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  احوال و آثار قتيل
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وي .  برجسته و پژوهنده بوداي ي نامور و نويسندهيگو محمد حسن قتيل، شاعر فارسي
د،  تاريخ تولّةق داشت، ولي دربار کهتري بهنداري تعلّيهاي هندو يکي از خانواده به

  .١ي وي اختالف هستيوطن و احواِل ابتدا
  :نويسد ي او ميي قتيل و احوال ابتدا خانوادهةآغا حسين قلي خان عاشقي دربار

 دراز يتبعد از مد.  زندگي کرده بودند، پتياله،آبا و اجدادش در ايالت پنجاب”
باغپت   موروثي خود را ترک کرد و به،شيش سومي صورت سينگ رهاجد

د ين شهر متولّ امنتقل شده بود که هفده کوس از دهلي است، جد و پدر قتيل در
  /ه ١١٤٨ پدرش درگاهي مل در سال ،د قتيل درگذشتکه ج وقتي. ندشد

 از دهلي واقع ٢سوفاصله دوازده کَ  در داسنه سکونت اختيار کرد که به.م ١٧٣٦
دهلي  اب هدايت علي خان بهبعداً درگاهي مل را يک هم مکتبي نو. است
اب آن نو. آباد را براي مستأجري اخذکرده بود وي ايالت شاهجهان. کرد تدعو
سبب مالزمت سرکاري و  درگاهي مل به. سازي کرد ي و چارهي خوب دلجورا

 برابر هجري ١١٧٢در سال .  يک زندگي ثروتمندانه بسرکرد،شاهي قربت درباِر
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وي را ديواني . گشودجهان  به درگاهي مل چشم ة يک کودک در خان.م ١٧٥٩با 
تا هفده .  رسانيدبيابان در همان شهر بهرا ي يتحصيالت ابتدا. سينگ ناميده بود

علوم صرف و نحو و منطق و حکمت و معاني و بيان و بديع تحصيل  بهسالگي 
ات را تحت او مطالعه ادبي. و رياضي و عروض و عربي و فارسي پرداخت

رده ادر سن چه. ي ميرزا محمد باقر کرمانشاه شهيد ادامه داديحمايت و راهنما
اسالم شد و  ف به کرد و مشري را ترکي مذهب آبا اوسالگي از فيض صحبت

در هفده .  مذهب خود را پوشيده داشتتغييروي . خود را محمد حسن ناميد
 و تا گرفت سالگي اين راز بر عزيزان و اهل خانواده آشکار کرد و از آنها کناره

  .١“کرداختيارحيات زندگي مجرد آخر 
 ميرزا ةکه خانواد سيد اسد علي انوري فريدآبادي در يک مقاله ادعا کرده است 

و ديگر ) ٣( ٢کنند فراغت و آسودگي زندگي مي همحمد حسن قتيل تا اآلن در فريدآباد ب
، دکتر مختارالدين ٣اند الهور کرده پتيالي يا به پتياله يا به نگاران قتيل را منسوب به سوانح

در  ،٤وداحمد در مقاله مدلّل خود که در روشنائي منابع چاپ و بدون چاپ نوشته شده ب
 ،٥د شداين اقوال ترديدکرده است، ولي در اين قول ترديد نيست که قتيل در دهلي متولّ

  :خود گفته است چون وي
  !گر چه باشد مولد من خاک دهلي اي قتيل

  يزد و ايزدان برخاست استزکم کس چون من 
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قول آغا حسين قلي خان عاشقي محمد  هب.  مذهب در دهلي واقع شدغييرتعليم و ت
 چونکه وي ،نيستدور اين قول از عقل  .١عشري عقيده دارد اثنامذهب سن قتيل ح

بعداً وي . وله بودذوالفقارالد ٢تربيت يافته محمد باقر شهيد و خادم نجف خان
لذا ممکن است که قتيل . آنها هم عقايد تشيع دارند.  پيدا کرديحکمران اوده روابط با

 چونکه غالم همداني ؛ري اختيارکرده باشد وقتي مذهب اثنا عش،بر بناي مصالحت
  :ين عبارت اشاره کرده است ا در٣مصحفي
 ، رواج ايرانيان بيشتر بود، مشاراليه هم ديده،بسکه در عهد نواب وزير مرحوم”

