

  .آن موجود است
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رسالهنيما اين در و نوشته، هم زيادي نكتهرساالت تازهها ميهاي بيان را كهاي كند
در فضاي بحث و نقد ادبي ما مورد بررسي قرار گرفته است، او در عين حال يك 

كشد ولي  است كه مسئله رابطة ادبيات و زمان و تاريخ را پيش ميپرداز ادبي  نظريه
.  بر نثر فارسي چندان مسلط نبودها گنگي زبان است زيرا كه نيما مشكل بزرگ آن رساله

  .اي آورد كه آن رابطة تاريخ و ادبيات است هايش ديد تازه هر حال در نوشته به
 تبحرگريهاي اوست در بيان و توان گفت كه در شعر كار بزرگ نيما  مياختصار به

اما بزرگي او در شعر نو مسلّم است . تصويرگري كه تا اآلن ناتراشيده مانده است
 حتماً موفق شده نيما» فوت و فن«ايست و در اين  علّتي كه او كاشف سرزمينهاي تازه به

  .است

  منابع
و آثار اونيما: ، دكترجنّتي عطايي -١   .ش . ه ١٣٣٤، آذرماة ، تهران، زندگاني
  .، الهور)اردو (راني ادبنيا اي: ظهورالدين احمد، دكتر -٢
تهران تذكرة شعراي معاصر ايران:عبدالحميد خلخالي، سيد -٣ ،.  
 .، تهرانناي در زمي ستاره:  يوشيج، علي اسفنديارينيما -٤

  .٢، ش ٢٦، دورة سخن، مجلّة “، ابراهيم قيصرياي در نثر نيما نكته” -٥

* * *  
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   نسخة برلنتذكرة خرابات
  •مختارالدين احمد

  ∗سيد حسن عباس :ترجمه

در زمان جنگ جهاني دوم، براي حفظ و حراست از كتابهاي خطي عربي، فارسي و 
  و توبنگنمناطق نسبتاً دوردست اما محفوظ ماربورگ ، به برلنانة شاهيتركي كتابخ

هاي خطي  نسخه در ميان. شود فرستاده شده بود و هنوز در همانجا نگهداري مي
، نسخة خطي تذكرة شعراي فارسي به عنوان  در دانشگاه ماربورگكتابخانة برلن

شود كه پيش از اين جاي ديگر ديده نشده و دربارة اين تذكره  ، ديده ميخرابات تذكرة
 يادداشتهايي نگارنده در زمان سكونت در ماربورگ. ست نبودهيچ اطالعي هم در د

 نسخة ، در كتابخانة پاريسمفصل دربارة اين تذكره نوشته و پس از رفتن به پاريس
اينجا . ودهجري نوشته شده است، مطالعه نم ١٢٧١ديگري از همين تذكره را كه در 

  .صحبت دربارة تذكره كتابخانة پاريس است

                                                
  .گاه اسالمي عليگره، عليگره استاد بازنشستة زبان عربي دانش- •
  .نسيا استاديار فارسي دانشگاه هندويي بنارس، وار-∗
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، ، است و شاعر ايراني بنام احمد مشهور به هالكو خرابمصطبةكه اسم ديگر آن، 
، اما او گاه هالكو. زيسته است، مؤلف آن است  ميه قاجار شاكه در زمان فتح علي

 آيد كه پدرش نواب حسن علي از احوالش بدست مي. كرد ، تخلص ميبيشتر خراب
اش  در خانه و خانواده.  ميرزا بود و عمش نواب حيدر قليالسلطنه ميرزا ملقب به شجاع

  . هميشه صحبت از شعر و سخن بوده است
عمش نيز شاعر بود و همينطور . كرد تخلص مي» شكسته«پدرش هم شاعر بوده و 

ميان زنان هم  در. تخلص داشت» اقبال«برادرش شاعر بود و . نمود ، تخلص مي»خاور«
، آمده است »شادي«در همين تذكره ذكِر . ذوق و قريحة شعري و ادبي كم نبود

  :بدينگونه
  .“نظير زادگان فقير است كه به لطافت طبع بي  از نسوان عميكي”

، نيز تأليف كرده بود و در »السياحه گنج«شود كه مؤلف، كتاب ديگر بنام،  معلوم مي
از ديباچه تذكره، احوال مؤلف و سبب . اش را آورده بود آن احوال خود و خانواده
عرفيت  ؤلف نوشته است كه نام وي احمد است اما بام. آيد تأليف تذكره بدست مي

تواند با نام احمد مرا  ميان آشنايان هيچ كس نمي ام كه در  چنان معروف گشتههالكو
  بشناسد كه اين شخص كيست؟

حرمين   ، نوشته است كه در موقع سفر بهخرابات تذكرةدربارة سبب تصنيف 
شريفين از آشنايان و هم زبانان و دوستان هيچ كس همراه من نبود بخاطر 
گذراندن اوقات، اشعاري را كه از متقدمين و معاصرين ياد داشتم، آغاز به نوشتن 

 و زيارت اهللا   پس از حج بيت.١كردم، كم كم دفتري از نظم و نثر گردآوري شد
 رفتم و آنجا در كارهاي سفارت به مدت يك سال بسر  به قسطنطنيهروضة نبوي

. بردم و وقتي كه فارغ از كشاكش روزگار شدم، بر مسودة تذكره مرور نظر كردم
                                                

تا به حال دربارة مجموعه نثر وي اطالعي در دست » تدريج از نظم و نثر دفتري مرتب شد به «-1
  .نيست
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ارج و تذكره را اشعار معاصرين خود را دوست داشتم لذا اشعار متقدمين را خ
پس از آن در زمان .  محدود ساختم شاه قاجارفقط در ذكر شعراي زمان فتح علي

 را جمع آوري نمودم و در آخر تذكره  اشعار شاعران تركيهسكونت در استانبول
  . را پيوست آن كردمهتراجم شعراي تركي
  محمد عليكاتب نسخة برلن. گردآوري شد. م ١٨٣٧-٨/. ه ١٢٥٣اين تذكره در 

صفحه   و هر٨٦تعداد برگها . كرده است  هجري آن را كتابت١٢٦٦ در بن محمد صادق
عبارت . تقطيع خورد و نسخه به خط نستعليق خوش است. باشد طر مي س١٥داراي 

  :ترقيمه چنين است
قد فرغت من تسويد هذا الكتاب المستطاب في العشر االول من شهر ”

 مأتين و ستته و ستين بعد االلف، و انا العبد ستة من شهور …المبارك رمضان
  الخ“ … محمد صادق بن محمد علي…الحقير

هاي نسخة  ، در حاشيهخراب.  است، نقل از نسخة برلنظاهر نسخة پاريس  به
  اشعار عربي خود را نوشته بود و كاتب نسخه نيز آن اشعار را در هامشبرلن

! اي با تيتر صاحبا ، مؤلف رقعه الف نسخة برلن٧٥روي برگ . نسخه آورده است
 نقل  مو به مو از نسخة برلنآن رقعه نيز در نسخة پاريس. امدگاها، درج كرده بود

  .شده است
 تراجم اشعاري آورده آوريم سپس با حذف بعضي عبارتها، ديباچة تذكره را مي

باشد كه  ترجمه يك شاعر نيز شامل اين تراجم مي.  ارتباط دارندهند شود كه با مي
ها از برخي جاها حذف و  عبارت ترجمه.  شهرت دارداش نوشته در هند مؤلف درباره

ابياتي كه در تذكره ثبت همچنين تعداد اشعار نيز كم كرده شد البته در پرانتز اشعار 
  .است، نشان داده شده است
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   الشعرا مسمي به خراباتةتذكر ديباچه
 اما بعد راقم …منت خلق روزيم فزايد درود نامحدود خداوند درودي را سزاوار كه بي

، ليكن و اسمم احمد الشهير به هالكو حروف كه من بندة مسكين، اصلم از طايفه قاجار
چنان مشهور كه اگر احياناً يكي از آشنايانم احمد خواند، احدي نداند كه كيست و مراد 

خود نيز چون نامم گمنام بودمي كه اگر كسي از ابناي روزگارم ! كاش اي. چيست
  .١خود را بيگانه ساختي)  ب٢برگ (دي ديدي، نشناختي، و اگر اتفاقاً آشنا بو

 حركت شد و به هيچ وجه از آشنايان و دوستان هم اهللا چون به عزم شرفيابي بيت
زبان كسي همراه نبود، به جهت دفع دل تنگي به اين خيال افتادم كه آنچه از اشعار 

.  كه مشغولياتي حاصل كردمتقدمين و معاصرين در خاطر ضبط دارم، در دفتر ثبت آرم،
و به تدريج از نظم و نثر دفتري مرتب شد تا آنكه بعد از مشرف شدن به حج بيت اهللا و 

 صلي اهللا عليه وسلم به جهت مهم امورات ظاهري خود وارد زيارت حضرت رسول
و . ي خلداهللا ملكه ميسر شد و ادراك شرفيابي آستانه اعلي حضرت قيصرمرز قسطنطين

سالي   آمد، حسب االمر قريب به كيوان جاهبعد از فضل خدا مورد نوازشات آن خسرو
 در دفتر مرتبه شد و معلوم شد كه ٢در نهايت فراغت در آن مرز منزه آسوده مرور ثاني

  .آنچه جمع شده، خالي از تازگي نيست
و چون اين فقير اگر گاهي مزخرفي گفته به جهت اينكه در حقيقت قابل ضبط 
نبود، در صدد جمع آوري آن به هيچ وجه برنيامده، ابداً چيزي بجز اين كه در خاطر 

خار و هيچ دل ستاني  لهذا به معاذ هيچ گلستاني بي. ميان نبود احباب باشد، در
ر در باغ هست و غوره هم هست، چند و به مضمون شك)  الف٣(شود   نمي…آزار بي

شعري كه در اين سفر گفته شده بود، در خاتمه اوراق ضبط رفت، و چون سعي در 

                                                
  . دو بيت حذف شده است-1
  .را دريافتتوان مطلب   به ظاهر اينجا چند عبارت ساقط شده است اما با حدس مي-2
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زيبد اگر ياران از معائب مزخرفاِت اين فقير چشم  ضبط اشعار دلكش بسيار شده، مي
و ديگر از مالحظة . پوشند، بلكه چون مستحق اصالح است، به اصالح آن كوشند

كه در هر حرفي متقدمين را مقدم و معاصرين را مؤخر داشته ديگري حروف تهجي 
 و مراد از معاصرين، معاصرين وقِت حضرت صاحبقران فتح علي. چيزي مالحظه نشد

» خراب« است و چون اين فقير اگر گاهي مزخرفي بگويد، تخلص خود شاه قاجار
  …، نمودخراباتنهد، لهذا به مناسبت تخلص، خراب، اين تذكره را مسمي به  مي

  ). ه ١٢٥٤(»  نامشخراب مصطبةشد «

  تذكره
از اهل . ، احوالش از تخلصش معلوم استاسمش ميرزا محمد علي: ١آزاد هندي

. شعر بسيار دارد. در علم رمل مهارتي داشت. گذرانيده ، اوقات به طبابت ميكشمير
  : آمدهچندي به ايران

  از سينه تو ز بس كه صاف است
 

  ٢ت نشان كينه ماپيداس
 ) بيت٧                          ( 

  

  يك قطره آب خوردم و دريا گريستم  چه چشمه بود محبت كه من ازان! يارب
  ) بيت٧                               (

  

                                                
از فضال و ارباب سياحت بود، در غزليات و مثنويات چندين هزار بيت منظوم داشته مدعي تمام  «-1

 الفضال مجمع: رك به رضا قلي خان هدايت»  صحبتش دست دادبود، در شيراز علوم خاصه طب مي
هدايت نيز يك بيت او . ت نيامدهساِل مرگ بدس) ١٣٣٩چاپخانة گيالن  (تحقيق مظاهر مصفا، ٤/١٤

  .را آورده است
  . بيت است٧ در تذكره، اين غزل داراي -2
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اآن ميرزا، اين فقير را برادر صُلبي و بطني است و ليكن  اسمش اكتاي ق: قاجاراقبال
نويسد و فراخوِر حال خود كسب كمالي كرده، گاهي  كهتر، خط شكسته را طوري مي

  :گويد شعري مي
الد ن ب ر  بدا ا حلقة آن زلف ت   چو بلبلي كه ز حسرت، بشاخسار بنالد دلم ز 

 ) بيت٣                                (
  :اين شعر ازوست.  استهندوستان) لكهنو(از اهل لكناهوي : ١انبرهان علي خ

 زبان فرسوده در كام و حكايت همچنان باقي به اظهار غِم دوري و شرح حاِل مشتاقي
 اوقاتي به مدرسي  است و در بندر معمورة بنگاله از اهل هندوستان :٢مولوي بوالمدين

  .گذراند مي
 روم با بخت خود سازم چو مسكيني به مسكيني چرا به چرخ بستيزيم چو پركُيني به پر كيني

                                                
 رهين خلف  بيت از برهان علي خان٤ ترجمة طوالني و سفينة هندي در  بهگوان داس هندي-1

 سفينة هندي رك به.  خان ذهين را آورده است خان بهادر و برادر بزرگ حسن عليمعزالدين
  . م١٩٥٧به كوشش عطا كاكوي، پتنا، ) ٨٢-٦٤ ص(

، اين قبالً بوالمدين، نوشته است كه الوفاق تذكرة رياض مولوي امين اهللا امين ـ اشپرنگر با استفاده از -2
 ميالدي رخ داد ١٨٢٠مرگش در حدود . از اهِل بهار و در مدرسة كلكته استاد بود. كرد تخلّص مي

تذكرة رياض فرد  نسخة منحصر به). ١٦٦اشپرنگر، ص : فهرست كتابخانة شاهاِن اوده رك به(
) مختارالدين احمد( است و نقلش نزد راقم اسطور  مؤلّفه ذوالفقار علي مست در آلمانالوفاق

  :در آنجا ترجمة وي چنين آمده است. موجود است
 كلكته است ةمدرس مدرسة سركار واقعة داراالمار... حاال.... اهللا ساكن ايالت بهار امين، مولوي امين«

گاهي  گاه. دارد قلوب طالبين علم و ادب را منور و درخشان ميو بيشتر انوار فيوضات كلكته 
 ،])عباس(در تبريز چاپ شده است [ الوفاق رياض: رك(» آرد  و گاهي امين تخلّص ميبوالمدين

  ). الف، نسخة برلن٤٠- ٣٩گ بر
اهللا   امين شايد اين همان مولوياهللا كرده است آبادي ذكر امين آبادي در ترجمة سالم عظيم عشقي عظيم
  ).الدين احمد، پتنا ، چاپ پرفسور كليم٤٤٠، ص عشقي تذكرة: رك(امين باشد 
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بهره،  از هر كمالي با. زوار خراسان بودزادگان سب  اسمش ميرزا احمد، از بزرگ:تسليم
 را گرفته  رفته دختر نواب عباس قلي خان هنديچندي به هندوستان. خاصه در طب

ز اشعارش بخاطر بود اين خوش طبع و شيرين كالم است و آنچه ا.  آوردخراسان به
  :است

  اي جان شيرين، هرگز نگفتي
  دردا كه در دام مرديم و كس نيست

 

   ما را]د[بر سر چه آمد فرها
  ه سازد صياد ما راآگا

 ) بيت٧                        (
  .، و ليكن متوطن در اصفهان بود هندوستان اصلش از لكهنو:محمد حسينميرزا 

 دانيم، چندست كه نرخ خود نمي درين بازار آن جنس كساديم
*  
  بسان برق گذشتند قاطعان طريق  نشان نقش قدم نيست هيچ در ره عشق

 ميرزا، از كبار ملك زادگان و ضبط مهام يدر قلياسم شريفش نواب ح:  قاجارخاور
  :اند صاحب ديوان. جردفادقان بيد تصرف ايشان نسبت عميت به اين فقير دارند

  با سر زلِف تواش كار افتاد
 

  كار دل بين كه چه دشوار افتاد
 ) بيت٢(                         

* 
  درين گلزار استمرغي كه واي بر حالِت ثمرش جور و بهارش ستم و برگ جفا

 سنت است و ظهورش بر ]اهل[ و يكي از فحول علماي از اهل سليمانيه: ١موالنا خالد
  .يم دارد شهرتي عظ و تركستانآن طايفه منت، در هندوستان

  

                                                
 نقشبندي، از خلفاي شيخ عبداهللا مغربي و از اهل ارشاد و  كُرد و هوالشيخ الكبير شيخ خالدخالد «-1

اند و جماعتي به او   بغداد و ساير بالد معروف بوده، جمعي از معاصرين وي را ديدهخانقاه، در
ازو مالحظه شد  ])عباس(چاپ رسيده است   در تهران بهخالد ديوان[ ديوان مختصري. اند  گرويده

  .چاپ قديم) ٢/١١١ الفضال مجمع(» اين دو سه بيت ازو بخاطر است. كه اكنون حاضر نيست
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  چشم بيمار ترا در هر اشارت صد شفاست
  بوعلي، مشكل، كه داند حكمت العين ترا

  ) بيت٣(
*  
 نااهل و اهل نزد كريمان برابر است نااهل و سزاي نوازش نيم، ولي

اسمش ميرزا جواد، با عدم سواد، جوان باخرد است و يكي از قدماي مجلِس راجا : خرد
  . است به عمال هنديست كه يكي از امراي با هوش وراي هندوستان]الل[ وچند

 ناله در خانة صياد كنم يا نكنم ام اي اسيراِن قفس، تازه بدام آمده
، اين السلطنه  ميرزا ملقب به شجاعاسم مباركشان نواب حسن علي:  قاجارشكسته

حقير فقير را والد ماجد، شرح احوالشان در تواريخ مذكور و مفصل، و اين فقير نيز در 
ام،  ح احوالشان را نگاشتهام، مجملي از شر كه در شرح احوال خود نوشته السياحه گنج

در استقامت و نازكي خيال چون كمال، و در بالغت و تازگي . فرمايند گاهي شعري مي
، حسن بر وجه احسن ، و در الفاظ و فصاحت و سوز و درد اشعار خسروشيخ سعدي

كند ولي  طبع مبارِك شان رايش مياگرچه بسيار كم . و لطائف در سخن ايشان مجتمع
  .از آنچه بخاطر بود به جهت تبرك و افتخار نگاشت. فرمايند، غايت امتياز دارد آنچه مي

  آنان كه شكستند بهم بال و پر ما
   ز ترحممبر اين پدر پير شكسته

 

  آه سحر ما انديشه نكردند ز
  يارب كه رساند خبر از پسر ما

 ) بيت٥(                           
  .نظير زادگان فقير است كه با لطافت طبع بي يكي از نسوان عم: شادي

  ساغري از كِف ساقي بگرفت آن بدمست
  وه كه نوشيد و باين مردم هشيار چه كرد
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  و ايران است ليكن بيشتر اوقات را در سنداگرچه از اهل هندوستان: ١ هنديشرق
  .طبع خوش دارد. گذرانيده

  به مالمتش مترس و بكُش اي نگار ما را
  كه ز چون تو كس كه خواهد بحشر خون بها را

  نوائي تو و كبر و كبريائي، من و عجز و بي
  اين گدا راكه بجاست آن ز شاهان و رواست 

* 
 من چون كنم مرا كه نه زورست نه زري هر كس به وصِل يار به زور و به زر رسد

 رفته بين شعراي در آن هندوستان  است بهنامش شيخ ابوالحسن، از شيراز: ٢شهرت
  .شهرتي كرد) يت(وال

 دانم  از رهائي ياد خواهد كرد، ميولي بعد دانم دام آزاد خواهد كرد، مي مرا زلفت ز
  . ولي تولد شدة هندوستان استبه اسم تخلص كند، از اهل كاشان: ميرزا صفي

 كه عنقريب ز پي آفت خزان دارد ست، ليك افسوس بهار زندگي اي دل، خوش
* 
  برم امروز پنداشت كه جان از غم او مي  بگذشت و چنين گفت كه فردا ببرت آيم

                                                
عراق رفت، در آنجا چندي  وقتي براي زيارت به.  بود نام وي سيد محمد افضل و از لكهنو-1

الفضال  مجمع. (يافت سپس در متوسلين سپهدار عراق انسالك. خدمت نواب ملك آورا گذراند در
  .هدايت دو بيت از او آورده است). ٥/٥٢٦

اصلش عرب فارسي و نامش شيخ حسن و شغلش «: سطري درج كرده است هدايت، ترجمة يك -2
و همان بيت كه هدايت آورده است، در تذكرة ) ٥/٥٤٠ الفضال مجمع(»  رفتههندوستان طب و به

او درج كرده است اهللا گوپاموي ترجمة طوالني آورد و سه بيت از   نيز درج شده است قدرتخراب
 تولد يافت و اهللا نوشته است كه شهرت در ايران قدرت) . ه ١٣٣٦، چاپ بمبئي، االفكار نتايج(

 آمد و در سركار محمد اعظم شاه از حيث طبيب مالزمت هند  نمود سپس بههمانجا كسب كمال
 ، و محمد شاه»الممالك حكيم«سير خطاب  فرخ. شاه عالم نيز عزت افزايي وي شددر عهد . اختيار كرد

  . هجري اتفاق افتاد١١٤٩آباد در  مرگش در شاهجهان. كردند او اهدا پادشاه منصب چهارهزاري به
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  . ولي مجاور هندوستان استاسمش محمد امين اصلش از كرمان: ١فطرت
  به نگاهي نكني شادم باز
 بر نخيزد كسي از بستر عشق

  مگر از چشم تو افتادم باز
 رخواستم، افتادم بازمن كه ب

 رفته در  است، ليكن به هندوستانزادگاِن شيراز ، از بزرگآقا محمد صادق: ٢كوكب
  . جهان فاني نمودهآنجا اعتباري يافته، هم در آنجا وداع اين
  شنيدم حكيمي در ايوان جم
  كه گر آگهي از سر انجام كار
  كه فردا به داور كشد داوري
 چنان بايدت زيست با نيك و بد

  چه خوش گفت روزي به مير عجم
  بجز تخِم نيكي به گيتي مكار
  ندانم كه آنجا چه عذرآوري
 كه آسوده خفتن توان در لحد

* 
  نمايد هالِل عيد ز ابرو مي  داران را كه ساقي بشارت روزه

  . است و مجاور در هندوستاناسمش ميرزا محمد، از سادات اردستان: مظهر
  برگم از وصاِل تو چو شاخ در خزان بي

  اي خسروي كه تيغ جالدت چو بركشي
 شود عدوي تو مي) ؟(گر رستم نيست 

  گريانم از فراق تو چو ابر در بهار
  از بهر قتل خصم به هنگاِم كارزار

 شت زينهارتيغ كشيده در كفش انگ

                                                
پس از مدتي .  رفت تحصيل علوم كرد و به غرض سياحت به هند محمد امين بيگ در اصفهان-1

 بيت از يك ٥هدايت ) ٥/٨٠٤ الفضال مجمع(سرايي ميالن داشت  در قصيده.  بازگشتاصفهان به
  .قصيده نوينه را آورده است

بعضي از .  درگذشت]مدراس[ در مدرس  رفته بود، هندوستان شيرازكمال از مردماِن نجيب با «-2
ي كه از فرزندانش آقا حسين قلي بزرگ و ميرزا محمد عل.  رسيدايران جات اشعارش به مسوده

به وزن هفت پيكر حكايتي منظوم كرده بود . رفقاي دبستاِن مؤلّف بودند، بعضي از آنها را جمع كرده
» و از اشعارش چيزي درنظر نيست الّا اين دو بيت كه نوشته شد. كه اكنون مفقود است

  ).٥/٨٩٣ الفضال مجمع(
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 است و طاير فكرتش بلند پرواز، در جواني رخِت سفر شيراز…  ميرزا طاهر از:١نيري
الحق طبع .  پيوسته٢ بسته و در خطة دكن با ميرقدردان خواجه چندو اللهندوستان

