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  سخن سردبير

اي، سخت است؛ و سختر، آن وقتي است  نوشتن از هر آن چيزي که آن را تجربه نکرده
که خواسته باشي دربارة استادي بنويسي که زبان فارسي از او و از تالش همانندهاي او 

يک زبان  معني و مفهوم گرفته است؛ تالشي که نمونه آن را در خدمت به امروز در هند
هاي آن در ديار هند در خدمت و  ديد اما نمونه توان کمتر مي ر ملتهاغيرمادري در ساي

  .ر استايسب پاسداري از زبان فارسي
هاي ساختمان  استاد نذير احمد استاد ممتاز زبان و ادبيات فارسي نه يکي از ستون

مجلل و مفصل زبان فارسي در هند، بلکه يکي از احياگران و معمارهاي بازسازي اين 
تالشهاي مرحوم استاد براي حفظ و گسترش . رود در شبه قاره بشمار مي بناي سترگ

حضور و تالشش در کسوت استادي . زبان فارسي در اين خطه بر کسي پوشيده نيست
، تحقيق و پژوهش و دانشگاه عليگر و يا در جايگاه رياست گروه زبان و ادبيات فارسي

از کشور هند، نگارش صدها مقاله  حضور در دهها کنفرانس و سمينار در داخل و خارج
اي براي پاسداري و خدمت  کشورهاي گوناگون فقط بهانه پژوهشي و مسافرت به

زباني بود که آن را حاصل ارزشهاي واالي انساني و منعکس کننده فرهنگ غني ايراني  به
  .دانست اسالمي مي ـ

کسب عناوين و جوايز و افتخارات علمي او را از ادامه راه مستغني نساخت و تا 
پايان عمر با برکتش، از نگارش و آموزش و پژوهش دست بر نداشت و با تالش وافر، 

عنوان ميراث مکتوب مردم هند و تربيت  معرفي و احياي نسخ خطي فارسي به نسبت به
ان فارسي هستند و نگارش کتابهايي که چراغ افرادي که اکنون از استادان شايسته زب

شک پروفسور نذير  بي. روند، همت گماشت شمار مي فروزاني براي دانش پژوهان به
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احمد يکي از مفاخر ادبيات فارسي و از فرهيختگاني بود که توانست زبان فارسي را در 
  .شبه قاره زنده نگاه دارد

نو مدتي  سالمي ايران در دهليمرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري ا
است که تالش دارد از پاسداران زبان و ادبيات فارسي با گردآوري و انتشار آثار و 

اي که اکنون در دست  مجموعه بر همين اساس عمل آورد و مقاالتشان تجليل به
اگرچه . خدمات ارزشمند مرحوم استاد نذير احمد اختصاص يافته است شماست به

طالب دريافت شده بيشتر از مجموعه حاضر بود، اما براي رعايت حجم مقاالت و م
اميدوارم . اختصار، برخي از آنها در اين شماره از فصلنامه قند پارسي قرار گرفت

  .دست آيد فرصتي براي انتشار باقي مطالب به

  يفوالد يعل
  رايزن فرهنگي 

 و سرپرست مرکز تحقيقات فارسي
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  استاد نذير احمد ديا زنده
  ∗شريف حسين قاسمي

بود که سال قبل  ياحمد از نوابغ روزگار و مفاخر جهان فارس رياد استاد نذي زنده
محقّق نامدار  ،يرانياز استاد محمود ش پسر احمد ياستاد نذ. وستيپ يزديرحمت ا به

بلکه در  ،در هند انجام داد که نه تنها يقاتيتحق ،يزبان و ادب فارس هنيدر زم يفارس
 يا ستهيگزارش مفصّل و شا. گرفت ر قراريمورد توجه و تقد يسراسر جهان فارس

د تاکنون نوشته نشده يچنانکه با يقات زبان فارسيشبرد تحقين استاد در پيسهم ا هدربار
 هرا از چهر يو گمنام يکه گرد فراموش يقيحق يمعن ک محقّق بهيف است که يح. است

خود  مانند يا ختهياکنون خود منتظر فره، شعرا و ادبا و آثار آنها زدود از ياديتعداد ز
  .کند يسته معرفيطور شا باشد که خدماتش را به

. کنم يعرض م ير احمد مطالبياستاد نذ يشناس حافظ بارهن مقاله فقط دريمن در ا
ادگار ي ود بهاز خ يات و مقاالتفيتأل يسياردو و انگل، يسه زبان فارس ر احمد بهياستاد نذ

که  يمقاالت. است يسيزبان انگل حافظ به هشان دربارياز مقاالت ا يکي. گذاشته است
  :ازاند  عبارت ،و چاپ کرد فيتألوانش يحافظ و د هاستاد دربار

  ؛هيشاهان مغل هنسخ: وان حافظيد .١
  ؛وان حافظيرامون ديپ يبررس .٢
  ؛وان حافظ در گورکهپوريد يميقد يخطّ هنسخ .٣
  ؛يو خانلر ينيدو چاپ قزو :وان حافظيد .٤
  ؛وان حافظيجامع د همقدم هدربار .٥

                                                      
  .استاد بازنشستة فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
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  ؛                                          .٦
  .استاد حافظ .٧

. منتشر کرده است يرازيحافظ ش هدربار يقين مقاالت تحقياستاد عالوه بر ا
ح و يخود تصح يسنّت يروش علم را به وان حافظيد يميقد يخطّ هسه نسخن يهمچن

  .ک از آنها منتشر کرده استيهر هدربار يفيتوص هو مقدم يبا حواش
 هن نسخيتر يمير احمد شد که قديب استاد نذين افتخار نصيد عرض شود که ايبا

که استاد  حافظ وانيد يخطّ هسه نسخ. ح و منتشر کنديرا تصح حافظ وانيد يخطّ
  :ازاند  عبارت کرده است،ن يتدو

  ؛وان حافظ نسخه گورکهپوريد .١
ف و يمجموعه لطان چاپ از يدر ا. است غزل ١٢٤که شامل  حافظ يها غزل .٢

شده  يآور جمع يگرفته شده که در هند در قرن هشتم هجر فينه ظرايسف
  ؛است

درآباد که در يح هيآصف همضبوط در کتابخان يا وان حافظ مأخوذ از مجموعهيد .٣
  .کتابت شده است يهجر ٨١٨سال 
  :مکن يم يمعرفرا گورکهپور  هسخن وان حافظيدن مقاله فقط يبنده در ا

است که آثار  يا از مجموعه يئجز زينحافظ در گورکهپور هند  وانيد يخطّ هنسخ
  :رديگ يرا دربرمر يز
  ؛يوان سعديد .١
  ؛ديد و خورشيجمش يمثنو .٢
  ؛وان حافظيد .٣
  ؛وان جالل عضديد .٤
ارائه ها  ن قسمتيا ههم هدربار يکه استاد مرحوم گزارش وان خجنديمنتخبات د .٥

  .است ردهک
الحجه سال  يدر آخر ذ يد بن عبداهللا الحافظ القاريرا محمد بن سع حافظ  وانيد
ن يبر ا يا ر احمد مقدمه مفصّل پانزده صفحهياستاد نذ. کتابت کرده است يهجر  ٨٢٤
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 است، شده يآنها بحث انتقاد هکه دربار ين مقدمه اموريدر ا. وان نوشته استيچاپ د
  :ازاند  عبارت
 ينيچاپ استاد علّامه قزو هژيو به حافظ وانيدارزشمند  يها چاپ يانتقاد يمعرف .١

  ؛مرحوم
ن ضمن اشاره شده يگورکهپور و در ا حافظ وانيد يخطّ هنسخ يايمزا ييشناسا .٢

  :است به
 ٢٦ات يرباعو تعداد  ١٨قطعات غزل، تعداد  ٤٣٥ن نسخه يات در ايتعداد غزل

شتر ينامه ندارد که در ب يه و ساقديقص، بند بيترک يخطّ هن نسخيا. است
  .موجود است حافظ وانيد يها نسخه
از  يشود که در برخ يده نمياندام د گل هگورکهپور مقدم حافظ وانيد هدر نسخ

طور قطع و  ادآور شد که بهيد يبا. شناخته شده است حافظ وانيدد جامع ينسخ جد
در اغلب ؟ ستيقدمه آن کم هسنديو نو حافظ وانيدست که جامع ين معلوم نيقي

 هوان و نگارنديعنوان جامعِ د اندام به نام محمد گل يچاپ يها و نسخهتأخر م يها نسخه
اسم گلندام  ،ينيعلّامه قزو حافظ وانيدر و مصحح موقّر يمحقّق شه. شود يده ميمقدمه د
ن يمأخد ان يتر يميگورکهپور که قد حافظ وانيد يخطّ هدر نسخ. پندارد يم يرا الحاق

 ينيدهد که نظر علّامه قزو ين امر نشان ميامده است و ايباچه است نام محمد گلندام نيد
  .ن مقدمه درست استيسنده اينو هدربار
آن اشاره کرده  ر احمد بهيگورکهپور چنانکه استاد نذ يخطّ هگر نسخيد يژگيو
ف چه خوش يبا رد» حال دل با تو گفتنم هوس است«است که غزل معروف  نيااست 

  .ن بوده باشديغزل چن يف اصليو امکان دارد که در ابتدا رداست است ضبط شده 
 ياز شعرا و ادبا يق تولّد و وفات بعضيخ دقيباعث تعجب و تأسف است که تار

خ يتار يبعض. ستين امستثنن وضع ياز ا زينحافظ . ستيشده معلوم ن معروف و شناخته
خ رحلت يگورکهپور تار هنسخ هدر مقدم. دانند يم يهجر ٧٩٢گران يو د ٧٩١وفاتش را 

درج  يهجر ٧٩٢سال  يخ وفات ويتار هدر قطع يول، نوشته شده يهجر ٧٩١حافظ 
ح يخ مختلف وفات حافظ در مقدمه توضين دو تاريا هر احمد دربارياستاد نذ. است

 ن خصوص اشتباه کرده استيدر ا يخطّ هن نسخين گمان که جامع ايدهد که ا يم



  ياد استاد نذير احمد زنده  ١٣

  

ن دو سال مختلف وفات ياستاد ا. دينما يد ميزمان حافظ بع به يو يکينزد توجه به با
الحجه سال  ين روز ذيست شاعر ما در آخريد نيد که بعکن يه مين توجيحافظ را چن

در دل  يهجر ٧٩٢ن روز محرم سال يچشم از جهان فرو بسته و در نخست يهجر ٧٩١
  .ان گرفته باشديآش يخاک مصل
 هر سال وفات حافظ به هن است که مسئلين ضمن اينجانب در ايم نظر اباز ه

استاد . ق کرديفکر و تحق دوبارهن مورد يد در ايو بااست صورت تاکنون حلّ نشده 
د و کن يگورکهپور توجه م يخطّ هالخط نسخ رسم يايمزا ر احمد سپس بهينذ
ن خود را يح و تدويصحاز آن جناب استاد روش ت پس. شمارد يآن را برم يها يژگيو

ن متن شعر محسوب شود يتدو يد سرمشق ما برايح داده است که باين چاپ توضيدر ا
بنده فقط . ميکنافت يدر ييد از آنها راهنمايح بايتصح يان در کارهايو ما دانشجو

  :کنم ينکات اشاره م نيا از يبعض به
علّامه  حافظ انويدکمک  به ،گورکهپور ناخوانا بود يخطّ هکه در نسخ يکلمات .۱

اگر . ح شده استيتصح ،شود يم يتلقّ حافظ وانيدن چاپِ يکه معتبرتر ينيقزو
نظر  تر به ها مناسب نسخه گريدا ضبط يدر آن نسخه وجود نداشت  يا غزليت يب

 يگر استفاده شده است و نام نسخه مورد استفاده در پاورقياز نسخ د ،دهيرس
  .آورده شده است

  .است شدهحفظ  در صورت امکان يالخط متن اصل رسم .۲
با توجه  ،ا اشتباه بوده استيات که مسلّماً نارسا ياز اب يدر بعض ياصل هضبط نسخ

آن اشاره  به يح و در پاورقيات تصحياب يها و با در نظر گرفتن وزن و معنا نسخه گريد به
  .شده است

ح ين توضيها را چن ير احمد هدف از ضبط اختالفات نسخ در پاورقياستاد نذ
ن ياز حافظ ا پسمختلف  يها قرن مربوط به يها دهد که هدف از استفاده از نسخه يم

. متفاوت نشان داده شود يها رات نسخ مختلف در زمانيياز تغ يبوده است که نمودار
ر احمد يرج افشار محقّق بزرگ و مصحح نامدار معاصر استاد نذياد جناب استاد اي زنده

  :سدينو ين مير احمد چنياستاد نذ يشناس قات حافظيتحق بارهدر
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 يها نسخه به يدگيو رس حافظ  وانيد هر احمد دربارينذ يقات آقاياز تحق يقسمت«
که در  يفارس يخطّ يها نسخه هنيشان در زميرت اياطّالع و بص. آن است يخطّ

قلم  از حافظ به يخوب يها موجب شد که نسخه ،سراسر هندوستان پراکنده است
ح متون يشان براساس آنها توانست در تصحياخته و شناسانده شود و اشان شنيا

  .»برسد يا ج تازهينتا وان بهيآن د
 هشعرش در مقدم جوامع مختلف به هجانبه حافظ و عالق هشهرت هم هدربار يعبارت

رات و حذف و ييبنده آن را با تغ. گورکهپور آمده است يخطّ هنسخ حافظ وانيدجامعِ 
  :است ن شرحيا که بهام  ق دادهير احمد تطبياستاد نذ هرباراضافه مناسب د

ذکر  بدون ژه در هند يو هب يان فارسيمجالس دانشمندان و استادان و دانشجو«
ن و ابزم محقّق. ر احمد گرم نخواهد شديجناب استاد نذ يها و نگارشات فيتأل

ز يآم قذو يها نقل سخن يدر جهان ب يزبان و ادب فارس هنيدر زم پژوهشگران
زبان  همستان دربار يوهو يها بلکه. نت نخواهد داشتيب و زيجناب استاد ز

ن يولوله شوق و ذوق او نخواهد بود و همچن  يب يو خمخانه ادب غن يفارس
  :ابدي يغلغله عشق او رونق نم يب يادب فارس هخانيپرستان م يسرود رود م

  »باد مـونس دل پـاک  اهل دلت  يدعا  يکده حافظ خوش از جهان رفتيراه م به
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  مصححروزگار ناقد و  ةنابغ
  ∗ريحانه خاتون

  ♦جونپوري خان محمد صادق ترجمه

 يول است؛ يزبان فارساز فنون مهم و مشکل  يکيح و نقد لغت يو تصح يسينو لغت
نه صاحب نظر بود و با در نظر گرفتن تمام مسائل و يزمن يار احمد در يپروفسور نذ

کرد،  يآماده م يکه و يانتقاد و در متونپرداخت  يح فرهنگ لغت ميتصح به کار يايزوا
  :ح کرده استير را تصحيز يها ر احمد فرهنگياستاد نذ. داد يرخ م يکمتر اشتباه

ق نوشته  ٦٩٥که قبل از سال  يشاه غزنو مبارک الدينف فخري، تألفرهنگ قواس .١
  .شده است

 .ق ٧٤٣، يرات دهلويف حاجب خيتأل دستوراالفاضل، .٢
 .ق ٨٣٧ف قبل از سال يم، تأليابراهف بدر يتأل ايگو زفان .۳
 .عاشق محمدف ي، تألعراالشّ لسان .۴
 .م ١٩٨٥: ميمع ضما نقد قاطع برهان .۵

نوشته شده ) ق ۶۱۷-۶۹۵( يخلج الدينن فرهنگ در زمان عالءيا :فرهنگ قواس .۱
ين يماست و دوين فرهنگ در ايما سورود يشمار م به ن فرهنگ در هنديلران و او .

ک ياتيشيفرد آن در ا به فرهنگ مکشوف در هند است و نسخه منحصر نيلن اثر اويا
ن اثر ياز ا يبعد يها در فرهنگ. ن نسخه ناقص استيا يموجود است؛ ول يتيسوسا

 برد و شروع يت آن پياهم به ن سبب استاديهم به ار استفاده شده است ويبس
                                                      

  .دهلي، دهلينشگاه رئيس اسبق بخش فارسي دا  ∗
.دانشجوي فوق ليسانس فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ♦
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فرهنگ را نقل کرده ن يکه مطالب ا ييها با استفاده از فرهنگ يو. ح آن کرديتصح به
ن فرهنگ يح ايدر تصح يو. آماده کرد يخوب يگر متن انتقاديد يها بودند و فرهنگ

  :ر بهره برده استيز يها از کتاب
 لغت فرس، )ق ۸۳۷قبل از (م ياز بدر ابراه گويا نزفاعاشق،  محمد يعراالشّ لسان
 روفمع ياز هندو شاه نخجوان الفرس صحاح، )ق ۴۶۵قبل از ( يطوس ياسد
از  دستوراالفاضل) ق ۷۴۵( ياز شمس فخر يار جماليمع، )ق ۷۲۸( يشمس منش به

فرهنگ ، )ق ۱۰۶۴(تتّوي د ياز عبدالرش يديرش فرهنگ، )ق ۷۴۳(رات يحاجب خ
از  يريفرهنگ جهانگ، )ق ۹۲۵( يدهلو محمد الداز  دالفضاليمؤ، )ق ۸۶۷( يسرور

، )ق  ۸۲۲(ف بدر دهلوي تألي الفضال ادات، )ق  ۱۰۱۷(حسين انجوي شيرازي 
 ليبحرالفضا، )ينهم هجر سدة لياوا( يم قوام فاروقيف ابراهيتأل يريمن ةنام شرف

ت يخان هدا يف رضا قليتأل يناصر يانجمن آرا، )ق ۸۳۷(بن رستم  محمدف يتأل
  سالماال يداع يعل محمد سيد فيتأل) جلد ۵( فرهنگ نظام، )ق ۱۲۸۸(
، )ق ۱۳۰۶(شاد  به تخلّصم هشادپا محمدف يتأل فرهنگ آنندراج، )ق ۱۳۵۸-۱۳۴۶(
، يب صابر، خاقاني، اديوان رودکيد، ينظام و مجنون يليل يمثنو، يوان انوريد
يسعد بوستان، يفردوس ةشاهنام، يعنصر يوامق و عذرا، ي، عسجديخفر ،

 زمخشري، االدبةممقد، النصرةلرساخاقاني،  العراقينةحتفاسدي طوسي،  نامه گرشاسب
 مصحح. رهيوغ يشناس سبک، يسمرقند يعروض ينظام چهار مقاله، ودالعالمحد

  .ح کرده استيز تصحيرا نها  گر شاعران و فرهنگيوان ديشده از د اشعار نقل
است،  يو فارس يسيدو زبان انگل به ن فرهنگ کهيا مقدمهر احمد در يپروفسور نذ

لغت و مآخذ، استفاده از ، انتساب فرهنگ، مندرجات فرهنگ، منابع مؤلّفدرباره 
ها، سبک  ن فرهنگ، تقدم، تأخر و تکرار عبارتيها و نواقص ا يژگي، ويطوس فرس

ح يد نظر و اضافات و تصحيس و اغالط موجود در آن، تجدينو زبان فرهنگ، دست
  .سخن گفته است فرهنگ قواسمتن 
و هر  ن فرهنگ پنج بخشيا يعنياست  نامه پنج بخش فرهنگ ن فرهنگيگر اينام د

عالم باال است و آن خود پنج گونه  به تعلّقل مبخش او. بخش آن چند گونه دارد
، سوم ينيد يها ن و کتابيغمبران، ديل اسماء خداوند، دوم فرشتگان، پاو: دارد
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که در  ييزهايآسمان و ستارگان، چهارم آتش و باد آب و خاک و بخش پنجم نام چ
مرتب نشده است،  ييب الفبايترت به ن فرهنگيا يعني. شوند يافت مين يآسمان و زم
ن يتواند از ا يمشکل م ي بهک فرد عادي. کجا آورده شده استين مختلف يبلکه عناو

که در جنگ کاربرد  يتمام آالت يمثالً تحت عنوان آالت جنگ. فرهنگ استفاده کند
ن واژه از يانداند که مثالً  يباشد ول يا دنبال واژه ياگر کس. ندا دارند، آورده شده

ر احمد ياستاد نذ. دا کنديد تمام فرهنگ را ورق بزند تا آن را پياست، با يآالت جنگ
ن يفرهنگ آورده است و ا يها را در ابتدا واژه يين مشکل فهرست الفبايحل ا يبرا

ن فهرست نام اشخاص، يهمچن يو. ن فرهنگ استيح ايتصح يژگين ويتر بزرگ
کمک  به ناخوانا را يها واژه يو. کرده استز مرتب يها و اعالم را ن کتاب

همان صورت  به ناخوانا را يها ندرت واژه به سه کرده ويگر کامالً مقايد يها فرهنگ
  .آورده است

ک سطر و بدون فاصله نوشته يآن و شعر شاهد همه در  ين فرهنگ واژه، معنيدر ا
آن از کجا  يعنکدام است و م ينکه واژه اصليص ايل تشخين دليهم به شده است و

  .مشکل است يشود و شعر شاهد کدام است، کم يشروع م
همان  به ر احمد آن رايات، پروفسور نذيدر نقل اب مؤلّفدر صورت اثبات اشتباه 

اگر کاتب در نقل  يول. آورد يرا م يت اصليه، بيگذاشت و در حاش يم يصورت باق
ده داشت يعق مصحح. کرد يح ميکرد، استاد آن را در همان متن تصح يلغت اشتباه م
  .باشد مؤلّفنوشته  به ن متنيتر کيد نزديبا يکه متن انتقاد

مختلف  يها ک واژه را از فرهنگيگر يد يخوانندگان معان به شتريکمک ب ياستاد برا
ه کتاب ياستخراج کرده و همراه نام مختصر فرهنگ و شماره صفحه آن در حاش

ه نقل کرده يآن را در حاش يامده باشد، ويدر متن ن ياگر نام شاعر. آورده است
 يهمان صورت باق به آن را ياست و اگر نام شاعر در متن اشتباه نقل شده باشد، و

که  فرهنگ قواس ين متن انتقاديا. ه آورده استيح را در حاشيگذاشته و نام صح
کمک  به م ۱۹۷۴/ش ۱۳۵۳ه شده است، در سال يفرد ته به منحصر يا براساس نسخه

  .ديچاپ رس به ط بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهرانار شاطر توسياناحس
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پاکستان  يمهم از موزه کراچ يا مجموعه م  ۱۹۹۲ر احمد در سال يپروفسور نذ
. ن مجموعه شامل پنج کتاب استيافت که ايق دريبا مطالعه دق يو. حاصل کرد

ر و کثرت مطالعه نظ تدقّ يمشخص نبود؛ ول مؤلّفها و نام  ن کتابيآغاز و اختتام ا
ک ترجمه امرت کهند وجود ين مجموعه چهار فرهنگ و ياستاد ثابت کرد که در ا

ف آنها را يو سال تأل مؤلّفها را از هم جدا کرد و نام کتاب، نام  ن کتابيا يو. دارد
 گويا نفرهنگ زفاکه ناشناخته ماند،  ي، فرهنگ مختصرفرهنگ قواس: مشخص کرد
فرهنگ نسخه . عراالشّ فرهنگ لسانو ) ناقص(رت کهند ، ترجمه امنايو جهان پو
ل ن نسخه نواقص چاپ اويکمک ا به ن مجموعه کامل بود ويموجود در ا قواس

 يو نسخه کراچ يکمک نسخه چاپ ي بهب وين ترتيا به .برطرف شد فرهنگ قواس
ر رضا رامپور منتش کتابخانةتوسط  م ۱۹۹۹آماده کرد که در سال  يکامل يمتن انتقاد

ها و  واژه ين نسخه آورده و در آن درباره اماليز در ايل را نچاپ او مقدمه يو. شد
را که در فرهنگ  ين اشعاريهمچن يو. سه دو نسخه بحث کرده استيج مقاينتا
  .متن اضافه کرده است به موجود بود، ي؛ در نسخه کراچيامده بود ولين يچاپ

است که در زمان سلطان  يات دهلورياثر حاجب خ دستوراالفاضل :دستوراالفاضل .۲
د پروفسور يح و تنقيتصح به ن کتابيا. نوشته شده است )ق ۷۲۵- ۷۵۲(تغلق  محمد

ران در ياد فرهنگ اير کل بنيدب يز ناتل خانلريکوشش استاد پرو به ر احمد وينذ
 فرهنگ قواسانتشار کتاب . چاپ شده است م ۱۹۷۳/ش ۱۳۵۲اد در سال ين بنيهم
نه  ير احمد و آثار وين امر است که نذين ايران مبيدر ا االفاضلفرهنگ دستورو 

  .دارد يت خاصيز محبوبيران نيفقط در هند، بلکه در ا
 يفارس مقدمهاستاد در . در دست است يات کماطّالع دستوراالفاضل مؤلّفدرباره 

 محمد الدين شمس. آورده است مؤلّف ياز زندگ ين اثر شرح حال مختصريا
از حاجب درخواست کرد که  فرهنگ قواسل مختصر بودن يدل به جبممدوح حا
ن فرهنگ را آماده کرد و در يا يش ويفرما به حاجب. ف کنديتأل يديفرهنگ جد

از  يکين فرهنگ خود يقول استاد ا ي بهول. ز نقل کرديآن اشعار خود را ن مقدمه
ار مختصرتر يسواژه ب ين فرهنگ معنايدر ا. موجود است يها ن فرهنگيتر مختصر
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ي هست و توجيدر آن موجود ن يآورده شده است، شواهد شعر فرهنگ قواساز 
  .ها نشده است ظ واژهتلفّ به

ز ين فرهنگ قواس يعنين متن از مأخذ مورد استفاده حاجب يح اياستاد در تصح
فرهنگ افته بود که حاجب ين نکته را درير احمد اياستاد نذ. استفاده کرده است

مصحح . ناً نقل کرده استياز مندرجات آن را ع يکرده و بعض يهم تلقرا م قواس
را  يبعد يها نظر استاد اشتباهات موجود در فرهنگ به .ن موارد اشاره کرده استيا به
  .بر طرف کرد دستوراالفاضلکمک  به توان يم

 آورده شده فارسي ها به معناي واژه دستوراالفاضلاين نکته نيز پي برده بود که در  استاد به
 شناسي هاي هندي نيز نقل شده است که از نظر زبان است؛ ولي در ذيل مترادفات آن واژه

 ظ و امالي قديمي، امروزه نيز رايجها با همان تلفّ بعضي از اين واژه. بسيار مهم است
  .ن موارد اشاره کرده استيا مصحح به. اند ن رفتهيمرور زبان از ب به ها يهستند و بعض

ز اشاره يص آن نينقا به ان نموده، بلکهيرا ب دستوراالفاضلنه فقط محاسن  مصحح
ها  ضبط واژه يبرا يها قانون خاص گر فرهنگيز مانند دين فرهنگ نيدر ا. کرده است

در  يا مثالً از واژه. د در فرهنگ آورده شونديبا ييها چه واژه يعنيوجود ندارد؛ 
ن واژه آورده شده است که ين فرهنگ ايا در يشود؛ ول يندرت استفاده م ي بهفارس
از  يارين فرهنگ مختصر است و بسيل که اين دليا به .رسد ينظر م به بيعج يکم

هات و استعارات در آن ذکر نشده يحات، تشبيها، اصطالحات، مرکبات، تلم واژه
  .کم مستعمل را نقل کرده است يا واژه ياست؛ ول

 درست آن را يمعنا يتباه درج شده بود که وها اش واژه يبعض يمعنا مصححنظر  به
 دستوراالفاضل مؤلّف. ه آورده استيگر در حاشيد يها ها و کتاب کمک فرهنگ به

