
  ٤٢٤  قند پارسي

  

  ، محمد صادق اختريقاض
   بنگالهِني برجسته از سرزمسخنوِر

  ∗ين کاکورويالدکمالعمر 
ــي    ــيض اليزال ــون ز ف ــيدم چ ــه  رس ــگالي   ب ــشرت س ــي ع ــه پ   بنگال
  گلـش چـون چهـر حـوران بهــارين      بهــشتي ديــدم از گلهــا نگــارين   
ــت    ــبزة زارس ــر س ــين او سراس   بلي آغاز ايـن ملـک از بهـار اسـت            زم

  بــود ســرمه غبــارش ميــل در ميــل   کرده تحصيل  ز خاکش ديده بينش   
ــي  ــارش م ــ  غب ــنش فزاي ــد بي   يکه خـاک اوسـت کحـل روشـناي          يکن

ــت     زار اسـت   هر جايي که بيني سـبزه      به ــت و بهارس ــت و بهارس   بهارس
  )منير الهوري(  

ن ي سرزميعني نذراالسالم يهن تاگور و قاضيف ميالذکر در توص ات فوقياب
رباز مرکز دانش و ياز د قت است که خطّة بنگالين حقي انوخصال بنگال نشانگريم

 ادبياتج و اشاعت زبان و يشه بهار بنگاله از لحاظ ترويار هميد. فرهنگ بوده است
ن است که ين ثبوت آن اير خود را واضح نموده است و بيگاهميت چشمز ي نيفارس
 تنومند زبان و ن خطّه برخاسته درختي اسندگان برجسته ازي شاعران و نوياريبس

 محمد صادق ين نابغاِن روزگار قاضيان اياند م  کردهياري در هند را آبي فارسادبيات
  .کند يش از همه توجه ما را جلب مياختر ب

                                                   
  . لکهنو،رئيس گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه لکهنو  ∗
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الشعرا و خان بهادر پسر  ملک  مخاطب به١»اختر« محمد صادق متخلّص بهيقاض
داهللا ي حضرت خواجه عبالنسل و از اخالف ي عربياکان وين. ٢ محمد لعل بوديقاض

 در ترکستان اقامت ي بودند که از وطن خودشان هجرت نموده مدتياحرار نقشبند
 بعداً در شهر يم شدند ولي مقي نخست در دهل،مت کردندي هند عزيدند سپس سويگز

لومتر از شمال کلکته است ي ک)۴۰( گنگ حدود هفتصد و چهل ياي که کنار دريهوگل
 ٣عرصة وجود نهاد م پا به ۱۷۸۶-۸۷/ه ۱۲۰۱ن شهر در سال ير هماختر د. دندشماندگار 

گر آن زمان ي دي و فضاليمحمد اسعد بردوان سيد نزدرا و معقوالت و منقوالت 
رضا  سيد خ موالنايدالمشاي در محضر سي و،»نيالعارف تيفيک«ت يروا به. ٤گرفت ادي

ا چند يم  ۱۸۱۱/ه ۱۲۲۶ال  در سيسپس و. ٥ کردي ابوالعال مدارج سلوک هم طيمنعم
 ه ۱۲۳۳ :م(ل يحسن قت  مرزا محمدِي شاگرديلکهنو آمد و در شعر فارس ش بهيسال پ

ن يالد ي که غازيهنگام. بنگال آمدند ار نمود و بعد از مدت کوتاه بهي اخت٦)در لکهنو
 يد ويها پادشاه آن استان گرد سيکمک انگل  با٧) ه ۱۲۲۹-۱۲۴۳ :مدت حکومت(در يح

                                                   
نام خود محمد صادق نوشت الحاق لفظ » محاميد حيدريه«و » االرشادقةيحد«اختر در  محمد صادق متخلّص به  .1

م که در  ١٨٤٩ اکتوبر ٨، آگره، »اسعداالخبار«ها نوشته است درست نيست اطّالع   تذکرهيخاني که در بعض
مصنّفة محمد حسين آزاد، » حيات آِب«همچنين در . وي محمد صادق علي خان درج است نيز غلط است

م؛ دربارة وي حاجي محمد صادق خان اختر هم درست نيست که  ١٩٠٧، چاپ نولکشور، الهور، ٣٣٢ ص
 .اطّالع دربارة مشرف شدن حج بيت اهللا در منابع مستند موجود نيست هيچ

 .، فقط محمد نوشته است۷/۲۴۳الخواطر، هة و در نز۶الوفاق، ذوالفقار علي مست، ص  ضريا  .2

 سال نوشت و ساِل تصنيِف ۲۵سِن خود را » االرشادقةيحد«رسد که وي در ديباچة  اثبات مي اين امر چنين به  .3
 . استهجري ۱۲۲۶اين اثر 

 .۷/۲۲۳ عبدالحي حسني، المسامع والنواظر، مصنّفة حکيم سيد جةالخواطر وهةنز  .4

 .۱۶۹-۱۷۰العارفين، ص  کيفيت  .5

  .کرده بود اند که اختر در سرودِن شعر فارسي پيش قتيل زانوي تلمذ ته مي ابيات ذيل نشانگر اين حقيقت  .6
  دانـي يـادگير    از قتيل اختـر طريـق نکتـه         نمايد کـسب نـور    ذره از خورشيد دايم مي    

