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   اوير و سفرهايدر پرتو س ي آزاد بلگرامير غالم عليم
  ∗يرمضان بامر

  دهيچک
,  همزمان پژوهشگريو.  استيت چند بعدي شخصي داراي آزاد بلگرامير غالم عليم

از آثار . رود يشمار م بهقاره   شبهيب ممتاز قرن دوازدهم هجريسخنور و اد, مورخ
 و يمورد استفادة محافل علم» مآثرالکرام«و  »آزاد سرو«, »خزانة عامره «يماندگار و

 در ي آزاد بلگرامير غالم علي مير و سفرهاين مقال سيدر ا.  استي جهان فارسيادب
مورد ,  و اکتساب علوم متداوله بودهياندوز قاره که هدفش دانش داخل و خارج شبه

  .بحث قرارگرفته است
* * *  

رخان و محقّقان معروف ؤعرا و ادبا و مش,  از علمايکي ي آزاد بلگرامير غالم عليم
  .قاره پاکستان و هند بوده است بهش

ه هزار و صد و شانزده نکشنبه سيست و پنجم ماه صفر روز ي در بيآزاد بلگرام
اسم پدرش سيد محمد نوح . جهان گشود بهدر شهرک بلگرام چشم ) ق ه ۱۱۱۶(

  . بودي واسطينيحس
 در زمان سلطان ي قمري هجر۶۱۴ سال  دريرغجد امجد او سيد محمد ص

بلگرام آمده و با لشکر اندک  به اسالم يث غازيح بهلتتمش از خراسان ين ايالد شمس
را  بلگرام ,را شکست بدهد و بعد از فتح» يراجا سر«خود توانست حکمران بلگرام 

  .دني محلّ سکونت خود برگزعنوان به
                                                   

∗  يکراچ, يکراچ دانشگاه ي گروه فارسيمرب.  
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ل يطف سيد را نزد يکتب درس, تهافيط علم و فضل پرورش ي در محيآزاد بلگرام
از سيد محمد را  يعلوم ادب, خواند) ق ه ۱۱۵۱ :يمتوفّ (ي بلگراميمحمد اترولو

از پدر بزرگ خود سيد را ث يآموخت و کتب حد) ق ه ۱۱۸۵ :يمتوفّ (يبلگرام
 داشته و در يآزاد بلگرام به يديل عالقة شديسيد عبدالجل. ادگرفتي يل بلگراميعبدالجل

  :رد او گفتهمو
  .“ماند ي از من باقيوجوه نشان بهخواهم  يم”
 در يدر سن جوان.  بوديش و صوفي طبعاً دروي آزاد بلگرامير غالم عليم

 المعروف ياهللا بلگرام ر سيد لطفيدست م به ي قمري هجر۱۱۳۷االول  يجماد ماه
  .ض نموديعت کرده از او کسب فيب) ق ه ۱۱۴۳ :يمتوفّ(لدها  شاه به

 پدر بزرگ خود يهمراه بهن سفر او ياول. ده استيسفر گذران بهام را يشتر اياد بآز
بوده ) هند (يدهل به از بلگرام ي قمري هجر۱۱۳۶ در سال يل بلگرامي سيد عبدالجليعني

  .بلگرام برگشت بهبعد از سه سال . است
 يدهل از بلگرام شروع شد و از راه ي قمري هجر۱۱۴۲ن سفر آزاد در سال يدوم

 نزد يآزاد بلگرام. ديف انجاميشهر سهوان شر بهو الهور و ملتان و اوچ و بکر ) هند(
) ق ه ۱۱۳۱-۱۱۶۱(محمد ن ي که از طرف ناصرالدي خود سيد محمد بلگراميعمو

سيد . ديرس,  را بر عهده داشتيسينو عيف کار وقايشهرت سهوان شر به يپادشاه دهل
 سپرد و يمآزاد بلگرا به را يسينو عيمت دانسته کار وقاينن فرصت را غي ايمحمد بلگرام

  . بوديمدت چهار سال قائم مقام سيد محمد بلگرام بهاو 
 يف طرف دهليرش از شهر سهوان ي قمري هجر۱۱۴۷ در سال يآزاد بلگرام
طرف  به يافت که تمام خانواده او از دهليد اطّالع ي رسيدهل به که يوقت. مراجعت نمود

مردم . ديآن شهر رس به که يموقع. آباد رفت اله بهآزاد هم از راه آگره . اند اد کوچ کردهآب اله
  .المبارک بودند مشغول نگاه کردن هالل شهر رمضان