ک جا واژه يمثالً . شده است ييو معنا يها دچار اشتباه صور از واژه يدر نقل بعض
نا آورده همان مع به گر واژه سبغه را بازيد يده آورده و در جايکش يمعنا به سعته را

ها را  ن واژهياز ا ياستاد بعض. ها اشتباه است ن واژهياز ا يکياست و معلوم است که 
 يهمان صورت باق به ل نبود شاهد آن رايدل به موارد ياصالح کرده و در بعض

دچار  فرهنگ قواسها از  از واژه يدر نقل بعض دستوراالفاضل مؤلّف. گذاشته است
  .ز اشاره کرده استين نکته نيا مصحح بهاشتباه شده است و 
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بنگال در کلکته  يتيک سوساياتيشيا کتابخانةدر  دستوراالفاضل خطّيتنها نسخه 
خ ين نسخه تارياگرچه ا. سطر دارد ۲۲ورق و هر ورق آن  ۲۲ن اثر يا. موجود است

گر يد يها کمک فرهنگ به خ کاغذ ويبا تار ييل آشنايدل مصحح به اما کتابت نداشت
داشت و  ينواقص ينسخه خوانا بود؛ ول. قرن دهم است به تعلّقن اثر ميکه اافت يدر

. ن نواقص را برطرف کرديکمک آن بتوان ا به ز وجود نداشت تاين يگرينسخه د
 مؤلّف. ح کندين نسخه را تصحيا دالفضاليمؤاستاد تالش کرد تا با کمک 

. نقل کرده است توراالفاضلدسآنها را از  يها و معان از واژه ياريخود بس دالفضاليمؤ
اصالح شده  فرهنگ قواس مقدمهکمک  به دستوراالفاضل مقدمهاغالط موجود در 

از  يبعض ين نکته اشاره کرده که ويا به خود دستوراالفاضل مؤلّفاست؛ چرا که 
  .نقل کرده است فرهنگ قواسمطالب را از 

، يديرش، يريجهانگ، ياگو نزفا يها يها از فرهنگ دستوراالفاضلح ياستاد در تصح
، نامه شرف، برهان قاطع، الفرس مجمع، نظام، عراالشّ لسان، ليبحرالفضامداراالفاضل، 

خسرو م، يحک قرآن، السحر قيحدا، اتيالحکا جوامع، نامه دهخدا لغت، الفضال ادات
ک نسخه چاپ ي. ره استفاده کرده استيوغ ينظام المآثر تاج، يگنجو ينظام نيريش

 يگر با نسخه عکسيک بار دياستاد فرستاده شد تا  يران براين کتاب از ايا يشيآزما
مورد  ۶۷ه و يح در حاشيمورد تصح ۱۰۲باً ياستاد تقر. اصل مطابقت داده شود

ن يا. ران فرستاديا يي بهچاپ نها يح در متن کتاب انجام داد و آن را برايتصح
  .وست در آخر کتاب چاپ شده استيصورت پ به فهرست اغالط

ز موجود ين دستوراالفاضلاستاد فرستاده شد، متن  يبرا يکه از کراچ يا در مجموعه
ن نسخه يگر با ايد يها ز مانند فرهنگين فرهنگ را نين دارم که استاد ايقيبود و من 

دا کنم و ين متن را پيمتأسفانه نتوانستم ا يول. ب داده استيترت يمطابقت داده و متن
  .ستيموجود ن يره کتب وين متن در ذخيا
حسن از دانشگاه پتنه  سيدپروفسور  م ۱۹۶۲در سال  :نو جهان پويا گويا نزفا .۳

 يفسکيبا م ۱۹۶۴چاپ رساند و در سال  به نايو جهان پو گويا نزفابا عنوان  يا مقاله
ن دو مقاله ياستاد پس از مطالعه ا. منتشر کرد» گويا نزفا مقدمه«با عنوان  يا مقاله
م گرفت يتصم ياند و و شده يسندگان هر دو مقاله دچار اشتباهاتينوه شد که متوج
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خدابخش  کتابخانةن فرهنگ را از يدو نسخه ا يو. ح کندين فرهنگ را تصحيکه ا
نسخه تاشکند ناقص و پر از  يباً کامل ولينسخه پتنه تقر. پتنه و تاشکند حاصل کرد

سه دو متن و با ياستاد با مقا. بوددر آن انجام داده  ياديرات زيياشتباه بود و کاتب تغ
، نامه شرف، دستور، ادات، نيمع، فرس، ديمؤ، صحاح، فرهنگ قواسکمک 
 يو انتقاد يقيتحق يره متنيوغ دستوراالخوان، مدار، بحرالفضائل، يديرش، يريجهانگ

ن دو نسخه در يل کامل نبودن ايدل به ن فرهنگ رايخدابخش ا کتابخانة. آماده کرد
ز يمفرد ن يها بحث واژه يدر نسخه چاپ. ل منتشر کردعنوان جلد او به م ۱۹۸۹سال 

. اختصار ذکر شده است آن به يل واژه و بعد معن، اوزفاندر متن . آورده شده است
ه آورده است که يل در حاشيتفص ح هر واژه را بهيح و تشريح، توضياستاد تصح

و  يفارس مقدمهن يمچناستاد ه. است يسينو در رشته فرهنگ ياز تخصص و يحاک
  .در متن آورده است يمفصل يسيانگل

 ييز آشنايه نيو اردو با عروض و قاف ي، عربياستاد عالوه بر دستور زبان فارس
 يز بررسين نظر نيافته را از ايباز يها فرهنگ ين سبب ويهم به داشت و يکامل

عنوان  به را ييها مفصل خود آورده و واژه مقدمهکرده و نواقص و محاسن آن را در 
ل يدل به ن نکته اشاره کرده است کهيا به نياستاد همچن. شاهد نقل کرده است

 يفارس يها را همانند واژه يترک يها نتوانسته است واژه يو يزبان ترک يي بهناآشنا
از  مصحح يژگين ويلن امر اويا. کرده است ين بابت عذرخواهيح کند و از ايتصح

  .ق استينظر اصول تحق
گذشته  يها ن فرهنگ از فرهنگيد که ايگو يم فرهنگ زفان يها يژگياستاد درباره و

ن فرهنگ يداده است و ا يرا در خود جا يشتريب يها تر است و واژه ميحج
 يو روم ي، ترکي، عربيفارس يها ن فرهنگ موجود است که در آن واژهيتر يميقد

مانند جمع  ياده شده است و استفاده از قواعد زبان عربمختلف قرار د يها در فصل
 يو نه فارس يدرست قرار داده شده است که در فارس ييها واژه ين فقط برايو تنو

 يها ، ساخت واژهيو فارس يعرب يها ن واژهين فرق بياستاد همچن. سره رواج دارند
 يها ح واژهيتشر يج در آن زمان برايرا يهند يها مفرد و مرکب، آوردن واژه

  .کند يمهم قلمداد م يشناس مختلف واژه را از نظر زبان يها ان صورتيو ب يفارس
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 يعرب يرا که با زا ييها است که واژه ين فرهنگيتر يمين فرهنگ قديگفته استاد ا به
ز يداده است و فرق گاف و کاف را ن يشوند، در خود جا يا ختم ميآغاز  يو فارس

تواند  ياست که م يفرهنگ مختص مصادر فارساز  يبخش. مشخص کرده است
ز يپره يان شواهد شعرياکثراً از ب مؤلّف. ها باشد شه واژهين ريدر تع يکمک مهم

ن اشعار را ياستاد ا. موارد اشعار خود را آورده است يدر بعض يکرده است؛ ول
  .خواند يسست م

کمک آن جلد  به دست آورد و ي بهرا از مجموعه کراچ گويا نزفااستاد نسخه کامل 
ل جزء او. ن جلد شامل شش بخش و دو جزء استيا. ن فرهنگ را آماده کرديدوم ا
ت ينهاشود و جزء دوم  يافت ميز ياست که در نسخه تاشکند ن ياتيکنا به مربوط
 مقدمههر دو جلد . است يترک يها بخش هفتم شامل واژه. نام دارد نامه فرهنگ
ح فرهنگ و نواقص و يدرباره نحوه تصح يو مقدمه نيدر ا. دارد يسيو انگل يفارس

جلد دوم فرهنگ عالوه بر  يساز آماده يبرا يو. محاسن آن بحث کرده است
ل استفاده شده بود، از جلد او يساز که از آنها در آماده ييها استفاده از فرهنگ

اد بر تالش است. ز استفاده کرده استين شاهنامهاردو و  ںيم، پنجاب يرانيمقاالت ش
کمک  به ا اشتباه نوشته شده است، آن رايجا مانده  يا ن است که اگر واژهيا

گر را با اصل مقابله يد يها مطالب منقول از فرهنگ يو. گر کامل کنديد يها فرهنگ
 يها ح واژهيتصح يبرا يو. ه آورده استيآن را در حاش يادتيو ز يکرده و کم

در نقل  مؤلّفرا که  ييها استاد واژه. استاستفاده کرده  يعرب يها از فرهنگ يعرب
آن اشاره  به هيگذاشته و در حاش يهمان صورت باق به آنها اشتباه کرده است، در متن

کمک  به را يهند يها و واژهخود ناخوانا را استاد  يها از واژه يبعض. کرده است
 ةکلمفقط  مؤلّفها  از واژه يح بعضيدر توض. ح کرده استيتصح يهند يها کتاب
آن واژه است،  ين معنيآورده است که ممکن است خواننده گمان کند ا »معروف«

ح يتصح. ز اضافه کرده استين» است« »معروف«ن اشتباه همراه يرفع ا يبرا مصحح
در امر  ين فرهنگ دال بر کثرت مطالعه و تالش استاد و تخصص ويد ايو تنق

  .است يسينو فرهنگ
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ف يتأل) ق ۷۵۳-۷۹۰(روزشاه تغلق يهنگ در زمان فن فريا :عراالشّ فرهنگ لسان .۴
در متن کتاب در ضمن  مؤلّف. ستيف آن مشخص نيق تأليخ دقيتار يشده است؛ ول

ن يکرده است که ا يريگ جهين نتيکار برده و استاد چن به کلمه عاشق را يا دهيقص
 دست به ن فرهنگ راياستاد دو نسخه از ا. نام عاشق است ي بهف شخصيکتاب تأل

  .ايتاليگر در فلورانس ايو د يک نسخه در مجموعه کراچيآورد؛ 
ح ين متن را تصحيگر ايد يها ها و فرهنگ ن دو نسخه و کتابيکمک ا مصحح به

ن نکته اشاره يا به مقدمهاستاد در . آن اضافه کرد ي بهسيو انگل يفارس يا مقدمهکرد و 
 قواسو  يفرهنگ اسد ياه ياز کاست يرفع بعض ين فرهنگ برايکرده است که ا

ابواب مختلف  به يفرهنگ اسد، عراالشّ لسان مؤلّفگفته  به .نوشته شده است
کدام را  چيباب و فصل ه فرهنگ قواسفصل ندارد و  يشده است؛ ول يبند ميتقس

هم وزن  يها ن فرهنگ واژهيدر ا. هر دو موجود است عراالشّ لساندر  يندارد؛ ول
ن نکته اشاره کرده و آن را با يا به خود مقدمهاستاد در . تز آورده شده اسيک واژه ني

. است ريالنصةلرسان فرهنگ ياز مآخذ ا يکي. گر مقابله کرده استيد يها فرهنگ
  .ن رساله را ذکر کرده استيمنقول از ا يها خود تمام واژه مقدمهدر  مصحح

 يها از واژه ياريسل بين دليهم به در هند نوشته شده و فرهنگ قواسگفته استاد  به
ز آورده شده ياز شهرها و روستاها ن يمستعمل در آن نقل شده و نام بعض يهند

ن موارد را در يهمه ا مصحح. است ياز رسوم هند اطّالع يبرا ياست که منبع خوب
  .ه آورده استيحاش

 ن اثر ازيح ايتصح يبرا مصحح. است الفضال انيعرا و بالشّ لسانن فرهنگ ينام کامل ا
، يجعفر، يريجهانگ، مدار، ديمؤ، زفان، صحاح، قواس يها ، فرهنگنامه دهخدا لغت

، الفرس مجمع، ليبحرالفضا، برهان قاطع، يديرش، يسرور، نيمع، يمانيسرمه سل
 االخبار نيز، ياقوت حموي البلدان معجمو  نظام، يار جماليمع، دستور، آنند راج

چاپ  چهار مقالهه، يالفق ابن يشناس کسب، دستوراالخوان، البلدان کتاب، يزيگرد
قات يتعل، يزمخشر االدبةممقد، االطبا ناظم، وصاف خيتار، نيالمتعلم تيهدان، يمع
، قاتيتعل، االسرار کشف، حدودالعالمنا، يابن س الطب يقانون ف، خ بخارايتار
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 يها ها و کتاب و فرهنگ نامه شرف، غاتاللُّ اثيغ، يبيحب يعبدالح يناصر طبقات
  .گر استفاده کرده استيد
در . ه آورده استيها مقابله داده و اختالفات را در حاش متن را با اصل فرهنگ يو
گر آمده يباز يمعن به افربهيمثالً . اشتباه نقل شده است ها به از واژه ين فرهنگ بعضيا

. بود يگرياريافربه در اصل ين موارد اشاره کرده است که مثالً يا مصحح به. است
ن شهر در يح داده است که ايدرباره آن توض مصححدر متن آمده  ير نام شهراگ

. چقدر فاصله دارد ير و از شهر اصليا خياست  يخيکدام منطقه واقع است، تار
ز ذکر يها استخراج و نام شاعر را ن وانيات موجود در متن را از دين ابيهمچن مصحح

  .ز آورده استيها را ن واژه ييدر آخر کتاب فهرست الفبا مصحح. کرده است
 قاطع  برهانکتاب  ق  ۱۰۶۲ محمد حسين بن خلف تبريزي در سال :نقد قاطع برهان .۵

 قاطع برهاندر رد آن کتاب  يشاعر مشهور اردو و فارس يغالب دهلو. ف کرديرا تأل
ن يا. کرده است يغالب را نقد و بررس قاطع برهانر احمد کتاب ياستاد نذ. را نوشت
ن بار ينخست يد آماده شده و در آن برايم و جديقد يها کمک فرهنگ ي بهدمتن انتقا
ان يب يره مسائل اختالفيوغ ليبحرالفضا، زفان، دستور، قواس يها فرهنگ به با توجه

 گريد يها و فرهنگ قاطع برهان، برهان قاطع يقياستاد با مطالعه تطب. شده است
غالب و برهان . ر برهان نادرست استشتر اعتراضات غالب بيد که بيجه رسين نتيا به

 ين کتاب جعليت متن و زبان ايافاد به نداشتند و غالب اطّالع ريدساتهر دو از جعل 
نداشتند که در آن  اطّالعز يبرهان و غالب از اصل هزوارش ن مؤلّف. کرد ياذعان م

در  يا مثالً واژه. است يگريالخط د رسم به قرائت ياست؛ ول يالخط پهلو رسم به امال
  .شود يظ مبرات تلفّ يشود؛ ول ياخ نوشته م يالخط پهلو رسم
در . پردازد يم برهان قاطعنه نقد ياشتباهات غالب در زم يبررس به قاطع برهان نقد

ها و متون هنوز منتشر نشده بودند و غالب نتوانست از آنها  شتر فرهنگيزمان غالب ب
 زهوش بوديار تياگرچه غالب بس. استر کرده ييت تغيامروزه وضع يول. استفاده کند

واژه بعد  اول قاطع برهاندر . سرزده است ياز و ين کتاب اشتباهاتيدرباره ا اما
درباره آن آورده و سپس اعتراض غالب و نقد آن  برهان قاطعکه  يحيخالصه تشر
ح آن در يواژه، سپس تشر اول قاطع برهانر احمد در نقد ياستاد نذ. آمده است



  نابعة روزگار ناقد و مصحح  ٢٥

  

حات موجود درباره آن لفظ در ينها توضيسپس اعتراض غالب و بعد از ا برهان،
شتر موارد اعتراضات غالب را يدر ب يو. کرده است يگر را بررسيد يها فرهنگ

  .نادرست دانسته است
، نظام، يديرش، يسرور، يريجهانگ، برهان قاطع يها استاد با استفاده از فرهنگ

، االدبةممقد يها و کتاب لسانو  غاتاللُّ اثيغ، يار جماليمع، نامه شرف، ادات، ديمؤ
نقد اعتراضات  به …و دورالصّةاحر، ييب سنايمکاتد وطواط، يرش السحر حدائق

ن يافت که غالب در ايتوان در ير احمد ميبا مطالعه نقد استاد نذ. غالب پرداخت
پله  همرا  يريدسات يها ز واژهين يرانيپژوهشگران ا. نداشت يعينه مطالعه وسيزم

ن زبان يدارند خادمان راست يا دهين عقيکه چن ييدانند و آنها ينم يل فارسيالفاظ اص
  .ستندين يفارس

ن يدر ا. ز بحث کرده استين يجعل يها واژه مورد استاد درباره اشتباهات غالب در
نقل شده است و اعتراضات غالب با استفاده از  برهانواژه از  ۲۰۰کتاب حدوداً 

ها را  واژه ييدر آخر کتاب فهرست الفبا يو. شده است يمختلف بررس يها فرهنگ
ن يا. ها قرار دارد ز آورده است، بعد از آن فهرست اشخاص و سپس فهرست کتابين

 يانتقاد يها ن کتاب استعداديق هستند و با مطالعه ايموارد از نکات مهم اصول تحق
  .ميکن يدرک م يخوب استاد را به
ها  ها همت گماشت بلکه درباره فرهنگ ح فرهنگيتصح به ه فقطر احمد نياستاد نذ

ن يا يفهرست اجمال. نوشت يسي، اردو و انگليفارس يها زبان ي بهو لغات، مقاالت خوب
  :ر استيشرح ز به مقاالت
  ؛)يفارس(الفرس  مجمع ةسندينو يقاسم سرور محمد )۱
) يفارس(بدون سابقه  يفارس يها ل واژهيدر تشک يفارس يها سهم فرهنگ )۲

  ؛…يرازيش ين انجويحس الدين جمال ريم
  ؛عادتالسةحتففرهنگ  )۳
  ؛برهان قاطع )۴
  .)آن ترين نسخة خطّي و قديمي ييفرهنگ وفا(                                  )۵
  ؛)هاي نادرست فارسي در فرهنگها واژه(                             )۶
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  ؛لغات يفات و فارسيتصح )۷
  ؛يفرهنگ جعفر )۸
ترتيب موضوع  هب ي کهدر اين مقاله مسائل مرتبط با فرهنگهاي ؛قواس ةنام هنگفر )۹

  ؛اند مورد بحث قرار گرفته است مرتّب شده
  ؛نقد قاطع برهان )۱۰
  ).يک نسخة جعلي فرهنگ قواس(                       )۱۱
  ؛نقد فرهنگ غالب )۱۲
  ؛عراالشّ لسان )۱۳
هاي  نسخة کراچي فرهنگ قواس و حاشيه(                                             )۱۴

  .)آن
عناصر زبان اردو در فرهنگهاي فارسي (              )              (                     )۱۵

  ).قديم
  .)الفضال عناصر هندي در ادات(                              )۱۶
  ).ن بر فرهنگهاي فارسيأثير آمتون فارسي و ت(                                             )۱۷
  ).نگاهي بر ترتيب جديد مداراالفاضل(                             )۱۸
کرد  ياستاد تالش م. اند ر هند و خارج هند منتشر شدهقّؤن مقاالت در مجالت ميا

کمک دو نسخه  به را زفانمتن  ير احمد ويقول استاد نذ به .کند يفها را معر ن فرهنگيا
در سال  ياهللا طالب بيکمک حب به ن اثريهم به تعلّقم يانتقاد يمتن يد؛ ولآماده کر

 يفرهنگ پنج بخشنام  به خطّين متن براساس نسخه يا. ران منتشر شديدر اش  ۱۳۸۱
 کتابخانةآن در  ينسخه عکس. سابق موجود است، آماده شده است يکه در مجلس سنا

ن است که ينکته مهم ا. موجود است فرهنگ لغات فرسنام  به دانشگاه تهران يمرکز
  .ز براساس نسخه موجود در هند استين نسخه نيا

ن نسخه در يا. نوشته است»                                 «نام  ي بها استاد مقاله
نوشته شده  ق ۹۳۳ن فرهنگ در سال يا. گر محفوظ استيموالنا آزاد شهر عل کتابخانة

ن يتر ميانجام گرفته است و قد ق ۹۴۱ل بعد در سال است و کتابت آن هشت سا
  .رود يشمار م به فرهنگ
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ح فرهنگ کار يد که تصحيتواند بگو يم يديچ ترديالحروف بدون ه در آخر راقم
با مطالعه . و با عالقه انجام داده است يآسان ن کار را بهياستاد ا ياست؛ ول يمشکل

 يافت که استاد فرديتوان در يم يو مقاالت و يح شده توسط ويتصح يها فرهنگ
ن يج و فن نقد، بهتري، ماهر عروض، علم تخريو عرب يدار، خبره در زبان فارس انتيد

بوده  …خ کاغذ و جوهر ويشناس، آگاه از تار زهوش، نسخهيس، تينو مقدمهه و يحاش
  .است

  کتابنامه
ر احمد، بنياد حاجب خيرات دهلوي، تصحيح و تنقيد پروفسور نذيتأليف  دستوراالفاضل، .۱

 .م ۱۹۷۳/ش ۱۳۵۲فرهنگ ايران، 
فرهنگي و  ةساهللا طالبي، مؤس کوشش دکتر حبيب به بدر ابراهيم،تأليف ، گويا فرهنگ زفان .۲

 .ش ۱۳۸۱انتشاراتي پارينه، تهران، 
بدر ابراهيم، تصحيح و تعليق پروفسور نذير تأليف و دوم،  اول، ج گويا فرهنگ زفان .۳

 .م ۱۹۹۷و  ۱۹۸۹پتنه،  احمد، خدابخش الئبريري،
شاه غزنوي، تصحيح و حاشيه پروفسور نذير احمد، چاپ  فخرالدين مبارک فرهنگ قواس، .۴

  .م ۱۹۷۴/ش ۱۳۵۳بنياد فرهنگ ايران، 
 .م ۱۹۹۹رضا رامپور،  کتابخانةمصحح پروفسور نذير احمد،  فرهنگ قواس، .۵
رايزني فرهنگي  ، عاشق، ترتيب و تصحيح پروفسور نذير احمد،عراالشّ فرهنگ لسان .۶

 .م ۱۹۹۵/ش ۱۳۷۴نو،  جمهوري اسالمي ايران، دهلي
  .ش ۱۳۷۴ ايران، حسين وفايي، دانشگاه تهران،تأليف ، فرهنگ وفايي .۷
 .زا اسداهللا خان غالبميرقاطع برهان،  .۸
 .م ۱۹۸۵، نو غالب، دهليمؤسسة پروفسور نذير احمد، مع ضمائم،  نقد قاطع برهان .۹
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  ادبي وي ةنذير احمد و کارنام پروفسور
  ∗نالرحٰم عتيق

شهر گوندا در » بيغر يکوله«م در دهکده  ۱۹۱۵ه سال ير احمد در سوم ژانوياستاد نذ
پدرش . جهان گشود به چشم يو مذهب منا خوش يا هالت اتراپرادش هند در خانواديا

را در  ييالت ابتدايتحص يو. ال نام داشتيه پهليل و مادرش حاجياسماع محمد يحاج
رستان يمدرسه گوندا رفت و دوره دب به م ۱۹۲۹د و در سال يان رسانيپا به مدرسه بنگوان

از  م ۱۹۳۹سپس در سال  يو. ان رسانديپا به م در همان مدرسه ۱۹۳۴را در سال 
مدرک  م ۱۹۴۰، در سال يات فارسيزبان و ادب يمدرک کارشناس لکهنودانشگاه 
استاد مسعود  ييراهنما به خود را يمدرک دکترا م ۱۹۴۵سال  ارشد و در يکارشناس

در سال  يو. دست آورد به »يزيترش ياحوال و آثار ظهور«و با عنوان  يحسن رضو
 يمدرک دکترا» شاه زبان عصر عادل يفارس يشعرا«با نام  يا ف رسالهيم با تأل ۱۹۵۰
م  ۱۹۵۵- ۵۶ن در سال يهمچن يو. دست آورد ي بهات فارسينه ادبيخود را در زم يعال

  .افت کرديدر لکهنوات اردو از دانشگاه يخود را در رشته زبان و ادب يعال يمدرک دکترا

  سيدرس و تدر
الت يا ايوريدر د يدولت يا سانس، در مدرسهير احمد پس از اتمام دوره فوق لياستاد نذ

درس و  به مدت ده سال يو. مشغول کار شد» يمعلّم اردو و فارس«سمت  به اتراپرادش
 يات فارسينه زبان و ادبيدر زم يقيتحق يگاه از کارها چيه يس مشغول بود؛ وليتدر

 لکهنودر دانشگاه » ارياستاد«م در سمت  ۱۹۵۰ر احمد در سال ياستاد نذ. غافل نبود
                                                      

ي، تبهارشوا ينشگاه ودا، شا بهوني، بهااردو و مطالعات اسالمي، فارسي، گروه عربي، ار فارسياستاد  ∗
  .هندي، بنگال غرب، تنينک يشانت
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ات ينه زبان و ادبيل اطّالعات خود در زميتکم يبرا م ۱۹۵۵ لدر سا يو. استخدام شد
الزّمان فروزانفر،  عي، بديسيد نفيمانند سع يکرد و از محضر استادانران سفر يا ي بهفارس
ر احمد در يدکتر نذ. ن بهره گرفتيمع محمدو  يز ناتل خانلرياهللا صفا، پرو حيذب

است بخش زبان و يها ر گره درآمد و ساليعل ياستخدام دانشگاه اسالم به م ۱۹۵۷
افتخار  به م ۱۹۷۷سرانجام در سال  يو. ن دانشگاه را بر عهده داشتيا يات فارسيادب

ار و يحسن، شهر سيدرالحسن، ي، وزيرحسن عابديام سيداستاد . ل آمدينا يبازنشستگ
  .روند يشمار م به ر احمديده خاتون از معاصران استاد نذيزب

  زيجوا
  :ل آمده استيران نايدر هند و ا يز مختلفياخذ جوا به ر احمديپروفسور نذ

  .م  ۱۹۷۶نو،  يغالب، دهل مؤسسة ،»زه غالبيجا«اخذ  .۱
  .م ۱۹۷۷، »هند يس جمهوريزه رئيجا«اخذ  .۲
  .م ۱۹۸۷، »يپدم شر يزه ادبيجا«و » احمد ين عليزه فخرالديجا«اخذ  .۳
  .م ۱۹۸۷کا، يالت متّحده امري، انجمن خسرو ا»رخسرويزه اميجا«اخذ  .۴
  .م  ۱۹۸۸، نو ، خانه فرهنگ جمهوري اسالمي ايران، دهلي»شناسي جايزه حافظ«اخذ  .۵
  .سراسرِ هند ي، انجمن استادان زبان فارس»ينشان استاد ممتاز فارس«اخذ  .۶
  .م ۱۹۸۹، دانشگاه تهران، »يافتخار يمدرک دکترا«اخذ  .۷
  .م ۱۹۹۰، »اد دکتر محمود افشاريبن يو ادب يخيزه تاريجا«اخذ  .۸
  .م  ۱۹۹۲، »خدابخش ةزه کتابخانيجا«اخذ  .۹

  آثار
با  يسيو انگل ياردو، فارس يها زبان ي بهمقاالت مختلفها و  ر احمد کتابيپروفسور نذ

ادگار ي به از خود يپژوه خ و متنيات، فرهنگ، تارير زبان و ادبين مختلف نظيعناو
  .گذاشته است

