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   مطالبفهرست
  ۸   سردبيرسخن  کنم گفتم حکايتي و مکرر نمي

 در »چهار مقاله«يک نسخة خطّي مهم  نگاهي به
  عليگرهدانشگاه اسالمي کتابخانة موالنا آزاد 

  ,)هند (روانشاد نذير احمد
  )هند (سيد نقي عباس: ترجمه

۱۶  

  ۲۴  )راناي (محمد رضا شفيعي کدکني  پردازي در قرن هشتم از مسائِل کتاب
برخي از منابع ناشناختة فارسي براي مطالعة تاريخ و 

   ايران و هندفرهنگ
  ۳۱  )هند (سيد امير حسن عابدي

منظومة فارسي بادة شيراز در نسخة خطّي  نگاهي به
  عزيز لکهنويالهند  لسانصحيفة وال سرودة 

  ۴۵  )ايران (کريم نجفي برزگر

  ۵۹  )افغانستان(نجيب مايل هروي   )مة فارسيترقي(شناسي  فرهنگ تاريخ اصطالحات نسخه
بعضي نسخ خطّي نادر دربارة ادبيات عرفاني فارسي 

   تونکانستيتوي موالنا آزاددر 
  ,)هند ( شوکت علي خانهصاحبزاد
  )هند (شريف حسين قاسمي: هترجم

۶۸  

  ۷۶  )ايران (ايرج افشار  ها سه نقطه
  ۸۴  )هند (وار احمدسيد ان  فاخر مکين ـ شاعري شهير از شهر لکهنو

  ۹۹  )ايران (پيري مهدي خواجه  هند هاي مهم نسخ خطّي لکهنوـ معرفي برخي از کتابخانه
خطِّ نگارندة آنها در کتابخانة  بعضي نسخ خطّي به

  رضا رامپور
  ۱۱۹  )هند (شريف حسين قاسمي

  ۱۳۱  )ايران (پژوه محمد تقي دانش  البالغه در هند اي کهن از نهج نسخه
  ۱۳۵  )تاجيکستان(ضميره غفّاراوا   هاي خطّي هند و ماوراءالنّهر  بخارايي در تذکرهشوکت
  ۱۵۱  )هند (سيد محمد يونس جعفري  نامة جالالي طباطبايي اي بر نسخة خطّي شاهجهان مقدمه

  ۱۷۱  )ايران (سيد عبدالحميد ضيايي  هاي خطّي منظوم رامايانا در هند نسخه نگاهي به
في حسن ة سندالسعاد سخة خطّياي بر ن مقدمه
   تأليف مير غالم علي آزاد بلگراميالسعاداتمتةخا

  ۱۹۳  )هند (الظّفر سيد احسن

  ۲۱۱  )هند (اکبر حيدري کشميري  نسخة خطّي کليات طوفان مازندراني

 



  ٦  قند پارسي

  

  ۲۱۵  )هند(سيده بلقيس فاطمه حسيني   المعاني معرفي دقايق
 فارسي شاه فرد ديوان معرفي نسخة خطّي منحصر به

  حاتم دهلوي
  ,)هند(مختارالدين احمد 

  )هند(سيد حسن عباس : ترجمه
۲۲۰  

هاي استاد عزيزاهللا  البالغه در پژوهش نسخ خطّي نهج
  عطاردي

  ۲۳۱  )ايران(علي صدرايي خويي 

  ۲۳۶  )هند(الدين کاکوروي  عمر کمال  بخش معرفي نسخة خطّي تاريخ فرح
 مرکزي دانشگاه هاي مصور در کتابخانة نسخه

  هندوي بنارس
  ۲۴۵  )هند(سيد حسن عباس 

  ۲۵۶  )ايران(محسن جعفري مذهب   نکاتي دربارة مقاالت انجامه در نسخ خطّي
  ۲۶۵  )هند (عراق رضا زيدي  جانان آشنايي با نسخة خطّي ديوان مظهر جاِن

معرفي جنگي در کتابخانة ساالرجنگ حيدرآباد 
  راي ابياِت ابوعبداهللا رودکيدا

  ۲۷۳  )هند (عليم اشرف خان

   وارداتةمعرفي يک نسخة نادر خطّي مرآ
  تأليِف محمد شفيع وارد طهراني

  ۲۸۴  )هند(محمد محسن 

  ۲۹۱  )ايران(پناه  محمد حسين اسالم  تحرير رسالة منظوم جلدسازي
  ۳۱۱  )هند(سيد انور حسن زاهدي    خطّي عرفاني در کتابخانة خانقاه عمادية پتناةدو رسال

  ۳۲۰  )هند(شوکت نهال انصاري   معرفي تذکرة شعراي ماضيه
  ۳۲۸  )هند (الحق صديقي شميم  هاي خطّي فارسي در کالج ذاکر حسين نسخه

نجات نسخ خطّي براي آيندة : پروژة ملّي نسخ خطّي
  هندوستان

  ۳۳۳  )ايران(عصمت مؤمٰني 

دکن و پند اخالقِي نواب نسخة خطّي وقايع  نگاهي به
  جاه آصف

  ۳۴۱  )هند(رضوان اهللا آروي 

  ۳۵۵  )هند(سيده خورشيد فاطمه حسيني   معرفي نسخة خطّي مثنوي آشوب هندوستان
  ۳۶۵  )هند(شهناز پروين   معرفي نسخة خطّي خياالت امير خسرو

  ۳۷۳  )ايران (جمشيد نوروزي  »حاالت اسد بيگ قزويني«نسخة خطّي  نگاهي به
  ۴۰۲  )هند (سيد کليم اصغر  )دفتر سوم(نسخة خطّي سفينة خوشگو  نگاهي به
 نوشتة »سفينة عشرت«نسخة نادر خطّي  نگاهي به

  »عشرت هندي«درگا داس 
  ۴۰۹  )هند (محمد صادق حسين

  ۴۲۲  )ايران (الديني ژاله تاج  نسخ خطّي رقّعات حزين الهيجي نگاهي به
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نشي بال کرشن معرفي نسخة خطّي چار بهار م
  برهمن حصاري

  ۴۲۹  )هند(ملک سليم جاويد 

  ۴۳۶  )هند(جهانگير اقبال تانتري   هاي آزاد بلگرامي بياض
  ۴۴۸  )ايران (محمد حسين تسبيحي   اسالم جهاِناطّالعات کهن تاريِخ, جواهرالعلوم

  ۴۵۱    هاي خطّي و تعاريف آن نويسي نسخه عناصر فهرست
  ۴۷۱    ايران و هندپژوهندگان معروف نسخ خطّي 

 خطّي فارسي برخي از پژوهشگران نسخآشنايي با 
  در هند

  ۵۰۹  

  ۵۳۹    معرفي برخي از منابع اينترنتي در زمينة نسخ خطّي
  ۵۴۹      اخبار نسخ خطّي هند

  ۵۶۷    هاي هند  کتابخانهفهرست فهارس نسخ خطّي
  ۵۸۱  )هند (رئيس احمد نعماني  قطعة تاريخ درگذشِت پروفسور نذير احمد

  ۵۸۲    تسليت استاد نذير احمد
  



  ٨  قند پارسي

  

  کنم  نميگفتم حکايتي و مکرر

حشمت و عظمت  به هايي بنا.برپا نگاه داشته است بلند را علم و کتاب و دانش يبناها
 يها نه گونش کتابي آي مگر آن که در تاالرهاکشيد  نمي ودنکش  نمي قد،ديتخت جمش

 ها ب آن کتااما بلند سوختند يها  کتاب و آن ستونيها آن قفس .دنده باشيفراوان قد کش
 يکتابسوزبيشتر ا مغوالن ام. ونان آن روز رفتندي به با اسکندر. اعتقاد من نسوختند به

 ةآنان در عرص و ، وگرنه امروزه روز مغولستان نيز دست کمي از يونان نداشت،کردند
  .شتنددا پهلوانانيز يدانش ن

ا  ام،دنديشآتش ک به ر و جوان رايار کتابخانه و شهر و کودک و پيار تا بسيآنان بس
 تا هنوز ،ن همه هجوم و هجمه و آتش و زخمي از پس اي و پارسيرانيفکر و فرهنگ ا

 يها ن فرهنگين و بالنده تريدتريهنوز در شمار رش کشد و تا  ميهست و تا هنوز نفس
  .ستاده استيجهان ا
 نه ي در روزگاري و هنديرانيا ةبالندست که دو فرهنگ  ي بسا خوشوقتيجا

شه و فکر و ير و اند تفکّةگر داده بودند و در جاديکديدست  به دست ،چندان دور
 نواب و وزير و وکيل دانشمند ةاين هم. دانيم  از آنان بود و هميفرهنگ ، هم گو

خ ي شاهدند و تارکهکتاب  هنرمند و شاعر و عالم و عارف و آن همه ةايراني و آن هم
  .ميگو  مياستشاهد است که رنيز  وند بزرگشاهد است و خداکه 

و و آيينه  پر از هنر ي تاالرهاةد را با هميبار آمد و تخت جمش کياسکندر 
  !گر بار مغوالن آمدند و تا هنوز هستندي د.فتد و ريآتش کش به شيها کتاب

 بر اسب يت سوارانأيد هماره در هين کتابسوزان باياآيا  ؟ستندي مغوالن کيبراست
  ؟ باشند بر کفريغ و سپر و شمشي و تيزپايت
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افت ي را يتوان کسان  ميزي نـ مييکه گاه خود ما ـن همه فرصت سوز يان ايا از مي
 تفاوت ي، بي زاللةن همياند و از کنار ا  را نداشتهيکه پاس کتاب و دانش و جوانمرد

  تشنگاني براي آب،شيکنند و نه در مشک خو  ميرابيش را سيگذرند و نه جان خو مي
و ست  يمقامنامي و  و يدست آوردن نان به که تنها دغدغه شان يتفاوتان ي ب،برند مي
  .بس

ن سفره يشه بر اينان تا هنوز و تا هميبار آمد و ا کيبار آمدند و اسکندر  کيمغوالن 
کنند و راه را   ميغيز از تشنگان درياند و آب را ن ن خوان رنگارنگ نشستهيو بر ا

  !بندند  ميشه و فرهنگيمسافران اند بر
گر شده است و ي که خطوط ديت کتاب و مخطوطات در روزگاري است حکانيو ا

  .شود  ميگريت دارد دياند و انسان گر شدهي دها انسان
گر بار ي د است کهگرداند و کتاب يم ش بازيخو به ما رااست که کتاب باز و 

  .نهد  مي کهنه ما مرهميها زخم بر
  : اين قصّه را کهةگويم ادام  ميقول آن بزرگمرد به ون را گفتم يا

 ست يدهمت از سر درد  مييور دردسر ست يازيـ نيام از رو و آوردهـت به گر رو
 ست در يشناسم را درد  ميام و منش دهين جماعت که منش ديو خدا را شکر که ا

  . است با جانانيجان و عهد
و  اند ، بزرگان ادبي و فرهنگي ما بر يک دسترخوان نشستهن جماعتيشتر با هميو پ

  . اند با خاطراتي خوش برخاسته
گذريم و تنها اگر جاني هشيار و دلي   ميآييم و  ميما. ما امانتداران آن چراغ روشنيم

مانيم و اگرمان هواي خودخواهي و   ميها بيدار و ذوقي سرشار داشته باشيم در خاطره
اقيانوس مواج و اين  ايم بر آبي نفي ديگران باشد همانا چونان کفي و خاشاکي را ماننده

مانند و ايران و هند باستان را از اين دوستي و از اين همدلي   ميو اين رودهاي زالل
  .خواهد  ميسال حوصله ست که شنيدنش را چندين هزار و يکها داستان
 م تايم و آمديت کردي شکاها ييم و از جدايدي دممثنوي يم و در نياز موالنا گفت و

بيدل از رودکي تا فردوسي و خيام و سعدي و موالنا و در انجمن م و يديدل رسيب به
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اميرخسرو و حسن دهلوي را بازخوانديم و هنوز اين بازخواني و اين حکايت دوام 
  .دارد و باشد که بماند و بمانند ياران

 مغوالن فرهنگ يشان جلو  که با قلمير و قلندراني اخةن دو شماريشهادت ا به
دله  کيکدلمان که دل ياران يم و ييز ماين بار نيااشتند و پاس جوانمردي را دستادند يا

  .يي و با پارسااند ياند و با زبان پارس ند و با عشقياند و با ما کرده
ن يو اتا هنوز و تا هميشه ز هستند ياگرچه هنوز هم بر همان حرفم که مغوالن ن

ن جماعت و ياز هم زان و ناجوانمردان، ورنهي ست از خونريم نماديگو  ميمغوالن که
دل يده است که عبدالقادر است و بيز قد کشي نيدلي بـ ا برالسيحال از ارالس  ـله يقب

،  را مانند استي و بلخيرومويش و روزگاران بعد نيز موالناي است و در روزگار خ
 از مغوالنش يفتيطا به  اگريحتّ  ـن و هم فرهنگيکه او همدل است و همزبان و هم د

  . مايها  ماست و با ما و در دلمنسوب کنند او از
  کيانند؟ مغوالن اما

  .کنند  ميو آب را از تشنگان دريغکنند   مييزندان ها  را در قفسها که کتاب آنان
له ي از قب، جزدارند  ميدن و نوشدن بازي اهل فرهنگ را از نوشةکه جماعت تشن آنان

  .ند نيستناجوانمردان
 اند و عمري کتاب ترجيح دادهکشيدن بر سرواب را بردست نوازش که خور و خ آنان

اند، و نان زبان پارسي را خوردند و الم تا  بطالت و فرصت سوزي سپري نکرده به را جز
 از ـ   ناجوانمردان نباشندةگمان من اگر از قبيل به ـزبان پارسي تکلّم نکردند نيز  به کام

 گويم و هزار باره  ميو دوبارهگويم   مي.اند اي نبرده جوانمردي نيز چندان نصيب و بهره
خواهد که اين زبان، زبان   ميخواهد و عاشق  ميگويم که زبان پارسي فدايي مي

  .شوريدگان عاشق است و زبان موحدان پارسا
بود که با علم و دانش ـ  نذير احمد ـجوانمرد از اين دست استاد بزرگ ما و شما 

ت گام برداشت و فکر و فرهنگ و انساني ةنمود و يک عمر در جاد مي نظير و فروتني بي
خاک بر او  .تا آخرين لحظات عمر پر برکتش را جز با نوشتن و خواندن سپري نکرد

  !آمين ـ خوش باد و بهشت او را نصيب باد
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ست که با اين کهولت و پيري تا هنوز د امير حسن عابديجوانمرد استاد سي 
  در سرما و گرما خود را عصا زنانيافتن نکاتي تازه نويسد و تا هنوز در پي مي
عشق و عرفان  نوشاند که  ميخواند و  مينويسد و  ميگويد و  ميرساند و  ميکتابخانه به

  . قد کشيده استها  و همين سرسختيها  و همين مرارتها با همين رنج و ادب پارسي
 رفت و درختان پربار، فروتن ترند هميشه و اينان از فروتن ترينانند که ذکر خيرشان

  : کم نيست ـ بمنه و کرمه ـاز اين دست استاد جوانمرد در هند امروز هم
  شکر خدا که قبله و شور و نماز هست

  …زين دست اهل درد و جنون هست و باز هست
ي مهرباني شکل ها و قلم ي فروتنها ي گرم و قدمها و اين شماره نيز از برکت نفس

دير بپايند و بسيار . اند سي در اين ديار باستانيتا هنوز پاسداران زبان پار گرفته است که
 .شان خود، آفتاب ديگري است بمانند که سايه

روزي در بزرگداشت استادي کهنسال از جماعت انديشه هند گفتم که ما از استادان 
استادان زبان  به توقّع کمتري نسبت زبان فارسي در ايران و افغانستان و تاجيکستان حتّي

آن زبان  به گويند که تمام مردمانش  مييم، چرا که آنان در سرزميني درسفارسي هند دار
کنند و اينان در سرزميني که زبان فارسي با داشتن بزرگترين گنجينه کمترين   ميتکلّم

را تنها شما بايد بردوش بکشيد و دردا و دريغا که  مخاطب را دارد و جبران اين کاستي
ي پرطمطراق ها  و بسياري با ناماند  دوش افکندهي بار اندک خويش را ازبسياري حتّ

ي زبان فارسي را ها ي از گنجينه خطّةاستاد و پروفسور هنوز حتّي يک کتاب نسخ
نامه چيزي  شان جز چند مقاله و يک پايان  ادبية و در کارناماند تصحيح و مقابله نکرده

اب را و آسايش را از خود  و خواند اما از سوي ديگر بسياري يکّه و تنها ايستاده! نيست
خدمت  تفرهنگ راستين و انساني به هيچ مزد و منّتي  و تنها و تنها بياند دور کرده

طلبد و   مياز اين روست که در هند، استاد زبان فارسي بودن رسالتي بزرگ. اند کرده
  :قول آن شاعر بزرگ و پيشکسوت ابوعبداهللا جعفر ابن محمد رودکي به اما. اجري اندک

 فضل و بزرگمردي و ساالري انـدر بالي سخـت پديـد آيد
ابند و مگر ي مي دريتمام به ن کالم راي اي و بزرگواراند آنان که ساالرند و اهل فضل

 که اند ه کردي را کساني بزرگ فرهنگيشه کارهايز هميران خودمان نيکه در ا نه آن
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 ،خدا سپرده بودند و عهد خود را با خدا محکم کردند به ، تنها دليياوج فقر و تنها در
 ،اند شان کرده يويآب و نان و جاه دن به دنيله رسي را وسيات پارسيکه ادب وگرنه آنان

 خوش در انتظار آنان ي و سرنوشتاند ستند که از نردبان فرهنگ باال رفتهيش ني بيدزدان
  .ستين

شايد در بين اين سه .  در هند تعلّق دارد»نسخ خطّي فارسي«به اين شماره از مجلّه
ي بيشتري همراه بود و فرصت زيادي را ها  اين شماره با دشواريپارسي قند آخر ةشمار
اعتقاد ما کاري ست درخور و بايسته که پيش  به يي که داردها کرد و با همه کاستي طلب

اعتقاد بسياري از  به ريزي و پيگيري شود و تي بيشتر طرحتوانست با جدي  مياز اين
تر داشته باشد و اين   نيک و فرجامي نيکاي ادامه تواند  ميخبرگان اين وادي، اين قصّه

ست که نام پژوهشگر و استاد  در دست هرکسي رشته سري دراز دارد و سر اين رشته
يک رشته و آن  به سرهاي رشتهکشد و تمام اين   ميزبان فارسي را در هند با خود يدک

  .شود  ميتوحيد و عشق ختم
خورند که   نمي راها  تنها کتابها نيز مغوالني ديگرند و اين موريانه ها و موريانه

  :قول بيدل به .کني وقت رفتن است  ميجوند و تا نگاه  ميروزهاي عمر مرا و تو را نيز
  ود باشـفکر س به ان کن ياـم زيـگوي  نميمن

  خبر در هرچه هستي زود باش صت بياي ز فر
که کاري کردند براي آخرت خويش و ديگران،   آنانةو حافظ و موالنا و بيدل و هم

  .زود بودند و زود قدر رسيدن را دانستند و زود چشم از خواب و خور برداشتند
 باز و اين ةزود باشيد ياران من که وقت نيست و اين همه کتاب و اين همه حنجر

کند که آيا کسي نيست که ما را   مي که نالهها ي برآمده از آستين قفسهاه همه دست
  دريابد؟

  آيا جوانمردي؟ ياري؟ عياري؟
در موضوع نسخ خطّي هند بنويسيم و شايد اگر  بر آنيم تا بار ديگر و بارهاي ديگر

 مستقل در خصوص اي مان شد نشريه دريغ شما نصيب لطف حضرت حق و ياري بي
 سالمت به  راه کسي که اين مسير راةند راه اندازي شد و همتي بدرقي در هنسخ خطّ

  .مقصد و مقصود رساند به
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ا هرکه باشد و هر زمان که اين مهمبخشي از اين   دست دهد اگر نگوييم همه کهام
 خزاين الهي و عرفاني با همت و سعي و مدد شما و استعانت از حضرت دادار بايد

  .ودي مشتاق هديه شها جان به
 ي ديگر نيز بر آنيم تا موضوعي کردن مجلّه را همچنان دوام دهيم کهها در شماره

ي نسخ سنگي ها ي سنگي فارسي در هند و سرنوشت چاپخانهها موضوعاتي چون نسخه
نهد و   ميسنّت گذشتگان حرمت به ست که ه از موضوعاتيقار بهش يها هند و سفرنامه

سي و شعر و نثر و داستان در ايران و هند امروز نيز ات فار در خصوص ادبياي نامه ويژه
ـ  الاقل در شکل ظاهري ـ ديگر خواهد بود که سنّت را با مدرنيته و نوآوري اي شماره

  :قول بيدل به يي که از نوآوري لبريزند کهها  وگرنه بسيارند سنّت,آشتي خواهد داد
 ن نيمد هزار سال برآيد کهـگر ص ست لباس خيال من بيدل تجددي

  . از نوآوري ندارنداي اندازه قدما حظّّ و بهره به يي که حتّيها و بسيارند مدرن
تواند زندگي و هنر و   ميـ سنّت و نوآوري ـو تلفيق درست و فهم کامل اين مقوله 
  .امروز و فردا و حال و مقام ما را رقم بزند

 ارزش نهيم و هم ي راکند که هم نسخ خطّ  ميما کمک به تر اين مقوله فهم درست
جلوست و  به  که هم نگاهشاي درست مثل راننده. علوم و هنر روز را پاسداري کنيم

نگرد ما نيز در زندگي امروز و فرداي خود هم بايد آينده و حال   ميهم از آيينه، عقب را
گذشته داشته باشيم و از آن عبرت و پند  به و پيش روي را ببينيم و هم نيم نگاهي

  .بياموزيم
دانشگاه محدود نکنيم و در کنار کار  به و اگر ميدان تحقيق و تفحص را تنها

دور از ادعا و استادان  به نشينان گوشه ،ها استادان و پژوهشگران و اهل علم در دانشگاه با
کنند را نيز   ميتي کاري سنّها شيوه به ي علميه و شاعران و اديباني کهها و طلّاب حوزه

  .ماي نّت و نوآوري را باهم آشتي دادهببينيم، آن گاه س
ي ها  دور، امروز نيز در حوزهةو کاش جماعت اهل پژوهش و تحقيق چون گذشت

ات هم سود جويند علميه ميدانداري کنند و دانشگاه، حوزه را يار خود ببيند و از تجربي
ي و عصر طاليي آن ت دست در دست هم نهند و دوران باشکوه فرهنگو دين و ملي

  .رار شودتک
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 و تصحيح متون ها کاش ديگر بار ايرانيان و هنديان در کار نوشتن مقاالت و کتاب
  .گرمي بفشارند و از هنر و فکر و دانش يکديگر سود جويند به دست يکديگر را

 ست و اين مهم  اين اتّفاق مبارک افتادنيپارسي قندشهادت همين شماره از  به و
  .استعانت از او گرفت و پا در رکاب شدانجام شدني ست و بايد خواست و 
 ي نابي که مستشرقين امروز و ديروز براي ماها بسيارند متون ارزنده و انديشه

قابل  مدد استادان زبان فارسي هند، به تواند  مي و ترجمه درست آناناند يادگار گذاشته به
 ندي نيزي دانشمندان و پژوهشگران ايراني و هها دسترس باشد و از سويي انديشه

  .آنان معرفي شود به
شناسنامه و  ي خطّي که در گوشه و کنار هند بيها هنوز بسيارند کتابخانه

ي ايران و هند درج ها  نوشته نشود و در وب سايتها و تا اين فهرست. اند فهرست
افتد و وقت آن   ميتعويق به ي هند همچناننشود، کار تدوين فهرست مشترک نسخ خطّ

 جلد فهرست ها ريزي دقيق و علمي ده الش دسته جمعي و يک برنامهاست که در يک ت
  .ي فارسي هند را تدوين کنيمنسخ خطّمشترک 

 ها ي در مرکز تحقيقات و دانشگاه آموزش نسخ خطّةي اخير چندين دورها در سال
نو آمادگي  ي هند انجام شده است و مرکز تحقيقات فارسي دهليو مراکز نسخ خطّ

  .ي آموزشي بيشتر را نيز داردها برگزاري دوره
 م و در کنار آناي ي هند را درج کردهي نسخ خطّها در اين شماره فهرست فهرست

باشد که از اين . ماي  نسخ خطّي فارسي پرداختهةي فعال در زمينها سايت معرفي وب به
  .رهگذر آشنايي و آشتي بيشتري بين پژوهشگران نسخ خطّي ايران و هند انجام گيرد

نو چشم انتظار قدوم يکايک شما استادان زبان  نان مرکز تحقيقات فارسي دهليهمچ
ماند و دست يکايک شما را براي همکاري   ميفارسي و پژوهشگران نسخ خطّي هند

همکاري ناشران و مراکز فرهنگي ايراني  فشارد و آمادگي اين را دارد تا با  ميبيشتر
 شما را در عرصه نسخه پژوهي در ايران و ي ارزنده و تحقيقات نوينها بخشي از تالش

  .چاپ برساند به هند
ر نکرده است و هنوز بر همان عهد کنم و روزگار مکر  نمير و مکريتيگفتم حکا

 و اند  کوچکيبرخ. يا نباشي ي بمانيتوست که بخواه ان انتخاب باين مياست و در ا
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 گرفتند ين اسب سواريا ازد ي شاي، دو روزخواهند مي  بزرگيجاللت ي کوچکهمة با
خوش لبخند يسرانجام به نيتنها سلحشوران و سواران راست. ن خواهند خورديا بر زمام 

  .دانم  نميشا منيست ي نيگريخواهند زد و راه د
، که دست خدا د از راه رفت و با اهل راه و اهل دل و با جماعتين است که بايا
  .ستها با آن

و خاطرشان مجموع و  ين جماعت هماره جمع باشد اةچنين باد که حلق! الهي الهي
  .شان آفتابيها دل

  .آمين .شاءاهللا حق حممد و آل حممد ان به
  علي رضا قزوه, ش ه ۱۳۸۷بيست و هشتم آبان ماه 
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  »چهار مقاله«  مهمي خطّةک نسخي به ينگاه
  گرهيعلدانشگاه اسالمي   موالنا آزادةدر کتابخان

  ♦احمدر ينذروانشاد استاد 
  ∗ عباسنقيد سي: ترجمھ

.  استين کتب نثر فارسيتر است از مهم النوادر مجمع آن يکه نام اصل مقالهچهار 
 ٥٥٠اب را در حدود ن کتي است که اي سمرقندي عروضين کتاب نظاميمصنّف ا

  . مختلف استيها جهت به چهار مقاله ١اهميت. ف کردي تصنهجري
ران تلف شد و ي اية ادبيشتر سرماي بياسيسبب انقالب س به : قدمتيل بر بنااو
ه يکتب ادب” نکردند ي جديها ش کوششية خوين سرماي تحفّظ ايان برايرانيکه ا چنان
و ت محدود يغا بهمانده  يان رفته است و آنچه باقي از ميلّک بهباً ي تقرية زبان فارسيو علم

  . استي و ادبين نمونة کتب علميتر ن و دلکشي بهترچهار مقاله. “انگشت شمار است
م و ي قديکتاب چيرها در هيغ ر وي مطالب و احوال مشاه:يخياعتبار تار بهدوم 

  .شود يافته نمي يخيتار
,  و سالسِت کالمياشباع معن, جاز الفاظيجاد اياعتبار ا به : طرزنگارشيسوم بربنا

کار  بهمشق و نمونه طور سر به يد فارسي ادبا و انشاپردازاِن دوِر جدين کتاب برايا
  .ديآ يم

                                                   
  .استاد و رئيس اسبق دانشگاه اسالمي عليگره  ♦
  .نو دهلي, جواهرلعل نهرو، دانشگاه ي و آسياي مرکز فارسي مرکز,فوق ليسانس دانشجوي  ∗
 .يني قزومحمدرزا يمقدمة م به. ک.ر  .1
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مشتمل است که اول آن چهار مقاله که از اسمش ظاهر است بر  ن کتاب چنانيا
نظر .  استطب به سوم در مورِد نجوم و چهارم مربوط, يدوم دربارة شاعر, يريدب

 ينظام. ر استي ناگزيبيمنجم و طب, شاعر, ري دبي پادشاهين است که برايمصنّف ا
,  خوبيشاعر,  خوبيريت دبي و سپس خصوصح فنيالً توض در هر مقاله اويعروض
ان خود ده ي وضاحِت بيان کرده است و آخراً برايبرا  خوب يبي و طب خوبيمنجم

  . آورده استتيحکا) در مقاله آخر دوازده و(
 را که دري ز,ژه قابل ذکر استيطور و بهمقالة دوم 

, انيغزنو, اني که معاصر سامانيم فارسي قدين شعرايا
, ان بودنديان و خانوادة غوريوقجسل, مهلايد, انيخانليا

شاعراِن  به متعلّقالت يد برآن تفصيمز. مذکور است
, يمعزّ, يفرخ, يعنصر, يمشهور مانند رودک

مسعود سعِد سلمان درج , يديرش, يرقزا, يفردوس
ام مالقات کرده بود يخ  باي عروضيکه نظام ست و چنانيسر نيگر مي دياست که در کتاب

 و قابل توجه  مهماز حدش يب مصنّف يها کرد لذا گفته يم ميش تسليو او را استاِد خو
  .است

 يمرکِز توجه ادباقبل ل  سا۶۰-۷۰ن کتاب از يا,  مهميها يژگين وي ايبنا بر
ن کتاب را ين اوکه مستشرِق معروف پروفسور برا  چنان, بوده استيرانير ايغ  ويرانيا

م بر آن  ۱۹۲۱ برگرداند و سپس در سال يسيزبان انگل بهن بار يم نخست ۱۸۹۹در سال 
نحِو احسن  بهن کتاب را ي اينيرزا محمد قزوي مهجري ۱۳۲۷در سال . د نظر کرديتجد

ن يا.  از قاهره انتشار نموديخي و تاريقاِت ادبية جامع و تعلمقدمن کرده و با يوتد
ار دقّت ين کتاب بسين بر ايران دکتر محمد معيِر ايِب شهياد, ن چند ساليطرف در ا

 يقات و حواشيبا مقدمه مفصّل مع تعلن بار ي آخرميالدي ۱۹۵۸کرده است و در سال 
  .سته هم يرزا محمد اضافة مناسبين بر نسخة منظِر مانتشار داده است که در

کمک اين نسخه در متن   با
 گنجايش چهار مقالهحاضر 

اصالح زياد است و از 
 همين نظر اين نسخه مهم

 .است
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. ١شده است ي نقل مي و ادبيخي تاريها  در کتابچهار مقالهم مطالِب ياز زمان قد
 دهيخ گزيتار در يستوفم حمداهللا, )۶۱۳ تأليف (خ طبرستانيتارار در يکه ابِن اسفند چنان

شاه  دولت, )ه ۷۵۷ حدوداً تأليف (دستورالکاتب,  در٢هندوشاه, )ه ۷۳۰ :تأليف(
 :تأليف(, ٤النوادر مجمع در ٣ييناياهللا ب ضيو ف) ه ۷۹۲( در تذکرة خود يسمرقند
 ي خطّيها ن عجب است که نسخهي ايول. اند ها نقل کرده تي حکامقاله چهاراز ) ه ۹۰۳

 دتوان ين کتاب هم ميار حجم اي بساهميتکه عالوه بر  يدرحال. اب استين کتاب کميا
دست  به را يرزا محمد فقط سه نسخة خطّيهرحال م هب. ن شده باشدآ تيباعث مقبول
گر آن ي ديها ن ذکِر چند نسخهيدکتر مع. متِن خود را آماده ساختند, کمکِِ آن آورده و با

ن علّت چندان يهم بهباشد و  يزدهم مياواخر قرِن س به آن مربوط ة هميرا کرده است ول
ديسخة مان سه نيم البتّه در. ستندي نمهمنقِل قرن نهم است که در , نينخست, رزا محم
 در هرات هجري ۸۳۵ن نسخه در سال يا. نبول موجود استااست, يخانة عاشرآفند کتب

دو نسخه ِملِک . استح و قابِل توجه يار صحيبس, رزا محمدي مةگفت هاستنساخ شده و ب
 هجري ۱۲۷۴ن نوشتة يم و دوهجري ۱۰۱۷ن مکتوبة يلاو,  است که در آناينتايموزة بر

 از نسخه مرتّب شده است که چهار مقالهل ظاهر است که متِن ين تفصياز ا. است
کتاب نقل ف يلأ سال از ت۲۸۵ست که حدوداً پس از  ان نسخه آنيتر مهم, اِن آنيم در

روشن , ِم آني قديها  نسخهيابي معتبر و عدِم دستيها  کمبوِد نسخهيبربنا. شده است
ن مورد بر دو امر توجه ي ادر. ستي نيِق اعتماِد کُلّي الن کتاِب مهمي متِن ااست که هنوز

  .ميکن يمبذول م
 در يول, اند آورده… ت طرفه از نوادر آن بابيده حکا”:  است که٥مصنّف نوشته .۱

 يا دو الحاقين ظاهر است که در آن ي ااز. ت آمده استي دوازده حکاِل طبيذ

                                                   
 نيتر مي آخرالذّکر قديها در کتاب. باشند ي مي عروضي ذکر نظاميها از آن جدا هستند که دارا ن کتابيا  .1

 . است)  ه۶۱۸ تأليف (ي عوفااللباب لباب

 .۴۱ص , )نيدکتر مع (چهار مقاله به. ک.ر  .2

 . بوديرانيت مرحوم محمود شين در ملکيفرد ا بهنسخه منحصر . بود) ۹۱۷- ۸۶۳(گرا ين معاصر محمود شاه بيا  .3

 .تخوذ اسأ مچهار مقالهن اسم از يا  .4

 .۱۹ص , چهار مقاله  .5
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ن ين و نهمياند که هشتم زده  حدس١يبعض. گري ديزيا چي يا اضافة بعدياست 
 يازدهم کم تي است و حکايکيدر اصل , ل استيب اسماعياد بهت که متعلّق يحکا

  .شود ها يافت مي در نسخه
شود که برخي از آن نتيجة  هاي سهو تاريخي هم بسيار ديده مي  مثالچهار مقالهدر  .۲

هاي  ِط تاريخي مانند تخليِط ناماغال”: ٢اند دکتر معين گفته. تحريِف کاتبان است
ها و عدِم دقّت در ضبِط وقايع  رجاِل مشهور با يکديگر و تقديم و تأخير سال

گونه اشتباهات از  رساند که اين ولي گاه قراين مي, غيره از وي سرزده است و
  .شود در ضمن آن يک دو مثال درج مي. “تصرف ناسخان ناشي شده است

) بعد هبهجري  ۳۶۶ (ي را معاصِر نوح بن منصور سامانيسکاف در مقالة اول اينظام
-۳۴۳( در عهد عبدالملک بن نوح بن نصر ٣يقول ثعالب بهکه او   حال آن,دانسته است

ن است که ي فرزان ايالزمان فروزانفر و آقا عي بدي آقا٤نظر. فوت شده بود)  هجري۳۵۰
رزا ي ميها است ول ف کاتبيرن تحيا. د باشدينوح بن نصر با,  نوح بن منصوريجا به

د و عبياس اقبال امحمت با نوح بن نصر يگر حکايالت ديرا که تفصي ز٥کنند ي من را رد
  .ق دارندتعلّ

 گفته شده ي را معاصر منصور بن نوح بن نصر سامانيارازيدر مقالة چهارم زکر
و رزا محمد يم.  آورده استيت بزرگي حکايمنصور کتاب تأليف لياست و در ذ

اند که مراِد  ره نوشتهيغ زاده و ي اما تق,اند  گفتهيت را جعلين حکاي اينوي ميمجتٰب
ر ي منصور بن اسحاق بن احمد بن اسد برادرزادة اميشاهزادة سامان چهار مقاله مصنّف
  .ل استياسماع
, ني هميش اضافه است و براي گنجامقاله چهارن امور ظاهر است که در متِن ي ااز

ن کتاب ي از ايا جا نسخه نيچه ا چنان,  استار مهميبس, ي خطّيها دِن نسخهدست آور به
                                                   

 .۱۹-۱۸ص , قاتيتعل به. ک.ر  .1

 .باچهيد  .2

 .۳۴ص , قاتيتعل  .3

 .۳۵ص , همان  .4

 .همان  .5
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رةيذخ(گره يعل, ي دانشگاه اسالمةم که در کتابخانينما ي ميفرا معرالم عبدالس ,شمار 
  .محفوظ است) ۷۳۱/۵۵

ها ظاهر   برگيها که از شماره  چنان,است برگ ۵۳ر نظر مشتمل بر ينسخة ز
بخِش مفقود فقط .  ندارد۱۶ و ۹ورق . مانده است ي برگ باق۵۱فقط  اکنون يول. شود يم
  :قدر است نيا

 نامه پر از آن ةهم… سد که اصل و نسبيهرکس آن نو بهو , نگاه دارد:  اولةمقال
 ۳ س ۲۱ص , نيچاپ مع (يم و چون حاجب ابوالحسن عليم و بکشيريم و بگيايکه ب

  ).۱۴ س ۲۳تا ص 
 در خجستان …شان مندرس شديروزگار ا به ي سوم پادشاه: اول و دومةمقال

  ).۱۰ س ۴۲ تا ص ۷  س۴۰ص , همان (يسيوان حنظلة بادغي ديروز
عنوان , ي سطر۱۶نچ هر صفحه ي ا۸/۲×۶/۵: سطح نوشته شده, نچي ا۴/۴×۴/۷: سطر

 هجري ۱۲۷۴الحجه  ي ذةدر کتب کانپور غر”: ن عبارت دارديسرورق ا, جوهِر سرخ با
: ن صورت دارديا بهخ ي ثبت است که نام و تارين مهرير ايز. “دميچهارشنبه خروم ي
  .“ ه۱۲۵۷عبده عباس ”

مه يترق,  داردهجري ۸۷۲ ساِل کتابت يکاتب ندارد ول) نام(, ق خوبيخط نستعل
  :ن استيچن

دالشعراء يم سالنوادر از استاد عالم مفضل مقبل مکر تمام شد کتاب مجمع”
 ي النظامين احمد بن عمر بن عليالملوک و السالط سياء انطبالحکماء و اال تاج

ن و يمنات و المسلمؤن و الميمنؤالم عيه و الجمياهللا غفرله ولوالدمحة ريالعروض
المعظّم  خ رابع شهر شعباني تاري کتب فنياحما ارحم الريالمسلمات برحمتک 

 يه حامداً هللا تعاليطفوه المصي النبوةي الهجرئةن فثمان ماي و سبعياثن) کذا(ته جح
  .“راًيراً کثياً و مسلماً کثيو مصل

 قرن ي فارسين که در اماليخاطر ا به مشتبه است هجري ۸۷۲ تخ کتابي تاريول
ن فرق را يا, ن نسخه سهواً همي اداشتند و در ياِن دال و ذال را ملحوظ مينهم فرق م

 اصالً يک, يچ, و که چه يمي قديها طور صورت ني هم. نگذاشته شدي باقييجا به
ن روشن ي ااز. ستيقرن نهم هرگز ن بهق هم متعلّق ين خط نستعليمفقود هست و چن
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 گر درنه نقل منقول عنه نسخه باشد مياحتمال دارد که بع.  استيا سهوياست که جعل 
 ي را باقيي اماليها يژگيپس چرا و, ن واقعاً نسخه از قرن نهم بودهين صورت اگر ايا

عموماً کاتب . ه بوديمعن ي بيلين تبديو اگر کاتب جعل کرده پس ا استنگذشته 
ست  اناحتمال اي. ل کنديطرِز نو تبد بهم را ي طرز قديباشد که امال يقدر با سواد نم نيا

طوِر طرِز زمانِِ خود  بهم را ي طرز قديي نسخه را کتابت کرده باشد و اماليکه فاضل
ن نسخه يا, هرچه باشدهرحال  به. را هم نقل نمودهمه يادگار ترقيطوِر  بهل کرده و يتبد

 )۱۲-۱۳ص (ه مقدمن را در ي هم ذکر ايسيد نفي سعپروفسورشود  ياز قرن نهم معلوم نم
قرِن  بهشان هم نسخه را مربوط يا. اند مه را نقل نمودهياند و ترق  خود کردهااللباِب لباب

 هجري ۸۷۲ نسخة منقول عنه را از يول. دانند يازدهم مي بلکه از قرِن ,دانند ينهم نم
ن نسخه يدر موارد ا. ن نسخه را هم قبول دارندي ااهميتن سبب يهم بهکنند و  يم ميتسل

  .ن استي چنيچند نکتة قابل توجه
  .ده شده استي از پنج برگ از آخر بريبخش, عالوه بر فاقد بودن دو برگ .۱
بدون عنوان و فاصله ) ۳۶ص , يچاپ(اس در عهد دولت آل عب: تي حکا۱۳برگ  .۲

 .آغاز شده است
ة خود درج کرده مقدمرزا محمد در يها مربوط مصنّف همان هست که م خيهمه تار .۳

 که دوبار آمده است ةئن و خمس ماي سبع و اربعةن سنيخ آخري فقط تاراست
 الف ۴۰ورق ( آمده است ةئخمس ما, حذف بههردو جا ) ۱۳۲, ۱۰۴ص , يچاپ(
 .)ب ۵۱

 است که قطعاً ۵۷۲م يل سلطان ابراهيخ ذياند تار ابي که عموماً دستيها مانند نسخه .۴
 .۴۷۲ يعني)  الف۲۷ورق (خواهد شد “ چهار”, شمارة صد, ستيدرست ن

 نشان داده که درست يمعاصر نوح بن منصور سامان, ياسکاف,  عاميها مانند نسخه .۵
 ). الف۸ورق (ست ين
 شامل کرده يستاني سيخت فريا است در حکييگو ههيبد به متعلّق که يادداشتي .۶

 ). ب۲۲ورق . (است
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ن يق که نزد بعض محقّيا رازيکتاب زکر, يمنصور, فيتصن به متعلّق که يتيحکا .۷
ا در چهار مقالة چهارم برعکِس يگو. ن نسخه موجود استي است هم در ايجعل

 .ت موجود استيدوازده حکا,  عاميها گفتة مؤلّف مانند نسخه
  .رهيغ  ويراز, ايزکر, مثالً داؤد.  مفرد قابل توجه هستيها  از واژهي برخيامال .۸

 يول.  عام شباهت دارديها با نسخه, ر نظريالت باال ظاهر است که نسخة زياز تفص
ت در آن موجود ائ قريها اشد که اختالفب ميجه اخذ کردن درست نين نتياز آن چن

ار مختلف ي عام بسياه ن نسخه از نسخهين اعتبار اين است که بديقت ايحق. ستين
ک ي عبارت ي ول,مياوريجا ب نيها را ا ن اختالفيست که اي نياگرچه مجال. است
  .ستيت اختالف نسخ چيزد که نوع توان حدسبشود تا  ي درج مجا اينت يحکا
ر نوح بن منصور ممکن گشت و ي باالگرفت در خدمت اميچون کار اسکاف”

د و عمال يو سر از ربقه اطاعت کشان آورد ي و قهستان عصير به يماکان کاکو
ز يدست فروگرفت و ن بهو چند شهر از کومش بخوار و سمنان فرستاد و سمنک 

,  شهم بوديد از آن که او مردينوح بن منصور بترس. اد نکرديان ياز سامان
حرب  بهساالران با هفت هزار سوار پهستدارک حال او مشغول گشت و تاش ا به

ش بردارد بر آن وجه که يگران از پ رونشاند و آن شغلاو فرستاد تا آن فتنه ف
ت تاش نموده چه او سخت عاقل و خردمند بود يند و اعتماد بر کفايمصلحت بب
  .“يو روشن را
اد يش اصالح زي گنجاچهار مقالهن نسخه در متن حاضر يکمک ا بان که يمختصر ا
تابت آن درست دانسته ِخ کيبالفرض اگر تار.  استن نسخه مهمين نظر اياست و از هم

حال  به که تا ييها ان نسخهيم ن نسخه دريا) که در حالِت موجوده احتمال ندارد(شود 
ِخ نسخة منقول ين تاريرد و اگر ايگ ي قرار ميمية قدن نسخيمدو, مکشوف شده است

  .ن نسخه مسلّم استي ااهميتباز هم , عنه آن باشد
  منابع

 ١٩٠٣، مطبع بريل، ليدن، )ه ٦١٨: تأليف (لبابالا لباب:  محمدالدين  بخارايي، سديدعوفي .١
  .م، دو جلد ١٩٠٦تا 
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 محمدتصحيح ميرزا  ، بهچهار مقاله: الدين احمد بن عمر نظامي عروضي سمرقندي نظام .٢
  . م١٩٠٩/ه ١٣٢٧خان قزويني، چاپ ليدن، 

ابفروشي کت, ، شرح و تحليل بقلم دکتر محمد معينچهار مقاله: نظامي عروضي سمرقندي .٣
  . شه ١٣٣٦تهران، چاپ سوم , زوار
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   در قرن هشتميپرداز ِل کتابئاز مسا
  ∗ي کدکنيعيمحمد رضا شف

  دهيچک
ن يالد ف تاجيتأل, دالنعميمع از کتاب يد ترجمة بخشيخوان ين مقاله مي در اچه آن

ن ي در امؤلّف.  استي در قرن هشتم هجريه برجستة شافعيفق, يعبدالوهاب سبک
. در دوران خود پرداخته استکصد و دوازده شغل ي حدود ي و چگونگيمعرف بهکتاب 

, »يوراق«, »استنساخ«, »کتابت« مربوط به مسائل به,  از کتابييها  در فصليو
ن در آغاز يهمچن. پرداخته است» يکتابفروش«و » بيتذه«, »يا مجلّدي يجلدساز«

ا ي و مسائلن گونه يا به نسبت يدگاه عالمان علوم عقليقلم مترجم دربارة د به يا مقدمه
  .ج آن عصر در برخورد با علم و هنر آمده استير را تفکّةوي شيارتعب به
  د واژهيکل

  .بي؛ وراقان؛ کتابفروشان؛ تذهيشناس نسخه, کتابت
*  

 در قرن هشتم ي برجستة شافعياز فقها) ق ٧٢٧-٧٧١ (ين عبدالوهاب سبکيالد تاج
ن يرتر از مشهويدان سبکانخ. ة مصر و شامي بززگ ناحي و از علما١ استيهجر

                                                   
  .تهران, دانشگاه تهرانزبان و ادبيات فارسي  استاد  ∗
ة ي او در ناحيي و قضاي فقهيها تيالالت و فعيشتر تحصيب, شتدمشق درگذ ر در قاهره متولّد شد و ديو  .1

 يدتيشه در اختالفات عقي هم روبرو بوده که ممکن است رييها يبا دشوار, در کار قضا. شام بوده است
. بوده است) ق ٦٦١-٧٢٨(ه يميد ابن تي از مخالفان عقايژه که ويو به از معاصران او داشته باشد؛ يبعض با
 ٰيالکبرةيفعشا از آنها طبقات يکي است که يحدود ده کتاب از آثار او باق. اند ز متّهم کردهيزندقه ن به  او رايحتّ
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دة مختار ماست اين چه عقي آن
, مطلقاً, است که آراستن مصحف

, جز مصحف اما به. حالل است
بر اين است که , اتّفاق اصحاب

زر  هاي ديگر را نبايد به کتاب
 .آراسته کرد

ار يآثار بازمانده از او شهرت بس. اند ث در عصر خود بودهي فقاهت و حديها خاندان
ن مراجع يتر  که از مهميالکبرةيفعالشال طبقات يت است از قبيدارد و همه در کمال اهم

  .ديآ يشمار م به در جهان اسالم يسينو نامه يزندگ
 دالنعميمع از کتاب ييها د خواند بخشيادداشت مختصر خواهين ي در اچه آن
و » يوراق «يها شهيو پ» استنساخ کتاب«و  »کتابت« بهربوط م مسائل به که در آن ١اوست

 ياللّد(» يکتابفروش«و » بيتذه«و » يمجلّد«
عمق  بهپرداخته است و از خالل آن ) کتاب
 يم و موانعي قدياي دني فرهنگمسائل از ياريبس

 يي خردگرايها  از کتابيکه بر سر راِه نشِر بعض
ن از يهمچن. افتيتوان دست  ياشته مدوجود 

 يه و قاضيکه فق,  اويسة سخنان و فتاوايمقا
 در مشرق چه آنبا , ة مصر و شام بودهيبزرگ ناح

 ,رواج داشته, ران بزرگيا يعني, جهان اسالم
افت که چرا هنر يتوان در ي ميروشن به
ن يا در…  وي علوم عقليها کتابت يو وضع» ديتجل«و » بيتذه«و » يپرداز کتاب«

 يجينقش تدر. ة شام و مصر بوده استيبهتر از ناح, مراحل به ـ ران استيکه ا  ـطرف
, ه از جهان اسالمي آن روزگار و آن ناحي هنريها تي فقها را در کاستن از خالقيفتاوا
  .توان مشاهده کرد يم, ين احکام و فتاوياز خالل هم, يراحت به

                                                                                                                        
بزرگان جهان  به از اطّالعات مربوط يميالمعارف گستردة رجال تا عصر اوست و بخش عظةريکه دا است

 .افتيتوان  ياسالم را در آن کتاب م

ان يم ها را از يگرداند و سخت يها را باز م آنچه نعمت (د النقمي و مبدالنعميمعن است ينام کامل کتاب چن  .1
 که مورد يچاپ. دن هلنديف و بارها چاپ شده است از جمله در ليتأل,  ق٧٦٢کتاب در حدود سال ) دارد يبرم

 يعل محمده يحقّقه و ضبطه و علق عل, دالنقميدالنعم و مبيمع: ن مشخّصات استي ايمراجعة ما بوده دارا
دارالکتاب بطبع . بغدادب ٰيصر و من مکتبةاملثنمب يطلب من مکتبه اخلاجني. وني ابوالعمحمد ـ يد شلبيابوز  ـالنجار
 .م ۱۹۴۸/ه ۱۳۶۷ ياالولالطّبعة, القاهره, مصرب يالعرب
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عقل و کتب  ه را بايهان آن عصر و آن ناحيزة فقي مسألة ستيگريادداشت ديدر 
  در حديحتّ ـ ييگرا شان را در ممانعت از عقليآور ا  شگفتيها يتوز نهيفلسفه و ک

 يل مشرب اعتزاليدل بهکه مؤلّف آن , )ق ۴۶۷-۵۳۸ (ي زَمخشرکشّافر يخواندن تفس
  .م کردي خواهيبررس  ـ دارديي از عقل گرايميحة مالي راشيخو

کتب «ادداشت دم از ين ي ا دري سبکي است که خوانندگان بدانند وقتيادآوريقابل 
ات ياضيانداز امثال او ر در چشم. رياست و الغ» ثيعلم حد«زند منظورش فقط  يم» علم
ل ما کلمة ين دليهم به. نديآ يحساب نم به» علم«ره مطلقاً يغ  و فلسفه وم و نجوبو ط
ست که ين تنها او نيا. ميقرار داد» ومهيگ« گفتار او همه جا داخل را در ترجمة» علم«

, ن بزرگيتمام محدث. کند يم» ثيحد علم«برد فقط ارادة  يکارم بهرا » علم« کلمة يوقت
 يحجر عسقالن ن عبارت ابنيا به. اند دانسته يم» ثيحد علم«را منحصر در » علم«
 ,) ق۴۲۸د (نا يدربارة ابن س, و اعصار قرون يهمتا يمحدث برجسته و ب) ق ۷۷۳-۸۵۲(
  :ديلسوف و عالم درجة اول جهان اسالم بنگريف

و اگر هم . ا نهيت کرده است يروا» علم« از يزيچ] نايس ابن[ا او يدانم که آ ينم”
 ي مشرب فلسفيرا دارايز! ستيق او روا نينقل کردن از طر, ت کرده باشديروا

  “١!د ازو خشنود مبايخدا. است و گمراه
ر متن کتاب يترجمه و تحر! د؟ييفرما يبزرگ را مالحظه م» عالم«ن يسعة صدر ا

. مه بود که آن را رها کردمين بهک ي آغاز کردم و نزد۱۳۴۶ را در حدود سال دالنعميمع
ها و مشاغل در جهان  شهي پي است در معرفيکتاب.  آن را تمام کنميزود بهدوارم يام

 گوناگون يها  و ساحتي شهريکه در شناخت زندگ) مقرن هشت( عصِر حافظ ياسالم
صد و کي حدود يمعرف بهمؤلّف در آن . ت استي کمال اهميدارا, تمدن جهان اسالم

دگاه ي دازن مشاغل را يف هرکدام از صاحبان ايشه و شغل پرداخته و وظاي پ٢دوازده
 ـ وده استة شام و مصر بي عصر او در ناحي دولتيدگاه رسميکه عمالً د ـخودش 

 عرصة يعني ـ ي در مشرق جهان اسالمچه آنبا ,  اويسة فتاواياز مقا. ن کرده استييتع

                                                   
 .٢٩١ص , ٢ج , ) ق١٣٣١, دکّن, درآباديح (زانيلسان الم  .1

 .تفاوت دارد ين مشاغل کميها شمار ا  نسخهيدر بعض  .2



  پردازی در قرن هشتم ل کتابئاز مسا  ٢٧

  

 از ياريشود و ما با مفهوم بس ي نکات بر ما روشن مياري رواج داشته بسـ ران بزرگيا
م که يابي يمن دريم و همچنيشو يق آشنا ميطور دق به, ها دان کار صاحبان آنيمشاغل و م

ران يا«ا ي» رانشهريا«ست جز فلسفه در قلمرِو ي نيزيچ»  در جهان اسالمفلسفه«چرا 
  . استيش باقين قاعده بر اعتبار خوياگر چند استثنا وجود داشته باشد ا. »بزرگ

  )خازن کتب (=کتابدار 
) حبک (يصحاف, هنگام لزوم به آن و يم اوراق شدگيفة او حفظ کتاب است و ترميوظ

ازمندان آن را بذل کند و ير اهل آن ضنّت ورزد و بر نيغ بهکتاب د که در دادِن يآن و با
شان دشوار ي ايکه فراهم کردن کتاب برا  ـدستان را يته, ت دادن کتابيهنگام عار به

  . بر ثروتمندان مقدم داردـ است
رون يب به شرط کرده است که کتاب از کتابخانه يده شده است که واقفيار ديچه بس

,  است درست و معتبرين خود شرطي آن و ايابر گرو نهادن بهارر ببرده نشود مگر د
 ١ است که قفّاليا ن نکتهيت دهد؛ ايعار به, بدون گروگان, کتابدار حق ندارد که آن را

 شرح تکملةدر ) پدر مؤلّف(خ امام يز شيح کرده است و نيبدان تصر, يدر فتاو
  .شود ي نمي تلقّي شرعرهِن, ن رهنيادآور شده است که اي و هم او ٢المهذّب
  )بردار نسخه, کاتب(= ناسخ 

 گمراه يها فة اوست که از کتابيوظ: ديگو يبردار م  نسخهيعني, ف ناسخيدر مورد وظا
د ين نبايها و همچن  اهل هواء و بدعتيها مانند کتاب,  کتابت نکنديزيچ) مضلّه(کننده 

 و جز ٣رة عنترهيمانند س, سانندر ي نمي بپردازد که در راه خدا سودييها کتابت کتاب به
از يها ن ن بدانيع وقت است و در راه ديية تضي بر ساختة گوناگون که مايها ن از کتابيا

                                                   
ه در خراسان بوده ي شافعياست که از بزرگان فقها)  ق٤١٧د  (يابوبکر عبداهللا بن احمد قفّال مروز, منظور  .1

 .است

خ شروح يکه در طول تار)  ق٤٧٦د  (يرازيف ابواسحاق شيلأ است تي فقه شافع از کتب مهميکي, المهذّب  .2
  .ف پدر مؤلّف استي تأل شرح المهذّبلةتکم اه  از آنيکيآن نوشته شده است و  ار بريبس

 يزيچ.  عرب زبان استيايدر دن, ام فراغتي و گذران ايخوان  قصّهيها ن کتابي از مشهورتريکيرة عنتره يس  .3
 . زباني فارسيايها در دن  و امثال آنن کُردي حس و اسکندرنامهونامه  رستمه يشب
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 در اصناف جماع و چه آن اصحاِب مجنون و مسخرگان و يها ن کتابيهمچن. ستين
  .شود يج محرمات ميية تهياند و ما ها پرداخته وصِف شراب

شان يا ايم؛ چرا که دنيدار يها بر حذر م گونه کتاب نيان را از ابردار ما کاتبان و نسخه
 يپردازد اجرت يها م گونه کتاب ني ا ازيبردار نسخه به که يدهد و غالباً کس يب ميرا فر

پس . کند يافت ميپردازند در يم» علم «يها  از کتابيبردار نسخه به که يش از کسانيب
  .ا نفروشديدن بهن خود را يد, بردار سته است که کاتب و نسخهيشا

کنند و با شتاب کتابت  يت امانت نميبرداران هستند که رعا  و نسخهن از کاتبايبعض
در خالل کتابت ,  کننديبردار  را نسخهي کتابيکنند و اگر قرار گذاشته باشند که تمام يم
انت يخ ي تعاليخدا به ين کسانيچن. ان برنديپا بهکنند تا کار را  ي را حذف مييزهايچ
مصنّف  به.  کالميختن ارتباط اجزايز در کار گسيو ن» علم«ع يورزند در کار تض يم
 ي که با او قرار داد دارند برايآن کس بهز يکنند در ناقص کردن کتاب او و ن يانت ميخ

  .دزدند يکتابت آن مقدار از کتاب و از آن م
 او ي را برايزي با کاتب قرار گذاشته که چيبر آنند که اگر کس) هيشافع(اصحاب ما 

سد و او ي بنويعرب] خط[ا قرار گذاشت که بهي, خطا کتابت کرد بهکتابت کند و او 
اعتقاد . خواهد بودکاتب ضامن نقصاِن ورق , ا برعکسي کتابت کرد يعجم] خط[به
 ي کسيتن است که وقي برـ  اوي در فتاواي غزاليرأ بهک است يار نزديکه بس ـ ١ينَوِو
هم  بهب ابواب را ي کند و او ترتيبردار  او نسخهي را براي قرار گذاشت که کتابيکاتب با

ل ياز قب ـ پرداخت ي با بعضين بعضيتدو بهحال اگر چنان بود که بتوان , ر دادييزد و تغ
 که يا گونه به, دن که کتاب ده باب باشد و او باب اول را در آخر کتابت کرده باشيا

 يحقّ چي مستحق سهم خود از اُجرت کتابت خواهد بود و گرنه هـ ر آن بنا نهادبتوان ب
  .رديگ ياو تعلّق نم به

                                                   
 بزرگ فقه ياز علما) ق ٦٣١-٦٦٧(است ) »نوان«نام  به يده به سوب منيوا نَواي (ي بن شرف نَوِويٰيحيمنظور   .1

 .شانين اي از پرکار تريکيث و يو حد
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 را در برابر ي که ناسخي استفتا کردند دربارة شخصـ اهللا رحمه ـ ١امام, از پدرم
 او کتابت کند و کاتب مدت يبرا] قرآن[ک ختم ير کرده است تا ين اجي معياُجرت

ا يسال خطّ او بهتر شده است آ کين ير انداخته است البتّه دريتأخ هبسال کار را  کي
ا حق فسخ ي,  افزون طلب کنديش اجرتي خوکوشدن خطِّيخاطر ن به, کاتب حق دارد

, ن دو حق نخواهد داشتي اکدام از چيه: ن فتوا داد کهي است؟ پدرم چني طرف باقيبرا
ر ي را اجيو هرکس که ناسخ. ندبا همان اُجرت کتابت ک, بلکه الزم است که آن را

  .ص کندمشخّ,  اويبرا, در هر صفحه, د عدد اوراق و سطرها رايکند با يم
ح آن است يصح, ن نشده بودييو از قبل تع, در مورد نوع مرکّب اگر اختالف کردند

ان شود يد بيماند با يچه عادت بر آن است رجوع شود؛ حال اگر اختالف باق آن بهکه 
  .باطل خواهد شدگرنه معامله و

  )کاغذفروش (=وراق 
کتابت مصاحف و  به رساندن ياريرا در جهت يهاست ز شهين پيکوتري از ني وراقةشيپ

ن ي که صاحب ايشکر. شان استي ايها مردم و عهدنامه) وثائق (=و اسناد » علم«کتب 
دارا  و ميو جز او مهربان» علم«طالب  ن است که باي را بگزارد در ايد خدايشه بايپ

. خرند نگاه دارد يم» علم« کتابت يرا برا) ورق(داند کاغذ  ي را که ميجانِب کسان. کند
 يخرد؛ مثالً برا يست ميوار نا که سزيزي چيداند آن را برا ي نفروشد که ميکس به

  .ها و امثال آن»مرافعه«و » شهادت دروغ«و » اهواء«و » بدعت «يها نوشتِن کتاب
  )صحاف (=لِّد مج
  . بر او الزم است همان است که بر ناسخ و وراق الزم استهچ آن

  )کار بيتذه (=مذهب 
که مصحف را با زر توان  نياختالف مردم دربارة ا. ب نکنديد که جز مصحف را تذهيبا

  نياند ا ح دانستهي آن را صحي و نَوو٢ي رافعچه آن.  است شناختهيا نه امريب کرد يتذه
                                                   

 . بزرگ قرن هشتميالقضات مصر و از علما يقاض, ي سبکي بن عبدالکافين عليالد ي تقمؤلّف پدر يعني  .1

ه است که پسرش ي شافعيقهان في از بزرگتريکي) ق ٥١٣-٥٨٠ (يني قزويم رافعي بن عبدالکرمحمدمنظور   .2
 است يياين کتاب دري را نوشته و اني ذکر اهل العلم بقزوين فيالتدو يني قزوي رافعمحمدم بن يعبدالکر

 .نيران زميخ فرهنگ اينة مسائل تاريزم در
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,  زن استيا مرد؟ اگر براي زن است يبرا,  مصحفبين تذهيد ايد دياست که با
  . مرد است حراميحالل است و اگر برا

اما . حالل است, مطلقاً, ن است که آراستن مصحفيدة مختار ماست اي عقچه آن
زر آراسته  بهد يگر را نباي ديها ن است که کتابيبر ا, اتّفاق اصحاب, جز مصحف به

  .کرد
  )ندها (=نقّاش 

وار و نه بر سقف و نه بر ير کند نه بر دي را تصويا موجود زنده چيهد صورت ينبا
ر موجود زنده را يتصو) هيشافع( از اصحاب ما يبعض. نيو نه بر زم,  از آالتيآلت چيه

 مصوران را صرسول. ح است خالف آن استي صحچه آن يول, اند ز دانستهين جايبر زم
  .“ از همگان دارندتر  افزونيعذاب, زيستاخدر روز ر, شانيا”ن کرده است و گفته که ينفر
  ها اللّد

 که يکس به را يني ديها ال کتاب است که کتابفة دلّيوظ. اند ال کتابشان دلّي از ايبعض
, ستيها خواهد نگر قصد انتقاد و طعن در آن بها يع خواهد کرد يها را ضا داند آن يم

 منجمان و کتب يها هواء و کتاب اهل بدعت و ايها  از کتابيزيد که چيو نبا. نفروشد
ن روا يو همچن.  و جز آن را بفروشدرة عنترهيسل ياز قب) نيبرساخته و دروغ(مکذوبه 

  .کافران بفروشد بهث و فقه را ي از کتب حديزيست که مصحف و چين
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برخي از منابع ناشناختة فارسي براي مطالعة تاريخ و 
  فرهنگ ايران و هند

يد امير حسن عابدسي∗  

  خالصه
از زبان »پنچاليانه«زبان پارسي از كتاب   بهي خطّةه نسخشرحي بر ترجمه و تهي 

آثار كالسيك كه طي پادشاهي تيموريان در فارسي نوشته و يا  سانسكريت، فهرستي از
اي از اشعار  حكومت شاهزاده داراشكوه قرن يازده هجري و پاره ر عص,ترجمه شده

 ,مثنوي وي  آثار, از دانشمندان و هنرمندان هندوي»چندربهان برهمن« معرفي ,وي
  .»دبستان مذاهب « و»الطائف جامع « دو كتابمعرفي

*  
بلكه زبان ,تنها زبان رسمي دولت هند  زبان فارسي نهت قرون وسطٰيدر تمام مد 

وسيلة تراجم   به ما را از راه نثر و نظم اصيل و همچنانادبياتوشنفكران هند بوده و ر
  .تر ساخته است خصوص سانسكريت غني  بههاي هند شمار از زبان بي

 جهان است و طي قرون گذشته ادبياتاز آن خزينة  (Panchatantra) پنچتنترا
 مسئول ,معذالك ـني ساخته است  عده زيادي از دول و ملل را غادبياتفرهنگ و 

باشد كه از امراي پادشاه   مي,دار اين كتاب برزويه حكيم ايراني ترويج و تعجيم دامنه
  :نويسد  پننرر مي.است انوشيروان بوده ساساني خسرو

                                                   
  .دهلي, دانشگاه دهليممتاز فارسي  استاد  ∗
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 دو برابر )هايي كه مبني بر آن است  پهلوي و ترجمهةترجم( اين دسته يتاهم
باشد كه تاكنون  ها مي ترين ترجمه  يكي از قديميكه ترجمه پهلوي ل ايناو. است

 ةين نسخاولست و حتماً از يك متن بسيار باستاني سانسكريت كه با ه اظاهر شد
هايي كه از  كه ما با ترجمه دوم اين. سته اسانسكريت قريب بوده ترجمه شد

 Lights of) و»كليله و دمنه«و  (Fables of Pilpay) هاي پهلوي شده و با اسم

Canopus) و (Moral Philosophy of Doni) ١ايم معروف است خيلي آشنا شده  
 , يوناني,تيبت , اسپانيولي,التين , فارسي, عربي, عبراني, سرياني,پهلوي  بهاين كتاب

 , دانماركي, هلندي, آلماني, تركي,سالويا , ايتاليائي, فرانسه, روسي,انگليسي
 , مراتي,بحراني , بنگالي, هندي, مجاري,هستاني ل, سوئدي, يدي, ايسلندي,چكسلواكي

 , جاوائي, مااليائي, گرجي, پشتو, دكني, اردو, مغولي, مليالي, تيلگو,تاميل ,بهاشا برج
 , مادي,) كناري,كرناتك (, كنادا, پيشاچي پراكرت, مدورائي,)بربر(  چيليا,حبشي
  .سته اغيره ترجمه شد  باالني و, الوتي,سيامي

هيتوپديشا« ترجمة فارسي از ,لقلوبا حمفر «(Hitopadesha) الواقع  ها في كه آن
  .عمل آمد  به مفتيالدين دست تاج به, باشد ترجمة سانسكريت از پنچتنترا مي

تأليف  (Dhavadachandra) هيتوپديشا در ايالت بنگال زير سرپرستي دوداچندرا
 ميالدي تعيين ٨٠٠-١٣٧٣ين ماب (Narayana)  ناراين,ف اين كتابشده و زمان مؤلّ

  .سته اگرديد
يك از نويسندگان و  جايي كه من خبر دارم هيچ ب است كه تا آنذا جاي تعجمعٰه

نظر  يك ترجمة پرارزش فارسي اشاره ننموده و اين ترجمه از  بهنويسان ادبا و فهرست
  .٢دانشمندان مخفي مانده است
ي خالقداد سعي مصطٰف  بهز سانسكريت ا»پنچاليانه«عنوان   بهاخيراً يك ترجمة جديد

 آن در خطّي و تنها نسخة ,ايم وجود آمد كشف كرده  بهامر شاهنشاه اكبر  بهي كهعباس

                                                   
1. The Ocean of Etory, Vol. V, p.218. 

  .تهران, دانشگاه تهرانة كتابخان, ٢٤٦/٢٥٦ ة خطّي شمارةنسخ  .2
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اكبر كه قبالً ترتيب ترجمة چندين كتاب 
در كتابخانة , بودسانسكريت را داده 

اي خطّي سانسكريت  خود نسخه
كرد و عباسي را مأمور   را پيدا»پنچتنترا«

زباني كه مورد استفادة  كرد كه آن را به
 .عموم خوانندگان باشد ترجمه كند

 از خطّيبدبختانه نسخة ) ٣٧٢ ورق ,٦٢١٠٠٥شمارة ( وجود دارد ,نو  دهلي,يموزة ملّ
  .باشد اين جهت ناقص است كه فاقد بعضي اوراق مي

 كه چطور شاهنشاه اكبر وي را ي از آنعباسي خالقداد ٰفدر مقدمة ترجمة خود مصط
گويد  نامبرده مي. ميان آورده است  بهترجمة فارسي متن سانسكريت مأمور كرد حرفي به

ترجمه   بهكه قبل از او هم چند نفر دست
زبان پهلوي و   به مثالً برزويه,زده بودند

زبان عربي و رودكي و   بهالمقنع ابن
 عظ كاشفي و ابوالفضلحسين وا نصراهللا

ها  و همه اين ترجمه ,زبان فارسي به
هاي فارسي  ا ترجمه ام,موجود بودند

 چون ,مورد پسند شاهنشاه واقع نگرديد
هاي متن  ها يا ترتيب داستان در آن

 و در نتيجه صورت اصل آن ,فاتي كرده بودنديا تصر ,هم زده بودند  بهسانسكريت را
ها راه افراط  ستعمال لغات و اصطالحات زبان عربي در آن و يا در ا,عوض شده بود

  .رفته بودند
 در كتابخانة خود ,اكبر كه قبالً ترتيب ترجمة چندين كتاب سانسكريت را داده بود

 ي را مأمور كرد كه آن راعباسكرد و   را پيدا»پنچتنترا« سانسكريت خطّياي  نسخه
نمايد كه  چنين مي. اشد ترجمه كندزباني كه مورد استفادة عموم خوانندگان ب به
 امر خود اكبر ترجمه شده بود  به»پنچاكيانه« تأليف ابوالفضل كه قبل از »دانش عيار«

  .ي مورد پسند وي قرار نگرفت و خواست كه ترجمة ديگري از آن بشنودطور كلّ به
گفت كه كدام يك از متون سانسكريت اساس اين ترجمه  توان طور حتم نمي هب

هاي هندي   و فلسفهادبيات  بهدانند كه اكبر عالقة وافري همه مي. سته ابودفارسي 
غين ژزويت  مبلّ, مرتاضين هندي,همين جهت وي علماي زبان سانسكريت  بهداشت و

كر در دربار رالذّحضور مؤخّ. و دانشمندان دين جيني را در دربار خود جمع كرده بود
اي كه در كتابخانه  رود كه نسخه گمان مي.  دارد»راپنچتنت« بهقاكبر تأثيري در مسائل متعلّ

  .دهد  نشان مي,»پنچاكيانه«ي عباسكه عنوان ترجمة   چنان,اكبر بود اثر جيني بود
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 بروجود اين عالوه  با. ي خيلي كم استعباسي خالقداد العات ما دربارة مصطٰفاطّ
فارسي   به شهرستاني رامحمد »النحل الملل و «امر جهانگير كتاب  بهبها او اين كار گران

. چاپ رسيده است  بهالملل گذاشت كه تازه در ايران توضيحرا ترجمه كرد و اسمش 
تابريهات كَ«نام   به سانسكريتترجمة فارسي ديگر از اثر مهم «(Brihat Katha)  از

حال  به اين ترجمه كه تاخطّيتنها نسخة . »اسمار درياي«نام   بهباشد نويسندة نامبرده مي
 من .باشد  مي)تاريخ ,٢٦٤٢ ةشمار به(ناشناخته بوده در كتابخانه مركزي دولتي حيدرآباد 

 اظهار امتنان »نچاكياناپ«عهده گرفتن چاپ كتاب   بهره برايگياز دانشگاه اسالمي عل
  .نمايم مي

ت ديگري كه اهمةاثر قابل توجكر كمتر نيست داستان بودائي الذّ  آن از اثر سابقي
  اسم بومي آن بلرام و بوديستواكه اصالً (Bluhar and Yuzasaf) وهر و يوذاسفبل

(Balram and Buddhisatva) اين داستان در قرن ششم يا هفتم ميالدي از هند. باشد مي 
 ,فارسي ,عربي ,سرياني  به پس از آنو ,زبان پهلوي آورده شد  بهايران رفت و يحتمل به

باقر مجلسي  حمدم املّ. هاي ديگر اروپايي ترجمه گرديده بان التين و ز, يوناني,حبشي
سه سال . باشد الحيات وي مي آن را در فارسي ترجمه كرد كه يك قسمت كتاب عين

هاي هندي در  داستان(نام   به(Sahitya Academy)» ا آكادمييتّساِه« ةپيش در مجلّ
هاي فارسي اين داستان در  رجمهيك از ت نوشته بودم كه چون هيچ)  فارسي هندادبيات
 ا اخيراً ام,شود  فارسي هندي خارج ميادبيات اين از حوزة تان نوشته نشده بنابرهندوس

علي  نجف دسي. ام كه در كشور هند تأليف شده ترجمه منظوم اين داستان دست يافته به
  سامان,انخ علي  شايد در خدمت جواهر,انيس مير آبادي استاد شاعر بزرگ اردو فيض
باقر  محمد ااو اثر منثور ملّ. سته ابود (Audh) دهواَوله الد اب شجاع زوجة نو,بيگم

 خطّينسخة . نظم كشيده است به, »نظم جواهر« بيت تحت عنوان ١٦٧٥مجلسي را در 
 ,هاي ديگر از نويسندة نامبرده پيش آقاي خورشيد انور فرد اين مثنوي و رساله به منحصر
  .باشد دگستري رانچي در استان بهار ميوكيل دا

 بزرگترين شاعر سبك »هند طوطي« بهملقب)  هجري قمري٦٥١-٧٢٥(امير خسرو 
صد و  شود كه بين چهار هفت پادشاه خدمت نموده و گفته مي  بهاو. باشد هندي مي

. دهند او نسبت مي  به نود اثر,عالوه بر اين مورد. پانصد هزار بيت را باقي گذاشته
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  تغلقالدين خواهش سلطان غياث  به است كه»نامه تغلق«دهلوي خسرو  رين اثر اميرآخ
)١٣٢٠- ١٣٢٥  (ةس سلسلمؤسبارة قتل اين كتاب در. تحرير درآورده  بهه تغلقي

و ) ١٣٢٠(خان  ت كوتاه فرمانروايي خسروو مد) ١٣١٦-١٣٢٠( مباركشاه الدين قطب
در عهد جهانگير يك . باشد  مي) هجري قمري٧٢٠-٧٢٥( تغلق الدين غياث نشيني تخت
اين   بنابر. و آخر ناقص بود در دست بوداول غيركامل اين مثنوي كه از خطّي ةنسخ

شاعران   به)ه ١٠١٤-٣٧(جهانگير 
 .اش دستور داد كه تكميلش كنند درباري

قدري   بهاضافات حياتي پادشاه را
وزن  خوشحال ساخت كه او را هم

انجمن . ه بخشيدخودش طال و نقر
آباد اين   فارسي حيدرخطّيهاي  نسخه

 ,چاپ رسانده  به حياتي را»نامه تغلق«
 كامل و از آخر اولقول مرتب اين از  به

  .باشد ناقص مي
طور قابل   بهست كهه ا حياتي پيدا شد»نامه تغلق« كامل خطّي ةاخيراً يك نسخ

آخر مثنوي عالوه بر اين  مخصوصاً در قسمت, چاپي متفاوت استةهي با نسختوج 
منسوب نموده ) ه ١١٠٠ :م(حياتي كاشي   به را»نامه تغلق« چاپي اين ةح نسخمصح

 دو شاعر .باشد  مي)ه ١٠١٥ :م(حياتي گيالني   بهنظر من اين نسخه متعلق به, كه درحالي
تواند از   اصلي را كه مي»نامه تغلق« كامل ةتوانيم نسخ اهللا روزي مي شاء ان. زمان بودند هم

  .دست آوريم  بهها را روشن سازد روي كار آمدن تغلقي  بهها و كار افتادن خلجي
 .در طي عهد پادشاهي تيموريان آثار زياد كالسيكي در فارسي نوشته يا ترجمه شدند

در مثنوي فارسي » دمن نل«نام  هرا ب (Damayanti)  دميانتي(Nel) فيضي افسانه نل
آبادي آن را  ميالدي عشرتي عظيم ١٨٣١-٣٢هجري  ١٣٤٧ال س  به كه بعد,منظوم ساخته

تأليف  (Katha Sarit Sagar) »كتاسريت ساگر«فيضي . نثر فارسي برگردانيد  بهباز
. فارسي درآورد به, باشد  حكايات ميةرا نيز كه مجموع (Soma Deva) »سوماديوا«

دست نيست در  هه امروز برا ك» رامايانا«و » يسيگاسن بتّنِْس«عبدالقادر بدايوني  املّ

چاپي اين ةح نسخمصح 
حياتي كاشي   را به»نامه تغلق«
منسوب نموده ) ه ١١٠٠ :م(

نظر من اين نسخه  كه به درحالي
حياتي گيالني  متعلق به

 .باشد مي) ه ١٠١٥ :م(
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را در فارسي  (Vyasa) وياس (Harivansha) ونشاي هري ريِش املّ. فارسي ترجمه كرد
 سلطان محمدو  (Rajatarangani)» راجاترنگني«آبادي  شاه محمدشاه  املّ. ترجمه كرد

مرزا روشن ضمير . را در فارسي درآوردند (Mahabharata) هانيدي و ديگران مهابارتا
 را (Raga Darpan)» نرپد راگا«خان  اهللا سيف را و فقير (Parijataka)» تاكا ريجاپ«

 ,كالميري  حميد,كالبي باقي  حيات جان,بزمي ا عبدالشكورملّ. فارسي ترجمه كرد به
» پدماوت«هاي  رضايي و صالح داستان محمد حاجي , حقيريه,ازيرخان  عاقل

(Padmavat)  رانجهاو هير (Hir and Ranjha)، »چندائن «(Chandain), » منوهر و
مهومالتيد «Manohar Madhumalti)(, »مادهواناال و كاماكانداال «(Maduavanala & 

Kama Kandal), »سي و پنونس «(Sassi & Punnun)  سوهني مهيوال«و «(Sohne & 

Mahival) د مير. را در نظم آوردندكاملتامكامروپ و« كاظم حسيني داستان محم  «
(Kamrup & Kamlata)  موسي و موهني«و شاهي داستان واقعي برادرش «(Mohni)  را

  .در سلك نظم آوردند
رامايانا«اقل بيست ترجمة حد «(Ramayana), نگهاسن بيتيِس« دوازده ترجمة«, 

(Singhasana Battisi) پدماوت« دوازده ترجمة ,»هير و رانجها«پنج ترجمة  و بيست«, 
» چندائن«و دو ترجمة » سي پنونس«ده ترجمة  شانز,»كامروپ و كاملتا«مة هشت ترج

 ,بعضي از اين تراجم امروز در دست ما نيستند.  فارسي هند وجود دارندادبياتدر 
  .باشند كه بعضي ديگر در پرده خفا مي درحالي

ر نگاري متذكّ باشد هيچ تذكره كامي شيرازي را كه يكي از شعراي عهد جهانگير مي
ق شدم كه از نظر ش موفّکليات كامل خطّيكردن يك نسخة   خوشبختانه در پيدا,نشده

ات اين من اين برعالوه . باشد  ميتاريخي مهمعلوم اسالميه ةاي در مجلّ  را در مقالهکلي 
 رضا واقع در ة االن اين نسخه را براي كتابخان. كردممعرفي) م ١٩٦٠ماه ژوئن (عليگر 

 يا »مانالزّ وقايع«عنوان  ه يك مثنوي بکليات عالوه بر , كامي.نددكري رامپور خريدار
. باشد ي پاريس موجود مي ملّة سروده است كه در كتابخان»بيگم نامة نور جهان فتح«

بيگ فطرت بود  و ياد نكرده اويس ز ا نگاري ا شاعر ديگري از همين عهد كه هيچ تذكره
نديا ياة  ديوانش در كتابخانخطّي ةتنها نسخ. اند كردهاه  فطرت اشتبمعزّ كه او را با مير

  . وجود دارد)١٥٦٠ ةشمار(لندن  (India Office) آفيس
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ه ١٠٣٧-١٠٦٩( عصر شاهجهان ,ف و ويدانتاز لحاظ فلسفه و اختالط قوي تصو( 
يكي از . حساب خواهد رفت  به)ه ١٠٢٤-١٠٦٩(در حقيقت دورة شاهزاده داراشكوه 

ف و  تصوةوسيل يسم و اسالم بهئترين مزاياي اين شاهزاده ايجاد هندو نمايانبزرگترين و 
خواست از راه  رين بزرگ دنيا بوده كه ميوي يكي از متفكّ. باشد ويدانت مي

 ,الوجود نه فقط دو مذهب هند وحدت
يگر نزديكتر يكد  بههندوئيسم و اسالم را

 اي  بلكه از تركيب اينها روحيه,بكند
آورد كه با محيط اين كشور وجود  به

يسم تف و ويدان تصو.سازگارتر باشد
ميان فرق مختلف و اقوام  توانند در مي

كنند و  هنگي پيدااگوناگون توافق و هم
ترين نمايندة اين توافق و  داراشكوه عالي

ي در حاد مذاهب وحدت روحي و ملّوي سعي كرده است از اتّ. سته اهنگي بوداهم
و سرمد ) ه ١٠٧٠(شاه بدخشاني  ااگر وي يكطرف از ملّ. د بيايدوجو  بهسراسر كشور

 الل خصوص بابا هطرف ديگر از عرفاي بزرگ هندو ب كرد از  استفاده مي)ه ١٠٧٢ :م(
طرف   از,كرد طرف مذاهب رائج هند را مطالعه مي داشت اگر يك اي برمي ديال بهره

  .داد  قرار ميرا نيز مورد مطالعه خود ديگر اديان مسيحي و كليمي
 سانسكريت و هندي وارد بوده و در شعر و , عربي,هاي فارسي داراشكوه در زبان

سرود و در  دو شعر ميوي در فارسي و هندي هر. باشد  مينثر هردو داراي آثار بزرگي
يعني ديوان داراشكوه » اعظم اكسير« ناقص خطّي ةنسخ. فارسي صاحب ديوان است

بعضي از اشعار و . باشد هشت رباعي مي و  و بيستسه غزل و سي و شامل يكصد
  :شود رباعي وي در ذيل نقل مي

  اين حرف ترا راست همي پندارم     
 ت دارممن مذهب هفتاد و دو ملّ

ــا ــي ك ــر گفت ــي آزارم ف ــو از پ   ت
 پستي و بلندي همه شد هموارم

*  
ــد  ــز اهللا نمان ــيچ ج ــرم ه ــدر نظ   رم هــوس جــاه نمانــداز دولــت فقــ  ون

هايي كه تاكنون كسي از آن  يكي از رساله
سئوال و جواب  «ة ننموده رسالذكر

است كه من » علي قلندر داراشكوه و فتح
 خطّي اين ةنسخ. ام  كشف كردهاخيراً

ضامن    ميرةسئوال و جواب در كتابخان
 .آگره موجود است, شاه گنج, علي
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 را راه نماندـره از آنم كه مـن گمـم حق رسيد گمره گفتند هركس كه به
*  

  عارف شدم وز خويش عريان گشتم     
 ن همـن مـليك را وـردي مـدا كـپي

  عرفان گـشتم    معروف شدم تا كه به    
 تمـان گشـربــرا و قـردم تـدا كـپي

 ةرسال ,االولياةسكين ,االولياةسفين داراشكوه ,رباعيات و غزلياتعالوه بر ديوان 
و  , داراشكوهبياض ,الحقيقت ةيقطر ,مكاتيب ,البحرين مجمع العارفين حسنات ,نما حق

هايي  يكي از رساله. تحرير درآورد  بهرا هم (Goshthi Baba Lal Dayal) گوشتي باباالل
» علي قلندر سئوال و جواب داراشكوه و فتح «ةكه تاكنون كسي از آن ذكر ننموده رسال

 ة اين سئوال و جواب در كتابخانخطّي ةنسخ. ام شف كرده كاست كه من اخيراً
  . آگره موجود است, شاه گنج,امن عليض مير

قلندر سطري از  علي  حضرت شاه فتح,هاي داراشكوه در جواب يكي از سئوال
  :كبير نقل كرد

  »ده پيرش كي جومن هي هجدجايي  بلي جائيي,كبرا«
  ).كند گردم كه در كعبة دل پرستش مي اي كبير من بر آن انسان قربان مي: ترجمه(

معارف و رموز  رسالة , تزك,(Bhagwat Gita)  بهاگوت گيتا,عالوه بر اين آثار
قرآن ,االولياةسفيناطي بود و داراشكوه خطّ. اند داراشكوه منسوب كرده  بهف را نيزتصو, 
 دوازده وصلي و , حافظديوان شرح , ارسطوده پند , ارسطورسالة حكمت ,سوره پنجم
مة مرقعه كه او با دست خود نوشته بود وجود دارندمقد.  

هاي سانسكريت در فارسي ترجمه شود تا مردماني  خواست كه كتاب داراشكوه مي
» پنشاداُ« از آن استفاده بكنند او خودش پنجاه ,كه فارسي بلد بودند مخصوصاً مسلمانان

(Upanishad) ر«نام   بهماه را در طي ششراالسرار«يا » اكبر سلحاظ  ترجمه كرد كه از» س
ا چون مجال نكرد  ام,رود شمار مي  بهسالست و رواني يكي از شاهكارهاي زبان فارسي

هاي ديگر هم از  دانشمندان كتابوسيلة   بهخواست  مي,همه كارها را خود انجام دهد
  زبان سانسكريت كههاي مهم  سپس يكي از كتاب.فارسي ترجمه گردد  بهسانسكريت

 و رط علماء آن عصر تحت نظر وي در سال هزا توس,دارد  شهرت»جوگ بشست«نام  به
 ,مة اين كتاب بر طبق مقد.شش هجري در زبان شيرين فارسي ترجمه گرديد و شصت
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را در  (Ramachandra)» چندر رام«و  (Vasishta)» بشست«شبي شاهزاده داراشكوه 
 خواهش كرد كه با شاهزاده نامبرده »چندر رام« از »بشست«در آن خواب . خواب ديد
شدن  پس از بيدار.  شيريني داده كه شاهزاده را بخوراند»چندر رام« به نيز,بغلگير شود

 هرچه بيشتر تشويق گرديد و» جوگ بشست«شاهزاده مزبور براي تجديد ترجمه كتاب 
دستور داد كه اين يكي از علماء آن عصر  به

داده  ر بايد تذكّ. ترجمه كردهكتاب را دوبار
شود كه كتاب مزبور قبالً هم ترجمه شده 

هاي پيشين را   ولي داراشكوه ترجمه,بود
 مه اين ترجمهكه در مقد  چنان,داد ارزش نمي

  .سته اآن اشاره شد به
 فارسي هاي مهم يكي از ترجمه

دستور شاهزاده   بهشش هجري و ر  در سال هزا.باشد  در عصر اكبر مي»بشست جوگ«
پتي   پانيالدين  نظام,نام جهانگير بر تخت سلطنت نشست  به كه بعداً, پسر اكبر,سليم

انتخاب نموده  (Pandit Gauda Abhinanda)» پندت گودا ابيندا« را كه »بشستي جوگ«
فهرست كتابخانة ف طبق گفتة مؤلّ ا برام. فارسي ترجمه كرد  به از سانسكريت,بود

پندت كتاب مزبور را ترجمه  كمك دو  نظام با,(Asiatic Society) ايشياتك سوسائيتي«
  .شاهزاده سليم تقديم نموده بود  بهكرده و
باشد   كه فيلسوف بزرگ ايران مي)ه ١٠٥٠سال   بهيمتوٰف(ابوالقاسم فندرسكي  مير

 کلياتاللغات  كشف«نام   بهست كهه ابر اين ترجمه حاشيه نوشته و فرهنگي درست كرد
  :سرايد  مي»جوگ بشست«گردد و نيز وي در توصيف  موسوم مي» جوگ

 جهان همچو آب است اين سخن به رآنــون قـزاي چـف شـاك و دانـپ
*  

 بارـتي و اخـچون ز قرآن گذش  نيست كس را بدين نمط گفتار
*  

 جاهلي چون شنيد اين سخنان ف سر و بيانـن لطيـيا بديد اي
*  

برهمن بهان  چندراين باعث افتخار 
است كه يكي از بزرگترين 

 الدين جالل نويسان معاصر ميرزا نثر
عنوان يكي از دبيران  باطبايي بهط

 .نمود زير دستش خدمت مي



  ٤٠  قند پارسي

  

 ورت بدين نه پيونددـص ه بجـز  خندد زانكه بر ريش خويش مي
 ديگر اين عصر شخص مهم (Chandra Bhan Brahman) چندربهان برهمن

 ادبياتن هندوي   يكي از بزرگترين دانشمندا)ه ١٠٧٠ يا ١٠٦٨ :م( برهمن ,باشد مي
هندوي «قب ل  بهشاهجهان او را منصب هزاري داد و. رود شمار مي فارسي هند به

  هجري برهمن را دبير كل١٠٦٦ّ/ ميالدي١٦٥٦در سال . نمود مخاطب مي» دان فارسي
مخاطب نمودند و همچنان  (Rai) لقب راي  بهنگاري دولت منصوب و در قسمت نامه

برهمن است كه يكي از بزرگترين بهان  چندر اين باعث افتخار .خواندند خواجه مي
عنوان يكي از دبيران زير دستش خدمت  طباطبايي به الدين جالل نويسان معاصر ميرزا نثر
  .نمود مي

 و همين ,ها منقطع هم بود وجود وابستگي او با دربار و امور دنيوي برهمن از آن با
 برهمن پس از درگذشت داراشكوه از .داشت دليل است كه داراشكوه او را دوست مي

 بود كه ا باغي را با استخري بنا نمودهج آگره رفت و آن  به عالمگير عزلت گزيد ودرباِر
مشهور است و بعضي اوقات برهمن بر نژاد و سنن » انهباغ چندرب«نام   بههنوز هم

  :كرد باستانيش افتخار مي
 گيرد ادان نسخه ميژبرهمن از لب هندو ن دـدان ازي نميـركي و تـان فارسي و تـزب

 ,ورزد رهماني خود افتخار مياو در اظهار عقايدش ترديدي ندارد و با اعتقاد ب
  :گويد اين ميبنابر

 ندـان خواهـن اگر نشـمـاد برهـتقـز اع ستار در گلو كافي اصندل و زنّ جبين به
*  

 نماست پاكدلي كس خوش برهمن از همه دـرسـان نـنـفاي برهمـص سي بهـدل ك
*  

 وندـام پي ردهـار كزنّتة ـتار رش به  قاعدة كيش برهمن دارم نظر به
*  

 ت خاص استـتة زنار الفـرش مرا به كه يادگار من از برهمن همين دارم
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سازد و او از مذهب مخصوصاً  ا اعتقاد برهمن او را از ديگران جدا نميام
برد و او را از همرنگي و يگانگي   را جلو مييتچيند كه انسان هايي را مي ارزش

  :اين گويد بنابر. كند ديگران منع نمي با
 اختالف مبين برهمن كه در ره عشق به ست ست قاعدة راه و اصل كار يكي يكي

*  
 ست در شهر عشق شيوة مهر و وفا يكي ست ه ولي آشنا يكيـه فرقـه فرقـبيگان

*  
  ست حيرتم كه در اين پرده اين چه اسراري به

 ندـن جويـمـيخ و برهـرم شـر و حـدي ترا به
 و عشق كه روح , بيشتري قائل بوديتمبرهمن در برابر شريعت براي طريقت اه

  :بنابراين گويد. كرد مذهب است او را بيشتر جلب مي
 ام مست عشقم كعبه و بتخانه را گم كرده ام ردهـم كـانه را گـتي ره ميخـدر سرمس

. باشد ست كه صاحب ديوان مي ين شاعر هندواولبرهمن شاعر بزرگي بود و 
 روزي از پدرش تقاضا نمود كه برهمن را .شتبرهمن خيلي عالقه دا  بهداراشكوه

 : شاهجهان او را خواست و گفت,بخواند و بيتي را گوش كند كه اخيراً سروده است
  :و برهمن اين بيت را قرائت نمود» آن بيت را بخوان كه بابا دوستش دارد«

 به كعبه بردم و بازش برهمن آوردم بار ست بكفر آشنا كه چندين يلد مرا
اند كه برهمن شاعر اردو نيز بوده ولي اين امر اعتبار زيادي ندارد دهعا كراد.  

١٠٥٥امپراطور در سال   بهباشد كه مي» چهار چمن«ترين آثار منثورش  از مهم 
  توصيفي»چهار چمن« اول دو قسمت . هجري در سرهند تقديم شده١٦٦٥/ميالدي

 دربار شاهجهان را كه هاي گوناگون  واقعات مختلف و جشناول چمن ,باشند مي
 چمن دوم شهرها و .تفصيل توصيف نموده  بهبرهمن خودش شاهد آن بوده

م مبني است بر  چمن سو,نمايد گوركاني را توصيف ميي ورهاي امپراط شهرستان
چمن چهارم برهمن افكار اخالقي و  و در هايش زندگاني برهمن و بعضي از نامه

  .سته امذهبي را بيان كرد
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 خطّيهاي   معروف و مشهور كار داشتم نسخه»چهار چمن«كه من با  يي جا تا آن
ديگري »چهار چمن« بهشوند ولي اخيراً هاي مختلف يافته مي دي از آن در كتابخانهمتعد 

موزة و  (Tonk)  تونكة آن در مجموعخطّي ف دست يافتم كه تنها نسخةاز همان مؤلّ
 .باشد اطي ميونه بسيار زيباي خطّوجود دارد كه نم) ٢٣٤٠ ةشمار(نو  ي دهليملّ

است شده مفقودخطّي فانه چند صفحه از آخرين نسخةمتأس .  
 زندگاني شاهجهان و واقعات سلطنتي وي را بيان اول چمن ,»چهار چمن«در اين 

مادر و برادرانش و امراي معاصر مثل   بهباشد كه برهمن  چمن دوم داراي نامه مي.كند مي
  داس بندرابن,چند  فتح,چند  خواجه لعل, قدسي مشهدي,خان  سعداهللا,خان اسالم

(Bindraban) شيام و ديگران فرستاده بود زاده راي ,خان افضل .م عبارت چمن سو
ارسال كرده بود و چمن  (Uday Bhan) انهب برادرش اودي  بههايي كه وي است از نامه

  .فرستاده بود (Tej Bhan) بان پسرش تيچ  بههايي است كه او چهارم شامل نامه
ف و شاعران و اهل تصو او با. اط و نويسنده بود خطّ,فتصوم ,برهمن شاعر

تنها مالقات كرد بلكه مقام ايشان را هم تعيين كرده  اطان و نويسندگان معاصرش نهخطّ
شمار برخورد  باشد كه ما از دانشمندان و هنرمندان بي بود و اين از نوشتجات وي مي

  .كمك وي از گمنامي محفوظ ماندند و براي ما جاويد شدند  بهثرشانكنيم كه اك مي
 الفقر مجمع و الفصحاةحتف ,الوزراء مجمع ,الوزراءةحتف ,كارنامهآثار ديگر برهمن 

  .باشند مي
 نكر آچارياشَ (Atma Valasa)» آتما والساي« فارسي ةكه ترجم» خياالت نازك«

(Shankar Acharya) آنندةكه در چاپخان  ,مه از منشي موهن الل الهور با يك مقد
 چاپ شده بود اشتباهاً (Maharaja Ranjit Singh) كارمند مهاراجه رنجيت سينگ

تاريخ ترجمه » خياالت نازك«حروف . سته اان برهمن نسبت داده شدهچندرب به
هفت سال بعد از  و رسد كه اين كتاب چهل نظر مي دهد و چنين به را مي) ه ١١٢٠(

 اثبات ديگر براي اين اشتباه اين است كه .ان برهمن ترجمه شده بودهب روفات چند
دانيم كه  طور قطعي مي  بهباشد و  و آثار ديگر مي»گلشن چهار«ف مترجم اين كتاب مؤلّ

) كايست سكسينه( ديگري بهان چندر ,هاي مذكور نبود ف كتاب برهمن مؤلّبهان چندر
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كامي شيرازي را كه يكي از شعراي عهد 
نگاري  باشد هيچ تذكره جهانگير مي

كردن  خوشبختانه در پيدا, ر نشدهمتذكّ
ق يك نسخة خطّي كامل کلياتش موفّ

باشد  ميشدم كه از نظر تاريخي مهم. 

 بهان چندرو همين )  عليگر,المة عبدالس مجموع٢٩٢(نوشت را  »گلشن چهار«بود كه 
  . هم بود»نازك خياالت«باشد كه مترجم  مي

نگاري ذكر نكرده  ساعي را كه يكي از شعراي عهد شاهجهان است هيچ تذكره
) ٧/٤٩-٥٥ ةشمار(نو   دهلي,يش در موزة ملّکليات كامل خطّيكه يك نسخة  درحالي

 هندي نيز ذكر ةعنوان شاعر و نويسند  به خودش راکليات شاعر در اين .موجود است
  .نموده

شاعر ديگري از همان عهد مذكور كه 
اند اصلحي  اي او را ذكر نكرده تذكره در هيچ

باشد كه ديوان ضخيم كاملش اخيراً در  مي
در استان  (Batia Estate)» ايبت«كتابخانة 

حسن  دآقاي سي. سته ابهار كشف شد
اي كه در بخش  ه طي مقالااستاد دانشگاه پتن

 ةششمين كنگر و مطالعات ايراني در بيست
 , نمودندمعرفيخواند آن را م  ١٩٦٤المللي مستشرقين منعقده در دهلي در سال  بين

بوده و قصائدي در مدح ) ه ١٠٢٣-١٠٧٢( بخش اصلحي در استخدام شاهزاده مراد
  .سرپرستش نوشته است

 شاعران فارسي را ةتذكر)  م١٧١١متوفي (خان ايمان  در قرن هيجدهم رحم علي
 بعداً اين اثر ضخيم را خالصه كرد و آن .تحرير درآورد  به»اللطائف جامع«تحت عنوان 

 شعراي فارسي نيست بلكه ةاين كتاب فقط تذكر. گذاري نمود اسم» طائفاللّ منتخب«را 
  .باشد هاي شعراي اردو نيز مي ترين تذكره يكي از قديم

ها  اين كتاب (Persian Literature)  فارسيادبياتنام   بهابشدر كت (Etory) اتوري
هاي  فهرستي و كتابخانه را ذكر نكرده و معنيش اين است كه نسخة اين آثار در هيچ

را براي » طائفاللّ منتخب«فرد  به ا من اخيراً نسخه منحصر ام,مشهور جهان وجود ندارد
 محمد يتاين نسخه در ملك. ما دانشگاه دهلي خريداري كردهمرکزي  ةكتابخان
ت كه او بر آن افزوده الحق اديب يكي از شاگردان غالب بوده و داراي حواشي اس سيف

نگاري  گونه آثار تذكره  از راه اين.كنم را نيز پيدا» طائفاللّ جامع«ام كه  كردهمن كوشش 
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گونه  ينها فقط در ا شناسيم كه بعضي از آن شمار را مي هاي بي يتاست كه ما شخص
  .اند ذكر شدهمنابع ناياب و نامشهور 

» دبستان مذاهب«نوشته شده ميالدي رزش كه در قرن هفدهم هاي با ا يكي از كتاب
  »شيا داويد«اين كتاب را . اش عمداً اسمش را ذكر نكرده باشد كه نويسنده مي

(David Shea)  آنتوني تروي«و «(Anthony Troy)اند انگليسي ترجمه كرده  به .
محسن فاني كشميري   بهو ديگران اين كتاب را (Sir William Johns) ويليام جونز سر

ط آكادمي جامو و مة مثنويات فاني كشميري كه توسدر مقد. اند  نسبت داده)ه ١٠٨٠ :م(
اين كتاب كاري   بهام ثابت نمايم كه محسن فاني چاپ رسيده سعي نموده  بهكشمير
ا نويسندة ام.  نشده بود اصلي چه كسي بوده تا آن زمان حلّةدكه نويسن ا اين ام,نداشته

اين . سته اعنوان نويسنده دبستان ذكر كرد  بهموبد را اصريحاً اسم ملّ» طائفاللّ منتخب«
 ط دولت هنداند كه قرار است توس كتاب را در فهرست كتب كالسيك هند شامل كرده

  .چاپ رسد به
مناسبت   بهچاپ شده و» ذاكر نذر«اي كه در كتاب  لهرا در مقا» طائفاللّ منتخب«من 

  .ام  نمودهمعرفيوي تقديم شده   بهيكمين سال روز تولد و هفتاد
ه يكي از شعراي بزرگ اردو زبان نُ) ه ١١٤٧-١٢٤٦(آبادي   اكبردر همان قرن نظير

 يناولي من برا.  گرديده استمعرفيفارسي نوشته بود كه فقط هفت رساله قبالً   بهرساله
چاپ   به»عرشي نذر «ةاي كه در مجلّ ام و در مقاله ه كتاب را ذكر كردهار اسم هر نُب

  . دانشگاه دهلي وجود دارندة نسخ نادر اين رساالت در كتابخان,ام  نمودهمعرفيرسيده 
 ةحال در گوش  بهاينها برخي از منابع اصيل و نادر و ناشناخته فارسي هستند كه تا

 نه فقط در درك و فهم ميراث توانند آثاري از اين قبيل مي. ندا ده بودهگمنامي افتا
د تاريخ و فرهنگ ايران و هند  بلكه همچنان در ترتيب مجد,فرهنگي غني ما كمك كنند

  .هايي را پر كنندتوانند خأل خصوص در قرون وسطي مي هب
  



  منظومة فارسي بادة شيراز در نسخة خطّي صحيفة وال نگاهي به  ٤٥

  

  منظومة فارسي بادة شيراز نگاهي به
  ♦در نسخة خطّي صحيفة وال

  ميرزا محمد هادي عزيز لکهنوي هندال لسانسرودة 
  ∗کريم نجفي برزگر

عزيز « بهالهند موالنا ميرزا محمد هادي معروف  عنوان ديواني است که ِلسانِوال صحيفة
 در دورة حاکميت  ميالدي١٩٢٢ هجري مطابق با سال ١٣٤١ آن را در سال »لکهنوي
 زبان فارسي که در اوايِل قرن پنجم .رشتة تحرير درآورد  به١ در خطّة اَودهيشيعحکّام 

مسلمانان حاکميت  ةيافت در دور راهسرزمين هند  به, غزنوياندوران در و هجري 
که بالغ بر سيصد و سي سال ) م ١٢٠٦-١٥٢٥/ه ٦٠٢-٩٣٢(دورة سلطنت  موسوم به

نخستين  المآثر تاجشماري از جمله   و آثار بيدر رونق آن افزدوه شطول انجاميد ب به
 اولين ,)م ١٢٠٦-١٢١٠/ه ٦٠٢-٦٠٧(الدين ايبک  دستور قطب قاره به تاريخ فارسي شبه
  . درآمدسلک نگارش  بهحاکم اين دوره

   با روي کار آمدن ظهيرالدين محمد بابر کهت تيموريانحکوم ,هدوراين پس از 
 ,صفويان در ايران شکل گرفتحکومت سلسلة  مقارن با) م ١٥٢٦-١٥٣٠/ه ٩٣٢-٩٣٧(

                                                   
 .ده استنموة اين مقاله اهدا ويسندن هبنوة آن مرحوم ميرزا محمد جعفر حيات لکهنوي  رااين نسخه   ♦

  .نو دهلي, و رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران) ايران(عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور   ∗
 اي بوده که قبل از تشکيل حکومت شيعي در آن خطّه  که اجودهيا نيز از همان کلمه است منطقهه و اَجودهاَود  1

الملک حکومت شيعي را در اين خطّه   وقتي سعادت خان برهان.بودان نمرکز هندوهاي کشاتريا و برهم
 در اين . شدهآباد نيز بنيان گذاشت تدريج در نزديکي آن فيض  به.داد تأسيس کرد پايتخت خود را اجودهيا قرار

  )نگارنده (.است» مسجد بابري«منطقه ظهيرالدين محمد بابر مسجدي بنا نهاد که موسوم به
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 بويژه در دورة ,اني رونق چشمگيري يافترزبان و ادب فارسي و نيز فرهنگ اي
عصر عنوان  از آن به که )م ١٥٥٦-١٦٠٥/ه ٩٦٣-١٠١٤(الدين محمد اکبر  حاکميت جالل

اوج رونق خود  بهبعاد مختلف در انيز  فرهنگ فارسي دوش يم يادطاليي تاريخ هند 
عامل بسيار مهمي در , »فارسي زبان «سالة اکبر پنجاه و يکحکومت در دورة . رسيد

  . و حتّي ديني بوديهاي فرهنگ احياء و توسعه فعاليت
در ايجاد ارتباطات نزديک بين ايران را زباِن شيرين فارسي که همواره نقش مهمي 

ترين و  اکبر غنيدر دوران حکومت موريان و بويژه در زمان تي, نموده و هند ايفا
نيرومندترين عامل در انتقال فرهنگ و آداب رسوم کهن ايراني و پيشرفت فرهنگي و 

 زبان ةوسيل الدين اکبر به جالل. ادبي و هنري اسالمي در اين خطّه وسيع بوده است
ستوري د و طي دکرفارسي يک نهضت فکري و فرهنگي در ابعاد مختلف ايجاد 

, ابوالفضل علّامي, ابوالفيض فيضي, درباريان دانشمند خود همچون شيخ مبارک به
زباِن  بهخانان در ترجمه شاهکارهاي ادبي  عبدالرحيم خان خاِن, عبدالقادر بدايوني

 ,نگاري انشاء و نامه, نويسي فارسي اقدام جدي نمود و بويژه در فن تذکره
هاي بلندي نقّاشي و موسيقي گام, و خوشنويسيابت کت,  مينياتورهنر, ينويس فرهنگ

برداشت که نقش علما و دانشمندان ايراني در اين حرکت چشمگير فراموش ناشدني 
اهللا   در سوگ درگذشت ملّا فتحجا بود که او منزلت دانشمندان در نزد اکبر تا بدان. است

يان اسير دست فرنگ هد اگر او بکر بسيار گريست و اظهار» عضدالملک«ب بهلقّشيرازي م
نمودند اين معامله را انجام   ميبهلاطم و در قبال آزادي او تمام خزانه شاهي را دش مي
  .١گرديد دادم و يقين داشتم که در آن سود فراوان نيز حاصل من مي مي

در سال ) م ١٦٥٨-١٧٠٨/ه ١٠٦٨-١١١٨(زيب  الدين اورنگ ييپس از درگذشت مح
 /ه ٩٣٧ :م( رچة دودماِن مغول هند که از ظهيرالدين محمد بابراپميالدي حاکميت يک ١٧٠٥
اوِج خود   به)م ١٦٠٥/ه ١٠١٤ :م( محمد اکبر الدين و در دورة جاللشده آغاز ) م ١٥٣٠

  .رسيده بود درهم شکست

                                                   
 .آباد ، رام نراين الل بيني مادهو، الهاكبرنامه :هلوي، شيخ ابوالفضل بن مبارك ناگوريعلّامي د  .1



  منظومة فارسي بادة شيراز در نسخة خطّي صحيفة وال نگاهي به  ٤٧

  

ت يکپارچة گورکانيان بويژه با ورود کمپاني هند شرقي و حکومپس از اضمحالل 
تحوالِت شديد  قاره بويژه مسلمانان با  مردم شبه,ابريتانيوري تااستيالي امپر باپس از آن 

  .رو شدند اجتماعي و اقتصادي روبه, سياسي
ه و دلکن حکّام شيعي جنوب هند در گُة سلطيشفروپا بادر اين موقعيت بغرنج 

  .١دشتر  زيب اوضاع مسلمانان بيش از پيش وخيم دسِت اورنگ  بهبيجاپور
, ن اوضاع نابسامانيکي از پيامدهاي اي

 شيعي در شمال هند در حکمرانيتأسيس 
صورت   بهخطّة اَوده بود که پس از آن
جا که رهبري  مرکز شيعياِن هند درآمد تا آن

شورش عليه استعمارگران انگليس در 
دسِت حکّام و سياستمداران شيعي آن خطّه 

 ,ر رأس آنان مسلماناندو قاره  ميالدي مردم شبه ١٨٥٧آخرين بار در سال . گرفت قرار
 زدند و بهادر شاه ظفر ها قيامي گسترده عليه انگليسي  بهاتّحاد هندوها دست با
 عنوان رهبر خود  بهرا که از جمله باقيماندگان سالطين گورکاني هند بود) م ١٧٠٨/ه ١١١٩(

  .٢دکشته شدننيز و عدة زيادي از انقالبيون شد اين قيام سرکوب البتّه  .انتخاب نمودند
 بلکه ,دش نه تنها موجِب تضعيف سالطين مسلمان و شيعي بريتانيااقتدار سلطة 

 ها که از جانب انگليسيي تجاري ها استخدام در کمپاني  زبان انگليسي براينستانشرط د
  .طور قابل توجهي از رونق زبان و ادب فارسي کاست  به,دشاعالم 

سرايان  سخنکه از شعرا و ) م ١٨٦٩/ه ١٢٨٥: م(ميرزا اسداهللا خان غالب دهلوي 
 اشعار فارسي خود چنين  به وقرن نوزدهم ميالديدر فارسي فرهنگ بسيار معروف 

  :گفت  ميباليد و مي
 اي رنگ رنگـشهـني نقـفارسي بين تا ببي

 ٣رنگ من است بگذر از مجموعه اردو که بي
                                                   

  .١١٠- ١١ص ,  م١٩٧٧آباد،  شانتي پريس، اله، يادگار غالب :الطاف حسين پتي، مولوي حالي پاني  .1
  .همان  .2
 .همان  .3

هاي ادبي و  عزيز لکهنوي از شخصيت
رجال شيعي و بنام اين دوره است که 

اقبال , بزرگاني همچون ابوالکالم آزاد
غيره  موالنا شبلي نعماني و, الهوري

 ندا هاز خدمات ادبي او قدرداني نمود



  ٤٨  قند پارسي

  

 شدت گاليه ه باش رونقي اشعار فارسي و بيخود از اوضاع نابسامان زمان  رهواهم
تاريخ  هر سال  وداشت بسيار آرزوي مرگ دودر سالهاي واپسين زندگي خکرد و  مي

  .١در خواهد گذشتکرد که همان سال حتماً   و چنين فکر مينگاشت  خود را ميوفات
ي ايراني که رونق بخش علم و ادب و هاالبتّه در اين اوضاع نابسامان وجود خاندان

محمد امين  بهبايد ن آ که از جمله داشتاي  اهميت ويژهودند فرهنگ ايراني و اسالمي ب
اشاره کرد که باني حکومت شيعي نوابين آورده الملک نيشابوري  سعادت خان برهان

  .٢بود
 فرهنگ ايراني و اسالمي رونق بيشتري يافت و »دهاَو« در ,در دورة حکومت او

 , و در نتيجهنديافتپرورش بير مير انيس و ميرزا د, يي نظير عزيز لکهنويهاشخصيت
  .٣دشسبک شيعي احياء   بهگويي محفل ادب فارسي و بويژة مرثيه
 اين دوره است که بزرگاني ي ادبي و رجال شيعي بناِمهاعزيز لکهنوي از شخصيت

غيره از  موالنا شبلي نعماني و, اقبال الهوريعلّامه , ابوالکالم آزادموالنا همچون 
  :تسروده اسکه اقبال الهوري دربارة او   چنان؛ندا هدنموني خدمات ادبي او قدردا

  چنان نواخت که جاِن سخن گداخت ساز آن  ســرا در بـزم ذوق و شـوق عـزيــز غـزل  
 دانـه دانـه سـاخـتو اب زد ـآهـي درون ت  آن گريـه را که بود گـره در ضميـِر عشـق  

 السماء نجوم  ارزشمندرعزيز لکهنوي فرزند حکيم ميرزا محمد علي صاحب اث
 که جد اعالِي او ميرزا محمد جعفر شيرازي در زمان سلطنت پادشاهان اَوده از ٤است
  .٥دکرده بوکشمير مهاجرت   بهشيراز

 در زماِن حکومت سلطان  نيز يعني ميرزا محمد صادق,پدر ميرزا محمد علي
اين شهر مهاجرت کرده  بهير شماز کقصد اقامت در لکهنو   به)م ١٨٢٧-٣٧(نصيرالدين 

  .ودب

                                                   
 .١١١، ص يادگار غالب :الطاف حسين پتي، مولوي حالي پاني  .1

  .٢٠ص , مضامين عزيز لکهنو: دکتر سيد مسعود, حسن رضوي  .2
  .١ص , همان  .3
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 تادانقاره است که اس  در شبهيي علمي شيعها ميرزا محمد علي از جمله شخصيت
نيز در  و آثار ارزشمند او اند او را ستوده و تکريم کردهو علماي بزرگ ايران و هند 

  .١ده استش يمعرفها  کتابها و تذکره
)  م١٩١١/ه ١٣٣٠: م(ي محمد مهدي اه ميرزا محمد علي داراي دو فرزند بود بنام

ي عزيز دو ميرزا محمد ها, شاعر و طبيب حاذق عصر خود بود, مفسر, که محدث
  را در تکميل اثر ارزشمند پدرشالسماء نجوم ةلمکه تک) م ١٩٣٥/ه ١٣٥٤ :م(لکهنوي 

  .٢رشتة تحرير درآورد به
 ابتدايي را از  و دروسکرد عزيز لکهنوي از پنج سالگي تحصيل خود را آغاز

فقه و اصول را از سيد , صرف و نحو را از سيد لطف حسين, مولوي محمد حسين
 ادب فارسي را از سيد اوالد حسين و  ومعقوالت را از مولوي عبدالمجيد, ابوالحسن

  .٣شاداِن بلگرامي فراگرفت
وجه  طبابت را پيشة خود ننمود و صرفاً ت,عزيز اگرچه در علم طب نيز حاذق بود

  .اشتد سرايي معطوف شعر و شاعري و غزل  بهعمدة خود را
الحات و نقد ادبي را از طو اصآغاز نمود شاعري را  منظومات فارسي سرايش بااو 

 و در سبک شعري از ميرزا اسداهللا خان غالب دهلوي پيروي فراگرفتموالنا سيد محمد 
لکهنو در جايگاه يک » ار ادبانجمن معي«و چنان در فن شاعري درخشيد که در  ٤نمود

  .القدر مورد توجه و اکرام قرارگرفت استاد جليل
.  هندو نيز بودندها ي از آنبعضي تربيت نمود که توانايعزيز لکهنوي شاگردان 

  :ند ازبود و عبارتاي از شاگردان برخ
جگت موهن , ميرزا جعفر علي خان اثر لکهنوي, آبادي شبير حسن خان جوش مليح

 ,مهاراجکمار امير حيدر خان صاحب محمودآبادي, گوپي نات امن لکهنوي, ان اناويالل رو
علي محمد اجالل , سيد ناظرالحسن هوش بلگرامي, شيام موهن الل جگر بريلوي

                                                   
  .٨١ص , ٢٤ج , ذريعه؛ ١٣١ص , اءالسم انجم؛ تکملة ٢٨٠ص , تجليات عباس  .1
  .چاپ رسيده است  بهش ه ١٣٩٧در سال ) ره(اهللا العظٰمي نجفي مرعشي اين تکملة توسط کتابخانة حضرت آيت  .2
  .٥٧٩-٨٠ص , مطلع انوار  .3
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  ٥٠  قند پارسي

  

اعجاز حسين خان , عبدالحميد حميد لکهنوي, محمد ياسين تسکين سورونوي, لکهنوي
  .آباد ابادي از الهياعجاز دِر

  :عبارتند از عزيز لکهنوي آثارمجموعة 
  ,کده انجم  -۲  ,افسانة عبرت  -۱
  ,تجليات  -۴  ,برق تجلّي  -۳
  ,)منظومات قطعات تاريخي(سبد گل   -۶  ,تذکرة خانوادة علّامة محمد قلي  -۵
  ,شرح حال شهيد ثالث قاضي نوراهللا شوشتري  -۷
  ,نالة جرس  -۹  ,شرح حال شهيد رابع  -۸
  ,زقصايد عزي -۱۱  ,عزيزاللّغات -۱۰
  ,گلکده -۱۳  ,گِل تابوت -۱۲
  .صحيفة ِوال -۱۵  ,لعل شب چراغ -۱۴

, ميرزا محمد مهدي, ي ميرزا ابومحمدها  بود بنامانيعزيز لکهنوي داراي فرزند
 و ميرزا محمد جعفر هاختر سلطان, ميرزا محمد صادق تهذيب لکهنوي, بيگم افسر

 معروف هند انسراي له غزل ميرزا محمد جعفر حيات لکهنوي از جم.حيات لکهنوي
  .١چاپ رسيده است بهنيز  آثار ارزشمندي او بوده و از

شرح ذيل تقديم  به» بادة شيراز«و اينک منظومة فارسي عزيز لکهنوي موسوم به
  :دشو خوانندگان و دوستداران ادب فارسي مي

                                                   
 و نيز دو اثر                         ؛                ؛          ٓ   :مانده که عبارتند از وان شعر باقياز حيات لکهنوي چهار دي  .1

اردو , خبرنامة علمي (.و اوراق عزيز مرتّب نموده است» کده انجم«مرحوم پدرش عزيز لکهنوي را موسوم به
 ) م۱۹۹۸, ساالنه ايوارد, دهلي, آکادمي



  منظومة فارسي بادة شيراز در نسخة خطّي صحيفة وال نگاهي به  ٥١

  

  مسمط مخمس
  ة فارستذساأتتبع بعض  در تهنيت فتح غزوه خيبر به

ــشته ــات گـ ــاحيـ ــا,  بارهـ ــين نوبهارهـ   رهـ
 اـگارهـن نـبيـر جـمـق, اـنارهـه در کـوج به

  ميــــان اللــــه زارهــــا, نثــــار گلعــــذارها
 اــزارهــة هــمـغـنو ا ــارهــبــويـنار جـک

  اـت روزگارهـگذش, اـارهـمـش يـش بـيـع به
  چــه ســاز و بــرگ حيرتــي ز روزگــار داشــتم 

  مـتـذار داشـر آن عـها بـوسـذوق ب هـي بـبـل
ــه    ــشم آين ــيش چ ــه پ ــتم زک ــار داش   ردي ي

  ار داشتمـر خمـس به, لـه در بغـيشـگرفته ش
  اـارهـد بهـوم صـهج, دحـرعة قـرعه جـج به

ــان   ــصل مهرگ ــشاط اُردي و زوال ف ــي ن   زه
  ار پرفشانـبر آبش, چه بلبالن, گان وهـچه صع

  شاخ شاخ و برگ برگ زند بـاف و قمريـان            به
  رانـيموان و ضـغز ارـن کـپهنة زمي بين بهـب

  ت روزگارهاـپر اس, نـن چمـنقش گل چم به
  کاسه کاسه کـوثري  به, اي  شيشه شيشه باده    به

  اغريـس ام مي که ساغري بهـو جنگاه مست 
  حجره حجره دلبـري   به, گوشه گوشه خلوتي    به

  نبريـوي معـدو گيس, ه دام دلـه حلقـز حلق
  اـر و دارهـيـد گـنـمـار آن کـار تـج تـکنـش

  ذره ذره واديــي بــه, قطــره قطــره قلزمــي بــه
  ادييـه شـر کرانـه به, رتيـانه عشـر زمـه به

  دو صد عزيـز و هـاديي      , هر طرف   بهسمي ما   
  ه نادييـه گوشـگوش به, صُفّه صُفّه مجلسي به

  اـوارهـروي باده خ به, اقييـقه سـقه حلـحل به
  مپرس سرگذشـت مـا کـه خـسروانه زيـستم          

  مـتـه زيسـانـن بهـبدي, تمـداشل ـد وصـامي
ــوده ــستم, ام گــداي حــسن ب   بلــي شــهانه زي

  بانه زيستمـهر ش به, اـکسـف مشـوي زلـب به
  اـه دارم افتخارهـت کـويمـه گـتن چـز زيس

ــه ــر  ب ــک نگ ــستي  , ذروة فل ــدر پ ــو ق   ام عل
  ام تيـرواج بت پرس, وـود بگـبه خـز اصل کع

  ام  تيخمـار عـشق و مـس      , نرگس بتان ببين    به
  ام  هستيحکات شرـن, نـر فهم کـز خاک ِدي

  اــارهـبـد آن غـش اـپـم بـه ذره ذره از دلـک
ــدم    ــدم ق ــاره در ق ــود هم ــان ب ــساط پرني   ب

  رمـاقي از کـو داد سـني چـاي ده مـه هـالـپي
ــي ــنم    عل ــنم ص ــيحة ص ــتم ص ــدوام داش   ال
  ه باده پر خورمـده کـار و هي بـش بيـبگفتم

  اــارهـسـگـرف ميـگاه ظـ نرـاغـبين ز سـب
  هـر طـرف    بهشت هر نگه بود نظـر کنـي بـه         

  نون و دفـچنگ ارع به, اب و نيـمزمر و رب به
ـه  ,  جرگه جرگه  به, نشسته مطربان خوش     صـف   صف ب

  هاي پر شعف هـز حسن صوت دلکش و ز نغم



  ٥٢  قند پارسي

  

  اـواي زير و زارهـن, ر رگي ز دلـته هـکسـش
ـ            ابسحرگهان خنک هوا نسيم صـبح طُـره ت

  ابـراب نـت شـحلي لس بهـرؤس مجـال ليـع
  دمـاغ گـشته پـرگالب     , هاي عنبرين   عطسه  به
  يخ و شابـته شـذوق سمع آمدند دسته دس به

  ت باده خوارهاـشـپ هـظان بـته روي واعـنهف
  ميمنـت قـرين     گذشت روز و آمـده شـبي بـه        

  نـواد چشم حور عيـبي کزو عرق عرق سـش
  د عنبـرين شبي که سايه پـرورش شـميم جعـ     

  چين ه طُره طُره چين بهـمن و خيال کاکلي ک
  اـز تاره, اـه هـم ز حلقـر رگي دلـته هـگسس

  همان زمان پر فـرح کـه داشـتم خـم و سـبو          
  وــگ هــذلــزار بـد هـم گروه صــدور بالش به

ــه ــدخو   ب ــل تن ــي جمي ــن بت ــشاط م ــستر ن   ب
  کو ازه کوبهـو تـريــغ, مـاحتـق و فصـز منط

  ارهاـدا ز افتخـص, لکـوردم از فـ خوشـگ به
  که کوس فتح خيبري نواخـت چـرخ چنبـري         

  دريـيـاي حـه رهــده ز نعــرزه آمـل م بهـدل
  همـه عـروق شـاعري     , خون تازه جوش زد     به
  ريـت زور کافـکسـغ او شـداي ضرب تيـص

  اـارهـمـِب ذوالخـن ز رعـيـة زمـد گوشـگزي
ــشمنخفتــه خفتــه طالعــان در آرزوي ايــن ح   

  مـون خيـلگـني ان بهـد عيـداد شـور بامـکه ن
  شکــسته دايـة علــم , عـرق خــواب نيـشتر   بـه 
  مـعـابغ النـول سـق رسـير حـداي زد بشـص

  اـف کارزارهـريـا حـم مـِن عـت ابـاســکج
ــا ــداد پاســخش کــه اي رســول کبري   يکــي ب

  اـش مــيـار پـيـان االِبـ زميٰسـعيت ـگفـب
  درد گـشته مبـتال      گسش به دو نر , دو عبهرش 

  اـفـم او شـر دو چشـهـا بـر تـدهم بآب خض
  اـظارهـتـد انـعـ ز ب)ع(ان عليــاگهـد نـيـرس

  راه جنگ بسته سـد   ولي دو چشمش از رمد به     
  م آن اسدـته چشـ گرف)ص(مصطٰفينم از زبان 

ــه  ــر زاي او زده ب ــاه قه ــت رد  ِنگ ــرب دس   ح
  دـشدح کـت تا قـز خون مرحب شقي بخواس

  اـارهـمـراوش خـش تـرگسـام نـوده جـمـن
  عرصه گاه زد قـدم      به )ع(دمي که مرتٰضي علي   

  مـرو اُمـواي خُسـل, نـرديـژبـة هـجـنـپ هـب
  ز پيش شـير نـر دالن گريختنـد چـون غـنم            

  د پرچم علمـپيـس, دـور شـم حـاض چشـيـب
  اــکارهــب شـانــه جــم الــغـيـگاه ضــن
  عرصه گاه جـستجو   که زنده پيل مرحب آن به     

  وـج الن جنگـه اي يـق زد کـر زو شهيـزفي
   قـضا کـشان کـشان نمـوده رو         يدسـتگير   به

  وـت چارسـته اسـام گرف تيـو کوس هسـغري
  اـــر کارزارهـــبـرا ز بــت کـاومــال مقـه



  منظومة فارسي بادة شيراز در نسخة خطّي صحيفة وال نگاهي به  ٥٣

  

  شنيد بانگ آن خـري چـو شـير کردگـار مـن       
  نـاي تو کار م دهـندي, درمـر حيـکه شرزه شي

  اي ببــين تــو ذوالفقــار مــن بگفــت اال نديــده
  نـگاه کارزار م هـرد بــپ ر ميـه تيــبـعـ ز ج

  اـکارهـردد آشـه گـن کـروي مـا بـيـا بـيـب
ــي مر  ــنم عل ــٰضم ــرا  )ع(يت ــه مظفّ ــنم ش    م

  د راـر چرخ تنـزي زد بهـخ ه ميـکنم چو صيح
ــاک ح  ــا نهــاد اســم پ ــدرمــنم کــه مــام م   اي

  راـمغف هـوشن و بـج هـن بـغ مـز تيا ـمفر کج
  اـکارزاره هـد بــه بــادرت چــال مــقـاال م

  چو پيل مـست معرکـه شـنيد قـول آن هژبـر       
  قـبر اي به تـنش فشـرده در زره بسـان مـرده

ــ ــهيبل ــوه پيکــر ســتبر   ب ــده چــو ک ــرزه آم   ل
  بـرفـت از دل شـقي ز هيبتـش قـرار و صبر

  اـرارهـب فـجان بهان ـت آن زمـتافـان بـنـع
  عرض ره اجـل رسـيد و برگرفـت دامـنش            به

  نشـتوس اش کشان کشان به رسيد نعش جثه
ــغ حيــدري کــشيد خــطّ مــدفنش  بــه   زيــر تي
  جسم گشته جوشنش به, نـوت کفـجاي کس به

  اـر و دارهــيــذوق گ هــب, ر کاله زدـکاله ب
  قهـر ذوالفقـار زد دمـي کـه آن ولـي حـق               به
  قـبـارده طـان چـيـان مـالمور اــشد ـنـلـب

  پريده فـرق مرحـب شـقي چـو در هـوا ورق            
  ونة شفقـاط گـن بسـيـة زمـحـت صفـگرف

  اـدشت الله زاره به, وش زدـر جـون کفـز خ
  خـــدمت پيمبـــرا امـــين وحـــي آمـــده بـــه

  دراـن مقـت ايـوشـو نـرتـهـام صـن ا بهـضـق
  بگفت کاي رسـول حـق گـشود بـاب خيبـرا           

  دست حيدرا ود بهـن شـاي چني زوهـکه فتح غ
  اـارهـتيـام اخـر را زمـکـر و بـمـد و عـنه زي

  يـک اشـاره آن دري       روي خنـدقي بـه      پلي به 
  ان اژدريـون دهـته چـاره گشـزار پـگهي ه

  گهي سپر بدست شه چو گـشته حملـه آوري          
  ريـرابـر بـدگـيک  بهشا ارهـاره پـه پـک چنان

   اـادگارهـي, رــده هـش بـوارقـود خـي بـبس
  دميلـــرزه آمـــده ز نعـــرة دمـــا فلـــک بـــه

  دستگير و همدمي ز مرحمت نگاه کن به
  بس اي علي مرتٰضي بس اي درنده ضـيغمي        

  ميـرهـاي ز م ارهـل پـيـبرئـم جـزخ هـه بـبن
  اـارهـتخـد ز راه افـيغ شـوه سنج تـکـکه ش

  )ص(شهر علم مـصطٰفي     ز فيض تو رسد جهان به     
  )ع(اي علي مرتضي, رـدهتويي که در فضاي 

  شـها  نه فتح باب خيبـر اسـت فخـر بهـر تـو        
  م راـاب علـزار بـه, اي ودهـر دري گشــه ز

  اــکارهـد آشــاشـبـو بـاک تـم از کالم پـه
ــز«اال  ــو» عزيـ ــرفطن , نغزگـ ــز پـ   ِبهل بهل کـه تـا کجـا طـواف کعبـة سـخن               اال عزيـ



  ٥٤  قند پارسي

  

  تنـان خويشـه بر زبـرا چـود مـرتي بدــنه ق  ن بود علنـِل فـکه بعد هند و اصفهان بر اه
  اـارهـبـتـم اعـزايـي فـارسـپ هـورم ار بـسـج

 تخميس بر بعض اشعار قصيدة نظيري نيشاپوري رحمه اهللا
ــضر آورده   ز صـــــفحه فلکيـــــات محـــ

  ر آوردهــرابــادل بــدو ع, ارهــک اشـي هـب
ــرر آور   ــت مقـ ــي حجـ ــاهد از پـ   هددو شـ

  ر آوردهـکـيـ دو پاِهـِز مــجـعـه مـي کـبـن
  در آوردهــيـور حــود و نــور خــال نــثـم

  ست  ريگ گرم عرب سعي شاه دين رمزي        به
  ست رمزي, سپيدي بغل و لُمعة جبين

ــزي   ــين رم ــر زم ــغ ب ــة تبلي ــزول آي   ســت ن
  تـس زيـن رمـر از ايـديـوم الغـفراز منبر ي

  رآوردهــ ب)ع( علي)ص(ب محمدـر ز جيـکه س
ــي ــين )ع(عل ــي  ام ــين عل ــي ام ــي و نب   )ع(نب

  )ع(ن عليـد چنان قريـدس نبي شـزم قـب به
  )ع(دل نقـش دلنـشين علـي        گرفت عرش به  

  )ع(بين عليـد در جـبي ديـور نـ ن)س(خديجه
  ر آوردهــتــدخ, ادــي دامــانــادمــش هــب

  )ع(شـهر علـي    پنه گرفـت بهـشت بـرين بـه        
  ت بهر عليـست که مخصوص گش شرافتي

ــش دوز  ــت آت ــي گرف ــر عل ــپر ز قه   )ع(خ س
  )ع(ر عليـده ظهـش ديـت خويـذُري وي بهـق

  ر آوردهـتـبس رت بهـب هجـرش شـبـمـيـپ

 غزل مدحيه
  گفتم شميم کاکلت؟ گفتـا خـتن انـدر خـتن     
  گفت که زلف پرشکن؟ گفتا سواد اندر سـواد      

ــا رخ ناشــسته    ام گفــتم صــباح دلکــشا؟ گفت
  گفتم که رخت مهوشان؟ گفتا حرير و پرنيان      

  اي نامهربان تا چند اين ضبط فغان        گفتم که 
  گفتم که ذات پاک تو؟ گفتا جمال سـرمدي        
  گفــتم جمــال دلبــران؟ گفتــا بــراي دلبــري

  شايد مرا؟ گفتا که صحراي جنون       گفتم چه مي  
  گفتم عالج معصيت؟ گفتـا خلـوص بنـدگي        

  اي بـاخبر , گفتم که از اوصاف او شرحي بده     
  داگفــتم کــه نــور روي او؟ گفتــا ز انــوار خــ

  گفتم که مولد را نـشان؟ گفتـا مطـاف انبيـا           

  گفت لب رنگين نوا؟ گفتـا يمـن انـدر يمـن        
  ر چمـن  گفتم بهار عارضت؟ گفتا چمـن انـد       

  گفتم هالل عيد ما؟ گفتـا خـم ابـروي مـن           
  بر خونين کفـن     گفتم لباس عاشقان؟ گفتا به    

  تا جان برون آيد ز تـن     , گفتا بمان اي نيم جان    
  گفتم که راز اين جهان؟ گفتا طلسم ما و من     
  گفتم وجود عاشقان؟ گفتـا پـي دار و رسـن          

  زيبد تو را؟ گفتا که گلگشت چمن        گفتم چه مي  
   گفتـا ِوالي بوالحـسن  گفتم سبيل مغفـرت؟   

  گفتا امام اولين مرحب کُـش و خيبـر شـکن       
  گفتم جمال پـاک او؟ گفتـار ز رب ذوالمـنن       

  صف شـکن , گفتم که اسم پاک او؟ گفتا که حيدر     
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  کـه در بنيـاد ديـن؟ گفتـا عماداالتقيـا     گفتم  
  گفتم واليت را سند؟ گفتا که ميثـاق الـست         
  گفتم که هنگـام وغـا؟ گفتـا هژبـر قـسوره           
  گفتم دل ما خاکيان؟ گفت از خمير طينـتش      

  

  ازل؟ گفتا که صدر انجمـن     گفتم که در بزم     
  گفتم امامت را حجج؟ گفتـا احاديـث حـسن      
  گفتم دم لشکرکشي؟ گفتا شـجاع ممـتحن        

  مهرش مـرتهن    روبيان؟ گفتا به  گفتم دل کرد ک   
  

  جلوة ماه
 السالم در تهنيت والدت حضرت امام حسن عليه

  جادة مغرب ز گردون خسرو خـاور گرفـت        
  شـاه خـاور را سـرآمد جـادة قـوس النهـار      

  سواد آمـد پديـد    , بر حجاب حمرت مشرق   
  دانة انگوِر تر دانـست چـون قاضـي چـرخ          

  مينـاي فلـک در ريختنـد        از شفق هرگه به   
   نقل انجم آورد و مه شـب زنـده دار          خوان

  وقت خم نوشيدن است اي نيمة ماه صيام       
  ساعت سور و دم ميالد سـبط اکبـر اسـت         

ــسبا   ــر ال ــة غب ــد  طخطّ ــوار ش ــالم ان    ع
  اي نوشــيد از سرچــشمة علــم نبــي جرعــه

   سابق نشد بر کردگار)ع( تا علي)ص(از محمد
ــة شــهزاده ــه داي ــماء ب ــل ام اس ــام جزي   انع

   هنگامة عشرت فـزا    هر طرف برپا شد اين    
  ساقي مهـوش حـديث جـام را آغـاز کـرد          
  از زبان پاک او ذوق فـصاحت شـد سـليم          
  رايت نور تو را چون مهچه تا گردون رسيد        
  صيِت جود او فـرا بگرفتـه اقـصاي جهـان     

  )ع(هم ز جد محترم ميراث اخالقـي حـسن        
  وقت بـدگويي زبـان خـصم او را در دهـن     

ــيم ج  ــو وارســته از ب ــشور ت ــابع من   يمحــت
  نقش پاي او هر دم عزيز  جبين سايي بهاز

  ماه کامل بهر افطار از فلک سـاغر گرفـت        
  ماِه تابان جاي خود بر گنبد اخـضر گرفـت      

  فرق خود سيه معجر گرفت   ساحت گيتي به  
  طـارم اخـضر گرفـت     خوشة پروين ز تاک     

  ماِه تابان ساتکيني زان مـي احمـر گرفـت       
  هـا برگرفـت     لختي از بهر تسحر زان طبق     

  اني که عالم رونق ديگر گرفـت      د  هان نمي 
  بومحمد جاي خود در خانـة حيـدر گرفـت        

   هاله از آغوش پيغمبـر گرفـت       )س(ماه زهرا 
   شـافع محـشر گرفـت       خود زبانِ  در دهانِ 

  ناگهـان جبريـل آمــد نـام او شُـبر گرفــت    
   زر گرفت  )ص(از خدا اعزاز و از دست محمد      

  هر يکي سوداي اين مولود را در سرگرفت        
  ساغر گرفتيک  , ار شوق هر يکي اندر خم   

  وز لب پاکش عذوبت چشمة کوثر گرفـت       
  ماه تابان از فـروغش جلـوة ديگـر گرفـت         
  رعب علمش نخوتي از قلب حاسد برگرفت
ــر گرفــت    آن ســبيل عتــرت اطهــار پيغمب

  سـزد گــر شـعلة آذر گرفــت   آري آري مـي 
  زيـر رحمـت داور گرفـت    جاي آرامـش بـه   

  تـستر گرفـا ز خاکـه کيمياي نيک نامي
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  هقطع
 السالم در مدح حضرت امام حسن عسکري عليه

ــد از در   ــرک آم ــان دلب ــبي ناگه   ش
  آغوش خـود تنـگ بگرفـت مـا را           به

  پرسـتان   تو ساغر بنـه در صـف مـي        
ــه  ــا ب ــارين  بفرم ــران پ ــيخ و ز پي   ش

ــد   ــل نيابـ ــي اذن داخـ ــد گهـ   نيابـ
ــديمي  ــا نـ ــي , اال يـ ــا حبيبـ   اال يـ

  خلوت نشيني   نه وقت است اين تو به     
  ي ســرايمبيــا گــوش کــن تــا حــديث

  سراج منيـري کـه در کوشـک خـود         
  مــشيد شــد از وي بــروج امامــت   
  ز حکمت بود سکّه بـر مـاه و مـاهي       

ــه ــق  ب ــام خالي ــو باشــد زم   دســت ت
  بـت راهـو از دسـت تـم امامـعل به

  رخش کرده خوي چون گالب مقطر      
  سخن راند کاي نکته سـنج سـخنور       
ــر    ــف عنب ــة زل ــن از حلق ــم م   بپاش
ــر    ــور منب ــر ط ــان س ــم از واعظ   ه

ـ    فــردوس مــا هـرکس آيــد معمــر  هب
  سـت در دور چـرخ مجـدر    چه سوري 

  هـاي خوشـتر     بيا سـرکنم تـا سـخن      
  پــرور  روحز حــسن حــسن عــسکرِي

  ســلطاني شــاه خــاور   بخنــدد بــه 
  مـــنظّم شـــد از وي نظـــام پيمبـــر
  ز مهرت بود جلـوه در لعـل و گـوهر          

  اسـتر؟  چرا سر کشند از تو شـيران و       
  برـمـيـوان پـختـه اسـتي همـرفـگ

  تو بر آستان جبهه سـا شـد        » عزيز«
  نگـــاهي بکـــن اي ســـليل پيمبـــر

  

 سامره
ــه   ــاقيا بـ ــز سـ ــامره  برخيـ ــاي سـ   تمنّـ

ــافتن    ــدس ي ــدة ق ــري ز ميک ــاقي گ   س
  برخيز هان که نقش امامـت کـشيده شـد          

  آغوش نرجس است    در عشق دلبري که به    
ــاحب   ــا ص ــادم ي ــرة دم ــان از نع ــج(الزم   )ع

ــر   ــا نگ ــاتون م ــرجس خ ــوي ن ــروز س   ام
  اده ز هنگامــة طــرب فتــ  بــر دل اولد

ــو     ــور ت ــعبان ز ن ــه ش ــة م ــاه نيم   اي م

  ســت تماشــاي ســامره   امــروز ديــدني 
ــو  ــاِن ت ــامره   , قرب ــاي س ــي مين ــده م   ب

ــامره   ــوالي س ــرده هي ــول ک ــورت قب   ص
ــه ــد ب ــامره  آم ــوداي س ــصر س ــوش عن   ج

ــا گــوش عــرش آمــده غوغــاي ســامره    ت
ــشم تمنّــاي ســامره     ــن نمــوده چ   روش

  صــحراي ســامره تخيز شــوق بــهشــد رســ
ــامره   ــداي س ــب يل ــد ش ــبح دم زن ــا ص   ب
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  امرهــاي سـمـه پيـاديـد بـهن هـتم بـهس  من خواجه تاش خضرم و در جستجوي شوق
  تاب و مضطر است که بي» عزيز«بنگر سوي 

  اي روشــــني ديــــدة بينــــاي ســــامره
  

 قطعات
ــردار  ــان بــ ــر در جهــ ــت فخــ   رايــ

ــه ــزن   دم بــ ــوتراب بــ ــشق ابــ   عــ
  

  دانـد  علـو مـي      را به  )ع(اي شأن علي    فرقه
  رسول عربي خورده مگيـر       به در وصايت 

  
ــرم  ــيراح ــاک  )ع( عل ــر پ ــرد از کف    ک

  دوش نبــي بــت شکــستن چــه بــود بــه
  

   رسـيد )ع(وحي طرب حضور محمد تقـي     
ــار   ــزم روزگ ــن اي ب ــو بک ــشي ز ن   آراي

  
  اري بکنـد ذموج پيچـان صـبا کـاش گـ     

  سر و ساماني تـو      کاش اي قوم برين بي    
  

ــردار    دامـــــن دل ز ايـــــن و آن بـــ
ــردار   ــالن بــ ــودة کــ ــاک از تــ   خــ

  
  دانـد   اين خدا گويد و يک فرقه غلو مـي        
  دانـد   هرکسي مصلحت خويش نکو مـي     

  
  ربـــــود از دل کعبـــــه انـــــدوه را  
  دو دل يـــک شـــود بـــشکند کـــوه را 

  
   رسـيد )ع(چون در کنار مادر گيتـي علـي       
   رسـيد  )ع(بر مـسند رسـول علـي النقـي        

  
ــد    ــاري بکن ــدار نگ ــدة دي ــا وع ــاد ب   ش

  »مردي از غيب برون آيد و کاري بکند«
  

 

  انـجـمن از نـظـم انجـمـن آراسـت, منـظا
   دوران از اين جهان پيداست)عج(جمال مهدي

  خضـر طعـنه زنـد مـوج چشـمـة حيـوان به
  حکم آب بقاست  به)س(که شير نرجس خاتون
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  يشناس نسخهخ اصطالحات يفرهنگ تار  ٥٩

  

  يشناس خ اصطالحات نسخهيفرهنگ تار
  )يمة فارسيترق(

  ∗يل هرويب ماينج

  دهيچک
 است که يشناس  در نسخهاز جمله عناصر مهم ي خطّيها نسخه (Colophon)ا يمه يترق

رباز بنابر زبان ي زبان از ديکاتبان فارس. زند يوند مي پيشناس متن به را يشناس نسخه
مة ي با ترقـ  بودهيزبان پارس بهکه  ـشان را   مکتوبيها مة نسخهيترق, شي خويفکر
 رفته رفته دگرگون شده و ي فارسيسينو ن ادب نسخهياما ا. اند برده يان ميپا به يپارس

 نسخة يمة پارسيترق, ين نظرية چنيبرپا. ل شديز تبديآم ي و عربي عربيها مهيترق به
که   ـيشناس نسخهق ي طرمورد تأمل قرارگرفت و اصالت آن از» شاهنامه«فلورانس از 

  . شده استيادآوري ـ اند هستناد دي ترد از معاصران آن را محلّيبعض
  د واژهيکل
  .مهنجاامه؛ يترق

*  
ان يگو يا پارسيدانان  ي که پارسية رقم تازي است بر ساخته از بن مايا مه واژهيترق

. ل شده استيها تبد يسي انگلي»پاک و هندو«نادرست به بهکه , ة هندوستانقار شبه
زبان » ديهند سپ«دانان  يان و پارسيگو يپارس, ها يسي تا اشغال انگليسدة دهم هجر از

 نثر و نظم يها رفتند و در گونهيه پذقار  شبهيشگي و انديث زبان علميح به را يفارس

                                                   
  .ة افغاني مقيم ايرانسنديمحقّق و نو  ∗

 



  ٦٠  قند پارسي

  

 يند گونة پارسستناد عمل آوردند که به ذوق و شناخت يار از روي بسيآن زبان تأمالت
 يگونة زبان فارس ني اياهال. وجود آرند بههم در حوزة نظم و هم در قلمرو نثر  را يهند

را » خاتمة کاتب«ت کاتب معطوف شدند و يحق مالک به, ي خطّيها  نسخهيدر بررس
  .دندينام »مهيترق«

 بر يها  از واژهي است و مانند انبوهي بلکه فارس,ستي نيساخت واژة مذکور تاز
در , ي با ساختار فارسييها واژه, ي تازيها هية بن مايپا ه بر زبانان کيساختة فارس

رباز در ي از د»الراقم«ن واژه ية ايبن ما. اند ن وضع کردهين و پسيشي روزگاران پيتمام
ان يتاز. گردد ي مشخّص ميعني, شود ي رقم مچه آن نشانه است و يمعنا به يزبان تاز

دادن  زي تميبرا, زهي مميا نهانش بهرا ) شئ(ز ي آن چيعني, نديگو يم» الشئ رقَمتُ «يوقت
 رقم که آنل يدل بهز يدر کتابت ن. ١اند  آراستهـ ر آنيا غيمانندة آن باشد که  ـ يگريآن از د

رفتة ي پذ,کرده يص م بوده است که حق تملّک کاتب را مشخّيا زهينشانة مم
  .سان بوده استينو سان و خوشينو نسخه
 کاتب يت از سويگمان با قدمت استحقاق ابراز حق مالک ي ب,نه و قدمت رقميشيپ

ن استحقاق تا حد مرسوم و متعارف ي تمدن منطقة ما ايسينو در حوزة نسخه. بوده است
 الفهرست به ينظر اجمال. بوده است» رقم «يرباز داراي از ديرفته بوده و نسخه خطّيپذ

  .داشته است» رقم« منطقة ما ي خطّيها ن نسخهيتر ميدهد که قد يم نشان ميند ابن
 يصبح األعش؛  ابن جماعهة؛ تذکرياالمالء سمعان ادب چون ييها در نگارش

» رقم«ز واژة ي نيدر زبان فارس. اد شده استيکُتب » ميخوات«و » مفتتح« از يقلقشند
استعمال داشته است اما از » مهيترق «يجا بهسان ينو نسخهشناسان و  احتماالً در نزد کتاب

تر افتاد و  دهي پسنديساز و مرقّع) يسينو قطعه (يسينو مة دوم سدة نهم که رقعهين
 مکانت و يسينو آوردند و قطعه يرو شناسانه ييباي زيسينو خوش بهسان ينو نسخه
 سينو خوش, دندردست آو به ي و اقتصادي و اداريس مکان اجتماعينو س قطعهينو خوش

, مثالً, ان قطعة خطّ خوش خوديکرد و در پا ياد مي» راقم«عنوان  به» شيخو«از 
ر ي زبان گيسينو  و رقعهيسينو در همان حوزة خوش» رقم«؛ واژه …»راقمه«: نوشت يم

                                                   
  .ل واژة الرقميذ, م ١٣٦٣/شه  ١٤٠٥, قم ,ةدارالهجر, ريمصباح المن :يوميف  .1



  يشناس نسخهخ اصطالحات يفرهنگ تار  ٦١

  

اد کردند ي» رقم يکتاب ب«ا ي» رقم ينسخة ب« از شاعران و ناظمان از يشد و اگرچه بعض
 يها مهيمضبوط در ترقت يات و اهميجزئ بهران و معاصران هم اما کم توجه بودن متأخّ

را در قلمرو » مهيترق «ييبار معنا» رقم« داللت بر آن دارد که واژة ي خطّيها نسخه
  .تابد ي برنمي خطّيها شناخت نسخه

 و يشناس بلکه در حوزة متن, دينما يکارآ م,  صرفيشناس نسخهتنها در مه نه يترق
خ ذوق و فکر و فرهنگ و يز در ساحة تارين

 يشناس  و زبانيخيتار ياي جغرافيحتّ
در .  فراوان استتي حائز اهميخيتار

ر و ي فراگيتأمل, گونه چيه به, روزگار معاصر
 ي خطّياه  نسخهيها مهيمند بر ترق نظام

 يانتخاب, نگاران شتر فهرستينشده است و ب
ان يث پايح بهمه را يات ترقيفشرده از محتو

,  از مترجمانيسپس بعض. اند هشان گنجانديها ف کردة خود در فهرستينسخة توص
 Colophon بودن آن در ترجمة يلحاظ فارس بهرا صرفاً » مهجاان«واژة , )رقم( آن يجا به
 از يشناس نسخهدر , يا سبب شد تا عده, يرعلمي غيابي ن معادليا. اند رفتهيپذ
رد کاتب که توجه کنند که در مو آن ي ب,ان آرنديم بهسخن » کاتب ةمجاان«و » متن ةمجاان«

. عبارت او سخن گفتمة جااناز » مهجاان «ي لغويمعنا بهوان با توجه ت يهم نم
 يفي توصيها  فهرستينگار  اقتضا دارد که امروزه در فهرستيشناس نسخه يها ضرورت

مه يا اصل ترقي و نقل شود و يسيمة کاتب بازنوجاانهمة عبارات , ي خطّةنسخ
  .رضه شود مذکور عيها  در فهرستيصورت عکس به

 يها ف کتاب شناسانة نسخهين باور است که در توصين همه نگارنده بر ايبا ا
مة جاان به نه(» مهيترق« بهها آنشناسانة  ف نسخهيو در توص, »متن مةجاان«د بهيبا يم, يخطّ

اما ,  است متأخّر و مستحدثيا واژه» مهيترق«اگرچه , ين روياز ا. توجه کرد) کاتب
 ي کرده و اصطالحيپارس, يعرب» ميترق«ة يپا ة هند آن را برقار به که در شيتيذهن

  . برخوردار بوده استيشناس متن/يشناس ق نسخهي دقياز آگاه, شناسانه ارائه داده نسخه

اظ لح هاي پارسي به ترقيمه
شناسي را  که متنشناسي  نسخه

 سزاوار ،نيز درپي داشته باشد
 .بررسي تاريخي است



  ٦٢  قند پارسي

  

, خيت تارياهم به, کرده» مهيترق« که چند سال قبل دربارة ييجوو نگارنده در جست
بحث و  بهافتد که  يم, ن گفتاري در اچه آن ,ها توجه داده است مهي ترقي و زبانيفرهنگ
,  بلند و کوتاهيها مهيرق که تستناد ديبا.  استيمة پارسيترق,  آن اشاره شوديبررس

 که اين.  داردييها کارآ  شناخت نسخهيبرا,  است که در نگاه نخستييها متضمن نکته
 ,بت شده استسندة متن کتايجز مکان و زمان نو, در چه مکان و در چه زمان» متن«

ان ي در حوزة کدام جرکه اين , داشته استييس چه وزن و بهاينو  دقّت نسخهکه اين
س ينو مه نسخهين همه از ترقيا… کتابت متن پرداخته است و به ياسيس, يفرهنگ

 و يا عربياست  ي صرفاً عربيس متن فارسينو مة نسخهيکه ترق نيهم ا. ديآ يحاصل م به
,  داردي فارسيها ها و مصراع  گاه واژهيس متن عربينو نسخهمة يکه ترق ني و ايفارس

ابراز حق  بهس ينو  نسخهيرا وقتيز.  تواند بوديشناس نسخه در خور تأمل در يها نکته از
مه را براساس يده و ترقيشياند يژة خود ميت ويگمان با ذهن يب, دهيرس يتملّک م
  .پرداخته است ي خود مي و زباني ذهنيساختارها

 در يا شهي کليها عبارت به کمتر هجري هشتمش از سدة يسان پينو ا نسخهيوگ
 يسينو ها نسخه  در کانونيسينو مهيگمان ترق يب. اند پرداخته يش مي خويها مهيترق

,  و آماده ش ساختهي بوده است از پيمتضمن عبارات) يتجار (يو صنف) يوانيد (يرسم
گر ي ديا نسخه به يا گر و از نسخهيکاتب د به ي آن از کاتبيها  از کلمهيا که پاره

سان صاحب سبک در خطّ و کتابت ينو  نسخهيها مهياما ترق. شده است يدگرگون م
ث نشانه و شناسة يح بهخود ,  مکتوب آنانيها  نسخهيها مهينشان از آن دارد که ترق

  . شوديتواند تلقّ يشناخت کار آنان م
 مورد نظر يلحاظ اعتبار اقتصاد بهها  نسخه,  که در همة ادوارجا آناز , هرحال به

که کتابت مزور رونق  همچنان, فروشان بوده وراقان و نسخه, سانينو  از نسخهيبعض
ة يپا  که برييها ست نسخهيکم ن. شده است يز فراهم مي مزور نيها مهيترق, داشته

 ةيپا  که برييها اند اما هرچند کم است نسخه کهن نموده شده, ها آن ي جعليها مهيترق
گونه  نين همه ايبا ا, اند  شدهييدتر شناسايا جديد يجد, شان  مجعوليها مهيترق

 ي کهن برايها شناسه, گونة کهن خطّ نسخ. تواند وجود داشته باشد يها هم م نسخه
ون رنگ چ همياهي گيها  کهن با رنگيها هيآرا, يي آوايها  از تلفّظينشان دادن برخ



  يشناس نسخهخ اصطالحات يفرهنگ تار  ٦٣

  

. کنند يت مي دست خورده را تثبيها ن دست از نسخهيکهن بودن ا… شة زعفران وير
ق يتوان از طر يم, دي مخدوش بنمايمة آن اندکيترق, يا اگر در نسخه, ين روياز ا

گر ي و ديخي تارييآرا نسخه, يخي تاريشناس خط, خ زباني تاري آواشناسيها شناسه
شان يها مهير شدن ترقيپذ شهن خدييها و تب  اصالت نسخهنييتع بهها و امارات  نشانه

  .اهتمام کرد
 يم فردوسيسنگ حک  از نامة گرانيا نسخه

مشهور است و ) ايتاليا(نسخة فلورانس  بهکه 
از همة ,  استشاهنامه نخست از شمتضمن بخ

 ييآرا  و نسخهيپرداز  کتابيها شناسه
 دکتر جالل ين نسخه را آقايا. برخوردار است

 قرار شاهنامهح ي تصحيفته و آن را اساس مشروط و منطقاي دريدرست به مطلق يخالق
 از يبعض, )خ ۱۳۶۹( آن نسخه در تهران يپس از نشر عکس, ن همهيبا ا. داده است

ل نقد ي هم آن را با داليبعض. د کننديمعاصران را بر آن داشت تا در اصالت نسخه ترد
 آنان توجه يها ليها و دل اشاره به که نگارنده جا آناما تا , د کردنديي تأي و ادبيخيتار

مة يافت و آن ترقي آنان نيها ها و اشاره ليان دليم ر را دريار چشمگيک نکتة بسي, کرد
 ۷۰۰ش از ي زبان پيان کاتبان پارسيم  دريسينو مهيسنّت ترق به که معطوف آن است

  .باشد ي ميهجر
ن ي که در نخستتآن اس از ي حاکيپرداز  در حوزة نسخهياسناد و اشارات کهن تاز

 ييونان آشنايران و ي از آثار اييها پردازان منطقه با نسخه نسخه, ي هجريها سده
 کهن و يسينو مهيد سنّت ترقيترد يب, راني در ايپرداز  نسخهيها ن سرچشمهيا. اند داشته

 يطور بهداشته است  ي زنده نگاه مانزبان ي فارسيفرهنگ, يخيت تارين را در ذهنيريد
کلّيات آن سنّت  به, کرده ي را استنساخ مي آثار پارسيها  زبان که نسخهيب فارسکه کات

 زبان تفکّرش يعني يمة آن را با واژگان و ساخت زبان فارسيتوجه داشته و ترق
 و معمول در قلمرو اعتقاد يسلَم و صلوات رسم بهز يمه نيان ترقيپرداخته و در پا يم

  .کرده است يج اهتمام ميرا

, نگارش ترقيمة پارسي
 هجري ٧٠٠گمان تا حوالي  بي

, و شايد اندکي پس از آن نيز
 .ادامه داشته است



  ٦٤  قند پارسي

  

نامد و  يم» يمة پارسيترق« را ي فارسي نسخ خطّيها مهيگونه از ترق نيا, هنگارند
  :دهد يتوجه م, اند  کتابت شدههجري ۷۰۰ش از يکه پ, چند نمونة کهن آن به

است )  ق۵سدة  (ياني محمد رادوغةترجمان البال, ي کهن فارسيها از جمله نسخه
 زبان که مسبب ي پارسيشاعر ـ يلمسپار نجمير بن ديدست اردش به,  ق۵۰۷که در 

 از يکي, يمة نجميترق.  کتابت شدهـ  هم بودهي طوسي اسدفُرسف لغت يتأل
 و يشناس ساخت نسخه, ة آنيپا توان بر ي کهن موجود محسوب است که ميها مهيترق

  :ديمه را مالحظه کنيترق متن. افتي دريدرست به نسخة مکتوب کاتب را يشناس متن
 ١ بر ِدستي و فرخيک اختري و نيروز هِب و يروزين کتاب پي شد اياسپر
اندر اواخر شهر اهللا ,  الشاعري القطبيلمسپار النجمير بن ديجا اردشيابواله

 يغامبر محمد المصطٰفيسال بر پانصد و هفت از هجرت پ, المبارک رمضان
  .سلّم مبارکباد بر خداوندش ه ويعل

ا يگو. ست و آن مکان کتابت استک نکته اشارت نرفته اي بهمة مذکور يدر ترق
 ي پارسيسينو مهيد در سنّت ترقيو شا, نبوده) ار سفريا بسي(شاعر سفر کرده , کاتب

, اند کرده ي زبان حس نميا ضرورت آن را کاتبان پارسيشده است  ين نکته توجه نميا به
دهد هم  يهم نام کاتب را نشان م. مانه استيار صمي مذکور بسيمة پارسين همه ترقيا با

 ي علمةگايخ کتابت را دربردارد و هم پايهم تار. اندينما يکارش م بهنشاط و عالقة او را 
» مبارکباد بر خداوندش«ها عبارت  نيعالوه بر ا. موضوع کتاببر  او را ييکاتب و آشنا

 بر يتاز يها مهي از ترقياريرغم بس به.  کاتب استية فرهنگي و روحيمملو از روادار
 که نسخة مکتوب ييها  را در بردارند متضمِن نکتهياتيکه گاه عبارات و اب, يآثار پارس

 نسخة يقي تطبيکه بررس ي؛ درحال…ده وينسخة مأخوذ مقابله شده و عرضه گرد با
  .ده استيز نگردين» نيچن«نشده و » چنان«دارد که  يق ممکتوب محقّ

 يها سان نسخهينو خهن نسيان نخستيم گمان در يب, ي با پارسيسينو مهيادب ترق
 در قلمرو اختتام يسة مدري که روحجا آناما از ,  مدار اعتبار بوده استي فارسيخطّ

                                                   
 يمانند گونة فارس, يدر ي فارسيها  از گونهيکه هنوز در برخ, يا  است گونهيظتلفّ, دال) کسر(ر يِدست با ز  .1

 .کاربرد دارد, کابل
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ز اختتام کتابت ي زبان نيسان فارسينو نسخه, تهف قرارگريه و مأثورات عربيکارها بر ادع
تن نوش, نيوجود ا با. دادند ي نشان مي عربيو دعا) ا عباراتي(شان را با عبارت  نسخه

که ,  شاعريمة نجمي ترقي زبانيهمان ساختارها افت بايمچنان ادامه  هيمة پارسيترق
که   ـيوب طبريابن ا عمل و االلقاب از يا تر آن را در نسخه تر و ناقص  کوتاهيها نمونه

 ـ  کتابت شده استيانيرادو غةالبال ترجمانک سال پس از نسخة يحدوداً پنجاه و 
  .١مينيب يم

 دارد که يها و ساختار ز واژهين) ورانسلنسخة ف (شاهنامهة نخست از مة بهريترق
 آن يز بر صحت و درستيخود بر قدمت و ن,  شاعرير نجميمة اردشي آن با ترقيمانندگ

ها   از کلمهيا  در پارهکه آن با شاهنامهمة نسخة فلورانس از يمتن موجود ترق. داللت دارد
توان آن را  يس شده است اما مينو نو, اند  کرده که از آن منتشريمحو بوده و در عکس

  :ديمة مورد بحث توجه کنيمتن ترق به. شتر قرار داديو دقّت بمورد تأمل 
ئم ماه يس] نبه[ش  روز سهيم و خريروزيپب ةم]نا ه[از شا] تمام شد مجلّد اول[

يو صلّ[قه ي و حسن توفيم سال ششصد و چهارده بحمد اهللا تعالمبارک محر 
  ]نيبين الطيد و آله الطّاهر] خلقه محم] ري خيلعهللا ا

گمان کاتب  يب. دينما يس مينونو, آمده[]  ن چنگکي که در ضبط مذکور بييها واژه
ممکن است که ,  داشتهيمة پارسين ترقو نوشت  شاهنامهکتابت  به که يا براساس عالقه

را » صلعم «يي جملة دعازيو ن» تمام شد«را خود ننوشته باشد و ضبط » مجلّد«واژة 
 يم و خريروزيپ هب«گر کتابت کرده باشد اما ي دياستفاده از الفاظ گر و باي ديا گونه به

 مخدوش يچ رويه به» م سال ششصد و چهاردهئم ماه مبارک محريشنبه س روز سه
تواند صحت و اصالت نسخة مذکور را ضمانت کند هرچند  ي مييتنها به بلکه ,دينما ينم

ک از ي در سرتاسر نسخة مزبور مشهود است که هريشناس ار از نسخهي بسييها نهنشا
  .کنند ي بر اصالت نسخه داللت مها آن

                                                   
, ي و فرهنگيشرکت انتشارات علم, ياحين ري اممحمدح يتصح, يوب طبري بن امحمد, شش فصل: ش.ر  .1

  .٢٣٠ص , شه  ١٣٧١, تهران
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آن هم ,  کتابت شدهيي بنايکوفکه با خطّ , يا بهي کتيها جمله است سرفصل از آن
خط  ا که بييها هيآرا به نسخة مذکور با توجه يها هيد در مورد کتبيترد.  تمامييبايز با
 يها  سر سورهيها بهيکت بهها  بهين کتيا. دينما ي درست نميچ رويه به,  است ختهي آمييبنا

 دارد و ي تشبه و مانندگـ  شده استيپرداز ران نسخهيکه در قلمرو ا ـنسِخ کهن قرآن 
درخور تأمل و )  که خوانا و روشن مانده استها آنا آن تعداد از ي (ها آنمجموعة 

چه آن. است يمطالعة جدشتر ي بيست نسخة مذکور با دقّتيبا يکه م نيا, دينما ي م مهم
در دسترس ,  همانند نسخة موجود در فلورانسي شود و نسخه برگردانيبردار عکس
  .رديشناسان قرار گ شناسان و شاهنامه نسخه

, زي پس از آن نيد اندکي ق و شا٧٠٠ يگمان تا حوال يب, يمة پارسينگارش ترق
, ي فارسيژه نسخه آثار ادبيو به ـ ي فارسي خطّيها ان نسخهيم در. شته استادامه دا

مه ي منظوم موضوع ترقيمة پارسيم که ترقي دارييها  نسخهـ خصوصاً آثار منظوم آن
  .آورده است» )نسخه(خاتمه کتاب «عنوان  به, بوده

ن ي ابا» حمد و سپاس« که پس از يشابوري عطار نريمنطق الطمة نسخة يمانند ترق
  :افته استيات صورت ياب

ــال ــق تع ــشاديح ــا گُ ــدد دره    از م
  ن نسخه تمام  يدسِت خسرو ا   بهشد  

  نيــنــدة آن فخــر د يخــسرو گو
  ست و هفتـصد   يسال اندر هفت و ب    

  گفت عطار از همـه مـردان سـخن       
 ادـوده بــق آسـور حـان او از نـج

ــتِم ا  ــاقم خ ــاتف ــاد ي ــسخه فت   ن ن
  اميست و پــنجم از مــاه صــيــروز ب

ــادم ب ــيخ ــچ ــر و کــ  يارة ب   نيکب
ـ بود چون ا    صـد  بـه ن دولـتم آمـد   ي
  اد کـن  يرش  يخ به هم   يگر تو مرد  

 ١ادـتوده بـان بسـمـام او در آسـن
ز ي را نيشناس که متن يشناس نسخهلحاظ  به ي پارسيها مهيکه ترق ني ايانيسخن پا

, موارد از ياريها در بس مهين ترقيرا اي است؛ زيخي تاريسزاوار بررس,  داشته باشديدرپ
اصالت متن  بهدهند هرچند ممکن است اصالت نسخه  يها را نشان م اصالت نسخه

  .نجامدين

                                                   
 .٥٤٩ص , ش ه ١٣٦٩ ,تهران, اهتمام دکتر احمد رنجبر به, ريالطّ منطق : محمدالدينعطّار نيشابوري، شيخ فريد  .1
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  بعضي نسخ خطّي نادر دربارة ادبيات عرفاني فارسي
   تونکانستيتوي موالنا آزاددر 

  ♦ شوکت علي خانهصاحبزاد
  ∗شريف حسين قاسمي: هترجم

طريقة زندگي است که در اين تصوف اسالمي از قرآن حکيم سرچشمه گرفته است و 
 ناي. بودندآن   بهتسبه منفّهمان احسان که اصحاب صُ. آن احسان اساِس کار است

ايست و فرهنگي است که در آن قول و فعل همانند  نوع انديشه, آلي است ايده
عظمت انسان  ت و عنايت بهفتو, ها برابري انسان يکديگرند و يک نفر صوفي معتقد به

گفتند  بعضي از اينها مي. دادند عرفاي ما خدمت خلق را هم اساس کار خود قرار. است
, انبز, اينها بين مردمان براساِس مذهب و ملّت.  استکه تصوف همين خدمت خلق

بردند و  سرمي مياِن عموم مردم زندگي به در. تبعيض نبودند رنگ و فرهنگ قايل به
  .ندددا مينشان را ها راه دوستي و سالمتي و خداشناسي  آن به

 گذاِر بنيان. ايالت راجستان در هند در تاريخ عرفان اسالمي اهميت فراواني دارد
کي از شهرهاي يالدين سجزي اجميري در اجمير  سلسلة چشتي در هند خواجه معين

که  وقتي.  سکونت گرفتند و خانقاِه خود را احداث نمودند,معروف و تاريخي راجستان
در . کسي نبود که جايگاه و منزلت ايشان در عرفان را بشناسد, اجمير رسيدند ايشان به

دوستي  تعليماِت انسان  اجمير را و بعد اهِل هند را بهخانقاه خود نشستند و اول اهل
و محبوبيت نايل شهرت  به» نواز خواجه غريب«لقب  زودي به خود جلب نمودند و به

                                                   
 .انگليسي است  اصل مقاله به.تونک, رئيس اسبق مؤسسة تحقيقات عربي و فارسي موالنا آزاد راجستان  ♦

  دهلي, بازنشستة فارسي دانشگاه دهلياستاد , شريف حسين قاسمي  ∗
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مريد و خليفة ايشان صوفي حميدالدين ناگور شهر ديگر راجستان را براي اقامت . آمدند
, ها  خانقاه.داشتند  نگهنزاورجا ف خود برگزيدند و شمع رشد و هدايت را در همان

دهد که تعداِد  ي نشان ميتمساجد و مقابر عرفاي معروف در نزديکي ناحية شيخاو
هاي مختلف در راجستان سکونت گرفتند و آثاِر زياد  اوقات و زماندر زيادي عرفا 
آثار گوناگون , مکاتيب. جاي گذاشتند هعرفاني را ب

ين عرفا ملفوظات که ا, دربارة تصوف علمي و نظري
هاي خطّي  صورت نسخه تاکنون به, اند يادگار گذاشته به

هاي مختلف هند و خارج هند نگهداري  در کتابخانه
اند که اين عرفاي ما نه  ماِن اين حقيقتشوند و ترج مي

تنها در حيات خود از مردمان در راِه خداشناسي 
گيرند و  ت ما را مي بلکه حتّي امروز هم از طريق آثار خودشان دس,راهنمايي کردند

گونه ادبيات است بايد از  اگر کسي جوياي اين. منزل مقصود برسانند خواهند که به مي
کتابخانة , نو موزة ملّي هند در دهلي, کتابخانة رضا در رامپور, کتابخانة خدابخش در پتنا
انستيتوت تحقيقات عربي و فارسي موالنا آزاد در شهر , انجمن آسيايي در کلکته

ديگر شخصي ديدن کند و پي ببرد که صدها اي ه ريخي تونک در راجستان و کتابخانهتا
هاي علمي و عرفاني عرفاي ما  نسخة خطّي در اين ذخاير وجود دارد که يادآور تالش

  .در هند است
 يکنم که در انستيتو بنده تنها چند نسخة خطّي آثاِر عرفاني را در اينجا معرفي مي

بايد عرض شود که اين . اند سي راجستان در تونک مضبوطتحقيقات عربي و فار
ل دارد که در آن هزارها اي بزرگ و مجلّ  تحقيقاِت عربي و فارسي کتابخانهيوانستيت

شوند و   و سانسکريت نگهداري مييهند, ترکي, فارسي, نسخ خطّي و چاپي عربي
 و ادبيات فارسي گذار آن نوابان تونک بودند که مربي و سرپرست بزرگ زبان بنيان
 راجستان ان گذشتهمدر زدهد که  د نشان مياري که در اين کتابخانه وجود دارآث. اند بوده

مرکز بزرگ زبان و ادب فارسي بوده است و نوابان تونک در پيشرفِت زبان و ادب 
 بعضي از نسخ خطّي دربارة موضوعات مختلف عرفان .اند سزايي گذاشته فارسي سهم به

  :قرار زيرند به, اند ه در اين کتابخانه محفوظو تصوف ک

 سرورالصدورنسخة خطّي 
ترين کتاِب  شايد قديمي

ملفوظ است که در 
 .شود راجستان حفظ مي
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  نقدالنصوص في شرح نقش الفصوص
اثر معروف نورالدين احمد جامي است دربارة اموِر اساسي عرفان که در جهان عرفان 

ترين شاعر و نويسندة دانشمند و عارف قرن  جامي نامي. اهميت و شهرت زيادي دارد
 او را بزرگترين استاد سخن بعد از حافظ و نهم هجري است که برخي از پژوهندگان

م  ١٤٥٩/ه ٨٦٣جامي اين اثر خود را در سال . اند گو ناميده خاتم شاعران بزرگ پارسي
الفصوص شيخ صدرالدين  پايان رسانده است و نقدالنصوص نقدي است بر کتاب به
درست است که نسخ خطّي اين کتاب در . الدين ابن عربي وي شاگرد محينقو
اند ولي نسخة خطّي که در کتابخانة انستيتوي تحقيقات  هاي مختلف محفوظ ابخانهکت

.  داراي اين خصوصيات است,شود عربي و فارسي موالنا آزاد راجستان نگهداري مي
هايي  که مورخ نيست ولي با استمداد از يادداشت اين نسخة خطّي قديمي است درحالي

توان چنين حدس زد که اين نسخة خطّي در  غيره مي سيک خوشنويسي و, روي حاشيه
 و درويش محمد خوافي که دوست هخود زندگي جامي نويسندة کتاب استنساخ شد

 پس ,م رحلت کرد ١٤٩٢/ه ٨٩٨جامي در سال , آن را کتابت کرده است, جامي بود
براي تعيين اين تاريخ . ه باشدامکان دارد که اين نسخه قبل از وفات جامي کتابت شد

هايي از داراشکوه فرزند شاهجهان پادشاه تيموري راهنمايي  نساخ ما از يادداشتاست
خط خود  هايي در کتاب را به  نسخه بعضي يادداشتناو روي اولين صفحة اي. گيريم مي

د رو ي مگمان وضعش خيلي خوب است و هنسخ, نوجود اي با. استنموده جامي ذکر 
  .که اخيراً کتابت شده است

  ميکشرح حديقة ح
» سنايي«الحقيقه ابوالمجدود بن آدم غزنوي متخلّص بهيقة نسخة خطّي شرح حدناي

. م فوت کرد ١١٥٠/ه ٥٤٥دنيا آمد و در سال  م به ١٠٨٠/ ٤٧٣است که در سال 
اتمام رسيد و  م به ١١٣١/ه ٥٢٥در سال , بيت است هزار ١٠ که داراي حلقيقةايقةحد

نگارندة اين شرح عبداللّطيف بن . رود شمار مي بهيکي از آثار مهم منظوم تصوف ايراني 
 ١١/ه ١٠٤٤االول   جمادي٢٠در اين اثر را است که ) م ١٦٣٨/ه ١٠٤٨: م(سنايي عبداهللا 
اين نويسنده , نگار معروف است قول اته که فهرست به. دانپايان رس م به ١٦٣٤نوامبر 
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 هجري ١٠٤٢ را در سال  و آنآغازهجري  ١٠٤٠تر خود را در سال  تلخيص اثر مفصّل
» الهي«الدين محمد همداني متخلّص به نام مير امام ست اين شارح بهود. تکميل رساند به

کمک وي  بهدر تأليف اين شرح الهي نام خزينة گنج  نگارندة تذکرة معروف شعرا به
خود نويسندة شرح اين نسخه خطّي را کتابت کرده و هم مقابله و تحشيه نموده . کرد

جاهي  ة آصفکتابخانزيب در  سال جلوس اورنگ اين شرح در سي و هفتمين .است
دارد و سرلوح طاليي . سرپرستي و نظارت شاهزاده محمد اعظم استنساخ شده است به

  .حاشيه هم طاليي و بسيار زيباست
  لمجوامع الکَ

ملفوظات ارزشمند عارف نامدار 
سلسلة چشتي در هند سيد محمد 

: م(يسودراز گ حسيني معروف به
محمد اکبر . است) م ١٤٢١/ه ٨٢٥

آوري  حسيني اين ملفوظات را جمع
دهد که  نموده بود و او اطّالع مي

ملفوظات حضرت گيسودراز را هر 
آورد و ترتيب آن را  نگارش مي روز به

 هجري ٨٠٣الثّاني   هجري شروع کرد و آن را در اول ربيع٨٠٢ رجب سال ١٨در 
آن را هر روز خدمت , نوشت چه دربارة گزارش مجلس اين عارف مياو هر. پايان برد به

تغييراتي در متن , نمود تا ايشان مطالعه کنند و اگر الزم باشد مرشد خود تقديم مي
, در نسخة خطّي اين ملفوظات که در کتابخانة انستيتوي مذکور وجود دارد. بدهند

عبدالحق . تخلّص آمده استعنوان  بهمحمد عبدالحق ها  غزلياتي هم نقل شده و در آن
 , ضمن ترجمة گيسودرازاخباراالخيارنام  محدث دهلوي در تذکرة عرفاي نامدار خود به

سرلوح .  بهترين نمونة خوشنويسي استهاين نسخ. کرده است  را ذکرالکلم جوامع
هايي از کتابدارهاي  چندتا مهر ثبت است و يادداشت, روي اولين برگ. طاليي دارد

 الکلم جوامعيک نسخة  ريو به. کنند هاي شاهي اهميت اين نسخه را مضاعف مي کتابخانه

 در حقيقت مجموعة المجالستحفة
سخنان احمد کهتو است که در آن 

 امور ،عالوه بر موضوعات عرفاني
 ادبي و ،ديگر مثل اوضاع سياسي

 .بررسي شده استعلمي گجرات هم 
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 را از کانپور در سال الکلم جوامعصديقي . ج.م, )٣٤٧-٤٨ص , ١ج (کند  اشاره مي
احوال و آثار «نام  چاپ رسانده است و سيد شاه خسرو حسيني کتابي به هجري به ١٣٥٦

  .چاپ رسانده است م به ١٩٨٦نواز گيسودراز را در سال  و تعليمات خواجه بنده
  اشجارالجمال يا اخبارالجمال

. اين تذکرة عرفا است. شود نسخة خطّي اين اثر هم در کتابخانة انستيتو نگهداري مي
رساند که  اثبات مي ها هم در اين اثر نقل شده است که به ال و اعمال اينگزارش احو

معتقد اينها . ت زندگي کنندلممسا ها بايد با کردند که انسان عرفاي ما همواره تالش مي
اين تذکره در . سر ببرند هباهم برادرند و بايد با صلح و آشتي باين بودند که انسانها  به

اسم نويسنده . ديتأليف گردم  ١٧٤٠/ه ١١٥٣ سال دورة سلطنت محمد شاه در
ا ترجمة شيخ يار محمد بن شيخ بنسخه از هردو طرف ناقص است و . ناشناخته است
آيد که  نظر مي که اسم نويسنده معلوم نيست ولي به درحالي. رسد پايان مي عبداالحد به

شکر   فريدالدين گنجدر اين اثر احوال و آثار و تعليمات شيخ. اسم او محمد بوده است
تاريخ . اشاره شده است چند مرتبه القلوب راحت و سيراالوليا بهتفصيل آمده است و  به

 نسخه هم معلوم نشد ولي امکان دارد که در قرن دوازدهم هجري استنساخ شده تکتاب
تاکنون نسخة ديگر اين اثر در کتابخانة ديگري شناخته نشده و امکان دارد که . باشد

  .اين نسخة خطّي را کتابت کرده باشديسنده خود نو
  الصدور الصدر يا سيراب سيراب

اين تذکرة عرفا . نسخة خطّي اين اثر در کتابخانة مذکور هم داراي اهميت زيادي است
زودي بعد از سال  است که نويسندة آن هم شناخته نشده است ولي او اين اثر خود را به

کند و  هايي دربارة زندگي خود مي نويسنده اشاره. تکميل رسانده است م به ١٥٦٠/ه ٩٦٩
دنيا آمد و فرزند برادر علي قلي  م به ١٥٦٠/ه ٩٦٨آيد که او در سال  دست مي از آن به

عنوان سفير  نويسنده به. خان و شاگرد مير کالن اسعد و عبدالقادر بدايوني بوده است
ترجمة شيخ  با.  ناقص استاين نسخة خطّي از آغاز و انجام. دکن منصوب شده بود به

پايان  بي فاطمه سام به گزارش مختصر زندگي بي عمادالدين اسماعيل شروع و با
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اين اثر دو جلد داشت در کتابخانة ما جلد دوم وجود دارد و جلد اول آن شايد . رسد مي
  . است شدهمفقود

  لوايح و لوامع
الدين  خواجه قطبت و دوسقاضي حميدالدين عارف معروف دورة خود که معاصر 

نموده است او عالم برجستة علوم ديني اين دو اثر معروف را تأليف , بختيار کاکي بود
الدين  که خليفة شهاب درحالي. سربرد است که بيشتر زندگي خود را در دهلي به

هند   و بعضي تبرکات ديگر پيغمبر اسالم را همراه خود بهبه بوده و جيسهروردي بغداد
, الدين بختيار کاکي که عارف سلسلة چشتي است خواجه قطب ي همراه باآورد ول

قاضي , در اين دو اثر خود. کرد يسربرد و حتّي در محافل سماع هم شرکت م به
  .دهد حميدالدين گزارشي دربارة عرفان عملي مي

  سرورالصدور
ان شيخ مشتمل بر سخن, نسخة خطّي سرورالصدور که در کتابخانة انستيتو محفوظ است

شيخ عزيز ابن شيخ . حميدالدين ناگوري و فرزندش شيخ فريدالدين محمود است
اي دربارة سلسلة چشتي و  اطّالعات گسترده. فريدالدين جامع اين ملفوظات است

. شود در جايي ديگر ديده نمي, عرفاي اين سلسله که در اين ملفوظات بيان شده است
گذار سلسلة  الدين چشتي بنيان فة خواجه معينيد و خليمرشيخ حميدالدين ناگوري 

گسترده دربارة اين عارف توان اطّالعات  چشتي در هند بوده و بنابراين از سخنانش مي
ولي اند   را تصحيح کردهسرورالصدورپروفسور خليق احمد نظامي . دست آورد نامدار به
  .چاپ نشده استتا هنوز 

  )ع در ناگورواق (احمد مغربي از کتهوملفوظات ِشيخ 
ترين کتاِب ملفوظ است که در راجستان حفظ   شايد قديميسرورالصدورنسخة خطّي 

 دو نسخة خطّي ديگري هستند که الوصولةاقمر و المجالسحتفةبعد از آن . شود مي
يخ احمد مغربي است که در دهلي اين هردو ملفوظ ش. اند دمت داراي اهميتقلحاظ  از
غربي معاصر فيروز شاه تغلق او را در کودکي همراه خود بابا اسحاق م. دنيا آمد به
ر زندگي خود را در همين کهتو در ناگور تشيخ احمد بيش. کهتو برد و بزرگ کرد به
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ترکستان  خود به ابر بزواو شيخ احمد را , دهلي حمله کرد به چون امير تيمور. سربرد به
شد و هدايت خود را در چون از آنجا برگشت در گجرات سکنا گزيد و مرکز ر. برد

  .چ دفن شديهِکرجا در س احمدآباد احداث نمود و همان
 الوصولةاقمردر . ترجمه هم شده استاردو   بهالوصولةاقمر و المجالسحتفة

 داراي سخنان اين عارِف المجالسحتفةزندگينامة شيخ احمد مغربي آمده است و 
حتّي سياسي گجرات اهميت اين هردو کتاب براي تاريخ اجتماعي و . گجراتي است
 تاکنون چاپ نشده ولي المجالسحتفة چاپ شده است ولي الوصولةاقمر. زيادي دارند

تفصيل معرفي  اي به دانشمند گرامي دکتر ضياءالدين ديسايي مرحوم آن را در مقاله
اند و همچنين مقاالِت ديگري هم چاپ شده که در آن اين ملفوظ مورِد بررسي  کرده
ها  اند و بنابراين نسخ خطّي آن ابياثر کمهاي خطّي اين هردو  نسخه. ته استگرف قرار

  .در کتابخانة استيتيوي مذکور بايد مورد توجه قرار گيرند
 در حقيقت مجموعة سخنان احمد کهتو است که در آن عالوه بر المجالسحتفة

بررسي ادبي و علمي گجرات هم , امور ديگر مثل اوضاع سياسي, موضوعات عرفاني
خود احمد کهتو در تاريخ تصوف در گجرات و هند داراي جايگاِه . شده است

دهکدة سرکهيج آمد و  او در زمان سلطنت سلطان ظفر خان به. ارزشمندي است
سازمان دولتي  او روابِط نزديک و دوستانه با. شهرتش سراسِر گجرات را فراگرفت

و احمدآباد پايتخت سياسي او تخت گجرات نشست  چون سلطان احمد شاه به. داشت
 او همراه با پادشاه مذکور شهر احمدآباد را .اوج شهرت خود رسيد  احمد کهتو بهشد
  .گذاشت بنيان

جالل مخدوم جهانيان جهان گشت از دهلي بازديد سيد   به اشارهالمجالسحتفةدر 
عر هم فارسي و گجري ش آيد که احمد کهتو به دست مي از اين ملفوظات به. شده است

سن يکصد و  شيخ احمد کهتو به. گذاشتند او احترام مي سرود و مسلمانان و هندوان به مي
  . در احمدآباد فوت و در سرکهيج دفن شدگيبيست سال

بعضي از اينها . اند داراي اهميت, ها در باال رفت اين همة نسخ خطّي که ذکر آن
بايد . کنند اري جلب توجه ميک لحاظ قدامت و بعضي بنابر کارهاي هنري و تذهيب از

چاپ برسند تا بدانيم که  ح و تحشيه بهيهاي خطّي بعد از تصح تالش کنيم که اين نسخه
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اند و   اسالم و عرفان کشيدهههايي براي پيشبرد علوم بويژ اسالف دانشمند ما چه زحمت
 خود شان چقدر مهارت داشتند و کار هنرمنداني مثل نقّاشان و خوشنويسان در کارهاي

  .دادند را با صميميت انجام مي
مشغول تونک , راجستانموالنا آزاد ما در انستيتوي تحقيقات عربي و فارسي 

هاي اين انستيتو هستيم ولي چون کار خيلي گسترده  تصحيح و چاپ بعضي نسخه
کنيم که  بنابراين صاحبان ذوق و محقّقين صاحب نظر ديگر را هم دعوت مي, است
  .کاري نمايندها با ما هم آن
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  ها سه نقطه
  ∗رج افشاريا

  دهيچک
ج ي از کاتبان رايان بعضيم ميکه از قد, ها  نسخهررفته د کار ه بيها  از عالئم و نشانهيکي

ه بر سمت راست و چپ صفحه و يها در حاش سه نقطه. باشد يم» سه نقطه« آوردن ,بوده
عاع سطر الشّ د و هم تحتيايچشم ب  بهيآسان  بهشد تا هم ين گذارده ميي باال و پايگاه

  :اند از جمله چند صورت ضبط شده  بهها معموالً نقطه. رديقرار نگ
منظور انتخاب گذارده   بهاي جمله است و ف وقيره برايان داي مةًکه عمد. »تک نقطه« .١

 شد؛ يم
 شد؛ يمنظور وقف جمله و گاه توجه گذارده م  بهکه. »سه نقطه« .٢
ا يش کنار نسخه و يا آراين دو عبارت و اي ميگذار منظور فاصله  بهکه. »چهار نقطه« .٣

  .شد يانجامه گذارده م/آخر نسخه
  :اند دست کم دوگونه کارکرد داشته) ن نوشتار استيکه موضوع ا(ها  سه نظقه

 ؛ي خالي پر نمودن جاهايان گرفتن عبارت و گاهي پايبرا .١
ارد رجوع آن مو به بتواند يآسان  به دارندة نسخه و کاتب تاي و حتمي توجه بعديبرا .٢

 .کند
ش ين ها به تا حک و محو آن, روند يکار م  بهها کوچک و غبارگونه سه نقطه

 يايحالت زوا  به ويا سرخي ياهيس  بهو معموالً.  و آسان بوده باشديتراش عمل قلم
  .شده است يمثلث کوچک نقش م

                                                   
  .يراني و پژوهشگر ااستاد  ∗
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 از شواهد منظوم عصر يمند ز بهرهي براساس چند نسخة معتبر و نين بررسيا
  .انجام گرفته است يصفو
  د واژهيکل

  .يشناس نسخه؛ يشناس سه نقطه؛ عالئم؛ نشانه
* 

م از ي از کاتبان قرون قديان بعضيم» سه نقطه«
 است که دست کم دوگونه کارکرد داشته ييها نشانه
متابعت از   به که اکنونيگونه و مصداق  بهاما نه. است
ه س. رود يکار م  به در عباراتيي اروپايگذار نقطه
 کامالً يم مفهومينيب ي مـ ي و عربيفارس به ـنه يشي پي خطّيها  که در نسخهيا نقطه

  :ج داشت عبارت است ازي رانسبةً که استعمال يدو مورد. گرگون داشته استيد
شود  يده ميها د دتر در نسخهتر داشته است و متعد جيراو تر  ي که صورت عاديمورد .١

 نقش ي خالي پرکردن جاهايفتن عبارت و گاهان گري پاي است که برايا سه نقطه
 عن ةياالبن يعني ي فارسين نسخة خطّيتر يميطور مثال در قد  به.اند کرده يم

  نوشته شده استهجري ٤٤٧ که در سال ي طوسيخط اسد  بهةياالدو قيحقا
  از مواردي در بعضياسد. شود يده ميدفعات از آن گونه سه نقطه در هر ورقش د به
 نقش کرده ـ انگري نمايک لوزي يايصورت زوا  بهکه ـچهار نقطه ,  نقطه سهيجا به

ن کاتب نشانة چهار يناگفته نماند که هم. رنگ سرخ است  بهها اغلب نقطه. است
منظور   بهيان دو عبارت و حتّي ميگذار  فاصلهي خود برايانينقطه را در صفحة پا

 .تکار گرفته اس  بهها  نوشتهيش دادن کنارة خاليآرا
 يها ن نوشته است و احتماالً تاکنون در فهرستي اي است که موضوع اصليمورد .٢

ة ي است که در حاشييها و آن سه نقطه, امدهي در آن باره ني تذکّر,ي خطّيها نسخه
, يمي که در دو نسخة قديموارد  بهجا ني ا در.شود يده مي از نسخ دياوراق بعض

ام  دهي دينهم هجر/ازمانده از قرن هشتم احتماالً بيگري و دهجري ٦٩٣ مورخ يکي
 .شود ياشارت م

ي اشعار ديگري از عصر صفو
دهد  نيز هست که نشان مي

گذاري در نمودن شک و  نقطه
 .سهو نقش داشته است
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ها را بر سمت راست صفحة دست راست و بر سمت چپ صفحة  ن سه نقطهيا
ة يعطف کتاب و در حاش  بهکية نزديدر حاش, ي در نسخه دوم.اند گذاشته يدست چپ م

ه ن هردو نسخي اها در سه نقطه. ندرت  بهيول, هم گذاشته شده است صفحه ييباال
 و آسان يش قلمتراش عملين  بهها  و محو آنکه حک يطور  به,ف استيکوچک و ظر

  . داردي مثلثيصورت, ش هميهمه جا قرار گرفتن سه نقطه پ. بوده است
* * *  

ها  ن سه نقطهي بار از ا۳۳۵ آن ي که در حواشهجري ۶۹۳االول  عينسخة مورخ غرة رب
  الحکم و االمثاليمجمل االقوال فنام   بهي فارسي است از کتابيا شود نسخه يده ميد

ب شده ي تبويطور موضوع  به کهي عربيات و اخبار و امثال عبارات حکمتيمتشکل از آ
 يآسان  بهمنظور آن بوده است که آن موارد را بتوان در ترسل و انشاء  بهف آنيتأل. است

ن نسخه که ينه اخوشبختا.  استيسيف احمد مانيکتاب تأل. کار گرفت  به,يابيو دست
ط او برکنار صفحات ثبت  مورد سخن هم ظاهراً توسيها نشانه.  هموستخطِّ  بهام دهيد

  .شده است
ا ي ياهيس  به که نشانة وقف در عبارت استييها از سه نقطه, ن نسخهي االبتّه در

ن در موارد يو همچن,  مثلثيايحالت زوا  بهبوده ي که الزم ميان عباراتي پارد و يسرخ
  .کار رفته است  بهـ طور مثال پس از عنوان مطالب به ـ) ل آني ذيبا افزودن نقش (يالخ

 دارندة يتمح و ي تذکار و توجه بعديگونه مسلماً برا کوچک غباريها سه نقطه
  .ها گذاشتته شده دهينش بر گزي و گزيمنظور انتخاب کردن بعد  بهدينسخه و شا

 متر از آن يفاصله دو سانت  بهيبة کاغذ و گاهل  بهکي نزدين نسخه گاهي اها در نقطه
 يآسان  به آن بوده است کهياند برا لبة نسخه آورده  بهکيها را نزد ن که آنياست سبب ا

کردند طبعاً ممکن بود  يسطر ثبت م  بهکيها را نزد ست اگر آنيد نيترد. نديايچشم ب به
که منظور   چنانيعني. کنار بماندننده بريد بيرد و از ديعاع مطلب آن سطر قرار گالشّ تحت

  .بوده است مشهود نباشد
 يکيها در آن هست و فعالً کنار دست من است  ن سه نقطهي که از ايگرينسخة د

 يالبرکات الجوهر يف محمد بن ابيتأل, يجواهرنامة نظاماز پنج نسخة موجود از 
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 يعني ـوده شده  و مادر دو متن ربي است که مأخذ اصلهجري ۵۹۲ در سال يشابوريالن
از ابوالقاسم  (س الجواهريعراو ) ين طوسيرالدياز نص (يلخانينامة ا  تنسوخيها کتاب

محفوظ در کتابخانة  (ينامة نظامجواهرن نسخة يمتأسفانه ا.  بوده استـ )يکاش
نهم نوشته شده /خ کتابت ندارد اما محتمل آن است که در قرن هشتميتار) اياصوفيا

  .باشد

  
شصت بار   بهکي را نزدي سه نقطة سر سوزنيها  ن نسخه نشانهية اوراق ايبر حاش

 نسخه هرجا که سه نقطه آمده است در سطر در اينن تفاوت که ي با ايم ولينيب يم
 از کلمات آن يکي يبر رو þ  کوچک۷شکل   بهيبالاستثنا عالمت,  آن نشانهيرو بهرو

ا ينقطه  ي است که معموالً بيا مه کلين عالمت کوچک بر رويا. سطر کتابت شده است
 پس. و نامضبوط است شده و مآالً صحت آن مورد شک ياش نقّيعنيبدخوانده 

 کاتب ي برايا ها رابطه ن نقطهيشنهاد کرد که ايتوان پ يها م مالحظة وجود چنان کلمه به
ن ي که قابل دقّت نظر و جان سخن بعدست از هميا نکته. بوده است يملحوظ م
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.  استيدست آمدن  بهـ هي در حاشيکي در متن و يکي ـان دو نشانه ي مي قطعيوستگيپ
  )۶ و ۴تصاوير  (.ام نجا آوردهيعکس سه مورد را از آن نسخه در ا

جا اشارة  ها همه ن سه نقطهي است ايشنهاد شدني و پيطور که استنباط کردن  آنيبار
 سه نقطة منقوش يرو به قابل دقّت که در سطر رويا موردي يمشکل  بهروشن است

  :شود يشنهاد عرض ميطور پ  بهرسد ينظر م  به کهياحتماالت. وجود دارد

  
  ۶تصوير 

منظور برجسته کردن   به سه نقطه عالمت توجه و تذکار ويطور کلّ  بهشبه و ي بـ الف
طور که  همان. ا مطلوب است که در سطر مقابل آن وجود داردي مغشوش يا نکته

, »+«, «×»ل ي از قبيعالئم, ها بازگشت آن  به که ضرورت استيرامروزه کنار سطو
»o« ,»-« ,»* «شود يها گذاشته م ر آنيو نظا.  