  .وقادي دارند و از افكار ابكار ايشان آنچه بخاطر بود، در اين اوراق ثبت نمود
  خست آسمان به خنجر انده جگر مرا
  من خون كشايم از رگِ انديشه، اي عجب

 

  گيتي دگر مرا  يك دادگر نماند به
  تيغ زباِن غير بود نيشتر مرا

 ) بيت٢٠(                              
چندي . ، از همه جا و اكثر علوم آگاه استميرزا ابراهيم، اصلش از شيراز: ٣نادري

كتابي در بحر مثنوي مسمي . رفته، مراجعت كرده، صاحب ديوان است هندوستان به
  .بجز اين يك شعر ازو بخاطر نبود. ، داردخليل گلستان به

 دل از آزادي نبرد آن لذتي كز دام برد داِم زلِف آن دل آرام از دلم آرام برد
  .س قلي خان ساكن هندوستان استعبا: ٤ نصرت

  بيِم آن كه دوران شايدش از من جدا سازد ز
 

  ٥به رويش هر نگاِه من نگاه واپسين باشد
                                                

 هجري ١٢٩٥ ، چاپ ايران٢/٥٠٣ الفضال مجمعي شيرازي در  ترجمة ميرزا طاهر بن قديم خان نير-1
 در در هند.  ديوان بودصاحِب.  و هدايت از كالم وي انتخاب طوالني آورده استموجود است

  . هجري وفات يافت١٢٥٦
  .٥٣٥- ٥٤ مؤلفه عبدالجبار خان، ص تذكرة شعراي دكّن رك به -2
هدايت » ي فاضل، حكيم، صوفي مشرب، شيعي مذهب، خليق، شفيق بود گازروني، مردنادري «-3

  الفضال مجمعچندي پيش از تكميل . ذكر مثنويهاي متعددي كرده است خليل گلستانعالوه بر 
  ).٢/٤١٨ الفضال مجمع(چشم از جهان پوشيد ) . ه ١٢٨٨(

 از دكن در دولِت اصلش«.  آمده است٢/٥٢٧ الفضال مجمع ترجمة مختصر وي و دو بيت او در -4
نسخ را، طبعش متوسط و » نوشته خاصه زيارت رفته، خطوط را بد نمي  آمده بهايران خاقان به

ميان آن دو بيت كه هدايت نقل كرده است، يك بيت همان است كه  در. بهترين شعرش اينست
، مطبع رحماني، ١١٢٤ ص، تذكرة شعراي دكّن :الزمن نيز رك به محبوب. آورده است» خراب«

  . هجري١٣٢٩حيدرآباد، 
، »واپسين نگاه«جاي  ، و به»وي از«، »من از«جاي  و به» شادم«، »شايدش«جاي   بهالفضال مجمع در -5

  .آمده است» نگاه آخرين«
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  .د بودآبا  ولي ساكن عظيم هندوستانعلي نقي خان از الهور: نقي
 در زلف و بناگوِش تو شام و سحر ما از غره و سلخ خبري نيست كه گم گشت

* 
 ام بخيه و شد چاك دگر بگريبان زده انفعالم بود از ديدن سوزن كه كسي

  . اوقات گذرانيدهمدتها در ايران ولي  از اهل هندوستانميرزا محمد علي: وحدت
 خياالت پريشان دارم امشب گهي كاكل، گهي زلف آمدم باد

* 
  به خداوندي ارباب جمال

  
  حسن پيغمبر و عشقم دين است

  ) بيت٢(                             
 به جهت زيارت آمده بود،  است وقتي كه در كربالي معلياز اهل هندوستان: ١وجدي

  .ديده شد
 زنند همراه شان برقص سازي كه مي وجدي چو از معاشرت خلق چاره نيست

  .٢دريغ از چند برگ كاغذ. كنم  از مزخرفاِت خود سياه مي…اين جزو اخير را: خراب قاجار
  ريفان ز مي دل دن راتهي كنيد ح  كنون كه گشت سراپاي مفتي از مي غرق

ا  شوخي خوارزميان گرفت، خراب دلم ز ِن لندن ر ئيا حكايت ترسا   بگو 
* 
  هست تا همه خلق بدانند كه فردوسي  بگشا لب به شكر خنده و جنت بنما

*  
  ِل لبت هواي قدح نوشي آوردلع  هوشي آورد با دل خيال چشم تو بي

  دل را مدام مايل سرگوشي آورد  از بس لطيف هست بناگوش آن نگار
  جز نقش دوست هرچه فراموشي آورد  عمريست اي فقيه كه لوح دِل خراب

* 

                                                
را در  بيت از او ٦او .  و از معاصرين هدايت بودالعابدين و از اهل لكهنو  نامش ميرزا زين-1

  . چاپ قديم نقل كرده است٢/٥٢٨ الفضال مجمع
 بيت از ٥ ب، ٨٠و بر روي برگ .  بيت از كالم خود، انتخاب نموده و درج كرده است٤٥٥ مؤلّف -2

  .اشعار عربي مؤلّف شايد به خط وي آمده
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  نماز و روزة سي روزه را خلق
  شمار سبحه را از كف نهادند
 بحمداهللا كه ميناها به ساغر

  بجامي رهن در ميخانه كردند
  نه كردندحديث از طرة جانا

 شادي خندة مستانه كردند  ز
  ، آخر چسان اطفال روميخراب

  به بام و بر زنت افسانه كردند  
  *  

  چو از زلفش مرا زنار بربست
  مژه در شام هجرت گرد چشمم

  هر سو فريِب نرگِس مستت ز
 فغاِن من ز هجرانست و بلبل

  متاع زندگي را بار بربست
  ره سيل روان از خار بربست
  رِه ميخانه بر خمار بربست

 گل تا شد جدا منقار بربست  ز
  ، افتاد آن روزچو در زلفت، خراب

بربست   بار    متاع زندگي را 
  *  

  وصِل تو نصيب هيچ كس نيست
   مرديم ز بيوفايي تو
  حاِل دِل زار ما مپرسيد
كاروان دل ماست بهرة   چون 

   هيچ دسترسي نيستست كه عيش
  مهري هنوز بس نيست اين بي

  خون گشته و زهرة نفس نيست
ست ي ن جرس  ة  ل ا ن ب ج  ا ت ح  م

نديشه  ولعل ا هالكوا  ،  
   مگس نيستشهديست كه درخور  
  *  

  خياِل شربِت كوثر چراكند آن كس
  به پير ميكده گفتم بگير دست مرا
 كه ناگه از دل خم اين ندا برون آمد

  كه بوسه از لب لعِل تو كامياب گرفت
  خيال طاعت و تقوا ره ثواب گرفت

 ، رِه خراب گرفتكه آوخ آوخ، هالكو
 الف ذكر شعراي ٧٦از برگ .  است سيد مهدي يموتخرابات تذكرةآخرين شاعر 

در ذكر بعضي معاصرين ادباي عرب و ادباي عجم كه «شود بدين عنوان  عربي آغاز مي
  .اسامي آنان بدينقرار است» اند به لسان عربي سخن گفته
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، ، عبدالباقي آفندي، شيخ عبدالحسين عراقي چلپي، شيخ امين الجنديحمد عليم
، حاجي ، داود پاشا، شيخ اسحاقيل، مال عبدالجل، حاج محمد عليآقاي سيد حيدر
  .اسماعيل بغدادي

 آفندي كه ترجمة كمال.  و اشعارشان آمده الف ترجمة شاعران تركيه١٧٨از برگ 
  .مؤلف بود، چنين استاز دوستان 

اي از   است كه در حرف كاف شمهآفندي، از نجباي طايفة عثمانلو كمال”
جهت  وقتي اين غزل را به. احوالشان ذكر شده، از خواجگاِن ديوان قيصريست

  .“حقير گفته بود، ثبت افتاد
  : را بدينگونه ثبت كرده استگو ترجمة كمال در رديف شاعران فارسي

وجود   با…آفندي، يكي از اهالي خواجگان دفترنامة اعالحضرت قيصري كمال”
اين كه ترك زبانند از اكثر علوم و كتب عربيه و فارسيه آگاه، دو دفعه از جانب 

الحال عالوه بر منصِب   رفته وايران سفارت به  بهاعالحضرت قيصِر روم
 خواجگي ديواِن اعال مترجم لسان فارسي نيز هستند و در هنگامي كه در ايران

 تخلص در حق ايشان دو اند، جناب استاد گرامي ميرزا محمد تقي صاحب بوده
  .١“بيت را گفته

اند و در فارسي شيرين  ، در تركي صاحب ديواننيست مجموعة كمالالحق جوا”
  .٢“زبان

برخي ويژگيها بايد چاپ  توجه به حال چاپ نشده است و با ، تا بهخرابات تذكرة
  .بشود

* * *  
  

                                                
  .» بودكه خالق المعاني ز اصفهان«:  مصرع آخر رباعي چنين است-1
  . را درج كرده استبيت فارسي كمال ١١ -2
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  دري ـ تاجيكي داستانهاي هندي در ادبيات فارسي
  ∗شميم احمد قريشي

هاي آن  ها، روايتها و اسطوره ميراث فرهنگي يك كشور متشكّل از بخشي از افسانه
ترين كشورهاي جهان محسوب گرديده  از اين لحاظ هند يكي از غني. باشد جامعه مي

پردازي در اين كشور  نر قصّهه. ها و حكايات شناخته شده است حيث مخزن افسانه من
 (Ramayana)» راماين«گاه در داستانهاي  هر. باشد از زمانهاي خيلي قديم رايج مي

 (Bharata) شهزادة بهرتْ (Kekaya)شود در دربار شاه كيكاي  گردد ديده مي مراجعه
گوي  اش قصّه براي خوشي طبع. ديدن يك خواب پريشان ملول و افسرده بود روزي با

. ١گرديد هايي حكايت كرد تا اينكه كدورت و افسردگيهاي شهزاده رفع  وي افسانهحرفه
ها و ميراثهاي ارزندة فرهنگي خود از يك نسل  تمام داشته ها با ها و افسانه اين قصّه

هاي زندگي و  يافته و حكايتگر دردها و خوشي سينه انتقال نسلهاي ديگر سينه به به
ها سازندة بنيادهاي فرهنگي دهي و  اين قصّه. باشد هاي مختلف مي اجتماعي زمانه

جوامع ) فولكلور(شهري يك جامعه بوده و منبع معتبري براي ايجاد ادبيات مردمي 

                                                
  .د در افغانستان رايزن فرهنگي اسبق سفارت جمهوري هن-∗

1- Rai Sahib Dinesh Chandra Sen: The Folk Literature of Bengal, Calcutta, 1920, 
p.52. 
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وفور  اكثريت اين داستانها در ممالك مختلف اروپايي متداول بوده و به. باشد ديگر مي
شمار  هاي پيشتاز بهحيث حامي شخصيت ديده شده است كه در اين داستانها حيوانات به

العاده قوي  شكل فوق مقدار قابل مالحظه روايتها اصالت شرقِي آن به”در يك . اند رفته
  .١“گرديده است حفظ

جاي هيچ گونه شبه نيست كه مقدار زيادي از اين داستانهاي اطفال از شرق 
» تراتن پنچ«ها مانند  نمونة اين افسانه. غرب در ازمنه وسطه انتقال يافته است به

(Panchatantra) هتواُپديشا« و «(Hitopadesha)كامراني تمام در مدنيت اروپا   با
اروپا عمدتاً اين . يافته و اثر بزرگي در ايجاد ادبيات قرون ميانه اروپا داشته است راه

نموده و اكثريت آنها در اروپا همان گونه   كسب٢داستانها را از طريق تراجم عربي
  .٣اند كه در هند رايج

طبيب و وزير شاه خسرو انوشيروان ) برزج مهر(در قرن ششم ميالدي برزويه 
تنترا حكايتگر واقعات و  هند آمد و كتاب پرارزش پنچ به.) م ٥٣١-٥٧٩(ساساني 

اين اولين ترجمه . خود برد  را با(Vishnusharman)رخدادهاي جنگل اثر ِوشْنُوشَرمن 
اثر همسان . ديگر لسانهاي دنيا نفوذ پيدا نمود يق بهلسان پهلوي بوده و از همين طر به

» بلرام و جوسافت« يا (Bluhar and Yuzasaf)» بلوهر و يوزاسف«و برازندة ديگر 
(Balram and Josaphat)ايران   افسانة بودايي كه در قرن ششم يا هفتم ميالدي به

 (Syriac)زبانهاي سيريك  گرديده و بعداً به لسان پهلوي ترجمه يافته و احتماالً به راه
عربي، فارسي، يوناني، التين، حبشي و ديگر زبانها برگردانده شده و در عهد سلطنت 

 عيسوي (John of Damascus)، ذريعه جان دمشق )م ١٧٥٣-١٧٧٤(خليفه المنصور 
. رود حساب مي يوناني برگرداني گرديده و يكي از مشهورترين كتب قرون ميانه به به

                                                
1- Popular Stories, Preface Px: Grimm, Oxford University Press, 1909. 
2- Mecdonell, A.A.: History of Sanskrit Literature, p.421. 
3- The Folk Literature of Bengal, p.3. 
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گونة علم االلهيات عيسوي صورت گرفته و شخصيت  ر توسط جان بهترجمة اين اث
  .گونه راهب عيسوي تيارز داده شده است اصلي اين كتاب به

حيث  شكل لسان رسمي بلكه من تنها به در تمام دوران قرون ميانه زبان فارسي نه
كه نموده و هم مانند وسيلة ارتباط عناصر آشنا براي بيگانگاني  لسان فرهنگي خدمت

اين كار . باشد گزين گرديدند، مي هاي بعدي كامالً در اين خطّه جاذب مسكن طي زمانه
لباس  هاي هندي به سبب خدمت قابل مالحظه در ترجمه و ملبس ساختن افسانه

لسان و لهجة هندي آشنايي نداشتند چه در  كساني كه به فارسي و باعث معرفي آنها به
امير خسرو اولين شاعر بزرگ زبان و ادبيات . داخل و چه در خارج كشور گرديد

. باشد خان مي وجود آورندة اثر عشقي دولراني خضر شمار رفته و به ـ هندي به فارسي
اخفسان اثر  تاج و مشهور به بعداً محمد صدراالهللا احمد حسن دبير ملقب به

 (Shuka Saptati) »تتي شُك سپ«االُنس را رقم زده، ضياءالدين نخشبي افسانة  بساطين
  .نامه نهاد فارسي برگردانده و نام آن طوطي را به

وي توجه . رود حساب مي ـ فارسي به عصر اكبر دور طاليي ايجاد آثار ادبي هندي
» نل و دمينتي«فيضي قصّة . فارسي داشت تراجم آثار هندي و سانسكريت به خاص به

(Nala Damayaniti)ب مبتكر ترجمة فارسي گمان غال  را در نظم فارسي درآورد و به
. باشد  مي(Soma Deva) سوم ديو (Kathasarit Sagar)» كَتَهاسِرتْ ساگر«اثر 
عالوه موصوف يك گروه از محقّقين مانند نقيب خان، عبدالقادر بدايوني، ملّا شبيري،  به

» مهابارتا« ترجمة لفظي (Mohammad Sultan Thanesari)محمد سلطان تانيسري 
(Mahabharata)نهاد كه ابوالفضل  نام» نامه رزم«نظم فارسي ايجاد نمود و آن را   را به

» راماين«اي بر آن اضافه نمود و طي همين دوره  مقدمه. م ١٥٨٧/. ه ٩٩٥در سال 
(Ramayana)فيضي نسبت  ها به فارسي ترجمه گرديد كه يكي از اين منظومه  نيز به

هاسن  سم«در بدايوني كار برگرداني همين ترتيب ملّا عبدالقا به. داده شده است
 (Vikram Charitra)» ِوكرم چرترا« يا (Simhasana Advatrimshika)» شكا ادواترم
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نثر فارسي   را به(Raja Vikramadattiya)دتيه  مجموعة سي و دو قصّه اثر راجا وكرم
  .نهاد نام» خرد افزا«درآورده و آن را 

ليال و « افسانة (Idraki Beglari)يگالري ادراكي ب. م ١٦٠١-٢/. ه ١٠١٠در سال 
. نمود ياد» چنيسرنامه«نظم برگرداني نموده بنام   را به(Lila and Chanesar)» چنيسر

 براي اولين بار در عهد اكبر قصّة (Hayat Jan Baqi Kulabi)حيات جان باقي كالبي 
يد شاهي، طي س. نمود فارسي ترجمه  را به(Hir and Ranjha)» هير رانجها«پنجابي 

همين دوره قصّه واقعي عشق برادر خود سيد موسي، را تحت عنوان مثنوي دلفريب 
بعداً ملّا محسن فاني كشميري مثنوي زيبايي از آن ساخته نام . برگرداني كرده است

  . بر آن نهاد(Naz-o-Niyaz)» و نياز ناز«
لين راوي قصّة عنوان او به.) م ١٥٠٠-١٥٩١/. ه ٩٠٤-٩٩٩(ملك محمد جايسي 

اين قصّة . باشد  مي(Owadhi)لهجة اودي   به(Padmavat)» پدماوت«پرظرافت 
نظم  به.) م ١٦٠٥-٢٧/. ه ١٠١٤-١٠٣٧(معروف بار اول در عصر سلطنت جهانگير 

توسط ملّا عبدالشكور يا شيخ . م ١٦١٨-١٩/. ه ١٠٢٣فارسي درآمده و بعداً در سال 
همچنان .  بر آن نهاده شد(Rat Padam)» رتْ پدم«بزمي نام  شكراهللا متخلّص به

  »مينا و لورك«هاي معروف هندي بنام  همين دوره بود كه يكي ديگر از قصّه در
(Mina and Lurak)هندي  اين داستان اصالً به. رشتة تحرير درآمد زبان فارسي به  به

» چنداين«حت عنوان توسط موالنا داؤد ت.) م ١٣٢٠-١٤١٢/. ه ٧٢٠-٨١٥(در دورة تغلق 
(Chandayan)كمي بعدتر يك راهب ميان ِسدن .  نوشته شد(Mian Sadan) قسمت 

اولين شرح فارسي اين .  ناميد(Meenasat)» ميناست«هندي نوشته  ديگر اين قصّه را به
گمان غالب در همين زمان ترجمة  به. توسط حميد تهيه گرديد» نامه عصمت«قصّه بنام 

 توسط مير محمد كاظم حسيني ملقب (Kamrup and Kamlata)» تاكامروپ و كام ل«
  .كريم صورت گرفت به
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 قرار روايتها توسط سيد علي (Sassi Punun)» سسي پنون«قصّة معروف سندي 
  /. ه ١٠٣٧-١٠٦٨( قبل از عهد سلطنت شاهجهان (Seyd Ali Thattavi)تتوي 
در عين زمان شيخ . ه استرشتة تحرير درآمد نثر فارسي به به.) م ١٦٢٨-١٦٦٨
نظم  گونه مثال آن را به اهللا كنبوه قصّة ديگر هندي را از يك برهمن شنيد و به عنايت

 برگردان نمود و برادرش شيخ (Bahar-e Danish)» بهار دانش«فارسي تحت عنوان 
يك شاعر گمنام قصّة زيباي ديگر هندي تحت . محمد صالح كنبوه بر آن مقدمه نوشت

  .نوشت. م ١٦٤٩/. ه ١٠٥٩در سال » قصّة منوهر و مدهومالتي«عنوان 
  ركود مواجه گرديد ولي زوال امپراطوري مغول در هند زبان فارسي نيز به با

. ماند عنوان لسان مردم برگزيده و سرشناس باقي آن همه براي مدت طويل به با
 بار توسط شاعري هاي معروف پنجابي براي اولين يكي ديگر از افسانه» صاحبان ميرزا«

الدين فقير افسانة  بعدتر مير شمس. نوشته شد. م ١٧٣٣/. ه ١١٤٥بنام تسكين در سال 
 »محبت تصوير«نوشته . م ١٧٤٣/. ه ١١٥٦ پان فروش را در سال (Ram Chand)» چند رام«

 يكي (Sohni-Mahinwal)» سوهني مهينوال«صالح براي اولين بار داستان . نهاد نام
  .انشا نمود. م ١٨٤١ و ١٨٣٩هاي پنجابي را در جريان سالهاي  فسانهديگر از ا

عنوان موجود  جايي كه زن به» نامه طوطي«و » بهار دانش«هاي  متفاوت با افسانه
خيانتكار تصويرگري شده بود مولوي غالم حضرت صابر در اثر خويش تحت نام طراز 

سا پرهيزگار، صادق و صميمي عنوان موجودي پار زن را به) م ١٨٤٨/. ه ١٢٦٤(دانش 
فارسي تحت نام  كمي بعدتر منشي بخت سنگه قصّة هندي را به. ريزي نموده است پي
  .ترجمه نمود» شبستان عشرت«يا » عجايب القصايص«

ها از سانسكريت، هندي و يا  هاي فوق يك مقدار ديگر از افسانه عالوه ترجمه به
نثر يا نظم تحرير  زبان فارسي به اً بهلسانهاي ديگر هند ترجمه گرديده و يا اساس

. اند ـ فارسي گرديده شدن بيشتر گنجينة ادبيات هندي اين آثار باعث غني. گرديده است
مقدار قابل مالحظه ترجمه و گرداندن آثار از  قابل يادآوري است در عصر حاضر هم به
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» شكنتال«ثر پرفسور هادي حسن ا. فارسي و برعكس آن ادامه دارد هندي سانسكريت به
(Shakuntala)نثر فارسي و پرفسور ايندو شيكهر   را به(Indu Shekhar) سلسلة 

   را به نثر جديد فارسي از متن اصل آن(Panchatantra)» تنترا پنچ«داستانهاي 
» وكرم اروشي«پرفسور سيد امير حسن عابدي، استاد نگارنده، اثر . اند ترجمه نموده

(Vikram Urvashi)س  كالي دا(Kali Das)نثر فارسي برگردانده است  را به.  
هاي معروف هندي  در پراگرفها قبالً تذكّر يافته صرفاً راويان پيش قراول قصّه

هاي ذيل  توان تحت گروه داستانهاي هندي را بطور عموم مي. اند بيشماري گرديده
  :بندي نمود دسته

 راماين (Mahabharata)» مهابهارت«داستانها از كتب مقدس هندي مانند  -١
(Ramayana)» بگوت گيتا «(Bhagvat Gita)» نل و دمينتي «(Nala and 

Damyanti)» دوشينتا «(Dushyanta)» شكنتال «(Shakuntala)غيره  و. 

» كهتاسريت ساگر «(Panchatantra)» تنترا پنچ«هاي مردمي باستاني مانند  قصّه -٢
(Kathasrit Sagar) ،»ومشتري ويتاال پنچ «(Vatala Panchavimshtri) ،

» شُك سپتتي«، (Simhasna Advatrimshika)» ترم شكا هاسن ادوت سم«
(Shuka Saptati) هاي  جاتك« و(Jatakas)كامروپ و كام لتا«، » بودايي «

(Kamrup and Kamlata) ،»منوهر و مدهومالتي «(Manohar and 

Madhumalti) ،»مينا و لورك «(Mina and Lurak)غيره  و. 

، (Dawal Rani Khizr Khan)» دولراني خضر خان«هاي نيم تاريخي مانند  انهافس -٣
سوز و «، (Musa and Mohini)» موسي و موهني«، (Padmavat)» پدماوت«

 .غيره و» صفيه بيگم«و » يعقوب علي خان«، »واله و سلطان» «گداز

» هير رانجها«، (Ladha Faqir)» لدها فقير«ها از هند شمالي و پنجاب مانند  افسانه -٤
(Hir Ranjha) ،»سي پنونس «(Sassi Punun) ،»سوهني مهينوال «(Sohni 



١١١

  دري ـ تاجيكي داستانهاي هندي در ادبيات فارسي  

  

Mahinwal) ،»ميرزا صاحبان «(Mirza Sahiban) ،»نيرنگ عشق «(Nairang-e 

Ishq) چنيسرنامه« و «(Chanesar Nama)غيره  و. 