ک مقدمه و ي، ييم سنايمکتوب حک ۱۷ن کتاب شامل يا ):يفارس( ييبِ سنايمکات .۱
م در رامپور  ۱۹۹۲در سال  ک فهرست است ويها و  قات مفصّل درباره آن نامهيتعل

  .چاپ شده است
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ن کتاب را که براساس يانتشارات پوهنتون کابل ا): ، کابليفارس( ييبِ سنايمکات .۲
م شده است، يگره تنظيدرآباد و دانشگاه عليا، دانشگاه حيتانيبر ةسه نسخه موز

  .چاپ کرد يهجر ۱۳۵۶د نظر در سال ياز تجد پس
مکتوب  ۱۷از  يا ن کتاب مجموعهيا): ان، تهريفارس( ييسنا يبِ فارسيمکات .۳

ن ياز ا. آن را چاپ کرده است) رانيا(ات صنوبر تهران ياست و نشر ييم سنايحک
، اوضاع مملکت و ييان سنايو ب ر، طرز فکيدرباره زندگ يها اطّالعات مهم نامه

و  يادب يها ن مکتوبات از اشعار و کتابيدر ا. ديآ يدست م يي بهمعاصران سنا
  .ز استفاده شده استيآن زمان ن يخيتار

ن يالد سراج سيدبر نسخه  يوان مبنين ديا: گرهي، علي، فارسيوان سراجيد .۴
ن ير احمد نسخه ايپروفسور نذ. است يل قرن هفتم هجرياز شاعران اوا يخراسان

ن کتاب از نظر يا. ح کرديدست آورد و تصح ي بهسيد نفيوان را از استاد سعيد
 هند آمد و از آنجا به الملک که پسر التتمش نظام يزمان. دارد اهميتز ين يخيتار
آنها در مدح . سرودند يديقصا يار در مدح ويآن د يمکران رفت، شعرا و وزرا به

امده ياز آنها ن يذکر يخيدر کتب تار يسرودند؛ ول يديز قصايشاهان مکران ن
  .وان موجود استين ديد در اين قصايتمام ا. است

ن بود و هنگام يد در دربارِ ناصرالديعم): ، الهوريفارس( يکيود ليوان عميد .۵
ن نام داشت يالد حکمران آنجا تاج. ها بر مولتان در آنجا حضور داشت حمله منگول

  .دارد يديد در مدح او قصايو عم
است، در  يمبتن ين فرهنگ که بر نسخه ناقصيا): ، تهرانيفارس(دستوراالفاضل  .۶

م است و کتاب در سال ين ابراهيسنده آن بدرالدينو. م چاپ شده است ۱۹۵۷سال 
  .ن فرهنگ مکشوف استين فرهنگ چهارميا. ف شده استيق تأل  ۸۲۲

وان حافظ در سال ين نسخه ديا): گورکهپور ينسخه خطّ) (تهران(وان حافظ يد .۷
  :دارد ياديز اهميتق نوشته شده است و از دو نظر   ۸۲۲
ن يسه ايمقا. ستيموجود ن يميچ نسخه قديه در هدارد ک يا باچهيوان دين ديا) الف

 ينيقزووان حافظ يددهد که در  ينشان م ينيقزووان حافظ يدمقدمه با مقدمه 
  .است ياز اشعار الحاق ياريبس
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ها و قطعات  از غزل ين بعضيغزل است؛ با وجود ا ۴۳۵ن نسخه فقط شامل يا) ب
قلمداد و  يالحاق ينياستاد قزون اشعار را يا. ستيموجود ن ينيآن در نسخه قزو

ات ياز غزل يبعض ينيقزو يالحاق يها در غزل يعني. وان خارج کرده استياز د
  .ز وجود دارنديل نياص

 ۳۸ن نسخه مختصر يا: هيا ترکياصوفيبراساس نسخه ا) تهران(وان حافظ يد .۸
ن نسخه از نسخه يا. ق نوشته شده است ۸۱۷و  ۸۱۲ يها ن ساليصفحه دارد و ب

رزا کتابت شده يرزا پسر اسکندر ميخ ميتر است و در زمان ش يميکهپور قدگور
غزل  ۴۸۱ به غزل ۴۳۵دا کرده و از يش پيوان افزاين ديا يها تعداد غزل. است
  .ده استيرس

غزل  ۱۲۷ن نسخه شامل يا): ف هندينه ظرايبراساس نسخه سف(وان حافظ يد .۹
ها براساس  غزل. ستيموجود ن گريد يها ات آن در نسخهياز غزل يکي. حافظ است
ن يدهد که ا يبِ اشعار و قرائت آن نشان ميترت. اند مرتب نشده يحروف تهج

ن مجموعه يدو نسخه از ا. نقل شده است يو معتبر يميات از نسخه قديغزل
نام  به ن مجموعهيا. در دانشکده کابل يگريا و ديتانيبر ةدر موز يکيموجود است؛ 

  .ده استچاپ ش» حافظ يها غزل«
شده در هند  ن فرهنگ کشفيدوم ن فرهنگيا): ، تهرانيفارس(فرهنگ قواس  .۱۰

اين نسخه . است و استاد نذير احمد پس از سه سال تالش آن را تصحيح کرده است
در پاکستان کتاب  م  ۱۹۹۲در سال . ب داده شده استيترت يبراساس نسخه ناقص

  .از آنهاست يکيفرهنگ قواس افت شد که شامل سه فرهنگ بود که ي يبدون عنوان
ن يا): م ۱۹۸۵، يتوينو، غالب انست ي، دهليفارس(م ينقد قاطع برهان مع ضما .۱۱

، نقد قاطعِ برهانن ير احمد با عناوياستاد نذ يها شگفتار و مقالهيکتاب شامل پ
، اتّحاد نظر غالب و مؤلّف برهان، غالب و ذال برهان قاطع، ريدساتبر  يم، نظريضما
ن کتاب درباره يا ر احمد درياستاد نظ. است يفات و لغات فارسيتصح، يفارس
  .از مطالب قاطع برهان، اثر مشهور غالب، بحث کرده است يبعض

 ):م ۱۹۸۹، پتنه، بهار، يرينتل پبلک الئبري، خدابخش اوريفارس(ا يگو فرهنگ زفان .۱۲
  .است ايا و جهان پويگو زفاننام کامل آن . م استيف بدر ابراهين کتاب تأليا
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 ةنسخه موجود در موز ين اثر چاپ عکسيا): ، تهرانيفارس(دنه يالص کتاب .۱۳
  .ا استيتانيبر
حسن عباس، انتشارات  سيدر احمد، دکتر ينذ يمجموعه مقاالت فارس( يقند پارس .۱۴

، چاپخانه نقش ۳۹، شماره يزديموقوفات دکتر محمود افشار  يخيو تار يادب
ر ياستاد نذ يخيو تار يمقاله ادب ۱۸وعه شامل ن مجميا): ش ۱۳۷۱جهان، تابستان 
  .کرده است يآور حسن عباس آنها را جمع سيد ياحمد است و آقا

ن مقاالت است؛ گزارش مختصر درباره ين مجلّه شامل ايا ):جلد دوم( يقند پارس .۱۵
ن يآخر(ر خلف بن احمد ي، اموان حافظيد، ير سمنانيجهانگ يواقع شخصيت
حفّاظ و  ي، حفّاظ، بوان حافظيدبر  ي، نظر)ستانيان سيصفّارخانواده  يفرمانروا

 الدوله ناحفّاظ، درباره ممدوح حکيم ميسري، خواجوي کرماني و مرشد او شيخ امين
الدرر، دالور سپهدار طوس  صاحبِ درج يرازين واعظ شيالد لياص سيد، يکازرون

 ةدر کتابخان يعوف باباالل لبابمهم از تذکره  ي، نسخه خطّشاهنامهمذکور در 
  .يه قاسم کاهيو رساله قاف لکهنودانشگاه 

م   ۱۹۵۴ن کتاب شامل چند مقاله است و در سال يا): لکهنواردو، ( يقيتحق ةمطالع .۱۶
  .چاپ شده است لکهنودر دانش محلّ 

باب و  ۵۹کتاب مشتمل بر  نيا): م ۱۹۵۵ندر، يه کال کياردو، بهارت(نورس  کتابِ .۱۷
 يمتعدد يها ر احمد نسخهيپروفسور نذ. شاه است م عادليراهاب ياز دهروها يبعض

زبان اردو همراه با  به ک کتابيکرد و با مقابله آنها  يآور از آن دوران را جمع
  .چاپ شده است لکهنوم در  ۱۹۵۴ن کتاب در سال يا. ه آماده کرديترجمه و حاش

شامل هشت مقاله ن مجموعه يا): م ۱۹۶۱گره، ياردو، عل(مطالعه  يو ادب يخيتار .۱۸
ها  ه مقالهيو بق م ۱۹۵۸ن مقاله در سال يم، سوم  ۱۹۵۷ن مقاله در سال ينخست. است

 فکر و نظرن مقاالت در مجلّه يا. اند م نوشته شده ۱۹۶۱تا اکتبر  ۱۹۶۰ه يز از ژوئين
  .ن چاپ شده استيگزيگره ميه و علي، مجلّه علوم اسالم)گرهيعل(
دکتر ): ي، دهلير احمد جائسيو، ترجمه از کبارد( يو علم يخيتار يها مقاله .۱۹

زبان اردو ترجمه کرد و  به ر احمد راياستاد نذ يسيسه مقاله انگل ير احمد جائسيکب
  .چاپ کرد يپرس دهل ةجلمعيم در ا ۱۹۷۶در سال 
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تذکره ): م ۱۹۸۹ه ـ سپتامبر ينو، ژوئ يبورد، دهل ياردو ترقّ(بلخ  يتذکره علما .۲۰
از  فضائل بلخص کتاب يست، بلکه ترجمه و تلخيل نمستق يفيبلخ تأل يعلما
 الدين ابوبکر عبداهللا بن عمر بن داوود االسالم صفي شيخ. الدين واعظ بلخي است صفي

ن نسخه موجود يا يمتن اصل. ف کرديق تأل ۶۱۹را در سال  فضائل بلخ يواعظ بلخ
در  ين بلخيبن حس محمدعبداهللا . مانده است يآن باق يترجمه فارس يست؛ ولين

  .ترجمه کرد يفارس ي بهن کتاب را از عربيفرمان ابوبکر عبداهللا ا به ق ۶۷۶سال 
): ، پتنهيرينتل پبلک الئبريمجموعه سه مقاله، خدابخش اور(و هندوستان  يفارس .۲۱

ن مقاله مشتمل يا. است يهند يها و زبان يدر جامعه هند ينفوذ فارسموضوع آن 
  .صفحه است ۲۵بر 
ن کتاب يدر ا): م ۱۹۹۱، دسامبر ي، دهليتويغالب انست(باره غالب چند مقاله در .۲۲

 يسيمثال نثرنو يبرا. شده است يآور استاد درباره غالب جمع يچند مقاله اردو
، يشناس غالب از نظر زبان يد فارسيقصا ةغالب، مطالع ينگار دهيغالب، قص يفارس

لفاظ منتخب غالب در پنج عنوان نقّاد سخن، ا نگار، غالب به عنوان فرهنگ غالب به
از غالب،  يا درباره نامه يحاتياز اشعار غالب، توض يکيدر » رنگيب«آهنگ، لفظ 

غالب و  يها از نامه يکي ياب از غالب، مسائل لغوينا يا درباره نامه يحاتيتوض
  .يفارس به مهم از غالب يا نامه

در ): م ۱۹۹۱، دسامبر ي، دهليتويغالب انست(مؤمن خان مؤمن  يات و شاعريح .۲۳
در » ممتاز يشاعر: مؤمن خان مؤمن«با موضوع  يالملل نيب يناريم سم ۱۹۸۵سال 

. چاپ شد نامه غالبنار در مجلّه ين سميمقاله از ا ۱۴. برگزار شد يتويغالب انست
  .ز منتشر شدين مقاالت در قالب کتاب نيبعدها ا

، ي، دهليتويغالب انست(ات و کارنامه يح: بياد يمسعود حسن رضو سيد .۲۴
پروفسور مسعود «با عنوان  يم کنفرانس ۱۹۹۲ل سال يآور ۲۵در ): م ۱۹۹۳مارس، 

ر احمد مقاالت ياستاد نذ. برگزار شد» بزرگ يب و محقّقياد: يحسن رضو
  .شکل کتاب مرتّب و منتشر کرد به نار رايشده در سم ارائه

، ي، دهليوتيغالب انست( يقيو تحق ي، کارنامه ادبيعرش ياز عليموالنا امت .۲۵
 محمديخ يتار«با عنوان  يک مقاله عرشين کتاب عالوه بر يدر ا): م ۱۹۹۱دسامبر 
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ر احمد يشگفتارِ استاد نذيو پ ين مقاله درباره عرشي، چند»و احوال و آثار مؤلّف آن
  .چاپ شده است

ر يپروفسور نذ ين کتاب مقاله دکترايا): آباد ، اهللايسيانگل(احوال و آثار : يظهور .۲۶
ل بحث شده يتفص به يزيترش ياحوال و آثار ظهور ةاست و در آن دربار احمد
  .آباد چاپ شده است ن کتاب در شهر اهللايا. است

با مقدمه مفصّل و  يسيزبان انگل به ن کتابيا): ي، دهليسيانگل(کتاب نورس  .۲۷
  .1ندر چاپ شديه کال کيم در بهارت ۱۹۵۶در سال  يها و حواش باب يسيترجمه انگل

  ر احمدياستاد نذ مقاالت
مختلف از جمله  يکشورها يها ر احمد در مجلّهيصد مقاله استاد نذيش از سيب

چاپ  يسي، اردو و انگليزبان فارس به …ت ويران، پاکستان، افغانستان، کويهندوستان، ا
، لغت، طب و يخ، تمدن، هنر، خطّاطيمختلف تار يها نهين مقاالت در زميا. شده است

  :ن شرح استيا به ن مقاالتيا يفهرست اجمال. دهستن …و يقيموس
  يفارس يها مقاله

  .ش ۱۳۴۴، تهران، کتاب يراهنما، يفارس يسينو فرهنگ .۱
  .، تهرانکتاب يراهنمادکن،  يشاه شاه عباس و حکمران قطب .۲
  .، تهرانخيتار يبررس، يشاه با پادشاهان صفو م عادليابراه يروابط فرهنگ .۳
  .، تهراننامه رانيار، در گورکهپو يک نسخه خطّيکشف  .۴
 يقات فارسي، مرکز تحقيقند پارس، يفردوس يسيدرباره هجونو يگزارش مختصر .۵

  .ش  ۱۳۷۰، بهار ۲- ۳نو، شماره  رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران، دهلي
قات ي، مرکز تحقيقند پارس، ين کازرونيالد نيخ اميو مرشد او ش يکرمان يخواجو .۶

، بهار ۴نو، شماره  يران، دهليا ياسالم يسفارت جمهور ينگفره يزنيرا يفارس
  .ش ۱۳۷۱

 يزنيرا يقات فارسي، مرکز تحقيقند پارس، ياز سعد يا گزارش کوتاه درباره قطعه .۷
  .ش ۱۳۷۳، بهار ۷نو، شماره  يران، دهليا ياسالم يسفارت جمهور يفرهنگ

                                                      
  .۱۰۹تا  ۱۰۲و  ۹۵تا  ۸۸ص ، ر احمدينذ ةکارنام  .١
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 يفرهنگ يزنيرا يقات فارسي، مرکز تحقيقند پارس، ييم سنايخ درگذشت حکيتار .۸
  .ش ۱۳۷۱، زمستان ۵نو، شماره  يران، دهليا ياسالم يسفارت جمهور

 يقات فارسي، مرکز تحقيقند پارس، يخراسان يدر اشعار سراج يلقانير بير مجيتأث .۹
  .ش ۱۳۷۲، زمستان ۶نو، شماره  رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران دهلي

رماه ي، سال نهم، ت۴۰، تهران، شماره ين فرهنگهايکدر شبه قاره هند،  يزبان فارس .۱۰
  .ش ۱۳۴۱

  .م ۱۹۸۰نو،  ي، دهليدي، نذر زيممدوح فردوسارسالن جازب،  .۱۱
  .ش ۱۳۷۰، مرداد ـ آبان ۵- ۸، شماره ۱۷، سال رانينده ايآ، يگجرئت يف عباسيعبداللّط .۱۲
ور ير ـ شهري، ت۴-۶، شماره ۱۹، سال رانينده ايآ، يگجرئت يف عباسيعبداللّط .۱۳

  .ش ۱۳۷۲
  .ش ۱۳۷۲، بهار ۱، شماره ۵، تهران، سال يشناس رانيا، يسريدرباره ممدوح م .۱۴
  .يو خانلر يني، تهران، چاپ قزويشناس رانياوان حافظ، يدرباره د .۱۵
  .کايرانيااللباب، اندو ا لباب .۱۶
  ).تهران( يشاه قطب يها نامه .۱۷
  ).تهران( يذال فارس .۱۸
  ).، مشهديفارس(و هند  يهقيب .۱۹
  اردو يها مقاله
  .م ۱۹۴۷، سپتامبر لکهنو، »نگار«نامه،  يساق يسفار .۲۰
  .م ۱۹۴۷، دسامبر لکهنو، »نگار«، يرازيش يعرف .۲۱
  .م ۱۹۴۷، اوت ـ اکتبر لکهنو، »نگار«، يسنجر کاشان .۲۲
  .م  ۱۹۴۸ل ي، مارس ـ آورلکهنو، »نگار«، يو ييگو خانان و مدح خان .۲۳
  .م ۱۹۵۵، ژوئن لکهنو، »نگار«، يفارس يفرهنگ اهميت .۲۴
  .م ۱۹۵۷، ژوئن لکهنو، »نگار«ران، يا يميدق يها زبان .۲۵
  .م  ۱۹۴۷گره، مه  ، اعظم»معارف«، يمولّد ظهور .۲۶
  .م ۱۹۴۸گره، مارس  ، اعظم»معارف«ل، يم و خوان خليگلزار ابراه .۲۷
  .م ۱۹۵۰گره، مارس  ، اعظم»معارف«بر شه پاره اردو،  ينظر .۲۸
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  .م ۱۹۵۲اوت ـ ه يگره، ژوئ ، اعظم»معارف«، يزدي يوحش .۲۹
  .م  ۱۹۵۳گره، نوامبر  ، اعظم»معارف«عار، االشةصخال .۳۰
  .م ۱۹۵۳ه يگره، ژوئ ، اعظم»معارف«نورس،  مخطوطات کتابِ .۳۱
۳۲. ِم ۱۹۵۴ه ـ اوت يگره، ژوئ ، اعظم»معارف«نا بازار، يم مصنّف.  
  .م ۱۹۵۳گره، نوامبر  ، اعظم»معارف«، ير کاشانيه بگيمرث .۳۳
  .م ۱۹۵۴تامبر ، اعظم گره، نوامبر ـ سپ»معارف«نا بازار، يک نظر بر مي .۳۴
  .م ۱۹۵۵گره، مارس  ، اعظم»معارف«، ينيگ قزوياسدب .۳۵
  .م ۱۹۵۵ه يه ـ فوريژانو، »معارف«، ين دهلويخ سماءالديش .۳۶
  .م ۱۹۵۵اوت  ـل يگره، آور ، اعظم»معارف«ست، ين ينا بازار، ظهوريمصنّف م .۳۷
  .م ۱۹۵۶ه يفور ـه يگره، ژانو ، اعظم»معارف«ن، يالعاشق عرفات .۳۸
  .م ۱۹۵۶گره، ژوئن  ، اعظم»معارف«االشعار، ةصخال يرانيا يها نسخه .۳۹
  .م ۱۹۵۶ل يآور ـگره، مارس  ، اعظم»معارف«ن کتاب در مورد نورس، يچند .۴۰
  .م ۱۹۵۷ه يه ـ فوريگره، ژانو ، اعظم»معارف«وان حافظ، يالحاق در د .۴۱
  .م ۱۹۵۷گره، مارس  ، اعظم»معارف«حافظ و هندوستان،  .۴۲
  .م ۱۹۵۷مه  ـل يگره، آور ظم، اع»معارف«ران، يا يها کتابخانه .۴۳
  .م ۱۹۵۷گره، ژوئن  ، اعظم»معارف«، يچهار تذکره نادر فارس .۴۴
  .م ۱۹۵۷گره، نوامبر  ، اعظم»معارف«، يدر فارس يشناس صوت .۴۵
  .م ۱۹۵۸ه ـ سپتامبر يگره، ژوئ ، اعظم»معارف«خانواده نورجهان،  .۴۶
  .م ۱۹۶۷ه يگره، ژانو ، اعظم»معارف«االسرار،  مطهر و شرح مخزن .۴۷
  .م ۱۹۶۹گره، ژوئن  ، اعظم»معارف«، يبدالقادر نورس و کالم وع .۴۸
  .م  ۱۹۷۹گره، اوت  ، اعظم»معارف«، ييم سنايحک يالملل نيکنفرانس ب .۴۹
  .م ۱۹۷۹گره، نوامبر  ، اعظم»معارف«، يين سنايد .۵۰
  .م ۱۹۷۹، اعظم گره، دسامبر »معارف«، يين سنايد .۵۱
  .م  ۱۹۸۰ه يژانو گره، ، اعظم»معارف«، يو يو آثار فارس يموالنا شبل .۵۲
  .م ۱۹۸۰گره،  ، اعظم»معارف«، يو يو آثار فارس يموالنا شبل .۵۳
  .م  ۱۹۸۱ل يگره، آور ، اعظم»معارف«بود؟،  يدهلو ياالرواح جمال ا مؤلّف مصباحيآ .۵۴
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  .م ۱۹۸۸گره، اوت  ، اعظم»معارف«الخاصّه،  دالدوله ابوالحسن فائقيعم .۵۵
  .م ۱۹۸۹ه، مه گر ، اعظم»معارف«، يرازيش يدر مورد سعد ينکات .۵۶
  .م ۱۹۸۹گره، ژوئن  ، اعظم»معارف«، يرازيش يدر مورد سعد ينکات .۵۷
  .م  ۱۹۹۰گره،  ، اعظم»معارف«الدين، ديوان خواجه بختيار کاکي است؟،  آيا ديوان قطب .۵۸
، »معارف«، يب سده هفتم هجري، عارف، شاعر و اديچهت ين محمود اشهنيالد تاج .۵۹

  .م  ۱۹۹۳گره، مه  اعظم
  .م ۱۹۹۳ه يگره، ژانو ، اعظم»معارف«، ياکبرآباد يمن عرشمؤ محمدر يم .۶۰
  .م ۱۹۵۲گره، ي، عل»اردو ادب«نورس،  کتابِ .۶۱
  .م ۱۹۵۳گره، ي، عل»اردو ادب«، يغالب و ظهور .۶۲
  .م  ۱۹۵۴گره، ي، عل»اردو ادب«، يدهلو يخ جماليش .۶۳
  .م ۱۹۵۴گره، ي، عل»اردو ادب«، يشاپورين يرينظ .۶۴
۶۵. ۱۹۵۴گره، ي، عل»اردو ادب«، يازين نيعمادالد 
  .م ۱۹۵۵گره، ي، عل»اردو ادب«االلباب،  ک مخطوطه لبابي .۶۶
  .يغالب و عرف .۶۷
  .م ۱۹۵۵-۵۶گره، ي، عل»اردو ادب«بر غالب،  يرياثر نظ .۶۸
  .م ۱۹۵۷گره، ي، عل»اردو ادب«، ينامه و و پرت يدريروز بين فيالد قطب .۶۹
  .م ۱۹۵۷ه يگره، ژوئي، عل»اردو ادب«، يدريروز بيف .۷۰
  .م ۱۹۵۷گره، اکتبر ي، عل»باردو اد«نه سپهر،  .۷۱
  .م ۱۹۵۷گره، دسامبر ي، عل»اردو ادب«، يم استرآباديو مق يميمق .۷۲
  .م ۱۹۵۷گره، ي، عل»اردو ادب«ن، يالعاشق اشاعت نو معراج .۷۳
  .م  ۱۹۵۸گره، مارس ي، عل»اردو ادب«، يدر فارس» ذال«و » ث«وجود  .۷۴
  .م ۱۹۵۸گره، ژوئن ي، عل»اردو ادب«، يدوره مشتاق بهمن .۷۵
  .م ۱۹۶۰گره، ژوئن ي، عل»هيمجلّه اسالم«ر اردو، ق ديتحق .۷۶
  .م  ۱۹۶۰گره، ي، عل»هيمجلّه اسالم«، وان حافظيدن مخطوطه يتر يميقد .۷۷
  .م ۱۹۶۰گره، ي، عل»هيمجلّه اسالم«م، يوان کليد .۷۸
  .گرهي، عل»هيمجلّه اسالم«، ةعادالسةحتففرهنگ  .۷۹
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  .گرهي، عل»هيمجلّه اسالم«، يفارس يها نادرست در فرهنگ يها واژه .۸۰
  .م ۱۹۶۰گره، ي، عل»هيمجلّه اسالم«برهان قاطع،  .۸۱
  .م  ۱۹۷۸- ۸۰گره، ي، عل»هيمجلّه اسالم«، ييوفا فرهنگِ ةمخطوط نيتر يميقد .۸۲
  .م ۱۹۸۸گره، ي، عل»هيمجلّه اسالم«، ينيآموزش د .۸۳
  .م  ۱۹۶۷گره، ژوئن ـ دسامبر ي، عل»هيمجلّه اسالم«، يفات و لغات فارسيتصح .۸۴
  .۱-۲، شماره ۱۵گره، ج ي، عل»هيالممجلّه اس«، يفرهنگ جعفر .۸۵
  .م ۱۹۹۰-۹۱، ۱-۲، شماره ۱۶گره، ج ي، عل»هيمجلّه اسالم«، ياالحرار کالت مونس .۸۶
  .م ۱۹۶۰گره، ي، عل»فکر و نظر«مأخذ حافظ،  نيتر يميدو قد .۸۷
  .م ۱۹۶۰گره، ي، عل»فکر و نظر«خ گجرئت، ياب تارينا ينسخه خطّ .۸۸
  .م ۱۹۶۰گره، ي، عل»کر و نظرف«، يآزاد بلگرام يميک فرمان قديدرباره  .۸۹
  .م ۱۹۶۰گره، ي، عل»فکر و نظر«ر، يدسات .۹۰
  .م ۱۹۶۰ل يگره، آوري، عل»فکر و نظر«بر اردو،  ياثر مذهب زردشت .۹۱
  .م  ۱۹۶۲ه يگره، ژانوي، عل»فکر و نظر«، يوان سراجيد .۹۲
  .م ۱۹۶۲ه يگره، ژانوي، عل»فکر و نظر«، يوان انوريد .۹۳
  .م ۱۹۶۲گره، ي، عل»فکر و نظر«چهار مقاله،  .۹۴
  .م ۱۹۶۲گره، اکتبر ي، عل»فکر و نظر«بر زبان اردو،  ياثرات زبان فارس .۹۵
  .م ۱۹۶۳ه يگره، ژانوي، عل»فکر و نظر«، لدر دربارِ مغو يشاعر يفارس .۹۶
  .م ۱۹۶۳ه يگره، ژوئي، عل»فکر و نظر«المعارف،  عوارف .۹۷
  .م ۱۹۶۳گره، اکتبر ي، عل»فکر و نظر«ات اردو، يدر ادب يعلوم اسالم .۹۸
  .م  ۱۹۶۳ه يگره، ژوئي،  عل»فکر و نظر«، يفارس يگرافآرتهو .۹۹
  .م ۱۹۶۴گره، اکتبر ي، عل»فکر و نظر«زدهم، يس ةسد يک شاعر مهم فارسي .۱۰۰
  .م ۱۹۶۵ل يگره، آوري، عل»فکر و نظر«موالنا حامد قلندر،  .۱۰۱
  .م ۱۹۶۰گره، اکتبر ي، عل»فکر و نظر«، ياثيد غيدر فرا يعناصر هند .۱۰۲
  .م ۱۹۸۱ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«عنوان نقّاد سخن،  غالب به .۱۰۳
  .م ۱۹۸۱ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«به کهنبات، يچند کت .۱۰۴
  .م ۱۹۸۱ه ينو، ژوئ يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«، يروان، تلفّظ و معن .۱۰۵
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  .م  ۱۹۸۱ه ينو، ژوئ يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«نقد قاطع برهان،  .۱۰۶
  .م ۱۹۸۲ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«قاطع برهان، نقد  .۱۰۷
  .م  ۱۹۸۲ه ينو، ژوئ يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«نقد قاطع برهان،  .۱۰۸
  .م ۱۹۸۳ه ينو، ژوئ يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«، يرانيفرهنگ ش .۱۰۹
  .م  ۱۹۸۳ه نو، ژوئي غالب، دهلي مؤسسة، »نامه غالب«يک نسخه جعلي فرهنگ قواس،  .۱۱۰
ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«، يمهم اردو و فارس يخيح تاريک تلمي .۱۱۱

