
  آثاِر فارسي سدة هفتم در بنگال  ٤٢١

  

   هفتم در بنگالسدة فارسي آثاِر
  ∗محمد کليم سهسرامي

 سدةاواخر ( م ۱۲۰۱ اختيارالدين محمد بن بختيار در سال دسِت ههنگامي که بنگال ب
 سدة در ،ريشة عميق گرفتدر زمينة بنگال  زبان فارسي ١فتح شد) ششم هجري قمري

دوره  رين علما اينهفتم هجري قمري بجز دو کتاب فارسي که از آثار يکي از بزرگت
ف  نخستين شرح احوال مصنّ، ما نرسيده استدسِت هباشد کتابهاي ديگر تاکنون ب مي

رشتة تحرير  هاش را ب دهيم و پس از آن آثار فارسي ر ميطور اختصار تذکّ هب را
  .آوريم درمي

 ة جامع در پيشرفِتور بوده است  متبحيالدين ابوتوامه يکي از علما شيخ شرف
جهان گشود و در خراسان  ه شيخ در بخارا چشم ب.ن در بنگال سهم بيشتري داردمسلمانا

 شيمي و علوم طبيعي ، احاديث، فقه، او در علوم ديني،گرفت  خويش را فراتحصيالِت
 )ه ۶۵۹/م ۱۲۶۰(الدين بلبن   او در اوايل عهد سلطنت سلطان غياث،مهارت وافر داشت

  .دهلي وارد شد هب
باشد  که کتابي مهم و معاصر مي» االصفيا مناقب«نام  ه خود بشاه شعيب در تأليف

  :نويسد الدين ابوتوامه مي پيرامون شيخ شرف
الدين  ر علمي موالنا اشرف پاکبازي و تبح،در آن دوره شهرت دانشمندي”
 ايران و ديگر ،هاي عربي هند بلکه در عرب هتنها در خطّ توامه نه) الدين شرف(

 حتّي در شيمي و ، او در تمام علوم دسترسي کافي داشت،فتهممالک انتشار يا

                                                   
  .بنگالدش ،استاد فارسي دانشگاه راجشاهي  ∗
 ،۴۷ ص ،جلّد اول م،تاريخ فرهنگي بنگال  .1

 



  ٤٢٢  قند پارسي

  

کردند و مردم   مردم دانشمند در علوم مذهبي از او مشورت مي،علوم طبيعي
  .١“او عالقه بيشتري داشتند باشند با عمومي که شامل امراء و اعيان هم مي

نگاران و  هبين تذکرؤن سنارگا الدين ابوتوامه به  موالنا شرفتاريخ وروِددربارة 
توان  م مي ۱۲۷۸-۱۲۸۴/ه ۶۷۷-۶۸۳ ولي بين سال ،اختالف استمؤرخان 

  .٢کرد تعيين
طغرل فرماندار لکهنوتي از سلطنت دهلي سر ( الدين دوره سلطان مغيث در اين

کرد و  فرارالدين بلبن   سلطان غياثدسِت هب) ه ۶۸۰(م  ۱۲۸۱سال  هطغيان برآورد و ب به
  . بنگال مأمور شدفرماندارِي هسپس پسر بلبن بغرا خان ب و ، معزول گرديدسپس

تبليغات   و به، خود اقامت پذيرفتةخانواد الدين ابوتوامه در سنارگاؤن با شيخ شرف
 تعداد کثيري از دانشجويان بنگال و شمال هند در ،ديني و تدريس مذهبي مشغول شد

  سنارگاؤن يک مرکز تربيتي علوِمالدين در  موالنا شرف،محضر وي کسب علم کردند
 /ه ۷۰۰نوايان آن ديار تأسيس کرد و در سال  اسالمي و يک خانقاه جهت استفاده بي

  .گرديدم از اين جهان رخت سفر بربست و در سنارگاؤن مدفون  ۱۳۰۰
ترين  مهم» مقامات« از آثارش . تصانيف هم بودالدين ابوتوامه صاحِب موالنا شرف

ف در بنگال در اواخر قرن هفتم هجري قمري تأليف ارة موضوع تصوباشد که درب مي
 و ،گير بود  داراي شهرت چشم، پاکستان و بنگالدش کتاب مزبور در هند،گرديده است

  .در حلقة علما و صوفيه از لحاظ موضوع اهميتي پرارزش داشت
و چاپي هاي خطّي   زيرا که نسخه،در دست نيست» مقامات«اطّالع بيشتري پيرامون 

 که در زير نقل يمکتوب البتّه از ،اي پيدا نيست اين کتاب در حال حاضر در هيچ کتابخانه
 محفوظ مانده اطّالعي ٣»اآلئين الملکي ترس«نام  هشود و در يک مجموعة خطّي ب مي

  .دتوان استفاده کر آن مي ه نسخة مقامات و رسيدگي بيافتِنبراي 

                                                   
 .۳۳۹ ص ،در حاشية مکتوبات صدي» االصفياء مناقب«اقتباس   .1

 .۷۰ ص ،تاريخ اجتماعي بنگال  .2

 .۱۱ برگ ، انجمن آسيائي بنگال،)خطّي(ترسل اآلئين الملکي   .3



  آثاِر فارسي سدة هفتم در بنگال  ٤٢٣

  

االمرا السادات ناصرالحق والدين مقطع  جانب ملک هاين مکتوب ب” :۳۴ مکتوب .۱
الدين توامه عليه  موالنا استاذالعلم شرف(الهور از براي طلب نسخة مقامات 

  .“در قلم آمد) الرحمه
ادات ناصرالحق والدين بعد جانب سيدالس هاين مکتوب نيز ب” :۳۵ مکتوب .۲

 .“رسيدن نسخة مقامات در قلم آيد
است اثر يکي » نام حق«هفتم در بنگال که اسمش  سدةکتاب ديگر از آثار فارسي 

باشد که داراي صد و هشتاد بيت و دو باب  الدين ابوتوامه مي از مريدان موالنا شرف
ف و در حمد و لغت و ديباچة مؤلّ ين در آغاز کتاب سه باب مربوط به ا عالوه از،است

رشتة نظم  هف ب مؤلّنيز شامل است که در آن تاريخ تدوين کتاب را» خاتمه«آخر کتاب 
 اين ،باشد  صفحات مي۱۸ مزبور مختصري است و مشتمل بر  کتاِب،درآورده است

سال  ه بار دوم در کانپور ب،)ه ۱۳۰۳(م  ۱۸۸۵سال  هکتاب نخستين بار در بمبئي ب
 .چاپ رسيد هب) ه ۱۳۳۲ (م ۱۹۱۳

  