، (Taswir-e Mohabbat)» تصوير محبت«ها از مركز و جنوب هند مانند  افسانه -٥
راني چندا «، (Behr-e Visal)» بحر وصال« يا (Chanda Rani)» چندا راني«

» عشاق بنارس «(Chatra Mukt)» چتر موكت« و (Rani Chanda Kiran)» كرن
  .غيره و
ها قرارداد مثل  توان آنها را تحت اين گروه ها است كه نمي عالوه مقداري از قصّه به

  .غيره و» معدن االجواهر«، »صايصعجايب الق«، »طراز دانش«، »نامه گشايش«
تغييرات جزوي در آثار فارسي مانند مثنوي  اند كه با هاي هندي عالوه از اين افسانه

  .اند يافته غيره راه و» مثنوي مولوي«، »منطق الطير«

  هاي هندي خصوصيات قصّّه
 كه اي را دارا بوده در حالي هاي هندي حيوانات جاي ممتاز و برجسته در اكثريت قصّه

مقداري حيوانات و . هاي عربي و فارسي جن و پري نقش عمده را دارند در قصّه
هاي هندي معرفي  گونه وسيعي در قصّه پرندگان مانند طاووس، طوطي، ميمون و فيل به

ها داراي  يقين كه آن افسانه گاه اثري از آنها در آثار فارسي ديده شود به هر. اند گرديده
در داستانهاي هندي پرندگان و حيوانات وحشي مانند انسانها فكر . باشند منشأ هندي مي

فلسفة رستاخيز در اينجا مفهوم حقيقي را دارا بوده و اين نظريه موجود است . نمايند مي
جسم يك پرنده و يا يك حيوان  كه روح يك انسان بعد از خارج شدن از جسم او به

. نمايد اصل خود بازگشت ميقالب  انتقال نموده و در صورت ضرورت دوباره به
غيره در اين  غيره و العاده مانند شيطان، جن و پري، جادوگر و موجودات خارق

توانند باعث ايجاد مصيبت، آفت، و مشكالت براي  اينها مي. شوند ها مالحظه مي افسانه
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منظور حصول مقاصدشان گرديده ولي عاقبت آنها شكست خورده نيكي بر  انسانها به
  .گردد  ميبدي پيروز

عنوان موجود ظريف مملو از زيبايي و جواني تصوير گرديده  زن در آثار هندي به
گردد كه هميشه  از او توقع مي. باشد زيور آالت و همايل گلها مي هميشه مزين با

برعكس آن اين تقاضا از مرد هيچ وقت صورت . صادق، پرهيزگار و ديندار باشد
كننده، رفيق و شوهر دوست داشتني   قوي، حمايتمرد بايد جنگجو، شجاع،. گيرد نمي
  .بطور عموم در داستانهاي هندي شجاعت سزاوار زيبايي است. باشد

شناس و  وي عالم و ستاره. نمايد در داستانهاي هندي برهمن نقش مهم را بازي مي
باشد ولي  كننده موعد مناسب براي برگزاري عروسي، سفر و اجراي امور مهم مي تعين
  .شمارند عنوان يك شخص عاقل مي هاي خويش فقط به ها برهمن را در افسانهايراني

و » نامه طوطي«اعتماد مانند  عنوان موجود خيانتكار و بي ها زن به در بعضي از افسانه
يكي از داليل آن شايد براي تبليغ زندگاني . ذكر گرديده است» تتي شُك سپ«

وفايي  اندازة بي يگر نفرت را در مرد بهمجردپسندي بودايي بوده باشد چون هيچ چيز د
  .نمايد زن تشديد نمي

كننده سنن و آداب رايج همان دور در  ادبيات آيينة عصر خويش بوده و منعكس
در قرون ميانه . توان سراغ نمود بعضي از داستانها يك فرهنگ هندو و مسلم را مي

مذهب هندو  ت بهمسلمانان حيثيت حكمروايان را داشتند و همچنان مذهبشان نسب
توانست از خانه خارج  اينكه زن نمي نظر به. تر بودند جديدتر بود و در تطبيق آن جدي

. نمود و در محضر عام ظاهر شود نويسنده در آثار خود از ذكر آنها اجتناب مي
كوشيدند تا براي آثار خود  لحاظ نويسندگان مخصوصاً نويسندگان مسلمان مي اين از

مثال اين نوع .  مسلمانان و معشوق را از طبقة هندوان انتخاب نمايندعشاق را از طبقه
» سوز و گداز«، »دولراني خضر خان«، »بحر وصال«، »موسي و موهني«ها داستان  قصّه

  .باشد غيره مي و» سوهني و مهينوال«
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ها داراي انجام  تنگ نظري توده در اكثريت اين داستانها عاشق و معشوق بنا به
گفته و عاشق و  اين جفتها اكثراً هم زمان دارفاني را وداع. اند اژيك بودهدردناك و تر

اين گونه تدفين اعتراض  گاه اشخاص به هر. گردند معشوق در يك قبر مدفون مي
  .بلعيد طور معجزه آسا آنها را زمين مي نمود به مي

هاي سفر خطر انداختن جان و مال خويش به در بعضي از اين داستانها عاشق با به
عنوان معدن  اگرچه بعضي اوقات بحر به. پرداخت مي) سرانديپ بطور عموم به(بحري 
هاي  رانان كم تجربه يا سازندگان قايق ها كشتي ها بشمار رفته ولي شايد هندي گنجينه

. شدند گرديد يا غرق مي هايشان دچار حوادث مي نامطمئن بودند از اينرو اكثراً كشتي
شكل جهنمي براي انسان مجسم ساخته  بحر را به بحري ـاساطير سفرهاي طوالني 

نمود حكم  در زمانهاي بعدتر در تاريخ هند هر كس را جرأت سفر بحري را مي. است
رفت بدين خاطر بايد يك تشريفات تطهيري را بعد از بازگشت  شمار مي خودكشي به
  .١نمود سپري مي

* * *  
  

                                                
1- Buitemen, JAB Van: Tales of Ancient India, Preface, University of Chicago, 

1959, p.8. 
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  پيدايش و پيشرفت روزنامه در ايران
  ∗سيد غالم نبي احمد

نويسي بايد اشاره شود كه واژة روزنامه يا روزنامچه در  بحث روزنامه پيش از ورود به
اين زبان و ادبيات فارسي و تاريخ سابقة طوالني دارد و در بسياري از كتابهاي كهن 

ين واژه را  ا و خاقاني، نظامي، ناصر خسرو، فردوسيچنانكه عنصري. شود واژه ديده مي
عنوان يك اصطالح ديواني در معاني  روزنامه در نظم و نثر كهن به. اند برده كار به

نقل از   بهاستاد محيط طباطبايي. رفته است كار مختلف از جمله دفتر حسابرسي به
سد كه روزنامچه دفتري است مشتمل بر جمع و نوي  ميالدين ابواسحاق كرماني غياث

  .١شود غيره و صورت احكام و پروانجات و آنچه در ديوان واقع خرج و
شود اين است كه در آن زمان اتفاقات و  طور كلي از منابع كهن مستفاد مي آنچه به

حوادث روزانه و محاسبات و امور ديواني و درباري و احوال واقعات جنگ و فتوحات 
  .گفتند آن روزنامه يا روزنامچه مي كردند كه به  دفتري ثبت و ضبط ميرا در

                                                
  .نو استاديار مهمان، بخش فارسي دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهلي -∗
  .١٤، ص ١٣٧٥، ت، تهرانج، انتشارات بهتاريخ تحليلي مطبوعات ايران: ، محيط طباطبايي-1
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در زمان پادشاهي خشيارشا احوال جنگها، واقعات پيروزي، اوضاع شهرستانها و 
 سراسر ايران وسيلة قاصد به روي پوست و چرم نوشته شده و به اخبار داخلي كشور به

نويسي با تغييراتي همچنان   روزنامهبها بر ايرانبعد از تسلط عر. شد ارسال مي
او براي آمادگي ايرانيان .  عليه حكومت عباسيان قيام كردابومسلم خراساني. يافت ادامه

   بن عباد، صاحبنويسنده و وزير معروف آل بويه. ١كرد پخش مي» شبنامه«قيام،  به
  .٢نوشت اي داشت و احوال و وقايع روزانه را در آن مي ، روزنامچه). ه ٣٢٥: م(

» روزنامه واژه«اي تحت عنوان   در مورد واژه روزنامه در مقالهرحيم رضازاده ملك
 مآثراآلثاروم امروزي اولين بار در كتاب نمايد كه كلمة روزنامه در معني و مفه اظهار مي

نويسي  روزنامه. ٣كار رفته است  بهنوشته اعتمادالسلطنه در زمان ناصرالدين شاه قاجار
 در ماه ار در زمان محمد شاه قاجايران در معناي امروزي بعد از ورود صنعت چاپ به

تالش و همت وي  نخستين كسي كه به. گرديد آغاز. م ١٨٣٧يكم مه /. ه ١٢٥٣محرم 
وي پس از بازگشت از .  است تأسيس شد مهندس ميرزا صالح شيرازيروزنامه در ايران

. اما روزنامة او نام و عنوان مخصوص نداشت. داد اي انتشار  روزنامه در تهرانانگلستان
 است Newspaperاند كه ترجمة اصطالح انگليسي   گفتهگروهي نام آن را كاغذ اخبار

البته .  استGovt. Bulletinند كه ترجمه ا  خواندهو گروهي آن را اخبار دارالخالفه
 تقليد شده باشد زيرا كه در آن هاي هندوستان  از روزنامهبعيد نيست كه اسم كاغذ اخبار

  .دش  منتشر مينام كاغذ اخبار  روزنامة فارسي بهزمان در هند
 موجود هاي آن ظاهراً در ايران  كه نمونهدر مورد روزنامة ميرزا صالح شيرازي

ترين سندي كه دربارة اولين  كهن. يابيم اطالعاتي دست مي نيست از چند منبع به

                                                
  .١٠، ص ، انتشارات موالنا، اصفهاننگاري در ايران روزنامه: نژاد اصفهاني، زهرا  باقرين-1
  .١١هاي فارسي در سراسر جهان، ص  رشته: مسعودي. م. دكتر م-2
  .٣ال اول، ش ي، سنگار مجلة تحقيقات روزنامه:  رحيم رضازاده ملك-3
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نامه دولتي است كه سه ماه قبل از انتشار  سد اعالمر نظر مي  بهروزنامة فارسي در ايران
  .شود اين روزنامه اعالم شده بود كه نقل مي

براي صوابنماي ساكنين ممالك محروسه مخفي نماناد كه همت ملوكانه اولياي ”
دولت عليه معروف بر اين گشته است كه ساكنين ممالك محروسه تربيت شوند 

حسب حكم  تن از كار جهان است لهذا بهو از آنجا كه اعظم تربيت آگاه ساخ
شاهنشاهي كاغذ اخباري مشتمل بر اخبار شرقيه و غربيه در دارالطباعه ثبت و 

  .١“اطراف و اكناف فرستاده خواهد شد به
منتشر  زبان انگليسي در انگلستان  است كه بهمنبع مهم ديگر مجلة انجمن آسيا

روزنامة فارسي نوشته و يك شماره روزنامة  مطالبي راجع به. م ١٨٣٩شود در سال  مي
اي  منبع معتبر ديگر در اين باره مقاله. ٢چاپ رسانده است  را عيناً بهميرزا صالح شيرازي

 در ، آقاي علي مشيري» روزنامة ايرانياولين« تحت عنوان است از علي مشيري
كرده و در مورد  شود مشاهده  نگهداري مياي از اين روزنامه كه در موزة بريتانيا شماره
  .نويسد آن مي
متر عرض در دو صفحه   سانتي٢٤متر طول و   سانتي٤٠قطع  اين روزنامه به”
چاپ سنگي بدون نام و عنوان، چاپ  نستعليق با يترها و خطخط نسخ در ت با

اخبار ممالك  اخبار ممالك شرقيه و صفحة دوم به صفحة اول به. گرديد مي
غربيه تخصيص يافته بود و در باالي صفحه اول در وسط عالمت شير و 

متر سمت  اندازة دو سانتي متر، در زير آن به  سانتي٥ در ٥قطر  خورشيد به
 در سمت ،. ه ١٢٥٣الثانيه سنة  خط نسخ چنين نوشته، اخبار شهر ربيع راست با

 سمت انطباع يافته، دارالخالفه تهران خط نسخ نوشته شده كه به چپ باز با
هجري  ١٢٥٣االول  اخبار شهر جمادي شمارة ديگر نيز همان سبك مربوط به

                                                
  .٢٣٥، ص ١، ج از صبا تا نيما: پور ي آرين يحٰي-1
  .٢٣٥، ص ٥، ج (Journal of Asiatic Society) مجلة انجمن آسيا -2
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ماه يك بار منتشر  شود كه آن روزنامه در هر علوم مياين ترتيب م به. باشد مي
گردد كه اين روزنامه ماه محرم همان سال  گرديده و از متن اخبار معلوم مي مي

وسيلة چارلس سوندت نامي  اين دو شمارة روزنامه به. نيز انتشار يافته است
جود اين دو شماره، تقريباً  فرستاده شده و تنها علتي كه براي وانگلستان به

خبري است كه در يكي . رسد نظر مي  بهفرد در كتابخانة موزة بريتانيا منحصر به
شده است، احتمال دارد كه   درجاز آنها دربارة تاجگذاري ملكة ويكتوريا

 بوده و اين دو  انگليس در دربار ايرانفرستنده يكي از مامورين سياسي دولت
  .١“شماره را در همان تاريخ براي دولت خود فرستاده است

 /. ه ١٢٥٣ ماهيانه بود و تاريخ نخستين شمارة آن در ماه محرم »روزنامة ميرزا صالح«
نامه دولتي محسوب  در اساس نوعي اعالماگرچه اين روزنامه . است. م ١٨٣٧يكم مه 

 نويسي در ايران شود اما اهميت بسزايي دارد و بايد آن را پيشرو نهضت روزنامه مي
  .دانست

ل سوم سلطنت ، در سا»اخبار كاغذ «پس از تعطيلي روزنامة ميرزا صالح شيرازي
 كه مردي علم تشويق و پشتيباني ميرزا تقي خان اميركبير  بهناصرالدين شاه قاجار،

ال س ي بهچ مديريت حاجي ميرزا جبار تذكره دوست و هنرپرور بود، روزنامة ديگري به
نام  اگرچه اولين شمارة اين روزنامه به. كرد كار  شروع بهدر تهران. م ١٨٥١/. ه ١٢٦٨

» اتفاقيه وقايع« اما اسم آن در شمارة دوم به. شد منتشر» اخبار دارالخالفة تهران«
لحاظ تاريخي دومين روزنامة فارسي است؛ اما  اين روزنامه اگرچه به. ٢افتي تغيير

توان آن را نخستين  نويسي كه در غرب مرسوم است مي لحاظ سبك و شيوه روزنامه به
د شد و مور منتشر مي. م ١٨٦٠/. ه ١٢٧٧ تا سال وقايع اتفاقيه. روزنامة ايرانيان دانست

كارمندان و مأموران و  فرمان شاه مطالعة آن به بعد به  به٥١از شمارة . توجه مردم بود

                                                
  .٧، ش ١٤، دورة سخن، مجلة مقاله اولين روزنامة ايراني:  علي مشيري-1

2- The Camridge History of Iran, Vol. 7, p.820. 
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حكام دولتي توصيه شد، زيرا كه در آن حوادث و وقايع داخلي و خارجي چاپ 
  .١شد مي

اسم اين روزنامه . م ١٨٦٠ اوت ٢٣/. ه ١٢٧٧ صفر ٥تاريخ   به٤٧٢از شمارة 
يافت و مديريت آن بر عهده ميرزا ابوالحسن خان  تغيير» روزنامة دولت عليه ايران« به

 /. ه ١٢٨٣، تا سال ٥٩١اين نام جديد تا شمارة  روزنامه با. گرفت  قرارك غفاريالمل صنيع
نظارت اعتمادالسلطنه در اين سال وزارت علوم تحت . شد منتشر مي. م ١٨٦٦
چهار » روزنامة دولت عليه ايران«جاي   شاه بهفرمان ناصرالدين گرفت و به قرار

  .٢هاي مختلف انتشار يافت ها و زمينه نام روزنامه با
هاي اروپايي   مثل روزنامهها اين بود كه هدف اصلي دولت از تأسيس اين روزنامه

چاپ  هاي مختلف سياسي، علمي، ادبي و اجتماعي، اخبار و وقايع مهم به در زمينه
  .برسد تا مورد استقبال عموم مردم قرار گيرند

نويسي اقدامات مهمي   شاه، در رواج روزنامهتوان گفت در زمان ناصرالدين مي
شد كه  هاي ديگري هم منتشر هاي فوق، روزنامه ه بر روزنامهصورت گرفت و عالو

، حكيم ، ايران، مريخهمايون ، اردو السفرةمرا: اسامي برخي از آنها از اين قرار است
  … و، ادب، احتياج، ناصري، تبريز، شرف، دانش، فرهنگ، اطالعالممالك

توان گفت كه از  طور كلي مي به. ها تحت كنترل دولت بود اما همة اين روزنامه
ها تحت   تا پايان قرن نوزدهم ميالدي، همة روزنامهآغاز زمان انتشار روزنامه در ايران
ها هيچ قدرت و جرأت  زنامهمديران و نويسندگان رو. تسلط و نظارت دولت بوده است

اما در . مشي دولت اظهار عقيده كنند و جسارتي نداشتند كه بر ضد ظلم و ستم يا خط
،  از قبيل ميرزا مهدي خان تبريزياين دوره بسياري از آزاديخواهان و روشنفكران ايران

                                                
  . هجري١٢٦٨االول  ، پنجشنبه ربيع٥١، نمرة روزنامة وقايع اتفاقيه -1
  .٢٧، ص تاريخ مطبوعات ايران:  محيط طباطبايي-2



١٢٠  

  

  

كرده  ي كه از وطن خويش هجرتالدين افغان ، جمالي، ملكم خانالدين كاشان جالل
يي را ها غيره روزنامه  و، تركيه، مصر، انگلستانبودند، در كشورهاي ديگر چون هند

اين روشنفكران در روشن . دادند تأسيس كردند و عليه ظلم و ستم دولت مطالبي انتشار
برخي از اين گونه روزنامه .  نقش كليدي و مهمي داشتندساختن اذهان مردم ايران

، حبل ).م ١٨٩٠ ( در لندن، قانون).م ١٨٧٥-١٨٩٧ ( در استانبولاختر: اند از عبارت
 .) م١٩٠٠ ( در قاهرهپرورش). .م ١٨٩٨ ( در قاهره، ثريا).م ١٨٩٣ ( در كلكتهالمتين

  . باكو در، ارشاد در استانبول، شمس در مصر، چهره نما در قاهرهحكمت
يافت   انتشار ميهاي فارسي كه در قرن نوزدهم در ايران پس از اين مقدمه روزنامه

  .شوند اجمال معرفي مي به

  روزنامة وقايع اتفاقيه
 .م ١٨٥١/. ه ١٢٦٧الثاني سال   در جمعه پنجم ربيعفرمان اميركبير  به»روزنامة وقايع اتفاقيه«

اين . كرد كار ي شروع بهچ تذكره مديريت حاجي ميرزا جبار معروف به  بهدر تهران
 اگرچه. شد و داراي هشت صفحه بود اي يك بار چاپ و منتشر مي روزنامه هفته

روي صفحة . شد منتشر» روزنامچة اخبار دارالخالفه تهران«نام  نخستين شمارة آن به
در دو . شده بود درج» الغالب اسداهللا يا«اول آن نقش شير و خورشيد بود و عبارت 

جمعه يازده شهر اما دومين شمارة آن در روز . شد طرف آن تصوير دو درخت ديده مي
يافت و بدين  نشر» اتفاقيه وقايع«نام  به. م ١٨٥١ مارس ٢٠/. ه ١٢٦٧الثاني سال  ربيع

شد، اما از  مي از شمارة اول تا شانزدهم روزهاي جمعه منتشر. داد نام ترتيب تغيير
  .١يافت بعد روزهاي پنجشنبه انتشار شمارة هفدهم به

                                                
  .١٤٩اهتمام ايرج افشار، ص  ، بهرزا تقي خان اميركبيرمي : عباس اقبال آشتياني-1



١٢١

  انپيدايش و پيشرفت روزنامه در اير  

  

كرد كه هر هفته  ين روزنامه اندك اندك مورد توجه مردم قرار گرفت و سعيا
بينش و اطالعات آنان  دهد و به ايرانيان را در جريان حوادث و وقايع جهاني قرار

  .١هدفهاي خود اشاره كرده است در شمارة هفتم به. بيفزايد
هاي  وه بر اخبار و مقاالت سودمند علمي و اعالميهعال» روزنامة وقايع اتفاقيه«

در بخش اخبار داخلي از . دولتي و فرمانهاي شاهي حاوي اخبار داخلي و خارجي بود
اخبار و . برد و در بخش اخبار خارجي مي گزارشهاي حكام و ماموران شهرستان بهره

. كرد فارسي ترجمه مي  را به و هندوستان و تركيه و مصرهاي اروپا اطالعات روزنامه
هاي كشورهاي اروپايي، اوضاع سياسي  مشورت خانه: اند از برخي از اين مطالب عبارت

ع حكومت اتريش، اوضا  و كشمكش آنان باها و آزاديخواهان اروپا و عقايد انقالبي
 و ، دربارة راه آهن، تحقيقات جديد در علم هيئت، سابقة تمدن آمريكااجتماعي هند
  .٢اخبار گوناگون

  و همچنين در خارج از ايرانتدريجاً در سراسر ايران» اتفاقيه روزنامة وقايع«
 و پطرزبورگ از اين روزنامه  و پاريسهاي لندن توجه قرار گرفت و روزنامه مورد

 شماره ٤٧١مدت ده سال و مجموعاً در  به» روزنامة وقايع اتفاقيه«. ٣كردند تعريف
  .انتشار يافت

  ت عليه ايرانروزنامة دول
نام  نام داد و به  هجري تغيير١٢٧٧پس از ده سال، در سال » روزنامة وقايع اتفاقيه«
در اين دوره جديد روزنامه . كرد دورة جديدي را آغاز» روزنامة دولت عليه ايران«

                                                
  . هجري١٢٦٧االول،  ، جمعه هفتم جمادي٧، ش وقايع اتفاقيه -1
  .٢٣٧، ص ١، ج از صبا تا نيما: پور ي آرين يحٰي-2
  .٢٠١، ص ١، ج امبيركبير:  آدميت فريدون-3



١٢٢  

  

  

در اين زمان ادارة . ١ن را نخستين روزنامه مصور فارسي دانستمصور هم شده و بايد آ
 شاه بر عهدة ميرزا ابوالحسن فرمان ناصرالدين چاپخانة دولتي و مديريت روزنامه به

 درج ٤٧٢خان در شمارة مسئوليت ميرزا ابوالحسن . گرفته بود ك قرارالمل خان صنيع
  .٢شده است

نه ماه بيش از انتشار روزنامه نگذشته بود كه .  خود نقاش ماهري بودابوالحسن خان
سبب خدمات شايان ابوالحسن خان در زمينة چاپ روزنامه و نيز   شاه بهناصرالدين
ك المل در اين زمان ميرزا ابوالحسن خان صنيع. ٣داد» كالمل صنيع«او لقب  هنقاشي، ب

تا سال » روزنامة دولت عليه ايران«.  تأسيس كردنخستين هنرستان نقاشي را در ايران
و معموالً در چهار تا هفت صفحه . ٤ دوام داشت٥٩١و تا شمارة . م ١٨٦٦/. ه ١٢٨٣

عالوه بر اخبار جالب خارجي و داخلي آن چه . شد صورت چاپ سنگي منتشر مي به
در اين روزنامه حايز اهميت است تصاوير زيباي شاهزادگان، درباريان، اميران و رجال 

. كردن لباسهاي آن دوره اهميت دارد بخصوص از لحاظ منعكس. وره استسياسي آن د
دربار شاهي هميشه مهمترين بخش روزنامه بود و در آغاز قرار  اخبار مربوط به