  .م ۱۹۸۱
  .م ۱۹۸۴ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«نگار،  عنوان فرهنگ غالب به .۱۱۲
 مؤسسة، »نامه غالب«در بهوپال،  يمازندران يصوف محمدابِ بتخانه يک نسخه ناي .۱۱۳

  .م ۱۹۸۴ه ينو، ژوئ يغالب، دهل
  .م ۱۹۸۶ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«چندنامه،  ياج .۱۱۴
۱۱۵. ِسة، »نامه غالب«ا، يگو زفان فرهنگم ۱۹۸۶ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤس.  
  .م ۱۹۸۷ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«قات، يج و تعليتخر اهميت .۱۱۶
 مؤسسة، »نامه غالب«زبان اردو،  به غالب ياه از نامه يکي ياز مسائل لغو يبعض .۱۱۷

  .م ۱۹۸۷ه ينو، ژوئ يغالب، دهل
  .م ۱۹۸۷ه ينو، ژوئ يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«آهنگ دوم پنج آهنگ،  .۱۱۸
نو،  يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«، يرونيه البياز کتاب آثارالباق يل بخشيتحل .۱۱۹

  .م ۱۹۸۸ه يژانو
ه ينو، ژوئ يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«، قادر يدکن ياز مراث يکيکشف  .۱۲۰

  .م ۱۹۸۸
  .نو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«ر، يدستنبو و دسات .۱۲۱
 مؤسسة، »نامه غالب«، ينه زبان فارسيدر زم يرانيقات پروفسور محمود شيتحق .۱۲۲

  .م ۱۹۹۰ه ينو، ژوئ يغالب، دهل
  .م ۱۹۹۰ه ينو، ژوئ يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«، يرانيقات شيبر تحق ينظر .۱۲۳
غالب،  مؤسسة، »نامه غالب«د متن، يح و تنقيقات در تصحيج و تعليتخر اهميت .۱۲۴

  .م ۱۹۹۱نو، دسامبر  يدهل
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ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«ک نامه غالب، يدر مورد  يحاتيتوض .۱۲۵
  .م ۱۹۹۱

  .م ۱۹۹۱ه يژوئنو،  يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«ک شعر غالب، يرنگ در يلفظ ب .۱۲۶
غالب،  مؤسسة، »نامه غالب«درباره معمار تاج محل، استاد احمد،  يدياطّالعات جد .۱۲۷

  .م ۱۹۹۱ه ينو، ژوئ يدهل
  .م ۱۹۹۲ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«طهوراالسرار و مطهرگره،  .۱۲۸
 هينو، ژوئ يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«ک نامه غالب، يدر مورد  يحاتيتوض .۱۲۹

  .م ۱۹۹۱
  .نو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«ابومنصور،  يخيچند منظومه تار .۱۳۰
  .م ۱۹۹۳ه ينو، ژوئ يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«دستنبو و غالب،  .۱۳۱
  .م ۱۹۹۳ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«ه، يادار .۱۳۲
، »نامه غالب« زبان اردو، به غالب يها نامه به مربوط يو ادب ياز مسائل علم يبعض .۱۳۳

  .م ۱۹۹۴ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤسسة
ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«، يرساله سوم از رسائل اعجاز خسرو .۱۳۴

  .م ۱۹۹۴
  .م ۱۹۸۸ه ي، ژانوي، دهل»برهان«پنج آهنگ،  .۱۳۵
  .م ۱۹۸۸ه ي، ژانوي، دهل»برهان«، يرونيالب .۱۳۶
  .م ۱۹۸۷ه يئ، ژوي، دهل»برهان«الخط اردو،  رسم يمسائل لغو .۱۳۷
  .م ۱۹۸۶ه ي، ژانوي، دهل»برهان«ح متون، يتصح .۱۳۸
  .م ۱۹۸۶ه ي، ژانوي، دهل»برهان«ا، يگو زفان .۱۳۹
  .م ۱۹۸۵ه ي، ژانوي، دهل»برهان«بتخانه،  .۱۴۰
  .م ۱۹۴۸ه ي، ژوئي، دهل»برهان«نگار،  فرهنگ: غالب .۱۴۱
  .م ۱۹۸۴ه ي، ژانوي، دهل»برهان«از، يا .۱۴۲
  .م ۱۹۸۳ه ي، ژوئي، دهل»برهان«، يرخانيش .۱۴۳
  .م ۱۹۸۳ه ي، ژوئي، دهل»برهان«، ياس جعلقو .۱۴۴
  .م ۱۹۵۶، اکتبر »زبان يهمار«همزه،  يامال .۱۴۵
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  .م ۱۹۵۸، دسامبر »زبان يهمار«، يدر مورد مشتاق بهمن يدياطّالعات جد .۱۴۶
  .م ۱۹۵۹ه ي، ژوئ»زبان يهمار«در مورد نوسرهر،  يدياطّالعات جد .۱۴۷
  .م ۱۹۵۹، اوت »زبان يهمار«بود،  يا مشتاق شاعر دوره بهمنيآ .۱۴۸
  .م ۱۹۵۷ه يگره، ژوئي، عل»ادب ينوا«ج اردو، يدر ترو يرانيا يخدمات علما .۱۴۹
  .م ۱۹۵۷ه يگره، ژوئي، عل»ادب ينوا«ر، يدسات يعلم ةمطالع .۱۵۰
  .م ۱۹۵۸گره، مه ي، عل»ادب ينوا«، يا جعلياست  ياصل يافسانه بهک مت .۱۵۱
  .م ۱۹۵۸، دسامبر »آجکل«، يو يو کالم اردو يظهور بن ظهور .۱۵۲
  .م ۱۹۵۶، لکهنو، »الطب ليتکم«، يرانيطب ا هي بنگاه اجمال .۱۵۳
  .م ۱۹۵۸، پتنه، اکتبر »معاصر«، يکاشان يقاسم سرور محمد .۱۵۴
  .م ۱۹۵۹ه ي، پتنه، ژوئ»معاصر«، يم اردو لطفين دوره شاعر قدييتع .۱۵۵
  .م ۱۹۵۹، پتنه، اکتبر »معاصر«، يرانيش يندار خانيد .۱۵۶
  .م  ۱۹۵۸، نوامبر لکهنو، »آهنگ«، يفارس يها نامه يساق .۱۵۷
  .م  ۱۹۵۸، نوامبر لکهنو، »ا ادبين«، يشاه تراب چشت .۱۵۸
  .م ۱۹۵۸گره، اکتبر ي، عل»يتيسوسا يفارس«در هند،  ينده فارسيآ .۱۵۹
  .م ۱۹۵۳درآباد، ي، ح»نتل کنفرانسياور«االشعار،  حيتنق يمثنو .۱۶۰
  .م ۱۹۵۳درآباد، ي، ح»نتل کنفرانسياور«االنهار،  منبع يمثنو .۱۶۱
  .م ۱۹۵۳درآباد، ي، ح»انسنتل کنفرياور«، يشاه عادل يخطّاط .۱۶۲
  .م ۱۹۵۵، دسامبر »نتل کنفرانسياور«االشعار، ةصخال يخطّ يها نسخه .۱۶۳
  .م ۱۹۵۷، دسامبر ي، دهل»نتل کنفرانسياور«وان، يک اعظم کيتحر .۱۶۴
  .)اوريسه(، بهبهنيشور »نتل کنفرانسياور«ز، يشمس تبر يالقلوب، مثنو مرغوب .۱۶۵
  .م  ۱۹۵۶، نوامبر »نيگزينتل کالج مياور«خانه، يم ةتذکر يرانينسخه ا .۱۶۶
  .م  ۱۹۵۷، اوت »نيگزينتل کالج مياور«، )يمتن فارس(خانه يم ةتکمل .۱۶۷
  .م ۱۹۵۸، نوامبر »نيگزينتل کالج مياور«، ياسترآباد يفروه .۱۶۸
  .م  ۱۹۵۹، نوامبر »نيگزينتل کالج مياور«ام، يچند نثر پاره مهم خ .۱۶۹
  .، پتنا»نيگزينتل کالج مياور«ا، ين زکرينوه بهاءالد به خان نامه غازان .۱۷۰
  .»نيگزيگره ميعل«، يخيق تارياز مسائل تحق يبعض .۱۷۱
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  .م ۱۹۵۸گره، اوت ي، عل»خ اردو ادبيتار«ن، يالد وان شاه کماليک مخطوطه دي .۱۷۲
  .م  ۱۹۶۰، »خ اردو ادبيتار«جاپور، ياردو ادب در ب يارتقا .۱۷۳
  .م ۱۹۵۹ه ي، فور»جرنل يهستر«شتر در مورد خانواده معمار تاج محل، ياطّالعات ب .۱۷۴
  .»جرنل يهستر«، ين شاهيسالط ينواز شاه، ادب قطب يقل محمدنذر  .۱۷۵
  .»جرنل يهستر«الخط اردو،  نه رسميک گزارش در زمي .۱۷۶
  .م ۱۹۵۹ق در اردو، نقوش الهور، پاکستان، يتحق .۱۷۷
  .م ۱۹۶۳، الهور، پاکستان، مارس، يق متنيمشکالت تحق .۱۷۸
  .م  ۱۹۶۶ل، يتغلق، الهور، پاکستان، آور محمدابن حسام، شاعر عهد  .۱۷۹
  .، کلکتهي، بخش فارس»جرنل يورستيوني«اب، يخ فاريتار .۱۸۰
  .م ۱۹۶۶روز تغلق، نذر رحمان، يف ةشاعران دور .۱۸۱
۱۸۲. نو،  يک دوست، نذر مختار، مجلس نذر مختار، دهلين احمد، يپروفسور مختارالد

  .م ۱۹۸۸
  .م ۱۹۸۸نو،  يستان، نذر مختار، مجلس نذر مختار، دهلير خلف بن پادشاه سيام .۱۸۳
، »رساله اردو«، ينه زبان و ادب فارسيدر زم يرانيت پروفسور محمود شقايتحق .۱۸۴

  .م ۱۹۸۰، ۴، شماره ۵۴  ج
، ۱۱، شماره ۵۶ نو، ج ي، دهل»يمناد«د، يدالفوايفوا يو ادب يخيمطالب تار يبررس .۱۸۵

  .م ۱۹۸۱
  .م ۱۹۶۷، اکتبر يالفضال، اردو، کراچ در ادات يعناصر هند .۱۸۶
  .۴۲، شماره »فهيصح«، و تغلق يرمعروف عهد خلجيچند شاعر غ .۱۸۷
  .م ۱۹۶۸، ير، دهلي، تحريفارس يها ر آن بر فرهنگيو تأث ينثر فارس .۱۸۸
۱۸۹. شمس ةنامور دور يار از امراين بختيعزّالد آباد،  ، اسالم»دانش«ن التتمش، يالد

  .م ۱۳۶۶، ۹پاکستان، بهار، شماره 
 خدابخش«، )يات سلمان و سعديکل( يشناس امال در نسخه يها يژگيو اهميت .۱۹۰

  .، پتنه»جرنل
  .، پتنه»خدابخش جرنل«، يات سلمان ساوجيغزل .۱۹۱
  .، پتنه»خدابخش جرنل«درآباد، يه حيوجه تسم .۱۹۲
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، ۴مپس، جام شورو، شماره يو کيق، دانشگاه سند، نيالمجالس، تحقةهنز ةنيسف .۱۹۳
  .م ۱۹۹۰

، ۴مپس، جام شورو، شماره يو کيق، دانشگاه سند، ني، تحقيهان يخانواده ج .۱۹۴
  .م ۱۹۹۰

مپس، جام شورو، يو کيق، دانشگاه سند، نينامه، تحق در چچ يقول فارساشعار من .۱۹۵
  .م ۱۹۹۱، ۵شماره 

و يق، دانشگاه سند، نيمکران، سند، تحق يو فرهنگ ياسيخ سيد تاريچند مأخذ جد .۱۹۶
  .م ۱۹۹۲، ۶مپس، جام شورو، شماره يک
مپس، جام يو کيق، دانشگاه سند، نيآن، تحق يو حواش ينسخه فرهنگ قواس کراچ .۱۹۷

  .م ۱۹۹۲، ۶ورو، شماره ش
  .م ۱۹۹۳، ۷مپس، جام شورو، شماره يو کيق، دانشگاه سند، نيالشّعرا، تحق لسان .۱۹۸
  .م  ۱۹۹۴، ۷ر احمد، شماره ينذ ةروزشاه تغلق، گوشيدر عهد ف ينگار فارس ک لغتي .۱۹۹
  .م ۱۹۹۴، ۷ر احمد، شماره ينذ ة، گوشيدر مورد چند قطعه فارس ييها ادداشتي .۲۰۰
  .م ۱۹۹۴، ۷ر احمد، شماره ينذ ةن در عهد اکبر، گوشو عروج آ يفرقه نقطو .۲۰۱
  .م  ۱۹۹۴، ۷ر احمد، شماره ينذ ةموالنا آزاد، گوش ةر مخطوطات کتابخانيبر ذخا ينظر .۲۰۲
  ).گرهياردو، عل( يشاه قطب يها نامه .۲۰۳
  ).گرهياردو، عل(شاه  عادل يها نامه .۲۰۴
 خطبات ةلپتنه، سلسخدابخش اورينتل پبلک الئبريري، اردو، (و هندوستان  يفارس .۲۰۵

  ).م ۱۹۷۶خدابخش، 
  .م  ۱۹۶۵ـ دسامبر  گره، ژوئني، عل»هيمجلّه علوم اسالم«، اردو، يتانين ترکوسيالد عيبد .۲۰۶
  ).اردو(ب مداراالفاضل يک نظر بر ترتي .۲۰۷
  ).اردو، الهور(د قلندر يحم .۲۰۸
  .»نيگزينتل کالج مياور«، اردو، يکاه يمعما .۲۰۹
  ).اردو، کلکته( يه کاهيرساله قاف .۲۱۰
  ).اردو، کلکته( يصادق اصفهان .۲۱۱
  ).گرهياردو، عل( يخطوط پادشاهان دکن .۲۱۲



  ٤٤  قند پارسي

  

  ).اردو، کلکته(المعارف  عوارف ين ترجمه فارسياول .۲۱۳
گره، ژوئن ـ دسامبر ي، عل»هيمجلّه علوم اسالم«ب اخوان مطهرگره، اردو، ينص .۲۱۴

  ).م  ۱۹۶۸
  ).ياردو، دهل(المعارف  ، مترجم عوارفيل بن عبدالمؤمن اصفهانياسماع .۲۱۵
  ).م ۱۹۶۹ـ دسامبر  گره، ژوئني، عل»هيمجلّه علوم اسالم«دو، برهان قاطع، ار .۲۱۶
  ).درآبادياردو، ح(جاپور يب يخطّاط شاه: اهللا ليخل .۲۱۷
  ).ياردو، کراچ( يو يق فارسيو تحق يروانيش .۲۱۸
  ).گره اردو، اعظم( يو نقش و يشبل .۲۱۹
  ).نو ياردو، دهل(ک جنرال دربارِ محمود ي: ازيا .۲۲۰
  .ي، اردو، کراچ)يو غزنو يخ سامانيتار ک مأخذ مهمي( يشاپورين يد ثعالبيقصا .۲۲۱
  ).گره اردو، اعظم(مات، يتعل يک يتيسوسا ياسالم .۲۲۲
 ).الهور( يسه نثر قم .۲۲۳
  يسيانگل يها مقاله
  .م ۱۹۴۷آباد، اکتبر  شن اهللايجوکيا .يپ.وي، يشاه خ عادليتار .۲۲۴
  .۱ نتل کنفرانس، جيا اوري، آل انديميگلزار ابراه .۲۲۵
  .م  ۱۹۵۴ه يژوئ ،۲۸نورس، اسالمک کلچر، ج  کتابِ .۲۲۶
در عهد سکندر  يهند يقينه موسيک کتاب منفرد در زمي، يلهجات سکندرشاه .۲۲۷

  .م  ۱۹۵۴، ۲۸، اسالمک کلچر، ج )۱۵۱۷- ۱۴۸۹(، يلود
، اسالمک يو يها يشاه دوم و نقّاش در دربارِ عادل ين، هنرمند شاهيفرخ حس .۲۲۸

  .م ۱۹۵۶ه ي، ژانو۳۰درآباد، ج يکلچر، ح
۲۲۹. م ۱۹۵۶- ۵۷ه ي، اسالمک کلچر، اکتبر ـ ژانويتان وو باغس ياضين ريعمادالد.  
  .م  ۱۹۵۷، ژوئن يهند، دهل يروابط فرهنگ يک، شورايتحر ينقطو .۲۳۰
درآباد، يس اواخر قرن دهم، اسالمک کلچر، حينو ن تذکرهيتر ، مهمياوحد يتق .۲۳۱

  .م ۱۹۵۸، ۳۲  ج
  .م  ۱۹۶۷، ۲۰کا، ج يرانيدستوراالفاضل و مؤلّف آن، اندو ا .۲۳۲



  پروفسور نذير احمد و کارنامة ادبي وي  ٤٥

  

آنها،  يها يشاه دوم و نقّاش م عادلين، هنرمندان دربارِ ابراهيحسگ و فرخ يفرخ ب .۲۳۳
  .م ۱۹۶۱ل يدرآباد، آورياسالمک کلچر، ح

  .م ۱۹۶۱نگر، ينتل، سري، کنفرانس اورييسنا ياصل يها قطعه .۲۳۴
  .م ۱۹۶۲، سپتامبر ۱۴کا، ج يرانيمهم لباب، اندو ا يک نسخه خطّي .۲۳۵
  .م ۱۹۶۳کا، ژوئن، يراني، اندو ا۱۶، ج ييم سنايمنثور و منظوم حک يچند متن اصل .۲۳۶
، ينتلست، دهلياور يالملل نير التتمش، کنفرانس بي، نخست وزيديالملک جن نظام .۲۳۷

  .م ۱۹۶۴ه يژانو
  .م  ۱۹۶۴ل يدر مورد مکران، اسالمک کلچر، آور يخيچند اشاره تار .۲۳۸
  .م ۱۹۸۵، ۱۸، ج اکيرانيحافظ، اندو ا يها ن منابع غزليتر يميقد .۲۳۹
  .م ۱۹۶۵زدهم، يران در سده سيو ااز شاعران هند  يبعض .۲۴۰
  .ر ذاکرذنامه ن ژهيجاپور، ويدربار ب يل اهللا، خطاط شاهيخل .۲۴۱
نتل کنفرانس، يا اوريس آل انديدر هند، خطبات رئ يو فارس يمطالعات عرب .۲۴۲

  .م ۱۹۶۶گره، اکتبر ي، عليو فارس ي، بخش عرب۲۳اجالس 
  .جاپور با شاه عباس، اسالمک کلچريروابط ب .۲۴۳
  .درآباديجاپور، اسالمک کلچر، حيرِ بدربا يخطّاط .۲۴۴
  .هيشاه با صفو م عادليک ابراهيپلماتيروابط د .۲۴۵
  .يفارس يميدر لغات قد يعناصر هند .۲۴۶
  .نتل کالجيعناصر اردو در ادات، مجلّه اور .۲۴۷
  .م ۱۹۶۸غالب،  يالملل نير بر غالب، کنفرانس بير دساتيتأث .۲۴۸
  .دستوراالفاضل .۲۴۹
  .م ۱۹۶۹، ۴۳عباس، اسالمک کلچر، ج  شاه در دربارِ شاه ک عادليپلماتيئت ديه .۲۵۰
  .م ۱۹۶۹، ۱ا، ج يول انديدي، ميرانيشاه عباس ا به ان دکنيفرمانروا يها نامه .۲۵۱
  .م ۱۹۷۷، ۴۴شاه، اسالمک کلچر، ج  س، خطّاط دربارِ عادلياهللا خوشنو ليشاه خل .۲۵۲
  .يهقيخ بيتار يبررس .۲۵۳
  .برهان قاطع و هزوارش .۲۵۴
  .جونپور يک شاعر دربارِ شاهان شرقي .۲۵۵



  ٤٦  قند پارسي

  

  .م ۱۹۷۲، ۲۵کا، ج يراني، اندو ا»المعارف عوارف« يترجمه فارس نيتر يميدق .۲۵۶
  .ياهللا و کتاب اسوله و اجوبه و ن فضليدالديرش .۲۵۷
المعارف،  عوارف يو ترجمه فارس يرازيبن بزگوش ش ين عبدالرحمن بن عليرالديظه .۲۵۸

  .م  ۱۹۷۴، ۲۷اسالمک کلچر، ج 
  .اءياالبن کتاب .۲۵۹
۲۶۰. استاد احمد، معمار تاج محلّ و تذکره باغستان،  ة، نوياضين رين حسيعمادالد

  .م ۱۹۵۷، ۳۱و ج  م  ۱۹۵۶، ۳۰اسالمک کلچر، ج 
، ۲۴کا، ج يرانيجهان، اندو ا در عهد شاه يک کارمند بنگالي، يصادق اصفهانمحمد .۲۶۱

  .م ۱۹۷۱
  .ر خسرويام يدر اعجاز خسرو يک فارسيشاعران کالس .۲۶۲
  .م  ۱۹۷۵ر خسرو، ينامه ام ژهيالکمال، وةباچه غريعنوان ناقد، مطالعه د رخسرو بهيام .۲۶۳
  .کولرزمير خسرو و سيام .۲۶۴
  .عنوان شاعر و دانشمند به ر خسرويام .۲۶۵
  .يو وطن و يفاراب .۲۶۶
  .م ۱۹۷۷و آثار، اسالمک کلچر،  يقرن هفتم، احوال و يشاعر فارس يکيد لويعم .۲۶۷
  .م ۱۹۷۲، ۲۴کا، ج يراني، افغانستان، اندو ايو آثار و يستانين ترک سيالد عيبد .۲۶۸
  .يکيد لويسوء تفاهم درباره عم .۲۶۹
  .يدکن ينگار دو روحان نامهي، زندگياضيز ويعبدالعز .۲۷۰
  .يشاه عادل يمرقع گلشن و دو نقّاش يآلبوم هنر .۲۷۱
  .م ۱۹۸۱، ۳۴کا، ج يراني، اندو ايات فارسيج زبان و ادبينا در ترويسهم ابن س .۲۷۲
  .م  ۱۹۸۲ژوئن  ، مارس ـ۳۵کا، ج يرانيدر هند، فهم و مسائل، اندو ا يقات فارسيتحق .۲۷۳
، ۳۶کا، ج يرانيادداشت در متن، اندو ايدر گلستان و چند  يخياز منابع تار يبعض .۲۷۴

  .م ۱۹۸۲دسامبر  ـمارس 
  .م ۱۹۸۷، ۴۰کا، ج يراني، اندو ايو دکتر خانلر ينيقزو محمدوان حافظ، يد اهميت .۲۷۵
  .م  ۱۹۵۵نتل کنفرانس، اسالمک کلچر، يا اورياالشعار، آل اندةصخال ياجمال يمعرف .۲۷۶
  .م ۱۹۵۷نتل کنفرانس، يا اوريده، آل اندي، مؤلّف ناظم گزيزيناظم تبر .۲۷۷



  پروفسور نذير احمد و کارنامة ادبي وي  ٤٧

  

 ۱۵و  ۱۴ا در قرون ين و جنوب شرق آسيدر چ ياثرات زبان فارس يابي شهير .۲۷۸
  .م ۱۹۸۱ل يآور ـه ي، ژانو۱۸، مطالعات در اسالم، اسالمک کلچر، ج يالديم
وئن، سپتامبر، دسامبر کا، مارس، ژيرانيو فرهنگ آن در هند، اندو ا ينفوذ فارس .۲۷۹

  .م ۱۹۸۴
ل قرن چهاردهم، يک مؤرخ و دانشمند مسلمان در اواياهللا،  ن فضليدالديرش .۲۸۰

  .م  ۱۹۸۶-۸۷، ۱۰- ۱۱خ طب و علوم، ج يمطالعات تار
، ي، دهلياض، انجمن فارسي، بيقات فارسي، مجلّه تحقياحمد بن عبداهللا خجستان .۲۸۱

 .١م ۱۹۸۶، ۱-۲ج 
 .، دهليفارس يفال ةخانواد .۲۸۲
 .س، کلکتهبازديد همايون از ايران، ليتريري ريمين .۲۸۳
  .اهميت نسخة خطّي هنري و تاريخي تيموريان در هند .۲۸۴

  کتابنامه
  .يات فارسيزبان و ادب يهندر، ياحمد، نذ .۱
  .م ۲۰۰۲ورو، ي، اسالمک وندرس بر احمد در نظر دانشمندانينذه، يس، ماريبلق .۲
  .م ۲۰۰۳ورو، يدرس ب، اسالمک ونر احمديکارنامه نذحانه، يخاتون، ر .۳
پرنترس، جامع . اس.ي، ايدهل ي، انجمن فارسيات فارسي، گروه زبان و ادبنامه يعابد .۴

  .م ۱۹۹۰، يمسجد، دهل
  .، تهران۱ش، شماره  ۱۳۸۲ ماهري، ت»يانداز اثبات فرهنگ هنر چشم« ةمجلّ .۵
  

                                                      
.۱۳۳تا  ۱۲۹ص ، ر احمدينذ ةکارنام  .١



  ٤٨  قند پارسي

  

  الفرس مجمع ةقاسم سروري نگارند محمد
  ∗شادروان نذير احمد

  ١بود اهـل تتبـع را ضـروري     الفرس سـروري  کتاب مجمع
 يقاسم سرور محمدشود،  يز شناخته مين يسرور فرهنگنام  به که الفرس مجمع هنگارند  

 يپدرش حاج. نگارش درآورد به ن فرهنگ را در اصفهاني، ا٢ق ١٠٠٨است که در سال 
تخلّص » يسرور« داشت و ييقاسم ذوق شعرسرا محمد. نام داشت ٣يکاشان مدمح
 يکاش يل، تقين دليهم به .شهرت دارد يکاشان به ليدلن يهم به اهل کاشان بود و. کرد يم

 ياوحد يتق. کاشان نامبرده است يل شعرايرا در ذ يسرور ٤االشعارةصخالمؤلّف 
  :٥سدينو ي، ماست بوده يمعاصر سرور ،يکاش يکه مانند تق ياصفهان
 رحل اقامت افکنده ٦از کاشان است، اما اکثر اوقات در صفاهان يوالنا سرورم«
  .»قاسم است محمد يکند، نام و يسر م به
 يتق هگفت به دوز بود و پدرش در اصفهان کفش ٧االشعارةصخالدر  يکاش يقول تق به
  .کرد يم يدوز فشز در ابتدا کين ي، سرورنيالعاشق عرفاتصاحب  ياصفهان

