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  ♦ کشميريرام زنده پندت ديواِنخطّي  ةنسخ
  ∗چندر شيکهر

 فارسي ة نسخ١٢٠ پونه نزديک به ،کررشناسي بندا  شرقةسسؤي م نسخ خطّةدر گنجين
 و پوشيدهحال چاپ نشده و  هفهرست اين نسخ تا ب. و عربي محفوظ و مضبوط است

مير يعني کشمير  کشگنجينةعنوان  هتعدادي از نسخ فارسي و عربي ب.  استمخفي مانده
 از اينها برخي از تواريخ کشمير .آوري گرديده است بور جمعز ممؤسسةدر کلکسيون 

 الدينقلم امير هو تحقيقات اميري ب اعظم محمد خواجه »کشمير واقعاِت«مانند 
الحين که تاريخ اجتماعي و فرهنگي ذکرالصّ) برگ ٣١٤ داراي ١٦٩ ةشمار( وال پکهلي

 و  و همچنان انتخاب بيدل هممصوراندازه وزيري و   بهاي نسخهصورت  بهکشمير است 
 ٢٦ ةشمار هاي ب  نسخه و نيزباشد زبان عربي در امور ديني و فرهنگي مي هبعضي ب

و يک  »باب«مشتمل بر چهارده  ،محمد باقر بن محمدداب از اآل علماي در باب  رساله
هايي براي  دهد که رساله مي ورق دارد و نشان ١٤١٥ب و نزديک به  مرتّ»خاتمه«

  .شد آموزش آداب اجتماعي ترتيب داده مي

                                                   
که در » رام موبد کشميري پندت زنده «ةشادروان استاد سيد امير حسن عابدي اين نسخه را در مقال ♦

زبان اردو معرفي کرده  سرينگر به, رسي دانشگاه کشميرشعبة فا) م١٩٦٩سال   به١شمارة  (دانشمجلّة 
اي در باب موبد بنويسم آقاي دکتر  خواستم که مقاله که از پونه برگشتم و مي بنده بعد از اين. بودند

 فارسي دانشگاه  استادياِر،بنده توسط آقاي دکتر جهانگير. الع داد استاد اطّة مقالةحسن عباس دربار
هايي استاد فقيد استفاده  ين مقاله نيز از راهنمايي ادر. دست آوردم هي مقاله را بسرينگر کپ, کشمير

 .نمايم  ميتقديم »عابدياستاد «گرديده اين عرايض خودم را نيز به

  .استاد فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
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 »اسرار گلشِن« عنوان بهداده   مبحث قراررِدوين عرايض م ااي ديگر که در نسخه
اسرار  گلشِن ”:ب و داراي عنواني استا و مذه اين مطلّنخست دو برگ ١)۱۲۱ ةارشم(

 .“»ظفر« بهتخلّصرام م دانشور تيکاپاي سخنوران  موبد من تصنيف خاک  ديواِنةديباچ
 برادر راجه ،تخلّص »ظفر«ظفر الله تيکا رام ”) ۴۱ ص(قول غالم مصحفي همداني  هب
اين و  از .“ ديدهونظير است فقير او را در لکهن  خاندان و بيةه کشمير عمدرام از خطّ ياد

اين نسخه . بودند و لکهنکِنارسد که خانواده موبد و ظفر س  مياطّالع داخلي بهشواهد 
. باشد و اجتماعي ميات ارزشمندي از اوضاع علمي و فرهنگي و سياسي اطّالعداراي 

آيد و هم اينکه موبد شاگرد  اش برمي  و خانوادهرام زنده احوال پندت ، ظفرةديباچ از
سال  هوي ب. بودکشميري ميرزا گرامي فرزند شاعر فرهيخته عبدالغني بيگ قبول 

 انشاپردازي ر خاص وي بهين ديباچه که نشانگر تبح ا ظفر در.ت شدم فو ۱۷۵۹/ه ۱۱۷۲
  :نويسد مياست، و زبان فارسي و عربي 

طرازي  گزين پيدايي مضمون و گوشهپردازي  سخن عندليب گلشن الدينذکر و”
 شاگرد ميرزا گرامي پسر رشيد عبدالغني بيگ »موبد« بهتخلّص پندت مرام زنده

اس تميز و نکهت سخنوري سرشار و مهميز طن قسسنجا قبول که يکي از نکته
نظير که چون   جنّتبودند بوم وطن مالوفش بسط نماي غنچه ضمير يعني کشمير

ر سياه کرده بود هر طبق سرنوشت ازلي تماذي ذيوي نندور نان اموال د هآدم ب
زمين  سمت تيره هاز آن بهشت بهجت مشاکل بيرون برده ب… منقضي گرديده که

  .٢“شيده بودندهندوستان ک
لکهنو  دو پسرش از دهلي به آيد که موبد براي وصل شدن با ميين ديباچه بر ااز

  :ظفر نوشته است. روآورد
”يخواني را که بنواي مناددو سال آن گل گلستان سخنداني ثنات لذا قريب مد 

 آباد در شاهجهانخويش نوهزاران زمزمه و نوا در منقار دهن داشت در قفس بيکاري 
                                                   

  .اند  مرقوم نموده١٠٨استاد عابدي شمارة اين نسخه را   .1
که در گنجينة پونه است » دربارة هنگامة خروج هنود از کشمير«ي ا از ديباچة ظفر و يک رساله  .2