ا موقع يهنگام کتابت   بهتواند از کاتب نسخه باشد که آن را يگونه نشانه م نياـ  ب
 را حتماً االقوال مجملها در نسخة  اد بودن سه نقطهيز. گذارده يه ميمقابله در حاش

 آن ـ  نسخه خود مؤلّف استدر اينکه  ـن که کاتب ي دانست بر ايا نهيتوان قر يم
البتّه مالکان .  خود نقش کرده بوده استينگر  دوبارهي بازگرديها را برا نشانه

 .اند کرده يگونه نشانه نقش م ا مقابله از همانين مطالعه ي نسخه هم در حيبعد
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موارد شک و ابهام و سهو و   بهست ا ناظرـ مير شدکه متذکّ چنان ـنشانه ـ  ج
شاعر  (يزير تبري از محسن تأثيتين حدس را بيا. نامشخّص بودن صحت ضبط

و خوشبختانه در . کند يد مييام تأ دهيوانش دي آن را در ديتازگ  بهکه) يعصر صفو
 .١کرده است» سه نقطه«د يح قيتصر  بهآن

 ان که مداماز ايـن زيـاد و کم نيک و بـد بـد
 ٢ست سه تاست نقطة تشکيک و انتخاب يکي

اند و صائب هم  گذارده يک سه نقطه ميکه در موارد تشک نيا  بهح داردين تصريا
 ي که براي در مورديول.  را دارد» شکيها نقطه«ذکر , ديآ ين ميکه پس از ا چنان

 که در يگريت دي باز. اند کرده يک نقطه نقش مي ,اند نشانه بگذارند خواسته يانتخاب م

                                                   
را از کنايات و مضامين اشعار خود » نقطه انتخاب«ميرزا محسن تأثير که از منشيان و مستوفيان بود چند بار   .1

اند و ضمناً معلوم  کرده ستفاده ميآن ابيات گوياست که در مورد انتخاب ابيات از نشانة نقطه ا. داده قرار
ممکن است در اشعار شاعران . شود نقطه تنها نشانه براي شک نبوده است براي انتخاب هم بوده است مي

  :ابيات تأثير اينهاست. کار رفته باشد  بهديگر سبک هندي هم همين کنايه
  شـــعر بلنـــد از اســـاس دعـــوي را  بـــهنهـــم

  شـــيوة خامـــشي گـــزين رتبـــة امتيـــاز جـــو
  نقطــه کــه بــر شــعر انتخــاب نهنــد , رنــگ بــه

  هست آن غزال مـشک فکـن شـعر شـوخ مـن       
 تـبـخـتـنـروي م هـ بتــاهـيـال سـود خـمـن

ــد   ــک کن ــاب فل ــط انتخ ــعري را  نق   )٢٢٦(ش
  )٢٣٠( را  نقطـة انتخـاب   حرف بستگي     به نيست
  )٢٩٥(داغ عــشق نمودنــد انتخــاب مــرا     بــه
  )٣٤٠(اي است   آن را نشانههاي منتخب نقطکز 
 )٣٤٠(ت ـ نداشابـتخـاي انـه نقطه ـتي کـاللد

  .ام و باز اگر در آن تجسس شود ممکن است اشعار بيشتري يافت فعالً تا اين صفحه از ديوان شاعر را ديده
 همين اصطالح را ديده و ذيل نقطة ديوان صائبدر ) ش ه -۱۲۹۵-۱۳۷۹(مرحوم احمد گلچين معاني 

اي که  نقطه”:  چنين نوشته استنامة دهخدا لغتيا آنندراج  يا  عجمبهارانتخاب تعريف آن را مقتبس از 
و اين دو “ )جمع(نقط انتخاب . حاشية کتاب براي يادداشت محاذي بيت مطبوع و چيز پسنديده گذارند بر

  :بيت را آورده
  هم  به دهد جمعيت نيکان   دست کمتر مي  

 مـشـو چـان آهـتـردن او را بـاض گـيـب
  ز يکـدگر باشـد جـدا      هاي انتخاب ا   نقطه
 ازندـس يـاب مـخـتـط انـک نقـردمـز م

توان دريافت که اين نشانه مرکب از   مياولداد اين بود که از بيت   ميتوجهبايست  اي را که آن مرحوم مي نکته
شعر تأثير که عدد سه را آورده ). ۷۳۹ص , ش ه ۱۳۶۴, تهران, فرهنگ اشعار صائب. (سه نقطه بوده است

  .است برين مطلبتصريحي 
, تهران, مرکز نشر دانشگاهي, کوشش امين پاشا اجاللي به, تأثير تبريزيديوان : ميرزا محسن, تأثير تبريزي  .2

 .٣٤٣ ص,ش ه ١٣٧٣
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ات نقطه را ي در موارد انتخاب کردن ابيد که بعضيآ ين آورده شد برميشية پيحاش
  .اند گذاشته ين ميرنگ

 در نمودن يگذار دهد نقطه يز هست که نشان مي نيگري اشعار دياز عصر صفو
ل نقطة يجدا جدا ذ) ه ۱۱۵۲: فيتأل (بهار عجممؤلّف . شک و سهو نقش داشته است

  :١ات را آورده استين ابينقطة شک اسهو و 
  اض گـردن را يـ خال آن ب  به چه حاجت است  

 
  است صبح روشـن را    » نقطة سهو «ستاره  

 )صائب(                                 
  جنابيشـمردم سفلگان را پيش ازين عال مي

  کردم حساب جاي صفر مي را به» نقطة شک«
 )طاهر وحيد(

  نُه فلک استنُه انجم است که زينت فروز
  است» هاي شک نقطه«فرد باطل افالک  به

 )صائب(
بعضي از اشعار » نقطة شک«و » نقطة سهو«مرحوم احمد گلچين معاني هم ذيل 

  :صائب را نقل کرده از آن جمله
 باغ رو کن و تصحيح اين رساله بده به هاي شک شبنم نهاده بر رخ گل نقطه

 .گريخة د با نسيضرورت مالحظه و مقابلة بعدـ  د
ن يکنندگان متن در ا حي نگرندگان و تصحيتواند برا يها م ن سه نقطهيوجود اـ  ه

ن يا  بهدارد يها را وا م  و تذکار و توجه باشد و ناچار آنياريروزگار موجب هش
                                                   

 نقل شده است و دانشمند فرهنگ آنندراج  بهل نقطة انتخاب و سهو و شک بودهي ذبهار عجمآنچه از   .1
, ي در تمدن اسالمييآرا کتاب» ييآرا واژگان کتاب«جا در بخش   را از آن آن موارديل هروي مايشناس آقا نکته

  .نقل درآمده بود  به هم طبعاًدهخدانامة  لغتطور که در  همان. اند نقل فرموده, ٨٢٠-٢١ص , ش  ه١٣٧٢, مشهد
ا و  بندهييعنوان عالئم جدا  به هم کاتبان از نقطهيگاه”:  نقطه آمده استثضمن بح, شانيدر تجسس ا

نقطة «گونه از نقاط را اصطالحاً  نياند که ا کرده يه و امثال آن استفاده ميق با حاشية تطبيها و نما مصراع
 يسينو در نظام نسخه”: اند  نوشتهفرهنگ آنندراجبراساس نص » نقطة انتخاب«ل ي و ذ“اند خوانده يم» انتخاب

ر يت تأثي باما. “ا سطر مطبوع گذارنديت ي بيمحاذادداشت ي ية کتاب برايشود که بر حاش ي گفته ميا نقطه به
 شک سه يچنانکه گفته شد برا. است» نقطة انتخاب«ست که يهمان ن» نقطة شک«ن نکته است که ي ايايگو

  .ک نقطهي انتخاب ياند و برا گذارده ينقطه م
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ند و موارد مشکل و ابهام را يشتر بنمايها دقّت ب  مرتبط با آن نشانهيکه در سطرها
  .ابنديدر

 از دارندة نسخه بوده است نه از کاتب جواهرنامه موجود در نسخة يها سه نقطهـ  و
 نسخه هست و هم يمي و قديها هم در قسمت اصل ن برهان که سه نقطهيا  به,آن

 .شده است» يسيبعدنو «يمناسبِت افتادگ  به کهيدر اوراق
ن نکته که ممکن است در مباحث و قواعد و ضوابط يد است با طرح ايام
 ينگاران کنون ام که فهرست دهيرا نديز, ناشناخته مانده باشد) يکولوژيکد (يشناس نسخه

ند و يادداشت فرمايصات هر نسخه ابند ضمن مشخّي يها م موارد مشابه را که در نسخه
نده درآوردن ينگاران آ ند و موجب شود که فهرستيفزاي اطالعات موجود بيبر غنا

 شناساندن منحصر نسخه. ز بپردازندي خرد و ريها گونه نکته نيذکر ا  بهصات نسخهمشخّ
. »نجاستيتر ز مو ا کيهزار نکتة بار«, ستيذکر کاتب و عدد اوراق و آب و رنگ آن ن به
 يد و قواعديتوان فوا ياب مي از هر نسخة تازه.  کم بهاستيها ن سه نقطهيهم,  هميکي

  .استا بدانها توجه نشده يگر نبوده است ي ديها افت که در نسخهيدر
  منابع

مرکز نشر , کوشش امين پاشا اجاللي به, تأثير تبريزيديوان : ميرزا محسن, تأثير تبريزي .۱
  .ش  ه١٣٧٣, تهران, دانشگاهي

 ،صائبفرهنگ اشعار ): شه  ١٢٩٥-١٣٧٩(گلچين تهراني، احمد گلچين معاني بن علي اكبر  .٢
  .١ ج ،ش ه ١٣٦٤مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران، چاپ اول 

  .ش  ه١٣٧٢, مشهد, آرايي در تمدن اسالمي کتاب: مايل هروي .۳
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   شهير از شهر لکهنويفاخر مکين ـ شاعر
  ∗سيد انوار احمد

شهرکي ) ه ۱۲۱۲ :م( وطن نياکان فاخر مکين ١آبادي طبق بيان حسين علي خان عظيم
مردان خان که  معيت علي  بهاو آقا عبدالرحيمجد اعالي . بود» نطنز«در ايران موسوم به

در اين . هجهان دعوت شده بود مسافرت هند از جانب امپراطور مغول شايخصوصاً برا
جا توطّن اختيار  پايتخت دهلي آقاي عبدالرحيم همان  بهکشور وارد شد و پس از ورود

 کاهي ٢دهلي رسيده بود با دختِر قاسم  بهفرزند وي آقا عبدالکريم که همراه پدر. کرد
د اشرف آقا محمپدر فاخر مکين . درباِر پادشاه اکبر ازدواج کرده بود  بهشاعري نامور

هنگاِم استانداري ابراهيم خان در کشمير متولّد شده بود که در آن زمان جد فاخر مکين 
دِر فاخر مکين در پکه آقا محمد اشرف  جهت اين  به.نفوذ او بود يکي از مستخدماِن ذي

  .کنند نگاران فاخر مکين را اهل کشمير محسوب مي بعضي تذکره, کشمير بدنيا آمده

                                                   
  .پتنا, استاد بازنشستة فارسي دانشگاه پتنا  ∗
 )ه ١٢٢٤-٣٣: تأليف( عشق  نشتر:پسر آقا علي خان) ه ١١٩٤: ت(آبادي، حسين قلي خان  عاشقي عظيم  .1

  .پور، كتابخانة عمومي خاورشناسي خدابخش ، گنجينة بانكي٧١٦، شمارة )خطّي(
هند ورود   هجري به٩٦٤سال  زبان فرمانروايي پادشاه اکبر به به» کاهي«الدين ابوالقاسم کابلي متخلّص به نجم  .2

شهر   در هند به.بخش او مستفيض شد توجهات فيض خدمت موالنا جامي رسيد و به در ايام جواني به. کرد
 هجري ٩٨٨سال  الثّاني به  ربيع٢جا تاريخ  مانده و همين داشته و گاهي در آگره مقيم مي بنارس اقامت مي

تأليف » الشعرا رياض«براي تفصيل رجوع کنيد به. سالگي رحلت کردعمري طوالني مبني بر صد و بيست  به
عنوان احوال و آثار و زمان  دکتر هادي حسن بهو مقالة انگليسي از مرحوم » روشن روِز«, واله داغستاني

 )نگارنده. (ابوالقاسم کاهي انتشار يافته در مجلّة اسالميک کلچر حيدرآباد
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نويسد که شهرت  بهگوان داس مي
فضل و کمال فاخر مکين از مرز و 

در حدود سرحد هند عبور کرده 
 .ايران رسيده بود

 آباد چشم بالشک و ترديد در شاهجهان» مکين«حمد فاخر متخلّص بهولي ميرزا م
که در تذکرة » صاحبزاده با بخت و جاي« هندي از کلمة ١بهگوان داس. جهان گشود به

عبارت .  برآورده استابجدخود اشاره نموده تاريخ تولّد فاخر مکين را از روي حساب 
که اين مطمئناً تاريخ والدِت مشاراليه آورد  حساب مي  بهرا» ۱۱۳۷«مزبور مجموعاً عدد 

  .باشد مطابق سنة هجري قمري مي
سن بلوغ رسيد   بهفاخر مکين هنگامي که

بيشتر علوم متداول را فراگرفت و سپس براي 
 را نشان داد وسخنگويي قريحه و ذوق طبعي 

  اشعار رامرور زمان در عمر بيست سالگي به
کاشميري تلمذ  خان ٢ت حسينمکين اوالً نزد فتو. سرود کمال زيبايي و هنرمندي مي به
هنر که در آن   اکسير اصفهاني شاعري برجسته و با٣کرد و چندي بعد ميرزا عظيما مي
شاگردِي   بهدهلي قدم رنجه فرمود و او را  بههند وارد شده و  بهتازگي از ايران  بهايام

  .خود گرفت
در ,  و تربيت اکسير اصفهانيفاخر مکين در حيِن مدت کوتاهي تحِت توجه

 در يي شاياِن مالحظه نمود و تا يک مدتها آموزِش نکات و غوامض سخنراني پيشرفت
که تحِت اثر  داشته تا اين شهر دهلي از حيِث شاعري شخيص فارسي اعتبار و اشتهار مي

                                                   
، تصحيح سيد )م ١٨٠٤-٥/ه ١٢١٩: تأليف) (تذكرة شعراي هند ( هنديةسفين، هندي لكهنوي، بهگوان داس  .1

 .١٨١ ص, م ١٩٥٨شاه محمد عطاءالرحٰمن عطا كاكوي، پتنا، 

شاعري از ديار کشمير : ت حسين فتو.ضميمه, )تذكرة شعراي هند ( هنديةسفين، هندي لكهنوي، بهگوان داس  .2
روِز . (جا اقامت گزين شد دهلي کوچيد و همين در زمان سلطنت محمد شاه فرمانرواي گورکاني به. بود

 .)٥٠٦ ص وپال،هب, مطبع شاهجهاني، داراالقبال، ي لكهنويمظفّر حسين صبامحمد , روشن

اصفهاني » اکسير« ميرزا عظيماي .ضميمه, )تذكرة شعراي هند ( هنديةسفين، هندي لكهنوي، بهگوان داس  .3
در هنر . نواب صفدرجنگ او را استخدام کرد. پايتخت دهلي وارد شد حکومِت محمد شاه از ايران بهعهِد  به

رشتة نظم کشيده  هم به» شاهد مشهود«عنوان  عاشقانه بهعالوه از ديواني يک مثنوي . دست بود يرهچنقّاشي 
اکسير چندي در دهلي سکونت داشت و . شود نسخة خطِّي آثارش در موزة بريتانيا لندن نگهداري مي. بود

. هجري بدرود حيات گفت ١١٦٩سال  جا به رسيد و آن) بنگاله(مرشدآباد  عوِت مهابت جنگ به سپس به
 )جلد اول, المشاهير قاموسو , بااالح انيس, صبح گلشن :رک(
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علِّت   بهتهاجِم احمد شاه ابدالي شهر دهلي بغارت رفت و عدة کثير از ساکناِن اين شهر
استيالي هرج و مرج و اغتشاش وطن مألوف را ترک گفته سوي شهر و ديار بيگانگان 

دهلي , سبِب شرايطي که در محيط اين شهر حکمفرما بود  بهفاخر مکين هم. کوچيدند
  تاريِخ منتقل شدِن مکين گوپاموي١اهللا قدرت. را وداع گفته سوي لکهنو حرکت کرد

 در لکهنو مکين. باشد  هجري مي۱۱۷۳ که ذکر نموده  در تذکرة خودراشهر لکهنو  به
ي مهم و مقتدر از آن ها سراي شيخ معزّالدين که در آن هنگام يکي از شخصيت دولت به

آسايش و آسودگي   بهخانة شيخ مذکور  بهاقامت گزين شد و تا مدتي سي سال, شهر بود
  .رحمت حق پيوست  بهکه زندگي کرد تا اين

 جهانگير ٢قصد زيارت مرقِد مطهر سيد اشرف  بهسکونت در لکهنومکين در اثناي 
 واقع در ايالِت اتراپرادش رهسپار شد و بعد از» کچهوچه«مسافرت دهکدة   بهسمناني

آباد  آوردِن واجباِت زيارِت آرامگاه ولِي موصوف نوراهللا مرقده مکين شهر فيض جا به
جا يکي از تالمذة وي  در اين.  شد مسجد يونس مقيم در محوطةجا حرکت کرد و آن

که هنگام سکونتش در دهلي با او ربط و پيونِد صميمانه » برين«الدين متخلّص به وجيه
از , آباد وارد شده بود مالزمِت شاه عالم آفتاب پادشاِه مغول از شهر اله  به,داشت مي

و از او  خيلي خرسند و خوشحال شد ,ديداِر فاخر مکين که يکسر غيرمترقّبه بود
آباد همراه  اله  بهدر سفر برگشت پادشاه» مکين«اشتياق و حرارت خواهش کرد که او  با

فاخر مکين پس از اندکي ترديد و تأمل براي شموليت . او در کوکبة شاهانه شريک شود
ه جپادشاه بدو بذِل تو. ديدار او رفت  بهاودِت شاه عالم آماده گشت وعمدر اين سفِر 
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شيوة درويشي مايل  موصوف از اوايل زندگاني به. پدرش محمد ابراهيم فرمانرواي سمنان بود. جهان گشود به
برادر خود واگذار کرده عازم سفر  سن بلوغ رسيد آسايش دنيوي را ترک کرد و تاج و تخت را به چون به. بود

چندي در دهلي . ارد هندوستان شدشد و بعد از سير و سياحت در شهرهاي مختلف از کشور ايران آخراالمر و
قصد ديدِن مقامات اين کشور رهسپار شد و سرانجام در يک قصبة کوچکي موسوم  اقامت داشته و به

 ۸۰۸سال  جا به پذير شد و همان آباد واقع در استان اتراپرادش سکونت مضافات بخش فيضکچهوچه من  به
 )۴۴۱ص , ]اردو [بزم صوفيه: رک. (هجري درگذشت
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اي مندرجه  حضور پادشاه رباعي  بهمکين. را مورد ارج و احترام ساختفرمود و او 
  :زيرين را تقديم نمود

ــان  ــالم و عالمي ــاه ع ــدمت ش   در خ
 هـايـاري سـتد ز خاکسـاک فـبر خ

  اگر مکين مزن طعنه بر آن     بنشست  
 انـابـاِب تـتـش آفــيـپ هـار بـاچـن

اي  موصوف در يک قصيدهفاخر مکين ماجراي مواجه و مصاحبة خود با پادشاِه 
 خان ١حسين قلي. نظم کشيده است  بهفصيلشرح و ت  به»االحباسلسلة«عنوان   بهمطول
دهد که او دوران  آبادي هم دربارة آغاز ربط و نزديکِي وي با پادشاه تذکّر مي عظيم

. لکهنو فرستاده بود  بهگيري نزد مکين منظور اصالح  بهتي برخي اشعار خوداقامت موقّ
 داده کين حسب تقاضاي پادشاه بعضي از ابيات فرستاده شده را مورد تصحيح قرارم
 آباد رسيد او فيض  بهسپس موقعي که فاخر مکين. آباد برگرداند اله  بهخدمت پادشاه به
آباد شد و از ديدار  درباِر پادشاهي فراخوانده شد و بنابر خواهش پادشاه او عازم اله به

براي پادشاه موصوف از » آفتاب«بق همين مأخذ تخلّص شرفياب گشت و طپادشاه 
  .تقديم داشته شده جانب فاخر مکين
 قلم فاخر مکين  بهپادشاه در تذکرة خود در خصوص اصالح اشعار ٢بهگوان داس

شود که شاه عالم هنگامي که براي  او متذکّر مي.  ترقيم نموده استصّلگزارشي مف
منظور   به مشاراليه ديوان اشعار خود را,رمودآباد حرکت ف دهلي از اله  بهمراجعت

لکهنو برگشت   بهفاخر مکين واگذار کرد و مکين چون  بهتصحيح و مشورت خواهي
شاه   بهاصالحات و هدايات الزم مشتمالت ديوان شاه عالم را تحت مالحظه داشته و با

  . پس فرستاد,داشت پايتخت دهلي سکونت مي  بهعالم که در آن زمان
 اطّالع انجمن شمعو , االفکار نتايج, عشق نشتر, روش روِزمنابع مانند برخي 

کرده بود ولي بنارس مسافرت   بهديدار شيخ علي حزينقصِد   بهدهند که فاخر مکين مي
ولي . الذکر تاريخ مالقات مابين حزين و مکين را ذکر نکرده است يک از منابع فوق هيچ

عزم   بهآباد که  من مضافات شهر فيضيا چهوچه قريهاحتماالً فاخر مکين در اثناي سفِر ک
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بنارس وارد شده   بهجا رفته بود زيارت مرقِد مبارک سيد اشرف جهانگير سمناني آن
 چند سال بعد از ورودشدهد که فاخر مکين   هرچند خبر ميعشق نشترتذکرة . باشد
  .بنارس رفته بود  به هجري اتّفاق افتاده۱۱۷۳سال   بهلکهنو که به

رشتة  بهگاه  فاخر مکين هيچ, تذکرة خود آورده در ١که لچهمي نراين شفيق طوري به
  :نويسد مي. ازدواج منسلک نشده و تمام زندگي غيرمتأهل مانده

  .“تأهل نپرداخت ه و فخر است و بهئميرزا محمد فاخر صاحِب نش”
  :رسد  مياثبات قرار ذيل است به گفتة قدرت اهللا گوپاموي که به قول مزبور به

جايي که نشئة فخر در سر  آباد تولّد و نشو و نما يافته از آن ميرزا در شاهجهان”
  .“تأهل نپرداخت داشت و به

 ارجمند فاخر مکين در فن  و تلميذي٢اي ولي موهن لعل انيس مؤلّف تذکره
را در » ثمين«رزا علي امان متخلّص بهيم ک شاعري موسوم بهيشعرگويي ترجمة احوال 

  :نويسد طور ذيل مي رة خود شامل داشته که در بابت وي بهتذک
الصدق حضرت ارشاد   امان ثِمين خلفميرزا علي, سخن سنج معني آفرين”

کتب متداولة فارسي از معلّم غالم سرور نامي تحصيل کرد که ناگاه . پناهي است
  .“ارشاد پناهي شد
شرح ذيل  ومي اليه را بههم در تذکرة خود شرِح حال شاعر م» صبا «٣و مظفّر حسين

  :دارد مياظهار 
تالش وجه معاش از  به, ميرزا علي امان لکهنوي خلف ميرزا فاخر مکين بود”

مکان قاضي  شهر هوگلي به جا به مقصد نيافته از آن کلکته رسيد و راهي به لکهنو به
  .“عالم آخرت شتافت جا به محمد صادق خان اختر اقامت گزيد و از همان
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 عالوه بر استعداِد خداداد در فن
مکين در شعبة , پردازي سخن

دوستان و  نثرنگاري مکاتيبي که به
تالمذة عزيز خود نوشته و 

يادگار گذاشته است از لحاظ  به
 خيلي فرهنگاختصاصات ادب و 

 .باشد ارزنده و درخوِر توجه مي

يک » ثمين«ت ميرزا علي امان موجِب اطّالعات مذکورة باال وجود شخصي لهذا به
رساند که فاخر مکين حتماً زن گرفته و  هم مي بهرا  قوي و تأييدکنندة اين واقعيت دليل

وقوع نپيوسته   هجري به۱۱۸۰زمان سالخوردگي او بعد از سال  محتمالً اين ازدواج به
اهللا  ولي از قدرت, تکميل رسانده بود را به» رعنا ِلگ«تذکرة خود » شفيق«که  وقتي, باشد

سال  توان کرد که تذکرة خود را به صرف نظر نمي) االفکار نتايجمؤلّف (گوپاموي 
 هجري واقع ۱۲۲۱سال  بعد از وفات فاخر مکين که بههجري سي و شش سال  ۱۲۵۷
  .فيق کرده باشداهللا نقل قول از تذکرة ش محتمل است قدرت. انجام رسانده بود شده به

) ۲۷(تاريخ بيست و هفت  فاخر مکين به
 ۱۸۰۶ هجري مطابق ۱۲۲۱سال  محرم به
موهن لعل . عارضة فلج درگذشت ميالدي به

تلميِذ مکين تاريخ وفات وي را » انيس«
ميرزا محمد «المثل که منحصر است به حروف با

بيش از اين . طريق جمل دريافته است به» فاخر
تاريخ رحلِت مکين سه قطعه دربارة » انيس«

. اش موجود است نظم کرده است که در تذکره
  :باشد طور ذيل مي يکي از اينها به

  مکــين بــود فخــر زمــان و زمــين
 سـالـش نـدا آمـد از آسـمـان بـه

  سوي المکان زين مکان شد روان     
 »ز دنـيا مکين رفـته بر المکان«

خودبين و , ين خيلي زود رنجاند که مک نگاران اظهار نظر کرده برخي تذکره
 و جانبين منتج يرنجش و آزردگ کرد اکثراً به که با کسي صحبت مي وقتي. خودپسند بود

سبب تندخويي مکين دانشمندان شهر ندرتاً  کند که به شد و اين منابع مزيد اشاره مي مي
ورِد هنر و استعداِد شعري مکين را م ١مصحفي. رفتند اش مي خانه قصد ديدن وي به به

صحِت کاربرد واژگان و اصول و قواعد عروض توجه  گويد که او به داده مي انتقاد قرار
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کند و   قريحة شعري وي را تحسين مي١داشته و احمد علي سنديلوي خصوصي مي
رباعي و , قصيده, گويد که او تقاضاهاي شعري را در جمله اصناف سخن مانند غزل مي

  .دکن نحو احسن ايفا مي متقطعات به
دهد که در مجالس شعري که در شهر لکهنو منعقد  خبر مي» عشق نشتر«تذکرة 

جايگاه بلندتر نشست  شعراي عامي و عادي به فاخر مکين دايماً نسبت به, شد مي
نويسد که شهرت فضل و کمال فاخر مکين از مرز و سرحد   مي٢بهگوان داس. داشت مي

کند که  در تذکرة خود بازگو مي» فيقش«. هند عبور کرده در حدود ايران رسيده بود
در يک مجلس شعرخواني شاعري بر مطلع غزلي از مکين نکته گرفت و مکين بار  يک

آميِز آن شاعر  بر اين بنا رنجيده گشت و يک قصيدة شکوانيه نظم کرده جواب نکتة طعنه
يدة موسوم است که مکين در بحر و وزن قص» محضراآلمان«قصيدة اشاره شده به. را داد
  :شود شرح ذيل نقل مي چند اشعار از اين قصيده به.  گفته بود٣انوري

  کامل نکتـه سـنج غيـر حـزين        
  ن کـسي نرسـد    هم بجاي متـي   

  و معنـي غير از اين يک دو خسر    
  ديگري را چه زهره در بـِر مـن        
  خنده خواهد بريش خويش زدن    

 ايم اينک گوي و چوگان گرفته

  بعلـي گــر در ايــن زمــان باشــد 
  ي آن باشــدهرچــه گــوييم جــا

  شان باشـد    که سخن پايه تخت   
  که چنين گويـد و چنـان باشـد        
  خود چو او شـاِخ زعفـران باشـد     

 دـالن باشـر فـدان اگـرد ميـم
. شود  در کتابخانة خدابخش پتنا نگهداري مي فاخر مکين٤يک نسخة خطّي ديوان

االحبا سلةسلمحضراآلمان و , عنواناِت فراقيه باشد به آغاز نسخة هذا از سه قصيده مي
باشد که مکين در اين  قصيدة آخرالذکر داراي ارزش و قدر زياد بدين موجب مي ـ
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دادهاي سفر خود  قصيدة طويل تالمذة خود را ذکر کرده و عالوه بر اين روي
آباد و کچهوچه را مشروحاً بيان کرده است و مقدمات و پيشامدهاي  اله, بادآ فيض به

 بعد از اين نسخة خطّي مذکوره . عالم تذکّر داده استمالقات خود را با پادشاه شاه
قرار ذيل  مطلع غزِل اولين به. ترتيب حروف تهجي دربردارد حدوداً چهار صد غزل به

  :آيد مالحظه مي به
 االيا ايها المشغول في الدنـيا دع الدنيا مولٰي داري و انديشة عقٰبياگر پرواي 

  :باشد طور ذيل مي ضي دارد که نخستين بند بهيت فبند بر بي و پس از اين يک ترجيع
  رفتــي و ز چــشم تــر نرفتــي
  رفتـــي وز ديـــدة تـــصور  

 اليـکه در خي تي و ز بسـرف

  از خــاطر و از نظــر نرفتــي  
  اي روشـــنِي بـــصر نرفتـــي

 …دانم که تو در سفر نرفتي
. شود نظيري و حزين در اين نسخه ديده مي, هاي حافظ سپس مخمسات بر غزل

  :شود طور شروع مي که بر غزِل حافظ منظوم شده اينمخمسي 
  عمري بناز و نعمت خوش بود وقت ما را        
 از من بدل دعـاي جـان و دِل شما را

  امروز درد و محنت آورده صـد بـال را          
 رود ز دستم صاحبدالن خـدا را دل مي

  دردا که راز پنهـان خواهد شـد آشکارا
  :شود زيرين ابتدا ميقرار  و مخمسي مبني بر شعر نظيري به

  خانماني را   کجا بودي که رسوا ساختي بي     
 بر آتش فشاندي بدگماني راکه کجا بودي 

  طاقت نمودي ناتواني را     کجا بودي که بي   
 کجا بودي که امشب سوختي آزرده جاني را

  قدر روز محشر طول دادي هر زماني را به
  :ده شدهشود بر شعر حزين تضمين کر و مخمسي که ذيالً درج مي

  گر مِي عشق چو پروانه دل و جانم سوخت        
 انم سوختـش پيمـني همين داِغ دل از آت

  هر نفس شمع صفت ديدة گريـانم سـوخت   
 ع شبي بر سر و سامانم سوختـآمد آن شم

  جستم از جاي چنان گرم که دامانم سوخت
 ديوان مکين مثنويات مختصري و قطعاتي چند هم دارد و بر رباعيات که شمارش

اي از رباعيات مکين مثاالً درج ذيل  شمه. پذيرد باشد اختتام مي حدود هشتاد مي
  :گردد مي

  با فکر خفي ذکر جلي بخش مرا        سلوک يکدلي بخـش مـرا       يار به 



  ٩٢  قند پارسي

  

 ش مراـِت علي بخـحرم بگذار به ام گداز آمده هان بـاز خجلت عصي
*  

ــا  ــاري و تماش ــاغي و به ــستيب   ي ه
 زـيـخرـداري بـچ نـف هيـند بکـهرچ

  ي هـست  يي جـا  ا  هدر خانه چرا نشـست    
  ي هستيدستي اگرت نيست مکين پا

*  
  خيـال خـويش مـستم دانـد         زاهد به 

ـط فهـردم ز غلـمـمِي ممردردمـ م 
ــه  ــافر ب ــد  ک ــتم دان ــان خداپرس   گم

 اي کاش کسي هر آنچه هستم داند
  :شود جا مندرج مي طور استشهاد اين بههاي مکين  و شعري چند از غزل

   فشان گذشت و ادا را بهانه ساخت       دامن
  دسـتي بــدوش غيــر نهـاد از ســر کــرم  

  زند ر دست ميـرنگ دگ ود بهـدر کار خ

  باد داد و صـبا را بهانـه سـاخت        خاکم به 
  غزش پـا را بهانـه سـاخت   لما را چو ديد    

  اختـانه سـا را بهـکاربرد و حن خونم به
*  

  لـغـواي دوران در بـت او رسـي از دسـدارم دل
  لـان در بغـريبـاک گـن چـتيـنون در آسداِغ ج

  ت دل در درونـن پا آفـت ايـبيخود شدم جانس
  تان پا دشمن جان در بغلـمردم دلست اين دوس

  قدر گردد کفر و دين از عشق جانان گر چنين بي
 لمان در بغلسر و مـد گبـکش الت ميـسر از خج

, ق و غوامض فنقريحه و داراي تبحر کامل در دقايفاخر مکين شاعر خوش 
در سدة دوازدهمين . آورده است نحو احسن بجا لزومات جمله صنوف سخن را به
. استثناي عبدالرضا پتن کسي همتا و همانند او نبود هجري در زمرة شعراي لکهنو به

 مکين در شعبة نثرنگاري مکاتيبي که ,پردازي  استعداِد خداداد در فن سخنبرعالوه 
ات ادب صيادگار گذاشته است از لحاظ اختصا عزيز خود نوشته و بهدوستان و تالمذة  به
  .باشد  خيلي ارزنده و درخوِر توجه ميفرهنگو 



   شهير از شهر لکهنويفاخر مکين ـ شاعر  ٩٣

  

 تلميذ ١»راغب«را جعفر خان » جعفري گلزار«مجموعة مکاتيب مکين موسوم به
ها مکين مشکالت و  در بعضي از اين نامه. گردآورده بود, دانشمند او در فن سخنگويي

وسيلة مراسالت  وضيح طلب که احباب و تالمذة وي براي حلّ و فصل آنها بهمواردي ت
  .قاطعيت تحليل نموده است  را مشروحاً بهاند بدو رجوع نموده و راهنمايي طلب کرده

سال  را به» چمن چهار«جعفر خان راغب اين مجموعة مکتوبات مکين محتوي بر 
. اين مجموعه هنوز موجود استسه نسخة خطّي از .  هجري مرتّب نموده بود۱۱۹۰
اي که تحت مالحظة راقم آمده قبالً ملک استاد روانشاد فارسي پروفسور  نسخه

الدين حيدر رئيس اسبق مؤسسة تحقيقات فارسي و عربي پتنا بوده  افسرالدوله فياض
گلزاِر «نسخة دوم . شود جا نگهداري مي کتابخانة خدابخش محول شده آن ولي اکنون به

نسخة سومين در کتابخانة شخصي . باشد شامل فهرست کتابخانة ملّي کلکته مي» فريجع
يکي از مکاتيبي از . حسن رضوي لکهنو موجود استاز مرحوم پروفسور سيد مسعود 

» االحبا انيس« مؤلِّف تذکرة ٢»انيس«موهن لعل از اي  جواب عريضه فاخر مکين که به
براي نقد و ارزيابي مورِد , جموعة مزبور شامل استرشتة تحرير درآورده شده و در م به

  :شود نظِر خوانندگان قرار داده مي
  :درجواب عريضة الله موهن لعل انيس

ذوق و شوق . نويس الله موهن لعل انيس کامياب باشند ياب تذکره دوست معني”
گذرد و دِل بيخبر  غفلت مي عمر به. دانم که چون است روزافزون است ديگر نمي

افسوس که نفس چند مستعار را غنيمت . خورد ل است و افسوس نِميغاف
خوشا آزادي که از بند آرزوها . صد هوا و هزار هوس گرفتاريم شمارم و به نمي

پيشتر در .  شما ديده و دل خرسند گرديدهخطّ, ها جسته رسته و از دام خواهش
بار دو سه کلمه متضمِن زندگي سراپا شرمندگِي خود نوشته  جواب خطّ يک

آنچه , آورديد فرستاده برديد و خيرانديشيش مي نامش ميخانة ساهوکارزاده که  به
حق طرف شما . شکايت بجاست.  و شما را شاکي گردانيدهيدنمعلوم شد نرسا
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  ٩٤  قند پارسي

  

قادر توانا همه آسان . وداو سبحانه جلّ شانه فضل خود نمايد متردد نبايد ب. است
قناعت نمودن عالمت دانش و فرهنگ , عرصة روزگار تنگ است. تواند نمود

دامن  گيران پا به وجود رنج و تعب زمانه گوشه از اين است که با. است
شود چه   ايذا ديده مياز دورنگي بعضي نااهالن که هزار رنگ… اند کشيده

  “… شنود نداردهيچ رنگ با کسي گفت و نگارد که خامه با
پايان رسد مناسب بود معارضه معروف سودا و مکين  که اين مقاله به قبل از اين

نگاران پيرامون  که در سطور باال نظرات بعضي تذکره طوري. اينجا اظهار داشته شود
که مکين  وجود اين رسد که با معني مي نجر بدينمذکر آمده  طبيعت و شخصيت مکين به

داشت و  خودبيني و تبختر در مزاِج طبعش غلبه مي, نظير بود کميک شاعر ارجمند و 
 واقعاً حاکي از طبع خودپسند و ,شود اختصار تذکّر داده مي اين معارضة ادبي که ذيالً به

  .باشد خوي تکبرآميز او مي
 شاعري دوزبانه ١»سودا«ماجراي اين معارضه آنچه ميرزا محمد رفيع متخلّص به

طور است که   ملخّصاً اين,ترقيم نموده» الغافلين عبرت«اي بنام  رسالهدر ) فارسي و اردو(
اي را ترتيب داده بود مشتمل بر تخميناً  اشرف علي خان يک تذکره شخصي موسوم به

فاخر مکين  صد هزار بيت و براي اصالح خواستن بر محتويات اين مجموعه مشاراليه به
که تقاضاي وي بدين شرط پذيرفته شود که زد کرد  مؤخّرالذکر بدو گوش. تقرب جست

او را اختيار و اجازه داده شود براي قلمزد کردن و خطِّ بطالن کشيدن بر اشتباهات و 
الدين فقير و هم  آرزو و شمس, بيدل, ناصر علي, ضييتسامهات شعراي هندي بشمول ف

 قبول ستاشرف علي خان اين شرط را نتوان. خطاهاي شعراي ايرانيح نمودِن يتصح
.  رجوع کرد و مساعدت خواست٢»ثنا«اهللا  شيخ آيت شکسته و مايوس او به کند و دل

شيخ موصوف براي تصحيح در مشتمالت تذکرة اشاره شده راضي گشت ولي متأسفانه 
فقط بخشي از مشتمالت اين تذکره تحت مالحظه داشته و اصالح کرده بود که ناگهان 
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اشرف علي خان بيچاره و بيزار باز نزد مکين . تآباد شتاف فيض يک کار الزم به به
سوء استفاده ار مکين از بيچارگِي اشرف علي خان بتذکرة خود حاضر شد و اين  با

خان موصوف در حال اضطراب و عدم . پذيرفتن شرايط خود کرد کرده او را وادار به
ع يافت که فاخر ي بعد او اطّالمکين واگذار کرد و چند اطمينان تذکره را براي اصالح به

داده و  مکين اشعار سخنوراني بزرگ و برجسته از ايران و هند بعدة زياد را غلط قرار
از استماِع اين واقعة دلخراش و آزاررسان خان موصوف بسيار . آنها قلمزده است بر

خواهي و  قصد انصاف ف خود آورد و بهتصر بهاي  بهانه رنجيده گشت و تذکره را به
سودا تذکرة خان موصوف را . رجوع کرد» سودا«ميرزا رفيع  اين مسئله بهاحقاق حق در 

براي مالحظه ستاند ولي ابتداً مکين بدين موجب که او فاخر مکين را يک شاعري 
خواست بر  نمي, آورد و خيلي گرامي ميداشت حساب مي استعداد به قدرتمند و با

ت مالحظة خود داشت و او که تذکره را تح ر کند ولي وقتيظتصحيحات او اظهار ن
موالنا , خسرو امير, مستحضر شد که مکين اشعار شعراي معروف و ممتاز مانند سعدي

خيلي , داده و بر آنها خط بطالن کشيده است روم و جامي را هم هدف تصحيح قرار
منظور پاسِخ  قدر از اين حرکت نارواي مکين ملول و متأثّر گشت که به عصباني شد و آن

وسيله شعراي  نگارش آورده و بدين  به١»الغافلين عبرت«اي بنام  و يک رسالها, دفاعي
رسالة . کرد الثبوت که اشعارش مورِد قلم خوردگِي او شده را دفاع ممتاز و مسلّم

فصل اول سبب . باشد شامل است محتوي بر پنج فصل مي» کليات سودا«که در مذکوره 
در فصل دوم سودا اشعار شعرايي که مکين بر . دکن نويسندگِي رسالة مذکوره را بيان مي

داده را مندرج کرده است و فصل سوم تصميمات و تحريفات  آنها قلمزده و باطل قرار
آيند را  شمار مي مکين بر اشعار شعرايي که در ساير جهان ادب فارسي مسلّم و محقّق به

  .دهد بروز مي
ها اعتراضات ناشايست  گيري العمل خرده در فصل چهارم و پنجم سودا در عکس

ديدگاه  برخي اشعار مؤخّرالذکر که به, مکين بر اشعار نغز و نفيس شعراي ممتاز فارسي
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داده  گيري قرار داليل موجه مورِد نکته آمد را با حساب مي او نامعتبر و غيرمحکم به
و گيري کرده  اکنون بعضي اشعار سرودة شعراي نامدار که مکين بر آنها خرده. است

  :شود الفاظ و کلمات را تغيير داده است ذيالً نقل مي
  )از پنجاب(نورالعين واقف 

 ـدني کـه زلـزله افـتاد در قفسينال ديدم سحر ز مرِغ چمن زاد در سفر
آورده » يي بيتابي« لفظ يالذّکر مکين بجاي کلمة ناليدِن در مصرعة دوم از بيت فوق

لذا اينجا , شنوايي نسبت دارد به ناليدن است و بر اي تحريف دليل آورده است که
کند که شعراي  داده اظهار نظر مي سودا اين مسئله را مورِد سنجش قرار. مناسبت ندارد

اند و  کيفيت بينايي منسوب کرده تعداد معتنابه ناله و گريه را به معتبر از هند و ايران به
نا روم که درج زيرين شعري معروف از موال. سته نيستيبنابراين تحريِف مکين شا

  :هدف تغيير ساخته است شود را مکين به مي
 من مستم و تو مستي اکنون که برد خانه مانهـتم کم ده دو سه پيـگف من با تو نمي

من مست و تو «را به» من مستم و تو مستي«مکين مصرعة دوم در شعر فوق کلمة 
ن کردن بيت موالنا روم کند که دگرگو سودا فکر مي. تغيير داده است» گشتي مست

سبب اين تحريف  معني و غيرمفيد مرتکب شده است که به  يک فعل بي,مکينتوسط 
  .حسن و فصاحت شعر ٰهذا برباد رفته است

  :گيري قرار داده است اشعار زيرين شيخ علي حزين را هم مکين مورِد نکته
  جانـــان ســـر راهـــي گـــاهي گـــرفتيم بـــه يمــ 

  

ــا    ــت نگ ــان داش ــف نه ــم از لط ــاهياو ه   هي گ
  

  ست که دزديده نگه وين عجب است        دو سه روزي  
 

  نـــه ثـــوابي ز مـــن آمـــد نـــه گنـــاهي گـــاهي
 

مصرعة دوم در  کند و به تبديل مي» ما به«را » نهان«مصرعة دوم در بيت اول مکين  به
 مکين .پندارد سودا اين تصميمات را ناروا مي. درآورد» يخطاي«, »ثوابي«بيت دوم بجاي 

  :کند سبب تغيير مي شود را هم بي صائب که درج ذيل ميشعِر ميرزا 
 سـت هرچـند روي مردِم دنيا نديـدني يک ديدنش براي نديدن کفايت است
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» يک ديدني براي نديدن بود ضرور«مکين مصرعة دوم از شعر مندرجه باال را به
  .معني است  نگاه سودا يکسر بيها از اين تبديل. کند تغيير مي
 از شعراي معروف فارسي هدف تحريفات نادرست و يار عدة زيادطور اشع همين

سودا از ذهنيِت خودپسندانه و شيوة غيرمنصافانة . ته استرفگ قرارناخوشايند مکين 
اي از ابيات  مکين خيلي آزرده گشت و تحِت استيالي رنج و خشمگيني الجرم او شمه

ثالي چند از اشعار مکين که سودا بر م. داده است گيري قرار مکين را مورد انتقاد و خرده
  :باشد قرار ذيل مي ها ايراد گرفته به آن

 فـته کـرد مراکي صهـبا شيفته روکشـ گرفته بود در اين بزم چون قدح دل من
کند که شعراي مستند از هند و ايران دايماً واژة قدح را براي   قضاوت مي»سودا«

گاه  اند و هيچ گل تشبيه داده گاهي قدح را بهاند و  کاربرده اظهار شادماني و خرمي به
  .اند آزردگي و غمگيني معني نکرده عالمت اين واژه دل مانند مکين در شعر فوق به

 سـر کوي قاتـل افـتاده است ار من بهذگ کجا روم چه شوم چون کنم چسان سازم
ه عاشق کند ک دهد و توجيه مي مورِد انتقاد قرار مي» سودا«شعر مندرجه باال را 
کند خيلي  ها برخورد مي جا آفات و آسيب آنکه  الوصف اين صادق کوي محبوب را مع

که مکين در شعر باال  کند درحالي دارد و آن را مقام سعادت و ميمنت تلقّي مي عزيز مي
کند و اين روش شعري از طرز تفکّر و  کوچة يار را جاي مصيبت و نکبت تصور مي

  .ار فارسي انحراف دارداعتب شيوة بيان شعراي ذي
  منابع

 االفکارصةخال :، ميرزا ابوطالب خان بن حاجي محمد بيگ خاناصفهانيتبريزي ابوطالب  .١
  .پتنا, کتابخانة خدابخش, ٧١٢شمارة , )يخطّ(

فسور انوار احمد، و، ترتيب و تقديم پراالحبا  انيس:)ه ١٢٢٩: م(موهن لعل  انيس لكهنوي .٢
  . م١٩٩٦ي، پتنا، خدابخش اورينتل پبلك الئبرير

 /ه ١٢٩٥  مطبع شاهجهاني، بهوپال،،صبح گلشن: علي حسن خانسليم بهوپالي، سيد  .٣
  .م ١٨٧٨

, کليات سودا): ه ١١٩٥: م(ميرزا محمد رفيع پسر ميرزا محمد شفيع , سوداي دهلوي .٤
  .لکهنو, مطبوعة نولکشور
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-٨٢: تأليف( عناگل ر): م ١٨٠٨/ ١٢٢٣: م(آبادي، منشي لچهمي نراين  شفيق اورنگ .٥
در حيات  ( هجري١١٨٢/م  ١٩٩٧/ فصلي١٢٠٤اآلخر  مکتوب پنجم جمادي) ه١١٨١
  .پتنا, کتابخانة خدابخش, ٧٠١ شمارة ,)مؤلّف

مطبع ، ) م١٨٨٠/ه ١٢٩٧: تأليف( روز روشن :مظفّر حسينمحمد ، ي لكهنويصبا .٦
  . م١٨٧٩/ه ١٢٩٧وپال، هب, شاهجهاني، داراالقبال

: تأليف( عشق  نشتر:پسر آقا علي خان)  ه١١٩٤: ت( حسين قلي خان آبادي، عاشقي عظيم .٧
پور، كتابخانة عمومي خاورشناسي  ، گنجينة بانكي٧١٦ شمارة ،)خطّي ()ه ١٢٢٤-٣٣

  .خدابخش
، ).م ١٨٤٢/ه ١٢٥٨: تأليف (االفكار نتايج): ه ١٢٨٠ :م(اهللا  ، محمد قدرتقدرت گوپاموي .٨

  . هجري١٣٧٧مطبع سلطاني، بمبئي، 
 ،)م ١٧٨٥/ه ١١٩٩: تأليف (ثريا عقد ):ه ١٢٤٠: م (غالمشيخ  ،حفي همداني امروهويمص .٩

آباد  اورنگ, و معتمد اعزازي، انتشارات انجمن ترقّي اردو) عليگ(مرتّبة مولوي عبدالحق 
  . م١٩٣٤، دکن

اوراق , ٥٩٦شمارة ) خطّي (ديواِن فاخر مکين: ميرزا محمد فاخر, آبادي مکين شاهجهان .١٠
  .پتنا, ابخانة خدابخشکت, ٢٦٧

) مجموعة مکتوباِت مکين (گلزاِر جعفري: ميرزا محمد فاخر, آبادي مکين شاهجهان .١١
  .پتنا, کتابخانة خدابخش, مرتّبة جعفر خان راغب) خطّي(
اهتمام مولوي محمد  ، بهشمع انجمن: صديقنواب قنّوجي بخارايي، اميرالملك سيد محمد  .١٢

  .م ١٨٩٦/ه ١٢٩٣ني، بهوپال، مطبع شاهجهاعبدالمجيد خان، 
فسور و، تصحيح پر) م۱۷۴۸/ ه۱۱۶۱: تأليف(الشعرا  رياض: داغستاني، علي قلي خان واله .١٣

  . م٢٠٠١شريف حسين قاسمي، كتابخانة رضا، رامپور، 
 کتابخانة ،٧١٣، شمارة )خطّي (الغرايب مخزن: هاشمي سنديلوي، شيخ احمد علي خان .١٤

  .پتنا, خدابخش
-٥/ه ١٢١٩: تأليف) (تذكرة شعراي هند ( هنديةسفين، وان داسهندي لكهنوي، بهگ .١٥

  .م ١٩٥٨، تصحيح سيد شاه محمد عطاءالرحٰمن عطا كاكوي، پتنا، )م ١٨٠٤
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   هند ـلكهنو ي نسخ خطّمهم هاي كتابخانه از ي برخيمعرف
  ∗پيري مهدي خواجه

 در تاريخ جاودانه ليتحو آن سريع و گسترش  عربستانةجزير در شبه ظهور اسالم با
بيشتر مرهون جهان مختلف در نقاط اسالم سريع پيشرفت. وجود آمد به تبشري 
يافت هر كجا راه به اسالم. پديدآورد نشفرد فرد پيروا در اسالم بودكه يهاي تمعنوي 
 يها  و ارزش معنوي هاي و پديده گذاشت جاي  بهازخود نشدني فراموش هاي نشانه
و  يافت راه در آن آساني به اسالم كه مناطقي جمله از. بخشيد ترا عيني انساني واالي

و  رانچند اميهر.  هند بودةقار شبه گذاشت عميق ثيريأت آن نو تمد فرهنگ در
 اسالم تجامعي ليكن هند وارد شدند، سرزمين به نافاتح صورت به مسلمان فرمانروايان

وجود آمد  هباي   گرديد و زمينه و مسلمين  از اسالمها هندي و استقبال پذيرش موجب
 حدود مسلمانان پيدا كرد، بلكه سريعي هند پيشرفت تنها در سرزمين نه اسالم كه

 يها از پايگاه يكي صورت  بهكردند و هند يي هند فرمانرواةقار بر شبه هشتصد سال
  .رآمدد اسالمي و فنون و علوم اسالم

 ايشان و احترام اسالمي و ادب فرهنگ به مسلمان از سالطين  بعضيةو عالق عشق
در  اسالمي و فرهنگ تمدن تاريخ در طول تواقعي نشانگر اين علماء و دانشمندان به

و تقدير از  مدارس و تأسيس عظيم بناهاي ساختن با مسلمان انفرمانرواي .هند است
 كه چنان. دادند را در سراسر هند بسط اسالمي و تمدن فرهنگ ،طلّاب علماء و تشويق

هزار  تنها در دهلي) م ۱۳۲۵-۱۳۵۱/ه ۷۲۵-۷۵۲( تغلق  شاهمحمد سلطنت در زمان
 علم  طالبها ده مدرسه رو در ه وجود داشت علم طالبان براي و بزرگ  كوچكةمدرس

                                                   
  .نو دهلي, خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران, مدير مرکز ميکروفيلم نور  ∗
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 براي ييها  كتابخانه،بودند و دركنار اكثر مدارس مشغول اسالمي علوم فراگيري به
در  خاص  حوضةمحلّدر  تغلق آثار فيروزشاه. بود گرديده بنا و طلّاب سينمدر استفاده
  .وجود دارد تاكنون دهلي

مساجد   بلكه،نبود مدارس ه بتنها منحصر اسالمي و فنون علوم فراگيري اماي در اين
بودند و در  اسالمي علوم يها   نيز آموزشگاهها خانقاه و

 عمومي هاي كتابخانه ها كنار بيشتر مساجد و خانقاه
 دهلوي محدث عبدالحق  شيخ.وجود داشت

 حال ح در شراخباراالخياردر )  م ۱۶۴۲/ه ۱۰۵۲ :م(
 خواجه بزرگ و عارف الدين ركن موالنا از شاگردان وي نويسد كه مي الدين سراج
 وي خانقاه در جنب كه خواجه  ةبود و از كتابخان)  م ۱۳۲۵/ه ۷۲۵ :م(اولياء  الدين نظام

  .نمود مي بود استفاده
 اسالمي و علوم فنون  بهبيشتر مغول هند، سالطين اسالمي يها حكومت ميان در
 مغول  شاهانةسرسلسل)  م ۱۵۳۰/ه ۹۳۷ :م( بابر محمد الدينظهير. دادند مي نشان عالقه

در قصر  عظيم اي كتابخانه وي. سرود  ميبود و شعر فضل صاحب خود مردي، در هند
. نمود دعوت كتابخانه رونق و كنار براي را از گوشه علماء و هنرمندان كرد و خود برپا

 تياز امور سلطن از فراغت  پسها شب قدر بود كه آن مطالعه   به بابرةو عالق ذوق شدت
 در همان بود و گاه مشغول مطالعه به از شب پاسي و تا رفت مي كتابخانه به مطالعه براي

 وجود آورد كه به در خط بود و ابتكاري  خوش خطّي داراي وي. نمود مي جا استراحت
 ثبت  نسخه۴۰،۰۵۲ بابر را ةكتابخان كتب شمار خين مور.يافت شهرت بابري خطّ نام به

  .اند كرده
 شوق لّتع  بهفرزند بابر)  م ۱۵۳۰-۱۵۵۶/ه ۹۳۷-۹۶۳( همايون سلطنت در زمان

 برپا و كنار و در حضور همايون در گوشه و ادبي علمي بزرگ مجالس ادبي علوم به شاه 
 انانشمهم ييپذيرا براي  بزرگةستار هفت نام به كه تاالري از هفت وي .گرديد مي
علماء،  با مالقات را براي و مشتري هرهز يها نام  به) سالن(  بود، دو هال كرده بنا

 ةاميرالبحر در سفرنام به ملقّب ترك سيد علي. بود  داده اختصاص و هنرمندان دانشمندان
را در  فراغت اكثر اوقات  همايون.است  داشته را گرامي مجالس  آنةخود ياد و خاطر

كتب شمار خينمور 
 ۴۰۰۵۲ بابر را ةكتابخان
 .اند كرده ثبت نسخه



  هاي مهم نسخ خطّي لکهنو ـ هند معرفي برخي از کتابخانه  ١٠١

  

 االول  ربيع۱۷در . ندارگذ مي مطالعه  به) كهنه ةقلع( رانا قلعهخود در پ  شخصيةكتابخان
شد  مي خارج كتابخانه از  مغربةفريض اداي براي همايون كه  هنگاميهجري ۹۶۳ سال
 ةدر قلع تاكنون وي ةكتابخان عمارت. شد وي گمر باعث همان. زير افتاد ها به  هاز پلّ
  .موجود است كهنه

 محمد الدين لجال هند در زماندر  اسالمي و تمدن  رشد فرهنگةدور ترين نمايان
 خود هرچند وي. بود همايون پسر و جانشين)  م ۱۵۶۶-۱۶۰۵ /ه ۹۶۳-۱۰۱۴( شاه اكبر
 وافراي   و عالقه عشق  ليكن،نبود  پدرانشةدر مرتب اسالمي و فنون  معارفةزمين در
 مبارك بن ابوالفضل چون وجود بزرگاني  همچنين.داشت مختلف  و فنون علوم به
 اهللا شيرازي و ملّا فتح)  م ۱۵۹۵/ه ۱۰۰۴ :م( فيضي و برادرش ) م ۱۶۰۲/ه ۱۰۱۱ :م(
 نوراهللا شوشتري ، قاضي) م ۱۵۸۹ششم آگوست /ه ۹۹۷چهارشنبه سوم شوال  :م(
 /ه ۱۰۰۴ :م( همام ، حكيم) م ۱۵۸۹/ه ۹۹۷ :م( گيالني ، ابوالفتح) ه ۱۰۱۹-۹۵۶(

 را براي زمينه  در دربار وي) م ۱۶۲۷/ه ۱۰۳۶ :م( خانان خاِنخان  حيمالرعبدو )  م ۱۵۹۵
 ةتنها كتابخان اكبر نه .وجود آورد به از هر زمان بيش و هنر اسالمي  فرهنگةتوسع

 وزيران توسط زيادي يها  كتابخانه وي و تشويق كارداني با  بلكه،داد را وسعت اسالفش
 ازكرد و  تأسيس يبزرگ ةكتابخان خانانِ خان عبدالرحيم. گرديد تأسيس و درباريان

 و رونق همكاري را براي و نقّاشان ، خطّاطانعلما، هنرمندان اسالم سراسر جهان
 و شجاع خوشنويس علي مير و برادرش نمود، بهبود ميرزا خطّاط دعوت كتابخانه
 محمدو  قلم عنبرين به ملقّب هروي ملّا عبدالرحيم ،و نسخ ثلث استاد خط شيرازي
مصور  استادان از ميان. كردند خدمت خانخانان ةاندر كتابخ مدتي هركدام خطّاط حسين
 ةوسيل  بهها بيشتر كتاب بودند، كه فهيم و ميان نديم ميان يها نام  بهساز دو برادر و شبيه

را  سرپرست عنوان خراساني  امينمحمد در جلدسازي. گرديد مي تزيين دو تن اين
و  كرده هند مهاجرت شهد بهاز م  امينمحمد. كردند مي همكاري وي با و گروهي داشت
  .بود گرديده مقرر وظيفه  روپيه۴۰۰ وي براي بود و ماهانه كتابخانه  در خدمتها مدت

اي   مشهور كتابخانه شاعره بيگم گلرخ از بطن  همايونةخواهرزاد سلطانه سليمه
 دوره  ديگر اينمهم يها  از كتابخانه همچنين. از نوادر بود آن اكثر نسخ كه داشت
در  فيضي ةو كتابخان در دهلي بيگم سپهساالر در جونپور، نورجهان خان منعم ةكتابخان



  ١٠٢  قند پارسي

  

شهور يعقوب كندي حكيم م
بود وي اولين  الرشيد مونأم

كسي است كه در اسالم 
،  فيلسوف بزرگ لقب يافت به

  رسائل اين حكيمةمجموع
العلماء ة ندوةبزرگ در كتابخان

  .موجود است

 كه بر تأليفاتش عالوه  فيضيةكتابخان در. برد نام توان  ميرا) اكبرآباد( پور سيكري فتح
  بيگملنّساءنورا نواب. شد مي نادر نگهداري  نسخه۴،۶۰۰ جلد بود ده و حدود صد

 اين. كرد  طال خريداريمهر سه قيمت  بهرا كامران ديوان  كهبود  كتابةقدر شيفت آن
 عبارت اين آن اولة و بر صفح پتنا موجود است خدابخش ةدر كتابخان تاكنون نسخه
  . بيگملنّساءنورا نواب »است خزانه اين  طال قيمتمهر سه« :گرديده درج

  /ه ۱۰۱۴-۱۰۳۷(جهانگير  چونشاه از اكبر  پس پادشاهان حكومت در زمان
 /ه ۱۰۶۸-۱۱۱۸(  زيب و اورنگ) م ۱۶۲۷-۱۶۵۸/ه ۱۰۳۷-۱۰۶۸( ، شاهجهان) م ۱۶۲۷-۱۶۰۵
 و خصوصي عمومي يها  نيز كتابخانه) م ۱۷۰۸-۱۶۵۸

 ةسفرها كتابخان جهانگير در. گرديد تأسيس
 در سفرش وي. كرد مي خود حمل را با شا شخصي

 آنان به علما و دانشمندان با مالقات هنگام گجرات به
 يك شاهجهان حكومت زمان در. كرد هديه كتاب

در سال كه البرت جان نام به آلماني احسي 
 خود ةدر سفرنام كرده هند سفر به يالديم ۱۶۳۸

 و در آن كرده جهانگير ديدن ةاز كتابخان نويسد كه مي
جلد  با زيباترين نسخ از بهترين  نسخه۲۴،۰۰۰ زمان

 داراشكوه زاده شاه.است را ديده كتابخانه در آن
 ارزنده تأليفات داراي كه شاهجهان و عارف فرزند عالم)  م ۱۶۵۹/ه ۱۰۶۹ سال به كشته(

در  تاكنون آن بناي نمود كه تأسيس در دهلي بزرگاي   ، كتابخانهاست اسالمي در عرفان
  .است ديدني در دهلي) كشمير ةدرواز( گيت كشميري ةناحي

و  فقه هاي زمينه مذهبي مسائل به شاه بتعصّ تعلّ به زيب اورنگ سلطنت در زمان
 قرآن، يا  شبةاز نافل  پسها  شب زيب  اورنگ.داشت رشد بيشتري تفسير وحديث

 نمود كه توصي مرگش نمود و هنگام مي كتابت قرآنخود  خطّ  بهكرد و يا مي قرائت
 برايش ودهب وي خطِّ به كه قرآني نسخ فروش از كهاي   روپيه چهارصد و پنج مبلغ از

 فن  سلطنتيةكتابدار كتابخان تبريزي نزد سيد علي مدتي زيب اورنگ. نمايند هتهي كفن
  .را آموخت كتابداري
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 بوده ذوق خوشاي   گويا شاعره)  م ۱۷۰۲/ه ۱۱۱۴ :م (لنّساءا زيب زيب دختر اورنگ
 و ادبي يها  د در زمينهمتعد كتب داراي وي  شخصيةكتابخان  واست سروده  ميو شعر
 و ترجمه تأليف اسالمي  معارفةدر زمين زيادي يها كتاب امر وي  بهبود و اخالقي
 را آن الدين ملّا صفي كه است ها، تفسير كبير ابوالفتوح كتاب اين ة  از جمل.گرديد

 امر وي به الحجاج  انيس كتاب  همچنين.نهاد نام التفاسير زيبكرد و  ترجمه فارسي به
 بين اختالف علّت به مغول حكومت دستگاه زيب اورنگ از وفات پس. گرديد تأليف

، زيب اورنگ مرگ از پس سلسله اين پادشاهان ميان  از.نهاد ضعف بهرو فرزندانش
 و شوق ذوق ثاني عالم و شاه) م ۱۷۱۹-۱۷۴۸/ه ۱۱۳۱-۱۱۶۱( شاه محمد، شاه بهادر
  .داشتند و ادبي علمي

 خان سعادت هجري ۱۲۳۴ سال به دهليها در  مغول حكومت ضعف با همزمان
 وي. گرديد نسوبم منطقه اين فرمانداري به اَوده غائله ايالت از رفع پس الملك برهان

 دوست علم مردي الملك برهان. داد خود قرار مركز فرمانداري  عنوان  بهآباد را شهر فيض
 دولت و ضعف لملكا برهان خان اقتدار سعادت. بود نيشابور و از سادات از نژاد ايراني

 تأسيس با.  خود مختار درآيدةيك منطق صورت به اَودهايالت  گرديد كه باعث مركزي
 مركز علما، اَوده ايالت دهلي در و دانش علم چراغ شدن و خاموش اَوده حكومت

از  نسل سومين الدوله آصف در زمان. گرديد اسالمي نو فنو و مهد علوم دانشمندان
و  عالم مردي الدوله آصف.  برگزيده شداَوده  پايتختعنوان هلكهنو ب لكالم اوالد برهان

 ورزيد و مي فارسي عشق شعر و ادب  بهبود و ظريف طبعي داراي وي. بود دوست علم
 .است رسيده چاپ هدر هند ب اشعارش تاكنون دوباره سرود ديوان فارسي شعر مي هب

 تأسيس اَوده ايالت سراسر ابخانه در و كتها مدرسه ده الدوله آصف حكومت زمان در
سيد . روآوردند منطقه اين به اسالم از سراسر هند و جهان دانشمندان گرديد و علما و

 كه التستري الموسوي اهللا الحسيني نعمت بن الديننور بن طالب ابي بن طيفعبداللّ
 اش نامهدر سفر الدوله آصف  خدماتةدربار كرده لكهنو سفر بههجري  ۱۲۱۱ سال در

  :دنويس مي چنين
بود  گماشته كس  بر هر صد مجلّد يك كه پاكيزه خطخوش منتخب كتب لك سه”

و  فنون از اقسام كردم سير تدريج هب خان رفاقت هو اكثر را ب  او ديدمةدر كتابخان
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ها بود  آن در و ديوان و نثر، تاريخ نظم و انگريزي و فارسي عربي علوم اصناف
و هند  ايران و تصاوير مصوران و آخرين اولين خوشنويسان مقل هزيبا ب و قطعات

. شد نمي حاصل ها فراغ  از ديدن آنعمري هب كه قدر داشت آن فرنگ و و روم
 و مسالك و مدارك شرايع نظر درآمدند چون به كتب علمي  ازبسياري مجلّدات
ن بودند از في مؤلّخطِّ هب همه كه بحاراالنوار مجلّدات و بعض و كشكول و مفاتيح

 اند كه علمي هفتصد مجلّد كتب كه او بود شنيدم در تحويل كتابخانه كه كسي
 دست هب سلطنت بعد از تخريب تيموريه  سالطينةاند و از كتابخان  مصنّفينخطِّ هب

 داشت كه طال و جواهري و اسباب و دفائن  خزائنهمه آن اند و الحق افتاده او
  .“كردند  نمياو كتابخانه عشر عشير با معامله
   اَوده سلطنتي يها  كتابخانه

 و شوق استعداد)  م ۱۸۴۷-۱۸۵۶/ه ۱۲۶۳-۱۲۷۲( شاه واجد علي اَوده پادشاهان ميان از
 و شش چهل به از نثر و نظم  تعداد تأليفاتش.داشت و ادبي علمي مباحث به بيشتري

در  جلد كتاب هزار ۲۰۰ داراي در عهد وي سلطنتي ةكتابخان. رسد مي و رساله كتاب
خود  حكومت سال در اولين وي. بود اسالمي و معارف فرهنگ گوناگون يها  زمينه

از  گردد و پس هتهي سلطنتي ةمورد نياز كتابخان هاي كتاب ةكلي از دستور داد تا فهرستي
ذيل لهمفصّ فهرست از كتب: صادر نمود ذيل شرح هب ، فرمانيكتب ليست ةتهي 
 هجري ۱۲۶۳ ةسن پنجشنبه روز)  قعده ذي( ماه اين و چهارم ستبي لغايت كه نسخه هر

 وقت برسد همان مكانش بر فصيح شاه ةدر تكي سلطاني مطبع مهتمم  حسينمحمدنزد 
بر  مبني شاه علي واجد فرمان دنبال هب. شود داده بايع خاطر خواه پسند قيمتش شرط هب

 علي كرامت بود كهاي   ها قطعه آن از جمله سرودند كه ييها  ، شعرا قطعهخريد كتب
  :سرود فرمان اين تاريخ ة در ماد»اظهر«به صمتخلّ

  شــأن معلّــٰي هــر صــاحب پــيش
  اظهـر  بخـوان  عيـسوي  هدر سن 

  

  انگيز است   فرحت نسخه سير هر 
  »اســت دآلويــز اشــتهار كتــب«

  )م ۱۸۴۸(                
  سلطنتيةابخانكت هاي كتاب ةمجموع  بهديگر ةصدها نسخ فرمان اين صدور با
 آخرين شاه و تبعيد واجد علي اَوده  بر ايالتها  انگليس طاز تسلّ پس. گرديد افزوده
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 خان الدين  مسيح.يغما رفت به ديگر وسائل چون  نيزها  كتابخانه كلكته به اَوده فرمانرواي
 اهش واجد علي به حكومت حق اعاده براي شاه مادر و برادر واجد علي همراه كه كاكوري
روا داشتند  اَوده بر پادشاهان انگليسي العم كه  مظالميةبرد، دربار سرمي هب در لندن

بود  سلطنتي ةكتابخان كرد مسئله اشاره آن هب كه نكاتي از جمله رسانيد وي چاپ هب كتابي
ها  كتاب از خود بردند و بسياري ها را با از كتاب تعداد زيادي فرماندهان انگليسي كه

امور  وكيل الدوله امحس كه اي از نامه. گرديد فمذكور تل مقامات هتوج دمع علّت هب
  نوشتهودر لكهن انگليس نظامي فرمانده معاون به شاه از تبعيد واجد علي پس سلطنتي

 معلوم مراكز اسالمي به نسبت انگليسي و عناد سرمداران كتابخانه سرنوشت است
 انگليسي  نظاميةفرماند به  ميالدي۱۸۵۶  اوت۱۴ ورخم مهدر نا الدوله امحس. گردد مي
 حكم حسبفليچر بر كاپيتان داد كه اطّالعمن  هب امروز الدوله صحت كه  نوشتلکهنودر 
ها   كتابخواسته است كه و مي كرده رجوع منزل بخش در فرح سلطنتي ةكتابخان  بهشما

ها  كتاب اين چون اند كهرس مي اطّالع هب. دهد انتقال مارتين جنرال اقامت محلّ  بهرا
خود  از پيش توانم نمي امر در اين باشد من مي اَوده پادشاه دولت اعليحضرت  بهتعلّقم

 اَوده قرين ابد و دولت هند شرقي كمپاني دو دولت ميان ا چونام. باشم داشته نظري
. بود هيمشما نخوا براي و بازديد كتابخانه مطالعه از وجود دارد لذا مانع و تفاهم دوستي

شد و  در لكهنو رسيد خشمگين انگليس  نظاميةمعاون فرماند به الدوله ام حسةنام چون
 فرستاده وي براي مضمون بدين الدوله امحس ةنام جوابدر اي   نامه ماه همان نوزدهم در

و  مأمورين به سلطنتي ةكتابخان تحويل ما و عدم ةفرستاد مورد تمرد از حكم در. شد
 پيغام و اين گشته از تو خشمگين فرماندهي ، مقاممارتين اقامت محلّ ها به ابكت انتقال
و  نداشتي خود را نگاه و مقام و تو منزلت  بودهبسيار نامناسب رتبه افسر عالي يك براي

  در مورد اعتماد شاه،كني دخالت داد تا در امور سياسي نخواهيم تو اجازه به ما درآينده
 حق پس ا از اين، امشخصي است خود امري كارهاي شما در با رتتو و مشاو هب اَوده

و  كني سرپيچي انگليسي اوامر افسران و نبايد از داشت را نخواهي در امور عامه دخالت
 .باشي مي هند شرقي كمپاني گزاران از خدمت تو نيز يكي كه باش خاطر داشته هب
 يمتصد به انگليس نظامي ةفرماند معاون ديگر از طرف دو نامه يكي ارسال با هرحال هب

ها  ظ آنتحفّ جهت امكانات و نبودن رعايت عدم علّت هها ب كتاب كه بر اين مبني كتابخانه
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 تحويل  بهمجبور مدير كتابخانه. باشد مي تلف در معرض اَوده تبعيدي پادشاه طرف از
ها را از  آن رنوشتس مارتين اقامت محلّ  بهها كتاب از انتقال پس. گرديد ها  كتابةكلي

  :كنيم مي نقل واريخقيصرالتّ كتاب
در  انگليس جديد نظامي ةروز فرماند يك كلكته به شاه از تبعيد واجد علي پس”

 زمين روي و ترتيب نظم ها بدون كرد، كتاب ديدن  سلطنتيةكتابخان لكهنو از
در  الدوله مفتاح. كرد الؤس كتابخانه مسؤل را از آن علّت بود، فرمانده شده ريخته
 روز دستور داد تا تمام  يك)  انگليس از افسران يكي( ميجر مارينگي گفت پاسخ
، كتابخانه مأمورين دستور داد كه بريزيد سپس  بيرونها  ها را از قفسه كتاب
 شد كه گفته وي هدهند ب خود قرار در جاهاي گذشته ترتيب هها را ب كتاب

 گرديده و ترتيب تنظيم روپيه هزاران صرف و با سال چندين در طول كتابخانه
 برايقدر  آن عمل اين پذير نيست امكان فعلي وضع ها با آن دوباره بود و ترتيب

 نبايد تا اين كارينگي گفت يياعتنا با بي بود كه تاهمي بي انگليسي فرمانده يك
  “!ورزيد عناد مي اندازه

 در زمان امر تحقيقي يك براي من نويسد كه مي خود حال در شرح الدينظهير منشي
واجد  نمودم سلطنتي ةاز كتابخان را كتابي و تقاضاي نوشتم وي هباي   نامه, تبعيد شاه

  :نوشت چنين من نامه در پاسخ شاه علي
 و خاشاك همچو خس ياغيان غارت را سيل عمده و تصنيفات تأليفات”

  .“تنيس ها باقي از آن اثر حرفي كه ساخته غرق چنان تاراج مواجا در
  لكهنو هاي كتابخانه سرنوشت

ها  انگليس شهرها كه گناه بي مردم و غارت و قتل اَوده ها بر ايالت انگليس كامل طبا تسلّ
. گرديد حوادث دستخوش الديگر امو  نيز چونها  غدر ناميدند كتابخانه اماي را آن
 نظمي بي موجبات يقافراد ناال آمدنكار  ها و روي كتابخانه و مديران مسؤالن كناريبر با

 ، فقر و يا اغراضهيتوج بي علّت هب از كتب تعداد زيادي آمد و  فراهمها  در كتابخانه
نگار و فهرست شناس اشپرينگر شرق.  گرديدتلف اسالمي علوم با انگليس العم 

 ةمدير كتابخان نويسد كه خود مي سفرنامه در اَوده شاهان يها  كتابخانه خطّي يها  نسخه
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و  فروخت هزار روپيه يازده قيمت  بهرا و كمياب نفيس هاي از كتاب تعدادي يشاه
در  كه و نفيسي نادر هاي كتاب همچنين. كرد تأمين راه را از اين دخترش عروسي ةهزين

 هاي كتاب مانده گرديد و باقي ارسال انگلستان  بهو  بود انتخابها  ديد انگليس معرض
 و يغماگري اماي از دستبرد حوادث چه گرديد، اما آن جاز هند خار م ۱۸۵۷ تا سال نفيس

و  انگليس با بود كه و بزرگاني علمي هاي تشخصي يها  ماند كتابخانه  باقيها  انگليس
 يها  كتابخانه هاي كتاب مانده باقي كه اميبودند و در اي بر هند مخالف آنان سلطه

 يخود حتّ زندگي وسائل فروش ارسيد، ب مي فروش همعابر ب در كنار ييكيلو سالطين
 تعداد زيادي من. دادند نجات خطر نابودي را از از كتب بسياري زنانه زيور آالت

، امجد اَوده  شاهانمهر كه  ديدملکهنو علما و بزرگان يها  را در كتابخانه خطّي نسخ از
 اول ة صفحو در گرديده ثبت ها بر آن شكوه سليمان و شاهزاده شاه ، واجد عليشاه علي

 .است خريدار آمده و نام قيمت آن  و در ذيل»شد خريده از نيالم «:شده ها نوشته آن
 نام هجديد ب كشوري كشور و تأسيس اين  از هند و استقاللها  انگليس خروج پي در

. كردند مهاجرت كشور نو بنياد پاكستان به از مسلماناناي   مالحظه تعداد قابل پاكستان
 اسالمي و مسائل علمي بحث محلّ كه ييها و كتابخانه اسالمي علوم رسمدا پس اين از

از  كه ييها  از كتابخانه تعداد زيادي گونه بدين. دادند خود را از دست بودند رونق
 ناچيزي يها  قيمت به خود مسلمانان توسطبار   اين,بود مانده ها محفوظ دستبرد انگليس

  همچنين.گرفت رونق مختلف از كشورهاي يخطّ كتب هاي الدلّ شد و بازار فروخته
 كه حوادث همه از آن ا پسام. گرديد موريانه طعمه و ها تلف از كتاب شماري تعداد بي
 و كوچك بزرگ يها  هنوز در كتابخانه .در هند وارد گرديد اسالمي فرهنگ بر ميراث

 خط هب  نسخهها صدها آن ميان در وجود دارد كه خطّي ةنسخ كشور پهناور هزاران اين
 اميني عبدالحسين فقيد شيخ ةام علّكه هنگامي. خورد چشم مي هب بزرگ و مؤلّفين مصنّفين

 مشغول چنان كرد هند ديدن يها  از كتابخانه چهار ماه براي)  م ۱۸۷۳/ه ۱۲۹۰ :م(
 گرم و هواي  آبةدربار علمي طالب اشرف نجف به بازگشت هنگام بود كه كتب ةمطالع

و هوا  آب به هيتوج مدت در اين فرمودند من ايشان. كرد سؤال  ايشانهند از و سوزان
 ارزش مانده جاي هب بزرگ عالم از اين كه ييها  داشت در ياد.نداشتم مسائل گونه و اين

 مرد بزرگ اين. گردد مي ها معلوم بار آن اسف از وضع ايشان اظهار تأسف  وها  كتابخانه
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نادر  از موارد از نسخ و در بعضي استفاده نفيس از كتب بود ممكن كه ييجا تا آن
 اميني ةامعلّ. بود لعمطّ خوبي هها ب كتابخانه اين بار اسف از آينده نمود زيرا وي استنساخ

نموده آورده است و آمار  مشاهده هند را كه يها  از كتابخانه خود آماري در سفرنامه
  : استذيل شرح ه لكهنو بةكتابخان
  .فراوان خطّي نسخ  با۳۰،۰۰۰   ناصريهةكتابخان .۱
  .نفيس خطّي مقداري با نسخه ۲۰،۰۰۰   الواعظينةس مدرةكتابخان .٢
  .منحصر بفرد خطّي با مقداري ۵،۰۰۰   المدارس  سلطانةكتابخان .٣
  .تعداد خطّي از اين بسياري ۱۸،۰۰۰   ممتازالعلماءةكتابخان .٤
  .خطّي ۴،۰۰۰با  ۹،۰۰۰    محلّ فرنگيةكتابخان .٥
  .خطّي ۵۵۰۰با  ۶۰،۰۰۰حدود   العلماءة ندوةكتابخان .٦
  .۱۱۰،۰۰۰از  بيش    اميرالدولهةكتابخان .٧

   روهيله نواب ةكتابخان
 اننواباز  يكي دست هب روهيله منطقه ,در دهلي تيموري  شاهمحمد سلطنت در زمان

بود  و كمال علم بو صاح شجاع مردي وي. گرديد مي اداره اهللا خان رحمت حافظ نام هب
از  اهللا خان رحمت حافظ. شهر بنا نمود در اين بزرگي خود مدارس صدارت و در زمان
. نمود مي خاص احترام و دانشمندان علما، سادات  بهپيامبر بود و خاندان به ارادتمندان

 خان رحمت كرد و حافظ حمله روهيله به الدوله شجاع نواب م ۱۷۷۴/ه ۱۱۸۸ سال در
  بزرگةكرد كتابخان لكهنو حمل  بهخود با را كه غنائمي از جمله وي. رسانيد لقت هرا ب

بود  سلطنتي ةها در كتابخان كتاب مدتي لکهنو به كتابخانه از حمل پس. بود روهيله نواب
 عمارت. شد گرفته درنظر  توپخانهةها در محلّ آن حفاظت براي عمارتي و سپس
 و سفيران هان فرمانده اقامت محلّ گاردن بيلي  بهمشهور رزيدنسي از ملحقات كتابخانه
ها  كتاب به يخاصّ هلذا توج قرار داشت عمارت اين دوم ةدر طبق كتابخانه. بود انگليسي

 يها  ها در صندوق كتاب تمام نويسد كه مي كتابخانه اين ةاشپرينگر دربار. گرديد نمي
 تاالر كتابخانه. رسد مي چهل بهها   صندوق اين ةو مجموع شده داده قرار اظحفّ بدون
شود حتماً بايد  بخواهد وارد كتابخانه و اگر كسي است موذي حشرات ها و موش مخزن
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. بماند ديگر در امان ها و حشرات باشد تا از گزند موش داشته همراه دستي چوب
 ةكلي شود كه مي ديده ييها  صندوق قرار دارد ها در آن كتاب كه آخر تاالري در

 قلزم هفتو  اللّغات تاجها  كتاب اين اند از جمله كرده  تلفها  را موريانه آن هاي كتاب
 بزرگ ذخيره اين كتابهاي  در البالي.است رفته ازبين طور كامل هب باشد كه مي

و  كتابت يخاصّ هتوج با روهيله سرداران براي پشتو وجود دارد كه زبان هب ييها  نسخه
ها دارند و لذا  تعداد كتاب به هبيشتر توج دولتي مقامات فانه متأس.است گرديده تزيين

 غفلت  از اينها  كتابخانه يانباشند لذا متصد مي اطّالع بي و نفيس نادر نسخ ارزش از
را  ارزش بي هاي  نسخه آن جاي هفروشند و ب را مي قيمت ذي هاي و كتاب نموده استفاده

  در اينو زليخا يوسفو  گلستان نسخه در حدود صد طور مثال هب. دهند قرار مي
 كتب يمعرف .است گرديده و نادر نفيس هاي كتاب جايگزين وجود دارد كه كتابخانه

  برايلکهنودر  خود اقامت تدر مد گزارش سه را اشپرينگر ضمن كتابخانه اين نفيس
 ها چيزي و كتاب كتابخانه از عمارت  هرچند اكنون.است داشته  ارسالها  انگليس

 اشپرينگر اشاره كه ها همچنان از كتاب سهمي زد كه حدس توان اما مي است مانده باقي
 نفيس از نسخ چه و آن  گرديدهها  موريانه و طعمه اماي حوادث دستخوش كرده

 چون كه داشت ه بايد توج.است شده منتقل انگلستان  بهبود موجود كتب البالي در
 ي خاصّمهر داراي آمده شمار مي هب اَوده سلطنتي ةكتابخان از شعب توپخانه ةكتابخان

 ييها  نسخه تشخيص اَوده يها  كتابخانه از مانده باقي هاي كتاب ميان ، لذا دراست نبوده
  روهيلهاننواب مهر كه  مگر آن.نيست ممكن آساني هب است توپخانه ةكتابخان به مربوط كه

 ها ثبت بر آن اَوده شاهان مهر كه ييها  نسخه ميان در باشد و من شده ها ثبت بر آن
  .برخورد نكردم ييهامهر چنين به گذشته و از نظرم گرديده

  تابخانة فرنگي محلّك
 در اواخر بود كه هرات  بزرگياز علما يكي عالم قطب به معروف الدينعالء شيخ

. گزيد مسكن دهلي كرد و در نواحي هند مهاجرت به در دهلي تغلق سالطين حكومت
 دهكده به تبليغ پدر براي از مرگ پس بود كه الدين االسالم نظام شيخ وي از فرزندان

و  مانده باقي دهكده عمر در آن  پاياننمود و تا هجرت كينْباراب در اطراف سهالي
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 سزا يافت هب شهرتي و فضل در علم الدين ملّا قطب وي از اوالد. نمود جا وفات نهما در
 يكي دست هب  وي.را داشت وي با مالقات تقاضاي مغول اهپادش بود كه و چنان

. كردند  مهاجرتلکهنو  بهپدر از شهادت پس رسيد و فرزندانش قتل هخود ب دشمنان از
 محمدملّا  فرزندش دو الدين ملّا قطب فرزندان دلداري براي مغول پادشاه زيب اورنگ

فرزند  الدين انپور برد و ملّا نظامبره  بهلشكر خود با  اسعد را همراهمحمدسعيد و ملّا 
 ،محلّ ، فرنگيالدين از ملّا قطب خاطر قدرداني هب ماند و شاه  باقيلکهنودر  ديگر وي

ملّا . بخشيد الدين ملّا نظام  بهكردند را مي اقامت در آن خارجي تاجران قبالً را كه عمارتي
استادالهند مشهور   بهبود و فضل و صاحب عالم خود مردي پدران چون الدين نظام

 محلّ فرنگي از مدتي نمود و پس ديني علوم ةمدرس به خود را تبديلة خان گرديد وي
 خالفبر مدرسه در اين. آمدهند در ديني علوم مدارس از بزرگترين يكي عنوان هب

و  فرق تمام  دانشجويان,بود يخاصّ مذهب و يا فرقه به تعلّقم ديگر كه ديني مدارس
 اَوده مجتهد شيعه اولين علي دلدار دسي كه نمودند چنان مي تحصيل يمذاهب اسالم

گرديد  اشرف نجف عازم برد و سپس پايان هب مدرسه را نزد اساتيد اين مقدماتي دروس
 ايشان امامت  به شيعيان نماز جمعه اولين الدوله آصف نوابامر   بهو وي توسطو بعدها 

 حسين مجاهد حامد امه علّ، قليمحمدمفتي  چون يدر لكهنو برگزار گرديد و شاگردان
خود  ةمدرس تكميل براي الدين ملّا نظام. داد را پرورش اس عبمحمدمير  و مفتي

 تأسيس از سال صحيحي اطّالعا كرد ام تأسيساي   كتابخانه مدرسه از حجرات يكي در
 وي جانشينان كه است قدر معلوم اين ليكن ,نيست در دست آن هاي و تعداد كتاب

 صورت هب كتابخانه كه طوري هب. ها افزودند تعداد كتاب دادند و بر را وسعت كتابخانه
 كتاب صاحب حسني عبدالحي دسي مولوي.  درآمدلکهنو علمي از مراجع يكي
 از معتبرترين يكي عنوان هب را و آن نموده استفاده محلّ فرنگي ة از كتابخانالخواطرةهنز

 منجمله گوناگون آفات تعلّ ها بعدها ب ام.است  لكهنو ياد نمودهشهر يها  كتابخانه
هرچند . گرديد ها تلف از كتاب هيتوج مقدار قابل محلّ فرنگي ةمدرس شدن تعطيل
 عمارت به ا كتابخانهام است نمانده باقي چيزي  جز ناممحلّ فرنگي ةاز مدرس امروزه
شهر مورد  در اين علم اهل فقدان تعلّ هنيز ب  كتابخانه.است گرديده منتقل پرس يوسفي

از  علمي اگر اهل  در گذشته.است شده موريانه طعمه خطّي و اكثر نسخ نبوده هتوج
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و  گرفت مي از كتابخانه  آشنا بود سراغيمحلّ فرنگي نام كرد و با شهر گذر مي اين
در  مينيا الحسينعبد د شيخفقي امهعلّ. شد مي باز وي بروي كتابخانه بسته يها  درب

موجود در  هاي و تعداد كتاب نموده استفاده شهر از كتابخانه خود در اين اقامت تمد
 فرزندان بين اختالف تعلّ هاخير ب هاي  در سال.است دانسته  نسخه۴،۰۰۰را  كتابخانه
ها  كتاب از بسياري پاكستان به از ايشان گروهي و مهاجرت محلّ فرنگي خاندان

و  گرديده عليگر منتقل اسالمي آزاد دانشگاه ةكتابخان به آن از و قسمتي رفته فروش هب
از  يكي در دست و كليد كتابخانه است عمارت در همان مانده جاي هها ب از كتاب چه آن

نيز  كتابخانه اين هرحال هب. دارد اقامت در پاكستان باشد كه مي محلّ فرنگي افراد خاندان
  .اند اخير داشته هاي در سال اسالمي و فرهنگي ميعل ميراث ديگر كند كه مي را طي مسيري

  العلماءةندو ةتابخانك
العلماء در شهر ةندو نام هب گومتي ةخاندركنار روداي   مدرسه  ميالدي۱۸۹۴ در سال

. بودند اسالمي از علماء و دانشمندان جمعي مدرسه اين باني. گرديد تأسيس لکهنو
و  و تربيت اسالمي معارف با مسلمانان نجوانا كردن آگاه مدرسه اين از بناي هدف
 بيانيه هند در يك وزير معارف آزاد اولين موالنا ابوالكالم .بود مسلمان نوجوانان تعليم
 كردن العلماء آگاهةندو از تأسيس هدف: كند مي بيان را چنين مدرسه از تأسيس هدف

 اسالم مختلف علوم با از جوانان گروهي و تربيت و تعليم اسالمي معارف با مسلمانان
باشد تا  مي لمع و طالبان قينمحقّ استفاده براي بزرگاي   كتابخانه تأسيس  همچنين.است

حدود . كنند استفاده اسالمي هاي و كتاب از مدارك آساني  بهبتوانند حقيقت جويندگان
 سينمدر علماء و نشست العلماء در اولينةندو مدرسه از تأسيس پس سال دوازده

 از اهداف كه بنياد كتابخانه به راجع)  .پي.يو ايالت(ماء در شهر شاهجهانپور العلةندو
از بزرگان يكي اقعبدالرزّ مولوي نشست در همين. گرديد بود بحث ندوه سينمؤس 
 ةمدرس  بهبود خطّي هزار نسخه سه شامل خود را كه شخصي ةشاهجهانپور كتابخان شهر
 العلماء كهةندو ةمدرس سينعلماء و مدرديگر  در نشست. كرد اهداء العلماءةندو
 ندوه ةكتابخان به خطّي كتاب تعداد دويست عبدالعظيم مولوي .شهر پتنا منعقد گرديد در

 وقف و تاريخي ادبي نيز تعداد صد جلد كتاب عبدالغني مولوي اهداء كرد همچنين
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از  در يكي كتابخانه گذاري ها و پايه كتاب حفظ براي مدرسه بانيان. نمود كتابخانه
 منتقل محلّ آن  بهها و كتاب را درنظر گرفتند گوالگنج ساختماني نام  بهلكهنو اتمحلّ

ديگر  چاپي و خطّي هاي كتاب تعداد زيادي كتابخانه با تأسيس زمان گرديد، هم
 عالمگير نواب ةكتابخان از جمله گرديد كه اهداء كتابخانه  بههند مختلف شهرهاي از

 هاي از كتاب از پتنا و تعدادي الدينسيد حميد ة، كتابخانوپالبه والي  خانمحمد
 همچنين. بود شاه سيد احسن هاي از لكهنو و كتاب ي خان يحٰيمحمد  مولويةكتابخان
 نواب، خان نورالحسن نواب، خان حسن يقصد نواب چون از علماء و بزرگان گروهي

 شبلي امه، علّصاحب د عبدالجليل، سيصاحب ، واجد عليوجيقنّ خان الحسن نجم
خود را  شخصي يها  العلماء كتابخانهةمدير ندو ندوي حسني الحيد عبدو سي نعماني
 ۱۹۷۳ العلماء تا سالةندو ةكتابخان به يياهدا هاي نمودند، تعداد كتاب كتابخانه اين وقف

 رسهتاالر مد ميالدي ۱۹۷۴ رسيد، در سال و چاپي  خطّية هزار نسخ۶۲ بههجري 
 سيد سليمان مولوي ةبا اشار و كتابخانه شده نظر گرفتهدر كتابخانه العلماء برايةندو

 مدرسه به كتابخانه از انتقال شد، پس داده انتقال مدرسه به گنج گوال هاز محلّ ندوي
 عنوان به مدرسه اصلي گرديد و سالن اضافه كتابخانه  بهنيز طلّاب درسي هاي كتاب

 اول ةطبق اطراف هاي و اتاق مدو ةدر طبق كتاب شد، مخازن هبرگزيد دارالمطالعه
 سبك  بهها كتاب تمام براي جديدي فهرست شد، همچنين داده جاي موضوع ترتيب به

 ةدرباراي   آزاد مقاله موالنا ابوالكالم ميالدي ۱۹۰۶ در سال. گرديد هدر دفاتر تهي قديم
 ذيل شرح هب چند نسخه يمعرف به مقاله و درآن العلماء نوشتةندو كتابخانه نوادر نسخ

  :پرداخت
 در اسالم كه است كسي اولين بود وي الرشيد مونأمشهور م حكيم كندي يعقوب

 ةدر كتابخان بزرگ حكيم اين رسائل ة، مجموعيافت لقب بزرگ فيلسوف به
 امين اقليم هفت ة، تذكرارنيقي العلومةينمد ، همچنينالعلماء موجود استةندو

 العلومةينمد تاهمي ة، درباراست مجموعه ذكر در اين ديگر قابل ، دو كتابرازي
، است اسالمي يها  فهرست از بهترين كه الظنون كشف كه است كافي قدر همين

از  كه اقليم هفت ةتذكر ، همچنيننموده استفاده كتاب در اكثر موارد از اين
 موجود است در دارالعلوم ناز آ اي نسخه است فارسي شعراي هاي تذكره بهترين
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 ةدر دور كه ييها از كتاب  بسياري.است نگرديده آراسته  طبعزيور هب و تاكنون
 اين بخش زينت نرسيده چاپ به و تاكنون شده ترجمه مغول بزرگ اكبر پادشاه

 فارسي به از سنسكريت نيز كه  شاهجهانةدور هاي ، از كتاباست كتابخانه
ديگر  نوادر نسخ وجود دارد، از در كتابخانه وسيقيم علم در كتابي شده ترجمه

 كتاب چند اينهر است  غزاليمحمد امام از تصنيفات جواهرالقرآن، كتابخانه
 خطِّ با آن كامل و نسخه شده چاپ ناقص رسيد ليكن چاپ هبار ب چندين تاكنون
 نفيس هاي از كتاب ديگري ة نسخةللغا قاموس، موجود است در كتابخانه خوش

موالنا  را زماني مقاله  اين.است ثبت بر آن مغول  اكثر پادشاهانمهر كه ستا
و تعداد  گذشت مي كتابخانه از تأسيس تنها چند سال بود كه نوشته آزاد ابوالكالم

از صد و  بيش داراي كتابخانه اين نبود، و اكنون از چهار هزار نسخه بيشها  كتاب
در  عمارتي  ميالدي۱۹۸۴ ر سالد. باشد مي و قلمي چاپي  كتابهزار ده

 داراي عمارت  اين,گرديد جديد بنا اسلوب با كتابخانه العلماء جهتةدارالندو
 كتاب مخازن هر طبقه و در اطراف و كنفرانس مطالعه جهت بزرگ هال سه

 مخزن سوم و طبقه است چاپي هاي كتاب به تعلّقم و دوم اول ةقراردارد، طبق
در حدود چهار هزار و پانصد  آن مجموع كه تاس خطّي يها  كتب مخصوص

تعداد . دارند قرار نسبتاً خوبي در وضعيت خطّي باشد و كتب مي نسخه
و  فارسي خطّي يها   و تعداد نسخه۲۲۲۷ كتابخانه اين عربي خطّي يها  نسخه
و  عربي به اردو نسبت شد، مخطوطاتبا مياز دو هزار  بيش آن اردوي
 و قدمت ارزش اردو داراي خطّي يها  نسخه كن، لياست بسيار كم فارسي

 وجود دارد، ديوان كتابخانه اردو در اين زبان به كه ييها ديوان باشند، از جمله مي
موجود از  تنها نسخه اين است مصحفي و اردو فارسي منتظر شاگرد شاعر بزرگ

، منتظر ديوانبر  عالوه ،است نرسيده چاپ به شد و تاكنونبا ميمنتظر  ديوان
 ةشاهنام ، صبا، مصحفي،سودا، برهمن مشهور، چون از شعراي ديگري دواوين

 يها  نسخه برداري فهرست. باشد مي كتابخانه اين بخش شيدا زينت ديواناردو، و 
مركز  توسط ش ه ۱۳۶۴ سال از اوائل كتابخانه اين و فارسي عربي خطّي

 برداري ار فهرستك ش ه ۱۳۶۵ سال و در شروع در هند فارسي زبان تحقيقات
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 ۸۸۵العلماء در ةندو عربي خطّي يها  نسخه در دو جلد ها  رسيد، فهرست پايان هب
نو   در دهلي سال همين در  صفحه۹۰۰ در العلماءةندو فارسي يها  و نسخه صفحه

  .رسيد چاپ هب
  ممتازالعلماء  تقيمحمدسيد  مآب  جنّتةتابخانك
 در لكهنو تأسيس اَوده فرمانروايان واخر سلطنتدر ا كه بزرگي يها  كتابخانه ميان از

 ةو كتابخان نيشابوري حامد حسين شهر علّامه اين  مجتهدينةگرديد، دو كتابخان
 العلماء در سالسيد فرزند سيد حسين  تقيمحمدبود، سيد  سيد تقي العلماءممتاز
 محمدد سيد خو را نزد پدر و عموي اسالمي تولد و علوم در شهر لكهنوهجري  ۱۲۳۴
آمد و از پدر و  اجتهاد نائل ةمرتب هب  سالگي۲۸  در سن وي. نمود العلماء قرائت سلطان
 سمدر عنوان هب  هجري۱۲۵۹ در سال  تقيمحمدنمود، سيد  دريافت خود اجازه عموي
 حالي در رديد و اينگ دعوت  سلطانيهةو جامع المدارس  سلطانةمدرس به اسالمي علوم

 دلدار علي علّامه شاگردان از آباديمحمد موالنا احمد علي چون بزرگي يعلما بود كه
 سلطانيه ةمدرس به  تقيمحمدنمودند، با ورود موالنا سيد  مي تدريس مدرسه در اين

 داده سيفخرالمدر العلماءممتاز خطاب وي به اَوده فرمانرواي شاه امجد علي طرف از
  :نويسد مي الذهب اقدر اور شوشتري  عباسمحمد شد، مفتي

 و الراي الفكر املتني و االجتهاد و ذوي الفقه يف و السداد و ابرعهم اهلدي يف اكربهم”
 ر بدره و نوةاهللا قدر اعلي  تقيحممدد يالس املتقي التقي سنياملدر و فخرالفضالء الوزين
  .“فضالء منا سنا و اقدم يمن احدث

ت سينممتازالعلماء فخرالمدربود و همزمان سلطانيه مدرسه مدرس  سال۳۰ مد 
  مجموعه.داشت اشتغال و تصنيف تأليف به ديني علوم طلّاب و تربيت تدريس با

 ممتازالعلماء براي. شدبا مي  عنوان۳۰از  بيش اسالمي معارف زمينه در وي تأليفات
 ايو از سراسر هند و كشوره تأسيساي    كتابخانه،اسالمي منابع  بهبيشتر دسترسي
خود  در كتاب موالنا سيد آقا مهدي. نمود راخريداري نادر و كمياب خطّي نسخ اسالمي

  :است كرده يمعرف ممتازالعلماء را چنين ة كتابخان» ورق خونچگان كا تاريخ«
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 مختلف يها  زمينه در اسالمي از كتب ست ااي ممتازالعلماء مجموعه ةكتابخان”
 از كتابخانه موجود در اين بيشتر نسخ كه و مناظره ، كالم، حديثتفسير، فقه

 از جمله. آيد مي دست هب زحمت هديگر ب در كشورهاي كه است نوادر نسخي
از  پس در حدود صد سال كه است ثعلبي تفسير كامل كتابخانه نادر اين نسخ

صد و  مبلغ به م ۱۹۱۹ در سال نسخه  اين.است گرديده كتابت فمؤلّ وفات
شهيد  خطِّ هب سجاديه ةصحيف همچنين ,گرديده اريذگ تقيم هزار روپيه پنجاه
 كتاب و صدها اصل ةاز نسخ منقول رضوي و فقه المعاني عيون ، تفسير منبعاول

 ۱۸۵۷ ، در سالاست اسالمي  بزرگةگنجين اين نفايس ديگر از جمله ةو نسخ
 ،رفت مي غارت هها ب انگليس توسط اسالمي فرهنگي ميراث كه) غدر ايام( ميالدي

را  كتابي گنجينه نتوانستد از اين اما غارتگران شد، نيز حمله كتابخانه اين به
 ۴۲۴۱  هجري۱۳۵۰ سال تا موجود در كتابخانه  نسخةكنند، مجموع خارج
  .“است بوده نسخه
  :نويسد مي  ممتازالعلماء چنينةكتابخان ةدربار ييقدوا  سالممحمددكتر 

 و براي وافر داشت و ارزشمند شوقي يسنف هاي كتاب آوري در جمع وي”
مسجد و  نمود و در كنار كتابخانه تأسيس و نادر كتابخانه نفيس نسخ حفاظت

ا بموجود است و مسجد تاكنون كتابخانه عمارت. كرد  بناةحسينيعدم تعلّ ه، ام 
است گذاشته ويراني بهرو ، كتابخانهيانمتولّ هتوج“.  

، العياب، الدعواتةخنب كتابخانه اين نفيس كتب ملهاز ج ييقدوا  سالممحمددكتر 
 را االنوار  ينابيعو تفسير  الواعظينةملع، الواعظينةهنز، الواعظينةيقحد، االرشاد كتاب

  تقيمحمدد سي ليفاتأاز ت در چهار جلد كه است  تفسيرياالنوار ينابيع .است كرده ياد
 نقوي سيد علي االسالمةحج و سرپرستي تهم به ا اكنونام. باشد مي العلماءممتاز

 داده انتقال  تقيمحمد سيد ةحسيني حجرات به كتابخانه و يافته تازه رونقي كتابخانه
 نسخ فهرست. شود مي داري نگه فلزي هاي در قفسه طور صحيح هها ب ، و كتابشده

و  هتهي شاناي در هند با همكاري فارسي زبان مركز تحقيقات توسط كتابخانه اين خطّي
  .خواهد رسيد چاپ هب و ترتيب از تنظيم پس
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  ه ناصريةتابخانك
 شمار هب در خاورميانه و ديني علمي يها  از معدود گنجينه امروز يكي ه ناصريةكتابخان

بر  عالوه وي است  قليمحمدسيد  جليل امهعلّ عظيم كتابخانه اين باني. آيد مي
 تأسيس به اقدام اسالمي و معارف فرهنگ ةد در زمينمتعد تأليفات و تصنيفات
 حيات نمود و در زمان و پژوهشگران قينعلماء، محقّ استفاده جهت بزرگاي   كتابخانه

فرزند برومند   قليمحمد امهعلّ رحلت از پس. اوالد خود كرد را وقف كتابخانه اين
 و تصحيح صنيفو ت با تأليف كرد و همزمان كار پدر را دنبال حامد حسين امهعلّ ايشان

 المعارفةريدا تأليف براي  وي.پرداخت كتابخانه ةتوسع  بهپدر هاي كتاب و ترتيب
 دست هب آساني هدر هند ب كه داشت مداركي به  احتياج»االنوار عبقات« شيعه بزرگ

 كتاب صاحب نا اعجاز حسينموال برادرش همراه حامد حسين علّامه. آمد نمي
 اسالمي اكثر كشورهاي  بهمورد نظر هاي كتاب هتهي واالستار براي الحجب كشف

. گماشتند تهم علمي ةذخير اين ةتوسع بر نسخه ارزشمندكرد و با خريد صدها  سفر
مورد نياز را  هاي كتاب دوستان توسط مختلف مناطق  بهرمكر بر سفرهاي عالوه ايشان

تهةدربار حامد حسين امهعلّ كه ييها  نامه ةمجموع. كرد مي هتهي علما  به اسالمي كتب هي
 وي. باشد مي مرد بزرگ اين تو هم و عالقه نمايانگر عشق ساير بالد نوشته و بزرگان

 را شد افرادي نمي و اگر ممكن داشت نسخ اصل هدر تهي بود سعي ممكن كه ييجا تا
 االسالمةحج. كرد مي جا موجود بود اعزام در آن كتاب كه يمحلّ به برداري نسخه براي

حامد  امهعلّ نويسد كه مي كتابخانه ةدربار ناصر حسين امهبرومند علّ سعيد نخل مدمح
  بود بعدها معلوم»العنيد بالمتعصّ الرد علي« كتاب هتهي در تالش زيادي مدت حسين
اي   نامه  وي.است شده مصر ديده يها  از كتابخانه در يكي كتاب از ايناي   نسخه شد كه

 سال از حدود بيست و پس نوشت الوسائل مستدرك صاحب ورين ميرزا حسين حاج به
حامد  علّامه از رحلت پس. در دو جزء بود گرديد كه كتاب ناياز اي   نسخه هتهي به قموفّ

. گرديد  تفويضةمللّنصيرا به بملقّ ناصر حسين موالنا فرزندش به كتابخانه توليت حسين
 اساسي تغييرات كتابخانه و در محلّ فتبيشتريا رونقي كتابخانه ايشان تصّدي در زمان

 ها گرديد و كتاب كتابخانه وقف از مؤمنين يكي توسط بزرگ وجود آمد و عمارتي هب
 نام به لذا كتابخانه. شد منتقل مشهور است ناصريه ةكتابخان عنوان هب تاكنون كه محلّي به
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در حدود  اشد كهب مي هزار كتاب از سي بيش داراي كتابخانه  اين.مشهور است ايشان
 از كتابخانه اين خطّي اكثر نسخ. دهند مي تشكيل خطّي هاي را كتاب آن هزار نسخه پنج

 هتهي در دست مركز تحقيقات توسط كتابخانه خطّي نسخ فهرست. باشد مي نوادر نسخ
 متأسفانه در .خواهد آمد آن فهرست مهدر مقد كتابخانه اين هب بيشتر راجع  شرح.است
گرفت و بسياري از  ي آن قرارمهري متولّ اخير اين گنجينة عظيم مورد بيهاي  سال

دلّاالن حتّي غيرمسلمانان  ثمن نحس به ها شد و تعدادي به هاي نفيس طعمه موريانه نسخه
طور عاريت نزد فردي  هاي بسيار ارزشمند را به اي از نسخه فروخته شد و من مجموعه

ها تالش از کبوترخانه منزل هندو بيرون آوردم و  هندو گذاشته شده بود را پس از سال
علّت عدم توجه ازبين رفته بود  ها بيش از سيصد نسخه بود به ها که تعداد آن اکثر نسخه

افرادي در بمبئي فروخته شده و اخيراً گروهي از  و تعدادي هم شنيده شد که به
اين  نگاري به هاي خطّي که از آستان قدس رضوي براي فهرست کارشناسان نسخه

 ۲،۹۰۷هاي خطّي کتابخانه را  کتابخانه اعزام شده بودند پس از بررسي دقيق تعداد نسخه
  .خورد چشم مي ندرت به هاي نفيس به ها تعداد نسخه ميان آن نسخه اعالم کردند که در

   الواعظينةس مدرةكتابخان
 ديني علوم لّابط كه است شيعه ديني علوم مدارس از بزرگترين يكي لواعظيناسةمدر
 در اين سال سه تمد براي ديگر اسالمي در مدارس ماتيمقد مراحل از طي پس

، ساله  سه ةدور از پايان پس. گيرند را فرا مي و مناظره تقابلي و كالم  فقهةدور مدرسه
هند  مختلف مناطق به تبليغ جهت مدرسه از طرف مبلّغ عنوان هب دو سال مدت هب طلّاب

مفتحر  واعظ درجه به دوره شوند و در پايان مي فرستاده اسالمي يگريد و كشورهاي
خود نيز  بود كه حسن موالنا سبط بزرگ خطيب مدرسه مدير اين اولين. گردند مي

محمودآباد   راجهةكتابخان به هايش كتاب از وفات بود و پس لمجلّاي   كتابخانه داراي
 محمد  عليمحمد مهاراجه توسط ي ميالد۱۹۱۹ ة م۱۹در  مدرسه اين. گرديد منتقل
 تأسيس احمد خان  عليمحمدمهاراجه  اش مرده ياد برادر جوان همحمودآباد ب والي خان
 يواگذار گرديد، متولّ منتظم يمتولّ سرپرستي هب يانمتولّ هيئت به مدرسه اين نظارت. شد

 و طلّاب مدرسهامور  سرپرست عنوان همحمودآباد و ب العمر و از خانواده دامما منتظم
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 يمتولّسليمان  ملقّب به  خانمحمد امير محمد هراج آقاي اكنون  هم.گردد مي تعيين
 سينو مدر طلّاب استفاده براي  بزرگيةكتابخان داراي باشد، مدرسه مي مدرسه منتظم
 ةراج يها  كتابخانه  و مجموعهةكتابخان اين. باشد مي و چاپي خطّي ةنسخ ۲۵،۰۰۰ شامل

در (محمودآباد  ةو قلع)  ها خطّي  كتابةمجموع لكهنو در محمودآباد هاؤس(د محمودآبا
 اين خطّي تعداد نسخ. گردد مي اداره زير نظر ايشان)  ها چاپي كتاب ةمحمودآباد مجموع

 فارسي زبان مركز تحقيقات توسط آن فهرست باشد كه  جلد مي۱،۵۰۰حدود  كتابخانه
هي به علّت بي هاي اخير به  در سال.است گرديده تنظيم و هتهياين مجموعة عظيم  توج

بسياري از نفايس نسخ خطّي و چاپ سنگي اين کتابخانه نابود شد و بسياري از 
همت جمهوري اسالمي  هرچند به. ها ماند و ازبين رفت ها در زير آوار براي مدت نسخه

وباره تجديد الواعظين دسةامر مقام معظّم رهبري ساختمان فرسوده مدر ايران به
. گردد اين درسگاه ديني بزرگ مبذول نمي اما متأسفانه تاکنون توجه خاصّي به. گرديد بنا

ها در اين کتابخانه مشغول تحقيق  هند داشتند مدت مرحوم علّامه اميني در سفري که به
 که ر پيدا کردماآو اي که من در زير الغدير بودند و در نامه ة عظيمعو بررسي اسناد موسو

هاي  مرحوم علّامه دربارة عظمت و شکوه اين کتابخانه نوشته بودند شايد دربارة کتابخانه
بيشتر   شرح.اند برده بود چنين عباراتي را بيان نفرموده ها بهره ديگري که علّامه از آن

 لواعظيناسةمدر خطّي نسخ فهرست مهدر مقد  آنةو كتابخان لواعظيناسة مدرةدربار
  .خواهد آمد
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  خطِّ نگارندة آنها بعضي نسخ خطّي به
  در کتابخانة رضا رامپور

  ∗شريف حسين قاسمي

اتّراپرادش يکي از رامپور در ايالت  آباد معروف به يکتابخانة رضا واقع در مصطٰف
, هايي است که در آن هزارها نسخة خطّي و چاپي عربي ترين کتابخانه بزرگترين و غني

اين کتابخانه سابقة . شود ي و سانسکريت نگهداري ميهند, اردو, ترکي, پشتو, فارسي
نوابان رامپور در احداث و نظم و ادارة اين کتابخانه نقش . بيش از دويست ساله دارد

: متوٰفي(اهللا خان بهادر  نام نواب فيض يکي از نوابان رامپور به. اند اساسي را بازي کرده
ر دورة حکومت نواب محمد سعيد خان د. نهاد  اين کتابخانه را بنا)م ١٧٩٤/ه ١٢٠٨

 باين نوا. کرد  گسترش پيداهاين کتابخان) م ١٨٥٤-١٨٤٠/ه ١٢٥٦-١٢٧١(بهادر 
سپس . داد خرج ههاي زيادي را ب آوري نسخ خطّي نادر و پرارزش تالش رامپور در جمع

 حکومت م ١٨٦٤/ه ١٢٨١ تا ١٨٥٤/ه ١٢٧١نواب محمد يوسف علي خان بهادر از 
 اديب و هم ادب دوست و مربي و دوستدار شعرا و ادبا و علما ,و خودش شاعرا. کرد

در زمان حکومت او .  در توسعة کتابخانه همت گماشتچنين هميو. بوده است
بعد از درگذشت نواب يوسف . خرج رسيد ها به  روپيه براي خريداري کتاب١٢،٢٥٨

گرفت و از سال  دست هبنواب کلِب علي خان بهادر زمام حکومت را , علي خان
 شاعر و اديب و ادب دوست نيزاو . م حکومت کرد ١٨٨٨/ه ١٣٠٤تا  م ١٨٦٤/ه ١٢٨١

, دوران حکومت اين نواب تعداد زيادي علما. دارد بوده و در غناي کتابخانه سهمي بسزا
ند دانان از نقاِط مختلف ه نقّاشان و موسيقي, گويان داستان, اطبا, خوشنويسان, ادبا, شعرا

                                                   
  .دهلي, بازنشستة فارسي دانشگاه دهلياستاد   ∗
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حقيقت نسخ نادر و  در
نفيس موجود در کتابخانة 

قدري است  رضا رامپور به
يقين در کمتر  لب بهکه غا

 .شود مي کتابخانة هند پيدا

اي را براي کتابخانه  نواب کلِب علي خان ساختمان دو طبقه. رامپور کشيده شدند به
که  قبل از اين. گذاشت) ه ١٣٠٣ (»کتبخانة علوم دينيه«نهاد و نام تاريخي آن را  بنا

نواب . کرد نواب کلِب علي خان فوت, ساختمان جديد نقل مکان داده شود کتابخانه به
م تا  ١٨٨٩/ه ١٣٠٦ و سپس نواب حامد علي خان بهادر که از مشتاق علي خان بهادر

 مانند نياکان خود در ,کردم حکومت  ١٩٣٠/ه ١٣٤٨
ها مساعي  آوري کتاب توسعة کتابخانه و جمع

در دورة حکومت نواب . دادند خرج هي را بغبلي
 در ساختمان جديدي هتابخانحامد علي خان ک

هزينة  بهم منتقل شد که  ١٨٩٢/ه ١٣١٠در سال 
اين . آسمان کشيده بود چهل هزار روپيه سر به

اسم سر نواب رضا علي خان بهادر  کتابخانه به
. پرور نواب حامد علي خان موسوم است فرزند علم

  .کرد  کتابخانه را فراهميها نواب رضا علي خان يک سوم کتاب
 الغني امه نجمعلّ, حافظ احمد علي خان, )ه ١٣٤٦ :م(الملک حکيم اجمل خان  مسيح

موالنا مان و سپس  چيپ. اف.يج, اخبارالصناديد و اوده تاريخخان رامپوري مؤلّف 
امتياز علي خان عرشي از جمله مديران اين کتابخانه بودند و هرگونه زحماتي را براي 

نتيجه هزارها نسخة خطّي و چاپي حاال در اين  غناي اين کتابخانه تحمل کردند و در
  .اند وطکتابخانه مضب

  هجري کتابخانه را وقف کرد١٣٧١بايد يادآور شد که نواب رضا علي خان در سال 
 اسم کتابخانه را به, پاس خدمات او د و دولت هند بهنمودولت هند واگذار  و توليت آن را به

نامه  گذاري کرد و براي حفظ و پيشرفت کتابخانه در وقف نام» کتابخانة رضا رامپور«وي 
 نفر ديگر که زيرنظر ١٣ل از يکي از فرزندان نوابان رامپور و اي متشکّ ههيئت مدير

رياست استانداِر  امروز هم هيئت مديره به. درنظر گرفته شد, شوند دولت هند انتخاب مي
  .پردازد يکند و کلية مخارج را دولت مرکزي هند م اتّراپرادش از اين کتابخانه نظارت مي

قدري است که   به موجود در کتابخانة رضا رامپورحقيقت نسخ نادر و نفيس در
مؤلّف باري علّامه شبلي نعماني . دشو مي يقين در کمتر کتابخانة هند پيدا  بهغالب



  خطِّ نگارندة آنها در کتابخانة رضا رامپور بعضي نسخ خطّي به  ١٢١

  

از اين  ,هاي معروف و عظيم در جهان اسالمي را ديده بود  که قبالً کتابخانهشعرالعجم
  :بخانه اظهار نظر کرداو سپس در يادداشت خود دربارة اين کتا. کتابخانه ديدن کرد

مي البزرگ اسهاي  از کتابخانه, روم و مصر و ديگر کشورها  بهدر سفرهاي خود”
را که در کتابخانة رضا رامپور مشاهده ليکن نفايس و ذخايري , ديدن کردم

  .“ها دست نيافتم آن  بهديگرهاي  يک از کتابخانه در هيچ, کردم
 يتصوير و نقّاشصدها , فرد  بهدر و منحصردر اين کتابخانه عالوه بر نسخ نفيس و نا

. دانشمندان وجود دارد, امرا و بزرگان و نمونة خطوط علما, و تابلوي زيبا از پادشاهان
ي ها حکومت  بههاي مختلف هي دورها هاي از سکّ مجموعه, عالوه بر خطوط و تصاوير

  .شود  ميمسلمانان در سراسر جهان هم در اين کتابخانه نگهداري
بسيار , شود  ميخطّي از نظر زيبايي و دلکشي که در اين کتابخانه نگهدارينسخ 

ي معروف و بزرگ ها ي شخصيتها  داراي مهرها و يادداشتها نسخه. ارزش است با
شاه از فرمانروايان هند جنوبي  براهيم عادلاشاه و  مهرهاي عبداهللا قطب. هم کم نيستند

ي ها گونه نسخه کاري شايستة ذکر در معرفي اينمتأسفانه . اند در بعضي نسخ خطّي ثبت
  .خطّي تاکنون انجام نشده است

خطّ کوفي است که   بهقرآني بر پوست, ترين نسخه موجود در اين کتابخانه قديم
امام   به حکيم منسوبقرآنهمچنين دو نسخة ديگر از .  است)ع(حضرت علي  بهمنسوب

و ) ه ٦٢٩: متوٰفي( ياقوت المستعصمي خطِّ  بهاي  و نسخه)ع(امام رضاو  )ع(جعفر صادق
 ابِن علي محمد بن علي بن مقله بيضاوي بغدادي در اين کتابخانه وجود خطِّ  بهاي نسخه
  .دارد

رسالة غراميه در , که معلوم است چنان, ترين نسخة فارسي اين کتابخانه قديمي
ذخيرة . است) ه ٥١٧: متوٰفي(الي برادر امام محمد غزالي سلوک از تأليفات احمد غزّ

 سال بعد از وفات ٣٤يعني حدود ( هجري ٥٩٩خوارزمشاهي کتابت شده در سال 
خط   به سعديبوستان, مناجات خواجه عبداهللا انصاري, صد پند لقمان, )مصنّف

ترجمة تفسير , کتابخانة شاهان اوده بود  بهخوشنويس مشهور مير علي سلطاني که متعلّق
يي از عبدالرحيم خان ها خواجه عبداهللا انصاري با يادداشترسالة , طبري جلد اول

خطّ   بهزيب و هم يادداشتي جهانگير پادشاه تيموري و مهر عالمگير اورنگ, خانان خان
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ترين نسخة فارسي اين  قديمي
, که معلوم است چنان, کتابخانه

رسالة غراميه در سلوک از تأليفات 
احمد غزّالي برادر امام محمد غزالي 

 .است) ه ٥١٧: متوٰفي(

خط   بهبا يادداشتي عبدالرحٰمن جامي االنس نفحات, زيب جهان آرا بيگم خواهر اورنگ
شامل ) ه ٩١١: يمتوٰف(سلطاني الدين   از کمالالعشّاق مجالس, شاهزاده محمد داراشکوه

و امير احمد مصور با خطّ بسيار  شاهجهان, يي از جهانگيرها  صفحه با يادداشت٤٨٤
بيش از صد تصوير نسخة مصور ديوان حافظ که در زمان اکبر شاه کتابت شد و , زيبا

ابوالفضل و , تصوير اکبرها  دارد و از جملة آن
 نفر از ١١ اکبر که فيضي و وزراي ديگر درباِر
افزون . باشند  مي,اند نقّاشان بنام آن عصر کشيده
الدين خوافي متخلّص  بر اين تاريخ بابري از زين

که در دورة حکومت خود بابر نوشته » وفا«به
ديوان مخلص , ديوان حکيم با حواشي وي, شد
حواشي ميرزا اسداهللا   باقاطع برهان, قلم وي به

تعداد زيادي . جمله نوادر و نفايس اين گنجينة بزرگ استخان غالب دهلوي از 
قلم خود   به راها شوند که خود مؤلّفين آن  مي در اين کتابخانه نگهداريها نسخه
جا بايد متذکّر  اين. شوند  ميجا اجماالً معرفي گونه نسخ در اين تعدادي از اين. اند نوشته

جلد فهرست نسخ خطّي کتابخانة رضا عات اساسي دربارة اين نسخ از سه الشد که اطّ
شد وگرنه ن  را خود مالحظه کنم ولي ميسرها خواستم اين نسخه  مي.خوذ استأرامپور م

 ها ي خطّي را خود مؤلّفين آنها ي را که براساس آن گفته شده که اين نسخهنقراي
  :کردم  ميحتماً نقل, اند استنساخ کرده

  )م٢٠٣٧شمارة  (النفايس مجمع .١
يکي از نوابغ گيرد که  دربرميرا گوي   شاعر فارسي١٧٣٥زندگي و شعر ره اين تذک

الثّاني   ربيع٢٣سن هفتاد سالگي در   بهمتوٰفي(الدين علي خان آرزو   سراج,هند
  هجري١١٦٤در  شروع و ١١٦٣تأليف آن را در سال )  م١٧٥٦ ژانوية ٢٦/ ه١١٦٩

بوده است و آرزو   شخصي آرزواين نسخة خطّي در کتابخانة. اتمام رسانده است به
 النفايس مجمع.  و اضافه نموده است حکدخط خو  بهدر عبارات اکثر صفحات آن

 .اند ي مختلف مضبوطها تاکنون چاپ نشده است و نسخ خطّي آن در کتابخانه



  خطِّ نگارندة آنها در کتابخانة رضا رامپور بعضي نسخ خطّي به  ١٢٣

  

  )م٢٠٨٧شمارة (نشتر عشق  .٢
  در هجري١١٩٤سال د در متولّ(آبادي  عظيم» يعاشق«حسين قلي خان متخلّص به

 ١٢٢٤ شاعر فارسي را در سال ١٤٨٠ تأليف اين تذکره مفصّل يعاشق) آباد عظيم
پايان   هجري به١٢٣٣شنبه  شروع و در سيزدهم رجب روز سه) نشتر رگ جان (=

ساکن بلندشهر » مروت«خود مصنّف و مخدوم بخش متخلّص به. استرسانده 
 از محقّقان ايرانيجانفدا اصغر ي آقا. اند اين نسخه را استنساخ نمودهواقع در اتراپرادش (

 .ستا چاپ رسانده بهدر تاجيکستان م  ١٩٨١در سال اين تذکره را مقيم تاجيکستان 

  )٥٩٤٧شمارة  (الکاتبينةتذکر: تذکرة خطّاطان .٣
متوٰفي در (هفت قلمي   بهو مخاطب» راقم«موالنا غالم محمد دهلوي متخلّص به

تأليف , که اکثرشان شاعر هم بودنداين تذکرة خوشنويسان را ) ه ١٢٣٩حدود 
نام تذکرة خوشنويسان   بهتذکرة خطّاطان. خطِّ خود مصنّف است  بهاين نسخه. نمود

فارسي در تصحيح محمد هدايت حسين استاد عربي و   بهدر زندگي مصنّف
 .چاپ رسيده است  به هجري١٢٢٨دانشکدة پرسيدنسي از کلکته در سال 

  )١١٥٢شمارة  (مساکن فلسفي .٤
 )ه ١٢٤٨ :م(بريلوي » عاصي«راي منوهر الل فلسفي فرزند منشي سدانند متخلّص به

 .خطِّ خود مؤلّف است  بهاين نسخه. نويسندة معروف قرن سيزدهم هجري است

  )م٢٠٥شمارة  (ميزان الحروف .٥
اين کتاب را ) ه ١٢٧٤زنده در (محمد حسين بن حسن . نامة منظوم است اين لغت
 .خطِّ مصنّف است  به کرد و اين نسخه تصنيف١٢٧٤در سال 

  )٣٩٩٧شمارة  (دالفوايديزوا .٦
 .خطِّ مصنّف است  بهاين نسخه. الدين علي خان آرزو تأليف سراج

  )٥١٣١شمارة  (اللّغات غياث .٧
.  تأليف نمود م١٨٢٦/ه ١٢٤٢الدين عزّت اين فرهنگ معروف را در سال  ملّا غياث
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اهللا  م توسط خليفه نجيب ١٨٣٥/ه ١٢٥١اين نسخه در حيات مؤلّف در سال 
 . هند و ايران چاپ شده استاللّغات غياث .استنساخ شد

  )٦٠٧٢شمارة  (معياراالشعار .٨
اين . در عروض و قافيه تأليف نصيرالدين ابوجعفر محمد بن حسن الطوسي است
تاريخ نسخة مؤلّف است و داراي مهر و دستخط ميرزا حارثي بدخشي مؤلّف 

 .داردرا صفحة اول  روي محمدي

  )٤٦٠٨شمارة  (ميزان االفکار شرح معياراالشعار .٩
است و اين نسخه ) ه ١٢٩٤: م(الدين رامپوري  اثر مفتي محمد سعداهللا بن شيخ نظام

 .بوده است  مياختيار مؤلّف در

  )م٢٦٤٧شمارة  (ديوان آزاد .١٠
, م ١٧٠٤/ه ١١١٦ :متولّد(مير غالم علي آزاد بلگرامي نسباً حسيني و اصالً واسطي 

دانشمند و نويسندة معروف دورة خود ) م ١٧٨٦/ه ١٢٠٠ سالگي ٨٤سن   بهمتوٰفي
تاکنون , ي شعراي فارسي که تأليف نمودها او براي آثار متعددي بويژه تذکره. است

خطِّ مؤلّف   بهاين ديوانش. ميان نويسندگان فارسي در هند دارد جايگاِه خاصّي در
دهد   ميخطِّ مؤلّف دارد که نشان  بهييها اختيارش بوده و يادداشت نيست ولي در

 .او در بعضي ابيات تغييراتي داده است

  )م٣٢٢٩شمارة  (ديوان فاخر مکين دهلوي .١١
که شاه عالم دوم بوده شاعر معروف دورة خود ) م ١٨٠٦/ ١٢٢١: م(فاخر مکين 

در دورة حکومت مردان خان  اجدادش همراه با علي. تيموري را در شعر تربيت کرد
قاسم کاهي شاعر برجستة دورة حکومت همايون و . هند آمدند شاهجهان از ايران به

بوده و از  اين نسخة ديوان در کتابخانة خود شاعر. اکبر از جمله اجداد او بودند
 .نظرش گذشته است



  خطِّ نگارندة آنها در کتابخانة رضا رامپور بعضي نسخ خطّي به  ١٢٥

  

  )م٣٢٤٠شمارة  (ديوان نصيبي .١٢
زنده در (خان کرمانشاهي بيگ فرزند موٰسي » نصيبي« بهمرزا محمد خان متخلّص

 .خطِّ خود استنساخ کرده است  بهاين نسخة ديوان خود را) ه ١٢٦٠

 )م٥٥٩٦شمارة  (ديواِن غالب .١٣

  )م١٣٣٦شمارة  (انتخاب ديوان غالب .١٤
 شاعر )م ١٨٦٩/ه ١٢٨٥: م(اختيار ميرزا اسداهللا خان غالب  اين هردو نسخه در
. بوده است و هردو داراي اهميت تاريخي هستند  ميالديمعروف قرن نوزدهم

پژوهشگران بعدي در تصحيح و ترتيب آثار غالب و در گزارش احوالش از اين 
 .اند  استفاده کردهها نسخه

  )م١٠٣٢ (ديوان تفته .١٥
منشي ميرزا هشاگرد) م ١٨٧٩/ه ١٢٩٦ :م(وپال تفته فرزند موتي الل سکندرآبادي گَر 

 زبان فارسي شعر  بهفقط, زبان اردو  بهي بوده و عالوه بر يک دو شعرعزيز غالب دهلو
 .بوده است ي ديوانش کمياب است و اين نسخه در کتابخانة تفتهها نسخه. سرود مي

  قصيدة يکتا .١٦
شناخته که » يکتا«اي است از سيد حيدر حسين عرف ميرزکي متخلّص به اين قصيده
يکي احمد علي خان . ص يکتا اطّالع داريمتخلّ  بهما دربارة سه شاعر. نشده است

کرد و مؤلّف   مييکتا در دورة سلطنت شاه عالم دوم تيموري زندگي
دوم احمديار خان يکتا که در سال .  تذکرة شعراي اردو استدستورالفصاحت

م فوت کرد و سومين محمد عاقل يکتا است که از کشمير بود و  ١٧٣٤/ه ١١٤٧
. سر تخلّص خود با او اختالف داشته استبر عصر بوده و  ماحمديار خان يکتا ه با

 .خطِّ خود شاعر است  بهاين قصيده

  )م٣٢١٧شمارة  (ديوان محوي .١٧
 هجري ١٢٩٧خطِّ شاعر آن آغا يوسف علي محوي است که در سال   بهاين ديوان

 .استنساخ شد
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  )م٣٧٩شمارة  (ديوان کليم .١٨
الشعراي درباِر شاهجهان  ملک) م ١٦٥١/ه ١٠٦١: م(ابوطالب کليم همداني کاشاني 

 .اين نسخة ديوان را در اختيار خود داشته است

  )٣٠٨٤شمارة  (ديوان الفتي .١٩
/ ه ١٠٨٣: م(شاه  عبداهللا قطبالفتي بن حسين ساوجي در درباِر فرمانرواي گولکنده 

 .بوده است اختيار الفتي اين نسخه در. اصفهان برگشت  بهاو بعداً. سربرد به) م ١٦٧٢

  )١٢٠٧شمارة  (ديوان بيدل .٢٠
چند .  شاعر معروف دورة خود است)م ١٧٢٠/ه ١١٣٣متوٰفي (ميرزا عبدالقادر بيدل 

يکي از . اند نسخة خطّي ديوان بيدل و انتخاب آن در کتابخانة رضا رامپور مضبوط
 ٨٤٥اين نسخه .  هجري استنساخ شد١١٣١ در خود زندگي بيدل در سال ها آن

ي اين نسخة ها بيدل در بعضي برگ. بوده است  مييار بيدلاخت برگ دارد و در
 .خطِّ خود نوشته است  بهبعضي ابيات را, ديوانخطّي 

  )٣١٤٢شمارة  (ديوان شهرت .٢١
» شهرت«شيرازي حيدرآبادي متخلّص به) حسين(الممالک شيخ حسن  حکيم

در شهرت .  اين نسخة ديوان را در کتابخانة خود داشته است)م ١٧٣٦/ه ١١٤٩ :م(
شاهزادة . در پزشکي مهارت داشت. هند آمد  بهزيب از شيراز دورة سلطنت اورنگ
 .اعطا کردند» الممالک حاذق خان و حکيم«سير او را القاب  محمد اعظم و فرخ

  )٣٠٤١شمارة  (ديوان احقر .٢٢
خطِّ   بهاين نسخة ديوان را) ه ١١٥٢ي بعد از متوٰف(» احقر«عبداهللا قادري متخلّص به

 .تنساخ کرده استخود اس

  )٣٢٣٧شمارة  (ديوان نثار .٢٣
نصرت اهللا «اهللا بن محمد جعفر بن عبدالمطّلب نجفي اشتري مخاطب به ميرزا لطف

م  ١٧٤٦/ه ١١٥٩جا در  کرد و در همين  ميدر دهلي زندگي» نثار«متخلّص به» خان



  خطِّ نگارندة آنها در کتابخانة رضا رامپور بعضي نسخ خطّي به  ١٢٧

  

. استرو سبک ميرزا جالل اسير يو پاو شاگرد عبداللّطيف تنها . حيات گفت  بهدرود
 .خطِّ مؤلّف است  بهاين نسخه

  )م٣٨٧شمارة  (ديوان مخلص .٢٤
ي ها از خانوادة کايست) م ١٧٥١/ه ١١٦٤: م(» مخلص«منشي آنند رام متخلّص به

پدرش هردي رام از امراي شهر بوده و وکيل استانداِر پنجاب . الهور بوده است
 شعرا و دانشمندان تعداد زيادي  ميرزا عبدالقادر بيدل است و بادمخلص شاگر. بود

بوده است  اين نسخة ديوانش در کتابخانة او. دورة خود روابط نزديکي داشته است
 .خطِّ مؤلّف دارد  بهييها و يادداشت

  )م٥٥٥١شمارة  (ديوان آرزو .٢٥
در گواليار متولّد شد ) م ١٧٥٦/ه ١١٦٩: م(» آرزو«الدين علي خان متخلّص به سراج

شناسي باعث شهرت   در زمينة زبانآثار زياد او بويژه. سربرد  بهولي بيشتر در دهلي
 خود دربارة رابطة مثمراين آرزو است که در کتاب .  در جهان فارسي استيو

. ين را نشان دادنسالي سانسکريت و فارسي اظهار نظر کرد و تطابق ها نزديکي زبان
 .بوده است اختيار او اين نسخة ديوانش در

  )م٣٤٣شمارة  (ديوان حزين .٢٦
از خانوادة امراي عهِد صفوي از ) م ١٧٦٦/ه ١١٨٠: يمتوٰف(شيخ علي حزين 

اين . حيات گفت  بهجا درود هند آمد و در بنارس سکونت گرفت و همان  بهاصفهان
 باقر شاگرد حزين د هجري گردآورده شد و سپس ميرزا محم١١٥٥ديوان در سال 
 .بوده است  ميختيار حزينا  هجري کتابت کرد و اين نسخه در١١٥٦آن را در سال 

  )١٠٧٩شمارة  (آئينة جهان نما .٢٧
 ١٢٩٠آبادي که در سال  الدين بن حکيم سيد بهاءالدين شاهجهان حکيم سيد سراج

  هجري١٢٦٦اين کتاب در سلوک را در سال , برد  ميسر  بهآباد هجري در شاهجهان
چند .  استنساخ کردخطِّ خود  بهسالنگارش آورد و اين نسخة خطّي را در همين  به

 .اند خطّ او در کتابخانه مضبوط  بهاثر ديگرش هم



  ١٢٨  قند پارسي

  

  )…شمارة(ي للطوسي نخا زيچ ايلکشف حقايق .٢٨
 هجري ٧٣٢الدين حسن بن محمد بن الحسين القمي النيشابوري که در سال  نظام

 هجري خودش ٧٠٩نگارش آورد و اين نسخه را در سال   بهاين کتاب را, زنده بود
 .ه استاستنساخ کرد

  )١٧٤٦شمارة  (جام جهان نما .٢٩
اين کتاب در تاريخ جهان را در ) ه ١٢٢٣: م(شيخ قدرت اهللا صديقي بريلوي 

 هجري کتابت ١١٩٩ هجري تأليف کرد و اين نسخه را در سال ١١٩١-٩٩ي ها سال
 .کرده است

  )١١٥٠شمارة  (االخبار منتخب تنقيح .٣٠
بن راي منّو الل اين » اشکي«ص بهنويسندة اين کتاب راي کندن الل دهلوي متخلّ

او از جمله امراي دورة سلطنت شاه عالم دوم .  خطّي را استنساخ کرده استةنسخ
 .تيموري بوده است

  )م٩١شمارة  (تاريخ در حاالت سفر محمد شاه .٣١
فرزند راجا هردي رام کهتري ) م ١٧٥١/ه ١١٦٤: م(» مخلص«آنند رام متخلّص به

خطِّ خود کتابت کرده است   بهم ١٧٤٥/ه ١١٥٨ در سال  اين تأليف خود رايالهور
 .روهيلکهند داده است  بهو گزارشي دربارة حملة محمد شاه

  )٣٥٢٨شمارة  (دستنبو .٣٢
» غالب«شاعر و نويسندة معروف قرن نوزدهم ميالدي ميرزا اسداهللا متخلّص به

 ميالدي ١٨٥٧گزارشي دربارة اوضاع نامساعد دهلي در سال ) م ١٨٦٩/ه ١٢٨٥ :م(
اين کتاب بويژه دربارة بربادي دهلي و اهِل دهلي در . را در اين اثر خود داده است

ي استعماري داراي اهميت ها اين سال بنابر اولين نهضت آزادي عليه تسلّط انگليس
 دستنبواين نسخة خطّي . کند  مي را بازگوها فراواني است و ظلم و تعدي انگليس

ندرت دستياب   بهدستنبوي خطّي ها چون نسخه. ه استبود اختيار نويسنده در
اردو چند   متن فارسي و ترجمة آن به.اين نسخه بايد مورِد توجه قرار گيرد, است

 .چاپ رسيده است مرتبه به



  خطِّ نگارندة آنها در کتابخانة رضا رامپور بعضي نسخ خطّي به  ١٢٩

  

  )١٦٠٦٨شمارة ( باغستان .٣٣
از ) م ١٧٣٢/ه ١١٤٥: م(اهللا مهندس فرزند احمد معمار  الدين رياضي بن لطف امام

 /ه ١٠٣٧-١٠٦٨(تة مهندسين و معماران دورة شاهجهان پادشاه تيموري خانوادة برجس
محل و مسجد  پدر بزرگش احمد معمار مسئوليت بناي تاج.  است)م ١٦٢٧-١٦٥٨

 تذکرة شعراي فارسي است که در سال باغستان .عهده داشت  بهجامع دهلي را
 .استبوده  اختيار مؤلّف اين نسخة خطّي در. م تأليف شد ١٧٠٦/ه ١١١٨

  )٤٤٤٦شمارة  (٢ج  يتاريخ محمد .٣٤
ميرزا محمد حارثي بدخشي دهلوي در اين کتاب خود که در چند مجلّد وجود 

کتابخانة رضا رامپور . وفياِت افراد برجستة جهان اسالم را ذکر نموده است, دارد
 .خطِّ خود مؤلّف است  بهچاپ رسانده است و اين نسخه  بهچند جلد آن را

  )٤٨٧شمارة  (ينالمؤمن نجات .٣٥
محمد علي بن محمد صادق الحسيني نجفي اين کتاب در فقة اسالمي را در سال 

خطِّ   بهم ١٧٥٠/ه ١١٦٣م تأليف کرد و اين نسخة خطّي را در سال  ١٧٤١/ه ١١٥٤
 .نسخ ايراني کتابت کرد

  )٦٩٨شمارة  (المناهج سراج .٣٦
)  م١٦٣٧/ه ١٠٤٧ يا اوايل م ١٦٣٧/ه ١٠٤٦اواخر : م(موالنا محمد باقر نجم ثاني 

شاهجهان پادشاه تيموري يکي از منصبداران اين فرمانروا بوده در دورة سلطنت 
 در اصول فقة اسالمي تأليف کرد و اين نسخة خطّي را المناهج سراجاو . است

 .در اين کتابخانه مضبوط استوي خطِّ نستعليق  به

  )ق-٤٦١ شمارة رساله در شکيات نماز .٣٧
 ) م١٦٩٨/ه ١١١٠: م( موالنا محمد باقر بن محمد تقي المجلسي االصفهاني اين اثر از

شاعر و نويسندة معروف شيخ علي . تأليف شد) م ١٦٤٨/ه ١٠٥٨در سال که است 
 . اصل کتاب استة اين خالص.خطّي را کتابت کرده استحزين اين نسخة 



  ١٣٠  قند پارسي

  

  )ق  ع٤٦١شمارة  (کاتزرسالة  .٣٨
ر بن محمد تقي المجلسي االصفهاني است که حزين اين اثر ديگر موالنا محمد باق

 .م در خطِّ نستعليق کتابت کرده است ١٧٣٠/ه ١١٤٣آن را در سال خالصة 

  )ق  ع٤٦٦شمارة  (رساله در بيان عقود نکاح .٣٩
خطِّ  بهآن را خالصة تأليف موالنا محمد باقر بن محمد تقي مجلسي است که حزين 

 .ستنساخ نموده استم ا ١٧٣٠/ه ١١٤٣نستعليق در سال 

  رساله در بيان مقادير .٤٠
خطِّ خود کتابت  م به ١٧٣٠/ه ١١٤٣حزين اين کتاب خود در اصول فقه را در سال 

 .کرده است
رامپور ,  هم در کتابخانة رضايهاي خطّي متعدد ديگر بايد عرض شود که نسخه

 .اند ها بوده ر اختيار آناند و يا د ها کتابت شده خطِّ مؤلّفين آن شوند که يا به نگهداري مي
  



  البالغه در هند اي کهن از نهج نسخه  ١٣١

  

  در هند البالغه  کهن از نهجيا نسخه
  ∗پژوه دانش تقي محمد

ان جهان در آن يعي شيشواي است که سخنان پيعي شين سندهايتر  از ارزندهالبالغه نهج
است هجري  ٥٥٣خ ها که مور  از آنيکي آن فراوان است و يها نسخه. گردآمده است

ن يکه در آن ا) گاه تهراندانش, ٧٠٤٦عکس , ٥٠٤٦لم يف(هند است رامپور  ةدر مجموع
  .شود  ميدهيدفترها د

 ١٩ در روز چهارشنبه يالقسم فراهان ين ابيار بن الحسنسخ عبدالجب  به:البالغه نهج .١
 ياهللا بن عل  فضليالرض ياالسالم اب  تاجالديناءينزد ضهجري  ٥٥٣الول ا مادیج

ده بود، از يگز يا جوشقان راوند جيدر روستا ه کهاهللا ظلّ  اداميداهللا حسنيبن عب
 سال لثّانيا مادیجا ي الولا مادیج, پنجشنبه مه روزي خود او در نة نسخه نوشتيرو

خوانده است،   ميي آن را بر ويام که کس دهيد شنيگو  ميسندهيکه نوجري ه ٥٥٤
ان يپا خوانده است، در  ميهجري ٨٦٦ در ي است که ابوعبداهللا اصفهانييها از کتاب

 که استاد امام ي و پس از شعريم علي پس ار نقش خوات بر آنيافزوده رض
ن کتاب نوشته بود ي بر پشت نسخه خود از ايشابوريعقوب بن ني وسفيابو
 و محمد ابوجعفر الدين  ناصحي عربيو شعرها» …جدد عيالبالغه نهج مه نهج«

 .حافظ آمده است
 :الحافظ انشدني

  ابدا ريـايل ان التهذا السبيل   وت ال والدا يبقي وال ولـداـامل  
 غدا من فاته اليوم سهم مل يفته  ام غري خمطئةـنا سهـللموت في  

                                                   
  .استاد و محقّق ايراني  ∗

 



  ١٣٢  قند پارسي

  

 :ترجمتها
  دـنـودي نکـسي نمـد کني بـور جه  دـودي نکنـ سهو دال کـيار مگـبس  
   دودي نکندـهدران کـد انـو آتش زن  هزار بر هم نهد او جان تو صد چون  

  .االسالم، فصل الدعاء  تاجنالدياءي نوشته ضياز رو سپس شعر ابن نباتة
 يني حسياهللا بن عل  که در آغاز فضلياز رض :عشر االثني  ةاالئم خصائص .٢

 خود که آن را خطِّ  بهسدينو ي ميگواههجري  ٥٥٥ عدةق ي در ذيالرضا راوند ياب
القسم  ين ابيالحس بن ار عبدالجبي فخرالعلماء ابوعلالدين هيالولد وج سيخ رئيش

ل يعابوالفتح اسٰم خ خوديمن آن را از ش  بر من خوانده وي خومجانيالحاج الفراهان
ابوالفضل  ب ازيهللا بن شالمظفر عبداد سراج از ابويبن الفضل بن احمد بن اخش

در  يخ ابوعبداهللا اصفهاني از شي خواندنيها ت دارم، از کتابي رواي از رضيخزاع
هجري  ٥٥٣ال شو ٤در  ي خومجاني، نسخ همان عبدالجبار فراهان هجري٨٦٦سال 

 يعرب ي بهداالسالم طوسي رشالدينشعر عماد با هجري ٥٦٥ قعدة ذيو خوانده در 
وار يام بر د ز آمده است که خواندهينظم و نثر، ن ي به عربهاي ه، با پراکنده ائمةدربار
 :رون شهر کاشاني بيرباط

  ره هالکعـدل کند شدم بيک با گر  اکـم بـدارم از عالـعفـو کند ن رـگ  
  خاک  آيد از مشتيـهمشتي خاکم چ  بگويم اي صانع پاک د رهـروزي ص  

*  
   وشي بهـرامـت فـما راسـم شـبي چون  وشي بهـت راه در غـر اسـچون پرخط 
  وشي بهـامـخ ثـند حديـون ننيوشـچ  قسمت است کم کوشي به چون کار به  

پرسش   در پاسخ)ع(صادق  از امام جعفر:الرسالة االهوازية في مکارم االخالق .٣
 :گونه ني شده، بديعي شيدي زيعبداهللا نجاش

 عبداهللا بن يالم الالس همايالصادق علمحمدبن  عبدهللا جعفر يلة لموالنا ابرسا”
عقوب ي بن محمدالعدل  خي الشي رو.االخالق، بسمله  مکارمياهللا فمحة ريالنجاش

 س بنيانا ادر:  ما بنداد قال١…اهللامحة ري بن جعفراالسدمحمد انا :اهللا قالمحةر

                                                   
  .شود  نميک کلمه خواندهي  .1



  البالغه در هند اي کهن از نهج نسخه  ١٣٣

  

 لمالس هيعبداهللا عل يکنت عند اب.  قالي البصريمان النوفليداهللا بن سلياد عن عبيز
ه واوصل الکتاب يه بکتابه فسلم علي قدورد علي عبداهللا بن النجاشيفاذا انا بمول

  .“ففضه
 در مسجد جامعهجري  ٥٥٤م  محر١٤نسخ است نوشته در روز پنجشنبه   بهنسخه

اهللا بن  العلماء ابوالرضا فضل االسالم سلطان  تاجالديناءينزد همان ض ايکاشان گو
  .ي راوندي بن عبداهللا حسنيعل

  :ان آمده استيدر پا
 )ص(اهللا ث رسوليالحفاظ خادم حد ني زالدين خ الحافظ حاکميالش حدثنا”

وم االربعاء ين المسجد الجامع بقاسا ي ادام اهللا نعمائه امالء فيابوعبداهللا النطنز
ار بن رستم ي اسفندي القاضياخبرن  قالة مائ…ل سنةاالو ين من جماديالعشر
د يقال انا ابوسع) ؟ (يبنداربن بان انا ابوالرجاء: ه قاليت علأ ما قري فيالغاز
  .١“ بن سهالنين بن عليالحس
 يناليق منهجآن را بنام هجري  ١١٠٠ ة درگذشتيگلستانه اصفهان محمد الدينعالء

  خودةالوال  هم آن را در آدابيمجلس آورده ودر يفارس  به) دانشگاه٥٩٥ش (
  .٢ برگردانده استيفارس به

 .شود  نميخوانده  شده و درستي که بد عکس بردارپنج صفحه شعر و حديث .٤
,  هجري٩ و ٨ ةا از سدي گويق عربينستعل ي به خواجه طوسالمصارع مصارع .٥

 .٣٦٣٣ ش
 و يمرتٰض ديم و او پس از سيشناس  نميف آن را درستؤلّ که مالبالغه اعالم نهج .٦

  استيشرح. سته استيز  ميبرد  نميگر که نامي و شارحان دي و امام وبريرض

اد نکرده ي از خود ي ول,دهين نامي آن را چنةباچي و خودش در دي و لغويشتر لفظيب
  .٣است

                                                   
  )٣٦ص  (.ه گنجانده استيگر از ابن قولوي دي با سندالريبة کشف  آن را دريد ثانيشه  .1
, ٢٣ ج؛ ٢٨٥ص , ٢  جش، ١٣٣٣چاپ تهران، ، ةلشيعا  الي تصانيفةيعالذر: محسنآقا  تهراني،آقا بزرگ   .2

  .٥١٦ ص, يمنزو ؛٢٠٠ ص
  .٤٥١ ص, ٢ ج, ارفهرست به  .3
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ن در نجف يس حمحمد خيالغطاء ش کاشف ةکتابخان  که اکنون درينسخه سماد
د ي سياز گفته آقا م در نجف باشد،يحک ةکتابخان در از آن هم يلميا فيهست و گو

  .يز طباطبائيعبدالعز
 »يد بن علويز«شارح در آن  است وهجري  ١١ ةا از سديق گوينستعل  بهنسخه

در آن آمده . درآورد نگارش ي بهست و سه سال پس از مرگ رضيخوانده شده که ب
اب حامد  نويبرا هيني علوم دةن کتابدار کتبخاني حسيد مرتٰضي ساست که نسخه را

  .١کرده است  فراهمهجري ١٣٢٢در سال رامپور  استي ريوال  خان بهادريعل
  .ها آن اني در پا»ديسع«رمز   است باهايي هي حاشةدر نسخ

  هماني ول» بن ناصري علالبالغه نهجاعالم «ا برگه نسخه آمده است يش يدر ف

  .نامد  مي»يد بن علويز«ان شارح را ين در پاي حسيمرتٰض
د ي از سين نسخه سرگذشتيدر اهجري  ١٣٣٣ در يسورت وسفي بن محمدعبداهللا 

  . گذارده استيعرب ي بهرض
 م و هميا هي را شناختالبالغه نهجکهن از  يا ، هم نسخهرامپورة مجموع نيپس در ا

  .ميا افتهي از شروح ارزنده آن دست يکي به
  

                                                   
  .٤١/١١٩٩ش   .1
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  هرماوراءالنّ  هند وي خطّيها  در تذکرهييشوکت بخارا
  ∗ره غفّاراوايضم

هنر  د، كه باشو  ميوبس محي فارسادبياتير ظن  از زمره سخنوران بيييشوكت بخارا
 عايد .شود  مي برشماريدهيامان سبك هندگواال و اشعار دلچسپ در رديف پيش

مات و معلها مهش سرچازي  در بسياري ويگسترسخن  ة و مرتبييشوكت بخارا به
  ).١٨٠-٨٢ ص ،٩(باشد  يم جالب موجود

 اش يص شاعر شوكت تخلّ،ق بودهاسٰح محمد او ي نام اصلها اخبار سرچشمه  بهبنا
 يص اشارتواين خص ها به در سرچشمه. د شوكت دقيق معلوم نيستسال تولّ. باشد مي

گفتار منتخب اشعار شوكت فان پيش مؤلّةانديش  بهتوان  ميدر اين مورد.  استهم نرفته
انتشار تاجيکستان شنبه و در دميالدي ١٩٨٦سال در  كه »عصر نور«ي به مسمييبخارا

را در  فات شاعرريخ وا ت،ي اخبار مأخذها بر مبناها آن.  نموديييافته است اظهار همرأ
اند اين چنين معلومات  م، ذكر كرده ١٦٩٩/ق ه ١١١١م و يا  ١٦٩٥/ق ه ١١٠٧ هاي سال

  عمر ديدن و خميده پشت گشتنش شكايتيد او كه از بسياروجمه حال اشعار ختر
  .اند ن كرده معي١٧م عصر يست بهاي دنيا آمدن وي را در سال  بهريخاكند ت مي

 ة ساللي زمان كشورداري هجر١٢ و آغاز قرن ١١آخر عصر   بهروزگار شوكت
  .آيد ين شاملوها در خراسان راست م صفويان در ايران و خاندا وهراشترخانيان در ماوراءالنّ

 توجه زياد او.  را اختيار كرده بوديرافص ،دان بخارا بودهن هنرمةپدر شوكت از زمر
 ي برا، ظاهر نمودهيت جد فرزندش اهميت امكان داد كه در تربيادبياتعلم و  به

ت و  را نيز آموخيشوكت از پدر كسب صراف. وان مساعدت نمايدا دانش فريريفراگ
                                                   

  ).تاجيکستان ( خجند,يتدانشگاه دولعلوم فاللوژي  استاد  ∗
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شته شوكت ترک ذ نگي مدتيول. اين كسب اشتغال ورزيد ي بهپس از وفات او چند
جرت شوكت را بر دو وجه اقان مهنگاران و محقّ تذكره. وطن و يار و ديار كرد

و ) ٣٨٧ ص ,١١(» االفكار نتائج «,)٢٨١-٢ ص ,١٣(»  عامرهةخزان«فان مؤلّ. اند دانسته
 يلت اصعلّ )١٢٠ ص ,١٢(» معاصرالكرام«

 مشهد مقدس كشيدن شوكت را  بهرخت هجرت
  .اند  دانسته مربوط او با ازبكانيماجرا به

بلگرامي  آزاد يغالم علمير جمله  از آن
  :اشتهگچنين ن
 يکديگر رسيده استادند و  به)شوكت(پيش دوكان او   دو سوار ازبکيروز”

شوكت . شيدندرا پامال كرده از هم پا اسپان بساط او. حرف زدن مشغول شدند به
 شوكت. ت رسانيدنديذدشنام و تازيانه ا  بهزبان آورد ناانصافان ي بهحرف ناخوش

 ص ١٣. (“رفتگشور آمد و همان ساعت دل از وطن برداشته راه خراسان بر به
٢٨١-٢.(  
و بوم  زاد«دليل  گرديدن شوكت را »ج ازبكاناتار رفتار آزار وگ«بيح اهللا صفا نيز ذ

ق  ه ١٠٨٨سال   به عالوه بر اين افزوده است كه او، دانستهشاعر» را رها كردن
  ).١٣٣٤  ص,٥. (هرات رسيد  بهدر امتداد راه مسافرت خويش) م ١٦٧٨(

را  ت هجرت او، علّشود  ميوبس كه از معاصران شوكت محي سمرقنديا مليحاام
 جهچون بيشتر شاعران زمانش كه تو .رز سحن نو دانسته استط  بهاز وطن در گرايش

را   اوييوگ ب سخنو اسل،اند  داشتهي وسنّت زبانيسبک و اسلوب كهن و  به
 يستر گسخن و طرز سخن. اند  ساختهيفسند معرپهمچون طرز ناآشنا و نا» گويان تازه«

سرزنش در خصوص اين بود كه مليحا . سند نيامدپ بخارا يشوكت نيز در محيط ادب
 گيرا در تازدليل آن شوكت   بهبتنس حسودان يها حبتان و تشنيع و تهمتصهم

  : چنين نوشته، او دانستههاي خيال
 اشعاركردند كه شوكت  ها مي حبتش دم انكار و تشنيعصکان ياز اين وجه نزد”

خصوص   به،كرد كس قبول سخن او نمي  را دزديده تا در بخارا بود هيچيعراق
  ). ب١٧٦ , و,٧ (“…شريف نسيم مير

شوكت توانسته كه در كاربست 
هاي شاعرانه   و تركيبتعبار

نجايش گمعاني عميق و تازه را 
 .دهد
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نيز مليحا ا ام، آيد  ميدست  بهشوکت از شعرهايشات ع معلومي وسةداير  بهتوجه
 يو ذکر برخ ي جداگانهها را معترف است، ولي اشاره که هنر او دهد، که با آن  مينشان

 نازک  و اشعارو يت بزرگ ادب شخصينيز مليحا ي گواه آن است، که حتّيشها هاز اراد
  .قبول ندارد  شاعر رايها يخيال

ت هجرتش پيش از همه مقبول سازد كه علّ  مي ظاهر نيزشوکت اشعار يمحتوا
  اوييجا. است) هرماوراءالنّ( فرارود ي ادبةوزح او در يستر گنيفتادن طرز سخن

  :فرمايد مي
  بيگانه كرده است مرا از ديـار خـويش   
 داغ مرا سواد وطن مشک سوده است

ــ  بــهشته امگــتــا     بيگانــه آشــنايمعن
 ن داغ مبتالـاي  بهبادـ مسـييا رب ك

فکر ما،   بهاز دريافت مطلب شوکت مراد «اند نوشته» نور عصر«فان پيشگفتار لّؤم”
ل دادن مهارت يتکم وت بدخواهان و حاسدان عنه و مذمططرف در مقابل  از يک

جانب   به يافتن ويي رهاياعتبار ي و از طرف ديگر، از جور محيط و بيشاعر
انتشار يافته بود، » يسبک هند« دگانخراسان و ايران، که در آن دوره اشعار نماين

  .“باشد  ميرهسپار گرديدن او
 ي قلي صفيجا خدمت بيک لربيگ در آن هرات رسيد و  بههمين طريق شوكت به

 در اين يترديد كه مدگ خان موجب آن ي قلي صفهتوج. را اختيار نمود خان شاملو
وي   بهد و آزادانديش شاعرسن پ تبع نازكيول. سر ببرد ي بهالحآسوده و آرامش  ديار با
در اين . پيش گرفتدر را  او راه مشهد. ماندب در هرات يت مديدداد كه او مدنامكان 

  : فرموده استييباب شوكت بخارا
ــسته  ــال و پرب ــب ــديص ــواهم گردي   اد نخ

ــنم آن  ــم ــا  گ ــدف بين ــب ص   ييوهر جي
ــال   ــرخم پام ــت چ ــد منّ ــا نكن ــورم و ت   م

  ارنـد ز كـف اهـل كـرم        ذچون مني را نگ   
 چشم  بهدل و آب  به آتش،سر  بهد خاكمبا

  بـال و پـر افغـان رفـتم          بـه  من كه از باغ   
ـ       يكه ز غلتـان    ان رفـتم   خـود از كـف عم  
ــر ــر ب ــتم آپ   وردم و از دســت ســليمان رف

  …نقد همت شدم از دست كريمان رفتم      
 وف در سلطان خراسان رفتمطكه ز 
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. ين مالقات نمودوزير اين سرزم ـ محمد الدينرزا سعديشوكت در خراسان با م
شوكت تا   بهت اومحب. گرداند  مياه خويشگبان در مقرة شاعر را از زمرالدين سعدميرزا

  .نمايد  مي قبوليفرزند  بهرد كه شاعر رايگ  مي باالاي اندازه
 دهد كه مهارت و سخن  مي امكانوي ي بهار ادبگ شوكت در اين محيط سازيزندگ

  .دکندا پيشهرت و يقل يافته ص ي ويگستر
 ميرزا  بهکه ييها شوكت در قصيده

 شتن خويش راگ بخشيده مشهور الدينسعد
 ، اين شخص دانستهيشرافت دستگير به

اين است كه در . اشتذگ  ميبرايش ارج
  :فتهگقصائد خويش 
ــتار ــعد  ة س ــدار س ــک اقت ــدينفل   ال
 ازمـرا ن وـواد خط تـس عر وـاض شـبي

   نـور ةكه سعد اكبـر از او كـرد اسـتفاد         
 شاپوريز شام هرات است صبح ن  بههك

 ميرزاص شوكت را نيز شاعر از  تخلّ،يآباد  خان عظيميمعلومات حسين قل  بهبنا
  .  قبول نموده استالدينسعد

 ميرزادربار   به كه تااند  نمودهتأکيدنيز » الغرائب مخزن«و »  عامرهةخزان«فان مؤلّ
 »شوكت«ص خود را تخلّعد از آن كرد و ب  مي تخلّص»نازک« رسيدن شاعر الدينسعد
  .داد قرار

ين سعدميرزا  او باطباتب صوفيان برگزيد و در نتيجه ارديرتر تقركنده شدالد  .
 مختلف شرح يها گونه  بهنويسان  و شوكت را تذکرهالدين سعدميرزاسستن مناسبت گ

  :صورت زير آمده  بهت مزبورعلّ» الكراممعاصر«از آن جمله در . اند داده
وقت  شوكت در آن.  كسي را در طلب شوكت فرستادالدين سعدميرزا يروز”

  من!نيديياران بب: ار گفتحضّ آزرده شد و با ميرزا. جواب داد. دماغ بود بي
  “ام؟ شوكت چه بد كرده به

  :ر شد و اين بيت فرو خواندثمتأ. شوكت رسيد  بهاين حرف
 ن پشيمانيم، مارا مس كنيدشتگاز طال  را زنده زير خاک كرد اـ ماکسـيرمنّت 

ستان هجرت وهند در خصوص به
فان کردن شوکت نه تنها مؤلّ

شناسان  ات بلکه ادبی،هاي ادبی سرچشمه
 .امروزه نیز اختالف دارند
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فهان ص ايسو  بهو سري. كردا زد و نمد درويشي در برپهمان ساعة همه را پشت 
سر آورد  به عمر در داراالمان انزواةكشيد و بقي.  