ــيض  ــر  ز ف ــل اخت ــضرت قتي ــت ح   رزمگـاه سـخن شـد مـرا زبـان خنجـر            هب  تربي
  اگــر دنيــاي ديگــر آدم ديگــر شــود پيــدا  همتاي قتيل اختر سنجي و به توان در نکته

 

 ه، اولين نواب اود)م ۱۷۹۷-۱۸۱۴/ه ۱۲۱۳-۱۲۲۹ :مدت حکومت(الدين پسر نواب سعادت علي خان  غازي  .7
ها پادشاه آن  سييکمک انگل  باهجري ۱۲۳۴ شد، سپس در سال هبود که بعد از فوت شدن پدرش حاکم اود

 داعي اجل هجري ۱۲۴۳گذاشت و پس از پادشاهي حدود چهارده سال در سر ايالت گرديد و تاج سلطاني بر
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شمع «ق حسن خان در تذکرة يگفتة نواب صد مت کرد و بنا بهي لکهنو عزيوباره سود
کار مانده  ي بيبعد از فوت نواب چند. ١“ سربلند گشتيالشعرا خطاب ملک به» ”انجمن

لکهنو   باز بهيسربرد و در آخر زندگان هلدار بيعهدة تحص و بعداً در شهر کانپور و اتاوه به
  .٢ن شهر شديوند خاک ايک گفت و پي اجل را لبيم داع ١٨٥٨ده و در سال يرس

 نوزدهم قرن در يان فارسيسرا سندگان و سخنين نويتر  از معروفيکياختر 
ار وجود ي بسيها تذکره. داشت يز تسلّط ميزبان اردو ن بهگردد و  ي محسوب ميالديم

ها  تذکره از ي ذکر شده است که بعضي ويز علميآم دارند که در آن استعداد شگفت
  .شود ي مثال آورده مينجا برايا

اب صدسدينو يق حسن خان در شمِع انجمن مينو:  
 نواح کلکته است در يزادگان هوگل ي محمد صادق خان از قاضياختر قاض”

و » هيدريح محامد«و » نوراالنشا«و » صادق صبح«مستعدان زمانه ممدود بود 
 در لکهنو ي عمر.ف اوستيتألخته ي ري و اردويوان فارسيو د» نقودالحکم«
 ييالشعرا خطاب ملک سربرد و به هدر پادشاه بين حيالد يت غازية عناير سايز به

ر سطور ده بود و محرين برادر مرحومم او را دي معاصريسربلند گشت از شعرا
کو داشت در ي و شعر اردو نيقة انشا فارسيبعض نوابغش آگاه شد سل بهز ين

  ٣“…ديهندوستان سفر آخرت گزلکهنو بعد زمانة غدر 
  :ن مرقوم استيچن» الوفاق اضير«صاحب 

 خصال ي تخلّص درخشان کوکب برج صلب مشتر»اختر«محمد صادق ”
 اختر طالع بر اوج هنر و استعداد يبازو به.  استيگلو محمد لعل هيقاض

                                                                                                                        
 شاه نجف واقع حضرت گنج که شبيه روضة حضرت علي کرم اهللا وجهه نجف ضةرا لبيک گفت و در رو

  .اشرف است مدفون گرديد
» تذکرة خوش معرکه زيبا«، سعادت علي خان ناصر در ۶۳ صديق خان قنّوجي، صشمع انجمن، نواب   .1

الدين حيدر  نويسي انجام داده بود، غازي  خدمت انشا(resident)نويسد که وي تحت نظر صاحب کالن  مي
  .عهدة تصنيف و تأليف مأمور کرد و دو هزار روپيه مشاهره مقرر کرد وي را از خانه خوانده به

تاريخ ادب «م در شهر لکهنو نوشتند، ولي رام بابو سکسينه در  ۱۸۵۸در سال را نويسان وفات او  ر تذکرهبيشت  .2
 .در شهر اتاوه ذکر کرده است که درست نيست» اردو

 .۶۳شمع انجمن، ص   .3
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 در لکهنو شتافته صحبت صاحب کماالن آن يرفاقت صاحب تصاعد نموده به
 موزون خرام ي تمام و فکري مناسبتيافته در شعر و شاعرير کمال درايارالعيد
  .١“دهيهم رسان هب
  :کند ين طور ميا د او بهيسان خودشان تمجي در تذکرة نثر نوي عبرتير عليوز
 بدان ييرايپ  سکّان خاک بنگاله باشد مگر مدارج سخنياگر بوم زاد آن معن”

  .٢“کالم عجم پهلو زد  با نگارشيعنخته خامه ميده بود که ريه رسانيارتفاع پا
  :ن استيهمچن» ديخانة جاو خم« هزار داستان معروف بهةف اختر در تذکريتوص

ق ي و دقاي و سخنوريعالوه تبحر علم… دانست ي خوب ميزبان فارس”… 
  )ترجمه از اردو. (٣“ر خود نداشتيشعر نظ

  :ر استيمستط» روز روشن«ن صبا در تذکرة يمظفّر حس
ست  اي شهري بود هوگليان شهر هوگلي محمد صادق خان از اعيضاختر قا”

و   کلکته صوب شمال دوازده کروه مسافت داردة گنگ از داراالمارياي درکناِر
ش چهار هزار سال گذشته و اختر از بدو سن رشد در ي هندوان بر آبادنزِد