  آنجخار بهميالدي نيز هندوها را مجبور کرده بودند که از کشمير  ١٨آيد که در قرن  برمي
 .کنند مهاجرت
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نمود  چون نقطه پرکار قايم مقام آن دايره موهوم مي… ن گرديده بودتوط
سمت لکهنو  هنمانده بر چند در آن مص… الچاري شدآخراالمر چون ساکن مقام 

 عالقه بندگي داشت… حضرت شاه عالم… که دو پسرش همرقاب پادشاه
  .“عنان جنيبت مطالب از آن وادي معطوف ساخت

.  يکهزاري اشتغال داشتةمرتب هدستگاه دولتي بکه وي در دهلي بود در  زماني
  :گويد ه خودش ميکچنان

ــت  ــزاري ياف ــصب ه ــدا من   اين نـواي خـوش از هـزار آمـد           موب
وي و ملجاء کشمير را هيچ وقت أا موبد بريدگي و جدايي خودش را از مولد و مام

 ستايش در. ريختقالب شعر در دست فواموشي نسپرد و آزردگي خاطر خود را هميشه  هب
نظير چندين شعر سرود که در همين نسخه   جنّتسرزمين کشمير و هواي لطيف آن

  :گويد مي. خورد چشم مي هب
ــد بيــک روز بهــار کــشمير  مــي ــرا   تــوان دي ــست ت ــري ني ــال و پ ــاغ ارم ب   بلبــل ب

  ردن اسـت ک کشمير و کابل ١لسير تاالب د    دهد از نسترن مشک ختن      نکهت خوش مي  
* 

ـ  من بلبـل بـاغ       در هند ز هجر آن گلستان پـرم          کـشميرم  ت جنّ
  اي گلبدنان بود همـين تقـديرم        هزار ناله و فريـاد نـدارم کـاري        

* 
  اين غنچه هست دلتنگ از خار خار کشمير  در باغ هند هرگز چون گـل نـشد دلـم را           
  سار کشمير  ست از چشمه    آب حيات جاري    هر پير پي خجسته خضر است زانکه آنجا       

  گفتند موشگانان اين اسـت کـار کـشمير           در هنـد تـشبيه يـار گلـروي    ماني کشيده  
  کامــد ســيه بهــاري از کوهــسار کــشمير   موبـد   جام شراب گلگـون سـاقي بـده بـه         

  :آزردگي فراق از خاک کشميرمدارم در شرمسرايي وي هويدا است
  من وطن بخـشي   چه شود گر به     وطــنم هــست گلــشن کــشمير

*  

                                                   
  .(Dal Lake) دل تاالِب  .1
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  ند از راه کوه پيـر و پنجـال        ه به  نــسيم گلــشن کــشمير آمــد   
* 

   مرغ دل را شد تو رهبر صبحدم        جنّت سوي  هند آيي صبا از گلشن کشمير مـا         چون به 
امکه همراه شاه عالم ثاني از دهلي »عمده« بهتخلّصم موبد سيتا رام ما پسر دو 

د از  بع. شعرسرايي در فن رمل نيز مهارت تام داشتةلکهنو آمده بود و عالوه بر عالق به
چنانکه موبد يک نظم دعاييه و شکرانه بعد از دچار شد، مرض بول  لکهنو به رسيدن به

ظفر در . ا چندي نگذشت وي مجدداً مريض و درگذشتيابي وي نيز سرود ام صحت
ه روزي سرود و خدمت پدر هالبدي که قبل از فوت وي غزل فياست شده ر ديباچه متذکّ

  :دهد  مياطّالعظفر . يعني موبد آورد
  افقي و آفاق بودةنام سيتا رام شهر هانقضاي دو سال فراق پسر خوردش که ببعد ”

و  در علم رمل هم مهارتي تمام داشته… زد  چرخ ميتخلّص »عمده«هآسا ب و طاوس
گوي مرتب و فوقيت در پيداي علوم نجوم از دست رماالن زمان برده طاق بود 

 م اجل پژمردهمو نداشت از مسهنوز غنچه وجودش از بسم عمر شگفتگي حاصل
اکشاي  آن معم فيه من روحينفختمصداق  هخچير بنگشت و شهباز ارواح مظهر 

بر اعضا آن شجار خلد نشست… اني دخل فرماي عقايد سبحانيسراير رب“.  
  : که سيتا رام قبل از وفات سرود عبارت است ازهالبديه غزل في
  شم مي ساقيا گويم سخن از عالم ديگر        ک  ها کنم مستانه از جام و جم ديگـر         حکايت

  بود زان جان بر لب آمده مهمان دم ديگر          وقت واپسين شـايد دم تيـغ تـو بنـوازد           هب
  جهــاني کــف بنــا از نــو بــرآور آدم ديگــر  جان آمد دلم يارب درين عالم ازين آدم        هب

  م ماتم ديگر  درين محفل بنا شد غير از ني        آيد مي گريه را ما شمع چون مردگان دل برين
  شود در عالم جان ورنه درهم برهم ديگـر        مکن آن زلف را بر چهره جانان درهم درهم        

ــ   شب هجران ز فکر فصل او دارم غم ديگر  روز وصــل او دارم غــم روز جــدايي را هب
  ديگر شبنم از زمين اين سيراب عمده اي شود  ز فيض اشک بالد در دل شب گشت اعمالم        