  و مصرهاي پاريس هاي اخبار خارجي از روزنامه بعد از اخبار داخلي ترجمه. گرفت مي
  .رسيد چاپ مي  بهو هندوستان

دو بخش . لحاظ درج مطالب چهار بخش داشت به» روزنامة دولت عليه ايران«
  :٥شد دو قسمت تقسيم مي اخبار داخلي و دو بخش اخبار خارجي و هر بخش خود به

  .ها انهخ ضميمة اخبار مربوط به وزارت اخبار دربار شاه به

                                                
  .٢٣٨، ص ١، ج از صبا تا نيما: پور ي آرين يحٰي-1
  . هجري١٢٧٧ صفر، ٢٦، پنجشنبه ٤٧٢، ش  روزنامة دولت عليه ايران-2
  . هجري١٢٧٧، دهم ذيقعده ٤٩١ همان، ش -3
  . هجري١٢٢٧، دهم ذيقعده ٤٩١، ش لت عليه ايران روزنامة دو-4
  .، ص ي١، ج ، مرتب شده از كتابخانة ملي ايرانروزنامة دولت عليه ايران -5



١٢٣

  انپيدايش و پيشرفت روزنامه در اير  

  

 ). كه پايتخت بوديعني تهران(اخبار دارالخالفه 

 ).، كرمان، تبريز، اصفهانمعموالً شيراز (اخبار شهرستانهاي ايران

 .اخبار كشورهاي خارجي

چهار  به» روزنامة دولت ايران« شاه دستور ناصرالدين به.  م١٨٦٦/. ه ١٢٨٣در سال 
  .هاي اروپايي شود روزنامه روزنامه مستقل تبديل شد تا بيشتر شبيه به

  )بدون تصوير(دولتي روزنامة 
دستور  اي است كه به يكي از آن چهار روزنامه) تصوير بدون(» روزنامة دولتي«

اين  راجع به. كار كرد  شروع بهدر تهران.  م١٨٦٦/. ه ١٢٨٣ شاه در سال ناصرالدين
در . م ١٨٦٦ سپتامبر ٦/. ه ١٢٨٣االول  مه قبالً اشاره شد كه در پنجشنبه جماديروزنا

متر بود   سانتي٤٠*٢٤خط آن نستعليق و قطع آن . چاپ سنگي رسيد چاپخانة دولتي به
اما در هيچ . شد صورت ماهيانه نشر مي تعداد صفحات آن پنج تا هفت برگ بود و به

 ٢٣/. ه ١٢٨٧الحجه  در پنجشنبه دهم ذي. ده استاين نكته اشاره نش جاي روزنامه به
  .گرديد تعطيل. م ١٨٧١فورية 

 در روي صفحة اول اين روزنامه هم نقش شير و خورشيد بود كه سمبل دولت ايران
در دارالخالفه منصوره محروسه، در مدرسه مبارك «:  در اين صفحه آمده بود.بود

در صفحة اول اخبار دربار و وقايع . »طبع رسيد ، در كارخانة مطبعة دولتي بهدارالفنون
 وجود مسعود همايون اخبار درباري متعلق به« شاه تحت عنوان ناصرالدين مربوط به
  چون شيرازقايع داخلي شهرهاي ايرانبعد از آن اخبار و و. رسيد طبع مي به» شهرياري
 گاهي هم اخبار خارجي مانند كشورهاي اروپايي و آمريكا. آمد غيره مي  وو كرمان

اي ها و داد و دهشه خانه ضمن اخبار دربار از اوضاع و احوال وزارتدر . شد منعكس مي
  .شد مي شاه هم ياد

  



١٢٤  

  

  

  )ملتي(روزنامة ملت سنيه ايران 
 ميرزا همت علي قلي به» روزنامة ملتي« معروف به» روزنامة ملت سنيه ايران«

صورت چاپ سنگي   بهدر تهران. م ١٨٦٦ ژوئيه ٢٧/. ه ١٢٨٣اعتضادالسلطنه در سال 
. يافت تغيير» روزنامة ملتي« پس از دو شماره نام روزنامه به. يافت مي هر ماه انتشار

 شماره از ٣٦يافت و روي هم  دوام. م ١٨٧٠هفدهم سپتامبر /. ه ١٢٨٧انتشار آن تا سال 
 و خط آن ٣٤*٢٢ تا هفت صفحه داشت، قطع آن ٥» روزنامة ملتي«. شد آن منتشر

  . نقش بسته استها، تصوير تهران در سرلوحه تمام شماره. نستعليق بود
احوال و آثار شاعران بزرگ عالوه بر وقايع دربار، مقاالتي درباره » روزنامة ملتي«در 

  .رسيد چاپ مي  بهكالسيك و معاصر ايران

  روزنامة علميه دولت عليه ايران
تحت سرپرستي و تشويق . م ١٨٦٤/. ه ١٢٨١در سال » روزنامة علميه دولت عليه ايران«

شمارة .  تأسيس شدچاپ سنگي در تهران  ميرزا اعتضادالسلطنه بهوزير علوم علي قلي
 ٢٥يافت و تا  انتشار. م ١٨٦٤ ژانويه ١١در تاريخ » روزنامة علميه دولت عليه ايران«اول 

چاپ سنگي از طرف  اين روزنامه در هر ماه يك مرتبه به. داشت ادامه. م ١٨٧٠دسامبر 
متر و شش تا   سانتي٤٠*٢٦شد و اندازة روزنامه   منتشر ميدولت در چاپخانه دارالفنون

  .هفده صفحه داشت
زبان  ا پنج صفحه بهگويد كه در اين روزنامه در دورة ابتدا از دو ت  ميصدر هاشمي

  .١شد زبان عربي و فرانسه هم ترجمه مي فارسي اختصاص داشت و سپس اين مطالب به
هاي روزنامه  دهد كه مندرجات و نوشته روزنامه ازنظر عنوان و بيان خود نشان مي

اغلب مطالب و اهداف و منظورات علمي و ابتكارات و اختراعات جديد اروپايي را 

                                                
  .٤٧، ص ٤، ج  صدر هاشمي-1



١٢٥

  انپيدايش و پيشرفت روزنامه در اير  

  

 منتشر ور روشن ساختن اذهان مردم و آشناكردن اجتماع ايرانمنظ طرف دولت به از
  .داد  را مورد بحث قرار ميكرد و نيز شاعران و نويسندگان معاصر ايران مي

  روزنامة حكيم الممالك
  و وقايع و حوادث سفر ناصرالدينمبتني است بر خاطرات» روزنامة حكيم الممالك«

وسيلة ميرزا علي  اين خاطرات به. م ١٨٦٦/. ه ١٢٨٣ در سال خراسان  بهشاه از تهران
ن روزنامه در حقيقت سفرنامه است اي. رشتة تحرير درآمده است  بهنقي حكيم الممالك

  .و چاپ آن سنگي و خط آن نستعليق بود
 بازگشت و در سفر ايران  به بعد از تمام تحصيالت خود در اروپاحكيم الممالك

لقب حكيم  به.) م ١٨٦٦(و نديم بود و در همين سفر عنوان حكيم   بهخراسان شاه به
در اين روزنامه عالوه بر وقايع و حوادث سفر، مطالبي دربارة .  مفتخر گرديدالممالك

  .هيئت زمين و كوه و آثاري كه در كنار راه بودند، آمده كه از نظر جغرافيايي مهم است
 نوشته است كه نويسندة اين  در كتاب خود دربارة مطبوعات ايرانپرفسور براون

شده و هر  اين روزنامه فقط سه شماره منتشر.  شاه بوده استروزنامه خود ناصرالدين
  .١سه شماره نگاشته شاه است

   السفرةروزنامة مرأ
 بود، در سال  شاه در مسافرت مازندران اعتمادالسلطنه كه همراه ناصرالدينحسن خان

اين روزنامه هم حاوي وقايع و اخبار و . كرد را منتشر»  السفرةمرأ«. م ١٨٧١/. ه ١٢٨٨
 شاه است و چون وسايل چاپ هنگام سفر همراه بوده است لذا حوادث سفر ناصرالدين

همين نام  به. م ١٨٨٢/. ه ١٣٠٠ تا سال  السفرةروزنامه مرأ. چاپ رسيد در همان سفر به
  .يافت تغيير نام» اردو همايون« يافت اما بعد از آن به مي انتشار

                                                
  .٢١٩ ، ص١ ، ج، ترجمه محمد عباسي در دورة مشروطيتخ مطبوعات و ادبيات ايرانتاري: ، ادواردبراون -1



١٢٦  

  

  

  روزنامة ايران
 در تهران. م ١٨٧١دوم آوريل /. ه ١٢٨٨در تاريخ يكشنبه ماه محرم » روزنامة ايران«
امضاي  اي به علت تأسيس روزنامه در مقاله. يافت  انتشارمديريت محمد حسن خان به

روزنامه داراي چهار صفحه بزرگ بود و . ١ در شمارة اول آمده استمحمد حسن خان
ه در سال الدول  صنيعمحمد حسن خان. شد صورت چاپ سنگي منتشر مي در ابتدا به

 الممالك محمد باقر خان اديب درگذشت لذا مديريت روزنامه به. م ١٨٩٥/. ه ١٣١٣
  .٢اعالم شد» روزنامة اطالع«رسيد و اين موضوع در 

لذا در باالي اسم آن تصوير شير و خورشيد آمده است . ، دولتي بود»روزنامة ايران«
بعد نقش شير و خورشيد حذف   به٤٤اما از شمارة .  بودكه نشان رسمي كشور ايران

  .نوشتند خط نستعليق مي  را بهشد و در سرلوحه فقط كلمة ايران
مطالب روزنامه اخبار دربار، فرمانهاي شاهي، احكام رسمي، عزاداريهاي مذهبي، 

در ضمن مدح شاه و درباريان، آرزوي امنيت كشور . سير و سياحت، شكار و تفريح بود
يك بخش علمي داشت كه در » روزنامة ايران«در ابتدا . كرد و ترقي دولت را مطرح مي

داد؛ اين مطالب بيشتر ترجمه  علوم جديد مورد بحث قرار مي آن مطالبي را مرتبط با
  .شد  ترجمه و تأليف آورده ميصورت و مطالبي از تاريخ به. بود

ميرزا  مسئوليت روزنامه به. م ١٩٠٣/. ه ١٣٢١ در سال گفته صدر هاشمي به بنا
  .٣يافت تغيير»  سلطانيايران«  واگذار شد و اسم روزنامه به نديم باشيمحمد

  

                                                
  . هجري١٢٨٨، ش اول، يازدهم محرم روزنامة ايران -1
  . هجري١٣١٣، شوال ٣١٩، ش روزنامة اطالع -2
  .٣١٢، ص ١، ج تاريخ جرايد و مجالت ايران:  صدر هاشمي-3
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  انپيدايش و پيشرفت روزنامه در اير  

  

  روزنامة علمي
هشتم /هجري ١٢٩٣الحجة   ذي٢٢ه در الدول  صنيع را محمد حسن خانروزنامة علمي

روزنامه با چاپ سنگي و خط نسخ در چهار . كرد  تأسيسدر تهران. م ١٨٧٦ژانويه سال 
  .١ آمده استتفصيل در شمارة اول روزنامه علت تأسيس روزنامه به. شد صفحه منتشر مي

 و مجلس حافظ الصحه زياد بود، در اين شماره چون اخبار مدرسه دارالفنون”
در شمارة . “شود شد و اال از اغلب علوم در اين روزنامه نوشته مي همان اختصاص به

 طبا همايونيداراال كس اخبار و تحقيق علمي به هر”: شود دوم هم اين عبارت ديده مي
مطالب روزنامه بيشتر اخبار . ٢“شود اسم خود او نوشته مي بفرستد در اين روزنامه به

  .و جغرافيايي و مسايل اخالقي بود) مخصوصاً بهداشتي و پزشكي(علمي 
از اين روزنامه . قيمت يك شماره، يك عباسي و قيمت اعالم سطري ده شاهي بود

 /. ه ١٢٩٧اآلخر سنة   جمادي٢٣شد و تاريخ شمارة آخر آن  شماره منتشر ٦٤مجموع در 
  .است. م ١٨٨٠دوم ژوئن 

  روزنامة نظامي
در . م ١٨٧٦/. ه ١٢٩٣ر در سال ساال زير نظر ميرزا حسين خان سپه» روزنامة نظامي«

هجري  ١٢٩٣القعده   ذي٢٩تاريخ شمارة نخست آن . شد تأسيس» مدرسة اناماژر «تهران
. يافت تغيير» مريخ« به. م ١٨٧٨ دسامبر ٣٠/. ه ١٢٩٦نام روزنامه در سال . است
اين  شد و در شمارة اول آن به» روزنامة نظامي«جانشين » روزنامة مريخ«حقيقت  در

همان طور كه از نام آن پيداست، » روزنامة نظامي«مطلب اشاره شده است، مندرجات 
  . بوده استاطالعات و اخبار نظامي
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  روزنامة مريخ
مديريت محمد حسن  به. م ١٨٧٨ دسامبر سال ٣٠/. ه ١٢٩٦در تاريخ » نامة مريخروز«

از اين . فحه بوديافت و داراي چهار ص چاپ سنگي انتشار  بهه در تهرانالدول  صنيعخان
 ١٦ شماره بيشتر منتشر نشد و تاريخ آخرين شماره آن چهارشنبه ١٨روزنامه در مجموع 

  . ميالدي است١٨٨٠ مه ١٢/. ه ١٢٩٧الثاني  جمادي
ست و مقصود  شاه اهاي دورة ناصرالدين ترين روزنامه يكي از مهم» روزنامة مريخ«

مندي كارمندان دربار  از تأسيس آن درج اخبار رسمي نظامي بود كه براي آشنايي و بهره
  .١نمود و مأموران دولتي الزم مي

  روزنامة اطالع
مدت طوالني  يگانه روزنامة ايراني در قرن نوزدهم ميالدي است كه به» روزنامة اطالع«

 در تهران. م ١٨٧٨/. ه ١٢٩٥ شاه در سال در زمان ناصرالدين. افتي وقفه انتشار بي
 نوشته است كه هفتگي شد، اما صدر هاشمي مي دو هفته يك بار منتشر هر. شد تأسيس

  طبق نوشتة صدر هاشمي.در مورد تاريخ آغاز انتشار آن هم اختالفي وجود دارد. بود
خط نسخ  در چهار صفحه به. م ١٨٨١ مارس ٢٨/. ه ١٢٩٨الثاني   ربيع٢٧روز دوشنبه 

منظور آگاهي و  اين روزنامه به. ٢چاپ رسيد چاپ سنگي در چاپخانة دولتي به با
ه وزير الدول  صنيعهمت محمد حسن خان آشنايي مردم از اوضاع و احوال جهان به

انطباعات تأسيس شده بود و در آن عالوه بر اخبار داخلي و شرح شكارهاي شاه و 
. شد مي غيره منتشر و) استانبول (، عثمانيوقايع دربار، اخبار كشورهايي چون انگلستان

گويد كه اخبار مهم تاريخي و سياسي جهان در   در مورد اين روزنامه ميصدر هاشمي

                                                
، ٤، ج تاريخ جرايد و مجالت ايران: نقل از صدر هاشمي. م ١٨٧٨ دسامبر ٣٠، ١، ش مريخروزنامة  -1
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١٢٩

  انپيدايش و پيشرفت روزنامه در اير  

  

المللي منبع و  جهت اطالعات بين به» روزنامة اطالع«شد، لذا  اين روزنامه منعكس مي
  .١ه استمآخذ معتبر و مهمي بود

قيمت ساليانه .  بود١٤*٨اندازة آن . چهار صفحه داشت» روزنامة اطالع«شماره  هر
منات،  ٤  و قفقاز تومان، براي روسيه٢ هاي ايران براي ديگر منطقه.  قران١٨ براي تهران
براي » روزنامة اطالع«اما .  روپيه بود٧  پياستر و براي هندوستان٤٠ براي تركيه

  .شد صورت رايگان ارسال مي به» روزنامة ايران«مشتركين 

  روزنامة فرهنگ
 /. ه ١٢٩٧االول   جمادي١٣در تاريخ  مديريت ميرزا تقي خان سرتيپ به» روزنامة فرهنگ«

چاپ سنگي  روزنامه روزهاي پنجشبنه با. يافت  انتشاردر اصفهان. م ١٨٨٠ آوريل ٢٤
سيس آن در شمارة اول مطالبي در مورد هدف روزنامه و چگونگي تأ. شد منتشر مي

  .٢درج شده است
چاپ   و نواحي پيرامون آن چون يزد بهدر اين روزنامه اخبار و وقايع ايالت اصفهان

مطالب علمي، علوم و فنون و صنايع تازه كه دانشمندان  صفحة آخر نيز به. رسيد مي
مدت ده سال مرتباً  به» مة فرهنگروزنا«. داشت كرده بودند اختصاص اروپايي اختراع

 و براي تهران.  قران١٢ و اطراف آن قيمت ساليانه در اصفهان. شد مي  منتشردر اصفهان
 و  و خراسانو آذربايجان) خوزستان ( و عربستانس قران براي فار١٧  و كاشانعراق
 ٢٥  و قفقاز و برمه و ديگر شهرهاي هند و بمبئي قران براي كلكته٢٢  و مازندرانگيالن

  . سه تومان بود و مصر و استانبول و پاريسقران و براي لندن
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  نامة تبريز هفته
اين . يافت  انتشارمديريت كمال در شهر تبريز ميالدي به ١٨٧٩در سال » نامة تبريز هفته«

در اين باره .  بود تأسيس شد شاه در زماني كه حاكم تبريزفرمان مظفرالدين نامه به هفته
» تبريز« موسوم به» نامة تبريز هفته«در اين سال ”:  آمده استيدر كتاب منتظم ناصر

  حكمران مملكت آذربايجانتوجه و امر نواب اشرف واال وليعهد دولت عليه ايران با
  .١“ و طبع شدداير

  روزنامة اردو همايون
زماني كه » اردو همايون«. اطالعاتي داده شد»  السفرةمرأ«ذيل » اردو همايون«در مورد 
كرد منتشر   سفرمازندران  بهميالدي از تهران ١٨٧١/. ه ١٢٨٨ل  شاه در ساناصرالدين

منتشر شد تا در سال »  السفرةمرأ«نام  سفرنامة شاه چند شماره به. شد مي
مطالب روزنامه شرح وقايع سفر . تغيير نام يافت» اردو همايون« به. م ١٨٨٢/. ه ١٣٠٠

 مدير روزنامه محمد حسن خان. غيره است شاه و اوضاع و احوال شهرها و شكارها و
  .اعتمادالسلطنه بود

  روزنامة دانش
چاپخانه دارالفنون در . م ١٨٨٣ ژانوية ٢٦/. ه ١٣٠٠االول   در هفدهم ربيع»روزنامة دانش«
 نوشته است كه از اين صدر هاشمي. يافت مي ميان انتشار هفته در صورت دو به

خط آن نسخ بود و . گرديد و چهار صفحه داشت روزنامه كالً چهارده شماره منتشر
 نوشته نقل از ذكاءالملك  بهاوناما پرفسور بر. گرديد مي صورت چاپ سنگي منتشر به

                                                
  .٣٥٧، ص ٣، ج يتاريخ منتظم ناصر -1



١٣١

  انپيدايش و پيشرفت روزنامه در اير  

  

قول اين محقق تاريخ مطبوعات  به. ١شد حروف سربي چاپ مي است كه روزنامه با
اي ها امض نشده است و در بيشتر شماره ، در هيچ جاي روزنامه اسم مدير آن درجايران

نويسندگان ديگر . شود  بود ديده مي كه استاد شيمي مدرسة دارالفنونمحمد كاظم
  .ك و معتمدالسلطان ميرزا محمد خانالممال حاج نجم: روزنامه عبارتند از

صورت   و حوالي آن بهبراي تهران» روزنامة دانش«كتة جالب اين است كه ن
 و ساير حاملين اين روزنامه در تهران”: خوانيم شد چنانكه در آن مي رايگان توزيع مي

هاي  مطالب اين روزنامه، اخبار و وقايع وزارتخانه. ٢“ حق مطالبه قيمت ندارندبالد ايران
هاي علمي و هنري بود، در اين مورد در   و بخصوص تحقيق و پژوهش در زمينهايران

تربيت  علوم و منوط به هر كس اخبار و اطالعاتي را كه مربوط به”: روزنامه آمده است
از شمارة دوم . “م و رسم نوشته خواهد شداس اداره وزارت علوم بفرستد به باشد به

  .٣شود نويسي هم در آن ديده مي بعد پاورقي به

  روزنامة شرف
چاپ   اعتمادالسلطنه بامديريت و سرپرستي محمد حسن خان به» روزنامة شرف«

در . م ١٨٨٢دوازده نوامبر سال /. ه ١٣٠٠حرم  م٣٠تاريخ  خط نستعليق به سنگي به
ويژگي . شد اين روزنامه ماهي يك مرتبه در چهار صفحه منتشر مي. شد  تأسيستهران

كند اين است كه در هر شماره تصوير يكي از بزرگان  كه جلب نظر مي» روزنامة شرف«
 در صفحة اول شمارة اول روزنامة شرف. رساند چاپ مي  بهشرح حال وي دولتي را با

  . شاه وليعهد بود و در صفحة سوم تصوير مظفرالدينتصوير ناصرالدين شاه قاجار
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ده، كه چارچوب هدف تأسيس و مندرجات روزنامه اعالمي نوشته ش راجع به
عالوه بر تصوير شاه، وزيران و » روزنامة شرف«در . ١كند روزنامه را مشخص مي

. شد درباريان، رجال و اشراف تصوير بعضي از دانشمندان و دانشوران نيز چاپ مي
طور كلي  به. كرد حتي تصوير بعضي از رجال و سفيرهاي خارجي را نيز چاپ مي

  . شاه بودحال و تصاوير بزرگان و درباريان و رجال زمان ناصرالدين  شرحمة شرفروزنا

  روزنامة ناصري
 بود، در ري كه مدير مدرسة مظفتحت مديريت محمد نديم باشي» روزنامة ناصري«

. م ١٨٩٩/. ه ١٣١٧يافت و تا سال   انتشارميالدي در تبريز ١٨٩٣/. ه ١٣١١سال 
 فرزند دست ميرزا مسعود خان صفاءالملك در سالهاي آخر مديريت آن به. يافت ادامه

 نقل از محمد حسن خان  بهصدر هاشمي. شد ي واگذارالملك تبريز سيد حسن عدل
روزنامة «. دست داده است اعتمادالسلطنه دربارة اين روزنامه اطالعات مفيدي به

مدت انتشار . شد چاپ سنگي منتشر مي عني ماهي سه بار باده روز ي هر» ناصري
مندرجات روزنامه . هجري گويا شش سال طول كشيد ١٣١٧ تا ١٣١١روزنامه از 

  .٢غيره بود اقتصاد، صناعت، تجارت و فالحت و علوم و مطالبي مربوط به
 ٤  منات، براي تركيه٤  و قفقاز قران، براي روسيه١٦ قيمت ساليانه براي ايران

  . روپيه بود٥ مجيديه و براي هندوستان

  روزنامة تربيت
تحت مديريت و سردبيري ميرزا حسين خان اصفهاني ملقب » روزنامة تربيت«
چاپ سنگي و  به. م ١٨٩٦ دسامبر ١٧/. ه ١٣١٤ رجب ١١ فروغي در ذكاءالملك به
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  انپيدايش و پيشرفت روزنامه در اير  

  

. نامه بود هاي قبلي هفته اين روزنامه هم مثل روزنامه.  تأسيس شدخط نستعليق در تهران
 ادبي و تاريخي در چهار صفحه بزرگ مقاالت سال با مدت نه به» روزنامة تربيت«

داد كه  هاي سودمند و مفيدي نشر مي ويژگي روزنامه اين بود كه مقاله. شد مي منتشر
هدف تأسيس اين روزنامه مدير در  راجع به. هميشه مورد توجه دانشمندان بوده است