                                                      
  .عليگره، عليگره رئيس اسبق بخش فارسي دانشگاه اسالمي  ∗
  .تطور عنوان آمده اس اب بهکت هاين بيت در مقدم  .١
  .٦مقدمه، ص : رک  .٢
  .همان  .٣
  .٩٦٩، ورق ٦٦٧-٦٦٨ هشمار ،)India Office( ديوان هند هنسخ  .٤
Iخدابخش، پتنا،  هنسخ العاشقين عرفات  .٥  .  
  .عليگره موالنا آزاد دانشگاه اسالمي ةکتابخان ه، نسخنظم گزيده: نيز رک  .٦
  .٩٦٩ورق   .٧



  الفرس مجمع ةمحمد قاسم سروري نگارند  ٤٩

  

  :سدينو يم ١ياصفهان يتق
 يدوز امر کفش به دوزان صفاهان ٢رچخشو يدر سرا يقبل از ارتکاب شاعر«
م خود چنان يافتاد، اکنون از حرفت قد يشاعر به مرتبه به نمود و مرتبه يام ميق
  .»شود يآزرده م زار شده که از نام کفشيب

 کرده دييرا تأ ياصفهان يو تق ياشک يقول تق ٣سيالنفا مجمعز در يخان آرزو ن
 ٤ميابراه صحفنام  به زدهم در اثر خوديس قرن سينو ل خان تذکرهيم خليابراه يعل. است
  :ديگو ين ميچن ٤ميابراه
مشغول بود و بعد کسبِ فضل، دست از آن  يدوز کفش به ل در اصفهانيو اوا«

  .»ديرنج يبرداشته که از نام آن م يحد به کار
قول  به و ق ١٠٣٦تا سال  يد که سروريآ ين برميسان چنينو کرهاز تذ ياز اقوال برخ

ن شهر يدر ا سکونت خود يدر اصفهان اقامت داشت و ط ق ١٠٣٨گر تا سال يد يبرخ
ن يز در همين نيالعاشق عرفاتصاحب  ياصفهان يتق. نگارش درآورد به را الفرس مجمع

دست  را ٥يمانيسل مهسر يفارس ي بهکرد و فرهنگ فارس يم يام در اصفهان زندگيا
 ياصفهان ياوحد يتق يکه از سو يرنجش خاطر ليدل ي بهسرور. نگارش داشت

گونه  نيا ياصفهان يتق. ت کردينزد حاکم وقت اصفهان رفت و از او شکا ،داشت
  :٦سدينو يم

                                                      
  الف ٣٢١، ورق عرفات  .١
 ذيل عراالشّ رياض; الف ٣٨٩، ورق صحف ابراهيم: نيز رک; الف ٥٩، چقشور، ورق النّفايس مجمع  .٢

  .ذيل سروري کاشي الغرايب مخزنسروري کاشاني و 
  .الف ٥٩، ورق النّفايس مجمع  .٣
  .الف ٣٨٩، ورق صحف ابراهيم  .٤
 محمود مدبري، از طرف مرکز نشرتصحيح و حواشي  بود، به برهان قاطعاين فرهنگ که از منابع   .٥

  .ديچاپ رس ش به ١٣٦٤دانشگاهي تهران در 
خالصه همين مطالب . ، ورق پانزده و شانزدهسليماني هسرممقدمه مصحح : الف، نيز رک ٣٢١ورق   .٦

 الغرايب مخزنو سنديلوي در  ١٨٦ورق  النفايس مجمعتقي اصفهاني، خان آرزو در  هحوال به را
  .اند آورده ٦٨٠ ، ص٢ج ، چاپي



  ٥٠  قند پارسي

  

از کاشان است اما اکثر اوقات  يموالنا سرور يبهجت و مسرور همضمون رقع«
الفاظ  دقّت ادراک و تتبعِ صاحبِ …کند يکنده بسر مصفاهان رحل اقامت اف در

ن يد، و در ايت مفيغا ساخته به يفرس فرهنگ يدر حق لغات در. فرس است
 سرمه هن ذره در صفاهان رساليکه ا يرات داده باشد، وقتييام استماع شد که تغيا

دم، از حسد و رشک ياتمام رسان ي بهو فارس يلغات در را در حلّ ١يمانيسل
که صاحب کمال  ير خراسانيوز ٢محمدرزا ينه نزد حاکم عراق ميت کميشکا

، خود نموده هلغات مرا داخل رسال يادراک و جامع بوده، برده، گفت که فالن
دند که يپرس نه، لغات مرا برداشته، باز: عبارت تو را اقتباس نموده؟ گفت: گفت

 ودند که پس هرگاه تونه، در جواب فرم: ؟ گفتيآن لغات را تو وضع کرده بود
بر او  يرا جمع ساخت و معان يلفظ چند يتوان ت و تتبعيه جمعين مايا به

دست  ي بهقابل ه، والحق چون ماديق اوليطر به مرتب داشت، او خود
ده، مهزله ساخته بودند يش کشينِ پياو را بر سر هم يطبعان افتاده بود مدت خوش

است که در  يباز مدت ،ام آمده ٣هند به ه بندهالحال ک کاشان رفت و به لهذا شرمنده
  .»تصفاهان اس
  :ن آورده استيچن يسرور هدربار ٤دهينظم گز

  .»ن مدرسه استينش هيدر دارالسلطنت اصفهان زاو«

                                                      
حسب حرف اول و  ترتيب لغات بر. فارسي است بدون شاهد فارسي به يفرهنگ سرمه سليماني  .١

قول مصحح  تعداد سي و دو حرف، و به سي و دو باب به است به سروري فرهنگحرف آخر مانند 
 همقدم :رک(لغاتي که معني آنها در اين فرهنگ درج شده، پنج هزار و هشتصد و پنجاه است  تعداد

  ).ص هفده، مصحح
 پيش اميري رفته، اظهار: الغرايب مخزن ،نزد پسر ميرزا محمد وزير خراسان و يزد: النفايس مجمع  .٢

  .از ذکر اين وزير خالي است اسيآراي عب عالم. ساخت
  ).مصحح، ص چهار همقدم: رک(هند آمده  به ق ١٠١٥تقي اصفهاني در سال   .٣
صحف  نيز رک ،الف ٥٩عليگره، ورق  موالنا آزاد دانشگاه اسالمي هخانکتاب هنسخ ،نظم گزيده  .٤

  .٣٨٩  ، ورقابراهيم



  الفرس مجمع ةمحمد قاسم سروري نگارند  ٥١

  

 کرد و آغاز ق ١٠٣٦ن اثر را در سال ينگارش ا ١دهينظم گزمؤلّف  يزيناظم تبر
  :ديگو يچنانچه خود ناظم م. انداتمام رس به آن را يپس از وفات شاه عباس صفو

 يموسو ينيحس يآرامگاه شاه عباس ماض االمر پادشاه جم جاه جنّت حسب و«
 طينه محين سفيصرف ا يعمر گرام هد و خالصير گردين امر خطيمتوجه ا

 »…نش نمودهيآفر
 يفان دارق  ١٠٣٨سال  ياالول يست و چهارم جماديخ بيدر تار يشاه عباس صفو

خ وفات يپس از تار دهيگز نظم هست که نگارش تذکرين ين شکيبنابرا. ٢وداع گفت را
 ق ١٠٣٦جلد اول در سال . در دو جلد است دهيگز نظم. ده باشديان رسيپا به شاه عباس

  .افتي انجام ق ١٠٣٨ف جلد دوم آن پس از سال يد و کار تأليان رسيپا به
 گرفت که صاحبِ جهين نتيچن توان ين تذکره در اصفهان نگاشته شده باشد، مياگر ا

 ام باين اياحتمال فراوان در هم به در اصفهان بوده و ق ١٠٣٨در سال  دهيگز نظم هتذکر
 ن مالقاتياما ا ؛مالقات داشته است که ذکر آن در جلد دوم کتاب آمده است يسرور

 او را در عرفات ، صاحبِعراالشّ اضير قولِ به اول آنکه. رسد ينظر م به ديبع ليدلسه  به
 با يمالقات در يسيد نفيده بود و دوم آنکه مرحوم سعيدر گجرئت د ق ١٠٣٧سال 
 ان رسانده بود ويپا به ن اثر را در هنديکه ناظم جلد دوم ا کرد ن مقاله اظهاريا هنگارند

قلم مؤلّف وجود  ي بهادداشتيا يتانيبر هشده در موز ثبت الفرس مجمع هسوم آنکه در نسخ
  .است ق ١٠٣٦در الهور در سال  ياز حضور و يدارد که حاک

  :آمده است ٣العالمةمرآدر 
  .»هند آمده به )جهان شاه( يانيدر عهد فردوس آش يسرور«

                                                      
 نيز رک ،الف ٥٩عليگره، ورق  موالنا آزاد دانشگاه اسالمي هخطّي کتابخان ه، نسخنظم گزيده  .١

برآيد و  ق ١٠٣٦سال  هنظم گزيد هاز فقر. ٢٦- ٧، ص٨٠، مجلّد ١ ه، شمارمعارفراقم در  همقال
  .تاريخ آن تذکره است ينهم

  .١٠٧٧، ١٠٧٣، ص ٢، ج عالم آراي عباسي  .٢
  .الف ٤٥٢خدابخش، پتنا، ورق  ةخطّي کتابخان هنسخ  .٣



  ٥٢  قند پارسي

  

و هفت بر  يسال هزار و س يالثان يجهان در هفتم جماد ن از آنجا که شاهيبنابرا
ن ممک ق ١٠٣٨ش از يهند پ ي بهخ ورود سروري، مشخّص است که تار١نشست تخت

  .در ايران بود ق  ١٠٣٨توان نتيجه گرفت که سروري تا سال  از اين مطلب مي. نبوده است
  :سدينو يم بارهن يدر ا ٢ويدکتر ر

Sururi's habitual residence was Isfahan, where he was seen by 
Pietro della Valle 1032 A.H. (see Ousdey's Collection No. 389). 
He left it for India where he stayed sometime in the court of 
Shahjahan, and died on his way from thence to Makkah (see 
Mirat-ul Alam and Riaz-ush Shuara3 fol. 217) It will be seen 
further (on f. 500a) that he had reached Lahore as early as 1036 A.H. 

  :جه گرفتين نتيان چنتو يو مير هن نوشتياز ا
  .در اصفهان ساکن بود ق ١٠٣٢تا سال  يبدون شک سرور .١
  .ده شده بودير در الهور ديجهانگ هدر دور و احتماالً ق ١٠٣٦در سال  يسرور .٢
مت سفر حج کرد و در يجهان بود و پس از آن عز در دربارِ شاه يچند مدت يو .۳

  :٤ديگو يم ق ١٠٣٦در الهور در سال  يحضور سرور هو دربارير. راه بمرد
At the bottom of the last page is actually found the following 
somewhat mutilated subscription which if genuine, would show 
that Sururi had. written the above verses in Lahore 1036 A.H. 

 ي، از رواست دهکر اشاره و استناد نيشيپآن در عبارت  به ويکه ر يادداشتي
  :٥ل استيقرار ذ به که اصل آن هبود يقلم خود سرور ي بها نسخه
ذه ذا الکتاب و ناظم ٰهو انا مؤلّف ٰه يهجر ١٠٣٦ هخ ثامن عشر سنيتار به مقتهن«

 »…هللانها ااالهور ص يکاشان يسرور يالمعان اتياالب

                                                      
  .١٨٧، ص ١، چاپ وحيد قريشي، ج عمل صالح  .١
  .٤٩٨، ص ٢، ج فهرست مخطوطات خطّي فارسي  .٢
گفته ريو  ، بهکرده استيري گ از اين غلط نتيجه عالي سپهساالر ةفهرست مدرسيوسف شيرازي در   .٣

سال  که بهکرده است نقل  عراالشّ رياضو  العالمةمرآهندوستان رفته و نيز از  به ق ١٠٣٢سال  پس از
  .دو تذکره نيست اخير مبني بر قول هر هالهور رسيده باشد يا چنانکه واضح است، نتيج به ق ١٠٣٦

  .٤٩٩-٥٠٠، ص ٢، ج فهرست مخطوطات فارسي  .٤
  .٤٩٩- ٥٠٠، ص ٢ ، جهمان  .٥



  الفرس مجمع ةمحمد قاسم سروري نگارند  ٥٣

  

دکتر . داشته استدر الهور حضور  ق ١٠٣٦احتمال فراوان سروري در سال  بنابراين به
  :کرده است ذکر ق  ١٠٣٢هند را  در عبارت ذيل، تاريخ ورود وي به ١علي اصغر حکمت

 عراالشّ اضيرو  خوشگو هنيسفو  ين کاشيالد يتق هتذکرحال او در  شرح«
هندوستان  به ق ١٠٣٢از اصفهان در حدود سال  ينکه وياست، خالصه ا مسطور

  .»و بعد در مکه درگذشته است افتهيجهان را در رفته و دربارِ شاه
 .ستيهند درست ن ي بهخ ورود سروريعنوان تار به ق ١٠٣٢بدون شک ذکر سال 

 ويباشد که دکتر ر ق  ١٠٣٦هند همان  ي بهح ورود سروريخ صحيرسد تار ينظر م به
  .نقل کرده است ٢الفرس مجمع هادداشت خود مؤلّف بر نسخياستناد از  به

 بر تخت نشست و ق ١٠٣٧ يالثان ير در جمادينگجهان پس از جها را شاهيز«
دن يسلطنت رس به و قبل از ير گورکانيدر عهد جهانگ يست که سرورين يديترد
اصغر حکمت که  يمرحوم عل هن گفتيا ليدلن يهم به هند رفته بود و به جهان شاه

 معتبراست،  افتهيجهان را در هند رفته و دربارِ شاه به ق ١٠٣٢در سال  يسرور
  .»ستين

  :ز الزم استيل نياقوال ذ يبررس بارهن يدر ا
  :آمده ٣يتذکره نصرآباددر 

نظر گذاشته، فرهنگ  به را ين انجويالد ر جماليما در هند که رفت، فرهنگ ما«
  .»نوشت يمبسوط

  :ن آمدهيچن ٤خوشگو هنيسفدر 
ان يم مختصر از او در يفرهنگ ،رانيشود که در ا يمستفاد م ينصرآباد هاز نوشت«

 ريکه م يريفرهنگ جهانگد و يهندوستان رس به رياست، چون در عهد جهانگ
  .»نوشت ينظر آورد و فرهنگ مبسوط به ن انجو نوشته،يالد جمال

                                                      
  .، ص هشتاد و پنج١، ج برهان قاطع ةمقدم  .١
  .بريتانيا هموز هنسخ  .٢
  .٢٩١ص   .٣
  .٢١٩، ص ٢، ج سپهساالر ةمدرسفهرست : رک  .٤



  ٥٤  قند پارسي

  

  :است ١يسرور فرهنگر از مؤلّف يان زيبر ب يان مبنيدو ب ن هريا
 يکاشان يسرور ين معانيچ خوشه يعنين نسخه يا فده نماند که مؤلّيپوش«

 ن انجو که درين حسيالد شاه جمال …القاب يفرهنگ نواب معلّ همطالع به قموفّ
از لغات و  يالحاق بعض به ن نسخه رايمشرف شد و ا ،ان از هند آوردندين ميا

  .»دين گردانياز آن مز ديفوا
ران يا به از هند ق ١٠٢٨در سال  يريفرهنگ جهانگان پرواضح است که ين بياز ا

؛ فرهنگ خود اضافه کرده بود به را ين فرهنگ مطالبيهم يز روا يبرده شده و سرور
  .آن اشاره شده است به خوشگو هتذکرو  ينصرآباد هتذکرچنانکه در 

شده درج  سروري فرهنگنام  جهانگيري منابعکه در  شود الزم است يادآوري
 فرهنگ جهانگيرياز ) ق  ١٠٢٨از  پستحرير سوم ( سروري فرهنگاست و همين طور در 

پايان  به ق ١٠٠٨در سال  فرهنگ جهانگيريالبتّه تحرير اول . ميان رفته است سخن به
 ق ١٠١٥که در سال  فرهنگ جهانگيريدر مأخذ  سروري فرهنگذکر . استرسيده 

 در تحرير اول فرهنگ ق ١٠٢٨البتّه سروري در سال . آور نيست ، تعجباستتأليف شده 
 اما دکتر ؛را در مأخذ کتاب خود آورد نگيريفرهنگ جهاکرد و نام  خود تجديد نظر

  :چنين اظهار تعجب کرده است ٢تنها متوجه اين مهم نشده، بلکه در عبارت ذيل حکمت نه
از در هندوستان پس از اطّالع  يد که ويآ ين برميچن ينصرآباده تذکراز «

ن يب ايل داده است و عجيخود را بسط و تفص ، فرهنگيريفرهنگ جهانگ
ز در عداد مأخذ يرا ن يکاشان يکتاب سرور يريفرهنگ جهانگکه صاحب است 
  .»کرده است ذکر خود

  يآثار سرور
 خود قولِ به ن کتابيا. است که ذکر آن رفت الفرس مجمعن يهم ين اثر سروريتر مهم
  :در اصفهان نگارش شده است ق ١٠٠٨سنده در سال ينو

                                                      
پس از تجديد نظر تهيه شده، اين عبارت  ق ١٠٢٨هاي تحرير سوم که در سال  در تمام نسخه  .١

  .٤٩٩-٥٠٠، ص ٢فهرست ريو، ج : موجود است، رک
  .، ص هشتاد و پنجبرهان قاطع ةمقدم  .٢



  الفرس مجمع ةمحمد قاسم سروري نگارند  ٥٥

  

ر اصحاب يضا تنوير بيو ضم اءارباب فطنت و ده يآرا يمعن يأبر ر ١اما بعد«
 هر بنديرالتقصيرالقلب، کثير کسير حقينماند که چون فق يمخف اءفطنت و ذک

در تتبع  »يسرور«به المتخلّص يکاشان محمد يقاسم بن حاج محمد يجان
ده بود و در ضمن آن البد کتب لغات عرب يار کوشيبالغت آثار اکابر بس اشعار

اج يشتر احتيلغت فرس ب به ده، اما چون تتبع اشعاريان بود، ديم و فرس آنچه در
 يق سبحانيو توف يد ربانييتأ به همت بر تفحص آن مصروف ساخت تا، باشد يم

  :ن استيشان ايا ٣يل اساميکه تفص ٢ثمان و الف شانزده نسخه هدر سن
  ؛يم قوام فاروقيف ابراهي، تأليرينامه احمد من شرف  :   اول
  ؛ين شمس فخريالمتکلّم ، افصحيار جماليمع  :   دوم
  ؛ي، حافظ اوبهالحباباةحتف  :   سوم

  ؛٤يين وفايحس هرسال  :   چهارم
  ؛يطوس ياسد بن احمد يابومنصور عل هرسال  :   پنجم
  ؛ين اصفهانيرزا شاه حسيبن م ميابراه هرسال  :   ششم
  ؛بن هندوشاه محمد هرسال  :   هفتم
  ؛دالفضاليمؤ  :   هشتم
  ؛يدانيالم يساماال يف يشرح سام  :   نهم
  ؛يابوحفص سغد هرسال  :   دهم

  ؛يدهلو محمدخان بدر  يف قاضي، تألالفضالةادا  :   ازدهمي

                                                      
  .١-٢، ص )چاپي( الفرس مجمع: رک  .١
  .است الفبايي و تاريخ تصنيف ترتيب داده نشده نظرها از  فهرست فرهنگ  .٢
چاپ  از اين جمله هفت کتاب يعني دوم، پنجم، هفتم، هشتم، سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم به  .٣

 هطور در هند چاپ شده و چاپ عکسي نسخالس ط راقمسيزدهم و پانزدهم توس. رسيده است
 ؛بنده تهيه شده بود توسطانگليسي،  ل بهمفصّ همبا مقد) بريتانيا هموز هنسخ(بيروني  هصيدن هترجم
  .است هدر رفته مطبع گم شده و کوشش بنده به اما در

عليگره  اه اسالميدانشگ هترين نسخه اين فرهنگ را در مقاله چاپ شده در مجلّ بنده قديمي  .٤
  .ام معرفي کرده) ١- ٢ هشمار، ١٣  جلد(



  ٥٦  قند پارسي

  

، يحجاز يجا به نسخ يدر بعض. يحجاز يازياللغات منظوم ن جامع  :   دوازدهم
  ؛نوشته شده است يبخار

  ؛١ايگو نسخه زفان  :   زدهميس
  ؛يرونيحان بيابور ٢دنهيص هترجم  :   چهاردهم

نوشته  يترک به لغات را يکه معن يميوسف حليبن  اهللا لطف هنسخ  :   زدهمپان
  ؛است

  .٣»عراالشّ لسان  :   شانزدهم
 ه و آن رايته المجمعةصخالرا تحت عنوان  الفرس مجمعاز  يا خالصه يسرور

معنون کرد،  ير شاه عباس صفوينخست وز ياردوبار ٤گينام اعتمادالدوله حاتم ب به
 ق  ١٠١٨اين نسخه در . است ٥فرد از اين اثر در ملکيت آقاي اسفندياري هاي منحصر ب نسخه

  :ن آمده استيچن ٦ن خالصهيا هدر مقدم. شد يسيف رونويده سال پس از تأل يعني
 ديپرداخت، د باز الفرس مجمعف يچون از تأل يکاشان يسرور يبنده مذنب جان«

جهت آنکه  به ايوب است جاز در کالم مطلينکه ايا هواسط اران بهياز  يکه بعض
ات استشهاد و اعراب که صحت يشود، در نوشتن آن اب يفياجرت کاتب تخف در

                                                      
م   ١٩٨٩خدابخش، پتنا، هند در سال  ةکتابخان راطور الس تصحيح راقم اين کتاب بهو دوم جلد اول   .١

  .رساندچاپ  به
قلم ابوبکر کاساني  در هندوستان به) ٦٠٧-٣٣(الدين التتمش  بيروني در زمان سلطان شمس هصيدن  .٢

 ها قرار فارسي است، اين کتاب در شمار فرهنگنامه هاي ادويه به چون نام. سي ترجمه شدفار به
مطالب اين ) عراالشّ مصحح لسانمقدمه : رک(کراچي  هشامل مجموعه موز هنسخ هدر حاشي. گرفت

  .نقل شده است گويا زفانهاي  مقابل واژه ترجمه در
تصحيح کردم ) فلورانس ايتاليا هکراچي و نسخ هزمو هنسخ(بنده اين فرهنگ را از روي دو نسخه   .٣

  .چاپ رساند م به ١٩٩٥فرهنگ ايران آن را در سال  هکه خان
 پس از درگذشت او، پسرش ابوطالب بيگ بر. وزير شاه عباس بود ق ١٠١٩تا  ٩٩٩حاتم بيگ از   .٤

ه و براي غير  و ٨٢٧، ٧٥٥، ٧٢٣، ٤١٩-٢١ ، صعالم آراي عباسي: رک. وزارت مأمور شد هعهد
  .غيره و ٩٦٠، ٨٠٧، ٧٢٨ ص: پسرش، رک

.٢٢٢، ص ٢، ج سپهساالر ةفهرست مدرس  .٥
  .همان  .٦



  الفرس مجمع ةمحمد قاسم سروري نگارند  ٥٧

  

ن نسخه را از يشاهد ا هکند و چهر يلغت بدان منوط و مربوط است، حذف م
د که يف رسين ضعيخاطر ا به ن مقدماتيد ايسازد، بنابر تمه يعاطل م ربط يحلّ
مرقوم گردانم از آن نسخه که  يو مجملسم يبنو يا ح حروف، خالصهيتصح با

پس از آن نام شانزده (ن است يشان ايا يشانزده کتاب که اسام مؤلّف است از
آن لغات را مفصّل و لغات را مستشهد  يکه معان يجمع تا) کتاب درج شده

االستشهاد  که مجمل و محذوف يند و بعضيرجوع فرما الفرس مجمع به خواهند
جه کنند و زبان قلم را از انتخاب و قلم زبان را از ن خالصه تويخواهند بد

 »…ساختم المجمعةصخال به ن نسخه را موسوميا اعتراض قاصر و کوتاه سازند و
 ياوحد يام، تق برنخورده المجمعةصخالاز  يذکر به اگرچه تاکنون در آثار موجود

او . ه بوددست آورد آن به هرا دربار ياطّالعات ق ١٠٢٤تا  ١٠٢٢ يها ن ساليب در
  :١سدينو يم

ت سودمند و در يغا به است ساخته يو فرس فرهنگ يدر لغات در) يسرور(«
که  ييدر آن کتاب نموده که سهو و خطا يرات کلّييام استماع شد که تغين ايا

  .»ر داده باشديير آن هم تغيغ الفاظ و يبعض يواقع بوده از معان

  الفرس ر سوم از مجمعيتحر
ن يالد جمال يريفرهنگ جهانگ يقول خود سرور به شد،بالً اشاره که ق يهمان طور

 هران آورده شد و او امکان مطالعيا به از هند ق ١٠٢٨٢در سال  يرازيش ين انجويحس
امکان  يام ويدر همان ا. کردد نظر يافت و پس از آن کتاب خود را تجديآن را 
 نوشته يترک به لغات را يمعانکه  يف قراحصاريتأل ةغاللُّ شامل فرهنگدو  ي بهدسترس

                                                      
  .٧٧، ج ٢، ١ معارف ه، نيز مجل٣٢١ّ، ورق العاشقين عرفات  .١
، ج ژورنال بالخمن در ايشياتيک: ٢بقيه حاشيه  ؛٧دوم، ص  ه، ديباچ١پيشگفتار مصحح، ص : رک  .٢

 ,As 30 years, 1038: ، مثالً مالحظه کنيدشده است نوشته ق ١٠٣٨ سهواً ١٠٢٨جاي  بار به چند ٣٧

a seemed edition appeared, p. 12, vide also p. 16 .  