را که موبد گفت  تاريخ رحلت پسر خود ة قطعدر آندهد و  ادامه ميظفر ديباچه را 
  :آورده
الحقيقت که بوي گل رحمت از ساخسار گلبن مضامين دماغ عقول را تر و  في”

  “…نمايد تازه مي



  ٢٩٦  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

و لحظه در اشکباري و از اين واقعه هايله روز درازي و کار ليل نجوم شماري 
نما کرده  وفاتش از کتمان عدم ذهن جلوهرانيد و تاريخ ذگ قراري مي لمحه در بي

ت يادگاري ثبت گردانيد هج هين صفايح ب اه درک ظهور مرقوم ساخته بود چنانةصفح بر
  : باشداطّالعب اين واقعه ستا دوستان را هم برح

ــم آرام ــرد از دلـــ ــيتا رام  ناگهـــــان بـــ ــده ســ ــصار عمــ   نوراالبــ
ــالي   ــالم و رم ــوش ک ــاعري خ ــم ت   ش ــر دو عل ــاتش به ــال وف ــامف   م
ــات  ــود در حرک ــه ب ــسي ک   خــط شــيرين قلــم ز خطــش جــام   خوشنوي
ــشم  ــور دو چ ــود و ن ــت دل رب   صــبح مــا را نمــود تيــره چــو شــام  راح
  بيــت اگــر انــد و اهــل کــالم  اهــِل  سـخت زيـن مـاتم اسـت و واويـال     

ــام    رفــت در بهــشت بــرينيخوشــ بــه ــتدار امـ ــود دوسـ ــه ز دل بـ   کـ
ــر  ــار تـ ــر کنـ ــوخته بـ ــي سـ ــام بــهخــوش نمــوده   بينـ ــاغ طــور مق   ب

ــش   ــدرين آتـ ــزار انـ ــاخت گلـ ــام    سـ ــو نـ ــمير نيکـ ــو ضـ   راي نيکـ
  جــام مــي وحــدت کــشيد جــام بــه  گنـگ و جمنــه سـره ســوتي بــاهم  

ــ  ــه قلعـــ ــهةاز تـــ ــاد  الـــ   روند اين سـه رود شـيرين کـام          مي  آبـــ
ــام دوام    اين سه رود سـرود     کند خوش به    مي ــر مقـ ــدي ز هـ   راگ هنـ

ــنا  قـضا  کنـي بـه     چاره موبـد چـه مـي       ــام     ي ــود تم ــو نم ــار ت ــدر ک   ق
  آه و افــــسوس مــــرد ســــيتا رام  ســال فــوتش بگــو بــروي بهــشت

  )ه ۱۱۷۳(  
 حضرت ة اين مصرع.هيچ تدابير نشد ه زخم جگر داشت عالج بچونآخراالمر 

  :اثبات اين مضمون استدر مولوي 
  چون قضا آيد طبيب ابلـه شـود       

اين ديار فاني  يک بهبلنيز  »ف کاملرآن عا«دهد که بعد يک سال   مياطّالعظفر 
  :گويد  رحلت پدر يعني موبد مي تاريِخةقطعدر ظفر  .گويد مي

  حکـم خـداي    که چـو پـرواز بـه        بلبل فـردوس ز بـستان سـراي       
  موبد شيرين سـخن نيـک راي        قبله صاحب سخنان بوده اسـت     
  شايگـ اي ظفر امروز زبـان بـر      از پي تاريخ تـوهم يـک نفـس        

  مرد سليمان سخن هـاي هـاي        خ گفـت  هاتف غيبـي پـي تـاري      
* 
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  پـور   سخن شـاه   ملککه موبد ب    گفت هاتف   سحر از دل مهر مي    
خاک سپرده شد و  هآباد ب ص است که وي در اله تاريخ سيتا رام عمده مشخّةاز قطع

  .احتمال قوي پدرش نيز به
فحواي زمزمه و منقبت  …ال فعةمشگر شعبغايت را حمد بي”بعد از ديباچه 

مقيده در مدح حضرت علي “ اين منقبت را عنوان است. رسد  علي فرا ميحضرت
  :ن منقبت را عنوان استيا. رسد يم فرا

  المالس ي عليهمرتٰض يده در مدح حضرت عليقص
  آنکه حق کرده است قايم بهر او ارض و سما  ي حيدر علي شـير خـدا      شاه مردان مرتضٰ  

ــاه ديــ   مظهــر نــور الهــي مــصدر فــضل و کــرم ــا عــادل روز جــزا  بادش   ن و دني
  مرشــد علــم حقيقــت نــاظم هــر دو ســرا   و ديـن   ييـ سالک راه طريقـت مالـک دن      

جي و رام  نام خدايان هنود بيشنو و شري کشن ه را بعجالب است حضرت علي و
  :خوانند خواهند مي ميهر نامي که  ه را بعگويد که هندوها حضرت علي خواند و مي مي

ــدو مــي   رام علي بشن و علـي کـشن و علـي          ــي را هن ــام عل ــر ن ــد به   گوي
ــام   علـي انـدر عـرب در هنـد شـد شــام      ــي در رام و در شـ ــي اهللا علـ   ولـ

  علــي خــوش نــام از نــام خــدا اســت
ــخاوت   ــود و س ــي ج ــا عل ــي دري   علي فيض و علـي ابـر سـخا هـست           عل

ــ ــذهبم زنّـــ ــد دارم   ار دارمبـــــرهمن مـــ ــته بـــس اميـ   ازيـــن سررشـ
ــي  ــبزي هم ــسي س ــرم… ب ــه  در نظ ــدارم  پ بـ ــشقه داغـ ــشاني ز قـ   يـ