  .٤“همين مذهب اختيار کرده
وله نجف خان فقارالدل قتيل در لشکر ذوا.م ١٧٧٧ برابر با هجري ١١٩٠در حدود 
ق با نجف خان تا اين تعلّ .٥کرد ميد و در دهلي و حوالي دهلي زندگي شريک شده بو

دوران اقامتش . مانده بود  باقي.م ١٧٨٢ برابر با هجري، ١١٩٦ يعني سال ،مرگشزمان 
 مصحفي ةکرد که در عهد نجف خاني در خان ميها شرکت   قتيل در مشاعره،در دهلي

نام   فارسي بهي شعراةتذکرنوشتن  به مصحفي را ،در اين زمانه قتيل. شد ميمنعقد 
  .کمک کرداو  بهکردن مواد هم  فراهم درو  ٦دكر ترغيب »اثري عقد«

 ،ق کرده از لشکر نجف خان ترک تعلّ.م ١٧٨٣ برابر با  هجري١١٩٨سال  قتيل از
ت قليل از توطن داشت، بجز چند سفر براي مددر آنجا رد و تا دم آخر آو ويلکهنو ر به

 برابر هجري ١٢٠٧وطالب اصفهاني گفته است که قتيل در سال با. رفتنلکهنو بيرون 
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 .م ١٧٩٨ برابر با هجري ١٢١٢قتيل خودش در سال  .١ در لکهنو مقيم بود.م ١٧٩٣ با
 .٢مکان عبدالقادر خان ذکر کرده است ردا با خواجه محمد علي تمنّرا مالقات خود 

  کالپي اب عمادالملک بهت نو وي در خدم.م ١٨٠١ برابر با هجري ١٢١٥سال  در
  در سال .٣ورزيد اقامتدر آنجا  .م ١٧٠٣ برابر با جريه ١٢١٧روانه شده بود و تا 

 )م ١٨١٨/ه ١٢٣٣ :م(م انشاءاهللا خان انشا  ١٨٠٦-٧ برابر با هجري ١٢٢١-٢٢
را که مشتمل بر معني و بديع بود، قتيل  فصل آخر آن. نوشترا  »لطافت درياي«

 ٥که عبدالقادر خان غمگين  وقتي.م ١٨١٤ برابر با هجري ١٢٢٩ر سال د .٤تصنيف کرد
غمگين . افروز بود  جلوه،سفر لکهنو کرد، در آن وقت هم ميرزا قتيل در محفل سخن

  :نوشته است
”ميرزا . خانه ميرزا جعفر بود، رفتم هام بروزي در محفل مشاعره که در آن اي

از نصير دهلوي در آن زمره  رقتيل و مصحفي و مي ص بهمحمد حسن متخلّ
ام روزافزوني و آمدند و شيخ امام بخش ناسخ را در آن اي شمار مي ه بگانسرکرد

  .٦“ين کار بود اناموري در
ت ولي مد ،٧ سفر کالپي کردة قتيل دوبار.م ١٨١٦ برابر با هجري ١٢٣١در سال 

عادت علي خان حاضر اب س نولکهنو در درباِر بعد از برگشتن به. زياد نبوداو  اقامت
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 روز شنبه از ،.م ١٨١٧ برابر با هجري ١٢٣٣الثاني   ربيع٢٣. يافت زي معزّيگاهشد و جا
 ولي حوادث زمانه هيچ اثري از قبر او باقي ،و در لکهنو مدفون شد ،١فاني کوچ کرد داِر

  .نگذاشت
منش، شود که او آزاد هاي گوناگون تصوير سيرت قتيل اين طور نمايان مي از تذکره

وضع قلندرانه، طبع ساده، عاشق مزاج، خوشخو، حريف و ظريف، يارباش، و دلداده 
 قتيل اين ةب درباريالغرا ف مخزنمؤلّ. او اسباب دنيا فراهم نکرد. سير و سياحت بود
  :طور نوشته است

فقيري کسي را در لطافت طبع وجودت ذهن و استقامت عقل و لزوم قناعت و ”
گاه تالش دنيا نکرده، هيچ. ام  مانند ايشان نديده،رانيدنذتجرد و خوش گ

هرگز دربند شيخي نبوده، . نمايد زيست مي بها لباس کم بدوش، قلندرانه به خانه
. از عالقه دنيا تا دوات و قلم که از الزمه اهل علم است، همراه خود ندارد