 ملک اوده ن پادشاهي در سرکار اولي معظّم و محترم مانده و مدتيزيسرکار انگر
ش ينام نام ه بهيدري اختصاص داشت و محامد حدر شاه زمن عزّين حيالد يغاز
 شاه ين اوده واجد عليمالزمت خاتم سالط ف نموده و در آخر عمر بهيتأل

 و صفت يل نوع انساني برداشته در استجماع اکثر فضاي وافيبيسلطان عالم نص
در جمله علوم عموماً و در علم ربود و  ي تفرد مين گوي از معاصرييعالم آشنا

ا خصوصاً ماهر بود و نظم و يميا و هيميا و سيميادب عجم و عرب و فنون ک
ة شورش و ي قضينمود بعد انقضا ي انشاء ميزگيکمال لطف و پاک  بهينثر فارس

)  ه ۱۲۷۳( ثالث عشر ئةن از مأي ثالث و سبعةه که در سنيسيفساد افواج انگل
  ٤…“دين گرديوند زميد و همانجا پيکومت لکهنو گزالح تيام بيبرپا شده ق

                                                   
 .۶الوفاق، ذوالفقار علي مست، ص  رياض  .1

 .۱۰ پتنه، ص ، وزير علي عبرتي، کتابخانة خدابخش،)خطّي(االفکار  رياض  .2

 .۱/۲۰۰خمخانة جاويد، الله سري رام،  تذکرة هزار داستان معروف به  .3

 .۳۷-۳۹تذکرة روِز روشن، مظفّر حسين صبا، ص   .4
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  :سدينو يم» يطور معٰن«ن سحر در تذکرة خودش ياحمد حس
 يطوٰل ديضا و در نظم يب دي محمد صادق خان در نثر ياختر تخلّص قاض”

ف ياز تصن. همت وجود محسوب مشهود است د روزگار و بهيداشته از عما
خطاب  در پادشاه جم مرتبه لکهنو بهيحن يالد يمدح غاز  به،هيدريمحامد ح

وضع آشوب زمانه  افت و رساله صبح صادق بهي ي سربلنديالشعرا ملک
 که ين زمانه کسي ادر. ف کردة اوست مرد ذوفنون و صاحب کمال استيتصن
  ١…“توان شمرد يمت ميده غنيمرتبت کمال و مکارم اخالق رس به

  :م استمرقو» الشعراةتذکر«اهللا طوفان در  نيابن ام
مکان نواب خلد  است چند مدت در عهِديگلزادة ه يمحمد صادق اختر قاض”

در خان در لکهنو مالزم سرکار فلک وقار مانده چنانچه مناقب ين حيالد يغاز
لدار است يف فرموده بالفعل در ضلع کانپور تحصي در آن هنگام تأل،هيدريح

  .٢“داند ي هردو زبان بهتر مي و هنديفارس
  :طور آمده است نين آزاد اي محمد حسةمؤلّف» اتيآب ح«ة يشدر حا

شتر معارضات شاعرانه و عالمانه ي ب،ش بوديالکماالت عهد خو اختر جامع”
  )ترجمة اردو. (٣“شد ي مي بحث و بررسيش ويپ

» الخواطرهةنز« در يلويبر ي راي ندويعبدالح سيد ريس شهينو مؤرخ و تذکره
  :کند يدربارة اختر نقل م

 حممد صادق خان ي القاضيلکهنول مث ايلغخ الفاضل صادق بن حممد اهلويالش”
 يال من کلکته و قرأ العلم علي عشر م اثينيعل» يلغهو« ببلدة أاختر ولد و نش

ا و ي الشعر اقباال کلي من العلماء مث أقبل علِهري غي و علربدواينالسعد أحممد سيد 
 آخر عمره و يف» هيدرياحملامد احل« ر و الف لهدين حي الدي عهد غازقدمه لکهنو يف

  ٤…“ه و سکن لکهنو و مات بعد الفتنةيلإ و تقرب ي شاه اللکهنويدرک واجد علأ
                                                   

 .۸۲ي، احمد حسين سحر کاکوروي، تصحيح دکتر رئيس احمد نعماني، ص طور معٰن  .1
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ات ي در کلي شاگرد مصحفي و معاصر غالب دهلويتهويد امي غالم امام شهيمولو
 ني سرود چند»اختر«مدح   به)۱۹۷(کصد و نود و هفت ي مشتمل بر يا دهيخودش قص

  :ن طورانديات چنياب
  داد در پنجة خورشـيد قـضا چتـر و علـم          عجـم  بـه از جهانگيري کلکش ز عرب تا    
ــا  ست لطيف  زادة فکرت پاکش همه روحي     ــده ب ــٰس نظــم او آم ــواممعجــز عي   ي ت

  عجـم   ز عرب تا بـه     شروشن از پرتو نور     نظم و نثرش چو مه و مهر بود عـالمگير         
  کاي خداوند سخن دادرس سـيف و قلـم     گفـت عشق بوسيد زمين ادب از عجز و ب    

ــالم     عـالم بـاقي    از سخن تا سخني بست بـه       ــراي ع ــاد ب ــان ب ــخنت ورد زب   ١س

   اخترآثاِر
  :شوند يل ذکر مي در ذييب الفبايترت  و اردو و بهينثر و نظم فارس آثار اختر به

و  هزار  است بر احوال و آثار چهارين اثر اختر است که محتويتر مهم :عالم  آفتاِب .۱
ار پرارزش هنوز يف بسين تأليا. يشاعر فارس) ۴۲۶۴(دو صد و شصت و چهار 