  .١شمارة اول عقيدة خويش را اظهار نموده است
اي يك مرتبه  يوميه گرديد و فقط هفته» ة تربيتروزنام «٦٨بعد از انتشار شمارة 

محل ادارة روزنامه خانة . يافت شد و بقيه شش روز را انتشار مي روز جمعه تعطيل مي
در مورد وضعيت » اعالم ادارة روزنامة تربيت« تحت عنوان ٩٠در شمارة . مدير بود
بعد روزنامه مانند سابق دوباره   به١٣٠از شمارة . ٢چاپ رسيده است طالبي بهروزنامه م

چهار صد و  هجري با ١٣٢٠نامه گرديد و مدت نه سال يعني تا سال  صورت هفته به
  .شد سي و چهار شماره منتشر

  روزنامة شرافت
بوده است كه توسط محمد » روزنامة شرف«ادامه يا جانشين »  مصور،روزنامة شرافت«

 . م١٨٩٦در سال  شاه مظفرالدينوزير انطباعات در اوايل حكومت  اعتمادالسلطنه باقر خان
  .شد منتشر مي» شرف«روزنامه بنام قبالً اين . صورت ماهنامه تأسيس شد  بهدر تهران

هاي مصور بود كه تصاوير زيبا و  يكي از روزنامه» شرف«مثل » روزنامة شرافت«
كرد كه وضع ساختمانها و تاالرها و لباسها و پوشاكهاي آن زمان را  جالبي را چاپ مي

. بود» روزنامة شرف«مندرجات اين روزنامه هم مانند مندرجات . سازد نعكس ميم
  .قيمت ساليانه آن يك تومان و بهاي يك نسخه يك قران تعين شده بود
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  روزنامة الحديد
در مرحلة اول اين روزنامه . يافت تشار اندر دو مرحله در ايران» روزنامة الحديد«
 شروع چاپ سنگي در تبريز با. م ١٨٩٧/. ه ١٣١٥سال   بهمديريت سيد حسن خان به
شده بود كه مدير  نامه بود، اما فقط سه شماره منتشر اين روزنامه هفته. كرد كار به

 استخدام شد و بنابراين  در تبريزخانة روسيه  در كنسولانروزنامه ميرزا سيد حسن خ
  .١روزنامه همان وقت تعطيل گرديد

الحديد انتشار  در شمارة اول خويش راجع به» روزنامة الحديد«در دورة دوم 
حديد كه از ودايع افكار جناب  نامة جديد موسوم به”: مرحلة اول چنين نوشته است

نشر دو شماره   الحديد است هشت سال قبل بهة صاحب امتياز جريدآقاي سيد حسين
آفاق را مستور ساخت و يكباره محاق تعطيل را اختيار نمود فعالً در هنگام مسافرت 

  .٢“گردد  شاه منتشر ميمظفرالدين
پسند و طرفدار آزادي   حريتميرزا سيد حسين خان مردي» روزنامة الحديد«مدير 

واهان خدمات گرانبهايي انجام آزاديخ  در آغاز مشروطيت همراه بابود كه در آذربايجان
عالوه بر اين، . آورد شمار توان يكي از مسببين مشروطيت به داده بود و او را مي

كرده بود كه در جنبش مشروطيت نقش  منتشر» عدالت«عنوان  روزنامة مهمي ديگري به
  .مهمي داشته است

  روزنامة ادب
ك شاعر و نويسنده معروف الممال تحت مديريت ميرزا صادق خان اديب» روزنامة ادب«

 و ، مشهداين روزنامه در سه دوره مختلف در سه منطقه يعني تبريز. تأسيس شده بود
  .سه شهر منتقل شده بود زيرا مدير آن در زمانهاي مختلف به. يافت  انتشارتهران
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بيست و هشتم دسامبر /. ه ١٣١٦در شعبان » روزنامة ادب «:دورة اول در تبريز
اين . شد اي يك بار منتشر مي كار كرد و هفته  شروع بهچاپ سنگي در تبريز با. م ١٨٩٨

اين  مرحوم تربيت راجع به. يافت  شماره انتشار٢٢روزنامه در مدت دو سال كالً 
مديريت   با چاپ سنگي بهروزنامه ده روزه منتشر در تبريز”: روزنامه نوشته است كه

و بعد » جريدة ادب«عنوان  ش بههجري شمارة اول ١٣١٦ك در سنة الممال صادق اديب
  .١“شده است  شماره مصور نشر٢٢يافته و در عرض دو سال  انتشار» ادب«لفظ  از آن فقط با

و بعداً » ادب جريدة«نام  شود كه اين روزنامه در آغاز به از اين نقل قول معلوم مي
 راجع. رسيد چاپ مي تصوير به شد و هر ده روز يك مرتبه با منتشر مي» ادب«نام  فقط به

  .٢اي دارد ك اشارهالممال مدير و آغاز روزنامه وحيد دستگردي در مقدمة ديوان اديب به
» كاوه«، روزنامة در تبريز» ادب«اش  ك و روزنامهممالال منبع ديگر در مورد اديب

در » ادب«اسم  اي به امههجري روزن ١٣١٦ك در سنة الممال اديب”: نويسد است كه مي
بعضي قصايد خود . شد  شماره از آن نشر١٧رفته   تأسيس كرد كه روي همشهر تبريز

كرد و بعداً روزنامه تعطيل شد و پس از مدتي در سال  را نيز در آن جريده نشر مي
داد و  را نيز ثانياً انتشار» زنامة ادبرو« هجري مشاراليه نايب رئيس مدرسه شد و ١٣١٧

  .٣“طولي نكشيد كه مجدداً از آن كناره گرفت و منزوي شد
 وجود ندارد اما نويسندگان و دانشمندان تبريز» روزنامة ادب«اگرچه نسخة اصلي 

توان اطالعاتي  اند كه از آنها مي ها نوشته ييد و توصيف اين روزنامه مقالهمتعددي در تأ
روزنامة «كه همعصر » روزنامة اطالع«دست آورد، از جمله مدير  در مورد روزنامه به

  .٤بود در اين رابطه مطلب نوشته است» ادب
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تصاوير دانشمندان معروف و  مزين به» روزنامة ادب ”«ونطبق نوشتة پرفسور برا
ترجمه يا تحرير ميرزا نجف  مردان بزرگ جهان و مشتمل بر بعضي مقاالت علمي به

  .١“ قايم مقام طبيب بودعلي خان
 مشهد  بهك از تبريزالممال  وقتي كه ميرزا صادق خان اديب: در مشهدروزنامة ادب

 در آنجا .م ١٩٠١/. ه ١٣١٨را در سال » روزنامة ادب«شد و آنجا اقامت گزيد  منتقل
چاپ سنگي در هشت  خط نسخ به متر به  سانتي١٢*٨ در قطع در مشهد. كرد تأسيس
  .٢يافت ميالدي ادامه ١٩٠٣اين روزنامه تا سال . شد اي يك شماره منتشر مي هفتهصفحه، 

موضوع و محتواي روزنامه عالوه بر اخبار داخلي و خارجي بيشتر مطالب علمي و 
 دو در مشهد: قيمت فروش روزنامه از اين قرار بود. اري و تاريخي بودادبي و تج

 براي قفقاز).  قران نوشته است٢٥ اگرچه براون( قران ٢٦ تومان، در ديگر نواحي ايران
 روپيه و براي شهرهاي ١٥  سه مجيديه، در هندوستان تركيه منات، براي٦ و روسيه

در صفحة آخر در مورد آدرس . قيمت اعالمات سطري يك قران بود.  فرانك١٢ اروپا
بر خانة ميرزا صادق خان ، كوچه عنآدرس محل انتشار روزنامة مشهد«: نوشته شده

  .»ك مدير روزنامهالممال اديب

  روزنامة احتياج
. م ١٨٩٨/. ه ١٣١٦ در سال صفروف مديريت علي خان معروف به با» روزنامة احتياج«

پس از انتشار هفت شماره . يافت و هفتگي بود صورت چاپ سنگي انتشار  بهدر تبريز
اين نام  تبديل شد و هشت شماره هم به» اقبال« خواهش امير نظام نام روزنامه به به

                                                
، ١ ، ج، مترجم محمد عباسي در دورة مشروطيتتاريخ مطبوعات و ادبيات ايران:  پرفسور براون-1
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 امير امر  نوشته است كه بعد از انتشار هفت شماره بهاما صدر هاشمي. ١منتشر گرديد
  .٢گرديد  توقيف حاكم آذربايجاننظم گروسي

  روزنامة معارف
چاپ   با در تهرانهجري از طرف انجمن معارف ١٣١٦در سال » روزنامة معارف«

: در سرلوحة روزنامه آمده است. يافت و چهار صفحه داشت خط نسخ انتشار سنگي به
دهد كه روزنامه از طرف صاحب  اين عنوان نشان مي. »صاحب امتياز انجمن معارف«

ن روزنامه از قيد در اي”زير اسم روزنامه نوشته شده است . شد  منتشر ميامتياز معارف
رسميت آزاد است بعد از اين زير عنوان هم اينطور نوشته شده فقط مطالب راجع 

نوع مطالب و اعالم داير  شود و هر مدارس و مكاتب مليه و فوايد عامه نوشته مي به
دين و دولت نباشد پذيرفته و مجاناً طبع  حال ملت منافي با اين مسايل و مفيد به به

اولين . سازد عبارت و عناوين و مضامين مقصود روزنامه را منعكس مي اين. “شد خواهد
دهد كه اين روزنامه نمايندة افكار و خياالت و فعاليتهاي مدرسه و  سرمقاله نشان مي

توان گفت كه هدف و  عبارت ديگر مي به.  شاه بوده استمكاتب زمان مظفرالدين
را پيش » معارف انجمن«اين بود كه اوضاع و احوال » روزنامة معارف«منظور از تأسيس 

  .عوام و خواص ابراز و آشكار بنمايد
جاي  بعد به  به٢٦هجري از شمارة  ١٣١٨در تاريخ دهم شعبان » روزنامة معارف«

  .شد صورت ده روزه منتشر مي ه، ماهي سه مرتبه يعني بهدو مرتب
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  روزنامة اقبال
نام محمد  مديريت شخصي آزاديخواه به به. م ١٨٩٨/. ه ١٣١٦در سال » روزنامة اقبال«

 قبالً روزنامة دير آن محمد علي خانم. نامه بود يافت و هفته  انتشار در تبريزعلي خان
  .را منتشر كرده بود» آذربايجان«و » احتياج«

» روزنامة اقبال« ميالدي به ١٨٩٨بعد در سال  از شمارة هفتم به» روزنامة احتياج«
. ارتباط خاصي وجود داشت» روزنامة احتياج«و » روزنامة اقبال«لذا بين . داد تغيير نام

  .دست نيست متأسفانه اطالعات زيادي دربارة اين روزنامه در

   الحوادثصةروزنامة خال
قبل از اين تمام . است»  الحوادثصةخال «فارسي در ايران) روزانه(ه اولين روزنامه يومي

نامه بود جز تربيت كه براي مدت كوتاهي هم روزانه   ماهيانه يا هفتههاي ايران روزنامه
از طرف وزارت انطباعات در هفته پنج روز »  الحوادثصةروزنامة خال«شده بود  چاپ

 در تهران»  الحوادثصةروزنامة خال«. شد و روز يكشنبه و جمعه تعطيل بود منتشر مي
 ٣١ول روزنامه شمارة ا. تأسيس شد و داراي يك صفحه بود. م ١٨٩٨/. ه ١٣١٦در سال 

  .يافت چاپ سربي انتشار ميالدي به ١٨٩٨اكتبر 
حوادث و وقايع تازه جهان منتشر  منظور آگاهي و آشنايي مردم با اين روزنامه به

هدف مدير و دبير آن بيداركردن مردم از خواب غفلت و رهاندن آنان از جهل و . شد مي
  .١طالبي آمده استخبري بود و در اين مورد در شمارة اول روزنامه م بي

ميالدي ادامه داشت و گويا در  ١٩٠٣ اوت سال ١٣تا »  الحوادثصةروزنامة خال«
  .شد  شماره از آن منتشر٩٩٥ سال ٥مدت 
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در مورد . مندرجات اين روزنامه مبني بر دو قسمت در اخبار خارجي و داخلي بود
وسيلة خبرنگاري   به و اروپاگرافي بوده كه از هندوستاناخبار خارجي داراي اخبار تل

 نوشته است كه بيشتر از نصف اخبار روزنامه صدر هاشمي. رسيد  مي(Reuter) رويتر
  .وقايع خارجي بود مربوط به

 سئول اين روزنامه درج نشده و فقط اسم محمد باقر خاندر هيچ جا اسم مدير و م
اعتمادالسلطنه نوشته شده كه مسئول ادارة چاپ بود اما شايد همين شخص مدير يا دبير 

روي هر صفحه عالمت شير و خورشيد نقش شده بود زيرا كه  به. روزنامه هم بود
 دربارة اين روزنامه چنين نوشته پرفسور براون. شد منتشر ميروزنامه از طرف دولت 

  :است
مشتمل بوده است . يافته شكل يك ورقه يا صفحه انتشار مي اين نشريه كه به”
و بيش .  بوده استخالصة اخبار تلگرافي و نخستين روزنامة يوميه در ايران بر

 دست محمد باقر خان به»  الحوادثصةخال«.  داشته استاز پنج سال دوام
  .١“اعتمادالسلطنه هنگام اشتغال مشاراليه در وزارت انطباعات، بوجود آمده است

  روزنامة كمال
 ٢٠ بوده، در تاريخ ا حسين طبيب كه مدير مدرسه كمالتوسط ميرز» روزنامة كمال«

روزنامه هر ده روز .  بنياد نهاده شدميالدي در تبريز ١٨٩٩ نوامبر ١٥/. ه ١٣١٧رجب 
  .شد خط نستعليق منتشر مي صورت چاپ سنگي به يعني ماهي سه مرتبه به
هاي علم و هنر و تعليم و تربيت  وانندگان در زمينهساختن خ هدف روزنامه آگاه

 در شمارة اول ابراز مدير آرزوي خويش را براي ترقي و پيشرفت ايران. بوده است
  .٢نموده است
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شد و  فرانسه نوشته مي زبان فارسي و زير آن به در هر شماره اسم روزنامه اول به
چاپ »  خواهد شدل روزنامه صرف مدرسه كمالمداخ«بعد از اسم روزنامه عبارت 

اكثر مقاالت روزنامه دربارة مطالب علمي و اخبار خارجه و فالح و بهبود و . شد مي
جريدة علمي و «شماره اين طور آمده است كه  در عنوان هر.  بودترقي و پيشرفت ايران

 در آن درج خواهد ترقي ملت و انتشار معارف و اخبار داير بهگونه مقاالت  ادبي كه هر
  .»شد

 سه  قران، براي روسيه١٠ هاي ايران  قران و در ديگر منطقه٨ قيمت ساليانه در تبريز
 پنج قيمت هر شماره براي تبريز.  فرانك بود٦  روپيه، براي اروپا٦ منات، براي هند
  .شاهي مقرر بود

 در اواخر قرن نوزدهم ميالدي نگاري ايران توان گفت كه روزنامه طور كلي مي به
هاي  و روزنامهخصوص در دورة مشروطيت رونق فراواني گرفت  به. داشت رواج

 و در ندعهده داشت اي را به كدام اهميت و نقش ويژه فارسي بسياري پديدآمد كه هر
  . از محبوبيت خاصي برخوردار بودندجامعة ايران

  منابع
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  صداي پاي خيال در غزليات بيدل
  ∗نسب نرگس جابري

توان شاعرانه بيان كرد؛  عنصر اصلي شعر، خيال است و در پرتو خيال هر معني را مي
  :گويد  ميچنانكه بيدل

  شم توام رهبر شودگر خيال گردش چ
 

  ١چون قدح هر نقش پايم عالم ديگر شود
است كه چون نقاشي يك صحنه است، » بيان«شناسي سخن  يكي از مباحث زيبايي

شاعر و . پردازند تصويرگري آن صحنه مي هاي مختلف به نقاشان و تصويرگران از زاويه
ياري نيروي تخيل خويش يك واقعيت خارجي  كنند به نويسنده همچون نقاش عمل مي

. كنند هزار گونه از رهگذر تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه تصوير مي اني را بهيا نفس
يا » خيال صور«ترين حوزة خالقيت در ادبيات همين حوزة علم بيان يا قلمرو  كرانه بي
  .نهايت تصوير القا كرد توان بي يعني به كمك نيروي تخيل مي.  است٢»ايماژ«

                                                
  . جنوبعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران -∗
، انتشارات  و پرويز عباسي داكانيح اكبر بهداروندي دهلوي، تصح، موالنا عبدالقادر بيدلبيدل كليات -1

  .١٦٣، ص ٢شمسي، ج  هجري ١٣٧٦، چاپ اول الهام، تهران
  .١٦، ص خرد و كوشش، مجلة ت، شفيعي كدكنياي كوتاه بر مباحث طويل بالغ  مقدمه-2
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استفاده از  شده، با لم بيان در نزد ادبا تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه را شامل ميع
كند و اين افسون  همين ظرايف شاعر كالم خود را زيبا و دلنشين كرده؛ افسونگري مي

شد، ذهن  بهره نداشته باصور خيالسخني كه از . نشيند كه همان شعر است؛ بر دل مي
آن معني نيست كه سخن شاعرانه و  البته اين به. كند پويا را چندان مجذوب خود نمي

) …جناس و ايهام و(و ابزارهاي بديعي ) تشبيه و استعاره(ابزارهاي بياني  ادبي فقط با
شود اما  هاي بياني ديده نمي چه بسا سخناني هم باشند كه در آنها آرايه. شود ساخته مي
بردن از صور، خيال خود را از  بهره شاعر با.  محتواي آن، ادبي و زيباستسبب كالم به

تكراري كه «بخشد تا مشمول قاعده  سخن مي اي به رهاند و شيريني تازه تكرار مي
اي  گريزد و شيوه ديگر آنكه از قوانين عادي زندگي مي. نشود» آورد مي دلزدگي

كند تا سخن خود را از پژمردگي  يهاي خود انتخاب م غيرمستقيم براي بيان انديشه
  :اند و اين رمز آن است، كه گفته. نجات دهد و سخني تازه بگويد

  در بند آن مباش كه مضمون نمانده است توان سخن از زلف يار گفت يك عمر مي
 تبريزي) اصفهاني (صائب                 

  خيال
وي از . بديل در سبك هندي است  ازنظر توانايي قدرت خيال، شاعري بيبيدل
. هاي دور و دراز است اشعار وي سرشار از خيال و انديشه. دست بود  چيره١»خيالبندان«

اند كه گاه  انگيز آنچنان در پرده ابهام مخفي شده هاي دور و دراز و خيال اين انديشه
 نوعي كرد، چرا كه بسياري از اشعار بيدل ي فهم اشعار وي بايد ساعتها وقت صرفبرا

  .معما در درون خود دارند
  شرم قامتت گشتند آب بس كه موزونان ز

 
  ٢صورت فواره بايد ريخت از اجزاي سرو

* 
                                                

  .١٣٧٨، ص ٢ بخش ٥، ج دوس، تهراناهللا صفا، انتشارات فر ، ذبيحتاريخ ادبيات در ايران -1
  .٧٣٩، ص ٢، ج كليات بيدل -2
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  يق نه شخصم نه مثالمشبهه تحق بي
 

  ١چون صورت عنقا چه خيال است خيالم
*  

  اي فضول وهم عقبا آدم از جنت چه ديد
 

  ٢شود عبرتست آنجا كه صاحبخانه مهمان مي
ها نيز در روند  ها و خوانده كند، شنيده ها قناعت نمي ديده انگيزي به  براي خيالبيدل
رند و از اينجاست كه پاي داستانهاي گيري مضمون شعر او تأثير بسزايي دا شكل

شود و در پرداختن  ميان كشيده مي غيرمذهبي نيز به تاريخي، ديني، ملي، مذهبي و
شماري  تاريخ انبيا و ديگر داستانهاي تاريخي كه هر كدام در درون خود داستانهاي بي به

كننده  تآور و مبهو اند، عنصر خيال، جوالني تحسين برانگيز و گاه شگفت داده جاي
  .دهد مي

   كسوت مجنون مندر چه سامانست بيدل
  

  ٣تا گريبان در خيال آيد سحر در دامنم
*  

  جانكنيها چيده هستي تا عدم بنياد من
 

  ٤ منرسد فرهاد بيستون زارست هر جا مي
*  

  غر عشق مجازم نشئه تحقيق دادسا
 

  ٥زد و منصور شد مشت خونم جوش مجنون مي
*  

   نيك و بد در كار نيستعشق مختارست بيدل
 

  ٦برد زندان مي  ما را بهگناهي يوسف بي
*  

   سحر در آستين كلك نقاشيدم عيسي
 

  ٧كه پرواز نفس دارد به يادش رنگ تصويرم
* 

                                                
  .٤٦٦، ص ٢، ج كليات بيدل -1
  .٨١٨، ص ١ همان، ج -2
  .٥٧٥، ص ٢ همان، ج -3
  .٦٩٩، ص ٢ همان، ج -4
  .١١٢، ص ٢ ج  همان،-5
  .١٤٩، ص ٢ همان، ج -6
  .٦١٢، ص ٢، ج  همان-7
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   پوشيد از خط مشكين عذار اولباس كعبه
 

  ١نگه را اين زمان فرض است طوف الله زار او
پردازي و سير در عالم خيال و ايجاد تصاوير ذهني  العاده در خيال  قدرتي فوقبيدل
قلم تواناي خود آن تصاوير بديع را در  استفاده از عالم اطراف خود دارد و با بديع با

او مضاميني را كه از طبيعت گرفته چنان درپيش . دهد لباس آراستة كالم نمايش مي
. كند كه گويي خود در آن صحنه حضور دارد چشم خواننده و شنونده مجسم مي

 از اينگونه … و، فرخيصري، عنچند كه درگذشته شاعراني نظير منوچهري هر
 و شاعران نظير او هدفشان توصيف اند؛ اما منوچهري تصويرسازيها و هنرمنديها داشته

استفاده   مضمون را از طبيعت گرفته و باطبيعت و زيباييهاي آن است در حالي كه بيدل
  .از عناصر طبيعت حاالت دروني خود را نظير غم و شادي توصيف كرده است

خيال، مي ز ديده رنگ بهار    ام چكد ا
 

  ٢اين گل حيرت نگاه، شبنم بستان كيست
*  

   دامن مينا بهاري ديگرستباده را در
 

  ٣رود در پاي سرو آب دارد آبرو، تا مي
*  

به بزم نوبهار كامشب  ا چه زايد صبحدم    ت
  ٤ست غنچه چون ميناي مي از خون عيش آبستن

ها و تركيبات را از هر نوع كه باشد تابع خيال خود كند،  كند تا واژه  تالش ميبيدل
همة آنها  رد تا آنجا كه براي آفريدن مضمون بهگي پس جوانب گوناگون آن را درنظر مي

خواهد، پس مرغ  برد كه ذوق او مي رساني مي راهي از معني شود و كالم را به متوسل مي
برد كه تعجب و  جايي مي آورد و خواننده را از خيالهاي جاري به پرواز درمي خيال را به

                                                
  .٧٤٨، ٢، ج كليات بيدل -1
  .٧٤٣، ص ١ همان، ج -2
  .٧٣٩، ص ٢ همان، ج -3
  .٦٤٣، ص ١ همان، ج -4
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نشيند در حالي كه كميت   ميهاي بلند كند، اما گاه مرغ خيال بر ستيغ حيرت را تجربه
  .پيمايد دشواري راه مي لفظ حتي در زمين هموار هم به