  جايـست   علي بخـشد اگـر جـرمم بـه        
ــف را   ــاه نجـ ــت شـ ــتم منقبـ   )کذا(کند خبش خوف را       که رو در مي     بگفـ

  :نويسد بعد از اين ظفر مي.  بيت است۳۹ين منقبت  ادر
 ١پس از گزارش نعت پيغمبر و آل بر حق بنده جوياي کالم مختصر تيکا رام

 ذخيرة علوم عجايب که رانواراسرار پ ر مخزِنامي د که تا اي»ظفر« بهتخلّصم
 يافت منوال  بهست و ناهنگامي ازو بود قماش سخن غرايب اخالصه بشري

مددکاري رفته ادراک و ذکا که  هرسا ب دستياري نساج عقل از کوالوه طبع هميراث ب
                                                   

  . نگاشته شده است»ژ« را »  «در اين نسخه حرف   .1
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لف رگان سلف که از زير عقايد مراتب سقوالي بز ست نموده با ا برتريةاسو
ري من بذ گرديده که رغيف الي ذّتغيير لمحه متل ه از خوان سخن که باست چنان

اهللا  بارک… انگشت نما گردانيدالمشرکين خورشيد آسا بر خوان سماء ظهور 
  .“ برآمد۱۱۸۰که تعداد حروف ظفر 

است “  بادشاهالدين  جاللمحمدقصيده در مدح و ثناي شاه عالم گوهر ”بعد از اين 
  :ت بيت اس۱۰۲که در آن 

ــيم و صــا   انـد  از کمال دانش و عقل تـو گويـا زنـده           ــا و طغــرا و کل   بائقدســي و دان
ــد داري در کــرم دســتگيري کــن بــه   بخشش و الطاف و احسان از تو و از من دعا         موب

يابي پسر خود سيتا رام عمده از  همچنان اشعاري است که موبد بعد از صحت
وله بهادر  بدرالدنوابظومه براي  بيت و عوضي من۳۰اين داراي . مرض بول نوشت

 که برخي دو بيت ثبت است  موصوف بهنوابجواب منظومه آن  بيت و ۲۰مشتمل بر 
  :ددرگ اشعار آن اينجا ذکر مي

  اي نام تو نيکوست همـي بـدر منيـر           اي راي تو روشن است خورشيد نظير      
  : موصوفنوابو جواب 

  ر مکنــون گذشــتي نظــر از دبخــو  در نظر اين عرض مـوزون گذشـت       
 است شاملباشد  دار مي ا و جدول برگ که از آن در برگ اول مطل۲۳ّبعد از اين تا 

 ،فعول و فعلن: قاربتبحر م سر هر برگ دو غزل نگارش يافته بيشتر به. غزليات بر
تضمين و توصيف از  تعدادي از اين با. ، فعول و فعلن فعول و فعلن،فعول و فعلن

انند خاقاني و انوري و خسرو و حافظ و جامي و قاسم کاهي و ر فارسي ميه شيشعرا
  :صائب و طغرا وحيد سروده شد

  که عشق آسان نمود ولي افتـاد مـشکلها          بيا موبد مدد خواهم کنون از حضرت حـافظ        
  :و در غزلي از غزل امير خسرو تضميني دارد

  ي کـه مــن بــودم يبهـار گلــشن دل بـود شــب جــا  
  شب جايي که من بودم    که هر گل شمع محفل بود       

همچنان از . شود هاي مستند وي ديده نمي ه اين غزل امير خسرو در ديوانالبتّ
  :د گفتي و پدرش قبول بيگ غني اشعار متعدم ديگر مشمول استاد خود گرايشعرا
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  گشت در بحر سخن از لطف حق گويا قبول          هرکه کرد از صدق دل شاگردي گويا قبـول     
  ي شـد ازو جويـا قبـول       کرد در معني تجلّ     خسروي ملک سخن هب که بود ئميرزا صا 

   جهـان دانـا قبـول      نبود از نـازک خيـاال       برده ارباب معني از قبول اين روشن است       
   رنگين خوب شد طغرا قبول     يدر فن انشا    در تالش معني بيگانـه کامـل شـد غنـي        
   شعر مـا قبـول     زانکه شد در خدمت استاد      دل چو خاقاني کنون موبد زند دم در سـخن      

 آنها نيز پلّهي شاعرانه خودش را هم بناء تعلّ نامبرده موبديعالوه بر تضمين از شعرا
  :دهد ار ميرق

  زيبد از اهـل سـخن گوينـد خاقـاني مـرا             که در ملک سخن دادند سلطاني مـرا        بس
*  

  ات نامـه  هست جاري زان چون فرمـان        نيست غير از تـو کـسي طغـراي عـصر          
*  

ــس  ــا ني ــد م ــوي موب ــم از مول   هر گلي را رنگ و بوي ديگر اسـت          ت ک
  :موبد را همپلّه صائب قرار داده با

ــد   ــوش موب ــدا داد بگ ــب ن ــاتف از غي   اي  صائب وقت خود و صاحب ديوان شده        ه
* 

ــازه  اشعار مرا سعدي گواه است     هب   گلــستان دارم از ديــوان ت
  : موبد فرمودندزلياتغاز  گيري چنانکه استاد عابدي در تجزيه تحليلي و نتيجه