شاعري و معني آفريني وي را بسيار ةکه مرتب ضمن آن»  بهارةهميش «ةا در تذكرام 
  رااين نقلطرتي و قدرت وي نديده صاحب ف  بهستوده و در خاک توران کسي را

شوكت را مخلع فرمود و راقم،  الدين مير سعدي ديگر دارد كه طبق آن روزيصورت به
ه چند صباح زر و جامه را صشوكت با خراباتيان در عر. اره تومان زر هم رعايت نمودپ

 .طور آدم باشيد  بهكه شما خواستيم  ميما: شوكت گفت كه  بهمير. صرف شراب كرد
  :مير است  بهشوكت از اين سخن رنجيده غزل گفت كه اين شعر كنايه

 شتن پشيمانيم، مارا مس كنيدگاز طال  اک كردـده زير خـر مارا زنسـيمنّت اك
 يت اصلعلّ الشعراي مليحاي سمرقندي،ةتذکر» االصحابرمذكّ«مات ومعل  بهبنا

  .باشد  ميبت نامقبول او اجتناب از صح،الدين سعدميرزا ةناحي بركنار شدن شوكت از
  .بخشد  ميتاين انديشه را تقوي»  حزينةتذكر«مات ومعل  بهاهللا صفا در تكيه بيحذ

 شناس جريان دارد تقرير مسافرت شوكت ادبيات يكه ميان علما ،يث از مباحييك
لطنت پادشاهان س شوكت دوران يروزگار زندگ  بهم است كهمسلّ. زمين هند استرس به

 گاه جلوه  به، هندزيب جهان و اورنگير و شاهگاكبر و جهان ـان هند  تيموريةسلسل
 شعر و ادب فارسي در اين ةهنگام. شدل يتبدآفتاب ادب و فرهنگ و علم فارسي 

ت  گرم بود كه دقّاي درجه  به١٧ و خصوصاً در عصر ١٦م عصر  دوةسرزمين در نيم
شهرت جود و كرم . كشيدخود   بهدانشمندان و اديبان تمام جهان فارسي زبان را

 و يامح اهل سخن يكه برا نوازي آنان  و ادبيپادشاهان اين سلسله داستان شعرپرور
ق نيكو بودند و آنيمربنواختند از حدود   ميبها گران له و پاداشص  بهرا ها  و مشو

گرديد كه اي  ترين انگيزه ممالک فرارود و ايران رسيد و مهم  به،ستان بيرون شدهوهند
الحسين عبدقول   به.ستان وادار نمودومسافرت هند  بهنرمندان اين سرزمين راه

كوب نيزر:  
شاعر نبود  چهيج سر نبود كه در آن روزگاران شوق سفر هند نداشته باشد و هي”

  .“كه خيال دربار باشكوه جهانگير و شاهجهان را در سر نپرورد
  :از آن جمله. وده است نمتأکيدرا بارها  شاعر در سر داشتن خيال سفر هند
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 راـر مـاطـت در خــار اسـيــد بسـنـ هيآرزو
 روم  مين هم از خودــنايش محگر رود رنگ 

  يـتر نباشد از كسـن كمـ مايـه يره بختـتي
  روم  ميسايه گر رفت از قفايم من هم از خود

  :و يا
  نتوان از سفرم منع نمـودن كـه نگفـت         

  شوكتياعتبهتر از بخت سيه نيست م
  مروز رو و فـردا رو     اخورشيد كه    به كس

 ودا روـت پي سـد اسـدر هنـزلف او بن
ستان هجرت كردن وهند  بهدر خصوص

 ،ي ادبهاي فان سرچشمهشوكت نه تنها مؤلّ
شناسان امروزه نيز اختالف  ادبياتبلكه 

ستان رفتن شوكت را وهند  بهاگر .دارند
) ٢٨٢  ص,١٣( خان آرزو ي علالدين سراج

 تأکيد) ٢٨٨ ص ,٢٥ (ي سامدينال و شمس
 آزاد منكر اين يغالم علمير  ،ه باشندنمود

  ).٢٨٢ ص, ١٣(انديشه است 
 ،اشعار خود شاعر تكيه نموده  بهرزا احمدوف نيزيک ميشناس تاج ادبيات

هند سفر   بهعالوه بر اين او افزوده كه. بات نموده استثستان رفتن شوكت را اوهند به
  .وسته استوقوع پي بهميالدي  ١٦٧٨ كردن شوكت پس از سال

 كه در سال ي سمرقنديمعلومات مليحا  بهدر استناد» نور عصر«فان پيشگفتار مؤلّ
مالقات داشتن شوكت را ) خان بخارا(در اصفهان با عبدالعزيز خان ميالدي  ١٦٨٠-٨١

هان  در اصفميالدي ١٦٧٨-٨١ هاي  كه شاعر در بين سالاند رسيده نتيجه  به،دهد  ميخبر
  . استبيرون نيامدهمسافرت  از پي ييجا  به وستهيز

 عزم سفر هند ها  اشعار شوكت كه در آنهاي  از نمونهيقان نامبرده با ذكر چندمحقّ
  :اند خالصه آمده  بهشود  ميكردن شاعر بازگو

 يت دريافت جاني  بهسو ستان كردن شاعر اگر از يکوسفر هند سبب عزم”
دايش ي پأمنش  به ديگرياه از سوگ آن،وزه وابسته باشدمين معيشت هررأآسوده و ت

لطنت سروزگار زندگي شوكت دوران  به
اكبر و  ـ تيموريان هند ةپادشاهان سلسل

 ، هندزيب ير و شاهجهان و اورنگگجهان
 آفتاب ادب و فرهنگ و علم گاه جلوه به

 .شدل يفارسي تبد
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از كمال رسيدن يک گروه   بهجا ستان و در آنو هندةو آوازب تازه ولسرونق ا
  .“باشد  ميشوكت يمند  عالقهسببنمايندگان اين رويه 

 در عين يكنند ول  انكار نمياًستان سفر داشتن شوكت را قطعوهند  بههرچند ايشان
ها شاعر از  ي را كه مطابق داللت آنيها  داشتن چنين اشارهيشاعر جازمان در ديوان 

  :اند  نيز آوردهها  نموده و نمونهتأکيد  را نموده استيهند خوددار  بهرفتن
وجود اميد   سخنان شوكت باي از روـ  ايشاناند نوشته ـدر هر صورت ”

 يطالع كم ناگون سفر كردن ازو گيها ملک  بهدريافت روزگار خوش و آسوده
  .“شود بهتر نمي اش ع زندگيضگردد و و مطلب حاصل نمي

 تأکيد، كه مسافرت هند داشتن شوكت را يقان محقّة گفتاتوان ب  مي ماةانديش به
 كشمير ي شعراة در تذكرميرزا  بهص متخلّ، اصلحمحمدزيرا . شد ي همرأ،اند كرده

هرچند .  آورده استيو از اشعار ها  نمونه،داخل نموده تذكره  به شوكت را،خويش
ف اين تذكره ا قابل ذكر است كه مؤلّام ،ور شوكت در كشمير اشارت نكردهضح  بهراجع

ياب  ه كشمير بهريخويش نموده كه از فيض آب و هوا ةتذکري را شامل يبيشتر شعرا
ن نمودن ممكن ي تخم،از اين سند اصلح. اند  كشمير داشتها بطيبات و يا اراند گرديده

  .باشدهند كرده   بهيوكت سفراست كه ش
ريخ ا تيبرخ. سال وفات شوكت نيز انديشه كامل و يگانه موجود نيست  بهراجع
را در سال  گروه ديگر وفات او. اند م پنداشته ١٦٩٥/ه ١١٠٧سال   بهرا وفات او

 در ،شوكت در اصفهان» االفكار نتائج«تذکرة معلومات   بهبنا. اند  م دانسته١٦٩٩/ه١١١١
  .ن گشتو مدف، ابن سهيل كه خارج حصار آن ديار بودي شيخ علميرزا ةمقبر

دهد كه   مي را اساساً ديوان اشعار او تشكليي شوكت بخاراة و گرانماييميراث اصل
  .باشد  ميو ابيات پراكندهات ات، قطععياات، رب قصائد، غزليرمشتمل ب

ا ام. ب ساخته است مرتّروزگار خويش سه ديوان اشعار  به شوكت، مليحااطّالع  بهبنا
 .تدوين تنها يک ديوان اشعار شاعر اظهار نظر گرديده است  به ديگر راجعيهاذدر مأخ

شاعر در سرودن غزل دنبال . داردرا ل  غزل مقام او،ييدر ايجاديات شوكت بخارا
 مختلف جلوگر هاي گونه  به اين سبکيها گيژگرفت لذا در اشعار او ويرا  يسبک هند

 نويسان اعتراف نموده سرايان، تذكره  هنر سخن گستري شوكت را اكثر سخن.اند شده
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 اعتراف  با،را ستايش نموده از آن جمله مليحا اشعار شاعر. اند  بلند دادهيآن بها به
  :سدينو ي مي وي بلند هنر شاعرةدرج به

 ، شعراء زمانةست از سور الحق چون اين گفته حق نباشد كه سرديوانش آيتي”
ست از كتاب اعجاز بلغاء آوان و هر غزل از ديوان بداعت نشانش  يا ورهبلكه س
مون بكر تازه فكر ضبينان صاحب كمال مبرا از عيب است و هر م  باريکةدر ديد

  ) ا٧,٨٠. (“عيب است شک و بي  بيال اهل اقبةكه مندرج است پسنديد
را  تفصيل اقتدار هنر شاعر  بهجا مليحا اين

روزگار   بهز شهرت شوكتكند كه ا  ميفيصتو
 ديگر مطالعه ياز سو. دهد  ميخبرخود او 

 مليحا داللت بر آن دارد كه مؤلف ةرتذك
بهكهرا  يهتوج  ت شوكت دارداشعار و شخصي، 

شعراء ديگر ظاهر نكرده زيرا اغلب   بهنسبت
شاعران ديگر   به كه نسبتيمعلومات و اخبار

 ييشوكت بخارا  به راجعاطّالعاما تصر بوده جز و مخو مي خيلاند رفتهگ يدر تذكره جا
  .شتر استي بيليخ

 و يلاهنر شاعري شوكت از نازک خي  به با اعتراف افضل سرخوش نيزمحمد
  : او نوشتهي يابي و معنيصاحب تالش

اشعارش در ايران و سخنوران شهرت . گويند از خاک توران مثل او برنخاسته”
  .“تمام دارد
زبان   به بندي شاعر سخني نيز از خيال نازک و هنر بلند معنالغرائب مخزننگارنده 

 يمتيسخنش در سخنوران قدر و ق. كند كه در غزل روش خاص دارد  ميتأکيد ،آورده
  .دارد

نگاران مورد   تذكرهة از جانب هميسبک هند  بها رفعت خيال و گرايش شوكتام
 چون شوكت و اسير و ين كسايجمله واله داغستان از آن. ه استگرفتناعتراف قرار 

  :ددان  مي محسوبيي شعراة را از زمريزالل

هيج سر نبود كه در آن روزگاران ”
شوق سفر هند نداشته باشد و 

شاعر نبود كه خيال دربار  چهي
جهانگير و شاهجهان را در باشكوه 

 .“سر نپرورد
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و اين سه گوينده و پيروانشان با … ردن آنان استگ  بهت شعرمذخون م”
 گان كه مفهوم همه را چنان  خودي خيال نتوانستند معاني دريايرفتن در ژرفا فرو

مقصودشان باشد بيان كنند و از اين رو چنان دچار  ي بهو مطبوع ناقدان و واف
  .“اند ل داده و از ارزش آن كاستهال شدند كه شاعري را از مقام بلند خود تنزّذابت

  . استيه اين سخنان واله از غرض ورزالبتّ
ه نظر جانب دوم را ط نقها فان تذكره مؤلّهاي  تحليل انديشهةبيح اهللا صفا در زمينذ

 موهوم و و آن را شوكت نبوده يردازي و سبک تازه سخن گسترپ خيال  بهكه معترف
  :نمايد  ميتأکيد ، نمودهردرا پنداشتند  ي ميمعن بي

گونه  يش دشوار است و اينها  از بيتيكنه مقصود او در بعض  بهگاه رسيدن”
نازک   بهبايد. ا چنين نيست ام،آيد ينظر م ي بهمعن  او در بادي امر بييها سخن

همان عالم   به برد يايمقصودش پ  به نازكش رسيد وهاي خيال  بهو بود تا ايخيال
تقريب   بهواقع و گاه  بهرا گاه  او وارد گشت و مانند او شد تا سخن اوهاي متوه

 ,٥ (.“ترين نوع آن است  نازکيدريافت و پيداست كه اين نوع شاعر
  ).١٣٣٥ ص

انتخاب طريق جديد   كه شوكت بانتيجه رسيد  بهتوان  ميتهر آينه از اين مالحظا
 يرازط ي و معني بلند آفريده در خيالبافهاي مونض و مي توانست معنيگستر سخن

رز و طل شاعر موجب آن گرديد كه ر و تخيه نظر رفعت تفكّقطاز اين ن. دست تمام يابد
ام اش استقبال تم ام زندگيتر هنوز در ايا بعدام. عه پيدا نكردلوب او در آغاز توساس

، و )١٧عصر (، ربيع )ه ١١٧٢ :وف( صالح آشفته محمد ميرزادر اين مورد از . يافت
  .اند ارادت افزون از شوكت استقبال نموده  بهبرد كه توان نام  ميدان اوديگر پيروان و مقلّ

 مابعد يرم سخنش از جانب شعراگ نيز با احساس استقبال ييخود شوكت بخارا
  : تفاخر گفتهبا

  ن ز مني رنگيل معنگوس چون شود محب مي
 شودن پيدا ـچو من شوكت كجا حرف آفريهم

 ، داشتهيسبک هند  بهگردد كه گرايش  ميل محسوب اوةشوكت از زمره شعراء دست
ترين  مهم.  ساخته استي را در گفتار خويش متجلّيصات اين سبک ادبعمده مشخّ
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ب ولسدايش رونق اي پأمنش
ستان و در و هندو آوازةتازه 
كمال رسيدن يک  جا به آن

نمايندگان اين رويه از گروه 
شوكت ي مند  عالقهسبب
 .باشد مي

 ، نموديرض هستع قلمرو آن اي كه در اشعار اكثر شعري سبک هندهاي يگويژ
ات ظهور كرده از در اشعار شوكت نيز اين مختصّ. باشد ي ميساز مونض و ميخيالباف

 ي است كه شبلياين معن  بهدر اشارت.  او قرار داردي هنر شعريها ترين جنبه مهم
ي را از زمره شعراء برجسته شناخته نوشته است كه شوكت ي شوكت بخارا،ينعمان
  .بندايره شناوران اين گردغ  قاسم ديوانه و،ييبخارا

 نيز شوكت را در شمار نمايندگان يبيح اهللا صفا، احمد خاتمذ، ارينگاپري. إ .ن
 و ي كه در خيالبافي سبک هندةبرجست

 ، مهارت تمام دارنديساز مونضم
بيح اهللا صفا فرموده ذجمله  از .اند برده نام

  :است
ست كه در  يا  در حقيقت گويندهيو”

خيال سرگشته است  يمنتها يعالم ب
  كه در گفتارشيبيهرچه سرود و هر ترك

 كه بر هاي  و تركيبها يكاربرد معن به
  .“ه باشد در كالمش بسيار زياد استف بنا شدي ظرهاي خيال

  :كند  ميخود شوكت نيز اظهار نظر
 گانه حرف آشنا باشدـي بينـكلكم مع به قدر دانش مردم زبان گفت و گو دارم به

*  
 را سر از پنبه داغ جنون افسر بود ما به باشد يه ما يک پرافتاده مهما در كوچ

 يسر كسي نشيند خوشبختبراگر ست كه  يا هما پرندهدانند که  که همه مي چنان
 ينياز شمارد و بي  ميافتادهرپشوكت آن را   منظور خويشي معنطباتار  بهاام. آرد يم

  .داند ي ميرا افسر شاه داغ جنون خويش ، دنيا اظهار نمودهيگونه شاد خويش را از اين
 و ها ي سازت در زمينه عبارها ي شاعرانه و خيالبافهاي يمون سازضبيشتر م

 هاي  و تركيبتشوكت توانسته كه در كاربست عبار.  صورت گرفته استيتعبيرآفرين
ب يگونه تراك  از اينيچند  به نمونهيبرا. نجايش دهدگ عميق و تازه را يشاعرانه معان

  :ه خواهيم گرديدتوجم
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 حقيقت يسو  به كه انسان راينياز راه بيدر  شهادت يمعن به ـمرگ استغنا  بيابان
  :رهنمون سازد

 را  اسكندر بود مادس آب حيوان يهوا بيابان مرگ استغنا حيات جاودان دارد
  :ر گرددب آن معتي كه چمن از هستيل آبگمنظور  ـخون نكهت گل 

 را ت گل آب داده خنجرـخون نكه به  گشته كه بازدماغ زخم شهيدان زكام
 اشعار هاي ر و تركيبير گرديدن تصاووثّ بيان حالت جداگانه و ميشوكت برا
گيرد كه موجب فصاحت كالم او   ميكار  به چند جزء شاعرانههاي خويش تركيب

  : حقيقت امر فوق خواهد بودييجا چند نمونه بازگو اين. اند گرديده
ت عبور كرده ضاشک كه از محل ريا يكنايه از چشم ب ـ  راه نداشتن آب آينهةكاس به

  :است
 ارددــه آب راه نــنــه آيــكاس ي بهــلــب ي ز چشم مردم حيران شوكت اشكيمجو

 در يار كردن صوفيل اختكّوكنايه از ت ـ ل اسباب سفر گرفتن سالکاز شهر توكّ
  :سفر
  ل سالک اسباب سفر گيردكه از شهر توكّ  وهر چشمه آبشگهر منزل بود چون تار  به
  : آرزو نكردنيجمع رطحبت خاص از ـ  نجستن سامان جمعيتها حبتصز 

  دانم  مي مجو سامان جمعيت كهها حبتصز 
  ها انند مجمعـ سنبل بريشةتـكه همچون دس

 كه  استگر آن ه شوكت كه ذكرشان رفت افادةب شاعراني تراكازاين چند نمونه 
يم كه ياز اين لحاظ امكان دارد بگو.  دست تمام دارد، نابي تعبيرهاشاعر در آفرينش

در وسعت خويش ، آفريده بودههاي  شاعرانه و تركيبيات او مملو از تعبيرهاغزلي 
اظهار   از شوكت را باي اين گفتار غزلطباتار  به.اند نجايش دادهگرا  جهان معاني

  : نقل خواهيم كردي و موضوعي هنرهاي يويژگ
  ون شمع آهم شعله افشان شدچاكم بس كه همز خ

  

  نهان شدپپروانه پر ربتم زير تنشان 
 

  ي دل سر كرد بلبل از گرفتاردهمانا در
  

   از بهر جانش چشم گريان شدسكه هر چاک قف
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   جنون آوردينين دالن بوونسيم از گلشن خ
  

  سر مجنون ما از سنگ طفالن نار خندان شد
  

  مرگ كن شوكترا بيابان  مكن انديشه و خود
  

   شدرده چشم غزاالنپرا خواهد كفن از و ت
  

 ل يا ارسال مثل محسوبينعت تمثاز صتفاده س اي مهم سبک هندهاي ياز ويژگ
 شناخته ينايع مستعمل شعرصيث ح  بهلي نيز تمثييدر اشعار شوكت بخارا. گردد مي

  :نمايم  مي نمونه چند مثال از اشعار شوكت ذكريبرا. شده است
 زند  مي فقر شكر موجياز بوريا ام فارغ است اييتلخكامقانع ز 

  :ديگر
  را  مستيهاي يخانه بردم پيش دعويدر اين م

  رددـگ  ميتد تاکـت افردن چو بر كيفيـگرگ 
ـبينـن معـراهـيپ ـةمـ تكيوشـمـر خـهود م  

  گردد  مي گريبان چاکاـه سخن از لب كشودن
   شودي كيلّـرا دل تس اـوق مـت از معشـشوك

  ودـن بـن دامـرهـيـم پــيـسـرا ن اــش مـآت
 وسيع است ي خيليي نيز در اشعار شوكت بخاراينايع ديگر بديعاز صره استفاده يدا

جمله در شعر  از آن. گردد  مي او محسوبيسترگنر بلند سخن هكه اين نكته دليل 
ر شاعر را ين اشعاگ رني تابش معان،نعت تشبيه بسامد زياد داشتهصشوكت استفاده 

  :مثالً.  سازديرونما م
 ک بال بلبالن ميردـان گل از تحريـراغچ باغ از باده شمع ارغوان ميرد ي بهچو افروز

 در اشعار ي شعر سبک هندي مهمگ نيز همچون ويژيتراش ترکيب و يساز هژوا
داردينشوكت مقام معي :  

  رونـن بيـدم تا از وطـتم آمـرگ گشـن ماـابـبي
  بودبست نيستان  ني  بهه شعر من كيشا عهدوخ

  . خود شوكت استهاي ب بوده از ساخته نيز مركّ»بست ني«ه ژدر اين بيت وا
  : سحرگر ، افسون گرـ  نژاديفعا

 ن پيكان من باشدـرد آهنگ زمـكه از س  استان نژاديفعاخدنگم را هدف از ديده 
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  : پوچيگرفتار هوس، آرزو ـ هوس آشفته
  گردد  ميهـ دل غنچتز جمعياش من ـگل عي

  شتن فصل گل ريزان من باشدگهوس آشفته 
 را در خود ي مطالب مختلف،ناگون بودهو گيات شوكت خيل موضوعات غزليةريدا

 ، حسبي، فلسفي اجتماعهاي مونضاز جمله در اشعار شوكت م. ش داده استينجاگ
وعات اشعار  موضةريت دايعضكثرت دچار آمده و  بهنآ و امثال ي، مطالب اخالقيحال

عزلت   بهايان عمر خويش راپ شاعر روشن است كه او ياز زندگ. كند  ميشاعر را بازگو
از اين خاطر در شعر شاعر .  نموده استيرپ سي عالم دنيواز ي و بريدگيگزين

  :اند  شدهحها مطر  در آني مطالب عرفان،ت داشته صوفيانه افضليهاي مونضم
  تـهشـ بيوـد بـدم  ميوتـج خلـار كنـاز به

   بهشتيكس كه بندد ديده از رو آدم است آن
 تأکيد حسابد و يزين گلستان مگ مرد عزلت ي عزلت را شوكت براةوشگ يرياوب

  :كند كه يم
 را ي نباشد جز نيستان شيرنرگسستان ريا باشد گلستان مرد عزلت گير راوب

 مقامات واه بر آن دارند كه اين شاعر بزرگ ازگ اشعار شوكت يمطالب عرفان
  . برداشته استها  بهرهيكم عرفاني و فيض حيسلوک معنو

 ي عينالديننام صدر  به در تاجيكستانيي شوكت بخارايانتشار و آموزش ميراث ادب
 اشعار شوكت بار نخست از جانب اين هاي نمونه.  ميرزايوف مربوط استيو عبدالغن

ک از يرلي شوكت با حروف سيا نشر جامع ميراث ادبام. اند رديدهگدانشمندان منتشر 
  نشريات دانش وطل توسمنتخب آثار شاعر بار او.  آغاز گرديدميالدي ١٩٦٨سال 

 ٦٣ غزل، ١٩٣كتاب مزبور شامل شش تشبيب . نشر رسيد  بهصورت كتاب جداگانه به
رزا احمدوف آماده شده يشناس م ادبيات متن آن از جانب ،دهو بي رباع٥راكنده و پابيات 
حيات و ايجاديات شاعر اظهار   بهطريق مختصر راجع  بهب در ديباچهمرتّ). ٢٣(است 

از طريق نشريات عرفان نشر تازه منتخب اشعار ميالدي  ١٩٨٦سال . نظر نموده است
 نسخه ديوان ينشر مذكور بر مبنا. طبع رسيد  به»عصر نور« تحت عنوان ييشوكت بخارا

.  محفوظند، صورت گرفته استياد شوروح سابق اتّهاي اشعار او كه در كتاب خانه
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اتيشگفتار پفان ه گران متن و لغات و مؤلّتهيقا  مردانوف، جابليمريزدان علاشناسان  ادبي
 شاعر يحيات و ميراث ادب  بهمه مجموعه راجع شايوف و اصغر جانفدا در مقديعلداد

ع اجتماعي ض با ويرا در همبستگ  شاعريبان جريان زندگمرتّ .اند ل معلومات دادهمفصّ
 از قبيل ي ادبهاي  با استفاده از معلومات سرچشمه، نمودهيرزيابازمان او 

جاديات خود يو ا »االعالم قاموس«، »عشق نشتر«، »عامره ةخزان«، »راالصحابمذكّ«
 ،ت و مقام شاعراليفع  بههمچنين راجع. اند را بازگو نموده  شرح احوال شاعر،شوكت
ل اس. گرفته است  غزل را فرا٤٨٤اين نسخه . اند ابراز داشته خويش را هاي انديشه
 شايوف ي با كوشش اصغر جانفدا و جابلقا داد عليي ديوان شوكت بخارا١٩٨٧

  .طبع رسيد  به در نشريات دانشيحروفات فارس با
از آن جمله يک . اند  محفوظي جهانهاي خانه از كتابيخه ديوان شاعر در بسيارنس

ي اريس نكهدارپ ي ملّةخانتانيا و سه نسخه ديگر در كتابي برة موزنسخه در كتابخانه
 تاجيكستان تحت ي جمهوريها  علمي شرقي اكادمهاي  دستنويسةخيرذدر . شوند مي

ن زدر مخ. اند  ديوان شوكت محفوظهاي ، نسخه٢٤٤٣، ٨٧٠، ٨٦٨، ٤٩٩ يها رقم
م سلتكاو شدرين شهر نا  به ازبكستان و كتابخانهي جمهوري اكادمي شرقهاي دستنويس

 شوكت ديوان دو نسخه ٤٠٠ و ٦٠٧٧ يها نيز تحت رقم) هيروس ( پترزبورگسن
  .شوند ي ميهدارگن

  نوشتپي 
  . م١٩٢٦آباد،  ، استالين ادبيات تاجيكةنمون: )ش ۱۳۳۳ :م(الدين خواجه  درصبخارايي،  عيني .١
 ,يي شوكت بخارا:فتارگشيپ , شايوف و اصغر جانفدايجابلقا دادعل : مردانوفيمريزدان علا .٢

 .٣-٣٦ ص ,م ١٩٨٦،  دوشنبه,نور عصر

 .١٨-١٥، ص م ١٩٦٨ ,شنبهود ,يي شوكت بخاراةديباچ ,اشعار منتخب :يرزااحمدوف م .٣

 .٢٦ ، صش ه ١٣٧١ تهران، ,يشت ادبگ و بازي در سبک هنديوهشپژ :ياحمد حاتم .٤

چاپ   تهران،،يرات فردوس، انتشا٥ ، جتاريخ ادبيات ايران :اهللا دكتر ذبيح، صفاي سمناني .٥
 .٣ بخش ,ش  ه١٣٧٣هفتم 
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صايب و سبک هندي در گسترة ,  زائر هند:كوب بروجردي، دكتر عبدالحسين زرين .٦
 .ش  ه١٣٧١تحقيقات ادبي، تهران، 

 ،)م ۱۶۸۲/ه ۱۰۹۳ :تأليف (مذكّراالصحاب: ، محمد بديع بن محمد شريفسمرقندي مليحاي .٧
شناسي و ميراث خطّي آكادمي علوم جمهوري  ي شرقنستيتواهاي  نسخة گنجينة دستنويس

 .٦١٠، رقم  ميرزايوفتاجيكستان

چاپخانة ، )عصِر صفوي (نصرآبادي تذكرة: طاهر نصرآبادي اصفهاني، ميرزا محمد طاهر .٨
 . شه ١٣١٧تهران، ارمغان، 

تصحيح و , تذکرة شعراي کشمير: اصلح بن حاجي محمد اسلم خان, ميرزاي کشميري .٩
 . م١٩٦٧/ش ه ١٣٤٦ماه  آبان, کراچي, اقبال اکادمي, الدين راشدي  حسامحواشي سيد

  :تأليف(الشعرا   كلمات):ه ١١٢٦: زنده(سرخوش كشميري، مير محمد افضل  .١٠
 اهتمام ملك محمد عارف خان، الهور ، تصحيح صادق علي دالوري، به)ه ١٠٩٣-١١٠٨

 . م١٩٤٢، سپتامبر )پاكستان(

، ).م ١٨٤٢/ه ١٢٥٨: تأليف (االفكار نتايج): ه ١٢٨٠ :م(اهللا  تقدرت گوپاموي، محمد قدر .١١
 . هجري١٣٣٦چاپخانة سلطاني، بمبئي، 

کتابخانة ، )سرو آزادفصل اول  (مآثرالكرام :)ه ۱۲۰۰ :م ( غالم علي، ميرآزاد بلگرامي .١٢
 . م١٩١٣حيدرآباد، , آصفيه

، )م ١٧٦٢-٦٣/ه ١١٧٦: فتألي( خزانة عامره :)ه ۱۲۰۰ :م( غالم عليمير آزاد بلگرامي،  .١٣
 . م١٩٠٠نولكشور، كانپور، 

، )م ١٧٥٠/ه ١١٦٣: تأليف( حسيني تذکرةحسيني سنبهلي مرادآبادي، مير حسين دوست،  .١٤
 .م ١٨٧٥ مطبع نولكشور، لکهنو،

مطبع ، شمع انجمن:  بن حسنصديقاميرالملك سيد محمد ، نواب قنّوجي بخارايي .١٥
 .هجري ١٢٩٣شاهجهاني، بهوپال، 

 . م١٩٧٧آباد،   اسالم,ل، بخش اوالعارفين رياض :منشي, ي لكهنواياب رآفت .١٦

، تصحيح از اصغر )ه ١٢٢٤-٣٣: تأليف (نشتر عشق: آبادي، حسين قلي خان عاشقي عظم .١٧
شناسي، آكادمي علوم جمهوري شوروي سوسياليستي، دوشنبه،  جانفدا، مؤسسة شرق
 . م١٩٨١-٨تاجيكستان، پنج جلد، 
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فتار گيشپفان ان متن و لغات و مؤلّگكنند ه تهي,نور عصر: حمد اسٰحقم ,ييشوكت بخارا .١٨
 .م ١٩٨٦ دانششنبه، و د,شايوف و اصغر جانفداي مردانوف، جابلقا داد عليمريزدان علا

 ,شنبهو د,رزا احمدوفيدهنده م بي ترت,اشعار منتخب :محمد اسٰحق ,ييشوكت بخارا .١٩
 . م١٩٦٨دانش 

، ٢ج ) م ١٨٠٣/ه ١٢١٨: تأليف (الغرايب مخزن: ي خانسنديلوي، شيخ احمد عل هاشمي .٢٠
 .م ١٩٧٠اهتمام محمد باقر، الهور،  به

سوم  ، كتابفروشي تأييد، اصفهان، چاپحزين تذكرة: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٢١
 .شه  ١٣٤٢

 ١٣٣١  جلد چهارم، چاپ استانبول،االعالم قاموس : محمدالدين  شمسمير   رومي،سامي .٢٢
 .هجري

از  …ترجمة، شعرالعجم: ) م١٩١٤/ه ١٣٣٢ :م(العلما محمد شبلي  ي نعماني، شمسشبل .٢٣
، ۳ج  سينا، تهران، انتشارات كتابفروشي ابن گيالني،  فخر داعيسيد محمد تقي

 .ش ه ١٣٦٨
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   ♦ جالالي طباطباييةنام  شاهجهاني بر نسخة خطّيا مقدمه
  ∗ يونس جعفريمحمدسيد : تصحیح

 سخن ، ايجاد طرز نو كرده، انشاء و ترسيالتنمايد و در فن  بيضا مي  يد،در پرداخت نثر
طولي   يِد،بخشد و در اختراع معاني دستگاهش بلند است و در ابداع مضامين را جان مي

انديشي پورسينا پيش  و در حكمتجوهر است            ي نزد او بيت داني جوهردارد و در لغ
 گزيده در ءصفاهان استفادة ساير علوم نموده و بر مدارج علمي ارتقا در .سنگ    او بي

نشان كه سرزمين آسمان نشانش گلستان روي  سال چهل و چهار ارادة هندوستان جنّت
موافقت بخت و     به،ن دانش گزين است، نمودهزمين و مرجع و مجمع اصناف هنرمندا

بركت تمييز نزديكان بارگاه عزّت و   بهرفاقت سعادت دولت مالزمت اشرف دريافت و
 آويز لطف سخن در سلك سخن سنجان منظّم گشته وسيلة سالست كالم و دست

ه و در درجة نثره رسانيد  مبالغه دقايق نثر به بي. نگارش احوال خير مآل مأذون گرديد به
شاهجهان، پادشاه مغول بابري (حضرت  نگارش صور آثار بديعه پنج سالة احوال آن

 ،ه برهم نخوردهاي بر روي كار آورده بود كه اگر از ناتوان بيني اكثر اعزّ     كارنامه) هند
آويزة گوش ،ماند آوازة سخن تازة او  مي يافت و اثري از او باقي ت ميصورت تمامي 
شد و كاالي سخن رواج و             نگاران هند و ايران مي سرمشق فطرت تازه ،روزگار گشته

  .گذشت   پاية كالم از كرسي عرش مي،رونق واال گرفته

                                                   
در دست » نامه شاهجهان«؛ کتاب ای اردستانی  زوارهييالدين طباطبا جالل ملقّب بهمحمد بن محمد محمود   ♦

 نو رکز تحقيقات فارسي دهليانتشار از سوي م

  .نو دهلي, فارسي کالج ذاکر حسينزبان بازنشستة دانشيار   ∗
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 حاصل صد آفتاب معني است و لطف ،القدرليلةرنگ     مجمال سواد عبارتش به
ون آثارش كه چ  لطف سخن بر روي روز افكنده و گفتار سحر،طبعش مانند نورمهر

م اول از قانون حكمت بيرون نيست، مانند زالل رحمت روح افزاي جان كالم معلّ
كدام از  جايي رسانيده كه هيچ  بهروشي دستگاه داده و پاية معني را  به سخن را،دهنده

مقدار كه وجودشان پيراية اين روزگار است قدرت آن نيست كه در رقم سنجان واال
قلم   بهن آن يكتاي سخن بيرون تراويده يك حرف توانندبرابر عبارتي كه از كلك دو زبا

ميان بيند نظر بر آيينة انصاف  يكي از ارباب انشاء در كه روي هيج آن بنده بي. آورد
 اگر كج خرامان بساط سخنوري از راستي ،نمايش آورده  به صورت اين معني را،انداخته

  .شان باد   عالي خصم ايزد ت،گذشته برين ضعيف زبان سرزنش و بيغاره گشايند
 محمد همكارش توسطي ي طباطباالدين ة جاللدرباراعي است كه اين اولين اطلّ

  .ما رسيده است  بهصالح كنبو
دربارفانه متأسسبك هندي با«قول نويسندگان امروزه   بهخ ايراني كهة اين مور 

  موسومصالح عمل  كتاب صالح كنبو درمحمد بنابر آنچه ,»پرداخت  مينگارش نثر فارسي به
همكارش بود  )ق ١٠٣٧-١٠٦٨(نويسي عصر شاهجهان   كه در تاريخنامه شاهجهان به

 ادب فارسي دانشنامةچنانچه از كتاب . ي نداريمطلّالعبراي ما فراهم نموده بيش از اين ا
  .١ نوشته استمحمدآيد اسم پدرش مظهر بود و در همين كتاب نام وي را ميرزا  برمي

ي هاي هادشاهنامپولي در پايان  ٢)هند، پاكستان و بنگالدش (هقار رسي در شبهادب فا
 قيد محمدبرداري شده اسمش   شكسته نسخهخطِّ  به ندهان كولتوسطكه در شهر دهلي 

 را »ميرزا« سربداران و تيموريان و صفويان واژه دانيم در عهِد      كه مي چنان. گرديده است
دسبب اسم او را ميرزا  آوردند، بدين  ميل اسماحتراماً اوبريتانيا كتابخانة( اند    نوشتهمحم ,

) D.P.684 ةشمار( ة اول نسخة كتابخانة ديوان هندو روي صفح) Or.1676ة شمار ,لندن
                                                   

ج،  ـآ: ، جلد چهارم، بخش يكم)هند، پاكستان، بنگالدش (هقار ادب فارسي در شبه، دانشنامة ادب فارسي  .1
 .٨٧٢، ص ش ه ١٣٨٠ ,تهران

  .ل ستون او٨٧٢ص  ،همان  .2
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) ٧١٨ة شمار( نو اسمش ميرزا جالال طباطبائي آمده است و روي نسخة موزة ملّي دهلي
جا اسمش ميرزا جالالئي  شد، يك  مينو نگهداري دهليكه قبالً در كتابخانة آرشيو ملّي 

ما در . ي قيد گرديده استيو روي برگ ديگر همين نسخه نام وي ميرزا جالالي طباطبا
  .نويسيم  ميييي آتي او را جالالي طباطباها صفحه

اند ولي  اي زواري نوشته  وي را اصفهاني، قهپايه ادب فارسيةدانشناماگرچه در 
 لذا براي ما اين قول معتبرتر ، وي را يزدي شناخته است، همكارش بود صالح كهمحمد

  .از ديگر اقوال است
ي تاريخي است و بيشتر جنبة سفرنامه ي طباطباالدين شكّي نيست كه اين اثر جالل

ه وي رسد توج  مينظر   بهطوري كه شود و آن  مي تاريخ محسوبودارد كه آن هم جز
فرهنگ كشور هند بوده، احتماالً اين سفرنامه را براي ايرانيان في شناخت و معر  بهبيشتر

كه از  چنان .است داده در اصفهان متداول بوده مورد استفاده قرارکه نوشته و زباني را 
 ةواژه قار زيرا در سرتاسر شبه. آيد     برمي»بنگاه« و »اشكوب«، »نگران«هاي مثل       واژه

 »منزل« ةبراي اشكوب واژ. رفته است كار  به و سرپرستمعناي مباشر، ناظر  به»نگران«
 »بنگاه«همچنين براي . گويند           كه خانة دو منزله و سه منزله مي چنان. برند      مي كار به

اين وي  عالوه بر. دادند            ي مانند انجمن، مركز و اداره را مورد استفاده قرار ميها واژه
ي عربي ها ندرت معادل ماه  بهيع از تقويم ايراني استفاده نموده وبراي نوشتن تمام وقا

  .نوشته است
 هاي كشمير رفت و ميوه  بهق ١٠٥٠ي كه همراه شاهجهان در سال ي طباطباالدين جالل

شود كه اين          هاي ايران مقايسه نموده و از اين مطلب نيز روشن مي آن منطقه را با ميوه
  .است         اعات ايرانيان نوشته شدهتاريخ براي كسب اطلّ

 ولي نام استادان ،اگرچه در اصفهان وي از تمام علوم متداولة زمان خود بهره برده
آيد     ه از منشآت وي چنان برميالبتّ .١است   هر نشد كشميري متذكّمحمدخود را غير از 

نشاء پادشاهان كه پس از تكميل تحصيالت خود در آن شهر در جرگة منشيان داراال
 چون شاه عباس دوم  وكرد نزد آن پادشاه پيدا  بهصفوي درآمد و چنان قربت و اعتبار
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  ١٥٤  قند پارسي

  

اي فرستد وي آن را در حضور  خان اوزبك نامههللا خواست براي عبدا) ق ١٠٥٢-١٠٧٨(
) ق ١٠٧٨-١١٠٦( ولي پس از رحلت آن فرمانروا وقتي كه شاه صفي. پادشاه نوشت

چه علّت رخت از آن ديار بر بسته در   به معلوم نيست،دتخت سلطنت جلوس كر بر
 نواب افضل خان كه وي را چندر بهان برهمن توسطن ريخت و كشور هند طرح توطّ

 فهامة نامدار ،امة روزگار علّ،مالقاب دستور اعظم وزير معظّ به ١چمن چهارصاحب 
  .دربار شاهجهان راه يافت  به،كرده است ياد

 ٢٥ شاهجهان گرفته روز دوشنبه الدين لقب شهاب) ق ١٠٠٠د ولّمت(شاهزاده خرم 
الثاني سال هزار و سي و هفت هجري قمري  بهمن ماه الهي مطابق هفتم جمادي

الثاني  و اعالم نمود كه تاريخ عصر وي از اول جمادي .٢تخت سلطنت جلوس كرد بر
  :گردد و چنين قرار دادند         شروع مي )١٠٣٧(همان سال 

الحكم اشرف نگاشتة قلم   كه حسباقبالنامههر ده ساله احوال سعادت مآل در ”
 خان و وحيدالدوران شيخ حميد هللانجان بلند قدر مثل وزير اعظم سعدس سخن

ير نموده در دفتري يپادشاهنامه تغ  بهخامة تقدير از نام نامي آن حضرت گشته و
  .٣“جداگانه ايراد نمايند

شان در فوق ذكر شده، مثل        ه عالوه برآن دو نفر كه اساميبراين چندين نويسندبنا
 ، امين قزويني، چندر بهان برهمن، قدسي مشهدي، كليم همداني، صيدي تهرانيمحمد

 در سال       ييچون جالالي طباطبا. نثر و شعر مشغول شدند  بهنوشتن تاريخ دور شاهجهان
عصر   وي تاريخ،دربار شاهجهان وارد شد  بهكشور هند آمده و بعد از مدتي  بهق ١٠٤٤

. اين فرمانرواي مغول بابري هند را از سال پنجم جلوس بر تخت سلطنت آغاز نمود
ها را تغيير  دانست تاريخ موضوعي است مبني بر حقايق و وقايعي كه آن  ميچون
جا كه نمود، بنابراين در هر آب و تاب بيشتري بيان توان آن را با       ه، ميتوان داد البتّ           نمي

خود را نيز مورد تعريف، توصيف و   ممدوح،يافت با بيان وقايع         فرصتي مناسب مي
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  نامة جالالي طباطبايي اي بر نسخة خطّي شاهجهان مقدمه  ١٥٥

  

مديحه سرايي پادشاه همت گماشت و   بهاو بيش از تاريخ نويسي. داد           تمجيد قرار مي
 صنايع لفظي و استفاده از عبارات مسجع و مقفّي جمالت خود را مزين ساخته و با با

جا اين  اين در . گذاشتنامه نگارين و نگار نامهها را آرسته، اسم اثر خود را  معنوي آن
يا نامه جهانشاهاسم   بهجا اثر خود را ه است كه در متن كتاب در هيجنكته جالب توج 

  . ياد نكرده استادشاهنامهپ
 محمد اين موضوع ةدربارهنر موسيقي عالقة فراواني داشت و   بهشاهجهان نسبت

  :صالح كنبو چنين نوشته است
و غرض اين جلوس فرخنده گاهي از راه تحصيل انبساط طبع اقدس و … ”

بهسترطيب دماغ مقد  بة مطربان هندي و رامشگران عراقي استماع نغمات طي
  .١“نمايند  ميطرب اندوز و سامعه افروز گشته حق التذاذ اين حاسة شريفه را ادا

مند بود و در كتاب خود  هاين هنر عالق  بهي نيز نسبتيجالالي طباطبا خوشبختانه
نگارش   بهنگاران دربار شاهجهان ن و وقايعاخة موسيقي هندي بيشتر از ديگر موردربار

  :نويسد  ميهجري قمري ١٠٤٣كه در وقايع سال  چنان.آن پرداخته است
 كه درينوال مهاكبراج) دان موسيقي(  كالونت ناتهن جگ) ماه(بيست و چهارم مهر”
 موسيقي روش هند خصوص خطاب يافته در فن )دان بزرگ دربار موسيقي(

تركيب نغمات دلنشين و تصانيف و ابداع معاني بديعه و مضامين عاليه در 
االمر  سرتاسر اين كشور همتا و همسر خود ندارد از دارالسلطنه الهور كه حسب

زمين بوس موقف خالفت   به،نموده بودجا توقف  اعلي براي تأليف تصانيف آن
نام نامي بندگان حضرت مشتمل   بهكه در اين مدت) مقام( درپت رسيده دوازده

سمع اعلي رسانيد   بهبر معاني بكر و نغمات مختلفه ساخته بودند در انجمن واال
غايت پسند طبع اقدس و خاطر حقائق ياب دقيقه رس پادشاه هنرسنج   بهو

 و از عنايت آن حضرت با زر هم ترازو گشته چهار هزار و پانصد قدردان افتاده
  .٢“روپيه كه همسنگ شده بودند مرحمت شد
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  ١٥٦  قند پارسي

  

  .ة مقام درپت مفصّل نگاشته كه در متن اين كتاب آمده استدربارپس از اين 
  :كاربرده  بهدر جاي ديگر اصطالحات موسيقي را چنين

هياي تعاقب شد و چون ساز قصد گوشمال مخالفان خارج از آهنگ م  بههماندم”
كنار آب بان   به از آن مقام راهي شدند و يك و نيم روز گذشته،راه راست شد

راه و هم ضرب دست و  جا ظاهر شد كه افواج غنيم بي گنگا رسيدند و در آن
مثل در بزم رزمگاه عنان خفيف و ركاب   بهسنگ بهادران كه اگر زخمة تيغ گران

سنگي هزيمت تن نهاده عار   بهينه تن بل رستم تهمتنثقيل سازند اسفنديار روي
  .١“خود قرار دهد  بهفرار

 اظهار اين عقيدة خود را نشان داده ،چهار مقالهنظامي عروضي سمرقندي در كتاب 
م و طبيب هميشه الزمكه براي هر پادشاه چهار نفر كه عبارتند از دبير، شاعر، منج 

 عمل  بهوي اين سنّت پاي بند بودند و هر اقدامي كهتيموريان بابري هند نيز ر. باشد مي
ة ساعت مبارك براي درباركه  چنان. كردند  ميمنجم باشي رجوع  بهآوردند اول مي

  : صالح كنبو چنين نوشته استمحمدنشستن بر تخت سلطنت شاهجهان، 
اوج ده كوكب نيك اختران شاهجهان ثاني صاحبقران بيست و پنجم بهمن … "

 هزار و سي و هفت هجري در روز ةالثاني سن مطابق هفتم جماديماه الهي 
حساب دقيقه   بهبعد از گذشتن سه و نيم گهري كه …سعادت افروز دوشنبه
طالع فرخنده   به يك ساعت و بيست و چهار دقيقه باشد،سنجان ساعت شناس

ام شاهزادگي از اقامت آن واال فال و ساعت سعادت سگال از منزلي كه در اي
يد آسماني و كوكبة أيت  بهبود كرفتر اوج شاهنشاهي رشك فرماي منزل اخ

صاحبقراني بر كرة فلك رفتار سوار گشته و خانة زين را مانند خانة طالع 
 اكبرآباد كه چون قلعة بيدر ةدر دولتخانة ارگ دارالخالف …سعادت آمود ساخته

ه، مانند معني در اوج فلك ثوابت رسيد  بهسپهر اوج گراي گرديده و بروج ثاقبش
  .٢"الشرف نزول فرموده شاه بيت و خورشيد در بيت
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  نامة جالالي طباطبايي اي بر نسخة خطّي شاهجهان مقدمه  ١٥٧

  

مناسبت سالروز   بهكه مند بود، چنان   فاقاً از اين علم نيز بهرهي اتّيجالالي طباطبا
  :نويسد  مي،ر خواهيم شدة اين مراسم متذكّدربارجشن وزن كه ما بعداً 

 وزن معهود در رسيد ه و تفرج تاريخص سخن چون در عين ايام تنزّملخّ”
چهل و (هم مهرماه فرخنده جشن وزن قمري سال تاريخ روز يكشنبه نُ  بهبنابراين
آيين خاطرخواه دل پسند آذين و تزيين   بهصال آن حضرتاز عمر ابدي اتّ) پنجم
 ر اين فرخنده انجمن پرنوربنابر مقتضاي حال و مقام ساير رسوم مقر. يافت

 چون پادشاه دنيا و دين و نير اعظم …ر پذيرفتر آن سمت ظهوياضعاف نظا به
ينند كه روزگار عيش غني و فقير  ا بنابر تقاضاي طبع جواد همواره بر،روي زمين

 مهر انور برج ميزان را ،الجرم سالي دوبار برخالف معهود… تساوي پذير گردد
ة دست آيد و خاطر نازك يتيم  به تا دل جگرگوشگان كان،گردانند  ميمطلع ظهور

ت گرايد، زر و گوهر را از خاك برداشته  بهانعمكفّة برابر را گهر سنج،مسر  
اضافت سعادت موازنه افزايش درجة   بهنمايد و پلّة قدر عدن و معدن را مي

 ،ه روز قبل از اين تاريخ نُ،فاقحسب اتّ  بهرسانند و چون  ميآسمان  بهمقدار داده
كه طرز ميزان  بر آن بنا،ان نموده بودزخورشيد گيتي افروز تحويل مبارك برج مي

 ثمرة اين شيوة ستوده و فائدة اين سنّّت حسنه و ،نشيني بدو تعليم فرموده
 ،در اين نوبت بر مراسم معهودة هر ساله. خصلت محموده بر او ظاهر سازند

آنگاه .  و گوهر را پرداختندرجهاي دري سيم و زر و دها  نخست گنجينه،افزوده
 از نقد ،كه حوصلة آرزوي ايشان بود  تهي دستان هفت كشور را چندانكنار و بر

اي رسيد  مرتبه  بهچه مراتب عموم خود سرشار چنان. مراد و جنس تمنّا پرداختند
كفّة ترازو در جيب   بههاي جواهر چينان اين خرمن خرمن كه برج سنبله از خوشه

منثور كه بر افشاندة دست  يللئاي ها و دامان آرزو كرد و پروين نثار چين از توده
 در يكدم از افشاندن سرپنجة گنج بخش ،كف آورد  بهالعقدسطة وا،گوهرپاش بود

ي ها  گرانبار گرديد و ريخته،ي ماه و مهرها ن ميزان سپهر و پلّهسنج كفي و عطا



  ١٥٨  قند پارسي

  

از ماه تا ماهي را چون بدره ماه و ، خاطر از كاسة آز و كيسة اهل در دست بي
  .١“ر درهم و دينار گردانيدصره ماهي سرشا

 در صدد آن ،كه تيموريان بابري در كشور هند حكومت خود را استوار نمودند وقتي
اسم   بههاي قبايل و طوائفي كه خصوص با راجه هيان محلّي باانرومشدند كه با فر

ها شاهزادگان را  بنابراين آن.  روابط حسنه برقرار سازند،راجپوت معروف بودند
ها با فرهنگ خود  ده خانمااين شاهز. ها در سلك ازدواج كشيدند ه خانمشاهزاد  با
يان تحت نفوذ فرهنگ اسبب اين فرمانرو كردند و بدين  ميهاي دولتي زندگي كاخ در

.  برپا ساختند،رفتند و بعضي آداب و سنني را كه عليه دين مبين اسالم نبودگ قرارهندي 
مناسبت روز تولد شاه   بهها و شاهان بود و هر سال        شاهزاده»جشن وزن«ها يكي  ميان آن

. كردند  ميتاريخ قمري و همچنين شمسي وي را در ترازو نشانده توزين  بهو يا شاهزاده
  :ديگو  ميني چنة اين رسم كنبودربار
م  مطابق سو،اني سال هزار و چهل و هشتالثّ روز پنجشنبه پانزدهم ربيع”

س ابتداي سال چهل و نهم از سنين عمر ابد  مقد آيين بزم وزن قمري،شهريور
ة ميزان تحويل برج كفّ  به خورشيدوار، خديو روزگار،قرين زينت ترتيب يافته

 خويشتن را بنابر انجاح حوايج نيازمندان ،زر و گوهر آموده  بهه برابر پلّ،نموده
هل ا  همه را بر،رسم معهود با ساير نقود و اجناس ديگر سنجيده  بهنوع بشر

  .٢“استحقاق قسمت فرمودند
اصطالحات علم   با،كه در فوق گذشت ي چنانيهمين مطلب را جالالي طباطبا

  .دينما  مينجوم آراسته بيان
زبان سغدي وارد  ها با آن. بودند) هريماوراءالنّ(تيموريان بابري هند اصالً ورارودي 

كمك شاه   با، بابرينالد فرزند ظهير، همايونالدينوقتي كه نصير. دندشكشور هند 
لشكريان و هنرمندان و   زبان فارسي با، تخت سلطنت هند را پس گرفت،طهماسب اول

راجپوتان  امرا و نويسندگان در اين كشور رواج پيدا كرد و چون اين فرمانروايان با
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  نامة جالالي طباطبايي اي بر نسخة خطّي شاهجهان مقدمه  ١٥٩

  

. كه ديگر فارسي و يا دري ناب نبودآمد، وجود   به زباني،حسنه برقرار ساختندروابط 
وجود آمد كه   به فرهنگ و زباني،اختالط سغدي، دري، فارسي و هندي زبانانپس از 

طور مجموعي آن را   به وارد زباني شد كه،ي هنديها ها بود و بسياري واژه آميزة همة آن
  :ها عبارتند از آن. خواندند  ميزبان فارسي
 هو معجوني است خوشبو كه از صندل ساييده و گالب و مشك:  ارگجاياارگَج 

  .كنند  ميكافور و روغن برگ گل چنبيلي درست
  .موشك :١ بان

  .نوعي افزار جنگي است شبيه نيزه) به جيم فارسي دمشي: (برچهه
برگي است سبز شبيه قلب كه روي آن عصارة پوست خار مغيالن، خمير آهك : پان
ة اين ردرباچون  .جوند  ميي توتون گذاشتهها ي برگها ي فوفل و مقداري ريزهها و دانه

ة صائب نوشته شده دربار تحت عنوان يك تحقيق كوتاه ٢ارمغان ادبيواژه در كتاب 
  .ديهمين مختصر بسنده گرد  بهجا اين است، لذا در

 پسر خود ها كه يكي از راجه وقتي. وليعهد:  صاحب تيكه.خال) به تاي كامي( :تيكه
دي نشانده براهمني پس از نمود، آن شاهزاده را روي مسن  ميعنوان وليعهد اعالم به را

انگشت ميانة دست راست خالي از خمير شنگرف روي  نيايش و ديگر مراسم ديني با
 اي را صاحب تيكه خاطر همين وليعهد راجه  بهگذاشت و  ميپيشاني باالتر از دو ابرو

  .گفتند مي
  ).مقابل لنگه(جفت : جوره/جورا
 كه در جنگ شكست ايشان كردند  مي طائفة راجپوت حس وقتي كه مردِم:جوهر

ها خود را  كشتند و يا زن  ميهاي خانوادة خود را يا ها در آن وقت زن آن حتمي است،
 اين رسم را جوهر. ت خود را از دست ندهند تا عفّ،سوزاندند  ميآتش انداخته در
  .ناميدند مي

                                                   
  .نون دماغي وان به: سانسكريت  .1
، ش ه ١٣٧٦تهران سال  ،٦٠ه چاپ مجموعة انتشارات ادبي و تاريخي موقوفات محمود افشار يزدي، شمار  .2

  .٢٤٥ ص



  ١٦٠  قند پارسي

  

ا ع شكل شبيه تخت چوبي و ي مرب،و و يا جايي برجسته روي زمينسكّ: چبوتَره
  .كرسي

معني   به واژة هندي است،پوره) عربي و هندي( ب در اين واژة مركّ:هپور خواص
  .كردند    زندگي مي،ادگان نزديكز خدمتگزاران پادشاه و شاه،اين محلّ در. شهرك
لد ل معني ستبر و كلفت). فتح هردو دال هب: (لبادل ابر را  ميدگويند  ميدهد و باد .
) دهلي فعلي( آباد ه در عصر شاهجهان در صحن قلعة سرخ شاهجهاناي بود ك    شاميانه
  .كردند  مينصب

  .خلعتي است مشتمل بر يك طاقه شال و يك قبضه شمشير: سروپا
  .اللة آبي: كَول
  .علوفه و خوار بار براي ارتشيان): كاف دمشي به( كهي
فل رقص خصوص محا ه نوعي سالم است و سرود كه قبل از آغاز هر كار، ب:مجرا

  .خوانند  ميو موسيقي چند بيت در وصف خداوند متعال
چه . باشد معني اين واژه پنجة خروس مي. اي است در كشمير  اسم چشمه:ويرناگ

. آمدهشكل پنجة اين مرغ در  بهافتد    شكل اين چشمه در جايي كه روي زمين آب مي
توان   نميها را آن. هاست لكار رفته اسامي في  بههاي هنديي كه در اين متن   ميان واژه

  .٢سندربهوج راج، واك سمندر و مها ،١روپ سنگهار: ناديده گرفت و عبارتند از
كاربرده كه   بهها را   در متن همين كتاب بعضي واژه عالوه بر اين جالالي طباطبائي

ها يكي  ميان آن. پيش از رسيدن ايرانيان همراه همايون در اين كشور رايج بود
معني رود و   بهكه »درياست«رود و ديگري  ميكار  بهاممعني حم  بهاست كه »غسلخانه«

باشند كه دولت هند   ميقدر گود و پهناور ها اين برند زيرا بعضي از آن مي كار  بهرودخانه
 »زرخيز«واژة ديگري . ها را براي كشتيراني مورد استفاده قرار بدهد تصميم دارد كه آن

  .كار رفته است به معني حاصلخيز  بهاست كه
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  نامة جالالي طباطبايي اي بر نسخة خطّي شاهجهان مقدمه  ١٦١

  

ة اين واژه توضيح مختصري داده دربارجا الزم است كه  ضمناً در اين: ينة فرنگييآ
قدر نفوذ و رسوخ پيدا كرده بودند كه  ها اين دهد كه اروپايي    شود، چه اين واژه نشان مي

هاي  معموالّ تا زمان شاهجهان روي قاب. فروختند  ميكاالي خود را در بازارهاي آسيا
ينه از آن يعنوان آ  بهآوردند و آن را جال داده  ميماليدند كه آن را از حلب  ميسي قالعم

 كار  بهينهيعنوان آ  به آن راو سطح شيشه را جال داده ها ولي اروپايي. كردند  مياستفاده
  .بردند مي

 است ولي در بعضي جاها نثر ي بيشتر مرصّع و مقفّجالالي طباطبايياگرچه زبان 
  :١ ساده استاو كامالً

پرتوجه   بهقرين كه تربيت خدا آفرين داشت درينوال كه     مجمالً اين ارمستان بي”
ساية خدا فروغ تربيت و مرمت بر ساحت بهشت فسحت يافته راه قياس خرد 

آميز نيز سه  اين زمين فيض الحاصل در. چه پايه رسيده باشد  بهگشاده است كه
عرض اين ايام   در،آموز و عيش اندوز بودند رتكمال نشاط و انبساط عش روز با

مراتب از چراغان سابق بيش و   بهنيز چراغان نماياني كه در كيفيت و كميت
االمر آن شمع شبستان روزگار و چراغ دودمان حضرت  درپيش بود، حسب

تازگي روي زمين از چراغان آن   بهصاحبقران نامدار سمت افروزش پذيرفته
  .“ گرفتسرچشمه آب و تاب

بردن صنايع لفظي و كار  به انشاپرداز بود و در،ي بيش از مورخيجالالي طباطبا
جا اصطالحات  در يك. معنوي و خصوصاً در صنعت تناسب لفظي يد طولي داشت

  :كاربرده  بهموسيقي را چنان
قصد گوشمال مخالفان خارج آهنگ مهياي تعاقب شد و چون   بههماندم …”

كنار آب   بهآن مقام راهي شدند و يك و نيم روز گذشته ساز راه راست شد از
راه از وهم ضرب دست  جا ظاهر شد كه افواج غنيم بي بان گنگا رسيدند و در آن

مثل در بزم رزمگاه عنان خفيف و   بهسنگ بهادران كه اگر و زخمة تيغ گران
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  ١٦٢  قند پارسي

  

ن سنگي هزيمت ت  به بل رستم تهمتن، اسفنديار رويينه تن،ركاب ثقيل سازند
  ١“…خود قرار دهد  بهنهاده عار فرار

دربار   بهة نوازندگان و استادان موسيقي كه وابستهدربارخاطر همين است كه  به
دربار شاهجهان بودند   بهكه منسلك نگاران شاهجهان بودند بيش از ديگر وقايع

  .٢تر نوشته است ل مفصّـ كه در فوق نيز گذشت چنان ـ
 ، انشاپردازي استء كه جز،مند بود   ات فارسي بهرهادبيي نه تنها از يجالالي طباطبا

خبر نمانده،  شود هم بي  ميهاي علوم محسوب     شناسي كه يكي از شاخه بلكه از ستاره
  :كاربرده  بهجا اصطالحات ادبي را در وصف كشمير چنان يك در

. ٣ههاي بلند آمد  هاي بلند اشجار سدره نشان خيابانش مانند مصرع    مطلع …”
مثنويات مسلسل آبشارهاي مجراض ه آثارش همانا از ريخته جامة مبداء في

 ي محيط دم برابريها عروض و اطوال شاخ  بحر طويل شاه نهرش با،ريخته
من بركت مصرع بلند معني انهار اربعه حدائق نمايد و از ي زند و رباعي چار مي

  “…كند  ميحوضش اخذ سالست
  :بردهكار  بهمناسبت سالروز جشن وزن چنين  بهاشناسي ر و اصطالحات ستاره

اي رسيد كه برج سنبله از     مرتبه  بهچنانچه مراتب عموم خود سرشار”
كفّة ترازو در جيب و دامان آرزو   بههاي جواهر چينان اين خرمن خرمن خوشه

 منثور كه برافشاندة دست گوهرپاش يلئالهاي   كرد و پروين نثار چين از توده
كف آورد در يكدم از افشاندن سرپنجة گنج بخش عطاسنج   بهالعقدطةسبود وا

٤“…هاي ماه و مهر گرانبار گرديد     ن ميزان و پلّهكفي  
  :گويد   در جايي ديگر در وصف نعل اسبان مي

نهاد  سرزمين شهرستان سرونج از عكوس بارقة نعال المع تكاوران براق… ”
يخ هاي مر مه روي زمين از انطباع نقش ميخ ه، هاللستان گشته،نژاد بهادران برق
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  نامة جالالي طباطبايي اي بر نسخة خطّي شاهجهان مقدمه  ١٦٣

  

 مقارنة ماه و  محلّ،شعاع آن نعال كه برعكس واقع بدر تمام منزل ثريا شده بود
  .١“پروين آمد

ة اين سانحه جالالي دربار. يكي از متصديان كه مايي داس نام داشت فوت كرد
  :نويسد   ي چنين مييطباطبا

يوانكدة مشيت مد عليه حيات را فرد تن قضا را در عرض اين ايام بخشيان د”
 محرران محو و اثبات قدرنام او را از روزنامچة وجود ،راي مذكور حك نموده

  .“ داخل سياهة عدم ساختند،انداخته
 هند محسوب ةقار ترين نثرنگار سبك هندي در شبه ظهوري ترشيزي برجسته

 ظهوري ته بسيار شبيه نوشتةچه در وصف شاهجهان گف ي آنيجالالي طباطبا. شود    مي
  :نويسد  ميشاه ظهوري در وصف ممدوح خود ابراهيم عادل. ترشيزي است

 در گلزار ابراهيمطراوت حمد بهار پيرايي است كه   بهخرمي چمن سخن”
  رسانيده و تاجداري لفظ و معني،طلعتان نمرود نخوت رخسار يوسف

شاه را  يعني ابراهيم عادلكه سمي خليل خود  حشمت ثناي تارك آرايي است به
  .٢“…ه صفت يگانه و ممتاز گردانيدهنُ  بهاقليم هفتدر 

ي ي طباطباالدين جالل اگرچه ظهوري اولين نثرنگار سبك هندي شناخته شده است،
داراشكوه و ٣وي اسامي شاهزادگان. مين نثرنويس سبك هندي محسوب شودبايد دو 
كرده  عنوان اوصاف شاهجهان ياد  به آرا رازيب و همچنين شاهزاده خانم جهان اورنگ
نثر فارسي   به بود(Jodha Bai)  ولي نتوانست اسم مادرش را كه جودا بايي،است

كه   چنان،كاربرده به (Joud Bani) باني صورت جود  به لذا آن را تغيير داده،بگنجاند
  :گويد     مي

” …جانشين خلفاء راشدين، تتمالنصيب   نصاب، تامة دين، پادشاه كاملة ائم
… سكندر افالطون رأي آراي، زيب داراي جهان  داراشكوه، اورنگزادهشاه
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  ١٦٤  قند پارسي

  

…  صاحبقران ثاني شاهجهان پادشاه غازيمحمد الدين ابوالمظفّر غازي شهاب
تأثير معماري عدل و احسان و مرمت دهش و   بهباني كه زهي جهانبان جود

 گشته كه جغدخانه خراب از پذير آباد گيتي بدانسان عمارت  خراب،دادش
  “…ويرانة بر و بوم عدم كشيده  بهمعمورة عالم رخت

نامه را  اين نگارييباشد اين است جالالي طباطبا      اي كه گفتني مي    جا نكته در اين
كاربرد كه در ايران   بهرا در زماني) جانشين خلفاي راشدين(جمله  موقعي نوشت و اين

 با يكديگر بودند ولي در همان زمان دربار پادشاهان مغول سنّي و شيعه بر سر پيكار
 ،ن بودنداگرچه پادشاهان مغول بابري پيرو مسلك تسنّ. پناهگاه مسلمين هردو فرقه بود

پيروي مسلك ) بانو ارجمند(و همسر شاهجهان ) جهان نور(ولي همسران جهانگير 
و ز شيعه بود و علناً مراسم همچنين وزير و پدر همسرش آصف خان ني. كردند    ع ميتشي

  .داد  ميانجامرا مسلك خود 
 ،خورد  ميچشم  بهي فراوان در اوصاف پادشاهها اگرچه در سرتاسر اين اثر مثال

  نيز تناسب لفظي را از دستها  در آن،كند  ميولي وقتي كه وي دشمنش را مذمت
  :نويسد  ميجا چنين كه در يك دهد، چنان نمي
لة بنديله و رسيدن سران آن دو دد يبروزگار كافرنعمتان قسرانجام كارفرجام ”

دربار سپهر مدار   بهماجيت تيره اختراركْاصل بدگوهر يعني ججهار خيره سر و ِب
  ١“…خديو بحر و بر و خدايگان هفت كشور

ة زادگاه و وطن دربار ميان پژوهشگران ايراني :ييارزش اين اثر جالالي طباطبا
گويند او از كاشان است و برخي برآنند زادگاه او    مي   بعضي .تاختالف فراواني اس كليم

جناب آقاي مهدي صدري در مقدمة . اند   نتيجة خاصّّي نرسيده  بههمدان است و تاكنون
نتيجة   بهاند و ايشان هم     اين موضوع را مفصّل مطرح كرده ٢ات طالب كليم كاشانييلك

  چون جالالي،است پايان رسانيده  بهيي جالالي طباطبا ولي اين بحث را،اند    كلّي نرسيده
جا در دربار شاهجهان مشغول  طباطبايي و كليم هردو همزمان بودند و هردو در يك
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  نامة جالالي طباطبايي اي بر نسخة خطّي شاهجهان مقدمه  ١٦٥

  

بودند بنابراين قول جالالي ) ي در نثريكليم در شعر و جالالي طباطبا (پادشاهنامهتأليف 
اين  عالوه بر. ١ي بايد دانستلذا كليم را همدان. ي بر همة اقوال ترجيح دارديطباطبا

 اطمينان كامل اي هم نوشت، بنابراين با      ي روي كالم كليم ديپاچهيچون جالالي طباطبا
همين دليل نوشتة وي براي ما   بهشناختند و  ميدو يكديگر را از نزديكتوان گفت هر       مي

  :كه گويد  دارد، چنانيقطعاست و حكم قول  از همه جهت معتبر
فكرتشان طراز احسان و تحسين و استحسان و  ستباف فطرت معجزد …”

 ص جان متخلّمحمد حاجي ،طراز گلشن راز  مثل داستان نغمه،آفرين يافتة
 همداني جادوي كالم طالباي كليم  مشهدي و مثنوي شاعر ساحر فن»قدسي«به

 ادي كهص اسدآب محمود الهي تخلّالدينعماد و گفتار نيرنگ آثار سيدالشعراء مير
قدر قدرت انسان اندازه مكنت ستايش اين عرشي مكان در ضمن مضامين آن  به

  “…اند    ابيات تضمين نموده
  : جملة زير را درنظر داشته باشيد:ايراد

و  تقديم خدمت فوجداري متهرا  بهبيست و يكم مرشد قلي خان مير توزك را”
تبة منصبش را از اصل و  فرموده مر»تسليم«دان مهابن و مضافات آن تنبيه متمر

  ٢“…پاية دو هزاري ذات و سوار رسانيدند  بهاضافه
براي پادشاه قدرتمندي مثل شاهجهان كه  »تسليم« ةكاربردن واژ  بهجانب عقيدة اين به

ي يدر سرتاسر دورة حكومت اسالمي در كشور هند زمان فرمان روايي وي عصر طال
  تسليم از روي عجز و انكسار زيردستان زيرا تقديم و،شود، صحيح نيست    محسوب مي

  .برد ميكار  بهجاي تسليم  بهبهتر بود كه واژه اعطاء. رود   كارمي به
  :كاربرده است  به راها جا اين نوع جمله ي چنديني طباطباالدين جالل

  .٣“دست آوردند  بهاز سجدة آستان سپهر نشان رأس المال سعادت جاويد”

                                                   
  .٩٠برگ  ,Or.1676ة شمار ,لندن, کتابخانة بريتانيانسخة   .1
  .ب ١٤٦برگ , همان  .2
 .ب ١٥٤برگ , همان  .3



  ١٦٦  قند پارسي

  

اعالم كرده سلطنت هان پس از نشستن بر تخت شايد وي خبر نداشت كه شاهج
ها گفته  آن  بهقدر قايل احترام بود كه بود كه پبش وي سجده نكنند و براي سادات اين

  . بلكه راست قامت ايستاده براي وي دعاي خير فرمايند،بود كه سر خود خم نكنند
زيب  ورنگتخت سلطنت رسيدن ا  بهي پس ازيرسد جالالي طباطبا    نظر مي  بهچنان

 زمان شاهجهان يكي از القاب  چه در.در متن كتاب تغييراتي داده) ق ١٠٦٨-١١١٨(
 ،»خرد سراپا«، »جاهشاهزادة واال«يب را از القاب مثل ز  بود و اورنگ»اقبال بلند«شكوه دارا

 )،عمل صالح( ١اند كرده زيب ياد النصيب سلطان اورنگ ، تام»نصاب كامل«، »فرهنگ بالغ«
كرده  ياد »اقبال بلند« لقب باي وي را يلين مرتبه است كه جالالي طباطبااوولي اين 

  :گويد  ميكه است، چنان
زيب بهادر كه   بلند اختر سلطان اورنگ»اقبال بلند«شاهزادة جوانبخت جوان دولت ”

  .٢“ است»گوهر خرد«خود آبروي 
پادشاهزادة : تند ازعبارکه جا الزم است كه القاب داراشكوه نيز نوشته گردد،  در اين

 »شاه« ةو روي آن القاب واژ. ٣ داراشكوهمحمدپژوه   جوانبخت سعادت»اقبال بلند«
قمري موقعي  ١٠٦٦ از طرف پدرش شاهجهان در سال »اقبال بلند«عنوان پيشونِد  به

 صالح محمدكه   چنان،گرديد  ميبرگزار د وياضافه گرديد كه جشن وزن سالروز تولّ
  :سدنوي    كنبو مي

مقارن اين جشن دلفريب انجمن رنگين و بزم نوآيين وزن آغاز سال شصت و ”
 )كاخ( نوال در شاه محل ششم قمري از زندگاني ابد طراز خديو بحر

 مراسم داد و دهش و آيين آرايش و ،خجستگي و ميمنت زينت ترتيب يافته به
جشني بهشت . تقديم رسانيدند  بهسال ستور هرد  بهپيرايش دولتخانه و همه چيز

ادشاهانه آذين يافته از نثار و نقود جواهر كه هم پتزيين   بهآيين و بزمي نوآيين
نيازي عموم   سرماية بي،ارباب استحقاق قسمت يافته بود  به،وزن اقدس آمده
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  نامة جالالي طباطبايي اي بر نسخة خطّي شاهجهان مقدمه  ١٦٧

  

… درين رور طرب افروز. نيازمندان نوع انسان تا مدت مديد آماده گرديد
 ،پژوه ادشاهزادة سعادتپي وة سلطنت عظٰمي نوبانخستين گوهر سحاب خالفت كبٰر

اسم شمشير جهانگير، پدر (عنايت خلعت با نادري   به داراشكوه را نخستمحمد
و اين  »شاه بلند اقبال« خطاب مستطابواال  به،بلند گردانيدهسر… )شاهجهان

 نسبت) جهانگير(مكاني  جنّتپايان كه جز حضرت  نوع عنايت نمايان و لطف بي
فرزند شايستة خود ننموده   بهيهادشاهي در اين سلسلة علّپت هيچ اعليحضر به

سرفراز صورت و معني ساختند و از وفور عاطفت و از كمال رأفت بر سندلي 
ي يافتة رفعت ازلي اورنگ خالفت گذاشته بودند و طال كه جهت جلوس آن ترقّ

رين ي بخت بلندان و اوج رفعت سعادتمندان است و باالتبر آن معراج ترقّ
شأن حكم نشستن هاي اين دودمان واال   ب برگزيدهترين مرات مناصب و رفع

  از درجات جاه و جالل كوكب اقبال آن نيروي بازوي خالفت رادفرمودن
  ١“…ذروة ارتفاع رسانيدند به

 زيب از عطاي لقب توان زد كه اورنگ ي چنان حدس ميياز نوشتة جالالي طباطبا
ها و  ورد، چه از ابتدا در خانوادة شاهجهان ميان شاهزادهخ  ميغبطه »شاه بلند اقبال«

طرف داراشكوه و خواهر بزرگش  در يك. وجود آمده بود  به دو گروهها شاهزاده خانم
آرا  زيب و خواهرش روشن طرف ديگر اورنگ  بهآرا بودند و جهان) آبجي يا آغا باجي(

برد كه هميشه در    ميآرا حسد آرا چنان از خواهرش جهان يك دست گشتند و روشن
ق هم شد و خاك سياه نشاند و در اين دسيسه موفّ  بهصدد آن بوده كه چه طور وي را

پستي خاك   به از اوج بلندي، برادر و خواهر رازيب رش اورنگادبر توطئه چيني با با
آرا  عالوه بر اين جهان. رسانيد و خانة برادرش دارشكوه را براي هميشه برانداخت

عهده   به انجام دادن مراسم ازدواج هردو برادرش داراشكوه و شاه شجاع راتمسئولي
زيب رسيد وي خود را   ولي چون نوبت مراسم زناشويي اورنگ،خود گرفته بود

  .برگزاري تمام مراسم كنار كشيد از
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  ١٦٨  قند پارسي

  

زيب او را  ي براي خوشحال كردن اورنگيجالالي طباطباکه رسد     نظر مي  بهچنان
است و اين خوشبختي وي بود كه از زمان شاهزادگي     كرده  ياد»قبالا بلند«لقب  با

زيب تخت  زيرا وقتي كه اورنگ. يب با وي همبستگي و عالقه پيدا كرده بودز اورنگ
وي   بهكسي كه  بلكه هر،قتل رسانيد  بهسلطنت را غصب كرد، او نه تنها داراشكوه را
 بهان برهمن و همچنين كه چندر د، چناندا وابستگي داشت او را نيز هدف غضب خود قرار

زيب  اورنگ  و اين نتيجة قرب او با،كاشي از قهر و غضب وي مصون نماندند ييحٰي
 زبان عربي  را از»يتوقيعات كسٰر«بود كه براي فرزندش شاهزاده ايزدبخش كتاب 

ين اي از ا ناگفته نماند كه نسخه. كرد  ترجمه»خردنامة نوآيين«فارسي تحت عنوان  به
. شود  مينگهداري (A-B) 55.73/2223 ةنو تحت شمار كتاب در موزة ملّي هند، دهلي

ي آموزگار شاهزادة نامبرده بود، چه معموالً پادشاهان مغول بابري يظاهراًًَ جالالي طباطبا
رسيدند   ميسن چهار سال و چهار ماه و چهار روز  بههند شاهزادگان را موقعي كه

  .نشاندند  ميمكتب  به… نوشتن بسم خواني وقرآنمراسم  با
دربار شاهجهان نيز از اين . وقت خالي از خار حسد نبوده است دربار شاهان هيچ

 چنين قيد ١ عسكريمحمد تأليف مير »شرائف صحائف«ي نبوده، در كتاب اصل مستثٰن
  :گرديده است

و ) جامع(آباد شود، قلعه و مسجد  شاهجهان) شهر(در سالي كه از طرح بناي ”
ه و امكنه فراغت دست داده بود و شاهجهان در تهنيت اتمام آن جشن ديگر ابني

 در …چه چنان, ب نكرده بود ترتيب دادهگونه جشن مرتّ عاليي كه احدي بدان
حكم   بهالشعراء پايه تخت بود ميرزا ابوطالب كليم كه ملك  بهشب جشن پادشاه

ور فكر رود و بوارق واردات ط  بهفكر تاريخ و خواندن قصيده كرد تا كه كليم
  :شد ي كاشاني في البديهه يحٰي،امعان نظر دقيقه بين دريابد  بهمواهب غيبي

  “دة طوالني عرض داشتـو قصي  آباد  از شاهجهان»آباد    شاهجهان«
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  نامة جالالي طباطبايي اي بر نسخة خطّي شاهجهان مقدمه  ١٦٩

  

ي يچرا جالالي طباطباکه گردد   ميجا مطرح پس از اين تمهيد اين سؤال در اين
نوشتن وقايع   بهپايان برساند و تنها  بهتا آخر سال پنجمنتوانست اين وقايع تاريخي را 

  سه سال و نيم بسنده كرد؟
  داري يا خيانتكاري امانت

ي كار ياست از آن كامالً هويداست كه جالالي طباطبا    مطالبي كه در فوق مندرج گرديده
نشيني آن  نويسي عصر شاهجهان را از وسط راه يعني از آغاز سال پنجم تخت تاريخ

خواست مواد را براي نوشتن    است كه او مي طبيعي. فرمانرواي كشور هند شروع كرد
 صرف نظر از اين. ه يعني از روز اول جلوس آن پادشاه آغاز كندتسالة گذش تاريخ پنج

  در اين امر ديد كه راكه ميان هم پيشگان هميشه و رقابت وجود دارد، او صالح
 چه او ، مراجعه كند»نامه شاهجهان« به المسوم»لحصا عمل«  صالح كنبو صاحبمحمد به

  :است  نظر داشت چنين بيان نمودهنويسي در ة هدفي كه شاهجهان براي تاريخدربار
 مرضي ،اسامي مغانه مشهور پارسيان  بهچون از راه دينداري تسمية سنين… ”

ناء  ب،تازگي رقم نسخ بر آن آيين كشيده  به الجرم،پرور نبود خاطر عاطر اسالم
 هزار و سي و هفت هجري را مبتداي ةالثاني سن اول جمادي… ادوار اين تاريخ
منتها اعتبار نمودند و قرار دادند كه هر ده ساله احوال سعادت مآل  اين تاريخ بي

الحكم اشرف نگاشتة قلم سخن سنجان بلند قدر مثل وزير   كه حسبنامه اقبال از
حميد گشته و خامة تقدير از نام نامي  خان و وحيدالدوران شيخ هللاعظم سعدا

 چه چنان.  در دفتري جداگانه ايراد نمايند، تعبير نموده»ادشاهنامهپ« بهحضرت آن
 يكجا سمت ،دستور مذكور وقايع هر سال كه از سوانح سال ديگر جدا شده به

 اين عنوان مثالً معنون و  بهالثانيه آن سال ابتدا يافته ذكر پذيرفته از آغاز جمادي
ل، آغار سال دول از دور اون گرديد كه آغاز سال اول و همچنان معيم از دور او

تا آخر آن دور كه سال دهم است و بر اين قياس دور دوم و ادوار ديگر كه 
  .نهايت آن آخر زمان و منتهاي عدد باد

الملوك ملك خصال  چون اين ضعيف را نظر بر نگارش حقايق احوال آن ملك
هاي   ات مآثر و مكارم خصوص كارنامهتحرير خصوصي  بهاصلي جزبود و مقصد 



  ١٧٠  قند پارسي

  

ل اتيان د بيان و متكفّآن خديو كامگار كه شيخ حميد و عزيزان ديگر متعه
 اين خردنامة ادب آيين راضي نگار در  الجرم وقايع،اند   نموداري از آن شده

 انجام نگارش ده ده ساله احوال جدا جدا نشده از آغاز جلوس مبارك تا به
اندازة دسترس   بهحضرت يكجا روزگار فيض آثار و خاتمة عهد سعادت مهد آن

هاي باستان و تواريخ پيشينيان در  ثارنامهآدستور   بهپذيراي تحرير ساخت و
  ١“…حضرت رسانيد معرض بيان خصايص آن

 دمحمتوان گفت چه اتّفاقي افتاد كه    ولي نمي. او رجوع كرد  بهييلذا جالالي طباطبا
 را بدون تغييري در اثر ها  بيشتر آن،ي نوشته بوديصالح تمام مطالبي كه جالالي طباطبا

 پادشاهنامةاولين از . طور مثال دو قطعة زير را درنظر داشته باشيد  به.خود داخل نمود
  :٢ كنبونامة شاهجهانمين از ي است و دويجالالي طباطبا

  منابع
, تصحيح دکتر سيد محمد يونس جعفري, چهار چمن :برهمن اكبرآبادي، منشي چندربهان .١

 /ش ه ١٣٨٥اسفند , نو دهلي, مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
  . م٢٠٠٧مارس 

هاي ادبي در ادبيات فارسي هند،  پژوهش  ـارمغان ادبي: جعفري، دكتر سيد محمد يونس .۲
  .ش ه ١٣٧٦مود افشار يزدي، تهران، چاپ اول مجموعة انتشارات ادبي و تاريخي موقوفات مح

 از مولوي م ظهوري شرح اردو نثر دو,تكريم ظهوري :الدين محمد ظهوري ترشيزي، نور .٣
  .م ١٨٦٥ , الهورخانة دولتيچاپ,  بابو چندر نات،الدين کريم
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  هاي خطّي منظوم رامايانا در هند نسخه نگاهي به  ١٧١

  

  در هندانا ي منظوم راماي خطّيها نسخه  بهينگاه
  ∗سيد عبدالحميد ضيايي

دوره گذار از عصر   به منجر,ياور بر آن است که رشد شتابناک فنّيده عموميهرچند عق
 يايدن ـالعات  اطّي و جهان مجازيتاليجي ديها محمل  به آنالوگيها و محمل کاغذ

ن نکته غفلت يتوان از ا  نمين حالي در ع,تده اسي گردـ  موجوديکيزيفارغ از ابعاد ف
 ي داشته و چگاليي بااليساز رهيکه توان ذخ نيرغم اي عل,يتاليجي ديها د که رسانهيورز
 عمر ,ن همهيست، با ايتر ن يمي قديها اس با رسانهي قابل قها ره شده در آنيالعات ذخاطّ

، درک و يتاليجي ديها م از رسانهيت و استفاده مستقيؤز بدون ري داشته و نيکوتاه
 زي را ني خاصيها  و دانشها ن که مهارتي امضافاً .ستيافت محتوا مقدور نيدر
  .طلبد مي

 يداريز و ناپاي گرةن است که مشمول قاعدي ايتاليجي ديب محتوايگر معاياز د
که  يطور  بهشود؛  ميسرعت پاک و معدوم  به،ياست و در صورت عدم حفاظت جد

درصد از   کمتر از چهار ماه داشته و صرفا دهي وب، عمرهفتاد درصد صفحات
ش و يرايو .مانند  مييک ماه باقيش از يب شوند،  ميختم com به کهينترنتي ايها گاهيپا
 قطع ,ها  دادهيها گاهي و پاها تيد نظر در ساختار وب سايکردن مدام محتوا، تجد نو

 ,ستمي مختلف سيها رد بخشرات موجود در کارکييبان و تغي پشتيها ت سازمانيحما
 يعيرطبي و غيعي طبةبمترقّري و حوادث غها ، قالبها  و از دور خارج شدن رسانهيکهنگ

  .زند  ميله دامنأن مسيا  بهزين

                                                   
  .نو دهلي, مسئول خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران  ∗
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حفظ  ي بهضرورت اهتمام جد  بهتوان  مي,ن که با لحاظ موارد مزبوريکوتاه سخن ا
  . برديآثار مکتوب کهن پ  وي خطّيها  نسخهيکيزيو نشر ف

ن يا به,  مخاطبانيي جهت آشنا,انا در هندي منظوم رامايها  نسخهيش از بررسيپ
هاي  ي زباني بين زبانها ي فرهنگي و اثر پذيريها پيوستگيد اشاره شود که ينکته با

توان سابقة   ميمگر. زدودني استهند و زبان فارسي، نانهفتني و نا ةموجود در شبه قار
ن فارسي را در دربار و ديوان اين سرزمين ناديده چندين سده حضور پرشكوه زبا

را نديده انگاشت و از  گيري زبان اردو توان نقش زبان فارسي در شكل  ميگرفت؟ مگر
ي فراوان صرفي و نحوي، فنون شاعري و اصناف سخن و قوالب شعري ها شباهت

 عناصر چشم پوشيد؟ از زبان اردو كه بگذريم در خود زبان هندي هم اين تأثيرگذاري
بيداربخت، شيرجنگ، (ي غيرمسلمانان ي هنديان، حتّها چشمگير است نام زبان فارسي

جسم، خون، ناخن،  (ها  بسياري از اندام,)لعل بهادر، اقبال سينگ، خوش وقت سينگ
قورمه، برياني، ( ها  و نوشيدنيها ، بسياري از خوراك)…دل، جگر، پلك، سر، زبان و

خربزه، شاه توت  بادام، انگور، امرود، (ها ، ميوه)…قيمه، كوفته، گوشت، سبزي و
 و تن ها ، اكثر لباس)…لگن، سيني، سرمه دان، گلدان و(، بسياري از ظروف )…و

 زيور ,)…پاجامه، شلوار، كمربند، موزه، جيب، دامن، مخمل، اطلس، زربفت و (ها پوش
 ها م شدن آن و ختها هنام برخي محلّ) …بند، پازيب، طوق و گلوبند، دست(آالت 

، بسياري از )…پور و آباد، حيدرآباد، حضرت گنج، شاهجهان اهللا(» آباد«و » پور«به
ي اداري ها سمت) …شير، بلبل، فاخته، كبوتر، باز، شاهين، مرغ و(جانوران و پرندگان 
عي، الزام، گواه، گواهي، مد ل، ديواني،تحصيلدار، وكيل، موكّ (ها مخصوصاً در دادگاه

و ) …كتاب، كاغذ، قلم، كتابت، ورق و (ها و تحرير و چاپ كتاب) …گو و قانون
ه هنديان جدا كرد؟ يا توان از زندگي روزمر هزاران اصطالح ديگر را چگونه مي

 ٦٠ وجود بيش از .رسد  مينظر دشوار و ناممكن  بهجاي آنان نشاند؟   بهي ديگريها واژه
بان هندي و حدود هشت زدرصد در  ٤٠ فارسي در زبان اردو و تقريباً هاي درصد واژه

حدود (هاي بسياري در زبان مراتهي  هزار واژة فارسي و عربي در زبان بنگالي و واژه
مردم مراتهي زبان،  زبان با هاي فارسي  سال ارتباط حكومت٣٥٠در طول )  درصد٢٠

  .دهد دامنة نفوذ زبان فارسي را نشان مي
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ه، از قبيل بنگالي، پنجابي، سندي، شبه قار ة و برجستي مهمها زبان هندي، زبان به
ثير زبان أدامنة ت , را هم بيافزاييد…كشميري، پشتو، گجراتي، دكني، تاميل، مااليام و

  .گردد  ميه بيشتر نماياني شبه قارها فارسي بر فرهنگ و زبان
 يا غفلت  بهتوان  نميگذاري مشهود و مشهور چشم بپوشيمثيرأي اگر از اين تحتّ

 دهلي در عهد سلطنت اكبر شاه و جهانگير و درباِر. ل از كنار سبك هندي گذشتتغاف
ترين مراكز  شاهجهان يكي از بزرگ

علوم و   بههفرهنگي آن روزگار بود و توج
فنون و معارف هندويي و دعوت از 
دانشمندان و صنعتگران بومي هندو 

غنا و تنوع آن افزوده  همكاري  بهمذهب
 وزير ,اميابوالفضل علّ روايت  بهبنا .بود

 ,اكبري آييندانشمند اكبر شاه در كتاب 
 , حكيم, شاعر, دانشمند٢٥٠  بهنزديك

دان در دربار شاهي  عارف و موسيقي
ذكر   به راواريخالتّ منتخبم از كتاب عبدالقادر بدائوني كه جلد سو .حضور دائم داشتند

گونه   شمار اين,بري اختصاص داده اكدرباِر  بهعرفان و علوم وابسته , ادب,بزرگان شعر
اي  ه است كه شمار قابل مالحظهشايستة توج. رسانده است  ٢٩٠نزديك   بهاشخاص را

 دگرگوني در شعر فارسي در اين دوره .اند از اين اشخاص از هنديان هندو مذهب بوده
 رواج تمام ,معروف شده است» سبك هندي« بهاي كه داده بود و شيوه خ ريچشمگير

 م در ايران ظاهر شده ١٦/ ق١٠هاي نخستين اين سبك در سدة  چه صورتگر. تداش
 هاللي جغتايي و , اميدي تهراني,هاي آن در اشعار بابافغاني بود و بسياري از ويژگي

 / ق١٢ و ١١هاي   و رواج آن در سده رونق,شد برخي ديگر از شاعران اين دوره ديده مي
 غني ,ب صائ, كليم, ظهوري, طالب,ن عرفيم در هند بود و شاعراني چو ١٨ و ١٧

كه سبك هندي شيوة خاص شاعران  ا با اين ام.كمال رساندند  بهكشميري و بيدل آن را
 ,ه و با ذوق و سليقة خاص جامعة شعر دوست سازگار شده بودقار گوي شبه پارسي

  و غالب و اقبال شعر خود راي چون فيض,سرايان بزرگ اين سرزمين برخي از سخن

 »كشف هند«جواهرلعل نهرو، در كتاب 
)Discovery of India(ًاظهار ، صريحا 

 اً، صرف»راوانا«و » راما«دارد كه  مي
اي هستند و نمايانگر  موضوعاتي افسانه

برخوردهاي سخت و طوالني ميان 
) ها دراويدي( ها و بوميان هندي آريايي

 .باشند مي
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اسلوب سخن   بههاي سبك هندي محدود نكردند و انگيزي ها و خيال سازي مضمون به
آخرين شاعر بزرگ پارسي.ه كامل داشتندشاعران سلف نيز توج  ده گوي شبه قارمحم 

ها را در قالب شعر فارسي  ترين انديشه بود كه دقيق)  م١٩٣٨/ ق١٣٥٧ :د(اقبال الهوري 
 ,هاي خويش آورده است بلند نو و مضامين بديع در سروده و نه تنها افكار ,كرده بيان

 و اشكال و ,هاي معروف و مأنوس شعر فارسي را نيز گاهي دگرگون ساخته بلكه قالب
  .طرز و اسلوب نو عرضه كرده است

نقش زبان فارسي در انتقال متون 
ه، از حيث مسأله ترجم سانسكريت، نيز

» الموسيقي تشريح«. خور يادآوري استدر
ترجمة كتابي از سانسكريت بوده كه اصل 

 مدد ترجمه آن  بهآن امروزه ازبين رفته و
وجود كتابي با اين عنوان در   بهتوانيم مي

 و دمنه كليله .ببريم زبان سانسكريت پي
.  نيز چنين وضعيتي داشته استتنتره پنجه

اعترافي ديگر از استادان زبان فارسي در 
شبه قارگويند   ميكه دهد  ميت زبان فارسي را بيشتر نشانه و خاورشناسان، اهمي

كرد و  فارسي ترجمه به  ماه از سانسكريت۶ها را ظرف »اوپانيشاد«شاهزاده داراشكوه، 
آنكتيل .  منتشر شدو زير نظر دكتر تاراچند» اكبر سر«نام  بهدر روزگار ما  اين برگردان

ترين منبع و مرجع وي در  د، مهمفرانسه ترجمه كر  بهدوپرون، دانشمند فرانسوي آن را
شايد بتوان در تحقيقي  . بود نه متن سانسكريتاوپانيشادترجمه، برگردان فارسي 

ها،  كرد كه ترجمة فارسي آن ي كهن را پيداها ي زيادتري از كتابها ل، نمونهمفصّ
ه بوده استمشوق و راهنماي خاورشناسان در شناخت فرهنگ شبه قار.  

   منظوميانايما راي خطّيها نسخه
داس شاعر فارسي  رهِدر كه ِگاستاي  نسخهانا يو ارزشمند راما منظوم ةن نسخينخست

  .است نظم كشيده ةرشت  بهسراي هند

 ةداوري دربار توان به در نگاهی اجمالی می
در این . هاي منظوم رامایانا پرداخت ترجمه

مسیح  اهاي منظوم ملّ ناگزیر ترجمه داوري به
هاي  ر بدایونی در رتبهپتی و عبدالقاد پانی
گیرند و رامایاناي  ل و دوم قرار میاو

سطحی ,  این سه منظومهنداس در بی گردهر
 .فروتر دارد
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  مؤلّف گردهر داس,  راماياناةعکس آغاز نسخ
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گر ي ديها جمهسزاوار است که از تر هم انايراما  منظوميها گر نسخهي دةدربار
 از نسخ معتبر و منظوم رامايانا ١پتي مسيح پاني اراماياناي منظوم ملّد؛ يآ انيم  دريذکر
 منظوم رامايانا ةمين نسخسو. آن اشاره خواهد شد مه بهفارسي است که در همين مقد به

 عبدالقادر ةسرود اي منظوم از رامايانا رود، ترجمه شمار مي  به ارزشمندي نيزةكه نسخ
  .٢بدايوني است

ابوالفيض   بهرا) م ۱۸۷۷ و ۱۸۷۲لكهنو، (  الفيضيظيفةنام و  بهاناياي از راما ترجمه
در اين باره بايد . اند كه گويا درست نيست نسبت داده) ق ۱۰۰۴-۹۵۴(فيضي اكبرآبادي 

م با عنوان  ۱۸۹۱افزود كه منشي پرميسوري سهاي سرور الله، داستان رام و سيتا را در 
ترين متن منثور  كامل. ه چاپ شده استم در آگر ۱۸۹۳وظيفة فيضي سروده كه در 

د آن را تلفيق كرد و آن ي متعدها  است كه نسخه)  سنگه امر (سينگ فارسي راماين از امر
زيب   اورنگةق يعني در اواخر دور ۱۱۱۷را در هفت بخش كه هريك را بيان ناميد در 

پركاش  مراين ترجمه نخست با تصحيح ا. انجام رسانيد  به)ق ۱۱۱۸-۱۰۶۸( گوركاني
 ش در دو جلد در تهران ۱۳۵۱ و ۱۳۵۰تصحيح اظهر دهلوي در   بهدر لكهنو و سپس

) نظم  بهبيشتر(فارسي   بهراماين ةترجم  بهاز ديگر كساني كه. چاپ رسيده است به
  :افراد ذيل اشاره كرد  بهتوان  مي,اند پرداخته
 ,ي پاكستانلّنسخة موزة م( نثر  بهق۱۰۹۲ گوپال فرزند سري گوبند، در )الف
  .)N.M.1969-218شمارة   بهكراچي
 نسخة موزة بريتانيايي(داس  لسينثر از روي روايت تُ  بهديبي داس كايتهه، )ب

  .)Or.1249شمارة  به

                                                   
 در قالب مثنوي) ق ١٠٣٧-١٠١٤( جهانگير ةكه در دور) راماين(ترين ترجمة منظوم فارسي موجود رامايانا  كهن  .1

 .اين منظومه رام و سيتا نام دارد و از جهت مقام ادبي نيز مقام ارجمندي دارد.  بيت سروده است٥٣٠٧در 

اند و از شيوة  نويسان آن را از بدايوني دانسته  موزة بريتانيايي كه فهرستOr.1248عالوه بر نسخة شمارة   .2
 منظوم ةهاي هند نيز ترجم  برخي از كتابخانهنگارش نيز پيدا است كه يك نويسندة توانا آن را ساخته است، در

نشر اين ترجمه  نو، درنظر دارد نسبت به  فرهنگ ايران در دهليةخان. توان پيدا كرد عبدالقادر بدايوني را مي
 .منظوم نيز اهتمام ورزد
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  مؤلّف گردهر داس,  راماياناة نسخپايانعکس 
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عنوان  نظم با  بهبيدل، پسر شري رام،  بهص چندرمن كايته مدهپوري، متخلّ)ج
 )ق۱۱۱۸-۱۰۶۸(زيب گوركاني  اورنگ انجام رسيده و به ق به۱۱۰۴/۱۱۰۵كه در نرگستان 

  .)م ۱۸۷۵نو، هلك(پيشكش شده است 
ق نزديك ۱۲۶۸نظم در   بهامانت،  بهصلعلپوري، متخلّ/ الله امانت راي اللپوري)د

آن منضم ساخته   بهامانت در پايان هر باب غزلي سروده و. چهل هزار بيت در شش باب
  .است
 در »نامه رام«نظم با عنوان   بهقابل، فرزند بيلي رام،  بهص منشي رام داس، متخلّ)ه
م در هند در چاپخانة  ۱۸۸۴اين منظومه در .  بيت در چهار دفتر۳۰۰۰ق نزديك ۱۲۸۱

  .چاپ رسيده است  بهمادهوپرس
 بيت در ۷۲۲۰ در » ظفرنجها«نظم با عنوان   به مكهن الل ظفر، در سدة سيزدهم)و
  .)م ۱۸۷۲ نو،هلك(مثنوي قالب 
نظم با عنوان نيرنگ حسن،   به،)م۱۸۷۲-۱۸۶۶(منشي جگن كشور فيروزآباد  )ز

  . بيت۹۹۹اجوديا، در  معروف بهار
  . بيت۱۴۱نظم   به منشي بانكي الل زار،)ح
  .)م ۱۹۱۵آباد،  فيض( را نظم آورده است راماين كه خالصة داستان   هربلبه سيته)ط
  .)ق۱۱۴۵( عشرت كرن )ي
  .مل چاند  الله چندا)ك
  .م سرود ۱۸۸۲منشي هر لعل رسو داستان راماين را در  )ل
  .دريابادي راي مهاديو )م
  .)ق۱۲۰۹از ( آنندكهن خوش )ن
  .١)م۱۹۰۳حيدرآباد دكن،  (»نامه خفر«نظم با عنوان   بهي،تركي نور محلّ )س

                                                   
  : ك به. بيشتر در اين باره رةبراي مطالع  .1

Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum, I/55-57; III/1078; Indo-
Iranica,Volume 32 (1979), Number 3-4, 6,13; Britannica 9/920, 20/535 

، ٧-٥، سال سيزدهم شمارة راهنماي كتاب، »فارسي ترجمه آثار هندي به«د امير حسن عابدي، سي: و نيز
  .٨/١٣٤٤؛ ١٤٠٥-٦/١٤٠٤؛ ٢١٦٠-٤/٢١٥٤؛ ي فارسي پاكستانهاي خطّ فهرست مشترك نسخه  و٣٩٢ ص
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  .)Girdhar Das(داس  هررد منظوم ِگةترجم )ع
 ,صات و سبك شعري آنو مشخّ داس هررد منظوم ِگة ترجمةارپيش از توضيح درب
  .پردازيم  ميرامايانامعرفي كتاب ارزشمند   بهاجمال به, براي آشنايي مخاطبان
 .(Ramayana) حماسه منظوِم رامايانا

 ي ط,راما آن ي است كه قهرمان اصلي هندِةترين حماس يا رامايان كهن رامايانا
 يوالميك. رهاند ي اسير شده مراوانا را كه در چنگ سيتا   بسيار، زنشيها يپهلوان

Valmiki) (ِم قبل از ميالد، در چهل و هشت هزار بيت  اين منظومهرا در قرن سو
  : موجود استيزباِن فارس  به از اين كتاب دو گزارش. ١سروده است

  ، ش ه۱۳۵۵، بنياد فرهنگ، ي اقبال يغماي  و نگارش  مختصر رامايان، تلخيص.الف
 ١٣٥١ و ١٣٥٠ ,بنياد فرهنگ  جلد ـ٢ يكوشِش عبدالودود اظهر دهلو  بهراماين .ب

  .شه 
 . پناهگاه و مأمن راميمعن به, ساخته شده است» نهيا«و » رام«انا از دو جزء ي راماةواژ

و روايتي شنيدني و دلكش از سرگذشت ي  و رزمي حماسةک منظومي مجازا نام يول
 ي حماسةن منظوميل جهان و اوي حماسةن منظوميتر يمي قداين كتاب. تا استيرام و س

زبان   بهسروده شده و سپس» پراكريت«زبان   به هندوستان است كه ابتدايو ملّ
  .ليف شده استأسانسكريت ت
ن هند در شناخت فرهنگ و تمد  بهريثّؤ، كمك م»رامايانا«و كتاب » راما«افسانه 

  .نمايد  مي پيش از تاريخةدور
 پس از يراهزني اشتغال داشت ول  به در ابتدايکي هندو، والمهاي داستانبراساس 

ديمان گرديش شرمنده و پشي از کرده ناپسند خو, دچار دگرگوني روحي شدهيتمد, 

                                                   
  : ک به. انگليسي رامايانا رةبراي مطلعه ترجم. 1

- Ramayanam, Kamba: An English Prose Rendering, by Dr. H.V. Hande, Bharatiya 
Vidya Bhavan, 1996. 

- Rajagopalachari, C: Ramayana, Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai, 1951. 
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) خانقاه(ان عمر در آشرام يا تا پايمالي هيها  کوهة دامنهاي  از جنگليکيو در  توبه نمود
  .اضت پرداختيزهد و ر  بهشيخو

 ةکه از رودخاني روز هنگام کي.  در ابتدا شاعر نبوديکي والم,روايات موجودبنابر 
کتا سرچشمه ي رهاي خوانند که از کوه  ميtonesکه اکنون آن را   ـ(tamasa)تمسا 

زخم   بهد کهي را ديا گشت پرنده  ميباز ـ زدير  مي گنگهاي  از شاخهيکي  بهرد ويگ يم
ر و ثّأار متي از مشاهده کشته شدن آن پرنده بسيکي والم.ادي گرفتار شده بوديتير ص

 بر او ـ گاردي آفريخدا ـ در همان هنگام برهما .البداهه سرود ي را فيتيمنقلب شد و ب
 زي رام را ني ماجرا,يت را سرودين بيگونه که ا او نظر کرد و گفت همان  بهظاهر شده

 را ي و حماسين اشعار رزميسته نخين کار را انجام داد و پاي ايکينظم درآور و والم به
  .در هندوستان بنا کرد

  :راماين در هفت بخش تدوين شده است
  .ام كودكي رام، دربارة ايBlal Kanda((ـ بال كانده ١
  .در تبعيد رام از اجودهيا )Ayodhya-Kanda(ـ اجودهيا كانده ٢
 در زندگي رام در جنگل و ربوده شدن سيتا) Arnya-Kanda(ـ آرنيه كانده ٣

  .ناودست ر به
در توقف رام در كيشكيندهيا، ) Kiskindhya-Kanda(ـ كيشكيندهيا، كانده ٤

  .پايتخت بوزينگان
آور رام و همپيمانان او از دريا  درگذر شگفت) Sundara Kanda(ـ سوندر كانده ٥

  .سيالن  بهو رسيدنشان
در جنگ رام با راون و شكست و هالكت ) Yuddha Kanda(ـ جودهه كانده ٦

  .گذاري رام اجودهيا و تاج  بهراون و نجات سيتا و بازگشت رام و سيتا
در زندگاني رام در اجودهيا و تبعيد سيتا و زايش ) Uttara-Kanda( اوتركانده -٧

  .١بهشت  بهدنبال او  بهدو پسرش و مطالب ديگر تا مرگ سيتا و رفتن رام

                                                   
 ةبراي توضيح بيشتر دربار . ذکر شدهراماياناجاي شش بخش، هفت بخش براي  ها به ز فهرسته در برخي االبتّ  .1

 http://www.valmikiramayan.net : ک به. ررامايانابندي  تقسيم
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کتاب خود را با حمد , نگارنده
و ياد خداوند يگانه آغاز کرده 

آيد که داراي  نظر مي است و به
 .مشربي عرفاني بوده است

  ماجراي رام
شْدتهر  (Dasratha) ن کشور هند باستان است از پادشاهايکي نام .شْدچهار پسر از  تهر 

ن پسرش لکشمن و يم سو,ن پسرش بهارتي پسر بزرگش رام دوم.سه مادر داشت
 که جنک پادشاه ين چهار برادر در مجلس بزميا. نش شتروگهنه نام داشتنديچهارم

ب داده بود شرکت يدخترش ترت ي مناسب براي انتخاب شوهريهه برايود
ان يم ر مسابقه از رام د.جستند
 از يا تا حلقهيشد و س روزي پنکنندگا شرکت
 تا راي جنک س.ختيگردن رام آو  بهگل را

 يزندگ و آن دو. عقد رام درآورد به
 تمام شروع کردند و يمشترکشان را با شاد

دريتمد  قصر دي و شادماني با خرم هتشر 
ند ي خود برگزينيجانش  بهرام راد بر آن شد يسن کهولت رس  به چون تهشرد. سربردند هب

 نزد شوهرش رفت و گفت تو در . که مادر بهارت بوديييکينام کا ي به همسر دوم ويول
چون و چرا  ي در قلبم خطور کند آن را بيي که هرگاه آرزويمن قول داد  بهگذشته

 و بهارت پسر يم آن است که رام را از سلطنت برکنار کني و اکنون آرزويبرآورده کن
چه کوشش د و هرين سخن سخت ناراحت گردي از ا تهشرد. ي او بگماريجا  بهن رام

 تمام رام را نزد خود يليم يآنگاه با ب. دارد، نتوانست ن فکر بازي را از اييکرد تا کاک
 بهارت ينيگزياج ي و بلند نظريرام با بزرگ منش.  او بازگو کرديد و ماجرا را برايطلب

ب نجات ين مخمصه عجيرفت و پدر را از ايتر از رام بود پذ  کوچکيرا که از نظر سن
ا خارج يتا و برادرش لکشمن از اجودهيم گرفت همراه همسرش سيپس از آن تصم. داد

ر ثّأتا و لکشمن سخت متيمت رام و سي پس از عز تهشرد.  کننديشود و در جنگل زندگ
  .ات گفتيود حد که بدريي نپايريد و ديمار و رنجور گرديشد و از غضه ب

ار ي بسيتيبهارت برادر رام، شخص(رت بود يک سي جوانمرد و نيبهارت که برادر
 ،)اد او بهارت گذاردندي  بهن هند را در ابتدايرو نام سرزم نيکار و فداکار بود از اکوين

ن شد و چون سلطنت را يار اندوهگي خود برد بسي پادشاهيچگونگ ي به که پيهنگام
دگاه برادر بزرگ شد تا ي درنگ رهسپار تبعيا بدون لحظه دانست  ميتر حق برادر بزرگ
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ا ياجوده  بهافت، از او خواست تاي که رام را يآورد و هنگام تخت بازيپا  به رايو
فه ياو گفت وظ  بهن امر تن در نداد ويا  بها رام ام.نديتخت سلطنت بنش  بهمراجعت کند و

ک جفت کفش خود را از پا درآورد يو آنگاه  يخواست پدر گردن نه  بهن است کهيتو ا
 خود صرف نظر کردم هاي  که از کفشيطور ن بود که همانيمنظورش ا. بهارت داد  بهو
 کفش . که از نزد رام باز گشتي بهارت هنگام.دميتو بخش  بهزيسلطنت را ن ,تو دادم  بهو

 نشست و ي منآک ي نهاد و خود نزدير چتر پادشاهي تخت سلطنت در زيرام را رو
با و وفادار خود و لکشمن يتا زن زيوقت رام همراه س در آن. کرد  مينام رام حکومت به

 زاهدان ها ن جنگلآدر . ده بودي دوردست عزلت گزيها برادر مهربانش در جنگل
مد آ يکيآشرم والم  بهشان بود و رامي از ايکي يکيعبادت مشغول بودند و والم ي بهچند

  . کسب کرديالعاتتا اطّي او و سي از حال و زندگيکيکرد و والم  ميو شد
 ي را از آن نواحها وها و راکشسيم گرفت ديتصم برد،  ميسر  به رام در جنگليوقت
 وها موسومي از سران ديکي .ها را کشت  از آنيرو جمع نين ببرد و از ايا ازبيبراند و 

ک ي خود يرويست و با نوها برخاي ديخونخواه  بهالن بود،يره سير جزيراون که ام به
.  خلوتگاه رام روانه ساختيسو  به درآورد و آن رايبا و طالئي زيصورت غزال  بهو رايد
ب کرد و يرام آن غزال را تعق. اورديش بي براار دن غزال از رام خواست تا آنيتا با ديس

لکشمن . نشديز گذشت چند ساعت از او خبرا بعد ااز خلوتگاه خود خارج شد ام 
 ن هنگام راونيدر ا. تا در خلوتگاه تنها مانديدنبال او رفت و س  بهتاياصرار س  بهدر رامبرا
ش ي خويمايزور در ارابه آسمان پ  بهتا راي وارد خلوتگاه رام شد و سيشکل زاهد به

ار تالش ي سر بود بس۲۴ با يويراون که د. الن برديره سيشهر لنکا در جز  بهسوار کرد و
  .رام وفادار ماند  بهتا تا آخر عمري سيرام کند ول  بهانتيخ  بهادارتا را ويکرد تا س

ار يافتند و رام بسيتا را در خلوتگاه خود ني که رام و لکشمن بازگشتند، سيهنگام
 ي پايتا را در جلوي سيد و راه آزادي از آسمان شنييان نداي در آن م.شان حال شديپر

نگان يسردار بوز )sugriva(وه ياون با سوگرتا از ري نجات سيرام برا. رام گداشته شد
راون  جنگ با به, نگانيسردار بوز )hanumat( او و هنومت ياري منعقد کرد و با يمانيپ

 اي دري رويا، پل متحرکي رام از دريروهاي عبور نيها برا مونين جنگ مي در ا.پرداخت
تخت آن ين و پااليره سي پل مذکور وارد جزي رام از رويروهايوجود آوردند و ن به
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نه آمده است آزاد ي که در رامايشرح  بهتا راي لنکا شدند و شهر را آتش زدند و سيعني
تا ي سي و وفاداريخواست از پاک  ميرايرفت زي نپذيگرم  بهتا رايرام ابتدا س. ساختند

 رام سخت ناراحت يهتوج يتا در لنکا از بيس.  او ثابت گردديگناه يمطمئن شود و ب
:  بسته زانو زد و گفتيها  روشن کرد و در جلو آتش با دستيرو آتش ني اشد و از

ز از ي تو ن,اد رام فارغ نشده استي از يا گونه که قلب من لحظه همان! يگواه جهان يا
که  يحال آتش انداخت و درهاي ان زبانهيم شتن را دريآنگاه خو.  مگردانيمن رو
تا را در آغوش ي برخاست و سيند ستون بزرگکردند آتش مان  مياديان ناله و فريتماشاچ

رام . تا بر همگان روشن گشتي سيده باشد و پاکياو رس ي بهبيآنکه آس يرام افکند ب
تا پاکدامن است يدانستم که س  ميتا را در آغوش گرفت و گفت منيد سين ديچون چن

  . او ثابت و روشن شوديان پاکي خواستم که بر همه جهانيول
 پس ي خود ادامه دادند وليزندگ  بها بازگشتند وياجوده  بهتا از لنکايآنگاه رام و س

ختند و ي سوء ظن رام را برانگي حسودان و جاسوسان آتش درون, رامياز تاجگذار
 که ياو خبر داد که مرد  به رام از جاسوسانيکي. تا را رها کنديموجب شدند رام س

ستم يمن مانند رام ن انش گفته است کهياطراف  بهزنش خانه شوهر را ترک و قهر کرده بود
ها  ن حرفيدن اي رام از شن. کنمي که خانه شوهر را ترک کرده دوباره زندگيکه با زن

رو  نياز ا .نديگو ي مين سخنانيار آشفته و ناراحت شد که مردم شهر در مورد او چنيبس
 لکشمن . دور رها کنيها ابانيتا را ببر و در بياو گفت که س  بهلکشمن را خواست و

ر دستور برادر بزرگتر يم خود منصرف کند و ناگزيد نتوانست رام را از تصميهرچه کوش
تا را که باردار بود در ي س,ل ذکر شده استانه مفصّي که در رامايبيترت  بهرا گردن نهاد و

  .ا بازگشتياجوده  بهساخت و خود اابان رهيب
آشرم   به بود و سرانجامي سر پناهي تمام در جستجوي و ناراحتيتا با سرگردانيس

 ي پرستاري داد و از وي او را دلداريکي والم.ديجا سکونت گز نآد و در ي رسيکيوالم
سرها  پ.وردآا يدن  به وضع حمل کرد و دو پسر دوقلوجا آن در يتا بعد از مدتيس. نمود

 ي و کمانداري دانش جنگاور، ادب, علمنآنا ي بهکيدر آشرم نزد مادرشان بودند و والم
ا نزد رام رفتند و رام آنان را ياجوده  بهدندي رسيسن پانزده سالگ ي بهآموخت و وقت

ن و ياندوهگ رايتا بسيس. ديا طلبياجوده  بهزيتا را ني قبول کرد و سيفرزند  بهشناخت و
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ک يرا براساس يز ني زميعني(ش از مادر خود ا ي اثبات پاکيآزرده بود و دوباره برا
)  خاک برخاست و بوجود آمديارهايان شيتا در هنگام شخم زدن از ميداستان س

 ييکرد و او از همان جا ن دهان بازيدر آن هنگام زم.  کندي او را گواهيخواست تا پاک
ار ناراحت شد و يد، بسين ماجرا را دي که اي رام هنگام.تهمان جا بازگش  بهکه آمده بود

 يب رام از پين ترتيوندد و بدياو بپ  بهتا بگردد ويدنبال س  بهم گرفت تمام آسمان رايتصم
  .ديان رسيپا  بهتا رفت و عمرشيس

  اناهاي ممتاز راماي برخي از ويژگي
اغراق نخواهد بود اگر  ماانا درازدامن و فراوان است ايسخن در باب اوصاف ممتاز راما

است با مطالعه و بررسي در شاهكارهاي  ي ممتاز راماياناها  ويژگي,م که ايجازييبگو
متون ادبي كهن حجم عظيم مطالب و در  ةصتوان دريافت كه مهمترين مشخّ  ميجهاني

خورد كه  چشم مي  به آثاري موجز همها ميان آن ا درام. بسياري موارد اطناب بوده است
برخالف اشعار حماسي . وراني هستنداي كوچك و ن  تقابل با ساير آثار چونان روزنهدر
 در كمال ايجاز خلق شده و در عين حال كه موجز »رامايانا«، افسانه »ايلياد و اديسه«

بعضي اشعار اين . ها و اشعار حماسي حجيم مقابله كند تواند با تمامي افسانه است، مي
خالق اين اثر توانسته با استفاده از چند واژه، . مفهوم استمجموعه داراي يك واژه پر

  .شعري در قد و قواره يك شعر كامل خلق كند
: بهترين و زيباترين شعري كه در اين اثر وجود دارد، از يك واژه تشكيل شده است

  .١»اال پيناتاپيها مامي«
 اميد كه اين  بهنگرند، چشمان يكديگر مي  به:ي اين واژه چنين استمفهوم كلّ

وقت انجام  ديگري پا پيش نهد و كاري را كه هردو قصد انجامش را دارند و هيچ
  .نخواهد داد، انجام دهد

 وجود كاركردهاي عميق انساني در اين ,ويژگي ممتاز و شاخص ديگر رامايانا
 جهان وجود دارد يانگيزي كه در اکثر آثار حماس  دلهاي صحنه يكي از .حماسه است
 ساخت حماسه است ي پةجيطور معمول نت  به که،ياني پايروزي پيشادماناين است كه 

                                                   
1. Mamihala Pinatapei. 
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ي ماند و راو  ميکند، ناگفته  ميي دنباليروزين پيو خواننده داستان را در انتظار چن
 قاًي عمين صحنه کارکرديا. کند  ميتي قهرمان کشته را رواي سوگوار,صطور مشخّ به

 سرمست بشود، ي قهرمان خوديروزيتواند از پ ي ميراحت  بهخواننده که  به دارد ويانسان
 يتواند با شاد  ميرايا خطرناک است؛ ز گرچه خوب اميروزيکند که پ ي ميادآوري

 .اد ببرديت را از ي کند که انسانيب با انسان کاريمرگ رق
 ,يروزي پي شاديجا کشد، به يار را مي اسفند, که رستمي وقت, فردوسيةشاهنام در

دنبال تابوت و گرز سرنگون   بهروزمند را رها کردهير يافته و رستم پيسر مييداستان تغ
کر او يپ. کشد  ميتيروا  به مادر و خواهران او رايرود و سوگوار  ميرانيا  بهارياسفند

دور   بهکُنان هيکَنان و مو يار مويون و خواهران اسفنديرسد کتا  ميکاخ گشتاسپ  بهکه
ان ي را جانها رد و آنيگ  ميبان گشتاسپ و جاماسپ رايز گريپشوتن ن. زندير  ميتابوت

ز ين نين باشد و چنيد سنگيجا با ني شعر در ايساخت زبان. کند  مين قتل اعالمي اياصل
 ،»ک« ،»گ« چوني انسدادهاي همراه با صامت» او«و » ي« بلند يها مصوت. هست

اش،  ي عروضهاي زانير ميي متقارب را، بدون تغيبا قدرت تمام وزن رزم» دال«، و »ت«
  :کنند  ميان سوگي بين و سوزناک براي سنگيوزن  بهبدل

ــي ــرد آهنــ   يک ــابوت ک ــز ت   ني نغ
ــدود يب ــن ــنيک روي ــه آه ــق  ب   ري

  راه  بــهانيــ رفـت گر يپـشوتن همــ 
ــشوتن درآو ــديزنــــان از پــ   ختنــ

ــه ا ــک ــشا ي ــابوت را برگ ــد ت   ين بن
ــ  ــشوتن غم ــد ميپ ــ ش ــاني   ان زن

ــه ــوهان ت  ب ــت س ــران گف ــآهنگ   زي
  را بــاز کــرد ســر تنــگ تــابوت   

   شـاه  يچو مادرش بـا خـواهران رو      
ــر    ــر مه ــسودند پ ــب ــرشي   ال و ب

  کـــزو شـــاه را روز برگـــشته بـــود
  جنـگ  ي به ن پس کرا برد خواه    يکز

ــه ــ ب ــي ــدر آويالش هم ــدي ان   ختن

ــسترد فرشــ  ــاي ز ديبگ ــيب   ني چ
  …ريــر مـشک و عب يـ پراگنـد بـر ق  

  اهيپــس پــشت تــابوت و اســپ ســ
  ختنــدي خــون ز مژگــان فروريهمــ

  يک بــار مــا را نمــايــتــن خــسته 
  خروشان و گوشت از دو بـازو کنـان    

ــاريب ــتخ يـ ــون رسـ ــد کنـ   زيد کامـ
ــه ــو ب ــي ين ــ مويک ــرد ي ــاز ک   ه آغ

ــر ا ــد ريز مــشک دپ ــدن ــي   اهيش س
  خت خاک از بـرش    ي ر يون هم يکتا
ــه ــود  ب ــشته ب ــشت او گ ــر، پ   آورد ب

  چنــگ نهنــگ ي بــهکــرا داد خــواه
  ختنــدي خــاک بــر تــارکش ريهمــ
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ــه ــپاه   ب ــروش س ــد خ ــدر آم ــر ان   اب
ــد و ديخروشــ   دش، نبــردش نمــازي

ــه ــت ا ب ــشان يآواز گف ــر سرک    س
ـ از   يا ش بـد کــرده ين بـا تـن خـو   ي

  ي شـــد فـــره و بخـــردز تـــو دور
  ور پشت توـن نامـيد اـته شـشکس

  وان شـــاهيـــا  بـــهامـــديپـــشوتن ب
ــديب ــهام ــنزد  ب ــراز ي ــتش ف   ک تخ

  ز برگـــشتن بختـــت آمـــد نـــشان
ــهر ا ــدم از شـ ــرآوردهيـ   يا ران بـ

  يزديــــ تــــو بــــادافره ايابيــــب
 ١… بود باد در مشت تون پسيکز

است با راوانا ) Rama(مرکز شعر نبرد راما . ن دست داردي از ايانيز پايانا نيراما
)Ravana .(تا ي راما، او و معشوقش سيروزيبعد از پ)Sita (يلي بزرگ، که دالياز درد 
ز ين نيزم. خواهد که او را ببلعد  ميني از زمصاًتا مشخّيس. برند  ميده دارد، رنجيچيپ

 ةانگر لحظيدادها نماين رويهردو ا. شود  مي غرقيا راما هم در رودخانه. کند  مينيچن
موضوع   بها، در هردو موردام.  استي آسمانييروين  بهوستني و پي روحانيرو فرا

 ي باهاوابوتي بازخواني بوده برايلين خود دليد ايشا. شود  ميز اشارهي کردن نيخودکش
)Bhavabhuti ( تا ياش با نام اوتاراراماچار شنامهيان نماي که در پايرييتغاز متن و
)Uttararamacharita (يدهد که برا  ميتا را نشاني س,ين کار، باهاوابوتيدر ا. داده 

 يطور مبهم در متن اصل  بهچه  از آنيبيپرد، ترک ي ميا رودخانه  به ناموفقيخودکش
  .٢شود  ميافتي يکيوالم

تواند فارغ از   آن ميةي بسيار ارزشمندي است که مطالعرامايانا واجد نکات اخالق
درک و . ل گردد عبرت و تحوةماي, هاي ديني خاص قهرمانان روايت دين و گرايش

                                                   
-١٥٥٥ و ٢٩-١٥٢٨، بب ٣١٣-٨، ص ٦ ج ,افست، چاپ مسكو، شاهنامه : حسن، ابوالقاسم طوسيفردوسي  .1

هاي بارز نمايش اندوه براي قهرمان شکست خورده   نيز از نمونهشاهنامهدر » رستم و سهراب«استان د ,٧٢
 .است

  : براي مطالعه در اين باب رك به  .2
• Mishra ,Vijay: Bollywood Cinema: Temples of Desire (Routledge New York and London 

2002), p.209 
  :منبع زير مورد بررسي قرار داد ن با رجوع بهتوا متن فارسي اين حماسه را نيز مي •
 و چاپ (رکاش پامر ، سنگه امر ترجمان هند، ةعاشقان حماسي متن ترين کهن ,رامايانا :داس لسيتُ والميکي، •

  .)ش ه ١٣٧٨ , ايراناسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات
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 اين اسطوره مستلزم سلوکي صادقانه و عبور از ةهاي پنهان در مرکز و هست دريافت پيام
ه شأن و وصف که البتّ(هاي عقل گريز  هاي الفاظ و حجاب کلمات و گذر از اليه پرده

 .خواهد بود) بخشد اسطورگي يک اثر را شکل مي

  جنجال راما در هند معاصر
جنجال عظيمي بر سر اين  در مطبوعات و محافل هند ) ميالدي٢٠٠٧(در سال گذشته 

عا درگرفتمد ت تاريخي بوده يا بركه آيا راما وجود خارجي داشته و يك واقعي 
 يكديگر  برابري كهن است؟ دو گروه فكري متفاوت درها  و داستانها  اسطورهةساخت

بر سر اثبات و رددر يك سوي ميدان نبرد علمي. عا صف آرايي كردند اين مد, 
در اين اعتقاد بودند كه  كردند و بر  ميمتن رامايانا استناد  بهطرفداران راما قرار داشتند كه

ميزان . يار وارسته نشان داده شده استمثابه يك انسان كامل و بس  به»راما«كتاب مذكور، 
عنوان يك   بهاي است كه او را گونه  بهو عملكردهاي او،» راما«توصيف و تعريف از 

بهدهد و  ميس جلوهموجود مقد  عنوان يك   بهرا» راما«ام، تعدادي از مردم هند، مرور اي
. ين هندو گرديد، موجب ايجاد يك فرقه در آي»راما لرد«پرستش . الهه پرستش نمودند

گانه  ي دهها ميكي از تجس» راما«معروفند، » رامانوجا«  بهمطابق باورهاي اين فرقه، كه
  .شود  ميمحسوب) Vishnu( »ويشنو«خداي 

را يك وجود » راما«هي از هندوها، ي دور تاكنون، شمار قابل توجها از گذشته
 جشن و مراسم برگزارواقعي دانسته و براي گراميداشت ياد و خاطره او، چندين 

م كامل را، تجس» راوانا«دانند؛ و   ميم كامل خير و خوبيرا تجس» راما«هندوها، . كنند مي
عنوان مبارزه   به را،» راوانا«و » راما«اين ترتيب، جنگ ميان   به.نمايند  ميشر و بدي تعبير

  .كنند  ميو نبرد بين خير و شر تعبير و تفسير
باشد، يكي از اين   ميمعروف) Rama Navami( »رامانومي« ه بكه» راما«د روز تولّ
، در اوايل ماه آگوست هر سال در بيشتر مناطق هند »راما«د جشن تولّ. مراسم است

يي از سرگذشت پرفراز و ها در اين جشن، بيان ساده يا هنري بخش. شود  ميبرگزار
ي مراسم يبرپا. گيرد  ميه قرارو جنگش با اهريمن مورد توج» راما«اب فرود و جذّ
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 »راما«د ي گراميداشت تولّها ي مذهبي و نواختن موزيك، از ديگر برنامهها رقص
  .باشد مي

ت اين جشن، ده مد. است) Dusserah( »دسهره«يكي ديگر از اين مراسم، جشن 
. گردد  ميبرگزار» راوانا«و » راما«ياد ده روز جنگ سخت ميان   بهاين جشن،. روز است

در روز دهم، . گيرد  ميل، خواندن دعا و جشن و پايكوبي مورد توجه قراراو روز ۹در 
 كنند كه پايان رزم اين دو و غلبه خير و نيكي بر بدي و شر را  ميهندوها تالش

مه بزرگ از اهريمن و برادر و فرزندش براي اين منظور، سه مجس. نمايش بگذارند به
آتش كشيدن اين سه مجسمه از   به، با»امار«ساخته و پس از بيان رزم اين سه تن با 

  .دارند  مي گراميا، غلبه خير و نيكي بر شر و بدي ر»راما«طرف 
كنند، جشن مشهور   ميبرگزار» راما«ياد   بهيي كه هندوهاها يكي ديگر از جشن

موطنش، در ماه   به»راما«ياد بازگشت   بهاين جشن چهار روزه،. است) Diwali(ديوالي 
ي نو، مبادله هدايا و ها ، پوشيدن لباسها ين چراغاني خانهيتز. شود  ميزارنوامبر برگ

  .مهماني يكديگر، و پايكوبي و دادن شيريني، از جمله مراسم اين جشن است  بهرفتن
يكي از مباحث داغ محافل فرهنگي و   به،»راما«بحث وجود يا عدم  همزمان با طرح

خان و  مور,رفداران راماو برخالف ط ديگر بحث علمي هند در يك سوي
: مانند(گويند هيچ مدرك معتبر تاريخي و باستاني  مياند كه شناساني قرار گرفته باستان

در دست نيست؛ بنابراين، در » راما«ت مبني بر وجود شخصي) …ه، سنگ نبشته، وسكّ
وجود واقعي اين شخصيديد يك   بهي وجود دارد و بايد آن را تنهات ترديد جد

حتّ. اي نگريست اي و افسانه  اسطورهتشخصيخان و پژوهشگران هندي، اثر ي مور
رو، در اعتبار  از اين. عنوان يك منبع معتبر تاريخي قبول ندارند  بهرا،» رامايانا«حماسي 

 مطالب اين ة، ترديد روا داشته و اثبات عمد»رامايانا«و صحت تمام مندرجات منظومه 
  .دانند  نميپذير كانمنظومه در دنياي بيروني را ام

بر بخشي از شمال هند ترديد روا » راما«خان، بر صحت حكومت همچنين مور
، )آشوكا: مانند( گفته آنان، آثاري از حكومت بعضي از شاهان باستاني هند  به.اند داشته

ميان آثار و بناهاي كشف شده، مدركي  ا درام. در برخي از مناطق هند پيدا شده است
دارند كه   ميخان، اظهاربا اين حال مور. شود  نميديده» راما«د حكومت مبني بر وجو
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 ي آنان حدسحتّ. ت در اين افسانه وجود داردي از حقيقت و واقعيها احتماال جلوه
ت ساده و معمولي بود ليه اين افسانه، يك شخصيزنند كه ممكن است كه مبناي او مي
  .ي پيدا كرده استاي و مذهب ام جنبه افسانهمرور اي  بهكه

خان، احتمال پيدا شدن مدركي در اين خصوص درآينده را نفيگرچه مور 
. كنند  ميپافشاري» راما«كنند؛ با اين حال، همچنان بر عدم اثبات وجود تاريخي  نمي

دارد   مي اظهار، صريحاً)Discovery of India( »كشف هند«جواهرلعل نهرو، در كتاب 
اي هستند و نمايانگر برخوردهاي سخت و   موضوعاتي افسانهصرفاً، »راوانا«و » راما«كه 

  .باشند  مي)ها دراويدي(  و بوميان هنديها طوالني ميان آريايي
 هاي خان هندي و رهبران دراويدي ميالدي، تعدادي از مور۱۹۵۰-۱۹۶۰هاي  در دهه

ف تحقير و خوار نمودن  و با هدها ييط آرياتوس» رامايانا« براين باور بودند كه فقاًهند متّ
عنوان  ها به گفته آنان در اين اثر، دراويدي  به.نگاشته شده است) ها دراويدي( بوميان هند

ي فعلي هند، ها يداين ترتيب دراوي  به.اند ي خبيث نشان داده شدهها ديوها و آدم
 يك عنوان  به»راما«زعم آنان،   به.كنند  ميعنوان دشمن خويش تلقي  بهرا» راما لرد«

 خان و نويسندگان وابستهمور. شوند  مييعنوان يك دراويدي تلقّ  به،»راوانا«آريايي و 
يشان، راما را ها ، در برخي از كتاب(The Dravidian Movement) ها جنبش دراويدين به

برشمردن برخي از گناهان و خطاهاي او  بهين آورده وياش پا س افسانهاز حالت تقد 
اين سابقه، برخي از   بههبا توج. اند پرداخته) اب و خوردن گوشتنوشيدن شر: مانند(

كند،   ميپافشاري» راما«ت اي بودن و غيرتاريخي بودن شخصي كساني كه روي افسانه
  .شوند  مي و تعقيب اهداف سياسي اين جنبشها حمايت از جنبش دراويدي  بههممتّ

خان ين قبيل اظهار نظرهاي موراز ا, نيز از سوي ديگر» راما«معتقدان پر و پا قرص 
 احتماالً. اند  كشاندهها خيابان  به اعتراضات خود راةخشم آمده و دامن  بهشناسان و باستان

ي سياسي براي ها ارتباط با رقابت احزاب و گروه اوج گرفتن گاهگاه اين مباحث، بي
ي از يك. جلب نظر مخاطبان مورد نظر و پيروزي در انتخابات بعدي نداشته باشد

شده است، » راما«برداري سياسي از مباحثه وجود تاريخي  بهره  بهيي كه متهمها گروه
هستند كه خواهان استيالي مسلك و روش مذهبي و ) Hindutva( »هندوتوا« طرفداران

  .باشند  ميفرهنگي آيين هندو در كشور هند
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  راماياناي گردهر داس
 در روزگار ,ه از قوم كايتهقار هگوي شب ، شاعر فارسي)Girdhar Das(داس  گردهر

وي داستان معروف راماين را  .زيست  ميدر دهلي) ق۱۰۱۴-۱۰۳۷(جهانگير گوركاني 
ترين   يكي از مهم.نظم فارسي برگردان نمود  به بيت،۵۹۰۰در قالب مثنوي، در 

جهانگير پيشكش شده است،   بهانجام رسيده و  بهق۱۰۳۶اين ترجمه، كه در  يها تفاوت
 رود، بلكه بر محفه سوار شده  نميصل راماين آن است كه در آن سيتا در زمين فروا با
   ١رود  ميجهان باال به

، مانند ها يي در برخي كتابخانهها  نسخه,داس از راماين  گردهرةاز ترجمه منظوم
 N.M.1973-162شمارة   و موزه ملي پاكستان كراچي بهOr.1251شمارة   بريتانيايي بهةموز

  .شود  مي نگهداري۸۴۴۶شمارة   به گنج بخشةخانكتاب و
در . انا پرداختي منظوم راماهاي  ترجمهة درباريداور  بهتوان  ميدر نگاهي اجمالي

 در يوني و عبدالقادر بدايپت يح پانيمس ا منظوم ملّهاي ر ترجمهيناگز ي بهن داوريا
 ,ن سه منظومهي انيبداس در   گردهريانايرند و رامايگ  ميل و دوم قرار اوهاي رتبه

 يارزشمند گاهين منظومه را در جاي که ايلين دليتر ن همه مهميبا ا.  فروتر دارديسطح
 برخالف دو ,ن منظومهينده ايسرا ن است کهيان نشر و مطالعه نموده ايو شا داده قرار

ن يش ايد داد که سرايو انصاف با.  زبانيرفارسي بوده و غهندو مذهب ,گريمنظومه د
ن و شواهد موجود در کتاب يو از قرا طاقت فرساست  دشوار وي کاريفارس  بهمهمنظو

کار بسته  ه بين و قواعد شعريت موازي تالش خود را در جهت رعا,د که نگارندهيآ ميبر
  .افته استين راه يز در اي نيريق چشمگيو توف

 و باعث ران و هند بودهيت ا کهن دو ملّيوندهاي پةادآور خاطرين کتاب ين ايچنهم
  .خواهد شد ت روابط دو کشوري و تقوي ترابط و تعامل فرهنگيج دواعييته

 .است اني و ادي مکاتب فلسفين کتاب در گفتگويبرجسته ا  نقش,تر  مهمةنکت
د که يآ  مينظر  بهگانه آغاز کرده است وياد خداوند ي کتاب خود را با حمد و ,نگارنده

                                                   
  ان خواستدو دست افراخت از ايزد چن  تـاسـنيد برخـر بشـيتا اين خبـچو س    .1

 ن سيم تن زودـدر آن محفه نشست اي  دودـان ك زرـلـه از فـفـحـد مـامـيـب    
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ادگار دوران شرک و ي ينوع  بهن متن کهي اي ابتدا و در١ بوده استي عرفاني مشربيدارا
 دگاهير ديو تقري کتاپرستيمراتب  ذکر به, شود  ميشمرده) polytheism (ييچندخدا

  .ده استياهتمام ورز)  monotheism(گانه گرا يات ياله
 فروتر يا  در مرتبه,حيمس ااس با منظومه ملّين منظومه در قيکه گفته شد ا چنان ,هالبتّ

ات منظومه باعث شده که از ي و تنافر الفاظ در ابييدات معناي تعقير داشته و برخقرا
ت در متن وجود دارد که بر اثر عدم دقّ زي ني اغالط نوشتاريا پاره. ت آن کاسته شودقو

حان در رود که پژوهشگران و مصح  ميديافته است و اميکاتب نسخه در آن راه 
  .٢ن منظومه اهتمام ورزنديب ايع محاسن و معاي جمينقد و بررس ي به بعدهاي گام

 منابع
، مركز تحقيقات فارسي هاي خطّي فارسي پاكستان فهرست مشترك نسخه: احمد منزوي .١

  .٨ و ٦, ٤ ، ج هجري١٤٠٨ تا ١٤٠٣آباد،  ايران و پاكستان، اسالم
، سال سيزدهم راهنماي كتاب، »فارسي ترجمه آثار هندي به«: سيد امير حسنعابدي،  .٢

  .٧-٥شمارة 
  .٦ ج ,افست، چاپ مسكو، شاهنامه : حسن، ابوالقاسم طوسيفردوسي .٣
 . موزة بريتانياOr.1248نسخة شمارة ) خطّي(  منظومراماياناي :ملّا, پتي مسيح پاني .٤

 امر ، سنگه امر ترجمان هند، ةعاشقان حماسي متن ترين کهن ,رامايانا :داس لسيتُ والميکي، .٥
  .ش ه ١٣٧٨ ,تهران,  ايراناسالمي ارشاد و فرهنگ رتوزا انتشارات و چاپ ,رکاشپ
زير  (دهلوي اظهر عبدالودود پروفسور اهتمام به ,…منظوم ةترجم ,رامايانا :داس گردهر .۶

  .)چاپ

                                                   
هاي  ها و مجاهدت اند که تالش  مکاتب عرفاني مطرحي در آيين هندوييزم پديدآمدهخّرأدر روزگاران مت  .1

 ةحل پس از گذار از مرشناسي،  رايج در دينةعقيد بنا به. اند انه آيين هندو نمودهدموحفراواني در جهت تفسير 
با بلوغ فكري و كاربرد عقل، . ي رسيدي توحيد و يك خداگراةمرحل پرستي، انيميسم و شرك، انسان به طبيعت

 .آيد هاي فكري او جور درنمي  و گرايشلتعقّين شرك با يانسان دريافت كه آ

زودي  ر دهلوي و نگارنده اين مقاله بهاهتمام پروفسور عبدالودود اظه داس، به  اثر گردهررامايانا منظوم ةترجم  .2
  .منتشر خواهد شد
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7. Ramayanam, Kamba: An English Prose Rendering, by Dr. H.V. Hande, 
Bharatiya Vidya Bhavan, 1996. 

8. Rajagopalachari, C: Ramayana, Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai, 1951. 
9. Mishra ,Vijay: Bollywood Cinema: Temples of Desire, Routledge New York and London 

2002. 
10. Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum, I/55-57; III/1078. 
11. Britannica Volumes 9 & 20. 
12. Indo-Iranica,Volume 32 (1979), Number 3-4, 6,13. 

13. http://www.valmikiramayan.net 
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   بر نسخة خطّياي مقدمه
تمة حسن خاي فةعادسندالسعاداتالس  
  بلگراميآزاد غالم علي مير : تأليف

  ∗الظّفر سيد احسن: تصحيح و مقدمه

ترين آثاري است  مهم يکي از عاداتالسمتةعاده في حسن خاسندالسنسخة خطّي کتاب 
 تواناي معروف غالم شان توسط نويسنده و گوينده که در مناقب سادات و حسن خاتمه
  .علي آزاد بلگرامي نوشته شده است

 داراي هشت شود يالعلما نگهداري مةاين نسخة خطّي که در کتابخانة شبلي ندو
. متر است  سانتي١٠متر و عرضش   سانتي٢١ بزرگ است طولش هورق يا پانزده صفح

جا ذکر  هيچدر خطِّ نستعليق خوانا و روشن نوشته شده اما سن کتابت و نام کاتب 
  .آمد که زياد قديم نيست  از نوع کاغذ چنين برمي,نشده

قرار زير  ف اين کتاب از مآخذ و مراجع زياد استفاده کرده که بهيآزاد بلگرامي در تأل
  :ستا

   اثر ابوالقاسم شرانامالي .١
  حجر عسقالني  اثر ابنصواعق محرقه .٢
   اثر عسقالنيشرح بخاري .٣
   اثر ذهبيتذهيب التهذيب .٤
  الدين سبکي  اثر امام تاجيبٰرطبقات ک .٥

                                                   
  .لکهنو, استاد بازنشستة فارسي دانشگاه لکهنو  ∗
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  ي اثر امام فخرالدين رازتشريح .٦
   اثر ابومحمد اسٰمعيل بن عبدالرحٰمنتفسير سدي .٧
   اثر شيخ عبدالحق دهلويتکميل االيمان .٨
   اثر امام ضياءالدين سنديتيسير .٩

  الدين سيوطي  اثر شيخ جالليخصايص کبٰر .١٠
  اثر مير عبدالواحد بلگراميسبع سنابل .١١
 الشعرا الدين ملک  اثر قاضي شهاباداتمناقب الس .١٢
 الدين بن عربي  اثر شيخ محيفتوحات مکّيه .١٣
 .مکتوبات مجدد الف ثاني .١٤
  اثر ملّا علي قاريمرقات .١٥
   ابن اثيرةنهاي .١٦

 يبيت خيل شک نيست که آيات قرآني و احاديث نبوي در مناقب و فضيلت اهل
 آزاد توانسته است بسياري از .کرد انکاررا توان ارزش و اهميت آن  زياد است و نمي

البتّه بعضي از بيانات علما . طور مرتّب بيان کند  به,را گردآوري کردهگونه روايات  اين
  .قرار زير است خورد که به چشم مي مقتضاي قران به ظاهراً متصادم به

  :دربارة سادات عاصي و گناهگار نقل کرده استرا الدين  گفتة شيخ محي -۱
 و حنن معهم کالعبد مع ابن من احلدود و التعزيرات فايدينا فيه يداهللاما توجه عليهم ”

  .“سيده
  : نقل کرده استيگفتة امام فخرالدين راز -۲

تکرار فسق و احرار   به.شود که شرف علوي زائل نمي اين اند بر اتّفاق کرده”
ز براي شرف رسول ماست صلّي اهللا عليه و سلّم عصيان زيرا که شرف علوي ا

 .“اکتساب نواهي شود به يرعلوي زايل ميغشرف 
قانون  جا در اين اثر آمده است که ظاهراً متصادم به اين نوع بيانات در چندين

  :قرار زير است خورد که به چشم مي مجازات خدا به
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۱- }§øŠ©9 öΝä3Íh‹ ÏΡ$tΒ r' Î/ Iω uρ Çc’ÎΤ$tΒ r& È≅ ÷δr& É=≈tGÅ6ø9$# 3 tΒ ö≅ yϑ÷èctƒ #[ þθß™ t“øgä† Ïµ Î/ Ÿωuρ ô‰Ågs† … çµ s9 ÏΒ ÈβρßŠ 
«!$# $wŠ Ï9uρ Ÿωuρ #Z��ÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊂∪١.  

نه بر وفق مراد شماست و نه بر وفق مراد اهِل کتاب که هرکس که مرتکب کار 
 .بدت و ياوِر نياسوو جز خدا براي خويش د, بدي شود جزايش را به بيند

s9 $oΨ«اهل کتاب همين بود که اماني  ¡¡yϑs? â‘$̈Ψ9$# HωÎ) $ YΒ$−ƒ r& ;N≡ yŠρß‰÷è̈Β («و حنن ابناء اهللا و  ٢
  .احباده
۲- »β Î) ö/ ä3tΒ t�ò2r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝ ä39s)ø?r&«٣.  

 .ا نزد خدا پرهيزگارترين شما استترين شم ه گرامي آينهر
yŠ$tΡuρ Óyθ“3«:  فرياد زد)ع(شد نوح ب غرق مي آالسالم در وقتي که پسر نوح عليه -۳ çΡ 

… çµ−/ §‘ tΑ$s) sù Å_Uu‘ ¨β Î) Í_ ö/$# ôÏΒ ’ Í?÷δr& ¨βÎ) uρ x8y‰ôãuρ ‘, ysø9$# |MΡr&uρ ãΝ s3ômr& tÏϑÅ3≈pt ø: $# ∩⊆∈∪ tΑ$s% 
ßyθãΖ≈tƒ …çµ ¯ΡÎ) }§øŠ s9 ôÏΒ š�Î= ÷δr& (… çµ ¯ΡÎ) î≅ uΗxå ç�ö�xî 8xÎ=≈|¹ («٤.  

پسرم از خاندان من است و ! اي پروردگار من: داد نوح پروردگارش را ندا
او ! اي نوح: گفت. کنندگان تو هستي کمترين حمند تو حق است و نيروعدةو

  .عملي است ناصالح او  براياز خاندان تو نيست
 ,ناي فسق و فجور او ب باز هم بر, بود)ع(دانيم که او فرزند صلبي حضرت نوح ما مي
اش گفت که فرزند تو نيست زيرا تو صالح هستي و او غيرصالح و هيچ  خدا درباره

رسد که  چشم مي تر به لذا روايت طبراني درست. يستاي بين صالح و غيرصالح ن رابطه
  :قرار زير است به

ان اهل بييت هو الء يرون ام اويل الناس يل و ليس کذالک ان اوليائي منکم ”
  .“املتقون من کانو و حيث کانو

که چنين نيست  من و حال آن ها احق باشند به بيت من گمان دارند که اين يعني اهل
  . هرکس که باشد و هرجا که باشد,ندرتراء من از شما پرهيزگا اولي,تحقيق به

                                                   
  .١٢٣آيه , )٤(نسآء   .1
 ؛ ٢٤آيه , )٣(عمران  آل  .2

  .١٣يه آ, )٤٩(حجرات   .3
  .٤٥-٦آيه , )١١(هود   .4
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پس سادات را بايد که در شکر 
طهارت طينت و بشارت مغفرت 
طريقة جد اشرف خود اختيار 

تيان مأمورات و کنند و بر ا
اجتناب منهيات قدم افشرند و 

راه مستقيم شرع  امت را به
 هدايت نمايند

متة في حسن خاةعادسندالساداتالس  
اهللا و  ةکتاب اهللا و عترته صلو: احلمدهللا الذي ارسل البناجبيه و عترته التارک فينا الثقلني

ما بعد  اقبة و اصحابه الهادين کالنجوم الثاقبةحسن العا هسالمه عليه و علي آله الفائزين ب
عادت في حسن سندالس  است لطيف و انموذجي است شريف مسمي بهياين تأليف

که اکثر مردم ايمان سادات را مثل ايمان سائر مردم  ادات باعث تأليفش اينالسمتةخا
العزّت تعالي شانه  که رب حال آن, الطرفين و دائر بين االم بن ناشناسند دانند و محتمل يم

ظيم و تکريم جناب رسالتمآب صلّي اليه و سلّم که اصل اين شجره سادات را بنابر تع
ت حسن خاتمه از مزي همزيد عنايت نواخته و ب هب, طيبه و افق اين کوکب دريه است

  .ها ممتاز ساخته سائر دودمان
آزاد  هلهذا فقير حقير غالم علي المتخلّص ب

, الحسيني نسباً و الواسطي اصالً و البلگرامي وطنا
ئل اين مطلب واال برخي از کتب ثقات دال

در سلک , معادن برآوردهو جواهر آبدار , برچيده
تحرير کشيده تا ارباب عيون صحيحه و قلوب 

حسن خاتمه سادات بهم  سليمه حسن ظني به
ميامن اعتقاد صافي و اخالص وافي  هو ب, رسانند

قول الحق  هاهللا ب و. سعادت حسن خاتمه دريابند
  .بيل و هو حسبي و نعم الوکيلو هو يهدي الس

تعطيک ربک و سوف « که قرطبي در تفسير آيت نويسد  ميصواعق محرقهصاحب 
قال رضا حممد صلّي اليه عليه و سلّم اال اليدخل احد «گفته که عن ابن عباس انه » فترٰضي

ريمه  صلّي اهللا عليه و سلّم که از آيه کحضرت آن خاطر ي يعني رضا»ارمن اهل بيته الن
: بيت او در دوزخ ـ قطبي گفت کس از اهل ست که داخل نشود هيچ اشود اين مفهوم مي
کند طبراني بسندي که رجال  در تفسير اين آيه چنين گفته است و روايت ميسري نيز 
ان اهللا غري معذبک و ”: ه را فرمودم صلّي اهللا عليه و سلّم فاطحضرت آنکه  اند آن ثقات
يک از فرزندان  کننده است ترا و نه هيچ عذابدرستي که خدا غير هب .“من ولدکال احداً 
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کند ابوالقاسم بن شران در امالي خود از عمران بن حصين که  و روايت مي. ترا
ار بيِتي الن سألت ربي ان اليدخل احد من اهل:  صلّي اهللا عليه و سلّم فرمودندحضرت آن

بيت من در  کس از اهل داخل نشود هيچال کردم من از پروردگار خود که  سؤفاعطاين
 اهللا غفور شکور نَِّاکند از سدي در تفسير آيه  قطبي نقل مي. دوزخ پس عطا فرمود مرا

 از مواضع متّعدده منقول صوارق محرقهجا از   تا اينخبطور آلل حممد شکور حسنام
رجس که  حاصل مضمونش اين.  در شرح آية تطهيرصوارق محرقشده و نيز صاحب 

کند  افاده حصر مي» انّما«نبارت از اثم است يا شک در آنچه ايمان آن واجب است و 
شان از اخالق و احوال يبيت و تطهير ا اذهاب رجس از اهل حق تعالي را دِر ةاراد

 تطهير و غايت ةست فائد ابر نار آمده و اينبيت  و در بعضي طرق تحريم اهل. مذمومه
علي مراتب  بيت با مبالغه است در وصول اهل» تطهير«فظ ل ه و حکمت در ختم آيه بنآ

که آن ] معني[براي تعظيم و تکثير است و مفيد اين » تطهيراً«طهارت و تنوين لفظ 
السادات بابي  العلماء در مناقب الدين ملک تطهير از جنس متعارف نيست و قاضي شهاب

کفر  هالسالم ب  وةالصلٰو هاز اوالد رسول عليکس  که هيچ مستقل عقد کرد در بيان آن
گويد که حکم اين  جا مي در اين. رود و ايمان سادات چون ايمان عشره مبشّره است نمي

است که در حالت نزع ايمان از ايشان زائل نشود کذا في التمهيد و في دستورالحقايق 
من االنبياء و الة الرتع حالجيوز زوال االميان يف ) يا البانسوي(لالمام فخرالدين الهانسوي 

اوالد رسولنا و ازواجه و اهل البدر و حديبيه و امثاهلم بالشهادة و البشارة العشرة املبشره و 
ست و نهم از يالدين بن عربي در باب ب و شيخ محي. عن رسولنا صلّي اهللا عليه و سلّم

=| #$!yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒÌ�ãƒ ª$ :قال اهللا تعايلکه  خالصه کالم آن. ردوآ فتوحات مي Ïδõ‹ã‹ Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh�9$# 
Ÿ≅÷δr& ÏMø�t7ø9 $# ö/ ä. t�Îdγ sÜãƒ uρ #Z�� ÎγôÜs? ∩⊂⊂∪ر حکاه الضراءذالرجس کلّ ما بشينهم فان الرجس هو الق. ١ 

دار سازد  جا چيزيست که عيب معني پليدي است و مراد اين هدر اصل لغت بيعني رجس 
بيت را   شريک گردانيد اهلکه حق تعالي کند بر اين و اين آيت داللت ميها را  اين
›t�Ïÿøóu«رسول خدا صلّي اهللا عليه و سلّم در قول خود  با Ïj9 y7s9 ª!$# $ tΒ tΠ £‰s)s? ÏΒ š�Î7 /ΡsŒ $tΒ uρ 

                                                   
  .٣٣آيه , )٣٣(احزاب   .1



  ١٩٨  قند پارسي

  

t�̈zr' s?پس حق تعالي گردانيد نبي خود را .  و قذر زيادتر از ذنوب باشدخوسو کدام » ١
ماله اگر بالغرض واقع شود  هت بمغفرت از آنچه گناه است نسب هسلّم ب صلّي اهللا عليه و

اند اوالد فاطمه کلّهم   هر آينه گناه باشد در صورت نه در معني و داخلحضرت آناز 
ايشان مثل سلمان فارسي تا روز قيامت در  ه که ملحق است بيرضي اهللا عنهم و کس

شان حال اي هاختصاص و عنايت رباني که نسبت ب هراند بآيه يعني غفران و مطهحکم اين 
بيت  شود اين شرف اهل سلّم و ظاهر نمي باشد از براي تشريف رسول صلّي اهللا عليه و

دنيا اگر کاري اما در . که مغفوراند حاليشوند در ت که انبياء محشور ميرخآمگر در 
و جائز . غير و مثل اوشود حد ما تحقّق مغفرت مثل   اقامت کرده ميموجب حد سر زند

اوار است هر مؤمن مسلم را که تصديق کند اهللا تعالي را در قول نيست ذم ايشان و سز
›Ïδõ‹ã=|«او  Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh�9$# Ÿ≅÷δr& ÏMø�t7 ø9$# ö/ä. t�ÎdγsÜãƒ uρ #Z�� ÎγôÜs? ∩⊂⊂∪و اعتقاد کند در جميع آنچه » ٢

صادر شود از اوالد فاطمه رضي اهللا عنها که حق تعالي عفو کرد و سزاوار نيست که 
تطهير و ذهاب رجس  هو نسبت عار نمايد آناني را که گواهي داد حق تعالي بمذمت کند 

سبب عنايت  هايشان نه از راه عملي که کرده باشند يا نکوئي که پيش آورده باشند بلکه ب
≡y7Ï9«. و اختصاص sŒ ã≅ôÒ sù «!$# Ïµ‹ Ï?÷σãƒ tΒ â !$t±o„ 4 ª!$#uρ ρèŒ È≅ôÒ xÿø9$# ÉΟ‹ Ïàyèø9$# ∩⊄⊇∪کننده  مذو بداند  »٣

بيت شخصي را ان  ذات خودش و اگر ظلم کردند اهل هشود و ب که آن مذمت مائد مي
ها بر  اگرچه حکم کند ظاهر شرع بلکه ظلم اين. ظلم است در صورت نه در نفس االمر

و حرق غرق  ه است بر عبد در مال و نفس او برمثل جريان مقاديما في نفس االمر 
شود ست که مقابل کرده  اقضا و قدر الهي بلکه اليق اين بر و جائز نيست ذم. ير آنغ و

صبر و اگر بلند شوي از اين  بهرضا و تسليم و اگر تنزّل کند از اين رتبه پس  هاين امور ب
سلّم قرض  شکر و اما اداي حقوق مشروعيه پس رسول صلّي اهللا عليه و هرتبه پس ب

طريق احسن  هفرمود ب را ادا ميکردند حقوق خود  گرفت از يهود و چون مطالبه مي مي
 دعوه و ان الصاحب احلق مقاالفرمود  کرد يهودي مي االمکان و اگر زيادگوئي مي حسب
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 که اگر دختر من حضرت آنو گفت . هاست سخندرستي که صاحب حق را  ه ببگذاريد
ريم اگر خواهيم مؤاخذه رم دست او را ليکن ما مخيب بالفرض دزدي کند هر آئينه مي

ن بيت ديو م و اگر خواهيم ترک کنيم و ترک افضل است عموماً فکيف در اهلکني
موافق آن ما را نعمت عظمي و شود  شتيم از طلب حقوق و عفو کرديم حاصل ميگذ

ربي و ت قُامر الهي مگر مود هنهايت چرا که نبي صلّي اهللا عليه و سلّم طلب نکرد از ما ب
 حضرت آنکند  کدام رو مالقات مي هد قدرت بکسي که قبول نکرد سؤال نبي را با وجو

که روانه کرد حمايت او را يعني  دارد شفاعت او را حال آن را فرداي قيامت و اميد مي
ت اهلمودجا منقول  تا اين. اندبة القراها اخصّ بيت که اين ت قربي را عموماً فکيف محب

 عربي در جاي ديگري الدين بن و نيز شيخ محي.  و دهم فتوحات استمستياز باب ب
دود و التعزيرات فايدينا فيه يداهللا و حنن فيه معهم کالعبد ما توجهه عليهم من احل: فرمود

شود پس دست ما در اجراي  بيت مي اهل هه بمتوج هک يحدود تعزيرات يعني مع ابن سيده
ايشان معامله بنده است با  حدود نايب دست خداست و در اين امور معامله ما با

السادات از  العلما در مناقب الدين ملک قاضي شهاب. حکم صاحب خود هاحبزاده بص
اند  که اتّفاق کرده مضمونش اين. عبارت عربي  بهکند تشريح امام فخرالدين رازي نقل مي

علوي تکرار فسق اجراي عصيان زيرا که شرف  شود به که شرف علوي زايل نمي بر اين
شود  سلّم و شرف غيرعلوي زايل مي  اهللا عليه واز براي شرف رسول ماست صلّي

السالم  مصر رفتند و بر يوسف عليه بهالسالم  ان يوسف عليهرچون براداکتساب نواهي  به
: درآمدند و او را بشناختند يوسف ايشان را نشناخت در آن وقت حق تعالي فرمود

»!$uΖøŠ ym÷ρr&uρ ÏµøŠ s9Î) Οßγ̈Ζ t⁄Îm6 t⊥çFs9 öΝ ÏδÌ�øΒr' Î/ #x‹≈yδ öΝèδ uρ Ÿω tβρá� ãèô± o„ ∩⊇∈∪سوي   وحي فرستاديم بهييعن »١
. شناسند ترا نميکه  سلوکي که با تو کردند درحالي يوسف هر آينه آگاه کني برادران را به

≅ö«السالم مطابق امور الهي برادران را آگاه ساخت و گفت  يوسف عليه yδ ΛäôϑÎ= tæ $ ¨Β Λ äù=yèsù 
y#ß™θã‹ Î/ Ïµ‹Åzr&uρ øŒÎ) óΟçFΡr& šχθè= Îγ≈y_ ∩∇∪که وحي فرستاد حق تعالي يوسف را   مقصد آن»٢

وجود تکرار جنايات مثل قصد کشتِن يوسف و فروختن حر  که اعالم کند برادران را با
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و دروغ بستن که يوسف را گرگ خورد و نافرماني کردن پدر را تعزير ديگر نفرمود 
و ابوعبداهللا جرجاني گفت که . ست و بسشد که تعزير ايشان همين اعالم اپس معلوم 

 مقرر فرمايد از قبيله علويان يفسق را پس بادشاه را بايد که قاضعلوي چون عادت کند 
علوي پس حبس کند و بزند چرا که ايشان کشيدن  و قاضي علوي را بايد که امر کند به

 از اين است که اند و جائز نيست قاضي را که خبر اعالم و اعالم عبادت باهم يک قبيله
گويد  و در تيسير امام ضياءالدين سنامي و غير آن مي. گويد کردي تو چنين و چنان

 است جائز نيست که زيرا که شرف او اصليزنجير و حبس و ضرب  علوي را تعزير به
ع نسب اشرف هرچند جنايت کند چون قط. رض يزوللذّات اليزول و ما بالع و ما با

السادات  جا حاصل کالم مناقب تا اين. و عليه االئمة. گرددايشان نشود شرف آنان ن
که سزاوار است  اش اين عبارت عربي ترجمه  بهاند هبعضي از اهل تحقيق گفت. است
 فاسقي باشد از جهت بدعتي يا غير آن ها بيت و اگر در اين پوشي از انتقاد اهل چشم
الرسول است بضعةات او و مبغوض باشد نه ذات او چرا که ذباشد که افعال ا مي

کند از فرزندي  ميان باشد و ابتداع اخراج نمي وسائط درسلّم اگرچه  اهللا عليه و صلّي
ر و در آية کريمه جبلکه فرزند همان فرزند است در همه حال خواه عاق باشد خواه فا

م اما. ميان يتيمين و اب صالح هفت يا نُه واسطه بود اند که در  گفتهيو کان ابوهماصال
 يعني نگاه احفظوا فينا ما حفظ اهللا العبد الصاحل يف اليتيمني: جعفر رضي اهللا عنه فرمودند

پاس خاطر جد ما را در حق ما مثل نگاهداشتن خداي تعالي پاس خاطر صالح را داريد 
  :عزيزي گويد. در حق يتيمين

ــالم   ــان ع ــده اعي ــادات نوردي ــد س   ان
  فــردا طعــام معــدة دوزخ بــود کــسي

  ز ايشان صادر شود رواسـت     گر زلتي ا  
 ز بهرانکه سـيد کونيـن گفـته اسـتا

ــت  ــد از حرم ــي محم ــزّت عل   و از ع
  متلـي مشان نيـست      کامروز از محبت  

  نتوان شکست حرمت ايشان ز جاهلي     
 يــون لــطالحـون هللا و الــالحـالس

 حضرت آن احاديثي که داللت بر نفع نسب محرقه صواعقو شيخ ابن حجر در 
 که در يگويد که منافي نيست اين احاديث آورد و بعد از آن مي سلّم مي  عليه واهللا صلّي
 ترغيب يبيت خود را بر ترس الهي و تقٰو سلّم اهل اهللا عليه و  صلّيحضرت آنآن 

: کند جزئي از حديث طويل اين است از آن احاديث نقل ميفرمود و شيخ ابن حجر 
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 عبداملطلب ال املک لکم من اهللا شيئا ينبلطب يا يا صفيه بنت عبدامل, فاطمه بنت حممد اي
فالن و فالن مالک نيستم براي نفع شما از خداي  يعني اي  رمحاً سابلها ببالهلامغري ان لک

آرم صله قرابت را و چيزي  جا مي که شما را قرابتي است با من به تعالي چيزي را جز اين
سلّم  اهللا عليه و  صلّيحضرت آن  شيئاًال اغين عنکم من اهللادر حديث ديگر اين است که 

دهم شما را از خدا هيچ و وجه عدم  فرمود فايده نمي کند و مي  هاشم ميبني بهخطاب 
 مالک حضرت آنآن است که اند  طريقي که محب طبري و ديگر علماء گفته منافات به

 مالک امر الهي و ليکن خداي تعالي کسي رساند بي  از نفع و ضرر بهينيست که چيز
 مالک حضرت آنشفاعت عامه و خاصه پس  است نفع اقارب بلکه جميع امت او را به

قول   را که مالک گردانيد او را حق تعالي شانه چنانچه اشارت کرد بهينيست مگر چيز
 يعني ال اغين عنکم من اهللا شيئامعني و همچنان “  رمحا سابلها ببالهلامغري ان لک”خود 

شفاعتي و  مجرد نفس خود بي اذن خداي تعالي به يد شما را بيتوانم رسان فايده نمي
سلّم مخاطب  اهللا عليه و  صلّيحضرت آن. مغفرتي که حق تعالي کرامت کرده است مرا

شان يانذار بنابر رعايت مقام تخويف و ترغيب بر عمل که ا ساخت اقارب خود را اول به
حق رحم و نفع   ثانيا ايما فرمود بهاولي باشند از باقي امت وتقٰوي و ترس الهي  به

اند که احاديث تخويف  انتساب تا ايشان را نوعي از اطمينان حاصل شود و بعضي گفته
نفع انتساب بود و قبل از  بهسلّم قبل از عام  اهللا عليه و  صلّيحضرت آنو عدم انتساب 

حساب داخل  بيسلّم قومي از امت  اهللا عليه و  صلّيحضرت آنشفاعت  که به آن علم به
شود و قومي ديگر از  شوند و قومي ديگر را درجات و مراتب بلند مي بهشت مي

و در حديثي که باال مذکور شد آبلها . انتهي کالم الشيخ بن محمد. آيند دوزخي برون مي
کنند بلل را که تري  صيغه متکلّم است و باللي بالکسر بلل بفتحتين و عرب اطالق نمي

که  واسطه آن بس را که خشکي است بر قطع بر سبيل استعاره بهاست بر وصلت و ي
 االثير  ابنيةکذا في نها. پيوست يابد به طراوت و انفصال مي يابد به بعض اشيا اتصال مي

'tΒ ÏNù « گفت اما قول تعالييالدين بن عرب و شيخ محي tƒ £ä3ΖÏΒ 7π t±Ås≈xÿÎ/ 7π oΨÉi�t6 •Β ô#yè≈ŸÒ ãƒ $yγs9 
Ü>#x‹yèø9$# È ÷ xÿ÷èÅÊهات مؤمنين از آن منزّ پس اين تعليق حکم است به» ١اند و  هفعلي که ام
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اين . که دليل برخالف آن موجود باشد آيد از وعيد مطلق نغوذ آن السيما وقتي الزم نمي
نظر جامع اوراق   بشارت سادات عالي درجات وفقهم اهللا بالخير بهببا است آنچه در
ت و ذکاء اينهم هويداست که هرچند نفع قرابت و شفاعت بر ارباب فطانرسيد و ليکن 

بيت را ثابت و مقرر است اما شک نيست  سلّم عاصيان اهل عليه واهللا   صلّيحضرت آن
سلّم و چون  اهللا عليه و  است صلّيحضرت آنکه صدور منهيات از سادات فالن مرضي 

رسيده باشد که   ميت مباشر حرکات ناپسنديده شوند خاطر اشرف چقدر گرانيسادا
اند و خود را دستورالعمل ضالل و اضالل امت  کرده اوالد من خالف طريقة من اختيار

روند و دانسته طريق  من ساخته و در حقيقت ساداتي که برخالف جد بزرگوار راه مي
. دهند  را در جناب عزّت تعالي شانه خجالت ميحضرت آند نکن تفوق و نافرماني سر مي

اين معني از عالم . جناب چشم شفاعت دارند  منها و باز فرداي قيامت از آنمعاذاهللا
  :خوب گفته کسي که گفت. مراحل بعيد است انصاف به

 چون آيه منسوخ کالم اهللا است فرزند نبي که نيست بر راه نبي
رعايت  سلّم با وجود مالل خاطر اقدس به اهللا عليه و  صلّيحضرت آنگرفتيم که 

کس را در اخوان و اقران چه آبرو است زيرا که شايد اين گشفاعت  رحم لب ةصل
بيت ديگر  صلحاء اهل سلّم به اهللا عليه و  صلّيحضرت آن تشک عنايت و التفا بي

طايفه اولي بر , ميل اول طبعي است و ميل ثاني قسري. ها ديگر  اينةخواهد بود و بعصا
. ان خجالت فروبرده از در درآيندصدر بهشت خرامان روند و طايفه اخري سر در گريب

  :عرفي گويد. اين رسوايي دست دهد بدتر از دوزخ است نزد ارباب غيرت بهشتي که به
 کسي کز لذّت طاعت بود محروم من ضامن

 که بگـزارند در جنّـت ولي با داغ حرمـانش
طريقة جد اشرف پس سادات را بايد که در شکر طهارت طينت و بشارت مغفرت 

راه  خود اختيار کنند و بر اتيان مأمورات و اجتناب منهيات قدم افشرند و امت را به
ها احق و اقدم انه   اين…يقتدي بآبائه الولد احلرمنطوق  مستقيم شرع هدايت نمايند که به

اعتماد شرافت نسب از راه  باتباع طريقه نوبت و تعديل قرطاس شريعت و نشايد که به
βÎ) ö/ä3tΒ¨: فرمايد روند و درتيه معاصي و مناهي سرگردان شوند که حق سبحانه مي t� ò2r& 
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y‰Ψ Ïã «!$# ööΝä39 s)ø?r& 4ان : سلّم فرمود اهللا عليه و کند که حضرت صلّي و طبراني روايت مي ١
 و ئي منکم املتقون من کالواان اوليا. بييت هوالء يرون انهم اويل الناس يب و ليس کذلک اهل

که چنين  من و حال آن ها احق باشند به بيت من گمان دارند که اين اهل يعني حيث کانوا
هرکس که باشد هرجا که ) پرهيزگارترند(تحقيق اولياء من از شما پرهيزگانند  نبست به
اتکلف هذا وقد غفر : سلّم را گفتند اهللا عليه و ثبوت پيوسته که حضرت صلّي باشد و به

که بخشيده شده است  کشي و حال آن يم يعني آيا رنج نبک و ما تأخرلک ما تقدم من ذ
افال اکون عبداً : سلّم جواب داد اهللا عليه و حضرت صلّي. گناهان متقدم و متأخّر تو

سره السامي  امير عبدالواحد بلگرامي قدس.  آيا نباشم من بنده بسيار شکرگزارشکورا؟
عشره مبشّره را هرچند حکم قطعي بود  گويد که سنابلي ما در کتاب جد اعال

غمي نداشتند و مقام خوف  ايشان ايمني و بيخيريت خاتمه و دخول بهشت و ليکن  به
اند و داد کلمه  سط تمام نوشتهبشرح  ن مطلب را بهيحضرت مير ا. و هيبت فرونگذاشتند

ي با علي اند که سادات را نسبت فرزند زبان قلم آورده حق داده در آن مقام اين هم به
اند و ايشان را نسبت فرزندي با رسول عليه  است قوي که فرزندان صلبيمرتضِٰي نسبتي 

اند و ظاهر است که  السالم نيز هست اما نسبتي ضعيف که فرزندان دختري  وةالصلٰو
صدور اين کلمه از جناب سيد محض براي آن است که سادات تکيه بر نسب نکنند و 

از نمانند و الّا خود هم از خاندان نبوت اندکي است که از طاعت و عبادت حق ب
ارد ذانحطاط رتبة خود راضي باشد و حرف شکست خود را بر صفحة روزگار باقي گ به

ي و اي دل و ٰضکه اي خانمان من فداي نام مرتنويسد  چنانچه خود در آن کتاب مي
نباشد و کدام ر دلش ي دي کدام بدبخت ازل که محبت مرتٰضٰضجان من نثار اقدام مرت

ا که در محبت اوالد رسول فاخر حاشا و کلّ. رانده درگاه مولي که اهانت او روا دارد
  :باشم

ــت   ــي اس ــب نب ــي ح   حــب اوالد نب
 سر گر خاص و گر عام اندشان سر به

  هرکه را اين حب نباشد اجنبي اسـت       
 مسـتحـق حـب و اکـرام انـدشــان
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سخني که با خويش و خويشان گفته شود جز و اين فقير نيز از جمله سادات است 
نعم قوتي که اين نسبت . انتهي کالمه. بر سبيل اخالص و نکوخواهي نخواهد بود

 خصايص نبوي است که اوالد بنات حضرت زندارد چه اضعيف دارد هيچ نسبت قوتي 
سلّم در روايت صحيحه آمده از عمر بن  اهللا عليه و حضرت صلّي شوند به منسوب مي

 فانتحل بصغرها و بانه اعدها البن اخيه کلثوم بنت علي انه خطب امخطّاب رضي اهللا عنه ال
کلّ سبب : سلّم بقول اهللا عليه و جعفر فقال له ما اردت الباه و ليکن مسعت رسول اهللا صلّي

و نسب ينقطع يوم القيامه ما خال سبيب و نسيب کل بين ابنيت عصبتهم منهم ما خال ولد 
کلثوم را از علي  خطبه کرد عمر رضي اهللا عنه اميعني  ي انا ابوهم و عصبتهمفاطمه فان

نگاه داشته است او را که  اين کلثوم و به صغرسن ام رضي اهللا عنه پس عذر آورد و به
پس گفت عمر رضي اهللا عنه اراده نکردم باه . براي پسر برادر خود جعفر رضي اهللا عنه

هر سببي و نسبي که فرمود  سلّم که مي اهللا عليه و را وليکن شنيدم رسول خدا صلّي
هست منقطع شود روز قيامت سواي سبب و نسب من و همه فرزندان دختر عصبه 
ايشان پدران ايشان باشند سواي فرزندان فاطمه پس بدرستي که من پدر ايشان و عصبه 

 که انتسابي که از خصايص گويد حاصل کالمش اين صواعق محرقهصاحب . ايشانم
شود اين است که  در اين حديث و امثال آن مفهوم ميسلّم  اهللا عليه و حضرت صلّي

ت و بني فاطمه را پسران سلّم پدر بني فاطمه توان گف اهللا عليه و حضرت را صلّي
اهللا عليه   صلّي نبوتو چون بني فاطمه را با جنابسلّم  اهللا عليه و حضرت صلّي

پس . اين نسبت را در کفاءت اعتبار خواهد بود. يدسلّم نسبت ابوت و نبوت بهم رس و
و قول علما که بني هاشم و بني . شود شريفه را  کفو نميهاشمي و غيرشريف

عبدالمطلب اکفاءاند محل آن در ماعداي اين صورت است و اگر کسي وصيت کرد که 
بايد که  سلّم بدهند وصي را مي اهللا عليه و فرزندان حضرت صلّي مال مرا پس از من به

اهللا عليه  بدهد و همچنين اگر کسي وقف کند بر فرزندان حضرت صلّيبني فاطمه  به
سلّم مصرف آن بني فاطمه خواهند بود و اين حکم در اوالد دختري غيرحضرت  و

شود اگر کسي وصيت کند که مال مرا فرزندان زيد  سلّم جاري نمي اهللا عليه و صلّي
الحروف گويد در اين مقام شبه  راقم. رسد  هيچ نميتقسيم کنند اوالد دختري زيد را

پس . شود که هرگاه از حديث مفهوم شد که غيرشريف کفاءت ندارد با شريف دارد نمي
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 چرا خطبه عمر را اجابت کرد؟ عمر چگونه اين حديث را علي مرتٰضي رضي اهللا عنه
که اين  نکه منافي مقصود بود در معرض استدالل بر مقصود خود آورد؟ جوابش اي

ماي شجره سيادت بود و نمعني بنابر ضرورت بود چه در آن وقت عنفوان نشو و 
مناکحت جائز بوده  داشته باشد و هم شرعاً باهم ئتشريفي که با شريفه نسبت کفا

العزّت جلّ  که رب ت تأثير اين نسبت آنوقديگر از . عرصه وجود نيامده اصالً به, باشد
صاحب . فاطمه را يادکرده و ايشان را از ارکان حجت ساختهشانه در آيه مباهله بني 

چگونه السالم گفت  شيد امام موٰسي کاظم را عليهرکند که هارون   نقل ميمحرقه صواعق
ايد؟ امام  طالب که شما اوالد علي بن ابي ايم حال آن يت رسولگوييد شما که ما ذر مي
ي الي قوله تعالي و عيٰسي چون بنام عيٰسو من ذريته داود و سليمان : يه برخواندآن يا

الي او را ذريت ابراهيم که حق تع نبود حال آني را پدر السالم رسيد گفت عيٰس عليه
  :السالم اين آيه برخواند خواند و ايضاً امام عليه

»ôyϑsù y7§_!%tn Ïµ‹Ïù .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ x8 u!%ỳ zÏΒ ÉΟù=Ïèø9$# ö≅à)sù (#öθ s9$yès? äíô‰tΡ $tΡ u!$oΨ ö/ r& ö/ ä.u !$oΨ ö/ r&uρااليه و » ١
سلّم که مباهله کند  اهللا عليه و که حق تعالي امر کرد حضرت را صلّي گفت وقتي

سلّم علي و فاطمه و حسن و حسين را پس  اهللا عليه و ي بخواند حضرت صلّينصاٰر با
 قوت تأثير اين  ازديگر. السالم  وةالصلٰواند عليه و عليهم  ابناءالرسول حسن و حسين

اهللا عليه  صحت رسيد از حضرت صلّي  گويد که بهمحرقه صواعقکه صاحب  نسبت آن
اهللا الينفع قومه يوم القيامة  ما بال اقوام يقولون ان رحم رسول: سلّم که گفت بر منبر و

گويند رحم و  چيست حال کساني که مي يعني اهللا رمحي موصولة يف الدنيا و االخرة بلي و
ت من سود ندهد قوم مرا روز قيامت بلي سوگند خدا رحم من صله کرده شده قراب

حاصل مضمونش . و بيهقي روايت کرد از عمر بن الخطّاب. است در دنيا و آخرت
سلّم را  اهللا عليه و که عمر بن الخطّاب بر منبر آمد و گفت شنيدم رسول خدا صلّي اين

sŒ# «حکم ود بعد از موت بهش که فرمود هر سببي و نسبي که هست منقطع مي Î*sù y‡ ÏÿçΡ ’ Îû 
Í‘θ�Á9$# Iξ sù z>$|¡Σ r& óΟßγ oΨ÷�t/کنند  آيند و شفاعت مي مگر سبب و نسب من و اين هردو مي» ٢
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 ديگر از قوت النسب بالوالدة و السبب بالزواج: البحار گويد در مجمع. صاحبان خود را
ديگر مسطور است که چون طاهر پسر که در معالم التنزيل و تفاسير  تأثير اين نسبت آن

اهللا عليه  شت عاص بن وامل حضرت را صلّيذسلّم درگ اهللا عليه و حضرت صلّي
سلّم ابتر گفت و ابتر در لغت دم بريده را گويند و عادت عرب آن بود که هر کرا  و

اهللا عليه  حضرت صلّي. گفتند يعني ازو عقب نخواهد ماند پسري نبودي او را ابتر مي
اهللا عليه   صلّيحضرت آنحق سبحانه براي تسلّي . لّم از اين حرف اندوهناک شدس و
ΡÎ) š�≈oΨ̄$!«سلّم فرستاد  و ø‹sÜôãr& t�rOöθ s3ø9$# ∩⊇∪عطا کرديم تو را فرزند بسيار و فرمود »١ »�χ Î) 