آباد    در شهر الهالمدت سه س بهار شاد گشت و او يدن خانوادة خود بسيآزاد با د
  .هم رفتبلگرام  بهن سه سال دو مرتبه ياقامت کرد و در عرض هم

ارت روضة اقدس حضرت يز بهده بود که ي ديت خوابي در عهد طفوليآزاد بلگرام
  .سلّم مشرف گشته است ه و آله وي اهللا عليرسول اهللا صل
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 و ذوق و شوق فراوان يتاب ي بهباآلخر. ار تالش کردين خواب بسير اي تعبيآزاد برا
در توابع (جاه در مقام سرونج  فالملک آص دربار نواب نظام بهاهللا او را  تيارت بيز

 از بلگرام ي هجر۱۱۵۰اهللا در سوم ماه رجب سال  تي بت حجين بهد و او يکش) مالوه
  :ر خواندي زيد و در مدح او رباعيخدمت نواب رس به شعبان ۲۲روز , حرکت نموده

  محيط جود و احسان   ,  دين ي حام يا
 ان آوردـمـيـلـدرگاه س بهت ـخـاو ت

  انيخطـاب آصــف شــا حـق داد تــرا  
 انــه رسـبـدر کع هـب را يبـتو آل ن

ن يآزاد ا. او اعطا فرمود به پول يار شاد شده در عوض زاد راه و مقدارينواب بس
  :نوشته است» مآثرالکرام« را در کتاب يرباع
ن يا االّ, ام ا نگشودهيمدح اغن بهالعمر زبان   طبع مدتير با وصف موزونيفق”

  .“ت اهللا سرزديانت سفر ب که در استعيرباع
طرف برهانپور حرکت کرد و  به از بهوپال ي قمري هجر۱۱۵۰آزاد در اوائل شوال 

 شده يسوار کشت, قعده يست و چهارم ذيجا ب از آن, ديبندرسورت رس بهقعده  يدهم ذ
خ محمد فاخر يجا ش د و آنيبندر جده رس به يقمر ي هجر۱۱۵۱الحرام  جدهم محرميه

 عالم و فاضل و متّبع سنّت و مصنّف يکه شخص) ق ه ۱۱۶۴ :يمتوفّ(زائر  بهمتخلّص 
  . کردييرايافته بود از او پذي و شاعر دست يمرتبة صوف بهه نامور و ير و محدث و فقيشه

  :ن ذکر کرده استيچن» مآثرالکرام«خ محمد فاخر در يآزاد مالقات خود را با ش
خبر , ف داشتيدر جده تشر… يبادآ زائر اله بهخ محمد فاخر متخلّص يش”

بر لب , افتهيده بود يش از جهاز ما رسي که دو روز پير از مردم جهازيقدوم فق
 گذاشتم مالقات شد و يخشک بهن که قدم از بحر يهم, ديکش يا انتظار ميدر

  .“ دست داديسرور عجب
 يرهج ۱۱۵۱الحرام سال  ست و سوم محرمي توانست در به باآلخريآزاد بلگرام

دن آن خاک پاک حرم در حضور يارت کند و از دين مقدس را زيآن سرزم يقمر
آستان  بهاز ين نيو جب«. ن قلب و روح حاصل کرديز گشت و تسکير اهللا سجده تيب

  .»اهللا برافروختم تي بييسا
ار ياخت يب,  آزاد کامالً عوض شد و دل او نرم گشتياياهللا دن تيارت بيبعد از ز

  : شديشعار جارن ايزبانش ا از
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  وانـــة مـــا راي دل دي نالـــة گرمـــيالهـــ
  نــة دل رايمــده در دســت زنگــاِر هــوس آ

  باشـد  ي مهمان نم  يمان را نظر بر زشت    يکر
  ن بزم کهن از دست مردم آبرو مشکنيدر ا

ـ        بـارد  ي رنـگ مـ  يدل ما در چراغـان تجلّ
 نـم کـور دو عالـة آزاد را شـامـر خـيصر

ــش  ــاِل آت ــن نه ــت ک ــا رينيکرام ــة م   ا دان
  رت خانة مـا را    يش کن آباد ح   يز حسن خو  

ــاغ ب ــر از ب ــمب ــبزة بي ــا رايرون س ــة م   گان
  مانـة مـا را    يرنگ آسمان پ   بهتو گردش ده    

  سمندر ساز و در آتش نـشان پروانـة مـا را     
 ا راـانة مـتن افسـشيبول خوـاز قنمک ده 