  .“ بلندي هم نيستة موبد داراي آن پايغزليات”
 شعر کمتر و ابتر يو پيروي روايت شعراء است که کالم خودشان را کمتر از شعرا

ه در کالم موبد داراي ابياتي است که بيانگر مضمون آفريني و سالست و البتّ. دنبين نمي
  :باشد جريان خوبي مي

ــا  ــاز را نـ ــست تـ ــده مـ   غمــــزه ترکتــــاز را نــــازم    زمديـ
ــازم   شب يلدا چه پيچ و تاب گذشت       ــف دراز را نــ ــم زلــ   خــ

ثير و نقش انفکاک ناپذير أموبد هويدا است که فضا و محيط کشمير مداوم تاز کالم 
چشم  ههندي غيرکوهستاني کمتر بزبانان   فارسييدر کالم شعرا ذکر شب يلدا .دارد
ه مناسبت واقعات شخصي و عمومي نيز سرود هرا ب غزلياتهمچنان وي برخي . خورد مي

  .است
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سات در منقبت  بند و اين مخم۲۱۴س است که داراي  مخم۱۶ين نسخه  ادر
وران  پيشه و مخاطب به و مدح شاه عالم ثاني و بهار کشمير و پند و نصايح عحضرت علي

اي  يب حرفهاط و باربر و مکر و فرفروش و کبابي و خي هکاران است مثل غلّ و کاسب
  :چنين آمده استس ين مخم ا در.آنان

  جـز مکـر و فنـون       نکند نيم جوي وزن به      فروش است عجـب گنـدم گـون        هپسر غلّ 
ــه  کش غمزه ز سحر و افـسون       هکه شد پلّ   بس ــاگون  ب ــد گون ــاز کن ــرازوي ســخن ن   ت

  بيـنم  ي مـ  طول ميزان فلـک رنـگ دگـر       
ـ  هآتشين روي کبـابي کـ        کنـد پختـه کبـاب شـامي       صبحدم خوب     زلـف شـامي    ه ب

ــدنامي   ــود ب ــه ب ــن دل ديوان ــورش اي   کـه کبـاب شـامي    شور هردم کند از بـس       ش
بيـنم   ت عاشق ز دل و جان و جگر مي        قو  

  شـاه زيبـا    کنـد گـاه کفـن راسـت بـه           مي  عـروس رعنـا    جامه دوزد گهـي درزي بـه      
ـ            همچو سوزن خبرش نيست ولي از سر و پـا            جـا ک هآخر اين دسته کجا سر شد از پـا ب

ر ها در شعرهاي ديگر وي قابل تذکّ ه و بازار و فروشگاهتصويرکشي از مردم عام
ذکر  ه با خان البتّمؤمنفروشان و چاه  يويژه از نهر فيض و شيرين است از شهر دهلي به

  :کشمير
ــل کــــشمير و قيــــد دهلــــيم      نالــــه هــــردم دارم از حــــب وطــــن   بلبــ
  شـد  الر گير  گوشه و ١پهاگ سمت در کن عيش  شهر دهلي گلشن کشمير شد از فيض نهـر        

ــل    ــتان خــوش گ ــتان هندوس   انــد الحــان عجــب بلبــل در اينجـا خــوش   انــد بوس
ــان مِ   جــوش  چــرا ديــگ شــکر نيايــد بــه     ــيرين لبان ــه ش ــ ک ــائي پ ــد٢لته   ان

ــست حــب  کــه در دهلــي اســت جــاري فــيض بــس ــاک ني ــشمير و غــم هــر ت    ک
ــد شــد کــشمير موبــد ز آب ســرد        کـم از دريـاک نيـست       ٣خـان من  ؤچاه م   هن
ل اسامي جاها را در شعر فارسي چنان االص شاعران و نويسندگان فارسي هندي

 ورده است،وجود آ ه زبان ببوده و تازگي در توجهجلب اند که خالي از  گنجانده
                                                   

 .شود  ميفروردين که در آن جشن هولي برگزار با و معادلاسم ماه تقويم هندي   .1

2.  ا امروز هيچ قنادي و حلوافروشي آنجا نيستاين پل پشت بيمارستان سنت استيفن قرار دارد ام. 

 .آباد کوچة چيالن يا ناهر خان واقع در شاهجهان در کوچة حکيم مؤمن خان متّصل به: چاه مؤمن خان  .3
)د محمد يونس جعفريبنابر اطّالع دکتر سي(  
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 درياک ةکر واژدر شعر آخرالذّ. ج نبوده که در فارسي اصالً مرويتراکيب و افعال يحتّ
  .شود ديده نميهايي ديگران  ساختن دريا در نوشتهف براي مخفّ
اردو که از هندوي يعني زبان  ه است که پنجمين مصرعه آن بسيسات مخممخمدر 

 ةداً از دورديد مجدگرامير خسرو دهلوي آغاز ويژه از کالم  همسعود سعد سلمان و ب
. خورد چشم مي هور بفو هزيب و مابعد ب اورنگافراط و ازدياد از دورة  بهشاهجهان و بعداً 

 اين در آغاز. هاي غيرفارسي و عربي کالم خود را آراسته است آوردن واژه موبد نيز با
گويند  هندي که ريخته ميةبحر فارسي مصرع نويسد به س ميمخم:  

ــويي     رنـگ و بـويي      اين بـاغ بـا     رد چو گل گر   ــه ج ــاري چ ــيض چ ــر از ره ف   دگ
ــضل و   گـــر خـــوبروييواگـــر نيـــک صـــورت  ــه بف ــن ب ــرم ک ــويي ک ــردم نک   م