š�t∞ ÏΡ$x© uθ èδ ç�tI ö/F{$# ∩⊂∪يت که دشمن تو يعني عاص هست دم بريده و بي »٢نسل و ذر .
فرمايد   ميااليمان تکميلکه شيخ عبدالحق دهلوي در   از قوت تأثير اين نسبت آنديگر

 که افضليت خلفاء اربعه اند که بعضي از فقها و محدثين در شرح قصيده امالي آورده
که شيخ  ت تأثير همين نسبت آنديگر از قو. اعداي اوالد پيغمبر به. مخصوص است

اهللا  عساکر عن انس قال رسول  آورده ابنيکبٰر خصايصالدين سيوطي در  جالل
 يعني برنخيزد »تهمايمن جملسه اال للحسن و احلسيين او ذر… ال«سلّم  اهللا عليه و صلّي

… کس مگر براي حسن يا حسين يا فرزندان ايشان تعظيم هيچ کسي از مجلس خود به
بود ترمذي و مرتبه چه  هسلّم دختر خود را ب اهللا عليه و  صلّيحضرت آنو اعزاز و اکرام 

 اهللا عنها که عادت شريفه ياند از عايشه صديقه رض ابوداوود و نسائي روايت کرده
د تمام قد مآ  مي)رض(که فاطمه سلّم اين بود که هر وقتي اهللا عليه و  صلّيحضرت آن

چنانچه عادت . نشاند جاي خود مي کرد و به رفت و تقبيل مي خاست و پيش مي برمي
سلّم علما حديث  اهللا عليه و  صلّيحضرت آنن چنين بود وقت قدوم  اي)رض(فاطمه
 )رض(کس غير از فاطمه تعظيم هيچ سلّم به اهللا عليه و  صلّيحضرت آناند که  گفته

براي پدر هر نوعي که باشد بجاست که واخفض که قيام دختر  خاست طرفه اين برنمي
 و اجالس بجاي خود اين چه زينت و لهما جناح الذل اما قيام پدر براي دختر و استقبال

کدام قدر و منزلت باشد خصوص اين چنين پدر که خاتم النّبيين و سيداالولين و 
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اهللا  و يقدم اوالد الرسول صلّي: االسالم گويدعةاآلخرين است و از اين جاست که در شر
جيوز الجبال العامل ال: سلّم باملشي و اجللوس و يف التسريح لالمام فخرالدين الرازي عليه و

جايز نيست عالم را که بنشيند در  يعني جيلس فوق العلوي االمي النه اساءة يف الدين
ديگر از قوت تأثير . مجالس فوق علوي امي زيرا که اين زبوني و سستي در دين است

باشد و اين جزئي از مسئله مقرر  که فرزند علوي از جاريه غير که مي اين نسبت آن
 اگر کسي حاکم باشد  کهدورآ السادات مي الدين در مناقب قاضي شهاب. ي استمستثٰن

 نگردد وليکن علوي اگرچه امي باشد رحبادشاه او را فرزندي از کنيزک غير باشد  با
رسولنا شرف  فرزندي ز کنيزک غير آرد حريت او اصلي باشد و در بيع نباشد به

نة اجلالليه و يف جامع الفتاوي ولد االمة من موالها حر سلّم کذا يف فاخلزي اهللا عليه و صلّي
النه خملوق من مائة و کذا ولد العلوي من جارية الغري حر اليدخل يف ملک موالها و 

سلّم و اليشارک يف هذا احلکم  اهللا عليه و الجيوز بيعه کرامة و شرفا جلده رسول اهللا صلّي
لوي من جارية الغري اليدخل يف ملک موالها و و يف الفتاوي العناية ولد لع. احد من امته

ديگر از . سلّم اهللا عليه و اهللا صلّي جح جانب االب باعتبار جده حممد رسولالجيوز بيعه فر
 شافعي است در ءالدين سبکي که از اعاظم علما که امام تاج قوت تأثير اين نسبت آن

کنند از جهت  يل چنين ميکرد که ايشان تفصطبقات کبٰري از بعضي متأخّرين نقل 
واسطة نسبت  اهللا هرگاه به سبحانسلّم  اهللا عليه و اهللا صلّي  رسولبضعةثبوت جزئيت با 

تفِضيل حسنين بر شيخين  بعضي علما به. سلّم اهللا عليه و اهللا صلّي بضعه رسول قرابت با
اء من و لقد اجل شده باشند فکيف حال کسي که نسبت بضعيت بعصبيت داشته باشد يقا

  :افاد
  و لو کان النـساء کمثـل هـذي        
 فما التأنيث السم الشمس عيب

ــال  ــي الرج ــساء عل ــضلت الن   لف
 و ال التـذکـيـر فـخـر لهــالل

کند که  الدين سيوطي در خصايص از امام عليهم الدين عراقي نقل مي شيخ جالل
اند که  م مالک آوردهو از اما. اتّفاق افضلند از خلفاء اربعه فاطمه و برادر وي ابراهيم به

کس را  دهم بر جگر پاره رسول هيچ نمي تفصيلي “ما افضل علي بضعة النيب احداً”: گفت
و معتقدان افضل النّساء مريم و فاطمه و : آرد  مينقابهالدين سيوطي در  و نيز شيخ جالل

مه  در تفسير قول مذکور احاديث فضل فاطشرح النقابه  بهالدرايهنيز سيوطي در کتاِب 
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يل فاطمه بر مريم خصوصاً داللت است بر تفضگويد در اين احاديث  کند و مي نقل مي
تحقيق مقرر شده است که اين  که اخذ کنيم روايت اصح را که مريم نبيه نبود و به وقتي

امت افضل است از غير خود انتهي کالم السيوطي و شيخ بن حجر عسقالني گفت 
شارح طالني ساالجماع ثم خديجه ثم عايشه و قفاطمه افضل من خديجه و عايشه ب

سلّم با فاطمه سرگوشي کرد  اهللا عليه و  صلّيحضرت آنميان آن حديث که  بخاري در
 نساء ةسلّم سيد اهللا عليه و  صلّيحضرت آنکه در قول  گويد حاصل مضمونش اين مي
 و سؤال کرده شد اهللا عنهن اند خواهران فاطمه و مادر او عايشه رضي  داخلةجلنا اهل

اهللا عليه   صلّيحضرت آنست افضل خديجه يا فاطمه؟ جواب داد يک: ابوبکر بن داوود
ي کس و سهيل  رسول را با هيچبضعةکنم   من است و برابر نميبضعةفاطمة : سلّم فرمود و

 کرد و استشهاد آورده براي صحت اين قول قصّة ابولبابه را ناين قول ابوبکر را تحسي
ابولبابه ابا کرد از , بربست خود را بستون مسجد و سوگند خورد نکشايدکه  وقتي

پس . “نيست فاطمه مگر بضعه من”:  فرمودحضرت آن. سوگندي که خورده بود
ر مستحسن يشاد و ابولبابه در سوگند خود حانث نشد و اين تقرگ او را )رض(فاطمه
که  تدالل کرده است بر اينو نيز سهيلي از اين حديث اس. انتهي کالم القسطالني. است

و ابن حبان در حديث فضل عايشه علي النساء . هرکه دشنام کند فاطمه را کافر گردد
 حديث و ناهللا عنها که از اي گويد که افضليت عايشه رضي کفضل الثريد علي الطعام مي

داخل که  سلّم تا آن اهللا عليه و نساء نبي صلّي شود مقيد است به احاديث ديگر معلوم مي
د قول ابن حبان يؤالحروف گويد م براي تطابق احاديث راقم. )رض(نشود دروي فاطمه

ثريد قرينه  سلّم عايشه را به اهللا عليه و  صلّيحضرت آنرسد که تشبيه  خاطر مي سخني به
جا  تشبيه اين و به. سلّم اهللا عليه و اند صلّي حضرت آنکه مراد نساء  قوي است بر اين

 حضرت آن است چه عايشه رضي اهللا عنها اجمل و اکمل نساء ظحتظاوفور تلذد و ا
سلّم بود چنانچه ثريد لذيذترين اطعمه است نزد عرب و آن را  اهللا عليه و صلّي

فارسي اشکنه گويند و مويد توجيه فقير است آنچه ملّا علي قاري در مرقات نقل  به
افضل طعام عرب است و مرکب از که ثريد  ثريد مگر براي آن شود مثل به کند زن نمي مي

خبز و لحم و مرقه و نظير خود ندارد در اغذيه و جامع است در غذ و لذّت و قوت و 
معده وم و سرقسرعت گزشتن از حل  در خابيدن و بهتسهولت تناول وقلت مؤنّ
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ثريد نامعلوم شود که عايشه عطا کرده شده است با   تشبيه داد عايشه را بهحضرت آن
طبع و رزانت جودت  و حسن سيرت و حالوت نطق و فصاحت لهجه وحسن صورت 

تصلح للتبعل و التحدث و االستيناس ا و راي و صيانت عقل و درستي شوهرفهمي 
سزد خدمت شوهر را و سخن کردن و انس   يعني عايشه رضي اهللا عنها مياالضعاء اليها

فرمايد بعضي عايشه را  شيخ عبدالحق دهلوي مي. انتهي. و گوش کردن حرف راگرفتن 
 با پيغمبر در بهشت باشد و فاطمه با علي )رض(که عايشه فضل دهند بر فاطمه از حيث آن

 و ليکن در احاديث )رض(و البد مقام و مکان پيغمبر اعلي و اشرف باشد از مقام علي
سلّم با فاطمه خطاب کرد که من و تو و علي  اهللا عليه و  صلّيحضرت آنواقع شده که 

و بر تقدير تسليم تفاوت . سن و حسين در يک مکان و يک مقام خواهيم بود انتهيو ح
تواند  سلّم دليل افضليت نمي اهللا عليه و  صلّيحضرت آنبا مکانين اتّحاد مسکن عايشه 

اين هردو هرچند در يک . شد چه شرکت او در اين مقام شرکت تابع با متبوع است
جاست  در اين. تبع فرق بسيار استند در اصل و مکان باشند و از يک خوان متنعم شو

ها باالصاله صاحب  ها نتوانند رسيد که اين منزله وزراء و شاهزاده که خدمه سلطان به
آيد افضليت عايشه بلکه  بالفرض اگر اتّحاد مسکن دليل افضليت شود الزم مي. اند مرتبه

کس  سلّم و هيچ ليه واهللا ع  صلّيبعد از پيغمبر ماالمؤمنين بر جميع بني آدم  سائر امهات
آيد که هرکه افضل باشد از شخصي زوجه او نيز از آن  اين قايل نشده و نيز الزم مي به

سره  و اين تقرير از بعضي مکتوبات حضرت مجدد الف ثاني قدس. شخص افضل باشد
  :دلسامي گويسره ا عالمه مرحوم مير عبدالجليل بلگرامي قدس. استفاده نموده شد

  دي کسي گفت عايشه در فضل   
 مصـرعي در جــواب او گفـتـم

  بهتــر از بنــت سيدالبــشر اســت
 رگ جگر دگر است, رشته ديگر
  :و اين تضمين از بيت حسين تمامي است که گفت

 رشتة ديگر رگ جگر دگر است لـذّت سوختـن ز شـمع مپرس
 و حديث قرآنو مناقب و مآثري که سادات را خاصه در اين نسبت واال رسيده 

اند و سعي جميل  آن ناطق است و علما است تواليف مستقل در اين باب پرداخته به
آمديم بر سر اصل سخن و بر تقديري . اين اوراق محلّ گنجايش ندارد. تقديم رسانيده به

کرد  که ضعف نسبت تسليم کرده شود ضعف اين نسبت در نزول مرتبه وقتي تأثير مي
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 و نسبت حضرت آنبود يعني اوالد پسري  ت قوي موجود ميکه در جانب مقابل نسب
اهللا عنه  مقصد نرساند بلکه شأن مرتٰضي علي رضي  خرد به)رض(يقوي از جانب مرتٰض

حکم حديث نبوي که طبراني از جابر و خطيب از  را در اين مقام جلوة ديگر است به
 قال ان اهللا جعل ذرية کل سلّم اهللا عليه و انّ النيب صلّي: کند عباس روايت مي ابن
کند  حديث اشعاري مي و اين طالب يف صلبه و جعل ذرييت يف صلب علي ابن ايب] آدم[ بين

سلّم و هللا در  اهللا عليه و بر اتّحاد ذاتي جناب واليت رضي اهللا عنه با جناب نبوت صلّي
  :ما قال

  وج بتـول  زاي شير خدا نفـس نبـي        
 ن بسـک لحـم ايـشايد ز پي لحم

  هر تو طاعت ملک نيست قبول     م يب
  اوالد رسولهدـکز نسل تو پيـدا ش

الحاصل هرگونه نسبتي که فرض کنند خواه قوي خواه ضعيف احدي در اين 
اين نسبت  نسبت عاليه شريک بني فاطمه نيست و ايزد سبحانه جلّ شانه سادات را به

. بام آسمان نواختهها مستثٰني ساخته و کوس تفاخر ايشان بر  خاص از سائر خاندان
حج رفت و بر روضة نبوي   آورده که نوبتي هارون رشيد بهذهبي در تهذيب التهذيب

اظهار  ابن عم گفت و به. ذلک باهللا يا ابن عم يفتخر آمد و گفت السالم عليک يا رسول
السالم نزديک  قرابت خود با جناب رسالت افتخار نمود پس امام موٰسي کاظم عليه

روضة مقدالم عليک يا ابت فتغير وجه الرشيد و قال هذ الفخر يا سه رفت و گفت الس
و اظهار جزئيت » من پدر اي«گفت يعني » ابت يا«ي کاظم الحسين حق ـ امام موٰس ابا
جناب رسالت نمود پس روي هارون رشيد متغير شد و گفت که اين فخراي  با
سلّم علي   واللّهم صلّ.  نيستالحسن حق است و ديگري در اين فخر شريک شما ابا

سيداالولني و اآلخرين و علي آله الطيبني الطاهرين و ٰصحبه الراشدين املرشدين و آخر 
الٰعلمني دعوانا ان احلمدهللا رب.  
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  ي طوفان مازندرانکليات نسخة خطّي
  ∗يري کشميدرياکبر ح

ل يف شاه اسماعي خود در تعرکلياتدر . تسينزيادي در دست الع دربارة نام طوفان اطّ
 در تذکرة ي هندي مصحفيغالم همدان, دربارة طوفان. اند  سرودهيديقصا)  م۹۳۰ :م(

  :سدينو يم م ۱۹۳۴ل طبع او, ۴۰ ةر صفحد» ايثر عقد« خود يفارس
فصاحت . نش مازندران است مولد و متوطّ,دهيسمع نرس  بهکه اسمش  ـطوفان”

 از موطن برآمده ين جوانيدر ح. گر داشتياده بر علوم دي را زيو بالغت شاعر
 جعفر راهب و آقا محمد عاشق و اقدم در دارالسلطنت صفاهان گذاشت و با مرز

ن يريطنطنة ش. نها بودين ايتحسوسته مورد يها طرح نمود و پ ر مشتاق غزليم
ند زم خان يده و در وقت کرير گردير و کبيصغران گوش زد يکالمش در بالد ا

راز بود آخرها دل از ي در شيرفاقت شهزادة واالتبار ابوالفتح خان حشمت مدت به
 يقول هبه و بي در آن بلدة طيقول به. ديروانة نجف اشرف گردده يها کشيف ا و مايدن

  .“ بوديات سپردند و مذهبش اثناعشريعت حيدران وددر مازن
  .در ذکر طوفان بيتي ننوشته است يمصحف

سال (» بيالغرا مخزن «ي در نسخة خطّيلوي خان سنديخ عليش, يبعد از مصحف
  :سدينو يم) مملوکه راجه صاحب محمودآباد (۴۸۷ر صفحة د)  ه۱۲۱۸ :فيلأت

اکثر .  مشهور گشتهيانيکوبين و ين زبانيريش به, يرزا طوفان مازندرانيم”
که باال  چنان. اند ک کردهي رکيارِد همدگر را هجوهاد صفاهان مشاعره يشعرا با

در نجف .  توبه نمودهيآخر عمر از شعر شاعر. در ذکر مرزا صبوح گذشت

                                                   
  .ريکشم, نگر ي سر,استاد بازنشستة دانشگاه کشمير  ∗
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الم الس هيطالب عل ي ابن ابين عليالمتّق  آستانة اماميمتولّ, دهياشرف معتکف گرد
و التماس نمود چه افه جهت فرود از ين در آن بقعة شررا مدح کرد و مکا

  .“جا مدفون گشت او عطا نمود و همان  بهيمتولّ, که او خواسته بود ييجا
 کليات ي کسيول. اند نمونه نقل شدهطور  ت بهي چند ببيالغرا مخزن تذکرةدر 
که در آن ذکر دم ي نديا  تذکره»بيالغرا مخزن« و »ايثر عقد« جز به. ذکر نکردرا طوفان 

  .تطوفان شده اس
, صمآب در تعريف رسالت. داردهم مثنويات و مراثي , اتغزلي,  طوفان قصايدکليات
, عالعابدين امام زين, عامام حسن, عامام حسين, سساالنّةدجناب سي, ي مرتٰضعجناب علي

  . و شاه اسماعيل قصيده داردعامام مهدي, عامام رضا
  :ر هم دارديات زيمثنو
ز حالوت شکر را در يدن پروي و چش»ن و خسرويريش« شکرپاره در نقل يمثنو

  .نامه جنگ و ي مکتوبيمثنو .ه خواستن او از شکر و عذر موجيکام اصفهان و تلخ
  :ر دارديعبارت ز ۱۳۰ورق 

ن کرام از قطعه ي از سالطيف بعضيالم و تعرالس همية علد ائمين کالم قصايبهتر”
ات نموده شد و ين شروع در غزلي اد و بعد ازيمام رسات  و شکرپاره بهيو مثنو

ن يف ساخته تمام کرده شد و از ظهر اي را رديعات تهجب حروف مقطّيترت به
  .“ورق آغاز نمود

شود ير آغاز ميا اشعار زبوان ين غزل ديلاو:  
  اشـک سـرخ کردم چـارة رخسـار گاهي را به

  ولي درمـان نـدانم چيسـت درواد سـياهي را
  کام من شد آن رخسار و ساعد از دم گرمي هب

  مـاهي را ام تسخـير از مـه تا به آهي کـرده به
  کـردم تهاي هر روز فلک يا رب چـه ميمنّ به

 دل گـر با گدايي بادشــاهي را کـردم بـه نمي
  :شود ير تمام ميات زيرباعبر  طوفان کليات
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 چشم ما چون شب و روز اي زلف و رخت به
   چـون شـب و روزاوسـته بهـم دلـي جـدپي

  گـو الـفـت و گـو وحـشـت آخــر بــا مـا
  يا چون مه و مهر باش و يا چون شب و روز

  .“ديتمام رسا هب ه ١١٩٩المبارک  وم ماه رمضانيخ سيتار به”: مهيترق
دة ي نوردصالشهدا از خامس آل عبا ديه جناب سيمرث«عنوان  بهدارد  يسر مخميدر ز

س ثمر فواد فاطمه زهراعي مرتٰضينة علي سرور سصيد مصطٰفمحم«.  
ــربال    ــلطان ک ــاتم س ــاز م ــازه ب ــد ت   ش

 ربالـان کـراغـرف چـه صـد داغ اللـش
ــربال    ــان ک ــر خروش ــشت اب ــار گ   خونب

 الـواِن کربـر خـون جگـخز د ـاده شـآم
  شـد مـوسـم ضـيافـت مهمـان کـربـال

  نيخون شفق شمس مشرق    ها به  هزد غوط 
 نيششورو بزم لکـف اطـبس سر بهرـس دـش

ـ گل کرد از شهادت سلطان د        نين حـس ي
 نـيـتأـشـه ارکان نـزلـوش زلـج د بهـيآ

  اي زار غـريــبــان کــربـالهـ هـاز نـال
ــمان   ــب ز آس ــک کواک ــارش سرش   از ب

 تگانـ کشيها دنـبم ـل خون زخياز س
  اندکـ از جوش اشـک آه جگـر سـوز کو         

 پانـالب طـن قدا زـت و پـوج دسـو ز م
  شـورش آمـده طـوفـان کـربال ديـگر به

  دي رســصيآل نبــ چـون نوبــت قتــال بــه 
 ديون طپـخ  بهع و قاسمع اکبريم علـجس

ـ بـان خـود در    يگردون دوچار صبح گر      دي
 دـيراب و آرميده سـاصغر ز خون خود ش

  دامـان کـربـال مـاننـد طـفـل اشـک به
  ن معاملــه افتــاد در زوال يــد ايخورشــ

 آلـن مـيد ازـپوشـبود بـمان کـو آسـچ
  کـه شـد هـالل     تا   يد قرص ماه نب   يکاه
 الـميوال پاـد و امـا شـه زهين بها ـرهـس

  جـاي مانـده نه سـامان کربال نه سـر به
ــازو بر ــب   ده آمــده عبــاس غــرق خــوني

 ان خونيامان مـسروس ياصحاب جمله ب
   ز جانب دگر از اسـپ شـد نگـون          عقاسم

 ر آب گونيـشمش, رـج خنياـه وز زخم
  تان کربالـفت ز بسکـه گل شـد گونـص

ـ چ و تـاب د    ي ز بس پ   هديقد کمان خم     دي
 ديت ز بس در بدن دوـز دست رف خنجر

  دي ز بس بار بر کـش      پشت سنان شکست  
 ديها دم هت و ز تن غنچـا بباد رفـه جان

  فصـل خـزان شگفـت گلسـتان کـربـال
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  بانقـال  هفت آسمان چو بحر در آمـد بـه    
  حجاب از ضعف تشنه کامي و از زخم بي

  قصد خويش کـشيدست آفتـاب      خنجر به 
  جناب فلک آن اسپ ز پياده شد که دم آن

  از پـا فـتـاد ســرو خــيـابــاِن کـربـال
  انـد   چون ره مهلت نـه ديـده       هشاه و سپا  
  اند دهـف طپيـند مخالـد در کمـچون صي

  انـد  يجا کـشيده  هعرصة   يک يک علم به   
  دـان دهـنيـوارج تـنه خـه دام فتـچنگر ـب

  در دور شـام زلـف پـريـشــانِِ کــربـال
ــه ــار ب ــد گــشت دردا کــه روزگ ــام يزي   ک

  تـتاد طشـلک اوفـام فـبز  رايد ـخورش
  خونين کفن حسين علي از جهان گذشت      
  از دور ظلم تيره شد از بسکه روي دشت

  گـم کـرده خـضـِر راه بـيـابـاِن کـربـال
   چو خيمـه رفـت بتـاراج کوفيـان         طوفان

  ت با فغانـگف زد و مي نه ميـسي زينب به
ــاز کود ــان ران بکـ ــاد االمـ ــده فريـ   آمـ

  انـفـاه مخالــپـرد سـت بــر ز دسـکاف
  بر چيـده گشـت مسـند سلـطاِن کـربال

  



  المعاني معرفي دقايق  ٢١٥

  

  المعاني معرفي دقايق
ده بلقيس فاطمه حسينيسي∗  

  چکيده
دد سيين جعفر حسين  بن نصيرمحمين محمود يالدمكّي يكي از خلفاي شيخ نصيرالد 
 /ه ٧٥٢ محرم ٢١: م ( تغلقمحمدسلطان . هندوستان آمد وي از مكّه به.  بود»دهلي چراغ«

ها نگهداري   وي در كتابخانهچندين آثار مهم. ١ همكالس وي بود)م ١٣٥١ مارس ٢٠
اطّالعي که در دست . باشد قلم وي مي يكي از آثار عرفاني به» المعاني دقايق«. شود مي

چهل و شش عنوان را . فرد در موزة دهلي هند محفوظ است اين نسخه منحصر بهاست 
كاتب اين نسخه غالم حسين شاه هاشمي . در چهل و شش مكتوب ارائه داده است

  .تنسيخ كرده استآن را هجري  ١٣١٥ سال است كه در
*  

دد سيحسيني شاعر، نويسنده و عارف زمان خود بوده و عمر طوالني داشته استمحم  .
هاي علمي شركت  بيشتر اوقات خود را در خدمت صوفيان گذرانيد و در صحبت

د چون اهل مسافرت بو، ٢ي را زيارت كرده بودلوتقريباً سيصد و هشتاد و دو . كرد مي
ظاهراً بر مذهب . جاهاي مختلف را ديده در نتيجه مطالعه و مشاهدة قوي داشت

 ا نبود و مذهب عشق را اساس معرفتولي خودش قايل مذهب علم. ن بودتسنّ اهل
رسالة اسرار روح، رسالة پنج : چندين رساله و كتاب مفصّل از او داريم. شمرد الهيه مي

                                                   
  . بخش فارسي دانشگاه دهلي، دهليفارسياستاد   ∗
  .١٠١، برگ المعاني يقبحرالمعاني و دقا  .1
 .همان  .2

 



  ٢١٦  قند پارسي

  

 المعاني حقايق، المعاني  دقايق و المعاني حقايق، بحرالمعاني ١رسالة سماعنكات، 
.  هم نبودالمعاني دقايقالعي دربارة تا يك سال پيش هيچ اطّ. الخبر استمفقود

 حدس زده كه علماي هند ةنويسندة تذكر. نو يافت شد خوشبختانه در موزة ملّي دهلي
خواهد  اسم برده است كه درآينده بحرالمعانياين كتاب را ننوشته و فقط در شايد 
موضوع و سبك و فرد است، ولي از لحاظ  اگرچه اين نسخه منحصر به. نوشت

دد اطّالعاتي كه دربارة خود داده، صد در صد نوشتة سيدر ديباچه .  حسيني استمحم
مآب را در خواب ديدم كه فرمودند،  نويسد كه در سن نود و پنج سالگي رسالت مي

  . را بنويساسرار احمديفرزندم 
  :خه از عبارت زير استآغاز نس
قدرته و خلق االنسان بمحبته و علي  العالمين الذي خلق الخاليق به هللا ربالحمد

  …صورته
  :مثنوي

  هست انسان مـصحف ذرات او    
 ست انسان آمده نقش نقّاشي به

  كس نبيند جـز بـدان مـرآت او    
 ساية خورشيد پنهان آمده است

  .الم و عترته عليهم السحممدوله العظيم الم علي حبيبه الكرمي و رسة و السٰو الصلو
  :قطعه

   كـز ازل   محمـد احمد محمـود ابوالقاسـم      
 يحـته مسـتش را آشنا گشـهم هواي دول

  حد ملك و ملّتش بستند در نقش دو مـيم    
 رده كليمـبتش را آرزو بـفاي صحـهم ص

  :قطعه
  خواجــة عــالم رســول اهللا روشــن طــالعي

 مانـه قباي آسدصبح از رويش دو تا كر
  كز فـروغ طلعـت او خيـره گـشته آفتـاب         

 هاي ماهتاب شب ز زلفش پاره كرده جامه
 لعيوب نفسه و جعل يومه خريا صر جعفر احلسيين املكّي بحممداما بعد فقول عبدالنيب 

الصلوات  من امسنه يف اللّيل السبت الثاين من رجب مخس و عشرين مثامنأية رايت النيب عليه
هللا ار امحدي جلّت ذاته مث قلت احلمدالصلوات يا ولدي اكتب اسر م فقال عليهالسالم يف املنا و

                                                   
 .٨٣ نام اين رساله نيست، ص تذكرة علماي هنددر   .1



  المعاني معرفي دقايق  ٢١٧

  

نويسد كه در سن نود و پنج  در ديباچه مي
مآب را در خواب ديدم كه  سالگي رسالت

 . را بنويسياسرار احمدفرمودند، فرزندم 

كه استعداد نود و پنج ساله بود، در المعاني دقايقاين بندة نبوي را علوم … العاملني رب 
  .ماين كتاب بر حوصلة مستمعان در قلم آورد

. اده است سي و دو موضوع عرفاني را در چهل و شش مكتوب ارائه دمحمدسيد 
عناوين .  بود نوشته استنن كه يكي از صوفيايملك محمود شيخنام  ها به اين نامه

  :اين صورت است مكتوب به
در بيان علم بدايت و :لمكتوب او 

  .نهايت
 در بيان عالم صغير و :مكتوب دوم

  .لوازم آن، انواع روح و عنصر چهارگانه
 دنبالة همين :مكتوب سيوم و چهارم

  .تموضوعات اس
  . در بيان توحيد اعظم و بيان حادث و قديم است:مكتوب پنجم و ششم

  . در بيان نور و لوازم:مكتوب هفتم
  . در بيان مشيت و ارادت و قضا و قدرت است:مكتوب هشتم، و نهم و دهم

 عالم اجسام و لوازم ن در بيا:مكتوب يازدهم و دوازدهم و سيزدهم و چهاردهم
  .آن

  .ان ايمان حقيقت و بيان حكم ايمان و عبارات ايمان در بي:مكتوب پانزدهم
  . در بيان توحيد محض:مكتوب شانزدهم
  . در بيان اسرار كالم اهللا تعالي و لوازم آن:مكتوب هفدهم
  . و حروف مقطّعات و از اسرار اهل عصمتقرآن اسرار :مكتوب هيژدهم
  . در بيان رؤيت اهللا تعالي:مكتوب نوزدهم
  .ز رؤيت در جوا:مكتوب بيستم

  . در بيان شاهدان حضرت عزّت جلّت ذاته:مكتوب بيست و يكم
  . نيز ادامة همين موضوع است:مكتوب بيست و دوم

  .]……… :ومسيمكتوب بيست و [
  . در بيان ادراك مصنوعات بالحقيقت و اسماي بالحقيقت:مكتوب بيست و چهارم



  ٢١٨  قند پارسي

  

  .از معرفت حقيقت در بيان اهل مطلوب و لوازم آن :مكتوب بيست و پنجم
  . در بيان اسرار نور و لوازم آن از معرفت حقيقت:مكتوب بيست و ششم
  . در بيان اوضاع نعمات و لوازم آن:مكتوب بيست و هفتم
  . در بيان كالم اهللا تعالي:مكتوب بيست و هشتم
  . اسرار صفات و لوازم آن:مكتوب بيست و نهم

  .ت و قدرت در بيان نتايج مشي:ام و سي و يكم مكتوب سي
  . در رؤيا:مكتوب سي و دوم
  . در بيان نتيجة نور جنون:مكتوب سي و سيوم
  . در بيان اسرار قرآن:مكتوب سي و چهارم
  .الم و لوازم آن در بيان درجات انبياء عليهم الس:مكتوب سي و پنجم
  . در بيان وصول الي اهللا تعالي و لوازم آن:مكتوب سي و ششم
  .بيان مشارب در :مكتوب سي و هفتم
  . در بيان شوق الحقيقت و لوازم آن:مكتوب سي و هشتم
  . در بيان سكرها و لوازم اسرار آن:مكتوب سي و نهم

  . آنم در بيان اسرار اعتقادات و لواز:مكتوب چهلم
  .با و عمد و غوث و لوازم آنج در بيان بدال، ن:مكتوب چهل و يكم
  .ازم آن در بيان اسرار عشق و لو:مكتوب چهل و دوم
  . ايضاً و لوازم آن:مكتوب چهل و سيوم

  . در بيان اسرار: چهارممكتوب چهل و
  . در بيان في االسرار:مكتوب چهل و پنجم
  . در بيان ايضاً و لوازم آن:مكتوب چهل و ششم

.  استئة سبع و عشرين ثمانماةل سناالو تاريخ پايان اين نامه بيست و دو ربيع
  :آخرين عبارت نسخه است

 سيداملرسلني و حممدالم علي الس ة وٰ العاملني علي امتام دقايق املعاين و الصلومدهللا رباحل
ني و عل وصيبيخامت النني اعين علي املرتضي عليهه و هو خريالوصي بني المالسو آهلما الطي 

  .ت تمام شد فقط تمالطّاهرين و علي اصحاما امجعني



  المعاني معرفي دقايق  ٢١٩

  

قبل از آغاز . ۱۴۲۰/۶۱) الف، ب (ةشمار. نو است ي دهلياين نسخه در موزة ملّ
 اصراحت نوشته كه كتاب مانند عنق زبان اردو است و كاتب در آن به نسخه عبارتي به

تاريخ . از دوستي مستعار گرفت و نقل كرد. دوبود و او از مدتي در تالش سرگردان ب
، ۲۱۴ برگ ،هجري ۸۲۵ تاريخ آغاز هجري ۸۲۸ و تاريخ تصنيف هجري ۱۳۱۵كتابت 

المتخلص هاشمي نسخه كامل و خوانا است و /اسم كاتب غالم حسين شاه المخلص
گاهي . عبارت آسان و روان و نثر آميخته با نظم است.  نستعليق معمولي داردخطِّ

گونه سبك نويسندگي  و اين. نثر گنجانيده استشعرهاي خود را و گاهي ديگران را در 
  .رآني و احاديث و اخبار نيز باعث تزيين متن استآيات ق. تشدر آن زمان رواج دا

م سلّ ي اهللا عليه و آله وپناه صلّ  عاشق خدا است جناب رسالتي حسينمحمدسيد 
الم را مظهر جالل الهي الس را مظهر جمال الهي و اميرالمؤمنين حضرت علي عليه

السالم و  عليهنويسد كه عرفان خدا را بدون شناخت علي   ميبحرالمعانيدر . داند مي
ست آغاز از  ا غزليالمعاني دقايقدر . م ممكن نيستسلّ ي اهللا عليه و آله ورسول صلّ

  :مطلع
 ع است و عليصمحمدشهود حضرت سبحان 

 ع است و عليصمحمدخلوص جـوهر انسـان 
داده شود ولي بر بناي  بسياري از نكات باريك است كه مورد بررسي قرار

محدوديي انجام شده استي مختصر نسخة خطّفت صفحه فقط معر.  
  منابع

الفضالء في حتفة (تذكرة علماي هند: )ه ١٢٤٤ :ت( ريواني، محمد عبدالشّكور رحمان علي .۱
  . م١٩١٤/ه ١٣٣٢، چاپ نولكشور، لكهنو، )الكمالء تراجم

، خطّي بحرالمعاني):  م١٤٨٦/ه ٨٩١: م(الدين جعفر حسيني مكّي  سيد محمد بن نصير .۲
 .اهللا، كتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگره ، ذخيرة سبحان297.671.3شمارة 

) خطّي (المعاني دقايق ):م ١٤٨٦/ه ٨٩١: م(الدين جعفر حسيني مكّي  سيد محمد بن نصير .۳
  .نو، هند ، موزة ملّي دهلي16.1420شمارة 

  



  ٢٢٠  قند پارسي

  

فرد ديوان فارسي في نسخة خطّي منحصر بهمعر  
  شاه حاتم دهلوي
  ♦مختارالدين احمد: کوشش به

  ∗اسد حسن عبسي: ترجمه

 ١٢٤٠: م(همداني مصحفي شيخ غالم )  ه١١٩٧: م(ن شاه حاتم دهلوي ايكي از معاصر
  :ذكر ديوان فارسي شاه حاتم را چنين آورده است) ه

رين بياض خّأطور مت  بهءقدر چهار جز  بهدر فارسي هم ديواني مختصري”
  .“١فرموده
) آب حياتمؤلّف ( شاه حاتم در روزگار محمد حسين آزاد خطّ  بهاي از آن نسخه

  :نويسد آزاد مي. وجود داشت و او ديده بود
نوشتة . ام من ديده. ا بسيار مختصر ام،شاه حاتم يك ديوان فارسي هم دارد”

  .٢“ صفحه٦رباعي وغيره وغيره .  صفحه٩٠زل غ.  خود وي بودخطّ  بهوه  ١١٧٩
حسرت موهاني در مقالة خود كه دربارة شاه حاتم نوشته بود، ديوان فارسي وي را 

 هنتوانست نيز »٤سرگذشت حاتم«ف زور مصنّ ين قادريالد  و دكتر محي.٣ناياب گفته است
ز آن در كتابخانة اي ا  نيست و نسخهااما اين ناپيد. دست بياورد بهرا اي از آن  نسخه

                                                   
  .عليگره, هگر بازنشسته بخش عربي، دانشگاه اسالمي علياستاد  ♦
  .واراناسي,  بنارسيدانشيار بخش فارسي دانشگاه هندو  ∗
 .٢٣ ص ,. م١٩٣٤،  و معتمد اعزازيمرتّبة مولوي عبدالحق، عقد ثريا :غالمشيخ  ،مصحفي همداني امروهوي  .1

  .١١٨- ١٩، ص الهور, مطبع کريمي, آب حيات : محمد حسينالعلما موالنا آزاد دهلوي، شمس  .2
  . م١٩٠٩ نوامبر، ه، عليگراردوي معلّي :حسرت موهاني  .3
 .١٠٠، ص  م١٩٤٤ ,ات اردو، حيدرآباد، ادارة ادبيسرگذشت حاتم :ينالد محي دکترزور قادري،   .4

 



  فرد ديوان فارسي شاه حاتم دهلوي معرفي نسخة خطّي منحصر به  ٢٢١

  

گو، طرز  او در شاعران فارسي
پسنديد، لذا  صائب را بسيار مي

زبان فارسي گفته  هرچه به
است، در رنگ صائب گفته 

 .است

شاه منير عالم .  در ذخيرة منير موجود استهگردانشگاه اسالمي علي] موالنا آزاد[
 ، اهدا كرده بودهدانشگاه اسالمي عليگر  بهي خود راهاي خطّ ذخيرة كتاب) پوري غازي(

  .١ رسيدهعليگر  بهبدين ترتيب اين نسخه
» ديوان حاتم اصفهاني« ديوان فارسي شاه حاتم عبارت خطّيبر پيشاني نسخة 

افي  نسخه را صحم ۱۹۱۶  سالنوشته شده است و مالك يا صاحب نسخه وقتي كه در
كرده او نيز در تقليد آن بر ظهر كتاب عبارت يا 

حروف طاليي   بهكلمات، حاتم اصفهاني، را
ها كسي  تبدين ترتيب مد. ش گردانيدمنقّ

م برخي  ۱۹۴۵راقم سطور در . ه نشدمتوج
وقت اين ديوان   ذخيرة منير را ديده، آنايه كتاب

حاتم «خاطر عبارت   بهرا نيز ديده بودم اما
پس از آن بار . من هم توجهي نكردم» اصفهاني

تذكرة «وقتي . را احتياج داشتم» تذكرة ميخانه«هاي اين ذخيره  ديگر يكي از كتاب
جا در قفسه  اد كه در همانافت» ديوان حاتم«بار ديگر بر  ديدم، نگاهم يك را مي» ميخانه

 را خواندم، ديدم كه اين ديوان خطّيآن را برداشتم و ترقيمه يا كلفون آن نسخة . بود
.  بلكه ديوان شاه حاتم دهلوي است كه تا آن وقت ناياب بوده،حاتم اصفهاني نيست

  :ست اعبارت ترقيمه اين
بادشاه م بهادر  جلوس واال شاه عال٢٣ ةالمرجب سن تاريخ بيست و نهم رجب به”

 حاتم الدينس، ديوان تصنيف ظهور هجري مقد١١٩٥اهللا ملكه موافق غازي خلد
 فارغ كمترين شاگردان اين جناب  د سنگهنْْكُكاتبه م» زاده ديوان« بهالمخاطب

  .“الم و االكرامالس غفراهللا ذنوبه و ستر عيوبه و
 فارغ دهلوي است  د سنگهكاتب نسخة ديوان حاتم يكي از شاگردان وي، الال مكُنْ

نسخه بيشتر صحيح و .  در حيات شاعر نسخه را كتابت كرده استهجری ۱۱۹۵كه در 
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  ٢٢٢  قند پارسي

  

برخي جاها كاتب نتوانسته است كه . ١كتابت روشن است اما از اشتباه يكسر دور نيست
كرده است و بعضي جاها را ساده » نقل مطابق اصل« لذا ،منقول عنه را بخواندنسخة 

كسي اين نسخه را . طور بوده  كه نسخة اصل نيز هميندارد احتمال .٢گذاشته است
  :نمونة تصحيحات چنين است. خوانده و اغالط را درست كرده است

  :اصل
  در جهان فنا نيست است هستي ما

  :تصحيح
  ت هستي ماس ستيين جهان فنا ني ادر

  :اصل
  كه زد طوفان چشمش موج در گلزارها بس

  :تصحيح
  جنبش موج در گلزارهاكه زد طوفاِن  بس

  :اصل
  گوشة عزلت نشستني هعمري اگر ب

  :تصحيح
  ست گوشة عزلت نشستني هعمري اگر ب
  :همچنين مصرع دوم از بيت زير

ايم ايم جلوس قفس نه ما صيد مرده در چراـ دام اين قه وكر دانـاد فصي 
  :صورت ضبط نموده شده است در هامش بدين

  يما صيديم مرده زينت دام و قفس نه
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  فرد ديوان فارسي شاه حاتم دهلوي معرفي نسخة خطّي منحصر به  ٢٢٣

  

 است كه در آغاز ديوان، خطّهمان   بهاين تصحيحات يا تصرفات يا ترميمات
ف شاعر يا مصنّ  بهتوان  لذا آن را نمي،عبارت، ديوان حاتم اصفهاني، رقم زده شده است

  .نسبت داد

  
   ديوان حاتم دهلوي در ذخيرة منير عالم:آغاز



  ٢٢٤  قند پارسي

  

پس از . ي است سطر۱۵ برگ و هر صفحه ۵۲نسخة ديوان حاتم دهلوي داراي 
تفصيل محتويات نسخه . غزل يا رباعي جاي يك سطر خالي گذاشته شده است هر

  :چنين است
  .۱؛ مثنوي ۱۶؛ فرد ۲۲؛ رباعي ۲۳۴غزل 
۴۹  الف تا۲از برگ . وار آمده است ات رديفغزليالف تا ۴۹ات، از برگ  الف غزلي 

۵۱ و بعد از آن از برگ  ب مثنوي در وصف قهوه۵۳ ب تا ۵۱ات، از برگ الف رباعي 
  . آمده استت ب فرديا۵۱ الف تا ۵۱

 از ساكنان دهلي و از مريدان شاه »فارغ« به متخلّص سنگهد كاتب نسخه الال مكُنْ
  :نويسد قاسم مي.  دهلوي بودالدينفخر
  .١“االسالم هندونژادي است اما مطيع”

  :و نساخ گفته است
  .٢“ديِن اسالم را قبول كرده بود”

 الدين آبادي، وجيه نويس عظيم تذكره. ين الزم نبوده كه تبديل مذهب كرده باشداما ا
  :نويسد  ميهجري ۱۲۱۵عشقي در حدود 

  .٣“برد سر مي هپيشة وكالت اوقات خود را ب  بهآباد جهانالحال در شاه”
توشك خانة حضور «آيد كه او قبالً در  دست مي اهللا قاسم به از گفتة حكيم قدرت

ليف تذكره در أبريلي رفت و در زمان ت  بهي بود، سپس از دهليمتصد» سراپانور
.  استهجري ۱۲۲۱ مجموعة نغز ةليف تذكرأه داشت كه سال تبايد توج. جا بود همان

اب اعظمنو نوشت او در بريلي  وقتي ترجمة وي را مي)  ه۱۲۵۰: م(وله سرور دهلوي الد
  .٤سكونت داشت

  :يسدنو عشقي دربارة شعرگويي وي مي
  .“موزون طبع از شاگردان ميان حاتم، كالمش چندان پختگي ندارد”
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  فرد ديوان فارسي شاه حاتم دهلوي معرفي نسخة خطّي منحصر به  ٢٢٥

  

  :گويد ستايد و مي اما سرور شعر وي را مي
  .“گويد اشعار خوب مي”

  
  ديوان حاتم دهلوي: انجام

   شاگرِد حاتم دهلوي ـ»فارغ«  مکتوبة مکند سنگه



  ٢٢٦  قند پارسي

  

توان   قطع نميطور اند اما به  وي را صاحب ديوان گفته٢ و نساخ١خوب چند ذكا
 ديوان”ام كه  هاي خودم نوشته در دفتر يادداشت. گفت كه نساخ، ديوانش را ديده باشد

خذ و منبع أدانم من ديوانش را كجا ديده بودم يا م اما نمي. “ موجود استمصنّف خطّ به
 فارغ موجود است و  مكُنْد سنگهدستخط   بههرحال ديواني به.  چه بوده استاطّالعاين 
باشد، در حال  وان مزبور كه گزيدة اشعار فارسي استاد وي يعني شاه حاتم دهلوي ميدي

  .حاضر در دست داريم
زادة خود جايي كه دربارة آغاز شعرگويي خود  شاه حاتم دهلوي در ديباچة ديوان

  :گويي خود چنين اشاره كرده است سخن گفته است، در مورد فارسي
 و بست و هشت تا يكهزار و يكصد و  يكهزار و يكصدةفقير حاتم از سن”

شصت و نه كه چهل باشد، نقد عمر دين فنت طلب و  صرف نموده، هنوز تربي
جاي استاد خالي دارد و در شعر فارسي پيرو ميرزا صائب است و در ريخته 

  .“داند ولي را استاد مي) اردو(
 ادري زور قالدين دكتر محي» سرگذشت حاتم«مؤلّف از اين گفتة حاتم دهلوي، 

 مبذول توجهفارسي   بهشعر و سخن  بهحاتم پيش از اردو”اين نتيجه رسيده است كه  به
ديوان فارسي حاتم   بهاما با توجه. “كرده و در زبان فارسي يك ديوان نيز گردآورده بود

 بلكه بيتي در ديوان فارسي حاتم ،رسد تصديق نمي  بهدهلوي، اظهارات دكتر زور
آيد كه او ديوان فارسي خود را پس از ديوان  دست مي هشود كه از آن ب دهلوي ديده مي

  :بيت اين است. اردو، جمع و ترتيب نموده است
 توان در فارسي هم كرد ديواني دگر مي ام حاتم چو ديوان در زبان ريخته كرده

توان  طور قطع و يقين چيزي بيشتر از اين نمي  بهدربارة گردآوردن ديوان فارسي
 را هجري ۱۱۷۹ حاتم مكتوبة خطّ  بهگفت اما موالنا محمد حسين آزاد كه ديوان فارسي

توان گفت  ديده بود، اگر همين تاريخ را زمان ترتيب ديوان فارسي حاتم فرض كنيم، مي
آوري كرده   جمع سالگي ديوان فارسي خود را۶۸ در هجري ۱۱۷۹كه حاتم دهلوي در 
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  فرد ديوان فارسي شاه حاتم دهلوي معرفي نسخة خطّي منحصر به  ٢٢٧

  

كشي از عاليق دنيوي و جاه  اگر او مضامين و مطالب همچون كنارهو در اين ِسن . بود
نيست، يب و شگفتو منصب را در شعرهاي خود بسيار آورده است، باعث تعج 

  :گويد مي
 درين پيرانه سالي طرفه حالي دارم اي حاتم

 كسم از خـاطـر ياران فرامـوشـم غريبم، بي
زبان فارسي   به لذا هرچه،پسنديد گو، طرز صائب را بسيار مي ران فارسياو در شاع

ديباچة دربارة پيروي از طرز صائب، خود در . گفته است، در رنگ صائب گفته است
. طرز سخن صائب دارند  بهنويسان معاصر نيز اشاره  و تذكرهنموده استزاده اشاره  ديوان

  :نويسد مصحفي مي
  .“طور صائب داشت هر فارسي هم بدة شع مسوءدو چار جز”

در اردو نيز اين . شود در ديوان فارسي حاتم، سه تضمين از شعر صائب ديده مي
حداقل سه غزل در ديوان اردوي وي موجود است . خوبي نمودار است رنگ صائب به

  .كه بر غزل صائب سروده شده است
  :آغاز

  استخوان داريم مايها  كوچهها در هـنال هم چو ني از سوز دل آتش بجان داريم ما
  :پايان

 غالمم خواندي و آزاد كردي ارمـويت نثـآميزي خ رنگ به
ديوان فارسي، مثنوي  در وصف قهوه، آمده است كه با اين بيت شروع در آخر 

  :شود مي
 فـلك شـد قهـوه پرخـورشيد منقل زهي بزمي كه نامش گشت مشعل

  . داردمعاصرين خود  بهاي در ابيات زير اشاره
  كار حق چو مردان ديـدم       به مردي كه 

 ان تابدـآن وصف كه در حضرت انس
  در كـاِر خاليـق همــه احـسان ديــدم   

 دمـان ديـلي خـينت يعقوب عـدر ط
* 

  ير خان ما راـالملك امةمدـع حاتم از بهر احتياج بس است
* 



  ٢٢٨  قند پارسي

  

 حاتم از بس كه بر سركار است هـدولـمدالـتـاب معوـض نـفي
* 

  من  بههـولض نـگاه معتـمدالدـعـام از في
 در حالوت شهد شيرين است گويا آب نهر

* 

 قطره بوده بحر گشتم دستگاهي يافتم ادل عليـد بيـيض نگاه سـاتم از فـح
* 

 االمر نواب بـسـه نظم آورد حـب چه وصف قهوه حاتم بهر احباب
* 

 جنگالملك و ظفر خطابش محسن گـر و فرهنـدبيـب تـاحـير صـام
آملي و يك استاد قديم  هاي صائب، طالب  بر مصراعيهاي يوان حاتم تضميندر د

  .شود فارسي ديده مي
 ام ارهـتـارد ســه بـگ نــاب رنـتــاز آف  دور چرخ  بهقول حضرت صائب  بهحاتم

* 

  جـنون شـد تـازه حـاتـم تا شـنيدم مصـرع صائب
 »زنجير من اي قمري  بهتوهم يك حلقه افزودي«

* 

 »ايم برقيم ليك آفت محصول كس نه« قول حضرت طالب درين جهان  بهمحات
* 

  بـائــول صــقـاز بــر بــم نظـشـم آن چـاتـح
 »گاه در خواب و گهي مست و گهي مخمور است«

* 

 »اي سرانگشت فندق بندد آه از دست تو« دل  بهنـزند ناخ اتم ميـتاد حـمصرع اس
نظرات حاتم دهلوي را نيز برخي از وي و  طبع گياز اشعار زير مذاق و افتاد

  .دست آورد هتوان ب مي
 ستهگر دل غني نباشد سلطان هم گدا   دـند بايـت بلمـم هـاتـر حـنج فقـدر ك

* 



  فرد ديوان فارسي شاه حاتم دهلوي معرفي نسخة خطّي منحصر به  ٢٢٩

  

 حاتم از منصب و شان فارغ باش  ندـبع بلـز طـج هـت بـدولتي نيس
* 

اهي يافتمـشر ـنج فقـك  بهي رايداـر گـه ت دگراهل دل را جز قناعت نيست جمعي 
* 

  مدام از گردش دوران خوشا حال تو اي حاتم
 نه فكر جاه و منصب ني غم جاگير و امالكي

* 

 دم ايشان استـت دنيا قـث بركـباع كارسازي بخدا خدمت درويشان است
* 

  دالن در يك قباست شادي و غمناكي روشن
 در لباس گـريه هـمچون شـمع خـندانيم ما

* 

 كاش بندد كاهلي مست حنا در پاي ما دبرو برباد داست و جوي رزق حاتم آج
* 

 يكسان گذشت قافلة صبح و شام ما اتم ز گرد كلفت اين منزل خرابـح
* 

  قطع اين باديه از پاي هوس ممكن نيست
ت خـود بال و پـري پيدا كنحـاتم از هـم 

* 

 ها يش عقرب دارم ن كه من از اقربا در سينه رسيـپ جفاپردازي بيگانگان حاتم چه مي
* 

 دانيم ما هاي ياران خوب مي شعر فهمي اند گانهـني بيـناي معـاآشـلم نـك قـي
* 

 صلح كل مشرب خود ساخته خوشنود مرا ويـذاهب نشـان مــريشـزو اوراق پــج
* 

  تـعالم در غم و فكر زر اس  بههركرا ديدم
 در حقيقت طالب دنيا ز سگ هم كمتر است



  ٢٣٠  قند پارسي

  

ي ندارم كه نسخة اطّالعديوان فارسي حاتم دهلوي بنده  خطّيغير از اين نسخة 
يك شاعر قديم اردوگو و همچنين   بهنسبت آن  بهتوجهبا . ديگري هم وجود دارد

اي از ديوان،  في نسخه گزيدهكند كه با معر اقتضا ميهاي ديوان حاتم  يابي نسخه كم
گويان هند روزگار  رسين و پژوهشگراني كه دربارة فااقمنتشر شود تا راهي براي محقّ

  .دهند، استوار شود حاتم را مورد تحقيق و پژوهش قرار مي
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   عطارديهاي استاد عزيزاهللا البالغه در پژوهش نسخ خطّي نهج  ٢٣١

  

  هاي البالغه در پژوهش  نهجينسخ خطّ
  يزاهللا عطاردياستاد عز

  ∗يي خويي صدرايعل
 اثر سترگي است كه هزاره اول عمر خود را سپري نموده و در هزاره دوم البالغه نهج

اين اثر، در طول اين هزاره مورد توجه متفكّران و . حيات خود وارد شده است
 از ادب گرفته تا تاريخ، اخالق، عرفان، هاي مختلف اسالمي، پژوهان رشته معرفت

ت، بهحكمت و كالم، سياست و حكمراني و مديري ترين منابع قابل  عنوان يكي از مهم
  .استناد و تأمل برانگيز، بوده است

 يها  پژوهشي، در راستاالبالغه العاده نهج اهميت فوق ، با توجه بهياستاد عطارد
 ياو برا. اند  داشتهالبالغه نهج و انتشار متن و شروح يبازشناس  بهيا خود، عنايت ويژه

 انجام داده و سپس چند شرح كهن آن را البالغه نهج از متن ي فنّيكار ابتدا تصحيح اين
  .، تحقيق و منتشر نموده استيشناساي

آن،   و موضوعات مربوط بهالبالغه نهجآثار و اقدامات ايشان درباره متن و شروح 
  :بدين ترتيب است

  البالغه تصحيح نهج
تصحيح .  را يك سال قبل از انقالب شروع كردندالبالغه نهج، تصحيح ياستاد عطارد

  :اند از ايشان، براساس پنج نسخه كهن صورت گرفته كه عبارت

                                                   
  .…استاد  ∗
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  ي مرعشهللا  آيتة كتابخانةنسخ .١
 البالغه نهجترين نسخه موجود از  ق تحرير شده و كهن ٤٦٦اين نسخه در سال 

 هللا  آيتةكتابخان  بوده و بعداً بهيسخه قبالً در تهران نزديك كتابفروشاين ن. است
 يصورت فاكس ميله از سو  به١٣٧٢ منتقل گرديده است و در سال يمرعش

استاد، اين نسخه را در . چاپ رسيده است  بهيانتشارات آن كتابخانه در قطع وزير
  .ده است در تهران بوده، مالحظه كري كه در نزد كتابفروشيهنگام
 يا خانه  تحرير شده و در كتابي كه در سال چهار صد و نود و انديا نسخهـ  الف

  .شده است ي مي، در تهران نگهداريشخص
  . مسجد چهل ستون تهرانة كتابخانةنسخـ  ب
  .ق ٥٤٤تاريخ   نواب مشهد بهة مدرسةنسخـ  ج
ق تحرير شده  ٥١٠ هندوستان كه در سال يون در لكهيا خانه نسخه كتابـ  د

 .است
  البالغه نهج چهل نسخه بسيار كهن از يمعرف .٢

 نسخه ٢٠٠هاي خطّي حديث و علوم حديث شيعه، بيشتر از  در فهرستگان نسخه
 .هاي ايران معرفي شده است خانه البالغه در كتاب خطّي از نهج

  البالغه شروح نهج .٣
تحقيق و منتشر نموده  را شناسايي و البالغه نهجاستاد عطاردي چند شرح كهن از 

  :اند از كه عبارت
تأليف علي بن ناصر السرخسي، تهران، وزارت فرهنگ و  :البالغه أعالم نهج. ٣/١

  .ص، وزيري ٣٧١ق،  ١٤٠٥ارشاد اسالمي، چاپ اول، 
الدين سعيد بن عبداهللا  اين شرح را قطب :البالغه البراعة في شرح نهج منهاج. ٣/٢

، البراعه منهاج. نگاشته است) ق ٥٧٣ :م(قطب راوندي  بهبن حسين راوندي، مشهور 
شارح در آغاز شرح . گيرد  را دربرميالبالغه نهجشرحي مهم و معروف است و همه 

اي مفصّل شرح  گونه  را بهالبالغه نهج اول ةكند كه پيش از اين، خطب تصريح مي
شرحش را در اواخر او .  نگاشته استالبالغه نهجكرده و سپس اين شرح را بر تمام 

گمان شماري از كارشناسان، اين شرح،  به. پايان رسانيده است ق به ٥٥٦شعبان 
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  . استالبالغه نهجسومين شرح 
الحديد در  گرفت و ابن ابي شرح راوندي پس از او، مورد مراجعه دانشمندان قرار

او  معارضه با كرده و به شرح خويش، در مواردي پرشمار مطالب وي را نقل
، مطالبي از البالغه نهجكيدري در شرحش و علي بن ناصر در أعالم . رداخته استپ

احلمدهللا الذي جعل آل حممد أصول : سرآغاز شرح چنين است. اند نقل كرده اين شرح
  .…الرباعة و فروعها

رسيده  پچا هاي متعددي از شرح راوندي در دست است و تاكنون سه بار به نسخه
تصحيح شيخ  ق و با ١٤٠٣سال  يدرآباد هند، در سه جلد بهبار نخست در ح: است

اهللا مرعشي   آيتةم در هند؛ و بار سوم در قم، كتابخاندو عزيزاهللا عطاردي؛ بار
چاپش همت  كمري به طيف قرشي كوهد عبداللّتصحيح سي ق و با ١٤٠٦سال  به

  .گمارده است
الدين  اين كتاب، نوشته قطب :حدائق الحقائق في فَسر دقائق أفصح الخالئق. ٣/٣

الدين كيدري  قطب ابوالحسن محمد بن حسين بيهقي كَيدري نيشابوري، مشهور به
تر از شرح حال وي،  براي آگاهي بيش . P{كيدري،. است) ق ٦١٠زنده در سال (
، ٣٧ و ٣٨، ش تراثنا ة، مجلّ»البالغة عبرالقرون نهج«طباطبايي، سيد عبدالعزيز، : ك.ر

  .}P. ٣٠٢-٣١٩ص 
الدين  پايان رسانيده و در آن از شرح قطب  به٥٧٦شرحش را در اواخر شعبان سال 

. جسته است  بهره»البالغه معارج نهج« و شرح فريد خراسان »البراعه منهاج«راوندي 
 …احلمدهللا الّذي جلّ جناب عظمته من أن يتصور باألوهام: سرآغاز شرح چنين است

چاپ رسيده   چند در دست است و تاكنون سه بار بههايي شرح كيدري نسخه از
ق و با تصحيح شيخ عزيزاهللا عطاردي در  ١٤٠٤سال  بار نخست در هند به: است

ق؛ و بار سوم در ايران  ١٤١٥سال  سه جلد؛ بار دوم تجديد همان چاپ در تهران به
  .با تحقيق مجدد

اين شرح را علّامه  :شرحي ناشناخته از قرن هشتم يا شرح علّامه حلّي. ٣/٤
. نوشته است) ق٧٢٦ :م(الدين ابومنصور حسن بن يوسف بن مطهر حلّي  جمال
علّامه . شناسان گوناگون است  كتابة، نظريالبالغه نهج شرح علّامه حلّي بر ةدربار
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، در ضمن آثار خويش، از كتاب خالصة األقوال يف معرفةالرجالحلّي در كتاب 
 آمده است كه در برخي الذريعهه است، ولي در  يادكردالبالغه نهجمختصر 

 است در البالغه نهجهاي الخالصه نام شرح يادشده، كتاب مختصر شرح  نسخه
ميثم را خالصه كرده و   توضيح آمده است كه علّامه حلّي شرح ابنالحجب كشف

در . اي از كتاب را ديده است ظاهر اين سخن چنين است كه او نسخه
، ضمن آثار موجود علّامه حلّي يادشده البالغه نهجاز شرح  نيز الجنّات روضات

  .}P. ١٧٢، ص الجنّات روضات :خوانساري . P{ .است
اصغر مهدوي در تهران موجود   عليةاي در كتابخان البالغه نهجاي از شرح  نسخه

هاي قطعي، نويسنده آن از دانشمندان سده هشتم هجري است  است كه طبق قرينه
خوشبختانه اين نسخه .  شرح، همان شرح علّامه حلّي استگويند اين و مي

ش،  ١٣٧٥، در سال البالغه نهجتحقيق شيخ عزيزاهللا عطاردي با عنوان شرح  با
علّامه حلّي يقيني   صفحه منتشر شده است، ولي محقّق، انتساب آن را به٥٣٠ در

  .داند نمي
لّامه حلّي مردود نيست؛ از ع آيد كه احتمال انتساب اين كتاب، به ها برمي از قرينه

كه در اين شرح، پرسش و پاسخي ميان شارح و خواجه رشيدالدين  جمله آن
ها، ميان علّامه حلّي و  گونه پرسش و پاسخ اهللا همداني طرح شده است كه اين فضل

يكي از اين آثار . خواجه رشيدالدين در موارد پرشمار ديگر نيز در دست است
ق  ٧٠٩اهللا است كه آن را در سال  اجه رشيدالدين فضلرساله فوائد زيارت خو

اي ميان علّامه حلّي و خواجه  همچنين مناظره. علّامه حلّي نگاشته است پاسخ به در
: المالس عليه  و حديث امام علي»قُلْ رب ِزدين ِعلْماً« جمع بين آيه ةرشيدالدين دربار

. ، صورت گرفته است كه نسخه آن در دست است»اًلَو كُِشف الِْغطاُء ما ازددت يقين«
علّامه حلّي، بحث شده  البالغه درباره انتساب اين شرح به در كتاب كاوشي در نهج

 .است
  البالغه در دفاع از نهج .٤

هاي  دشمنان اسالم و معاندان مذهب جعفري، استاد عطاردي بر مطالب و انديشه
ها طرح شبهات  اي از آن اند كه نمونه ده شبهاتي نموالبالغه نهجبلند مطرح شده در 
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   :اي از اين شبهات چنين است نمونه. سنگ است واهي عليه اين كتاب گران
اي كه اين  دوره ـفرهنگ آن دوره   از سطح فهم والبالغه نهج سطح معرفتي ـ الف

 ـ  اول سده اول هجريةكلمات در آن عصر و شرايط اجتماعي بيان شده، يعني نيم
هاي بعدي، يعني دوره  همين دليل، ساخته و پرداخته دوره به. تر است رفيعبسيار 

  .سيد رضي است
  . فاقد سند روايي است و قابل استناد نيستالبالغه نهجهاي  روايت  ـ ب
اي مطالب آن را برگرفته از   اين است كه عدهتر از دو شبهه مذكور  واهيـ ج

  .اند مطالب زردشتي دانسته
ايشان در رد . اند اي نگاشته هاي مذكور رساله كدام از شبهه ي در رد هراستاد عطارد

الم قبل از سيد رضي و الس عليه شبهه اول رساله گردآورندگان سخنان اميرالمؤمنين
م  را نگاشته و در رد شبهه دوالبالغه نهجمعاندان  در رد شبهه سوم رساله پاسخ به

امتياز علي خان العرشي تعليق و تحشيه و منتشر  تأليف البالغه نهجكتاب استناد 
 .نموده است

  موارد ديگر .٥
 بوده، البالغه نهجنحوي مرتبط با   موضوعات متعددي كه بهةاستاد عطاردي دربار

  :ها چنين است آثاري را نگاشته كه عنوان آن
  .ص، رقعي ١٥ش،  ١٣٧٣ انتشارات عطارد، چاپ اول ,البالغه اجازات نهج

ش،  ١٣٧٩ انتشارات عطارد، چاپ اول ,البالغه الم و نهجالس عليه ؤمنيناميرالم
  .ص، وزيري ٦٥٢

 عزيزيه، ة هند، حيدرآباد، چاپخان,الشريف الرضي محمد بن الحسين الموسوي
  .ص، رقعي ٣٨ق،  ١٤٠١چاپ اول 

ص،  ٤٠ش،  ١٣٧٣ انتشارات عطارد، چاپ اول، ,البالغه علماي خراسان و نهج
 .رقعي
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  بخش معرفي نسخة تاريخ فرح
  ∗الدين کاکوروي عمر کمال

نژادهاي مختلف از مناطق جهان از ديرباز سرزمين هند را جايگاه خود قرار دادند و 
 ,همراه خود آوردند بهآداب و رسوم اديان مختلف و مذاهب گوناگون را در اين کشور 

  .وجود آمد  مختلف بههاي هها و لهج بدين ترتيب زبان
اين بهشت ارضي وارد شدند و حدود   فاتح بهعنوان بهنروايان مسلمانان فرما

لحاظ يکي از  بهقارة هند حکمراني کردند که بر اثر اين کشور هند  هشتصد سال در شبه
زبان فارسي چون زبان اين مردم فاتح . سزايي کسب کرد مراکز مهم اسالمي شهرت به

  .نگيز پيشرفت شاياني کردا  لهذا طبعاً اين زبان شيرين و دل,بود
دهد که فرمانروايان و سالطين هند از همان آغاز  اين امر شهادت مي تاريخ هند به

علما و , در ترويج و گسترش زبان فارسي سعي بليغ نمودند و براي پشتيباني ايشان
اين خدمات ,  مختلف علوم و فنون نوشتندهاي ثر در زمينها نفضال و نويسندگان هزارا

 يها و آرشيوها  موزه,ها  کتابخانهدرهاي پرارزش ميراث فرهنگي  ايشان مثل گنجينهادبي 
برکت تأثير اين زبان شيرين است که هزاران نسخة خطّي . شود سراسر هند نگهداري مي

توان ذخيرة شخصي  جمله مي از آن. اکنون وجود دارند هاي شخصي هم در کتابخانه
 را ١پروفسور سيد مسعود حسن رضوي فارسي دست اردو و نويسندة و محقّق چيره

هاي پرارزِش خطّي و چاپي است و در حال حاضر مسئول اين  برد که داراي کتاب نام

                                                   
  .لکهنو,  فارسي دانشگاه لکهنواستاد  ∗
 گردد شناس محسوب مي محقّق زبردست و انيس) م ١٨٩٣-١٩٧٥(» اديب«پروفسور سيد مسعود حسن رضوي   .1

 . وي استاد و رئيس اسبق گروه فارسي دانشگاه لکهنو بود.)گويان هند بود انيس از مشهورترين مرثيه(
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 يکي از بخش رحتاريخ ف
آثار بسيار مهم و پرارزش 
 مخصوصاً در رابطه با

 . استتاريخ اوده

 پروفسور سيد نير ,آور معاصر  دانشمند و محقّق نام,ذخيره همانا خلف الصّدق ايشان
ة محبت و دارم و اين نتيجرا  ي هستند که بنده افتخار شاگردِي و١مسعود رضوي

 تاريخنام  هفرد ب هاي خطّي پرارزش و منحصر به عنايت ايشان هست که يکي از نسخه
 من شدندناحية بنده دادند و خواستار تدوين و تصحيح آن از  بهرا  بخش فرح

  :زير استقرار  مشخّصات اين نسخه به ـ
 )مجلّد دوم(بخش  تاريخ فرح  :  نام .١
بخش  منشي محمد فيض  :  مؤلّف .٢

 رويکاکو
 )هدوتاريخ اَ(تاريخ   :  موضوع .٣
  هجري١٣٢٤  : سال کتابت .٤
 ٧٣  :  صفحات .٥
 ١٧  :  تعداد سطر .٦
 باريک, نستعليق پخته  :  خط .٧
 ندارد  :  ترقيمه .٨
 )خطِّ مؤلّف اغلب به(ندارد   :  کاتب .٩

 .نسخة خطّي ولي کرم خورده و مجلّد است  :  کيفيت .١٠
سلّم  ه و اصحابه واهللا عليه و آل بعد حمد کردگار و درود مختار صلّي  :  آغاز .١١

ات افزون از حدنجاللي ارباب آ و شمار بر اوالد و اصحاب بر مزاياي مهر و تحي
انديشان  ذکا و دانش و اصحاب فهم و بينش و کارشناساني حقيقت آشنا و عاقبت

 تمثيل اين ماجرا رونماي عرصة اظهار و مشهود باد که در جلد ,عالم خوف و رجا

                                                   
او کاِر تدريس در بخش فارسي دانشگاه . جهان گشود ميالدي چشم به ١٩٣٦ود در سال پروفسور سيد نير مسع  .1

است ) بازنشسته(ميالدي از حيث استاد و رئيس بخش فارسي متقاعد  ١٩٩٦د و در سال ش مشغوللکهنو 
» جايزة سعدي«دومين و اهداء نمود جايزة افتخاري » خدمات شاياِن زباِن فارسي وي«رئيس جمهوري هند به

. او اهدا شد م به ٢٠٠٨/ شه ١٣٨٦نو در سال  در دهلياز طرف خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران 
 ).خداوند منّان صحت و سالمتي وي را آرزومند هستم ـ کمال از(
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زه مصنّفات اين هيچمدان عالم شعور و دانايي که از تا» بخش تاريخ فرح«اوالي 
 ١…آباد است بخش که موج خيز درياي حقيقت حال بلدة طيبه فيض محمد فيض

ليالي غمي صرف اوقات  کمال بي مالزمان داراب علي خان که به…   :  انجام .١٢
احوال يکي با ديگري در نمودند اکنون با کمال سرگرداني و تباهي  و نهار مي

آباد  فيض] سرگذشت[رت است که چکار کنم و کجا روم اين است سرگزشت مشو
آينده ) ه ١٢٣٤(حجه سنة يکهزار و دو صد و سي و چهار هجري  لغايت آخر ذي

شرط خواهش ايزدي همت تحرير خواهد  نماي ظهور خواهد گشت به هرچه جلوه
  .٢شاءاهللا تعالي پذيرفت ان

بخش  منشي محمد فيض» بخش تاريخ فرح«طور که قبالً گفته شد مصنّف  همان
کاکوروي بن منشي غالم سرور است که در دستگاه سلطنت » فيض«متخلّص به

 و ٣الدوله بن نواب صفدرجنگ همسر نواب وزير شجاع(» بيگم وهب«الزّهرا معروف بهةما
و دست  وي نويسندة چيره. عهده داشت منصب ميرمنشي را به) ٤الدوله مادر نواب آصف
چشمة نامبرده در کتاب . رخ معروف و صاحب تصانيف کثيره بودوشاعر نغزگو و م

  :نويسد  ميفيض
  .٥“ پنجاه سالگي يکصد کتاب تصنيف کردمسن همن تا ب… ”

است که » بخش تاريخ فرح«ها  آناز مانده يکي  ثر از ايشان باقيامتأسفانه فقط چند 
 نسخة خطّي ,ده استوسالطين دهلي و اَ به جلد اول متعلّق ؛مشتمل بر دو مجلّد است

شود و نسخة ديگر  ه کاکوري نگهداري ميخانقاه کاظمي» کتابخانة انوريه«در اين مجلّد 
سخنوران گفتة صاحب  بنا به. در کتابخانة آزاد دانشگاه اسالمي عليگره مضبوط است

هور موجود ش در کتابخانة دانشگاه پنجاب الزرارپاثر نسخه اردوي اين  ٦کاکوري
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  بخش معرفي نسخة تاريخ فرح  ٢٣٩

  

زبان  رايس بخش اول اين کتاب را به. شايان ذکر اين است که ويليام سي. است
خاطرات ( Memories of Delhi and Faizabadعنوان  که بهکرده  ترجمه يانگليس

  . ميالدي منتشر شد۱۸۸۹در سال آباد  انة ايندين پريس الهخدر چاپ) آباد دهلي و فيض
ست که در عهِد اهاي آن کساني  دواني توطئه و ريشه داستان واقعي بخش تاريخ فرح

 زياد است خاطر  اهميت کتاب بدين.با دولت او وابسته بودند» بيگم بهو«الزّهرا مةآخر ا
کم و کاست  که نويسندة آن شاهد تمام حاالت و واقعات آن زمان بوده است و آن را بي

بر اين صاحب کتاب بعضي از  عالوه ,رشتة تحرير درآورده است تمام ديانت به با
 همين ,طور اجمالي ذکر شده بود واقعات را مفصّالً بيان نموده است که در جلد اول به

  :دهد امر را او چنين توضيح مي
م همت تحرير پذيرفته اکنون جمال در اواخر جلد دوا هبعضي احوال که ب… ”
  .١“سازد فصيل آن رقم پردار بيان ميت به

هاي داراب علي خان   اهميت و مسئوليت, نويسنده ارزششبخ تاريخ فرحدر 
الدوله او چه مسئوليت بر   مثالً در زمان نواب شجاع؛طور مشروح ذکر نموده است به

 دحتا چه » بيگم بهو«که  داد و نيز اين انجام ميرا ها  کدام مأموريتو عهده داشت 
ي وي را يبيگم مراسم نها ت بهوهجري پس از درگذش ۱۲۳۱کرد و در سال  اعتماد مي

که در مورد امالک  بيگم هرج و مرجي داد و بعد از فوت بهو با چه شأن و شکوه انجام
. داد چطور آن را رفع کرد همه اين نوع اطّالعات مشروح را دربردارد بيگم رو مي بهو

در مورد آن  ددست آورده بودن سرايان که در محلّ شاهي اثر و نفوذ بسياري به خواجه
  :نويسد بخش مي منشي فيض

الدوله يکي بهار علي خان که داروغگي  سراي عمده سرکار شجاع دو نفر خواجه”
خانه و خيمه و خرگاه و افيال و  خزانة خاصّ و داروغگي دارالضّرب و پالکي

خانه و ديگر جزئيات خانگي بيگم صاحب  بعضي رتهخانه و دواليخانه و باورچي
نواب گنج و گوله  و (Tanda)آباد و تانده  ان و دادره و اورنگو فوجداري موه

اعتبار  او بود و خيلي معتمد و ذي غيره از جانب نواب متعلّق به گهات و
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  ٢٤٠  قند پارسي

  

خان ناظر محلّ خاصّ و  دويم نواب ناظر محمد جواهر علي… زيست مي
خدمت محاالت جاگير هشت محلّ عمده و وزير گنج متّصل موهان و 

هاي سرکار بيگم و   و کشتيته و داروغگي نهصد راصّ حويلي خگورکهپور و
ي گنج لکهنو و قريب ده هزار سوار عيل گنج متّصل يحٰيو اسٰم) انّاؤ(قصبة اونام 

بسيار  داشت و با شمار از سرکار خود مي سپان بيو سپاه و هفده زنجير فيل و ا
لگي اوقات حوص شأن و شوکت و تمکين و وقار و متانت و سنجيدگي و عالي

داراب علي خان جلوه فرماي چار … و بعد فوت جواهر علي… برد سرمي به
  ١“…باش نظارت شد

 ,کاربرده است هاي محلّي را براي اشخاص گوناگون به عالوه بر اين نويسنده واژه
 ,هاي مثالً مامائين ها که براي خدمات بيگم مقرر بودند برايشان واژه مثالً کنيزان و خادمه

اران نام بوبو ذميان اين خدمتگ. رفته است کار هغير آن ب چهوچهو و, بوبو, اصيلين
هرحال ميان اين  و با تفصيل ذکر شده است به بچن بارها آمده هالخير و بوبوسد صباح

تفويض  بچن هبوبوسد ميرد و مسئوليت وي به الخير قبالً مي دو خادمه بوبو صباح
  : بخش تاريخ فرحطبق . شود مي

الدوله بهار مغفور کنيزان و  خانه وزيرالممالک نواب شجاع لتدر دو… ”
سرا بسيار بودند که نوبت از صدها گذشته و با  اران اندرون خانه و محلزخدمتگ

 هالخير و بوبوسد هر فردي کاري و خدمتي متعلّق بود و از آن جمله بوبو صباح
ن خدمات و حس, از ديگران ممتاز در ديانت و امانت و حفظ رازداريبچن 

ها  شعور و لياقت و اصابت والي و صالح و مشورت در امور خانگي سرفرازي
داشت و حفظ نقود و از خرايق  الخير مي داروغگي جواهر تعلّق از صباح, داشتند

و دقايق و تقسيم مشاهرة جميع خادمان محلّ و بعضي صله رحم که بيرون 
غيره متعلّق  ام اقمشه و البسه وبودند و نگاهبان کليدهاي اجناس از اقسسرا  محل
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  بخش معرفي نسخة تاريخ فرح  ٢٤١

  

بچن ه تعلّق سد الخير کاروبارش نيز به بعد فوت صباح…  بچن بودهبوبوسد به
  .١“گرفت

  نويسنده.دهد دست مي بههاي ادبي آن زمان نيز اطّالعات   از فعاليتبخش تاريخ فرح
نمايد که از لحاظ ادبي  و بعضي افراد را ذکر ميدهد   گويندگان مختلف خبر ميةدربار

  .حايز اهميت بودند
  :نويسد  چنين مي»مقبل«گوي مير اکبر علي متخلّص به دربارة مرثيه

 , جواني است صبيح و مليح.مير اکبر علي پسر کوچک مير علي نقي است”
رفتگي مزاج جبلّي دارد در نفاست و سالسِت و خوش لباس و پوشاک شستگي 

خادم , پرور پندار نمازگذار قبيله… گوي سبقت از اهل زمان خويش ربوده طبع
حسين صلوات اهللا عليه مجلس امام سيدالشهدا هفتم هر دار امام  والدين تعزيه

خوانان و حاضرين مجلس و فقرا و مساکين  ماه التزام کرده طعام وافر براي مرثيه
ن زمانه است بسيار گفته و هندي و سالم که رايج اي مرثية… نمايد تقسيم مي

رنگين مضمون بسيار دارد که اگر … خيزد که درد ازو برمي… گويد پرمضمون
آباد رايج  آرد و بسيار گفته که در لکهنو و فيض سوز و آهنگ بخوانند رقّت مي بي

  ٢“… تخلّص کرده»مقبل«گشته سابق تمام نام خود اکبر علي بعد از آن 
  :گويد افسرده بدين قرار مي اهللا بيگ متخلّص به  فيضگوي ديگر مرزا دربارة مرثيه

در فارسي و … از خط و کتابت آشنا…اهللا بيگ نام سپاهي وضع  مرزا فيض…”
 اما شوق تأليف مرثية هندي در شأن امام ,خط خوش چندان سليقه و ربط ندارند

مجالس اند که مردم در   اکثر از آن تصنيف نموده,السالم در سر دارند حسين عليه
  .٣“تخلّص است» افسرده«خوانند  آهنگ مي به

  :کند ميمعرفي قرار زير  بهرا جاي ديگر شخصي ديگر 
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  ٢٤٢  قند پارسي

  

تراب علي نام دارد کتب فارسي ديده و ديوان خاقاني و انوري و کالم … ”
  ١“…بعضي متأخّرين مثل عرفي و ناصر علي و جالل اسير ياد گرفته

  :نويسد دربارة مير محب علي مي
در عهد نواب ابوالمنصور خان صفدرجنگ تا هجده سال … حب علي ناممير م”
در سفارش مير مرتٰضي مذکور   نيز به.داشت حکومت بنارس سرفرازي مي به

 جوان و با وجاهت خوش لهجه و .نمود سرکار نظارت مرتبت آمد و شد مي
نوشت و در اشعار مثنوي و غزل و  تقرير عبارت فارسي رنگين و سنگين مي

 مشِق خطّ نستعليق بچستي و درستي کرده و جامع .ايد يدطواليي داشتقص
  .٢“ کارها بودهکماالت و سزاوار هم

 )ص(احاديث نبوي,  در بيان بعضي واقعات از آيات قرآنيبخش تاريخ فرحنويسندة 
کاربرده است که بر  کند و اشعار شاعران استاد را بر محل به و تاريخ اسالم استفاده مي

  .کند ل و کثيرالمطالعه بودن وي داللت ميعلم و فض
هاي مختلف تعصّب  مأموريت بيگم هنگام اتّصاب مردم به در عهِد نواب و بهو

 در نظر ايشان ميان پيروان عقايد و مذهِب گوناگون هيچ .کارنماد بردند مذهبي را به
  :نويسد  ميبخش فرحکه در  ند چنانتداش فريقي را روا نميت

ه داراب علي خان و اکثر مصاحبين و منشيان آنجناب مذهب ک وصف آن با”
سنّت مالزم سرکار ايشان بود تکليف تبديل  اثناعشري داشتند اما کسي که از اهل

  .٣“فرمودند مذهب نمي
نويسد که نواب  بخش مي هنگام سخن راندن از عقايد ديني نوابان اوده منشي فيض

کندانيدن يک چولي  ايرين نجف اشرف آغاز بهبراي تهيه نمودن تسهيالت الزم براي ز
د و بعد از نرسانبپاية تکميل   آن را بهستند که بعد از مرگ ناگهاني نواب نتواندکردن
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  بخش معرفي نسخة تاريخ فرح  ٢٤٣

  

 بخش فيض ,خرج داد بيگم براي تکميل آن مبلغي بزرگ به بهو, درگذشت نواب
  :نويسد مي

  .١“ فرستادهالدوله چند لک روپيه  نواب آصف,در نجف اشرف قحط آب بود”
 مهمي يها ميان آورده است که در آن زمان مأموريت فيض سخن از هندواني نيز به

منشي , )۹ص (هيرانند اخبارنويس , )۸ص (مثالً هر لعل تحويلدار خزينه . داشتند
رام دهن نايب , )۲۰ص (راي دولت رام اخبارنويس , )۱۶ص (هرديال کاتب خطوط 

جسونْت راي , )۵۱ص (پرساد سنگه , )۴۴ص (ه نگ سهراجه بود, )۴۲ص (مرزا حسن 
  .و غيره) ۶۹ص (راجه بيني بهار , )۴۹ص (و تهاکر پرشاد 

 اين است که در ذکر واقعات تفريق و تعصّب بخش تاريخ فرحهايي  يکي از ويژگي
کند در جايي  جاي دربارة جشن مسلمانان صحبت مي جا راه نداده و اگر يک مذهبي هيچ

  :افزايد  او مي.دينما وان را نيز ذکر ميديگر جشن هند
 که در بلدة اوده هجوم عام از هنود و مسلمين بود و زياده از ده هرهسدروز … ”

  .٢“جا بودند هزار آدم يک
  :نويسد در ضمن غسل کانکي مي

در ميله غسل کانکي سونين صاحب که بعد تبديل آمده بودند نيز همين … ”
  ٣…“تهخود همراه گششوکت و شان 
و پرارزش  يکي از آثار بسيار مهم بخش تاريخ فرحتوان گفت  در آخر مي
ور ذکر شده هم درست و بواقعاتي که در اثر مز.  استتاريخ اوده ه بامخصوصاً در رابط

فانه تا هنوز به,اند هم مهمزيور  هرچه زودتر بهکه ت اسر سزاواطبع نرسيده و   ولي متأس
  .ود تا براي آيندگان محفوظ باشدطبع آراسته و پيراسته ش

  :شرح زير است  نوابان اوده و مدت فرمانرواي آنان به:توضيح
 . م۱۷۳۱-۱۷۳۷/ه ۱۱۴۶-۱۱۵۲  الملک سعادت علي خان برهان .۱
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  ٢٤٤  قند پارسي
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شمارة , )پاکستان(آباد  اسالم, فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان, دانشمجلّة  .٦

  . ش١٣٧٧تان پاييز و زمس, ٥٤-٥٥
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  هاي مصور در کتابخانة مرکزي نسخه
  دانشگاه هندوي بنارس

  ∗سيد حسن عباس

عربي و اردو , هاي خطّي فارسي کتابخانة مرکزي دانشگاه هندوي بنارس داراي نسخه
ها متعلّق  در مورد اين و همة گنجينه. شود گفته مي, باشد که ذخيرة الله سري رام نيز مي

 ويژة بزرگداشت هشتصدمين ٣٨شمارة (ر همين مجلّه کتابخانة مزبور پيش از اين د به
سخن ) ٦٩-٧٢ص , ش ه ١٣٨٦پاييز , الدين محمد بلخي رومي سال تولّد موالنا جالل

  .شود هاي خطّي با تصوير صبحت مي جا فقط دربارة نسخه اين. گفته شده است
تاريخ , جاميجمله  باشد از آن اين گنجينه داراي چندين نسخة خطّي با تصوير مي

  .برد توان نام  را ميراج بسنْت و ترجمة کتاب اسکندرنامة نظامي, دلگشا
در , باشد قيمت مي  فردوسي که جزو اين گنجينة پربار و ذيشاهنامةهاي  نسخه

فعالً همان سه . ها سه نسخه با تصوير است ميان آن مجموع هفت نسخه است که در
  .نماييم جا معرفي مي نسخه را اين

داراي سرلوح طاليي و مذهب ,  است٨١٦شمارة پياپي آن  که شاهنامهسخة يک ن
خطِّ نستعليق ريز کتابت شده اما فاقد نام کاتب و تاريخ  در چهار ستون است که به

عناوين سرخ و . نسخه مجلّد و خوش خط و صاف و خوانا است. باشد کتابت مي
دو جلد در يک مجلّد .  استتصاوير رنگي و زيبا و قشنگ. باشد ها طاليي مي جدول

 سطر دارد بجز آن صفحات ٢٩ صفحه و هر صفحه ٢٤٧جلد اول داراي . صحافي شده
  .ساده مانده است ٢٤٩ تا ٢٤٨صفحات . که تصاوير دارد

                                                   
  .واراناسي, دانشيار بخش فارسي دانشگاه هندوي بنارس  ∗
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  :آغاز
 گرفـت آفـرين بر خداوند مـاه نخستين که نوک قلم شد سياه

  
مار نا   خا    ی د ه ٨١٦ هع   س شا تا ا      نارس       ندوی 
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  :شرح تصوير همراه با شمارة صفحة کتاب
  اسفنديار و طعنه زدن او رستم را  :  ١تصوير   ١٩ص 
  تير زدن رستم بر چشم اسفنديار  :  ٢تصوير   ٣٩ص 
  روي يکديگرند و اسفنديار در ميدان جنگ روبهرستم   :  ٣تصوير   ٥٢ص 
  اردهاي رنگي قرار د در تمامي صفحه گل و بوته  :  ٤ تصوير  ٥٣ص 
رستم در چاه و شخص ديگر که زير درخت ايستاده   :  ٥ تصوير  ٥٤ص 

  او تيري پيوست استبر سينة 
  جنگ کردن داراب و فيلقوس  :  ٦ تصوير  ٧١ص 
  جوج و ديگر طرف سه سکندريأجوج و مأطرف ي يک  :  ٧ تصوير  ١١٤ص 
تابوت اسکندر ـ چهار نفر آن را برداشته و سه نفر   :  ٨ تصوير  ١٢٢ص 

  روند  همراه آنان راه ميديگر
شاپور , ميدان جنگ, اين صفحه غلط صحافي شده  :  ٩ تصوير  ١٥٦ص 

  روميان مشغول جنگ است با
 تصوير  ١٦٣ص 

١٠  
  دست شاپور گرفتار شدن طاير به  :

 تصوير  ١٨٣ص 
١١  

  گرد راکشتن اسب يزد  :

 تصوير  ٢١٦ص 
١٢  

  بهرام و گرفتار کردن او خاقان را  :

  پيش آوريم دل گستر بهکنون ع  :  پايان  
  گفـتار خويـش آوريم تر بهـز دف

  .جا هم يک سرلوح طاليي است اين. شود  جلد ديگر آغاز مي٢٤٧پس از صفحة 
  :آغاز

 که دل را بنامش خرد داد راه بنام خداونـد خورشـيد و مـاه
  رزم کسٰري با روميان  :  ١تصوير   ١٣ص 
قصاص  بهحاجت را کشتن کسري از دان جهود و   :  ٢تصوير   ٣٣ص 
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  مهبود و فرزندان او
  گريختن ساوه از پيش بهرام و تير زدن ساوه را  :  ٣تصوير   ١٠٢ص 

 

مار نا   نارس٨١٦ هع   س شا ندوی  خا    ی د ه  تا ا            
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  کشته شدن بهرام چوبين  :  ٤تصوير   ١٤٨ص 
  يک مجلس از يک دربار  :  ٥تصوير   ١٧١ص 
  ز ميدان جنگتصوير ا  :  ٦تصوير   ١٩١ص 
  بر مرگ يزدگرد… نوحه کردن سگ  :  ٧تصوير   ٢١٦ص 

  ازم نمودـچه خواهشگري و ني  :  پايان  
  بستم زبان بر کشود برين بر به

تعداد .  صفحه و تصاوير هردو جلد بسيار عالي است٢٢١اين جلد داراي 
  . است١٩تصويرهاي دو جلد جمعاً 

هاي آبي و سرخ  ين و طاليي از رنگداراي سرلوح زر, ٨١٨ شمارة پياپي شاهنامه
خطِّ نستعليق  به. ها در تمامي نسخه طاليي جدول. ها نيز سرخ عنوان. استفاده شده است

کاغذ اين نسخه , مصور, در چهار ستون, اما نام کاتب و تاريخ کتابت ندارد, خوب
 يک ,در آخر دفتر يک. دو جلد در يک مجلّد. بسيار عالي و خط هم بسيار خوب است

ثبت است و در دفتر ديگري مهر بوده و آن را پاک » راگهو هر ديال راي«مهر کوچک 
هاي عکس آمده و گاهي خالي از رنگ و   بيشتر خاکهشاهنامهدر اين مجلّد . اند کرده

 :قرار زير است تفصيل آن به. ساده مانده است
 يک نفر روي فرش نشسته و چهار نفر, تصوير رنگي  :  ١تصوير   ١٠ص 

طرف  اند و چهار مالزم به روي آن مرد نشسته روبه
راست ايستاده و يک مالزم صراحي و ليوان در دست 

  .ها ايستاده است گرفته پشت سر آن
. خاکه از مداد کشيده شد اما از رنگ عاري است  :  ٢تصوير   ٤٦ص 

  .کشته شدن لهراسپ از دست کُهرم پسر ارجاسب
ر راه در خوان دوم از هفت خوان کشتن اسفنديار س  :  ٣تصوير   ٥٧ص 

  .اين هم فقط خاکه است عاري از رنگ ـ
  باشد فقط چارچوب تصوير کشيده و عاري از رنگ مي  :  ٤تصوير   ۵۹ص 
  باشد فقط چارچوب تصوير کشيده و عاري از رنگ مي  :  ٥تصوير   ٦١ص 
   راتصوير کشتن اسفنديار زن جادوگر  :  ٦تصوير   ٦٣ص 
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گ عاري است اما تصوير از اين تصوير نيز از رن
  .کشتن اسفنديار سيمرغ را در خوان پنجم است

مالقات نمودن اسفنديار خواهران خود و پوشيده   :  ٧تصوير   ٦٨ص 
داشتن خود را از خواهران ـ اين تصوير هم بدون 

  .رنگ است
زخمي شدن رستم از دست اسفنديار آمدن رستم   :  ٨تصوير   ٩٨ص 

  نگبدون ر. لشکرگاه خود به
  .جاي تصوير ساده گذاشته شده است  :    ١٠١ص 
زدن رستم تير بر چشمان اسفنديار و کشته شدن   :    ١٠٤ص 

  اسفنديار ـ بدون رنگ
انداختن شغاد رستم را . جاي تصوير را ساده گذاشته  :    ١١٥ص 

  در چاه و کشتن رستم شغاد را از دست خود
  .جاي تصوير ساده مانده است  :    ١٣٩ص 
  .جاي تصوير ساده مانده است  :    ١٧٠ص 
  .جاي تصوير ساده مانده است  :    ١٧٢ص 
  .جاي تصوير ساده مانده است  :    ٢٤١ص 
  .جاي تصوير ساده مانده است  :    ٢٥٢ص 
  چهل و هشت بد عهد نوشيروان  :  پايان  ٣٢٣ص 

  اند روانـتي نمـچو بر شصت رف
ي داراي مهر کوچک  فردوسي طوسشاهنامةتمام شد دفتر سوم از کتاب مستطاب 

  .»ال راييدرراگهو ه«: مربع
  :شود اين بيت آغاز مي دفتر ديگر که با دفتر سوم مجلّد است به

 ندمچه بودت که گشتي چنين مست ـدـي ســـرو بـلـنــاال اي دالرام
  :پايان

   و راي دين   شبرانگه که دارد هو   
 هـزاران درود و هـزاران ســالم

   آفـرين پس از مرگ بر مـن کنـد     
 ز مـا بـر محمد عـلـيـه السـالم
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. جاي تصاوير در اين نسخه نيز خالي مانده است. جلد اين نسخه بسيار عالي بود
هاي رنگين ب و داراي گل و بوتهسرلوح طاليي و مذه.  

 نگهداري ٨٢٠شمارة پياپي   که مجلس تصوير را دارد بهشاهنامهنسخة خطّي ديگر 
  :شود اين بيت آغاز مي االول و آخر است که به اين نسخه ناقص. شود مي

 شـده نـام آن جشـن فرخـنـده گرد يکي جشن کرد آن شب و باده خورد
, سرخ و آبي, هاي زرين جدول, در چهار ستون, خطِّ نستعليق خوب و زيبا به
, پس از چهارده بيت آغازين نسخه. دو جلد در يک مجلّد. ها نيز سرخ است عنوان

مطالب شروع » ورثمدر بيان وفات يافتن هوشنگ و مرکّب نشستن طه«عنوان  با
نسخه فاقد شماره . تصاوير رنگي است و بسيار جالب و زيبا و صاف نيز است. شود مي

تفصيل تصويرها را . باشد  صفحه مي٣٤٢اين ترتيب مجلّد اول داراي  به. صفحات است
  .آوريم در زير مي

  :شود پايان نسخه بر اين بيت مي
 وس بايد شنودوکنون رزم کا پايان شد اين داستان فرود به

در بيان دو نيم کردن ضحاک جم را باره گويد ـ در   :  ١تصوير   ٢٠ص 
هاي او نمودار  عکس ضحاک نشسته و دو مار بر شانه

. شود است عالوه بر او چهار نفر ديگر ديده مي
  .تصوير رنگي است و بسيار خوب است

  …سيدن فريدون بر تخت ضحاک برآوردنر  :  ٢تصوير   ٣٠ص 
تصوير يک تخت است و دو نفر نزد آن دست بسته   :  ٣تصوير   ٤٧ص 

که دو ديگر افراد  اند درحالي و سر خميده ايستاده
, اند کساني که دست بسته ايستاده. اند روي تخت روبه

اين . شوند از امرا و دو نفر ديگر از مالزمان معلوم مي
  .عکس هم خوب است

  .بهدازادن رستم و آمدن سيمرغ و شگافتن پهلوي رو  :  ٤تصوير   ٩٩ص 
  .گرفتن رستم رخش را بکمند از مرغزار  :  ٥تصوير   ١٢٥ص 
  .جاي عکس خالي گذاشته شده است  :    ١٤٠ص 
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  .جاي عکس خالي گذاشته شده است  :    ١٤٣ص 
  .جاي عکس خالي گذاشته شده است  :    ١٤٦ص 
  .اشته شده استجاي عکس خالي گذ  :    ١٥٠ص 
  .جاي عکس خالي گذاشته شده است  :    ١٦٧ص 
يک زن و يک مرد هم آغوشند و پايين اين عکس دو   :  ٦تصوير   ١٧٨ص 

. کند شود و يک زن از پنجره تماشا مي اسپ ديده مي
  .ي و آبي استا ههاي اسپ قهو رنگ

صحنة جنگ رستم و سهراب ـ سهراب روي زمين   :  ٧تصوير   ٢١٣ص 
پايين اين تصوير دو اسپ .  رستم بر وي استافتاده و

  .شوند دو ارتشي نيز ديده مي. اند رو ايستاده روبه
عکس دو مرد و يک زن ـ پايين اين عکس در عکس   :  ٨تصوير   ٢٢٠ص 

هاي آتش   سوار اسپ است و از شعلهياوشديگري س
  .گذرد مي

ن صحنة چوگان بازي ـ سياوش با کسي ديگر چوگا  :  ٩تصوير   ٢٤٢ص 
  .هاي مشکي سوارند کند هردو بر اسپ بازي مي

سه نفر ديگر , يک پسر بچه که سرش از تن جدا شده  :  ١٠تصوير   ٢٦٨ص 
  .عکس کمتر روشن است. شوند نيز ديده مي

  .جاي عکس خالي مانده است  :    ٢٩٥ص 
  .جاي عکس خالي مانده است  :    ٢٩٩ص 
  .جاي عکس خالي مانده است  :    ٣٠٧ص 

  :شود ي با اين بيت آغاز ميدفتر ديگر
 که دل را بنامش خرد داد راه يد و ماهـد خورشـنام خداونـب

خاقان چين را از فيل بکمند و  فرود آوردن رستم به  :  ١تصوير   ٤٨ص 
  .خاقان بر فيل سفيد سوار است. بسته نمودن

  .معه زين بر هوا بر هوا بردن اکوان ديو رستم را به  :  ٢تصوير   ٦٨ص 
  .منيزه بر بيژن و دربرگرفتن او راشدن عاشق   :  ٣صوير ت  ٧٨ص 
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  .از چاه کشيدن رستم بيژن را بکمند و شکستن زنجير  :  ٤تصوير   ١٠٣ص 
  .بردن فرامرز برزو را بسته کرده نزد شاه کيخسرو  :  ٥تصوير   ١٣٧ص 
  .دست رستم بهکشته شدن بيلسم   :  ٦تصوير   ١٨٣ص 
  .ن در جنگاهژدست بي هکشته شدن هومان ب  :  ٧تصوير   ٢١٤ص 
  .کشته نمودن گيو در جنگاه  :  ٨تصوير   ٢٣٧ص 
  .کشتن گودرز در جنگاه  :  ٩تصوير   ٢٤١ص 

  .اآلخر ناقص, ٣١١تعداد صفحات 
  :پايان

 ازو جـور بودي همي بر زميـن کشتن کسي را کزو بود کين به
*  

نويسندگان معروف يکي از شاعران و ) ه ۸۹۸ :م(موالنا نورالدين عبدالرحٰمن جامي 
 در تقليد يو.  نغزگفتار بودهي پرکار و شاعراي هاو نويسند. باشد سدة نهم هجري مي

 را سروده بود و اورنگ هفتهاي  مثنوي) ه ۶۰۴ي در حدود متوفّ(نظامي گنجوي  خمسة
. ده بودش هجري تأليف ۸۸۸باشد که در سال  ها مي يکي از آن, يوسف و زليخا مثنوي

ميان شاعران و شايقان   و در سروده شده استخسرو و شيرينطرز  بهمثنوي مزبور 
. ده استشهاي مختلف ترجمه  زبان ادب فارسي بسيار مورد توجه قرارگرفته و به

هاي خطّي گنجينة الله سري رام که در کتابخانة مرکزي دانشگاه هندوي  ميان نسخه در
ود و در آن ده نسخه فقط يک اثر ش بيشتر آثار جامي ديده مي, شود بنارس نگهداري مي

 ۹۲۸ يوسف و زليخاشمارة پياپي نسخة مصور .  استيوسف و زليخااو يعني همين 
دو صفحة . خط نستعليق خوب و زيبا اما نام کاتب و تاريخ کتابت را ندارد به. است

السطور  جاهاي خالي بين. هاي رنگي است آغازين مطلّا و مذهب و داراي گل و بوته
ِجلد آن نيز بسيار . شود هاي زرين ديده مي در تمامي نسخه جدول. اند آب زر پرکرده با

روي صفحة اول يک مهر .  صفحه است۲۹۰نسخه داراي . عالي و خوش رنگ است
نسخه داراي . است» ه ۱۲۵۶سيد صفدر حسين «کوچک و مدور ثبت است و سجع آن 

  :شود که داراي تصوير است آورده ميها  در زير شمارة صفحه.  تصوير رنگي است۲۶
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۱۴ ,۲۳ ,۳۵ ,۴۹ ,۶۲ ,۶۸ ,۷۱ ,۸۷ ,۹۷ ,۱۰۳ ,۱۱۵ ,۱۱۹ ,۱۲۸ ,۱۵۷ ,۱۶۶ ,۱۸۰ ,
  .۲۷۴ و ۲۶۸, ۲۶۰, ۲۴۷, ۲۴۵, ۲۳۱, ۲۲۸, ۲۱۵, ۲۰۶, ۱۹۸

* 
از ميرزا توکّل بيگ بن , تاريخ دلگشاي شمشيرخانيتصوير است  نسخة ديگري که با

 شاهنامة, مصنّف. درباِر شاهزاده داراشکوه استنويس  تولک بيگ حسيني واقعه
نثر کشيده است براي محمد حيات شمشير خان حاکم غزنين و تاريخ  فردوسي را به

. طبع رسيده است آن فراوان است و اخيراً بههاي  نسخه.  هجري است۱۰۶۳تکميل آن 
جود سه نسخه از اين کتاب معروف در کتابخانة مرکزي دانشگاه هندوي بنارس مو

  .است
در يک مجموعه آمده است که اولين آن همين است  ۸۶۲اي که شمارة آن  نسخه

در اين نسخه . اما نام کاتب ندارد ,استميالدي  ۱۷۹۳-۹۴تاريخ آن . تاريخ دلکشا است
) ۱۵۹ص ( در فهرست ۸۶۴نسخة شمارة . اند  تصوير رنگي آمده است و همه خوب۹

  .بسيار قديمي گفته شده است
*  

اين کتاب . است, بسنْت راجترجمة کتاب , کتاب ديگر که داراي تصاوير استيک 
نسخه . است و دربارة عقايد هندوان صحبت شده است» پوتهي الله ديبي پرشاد«ترجمة 

کاغذ باريک و بسيار , ميالدي ۱۸۶۳ ژوئيه ۲۴تاريخ  به, نستعليق, خطِّ کَنْهيا الل به
ها و اشياي مختلف  انواع سواري, ها ساختمان, ها يوانح, ها معمولي و تصاوير از انسان

  .ها از جاهاي ديگر بريده و در اين کتاب چسپانده شده است اين عکس. اما رنگي است
*  

بري در متن ,  نظامي گنجوي استبري و اسکندرنامة بحرينسخة , نسخة ديگر مصور
ار معروف نظامي گنجوي هاي اين اثر بسي نسخه.  هامش کتابت شده استو بحري در

 وجود دارد که از آن ميان يک اسکندرنامهيازده نسخه از . در اين گنجينه کمتر نيست
 صفحه و هر صفحه ۴۹۲نسخه داراي . با تصوير است,  است۳۹۳نسخه که شمارة آن 

. قرمز و زرد است, ها آبي جدول. نام کاتب و تاريخ کتابت نيامده.  سطري است۱۳
خوانا است و ِجلد آن چرمي و در وضع , ه را موريانه خورده استوجودي که نسخ با
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اين . روي ِجلد نقش و نگار دارد اما از مروِر روزگار شکسته شده است. خوب است
  :توان ديد هاي زير مي  تصوير رنگي است که در صفحه۲۱نسخه داراي 

۱۶ ,۶۱ ,۷۵ ,۹۷ ,۱۰۳ ,۱۱۷ ,۱۴۲ ,۱۵۳ ,۲۰۱ ,۲۲۰ ,۲۳۴ ,۲۶۱ ,۲۸۱ ,۲۹۵ ,۳۲۱ ,
  .۴۷۸ و ۴۵۳, ۴۲۸, ۳۹۸, ۳۶۸, ۳۴۱
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   در نسخ خطّينکاتي دربارة مقاالت انجامه
  ∗محسن جعفري مذهب

در زبان فارسي » شناسي انجامه«آغازنامة , ١مقالة مفصّل و مفيد استاد افشار دربارة انجامه
و ارائه … , زبان, خطّ, ها آرايه, قلمرو, بندي انجامه از لحاظ اصطالحات دسته. است
هاي   حاصل عمري پژوهش و تجربه در نسخه,هاي فراوان براي هرکدام از آنان نمونه

نويسي فارسي و  انجامه توجه به. هاي جهان است هاي گوناگون کتابخانه خطّي و فهرست
  .باشد نکته اساسي مقاله مي, ايراني

دهد تا  شناسي مي دست پژوهشگران نسخه فرصت مناسبي به, مقالة استاد افشار
اي در  نامه مستقل کنند و چه بسا پايانموضوع پژوهشي , هرکدام از محورهاي آن را

  .شناسي شکل گيرد کتابداري و نسخه
  :دانم استاد ميبحث ادامة , طرح چند بحث و سؤال را دربارة انجامه

در اين نگاشته هميشه فقط از انجامه , دليل عنوان مقالة انجامه به, تبصرة واجب”
  .“هاي آن شود و نه مترادف استفاده مي

 استاد افشار ضمن بر شمردن چندين واژة فارسي و عربي و :نجامهچرا عنوان ا .۱
 دو سه اصطالح نـ که کاش اي) ۳۹ص (» دو سه اصطالح ديگر عربي و ترکي«اشاره به

سرانجام واژة انجامه را بر ديگر شمردند ـ  من برميويژه ترکي را جهت اطّالع  به
ترديد ندارم که .  را بفرمايندحکه علّت اين ترجي بدون آن, اند  دادهحمترادفاتش ترجي

چه . در زبان فارسي است» شناسي انجامه«روشن نمودن اين امر از واجبات گسترش 

                                                   
  .تهران, کتابخانة ملّي جمهوري اسالمي ايران  ∗
 .٣٩- ١٠٠ص , ش ه ١٣٨١بهار ـ تابستان , دفتر پنجم  .1
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/ هجري در اوايل سدة دهم
شانزدهم ميالدي، پس از 
انتقال گزارش چاپ کتاب 

 عمالً ،صفحه عنوان به
نويسي از انتهاي  کلفون
هاي چاپي رخت  نسخه

 .بربست

که گاه کلفون يا انجامه در آغاز کتاب  درحالي, کتاب را بنماياند ظاهر انجامه بايد انجام به
  ).هايي بعداً خواهيم ديد که نمونه(آمد  مي

در سرزمين ما شکل نگرفته و , شناسي  نسخهترديد دانش بدون :کلفون .۲
بردند و نه  بهره مي) تکنيک(صورت فن  شناسي به نگاران و کتابداران ما از نسخه فهرست
شناسي در ادامة  لذا طرح انجامه. (Science) و شايد علم (Knowledge)دانش 
داده شده   قرارنوين غربي متأثّر است و انجامه در برابر کلفونشناسي از کتابداري  نسخه
شناسي غربي هم  ريشه و تعريف آن در نسخه, شايد مفيد بود دربارة واژة کلفون. است

  .شد اشاره مي
 (Colophon)کلفون از نام شهر يوناني کلفون 

در شمال غربي شهر ليديايي افسوس در ترکيه واقع 
جويي  جنگ امروزي گرفته شده است که مردمش به

ان در آن سو شهره بودند و هرطرف که آن
. رساندند پايان مي  بهزيپيرو جنگيدند جنگ را با مي

در پايان يکي ) م ۱۴۶۶-۱۵۳۶(اراسموس رتردامي 
 Colophonen: زبان التين نوشت بههايش  از کتاب

Abidiاز اين زمان . يعني کتاب را تمام کردم» ام نشانه آخر را بر آن گذاشته«: معني  به
  .١کاربردند بهکلفون را براي انجامة کتاب 

در کتاب پيامبران موٰسي بن آشهر , هاي خطّي ترين کلفون موجود در نسخه کهن
سمعاح بن يهودا در کلفون کتاب . م موجود است ۸۲۷/ه ۲۱۲سال  به) تيبرياسي(طبراني 

م ذکر کرده است که اين کتاب را در چهار  ۱۲۷۲/ه ۶۷۱سال  مصور مزهور و رمز به
  .٢تپايان برده اس هفته به
, نويسي  هاي نسخه همراه بعضي ديگر از سنّت به, کلفون, آغاز صنعت چاپ با

در چاپ بود , يکي ديگر از موارد استفاده از واژه کلفون. نيز راه يافتصنعت چاپ  به

                                                   
1. Glaister, Geoffery Ashall: Encyclopedia of the Book, New Delhi, Castle, 1996, p.103. 
2. Idem, Ibid. 
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براي آن انتخاب شد و عبارت از مهر يا نقش يا ) عالمت (Deviceکه بعدها واژة 
 Trade)خه ثبت شده و بيشتر معرف عالمت تجاري طرحي بود که در ابتدا يا انتهاي نس

Mark)ترين عالمت شناخته شده در کتب چاپي متعلّق  کهن.  براي ناشر يا چاپخانه بود
م خود را بر کتاب مقدس التيني ئم است که فوست و شوفر عال ۱۴۶۲/ه ۸۶۶سال  به

(Biblia Latina)د که عالمت سال اي از مزامير ماينتس وجود دار در وين نسخه.  زدند
  .١نسخه افزوده شده باشد رود که بعدها به اما گمان مي, دبرخوردارم  ۱۴۵۷/ ۸۶۱

م فرماني صادر کرد که ناشران و کتابفروشان را  ۱۵۳۹/ ۹۴۶فرانسوي اول در سال 
/ هجري در اوايل سدة دهم. هاي ويژة خود استفاده کنند کرد از عالمت مجبور مي

نويسي  عمالً کلفون, صفحه عنوان ز انتقال گزارش چاپ کتاب بهپس ا, شانزدهم ميالدي
  .٢هاي چاپي رخت بربست از انتهاي نسخه

هاي  نويسي در نسخه بيستم ميالدي هنوز کلفون/تا اوايل سدة چهاردهم هجري
هاي فراواني از آن را  چاپ سنگي و حتّي چاپ سربي فارسي ادامه داشت و نمونه

  .توان ديد مي
استاد افشار و مقاالت  که در مقالة آن  با:ترين نسخه نجامه در کهناصطالح ا .۳

نجامه موجود اترين  کهن به. ها اشاره خواهد شد آن که بعداً به پيش از آن و پس از آن ـ
انجامه در کجا بوده است؟  ترين اشاره به اشاره شده اما نشان داده نشده که کهن

چه نامي بر انجامه خود داده است؟ )  …نويس يا نويس يا کلفون يا ترقيمه(نويس  انجامه
آن را چگونه تعريف يا , آيا خود متوجه هويت مستقل انجامه بوده است يا نه؟ اگر بوده

  نامگذاري کرده است؟
, کاربرده شده در اين باره استفادة مجازي و استعماري و تشبيهي از کلمات به

  .ر نيستاز ارزش علمي برخوردا, وجود ارزشمند بودن با
 اسناد افشار نيامده که چرا انجامة اسناد مورد  در تعريف:چرا انجامة اسناد نه .۴

است و در پايان اسناد » گزارش تهيه= انجامه«که  مگر نه آن. بحث قرار نگرفته است

                                                   
1. Idem, p.136. 
2. Idem, Ibid. 
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ها  و در آغاز مصالحه نامه…»  و شهود …مقام در… سال… ماه… در تاريخ«: آمد مي
چرا …» سال… ماه…  محضر شرع فالن و فالن در تاريخحاضر شدند در«: آيد مي

 نيز )ص(پيامبر اسالم ترين اسناد موجوِد اسالمي منتسب به ها که در قديمي اين گزارش
  اند؟  انجامه و يا کلفون محسوب نشدهءاند جز آمده
افشار اشاره  اسناد :انجامة جغرافيايي .۵
 منطقة جغرافيايي توليد انجامه ۴اند که  کرده

, هندوستان, ماوراءالنّهر: اند از فارسي عبارت
  .بالد عثماني و عربي

ها ما را  آيا همين تفکيک جغرافيايي انجامه
ات هر دسته از خصوصيکه دارد  وا نمي
آيا . هاي جغرافيايي را مشخّص کنيم انجامه

سانسکريت و , هاي بودايي توان اثر انجامه مي
, چيني, هاي بودايي قاره ديد؟ و اثر انجامه  شبههاي فارسي شايد زردشتي را در انجامه

, بيزانسي, هاي رمي هاي فارسي ماوراءالنّهر؛ اثر انجامه سغدي و اويغوري را در انجامه
, هاي يوناني هاي فارسي بالکان و قفقاز؛ و اثر انجامه اسالوي و ژرمني را در انجامه
  . عربيةهاي فارسي خاورميان هيراتيک و حبشي را در انجامه

هاي  انجامه: بندي کرد و مثالً گفت توان حتّي مناطق ايران تاريخي را دسته و آيا مي
 هاي هاي آذربايجاني؛ انجامه هاي عراقي؛ انجامه هاي خراساني؛ انجامه ماوراءالنّهري؛ انجامه

  !شرواني
اگر زبان و کالم و خط و نقّاشي را ابزارهايي در انعکاس افکار  :زبان و فکر .۶

  .انديشه او راه برد توان از اعمال و کردار و نوشتة شخص به مي, نسان بدانيما
  :شناسي از دو جهت است اهميت ارتباط زبان و فکر در انجامه

حالت تقدم فعل  در اين :ها و اجزاي انجامه ـ ارتباط صرفي و نحوي واژه الف
ند و ترکيب اجزاي انجامه ک ها سرايت مي انجامه به) مانند زبان عربي(بر فاعل و مفعول 

بر کاغذ جاري ) نويس زبان يا عربي عرب يا عرب(مطابق با همان تفکّر نويسنده 

/ تا اوايل سدة چهاردهم هجري
نويسي  بيستم ميالدي هنوز کلفون

هاي چاپ سنگي و  ر نسخهد
حتّي چاپ سربي فارسي ادامه 

هاي فراواني از آن  داشت و نمونه
 .توان ديد را مي
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تواند  دهندة نويسندة غيرعرب آن است که نمي نشان, گاه ترکيب عربي انجامه. شود مي
  .زبان فکري خود و زبان نوشتاري خود را باهم تطبيق دهد

کاتب که هميشه ابزاري براي شناسي  ن جها:شناسي بيني و جهان جهان ـ  ب
معموالً اصالت انجامه و نهاد آن . رسد ظهور مي ها به گاه در انجامه. دهنده نيست سفارش

و کاتب معموالً خود را از آن فارغ , چه تنميق, چه تسويد, است چه ترقيم» فعل«
  .رساند اتمام مي بيند و آن را به مي

اين کاتبان . غير از لعل اختصاص دهد نجامه را بهبينيم که نهاد ا کمتر کاتبي را مي
  :بينيم مي» انجامه«هاي خوب را در مقاله  نمونه. دهند تمنّيات دروني خود را نشان مي

  ـ اصالت کاتب
  ـ اصالت کتاب

  ـ اصالت حالت کتابت
؛ …»قد استراح قلمي من ترقيم هذه الکلمات«: مانند قلم, ـ اصالت ابزار کتابت

 بايد تأکيد…» نمايد که بس است ت از تحرير عاجز شد التماس ميديگر دس«: دست
و , بندي ارائه شده در مقاله ها براساس تقسيم بندي انجامه ق است بين دستهرکرد ف

  .نماياند که خاستگاه فکري نويسنده را مي, تفکيک نهاد وگزاره در انجامه
کتابت نسخه در انجامه مقالة انجامه خوانديم که مدت در  :تدوين منحني کتابت .۷

در کمال «يا …» رسانيداختتام  کتاب موصوف در عرضة يک ماه به«: همچون. آمده مي
ها ارزش تدوين منحني  گونه انجامه اين. …»سرعت و شتاب پانزده روزه تحرير شد

  . بخش تقسيم کرد۱۵يا ) يک ماه( بخش ۳۰کتاب را به توان  يعني مي. کتابت را دارند
کرده و غروب  عاقالنه اين است که درنظر آوريم کتابت صبح کتابت را آغاز مي

را و طبيعي است که توان جسمي او اجازة کار يکنواخت , رسانده است انجام مي به
خورده و آغاز  اي مي خاسته و صبحانه لذا هر روز صبح که از خواب برمي, داده نمي
تر بوده و نزديک غروب از اوج آن   خوشتر و او يکنواختخط , کرده است کار مي به

  .طور شده است و صبح روز بعد باز همين فروکاسته مي
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هاي  استراحت و عبادت ها را به باز عاقالنه اين است که درنظر آوريم کاتب جمعه
دليل  توانيم درنظر آوريم که کاتب در ماه رمضان به گذرانده است و مي جمعي مي

  .ه و از دقّت کمتري نيز برخوردار بوده استکرد داري کمتر کار مي روزه
 بخش تقريباً ۱۵به ,  روز نوشته شده۱۵توان کتابي را که در  بدين ترتيب مي

اين چنين . مساوي تقسيم کرد و فراز و فرود نثر و خط کاتب را مشخّص کرد
ارش گز, زيرا از پروسة تهيه کتاب, ها دارند هايي ارزشي چند برابر ديگر انجامه انجامه

  .دهند ما ارائه مي بديلي به بي
هاي علوم انساني  ترين ضعف مهماز  :مبحث انجامه شماري به ورود دانش گاه .۸

خوب است در بحث . نقلي بودن استنادات علمي است, ويژه در کشور ما به
شناسي ياري  کار آيد و در شناخت مشکالت نسخه شماري بيشتر به گاه, شناسي انجامه
  .رساند
االول  يوم االربع رابع عشر ربيع«: خوانيم  مقالة انجامه مي۳۴۴ در نمونه شمارة مثالً

 چهارشنبه بوده ۵۷۷االول سال   ربيع۱۴آيا واقعاً …» ئةفي سنة سبع و سبعين و خمسما
  است؟

 برابر چهارشنبه بوده ۵۷۷االول سال  گويد که اول ربيع تقويم تطبيقي ووستنفلد مي
قراردادي بودن تعداد  توجه به البتّه با. االول بايد پنجشنبه باشد بيع ر۱۴پس روز . است

اما آيا در همه موارد . روز قابل اغماض است اين يک, وستنفلدروزهاي ماه در تقويم و
  دهيم؟ چنين تطبيقي را انجام مي

اگر اولين .  هجري روز شنبه بوده است۹۷۱ رمضان ۱۱ :گويد که  مي۳۸۳نمونة 
 رمضان روز شنبه است ۱۱) وز اغماضر يک با( پنجشنبه باشد ۹۷۱ن سال روز رمضا

  .که براساس تقويم ووستنفلد درست است
روز   روز دوشنبه است که با اغماض يک۹۷۵قعده   ذي۱۲: گويد که  مي۳۸۴نمونة 

  .درست است
در صورتي , شنبه است  هجري روز سه۷۳۲ شوال سال ۱۴: گويد که  مي۴۱۵نمونة 

 شوال بايد روز پنجشنبه ـ و شايد چهارشنبه ـ باشد ۱۴.  شوال روز جمعه باشدکه اول
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ها براساس  گذاري آن همين دليل در تصحيح متون و تاريخ به. شنبه باشد تواند سه و نمي
  .شماري را دست کم گرفت نبايد نقش گاه, انجامه

هيچ , شماري ترکي هگا ويژه به هاي ارائه شده به براي خودم جالب بود که در انجامه
دست غازان خان مغول بنياد نهاده   هجري به۷۰۲که در سال » خاني«شمار  گاه اي به اشاره

کار  هاي ديگر به شماري همراه گاه شد نيامده و ظاهراً غير از کتيبة معروف موزة سور به
 هايي از اين سال  هجري و چند سند جاليري به۷۳۳هاي سال  فقط در سکّه. نرفته است

  .شماري اشاره رفته است گاه
 درحالي ١ـ فارسي معرفي شده نمايش درآمده که عبري  به۶۳تصويري در صفحه  .۹

که ويژه کتابت يهوديان » فارسيهود«اي  هرچند جاي انجامه. ـ فارسي است که پهلوي
  .در اين مقاله خالي است, افغانستان و ماوراءالنّهر است, فارسي زبان ايران

» ها در شناخت تاريخ فرهنگي شهرها اهميت انجامه«کتر پورجوادي در دمقالة  .۱۰
گانه  هاي شش اما کاش از نسخه, ها اشاره دارد اي از اهميت انجامه گوشه هرچند به

اگر . کرد شناخت تاريخ فرهنگي شهرها کمکي مي شد و به برداري مي توصيف شده بهره
فلسفه باشد پس  م شهرهاي موصوف بهنشانگر عالقة مرد, شش نسخة فلسفي اشاره به
  !طب است؟ شش نسخة طبي نيز نشانگر عالقة مردم شهرهاي مذکور به اشاره به

هاي بيشتري و  نسخه مطمئناً نياز به, مسائل علمي مختلف گرايش علمي شهرهايي به
  .تري کرد گيري از علم آمار دارد تا بتوان قضاوت عادالنه بهره

بسيار جالب و دربرگيرندة تقريباً » نمونه ترقيمة«وشاهي در دکتر عارف نمقالة  .۱۱
ترين رکن انجامه را تاريخ کتابت و نام  هرچند ايشان مهم. هاست همة ارکان انجامه

تاريخ کتابت را بدان «که  اما استدالل ايشان بر اين) که جاي بحث دارد(دانند  کاتب مي
ي ايشان در استدالل بر يديد علمانشان از …» ام جهت بر شخص کاتب مقدم داشته

  .ترجيح ارکان انجامه دارد

                                                   
, سال سوم, »نامة بهارستان«, ن عماديالرحٰمداز عب» دو نکته دربارة تاريخ انجامه و نسخه«يادداشت :   نک  .1

 .٥٠٥-٦ص , ش ه ١٣٨١پاييز ـ زمستان , ٦دفتر , شمارة دوم
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نقش هنر را در ساليابي , تأليف آيدين آغداشلو» انجامة شاهنامة فلورانس« .۱۲
  .دهد که پيشتر مغفول مانده بود ها نشان مي انجامه
ه قار ان شبهزبان نشان از توجه فارسي» ها ها و مهرها و عرض ديده ترقيمه«مقالة  .۱۳

گنجيه ارزشمندي , هاي فراوان در اصل کتاب و مقاالت آن نمونه. شناسي دارد انجامه به
  .گرداند گذارد و ترجمه بعضي از مقاالت را بايسته مي نمايش مي ها را به از انجامه
اثر ميراث زردشتي بر , »هاي کهن نوشت بن«مقالة خانم دکتر مزداپور در معرفي  .۱۴
نوشت را  در متون زردشتي بن. خوبي نمايان ساخته است ا بهنويسي فارسي ر انجامه

ميانه نوشته کاتب مطلبي  توان ديد بلکه گاه در عالوه بر آغاز و انجام نسخه مي
  )۲۵۶ص . (افزايد مي

 المعارف کتابداريةداير, )دفتر پنچم (بهارستان نامةاندکي پس از چاپ نشرية  .۱۵
عباس حري در انتشارات کتابخانة ملّي جمهوري ويراستاري دکتر  به, رساني اطّالع و

  .چاپ رسيد اسالمي ايران به
شناسي نجيب  قلم استاد نسخه المعارف بهةدايرشناسي اين  هاي نسخه بيشتر مدخل
 در کشورمان همين نويسي المعارفةدايراز بدايع . نگارش درآمده است مايل هروي به

آمده و هم مدخل » انجامه« هم مدخل ةالمعارفدايراست که در اين » انجامه«بحث 
  .را نيز خواهيم ديد» کلفون«و احتماالً در جلدهاي آينده مدخل . »ترقيمه«

قلم نجيب مايل هروي است که انصافاً مقالة مفيد و منسجمي  به» انجامه«مقالة  •
در اين مقاله نيز نقش کلفون .  صفحه را دربرگرفته است۶هرچند فقط . است

انجامه يا  ترين اشاره به قديم اي به اشاره است و هيچ) د اشارهفقط در ح(کمرنگ 
الذّکر مورد تأکيد قرار  نشده و اصالت فوق) يا هر اصطالح هر معني ديگر(ترقيمه 

هاي  هاي استاد مايل هروي قابل توجه و گاه براساس تجربه تحليل. نگرفته است
  .کاتبان است

هاي عمومي  و بيشتر از روي فرهنگنامهاست فر  قلم مژده کمالي به» ترقيمه«مقاله  •
, دانشنامة ادب فارسي, راج آنند, المعارف فارسيةداير, نامة دهخدا لغت: مانند

منابع دست اول و  گردآوري تعاريف ترقيمه پرداخته است و توجهي به به
  .ها ندارد هاي ترقيمه هاي خطّي و نمونه نسخه
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هستند و ظاهراً » ترقيمه«يا » انجامه «علّت ترجيح  فاقد اشاره بههردو مقاله •
, نويس المعارفةدايربرخالف رسم . اند اطّالع بوده نويسندگان از کار يکديگر بي

آن ديگري نشده است و شايد هم مسئوالن  ارجاعي به در هردو مقاله هيچ
مانيم تا  صورت منتظر ميهر  به. دانستند فرق اين دو مدخل را نمي, يابي مدخل

چاپ رسد و شايد جمعي   بهالمعارفةدايرون در جلد دوم يا سوم اين مقاله کلف
  .دست آيد بين اين دو مقاله به
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  جانان آشنايي با نسخة خطّي ديواِن مظهر جاِن
  ∗عراق رضا زيدي

قلم و نوشتن  قسم به)  کريمقرآن(سپاس فراوان از آن خداوند که در کالم مقدس خود 
úχ 4 ÉΟn=s)ø9. خورده است $#uρ $tΒ uρ tβρ ã�äÜó¡o„ ∩⊇∪ر« و يکي از اسماء صفاتي آن ١المصو «

 و وصي آن را دروازة آن شهر علم قرار داده »شهر علم«رسول ما را , همان خدا. است
بيشتر کاتبان قديم و جديد عربي و فارسي بر اين نکته اتّفاق دارند که اصول . است

قبل از آغاز . منکشف شده استـ  )ع(حضرت علي کتابت از همين دِر شهِر علم ـ
جاد چاپخانه قبل از اي. کردند توسط کتابت نگهداري مي ها تاريخ و ادب را به خانهچاپ

ولي در اين چند دهة اخير اگرچه کامپيوتر , الزم بود) خطّاط(کاتب , کتاببراي چاپ 
تاريخ و فرهنگي بزرگان ما , سرماية ادبي, وجود اين ولي با, اهميت کاتبان را ازبين برده

هاي  هاي معروف هند و کتابخانه در کتابخانه) مخطوطات(ها  شکل نسخه هنوز به
بهاي ادب فارسي در  بخش اعظمي از سرماية مهم و گران. اند  محفوظشخصي موجود و

ها در دوران حکومت خود  سياگرچه تعداد زيادي از آنها را انگلي. هند بوده است
مدبران و استادان و , قاره آزاد گرديد موقعي که شبه. فرانسه و پرتغال بردند, انگلستان به

کردند  غر حکمت که مدتي در هند زندگي ميدانشمندان هندي و ايراني چون علي اص
براي محافظت اين سرماية عظيم ادب فارسي خيلي کوشيدند و در زمان حاضر مؤسسة 

هاي خطّي  جمهوري اسالمي ايران نيز براي محافظت و مراقبت اين نسخه نور وابسته به
را در بعد از آزادي هند اين سرماية عظيم , دهد خوبي انجام مي سعي خودش را به

                                                   
  .نو دهلي,  فارسي جامعة ملّية اسالميهاستاد  ∗

  .١آيه , )٦٨(قلم   .1
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براي استفادة . اند  ها نگهداري کرده ها و موزه ها و کالج هاي معروف و دانشگاه کتابخانه
درست از اين مخطوطات مرکز تحقيقات فارسي خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران و 

ها را در دستور کار خود قرار  مرکز ميکروفيلم نور کار عظيم تهية فهرست اين کتاب
حال  اي فراواني تا بهه فهرست. اند داده

هاي  کتابخانههاي خطّي  از نسخه
در زمان . مختلف چاپ شده است

حاضر الزم است و تقاضاي وقت نيز 
هايي را معرفي  همين است که نسخه

کنيم که در کتابخانة شخصي موجود 
هاي  کتابخانه چون رسيدن به. باشد مي

بنده در اين . شخصي کار هرکس نيست
وان نسخة خطّي که مقالة کوتاه يک دي

در يک کتابخانة شخصي محفوظ است 
 نسخة ,اين نسخه. کنم را معرفي مي

  .جانان است ديوان مظهر جاِن
جانان در روزگار علي حزين  جاِن

در . کرد الهيجي و خان آرزو زندگي مي
هجري يازدهم ماه  ۱۱۱۳سال 
» باغ کاال«المبارک بروز جمعه به رمضان

 )ع(حضرت علي توسط محمد حنفيه به  پشت به۳۶نسب وي با لة سلس. مالوه متولّد شد
ولي در عشق موال , جانان يکي از صوفيان سلسلة نقشبنديه بوده جاِنمظهر . رسد مي

  :که گفت چنان. ماند  سرشار و سرمست مي)ع(علي
 ام شـاه نجـف کـرد آخـر مـدد قافيـه مقطع اين غزل افتاد چو مشکل مظهر

.  هجري در دهلي اتّفاق افتاد۱۱۹۵هم محرم يعني بروز عاشوراي وفات وي در د
در ) دِر ترکمان(قبر وي نزد ترکمان گيت . شود يافته مي» کل مظهر«تاريخ وفات از 
هاي  يک مجموعه نامه, جانان يک ديوان فارسي جاِنمظهر از آثار . دهلي واقع است

   دهلويجانان آغاز نسخه خطّی مظهر جاِن
  شبه قارههاي يکي از کتابخانهدر 
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خريطة جواهر انتخاب بعضي از . تمانده اس جاي نامه و خريطة جواهر به وصيت, فارسي
  .غير از اين يک ديوان اردو هم دارد. شاعران فارسي است

 سالگي ۶۰ هجري در سن ۱۱۷۰ديوان فارسي خود را در سال , جانان مظهر جاِن
. داد هزار بيت انتخاب نمود و آن را در ديوان خود قرار ميان بيست هزار بيت يک از

  :شود م ميطور که از ديباچة آن معلو همان
جاني  پسر ميرزا جاِن» مظهر«جانان متخلّص به فقير جاِن, بعد حمد و صلوة”

ب د و حنفي مذهب و نقشبندي مشرتخلّص که علوي نسب و هندي مول
هزار آن هم  بيست هزار بيت قريب يک, هاي بسيار هبعد تفحص از سفين… است

 هرچه ,نظر گذشتدست آمد و از هاي ناتمام به ترتيب رديف و اکثرش غزل بي
خارج از اين جمع است طرح دانند مگر از واردات تازه که بسيار کم اتّفاق 

گذرد درج نموده  آيد و ازنظر مي افتد يا از مسودات کهن آنچه ميسر مي مي
  .“مسلّم است, شود مي

.  سال در قيد حيات بوده است۲۵تقريباً جانان  جاِنمظهر , کردن ديوان بعد از مرتّب
 را از مطبع مصطفايي کانپور در آن عبدالرحٰمن ادعاي همين مخطوطه را کرده و محمد
چاپ رسانده است و همراه آن کالم شاعران ديگر فارسي   بهم ۱۸۵۴ /ه ۱۲۷۱سال 

آن . صورت بياض جمع کرده بود را هم چاپ کرده است که به» جواهر خريطة«نام  به
 هجري ۱۳۰۹مام مولوي عبدالقدير در سال اهت ديوان را از مطبع مفيد عالم آگره به

طور آن  الدين الهي بخش کتابفروش الهور همان بعد از آن ملک جالل, چاپ رسانده به
  .را چاپ کرد

چون ايشان , نسخة اصيل بگوييمتوانيم  ن را نميديوان چاپ شده محمد عبدالرحٰم
. ا اين را نقل کرده استجا دربارة اين نسخه چيزي ننوشته است که ايشان از کج در هيچ

اهتمام  به, جانان ديوان ميرزا مظهر جاِن, صفحة اول آن. باشد  صفحه مي۸۹اين ديوان 
غيره   هجري و۱۲۷۱هيچمدان محمد عبدالرحٰمن در مطبع مصطفايي واقع کانپور 

  .اند  صورت قشنگ نوشته به
باشد که آن را بنده  جانان مي نسخة خطّي که مورِد نظر بنده است ديوان مظهر جاِن

ام و اين نسخة خطّي  باشد گرفته از عادل اسير دهلوي که شاعر معروف کودکان مي
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بنده از عادل اسير ممنونم که اين مخطوطه را . باشد ملکيت شخصي آقاي عادل اسير مي
. باشد  صفحه و کاتب آن محمد انوراهللا مي۱۲۰اين نسخة ديوان مشتمل بر . بنده دادند به

خطِّ شکسته نوشته شده است و بر حروف آن  عبارت ذيل بهفحة اول نسخه بر ص
  :ام وِلي بعد از زحمت بسياري آن را خوانده. اي يا عالمتي نوشته نشده است نقطه هيچ

  باشد غبار خويش عبير کفن مرا
  جانان مظهر جاِن

  وصف لعـل لـب دلـستان مـا          باشد به 
  شمع فرستاد و ني گلي     هنبر خاک ما    

   ما خـراب نـشد خانـة کـسي    از اشک 
 م تيغـش ادا کنيـماي مقـدـتا شکره

  هـا دهـان مـا       مانند غنچه پر ز زبـان     
  مرديم و سينه صاف نشد بر گمان مـا    

  ن مـا اچون ابر نيست سبز قـدم کـارو   
  سنان ز فـرق برآمـد زبان مانهمچو

  الحروف خاکسار مؤمنين کاتب
  محمد انوراهللا

شود که اين ديوان در  ود که از آن معلوم ميش بر صفحة دوم چند مهر ديده مي
ولي آن مهرها را از . يا وزيري گذشته استاي معتبر بوده يا از مطالعة اميري  کتابخانه

اند و از رنگ سياه دو جا درشت درشت ديوان مظهر و مظهر نوشته  الک سفيد پاک کرده
. نا و زيباست هم درج شده است و خطِّ آن خوا۱۵۴شده است و شمارة کتابخانه 

اگرچه از گزند موريانه و کرم نيز تا حدودي ايمن نمانده ولي نسخه زياد آسيب نديده 
طور کلّي  را ناديده گرفت چون بهن توان آ هاي معمولي که مي است بجز بعضي سوراخ

صد و اندي سال  شود که تقريباً کاغذ متعلّق به معلوم ميولي از کاغذ , نسخه خوانا است
شود و شمارة  جا تاريخ کتابت ديده نمي طور ولي هيچ  کتابت هم همينپيش است و

اند يعني  کاربرده ولي براي شناخت صفحات همان روش قديم را به. صحفه هم ندارد
از همين لفظ که در آخر صفحه . اند لفظ اول صفحه بعد را در آخر صفحه نوشته

آقاي عادل اسير در اين نسخه با مداد شمارة . شناسند ينويسند صفحة بعد را م مي
  .اند اند و نسخه را جلد هم کرده صفحات را نوشته

قبل از » الف تا يا«يعني از . باشد در اين نسخه هم ترتيب غزليات مطابق رديف مي
ولي طرف راست . بسم اهللا الرحٰمن الرحيم؛ تحرير شده است, آغاز غزليات با قلم سياه
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جانان يک  از آثار مظهر جاِن
يک مجموعه , ديوان فارسي

 نامه وصيت, هاي فارسي نامه
مانده  جاي و خريطة جواهر به

خريطة جواهر انتخاب . است
بعضي از شاعران فارسي 

 .است

درج شده است بعد » تمم بالخير«و طرف چپ » سريرب «اهللا با قلم سرخ   از بسمقبل
اند و  بر صفحة اول کمي جا خالي گذاشته. از اين نوشتن شعر غزل شروع شده است

صفحات بعدي  اهللا هشت بيت نوشته شده است و به بعد از آن در ده سطر بعد از بسم
 و هردو باشند  سطر در هر صفحه مي۱۳معموالً 

ولي . مصرع شعر در يک سطر نوشته شده است
از اين , دو سطر نوشته شده هردو مصرع مقطع به

خوبي دريابيم که غزل تمام شده و  توانيم به مي
يکصد و چهار صفحة . شود غزل ديگري آغاز مي

اند که مجموعاً تعداد  اين نسخه پر از غزليات
باشد و  ها هزار و صد و شش مي ابيات غزل

رعکس اين در ديوان چاپ شده تعداد تمام ب
در اين نسخة .  بيت است۹۴۵اشعار غزليات 

اين اشعار در ديوان چاپ شده . نوزده شعر متفرقه هم موجودند» افراد«عنوان  خطّي با
 بيت در ۹۴۵يعني , در اين نسخه برعکس تعداد ابيات ديوان چاپ شده. وجود ندارد
 بيت از نسخة چاپي بيشتر دارد ۸۰ه در تعداد تقريباً  بيت موجودند ک۱۱۲۵نسخة خطّي 

 ده ۱۰۴ تا ۱۰۳اند و از صفحة   آمده غزليات ۱۰۳ تا ۲ ةو در اين نسخة خطّي صفح
 تا ۱۰۹صفحة , نوزده فرد درج شده است ۱۰۸ تا ۱۰۵رباعي نوشته است و در صفحة 

 هفت بند ۱۱۴ تا ۱۱۳آمده و در صفحة ,  دو مخمس که هريک هفت بند دارد۱۱۱
  .بعداً يک قطعة تاريخ عقد کسي آمده است, واسوخت تحرير است

لذا ضرورت وقت اين است که اين هردو ديوان مقايسه شوند و يک ديوان جديد 
هاي ديگر ديوان مظهر  توانيم نسخه ترتيب داده شود و بعد از سعي و کوشش مي

بعضي از اشعار غزل را مورِد اه فعالً بنده در اين مقالة کوت, جانان را پيدا کنيم جاِن
هشت دهم که در ديوان موجوده چاپ شده وجود ندارد که ميان آن  مقايسه قرار مي

  .شود سه قرار داده مييباشد که مورد مقا غزل اولين و يک غزل آخري مي
 :اند که مطلع آن اين است نخستين غزل ديوان چاپ شده فقط سه بيت درج شده

 سيالب رخت ما که گريه داد به با آن خواب بخت ماروي گران  هآبي نزد ب
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جانان در اين  مظهر جاِن. باشد که در نسخة خطّي مورِد نظر هفت بيت مي درحالي
مطلع اول وجود ندارد و فقط حسن , غزل دو مطلع گفته است ولي در ديوان چاپ شده

  :مطلع در نسخة خطّي مورِد بحث چنين است. مطلع دارد
 غم بار کرد بر سِر سيالب رخت ما ريـه مـا داد بخـت ماآب گ ما را به

عالوه بر اين در غزل مذکور بيت چهارم و ششم هم هست که در نسخة چاپ 
  .شده نيست

  شدکـ   فرهاد پيش ما خط زنهار مـي      
 رفتنـوا ن يک نالـه از در دل مـا بي

   کَنَد جان سخت ما    نْددندان تيشه کُ  
 خوان خليل شد جگر لخت لخت ما

و خطّي , غير از تفاوت ابيات فراوان در ديوان چاپ شده,  همان غزل اولدر
و » رميد«تفاوت ديگر هم در اين است که در نسخة مطبوعه مصرع اول از مقطع کلمة 

جاي  به» ديوانه«در آغاز مصرع دوم مقطع نير کلمة . آمده است» بريد«در مخطوطه لفظ 
  .آمده است» جانانه«

 بيت و در اين ۱۰ بيت دارد و در نسخة خطّي ۹ان چاپ شده در غزِل دوم ديو
  :خوريم که در نسخة چاپي نيست اين بيت برمي نسخه در بيت ششم به

 که عمـري سوختم داغ مليحان عرب بس
 ست چون مجنون تپ سودا مرا الزم افتاده

ولي در نسخة خطّي . باشد منحصر بر هفت بيت مي, سومين غزل ديوان چاپ شده
غزل شانزدهم است و هشت بيت دارد اگرچه در نسخة خطّي بيت ششم , غزلاين 

  :اما ابيات زيرين اضافه هستند, وجود ندارد
  ثـناخـوان لب و دنـدان خوبـانيـم از عمـري

  سـازد دهـان ما  از لعل و گوهـر پر نمييکس
 چراغ اين خاندان درد خواهد شد پس از ما بي

ـت دودمـان مامـده چون ناله بربـاد اي محب 
در غزل چهارم ديوان چاپ شده هفت بيت وجود دارد ولي در نسخة خطّي اين 

در نسخة خطّي قبالً فقط پنج بيت بوده ولي بعداً کاتب ديگري . غزِل پانزدهم است
  .ميان آن دو بيت را اضافه کرده است در
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خة که در نس درحالي, فقط هفت بيت آمده است, در غزل پنجم ديوان چاپ شده
باشد که در آن قبالً شش بيت بوده ولي بعداً کسي از نسخة ديگر  خطّي اين غزل نُهم مي
  :طور ابيات زيرين اضافه شده است همان, دو بيت را اضافه کرده

  های شبه قاره در يکی از کتابخانه, انجام نسخة خطّی ديوان مظهر جاِن جانان

 هاست با ما زخم حسرت را ز عمري گرم جوشش
 سـت قلـبي اين نمکخـوار محبت را  ربطيعجب

  :در غزل باال يک بيت خيلي شهرت گرفته و زبانزد خواص و عوام شده
 بنا کردند خوش رسمي بخون و خاک غلطيدن

 خدا رحمـت کند اين عاشـقان پاک طيـنت را
ولي در بعضي از اشعار الفاظ جداگانه , غزل ششم در هردو ديوان يکسان است

  .باشد خة خطّي اين غزل سي و دوم ميهستند و در نس
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بعداً در اين نسخة خطّي . در غزل هفتم قبالً در هردو ديوان شش بيت بوده است
  .باشد اين چهارمين غزل در نسخه مي, اند بيت سوم را از نسخة ديگر اضافه کرده

 کند جـوش حباب باد مينا را مرصّع مي قدرش افزايد… شود در دل گره چون
 در ديوان چاپي در نسخة خطّي بيست و دوم است و بيت زيرين را غزل هشتم

  :اضافي دارد
 نيست پروا همچو سيالب از تهي پاي مرا هـاي من رود از جا ز جوشش خار را پا مي

طور غزل کامل  در ديوان چاپ شده تحت رديف ياي تحتاني يک شعر آخر به
ابيات زير , اند  بيت درج شدهولي در نسخة مذکور در اين غزل سه, نوشته شده است

  :اضافه هستند
ــارة نمکــين    ــوخ و پ ــارة ش   پ

ـ شـکر تبـسم اسـت         وا به    بشل
 سر ازين تبغ بردن آسان نيست

ــسي   ــام ک ــنام ناتم ــاي دش   ه
  حرام کـسي    نيست زخمم نمک  

 هاي مظهـر خـم سـالم کسي
جانان داراي اهميت  توان گفت که اين نسخة خطّي ديوان مظهر جاِن مختصراً مي

سبب اين نسخه بيش از  جانان به چون عظمت و شهرِت صوفيانة جاِن. باشد يادي ميز
شود و توسِط اين نسخه ابيات فراواني از يکي از شاعران بزرِگ  تر مي پيش درخشان

مقام ادبي و  توان به آيد و از اين اشعار مي دست مي نسل آخرين فارسي در هند به
  .نان پي بردجا بصيرت و دانش عرفاني مظهر جاِن
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  معرفي جنگي در کتابخانة ساالرجنگ حيدرآباد
  داراي ابياِت ابوعبداهللا رودکي

  ∗عليم اشرف خان

  مقدمه
 شمار يکي از نوابغ روزگار به, )م ٩٤٠/ه ٣٢٩ :م(ابوعبداهللا جعفر بن محمد رودکي 

. توان او را در رديف متقدمين گذاشت  مي شاعراني بوده است کهدر زمرةآيد وي  مي
  :رده استک رودکي را چنين يادبيضا يِدمؤلّف 
رودکي سمرقندي اقدم اين طايفه است و اول کسي است از عجميان که ديواِن ”

گويند اشعار صد , اند اکثر سخنوران در اشعار خودش ستوده. شعر ترتيب داده
هزار هزار و   به مسطور است که عدد اشعارش»شرح يميني«دفتر برآمده و در 

ير عنقا در پردة فاما در اين عهد سخنش چون ص. رسيدهسيصد و بيست بيت 
 قرآنکه اکمل بوده بنابر جودِت طبيعت در هشت سالگي  خفا است و با آن

واسطة خوش گلويي در مطربي و نواختِن   بهو علم قرائت آموخت ويادگرفت 
اند  رود زمزمه مهارت برکشيد از اين جهت رودکي تخلّص کرده و بعضي گفته

که موضعي است ِمن اعمال بخارا و امير نصر بن نوح » رودک«ت بهمنسوب اس
نظم آورده و چهل   بهرا» کليله و دمنه«فرمودة امير   بهساماني او را تربيت کرده و

گويند جاهش بجايي رسيده بود که دويست غالم زرخريد .  يافتهلههزار درم ص
کشيدند و بعد از او   ميند و چهار صد اشتر اجمال و اثقال اوترف  ميدر رکاِب او

مرو رفت و   بهوقتي امير نصر از بخارا. قدر مکنت دست نداده هيچ شاعر را آن
                                                   

  .دهلي, دانشيار فارسي دانشگاه دهلي  ∗
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مدِت اقامت طول کشيد ارکاِن دولت در اشتياق وطن مألوف طبان شدند و 
اي  رودکي قصيده. عزيمت بخارا راغب سازد  بهرودکي را مالي پذيرفتند تا امير را

برخواند امير از » آهنگ عود«صبوحي کرده بود بهگفته در سحري که امير 
الحال موزه درپاي ناکرده سوار شد و يک  استماع آن چندان در نشاط آمد که في

  :اش اين است مطلع, طرف بخارا نزول فرمود  بهمنزل
 بوي يار مهريان آيد همي  اد جوي موليان آيد هميي

*  
  نظر چگونه بدوزم کـه بهر ديدِن دوست  :هنم

  من همه نرگس دمد بجاي گياهز خاِک
*  

   پرآب و دل بر آتـش ماييمههم ديد  در منـزل غم فکنـده مفـرش ماييم  :منه
  ١“دست خوش روزگار ناخوش ماييم  عالم چو ستم کند سـتم کش ماييم  
  :برد نامچنين توان   ميشناسان معروف را رودکي

  ,کيسبراگين. آقاي ي  -۲  ,استاد سعيد نفيسي  -۱
  ,صفااهللا  ذبيحدکتر   -۴  ,غر جانفداآقاي اص  -۳
  ,ميرزازاده. آقاي خ  -۶  ,آقاي عبدالغني ميرزايف  -۵

                                                   
  .٢٤٨-٥٠ورق , ٥٤٥شمارة ، )خطّي (بيضا يد :)ه ۱۲۰۰ :م( غالم علي، مير آزاد بلگرامي  .1

 / هجري١٢٩٧خطّ نستعليق خوانا در سال  به, م٣٠٩٣ و شمارة مسلسل ٥٤٥شمارة  بيضا به نسخة خطّي يد  
آزاد حسين واسطي بلگرامي آن را در سال  کتابت مير رضا حسين که مير غالم علي متخلّص به  به ميالدي١٨٧٩
طور سند در ترقيمه  اين اطّالعات به,  ورق است٤١٩ده بود داراي نمو ميالدي تکميل ١٧٣٥/ هجري١١٤٨

  :چنان ثبت گرديده است
 آثارالشعرا املتقدمني و املتأخرين من مؤلّفات االديب االريب املشهور  بيضادي املوسوم به تذکرةالشعرا هذٰه :اين”  

عن نسخه اليت کانت تسويدنا نقل است ني مري غالم علي آزاد مغفور بلگرامي جعل اهللا مثواه يف اعلٰي علي
مد حافظ اعلٰي العد مقامها االمر املتني سيدنا و عالء تأئيد امحد بن احلکيم سيد حم بيداخلاص املصنف املرحوم حسب

الدين يف شعبان التاريخ سادس العشرين سنه سبع و تسعني مأتني بعد االلف من هجرة النيب االمني  يف الدنيا و
… لناقل اخلامل نزمهتاسيداالنبياء املرسلني خامت النبيني هو اهللا سالمه عليه و آله و اصحابه و اسابه امجعني و انا 

  .“علي بلگرامي حشه مها اهللا تعايل يف زمرة الصاحلني متام شدبن شيخ نوازش 
 )١٩٥٨تنقيح (مير رضا حسين : کاتب الحروف
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  ,آقاي محمد شکورف  -۸  ,آقاي رجب امانف  -۷
  ,آقاي صدرالدين عيني -۱۰  ,زند. آقاي م  -۹
  ,آقاي اسراري -۱۲  ,دهاتي. آقاي ر -۱۱
  ,آقاي پوالدي -۱۴  ,الژنف. ن.پ -۱۳
  ,سمنوف. آ.آقاي آ -۱۶  ,آقاي نصرالدينف -۱۵
  .بقايف. آقاي م -۱۸  ,برتلس. آقاي آ -۱۷

  حال منکشف  به منبع و مآخذ دربارة رودکي سمرقندي تا۹۰طور حدوداً  همين
 ي فارسيها  و فرهنگها بياض, ها سفينه, ها جنگ, شده است که بيشتر تذکرة شعرا

  .باشند مي
ي کنم که در کتابخانه و موزة ام که جنگي را معرف بنده در اين مقاله سعي نموده

آثار داراي  يشود و ابيات رودکي را با دو نسخة چاپ  ميحيدرآباد نگهداري, ساالرجنگ
 نيز ابياتي که در اين جنگ آمده ,منظوم مقايسه کردم و اختالف نسخ را توضيح دادم

ست که پس ممکن ا. ام ارائه نمودهشود آن را جداگانه  ي چاپي ديده نميها ولي در کتاب
نهايي نيست ة ولي اين نتيج. بگوييم» يافته باز«بعد از مقايسه چندين ابيات رودکي را 

 ولي در آن دو ,اشعار گنجانيده شده باشندي چاپي اين ها ممکن است که در کتاب
  .ديده نشده باشد, ام نسخه که من با آن مقابله و مقايسه کرده

نار آن صدها کتابخانه و موزه هند کشوري است وسيع و عريض که در گوشه و ک
 و مؤسسات فرهنگي و حتّي ذخائر ها موزه, ها وجود دارد و هريک از اين کتابخانه

. دباش ميفارسي و اردو را , مخطوطات عربياز بها  ي گرانها شخصي پر از گنجينه
سزايي دارد که   بهجنوِب هند موزه و کتابخانه ساالرجنگ در شهر حيدرآباد شهرت در
در همين گنجينه جنگي وجود . شود  ميجا نگهداري نظير در آن  خطّي نفيس و بينسخ

  .شود  ميدارد که در اين مقاله معرفي
توان   مي بيت رودکي سمرقندي است که تفصيالت نسخه را۵۰اين نسخه داراي 

  : شرح کردچنين
  .۱۹۵۲ :شمارة مجموعة اشعار

  A./N.M.74 :شمارة مسلسل



  ٢٧٦  قند پارسي

  

مستعد خان که در   بهصائب و ملقّب  بهزا محمد علي متخلّص مير:انتخاب از دست
  . ميالدي فوت کرده بود۱۶۷۷/ هجري۱۰۸۸عهِد شاهجهان پادشاه بوده و در سال 

علي صائب شاعر شهير انتخاب شده است و در محمد  از دسِت ميرزا هاين نسخ
  .سه طبقه منتقسم است

 تعداد شعراي اين . بيت است۵ از  شاعراني که تعداد ابيات ايشان بيش:اول  طبقة
  ).۴۸۱ تا ivاز ورق ( است ۳۲۹زمره 

 بيت است و تعداد شاعراني در ۵ شاعراني که تعداد ابيات ايشان کمتر از :دوم  طبقة
  ).v -۵۱۸ تا v -۴۸۱از ورق ( است ۴۲۰اين زمره 
  ).v -۵۱۹ تا v-۵۱۶از ورق (ناشناخته شعراي ابيات : سوم  طبقة
 ۱۶،۹۱۴نسخه داراي ن يا ر آغاز گرديده است و طبق مقدمة مدير نسخه از نث:آغاز

  :آغاز نثر چنين استبيت است و 
  …فهرست مجموعه که عاليحضرت مرحمت و غفران پناه

 ن جاه االعتذارااي خداوند ل االعتباران مااي خداوند
  :انجام

 چشـم دگـري را بپر و بال رساند تو پرواز نکرده يک مرغ نگاهم به
  .ii + ۵۱۹ :د اوراقتعدا

  ).متر  سانتي۲/۱۴*۶/۲۱( اينچ ۵/۵*۴/۸ :اندازه
  . نستعليق خوانا:خطّ

  . مرزا محب عِلي بن مرتٰضي قلي بيگ صفاهاني:کاتب
  . ميالدي۱۷۷۴/ هجري۱۱۸۸ :کتابت
  .١ولي صحافي شده و قابِل استفاده است,  از جاها کرم خوردگي دارد:کيفيت

  
                                                   

, مسئول کيتالگ, محمد اشرف: مرتبه, فهرست مشروح فارسي مخطوطات در ساالرجنگ ميوزيم و کتبخانه  .1
 ١٣٢٢/ ميالدي١٩١٤ بعد از  تا اختتام مکتبي تا نيز وفات٩٠١از ( مخطوطات ادب نظم ٦٣٣, جلد پنجم
,  ميالدي١٩٦٩, هند, حيدرآباد, دائرکتور ساالرجنگ ميوزيم و الئبريري, مسعود احمد رضوي: ناشر, هجري
  .١٩٢-٣ص , هند, حيدرآباد دکن, المعارف العثمانيهةدائر



  معرفي جنگي در کتابخانة ساالرجنگ حيدرآباد داراي ابياِت ابوعبداهللا رودکي  ٢٧٧

  

  نسخة ساالرجنگ
  ).۳سطر , ۲۵۶ ةصفح, ۲۲انتخاب رديف فرعي ( حکيم رودکي

  زمانه را چو نکو بنگـري همه پند است  زمــانــه پــنـــدي آزاد وار داد مــرا  :٤س 
  ١بسـا کسـا که بـروز تو آرزومـند است  بروز نيک کسان گفت تا تو غم نخوري  :٥ص 

*  
  که جهان نيست جز فسانه و باد  شاد زي با سـياه چشـمان شـاد   :٦س 
  وز گذشـتـه نـکـرد بـايـد يـاد   بايـد بـود٢ـاديـانـهـز آمـده ش   :٧س 

*  
  مــن و آن مـــاه روي حــور نـژاد  مـن و آن جعـد مـوي غـالـيـه بوي   :٨س 
  کـه او بخـورد و نـداد شور بخـت آن  نيک بخت آن کسي که داد و بخورد   :٩س 
  ٤پيـش آر هــرچــه بـادا بـادبــاده   ٣باد و ابرسـت ايـن جهـان فسـوس    :١٠س

*  
  ٥يش تشنه تر گرديببخوري   ه چو آب خوردن شدـکار بوس    :۱۱س

*  
  ردـطه آن جيـم کـرا نقـال تـخ  که او رد آنـم که کـزلف ترا جي    :۱۲س
  ٨يـم کــردـدو ن ار بهـدانگلِکي ن  ٧ي دهن تنگ تو گويي کس٦وز    :۱۳س

*  
                                                   

يسي و براساس نسخة سعيد نف, ديواِن رودکي سمرقندي: ابوعبداهللا جعفر بن محمد, رودکي سمرقندي  .1
آثار منظوم ؛ نيز ٧١ ص, اول باب, ش ه ١٣٧٦چاپ دوم , تهران, مؤسسة انتشارات نگاه, براگينسکي .ي

عبدالغنی : سرسخن, زاده ميرزا ترسون: محرر مسئول, براگينسکی. ي: تحت نظر, عبدالغني ميرزايف, رودکي
 .٤٥٣ص ,  م١٩٥٨, آباد استالين, نشريات دولتي تاجيکستان, ميرزايف

 .شادمان: ٧٤ص , نفيسي  .2

 .افسوس: ٤٦٠ص , ميرزايف  .3

. براساس نسخة سعيد نفيسي و ي, ديواِن رودکي سمرقندي: ابوعبداهللا جعفر بن محمد, رودکي سمرقندي  .4
 .٤٦٠ص , براگينسکي. ي: تحِت نظر, آثار منظوم رودکي: عبدالغني, ؛ ميرزايف٧٤ ص, اول باب, براگينسکي

 .اپي نيامده استدر هردو کتاب چ  .5

  .و آن: ٧٧ص , نفيسي  .6
 .کس: همان  .7

تغيير  به, ٧٧ص , باب اول, آمده است و در نفيسي» در مدح نصر بن احمد«عنوان  در انتخاب ميرزايف به  .8
 .قرائت ثبت گرديده است



  ٢٧٨  قند پارسي

  

  عـقيـق گداخـته نشـناخـت ٢زر   عقيـق مـيي که هرکه بديد١زن  : ۱۴س
   و آن دگر بگداخت٣اين بيفشرد  طبع هردو يک گوهـرند ليک به  : ۱۵س
  ٤ناچشـيده بـتـارک انـدر تاخت  نابسـوده دو دسـت رنگيـن کرد  : ۱۶س

*  
  رد بر دويد کبودـگو گ ي که بهـچو آتش   خيل خيل بر سرکوه٥بطرهاي  بنفش    :۱۷س
  ٨ برآيد دود٧ود و از زجانـز لب فرو ش  ٦ خوريکش چو بيار و هان بده آن آفتاب    :۱۸س

*  
  ٩ بيند نهاننهکه چشم سر تو   بچشـم دلت ديـد بايـد جهان    :۱۹س

*  
  ١١بين آشکار بدين آشکارت به  ارــاد گمـ را بر نه١٠……     :۲۰س

*  
  ١٢از مــارگيـر بـاز بـرآرد شـير دمـار  مارست اين جهان و جهان جوي مارگير    :۲۱س

*  
                                                   

  .زان عقيقين: ٧٠ص , نفيسي  .1
  .از عقيق: همان  .2
 .بيفسرد: همان  .3

. براساس نسخة سعيد نفيسي و ي, ديواِن رودکي سمرقندي: داهللا جعفر بن محمدابوعب, رودکي سمرقندي  .4
 .٧٠ ص, اول باب, براگينسکي

  .طري: ۴۶۵ص , ميرزايف  .5
 .کش بخوري آفتاب: ٨٢ص , ؛ نفيسي٤٦٥ص , همان  .6

 .شود و از رخان: ٨٢ص , نفيسي  .7

براساس , ديواِن رودکي سمرقندي:  محمدابوعبداهللا جعفر بن, رودکي سمرقنديزود؛ : ٤٦٥ص , ميرزايف  .8
: تحِت نظر, آثار منظوم رودکي: عبدالغني, ميرزايف؛ ٨٢ ص, اول باب, براگينسکي. نسخة سعيد نفيسي و ي

  .٤٦٥ ص, براگينسکي. ي
 .سعيد نفيسي و ميرزايف نيامده است: اين بيت در هردو ديوان چاپي  .9

  .آبديده و ناخوانا  .10
  :چنين آمده است) ٨٩ص ( نفيسي اين بيت در سعيد  .11

 ارـتـاسـان و بـمـه هـيکي و بـر و سـادام تـب  دهي شمار  همه که تو خود ميناي خواجه اي    

ديواِن رودکي : ابوعبداهللا جعفر بن محمد, رودکي سمرقندي؛ »از مارگير مار برآرد همي دمار«: ٨٩ص , نفيسي .12
آثار منظوم : عبدالغني, ميرزايف ؛٨٩ ص, اول باب, گينسکيبرا. براساس نسخة سعيد نفيسي و ي, سمرقندي

  .٤٨١ ص, براگينسکي. ي: تحِت نظر, رودکي
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  کاک عفا بسزا بايد اندر بچنين مياگر ايـن   :۲۲س
  ١بدن تا تاک من هرگز نخوردندي صوابش

*  
  بيـنـا و ماننـدة روزي کــه مـردم در رسـد  :۲۳س

  ٢ سوي دشمن چون صدا,تير دشمن بازگردد
*  

  ٣شـيرينِي گفــتار مـدارا و به الِّا به  ست زنجيربدل شيفتگان را نتوان     :۲۴س
*  

  خشاي برين جانببنماي يکي روي و ب  و بريانـ روي تاي جـان مـن از آرزوي    :٢٥س
  ٤ان برين جانــايي دل و آسبآسان بر  ر بوسـدشـوار نمـاي رخ و دشـوار ده    :٢٦س

*  
  ٥نزديک تو دشواري من باشد آسان  نزديک من آسـاني تو باشد دشـوار    :٢٧س

*  
  ٧س خرو٦سرخ شد همچو الله کان  دشـمن کوس کـه زد به تيـر از بس    :٢٨س

*  
  ز بهر ماندگان چشـم او هميشه براه  ز بهر آيد کاين دست او هميشه بکار  : ٢٩س
  ٨جا که شاه کرد نگاه مالل ننگرد آن  جـا که شـاه کرد گذر نياز بگـذرد آن  : ٣٠س

*  
                                                   

  .اين بيت در هردو ديوان چاپي نيامده است  .1
  .همان  .2
  :اين بيت در مجموعة اشعار با اندک تغيير دو مرتبه آمده است  .3

  شـيريـنـي گفـتـار  بـهمـدارا و ِالّا بـه  زنجير دل سوختگان را نتوان بست به    
صفحة  قطران تبريزي در مجموعة اشعار رودکي عبدالغني ميرزايف به اين آخرين بيت در غزلي که منسوب به(  

 . درج گرديده است۶۲۵

  .ر در هردو ديوان چاپي نيامده استشعاين   .4
  .اين بيت در هردو ديواِن چاپي نيامده است  .5
 .همچو اللکاي: ٥٨٤ص , ميرزايف  .6

  . آمده است۵۸۴بر صفحة » ابياِت پراکنده از مثنوي بحر خفيف«عنوان  اين بيت در انتخاب ميرزايف به  .7
 .ر در هردو ديوان چاپي نيامده استشعاين   .8



  ٢٨٠  قند پارسي

  

  ن ماه چو١ن و ساقيانـسماع و بادة رنگي  :٣١س
  ٢يند هـمـي رود از راهـه بـبـاگـر فـرشـت

  کـه بهر ديدِن دوستنظر چگونه بـدوزم   :٣٢س
  ز خاک من همـه نرگس دمد بجاي گياه

  که آگهي از ذوق عشق جانان يافت کسي  :٣٣س
  ٣بود آگاه دمي ز خويـش حيـف بود گـر

  )۳۴س  (قطعه
  ٤انديش سگال و نيک نيکو آمد خدمت به  هي سـوار و جـوان و توانـگر از ره دورز  : ۳۵س
  ٦که بـاز گردد پيـر و پيـاده و درويـش   باشد مر خواجه را پس از ده سال٥پسند  : ۳۶س

*  
  ٧شـيريـنِي گفـتـار مـدارا و به ِالّا بـه  زنجير دل سوختگان را نتوان بست به    :۳۷س

*  
   خواجه نه کاريست خُرد٩مرگ چنين  هـمــانــا کـه مـرد,  مـرادي٨مـرد  : ۳۸س
  ١٠ادر ســپـردمــ کالـبـد تـيــره بـه  پــــدر بــاز داد جــان گـرامـي بـه  : ۳۹س

*  
  

                                                   
  .بادة گلگون و لعبتان: ١٠٨ص , نفيسي  .1
 .ببيند دراوفتد در چاه: همان  .2

. براساس نسخة سعيد نفيسي و ي,  رودکي سمرقنديديواِن: ابوعبداهللا جعفر بن محمد, رودکي سمرقندي  .3
 .١٠٨ ص ,اول باب, براگينسکي

  .٢٥٧نسخة مذکور اتمام صفحه   .4
  .٢٥٨آغاز صفحة   .5
. براساس نسخة سعيد نفيسي و ي, ديواِن رودکي سمرقندي: ابوعبداهللا جعفر بن محمد, رودکي سمرقندي  .6

 .٤٧٥ ص, براگينسکي. ي: تحِت نظر, آثار منظوم رودکي: نيعبدالغ, ميرزايف ؛٩٤ ص, اول باب, براگينسکي

 . آمده است٦٢٥صفحة  قطران تبريزي آمده است به اين بيت در انتخاب ميرزايف در غزلي که منسوب به  .7

  .آمده است» در مرثية ابوالحسن مرادي«عنوان  در انتخاب چاپي به  .8
  .چنان: ۷۶ص , نفيسي  .9
. براساس نسخة سعيد نفيسي و ي, ديواِن رودکي سمرقندي: هللا جعفر بن محمدابوعبدا, رودکي سمرقندي  .10

  .٧٦- ٧ ص, اول باب, براگينسکي
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  همـواره مـرا عيـد ز ديدار تـو همـوار  بار يک  بود عيـد بهـر سال به١بـار يک  : ۴۰س
  روي تو مرا هسـت همـيشه گل پربار  ٣بـار بود کان  بسال انـدر يک٢بر مال  : ۴۱س
  خروار زلفين تو پيوسته بنفشه است به  ٥ه بنفشـه چنـم از بـاغ بدست٤روز يک  : ۴۲س

*  
  و آن نرگس چشم تو همه ساله پديدار   نرگس دشتي٦ديوار بوده ته بهيک هفـ  : ۴۳س
   سيه نرگس تو خفته و بيـدار٧بازيست  نرگــس نـبود باز کـه بيـدار نبـاشـد  : ۴۴س

*  
  ارـسـگونـج و نـود کـز بـو آن نيـد تـبا ق  ه سال بود سبزـه در باغ همـت کـسروس : ۴۵س
  سارـرخ ار بهـنـف داري و گلـکـه بـتو الل  هـشـميـار هـنـه و گلـود اللـند بـچـيک  : ۴۶س
  وي شهوارـولـن لـرهـيـ پ٨ه توـو آن الل  تـاراسـر سـبـو از عنـاي تـه پيراية گل  : ۴۷س
  گارــ زن١٠دــد آمـديـاز پـرا بـر الله تــب  هــ الل٩دـد آيــديـگار پــندن زــعـاز م  : ۴۸س
  رگارـ پةطـني داري چون نقـک دهـکوچ  ي داري و مشکينز پرگار خطـچون مرک  : ۴۹س
  تارـه رفـکي گـايش و کبـه آسگروي ـس  درـصف ان سپاه اندر و ماهي به وري بهـح  : ۵۰س
  ١٣ار خو١٢درج کبک بود گوي غزل گر سرو  ١١وش بود ماه کمان شيرـور زره پـگر ح  : ۵۱س

*  
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  ٣سر هده بعهد بسـته بـوده با مـن مـا بر  آزار پس آرايي و دل آشوب و دل  دل٢دي  :۵۲١س
*  

  چون فراق تو عيان گشت تنم گشت حيز  ود تنمـان بـيـبود عـز نـ فراق تو ج٤با  : ۵۳س
  ٥رـگه ان را بهـر روز رخـي هـياارـيـتو ب  سرشک ر روز رخان را بهـم هايمن بيار  : ۵۴س

 که صائب تبريزي آن را ي استبايد اقرار کرد که اين تنها يک مجموعة اشعار
 اين ابياتي دارد که در هردو برعالوه . داردقدر تفاوت قرائت  ين ا,انتخاب کرده است

 و همچنين انتخاب عبدالغني ميرزايف يبراگينسک. نسخة چاپي آقاي سعيد نفيسي وي
 ي هند نگهداريها  که در کتابخانهييها سفينه, ها جنگ, ها پس اگر بياض. نيامده است

. داشته باشدزمين تا آسمان فرق نهايي از ة نتيجممکن است بررسي گردد , دنشو مي
 همين کار را اگر ديگران هم ادامه بدهند ممکن است ابيات رودکي سمرقندي بازيافته

  . گرددتر شود و انتخابش کامل
  منابع
ه و موزة كتابخان, ٥٤٥شمارة ، )خطّي (بيضا يد :)ه ۱۲۰۰ :م( غالم علي، مير آزاد بلگرامي .١

  .حيدرآباد, ساالرجنگ
براساس نسخة , ديواِن رودکي سمرقندي: ابوعبداهللا جعفر بن محمد, رودکي سمرقندي .٢

چاپ دوم , تهران ,چاپچانه الغدير, مؤسسة انتشارات نگاه, براگينسکي. سعيد نفيسي و ي
  .ش ه ١٣٧٦

، )خطّي) (مؤلّفدسِت انتخاب از  (اشعار مجموعة :صائب تبريزي، ميرزا محمد علي .٣
 .حيدرآباد, االرجنگه و موزة سكتابخان, ١٩٥٢شمارة 
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ميرزا : محرر مسئول, براگينسکي. ي: تحِت نظر, آثار منظوم رودکي: عبدالغني, ميرزايف .٤
  . م١٩٥٨, آباد استالين, نشريات دولتي تاجيکستان, زاده ترسون

, مرتّبة محمد اشرف,  مخطوطات در ساالرجنگ ميوزيم و کتبخانهيفهرست مشروح فارس .٥
  . م١٩٦٩, )هند(حيدرآباد دکّن , المعارف عثمانيهةدائر, )ظمن(مخطوطات ادب , جلد پنجم
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   وارداتةآ مرمعرفي يک نسخة نادر خطّي
  تأليِف محمد شفيع وارد طهراني

  ∗محمد محسن

,  در گنجينة لوهاروواردات ةآمراسم  يک نسخة خطّي بسيار جالب و پرارزش به
متر است   سانتي۱۶*۲۹ و اندازة نسخه ۱۶شمارة نسخه م. کتابخانة رامپور موجود است

هاي نسخه دويست و شصت و  تعداد برگ. استاش داراي شانزده سطر  و هر صفحه
که   خوانا بسيار حايز اهميت است براي اينةخطِّ نستعليق شکست  اين نسخه به.پنج است

  .که بيشتر جنبة تاريخي دارد نحال آ, هم تاريخ است و هم تذکره
محمد . بوداالصل  مؤلِّف تذکره محمد شفيع وارد پسر محمد شريف تهراني ايراني

مؤلّف در اين اثر شرح حال خودش و .  تهراني شاگرِد ملّا سليم تهراني بودشريف
شود که وي شاعر و  از آن متبادر مي. تفصيل بيان نموده است  خودش را بهخانوادة

بر صفحه دوازده . نثرنويِس برجستة فارسي بود و بر اصناف گوناگون تبحر داشت
  :نويسد مي

که تصنيف اين نظم و نثر از » وارد«خلّص بهفقير کثيرالتصنيف محمد شفيع مت”
طين   وء سالگي از کرم کريم از فضل خالق ما۹طبع نارساي اوست در سنة 

هاي موزون از  اکثر اوقات گلکه  چمن پيراي گلستان معاني گرديد چنان
ه در قصبة نگينه که يکي از نچيد با وجودي که تولّد اين کمي بهارستان خيال مي
  “…ن است از اتّفاق حسنه اتّفاق افتادهمعمورة هندوستا

                                                   
  .رامپور,  فارسي کالج بانوان دولتيرئيس بخش  ∗
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  :نويسد دربارة تاريخ و ساِل تولّد خودش مي
از کريم کارساز و خالق بنده نواز اين ره نورد وادي حيرت از سال هزار و ”

الحجه از شبستاِن عدم   هجري نبوي بيست و نهم شهر ذي۱۰۸۷هشتاد و هفت 
  )۱۸ص . (“هدر انجمِن وجود جلوه فرماي ظهور هستي گرديد

  :نويسد دربارة مولد و اصل و نسل پدِر خود مي
محمد  مولِد والد بزرگوار اين ضعيف مسمي به”

جد و آبا دارااليمان طهران اهللا عليه از محةشريف ر
است که شاه نشين اقليم روي شهِريار امروز 

  .“وجود شريف اوست) شهزاده عبدالعظيم(
هاي زرين  فقرهبعد از بيانات فوق در مدِح طهران 

  :و ابيات زيبا پرداخته است
زهي طهران که حسرِت شيرين گفتاري ساکنانش قنِد مصر را تلخکام ساخته و ”

  .…“جلب هواي عکِس در و ديوارش آيينه نماي تمنّا را صيقل شوق پرداخته
  :پرداز است در ابيات چنين نغمه

  نهالم که شـد زيـِب صـد بوسـتان         
  دبــوولــي اصــلش از بــاِغ طهــران 

  ز هندم نه فخرست ني ننگ و عار       
ــي  ــنو ب ــه ايرانــي   ش   ما تکلّــف ک

 

  چه شد سر زد از خاِک هندوسـتان       
ــود    ــران ب ــستان اي ــِب گل ــه زي   ک
  که نازم ز خويش است نـي از تبـار       

  ما نـي ن سخن راست گفـتم ز تـورا   
 )١٢ص (                             

 و اجداد خويش ءگاه آبا  مربي و پناهمؤلّف نامبرده بر صفحه پانزدهم دربارة احواِل
  :رقمطراز است

) يعني تهران(السالم در آن مقام   وةالصال شاهزاده عبدالعظيم عليه, گاِه دين قبله”
که روح پرفتوحش راحت اندوز و انجمن  نموده و بعد از اين واأمسکن و م

مزارش  چنانچه ,افروز جواِر رحمت حق گرديده در سواِد جنّت آبادش آسوده
امروز مطاِف … نور وادي ايمني است منور به, تجلِّي دوام طوري است متجلّي به

۱۵ص . (“اِر عراق و خراسان استزو(  

بدون شک اين اثر وارد 
در تأليف تاريخ ادب 
فارسي دورة تيموريان 
در هند اهميت فراواني 

 .دارد
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  :استابيات زير جذبة ميهن دوستي و تبحر شعرگويي هويداز 
  چه طهـران نـور چـشِم هفـت اقلـيم          
ــاق پرنـــور    ــدة آفـ ــاکش ديـ   ز خـ
ــود    ــرمه آل ــوادش س ــفاهان از س   ص

ــ  ــا م ــين ت ــر ز چ ــويش معطّ   صر از ب
  خـاکش سـوده نـاف آهـوي تاتـار           به

ــنش    ــِل بي ــشم اه ــوِر چ ــوادش ن   س
  جـا گـنج ايمـان       که مدفون اسـت آن    

  چـــراِغ بـــزم جنـــاِت نعـــيم اســـت
ــل     ــمي خي ــوِل هاش ــاِغ رس ــِل ب   گ

 ردانــاِه مـــداِن شـــانــراِغ خــچ

  بهـشِت عـدن پيــشش محـِو تعظــيم   
ــشته معمــور    ــا گ ــوريش دله   ز معم

ــاِک راِه   ــر خ ــين ب ــودجب ــتن س   او خ
ــور  ــوِر او منـ ــزت ز نـ ــود مغـ   …بـ

ــوار  ــشرق ز شــامش صــبح ان ــود م ب  
  از ايـــن نـــسبت بـــود در آفـــرينش
ــران     ــاِک ته ــار خ ــزّ و وق ــي ع   زه
ــت  ــدالعظيم اس ــِد عب ــه دروي مرق   ک

  يلمس و اللّ  که روشن از رخش و الشّ     
 الفـتا خـوانق ـش حـتائيـکه بر يک

چون جد بزرگوارش . اند م سربلند بودهامي آن حريخد جد و آباي مؤلّف از قديم به
عموي حقيقي وي که اسمش محمد  از اين جهاِن فاني رحلت نمود و اين خدمت به

تا و استاد هم فضالي بي در همين ايام ملّا سليم تهراني که از ,مفوض شد, محسن بود
يم از پدِر ملّا سل. دانشمند خان شاهجهاني بود از طرِف عالمگير بادشاِه هند طلبيده شد

مؤلّف تقاضا نمود که وي هم در اين سفر شريک باشد که اين باعِث خوش نصيبي و 
ها در  آنکشتي . چون ملّا شريف شاگرد وي بود انکار نکرد. هردو خواهد شدشرفت يپ

هردو از يکديگر جدا شدند و ملّا شريف پيشتر از ملّا  ,شد طغياني دوچارعباس  بندر
عنوان تاجر در عهِد  چندي در حيدرآباد به. رسيدسورِت هند بندر  به يسليم تهران

که شاهزاده بهادر شاه عالم بعد  وقتي. حکومت عبداهللا قطب شاه با فراغت زندگاني کرد
ن و أش شده بيست و دو سال با علواو نوکر , از پدر جلوه آراي سرير سلطنت گشت

حشمِت دنيوي   بهپاانزوا کشيده دامن  رانيد و بعد از محبوسي آن سلطان پا بهذشکوه گ
  . وفات يافت۱۱۱۷المبارک سال هزار و يکصد و هفده  تاريخ هشتم رمضان وي به. زد

نويسد که وي تا مدت سي و سه سال در حضور و ساية عاطفت والد  مي» وارد«
  .برد سرمي شادماني زندگاني بهو بزرگوارش دور از کشمکش روزگار با کمال راحت 

  :زبان خود وي ؤلّف بهذکِر آثار م
  .“اند هِاي متعدد يادگار گذاشتم که مدون و متداول در مدت پنجاه سال نسخه”
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مزيِت ديگر اين اثر اين است که 
اشعار شاهان و شاهزادگان تيموري 

, دارا, کامران مرزا, مانند شاهجهان
غيرهم  زيب و سليمان شکوه و اورنگ

اند که براي تاريخ  در اين تذکره ثبت
ادب فارسي در هند بسيار سودمند 

 .است

مستزاد صورت و بند  اول از همة ديوان غزل و قصايد و رباعي و قطعه و ترکيب
در بحر » گلستان نيرنگ«يکي مسمي به, بعد از آن چهار مثنوي نوشت. اتمام پذيرفت