ن مسطور يحال دست محرر ا  که تا بهيور طبع آراسته نشده است و اطّالعاتيز به
 يفرد در کتابخانة شخص  اغلب منحصر بهيک نسخة خطّيد که يآ يده از آن برميرس
ن يدوارند که اي و فرهنگ امادبياتان قيشود و شا ي ميآباد نگهدار  شمسياهال

  .٢دي زبان خواهد درخشي بر افق تابناک فارسيزود آفتاب عالمتاب به
 مضبوط است مشخّصات ي شبلةف در کتابخانين تصني اينسخة خطّ :اقبال بهاِر .۲

  :ل استيقرار ذ ن نسخة پرارزش بهيا
 ،)۲۸ (ت و هشتبس:  تعداد صفحات،يانشا فارس:  فن،بهار اقبال: عنوان کتاب

:  کاتب،متر ينتا س۵/۲۷×۱۷:  اندازه،)۱۵ (پانزده:  تعداد سطور،يق خفينستعل: خط
  .هجري ۱۲۴۶:  سال کتابت،سربلند خان
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 ,A History of Indo Persian Literature؛ ۱/۱۷هاي فارسي،  ؛ تاريخ تذکره۳۸تذکرة روِز روشن، ص   .2

by: Prof. S.H. Qasemi, pp.355-358.  



  ٤٣٠  قند پارسي

  

ش يش و ثناي ستاينامه کار  گلستان سخن وقوفي و دلکشايرو شگفته :آغاز
 بطن مش دانه گوهر دري نسيکار تازه ست که به ايکمال  باخداوند» اقبال بهاِر«

  …ن استياسمي غنچه يصدف رونما
  :انجام

  پاس از بد اختري    ام با   گرچه من خو کرده     آيه التقنطوا بر من بخوان از لطف خويش      
ــري   رسان از نسيم بخشش خود مژده در گوشم  ــردد بهــار جعف ــشنم گ ــا خــزان گل   ت

  بايــد از چــشم عنايــت جانــب او بنگــري  اختر مسکين همه تن چشم اميد اسـت و بـس   
ف جناب مستطاب يمن تصن» اقبال بهاِر« ن کتاب موسوم بهيهللا الحمد که ا: مهيترق
 يخط شکسته بسته عاص  محمد صادق خان بهادر اختر بهي قاضيالشعرا ملک
 ضلع کانپور ،پور ي بهوگنة پرگن،نگر ي سربلند خان متوطّن موٰسي معاصيسراپا
هم اغفر لکاتبه و اللّ. ديختتام رسا  بهي هجر۱۲۴۶ل االو يخ دهم ماه جماديتار به

  .فهقارئه و مصنّ
قرار  بهده نوشته شده است که مطلع آن يرالدوله دوتا قصين کتاب در مدح نصي ادر
  :ل استيذ
ــارس    . ١ ــي ف ــصيرالدوله يعن ــک ن   که هست از بحر قدر او فلک فلـک        المل
  ) الف۳ ب و ۲برگ (    
    آن صاحب کرم که ز فيض نگـاه او           . ٢
    )الف ۴برگ (  

 ،) ب۵برگ ( صفت گلشن ،) ب۴برگ  (يدر صفت باره: اند نين گوناگون چنيعناو
خانه  هت صفت ،) الف۷برگ (افزا   صفت حوض روح،) الف۷برگ (صفت فواکه 

ن حوض دلکش يکه بر لب ا)  الف و ب۹برگ ( ي صفت عمارت،)الف ۹برگ (
  .واقع است
  : بر دو مطلع استينت است و مبي نود و نه بي دارايا دهيدر آخر قص
  :مطلع اول

  غمزة جادو نگاهت سـاية بـال پـري         اي شکنج زلِف پرچين تو دام دلبـري  
  ) ب۱۳ ب تا ۱۱ بيت، برگ ۵۲(  



   سخنوِر برجسته از سرزميِن بنگاله،قاضي محمد صادق اختر  ٤٣١

  

  :مطلع دوِّم
  نايت مهر و مـاه و مـشتري   جسايان   جبه  اي ترا چون آسمان بر جمله عالم سـروري  

  ) ب۱۴ ب تا ۱۳ بيت، برگ ۴۷(  
خ يتوسط تار ست فقط بهيف در دست نين تصني مشخّصات ا،نشادر ا :خزان يب بهاِر .۳

 ي قاضةاهللا طوفان مرتب نيالشعرا ابن امةنه و تذکريادب اردو از رام بابو سکس
  .ف اختر استي از تصانيکين کتاب يشود که ا يعبدالودود معلوم م

 پتنه موجود ،االرشاد در کتابخانة خدابخشقةي حدينسخة خطّ :االرشادقةيحد .۴
 .تاس

 صفحات ، انشاء فن۸۴۱H.L.، شماره ،يهجر ۱۲۲۶: فيسال تصن: مشخّصات
  .قي خط نستعل،۱۵ سطور ،۲۴۲
 است که گل ي رگ امر قلم سردست درفشانينگار  اساس بدائعيانشا به: آغاز

  )۲ص (…  شکر نعمت او شگفته اوستياريآب سخن بر شاخسار زبان به
اض روزگار ي که از مبدء فياقت و استعداديدر لق ت هللا که بهالحمدهللا و المنّ: مهيترق
موجب   هزار و دو صد و بست و شش بههجري ۱۲۲۶ ي فيالثان عيده در ماه ربيگرد