اکثر . استغناي طبع است ه بلکه ب،)نيست(اري چقي از التعلّ همه بي اين
وله مرحوم و ديگر عزيزان در حدود تربيت او الد اب آصف نو…مثل بزرگان
اي که اختيار نموده از آن  اند و او سرباز زده و تن بکر و فر نداده، رويه درآمده
  .٢“برنگشته

  : نظم و نثر قتيل نوشته استةعاشقي هم دربار
  .٣“امروز در هندوستان کسي هم زبان آن جناب نيست”

قتيل پيدا نشده بود، ولي اوالد معنوي قتيل از  اوالد جسماني حال آنکه هيچ
رار زير ق  بهاز آنها في کوتاه يک معر. تعداد تصانيف وي زياد است. ندا هنوز زنده

  :است
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  ديوان فارسي -١
 قريب شديوان غزل و جنگ نثر ”:قول عاشقي به.  تقريباً پنج هزار استشتعداد اشعار

هاي قلمي آن در  نسخه. هنوز چاپ نشده است اثر  اين.“پانزده هزار بيت بود
  .هاي گوناگوني هند موجود هستند کتابخانه

   چار شربت-٢
 ةزمان.  اهل فارس استةين کتب قواعد فارسي، مصطلحات، زبانداني و محاور ادر

  . محمدي، لکهنو چاپ شده استة چاپخان در است وهجري ١٢٢٨تأليف آن تقريباً 

   نهرالفصاحت-٣
 اثر اين. غيرهم است  کوتاه دستور زبان فارسي و اصول بالغت و انشا وةن مجلي ادر
ةشمار. استي کانپور چاپ شده ي مصطفاة چاپخاندر هجري، ١٢٢٨لين بار در سال او 

  :استسي و هشت و برده موج مشتمل آن  يبرگها
خصوصاً (در تعليم بعضي چيزها که ترک آن واجب و مستحسن است : لموج او
ص فارسي هند و ديگر واژگان و اصطالحات که بر طرز زبان هندي و شيوه ينقا

  ؛)لهجه هندي ساخته شده بود
؛در بيان استعمال افعال :مموج دو  
؛در بيان واجبات و مستحسنات :مموج سو  

  ؛د واجبييدر زوا :موج چهارم
  ؛در بيان مرکبات :موج پنجم
  .؛رات محذوفاتدر بيان مقد :موج ششم
  ؛در علم بيان :موج هفتم
  ؛در بيان فرق در اشعار متقدمين و متأخرين و نثر هنديان و اهل زبان :موج نهم
  .در تعليم طريق تحرير نثر :موج دهم
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  دي معدن الفوا-٤
الدين امامي است که در سال  نام شاگرد خواجه امام اين مجموعه رقعات ميرزا قتيل به

در آنها . ن رقعات را يکجا کرده بود خواجه خود اي.م ١٨١٧ برابر با جريه ١٢٣٢
اين کتاب در سال . د بووا زندگي قتيل و معاصرين ةچيزهاي خيلي کارآمد دربار

  .است منشي نولکشور چاپ شده ة چاپخاندر ميالدي١٨٨١

   االمانية شجر-٥
  .است مير امان علي براي پسرش مير محمد حسين نوشته نفرما بهقتيل اين کتاب را 

  عي ثمرالبدا-٦
 ة چاپخاندر هجري ١٢٦٣ق دارد و در سال بالغت و فن و انشاء فارسي تعلّ بهاين هم 

  .استمحمدي لکهنو چاپ شده 

  بي مظهرالعجا-٧
 منشي نول ة چاپخاندر در کالپي نوشته شده و .م ١٨١٦برابر با هجري  ١٢٣١در سال 

  .استکشور چاپ شده 

   االنشاءيقة حد-٨
  .کتاب مفقود است اين

  ي لطافت دريا-٩
 برابر با هجري ١٢٢٣است که در سال ) م ١٨١٨/ه ١٢٣٣ :م(شاءاهللا انشا تأليف مير ان

که مشتمل بر معاني و بيان و بديع و عروض و را ن  آبخش آخر و نوشته شده .م ١٨٠٩
 چاپخانه رد) مترجم برج موهن و تاتريه کيفي( اين کتاب .، قتيل نوشته بود استمنطق

صفحه بخش آخرين اين کتاب از . است چاپ شده ميالدي ١٩٣٥انجمن در سال 
  .دوش مي شروع ٣٥٩ ةشمار
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   هفت تماشا-١٠
در اين .  استزندگينامهتصنيف روزهاي آخرين زندگي قتيل است و يک تاريخ و 