 , فردوسيشاهنامةدر بحر »  فرخيةآمر«دوم , والنا نظامي گنجويشيريِن مو خسرو 
. االجزا مانده است هايش متفرق يت که حکااالسرار مخزندر بحر » چمِن ديدار«سوم 

اظهار » وارد«. ملقّب گشته در هفت بحِر موج خيز» محيط سبعه«که به» نامه ساقي«چهارم 
. وقت داخِل ديوان نساخته بود که تا آننمايد که اين اثر يک درياي معاني است  مي

  .استقول مؤلّف حدوداً ده هزار بوده  آن بهابيات 
   وارداتةآ مرةذکر تذکر

شکل  مؤلّف آرزو داشت که تاريخي به
کمال اختصار و  باتذکره ترتيب دهد 

ني بر صداقت تشرايط واجب که بيانش مب با
 نيز .ر نفِع ذاتي وي نباشدباشد و در اين کا

 خلق نزد کار را چنان انجام دهد که هم به
. سرخرو باشد و هم پيش خداي متعال

بنابراين کار نوشتن اين تذکره را شروع 
چون در . ل ماندطّي چند تا هشت سال اين کار معيها بعد از نوشتن جزوه. کرد

 دوستان دانشمند وي آن )۱۱۳۹(المبارک سال هزار و يکصد و سي و نُه  رمضان
 که شيوة نگارش ق کردنديتشووي را  تکميل اين نسخه رايها را مطالعه نمودند ب هنوشت

  .بندد کار ساده را به
 دـم کنـر کـ از خوِن جگاي هرـقط م کندضسخن   سخن را بهههرک”

بنابراين اين تذکره را مزين  .تأليف اين کتاب پرداختم سپس به: نويسد مؤلّف مي
 دوم احوال فقرا که ,االقتدار  سالطين ذوي اول,احوال چهار طبقه گردانيدم به

م فضال که مدار شريعت عزّاي ن. اند تبرگزيدگان دربار الوهيوي وابسته بسو
رسالت پناهي و ترقيم توحيد ذات و نعت  چهارم شعرا که به, ِايشان است به
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ان  و هجونگار…اند منقبت ائمة دين معني ايجاد گشتند از جمله تالميذالرحٰمن
  )۱۰ص  (.“روسياه

احوال و کوائف , الدين شاه عالم بهادر شاه تا قطبشاه  از بابر همؤلّف در اين تذکر
قيد تحرير آورده و در بيان صداقت و ديانت را پيش نظر  فرمانروايي آنان را مفصّالً به

 ات عهِدگزارشبيان احوال و . کلّي آگاه است نويسي به  وي از اصوِل تاريخ.داشته است
خود  چشم ها را با سلطان محمد اعظم شاه حايز اهميت بسيار است چون مؤلّف آن

  . استة اوها مبني بر تجربيات بيست و دو سال آن. مشاهده نموده است
 مانند تيموريشاهان و شاهزادگان مزيِت ديگر اين اثر اين است که اشعار 

تذکره غيرهم در اين  ه وزيب و سليمان شکو اورنگ, دارا,  کامران مرزا,شاهجهان
که شاهجهان در  وقتي. ستبسيار سودمند افارسي در هند  تاريخ ادب براي که اند تثب

  :کنم جا نقل مي او فرستاد که اين گذرانيد دارا غزلي به قيد و بند زندگي مي
  عشق آن بِت فرزانه سوختيم      دل را به  ”

  نه دودي هواگرفت, نه شعله سرکشيد
  بتخانـه سـوختيم   قنديل کعبـه بـر دِر       

  هرجا که سـوختيـم غريـبانه سوختيم
شاهجهان صاحبقران در جواب داراشکوه اين چند بيت موزون ساخته نهاني 

  :ارسال داشت
  ديـدة مـن   راحِت دل و جان وي نور   يا

  شاِه جهانست نامم تا شرق و غرب نامم       
 وقـِت پيـري دسـِت مرا بگيري گفتم به

ــ    اوي زيـب هفــت کــشور داراشــکوه باب
ــا   ــکوه باب ــدم داراش ــد مان ــد و بن   در قي
 “ايـن بنـد کربـال شـد داراشـکـوه بابـا

  :که وارد نقل کرده است سليمان شکوه ي ازاينک غزل
  ام اي عزيزان در جهان گنِج گهر گم کرده       
  چون ننالم چون نگريم چون نسوزم زار زار

 کمتر از يعقوب نيست امان در هجر م درِد

  ام حـر و بـر گـم کـرده    فخِر عالم بادشاِه ب 
  ام مادر و خواهر بـرادر بـا پـدر گـم کـرده          
 ام او پسر گم کرده بود و من پدر گم کرده

  .نويسد اين غزل ابيات بسيار دارد ولي فقط بر همين ابيات اکتفا نمودم مؤلّف مي
در هند اهميت اثر وارد در تأليف تاريخ ادب فارسي دورة تيموريان بدون شک اين 

 هاي ترکيبات و سجع, تلميحات, تشبيهات, توصيفات, پردازي  مؤلّف از خيال.ردفراواني دا
رده است که آواز ابيات شاعران شهير فراوان زيادي  نيز شواهد  استفاده کرده ورنگارنگ
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طور مثال ابيات  به. نويسي حکايت دارد و ادب و تاريخاز ذوق تبحر مؤلّف در شعر 
ما را درس انجام شاهان سرنيد که با چه زيبايي از  قضاوت کويد ين ببراگزيدة زير 
  :دارد دهد و پرده از رِخ واقعيِت جهان پرفريب برمي عبرت مي

ــشم    ــم ح ــاهاِن انج ــسي پادش   ب
  دسـت   ز هرجا کِف خاک گيري به     

  همان ِبه که ماند ز کس ناِم نيـک    
  اگر طـور هـر شـب فـروزد چـراغ         
  اســيراند دردام ايــن نُــه قفــس   

  سـت   منزليجهان اي برادر عجب     
ــواني در آن  ــا ت ــرار مکــن ت ــا ق   ج

  فسون  ست روبه  جهان کهنه گُرگي  
  اين عـشوه گـر زينهـار        مده دل به  

  يکـي را نهـد ِخـشت در زيـر سـر     
  ره زن عـ ستون هـر نفـس ن       بود بي 

  هــا بلبــل دردنــاک   کنــد نالــه 
ــه در ک   ــسي الل ــد ب ــساروبرآي   ه
 مزنبر خـموشي گُزيـن دار و دم 

ــدوه و غــمکــه گــشت   ند پامــاِل ان
  شهرياري است گرديده پـست    ر  س

  که از نام نيک است فرجـام نيـک       
ــراغ   ــدارد س ــي ن ــيکن ز موس   ول

  …هزاران مـسيحاي احيـا نفـس      
  سـت   عجب منزلي بر شکسته پلي    

ــار    ــن اعتبـ ــاي کهـ ــدارد بنـ   نـ
  کــه آيــد ز دنــداِن او بــوي خــون

  دنيـــا مکـــن اعتبـــاراقبـــال  بــه 
  گــر تــاج زر فــرِق د گــزارد بــه 

  که شيرين کجا رفته کـو کـوهکن   
  شي تو خاموش در زير خـاک  که با 

  تو در خاک و خون زير سنگ مزار       
 نـر و فـرمکـاي پـرنگ دنيـز ني

  :ت در اين کتاب آمده اسزاز خود وارد ني يابياتعالوه بر اين گاه 
  قلمم سرِو جـوي بـاران اسـت       
ــن  ــة م ــف نام ــد حري ــرد باي   م
  گوهري چنـد کـز قلـم سـفتم        

  اي  داشتم گر مجال يـک شـبه      
 ام خار است ديـده قلم اکنون به

ــت  ــذاران اس ــِط گلع ــم خ   رقم
  ور است بانگ خامة من    صنفخ  

  اي گفـتم    چند سـاعت ز هفتـه     
  اي  مرتـبه  رسـاندم سخن به    مي

 م بار استـصفحه بر طبِع نازک
  :عبارت ترقيمه

تحرير  جلد نخستين که احوال سالطين و اميران هندوستان در آن درج است به”
  .“قعده يخ بيست و يکم ذيتار تمام شد به. خاتمة کتاب روآورد
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بِسيار است که بيانات  تذکره از اين لحاظ داراي اهميت اينارزش و اهميت 
مثالً مؤلّف روز روشن دربارة . کند نويسان را تکذيب مي نگاران و تاريخ بسياري از تذکره

 در بندر,  بود و با وي هندوستان آمدينوشته است که وي شاگرد ملّا سليم تهران» وارد«
اين . حيدرآباد رسيد به در عهد عبداهللا قطب شاه ,شتهگسورت از ملّا سليم تهراني جدا 

که قبل از اين ديديم که پدِر مؤلّف شاگرِد ملّا سليم تهراني بود   است چناناشتباهمحض 
  . مؤلّفخودنه 
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  تحرير رسالة منظوم جلدسازي
  ) هجري١٣سدة (سرايندة سيد يوسف حسين هندي 

  ∗پناه محمد حسين اسالم

  چکيده
دليل اشتمال بر   باشد به در اين فنيله منظوم جلدسازي که گويا تنها رسالة فارسارس

که  دليل اين اما به, ار حايز اهميت استياصطالحات و اصول فن صحافي و وراقي قديم بس
نظم نگاشته شده و آميخته با اصطالحات هندي است و ضبط برخي از کلمات در تنها  رساله به

و دشواري همراه ابهام   فهم اين رساله با,نسخة بدخط و مغلوط موجود از آن نادرست است
هايي از اين منظومه که مربوط  کوشد تا ضمن تحرير بخش از اين رو نگارندة مقاله مي. است
اين تحرير در . ي و جلدسازي است توضيحات مفيدي را نيز در اين باره ارائه کندصحاف به

مقوا و آهار؛ : هشت فصل تنظيم شده است و موضوعات مطرح شده در آن عبارت است از
کاري و آماده  ت؛ انواع چرم و تراشيدن آن؛ منب…شيرازه و, دوزي طريقة وصالي و فصالي؛ ته

  . و صحافينمودن جلد؛ وسائل جلدسازي
کار رفته در اين رساله با توضيح و ذکر ابيات متن  در پايان نيز اصطالحات فنّي به

  .ارائه گرديده است
  . جلد؛ جلدسازي اسالمي؛ رسالة منظوم جلدسازي؛ صحافي اسالمي؛ وراقي:کليد واژه

 سرودة سيد يوسف را اول بار آقاي ايرج افشار در جلد رسالة منظوم جلدسازي
 ديگر هم ايشان آن رچاپ رساندند و با  معرفي کردند و بهفرهنگ ايران زمينزدهم شان

                                                   
  .کرمان, »صحافي کهنه کتاب«شناسي؛ صاحب دکان  و آب, مهندس در معدن  ∗

 



  ٢٩٢  قند پارسي

  

 قرآنآوري  در اين کتاب از جمع
وسيله عثمان و معرب نمودن و  به

وسيله حضرت  حتّي جلدکردن آن به
حضرت  که آن کند و اين امير ياد مي

دستگيري از مجلّدان و صحافان 
 .نموده و پيشواي ايشان است

طور که ايشان   همان.١منتشر کردند) ش ه ١٣٥٧, تهران(را در کتاب صحافي سنّتي 
  :اند نوشته
اي از کلمات و وزن و  متأسفانه چون نسخه بدخط و مغلوط است ضبط عده”

اصطالحات هندي و اساساً شعرها   ممزوج باقافيه بسياري از ابيات نادرست و
  “… تصحيح متن کامالً ميسر نشدهم سست است

نگارنده هم بارها آرزو کرده بود که اي 
نثر نگاشته بود  اين رساله را به, لّفؤم! کاش

که براي  که هم فايده آن بيشتر بود و هم اين
طرالب و حدس سرمل و ا فهم آن احتياج به

قول  و باز به. بود اس نميو گمان و وهم و قي
  :آقاي افشار

علّت مفيد بودن  با اين همه به… ”
ن و کنيد با بعضي اصالحات معي صورتي که مالحظه مي منظومه را به, موضوع

  “…چاپ رساندم کرد به جا ايجاد نگراني نمي روشن که از حيث تصرف بي
صحافي و  ط بههايي از منظومه که مربو در اين مقاله سعي شده است بر قسمت
شايد شروعي , اند توضيحاتي ارائه گردد جلدسازي بوده و قابليت فهم بيشتري داشته

تري از آن  حرموز آن را در تصحيح گيرد و صورت منقّ آشنايي به… ”که  باشد براي آن
فارسي در اين فن باشد که وجودش مغتنم زيرا شايد که تنها رسالة . “نشر گرددبعداً 
  :اند  رساله آقاي افشار اضافه کردهدر آخر. است

                                                   
 Government Oriental Manuscript) در کتابخانة شرقي دولتي شهر مدراس ٤٣٧)٣(شمارة  اصل نسخه به  .1

Library)حال اي براي ايرج افشار استنساخ شده است که آن نسخه در   موجود است و از روي آن نسخه
  .شود نگهداري مي, ٨٣٤٩شمارة  به, در کتابخانة مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران, حاضر

, آستان قدس رضوي, مشهد (آرايي در تمدن اسالمي کتابدر کتاب , همين متن را آقاي نجيب مايل هروي  
 Peinture et arts فرانسوي هم در کتاب (Y. Porter)اند و وايي پورتر  آورده) ۴۵۹-۹۴ص , ش ه ۱۳۷۲

du livre) ترجمه بخشي از آن را آورده است) م ۱۹۹۲, پاريس.  
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نسخه بسيار مغلوط و اشعار سست است اما فوايد آن از حيث اشتمال بر … ”
همين مالحظه چاپ  طالحات و اصول فن صحافي و وراقي قديم مسلّم و بهاص
بعضي از استاد روزگار خود مجتٰبي مينوي نيز طلب معاضدت شد و . شد

 اما هنوز بسيار , ايشان رسيد در آن اعمال شدنظر شريف اصالحات هم که به
  “…خواهد مغلوط است و هر سطر آن عالمت سؤال مي

جا نيز ناظم از اصطالحات جلدسازي  شود با حمد خداوند و همين نسخه شروع مي
شکنجه , شيرازه, پيرازه, تار, سيف, مقوا, دفتر, جزوبند, مجلّد: استفاده کرده است مثالً

من «جمله  از احاديثي چند از )ص(و در نعت حضرت رسول… قش ون, مشبک, )قيد(
آن  در شأن …»و يطعمون الطعام و«: و آية تطهير»  دِر من است)ع(شهر علمم و علي
وسيله عثمان و معرب   بهقرآنآوري  از جمعدر اين کتاب سپس . نمايد حضرت ياد مي

که آن حضرت  د و اينکن وسيله حضرت امير ياد مي نمودن و حتّي جلدکردن آن به
 و )ع(و با ذکر حب علي, دستگيري از مجلّدان و صحافان نموده و پيشواي ايشان است

  .شود که سراينده شيعه مذهب است معلوم ميخاندان او 
 آيد و جزوي چند از کتاب در سبب تأليف کتاب گويد که روزي درويشي نزد او مي

دانسته است ذکري از ندانستن   مجلّدي نمينهد تا آن را جلد گيرد و او که پيش او مي
برد و  سپس کتاب را نزد شيخ يداهللا که از علويان آشناي او بوده مي. پذيرد کند و مي نمي

کند و کتاب  او هم کتاب را جزوبندي و شيرازه مي. نمايد از او درخواست کمک مي
 از اشخاصيضمناً . صحافي همين امر است بب عالقة سراينده بهس. گردد تحويل درويش مي

  .نمايد ها صحافي را فراگرفته است ياد مي که نزد آن» قادر عبد«و » احمد«نام  به
  در ساختن مقوا و آهار: فصل اول

يک : دهد اولين کار ساختن مقواست و براي اين کار ابتدا طريقة تهيه آهار را شرح مي
آشي تهيه کن ,  سير ماش مقشر٥بعداً از . ه صاف نمارچاپسير صمغ در آب حلّ کن و 

در (بعد نشاسته , اين آش اخير اضافه نما مغ قبلي را بهصآب . و باز با جامه صاف نما
  :از صبر فراهم کن) واحد وزن(کافي بپز و سه توله مقدار  را به) نشسته: متن

 ز آن را جمله يکسرـبسا آمي صبر آري سه توله اي برادر
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اين مخلوط بايد نه زياد غليظ باشد و . افزايي ول ميمحل سايي و به سپس آن را مي
چون در , استشده  عنوان چسب نيز استفاده مي ناگفته نماند که از آهار به. نه رقيق

  .يابيم جز آهار وسيلة ديگري براي چسبانيدن نمي سرتاسر رساله به
گذارند و آهار  اکنون کاغذهاي مختلف را بر يکديگر چسبانده و بر تخته مي

هم چسبيده و آهار زده مهره  بهنهادن کاغذي خشک روي اين کاغذهای  با. زنند يم
 ورق ۳۰-۲۰هاي کاغذ براي مقوا حدود  اليهتعداد . اندازند تا خشک و صاف گردد مي

  .شود ها استفاده مي است که براي ساختن قلمدان و جزودان و جلد دو پوسته نيز از آن
   و فصّاليدر بيان طريقة وصّالي: فصل دوم

نشاسته را در آب حل و بر آن شيرة ليمو . جا بايد آهاري تهيه کرد سواي آهار مقوا اين
. دارند پزند و در جاي پاک با سرپوش نگه مي مثل فالوده مي کنند و آن را به اضافه مي

نمايند و همرنگ اين کاغذها کاغذ حريري  هاي کتاب کهنه پاره را ابتدا مرتّب مي ورق
) چسب(آهار ها را بر روي سنگ  ورق. کنند انتخاب مي) کاغذ شفّاف و نازکشايد (

کوبند تا خوب  نمايند و با مهره چوبي مي کاري مي مالند و جاي مندرس را وصله مي
شود براي جزوبندي دوبارة اوراق جدا از هم  سپس عملي را يادآور مي. بيافتد جا

امروزي اصطالح  که شايد به, ک نگرددتا کتاب در عطف قطور و در جلو باري) افراد(
که اين نوارهاي لوال مانند  هاست و براي اين اوراق جدا از هم و جزوبندي آن» لوالزني«

بايستي لبة کاغذ کتاب را قبل از چسباندن تراشيد , قطر کتاب را در عطف حجيم ننمايند
  .و نازک کرد

ذي همرنگ متن کتاب و نمايد که کاغ سپس سراينده ذکر عمل متن و حاشيه را مي
آورند  اندازه متن کتاب بيرون مي يا رنگي ديگر متناسب با متن مهيا ساخته از وسط آن به

اي قابل و  در جوار متن حاشيهچسبانند و اگر در ضمن  جا مي و متن کتاب را در آن
  .حال خود رها کن و جدايش مساز معروف وجود داشته باشد آن را به

يا » رکابه«برد که احتماالً همان  نام مي» کرسي نشاني«اسم   بهبعد از اين از عملي
و نگارش کلمة صفحة بعدي در پا صفحة قبلي است که ساعتي وقت خواهد » پاورق«

  .آيد کار قطعه و مرقّع هم مي اين طريقه متن و حاشيه به. گرفت
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  …شيرازه و, دوزي در بيان ته: فصل سوم
که از چند ( جزوجزو مرتّب کن و هر جزوي را دوزي کتاب را براي جزوبندي و ته

عنوان جزودان بگذار که بعداً  در وسطش کاغذي به) ورق تا خورده تشکيل شده است
بده و  قرار) قيد(را در شکنجه اين جزوها . آيد کار شيرازه مي گفته خواهد شد و به

 در وسط آن و گذاري و جزوها را که اول قيد را بر روي سنگ مي دادن اين قرارطريقه 
  .بند آيند پيجاني تا جزوها به هاي قيد را مي پيچ

که در عطف  بندي اين يک. بنديوبندي و د يک: دو نوع است) دوزي ته(جزوبندي 
طوري که در  کشي به گذاري و دو خط راست در عرض عطف مي جزوها دو نشان مي

شود و از سوي  زو مينمايد و از اين نقطه سوزن و نخ وارد وسط ج اي مي هر جزو نقطه
  .شود مم ميضجزو قبلي م گردد و نخ به ديگر خارج مي

 کشي و تار نخ که از عالمت اول چهار خط در عطف مي: که  دوبندي اينةطريق
 ابوج از نشانة دوم در وسط تار جزو قبل قلّرشود هنگام خ  ميوسط جزو وارد به
ت نخ جزو مسآيد در ق  مي بيرونشود و از نشانه آخر  ميگردد و وارد نشانه سوم مي

هاي بزرگ طريقة دوبندي و  براي کتاب. آخر  بههذا تا گردد و قس علي  ميقبل محکم
  .بندي معمول است تر طريقه يک ي کوچکها کتاب

که  براي اين, گذارند و پس از بازکردن  ميدوزي کتاب را ساعتي در قيد بعد از ته
گذارند و آن را باز   ميمقوا در طرفين کتابکتاب در قيد جفت و جذب گردد دو پاره 

در طول . قدر جوي عطف آن خارج از قيد باشد  بهکه طوري  بهدهند  ميدر قيد قرار
 اندازند  ميچسبانند و محکم مهره  مي چرم که در عرض دو پاره اضافه دارديا عطف تکه
کنند   ميازه کتاب آمادهاند  بهآنگاه دو تکه مقوا را. گذارند تا خشک گردد  ميو در آفتاب
  :تر باشد و بعد نمايند تا براي چسباندن راحت  ميها را سوهان و اطراف آن

 سيفه قطع ساز و کن درستش به تشـه يار پسـري در شکنجـنگي
 که کتاب را در »بگيري در شکنجه باز پشتش«: رسد چنين باشد  مينظر  بهمصرع اول

  .دهند  مي قاطع يا سوهان برشگذارند و اطراف آن را با سيف  ميقيد
نامد اطراف کتاب را   مي»خشت سيه پخته مجوف«اي که آن را  و بعد از آن با وسيله

و  کتاب براي پيرازه. کنند  مينمايند و از قيد باز  ميدهند و صاف  ميصيقل و جال
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 جا که نشانه جزوبندي نهاده آن, بدين ترتيب که در وسط هر جزوي, شيرازه آماده است
مصرع اول , گذارند  ميطول چهار انگشت در دو سر جزوبند  بهپاره اي کاغذ, شده بود

  :بيِت بعدي
 عرضش عرض چو نه کن فتيلک به آري و چسب يک) ؟(ترش سنحبان

  :صورت زير خواند  بهمصرع اول نامفهوم است ولي ممکن است مصرع دوم را
  عرضش عرض جو ته کن فتيلک به

اندازه عرض عطف کتاب و ضخامت   بهِاي از پارچه است که فتيلهو آن عبارت از اين 
که کتاب بزرگ  برحسب اين, چسبانند  مييک جو فراهم آورده در ابتدا و انتهاي عطف

 بعد از اتّصال فتيله. گيرند  مياندازه کاهي  بهيا کوچک باشد فتيله را بزرگ يا حتّي
 داري را گذارند و سوزن نخ  ميدابتداي عطف در لبة کتاب گوشه کتاب را در قي به
فاصلة   بهکه کتاب بزرگ يا خرد باشد نمايند و برحسب اين  ميترتيب داخل هر جزو به

اندازه   بهکشيدگي نخ بايد. کشند  ميدو يا يک انگشت از لبة کتاب از پشت عطف بيرون
قول   بهبلکه, دار قدر سفت که پاره گردد و نه شُل و چين و چروک باشد يعني نه آن

  .»خيراالمور اوسطها: مصنف
. ها زوج درآيد هاي بين آن تعداد اين تارهاي پيرازه بايستي فرد باشد تا شيرازه

رديف در پشت عطف کتاب از خارج فتيله را   به»پيرازه«نام   بهبنابراين تارهايي از نخ
  .اند پوشانده و وارد وسط جزوها شده

: اند از شمارد که عبارت  مين راآانواع نوبت شيرازه است که ابتدا , بعد از اين
: اکنون نوبت شرح شيرازه زدن است). شايد مورچه(و موچه » د«شکل دال , بندنيشکر

 هم گره  بهبري و ته دو رنگ نخ را مي بر سوراخ دو سوزن دو رنگ نخ ابريشم فرو
 وسط يعني, جا که تار اول پيرازه شروع شده است  را در آنها زني يکي از سوزن مي

از زير تار , بعد. گويند  مي»لنگر«اين تار را , کشي  ميبري و بيرون مي فرو, جزو اول
که دو رنگ نخ در اطراف پيرازه بتابند  طوري  بهآوري  مي را بيرونها نپيرازه يکي از سوز

گرد است و يا  خوردگي يا راست درآيند و اين تاب ها به  آنيترتيب از زير و رو  بهو
  .آيد  ميوجود  بهخوردگي انواعي از شکل و رديف براساس ترکيب اين تابگرد و  چپ

  .گرد گرد بافته شده است و يک رج چپ يک رج راست: ۱ رديف
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 دو رج ۵رديف , گرد  همه راست۳گردند و رديف   چپها همه رج: ۲ رديف
و بر اين اساس است که مصنف انواع دوخت را … گرد گرد است و دو رج چپ راست
  :دهد و در ابتدا راست رفتن و چپ رفتن را  ميشرح

  چو سوزن بر سر سوزن بگيرنـد      
 چو سوزن زير هر سوزن بگيرند

  مر اين را راست رفتن نام دارنـد      
 نـام چن پذيـرند مگر ايـن را به

  :و بعد انواع مختلف را
 نشانش خط درب نقشي نمايد همه گر راست بافي موچه آيد

اين   بهاند شکل قطار مورچه درآمده  بهرنگ ورب يکي مها که رج علّت اين  بهشايد
  .نام مشهور است

 همان موچه ازين در پا زند سر همـه گر چـپ ببافي اي برادر
* 
  بـشـبـر بـنـد نـيـشـگـر بـالفي  يکي گر راست يک گر چپ ببافي

* 
 شـکل دال آن را خوش نمـايي به  چهار از راست چهار از چپ گرايي

 ش سوزن بر سر سوزن و سوزن زير هر سوزن ذهن را مشوکه عمل براي اين
  :سوي خودت بکشي گويد جهِت دوختن را طوري قرار بده که هميشه سوزن را به, ننمايد

  کشي سوي خودش کش     چو سوزن مي  
 چـو بـافـيـدن تـرا مـعـــلـوم گــردد

  جز ايـن خـود را مـيفکن در کـشاکش          
 ر دمــازه هـاي تـه شـس نقـن پـبک

  در بيان انواع چرم و تراشيدن آن: چهارمفصل 
پردازد واز چرم   ميها آميزي و تراشيدن آن و رنگ) سختيان(ذکر انواع چرم  اين فصل به

ديگر . کند ـ صحبت مي دانيم چيست که نمي رنگ پنج و چهار ـ نازک و خوشرنگ به
ن آن دار بود يکي خط خطي و خراش: چرم سرخ رنگ که بايد از چند عيب بري باشد

دار شده است و  که هنگام چراي بز در صحرا و تماس با خار و خس پوستش خراش
  .همچنين پوست بايد عاري از مو و پشم بعد از دباغي باشد

گذاري بعد آن را   ميمالي و در آفتاب ربع سير روغن کنجد سير بر پشت چرم مي
  کار آن را بر سنگحتّي براي اين, شويي که چربي از آن زايل گردد  ميدر آب شيرين
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 آن شيرة ليمو  بهبعد از نيمه خشک شدن, شويي مثل گازُران هنگام رخت  به,زني مي
کميت (راند و منظورش چاروسه شيرة ليمو است   ميباز از چاروسه سخن. مالي مي

اما براي . گيرد  ميخود  بهوشو و خشک شدن رنگ سرخ و نرمي بعد از شست) وزني؟
آميزي و آن را بر   ميع سير روغن کنجد را با يک سير جغراتچرم زعفراني رنگ رب

. مالي  ميوشو شيرة ليمو را بر آن گذاري و بعد از شست  ميپشت چرم ماليده در آفتاب
دو طريقه را براي رنگ . آورند  ميدست  بهچرم سياه را از رنگ کردن چرم سفيد و سرخ

و بعضي مواد ديگر که فهميده نشد ) ؟سرکه(يکي با استفاده از خل , کند  ميسياه معرفي
  و دومي هم ايضاً؟

  کاري و آماده نمودن جلد تمنب:  پنجملفص
برخالف آنچه , و مشبکنمايد که در اين رساله بين منبت   ميدر ابتدا اين بنده عرض

  :داليل زير  بهفرق قائل است, دارد  ميبيان, ١ در کتابش(D. Haldne)لدين ها دانکن
  :۱۲۷بيت صفحة 

 و يا ساده کني روشن همه پوست منبت يا مشـبک هـردو نيکوست
  :۱۳۲بيت صفحة 

  شک سه سازي نقش بر اي مرد بي      
 يـک از بـهـر منـبـت کـنـدن آرم

ــشبک  ــک م ــوا ي ــر مق   يــک از به
 ه شکلش چون نگارمـم کـدان نمي

ذاريم و از گ  ميآن را اندکي تر نموده مقواي جلد را روي آناما تراشيدن چرم؛ 
توان اين چرم را دوتکه گرفت و   ميهم. بريم اطراف دو انگشت فاصله داده آن را مي

چرم را بر تخته سنگ .توان يک تکه  ميبعد دو تکه را در عطف باهم پوشش داد و هم
نازک کردن   بهشروع) شَفره(نمايند با نشگرده   ميپهن کرده چين و چروک آن را صاف

. چرم سوراخ نشود و زدگي پيدا نکند, د مواظبت کرد هنگام عملباي. نمايند  ميچرم
 را طوري نازک نمود که سرخي چرم نمايان گردد و ها  شروع کرد و آنها بايد از کناره

  .روي طور ميانه  بهبعد جاهاي ديگر را نه ضخيم و نه نازک

                                                   
  .٧٠ص , ش ه ١٣٦٦, تهران, سروش, آذر آذرنوش ترجمة هوش, صحافي و جلدهاي اسالمي  .1
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ه ک) شايد چيزي شبيه سنگ پا؟(طريق ديگر تراشيدن با خشت مجوف سياه پخته 
و اين , با احتياط و دقّت, تراشي  ميسازي و چرم را با آن آن را بزرگ و تيز و برنده مي

چون احتمال سوراخ شدن چرم در آن , داند  ميعمل را بهتر از تراشيدن با نشگرده
 کند در حالت خشکي چرم را  ميسفارش. دهد  ميآن  بهنوشو حالتي تاريک و رنيست 

تو نيز , داند  ميبرند و کم کسي آن را  ميکار  بهاي که استادان طريقه, اين طريق بتراشي به
  !)کنند؟  ميآن عمل  بهسفارشي که اکثر استادکاران قديم(پنهانش بدار 
دارد در تعيين مواضع ترنج و سرترنج و گوشه و   ميياتي را بيانئبعد جز  بهاز اين

 مقوا با کشيدن خطحاشيه و زنجيره بر روي مقواي جلد که اطراف منبت را روي 
طوري که يک ربع از ضخامت   به,بري  ميبر آن را کني و با نقش  ميدور آن معلوم به

کاري شده نيست و  از منبت تنها مقصودش نقش کنده. جا ماند  بهمقوا برآيد و سه ربع
ابيات . باشد و يا مقوايي ١چرمي, دار است که ممکن است فلزي گاهي مراد آلتي نقش

  : مالحظه فرماييدزير را
  ازيــن بهتــر کنــي ورقــي مقــوا    

  در آن کنــده منبــت نــه منبــت… 
  بنه پس کاغذي چندي بر آن پشت       

 وگـرنـه بـاز بـنشـانـي منـبـت…

ــا  منبـــت ــار دانـ ــا کنـــي اي يـ   هـ
  برابـــر ايـــن منبـــت… کـــه تـــا

  مـشت بگرد آن بزن با کوبـه چـون        
 نوبت بهون ـه چـکوب ر بهـي بر سـزن

, خوبي مفهوم نيست  مقواي جلد که بهيمورد سرلوح و عطف روسخناني دارد در 
مقدار زياد بر  رسد که بعد از آهار مالي به چسباندن چرم بر روي مقوا مي که به تا اين

ي نابريده با مهره و ها روي مقوا و چسباندن چرم بر آن و صاف نمودن قسمت
کوبند و اين کار را   ميقرار دادهبر روي چرم , منبت را بر جاي کنده شدة مقوا, کش خط

  .دهند  ميتا افتادن نقش منبت بر روي چرم ادامه
ناگفته پيداست که اين نوع جلدسازي طريقة مرسوم ضربي است و از نوع سوخت 

سباندن چرمي مشبک شده از رنگ و چيعني , و يا حتّي طريقة مرسوم زمان صفويه
بلکه همان چرم , ميان نيامده است  بهنيسخ, ها زمينه متفاوت در محلّ ترنج و گوشه

                                                   
  .٣٢ و ٣١شکل , ١٩٥ص , صحافي و جلدهاي اسالمي  .1
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. کنند  مي که در مقوا گود افتاده است مهرکوبيها اصلي متن را در محلّ ترنج و گوشه
 جاي لنگر در الي دو تخته قرار  بهو يا) منگنه, پرس(پس از اين جلد را زير لنگر 

د و بعد از کنن  ميصبر روز ندگذارند و چ  مي چند سنگها دهند و بر روي تخته مي
 آورند و  مي روي مقواها اطراف اضافي چرم را پس از صاف نمودن لبه, خشک شدن

 آورند که از اطراف  ميبراي آستر) تراشيده شده؟(بعداً از چرم مترش . چسبانند مي
طور نازک تراشيده شده و وسط آن هموار شده باشد و آن را با آهار زدن در همه  به

سه . چسبانند  ميعطف بر پشت مقواي جلد  بهشت نزديکجز چند انگ ها به قسمت
صورت زهوار   بهگذارند و آن را  ميطرف آستري را اندکي چرم اضافي براي مغزي جا

دهند و   ميسپس آن را زير لنگر قرار. چسبانند  ميي خارجي جلدها نازکي بر روي لبه
 ,کنند  ميکاري و تحرير اطراف منبت را شروع آورند و قلم  ميپس از چند ساعت بيرون

 .اندازي  ميکشند و وسط آن دو را زنجيرة باريکي  مياين ترتيب که دو خط در حاشيه به
شود و پس از تحرير و تزيين و   ميمويي از دم يابو انجام تحرير اطراف نقش با قلم

  .درون جلد است  به کتابهنگام اتّصال, گون شدن جلد کشي تا حد آينه چهره
که چرم عطف کتاب را که از طرفين عرض عطف مقداري اضافي دارد در  و آن اين

چسباني   مي)وسط جلد  بهو قسمت عطف را(زير قسمت چسب نخوردة آستري 
چسباني و باقيمانده   ميقسمت اضافي چرم عطف را از طول تا حد پوشيده شدن شيرازه

و خشک شدن ) قيد(دادن کتاب جلد شده در شکنجه  قرار, انتهاي کار. کني  ميرا قطع
  :گويد  ميبرد و  ميآن در آفتاب است در فصل ششم از جلد سفائين نام

 بدان هم) ؟(از آن يک شمة کانده چـو شـد دانـسـتـه احـوال مقـدم
  .باشد» مانده«بايستي تصحيف شدة واژة » کانده«القاعده لفظ  که علي

در ذيل , شمي مينابادها حسن تأليف پردازي کتاب و شناسي ة نسخهنام واژهدر کتاب 
بنابراين بعيد نيست جلد . »]پوست دباغي شدة بز[= سختيان «:  آمده استSaffianواژة 

 و عملياتي را که براي ساختن آن بيان, سفائين مذکور همين اصطالح انگليسي باشد
که اين نوع جلد يک اليي بدون   اينجز, کند ظاهراً تفاوتي با عمليات قبلي ندارد مي

 نمايند و با آرايش سيم و زر تزيين  ميمقوا بوده و روي آن را با کشيدن مهره شفاف
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 حاشيه ها گويد که در کناره  ميدر پايان اين فصل از نوعي جلد کاغذي سخن. کنند مي
  .چرمي و در درون چرم و بيرون آن کاغذ رنگي است

  لدسازي و صحافيانواع وسائل ج: فصل هشتم
تواند خلقت نمايد و هر کاري ابزاري   ميگويد که بدون ابزار تنها خداوند است که مي
, مربع, مطول, مدور: برد  ميانواع شکنجه را که بايد صاف و هموار باشد نام. دارد

عبارت از دو چوب را که  فقط يک نوع معمول قيد, امروزه. مسدس و مسبع, مثلّث
  .شناسيم  ميدار در طرفين آن است ز با دو دسته پيچمستطيل درا

رنگ است  که نرم و سخت و بي» سيلو«نام   بهبعد از سنگ زيردست و نوعي سنگ
برد که ضخامت آن از يک تا چهار انگشت است و طريق برش اين نوع سنگ و   مينام

ذّکر را ال همچنين نوع خشت پخته مجوف سابق. دهد  مياستخراج آن را از معدن شرح
کند و ترکيبش را   ميبرده بود معرفي ي کتاب از آن نامها که براي صاف کردن چرم و لبه

, از قبيل کنير,  را نيزها انواع ديگر سنگ. نمايد که از کرند سائيده و الک است  ميذکر
  .برد  ميجلمود و مرمر نام, مريم

صدف , غوري, بلوري, زجاجي: ها انواع مهره: شمارد  ميسپس ابزارهاي ديگر را
  ي مختلف؛ها رنگ  بهدريايي

  دار؛ شکل نيمة ماه و دسته  بهاز فوالد آبديدة الماس گون): شَفره(نشگرده 
 يکي براي برش مقوا و يکي براي مشبک کردن و يکي براي منبت کندن: بر نقش

… ديگري مانند دست آهوي خميده مدور زانو و کج سم, …نوک و گردن کج و به
  .…ي ترنج و کنج و جاهاي ديگرها ي کند مقوا در محلّبرا

  ؛…نوک گرد و بادامي: کش دو نوع خط
  تازي در خط ثلث و نسخ و مقفّر؛ سرش چون راي, دو زنجيره
  ؛…شکل تخم انگور؛ مطول گرد و بر سر نقطه  بهدو تيغه

شکل عدس براي تحرير دادن اطراف منبت و ديگري براي   بهسرش: تحرير بند
  ريزي در اطراف منبت؛ سازي و نقطه طهنق

  ؛)دواير کوچک(زدن  قلم پرگار و نقطه
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که دو يا سه خط جدول را در آن واحد باهم » د«قلم جدول کشي معمولي و دالي 
  کند؛  ميرسم

شکل برگ   به, براي برش اطراف کتاب):کارد بزرگ شمشير مانند(سيف قاطع 
  سوسن؛

   صاف کردن؛ سوزن؛براي ساييدن و: سوهان بزرگ و خرد
  شکل مار نيم خيز؛  بهاي براي پيچاندن دستة شکنجه وسيله: دسته پيچ قيد

 براي ها داراي دو تخته يکي ثابت و ديگري متحرک و انواع چوب): قيد(شکنجه 
  ساخت آن؛
  .جا بيست و دو نوع ابزار و آالت جلدسازي و صحافي را بيان داشته است تا اين

, جلد آينه, جزودان,  رساله که در وصف ساخت قلمدانيي ازها از شرح قسمت
ساختن مرکّب و رنگ کاغذ و کاغذ ابري بود … بيان زرحل و نقره حل و… فانوس و

  .نظر شد و ارتباط مستقيم با صحافي و جلدسازي نداشت صرف
  نامه واژه
  .چسباندند  ميکه در قسمت دروني جلد چرم نازکي :آستر

  پس از چرم متـرش آر پـاره     
 

  زود آر چـاره   » آسـتر «براي  
 )١٢١ ص(                   

معناي   بهجهت آهار دادن کاغذ و در اين رساله… غليظي از نشاسته و مايع :آهار
  .چسب هم آمده است

  تخته سـنگ ميـدار      ها را به    ورق
  

ــد» آهــار«مقــوا را نخــست    باي
 

  همـوار » آهار«بر آن پاره بمال     
  )١١٢ ص(                        

  آهـار چيـزي کـار نايـد         که بـي  
 )١١١ ص(                        

سوزن:ِرهاَب .  
  کن يک تار بريشم   » ابره«خرط    به

 )۱۱۵ ص(                          
  . نوعي بافت شيرازه:بند نيشگر
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  يکي گر راست يک گر چپ ببافي      
 

  بالفـــي» بنــد نيــشگر  «بــشبر  
 )١١٦ ص(                          

  .عطف از داخل  به پارچه يا چرم چسبيده:پشتي
  پذيرفتنـــد و جزبنـــدي نمودنـــد

 
  شيرازه سپردند   به» پشتي«پس از   

 )١١٠ ص(                         
   نوعي رنگ چرم؟:پنج و چار؟
  جلد بندند » پنج و چارش  «رنگ    به
 

ــد    همــه بــشنو ازيــن اي يــار دلبن
 )١١٧ ص(                          

  .تارهايي روي عطف براي بافتن شيرازه رديف :زهپيرا
ــر   بگيــري در شــکنجه کــنج دفت

  
  گويند» پيرازه«بگير اين را سلف      

 

  و شـيرازه درخـور    » پيـرازه «کني  
  )١١٥ ص(                         

  پس از اتمام ايـن شـيرازه جوينـد     
 )١١٦ ص(                         

  . سنگ زيردست صحاف:تخته سنگ
  سوي پشت بنشان  » تخته سنگ «به
 

  ســاز چـــسبان  برابــر در شـــکنجه 
 )١١٤ ص(                            

  . آرايش اطراف نقش:تحرير
  »تحريـر «بر اطراف منبت ساز     

 
  سري تحرير نايد راست تقريـر     

 )١٢٢ ص(                       
  .اطراف منبتاي براي تحرير در  وسيله :تحريربند

  »بنـد تحريـر   «ت  گرد هر منب    به
 )۱۳۴ ص(                        

  . شمسه وسط جلد:ترنج
ــه   ــوا نـ ــان آن مقـ ــي«ميـ   »ترنجـ

 
  طول و عرض نه بر خط دو کنجي         به

 )١٢٠ ص(                             
  . مثقال۵/۲معادل ,  واحد وزن:توله

ــبر آر ســه     اي بــرادر» تولــه«ص
 

  ه يکسر آميز آن را جمل    )از مصدر سـائيدن   (بسا
 )١١١ ص(                            



  ٣٠٤  قند پارسي

  

  :)وطحظتعداد (جدول اطراف متن 
  بکش يک يا دو و سـه چـار و پـنج شـش      
ــي   ــده باش ــي دي ــا س ــنج ت ــست و پ   ز بي

 

  هفت و هشت و نه ده بيست کن خوش          به
  چهــل پنجــاه و صــد نــشنيده باشــي     

 )١٣٧ ص(                                    
  .دوزي  ته:جزوبندي

ــراي  ــدي«ب ــد » جزوبن ــار آي   ک
  

  »جزوبنـدي «دو نوع آيد طريـق    
 

  اين راسـت شـيرازه نيايـد        که بي 
  )١١٣ ص(                        

  يکي يک بندي و ديگر دو بندي      
 )١١٣ ص(                        

اي مثل قلمدان براي نهادن جزوهاي  جعبه. ۲, گذاري الي هر جزو نشانه. ۱ :جزودان
  .نکتاب در آ

  تو دانـي  » جزدان«قلمدان کن و يا     
  

  نشان کـن  » جزدان«ميان هر يکي    
  
  سه وجه اين قلمدان ساختن گيـر        به
 

  ده پوست هم برين وزنـش نـشاني       
  )١١١ ص(                            

ــه ــ ب ــشان کــن ف ــسر ن   ر ايمــن و اي
  )١١٣ ص(                            

  بدان در ساختن گيـر    » جزدان«بسه  
 )١٢٣ ص(                            

اي باشد  اين شايد قرينه). نامة دهخدا لغت(را گويند » ماست«سمرقند لغت   به:جغرات
  از براي ماوراءالنّهري بودن مؤلّف رساله؟

  ز روغن کنجد آري ربع سـيري      
 

  سـيري » جغـرات «بياميزي باو   
 )١١٧ ص(                        

  .گرد طور چپ ازه به تاب دو نخ شير:بافي چپ
  چو سوزن زير هر سوزن بگيرند     

 
  پذيرند» چپ«نام    مگر اين را به   

 )١١٦ ص(                        
  . چين و چروک:حباب و چين

ــرهم مچــسبان    ــذ و ب ــسبان کاغ   بچ
 

  مچين درهم مچسبان  » حباب و چين  «
 )١١١ ص(                                
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سنگ پا براي تراش دادن و نازک کردن  ي شايد شبيه به سنگ:خشت پخته سياه مجوف
  .چرم

  درآر» پخته مجوف خشت  «سيه  
  

  ز مسحوق کرنـد و الک يکـسر       
 

  دار  اش  بزرگ و خرد و تيز و گنده      
  )١١٩ ص(                        

  اي برادر » خشت پخته «بسازي  
 )١٣١ ص(                        

 . نوعي بافت شيرازه:دال در دال
  »بنـدي  به«يکي چون بند نيشگر     

  
  بندي  به» دال در دالي  «دگر چون   

  )١١٦ ص(                         
  .اي براي پيچاندن دستة قيد  وسيله:پيچ دسته

  اي يار بايد  » دسته پيچ «دگر هم   
 

ــه ــد   ب ــار آي ــز م ــيم خي ــکل ن   ش
 )١٣٥ ص(                         

  .ر عطف هر جزودوزي با دو رديف نخ د  ته:دوبندي
ــدي   ــق جزوبن ــد طري ــوع آي   دو ن

 
  »دوبندي«بندي و ديگر      يکي يک 

 )١١٣ ص(                          
شود در مقابل  يکديگر چسبانده مي  دو تکه که از قسمت عطف به جلدچرمي:دوپاره

  .يک پاره که سرتاسري است
ــد   ــي هــم دلکــش آي ــر کن ــاره گ   دوپ

 
  خواهي هم خوش آيد   » پاره  يک«وگر  

 )١١٨ ص(                               
  .گرد طور راست  تاب دو نخ شيرازه به:راست رفتن

  چو سوزن بر سـر سـوزن برآرنـد        
 

  نام دارد » راست رفتن «مر اين را    
 )١١٦ ص(                         

  .هاي جلد شکل در نزديک لبه» ويرگولي« نوار باريکي از نقش معموالً :زنجيره
  خال و خط کن تـو منـور  و يا با    

 
  وريــســاز ز منبــت» زنجيــر«بــه

 )١٢٣ ص(                        
  . وسيله حک زنجيره بر لبة کتاب:ساز زنجيره

  بزرگ و خرد کن اي يـار بـاري           از بهر کـاري   » زنجيره بساز «دو  
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  سرش چون راي تازي کن مقعر      
  کـردن » زنجير«دسته بايدش     به
  

  از زنجيـر آيـد    » زنجيـر «که تـا    
 

  خط ثلث و نسخ اي يـار دلبـر          به
… … … … … … …  

  )١٣٣ ص                        (
  بهـم آسـوده چـون زنجيـر بايـد     

 )١٣٤ ص(                        
  ).چرم از پوست بز( تيماج :سختيان

ــدبغ    ــرم م ــيده اي چ ــشو پوش   م
  

  اقسام گويم » سختيان«نخست از   
  

  رود چـون بـز بخـوردن در بيابـان    
 

   اهللا شــو مــصبغغةصــبرنــگ  بــه
  )١١٧ ص        (                  

  پس آنگه شستن و بـستن بجـويم    
  )١١٧ ص      (                    

… … … … … … …  
 )١١٧ ص    (                      

  . برگردان جلدةجا نقش روي لب  در اين:سرلوح
  باشد» سرلوح«حجم هر کتب      به
  

  کاري  اگر تذهيب » سرلوح«کني  
 

ــد  ــر را روح باش ــاري هن ــر ک   به
  )١٢٠ ص            (            

  مرصّع قـصر بخـشندت نگـاري      
 )١٤٨ ص         (               

  . معروف است:)انواع(سنگ زيردست 
ــنگ  ــر سـ ــرادر  دگـ ــسيار اي بـ ــد بـ   انـ

  نـام يـک سـنگ   » سـيلو «ملک ماست   به
 

  »مرمر«و  » جلمود«و  » مريم«و  » کنير«
  رنـگ   و هست بي  که نرم و سخت هست      

 )١٣١ ص  (                                 
  ).راست رفتن: نک. (بافي  براي راست:سوزن بر سرسوزن

  .بافي  براي چپ:سوزن زير هر سوزن
  .دهند  کارد بلند شمشير مانندي که با آن اطراف کتاب را برش مي:سيفه؛ سيف قاطع
  يا سوهان تو دانـي    » سيفه«ببر از   

  
ــشتشبگيــري در شــک ــاز پ   نجه ب

  

  بـود از سـيفه دانـي        که سوهان به  
  )١١٤ ص(                          
  ساز و کن درستش     قطع» سيفه«به

  )١١٤ ص(                         
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  کـن » سيف قـاطع  «دال آن وقت    
 

  کـن  انـدام مـي   چو برگ سوسـنش   
 )١٣٥ ص(                          

  . قيد:شکنجه
  نگ و اجـزا   تخته سـ    نه به » شکنجه«
  

  صاف و هموار  » شکنجه«بايد    که مي 
 

  بنـــه انـــدر شـــکنجه پـــيچ او را   
  )١١٣ ص         (                     

ــار   ــرة ي ــد چه ــافي نماي ــش از ص   ک
 )١٣١ ص                  (            

  .هاي رنگي تابيده و بافته شده روي لبة عطف  نخ:شيرازه
  گوينـد » پيرازه«بگير اين را سلف     

 
  جويند» شيرازه«س از اتمام اين      پ

 )١١٦ ص(                          
  ).نامة دهخدا لغت(اي گياهي؛ عصارة نباتي است   ماده:صبر

  آري سه توله اي برادر    » صبر«
 

  آميــز آن را جملــه يکــسرا سبــ
 )١١١ ص(                       

تا تارهاي پيرازه روي آن چسبانند  اي ريزي که در لبة عطف مي  پارچهمفتول :فتيله
  .گيرد قرار

  »فتيلک«کن    عرضش عرض جو ته     به  … … … … … … … …
 )١١٥ ص  (                             

 

  عرض هر کتابي    نه به » فتيله«
  

  بجو بر جـاي شـيرازه صـوابي     
  )١١٥ ص   (                   

  .لبة برگردان  اشاره به:قباي جلد
  در بـر  پوشـانيد   » قباي جلد «
 

  رداي عطف را افکنده در سـر    
 )١٠٩ ص(                     

.  برگردان استةعطف جلويي لب, منظور از قبا قسمت لبه برگردان و از عطف
گردد؛  صورت زير تصحيح مي  در همين صفحه به۳۴توضيح فوق سطر  با

  :صورت زير است توضيحات مصنّف به
ــوا   ــردو مق ــن ه ــوعش بک ــين ن   هم

  خـواهي نـيم آن کـن   چو ساز عطـف   
  عطـف و لـوح و سـر اي يـار دانــا     بـه 

  سه حصّه عرض نيش يک نشان کن      
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  دو بخش از عرض بگذار و يک آن را        
 

  شــک آن را ببــر بــر شــل کنگــر بــي
 )١٢٠ ص  (                            

 شکل و قوارة لبه برگردان است که در اصل عرضش نصف عرض مقواي منظور
 .آورند صورت مثلّث درمي هايي از اين مستطيل آن را به جلد است و با برش قسمت

جدول در , دو يا سه خط, دو يا سه شاخه براي رسم, کشي جدول قلم :قلم جدول دالي
  .آن واحد

  »داني«قلم جدول کني معروف و      
 

   هـردو حـالي    کـارزر حـل آينـد       به
 )١٣٤ ص(                          

  . خط اندازي بر روي جلد:کاري قلم
  کني آنگاه اي يار   » کاري  قلم«
 

  وزين سازي مزين اي نکوکـار     
 )١٢١ ص  (                    

  . کاغذ شفّاف:کاغذ حريري
  آر» حريري کاغذي «بهم رنگي   

 
  جـاش مگـذار     مقدارش برو آن    به
 )١١٢ ص (                       

  .پاورق,  رکابه:کرسي نشان
  »کرسـي نـشاني  «بباشي ساعتي   

  
  را بدان قدري که خواهي    حواشي  

 

  بيـنم نـشاني     کرسـي نمـي     که بي 
  )١١٢ ص (                        
  کرسي کش برون خط سـياهي       به
 )١١٤ ص (                        

  .ها  گوشه:کنج
  ميـــان آن مقـــوا نـــه ترنجـــي   

 
  »کنج کنجي«بسر سر برگ و جاي    

 )١٢٠ ص(                            
  . آلتي فلزي شبيه دسته هاون,مشته :کوبه

  پس کاغذي چنـدي بـر آن پـشت       بنه
 

  چون مشت » کوبه«ِگرد آن بزن با       به
 )١٢٠ ص(                              

  جوي از قيد؟ اندازه  بيرون بودن عطف کتاب به:کوري
  کرده آيد » کوري«مر اين را نام     

 
  اين جلد هرگز راست نايـد      که بي 

 )١١٤ ص (                       
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  .اولين تار نخ شيرازه. ۲, پرس, منگنه. ۱ :لنگر
  برآري» لنگر«چو زين فارغ شوي     

  
  نهنـدش   مي» لنگر«مرا اين را نام     

 

  بزيــرش چنــد روزي درگــذاري   
  )١٢١ ص (                         

  شـيرازه کننـدش     چو کس بيند بـه    
 )١١٦ ص(                          

  ).چرم مشبک(ز نقش روي چرم اي ا  شبکه:مشبک
  شک  سه سازي نقش براي مرد بي     

 
  »مـشبک «يک از بهر مقـوا يـک      

 )١٣٢ ص (                         
  . نوار باريکي از چرم آستري بر روي چرم جلد:مغزي

  نهنـدش  مر اين را نام مغزي مي   
 )۱۲۱ ص(                        

. اند چرم که بر روي آن اشکالي ظريفي حکاکي کرده, چوب, اي از مقوا  وسيله:منبت
  .همچنين چرم منقوش

ــوا   ــي مق ــي ورق ــر کن ــن بهت   ازي
 

ــا»منبــت«   هــا کنــي اي يــار دان
 )١٢٠ ص(                         

  »منبت«نه  » منبت«در آن کَنده    
  )۱۲۰ ص                           (

ــشاني    ــاز بن ــه ب ــت«وگرن منب«  
  

  کوبـه چنـد نوبـت      زني بر سر بـه    
  )۱۲۱ ص(                      

  ريـزي   نقطـه » منبـت «ميـدان     به
  )۱۳۴ ص (                        

  . نوعي بافت شيرازه:)مورچه (موچه
ــرادر   ــافي اي ب ــپ بب ــر چ ــه گ   هم

 
  ازين در پا زنـد سـر      » موچه«همان  

 )١١٦ ص  (                          
  . آن براي براق و صاف کردن کاغذ يا چرم سنگ بلوري يا مانند:مهره

  ها زيـن معـدن سـنگ      »مهر«بيارم  
 

  زجاجي و بلوري غوري هـر سـنگ        
 )١٣١ ص(                            

  .اي براي آهار مهره کردن کاغذ و چرم  وسيله:مهرة چوبين
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  مـر او را   » مهـرة چـوبين   «بکوب از   
 

  آن ضرب يـک در يـک او را   بکن به 
 )١١٢ ص(                            

  .گزن,  شَفره:ِنشِگرده
  فـــوالد آيـــد» ِنـــشگردة«کنــون  

  
  بگستر چـرم را بـر سـنگ و تختـه          

 

ــه ــد   ب ــاس باي ــوهرش الم   آب و ج
  )١٣١ ص  (                          
  تراش آن خـام پختـه     » نشگرده«به
 )١١٩ ص (                           

  . براي بريدن نقش و مقوا وسيله کارد مانند تيزي:بر نقش
  گيري  در دست » بر  نقش«پس آنگه   

  
  شک  اي مرد بي  »بر  نقش«سازي    سه

  يــک از بهـــر منبــت کنـــدن آدم  
 

  بـــدان مرقـــوم کاويـــدن پـــذيري
  )١٢٠ ص(                         

ــشبک   ــک م ــوا ي ــر مق ــک از به   ي
  دانم که شـکلش چـون نگـارم         نمي

 )١٣٢ ص (                           
  .کاري نقش منبت اي براي نقطه  وسيله:ريز نقطه

  »ريزي  نقطه«ميدان منبت     به
 

  غربال تفکّـر جملـه بيـزي      به
 )١٣٤ ص(                    

  .دوزي با يک رديف نخ در عطف هر جزو  ته:بندي يک
ــدي  ــق جزوبنـ ــد طريـ ــوع آيـ   دو نـ

 
  »دوبندي«و ديگر   » بندي  يک«يکي  

 )١١٣ ص (                             
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  ي در کتابخانة خانقاه عمادية پتنا خطّي عرفانةدو رسال
  ∗سيد انور حسن زاهدي

 هند يترين شهرها ترين و مهم  از قديميپتنه يک آباد يا شهر عظيم پترا يا شهر يشهر پاتل
. استشده م يقسبخش تسه  به اين شهر. باشد مي خالفت ايالت بيهار نيزلاست که دارا

ترين پتنه است که مرکز   قسمت قديميپتنه شرق. يو پتنه غرب ي و پتنه وسطيپتنه شرق
 و  مهمٍآثاري ياين قسمت دارا. اد و صوفيان استعرفا و زه  علم و دانش وةگهوار و

شود، اين چاه را  ي که قعرش ديده نمي چاهيمعن به» واننک گما« مثالً. ناياب است
 اين چاه ناپيدا است و قعر. کرده بود  حفر(Ashok the Great)سلطان اشوک عظيم 

اين چاه زيارت گاه اهل هنود، از زمانه . اند  ناميده»واننک گما«همين سبب اين چاه را  به
 د تولّي در اين شهر نيز وجود دارد که جاها  سيکيک معبد مهم. قديم تا امروز است

د سي( يآباد عظيم د شاد تولّمحلّ. ر واقع استندرِم هة کوچنگه در محلّند ِسگوِب گرو
 يمل الل ِا است، در محلّيعارف بزرگ اردو و فارس و که شاعر)  شادي علمحمد
. کنند مي سال محفل عرس منعقد هر جا مزار اين شاعر هم هست و همان گنج و جهاؤ

مدرسه « است که آن را يتاريخ  مسجديها يک ميان آن.  مساجد قديم هم هستيبس
ساحل رود گنگ است و اين رود بسيار پهناور  دراين مسجد . نامند مي»  مسجديوال

 نزد اين مسجد. همين مدرسه درس خوانده بود  دريآباد بزرگ شاد عظيم شاعر. است
خيابان هم وجود دارد که  کنار  در»دوريا باره چمرو امام« بهي مسميبارگاه قديم يک امام

 » سليمانيهةمدرس«م يک مدرسه عظيم و قديم بنا. ع استگاه قديم اهل تشي اين زيارت
 ةاين تنها مدرس. گويند مي »اب بهادرخيابان نو«نيز در کنار خيابان واقع است که آن را 

                                                   
  ).بهار (پتناسيتي, رئيس بخش فارسي کالج اورينتل  ∗
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هردو خانقاه مرکِز علم و ادب 
و مرکِز علم روحاني قرار 

هاي  گرفته و داراي نسخه
اند، که  خطّي فارسي و عربي

در سراسر هند و بيرون هند 
 .ه و آوازه دارندهم شهر

زبان   بهرارزش پيکتبخانه اين مدرسه چند نسخه قلم .ع در ايالت بيهار استتشي اهل
خانقاه است  ين قسمت وجود دارد، چند اکه در  ديگريچيز طور همين . هم دارديفارس

 گسترش عرفان و زبان و ويژه مرکز هدانش ب  علم وةسرچشم زمانه قديم تا امروز ه ازک
: ييک. اند هارزش و شهرت کسب کرد خانقاه بسيار ميان آن، دو.  استيادب فارس
خانقاه: ي و ديگريسيت منگل تاالب، پتنه اديه، درخانقاه عم ه، در ميتن گهات، منعمي

 .يسيت پتنه
 يبرخانقاه عماديه، پتنه سيتيک نگاه طائرانه 

 :شود مي انداخته
سيتي محبوب  ه، پتنهاديخانقاه عم ارذگ بنيان

ينحضرت خواجه عماد, العالمين ربقلندر الد 
ميان صاحب معروف   بهالديناسمش عماد. بود
چند لقب  عرفش ميان صاحب بود او با. بود

 ـ مرشدالسالکين  ـالمجاهدين افضل. العالمين  محبوب ربمثالً. ملقب بود
حضرت . رسد يم ارطي حضرت جعفر  به چند واسطهةوسيل ه نسبش ب ـمقصودالسالکين

 »حقيقت  اظهاريانوارالطريقت ف« خود ةرسال  در»طپان«الکين شاه نورالحق الس يمح
حضرت  تحصيل علوم متداوله نزد پدر.  نوشته استهجری ۱۰۶۵  رادشسال تولّ

سال هيجده يا نوزده   بهچون عمرش.  کردي پهلوارويقادر الدين مخدوم شاه برهان
کتب  تحصيل ديگر  رفت ويدهل  به تکميل علوم عاليهيخود برا رسيد، از اجازه پدر

، تحصيل علم ي حضرت شيخ عبدالحق دهلوةاالسالم نو شيخ آن از بعد از. درسيه کرد
پس از تحصيل . رفتالهور  به  تحصيل علوم و مطالعه کتب ديگريبعد برا. حديث کرد

 فاضل محمدد  زيارت حضرت سييسپس برا. در همان مدرسه دو سال درس داد
غرض کسب  هت قليل بمد  بهبعده.  رفت و بر دست مبارک او بيعت کرد»سادهوره«به

 يافت و يصحبت حضرت حضور  به قلندريهةمراقبات خانواد و اشغال و  اذکارةطريق
 محمدد  حضرت سيي تکميل رسيد، روزةمرتب ه بچون. محظوظ فيوض و برکات شد

 کرم خود فضل و  بهرا  شماي ايزد تعالالدين شاه عماديا”گفت که  را خواند و فاضل او
  .“ رسانيدي شيخةدرج به
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ياد روز يکشنبه بيستم جمادحضرت عم هجری ۱۱۲۴سال وقت ظهر در   بهلاالو 
  :است) ه ۱۱۲۴ (»پاک ذات« تاريخ فوتش ةماد. وفات يافت

  آمد خطابش از خداي پاک ذات» پاک ذات«   من، کرده وفاتتاِدـ من، اس من، پيِرمرشِد
حضرت شاه : يم دو, سجادمحمد حضرت شاه غالم نقشبند ييک: او دو پسر داشت

 الدين  پدرش حضرت مخدوم شاه برهان مزاِر نزِدي پهلوارة مزار او در قصب ـالدين انعام
  .ه واقع استسر صاحب قدس عرف لعل ميان يقادر

فهرست سجادگان خانقاه عمشود مي ه در زير آوردهادي: 
 , قلندرالدين حضرت خواجه عماد-۱
 ,)ه ۱۱۷۳-۱۱۱۶( اد قلندر سجمحمد حضرت شاه غالم نقشبند -۲
 حضرت شاه -۴,)ه ۱۲۳۳-۱۱۵۶ (»طپان«الکين نورالحق الس يحضرت مح -۳

  ,)ه ۱۲۳۴-۱۱۸۵(ظهورالحق ظهور 
  ,) ه۱۲۶۱-۱۲۱۹( حضرت شاه نصيرالحق -۵
  ,) ه۱۳۰۲-۱۲۲۷( اميرالحق ي حضرت شاه عل-۶
  ,) ه۱۳۳۹-۱۲۶۲(  حضرت شاه رشيدالحق-۷
  ,)م ۱۹۴۲/ه۱۲۹۵(الحق   حضرت شاه حبيب-۸
  ,)ه۱۳۹۵-۱۳۱۹(الحق  حضرت شاه صبيح -۹
  , حضرت شاه فريدالحق-۱۰
  .الحق  حضرت شاه مصباح-۱۱
سجسه ديوان استياو دارا. بزرگ بود معروف و  شاعر»طپان«م نورالحق اده سو  .

رمغزانداشعارش بسيار پ. 
اردو   وي، فارسيگو و در عرب بزرگ و مرثيه شاعر اده پنجم ظهورالحق ظهورسج

 او يفات فارسمصنّبرخي از . رسد مي هفت  ويس  بهتعداد تصنيفاتش. کثيرالتصانيف بود
 :گونه است بدين

 ذکر (البدع قامع) عقايد( ايمان ةماي ,)کبيره گناهان صغيره و ذکر (المعاثم معاصم
 المسکرات تحريم ,) سود ـمسائل ربا( الربا فصل ,)بيان نماز( ةالصلو تکميل ,)مراسم نبويه

احوال  (ةزاداآلخر ,)يوضع درست آزاد (الرشاد سبيل) اتالمسکرات و مضر در تحريم(
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 ,)ي ابراهيم عليمکتوبات برا( ,)رساله صوارم حسام( بتائيدالحق تابيدالحق) ت ميةقمتعلّ
, )فتصو( امروا, )قصايد( و قصايد بند ترجيع ,ديوان اشعار فارسيه ,مکتوبات غالم ثامن

  .) تفضيلةدربار(  شاه جمال حسينةجواب رسال
علم   بهياديه چه قدر دست رس خانقاه عمادگاِنشود که سج مين از اين تفصيل عيا

 خانقاه مرکِز اين سبب هردو  به.ها بحرالعلوم بودند توان گفت که آن مي .ندفضل داشت و
  وي فارسي خطّيها  نسخهيدارا  قرار گرفته ويعلم روحان مرکِز ادب و علم و

  .سراسر هند و بيرون هند هم شهره و آوازه دارند اند، که در يعرب
 خانقاه ةت کتبخانقيم يربها و ذ پةاين ذخير  ازي فارسي خطّةجا دو نسخ اين

عمنادر نکات« يو ديگراست  »وجودالعاشقين« ي يک ـکنم مي يفاديه را معر«.  
 وجود العاشقين .۱

نواز گيسودراز در   بندهي حسن الحسنمحمدد ليف سيأ ت»وجودالعاشقين« ي خطّةنسخ
  :طور آمده است تاريخ کتابت اين نسخه بدين. ه محفوظ استادي خانقاه عمةکتابخان
 احد جلوس حضرت ةاالول سن وقت چاشت تاريخ پانزدهم شهر ربيع هشنبه بدو”

 .“اهللا  کارگشا ظلّي فرمانروايانحبس ظلّ
طور  اين ه ب.هفت: تعداد اوراق.  اينچ۴*۷:  متنة اندازاينچ؛ ۵*۹: ي بيرونةانداز
  :شود ميآغاز
 حاکم بر ق وعدد بر قادر مطل يحد، ستائش ب ي سپاس ب ـحيمالر نحٰماهللا الر بسم

شناس   حقاحمِدمر قياس  يصاحب جمله جهان، درود ب جانان و عاشقان و حق و
قين و العاشقين و مفيدالمحقّ  درگاه و محبوب شهنشاه و معينرا که محب

 پايان خاک و ي سخن چند از عشق بـ  آله االمجاديعل ـ  بادبينالمقر التابعين
ت بيفزايد و دوستان را ان را محبمحبشود تا  مي قلم آورده صفوف جان پاک در

  … نمايديدوست
  :طور است اين هعبارت آخرين ب
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 ي حسن الحسنمحمدد نهاده، بر تصنيف سي  نام»وجودالعاشقين«اين مخصر را 
وقت چاشت تاريخ پانزدهم شهر  هنواز گيسودراز تمام رسيد، روز دوشنبه ب بنده
  . اهللا فرمانروا کارگشا عالم ظلّينبحاس  احد جلوس حضرت ظلّةل سناالو ربيع
ت نموده عشق و عاشق و معشوق صحب  بهين رساله معروف خود راجع اف درمصنّ

  :گويد مي .طور کامل آورده است ه آن واژها را بيو تشريحات عرفان
اين ديگر  معتبر .، عاشق، معشوقعشق. سه خبر است…  در اين جهان! عزيزيا”

 و عبادت ظاهر را خلق نامند و باطن را خالق و اين ي و اين هر سه باقيهمه فان
چه  نچنا. نمايند مي در صفات فرق… )موريانه خورده(… هردو در ذات برابراند

 عاشق و دال معشوق و توحيد هر سه مانند دريا  حرف است الف عشق حيءاحد
  .“سه دريا است حقيقت هر و موج و کف در

 جاها عبارت يا بعض ام,شود نمي  خواندهيخوردگ ت کرمعلّ  بهجا هاين رساله جاب
عرفان  ف و مذکور در باب تصوةچون رسال. آسيب ديدن مصون مانده است از
که از   آنانيويژه برا هکنندگان ب  مطالعهيمشروح سخن گفته شده است و برا طور هب

از مطالب يف و عرفان عالقه دارند بسيار مورد استفاده خواهد بود، لذا برختصو 
  :ده است آوري در مورد عشق تعبيرات جالب.شود مي رساله نقل

  .“ که غيرحق باشد، آن را بسوزانديعشق آتش است وچون افروخته شود، خبر”
 کردن شرم و شرک، و ي نمودن عقل و شين نفيعين نف. عشق سه حرف است”

  .“ نمودن قالب، چو عشق غالب آيد، اين هر سه خبر فنا گردانديقاف نف
  : مالحظه شوديدر باب عقل وخرد تعبيرات عرفان

 پنج پنج ,اين هر پنج پنج را حقيقت گويند و هر علم و جان و عقل و وهم روح و”
 و از علم، ي و از روح، گويائي و از وهم، شنوائياز عقل، بينائ. اند هشاخ ظاهر شد

  .“اين را طريقت نامند. ي و از جان، توانائيدانائ
فنا سرکشيد   به مايذات اهللا نامند فنائ  است که بقا گويند وجه اهللا واين درخت فنا”

اين  االکرام و ک ذوالجالل و ما وجه ربياين بقا  دري فنا شده يعن… شد فنايباق
  .“ بقاستيمعن هفنا ب

  :اند ه فرموديخود نگرانست چنانچه بزرگ هخود ب پس اي عزيز او
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 يادـربـه بـو چـو تا ـت مـتهم يشاد  غم وياي خدا چون توئ
. نقل کرده است اشعار را بدون نام شاعر. شود مي کالم منظوم اختتام اين نسخه بر

نظم يک  قبل از. ف است اغلب آن خود مؤلّةتوان گفت که گويند مي اين جهت هب
  :کنم مي را نقل که خوانده شده آن قدر آن. قطعه هم آمده است
ـ     ـ     يعشق گـوهر ب   نـشان  يبهـا و ب

  ارعـذ  و نخـل گـشته گل      عشق تخم 
  عشق آتش عشق باد و آب و خاک      

ــشق او ــاودان ع ــر ج ــشق آخ   ل ع
ــده    ــور او ش ــالم ز ن ــن ع ــود اي   ب

ــا ــان وم ــو ف ــيم ي ت ــائم مق    و او ق
 

  بهر عشقش هـردم توجـان فـشان       
  عـشق دار  عشق نـار و  عشق نور و  

  در حقيقت عشق باشد جـان پـاک       
ــا ــوِد ب ــان  وج ــسازد دائم ــود ب    خ

ــا ــو شــده واز نمــودن خــويش م   ت
  د او قــائم هميــشه مــستقيم  بــو

 
  نادر نکات -۲

 يشود که مسم مي ينگهدار) پتنه(ه اديعم  خانقاهةم نيز در کتابخان دوةرسال
 .يازده: تعداد اوراق, چناي ۳*۸: ، اندازه متنچناي ۹*۵ : صفحهةانداز.  است»نکات نادر«به
» ادو داسج«ب اين نسخه مرتّ. خط شکسته نوشته شده است و کرم خورده است به

الکن بين کتب هيچ . شود مي» اهللا بسم«آغاز کتاب از . اسم کاتب مذکور نيست. است
 مرتب و کتاب درج ذيل معلومات ةسلسل هدوران کتاب ب. بينم نمي ينسبت مذهب

  :اند فراهم
 ارباب حقائق و حال و راسته ةنکات زبد ارفع درجات قائض فضل کماالت نادر”

  . است»الل ديال«افزا   هوش…از قيل و قال
 ال راـ حئةم نشـتـزو يافـک من سجده دم بدم الل را ز

جادو داس « عقيدت اساس صسعادت مريد با اخالص و معتقد تمام اختصا به
ارشاد مرشد شاد است از لطف  ه که دم و قدم بي ساکن اکبرآباد داراشکوه»مهيره

خطاب  د نام والتماس دار عضو و…  از قبيحي سخنورةنيک نهادان صاحب عرص
 نادر انتخاب که بر زبان حقيقت ترجمان يئها  نکتهي يعن»نکات نادر«اين نسخه 
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آن   از سواد قلم و زبان بريگشت از دو عالم فقط که بر لوح صاف رفته رفته پذير
  .“نهاد
 ليف اين نسخه را بيانأعبارت ذيل آمده است و در آن سبب ت صفحه چهارم يرو
  :کند مي
”دار رموز ، رازي گروه انساني، پيشوائي، معدن رحم رحمانيبحانمخزن انوار س

، من ي، کال نور مکانيپور آستان  الل دهيانيسوام… يان رب، واقف رمِزييزدان
س القاب، اب قدس جناب، مقدپنجاب که نو  به دارالسلطنت الهورةمضافات صوب

ويش دوست  بلنداقبال، صاف صفت در داراشکوه عرف شاِهمحمدپژوه  حقائق
داشت کمترين  مي يخدمت سراسر سعادت ايشان نيازمند ه ببودند خصوصاً

ف  اکبرآباد مشرةن صوب متوطّ» مهيرهيجادو داس مهتر« عقيدت اساس يها بنده
ت و مودت اعتقاد صدق محب ه بي آن بارگاه عليا بود و نسبت مريدةخانغسل

و امر ) کذا( خود مي  قيام واالةخلوتخان هنواز داشت و بخدمت آن مرشد مريد هب
 ارباب حقيقت و حال باشند ة زبديآرائ االذعان شده بود که هرگاه انجمن الزم

نهند بر . وجود احسن نگاه دارد هرا ب ميان آيد سرشته آن  که دريالؤجواب و س
 آن بادگهر ياندوز فدائ  معتقدان عقيدتيطبق حکم حکيم ارفع درجات که جانهائ

 بياض خاص نوشت و در مي گشته آنچه شنيده زم افروزماه مجلس سعادت ب
  .“نگاشت مي

  :شود مي از متن ذيل سال کتابت پيدا
ست ي بنة س…ماه  که جشن و بهار روزگار است چهارم بهمنتنْسبچه روز  چنان”

 حضرت ي ثاني دور صاحبقرانيبحانس  ظلّو يکم جلوس سمبت مانوس عهِد
  .“و حال ارباب حقائق ة بود زبديجهانشاه

ف  تصوةب دربارمه نوشته شده است که در آن مرتّطور مقد هبرگ ب در آغاز چهار
 بيان ها  واژهةپيراي  به راي قبلگرچه وارداِت.  دلکش کرده است اظهار خياالِتيحقيق

  . داشتهيرس دستاين فن ب بر ليکن معلوم است که مرتّ,نمودن محال است
 اند هچه کرد آن  واند هکرد اند هچه گفت نمعرفت آ چون رهروان سبيل حقيقت و

  .، در اين صورت از صحبت نيک سيرت مطلوباند هنگفت
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  :شود مي  روح عقل هم قاصري معاونت گيرائيبل برا
زبان دانشوران مخزن اسرار است که عقل از راز نقل نکند  هرچند مهرسکوت بر”
 گيرد چون افروز شدم که حقيقت را ارم ساز است بل چراغ از دم فروغ وجود آن با

  “…نامحرم است
 را يفضيلت روحان. ت آورده است انسان و انسانيةنياز شده واژ ي بياز مذهب قوم

  :گويد مي  واضح کردهيعلوم عقل بر
بينا است  اين علم و عمل نا گويند و عالم ازيست که آن را بينائ ا آني و آشنائ…”

 ن را باعث مزيد درجات خود داند و آن است که کار آشناياي آشنائيا آشنائو الّ
ا که  نداشته باشد حقّي که از فروغ خود صفائيخود را آشنا خواند نه آشنائ

که  ت دست دهد نهست که از اذي است که ديگر آمديم بر محرمي ا آنيروشنائ
انسانيت را از دست دهد انسان را انسانيغير  هت مطلوب است و بت و آدم را آدمي

  .“ست اوان را شريف ازو بايد دانست معذوريينسبت ح  بهت انسانييين خصلت ااز
 شنيده شده »ديال الل«نسبت   به است کهها جواب ال وؤآن س متن ذيل مشتمل بر

  :است
 طرفين و فريقين که قواعد فقر …ال و جواب با صوابؤ سيگفتم و گفتا يعن”

  .“ال و جوابؤر س مکشوف باد در ذک…ضمير منير صاف سيرتان هاست مشهود و ب
  :طور صورت مجالس مختلف آورده شده است بدين ه ببال و جواؤاين همه س
لمجلس او:  

چيست فقر آخر ل وگفتم که او :ل فنا و آخر آن بقاگفتا او. 
: چيست  فقري گفتم که خردمند.يگفتا که سرنگون: چيست  فقريگفتم که سربلند

گفتا که :  فقر چيستيگفتم که توانائ. يکس نه بند ما هيچ گفتا که دل بجز دلبر
 گفتم که .يگفتا که خود توانائ: چيست  در فقري مبنيگفتم که ناتوان. يناتوان

 فقر سرر گفتم که ب.و بسحق  ة مراقبگفتا که مستغرِق:  در فقر چيستيروسياه
گفتا که پيش هرکس رزق : چيست  گفتم که پيش فقر. خداةگفتا که ساي: چيست

  .گفتا که موت:  هرکس چيست پِس گفتم که.است
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  گوناگون زير کوچک است، در ذيل آن مسائِليها ها و پاسخ الؤرساله شامل س
ل، ، توکّينشين ، گوشهي فقر، خدمت پير، زودخوري فقر، تنبل مثالً.اند هبحث آمد

، عبادت و رياضت، جالل و يآرائ ، شجاعت، مجلسيوجود، معاش، آز، مفلس
  .غيره دعت وجمال، ثواب و عذاب، ب

  : صحبت شده است و مطالب جالب آورده است»سود«مورد  در مجلس آخر در
گفتا :  گفتم که اگر نماند. قرضيگفتا که ادائ:  قرض چيستگفتم که فرِض”

  گفتم که گرفتن دام وگرفتن بودن بر. دوانديعاقبت مرض است و در پريشان
هنود   گفتا که بر. شدهو بر مردم هنود حالل چون حالل اسالم حرام است اهل

عذاب  ت خود هرگفتا که در ملّ: گيرند  گفتم که چون مي.حرام است بدتر از
ا قرض الّ ل شود وي که ازو زااند ه و رياضيات، گفت.عبادات است مکافات خيرات و

جهت  هچون حرام محض است ب سود  مالک نجات عاقبت نيست ويکه غيرآزاد
 عالم در غفلت الحال ونگاه دارند  مقدور ه که باند هدآن نمو ن بر آن معييکيد اداأت

  .“شعار عودها ساخته و روزگار قرار داده
 خوانندگان و دانشجويان و پژوهشگران ي براي قلمة اين هردو رسال,در يک کالم

  . استاي مايه گران گوهر رارزش وپ  بسياريادب فارس زبان و
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  معرفي تذکرة شعراي ماضيه
  دهلويسهيل از حيدر حسين خان 

  ∗ انصاريشوکت نهال

, حکما, شعرا, باشد براي ادبيات فارسي مي,  هند داراي اهميت فراوانپهناورسرزمين 
هاي گوناگون ادبيات فارسي توجة بسيار  جا در زمينه  ارجمند ايناندانشمند, علما
هاي  هاي چاپي يا نسخه صورت کتاب ها تا حاال به بهاي آن ن و ديوان و آثار گراندا داشته
ويژه در موزة بريتانيا محفوظ  به, هاي سراسر عالم ها يا موزه بيشتر در کتابخانه, خطّي
  .است

قارة  عالوة ايران در شبه باشد و به نويسي هم مي فن تذکره, هاي ادبيات در اين زمينه
نخستين . ت تا عصر حاضر رواج داشته استاز عهد مملوکي, هند و پاکستان هم

 از سديدالدين محمد عوفي الباب لبابوجود آمد  اي که در سرزمين هند به تذکره
. وجود آمدند ها به پس از آن بيشتر تذکره.  که در قرن هفتم هجري نوشته شدهباشد مي
, ها کي از آني, نويسي رواج خاصّه داشته است تذکره, عهِد مغوليه ويژه در هند به به

اصالً اين . باشد مي» سهيل«دهلوي متخلّص به از حيدر حسين خان شعراي ماضيهتذکرة 
مشتمل بر احوال و اشعار مختصر از ششصد و , که از عنوانش پيدا است چنان, تذکره

عهِد شاه و  عصر حاضر يعني قرِن هجدهم ميالدي به از متقدمين تا بهتن ) ٦١٢(دوازده 
  .باشد مي) لکهنو(لدوله ا نواب شجاع
اين تذکره اين است که اين تذکرة نادري است که تا حاال چاپ نشده است اهميت 

صورت نسخة خطّي فقط در کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگره در قسمت  و به
                                                   

  .عليگره, دانشيار فارسي دانشگاه اسالمي عليگره  ∗
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هاي خطّي تحِت گنجينة حبيب گنج ضبط است که داراي يکصد و هفتاد و شش  نسخه
  .و از روي حروف تهجي در شصت قسم منقسم گردانيده استباشد  ورق مي

  
) ٣٤(باشد که مشتمل بر سي و چهار  آغاز تذکره با حمد وٍ ثناي خداي متعال مي

  :قرار است طور نمونه چند شعر از آن بدين شعر است و به
  حـد و مـر      سپاس و ثنا حمِد بي    
  چون و چـرا  کشايد زبان چون به   

 ودـت نمـش ز حکمـهمه آفرين

  ســزاوار خلّــاق جــن و بــشر   
  جاست ذهِن رسا    که وا مانده آن   

 ار قدرت نمودـود اظهـِت خاذ به
) ١٩(داري نوزده , سلّم اهللا عليه و پس از حمد باري نعمتي حضرت پيغمبر صلّي

  :طور است باشد که آغاز آن اين شعر مي
  شرف بر شرف عـالمي را فـزود       
  وجــودش شــده باعــث کائنــات

 د ظـلِّ خـدا مگـر بـو)ص(محمد

  که مثلش نيايد کسي در وجـود      
  ذات و صـفات     مقدس مطهر بـه   

 که آمد در اين دهر و شد رهنما
نام ديوان ايواِن سرکار آصفي منسوب   است بهاي پس از حمد و نعت مقدمه

دربارة تاريخ درست تأليِف اين تذکره . شود که از مقدمه واضح مي گردانيده است چنان
طور نوشته  اما چون نويسنده در مقدمه دربارة خود بدين. ست نيست در ديهيچ اطّالع

 مأثراالمراباشد و در کتاب  الملک اسالم خان مشهدي ميةاست که وي نبيرة نواب عمد
 دربارة شرح احوال زندگاني اسالم خان )الدوله شاهنواز خان مجلّد دوم تأليف صمصام(

يکي از خادماِن قديم ,  شاهزادگي شاهجهانوجود دارد که اسالم خان مشهدي در زمانة
بار ديگر پانزدهم جلوس جهانگير بر منصب . ابتدا بر منصب منشي فايز بودهبوده و در 

درباِر شاهجهان  اعلي مرتبت گشت و خطاب اختصاص خان يافت بعد از آن هميشه به
 اسالم خطاب منسلک بود و در عهِد شاهجهان بادشاه بر منصب دو هزاري مقرر و به

, صفي خان, نام اشرف خان وي شش پسر داشت به. خان مشهدي سرفراز گشت
  .مير محمد غياث و عبدالرحٰمن, سيد محمد شريف, عبدالرحيم خان

غالب امکان اين است که حيدر حسين خان پسر صفي خان باشد چون صفي خان 
دهلي مقيم گشت و دارِي دهلي سپرده شد و وي در  را در عهِد عالمگيري منصب قلعه
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نويسد بدين نسبت گمان غالب اين است که  چون حيدر حسين خان خود را دهلوي مي
وجود  که با از اين. اطّالع کامل نيست, وي پسر صفي خان باشد اما اين فقط گمان است

  .در دست نيست سعي تمام احوال کامل حيدر حسين خان
  :نويسد طور مي دربارة تذکرة شعراي خود مصنّف در مقدمه بدين

الحق که تأليفات و تصنيفات علماي متقدمين و شعراي سابقين و دواوين شعر ”
از شميم االبصار بهتر از سير نوبهار بساتين و خوشتر  و اولي… و سخن

از  و اکرامي مصاحبي بهدر زاوية عالم تنها هيچ نديمي . بخِش رياحين است فرح
گويان پيش از  خزان و سخن ه گلستان بيخاطر راقم رسيد ک اين نيافته لهذا به

هاي متکلّمين  روي تعداد حروف تهجي حرف در تخلّص بود از ديوان
الحق که اين . طريق تذکرة شعرا جمع نموده آيد وجو انتخاب نموده و به جست

نگاشتم مگر الحمدهللا که السعي منّي  محنت شاقه بود که انجام آن از محاالت مي
  .“وقوع آمد هواالتمام من اهللا ب

ن با تفصيل ذکر شده ناداراي يکصد و بيست و هشت شاعر که چندتا از آ: الف حرف
 وو چندتا فقط بر اسم اکتفا نموده است و بيشتر ترتيب الفباي ملحوظ نداشته است 

  چندتا اسم شعرا داشت که غيرمعروف هستند
, ب انصاري بوددر اوالد حضرت ابوايو, شيخ ابواسٰمعيل عبداهللا انصاري هروي

خواجه احمد نام لکهنوي , احمد کمانچه کاشي, اسيري ولد ملّا صحيفي شيرازي
ان مهابت نخا خان زمان خلف نواب خان اهللا مرزا مشهور به امان, اسم مير شريف

انوار ملّا محمد از موزوناني مستعد دارالسلطنت الهور بود در عهِد جهانگير , جنگ
اطهر غالم علي از .  ولد موالنا صافي شيرازي استاوجبي شيرازي, و شاهجهان

هند  در عهِد سلطنت جهانگير به, اسد بيگ قزويني, الدين فقيه تالمذه مير شمس
الفت الله اوجاگر چند کايسته ماتور از سکنة . مالزمان شاهي امتياز يافت آمده به
, استغنا, الهي حکيم صدرالدين محمد در عصر جهانگير و شاهجهان, آباد عظيم

 و دخترزاده ملّا اشرف ملّا محمد سعيد ولد محمد صالح, اسمش مرزا عبدالرسول
النّساء مقرر بوده و  اوستادي زيب زيب به محمد باقر مجلسي در ايام سلطنت اورنگ

  .سين قوم کايسته است در حرف الف اسم شاعر آخر ِاندرمن ولد کَيولْ رام بن کور
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. ام و احوال شصت و پنج شاعر که در آن چندي غيرمعروف هستند داراي ن:ب حرف
نام اول در اين حرف بابر ظهيرالدين و نام آخر بيدل عبدالقادر است و نام چند 

  :طور است ديگر اينشاعر 
بيامي شيخ عبدالسالم از , سلطان خليل ولد ميران شاه تيموري, بساطي سمرقندي
, هند آمده عهِد بابري و اکبري به باقي کوالني به, انيالدين دو تالمذة علّامه جالل

 زبينش کشميري ا,  منظوم ساخته اوستفرهاد و شيرينبزمي همداني مثنوي 
  .بيدل ساوجي, شعراي عهِد شاهجهان است

الدين اوحدي تا ترمذي محمد  شاعر که از تقي) ٣٨( مشتمل بر سي و هشت :ت حرف
  :طوراند شعرا اينتن از نقي ـ ناِم چند 
تجلّي کاشي محمد , هند آمده طبع بلند داشت در عهِد اکبري به, تقي شوشتري

حسين نام از مردم کاشان سکوينان بوده در هند تشريف آورده با موال نظيري 
پذير بود  آباد اقامت خواجه محمد علي در شهر عظيم تمنّا مسمي به, مشاعرات کرده

, پتي بود راني شيخ مرزا قلندر بخش نام پانيتم, ديوان قريب دو هزار بيت دارد
مرصّع رقم از سادات رضوي ساکن  تحسين مسمي امير عطا حسين خان مخاطب به

  .الدين علي خان آرزو است تجريد مير حيدر از تالمذة سراج, ِاتاوا است
ثنا از , در آن ثنايي نام شريف وي خواجه حسين.  مشتمل بر هشت شاعر:ث حرف

ثاني تخلّص شاه عباس , کشامره ثاني خان از امراي سلطنت همايون بادشاهموزوناِن 
آبادي برادرزاده همت خان والد  ثابت مير محمد افضل اله, ملّا علي شوري, ثاني

  .اند شامل, ثمين شيخ غالم حسين, مير محمد عظيمثبات , اسالم خان بدخشاني
. دين عبدالرحٰمن تا موالنا جنوبي مشتمل است بر چهل شاعران از جامي نورال:ج حرف

جرأت سيد , جهانگير نورالدين محمد بادشاه, اهللا در اين حرف نام جمالي فضل
غيره  جناب مرزا ابوطالب و جوالن مير سيد علي و, جويا مرزا داراب بيگ, جعفر
  .اند شامل
از حسن دهلوي تا حقيقي مرزا محمد ,  مشتمل است بر پنجاه و چهار شاعر:ح حرف

  :اند بيگ ـ در اين حرف چند نام اين
مير محمد حسين مولد او قصبة اود , حسين قاضي خوانساري, حسن بهرام جنگ
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شش هزار بيت و تمامي اشعار آن مرحوم  اقسام شاعري به ديوانش به, است
 حسامي ,يرازيحافظ ش, حيرتي مير حسن, حسيني فتح علي خان, تخلّص است بي

  .الدين علي خان آرزو و غيره الدين ولد سراج شيخ حسام مشهور به
 مشتمل است بر بيست و هشت شاعران از خاقاني شرواني تا خورشيد :خ حرف

  :طوراند نام چند شاعران اين, بلگرامي
خالي تخلّص حسن بيگ نام در زمان , خواري, خضري,  کرمانييخواجو, امخي

خاکسار , خادم, خوشدل, خصالي. داري بهار مأمور بوده صوبه ه بهجهانگير بادشا
  .غيره نواب شکراهللا خان و مخاطب به

الدين تا ديده نواب اعزّ  از دعوي قاضي رکن,  مشتمل است بر هژده شاعران:د حرف
  :چنين است خان ـ ديگر نام شاعران اين

است از سادات رضوي دانش اسم شريفش مرزا رضي , دانا, درکي, دامي همداني
المشتهر  تخلّص» درد«هند آمد و  مشهدي در ايام سلطنت شاهجهان بادشاه به

 »عندليب«الصدق خواجه محمد ناصر  ي خلفدآبا خواجه مير درد شاهجهان به
  .غيره و, تخلّص است

  :اند  مشتمل است بر هفت شاعر از ذوقي تا ذره ـ ديگر نام اين:ذ حرف
, ذوالنون, مير عبدالواحد شاعر کهنه در فارسي و هندي, يذوقي بلگرام, ذوقي
  .ذکا مير غالم امام و برادرزاده مير غالم علي آزاد بلگرامي, ذهني
عالوه . است بر سي و پنچ شاعر از رشيدالدين وطواط تا رفيقي آملي مشتمل :ر حرف

  : مالحظه نمودندماز اين چند ديگر نا
, اهللا مهندس الهوري الدين نام خلف موالنا لطف امرياضي موالنا ام, رشيد کازروني

الصدق مرزا  رانت ميرزا عبداهللا لکهنوي خلف, رفيق, راهب, رايج, رستم, ملّا روزبه
  .غيره کاظم و

النّساء صبية حضرت   مشتمل است بر هژده شاعران از زکي همداني تا زيب:ز حرف
  :چنين آمده است اينديگر زيب عالمگير ـ در اين حرف چند نام  اورنگ
زين خان , آبادي فرزند شيخ يحٰيي زائر محمد فاخر نام اله, بي بي زائري, زاري
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 است در نزسيد حسين نام از شعراي شهر نظ, زينتي, الدين استرآبادي زين, کوکه
  .اصفهان از والي عصر

 مشتمل است بر شصت و هشت شاعر از حکيم سنايي تا سهيل دهلوي :س حرف
  :اند آمدهطور  اينديگر در اين حرف چند نام ) الشعراةن تذکرهميجامع راقم و (

سعيد , الدين سعدي شيرازي سخنوران ماية سرفرازي شيخ مصلح, سعدي شيرازي
سيفي عروضي , بودآباد  تخلّص مولوي محمد سعيد نام از فاضالن زبردست عظيم

طالب , اقي جزايريس, عروضي گرديد در عروض چند تحقيقات کرده بود مشتهر به
سروري بر , سحري عبداهللا اکبرآبادي, علمي بود موزون طبع از مالزمان اکبر بادشاه

سخن مير , حضور جهانگير بادشاه منسلک بود وزن ضروري عالم بيک نام دارد و به
  .عبدالصمد نام از سادات اکبرآباد

مي نراين ـ الدين تا شفيق لچه  مشتمل است بر سي و هشت شاعر از شرف:ش حرف
  :اند  کردهذکر نيز ديگراز اين چند نام  عالوه
شهيد مولوي , شهيدي قمي, شاه نظر بيگ, شاهي سبزواري, الدين طوسي شرف

حکيم , شاپور, شکوهي, الدين محمود شجاع, شجاع, شاهد مشهودي, محمد باقر
  .غيره ملّا شيدا و, شهرت, شفايي

الدين اردبيلي تا صارم نواب  ز شاه صفي مشتمل است بر سي و دو شاعر ا:ص حرف
  :ديگر اين استنام الملک بهادر ـ در اين حرف چند  صمصام

صبوحي , صابر, موالنا صوري, صالح هراتي, صداقت محمد, صادق, في شيرازيص
 سيد صهبايي, صفدر مير صفدر حسين نام از مرد بلگرام, صبحي کشميري, چغتايي

  .غيره صامت اصفهاني و,  مودود چشتيعبدالباقي از احفاد خواجه
  :اند چنين مشتمل است بر هفت شاعر ـ نام اين شاعران :ض حرف

ضميري اصفهاني , مير محمد هاشم  سيستاني مشهور بهضعيفي, ضعيفي نيشاپوري
ضيا , ضيايي دهلوي, ضيايي از روشن ضميران اردوباد بود, الدين نام کمالموالنا 

  .ضيا مير علي, برهانپورنامش ميرزا عطا مولدش 
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از شعراي عهِد سلطان ( مشتمل است بر بيست و هشت شاعر از طلحه :ط حرف
الدين محمود از اعيان مشايخ سرکار الور من توابع  تا طبيعت شيخ سيف) نجرس
  :اند طور نوشته اينديگر  شاعرنام چند  آباد اله
ة فصحا متقدمين و سالل, يعر ـ يکي ظهيرالدين فاريابااست بر دو ش مشتمل :ظ حرف
و ديگري , ة بلغا و سخن آفرين در علِم حکمت و هيئت بسيار فايق بودوقان

  .ظهوري مظهر کماالت علم موسيقي زبدة پيش قدمان ميدان فصاحت و بالغت
شعرا تن از  نام چند  از عراقي تا موالنا عارفي ـ مشتمل است بر سيزده شاعر:ع حرف

  :چنين آمدهنيز 
, علي, عرفي, عنصري, عناصري, عمعق بخاري, عماد فقيه, عنصري, عالي, عماد

  .عيان و عسجدي
, غزوالي, غريبي, غيرتي,  غزالي:قرار زير بهشاعران تن از  مشتمل است بر پنج :غ حرف

  .غني کشميري
تن از چند . شعرا از فردوسي طوسي تا فضوليتن از  مشتمل است بر سيزده :ف حرف

  : استبرده چنين نام آنان را
  .غيره شيخ فدايي و فطرت و, فخر رازي, موالنا فهيمي, فغاني, فلکي, فرخي

شاعران از حکيم قطران تا قدسي ـ در اين تن از  مشتمل است بر پانزده :ق حرف
  .اند موالنا قيدي و ملک قمي نيز شامل, نبريق, قمري, حرف قبايي

موالنا , موالنا حسن کاشي, وطالبکليم ابکه شعرا تن از  مشتمل است بر پنج :ک حرف
  .باشند  ميکفشکر و کساني, کاتبي
  .لطفي و موالنا لطيف نيشاپوري, لساني: عر ناما مشتمل است بر سه ش:ل حرف
, عر از متنبي تا مخلص ـ در حرف ميم امير محويا مشتمل است بر شانزده ش:م حرف

غيرهم را نام نيز   ومنصور, موالنا حسين متکلّم, مختاري غزنوي, هرويمظفّر 
  .اند شامل
شاعران از شيخ نظامي تا نصير همداني ـ نزاري تن از ازده يمشتمل است بر  :ن حرف
  .نظامي عروضي و نور جهان بيگم و غيرهم, ناصر بخاري, تانيهسق
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مرزا , وحيد, موالنا ولي,  موالنا وحشيشان عر ـ ناما مشتمل است بر چهار ش:و حرف
  .ندا محمد رفيع واعظ

  وموالنا هاللي, الدين تبريزي  خواجه همامشان  ـ نام مشتمل است بر سه شاعر:ه حرف
  .موالنا همدمي

مير , احمديار خان يکتا, عر ـ موالنا يحٰيياشتن از  مشتمل است بر چهار :ي حرف
  .يحٰيي کاشي و يحٰيي برمک

  منابع
انجمن , يان اختر جوناگرهي قاضي احمد مةبمرتّ, تذکرة اهِل دهلي: سر سيد, احمد خان .١

  . م١٩٥٥, کراچي, ترقّي اردوي پاکستان
، )م ١٧٦٢-٦٣/ه ١١٧٦: تأليف (خزانة عامره: )ه ۱۲۰۰ :م (آزاد بلگرامي، مير غالم علي .٢

  .م ١٨٧١مطبع نولكشور، کانپور، 
  . م١٩١٣حيدرآباد، , کتابخانة آصفيه، مآثرالكرام :)ه ۱۲۰۰ :م ( غالم علي، ميرآزاد بلگرامي .٣
, هاي خطّي آصفيه فهرست نسخه, تذکرة شعراي ماضيه: حيدر حسين خان, سهيل دهلوي .٤

  .حيدرآباد
-٤٠، شمارة ف )دو جلد() خطّي (مآثر آصفي: آبادي، منشي لچهمي نراين شفيق اورنگ .٥

٣٩/٥١٨ ،دانشگاه عليگره، عليگره الم، كتابخانة موالنا آزادذخيرة عبدالس.  
:  عبدالرزّاق بن مير حسن عليشاهنواز خانالدوله  مآبادي، صمصا اورنگ عبدالرزّاق .٦

  . م١٨٩١/ه١٣٠٩، كلكته، سوسائتي آف بنگالايشياتيك سه جلد، ، مآثراالمرا
, انجمن ترقّي اردوي هند، ادبيات فارسي مين هندوؤن كا حصّه: دكتر سيد، هللاعبدا .٧

  . م١٩٩٢, نو دهلي
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  هاي خطّي فارسي در کالج ذاکر حسين نسخه
  ∗الحق صديقي شميم

هاي خطّي فارسي در کالج ذاکر حسين صحبت بکنيم بهتر  نسخه که راجع به قبل از اين
  .خوِد کالج ذاکر حسين آشنا بشويم است کمي با

ظهور  اش به ترين مؤسسات دهلي است که تاريخچه کالج ذاکر حسين يکي از قديم
 ميالدي مدرسه ١٨٢٥در سال . رسد  ميالدي مي١٧٦٢الدين در سال  مدرسه غازي

» انجمن زبان بومي«سرپرستي کالج  به. درآمد» دهلي کالج«صورت کالجي موسوم به به
ميالدي داير گرديد که کار شاياني را در راه ترجمه ادبيات علمي  ١٨٤٣نيز در سال 

  .داد ميهاي هند انجام  زبان روپا بها
پرست گرديد و  واي نيروهاي ميهنأملجا و م, ميالدي کالج ١٨٥٧سالطي شورش 
کالج دولتي الهور  اش را به کالج را بست و دارايي, جويي عنوان انتقام دولت وقت به

  .منتقل کرد
کرد و  کار شروع بهمجدداً » کالج انگلو عربيک«نام   ميالدي به١٩٢٤کالج در سال 

در اثر اغتشاشات ناشي از تقسيم د از چند سال اما بع.  گشتيجزو سيستم دانشگاه
  .ميالدي صدمه شديدي خورد و بسته شد ١٩٤٧کشور در سال 
احيا » کالج دهلي«اش يعني  ميالدي بار ديگر اين کالج بنام قديمي ١٩٤٨در سال 

دانان و  رياضي, اش دانشوران و دانشمندان کالج در تاريخ درخشان و طوالني. شد
وجود  پرستاني را به مصلحاِن اجتماعي و انقالبيون و ميهن, ان و شاعراناديب, روانشناسان

  .شوند خاطر آورده مي آورده که هنوز با عزّت و محبت به
                                                   

  .نو دهلي, انشيار فارسي کالج ذاکر حسيند  ∗
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کالجي , کالج ذاکر حسين
است که شاعر سرشناس 

ميرزا , اردو و فارسي
غالب دهلوي تمنّا داشت 

 .که در آن تدريس بکند

اسم رئيس جمهور ممتاز و معروف سابق هند  ميالدي دانشکده به ١٩٧٥در سال 
ين و بزرگتر» کالج ذاکر حسين«نام  دکتر ذاکر حسين موسوم گرديد و امروز هم به

ميالدي کالج  ١٩٩١در سال . شود ترين مرکز زبان و ادبيات در دهلي قلمداد مي اساسي
اي بين دهلي  اي در ناحيه ساختمان تازه از عمارت تاريخي قديم در دروازة اجميري به

کهنه و نو بنام جواهرلعل نهرو مارگ منتقل شد و اکنون جمعاً متجاوز از چهار هزار 
  .هاي مختلف هستند  تحصيالت در رشتهدانشجو در آن مشغول

هاي تخصّصي و  کالج ذاکر حسين در سطح
, عربي, يعني فارسي, عمومي در نوزده رشته

, بنگالي, سانسکريت, هندي, اردو, انگليسي
, رياضيات, اقتصاديات, روانشناسي, فلسفه

, شناسي گياه, علوم سياسي, تاريخ, بازرگاني
لکترونيک فيزيک و ا, شيمي, جانورشناسي
نويسي و پذيرش دانشجويان  نام. کند فعاليت مي

ها در کالج انجام  ر رشتهثسانس اکيبراي مقطع فوق ل
ها در دانشگاه دهلي منعقد   اما کالس,گيرد مي
  .شوند مي

کالج ذاکر حسين که قبالً با دانشگاه پنجاب وابسته بود با ظهور دانشگاه دهلي در 
وابستگي بيش  دانشگاه دهلي با. کرد وابستگي پيدا, نشگاهميالدي با اين دا ١٩٢٢سال 

فارسي است  که مربوط به تا جايي. شود بزرگترين دانشگاه هند حساب مي,  کالج٧٥از 
فقط در دو کالج سنت استفن و ذاکر حسين فارسي , اکنون غير از خود دانشگاه دهلي

فارسي که زبان اساسي . هاي شبانه هم دارد کالج ذاکر حسين کالس. شود تدريس مي
دانشجويان  غيره به وتي ونظير کروري مل و ستّيا, جزواً در چند کالج ديگر, اردوست

هاي فاقد فارسي  دانشجوياني که مشغول تحصيل در کالج. شود زبان اردو هم آموخته مي
در کالج ذاکر حسينِ يا خود دانشگاه دهلي , خواهند فارسي را ياد بگيرند هستند و مي

دانشجويان , عالوه بر دانشجويان هندي. شوند که فارسي را بياموزند ازه داده مياج
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, زيرا اهل زبان بودن. گيرند هم فارسي را در کالج ذاکر حسين ياد ميايراني و افغاني 
  .چيزي ديگر, چيز ديگر است و فهميدن ادبيات

ردو و کالجي است که شاعر سرشناس ا, بايد يادآور شد که کالج ذاکر حسين
 دعوت هم شد  وياز. ن تدريس بکندآميرزا غالب دهلوي تمنّا داشت که در , فارسي

رئيس کالج , اما چون رسم نبود. دنشواز او بياييي که پشرط بهالبتّه . که بيايد درس بدهد
  .محروم و محزون برگشت, نيامد و غالب
جانب  رياست اين دارد که به» انجمن فارسي«اکر حسين انجمني بنام کالج ذ

کالج اخيراً جشن تأسيس . کند هاي ادبي و فرهنگي را اجرا مي الحق صديقي برنامه شميم
  .ه استبرگزار کرداش را با شأن و شکوه  گيسيصد سال

شادروان , جاسِم رئيس اسبق کال تازگي به کالج ذاکرحسين کتابخانة بزرگي دارد که به
هاي مختلف   کتاب چاپي در باب رشتههزاران. ميرزا محمود بيگ موسوم شده است

, روانشناسي, فلسفه, سانسکريت بنگالي, هندي, اردو, انگليسي, عربي, مثالً فارسي
, جانورشناسي, شناسي گياه, علوم سياسي, تاريخ, بازرگاني, رياضيات, اقتصاديات

اند که مورِد استفاده  غيره در کتابخانه دستياب رايانه والکترونيک و , فيزيک, شيمي
هاي خطّي چند زبان مثالً  نسخه. گيرند پژوهشگران و استادان قرار مي, دانشجويان

قبالً کتابخانه . بها هستند عربي و اردو هم موجوداند که براي پژوهشگران بي, فارسي
ند و ا هانه خورديها را مور  آناما برخي از. فهرست طوالني نسخ خطّي فارسي را داشت

فارسي و  ها دوزبانه يعني به از نسخهبعضي . وسيده شده و ازبين رفتندپمرور زمان  يا با
  :مانده بدين قرارند آنچه که باقي. ندشاب ميعربي 
  شمارة نسخ  زبان  شارح/نويسنده  عنوان نسخه  رديف
 G-٤٥٨  فارسي  سعدي شيرازي  بوستان   .١
  ۳۳۳۴۳  فارسي  الدين شمس  ديوان حافظ شيرازي   .٢
  ۹۱۵۳  فارسي  امير خسرو دهلوي   ه١١٧٣عدين الس قران   .٣
 حاالت سلطنت هچهل سال   .٤

  زيب اورنگ
  ۹۴۳۲  فارسي  محمد ساقي
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عربي و   ابوالحسن بن جناب  السير الشريفهحتفة   .٥
  فارسي

۵۳۸-G 

 G-۵۳۷  "  عبدالقادر جيالني  قصيدة غيبه   .٦
 G-۵۳۶  "  الدين سراج   غوثيهةشرح رسال   .٧
 G-۳۹۴  فارسي  حکيم لقمان  منظوم وصايا   .٨
  ۲۹۷۱۹  فارسي  جالل اسير  ديوان جالل اسير   .٩
 G-۳۹۶  فارسي  ظهوري ترشيزي   ه١٢٣١سه نثر ظهوري    .١٠
  ۹۲۷۲  فارسي  صرير  مثنوي صرير   .١١
  ۲۹۷۲۰  فارسي  نامعلوم  )ع(ذکِر حضرت علي   .١٢
  ۸۹۷۷  فارسي  نامعلوم  الشهداضةرو   .١٣
  ۹۶۲۵  فارسي  نامعلوم   ه١٢٤٦کتاب الصرف    .١٤
  ۳۳۳۴۴  فارسي  عرفي شيرازي  مثنوي عرفي   .١٥
  ۹۳۶۸  فارسي  بيدل  شبنم و شاداب   .١٦
عربي و   عبدالقادر جيالني  مکاتيب غوث االعظم   .١٧

  يفارس
۳۹۷-G 

  ۹۳۲۹  فارسي  حسين واعظ کاشفي  ه ١٠٩٨لطائف الطوائف    .١٨
داراشکوه و بابا لعل جي    .١٩

  سؤال و جواب, بيراگي
  ۹۳۳۶  فارسي  داراشکوه

  ۹۱۷۰  فارسي  الدين فقير شمس  ه ١١٣٨ر محبت تصوي   .٢٠
  ۹۳۹۹  فارسي  تيمور امير  وقايع امير تيمور مقالة اول   .٢١
  ۱۰۶۵۳  فارسي  اعجاز  اعجاز نما لغت   .٢٢
  ۹۴۳۰  فارسي  محمد کاظم  عالمگيرنامه   .٢٣
  ناقص و خسته  فارسي  نظامي گنجوي  سکندرنامه   .٢٤
  "      "  فارسي  بدرالدين اسحاق  اسراراالوليا   .٢٥
  ناقص  فارسي  نامعلوم  اب تصوف شيعه مسلککت   .٢٦
  ۵۳۶۴۰  فارسي  سعدي شيرازي  ه ١٢٥٦ديوان سعدي    .٢٧
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  …  فارسي  خدابخش انصاري   هجري١١٨٠مکاتيب    .٢٨
  …  فارسي  نامعلوم  کتاب نل و دمن   .٢٩
خالصة تاريخ از ابتدا راجه    .٣٠

  يوديستر
۳۹۱۵۱  فارسي  جان راي بهنداريس  

  …  فارسي  سعدي شيرازي  گلستان   .٣١
هاي مذکور مراجعه کرده و از اين  نسخه رود خوانندگان و پژوهشگران به مياميد 

  .خزينة ناياب و نادر استفاده بکنند
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  نجات نسخ خطّي: پروژة ملّي نسخ خطّي
  براي آيندة هندوستان

  ∗عصمت مؤمٰني

  چکيده
صدها يا هزاران سال پيش  هندوستان داراي يک ميراث مکتوبي است که تاريخ آن به

مقالة . شکّي نيست که اين ميراث اساس و بنياد تحقيقات آينده خواهد بود. گردد برمي
روژة ملّي نسخ خطّي هندوستان تهيه شده که اين ترجمة متني است که توسط پ, حاضر

 و در پي بررسي ه ميالدي آغاز و تاکنون ادامه داد٢٠٠٣پروژه کار خود را از سال 
صورت   اين اطّالعات بهپذيري مستندسازي نسخ خطّي و دسترس, دستيابيچگونگي 

  .الکترونيکي است
توان  مي, شود ال ساخته ميدانيم آينده از ارتباط بين گذشته و ح  که ميجا از آن

ه معم آينده فرد و جايرست  است که منابع آن قادر بهيت مخزنلّگفت خاطرات يک م
خاطرات از طريق زمان و حوادث تاريخي ازبين رفته اين خواهد شد و بسياري از 

اين  به. اجبار شاهد حوادثي چون استعمار بوده است  مخصوصاً فرهنگي که به,است
وضعيت قبل و پس از استعمار  گذشته يک پاسخ منطقي به بازنگري بهسبب يادآوري و 

اي از تالش دولت هندوستان در مسير توليد   گوشه,حرکت ملّي حاضر. خواهد بود
هاي فرهنگي و سنن عمومي از طريق  آن و دفاع از شاخصپذيري  دانش و دسترس

  .بازسازي و بازنگري نسخ خطّي است

                                                   
  )هند(دهلي , رساني از دانشگاه دهلي کتابداري و علوم اطّالعدانشجوي دکتري   ∗
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  مقدمه
هاي باستاني و قرون وسطٰي شاهد يک حرکت ملّي با شکوهي  مانهندوستان در طول ز

ها و اوپانيشادها اتوان از ود اين شکوه و عظمت فرهنگ هندوستان را مي. بوده است
  .گرفته تا منابع علمي و هنري مشاهده نمود

ع هاي گوناگون زندگي باعث ايجاد تنو گسترش زبان و تفکّرات فلسفي و روش
صورت نوشتاري درآمده و حتّي از اين  تدريج اين فرهنگ به  به.فرهنگ شده است

نسخ خطّي هندوستان گواه اين مطلب است و  نگاهي به. طريق آموزش داده شده است
هاي مذهبي و فلسفي و هنر و ادبيات در قالب  يشترين دانش در حوزهبتوان گفت  مي

هاي مختلف بر روي  زبان ها به بسياري از اين دست نوشته. شود نسخ خطّي نگهداري مي
عبارتي  به, چوب و سنگ و کاغذ نگاشته شده است, پارچه, برگ درختان, تکّه آجرها

هندوستان يکي از بزرگترين مجموعة نسخ خطّي در دنيا را دارد که اين نسخ در داخل 
ها و معابد و  حوزه, مؤسسات دانشگاهي, مختلفهاي  و خارج از کشور در کتابخانه

  . خصوصي پراکنده استهاي مجموعه
ها  گرچه بسياري از اين ميراث مکتوب از دست رفته است و اطّالعات کافي از آن

ويژة نسخ   به,هستند نگران ازبين رفتن نسخ خطّي ,نداريم و از طرفي متخصّصان
ما بر آنيم از آنچه مانده است اي که بر روي برگ درختان نگاشته شده است و  خطّي

 هرچه زودتر اشکال مختلف نسخ خطّي بهتر استو ي نماييم مستندساز اقدام به
  .بندي و مستندسازي و نگهداري و در نهايت قابل بازيابي شوند طبقه

  تشکيالت اداري پروژة ملّي
رئيس , پروژه متشکّل از اعضايي چون وزير فرهنگ و گردشگري دولت هندوستان

 ١٥ الي ١٠رشيو ملّي هندوستان و آمدير کلّ , نو مرکز ملّي هنر ايندرا گاندي در دهلي
عنوان دستيار متخصّصين در اين   نفر به٥ الي ٤, نفر متخصّص در حوزة نسخ خطّي

از , اعضا داده شده است وظايفي به, هاي متعددي در طي نشستکه باشند  حوزه مي
ل سازي کتابخانة ملّي نسخ خطّي و تبدي جمله مرکز ملّي هنر ايندرا گاندي متولي آماده

ر سيکترونيکي و در نهايت دسترس پذيري اين مجموعه براي محقّقان را ملاشکل  آن به
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هاي خود در پي ارتباط با مؤسسات داخلي و خارجي  يز در ادامة فعاليت نسازد و مي
 نظر ادارة فرهنگ وزارت فرهنگ دولت هندوستان واقع در مرکز اين پروژه زير. است

  .شود نو اداره مي ر دهليملّي هنر ايندرا گاندي د
, هاي اجرايي و تصميمات متخذه ريزي و هدايت و کنترل فعاليت پروژه براي برنامه

  :عبارت از, هايي را درنظر گرفته است کميته
  يريز  برنامهةکميت .١

اين کميته از اختيارات بااليي برخوردار است و با نظارت وزير فرهنگ اداره 
 :ست نفر ا١٤شود و متشکل از  مي

  .عنوان رئيس کميته وزير فرهنگ دولت هندوستان به ♦
عنوان دبير کلّ و معاون دبير کلّ کميته از وزارت فرهنگ دولت   نفر به٢ ♦

  .هندوستان
  .نو مرکز ملّي هنر ايندرا گاندي در دهلياز اعضاي دبيرخانه کلّ  ♦
 .نو مدير کلّ آرشيو ملّي هندوستان در دهلي ♦
 .وژة ملّي نسخ خطّي اعضاي پرنمدير پروژه از بي ♦
  .شناسي از شهرهاي مختلف هندوستان  نفر متخصّص در حوزة نسخه٨ ♦

   اجراييةکميت .٢
 .شود وزارت فرهنگ دولت هندوستان اداره مي, نظارت دبير کلّ اين کميته با

بندي و ديگر جزئيات اجرايي  بودجه, ها سازي طرح کميته متولي آمادهاين 
 : نفر است٨ متشکل از ها است و ام فعاليتججهت ان

  .عنوان رئيس کميته دبير کلّ وزارت فرهنگ دولت هندوستان به ♦
  .نو اعضاي دبيرخانه کلّ کميته از مرکز ملّي هنر ايندرا گاندي در دهلي ♦
  .عنوان معاون دبير کلّ يک نفر از وزارت فرهنگ دولت هندوستان به ♦
 . پروژه ازبين اعضاي پروژة نسخ خطّيکلّمدير  ♦
  .خصّص در حوزة نسخ خطّي نفر مت٤ ♦

  يکميتة مال .٣
مسئول امور مالي وزارت فرهنگ دولت هندوستان اداره اين کميته با نظارت 



  ٣٣٦  قند پارسي

  

هاي  ص بودجه براي انجام فعاليتيترين فعاليت اين کميته تخص شود و مهم مي
 : نفر است٦باشد و متشکل از  اجرايي درنظر گرفته شده مي

  .عنوان رئيس کميته ولت هندوستان بهرئيس امور مالي وزارت فرهنگ د ♦
عنوان دبير کلّ  نو به رئيس امور مالي مرکز ملّي هنر ايندرا گاندي در دهلي ♦

  .کميته
  .عنوان معاون دبير کلّ  يک نفر از وزارت فرهنگ دولت هندوستان به ♦
  مدير کلّ مالي از وزارت فرهنگ دولت هندوستان ♦
  .سخ خطّيمدير کلّ پروژه ازبين اعضاي پروزة ملّي ن ♦
  رساني کميتة آگاهي .٤

رساني  منظور آگاهي وزارت فرهنگ به کميته با نظارت اعضاي وابسته بهاين 
 : نفر است٦عهده دارند و متشکل از  وظايفي را به, خذههاي متّ فعاليت

  عنوان رئيس کميته به  معاون دبيرخانه کلّ وزارت فرهنگ دولت هندوستان ♦
 معاون دبيرخانه کلّ مرکز ملّي هنر ايندرا گاندي ♦
 مدير پروژه از وزارت فرهنگ دولت هندوستان ♦
  . نفر متخصّص در حوزة نسخ خطّي٢ ♦

  اهداف پروژه
هايي که نسخ خطّي چه در داخل و خارج از کشور  ن مکانيبررسي و تعي .١

 .موجود است
ک پايگاه دست آمده و ايجاد ي ن اطّالعات بهنمودفهرست و کامپيوتري  .٢

 .نيکيصورت الکترو اطّالعاتي نسخ خطّي به
 جهاني جهت ودحفاظت و نگهداري نسخ خطّي طبق استانداردهاي موج .٣

 .هاي حفاظتي کشور ديدگي از طريق شبکه جلوگيري از آسيب
زودي در  هاي اطّالعاتي که به پذيري نسخ خطّي از طريق پايگاه دسترس .٤

اء قتشد و همچنين در صدد ارکتابخانة ملّي نسخ خطّي داير خواهد 
 .نترنتيپذيري از طريق سايت ا دسترس
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پژوهش و انتشار نسخ خطّي از طريق مستندسازي و نگهداري نسخ خطّي که  .٥
 .پذيري محقّقان خواهد شد  دسترسعريستاين امر باعث 

منظور  بهپروژه تعداد زيادي برنامه را , سبببدين , اء سطح دانش عموميقارت .٦
, ومي مردم درنظر گرفته است از جمله برگزاري سمينارهاارتقاء سطح عم
هايي در جهت همکاري  نشست, حفاظت و نگهداري, خبرنامه, جلسات گفتگو

آيندة نسخ خطّي هندوستان را , ها گردآوري نسخ خطّي که اجراي اين برنامه
 .ان خواهد داشتامهاي مختلف در  ديدگي گونة رسمي از خطر آسيب به
  شبکه سازي .٧

کليه منابع خطّي بين مؤسسات داخلي و , وژه درنظر دارد از طريق يک شبکهپر
 .مندان قرار دهد خارجي از طريق مستندسازي اين مجموعه در اختيار عالقه

هاي موازي و مشابهي که توسط دولت و مؤسسات  هماهنگي و ترکيب برنامه .٨
 .ي اجراييها دست کردن برنامهعبارتي يک شود و به و ادارات برگزار مي

  انجام کارهاي زير بنايي .٩
برگزاري  دانشجويان و محقّقان اقدام به, پروژه جهت ارتقاء دانش کارمندان

شناسي و موضوعات مرتبط نموده است و  ههاي آموزشي در حوزة نسخ کارگاه
 نفر تعليم ٥٠٠ه برگزار شده که طي آن ژ کارگاه آموزشي توسط پرو٢٠تاکنون 

 .اند ديده
  نگهداريحفاظت و  .١٠

داليل مختلف در وضعيت نامناسب   از نسخ خطّي هندوستان بنا بهيبسيار
 بدين منظور پروژه در صدد نگهداري و حفاظت نسخ خطّي ,دارند قرار
نامة حفاظت و نگهداري را طبق آخرين استانداردهاي جهاني  آيين,  لذا,باشد مي

هاي مختلف  ر ايالتي را ديها و در حال حاضر آزمايشگاه. تدوين کرده است
اند که از طريق آموزش در زمينه چگونگي نگهداري و  کشور برپا نموده

هايي را اجرا و داير نموده است و   برنامه,مستندسازي, سازماندهي, حفاظت
 .شود هاي آنان از طريق پروژه دنبال مي فعاليت
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مندان حوزة  قهويژة محقّقان و عال منظور ارتقاء دانش مردم هندوستان به پروژه به .١١
انتشار نسخ خطّي نادر نموده است و بسياري از مطالب  نسخ خطّي اقدام به

  .رساند  عموم مينظر ارزشمند خود را از طريق انتشار خبرنامه به
هايي که در هندوستان داراي نسخ خطّي هستند و  تعداد مکان توان به در نهايت مي

هاي ايالت  و در اين مقاله فقط مکاناشاره نمود , اند توسط پروژه شناسايي شده
  .تعداد آن بسنده شده است و مابقي فقط به, آندراپرادش ترجمه

ü ايالت آندراپرادش (حيدرآباد( 
 .مؤسسة تحقيقاتي و کتابخانة شرقي §
 .کتابخانة موزة ساالرجنگ §
 .بخانة سعيديهاکت §
 .مؤسسة تحقيقات شرقي ابوالکالم آزاد §
 .شگاه حيدرآباد تاريخ دانة آرشيو دانشکدشبخ §
 .شناسي ِبرال مؤسسة تحقيقاتي باستان §
 .کتابخانة مرکزي §
 .اي دانشگاه عثمانيه قهطکتابخانة من §
 .آکادمي سانسکريت ـ دانشگاه عثمانيه §
 .(Henry Martyn) هنري مارتن مؤسسة مطالعات اسالمي §
 .آرشيو ايالت آندراپرادش §
ü تيروپاتي  

 .(Sri Venkateswar) ري ونْکاتشورمؤسسة تحقيقات شرقي ِس
ü راجا ماندري (Rajahmundry): 

 .(Sri Gowthami)ري گوتهامي اي ِس کتابخانة منطقه §
 .(Sri Rallabandhi)بندي  شناسي سري رال موزة باستان §
 .جامعة تحقيقاتي و تاريخي آندراپرادش §
ü تنَْمويشاکاپ (Vishakapatnam): 

 .کتابخانة دانشگاه آندرا §
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 .انکتابخانة دکتر کريش §
 .کتابخانة آرشا §
ü ِچتّور (Chittor)  

 .المعارفةة عمومي شرقي و دائرمؤسس
ü نارا کاکي (Kakinada) 

 .آکادمي تيلگو §
ü هتّاناواليب (Bhattanavali): 

 .اري سانسکريتزانتشارات و خبرگ §
ü پالي آکيري (Aukiripalli): 

 .(Sri Markandeya)کالج سانسکريت ِسري مارکنديا  §
ü ْورتُگَن (Guntur): 

 .(Sri Sharda Niketanam)ِسري شاردا نيکتنام  §
ü يرامنَگْ ِوج (Vijainagaram): 

 .کالج سانسکريت دولت مهاراجا §
ü ِنلّور (Nellore): 

 .کالج سانسکريت ودا §
ü ِتروماال (Tirumala) , وات پالم(Vatapalam). 
ü ويزانگرام (Vizianagram). 

, )ناحيه ٣(گوآ , )ناحيه ١٧ (دهلي, )ناحيه ٢٢(ايالت بيهار , )ناحيه ٧(ايالت آسام 
جامو و کشمير , )ناحيه ٥(هيماچل پرادش , )ناحيه ٤(هارايانا , )ناحيه ٣٦(گجرات 

پور  ماني, )ناحيه ١٩(مادياپرادش , )ناحيه ١٣(کراال , )ناحيه ٣٥(کارناتکا , )ناحيه ٧(
, )حيهنا ٣ (يچير پاندي, )ناحيه ١٣(اوريسا , )ناحيه ٤٩(مهاراشترا , )ناحيه ١٣(

 ٥٦(اُتّراپرادش , )ناحيه ٣٠(تاميل نادو , )ناحيه ٤١(راجستان , )ناحيه ٧(پنجاب 
  ).ناحيه ٢٤(بنگال غرب , )ناحيهيک (ِسکّيم , )ناحيه
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  نسخة خطّي وقايع دکن بهنگاهي 
  جاه آصف نواب و پند اخالقِي

  ∗يآروهللا ا رضوان

خ يهمان مرتبه و مقام شامخ را داشتند که در تار, يخانوادة آصف, يخ هند جنوبيدر تار
, يدانند که در عهد خانوادة آصف يسان هند مينو خي تار.يموريخاندان ت, يهند شمال

اما . ن خودشان اختالف فاحش داشتندي نهاده بودند و بزوال روبه, يحکمرانان هند شمال
س دولت يتأس, نان اوي و جانشجاه آصف نواب, ن زمان مناقشه و منازعهيدر ا, بالعکس

 استوار کردند و هم چراغ شعر و ادب را روشن کردند يدر هند جنوب, ن خانواده رايا
. باشد يباد روشن و منور مدرآيمخصوصاً شهر ح, يتا امروز هند جنوب, که از پرتو آن

 يشعرا, دي ناصرجنگ شهنوابخودش و پسرش , جاه آصف نواب مباد که يمخف
که خانوادة  حال آن.  هم داشتندي شعر فارسيها واني بودند و ديدست زبان فارس رهيچ

گونه که خاندان بزرگ  آن,  نکردندييتا هشتصد سال فرمانروا, يدر هند جنوب, يآصف
 ين هردو خانوادة بزرگ را مورِد بررسياما چون ا,  کردندي حکمرانمور در هنديت

  :مثالً. ميشو يدو خانواده مواجه من هرين اي مشترک بيها يژگيبا چند و, ميده قرار
دوستان را , اند  کف نفس بودهيار شجاع و دارايبس, ان هردو خانوادهيفرمانروا .۱

 .ندندرسا يفنا و هالکت م بهنواختند و دشمنان را  يم
, دو خانوادهحکمرانان هر, نام بودندار و نکواما وفاد,  مسلمان نبودندي که حتّکساني .۲

 .اشتندذگ يها م آنعهدة  به مملکت را  مهميها تيمسئول

                                                   
  .)بهار(آره , جين. دي.اچاستاديار فارسي کالج   ∗
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. کردند ي ميداشتند و ادبا و شعرا را قدردان مي يدو خانواده علما و فضال را گرامهر .۳
) ي آزاد بلگرامير غالم عليامل مش(مورخان معاصر , جاه آصف نوابدربارة 
 او ي قدرشناستبردند و شهر يشان فقرا و صلحا استفاده مياند که از دربار ا نوشته

ز از يعراق و ن, خراسان, ماوراءالنّهر,  از ملک عربيحتّ, دهيخ شنيرا علما و مشا
 .آمدند يجانب دکن م به,  مختلف هنديها منطقه

شان يخدمت درو به, شان بودندي هم معتقد درويآصفخانوادة , موريمانند خانوادة ت .۴
 و يو اعتقاد داشتند که همة کامران. گرفتند يها دعا م شدند و از آن يحاضر م

 نوابن اعتقاد يسبب هم بهرود که  يگمان م.  همان بزرگان استيثمرة دعا, يابيکام
 ين مزار صوفيي را در پاجاه آصف

ن يالد حضرت شاه برهان, ر دکنيشه
  .ب دفن کردنديرغ

, ها ن شباهتي ايکه بر مبنا حال آن
ن ي بيا سهيمقا, يسان هند جنوبينو خيتار
اما . اند دو خانوادة بزرگ نکردهن هريا

 ي خانوادة آصفيمورخان از عظمت و بزرگ
ان يمانند فرمانروا, ه رايحکمرانان شادروان آصف, لذا پس از مرگ. آگاه و مطّلع بودند

 بابر پادشاه لقب يبرا, ک طرفيمثالً اگر از . کردند اديب معزّز و محترم القا اب, موريت
ر ي جهانگيي و برااني اکبر عرش آشيبرا, يانيون جنّت آشي همايبرا, يفردوس مکان
 نواب لقب جاه آصف يگر براياز طرف د. خ ثبت استيدة تاري بر جريجنّت مکان

 خان ير نظام علي مي و برا جنابي عالنواب ناصرجنگ شهد يبرا, مآب مغفرت
  .خ مندرج استيمآب در کتب تار  غفراننواب ي ثانجاه آصف

ل و مشروحاً يتفص  را بهجاه آصف يها مورخان در عرصة نبرد و جنگ و کارنامه
چند . اند جاز دادهياختصار و ا بهشان ي اي و ادبيتذکّر از فتوحات علم,  اما,اند ان کردهيب

وله الد  و صمصامعامره خزانة در ي آزاد بلگرامير غالم عليمثالً م, نگاران معاصر تذکره
 نواب و پسرش جاه آصف نواب يشعر فارس به اشاره مآثراالمراء در يخان الهورشاهنواز

درست است که . اند طور نمونه نقل کرده ها را به اند و اشعار آن د کردهيجنگ شهناصر

جاه در  سبک و اسلوب نواب آصف
زبان فارسي بسيار ساده و روان است 

ي از استعمال واژة هندي پرهيز و حتّ
نداشت و هم از سور و آيات قرآني 

 .ه استاستشهاد گرفت
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اما آن ,  او آگاه هستندي و ذوق شعرجاه آصف از, يشتر دانشمندان زبان و ادب فارسيب
د داده از نظر ي ناصرجنگ شهنواب, پسر خود به جاه آصف نوابپند و اندرزها که 

 يک نسخة خطّي در »باتيکلمات ط«عنوان  ن پندها بهيا,  پنهان ماندهيدانشوران فارس
  .شود ي مي نگهداراپتن,  خدابخشةدرج شده که در کتابخان» دکن عيوقا«نام  به

پسر خودشان را هفده پند , جاه آصف نواب» دکن عيوقا« ن مخطوطهيدر آغاز ا
آن را موسوم هللا ا ضي عرف محمد في الچشتيالقادر قيض حق صديسندة فياند که نو داده
س ووکاير کيبات امين کلمات طي ايپس از بررس. کرده است» باتي طهفده کلمات«به

گونه پندها داده  نيالن شاه را از اي که او هم پسرش گديآ ياد مي ر بهيبن قابوس وشمگ
يادگار   از خود به»نامه قابوس«نام   بهي کتابين خصوص در ادب فارسيبود و در ا

جناب را در   آن,دش  اگر مدون و منتشر ميجاه آصفبات اين کلمات طي. گذاشته است
د در ي بايگريب نکتة مهم دن مطليرامون ايگفتند و در پ يم» يقابوس ثان «يادب فارس

 کتابخانة (Descriptive Cataloguer) يحينگار توض فهرست. شودداده ح يجا توض نيا
  .امعان نظر نخوانده بود بهن اوراق را ي عبدالمقتدر ايخدابخش مولو

 ةطور است که در مقدم نيا بهمختصراً » دکن عيوقا «ةن مخطوطي اي صوريمعرف
 ممتازاالمرا بهادر و راجه نوابکند که  ي اعتراف ميقيصدض حق يف, سنده مذکورينو

 ۱۸۲۰برابر با هجري  ۱۲۳۶ن کتاب را در يو ا. اند شام راج بهادر سرپرست او بوده
 ادبياتزبان و  بهرسد که  ينظر م به,  لعليکاتب غوث. ق نوشتهيدر خطّ تعلميالدي 

کند و  ي اشتباه ميمتن فارس و ءست که در امالرو نياز ا,  مهارت تام نداشتيفارس
که متن  نيقبل از ا. کند يدن نقل ميکند و بدون فهم يها را درک نم  از واژهيمطالب بعض

 يها تيبهتر است که دربارة شخص, مي قرار دهيبات را مورد بررسين کلمات طيکامل ا
د م تا مطالب آن پنيد حرف بزني ناصرجنگ شهنواب و پسرش جاه آصف نوابگوناگون 

  . روشن و مشخّص بشودترح بهيو نصا
 ۱۶۷۱برابر با هجري  ۱۰۸۲در . ن بودير قمرالدي مجاه آصف نواب ياسم اصل

ر يب عالمگيز  اورنگي نامين از امرايالد ر شهابيپدرش م. جهان گشود چشم بهميالدي 
 روزجنگين خان بهادر فيالد يلقب غاز بهجناب را  ب آنيز بادشاه اورنگ. رفت يشمار م به

شان ي عابدخان بود که سلسلة نسب اجاه آصفاسم جد بزرگوار . مفتخر ساخته بود



  ٣٤٤  قند پارسي

  

 ي داراجاه آصف نواب. رسد ي مين سهرورديالد خ شهابي معروف حضرت شيصوف به
 ذات دکنع ين سبب مصنّف وقايهم بهش بود و ي خوي خانوادة عاليها يژگيهمة و

  .گفته» محض ريخ«جناب را  آن
ر تا زمان آخر محمد شاه بادشاه يب عالمگيز از عهد اورنگ, جاه آصف نواب

 جاه آصفن زمان بدخواهان برخالف يکه دوراِن ا حال آن. مناصب مختلف فائز بوده به
خان  درآباد مبارزيناظم ح  را بهدکنسلطنت ,  معزول ساختهرا کردند و بادشاه او يغماز
شکست  بهد و او را يخان جنگ مبارز رد و باصله را قبول نکين في اجاه آصفاما . سپرد
لقب  بهن را ير قمرالديمحمد شاه بادشاه م, يروزيو بعد از همان فتح و پ. کرد دچار
 تنها منبع اطّالعات جهان تاريخراست اين است که .  ارجمند و محترم نمودجاه آصف
 ناصرجنگ نواب, جاه آصف نوابپسر عزيز . باشد بلکه مخزن عبرت هم مي, نيست

. ه افتاده بوديگر به, سخت متاثّر شده, دهيح شني قدر پند و نصايپدرگرامشهيد که از 
ن پدر و پسر معرکة سخت يجه بيان برافراشته و در نتي برخالف همان پدر علَم طغيوقت

اما پدر مشفق .  ناصرجنگ مجروح شده در قبضة پدر آمدنواب ةن معرکي ابرپا شد و در
عالوه بر . ک بودي مذکور انسان ننواب.  مقصّر و خطاکار را معاف کردو مهربان پسر

شهرپناه . ديپسند يم م را هيارعممفن . داشت ي دوست ميلي که خيشعر و ادب فارس
 نوابسد که ينو ي ممآثراالمراصاحب . ماندة اوست يدرآباد از آثار باقيپور و ح برهان
 غزل عامره خزانة در ي آزاد بلگراميم علر غالي هم دارد و ميوان فارسي دجاه آصف

  :باشد ي مجاه آصفل نقل کرده که مال يذ
  خواني مرا  کنم روي طلب هرجا که مي      مي

  دست و پايم همتي اي درد دل در طلب بي  
  ست اري داشتهـت هم بهـسـير گلزار ندام

  مايلم همچون ورق هرسو که گرداني مـرا       
  آسـاني مـرا   جـا بـه   تا برد سيالب اشک آن    

  بـرد در عـالـم ديگـر پشـيـمـانـي مرا يم
. اند  ابراز کردهجاه آصفدربارة , نگاران سان و تذکرهينو خي است که تارياالتين خيا

,  درج شده»دکنع يوقا«بات که در يا کلمات طيح ي آن پند و نصاياما پس از بررس
مثالً اگر از . ديآ يمگر بريشکل د به جاه آصفت يشخص, کلماتبطون عبارات آن  از
 رفتار يمهربان آدم به يدهد که با جمله بن ي پسر خود را اندرز مجاه آصف نوابطرف  کي

 از يبعض در. دفنا و هالکت برسان بهکند که دشمنان را  يحت مينص, گرياز طرف د, کند
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 يبعض مثالً اگر چند افراد از. نديآ ينظر م جناب سخت دل و سنگدل به  آن,حينصا
ه را ناقابل اعتبار ي تمام افراد آن ناحجاه آصف نواب, کنند يشان رفتار بد ميا اها ب منطقه

 کرده ي کافران بدنهاد سعيبعض. د کرديد که از آنها احتراز بايگو يکنند و م ياعالن م
دست آوردن هدف  ها در به  آنياگرچه سع.  را برهم بزنندجاه آصفبودند که سلطنت 

 را دکن تمام زنّارداران جاه آصف نواب چند هندوان يبب خطاس به اما ,جه ماندينت يب
 ياما در متواز. دهند ي قرار ميزدن  و گردنيقابل کشتن

جناب پسر خودشان را هم  آن, گونه پند و اندرز نيا
از , معتقد باشنداءاهللا يکنند که با صلحا و اول يحت مينص

ر خود را مانند پسر يبرادران صغ, رنديآنها دعا بگ
.  وفادار بماننديپادشاهان دهل بهپرورش دهند و همواره 

 است که مهم, خ هندين واقعه در تارين خصوص ايدر ا
ند که نادر شاه يگو يان کرده و مي بجاه آصف نوابخود 

 يعطا به)  راجاه آصف نواب يعني(ت ما را يفرط عنا د و بهي رسيدهل ران بهي ايوال
شه مشهور يم که ما مردم نوکرپيدالفور عرض کر يف. کرد سلطنت هندوستان خطاب

) نادر شاه. ( شهرت خواهند داديبدعهد بهم شد و حضرت را ي خواهيحرام نمک به
  .ن نموديمحظوظ شد و آفر

 از يار ساده و روان است و حتي بسي در زبان فارسجاه آصف نوابسبک و اسلوب 
  . استشهاد گرفته استيقرآنات ي هم از سور و آ وز نداشتي پرهياستعمال واژة هند
 ده هستنديمورخان معاصر موافق و هم عق, دي ناصرجنگ شهنوابت يدربارة شخص

الدوله   صمصام ونوشته»  عدل گسترنواب«جناب را   آنيبلگرام. ر عادل بودهيکه او ام
  :کند يش مين الفاظ ستايا به

 شگريو همت و آراپرور عادل صاحب عزم  نير ديام) دي ناصرجنگ شهنواب(او ”
اد مظلومان يفر به. نمود يغ مي بليعت سعي احکام شريدر اجرا. رزم و بزم بوده

 شعر و يسنج ر بود و در نکتهينظ يدر فصاحت و بالغت ب. ديرس ي ميزود هب
 يها داستان به. گفت يد مرزا صائب شعر هم ميدر تقل.  خود نداشتي ثان,ادب
 .“داد يمشوق و ذوق گوش  بهنه يشين پيسالط

جاه  کلمات طيبات آصف
اگر مدون و منتشر 

جناب را در  شد، آن مي
قابوس «ادب فارسي 

 .گفتند مي» ثاني
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د و يهالکت رس بهدست دوستان افغان خود   و بدبختانه به ناصرجنگ متأسفانهنواب
ن الفاظ نقل کرده يا  بهمآثراالمرا رخ داده بود که صاحب يبيواقعه غر, ن حادثهيقبل از ا

  :است
ب سرکرد از عکس يدستار ز. نه طلب کرديي ناصرجنگ آنوابن شب يدر آخر”

نام . (خدا حافظ شماست! ر احمدي مي کرد که ان بار خطابيش چنديخو
بعد از آن . وقت سوار شدن وضو گرفت و نماز خواند) ر احمد استيش مياصل

, که حال آن. تسبيح و تمجيد و حمد و سپاس ورِد زبان کرده بر فيل سوار شد
اما آن . کردن معمول داشت جناب در عرصة نبرد از سر تا پا اسلحة آهنين به آن

  .“جز لباس ساده هيچ نپوشيد و در آن حالت شهيد شد شب به
ض ي فمصنّفة يانيب, مي کنين و گردآوريبات را تدويکه هفده کلمات ط نيقبل از ا

سدينو ياو م, ميکن يرقم مرا  يقيحق صد:  
گشته  زي فادکنم ي بندوبست اقليمآب برا  مغفرتنوابجناب هجري  ۱۱۳۰در ”

نان ينش ش صوبة دکن که قلمرو چند تختاست شير به سال يسة عرص تا به
 در يالثان يخ چهارم جماديبتار. ر محض بوديش خيو ذات واال. پرداخته, است
بات يد را هفده کلمات طي شهنوابزبان گوهرفشان بالمشافه  بههجري  ۱۱۶۱

  .“ارشاد فرموده
ن ي ايباشد که پس از بررس ي م دلچسپيلين اکتشاف خين مقدمه ايدر آخر ا

. خ درج کردندينامه را در کتب تار وصيتن يکردم که چرا ا فکر, زيآم حتيمات نصکل
 فقط طرز و روش جاه آصفبلکه , ستي نيخيچ واقعة تارينامه ه وصيتن يدر ا

د ين کتاب بايانگاشتم که ا. اند ان کردهيحت بيطور نص معاشرت به و آداب يحکمران
بعد از چند روز در . اپ و انتشار شودجداگانه چ» جاه آصفنامه  وصيت«عنوان  با

در » جاه آصف ةنام وصيت«ن کتاب ي ايشگفت شدم چون با همان عنوان نسخة خطّ
اض ين نسخه شامل پنج اوراق است و در شکل بيا. افتمي) درآباديح(موزة ساالرجنگ 

ق ي نستعليباي زدر خطِّهجري  ١٢١٤ن نسخه را در يا) نامعلوم(کاتب . نوشته شده
 ةسواد نسخ مانند کاتب کم. ح استيباً کامل و صحيمتنش تقر. ت کرده استکتاب

 ساالرجنگ را ةنسخ, ازاتيسبب همان امت به.  ندارديين نسخه اغالط اماليا, خدابخش
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 يم برخيتذکّر است که مفاه بهاما الزم .  کردميدادم و متنش را گردآور اساس خود قرار
 اختالف متن هردو يپاورق در. شود ميروشن ) اپتن( خدابخش ةا از متن نسخياز وصا

  .ميا نسخ را نقل کرده
عرض کنم که حداقل » دکن عيوقا«گر ي ديها  خدابخش دربارة نسخة نسخبرعالوه 

 در کتابخانة يکي. (وجود دارد» دکن عيوقا «يها درآباد نسخهيدر دو کتابخانة مهم ح
مانند نسخة , هردو نسخهو در آغاز )  در موزة ساالرجنگيگري اردو و دادبيات ةادار

ست يم ني چندان قدادبيات ة ادارةنسخ.  نقل شده استجاه آصف ةنام وصيتخدابخش 
البتّه نسخة ساالرجنگ از جهت ,  ندارديت خاصّيت اهميت و کميفيکو از لحاظ 

ن نسخه فقط شامل هفتاد و پنج اوراق ياگرچه ا. قدامت و صحت متن مهم است
ن نسخه داده ي شرح اهه صفحجنگ محمد اشرف در نُکنندة ساالر  اما فهرست,باشد يم

شمار  از نوادر مخطوطات ساالرجنگ به» دکن عيوقا«ن نسخه ي مباد که ايمخف. است
ن کتاب ذکر شده در کتب يها که در ا شتر واقعهيب, گفته محمد اشرف بهد و بنا يآ يم
  : محمد اشرف نوشته است کهدر فهرست مشروح خود. شود يافت نميگر يد

الملک  نامه معروف نظام تيمرتّب وص/مصنّف» دکن عيوقا «يدر مقدمة طوالن”
  .“ اول را نقل کرده استجاه آصف

نامه آگاه و مطّلع  وصيتن ي ا ازدکنداست که اهل يپ» نقل«و » معروف «يها از واژه
جا در کتاب  د داشت و از آنث جداگانه وجوينامه از ح وصيتن يکه ا نيبودند و دوم ا

 همان نسخة جاه آصف ةنام وصيتن يممکن است ا. شده است ينقل م» دکن عيوقا«
ن يپس از ا. ميکن ي ميداده گردآور جا اساس خود قرار نيساالرجنگ باشد که ا

طور  م که بهيکن ي را نقل مجاه آصف ةنام وصيت مخطوطه ييها قبالً سطور ابتدا صراحت
  : است١ نوشتهيقيض حق صديمرتّب ف/فمقدمه مصنّ

                                                   
کرد و در دوران نخست  اهللا منشي در عهد سکندرجاه زندگي مي  فيضمحمد  بهفيض حق صديقي معروف   .1

 اما. داد دربار ممتازاالمرا و راجه شام راج خدمتي انجام مي بهاو . پايان رسانيد  بهالل اين کتاب را  چندو وزير
 .نوشتن کتب تاريخي وقف کرد بهپس از اندکي نوکري را ترک گفت و زندگاني خود را 
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الدوله   نظامنواب الرحمه وقت رحلت به هي علجاه آصفمآب   مغفرتةنام وصيت”
 روز دوشنبه از هجري ۱۱۶۱ يانالثّ يخ چهارم جماديتار ه بوصيتعنوان  د بهيشه

ات ين حين ارشادات را تا حيغ کردند که ايد بليکأ ترجمان فرموده تيزبان وح
ن بشارات کرامت ي ااز, حال چي کاربند شود و در ه,تورالعمل شناختهخود دس

  .“ست انياشارات تخلف را انحراف نورزد و کلمات مذکور ا
  جاه آصفنامه  وصيتن متن کامل يتدو
ش و يمن از جنگ مقبل افزاي الزم است که هرگاه سالمت نفس خود ادکن ١سيرئ به

تا .  داردياند آشت ن ملکينداران ايه که زمد که با مرهتي ملک خواسته باشد بايآباد
  .ست اي العالجيترند و در صورت الچار  را برهم٢يمقدور از خود سررشتة آشت

برد چرا کار ه تامل بهن است البتّيالعالم اد ساخته ربيآدم که بن يدر انهدام بن: ٣وصيت
ا رمجرم د مگر يست که در هر سال از کشتگار رويکه مثل خوشة گندم و جوار ن

ف هرچه يد که او موافق شرع شريض نمايتفو, ر استي که متحمل امر خطيقاض به
  .آرد و از خود در قتل حکم نکند حکم کند بجا
 خود و انتظام امور ممالک را منحصر در سفر داند و لذّت منزل يزندگان: ٤وصيت

د يدر کالم مج سبحانه چنانچه حق. حال از دست ندهد چيمه را در هيخه يسا. يتو دان
× دهد يخبر م sß™ (#ρ ç�� Å¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{$#سفر و آداب و انتظام ين اشارت است از برايا ٥ 

ست که  اي است که ضروريام چهاونيست مگر وقفه در ا اياست در جهانگردير
                                                   

. آشتي دارد, اند  الزم است با مرهته که زميندار اين ملکدکنرئيس  که به اول اين:  خدابخشنسخة  .1
 )دکن وقايع(

 )دکنوقايع ( .جنگ ساالرةنسخ  .2

ها ورزد و مثل خوشه و گندم و  ملأالعالمين است ت آدم که بنياد رب که در انهدام بني م آندو:  خدابخشةنسخ  .3
از خود . تفويض نمايد, قاضي که متحمل امر خطير است رويد مگر مجرم را به  مير نکند که هر سالجو تصو

 )دکنوقايع . (در قتل حکم نکند

ρç��Å¡sù ’Îû ÇÚ#که زندگاني خود را در سفر صرف کند که حق تعالٰي فرموده  سيوم آن:  خدابخشةنسخ  .4 ö‘F{  و بسا #$
ين اوقات  ا چهاوني ضرور که جميع جانداران را درقدر ست مگر وقفه به اگرديانتظام امور رياست در جهان

 )دکنوقايع . (اوطان خود منظور دارد که قطع نسل نشود تقاريب به بهرسد و تعيناتي سپاه  تصديع مي

  .۱۳۷آيه ): ۳(عمران  آل  .5
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اوطان  ب بهيتقار ه سپاه هم بيناتيشود و تع ي م٢فين هنگام تکلي ا را در١ع جانورانيجم
  .ست که قطع نسل نشود ايرها ضرو آن

د يخود دانسته با ه بتعلّق ميافضال اٰله ق را محض بهيع خالي جميکارها: ٣وصيت
م يه تقستعلّقم امور ميتنظ بهز خود را ي فرض و واجب اوقات عزيوسته بعد ادايکه پ
ا البتّه ين و دنيامور د خود را از يروز  شبانةکار نداشته محاسبيد و خود را بينما
  .ر باشديگرفته باشند که عاقبت بخ يم

چنانچه در . امن انفاس بزرگان استيم  دولت بهي بشناسد که بناين معنيا: ٤وصيت
ن وقت که الحال وقت ي داشت و من تا اتعلّقن خاندان يا  بهيه صدارت شاهتعلّقابتدا 

همه  ازد يآ يکار نم ه لشکر وغا ب٦گو که بدون منم فرقه دعاي تعظ٥رحلت من است فرقه
اند طلب هللاشه استمداد از غربا و فقرا که ارباب اي مقدم دانسته هميويامورات دن

وه ين شيد که هميآوردم با ي است بجا م)ص( محمدِتسبقت در سالم که آن سنّ. کردم يم
  . داشته باشنديرا مرع

ن را يدر آن صورت زم. اند ميم و خلق خدا هم قدين و آسمان از قديزم: ٧وصيت
  .ک ملحوظ باشدي نکند و پاس موروث هري خود ندانسته اتالف حق کسةصّفقط ح

                                                   
 )دکنوقايع . (جانداران:  ساالرةنسخ  .1

 )دکنوقايع . (رسد تصديع مي:  خدابخشةنسخ  .2

و  خود دانسته بعد اداي فرض  بهتعلّق کارهاي جميع خاليق را زا فضل اٰلهي مکه نچهارم آ:  خدابخشةنسخ  .3
روزي از امور  ه تقسيم بايد و خود را بيکار نداشته محاسبه شبانهتعلّقتنظيم امور م بهواجب اوقات عزيز خود را 

 )دکنوقايع . (گرفته باشد ديني و دنيوي خود مي

ة شهنشاهي تعلّقچنانچه در ابتدا . ميامن انفاس بزرگان است که بناي دولت را که به پنجم آن:  خدابخشةنسخ  .4
آيد مقدم بر ساير امورات  کار نمي  داشت توقير و تعظيم اهل دعا که بدون آن لشکر وغا بهتعلّقاين خاندان م به

داند خواهد و سبقت در سالم سنت هللا ت از فقرا که بابداند و استمداد همعليهي استمحم  الم از خود الس
 )دکنوقايع . (کند

 )دکنوقايع . (توقير:  خدابخشةنسخ  .5

 )دکنوقايع . (آن:  خدابخشةنسخ  .6

ة روي زمين را فقط حصّ. که زمين و آسمان از قديم است و خلق خدا نيز از قديم ششم آن:  خدابخشةنسخ  .7
 .خود نداشته اتالف حق کسي نکند و پاس مروت ملحوظ داريد
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 ين معنيمکنه دکن که عبارت از سلطنت شش صوبه دکن است چنانچه ا: ١وصيت
 بود ين در هر صوبه بادشاهي اش ازيشود که پ يره معلوم ميغ خ وياز مطالعه توار

. خوردند ي ميه سپاه روزن ملوک لکوکها از فرقيچنانچه از هم. ذواالحشام و مستقل
حضرت حق .  گرفتهتعلّقک کس ي هن همه ملک از عهد حضرت خلد مکان بيالحال ا

س يق رئيبر خالرا  را عطا فرموده و ما يکرم خود من عاص  محض بهٰيسبحانه تعال
 بعد من سزاوار آن. ميش پرداختيق بود کم و بي خالين وقت آنچه پاسبانيتا ا. ساخته

نوبت چه   سرکار خود نوبت بهيکارها ه نمودن بمأمور هر خاندان و يريست که خبرگا
ر او ييم تغيت در سال دويسال نها ل آن سال بهين و چه از قوم هنود تبدياز فرقه مسلم

ن ي اگران محروم نمانند و سررشتهينموده باشند که د ير ميياز جمله احباب دانسته تغ
العمر  تن مدي ا دارد و ما که دريوسته جاري خود پ٢روان شيکار چه از خود و چه از پ

د که يبا. ميا ات جمع کردهيلطف و عنا ست به ايا ک جواهرپارهين همه مردم را که هريا
کار ندارد يها برداشت نموده ب نيها از دست نداده سخت و سست ا نيحال قدر ا چيدر ه
  . سازدمأمورقه يکار ال و به

د و ير نموده پرورش نما فرزندان خود تصوياج بهر خود را يبرادران صغ :٣وصيت
عمل آرد   موفوره بهي قدر و مراتب سعيد و در افزونيغ فرمايها کوشش بل ب آنيدر ترت

 وقت غمخوار او هها هم د که آني مبذول فرماةدرج ها به ف دربارة آنو اشفاق و تلطّ
                                                   

ها   است و در هر صوبه بادشاهي مستقل است و لکوکدکن که عبارت از شش صوبة دکنکه امکنه  هفتم آن  .1
 گرفته سزاوار است که تعلّقيک کس   زمين از عهد حضرت خلد مکان بهةالحال هم. فوج روزي خورند

دو سالي از جمله نوبت و تبديل آن بعد سالي يا  کارهاي سرکار خود نوبت به  نمودن بهمأمورخبرگيري و 
ها معلوم  قدر آن. ايم جمع کرده, اند واجبات دانسته سررشتة اين کار از خود و مردم که هريک جدا هر پاره

 )دکنوقايع (.  سازيدمأمورکار اليقه  ها را بيکار مداريد و به اين. کرده برداشت ناز ايشان الزم

 )دکنوقايع . (کاران پيش:  خدابخشنسخة  .2

د و در تربيت کوشيد و در يجاي فرزندان خود پنداشته پرورش نماي ه برادران صغير خود را بهک هشتم آن  .3
الحال  هرگاه مرفع. اند ت ناموست بازو و تقويسازيد که قو  کنيد و غمخوار خودهها سعي موفور افزوني اين

فرط التفاط  ت بهالدين خان را که در اصل بازوس هدايت محي. خواهند شد زوال دولت نخواهد خواست
مجوييد و ) مرتّب =انتقام(ن خود سازيد و در صد دو شکست او نباشد و از اقربا انتظام  آاز) بمرتّ= التفات(

ازان را در گوش خود جا ندهيد و عوام ارذل را در مجلس خود بلکه بر در خود بار نبايد داد که سخن غم
 )دکنوقايع (. سدر خلق خدا مي هيبت را زيان دارد و ايذاي تمام به



  جاه اب آصف و پند اخالقِی نودکننسخة خطّی وقايع  نگاهی به  ٣٥١

  

هرگاه که . اند ت ناموسي اوست و تقويت بازوها قو ني و از دل داند که ا١باشند
و هر وقت که گرسنه و . الحال خواهند بود هرگز زوال دولت نخواهند خواست مرفه

و .  خواهند فروختينيجهت قطعه زم مخالفان به بهه را يمفلس شوند سلطنت آصف
ات از آن يشفقت و عنا بهر نموده خود تصو را از جلمه فرزندان ٢ن خانيالد يت محيهدا

ازان ندهد و عوام و  شکست او نباشد و گوش را بر سخن غمخود گرداند و در صدد
ان دارد يبت سلطنت زي بلکه در خلوت جا ندهد که ه,قوم اراذل را در مجلس خود بار

  .ذا اتمام خواهند دادي را ايخلق خدا,  حضوريابيو از غرور باطل بار
که حوصله  ٥ سازدمأمور ٰيکار ادن کار عمده و عمده را به  را به٤ياول: ٣وصيت

چند که آدم  نروپ  بهيوانيب د تقر٧سازد وجه ياعتبار م ي اعتبار کار سرکار را ب٦يينارسا
 ما را ندانسته در هر يواني حضور قدر کار ديکه امرا ني ايرتبه بود و محض از برا يب

 ن کاريا ها او را به ب آنيدأ و تيشکن ذا نظر بر نفسلٰه. نمودند يه مف شاقّيامر تکال
چند آدم خود و  هرکه باشد پورن.  کارکن٨ز کارفرما درست باشدي ساختم و نمأمور
گر ي دياگر دو سه سال. آرد يمعرض وصول م ن بهين بهييآ ا سرکار را بهيل زر بقايتحص
  .باز مختاراند.  باشد بهتر استمأمورن کار يا هم به

                                                   
 )دکنوقايع (. اند ت ناموست بازو و تقويغمخوار خود سازيد که قو:  خدابخشنسخة  .1

 ناصرجنگ شهيد را خوش نوابرود که حرکت او   بود و گمان ميجاه آصفالدين خان نوة  هدايت محي  .2
. ش را بر سخن غمازان ندهندکنند که از هدايت انتقام نجويند و گو  نصيحت ميجاه آصف نوابلذا . آيد نمي
کمک از  الدين با هدايت محي.  ناصرجنگ غلط نبودنوابکار ثبوت رسانيد که  به واقعات ما بعد که رخ داد اما

 . ناصرجنگ شدنوابشهادت  بهمنتج , ها علم طغيان برافراشت و قيام او در آخر انگليس

 نگردانيد که نارسايي اين و مأمورکار عمده  را بهادٰني و  يامر ادٰن که عمده را به نهم آن:  خدابخشنسخة  .3
ست که امراي  ارتبه بود آن چند که محض آدم بي  ديواني پورنباستغناي آن کار را ضايع سازد و جهت تقر
درست بايد  و در کارفرماها منظور ت ديب آنأشکني و ت کردند نفس حضور قدر ما ندانسته تکاليف شاقّه مي

 )دکنوقايع (. کنيد) مرتب =بحال(چند آدم خوب در تحصيل جاگير همان  اشد پورنکه بهر. کارکن

 )دکنوقايع (. يادٰن:  خدابخشنسخة  .4

 )دکنوقايع (. نگردانيد:  خدابخشنسخة  .5

 )دکنوقايع (. نارسايي اين و استغنايي آن:  خدابخشنسخة  .6

 )دکنوقايع (. و جهت:  خدابخشنسخة  .7

 )دکنوقايع ( .بايد:  خدابخشنسخة  .8



  ٣٥٢  قند پارسي

  

 مآثراالمراصاحب 
نويسد که نواب  مي

 ديوان جاه آصف
 .فارسي هم دارد

ف بر عالم موقو دکناست ين داند که ريقي را ين معنيدر همه حال ا: ١وصيت
 حال از خود چي را در ه٢يد که آداب حضرت ظلّ سبحاني بايست و نوکر ايبندگ

. اس مطعون خواهند بودخوذ و عندالنّأ عنداهللا مي آداب شکن٣فوت نکند و از امر
 و ي از راه مهرباني آمد روزي که در دهليوقتران ي ايچنانچه نادرشاه بادشاه قهرمان وال

.  سلطنت هندوستان خطاب کرديعطا ت ما را بهيعنا
م اباً عن يم که ما مردم از قدين عرض کرديالفور هم يف

م ي خواهيحرام نمک به مشهور يم از آن معنيا شهي نوکرپجد
 شهرت خواهند ي و بدقوليشد و حضرت را از بدعهد

ن يآفر يسنج و معن سش سخنجا که ذات مقد و از آن. داد
  .ن کرديار محظوظ شده آفريبس. بود

 يت طرف ثانيهرچند که جمع, تا مقدور از خود در جنگ اقدام نکند: ٤وصيت
د ي در کالم مجٰيچنانچه حق تعال. پسندد ي را نميري دليت اٰلهن باب عزّيدر. کمتر باشد

ΝŸ2 ÏiΒ 7πدهد که  يخبر م t⁄ Ïù A's#Š Î=s% ôMt7n=xî Zπ t⁄ Ïù οu�� ÏW Ÿ2د در رفع مناقشه ين باشد باتا ممک ٥م
 خود استاد کرده يطرف ثان ر حق بهيد ناگزي مبادرت نمايه چون طرف ثانکوشد ک

عجز و الحاح استمداد از حق خواسته بر مکان خود ثابت و راسخ باشد و تا مقدور  به
  .د قدرت اوستي قبله جنگ نکند اگرچه فتح به رو به

                                                   
اس مطعون خوذ و عندالنّأسبحاني فوت مکنيد که عنداهللا م آداب ظلّ. ست ا عالم نوکريدکنکه رياست  دهم آن  .1

. عطاي سلطنت هندوستان خطاب کرد فرط عنايت ما را به دهلي رسيد و به شاه والي ايران به نادر. خواهند بود
بدعهدي و  بهحرامي خواهيم شد و حضرت را  نمک بهر  مشهو الفور عرض کرديم که ما مردم نوکرپيشه في

 )دکنوقايع (. محظوظ شد و آفرين نمود. بدقولي شهرت خواهند داد

 .مقصود از بادشاه دهلي  .2

 .يعني اولي االمر  .3
طرف ثاني کم باشد  که تا ممکن مقدور از جنگ اقدام از خود مکنيد گو جمعيت به يازدهم آن:  خدابخشنسخة  .4

ناگزير چون . و تا امکان در رفع مناقشه کوشيد)  ساالرنسخة= پسند نمي. (پسندد  الهي دليري را ميکه غيرت
طرف خود استاد کرده استمداد از خدا خواسته بر مکان خود ثابت باشيد و  طرف ثاني مبادرت نمايد حق به به

 )دکنوقايع (. فتح از غيب يقيني است. قبله مکنيد جنگ روبه

 .٢٤٩آيه , )٢(بقره   .5



  جاه اب آصف و پند اخالقِی نودکننسخة خطّی وقايع  نگاهی به  ٣٥٣

  

انپور و که جمله مردم دکن مردم بره نيد ايتجربه رس ت بهن مدي ا آنچه در:١وصيت
د يستند بايان اعتماد نيقول و فعل خود شا چ وجه بهيعرض آشنا هستند و ه جاپور بهيب

  .ن قوم واجب داندي ااط و احتراز ازير تصور نموده احتيکه مثل مردم گجرات و کشم
زال بالفعل آنچه من موجود دارم اگر قدم بر قدم من ي که از فضل الي اسباب:٢وصيت

اده از دو سه يز. ا نهطبقه وفا خواهد کرد و الّ بهن که طبقه يقي. ديگذاشته صرف نما
  . کفاف نخواهد کرديسال

 سپاه ي دلجمعيهمه خزانه که در رکاب موجود داشتم محض از بران ي ا:٣وصيت
ها  ها آن ي باشد و از آباديوسته آبادير لشکر خصوصاً از بودن خزانه ساهوکاره پيو سا

ن ي انتظام اييکه از ابتداهللا الحمد. شود ي ميشان و متالشيخود پر لشکر مخالف خود به
اما .  برخود ندارمياده از سه ماه باقيحق سپاه خود ز, ن هنگام رحلتيو تا ا, دولت

د که در همه يترسم با يترسم که از سپاه مخالف نم يقدر م ن از سپاه خود آنيباوجود ا
  .اند ق و ناموس دولتيها رف نيداند که اقدر  نيا. د داشتيدل نباي خود بزها را ا نيحال ا

  از من سرزد و الحال چنانچه محلّيري در پيستيت از ناباي بشريمقتضا به: ٤وصيت
. پاس آن در همه وقت ملحوظ باشد, مه ناموس استجا که مقد از آن. افتي نو قرار

  .ديان آيچنان نشود که انگشت اعراض مردم در م

                                                   
تجربه رسيده از جملة مردم دکن مردم برهانپور و بيجاپور شايان  بهکه آنچه  دوازدهم آن:  خدابخشنسخة  .1

 .اعتماد نيست مثل مردم گجرات و کشمير دانسته احتراز نمايند

 که سپاهي که من موجود دارم اگر قدم بر قدم من گذاشته صرف خواهند کرد و سيزدهم آن:  خدابخشنسخة  .2
 )دکنوقايع (. ا سالي يا دو سالي نخواهد ماندطبقه در طبقه وفا خواهند نمود و الّ

که اين خزانه در رکاب موجود داشتن براي دلجمعي سپاه و لشکر است و ساهوکاران آبادان  چهاردهم آن  .3
 ندارم و از سپاه شود حق سپاه زياده از سه ماه خود خود پريشان مي ها مخالف خود به شوند و از آبادي اين مي

 )دکنوقايع (. ها را بيدل نبايد داشت اين. ترسم قدر ترسم که سپاه مخالف نمي خود آن

جا  يافت از آن  نو قرارت در پيري امر نابايستني سرزده محلّمقتضاي بشري که به پانزدهم آن:  خدابخشنسخة  .4
دکنوقايع (. پاس آن ملحوظ باشد. است) ساالر =ناموس(مه نامانوس که مقد( 



  ٣٥٤  قند پارسي

  

ن قوم دو ي خصوصاً گروه ايزدن  و گردنيمه قابل کشتن هيدکنارداران  زنّ:١وصيت
ها  چنانچه آن. اند داس که برهم زن کاخ دولت صدساله م رامي مورد و دويکيکافر که 

زنهار از . ها انتظام دولت خود داند نيد بودن ايدر ق. ام د کردهيرا در قلعه محمدنگر ق
ن يد ايعبارت از ق. ور استچنانچه پندت خانه که در عالم مشه. د خالص نسازديق

د ي بکنمأمورکارخانجات  د و مردم کارخانه خود را بري برو٢الحال. المالس و. مردم است
شود و شما را  يافته نمياده از دو سه ساعت يد که مهلت يم سازيد قايکأک را از تيو هر

 و ن شما باشدير و معيب کند و در همه حال نصيت نصيم که هدايسپردم يخدا کر به
  .٣رديات و افضال خود از سر شما باز بگيه عنايسا

مآب   مغفرتنوابت سمات از زبان مبارک ين کلمات هدايکه ا ي وقت:٤وصيت
 نواب.  شديده اشک جارياز د. ديد گرديوله عاالد م بر نظاميرقّت عظ.  شدنديجار

رومال پاک ها از  ک خود طلب داشته اشک رخسارهينزد به يمآب از محبت پدر مغفرت
ق تنگ يال من کار بر خالواز اح. کند يده ميستن چه فاين گري اکرده فرمودند که از

ستن شما را يگر. امال حوادث شوندپا يدار شود و رعايده بيمبادا که فتنه خواب. است
  . استيتمام عمر باق

  

                                                   
 ةجمله سرگروه اين هم زدني است از آن ارداران دکني قابل کشتني و گردنکه زنّ شانزدهم آن:  خدابخشنسخة  .1

خانه  ها انتظام امور خود دانيد و بندت اين. نگر قيدمحمد ةدر قلع. اند داس برهم زن دولت دو کافر مورد و رام
 .عبارت از قيد اين مردم است

 کنيد و قايم سازيد و مهلت مأمورکار خود خانجات  که برويد و مردم کارخانه به  هفدهم آن: خدابخشنسخة  .2
 )دکنوقايع (. خدا سپرديم که هدايت دهد و خدا معين شما است به. شود زياده يافته نمي

 ).تصحيح قياسي. (نگيرد  .3

حضرت . د رقّت نمودي شهنوابزبان مبارک رفت  ت سمات بهين کلمات هدايکه ا يوقت:  خدابخشنسخة  .4
 . استيستن تمام عمر باقي گر.شود يستن چه مين گري امغفرت منزلت آهسته فرمود که از



  معرفي نسخة خطّي مثنوي آشوب هندوستان  ٣٥٥

  

   آشوب هندوستاني مثنوي نسخة خطّيمعرف
  ∗ينيد فاطمه حسيده خورشيس

  دهيچک
 از پژوهشگران يبعض.  شاهجهان استة شاعر معروف دور,يرازي شيا محمد بهشتملّ
  .اند دانسته يالني را گيو

شاه ,  داراشکوهيعني ي دربارة پسران شاهجهان گورکانوستانآشوب هند يمثنو
بخش در   شاهزاده مراديبخش است که با اعالن امپراطور ب و مراديز اورنگ, شجاع
  .افتيان يآغاز شد و با وفات داراشکوه پا. ق ه ۱۰۶۷سال 

  احوال مؤلّف
نگاران و مورخان   تذکره,ستي در دست نيادي اطّالع زيرازي شيدربارة احوال بهشت

 ين مثنوي همي اطّالعات در مورد وي تنها منبع حاو,اند  ننوشتهيزيز چي نيعصر و
هند مهاجرت نمود و  که در عهد شاهجهان بهبود  يا  شاعر برجستهيو. حاضر است

  :سدينو ي مي دربارة والشعراةتذکرمؤلّف . ديبخش انتخاب گرد عنوان معلّم مراد  به
  .“١ م فوت شد۱۶۵۰/ق ه ۱۰۶۷ مهارت داشته و در سال ياو در فن سخنور”

 پس از وستانآشوب هند يرا مثنوي ز,ست اشتباه کرده ايمؤلّف در سال وفات و
. وستيوقوع پ به. م ۱۶۵۷/قه  ۱۰۶۷داد ين رويبخش آغاز شد و ا اعالم سلطنت مراد

تخت  م به ۱۶۵۸ب در سال يز  اورنگ,ديان رسيپا  پس از وفات داراشکوه بهيمثنو

                                                   
  .عليگره, دانشيار بخش فارسي دانشگاه اسالمي عليگره  ∗
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  ٣٥٦  قند پارسي

  

اين مثنوي فقط ماجراي آشوب 
بلکه داستان عبرت , زمان نيست

صميميت و  است که بهشتي با
 .قلم آورده است صداقت قلب به

د ين باي بنابرا,افتيب در آگره وفات يز  اورنگة در دوريبهشت. ده بوديسلطنت رس
  . رخت از جهان بربسته استميالدي ۱۶۵۸م که پس از سال يدانب

  يمحتٰو
 ييران مقام واالي هند و اادبيات است که در يخي تاريها  از سرودهيکيآشوب هند 

ها شرکت داشت و   در تمام جنگيرازيش. دارد
ن برادران ي بود که بيا ن فاجعهي چنينيشاهد ع

ه ن منظومه شامل هفده واقعيا. ١داد يرو
آشوب  ي شاعر در عنوان اول مثنو,است

 و منقبت ي پس از حمد و نعت الههندوستان
از اکبر شاه تا فرزندان  (ي شاهان گورکانيمعرف  بهعيحضرت عل, صامبر اکرميپ

  . داراشکوه پرداخته استيعهد يو ول) شاهجهان
  داــام خــت نـدايســام خــن به  داـتـج را ابـنـن سـخـالم سـک  
  که شاهنشه هر دو عالم خداست  ا سپاس و ستايش سزاستخدا ر  
 ن جليـر کـمرا خامه و نطق س  عمـدح علي هـ بصنعـت محمد به  
 ٢ارورـخـل بيـان بـاز نـمـرا س  عـان اثنـا عـشـرـامـمـدح ام به  

ن و يار غمگيان فرزندان بسيکند که شاهجهان از اختالف و نزاع م يان ميشاعر ب
نظم درآورد و از  ن برادران را بهيم گرفت که داستان جنگ خونيتصم پس او ,متأثّر شد

  .آشوب دوران همه را آگاه کند
 ٣گذشت آنچه برسر نمايم بيان  ز آشـوب دوران نهـان و عيان  

   شاعرة دوريخيع تاريل وقاير و تحلي شامل تفسآشوب هندک عنوان يهر
  .است

  
                                                   

1. Marshall, D.N.: Mughals in India, Mansell Publishing Ltd., London & New York, pp.24, 
116. 
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  معرفي نسخة خطّي مثنوي آشوب هندوستان  ٣٥٧

  

  يسبک شعر
 زبان و يع سروده است که در آن سادگصورت سهل ممتن  را بهين مثنوي ايبهشت

 هنرمندانه و يا وهيش ش را بهي افکار خو,متانت کالم را ملحوظ داشتهو انسجام و لفظ 
ل ئ تمام مساي عاطفياو در شعرها. ان کرده استيعنوان آشوب ب زبان شعر به ر بهيثأپرت

سراسر  را در ي و بشردوستي فردي روزمره زندگيهاا و ماجرياسي و سياجتماع
کند که  يزار است و حس مي بيزير شاعر از کشتار و خون. سازد يان مياشعارش نما

  :کند ياد ميفرو خبر هستند  يشاهان وقت از درد و غم ملّت ب
 ١ارـثـان را نـج دـاينـان نمـز خاص  ت گر صد هزارـشهان را چه پرواس  
  گوند ز خون يالن اللهـن شـزمي  ونـاران خـت بـق ريخـفـز ابر ش  
 ٢م گرفتـرخ ماتـن چـمرگ زمي به  گردون هوان نم گرفت ز خون تا به  

 و ي حماسيها ي از مثنوياري که وزن بس در بحر متقارب مثمن مقصورين مثنويا
د و چون يآ يدست م  است که از تکرار فعولن بهي فردوسةشاهنامر ي نظي فارسيخيتار

نام ) کوتاه شده(و مقصور ) يي تا۸( دارد مثمن يدر هر مصرع چهار رکن عروض
ن صورت فعولن فعولن يا  فعولن فعول است بهيجا چون رکن آخر آن به. رديگ  يم

ن و يبخش است و آهنگ دلنش ه لذّتي وزن و قافيدر مثنو. گردد يفعولن فعول م
  :مثال.  دارديا ژهيو

 ٣گذر کرد از اين گنبد الجورد  روز نـبرد هياهـوي مـردان به  
* 

 هوا شد زر اندود تا کهکشان  ت زر نشانيم راس پرچـز ب
ده ي دي و معنوي لفظيها يدگيچيگر پي دشوار و ناهموار و ديها بيها و ترک واژه

طور  به. ستي ني از لغات و اصطالحات مغلق و مشکل عربيشود و در شعر او خبر ينم
بادت  و عنتن مبحث صداقت و متاير دربارة اهل گجرات است و در ايمثال اشعار ز

  :ديسرا يم. کند يان ميشان را بيا
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  ٣٥٨  قند پارسي

  

  ١که بـودنـد اکـثر صـداقـت بيان  راتيانـال جمعي ز گجـدر اين س  
 سـپرد آتش يکي خويش را مي به  ردـشم نم ميـ يا صـةيکي سبح  
 ٢رام, ز بـســيـاري گـفـتـن رام  کام يکي را زبان گشته وحشي به  

  :نشين بودند ا و پردهسرايد که شاهبانوان بسيار با حي ي مييجا به
  چو اقبال در پاي تختش روان  ن جـم قـدر واالمـکانـخواتي  
 ٣اـاده پـنهـم نررون ز آزـيـب به  رسم شهـان از طريـق حـيا به  

 ي بلکه داستان عبرت است که بهشت,ستي آشوب زمان ني فقط ماجراين مثنويا
قلم آورده  ت و صداقت قلب بهيميصم با

ار جانگداز و جانسوز يساست و چند واقعه ب
ان ياز م. خورد يم چشم   بهين مثنويدر ا
بخش و   مراديري اس, اندوهناکهاي هواقع

ب يز چون اورنگ. استوي فرزند خردسال 
 کرد و بر ير زندانيب و تزويفر مراد را با

مراد خواران   نمک,م پدر مسلّط شديتمام غنا
 از يکي پس ,اد خود درآورديرا تحت انق

ده گرفته يست ساله را نادي نمک ب حق,نينام نورالد بخش به م مراديقدخادمان 
سن خود در  هميها بخش که با بچه وست و پسر خردسال مراديب پيز اورنگ به

  . کرديب زندانيز دستور اورنگ کرد به ي ميسرا باز حرم
 نـگي چنيـرايان زنـس هـخواج به  نـزان نور ديـخ و بادـد چـکه آم  
   بيست سال نمک را شکستحق  ستـل نشـفـد محـلـة خدرواز به  
 ٤رو آوازه راــسر و ـتــداخـنـلـب  ازه راـ تو گِلـرد آن نــب کـطل  
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  معرفي نسخة خطّي مثنوي آشوب هندوستان  ٣٥٩

  

 نورالدين. پرسيد که شاه بابام کجاست اني ميره با نگبرد بچ که نورالدين او را مي وقتي
  .نزد پدرت ببرم را زود بهو خواهم ت گفت من مي

 اـاه بابا کجـرا شــد مـه باشـک  وفا ل زان بيت آن طفـخبر جس  
 ١نزديک شاه که زودت رسانم به  ن خدمـت آيم ز راهـتا بديـگف به  
 خوشحال شد و ررود بسيا بخش از شنيدن اين خبر که پيش پدر خود مي پسر مراد

  .خواست که قباي نو بپوشد
 ٢که پوشـم قـبا و ببندم مـيان  شگفته شد آن طفل گفته امان  

د و گفت حاجت يرون کشيسرعت او را از دست پرستارانش ب ن بهي نورالديول
  .پالکي کهنه نشاند  که تو لباس نو بپوشي و او را بهستين

  تار نيستـام دسـجـرانـسرت را س  ستـه درکار نيـدن جامـيـه پوشـک  
  رشـکـل پيـايـن حـرهـان پيـهم  رشـبا در بـي قـر نــس ر بهـنه افس  
 ٣جا گذاشت بر آن تاره گل را همان  تـراه داشـنه همـي کهکـي پالـيک  

 يا ن منظرهي چشمش پرآب شد چن,ديآن طفل چون همراهان و خادمان پدر را ند
  :کند يان ميک طفل معصوم را با رقّت بي ياري يب