  دل گفتم كدامين شيوه دشوارست در عالم؟ به
 

  ١پاس آشناييها: نفس در خون تپيد و گفت
*  

  ايم در جگر صد رنگ توفان كرده
 

  ٢ايم تا سرشكي نذر مژگان كرده
*  

   گر بود از هستي همين آزار بودمطلبي
  

  ٣ورنه در كنج عدم آسودگي بسيار بود
*  

  فتراك خيالي چون سحر گرد نفس دارم به
 

  ٤نشاني هم نشان دارد شكار انداز دشت بي
*  

  اين تن آساني دليل وحشت سرشار نيست
 

  ٥بندد كمر هر قدر افسرده گردد سنگ، مي
 چنان از تخيل غني است كه ابداع مضامين تازه زاييدة نيروي خيال است، شعر بيدل
آفريند بلكه خيال وي نيز از  از تجارب و خاطرات معروف گذشته تصاويرتازه مي

انگيزد و شاعر را  صور گوناگون برمي مشاهدة مناظر و اشيا، ذهن و احساساتش را به
و اشيا و مظاهر طبيعت  جان بخشيدن به. كشاند ها و عواطف مختلف مي عالم انديشه به

 زياد پروري است كه در شعر بيدل اي ديگر از خيال ذيروح انگاشتن آنها نيز، جلوه
  .خورد چشم مي به

                                                
  .٣٥٢، ص ١، ج كليات بيدل -1
  .٥١٦، ص ٢مان، ج  ه-2
  .١٨٩، ص ٢ همان، ج -3
  .١٠٧، ص ٢ همان، ج -4
  .٢٥٢، ص ٢ همان، ج -5
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. كند نوعي خاص جلوه مي جان به موجودي اعم از جاندار و بي درنظر وي هر
 را ديده و تصويركرده، در شعر او تصوير شاعرانه همة اينها، يعني آنطور كه شاعر آنها

  :نقش شده است
  آلودة رنگست و بس بوي گل عمريست خون

 
  ١ناوكي از آه بلبل در جگر دارد بهار

* 
ر گذا وا ميد  ا به  خيال    گلچيني 

 
  ٢چون ياس از گذار دو عالم گالب گير

*  
  خاك گشتيم و ز تأثير خيال تو هنوز

 
  ٣دل هر ذرة ما چشمه ديداري هست

*  
  لب اهل زبان نتوان به مهر خامشي بستن

 
  ٤سرمه خوردن كم نسازد نالة دل راقلم از 

*  
  صبا اي پيك مشتاقان قدم فهميده نه سويش

 
  ٥تپد گرد سركويش پرد گر مي كه رنگم مي

  تصوير آفريني
  :كند باشد وي ادراكات حسي خود را بيان مي تر از زبان سايرين مي زبان شاعر لطيف

طور طبيعي  از طريق وزن و آهنگي كه از آن بهصورت مستقيم  شعر به”
 اما شاعر از طريق تصويرسازي، يعني. كند كنيم حواس ما را جلب مي احساس مي

  .٦“كند اي غيرمستقيم اين كار را مي گونه ارائة تصوير خيالي از تجربه هستي، به

                                                
  .٢٧٢، ص ٢، ج كليات بيدل -1
  .٢٥٣، ص ٢ همان، ج -2
  .٥٧٨، ص ١ همان، ج -3
  .٢٣٢، ص ١ همان، ج -4
  .٣٣٩، ص ٢ همان، ج -5
  .٤٦، ص شعر و عناصر شعري -6
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فهوم و انتقال م مطمئناً اين تصاوير به. افزايد و بر زيبايي و تأثير سخن خود مي
آفريند كه موضوع  اي اين تصاوير را مي گونه كند و شاعر به كردن معاني كمك مي مجسم

حتي او را در احساسات خود . دهد را زنده و برحسب ادراكات حسي خواننده نشان مي
  :كند اي زيبا در برابر او ترسيم مي هر بيت شعر پرده كند و با سهيم مي

بزرگ را با يك لفظ در ذهن ما مجسم كند تواند يك تصوير  تا آنجا كه مي”
بكاربردن يك لفظ، خشم و عصبانيت، جالل و شكوه، ترس و  تواند با شاعر مي

اي  رسد هر يك از كلمات مجموعه نظر مي به. يا هر چيز ديگري را نشان بدهد
از خياالت و خاطرات را در درون خود دارد كه از كنار هم گذاشتن آنها يك 

پس انتخاب كلمات بسيار اهميت دارد، . كند ترده را مجسم ميتخيل وسيع و گس
  .١“جاي آن واژه، واژة ديگري بكار رود، از تأثير معني كاسته خواهد شد چه اگر به

باشند، ضمن  ترين عناصر خيال آفريني مي اينكه تشبيه و استعاره از مهم توجه به با
اي از صنايع بديعي را كه در قديم   پارهبررسي مختصر تشبيه و استعاره در غزليات بيدل

پردازي نقش دارند از جمله تشخيص، تمثيل  اي در خيال گونه بيان آميخته بودند و به با
  .سازي و الفاظ عاميانه نيز بررسي خواهيم كرد و اسلوب معادله، لفظ تراشي و تركيب

  تشبيه
چيزي، مشروط بر اينكه آن مانندگي مبتني  يزي است بهكردن چ تشبيه ماننده”
كردن معنايش اين  ماننده. كذب باشد نه صدق، يعني ادعايي باشد نه حقيقي بر

هم نيستند و بين آنها مشابهت نيست و  الظاهر شبيه به است كه آن دو چيز علي
د مبتني همين سبب قي به. كنيم اين ما هستيم كه اين شباهت را ادعا و برقرار مي
  .٢“بر كذب بودن را جهت تأكيد بر تعريف افزوديم

                                                
  ).به نقل از بديع (٥٦، ص شعرالعجم -1
  .٥٩، ص ١٣٧٠، چاپ اول سيروش شميسا، انتشارات مجيد، تهران ،بيان -2
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انتخاب كلمات و كاربرد آنها در شعر براي آفرينش تصوير و القاي درست اين تصوير 
  .خواننده بسيار مهم است به

چنان ژرف  در برخي كلمات استعاره را با. وي خالق بسياري از استعارات است
» آينه«ميان آنها استعارة  اند از خاص سبك وي شدهساختي بكاربرده است كه آنها الفاظ 

  :اند خوانده» اه ينهيآ شاعر«همين اعتبار   را بهاهميت است كه بيدل چنان نمايان و با
  ريزد خيالت چه فسون مي باز اشكم به

 
  ١ريزم افشرم آيينه برون مي مژه مي

* 
  از كواكب گل فشاند چرخ در دامان صبح

 
  ٢آفتاب آيينه كارد در ره جوالن صبح

*  
  تا سايه صفت آيينه از زنگ زدوديم

 
  ٣خورشيد عيان گشت مثالي كه نموديم

شود و بيشتر تجليات و مظاهر حق  يده مي دتقريباً در هر غزل بيدل» رنگ«استعاره 
دهد رنگ گاهي وهم است، گاهي جلوة معشوق و گاهي تعلقات دنيوي  را نشان مي

هاي متالطم دور و دراز است، آنها  آدمي در كشاكش موقعيتهاي متفاوت و انديشه. است
  .همه رنگند، تمناهاي درون نيز شكل ديگري از رنگ است

  رنگي و جهان همة رنگ خيال مايل بي
 

  ٤ا اينجاستچو غنچه محو دلم بوي آشن
*  

جلوة تو كه دارد هزار رنگ اد    در ي
 

  ٥چون گل گرفته است مرا در كنار رنگ
مضامين پيچيده شاعرانه و تشبيهات و  هاي عرفاني با  انديشهدر اشعار بيدل

اين وسيلة كالمي  هم آميخته و به  دور و دراز بهپردازيهاي تركيبات استعاري و خيال
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 صداي پاي خيال در غزليات بيدل  

  

سخن پيشينيان متفاوت  كلي با رنگ و لعاب تازه و كامالً نو ارايه شده است كه به با
كند كه براي زيستن در اين ديار چه چيز  در ابيات زير در لفافه استعاره بيان مي. است

  .انديشد او در خياالت خود مي. مانده است ديگري باقي
  درين گلشن كه شبنم كاري خجلت جنون دارد

 
  ١گيرد گالب من م اما خيال رنگ ميگل

*  
  شبنم صبح، اين گلستان، نشاند جوش غبار خود را  به

  ٢عرق چو سيالب از جبين رفت و ما نكرديم كار خود را
داده تا  هاي خيالي و حتي وهمي قرار وي مقصود را در جامه تشبيهات و استعاره

تر و نازكتر باشد،  او هر شعري كه معني و مضمون در آن خياليآنجا كه درنظر 
شود  تر باشد استاد شمرده مي تر و غامض خيال »خيالبند«تر است و هر شاعر كه  پسنديده

آوري از شاعران عصر خود  پروري و مضمون  در ميدان خيالو چنين است كه بيدل
  .ته استپيشي گرف

  وحشتم گر يك تپش در دشت امكان بشكفد
 

  ٣بشكفند) چين دامان(دامان قيامت  تا به
*  

  بيا تا دي كنيم امروز، فرداي قيامت را
 

  ٤را) آغوش رحمت(كه چشم خيره بينان تنگ ديد 
*  

  گفت نرگس نيرنگ ساز او مي مژه به
 

  ٥ام سياه و سفيد اي چو تو نشنيده غزاله
*  

  چشم خرد آيينه جام مي نابست
 

  ٦موج شرابستابروي سخن در شكن 
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  انسان وارگي طبيعت، تجسم» شخصيت بخشي«تشخيص 
كند و از رهگذر  جان مي تشخيص تصرفي است كه شاعر در اشيا و عناصر بي”

بخشد و از دريچة نگاه او طبيعت در  نيروي تخيل بدانها حركت و جنبش مي
  .١“برابر ما سرشار از زندگي است

  :گويند پايي ميناقدان ارو
چيزي كه انسان نيست يا  تشخيص، بخشيدن خصايص انساني است به”

چيزهاي انتزاعي، اصطالحات  ويژه احساس انساني به بخشيدن صفات انساني به
  .٢“عام و موضوعات غيرانساني يا چيزهاي زندة ديگر

  در چمن هر جا مهياي برافشانيست رنگ
 

  ٣دار گويد قفس تنگست پاس شرم غنچه مي
*  

  مهر مادر گيتي مكش رنج اميد اينجا  به
 

  ٤گردد سفيد اينجا خورد تا شير مي كه خونها مي
كنند و  نمايي استفاده مي  براي ابداع تصاوير پويا غالباً از مردمشاعران عهد صفوي

اند و آن عبارت از نوعي استعاره يا   آوردهPersonificationاين اصطالح را در برابر ”
كنند و اعمال و  وسيلة آنها اشيا و معاني انتزاعي را انسان فرض مجاز است كه به
خيال خود شخصيت داده  در اين سبك شاعر به. آن نسبت بدهند حركات بشري را به

و همان صفت و اعمالي را كه براي يك جاندار متصور است، براي شخص خيالي خود 
  .٥“برد بكار مي
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 صداي پاي خيال در غزليات بيدل  

  

  عريان گذشت زين چمن اميد و ياس ما
 

  ١باس مارنگ ندوزد ل  تا بوي گل به
*  

  بازگردون در عبير افشاني زلف شبست
 

  ٢سرمدي خط كه امشب نور چشم كوكبست
تشخيص از زيباييهاي شعري در همة زبانها و سبكهاست و اكثر شعرا از تشخيص 

  .توان يافت  مياوج استفاده از تشخيص را در شعر بيدل. اند برده در شعر خود بهره
  زند قدح جنون دل تنگ ما خيال چشم كه مي به

  ٣ركاب گردش رنگ ما دود به كه هزار ميكده مي
صورت شخصي تصوركرده كه  را كه حالتي است، به» گردش رنگ« در اين بيت بيدل

 و آن اسب ركابي دارد و ميكده را كه مكاني است، آن شخص سوار بر اسب است
در » رنگ گردش«در ركاب » ميكده هزار«شخصي تصوركرده است و هزار شخص 

  .اند حال دويدن
  نخل شمعيم كه در شعله دود ريشة ما

 
  ٤عافيت سوز بود، ساية انديشة ما

كرده و  اي فرض را شخصي تصوركرده است و براي او سايه» انديشه« در اين بيت بيدل
  .»انديشه ساية«گفته است 
  تسليم وفا پا فشرد طاقت عجز  گر به

 
  ٥كشد شيشه ما» سنگ رگ«باده از خون 

رگي تصوركرده است كه در آن خون جريان دارد و اين خون » سنگ«در اين بيت براي 
دهد، حتي  همة چيز حيات و حركت مي  بهبيدل. توان نوشيد جاي باده مي را به
تا آنجا كه موجودي را كه ساخته و . بخشد صفات و حاالت انساني هم شخصيت مي به
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او نسبت  كند و اعمال و صفات ذيروح را به پرداختة خيالش است جانداري تصور مي
  .دهد مي

  س سازدحرص را مايو» نعمت«چو دندان ريخت 
  ١سازد گهر گشتن كف افسوس مي صدف را بي

انساني تشبيه شده است كه دندان دارد، وقتي كه نعمت دندان خود را از  به» نعمت«
نظر وسعت   ازسخن بيدل. دست بدهد ديگر حرص و طمع درون مايوس خواهد شد

بر مشهودات و تجارب شخصي او دريايي است عميق، دامنه انديشه و خيال و اشتمال 
هاي  بيند و معني جوي او در هر منظرة معمولي يك مضمون ژرف شاعرانه مي ديد تازه

  .يابد بيگانه را در زندگي آشناي دور و بر خود مي
تلفيق صنايع بديعي  نه باخطاب درهم آميخته است و اينگو  تشخيص را باگاه بيدل
اي از  صورت مجموعه همراه تخيل ساده و روشن، زبان و انديشه خود را به و بياني به

  :زيباييها در برابر ما تصويركرده است
  اي شمع، گرية تو دل انجمن گداخت

 
  ٢خاك مزار بار اي اشك، شعله بار، به

*  
  كن جبين زمن  طلباي عجز سجده كار،

 
  ٣شرط زمين زمن ست به اين تخم رستني

دنبال آن سخن سرشار از  گيرند و به روح مورد خطاب شاعر قرار مي موجودات بي
شود و تصاوير زنده و شاداب در مقابل چشمان خواننده جان  حيات و شوق زيستن مي

  .آيند حركت درمي گيرند و به مي
  اي نم اشك هوس، مايل مژگان نشوي

 
  ٤سيل خيزست حيا آنهمه عريان نشوي

*  
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  اي شيشه ساعت، دلت از گرد خياالت
 

  ١گردون نتوان شد ز مه و سال نمودن
دهد، بهار را، صبح را، ابر را،   در اشعارش همة چيز را مورد خطاب قرار ميبيدل

  :لطف و غناي شعرش بيفزايد هوش را، هوس را و هر چيزي را كه به
  اي بهار، جلوه بس كن كز خجالت بارها

 
  ٢وبان رنگ از رخسارهادر عرق شستند خ

*  
  اي صبح گرد ناز تو از كاروان كيست؟

 
  ٣بر خويش چيدن تو متاع دكان كيست؟

*  
  در الله زار بار  باغ و نه  اي ابر ني به

 
  ٤اشك من كن و در كوي يار بار يادي ز

*  
  اد بهار طفلياي هوش سخت داغيست ي

 
  ٥تا مرگ بايدت بود شمع مزار طفلي

*  
  اي هوس قطع نفس كن ساعتي دنگم گذار

  ٦بيخماري نيست مستي، شيشه در سنگم گذار

  تمثيل و اسلوب معادله
بسياري از . اند هاي تشبيه و استعاره دانسته اي از شاخه تمثيل را شاخه”

معني لغوي اين دو كلمه كه برابر است، تشبيه و تمثيل را  توجه به دانشمندان با
عبدالقاهر جرجاني در اسرارالبالغه تشبيه و تمثيل را از يك . اند ف دانستهمتراد

تر است و تمثيل  نوع دانسته است، منتهي بر اين عقيده است كه تشبيه عام
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او . نظر او هر تمثيلي، تشبيه هست اما هر تشبيهي تمثيل نخواهد بود از. تر خاص
  .١“قسيم كرده استغيرتمثيلي ت دو نوع تشبيه تمثيلي و تشبيه را به

تمثيل عبارت از آن است كه مفهوم عام و كلي، چه مضمون عاشقانه و چه حكمت 
و پند و اندرز در مصراعي بيان شود و در مصراع ديگر، براي تأييد يا توجيه يا تعليل و 
يا براي آنكه يك مفهوم كلي و انتزاعي را مصور كند مثالي از امور محسوس يا مقبول 

  . آن را محسوس و ملموس جلوه دهدعام بيايد تا
  تمهيد ظلم دستگاهي نيست بي ظالم از بي

 
  ٢در حقيقت اره شمشيرست چون دندانه ريخت

*  
امكان   بساط نقش پا گرم است در وحشتگه 

  ٣ست داغي مانده بر جايش اي جسته زهر جا شعله
استفاده از تمثيل  مطالب تازه و نامكرر است و با نيز در جستجوي معاني و بيدل

كمك  هاي لطيف خود را به در بسياري از اين ابيات انديشه. پردازد صيد معاني مي به
همين سبب  به. كند مثالهايي كه از جزييات زندگي روزمره گرفته شده است القا مي

  .اند افتهاند و حكم مثل ساير را ي بسياري از اين ابيات زبانزد عامه شده
  ام نور جان در ظلمت آباد بدن گم كرده

 
  ٤ام  كه من در پيرهن گم كردهآه ازين يوسف

*  
  جاهل از جمع كتب صاحب معني نشود

 
  ٥نسبتي نيست به شيرازه، سخنداني را

ابتدا مطلبي را در .  استالمثل از ويژگيهاي شعر بيدل كثرت تمثيل و ارسال
گاه مثال . پردازد ذكر مثال مي كند و بعد به اي كه بخواهد ادعايي كند؛ طرح مي زمينه هر
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يا علت . كند تواند مانند دليلي، ادعاي او را ثابت قدري روشن و واضح است كه مي به
  .عنوان مثل و مانندي براي آن ادعا تلقي شود آن را آشكار كند يا حتي به

  تيره بختي نفسي از طلبم غافل نيست
 

  ١باشد پي شخص، روان مي ايه دايم زس
*  

  ست مفلسان را مايه شهرت همان دست تهي
  ٢تا به قيد برگ بود، از ني، نوايي برنخاست

  اسلوب معادله
باره  در اين اما معادله در حقيقت نوع خاصي از تمثيل است، دكتر شفيعي كدكني

  :گويد مي
عنوان  تمام مواردي كه به. منظور از اسلوب معادله، يك ساختار نحوي است”

اسلوب معادله اين است كه . شوند مصداق اسلوب معادله نيستند تمثيل آورده مي
دو مصراع كامالً از لحاظ نحوي مستقل باشند، هيچ حرف ربط يا شرط يا چيز 

  .٣“هم مرتبط نكند به) ظ نحولحا فقط به(ديگري آنها را حتي معناً 
  :، اسلوب معادله بسيار ديده مي شوددر سبك هندي و شعر بيدل

  فكر تازه گويان گر خيالم پرتو اندازد به
 

  ٤پر طاووس گردد جدول اوراق ديوانها
 *  

  كشم ي خود ميانتظار فيض عشق از خام
 

  ٥كند چوب تر را سعي آتش دير روشن مي
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يك از  هر. هر مصراع مفهومي مستقل دارد و داراي زيبايي و ارزش هنري است
اين دو مصراع بيان يك حقيقت است، اغلب مصراع دوم مصراع اول را قابل فهم 

  .شود مصراع دوم روشن مي اين وسيله با كند و ارتباط آن به مي
  و گرد عجز نتوان يافتنجامه فتحي چ

 
  ١شود پيكر موج از شكست خويش جوشن مي

*  
  غفلت عالم فزود از سرگذشت رفتگان

 
  ٢هر كجا افسانه باشد، هيچ كس بيدار نيست

  سازي لفظ تراشي و تركيب
كوشند براي زيبايي شعر خود و هنرنمايي بيشتر، الفاظ خاص و  شاعران اين دوره مي

  :گويد  در اين باره ميدكتر شفيعي كدكني. اي ابداع كنند تركيبات تازه
لحاظ امكان ساختن تركيب چنانكه  ميان زبانهاي جهان به زبان فارسي در”

استعدادترين زبانهاست و  گويند در رديف نيرومندترين و با شناسان مي زبان
مساله ساختن تركيبات خاص يكي از مسايلي است كه هر شاعري، در 

  .٣“اندك، كوشش كرده استاي در راه آن، گرچه  دوره هر
 هم تركيبات خاصي است كه وي در اشعار خود يكي از مشخصات زبان بيدل

كاردبردهاي گذشته چندان هماهنگ نيست و از اين لحاظ قابل  بكاربرده است كه با
  . همين تركيبات استچند كه يكي از عوامل دشواري شعر وي وجود هر. باشند تامل مي

د ن خت ري مكان  ا يرنگ  ن گر  ا د  و ب دل  ا    مدع
  ٤بهر اين يك قطره خون صد رنگ طوفان ريختند

*  

                                                
  .١٢٩، ص ٢، ج كليات بيدل -1
  .٥٦٥، ص ١ همان، ج -2
  .٦٤ا، ص ه نهي شاعر آي-3
  .١٨٥، ص ٢، ج كليات بيدل -4
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  گويد تپشهاي نفس از پرده تحقيق مي
 

  ١كه تا از خود اثر داري نخواهي آرميد اينجا
  .دهد اي از ابهام قرار مي اين تركيبات معاني ذهني شاعر را در پرده

كند كه  كند و سعي مي  تمام كوشش خود را صرف اعجاب خواننده ميبيدل”
چه بيشتر از ميدان اصلي تداعيها و خيالهاي رايج دور كند و  خواننده را هر

جايي ببرد كه هنگام بازگشت، خواننده جز تعجب و حيرت، ارمغاني ديگر از  به
  .٢“خود نياورد اين سفر با
دن ي پ يت ن ا ر ي ح ه  ا گ ي ل ج ت ر  د د  ر ا د ن ه  ر    

  ٣توان گر پاي تا سر اشك شد نتوان چكيد اينجا
*  

  ام هيچكس حديث نگفتن نگفته  با
 

  ٤ام ام و من نگفته در گوش خويش گفته
هر بيت او يك . اي مخصوص دارد  در ابداع تركيبات نو و كاربرد الفاظ، سليقهبيدل

اند كه  براي گنجاندن معاني و رعايت مفاهيم، رديفي از كلمات آماده. ربه زباني استتج
تالطم افكار و ضرورت ابالغ . يك اشارة شاعر كيفيت وجودي خود را عوض كنند به

كامالً از زبان كند كه زباني نو وضع كند، اين زبان وضع شده   را ناگزير ميآنها بيدل
  .رايج و مأنوس جداست

  ست هر جا دمد صبح، شبنم كمين
 

  ٥چشمي به نم گير اي خندة مايل
*  

  خواب ما چو شمع آخر براي ديدة بي
 

  ٦افسانه شد صداي خموش شكست رنگ

                                                
  .٣٦٤، ص ١، ج كليات بيدل -1
  .١٣٤٧، سال ٧٥ و ٧٤، دورة جديد، شمارة هنر و مردم، مجلة  دهلوي، دكتر شفيعي كدكنيه بيدلمقال -2
  .٤٥٤، ص ١، ج كليات بيدل -3
  .٤٣١، ص ٢ همان، ج -4
  .٤٠٣، ص ٢، ج  همان-5
  .٣٨٨، ص ٢ همان، ج -6
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وقتي معاني پيوند خوردند . دهد هم پيوند مي خيال شاعر معاني دور و دراز را به
. لمات جديدي است و اين سرآغاز ساخت تركيبات جديد استك براي بيان آنها نياز به

آفرينش تركيباتي زد كه برخي از آنها در آثار شعراي پيش از او كمتر   دست بهبيدل
، »حيراني تجليگاه«، »نفس تپشهاي«، »امكان نيرنگ«: تركيباتي نظير. شود ديده مي

سازي، ابداع تعابير تازه و   تركيب…و» خموش صداي«، »مايل خندة «،»نگفتن حديث«
توان گفت كه از عوامل   است و حتي ميبكاربردن مضامين بكر ويژگي كار بيدل