                        
ــا رســان فــيض بــر اهــل عــالم    ــم     چــو دري ــرة کـ ــدا قطـ ــر خـ ــردد ز بحـ   نگـ

ــو هــر دم   مــوج خطرهــا مخــور يــک نفــس غــمز  ــاش جــاري ت   بجــود و کــرم ب
                       

ــر ــبنم  و ت ــستان را چــو ش ــن گل ــازه ک ــو   ت ــا دهــد نخــل عمــر ت   دهــر دم ثمــر ت
  چو گل باش خندان مخور يک نفس غـم          عــالم هبــمــردم  پــاي مــشو خــار در 

                       
 اند، نشان دادهاي بيشتري  ويژه هنود عالقه هي که در اهل هند ب فارساز اصناف شعر

موبد .  کمک نمودگويي تاريخ گري شايد به پيشه و منشيمحاسبة . گويي است تاريخ
هايي برجسته و  شخصيت مختلف مثل تاريخ جلوس و والدت ثوقايع و حدو ت بهنسب

سروده در قالِب ماده تاريخد فرزندانش و رحلت اشخاص گوناگون اشعار متعد .
جالب . گويي است همين تاريخ  قطعات مرتبط به۳۱۱ الي ۲۷۲ پونه از برگ ةنسخ در

 ادب را هم ذکر ستايش اهِل و توامان خودش آراء تولّدگويي   تاريخةدرباراست 
  )۲۷۲ ورق: (نمايد مي

شعراي سلف و حال نديده چنانچه هاي   توامان در تواريخ و تذکرهتولّدتاريخ 
خان   عليالدين خان صاحب و قبلة واال و مير شرف قلي  علينوابآب م کتاب فيض

نظير کشمير  ت جنّزمين قابل خيرخياالن  سنجان و نازک غيره شعرا واليت و نکته وفا و



  ٣٠٢  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

توامان آمده باشد يا نه فرمودند که  تولّدبين تاريخ در  رفژنظر  همعروضداشت که ب
گو  ند و ميرزا گرامي صاحبزاده ابهامميرزا ارجمميرزا عبدالغني بيگ و نظر نيامده چون  هب

 رينه موبد کشميري مشهور است و رام زندهنام  هالعباد که ب و معني ايجاد و اين ضعيف
 جانس خان نوابکه عرف ) ؟(فاقاً بمير بر شاگردي ايشان فخر داشت و قبول بود ات هب

النسب واال حسب ولي نعمت بنده بود از فضل خداوند  بهادر مرحوم که سيد صحيح
هاي  دستور معمول تاريخ ه شده هر همه شعرا بتولّدجان آفرين يک صبي و يک صبيه 

خيالي داشت  ستاد کوشش بر ايجاد معني و نازکاز عنايات اميالد گذرانيدند چون بنده 
ر و ث را مذکّر و مونّايجاد ميالد صاحبزاده و صاحبزادي گفته و مذکّ نتواماتاريخ 

وجود ايجاد معاني  هماه و مهر چنانچه از عالم عدم ب هث سماوي نسبت داده يعني بمونّ
 ةم آمده تا بر صفحرق همعني نمايند که از زبان قلم ب آورده صاحبان معني غور اين

  :هيفي .صاحبان معني قبول افتد هروزگار يادگار بماند و ب
  نجم بخت از سـپهر طـالع شـد          نواب ما ز فضل و کـرم       چون به 

ــد   گفــت تــاريخ توامــان موبــد    ــالع ش ــر ط ــان و مه ــه تاب   م
 تولّد تاريخ ،»مبسط جود اميراالمراء ثاني« : پسر خاندوران بهادرتولّدهمچنان تاريخ 

و تاريخ » ميرزا سلطان بهادر آفتاب دين بگو «: خان بهادرالدينيرزا سلطان پسر قمرم
و تاريخ ميالد پسر » شگفت از بني گل بصحن چمن «: پسر عبدالغني خانتولّد

 :بهادر) ؟( پسر راجه تولّدو تاريخ » بگلزار رحمت ز حق گل دميد «:اهللا خان رفعت
آفتاب «يا » )۱۱۷۱( گلشن راجه گل دميد بمراد در«يا » آباد شد باغ مهاراجه بهادر«

دار  ل کشور که وکيل صوبهگَو تاريخ والدت فرزند راجه ج» آسمان دولت جاه و جالل
شاه داده بود و  همبلغ هنگفتي بشاه   شاه بود و هنگام قتل عام نادرمحمدبنگاله در دربار 

حويلِي راج جگل متّصل . فارسي نگاشت ه وقايع آن زمان نابسامان بةگزارش دربار
اي که در موزة نيويورک  يک نقشه. بود) دهلي(مسجِد سنهري در چاندني چوک  به

 تولّد تاريِخدر موبد . ١دهد نشان ميرا  حويلي راجة مذکور ،مضبوط و محفوظ است
  :گويد پسرش مي

                                                   
1. Delhi: Shahjahanabad to Raisina, J. Lusty, Roli Publishing House, New Delhi, 2011. 
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   بگفتــا»گــل بــاغ اميــد جــان«  موبـد  خرد تـاريخ مـيالدش بـه      
  )م ۱۷۴۹/ه ۱۱۶۲(  