 ش کسيـپاهـنديد از غالم و س  نظر کرد آن طفـل هر سو بسي  
 تـان و گفـغـبل برآورد افچو بل   اشـک سفتِرژگان دالماس م به  
 ٤بود در کجا بعد از اين جاي من  چـه شـد مردم شـاه باباي مـن  

ست و هز ي ني ادبيت اهمي دارايخين کتاب عالوه بر ارزش تاري ايطور کلّ به
 قابل يست و حتّي نياگرچه آنچنان شاعر خود گفته است که شعر او برتر از فردوس

 ةخ دوري از تاريجا که قسمت  اما از آن,باشد يز نمي نامدار نير فردوسعش سه بايمقا
 يخيق تاري از حقايا داده و گوشه  مورد بحث قراري را با حب و بغض کمتريشاهجهان

خود گرفته  ک بهي تراژيمنظومه لحن, يجا, ين در جايش درآورده و همچنينما را به
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  ٣٦٠  قند پارسي

  

 انسان ييوفا يزمانه و ب يرمه يع ناگوار بيم وقاي ترسي دردناک را برايا  عاطفه,است
 ي خود شاعران بزرگي در مثنويبهشت. باشد ي خاص ميت اهمي دارا,کاربرده است به

قت معترف است ين حقيا ش قرار داده است و بهي را مورد ستاي و فردوسيمانند انور
ادگار يان سخنوران زمان خود از همه نامورتر است و کالمش تا ابد يم  دريکه فردوس
ع روزگار ي وقايسد که فردوسينو يداند و م يسه خود را برتر مي در مقايد ولخواهد مان

 من ي باعث افتخار مثنويتن مزيد است و اي چشم دنم ده سروده است و سخنيرا ناد
  :ديگو يم. است

 ١بـود شـعــر او تــا ابــد يـــادگار  ردوسي از روزگارــت فـــر رفـــاگ  
 جاي گهر طبـعش المـاس سفـت به  تـ گفدهـه ناديـهنامـه رزم شـمـه  
 ام ز کـس همـچو افسـانـه نشنيـده  ام دهـه ديـمـا را هـه ن رزمـن ايـم  
 ٢ة ديـگر اسـتئولـي صـدق را نش  ترست چو افسانه کذب است شيرين  

 ي گوناگون ساقيها  در چهرهيعرفان بهشت
ع پرآشوب خسته ين وقااي پس از بيرازي شيا بهشت ملّآشوب هندوستانندة منظومة يسرا

 اما آن ,کند ي خود را دور ميماللت و صدمات ذهن, يا و ساقنيمو  يذکر م شود و با يم
ن خورده آ روزگار از ي است که عرفاي عرفان يکند همان م ياد مي از آن ي که بهشتيم

 ,دکن يمتوجه  ي بيويمظاهر دن  انسان را نسبت بهين مي چون ا,اند  رفتهي معانيايدن به
ب يامت از آسيام قين جام تا قي بعد از خوردن ا,کند ي را آرزو مين شرابي چنيبهشت

  :طور مثال به. جهان دور باشد
 خبر کز آشوب دوران شوم بي  م ده جـگرا ي ساقيا از ميمد  
 ٣تي چه پروا بودـز آسيب گي  ـيا بودبده مي کـه تا جـام ِن  

چهر و  ش اللها يساق. نديب ي گوناگون مياه چهره  را بهي ساقين مثنوي ارشاعر د
 شراب احمر را يجا شاعر تقاضا نيدر ا.  بزم استةبر و رشک دهند نيمين و سيجب مه
 کهن و يگر همان شراب معرفت است که گاه اني نمان شراب احمر اصالًي ا,کند يم
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  معرفي نسخة خطّي مثنوي آشوب هندوستان  ٣٦١

  

ر شاع کند و به يز ميغ رزم را تي نو است و پس از ترکردن کام و لب دردش تيگاه
  :هدد ي جنگ را ميها قدرت سرودن معرکه

  که چون تيـغ ظاهـر شـود جوهـرم  رمـــمـ احةادــا بــيــاقـــده ســب  
  کـه دردش بـود جـوهـر تـيـغ رزم  زمــب م بهـاغـاي ن درــاده کـاز آن ب  
 ١ز رزم دگـر گـفـتـگـو سـر کـنـم  ن مي که چون کام و لب تر کنم آزا  

* 
  شود فارغ از غم چو گرديد مست  چـارة تنگـدسـتبده مي کـه بي  
 ٢اني روزگارـريشـاک از پـه بـچ  گون غمـگسـار ود تـا مي لعلـب  

  يبالغت در شعر بهشت
ات را يئبخشد و با نبوع خود جز يت ميعينآن  د بهمنر زندگي است و شاعر هنانيشعر ب

 و يع لفظي صناي مثنوني در ايرازيش. ندينش يکند که در دل م ي مطرح ميا گونه به
 يصورت  خواننده بهيع مفصّل را برايان کرده است و وقاي بي خاصّييباي را با زيمعنو
ن قسمت يدهد در ا ي قرار مي و هنري ادبيکند و او را در فضا يه مئراان يدلنش

  .شود ي مي کتاب مذکور بررسي هنريها ييباي از زيا گوشه
  هيتشب
شده  و لطافت برخوردار ييباياده کرده است از اوج زن استف آ ازي که بهشتيهاتيتشب

 شاعر سرخي شفق را در هنگام مثالً. خورد يچشم م به يخوب هاست و در شعرش ب
  : هندو تشبيه کرده است٣قشقة  جنگ بهةغروب آفتاب در صحن

 ٤ هندوي شام شدةشـفق قشق  ز شب روي گيتي سيه فام شد  

  استعاره
 مثالً ,ان کرده استي بيوة عالي جنگ را با شيتفيو ک کارزار ةجا شاعر صحن نيدر ا

ر يشمش اف بهکش کان لعل بدخشان و الماس خارا  خون لشکر مخالف بهين از سرخيزم
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کند و منقار و چنگ خود  ي استعاره شده است که پرواز ميعقاب ر خدنگ بهيده و تزمنر
  :رنگ سرخ لعل درآورد بهرا با خون دشمن 

 ودـمـان نـشـدخـل بـن کان لعـيـزم  چـو بـازو گـشــودرزم مـخـالـف  بـه  
 افکــارا شــاس خـــمـاي الـراپـس  بـيـاورد دســت و کـشـيـد از غـالف  
 ١گون ساخت منقار و چنگ ز خون لعل  پــرواز آمـــد عـقـــاب خـدنـگ بـه  

  تشخيص
 ة نمون,بخشد شعر خود هستي مي بهانگارد در واقع  وقتي شاعر موجودات را زنده مي

  :گردد مياين تشخيص در مثنوي مالحظه 
 ٢درد آمد از غم دل آسمان به   زخميانةز جـان سـوزي نال  

ر يثأه کرده که دل دارد و تحت تي زنده تشبيموجود ن شعر شاعر آسمان را بهيدر ا
د و يآ يدرد م دلش به جنگ يها ي زخمةدن ناليرد و از شنيگ يفاقات روزگار قرار ماتّ

  .شود ين ميغمگ
  هيکنا

  :بخشد ي مي کالمش را وسعت معنين صنعت شعريشاعر با ا
  که شد برگ گل کشتگان را زبان  بـهــار اجـل کـرد گل آنچـنـان  
 ٣امـر ز شـت هـد روزش سيـنـايـنم  کشد صبح چون تيـغ قهـر از نيام  

لي تعلسِنح  
گونه که خواننده از  آن .کند يان ميل خود بي را با تخين صنعت شاعر علّت امريدر ا

 بهشتي در اين صنعت نيز ,نمايد آوردن دليل خيال آفريني هنرمندانه او تعجب مي
  :ل قوي خود موفّق گشته استتخي با

 خواب که خورشيد و ماهش نديدي به  مـهيـن دخـت آن شـاه واال جـناب  
 ٤نـرهـتن پي چو گل چاک چاکش به  چو غنچه پر از شـکوه خونين دهـن  
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  حيمتل
 ةوين شي با ايبهشت.  در شعر استيا مذهبي يخي تارةا واقعي يتک شخصي اشاره به

  :کند ي خوانندگان را مجذوب شعر خود ميهنر
 شـبيـه سـليمـان و اسـکنـدر اسـت  پرور است تخصيص شاهي که دين به  

  وصف
 يت وضعيچگونگ,  جنگة از صحنييباي زيها في توصوستانآشوب هند يدر مثنو

 شاعر ي وقت مثالً,شود يده مي ديالح جنگس يفراوان, کشت و کشتارها, انيسپاه
  :ديسرا ين ميان کند چنيها را ب خواهد شکست لشکر شجاع و راجپوت يم

  ز هم ريخـت چون پردة عنکبوت  پوتـف راجـردان صـز شمشير گ  
  ز بـســيــاري گـفــتـن رام رام  کام ان گشته وحشي بهـيکي را زب  
  تيـغ سـتيـز يکي داده جـان را به  زـريـراه گ هـاده بـنه رـي سـکـي  
 ١رف يدريکم الموت بودـهمين ح  شنود کسي گر حديثي ز کس مي  

 شعر ييبايش زيداي در کالم شاعر موجب پي و معنويع لفظيکاربردن صنا به
  معموالًيخي اما در منظومة تار, باشدي خاليع ادبيست که از صناي نيچ شعري ه,شود يم

 که يشاعر. گذارد ي نميگونه هنرها باق ني بروز اي برايخ مجال چندانيتار پرداختن به
ش شعر يع هم بپردازد و موجب آراين صنايچن  بهيخي تاريها در ضمن سرودن داستان

. مند خواهد شد ان شاعران همطراز خود بهرهيم  دري بهتريتخود بشود از مقام و موقع
 ي ارزشمندةمرتب  در کتاب خود بهي و معنويع لفظيز صنا بجا اةاستفاد  هم بايبهشت
  .شود يده مي دفراواني هها در شعر او ب  صنعتة هم,ده استيرس

 و يتفي از لحاظ کي ادب فارس,ياسي اوضاع سيوجود نابسامان باکه  آنغرض 
 يها انگر گونهي نمايرازيشملّا محمد بهشتي ر ا اشعيها  نمونه, نداشتي کم رونقيتکم

  . آن دوره استيهنر
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  معرفي نسخة خطّي خياالت امير خسرو
  ∗شهناز پروين

 که کام طوطي هندوستان شود شيرين روح خسـرو از اين پارسي شکر دادم به
اند که در هر  زبان فارسي خو گرفته هجري مردم هندوستان چنان بهاز آغاز قرن ششم 

  .اند دآوردهپديارزشمند دوره چند نويسنده و شاعر بزرگ در هندوستان زيسته و آثاري 
خسرو دهلوي .  هند خسرو دهلوي استانبزرگترين شاعريکي از شکّي نيست که 

الدين دهلوي از ترکان  نام امير خسرو معروف است پسر امير سيف که در ادبيات به
 هجري ٧٢٥سال   هجري در دهلي والدت و به٦٥٧سال  امير خسرو به. ساکن دهلي بود

 عارف مشهور هندوستان )ه ٧٢٥ :م(الدين اوليا  ة نظاموي را در بقع. در دهلي درگذشت
  .خاک سپردند  به,که مرشد وي بوده

وي . مثنوي مهارت کامل داشت, غزل, وي در اقسام مختلف شعر مانند قصيده
  .زبان هندي نيز شعر گفته و از نخستين کساني است که بدين زبان شعر سروده است به

ها و  نامهة  مجموع, استانشاي امير خسرو  که نام ديگر آنخياالت امير خسرو
که در آن ذکر عاشق   چنان,از لحاظ موضوع اين کتاب متنوع است. منشآت ادبي اوست

يت ؤغيره قابل ر شطرنج و, زرگري, تيراندازي, علم موسيقي, بهار و خزان, و معشوق
  .است

مير خسرو ا» دولراني و خضر خان«اند اين کتاب شکل منثور مثنوي  که گفته اين
چه .  استآنچه هست بسيار فراتر از اين حد اما , شايد چندان ناصحيح نباشد,است

 از موضوعات ديگر را نيز ينويسنده نه فقط دربارة عاشق و معشوق نگاشته که بسيار

                                                   
  .دهلي, ي فارسي دانشگاه دهليدکتر  ∗

 



  ٣٦٦  قند پارسي

  

, سعدي, انوري,  از اشعار شعراي بزرگ ايراني چون شيخ فريدالدين عطّارپيروي به
شايان ذکر است که چندين نسخه از . رشتة تحرير کشيده است غيره به موالناي رومي و
هاي مختلف هند و پاکستان وجود دارد که  ها و موزه قدر در کتابخانه اين اثر گران

رقعات ,  خياالتةنام عنوان, خياالت امير خسرو مثالً ,هاي مختلف شهرت دارند عنوان به
  .غيره  وانشاي امير خسرو, امير خسرو

, در واقع نويسندة آن مطابق آرشيو ملّيامير خسرو است که  سوب بهاين کتاب من
عموماً اين اثر را از . باشد يکدل مي, محمد ابراهيم و مطابق نسخة عليگره, نو دهلي

 انشاي امير و خياالت امير خسرو جا که به اما از آن. اند تصنيفات امير خسرو ندانسته
  .شايان توجه است.  شهرت داردخسرو
 نسخه از اين کتاب مطالعه شده يعني نسخة کتابخانة موالنا آزاد که ميکروفيلم دو

نو و  فيلم نور واقع در خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران در دهليميکروآن در مرکز 
ها  برخي مقايسه. نو که مختصات هريک در ذيل ارائه شده است  دهلي,ديگر آرشيو ملّي

  .شود ايج آن اشاره مينت عمل آورده که اجماالً به به
کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالمي از , نسخه موجود در مرکز ميکروفيلم نور

  :عليگره
  ٥٧  :  شمارة کتاب

  ٦/١٧٨  :  شمارة ميکروفيلم
  انشاي امير خسرو = خياالت امير خسرو  :  نام کتاب
  يکدل  :  نام مؤلّف

  . م١٨٤٠/ه ١٢٥٢  :  تاريخ کتابت
  نستعليق  :  نوع خطّ

  ٥٦  :  د برگتعدا
  ١١  :  تعداد سطر

* * *  
  :نو دهلي, آرشيو ملّينسخة 

  ٢٥٣٩  :  شمارة نسخه
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  خياالت امير خسرو  :  نام کتاب
  محمد ابراهيم  :  نام مؤلّف

   م١٨٤١/ه ١٢٥٧  :  تاريخ کتابت
  متر  سانتي٢٧*١٩  :  اندازة نسخه
  ١٨٨  :  تعداد برگ
  ٩  :  تعداد سطر

  :شود آغاز هردو نسخه چنين آغاز مي
نامة خياالت امير خسرو از مثنوي صاحب کماالت صوري و معنوي امير  نعنوا

خسرو دهلوي بيار است و شمة عشق باز حقيقي در شيوة مجازي بيار است و 
هادي سالکان خوشخرام وادي , سلطان عارفان, همه از آن شاه عاشقان

  …المکان
  :مثنوي

 داد پيوندخوبان  ها را به که دل دـداونـام آن خـنـ بهـامـرنـس
ها اندکي تفاوت   صفحه يکي است ولي بعضي جاها واژه٢٠عبارت هردو نسخه تا 

  :شرح ذيل آمده است تفاوت دو نسخه به. دارد
  نسخة دانشگاه اسالمي عليگره  نو دهلي, نسخة آرشيو ملّي    صفحات

  ندارد  مکان  :  ١ص 
  شب افروز  شب و روز  :  ٢ص 
  جهان  چنان  :  ١٣ص 
  خورب  نباري  :  ١٣ص 
  نمايد  آرايد  :  ١٣ص 
  خنده  گر شمه  :  ١٣ص 
  هاي شورانگيز حرف  شورانگيز معاني  :  ١٤ص 
  ندارد  بود  :  ١٤ص 

 ٢١نسخة عبارات آرشيو ملّي در . جا آمده است پس از آن برخي عبارات جابه
در . صفحه است همين عبارات در نسخة مرکر ميکروفيلم نور در صفحة آخر آمده است

عموماً اين اثر را از تصنيفات 
اما از . ندا امير خسرو ندانسته

 خياالت امير خسرو جا که به آن
 شهرت انشاي امير خسروو 
 .شايان توجه است. دارد
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هاي  نيز جمله. کاربرده است مرکِّب مشگي و شنگرف به, ملّي با دو مرکّبنسخه آرشيو 
زبان فارسي معني داده شده است  هاي عربي به عربي هم استفاده شده است و زير جمله

در اين نسخه . قطعه يا رباعي با مرکّب شنگرف نوشته شده است, بيت, و لفظ مثنوي
چميلي هاي چمپا و   و در نسخة ديگري گلبرده است هاي ياسمين سنبل و بنفشه نام لگ

  .برند کارمي زبان هندي به اسم برده است که اين دوتا اسم به
امير خسرو دهلوي صاحب کماالت , نوشته… اهللا مصنّف در آغاز تحرير بسم

بازي است که او را هم حقيقي  صوري و معنوي است و اين نوشتة خسرو دربارة عشق
  :مجازي آن را آراسته کرده استتوان گفت و هم با شيوة  مي
الفاظ عجيب من چون گر شمة شکر لبان شورانگيز معاني غريب من چون ”

هاي  هاي رقيمه من دلم بجاي تو خاص و عام نقطه آميز حلقه جلوه خوبان عشوه
هاي من چون زلف دلربايان پيچ و تاب فقراي  آرام حرف ه دانة دام جان بيرقيم

  .“ مهر بر لب کام در طلب عالي جنابمن جان عاشقان در اضطراب
سراغ اهداف صوري و معنوي نويسنده  بهتوان گفت که مطلب مذکور ما را  مي

رايي اغلب آ نويسنده براي صورتگري احساسات خود از اين شيوه عبارت. برد مي
  :مثالً. کاربرده است به

ف مختلداني محبوب  يم, شعار واي مطلوب تغافل, اي معشوق فراموش کار”
  “…زارخبر از عاشق  رفتار هيچ

شعرها که با حکمران وقت و اميران عهد بوده در اين تحرير چنين  اين با توجه به
  :تشرح ذيل اس اي از آن به نمونه. شود معرفي ميبينيم که در اين سطور  مي

 هيچ مگويي که ياري داشتم حالش چه شد
  من نيم جاني داشت احوالش چه شدةخست

  :توان گفت زبان فارسي ميالفاظ شعر ديگر که از بهترين آثار در ذيل اين 
 ده مانمـده است جانـم تو بيا که زنـلب آم به

 چه کار خواهي آمد من نمانم بهکه  پس از آن
  :و در بعضي جاها او نيز منابع اقتباسات خود را ذکر کرده است
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وق تحقيقي انجام رسيد از مرشد حقيقي معش چون حکايت غم و مکاتب الم به”
  :قطعه. “شنيدراسخ شيخ  غائبانه به بي

  ز کجـــاييابيـــا اي نامـــة درد 
 انگيز هر خصلت بود دود آتش به

  که بيـنم در تـو حـرف آشـنايي        
 نه هر قصـر تو پنهان شعلة تيز

  :در اين عبارت ذکر خواجه حافظ شيرازي هم آمده است
  عشق که دلش زنده شد به هرگز نميرد آن”

  “ثبـت اسـت بـر جريـدة عـالـم دوام مـا
  .دهد نشان ميرا نويسنده نيز با اشعار شعراي مختلف نگارشات نثر خود 

  :فرمايد الدين سعدي مي مصلح
  “حجاب نيست تو آينه صاف دار”

  :مير سيد حسين فرمود
  که عاشقان مشغول آينه باشد

   عشق حقيقي است مجازي مگير,ديگر
  ازي مگيرب اين دم مار است به

  :الدين چنين فرمود شيخ شرف
 “ودــال آن بـد راه وصـا ابـت هرچه در ميان جهان آن بود”

در عهِد امير خسرو موسيقي هندوستان با اهميت تمام در دهلي و ديگر شهرهاي 
غيره رواج داشته و امير خسرو هم در  ديگر شمال و غرب هند و گجرات و تلنگانه و

در آن زمان . رموز لطيف اين هنر آشنايي کامل داشت داشت و بااين هنر مهارت کامل 
 امير خسرو از ,دان عظيم هند نايک گوپال در هنر موسيقي مهارت تمام داشت موسيقي

آميزش موسيقي ايران ترتيب   بارانايک گوپال هم سبقت برد و استادي و کماالت خود 
  :ويسدن نويسنده چنين مي. دکرداد و سرودهاي جديد را طرح 

گرداند که در پيشگاه خاطر قواالن  هيچ مدان رقم زدة کلک اتحال مي”
نژاد اصل علم موسيقي شش آواز و دوازده مقام و بيست و چهار شعبه و  فارسي

در . چهل و هشت گوشه و هفده بحر اصوات از آن در اين دايرة تحرير يافت
  .“هواي آن يکصد و چهل و پنج پرده است
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  :نويسد ديگر مي
. نمود دي در مقام عرق و عراق پرا فراق ترنّم ميوات داغمدر علم موسيقي و ن

  :بيت
 ها کرده پرسازنونان ارغـبالح مان خوش آوازغاخ نـ شزراـف

 :ديگر
   اسـتزيتسچمـن افروزي گل م  هاي بلبل دلپذير است ديگر ترنّم

و در اشعار امير خسرو دربارة جشن هولي و موسم برشگال هم مطالبي نوشته است 
صفت صهبا و صفت منظر هم ديده , تيرکمان, زرگري, خسرو شطرنج بازي امير
  .شود مي

ن امير اابعاد گوناگون شخصيت توانا و درخشدوتا نسخه دربارة بعد از مطالعه اين 
  .رسد ما مي خسرو اطّالعات مهم و جالبي به

هاي   فهرست نسخههاي مختلف در عنوان به, همين عنوان هست هاي خطّي به نسخه
  :ديگر چنين آمده

١. N.M.1957-1052/1 :از وسط افتاده, جدولبند,  هجري۱۱۲۸, هدايت اهللا, نستعليق ,
 ).از امير خسرو» نامة خياالت عنوان«و » انشاي خسرو«بنام , ۱۰۴: ۲موزه ( ص ۱۲۸

٢. N.M.1965-146 :ل   ربيع۱۲, تلّوک چند, شکستة خوشهجري براي ۱۱۵۵االو 
 ).١٠٥: ٢موزه ( ص ۲۱۲, ل چندالله خوشحا

٣. N.M.1961-1496/A :هاي  عنوان,  هجري۱۲۲۵, يوسف حسين قادري, نستعليق
 . ص۴۲, شنگرف

٤. N.M.196-1502 :فرمايش منو لعل به,  هجري۱۲۴۷الثّاني   جمادي۲۰, نستعليق ,
 . ص۱۷۸

٥. N.M.1959-87 :اني پرشاد, نستعليقوهصفحه۱۶۴,  هجري۱۲۵۷ صفر ۳, ب  ,
 .)۲/۱۰۶ موزه(

٦. N.M.1969-342 :ين خواجه محبوب بن نظام, نستعليقهجري۱۲۹۵ صفر ۲۰, الد  ,
 ).۱۰۷: ۲موزه ( ص ۱۸۶, )دکن(در حيدرآباد 
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 ص ۹۶۰, آغاز برابر,  هجري۱۱سدة , نستعليق: ۵۴۷ديال سنگه ترست , الهور .٧
 ).نعيم اختر مجددي(
آغاز برابر ,  هجري۱۲۲۷, تعليق هدايت اهللا: N.M.1957-1052/1موزة ملّي , کراچي .٨

: نوشاهي( برگ ۲۴, از يکدل دانسته شده, ۸۲: ۲: در فهرست محمد اشرف, نمونه
۳۹۲.( 

مهتاب راي ولد چهتر مل بن کوبند راي قوم , نستعليق: ۸۹۶۹گنج بخش , آباد اسالم .٩
 . ص۲۰۱, آغاز برابر,  هجري۱۱۱۳-۱۱۲۴سير  روزگار فرخ هب, کاهنه سکينه

, حافظ عبداهللا, نسخ, کتابخانة ميان جميل احمد مجددي, شرقپور, شيخوپوره .١٠
 ).سيدالظفر نوشاهي( ص ٤٤, آغاز برابر نمونه,  هجري٢٤١٢/١١٣٥

تلّوک چند براي الله خوشحال , شکسته خوش: N.M.1965-146موزة ملّي , کراچي .١١
: ۲: محمد اشرف( برگ ۱۰۶, آغاز برابر نمونه, ) م۱۷۴۲( هجري ۱۴۱۲/۱۱۵۵, چند
 ).۳۹۲: وشاهين, ۸۲

آغاز ,  هجري۱۲سدة , نستعليق: ۶۹ف-ق۳, انجمن ترقّي اردوي پاکستان, کراچي .١٢
 ).سيد عارف نوشاهي( ص ۹۲, برابر نمونه

در ,  هجري۱۲سدة , نستعليق: ۳۰۱ف-ق۳انجمن ترقّي اردوي پاکستان , کراچي .١٣
 ).نوشاهي( ص ۷۷, هروي» نامه الهي«جنگ همراه 

 ۱۲۲۵, يوسف حسين قدري, نستعليق: N.M.1961-1496/1موزة ملّي , کراچي .١٤
 ).۳۹۳: نوشاهي( برگ ۲۱, آغاز برابر نمونه, هجري

 ص ۲۹۳ رويهم ۲۶نوشتة » انتخاب اخالق محسني«دنبال  به: ۸۴/۱۵۷موزه , الهور .١٥
 ).۲۷: ۲رشيد احمد (
 ۴ش ,  هجري۱۲سدة , نستعليق خوش: J.M.491/553کتابخانة عمومي , خيرپور .١٦

 ).اي ندارد  نوشاهي نگارندهسيد خضر(مجموعه 
فرمايش  به,  هجري۲/۱۲۴۷ ج ۲۰, نستعليق: N.M.1961-1502موزة ملّي , کراچي .١٧

 . برگ۸۹, آغاز برابر نمونه, راي منو لعل
 هجري ۱۲۵۷ صفر ۳, تعليق بهواني پرشاد: N.M.1951-87موزة ملّي , کراچي .١٨

 ).۳۹۲: ؛ نوشاهي۸۳: ۲: محمد اشرف( برگ ۸۲, آغاز برابر نمونه, ) م۱۸۴۱(
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,  هجري۱۲۷۴ ةقعد  ذي۲۷, نستعليق: د س خ ۵۵۱/۸۹۱کتابخانة عمومي , خيرپور .١٩
نگارنده , )سيد خضر نوشاهي(,  ص۱۹۶, آغاز برابر نمونه, دستور الله رام پرشاد به

 .نامي ندارد
 ۲۰, الدين خواجه محبوب بن نظام, نستعليق: N.M.1969-342موزة ملّي , کراچي .٢٠

محمد ( برگ ۹۳, آغاز برابر نمونه, )دکن(در حيدرآباد )  م۸۷۸(ري  هج۱۲۹۵صفر 
 ).۳۹۲: ؛ نوشاهي۸۳: ۲: اشرف

آغاز ديباچه ,  هجري۱۳آغاز سدة , نستعليق:  خسرو۸۷۶, ۹عمومي پنجاب , الهور .٢١
: عباسي( برگ ۶۰, آمده» انشاي امير خسرو«در فهرست بنام , و منشآت برابر نمونه

۱ :۵۹۵.( 
در , تاريخ ياد نشده, نوشتة ميان شکراهللا: ۴۴۸/۳۴۷۳اه شيراني دانشگ, الهور .٢٢

, در علم موسيقي, »خياالت امير خسرو«نامه معروف به فهرست بنام عجيب و غريب
 ).۶۸۹: ۳بشير حسين (آمده آغاز برابر نمونه … سياق

,  يکدل۶/۱۷۸, نو دهلي, شمارة ميکروفيلم نور خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران .٢٣
 .خطِّ نستعليق, ت امير خسروخياال

  .مؤلّف محمد ابراهيم, نو دهلي, آرشيو ملّي, ۲۵۳۹شمارة  .٢٤
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  » قزوينيبيگ اسدحاالت  «خطّينسخة  نگاهي به
  ∗جمشيد نوروزي

  مقدمه
 و رونق آن در طول يت و تاريخي ايران است كه اهممهمقزوين، از جمله شهرهاي 

 حكومت ةاين حال در دور با. تاريخ طوالني اين سرزمين، كمابيش حفظ شده است
مركز حكومت ايران ) م ۱۵۴۸-۱۵۹۷/ق ۹۵۵-۱۰۰۶(  نيم قرنکه نسبب آ  بهه،صفوي

 دنبال انتخاب يك شهر  بهمطابق معمول،. بود، بر اعتبار و آباداني قزوين افزوده گرديد
 عنوان پايتخت يك كشور، نقش مردمان اين شهر در اداره حكومت آن كشور افزايش به
بديهي است كه همپاي افزايش . ق پيدا كرد هم تحقّها اين امر، در مورد قزويني. يابد مي

گذاري مردم قزوين در اداره بخشي از امور سياسي، اداري و مالي حكومت تأثيرنقش و 
سي اين حكومت نيز بيشتر  از فراز و فرودهاي سياها پذيري قزويني ه، ميزان آسيبصفوي
 .گرديد

ها  ، مهاجرت تعدادي از قزوينيويه صفةقزوين در دور يكي از موضوعات مرتبط با
آغاز ) م ۱۵۲۴-۱۵۷۶/ق ۹۳۰-۹۸۴( اولاز سلطنت شاه تهماسب اين امر، . هند است به

 هاي مهاجران قزويني از گروه. يافت ادامه) م ۱۷۲۲/ق ۱۱۳۵( و تا پايان حكومت صفويان
پشتوانه سواد علمي   به،بعضي. داليل متفاوت راهي ديار غربت شدند  بهمختلف بودند، و

 شان بهتر، وطنموقعيت كسب اميد  ا بهمنظور حفظ مذهب تسنن و ي و بهشان  يا ذوق ادبي
، و امور اداري و نظاميص و تجربه در كاء تخصّاتّ  بهگروهي هم،. را ترك نمودند

                                                   
  .دهلي, دانشجوي دكتري تاريخ دانشگاه دهلي  ∗
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واسطه محروم   به مذهب شيعه در ايران و يايتمدهاي رسماهدف بركنار ماندن از پي با
  .، زادگاهشان را رها كردندصفويپادشاهان عنايت ماندن از 

 ّترين قاره هند مهاجرت كردند، در قلمرو مقتدرترين و مهم شبه يي كه بهها اغلب قزويني
پرداختن .  اقامت گزيدند ـ١ يعني مغوالن هند يا بابريان ـقاره حكومت آن زمان شبه

 ةل گذرا دربارمأا تام. ، خارج از موضوع اين نوشتار استها مهاجرت قزويني  بهتفصيلي
 يتتبيين زندگي و موقع  بهريثّؤ مغوالن، كمك مةلسلديوانساالران و امراي قزويني س

 اين اثر مؤلّفزيرا، . در هنگام نگارش اين اثر خواهد نمود» بيگ حاالت اسد«ف لّؤم
  .ارزشمند، از ديوانساالران و درباريان قزويني سلسله مغوالن بود

  الف ـ ديوانساالران قزويني مغوالن هند
مالي و نظامي حكومت مغوالن هند خدمت كردند، ي اداري، ها ي كه در سمتها قزويني

ا ملّ سادات سيفي، فرزندان آقا: شوند  ميسه دسته تقسيم  بهحيث وابستگي خانوادگي، از
  .قزويني، افراد متفرقه دواتدار
طيف ي بن عبداللّ، از فرزندان مير يحٰي)سيفي سادات(ين گروه از مهاجران قزوينياول

پيروي   بهاين خانواده در ايران،. ي معصوم بودنديحٰي  بهالسيفي الحسني قزويني معروف
ي، در علوم نقلي و عقلي و تذكره و تاريخ يحٰي مير. ن شهرت داشتنداز مذهب تسنّ

 صفوي قرار داشت اول شاه تهماسب توجهي، ابتدا مورد مير يحٰي. ٢ و تبحر داشتتسلّط
ري قمري، گرفتار توطئه  هج۹۶۲ا در حدود سال ام. دريافت كرد» معصوم«و لقب 

 تي بعد،زندان افتاد و مد  بهنتسنّ  به خاطرتعلّقهام اتّ  بهآنگاه،. رقيبان و دشمنانش گرديد

                                                   
اين . در هند تأسيس شد) بابر(وسط يكي از شاهزادگان تيموري  قمري ت۹۳۲سلسلة مغوالن هند، در سال   .1

مورد زمان  در. اند  ناميده شده(Mughals)تيموريان هند، گوركانيان هند، بابريان، مغوالن : هاي سلسله، با نام
، را زمان انقراض اين )م ۱۸۵۷( ۱۲۷۴/ق ۱۲۳۶برخي، سال . پايان عمر اين حكومت اختالف نظر است

، دورة اقتدار اين سلسله )ق ۱۱۱۸در (با اين حال، همه اتّفاق نظر دارند كه با مرگ عالمگير . دانند حكومت مي
مرور شاهان بعد از عالمگير، فقط اسم و عنوان شاهي را داشتند و نه قلمرو گسترده و نه  به. پايان رسيد به

  قدرت قابل توجه

 .٨١٢- ٣  ص،م ١٨٨٨كلكته، ، ٣ج ، ثراالمراءمآ :عبدالرزاق وله، ميرالد مصام صخان شاهنواز  .2
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، شمار شعرهاي وي العاشقين عرفاتمؤلّف 
اما مؤلّف ,  بيت ذكر كرده است۲،۰۰۰را 

بيگ را،   ميخانه، تعداد شعرهاي اسدةتذكر
نوشتة  به.  بيت ذكر نموده است۸،۰۰۰
سبك  هايي به بيگ مثنوي ، اسدميخانهتذكرة 
. سروده بودخسرو شيرين  و االسرار مخزن

 .بود» اشك«ظاهراً، تخلّص شعري وي، 

 ي، پسرانش از ترس گرفتار شدنبعد از بازداشت ميريحٰي. ١صورت مرموز درگذشت به
ون و هند، مصادف با مرگ هماي  بهورود آنان. ٢هند فرار كردند  بهخشم شاه صفوي، به

 و ايرانيان حاضر در شاه اکبربا اين حال، مورد عنايت .  بودشاه اکبرآغاز سلطنت 
مدتي بعد، با . دربارش قرار گرفتند

بيرم خان (شاه اکبرتدبير وكيل ايراني 
 مير -ي، پسر بزرگ ميريحٰي)بهارلو

مي معلّ  به)ق ۹۸۱ :د(عبداللطيف، 
 .٣ نوجوان منصوب شدشاه اکبر
 طيفلّر، فرزندان عبدال اين امةواسط به
نقيب   به مخاطبالدين ويژه غياث به(

سادات سيفي  و تعدادي از) خان
اعتبار و منزلت   بههند،  بهپناهنده

 يتموقع. ٤شاه تكيه زدند  درباري و حكومتي اكبرمهمل آمده و بر مشاغل يدرخور نا
 پيشرفت البتّه .مساعد سادات سيفي، در عهد جهانگير و شاهجهان كمابيش حفظ گرديد

شان  يي عاليق و سوابق مذهبي و علمي و قضاکه ندليل آ  بهآنان در ديوانساالري مغوالن،
  . ديوانساالري شان بود، چشمگير نبودةبرتر از پيشين

ا دواتدار قزويني هستندملّ مين گروه از مهاجران قزويني مقيم هند، فرزندان آقادو .
شغل ايشيك آغاسي   بهتي صفوي بود و مداولاسب ا، از رجال دربار شاه تهمملّ آقا

 عمده افراد اين گروه، بعد از سادات سيفي .٥اشتغال داشت) مسئول تشريفات( باشي
  علي قزويني مخاطبالدين غياث از جمله افراد معروف اين گروه، مير. هند رسيدند به

                                                   
 .٨١٣  ص,٣ ج خان، شاهنواز  .1

  .همان  .2
  .٨١٣-٤  ص,٣ج , همان  .3
 .١٧٣-١٧٢،صصم١٨٨٧حيم، كلكته،علي و عبدالر تصحيح احمد ، به٣ ، جاكبرنامه :ي، ابوالفضلعلّام  .4

 .۱۶۵-۶  صش، ۱۳۸۲تهران، اميركبير، كوشش ايرج افشار،  ، به۱ ، جعالم آراي عباسي: اسكندر بيگ تركمان  .5



  ٣٧٦  قند پارسي

  

ر افراد برجسته اين  از ديگ.٢ رسيدشاه اکبر ١سمت ميربخشيگري  بهآصف خان بود كه به
 ميربخشيگري مهمي ها سمت  بهآصف خان بود كه  بهگروه، جعفرخان قزويني مخاطب

 حضور اين .٤ل گرديديشاه نا  و نيز وكالت جهانگيرشاه اکبر ٣و وزارت ديوان اعلي
تر از دو گروه ديگر قزويني  تر و طوالني  در حكومت هند، محسوسها دسته از قزويني

فرزندان و نوادگان .  دو برابر دو گروه ديگر بودنديباًيث تعداد نيز، تقرآنان از ح. بود
 اداري و مالي و نظامي مغوالن مهم قرن در مشاغل دوا دواتدار قزويني، حدود ملّ آقا

  .حضور داشتند
 سومين گروه از ديوانساالران و امراء مهاجر قزويني، افرادي هستند كه ظاهراً

مهاجرت افراد اين گروه نيز، در زمان . وف وابسته نبودندي بسيار معرها خاندان به
  و جهانگيرشاه،شاه اکبربا اين حال، بيشتر افراد اين گروه در دوره . همايون شروع شد

يكي از افراد مشهور اين گروه، خواجه مراد بيگ قزويني است . هند عزيمت نمودند به
از ديگر افراد اين گروه، .٥اشتغال داشتاداره امور اداري و مالي همايون شاه   بهتيكه مد 

                                                   
 ي و انتطام امور سپاهيان شاه در مركز ويدار انجام كارهاي اداري و مالي سپاه و لشكرآرا ميربخشي، عهده  .1

انجام كارهاي اداري و  ها هم، يك بخشي به وبه صدر هريك از. گفتند وي را، بخشي بيگ هم مي. ها بود وبهص
شدند و اختيار و قدرت زيادي  ها، با نظر شاه انتخاب مي وبه صهاي  بخشيوبه مشغول بود؛ صمالي سپاه
 ظاهراً البتّه. كرد ها هم شركت مي وجود مسئوليت اداري و مالي ميربخشي، وي در بسياري از جنگ با. داشتند

 و در مواقع بروز جنگ، حجم كار. رتبه نظامي بود انتظار رزم و جنگيدن وي، كمتر از فرماندهان عالي
 مسئوليت ميربخشي افزون بود؛ با اين حال در مواقع ديگر هم، وظيفه نظارت مستمر بر وضعيت سپاهيان

افراد كاردان و مورد اعتماد شاه داده  شغل ميربخشي، به. ساخت ها فرصت فراغت وي را اندك مي وبهص
  .شد مي

، ٦ ، جتاريخ الفي: خان آصف خان قزويني؛ قاضي احمد تتّوي و جعفر٢٧٠ و ٢٤٤  ص،٢ ، جاكبرنامه: يعلّام  . 2
  .٦٤٤  ص،ش ١٣٧٨كوشش سيد علي آل داود، تهران،  به

برخي از مواقع، قدرت و . شد وزير ديوان اعلي، كسي بود كه متصدي باالترين شغل اداري و مالي كشور مي  .3
 هم  شغل، ديوان كلّاين به. شد رسيد كه شخص دوم كشور محسوب مي حدي مي اعتبار وزير ديوان اعلي به

  .ناميدند وزيران قدرتمند ديوان اعلي را، ديوان باالستقالل هم مي. گفتند مي
 و ۵۱  صكوشش ميرزا محمدهادي معتمدالخدمت، لكهنو، مطبع نولكشور، جهانگير، توزك جهانگيري، به  . 4

  .۵۱  ص،نگيرنامهجها؛ ۷۵۸  ص و۴۴۰  ص،۳ ، جاكبرنامه: يعلّام؛ ۱۰۸-۹  ص،۱ ؛ شاهنوازخان، ج۳۷۰
  .۲۹۵  ص،۲، ج اكبرنامه: يعلّام  . 5



  »حاالت اسد بيگ قزويني«نسخة خطّي  نگاهي به  ٣٧٧

  

دور از ذهن نيست كه مؤلّف، 
با هدف تبيين اصل ماجراي 
قتل علّامي و دور كردن اتهام 

نگارش اين  از خود، اقدام به
 .اثر نموده است

و ) ق ۱۰۹۱ د( وارث خان منشيمحمد ـ ان رسمي شاهجهان و عالمگيرمورخدو نفر از 
  . هستندـ )ق ۱۰۹۲ د( امينا  به امين مشهورمحمد كاظم بن محمد

  بيگ قزويني  زندگي اسد ـب
، »بيگ حاالت اسد«ي از مطالب توجهبخش قابل 

دگي شخصي و شغلي وي در بيان احوال و زن
 .١ شدمهم يتدار چند مسئول مقطعي است كه عهده

گردد كه زندگي اجمالي   ميهمين خاطر، تالش به
 بر مبناي نوشتجات خود وي و برخي منابع مؤلّف

گيرد   مياين امر از آن رو صورت. ديگر، ارائه گردد
 و جهانگيرشاه شاه اکبر بيگ در عهد  از زندگي و فراز و فرودهاي شغلي اسداطّالعكه 

ي بيشتر با محتواي كتاب يآشنا  بهريثّؤ و مذهب وي، كمك ميتو نيز چگونگي شخص
  .نمايد  ميوي

ي ها يكي از سه گروه خاندان  بهبيگ  وابستگي اسدةباردر: ة خانوادگيپيشين
جاي ترين اثر بر مهماين ابهام در متن . ديوانساالر قزويني مقيم هند، ابهام وجود دارد

 در قسمتي از اين اثر،. شود  مي نيز ديدهـ بيگ اسديعني حاالت   ـبيگ مانده از اسد
 بيگ اسد انتساب ة با جعفرخان قزويني دربارشاه اکبرشرح اجمالي گفتگوي رودروي  به
اس بعد  بسيار حسيتاين گفتگو، در موقع.  پرداخته شده استها ي قزوينيها خانواده به

 ةواسط  بهبيگ اسددر اين موقع، .  صورت گرفتشاه اکبراز خشم  بيگ اسدي ياز رها
. ي يافته بوديذ دربار، تازه از مرگ حتمي رها برجسته و متنفّيتحمايت چند شخص

 وزارت ديوان اعلي مهمجا، جعفرخان كه اين موقع در سمت  هرحال در اين در
ي حتّ. رود  ميشمار  به او از اقوام نزديكبيگ اسدگويد كه   ميشاه اکبر  بهداشت، قرار
. ٢ائي معروف بوده استملّ مراد بيگ آقامحمدخواجه   به،بيگ اسددارد كه پدر   مياظهار

                                                   
  .۲۴-۳۵ ، نسخة خطّي دانشگاه اسالمي عليگر، صبيگ حاالت اسد : قزوينيبيگ اسد عنوان نمونه نگاه كنيد به به  .1
  .۱۹ ص قزويني، بيگ اسد  .2



  ٣٧٨  قند پارسي

  

ا دواتدار قزويني ملّ  مراد از فرزندان خانواده آقامحمدمنظور جعفرخان، آن بود كه 
  .است

يوان ييد سخنان وزير قزويني دأ از تبيگ اسددر هنگام اظهار اين سخنان، خود 
دارد كه وي يك خدمتكار ساده   ميصورت ضمني اظهار  بهاعلي خودداري ورزيده و

ممكن . ١كند  مياست و جعفرخان از روي عنايت و حسن نظر اين سخنان را مطرح
 اس مذكور، جعفرخان عمدا اين سخنان را طرح نموده تاشرايط حس  بهتوجه است كه با

 املّ خاندان آقا  به آنچه بر ابهام وابستگي وي.اش بپردازد دفاع بهتر از همشهري به
 بيگ اسدطرح سخن درباره   بهاني كهمحقّقافزايد، اين نكته است كه نويسندگان و  مي

 اين سكوت .٢اند ا دواتدار خودداري كردهملّ خانواده آقا  بهبيان انتساب او ، ازاند پرداخته
ا دواتدار قزويني در اواخر عهد اكبر ملّ  آقاةدر شرايطي ايجاد شده است كه افراد خانواد
همين   بهاعتبار بااليي دست يافته بودند و  بهو نيز در سلطنت جهانگير و شاهجهان،

  .اشتهار بااليي برخوردار بودند خاطر، از
 پدر و يتابهام مورد اشاره در خصوص انتساب و موقع:  در ايرانبيگ اسدزندگي 

 ةياول خانوادگي و دوران ةات اندكي از پيشيناطّالع سازد كه  مي، عيانبيگ اسد ةخانواد
اين حال آمده است كه خاندانش، از بزرگان قزوين  با. زندگي اسد بيگ، در دست است

 بيگ، از افراد محمدمراد بيگ يا محمدهمچنين ذكر شده كه پدرش، خواجه . ٣بودند
، در شهر قزوين بيگ اسد.  بودويه از ديوانساالران حكومت صف و احتماال٤ًمعتبر قزوين

ي معمول آن ها از آموزشاي  ماتي و فراگرفتن پارهضمن تحصيالت مقد. ٥د شدمتولّ
                                                   

  .۱۹ ص قزويني، بيگ اسد  .1
تصحيح نثار احمد فاروقي، رامپور،  ، بهمحمدي تاريخ :محمدبن رستم حارثي: عنوان نمونه، نگاه كنيد به به  .2

 ة، دانشنام» قزوينيبيگ اسد«دي، ؛ نذير احمد و محمد اقبال مجد۳۸۰و  ۳۷۷ ، ص۵، قسمت ۲ م ، ج ۲۰۰۳
 ادب ةدانشنام، » قزوينيبيگ اسد«؛ برزگر، ۳۸۹ ش، ص ۱۳۸۴، تهران، ۱ قاره، ج زبان و ادب فارسي در شبه

، ش١٣٧٥سرپرستي حسن انوشه، تهران،  ، به)قاره، هند، پاكستان، بنگالدش ارسي در شبهادب ف( ٤ فارسي، ج
  .۴۵ ش، ص ۱۳۶۹، مشهد، ۱ ، جكاروان هند؛ احمد گلچين معاني، ۱۹۱ ص

  .۲۳۴  ص،سفينة خوشگونقل از  ، به۳۸۹  صنذير احمد،  .3
  ۱۹  ص،بيگ اسد  .4
  .۲۳۴  ص،سفينة خوشگونقل از  ، به۳۸۹  صنذير احمد،  .5



  »حاالت اسد بيگ قزويني«نسخة خطّي  نگاهي به  ٣٧٩

  

ول و صريح اطّالعات دست ا
مؤلّف دربارة مسائلي مانند قتل 

شاه  علّامي، روابط سياسي اکبر
حكومت بيجاپور و ديگر   با

هاي محلّي دكن و  حكومت
سلطنت رساندن  توطئه ناكام به

شاهزاده سلطان خسرو در كمتر 
 .شود منبعي ديده مي

ق و  ۹۸۵، در حدود ها ييپشتوانه اين توانا  به.يافت رروزگار، در خوشنويسي تبح
خواجه ( سمت منشيگري و دواتداري وزير حكومت خراسان  به جواني،اوايل سن در

 همنشيني با شماري از اديبان و ةواسط  بهدر هرات،. ١منصوب شد) افضل اصفهاني
 در مركز اداري خراسان، هرات، بيگ اسدحضور . ٢شعر گفتن روي آورد  بهدانشمندان،
  .طول انجاميد  بهچند سال

 بعد از بركناري يا ظاهراً: هند  بهمهاجرت
 از بيگ اسد مناسب يتمرگ خواجه افضل، موقع

 سفر هند و يافتن ةانديش  به رو،از اين. بين رفت
 مناسب شغلي در حكومت مغوالن هند يتموقع
وقوع   بهق ۹۹۴اين سفر، در حدود سال . افتاد

ها  مهاجرت پيشتر تعدادي از قزويني. ٣پيوست
 درباري و مهممشاغل   بهل شدن آنانيهند و نا به

 حكومتي مغوالن، در ترغيب خواجه افضل
ورود عنوان مثال، پيش از  به .ر بودثّؤسفر هند م به
يعني  ـ ا دواتدار قزوينيملّ دو نفر از فرزندان و نوادگان آقاهند،   بهبيگ اسد

 ـ آصف خان  بهمخاطبجعفرخان آصف خان و   به علي مخاطبالدين ميرغياث
  .٤گرفته بودندقرار  شاه اکبر ميربخشيگري مهمسمت  در

مشاغل حكومتي   بهبيگ اسدي ورود ي از زمان و چگونگاطّالع: يعلّاممالزمت 
هند،   بهت كوتاهي پس از ورودشدانيم كه مد  مياين حال، با. مغوالن، در دست نيست

يعني شيخ ابوالفضل   ـشاه اکبر رسمي مورخجمع مالزمان مشاور معتبر و   بهتوانست
سفر و حضر ي گرديد كه در علّام دانش و اخالق ةمرور، آنچنان شيفت  به. بپيونددـ يعلّام

                                                   
  .۴۵  ص؛ گلچين معاني،۲۳۴  ص، خوشگوةسفيننقل از  ، به۳۸۹  صنذير احمد،  .1
  .۲۳۴  ص، خوشگوةسفيننقل از  ، به۳۸۹  صنذير احمد،  .2
  .۱۹۱  ص؛ برزگر،۱۹  ص،بيگ اسد  .3
  .۴۴۰  ص،۳، جاكبرنامهي، علّام  .4



  ٣٨٠  قند پارسي

  

  اين همراهي مستمر و دوستي عميقي كه بين اين دو پديدآمد،ةواسط  به.١همراه او شد
گذاري، گوياي اين ماين نا. ٢مشهور گرديد» اسد شيخ ابوالفضلي«يا » اسد ابوالفضلي« به

 افزود و بيگ اسدي، هم بر اشتهار علّام با بيگ اسد ة سال۱۷نكته است كه مالزمت 
، وي از طريق مالزمت بيگ اسد خود شتةنو  به.او را هموار ساختي بستر ترقّ هم
  .٣ل شدي ناشاه اکبر» روشناسي«  بهي يافت ويي، اعتبار باالعلّام

عنوان   بهش را بروز داد وا يي، كارداني و توانايعلّام در ضمن همراهي بيگ اسد
در چند سالي كه  بيگ اسدي حتّ. ي مطرح گرديدعلّاميكي از معتمدان و دستياران اصلي 

 قلمرو مغوالن در دكن مشغول بود، ةات نظامي توسعمشاركت در عملي  بهيعلّام
از امور نظامي و اداري دكن اي  انجام پاره  بهت او،ي جدا نگرديد و در معيعلّام از

ي حد  به دكن،ة سال حضور در جبه۶ در بيگ اسد  بهيعلّامميزان اعتماد . ٤پرداخت
 جلب ةگوش شاه رساند و زمين  به رابيگ اسدي كارداني و وفاداري امعلّرسيده بود كه 
ي از مشاوران و علّامآوريم كه  اگر درنظر. ا ساخت را مهيبيگ اسد  بهعنايت اکبرشاه

شاه بود، در آن صورت قابل درك خواهد بود كه  ذ اكبرمصاحبان بسيار نزديك و متنفّ
ي درنظر علّامي حتّ.  را جلب نمايدبيگ اسد ه بشاه  مثبت اكبريتتوانست ذهن  مييعلّام

ي ها  را راضي نمايد كه نشانهشاه اکبردربار و مالقات با شاه،   بهداشت كه بعد از رسيدن
ي ها يي و تواناها  بيان نيكي.٥ اعطا كندبيگ اسد  به راـ يعني علم و نقاره  ـرتبه امارت

ي علّام را از بيگ اسدفكر افتاد   بهرسيد كه شاهاي  پايه  بهي،علّام توسط بيگ اسد
  .٦جمع مالزمان دربارش بيفزايد  بهبازستانده و

                                                   
  .۱۲۸ و ۳۹- ۴۴, ۲۱, ۱۹, ۱۵ ص ،بيگ اسد  .1
، العاشقين عرفاتنقل از  ، به۴۵-۶  ص؛ گلچين معاني،۷۴۹  ص،ميخانه ةاز تذكرنقل  ، به۳۸۹  صنذير احمد،  .2

  .۱۱۲ برگ
  .۱۲۸  ص،بيگ اسد  .3
  .۳۹- ۴۴, ۲۱, ۱۵، بيگ اسد  .4
  .۶  ص،همان  .5
  .۱۹-۲۰  ص،همان  .6



  »حاالت اسد بيگ قزويني«نسخة خطّي  نگاهي به  ٣٨١

  

 بيگ اسدسرانجام رشته همراهي و مصاحبت طوالني و مستمر : يعلّامپس از مرگ 
 يعلّامقتل وحشتناك ابوالفضل  م، با ۱۶۰۲ آگوست/ق ۱۰۱۱ ولاال ي در ربيععلّامو 
دليل . ١، ازبين رفت)شاه بعدي جهانگير(شاه  اکبروسيله گماشتگان شاهزاده سليم بن  به

 يتمأموري، آن بود كه اندكي پيش از قتل وي، علّام از مهلكه بيگ اسدنجات يافتن 
  .٢ مالوه رفتةقصبه سرونج صوب  بهي را يافت وعلّاماداره يكي از جاگيرهاي 

يوسته  شهرت مالزمت پةواسط  به،شاه اکبر  بهيعلّامدر هنگام وصول خبر مرگ 
 علّامبعد از ا. ٣گفت نظر شاه قرار نيز مدبيگ اسد سرنوشت ي، سريعاًعلّام با بيگ اسد

 ة مالزمان دربار، شاه سابقه همراهي مستمر و پرآوازتوسط بيگ اسدخبر زنده بودن 
 در آخرين روزهاي بيگ اسدداليل جدايي   به را درنظر آورد و نسبتبيگ اسدي و علّام

اس، يكي از در اين شرايط حس. اش بدبين گرديد ور صميمي و مشامورخحيات 
 بيگ اسد  بهاز مساعدت) خان قزويني جعفر( ي معتبر قزويني مقيم دربارها يتشخص

، شاه را )وزارت ديوان اعلي( شيتاستفاده از اعتبار مسئول جعفرخان با. دريغ نورزيد
دنبال اين امر،   به.٤ نموديعلّام در ماجراي قتل بيگ اسدگناهي  پذيرش بي  بهمجاب
ي علّامدربار براي روشن شدن موضوع قتل   بهبيگ اسد خواستار عزيمت سريع شاه اکبر

  .٥ شدبيگ اسدو عملكرد 
 روي بدگماني خويش از دليل داًدربار آگره، شاه مجد  بهبيگ اسدبعد از ورود 

ي، دوباره گمان لّامعرو، با يادآوري خدمات وافر  از اين.  تمركز نمودبيگ اسدجدايي 
اش، سهيم و شريك بوده   در توطئه قتل اين دوست و مشاور صميميبيگ اسدكرد كه 
  نمود و او را تهديد كرد كهبيگ اسد بااي  رو، برخورد خشمگينانه از اين. است
 بحراني و حساس، تعدادي يتدر اين موقع. قتل خواهد رساند  بهبدترين شكل ممكن به

خان  خان اعظم كوكه، جعفر: مانند  ـشاه اکبراالران ايراني و غيرايراني از امرا و ديوانس
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  ٣٨٢  قند پارسي

  

گناهي  بي  بهتالش كردند كه شاه را مجاب ـ داس قزويني، شيخ فريد بخاري، راجه رام
ي اين ي پيگير و جدها تالش سرانجام با.  نموده و از خشم وافر شاه بكاهندبيگ اسد

 قانع شد كه شاه اکبر، بيگ اسد و قانع كننده امرا و ديوانساالران و توضيحات دقيق
پس از روشن شدن اصل ماجراي . ي مقصر نبوده استعلّام در جدايي از بيگ اسد

با وي اي  ي، شاه برخورد مهربانانهعلّامگناهي او در ماجراي قتل   و بيبيگ اسدجدايي 
وزير وقت   بهيحتّ. جمع مالزمان دربارش بپيوندد  بهاندكي بعد، اجازه داد كه او. نمود

 و مسئوالن اداري و مالي دستور داد كه با نگاه مثبت،) خان قزويني جعفر( ديوان اعلي
  .١ و تعيين ميزان حقوق و مزاياي وي بپردازندبيگ اسدبرقراري منصب  به

.  ويژه اعزام گرديديتمأمورچند   بهاندكي بعد از استقرار در دربار، از طرف شاه،
اثبات رساند و هم نوع   به، هم پختگي و كاردانيش راها يتمأمورضمن انجام اين  در

 و ها يي در سايه آشكار شدن اين توانا.٢دوستي و نيكخواهيش را عيان ساخت
بيگ اسدات مثبت و نيز عزم جدي خصوصيبراي انجام بهينه وظايف محو ت له، در معي
همچنين، جاگير خوب . يداتاليقي شاهزاده پرويز مشغول گرد  بهبيگ قزويني، مختار

گذر زمان، همپاي  با. ٣ آمدنايل بخشيگري مهمين رتبه از شغل اول  بهدريافت داشت و
 شغلي و درباري او نيز ارتقاء يت، موقعبيگ اسدافزايش ميزان رضايت شاه از خدمات 

  .ي اين امر استها ، از نشانه٤»ي شاهها تحويلداري پيشكش«سمت   بهانتصاب. يافت
 درباري يتق، اعتبار و موقع ۱۰۱۲در حدود نيمه سال : بيجاپور يت بهرمأمو

وي واگذار   به ديپلماسي رامهم بسيار يتمأموررسيد كه شاه يك اي  پايه  بهبيگ اسد
عنوان سفير مخصوص راهي دربار حاكم بيجاپور   بهبيگ اسدمطابق تصميم شاه، . نمود
ابراهيم (  وي در دربار حاكم وقت بيجاپورتيمأمور مهميكي از اهداف . گرديد دكن

دختر  با) شاهزاده دانيال( شاه اکبري ساختن ازدواج يكي از پسران ي، نها)عادل شاه
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  »حاالت اسد بيگ قزويني«نسخة خطّي  نگاهي به  ٣٨٣

  

 براي تحت شاه اکبر ة سياسي اين ازدواج و تالش ديرينيتاگر اهم. ١حاكم بيجاپور بود
 يتمأمور تيدادن حكام بيجاپور را درنظر آوريم، در آن صورت اهم سلطه قرار

 بسيار مقتدرانه و بيگ اسد، يتمأموردر جريان انجام اين .  روشنتر خواهد شدبيگ اسد
ي كالن ها  پيشنهاد رشوههمچنين، با رد. دقيق مسائل مورد نظر شاه را پيگيري نمود

  .٢اثبات رسانيد  به، صداقت و سالمتش را نيزها بيجاپوري
وي   به بيجاپور، عنايت شاهآميز يتفق مويتمأمور از بيگ اسدبعد از بازگشت 

ت وافر شاه، آن بود که ازدواج مذکور چند سال يل رضاي از داليکي. ٣افزونتر گرديد
ز ي اکبرشاه و ني از منصبداران و امراي منفعت طلبانه شماريها يدرکش و قوس باز

 شاه كه گ بايب در هنگام ديدار اسد. ل مانده بودجاپور معطّي حاکم بياسي سيترفندها
 م انجام گرفت، عالوه بر گزارش دقيق دستآوردهاي ۱۶۰۴ سپتامبر/ق ۱۰۱۳الثاني  ربيع در

از نفايس و چيزهاي نادر موجود در بيجاپور را تقديم شاه اي   بيجاپور، پارهيتمأمور
 از شناخت دقيق متأثّريك رسم معمول،   به، بيشتر از پايبنديبيگ اسداين اقدام . ٤نمود

ي ها  در انتخاب برخي از اين هديهبيگ اسدت نظر دقّ.  بودشاه اکبرحيات وي از رو
وي شد و هم موجب   بهشاه اکبرنادر و مورد عالقه شاه، هم اسباب عنايت فزونتر 

يكي از .  گرديدبيگ اسد مهم بهي ها يت واگذاري اين قبيل مسئولةهمواره شدن زمين
 در بيجاپور، آن بود كه بيگ اسد يتورمأمي بارز خشنودي فراوان شاه از ها نشانه
امور خوابگاه «سمت درباري   بهم، وي را ۱۶۰۴ سپتامبر/ق ۱۰۱۳الثاني  همين ربيع در
منصب   به ارتقاء از منصب صدي ذات و بيست و پنج سوار،.٥منصوب نمود» شاه

 يتمأموري خشنودي وافر شاه از ها دويستي ذات و پنجاه سوار، از ديگر نشانه
، بعد از اين نيز بيگ اسد توجهروند بركشيدن قابل .  در بيجاپور استبيگ اسد
، از شواهد اين »شاه  بهرساندن تقاضاهاي امرا و مردم«سمت   بهانتصاب وي. ماند برقرار
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  ٣٨٤  قند پارسي

  

د و يسالي كه در اين شغل بود، اعتبار و اقتدارش افزون گرد ت يكدر مد. امر است
  .١ گرديدندبيگ اسدرعايت احترام   به، مجبوربسياري از امرا و منصبداران معتبر

 دوم دكن يتمأمور  بهق،۱۰۱۴ در اوايل سال بيگ اسد: دكن يت بهمأمورآخرين 
ام منطقه عنوان سفير ويژه، عازم دربار چند تن از حكّ  بهمطابق فرمان شاه، وي. اعزام شد

 يتمأمور در بيگ سدا يتموفق.  گرديدـ يعني گلگنده، بيجاپور، بيدر و كرناتك  ـدكن
  را نيزيتمأمورتواند اين   مياين انديشه انداخت كه وي  بهقبلي بيجاپور، شاه را

 پيشين يتمأمورتر از  ، سبكيتمأموراهداف اين . ٢انجام برساند  بهتدقّ سرعت و با به
جستجوي چيزهاي مورد   بهمناطق مذكور،  بهف بود كه ضمن عزيمت موظّبيگ اسد. بود

 بيگ اسداز ديگر وظايف .  بپردازدـ ي ارزشمندها  جواهر و فيلةويژ به  ـ شاهعالقه
  .٣ بودشاه اکبر  بهام اين مناطقدات پيشين حكّ، پيگيري عملي شدن تعهيتمأموراين  در

 ي زياد بود كه،حد يت بهمأمورميزان عنايت شاه در هنگام صدور دستور اين 
دريافت خواهد ) عنوان هديه به(ضمن اين سفربيگ قول داد طالجاتي كه در  اسد به

همچنين، براي انجام بهينه امور مورد نظر، .  خواهد داشتتعلّقخود وي   بهنمود،
 گذاشته شد تا بيگ اسدهر پادشاهي بود در اختيار م  بهشي سفيدي كه منقّها برگ
گي دادن  چگونفهم. افرد معتبر مناطق مذكور بپردازد مكاتبه با  بهصورت ضرورت در

 اعتماد وافر شاه  بهتوجه ة، جزء در ساي٤يك ايلچي و سفير  بهي سفيد امضاها اين اجازه
  .، قابل درك نيستبيگ اسد به

تمأمورا موانع جدي بر سر راه امكه  زيرا، درحالي. ، پديدآمدبيگ اسد دوم ي
تمأموراين   به مسير براي رفتنمشغول طينبال اين امر، د  به. درگذشتشاه اکبر بود، ي

كه اي  گونه  به.اوضاع سياسي و نظامي قلمرو مغوالن و نيز منطقه دكن، دگرگون گرديد
ام مناطق واقع در مسير اين  از او حرف شنوي داشتند و نه حكّبيگ اسدنه همراهان 

، گرفتار نافرماني بيگ اسددر اين شرايط، . وي بودند  بهيكمك جد  به، حاضريتمأمور
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  »حاالت اسد بيگ قزويني«نسخة خطّي  نگاهي به  ٣٨٥

  

سرانجام، پس از . برخي از بزرگان مسير سفرش شد نيز زد و خورد باهمراهان و 
حيم عبدالر( سپهساالر ايراني دكن  بهدادن اقتدار و اعتبارش، ناچار گرديد كه دست از

 بعد از انتشار خبر مرگ بيگ اسدنوشته خودش، اقتدار و اعتبار   به.١پناه ببرد) خانانِ خان
. ٢قتل برسد  بهاز زيردستانشاي   عدهتوسط نزديك بود ل نمود كهقدر تنزّ ، آنشاه اکبر
اين شرايط سخت، آشنايي و ارتباطات سابق او با تعدادي از امرا و ديوانساالران  در

  .٣اش گرديد ت زندگيمددش آمد و باعث حفظ حيات و گذران موقّ  به ايراني،عمدتاً
 و آغاز سلطنت شاه اکبرگونه كه گفته شد با مرگ  همان:  و جهانگيرشاهبيگ اسد
 ازبين بيگ اسد عالي يت، موقع)م ۱۶۰۵ اكتبر /ق ۱۰۱۴الثاني  جمادي( شاه جهانگير
عنايتي شاه  ، بيبيگ اسد يت تقليل سريع و فاحش موقعةيكي از داليل عمد. رفت
  از بدبيني شديد جهانگير نسبتمتأثّر، بيگ اسدخشم جهانگير از . وي بود  بهجديد
نظر   به.بود) يعلّاميعني ابوالفضل ( بيگ اسدل سرور و دوست سابق افكار و اعما به

 بركناري شاهزاده سليم  به را راضيشاه اکبري تالش داشت كه علّامجهانگير، ابوالفضل 
ت كوتاهي در هرحال بعد از گذشت مد. از سمت وليعهدي نمايد) شاه بعدي جهانگير(

  .٤دربار فراخوانده شد  بهلغو گرديد و وي بيگ اسد يتمأمور از سلطنت جهانگير، رسماً
آلود جهانگيرشاه  دربار، وي با برخورد بسيار سرد و خشم  بهبيگ اسدبعد از رسيدن 

 پرداخت و وعده داد كه او بيگ اسدتهديد   به،شاه اکبرجهانگير همچون . رو گرديد هروب
جيه اين برخورد شاه در ضمن بيان اين مطلب و در تو جهانگير. را اعدام خواهد نمود

در اين . خشن و سختش، اظهار داشت كه آن زمان كه مناسب و الزم بود، پيش ما نيامد
 از جمله افرادي كه نقش.  آمدندبيگ اسدكمك   بهشرايط سخت، باز ايرانيان دربار

 و حفظ جان او داشتند، وكيل ايراني بيگ اسدبخشش   بهي در ترغيب جهانگيريسزا به
  .٥ بودـ اميراالمرا بن عبدالصمد شيرين قلم  بهخان شيرازي مخاطبيعني شريف   ـشاه
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  ٣٨٦  قند پارسي

  

باظاهراًتي، پس از مد  از درباريان، اسباب جلب عنايت شاه جديداي  هپادرمياني عد 
 در جمع مالزمان دربار جاي گرفت بيگ اسد داًرو، مجد از اين. ا گرديد مهيبيگ اسد به

 پيشينش مهمشغل   به، نهالبتّه. ١ريافت نمودد» خان پيشرو«شاه، لقب  و از جهانگير
ممكن است كه راضي شدن .  را يافتشاه اکبربازگشت و نه اعتبار زمان سلطنت 

  . از كوشش شماري از درباريان ايراني شاه باشدمتأثّر نيز، بيگ اسدبخشش   بهجهانگير
شغل جديد، .  كابل منصوب شد٢بخشيگري صوبه  بهق، ۱۰۲۶ در سال بيگ اسد

اين حال، اعتبار سياسي  با.  مغوالن بود و درآمد خوبي داشتمهمي ها جمله شغل از
يكي از خوش .  بودشاه اکبر در عهد بيگ اسدي پيشين ها اين شغل، كمتر از شغل

هماهنگي حاكم و  بايست با  مي در شغل بخشيگري آن بود كهبيگ اسدي ها شانسي
ت حضور وي از مد. ٣ خدمت نمايد)مهابت خان شيرازي( دار ايراني كابل بهصو
ي آخر ها  در سالبيگ اسد شغلي يت كابل و نيز چگونگي زندگي و موقعةصوب در

ق، سيصدي  ۱۰۲۸دانيم كه منصبش در سال   ميفقط. حياتش، خبري در دست نيست
 اجتماعي و سياسي يترغم موقع ن آن است كه علياين امر، مبي. ٤ذات و پنجاه سوار بود

  . اقتصادي چنداني برخوردار نبوديتز موقعمناسب، ا
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شدند و زير نظر مستقيم شاه انجام وظيفه  داران، از ميان امراء و افراد مقتدر و مقرب انتخاب مي صوبه. گفتند مي
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اين معني بود كه  دادند؛ به فردي منصب صدي ذات و پنجاه سوار مي عنوان مثال اگر به به. دگردي ص ميمشخّ

بسياري از . ام استظ نيروي سواره ن۵۰ نيروي پياده و ۱۰۰حقوق و مواجب اين فرد معادل هزينه نگهداري 
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حقوق و مواجب دريافتي، تعدادي نيروي نظامي منظم آماده ساخته و  ه بهها بايستي، با توج در هنگام جنگ
رغم اين، تعدادي از افرادي كه مطابق سيستم منصبداري، حقوق  علي. كردند ها مشاركت مي امر شاه در جنگ به
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عنوان   بهق را ۱۰۳۰برخي منابع، سال . اند زمان مرگ وي را، گوناگون روايت كرده
ق را زمان پايان حيات او  ۱۰۴۱ا برخي ديگر، سال  ام.١اند زمان مرگ وي آورده

اسداهللا شد حشر با «  ـاند  از ماده تاريخي كه براي بيان زمان مرگ وي ساخته.٢اند نوشته
  . در خوشنامي از دنيا رفتبيگ اسدآيد كه  ، برمي٣»بيگ اسد
  بيگ  اسد شخصيت و مذهب  ـج

من، و در يك شرايط زماني خاص نوشته ؤ يك مسلمان متوسط، »بيگ اسدحاالت «اثر 
ات  و هم انديشه و خصوصيمؤلّفبدون شك، هم اقتضائات زمان زندگي . شده است

 و يتل پيرامون شخصمأرو، ت از اين. شته او اثرگذار بوده استي او، در نويتشخص
  .نمايد  ميبيگ اسدشناخت چگونگي نگارش اثر تاريخي   بهيمؤثّرمذهب وي، كمك 

 وي، در دست يت و شخصتفکّر طرز ةات كافي، درباراطّالع : و انديشهيتشخص
 توسط، بيگ اسد تي و شخصتفکّر پيرامون طرز اولات دست اطّالعبيشترين . نيست

حسن اين اظهار نظرهاي . عصر وي ارائه شده است دو نفر از اديبان و نويسندگان هم
 يت مثبت و منفي شخصمهمبيان نكات  اند به صريح و مجمل، آن است كه سعي كرده

ايراد ) تقي اوحدي( العاشقين عرفات مؤلّف توسطين ارزيابي و داوري، اول. وي بپردازند
  :نويسد  ميوي،. اسد بيگ آشنايي و دوستي داشت  نزديك باشده كه از

قريني، جوهر رسته خرده بيني، مصاحبي در غايت دلنشيني،  گوهر درج بي”
. باشند  مي هندة قزويني از جمله صاحب طبيعتانست كه در عرصبيگ اسد

مزه و تازه  ادراكي راست و درست دارد و طبيعتي مستقيم، ذهني فهيم، نظمش با
 طبعش، صافي و صور ةآين. د در رسوم صحبت و مخالطه، بلند آوازه استو خو

                                                                                                                        
 مشاغل اداري و مالي مشغول بودند و صرفاً يار اندك بود؛ و يا بهشان بس گرفتند، يا تعداد نيروهاي نظامي مي

  .گرفتند برمبناي سيستم منصبداري حقوق مي
  .مرآت جهان نمانقل از  ، به۳۸۹ ؛ نذير احمد، ص١٩١ برزگر، ص  .1
  .مرآت آفتاب نمانقل از  ، به۳۸۹  ص؛ نذير احمد،۲۱۰  ص،۵، قسمت ۲ حارثي، ج  .2
  .۲۱۰  ص،۵، قسمت ۲ حارثي، ج  .3
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 سر  بههميشه در خدمت ياران و دوستان، فصحا و بلغا. معانيش وافي آمده
  .١“آورد  ميحركت  بهت و وداد محبةكند و سلسل مي

، بيان شده )امين رازي(  كتاب هفت اقليممؤلّف توسطداوري و اظهار نظر بعدي، 
  :وي آورده است.  آشنا بودبيگ اسد، وي نيز از نزديك با هراًظا. است
. لطف طبع و شكفتگي خاطر و گرمي هنگامه موصوف بوده  به،بيگ اسد”

 نگارد و روزگار همواره، خيال مجالست اهل طبع و اصحاب فهم بر لوح خاطر مي
. نشيندصحبت   بهمدام، مراد دلش آن كه با ياري. گذراند  ميشادماني و ابتهاج به

 ةي لجها اگرچه صدف. كه با دوستي الفت گزيند و پيوسته، فكر خاطرش، اين
 و سمين و درختان بوستان خاطرش، خالي از رطب و يابس غثّ اش، بي انديشه
تر از خد خوبانست در هنگام معانقه، و  ذوق كمال رسيده، با  بها، آنچهام. نيستند

  .٢“هتر از لفظ محبوبان در وقت مضايق شوق با
 بر آن بيگ اسديك نكته بارز نهفته در البالي اظهار نظرهاي مذكور، آن است كه 

خوشي و همنشيني با دوستان و اديبان سپري كند  بهام عمر رابود كه اي .ت اين نكته صح
 بيگ اسدنوشته اين اثر،   به.نيز دريافت» بيگ اسدحاالت «توان از خالل مطالب   ميرا،

داد، از   ميله، هرگاه فرصت مناسبي دستي محوها يتلدر ضمن انجام مسئو
  .٣دوستان و اديبان دريغ نداشت خوشي با  بهنشيني و گذراندن اوقات مجلس

حاالت «اين نكته نيز، در اثر . شعر داشت  به خاطر عميقيتعلّقهمچنين، وي 
تر مطالب  ، بارها براي تبيين بهتر و كاملمؤلّفكه اي  گونه  به.نمايان است» بيگ اسد

برخي از اين شعرها، از آن خود وي و برخي از . ٤مورد نظرش، از شعر مدد گرفته است
 تاكنون كتاب يا ديوان شعرهاي وي، .٥است) خان قزويني جعفر: مانند( آن معاصرانش

ي تحقيقي ها  و كتابها ا برخي از شعرهاي وي، در برخي تذكرهام. منتشر نشده است
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 ,٢ بيت ذكر كرده است۲،۰۰۰، شمار شعرهاي وي را العاشقين اتعرف مؤلّف .١آمده است
بيت ذكر نموده است۸،۰۰۰ را، بيگ اسد، تعداد شعرهاي ميخانه ة تذكرمؤلّفا ام . 
شيرين  خسرو و االسرار مخزنسبك   بهييها  مثنويبيگ اسد، ميخانه ة تذكرةنوشت به

  .٤بود» اشك«ص شعري وي، ، تخلّظاهراً ٣.سروده بود
از فحواي مطالب . ايرانيان بود  به، عالقه وافرشبيگ اسد يت ديگر شخصةجنبيك 

ي، حتّ. اثرش، هويدا است كه اغلب دوستان و همنشينانش در هند، ايرانيان مهاجر بودند
 ارتباط .٥ از تركمانان و اهالي ايران بودندزيردستان و نظاميان تحت امرش نيز، عمدتاً

ي مقيم هند و برخي اشارات موجود در اثرش، اين گمان را ها  وي با قزوينيتوجهقابل 
  .٦زادگاهش داشت  به وافريةكند كه تا اواخر عمر، عالق ت مييتقو

وي در يك . كتاب است  به وافر وية، عالقبيگ اسد در اثر توجه ديگر مورد ةنكت
نان، برتر خا حيم خاِن اهدايي عبدالرخطّيي ها دارد كه نسخه  ميصراحت اظهار  بهمورد،

  .٧ ديگر، برايش ارزش داشتسينفااز 
اين  با.  مذهب وي، قضاوت صريح و متقن ممكن نيستةدربار: بيگ اسدمذهب 

از شواهد محكم اين امر، اشتغال چند ساله وي . ع وي زياد استحال، احتمال تشي
افزون بر اين، ارتباط نزديك و طوالني وي .  استويهمشاغل اداري حكومت صف در
خان  ي و جعفرعلّامابوالفضل  ـ شاه اکبري معتبر شيعه مذهب ها يتدو نفر از شخص با

  .گردد  ميبيگ اسدحدس شيعه بودن ت ي موجب تقوـ آصف خان  بهقزويني مخاطب
ع تشي  به خاطر ويتعلّقنيز، شواهدي بر » بيگ اسدحاالت «در البالي مطالب كتاب 

ق و در شرايطي كه از بيماري شديد خود  ۱۰۱۳عنوان مثال در سال   به.وجود دارد
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 حضرت  آنة و توصي)ع(عذاب مضاعف بود، سخن از در خواب ديدن حضرت علي در
در ضمن بيان اين . نمايد  ميبراي بهبود بيماريش) تربز( خوردن يك ماده گياهي به

در جاهاي . ١ميان آورده است  به سخن)ع(موضوع، از نذر كردنش براي حضرت علي
  .٢شيعه است  بهاش سخن رانده كه حاكي از عالقهاي  گونه  بهش نيز،ديگر اثر

 يت پيرامون شخصميخانه ة و تذكرالعاشقين عرفاتان مؤلّفچه كه  حال، از آن در عين
ب وافري در مذهب شيعه نداشته و از آيد كه وي تعصّ ، برمياند و افكار وي آورده

افزون بر اين، ابايي از . كرد  ميال استقبيعيرشياديبان و انديشمندان غ مصاحبت با
  .٣اش، نداشت خوردن مشروبات در برخي از مجالس دوستانه

  » قزوينيبيگ اسدحاالت « مشخصات كتاب  ـد
حاالت « رساله تأليف از متأثّر، بيشتر بيگ اسداشتهار  گونه که اشاره شد، همان
. ن اثر خواهيم پرداختصات ايبيان مشخّ  بهجا، ذيل چند عنوان، در اين. است» بيگ اسد

  .دهيم  مينظر قرارنگاري اين كتاب را مد ي تاريخها سپس، ويژگي
وقايع «، »بيگ اسداحوال «، »بيگ اسدحاالت «ي ها عنوان اين اثر، با: عنوان كتاب

  .٤ناميده شده است» بيگ اسدتاريخ «و » بيگ اسد
 و شاه اکبرنت  سال آخر سلطچهارمطالب اين كتاب، مشتمل بر وقايع : محتويات

ق ۱۰۱۱وقايع اين اثر، از رجب . شاه است  سال نخست سلطنت جهانگيرمهمنيز وقايع 
بيان برخي از   به،مؤلّفآنگاه . شود  ميي، آغازعلّامشرح موضوع قتل ابوالفضل  و با

  .ق پرداخته است ۱۰۱۲-۱۵ي ها ق و نيز وقايع سال ۱۰۱۱وقايع و حوادث اواخر سال 
 و سرگذشت وي در اين مؤلّفبيان خاطرات   بهاز مطالب اين اثر،اي  بخش عمده

وي در ضمن بيان فراز و فرودهاي زندگيش و نيز . ي اختصاص داردها سال
  را بيانشاه اکبردار شده است، برخي از مسائل اواخر حكومت  يي كه عهدهها يتمسئول
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مه و خاتمه،  چون مقدييها مطالب اين كتاب، بدون داشتن عنوان و بخش بندي. كند مي
تر  قلم درشت وار كتاب، با ، چند تيتر كوچك در داخل متن داستانالبتّه. ارائه شده است
  .١لحاظ شده است

شرح ماجراي قتل : ، عبارتند ازبيگ اسدترين مطالب مطروحه در اثر  برخي از عمده
دوم  يتمأمور، )۳۳-۹۵ ص( بيجاپور  بهبيگ اسد يتمأمور، )۲-۱۸ ص( يعلّام
 بيگ اسد سلطنت رسيدن جهانگير و برخوردش با  به،)۹۵-۱۲۱ ص( دكن  بهبيگ اسد

  ).۱۲۷-۳۹ ص( ي آخر سلطنت اكبر و اوايل جلوس جهانگيرها ، حوادث ماه)۱۲۲-۶ ص(
.  زمان نگارش اين اثر، وجود نداردةبارهيچ مطلب صريحي در:  كتابتأليفزمان 

 نظر  به.ق انجام گرفته است ۱۰۱۱ي آخر سال ها  آغاز نگارش اين كتاب، در ماهظاهراً
، )يعلّام( اش  وحشتناك قتل مراد و دوست صميمية واقعتأثير تحت مؤلّفرسد كه  مي

 جدايي  نسبت بهشاه اکبرشايد، بدگماني . ي گرفتعلّام قتل ةثبت واقعيت حادث تصميم به
 يتثبت واقع  بهبيگ اسدي، در ترغيب علّامي در آخرين روزهاي عمر علّاماسد بيگ از 

ي، علّامرسد كه بعد از ثبت ماجراي قتل   مينظر  بهدر هرحال. اين ماجرا نقش داشت
ي ها نگاري رود كه وقايع  ميگمان. ادامه ثبت مابقي وقايع گرفت  به تصميمبيگ اسد
بيگ پيرامون مسائل مطروحه در اين اثر، در فاصله زماني اندك پس از بروز وقايع  اسد

ق  ۱۰۱۵آيد كه نگارش تدريجي كتاب، تا آخر سال  چنين برمي. فته استصورت گر
 ا،ام.  كار و افزودن شرح وقايع بعدي را داشتة قصد اداممؤلّفشايد . ادامه داشت

اش در اوايل سلطنت جهانگير، فرصت و مجال   شغلييتدليل آشفته شدن موقع به
  .اين كار را نيافت  بهپرداختن

 از بيان نقش بارز جهانگير در مؤلّفطالب اين اثر، آن است كه يكي از نكات بارز م
، ٢ در ضمن بيان تفصيلي اين ماجرابيگ اسد. ي خودداري نموده استعلّامماجراي قتل 

و تقدير نموده ) داس راجه كوپان(  عامل اجراي قتلتوجهي را معلّامبيشتر گناه قتل 
ي اثرش ي با بازنگري نهامؤلّفگونه برخورد، گوياي اين مطلب است كه  اين. است

                                                   
  .۲۴ و ۱۴ ص ،بيگ اسد اه كنيد بهعنوان نمونه، نگ به  .1
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زمان سلطنت جهانگير، تالش كرده است كه از ايجاد دردسر براي خودش جلوگيري  در
  .كند

ف م است كه نگارش تاريخ، وظيفه رسمي و موظّمسلّ:  كتابتأليفهدف از 
در عين . اين كار پرداخته است  به عالقه شخصيةواسط  بهاحتمال زياد،  به. نبودبيگ اسد

ي و دور كردن علّام، با هدف تبيين اصل ماجراي قتل مؤلّفدور از ذهن نيست كه حال، 
 مطالب اين اثر و يتل در كيفمأاز ت. نگارش اين اثر نموده است  بههام از خود، اقداماتّ

  قصد تقديم اين اثرمؤلّفآيد كه  پيرايه كتاب، برمي ي ساده و بيها عبارت پردازي
دليل اين امر، آن است كه وي در هنگام سخن . اه را نداشتش  يا جهانگيرشاه اکبر به

آميز مرسوم  ي مبالغهها ر عبارتكاربردن مكر  به و يا جهانگيرشاه، ازشاه اکبرگفتن از 
  .ي رسمي خودداري نموده استها تاريخ در

 از مؤلّفاستفاده . زباني ساده و شيوا نگاشته شده است  بهاين كتاب،: نثر كتاب
 سادگي متن. ، بسيار كم است١آميز ي مبالغهها شكل و سنگين و عبارتي مها واژه
. است كه خواننده امروزي، مشكل چنداني براي فهم مطالب آن ندارداي  اندازه به
ن و يكديگر، تدوي صال با در اتّوار و تقريباً صورت داستان  بهسوي ديگر، مطالب از

 ي مرسوم آن روزگارها الحات و واژهحال، معني برخي از اصط اين با. اند تنظيم شده
ي لغت و ها فرهنگ  بهنيازمند مراجعه ـ ٢جهروكه، غسلخانه، چوكي، وطيره: مانند ـ

.  شعرهايي آورده استي، در ضمن بيان مطالب، گاهمؤلّف.  استها المعارفةداير
، احتمال دارد كه اين شعرها. اند شعرها، در جهت تبيين بهتر مطلب مورد نظر آمده اين

جعفرخان : مانند(ا برخي از شعرهاي، از شاعران معاصر ويام.  باشدمؤلّفاز آن خود 
  .هستند) قزويني

ات منتشر شده، تنها چند نسخه از اين كتاب، اطّالعبراساس : خطّيي ها نسخه
 و تحت (British Museum)  بريتانياة، در موزها يكي از اين نسخه. مانده است برجاي
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  »حاالت اسد بيگ قزويني«نسخة خطّي  نگاهي به  ٣٩٣

  

ه شهر  آصفية ديگر اين اثر، در كتابخانةنسخ. ١شود  ميداري ه نگOr.1996 ةشمار
 موالنا آزاد دانشگاه ة ديگر اين اثر، در كتابخانةيك نسخ. ٢شود  ميداري حيدرآباد نگه

در تنظيم اين مقاله، از ميكروفيلم نسخه موجود در . شود  ميداري اسالمي عليگر نگه
  در مركز ميكروفيلم نور۲/۷۷ ةفيلم، با شماراين ميكرو. ام عليگر استفاده كرده دانشگاه

ار يتخ در ايريپ  دکتر خواجهير آقايت قابل تقدي و با عنا٣دارد قرار) نو واقع در دهلي(
هر برگ، .  برگ است۱۳۹نسخه موجود در دانشگاه عليگر، شامل . گرفت بنده قرار

كاتب اين .  است نستعليق نگاشته شدهخطِّ  بهاين نسخه،. باشد  مي سطر۱۴مشتمل بر 
ق، از روي يك  ۱۳۱۹م وي، اين نسخه را در محر. ين نام دارد نظيرالدمحمدنسخه، 

  .٤ق بوده است، استنساخ نموده است ۱۰۹۹ ةذيقعد  بهتعلّقتر كه م نسخه قديمي
 اين ةا خالصام. تاكنون متن فارسي اين اثر، تصحيح و چاپ نشده است: ترجمه

 Elliot's History of) تاريخ هند اليوت) ۱۵۰-۷۴ ص( ۶جلد زبان انگليسي در   بهاثر،

India)طزبان انگليسي، پيشتر   به كامل اين نسخهةهمچنين ترجم.  آورده شده استتوس 
ا، خبري مبني بر انتشار اين ام. ٥آماده شده است (B.W. Chapman) قانيكي از محقّ

  .ترجمه در دست نيست
 و ارزش باالي مندرجات يتاهم  بهجهتو با: ضرورت تصحيح و چاپ نسخه

، تصحيح و شاه اکبربراي شناخت مسائل تاريخي اواخر عهد »  قزوينيبيگ اسدحاالت «
 نظر  بهدر چاپ اين اثر، انجام چند كار الزم. رسد  مينظر  بهچاپ اين كتاب ضروري

ي ها واژهتحوالت زباني و مبهم بودن برخي از اصطالحات و   بهتوجه، با اول: رسد مي
فهم خواننده امروزي خواهد   بهيمؤثّرفارسي قديم، توضيح برخي از اين موارد، كمك 

ي جغرافيايي مورد اشاره در كتاب، گام ديگري براي ها م، شرح اجمالي مكاندو. نمود
، معالي مختلف اها ه فهرستسوم، تهي. استفاده بيشتر از مطالب اين اثر تاريخي است

                                                   
1. Charles Rieu, p.978-80. 
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  ٣٩٤  قند پارسي

  

چهارم، راهنمايي خواننده . ت فراوان اين اثر را تسهيل خواهد نمودااطّالع  بهدسترسي
موقع، از آشفتگي   بهيها در مورد ترتيب زماني برخي از وقايع، از طريق آوردن پاورقي

  . در هنگام استفاده خواهد كاستمحقّقذهني 
  »بيگ اسدحاالت  «يخي ارزش تارـه 
شناخت برخي از مسائل   بهيمؤثّرك مطالب اين اثر، كم:  و ارزش تاريخي اثريتاهم
 »حاالت اسد بيگ« كتاب يتآنچه بر اهم. نمايد  ميشاه اکبري آخر سلطنت ها سال
ف شدن تدوين ي و متوقّعلّامبعد از قتل . افزايد، مقطع زماني محتويات آن است مي

الب تبيين مط  بهان آن روزگار،مورخان و مؤلّف، كمتر افرادي از شاه اکبرتاريخ رسمي 
 ةروشنگري دربار  بهبيگ اسدعبارت ديگر،   به. پرداختندشاه اکبر سال آخر سلطنت چهار

  . اين مقطع وجود داردةبار اندكي دراولمقطعي پرداخته كه منابع دست 
ي، روابط سياسي علّام مسائلي مانند قتل ة دربارمؤلّف و صريح اولات دست اطّالع

سلطنت   بهي دكن و توطئه ناكامي محلّها حكومتحكومت بيجاپور و ديگر   باشاه اکبر
همين خاطر، شماري   به.شود  ميرساندن شاهزاده سلطان خسرو در كمتر منبعي ديده

 بيگ اسداثر   به،شاه اکبران بعدي براي تكميل مسائل تاريخي عهد مؤلّفان و مورخ از
  .اند مراجعه كرده

 و ها بسياري از مطالب آن، ديده محتويات اين اثر، آن است كه يتدليل ديگر اهم
حاكم وقت   باشاه اکبر رابطه ة دربارمؤلّف آنچه مثالً.  استمؤلّفي خود ها شنيده
زيرا، خود . ترين مطالب است ترين و كامل ، دقيق١نوشته) ابراهيم عادل شاه( بيجاپور
ه، حاصل  عادل شاه رفت و آنچه آورددرباِر  بهشاه اکبرعنوان سفير ويژه   بهتيوي، مد

ات ارزشمند و دقيق، در منابع اطّالعاين قبيل . ي اوستها  و شنيدهمؤلّفمشاهدات 
  وقايع اين دوره،ةبارنگاري وي در با اين حال، وقايع. شوند  نميديگر اين دوره ديده

 پراكنده وي توان بيان مختصر و بعضاً  نميهمين خاطر،  به.يده استيتفصيل نگرا به
  . ناميداكبرنامهل  كامل تاريخ مفصّةذكور را، ذيل يا تكملي مها وقايع سال از
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  »حاالت اسد بيگ قزويني«نسخة خطّي  نگاهي به  ٣٩٥

  

اظهار نظر قطعي و   بهتوان  نميدر اين خصوص،: ان بعديمورخ توسطاستفاده اثر 
 ان و نويسندگاني كهمورخرسد كه برخي از   مينظر  بهحال، با اين. صريح پرداخت

، از اين اثر اند جهانگير پرداخته اكبر و اوايل سلطنت ةه و تنظيم تاريخ اواخر دورتهي به
گردد، اين نكته است كه اين اثر   مي اين حدستيآنچه موجب تقو. اند استفاده كرده

: مانند ـ اند  پرداختهشاه اکبربيان تاريخ اواخر سلطنت   بهچند اثري كه مقايسه با در
 ريخواالتّةزبداهللا كنبو،  ف شيخ عنايتيلأت )ق ۱۰۳۷ :تأليف( اكبرنامه ةتكمل

 و غناي بيشتري يتاز اهم  ـ)ق ۱۰۱۵ :تأليف( الطاهرينةضروو ) ق ۱۰۱۴ :تأليف(
ها بوده  بيشتر مطالبي كه اسد بيگ آورده، خود شاهد و ناظر وقوع آن. برخوردار است

ان و مورخ مطالب اثر، بعيد است كه يتامر و روشن بودن اهم  بهتوجه با. است
ي مختلف و ها اين اثر در تاريخاز استنساخ . كرده باشندنويسندگان بعدي از آن استفاد ن

استفاده از   بهتوجه از اين اثر، شاهد محكمي در خطّي ةماندن چندين نسخ باقي
  .مندرجات اين اثر است

  گيب  اسدينگار حي تار ـو
نگاري  تدوين اثر مذکور، بدون داشتن دانش و آگاهي تاريخ  بهبيگ اسدورود 

 مورخي طوالني در مالزمت ها پيش از نگارش اين اثر، سال. صورت نگرفته است
 سال دوستي هفدهم در که ناي  بهتوجه با. سربرده است  به)يعلّامابوالفضل ( رسمي شاه
توان   ميي بود،علّامي اصلي ها  از مشغلهاكبرنامهي، تدوين علّام با بيگ اسدو مالزمت 
ي ممكن حتّ. ي آموخته استعلّام از نگاري را  برخي از فنون تاريخبيگ اسدگفت كه 

 نجا،يدر ا. ي در تنظيم و تدوين اكبرنامه بوده استعلّاماست كه وي، از جمله دستياران 
  :ميپرداز ي مبيگ اسدنگاري  ذکر چند ويژگي تاريخ به

 منصبدار مسلماني است كه تحت امر دو پادشاه مقتدر ةاين اثر، نگاشت: خدا محوري
ي و يتات شخص، مذهب، خصوصيتفکّر بدون شك، طرز .زيست  ميمغوالن هند

ي ها يكي از نشانه.  بوده استمؤثّرنگاري او   در شيوه تاريخبيگ اسد شغلي يتموقع
بارز صحت اين ادكتابش استةمعا، سخنان وي در مقد .  



  ٣٩٦  قند پارسي

  

ةممقدط آثار نگاشته شده ةم اين كتاب، همچون مقدخ توستقدير  ان مسلمان، بامور
، بقاء حيات و گردش كائنات و مورخدر اينجا . ش خداوند يكتا آغاز شده استو ستاي

داند و خداوند را، باعث و باني پديدآمدن   ميزمين را ناشي از اراده و خواست خداوند
براي آگاهي بيشتر . داند  مي موجودات و نباتات و جانداران و انسان حيات كلّةو ادام
  :پردازيم  ميمه اين اثربارات مقدذكر برخي از ع  بهاين امر، از

 سرسبزي بهارستان که نآ. پژوه آگهي بخشا ييافزا و توانا يينام ايزد داناي توانا به”
 هميشه بهار همنفسان گلستانعشرتيان معنوي، از تابش فروغ جهانتاب اوست و 

افزا از نگارستان شاداب او ميدر باشندگي خر.  
ــشني، زو رنــگ دارد  ــر گل   گــل ه

   گلــستاني اري بــود در اگــر خــ  
ــاهراهي    ــر ش ــوري رود ب ــر م   اگ
ــاني   ــفش، زب ــور وص ــدارم درخ   ن

  شـر ذاتـت از تقديـان الل اسـزب

  ازو، هـــر بلبلـــي آهنـــگ دارد   
ــهازو دارد ــشاني  ب   …سرســبزي ن

  …عـون لطـف او دارد پنـاهي        به
  كــه برگــويم زحمــدش، داســتاني

  طرف حرف، كي گنجد صفاتش به
 موجودات طفيلي ذات ةات كه خالصو درود نامحدود بر آن سرور كائن

  .آراي او همتاي اوست و تمام آفرينش، از براي وجود فيض بي
  وا اوستـر انبيا را پيشـآخ هب  ين نور خدا اوستاول كمحمد

نهايت بر آل و اصحاب آن سرور باد كه پيشوايان دين و هاديان راه  و صلوات بي
  .١“اند يقين

ل ضرورت توكّ  بهبيگ اسدهدي مبني بر اعتقاد در جاهاي ديگر اين اثر نيز، شوا
  .٢شود  مير بودن برخي امور ديدهمقد  بهداشتن خدا و باور  بهنمودن

 و بروز حوادث و ها دخالت تقدير در سرنوشت آدم  بهيعلّام: تقدير  بهاعتقاد
 بيگ اسد تفکّرتوان دخالت اين طرز   مياز جمله جاهايي كه. دادها، باور داشت روي
، در ضمن بيگ اسد. ي استعلّامنگارش اثرش را مشاهده كرد، شرح ماجراي قتل  در
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  »حاالت اسد بيگ قزويني«نسخة خطّي  نگاهي به  ٣٩٧

  

 .١فاق بيفتدر شده بود كه اين اتّكند كه مقد  ميكيدأبيان تفصيلي اين موضوع، چندبار ت
  :يكي از اين جاها، با صراحت آورده است در

” …و روزگار اين نهج بدر رود  بهيعلّاممقتضاي تقدير، آن   بهر شده بود كهمقد 
  .٢“…قدار بماند
 ان رسمي مغوالن، ازمورخ، در مقايسه با بيگ اسد: برتري پادشاه  بهقائل بودن

آميز و پرطمطراق، خودداري نموده  هاي مبالغه كاربردن اصطالحات و عبارات و عنوان به
 بودن شاهان» اهللا ظلّ«  بهآيد كه وي قائل حال، از مطالب موجود او برمي اين با. است

ر بودن سلطنت آنان بوده است و اين باورش در كتابش نيز ظاهر شده مغول و مقد
، زبان »س شاهروي مقد«، »اللهي خاقان اعظم ظل«استفاده از عباراتي چون . است
هاي اعتقاد  شاه، از نشانه در ضمن تبيين وقايع سلطنت اكبر» عادل شاه» «پذير الهام
 افزون بر اين، .٣زيده شدن آنان براي سلطنت استبرتري شاهان و نيز برگ  بهبيگ اسد

در ضمن بيان ناكام ماندن توطئه گروهي از امرا و منصبداران براي نشاندن سلطان 
  :نويسد  مي،شاه اکبرخسرو بر تخت شاهي و كنار زدن جهانگير از جانشيني 

گ كرن  بهكل نتوان اندود و نقوش كلك تقدير را  به آفتاب راکه نغافل از آ… ”
دست و پا ني از پا  وجود بي وير نتوان زدود و برداشته يد قدرت الهي را بازت

كس تف كند، ريشش  چراغي را كه ايزد برفروزد، هر آن. توان انداخت
  .٤»“…بسوزد

ي ها يتپيرايه برخي از واقع بيان بي  به، تالش كرده است كهبيگ اسد: جانبداري
 ا در انجام اين كار، بعضاًام. هانگير بپردازد و اوايل سلطنت جشاه اکبراواخر سلطنت 

يك نمونه . گرفته است افراد و يا نگرانيش از عواقب نوشتار قرار  به عاليقشتأثيرتحت 
در ماجراي قتل ) جهانگير( م شاهزاده سليمبارز نگفتن حقايق، عدم ذكر نقش مسلّ
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  ٣٩٨  قند پارسي

  

 و مهم، اين مطلب ١ اين موضوعة درباربيگ اسدل در البالي مطالب مفصّ. ي استعلّام
برخي   به، در بيان مطالب مربوطبيگ اسدپذيري تأثير ديگر ةنمون. واضح نيامده است

ناميدن ابوالفضل . كرده است امرا و ديوانساالران هموطن و يا دوستش نمود پيدا از
  .٢ي اين امر استها ، از نشانه»زين افاضل زمان و نادره دوران«عنوان  ي باعلّام

 در مؤلّف و نيز حضور شاه اکبر  بهبيگ اسددليل قرب زياد   به:پنهانبيان نكات 
.  در اين اثر، وي از بسياري از مسائل پنهان مطلع بوده استتوجهبسياري از وقايع مورد 

گاه از دوستان و آشنايانش، از طرح برخي مسائل پنهان  ، ضمن جانبداري گاهبيگ اسد
 خود در دربار بيجاپور، يتمأمورل، در ضمن تبيين عنوان مثا  به.ي ندارديباآآنان نيز 
گرفتن  خانان باِ حيم خان حسين انجو و عبدالرالدين جمال كند كه مير  مي ذكرصريحاً

ال و ي خيانت كرده و مانع سرگرفتن ازدواج دانشاه اکبر  بهرشوه از ابراهيم عادل خان
 اين نكته در حالي صورت  بيان.٣ بهينه مسائل مورد نظر شاه در دكن شدندتپيشرف

خانان داشته و در اوايل سلطنت جهانگير، تحت ِ خان  ارتباط صميمي بامؤلّفگرفته كه 
  .٤ي يافتي رهاها گرفتارياي  خانان از پارهِ حمايت خان

، مؤلّفيعني . ، نسبتا از يك نظم تاريخي برخوردار استبيگ اسداثر : ترتيب زماني
ا مشكل آن است كه ام. ها، درج كرده است  وقوع آنترتيب زمان  بهمسائل مختلف را

ذكر   بهيعني تنها در چند جاي معدود.  رعايت نكرده استنويسي را كامالً  سالنامهةروي
  .٥دادها پرداخته است ي وقوع رويها ماه

برخي از   بهوي ، اشاره دقيقبيگ اسديكي از نكات جالب اثر : مسائل دربار  بهتوجه
ي توجهبخش قابل . كمتر در آثار تاريخي آن روزگار درج شده استمسائلي است كه 

.  ديده و يا از ديگران شنيده استاز اين قبيل مسائل، چيزهايي است كه شخصاً
 ةحضور شاه، و عالق  بهافراد، چگونگي شرفيابي افراد  بهچگونگي اعطاي منصب بيان
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  »حاالت اسد بيگ قزويني«نسخة خطّي  نگاهي به  ٣٩٩

  

ي مطرح در اثر كم حجم اه ، از جمله نمونه١فيل و درهاي نفيس  بهشاه اکبروافر 
  . استبيگ اسد

 ةتوج، بيگ اسدي بارز و ممتاز كتاب ها يكي از ويژگي: تاريخ اجتماعي  بهتوجه
عنوان مثال،   به.دادهاي سياسي است مسائل اجتماعي در ضمن طرح روي  بهوافر
توصيف دقيق عمارات و بازار   بهوري،پضمن بيان مذاكرات خود با عادل خان بيجا در
پرداخته » برات«بيان چراغاني و جشن شب   بههمچنين،. ٢ر بيجاپور پرداخته استشه
 بيان ةاين مقوله و نيز آشكار نمودن بهينه شيو  بهمؤلّف توجه براي عيان ساختن .٣است
مطلب انتخاب شده، بخشي از مطالب . پردازيم  ميذكر چند سطر از اثر وي  به،مؤلّف
بيان يكي از   بهبيگ اسددر اينجا، . بار بيجاپور استش در دريتمأمور در شرح مؤلّف
  :پردازد  ميي نادرش براي شاهها هديه
 تنباكو در بيجاپور شايع …پيشكش خود را كه از اقسام چيز بود، گذرانيد… ”

ي فقير ها چون حضرت از ديدن پيشكش… شده بود و فقير در هند نديده بود
 ةفرمودند كه در اندك وقت، اين همر مكر.  نمودندها خوشوقت شدند و تحسين

وقت آن خوان اسباب تنباكو ين ادر. رساندي ر چطور بهمچيز تازه غيرمكر 
ر مكر. غايت خوب ساخته بودند  بهد شدند و چلم رابسيار مقي. نظر درآمد به

 اب خان اعظمنو. بعد از آن، پرسيدند كه اين چيست و چه حاصل دارد. ديدند
ه و مدينه شايع است و گويند و در مكّ  مياين را تنباكوعرض رسانيد كه  به

فقير   به. نشدندتوجهجهات حضرت آورده بودند و حضرت م  بهحكيم دوائي
هكه  همين. كرده و بيار ارفرمودند كه چلم را تينمودند كه بكشند، حكيم توج 

ودند پروري، فرم ا حضرت از غايت بندهام. آمده، منع كرد و نگذاشت كه بكشند
دهن گرفته، دو سه   بهكشم و سر ني را  ميكه ما براي خاطر اسد اندكي خود

ني را از دهن . ديگر حكيم اضطراب كرده، نگذاشت كه بكشند. نفس كشيدند
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  ٤٠٠  قند پارسي

  

االمر چند نفس  خان اعظم فرمودند و ايشان هم حسب  بهمبارك برداشته،
 او.  پرسيدندرا آن يتبعد از آن حكيم دوائي را طلبيدند و خاص. كشيدند

 ميان ي از اين مذكور نشده و اين دريعرض رسانيد كه در كتب حكمت در جا به
 حكماي فرنگ خواص بسياري اين بالد آمد و  بههم رسيده و ني از اجين به
حكيم علي گفت، در اصل اين داروي ناآزموده است و . اند جهت اين نوشته به

ين چيزي را كه حقيقت او معلوم  چنناي. اند ين هيچ ننوشته اقدماي حكما از
اليق نيست كه حضرت . حضرت اعلي بكنيم  بهنباشد، تجويز عمل چگونه

ين باب نيستند كه  احكيم علي گفت كه مردم فرنگ از  بهفقير. ن شوندآمرتكب 
ها هستند كه از ايشان خطا و نافهميدگي  نآميان  ين غور نكنند و دانايان در ادر
كنه و حقيقت امري نرسيده   بهها نكرده باشند و ه تجربتا. آيد  ميوقوع  بهكم

ها  ام و پادشاهان و وضيع و شريف آنكنند كه حكّ  ميباشند، چگونه تجويز
 البتّهو . نفع و ضرر آن رسيده خواهند بود  بهالبتّه. مرتكب اين چنين امري شوند

يست حكيم علي گفت كه ما را هيچ ضرور ن. عيب نخواهند كرد  بهفعل چنين،
تجربه،  ميان دانايان ما شايع نباشد و بي  اهل فرنگ كنيم و امري كه دريتكه تبع

فقير گفتم كه عجب چيزيست كه اوضاع دنيا حادثست و از . تتبع و تقليد كنيم
ميان  هم رسيده و هرگاه چيز تازه در  بهزمان آدم تا اين زمان، همه چيز رفته رفته
 و عقالً. نمايد  ميع آنردد و همه كس تتبقومي سانح شود و در عالم شائع گ

شايد منافع آن معلوم ايشان . نفع و ضرر آن رسند و تجربه كنند  بهحكا بايد
تازگي حادث شده و چندين   بهچيني كه در قديم نبود و  چوبکه نچنا. نباشد

حضرت فرمودند كه روش مكالمه و مباحثه فقير را . امراض را نافع است
ب نموده، مفتح و مسرور شده فرمودند كه رحمت  بسيار تعجحكيم شنيدند، با

خان اعظم فرمودند كه واقف شديد اسد چه معقول حرف   بهخداي بر تو باد و
ميان  توان منع امري كه در  نمي در كتب ما نيست،که نمحض اي  بهالواقع في. زد

 كرد كه باز حكيم مبالغه. رود  مياهل عالم شائع شده باشد نمود و كي از پيش
پادري هم آمده، اظهار . حكم شد كه پادري را بطلبند. آن حضرت منع فرمودند

الحق حكيم خوبي  و. شد  نميا كسي حريف حكيم عليام. نفع بسيار از آن كرد



  »حاالت اسد بيگ قزويني«نسخة خطّي  نگاهي به  ٤٠١

  

جهت بعضي بزرگان فرستاد و   بهاري آورده بود،يبود و چون فقير ني و تنباكو بس
واهش آن از فقير نكند خس نبود كه ك بعضي طلبيده گرفتند و چنان شد كه هيچ

كه در  فروختند تا آن  ميعامد  بهآورند و  ميجايي رسيد كه سوداگران  بهو كار
ا حضرت اعلي ديگر مرتكب كشيدن آن ام. كرد اكثر جاها شيوع پيدا

  ١“…نشدند
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  ٤٠٢  قند پارسي

  

  )دفتر سوم(نسخة خطّي سفينة خوشگو  نگاهي به
   دهلوييتأليف بندرابن داس خوشگو

  ∗سيد کليم اصغر

شعر شيرين فارسي در طول ده قرن گذشته خوانندگان و شنوندگان شبه قاره را مفتون 
ر و ادب فارسي از نگاه عشقاره در تاريخ  و مسحور خود کرده است و سهم شبه

کنيم که نخستين کتاب  اي اکتفا مي اشاره بنابراين ما به. نده استمحقّقي پنهان نما هيچ
جالبي هجويري قلم سيد ابوالحسن علي بن عثمان ال  بهالمحجوب کشفعنوان  تصوف به
رشتة تحرير درآمد و اولين تذکره شاعران زبان  قاره به در شبه) ه ٤٦٥: م(غزنوي 

نخستين کسي است که در ين محمد عوفي سديدالد. دش هشتنوقاره  فارسي نيز در شبه
در سدة هفتم هجري در اُچ شريف » االلباب لباب«نام  اي به اين راه گام برداشت و تذکره

  .الملک حسين وزير ناصرالدين قباچه تأليف کرد نام عين به
صدها تذکره نوشته شد اما در اين باب هم در ايران و هند » االلباب لباب«پس از 

قاره تصنيف و تأليف شدند  هاي که در شبه تذکره. سته استجاز ايران پيشي قاره  شبه
هاي ايران چند برابر هستند بلکه از لحاظ محتوا  تذکره نه تنها از لحاظ تعداد نسبت به

  .مراتب اهميت بيشتري دارند بهنيز 
و قاره بويژه در قرن دهم الي دوازدهم مهد  نويسي در شبه نويسي و تذکره تاريخ

  .مرکز اصلي ادب فارسي بوده و در اين زمينه نقش بسزايي ايفا نموده است
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  )دفتر سوم (نسخة خطّي سفينة خوشگو نگاهي به  ٤٠٣

  

ترين  توان گفت مهم مي
تذکرة شناسي  منبع بيدل

ست چون خوشگو سفينة
 اکثر در سفينهمؤلّف 

خدمت بيدل بوده و 
دوست نزديک بيدل هم 

 .بوده است

سلک  در قرن دوازدهم به» بندرابن داس خوشگو« تأليف خوشگو سفينةتذکرة 
م تأليف شد مشتمل بر سه دفتر  ١٧٣٤/ه ١١٤٧اين تذکره که در سال . نگارش درآمد

  .است
  شرح احوالخوشگو سفينةدفتر اول  :اول دفتر

را دوست عزيزم آقاي دفتر  شاعر را دارد که اين ٣٦٢
عنوان رسالة دکتري برگزيده و موفّق  العباء به زين
 کتابخانة مجلس توسط و اين دفتر هشدآن ح يتصح به

  . چاپ استةداشوراي ملّي تهران ايران آم
 که خوشگو سفينةتذکرة دفتر دوم  :دوم دفتر
 در اين دفتر ,اشدب  ميرترين دفت ترين و مهم طوالني
عنوان   اين را بنده به,اند شاعر معرفي شده ١٠٨٨

کتابخانة مجلس تهران سوي  از نيز الحمدهللا اين دفتر ,رسالة دکتري انتخاب نموده بودم
  .باشد آماده چاپ مي

باشد  اي مي العاده ت فوق داراي اهميخوشگو سفينةتذکرة دفتر سوم  :سوم دفتر
اين دفتر را آقاي . بر شعراي معاصر خود نويسنده استچون اين دفتر مشتمل 

 ولي کتابخانة ,ندچاپ رساند تصحيح کردند و از پتناي هند بهن کاکوي عطاءالرحٰم
العباء واگذار کرده و  اينجانب و آقاي زين بهآن را مجلس مسئوليت تصحيح مجدداً 

 ن بوده است که هر سه دفتره سبب اصلي آن هميدتأخير افتا چاپ دفتر اول و دوم که به
ي اصرار لکه ما بارها گفتيم که اين دفتر چاپ شده است و باهم چاپ بشوند درحالي

  دفتر بايدنکتابخانة مجلس و بعضي از دوستان و دانشمندان ايراني بر اين بوده است که اي
دد بنده براي کار تصحيح مج. ي اشکاالتي هستنددارا چون , دوباره چاپ بشودگاهين اب

 اين نسخه را توسط پروفسور غفّار تصوير و الحمدهللا ماول دنبال نسخة اصلي رفت
 آقاي صديقي در اين کار ,بخش فارسي دانشگاه پتنا حاصل نمودمرئيس اسبق صديقي 

  .ونيمن ممماستاد محتراين  يک دنيا از . ننمودندغ درييکمکگونه  هيچاز , بسيار مشکل
مؤلّف بندرابن داس خوشگو دهلوي » کرة سفينة خوشگودفتر سوم تذ«نسخة خطّي 

 خطِّ نستعليق و بعضي از ٧٥/٧*٧٥/٤: ٦*٥/٣ اندازة , سطر١٥,  صفحه٤٣٦داراي 



  ٤٠٤  قند پارسي

  

 نگهداري ٦٩٠بخش پتنا زير شمارة  خداةشکسته در کتابخان صفحات نستعليق آميخته به
  .شود مي

تاکنون , ه را نديدهاشپرنگر هم اين نسخ. اين نسخه خيلي ناياب و قابل قدر است
ست که در کتابخانة خدابخش پتنا محفوظ است و هنوز هم خبر  ااي ا نسخهتنهاين 

 ١١٨٣ اين نسخه را آزاد بلگرامي در سال ,نسخة ديگري از دفتر سوم شنيده نشده
تا هفت اسامي شاعران داده شده ل در اين نسخه از صفحة او. هجري استکتاب نمود
شود و وسط   هشت مهر آزاد بلگرامي ديده ميةصفحدر شاعران است و بعد از اسامي 

خوشگو مؤلّف اين «نوشته شده و يک کمي باالي آن عبارت ديگر » آزاد دفتر«مهر 
شود بر   هم ديده مي»آباد پتنا فوت شده در عظيم و الف ئةتذکره در عشره سابع بعد ما

حامد حسين «آن ميان  طرف چپ مهر ديگر هم هست که در,  هشتةهمان صفح
فصل دوم از تذکرة خوشگو « نوشته شده است و باالي اين مهر عبارت »ه ۱۱۷۵

ظاهر اين نسخه را غالباً چند کاتب  خورد نظر به چشم مي به» مشتمل بر احوال متأخّرين
احتمال دارد او نيز . شود و اکثر جا حاشيه مير عبدالولي عزّت هم يافته مي, اند نقل کرده

  .نسخة مورِد بحث مشتمل بر دو قسمت است. تبين باشدکي از کاي
  :آغاز قسمت اول

  بسم اهللا الرحٰمن الرحيم
اين » تراجم بعضي موزونان از فصل دوم تذکرة بندرابن داس خوشگو متخلّص«

» شفيعا «۳۰صفحة  شود و به آغاز مي» فطرت«نام  ه شاعري ب۹قسمت که از صفحه 
جالب اين است که بندرابن . اند  شاعر معرفي شده۱۷رسد  اتمام مي به» اثر«متخلّص به

  :حال را نياورده فقط از اين شعر شرح» فطرت«داس در ضمن شاعر اول 
 يا بري استـياداري از دنـن دنـق در عيـمرد ح

 ملک در دست سليمان نيست در انگشتري است
  :آغاز قسمت دوم

 مشتمل بر ذکر معاصريني خوشگو سفينةقسم سوم احوال متأخّرين از دفتر ثالث «
ها نسبت همعصري داشته و از اکثر فقير مؤلّف فيض صحبت  است که بعضي از آن



  )دفتر سوم (نسخة خطّي سفينة خوشگو نگاهي به  ٤٠٥

  

سفينة دفتر سوم تذکرة 
 داراي اهميت خوشگو

باشد چون  اي مي العاده فوق
اين دفتر مشتمل بر شعراي 
معاصر خود نويسنده 

 .است

 نزديکي دوري احوال دورها .اند برداشته و در اين قسم آخر بيشتر شعراي هندوستان
  .»معلوم نيست

 ميان دفتر سوم از. شاعر ذکر شده اند) ۲۴۵(در اين قسمت دويست و چهل و پنچ 
رب شاه ناصر علي شروع شده و با منشي سشود  تمام مي کهس.  

حال شاعراني را که  در اين نسخه شرح
تر از ديگران آورده است  خوشگو مفصّل

و شاه ناصر علي . باشد قرار ذيل مي به
بيدل سرخوش و , گلشن, شاکر, مخلص

بيدل را از همه حال  دهلوي اما مؤلّف شرح
طور شعرهاي   همانتر ذکر نموده است مفصّل

  .بيدل را هم از همة بيشتر نوشته است
ترين منبع  توان گفت مهم پس مي

ست چون خوشگو سفينةشناسي تذکرة  بيدل
 ونزديک بيدل هم بوده است ر در خدمت بيدل بوده و دوست ث اکسفينهمؤلّف 

  .باشد تر از ديگران مي قموثّ ,اطّالعاتي را که خوشگو فراهم آورده
برده و از اين آثار در تأليف دفتر سوم  هاي زير نام حال شعرا از کتاب شرحمؤلّف در 

  :تاستفاده نموده اس
  .کلمات الشعراي سرخوش .۱
 .گنامهنج .۲
 .يتذکرة نصرآباد .۳
 .تذکرة مير غالم علي آزاد بلگرامي .۴
 .د بيضاي .۵
 . بهارهشيمه .۶
 .تذکرة علي قلي خان واله داغستاني .۷

که بعضي از را عضي از کلمات هندي و اردو  بخوشگو سفينةبندرابن داس مؤلّف 
مثالً . آورده استرا برند  کارنمي ها اصالً فارسي است ولي در فارسي امروزي به آن



  ٤٠٦  قند پارسي

  

حال محمد زمان راسخ   نسخة اصلي کتابخانة خدابخش پتنا در ضمن شرح۳۹صفحة 
رة او  دايرروزي از غايت قلق و اضطراب قابو طلبيده خود را از قنات د”: نويسد مي

  .معني قوت است به» قابو«جا  اين“ انداخت
و اکثر امراي ”: نويسد الدين محمد اعظم مي حال قطب  در ضمن شرح۷۸صفحة  •

معني گلوله  به» گولي «.“ بندوق درجة اعاليي شهادت يافتيزخم گول نامدار به
 .گنمعني تف به» بندوق« و باشد مي

بعد از ”: نويسد انان بهادر شاهي ميخ حال منعم خان خاِن در ضمن شرح ۸۹صفحة  •
معني لحظه  اينجا به» گهري«. “در کچهري نشسته ١اين منادي تا دو گهري نجومي

 .معني دادگاه است به» کچهري«يعني دو لحظه و 
در شکوه دير نويسي ”: نويسد حال عاقل خان عاشق مي  در ضمن شرح۹۵صفحة  •

 .هاست معني نامه به» خطوط«. “خدمت مرزا فرستاده بود خطوط به
روزي هفت ”: نويسد حال حکيم عبدالرزّاق مشرب مي  در ضمن شرح۱۲۳صفحة  •

 .معني تمام و کامل به» پوره«. “گفت هشت غزل پوره مي
نواب شاکر خان و نواب شکراهللا ” :نويسد حال بيدل مي  در ضمن شرح۱۵۵صفحة  •

گهات لطف علي  ربيرون دهلي دروازه شهر پناه در محلّه کهکريال برکنار گز
معني محلّي و  گزر گهات به. “حويلي مبلغ پنج هزار روپيه خريد کرده نذر نمودند

 .کنند زندگي ميدر آن  خانة بزرگي که چند فاميل معني هب» حويلي«
. “لم قليان يا امري ديگر طلبيداکثر آن غالم را براي تازه کردن ِچ” :۱۵۸صفحة  •

 .معني سرقليان گلي به» ِچلم«
 .معني تخت روان به» پالکي«. “اين بيت نوشته در پالکي انداخت”: ۱۵۹ صفحة •
. “تا مدت سي سال متواتر بالناغه از ديدار ايشان کاميابي داشت”: ۱۶۹صفحة  •

  .معني مرتّباً به» بالناغه«

                                                   
که در متن اصلي اين  اند درحالي لفظ نجومي را وارد متن نکرده, آقاي کاکوي در ضمن تصحيح همين دفتر  .1

 .توانستند بخوانند يا فراموش کردند هاي زيادي هست يا بعضي جاها نمي طور مثال همان. لفظ وجود دارد



  )دفتر سوم (نسخة خطّي سفينة خوشگو نگاهي به  ٤٠٧

  

جا حويلي اقامتگاه که چبوتره براي قبر خود از مدت ده  در همان”: ۱۷۰صفحة  •
 .معني سکو به» چبوتره«. “سال راست کرده بودند

وزن درآمد در پلّة دوم ميزان برابر آن اکثر  چهارده سير متعارف به”: ۱۷۲صفحة  •
 .باشد معني کفة ترازو مي به» پلّه«. “فلزات و جواهر آالت داشته خيرات نموده

.  مشاهده کردخوشگو سفينةجاي جاي دفتر سوم در توان  اين چنين چيزها را مي
ولي .  زحمت بسياري کشيدند, اين دفتر پرارزش را تصحيح نمودندآقاي کاکوي که

ي يانهايي که آش همين علّت است که آن به. ندداد بايست اين چيزها را توضحيح مي مي
بنده در ضمن تصحيح مجدداً اين را . شوند زبان اردو و هندي ندارند دچار مشکل مي به

 ولي ,م متن اصلي را تغيير بدهيم درست است که ما حقي نداري,ام رعايت نموده
م تا ي پاورقي بنويسرتوانيم جاهايي که مشکالت هست آن را توضيح بدهيم و د مي

  .آگاه شوندآن خوبي از مطالب  همحقّقان غير اردو و هندي زبان ب
غيره  و, ڑکرو, ٹهاي مثل گها واژهکه يک نکتة مهمي که بايد اشاره شود اين است 

. آمده است» کرور«, »کهات«صورت  خة کتابخانة خدابخش پتنا بهدر متن اصلي نس, آن
, کردند» ڑ«, »ڈ«, »ٹ«را تبديل به» ر«, »د«, »ت«پس چرا آقاي کاکوي در ضمن تصحيح 

اين سبب که اين   اگر به,در فارسي وجود ندارد» ڑ«, »ڈ«, »ٹ«دانيد  طور که مي همان
  .شد اورقي توضيح داده ميپدر هاي زبان اردو و هندي هستند پس بايد  واژه
  الخط دفتر سوم نسخة خطّي رسم

  :موارد ذيل اشاره کرد توان به الخط اين نسخه مي از خصوصيات رسم
نوشته » ک«, »ر«, »ج«, »ب«صورت  بعضي جا به» گ«, »ژ«, »چ«, »پ«هاي  حرف .۱

 .شده است
 »هاي بيان حرکت«کره هنگامي که اصل حکما بهنياي خطابي و ياي وحدت و  .۲

عني ي» رسيدة«نوشته شده است مانند » ه«صورت همزه روي  به, شده است ختم مي
ياي خطابي و نکره را در اين , تر باشد که خواندن متن آسان براي آن, اي رسيده

 .برگردانديم» اي«صورت  موارد به
الخط امروزي  اند که متفاوت با رسم  برخي کلمات سرهم نوشته شدههدر اين نسخ .۳

  .الوقت برگردانديم جيارالخط را  ا طبق رسمآن ر«. است
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  خالصه
العاده نقد  دهد که مؤلّف ذوق و استعداد فوق  نشان ميخوشگو سفينةمطالعة دفتر سوم 

کند و بعضي جاها  ذوق سليم او داللت مي ي که آورده بهيها شعر داشته است و نمونه
است و نيز بعضي جاها هاي ابيات را يادآور شده  نقد شعر هم پرداخته و ويژگي به
نمونة کامل سبک هندي اين تذکره . اي داشته است ضعف و قدرت زبان شاعران اشاره به
. اند سبک هندي شعر سروده چون اغلب شاعران معرفي شده در دفتر سوم به. باشد مي

مؤلّف . توان يافت جاي ديگر نمي  هيچرتوان مالحظه کرد که د در اين دفتر ابياتي را مي
. ايز اهميت استحاي داشته که  شاعران نيز اشارههاي سبکي  ويژگي عضي جاها بهدر ب
بازي با کلمات و , معاني ظريف, مراعات نظير, خيالي نازک, بندي هاي خيال واژه

توان گفت  مي.  مشاهده کردخوشگو سفينة دفتر سوم توان در هر صفحه تشبيهات را مي
م اين تذکره مهمچون اين دفتر مشتمل بر شعراي ,باشد دفتر قبلي ميتر از دو  دفتر سو 
  .باشد معاصر خود نويسنده مي

  منابع
مؤسسة مطبوعاتي ، نويسي فارسي در هند و پاكستان تذكره: عليسيد رضا نقوي، دكتر  .١

  .هجري ١٣٨٣علمي، تهران، 
  رد براونتصحيح ادوا به، )ه ٦١٨: تأليف (لبابالا لباب:  محمدالدين  بخارايي، سديدعوفي .۲

, تهران, ابن سينا، و علّامه قزويني و تصحيح مجدد و حواشي و تأليفات سعيد نفيسي
  .ش ه ١٣٣٣

  /ه ١٢١٩: تأليف) (تذكرة شعراي هند (هندي ةسفين، هندي لكهنوي، بهگوان داس .٣
  .م ١٩٥٩، تصحيح سيد شاه محمد عطاءالرحٰمن عطا كاكوي، پتنا، )م ١٨٠٤-٥

4. Muqtadir, Maulvi Abdul: Catalogue of the Arabic of Persian Manuscripts in the 
Oriental Public Library at Bankepore, Volume VIII, Calcutta, 1925. 

  



  »سفينة عشرت«نسخة نادر خطّي  نگاهي به  ٤٠٩

  

  »سفينة عشرت«نسخة نادر خطّي  نگاهي به
  »عشرت هندي«نوشتة درگا داس 

  ∗محمد صادق حسين

در پيشرفت و ترويج زبان فارسي نقِش مهمي ايفا نموده است , بدون شک و ترديد, هند
اين زبان اعطا نموده که در نگاه دوستداران و پاسداران  قيمت به بها و ذي و گنجينة گران
اي خطّي در ه ولي قسمت اعظم اين کارها در شکل نسخه. يستفارسي پنهان ن

, موزة ساالرجنگ, کتابخانة رضا رامپور, ي هند چون کتابخانة خدابخش پتناها کتابخانه
سفينة «. اند شوند که محتاج تدوين و تأليف  مي نگهداري…نو و دهلي, موزة ملّي
 خدابخش پتنا نگهداري است که در کتابخانة ها  يکي از آن,تذکرة فارسي» عشرت

  .شود مي
اي است که در اين کتابخانه وجود دارد و مشتمل  اين نسخة خدابخش تنها نسخه

 است و هر ۵*۹ و ۷*۲۵/۱۱االوسط است و پيمايش آن   است و ناقصه صفح۲۶۲بر 
زند و  مي شاعر فارسي حرف ۵۴۰اين تذکره در مورد .  سطر دارد۱۷صفحة اين نسخه 

از اين . شود  ميختم» فريدون سابق« است و اين نسخة خدابخش بر ييترتيب آن الفبا
د که دربارة آن هيچ دار دوم همشود اين نسخه جلد اول است و جلد   ميرو هويدا
اين جلد اول فقط يک نسخه دارد که در همين کتابخانه . دست نيست  بهاطّالعاتي
قوي و استوري از همين نشود و احمد گلچين معاني و دکتر علي رضا   مينگهداري

  .اند نسخه استفاده نموده

                                                   
  .پتنا, يار فارسي دانشگاه پتنااستاد  ∗

 



  ٤١٠  قند پارسي

  

کرة سوم است که تذ» سفينة عشرت«
توسط يک عالم هندو نوشته شده  به

قبل از آن تنها دو تذکرة , است
سفينة «و » اخالص«از » بهار هميشة«

که عالم هندو » خوشگو«از » خوشگو
 .نوشته شدند, بودند

هجدهم / عشرت هندي در قرن دوازدهم هجريسنويسندة اين تذکره درگا دا
ولي جاي . عصر اوست تذکرة وي مشتمل بر شاعران قديم و هم. کرد  ميميالدي زندگي

پس از مطالعة . العاتي نيستاي اطّ تأسف است که دربارة خود نويسنده در تذکره
  :ديباچة اين تذکره چند از اطّالعات دربارة نويسنده برآورده شده که از اين قرار است

  .١“و پدرش مهته شيو سنگر ناگر بود» عشرت«درگا داس نام تخلِّص او ”
در مورِد تاريخ تولّد او از نام 

. مدد گرفته شده است» عشرت سفينة«
  :نويسد عشرت مي

 بسب ه شود بياگر سفينة عشرت ناميد”
نيست و تاريخ هم اگر از نامش برآيد 

  .٢“خالي از عذر نيست
نام تاريخي اين » سفينة عشرت«يعني 

آيد و نويسنده اين تذکره را در سن چهل   هجري برمي۱۱۷۵تذکره است و از آن 
  :نويسند  ميسالگي نوشته است که خود او

  .٣“تستاز طلوع صبح شعور که تا حال پيمايش مرحله اربعين از مراحل حيا”
آيد و اين همان زمان است   ميميزان  به هجري۱۱۳۶همين دليل سال تولّد او  به

دست محمد شاه بود و   بهليهوزمام دولت مغ.  هند استنزمان زوال مغوال
  .شاشي هر سو پيدا بودتالطوايفي و اغ ملوک

علم طبق زمان خود تحصيل علم کرد و از استادان مشهور آن زمان کسب   بهعشرت
چه   چنان,الدين علي آرزو سرفهرست است و زياد اهميت دارد مود و در آن نام سراجن

  :نويسد  مياحمد گلچين معاني
                                                   

, سفينة عشرتديباچة (» النّاس درگا داس بن مهته شنگر ناگر فقير حقير ضعيف«عبارت نويسنده چنين است   .1
  ).٣ ق, کتابخانة خدابخش, نسخة قلمي

 پور، كتابخانة عمومي خاورشناسي نة بانکي، گنجي٦٩٩، شمارة )خطّي (سفينة عشرت: عشرت هندي، درگا داس  .2
  .هديباچ, خدابخش، پتنا

  .همان  .3



  »سفينة عشرت«نسخة نادر خطّي  نگاهي به  ٤١١

  

الدين علي خان   ظاهراً از شاگردان سراج,دست نيامده  بهمؤلّف که شرح حالش”
  .١“تر آورده است  مفصّله از همرا زيراکه ترجمه و منتخبات اشعار ,آرزو بوده
در مورِد را ترين احوال  لفصّمدر تذکرة خود » عشرت«ت است که اين حقيق

 بر احوال و آثار آرزو مشتمل ۱۰۶ تا ۷۳از ورق . الدين خان آرزو نوشته است سراج
جا ذکر نکرده  او هيچ  بهذ خود تذکّر اين است که نويسنده دربارة تلمة ولي نکت,است
چون . فاده نموده است بيان کرده استکه دربارة ديگران که از آنان است  درحالي,است

جهت   بهاکثر» عاصي«ابن (نويسد که او از راي پران ناته آرام   ميدربارة استادان ديگر
شد و از بس تفصيالت کريمانه بذل   ميحصول استفاده در خدمت آن بزرگوار حاضر

ي فقير راقم در خدمت ايشان بندگ(» انس » الله سروپ سنگه, .)٢توجه فرمودند
مقدار در عهِد محمد شاهي از آنجناب  اين ذرة بي(الله سري گوپال تميز , )٣راست

فقير راقم در خدمت (» خاکي« داس  تر سنگه و مهته) ٤نمود  مياستفادة بعض کتب هندي
در معاصران . اند استفاده نموده) ٥فرمود  ميآن بزرگوار بندگي بود و بسيار توجه

از برادران و (الله تربهي رام بيباک ,  الله اجيت سنگه, »آشنا«راي هر نراين » عشرت«
» تأثير« و مرزا محمد محسن  راي گوپي ناته). ٦اخالصمندان صميمي اين خاکسار بود

  .قابل ذکراند) ٧با اين خاکسار صديق ديرينه بود(
 ,در قرن هجدهم ميالدي نوشته شده استکه  مهمي است ةتذکر» سفينة عشرت«
 در هند در زمان سالطين شروع شد و دو تذکره مهم فارسي ينويس رهچه تذک چنان

نوشته در اين زمان از دولت شاه سمرقندي » الشعراءةتذکر«از عوفي و » االلباب لباب«
ي ها ليه تذکرهوسپس در دور مغ. شدند و همين دو تذکره براي آيندگان سرمشق شدند

                                                   
  انتشارات دانشگاه،هاي فارسي تاريخ تذكره ): ش١٢٩٥: ت(گلچين تهراني، احمد گلچين معاني بن علي اكبر   .1

  .٧٢٥ص , ١ج , شه ١٣٤٨ تهران، تهران،
  .٥١ ق پور، ، گنجينة بانکي٦٩٩، شمارة )خطّي (سفينة عشرت: عشرت هندي، درگا داس  .2
  . ب٥١ق , همان  .3
  .١٢س , ١٤٩ق , همان  .4
 .٣س , ٢١٢ق , همان  .5

  .١٣س , ١١٥ق , همان  .6
  .١س , ١٤٠ق , همان  .7
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ي اين زمان دربارة هند ها ه تذکره ولي نکتة جالب اين است ک,گوناگون نوشته شدند
 از »هميشة بهار«در ضمن .  هندو هم تذکرة مهمي نوشتندان عالمکه است و ديگر اين

از بندرابن داس خوشگو » خوشگو سفينة«) م ۱۷۰۴/ه ۱۱۱۶(» ِاخالص«ِکشن چند 
گل «, )م ۱۷۶۱/ه ۱۱۷۵(» عشرت«از درگا داس » سفينة عشرت«, )م ۱۷۳۴/ه ۱۱۴۷(

از » االحباء انيس«, )م ۱۷۶۸/ه ۱۱۸۲(» شفيق«از لچهمي نراين » شام غريبان«و » رعنا
از بهگوان داس هندي قابل » سفينة هندي«و ) م ۱۷۸۳/ه ۱۱۹۷(» انيس«موهن لعل 

 , شده استهنوشتتوسط يک عالم هندو   سوم است که بهتذکرة» سفينة عشرت«. ذکراند
که » خوشگو«از » سفينة خوشگو«و » اخالص«ز ا» بهار هميشة «ةقبل از آن تنها دو تذکر

واجد اهميت » سفينة عشرت «ها ولي دربين اين تذکره. نوشته شدند, عالم هندو بودند
چون ملّا محمد . که انتخاب اشعار شاعران زياده نقل شده است اول اين. زيادي است

 ۳۴: ۷۳-۱۰۶(خان آرزو , ) صفحه۶: ۶۳-۶۸(انوري , ) صفحه۹: ۳۶-۴۸(سعيد اشرف 
, ) صفحه۱۵: ۱۲۵-۱۳۹(» بيدل«, ) صفحه۹: ۱۱۵-۱۲۳(» بيباک«الله نربهي رام , )صفحه

. غيره و)  صفحه۲۶: ۱۸۶-۲۰۱(» حزين«, ) صفحه۶: ۱۶۸-۱۷۲(» جويا«داراب بيگ 
است که بعضي از اشعار که در ديوان شاعر نيست ولي اين   جالب اين تذکرهةنکت
 ملّا محمد سعيد اشرف که اشعار زير در ديوان مثالً. او را نقل کرده است» عشرت«

  :خطّي که در خدابخش است در آن نيست
  سرمة چشم است چشم از وضع عالم دوختن

  هاي ديده باشد خواب را فرش خواب از پرده
  چشـِم شـوخ آخـرترش رو کـرد دلـدار مـرا

  ١ـاب رانسـازد نمـک آخر شـراب  سرکه مي
*  

  کــه آبــرو بــود آب حـيــات آدم را  ه طلب دم راهـرزه چرخ مکـن در ر به  
 ٢چرخ پر از ستاره توان گفت خواجه را  از برق زر شراره توان گفـت خواجه را  

*  
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  »سفينة عشرت«نسخة نادر خطّي  نگاهي به  ٤١٣

  

   صهبا چون حبابيدارم نظر از رو برنمي  ام جان چو حباب کرده يپرستم در دِل م مي  
 ١ة ما چون حبابدبا رساغرم خـالي مرا د  نيـاز  جهان جـا دارم امـا از جهانم بيرد  

*  
   شنا آن شـوخ سـيمين بـر در آب           رود گر
 نيـاز از غيــر دارد جوهـر ذاتـي مــرا بي

  آب گردد بـاز ديگـر از حنـا گـوهر در آب         
 ٢از جالي خويش باشد ماهي خنجر در آب

 زيرا ,دهد  ميدربارة اوضاع ادبي و فرهنگي آن زمانخوبي آگاهي » سفينة عشرت«
ديگر . اند که داراي اهميت تاريخي است شاعران بعضي واقعات آمدهاحوال بيان  که در
  کهرکرده استرا ذک  شاعر هندو۱۹ات امتيازي اين تذکره اين است که نويسنده مختصّ

  :اين شاعران از اين قراراند. شود ي بعدي يافته نميها تذکرهها در  آن برخي از
   آرام راي پران ناته  -۲  رام هر نراين آشنا  -۱
   انس الله سروپ سنگه  -۴   الله اجيت سنگه  -۳
  سرمدان بيگ برهمن  -۶  راي چندربهان برهمن  -۵
  تکلّف سدانند بي  -۸  الله نربهي رام بيباک  -۷
  الله سري گوپال تميز -۱۰  بهوپت راي بيراگي بيغم  -۹
  الله شيو رام داس حيا -۱۲   جمعيت راي گويي ناته -۱۱
  الله بندرابن داس خوشگو -۱۴   داس خالي تر سنگه مهته -۱۳
   ديوانه الله سروپ سنگه -۱۶  دياپت راي کهتري -۱۵
  الله ديبي سهاي رفيق -۱۸  راي منوهر -۱۷
   راج شفقت الله سکه -۱۹

ه  سيد عبداهللا فقط تذکرة ن٣ُکه در کتاب درحالي. بودند» عشرت«عصر  بيشتر آنان هم
  .شاعر است

  راهي نو,ي ديگر را درآوردهها وال تذکرهحادثات و اق, درگا داس عشرت واقعات
  :چه در مورد وطن انوري نوشته است چنان. بازکرده است, پژوهش به
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  ٤١٤  قند پارسي

  

دولت شاه اصل وي از ده بدنه نوشته است و از بعضي از اشعار وي چنان ”
  .“شود که از مهنه است  ميمعلوم

  :کس هستنداينان دو که آصف خان قزويني نوشته است , دربارة مرزا جعفر قزويني
 س ,۱۶۱ق (. “آصف خان قزويني ديگر است و اين ديگر, مرزا جعفر قزويني”

۱۴(.  
طور بيان نموده   را اينآنهاهستند ولي نويسنده » زاللي«با تخلّص شاعران زيادي 

  :نويسد  مي او,ماند اشتباهي در ذهن نمي است که هيچ
يعني زاللي (ذشت که گ مخفي نماند که چند کس زاللي تخلّص دارند يکي آن”

دوم خراساني که در عهِد سلطان حسين بايقرا بود و زاللي تبريزي , )خوانساري
که امير علي شير در مجالس احوالش نوشته و چهارم زاللي ارکخي که او هم 

 ۲۴۶ ق(. “رسد زاللي خوانساري نمي يک به ليکن هيچ. معاصر تقي اوحدي بود
  )۱۶ س ,ب

مثالً . داده است اغالط قرار  بهي ديگر راها اي تذکرهه آگاهي» عشرت«بعضي جاها 
يادگار بيگ حالتي از نسل سلطان سنجر پيوست کرده » طبقات شاهجهاني«نويسندة 

 عبارت ,قبيله چغتا مربوط کرده است  بهکه عشرت اين را از دريافت  درحالي,است
  :چنين است

از نسل سلطان نوشته که حالتي خود را » طبقات شاهجهاني«اگرچه صاحب ”
,  ب۱۸۴ق . (“ ليکن بدريافت رسيد که از طايفة چغتا است,گرفت  ميسنجر
  )۱ س

او . عشرت در فراهم آوردن احوال بعضي از شاعران خيلي زحمت کشيده است
  :نويسد  ميدربارة ملّا ذهني

  )۱۱س , ۲۳۴ق . (“گردد  ميقدر از کلياتش ظاهر اين. از احوال او اطّالع نيست”
نظر داشته باهم   بهوقايع تاريخي رانشدن تاريخ وفات برخي از شاعران او پيدا 
 چه دربارة وفات رودکي چنان. ن ساخته است تاريخ وفات شاعر را متعي,مطابقت داده

  :نويسد مي



  »سفينة عشرت«نسخة نادر خطّي  نگاهي به  ٤١٥

  

 ليکن وفات ابوالحسن نصر بن احمد ,تحقيق نرسيده  بهاگرچه سال وفاتش”
 سيصد و در, و ممدوح استاد بوداسٰمعيل که از آل سامان سلطنت بخارا داشت 

 چهارم ةزمان ظهور او از آن توان دريافت که پاي, پنجاه و سوم هجري است
  )۱س , ۲۲۸ق . (“بود

اي که قابل اعتراض است آن را در تذکرة  ي گوناگون نکتهها دوران مطالعات تذکره
ر منسوب دو شاع  بهيک رباعي را» هفت اقليم«چه صاحب  چنان. خود اشاره کرده است

  :نويسد  ميآن را توضيح داده» عشرت«, داده است
  وصل شـادان کـرديم      هرچند که دل به   ”

 همراه کرديم خوش باش که ما خوي به
  طرت پريــشان کــرديم ديــديم و خــا 
 وار بـر تـو آسـان کرديـمـبر خـود دشـ

که  تر آن الدين گيالني نوشته و عجب بنام شيخ جمال» اقليم هفت«اين رباعي در 
  .“نظر آمده نام ابوسعيد ابوالخير به هن کتاب ب آدر هم
نگاران  که تذکره سکندر لودي مربوط کرده است درحالي  بهشعري را» اقليم هفت«

 »عشرت«چه در مورد  چنان. ندا ملّا جمالي دهلوي منسوب کرده  بهزيادي وي را
  :نويسد مي

 راي چيـستـة بيـنا بتميـز ديـد اي بي طعنه گفت که روي بتان مبين زاهد به”
اند و صاحب  نوشته) ملّا جمالي دهلوي(نام وي  ه بها اين مطلع در اکثر مجموعه

کرد و از شاگردان   ميبنام سلطان سکندر لودي که گلرخي تخلّص» هفت اقليم«
  )۶س ,  ب۱۶۲ق  (.“جمالي است

 خود را ي ديگر بر اشعار شاعر نظرياتها در اين تذکرة خود مانند تذکره» عشرت«
داده است و بعضي را اکثر او در يک دو جمله تأثّرات خودش . هم اظهار داشته است
  :شود  ميي چند در زير نقلها ـ مثالجاها در تفصيل هم 
  :واله اصفهاني

”۵س ,  ب۳۳ق . (“دانه دارداکثر اشعار بلند و موح(  
  :اهلي خراساني

  )۷س ,  ب۳۵ق . (“ت خوب گو استغرض که شاعر زبردس”
  :اشراق



  ٤١٦  قند پارسي

  

نظم اشعار , وجود کمال فضل و کثرت مشاغل و وفور درستي و تعليم تالمذه با”
, ۴۷ق . (“افراشت  مي تمام داشت و پيوسته رايت فصاحت و علم بالغتمبين
  )۶ س

  :امير قاضي اميري
  )۵۱ق . (“شاعر خوش فکر بود”

  :ميرزا جالل اسير شهرستاني
واالدستگاه , عالي فکر, بلند تالش خوب زبان, ال شاعر نازک خيالهمه ح به”

چه امروز در .  بلکه از اساتذه اين فن است,در شعر مشرب خاص دارد. بود
بع مرزا صائب و تسخنوران دو فرقه است يکي تابع طرز ميرزا اسير و دويمي م

ن شنيده سبب آن چني.  استيا بسيگويند که در شعرش رطب و   ميکه اکثر اين
خدمتش دست بسته  که در وقت فکر شعر دور نگه خوش کفا و خوش طبع به

فرمود  مينها آ هآورده ب  ميشعري که تازه بر روي کارهر مرزا . بودند ميحاضري 
از اين جهت در . گرد آن نگرديده نوشتند خودش نظر ثاني نديده و به  ميکه

 يافته, ا ندهديآن دست دهد معني ديوان او اکثر اشعار که بعد تأمل بسيار 
  ) ب۶۰ق  (.“شود مي
  :»بيدل«
شعر او را طرز . مجمع جميع فنون شعر چه غزل و چه مثنوي و چه رباعي”

ي رسانيده يجا هرچند سخن را به. نظير است تمثيل و بي خاصّي است و در نثر بي
  )۱۷س ,  ب۱۲۶ق . (“که چون شعر حافظ شيراز انتخاب ندارد

  :ايجمير محمد علي ر
شود آن هم طرحان او را کم اتّفاق   ميدر ديوان او بسيار معاني غريب يافته”

ي او طرحي خود داشت و در بحور غيرمتعارف که ها اکثر زمين غزل… افتاده
, ۲۳۸ق . (“ گفته و خوب گفته و داد تالش دادهها ميرزا بيدل گفته اکثر غزل

  )۱۵ س
آيد که از امثال ديگر صرف   مينظر  بهگونه نظر نقدي وي زياد در اين تذکره اين

  .شود  مينظر



  »سفينة عشرت«نسخة نادر خطّي  نگاهي به  ٤١٧

  

درگا داس دوران تأليف و ترتيب اين تذکره از مراجع و مصادر گوناگون استفاده 
شود که نويسنده در   مياز اين رو ظاهر. جا حواله آن هم نقل کرده است نموده و جابه

عران را فراهم تأليف خيلي زحمت کشيده و پس از تالش و کوشش فراوان احوال شا
بعضي جاها در تذکره نوشته است که در جستجوي اشعار شاعران خيلي . کرده است

  :نويسد  مياو دربارة ابوالحسن بيگانه. زياد زحمت شده است
, انتخاب نموده, قدر يک و پنجم جزوي ديده نظر آمده به شعرش بسيار کم به”

  )۱۴س , ۱۱۱ق . (“برد  ميکار  بهبسيار دقّت
شود که او خيلي تالش کرده و از   ميگونه کلمات نويسنده هويدا از اين
  را در تذکرة خودييها کتاب» عشرت«. ي گوناگون استفاده نموده استها کتاب

شود که خود نويسنده   ميفهرست آن در زير نقلکه طور حواله آورده است  به
  .بيان نموده استآن در مورد 

.  مسطور استاخباراالخيار در »سن ايجادمير اح«ذکرش : عبدالحق/اخباراالخيار .۱
 )۱۰س ,  ب۶۸ ق(

عبدالرحيم خان «چه احوالش  چنان: شريف بن معتمد خان/نامة جهانگيري اقبال .۲
 )۵س , ۲۲۸ق ( مندرج است جهانگيري نامة اقبال در »خانان خان

 .است) ملّا بقايي انوار(از تصنيفات او … اقليدس :ملّا بقايي انوار/اقليدس .۳
تمام انتخاب دواوين فصحا منتخب نموده بقيه خالصة کونين : الصة کونينبقية خ .۴

 .نهاد نام
چه احواِل هفت  نوشتن تاريخ معمور گرديده چنان به: تاريخ مير محمد احسن ايجاد .۵

,  ب۶۸ ق. (فصاحت نوشته  به تا هنگام مثل در نثر»سير فرخ«ساله از آغاز جلوس 
 )۱۰س 

.  مسطور استتاريخ همايوني در »الکريم رافعيعبد«احوالش : تاريخ همايوني .۶
 )۴س , ۲۲۸ ق(

احمد «نويسد که موالناي مذکور   ميتحفهجناب مرزا سام در : سام مرزا/تحفة سامي .۷
 )۵س ,  ب۲۴۶ق  (. اندک مثنوي داشت»شيرازي

 )۵س ,  ب۲۰۶ق  (. اظهاري بدان نموده استالعراقينحتفةدر : خاقاني/العراقينحتفة .۸



  ٤١٨  قند پارسي

  

 االولياءةتذکرمشروحاً در » ابوسعيد ابوالخير«جناب  احوال آن: عطّار/ءاالولياةتذکر .۹
 )۱۱س ,  ب۳۳ق . (مرقوم است

 )۶۰ق . ( تا عهِد اکبري گفتهالشعراءةتذکر: تفي اوحدي/الشعراءةتذکر .۱۰
. دولت شاه اصل وي انوري از ده بدنه نوشته: دولت شاه سمرقندي/الشعراءةتذکر .۱۱

 )۶۳ ق(
شيخ محمد علي حزين سلمه  المعاصرينةتذکردر اين وال : حزين/المعاصرينةتذکر .۱۲

 )۱ص , ۱۴۰ق . (نظر قاصر رسيده  بهاهللا تعالي
 با احوال او نامه جنگچه ميان سرخوش در  چنان: نامة ميان سرخوش جنگ .۱۳

 )۱۲ص ,  ب۱۸ق . (گفته» الدين محمد اعظم قطب«
 )۲۴۶ق . ( استالسير حبيبموالنا زالي از شعراي صاحب : الدين غياث/السير حبيب .۱۴
, ۲۲۸ق . ( در صنايع سخن از تصانيف اوستالسحر حدايقو : وطواط/السحر حدايق .۱۵

 )۱۵س 
 ۳۳ق . (جاست از آن. گويند ديوان آن دو هزار بيت است: ديوان ابوسعيد ابوالخير .۱۶

 )۱۱س , ب
 )۱۰س , ۲۱۰ق . (ديوانش چهارده هزار بيت و همه خوب: ديوان باقراي خليل .۱۷
,  ب۱۲۴ق . (نظر نيامده  بهسواي تعريف طعام در ديوانش: ق اطعمهديوان بسٰح .۱۸

 )۳ س
 )۶س ,  ب۱۰۹ق . (نظر آمده  بهديوانش: ديوان بينش .۱۹
 تازگي و نازگي حرف خيلي به. ديواني پر از مضامين تازه يادگار گذاشته: ديوان تنها .۲۰

 )۶س , ۱۴۴ق . (زند مي
 )۳س , ۱۶۱ق . (جاست ديوان مختصري دارد از آن: ديوان ثاني خان هروي .۲۱
 )۳س ,  ب۱۱۴ق . (و اين مطلع ديوان اوست: ديوان چندر بهان برهمن .۲۲
زبان خاصّ … ديوان غزل و رباعي و قصايد و مثنوي: ديوان خواجه حسين ثنايي .۲۳
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  يجين الهي رقّعات حزينسخ خطّ به ينگاه
  ∗يلدينا ژاله تاج

) ق  ه١١٠٣-١١٨٠ (يجين الهي حزيمحمد عل, نيران زمي از مفاخر علم و ادب ايکي
ن ين سرزمي ايراه, در قرن دوازدهم, هند بهان مهاجر يرانيم اي کاروان عظياست که در پ

 برخودار يد از شهرت چندانان عامة مردم وطن خويم ن دريرفت که حزي پذديبا. شد
قصد  بهران را ي اي سالگ٤٣ در سن ين سبب است که ويا بهعمدتاً  ين گمناميست و اين

اما موانع مختلف , وطنش بازگردد بهم بود که  هرچند از همان ابتدا مصم.هند ترک کرد
شهرت گر عدم يعامل د. ان در هند ماندگار شديمقصد بازداشت و تا پا بهل ياو را از ن

 ييحادثة حملة افغانان غلزا و باا يادب, ي علمييوفاتقارن دوران شک, رانين در ايحز
ن حادثه مجال يبت بار اي مصيهادامي که پين معنيا به,  بودهجري ١١٣٥ران در يا به

  . نداديادب, ي علمشخصيتن يا به ينمود چندان
ن اقامت در هند دوراو ران ي در ايزندگ, و بخشد  بهن راي حزيتوان زندگ يم

 نوشته شا يزندگ از يکه خود و يمدد شرح حال به, ي ويبخش اول زندگ. م کرديتقس
 آن را انگري ننهاده و دي بر آن ناميحال که و ن شرحيدر ا. کامالً روشن است, است

… ن ويخ احوال حزيتار, نيسفرنامة حز, يسوانح عمر, نيخ حزيتار, نيتذکرة حز
ران با دقّت و البتّه يدر دوران اقامت در ا,  خود رايادث زندگسنده حوينو, خوانند يم

  :است ح کردهيتشر, ت کوتاه تنها دو شبمد در
است و ) ۱۱۵۴( بعد االلف ئةان و مي خمسن دوران که آخر سال اربع ويدر ا”

ز و يلبر, دهيتزال و خاطر شورعن اينش هيزاو,  با شدت آرام و اسقاميدر بلدة دهل

                                                   
  .نو يدهل, خ دانشگاه جواهرلعل نهروي تاري دکتريدانشجو  ∗
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خاطر , ل قوا و هجوم اندوهياز تعط, ش و آرام کرانه گرفتهيآسا. مال بودماال
ار آنچه مجمل احوال ياخت يب, ها خواب نبود شد و شب يز مشغول نميچ چيه به
  .١“د کردمين مقام تسويدر دو شب تا ا, زبان قلم آمد به

 و يعمدتاً در دهل دوران حضور او در هند که يعني, ني حزياما بخش دوم زندگ
حال خود را تا  حن نگارش شريرا حزيتاکنون مبهم مانده است ز,  شديرس سپربنا

  :هار کردي ادامه داده و پس از آن سکوت اختيدهل بهدن يموضوع رس
رون و مرا از ير بيار از حوصلة تحرين ديام اقامت اي نباشد که حاالت ايو مخف”

  .٢“ستي تعرض و نقل ند و اصالً قابليآ ي هم از آن ناموس ميذکر مجمل بهالتفات 
ن در هند را روشن ي حزي مبهم زندگياي از زواييها  که بخشين منبعيتر مهم

 Shaikh Muhammad Ali Hazin: نام به است يسيزبان انگل به ياثر, ساخته است

Lahiji: His Life, Times and Works تختک نوشتة سرفراز خاني که نامبرده با هم 
 در هند ي وي از زندگييها ن قسمتيحز بهق يحترام و عالقة عم از ايناش, ريقدتقابل 

ن در شبه قاره ي حزيها از زندگ ار ناگفتهيک هم بستاما اثر خ. را برمال ساخته است
ن در هند را ي حزيتواند ابهامات موجود در زندگ ي که مي از جمله منابع مهم.دارد

ن يدر حال حاضر چند. انش استيشنادوستان و آ به ي ويها ا نامهيرقعات , طرف کندبر
  . هند موجود استيها  کتابخانهي خطّيها نهين رقعات در گنجيمجموعه از ا

, يجين الهي حزيها و مجموعة مستقل از نامهد, ن مقالهي مورد نظر در اينسخ خطّ
ط مرکز ها توس لم آنيفکروي است که مهگريموجود در کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه عل

نسخة نخست . ن مرکز موجود استيه شده و در اينو ته يلم نور در دهليفکرويم
 يردفن است و ي نامه از رقعات حز۳۷شامل , اهللا گنجينة سبحان 891.5528/9 شمارة به
 در لکهنو هجري ۱۲۲۵خ ي در تار»گستاخ«بهص  خان استاجلو متخلّينام اشرف عل به
 محمد خان بن لديننام صدرا به ي فردها ن نامهيمخاطب ا.  را کتابت کرده استها آن

ب  ملقّيرزا حسن عليم, مردان خان و فرزند او يراالمرا عليزبردست خان از نوادگان ام

                                                   
  .٢٦٢ص , )م ١٧٤١/ه ١١٥٤ :آباد تأليف در شاهجهان (االحوالةتذكر: عليحزين الهيجي، شيخ محمد   .1
  .٢٦١ ص, همان  .2
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حاکم معروف ,  خانيعل  فرزند گنجمردان خان يعل. باشند يالدوله م نواب اشرف به
ن شاه يکومت از در دورة حينمردان خان  علي اول بود و خود عباسکرمان در عهد شاه 

سبب  بهبر قندهار حکومت داشت و ) ه ۱۰۳۸-۱۰۵۲ (ي شاه صفي و فرزند ويصفو
و  ردپان شاهجهان سيسپاه بهد و قندهار را يمناک گرديبر جان خود ب, يخشم شاه صف

 تا ۱۱۴۹ از يسالة نخست در دهل کين در دوران اقامت يحز. وستيشاه مغول پ بهخود 
ز يرا در درجة نخست نواب نيز.  شديميار صمي بسينلد با نواب صدراهجري ۱۱۵۰

 ي از ويفيلأ اثر ت۱۸ ي رضوعباس مرحوم اطهر. شمند بودي عالم و انديردمچون او 
 بهتشا,  محمدلدينن با نواب صدرايت حزيميگر صميعلّت د. ١نام برده است

مد شاه و ن آشکارا محيگونه که حز همان.  بودشخصيتن دو ي اياسي سيها دگاهيد
از انتقاد , دربار مغول رفت و آمد داشت بهکه  ز با آنينواب ن, کرد يانش را هجو ميدربار

لزوم  بهاعتقاد . ان خصوصاً شخص خان دوران واهمه نداشتيدربار بهآشکار نسبت 
ن و نواب ي بود که حزيا نکته,  و اصل و نسب برجستهيلي از شرافت فاميبرخوردار
ن ي حزيارادت قلب. دانستند ي ميمقام سلطنت و وزارت آن را ضرور ي تصديهردو برا

دگاه من و صاحب مهربان يام, يها او را قبلة صورت و معن نواب چنان بود که در نامه به
ت من را از نعي حز,ي در دهلهجري ۱۱۵۱ه در صفر يالفوت مشار, کرد يمخطاب 

همان رابطة , يا حسن علرزيپسرش م, يه پس از وبتّلا اخت وسوجود او محروم 
که  نيا بهنظر . اوست بهها خطاب  ن نامهي از اين حفظ کرد و تعداديمانه را با حزيصم

 ضمناً  مورد نظر دوم تکرار شده است وين مجموعه در نسخة خطّي ايها اغلب نامه
  .پردازد ي آن ميمعرف به,  استيترشيمجموعة دوم شامل رقعات ب

 در شهر هجري ۱۲۵۷ در سال Per.3 286نظر با شمارة  مورد ين نسخة خطّيدوم
ص نامشخّ, يخوردگ عمد با خط به ي کتاب شده است که نام ويکانپور توسط فرد

ن نسخة ي ايها نامه. باشد يق مي نستعلخطّ به برگ بوده و ۱۰۳ ين مجموعه دارايا. است
  .م کرديسه دسته تقس بهتوان  ي را ميخطّ

                                                   
1. Rizvi, Athar Abbas: A Socio Intellectuel History of the Isna ‘Ashari Shiis in India, Vol. II, 

p.22-29. 
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نواب  بهاز الهور خطاب  ه ۱۱۵۱ تا ۱۱۵۰ ير فاصلة زمان دي که وييها نامه: الف
 ۱۱۴۹ که در ين هنگاميحزکه ذکر است  بهالزم .  نوشته استيلم دهي مقلدينصدرا

ران يا بهن شهر اقامت کرد و آنگاه قصد برگشت يک سال در اي,  آمديدهل به هجري
حضور . خراسان برود بهق ملتان و قندهار يت تا از طرفالهور ر بهن منظور يا به. نمود

ناچار  بهن شهر شد و او يا بهن ين زمان در قندهار مانع حرکت حزيشاه افشار در هم رناد
ن خواسته بود که او را ي از حزيا  نامهي طلدينچون نواب صدرا.  مراجعت کرديدهل به

ز  اي تعداديموضوع اصل,  نادر قرار دهديان اتّفاقات قندهار و تحرکات نظاميدر جر
  . نادر استي نظاميها تين بخش فعالي ايها نامه

اگرچه . برد يسرم بهآباد  مين در عظياند که حز  نوشته شدهيها در زمان ن نامهيا: ب
 ۱۱۵۳ تا ۱۱۵۰ يها  سالق الهور و ملتان در فاصلةيران از طريا بهن دوبار در سفر يحز

بار  نيد و ا خروج از هند از دست ندايخود را برات يجداما او ,  ناکام ماندهجري
, آباد ميعظ بهن يدر واقع سفر حز. عراق برساند به خود را يگريق ديد تا از طريکوش
ن يهم به, عراق برود بها ي رفته و بعد از راه دريهوگل بهق يتوانست از آن طر ي که ميشهر

ت درخواست راجه منظور اجاب به, آباد ميعظ بهن يک معتقد است سفر حزخت. ظور بودمن
. ١آباد را نداشت مين شهر بود و او قصد خروج از عظي اقامت در ايبرا, ني نارارام

  :دهد ين مطلب را نشان مين خالف ايکه گفتة حز يدرحال
معلوم شد که , دهيآباد رس ميعظ بهدار يبصره و ادراک سعادت د بهعزم وصول  به”

و از ,  شدي مستوليجسمانست و از بدو ورود عوارض يامسال عبور مقدور ن
ناچار است که , افتهيوا اشتداد دب و يافت نشدن طبيعدم موافقت آب و هوا و 

  .٢“ شودهدور مکان نموده داخل صوبة اَييتغ يدر شدت ناتوان
ن ي از ايکيست در يد نيبع, آباد سفر کرد ميعظ بهبار  کيش از ين بيکه حز نيا بهنظر 
ب نظر ين ترتيا به, ن شهر رفته باشديا بهن يراجه رام نارازه اجابت دعوت يانگ بهدفعات 

                                                   
1. Khatak, Sarfaraz Khan: Shaikh Muhammad Hazin: His Life, Times and Works. 
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  ٤٢٦  قند پارسي

  

ن يستمين در بيدهد که حز يها نشان م ن نامهي از ايکي . خواهد بودحيصحختک هم 
 همچنان مشتاق رفتن هجري ۱۱۶۷-۶۸ در حدود سال يعني, سال اقامتش در هند

  :ران بوديا به
ر يغ به, ست سال استي باز آن روز تا امروز که, ميديم ندامت کشيديچون رس”

  .١“ديسر آين کشور ميست که نجات از اينا و اراده در دل نبود و نمن ياز ا
ت يها اهم ن نامهيا. ها را در بنارس نوشته است ن نامهي از ايگرين تعداد ديحز: ج

اند که آشوب و هرج و مرج سراسر هند   نوشته شدهيا را در دورهيز, ژة خود را دارنديو
ن دستجات ي از ايکي.  گوناگون قدرت باهم در حال نزاع بودنديرفته و محورهارا فراگ

مناطق مختلف  بهها  حمالت آن به خود يها  از نامهين در برخيها بودند که حز تههمرا
حاکم , نگيت سنْولْان راجه بيبر اثر طغهجري  ۱۱۷۰ن در سال يهمچن. اشاره دارد

. دين شهر لشکر کشيا بهمنظور سرکوب او  به هدالدوله حاکم او نواب شجاع, بنارس
  :ف کرده استين توصين واقعه را چنين ايحز

لشکر ظفر اثر , ]نگينت سلوراجه ب[نجا ي عامل ايي و نارساي فلکياز قضا”
محصوالت , ختند تا برونديمردم گر, ديت رسينها به يرانيو, دي رس]الدوله شجاع[

ن نفس مرا در ين است که هنوز ايب ايجع, غارت رفت و منازل سوخته شد به
  .٢“ستي نيان کردنيص بيص و بين هنگامه از حيا. کشاکش دارد

جا  تا آن,  بوده استيممر درآمد و, ن در هندي حزي مبهم زندگيها  از نکتهيکي
سان ينو  از تذکرهياريبس. ٣م دانستندين معاش او سهي در تأمراب يغ  دستيکه بعض

 از يکي, ر خان انجاميالملک امةعمد, يدهل بهد که هنگام ورود او ان ن نوشتهيمعاصر حز
 او يت براف هنگير و مبلغيد و جاگيشاه گرد به او يان محمد شاه واسطة معرفيدربار

                                                   
, مرکز ميکروفيلم نور, ٤/١٤٢ميکروفيلم ، شمارة )خطّي (حزين رقعاِت: حزين الهيجي، شيخ محمد علي  .1

  .ب ٣٧ برگ ,نو دهلي
  . ب٦٦ص , همان  .2
  .٢١٦ ص ,م ١٩٩٢، عاكف بكدپو، دهلي، نگارستان فارس: العلما موالنا محمد حسين زاد دهلوي، شمسآ  .3



  نسخ خطّی رقّعات حزين الهيجی نگاهی به  ٤٢٧

  

,  نوشته شده استهجري ۱۱۶۶-۶۷ن که در حدود ي حزيها  از نامهيکي .١ل کرديتحص
 ي وينة زندگي نداشته و هزي مناسبين زمان وضع مالي در ايدهد که و ينشان م

 يا  نامهياو ط. ديگرد ين ميتأم, ندت داشيراني دوستانش که اکثراً تبار ايت ماليحما با
  :سدينو ين مي غالم حسينام حاج به يشخص به

نوکر , چه کنم که چاره ندارم,  بودي قلميدر باب کثرت اخراجات از دوست”
دماغ و حالت . ديتوانم رس يز نميچ چيه بهن حالل نمک ندارم و خود يمتد

ک ي. ستيات نبوده و نتفق اليا قابل و الي و حساب و سررشتة جنس دنکجاست
رف خود صم به,  خود است و لباس کرباس سه چهار ساله در براستيلقمه غذا

ار يسبب اخراجات بس بهن همه قرض يلکن ا. ليلار قي بسشود الّا يچ صرف نميه
ر و مردم يشود که اسباب فق يجا اقامت نم چيه بهخاصه سفر که , ن ملک استيا

  .٢“ف دهديسفر تخف
 او ي از زندگين در بردارندة نکات مهميدهد که رقعات حز يآنچه ذکر شد نشان م

  .سازد ي ميها را درخور مطالعه و بررس در هند است که آن
  منابع

 ـ تذكرة شعراي  ه١١٦٤: تأليف( فايسالنّ مجمع: الدين علي خان  سراج گوالياري، آرزو .١
، مركز )سلطان علي(النّساء علي خان  كوشش دكتر زيب به، )فارسي سدة دوازدهم هجري

  . م٢٠٠٤/ه ١٤٢٥/ش ه ١٣٨٣، )پاكستان(آباد  تحقيقات فارسي ايرن و پاكستان، اسالم
، عاكف بكدپو، دهلي، نگارستان فارس: العلما موالنا محمد حسين آزاد دهلوي، شمس .٢

  .م ١٩٩٢
, )م ١٧٤١ /ه ١١٥٤: آباد تأليف در شاهجهان (االحوالةتذكر: الهيجي، شيخ محمد عليحزين  .٣

  .ش ه ١٣٧٤, تهران, انتشارات اسناد انقالب اسالمي
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  و٤/١٤٢ ميکروفيلم هاي ه، شمار)خطّي (حزين رقعاِت: حزين الهيجي، شيخ محمد علي .٤
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  چار بهار منشي بال کرشن برهمن حصاريخطّي معرفي نسخة   ٤٢٩

  

  چار بهارخطّي معرفي نسخة 
  منشي بال کرشن برهمن حصاري

  ∗ملک سليم جاويد

نام   کتابي به٣ چندربهان برهمن٢»چمِن چار«پيروي   به١منشي بال کرشن برهمن حصاري
در کتابخانة موزة » بهار چار«نسخة خطّي .  تأليف کرد٥زيب  در عصِر اورنگ٤»بهار چار«

. باشد  مي٦»زهي رنگين بهارستان«قرار مادة  يف آن بهملّي هند محفوظ است و تاريخ تأل
 تصحيح کلّي اکنون. انتخاب کرده بودم» بهار چار«بنده عنواِن رسالة دکتري را تصحيح 
                                                   

  .نو دهلي, يار فارسي کالج ذاکر حسيناستاد  ∗
, ي هند در موزة مل55.73/1569ّشمارة , م ۱۷۱۰/ه ۱۰۷۱, )خطّي (بهار چار: منشي بال کرشن, برهمن حصاري  .1

فارسي ؛ ۷۱ ص, سليم جاويدملک نامة دکتري  پايان, ويرايش و ارزيابي انتقادي چهار بهار؛ ۲۳۵ص , نو دهلي
 Catalogue of the Persian Manuscripts in؛ ٥٢٨ص , دکتر نورالحسن انصاري, زيب ادب بعهِد اورنگ

the Library of the India Office, Herman Ethe, p.1903; Catalogue of the Persian, Turkish, 
Hindustani & Pushto Manuscripts in the Bodlein Library, Herman Ethe, p.1889.  