  .رسد نظر مي همين سبب گاه شعر وي دشوار به پيچيدگي شعر او نيز هست و به
رم در دبستان  بيكاريندا   محبت مشق 

  ١خوانم نويسم ناله مي يادت سطر اشكي مي به
*  

  وحشت رهنما گردد ام هر جا به جنون جوالني
  ٢دو عالم گردبادم آيينه يك نقش پا گردد

*  
  كشم محمل شكست رنگم و بردوش آهي مي

 
  ٣درين دشت از ضعيفي كاه باد آورد را مانم

اي  اي كه هر كدام شامل مضمون نو و تازه  ابيات برجستهدر سراسر ديوان بيدل
سابقه در تمام تار و پود  تركيبات نو و مضامين بكر و بي. خورند چشم مي باشند، به مي

كشف و ها را   ناشناختهذوق و احساس لطيف بيدل. شعر او حضوري چشمگير دارند
  .كند مضامين تازه را چون شكاري در دشت معاني صيد مي

  ست طاقت از سوداي هستي فارغ  بيدماغ
 

  ٤دانم چه شد تا چو اشك از پا فتادم سرنمي
*  

                                                
  .٤٥٩، ص ٢، ج كليات بيدل -1
  .١١، ص ٢ همان، ج -2
  .٥٢٥، ص ٢ همان، ج -3
  .٢٨، ص ٢، ج  همان-4
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  ز گلچينان باغ آرزوي كيستم يا رب
 

  ١پر طاووس دارد گرد داماني كه من دارم
*  

  شئة ازل دارمپرست ايجادم ن مي
 

  ٢همچو دانه انگور شيشه در بغل دارم

  الفاظ عاميانه
بكارگرفتن كلمات و تعبيرات و مثلهاي متداول و عاميانه يكي ديگر از خصوصيات 

توان  عبارت ديگر شعر در سبك هندي از آن مردم است و مي سبك هندي است به
 بيدل. زبان آنها نزديكتر است كند، پس به گفت كه درد دل مردم عامه را هم بازگو مي

ذوق و سليقة مردم عامي هم نظر داشت، از اصطالحات رايج  نيز در سرودن اشعارش به
گرفت، براي مردم و  در زبان روز و فرهنگ و اعتقادات مردم در اشعارش مايه مي

  .گفت زبان مردم شعر مي به
   گر ميان دوستان بيدلمفت اين عصر است

 
  ٣شود دعوت مي گاه گاهي ديد و واديدي به

*  
  يك سو نه كه تحقيق غيور دخل آگاهي به

 
  ٤انگشت شهادت كور كرد چشم خلقي را به

از فرهنگ مردم و از زبان محاورة عامه از تعبيرات و اصطالحات مردم كوچه و 
زبان مردم زمان خود  كرد و به  ميالمثلهاي آنها استفاده خانه و از ضرب بازار و قهوه
ها،  تر اينكه شريك غم و شادي آنها و سخنگوي انديشه گفت، از آن مهم سخن مي

ها در شعر او  شعر او احساس عامه بود، انديشه. خواستها، دردها و آرزوهاي آنان بود
ب همين سب بخشيد به زبان و بيان عامه آن را تازگي و طراوت مي. يافت مجال بيان مي

  .نزد عامه كه طالب اين گونه معاني بودند رواج و قبول يافت

                                                
  .٥٩٧، ص ٢، ج كليات بيدل -1
  .٦٠٣، ص ٢ همان، ج -2
  .٦٣، ص ٢، ج  همان-3
  .١٣٧، ص ٢ همان، ج -4
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  مپرسيد از معاش خنده عنواني كه من دارم
  ١شود، ناني كه من دارم از آب، ناشتا تر مي

*  
  در آتش عشق تا نسوزي، نظر به داغ وفا ندوزي

  ٢كه از چراغ هوس فروزي، تنور افسرده نان نگيرد
ب شد كه امور روزمره وارد شعر وي شوند، گاه عامه مردم سب اين نزديكي شعر با

استفاده درست و در حد اعتدال از اصطالحات رايج در زبان روز بر غناي شعري 
شوند و از ياد  افزايد، اما گاه برخي از اين اصطالحات مشمول مرور زمان مي مي
جعه كرد و كتب لغت مرا روند آنچنان كه در ساليان بعد براي فهم معاني آنها بايد به مي

  .توان يافت گاه حتي معنيي براي آنها نمي
  اوج كبريا، كز پهلوي عجزست راه آنجا  به

  ٣سر مويي گر اينجا خم شوي بشكن كاله آنجا
*  

  خبر چشمي بمال ست اي بي سعي روزي كاهش
 

  ٤تر از سفال آسيا ها شد درين سودا تنگ
توان شاهد بود  ه ميوسعت انديشه، فكر و قدرت خلق مضاميني كه اكثر در محاور

آورند،  زبان مي ياد سپرده و ارباب تاييد كالم و استشهاد به و بيشتر عوام و خواص به
  .شود وفور يافت مي  بهدر شعر بيدل
 وي شاهكار زندة فرهنگ مغول گوي هند است، شعر  ممتازترين شاعر پارسيبيدل
يادگار گذاشته است، بزرگ  شاعري خالق كه بيش از صد هزار بيت شعر به. است

او كه . هايش را حد و نهايتي نيست شاعري كه دامنه تخيالت و گسترة انديشه

                                                
  .٥٩٧، ص ٢، ج كليات بيدل -1
  .١٤٨، ص ٢ همان، ج -2
  .٣١٩، ص ١ همان، ج -3
  .٤٠٣، ص ٢ همان، ج -4
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آنجا رسانيد كه  هاي ادبي سخن را به بكاربردن تشبيهات و استعارات و ساير آرايه با
  .بهار عالم ديگر: زبان خودش گفت توان به فقط در حقش مي

  همه عمر با تو قدح زديم و نرفت رنج خمار ما
  ١كنار ما  رسي از كنار ما به چه قيامتي كه نمي

*  
  سير ما و من آمدي كه كشيد دامن فطرتت كه به

  ٢اين چمن آمدي  تو بهار عالم ديگري ز كجا به

  فهرست منابع و مآخذ
 و پرويز ، تصحيح اكبر بهداروندكليات بيدل: آبادي، ميرزا عبدالقادر  عظيمبيدل .١

 .١٣٧٦، چاپ اول ٣، ج ، انتشارات الهام، تهرانعباسي داكاني

، چاپ اول ، نشر بهارستان، تهرانسبك هندي و دورة بازگشت: خاتمي، احمد .٢
١٣٧١.  

 .١٣٦٣، ، انتشارات نوين، تهرانسيري در شعر فارسي: نكوب، دكتر عبدالحسي زرين .٣

، دورة جديد، شمارة هنر و مردم، مجلة “بيدل دهلوي”: ، محمد رضاشفيعي كدكني .٤
 .١٣٤٧، سال ٧٥ و ٧٤

خرد ، مجلة “اي كوتاه بر مباحث طويل بالغت مقدمه”: ، محمد رضاشفيعي كدكني .٥
 .و كوشش

 .١٣٦٦، چاپ اول ، انتشارات آگاه، تهراناه شاعر آيينه: ، محمد رضاعي كدكنيشفي .٦

، نتشارات آگاه، تهران، ا در شعر فارسيصور خيال: ، محمد رضاشفيعي كدكني .٧
١٣٥٨. 

                                                
  .٤٨٥، ص ١، ج  كليات بيدل-1
  .١١٨٣، ص ٢ همان، ج -2
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  .١٣٧٠، چاپ اول ، انتشارات مجيد، تهرانبيان: سشميسا، سيرو .٨
 .١٣٧٥، چاپ چهارم معاني، نشر ميترا، تهران: شميسا، سيروس .٩

، ٢ بخش ٥ ج ،، انتشارات فردوس، تهرانتاريخ ادبيات در ايران: ذبيح اهللاصفا،  .١٠
١٣٦٨.  

* * *  
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  نظري بر روابط تاريخي ايران و هند
  در دوران باستان

  ∗فاطمه سمواتي

دربين ملل و نژادهاي گوناگون كه با هندوستان تماس داشته و در زندگاني و فرهنگ 
اين مطلب را . ١ترين آنها ايرانيان هستند ترين و با دوام اند، قديم هند نفوذ كرده

راستي با ذكر  آورده است و به» هند كشف«  كتاب خود موسوم بهجواهرلعل نهرو، در
  .كرده است اين كالم، حق مطلب را ادا

ايران و هند، دو كشور كهنسال و سرشناس شرق، از قرون متمادي باهم مربوط 
اند و جاي شگفتي است كه طي اين دوران بسيار طوالني، هيچگاه برخوردهاي  بوده

اينان هر دو با سرنوشت مشترك مورد حملة اقوام ديگر . ندا سخت و غيرانساني نداشته
آميزي فرهنگي و تمدن، موجودي درخشان خويش را  درهم اند، ولي خود با گرفته قرار
  .اند كرده و گسترش داده حفظ

                                                
  . دانشجوي دكتري دانشگاه دهلي، دهلي-∗

1- Discovery of India, London, 1946, p.137. 
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داد كه  توان در پنج مبحث مورد بررسي قرار تاريخ روابط ايران باستان و هند را مي
دوره اكتفا شود زيرا بسط و توضيح كامل هر دوره خارج از هر  اي مختصر به اشاره با

  :باشد حوصله اين نوشتار مي
  .ايران و هند پيش از دورة مهاجران آريايي -١
 .عصر آريايي در تاريخ روابط ايران و هند -٢

 .روابط ايران و هند در عصر مادها و هخامنشيان -٣

 .ها نخستين دورة طاليي روابط ايران و هند؛ عصر موريايي -٤

 .يران و هند در عصر اشكانيان و ساسانيانا -٥

هاي ايران و هند كه ساليان درازي را باهم گذرانده و اخالق و صفات  آريايي
هايي كه مورد نظر و توجة  سرزمين مشتركي داشتند، پس از جدايي از هم و مهاجرت به

ن پس از اكنو اند و هم كرده هاي قومي خود را همچنان حفظ آنها بود، بسياري از ويژگي
  .اند گذشت دهها قرن همچنان پيوستگي نژادي و زباني خود را محفوظ داشته
زبان اوستايي و  زبان هنديان آريايي سانسكريت بوده كه از بسياري جهات به

از طرفي زبان غيرآريايي دراويدي هند نيز بسياري از لغات . پارسي باستان نزديك است
آرياهاي هند، چون .  در خود نگه داشته استو اصطالحات و تعبيرات زبان پارسي را

  .١وجود آوردند دانستند، سيستم طبقاتي را در آن خطه به خود را برتر از بوميان مي
. شد بندي كه از ابتكارات آنهاست، هزاران سال در جامعة هند رعايت مي اين تقسيم

  :قرار زير است طبقات چهارگانة آرياها به
  .منانروحانيان يا بره: طبقة اول
  .٢جنگاوران يا كشترياها: طبقة دوم
  .، يعني بازرگانان و كشاورزان٣)وايشيان(شامل ويسايا : طبقة سوم

                                                
1- Castes-System. 
2- Kshatriyas. 
3- Vaisyas. 
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  .١)شودر(طبقة چهارم افراد زير دست و پايين جامعه؛ سودراها 
چهار بخش در ايران باستان نيز همانند هند اجرا شده است  همين تقسيم طبقات به
  :دهد جمشيد جم نسبت مي را بهو فردوسي در شاهنامه، آن 

  ).روحانيان(كاتوزيان  -١
 ).جنگاوران(نياريان  -٢

 ).كشاورزان(نسودي  -٣

 .٢)ورزان وران و دست پيشه(اهنوخوشي  -٤

اي  رغم اختالفي كه در جزييات و خصوصيات وجود داشت، و اختالف عقيده به
ند، اين كه كيشهاي رسمي دو كشور ايران و هند در مورد اهميت اصناف گوناگون داشت

تقسيم صنفي جامعه در هر دو كشور مولود شرايط اجتماعي كم و بيش متشابه بوده 
  .٣است

هايي از  در اوستا، كتاب مقدس مهريان و زردشتيان، يك نوع اشارات و توصيف
ودا كه كتاب مقدس هندوان و يادگار دوران  در ريگ. نواحي شمالي هند شده است

و بعدها » پارشاوا«: ايران اشاراتي شده است و ايرانيانباشد، دربارة  باستاني ودايي مي
ها ناشي و مشتق شده  اند كه واژة جديد پارسيها از همين واژه ناميده شده» پاراسيكاها«

  .٤نام پارتاواها يادشده است اي به از پارتيها واژه. است
ط شواهدي موجود است كه از سدة هفتم پيش از ميالد، ميان ايران و هند رواب

ايرانيان بلكه با بابليان از راه خليج فارس  تنها با بازرگاني برقرار بوده است و هنديان نه

                                                
1- Sudras; South Asia: A Short History – High Thinker, 1966, p.13. 

  .٢٤٠، ص ١ شاهنامه، ج -2
  .٢٣٠-٣١كريم كشاورز، ص :  تاريخ ماد، دياكونوف، ترجمه-3
  .١٢٧-٨ تاريخ تمدن ايران باستان، مهرداد مهرين، ص -4
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كشف آثار  با. اند آورده اين صفحات مي در تماس بوده و كاالهاي تجارتي خود را به
  .تاريخي موهنجودارو و هاراپا در هند، صحت اين مدعا تا حدي تأييد شد

لم دوباره از خبرهاي هند تكان خورد، سرجان ميالدي، جهان ع ١٩٢٤سال  به
 ٣ در موهنجودارو٢بانرجي .د.ويژه ر جهانيان اعالم داشت كه دستياران او، به  به١مارشال

ترين تمدني است كه تا  اند كه گويا از قديم بر كرانة باختري سند سفلي آثاري پيداكرده
 كه چند صد ميل ٤جا و در هاراپادر آن. نگاران هويدا گشته است وسيلة تاريخ امروز به به

در اينجا . دارد، چهار يا پنج شهر در دل خاك نهفته است از قسمت شمالي دورتر قرار
هاي پهن و باريك  صدها خانه و دكان ساخته از آجرهاي سخت ديده شده كه در خيابان

  .اند اند و در بعضي موارد داراي چندين طبقه بوده داشته قرار
هاي چهار و سوم پيش  كند كه در سند و پنجاب طي هزاره ت مياين اكتشافات ثاب

ها و  وجود چاهها و گرمابه. از ميالد، يك زندگي شهري بسيار مترقي وجود داشته است
ها داللت دارد بر اين كه وضع اجتماعي مردم آن  مجاري فاضل آب مجهز در اغلب خانه

كه در مصر و بابل حكمفرما بود، كرده و بر وضعي  وضع مردم سومر برابري مي الاقل با
  .برتري داشته است
هيچ وجه از لحاظ كيفيت ساختماني با منازل موهنجودارو  ها به  خانه٥حتّي در اور

دست آمده، عبارت است از  جمله اشيايي كه در اين نقاط به قابل مقايسه نيست، از
دست و يا  ا را باظرف منزل، لوازم آرايش، ظروف سفالي ساده يا نقاشي شده كه آنه

                                                
1- Sir John Marshal. 
2- R.D. Banerji. 
3- Mohenjo-Daro. 
4- Harapa. 

5- OURاز شهرهاي سومر واقع در بين النهرين .  
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هاي قديمي كه  هاي نرد و شطرنج، سكه اند و همچنين سفالينه؟، مهره چرخ ساخته با
  .هايي است كه قبل از اين پيداكرده بودند تر از سكه خيلي كهنه

 نخستين هرم بزرگ را ساخت، ١دهد كه در زماني كه خوفو قراين نشان مي
بابل روابط بازرگاني و مذهبي و هنري موهنجودارو در دورة ترقي بوده و با سومر و 
  .٢اش دوام داشته است ، تمدن.م.ق داشته است و بيش از سه هزار سال، تا قرن سوم

هاي موهنجودارو و هاراپا و تشابهي كه  درنظر گرفتن اشياي مكشوفه در خرابه با
يت توان ارتباط و پيوستگي مدن آن چه در ايران كشف شده است، دارد، مي اين اشيا با

  .هند و ايران را قطعي دانست
كرده و پردة خاك را از  باستان شناساني كه آثار فوق را از آن عصر و زمان كشف

گر  النهرين و فالت ايران نيز جلوه بين اند، مانند همان آثار را در رخ آنها برداشته
ت دس نقش و نگار از هر دو تمدن به از آن جمله دو نوع ظروف سفالي با. اند ساخته

ريزي  زمينة زردفام طرح زمينة سرخ رنگ و دستة ديگر با آمده است كه يك دسته با
ليكن . شود در بعضي از اين شهرهاي باستاني، از هر دو نوع ظرف ديده مي. شده است

ظروف سفالي . اند دست آورده در بسياري ديگر فقط يك نوع زرد يا قرمز را به
يران و حواشي درياي مازندران است، در فام خاص قسمتهاي شمالي و مركزي ا سرخ

هاي زردگون در نواحي عراق عرب تا جنوب ايران و سواحل خليج  حالي كه سفالي
در سيصد ميلي جنوب . م ١٩٣٠هايي كه در حدود  كاوش. فارس پديدار شده است

محل تماس ) كاشان(عمل آمده، ثابت نمود كه آن نقطه  تپه سيلك كاشان به تهران در
  .٣و تمدن ديرين بوده استآن هر د

                                                
  . از سلسلة چهارم كه بزرگترين هرم را ساختChéaps-Khoufovi خوفو يا خئوپش فرعون مصر -1
  .٥٧٨-٨٠ تاريخ تمدن ويل دورانت، شرق زمين گاهوارة تمدن، ص -2
  .٣٥ سرزمين هند، علي اصغر حكمت، ص -3
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  ايران و هند، پيش از ورود مهاجران آريايي
داشت و  سرزمين ايران از اعصار ما قبل تاريخ چون پلي عظيم ميان شرق و غرب قرار”

هم مربوط  گذشت و تمدنهاي دو سوي جهان را به هاي مهم مي از آن شاهراه
كردند و از آن  را دريافت ميساخت، ايرانيان فرهنگها و تمدنهاي ملل ديگر جهان  مي
اينان پس از دريافت، اين فرهنگها . شدند، اما اين مبادله هرگز يكطرفه نبود مند مي بهره

  .١ساختند ديگران منتقل مي آميختند و پس از تكامل به را با آنچه خود داشتند مي
 .ايران و هند با سرنوشتي مشابه، اعصار پيش از باستان خود را پشت سرگذاشتند

ترين اعصار تاريخ خود را عصر باستان بناميم، همان گونه كه مشيرالدوله نيز  اگر قديم
ها  ناميد، عصر پيش از باستان بايد عصر ورود آريايي» باستان ايران«تاريخ بزرگ خود را 

دورانهاي ماقبل  ايران و هند باشد، بنابراين اطالق اعصار بسيار پيش از باستان به به
بخصوص كه قدمت اين اعصار گاهي . مناسبت نخواهد بود و هند بيتاريخي ايران 

يعني حجمي دارد برابر با مجموعة اعصار تاريخي . رسد هشت هزار سال پيش مي به
  .اضافة عصر آريايي در دو سرزمين ايران و هند به

ها و انعقاد تمدن آريايي  سرنوشت مشابه ايران و هند در اين اعصار تا ورود آريايي
و سرزمين ادامه يافت و پس از آن نيز در سرگذشت دو ملت اتفاقات مشابه و در د

آنچه آشكار است اين است كه اقوام مهاجر پيش از . داد مشترك تمدني بسياري رخ
اند يعني همة اقوامي كه در هند  شرق رفته اعصار باستاني، همه از سوي غرب به

. اند هند رفته از ايران گذشته سپس بهاند، نخست  داشته و منشاء اثر تمدن بوده سكونت
ها و ادوار تاريخي نيز اين مهاجرتها ادامه يافت و  توان گفت كه حتي در عصر آريايي مي

  .سوي ايران صورت نگرفت هيچ وقت مهاجرت عكس يعني از هند به

                                                
هاي هيأتهاي  ة ايران باستان، پس از پايان فصل اول حفاري سخنراني پرفسور روش گيرشمن، در موز-1

  .٨، ص ٥٣هاي سيلك كاشان، هنر و مردم، شمارة  فرانسوي در تپه
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اند و  اند، همه از ايران آمده يا از ايران گذشته هند رسيده خواهيم ديد اقوامي كه به
شناسي و مذهب و اساطير دربارة هند تحقيق  ابراين آن چه كه از لحاظ هنر و باستانبن

  .لحاظ ايران نيز پرارزش خواهد بود روشني گرايد، از شود و به
اند، عبارتند از  هاي مختلف مهاجراني كه از ايران گذشته وارد هند شده گروه

  .١ها و اقوام آريايي و شمالي) يهاشامل دراويد(اي  سياهان، اقوام جنوبي، گروه مديترانه
اند  هند و ايران آمده هاي مغولي و تبتي به از آسياي شرقي و مركزي نيز برخي گروه

توان ناديده  اثرات اقوام عربي و شمالي ناچيز است و آن را مي كه اثر ايشان در مقابله با
  .گرفت

احتمال در نخستين  شوند كه به سياهان نخستين گروه نژادي ايران و هند شمرده مي
شده و ) عمان(اعصار تمدن بشري از آفريقا وارد سواحل خليج فارس و درياي مكران 

برد و ايشان را اين چنين وصف  مي هرودوت از اين گروه نام. اند كرده هند كوچ سپس به
  :كند مي
. هاست ها يكسان است، يعني مانند رنگ پوست اتيوپي رنگ پوست اين هندي”

مردان را كه در سواحل خليج فارس و سواحل هند مسكن داشته هردوت بعضي 
هاي افريقا شباهت دارند و چون  اتيوپي گويد كه به نامد و مي چنين مي
سپس دربارة . دانيم، اينها را هم بايد حبشي بناميم هاي افريقا را حبشي مي اتيوپي

  .٢“راند تفصيل سخن مي اخالق و عادات اين هنديان سياه نيز به
اما هرودوت هنگامي كه . اند هاي داريوش نيز اين اقوام هندي خوانده شده در كتيبه

) هاي آسيا حبشي (٣كند، ايالت هند را سرزمين پريكانها بندي مي ايران را از نظر مالي تقسيم

                                                
1- The Mediterranean, The Proto-avstraloid, The negrito, The Nordic. Race 

Movements and Prehistoric Culture. 
  .٦٣٤ ، ص١، ج ايران باستان:  مشيرالدوله-2
  .(Parikanes) ١٢٧٤، ص ١، ج ايران باستان:  مشيرالدوله-3
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نويسد كه آنان در  آيد، مي ميان مي هاي ديگر به خواند و هنگامي كه سخن از هندي مي
 يعني حتي در عصر هرودوت نيز سياهان در سواحل درياي عمان .شمال سكنا دارند

ها قلمرو اين قوم در حدود مرزي  در نقشه. اند سكونت كرده تمدن خاصي داشته
  .١خوار نوشته شده است هاي ماهي نام حبشي بلوچستان ايران و پاكستان به
ان سياه ها بودند كه از سوي غرب وارد هند شدند و با دومين گروه، جنوبي
هاي بسيار از ايشان  سوي شرق روانه شدند و اكنون نمونه درآميختند و سپس از هند به

شود و در هند نيز يكي از اركان تشكيل دهندة  در هند و چين و اقيانوسيه يافت مي
  .جمعيت هستند

هاي خارجي قديمي در زبانهاي اروپايي كه اصل   واژه٢عقيدة پريزلوسكي به
ها فقط جو و  مثالً آريايي. ار زبانها و گويشهاي اقوام جنوبي استدراويدي ندارد، يادگ

زوا، در : در سانسكريت ياوا، در يوناني. (گفتند مي» يوا«جو  به. شناختند گندم را مي
 )گندم: گندهو، فارسي كنوني: ايراني(گندم در سانسكريت گدهوما  به) فارسي كنوني جو

ترين نام هند و  م است، اما برنج كه قديميشود كه اصل هر دو كلمه نامعلو گفته مي
برنج، پشتو، ورنز، و : ورنجا، فارسي كنوني: فارسي باستان( است Vrihiايراني آن 
ارگي = تاميل آرچي ـ اركي: احتمال قوي از واژة دراويدي به) Briza و Oruza: يوناني