قه يضاعت اجالله طرفه حد…  خان بهادرينواب محمد عل… ارشاد کرامت
  )۱۱۴ص . (ب دارميترت
ة يراي بود در پ که از آن دچاريني سنگي و اضطرابيف آشفتگين تأليسنده در اينو
  .ان نموده استيناک ب الم
ع يب و منشأ بدي مؤلّفات غريانشا به… ر صبح تا حالي انتشار طباشياز مباد”

ل آن دل آسودگان يآمد که تخئ شيام پ افزا واقعه وحشت… راغب بود ناگاه
زه يفلک ست… دي کوه را جنبانيو پا… دي وحدت را در اضطراب جاويسرا
. ر سنگ تفرقه انداختيان من و آن شغل دلپذيخت و ممن نرد کج با  باکار
 شده که عنان يقدر مستول شه محکوم بود بر سلطان خرد آني که هميطبع
خود بوده در  يکار و از خود ب ي از دست داده چار و ناچار از کار بييبايشک

… ه در عبادت معبوديما ار نموده عمر گرانين اخت انزوا و تمکّيگوشة ناکام
  )۶۰-۶۱ص  (.“برد يبسر م



  ٤٣٢  قند پارسي

  

 اطّالعات جالب يسي و انشانويسينو  کتابت و مکتوبن کتاب اختر دربارة فنيدر ا
» زيان حد هر چياالرث و در بقةيحد«عنوان  فراهم کرده است و در آخر به

  .اند د نگاشتهي مفيها سخن
  . مضبوط استي لکهنو»اثر« خان متخلّص بهي نواب جعفر علنزِد :اردو واِنيد .۵
شود  ي مي بنگال نگهدارياتک سوسائتيشي اختر در ايوان فارسيد :يفارس ِنوايد .۶

  . است۳۱۰شمارة آن 
 المدائح شمس .۷
ل يع محمد اسٰميتقاضا صفحه به) ۲۶( بست و شش ين کتاب دارايا :صادق صبِح .۸

.  لکهنو چاپ شده استي از مطبع مصطفائهجري ۱۲۶۸ صفر ۲۳خ رؤخان م
 ن را سوانِحينه اشتباهاً ايپرنگر و رام بابو سکساس. ف انشا استين تأليموضوع ا

 مختلف يها ن دورهيسنده در اينو. ات اختر گفته است که سرتاسر غلط استيح
ان يبرا ش ي ناکسان و ضمناً احوال خوي اهل علم و قدرداني ناقدر، بشريزندگ

  .کرده است
ر يدر وزي حنيالد ي غازن کتاب اختر احوال مالقات نوابيدر ا :محبتگلدستة  .۹

 خوش معرکه ةتذکر«در . ر کرده استيتحررا نگز ي و الرد وارن هستهالت اوديا
ن کتاب در تذکرة يگر دربارة ايالت ديتفص. ن اطّالع موجود استي فقط ا»بايز

  .ستيمزبور موجود ن
  .ستياطّالعات در دست ن :يگلزار خسرو .۱۰
  .ها فقط نام ذکر شده است در تذکره :رنج يگنج ب .۱۱
  .ستين اثر در دست ني دربارة ايزيجز نام چ :نگريگنج ن .۱۲
 وجه يور فالنّ لوامع«مجلّد دوِّم نوراالنشاء را اختر  : وجوه المنشوري فالنّور لوامع .۱۳

   :ر کرده استين تحريچن» نوراالنشاء«عنوان داده است و در آخر » المنشور
مثل و ال  و اصطالحات و ضربي و ترکين فارسيقوان جلد دوِّم مشعر است به”

 وجوه ور يفبلوامع الن«ش از اختتام ياالدب که پ فن تعلّق بهياغالط محاورات و ما
. “يزديق ايق شدن توفيات مستعار و رفي حيشرط بقا زد گشته به نام» املنشور

  ) ب۲۵۲ برگ ،نوراالنشاء(



   سخنوِر برجسته از سرزميِن بنگاله،قاضي محمد صادق اختر  ٤٣٣

  

 يدر نوشته شده داراين حيالد يف نواب غازين کتاب در تعريا :هيدريح  محامِد .۱۴
 ه ۱۲۳۸المعظّم   اختر در شعبانن اثِريا. رهيغ  وين اخالقيز و مضاميانگ  دلاتيحکا

در . ور طبع آراسته شديز  بهي شاهة از چاپخانهجري ۱۲۷۵نوشته شد و در سال 
ن يگر ايچاپ د. ست و هشتاد و هشت صفحه استي دوين کتاب دارايپ ايخط تا

اطّالع در دست  چيل چاپ ه دربارة چاپخانه و مقام و سايکتاب هم وجود دارد ول
 .ستين

  :ن طور استيآغاز کتاب چن
م دلکشا و نکهت ينس ب زبان بهي عندليسنج دهان و نغمه  غنچهيشگفتگ”

و جمال … يگلگونه طرازت  است که بهيآرا  محامد و مناقب گلشنييافزا روح
ن گروه ين اياست معدلت قريصواعق س عروسان بوستان مملکت برافروخت و به