 ،چنانکه از نام آن ظاهر است. يددتوان   کامل ميطور به هند شمالي را تتصنيف معاشر
  :رددا) يعني ابواب(هفت تماشا 
؛بيانبه ق کر سمارتکان و بعضي تحقيقات متعلّذدر  :لتماشاي او  
متماشاي دو: تباين ملل و  ت انقسام افراد و فرق بادر بيان وجود گرفتن آدمي و کيفي

  ؛تحريف معتقدات
؛در شرح اعتقادات فرق هندواني که از شريعت بيرونند :متماشاي سو  

   است؛اصالت اين فرقه باه  بام متبرکه مختصهدر اي :تماشاي چهارم
  ؛تحريره ه رسوم اين گروه بدر تقي :تماشاي پنجم
  .١در کاشتن تخم لفظ و معني در زمين نگارش احوال عجبيه :تماشاي هفتم

 مثالً ،ين ابواب روايات دوماالئي هند، اعتقادات عامه و جهال، رسومات عامه ادر
  .شود  يافته مييل معلومات کارآمد زندگي قتيةر و نياز، روابط باهمي يا دربارذن

  منابع
  .مصحفي اوران کا کالميقي، بوالليث صدا .١
 :، ميرزا ابوطالب خان بن حاجي محمد بيگ خاناصفهانيتبريزي ابوطالب  .٢

دهلي، مركزي دانشگاه  ة، کتابخان هجري١٢٠٥-٧، ) قلميةنسخ (االفکار صةخال
  .دهلي

  .)لکهنو ( نگار ة، مجل)اردو (قتيل کا وطناسد علي انوري،  .٣
 ة، چاپخاندرياي لطافت: انشاي دهلوي، سيد انشاءاهللا بن ماشاءاهللا جعفري نجفي .٤

  . م١٨٠٩/ه ١٢٢٣،  مرشدآباد،آفتاب عالمتاب

                                                   
  .٥ -٦ ، صهفت تماشاي قتيل): حسين (، ميرزا محمد حسنقتيل دهلوي  .1



 احوال و آثار قتيل  ١٥٣

  

  مطبع شاهجهاني، بهوپال،، شمع انجمن: صديقسيد محمد حسن خان،  .٥
  .جريه ١٢٩٣

  .، چاپ دهليع شعراءمرقّ، )مصحح(سکسينه  رام بابو .٦
  . کامالن رامپورةتذکر: حمد علي ا،شوق .٧
پور، پتنا،  ، بانكي)نسخة خطّي (عشق  نشتر:آبادي، حسين قلي خان عاشقي عظيم .٨

  .١٥٧، ص ٨، ج ٧١٦شمارة . م ١٩٩٣
  .م ١٨٥٢/ه ١٢٦٨، )قلمي ( االفکار رياض: وزير عليآبادي،  عبرتي عظيم .٩
اپ در ، ديباچه، چبيمظهرالعجا ):حسين (، ميرزا محمد حسنقتيل دهلوي .١٠

   لکهنو،چاپخانه منشي نول کشور
دکتر محمد : ، مترجمي قتيلهفت تماشا ):حسين (، ميرزا محمد حسندهلويقتيل  .١١

  . برهان دهليةعمر، چاپ مکتب
 ١٣٧٧، مطبع سلطاني، بمبئي، فکاراال جينتا: ، محمد قدرت اهللاقدرت گوپاموي .١٢

  .هجري
  . م١٩٣٤آباد،  اورنگ، چاپ عقد ثريا :غالمشيخ  ،مصحفي همداني امروهوي .١٣
،  حبيب گنجةکتابخان) قلمي (بيالغرا مخزن، خاناحمد علي هاشمي سنديلوي،  .١٤

  .عليگره
كنندة سيد شاه محمد  ، تنظيم هنديةسفين، هندي لكهنوي، بهگوان داس .١٥

  .م ١٩٥٨عطاءالرحمن عطا كاكوي، پتنا، 
، يب گنج حبةدر کتابخان)  قلميةنسخ( عبدالقادر غمگين رامپوري ةروزنامچ .١٦

  .عليگره
  م١٩٥٣ الهور، ادب عاليه نمبر مارچ نقوش ةمجل .١٧
  

* * *  



  ١٥٤  قند پارسي

  

  

 