  ٥٨  قند پارسي

  

 همطالع و محمدن يلداءايخ ضيبن ش ٢ف موالنا محموديتأل عادهالسةحتففرهنگ و  ١است
  :ديگو ين باره ميدر ا يسرور. افتيآنها را 
ن يد، بنابرايتالحقِ افکار مصحح گرد به ح شد وام منقّيمرور ا به فين تأليچون ا«

د آن اتم و يشتر است و فواياعتبارش ب ،شود يام تمام مين ايکه در ا يا نسخه
ق گرداند تا يق رفيعزّ اسمه آن است که توف يکرم حضرت بار ي بهدواريام، اوفر

ه د ملبس گردد بمنّيلباس تجد به زيز مصحح شود و آن مجموع نيآن نسخ سابق ن
  .»وجوده

هار اظ د نظر وين بار در فرهنگ خود تجديسوم يبرا يآشکار است که سرور
. کندد نظر ين کتاب تجديسابق ا يها نسخهدرباره کرده است تا بتواند  يدواريام

ي ند که سروريگو يآنها م. اند سان دچار اشتباه شدهينو از تذکره يمتأسفانه بعض
را در آنجا مطالعه کرده و پس از آن فرهنگ خود  يريفرهنگ جهانگهندوستان رفته و  به
گونه آمده  نيا ٣يتذکره نصرآبادمثالً در . ر کرده استد نظير داده و در آن تجدييتغ

  :است
نظر گذاشته و فرهنگ  به را ين انجويالد ر جمالياما در هند که رفت فرهنگ م«

  .٤»مبسوط بنوشت
  :ل را افزوده استيمطلب ذ نيشيپ نقل قولِ به خوشگو

ان يم در مختصر از او يفرهنگ ،رانيشود که در ا يمستفاد م ينصرآباد هاز نوشت«
 ريکه م يريفرهنگ جهانگد و يهندوستان رس ي بهرياست، چون در عهد جهانگ

  .»بنوشت ينظر آورد، فرهنگ مبسوط به ،است ن انجو نوشتهيالد جمال
  .ادشده اعتبار ندارديان ين دو بيد ايبدون ترد

                                                      
  .دوم همان ةديباچ  .١
  .علوم اسالميه عليگره هبنده شامل مجلّ همقال: رک  .٢
  .٢٩١ص   .٣
  .٢١٩، ص ٢، تهران، ج سپهساالر ةفهرست مدرس  .٤



  الفرس مجمع ةمحمد قاسم سروري نگارند  ٥٩

  

ر يآنها در ضمن تحر يکه اسام يان شانزده فرهنگيم که در شود يادآوريالزم است 
شود  يده ميد يميوسف حلياهللا بن  درج است، نام کتاب لطف الفرس مجمعول کتاب ا

نام  ي بهگريس دينو ر سوم ذکر فرهنگينوشته است و در تحر يترک به لغات را يکه معان
ن يهم ياز رو يسرور. نوشته است يترک به لغات را يز معانيرفته که او ن يقراحصار

رِ اول و يتحردرباره  غاتلُّال شاملو  هعادالسةحتف، يريفرهنگ جهانگ يعنيسه فرهنگ 
 را الفرس مجمعنام  ي بهسان فرهنگ مبسوط نيبد. کردد نظر يتجد دوم اثر خود

 الفرس مجمعد نظر يدر تجد يريفرهنگ جهانگان سهم ين ميدر ا. دورنگارش درآ به
وان گفت که ت يم الفرس مجمع ر ازيسه تحر هردرباره . گر استيش از دو فرهنگ ديب

رِ سوم که يتحر و ق  ١٠١٨رِ دوم در سال ي، تحرق ١٠٠٨در سال آن  نخسترِ يتحر
نگارش درآمده  به شهر اصفهان ران و دريبعد در ا به ق ١٠٢٨در سال  ،تر است مفصّل
رِ سوم يدر مأخذ تحر يريفرهنگ جهانگو  يريرِ اول در مأخذ جهانگيتحر. است
  .١خورد يچشم م به الفرس مجمع

  الفرس مشخّصات مجمع
ات يحات، ابيو توض ياست که همراه معان يفارس ي بهفارس يا ن فرهنگ لغتنامهيا .١

  .ز دربرداردير را نخّأتم و ميشاهد از شاعران قد
 ٢يفرهنگ جعفرو  يمانيسل سرمهاق يس به ها بر حروف اول و آخر ب لغتيترت .٢

  .ره استيوغ
  .د شده استيها ق واژه شتريبل يمأخذ در ذ .٣
  .اند هشدنقد  ياز معان يبعض .٤
از کالم استادان  يت و اشتمال بر شواهد شعريجامع نظراز  الفرس مجمعهرحال  به

بهتر  ياز معان يو نقد بعض يان اسناد معانيو ذکر مأخذ نقل واژه و ب يکهن زبان فارس
                                                      

 در تهران در سال کتابفروشي علي اکبر علمي هسرماي کوشش محمد دبير سياقي به به سالفر مجمع  .١
  .ش در سه مجلّد چاپ شد  ١٣٤١/ق ١٣٣٨

 تصحيح سعيد حميديان، از طرف مرکز نشر تأليف محمد مقيم تويسرکاني به جعفري فرهنگ  .٢
  .ش چاپ شد ١٣٦٢دانشگاهي تهران در 



  ٦٠  قند پارسي

  

و  يت معانيها و جامع نظر تعداد واژه اگرچه از. است يفارس يها گر فرهنگيد از
سبب شواهد اشعار و ذکر سند و  به رسد، يبرهان قاطع نم يپا به ن اثريا ييب الفبايتتر
ت يقاً رعايدق ييب الفباين کتاب ترتيف ايکه در تأل از آنجا. دارد يبر آن برتر يمعان نقد

ل يمثالً در ذ ؛شود يمشکل مواجه م مورد نظر با هکردن واژ داينشده است، خواننده در پ
  :گونه است نيها ا ب واژهيمع االلف ترت باب االلف، الف

  ،ابستا -٨ارغا،  -٧اندرزا،  -٦ا، يارم - ٥اگرا،  -٤آسا،  -٣ا، يليا - ٢اندستا،  -١
  ،انوشا -١٤آشکارا،  -١٣اشنوا،  -١٢انگشتوا،  -١١رسا، يا - ١٠ستا، با -٩
  ،استروا -٢٠را، ياز -١٩ازارپا،  -١٨آشنا،  -١٧آذرفزا،  -١٦آوا،  - ١٥
  انگزوا، -٢٦الوا،  -٢٥ا، ياست - ٢٤ا، يابرکاک - ٢٣اشنا،  - ٢٢دست فزا، از - ٢١
ابا،  - ٣٣آرا،  - ٣٢، اياور - ٣١را، يانارگ - ٣٠ال، ياستق - ٢٩ا، يمياقل - ٢٨اژدها،  - ٢٧
  .ايانو - ٣٤

ب يها نظم و ترت سنده در نگارش واژهيقت است که نوين حقيانگر ايباال ب ١يها مثال
 ا مکسور فرق ويان الف با مد، الف مفتوح، مضموم يو م ت نکردهيرا رعا ياريمع و

 ب قبل ازيترت به اگرا، اندرزا و ابستا را يها واژه يرا ويز ؛ل نشده استئقا يرجحان
 ييب حروف الفبايکه براساس ترت يا، ارغا و استا نگاشته است، در حاليارم يها واژه
البتّه . شد يگرا، اندرزا و ابستا نوشته ما يها ب پس از واژهيترت به ديا، ارغا و استا بايارم
  .ها وجود دارد شتر فرهنگين اشکال در بيا

فرهنگ و  يمانيسل سرمهها مانند  گر فرهنگين فرهنگ و ديا يها يژگياز و يکي
افته، يک از حروف الفبا اختصاص ي هر به ن است که در هر باب کهيره ايوغ يجعفر
  :مثالً عنوان حرف ذال آمده است به يفصل

اسفندمذ، ، زذ، اهنوذ، اشنوذيا: ذال ختم شده است به ليذ يها واژه »الف«در باب 
  .رهيذ وغيذ، استانيذ، اشتاذ، انگارين جمشييابرقباذ، اسپهبذ، آ

، ذ، بخشوذ، باکفذ، باربذيباالذ، بشکل: ذال ختم شده است به ليلغات ذ» ب«در باب 
  .رهيذ وغيذ، بادغذ، بازخميهوذ، باليذ، برستاذ، برهوذ، بيبربذ، بسور: اذيبل

                                                      
  .٣، ص ١پيشگفتار مصحح، ج : رک  .١



  الفرس مجمع ةمحمد قاسم سروري نگارند  ٦١

  

، شداذيذ، پيذ، پايپان: ذال ختم شده است به ليذ يها واژه يپارس» پ«در باب 
  .رهيذ، وغيذ، پناهذ، پروليذ، پژوهيپخشوذ، پالوذ، پوذ، پناه

، ذ، توذيذ، تپيتند: ذال ختم شده است به ليذ هشد درج يها ز واژهين» ت«در باب 
  .رهيذ، توزذ وغيذ، توزيتبرزذ، ترنجذ، يتنبذ، ترنگذ، توف

  …ذ، جرانذيذ، جمشيجاو: ل با ذال آمده استيذ يها واژه» ج«در باب 
، چکاذ، چنبذ، چنگذ، چهرزاذ: ذال ختم شده است به ها ن واژهيز اين» چ«در باب 

  .ذيذ، چرويذ، چمانذ، چخيچفس
ذ، يشوذ، خلذ، خيذ، خايخنگ ب: ذال ختم شده است به ليذ يها واژه» خ«در باب 
  .رهيذ وغيذ، خساييذ، خسايذ، خوشيذ، خراذ، خرداذ، خوذ، خمانيخرشاذ، خو

  .کار گرفته شده است به زيکتاب ن يها گر بابيوه در دين شيا
 است که در يل هر حرف فصليدر ذ ياوحد يف تقيتأل يمانيسل سرمهدر فرهنگ 

سبب  به است که يمانيسل سرمهن همان يشود و ا يذال معجم ختم م به ل آن هر حرفيذ
ن زمان فرهنگ يدر هم. داده بود يرو يدياختالف شد ياوحد يو تق ين سروريآن ب
ل هر باب يذ ز درين فرهنگ نيف شده بود که در ايتأل ١يفرهنگ جعفرنام  ي بهگريد

ن کتاب بدون نقطه يا يها ذال يب آنکه تماميذال معجم است و عج به ها مختوم واژه
  .مده استمانند دال آ يعني

است که  ي، حرفيا ذال فارسي ٢که منظور از ذال معجمهاست ن نکته الزم يذکر ا
ان خود يم م دريپژوهان عصر قد شمندان و دانشياست و اند يفارس يها مخصوص واژه

  .ن دال مهمله و ذال معجمهيفرق گذاشتن ب يداشتند برا يا قاعده
  :٣سدينو يم بارهن يدر اخود  انيالصب نصابدر ) ق ٦٤٠: م( يابونصر فراه

                                                      
 فرهنگ و ق ١٠١٥قبل از سال  سليماني سرمهو  ق ١٠٠٨-١٠٢٨ هاي در سال سروري فرهنگ  .١

مقدمه : نويسي در قرن يازدهم، رک وضع فرهنگ ه، درباراست تأليف شده ق ١٠٤٠در سال  جعفري
  .بعد ، ص هجده بهجعفري فرهنگمصحح 

ش،  ١٣٧١، ، تهرانپارسي قندنام  نده بهمقاالت ب هشامل در مجموع» دال فارسي« همقال کنيد به نگاه  .٢
  .٤٩- ٨٨ ص

  .٦٥چاپ برلن، ص   .٣



  ٦٢  قند پارسي

  

ــان دال و ذال  ــرق ميـ ــي فـ ــان فارسـ   در زبـ
  بشــنو ايــن را و فصــاحت را بــدين منــوال دان

ــا حــرف علّــت ســاکني    آنکــه مــاقبلش بــود ب
  فـاذر آن را ذال خـوان   همچو بود و باد و بيد و

  حـرف علّـت سـاکني    آنکه ما قـبلش بـود بـي   
  انرا دال خـو  مرد و درد و زرد و برد، آن مچوه

 هدربار، نگاشته شد ق ٦٣٠ يکه در حوال ١المعجم در يس رازين شمس قيهمچن
  :دهد يح ميگونه توض نيحرف ذال ا

مفرد است که در اواخر کلمات  يد آن سه است، حرف مضارع و آن ذاليزاو«
ر يشنوذ، حرف ضم يذ، ميگو يذ، روذ، ميچنانک آ. غت مضارع گردانديفعل را ص

ر جماعت حاضران دهد، يضم هديکه در آخر کلمه فااست  يا و ذاليآن  و
ذ، حرف يذ، توانگريز باشد چنانک عالميذ و ربط را نيرو يذ، و مييآ يم چنانک

دعا دهد چنانک برساذ و  يباشد که در اواخر افعال معن يدعا و آن الف و ذال
ن است چنانک باذ و يل و از دو حروف مد يکيماقبل آن  که يدالو هر  …بدهاذ

ح متحرک است چنانک ياز حروف صح يکيا يذ يذ و کليد ذ، سوذ و شنوذ وشا
هر النّاءن و بلخ و ماورياند و در زبان غزن همه ذال معجمه نمذ و سبذ و دذ و آمذ

  .»ستيذال معجمه ن
  :ن قطعه آمده استيا ٢حافظ وانيددر 

  از بهر خاکبوس نمـودي فلـک سـجود     اعظم قوام دولت و دين آنک بـر درش 
  وجــود هدر نصــف مــاه ذيقعــد از عرصــ  آن وجود و آن عظمت زير خاک رفت با

  آمــد حــروف ســال وفــاتش اميــذ جــود  کـس  تا کس اميـد جـود نـدارد دگـر ز    
د با دال يذ، اميام يجا به است و اگر ٧٦٤براساس حروف ابجد » ذ جوديام«عدد 

. خواهد شد ٦٨خ يخوانده شود، آنگاه ماده تار) شود ين تلفّظ مچنانکه اآل(مهمله 
  .متداول بود يحافظ ذال معجمه در زبان فارس هن روشن است که در دوريبنابرا

                                                      
  .٢١٣چاپ مدرس رضوي، ص   .١
  .٣٦٦چاپ قزويني، ص   .٢
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در چند واژه مانند  فقطو  است ل شدهيدال مهمله تبد به حاضر ذال معجمه در حال
ت يره استفاده از ذال معجمه رعايرفتن، آذر، تذرو، کاغذ وغيگذاشتن، پذ، گذشتن

پژوهان و محقّقان اختالف نظر وجود  ان دانشيم ن تحول دريخ ايتار هدربار اما ؛شود يم
ذال معجمه در اواخر  يريکارگ ن باور است که بهيبر ا ١يقيعبدالستّار صد دکتر. دارد

از قرن  ٢ينيقزو محمد هامعلّ هگفت به که يدر حال. کامالً متوقف شد يقرن هشتم هجر
 ن رفت و ذال معجمهيب ج ازيتدر ه بهان ذال معجمه و دال مهمليفرق م بعد به هشتم

 يشاذ در فارس مانندپس از قرن هشتم استفاده از ذال معجمه . ل شديدال مهمله تبد به
 ييها يسينو آثار و دست يبعض به قات خودين نگارنده در تحقياما ا؛ وجود داشت

واتر ت به شده و در آنها ذال معجمه يسيرونو ق ٨٥٨برخورد کرده است که پس از سال 
  .آمده است

  :ل استيب ذيترت به ن آثارياز ا يبعض
رنده ين اثر مکرر دربرگيدرآباد، ايه حي، کتابخانه آصفق ٨١٨ ، مکتوبهوان حافظيد .١

  .ذال معجمه است
 ينيقزو هاممعروف است و علّ يخلخال هنسخ به که ق ٨٢٧ه ، مکتوبوان حافظيد .٢

ذال  يز داراين اثر نيت، ارا انتشار داده اس وان حافظيد هن نسخيهم يبرمبنا
  .است يفارس

  .ق ٨٣٤ه ، مکتوبيدهل يملّ هموز) مصور( يفردوس هشاهنام .٣
د چاپ يبار تجد که تاکنون هفت ق ٨٢٤ه گورگهپور، مکتوب ه، نسخوان حافظيد .٤

  .شده است
نواب  يشخص ه، ثبت در کتابخانين روميالد موالنا جالل يمثنو هنسخ .٥

  .ق  ٨٥٨ هبمکتو) گرهيعل(خان هللا ا رحمت
در زبان  يهجر توان گفت که استفاده از ذال معجمه تا اواسط قرن نهم يمن يبنابرا

ن يدر ا. ران متوقف شده استين حرف در ايج بوده و از آن پس استفاده از ايرا يفارس

                                                      
  .١٥١، ص ارمغان علمي  .١
  .، حاشيه ص نخ١، ج جهانگشاي جوينيتاريخ   .٢
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 يفرهنگ جعفرو  يمانيسل سرمه، يسرور فرهنگمانند  يفارس يها صورت در فرهنگ
ذال  به با کلمات مختوم ياند، آوردن فصل نگارش درآمده ي بههجر ازدهميکه در قرن 

سان آن دوره ينو رسد که فرهنگ ينظر م به چنان. خواننده است يمعجمه باعث گمراه
و  ياسد لغت فرسچون  يميقد يها ن مطالب را از فرهنگيا قيبدون تحق

 يهن خود گمراياند که ا ثبت رسانده به فرهنگ خود کرده و در اخذ الفرس صحاح
بان يان اديم ن دال و ذال دريفرق ب هز درباريهندوستان ن در. دنبال داشته است به محقّق را

از اشعار  يدر بعض) ق  ٧٢٥: م( ير خسرو دهلويام. اختالف است يو شاعران تا حدود
که در اواخر قرن  ٢عراالشّ لساندر . ١ه ذال معجمه شمرده استيخود دال مهمله را قاف

که در  ايگو زفاننگاشته شده و در ) ق ٧٢٥-۷۹۰(روزشاه تغلق يف در عهد يهجر هشتم
ن اثر ذال ي، ذال معجمه وجود ندارد و در اه استر درآمديتحر هرشت به ق ٨٢٢٣حدود 
 ق ٨٦٥که پس از سال  ٤يرينامه من شرفاما در . ل شده استيدال مهمله تبد به معجم
 يحال آنکه در بعض. رفته شده استکار گ به ان دال و ذاليق ميتفر هل شد، قاعديتکم

ذال معجمه وجود ) يافغانستان فعل(هر و شرق خراسان النّاءماور شده در سيآثار رونو
  :برد ل ناميشده ذ سيتوان از آثار رونو يان مين ميدر ا. ندارد
 هاز رسال يو انتخاب) ق ٨٢٢: م(پارسا  محمدخواجه  يشامل انشا يا مجموعه )١

 ق ٧٩٥در سال ) هرماوراءالنّ(که در اوش  يسمرقند نگارش ابوالقاسم يحنف
  .است ٥س شدهيرونو

                                                      
  .ح ٥٧، ص قند پارسي  .١
  .١٩٩٥چاپي، دهلي نو،  هنسخ ةمقدم: رک  .٢
تصحيح  ، اين فرهنگ به٦مقاله، جلد اول، ص  هقلم نگارند ، به)چاپي( گويا زفانگ فرهن ةممقد: رک  .٣

 چاپ رسيده م به  ١٩٩٧و جلد دوم در م   ١٩٨٩پتنا در ، خدابخش هطور از طرف کتابخانالس راقم
  .است

  .ح ٥٧، ص قند پارسي  .٤
  .بعد به ٢٢١، ص ارمغان علميدکتر مهدي بياني در  همقال: رک  .٥
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 ق ٨٤٢د، مورخ ين جمشيالد اثيف غيتأل يچ خاقانيشده از ز سيرونو هنسخ )٢
سلطان  خطِّ يي بهها ادداشتين نسخه شامل يا. درآباديه حيآصف ةکتابخان ثبت در

  .است ١گيالغ ب
که ) ق ٧٩١: م(ن نقشبند يهاءالدف خواجه بيتأل ٢نيالطالب سياناز  يا نسخه )٣

 هو در کتابخان کرده است يسيرونوآن را  ق ٨٥٦در سال  يعبدالرحمن جام
  .شود يم يشهر پتنا نگهدار خدابخش در

 نيالد نيخواجه مع ِّخط هکه ب يرازين عبداهللا شيالد ليف اصيتأل ٣الدرر درج هنسخ )٤
 در شهر ق ٨٦٣-۸ ياه ان ساليمر ن دين مسکين و معيمع به متخلّص يهرو

  .هرات کتابت شده است
شماره  به خدابخش هشده در کتابخان ثبت يجام ٤الذهبةسلسلاز  يا در نسخه )٥

ن يالداءيتولّد پسرش ض هل را درباريخ ذيتار هماد هخط شاعر که قطع به ١٨٥
  :وسف آورده استي

  برج سعد او طالع سهيلي شد ز
که ناظم قطعه از  يدر حال. د شذ باشديد باان دال و ذال، شُيق ميتفر هبر قاعد بنا
ن يبدون شک استفاده از ذال معجمه در ا. خ را مشخّص کرده استيتار شُد هکلم

  .دوره منسوخ شده بود
 ازدهمي هکه در سد ييها ذال معجمه در فرهنگ يريکارگ نکه بهيکالم ا هخالص

ن يص مهم ايز نقاا يکين ياعتبار ساقط است و ا هنگارش درآمده، از درج ي بههجر
  .است ها نامه لغت

                                                      
  ،است بنده که هنوز چاپ نشده هرسال، Timurid Manuscripts in Indian Collection: رک  .١

  .٢٣- ٦ص 
  ،است بنده که هنوز چاپ نشده هرسال، Timurid Manuscripts in Indian Collection: رک  .٢

  .٢٣- ٦ص 
  .همان  .٣
  .٦١، ص قند پارسيکتاب : نيز رک ؛همان  .٤
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  يگر سروريآثار د
 يز بر کالم شعراين ييها شرح ي، سرور١االشعارةصخال هنگارند يکاش ياعتقاد تق به

اما در حال حاضر  ؛از آنها بود يکي يگنجو ينظاممختلف نوشته بود که فرهنگ اشعار 
، شناس مشهور قشر ،٢بالخمن. ستيها در دست ن ن فرهنگيک از اي چياز ه ياثر

 يکاشان يسرور يو. گر اشتباه گرفته استيکديرا با  يترک يو سرور يکاشان يسرور
مترجم  يترک يکه سرور يدر حال است؛ کرده يمعرف يگلستان سعد يمترجم عرب را
 ق ٩٦٩در سال  يو. بود يترک يبن شعبان سرور يو نام کاملش مصطف بود ن اثريا
 يها گفته به هبا توج. را وداع گفته بود يفان دار يشانکا يشتر از سروريپ يليخ يعني
مردود  دين قول بالخمن را بايره ايوغ ٥فهيخل يو حاج ٤يرازيوسف شي، ابن ٣وير

  .شمرد
شده  يگردآور ياز و يوانيست که ديز داشت، گرچه معلوم نيطبع شعر ن يسرور

ذوق  هدربار ياصفهان يتق. آمده است يو به منسوب يها شعر از تذکره يباشد، در بعض
  :است ٦گونه نوشته نيا يو يشاعر
 زند، اما ياز او سر م يبرحسب اتّفاق مصرع يوسط دارد، گاه يدر شعر طبع«

ها منقول  ار گذشته از اشعارش که در تذکرهين بسيده و بر دواويار دياشعار بس
 ييها ونهاز آنها نم يان قدرت داشته و بعضيشود که او بر زبان و ب ياست، ظاهر م
  .»باشد يع ميهات و استعارات بدايو تشب ياليل و نازک خيتخ يدلکش از بلند

 :٧ل آمده استيدر ذ يچند نمونه از اشعار سرور
  چو صحرا کوه غم در دل گرفتم  صحراي غمت منـزل گـرفتم   به

                                                      
  .٤٩٨، ص ٢ريو ج : ، نيز رک٩٦٩ورق   .١
  .١٦، ص ٣٧ ايشياتيک ژورنال  .٢
  .٤٧٩، ص فهرست عربي ؛٤٩٨، ص ٢، ج فهرست سپهساالر  .٣
  .متن و حاشيه ٢٢٠، ص ٢، ج فهرست سپهساالر  .٤
  .فهرست سپهساالر، نيز ١٥٥٨ص   .٥
  .الف ٣٢١، ورق عرفات  .٦
  .منقول است عراالشّ رياض، العالمةمرآ، نصرآبادي، نظم گزيدهاين اشعار از عرفات،   .٧
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  چو حسرت راه بر محمل گـرفتم   چو طاقت ناقه را از پـي دويـدم  
  دســتي دامــن قاتــل گــرفتم بــه  دسـتي دامـن جـان    دم بسمل به

  يالينازک خ هنمون
  جان حصار کنم خاک آن کف پـارا  ز  زرشک آنکه صبا را بر آن گذر باشـد 

*  
  پس از من مهر رويش سر زند چون نورم از تربـت 

  که نتوان کرد پنهـان زيـر گـل خورشـيد تابـان را     
*  

ــي   صدبار دفع چشم بد از سوز خود دمي هب ــش دل م ــپند آت ــن س ــويدا راک   م س
*  

  بر سر شـمع مـزار خـود مـرا آرام نيسـت       وش ها لرزم از بيم فراقت شعله که شب بس
*  

  سروري نقد جان در پايش افشانم ولـي ترسـم  
ــا  ــاي جان   را نکــه آســيبي رســاند از گرانــي پ

*  
  گذشـته  يتيم و خوني و از سـر   بترسيد از سرشک من که باشد

  اشعار مصنوع
ــه ــا غنچ ــبن اي ز ت ــکفت گل ــواييم ش   رس

  بس خارها که در دل پر خون شکسته شـد 
  کرد آن خودکام عرض کام خواهي کي به تا دال

  براي صيد دشنامش دعا را دام خواهي کرد
ــيحا را     ــز مس ــد معج ــده کن ــو زن ــب ت   ل

ــه ــدت ب ــوبي را  ق ــال ط ــاند نه ــاک نش   خ
ــا    ــرآرزوي م ــود دل پ ــون ش ــد خ ــا چن   ت

  تــا چنــد آب ديــده شــود آبــروي مــا     
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  عيه و استعاره بديتشب
  گفتم صبحي نهفته در شام  زير زلف ديـدم  نرويش چو

* 
  ايـم  از مشرق صفا شب تاري گرفته  ايم ايم و زلف نگاري گرفته دل داده

  ک قطعهي هم نياو 
  سـر و تـن   پشت بيگوژحيله آن  امان ز  صدق امانت گـزين کـه تـا يـابي     دال به

  کنار صفحه پر از گوهر خوشاب سـخن   ر دمکند ه چو خامه باش که نگرفته مي

  يک رباعينک يا
  کس را نشود مقـام عرفـان مسـکن     دامـن پيـر زدن   دسـت طلـب بـه    بي

  سر در قدم راست روي چون سـوزن   چون رشته که نگشود رهش تا ننهاد
 يص سروراگرچه شاعر بوده و با تخلّ يقاسم سرور محمدد نوشت که يدر آخر با

 اشعار يها ها آمده و نمونه تذکره شتريبدر  يذکر و ليدلن يهم به ست وسروده ا ياشعار
 يازدهم هجريعنوان مؤلّف معروف قرن  به او، شهرت است شده ها ذکر ز در تذکرهياو ن

  .است الفرس مجمع فرهنگاعتبار  به فقط
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  اند ترجمه و تلخيص کرده دانشمنداني که تفسير طبري را
  ∗شادروان نذير احمد

ن يدر ا يا دهيعد ١ريم است، چنانچه تفاسيار قديبس يرنگاريت تفسيروا يدر زبان فارس
ان يالب جامعنام  ي بهر طبريبن جر محمدر ياز آن جمله است تفس. زبان نوشته شده است

در  ياند، طبر  دهيبرگردان يفارس به ءالنّهر و خراسان آن راماورا يکه علما رالقرآنيتفس يف
ترجمه شد،  يفارس به ق ٣٦٥و  ٣٥٠ يها ان ساليرش ميق درگذشت و تفس ٣١٠سال 
. درآمد يدر قالب فارس ير عربير تفسيباً چهل سال پس از وفات آن مفسر شهيا تقريگو
ر بخارا منصور بن يش اميپرا ن مجلّدات يشامل چهل مجلّد بود، چون ا ير عربيتفس

ار دشوار ين مجلّدات بسيال کرد که استفاده از ايآوردند، او خ) ق ٣٥٠-٣٦٥(نوح 
 يفارس به اياز دانشمندان آن دوره طلب داشت و استفتا کرد که آ ياست، پس او مجلس

 يفارس به د کهيجه رسين نتيق بديق و تدقير؛ پس از تحقيا خير نوشتن جائز است يتفس
مردمان  يو زبان مادر يميار قديبس يزبان يرا که فارسينوشتن درست است؛ زر يتفس

را در  يطبر ير عربيشان تفسيدند و اياز علما را برگز يآن سامان است، پس جماعت

                                                      
  .دانشگاه اسالمي عليگرهبخش فارسي استاد و رئيس اسبق   ∗
تفسير کمبريج که در قرن پنجم نوشته شده : قرار زيرند فارسي بازمانده به تفسيرهاي قديمي که به  .١

 سال اهتمام دکتر جالل متيني در ق به ٦٢٨از روي نسخه مکتوب و دو جلد آخر آن است 
اي از دو جلد اول کشف نشده، تفسير  ش از طرف بنياد فرهنگ انتشار يافته است، نسخه ١٣٤٩

ش و عکس نسخه  ١٣٤٧ن در سورآبادي تأليف ابوبکر عتيق سورآبادي در قرن پنجم، جزوي از آ
ش از طرف بنياد فرهنگ تهران چاپ شده است، تفسير پاک بخشي از تفسير قديمي، در  ١٣٤٥در 