 يقمر يهجر ۱۱۵۱ سال محرم ششم و ستيب در فيشر اهللا تيب ارتيز از پس آزاد
  :سدينو يم» مآثرالکرام«که او در کتاب  چنان,  منوره حرکت کردةنيطرف مد بهاز مکّة معظّمه 

 و ستيب افتهين خود در صبر طاقت ,بود زير جلوه نهيسک نةيمد شوق که جا آن از”
 ام دهيرس وا يهست شهرستان به عدم کتم از خيتار نيا در که صفر ماه پنجم و ششم

 و دميکش چشم در سعادت منوره نهيمد سحر وقت گذاشتم ششم و يس مرحلة و
  .“دميمال اقدس روضة ةقب بر را آرزومند دةيد

خ يعالم مصنّف شه جا از سند د در آنينة منوره رسيمد به ي که آزاد بلگراميزمان
ف داشتند و درس و يهم تشر) ق ه ۱۱۶۳ صفر ۲۶ :يمتوفّ (ي مدنيات سندهيمحمد ح

  . بوديشمارش جار ير جمع شاگردان بس او ديتدر
, بودل نموده يد برجستة و فاضل و تحصي هندوستان و اساتيآزاد اگرچه از علما

  آنيشاگرد,  فکر و روح خوديرابي سي بود و براي علم در وجودش باقي هنوز تشنگيول
  . و صحاح ستّه حاصل نموديح بخاريار کرد و سند صحيعالم و فاضل بزرگوار را اخت

طرف مکّة معظّمه حرکت کرد و  بهنة منوره ي چهاردهم شوال از مدياد بلگرامآز
خ عبدالوهاب ي شازث را يجا توانست فن حد  آورد و در آنيجا بهاهللا  تيضة حج بيفر

خ عبدالوهاب تخلّص ي شيزمان, سدينو يم» آزاد سرو«آزاد در کتاب , ردي فراگيطنطاو
  :فرمود, دي آن را پرسيمرا و معن

  » انت من عتقاء اهللايديا سي«
 از ي قمري هجر۱۱۵۲االول  عيآزاد مدت چهار ماه در مکّة معظّمه ماند و در ماه رب

, دي اهللا عنه رسيطرف طائف حرکت کرد و مرقد حضرت عبداهللا ابن عباس رض بهمکّه 
  :دت نمودين اشعار ابراز عقيجا با ا در آن
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ــبا رو يا ــه ص ــ  ب ــم نب ــسر ع ــزار پ   يم
 ن طائف راـا چمـاشـام خوب تم دهرـک

  يخاک آن روضه کم از عنبر تر نشناس       
 يـاسـبـگل ع بهچ گل او ـيـد هـرسـن

جا  مکّة معظّمه برگشت و از آن بهاالول همان سال دوباره  عيباآلخره آزاد در ماه ب
  .طرف جده حرکت نمود به

هند از  بهجعت  مراي براي قمري هجر۱۱۵۲االول  ي سوم جماديآزاد بلگرام
االول  يست و نهم جمادي در بيعني روز ۲۶بعد از ,  شديبندرگاه جده سوار کشت

  .اآلخر وارد شهر سورت شد يد و او در دوم جماديسورت رس بندر به
طرف دکن روانه  به از بندر سورت ي هجر۱۱۵۲ازدهم ذوالقعده ي يآزاد بلگرام

جا در خانقاه بابا شاه مسافر  آن, دي رسآباد اورنگ بهست و هفت ذوالقعده يگشت و ب
ام مختلف هفت سال در آن خانقاه اقامت يشود آزاد در ا يگفته م.  اقامت نمودينقشبند

  .کرده است
و تا نوزدهم  درآباد دکن شدي وارد حي قمري هجر۱۱۵۹ در سال يآزاد بلگرام

سال مذکور دوباره االول  يپانزدهم جماد. درآباد دکن اقامت کرديصفر همان سال در ح
  .آباد مراجعت نمود اورنگ به

» آزاد سرو«در , اهللا کرد تيگر ارادة حج بي بار دي قمري هجر۱۱۵۹آزاد در سال 
  :سدينو يم

 هم  بهي مزاج بنده را وحشتي قمري هجر۱۱۶۱المبارک  ر رمضاني اخةدر عشر”
ار عرب يد به يگر سريد کرد و بار ديخاطر افتاد که از همه قطع نظر با به. ديرس
  .“ديد کشيبا