گويند   ميChavl  وChawal: اشتقاق يافته است، اما در زبان جديدتر هند و ايران بدان
تر آن  هيأت قديمي)  گرفته شدهChamloكه شايد اصل آن از هند و آريايي متوسط (

Chamaاحتمال قوي  طور كلي و به به. معني برنج است و هم خوراك  است كه هم به
  .٣ معني خوردن در زبانهاي اقوام جنوبي ارتباط دارد  بهJomبا كلمة 

                                                
  .١٩٣٤ و ٦٩، ص ١، ج ايران باستان:  مشيرالدوله-1

2- Pryzluski. 
 Two new Indo-Aryah etymologies) ١٩٣٤شناسي آلمان ليپزيك، سال  از مجلة هند و ايران -3

zeitschris+ fur Indologie and iranistik)  
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در (و پان ) ناريل در زبانهاي كنوني هند در سانسكريت و Narekila(نارگيل 
) Nimbukaدر سانسكريت (ليمو ) تنبول: ، در ادبيات فارسيTambulaسانسكريت 

، Karpasa: سانسكريت(اي  هاي پنبه و پارچه) Vatigahaسانسكريت (بادنجان 
Karpataكرباس، زبانهاي اروپايي:  فارسي كنوني :Karpetنيز ) شده بافته ، فرشهاي
  .اي است راي اين چنين ريشههمه دا

هاي قديم تقريباً مسلم است، شايد از اين گروه هنگام  قرابت اين گروه با سومري
 شروع ١٥٠٠ها از سال  آريايي. ماندند هايي بر جاي عبور از آسياي غربي و ايران دسته

مهاجرت كردند و قرن هشتم كه عصر تولد بوداست، حدود تقريبي پايان مهاجرتها  به
لحاظ تمدن قدرت  ها آمده بودند، و از ها پس از جنوبي اينكه دراويدي با.  هستنيز

  .ها را براندازند ها، جنوبي فرهنگي نيز بسيار قوي بودند، نتوانستند تا هنگام ورود آريايي
اين گروه برخالف . شود ها مي اي است كه شامل دراويدي گروه سوم اقوام مديترانه

نشين و شهرنشين بودند و تجارت  د و زندگي ساده داشته، دهها كه كشاورز بودن جنوبي
  .كردند هم مي
كنند،  ها و زبان دراويدي كه امروز مليونها نفر در جنوب هند بدان تكلم مي لهجه

هاي هند و ايران بستگي ندارد جز لهجة براهويي بلوچستان  هيچ يك از زبانها و لهجه با
ها در  اي از جمله دراويدي هاي مديترانه وهو اين دليل بر آن است كه روزگاري گر

هاي  اند و چون گروه سراسر هند تا حدود خراسان و كرمان و بلوچستان سكونت داشته
شمالي مغولي و تبتي نيز مقارن يا پس از ورود اين دسته وارد شده، اثراتي از زبانهاي 

  .توان يافت شمالي نيز در لهجة دراويدي مي
  »داسا«د با دو قوم بومي برخورد داشتند كه نخستين را مهاجران آريايي در هن

 =)Dasas ( داسيو«يا « =)Dasyv ( خواندند و گروه ديگر راNishadas . گروه نخست
سكونت ) Dahai(=» داهي«در ايران نيز بودند، در جنوب شرقي درياي خزر اقوام 

وان است كه ايرانيان احتمال قوي همان داساي هند اين داها به) مدارك يوناني. (داشتند
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معني آبادي يا  يافت كه به اشتقاق» ده«يا » دها«كردند و از اين نام كلمة  اين گونه تلفظ
و » داسا« در خود هند نيز اين كلمه به. فارسي يادگار آن است» ده«مملكت بود و كلمة 

فته و كار ر به) ها دشمن آريايي(معني دشمن  تغيير مفهوم داد و فحواي آن به» داسيو«
ساختند،  يافتند و ايشان را بنده و برده مي ها بر اين دشمنان تسلط مي چون گاهي آريايي

هاي  گرفته شده كه ريشه» das«اصل كلمه از . داده است معني برده و غالم هم مي
  .معني تعقيب شده است آريايي و هند و اروپايي آن مختصر تفاوتي باهم دارند و به

كه هنگام ورود » داهيو«يا » داسيو«، »داسا«ين اين اقوام يق احتمال قريب به به
ها در سراسر مشرق ايران، شمال غربي و مغرب هند، پنجاب و شمال دره گنگ  آريايي

  .اند ها بوده اي از جمله دراويدي اند، همان اقوام مديترانه سكونت داشته

  تاريخ روابط ايران و هند در عصر آريايي
رافيايي خاص خود در غرب آسياي كهن و مركز جهان وضع جغ فالت ايران با”

كنندگان و مهاجران  باستان در حكم يك مركز تقاطع بوده است كه راه عبور كوچ
  .١“گذشته است عهد باستان از آن مي

آريان و آريايي، از ارمغانهاي فرهنگ و تمدن جديد : گرچه واژة آريا و مشتقات آن
ها   اين واژه بسيار كهن سال است و مانند خود آريايي، اما در واقع٢شود اروپا شمرده مي

» آريه «Airya» ايريه«شكل  زندگي بس درازي دارد و در زبانهاي هند و ايراني به

                                                
  ).Iran in the Ancient East, 1941(ايران در جهان قديم : رتسفلد ارنست ه-1
  كه مدت پنج سال) Fillippo sasseti(= ساستي  نام فيلپو براي نخستين بار تاجري ونيزي به -2

كرد و  در گوا اقامت داشت، قرابت ميان زبان سانسكريت و زبانهاي اروپايي را كشف) ١٥٨٣-٨(
ز رسماً اين قرابت و هم ريشگي را در نخستين جلسلة انجمن  سر ويليام جون١٧٨٦سپس در 

: آثار ماكس مولر: نك. آسيايي بنگال اعالم داشت و اين در حكم تولد مجدد نژاد آريا بود
Collected Works, New Impression 1808 Vol. X: The Home of the Aryans, p.90.s  
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Arya اريه« و «Ariyaرفتند و لقبي است كه هنديان  كار مي معني آزاده است، به  كه به
  .اند داده و ايرانيان در روزگار پيش از باستان به خود مي

خواند و نياي پنجم داريوش،  هاي هخامنشي، داريوش خود را آريايي مي در كتيبه
كنندة آرياست  معني ياري در اساطير ايران نام ايرج پسر فريدون به.  نام داشت١آريارمنا

نام كشور ايران از قديم .  ذكر شده٢ها؛ ايران ويچ و در اوستا نيز سرزمين نخستين آريايي
هاي هخامنشي اريانام و در پهلوي؛  در سنگ نوشته. از اين واژه مشتق شده بوده است

در آثار هرودوت و بطليموس سرزمين اقوام آريايي و در كتابهاي عربي ايران و . ايران
ايرلند از اريان و در شاهنامه و كتابهاي فارسي ايران ذكر شده و در اروپا نام كشور 

  .٣همين ريشه ساخته شده است
گفته » ويچ«هنديان و ايرانيان سالها در سرزمين مشترك كه در مدارك ايران بدان 

شده است درنگ كردند و سپس از هم جدا شدند و چون در مدارك هندشناسي از 
شود، گروهي از دانشمدان بر آن شدند كه  ها نامي برده نمي سرزمين نخستين آريايي

هاي كنار   كه جلگه٥از آن جمله است تريِودا. ٤د هند را مهد نخستين اين قوم بدانندخو
 كه كشمير و ٨و كاال. ٧داند ها مي  در ملتان را سرزمين اصل آريايي٦رودخانه دويكا

                                                
1- Aryaramana. 
2- Airyana Vaejah. 

  .٧٩، ص ١صادق كيا و لغت فارسي دهخدا، ج : هر، نوشته آريا م-3
  .ضميمة فصل دهم از كتاب اول تاريخ و فرهنگ مردم هند، نوشتة پرفسور شاستري:  نك-4

5- P.S. Triveda. 
6- Devika. 

 و جلد بيستم از نشرية ٢ و ١ ص D.R. Bhandarkar از يادنامة Acharya Pushpanjali:  نك-7
 ,Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute: در پونامعروف بهانداركار 

Poona, XX, 48 ff.  
8- L.D. Kalla. 
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شمارد، داليلي كه اينان براي اثبات ادعاي  هاي هيماليا را مركز اصلي اين قوم مي دامنه
  :بدين شرح استكنند  خود ارايه مي

عنوان وطن اصلي  الف، در متون ودايي هند باستان از سرزمين سپتاسندو به
برده شده است و سپتاسندو همان سرزمين است كه ايرانيان بدان هپتاهندو  ها نام آريايي

نام دادند و جايي جز سند و پنجاب نيست كه نام آن توسط ايرانيان بر همة اين 
  .شد ها اطالق مي سرزمين

ب، دليل اصلي مخالفان بر رد اين نظريه اين است كه اگر هند سرزمين اصلي است 
و مهاجرين از اينجا مهاجرت خود را آغاز كردند، چرا زبان سانسكريت فقط در هند 

  .١هاي ديگر آريايي نيست شود و از آن اثري در سرزمين ديده مي
نظير   نوع خود بيتوان گفت در قدري غني است كه مي ج، ادبيات سانسكريت به

بايستي در محل اصلي خود مانده و گسترش و تكامل يافته باشد، مهاجران  است و مي
  .٢فقط برخي از اين ادبيات عهد عتيق را با خود بردند
دانيم  اند، در حالي كه مي ها داشته د، برگزاري مراسم سما و هما كه همة آريايي

  .٣ در شمال پنجاب استMayavant يا Muryavantهاي  سرزمين اين گياه تپه
ترين زبان در گروه هند و اروپايي است، پس  گويند چون زبان ليتواني خالص ، ميه

توان گفت كه اين زبان خالص مانده چون منزوي  زبان اصلي و قديمي است، اما آيا نمي
اين  و منفرد بوده است؟ و يا اين كه از تكامل زبانهاي ديگر بر كنار بوده است و به

  .٤شود ها باطل مي رتيب فرضية اروپايي بودن مهد آرياييت
                                                

 D.R. Bhandarkar: Annals of the Bhandarkar: اي  از يادنامهAcharya Pushpanjali:  نك-1

Oriental Research Institute, Poona, XX, 48 ff, p.46 
  .٨٢ همان، ص -2
 Proceedings of the All-India: ١١-٦ بخش اول، ص ٢، ج .م ١٩٢١، كنگرة جامع هندنشرية  -3

Oriental Conference 
  .٨٣ بخش اول، ص ٢، ج .م ١٩٢١، نشرية كنگرة جامع هند -4
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دانند، و ما  ودا را دليل بومي نبودن سانسكريت مي شدن نام ببر در ريگ و، ذكر
ميان نيامده است، در حالي كه  دانيم كه در اين كتاب از نمك و برنج هم ذكري به مي

يار باستان فقط گندم و جو شناختند و در اعصار بس ها قرنها بود كه نمك را مي آريايي
  .١غالت بومي شمال غربي هند بوده است

توان گفت كه محل سروده  شناسي باستان مي لحاظ جغرافياي تاريخي و اقليم ز، از
  .٢ودا جايي جز پنجاب و نواحي اطراف آن نبوده است شدن ريگ

 داند و هاي سيحون و جيحون را مهد مشترك هند و ايرانيان مي هرتسفلد جلگه
هاي حوزة رودهاي  گويد كه اين گروه از هزارة سوم تا هزارة دوم باهم در جلگه مي
  .٣اند وراما، هينا همان ارض موعود ايرانيان يا ايران ويچ زندگي داشته تيا، واهوي داي

 ١٤٠٠هنديان و ايرانياني كه از راه قفقاز وارد ايران شدند، توانستند كه در سالهاي 
در . ومت آريايي در حوزة وسطاي دجله و فرات تشكيل دهندپيش از ميالد، يك حك

هاي شرقي در خراسان بودند و هنوز در مسكن اصلي  هاي اصلي آريايي اين سالها گروه
شك نيست كه . ٤خود كه ايران شرقي و پنجاب و سند باشد، استقرار نيافته بودند

 مدت يك آيين آريايي هاي شرقي مدتي مديد در آسياي مركزي ماندند و در اين آريايي
  .پذير است يا هند و ايراني خلق كردند كه بررسي آن با مطالعة دقيق اوستا و ودا امكان

                                                
  .٨١، ص ١، كمبريج، ج تاريخ هند -1
 Miyan-vant: ودا آمده است، همه مربوط به پنجاب از جمله  اسامي جغرافيايي كه در ريگ-2

ستلج : جنوب غربي كشمير، رودهاي گنگ و جمنا و ساراسواتي و پنج شعبه معروف سند در
و ) Asikni: ودايي(، چناب )Parushni: ودايي(، راوي )Vips: ودايي(بآس ) Sutudri: ودايي(

 ١٣فصل . اين قسمت از هند شوند به و بسا نامهاي ديگر كه همه مربوط مي) Vitasta: ودايي(جيلم 
  .تاريخ و فرهنگ مردم هند: ، كتاب١ ز جا

 Iran in the Ancient + East, 1941: ١٩٠، ص ايران در مشرق باستان:  هرتسفلد-3

  .١٩٢، ص ايران در مشرق باستان:  هرتسفلد-4
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  ايران و هند در عصر مادها و هخامنشيان
افسانه است، از قول  دربارة روابط سالطين ماد با هنديان، مطالبي را كه شبيه به

.) م.ق ٣٥٨-٤٠٤(دشير هخامنشي مورخ و سردار يوناني زمان ار) گزنفون(خسنوفن 
سان  روزي كه كوروش به”دربار پادشاه ماد كياكسار  شود آمدن سفراي هند به مي ذكر

ها  قشون مشغول بود رسولي نزد او آمد و اطالع داد كه چون سفرايي از طرف هندي
. درنگ نزد او رود كند كه بي طلبد و تقاضا مي نزد پادشاه ماد آمدند، او كورش را مي

قصر   كه او با اين لباس به١كوروش بدهد رسولي را مأمور كرده بودند، لباس فاخري به
  .پادشاه درآيد

كوروش قسمتي از قشون خود را برداشته نزد كياكسار رفت و چون پادشاه او را در 
لباس ساده ديد، ايرادكرد كه چرا لباس ارغواني او را نپوشيده است و اين رفتار باعث 

كوروش جواب داد اگر لباس ارغواني .  پيش سفراي هند خواهد شدسرافكندگي او
آوردم،  جاي مي كردم، ولي دير فرمان تورا به پوشيدم، طوق و ياره استعمال مي مي
داده؛  بهتر از آن بود كه همين امروز با قشوني كه حاضر است اوامر تورا فوراً انجام آيا
ركرد در حال سفراي هند را داخل كنند آمد و ام كياكسار را اين جواب خوش. ام آمده

آشور  خواهد با اند تا بپرسند كه چرا ماد مي سفرا گفتند كه از طرف پادشاه هند آمده
ها بر ضد طرفي  هندي. بجنگد؟ و بعد همين سؤال را از پادشاه آشور خواهندكرد
. ايم دهآشوريها تعدي نكر خواهند بود كه متعدي است، كياكسار جواب داد ما نسبت به
كوروش در اين وقت . گويد حاال الزم است برويد نزد پادشاه آشور و ببينيد چه مي

دهي كه من هم چند كلمه بگويم و پس از  كياكسار كرده پرسيد آيا اجازه مي به رو
ها خواهيد  پادشاه هندي اگر كياكسار اجازه داد، شما به: سفرا گفت تحصيل رخصت به

                                                
  .داند  گزنفون كورش را سردار پادشاه ماد مي-1
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ايم، ما حاضريم  گويند كه تعدي كرده م و اگر آشوريها مياي گفت كه ما تعدي نكرده
  .١دهيم تا رسيدگي كرده حكم عادالنه بدهد پادشاه هند را حكم قرار

نوشتة گزنفون مورخ يوناني، كوروش بزرگ شاهنشاه هخامنشي با دولت هند  به بنا
ر سرزمين آن زمان كه اين شهريار نامدار عزم تسخي. روابط دوستانه برقرار كرده بود

و جنگ با پادشاه ثروتمند و معروف آن كرزوس را داشت، پادشاه ) ليديا ـ لودي(ليدي 
  .داشت نزد كوروش گسيل هند نمايندگاني به

 پيش از ميالد، ٥١٢شاهنشاه هخامنشي، در سال .) م.ق ٥٢٢-٤٨٦(داريوش بزرگ 
دة پاكستان خيز سند و پنجاب را كه امروزه بخش عم فكر افتاد كه اراضي حاصل به

سرعت تحقق يافت و سپاه اعزامي  دهد، تسخير نمايد، اين امر به باختري را تشكيل مي
هند  واقعة لشكركشي ايرانيان به. يافت ايران، بر اراضي شمال باختري هند دست

قدري در تاريخ هند باستان با اهميت تلقي شده است كه آن را يكي از دو مبدأ خود  به
  :اند داده قرار
  ظة بودا،موع -١
 .٢لشكركشي داريوش -٢

و در سانسكريت ) Hindu(= هيندو : هاي پارس و اوستا نام هند در سنگ نبشته
. آمده است) Khi-In-Du-Ish (=ايالمي خي اين دو ايش و در ) Sindhu (=سيندهو 

يكي در سنگ نبشتة . كند هاي خود دوبار از هند ياد مي داريوش بزرگ در سنگ نبشته
ها هند را يكي  گري در سنگ نبشتة نقش رستم كه در آن سنگ نبشتهتخت جمشيد و دي

  .٣شمارد از بيست و چهار استاني كه زير فرمان او است، مي

                                                
  .٣٠٧-٨ ، ص٤، مشيرالدوله پيرينا، كتاب دوم، فصل تاريخ ايران باستان -1
  .١٢٦، ص ١، سرپرستي سايكس، ج تاريخ ايران -2
  .٤٥٠- ٥٢، دكتر مشكور، ص ايران در عهد باستان تاريخ اجتماعي ايران، -3
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  ارتباط ايران و هند در دورة اشكاني
روابط ايران و هند كماكان )  ميالدي٢٢٦تا . م. ق٢٥٠(در زمان شهرياري اشكانيان 

  .چربيد ها مي و مذهبي آن بر ساير جنبههاي بازرگاني  برقرار بود، ولي جنبه
علت كارهاي بزرگي كه انجام داد،  اشك نهم كه به.) م.ق ١٢٤-٧٦(مهرداد دوم 

هاي هيماليا  كوه قدري پيشرفت كه حدود ايران را به لقب كبير دارد، از طرف شرق به
ن اند و معلوم است اي هايي از شاهزادگان اشكاني در اينجاها يافته سكه. رسانيد

  .١اند شاهزادگان در اين صفحات حكمراني داشته
ودا از آن يادشده، در اين زمان  آيين مهرپرستي كه هم در اوستا و هم در ريگ

در همين دورة آيين مذكور آن چنان در اروپا (پيروان بسياري در سرزمين هند پيداكرد 
 رواج و رونق دين بودا نيز در ايران). ريشه دوانيده بود كه جاي مسيحيت را گرفت

وسيلة آشوكا پادشاه  علت آن رسمي شمردن اين دين در هندوستان به. بسيار يافته بود
ايران و ممالك ديگر گسيل  بزرگ اين كشور بود كه تعدادي از مبلغان دين مزبور را به

مروجين مذهب بودايي در ايران عصر اشكاني، كه خالي از تعصبات خشك . داشته بود
غير از مردم عادي، تني چند از . موفقيتهاي چشمگيري نايل آمدند مذهبي بودند، به

اين كيش گرويده و هم خويش را مصروف ترويج و  بزرگان و شاهزادگان اشكاني به
  .نشر آن نمودند

  دورة ساساني
سالطين  با.) م ٢٢٦-٦٥١(اند  ساسانيان كه بيش از چهار سده بر ايران فرمانروايي كرده

در اين . اند مناسبات دوستانه داشته.) م ٢٣٠-٥٣٠(ان سلسلة گوپتا هند منجمله پادشاه
  .دوره تماس ادبي و هنري ايران و هند بيش از هر زمان ديگر بوده است

                                                
  .٢٢٦٧، حسن پيرينا، ص ايران باستان -1
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نتيجة جنگ  در) سوم داريوش(فردوسي در شاهنامة خود آورده است كه وقتي دارا 
يد، يكي از فرزندان رس هالكت ايران و خيانت برخي از سرداران خود، به اسكندر به با

اخالف او تا چهار پشت همه . شد هند گريخت و در آنجا ماندگار نام ساسان به او به
گذراند،  شباني مي آخرين ساسان يعني ساسان پنجم كه روزگار را به. داشتند ساسان نام
. خدمت او درآمد استخر فارس نزد امير آن پاپك نام رفت و به ايران آمد و به از هند به

از اين وصلت . وي داد شد، دختر خويش را به خبر ون پاپك از نسبت عالي او باچ
  .آمد دنيا به) اردشير پاپكان(كمي بعد اردشير 

كفايت ساساني، آيين  شهريار با) ٢٢٦-٢٤١(در زمان سلطنت اردشير پاپكان 
ين اين حال، در برخي از نواحي شرقي ايران، مانند سرزم زردشتي رسميت يافت، ولي با

نظر سياسي بايد گفت كه در اين  از. سزايي داشت بودايي رواج و رونق به كوشان، آيين
يافته، و حكام و  عهد دامنة نفوذ و قدرت ايران در اراضي شمال غربي هند بسط

داشتند، اردشير را شاهنشاه  فرمانروايان سكايي بلوچستان و سند كاتياوار كه شترب نام
  .دانستند خود مي

دعوت خود را ) ٢٤١-٢٧٣(مبر ايراني كه در زمان شاپور اول ساساني ماني پيا
هند رفت و مدتي در اين  مهري قرار گرفت، به آشكار كرده بود، پس از اين كه مورد بي

  .دست آورد خطه زيست و پيرواني چند به
ايران خواست و  يكي از پزشكان معروف هند را به) ٣١٠-٣٧٩(شاپور ذواالكتاف 

شاپور، گروهي از پزشكان هندي  در بيمارستان گندي. ١داد خه سوس جااو را در كر
دوش همكاران ايراني و يوناني خود در مداواي مريضان  گردآمده بودند كه دوش به

  .٢كوشيدند مي
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ترجمة آثار يوناني و التيني و هندي در عهد شاپور اول شروع شد و مخصوصاً در 
شود،  نهضت ايراني محسوب ميعصر خسرو اول كه سلطنت وي دورة حقيقي 

  .١گرفت رونق
نام پنچاتنترا  كه اصل هندي آن به) كليلك و دمنك(كتاب معروف كليله و دمنه 

زبان پهلوي  وسيلة برزوية طبيب به شد، به زبان سانسكريت ناميده مي به) حكايت پنج(
  .شد ترجمه
كه از عهد ) شطرنج رسالة(روايتي كه در كتاب پهلوي ماذيكان چترنگ  به بنا

ساسانيان مانده مندرج است، در زمان پادشاهي خسرو اول، بازي شطرنج از هند 
  .ايران آمد به

شهريار معروف ساساني با پوالكشين دوم، پادشاه دكن و ) ٥٩٠-٦٢٨(خسرو پرويز 
شده و هدايا و تحفي رد و بدل  هند جنوبي معاصر بود و بين آن دو سفرايي مبادله

  .گرديده است
 و هند، مختصر دورة باستان نبوده بلكه بعد از آن اين روابط ادامه و  ايرانروابط
ها اين  يك زمينة خاص هم نبوده بلكه در اكثر زمينه يافته است و منحصر به گسترش
. اند مند و كوشا بوده حفظ و گسترش روابط عالقه ملت بزرگ و متمدن آسيايي به دو

باشد و دانشمندان و محقّقان هر  بط فرهنگي ميماندگارترين و مستحكمترين روابط، روا
  .اند نهاده دو ملّت مطالعات وسيع و آثار گرانقدر و جاويدي را از خود بر جاي

* * *  
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