ش بنياد فرهنگ ايران آن را چاپ کرده است، تفسير کهن، بنياد فرهنگ بخشي از اين تفسير  ١٣٤٤
.ش انتشار داده است ١٣٥١را در 
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 يع از ابتدايوقا يان چهارده مجلّد حاوياز آن م. ندص کرديست مجلّد ترجمه و تلخيب
  :ر استيقرار ز به ن ترجمهيمقدمه ا. بود )ص(امبر اکرمينش تا درگذشت پيآفر
ه، ياهللا عل رحمه ير الطّبريبن جر ١محمدت ير بزرگ است از رواين کتاب تفسيا«

اوردند از بغداد، چهل مصحف ين کتاب را بيراست، و ا يزبان در به ترجمه کرده
ملک  ٢دير سديام ياوردند سويدراز بود، ب ياسنادها ي بهزبان تاز به بود نبشته

اهللا عنهم  يل رضيابوصالح منصور بن نوح بن نصر بن احمد بن اسماع مظفّر
، و چنان يزبان تاز به ن کتابين و عبارت کردن ايبس دشوار بود بدو خواندن ا

 ماوراءالنّهر گرد کرد ي، پس علمايزبان فارس به ن را ترجمه کننديخواست که مر ا
نداند از  يرا که تاز ين کسآ يپارس به قرآنر يکه روا باشد خواندن و نبشتن تفس

غامبر را يچ پيه. ٣»بِلسان قَومه اوما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّ«: قول خداوند که گفت
ن زبان يگر آن بود که اي، و ديشان، تا بدانستنديزبان قوم ا به م مگرينفرستاد
السالم همه  هميل عليم باز دانستند، از روزگار آدم تا روزگار اسماعياز قد يپارس

 که سخن گفت يو اول کس يسخن گفتند يپارس ي بهغامبران و ملوکان زمنيپ
رون يه و آله و سلّم از عرب بياهللا عل يغامبرِ ما صلّيل بود و پياسماع يزبان تاز به

است  يت ما زبان فارسين ناحيزبان عرب بدو فرستادند، و بد به قرآنن يآمد و ا
د، پس ملک مظفّر ابوصالح بفرمود گرد کردن ان و ملوک جانب ملوک عجم

بن الفضل االمام، چون  محمدماوراءالنّهر از شهر بخارا چون ابوبکر  يعلما
ه و چون يه، چون ابوبکر احمد بن حامد الفقيل الفقيبن اسماع محمدابوبکر 

 محمداوردند از بلخ چون ابوجعفر يذالعلما، و ببِهجِ يل بن احمد السجستانيخل
ه، و ابوالجهم خالد بن يبن مندوست الفق يعن باب الهند و الحسن عل يعل بن

                                                      
هاي او از والدت تا وفات  يسنده بزرگ بود، گويند که اندازه نوشتهفقيه و دانشمند و مورخ ايراني نو  .١

.اند ورق هر روز حساب کرده ١٤
، او بر وفات برادرش عبدالملک که ١٦٤، ص االخبار زينلقب او سديد بود،  اماسيد، : نسخه اصل  .٢

، االخبار زين. (ق وفات يافت ٣٦٥ق واقع شده است، بر تخت نشست و در شوال  ٣٥٠شوال  ٨در 
)١٦٤و  ١٦١ص 

  .۴، آيه )۱۴(ابراهيم   .٣
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 يجاب و فرغانه و از شهريشهر سمرقند و اسپ گونه از المتفقه، و هم از آن يهان
رون آمد ين کتاب که راست است، بس بيها بدادند بر ترجمه ا که بودند همه خط

زبان  به ران او وين و وزها و بزرگا د ملک مظفّر بر دست کسير سديفرمان ام
شان از ين مردمان و علما تا ايا يالخاصّه سو خاصّه او و خادم او ابوالحسن فائق

ن کتاب را ترجمه کند و اقتصار يار کردند تا ايش هر کدام داناتر اختيان خويم
دند، از آن جمله چهارده يست مصحف گردانين را بيکردن بر متون اخبار و ا

ن جهان يغامبر ما از اياز اول عالم تا آن وقت که پ قرآن ريمصحف بنهادند تفس
ن چهارده مصحف فرو نهاده آمد يخته شد، تا اياز آسمان گس يرون شد و وحيب

غامبر يباشد، پس از وفات پ قرآنر يک، تا جمله همه تفسيم هفت ين يکيهر 
ن جهان يا از ير الطّبريبن جر محمده و آله و سلّم تا آن وقت که ياهللا عل يصلّ
گر يصد و چهل و پنج بود از هجرت، پس شش مصحف ديرون شد، اندر سيب

 يها و قصّه قرآنر يست مصحف تمام شد و تفسين همه بيم تا ايفرونهاد
ن روزگار يران مؤمنان که بودند تا بديام يها غامبران که بودند از پس او و قصّهيپ

ف يرِ هفت مجلّد بر آن تألن همه را انديم همه گفته شود و ما اياد کرديکه 
  .»ف را واهللا الموافق للصوابيم تخفينسخت کرد

انجام  به را ير طبرير که کار ترجمه تفسيک امين مقدمه نام هفت دانشمند و يدر ا
  :اند از شان عبارتياند، مندرج است و ا رسانده

  .بن الفضل االمام ١محمدابوبکر  .۱
  .هيل الفقيبن اسماع محمدابوبکر  .۲
  .هير احمد بن حامد الفقابوبک .۳
  .يل بن احمد السجستانيخل .۴

شان در ادامه ين چهار دانشمند از بخارا دعوت شده بودند و سه دانشمند که نام ايا
  :شود از بلخ نسبت داشتند يآورده م

                                                      
اول نيامده، دو فقيه درج کرده است، نامِ ) ١ ج( تاريخ ادبيات در ايراناي که آقاي صفا در  در مقدمه  .١

.نيز فقط نام دو دانشمند از بخارا درج شده است) ٣٨٥ ، ص٥ ج( فرهنگ معينو در 
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  ).باب الهند١از ( يبن عل محمدابوجعفر  .۱
  .هيبن مندوست الفق يعل ٢ابوالحسن .۲
  .المتفقه يخالد بن هان ٣ابوالجهم .۳
انتخاب  يواسطه او فرمان برا ر منصور بود و بهيالخاصّه خادم ام ابوالحسن فائق .۴

  .مترجمان نافذ شده بود
از دانشمندان از  يشان مضبوط است، گروهيکه نام ا ين دانشمندانيعالوه ا به

گر دعوت شده بودند؛ اما نامشان در مقدمه يد يچاب و فرغانه و شهرهايسمرقند و اسپ
  .ستينترجمه درج 

ر که نامشان در مقدمه درج است، ما فقط درباره يک اميان هفت دانشمند و يدر م
در ادامه  يادداشت مختصريآن  يم، و از رويدار ير اطّالعيک اميسه دانشمند و 

  :ميآور يم
ل بوده يخ بزرگ و امام جليش): ق ۳۸۱: وفات( بن الفضل االمام محمدابوبکر  .۱

اش که ابوبکر  ان اساتذهيخ بوده، در ميرا مولّد شک بخاينزد يه کمارياست، قر
، و يوض نموده، پدرش ابوحفص و عبداهللا السبزمنياز محضرشان کسب ف محمد
دور و  يها ع شد و تشنگان علم از خطهيخ شايبودند، در آخر حال شهرت ش محمد
از اشخاص  يبرخ يراب شدند، سمعانيوض سيخدمتش آمده از چشمه ف به دراز
بن  محمدز احفاد و اوالدش را ذکر نموده است، از آن جمله است عثمان بن ر ايشه

ق در  ۴۲۶والدت در  يبن الفضل بن جعفر بن جاد البخار محمداحمد بن ابوبکر 
  .ق ۵۰۸بخارا و وفات در همانجا در 

بود و  يفاضل بزرگ يم الفضليز بن عثمان بن ابراهيعبدالعز محمدابو يپسرش قاض
  .ق در بخارا فوت شد ۵۳۳ق بهره وافر داشته، او در از علم اخال

  .ش درگذشت  ۵۴۹ب بخارا بود که در سال يبن الفضل خط محمدبرادرش ابوبکر 

                                                      
  .از بلخ: موخّرالذّکر  .١
.فقيه حسن بن علي مندوسي: عينفرهنگ م  .٢
.الهند بابابوالجهم خالد بن هاني المتفقه از   .٣



  اند دانشمنداني كه تفسير طبري را ترجمه و تلخيص کرده  ٧٣

  

ک بار ابوبکر يند يگو يدرج است، م يتيحکا يبگفت طبقات القادر هيهبفوائدالدر 
ن يف بردند، در ايخان تشر يبن الفضل فرغانه رفتند و در مجلس قاض محمد

ر يخان در وعظ و تذک يبزرگ شرکت داشتند، قاض ياز علما يمجلس گروه
و قول  محمد به وسفيابو يخان قول قاض يقاض يان سخنرانيمشغول بودند، و در م

ح يبن الفضل فوراً تصح محمدابوبکر . وسف انتساب دادندي يقاض به را محمد
ن آمدند و يياز منبر پا شان شدند کهير ايخان چنان تحت تأث ينمودند، چنانچه قاض

گر يد يبن الفضل شخص محمدر از ابوبکر يشان بغيچون او را معلوم شد که ا
  .د نه منيالفور گفت که شما سزاوار منبر هست يست، فين

 يرا که مؤخّرالذّکر از قاضيست؛ زيدرست ن محمدابوبکر  به ن داستانياما نسبت ا
در  محمدش از دو قرن است، ابوبکر يباتشان تفاوت يان حيخان متقدم است و در م

ل است که ين دليهم به .ق  ۵۹۲خ يخان در تار يق درگذشته است و قاض ۳۸۱سال 
بن الفضل  محمدابوبکر  به خان ينوشته است که مالقات قاض هيهبفوائدالصاحب 
 محمدم بن يبن ابراه محمدنام ابوبکر  به از احفادش يکي به ست، بلکه اويممکن ن
 يعنيق درگذشته،   ۵۴۹بن فضل شده باشد که در سال  محمدمد بن ابوبکر بن اح
  .خان يش از قاضيباً چهل و سه سال پيتقر

ل بن يل بن احمد، خليالعلما خل ١ذبِهنام کاملش جِ: يل بن احمد السجستانيخل .۲
بود،  يا السجستاني يد السجزيبن عبداهللا ابوسع يل بن موسيبن خل محمداحمد بن 
ار دوست داشته و در ياحت را بسيدا کرده، سيالعاده پ دستگاه فوق يقه اسالماو در ف

احت نموده، در يگر کشورها سيره و ديفارس، عراق، خراسان، حجاز، شام، الجز
بهره وافر داشته و در  يافته، از شاعريق وفات   ۳۶۸آخر در سمرقند در 

-۳۶۵(منصور بن نوح دو قطعه از اشعارش نقل شده است، در عهد  هيالجواهرالمض
ل است که در مقدمه ترجمه او را در ين دليهم به در بخارا ساکن بود و) ق  ۳۵۰
  .اند بخارا آورده يف علمايرد

                                                      
.و دانشمند بزرگ معني ناقد جهبذ به  .١
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ي دعوت شده بودند، دانشمند ير طبريترجمه تفس يکه برا يان دانشمندانيدر م .۳
ن نام در يا. داشت ينسبت م الهند باببود که در بلخ از  يبن عل محمدنام ابوجعفر  به

ها مانند  خ و تذکرهينام کتب توار ي بهام دانشمندين اير درج است و در ايترجمه تفس
؛ ۶۸  ص ۲ ، جهيالجواهرالمض، ۱۷۹  ، صهيهبالفوائدال؛ ۲۹۵  ص، ۲  جاللباب، 

افته ين مأخذ ير آنها مذکور است، نام کاملش که در ايغ  و ۴۷  ، صنيالسماءالمؤلّف
صاحبِ ترجمه در کتاب . عمر است محمدبداهللا بن بن ع محمدشود ابوجعفر  يم

. ن مأخذ استيتر ابوجعفر مهم يد درباره زندگانيشده و شا يز معرفين فضائل بخل
، با وجود يدرج است و در مقدمه ترجمه عل خ عبداهللايتاراگرچه نام پدر در کتب 

ت بر اس يباشد، حدس بنده مبن يکي يار قويظن بس به ن تفاوت هر دو شخصيا
  :ريقرائن ز

  .است يکيه ابوجعفر يو کن محمدنام هر دو  )۱
ق  ۳۶۲ محمدخ و تذکره درگذشت ابوجعفر يهر دو همعصر بودند، در کتب تار )۲

و ) ق ۳۶۵وفات (ر منصور بن نوح يطور مؤخّرالذّکر معاصر ام نيدرج است و بد
 .بود محمدنام ابوجعفر  به ريدانشمند مذکور در ترجمه تفس

داشت و  يدر بخارا سکونت م محمدمذکور است که ابوجعفر  بخل فضائلاز  )۳
از  درگذشته است، و نقش او) در عهد امير منصور بن نوح(ق   ۳۶۲همانجا در سال 

 .هند سپرد خاک کردند ةازروبلخ آوردند و در گورستان خانواده در د به بخارا
اد شده و در دوازده يها از نسبت هند  ها و تذکره خيمذکور در تار محمدابوجعفر  )۴

ابوجعفر  يهندوان در بلخ گورستان خانواده نشان جلوه شده، در مقدمه ترجمه فارس
  .است الهند باب يترجمه فارس دروازه هنداند،  بلخ انتساب داده الهند باب به را محمد

مذکور در ترجمه  محمدن است که ابوجعفر يشده حدس بنده ا بنابر قرائن گفته
اند، در حصت  يکيخ يگر کتب تاريو د فضائل بخلمذکور در  محمدجعفر ر و ابويتفس
ر ذکر شده يکه در ترجمه تفس يد که اسم پدر عليجه خواهم رسين نتين حدس ما بديا

شود؛  يده ميتکرار د د غلط باشد و نام او عبداهللا باشد که در کتب مختلف بهياست، شا
عبداهللا  يجا محمد بهاسم پدر ابوجعفر  ست، ممکن استيها پاک ن ر از غلطيترجمه تفس
شود، مثالً در  يافته ميمقدمه اختالفات نسخ  يها در نسخه. درج شده باشد ياشتباهاً عل
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ابوجعفر  يجا به و آن دروازه هندکه دکتر صفا استفاده کرده است، نسبت  يا نسخه
در نسخه رامپور بن مندوست آمده و  ينام الحسن بن عل به گريهمراه دانشمند د محمد
ف دکتر يتأل رانيات در ايخ ادبيتاربن من دوست و در  ين دانشمند الحسن بن علينام ا

ز ين نيفرهنگ معن صورت در يمذکور است و هم يمندوس يصفا اسمش الحسن بن عل
نسخه مقدمه فقط نام پنج دانشمند را  ين دکتر صفا از رويشود، همچن يده ميد
نکه در نسخه يز نقل شده است و حال اين نيفرهنگ معدر  ها ن ناميسد و همينو يم

ن ين حدس بنده ايرامپور نام هفت دانشمند چنانکه قبالً اشاره شده، مندرج است؛ بنابرا
  .يد عبداهللا باشد نه عليبا محمداست که نام پدر ابوجعفر 

نجا افته و همايق والدت  ۳۰۰در بلخ در سال  محمدخ ابوجعفر يش فضائلگفته  به
بخارا رهسپار شده و  به ده، پس از آنياتمام رسان به الت خود رايافته، و تحصينشو و نما 

  .ات گفته استيبدرود ح يسالگ ۶۲ق در سال  ۳۶۲ن در يدر همان سرزم
ن يت اياز روا فضائل بلخدر . ه بوديبزرگ، محدث و فق يعالم محمدابوجعفر 

ت ياز روا يث سمرقندير ابوالليه شهيفقث مندرج است، محدث و يدانشمند چند احاد
ن يا االخداء اصحابث يالخصوص حد ياند عل ث نقل کردهيچند احاد محمدابوجعفر 

فاتحه  يهر شنبه برا يو به دانشمند مقبول خواص و عوام بود، بعد از وفاتش معتقدان
هده ع به دروازه هندروند، در دوران اقامت بلخ محافظت  يارت گورش ميخواندن و ز

ث يند که ابوالليگو يث چه نوع بوده است، مين حديم که ايدان يابوجعفر بود، اما ما نم
ار متأثّر يده و از علم و اخالقش بسيرا د محمدن دروازه ابوجعفر يبر هم يسمرقند
  .گشته بود

ر دعوت شده بودند ابوالجهم خالد ياز بلخ که در ضمن ترجمه تفس يگريدانشمند د .۱
چ يالتتمش بدون ه نامه دهخدا لغتدر . ميندار يچ اطّالعيبود، درباره او ه يبن هان
  .ه باشدين مقدمه ترجمه که نحن فيمأخذش هم يظن قو به ل درج شده است،يتفص

ه بود که در يسامان ياز امرا يکيالخاصّه  قيابوالحسن فا: الخاصّه قيابوالحسن فا .۲
  ، نوح بن منصور)ق ۳۵۰-۳۶۵(منصور بن نوح  يران سامانيا يها دوره

عبدالملک بن نوح ) ق ۳۸۷-۳۸۹(ابوالحارث منصور بن نوح ) ق ۳۸۷-۳۶۵(
دا کرده و نظم و نسق امور سلطنت در دست خود يالعاده پ شهرت فوق) ق ۳۸۹(
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 اکثر بالد خراسان بوده، و ياو تا چهل سال وال يالفوط قول ابن به درآورده بود و
 ياو را حبش يبود، اما بعض يرش عبداهللا الرومسنده نام پدين نويگفته هم به

تش ابوالحسن نوشته شده و يو کن ١دالدولهيلقبش عم اآلداب مجمعدهند، در  يم قرار
ر منصور اهدا شده بود، ياز طرف ام» الخاصّه«ن کتاب مذکور است که لقب يدر هم
- ۴۱  ص( يقهيابوالفضل ب. گفتند يل هميد که او را جليآ يبرم يهقيخِ بيتارو از 
  :سدينو يم) ۶۴۰

پدر در  يجا ي بهو نشستن و …ابوالحارث منصور را بر تخت ملک نشاندند«
شابور و ين به بود، و بکتوژون سپهساالر بود ةئن و ثالث مايرجب سنه سبع و ثمان

ن حال مقرر گشت، خاستن گرفت با ير محمود را ايام …ر محموديبرخالف ام
از بخارا قصد  يد و وير خراسان بناليام به د ويرسقصد بکتوژون کند، بکتوژون بت

مرو بودند پس  به چند يروز …بود يالخاصّه با و قيمرو کرد با لشکرها و فا
ن پادشاه جوان است يبکتوژون در سر فائق را گفت که ا. دنديسرخس کش يسو
تر شد نه من مانم و نه  يدارد و چندان است که او قو ير محمود ميل با اميو م
شناسد و  ير حق خدمت نمين امي، اين است که تو گفتي، فائق گفت همچنتو
دست او بدهد چنانکه  به ستم که مرا و تو رايمن نيمحمود و ا به تمام دارد يليم

مرا گفت  ين، روزير محمود سبکتگين اميپدر ا به جور رايس يپدرش داد بوعل
درست آن  يت رأ، بکتوژون گفيليل کردند، و تو نه جليچرا تو را لقب جل
م، فائق يرا از برادرانش بنشان يکيم و ياز ملک کوتاه کن ياست که دست و

عمل  ين رأين است، چنانچه بر ايدرست ا يو رأ يکو گفتيگفت سخت ن
دند و بخارا يل کشير ابوالحارث منصور را در سرخس در چشمش ميکردند، و ام

عبدالملک بن نوح  يو يجا به از نوزده ماه نبود و ٢شيب يفرستادند و مدت و
ن سال يد و هميفقط چند ماه طول کش يرا بر تخت نشاندند؛ اما مدت امارت و

                                                      
 امافايق اين لقب از طرف خليفه بغداد يافته بود، ) ١٧٧ ترجمه، ص( آثارالباقيهگفته البيروني در  به   .١

.آيد نظر نمي اين درست به
.٦٤١، ص تاريخِ بيهقي  .٢
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اگرچه در عهد . ديان رسيپا به فائق هم بمرد و دولت سامانق  ۳۸۹ ١در شعبان
ست که يده بود، اما معلوم نيهم رسان ي بهاسيالخاصّه اقتدار س  منصور بن نوح فائق

ق  ۳۶۵مت مأمور بود، اما چون پسرش نوح بن منصور در سال او که بر چه خد
بر تخت نشست، او را حاجب مقرر نمود، و ابوالقاسم تاش را حاجب بزرگ، در 

  .»است ينيميخ يتار
ک منصور بن ين از مماليفائق داد و او همچن ي بهحاجب) نوح بن منصور(ر يپس ام

حقوق  به افته ويقف مشهور اختصاص مقامات مذکور و موا به نوح بود و در آن حضرت
ر يست؛ اما امين يذکر حاجب ارياالخ نيزل حمد متذرع و متدرع شده در يد و وساياک

الخاصّه و  فائق به شيخو يکارها): ۱۶۵  ص(آرد  يم يزيش سپرد، گرديخو ينوح کارها
جور يسر ابوالحسن ير چنان قوت گرفت که همراه امين اميجاً ايتدر. الحاجب سپرد تاش
  )۱۶۷-۱۶۶ص . (آمده االخبار نيزرا قتل نمودند؛ در  ير ابوالحسن عتبيوز

فائق نوشته بود و قصه آن سقط گفت و  ي بهن عتبير ابوالحسن گله ابوالحسيو ام
را  يکياز غالمان ما  يله آن بسازم، پس گروهياستخفاف کردن، فائق گفت من ح

 ٢ين عتبيشان مر ابوالحسيبداد، تا ا يالرا م يکيما ترس و هر  يفت از غالمان خدايفر
  .کارها مضطرب گشت …را بکشتند

ه تاش يعهد اتحاد بستند و عل يجوريجور و ابوالحسن سيس يپس از آن فائق و ابوعل
  )۱۶۷ن، ص يز. (شابور شکست دادندين به ۳۷۷برخاستند و باآلخر موخّرالذّکر را در شعبان 

شابور تاش را، يافت، آخر بر آن قرار گرفت که ني شيو فائق افزا يطور غلبه ابوعل نيبد
  )۱۶۷ن، ص يز. (س و قهستان ابوالحسن را باشديرا و بادغ يبلخ فائق را، هرات ابوعل

 يق بمرد و پس از آن نوح بن منصور ابوعل ۳۷۸در  يجورير ابوالحسن سيام
 ب کرد، فائقملقّ» عمادالدوله«لقب  به ق او را ۳۸۱را سپه ساالر مأمور کرد  يجوريس
ضاً، يا. (او سپرده بازگشت به لک خان آمد و خان بخارا رايبخارا رفت و برنهار ا به

 ر نوح مجبور گشت وير نوح را کمک نفرستاد، باآلخر اميه خان اميعل يابوعل) ۱۶۸  ص

                                                      
. ١٧٣، ص االخبار زين؛ ٦٤٢، ص تاريخِ بيهقي  .١
  .االخبار زين؛ ١٦٧ثير، حاشيه، ص ابن ا ٣٧٢در سال   .٢
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ق   ۳۸۳ن در يو فائق با لشکر نوح و سبکتک ين کمک طلب کرد، ابوعلير سبکتکيام به
ر يو فائق بر لشکر ام يجوريس يق ابوعل ۳۸۵در سال ) ۱۶۹ ص. (جنگ نمودند

نگذشت  يريار را گرفتار نمودند، اما ديان بسيمحمود زدند و او را شکست دادند، لشکر
 يگران ابوعليفون و دير فريستان و امير سير محمود با کمک خلف بن احمد اميکه ام

مأمون  يو پس از چند را محبوس کردند يو فائق را شکست دادند و ابوعل يجوريس
  )۱۷۰ ص. (رون آورديد بيرا از ق ير گرگانج ابوعليام

 يجا به ق فوت شد و پسرش ابوالحارث منصور بن نوح ۳۸۷ر نوح در شعبان يام
بود و  يم البرغشيبن ابراه محمدر او ابوالمظفر ياو بنشست، او هنوز بالغ نشده بود، وز

 يابوالحارث بکتوژون را سپهساالر يندراند، پس از چ يگر کارها همه فائق هميد
را از وزارت معزول کردند، بعد از آن  يق ابوالمظفّر برغش ۳۸۸خراسان داد، در 

وزارت  به را يد و الحموليقتل رس به ابت بنشاندند، او زودين به را يابوالقاسم برمک
) ۱۷۱-۲  ص(دادند،  يش نرفت پس وزارت را ابوالفضل خنامتيپ يبنشاندند، از او کار

 ينيميخ ير که در تاريد از واقعه زيالخاصّه در دور ابوالحارث چقدر افزوده با غلبه فائق
ن فارغ کرد و کار بساخت، ير محمود دل از شغل غزنيچون ام: اس کرديدر جهت ق

ر ينساوباورد رفت و ام يد، سويايبرن يشابور نهاد، بکتوژون دانست با وين ي بهرو
شدند و ابوالحارث را خلع کردند و در  يکيبکتوژون و فائق ابوالحارث قصد او کرد، 

ل يد چنانکه تفصيديل کشيم ةئن و ثالث مايسرخس در دوازدهم صفر سنه تسع و ثالث
  .ن واقعه در فوق نقل شدهيا

پس بکتوژون و فائق گرد آمدند و برادر ابوالحارث عبدالملک بن نوح را بنشاندند، 
نه خواستن ابوالحارث با بکتوژون و فائق و يک به و آمد تامر به ر محمودين موقع اميدر ا
ن شرط که يا به د و صلح کردنديان شديان حرب کند، رسوالن در ميگر غداران و طاغيد

ن موقع استفاده ير بازگشت، بکتوژون و فائق از اير محمود را باشد و اميهرات و بلخ ام
ن بود، يحمود برادرش نصر بن باقرالدر محمود زدند، سپهساالر لشکر مينموده بر بنه ام

 را بشکست، بکتوژون ياو بازگشت و حرب کرد و بکتوژون و فائق و همه لشکر طاغ
ق،  ۳۸۹در شعبان . ن سپرديآفر جان به ن حال جانيو فائق در ا يبدحال به بخارا رفت به
تا او را  ر عبدالملک پنهان شديق، ام  ۳۸۹قعده يلک خان در بخارا داخل شد در ماه ذيا
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گفته ايلک او را بند نهادند سوي اوزگند بردند، و عبدالملک بن نوح  گرفتند و بازآوردند، به
  )۱۷۲-۳ص . (شد يان سپريان در حبس بمرد و دولت سامانيان سامانين فرمانروايآخر

درج کرده است  ياز ابومنصور ثعالب يا قطعه ينيميخِ يتاردر  يعتب يترجمه فارس
ق فوت شده  ۳۸۹تا  ۳۸۷ران و پادشاهان که در دو سال يعه ذکر امقط). ۱۵۲- ۵ ص(

 يز نموده و او را از بديبود، طرز خوب نموده، و در آخر آن قطعه ذکر درگذشت فائق ن
 يبد به زيپردازان آن دوره بود، ن از فتنه يکيکه مانند فائق  يجوريس ياد کرده، ابوعلي

  :شود ياز مت آغين بيقطعه مذکور بد. مذکور شده است
  يصيح م للموت و القتل صائح  امل ترمذ عـامني امـالک عصـرنا   

مرگ و قتل  ي بهگر ادزننده و نوحهيکه مدت دو سال است که فر ينيب يا نميآ(
  )زد؟ ياد ميبر پادشاهان روزگارِ ما فر

  :نوشته است يجوريس يابوعل يت براين دو بيا
  ها ابـو  و کان غال يف االرض خيبط

  
   ان طوحتــه الطــوائح علــي ايل

  و عن له طـري مـن الشـوم بـارح      معارضه نـاب مـن الشـر اعصـل      
روزگار  يايرفت تا آنکه در معرض بال ين ميکور کور آدر زم يو ابوعل(