  .۹۸ ص,  م۱۹۹۲, نو دهلي, انجمن ترقّي اردوي هند, ادبيات فارسي مين هندوؤن کا حصّه: سيد, عبداهللا  .2
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  ٤٣٠  قند پارسي

  

منشي بال کرشن برهمن 
حصاري در اين بهار شيخ 
سعدي را با اسم باباي 

 .عاشقان ياد کرده است

. ما هاست و از دانشگاه دهلي براي اين کار درجة دکتري گرفترسيده تمام ا به» بهار چار«
 رانسخة خطّي طور اختصار اين  هبفارسي زبان  بهمندان  خدمت عالقه خواهم به مي

  .معرفي کنم
 واقع در ايالت هريانه ١حصار بهنژاد بود و  برهمنمنشي بال کرشن برهمن حصاري 

 مسافت اين شهر از دهلي صد  و پنجاب واقع استريسم ايالت هريانه در. تعلّق داشت
  .و شصت و چهار کيلومتر است

  :گويد  مياو خودش
است از سکنة بلدة نژاد  کاتب حروف برهمن”

  .٢“حصار فيروزه بيرون قلعه منزل دارد
اما , داشتپدرش اگرچه شغل حسابداري 

 ةهمچنين برادرانش نيز دلداد. فارسي بود بهمند  عالقه
شاگردي عبدالمجيد سپردند که فارسي را  بنابراين بال کرشن برهمن را به. فارسي بودند
در بويژه  را نشان داد و استعداد خوبيود  ختبال کرشن برهمن در تحصيال. ياد بگيرد

  .انشانويسي پيشرفت کرد
ده و هر فصل کرچهار فصل تقسيم  را به» چار بهار«بال کرشن برهمن تأليف خود 

  :قرار زير است تفصيل اين نسخه به. ده استداص اصتخايک دانش  را بهار ناميده و به
 .55.73/1969٣  :  شمارة نسخه .۱
 .چار بهار  :  هاسم نسخ .۲
 .منشي بال کرشن برهمن حصاري  :  مؤلّفنام  .۳
 . م۱۷۱۰/ه ۱۰۷۱  :  سال تأليف .۴
 .روشن سراج غالم حسين ولد شيخ پير محمد عباسي  :  نام کاتب .۵
 .۲۳۴  :  تعداد برگ .۶
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  چار بهار منشي بال کرشن برهمن حصاريخطّي معرفي نسخة   ٤٣١

  

 .۱۵  :  تعداد سطر .۷
 .ميتر  سانتي۹*۱۶  :  اندازه .۸
 …آغاز مقدمه نسخة چار بهار, بسم اهللا الرحٰمن الرحيم  :  آغاز نسخه .۹
زنم چو دهل از ميان   مينگر باگ/در پوستين من نزني دست امتحان…   :  خهانجام نس .۱۰

  .غتي
 کهو مرشِد بال کرشن برهمن نگاشته است  پير ١»جالل شيخ«را مقدمة اين کتاب 

  :شود اين عبارت شروع مي به
 حضرت آفريدگار وظايِف حمد و دگلگشت قلم خوش رفتار در بهارستان حم”

گل افشاني دروِد  … مر حضرت فياض علي االطالق راثنا و رواتِب شکر و دعا
نثار جواهر تحيت و ثناخواني  …سرمدي بر روضة طيبه نعت حضرت محمدي
پادشاِه جوان بخت پير تدبير  …برپايه اورنگ جهانيان حضرت اعلي خاقاني

  …“زيب شاه عالمگير اورنگ
 چهار بهارني  حضرت سعدي شيرازي را نمونه از گلفشابوستان و گلستانسپس 
  :نويسد گفته مي
قدر طراوِت ارزاني  وهم سوسن زبان را که قوت ناطقه عبارت از آن است آن”

از گلفشاني آن  حضرت سعدي شيرازي نمونه بوستان و گلستانداشته که 
  .“است

  :ر تقسيم نمودهقرا ينبدرا » چهار بهار«بال کرشن برهمن 
  :نويسد تصوف است و ميفصل اول يا بهاِر اول دربارة اخالق و 

در طراوت گلشن تصوف و سلوک و لطافت چمن پند و نصيحت و نضارت ”
  .“گلبن عقل و حکمت و گلدسته رياض تصوف

مطالب اخالقي چون خرد و دانش و علم و حکمت , ها سپس بال کرشن در داستان
دقيق را مورِد مسائل بسيار , ه است و بعضي اوقاتآنها را بيان کردبيان داشته و اهميت 

                                                   
؛ ٧٣ص , 55.73/1569شمارة , م ۱۷۱۰/ه ۱۰۷۱, )خطّي (بهار چار: منشي بال کرشن, برهمن حصاري  .1

  .۵۰ص , نامة دکتري ملک سليم جاويد پايان, قادي چهار بهارويرايش و ارزيابي انت



  ٤٣٢  قند پارسي

  

نظريات خود را در . داده است و نظريات خود را در ابيات توضيح نموده بحث قرار
  :عناوين زير بيان کرده است

توحيد  شمايم گلزار به. حقيقت و طريقت… معرفتو  سلوک فوتصنکات ”
سرمة بيداري خواب آلودگان , ميان خاموشي سرمستان باده معرفت در, عرفان
داللِت . فتگان بادة عقل و گمراهيخ عبرت و آگاهي در چشِم توتياي. غفلت

در . شناسي استعداد پايه. آشنايي بحر نصيحت. نتيجة غفلت. طريق صواب
العيار  خريداري جوهر عقل کامل. هنگام هنگامة بي. پرورش نهال و نوال افضال

  .“نقد بخت بيدار و مددگار با
عشق الله   اوضاع خونين جگراني که بهودر گلفشاني احوال «عنوان  بهار دوم به

مقدار که نقد جان عزيز  اند و شهدايي عالي اران داغ محبت بر جگر داشتهعذرويان و گل
نام و آوازة مردي و مردانگي بر صفحة روزگار . را در راه صدق و صفا نثار ساخته

د و نگار تفصيل مي بال کرشن برهمن اهميت عشِق حقيقي را به. »اند يادگار گذاشته
طور مثال  هاي عشقِي سعدي را به او بعضي از داستان. بيان کرده استرا عظمِت عشق 
منشي بال کرشن برهمن حصاري در اين بهار شيخ سعدي را با اسم باباي . آورده است

 سپس از عشق او صحبت ,زند اول از سياحت سعدي حرف مي. عاشقان ياد کرده است
  .کند مي

تعلّق داشت و بعد از مرِگ ماروارا  به دختر راجپوت را که همچنين داستاِن ستي
  .بيان کرده است, سوزاند خود را با جسِد او مي, شوهرش

منداِن بيکانير رواج داشته بيان  هاي ديگر دربارة ستي که در خانوادة ثروت و داستان
 .استي ها آورده که داري مطالب اخالق بعضي قصّه, ها غير از اين داستان. ده استنمو

 بر اصحاب تجلوه شاهد حقيق: او از عناوين ديگر اين بهار را آراسته کرده است مانند
 دوستان وفادار تمام عيار شمع , حکايت لب تشنگان و دريانوش,عشق و طريقت

, حق پسندي, قصّة دردمندي, حکايت, قصّه شوريده, افروخته دلافروزي سوختگان 
  .حکايت شهيد صاحب واليت, ب وقارمقدار صاح قصّه يکي از شهداي عالي
آميزي حاالت جمعي دوستان و عزيزان  در رنگ«: اين قرار است عنواِن فصل سوم به

ي بزرگان ضعبباشند و تعريف و توصيف  که در سلِک صحبت اين برهمن منسلک مي
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خدمت ايشان عقيده و نيازمندي  ره احقر را نسبت بهذقدردان که حاضرانه و غايبانه اين 
ف کلمات که از متقدمين و متأخّرين يهم رسيده و بعضي غرايب و نکات و لطاب
ت و آباداني بلدة اارمگوش هوش اين نيازمند رسيده و سرگذشت خود و کيفيت ع به

جا بيان و احوال دوستان و  يکان و پاکان آننراف و اخبار و شو احوال اطبقة حصار 
و ادبا و علما و دانشمنداِن اوليا و شرفا و و مشتمل است بر ذکر احوال شعرا » عزيزان

  .حايز اهميت بسيار است
ها را آورده است که با آنان مالقات  چون منشي بال کرشن برهمن حال بعضي از آن

ها  بعضي از آن. اين اطّالعات از هر لحاظ معتبر استکه داشته بنابراين ترديدي نيست 
روشن , برادِر مهربان خواجه چندر بهان برهمن, ديا رام کتري حصاري: نداين قرارا به
هر کرن داس برهمن, داس بادفروش کندن, ان راي تيواريجس ,شن ِک, نند کتري آ کهس

, ا رام برهمنيد, ديا رام تيواري, ل برهمنم وهنت, روشن راي انوپ راي برهمن, سنگه
, ل برهمنم تنْسو,  پرتاپ سنگه بقّال,بيني رام کايسته, اوگر سين, چندر سين

داس کتري ولم ,مدسودن داس, داس کايسته ولم ,سورج درايروشن ,  سرهنديج ,
ان رايجس ,سورج دشيخ , رام چند کايسته بهتناگر,  دينا ناته, سري مهيش داس کنبو, ج

سيد , فيسيد محمد صو, الدين مير حسام, خليفه شهباز,  خانسياق, انيتاحمد خ
راي روشن ضمير صاحب فرهنگ و , بهان منشي عطارد نشان راي چندر, الدين نظام
, سورتر داس کتري عرف کنکر,  پسر سورِون داساسر دپرند,  کليان داس دبير,تدبير

خواجه ديا رام , ناجه ممدن راي پاتهک و کشور داس,  گهتري برادر ديا رامِکرپا رام
  .برهمن عرف کوربالد

موجب  در تسطير عرايض و مکاتبات و رقعاتي که به«آخرين بهار زير عنوان 
جاه و از  گاه و خوانين عالي درگاه سالطين سجده اشارت بعضي دولتمندان به

بعضي احبا و اعزّه اتّفاق افتاده و وقائع و سوانح که اسماع نموده  جانب خود به
که از عنواِن آن پيدا است  و چنان» درگاه حضرت بادشاه ظلّ اهللا عرايض به
امرا و حکمران و خويشاوندان و  هايي است که منشي بال کرشن به مجموعة نامه

  : زير تقسيم کردعنوانسه  ها را به توان اين نامه و مينوشته دوستان 
  .هايي که دربارة راؤ کَرن است نامه -۱
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 .حصار و اوضاع آن شهر است  که مربوط بهييها نامه -۲
  . منشي بال کرشن برهمن حصاريهاي شخصي نامه -۳

پيداست که اين اثري است داراي اهميت و اطّالعاتي » بهار چار «مطالباين 
  .گذارد مي, اختيار خوانند اجتماعي و ادبي آن دوره را در, پرارزش دربارة اوضاع سياسي
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  هاي آزاد بلگرامي بياض
  ∗جهانگير اقبال تانتري

. نويس قرن دوازدهم هجري است  شاعر ممتاز و تذکره١مير غالم علي آزاد بلگرامي
نام و مقام , اند  که در عرصه ادبيات عربي و فارسي انجام دادهيبهاي خدمات گران با

 يک عالم وي .اند خويش را در تاريخ ادبيات عربي و فارسي هندوستان ثبت کرده
. باشد فرد مي  بهصرحنجا گذاشته در نوع خود م هبرجسته نيز بوده آثاري که از خود ب

مانند . تحقيقات محقّقين کرده است اي به که اين آثار کمک قابل مالحظه طوري به
 معتبر آگاهي منبعاثرات آنها يک که  شجرة طيبه و االولياضةرو, تاريخ بلگرام, مآثرالکرام
 که تا ي استمؤخّرالذکر کتابکتاب . باشد هاي اوليا و مشايخ مي ي و کارنامهاز زندگ

هاي بلگرام است که در آن تاريخ تولّد و  مشتمل بر ذکر خانواده, هنوز طبع نگرديده
, بيضا يد مانند هايش هذکردر برخي از ت. وفات افراد خانوادة بلگرام ذکر گرديده است

 ياتسبب خصوصي  بهچنينهم. ن شده استذکر شاعرا نيز غيره  وعامره خزانة و آزاد سرو
 ,عالوه بر اين آزاد. گيرد که دارد مرکز توجه محقّقين بوده و هنوز مورد استفاده قرار مي

 دارد که يتأليفات و تصنيفات زياد. کثرت سروده است اشعار فارسي و عربي نيز به
نمايم که هنوز نياز  ها را ذکر مي ن چند بياض آمقالهدر اين و  ازماند مي يآنها نظر به
  .مطالعه دقيق و تفصيلي دارد به

                                                   
  .)جامو و کشمير(جامو , پژوهندة آرشيوشناسي و بخش موزه  ∗
 و شدتولّد م) اتّراپرادش(پوره بلگرام   م در محلّة ميدان١٧٠٤ ژوئن ٩/ه ١١١٦  صفرالمظفّر٢٥روز يکشنبه  به  .1

  . وفات يافتم ١٧٨٦ سپتامبر ١٨/ه ١٢٠٠قعدة   ذي٢٤
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ترين بياض مير غالم علي  مهم
آزاد بلگرامي در کتابخانة ملّي 

م تاريخي آن نا. پتنا موجود است
سال  است که به» بياض رنگين«

 .گردد  هجري منسوب مي۱۱۴۳

 ,نويس نويس را دارد و براي يک تذکره  يک تذکرهمقامدانيم که آزاد بلگرامي  ما مي
کتابچة يادداشت و آن ,  سفيدي,معناي لغوي بياض. داردفراوان  اهميت ,بياض
ها عالوه بر  در بياضنويس  تذکرهيک . ١شود اي است که در آن شعر نوشته مي کتابچه
ها  نويسد و زمان نگارش کتاب از آن يادداشت دربارة شعرا مطالب ديگر نيز مي, شعر

ها و شخصيات مهم نيز هستند که  نويس تذکره,  عالوه بر آزاد بلگرامي.نمايد استفاده مي
  .دست ما رسيده است اطّالعات زيادي به, ها بياض آن از

  :شود هاي مختلف ديده مي مطالبي در فهرست, ض آزاد بلگراميدربارة چهار بيا
يک بياض آزاد بلگرامي در موزة ساالرجنگ  -۱

تذکرة , اين بياض. حيدرآباد موجود است
بر مشتمل ) ه ۱۱۴۸: سال تأليف (بيضا يد

 ۱۱۵۶هاي  اشعاري است که دربين سال
بيضا در  اين در يد. هجري سروده شده بود

 نيز ذکر شده است ۵۴۶آخر نسخه شمارة 
  .٢که در ساالرجنگ موجود است

کراچي موجود است که شمارة آن , يک بياض ديگري آزاد در موزة ملّي پاکستان -۲
N.M.1961-1239صفحه ۷۲خطِّ نستعليق چليپا است و مشتمل بر   است به 

 که پسر خاله و دوست )ه ۱۱۱۶-۱۱۷۲(يادداشت محمد يوسف بلگرامي . باشد مي
  :نويسد وي مي, ر آن موجود است نيز د,اوست

, بنده فرستادند اين تحفة نفيس که برادر شفيق حضرت مير غالم آزاد بلگرامي به”
چهاردهم , محمد يوسف بلگرامي. خدا سالمت دارد. خيلي خوشوقت شدم

  .“ بعد الفئةسنة ثمان و خمسين و ماالمعظّم  شعبان
مير محمد يوسف راي ا خود آزاد بگردد که اين بياض ر از اين يادداشت معلوم مي

                                                   
  .٢٥ص , الهور, )سنگي (روزاللغاتيف, فيروزالدين الهور  .1
  .۱۵۵ص , ۲ج , حيدرآباد, فهرست مخطوطات فارسي ساالرجنگ  .2
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در آغاز بياض . در اين بياض کالم شعراي هند و ايران درج است. فرستاده بود
 :آغاز. فهرست اين شعرا نيز درج شده است

 ١ر بدل گردد مزاجش هست او زر عيارو طبع تو بود با او بزن بر سنگ سيم تا به
خطِّ , ۱۴۰جود است که شمارة العلما لکهنو موةآزاد در کتابخانة ندويک بياض  -۳

تعداد صفحات , هجري ۱۲۹۸رخ وکاتب سيد جليل احمد سهسواني م, نستعليق
 آزاد بياض , نام بياض, در آغاز بياض فهرست شعرا نيز درج شده.باشد  مي۳۲۱
فرمايش سيد محمد صديق حسن خان از  ل احمد سهسواني بهکاتب سيد جلي. است

خطِّ خود آزاد و نزد نواب صديق   تدوين کرد که بهبياض مذکور اين بياض را
باشد اين حقيقت از بيان سيد  خطِّ خود آزاد مي حسن خان بود بياض آزاد که به

گردد  آشکار مي نگارستان سخن زماني انورالحسن فرزند نواب و در مصنّف تذکره
کند و اين  يطور مآخذ استفاده م اي خويش از اين بياض به  در تأليف تذکرهويکه 

از بياِض دستخِط خاصّ مير «نويسد در تأليف اين تذکره   وي مي,کند را ذکر مي
 استفاده شده است سيد جليل سهسواني کتابت بياض مذکور را در ماه ٢»آزاد
پايان رسانيد   هجري به۱۲۹۸الحجة   هجري آغاز کرده و در ماه ذي۱۲۹۷قعدة  ذي

 :آغاز. گردد مير جالل اسير ختم مي و بهاين بياض از فيضي دکني شروع شده 
ــي  ــدان معن ــه در مي ــضي ک ــنم في   م
 در جستجوي گوهر ذاتت فگنده چرخ

  چو من چابک سوار تيز و تگ نيـست      
 ها قلزم حيرت سفيـنه از روز و شب به

 در تأليف وينويس بود و  طور که بيان شد که آزاد بلگرامي يک تذکره همان: انجام
 در اين بياض .ستا از اين بياض استفاده کرده) ه ۱۱۶۶ليف در تأ(تذکرة دوم خود 

  . شعر و رباعي نقل گرديده است۳۵۰۰ مشتمل بر , شاعر۲۷۷شعر 
 درج آزاد سروشود که اکثر اشعار در  معلوم مي, آزاد سروض با با مقايسة اين بيا

موجود البتّه در اين بياض فقط کالم شعرا . باشد شده که در اين بياض نيز موجود مي
  . ولي شرحي بر آن نوشته نشده است,است

                                                   
 .۱۳۰ص , هاي خطّي فارسي موزة ملّي پاکستان کراچي فهرست نسخه: دکتر سيد, عارف نوشاهي  .1

 .١٦١ص , م ١٨٧٦/ه ١٢٩٣، مطبع شاهجهاني، بهوپال، نگارستان سخن: نورالحسن خانسيد نور قنّجي،   .2
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 ذکر ۱۱۶ کاتب نسخه در آغاز صفحه , آمده است۱۱۶ از بالفاصله بعد ۱۱۹صفحة 
 مثنوي ۱۱۶و در صفحه . اند جا شده کرده است که اکثر اوراق اين بياض جابه

. باشد  در وصف بلگرام از مير عبدالجليل بلگرامي نقل گرديده که ناتمام ميالخيال امواج
 يک بحث جداگانه در موضوع سرقه و توارد گنجانده است و آزاد سروآزاد بلگرامي در 
مثال ذکر کرده طور  سليم تهراني و نوعي خبوشاني را به, غني کشميري, اشعار صائب

 صفحه موجود است در بياض مذکور ۳۶ تا ۲۷ي که از يها در اين بياض مثال. است
  .نيز نقل کرده استرا اعر نامعلوم دو شعر ش» ادري ال«عنوان  به

 ,هنثر فارسي درج کرد اقوال آن به» اقوال ملّا دو پيازه«عنوان   به۳۰۹ تا ۳۰۶از صفحه 
. ده استش رباعي شعراي مختلف درج ۵۲ شعر و ۳۵۰۰يش از بمجموعاً در اين بياض 

ه در اين  اين است ک,افزايد اهميت آن مي هاي برجسته اين بياض که به يکي از ويژگي
ها ذکر اين شعرا  بياض ذکر اسم و کالم چند شاعر درج گرديده که در ديگر تذکره

يعني بعضي از شعرا پيش . آيد جا مي  در اينهانيست و شايد اولين بار است که اسم آن
 ترتيب و تدوين اين بياض ضخيم که مشتمل بر کالم شعراي .اند از اين معرفي نشده

 يک کارنامة علمي ديگري از آزاد بلگرامي است که از ,باشد ان ميفارسي زبان هند و اير
  .آن اهل علم و ادب هميشه مستفيد خواهند شد

نام . مير غالم علي آزاد بلگرامي در کتابخانة ملّي پتنا موجود استترين بياض  مهم
خاطر  به. گردد  هجري منسوب مي۱۱۴۳سال  است که به» بياض رنگين«تاريخي آن 

. خطِّ آزاد بلگرامي است قدر گفتن کافي است که اين بياض به ينهماين بياض اهميت 
 و سطر است ۵يک تحرير که مشتمل بر  در صفحة اول .باشد  مي۳۴۱۳شمارة بياض 

 اين بياض را ,اهللا کرد شود که آزاد بلگرامي زماني که قصد حج بيت آن معلوم مي از
در آخر . سپرده بود) ه ۱۱۱۶-۱۱۷۲(مي مير محمد يوسف بلگرا, پسر خاله خويش به

است نوشتة آزاد در » مير غالم علي«بياض يک مهر بيضوي نيز ثبت گرديده که سجع 
  :زير آمده است

سيد غالم علي حسيني واسطي بلگرامي , آواره دشت گمنامي, چون فقير حقير”
 و الف از ئةالمرجب روز دوشنبه سنة خمسين و ما تاريخ سيوم شهر رجب به

اهللا بست اين بياض را که در عرصة يک هفته کم و بيش  احرام بيتبلگرام 
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سبب  الحال ترتيب بياضي ديگر به انگار بياضي ديگر ساخته بودم و, ب کردهمبو
برادر بلگرامي مهربان فضائل پناه مير يوسف  وقت ديگر افتاده به به, ضيق وقت
 آزاد براي ترتيب اين بياض يک .به نمودم و الحمدهللا اوالً و آخراًهسلمه اهللا 

  :ين استا آن و. قطعه تاريخي سرود
  چيــديم ز بوســتان اشــعار متــين
  گلدسته ساختيم در غايت لطـف     

 

  هاي نزاکت آگين    بس الله و گل   
  “»بياض رنگين «, تاريخ نوشتيم 

 ) هجري١١٤٣(                  
 علي حسيني در بياض اين عبارت هم موجود است لجامعه و کاتبه سيد غالم

دو صفحه اول آزاد يک رباعي سروده است که در آن پدر بزرگ و , بلگرامي واسطي
 . را ذکر کرده است)ه ۱۱۳۸: م(واسطي بلگرامي استاد خويش مير عبدالجليل بلگرامي 

  :رنگ قرمز روشن نوشته شده قبل از رباعي عبارت ذيل به
ي و استادي مير عبدالجليل واسطي بلگرامي قده سلجدسر:  

  اين نسخه کز و کسب هنر بايد کرد       
 ست باش از رشـتة جان بايد شيرازه

  آب زر بايـد کـرد     تحرير خطـش بـه    
 جلدش همه از لخـت جگر بايد کرد

  : گرديدهتعداد اوراق اين بياض در عبارت نوشته
  .“اين بياض يک صد و شصت و يک موجوداند اوراق”

 زيرا در اين بياض آزاد مطالب بسياري ,دشو اين بياض در نوع خود منفرد ناميده مي
تحت عناوين مختلف اشعار شعراي ) تعداد آن کم است(عربي و فارسي نوشته  را به

جا جمع کرده است که حقيقتاً  مختلف ايراني و شعراي فارسي زبان هندوستاني را يک
  .آيد دنبال مي تفصيل آن به. کاري پر زحمت بود

رشتة تحرير درآورده  گري را نيز در بياض مذکور بههاي دي آزاد بلگرامي يادداشت
 قابل ذکراند که بيضا يد ها در تذکرة خويش دو يادداشت متعلّق به است که از جمله آن
  :شرح آن چنين است

 نسخة ثاني شروع در تحرير هجري ۱۱۴۹ سنةل روز االو تاريخ هشتم شهر ربيع به -۱
  .لخيررب يسر و تمم با, نموده شد بيضا يِدتذکرة 
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 هجري از ترتيب و تهذيب و ۱۱۴۹االولي روز پنجشنبه  تاريخ هشتم جمادي به -۲
 ة فراغ دست داد فالحمدهللا علي احسانه و الصلٰوبيضا يدترقيم نسخة ثاني تذکرة 

  .احبائهالسالم علي رسوله محمد و آله و جميع  و
) سنده(ري  هج۱۱۴۳سيوستان در سال  واضح باشد که آزاد بلگرامي زماني که به

ي وي مير سيد محمد متخلّص يجا دا  بنويسد که در آنبيضا يِدقصد کرد که , رفت مي
خواست که   مياوو . نگاري مشغول بود کار وقايع به) ه ۱۱۰۱-۱۱۸۵(شاعر بلگرامي  به

 ۱۱۴۵آزاد در سيوستان در سال . بلگرام بيايد هجاي خودش بگمارد و خود ب آزاد را به
در اين کار مدت يک سال .  حروف تهجي اين تذکره را تأليف کرداعتبار هجري به
  :نويسد ي چنين مي آزاد بلگراِم,صرف کرد

اي  شد که مجموعه  را اکثر احوال در آيينة خيال منطبع مي…راقم اين کلمات”
 تا در سنة ثلث و ١ قاليآراسته شود متضمن اخبار و اشعار شعراي حال و قدما

ديار سند  هجري عزيمت بنده از بالد هند به) ۱۱۴۳(  و الفئةاربعين و ما
سامان … آن تمنّاي خفته بيدار گرديد. اتّفاق افتاد… محروسه سيوستان به

همة  تدوين از کتب و دواوين متقدمين و متأخّرين که در کتب خانة وطن به
اما . نمود از اين راه شاهد مقصود بر طبق خواهش جلوه نمي. جهت همراه بود

قدر امکان طرح اين کار بايد انداخت  د که بهشهر کيفيت عطلت وقت داعي بر 
 اواسط سنة رتراش پس د گر ننويسي قلمي مي. ومائدة ماحضر مهيا بايد ساخت

قرب يک سال کار , عنان همت تافتم) ۱۱۴۵( و الف ئةخمس و اربعين و ما
  .“دست آوردم گاه سخن به کردم و لمعة نوري از تجلّي

الدين محمد   شاعر را شامل کرده بود که آغاز آن با فضل۵۳۳اول تذکره نگارش 
وطن  بعد از برگشت به اما مؤلّف ,باشد کاشاني و اختتام آن با مير محمد اشرف مي

 هجري ۱۱۴۸در سال , خويش دوباره آن را ويراستاري کرد و نسخة اول را منسوخ کرد
  :نويسد  دوباره آزاد چنين مي,ضافات تدوين کرديک نسخه ديگر را بعد از تجديد نظر و ا

                                                   
ه علّت غايي اما در ذکر مير عبدالجليل چنين نوشته است که بر مطالعه کنندگان اين طور مخفي مستور نماند ک  .1

 .ابخانة خدابخش پتنامخزونه کت) قلمي (بيضا يدذکر آن جناب تقدس مآب است ) بيضا يد(تسويه اين کتاب 
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 تأليف فقير در احوال شعراي سلف و خلف اول اين کتاب را در بيضا يد
و بعد معاودت از بالد . سيوستان ملک تأليف کردم و نسخة آن ساير و داير شد

نسخة ديگر را در سنة ثمان و . ديار هند آن نسخه را منسوخ ساخته سند به
  :نوشتم و اين مصراع تاريخ يافتم ) ۱۱۴۸( و الف ئةاربعين و ما

  ١» بيضا نمودطبع کليمم يد«
 شاعر افزايش داد و کتاب را ۱۳۵۹  مؤلّف تعداد شعرا را به,در نگارش دوم

آن در آباد را در وسط  که احوال شعراي اله  درحالي,ابوالحسن شهيد بلخي آغاز نمود با
 اين سخن هم قابل ذکر است که بعد از بيضا يداد ناست به. اضافه نمود هجري ۱۱۴۷سال 

قصد حج   هجري آزاد به۱۱۵۰تأليف اين تذکره دو سال پس از آن يعني در سال 
 در اين ,شود آباد دکن ساکن مي جا در اورنگ رود و بعد از برگشت از آن حجاز مي به

 بنارس ها را مطلع ساخت که در زمان غيبت شما شخصي در وقت مير محمد يوسف آن
جا  جا و اين آن  آن را آماده کرده و بهةچندين نسخ. خود منسوب ساخته  را بهبيضا يد
  :نويسد شود و چنين مي آزاد از اين خبر ناراحت مي. فرستد مي

که آنچه از نقول و حکايات فقير از غرايب مصنّفات و عجايب  تر آن عجب”
چشم  گويا آن همه احوال به, خود نسبت داده کند مجموعه را به مؤلّفات نقل مي
نورش از آن  که چشم بي تذکره را انتخاب نموده باشد حال آن, خود سير کرده

  .“مصنّفات خبر ندارد
بلکه دربارة آن يک قطعه سرود که در آن اين سخن , اين اکتفا نکرد آزاد فقط به

  :هاي مختلف گفته شده است طريقه به
  شـعوري از بنـارس کـرد فکـر نارسـي        بي

  نام خويش کـرد  تصنيف من و شهرت به    برد  
   رات و کلــيم اهللاخوانــد و از برکــرد تــور

  اي خواست تا در دست گيرد شـعلة جوالـه        
  اي از بهارم کرد غارت ايـن سـتمگر اللـه         
  اي  گفت من صاحب کتابم طوطي بنگالـه      

                                                   
قطعه مکمل تاريخ از اين ـ  ١ص , آزاد سرو و ٧ص , عامره خزانة: )ه ۱۲۰۰ :م (آزاد بلگرامي، مير غالم علي  .1

  :است
   نمـودالـمـعـة اعـجـاز سـخـن و  ست که در حرف او اين چه سوادي    
  بيـضـا نـمـودطـبـع کلـيـمـم يد  مصـرع تـاريـخ چـنيـن شـد رقـم    



  هاي آزاد بلگرامي بياض  ٤٤٣

  

 اي هسالد دم گوـزيب رو که در دست تو مي نيـا کـ بيضوا يدـتي و دعـري بايسـسام
  ١اي آب گـردد عـاقـبـت از آفـتابـم ژالـه  ود را گوهـر اصـلي نمايـد درنظرگرچه خ

عالوه بر آزاد بلگرامي يادداشتي از مير محمد » رنگين بياض« ب ١٥٥در برگ 
, يوسف بلگرامي نيز وجود دارد که در آن مير محمد يوسف تاريخ وفات پدر خويش

اين . آزاد بلگرامي نيز در آن درج استمير محمد اشرف را نوشته و قطعة تاريخ وفات 
کتبة محمد يوسف بن «باشد که در آخر آن عبارت   هجري مي١١٥٩يادداشت از سال 

رسد در همين برگ دو قطعه تاريخ وفات نيز  نظر مي به» ه ١١٥٩سيد محمد اشرف 
  دو.باشد و ديگري از وفات قيدي ميمير يحٰيي کاشي  يکي متعلّق به. درج کرده است

اما قطعة تاريخ که .  توسط عظيما سروده شده است,باشند شعر که دربارة مرگ قيدي مي
ي کاشي گفته شاعر آن معلوم نيست اشعاري که دربارة مرگ قيدي دربارة مرگ مير يحٰي

  :طور هستند  اين,ستا سروده شده
 اـ دريدـو م رذـر جـدر دفت  بــان بـاالـخـامــة کاتـاز  .١
  ).ه ١٠٦٦ (»قيدي گهر محيط رحمت«  ابتـو کتات اـال وفـشد س .٢

 : نيز چنين استقطعة تاريخ وفات مير يحٰيي کاشي
  ودـة دوران بـن يگانـ سخنـدر ف  ة کاشان بودـه گل حديقـي کيحٰي .٣

  )ه ١٠٦٤ (»سيد خوش ديوان بود«بگو , گفتا  تمـجس رد ميـاتش ز خـخ وفـتاري
 هجري نوشته ١٠٦٤ محرم ١١اشي را  تاريخ وفات مير يحٰيي کآزاد سروآزاد در 

آزاد ذکر يک معاهده يا وعده که مابين خود آزاد و ميان محمد , ١٥٨در برگ . است
کرده که بسيار جالب  ذکررا آباد منعقد شده بود  اهللا در اله ناصر فرزند شاه خوب

  :اند ها چنين نوشته آن. باشد مي
ان محمد ناصر خلف شاه ميآباد   هجري شهر اله۱۱۴۸ صفر ۵روز يکشنبه 

وخي از من يک عهد گرفت که اگر من قبل از شما فوت شاهللا از راه  خوب
 اگر معامله برعکس آن گردد من اين ,د سروديکردم شما مرثيه من را خواه

                                                   
, آباد اسالم, گنج بخشكتابخانة , )خطّي( ديوان آزاد بلگرامي: )ه ۱۲۰۰ :م (غالم عليمير  ،آزاد بلگرامي  .1

 .٢٥٠ورق , مجلس، تهران كتابخانة ،)خطّي ( آزاد بلگراميکليات؛ ٣١٠ ص
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اصل عبارت آزاد .  من هم اين عهد را قبول کردم, آوردمخدمات را بجا خواه
  :بلگرامي چنين است

 ختم اهللا بالخير و الظّفر روز يکشنبه سنة هزار و يکصد و تاريخ پنجم صفر به”
 محمد ناصر خلف انالکلمات مي آباد مجمع چهل و هشت هجري در بلدة اله

طبعي قرار  اهللا با بنده سيد غالم علي از راه خوش شاه خوب, عرفان آگاه, رشيد
نظم  ن بهکردند که اگر من پيش از شما حيات مستعار را وداع کنم شما مرثيه م

بنده هم اين عهد را , آرم آريد و اگر قضيه بالعکس رونمايد من اين کار را بجا
tΒ$«رشتة جام محکم بسته  با uρ “Í‘ ô‰s? Ó§øÿ tΡ #sŒ$̈Β Ü=Å¡ò6s? #Y‰xî ( $tΒ uρ “Í‘ ô‰s? 6§øÿtΡ 

Äd“r' Î/ <Úö‘ r& ßNθßϑs? 4«١“.  
تخلّص  الف اين بياض آزاد شرح مختصري دربارة شيخ کمال م۱۵در برگ 

اهللا دريافت  خطِّ شيخ خوب اين اشعار را او به.  و اشعار او را نقل کرده است»ريساف«به
  .رشتة تحرير درآورده است صراحت آن را چنين به کرده بود که به
االوليا مير سيد محمد   حضرت قطبياهللا عليه از خلفامحةالدين افسري ر شيح کمال

 صاحب خطّي کامل و نصيبي شامل بوده و ,در فقر و درويشي. ساکن کالپي است
برده و  سرمي اطاعت و عبادت و ارشاد اهل ارادت اشتغال داشته و در دهلي به به
 فاضل کامل و شاعر ماهر بوده و زباني فصيح و کالمي مليح ,جا وفات يافته همان به

عين نويسي کرد و م  عالمگير پادشاه آوازة شاعري او شنيد و تکليف شاهنامه,داشته
حساب معين  وي قبول نکرد و گفت که به, قدر اشعار هر روز نظم کنند فرمود که اين

  :اهللامحة وفات او در دهلي اتّفاق افتاده و من اشعار ر,گرفته باشند بعد هر هفته مي
  کـه بلنـد اسـت    کار نظر از قامـت او بـس   

 اي داشت با بلبل و گل رنگ جنون سابقه
  د اسـت  ديـر پـسن  ,گر بر شجر طـور فتـد      

 خند استو آمده آن بيهده گن بيهده ـکاي
  :منه

 روم آتش عنان تر شو آري من از خود مي تو مي
 کـه زنجيـري نهـي بر پايـم از زلف پريشـانت

                                                   
  .٣٤آيه , )٣١(لقمان   .1
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  :منه
 چون کار جهان کرده و ناکرده خراب است

 تـس بيکاري ما نيـز توان گفـت که کاري
  :منه

 ست تو برد و بر آستين بنشستکه ره بد هـالک کوشـش آن نيـم قطـرة خونـم
  :منه

 دمي کز خـواب مسـتي عـزم شبگيـر فنا کردم
 چراغ راه من شد چون شرر چشمي که وا کردم

  :منه
 مگر خواهد نشستن آفتابي در کنار من چو ماه نو بلند افتاده است انداز آغوشم

  :منه
 شوخ من طفل است دارد زان سبب رنگ ستم

 ان بودکت پيـعهـد غنچـگي در صـور گل به
شيخ خطِّ عرفان پناه   که به١اشعار آبدار منجمله کالم شيخ کمال افسري رقد اين
انتخاب نمود احقرالعباد سيد غالم علي آزاد . سره يافته شد آبادي قدس اهللا اله خوب
  . هجري قلمي شد١١٥٠االول سنة  تاريخ نهم شهر ربيع به

د فايق الهوري نقل گرديده و ب سه شعر از يک غزل مير احم ١٥در برگ 
  :خطِّ شاعر دريافت گرديده بود نويسد که اين به مي

  بافند در اين محيط که نقشي بر آب مي      
  درون پــرده رخ يــار را عيــان بيـــنم   

 تـوان کـردن ِت ذاتـي نميلعـالج غفـ

  بافنــد ز مــوج پــردة چــشم حبــاب مــي
ــاب مــي  ــار نگــاهم نق ــد مگــر ز ت   بافن

 بافنـد واب ميخـ گليم بخت سـيه را به
 وي گفته شد وصف امتيازي اين بياض آزاد بلگرامي اين است که کهطور همان

 ديگر را جمع يسرا  اشعار خويش و اشعار شعراي فارسي,دربارة موضوعات گوناگون

                                                   
؛ آقا  ابراهيمصحِف, سفينة خوشگو, ٢٩-٣٠ص , صبح گلشن: علي حزين, با حاالت افسري رجوع نمايد  .1

 .هم است» روح و ريحان«افسري مصنّف مثنوي , ة ايل تصانيف الشيعةالذريع: بزرگ طهراني



  ٤٤٦  قند پارسي

  

رشتة تحرير   عنوان اشعار موجود را بهآن بعداً دربارة ,هذکر عنوان پرداخت  اول به,هکرد
  .باشد اين بياض بسيار حايز اهميت مياز اين رو . درآورد
  :هاز جمل, عنوان مثال موضوعاتي متعدد در اين بياض آورده شده به

  وصف سخن
 فارس ,الدين غياث کمال, خبر بلگرامي بي, صائب, تحت اين موضوع اشعار امير خسرو

شعر در اينجا  ,دهش نسبت فارسي و ناصر علي سرهندي نوشته ,آبادي افضلي اله
  :ستهسهل ممتنع هم مثال براي م که بهترين نک ميالدين را نقل  کمال

  تحفة حـضرت خـدا سـخن اسـت        
  اول و آخــــر و وجــــود و عــــدم
  جبرئيلــي کــه از خــدا و رســول   

 اي از ايـن معـني گـر تـو بيـگانـه

  محـــرم راز انبيـــا ســـخن اســـت
ــا بــه   انتهــا ســخن اســت ز ابتــدا ت

  ا سـخن اسـت    مـ  دهد به   خبري مي 
 آشـنا سخـن اسـتآشـنا شـو که 

  دســـت آور کيميــاي ســخن بــه   
  کن که کيميا سخن استر خاک ز

  نسبت فارسي
  سخن جان نرسد    جان عزيز است و ليکن به     

 دم مانند بو در برگ گلـدر سخن پنهان ش
  سـخندان نرسـد      که به  يواي بر جان سخن   

 ميل ديـدن هرکـه دارد در سخـن بيند مرا

  :نام حکيم حاذق درج شده است هب
, شعر فهمي, ستايش, قدر سخن, الکالم بالتفکّر تهذيب,  موضوعات ديگر فصاحتدر

سخن مطبوع از هرکه باشد مقبول , ذم شاعر خام, ذم شاعر نافهم, جا دخل بجا و بي
ذم سرقة , مضامين وقوعي, دهد محرک رونمي سخن بي, ذم آزردن اهل سخن, است

, اختياري بي, مدح علم و عالم, از تقديرعجز تدبير , شعري قدم از اندازه بيرون گذاشتن
, الرزق مقدر, جمع مذهب و مشرب, آِل عبا بودندر زير قبا از , ذم کج بحث, جابل ذم

, طول امل ذم, خضاب, پيري ذم, عبرت, وصف پير, دهد سعي دست نمي ياوري طالع به
, کة برکةفي الحر, شود دين و دنيا جمع نمي, قيمت هنر از خريدار, جوي عيب ذم

که گرمي بازار حسن از خريداري  اتّحاد حسن و عشق و آن, مخالفت عشق و عقل



  هاي آزاد بلگرامي بياض  ٤٤٧

  

, عشق و درد و محنت, قراري عشق در وصال و فراق مساوي است بي, عشق است
  .بوالهوس ذم

بنابراين ما اين را . دربارة موضوعات ديگر آزاد اشعار بسياري گردآوري کرده است
مندان شعر و ادب بسيار مفيد  ايم که براي عالقه دهفرهنگ اطّالعات نيز تعبير کر به

  .خواهد بود
  منابع
، )م ١٧٦٢-٦٣/ه ١١٧٦: تأليف (عامره خزانة: )ه ۱۲۰۰ :م (آزاد بلگرامي، مير غالم علي .١

  . م١٩٥٥مطبع نولکشور، کانپور، چاپ دوم 
گنج نة كتابخا, )خطّي( ديوان آزاد بلگرامي: )ه ۱۲۰۰ :م (غالم عليمير  ،آزاد بلگرامي .٢

  .آباد اسالم, بخش
، مطبع رفاه عام، )ه ١١٦٦: تأليف( سرو آزاد :)ه ۱۲۰۰ :م ( غالم علي، ميرآزاد بلگرامي .٣

  . م١٩١٣الهور، 
مجلس،  كتابخانة ،)خطّي ( آزاد بلگراميکليات: )ه ۱۲۰۰ :م (غالم عليمير  ،آزاد بلگرامي .٤

  .تهران
  تحقيقات عربي و فارسي، پتنا، مؤسسة،سفينة خوشگو: خوشگوي دهلوي، بندرابن داس .٥

  . هجري١٣٧٨
, هاي خطّي فارسي موزة ملّي پاکستان کراچي فهرست نسخه: دکتر سيد, عارف نوشاهي .۶

  . م۱۹۸۳/ه ۱۴۰۴, آباد اسالم, مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان
  .۲ج , حيدرآباد, فهرست مخطوطات فارسي ساالرجنگ .۷
  .الهور, )نگيس (فيروزاللغات, فيروزالدين الهور .٨
 /ه ١٢٩٣، مطبع شاهجهاني، بهوپال، نگارستان سخن: نورالحسن خاننور قنّجي، سيد  .٩

  .م ١٨٧٦
  



  ٤٤٨  قند پارسي

  

   اسالم جهاِنالعات كهن تاريِخجواهرالعلوم، اطّ
  ∗حسين تسبيحي محمد

ن يا. باشد  ميهقار به در شخطّي از پژوهشگران ارزنده نسخ يحين تسبي حسمحمددکتر 
قات يخصوص در مرکز تحق هه و بقار بهش از دو دهه حضور در شي بعد از بيرانياستاد ا
 ير حاوي کوتاه زيگفتگو. ران بازگشته استيا  بهست که يآباد چند سال  اسالميفارس

  .ميخوان  مين گفتگو رايباهم ا. ه استقار به در شي چند دانشهاي  کتابة دربارياطالعات
را  »يوني هماجواهرالعلوم« کتاب يم که جنابعالي خبردار شدراًي اخ!استاد •

  .ديمان صحبت کني براين اثر کميدر خصوص ا. ديا ح کردهيتصح
از  العات عمومي جهان اسالم را دربردارد وكتابي كهن است كه اطّ »مجواهرالعلو«

 علم ١٢٠وگو از  ف گردآوري شده و در آن گفتلّؤآغاز خلقت بشري تا عهد م
 .است آمده

پزشکي، هندسه، موسيقي،  العات عمومي شامل علم، اط١٢٠ّ يا »جواهرالعلوم«
مسكيني   فاضلمحمداثر   ود را دربردار…ات، خط و زبان وادبي تاريخ، جغرافيا،
  .سمرقندي است

 العات عمومي جهان اسالم است كه از آغاز خلقت بشرياين كتاب در حقيقت اطّ

  .اند ف گردآوري شدهلّؤتا عهد م
  ست؟ين کتاب چيه ايوجه تسم •

ين بابر پادشاه مغول هند همايون پسر ظهيرالد يننصيرالدن کتاب يا ةوجه تسمي
بخش مركز   گنجةآيد كه در كتابخان مي شمار فردي به  بهر منحصخطّي ةاست و نسخ

                                                   
  .پژوهشگر نسخ خطّي فارسيمحقّق و   ∗

 



   اسالم جهاِناطّالعات کهن تاريِخ, جواهرالعلوم  ٤٤٩

  

در اين كتاب . شود داري مي نگه آباد تحقيقات فارسي ايران و پاكستان اسالم
گردآوري  ف آنلّؤم وضوعي كه شامل حال انسان شده باشد تا عهد زندگانيمهر

  .شده است
و نگارش تا تاريخ وجود آمدن خط، زبان   به كتابي كهن است كه از»جواهرالعلوم«

  .وگو شده است گفت  علم١٢٠و در آن از   مغول اشاره كردهةدور
ها را   علمةموضوع هم  موضوع جداگانه دارد كه اگر١٠٠اقل هر علمي حد

فهرست اعالم كتاب ببينيم،  در
 موضوع علمي، ٢،٠٠٠بيشتر از 
توان در آن  و ادبي را مي تاريخي
  .يافت

 يش چند دانهاي گر کتابياز د •
  .دييمان بگويه براقار بهدر ش

رواج تاريخ  در تاريخ هزار ساله
ه، قار بهزبان فارسي در ش

دانشي فارسي در اين  هاي چند  در دربارهاي دودمان مسلمان، کتابخصوصاً
فرهنگ  ها در شمار آثار ارزشمند دانش و سرزمين تأليف شده که برخي از آن

  .اند ايراني
 آملي محمدين الد  شمسالفنون نفايسبراساس  فاضل در کتاب خود که آن را محمد

علوم گوناگون، نظير پزشکي، هندسه،   به امام فخر رازي تأليف کرده،العلوم جامعو 
ات و اخالق پرداخته استموسيقي، تاريخ، ادبي.  
گردان ين احمد گيالني، از شاالد  تأليف نظام»دانش ةشجر «ها يكي ديگر از كتاب

اين کتاب، . لکنده استشاه در گُ  عبداهللا قطببزرگان درباِر ميرداماد در اصفهان و از
ه ين و بقيالد  رساله آن نگارش نظام١٨٠که بيش از   رساله است١٠٣اي از  مجموعه
 اي مهم ه كه كتابخانه آصفيةکتابخان  كهن درةنسخ اين. اي از آثار ديگران است گزيده

  .شود  مييدار نگه. دارد حيدرآباد قرار آيد و در شمار مي هو معتبر هند ب

كتابي كهن است » جواهرالعلوم«
العات عمومي جهان كه اطّ

از آغاز  اسالم را دربردارد و
ف لّؤخلقت بشري تا عهد م

و در آن گردآوري شده 
  علم آمده١٢٠وگو از  گفت

 .است



  ٤٥٠  قند پارسي

  

 ١٠٥٤-١٠٥٩هاي  صادق نامي اصفهاني که در سال تأليف ميرزا» شاهد صادق«
شمار   بههاي چنددانشي فارسي ديگر کتاب هجري قمري در اکبرآباد نوشته شده، از

  .ه تأليف شده استقار بهکه در ش آيد مي
زيب   که در پادشاهي اورنگمحمدين بن فخرالد خان  تأليف ميرزا»الهندةحتف«

 المعارف هنر است و ةاي داير  اعظم تأليف شده گونهمحمدعالمگير براي پسرش 
 نگارش آن، دستور زبان هندي، عروض اهل ةموضوعاتي چون الفباي هند و شيو به

  .زدپردا مي شناسي هنديان، بديع در نزد هنديان، موسيقي و قافيه قيافه هند،
  



  هاي خطّي و تعاريف آن نويسي نسخه عناصر فهرست  ٤٥١

  

   و تعاريف آني خطّيها  نسخهينويس عناصر فهرست
  عنوان اصلي نسخه .١

 .ف آن را بر اثر اطالق كرده باشد اصلي يا نام كتاب، عنواني است كه مؤلّعنوان

  عنوان مشهور يا ديگر .٢
  عنواني است كه اثر،گونه كه از نامش پيداست  از عنوان اصلي بوده و همانسواي

 .آن نام نيز شهرت دارد به

  ضوع نسخهمو .٣
گيرد و براي  كند در اين قسمت قرار مي  بحث ميها  آنة كه نسخه دربارموضوعاتي

 .كاربرد  بهموضوعات بايد سعي كرد اصطالح مرسوم و متناسب قديمي را درباره اثر
مثالً . وجه متناسب نيست كه آثار قديمي با اصطالحات جديد شناسانده شود هيچ  به

 .كاربرد  به و ممالك را بايدمسالكافيا اصطالح جغر  بهدر مورد كتب مربوط

  ي كتابشرح كلّ .٤
عنوان  اي با نسخه: عنوان نمونه  به. چكيده و مختصري از محتواي نسخهبيان
حال تبار و خاندان  شرح: ي كتابشرح كلّ) (تاريخ: موضوع نسخه: (نامه نسب

 .)شاهان صفوي در ايران است

  استناد كتاب شناختي .٥
  نيز ذكر شده برايها اعات نسخه در آنساير منابع كه اطلّ  بهنمايي و راهارجاعات

 .اعات بيشتردست آوردن اطلّ به

  فمؤلّ .٦
في تفضيلي معر. ف فردي است كه نسخه را تأليف كرده باشد آورنده يا مؤلّپديد

 



  ٤٥٢  قند پارسي

  

لقب، نام و احياناً نام پدر و اجداد، : اعات الزم و مفيد دربارهف شامل اطلّمؤلّ
 …د و وفات ويخ تولّشهرت، تار

  مترجم .٧
 .زبان فارسي ترجمه كرده باشد  به كه كتاب راشخصي

  شارح .٨
 . كه كتاب را شرح داده باشدشخصي

  محشي .٩
 .نويسي نسخه را انجام داده است  فردي است كه حاشيهنام

  حاشيه نسخه .١٠
عباراِت متن   بهمطالب وابسته: شناسان عبارت است از  در اصطالح نسخهحاشيه

طوري كه تمام  گانه صفحات نسخه به هاي سه هاي كناره مندرج در قسمتكتاب، 
ر برخي با هامش فرق آشكار دارد لذا برخالف تصو. ها را شامل نگردد  كنارهةزمين

 ةنگارش رساله يا كتاب مستقل در تمام زمين: زيرا كه هامش عبارت است از
 ديگر  ةفحه در هامش صفح مطالب هر صةاي كه دنبال گونه ي بههاي كتاب خطّ كناره

: نمايند چندين نكته اشاره مي  بهاعات نسخهنگاران در ذكر اطلّ فهرست. آمده باشد
ل اعم از توصيفي، تشريحي، لغوي، ذكر نوع و اقسام حواشي مختصر يا مفصّ .١

زمان . ٣ …اكثر اوراق، بعضي اوراق و: بيان مقدار حواشي. ٢ …تفسيري، ادبي و
 .شينگارش و كتابت حوا

  نوع نسخه .١١
شود و از حيث مطالب نيز  ي كه از طرف عرض باز مييها  يا نسخهنسخه :بياض

قه هاي پراكنده و متفر بدين معني كه در اشعار و ادعيه و نوشته. وار است مجموعه
  ضبط شده باشد

اي مجموعه :نگجهم كه بعضي ارتباط با ق و معموالً بي است از آثار پراكنده و متفر
همين مالحظه است   به ويمعني کشت  بهنگ در لغتج.  و احياناً مختصر استلمفصّ



  هاي خطّي و تعاريف آن نويسي نسخه عناصر فهرست  ٤٥٣

  

سفينه .  سليمانيةكار رفته است، مانند سفين  بهكه سفينه هم در تسمية بعضي از كتب
  .نگ استعمال شده استجاي ج  بههم

اي كه آثار با هم  گونه  چند اثر در يك نسخه تحرير شده باشد بهيعني: مجموعه
 اي كه ديوان حافظ و ديوان سلمان و رساله مثل آن. موضوعي داشته باشندارتباط 

خط يك   بهممكن است كه سراسر مجموعه. نثر در يك نسخه جمع شده باشد به
 مجموعه درممكن است كه . چند خط مختلف باشد  بهشخص باشد و ممكن است

ندازه بودن در هاي مختلف كتابت شده است براثر هم ا كلي در زمان  بهچند اثر كه
  .افي شده باشدد صحيك مجلّ

چركنويس ةهاي يك نويسنده است که جنب  يادداشتمجموعه ):سواد(ده مسو 
  .دارد

 يا قرآن معمولي آن است كه يك كتاب در يك نسخه باشد، مثل ةنسخ :معمولي
) الدفعتين بين(د  كه در يك مجلّكليله و دمنه يا حافظ ديوان يا سعدي گلستان
  .شده باشدكتابت 

  تقسيمات نسخه .١٢
ف با ذكر عنوان هر مبحث نقل بندي مندرجات تأليف طبق نظر مؤلّ  تقسيمكليات

 .گردد بياني فهرست مندرجات، ابواب و فصول و خاتمه ارائه مي  بهشود مي

  تاريخ تأليف .١٣
 .)هجري قمري و شمسي( است كه نسخه تأليف شده است سالي

   تأليفمحلّ  .١٤
 .جا تأليف شده باشد ن كه نسخه در آشهري

  مهدي اليه .١٥
 . شده استهياو هد  بهنام او تأليف و  به كه كتابكسي

  هاي نسخه افتادگي و نقص .١٦
 :موارد زير اشاره داشت كه  بهتوان  جمله مياز



  ٤٥٤  قند پارسي

  

  .كامل است *
* ل ناقص استاز او.  
  .از آخر ناقص است *
 …اوراق مياني ناقص است و *

  ها آفات و آسيب .١٧
خوردگي، پارگي، رطوبت،  پوسيدگي، موش: امل فيزيكي نسخه شتوضعي
 .شود را شامل مي... ، شكنندگي، و زدگي، اسيدي زدگي، ساييدگي، موريانه كپك

  آغاز .١٨
 .شود  سطر آغاز متن نسخه را شامل ميچند

  انجام .١٩
 .شود  سطر آغاز متن نسخه را شامل ميچند

   متننوع خطّ .٢٠
شناسان  ه كتابام مورد توجاالي مشناسي كه از قدي ترين نكات كهنسال نسخه  مهماز

ت، مخطوطات بوده است كه بنابر همين اهمي و ها نوشته  دست نوع خطّ قرار داشته،
شناسي كتب  گرفته و سرلوحه مباحث نسخه نگاران معاصر قرار  فهرستةمورد مداقّ

  .ي استخطّ
ساس ي رايج در ممالك اسالمي برا خطوط اصلي موجود در آثار و كتب خطّانواع

ق، كوفي، نسخ، ثلث، محقّ: ن اسالمي عبارتند ازاطي در تمدتاريخ مدون خط و خطّ
 .ريحان، رقاع، توقيع، تعليق، شكسته تعليق، نستعليق، شكسته نستعليق و سياق

  خطّ،نويسان رايج شد ن اسالمي، در ميان نسخهي كه در تمد خطّنخستين :كوفي
 مصْحفن اسالمي در كتابت سي در تمدنوي  نسخهةكوفي است كه در نخستين دور

گونه اعجام و اعرابي   كه هيچ صورتي  بهرفت، كار مي هاي عربي به و ديگر نگارش
  .نداشت
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 كوفي دوره نخست را كه عاري از اعجام و اعراب است در عرف قلم :كهن كوفي
  .نامند شناسان كوفي كهن مي نسخه
ب سياه و نيز اعجام و  از مركّقرآن ام در نگارش آياتمرور اي به :لمتحو كوفي

شنگرف، زعفران، سيلو و زنگار :  مانندهغير هاي مختلف گياهي و اعراب با رنگ
  .خوانند ل ميشناسان كوفي متحو كردند كه اين شيوه را نسخه مشخص مي

خط ريحان   بهشده و در باريكي  از خط كوفي كتابت ميتر باريك: شرقي كوفي
  .نزديك است

تر است و يك خصيصه آشكار آن   نسخ نزديكخطّ  به شيوهاين :ستانترك كوفي
  .ر شده استميخ، گويا كه از خط ميخي متأثّ  بهشباهت هيأت عمودي حروف است

 هجري مورد ٤تدريج از قرن   بهنويسي كه  در نسخهترين خطّ  شايعشك بي: نسخ
ولت در نوشتنجهت سه  بهاين خطّ.  نسخ بوده استگرفت، خطّ ه بيشتر قرارتوج، 

 نسخ شهرت خطّ  بهرو از همين. (مقبوليت زيادي يافت و ناسخ ساير خطوط گرديد
  . نسخ معمول بوده استدو شيوه در كتابت خطّ). يافته است

 كوفي در خطّ.  تا اوايل نيمه دوم از سده هشتم هجري معمول بودكه: كهن ةشيو
اردي كلمات و حروف مشكول اين شيوه از زيبايي چنداني برخوردار نبود و در مو

  .اند ضبط شده
ل، دور  اوة هشتم هجري آغاز شد كه برخالف شيوةم سد دوة نيماز: جديد نسخ

 زيباشناسي را بيشتر ةتر و زيباتر شده و كاتب جنب حروف بيشتر، قلم نسخ منسجم
داده است نظر قرارمد.  

و تبديل در اسنادي ف و تغيير  و منشيان براي جلوگيري از تصركاتبان :تعليق
همچون احكام، فرامين، ترسالت و منشآت كه شامل نكاتي از جمله رموز و اسرار 

 حروف آن در در اين خطّ. كردند  تعليق استفاده ميديواني و حكومتي بود از خطّ
  .شد هم كتابت مي  بهسطر پيوسته سرتاسر هر
نويسان در   گرايش نسخهتعلّ  بهل قرن هشتم هجري اوة از نيمتدريج به: نستعليق

 نستعليق جهت سرعت بيشتر در نگارش مكاتب و مراسالت، خطِّ  بهتندنويسي و
كتابت   بهظهور نمود كه منحصر)  تعليق با خط نسخ بودكه تركيب خطِّ(
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 اديهجس ةصحيف و البالغه نهجهاي عربي همانند  هاي فارسي نماند و كتاب نگاشته
  .نگارش درآمد  بهاي نستعليق زيبغيره نيز بعضاً با خطِّ و

ا بعد از  ام،نوشتند  نستعليق ايراني ميةشيو  به ايراني ساكن در ممالك ديگركاتبان
نمايش   به خاص خود را با الهام از نستعليق ايرانةي شيو، كاتبان محلّها رحلت آن

 خطِّ  بههايي كه در ممالك غير ايران في نسخههمين جهت براي معر  بهگذارند و مي
 كتابت بيان جغرافياي محلّ  بهانتساب خطِّ)  نسخهمانند خطِّ(نستعليق نوشته شده 

  …هري، نستعليق ترك ولنّءانستعليق هندي، نستعليق ماورا: مانند. شود مي
جهت   بهها بيشتر است، خطوطي كه دوِر آن  به كاتبانگرايش :نستعليق  ةشكست

  كه كاتبان حروف را در خطِّتندنويسي و اصل كم كوشيدن در كتابت سبب شد
شناسان و  ميان خط وجود آوردند كه در هي در كتابت بنستعليق بشكنند و خطّ

 ة مذكور از سدخطِّ.  نستعليق يا شكسته شهرت يافتةشكست  بهشناسان نسخه
كار   بههاي ادبي و مكاتيب ها، بياض نگ براي نگارش آثار ادبي، كتابت جميازده
  .رفت مي

ر، براي محاسبات ديواني، اسناد و دفاتر داخل و هاي متأخّ  در دورهبعدها :سياق
معروف ) سياقت (=خط سياق   بهگرفت كه  ديگري مورد استفاده قرار ةخرج، شيو

كردند كه خواندن آن  كاتبان اين خط براي اعداد و كلمات اختصاري وضع مي. شد
  .براي بسياري آسان نبود

ني داشت در كتابت طوط ديگر كه برخي جنبه تفنّ، خها  بر اينعالوه :خطوط ديگر
رقعه، غبار، : رفت مانند كار مي عات و كتب ادعيه بهها، مرقّ اسناد و استنساخ نامه
ي وا و مثنّطغرا، سياه مشق، معم…  

٢١. خط تكيفي  
اند كه خوبي و بدي  ت خط، مراتبي قائل شده براي نشان دادن كيفيشناسان  خط

 :نمودند ممتاز، عالي، خوش، خوانا، ناخوانا ذكر مي: همانندخطوط را با واژگاني 
ي است كه در نهايت زيبايي باشد و مطابق با قواعد و اصول  خطّصفت: ممتاز

  .خوشنويسان تحرير شده باشد
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  .تر كتاب شده است  ممتاز پاييناي از خطِّ مراتبه  بهي است زيبا كه خطّصفت: عالي
اط گاهي در بافت ه زيبا باشد، هرچند خطّ را دارد ك»خوش« صفت يخطّ: خوش

  .خط از قواعد و اصول خوشنويسي دور شده باشد
  .آساني خوانده شود، هرچند كه زيبا ننمايد  بهي است كه خطّصفت: خوانا
  .سهولت خوانده نشود  به كهيخطّ: ناخوانا

   حاشيهنوع خطّ .٢٢
 .٢٠بند شماره   به كنيدرجوع

  )در هر صفحه(تعداد سطور  .٢٣
شود   ذكر ميها ر باشد، تعداد آنتبي كه تعداد سطور بين چند عدد محدود متغي كدر
ي مختلف طوركلّ  بها اگر چنانچه سطورام).  سطري١٩, ١٧, ١٦ شود نوشته مي: مثالً(

 .نماييم  استفاده مي»السطر مختلف« ةبود از واژ

  كاتب  نام .٢٤
 .آورده است تحرير درةرشت  بهف است كه اثر راجز مؤلّ  به فرديكاتب

  كتابت  محلّ .٢٥
 . تأليف متفاوت است است كه كتابت نسخه انجام گرفته باشد و با محلّشهري

  كتابت تاريخ .٢٦
اي  جز زمان تأليف است و ممكن است نسخه  به)هجري قمري و شمسي (زماني

 .رشته تحرير درآمده باشد  بهپس از تأليف مجدداً توسط فردي

  كتابت ارزش .٢٧
 :رد زير اشاره داشتموا  بهتوان  جمله مياز
  .مغلوط .١
 .كم غلط .٢
  …بدون غلط و .٣
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 . و تاريخ نونويسيكاتب نونويس، محلّ .٢٨

  كاغذ صاتمشخّ .٢٩
شناسي است كه در  هاي نسخه صهي از ديگر مشخّهاي خطّ  نوع كاغذ نسخهتعيين

نويسي انواع كاغذهايي كه بيشتر در نسخه. ه بوده استطول تاريخ همواره مورد توج 
 : است عبارتند ازهشناسي مفيد فايد لحاظ نسخه  بهها ت آنمعمول بوده و شناخ

م هجري، نوعي  دوة نخست از سدة نخستين بار در نيمبراي :سمرقندي كاغذ
شود كه در اندك زمان در مراكز  ط اسيران چيني در سمرقند عرضه ميكاغذ توس

هاي  هصاز مشخّ. يابد نام كاغذ سمرقندي شهرت مي  به سياسي جهان اسالمـ علمي
 ياي بر رو طوري كه دانه هضخيم بودن و صاف بودن آن ب  بهتوان اين كاغذ مي

  . اشاره كرد،شد هاي آن ديده نمي صفحه
 توان شده و از انواع آن مي  كه در خراسان توليد ميكاغذهايي :خراساني كاغذ

كاغذ سليماني، نوحي، فرعوني، طلحي، جعفري و طاهري اشاره داشت كه اسامي  به
اس و برخي ديگر همچون عب ه و بنيامي روزگار بني  بهدهد كه برخي ها نشان مي آن

  .باشد  والي خراسان ميشيدالر روزگار هارون  بهسينا و يا سليماني عصر ابن  بهفرعوني
گويند كه در ميان كاتبان مرسوم بوده و در   از كاغذ را مينوعي :خانبالغ كاغذ

اين كاغذ در ايران و ديگر كشورهاي . مده استحاصل آ  به)پكن، چين(خانبالغ 
شده  كار گرفته مي  بههاي عربي و فارسي غرض كتابت مصْحف و نگارش  بهاسالمي

كار   بهبيشترنويسي  كاغذي بوده مستحكم، ضخيم، و رنگ حنايي در آن نسخه و
  .شده است برده مي
. آمده ا عمل مي بوده است ضخيم و درخشان كه در نواحي ختكاغذي: ختايي كاغذ

  )كاغذ خانبالغ  بهبنگريد(
، و گاهي فراهم )قرآن (مصحفنويسي، براي كتابت   ادوار نسخهدر: پوستي كاغذ

طوري   بهاند، كرده هاي هنري از پوست حيوانات استفاده مي آوردن و كتابت بياض
د و ان زده مانند طبق كاغذ، و سپس برآن مهره مي  بهاند ساخته كه آن را نازك مي
كاغذ پوستي را بيشتر . اشداند كه حالت شكنندگي نداشته ب كرده صاف و ماليم مي
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 و قرآنهايي از  نسخه. اند آورده عمل مي  بهـ خاصه پوست دل آهو  ـاز پوست آهو
هاي   در كتابخانهـ حاصل آمده  به از پوست آهوها كه كاغذ آن  ـهاي هنري بياض

  .جهان موجود است
شده است كه سفيدي،  از كاغذ بوده كه در شام ساخته مي نوعي :شامي كاغذ
  .هاي آن است افي و ماليمي از ويژگيشفّ

جهت كتابت دفترهاي حساب و   به نامرغوب و كم بها كهكاغذي: دفتري كاغذ
  .اند برده كار مي  بهها هاي سياق و سواد کتاب كتابچه
كه كاتبان، دفترهاي  ديگري از كاغذ نامرغوب و كم بها بوده نوعي: كاهي كاغذ

 اين كاغذ از جنس كاه. اند نوشته آن مي ها را بر ها و رساله حساب و گاه تمام كتاب
  .دار ناهموار بوده است آمده كه دانه عمل مي به

عنوان مركزي از مراكز   به هندوستانةقار  نهم كه شبهة سداز :كشميري كاغذ
كاتبان، نوعي ديگر از كاغذ ميان  فرهنگي در شرق جهان اسالم شناخته شد، در

هاي سفيد و  اين كاغذ كه بيشتر رنگ. آمد عمل مي  بهرواج يافت كه در كشمير
 مهره خورده آهاركار رفته، بسيار نازك و عموماً   بهنويسي جهت نسخه  بهنخودي آن

 هندوستان كتابت ةقار هاي فارسي كه در شبه ي از نگاشتههزاران نسخه خطّ. است
  .نويسي گرديده است روي اين كاغذ نسخهشده است؛ بر 

ه هند كاغذسازي رونق خود را قار بعد در ايران و شبه  به١١ ة سداز: بتي كاغذ
 بزودي جاي ،هندوستان رسيده بود  بهط اروپايياندست داد و نوعي كاغذ كه توس از

بور نقوشي زدر درون نوعي از كاغذهاي م. را گرفت) هندي (=كاغذ كشميري 
ه هند آن را كاغذ بتي قار همين جهت كاتبان شبه  بهداشت گويا پيكرنما ووجود 

هاي كاغذهاي فرنگي آن است كه چون آن را در معرض  از ويژگي. اند خوانده مي
شود كه در درون كاغذ با ماشين تعببيه  نور قرار دهيم، نقوش و خطوطي مرئي مي

  .شده است
غذ ظروفي را از مايع نشاسته پر  ساختن اين كابراي: )درهمي( ابري كاغذ
ريختند و كاغذ را بر  هاي مورد نظر را مي اند و بر روي مايع مذكور رنگ كرده مي
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ابر داشت بر   بهگاه كه اشكال موجود در مايع كه مانندگي گذارند تا آن روي آن مي
  .روي كاغذ منعكس گردد

ر قسمت دوم، پس از د. ابري آبي و ابري آهاري:  ابري بر دو قسم بوده استكاغذ
 نهم ةاين نوع كاغذ از سد. ساختند اق ميزدند و بر عمل مذكور، كاغذ را مهره مي

هاي  هاي خط و رساله ميان كاتبان رواج بيشتري يافت، و بيشتر در كتابت قطعه در
  .شد كوتاه از آن استفاده مي

با الوان و ط كاغذسازان  است از انواع كاغذهاي ابري كه توسكاغذي :الون كاغذ
هاي  كاغذيان در رنگ دادن كاغذها با رنگ. شده است هاي مختلف رنگين مي رنگ

اين   بهاند كه در اصطالح كرده زرد، سرخ، آل، كبود زنگاري و كاهي استفاده مي
هاي عودي، سبز گلگون و نارنجي  اند، و يا از رنگ گفته مي» مفرده الوان«كاغذها 
  .اند ناميده ب ميه را الوان مركّاند كه اين دست برده بهره مي

، مرادآبادي، )مأمون خليفه  بهمنسوب( آبادي، مأموني دولت  بهتوان مي: از انواع ديگر
  :غيره اشاره نمود خونجي، بغدادي، عادلشاهي و

  . تعداد اوراق نسخه استذكر: تعداد اوراق ـ
 قطع كتاب ةازاند.  عرض اوراق نسخه استة طول در اندازةانداز: اوراق اندازه ـ

در تمدع بوده استن اسالمي بسيار متنو،هاي  ترين اندازه ترين و معمول  ولي مهم
  :ها عبارتند از قطع كتاب

 از قطع كتاب است كه در اواخر عصر مغوالن و اي اندازه :)تيموري(  سلطاني  قطع
 آن اين جهت  بهي در ايران رواج يافت کههاي خطّ اوايل عهد تيموريان براي كتاب

  .متر است  سانتي٣٠×٤٠طول و عرض تقريبي آن . گويند را قطع تيموري نيز مي
گويند كه هنگام خواندن كتاب قطع  اين جهت رحلي مي  به قطع رااين :رحلي  قطع

قطع مزبور . اند داده قرار ميـ  رحل يعني ـرحلي، آن را بر روي چهارپاية چوبي 
  .هاي تقريبي زير است داراي اندازه

  .متر  سانتي٢٧، عرض ٤٢طول : كوچكرحلي  *
  .متر  سانتي٣٠، عرض ٥٠طول : رحلي متوسط *
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هايي چون  هاي كتاب عموماً نسخه. متر  سانتي٣٠، عرض ٦٠طول : رحلي بزرگ *
 فردوسي كه در مجالس و محافل قرائت و ة مولوي، شاهناممثنوي مجيد، قرآن

  .شده، با اين قطع بوده است خوانده مي
  .متر  سانتي١٠×١٩طول و عرض تقريبي   به قطعي استةانداز: رقعي  قطع
طول و عرض تقريبي  به( قطع در گذشته داراي سه اندازه كوچك اين :وزيري  قطع
١٥×٢١( ،)بوده است) ٢٠×٣٠بزرگ (و ) ١٦×٢٤ط متوس.  
طول و عرض همسان   بهي استهاي خطّ هاي نسخه ترين قطع  كهناز :خشتي  قطع

  .و برابر
بندي  شده و شيرازه  ميه است كه از جانب طول آن باز و بستاي نسخه :بياضي  قطع

بياض   بهسازان نويسان و كتاب ميان نسخه آن از طرف عرض اوراق بوده که در
ها كه بيشتر  بياض  بهشهرت داشته است، قطع بياضي منسوب است و مخصوص

 )هآمد غرض اشخاص فراهم مي  بهكه(هاي ادبي  كتب ادعيه، زيارات و مجموعه
  .شده است هيأت مذكور صحافي و جلد مي به

داراي طول و .  قطع كه معادل قطع جيبي بزرگ در روزگار ماستاين: بغلي  قطع
  .متر بوده است  سانتي٥×٧عرض تقريبي 

  .٧  و عرض١٢ اندازه تقريبي طول با: جانمازي  قطع
اين وجه تسمية . متر  سانتي٦×١٢طول و عرض   به بوده استقطعي :حمايلي  قطع
صورت   بههايي را كه در قطع مزبور بوده است حمايلي، اين است كه نسخه  بهقطع

  .اند آويخته حمايل روي لباس زيرين مي
ها و   در توصيف نسخهها هاي نسخه و تصاوير آن  آرايششناخت :نسخه  تزيينات

ف غناي فرهنگ ه بوده است و معر مورد توجها ي گاهي در شناخت تاريخي آنحتّ
  .باشد ن اسالمي ميدو تم
  :ي خطّة از اصطالحات تزيينات نسخبرخي
هايي   است مدور، مذهب و مرصَّع و مشابه تصوير خورشيد كه شعاعشكلي: شمسه

 بدرقه ابتداي كتاب در ةآرايان پس از صفح از اطراف آن خارج شده و غالباً كتاب
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ك كتاب و يا نام كتاب و كردند و در وسط آن نام مال ل ترسيم مي اوةظهر صفح
  .كردند قلم رنگين يا زر يا سفيداِب محرر ذكر مي خط رقاع و به ف آن را بيشتر بهمؤلّ

اند،  بعد فراهم آمده  بهي كه از اوايل سدة هشتمهاي خطّ  از نسخهبسياري: سرلوح
ن محراب و ايوان دارد و مزي  به كه شباهتاند در صفحه آغاز داراي شكلي هندسي

ش را اين شكل منقّ. زر و الوان ديگر  بهخطوط هندسي و يا گل و برگ،  بهاست
 مانند ، شده استهگاه در زير سرلوح شكلي هندسي كشيد. نامند سرلوح مي

ن حٰم الرهللابسم ا(در داخل كتيبه يا ) گويند آن كتيبه مي  بهكه اصطالحاً(مستطيل 
هم در صورتي كه كتيبه و سرلوح با. اف راند و يا نام كتاب و مؤلّ را نوشته) حيمالر

  .نامند مي» سرلوح مزدوج«باشند آن را 
 يا سرسخن يا سرعنوان، تزئيناتي است كه در اطراف عنوان سرفصل: سرفصل

  .شود گونه مشعر و مذهب و مرصَّع ترسيم مي هاي نظم و نثر به كتاب
 گاه در دو طرف آن گونه كه شود مستطيل شكلي گفته مي  بهآرايي،  نسخهدر :كتيبه

بان در از اين شكل، مذه. هاي كوچك كشيده شده باشد ها و ربع دايره نيم دايره
هاي شعر و  هاي ديوان براي نسخه(ها  هاي قرآني و سرفصل ها براي نسخه سرسوره

  چهار طرف حواشي جلد نزديكراستفاده كرده، و جلدسازان نيز د) ها ديگر نگارش
شكل كتيبه گاه همانند مستطيلي است كه مذهب و مرصَّع شده  .ندا ها بهره برده لبه به

يعني اطراف اضالع كم عرض (باشد و گاه چونان مستطيلي است كه دو طرف آن 
  .گويند مي»  قلمدانيةكتيب«شكل آخر را . ر و نيم دايره باشدصورت مدو  به)آن
 وسط سطور را با زر غرض زيبا آفريني،  به نسخه آرايانگاه :اندازي بين سطور طال

طوري كه تمامي خاليگاه  به.كنند ر ميپ پوشانند  ين ميهاي بين سطور را با زمينه زر
اين هيأت را در عرف . كنند و كنارة زمينه مذكور را با تحرير مشكي محصور مي

تبع آن   بهين و زرة زمينكهدر صورتي . نامند آرايي، طال اندازي بين سطور مي نسخه
خوردگي   بههم شبيه  بههاي نزديك ها و برجستگي رفتگي ر داراي فروتحريخطّ 

كنند كه در   اطالق مي»اندازي دندان موشي يا مضرس طال« بهموش باشد، از آن
كار   طال، نقوشي الوان نيز بهة صفوي بيشتر شايع بوده و اگر روي همان زمينةدور

  .گويند  مي»ش منقّاندازيطال «رفته باشد 
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لحاظ زيباسازي متن و گاه حواشي،   به از روزگار تيموريانآرايان نسخه :زرافشان
 طوري كه زر و يا نقره را حلّ   به.كردند اوراق نسخه را با زر و نقره افشان مي

ت خورده طالي محلول را از طريق آالتي كه داراي كردند و سپس با دقّ مي
 اين عمل فشاندند،ا روي صفحات نسخه مي  بههاي بسيار كوچك بوده است سوراخ

 اريهاي زر يا نقره بس اگر خرده. شده است عموماً پيش از نوشتن نسخه انجام مي
اند و اگر  گفته مي» افشان غبار«شده است، آن را  ريز بر روي كاغذ افشانده مي

» افشانه سرموري«شده است، آن را  تر افشانده مي  هاي مذكور درشت خرده
  .اند خوانده مي

 است هندسي و مستقيم كه چهار جانب متن كتاب را محصور يخطوط :جدول
 جدول بسياري از ،ما رسيده  به هفتم و هشتم هجريةهايي كه از سد در نسخه. كند
 هشتم ةا در سدام. ب و مشكي كشيده شده است مركّ ساده است و با يك خطّها آن

مانند (ان هاي الو  تزئيني يافت و از آب طال و رنگةو پس از آن، جدول جنب
طوري كه   به استفاده شد،ها براي كشيدن آن) الجورد، شنگرف، سيلو و زنگار

كشيدند و سپس  مي) الوان  بهزر و يا دو سه خط  بهدو خط(جدول را با چند خط 
 »تحرير«آن   بهكه اصطالحاً ـي بسيار باريك دو جانب خطوط جدول را با خطّ

  .اند ناميده  مي» مثنّيلجدو«كرده و اين را   محصور ـ گويند مي
 مستقيم را گويند كه جز جانب عطف كتاب، از سه جانب ديگر، خطوطي :كمند

كمند نيز چونان جدول، گاه ساده بوده و با يك خط مشكي . جدول را محصور كند
ب بوده و با زر و مشكي و ديگر الوان ترسيم شده و گاه مركّ يا الوان كشيده مي

  كمندنويسي، خهل و دوم نسهاي او موجود از دورههاي  در نسخه. شده است مي
هاي ادوار سوم و چهارم  كه بيشتر نسخه شود، درحالي ندرت ديده مي به

  .داراي كمندند) هاي ادبي فارسي خاصه نسخه نگارش(نويسي  نسخه
سياهي،   به نمايش بهتر جدول، كمند و نقوش، خطوط بسيار باريك كهبراي: تحرير

ن مانند شنگرف و سفيداب در دو طرف خطوط جدول و يا زرد يا ديگر الوا
نقوش و كلماتي را كه با خط تحرير . شود اطراف كلمات و عبارات كشيده مي در

  .گويند  مي»محرر«محدود شده باشند، 
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آرايي شكلي را گويند بيضي، كه وسط آن را با نقوش   اصطالح نسخهدر: ترنج
يوان و يا با خطوط رقاع، نسخ و نستعليق اسليمي با بتُرمه يا تصوير نبات و ح

ل كشند و گاهي نيز ظهر ورق او ترنج را اغلب در وسط دو طبله جلد مي. آرايند مي
 آن، عنوان و خالصه رافآرايند و عموماً داخل و اط نسخه را با اين شكل مي

  .شود زر يا سفيداب نوشته مي  بهمطالب كتاب
دار، كه  شود لوزي مانند و كنگره ي گفته ميشكل  به عرف نسخه آراياندر :سرترنج

گاهي وسط سر ترنج را . شود آن كشيده مي  بهصلدر قسمت باال و پايين ترنج و متّ
و نام ) اگر بر روي جلد باشد(اف را آرايند و گاهي نام صح با نقوشي گونه گون مي

  .نويسند  آن ميداخلدر ) ل نسخه باشداگر بر ظهر ورق او(كتاب را 
سازان از تيماج   گوشه كه جلد آرايي، شكلي را گويند سه  اصطالح نسخهدر: يلچك

لبه، در چهارگوشه جلدهاي ضربي و سوخت   بهاند و نزديك بريده يا پارچه مي
گوشه دو   جلدهاي روغني و يا در چهارةگوش اند و مذهبان در چهار كرده تعبيه مي

يع صهيأت متناظر تذهيب و تر  بهكه(اي  صفحه آغازين، ميانين و آخرين نسخه
  .اند كرده ترسيم مي) شد مي

 فقط از ها  منظم هندسي و با قرينه را گويند كه مذهب در كشيدن آننقوش :تذهيب
كار نگرفته   بهسياهي و آب طال در زمينه الجورد استفاده كرده و هيچ رنگ ديگري

  .باشد
غير از آب طال،   بهها ن آنب در كشيدم هندسي كه مذه منظّنقوش :)مرصَّع(  ترصيع
 …الجورد، شنگرف، زعفران، سفيداب، زنگار، سيلو و: هاي ديگري از قبيل از رنگ
  .نامند  زرپوش آن استفاده كرده باشد را ترصيع يا مرصَّع ميةدر زمين
گير و  و  درهم و نازكي است شامل خطوط اسليمي، ختايي، گرفتنقوش :تشعير

ت، ين كه با اندكي دقّگيري زر ا با قلمهاي ديگر ام  رنگشكارگاه با آب طال و گاه با
 تشعير از دو جهت اطالق ةوجه تسمي. باشد م آن قابل تشخيص ميترتيب منظّ
كه خطوط  جهت استفاده از موي دم گربه در قلم و ديگري آن  بهشده، يكي
  .نازكي مو است  بهترسيمي
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هاي  خم شود كه حاوي پيچ و  ميهايي گفته بندي نقوش و گره به :)اسالمي( اسليمي
ه شكل بوته جقّ  بهصورت مارپيچ و يا حلزوني با نقوش ماهيچه و چنگ كه  بهدمتعد

 هاي آن  که ساقه، جوانه، برگ و گل و شاخهچاني پاهيشود و چونان گ نمايانده مي
:  عبارت است ازيانواع اسليم. باشد هم درآميخته و درهم چنگ زده است، مي به

وخالي، گلدار، برگي، پيچكدار، برگي پيچكدار، توخالي پيچكدار، ماري، ساده، ت
هاي نارنجي، سبز و ديگر الوان روشن   با طال و رنگها هاي آن  كه ساقه…يني ويتز

  .شده است ترسيم مي
ب مشكي، از الوان ديگر آرايي، سواي مركّ نويسي و نسخه  نسخهدر: الوان بمركّ

هاي الوان كه بيشتر رايج  بمركّ. شده است  استفاده مينيز براي كتابت و تزيين نسخ
  :قرار زير است  بهبود
ها و  نويسان برخي از عبارت و عنوان  محلول يا آب طال است كه نسخهمراد: زر

  .اند كرده هاي شاهانه را با آن كتابت مي كلمات نسخه
  شنجرف است و آن جسمي است معدني كه از گرد آن كه سرخمعربش :شنگرف
ها و  ها و سرعنوان ساختند و كاتبان عنوان اي است محلولش را مي قهوه  بهيا متمايل
اشان در بان و نقّاند و مذه كرده ها و آيات و اخبار را با آن كتابت مي سرفصل

  .كردند  مياده نسخ از آن استفيها كشيدن جدول و كمند و ديگر آرايش
 شود سبز رنگ كه از زنگ مس ه ميمحلولي گفت  بهآرايان رف نسخه عدر :زنگار

  .آيد دست مي به
آيد، و در   است سفيد كه از كربنات سرب حاصل ميمحلولي :سفيداب
  .رفته است كار مي  بهاشينويسي و نقّ نسخه
نارنجي كه از اكسيد سرب حاصل   به بوده است قرمز رنگ متمايلمحلولي :سرنج

  .رفته است كار مي اشي بهها و نقّ سخهها، آرايش ن ها، عنوان آمده و در كتابت سرفصل
شد كه از مخلوط گرد الجورد و  محلولي گفته مي  به عرف نسخه آراياندر: الجورد

 قرآنها و آيات  اشي و گاه در كتابت عنوانآمد و در نقّ دست مي  بهسركه و صمغ
  .رفته است كار مي به
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هاي ديگر مانند  گهاي فارسي، از رن آرايي نگارش  نسخهدر :مذكور الوان سواي
ذكر   بهجا ليكن در اين شده و غيره نيز استفاده مي آل، فريسه، طاووسي، گلگون و

  .كار رفته است  بهالواني پرداختيم كه در كتابت و آراستن نسخ بيشتر
ت و جنس آن خواهد بود كه بندي جلد، ماهي  مالك تقسيمبهترين :نسخه  تجليد

اقسام   بهها شود كه برخي از آن يه تقسيم ميلهفت نوع او  بهاندكي مسامحه با
  :باشند تر قابل تقسيم مي فرعي

شده است و روي آن الك يا رنگ  هاي نسبتاً نازكي ساخته مي  چوباز: جلد چوبي
اين نوع جلدها بيشتر در جلد مصاحف شريفه ديده شده . شده و روغن كشيده مي

  .است
ا ساخته شده باشد و عموماً جلدسازان  جلدهايي كه از جنس مقوشامل: اييمقو جلد

آن استوار  چرم، پارچه، رنگ و روغن جهت دوام بر: هاي مختلف مانند روكش
ايي را سجاف نازكي از سازان بعدهاي جلد مقو گاهي اوقات كتاب. ساختند مي

  .معروف شده است» جلد مغزي«  بهكشيدند كه اصطالحاً چرم مي
اغي شده ي است براي جلدهايي كه از پوست دب عنوان نسبتاً كلچرم: چرمي  جلد

  :شد و شامل اقسام زير است حيوانات ساخته مي
  . بز دباغي شده استپوست :تيماج
) گوسفند (=ميش  ةاغي شدندرت از پوست دب  به جلدسازانبرخي :)ميشين(ميش 

  .ساختند كه بسيار نرم و لطيف است جلد كتاب مي
ستحكم كه از چرم دباغي شده كفل چهارپايان  بسيار بادوام و مجلدهاي: ساغري

هاي دانه مانند  شده است و داراي برجستگي خصوص االغ و استر ساخته مي هب
كاري  ضربي، سوخت: باشد كه بعضاً برروي آن كارهاي هنري مانند نسبتاً درشت مي

 مصاحف جلدهايروي  دليل كراهت جنس آن بر  بهضمناً. دادند  انجام مي…و
  .شده است فاده نميشريفه است

معناي بزغاله، پوست بزغاله و يا پوست نازك گوساله است كه  به :)شورو( شبرو
  .اند جلدسازان عصر قاجار براي روكش جلد از آن سود برده
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ايي از بعد براي روكش جلدهاي مقو  به صفوية جلدسازان دوربعضي :پارچه
ي نيز براي استحكام بيشتر عطف در برخ. كردند آن استفاده مي غير اي ساده و پارچه

  .نمودند  چرم استوار ميةوسيل  بههاي آن را و گوشه
بعد از   به صفويةبندان ماهر دور بافان و نقش ط زري آن توسروكش :زري  جلد
  . زري بافته شده باشدةپارچ
ا استفاده شده باشد و  مخمل براي روكش مقوة كه از پارچجلدهايي :مخملي  جلد

  . سيزدهم شايع گرديده استبيشتر از قرن
بعد براي روكش جلد   به جلدسازان عصر زنديه و قاجاريهبرخي :ترمه  جلد
نوعي نمد ساخته شده در يزد و كشمير (ه از ترمه هاي ادعي ها، نسخه ها، بياض ديوان

 ه يا خطوط پهن حاشيهاشكال بوته جقّ  بهشمنقّ) و يا از جنس ابريشم، پشم و نخ
  .نمودند ميمانند، استفاده 

اي جلد استفاده  قاجار و بعد براي روكش مقوةسازان دور برخي كتاب :كاغذ
دليل سستي كاغذ، عطف را خصوصاً با پارچه محكم   بهاند كه طبعاً نموده مي
  .ساختند مي

ر، همگام با اختراع صنعت چاپ، جلدسازان براي روكش  متأخّة دوردر :فرنگي
  .نمودند ع استفاده ميي از گالينگور و مشمهاي خطّ مقواي بعضي جلدهاي نسخه

 نبوغ، ابداع و نوآوري جلدسازان بالد اسالمي ة هنري كه نتيججلدهاي :هنري
اي  ي هنري ويژهها  داراي ظرافتءنحوي از انحا  بهاست، شامل جلدهايي است كه

  :ن اسالمي عبارتند از برحسب ظهور و رواج در تمدها  آناهم. هم باشند
 ضربي يا كوبيده يا منگنه، از جملة جلدهاي بسيار معمول براي لدهايج :ضربي
گونه است كه جلدساز نخست  اين  بهطرز ساختن اين جلد. هاي فارسي است كتاب

فراهم ) شود  نر و ماده ناميده مي كه اصطالحاً يك جفت(دو قطعه فلز برنجي 
 برنجي مذكور هاي طعهمو بر ق ط قلمالوان توس آورد و نقوش مورد نظرش را با مي
  رادار سپس فلز نقش. دنك  جدا مي هاي منقوش كشد و بوم فلز را از قسمت مي
كه روكش جلد (د و با ضرب و چكش، آن را بر روي چرم نك قدر نياز داغ مي به

طوري كه نقوش آن دو قطعه فلز، براثر ضرب بر روي چرم،  كوبد، به مي) است
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پس از آن مواضع فرو رفته را . آورد يوجود م  بهرفتگي و برجستگي فرو
د، و نقوش نك هاي طال يا سيم و يا چرمي غير از نوع چرم زمينه پر مي ورقه با

  .آراستند الواني ديگر مي گذاشتند و گاه با برجسته را گاه با همان رنگ اصلي مي
  ساخت جلد سوخت، نخست روي چرم كه حالت استخواني گرفته ودر :سوخت

 …مينياتور، تذهيب، تشعير و: هاي دلخواه مانند و سوخته درآمده، نقشرنگ تيره  به
 احي نموده و سپس اين نقوش راغيره طر اشكال ترنج، سرترنج، لچكي و  بهرا
 با اليه چيني ضاًساختند و بر روي چرم جلد كه بع جدا مي» بر نقش«وسيله  به

  .كوبيدند  ميها  داغ شده بر روي آنةسازي شده، چسبانده و با ضرب زمينه
دانسازان و مجلّ دار را گويند، و در اصطالح كتاب  رگهزي لغت، هرچدر :قمعر 
 هاي چند نوع چرم در كنارهم ديگر گرفتن رگ شود كه از قرار جلدي گفته مي به
ب طرح مورد نظرش را بر روي چرم اين قرار كه نخست مذه  به.آيد دست مي به

احي  طرهاي نقشلت نقش بر، بوم چرم را از آ كند، سپس جلدباز با طراحي مي
هاي مناسب جلد كتاب  هاي مزبور را در محلّ بعد از آن نقش. كند شده، جدا مي

هاي منقّش و قطعه  طوري كه ميان قطعه  بهچسباند ي كه قبالً بريده شده ميخطّ
شود و همانند يك قطعه چرم ساده  اي ديده نمي گونه درزي و برجستگي زمينه هيچ

  .نمايد  هموار ميو
تمام   به ديگر، جلد سوزني بوم چرمي است كه زمينة آننوع :چرمي بوم سوزني

اين قرار است كه جلدساز   بهطريق ساختن آن. چرمين است و سوزن دوزي شده
قدر نيم سانتيمتر بزرگتر از اندازة   بهزند و كند و مهره مي نخست چرم را رنگ مي

پس از آن، . كند هاي جلد را با شفره نازك مي  لبهرد، سپسب قطع كتاب آن را مي
زند كه روي رنگين و مهره زدة آن  چنان تا مي عطف كتاب، جلد را آن  بههتوج با

طوري كه   بهكشد اندرون جلد شود، بعد از اين بر روي كاغذ طرح مورد نظر را مي
 سپس با چهار بار. طرح منقوش بر روي كاغذ، يك چهارم طرح اصلي باشد

صورت كامل نقش   به از آن طرح،اي رهبرگردانيدن و برداشتن يك چهارم طرح، نگا
زند تا كاغذ مذكور  پس از آن بر روي خطوط طرح مزبور سوزن مي. گيرد مي

كه روي جلد (سپس كاغذ مزبور را بر روي پشت چرم . ك گونه گيردصورتي مشب
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هاي  گذر گل گيوه از سوراخ با. مالد چسباند و گل گيوه بر روي آن مي مي) شود مي
شود، بعد از اين عمل، همه خطوط را سوزن   چرم منتقل ميرجاي سوزن، طرح ب

كند و سرانجام زمينة طرح را طوري با ابريشم رنگين سوزن دوزي  دوزي مي
ها هماهنگ و مقارن باشد،  نمايد كه سر سوزن از پشت چرم بيرون نيايد و بخيه مي

 هماهنگ و ها خيهاي از چرم، اطراف ب گرداند تا حاشيه ا برميبعد از اين، لبة نازك ر
اي از چرم، اطراف  گرداند تا حاشيه مقارن باشد، بعد از اين، لبة نازك را برمي

سليقة خود   بهكشد و بنا ها را جدول مي ها را بپوشاند، سپس با قلم زر كنارة لبه بخيه
  .كند بندي و تذهيب مي درون جلد را نيز جدول

آن است جلد   بهدهاي فارسي، مجلّ  جمله جلدهايي كه بيشتر نگارشاز :غنيرو
ط جلدسازان وضع شده و رفته رفته روغني است، جلدي كه از سدة نهم توس

طريق ساختن . اوج كمال رسيد  بههاي دوازدهم و سيزدهم فزوني گرفت و در سده
 قطع ةانداز  بها پارچه را يا چرم، چوب و ياگونه است كه نخست مقو اين  بهاين جلد

سولفور طبيعي (كردند و روي آن را از بوم و گاهي بوم مرغَش  نظر آماده مي مورد
پس . كردند اشي ميپوشانيد، و بر روي آن بنابر سليقه خود، تذهيب و نقّ مي) براق
كه روغن مذكور چونان  طوري  به،زدند اشي، چندبار روي آن روغن كمان مياز نقّ

آن تابناكي و   بهكه قشر روغن گيرد، در عين آن  فرااذهيب و تصوير رقشري روي ت
دهد اقي ميبر.  
 جلدهاي روغني عصر تيموريان بيشتر از نقوش گل و بوته و طيور و وحوش در

سواي نقوش مذكور، نقوش   بهشد، ولي در عصر صفويه و قاجار استفاده مي
 شد و گاه آيات، اخبار و  ر گرفتهكا  بهصورت و پيكر انسان و مجالس رزم و بزم نيز

 در جلدهاي روغني زبورجاي نقوش م  بهنيز) مناسبت موضوع كتاب به(اشعاري 
  .شود ديده مي

دان جلد روغني، روي بيرون و درون هريك طرف جلد را كار  بيشتر موارد، مجلّدر
جلد اگر در بوم . نامند  مي»جلد روغني دو رو«در اين صورت، آن را . اند كرده مي

  .خوانند  مي»جلد روغني مرغش«روغني، مرغش استفاده شود، آن را 
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هر م(ك نسخه هاي تملّ هرها و نشانه است از بيان معبارت :هاي خاص نسخه نشانه
مالك، مهر وقف، مهر شخصي يا خصوصيهر كتابخانه، م(.  

) تر فرعي(العات  ديگر از نسخه در قالب توضيح يا ساير اطّالعات اطّ:توضيحات
  .گردد در اين قسمت ارائه مي

بسيار نفيس، نفيس، «: موارد زير اشاره داشت  بهتوان  جمله مياز :نسخه  نفاست
كه ميزان نفاست نسخه را يادآوري نمود» ط و عاديممتاز، متوس.  

همراه ذكر نام   به نسخه اهدا شده باشد تاريخ اهداءهرگاه: تاريخ اهداء نسخه
  .آيد  قسمت ميشخص اهدا كننده در اين
  .)هرگاه معلوم باشد( تاريخ خريد نسخه  بيان:تاريخ خريداري نسخه

  و حفاظت از نسخه در محلّيدار  و نگهقهيطر به : و حفاظت نسخهيدار طرز نگه
  . گردديمربوطه اشاره م

  .باشد ي نسخه ميدار  نگه کشور، شهر و کتابخانه محلّنام : نسخهيدار  نگهمحلّ
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   ايران و هنديخطّنسخ پژوهندگان معروف 

  آشنايي با زندگي و آثار شيخ آقابزرگ تهراني *
ق برابر با نوزدهم فروردين  ه ١٢٩٣ل سال االو در شب پنجشنبه يازدهم ماه ربيع

 يكي از روحانيان تهران، واقع ةم در خان ١٨٧٦ش برابر با هفتم آوريل  ه ١٢٥٥سال 
دنيا آمد كه پدر و مادرش براي بزرگداشت   بهار، پسريراه دانگي، نزديك پامن در سه
ليكن هميشه .  بزرگ پدري وي، حاجي محسن تهراني، او را محسن ناميدندنام جد
 نام جد  بهزيرا طبق عادت قديمي تهرانيان كودكي كه. كردند  مي صدا»آقابزرگ«او را 

 بزرگ نام جد ه ب و كودكي كه»خانم كوچك« يا »آقاكوچك«كوچك او ناميده شود 
  .شود  مي خوانده»خانم بزرگ« يا »ابزرگقآ«خود ناميده شود 

رضا، فرزند حاجي محسن، فرزندي حاجي محمدپدرش، حاجي علي فرزند حاجي 
 و »ژيرحادثه «اي در تاريخ  او كتابچه. علي اكبر تهراني، خود از روحانيان تهران بود

  .١ذشته استق درگ ه ١٣٢٤سال   بهتحريم دخانيات نوشته و
حال وي در  شرح.  نيز از روحانيان تهران بودذريعه مؤلّف رضا، جدمحمدپدر او، 
 او پس از مرگ پدرش، حاجي محسن،.  آمده است٥٦٣ص  سيزدهم، ة، سدطبقات

رضا، حاجي محمدپدر .  ق ناگزير شد كار بازرگاني پدر را دنبال كنده ١٢٥٠سال  به
ؤر خان در كار بازرگاني و موله، منوچهمحسن شريك معتمدالدس نخستين س

  و دعاهاي معروفها قرآنچاپخانه در ايران عهد قاجار بوده است كه چاپ 
وله را كه در آن  ق معتمدالده ١٢٤٦او در سال . معتمدي محصول كار ايشان است به
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توص خود بر امالكش در گيالن كرد و اين زمان حاكم گيالن بود، وصيمهنا ي 
  .١بزرگ در نجف اشرف موجود است موقوفي شيخ آقاةانكتابخ در

و سپس در»مدرسه پامنار« و »مدرسه دانگي«ماتي را در شيخ تحصيالت مقد  
 . فراگرفت»مدرسه خان مروي«

وله، اصول الد باقر معزّمحمد حسين خراساني و شيخ محمدعلوم ادبي را نزد شيخ 
را نزد سيد عبدالكريم مدردد سي و سيدتقي تنكابني و شيخ محمتقي پسر محم 

داس نهاوندي، منطق را نزد ميرزا حاج شيخ عبدقمي، فقه را نزد ميرزا محممحم 
ات را نزد ايشان و تقي گرگاني و حاج شيخ علي نورايلكايي، مقداري از رياضي

از آثار دوران تحصيلي شيخ چند  .مقداري هم نزد ميرزا ابراهيم زنجاني آموخت
سبب كمبود چاپخانه   بهها را مانده كه شيخ آن جاي ههاي درسي ب ز كتابمجموعه ا

  .دست خويش نوشته است  بهدر آن زمان،
  :اي است شامل ها مجموعه يكي از آن

 .تاس  ق نوشتهه ١٣٠٨يساغوجي در منطق كه در سال ا •
 . قه ١٣١١ سال ةحجال  ذي٢٥تاريخ  هشرح ايساغوجي ب •
 .المنطق تركيب تهذيب •
 اين مجموعه. اسرار  بهصهادي حكيم سبزواري متخلّ ا ملّتأليفي المنتظمه اللئال •

هايي از   جزايري در اهواز بود و عكسمحمدد  زماني نزد سيذريعه صاحب خطِّ به
شيخ در همان . چاپ شده است) نوابغ الرواه(، قرن چهارم طبقاتمه آن در مقد

ةمطالع  بهتهرانماتي در سنين جواني، پس از پايان تحصيالت مقدات و  تاريخ ادبي
 .رجال پرداخته بود

 خود وي و محتوي اين خطِّ  به ديگري است كهةگواه بر اين مطلب وجود مجموع
 :هاست كتاب

 . ق نوشتهه ١٣١٤ال سال تاريخ ماه شو  بهرجال نجاشي كه آن را در تهران .١

                                                   
 ١٤٤-٥، ص ٩، جلد ذريعه  .1



  خطّي ايران و هند پژوهندگان معروف نسخ  ٤٧٣

  

ست و نيز  ق نوشته اه ١٣٢٠سال   بهفهرست منتخب بابويه كه آن را در نجف .٢
 صاحب ذريعه در خطِّ  بهيك نسخه از فهرست شيخ طوسي در دست است كه

عراق پايان يافته   به ق در تهران و پيش از مهاجرتشه ١٣١٥ل االو هشتم ربيع
 نهاوندي، تصحيح و تحقيق كرده محمدكمك همكار خود، شيخ  بهاست و آن را 

وشن ساخته استاي كه بر نسخه نوشته، كار خود را ر مهو در مقد. 
همراهي پدر و مادر خويش، سفري در سال   بهبزرگ در دوران جوانياشيخ آق
عراق كرده و پس از سه ماه در همين   به سفري١٣١٣مشهد و در سال   به قه ١٣١٠

 ١٠سپس در سن بيست و دو سالگي در . مازندران نموده است  بهسال سفري نيز
عراق رفت و از اين تاريخ   بهكميل تحصيالتقصد ت  بهق ه ١٣١٥اني سال الثّ جمادي
 نجف در محضر حاج ةوي در حوز. زيست  مي ق در شهر نجفه ١٣٢٩تا سال 

  طاها نجف درگذشتهمحمد ق و شيخ ه ١٣٢٠سال   بهميرزا حسين نوري درگذشته
ق و حاجي  ه ١٣٢٣سال   بهي كشميري درگذشتهد مرتٰض ق و سيه ١٣٢٣سال  به

 كاظم، آخوند محمد اق و ملّ ه ١٣٢٦سال   به درگذشتهميرزا حسين خليلي
ه ١٣٢٩سال   بهت درگذشتهخراساني، پيشواي هواخواهان مشروطي د ق و حاج سي

ق و ميرزا  ه ١٣٢٤سال   بهاحمد حائري تهراني و ميرزا علي چهاردهي درگذشته
 تهق و شيخ شريعت اصفهاني درگذش ه ١٣٣٨سال   به تقي شيرازي درگذشتهمحمد

ت  كاظم يزدي مخالف مشروطيمحمدد ق و گاهي نيز نزد سي ه ١٣٣٩سال  به
، چاپ نجف، شرحي از جشن ٥٧٥، ص  چهاردهم طبقاتةسداو در . استفاده كرد

اش براي پيروزي  شادماني كه استادش حاج ميرزا حسين خليلي در مدرسه
ادي خواهي خود آورد و روح آز  ميق برپا داشته بود، ه ١٣٢٧ت در سال مشروطي

 شيخ تقريرات درس مرحوم آخوند خراساني را. دهد  ميرا مثل ديگر موارد نشان
خواهي  شد و در مبارزات مشروطه  ميز ايشان محسوبنوشت و از شاگردان مبر مي

 از »االسالم مدينه واالنام بال تعريف«نام   بهاو شركت داشت و در اين موضوع كتابي
شيخ، گذشته از . فارسي ترجمه و منتشر كرد  بهق ه ١٣٢٧در سال  فريد وجدي را

ترين استاد اوست و نيز از شيخ  استادان يادشده از حاج ميرزا حسين نوري كه قديم
ق و  ه ١٣٣٤سال   به صالح آل طعان بحرين و شيخ علي خاقاني درگذشتهمحمد



  ٤٧٤  قند پارسي

  

دد سيبن يق و شيخ موٰس ه ١٣٣٤سال   به علي شاه عبدالعظيمي درگذشتهمحم 
الغطا درگذشته تراب خوانساري و شيخ علي كاشفد ابوجعفر كرمانشاهي و سي 

ق اجازه روايت  ه ١٣٥٤سال   بهد حسن صدر درگذشتهق و سي ه ١٣٥٠سال  به
ق و پيدايش اختالف ميان  ه ١٣٢٩وي پس از فوت مرحوم آخوند در سال . گرفت

ان و براي دوري گزيدن از هام تندروي مجلسيان تهرخواهان نجف بر سر اتّ مشروطه
جا پس از قرارداد  كاظمين هجرت كرد و در آن  بهگرايان، از نجف سياست واپس

ع و تحقيق پرداخت و تتب  به)كه پس از اين ياد خواهد شد(الغطاء  صدر و كاشف با
ريعه الي تصانيف الذّ«نام   بهالمعارف كتاب شناختيةتدوين داير  وتأليف  بهشروع
كه خاطري آسوده و فراغت بيشتر داشته باشد، شهر سامرا   و براي آن نمود»الشيعه

كيلومتري شمال بغداد را براي سكونت انتخاب كرد و هر  ١٢٥در كنار دجله در 
  .ي اين كتاب ارزشمند در اين شهر فراهم شدشش جلد خطّ

آوري فهرست عمومي از تمام آثار قلمي شيعه از   جمعة در زمينذريعه مؤلّف
مرگ،  او از آن سال تا پيش از. ع نمودام تا زمان حياتش تحقيق و تتبرين ايت قديم

 ايران و ي مهمها ي عمومي و خصوصي عراق عرب و اغلب كتابخانهها كتابخانه
برخي از آن  در ي سوريه و فلسطين و مصر و حجاز را ديد وها برخي كتابخانه

رد، تا جايي كه در بعضي از ها و روزهاي بسيار را سپري ك  شيخ شبها كتابخانه
شد كه در كتابخانه باز بماند، او   نمي كتابخانه راضي چون صاحبها كتابخانه

 برد و شب هنگام مدير كتابخانه در را بر روي شيخ  ميخوراك خود را با خويش
ماند تا مدير بر طبق قرار روزي ديگر در را بر   ميجا زنداني بست و او در آن مي

ي تركيه و هند و افغانستان و ها هاي كتابخانه شيخ اغلب فهرست. دروي او بازگشاي
  .هاي اروپايي را نيز از نظر گذرانيده است پاكستان و برخي فهرست

شيخ علي  منصوره خانم دختر بزرك در سن بيست و چهار سالگي باشيخ آقا
مريم و هاي   باقر و دو دختر بناممحمدنام   بهقزويني ازدواج كرد و از وي يك پسر

 باقر نيز محمدق درگذشت و پسرش  ه ١٣٣٥همسر شيخ در سال . مرضيه دارا شد
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ناچار پس از مرگ همسر   بهداري بود ، شيخ كه گرفتار بچه١سن جواني فوت شد در
اوو از وي ٢د احمد دماوندي ازدواج نمودلش در همان سال با مريم خانم دختر سي 

دو پسر بزرگ او دكتر علينقي و احمد . يدندسنين رشد رس  بهچهار پسر و دو دختر
پسر سوم شيخ، . منزوي در كار تصحيح و چاپ آثار پدر همكاري داشته و دارند

 دست دژخيمان رژيم پهلوي  به رضا منزوي كه دامپزشك بود ومحمدشادروان دكتر 
 تقي منزوي استاد دانشكده فني محمدشهادت رسيد و پسر چهارم، دكتر مهندس  به
  .كند  ميان شد و اكنون در لوس آنجلس زندگيتهر

 اهللا تاجر همراهي عمويش، حاج حبيب  بهق ه ١٣٥٠سال   بهشيخ براي بار دوم
در اين سفر براي خود و فرزندانش گذرنامه گرفت و لقب . مشهد سفر كرد  بهتهراني

، يعهذراين لقب شهرت نيافت، ليكن   بهچه اواگر.  را در شناسنامه ثبت نمود»منزوي«
 ق و ه ١٣٦٥مشهد در سال   بهم اوسفر سو.  از آن يادكرده است١٢٨ ، ص١٥ جلد
 . ق بوده ١٣٨١سال   بهچهارمش سفر

 را قابل انتشار ديد، در صدد ريعهالذّق كه اثر نفيس خود يعني  ه ١٣٥٤او در سال 
ها و  ب ضد شيعي و ايراني سامرائياي ناشي از تعصّ چاپ آن برآمد، ليكن حادثه

تواند   نمي فهمانيد كهمؤلّف  بهها نام شيخ هادي تهراني بدست آن  بهكشتن شخصي
بدين . ع بود، بپردازدچاپ كتاب خود كه سراسر دفاع از تشي  بهاقامت در آن شهر با

 ه خروج او از سامراالبتّ. نجف انتقال داد  به اقامت خود را از سامرامنظور محلّ
اتهام شركت در غوغا   به شدن بسياري از ايرانياندستور حكومت و پس از زنداني به

 در هعذريصاحب . شناختند  مي مردم قاتل شيخ هادي راةبود، در صورتي كه هم
 »السعاده سبعه«اي بنام  اهللا محسني چاپخانه نجف با كمك مالي عمويش، حاج حبيب

عذر   بهقچاپ برساند وليكن دولت پادشاهي عرا  بهنمود تا كتاب خود را در آن برپا
هاي بسيار،  كه با مشقت ايراني بودن ايشان مانع از انجام كار شد، و پس از آن

ي ديگر ها بهانه  بهچاپخانه را زير نظر يك نفر عراقي قرار دادند باز هم دولت وقت
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ناچار چاپخانه را فروخت تا مگر كتاب را در  هشيخ ب. در چاپخانه را بست
ل باز وزارت فرهنگ او  پس از چاپ شدن جلد.چاپ برساند  بهاي ديگر چاپخانه

اش فارسي بودن نام  عراق شش ماه از انتشار آن جلوگيري كرد و بزرگترين بهانه
ها در دو كشور عربستان و  تقدر تا مد يادآور بايد شد كه اين اثر گران.  بودمؤلّف
  .ي ممنوع الورود بودنبهانه تبليغات شيعي و ايرا  بهليبي

 زهد و ةواسط  بهخواه، از اوايل جواني فكر و مشروطه تهراني، روشنبزرگ شيخ آقا
 سالگي، ٧٠ تا ٤٠وي از سن . سحرخيزي و پياده روي عادت كرده بود  بهپرهيز
خورد و شب را   ميبيست و چهار ساعت فقط دو وعده، صبح و ظهر غذا در
 ساعت تجاوزهاي بلند از پنج  خواب او در شب. رفت  ميرختخواب  بهمعده خالي با

زيارت قبرستان شهر و حرم   بهخاست و پياده مييك ساعت پيش از فجر بر. كرد نمي
گشت و   ميخانه باز  به صبح پيادهةرفت و پس از اداي فريض  مي)ع(حضرت علي

رفت و تا ظهر مشغول   مي كارش بود،كتاب خانه كه محلّ  بهپس از صرف ناشتايي
 م عبادت و صرف ناهار و كمي استراحت دوبارهبعد از ظهر پس از انجا. شد  ميكار
 مسجد و حرم  بهگشت و تا نزديك مغرب مشغول كار بود، سپس ميكتابخانه بر به
گشت و چند ساعت از شب را نيز   ميرفت و پس از انجام نماز مغرب و عشا باز مي

  مشكلي مربوطپيگيري او چنان بود كه چون در حلّ. در كتابخانه مشغول كار بود
ش مؤلّف  بهد دانشمندي يا شناسايي كتابي يا نسبت كتابتاريخ مرگ يا تولّ هب

 ت اين گرفتاريماند و گاه مد  ميها را تا بامداد در كتابخانه ماند، گاه شب ميدر
 گويي دنيا ,١يافت  مي مشكل راكشيد و چون گمشده خويش يا حلّ  ميچند روز به
  .شد  ميخوشحال اند و او داده  بهرا

 اي بر او وارد ي آنگاه كه ميهمان يا طلبهايستاد، حتّ  نمياي از كار باز دقيقهشيخ 
 خواهي هاي علمي، دوباره با معذرت شد پس از احوال پرسي و جواب پرسش مي
 .اكثر كوچك نمايي را داشتاو در پذيرايي ميهمان حد. گشت  ميكار خود باز به
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او . كشيد  مياختيار دستش را كنار يداد و ب  نميكس اجازه بوسيدن دستش را هيچ به
  .كرد  ميبود تا در خانه بدرقه  ميتر ميهمان را هرچند كه بسيار جوان

   شيخآثاِر
ريعه الي الذّ«بزرگ تهراني يعنيسنگ شيخ آقا بررسي دو اثر گران  بهپيش از پرداختن
 فيرطور اجمال مع  به آثار ديگر شيخ را»طبقات اعالم الشيعه« و »تصانيف الشيعه

  :كنيم مي
نويسان  حال تاريخ  او در اين كتاب شرح:جالالمقال في مصنفي علم الر مصفي .١

في معر ي اسالمي گردآورده و ششصد تن از پيشگامان خود راها را در تمام دوره
م شيخ، احمد منزوي آن را زبان عربي است و فرزند دو  بهاين كتاب. كرده است

 . صفحه چاپ كرده است٦٢٦ ش در ه ١٣٣٧سال   بهدر تهران تصحيح و
  در نجف اشرف»اسناد المصفي« يا »المشيخه« با نام المقال منتخبي از مصفي .٢

شده كه در ددر اين كتابچه فقط از كساني يا.  ق چاپ شده استه ١٣٥٦سال  به
همين سبب، صاحب   به.اند طريق روايت و زنجيره سند اجازات ايشان واقع شده

نمود و با نوشتن   مي استفاده»نامه اجازه«عنوان   بهي اين كتابها  از نسخهريعهالذّ
وي   بهنام يك شاگرد،  به اين كتاب،ةچند سطر اجازه روايتي در پايان هر نسخ

 .١داد  مينامه اجازه
اهللا ميرزا  احوال آيت  اين كتاب در شرح:هديه الرازي الي المجدد الشيرازي .٣

اهللا شيرازي   نوادگان دختري آيتط يكي از حسن شيرازي است و توسمحمد
 .چاپ شده است

ريعه در اين  صاحب الذّ:النقداللطيف في نفي التحريف عن القرآن الشريف .٤
فصل الخطاب في «كتاب از استاد خويش، حاجي حسين نوري و كتاب او 

معني تغيير و تبديل،   بهتحريف  به دفاع نموده و او را از قول»تحريف الكتاب
 .تبرئه كرده است
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گونه كه از نام اين كتابچه   همان:االجتهاد  توضيح الرشاد في تاريخ حصر .٥
 مذهب اجتهاد در فروع احكام و تاريخ پيدايش مذهب تقليد و ةهويداست دربار

اين . ت استسنّ چهار تن از پيشوايان اهل  بهسد باب اجتهاد و حصر حق اجتهاد
عفر بن حسن اعرجي د جنام سي  بهدرخواست يكي از علماي موصل  بهكتاب

 .سال چاپ شده است  به در قم شده است و اخيراًتأليفموصلي 
 كالمي است كه ة يك مسئلة اين كتاب نيز دربار:تفنيد قول العوام بقدم لكالم .٦

 قديم است قرآناسي بوده كه آيات  عبةمورد نزاع ميان معتزله و اشاعره در دور
الم موصلي نوشته شده و در درخواست همان ع  بهاين رساله نيز. يا حادث

 . از آن يادشده است٣٦١ ، ص٤ ، جذريعه
الوضوء «اين رساله در آغاز كتاب . تسنّ  از اهلمؤلّف در مشايخ :خهالمشي ذيل .٧

 . چاپ شده است»في كتاب والسنه
 .اتزضياءالمفازات في طرق مشايخ االجا .٨
في اين كتاب، ر براي تفصيل مع:اجازات الروايه و الوراثه في القرون االخيره .٩

 . ديده شود١٢٩، ص١ذريعه، جلد
هاي ارزشمند   كتابمؤلّفلي است كه شيخ براي  مفصّة اجاز:مسنداالمين .١٠

 .امه اميني نوشته است يعني مرحوم علّ»الغدير« و »شهداء، الفضيله«
احوال شيخ طوسي است اين كتاب در آغاز   كه در شرح:حياه الشيخ الطوسي .١١

شيخ آن را . صفحه چاپ شده است ١٥٠و جداگانه در  »التبيان«تفسير شريف 
فارسي نيز ترجمه   بهاين كتاب.  كرده استتأليفپس از چاپ جلد هفتم ذريعه 

  .شده است
هاي ديگران را بيرون آورده كه هريك   ذريعه خالصه بسياري از كتابمؤلّف

  :رود  ميبراي خود كتابي مستقل بشمار
• ١سيسأتّ النفيس في تلخيص رجال الةالدر. 
 .٢البدور في تلخيص ما فيه من المنشور محصول مطلع •
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 .الياقوت المزدهر في تلخيص رياض الفكر •
 و ٣  و٢ ، ص١٢ ، جذريعه: ك.ن (الكين از فيض كاشانيص زادالسملخّ •

 ).٢٠٧ ، ص٢٢ همچنين ج
 ).، حرف نونذريعه (السحرةنسمالبصر في فهرست ةهنز •
 .جليلهالظليله في االنساب البيوتات ال •
   .سب، لالفتونيالنّةيقتشجير حد •

بندي  ر و شاخههاي انساب را مشج شيخ چند كتابچه در انساب نوشته يا كتاب
هاي استادان خويش چون آخوند خراساني و  كرده و همچنين او تقريرات درس

  .صورت كتاب مستقل نوشته است  بهشيخ شريعت اصفهاني را
  نذير احمدشادروان استاد *

محمد اسماعيل، استاد بازنشستة دانشگاه اسالمي حاجي نذير احمد فرزند فسور ورپ
عليگره، يكي از اساتيد برجسته و محقّقان نامدار زبان فارسي در كشور هندوستان 

پس از .  ايالت اتّراپرادش متولّد شددر گوندا در. م ١٩١٥وي در سال  .است
دريافت   بهموفق.  م١٩٤٥ال در س. تحصيالت مقدماتي وارد دانشگاه لكهنو گرديد

فوق دكتري زبان فارسي، و در . م ١٩٥٠دكتري زبان و ادبيات فارسي، و در سال 
  .دكتري زبان و ادبيات اردو را از دانشگاه لكهنو دريافت نمود. م ١٩٥٧سال 

كار شد و   بهدر دانشگاه اسالمي عليگره مشغول. م ١٩٥٨استاد نذير احمد در سال 
 با سمت استادي، رياست گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه .م ١٩٦١در سال 

  .عهده داشته است  بهاسالمي عليگره را نيز
ها كنفرانس و سمينار زبان  دكتر نذير احمد در طول خدمات دانشگاهي خود، در ده

فارسي در داخل و خارج كشور هند شركت كرده و دهها مقاله علمي و تحقيقي در 
كشورهاي شوروي سابق، افغانستان، كويت   بهاستاد.  داشته استاين سمينارها عرضه

ايران در   بهمسافرت اول ايشان. بنگالدش، پاكستان و ايران مسافرت نموده است
ايشان در . مدت نه ماه، براي كارهاي علمي و تحقيقاتي بوده است  به. م١٩٥٥سال 



  ٤٨٠  قند پارسي

  

ورد تشويق رياست فرهنگ فارسي م  بهاش خاطر خدمات ارزنده  بهم ١٩٧٨سال 
  .جمهوري هند قرار گرفته است

ولي باز هم از . افتخار بازنشستگي نايل آمد  به.م ١٩٧٩استاد نذير احمد در سال 
 هاي هاي مختلف هند پرده از چهرة كتاب كنكاش و تالش در كتابخانه نشسته و بان پا

كه ) غالب سسةمؤ(ايشان در ايوان غالب . دارد كمياب و يا گمنام خطّي فارسي برمي
كار  هعنوان عضو ثابت و فعال مشغول ب  به,يكي از مراكز مهم فرهنگ فارسي است

 را غالبنامهت مجلّة تحقيقي در ضمن مسئولي. شتعهده دا  و هم رياست آن را بهبود
هاي اردو، عربي، انگليسي و هندي نيز آشنايي  زبان  بهوي. بودعهده گرفته   بهنيز
  .شتدا

هاي فرهنگ  احمد داراي چندين تأليف و بيش از دويست مقاله در زمينهاستاد نذير 
  :شود اشاره ميدر زير ها  بعضي از آن  بهباشد كه و ادبيات فارسي مي

 .آباد ، انگليسي، الهشرح احوال و آثار ظهوري ترشيزي .١
 . م١٩٦٢، دانشگاه اسالمي عليگره، مكاتيب سناييتصحيح  .٢
 .ش ه ١٣٥٦ت، كابل،  با اضافامكاتيب سناييتصحيح  .٣
 . م١٩٧٢، عليگره، ديوان سراجي خراسانيتصحيح  .٤
 . م١٩٨٥، )پاكستان(، الهور ديوان عميد لوئكيتصحيح  .٥
 .، تهران)تأليف البيروني (صيدنهكتاب  .٦
 .ش ه ١٣٥١، آستان قدس، مشهد، ديوان حافظتصحيح  .٧
 .، دانشگاه لكهنو، لكهنو)اي از مقاالت مجموعه( يمطالعات تحقيق .٨
 . ترجمه و نشر كتاب، تهرانهگ قواس، بنگافرهن .٩
 . تهران, ترجمه و نشر كتابه، بنگادستوراالفاضل .١٠
 . م١٩٨٥، غالب انستيتوت، دهلي، قاطع برهاننقد فرهنگ  .١١
 . با مقدمه و ترجمة انگليسي، دهلينَورسكتاب  .١٢
 . با مقدمه و ترجمة اردو، لكهنونَورسكتاب  .١٣
 .مطالعات تاريخي .١٤
 . م١٩٨٩، )هند(بخانة خدابخش، پتنا ، كتازفان گويا .١٥
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١٦.  مركز تحقيقات فارسي رايزني  ه ٨١٣ بر اساس نسخة مورخ حافظ اتغزلي ،
، .ق ه ١٤٠٩االول  جمادي./ش ه ١٣٦٧ هما فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، دي

 .نو دهلي
، مركز تحقيقات فارسي رايزني  ه ٨١٨ از روي نسخة ديوان حافظتصحيح  .١٧

ق،  ه ١٤٠٩االول  جمادي/ش ه ١٣٦٧ماة  سالمي ايران، ديفرهنگي جمهوري ا
 .نو دهلي

 تأليف عاشق، رايزني فرهنگي جمهوري الشعرا لسان فرهنگترتيب و تصحيح  .١٨
 .نو  م، دهلي١٩٩٥ژوئية /ش ه ١٣٧٤ هاسالمي ايران، تيرما

 .محمد صادق اصفهاني .١٩
 .، ايرانديوان مهندستصحيح  .٢٠
 .)با همكاري گروهي از دانشمندان(دهلوي  از امير خسرو اعجاز خسرويترجمة  .٢١
 .هاي قطبشاهيه نامه .٢٢
 .هاي عادلشاهيه نامه .٢٣
 .معمايي كاهي .٢٤
 .رسالة قافية كاهي .٢٥

 .ديار باقي شتافت  ميالدي به٢٠٠٨استاد نذير احمد در روز يکشنبه هجدهم اکتبر 

 ) خورشيدي١٣٠٨-١٣٧٤( »محقّق طباطبايي «عبدالعزيز طباطبايي داهللا سي تآي *

 برابر با هجري قمري ۱۳۴۸اني الثّ  جمادي۲۱د عبدالعزيز طباطبايي، اهللا سي يتآ
  اشرف نجفاي علمي و ريشه دار در در خانواده. هجري شمسي ۱۳۰۸چهارم آبان 

 ياهللا العظٰم ت آي شيعهپدرش نوه دختري و مادرش نوه پسري فقيه بزرگ. دنيا آمد به
د کاظم طباطبايي يزديسيبوديالوثٰقةعرو صاحب د محم  .د يزدي، يکي خاندان سي

ري  علميه نجف و فقاهت شيعه نقش مؤثّةهاي مشهوري بودند که در حوز از خاندان
اي ميان کتاب و   طباطبايي دوران کودکي خود را در چنين خانوادهمحقّق. داشتند

 استعداد اين کودک خردسال با چنين شرايطي کتابخانه و مدرسه گذراند و طبيعتاً
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ها  کنند که او از همان سال ام کودکي وي، اذعان ميدوستان اي. کرد پرورش پيدا مي
  .ف بودتکلّ متين و کم صحبت و بي

باطبايي ضمن خاطرات دوران  طمحقّق
کند   مييي اشارهها کتاب  بهکودکي خود
ش ه، توجد سيةمدرس ةکه در کتابخان

را جلب کرده بودند و وي ساعاتي از 
فهرستي از اسم  تهيه وقت خود را به

  و نام نويسندگان آنهاها کتاباين 
خاطر  وي که در آن زمان، به. گذراند مي

سن کم خود، اجازه دست زدن 
 نوشته شده بود را ها کتابعطف  چه بر  را نداشته، مجبور بوده فقط آنها کتاب به

کتاب و   بهمندي هر محيط علمي او را در عالقموضوع، نقش مؤثّاين . يادداشت کند
  .دهد  ميخوبي نشان  بهکتابت از دوران کودکي

 طباطبايي هشت ساله بود که مادرش را از دست داد، مادر او زن پاکدامن و محقّق
کاظم  ي سيد محمداهللا العظٰم ت آيةخوش اخالق و مؤمني بود که از طرف پدر نو

فقدان مادر در اين سن . هللا عليه بودامحة رشيخ انصاري ةورف مادر نيزدي و از ط
اهللا سيد جواد طباطبايي،  تپدرش آي. کند  ميپدر بيشتر  بهکم، وابستگي او را

 محقّق. تقوا بود و در پرورش ديني فرزند، تالش فراوان داشت شمندي پارسا و بادان
کلمه   بهصبح کلمه  بههايي که در مسجد تا عالقه فراوان از شب طباطبايي گاهي با
ام فرصت چنداني اين اي  بهفانه روزگارمتأس. کند  ميکرد ياد  ميقرآنهمپاي پدر ختم 

او که . دهد  مين سنين نوجواني پدر را نيز از دست طباطبايي در همامحقّقنداد و 
 مدرسه را از ة، با فقدان پدر، حجر شده بوددر نوجواني وارد تحصيالت حوزوي

در اين . کند  ميدهد و خود را وقف مدرسه و کتاب و درس و بحث  نميدست
ق تالش وي در  نجف در همه سطوح، مشوة علمية حوزةزمان وجود اساتيد برجست

 صرف و نحو را ادبياتوي . شود رجات باالي علمي ميد  به بيشتر و رسيدنةمطالع
 و علوم العربيةف کتاب مؤلّ) ق ه ۱۴۱۱ (سيد هاشم حسيني تهرانينزد مرحوم 

ري در جمله کساني که نقش مؤثّاز 
استاد  ةروحيه پرتالش و پرحوصل

، در امر تحقيق و محقّق طباطبايي
  صاحبعلّامه امينيپژوهش داشت، 

 .ليه بوداهللا عمحة رالغديرکتاب 
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 ۱۴۱۳( و منطق را نزد سيد جليل فرزند سيد عبدالحي طباطبايي يزدي المراد توضيح
اهللا سيد  تآيپس از آن در فلسفه شرح منظومه سبزواري را نزد . فراگرفت.) قه 

) ق ه ۱۳۹۲ (شيخ صدرا بادکوبي را نزد صدرا املّ اسفار و عبداألعلي سبزواري
اهللا قوچاني و  ي و شيخ ذبيح را در محضر ميرزا حسن نبولمعه شرح. فراگرفت
ذ تلم) ق ه ۱۴۰۹ ( فاني اصفهانيعلّامهاهللا سيد علي  تآي را از ميرزاي قمي قوانين
) ق ه ۱۳۷۳ (شيخ عبدالحسين رشتيآنگاه دروس عالي سطح را در محضر . نمود
ف کتاب مؤلّ) ق ه ۱۴۰۶ (ي لنکرانيشيخ مجتٰب، و االشتباه کشف و کفايهف شرح مؤلّ

  .پايان برد  بهأوفي البيان
 ي سيد عبدالهادي شيرازياهللا العظٰم تآيسرانجام درس خاج فقه و اصول را از محضر 

.) ق ه ۱۳۱۴ (ييي حاج سيد ابوالقاسم موسوي خواهللا العظٰم تيآو ) ق ه ۱۳۸۲(
  .دکسب دانش نمو

اهللا  يتهمسر وي، فرزند آ. کند  ميازدواج.  شه ۱۳۲۹ طباطبايي در سال محقّق
کاظم  ي سيد محمداهللا العظٰم يتحاج سيد اسداهللا طباطبايي يزدي آخرين پسر آ

 ثاني سيد يزدي بود ةس مدرسمرحوم سيد اسداهللا طباطبايي مدير و مؤس. يزدي بود
هاي علمي  تاليـ فع که زبانزد خاص و عام بود ـرفتاري عالمانه و خلقي کريم  و با

  .داد  ميو اجتماعي خاندان صاحب عروه را ادامه
  و مصادر علوم اسالمي آشناها کتاب طباطبايي در طي تحصيالت خود با محقّق
شود و با گرايش شديدي که در شناخت منابع و رجال داشت غرق دنياي  مي

هاي  کتابخانه  بهايران،  بهسفر تان هر سال باتابس. شود  ميخطّيکتابشناسي و نسخ 
هاي زيادي  کند و ضمن مطالعات فراوان يادداشت  ميخصوصي و عمومي مراجعه

 نفيسي خطّيه و مدينه نسخ ي مکّها سه سفر حج نيز در کتابخانه در. نمايد تهيه مي
تابستان سال همچنين در . کند طور کامل استنساخ مي ها را به نبيند و برخي از آ  ميرا

کند و در يک اقامت سه ماهه، در   سفر ميلبنان و سوريه  بهعراقاز . ش ه ۱۳۴۲
دانشگاه  ة و کتابخان اوقاف حلبةکتابخان، مجمع علمي دمشقي ظاهريه، ها کتابخانه

 خود ايشان، در اين سفر ةگفت دهد و به  مطالعات زيادي انجام ميآمريکايي بيروت
  .شود روي وي گشوده مي اي به  دنياي تازهها با ديدن اين کتابخانه
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وم عظمت، مرح دانشمند بزرگ و کتابشناس با آشنايي و الفت محقّق طباطبايي با
. کند ت علمي وي ايجاد مي، تأثير بسياري در شخصيشيخ آقابزرگ تهراني

آورد، هربار در اختيار  همراه مي ايران به ز سفرهاي متوالي به را که اهايي يادداشت
دهد تا هم از زير چشم تيزبين استاد بگذرد و او را  شيخ آقابزرگ تهراني قرار مي

ريعة إيل الذّالمعارف بزرگ کتابشناسي شيعه، ةريراهنمايي کند و هم براي تدوين دا
 استاد ةمحقّق طباطبايي تا پايان عمر، شيفت. گيرد ، مورد استفاده قرارتصانيف الشيعة
، ريعهالذّهاي چاپ  وي از همان سال. کرد عظمت و بزرگواري ياد مي بود و از او به

ا متأسفانه چاپ کتاب پروراند، ام فکر نوشتن مستدرکي را براي آن در سر مي
محقّق از اين رو . انداخت تأخير مي رفت و نوشتن مستدرک را به کندي پيش مي به

 و ۱۳که چاپ جلدهاي   نمود ـريعهالذّاستنساخ متن کامل کتاب  طباطبايي اقدام به
تر چاپ شود، از روي همين نسخه در نجف چاپ  که سريع  نيز براي آنريعهالذّ ۱۴
 شد و شروع ريعهالذّمستدرک کار تدوين  دست به. ق ه ۱۳۹۹وي در سال . شد
.  نيامده استريعهالذّها در  هايي نمود که نام آن آوري و فيش کردن کتاب جمع به

ق  ه ۱۴۱۵ر وقت خود را تا پايان عمر يعني هفتم ماه رمضان محقّق طباطبايي يبشت
اي بالغ بر يازده هزار فيش بر جاي  صرف تدوين اين اثر گرانسنگ نمود و گنجينه

  .نهاد
 او، در امر ةري در روحيه پرتالش و پرحوصلهمچنين، از جمله کساني که نقش مؤثّ

محقّق . اهللا عليه بودمحة رالغدير صاحب کتاب  امينيعلّامهتحقيق و پژوهش داشت، 
 ةجمع نسخ خطّي و ادار  اميني بهعلّامه سال پيوسته درکنار ۲۵ت مد طباطبايي به

 علمي خود ةگذراند و بسياري از ماي الم در نجف ميالس  أميرالمؤمنين عليهةکتابخان
 علّامهمحقّق طباطبايي ضمن ارتباط علمي خود با . داند را مديون شاگردي وي مي

کند و در طي سفرهاي   ياوري ميالغديرسنگ   منابع کتاب گرانتهيهاميني، وي را در 
 اميني نقش علّامهثمر رسيدن تحقيقات  هاي ايران و ترکيه، در به کتابخانه خود به

سوريه و   به۱۳۴۲بعد از سفري که محقّق طباطبايي در سال . کند سزايي را ايفا مي هب
رود،   ميترکيهسوريه و   اميني بهعلّامهلبنان داشت، دو سفر ديگر نيز همراه با فرزند 

تواند  ت کسالت نميعلّ پيوندد و به آنان مي برد به سرمي  اميني هم که در ايران بهعلّامه
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کيه در آن سفر محقّق طباطبايي در تر. شود بازگشت مي در ترکيه بماند و ناچار به
برداري   عکس اميرالمؤمنينةکتابخانماند و مقدار زيادي از نسخ نفيس را براي  مي
عهده داشت، نسخ  تي سرپرستي اين کتابخانه را برمحقّق طباطبايي که مد. کند مي

صورت متوالي در  اين فهرست اکنون به. کند خطّي کتابخانه را در سه جلد تنظيم مي
  .شود  منتشر ميتراثنا ةمجلّ

 سکني قمشود و در   ميايرانکند و عازم  نجف را ترک ميق  ۱۳۹۷وي در سال 
تکميل مستدرک  ايشان در قم، در ادامه راه دو استاد بزرگ خود، مشغول به. گزيند مي

اهللا  آيت وي هميشه از استاد خود .شود  داشت ميالغدير و ريعهالذّو تعليقاتي که بر 
ات کرد و يکي از خصوصي بزرگي ياد مي به) ق ه ۱۳۸۰ (علي اردوبادي ميرزا محمد

محقّق . دانست ديگران در تحقيق و رفع مشکالت علمي مي بارز او را کمک علمي به
 خود را ةگيرد و منزل و کتابخان تاد را در پي ميطباطبايي، خود نيز، راه و روش اس

طوري که خانه ايشان، روز و شب  دهد، به در اختيار محقّقين و پژوهشگران قرار مي
شود و گاهي حدود ده ساعت از شبانه روز خود را صرف   تردد اهل قلم ميمحلّ

در ايران سات مختلف تحقيقات اسالمي مؤس. کرد راهنمايي و تکميل آثار ديگران مي
از جمله . کردند ايشان مراجعه مي وجود ايشان را مغتنم دانسته، در تحقيقات خود به

ساتي که محقّق طباطبايي با ايشان همکاري ميمؤس البيت   آلةسنمود، مؤس
هاي اسالمي آستان  ، بنياد پژوهشه للدراسات االسالميالغديرالم، مرکز الس عليهم

  .برد توان نام ف بزرگ اسالمي و بنياد بعثت را ميالمعارةقدس رضوي، مرکز دائر
بسياري از شهرهاي ايران مسافرت  محقّق طباطبايي براي بازديد از نسخ خطّي به
هاي بسياري را ديد و  کتابخانه. نمود و با بسياري از دانشمندان مالقات کرد

ترکيه  ههمچنين يک بار ديگر نيز از ايران ب. هاي بي شماري تهيه نمود يادداشت
هاي ترکيه، از جمله کتابخانه احمد ثالث،  ت دو ماه در کتابخانهمد عزيمت نمود و به

علي پاشا و  وب، قليچ، فاتح، جاراهللا ايهللا افنديا فيض، کوپرلي، لي الله، اياصوفيا
هاي ناياب و ارزشمندي را  نسخه مطالعه پرداخت و  جاراهللا افندي، بهلدينا ولي

هاي خطّي ترکيه و چند دفتر  محصول اين سفر چند دفتر نسخه. فهرست نمود
، تفسيري، الم، از منابع حديثيالس بيت عليهم فضائل و مناقب اهل احاديث مربوط به



  ٤٨٦  قند پارسي

  

ها را   آنةوعمت است که مجسنّ  و چاپ نشده اهلاعتقادي مهم تاريخي و
  . ناميد»األسفار نتائج«

ها و  ميکروفيلمي از  مهمةکشورهاي ديگر داشت مجموع همچنين در سفرهايي که به
 بادليان ةکتابخان و  بريتانياة موزةکتابخانهاي مختلفي چون  انه از کتابخنسخ عکسي

 در اسماعيل پاشا و دمشق در هدارالکتب الظاهري ة، کتابخانانگلستان در آکسفورد
الکتب دار و اسکندريه بلديه ة، کتابخانعربستان دانشگاه رياض ة، کتابخانحلب
ظان و ا خدابخش پتنةکتابخان در مصر، هالمصرية، کتابخانهندوستان در لکهنوه ري 

 ةکتابخان، ايتاليا  ميالنةکتابخان، ايرلند  چستربيتيةکتابخان، يمنجامع کبير صنعاء 
 در قم  محقّق طباطباييةکتابخاناين مجموعه اکنون در .  تهيه کرد…، وي پاريسملّ
  .باشد شود و مورد استفاده محقّقين مي يداري م نگه

 در شناسان دنيا مخصوصاً  طباطبايي با بسياري از دانشمندان و اسالممحقّق
کشورهاي عربي ارتباط داشت و در ايجاد ارتباط علمي بين پژوهشگران داخل 

  .کشور با دنياي عرب نقش مؤثري داشت
  فهرست آثار

  .يعةرمستدرک الذّ .۱
  .يعةرأضواء علي الذّ .۲
  .يعةرتهذيب الذّ .۳
  .لشيعةتعليقات علي طبقات أعالم ا .۴
  .لشيعةمعجم أعالم ا .۵
۶. ل، انتشارات مؤسالبيت عليهم  آلةسچاپ او ه ۱۳۷۵الم إلحياء التراث، قم، الس 

  .۹۶۴-۳۱۹-۰۳۱-۵:  ص، شابک۵۲۸ ،ش
  .رالحاشية علي کتاب الغدي .۷
  .علي ضفاف الغدير .۸
  .الغدير في التراث اإلسالمي .۹
  . ص۳۳۶، شه  ۱۳۷۲خ العربي، بيروت، رولم، دارااولچاپ  .۱۰
  . ص۳۴۲، شه  ۱۳۷۴، انتشارات الهادي، قم، اولچاپ  .۱۱
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  .رمن فيض الغدي .۱۲
  .أهل البيت عليهم السالم يف املکتبة العربية .۱۳
۱۴. ل، انتشارات مؤسه ۱۳۷۵السالم إلحياء التراث، قم،  البيت عليهم  آلةسچاپ او 

  .۹۶۴-۳۱۹-۰۳۲-۳:  ص، شابک۷۲۸ ،ش
  . في النجف األشرفمةالم العاالس  أميرالمؤمنين عليهمکتبةخطوطات فهرس م .۱۵
  .األسفار نتائج .۱۶
  .نصوص و مقتطفات من نفائس المخطوطات .۱۷
  . آستان قدس رضوية حديث در کتابخانخطّيفهرست نسخ  .۱۸
  . آستان قدس رضوية فقه در کتابخانخطّيفهرست نسخ  .۱۹
  .فهرس المختارات من مخطوطات ترکيا .۲۰
  . في مکتبات ترکيابيةلمنتخب من المخطوطات العرالفهرس الوصفي ل .۲۱
  .فهرس المنتخب من مخطوطات تبريز .۲۲
  .فهرس المنتقي في مخطوطات الحجاز .۲۳
  .فوائداألسفار .۲۴
  .غةالبال في رحاب نهج .۲۵
  .جمع الشوارد قيداألوابد و .۲۶
  .اللغة العربيةمخطوطات  .۲۷

، »يولة اال الطباطبايي في ذکراه السنويمحقّقال «ةمنتشر شده در مجلد دوم مجموع
البيت عليهم  آلةسانتشارات مؤس شه  ۱۳۷۵الم إلحياء التراث، الس.  

  .مذکرات المتحف البريطاني .۲۸
  .ي الحلّمةا العلّمکتبة .۲۹

ل، انتشارات مؤسالبيت عليهم  آلةسچاپ او ش ه ۱۳۷۴الم إلحياء التراث، قم، الس، 
  .۹۶۴-۳۱۹-۰۰۹-۹:  ص، شابک۲۶۴
  .ملحق سند حديث الثقلين .۳۰

 , سيد علي اصغر ميالنيعلّامهتأليف » نفحات األزهار«منتشر شده در جلد دوم 
  .۸۵-۲۲۱ ص
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  .ةي النبولسنةالمهدي عليه السالم في ا .۳۱
  .السالم هقبسات من فضائل أميرالمؤمنين علي .۳۲

 /۹۶۴-۷۰۰۷-۱۷-۵:  ص، شابک۹۲، شه  ۱۳۷۹، انتشارات دليل، قم، اولچاپ 
  .شه  ۱۳۸۱، چاپ دوم، انتشارات دليل ما، قم

  .ة کربالءأنباء السماء برزي .۳۳
  .لسنةن واالحسي .۳۴

  . ص۱۴۹، شه  ۱۳۵۵ستون، تهران،   چهلة، انتشارات مدرساولچاپ 
  . السيد محمد کاظم الطباطبايي اليزديةحيا .۳۵
  . الشيخ يوسف البحرانيةحيا .۳۶

  .صورت مستقل در نجف اشرف منتشر شد  بهابتدا در ضمن کتاب حدائق و سپس
  .فيد وعطاؤه الفکري الخالدالشيخ الم .۳۷
  . ق۱۴۱۳، ۳۱ و ۳۰ ش ,تراثنا، اولبخش  .۳۸
  . ق۱۴۱۳ شيخ مفيد، قم، ة و دوم، کنگراولبخش  .۳۹
  . ق۱۴۱۴فات الشيخ المفيد، دارالمفيد، بيروت، ، سلسلة مؤلّاولبخش  .۴۰

  قتصحيح و تحقي
  . الذهبيلدينا شمس/طرق حديث من کنت مواله فعلي مواله §
§ ص۱۵۹، شه  ۱۳۷۹دليل، قم، م، انتشارات چاپ دو .  
  .۹۶۴-۷۹۹۰-۰۶-۵: ، شابکشه  ۱۳۸۱چاپ دوم، انتشارات دليل ما، قم،  §
  .الدنيا ابن أبي/المالس مقتل أميرالمؤمنين عليه §
  .۷۹-۱۳۳صص .  ق۱۴۰۸، سال ۱۲ ة، شمارتراثنا §
أبوالخير أحمد بن إسماعيل الطالقاني /األربعون المنتقي من مناقب المرتضي §

  .القزويني
  . ق۱۴۰۵، سال ۱ ة، شمارتراثنا §
ابن عساکر الشافعي /م من تاريخ مدينة دمشقالالس ترجمة أميرالمؤمنين عليه §

  .الدمشقي
  .أحمد بن حنبل/مناقب أميرالمؤمنين عليه السالم §
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  .ابن سعد/اإلمام الحسن عليه السالم من کتاب الطبقات الکبيرمجةتر §
 ق، ۱۴۱۶السالم إلحياء التراث،  البيت عليهم  آلةس، انتشارات مؤساولچاپ 
  .۹۶۴-۵۵۰۳-۹۲-۲: ص، شابک ۱۲۶

  .ابن سعد/الم من کتاب الطبقات الکبيرالس اإلمام الحسين عليهمجةتر §
  . ق۱۴۱۵الم إلحياء التراث، قم، الس البيت عليهم  آلةس، انتشارات مؤساولچاپ  §

البيت عليهم  آلةسچاپ دوم، انتشارات مؤس ۱۴۱۶راث، بيروت، الم إلحياء التالس 
  .۹۶۴-۵۵۰۳-۴۷-۷:  ص، شابک۱۲۱ق، 
 لدينا کمال/الطلب في تاريخ حلببغيةالم من کتاب الس اإلمام الحسين عليهمجةتر §

  .الحلبيةجراد بن العديم بن أبي
- ۷۵۲۸-۹۱-۴:  ص، شابک۲۵۴، ش ه ۱۳۸۱چاپ اول، انتشارات دليل ما، قم، 

۹۶۴.  
  .فة محمد بن الحسن الطوسيشيخ الطائ/فهرس کتب الشيعة وأصولهم §

   ، ق۱۴۲۰ ص، ۶۷۶ الطباطبايي، قم، محقّق المکتبة، اولچاپ 
  .۹۶۴-۳۱۹-۱۹۶-۶: شابک

§ ي السلمي الشافعي الدمشقييوسف بن يحٰي/رر في أخبار المهدي المنتظرعقد الد.  
  .السيد مهدي بحرالعلوم/العقود االثني عشر في رثاء سادات البشر §
  . ق۱۴۰۸ال ، س۱۰ ة، شمارتراثنا §
 إبراهيم بن لدينصدرا/ي والبتول والسبطينفرائد السمطين في فضائل المرتٰض §

  .محمد بن حمويه الحموئي الشافعي الدمشقي
  . بن بابويه الرازيلدينا الشيخ منتجب/فيهممصنّ فهرست أسماء علماء الشيعة و §

 ق، ۱۴۰۴، ، قميةإلحياء اآلثار الجعفر ية المرتضوملکتبةچاپ اول، منشورات ا
  .ص ۲۴۶

  .مطالب السؤول في مناقب آل الرسول §
  . ص۳۲۵ م، ۱۹۹۹البالغ، بيروت، سةس، انتشارات مؤاولچاپ 
  .أحد معاصري الکراجکي/الکراجکيمة العالمکتبة §
  . ق۱۴۱۶، سال ۴۳-۴۴ ة، شمارتراثنا §
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  ها اسنتساخ
  .الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي/ة في تحصيل العقيدةاألبحاث المفيد •
  .الشيخ علي بن حسين آل البازي/أدب التاريخ •
  .الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي/الباب الحادي عشر •
  . المتقيلدينعلي بن حسام ا/البرهان في عالمات مهدي آخرالزمان •
  .آقابزرگ الطهراني/ من نقباء البشرقطةتراجم أعالم سا •
  . المتقيلدينعلي بن حسام ا/الزمان آخرتلخيص البيان في عالمات مهدي •
  .األصمعي/الدارات •
  .ابزرگ الطهرانيقآ/لشيعة إلي تصانيف ايعةرالذّ •
العباس أحمد  أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج و ذکر مخاطبة جرت بين أبي •

  .ي ثعلب في مواضع أنکرها عليه وغلط فيها من کتاب فصيح الکالمبن يحٰي
  .قي علي المتّلديننورا/الرد علي من حکم وقضي أن المهدي الموعود جاء ومضي •
  .الزمخشري/الکوثرة في إعجاز سورلةرسا •
  . ق۱۴۰۸، سال ۱۳ ة، شمارتراثنابه تحقيق حامد الخفاف،  •
  . الطوسيئفةشيخ الطا/رسالة في تحريم الفقاع •
  . ش۱۳۶۱النشر اإلسالمي، قم، سةستحقيق رضا استادي، الرسائل العشر، مؤ به •
  .رسالة في التذکير والتأنيث •
 /الصبحة من أنکر أن عيسي إذا نزل يصلي خلف المهدي صالفي ردرسالة  •

  .بکر السيوطي ن بن أبيحٰم عبدالرلدينا جالل
  .شيخ الطائفة الطوسي/لليلة في عمل اليوم والةرسا •
  .الطوسيئفةشيخ الطا/رسالة في الفرق بين النبي واإلمام •
  .محمد بن أحمد بن عبداهللا البصري/شرح قصيدة المفجع •
  .الشيخ الصدوق/الشيعةصفات  •
  .العرف الوردي في أخبار المهدي •
  .محمد حسين آل کاشف الغطاء/عقود حياتي •
  .فضائل أهل البيت من کتاب الکامل البن عدي •
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  .أبوالحسن أحمد بن فارس اللغوي/الليل والنهار •
خ رو، دارالماولچاپ / ق۱۴۰۹، سال ۱۴ ة، شمارتراثناتحقيق حامد الخفاف،  به •

  . م۱۹۹۳روت، العربي، بي
  . الحليمحقّقال/مختصر في علم الکالم •
  . الشيخ محمد حسين آل کاشف الغطاءةحلجرات امذکّ •
• د بن يوسف الدمشقي الصالحي/ الشمسمزيل اللبس عن حديث ردمحم.  
محمد بن يوسف بن الحسن /معارج الوصول إلي معرفة فضل آل الرسول والبتول •

  .المدني الزرندي
• ساکرم شيوخ ابن عمعج.  
  . الحسينيلدينزين العابدين بن نورا/األنام في تأسيس بيت اهللا الحرامحةمفر •
  .الطوسيئفةشيخ الطا/مةالمفصح في اإلما •
  .ابن المغازلي علي بن محمد الواسطي/طالب مناقب علي بن أبي •
  .الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي/لديننظم البراهين في أصول ا •
  .يالحلمةالعال/واجب االعتقاد •

  مقاالت
  .المعارف بزرگ اسالميةدائر/ابن طلحة )۱
  .المعارف بزرگ اسالميةدائر/ابو الخير طالقاني )۲
  .تراثنا/أهل البيت عليهم السالم في المکتبة العربية )۳
  .لندن غدير ةکنگر/ کثيرون للغاية.رواته قليلون للغاية: حديث الغدير )۴
۵( ميراث اسالمي ايران/شيخ طوسيايخ ت علمي و مششخصي.  
  .شيخ مفيدکنگره /عطاؤه الفکري الخالد الشيخ المفيد و )۶
  .تراثنا/الغدير في التراث اإلسالمي )۷
سيد محمد طباطبايي قاضي  کتابخانه آقاي حاج خطّيي ها فهرست نسخه )۸

  . دانشگاه تهرانةنشري /تبريزي
  .نشريه دانشگاه تهران/االسالم در تبريزثقة ة کتابخانخطّيي ها فهرست نسخه )۹
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 ةنشري/ در بغداد مزار عبدالقادر گيالنيةکتابخان خطّيي ها فهرست نسخه )۱۰
  .دانشگاه تهران

  .تراثنا/ما تبقي من مخطوطات نهج البالغة )۱۱
  .تراثنا/ما قيل في نهج البالغة من نظم و نثر )۱۲
  .تراثنا/ما ينبغي نشره من التراث )۱۳
  .تراثنا/ترجماته إلي شتي اللغاتمخطوطات نهج البالغة، طبعاته، منتخباته،  )۱۴
  . حسين دي در لندنةکنگر/المدونات التاريخية لواقعة الطف )۱۵
  .ميراث اسالمي ايران/من تراثنا الخالد في شيراز )۱۶
  .تراثنا/خالصة عن کتاب عبقات األنوار موقف الشيعة من هجمات الخصوم و )۱۷
  .تراثنا/نهج البالغة عبر القرون )۱۸

  متفرقات
  . ملکةکتابخان و  وزيري يزدةکتابخان خطّي از ة چند نسخمعرفي )۱
  .دانشگاه آمريکايي بيروت خطّي از ة چند نسخمعرفي )۲
 ،دانشگاه پرينستون خطّي از فهرست نسخ خطّي عربي ماخ در ةمعرفي چند نسخ )۳

  . يهوداةمجموع
  . در نجف اشرفاهللا حکيم ت آيةکتابخان خطّي از ة چند نسخمعرفي )۴
  . چستربيتيةکتابخان خطّي از ة چند نسخمعرفي )۵
  . حاج عالم در شيرازةنسخ خطّي کتابخان )۶
  .ها  و آمار نسخ خطّي آنترکيههاي  کتابخانه )۷
  .هاي ترکيه  خطّي در کتابخانهة چند نسخمعرفي )۸
۹( د  ت آيةنام توصيد کاظم طباطبايي يزدي از دستخط شيخ محمد محماهللا سي

  .الغطاء حسين کاشف
  . اميرالمؤمنين در نجف اشرفة کتابخانةنام وقف )۱۰
۱۱( علّامه اميني ةنام توصي.  
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الغطاء، عبدالکريم  اهللا حکيم، کاشف تها و مکاتبات سياسي از آي  نامهةمجموع )۱۲
  …قاسم، ملک فيصل و

  . برحسب مسانيداحمد بن حنبل از طالب علي بن أبيفهرست فضائل  )۱۳
  .المالس نين عليهبغضه ألميرالمؤم مالک بن أنس و )۱۴
  . بريتانياةموز خطّي از ة چند نسخمعرفي )۱۵
  .تصحيحات تکمله األمل )۱۶
  .األربعين التساعيات للحموئي )۱۷
  .رائد السمطين عن کتاب األربعينمشايخ مؤلف ف )۱۸
  .مةفضائل أميرالمؤمنين من مصادرالعا )۱۹
  …فاتمشايخ، شاگردان، مؤلّ: حال مولي محسن فيض کاشاني شرح )۲۰
  .تراجم بعض علما )۲۱
  .المالس الم و جواب اإلمام الرضا عليهالس عهد المأمون إلي اإلمام الرضا عليه )۲۲
  .شيوخ ابن عساکر )۲۳
ي خوئي از ابتداي موضوع علم تا انتهاي لعظٰماهللا ا تتقريرات درس اصول آي )۲۴

  .مبحث معناي حرفي
  . آستان قدس رضويةکتابخاننفائس مخطوطات  )۲۵
  .اهللا مرعشي نجفي ت آيةکتابخان چند نسخه خطّي از معرفي )۲۶
  .شرح حال سديدالدين حمصي )۲۷
 ةکتابخان خطّي از کتابخانه غرب همدان در مدرسه آخوند، ة چند نسخمعرفي )۲۸

  …، ملک و سپهساالرةکتابخان، يملّ
الرجال، موضح أوهام فةمعر منتخب فضائل و مثالب از االستيعاب، العلل و۱ )۲۹

  …اظ والحفّةداود الطيالسي، تذکر التفريق، مسند أبي لجمع وا
۳۰( تپيرامون مشروعيت بکاء بر مي.  
  .بيت عليهم السالم روات فضائل اهل )۳۱
السالم با ذکر مصادر مهم و کهن در باب  البيت عليهم اآليات النازلة في أهل )۳۲

  .آيه هر
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  . مرويةمدرسچند نسخه از  )۳۳
  . اوقاف در حلبةنسخ خطّي کتابخان )۳۴
  .دانشگاه تهرانهاي  منتخب فهرست ميکروفيلم )۳۵
اهللا  ت آيةکتابخان و مراغه عمومي ة کتابخانساالر سپهةمدرسمنتخب فهرست  )۳۶

  .خوانسار و مدرسه علوي گلپايگاني
  . در بمبئيفيروز ا ملّةکتابخاننسخ خطّي  )۳۷
  .هاي شيخ عزيزاهللا عطاردي خبوشاني  از يادداشتيةمخطوطات البالدالهند )۳۸
الحجازيين در قم، کتابخانه احمد ثالث و سة مدرةهاي خطّي کتابخان نسخه )۳۹

  .اهللا افندي و اياصوفيا فيض
  .شرح حال بعضي از اعالم معاصرين )۴۰
۴۱( المؤمنينط اميردر باب وضع علم نحو توس.  
  .المستدرکمتةمشايخ الصدوق في خا )۴۲
  .معجم رجال أسانيد مناقب أميرالمؤمنين البن المغازلي )۴۳
  .استدراک طبقات از اجازات و قراءات نسخ )۴۴
شيخ محمد آخوندي، فرهنگ :  شخصي و عموميةنسخ خطّي چند کتابخان )۴۵

 ة سلطاني کاشان، مسجد گوهرشاد، مدرسة سليمان خان، مدرسةاصفهان، مدرس
مرکزي دانشگاه تهران، ةاهللا بروجردي در نجف، کتابخان ت آيةاب، کتابخاننو 

  …شيخ علي کاشف الغطاء و

 استاد سيد امير حسن عابدي *

فسور سيد امير حسن عابدي فرزند سيد شبير حسن عابدي، استاد ممتاز دانشگاه وپر
 در )ري شمسي هج١٣٠٠دهم تيرماة ( ميالدي ١٩٢١در اول ماه ژوئية ) هند(دهلي 

 متولّد شد و تعليمات ابتدايي و دبيرستاني را) هند(پور ايالت اتّراپرادش  شهر غازي
ژان آگرا   سنکالجنموده وارد  طي) واراناسي(ترتيب در شهر لكهنو و شهر بنارس  به

شد و دانشنامة فوق ليسانس را با درجة اول و احراز مقام اول در دانشگاه از 
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دريافت دانشنامة دكتري   بهافت كرد و سپس از همان دانشگاهدانشگاه آگره دري
  .فارسي نايل آمد

 با استفاده از بورس دانشگاه تهران) ش ه ١٣٣٤( ميالدي ١٩٥٥دكتر عابدي در سال 
دانشنامة دكتري زبان و «دريافت  بهراندن دورة دكتري ذايران رفت و پس از گ به

  .مد از دانشگاه تهران نايل آ»ادبيات فارسي
 ت سنکالج در فارسي و اردوسمت معلّم   به)ش ه ١٣٢٤( ميالدي ١٩٤٥در سال 

) ش ه ١٣٣٧(ميالدي  ١٩٥٨در سال . تدريس گرديد  بهاستفن دانشگاه دهلي مشغول
ايشان   بهزبان فارسي در دهلي منتشر شد و نظارت اين مجلّة نيز  بهمجلّة آهنگ
دعوت   بهت ادبي خود را توسعه داد ودر همين سال دكتر عابدي فعالي. واگذار شد

هاي افغانستان نسخ خطّي  افغانستان رفت و ضمن بازديد از كتابخانه  بهدانشگاه كابل
ميالدي  ١٩٦٩در سال . آوري كرد دربارة تاريخ ادبيات فارسي در هند جمع

كرسي استاد زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه دهلي داير گرديد و ) ش ه ١٣٤٨(
فسور براي سمت مزبور و رياست شعبه فارسي و ومقام پر  بهءعابدي با ارتقادكتر 

) ش ه ١٣٤٨( ميالدي ١٩٦٩در ماة ژوئن . عربي دانشگاه دهلي برگزيده شد
تهران   بهدعوت وزارت فرهنگ و هنر ايران براي بازديد از ايران  بهفسور عابديوپر

ب  را كه ايشان نگاشته و مرتّرفت و در اين سفر بنياد فرهنگ ايران چند جلد كتاب
) ش ه ١٣٥٠(ميالدي  ١٩٧١در ماة اكتبر .  براي انتشار پذيرفت,كرده بودند

شناسي كه در  ايران دعوت شد و در كنگرة جهاني ايران  بهبدي مجدداًافسور عوپر
  .كرد  شركت,شيراز برپا شده بود

 ديد از آن كشوردعوت دولت تركيه باز  بهفسور عابديو ميالدي، پر١٩٧٤در سال 
عمل آورد و از اين فرصت استفاده نموده مطالبي دربارة تاريخ ادبيات فارسي در  به

هاي مختلف آن كشور  هاي خطّي موجود در كتابخانه و موزه از نسخهرا هند 
  .ره سخنراني ايراد كردقدر اين سفر ايشان در دانشگاه ان. آوري كرد جمع

امير خسرو «در سمينار  فسور عابديو پر،)ش ه ١٣٥٤(ميالدي  ١٩٧٥در سال 
 خدابخش در شهر پتنا در کتابخانة »دهلوي، شاعر و نويسندة معروف فارسي در هند

  .سخنراني مبسوط ايراد نمود و خدمات بيش بهاي آن مرحوم را برشمرد) هند(
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هاي ادبي در آسياي مركزي كه در تهران برپا  فسور عابدي در كنفرانس گرايشوپر
دعوت كميسيون ملّي ايران براي يونسكو در نخستين جشنوارة طوس و   بهشد و

  . شركت كرد,جشن يادبود دقيقي كه در دانشگاه فردوسي در مشهد برگزار شده بود
المللي  ت سمينار بينمديري  بهفسور عابديوپر) ش ه ١٣٥٥(ميالدي  ١٩٧٦در سال 

  .نو برگزار شد برگزيده شد امير خسرو دهلوي كه در دهلي
 رئيس كميته مثِل ,هاي ديگر انجام داد فسور عابدي خدمات ادبي نيز در سمتوپر

مطالعات فارسي و عربي در سازمان مركزي تعليمات دبيرستاني دهلي، عضو هيئت 
مشورتي مؤسسة مطالعات و تحقيقات فارسي در سطح فوق ليسانس ايالت بهار 

 بنارس و دانشگاه پتنا و ، عضو هئيت مطالعات فارسي در دانشگاه هندوي)هند(
دانشگاه گجرات و دانشگاه بهوپال و دانشگاه عثمانيه حيدرآباد و دانشگاه پنجابي و 

و عضو كميتة خريد آثار هنري و ادبي موزة ) نو دهلي(دانشگاه جامعة ملّية اسالميه 
  ).نو دهلي(ملّي هند 

. منتشر ساختفسور عابدي كتب متعددي والذكر پر عالوه بر خدمات ادبي فوق
 ٢٥٧چاپ رسانده از   بهكرده و فسور عابدي ايرادو كه پريتعداد سخنراني و مقاالت

ها  ها و يادواره ات و نشريات معتبر و يادبودنامهكند و بيشتر آنها در مجلّ تجاوز مي
فسور ودانشگاه دهلي نيز سه جلد كتاب پر. اند در هند و كشورهاي ديگر انتشار يافته

االختيار دولت  ها كه سازمان تام دانشگاه  به برنامة كميسيون كمكعابدي را تحت
  .چاپ رسانده است به ,باشد هند مي

باشد رئيس  گرد روز آزادي هند ميلكه سا) ش ه ١٣٥١( ميالدي ١٩٧٢ ت او١٥در 
 در هند آنزبان فارسي و ادبيات   بهفسور عابديوپرخدمات پاس   بهجمهور هند
حكومت ) ش ه ١٣٥٤( ميالدي ١٩٧٥كرد و در سال  ور اعطافسوپر  بهاي تقديرنامه

شناسي و  مطالعات ايران  بهفسور عابديوخاطر تقدير از خدمات پر  بهملّي دهلي نيز
 دانشگاه دهلي نيز. ايشان اعطا نمود  بهادبيات در هند جايزة ساهتّيه كال پريشاد را

ممتاز را پس از ) فسوروپر(خاطر تجليل از اين استاد برجسته عنوان استاد  به
از طرف غالب انستيتوت و انجمن مفاخر فرهنگي ايشان . ايشان داد  بهبازنشستگي

  .ده استشتهران هم تقدير 
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تذکّر است که آقاي دکتر سيد امير حسن عابدي که در سرتاسر هند  در اينجا الزم به
ي جشنوارة اولين جايزة فارس«گرفتن  به, اند شناخته شده» باباي زبان فارسي«

علّت  ايشان به. نايل آمدند» اللطايف منتخب«شان  قيمت براي اثر ذي» المللي فارابي بين
شان توسط آقاي دکتر  جايزه, پيري و سالخوردگي نتوانستند عازم ايران شوند

رضا قزوه مدير مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  علي
 رايزن توسط,  در جشني که در خانة فرهنگ تشکيل شددهلي رسيده و نو به دهلي

  .فرهنگي جمهوري اسالمي ايران جناب آقاي دکتر کريم نجفي اهدا گرديد
مناسبت بزرگداشت پنجاهمين سالگرد روابط فرهنگي نوين ايران و هند و در  به

نخستين دورة جايزة «, )۱۳۸۵ دي ۲۲(داد بزرگ  اين روي» زرين جشِن«مراسم 
 آقاي زرگر يعقوبي سفير محترم جمهوري اسالمي ايران اي توسط نيز جايزه »سعدي

روز  هنو جناب آقاي شفيعي شکيب ب و رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران دهلي
  .اعطا شده استاستاد  به م ۲۰۰۷ فورية ۱۱/ش ه ۱۳۸۵ماه   بهمن۲۲
ترين تأليفات استاد عابدي مهم  
 . م١٩٥٩نو،  زبان فارسي، دهلي مه از سانسكريت به، ترجنمايشنامة ِوكرم اوروشي .١
 . م١٩٦١، عليگره، )طلوع قمر معرفت (نمايشنامة گلزار حالتصحيح متن  .٢
 . م١٩٦٤، سرينگر، مثنويات فاني كشميريتصحيح متن  .٣
 ترجمه از سانسكريت) كتاب فلسفي هندويي (يوگا واسيشتاتصحيح متن  .٤

 . م١٩٦٨فارسي، عليگره،  به
، چاپ بنياد فرهنگ، )سروده نوعي خبوشاني (سوز و گدازثنوي تصحيح متن م .٥

 . م١٩٧٠تهران، 
 . م١٩٧١، چاپ بنياد فرهنگ، تهران، اللطائف منتخبتصحيح متن  .٦
، چاپ بنياد فرهنگ، تهران، )داستان عرفاني هندي (پدماوتتصحيح متن مثنوي  .٧

 . م١٩٧٢
 . م١٩٧٣ن، ، چاپ بنياد فرهنگ، تهراهتاريخ سالطين صفويتصحيح متن  .٨
 . م١٩٧٣فارسي، عليگره،   به، ترجمه از سانسكريتپنچاكيانهتصحيح متن  .٩
 . م١٩٧٥، انجمن هند و ايران، دهلي، نامه تغلقضميمة  .١٠
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  . م١٩٨٣، دهلي، احوال و آثار ابوطالب كليم كاشاني .١١
 . م١٩٨٤، دهلي، )زبان اردو  بهمجموعة مقاالت تحقيقي (ادبيات فارسي هند .١٢
 يا داستان مينا و لورك، چاپ مركز تحقيقات زبان فارسي در هنام عصمتمثنوي  .١٣

 . م١٩٨٥هند، 
همكاري دكتر  با) بحراالسمار ترجمة كَتَاسِرتْ ساگَر ـ (اسمار دريايتصحيح  .١٤

ي فارسي ترجمه شده از مصطٰف  بههاي سانسكريت كه چند، از داستان تارا
كاري مركز تحقيقات فارسي داد عباسي، چاپ دانشگاه اسالمي عليگره با هم خالق

فورية /ش ه ١٣٧٥ماة  نو، بهمن رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، دهلي
 .م ١٩٩٧

 .، دهليتصوف در هند .١٥
مرکز تحقيقات فارسي رايزني , الدين حسن نظامي تاج: تأليف, المآثر تاجتصحيح  .١٦

 . م٢٠٠٨جوالي /ش ه ١٣٨٧تيرماه , نو دهلي, فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

 ي از زبان خودشوزندگي و آثار استاد احمد منز *

 برابر شناسنامه و در شش م ١٩٢٥/ خ١٣٠٤سال  در شهر سامره از كشور عراق، به
ام، پدرم حاج شيخ آقابزرگ تهراني،  زاده شده اي روحاني خ، در خانواده ١٣٠٢
تند، و كار  هس»الذّريعه الي تصانيف الشيعه«المعارف بزرگ كتابشناسي ة دايرةنگارند

باشد، كه ايشان و كارهاي ايشان نياز   مي»طبقات اعالم الشيعه«بزرگ ديگر ايشان 
ون  مادرم مريم خانم دختر آقا سيد احمد دماوندي، يكي از روحاني,تعريف ندارند به

روزگار خود بود، كه فرزندان ايشان با نام خانوادگي آريان در تهران و ايران پراكنده 
كه مشروطيت در مسير  كنار مشروطه خواهان بودند، پس از آن درپدرم . هستند

دنبال  اصطالح سياست را بوسيده كنار گذاردند، و به نگرفت، به دلخواه ايشان قرار
 »طبقات« و »ذريعه«كار نگارش  هاي ديگر كه بيرون از اين گفتار است، به انگيزه

كار تحقيق  گزيده، در انزوا بهپرداختند و شهر سامره را كه دور از هر غوغايي بود 
پدرم . جا بودم آن جهان گشوده، تا ده سالگي در من در اين شهر چشم به. پرداختند
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هند  قامتم در پاكستان سفري بهت ادر مد
هاي  فهرست مشترك نسخه«كردم و پايه 

كمك استادن   را با»خطّي فارسي در هند
هندي گذاردم، كه در پي برگشتم آن كار 

 .نيز راكد ماند

نجف رفته و من با خانواده   به»ذريعه«كار چاپ  خ براي آغاز به ١٣١٤ /ق ١٣٥٤در 
  .راهي اين شهر شديم

ضمن . ندمكالس ششم ابتدايي را در مدرسه علوي ايرانيان در شهر نجف گذرا
ات فارسي را نزد عمويم حاج پرداختم، ادبي شاگردي مي تحصيل در يك دوزندگي به

  . را نزد شاگردان پدر آموختم»جامع المقدمات«پور  محمد ابراهيم بهشتي
خ براي ادامه تحصيل  ١٣٢٢ سال در

در . تهران آمدم نجف را رها كرده به
مدرسه سپهساالر جاي گزيدم، كالس 

ي را همراه داوطلبان در دوازده ادب
و . مدرسه دارالفنون تهران گذراندم

 معقول ةخ از شعب ١٣٢٧در خرداد 
ات خوانده مي شود، با درجه دانشكده معقول و منقول، كه امروز دانشكده الهي

. كار دبيري در شهرستان انزلي پرداختم التحصيل شدم، و به اصطالح فارغ ليسانس به
همسري گزيدم، كه از اين  نام خديجه جاويدي را به م بهانزلي يكي از همكاران در

انزلي طولي  سفرم در. هاي نسرين و شورا برايم بازمانده است نام همسر دو دختر به
خ مصادف شد و پس از چندي زندان كوتاه  ١٣٢٧ بهمن ١٥رويداد  نكشيد، كه به

م سنگم در دانشكده نياز به استادان گران. تهران برگشتم ت بهمدفي ندارند، بل براي عر
يقي، الزمان فروزانفر، دكتر غالمحسين صد استاد بديع: برم تفاخر، از ايشان نام مي

وني، استاد سيد ت، استاد فاضل ةاستاد احمد بهمنيار، استاد سيد محمد مشكو
د تقي مدردباقر سبزواري، استاد محممحماض، استاد س رضوي، دكتر علي اكبر في

  …راشد و
 سالي پس از انتقال ٢-٣بزرگوارم بودند كه   كتابشناسي پدرةستين استادم در زميننخ

هنگام غياب برادر   پرداختند و اين ناچيز به»ذريعه«چاپ  نجف، ايشان به از سامره به
گيري چاپ، در ظاهر ياري  بزرگوارم دكتر علي نقي، در كنار ايشان نشسته در غلط

گونه  بدين. آموزش عملي اين رشته واداشته بودند هكردم و در واقع مرا ب ايشان مي
. هاي نخستين را در محضر ايشان فراگرفتم كار كتابشناسي كشانده شدم، و آموزش به
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نقي منزوي  بزرگم دكتر علي تهران آمدم، خدمت استادان اين فن، برادر آنگاه كه به
 و كار هميشگي پرداختند  مركزي دانشگاه تهران ميةفهرست كتابخان رسيدم كه به

پژوه،   بود و نيز استادان زنده ياد محمد تقي دانش»ذريعه«ايشان تحقيق و چاپ 
استاد ايرج افشار كه عمرش دراز باد رسيدم، و در خدمت اين استادان سه كار عمده 

 شخصي استاد مفتاح، فهرست ةهاي خطّي كتابخان را انجام دادم، فهرست نسخه
ي  مجلس شوراي ملّةهاي خطّي كتابخان ن فهرست نسخهميي ملك و سو ملّةكتابخان

  .اند اين كارها چاپ شده. بود
 فهرست د پدرم بود و چند مجلّ»ذريعه«حاصل كار من در تهران چاپ چند مجلّد از 

فهرست « مجلّد ٦از همه مهمتر نگارش و چاپ  و.  مجلس و ملكةاز كتابخان
ر ايران وجود داشت و يا فيلم  دهايي كه عمدتاً  نسخه»هاي خطّي فارسي نسخه
هاي  سال .R.C.Dاين فهرست از سوي مركز فرهنگي . هاي آن در ايران بود نسخه
پنجاه هزار   نزديك بهةخ چاپ و منتشر شده است، كه در برگيرند ١٣٤٨-١٣٥٣

  .نسخه است
هاي  فهرست مشترك از همه نسخه«اينجاست كه احساس كردم براي فراهم ساختن 

پاكستان،  خ سفرم را به ١٣٥٦در پاييز .  هند كنمةشبه قار است سفري به الزم »فارسي
 شخصي بود و از راه زمين از زاهدان ةكردم، سفرم با هزين افغانستان و هند آغاز

ديگر شهرهاي پاكستان و پيش از اقامتم در پاكستان سفري  جا به كويته و از آن به
پاكستان از سوي دولت وقت در  هبرگشت ب در .افغانستان كردم  روزه به٤٠-٤٥
هاي  كار تحقيق در نسخه  گمارده شده و به»مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان«

  .خطّي فارسي پرداختم
ت پيري و فرتوتي علّ خ به ١٣٦٩شانزده سال در پاكستان بودم، تا در پايان  نزديك به
ان نگارش و چاپ چهار حاصل كارم در پاكست. تهران برگشتم هاي پياپي به و بيماري

 ١٣٥٧-١٣٦١هاي   در سال» گنج بخشةهاي خطّي كتابخان فهرست نسخه« مجلّد
 ي عربي موجودها و فهرست نسخه. گيرد هاي فارسي را دربرمي بود، كه تنها نسخه

 گنج بخش باقي ةدر آن كتابخانه را نيز فراهم ساخته و ماشين شده در انبار كتابخان
  .گذاردم
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 است »هاي پاكستان سعدي بر مبناي نسخه«اين دوره نگارش و چاپ ديگر كارم در 
  . چاپ شده است١٣٦٣ مناسبت هشتصدمين سالگرد سعدي كه به

فهرست مشترك  «مجلّدكار اصلي من در اين دوره نگارش و چاپ چهارده 
خ  ١٣٦٢-١٣٧٠هاي   در سال١-١٣هاي مجلّد، »هاي خطّي فارسي پاكستان نسخه

 هزار نسخه را ٥٢خ است كه پيرامون  ١٣٧٥اردهم كه چاپ شده  چهمجلّدعالوه  هب
  .دربردارد

 است كه »هاي فارسي فهرستواره كتاب«گذاري نگارش  ديگر كارم در پاكستان پايه
  .شود المعارف بزرگ اسالمي دنبال ميةتاكنون در تهران، در مركز دائر

هاي  ت مشترك نسخهفهرس«هند كردم و پايه  ت اقامتم در پاكستان سفري بهدر مد
كمك استادن هندي گذاردم، كه در پي برگشتم آن كار   را با»خطّي فارسي در هند

چرا كه فهرست . ولي از اين سفر هند نيز دست خالي برنگشتم. نيز راكد ماند
را ) پنجاب هند(هاي عمومي و آرشيو پتياله  هاي خطّي فارسي در كتابخانه نسخه

هند، جناب سيد باقر  كوشش رايزني فرهنگي ايران در جايي رساندم كه بعدها به به
  .خ چاپ شده است ١٣٧٧ابطحي 

كار ديگرم در هند نظارت بر كار دانشجويان ايراني و استادان هندي بر نگارش 
 مجلّدهاي هند بود، كه يك  هاي خطّي و فارسي در كتابخانه هايي از نسخه فهرست

فهرست نسخ خطّي « مجلّداين . ان آوردمتهر ضخيم آن را براي بازبيني با خود به
  . است كه هنوز چاپ نشده است» ناصريه لكهنويةكتابخان

 و »المعارف بزرگ اسالميةمركز دائر«به) خ ١٣٦٩زمستان (ميهن  پس از برگشت به
 را كه در »فهرستواره«جناب آقاي سيد كاظم بجنوردي مراجعه كردم و طرح 

. ميان گذاردم ه كاره رها كرده بودم، با ايشان دراجرايش پرداخته و نيم پاكستان به
 را در دست داشتند، و من آن »هاي جهان اسالم فهرست مشترك كتاب«ايشان طرح 
 ةفهرستوار«دو طرف پذيرفتيم كه طرح . ديدم شرايط كنوني عملي نمي طرح را در

نون با عنوان جزئي از آن طرح دنبال كنيم و چنين شد و اك بهرا  »هاي فارسي كتاب
المعارف اين طرح در حال اجراست، و تاكنون چهار ةي و مالي دائرهاي فنّ كمك
  . زير چاپ است٦ و ٥ مجلّد پخش شده و مجلّد
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مراجعان بخش   و پاسخگويي به»فهرستواره«اين مركز گذشته از پرداختن به در
  :دو كار ديگر مي پرداختم نويسي به فهرست

 .خطّي موجود در كتابخانههاي  نويسي از نسخه  فهرستـ الف
 .هاي عكسي اين كتابخانه نويسي از نسخه  فهرستـ ب

هاي   فهرست از نسخهمجلّد ٣كنون تا: هاي خطّي نويسي از نسخه  فهرستـ الف
فهرست «نام   يكم آن بهمجلّدخطّي موجود در اين كتابخانه فراهم شده است كه 

ي خاندان سلطان يگنجينه اهدا المعارف بزرگ اسالمي،ةهاي خطّي مركز داير نسخه
چاپ شده صفحه  ٢+٤٧٢ خ، ١٣٧٧ تهران، »االسالمي بهبهاني شيخ علي سلطاني به

عنوان كتاب و  ٢٢٥٠ خطّي است كه ة مجموع٥٢٨برگيرنده اين مجموعه در. است
 اين فهرست ٣، ٢ مجلّد.  فيلمةگيرد و چند حلق رساله بزرگ و كوچك را دربرمي

ي است كه زير چاپ است و شمار عنوان كتاب و  خطّةدربرگيرنده مجموع
 و يا مجلّدبندي اين دو  پايان رسيدن صفحه هاي بزرگ و كوچك آن نياز به رساله

  .گير است بررسي دارد كه وقت
هاي   فهرست از نسخهمجلّد ٢تاكنون  :هاي عكسي نويسي از نسخه  فهرستـ ب

هاي عكسي   يكم ويژه نسخهمجلّد. عكسي موجود در اين كتابخانه فراهم شده است
 عكسي است و شمار عنوان مجلّد ةكتابخانه مشايخ در كرمان است كه دربرگيرند

يك از  هاي آن در هيچ هاي بزرگ و كوچك است كه بسياري از رساله كتاب و رساله
  .اند هاي چاپ ايران شناسايي نشده فهرست
هاي   فهرست نسخههاي عكسي موجود در اين كتابخانه،  دوم فهرست نسخهمجلّد

تدريج گردآمده است،  هاي درون و بيرون از ايران به عكسي است كه از كتابخانه
 عكسي است كه تاكنون روي هم ة مجموع٨٥٠٠ ها نزديك به  اين نسخهشمار كلّ

ها نياز  ها فهرست شده و آماده چاپ است، شمار عنوان مجموعه از آن ١٥٤٠
  .بررسي بيشتر دارد به
  حيحاتليفات و تصأت
 شادروان حاج شيخ آقابزرگ تهراني، ة، نگاشتجالالر المقال في مصنفي عمل مصفي .١

 . ستون٦٢٦ خ، ١٣٥٥ تهران، »ف، احمد منزويؤلّن المبا«تصحيح و چاپ از 
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 ةفهرست كتابخان« مجلّدگروهي در نگارش و چاپ شش  همكاري باـ  ٨تا  ٢ .٢
هم  خ، روي ١٣٤٥-٤٨هاي  ، سال١٦ تا ١١هاي مجلّد، »يمجلس شوراي ملّ

 . صفحه٢٦٦٨
  كار» الي تصانيف الشيعهالذّريعه« مجلّد ويرايش و چاپ هشت ـ ١٦تا  ٩ .۳

هم  خ، روي ١٣٤٦-٥٤هاي  ، سال٢٣ تا ١٦هاي مجلّد.  زنده ياد پدرمةارزند
 . صفحه٣٣٠٥

 »ي ملك ملّةفهرست كتابخان«گروهي در نگارش   همكاري باـ ٢٥تا  ١٧ .٤
 . صفحه٤٢٠٦هم  خ، روي ١٣٥٢-٧١اي ه ، سال٩تا  ١هاي مجلّد

، ٦ تا ١مجلّدهاي  »هاي فارسي فهرست نسخه« مجلّد نگارش سيزده ـ ٣١تا  ٢٦ .٥
 . صفحه٤٧٢٦هم  خ، روي ١٣٤٨-٥٣هاي  ، سال.R.D.C انتشارات

ليف أات فارسي بر مبناي تادبي« مجلّد تحرير و تنظيم و تحشيه دو ـ ٣٤تا  ٣٢ .۶
، سال ٢ و ١هاي مجلّدروسي،  وسي بهترجمه و تحرير بر گل ر«استوري 

 . صفحه١٠٤١خ،  ١٣٦٢
 ,» گنج بخشةهاي خطّي كتابخان فهرست نسخه« مجلّدنگارش چهار ـ  ٣٨تا  ٣٥ .٧

خ،  ١٣٦١-٧٥هاي  ، سال١-٤هاي مجلّد، )مركز تحقيقات( پاكستان ,آباد اسالم
 . صفحه٢٥١٣هم  روي

ارات مركز تحقيقات  انتش,»هاي خطّي پاكستان سعدي بر مبناي نسخه«نگارش  .٨
 . صفحه٢١٩هم   خ، روي١٣٦٣ سال ,پاكستان

هاي خطّي فارسي  فهرست مشترك نسخه« مجلّد نگارش سيزده ـ ٥٢تا  ٤٠ .۹
 .خ ١٣٦٢-٧٠هاي  ، سال١-١٣ هايمجلّد، مركز تحقيقات »پاكستان

اضافات و   با»هاي خطّي فارسي پاكستان فهرست مشترك نسخه«نگارش ـ  ٥٣ .۱۰
خ،  ١٣٧٥آباد،  سيد عارف نوشاهي، مركز تحقيقات اسالمتجديد نظر، دكتر 

 .فحهص ٩٤٥
-٧٨هاي   سال»هاي فارسي  كتابةفهرستوار« مجلّد نگارش چهار ـ ٥٧تا  ٥٤ .۱۱

المعارف، انجمن آثار و مفاخر ةي مركز دايرهاي مالي و فنّ خ، با كمك ١٣٧٤
 .فرهنگي
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 پنجاب،(و پتياله  عمومي و آرشيةهاي خطّي فارسي كتابخان فهرست نسخهـ  ٥٨ .۱۲
 خ، ١٣٧٦نو،  ، انتشارات مركز تحقيقات فارسي جمهوري اسالمي ايران، دهلي)هند
 . صفحه٢٠٣

، تهران، »المعارف بزرگ اسالميةهاي خطّي مركز داير فهرست نسخه«ـ  ٥٩ .۱۳
 . صفحه٤٧٢ خ، ١٣٧٧

، انتشارات »هاي خطّي فارسي علوم قرآني در ايران فهرست مشترك نسخه«ـ  ٦٠ .۱۴
 . صفحه٢١٤خ،  ١٣٧٨آزادي تهران، پيام 

، »هاي خطّي فارسي علوم قرآني در پاكستان فهرست مشترك نسخه«ـ  ٦١ .۱۵
 . صفحه٢٦٦انتشارات پيام آزادي، تهران، 

-٤١٦٨(خ،  ١٣٧٩ پنجم، سال مجلّد، »هاي فارسي  كتابةفهرستوار«ـ  ٦٢ .١٦
 . آثارالمعارف بزرگ، انتشارات انجمنةي دايرهاي مالي و فنّ كمك با) ٣٢٣٤

 سيد محمد يونس جعفرياستاد  *
م  ۱۹۳۰محمد فاروق جعفري در سال  سيد محمد يونس جعفري فرزند سيد دکتر

 وارد هتحصيالت ابتدايي و متوسطه را در دهلي گذرانيد. يافت تولّددر دهلي 
 ةدورم  ۱۹۵۸ ليسانس و در سال ةدورم  ۱۹۵۶دانشگاه دهلي شد و در سال 

ايران  براي تحصيل بهم  ۱۹۶۲در سال . پايان رسانيد به فارسي را ليسانس زبان فوق
. تحقيق زبان فارسي پرداخت سه سال در دانشگاه تهران به سفر نمود و نزديک به

عنوان .  فارسي از دانشگاه تهران نايل آمدادبياتاخذ دکتراي زبان و  سرانجام به
 ةايشان رسال.  است»تبريزيبررسي اشعار صائب  « دکتري استاد جعفرية دورةرسال
پس از . دنديپايان رسان هراهنمايي استاد حسين منوچهر ب  دکتري خود را بهةدور

 اسمش کالج ذاکر حسين الکه حا دهلي کالجدر تدريس را مراجعت از ايران 
 ,که بازنشسته شدندم  ۱۹۹۵ و تا دادند ادامهاست دانشگاه دهلي  وابسته به, باشد مي

 زبان و ادب نيزگاهي دانشجويان خارجي . ان فارسي بودندمشغول تدريس زب
  .دهند ش ميفارسي آموز
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پاکستان ارائه کردند   در»اردوزبان نفوذ صائب بر «عنوان  بهاي  م مقاله ۱۹۹۳در سال 
. المللي شرکت نمودند و مقاالت متعدي دارند  بينو بيش از شش بار در سمينار
استاد جعفري . اند پاکستان کرده يک مرتبه به ايران و چندين بار مسافرت علمي به

اي ه زبان ي بههاي انگليسي، اردو، فارسي و هندي آشنايي کامل و تا حد زبان به
  .سانسکريت و عربي آشنايي دارد

گرفتن اول جايزة   به۲۰۰۸ ژانوية ۲۶ش مطابق  ه ۱۳۸۶ماه سال   بهمن۶تاريخ  به
آقاي دکتر , ئيس جمهوري اسالمي ايراناز دسِت ر» فارابي المللي جشوارة بين«