  …“حق پژوه که شناسد
  .ن اثر ثبت استيها فقط نام ا در تذکره :ديدالمفيمف .۱۵
  .ن اثر ذکر شده استي فقط نام ا در تذکره :الجواهر مخزن .۱۶
  .العلماء لکهنو مضبوط استة ندوين اثر پرارزش در کتابخانة شبليا :نقودالحکم .۱۷

  :ن استين اثر همچنيمشخّصات ا
 ، محمد صادق اختريقاض: سندهي نو،نقودالحکم: اب نام کت،۴۰۳: شمارة کتابخانه

 سال کتابت ،سربلند خان:  کاتب،قيشکسته نستعل:  خط،تصوف:  فن،يفارس: زبان
 ،زدهيس:  تعداد سطور،کصد و هشتاد و هشتي:  تعداد صفحات،يهجر ۱۲۴۷
رنگ سرخ نوشته شده است و متن را  ن را بهي عناويژگيمتر و ينتا س۲۵×۱۸: اندازه

  .ن کرده استي جالب مزيها تي دلچسب و بيها تيز حکاا
  :آغاز
  داست نشان همه کـس    يوز نام تو پ      همـه کـس     تو راحـت روانِِ     نامِ يا

  جان من تنها نه که جان همه کـس    از نام خوش تو جان من تـازه شـود         
 يان منعميپا ي را سزد که هرچه کند حکمت است و شکر بيکران خداوند يب يثنا

ت يد که او را نفاذ و مشي باي وي قضايشمار نعمت است رضا يو با که از قيرا ال
  ) الف۱برگ . (د که صنعت او سزاوار رحمت استيش او را شاياست ستا



  ٤٣٤  قند پارسي

  

و مملو است » نقودالحکم«کتاب شرف انتساب که موسوم است بهن ي اةخاتم: انجام
. ل و کمالفض  باعرض حال در خدمت بزرگان د و نعم مشتمل بهيانواع فوا به
  ) ب۹۲ برگ(
ن کتاب موسوم يجناب خالق الجن و الناس که ا هزاران سپاس به: مهيترق
 ي قاضالشعرا  عن الخطاب ملکيف جناب مستطاب مستغنيمن تصن» نقودالحکم« به

   شکسته بستهخطّ  بهي متوطّن شهر هوگل»اختر«محمد صادق خان بهادر متخلّص به
.  ضلع کانپور،پور ي بهوگنة پرگن،نگر يتوطّن موٰس سربلند خان مي سراپا معاصيعاص
هم اغفر لکاتبه و قارئه اللّ. افتير ي تحري هجر۱۲۴۷االول  عيخ بستم شهر ربيتار به

  .رفتي نگارش پذ،ايو مصنفه در مقام اور
  :ن قراراندين اثر بدين اين عناويچند
ان وسعت يدر ب ،ديد و فرقان حمي مجقرآنل ي فضا،صنييالنب ل جناب خاتميفضا

 مذمت ، مذمت حرص، و توکّل و صبريان تقٰوي در ب،يه اٰلمحبتان ي در ب،رحمت
  .رهميغ امت ويان روز قي ب،ان مرگي ب، صفت توبه، مذمت بخل،الؤس

 ،العلماءة ندوياختر در کتابخانة شبل ن اثر مهم محمد صادق متخلّص بهيا :نوراالنشاء .۱۸
  :ل استيقرار ذ ن کتاب بهي امشخّصات. شود ي ميلکهنو نگهدار

 ، محمد صادق اختريسنده قاضي نو، نوراالنشاء: نام کتاب،۲۱۴: شمارة کتابخانه
 اسم کاتب مشخّص:  کاتب،قي شکسته نستعل: خط، انشاء مکتوبات: فن،ي فارس:زبان
ن اثر کاتب مستقل اختر ين است که کاتب اياس اغلب اير قي از تحري ول،ستين

 تعداد صفحات پنج صد و دوازده ،ي هجر۱۲۴۵ : سال کتابت،سربلند خان است
ن را يعناو: يژگي و،متر ينتا س۲۴×۱۵ : اندازه،)۱۲ ( دوازده:تعداد سطور ،)۵۱۲(
  .خورده  کرم،رنگ سرخ نوشته شده است به

  :دگاري حمدنگار جناب اقدس حضرت آفرة خاميزير سجده: آغاز
ـ      تو    نامِ يو  ش عنـوان کـالم    ي نام تو آرا   يا   آرام يآرامـش هـر ب

 ر هرگـز       در حينـامِِ تـو آغـاز نگيـرد انجـام          بي  ز امکـان و تـصو  
 خداوند نور و ي حمد و ثناينور انشا ن شمار بهي عنبرة قلمرو خانيروشن سواد

ن شعاع قلم بر لوح مغمور کائنات معمور يد زري است که خورشينيآفر متلظ



   سخنوِر برجسته از سرزميِن بنگاله،قاضي محمد صادق اختر  ٤٣٥

  

وران  دهيروشن طلعت نور در چشم د يليمور کرده اوست دلأر سورة نور ميتحر به
کش  مه بوده طنابيخ هي سي سواد رشک طور پردگيک و دور از مردمک نورانينزد

ن يري شيها  صنعتيه کاريض ناميف گستر به پروران سخن ي قلم معنيسراپردة او ن
 و چمن چهار گوشة رشک هشت بهشت يزياب شکرري ها بر دوش او ثمره يکار