مان نسبت اسمش ه  شد و بهتولّداهللا خان که در ماه رمضان  ن پسر مير نعمتهمچنا
  .»رمضان آمده بهبودي«: ش گفتتولّد موبد تاريخ ه رمضان خان گرديدمحمد

تاريخ جلوس شاه عالم ,  پسر خودش راجه رامتولّداين در باب تاريخ  عالوه بر
س سال پنجم عالمگير ثاني و و تاريخ جلو»  حق قطب چو شاه عالم بادشاهةساي«ثاني 

 :تاريخ مبارک و نوروز بجهت شاه عالمگير ثاني

  چو گل شد بادشـاها فرحـت انـدوز          ت نــوروز عــالم تــبــاغ و دول بــه
ــيش    ز موبد گوش کن تـاريخ ايـن سـال       ــار عــ ــو بهــ ــارک نــ   مبــ

براي تاريخ و تهنيت ,  خانمحمد الدين افضل, وله بهادر مدارالدنوابو براي 
وله  بدرالدنوابو وله بهادر الد  اشرفنواب خان و راجه کشن چند بهادر و اهللا رحمت

و دولتمردان دستگاه  موبد اين امرا اشعاِردر حقيقت . فرجنگ بهادرظ نواببهادر و 
وله و  مجدالدنواب, تاريخ رحلت اميراالمرا بهادر. زيب را جاويدان ساخت بعد اورنگما

تاريخ رحلت .  را نيز گفت»شميم« بهتخلّصجه کشن چند م عبدالمجيد خان و رانواب
  :ميرزا گرامي قبول را قطعه زير سرود

ــول ــدا  مل ــد اهــل ســخن موب   که امروز مرده است گويا قبـول        ان
  ر شـد هـدايا قبـول      هـ گرامي گ   مـن   ش بـه  فوتخرد گفت تاريخ    

  )۲۷۶ورق (  
و سلونو و ديوالي ه ذکر رفت هنگام دسهر بههايي که ضمن نوروز  از مبارکبادي

  :باد فرستاد ت و مبارک کشور تهنيگل جراجه هب
  دسهره باد مبـارک بتـو فيـل و علَـم            شــري مهاراجــا دانــا و خداونــد کــرم

  خير خواهند همه هر قدم و در هـردم          ارة اقبـال و حـشم     دولت و نقّ   بخت با 
* 

ــد چراغــان شــب ديــوالي    ــه  ش ــحالي  اللـ ــن خوشـ   زار چمـ
  آبـــاد و جنـــاب عـــالي دولـــت  د فردوس بـرين   زين چراغان ش  
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اش نزديک مسجد  گل کشور که از احشام و دولتمردان بود و حويليراجه ج
. آيد  برمياکتوريي وة دهلي محفوظ در موزةسنهري در چاندني چوک چنانکه از نقش

اش از شاعران و نويسندگان  ا پسر و نوهام. زوال افتاد هاش روب بعد از مرگش خانواده
موبد . چاپ رسانده بود هاش را جناب آقاي عرشي از رامپور ب  اثر نوه.ندزبان بود فارسي

ميرآفتاب , ميرآتش ورود قاسم خان ,اعظم علي خان صلح مرهته, اهللا  شاه وليةدربار
 آصفجاه در نوابگويي در باب ورود  ط تاريخي توساطّالعها گفت وي  خان تاريخ

 خانه ةينيباغ و آ اي با شاه در کرنال و نيز ساختن خانه دهلي هنگام رسيدن خبر نادر
درگاه قلي خان که همراه آصفجاه از دکن رسيد و .  قطب را نيز گفتةغيره در محوط و

نظر  قطب آورده به دهلي مشمول ة نگاشت و احوال جامع»دهلي عمرقّ«عنوان  هکتابي ب
بعد از قطعات . کرد گي ميل زندرسد که ايشان همراه آصفجاه در همان خانه مجلّ مي

 بيت ۱۰۳ مثنوي که داراي قالِبرا در  احمد شاه ابدالي ةگويي موبد احوال حمل تاريخ
  . ترسيم نموده است،است

ين مثنوي  ابدينکه در. ناميده است»  هندوستانةنام آشوب«شادروان اين مثنوي را 
 ةطاط و زوال جامع دهلي و انحيغارتگري و تاراج احمد شاه ابدالي در داخل و نواح

  :گويد مي. همعصر خود را منعکس نمود
  تنگ آمد خلق را در جـسم روح         ناگهان پيدا شـده طوفـان نـوح       

* 
 انيشاه در      رــديم     يتـيم  سـت چـون د ــاک ق ــوهر پ ــروي گ   ز آب

*  
ــان  ــرق جهـــ ــيغش بـــ   سوخت آبـش در دمـي هندوسـتان         آب تـــ

* 
   آه سـرد   ،ماند در دلها چو آتـش       زد بــدهلي آتــش و تــاراج کــرد

* 
ــد   ــان برن ــسلمين ايم ــود و م   کـه از جـور و سـتم غارتگرانـد          بس  از هن

 دعوت کرده بود که ، روشن است که اويابدالشاه احمد  اهللا به  شاه وليهاي نامهاز 
در دوران کشت و کشتار اهل اسالم را هيچ ضرري ه رد البتّودست بيا هتخت دهلي را ب
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اندوزي و  که آنچنان نشد ابدالي فقط براي سرمايهآيد   از اشعار موبد برمي.نرساند
خواست رعايت   مياهللا  او هيچ تشخيص ديني و مذهبي را چنانکه وليآمد وغارتگري 