 دانشمند غيرايراني ۱۲براي جشنوارة که ناگفته نماند . نژاد نايل آمد محمود احمدي
معرفي شدند و دکتر زبان و ادبيات فارسي عنوان برگزيدة گروه  به در سرتاسر دنيا

يزه دريافت اين جا به» شرح کليات صائب تبريزي«شان  براي اثر تحقيقيجعفري 
  .باشند  مي, و ايشان يکي از دو نفر که از هند انتخاب گرديدندندآمد نايل

مناسبت بزرگداشت پنجاهمين سالگرد روابط فرهنگي نوين ايران و هند  بهسال پيش 
از » نخستين دورة جايزة سعدي«, )۱۳۸۵ دي ۲۲ (جايزة» زرين جشِن«و در مراسم 

ي اسالمي ايران و رايزن فرهنگي سفير محترم جمهوردسِت آقاي زرگر يعقوبي 
ماه   بهمن۲۲ روز هبنو جناب آقاي شفيعي شکيب  جمهوري اسالمي ايران دهلي

  .اعطا شدايشان  به م ۲۰۰۷ فورية ۱۱/ش ه ۱۳۸۵
  زبان فارسي و اردو تأليفات دکتر جعفري بهبرخي از 

  .م ۱۹۸۰، اول، جلد کالم صائب تبريزي .۱
, عنون کالم صائب باائب تبريزي تصحيح و گردآوري ابيات پراکندة ص .۲

 . م۱۹۸۲چاپ تونک راجستان , اول مشتمل بر رديف الف وب جلد
  .م ۲۰۰۶  چاپ تهران،، دو جلد، محلّهاي اقبال الهوري نامه .۳
  .م ۲۰۰۵، چاپ اسکاتلند، )اردو از فارسي به( بابرنامه ةترجم .۴
مرکز , تأليف مير محمد معصوم بن حسن صالح، تاريخ شاه شجاعيتصحيح  .۵

اسفند ، نو دهلي فرهنگ جمهوري اسالمي ايران، ةخانتحقيقات فارسي رايزني 
  .م ۲۰۰۷مارس /شه  ۱۳۸۵
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مرکز تحقيقات فارسي رايزني , ف چندر بهان برهمنيتأل، چهار چمنتصحيح  .۶
  .م ۲۰۰۷مارس /شه  ۱۳۸۵اسفند ، نو دهلي جمهوري اسالمي ايران، يفرهنگ
  مقاالت

  .ش ۱۳۵۳آذر  ،۹ ة، شمارارمغان ة، مجلّ)دخود سوزي زن در هن (»ستي« .۱
  .ش ۱۳۵۵، ارديبهشت ۲ ة، شمارارمغان ة مجلّ»پير رومي و عارف هندي« .۲
  .ش ۱۳۵۱، فروردين اول ة، شماريغما ةمجلّ « فارسيطِّخ« .۳
  .ش ۱۳۵۲ ، تير۴ ة، شماريغما ة مجلّ»خواجه بختيار کاکي« .۴
  .ش ۱۳۵۳، دي ۱۰ ة، شماريغما ة مجلّ»سراپا« .۵
  .ش ۱۳۵۴ ، پائيز۱۸ ة، شمار)شيراز( خرد و کوشش ةمجلّ» ابيات حافظ بهنگاهي « .۶
۷. »رباعيش ۱۳۴۹، ۱۲و  ۱۰ ة، راهنماي کتاب، شمار»امات عمر خي.  
  .ش ۱۳۴۷، تير ۷ ة، شماروحيد ة، مجلّ»صائب يک تحقيق کوتاه و جالب راجع به« .۸
  .ش ۱۳۵۳، فروردين ۵ ة، شمارسخن ة، مجلّ»يهاي محلّ زبان فصيح و گويش« .۹
  .ش ۱۳۵۴، آبان ۲ ة، شمارسيمرغ ة، مجلّ» فردوسيةعلل تنظيم شاهنام« .۱۰
  .ش ۱۳۶۳ ة، شمارکيهان فرهنگي ة، مجلّ» رباعي ملّا شاه بدخشيةبحثي دربار« .۱۱

 استاد شريف حسين قاسمي *

وي .  يافتتولّددر دهلي م  ۱۹۴۳آقاي دكتر شريف حسين قاسمي در سال 
 و وارد دانشگاه دهلي شد و دكتراي زبان و تحصيالت متوسطه را در دهلي گذراند

تدريس در دانشگاه  آنگاه به .رددريافت ک فارسي خود را از اين دانشگاه ادبيات
 فارسي در دانشگاه دهلي مشغول بود و ادبيات استاد زبان و عنوان اپرداخت و ب

دي و زبان اردو، هن ايشان عالوه بر زبان فارسي به .ه است شدبازنشسته گيتاز به
  .انگليسي نيز آشنايي دارد
  قاسميبرخي از تأليفات استاد 

انجمن هند بينش، فارسي، مرتٰضي  تأليف، اشارات بينشتصحيح و تنقيح كتاب  .۱
  .م ۱۹۷۳دهلي، , و ايران



  خطّي ايران و هند پژوهندگان معروف نسخ  ٥٠٧

  

 اهللا صفا،  دكتر ذبيحتأليف، )اردو( ترجمه و حاشيه بر كتاب تاريخ نثر فارسي .۲
  .م ۱۹۸۱دهلي، , انجمن هند و ايران

 از ميرزا سنگين بيگ سيرالمنازلحيح و تنقيح و حاشيه و ترجمه بر كتاب تص .۳
  .م ۱۹۸۲، نو دهلي, مؤسسة غالب، )فارسي و اردو(
, پاکستان, کراچي, مکتبة رضي, نما الحسِن رسول مناقبترجمه و حاشيه بر  .۴

 . م۱۹۸۴
 عنوان ادبيات فسور سيد امير حسن عابدي بهومقاالت پره و حاشيه بر مقدم .۵

  .م ۱۹۸۴، دهلي، )اردو( فارسي هند
 . م۱۹۸۵ دهلي،, انجمن هند و ايران, هندوستاني فارسي ادب .۶
اهللا،   حبيبتأليف، تذكرة جميع اولياي دهليتصحيح و حاشيه و تنقيح كتاب  .۷

 . م۱۹۸۷-۸۸, ، تونك راجستان فارسي و عربييتتحقيقاؤسسة م
 تحقيقات فارسي رايزني مرکز, ديوان حافظ در هندو چاپي فهرست نسخ خطّي  .۸

 . م۱۹۸۸, نو دهلي, فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
 . م۱۹۸۸, دهلي, مجلّة تحقيقات فارسي دانشگاه دهلي, الکمالةغرديباچة  .۹
 . م۱۹۸۹, دهلي, نويسي رسالة خوش .۱۰
 . م۱۹۹۰, دهلي,  دهليواقعاِت خرابِي .۱۱
 . م۱۹۹۴, دهلي, آثاِر نظامي گنجوي در هندفهرست نسخ خطّي و چاپي  .۱۲
 . م۱۹۹۴, يادگارنامة فخرالدين علي احمدتصحيح  .۱۳
 . م۲۰۰۱, بمبئي,  م۱۹۹۵, نو دهلي, فهرست نسخ خطّي و چاپي شاهنامه در هند .۱۴
 . م۱۹۹۶, دهلي, )انگليسي (ني مولويتصحيح کتاب  .۱۵
بخش , »ادبيات معاصر دري«عنوان  ايران و افغانستان به, تصحيح مقاالت هند .۱۶

 .دهلي, فارسي دانشگاه دهلي
 . م۱۹۹۸, نو دهلي, فهرست نسخ خطّي فارسي کتابخانة عمومِي پتياالتهية  .۱۷
, مؤسسة غالب, پتي تأليف الطاف حسين حالي پاني, يادگار غالبفارسي  ترجمة .۱۸

 . م۲۰۰۰, نو دهلي



  ٥٠٨  قند پارسي

  

کتابخانة رضا , واله داغستانيعلي قلي خان تأليف , الشعرا رياضتصحيح  .۱۹
 . م۲۰۰۱, رامپور

 . م۲۰۰۲, نو دهلي, مؤسسة غالب, غالبنامهمجلّه , افلينالغ عبرتتصحيح  .۲۰
, )مقاالت نذير احمد) (انگليسي (مضامين ادبيات فارسي  مقدمههمراه تصحيح .۲۱

 . م۲۰۰۵
, کتابخانة رضا رامپور, تأليف منشي چندر بهان برهمن, منشآت برهمنتصحيح  .۲۲

 . م۲۰۰۶
 . م۲۰۰۷, نو دهلي, البمؤسسة غ, )فارسي هباز اردو  (دستنبو ةترجمتصحيح و  .۲۳
 .م ۲۰۰۷, واشنگتون, )انگليسي(  امير خسرواعجاز خسرويترجمة رسالة  .۲۴
 . م۲۰۰۸, دهلي, پستک محلّ, ريپيديکس اسپيکنگ کورسترجمة کتاب  .۲۵

هاي  زبان آقاي قاسمي عالوه بر اين تأليفات حدوداً دويست مقاله تحقيقي به
چاپ   هند و خارج از هند بهي موقّرها در مجلّهفارسي و اردو نوشته و , انگليسي

, افغانستان, المللي در ايران هاي ملّي و بين همچنين ايشان در کنگره. رسانده است
  .غيره شرکت نموده است تاجيکستان و, پاريس, ازبکستان, پاکستان

  



  آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند  ٥٠٩

  

  برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند با يشنايآ
در  يا ند يا مقالها ه کردپژوهش يفارس خطّي هاي ه نسخزيادي در موردهندي  اندااست

 :شود  ميبرخي از آنان اشاره در اينجا تنها به, اند نوشته خطّي هاي هنسخمورد 

m  د حسناسسيعب  
دکتري در رشتة دريافت  وي به. گشودجهان  ميالدي چشم به ۱۹۶۰ اکتبر ۲در روز 

نايل آمد و حاال در دانشگاه هندوي ) ايران(از دانشگاه تهران زبان و ادبيات فارسي 
   :باشد قرار زير مي آثار وي به. تدريس است بنارس مشغول به

تأليف , هاي خطّي عربي و فارسي کتابخانة نوشاهيه پاکستان فهرست نسخه -۱
هاي  شماره, مجلّة کتابداري دانشگاه تهران, اردو ز فارسي بهترجمه ا, عارف نوشاهي

  ؛۲۰ و ۱۹, ۱۸
فصلنامة مرکز تحقيقات , پارسي قند» شرح بيت امير خسرو دهلوي از جامي« -۲

/ شه  ۱۳۷۲زمستان , ۶شمارة , نو دهلي, فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
   م؛ ۱۹۹۳

فصلنامة مرکز تحقيقات , پارسي قند, »يخبر بلگرامياهللا ب اي از مير عظمت رساله« -۳
ه  ۱۳۷۳پاييز , ۸شمارة , نو دهلي, فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

   م؛ ۱۹۹۴/ش
فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني , پارسي قند» شناسي در ايران غالب« -۴

  م؛ ۱۹۹۵/شه  ۱۳۷۴بهار , ۹شمارة , نو دهلي, فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
) خطّي(اآلزاد تأليف محمد صديق سخنور بلگرامي لّةرسالة تحقيق السداد في مذ -۵
فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي , پارسي قند) تصحيح و تحشيه(

   م؛ ۱۹۹۵/شه  ۱۳۷۴زمستان , ۱۰شمارة , نو دهلي, جمهوري اسالمي ايران

 



  ٥١٠  قند پارسي

  

, جرنال کتابخانة رضا رامپور, )بخانة آصفيهيک نسخة خطّي کتا(شرائف عثماني  -۶
  م؛ ۱۹۹۶, ۶شماره 

 هاي هاي خطّي فارسي در کتابخانة رضا رامپور در سال نويسي نسخه فهرست -۷
  م؛ ۹۸-۱۹۹۶

معرفي از نسخة (» آثار خواجه حافظ شيرازي در کتابخانة رضا رامپوِر هند« -۸
ت فارسي رايزني فرهنگي فصلنامة مرکز تحقيقا, پارسي قند, )خطّي و چاپي

  م؛ ۱۹۹۶-۹۷/شه  ۱۳۷۵زمستان , ۱۱شمارة , نو دهلي, جمهوري اسالمي ايران
 تأليف شيخ محمد صديق السداد يف مزلّةاآلزاد حتقيق -۱: دو رساله در نقد ادبي -۹

 تأليف مير عبدالقادر مهربان الصديق الزنِديق يف تکذيب تأِديب -۲, سخنور بلگرامي
, کتابخانة رضا رامپور, )حواشي و تعليقات, تصحيح, مقدمه(, آبادي ورنگا

   هجري؛۱۴۱۷/م ۱۹۹۷
   م؛۲۰۰۲جنوري , گوپالپور, ادراک, فهرست مخطوطات اردو در رسايل -۱۰
, )ترجمة مقالة پروفسور مختارالدين احمد(» دو کتاب از کتابخانة جهانگير شاه« -۱۱
, قات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانفصلنامة مرکز تحقي, پارسي قند

   م؛ ۲۰۰۲/شه  ۱۳۸۱پاييز , ۱۹شمارة , نو دهلي
, )ترجمة مقالة پروفسور مختارالدين احمد(» مير علي الکاتب و شاهکار او« -۱۲
, فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران, پارسي قند

  م؛ ۲۰۰۳/شه  ۱۳۸۱تان زمس, ۲۰شمارة , نو دهلي
فصلنامة مرکز تحقيقات , پارسي قند, »احواِل مير غالم علي آزاد بلگرامي« -۱۳

تابستان , ۲۲ شمارة, نو دهلي, فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
  ؛م ۲۰۰۳/شه  ۱۳۸۲

, )ترجمة مقالة پروفسور مختارالدين احمد(» تذکرة خرابات نسخة برلن« -۱۴
, فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران, سيپار قند

  م؛ ۲۰۰۳/شه  ۱۳۸۲پاييزـ زمستان , ۲۳-۲۴شمارة , نو دهلي
ترجمة مقالة (» هاي متّحدالبحر خواجه عماد فقيه و خواجه حافظ شيرازي غزل« -۱۵

ايزني فرهنگي فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي ر, پارسي قند, )محمد اقبال پيشاوري



  آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند  ٥١١

  

/ شه  ۱۳۸۳بهارـ تابستان , ۲۵-۲۶شمارة , نو دهلي, جمهوري اسالمي ايران
   م؛ ۲۰۰۴

ترجمة مقالة پروفسور حکيم سيد (» عمادالدين محمود شيرازي و آثاِر او« -۱۶
فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري , پارسي قند, )الرحٰمن ظلّ

  م؛ ۲۰۰۴/شه  ۱۳۸۳پاييز , ۲۷شمارة , نو دهلي, اسالمي ايران
, )ترجمة مقالة پروفسور سيد امير حسن عابدي(» بياض شيرافکن خان« -۱۷
, فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران, پارسي قند

  م؛ ۲۰۰۴/شه  ۱۳۸۳زمستان , ۲۸شمارة , نو دهلي
از وارسته سيالکوتي » امة مهم شعر حزينن يک دفاع: حق احقاق«تصحيح رسالة  -۱۸

فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي , پارسي قند يادوارة حزين الهيجيدر ) خطّي(مل 
بهار و تابستان , ۲۹-۳۰شمارة , نو دهلي, رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  م؛ ۲۰۰۵/شه  ۱۳۸۴
, پارسي قند, )طّيخ(از قاضي محمد يوسف بلگرامي » السلطانيهيةرسالة هدا« -۱۹

, نو دهلي, فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
   م؛ ۲۰۰۵/شه  ۱۳۸۴زمستان , ۳۲شمارة 

 فصلنامة, پارسي قند, معرفي يک جنگ خطّي از کتابخانة دانشگاه مرکزي بنارس -۲۰
 ,۳۳-۳۴شمارة , نو يدهل, مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  م؛ ۲۰۰۶/شه  ۱۳۸۵بهارـ تابستان 
, پارسي قند, )ترجمة مقالة پروفسور نذير احمد(» باقر کاشاني و مرثية وي« -۲۱

, نو دهلي, فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
  م؛ ۲۰۰۷/شه  ۱۳۸۶بهارـ تابستان , ۳۶-۳۷شمارة 

ويژة «, »هاي خطّي آثار موالنا در کتابخانة مرکزي بنارس معرفي نسخه« -۲۲
, پارسي قند» الدين محمد بلخي رومي بزرگداشت هشتِمين سال تولّد موالنا جالل

, نو دهلي, فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
  م؛ ۲۰۰۷/ش ه ۱۳۸۶پاييز , ۳۸شمارة 

فصلنامة , دانش, )خطّي(أليف وارسته سيالکوتي مل ت» رسالة جواب شافي« -۲۳



  ٥١٢  قند پارسي

  

   ؛م ۲۰۰۷/ش ه ۱۳۸۶, ۹۰شمارة , آباد اسالم, مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان
ترجمة مقالة پروفسور (» مير محمد صالح کشفي و اثر وي ـ مناقب مرتضوي« -۲۴

, آباد سالما, فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان, دانش, )نذير احمد
  م؛ ۲۰۰۷/شه  ۱۳۸۶بهار , ۸۸شمارة 

, توضيح با کمک تصوير چندين نسخة کارهاي نظامي گنجوي در کتابخانة هند -۲۵
  آباد؛ اسالم, فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان, دانش

  تصحيح و تدوين و تحشيه بويژة ديوان فارسي آزاد بلگرامي؛ -۲۶
  الکاتبين؛ ةنويسي تذکر حاشيهتصحيح و تدوين و  -۲۷
  کتابشناسي حافظ شيرازي؛ -۲۸
  ؛ يک نسخة خطّي علم عروض فارسي. الهند غزالن -۲۹
  ؛)نسخة خطّي(آبادي  آثار وزير علي عظيم -۳۰
  ؛»اردو نسخة خطّي در ايران« -۳۱
   ؛)مقدمه(فهرست نسخة خطّي قرآن در کتابخانة گنج بخش پاکستان  -۳۲
هاي  هاي خطّي نفيس و مصور آثار نظامي گنجوي در کتابخانه برخي نسخه -۳۳

 .ايران, دانشگاه تبريز, مجلّة مخصوص مقاالت نظامي, هندوستان

m د عبداهللا محم   
در مدرسة عاليه . جهان گشود  چشم بهميالدي ۱۹۲۷در روز پنجم آوريل سال 

  :باشد از آثار ايشان مي. تدريس فارسي مشغول بود کلکته به
  ).زير چاپ(نسخة خطّي فارسي در قانون موسيقي , قانون طرب -۱
ف عبداهللا محمد نام مصنّ,  هجري۱۱۵۴نسخة خطّي فارسي . مخبرالواسلين -۲

 ).زير چاپ(فاضل بن سيد احمد مظهرالحق 

m د محسنمحم  
, دنيا آمد و در دانشکدة دولتي بانوان  بهميالدي ۱۹۵۳ ژانوية سال ۲۲در تاريخ 

  : مقاالت زير از آثار اوست.استتدريس  بهيالت اتّراپرادش مشغول ا, رامپور
کتابخانة , سمينار ملّي, )هاي خطّي نسخه(شناسي و تحفّظ مخطوطات  مخطوطات -۱



  آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند  ٥١٣

  

   م؛ ۲۰۰۶, رامپور, رضا
 ۲۷-۲۶, سمينار ملّي کتابخانة رضا, معرفي مخطوطة کليات غالب نسخة لوهارو -۲

   .م ۲۰۰۳, آوريل
 .آبادي نادر نسخة بيدل عظيممعرفي  -۳

m عليم اشرف خان  
دنيا آمد و پس از تحصيالت مقدماتي وارد دانشگاه   بهميالدي ۱۹۶۳روز اول ژانوية 

 فارسي دکتري گرفت و همانجا مشغول ادبياتدهلي شد و در رشتة زبان و 
   : اوستثارآ از .تدريس شد به
 مرکز تحقيقاتفصلنامة , پارسي قند, برارارزيابي انتقادي اخباراالخيار في اسراراال -۱

 / شه ۱۳۷۸بهار , ۱۳شمارة , نو دهلي, فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
   م؛ ۱۹۹۹

  ؛ .معرفي نسخة خطّي بوعلي سينا در هند -۲
, انجمن مفاخر فرهنگي, توضيح و تعليقات با, اخباراالخيار في اسراراالبرار -۳

   م؛۲۰۰۵, حه صف۸۶۸, ايران, تهران
 ,»رامپور, زادالمتّقين در کتابخانة رضا, معرفي يک نسخة خطّي پرارزش« -۴

,  فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران,پارسي قند
    م؛۲۰۰۷/ شه ۱۳۸۶بهارـ تابستان , ۳۶-۳۷شمارة , نو دهلي

نامة  ويژه, زبان اردو  فارسي بهاز» تاريخ فيروز شاهي ضياءالدين برني«ترجمة  -۵
  ؛ م۲۰۰۷, دانشگاه دهلي, »ها متون و ترجمه: مطالعات هند و ايران« تحقيقات مجلّة

 ,)زبان اردو از فارسي به(دو جلد , ملّا عبدالقادر بدايوني التّواريخ منتخبترجمة  -۶
 . م۲۰۰۸, نو دهلي, .ال.يو.پي.سي.انانتشارات 

m د غالم نبي احمدسي  
 دانشگاه دردکتري خود را وي  .جهان گشود م چشم به ۱۹۶۹ ژوئن ۲۶اريخ در ت

وان استاديار نع کرد و حاال در دانشگاه لکهنو به  تمامون دهلي, جواهرلعل نهرو
  :از آثار ايشان است. تدريس زبان فارسي مشغول است به



  ٥١٤  قند پارسي

  

اه دانشگ, هاي خطّي فارسي کتابخانة جامعة همدرد همکاري در فهرست نسخه -۱
دهلي و آرشيو پتياال از مرکز , انجمن ترقّي اردو, ديال هر, جامعه ملِّية اسالميه

ه  ۱۳۷۷در سال , نو دهلي, تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
  چاپ شده؛م  ۱۹۹۹/ش

فصلنامة مرکز تحقيقات , پارسي قند, »کتابخانة عمومي خاوري خدابخش« -۲
 /ش ه ۱۳۸۲بهار , ۲۱شمارة , نو دهلي,  جمهوري اسالمي ايرانفارسي رايزني فرهنگي

   م؛ ۲۰۰۳
  .)زير چاپ(زبان فارسي  به, هاي خطّي نادر فارسي کتابخانة خدابخش معرفي نسخه -۸
m د تقي علي عابديمحم  

جهان گشود و حاال در شعبة علوم مشرقيه عربي  بهچشم م  ۱۹۶۲ ژوئية ۲در تاريخ 
  :آثار زير است کار است و داراي هنو مشغول بهدانشگاه لک, و فارسي

ترتيب , اهللا حسيني  از امان)مخطوطة فارسي رسالة نخلبندي(باغباني اور کساني  -۱
  تصحيح و ترجمه؛

 .اردو و عربي در موزة ايالتي لکهنو, هاي خطّي فارسي نگاري نسخه کار فهرست -۲

m محمود عالم   
يا آمد و در بخش اسناد و مدارک و تحقيق دن  بهميالدي ۱۹۷۶ ژوئن ۱۵در تاريخ 

شرح زير  به مشغول است و مختصري از آثار ايشان کلکته, ويکتوريايادبوِد موزة 
  :است

   هاي خطّي؛ مبني بر نسخه: ميراث فارسي بنگاله -۱
, کلکته,  در يادبودي ويکتورياهاي خطّي فارسي کلکسيون  نسخهيارش توصيفزگ -۲

 ).صفحه۱۴۰, دهلي, ک پرايويت ليميتدز رولي بزير چاپ ا(يک معرفي 

m عطيه بيگم  
جسوال . پي.و در کيا .جهان گشود  چشم بهميالدي ۱۹۵۸ مارس ۱۲در تاريخ 

فهرست مخطوطات فارسي ادارة تحقيقات « و کند کار ميپتنا , ريسرچ انستيتيوت
 .تهيه کرده استرا » پتنا, جسوال ريسرچ انستيتيوت. پي.کي



  آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند  ٥١٥

  

m د انوار احمدسي  
جهان  بهچشم در روستاي سيواي ايالت بهار ميالدي  ۱۹۳۶ ة ژانوي۲۰ در تاريخ

 موفّق ۱۹۷۰شد و در سال دانشگاه پتنا طه وارد يان تحصيالِت متوسپس از پا. گشود
 فارسي از آن دانشگاه گرديد و سپس در خدمت ادبياتدريافت دکتراي زبان و  به

ترين   شد و مهمبازنشستهدانشگاه پتنا  ه بهج پتنا وابستاز کال. دانشگاه پتنا قرار گرفت
  :قرار است تأليفات ايشان بدين

مجموعة معرفي مشتمالت ) (اردو (      الت    ا      رف ر               -۱
   م؛ ۱۹۹۲, ۶۹-۷۴شمارة , خدابخش جرنل. نسخة خطّي در خدابخش, )رسائل

          ا          هں اور    وں           ں                 ر      ا               -۲
هاي خطّي فارسي مهم کتابخانة  مهرهاي نسخه, ها جايزة کوتاهي ترقيمه) (اردو(

  م؛ ۱۹۹۸, خدابخش جرنل, )خدابخش
  در سمينار کتابخانة خدابخش؛, بررسي اجمالي دربارة کتب خطّي -۳
, کتابخانة خدابخش, عل انيس مؤلفة موهن لاالحباء انيسويرايش انتقادي تذکرة . ۴

 .م ۱۹۹۹ و ۱۹۹۶

m د امين عامرمحم  
, تدريس فارسي در مدرسه اينک به. دنيا آمد بهميالدي  ۱۹۵۰ ژانوية ۱۰در تاريخ 

کتاب   بهدکراشاره توان  مي وياز آثار . مشغول استبنگاله غربي , هوره, هات هوره
 .م ۱۹۹۶, از انجمن آسياي کلکته, شناسي در فارسي مخطوطه

m ساء بيگمالنّ زيب  
, در دانشگاه عثمانيه. جهان گشود ميالدي چشم به ۱۹۴۰ آگوست ۸در تاريخ 
  :بخشي از آثار علمي ايشان استتدريس مشغول بود و تصنيفات زير  حيدرآباد به

ناشر کتابخانة اورينتل , جاهي از قادر خان منشي نسخة خطّي تواريخ آصف -۱
  يدرآباد؛ح, نسخة خطّي و مرکز تحقيق

چاپ کتابخانة اورينتل نسخة خطّي و مرکز ,  نسخة خطّي فارسي۱۵۰فهرست  -۲
  حيدرآباد؛, تحقيق



  ٥١٦  قند پارسي

  

همکاري استاد  زبان فارسي با هفهرست نسخة خطّي فارسي ادارة ادبيات اردو ب -۳
  ؛استاد مهمان دانشگاه عثمانيه, رادفر

, ي و مرکز تحقيقچند نادر نسخة خطّي در کتابخانة اورينتل نسخة خطّ -۴
ميالدي  ۱۹۹۵, ممبئي, الملل انجمن استادان فارسي مقاله در کنفرانس بين, حيدرآباد

  خوانده شد؛
ميالدي در بوپال در کنفرانس انجمن استادان فارسي  ۱۹۹۷مقاله در سال  -۵
  ارائه شد؛» حيدرآباد, چند نادر نسخة خطّي ادارة ادبيات اردو«عنوان  به
چند نادر «عنوان  الملل در پنجاب به  در کنفرانس بينميالدي ۱۹۹۹سال مقاله در  -۶

   ارائه شد؛» حيدرآباد, نسخة خطّي کتابخانة اورينتل نسخة خطّي
  حيدرآباد؛, رکن کميتة انتشارات نسخة خطّي مؤسسة تحقيق ابوالکالم آزاد -۷
وزة فهرست توصيفي نسخة خطّي ديوان حافظ و شروح آن در کتابخانة م -۸

فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري , پارسي قند, ساالرجنگ
  م؛ ۱۹۹۶-۹۷/شه  ۱۳۷۵زمستان , ۱۱شمارة , نو دهلي, اسالمي ايران

هاي خطّي دين اسالم در کتابخانة اورينتل نسخة خطّي  چندين پرارزش نسخه -۹
  العلم نور؛  تحقيقي بابمجلّةانتشارات , حيدرآباد

   ميالدي؛ ۱۹۹۱, سياحتروزنامة , دو قديم مخطوطات -۱۰
فصلنامة مرکز , پارسي قند, »جاهي اهميت ادبي و تاريخي تواريخ آصف« -۱۱

بهار , ۱۷شمارة , نو دهلي, تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
  م؛ ۲۰۰۳/ش ه ۱۳۸۱

فصلنامة مرکز , پارسي قند, رقعات بيگمات االسرار سلطاني معروف به مخزن -۱۲
پاييز , ۱۹شمارة , نو دهلي, تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

 .م ۲۰۰۲/شه  ۱۳۸۱

m د مقبول صوفيمحم  
,  در کالج دولتي تَرال.جهان گشود ميالدي چشم به ۱۹۵۰در تاريخ ششم آوريل 

 شرح بهمي ايشان تدريس زبان و ادبيات فارسي مشغول است و کارهاي عل  بهکشمير



  آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند  ٥١٧

  

  :دباش زير مي
ترتيب و تصحيح متن در زبان ,  مؤلّفة شيخ بابا داوود مشکواتياسراراالبرار -۱

   فارسي؛
گانه رسائل فارسي  کتاب عارفانه شيخ احمد ترابي مع پانزده (چراغ احمدي -۲

   ؛)ترتيب و تصحيح(ايشان 
ترجمه   فارسي باياالعٰمةيکتاب هدا مع از کشميريبخاحوال و آثار ملّا حسين  -۳

  و شرح متون در زبان اردو چاپ شده است؛
اهللا نوشهري که  القلوب و رسالة تصوف مصنّفه خواجه حبيبةآرساله مر -۴
  زبانهاي فارسي و اردو چاپ شده است؛ به
۵- زير ( فارسي ةتصحيح و تشريح آيات و احاديث و آثار عرفا در ادب صوفي

  ؛)ترتيب
مصنّفه شيخ احمد تاره بلّي , الطرايق در زبان فارسي  و ترجمة اشرفتصحيح متن -۶

  کشميري؛
  اسراراالخيار؛ -۷
   السالکين؛ تنبيه -۸
 .موالناي کشميري تصحيح ديوان طبيب کشميري معروف به -۹

m النّساء بيگم؛ شريف  
بعد از تحصيالتش در . جهان گشود  ميالدي چشم به۱۹۳۸ آگوست ۱۶در تاريخ 

 زير قرار بهآثار علمي ايشان  .تدريس مشغول شدند حيدرآباد به,  عثمانيهدانشگاه
  :است

  ؛) صفحه۱۰۱۹ (مقدمهتصحيح با ,  م۱۹۶۱, ديوان کليم همداني -۱
  چاپ شده؛)  صفحه۳۰۰ (احوال و آثار کليم -۲
  چاپ شده؛)  صفحه۲۶۸( م ۱۹۸۳, السالطين حدايق -۳
  چاپ شده؛) صفحه ۲۶۸( م ۱۹۹۱, تاريخ عادل شاهي -۴
  زير چاپ؛)  صفحه۹۰۰ (شاهنامة کليم -۵



  ٥١٨  قند پارسي

  

   آماده براي چاپ؛) صفحه ۱۰۰(, ديوان مقيم بيجاپوري -۶
   ؛) صفحه۳۵۰(آماده براي چاپ ) زبان دکني(تحفة عاشقان از واجدي کورنولي  -۷
 .زير تصحيح)  صفحه۲۵۰(گل و کسرو از عطّار  -۸

m غالم رسول جان  
تدريس مشغول  در دانشگاه کشمير به. جهان گشود شم بهميالدي چ ۱۹۵۳در سال 

مؤلّفة محمد علي » االحبابحتفة«ترتيب و تدوين و تصحيح متن است و ايشان 
 . استچاپ کردهرا )  صفحه۵۷۵(جلد اول , کشميري

m  شيخ. آچاند بيبي   
, در دانشگاه گجرات. جهان گشود  چشم بهميالدي ۱۹۴۷سپتامبر  ۲۲در تاريخ 

نسخة خطّي قديمي «عنوان  مقالة ايشان به. د مشغوِل تدريس فارسي استاحمدآبا
 .م چاپ شده است ۱۹۹۶اکتبر , پاتيک مجلّةدر » راماين

m الرحٰمن جميل  
 در کالج ذاکر حسين وابستة .جهان گشود ميالدي چشم به ۱۹۶۲ يدر تاريخ ششم م

توان  مييشان آثاِر علمي ااز .  فارسي استدادندانشگاه دهلي مشغوِل درس  به
   :ها و مقاالت زير اشاره کرد کتاب به
هاي خطّي فارسي موجود  همکاري در تهيه و تدوين پنج مجلّد از فهرست نسخه -۱

هاي مختلف دهلي و پنجاب تحت نظارت مرکز تحقيقات فارسي رايزني  در کتابخانه
  م؛ ۱۹۹۹ تا ۱۹۹۵از , نو دهلي, فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

۲- بخش فارسي ,  تحقيقات فارسيمجلّة, في نسخة خطّي تاريخ شاکرخانيمعر
  ؛.م ۱۹۹۸, دانشگاه دهلي

فصلنامة مرکز , پارسي قند, »ديوان حافظ گيري پادشاهان تيموري هند از فال« -۳
, ۱۶شمارة , نو دهلي, تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  م؛ ۲۰۰۲/ش ه ۱۳۸۰زمستان 
فصلنامة مرکز , پارسي قند, »تاريخ شاكرخاني ت ادبي و فرهنگيزش و اهميار« -۴

بهار , ۱۷شمارة , نو دهلي, تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران



  آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند  ٥١٩

  

  م؛ ۲۰۰۳/ش ه ۱۳۸۱
فصلنامة مرکز تحقيقات , پارسي  قند,»احوال و آثار خواجه محمد ناصر عندليب« -۵

تابستان , ۲۲شمارة , نو دهلي, وري اسالمي ايرانفارسي رايزني فرهنگي جمه
  م؛ ۲۰۰۳/ش ه ۱۳۸۲

فصلنامة مرکز تحقيقات , پارسي قند, »نسخة خطّي تاريخ محمدي نگاهي به -۶
 /ش ه ۱۳۸۳پاييز , ۲۷شمارة , نو دهلي, فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

   م؛ ۲۰۰۴
فصلنامة مرکز تحقيقات , پارسي  قند,»احوال و آثاِر ظفر خان احسن نگاهي به« -۷

زمستان , ۳۲شمارة , نو دهلي, فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
  م؛ ۲۰۰۵/ش ه ۱۳۸۴

فصلنامة مرکز , پارسي قند, »نامه هاي خطّي ملخِّص شاهجهان معرفي نسخه -۸
, ۳۳-۳۴شمارة , نو دهلي, تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  م؛ ۲۰۰۶/ش ه ۱۳۸۵بهارـ تابستان 
 از ميرزا محمد طاهر خان آشنا نامه ملخِّص شاهجهان و تصحيح و تنقيح مقدمه -۹

مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي , »خان عنايت«ملقّب به
 ).زير چاپ(نو  دهلي, ايران

m د انصاريعيد محم  
 .آر.در دانشگاه بي. جهان گشود چشم به ميالدي ۱۹۵۶در تاريخ يکم جوالي 

هاي غيرمطبوعة  ويرايش انتقادي نامه« ايشان .کند کار مي بيهار, مظفّرپور ,امبيدکر
 .ندا هچاپ رساند به» مقدمهبا را الدين احمد يحٰيي منيري  الملک شيخ شرف مخدوم

m رئيس احمد نعماني   
تحصيالت مقدماتي خود را . جهان گشود ميالدي چشم به ۱۹۵۸ مارس ۱۵در تاريخ 

لکهنو راه , العلماةدارالعلوم ندو مرآباد شروع کرد و سپس به, العلوم از مدرسة فيض
آنگاه وارد دانشگاه لکهنو شد و در .  و معارف اسالمي را در آنجا فراگرفتيافت
. دريافت دکتري در رشتة زبان و ادبيات فارسي گرديد ميالدي موفّق به ۱۹۹۲سال 
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تدريس مشغول   بههدانشگاه اسالمي عليگر وابسته به. اچ.تي. مدرسة اسدرحاال 
قرار  بهکارهاي علمي ايشان . باشد گوي هند مي وي از شاعران برجستة فارسي. است
  :استزير 

, انتشارات علمستان, تصحيح و مقدمة نسخة خطّي مذهبي, جمال مصطٰفي  -۱
  م؛ ۱۹۷۹, لکهنو

انتشارات , نويسي نسخة خطّي فهرست شاعرة فارسي تصحيح و مقدمه و حاشيه -۲
    م؛۱۹۹۱, پتنا, خدابخش

احمد » آيينة حيرت« فارسي تا قرن سيزدهم نتصحيح و تعليق تذکرة شاعرا -۳
, پتنا, کتابخانة خدابخش خاورميانة عمومي, )ه ۱۲۸۹ :م(حسين سحر کاکوروي 

    م؛۱۹۹۶
لنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني فص, پارسي قند, »اي بر طور معٰني مقدمه« -۴

   م؛ ۲۰۰۱/ش ه ۱۳۸۰تابستان , ۱۵شمارة , نو دهلي, فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
فصلنامة مرکز تحقيقات , پارسي قند, )تدکرة طور معني(فهرست اسامي شعرا  -۵

زمستان , ۱۶شمارة , نو دهلي, فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
  .م ۲۰۰۲/ ش ه ۱۳۸۰

m ادريس احمد  
ميالدي  ۱۹۷۵سال در . جهان گشود ميالدي چشم به ۱۹۳۸در تاريخ هشتم آگوست 

 گرديد و همانجا دانشگاه دهلياخذ درجة دکتري زبان و ادبيات فارسي از  موفّق به
سبکدوش را خودش دانشياري فارسي ت سم فعالً از .تدريس شد مشغول به

   :ترتيب است  بدينآثار علمي وي. ه استکرد) بازنشسته(
مرکز ,  نسخة خطّي فارسي کتابخانة راجه محمودآبادنويسي همکاري در فهرست -۱

ماه   بهمن۲۲, نو دهلي, تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
   هجري؛۱۴۰۸الثّاني   جمادي۲۲/ش ه ۱۳۶۶

» درياي اسمار«ام ن ترجمة فارسي به, »ساگَر کَتَا سِرتْ«تصحيح نسخة خطّي  -۲
تصحيح استاد عابدي و تارا چند؛ چاپ با همکاري , يعباسترجمة مصطٰفي خالقداد 



  آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند  ٥٢١

  

دانشگاه اسالمي عليگره و مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي 
   م؛۱۹۹۷فورية /ش ه ۱۳۸۵ماه  بهمن, نو دهلي, ايران

  . هنديسبکشاعر بزرگ , تصحيح ديوان ناصر علي سرهندي -۳
m د وحيد اشرفسي  

بعد از دريافت تحصيالتش . جهان گشود  ميالدي چشم به۱۹۳۳ فورية ۴در تاريخ 
تدريس  در دانشگاه مهاراجه سياجي راو بروده و بعداً دانشگاه مدراس مشغول به

 ايشان چاپ شدهاز د و تأليفات زير باش مي و حاال بازنشسته فارسي فارسي شد
  :است

  .کجواهرالسلو -۱
 .لطايف اشرفي -۲

m غالم سرور  
کلکته ,  در کالج موالنا آزاد.جهان گشود ميالدي چشم به ۱۹۵۲ نوامبر ۱۵در تاريخ 
الغربا از  انتقادي انيسويرايش  توان به از آثار وي مي. تدريس فارسي است مشغول به

 . ـ اشاره کرد)طبع آماده (حضرت نور قطب عالم 

m د منصور عالممحم  
کلکته مشغول , در کالج موالنا آزاد. دنيا آمد ميالدي به ۱۹۴۹ ژانوية ۳در تاريخ 

  :قرار است تدريس فارسي است و کارهاي علمي ايشان بدين به
  ؛)غيرمطبوعه. (البلدان از کليان سينگ ويرايش انتقادي عجايب -۱
, البلدان فارسي تأليف مهاراجه کليان سينگ عاشق نسخة خطّي عجايب نظري به« -۲

, فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران فصلنامة مرکز تحقيقات, پارسي قند
 .م ۱۹۹۹/شه  ۱۳۷۸بهار , ۱۳شمارة , نو دهلي

m خانم شوکت نهال انصاري   
پس از اتمام دورة  .جهان گشود چشم بهدر عليگره ميالدي  ۱۹۴۸در ماِه سپتامبر 

 ميالدي ۱۹۷۰ديد و در سال ابتدايي و متوسطه وارد دانشگاه اسالمي عليگره گر
. شددانشگاه دريافت فوق ليسانس در رشتة زبان و ادبيات فارسي از آن  موفّق به
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د و دکتراي خود را در همين رشته در جامعة شآنگاه براي ادامة تحصيل راهي دهلي 
پايان رسانيد و حاال در بخش فارسي   ميالدي به۱۹۸۲نو در سال  دهلي, ملّية اسالميه

توان اين کتابها  مي آثارش از. تدريس فارسي است شگاه اسالمي عليگره مشغول بهدان
  :دبر و مقاالت را نام

  م؛ ۱۹۸۵د در شمقاله ارائه , گشاي جوينيجهانليقات تاريخ ع بر تينظر -۱
, پارسي قند, »جواهرالعلوم همايوني در هند نويسي با نگاهي به المعارفةداير« -۲

, نو دهلي, فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران اتفصلنامة مرکز تحقيق
   م؛ ۲۰۰۰/شه  ۱۳۷۹زمستان , ۱۴شمارة 

, جرنال کتابخانة خدابخش, العقولضةنامه و رو هاي خطّي مرزبان مطالة نسخه -۳
  م؛ ۲۰۰۰دسامبر , پتنا

 فصلنامة مرکز تحقيقات, پارسي قند, »افکار عارفانة داراشکوه در پرتو آثارش« -۴
ه  ۱۳۸۱بهار , ۱۷شمارة , نو دهلي, فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  م؛ ۲۰۰۲/ش
سمينار  در شده ارائه ةمقال(مقدمة تذکرة شعراي ماضيه از حيدر حسين دهلوي  -۵

 ).م ۲۰۰۷, چنديگر

m غالم مجتٰبي انصاري  
,  دانشگاه بيهارم در ۱۹۶۰در سال . جهان گشود ميالدي چشم به ۱۹۳۸در ماه ژانويه 

کارهاي علمي ايشان . با سمت دانشيار زبان فارسي انجام وظيفه شد) بهار(مظفّرپور 
  :آيند شرح زير شمار مي توان به يم
   درويش حسين واله هروي با کليات او؛- ۱
 ).زير چاپ. ( حکيم شيخ حسين شهرت شيرازي و کليات وي-۲

m عطا کريم برق  
دانشگاه کلکته فوق ليسانس م از  ۱۹۴۶در سال . نيا آمدد ميالدي به ۱۹۲۲در سال 

زبان و ادبيات  اي که به خاطر خدمات ارزنده ايشان به. گرفت و ادبيات فارسي نزبا
 برخي از .)م ۱۹۷۹سال ( شدفارسي کرده بود از طرف رياست جمهوِر هند تقدير 
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  :چنين استتأليفات و مقاالتش 
  ن؛ملفوظات حضرت مخدوم شيخ آمو -
  تأليف حضرت موالنا شيخ ارزاني؛, المعاني رسالة تحقيقات -۲
   تأليف حضرت موالنا شيخ مبارک؛, المبارک رسالة مطلوب -۳
فارسي فصلنامة مرکز تحقيقات , پارسي قند, زبان بنگالي تراجم آثار فارسي به  -۴

 .م ۱۹۹۳/ شه ۱۳۷۲زمستان , ۶شمارة , نو دهلي, رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

m بحانعبدالس  
فت ياردنشگاه کلکته ادکتري زبان فارسي از د. يافت والدتميالدي  ۱۹۳۵در سال 

 فارسي مشغول خدمت تدريس دانشگاه کلکته به وابسته به, و در کالج موالنا آزادکرد 
   :قرار است  از آثاِر علمي ايشان بدينبرخي .شد

چاپ ,  تأليف يوسف علي خانجنگتاريخ بنگالة مهابت تصحيح و مقدمه بر  -
  م از انجمن آسياي کلکته؛ ۱۹۶۹

   چاپ انجمن آسياي کلکته؛,  تأليف يوسف علي خانالصفاةتذکرضميمة  -
 . تأليف کرم عليمظفرنامه -

m زبير احمد قمر  
 از خدمت استادي زبان فارسي در کالج .جهان گشود ميالدي چشم به ۱۹۳۸در سال 

در کار علمي ايشان . اند مظفّرپور بازنشسته شده, دانشگاه بيهار  وابسته به سينگتْگَنْلَ
  :دباش  ميحشر بهپژوهي  عرصه نسخه

آبادي، ِكشن چند پسر   اخالص شاهجهان تأليفهميشة بهارتصحيح متن تذکرة  -۱
  ؛م ۲۰۰۳, دهلي, ساجده زبيري )ينامة دکتر پايان (اچل داس كهتري

فصلنامة مرکز , پارسي قند, »صالح خموش معرفي مختصري از موالنا محمد« -۲
پاييز , ۱۹شمارة , نو دهلي, تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  م؛ ۲۰۰۲/شه  ۱۳۸۱
, »سراي برجستة هند پرداز و غزل موالنا محمد صالح خموش قصيده« -۳

, سي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانفارفصلنامة مرکز تحقيقات , پارسي قند
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  م؛ ۲۰۰۳ /ش ه ۱۳۸۲بهار , ۲۱شمارة , نو دهلي
فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي رايزني , پارسي قند, »معرفي تذکرة هميشة بهار« -۴

ه  ۱۳۸۲پاييزـ زمستان , ۲۳-۲۴شمارة , نو دهلي, فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
   م؛ ۲۰۰۳/ش

فصلنامة مرکز تحقيقات , پارسي قند, »افكار چندربهان برهمنبررسي احوال و « -۵
زمستان , ۲۸شمارة , نو دهلي, فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

 .م ۲۰۰۴/شه  ۱۳۸۳

m د حسن عسکريسي   
در سال . جهان گشود چشم به) بهار(ميالدي در شهرستان سيوان  ۱۹۰۱در سال 

ايشان از چندين . کار شد ه پتنا مشغول بهم با سمت استادياري در دانشگا ۱۹۲۶
دانشگاه و مؤسسات علمي و فرهنگي و همچنين مقامات رسمي دولت هند 

خاطر   از طرف رياست جمهوري هند به۱۹۷۸تقديرنامه دريافت کرده بود و در سال 
تأليفات و . فرهنگ اسالمي و ايراني مورد تقدير قرار گرفت اش به خدمات ارزنده

هاي مختلف تاريخي و ادبي بسيار است و برخي از آنان  اد در زمينهمقاالت است
  :باشند زير ميشرح  به
   پتنا؛, نامه اقبالتصحيح و ترجمه کتاب  -۱
  چاپ شده؛, سيرت فيروز شاهيتصحيح و ترجمة کتاب  -۲
    م؛۱۹۷۵, دهلي, مير خسرو, رسائل االعجاز -۳
   م؛ ۱۹۷۷, دهلي, ه بياضمجلّ, خواجه محمود گاوان, االنشاء رياض -۴
    م؛۱۹۸۲, دهلي, واقعات بابريتصحيح و ترجمة کتاب  -۵
 .پتنا, کتابخانة خدابخش, هاي مظفّر شمس بلخي تحليلي از نامه -۶

m چندر شيکهر بهتناگر  
 تکميل دانشگاه دهليتحصيالت علمي خود را در . دنيا آمد ميالدي به ۱۹۵۸در سال 

زبان  خدمت به انجام مشغولش فارسي دانشگاه دهلي عنوان رئيس بخ رد و حاال بهک
  :دباش شرح زير مي  علمي ايشان بهبخشي از آثار. فارسي است
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  م؛ ۱۹۸۵, مجلّة ادب, ممتازاالمثالتعارف نسخة خطّي  -۱
هاي چاپي دربارة امير خسرو  هاي خطّي و کتابها و مقاله نسخه  بهع راجمقاالت -۲

  سر جهان؛ادهلوي در سر
فصلنامة مرکز تحقيقات , پارسي قند, »روزگار حزين در هند و مشتاقان وي« -۳

بهار و , ۲۹-۳۰شمارة , نو دهلي, فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
  م؛ ۲۰۰۵/شه  ۱۳۸۴تابستان 

, »انعكاس تفكّرات موالنا روم در وعظ و ارشادات عارفان رادها سوامي« -۴
, حقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانفصلنامة مرکز ت, پارسي قند

   م؛ ۲۰۰۵/ش ه ۱۳۸۴پاييز , ۳۱شمارة , نو دهلي
 فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي ,پارسي  قند,»بين مختوم قلي فراغي شاعر جهان« -۵

بهارـ تابستان , ۳۶-۳۷شمارة , نو دهلي, رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
  م؛ ۲۰۰۷/شه  ۱۳۸۶

قرن (مؤلّفة راي چتر من ) نسخة خطّي (چهار گلشنتصحيح و تنقيح کتاب  -۶
  ؛)زير چاپ) (هجدهم ميالدي

   ؛)آمادة چاپ) (انگليسي ( فرهنگي امير خسرو دهلويينقد ادبي و اجتماعکتاب  -۱۱
ارائه , »سهم خوشنويسان شيرازي در گسترش فن خوشنويسي در هند«مقالة  -۱۲

 ۶-۷و  ۳-۴/ش ه ۱۳۸۷ آذرماه ۱۶-۱۷ و ۱۳-۱۴ ,رازشده در کنگرة مکتِب شي
 .م ۲۰۰۸دسامبر 

m ده بشيرالنّساءسي  
م  ۱۹۶۳ در سال .جهان گشود ميالدي در حيدرآباد چشم به ۱۹۴۲در مِاه ژوئن 

سمت  سپس به. ليسانس از دانشگاه عثمانيه حيدرآباد شد دريافت فوق موفّق به
خدمت  دانشگاه عثمانيه مشغول به,  بانواناستادياري زبان و ادبيات فارسي در کالج

ـ کارنامة علمي او  موضوع رسالة دکتري  ـاحکام عالمگيريتصحيح کتاب . شد
 .آيد شمار مي به
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m انوارالحسن  
اخذ دکتراي در رشتة زبان  به. تشذاگعرصه وجود  به پاميالدي  ۱۹۳۰در ماِه ژانوية 

مدت طوالني در گروه . نايل آمدو ادبيات فارسي و زبان عربي در دانشگاه لکهنو 
شرح  از جمله کارهاي تحقيقاتي او به. دکردانشگاه لکهنو انجام وظيفه , علوم شرقيه

  :باشد زير مي
  م؛ ۱۹۶۷, لکهنو, کليات ديوان امير خسرو دهلويتصحيح متن  -
 . م۱۹۶۹, لکهنو, وقايع نعمت خان عالي شيرازيتصحيح متن  -

m امرت لعل عشرت مدهوک  
او . فارسي متولّد شدزبان  بهمند  ميالدي در يک خانوادة هندو عالقه ۱۹۳۰در سال 
اخذ فوق ليسانس از دانشگاه پنجاب  م در رشتة زبان فارسي موفّق به ۱۹۵۳در سال 

م از  ۱۹۶۴ايران سفر کرد و در سال   به۱۹۶۱براي ادامة تحصيل در سال . گرديد
عنوان  آنگاه به. ي زبان و ادبيات دريافت نمودنامة دورة دکتر دانشگاه تهران پايان

ايشان . استاد و رئيس بخش فارسي دانشگاه هندوي بنارس مشغول انجام وظيفه بود
فهرست  :ستاز جمله کارهاي اوتأليفات متعددي در زمينة ادبيات فارسي دارد و 
 .چاپ بنارس, )انگليسي(توضيحي در مورد کتب خطّي در کتابخانة بنارس 

m بال حسيناق  
دريافت  م موفّق به ۱۹۳۵ در سال .دنيا آمد ميالدي به ۱۹۰۵ نوامبر ۲۲در تاريخ 

دکتري زبان و ادبيات فارسي با رتبة ممتاز و دريافت مدال طاليي از دانشگاه پتنا 
, مت فارسيسرئيس ق, هاي استادي ستعلم و فرهنگ در پ  سال به۴۵مدت . شد

ايشان در سال . د کر کتابخانة خدابخش پتنا خدمترئيس دانشکدة ادبيات و رياست
زبان فارسي  اش به خاطر خدمات ارزنده م از طرف رياست جمهوري هند به ۱۹۷۶

  : زير استشرح بهبرخي از آثارش . مورد تقدير قرار گرفت
, چاپ دانشگاه عليگر, تصنيف سام ميرزا صفوي, تصحيح کتاب تحفة سامي -۱

  م؛۱۹۷۳
  ؛آباد اله, کتابفروشي رام نراين, ايد عرفيقصتصحيح چند  -۲



  آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند  ٥٢٧

  

   م؛۱۹۸۳, چاپ دانشگاه پتنا, اولين شاعران فارسي زبان در هند -۳
 .شاعر و نويسندة معروف دورة شاهجهان, آوري ديوان چندر بهان برهمن  جمع-۴

m خواجه افضل امام  
سي م وارد خدمت فار ۱۹۶۴ در سال .جهان گشود بهچشم ميالدي  ۱۹۲۸در سال 

تأليفات ايشان در . دانشگاه پتنا بود دانشگاه پتنا شد و بازنشسته کالج پتنا وابسته به
  : فارسي عبارتند ازهاي نسخهزمينة 

   تصحيح ديوان نذيرالحق فائز پهلواروي؛ -۱
 .پادشاه مغول هند, يکي از شعراي عهِد شاهجهان, شرح احوال سليم تهراني -۲

m د حسنسي  
 مدتي با حفظ سمت وي .دنيا آمد به) بها(در قصبة شيخپور ي ميالد ۱۹۱۱در سال 

دار رياست گروه زبان فارسي دانشگاه پتنا و رياست افتخاري کتابخانة  استادي عهده
زبان  خاطر خدمات شايان ايشان به م به ۱۹۷۶خدابخش پتنا نيز بوده است و در سال 

. گرفته بود اني قرارو ادبيات فارسي از طرف رياست جمهوري هند مورد قدرد
   :شود برخي از آنها اشاره مي استاد تأليفات و مقاالت زيادي منتشر شده که به از
) معاصر خواجه حافظ شيرازي (ديوان رکن صائن هرويتصحيح و مقدمه بر  -۱
  پتنا؛, زبان فارسي به
  شاعر قرن نهم هجري؛, تدوين اشعار موالنا مظفّر شمس بلخي -۲
شاعر دورة جهانگير مغولي هند , فرد مظفّر اصلحي  منحصر بهانديومعرفي  -۳
 ).انگليسي(

m د اطهر شيرسي  
 دکتري زبان و ادبيات عربي خود را از دانشگاه .ميالدي متولّد شد ۱۹۳۴در ماِه اکتبر 

تحقيق در زمينة  سال در دانشگاه تهران به مدت يک م به ۱۹۶۷پتنا دريافت و در سال 
  :باشند شرح زير مي  برخي از آنها بهکهتأليفات متعددي دارد . پرداختادبيات فارسي 

, پتنا, زبان فارسي هب, جلد سوم, فهرست مخطوطات فارسي کتابخانة خدابخش -۱
  م؛۱۹۶۵



  ٥٢٨  قند پارسي

  

   م؛۱۹۶۶, پتنا, کتابخانة خدابخش, فهرست مخطوطات عربي -۲
, زبان انگليسي هب, کتابخانة خدابخش, فهرست مخطوطات عربي در تفسير قرآن -۳

   م؛ ۱۹۶۹
    م؛۱۹۷۰, پتنا, کتابخانة خدابخش, فهرست مخطوطات عربي در حديث -۴
   م؛ ۱۹۷۰, پتنا, کتابخانة خدابخش, فهرست مخطوطات عربي در فقه -۵
ميرزا عبدالقادر بيدل که در سمينار ادارة تحقيقات عربي و  مقاالت راجع به -۶

   م؛ ۱۹۸۲, فارسي پتنا خوانده شده
که در ادارة تحقيقات عربي و » امير خسرو«تحت عنوان , مجموعة مقاالت -۷

 . م خوانده شده بود۱۹۸۴فارسي در سال 

m نورالحسن انصاري  
ميالدي در قصبة مئو از ايالت اتراپرادش در يک خانوادة علم و دانش  ۱۹۳۷در سال 

گاه دهلي شد تحصيل زبان و ادبيات فارسي وارد دانش ا ب.عرصة حيات گذاشت پا به
ادبيات فارسي در دورة «م با گذراندن رسالة خود تحت عنوان  ۱۹۶۴و در سال 

ايشان در . از آن دانشگاه دکتري زبان و ادبيات فارسي دريافت کرد» زيب اورنگ
تحصيل  ايران مسافرت نمود و در دانشگاه تهران به مدت سه سال به م به  ۱۹۷۱سال 

م از آن دانشگاه نيز دکتري زبان و  ۱۹۷۴ر سال سرانجام د. و تحقيق پرداخت
ايشان رئيس بخش . دريافت نمود» الهندحتفةتحصيح کتاب «عنوان  ادبيات فارسي به

آثار . فارسي دانشگاه دهلي و مدير کلّ انجمن استادان فارسي سراسر هند هم بوده
   :ند ازچاپ رسيده عبارت تحقيقي ايشان که در زمينة ادبيات فارسي تاکنون به

, دهلي,  تأليف شهاب حکيم کرمانيمآثر محمود شاهيتصحيح و مقدمه بر  -۱
   م؛ ۱۹۶۹

   م؛ ۱۹۶۹, دهلي, )اردو(زيب  ادبيات فارسي در دورة اورنگ -۲
بنياد فرهنگ , جلد اول,  تأليف ميرزا خانالهندحتفةتصحيح مقدمه و تعليقات بر  -۳

  م؛ ۱۹۷۵, تهران, ايران
 تأليف نعمت وقايع محاصرة قلعة گولکندهات بر کتاب قمه و تعليمقد, ترجمه -۴



  آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند  ٥٢٩

  

   م؛ ۱۹۷۵, دهلي, خان عالي شيرازي
از درگاه قلي خان » دهلي مرقّع«تصحيح متن همراه با مقدمه و ترجمه -۵

  م؛ ۱۹۸۱, انتشارات دانشگاه دهلي, ساالرجنگ
دانشگاه , يف خانتأليف فقيراهللا س» درپن راگ«مقدمه و تعليقات بر , تصحيح -۶

   م؛ ۱۹۸۱, دهلي
دانشگاه , جلد دوم,  تأليف ميرزا خانالهندحتفةتصحيح مقدمه و تعليقات بر  -۷

 .م ۱۹۸۲, دهلي, دهلي

m مير محمود حسين  
در سال . دنيا آمد ي در ميسور جنوب هند بهميالد ۱۹۲۰ مارس ۱۵در تاريخ 

پايان  ر دانشگاه ميسور بهليسانس زبان و ادبيات فارسي را د م دورة فوق ۱۹۴۶
دار رياست بخش   سال همراه با تدريس زبان فارسي عهده۳۵رسانيد و ايشان مدت 

, عربي و اردو همان دانشگاه بوده و او در مؤسسة تحقيقاتي تيپو سلطان, فارسي
 جلد از نسخ خطّي ۲،۵۰۰ميسور نيز مشغول خدمت بوده و بيش از , سري رنگا پتَن

ايشان داراي . آوري نموده بود ربي و دکني را در آن مؤسسه جمعع, نادر فارسي
  :باشد شرح زير مي تأليفات و مقاالت متعددي در زمينة فرهنگ و ادبيات فارسي به

  م؛ ۱۹۷۰ و ۱۹۶۰, بنگلور,  نسيم ميسوريکلياتتصحيح  -۱
   ؛م ۱۹۶۹-۷۰, دهلي, برهانمجلّة ,  تأليف تيپو سلطانمفرح القلوبمعرفي کتاب  -۲
   منشي و منجم دربار تيپو سلطان؛, تصحيح کتاب استيفاء از منشي غالم حسين -۳
  العابدين شوشتري مورخ درباِر تيپو سلطان؛  از مير زينالتّواريخ سلطانتصحيح  -۴
 .العابدين شوشتري مورخ دربار تيپو سلطان  از مير زينالمجاهدين فتحتصحيح  -۵

m د منال شاه القادريسي   
را ايشان دکتري زبان و ادبيات فارسي . جهان گشود ميالدي چشم به ۱۹۳۵در سال 

دريافت سرودة امير خسرو دهلوي از دانشگاه کلکته » هنقي ةبقي «تحقيق در کتاب با
ايران مسافرت  مدت سه ماه براي تحقيق در زبان فارسي به م به ۱۹۷۶در سال . دکر

   :از آن جمله, در زمينة ادب فارسي بسيار استکرد و مقاالت و تأليفات ايشان 



  ٥٣٠  قند پارسي

  

   م؛۱۹۷۵, دهلي,  امير خسرو دهلويهاي ديوانتصحيح  -۱
 .فارسي,  حضرت امير خسرو دهلويةة نقيبقي ديوانتصحيح  -۲

m د مقبول احمدسي   
دريافت  م موفّق به ۱۹۵۹در سال . آباد تولّد يافت ميالدي در شهر اله ۱۹۳۴در سال 

م براي مدت سه  ۱۹۶۹سال . آباد گرديد ادبيات فارسي از دانشگاه الهدکتري زبان و 
اخذ دکتري زبان و ادبيات  ايران مسافرت کرد و در دانشگاه تهران موفّق به سال به

استخدام دانشگاه دهلي درآمد و با سمت  پس از مراجعت از ايران به. فارسي شد
کتب و مقاالت متعددي ايشان داراي . دانشياري مشغول تدريس فارسي شد

  :قرار زير است ي از آن بدينيها  و نمونهاستاردو و انگليسي , هاي فارسي زبان به
, زبان فارسي سرودة حياتي گيالني به,  امير خسرونامة تغلقتصحيح متن ضميمه  -۱

   م؛ ۱۹۷۵, دهلي
, دهلي, )فارسي(شرح احوال و آثار و سبک اشعار نعمت خان عالي شيرازي  -۲

  م؛ ۱۹۸۴
, هاي فرمانروايان بهروچ نامه (دانشتصحيح متن و تحليلي از مجموعة  -۳

 .م ۱۹۸۵, دهلي, زبان انگليسي و فارسي به, )گجرات

m  د طاهر عليحافظمحم  
اخذ  م موفّق به ۱۹۷۵در سال . در شهر کلکته تولّد يافتميالدي  ۱۹۴۰در سال 

ايشان يک مدت با سمت . شددکتري زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه کلکته 
شناسي مشغول انجام وظيفة  عربي و اسالم, دانشياري و رياست بخش فارسي

تصحيح متن . شدمنتقل شانتي نکيتن , دانشگاه تاگور دانشگاه کلکته بود و بعداً به
 از کارهاي زبان فارسي به, آبادي اهللا اله  تأليف شيخ محبالخواص اخصکتاب رسالة 

 .پژوهشي اوست

m د طارقد محمسي   
اخذ  م موفّق به ۱۹۷۱در سال . دنيا آمد ميالدي در امروهه مرادآباد به ۱۹۴۳در سال 

 در همان دانشگاه شد ودکتري زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه اسالمي عليگره 



  آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند  ٥٣١

  

تصحيح و تنقيح همراه با مقدمه بر . دشمشغول انجام وظيفة تدريس زبان فارسي 
 . از کارهاي پژوهشي اوستث دهلويخ عبدالحق محدتاريخ حقّي از شي

m يق نيازمندد صدمحم  
ليسانس زبان  اخذ فوق  به.ميالدي در شهر سرينگر کشمير تولّد يافت ۱۹۴۸در سال 

م براي ادامة تحصيل  ۱۹۷۶در سال . و ادبيات فارسي از دانشگاه کشمير موفّق شد
پس از سه سال . ان فارسي پرداختتحصيل زب ايران رفت و در دانشگاه مشهد به به

ادامة تحصيل  هند بازگشت و در دانشگاه کشمير به تحصيل در آن دانشگاه به
تاريخ ادبيات فارسي در «عنوان  پرداخت و در رشتة زبان وادبيات فارسي دکتري به

 در دانشگاه کشمير يايشان مدت. دريافت نمود» دورة اکبر و جهانگير در کشمير
دانشگاه جواهر لعل را در  همان وظيفه اينکس زبان فارسي بود و مشغول تدري

  :زير استشرح  تأليفات و مقاالت ايشان بهبرخي از . دار است  عهدهنو دهلي, نهرو
, دانشمجلّة , »هاي خطّي فارسي کتاب تاريخ سيد علي بررسي تحليلي از نسخه« -۱

   م؛ ۱۹۷۹, دانشگاه کشمير
, دانشگاه کشمير, مجلّة دانش» مير کبير سيد علي همدانياحوال و آثار حضرت ا« -۲

   م؛ ۱۹۸۳
دانشگاه , مجلّة دانش, الملوک در ادبيات فارسيةارزش و اهميت کتاب ذخير« -۳

  م؛ ۱۹۸۳, کشمير
   م؛ ۱۹۸۵, دانشگاه کشمير, دانشمجلّة , »صرفي کشميري و شعر او« -۴
  م؛ ۱۹۸۵, دانشگاه کشمير, نشدامجلّة , »نويسي فارسي در کشمير تاريخ« -۵
 .م ۱۹۸۵, گره اعظم, معارفمجلّة , »کشمير) مرتاضان(مسلک ريشان « -۶

m اض هاشميمحمود في  
. دانشگاه دهلي است  ميالدي و استاديار دانشکدة ذاکر حسين وابسته به۱۹۵۴متولّد 

   :کتابهاي زير اشاره کرد توان به از آثارش مي
  ؛)مقالة دکتراي ايشان(آفتاب  ه عالم ثاني متخلّص بهتصحيح و تنقيح ديوان شا -۱
 .طب  چند نسخة خطّي مربوط به-۲



  ٥٣٢  قند پارسي

  

m يقد صدمحم   
اخذ دکتري زبان و  م به ۱۹۶۴در سال . جهان گشود چشم بهميالدي  ۱۹۲۸در سال 

ايشان با سمت استادي و رياست گروه زبان . ادبيات فارسي از دانشگاه پتنا نايل آمد
هاي برجستة  ايشان از چهره. کرد يسي در همان دانشگاه انجام وظيفه مو ادبيات فار

زبان و ادبيات فارسي در ايالت بهار هند بود و داراي مقاالت متعددي در زمينة زبان 
   :شرح زير است به از آنها که برخيو ادبيات فارسي 

  م؛ ۱۹۷۳, پتنا, معاصرمجلّة , »احوال و آثار بهشتي گيالني« -۱
   م؛ ۱۹۷۳, پتنا, معاصرمجلّة , »شخصيت عرفي شيرازي« -۲
   م؛۱۹۸۰, پتنا, اردو اکادميمجلّة , »مسائل تصحيح متن« -۳
   م؛ ۱۹۸۱, نو دهلي, نامه غالبمجلّة , , »شعر غالب« -۴
, مؤسسة تحقيقات عربي و فارسيمجلّة , »تصوف در شعر ميرزا عبدالقادر بيدل« -۵

  ؛م ۱۹۸۳, پتنا
, مؤسسة تحقيقات عربي و فارسيمجلّة , » اوالکماليةنها ديوان خسرو و امير« -۶

 .م ۱۹۸۴, پتنا

m صاحبزاده شوکت علي خان  
 ميالدي و مدير سابق مؤسسة تحقيقات عربي و فارسي موالنا آزاد ۱۹۳۶متولّد 

   :توان آثار زير را اشاره کرد هاي او مي از پژوهش. تونک بود, راجستان
   مشتمل بر سه جلد؛, زبان اردو به, اتالمخطوطينةخز -۱
 ).فارسي(قاصدالعارفين  -۲

m د حمزه حسينسي   
, نندنم, دنيا آمد و در دانشکدة دولتي هنري  ميالدي به۱۹۲۴ ژانويه ۲۱در تاريخ 

  :اشاره کردزير کتابهاي  توان به از آثارش مي. مدراس تدريس کرده است
   م؛۱۹۴۹ ,)فرامين و عرايض( مسودات جسونت راي -۱
   م؛۱۹۵۰,  رسالة فرامين و عرايض-۲
   م؛۱۹۵۱, )نامة اهل نائط نسب( قوم نوائط-۳



  آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند  ٥٣٣

  

, )شجرة خانواده نواب واالجاه انورالدين خان بهادر کرناتک(االنساب ةتذکر -۴
   م؛ ۱۹۵۴

   م؛۱۹۵۶, )در پختن غذاها(نسخة شاهجهاني  -۵
   م؛۱۹۵۷, تاريخ نوابان کرناتک, واالجاهي توزک -۶
, فرامين و عرايض که در دور واالجاه نوشته شده, فارسي,  رقعات واالجاهي-۷

   م؛ ۱۹۵۸
    م؛۱۹۶۱, )انگليسي(هاي خطّي فارسي  فهرست نسخه -۸
  زبان انگليسي؛ به,  فرهنگ مخطوطات فارسي-۹

 بيست و پنج مخطوطة فارسي قديمي و ناياب که همة مخطوطات را بعد از -۱۰
  چاپ رساندند؛ و تقديم بهتأليف و تصحيح 

گردآوري و ترجمه و چاپ فرامين و عرايض سالطين هند که در مخطوطات  -۱۱
  مختلف منتشر شده بود؛

   م؛۱۹۶۵, ميسور, تاريخ تيپو سلطان, فارسي, التّواريخ سلطان -۱۲
   م؛۱۹۶۸, تاريخ واقعات رزم حيدر علي با انگريزان, فارسي, وقايع حيدري -۱۳
   م؛۱۹۷۲, شجرة خانوادة نوابان آرکات, فارسي, االنسابصةخال -۱۴
 .م ۱۹۷۶, اين مثنوي در مدح نواب واالجاه سروده شده, فارسي, مثنوي جوهر -۱۵

m د منظورالحسن برکاتيسي   
راجستان , تونک,  دارالعلوم خليليه نظاميهة ميالدي و در مدرسة عالي۱۹۲۶متولّد 

   :کتابهاي زير اشاره کرد توان به  او مياز آثار تحقيقي. تدريس داشته است
  التّواريخ؛ تصحيح و ترتيب زيب -۱
  مخطوطه؛, )اردو( غالب و تونک -۲
 .مخطوطه,  تذکرة شعراي تونک-۳

m يقينصير احمد صد  
توان  از آثار او مي, عضو هيئت علمي دانشگاه اسالمي عليگرهميالدي و  ۱۹۳۸متولّد 

 . مشهدي اشاره کردترتيب و تنقيح ديوان سنائي به



  ٥٣٤  قند پارسي

  

m د سيف اهللامحم   
کلکته , دنيا آمد و در دبيرستان سنت انتوني  ميالدي به۱۹۴۱در تاريخ دهم دسامبر 

تصحيح و تنقيح نادر : هاي اوست از پژوهش. تدريس زبان فارسي مشغول است به
الدين البخاري مخدوم  العلوم سيد جالل االلفاظ و جامعصةنسخة خطّي فارسي خال

 .کلکته, نيه جهانگشت که محفوظ در انجمن آسيايي بنگالجها

m د زبير قريشيمحم   
. احمدآباد است, کي. ميالدي و استاد بازنشستة دانشکدة هنري اچ۱۹۳۷متولّد 

  :آثار زير اشاره کرد توان به آثار پژوهشي وي مي از
   هاي خطّي کتابخانة حضرت پير محمد شاه گجراتي؛  فهرست مفصّل نسخه-۱
  اني؛العداله از دولةمعرفي الرسا -۲
  معرفي بعضي قطعات ناشناختة ابن يمين؛ -۳
  هاي تاريخي کتابخانة پيرمحمد شاه گجراتي؛ نسخه -۴
  هاي حضرت پيرمحمد شاه؛  تصحيح و ترجمة نسخة خطّي نامه-۵
اين . العدالهلةزبان فارسي بر الرسا  مقاله ارائه شده در دانشگاه اسالمي عليگر به-۶

  نام پادشاه هند محمود شاه بهمني نامگذاري شده؛ نسخة خطّي به
زبان فارسي ارائه کرده   ميالدي در دانشگاه لکهنو به۱۹۸۱اي در سال   مقاله-۷
از شاگردش عبدالغفور الري برمبناي » الذهب جاميسلسلةتفسير چند شعر «عنوان  به

  يک نادر نسخة خطّي؛
مقاله در . ي موالنا سليمان نويسندة بزرگ احمدآبادنسخة خطّ, القواعد  مجمع-۸

  ارائه کرد؛) گجرات(دانشگاه سياجي راو بروده 
يک نسخة خطّي از غالم رضا در دانشگاه , »الخيرات منبع« مقاله ارائه شده بر -۹

 . ميالدي۱۹۸۳مدراس در سال 

m گلونت سينگ ممتاز  
از آثار او . ه تدريس کرده استپتيال,  ميالدي و در دانشگاه پنجابي۱۹۲۰متولّد 



  آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند  ٥٣٥

  

شاعر هندوي فارسي زبان از , ترتيب و تصحيح ديوان نند لعل گويا توان به يم
 .پنجاب اشاره کرد

m ريحانه خاتون  
وي فرزند استاد شهير زبان .  ميالدي و استاد فارسي دانشگاه دهلي است۱۹۴۸متولّد 

قرار زير  هاي وي به برخي از پژوهش. باشد فارسي هند شادروان نذير احمد مي
  :است

   م؛۱۹۷۷, معارفمجلّه , االقالم الکالم و عرايس نفائس -۱
   م؛۱۹۸۰, معارفمجلّة , االخبار گرديزي  زين-۲
   نسخة خطّي قديمي کالم شمس طبي؛-۳
   اللّغات خان آرزو؛  تنقيح و تصحيح سراج-۴
   م؛۱۹۹۳, ۵شمارة , قندپارسي, اللّغات  معرفي نسخة ارزشمند سراج-۵
 .۱۶شمارة , قند پارسي,  هجري۱۰۵۵ مورخ ديوان حافظ معرفي نسخة خطّي -۶

m يذباوا صاحب ترم  
تدريس زبان  دنيا آمد و در دانشگاه گجرات به  ميالدي به۱۹۲۷ ژوئن ۲۰در تاريخ 

  :از آثار اوست. فارسي مشغول بود
  هاي خطّي فارسي در گجرات؛ بعضي نسخهمعرفي  -۱
۲- ؛)مقاله(چندين نسخة خطّي گجرات مثل مخبراالوليا در تاريخ گجرات في معر  
  ؛»خوب ترنگ«تصحيح ديوان زبان گجري  -۳
 .يک صوفي شاعر احمدآباد, تصحيح ديوان جاللي -۴

m د اوصاف عليسي  
 نو بود و حاال دهلي,  ميالدي و رئيس مؤسسة مطالعات اسالمي هند۱۹۳۳متولّد 
فهرست کتب  توان به از آثار او مي. باشد نو مي دهلي, دردجامعه همو يآرشمدير 

چاپ دهلي, زبان انگليسي از کتابخانة مطالعات اسالمي  بهخطّي در علوم طب ,
 .اشاره کرد



  ٥٣٦  قند پارسي

  

m د اکبر علي ترمذيسي  
کار پژوهش  نو به دهلي, دنيا آمد و در آرشيو ملّي هند  ميالدي به۱۹۲۴هشتم ژوئن 

  : اوستاز آثار. مشغول بوده است
انتشارات دانشگاه , تصحيح و مقدمة تاريخ سالطين گجرات از محمود بخاري -۱

   م؛۱۹۶۴, اسالمي عليگره
 . م۱۹۶۹, انتشارات خانة آسيا, هاي فارسي غالب تصحيح و مقدمة نامه -۲

m سعيده خان  
تدريس   ميالدي و در دانشگاه اسالمي عليگره مشغول به۱۹۵۴متولّد بيستم فوريه 

 . اشاره کردخزانة عامرهترتيب و تنقيح تذکرة  توان به از آثارش مي. ن فارسي استزبا

m نثار احمد فاروقي   
بخشي از . ميالدي و بازنشستة بخش عربي دانشگاه دهلي بود ۱۹۳۶ جون ۲۹متولّد 

    :شرح زير است آثار او به
, الدين اوليا ترين اثر در احوال و سخنان حضرت خواجه نظام قديم: العقايد قوام -۱

  م؛ ۱۹۹۴, ۷شمارة , پارسي قند, تصحيح و تحقيق, تأليف محمد جمال قوام
, رعنا گل, الشعرا طبقات(تلخيص و تصحيح متن سه تذکرة فارسي  -۲

  م؛ ۱۹۶۷, چاپ دهلي, در يک جلد) االنتخاب مجمع
, ليده, الدين حيرت اکبرآبادي  تأليف قيامالشعراء مقاالتتصحيح متن تذکرة  -۳

   م؛ ۱۹۶۸
 .م ۱۹۶۵, الهور, اهللا شوق تأليف قدرت, الشعرا طبقاتتصحيح متن تذکرة  -۴

m ذاکره شريف قاسمي  
. باشد نو مي دهلي,  ميالدي و استاد زبان فارسي دانشگاه جواهرلعل نهرو۱۹۴۹متولّد 

قرن سفرنامة ايران ـ , االسفار سوانح االخبار فيةزبد توان به ميايشان آثار پژوهشي  از
, دهلي, مقدمه و تصحيح, مفتون تأليف حاجي علي مرزا متخلّص به, نوزدهم ميالدي

 .م اشاره کرد ۲۰۰۳



  آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند  ٥٣٧

  

m د اسلم خانمحم  
  :از آثار اوست. کرد  ميالدي بود و در دانشگاه دهلي تدريس فارسي مي۱۹۳۹متولّد 

 ,۱۱شمارة , قندپارسي,  در موزة ملّي هندديوان حافظمعرفي نسخة خطّي  -۱
   م؛ ۱۹۹۷

 .دهلي, فارسي,  تدوين کليات ظفر خان احسن-۲

m اظهر دهلوي   
تعدادي از کتب و مقاالت . جهان گشود ميالدي چشم به ۱۹۳۶در تاريخ دوم مارس 

  :شرح زير است استاد به
-۲, تهران, بنياد فرهنگ ايران, دو جلد, )فارسي(کتاب مقدس هندوان , ناراماي -۱

   م؛ ۱۹۷۱
فصلنامة مرکز , پارسي قند, نوي در صفت بنگاله از منير الهوريمعرفي مث -۲

پاييز , ۱شمارة , نو دهلي, تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
 .م ۱۹۹۰/شه  ۱۳۶۹

m مختارالدين احمد  
  :از آثار اوست. استاد بازنشستة بخش عربي دانشگاه اسالمي عليگره بوده است

شمارة , پارسي قند, عباسترجمة سيد حسن , نة جهانگير شاهدو کتاب از کتابخا -۱
   ؛۱۹
  ؛۲۰شمارة , پارسي قند, عباسترجمة سيد حسن , مير علي الکُتّاب و شاهکار او -۲
 .م۲۰۰۴, ۲۳-۲۴ ةقند پارسي شمار, تذکرة خرابات نسخة برلن -۳

m د کليم اصغرسي  
, در جامعة ملّية اسالميه. ودجهان گش  بهديده ميالدي ۱۹۷۳در تاريخ يکم جوالي 

  :باشد و برخي از آثار اوست ينو مشغول تدريس زبان و ادبيات فارسي م دهلي
, پارسي قند, آشنايي با تذکرة حسيني تأليف مير حسين دوست حسيني سنبهلي -۱

  ؛۱۸شمارة 
) جلد دوم و سوم( تأليف بندرابن داس خوشگو خوشگو سفينةتصحيح انتقادي  -۲



  ٥٣٨  قند پارسي

  

   ؛)چاپزير 
, قند پارسي, دوست حسيني سنبهلي  تأليف مير حسين» حسينيةآشنايي با تذكر« -٣

  ؛١٨شمارة 
, » بندرابن داس خوشگواحوال و آثار مؤلّف سفينة خوشگو نگاهي به« -٤

 .٢٧شمارة , پارسي قند

m ين احمد کاظمي رفيعالد   
دانشگاه  شبلي وابسته به ميالدي و استاد بازنشستة زبان فارسي کالج ملّي ۱۹۳۱متولّد 

  :از آثار اوست. لکهنو است
  ؛۶شمارة , قند پارسي, باب عوفيلاال لباب -۱
  ؛۱۴شمارة , قند پارسي, معرفي بياض صائب تبريزي -۲
 .۱۹شمارة , پارسي قند, معرفي اسرارالمجددين -۳

m واصف احمد  
تدريس  وابارتي به در دانشگاه ِوشْ.جهان گشود ميالدي چشم به ۱۹۷۱در ماه مارس 

عالوه بر اين همکاري در تهيه و تدوين پنج . زبان و ادبيات فارسي مشغول است
هاي مختلف دهلي و  هاي خطّي فارسي موجود در کتابخانه مجلّد از فهرست نسخه

پنجاب تحت نظارت مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي 
نيز از کارهاي علمي ) براي مدت چهار سال(م  ۱۹۹۹ تا ۱۹۹۵از , نو دهلي, ايران
 .است

 



  معرفي برخي از منابع اينترنتي در زمينة نسخ خطّي  ٥٣٩

  

   نسخ خطّية از منابع اينترنتي در زمينيمعرفي برخ

   و مركز اسناد آستان قدس رضويها  موزهها، سازمان كتابخانه .١
  http://www.aqlibrary.ir/Main/main.aspx: آدرس سايت
  فارسي، عربي و انگليسي: زبان سايت

   و مركز اسناد آستان قدس رضويها ، موزهها سازمان كتابخانهادارة مخطوطات 
ن و فرهنگ عظيم اسالمي است اي از تمد بهاي جهان و گنجينه يكي از ذخائر گران
نظير و مرقّعات خوشنويسان نامي  كم نظير و ي و صحايف بي خطّةو وجود هزاران نسخ

ستان مقدس حضرت علي بن آ ها به و نوادري از شاهكارهاي جهان هنر كه در طول قرن
الم تقديم و از جانب مسلمانان و شيعيان جهان هديه شده است الس ضا عليهالر يموٰس

  .ي معتبر عالم از نظر كيفيت ممتاز ساخته استها اين اداره را از ساير كتابخانه
 ي اوليه و منسوبها قرن  بهاداره مخطوطات با دارا بودن مصاحف شريفه متعلّق

 و. ق۳۲۷ي وقفي كشواد بن امالس در سال ها الم و قرآنالس  اطهار عليهمةائم به
 برخوردار است و اي ژه                                        از اهميت وي…و.  ق۳۸۳ابوالقاسم علي بن سيمجور در سال 

در واقع تاريخ يكهزار و يكصد ساله كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي بردوش 
  .كند  مياره مخطوطات سنگينيسترگ اد

  )ره( بزرگ آيت اهللا مرعشي نجفيةكتابخان .٢
  http://www.marashilibrary.com :آدرس سايت
  فارسي :زبان سايت

ي ها المللي در جهان است و از مجموعه اين كتابخانه يك مركز بزرگ فرهنگي بين
  .ر استخصوص مذهب تشيع برخوردا ه علوم ديني بةغني چاپي و خطّي در زمين

 



  ٥٤٠  قند پارسي

  

مشخّصات نسخ خطّي اين كتابخانه   بهتوان  مياز طريق فهرست پيوسته اين كتابخانه
  .دسترسي پيدا كرد

  شهابةفصلنام .٣
 www.marashilibrary.com/shahab.html :آدرس سايت
  فارسي :زبان سايت

  . است)ره( آيت اهللا مرعشي نجفيةبر اخبار كتابخان ميراث شهاب مشتمل ةنشري
 ،)ره(اهللا مرعشي نجفي  آيتةي خطّي كتابخانها في نسخهمعر  بهسايت اين وب
  .پردازد مي… ي چاپي نفيس كتابخانه وها في كتاب معر،ي خطّي كتابخانهها تصحيح رساله
ي مختلف اه فهرست مقاالت شماره  بهسايت امكان جستجو و دسترسي در اين وب

  .و متن كامل برخي از مقاالت نشريات فراهم شده است
 سازمان اسناد و كتابخانه ملّي جمهوري اسالمي ايران .٤

  http://www.nlai.ir :آدرس سايت
   فارسي و انگليسي:زبان سايت

 ملّي جمهوري اسالمي ايران امكان ةتابخانسايت ك هاي خطّي وب در بخش كتاب
  .ي موجود در كتابخانه فراهم شده استجستجو و بازيابي مشخصات نسخ خطّ

  مجلس شوراي اسالميةكتابخان .٥
  /http://www.majlislib.com :آدرس سايت
   فارسي:زبان سايت
نسخ خطّي و اسناد  غني ازاي  راي مجموعه مجلس شوراي اسالمي داةكتابخان
استخراج اطّالعات در  جستجو و  بهتوان  ميسايت اين كتابخانه  در وب.تاريخي است

  .مورد اين منابع پرداخت
 حاميان نسخ خطّي .٦

  /http://www.hamian.ir :آدرس سايت
   فارسي:زبان سايت



  معرفي برخي از منابع اينترنتي در زمينة نسخ خطّي  ٥٤١

  

 ة كتابخانةزرگداشت حاميان نسخ خطّي از واحدهاي زير مجموعدبير خانه آيين ب
 شناسان نگاران و نسخه تجليل از متن پژوهان و فهرست  بهمجلس شوراي اسالمي است كه

  .دازدپر  ميو كتابداران نسخ خطّي
۷. پژوهشي ميراث مكتوبةسمؤس   

   /http://www.mirasmaktoob.ir :آدرس سايت
   فارسي:زبان سايت

چاپ   به نسخ خطّي تصحيح ومعرفي  به مركزمعرفيدر سايت اين مركز عالوه بر 
   .رسيده در اين مركز پرداخته شده است

   ميراثة آيينةفصلنام .۸
   http://www.mirasmaktoob.ir/magazine/index.php :آدرس سايت
   فارسي و عربي:زبان سايت
 نقد ةباشد كه ويژ  مي پژوهشي ميراث مكتوبمؤسسة از انتشارات اين فصلنامه

سايت اين   در وب. متون و نسخ خطّي استةرساني در حوز الع و اطّ، كتابشناسي،كتاب
 كامل مقاالت اين  متن چكيده و بعضاً،صات كتابشناختيمشخّ  بهنشريه امكان دسترسي
  .نشريه فراهم شده است

 فهرست نسخ خطّي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي .٩
  http://www.icro.ir/?m=30333&c=717&t=3 :آدرس سايت
   انگليسي و عربي، فارسي:زبان سايت
از فهرست اي  تباطات اسالمي سياهه سازمان فرهنگ و ارسايت وب از در بخشي

  .ي خطّي ارائه شده استها نسخه
 راهنماي مراكز عمده فعال در حوزه نسخ خطّي در ايران .١٠

  http://www.icro.ir/?m=30331&c=715&t=3 :آدرس سايت
   انگليسي و عربي،فارسي :زبان سايت
ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي فهرستي از مراكز و خش از سايت سدر اين ب

مؤسي ارائه شده است نسخ خطّةال داخلي در زمينسات فع.  



  ٥٤٢  قند پارسي

  

  نو  دهلي ـمرکز ميکروفيلم نور .١١
  http://www.noormicrofilmindia.com/noormicrof.htm: آدرس سايت
  فارسي، انگليسي: زبان سايت

ترين مراکز پژوهش و مرمت نسخ خطّي در هند  يکي از فعال اين سايت متعلّق به
   درگذشت  سال  با چهارصدمين  اين سايت مقارن  و فرهنگي  علمي  فعاليت آغاز. است
   و شاعر ايراني ، اديب متكلّم،  فقيد، محدث)   م۱۴۰۹ (  نوراهللا شوشتري  فقيد قاضي عالّمه

 » نور مركز ميكروفيلم« عنوان   با اي  مؤسسه  بزرگ  عالم  اين  خدمات پاس در هند بود و به
,  آشنايي. شد نو تأسيس  در خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران در دهلي  ذيل اهداف با
 انجام ، اسالميمشتركات ه بهفي و حفظ ميراث مشترك فرهنگي ايران و هند با توجعرم

ايجاد ،تفي آثار انديشمندان دو ملّمطالعات و تحقيقات علمي در راستاي احيا و معر 
هاي فرهنگ  كارهاي تحقيقاتي آنان در زمينه  بهقين و پژوهشگران و كمكارتباط با محقّ

شناسي هند  ها و مراكز شرق اد ارتباط ميان كتابخانه ايج،مشترك ايران و هند
سات مطالعات اسالمي ايران جهت آشنايي و شناسي و مؤس ها و مراكز شرق كتابخانه با

 .داف اين مرکز استه از اهاي بيشتر علمي و فرهنگي همكاري

 يي فارسبانك نسخ خطّ .١٢
  http://knowledgebase.icro.ir/NosakhFarsiBank/index.htm :آدرس سايت
   فارسي:زبان سايت

ي فارسي در خارج از صات ميراث مكتوب و نسخ خطّ مشخّ،العاتيدر اين پايگاه اطّ
  .توانند از امكانات جستجوي اين منبع استفاده نمايند  ميكشور ارائه شده است و كاربران

  اسالميز احياي ميراِثمرك .١٣
  /http://www.mirath.net :آدرس سايت
  فارسي :زبان سايت

  اسالمي امكان جستجوي نسخ خطّي و دسترسيدر سايت مركز احياي ميراِث
 ديجيتال نسخ خطّي فراهم شده ة بخش آلبوم نسخ خطّي و كتابخان،تصاوير اين نسخ به

  .است



  معرفي برخي از منابع اينترنتي در زمينة نسخ خطّي  ٥٤٣

  

 سايت مجمع ذخائر اسالمي .١٤
  http://www.ismajma.com: آدرس سايت
  فارسي: زبان سايت

هاي مهم نسخ خطّي و  مجمع ذخائر اسالمي است که از پايگاه اين سايت متعلّق به
خصوص در هند و  شود و تاکنون در کشورهاي مختلف به متون کهن محسوب مي

سيد صادق  مسئوليت اين سايت و مجمع با. اي داشته است هاي ارزنده اکستان فعاليتپ
 .حسيني اشکوري است

 ي خطّيها جواب سؤاالت در مورد نسخه .١٥
  http://rafed.net/turathis/index.html :س سايتآدر

   انگليسيفارسي، عربي و :زبان سايت
 ، اسالمي است كه شامل فهرست الفبايي مركز احياي ميراِثسايت وبي از بخش
هاي عكسي مركز احياء ميراث   و فهرست موضوعي كتابها فهرست كتابخانه ،مؤلّفان
نسخ   بهاالت پژوهشگران راجعؤباشد و همچنين اين سايت جوابگوي س  مياسالمي
  .باشد  ميخطّي
رساني  العسايت مركز جهاني اطّ  قرآني در وبنسخ خطّي  تصاويرةمجموع .۱۶

  )ع(البيت آل
  http://www.al-shia.com/html/far/11galery/nosakh.htm :آدرس سايت
   فارسي:زبان سايت

 رساني كشور  برنامه ملّي اطالعسايت وبشناسايي و احياي نسخ خطّي در  .١٧
  http://www.irandoc.ac.ir/Com/NI-Plan/N-Plan7.htm :س سايتآدر

  فارسي :سايتزبان 
  كشوري مهمها ي خطّي پزشكي در كتابخانهها بانك اطّالعات نسخه .١٨

  http://194.225.49.12/PblLst.asp :رس سايتآد
  فارسي :زبان سايت



  ٥٤٤  قند پارسي

  

ي فارسي و ها زبان  به پزشكيةنسخ خطّي حوز  اين پايگاه اطالعات متون ودر
   .عربي قابل بازيابي است

 مجمع ذخائر اسالمي .١٩
  /http://www.zakhair.net :س سايتآدر

  فارسي و عربي :سايتزبان 
 مجمع ذخائر اسالمي امكان جستجو و بازيابي اطّالعات كتابشناختي سايت وبدر 

  .و تصاوير اسناد و متون كهن فراهم شده است
 وبالگ مجمع ذخائر اسالمي .٢٠

  /http://www.zakhair.blogfa.com :آدرس سايت
  فارسي و عربي :زبان وبالگ

  اطّالعات و تحوالت صورت گرفته شده در مجمع،در وبالگ سايت مجمع
  .شود  ميمندان رسانده اطّالع عالقه  بهروزانهصورت  به
   محقّق طباطباييةكتابخان .۲۱

  /http://www.mtlib.com :رس سايتآد
  فارسي :زبان سايت

 اهللا حاج سيد عبدالعزيز طباطبايي يزدي يكي از مفاخر دانشمندان مرحوم علّامه آيت
 شمار  بهي خطّيها  رجال و تراجم نسخه، تاريخ،شناسي  نسخه،شيعه در كتابشناسي

مانده از آن  در بخش بانك اطّالعاتي كتابخانه سعي شده است ميراث بر جاي .رود مي
صورت آنالين و بر روي لوح   بهصورت ركوردهاي اطّالعاتي ثبت شود تا  بهمرحوم
  .اختيار عموم محقّقان قرار گيرد فشرده در

  خدمات اطّالع رساني نمايه سازمؤسسة .٢٢
  http://www.fehrest.net/main.htm :آدرس سايت
  فارسي :زبان سايت

مركز و همچنين تعدادي از ي اين ها  محصوالت و پروژهمؤسسه اين سايت وبدر 
  .اند  شدهمعرفيشناسان نسخ خطّي  نويسان و نسخه فهرست



  معرفي برخي از منابع اينترنتي در زمينة نسخ خطّي  ٥٤٥

  

  مركزي دانشگاه تهرانة كتابخانسايت وب ي درجستجوي نسخ خطّ .٢٣
 /http://searchlib.ut.ac.ir/search/main_search :آدرس سايت

page_simple_search?cnt=25 &library=Central%20Library  
  فارسي و انگليسي :زبان سايت

 .زبان فارسي و عربي و تركي است  بهجلد كتاب خطّي ۱۷۰۰۰ين مجموعه شامل ا
 خطِّ  بهييها  نسخهي كهن وها  نسخه،ي نفيسها ميان اين مجموعه تعداد بسياري نسخه

  .ف و علما و مشاهير وجود داردمؤلّ
 مركز اسناد و مدارك ميراث فرهنگي .٢٤

  /http://www.ichodoc.ir :آدرس سايت
   فارسي:زبان سايت

  .العات نسخ خطّي دست يافتتخراج اطّجستجو و اس  بهتوان  ميسايت وبدر اين 
  متون كهنة پژوهشي در عرصـوبالگ سواد  .٢٥

  http://www.savad.net :آدرس سايت
   فارسي:زبان سايت

 ةط تني چند از فعاالن و پژوهندگان حوزين منبع وبالگي گروهي است كه توسا
 نسخ خطّي و ةرساني در زمين العطّبحث و ا  بهشود و  مينسخ خطّي و متون كهن ارائه

  .پردازد  ميمتون كهن
 ۸۴-وبالگ نصير .٢٦

  /http://naseri84.blogfa.com :آدرس سايت
  فارسي :زبان سايت
 نسخ خطّي و ارائه جديدترين اخبار در اين زمينه بحث در مورِد  بهگدر اين وبال

ي مختلف نسخ خطّي ارائه شده ها يي از مجموعهها  همچنين فهرستشود و  ميپرداخته
  .است
  كاتبانةوبالگ حلق .٢٧

  /http://www.kateban.com :آدرس سايت



  ٥٤٦  قند پارسي

  

  فارسي :زبان سايت
 هاي وبالگ  بهتوان  مي از طريق اين وبالگ. نسخ خطّيةوبالگي گروهي است در زمين

  . نسخ خطّي دست يافتةمندان فعال در حوز ادي از متخصّصان و عالقهتعداد زي
 وبالگ هنرهاي اسالمي .٢٨

  http://www.islamic-art.net/blog/index.php :آدرس سايت
  فارسي :زبان سايت

واع هنرهاي اسالمي از جمله فنون اطّالع رساني و بحث در مورد ان  بهدر اين وبالگ
  .پردازي پرداخته شده است نسخه
 خبرگزاري ميراث فرهنگي .٢٩

  /http://www.chn.ir :س سايتآدر
  فارسي :زبان سايت

 نسخ خطّي و متون كهن ةاخبار حوز  بهتوان  مي اين خبرگزاريسايت وبريق از ط
  .دست يافت

   كتابنامهسايت وب نسخ خطّي در فهرست فهارس .۳۰
  :آدرس سايت

http://www.ketabname.com/main2/lists/bookshelf.php?id=4&chlang=fa  
  فارسي :زبان سايت

اطّالعات كتاب شناختي   بهانتو  مي و از طريق پايگاه اطّالعات آنسايت وبدر اين 
  .فهارس نسخ خطّي فارسي دست يافت

  فرهنگي و پژوهشي الجوادمؤسسةرساني نسخ خطّّي در  العپايگاه اطّ .٣١
  /http://manuscripts.scict.ir :آدرس سايت
   فارسي:زبان سايت

صات نسخ خطّي كشور فراهم مشخّ  بهتيابيدر پايگاه مربوطه امكان جستجو و دس
  .شده است



  معرفي برخي از منابع اينترنتي در زمينة نسخ خطّي  ٥٤٧

  

 وبالگ بياض .٣٢
  /http://www.bayaz.net: درس سايتآ

  فارسي :زبان سايت
  .باشد هاي روزانه مؤلّف در زمينة نسخ خطّي مي دداشتاين وبالگ شامل يا

  سايت نسخ خطّي هند در يک وب .٣٣
  www.manuscripts.ir: آدرس سايت
 وابسته …هيچ نهاد، مؤسسه، کتابخانة و سايت کامالً شخصي است و به اين وب
هاي داراي نسخ خطّي  در اين سايت اطّالعات مفيدي در خصوص کتابخانة نيست؛

رسي دنيا آمده دنيا آمده است و مقاالت متنوعي نيز در خصوص نسخ خطّي زبان فا
وجود دارد که در هاي نسخ خطّي هند نيز  هکتابخانبخشي از در اين سايت . است
  :شود آنها اشاره مي زير به

 .)۱ ج(موالنا آزاد دانشگاه عليگر ـ هند  ةهاي خطّي کتابخان فهرست نسخه .١
 .ن در دانشگاه عليگرحٰمالر  حکيم سيد ظلةهاي خطّي کتابخان نسخهفهرست  .٢
 .گجرات شاه  حضرت پيرمحمدةفهرست نسخ خطّي عربي و فارسي در کتابخان .٣
 .هند / درگاه عاليه چشتيه گجراتةفهرست نسخ خطّي عربي و فارسي کتابخان .٤
 .هند/ـ گجراته  اسالميةي ملّةجامعفهرست نسخ خطّي عربي و فارسي  .٥
 .ـ هند نو  همدرد ـ دهلي ةبخانة جامعنسخ خطّي عربي و فارسي کتافهرست  .٦
 . ـ هندايوان غالب ـ دهلي نوکتابخانة فهرست نسخ خطّي عربي و فارسي  .٧
 .هند  ـنو انجمن ترقي اردو دهلينسخ خطّي عربي و فارسي کتابخانة فهرست  .٨
 .هند  ـنسخ خطّي عربي و فارسي کتابخانة راجه محمودآباد ـ لکهنوفهرست  .٩
 .اللغة فقه ـ) ٣٨ ج( خدابخش در پتنه ـ هند ةهاي خطّي کتابخان فهرست نسخه .١٠
 .١ شعر) ٢٣ ج( خدابخش در پتنه ـ هند ةهاي خطّي کتابخان فهرست نسخه .١١
 .٢ شعر) ٣٧ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه ـ هند  فهرست نسخه .١٢
 .١ ـ علوم قرآن) ١٨ ج (ـهاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  هرست نسخهف .١٣
 .٢ علوم قرآن) ٢٩ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .١٤



  ٥٤٨  قند پارسي

  

 .٣ قرآنعلوم ) ٣٦ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .١٥
 .٢ علوم حديث) ٣٠ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .١٦
 .٣ علوم حديث) ٣٥ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .١٧
 .١ فقه و أصول) ١٩ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .١٨
 .٢ فقه و أصول) ٣٣ج (هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  رست نسخهفه .١٩
 .٣ فقه و أصول) ٣٤ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .٢٠
 .١  مجاميعـ) ٢٥ ج( هند ـهاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  ت نسخهفهرس .٢١
 .٢  مجاميعـ) ٢٧ ج( هند ـهاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .٢٢
 .٣  مجاميعـ) ٢٨ ج( هند ـهاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .٢٣
 .متفرقات/ لغويات-) ٢٦ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .٢٤
 . مواعظ و أذكارـ) ٢٤ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .٢٥
 …رياضيات و فلك) ٢٢ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .٢٦
 .فلسفه و منطق) ٢١ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .٢٧
 .ها  و علومللغةا) ٢٠ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .٢٨
 .ـ تاريخ) ١٥ ج( هند ـهاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .٢٩
 .فتصو) ١٣ ج( هند ـهاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .٣٠
 .تراجم) ١٢ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه ـ هند  فهرست نسخه .٣١
 .ـ عقايد) ١٠ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه ـ هند  فهرست نسخه .٣٢
حديث ) ٥ ج(هاي خطّي کتابخانة خدابخش در پتنه ـ هند  ست نسخهفهر .٣٣

 .١نبوي
  .)٤ ج(  هندـهاي خطّي کتابخاته خدابخش در پتنه  فهرست نسخه .٣٤

  



  اخبار نسخ خطّي هند  ٥٤٩

  

  اخبار نسخ خطّي هند

  ١ي هندهاي خطّ ي نسخهگلچين ملّ ♦
ي، در رديف ي خطّها هي از نسخهبدون شك هند از حيث داشتن شمار قابل توج

، ها ي هند، در موزه خطّة نسخها در حال حاضر ميليون. دارد ي جهان قرارها برترين
. شوند ميداري  صورت پراكنده نگه ها به  و دانشگاهها، كليساها مدارس، صومعه

العات ارزشمندي نهفته ي ارزشمند، روايات، حكايات و اطّها البالي اين نسخه در
باشد  مين و فرهنگ هند و جهاناست كه روشنگر زواياي پنهان و آشكار تمد.  

، (The National Manuscript Mission) ي هندي خطّها ي نسخه كميسيون ملّاخيراً
ي ي ملّيگنج و دارا«عنوان   به نسخه را۴۵ هند، يهاي خطّ  نسخهةميان شمار انبو از

 ۴۵در انتخاب اين .  اعالم كرده است(Manuscript Treasures of India) »هند
گرفته است؛ از جمله اين معيارها، تبيين  ه قرارنسخه، معيارهاي مختلف مورد توج

رزش ل تاريخي هند، در بر داشتن عناصر زيباشناسي، و قدمت و اي تحوها دوره
ي هند است؛ و ي خطّها  نسخه، كلكسيوني از نسخه۴۵ واقع اين در. باشد  مينسخه

  .رود  ميشمار  بهي هندي خطّها ي ممتاز نسخهها صه و مشخّها بازتاب، ويژگي
ي ها ي نسخهكميسيون ملّ. شوند  ميداري  مكان مختلف نگه۲۱ نسخه، در ۴۵اين 
ي برگزيده، اعتبار قابل ها ين نسخهداري بهينه از ا ي هند، براي حفظ و نگهخطّ
ضمن تخصيص . گذاري و هزينه خواهد كرد ها سرمايه داري آن در مراكز نگه هيتوج
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و نيز روزنامة ) ١١ص ( م ٢٠٠٧ة ي فور١٤ مورخ (Hindustan Times)» هندوستان تايمز«برگرفته از روزنامة 
  .)٩ص ( م ٢٠٠٧ فورية ١٦مورخ » وهند دي«

 



  ٥٥٠  قند پارسي

  

 خواسته خواهد شد كه اقدامات الزم ها داري نسخه يان مراكز نگهاين اعتبار، از متولّ
 در شرايط مناسب و عاري از آسيب و خطر انجام ها داري نسخه و كافي براي نگه

، پژوهش ها بخشي از اين بودجه، بايستي صرف امور ديجيتالي كردن نسخه. دهند
  . شودها  و سرانجام چاپ اين نسخهها پيرامون نسخه
حضرت   بهي، خطّةاين نسخ.  مجيد استقرآني انتخاب شده، ها يكي از نسخه

گويند .  كوفي نوشته شده استزبان عربي و خطِّ  بهقرآناين .  منتسب است)ع(علي
 ۶۶۱سال   بهقدمت اين نسخه،.  نوشته شده است)ع(ط حضرت علي، توسقرآناين 

  .اين نسخه، روي پوست آهو نوشته شده است. گردد ميالدي برمي
. است) Rigvedasamhita( »ريگوداسامهيتا«ي انتخاب شده، ها يكي ديگر از نسخه

 اين نسخه،قدمت .  قديمي و اصلي آئين هندو استةاين نسخه، يكي از چهار نسخ
 »توس«اين نسخه، روي پوست درخت . گردد  سال پيش برمي۳،۰۰۰حدود  به

(Birch)نوشته شده است؛ اين نوع درخت، تنها در كشمير وجود دارد .  
اين نسخه، يكي .  است(Gilgit) »يتگلِگ«ي هند، ي گلچين ملّها يكي ديگر از نسخه

اري آن، در حال حاضر وجود زبان نوشت. ترين اسناد نوشتاري جهان است از قديمي
 ندارد؛ ولي كشف رمز و خواندن اين نسخه، انجام شده است؛ قدمت اين نسخه،

محتواي آن، از حيث شناخت تاريخ بوديسم . گردد  ميالدي برمي۶ يا ۵قرن  به
 The National) ي آرشيو ملّةمجموعه اين نسخه ارزشمند، در موز. نظير است بي

Archives)اس.پي.اس «ة موز در شهر دهلي و« (The S.P.S Museum) در شهر 
  .شود  مينگهداريهند  (Srinagar) سرينگر

 ةهمراه نسخ  بهرا» يتگلِگ«ي  خطّة ميالدي، نسخ۲۰۰۷ و ۲۰۰۶دولت هند در سال 
 يونسكو  به ميراث جهانية براي ثبت در مجموع(Rig Veda) »ريگ ودا«ي خطّ

(UNESCO) فيكرده استمعر .  
 »آرتاشاسترا«: ي انتخاب شده، عبارتند ازي خطّها گر نسخهاز جمله دي

(Arthashastra) ،ؤمشتمل بر شرح وقايع زندگي م( بابرنامهس حكومت مغوالن س
ي هند زيبايي تدوين شده است؛ اين نسخه، در موزه ملّ  بهقلم خودش و  بههند كه

 »راناپ تبهاگو«، (Gita Govinda) »ينداويتا گوگ«، )شود  مينگهداري



  اخبار نسخ خطّي هند  ٥٥١

  

(Bhagavatpurana)شود داري مي شناسي پونا نگه ، اين نسخه در انستيتوي شرق( ،
احمدآباد » هندشناسي«، اين نسخه در انستيتوي (Uttaradhyanasutra) »راتْس راديانتَّاُ

  ).شود داري مي نگه
معيارها و  داري آنان با ، نگهها ت و ارزش فراوان اين نسخهوجود اهمي با

 اندركاران از يكسو تالش مسئولين و دست. هاي جهاني فاصله زيادي دارداستاندارد
 كنند؛ و از سوي ديگر برآنند معرفيمردم   بهكنند، اين اسناد و مدارك ارزشمند را مي

استفاده از كامپيوتر و  ي، باي خطّها داري نسخه كه در ضمن بهبود شرايط نگه
ا سازند؛ در اين راستا،  را مهيها نسخهاينترنت، موجبات تسهيل در استفاده از اين 

ي هند روي سايت اينترنت قرار  خطّة نزديك، كاتالوگ يك ميليون نسخةدرآيند
  .خواهد گرفت

  ١تهية بانك اطّالعات آثار و ابنية تاريخي ♦
اجراي يك طرح  هند در صدد است با) The Culture Ministry( وزارت فرهنگ

 تاريخي موجود در روستاها و شهرهاي اين كشور را  و آثاره تمام ابنيةبزرگ، نقش
 تاريخي ناشناخته و ةزعم اين وزارتخانه، شمار زيادي ابني به. طراحي و آماده نمايد

 Monuments and Antiquities) » تحقيق و كشف آثار باستانيةكميت«خارج از ديد 

Mission)در حال حاضر، . دارند  و نيز مراكز مسئول ايالتي قرارت حفاظت مسئولي
»  تحقيق و كشف آثار باستانيةكميت«عهده   بناي باستاني و تاريخي هند، به۳،۶۶۶ از

 ة همين مقدار ابنيهاي ايالتي هم تقريباً در عين حال، دولت. باشد اين كشور مي
زنند  با اين وجود، تخمين مي. اند داده تاريخي و باستاني را تحت حفاظت خود قرار

ي تاريخي و باستاني با ارزش در سراسر هند وجود دارد كه مورد كه هزاران بنا
 ةشود، عالوه بر تهي  اساسي اين معضل، تالش ميبراي حلّ. اند حفاظت قرار نگرفته

العات و كاتالوگ اماكن تاريخي كه ايجاد بانك اطّ  و آثار تاريخي، باه تمام ابنيةنقش
در اين بانك . امات آينده فراهم شودمات ضروري اقدمورد حفاظت قرار ندارند، مقد

 ةبراي تهي. ها درج خواهد شد ت آنه و اهمياي از تاريخ اين ابني العاتي، خالصهاطّ
                                                   

 .)١٥ص ( م ٢٠٠٧ة ژانوي ٢٥ مورخ (Times of India)» تايمز آف اينديا«برگرفته از روزنامة   .1
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ه و آثار باستاني و تاريخي، تمام العاتي و كاتالوگ جامع و دقيق ابنيبانك اطّ
  .پهناور هند مورد بازديد قرار خواهند گرفت روستاها و شهرهاي كشور

 ليست ةتهي  بهكميته تحقيق و كشف آثار باستاني، اقدامن وزارت فرهنگ و همچني
هدف از اين اقدام، در پيش گرفتن تدابير الزم و . اند جامع اشياء و آثار عتيقه كرده

داري اين اشياء، تكيه عمده بر  ه در نگهالبتّ. است كافي براي نگهداري از اين اشيا
 ةكميت«عالوه بر موارد فوق، . ستبخش خصوصي ا همكاري بخش دولتي با

ديجيتالي كردن صدها   هند، با(The Mission on Manuscripts) »يهاي خطّ نسخه
هاي  ي هند، امكان استفاده از مندرجات اين نسخههاي خطّ هزار برگ از نسخه

ط پژوهشگران را فراهم ساخته استارزشمند توس.  
  ١هاي خطّي طرح ايجاد بزرگترين كتابخانة ديجيتالي نسخه ♦

تالش .  استنو دهلي, يكي از مراكز فرهنگي ايران در هند، مركز ميكروفيلم نور
ترين  ي مشترك علمي و فرهنگي ايران و هند، از مهمها  ميراثمعرفيبراي حفظ و 

انه در اين راستا، مركز ميكروفيلم نور مجد. رود مي شمار  بهسيس اين مركزأاهداف ت
ي چاپ سنگي هند ها  و كتابخطّيي ها  از نسخه.دي. و سيه ميكروفيلمدر پي تهي

 ،)پيري آقاي دكتر مهدي خواجه(كوش اين مركز  زعم مدير پرتالش و سخت به. است
داري   و مراكز نگهها  هند و امكانات ضعيف كتابخانهةشرايط آب و هوايي ويژ

ي مواجه دخطر ج ي ارزشمند را باها  اين كشور، بقاء اين گنجينهخطّيي ها نسخه
  هند، همخطّيي ها  نسخه. دي.ه ميكروفيلم و سيدر اين شرايط، تهي. ساخته است

رساند و هم موجب دسترسي   مي هند مددخطّيي ها داري نسخه حفظ و نگه به
  .گردد  مياين منابع  بهتر پژوهشگران راحت

 رفيمعي بلندي براي حفظ و ها مركز ميكروفيلم نور در حيات ده ساله خود، گام
 ١٤،٥٠٠ي  اين مركز، بررسي كلّلين اقدام مهماو.  هند برداشته استخطّيي ها نسخه
ه ميكروفيلم  بزرگ موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگره و تهية كتابخانخطّي ةنسخ

ي اين ها ميكروفيلم» واره فهرست«ه تهي با.  اين كتابخانه بودخطّي ة نسخ٤،٥٠٠ از
                                                   

 .نو دهلي, ايران.ا.جخانة فرهنگ , مدير مرکز ميکروفيلم نور, پيري برگرفته از سخنان آقاي دكتر خواجه  .1



  اخبار نسخ خطّي هند  ٥٥٣

  

در سايت » واره فهرست«نگليسي و فارسي و نيز قرارگرفتن اين ي اها زبان ها به نسخه
 هند خطّيي ها ي مشترك و نسخهها  ميراثمعرفيحفظ و   بهاينترنتي مركز، اميدها

 كتابخانه مذكور در فهرست خطّيي ها العات كليدي نسخهارائه اطّ. افزون گرديد
 حجم، تاريخ كتابت، ف،لّؤصات معنوان دقيق نسخه، مشخّ: مانند  ـواره منتشرشده

 و نيز ـ ي مختلف اثرها ي نسخه، و بعضا بيان بخشزبان و نوع خط، موضوع كلّ
فان، مترجمان، شارحان، لّؤموضوع، عنوان اثر، م( تدوين فهرست اعالم مختلف

  .پژوهشگران نموده است  بهريثّؤكمك م) كاتبان
معتبر موجود در شهرهاي ي ها مرور زمان، مركز ميكروفيلم نور از چندين كتابخانه به

تي پيش، روال معمول مركز تا مد. ه كرد تهي.دي.دهلي و لكهنو نيز ميكروفيلم و سي
، ها  دستچين شده كتابخانهخطّيي ها ميكروفيلم نور آن بود كه نخست از نسخه

واره فهرست«تدوين   بهنمود و سپس نسبت  ميهميكروفيلم تهي «دي.ه سيو نيز تهي. 
 ،.دي.سي گذشت زمان، روند طوالني و هزينه بر تبديل ميكروفيلم به با. ودنم اقدام مي

  .قان تبديل شدمحقّ  بهي مركز در زمينه ارائه خدماتيكي از مشكالت جد به
مركز ميكروفيلم نور و افزون شدن ابراز   بهسرانجام مراجعه روزافزون پژوهشگران

، مسئوالن خطّيي ها م كردن نسخهي هند براي ميكروفيلها آمادگي مسئوالن كتابخانه
در حال . ي انداخت ارتقاء تجهيزات و امكانات فنّةانديش  بهمركز ميكروفيلم نور را

ي ديجيتالي و ها  نسخهة، تهيخطّيي ها  ميكروفيلم از نسخهةجاي تهي  بهحاضر،
ت كار اين تغيير رويه، بر سرعت و كيفي.  در دستور كار مركز قرار دارد.دي.سي
  . وده است و امكان خدمات رساني سريع و بهينه را نيز افزون ساخته استافز

» پرادشآندرا«مسئوالن ايالت اعالم موافقت  ي مركز، مقارن باارتقاء تجهيزات فنّ
اين ترتيب   به.ي اين ايالت بودها  كتابخانهخطّيي ها ديجيتالي نمودن نسخه با

 خطّيي ها ، كار ديجيتالي نمودن نسخهكارشناسان مركز، با استقرار در شهر حيدرآباد
 آقاي دكتر خواجه پيري، ةگفت  به.فراوان و ارزشمند اين منطقه را آغاز نمودند

 را خطّي ة هزار برگ نسخ١٠ ديجيتالي ةكارشناسان مستقر در حيدرآباد روزانه نسخ
به بنا. كند  ميهتهي ي ها ه كتابخانخطّي ة نسخ٤،٣٠٠ سه ماه، اظهار نامبرده، در طي

واقع در ( »مركز مطالعات علوم شرقي«، و »ات اردو ادبيةادار«، »المدارس سلطان«



  ٥٥٤  قند پارسي

  

 ةشود كه كار تهي  ميبيني اين روند، پيش با. ديجيتالي شده است) شهر حيدرآباد
اتمام   به سال٢، ظرف »پرادشآندرا«خطّي ايالت ي ها  ديجيتالي تمام نسخهةنسخ

  .برسد
 ةالعاده تهي ه ميكروفيلم و سرعت فوقيه رفتن روند كند تهيحاش  بهاين ترتيب، با به

 هاي خطّي فراوان و ارزشمند حفظ گنجينه هاي خطّي، اميدها به نسخة ديجيتالي نسخه
  .هند افزايش يافته است

 ١٨ ديجيتالي ةاظهار مسئول مركز ميكروفيلم نور، تاكنون ميكروفيلم و نسخ  بهبنا
واره بيشتر  همچنين، فهرست. ه شده استي هند تهي فارسي و عربخطّي ةهزار نسخ
ه گرچه تهي. دارد مندان قرار در اختيار عالقه» الين آن«صورت كتاب و  ها به اين نسخه

حال، ايجاد  گردد؛ با اين  مياين مجموعه عظيم و ارزشمند، خدمتي بزرگ محسوب
  نور محسوبنهائي مركز ميكروفيلم  ديجيتالي جهان، هدفةترين كتابخان بزرگ

 ديجيتالي، ميكروفيلم و ة آقاي دكتر خواجه پيري، اين كتابخانةگفت  به.شود مي
مطابق طرح .  هند را نگهداري خواهد نمودخطّي ة هزار نسخ٥٠  به قريب.دي.سي

در » الين آن«صورت   به ديجيتاليةدراز مدت مركز، فهرست واره اين كتابخان
  .فتة پژوهشگران قرار خواهد گردسترس هم

ي چاپ سنگي ها يكي از اقدامات ديگر مركز ميكروفيلم نور، ديجيتالي نمودن كتاب
 هزار برگ ٥گفته مدير مركز، در حال حاضر روزانه   به.فارسي و عربي هند است

بيني وي، اين كار  پيش به بنا. آيند ميصورت ديجيتالي در  بهي چاپ سنگيها نسخه از
ر  هزا٢٠ي ديجيتالي ها  نسخهة نخست، تهيةر مرحليابد و د  ميسرعت بيشتر ادامه با

  .كتاب چاپ سنگي آماده خواهد شد
باشد خطّي ميي ها ت نسخهاز ديگر اقدامات قابل توجه مركز ميكروفيلم نور، مرم .

يكي از . ساله را پشت سر گذرانده است  دهةدر اين زمينه، مركز مذكور يك سابق
ي ها ت چندين هزار برگ از نسخه در كار مرماقدامات مركز در اين زمينه، مشاركت

 خطّيي ها ت نسخهدر حال حاضر، مرم. باشد  مي آستان قدس رضوية كتابخانخطّي
اظهار آقاي دكتر  به بنا. در دستور كار قرار دارد» پرادشآندرا« ايالت يها كتابخانه
ي مخصوص اه برچسب( دوام پيري، مركز با استفاده از مواد اوليه ساده و با خواجه



  اخبار نسخ خطّي هند  ٥٥٥

  

هي كارگيري كارگران ماهر توانسته است، شمار قابل توج  بهو) پالستيكي و چسب
  .ت نمايدت مرمسرعت و با كيفي  به راخطّيي ها از نسخه

  ينگار  آموزش فهرستة دورنيچهارم ♦
 نسخ حي تصحيها وهي و کارگاه آموزش شينگار  آموزش فهرستة دورنيچهارم

  . نو برگزار شدي دهلي فارسقاتيخطّي در مرکز تحق
 ي مرکز پژوهشيهمکار نو و با ي دهلي زبان فارسقاتيت مرکز تحقهم  دوره بهنيا
 نسخ خطّي حي و تصحينگار حضور سه تن از استادان فهرست  مکتوب و باراثيم

 يماني بهروز ا,)نگار شناس و فهرست نسخه (يي خويي صدرايعل: يو کتابشناس
  .برگزار شد)  خطّييها پژوهشگر نسخه (ي موسوضا عبدالرديو س) پژوه متن(

 و متون ي آموزشني نوياستفاده از ابزارها  که باي کارگاهي دوره آموزشني ادر
 تن از استادان و پژوهشگران و پنجاه از شيخطّي انتخاب شده برگزار شد، ب

  . در هند شرکت داشتندي فارساتي زبان و ادبانيدانشجو
 ي فرهنگزني راد،ي برگزار گردرماهي ت٣١ح روز دوشنبه  که صبهي مراسم افتتاحدر

نو  ي فرهنگ دهلة خانسئي رييايضدکتر عبدالحميد  و ي نجفميکرآقايان دکتر  ران،يا
 بي قر،ي آموزشة دورني و مسئول اقاتي مرکز تحقري قزوه مدرضا يعلدکتر و 
  .ال داشتند سراسر هند حضور فعيها  دانشگاهي زبان فارسيها فاق سرگروهاتّ به

 مرکز ري فرهنگ و مدة و مسئول خاني فرهنگزني راهي مراسم افتتاحسخنرانان
 و ي و موسويماني و اييصدراآقايان : سان نسخ خطّيمدر( و استادان قاتيتحق
درضا روزبه و دکتر  و يصابر امامدکتر آقايان : يسان بازآموزمدرجواد استاد محم
چندر پروفسور  و ي قاسمني حسفيشران پروفسور آقاي نيعالوه بر ا. بودند) قمحقّ

 ونسيمحمد دکتر  و يني حسسيقفاطمه بلپروفسور ار و قمر غفّپروفسور کهر و يش
  .دندنيز سخنراني کر … ويجعفر

 ي مختلفيد که از شهرهاداشتن تن شرکت ستي مختلف هند حدود بي از شهرهاتنها
 تن ي و س… رامپور وگر،ي، عليبئ احمدآباد، بمهار،يو، بن لکهر،ي کشمنگريچون سر
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شناسان و پژوهشگران   از نسخهينو و جمع ي مختلف دهليها  از دانشگاهزين
  .ندشت هند حضور دايشناس نسخه

  .بود گنجانده شده ي و عملي دوره پنج روزه، ده ساعت کار کارگاهني ادر
  رونمايي از اثري ارزشمند در تاريخ فارسي هند ♦

) فارسي به  تاريخ سرزمين هندةنخستين كتاب دربار( »لمآثرا تاج«كتاب نفيس تاريخ 
در نو،  کوشش مرکز تحقيقات فارسي دهلي ط پروفسور عابدي بهتصحيح شده توس

 .شد نو رونمايي  فرهنگ ايران در دهليةخانجاري در  مردادماه سال
ي اين كتاب، اثر:  گفت»المآثر تاج«كتاب  پروفسور اظهر دهلوي در مراسم رونمايي
 اصالح و تطابق نسخ  دردكتر نجفيآقاي ارزشمند در تاريخ فارسي هند است و 

 .بسيار كرده است متن تصحيح شده پروفسور عابدي، كوشش  با»المآثر تاج«مختلف 
  :وي افزود

 سال ١٥نبود، اين اثر كه بيش از  اگر تالش رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران”
شد نمي صحيح شده، هرگز منتشرط پروفسور عابدي تاست كه توس“.  

و   اشاره كرد»المآثر تاج«ت كتاب اهمي دكتر نجفي بهآقاي در اين مراسم همچنين 
  :گفت

”اهمياين كتاب نخستين تاريخ خان آشكار است، زيرات اين كتاب براي همه مور 

  سال زبان٨٠٠ت مد كشد، زباني كه به تصوير مي را به زبان فارسي سرزمين هند به
  .“و تاريخ مردم هند بود و نخستين كتاب ارزشمند فارسي از آن دوره است فرهنگ

  :افزود وي
  تحريرةرشت شابوري بهيط حسن نظامي نين ايبك توسالد دستور قطب اين اثر به”

پروفسور امير حسن عابدي با پنج نسخه مقابله و آقاي هاي  درآمد و با تالش
  .“زيور طبع آراسته شد ان بهرايزني فرهنگي اير تالش پيگير با

نيز ) يس انجمن هند و ايرانئ و ره اسالميةي ملّجامعة يسئر(پروفسور مشيرالحسن 
  :كرد و گفت ياين كتاب را بسيار ارزشمند تلقّ
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فارسي  پروفسور عابدي، نمونه و الگوي واقعي تالش براي اعتالي فرهنگ و زبان”
  .“تواند سرمشق همه ما باشد است و مي

همكاري علمي بتوان  رخ و باعنوان يك مو همچنين اظهار اميدواري كرد كه بهوي 
ةترجمه و چاپ كرد و در اين راه، هم  ميانه را احيا،ة تاريخ دورمنابع مهم 

  .مضاعف داشته باشند همكاري استادان ايراني تالش انديشمندان هندي با
نام در  بازنشسته و صاحب ديقي، استاپروفسور اقتدار حسين صدآقاي در اين مراسم 

پرداخت و وجود  ت منابع اسالمي در تاريخ بشرياهمي  تاريخ ميانه هند، بهةرشت
ساختن و  انديشمندان بزرگي مانند پروفسور عابدي را كه شرايط الزم براي فراهم

نعمتي بزرگ  اند، ا ساختهمثال خود مهي اهتمام و تالش بي استفاده از اين آثار را با
  .جامعه فرهيختگان خواندبراي 

ةنقش خان روابط فرهنگي هند، به د شاهد مهدي، قائم مقام شورايهمچنين دكتر سي 
فرهنگ و ادب  فرهنگ جمهوري اسالمي ايران در حفظ و نگهداري و گسترش

  :گفت  فرهنگي هند، با ارزش خواند وةه را براي جامعكرد و اين توج فارسي اشاره
”درصد متون٧٥ياري در فرهنگ و تاريخ ما دارد و بيش از ت بسزبان فارسي اهمي  

زبان فارسي است و در اكثر مدارس ديني زبان فارسي كماكان  تاريخي و ديني ما به
  .“شود مي تدريس

نو  دهلينهرو،   تاريخ در دانشگاه جواهرلعلةاستاد رشت» ياهكهاربنس م«پروفسور 
  :بها شمرد و گفت  و ميراثي گران و ارزشمندرا اثري مهم» المآثر تاج«كتاب 

”اين نسخه تاريخي نيز فردي مهم و انديشمندي ارجمند براي ما هنديان  حمصح
  .“است

 فرهنگ جمهوري اسالمي ايران در ةول خانئدكتر ضيايي مس پايان اين مراسم، در
  :نو گفت دهلي

 بوده و ن و كهنسال ايران و هندت متمد ارتباطي دو ملّةزبان فارسي، پل و حلق
هاي ارزشمند شده است و دريغ  ي و كتيبه خطّةها نسخ آمدن ميليون باعث پديد

  .ه باشيمو غفلت شاهد زوال اين زبان در شبه قار انگاري است كه با سهل
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  در کتابخانة خدابخش پتنا نو سخنراني مدير مرکز تحقيقات فارسي دهلي ♦
 كز تحقيقات زبان فارسي در فرهنگي ايران و مدير مرةرضا قزوه وابست عليآقاي 
 خدابخش شهر پتنا بازديد کرد و در جمع ةي کتابخاننو از گنجينه نسخ خطّ دهلي

اي درخصوص گسترش  ه راهکارهاي تازهئارا پژوهشگران زبان فارسي به استادان و
  .پرداخت زبان فارسي
د از منظور بازدي  خدابخش شهر پتنا و بهةيس کتابخانئدعوت ر  قزوه بهآقاي دکتر

  .شهر پتنا سفر کرد ي در هند بهخطّ هاي داراي نسخ کتابخانه
 ترين مسئوالن کتابخانه و بازديد از قديمي وي در اين سفر دو روزه عالوه بر ديدار با

زبان و اين هاي گسترش  پيرامون راه ترين آثار زبان فارسي، ي و نفيسنسخ خطّ
  .راهکارهاي عملي آن سخنراني کرد

 از مراکز کليدي و اصلي زبان فارسي است، در بخشي از سخنان خود  در پتنا كهيو
  :كيد کرد و افزودأت دانستن مشترکات زباني فارسي و هندي تاهمي به
 بهترين شکل استفاده بتواند از واژگان مشترک اين دو زبان به هر دانشجويي بايد”

  .“کند
 متون ة تدوين دوبارتحقيقات زبان فارسي در بخشي از سخنان خود بر مدير مركز

هاي ايالتي با تکيه بر  ات در دانشگاهليسانس و دکتري ادبي خاص ليسانس و فوق
ميراث  ه بهباره، توج هاي پيش دکتري و دکتري در اين نيازهاي آنان، نوشتن رساله

ت بخشيدن بهادبي گذشته براي اهمي ايجاد  هاي دوزبانه، ات در جامعه، چاپ متنادبي
هاي بسيط  تالش در جهت افزايش فعل, فارسي زبانلويزيوني کابلي هاي ت شبکه

 و ويندوز فارسي .اس.ام.ت ايميل و اسها، استفاده از ظرفي مشتقات آن فارسي و کاربرد
ها و  هاي ادبي و لينک شدن با وبالگ زبان فارسي و سايت  بهنويسي و وبالگ

  .کرد كيدأت هاي ادبي ايران سايت
هاي چاپ  کتاب هايي که دسترسي به بر ضرورت افزايش سايتقزوه همچنين دکتر 

را در  كيد كرد و مطالب مختلفيأها فراهم است، ت  در آن.اف.دي.شکل پي ايران به
موضوعات متنوع چون تاريخ ادبيو  اتات، شعر، داستان، نقد ادبي، دستور زبان، ادبي

فلسفه، ادبيات جهان، ادبيات عاميانات نمايشي، ادبيات کودکان و نوجوانان،ه، ادبي 
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هاي  هاي آنالين، لوح ات مقاومت، موسيقي و ترجمه، و نيز انواع ديکشنريادبي
، قرآنهاي آسماني و ادبي جهان و ايران چون  هاي ادبي، متن کتاب مکتب فشرده
 حافظ و فرهنگ اصطالحات را همراه با آدرس ديوان، مثنوي، شاهنامه ،البالغه نهج

  .ه دادئميزبانان خود ارا ادبي بههاي  سايت
عماد قزويني و   ميرخطِّ هاي بسيار نفيس به ي قديمي از جمله کتابوي از نسخ خطّ

 ةخمس حافظ، ديوان ر، مصوةشاهنام امام غزالي، خطِّ اي به علي هروي، نسخه مير
در زمان  ليف شدهأ بيدل تاتکليهايي از  ر و نسخه مصوگلستان و بوستاننظامي، 

هاي سلطنتي چون  ف، و همچنين بسياري از کتابلّؤ خود مةيات شاعر و نسخح
هاي همايون،  بابرشاه، و مهرها و دستخط حافظ اهدايي سلطان حسين بايقرا به کتاب

  .شاهجهان بازديد كرد اکبر، و
تحقيقات زبان فارسي  هاي منتشر شده از سوي مرکز وي همچنين تعدادي از کتاب

تاريخ شاه «، »معني طور«، »آريانا فرهنگ«، »المآثر تاج«هاي  کتاب ماننددر هند را، 
  .نا اهدا كردت پةيس کتابخانئر ، به»چمن چهار«و » يعجاش

 شناسي از سوي مرکز تحقيقات در اين ديدار توافق شد يک دوره کارگاه نسخه
  .نو در پتنا برگزار شود فارسي دهلي

  ي جهانها حافظ در کتابخانههاي  نسخهترين  قديمي ♦
 خ کتابت، نام کاتب، محلّيب تاريترت  بهن فهرستي در اي خطّيها العات نسخهاطّ

 از ميان اين چهل نسخة قديمي، .ها آمده است ق و تعداد غزلا تعلّي يدار نگه
  :شود داري مي پنجمين، هفتمين و يازدهمين نسخة قديمي حافظ در هند نگه

  .۴۱تعداد غزل ؛  تاجيکستانکادمي علوم راهيم ابرقوهي؛ آاب: کاتب؛ ۸۰۷سال کتابت  §
  .۳۶تعداد غزل ؛  استانبولنة کوپرولو بن نصراهللا؛ کتابخا حسن :کاتب؛ ۸۱۱سال کتابت  §
يمانيه استانبول؛ تعداد غزل نة سلبن نصراهللا؛ کتابخا  حسن: کاتب؛۸۱۳سال کتابت  §

  .)ياصوفيها ة معروف بهنسخ (۴۵۵
جنگ (  بريتانياة الکاتب؛ موز  محمد حلوائي و محمد: کاتب؛۴-۸۱۳سال کتابت  §

  .۱۵۲ ؛ تعداد غزل)ن اسکندريالد جالل
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  .۴۷ تعداد غزل ؛ درآباد هند ساالرجنگ حيةموز؛ ۸۱۳ل کتابت سا §
  .۱۵۸ياصوفيه استانبول؛ تعداد غزل ة ا؛ کتابخان۸۱۶سال کتابت  §
  .۳۵۷؛ تعداد غزل آصفيه حيدرآباد هندة کتابخان؛ ۸۱۸سال کتابت  §
  .۴۰۹دکتر اصغر مهدوي؛ تعداد غزل  ق به؛ متعل۸۲۱ّسال کتابت  §
ي طوپقاپوسراة ؛ موز)جعفر بايسنقري( جعفرالحافظ : کاتب؛۸۲۲سال کتابت  §

  .۴۴۰استانبول؛ تعداد غزل 
  .۴۵۸؛ تعداد غزل  آمريکا فرصت غريب؛ دانشگاه ميشيگان : کاتب؛۸۲۳سال کتابت  §
؛  علي سبزپوش هندهاشم دية سکتابخان محمد القاري؛ : کاتب؛۸۲۴سال کتابت  §

  ).ة گورکهپورنسخ معروف به (۴۳۴تعداد غزل 
  .۴۸۷؛ تعداد غزل  ترکيهيه ة نور عثمان؛ کتابخان۸۲۵سال کتابت  §
  .۴۹۵؛ تعداد غزل  ايرانحيم خلخالي عبدالر دسي ؛ متعلق به۸۲۷سال کتابت  §
ة ادوارد مجموع ( دانشگاه کمبريج محمود شاه نقيب؛ : کاتب؛۸۲۷سال کتابت  §

  .۱۹؛ تعداد غزل  انگلستان) برون
 )يمن ابوالفتح ابراهة سلطاسفين(ي اسالمي ة مجلس شورا؛ کتابخان۳۸-۸۱۷سال کتابت  §

  .۴۶ايران؛ تعداد غزل 
  .۲۱۰ي اسالمي ايران؛ تعداد غزل ة مجلس شورا؛ کتابخان۸۳۴سال کتابت  §
  .۲۵۴دکتر اصغر مهدوي؛ تعداد غزل  ق به؛ متعل۸۳۶ّسال کتابت  §
  .۳۹۸يان انگلستان؛ تعداد غزل  بادل ة الکافي؛ کتابخان  کمال: کاتب؛۸۳۹سال کتابت  §
  .۴۸۰يان انگلستان؛ تعداد غزل ة بادل اسماعيل الرزمي؛ کتابخان:اتب ک؛۸۴۳سال کتابت  §
  .۳۴۹دکتر ميرمحمد تقوي؛ تعداد غزل  ق به؛ متعل۸۴۹ّسال کتابت  §
  . لندني مستر چستربيتي در ة خصوص؛ کتابخان۸۵۳سال کتابت  §
 ايران؛ مجلس شوراي اسالمية  يعقوب الکاتب؛ کتابخان: کاتب؛۸۵۴سال کتابت  §

  .۴۲۲تعداد غزل 
  .۴۰۶يتانيا انگلستان؛ تعداد غزل ة بر سليمان الفوشنجي؛ موز: کاتب؛۸۵۵سال کتابت  §
  .۴۱۹؛ تعداد غزل  پاريسي ة ملّاکبر اصفهاني؛ کتابخان  علي: کاتب؛۸۵۷سال کتابت  §
  .۴۶۷ي اسالمي؛ تعداد غزللس شوراة مج؛ کتابخان۸۵۸سال کتابت  §
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  .۴۱۴  غزل؛ تعداد  اتريش ويني ة ملّ محمد جامي؛ کتابخان: کاتب؛۸۵۹سال کتابت  §
  .۴۳۶ يه ترکيه؛ تعداد غزل قون ة حسن غياث جوهري؛ موز: کاتب؛۸۵۹سال کتابت  §
 ي قريب؛ تعداد غزلدکتر يحٰي ق به محمود حمادي؛ متعلّ: کاتب؛۸۶۲سال کتابت  §

۴۶۸.  
  .۴۳۶دکتر اصغر مهدوي؛ تعداد غزل  ق بهحيم؛ متعلّ عبدالر: کاتب؛۸۶۴سال کتابت  §
  .۵۰۸ اصغر مهدوي؛ تعداد غزل بهشيخ حسن؛ متعلق :  کاتب؛۸۶۶سال کتابت  §
  .۴۹۶ مرکزي دانشگاه تهران؛ تعداد غزل ة؛ کتابخان۸۷۴سال کتابت  §
  .۴۹۴ي پاريس؛ تعداد غزل ة ملّن احمد؛ کتابخاني فخرالد: کاتب؛۸۷۵سال کتابت  §
  .۴۶۶ي پاريس؛ تعداد غزل ة ملّ شيخ مرشد؛ کتابخان: کاتب؛۸۸۹سال کتابت  §
  .۵۵؛ تعداد غزل  آلمانينگن بة تو؛ کتابخان۸۹۲سال کتابت  §
ي اسالمي ايران؛ ة مجلس شورااکبر فيروزي؛ کتابخان  علي: کاتب؛۸۹۳سال کتابت  §

  .۴۲۵تعداد غزل 
  .۵۰۰؛ تعداد غزل مسعود فرزاد ق به محمد منعم؛ متعلّ: کاتب؛۸۹۳سال کتابت  §
 پنجابة دانشگاه بن حسن نيشابوري؛ کتابخان  محمود: کاتب؛۸۹۴سال کتابت  §

  .۴۹۴؛ تعداد غزل  پاکستان
يران؛ تعداد ة ملک ا درويش محمود نيشابوري؛ کتابخان: کاتب؛۸۹۸سال کتابت  §

  .۴۸۶غزل 
ي اسالمي ايران؛ تعداد ة مجلس شورا پيرحسين؛ کتابخان: کاتب؛۸۹۸سال کتابت  §

  .۳۸۲غزل 
 .۴۹۳زل ي تهران؛ تعداد غة ملّ پيرحسين؛ کتابخان: کاتب؛۸۷۴سال کتابت  §

  شود منتشر مي» زعفران زار کشمير« ♦
دکتر کريم نجفي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در آقاي کوشش  زودي به به

نوشتة ميرزا محمد علي بن محمد صادق کشميري » زعفران زار کشمير«دهلي تذکرة 
از اين , آيد  از چاپ بيرون ميانجمن آثار و مفاخر فرهنگي، تهران،توسط انتشارات 

  :يدخوان تذکره مي



  ٥٦٢  قند پارسي

  

طور  شاعران و صوفيان اختصاص يافته و به سوانح حيات ها به بيشتر تذكره: مقدمه
از كم و كيف بيشتري برخوردار بوده  ايران ، نسبت به چه در هند انجام گرفته كلّي آن

ليف قاره تأ در شبهااللباب  لباب به ، زيرا اولين تذكره شناخته شده فارسي موسوم است
، در آن  را تأليف نموده  هجري اين تذكره٦١٨وي در سال .  محمد عوفي است

 . سرودند، پرداخته است مي ، وزرا، علما و فضاليي كه شعر ، شاهزادگان ذكر شاهان به
 هجري اولين تاريخ فارسي سرزمين ٦٠٢قابل ذكر است كه در همين دوره در سال 

دستور اولين حاكم دورة   حسن نظامي نيشابوري بهيز توسط نالمآثر تاج هندموسوم به
  .رشتة تحرير درآمد به) م ١٢١٠/ه ٦٠٧ :م(الدين ايبك  يعني قطب سلطنت

نگاري است كه مورد اهتمام حكّام و سالطين  نويسي نيز نوعي تاريخ در واقع تذكره
 ندهاي تخصّصي در هند مصداق نخستين تحوالت در رو بوده است و لذا تذكره نيز

فخري ِهروي در سال السالطين  ضةروهبتوان  ها مي نويسي بوده كه از جمله آن تذكره
عبدالنّبي  ميخانه تذكرةهجري كه دربارة هشتاد تن از سالطين شاعر و همچنين  ٩٦٠

  .اشاره نمود) ها نامه ساقيدربارة سرايندگان ( هجري ١٠٢٨سال  قزويني در
هاي محلّي نيشابوري تحرير يافته كه  نده تذكرهكن نكتة قابل ذكر اين است كه ابداع

 در كشمير اسالم ظهور با . شعراي خطّة كشمير است هاي مربوط به ها تذكره جمله آن از
مهاجرت .  فراهم گشت ويژة فرهنگ ايراني هاي فروغ زبان و ادب فارسي به زمينه

مناطق فارسي  صنوف مختلف مسلمانان اعم از عرفا، علما و شعرا از ايران و ديگر
زمين  ، سمرقند، بخارا، مرو و هرات در توسعة فرهنگ ايران زبان همچون خراسان

ويژه پذيرش اسالم از سوي حاكمان  ، به در كشمير از اهميت خاصّي برخوردار بوده
هاي  اليتهاي مردمي و حمايت از فع سالطين كشمير در جهت تقويت گرايش و

  . ذشته نقش آفرين بوده است، بيش از گ علماي دين عرفا و
  هجري و حاكميت٧٢٥اسالم در سال  اولين حاكم كشمير به» رينچن«گرايش  با

 ، سلطان ، سلطان جمشيد، سلطان عالءالدين الدين سالطين بعدي همچون مير شمس
الدين و جانشينان او چون سلطان سكندر و  ويژه سلطان قطب الدين و به شهاب
، بلكه نزد سالطين نيز  عرفا و علماي دين نه تنها دربين مردم،  علي شاه سلطان

  .برخوردار گرديدند جايگاه وااليي از



  اخبار نسخ خطّي هند  ٥٦٣

  

 ، كه اوضاع اجتماعي كشمير شرايط مناسبي الدين در زمان حاكميت سلطان قطب
هفتصد نفر از اهل فضل و دانش و حرفه و صنعت  داشت مير سيد علي همداني با

اليت برگزيده و مور، سرزمين كشمير را براي اقامت و فعخروج از مظالم تي براي
  .جا مهاجرت نمودند هجري بدان ٧٨٣سال  در

 همراهان هنرمند خود چنان در تبليغ دين و فرهنگ ايران مير سيد علي همداني با
  . خود گرفت به» ايران صغير«مين كشمير نام زكوشيد كه سر

ها، مساجد و  ، خانقاه داث بناهاي دينيتوسعة اسالم در كشمير، نه تنها اح با
، بلكه زبان فارسي نيز در دورة حاكميت سلطان  رونق خاصّي يافت ها حسينيه

  .زبان رسمي دربار گرديد)   م١٣٥٤-٧٣( العابدين زين
حسين «العابدين و پس از او  هاي سلطان زين از شعرايي كه در اين دوره با حمايت

،  ، مليحي ، فصيحي منطقي«توان از   و نبوغ يافتند ميرشد)   م١٥٦٣-٧٠(» چك شاه
  .برد نام» نادري و مير علي جميل،

 هاي بسياري در كتاب)   م١٨٥٧-٨٥(» رنبير سينگ«همچنين در زمان مهاراجه 
ويژه آثار  زبان فارسي ترجمه گرديد و به موضوعات ديني و عبادي هندوها به

  .ة تحرير درآمدرشت قالب ترجمه و تأليف به تخليقي در
اي است كه در اواخر قرن سيزدهم هجري در   عنوان تذكره»زعفران زار كشمير«

آن مقطع زماني كه  .سلك تحرير درآمد مركز حكومت شيعه در هند به شهر لكهنو،
ده وِخطّة اَ اين كتاب نگارش يافت هندوستان زير سلطة حكومت بريتانيا بود و

 شدند اداره ها كه توسط حكّام بريتانيا تعيين مي ابمركزيت لكهنو زير نظر نو با
  …گرديد مي

  شود چاپ مي» ديوان شهرت« ♦
مظفّرپور , آقاي دکتر غالم مجتٰبي انصاري استاد بازنشستة فارسي دانشگاه بيهار

شهرت شيرازي ) حسين(الممالك شيخ حسن  سرودة حكيم»  شهرتديوان«
ات فارسي رايزني فرهنگی جمهوري را تصحيح نموده و مرکز تحقيق) ه ۱۱۴۹ :م(



  ٥٦٤  قند پارسي

  

مصحح در پيشگفتار آن . زودي چاپ خواهد نمود بهآن را , نو دهلي, اسالمي ايران
  :نويسد مي

بديهي است كه زبان و ادبيات فارسي همراه لشكر غزنوي و غوري و بعدها هم 
سپس . دمنتهاي كمال رسي هند رسيد و منازل ارتقا را پيموده به عنان سپاهيان بابري به

آثار اختالل و . زوال گرديد  ميالدي مايل به۱۷۰۷زيب در سال  بعد از وفات اورنگ
سرعت تمام متأثّر  انتشار سراسر فضاي مملكت را فراگرفت و دولت تيموري هند به

زيب شاهان تيموري را  جنگ جانشيني و كشمكش جاه و اقتدار بعد از اورنگ. شد
پس . دبيات يا ديگر فنون ظريفه توجه مبذول كنندزبان و ا فرصتي نداد كه ايشان به

  .زوال گراييد پيشرفت شعر فارسي در اين مدت طبعاً به
اش  باز هم انصاف نباشد اگر بگوييم كه درخت تناور زبان و ادبيات فارسي كه ريشه

بخشيدن معطّل  در سراسر سرزمين اين كشور گُسترده و نيرومند شده، دفعتاً از ثمر
 بلكه , ناگهان ازبين نرفت,هاي ديرين و اقدار باستاني زبان و ادب نّتس. ماند

در پيشرفت شعر و سخن و ديگر انواع سست رفتاري . آهستگي كاهش گرفت به
هم چندين شاعر زوال  ة آمادةدر اين جامع.  ولي اهميتش كم نشد,نمود البتّه روي
زمين شعر و سخن  سنگ به عرصة ظهور آمدند كه با آثار پرارج و گران نامور به

ميان همين شاعران اسامي ميرزا ابوالمعالي  از. شيدندخهاي تازه و رنگين ب گل
، عبدالغني بيگ قبول ) م۱۶۴۴-۱۷۲۰/ ه۱۰۵۴-۱۱۳۳(عبدالقادر بيدل دهلوي 

و ميرزا افضل ) ه ١١٥٠ :م(، الله حكيم چند ندرت تهانيسري )ه ۱۱۳۹: م(كشميري 
  .حرف طال نوشته شود بايد كه به) ه ١١٢٦ :م(بيگ سرخوش الهوري 

برده داراي مشخّصات و  شهرت شيرازي ميان شعراي نام) حسين(حكيم شيخ حسن 
دوست ) ه ١١١٩ :م(ميرزا بيدل و حاجي اسلم سالم كشميري . درجة عالي است

/ ه ١٠٦٣-١١١٩(هزادة محمد اعظم شاه اصميمي او بودند كه اكثر در درگاه ش
) ه ١١٢٦: م(الله بندرابن داس خوشگوي دهلوي . نشستند هم ميبا) م ١٦٥٣-١٧٠٧

مالقات با وي رفت و  اش مي خانه هم يكي از دوستان عزيز او بود كه هميشه به
  …كرد مي



  اخبار نسخ خطّي هند  ٥٦٥

  

  استچاپ زير  »نامه شاهجهانص ملخّ« ♦
 »آشنا«متخلّص به تأليف عنايت خان ميرزا محمد طاهر نامه ملخِّص شاهجهان

نو  دهلي, الرحٰمن استاديار فارسي کالج ذاکر حسين ميلکوشش آقاي دکتر ج به
زودي  نو به دهلي,  مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالميطرف از
هاي خطّي  اين چاپ مبني بر نسخه .دگير  ميقرارخوانندگان گرامي  اختيار در

ز کتابخانة  ا۵۶۸لندن؛ شمارة , کتابخانة موزة بريتانيا از Or.175 شمارة ملخّص
کتابخانة انجمن آسيايي ,  از گنجينة بوهار۷۰پتنا؛ شمارة , )خدابخش(پور  بانکي
  .لندن است,  از کتابخانة ديوان هند۹۸۱کلکته و شمارة , بنگال

زبان فارسي مهارتي  ميرزا اميناي قزويني كه در  در اوايل بهنامه پادشاهنگارش 
ي شاهزادگي و احوال ده سال اول قزويني احوال روزها. داشت، سپرده شد تمام

 /ه ١٠٠٠-١٠٧٦(الدين محمد شاهجهان پادشاه صاحبقران ثاني  عهد ابوالمظفر شهاب
را نوشت و در آخر كتاب مشاهير آن زمان از سادات و مشايخ و ) م ١٥٩٢-١٦٦٦

 ملّا  بهنامه پادشاهبعد از آن، امر نگارش . علما و فضال و شعرا و اطبا را معرفي كرد
خدمت گردآوري  عبدالحميد الهوري، ناظم پتنا منتقل شده و ميرزا محمد امينا به

پيرايي را از شيخ ابوالفضل فراگرفته  ملّا عبدالحميد كه روش سخن. وقايع پرداخت
) م ١٦٢٨-١٦٤٧/ه ١٠٣٧-١٠٥٧(نظر نهاده، احوال بيست سال   را پيشاكبرنامهبود، 

اين اثر معتبرترين تاريخ اولين . رتيب دادعهد شاهجهان پادشاه را در دو جلد ت
نويسان آن زمان از اين تاريخ استفادة  تاريخ. بيست سال عهد صاحبقران ثاني است

  .اند فراوان كرده
محمد   بهنامه پادشاههجري ملّا عبدالحميد وفات يافت و نگارش  ١٠٦٥در سال 

 /ه ۱۰٥٧-۱۰٦٨( لاو احوال ده سا. وارث، شاگرد ملّا عبدالحميد تفويض يافت
 عبدالحميد نامة پادشاهطرز و روش  آخر عهد شاهجهان پادشاه را به )م ۱٦٥۸-۱٦٤٧

  .تكميل نمود
 را جامة نو پوشانيده و در قالب نامه پادشاهخان كتاب تاريخ  بعد از آن عنايت

كه همة واقعات كه در سه جلد  داد، چنان عبارات آسان و اصطالحات روشن جلوه
 يا نامه پادشاهداده و اين   مرقوم شده بود، اختصار نموده و در يك جلد جانامه پادشاه



  ٥٦٦  قند پارسي

  

 /ه ١٠٣٧-١٠٦٨(سالة  نام نهاد كه مشتمل بر احوال سي ملخّص را نامه شاهجهان
  .باشد حكومت شاهجهان مي) م ١٦٢٨-١٦٥٨

  



  هاي هند  کتابخانهفهرست فهارس نسخ خطّي  ٥٦٧

  

  هاي هند  کتابخانهخطّينسخ فهارس فهرست 

v  انتشارات مركز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي
  نو دهلي, ايران

 كتابخانة شعبة تحقيق و اشاعت كشمير و كتابخانة خطّيهاي  فهرست نسخه )١
 . م١٩٨٦فورية /ش ه ١٣٦٣ماه  بهمن, حميديه بهوپال

 ه ١٣٦٥مردادماه , ، لكهنوالعلماةدو عربي كتابخانة نخطّيهاي  فهرست نسخه )٢
 .  ه١٤٠٦الحجة  ذي/ ش

ماه  فروردين, ، لكهنوالعلماة فارسي كتابخانة ندوخطّيهاي  فهرست نسخه )٣
 . م١٩٨٦آوريل / ش ه ١٣٦٥

 ه ١٣٦٦ماه  بهمن, ، لكهنو كتابخانة راجه محمودآبادخطّيهاي  فهرست نسخه )٤
 . ه ١٤٠٨ الثّاني جمادي/ ش

دكتر : ترتيب و تنظيم,  و چاپي ديوان حافظ در هندطّيخهاي  فهرست نسخه )٥
 .  ه۱۴۰۹ ولاال جمادي/ش ه ۱۳۶۷ه ما دي, شريف حسين قاسمي

 هاي عمومي و آرشيو پتياال  فارسي كتابخانهخطّيهاي  فهرست نسخه )٦
 . م۱۹۹۹/ش ه ۱۳۷۷ اولنشر , )پنجاب، هند(

نشر , نو  دهلي، فارسي كتابخانة انجمن ترقي اردوخطّيهاي  فهرست نسخه )٧
 . م۱۹۹۹/ش ه ۱۳۷۷ اول

, ، دهلي فارسي كتابخانة كتابخانة عمومي هرديالخطّيهاي  فهرست نسخه )٨
 . م۱۹۹۹/ش ه ۱۳۷۷ اولنشر 

 



  ٥٦٨  قند پارسي

  

, نو دهلي, آباد تغلق،  فارسي كتابخانة جامعة همدردخطّيهاي  فهرست نسخه )٩
 . م۱۹۹۹/ش ه ۱۳۷۷ زمستان اولنشر 

نشر , نو ، دهليبخانة جامعة ملّية اسالميه فارسي كتاخطّيهاي  فهرست نسخه )١٠
  . م۱۹۹۹/ش ه ۱۳۷۷ اول

v  ط مرکز ميکروفيلم   منتشر شده و در دست انتشارخطّيفهرست نسختوس
 دهلي, نور

، و سوم  دوم,اول جلد ,رضا رامپور كتابخانة فارسي خطّي هاي نسخه فهرست .۱
 . رامپور ـ رامپوررضا  كتابخانة با همكاري فارسي  نسخة۵،۵۰۰ يمعرف شامل

 كتابخانة ) فارسي زبان  به( اول، جلد  و عربي فارسي خطّي هاي نسخه فهرست .٢
 .نسخه ۲۰۳۵ يمعرف  شاملعليگره اسالمي موالنا آزاد دانشگاه

 بخش ) فارسي زبان به( ، جلد دوم و عربي فارسي خطّي هاي نسخه فهرست .۳
 . نسخه۷۰۰ يمعرف ، شاملهليگرع اسالمي موالنا آزاد دانشگاه و كتابخانة تاريخ

 كتابخانة)  انگليسي زبان به( اول، جلد  و عربي فارسي خطّي هاي نسخه فهرست .۴
 . دانشگاه اسالمي عليگرهموالنا آزاد

 بخش )انگليسيزبان  به(،  ، جلد دوم و عربي فارسي خطّي هاي نسخه فهرست .٥
 .دانشگاه اسالمي عليگره خ و کتابخانة موالنا آزاديتار

 كتابخانة)  فارسي زبان به( ، جلد سوم و عربي فارسي خطّي هاي نسخه فهرست .۶
 . نسخه۲۹۰  يمعرف  شاملعليگره) سينا ابن آكادمي( الرحمنّ ظل حكيم

 گجرات هاي ، كتابخانه و عربي فارسي خطّي هاي نسخه فيلموميكر فهرست .٧
پير محمد  درگاه انةكتابخ و هچشتي عاليه ، كتابخانةهمهدوي عاليه كتابخانة شامل
 .کوشش مرکز ميکروفيلم نور  به, ، فارسي شاه

، ) جلد سوم( رضارامپور كتابخانة فارسي خطّي هاي نسخه ميكروفيلم فهرست .٨
 .در دست اقدام, كتابخانه در اين شيعه تأليفات  نسخه۱۵۰۰ يمعرف شامل



  هاي هند  کتابخانهفهرست فهارس نسخ خطّي  ٥٦٩

  

 ، شامللكهنو ،محمودآباد راجه كتابخانة خطّي هاي نسخه ميكروفيلم فهرست .٩
 .فارسي و عربي خطّي  نسخه۸۰۰ يمعرف

 . ، دهليهمدرد جامعة كتابخانة خطّي هاي نسخه ميكروفيلم فهرست .١٠

 .اقدام ، در دستعليگره،  اهللا خان مزمل كتابخانة خطّي هاي نسخه فهرست .۱۱

 .اقدام ، در دست ، دهليابوالخير شاه كتابخانة خطّي هاي نسخه فهرست .۱۲

، همدرد جامعة كتابخانة خطّي هاي نسخه ميكروفيلم انگليسي فهرست .۱۳
  .اقدام نو، در دست دهلي

v هند موجود در مرکز ميکروفيلم نورخطّيهاي نسخ  فهرست ميکروفيلم  

از آثار  يكي كه كتابخانه اين فهرست(، لكهنؤ ) عبقات صاحب( ناصريه كتابخانة -١
 هند است در شمال هجري نوزدهم در قرن اسالمي فرهنگ تاريخ جاودانه

  ).منتشرخواهد شد زودي به
 كتابخانه اين مخطوطات فهرست(، لكهنؤ  سلطانيه و جامعة مدرسه كتابخانة -٢

  ). نشر است آماده»  صاحب ابو« به معروف ابوالحسن سيد مرحوم كتابخانه نام با
  .، لكهنؤ الواعظين سةمدر تابخانةک -۳
 اين خطّي نسخ فهرست(، لكهنؤ ) قدس آستان وقف(محمود آباد  راجه كتابخانة -٤

 مركز تحقيقات از سوي و فارسي عربي چهار هزار نسخة يمعرف شامل كتابخانه
  ). است و انتشار يافته چاپ فارسي

در دو جلد  كتابخانه اين خطّي نسخ فهرست( العلماء، لكهنؤةدارالنّدو كتابخانة -٥
 مركز تحقيقات سوي از خطّي هزار نسخه پنج يمعرف شامل و عربي فارسي
  ). رسيده چاپ به يفارس

و  عربي خطّي نسخ فهرست( آباد، گجرات، احمد پيرمحمد شاه درگاه كتابخانة -٦
.  است انتشار يافته كتابخانه اردو از طرف زبان  به جلد۷در  كتابخانه اين فارسي



  ٥٧٠  قند پارسي

  

 ميكروفيلم فهرست مجموعة رد كتابخانه اين هاي ميكروفيلم فهرست همچنين
  ). است چاپ گجرات آماده هاي كتابخانه خطّي هاي نسخه

 اين هاي ميكروفيلم فهرست( ، احمدآباد، گجرات چشتيه عالية درگاه كتابخانة -٧
 هاي كتابخانه خطّي هاي نسخه ميكروفيلم فهرست«  در مجموعه شامل كتابخانه

  ). است چاپ گجرات آماده
 ينا هاي ميكروفيلم فهرست( ، گجراتپور  پالم مهدويه عالية درگاه كتابخانة -٨

در  كتابخانه خطّي هاي نسخه هاي ميكروفيلم فهرست در مجموعه كتابخانه
 و موعود عالم مهدويت در زمينة مجموعه بزرگترين مجموعه اين حقيقت

  .آيد شمار مي به
و  انگليسي هاي زبان  به,دو جلد ,عليگره اسالمي موالنا آزاد دانشگاه كتابخانة -٩

  .فارسي
  ). چاپ آمادة (عليگره،  ناهللا خا مزمل نواب ةكتابخان -١٠
  ). است چاپ ةآماد نسخه يمعرف شامل( همدرد، دهلي جامعة كتابخانة -١١
  .آباد، حيدر آصفيه كتابخانة -١٢
  ). است چاپ آماده  نسخه يمعرف شامل( ، دهليابوالخير شاه خانقاه كتابخانة -١٣
  .، حيدرآباد ساالر جنگ موزة كتابخانة -١٤
 هاي ميكروفيلم فهرست (عليگره اسالمي دانشگاه پيشرفته تاريخ بخش كتابخانة -١٥

 ميكروفيلم فهرست جلد دوم عنوان با اسالمي دانشگاه پيشرفته تاريخ بخش
   ).عليگره خطّي هاي نسخه

v ط کتابخانه در هندخطّيرس کتب افهسات گوناگون  منتشر شده توسها و مؤس  
آباد دريح, يه سرکار عاليکتابخانة آصف,  و اردويفارس, يفهرست کتب عرب .١

 ,. ه١٣٤٧, ٣جلد , ٦٢٤ص  , ه١٣٥٧, ٢ جلد, ٣٩٩ ص , ه١٣٣٢, ١ جلد(
 .)٧٠٨ص ,  ه١٣٥٥, ٤ جلد, ٧٦٠ ص



  هاي هند  کتابخانهفهرست فهارس نسخ خطّي  ٥٧١

  

, هعليگر ،ي اردو كتابخانة انجمن ترقّ,يمخطوطات فارس يحيتشرفهرست  .٢
 . م١٩٥١ ,هند

 .٩٦ص , يبمبئ, ه کتابخانهي عثمان,فهرست کتب .٣

مسجد , هي مدرسه محمد,يئ بمبيها  کتابخانهي فارسخطّي يها فهرست نسخه .٤
, انجمن اسالم, قات اردويمرکز تحق, يقات مهاتما گانديمرکز تحق, يبمبئ, جامع
 يخانة فرهنگ جمهور, )لزيپرنس آوو( مهاراج وستو يواجي شي چتراپتةموز

 .۳۰۲ص , يبمبئ, راني اياسالم

 ,٢٨٤ص ,  ه١٣٩٠, اولجلد , وبنديکتابخانة دارالعلوم د, تعارف مخطوطات .٥
 .٢٩٦ص , . ه١٣٩٣, جلد دوم

نتل پبلک ياورخدابخش  العلومةمرأ  بهيمسم ,ي فارسخطّيفهرست نسخ  .٦
,  م١٩٤٢,  جلد دوم,٢٧٩ص , اولجلد , م ١٩٢٥, پتنه, پور يبانک, يريالئبر
 .٢٩٥ص ,  م١٩٦٧, جلد سوم, ١٧٧ ص

, عليگره ي کتابخانة دانشگاه اسالم,گاه مخطوطات و نوادرات شيفهرست نما .٧
 .٣٢ص,  م١٩٥٣, احمدالدينگردآورنده مختار

 مرکز , مخطوطاتي فارسي شعبة عربيريسرچ الئبريفهرست مخطوطات ر .٨
 .١٧٧ص ,  م١٩٨٩, سرينگر ,ريدانشگاه کشم,  مرکزييايمطالعات آس

ي ايمرکز مطالعات آس) سيدستنو (,ي و عربي فارسخطّي يها فهرست نسخه .٩
 .۹۹ص ,  م۱۹۸۲ , سرينگر,ريدانشگاه کشم, مرکزي

نتل پبلک يخدابخش اور, )اردو( )نير مي برصغتصوف(ه قار  در شبهتصوف .١٠
 .٢٣٨ص ,  م١٩٩٢, پتنه, يريالئبر

مه بر مخطوطات ي ماهر آثار قدياهللا قادر د شمسيم سيادداشت حکي .١١
ن خان حٰمالر بيار جنگ بهادر موالنا حبي صدرنواب ة مخزونه کتابخان,يخيتار

 .٢٣ص , م ١٩٣٩, عليگره, يشروان

 .١٩٤ ص,  م١٩٢٧, آباد اله, يري پبلک الئبر, و اردويفارس, يفهرست کتب عرب .١٢



  ٥٧٢  قند پارسي

  

, دپو کشنل بي ن,)اردو( ي و فارسيفهرست کتب مخطوطات و مطبوعات عرب .١٣
 .٦٤ص , م ١٩٧٣, هند, مرادآباد, امروهه

             ر      ں               ر (, اي گ,)اردو( هيفهرست مخطوطات خانقاه منعم .١٤
گردآورنده )                          ت   )     (   ّ      ه     ، اردو       ت

 .١٠٩ص , ي ١٩٩٣, پتنه, يرينتل پبلک الئبريخدابخش اور, ديدکتر عطا خورش

 شاعران اول جلد ,)زبان انگليسي به(  ما در کتابخانة خدابخشخطِّيراث يم .١٥
 . م١٩٦١,  تا حافظي زبان از فردوسيفارس

 .ي زبان فارسين شعراياودو, ٢  ج,همان .١٦

 .ي زبان فارسين شعراياودو ,٣ ج, همان .١٧

 . طب,٤ ج, همان .١٨

 .ثيحد ,٥ ,همان .١٩

 .خي تار,٦ ج, همان .٢٠

 .خ هنديتار, ٧ج , همان .٢١

 .تذکره و قصص, ٨ج , همان .٢٢

 .نسيات و سائيلسان, ٩ج , همان .٢٣

 .اتينيد, ١٠ ج, همان .٢٤

 .و فنون) نسيسائ(علوم , ١١ ج, همان .٢٥

 .تذکره, ١٢ ج, همان .٢٦

 .تصوف, ١٣ ج, همان .٢٧

 .ات و مناظرهينيد, فقه, ثيحد, ريتفس, ١٤ج , همان .٢٨

 .خيتار, ١٥ ج, همان .٢٩

 .خ مذاهبي و تاريشناسهندو, هيادع, تصوف, ١٦ ج, همان .٣٠



  هاي هند  کتابخانهفهرست فهارس نسخ خطّي  ٥٧٣

  

 .عيمجام, ١٧ج , همان .٣١

 .اتيقرآن, ١٨ ج, همان .٣٢

 .اصول فقه و فقه, ١٩ج , همان .٣٣

 .اتيلسان, ٢٠ج , همان .٣٤

 .لمعارف و فلسفهاةريدا, ٢١ج , همان .٣٥

 .نسيسائ, ٢٢ج , همان .٣٦

 .نثر نظم و: ادب, ٢٣ ج, همان .٣٧

 .اتية و اخالقيادع, ٢٤ج , همان .٣٨

 .عي المجاميعرب, ٢٥ج , همان .٣٩

 .عي المجاميعرب, ٢٦ج , همان .٤٠

 .عي المجاميعرب, ٢٧ج , همان .٤١

 .عي المجاميعرب, ٢٨ج , همان .٤٢

 .اتيقرآن, ٢٩ج , همان .٤٣

 .ثيحد, ٣٠ج , همان .٤٤

 .ي شاعريسفار, ٣١ج , همان .٤٥

 .اتيفلسفه و اخالق, عاتيطب, المعارفةريدا, ٣٢ج , همان .٤٦

 .اصول فقه و فقه, ٣٣ج , همان .٤٧

 .اصول فقه و علم الفرائض, ٣٤ج , همان .٤٨

 .ثيحد, ٣٥ ج, همان .٤٩

 .اتيقرآن, ٣٦ج , همان .٥٠

 .يدهل, يآورنده ابوالحسن فاروق گرد,ري شاه ابوالخخطّيفهرست نسخ  .٥١



  ٥٧٤  قند پارسي

  

,  خانيگردآورنده صاحبزاده شوکت عل ,قصر علم فهرست کتابخانة تونک .٥٢
 . هند,راجستان

 . م١٩٨٥, )اردو, عربي, فارسي(جلد اول , المخطوطاتنةيخز .٥٣

 . م١٩٨٥, )اردو, عربي, فارسي(جلد دوم , همان .٥٤

 . م١٩٨٥,  نسخ٣٩٢, اردو, يعرب, يجلد سوم فارس, همان .٥٥

،   شاهمحمدپير درگاه  كتابخانة, جلد۸ , و فارسي عربي خطّي نسخ فهرست .٥٦
  .  آباد، گجراتاحمد

 ,موالنا آزاد  كتابخانة,جلدچند ،  و عربي فارسي خطّي هاي نسخه فهرست .٥٧
 .عليگره اسالمي دانشگاه

, خطّي نسخ ۴۵۳ بر ي محتو، ساالر جنگ موزة ه وكتابخان خطّيفهرست نسخ  .٥٨
 حيدرآباد) يسيزبان انگل به(خ يتار

 .احتي و سايجغراف, هتذکر, خطّي نسخ ١٩٩ بر يمحتو,  جلد دوم,همان .٥٩

 .بالغت و معما, انشاء, قصص, خطّي نسخ ۴۴۶ بريمحتو, جلد سوم ,همان .٦٠

 ٩٠٠از ابتدا تا سنه (ادب نظم , خطّي نسخ ٥٤٦ بر يمحتو,  جلد چهارم,همان .٦١
 .ي تا جاميفردوس) يهجر

 تا اختتام ٩٠١از (, ادب نظم, خطّي نسخ ٦٣٣ بر يمحتو, جلد پنجم, همان .٦٢
 ).١٩١٤/١٣٢٢ بعد از يفّر متوي تانيمکتب

, نهي مختلف سفيفات شعرايتأل, خطّي نسخ ١٢٣ بر يمحتو, جلد ششم, همان .٦٣
 .اض و چنگيب

, فقه, ثيحد, ريتفس, ديتجو,  مخطوطات۶۲۷ بر يمحتو هفتم لدج, همان .٦٤
 .ديعقا

 .خ مذاهبي و تارتصوف, هيادع, خطّي نسخ ٤٦٢ بر يمحتو, هشتم جلد ,همان .٦٥



  هاي هند  کتابخانهفهرست فهارس نسخ خطّي  ٥٧٥

  

, الفلک علم, الحساب علم, خطّي نسخ ٢٠٦محتوي بر  ,)يعرب( جلدهشتم ,همان .٦٦
 .مهيا القديمي و الکيعيخ طبيتار, الطّب علم, علم النّجوم

 ,منطق, فلسفه ,االعالم قاموس, خطّي نسخ ٤٣٨ بر يمحتو,  جلد نهم,همان .٦٧
 .ياضيلغت علم نجوم و ر,  قانون,اخالق

 ,)زبان اردو به (پهاتک حبش خان, هيري کتابخانة نذخطّيفهرست نسخه  .٦٨
 .٣٠٥ص  ,يدهل ,ي جعفري محمد المهد:گردآورنده

, م ۱۹۶۴, نو ي دهل)يسي انگلنزبا به (,يو ملّي در هند آشخطّي يها نسخه .٦٩
 .۱۱۳ ص

, پتنه, کتابخانة خدابخش, ف الکتب و الکتابي تعريااللباب ف محبوب .٧٠
 .م ۱۹۹۱

v  هند چاپ شده در ايرانخطّيفهرست نسخ   
د کوشش سي  به)هند, بنارس (العلوم مظهرة کتابخان خطّيهاي  فهرست نسخه )١(

 .قم,  ايرانمجمع ذخاير اسالمي, صادق حسيني اشکوري

با گزارشي از ) هند, لکنهو ( ممتازالعلماة کتابخانخطّيهاي  فهرست نسخه )٢(
مجمع ذخاير , د صادق حسيني اشکوريکوشش سي  به,مآب خاندان علمي غفران

 .قم,  ايراناسالمي

اي  همراه با مقدمه): هند, پتنا (هخانقاه مجيبي: خطّيهاي  نسخهفهرستواره  )٣(
د کوشش سي  به…مجيبيه در باغ, هاي مزارات سلسله قادريه مبسوط از سنگ

 .قم,  ايرانمجمع ذخاير اسالمي, صادق حسيني اشکوري

v  يقات فارسي مرکز تحقخطّيکتب نسخ  
, ويشنو شرمانف مؤلّ, )زبان فارسي (نامه يا داستان لورك و مينا عصمت .۱

صفرالمظفّر /شه  ١٣٦٤ماه  آبان ,آقاي پرفسور سيد امير حسن عابديمصحح 
 . ه  ١٤٠٦



  ٥٧٦  قند پارسي

  

  مؤلّف,)زبان فارسي( )هجري ٨١٣براساس نسخة مؤرخ  (حافظ غزلهاي .۲
 ۱۳۶۷ماه  دي, آقاي پرفسور نذير احمدمصحح , الدين محمد حافظ شيرازي شمس

  .  ه۱۴۰۹االول  جمادي/شه 
 محمد الدين شمسمؤلّف , ) هجري٨١٨براساس نسخة مؤرخ  (حافظ نديوا .۳

 /ش ه ۱۳۶۷ماه  دي, آقاي پرفسور نذير احمدمصحح , يحافظ شيراز
  .  ه۱۴۰۹االول  جمادي

, دکتر اختر مهدي, )زبان فارسي( و ادب فارسي آبادي  اجمل اهللامحمدشاه  .۴
  .م ۱۹۹۲

, از مصطٰفي خالقداد عباسي» ساگَر کَتَا سِرتْ«ترجمة فارسي , اسمار  درياي .۵
تصحيح استاد عابدي و تارا چند؛ چاپ با همکاري دانشگاه اسالمي عليگره 

  . م۱۹۹۷فورية /ش ه ۱۳۷۵ماه  بهمن
تأليف مير محمد معصوم بن حسن صالح , )زبان فارسي( تاريخ شاه شجاعي .۶

اسفند , فريدکتر سيد محمد يونس جع: مقدمه و تصحيح, )سدة يازدهم هجري(
  . م٢٠٠٧مارس /ش ه ١٣٨٥

, )سدة يازدهم هجري(  چندربهان برهمنفتألي, )زبان فارسي( چهار چمن .۷
مارس /ش ه ١٣٨٥اسفند , دکتر سيد محمد يونس جعفري: مقدمه و تصحيح

  . م٢٠٠٧
منشي احمد حسين ِسحر کاکوروي  مؤلّف, )فارسي زبان( يمعنٰٰ  طوِرةتذکر .۸

, دکتر رئيس احمد نعماني: دمه و تصحيح و تعليقمق, )سدة سيزدهم هجري(
  . م٢٠٠٧مارس /ش ه ١٣٨٥اسفند 

سدة ششم و هفتم (الدين حسن نطامي  تأليف تاج, )يزبان فارس (المآثر تاج .٩
تيرماه , پروفسور سيد امير حسن عابدي:  و تنقيحمقدمه و تصحيح, )هجري
  . م٢٠٠٨جوالي /ش ه ١٣٨٧

  



  هاي هند  کتابخانهفهرست فهارس نسخ خطّي  ٥٧٧

  

v خطّي نسخ  ةده در زمينآثار منتشر شفيلم نور ـ دهليط مرکز ميکروتوس  
ليف قرن أت(ابوعبدالرحمن اسماعيل بن احمد الحيري النيشابوري , وجوه القرآن )١

 .)پنجم

  .) ه١٣٧٥ :سال تاليف(پيري  دکتر مهدي خواجه, قاضي نوراهللا شوشتري )٢
 .اردو, تراب دنا ابياالنتخاب في ذکر معيشة سي احسن )٣

٤( دوار, عربي, هخصائص مرتضوي. 

 . اردو,عربي, المصطفي المرتضي من مواهب مناقب )٥

 . اردو,عربي, العليالجلي في مسندالمقصد )٦
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  قطعة تاريخ درگذشِت پروفسور نذير احمد  ٥٨١

  

   پروفسور نذير احمدقطعة تاريخ درگذشِت
  فارسی دانشگاه اسالمي عليگرهممتاز استاد اسبق 

  ∗رئيس احمد نعماني
  همــال و نويــسندة بــزرگ    اســتاِد بــي 

  

ــرد  دانــش ــِب شــهير م ــژوِه وقــت و ادي   پ
  

  آموزگـــاِر فارســـِي هنـــد درگذشـــت    
  

  جوهرشناِس اسم و صـفات و ضـمير مـرد         
  

ــي    ــم و آگهـ ــِن علـ ــروي انجمـ   آن آبـ
  

  و پيــر مــرد  لمــت زداي ســينه برنــا  ظ
  

ــه ــرو ب ــتم ف ــوِت او  رف ــاِل ف ــي س   فکــر پ
  

ــرد  ــذيِر خبيــر م ــر کــه ن   چــون يــافتم خب
  

  

ــار    ســر زده از خــاطِر حــزين» آه«ســي ب
  »دکتـر نـذير مـرد   «: بار بر لـب آمـده       يک

  

  ] ميالدي٢٠٠٨) = ١٨٢٨(» دکتر نذير مرد«) + ١٨٠ = ٣٠*٦(» آه«[
  

                                                   
  .و مدير مركز مطالعات فارسي، عليگرهعليگره دانشگاه اسالمي . اچ.تي.استاديار فارسي مدرسة اس  ∗
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  تسليت

  !ماريه بلقيسپروفسور سرکارخانم پروفسور ريحانه خاتون و 
شما  را به) استاد نذير احمد(مصيبت فقدان پدر ارجمند شما و استاد برجستة فقيد هند 

گوييم و آرزوي سالمتي و بقاي عمر شما را از خداوند  و خانوادة محترم تسليت مي
  .متعال مسئلت داريم

وابستة فرهنگي و رئيس (سيد عبدالحميد ضيايي )/رهنگيرايزن ف(کريم نجفي برزگر 
  و همکاران) خانة فرهنگ
  نو و همکاران دهلي, پيري مدير مرکز ميکروفيلم نور مهدي خواجه

  نو و همکاران رضا قزوه مدير مرکز تحقيقات فارسي دهلي علي
  

  همکار ارجمند
  !جناب آقاي عبدالرحٰمن قريشي
گوييم و سالمتي  ت ميشما و خانوادة محترم تسلي  را بهمصيبت فقدان برادر ارجمندتان

  .و بقاي عمر شما را از خداوند متعال مسئلت داريم

وابستة فرهنگي و رئيس (سيد عبدالحميد ضيايي )/رايزن فرهنگي(کريم نجفي برزگر 
  و همکاران) خانة فرهنگ
  نو و همکاران دهلي, پيري مدير مرکز ميکروفيلم نور مهدي خواجه

  نو و همکاران رضا قزوه مدير مرکز تحقيقات فارسي دهلي علي
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