ه بهار در آغوش او ي ابر مدرار مداد قدرت سياريآب پرور به يطرازان معن دوات سخن
  ) ب۱برگ (… آماده
  :ديگو يف مي تألةدر وج
مستور و محجوب مباد چون … ينينان بارگاه دوربير صدرنشيضا نظاير بيبر ضما
ت شنهاد هميدل همواره پ به… نور بهمتخلّص ن ي حسيمرزا عل… برخوردار
 فرصت و ي که کميلداري تحصةصف شغل عهدو  باباشد يچمدان ميقاصران ه

ش دماغ و تردد خاطر از لوازم آن است يل و نهار و تشويهجوم افکار در ل
 يب اجزايترت خود گوارا نموده به  مشقّت چند روزه بهيد ازلي آن سعيجورضا به

» نوراالنشاء« بهت يقة اهليت و نور حديده قابليت آن نور ديرعا چند پرداختم و به
  …م ساختمموسو
   تن مانـد ي دست و قلم نه جان ول  ين  ون مانـد ي و نه شـ   ي که نه شاد   يروز

ــرا   ــاد م ــد ي ــتان ده ــاطر دوس ــه  ور خ ــد حرفــي کــه ب   يادگــار از مــن مان
المبارک سال هزار و دو  د ماه رمضانيد سعيروز ع  بهين ناظورة سخنوريو سواد ا

 ب و ۳برگ . (رفتي پذانجام و اختتام ) ه ۱۲۴۵ (ي قدسيصد و چهل و پنج هجر
  )الف ۴

 ياريدست مان که بهيده جان و ايجناب بخش ان بهيپا يشکر فراوان و سپاس ب: انجام
ف و ين درر غرر در سلک تأليد او سبحانة جلّ شانه اييأ تيق و مددگاريتوف
  :منظوم… افتيف سمت انتساق و صفت انتظام يتصن

  کــم نگــريم طــرح نامــة د کــنن  امــد حــساب عمــر بــسر   يگــر ن
  بس همين نامـه نقـش خامـة مـن           پايـــان رســـيد نامـــة مـــن ور بـــه

» غزلياِت اختر«عنوان   جنگي به،العلماء لکهنوةدر کتابخانة شبلي ندو :اختر غزلياِت .۱۹
 :شود مشخّصاِت اين جنگ بقرار زير است نگهداري مي



  ٤٣٦  قند پارسي

  

 ،يباع غزل و ر: فن،ي فارس: زبان، محمد صادق اختر:ندهيگوغزلياِت اختر، : نام
 ،قي نستعل: خط،متر ينتا س۲۵×۱۱ : اندازه،۱۰-۱۱ : تعداد سطور،۲۰ :تعداد صفحات

  .مه نداردي ترق،خورده  کرم:يژگيو
  :آغاز

  دا شـد  يـ  پ ينه پـر  ييعکست افتاد در آ     دا شد ي پ ي کرد قدت کبک در    يا جلوه
  :انجام

  مــاگــذرد کــارواِن  يده مــيــاز راِه د  ام اد چشم بتان سرمه گشته    ي اختر به 
ن يجا چن به خط اختر است که جا  به»اضيب«ن جنگ ين است که اياس غالب ايق

 ،)در طرح آگره گفت (،)در عهد معتمدالدوله بهادر(طور نوشته است طرح لکهنو 
 هفت ي است که دارا)۱۹( نوزده غزلياتن جنگ تعداد يدر ا. رهيغ و) طرح کانپور(

  . هم نوشته استياع رب)۱۰ ( دهشيهحا ت است دريتا چهارده ب
  :ن طوراندي اغزلياتن يمطالع چند

  ) الف۱برگ  ( رونق گلزارمايم جلوه کن ايره بسو کي
  ) ب۹ برگ ،تي ب۹ ( گرفت ز مدحت زباِن مايتا چاشن

  ) الف در طرح آگره،۷ برگ ،تي ب۷ ( باشديدا تهي عاشِق شيسو چه باشد گر به
  ) الف۹ ،تيب ۵ (اندوخته رفتچه م که ي تو چه گويدل ز کو
  ) الف۹ برگ ،تي ب۷ ( تو باشديبايفتة عارض زيگل ش

  ) الف در طرح کانپور۷ ،تي ب۷ (کار شمع د بهيايما را ز بعد مرگ ن
  ) ب۳ برگ ،تي ب۹ (دميبان دي رقيشب که پنهان نگهش سو

  :ديي تفنّن طبع مالحظه فرماي برا،انگر طرز اختر استي جالب که بيغزل
  نــه پــري پيــدا شــديعکــست افتــاد در آي   دري پيـدا شـد     اي کرده قدت کبک    جلوه

  گـري پيـدا شـد      بهر خوبان جهان عـشوه      شـوخي نگهـي   چشم جادوي تو افگند بـه     
ــسلة نامــه  هجـران تـو رنـِگ رِخ مـن         کرد پرواز بـه    ــدا شــد در جهــان سل ــري پي   ب

  ريخت از ديده عقيـق جگـري پيـدا شـد             ِل تـو دلـم    عـ ياد لـب ل    هر سرشکي که به   
  گــري پيــدا شــد دور قمــرت فتنــه تــا بــه  وده نزيـست  سـ خاطر آ  دوران تو با   هکس ب 