غيرتي را موضوع اشعار خود  و بيبعد از آن ناتواني و ننگ و بداخالقي موبد . ننمود
  :گويد مي. نهاد

ــي   والـــي هندوســـتان جغـــد و بـــوم ــه ب ــد از ا جمل ــوم کاران ــل عل   ه
  گشت دهلي دشت گرگان و شـغال        هست اين روشن بـر اربـاب کمـال        

*  
ــن ــتان   اي ــد هندوس ــاامن ش ــدر ن   نيست گويا در تـن هـر زنـده جـان            ق

در همين شهر دهلي را کرده ال غارت وما است که عساکر ابدالي توجهجالب 
  .فروختند و نقد را ترجيح دادند…  واالندست بقّ هب

ــ ــد از ب ـ      مال غارت مي    س در زوالمــردم هندان   الخرند اکثـر بقّ
  :مردم در مجالس بزم و نوا مشغول بودند و در آن اوضاع نابساماني نيز

ــگ    اکثري مدهوش نـاز و راگ و رنـگ        ــون و بن ــستند از افي ــري م   اکث
.  ادامه دارد۳۱۱ الي ۲۹۳ بيت است و از ورق ۱۹۹مثنوي ديگر که مشتمل بر 

اين استاد عابدي نظر دارند که . است» القلوب رغوبسراپاي محبوب م«عنوان  هب
  :گويد او مي.  موبد گرديدتوجه باشد که مورِد حسين مياي  اصهرقّتصويرکشي 

ــيو  اي صنم از تو خـوش آموخـت پـري          ــنةشـ ــاز و فـ ــوه نـ ــري  جلـ   گـ
  دلــم هــيچ خيــال   هتــا نمانــد بــ    در دو عالم بجز اين حـسن و جمـال         

* 
  انواع اصـول    راگ و رنگ است به      ولاصـ  چون زني دست نگارين به    

ــک ــاز چــو راگ ديپ ــرآري بيــشک     ١خــواني از ن ــش از نالــه ب   آت
دولتمندان و دستگاه   باطموبد که منصب هزاري داشت و راه رسم آميزش و اختال

  .بابت مردم هند وا نمودرا ها و دلتنگي خود   اشعار خود همين نسبتدردولتي داشت 
 تميز در اشعار خود صحبت ه يعني فرهنگ سيکولرتموبد از فرهنگ مشترک هند

  :گويد مي» آواز رام و رحيم«د و اذان مسجد را بکرده است و بانگ جرس معا
                                                   

 . شهرت ويژه داشت»تان سين«يکي از دستگاه موسيقي که در آن موسيقيدان شهير   .1
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  تعلـيم کنـد کـس بـرام رامـش آغــاز       در کشور هند روز و شب طـوطي بـاز     
ــويي دارد ــردة دل گفتگــــ ــردم آواز    در پــــ ــيم و رام هـ ــشنو ز رحـ   بـ

  :نگي را در اشعار خود چنين ترسيم نمودر  مردم و خوشرويي سبزهةدربار
ــي  سـرا  غم مخور موبد پي روزي درين نعمت  ــت  م ــراهم نعم ــاند ت ــد  رس ــوان هن   ال

*  
  که زيبد کـشور هندوسـتان از حـسن سـبز           بس

  عـالم آسـمان از حـسن سـبز         دم زند زانـرو بـه     
  گـر کنـي    اقليم وصـف حـسن سـبزش       اندرين

  بزرنگ پان زبـان از حـسن سـ         گردد به  سبز مي 
* 

ــدر ــبز آدم  ي ــود سرس ــشن ش    حسن سبز در هندوسـتان اسـت       که  ن گل
  :کشد کند و آه سرد مي اما هيچ وقت واليت خود کشمير را فراموش نمي

  خـويش  از کـشمير   دور مـن  دل باشي کي به تا
ــويش    ــر خ ــاد از تعمي ــن آب ــود را بک ــة خ   خان

* 
  و کابل کـرده   ر  يد گلشن کشم  ياد شا ي  ني داخـل خلـدبر    يموبدا در هند گشت   

* 
  يمن وطن بخـش   چه شود گر به     ريوطــنم هــست گلــشن کــشم

 و احوال ي و فرهنگي و اجتماعياسينة اوضاع سييکه کالم موبد آ نيمختصر ا
 از اوراق آن را يد و خواند و تعداديناً دين نسخه را عيالسطور ا  راقم. استيشخص

 پونه خواستار شد ر بندارکةسسمؤ کامل آن را از ينمود و کپ استنساخ يهدف معرف به
 انيدانشجويکي از دست برسد تا   بهيزود دوارم بهيام. ديدست نرس حال به اما تا به

آباد  ن نسخه که در الهيا.  موبد بنگارديري کشمرام زنده در احوال و آثار يا  رسالهيدکتر
محفوظ ) Or.324 ةشمار(س لندن ي انگلةگر در کتابخانيک نسخه ديد از آن يمرقوم گرد

ز ي ن»اسرار مخزِن«ن يک نسخه از هميز ينه  شاهان اودةو مضبوط است در کتابخان
روح پرنور  قه و ارادتمندانه بهياحترام فا ن مقاله را بنده بهيا) ۵۰۴ ص(وجود داشت 

  .نيآم. مينما ي معنون م»ير حسن عابديد اميپروفسور س«روانشاد 
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