  :ن نوشته استين مورد چنيرادة خود را ترک گفت و در اان ي ايول
ام  شهيا انديالمبارک طرف سحر در عالم رؤ ست و هفتم ماه رمضانيناگاه شب ب”

ت ي شدم باردياً از خواب بروف,  موزون ساختميتيد و بيمتوجه شعر گرد
  :ن استيادماند و آن اي به

 مکش دست از دامن روزگار ندة نامداريگوچه خوش گفت 
امتثال ,  است و مخاطب بندهيبينده سروش غيدانستم که گو, تأمل رفتم به يلخت

, ديم رسيتقد بهن يش از ايپ, افته بوديم يدم و اراده که تصميب واجب ديامر غ
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ن يچند, ل نافله شتافتميتحص بهدم و يکش ي ميق ظاهرياگر دست از دامن عال
  .“شد ياالدا فوت م اجبحقوق و

 ها  نافليترک واجب نتوان کرد پ
ن سال ي آغاز کرد و در همي قمري هجر۱۱۶۲آزاد سفر دوم برهانپور را در سال 

 ۱۱۶۴در سال , ده استيجا گذران ک سال در آنيارکات رفته و  بهچهاردهم شوال 
در , اد برگشتآب اورنگ بهالدوله ناصرجنگ   بعد از شهادت نواب نظامي قمريهجر
حيدرآباد  بهشاهنواز خان الدوله   نواب صمصاميهمراه به ي قمري هجر۱۱۶۵ سال
  .رفت

د نورالحسن که در روستاي خود يعني نام سي بهآزاد بلگرامي فقط يک فرزند داشت 
استخر رود  به خواست براي غسل کردن زام جواني يک رودر اي, کرد بلگرام زندگي مي

آزاد از اين حادثه . انگيز رخ داد و نورالحسن در آن استخر غرق شد  غماي ناگهان حادثه
  :نويسد بدين مطلع اي مي شود و مرثيه شديداً ناراحت مي

 که يک گل داشت آن هم نوجوان رفت تـان رفـتـن بوسـر ايـر سـت بـامـقي
ممکن است بر اثر غم و . احت آزاد نوشته شدير و سيل سين حادثه تفصيبعد از ا

  . اقامت نموده باشديک جاياندوه پسر جوان سفر را ترک گفته و در 
ن سفر او يداد آخر  رخي قمري هجر۱۱۶۷که در سال ) هند(دکن , درآباديسفر ح

طور  به يشگي هميآباد را برا  انجام نداده است و اورنگيگونه سفر چيبوده بعد از آن ه
  .ار کرده استيمحل سکونت خود اخت

  :سدينو يم» زانة عامرهخ«آزاد در کتاب 
آباد  اکنون در داراالمن اورنگ,  اطراف ملک دکن برخاستميتماشا بهچند بار ”

  .“رميگوشه گ
عزّت و ) هند(آباد  خصوص در اورنگ بهقاره پاکستان و هند  بهآزاد در تمام نقاط ش

 فرتسا هدف از مي انجام داده وليادي زي داشته بود و سفرهايانياحترام و شهرت شا
علم و , بلکه در انجام سفر همواره خواسته , مال و دولت و تجارت نبودهيآور جمع

در اين مورد آزاد چنين , نوع خود کند هم دانش و تجربه حاصل نمايد و خدمت به
  :نوشته است
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پروري  وار مقصود از اين سير و سفر نه تن حق سبحانه عليم است که هالل”
  “…حاشا و کلّا, باشد مي

  مآخذمنابع و 
، )م ١٧٦٢-٦٣/ه ١١٧٦: تأليف (خزانة عامره: )ه ۱۲۰۰ :م (آزاد بلگرامي، مير غالم علي .١

  .م ١٨٧١مطبع نولكشور، کانپور، 
، مطبع رفاه عام، )ه ١١٦٦: تأليف( سرو آزاد :)ه ۱۲۰۰ :م ( غالم علي، ميرآزاد بلگرامي .۲

  . م١٩١٣الهور، 
کتابخانة ، )سرو آزادفصل اول  (كراممآثرال :)ه ۱۲۰۰ :م ( غالم علي، ميرآزاد بلگرامي .۳

  . م١٩١٣حيدرآباد، , آصفيه
، ) ه١١٨١: تأليف (الكرامحتفة: اهللا  بن مير عزّت)ه ١٢٠٣ :م(قانع تتّوي، مير علي شير  .٤

 . م١٩٦٧, ادبي بورد، حيدرآباد، سندندي الدين راشدي، ِس  تصحيح و حواشي از سيد حسام به

  