  خانه پـرورده عجـب در بـدري پيـدا شـد          اشکم از ديده برون آمد و رسوايم سـاخت     
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ــاد ســحري پيــدا شــد   دل که بر بوي تو عزم سفري داشت مدام         ناگهــان نکهــت ب
ــه   ــزع ب ــار دم ن ــر آن ي ــد  اخت ــالين آم ـ  تـا بــه   ب   بـري پيــدا شــد خ ي بــ خبــرتکوي

  ) الف١برگ (  
  :طوراند ني ا ازرباعياتن ي چند،اند ن گوناگوني مضامي اختر دارارباعيات

  هـا نکنـد    دل زلفت چه تطاول که به      ما نکنـد    با  که ييجادوچه  چشم تو   
  هـا کـه برپـا نکنـد      فتنـه چـه   قد تو     هنگــام جــواني نــاز بــر روي زمــين

*  
ـ  داريدر ملک کمال عـزّ و جـاه      ـ  دار يم قـدس راهـ    يدر بزم حـر     مي   مي

  مــا نيــز ازيــن نمــد کالهــي داريــم  جاه است غـرور    گر شاه و وزير را به     
*  

ــزه     دارميبر جان ز غم عـشق تـو بـار       ــر از غم ــدر جگ ــارفان    دارميگ
ــزاري دارم    حسرت که شهيد تست بر مرقد وي     ــوح م ــينه ز دل ل   در س

  :طوراند نيگر هميات ديچند اب
  ن لکهنووشا يدر صفت پر

ــو   خـزان لکهنـو    جنّت است اين بوستان بـي      ــد در وي گلرخــان لکهن   حــور و غلمانن
  گوييا يک يـک ببـين سـرِو روان لکهنـو            گر نديدي سرو بـستان را در انـداز خـرام          

  چون کتان از يک نگـاه مهوشـان لکهنـو           شـود پيـراهن صـبرم قبـا        بر تن جان مي   
ــو     گناهان ريختند اين کـافران     که خون بي   بس ــاتالن لکهن ــو از ق ــد لکهن ــربال ش   ک

  با کمال و کر و فر و عـزّ و شـأن لکهنـو               شوکت جمشيدي و فر فر بدون کي رسد       
ــزم   ــاديم از ب ــم و افت ــر دادي ــدل اگ ــه   انبت ــادا ب ــو جــان مــن ب ــان لکهن ــان بت   قرب

ــو     گذارد بدر کامل تا کند خـود را هـالل          مي ــان لکهن ــاله گلرخ ــي ک ــي طرف   از پ
  ) ب٣١اء، برگ نوراالنش(  
  :ي در استقبال خسرو دهلويغزل

   هنوزي و در جانيجان ز تن برد
ــرآوردي و ذي  ــط ب ــوز  خ ــأني هن ــوز    ش ــاني هنـ ــاده رويـ ــشواي سـ   پيـ

ــا لــب مــي ــي    گــون و چــشم کــافرت ب ــشق م ــور ع ــوز  ش ــتاني هن   پرس
ــوز   باد جسم من شد خاک و خاکم شد به        ــي هنـ ــر ويرانـ ــمان در فکـ   آسـ



  ٤٣٨  قند پارسي

  

  يک دو دم بنشين که مهمـاني هنـوز           مـــناي خـــدنگ نـــاز در پهلـــوي
ــاک   ــر خ ــو دارد زي ــشم ت ــسمل چ ــاني هنــوز  ب   ديــده وا چــون چــشم قرب

ــده  ــد وع ــر امي ــان  ب ــان ج ــوز زنـــده مـــي  ات اي ج ــاني هنـ   دارد گرانجـ
ــوز   گرچه از خط صبح حسنت شـام شـد         ــاني هنـ ــاه تابـ ــر مـ   جـــان اختـ

  ) الف٣٨ ب و ٣٧نوراالنشاء، برگ (  
  : خان ناظم مرشدآبادين عليالد نيز سيد  مدح نوابرمنقوط دريات غياب

ــرم   مالـــک ملـــک کـــرم ســـرور دهـــر ــر کــ ــال مهــ ــالک راه عــ   ســ
ــم و علَـــم     مطلــــع طــــالع او مهــــر و عطــــا ــه او علـ ــارس درگـ   حـ
ــم هــــواي در او روح ملــــک     هـــــم دعـــــاي دل او درد امـــــم  هــ
ــالح   ــالم اصـ ــه عـ ــار او در همـ ــه دل   کـ ــر او در همـ ــرهم  مهـ ــا مـ   هـ

ــ ــکلـــک او حکـ ــراهيم رسـ ــدم    را همـ ــک را همـــــ   دم او درد ملـــــ
  ) الف و ب٣٤نوراالنشاء، برگ (  

*  
  لمعه حسنت روکش يوسف تير نگاهت شوق زليخـا   

ـ              يزلف درازت قصّة مجنون خط سـياهت نامـة ليٰل
* 

ـ اختر اين بحر تنگ فرصت که       سـت  امش زنـدگي ن
  حـــسرت نظـــارة چـــشم حبـــابم کـــرده اســـت 

  ند ز کـف بـر   دل،نپريشان سـاختن، آشـفته کـرد     
  آيـــد شـــانه مـــي همـــه زان گيـــسوي آوارة بـــي

ــردي  ــاز نکـ ــوي مـــن از نـ ــري سـ ــاهي نظـ   گـ
  ممنــــون نگــــاه غلــــط انــــداز نکــــردي     
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