شر و بال دندان کج خود را در ] نابودکننده او را دور انداخت يايبال[قرارگرفت 
  ).گشتفروبرد و مرغ شوم و نامبارک بر او ظاهر  يو

  :اد کرده استي يبد به تين بيفائق را در
  فقاظ و مل يندبه يف االرض نائح  و فائق ابوب قد جـب عمـره  

در  يده شد و مرد و کسيکه رشته عمرش بر) سلالنّ مقطوع(المجبوب  و فائق(
  ).او نوحه و ماتم نکرد ين برايزم يرو
بزرگ بوده و مجلسش مجمع  يالخاصّه دانشمند معلوم شد که فائق اآلداب مجمعاز 
ق در   ۳۵۰خ ياو در تار. ت بودنديت ثقايشان مصروف در رواين بوده است و ايمحدث

ق در مجلس او شرکت کرد و  ۳۵۵در  شابوريخ نيتارسنده يث امال کرد و نويبخارا حد
  :ديمالحظه کن. از امهات کتب استفاده کرد
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الس النظر و عقد له االمالء ببخاري و مل يزل عنده جممع اهل احلديث للروايه و جم«
و انتقيت عليه الفوائد من اصوله ببخاري سنه مخس و  ةسنه مخسني و ثالث مائ

  )۹۳۶، ص اآلداب مجمع. (»مخسني
  :ايش يافتار افزيچنانکه گفته شد غلبه فائق در دور امارت ابوالحارث منصور بس

لمظفّر از خوف فائق در ي حادث شد و ابواتميان فائق و وزير ابوالمظفّر وحش«
ر ابوالحارث معتصم شد و فائق کس فرستاد يت امذم به خت ويگر سراي امارت

ر ابوالحارث جواب سخت داد و يبت کرد، املتحکم و تغلّب او را مطا و از سر
خ يش گرفت، مشايپرک تُار يرون آمد و عزم ديامارت ب يت از سرايکراه فائق به
ر ابوالحارث را با سر رضا آوردند و يرخاستند و امن بيالب تاصالح ذا هبخارا ب

 ابوالمظفّر را از بهر مصلحت وقت و ختندين وحشت برانگآ زاقائق را 
، ينيميخ يتارترجمه . (»دادند يابوالقاسم برمک به و وزارت ندجوزجان فرستاد به

  )۱۶۸  ص
خود  ينثا يزيانگ پرور در افساد و فتنه ن مرد فتنهيلت ايگونه فض نيبا وصف ا

و ابوالقاسم و بکتوژون  يابند فائق و ابوعليمفسدان  يها يزيانگ نداشت چندان که فتنه
  .شد يق سپر ۳۸۹زوال موجب شد، و باآلخر در  به دولت آل سامان رو
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  طبي در شعر دري موسوم ةمجموع ترين کهن
  دانشنامه حکيم ميسري به

  ∗شادروان نذير احمد

ن يتر يمينکه قديدارد، نخست ا يژگياز نظر قدمت دو و يسريم ميدانشنامه حک
  .است يدر شعر در يطب ةن مجموعيتر نکه کهنيو دوم ا يمجموعه در شعر در

ر يات زيکرده است؛ چنانکه از اب شروع ق ۳۶۷ن کتاب را در سال يا يسريم ميحک
  :ديآ يبرم

ــدام دادم   ــار را انـ ــن گفتـ ــن ايـ ــام دادم  مـ ــنامه اول نـــــ   و دانشـــــ
  شصت و سيصد و هفت آمده سـال  به  مــن ايــن را گفــتم انــدر مــاه شــوال

 خ شروع کردن کتاب است، و در ظرف سه سال دانشنامهيق تار  ۳۶۷ماه شوال سال 
  :شود ير ظاهر ميات زياز ابده است؛ چنانکه يان رسيپا به

ــن    د دانشــــنامه مــــنيــــنجاميب ــه م ــرا دو کام ــد زو م   برآم
  ميپردخته شود ين نامه هميکز  ميصـد و هفتـاد بـود   يسال س به

باشد » لن فعولنيلن مفاعيمفاع«وزن  به ن اثر منظوم در بحر هزج مسدس محذوفيا
  :ديچنانکه خود گوچهل و شش ساله بود؛  يسريم ميو در هنگام اختتام کتاب حک

ــو د  ست و دو سه برگذشـتم يمن از دو ب ــوانيــ ــتم يوان جــ   برنوشــ
ــه ن   دميزحمـت کشـ   ين مدت بسـ يدر ــد گون ــان از چن ــجه ــز دي   دمي

ــو شســتم يبســ ــه نامــه ن   نعمــت ز هــر گونــه بدســتم يبســ  دســتم ب
  ن دسـتگاه و آب کـم شـد   ير اينه د  نـه گـم شـد   يريکنون آن نعمـت د 

                                                      
  .عليگرهدانشگاه اسالمي عليگره،  رئيس اسبق بخش فارسي  ∗
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نده در آخر کتاب يم بود، نام سرايحک يسرينام م ي بهزشکنده دانشنامه پيسرا
  :شود يده ميطور د نيبد

ــمگــر ا ــديــن نامــه مــن دي   ن را نخوانـد يا يپس از من تا کس  ر مان
ـ بـرو چـون    يد کنـ ينبا  هر آن کـز نامـه مـن شـاد گـردد        اد گـردد ي

ــا را   ــه م ــرو واجــب ک ــب ــان  اد داردي ــا زمــ ــاد دارد يروان مــ   شــ
ــن ــاز آرد بگويـ ــاکد يـ   بد بود و ناپاک يسريا رب ميکه   از دل پـ

  :دينوشته چنانکه خود گو يدر يفارس به ن کتاب رايم ايحک
  هــا بــر دل گشــادم يفــراوان رأ  وستنش بر دل نهـادم يچون بر پ

  و هــرکس دانــش او را بدانــد    ر مانديمش من تا ديکه چون گو
ـ م مايز هر در من بگو  نغـز  يار نـه پارسـ   يم تـاز يبگو   و مغـز  هي

ـ ن ماست ايو پس گفتم زم   دان يش از مردمانش پارسيکه ب  راني
  رو نباشــديــکــه هــرکس را ازو ن  کــو نباشــديکــنم ن يو گــر تــاز

  و هرکس بـر زبـانش بـر برانـد      مش تا هـرکس بدانـد  يگو يدر
ــک  ر خردمنــدش بخوانــديــکنــون پ ــه راه پزشـ ــد يهمـ   زو بدانـ

کند، او زبان دانشنامه را  يفرق نم يدرو  يان فارسيدر ب يسريواضح است که م
ران متداول بود و يدر ا يم، زبان فارسيخواند، در زمان حک يهر دو م يو فارس يدر
ان آن يرانيبود و ا يزبان در ين زبان فارسيدان بودند، هم يشتر مردمان آن کشور فارسيب

ن زبان يکتاب بدن يمشکل بود؛ بنابرا يقدر يشناختند، زبان عرب يرا م يدوره زبان در
  .نبود ينوشتن کار آسان
دانستند؛  يرا مترادف م يو زبان فارس يزبان در يسريم مين مانند حکيدکتر مع

  :آمده است) ۵۲۵، ص ۵ج ( يچنانکه در فرهنگ فارس
که در عهد  يرانيا يها از شُعب زبان يزبان فارس) دربار(در  به منسوب يدر«

ران يو متداول ا يود و پس از اسالم زبان رسمج بيرا يموازات پهلو به انيساسان
  .»ديگرد
دا شود تا يدار و عادل پيدانا و ب يشه بود که شاهين انديدر ا يسريم ميحک

ران ينام ناصرالدوله سپهساالر ا به او اهدا کند، باالخره قرعه انتخاب به دانشنامه را



  دانشنامه حکيم ميسري طبي در شعر دري موسوم به ةترين مجموع کهن  ٨٣

  

شجاعت، ، ييخو ، عدالت، خوشييگو خرد، احسان، چرب به اصابت کرد که
ر يم درباره ممدوح خود اشعار زير نداشت و حکيو حلم نظ ي، جوانمرديسوار

  :را سروده است
ــد  شـــه کـــردميفـــراوان بـــا دلـــم اند ــش پ يخردمن ــردم يو دان ــه ک   ش

ــز  ــه بگ ــهيک ــا و ب ينم ش ــدان ـ ن خوب دانش را خريکه هست ا  داري   داري
ــد ا ــنب ــاالر ا ي ــپه س ــز س ــن ج ــد ا   راني ــاد شـ ــزو آبـ ــکـ ــران بيـ   رانيـ

ــيبب  ان را عــز و کامســتيبــدو مــر شــاه ــام  ينــ ــتش نــ ــر دولــ   ناصــ
ــه ــ ب ــه فرون ــر يده گون ــر شــهان ب ــد با  ب ــچن ــر ي ــان ب ــر جه ــان ب   د نگهب
ه ير کرد نژاد حسنويمحقّقان اختالف دارند، بلوشه ام يسرين ممدوح ميدر تع
ق از طرف عضدالدوله  ۳۵۰دهد که در حدود  ين را ممدوح قرار ميابن حس

 افت ويلقب ناصرالدوله  يفه عباسيت کردستان و از طرف خلحکوم يهيبو
دکتر . ن او شديه جانشين ابوالنجم بدر بن حسنويق پسرش ناصرالد ۳۷۰سال  به
ق هنوز زبان  ۳۷۰تا  ۳۶۷ يها را که در ساليکند؛ ز يقول بلوشه را رد م ينيمت
 که يکتاب يسريه مافته بود کيران راه نيمغرب ا به رانيآن چنان از مشرق ا يدر
با نظر  ينيمت يآقا. ر کردستان اهدا کنديام به در مشرق نوشته باشد يزبان در به
  :الزار کامالً موافق است که نوشته است يآقا

حکمرانان خراسان در خطه  ي بهان عنوان سپهساالريسامان يدر شاهنشاه«
نامه نظم دانش ي بهسريکه م يسند اختصاص داشته است و در زمان يجنوب

جور اختصاص يم بن سيبن ابراه محمدابوالحسن  به پرداخته، آن عنوان
بار حکمران  ق سه ۳۷۱تا  ۳۵۰ يها ن ساليداشته است که در فاصله ب

ناصرالدوله ملقّب  به خراسان بوده و پس از حکومت نوح بن منصور
  .»ده استيگرد

ابوالحسن بن  يرسيممدوح م يار قويظن بس به ن است کهيالسطور هم نظر راقم
نکه ياوالً ا. افته استياست، اما در قول الزار اشتباه راه ) ق ۳۷۸: م(جور يم بن سيابراه

ق،   ۳۷۱و  ۳۵۰ يها ن ساليبار سپهساالر شده است؛ اما نه ب جور سهيس محمدابوالحسن 
بن  در عهد عبدالملک ق  ۳۴۹تا  ۳۴۷دفعه اول از . ق  ۳۷۸تا  ۳۴۷ يها ان ساليبلکه در م
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تا  ۳۵۰(ق در دوره منصور بن نوح   ۳۷۱تا  ۳۵۰، دفعه دوم از )ق ۳۴۹تا  ۳۴۳(نوح 
ق در دوره نوح   ۳۷۸تا  ۳۷۶، دفعه سوم از )ق  ۳۸۶تا  ۳۶۵(و نوح بن منصور ) ق  ۳۶۵

ان يجور پس از پايس محمدالزار ابوالحسن  ينظر آقا به نکهياً ايگر، ثانيبن منصور بار د
 االخبار نيزت يروا به لقب ناصرالدوله ملقّب شده است؛ اما به حکومت نوح بن منصور

 ابوالحسن را) ق ۳۶۵در سال (، نوح بن منصور ينينش در هنگام تخت يزيگرد
  .ناصرالدوله ملقب کرده بود به

ر يام يسريم ميدانشنامه حکس يدر مقدمه چاپ نف يدکتر برات زنجان يآقا
  :داند؛ چنانکه گفته است يم يسريممدوح مرا  ين پدر سلطان محمود غزنويسبکتک
و گسترش آن در  يدر يق نشر زبان فارس  ۳۶۷آنچه مسلّم است در سال  …«

چ يبدون ه يگر بوده و با در نظر گرفتن مشخّصات لفظيش از نقاط ديخراسان ب
ر سلطه يخ زيران که در آن تارين کتاب از خراسان است نه از مغرب ايا يديترد
م يبن ابراه محمدگر ابوالحسن يه بوده است و از طرف ديحسنور کرد نژاد يام
ق لقب ناصرالدوله گرفته است؛ در   ۳۸۸، در سال ريالس بيحبنوشته  به جوريس
ف کرده يق کتاب خود را تأل  ۳۷۰و  ۳۶۷در فاصله  يسريم ميکه حک يحال

که  يداشتن صفات آن چنان به ن امراين است که ايتر ا است و از همه مهم
ممدوح  يار قوياحتمال بس به .اند نشده يف کرده است، معرفيتعر يسريم
ن است که لقب ناصرالدوله داشته ير سبکتکيام يانگذار سلسله غزنويبن يسريم

دست گرفته است  به و قدرت را شده نين الپتکيق جانش ۳۶۶است و از شعبان 
طمع از  يالقول، ب کوعهد، صادقيندار، نيصفات عاقل، عادل، شجاع، د به و او را

  .»اند ت و متصف ستودهيمال مردمان، مشفق بر رع
  :سه مطلب مهم دارد يقول دکتر زنجان

نکه يل ايدل به قرار داد؛ يسريتوان ممدوح م يهر دو حکمران کرد نژاد را نم: اول
ران که ينوشته شده است نه در مغرب ا يزبان در به در منطقه خراسان يسريمدانشنامه 

آن را از  ياست و دکتر زنجان يتنين نظر دکتر الزاروميران کرد نژاد بود، ايط امدر تسلّ
  .سنده گرفته استين دو نويهم
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نوشته  به را کهيدهد؛ ز ينم يسريجور را ممدوح ميابوالحسن س يدکتر زنجان: دوم
ازده سال ي يعني(ق گرفته است   ۳۸۸ابوالحسن لقب ناصرالدوله را در سال  ريالس بيحب
  ).نامه دانشف يس از تألپ

 ينينش را که ابوالحسن در هنگام تختيست؛ زيدرست ن ريالس بيحباما قول صاحب 
 يزيگرد االخبار نيزدر . افته بوديق لقب ناصرالدوله   ۳۶۵ر نوح بن منصور در سال يام

  :است
ست و يهنوز بالغ نبود و ب) ق  ۳۶۵(خالفت نشست  به ر نوح بن منصوريچون ام«
و با ابوالحارث ) جوريس(ر ابوالحسن يت داشت، و با اميو نه ماه وال ک سالي

گشت، و  يشان پشت او قويکرد تا بد يشيبن احمد بن فرمغون خو محمد
ت بنشست، يوال به الحاجب سپرد و چون الخاصّه و تاش فائق به شيخو يکارها

 والحسن فرستادرسولي نزديک امير اب ابوعبداهللا بن حفص ساالر غازيان بخارا را به
و عمل  يسپهساالر به و او را ناصرالدوله لقب کرد و عهد و خلعت فرستاد او را

که  يزبان ابوعبداهللا غاز به غام داديشابور و هرات و قهستان پيمعونت و احداث ن
را که اندر تو يز يم که تو چشم داشتيشتر از آن کرديتو اصطناع ب يجا به ما«

 يتو ارزان به زي، و سه چيا خطا نکنيم، نگر تا ظن يديل رشد دينشان وفا و دل
ل يم با تو، و آن دليکرد يشيآنکه خو يکيم که اسالف ما نداشته بودند، يداشت
ادت يز: گرياد شرف و قدر تو دو دياعتقاد ما باشد اندر تو، و موجب ازد يراست

و را اندر لقب نهادن مر ت: واليت و آن دليل بزرگ داشتن کار تو باشد و سه ديگر
  ).۱۶۵ ص. (»ان اقران و امثال تويباشد م يمخاطبات و مکاتبات تا تو را رفعت

ر ينوشته شده است که ام االخبار نيزدر  يزيقول گرد به د اضافه کرد کهيبا
ق فوت شده بود و پس از وفاتش   ۳۷۸در سال ) شابورين(ابوالحسن در باغ خرتک 

وفات ق  ۳۷۸که در  ي، پس کس)۶۸ ص(دند پسرش دا به جوريس يابوعل ي بهسپهساالر
  .شود يلقب ناصرالدوله ملقّب م به ق چگونه  ۳۸۸افته باشد ده سال بعد در سال ي

ر ي، اميسرياز اعتبار ساقط است که ممدوح م يدکتر زنجان ينظر آقا: سوم
ق   ۳۸۴ر مذکور در سال يرا که اميلقب ناصرالدوله ملقّب بود؛ ز به ن است کهيسبکتک

  :آمده است االخبار نيزدر . ن لقب ملقّب شده استيبد



  ٨٦  قند پارسي

  

ن ياز غالمان و هرچه بود آنجا گذاشته و ا يبرفت با گروه) جوريس( يابوعل«
ر خراسان و لشکر يبود، پس ام ةئن و ثلث مايحرب اندر سنه اربع و ثمان

و سپاه  يافتادند و ابوعل) جوريس( ين اندر آمدند و اندر لشکرگاه ابوعليسبکتک
ن را ير سبکتکينوح ام ير رضيشابور درآمدند و اميشب اندر ن به برفتند و او

الدوله لقب  فيناصرالدوله نام کرد، پس او ابوالقاسم محمود بن ناصرالدوله را س
ها که آنجا بود تمام  ستاد تا آن شغليهرات باز ا به ر نوحير محمود با اميکرد و ام
  )۱۷۰ ص. (»کردند

ن و ير سبکتکيام به خ، لقب ناصرالدولهيهر دو تار يطبقات ناصرو  ينيميخ يتاردر 
جور در يجور پسر ابوالحسن سيس ير محمود پس از شکست ابوعليام به الدوله فيس

ر ين واضح است که اميبنابر. داده شده بود ير نوح سامانيق از طرف ام ۳۸۴سال 
ر ناصرالدوله است که ياز امر يلقب ناصرالدوله شد، غ به ق ملقّب ۳۸۴ن که در يسبکتک

چنانکه  يسرين ممدوح مين سبکتکيپس ناصرالد. آمده است يسريم ميحکدانشنامه در 
  .ستينوشته ن يزنجان يآقا

شد،  يب مجربيرا نزد استادان فن کسب کرد و طب يعلم پزشک يسريم ميحک
صراحت  به يگاهدارد و  ياشارات يا استادان خود نبرده است؛ ولياز استاد  يهرچند نام

هم داشته است که  يشاگردان يسريم. اد گرفته استيکند که طب را از استاد  يان ميب
و  يدر پزشک يح ارزشمنديان کرده و نصايب يآنها مطالب به شان را مخاطب کرده ويا

  .شعر آورده است به ب دارويترک
ز آن جمله ا. کند يان ميحتاً بيامراض صر يده خود را در معالجه بعضيعق يسريم

تخصّص  يب در جراحيکه طب يد، وقتيپسند يق حقنه را نمياست که معالجه از طر
کند که در  يه ميتوص يسريم ميکرد، مثالً حک يمداخله نم ينداشت، در عمل جراح

ه يز توصياستخوان ن يدر شکستگ. دست استادان فن باشد به ديبا» دنيبر«معالجه ناسور 
  .مجرب باشد، مراجعه شود يبند شکستهکه در  ياستاد به کند که يم

: ديان انواع نبض گويرا شعار خود ساخته بود مثالً در ب يياختصارگو يسريم ميحک
گفتار من در کتاب بر اختصار نهاده  يگردد و بنا ياديگر هر کدام را شرح دهم سخن ز

  :مثالً. رندياد گي يآسان شده است تا مردمان به
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ــدر ــتم ان ــالميــن ترکيبگف   ز از حـــال فرزنـــدان آدميـــو ن  ب ع
ــگز  بد مختصـر را  يهر آنچ او گفتن ــند ي ــد پس ــر رايده ش   ده اث

  :خود اشاره کرده است يياختصارگو به ان نام داروهايدر ب
  يگرش جملـه بگفتـ   يگران گشت  يکسر همه نسخت گرفتـ يگرش 

  دران ناگفته خود اندک بکار اسـت   ن گفته مگر خود اختصار استيبر
ها قرار  ن را ستون دانشيو د ي، پزشکياضي، علم ريشناس ستاره يسريم ميحک

ن را نداند، يا ياست؛ اما اگر کس يدانش خوب يشناس نکه ستارهيد با ايگو ياو م. دهد يم
مار يب يندارد، اما اگر کس يانياد نگرفت، زيرا  ياضير ين اگر کسيهمچن. ندارد يگزند

ان هر چهار علم يدر م يعلم پزشک اهميتنجا ي، از ارديتواند فراگ ين را نميشود علم د
 يدانستن طب سبب سالمت تن است و سالمت تن برا يسرينظر م به شود، يآشکار م

  .است يدانش ضرور يريادگي
ن بود که گناهکاران يم اين بود، نظر حکيد يمبان به مسلمان و معتقد يسريم ميحک

مار يمظلومان ب يسبب دادخواه به و يتمکارگناه و ظالمان بر اثر س به بر اثر مبادرت
ده يعق. برگردند و صدقه بدهند ين است که از ستمکاريآنان موقوف بد يشوند و شفا

  :ن درمان استين بوده که صدقه بهتريم ايحک
  را هست در خـود  ينه دارو هرکس  ز دارو گشـت بهتـر   ينه هـر درد 

ــ  ــد ه ــرگ باش ــه درد م ــا ا   چ دارويک ــود ب ــدارد س ــن ــش اون داي   ن
ـ غمبـر در يخبر گفت است پ   ست داروين يريپ به به مرگ و هم  ن دوي

ــا ــمان يو باشــــد دردهــ ـ   يآســ   يشـک در عـالج او بمـان    يکه ب
  ش راهسـت يکه نزدش دردها را ب  اندازه گنـاه اسـت   يمگر کس را ب

  ش کس انـدوه خوردسـت  يداديز ب  داد کردسـت يـ ب يوگرنه بـر کسـ  
  داد مپسـند يـ ن بيا رب تو چنيکه   خداونـد  يز يدعا کردست بـر و 

ــدارد ســود و ــ ين ــانيرا ه   رد فرسـتد امـر و فرمـان   يـ مگر گ  چ درم
ـ ن کس را دعا و صـدقه با يمر ا ـ گمان صـدقه زدا  يکه دردش ب  دي   دي
ـ از صـدقه نبا  به ـ آ زد بـه يکه با ا  چ درمـان يد، هـ ي   مـان يد عهـد و پ ي
 )٢٦٨-٢٦٩( 
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ندارد، اما بحر و وزن کتاب  ياهميت يشعرمنظوم است، و از نظر  يسريم دانشنامه
ن يکه وزن شعر ا» لن فعولنيلن مفاعيمفاع«وزن  يس رازيقول ق به .است اهميت يدارا

 اهميت دانشنامه يات است، از نظر کتاب پزشکين اوزان فعلويتر کتاب است، خوش
قدم بود و مت يباً نصف صديتقر يراز يايبن زکر محمد يعنيدارد، اگرچه استاد بزرگ 

 ير رازيست که آخرالذّکر چقدر تحت تأثينام او را برده است، معلوم ن يسريم ميحک
 ين فيالمتعلّمةيهدانام  به بوده و اثر او ينيم، ابوبکر اخوين حکيهمزمان هم. بوده باشد

 ينيکتاب اخو يعروض يل است که نظامين دليهم به مشهورتر است و دانشنامهاز  الطب
د افزود که يبا. نکرده است يسرياز م يچ ذکريار مهم طب قرار داده و هاز آث يکيرا 
 نيالمتعلّمةيهدااست،  يفارس به هر دو اثر. مؤخر است يسريم دانشنامهاز  هيهداف يتأل

مؤخر بوده  يسرينا از ميس يابوعل. در خراسان نوشته شده استدانشنامه در بخارا و 
  .است يعرب به او يها است و اکثر کتاب

از . دارد يا العاده فوق اهميت ياز نظر دستور زبان و فرهنگ در يسريمدانشنامه 
ش در يش از هزار سال پيم که بيرا بدان يم مختصّات زبان دريتوان ين کتاب ميق هميطر

درجه او  ي بهچ کتابين نظر هيران در منطقه خراسان متداول بوده است و از ايمشرق ا
است؛ اما  ين آثار فارسيتر از معروف يکيبدون شک  لطبا ين فيالمتعلمةيهدانرسد؛ 

 يدر منطقه بخارا در ماوراءالنّهر نوشته شده است که از حدود منطقه مخصوص در
  .دورتر بود

ن يکنم، و در ا يل درج مياز مختصّات زبان و فرهنگ کتاب را در ذ يبنده بعض
ن يق ايمطالعه دق يدر محقّقان زبان يبرا. سودمندتر است يضمن مقدمه کتاب چاپ

داشته  يل حال چه مختصّاتيدر اوا ياست تا معلوم شود که زبان در يکتاب ضرور
  .است
  :يمختصّات زبان در ين است بعضيا

  ، عمر؛ياز کلمات مانند نمک، چلّ، پر يمشدد کردن بعض .۱
  مصراع؛ ياستعمال واو عاطفه در ابتدا .۲
  گارا، روزگارا و جز آن؛ن، ، مانند کامگارايوافقآوردن الف اطالق در  .۳
  مانند اقوا و جز آن؛ يوب قوافيع .۴
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 ييها ن است جمعيها، و همچن اندوه يجا به ها، اندوهان غم يجا به استعمال غمان .۵
  مانند ناخنان، رخان، کژدمان، ماران، چشمکان، انگشتکان و جز آن؛

  آوردن بر، در، اندر، درون، و جز آن؛ .۶
  ده؛يزا» مر«آوردن حرف  .۷
  ، بر؛يبا، ب يجا به ، ابريابا، اب .۸
ار، گرمِ گرم، سرد يارِ بسيد مانند خشک خشک، فربه فربه، بسيتأک يتکرار لفظ برا .۹

  سرد، زود زود و جز آن؛
ا و شان و جز يد، اشکم، اشتر، اشمردن، اسيکلمات مانند اسپ ياضافه الف در بعض .۱۰

  آن؛
  ن؛ي، بمنشيمانند بمزاد ينه يها غهياول ص به نتيز يآوردن با .۱۱
  ؛يمانند بنشناس ينت با نون نفيز يآوردن با .۱۲
  ؛يبراندا يز، مير يخور، هم يغه امر مانند هميدر اول ص ي، هميآوردن م .۱۳
  ؛يوشيم گر نيآن بگو يخودم م: ديزا ي، هميآوردن م .۱۴
  د؛يرگ کشا ياول فعل مرکب مانند م ي بهآوردن م .۱۵
 يدرست) بالغ(ده يابده، خويجگرگون، جاپوک، خوارما: کار بردن لغات مانند به .۱۶

، کشفته، کمترک، ناچاره، )بزور(زهرخواره، باستم ) دردمند(دردبند ) صحت(
) ناچار(کام  ي، ب)بقوت(بدندان ) ارزش مار(چ دارو، با خطر ينااستاد، نانشسته، ه

  ).رانيو(ران يزفان، ب) هفته( يهفت

  نامه نسخه دانش يمعرف
 R-7799-310شماره  به سيپار يکتابخانه ملّفرد در  به منحصر دانشنامه ينسخه خطّ

ن يت است و ايب ۴۴۸۱متر و  يسانت ۱۸×۱۳ابعاد  به ورق ۱۶۴ضبط شده است، شامل 
خ چهارشنبه، سوم ماه يخوان در تار شاهنامه يزيق توسط محمود تبريخط نستعل به نسخه

را کتاب ان نسخه نام منظومه يافته، کاتب در پايق استنساخ  ۸۵۲اآلخر سال  عيرب
صفحه اولِ  يگر در بااليد ين امر موجب شده است شخصينوشته و هم يمنصور

ن نسخه يهم يکرده است، از رو ينامگذار يبالطب للراز يکتاب المنصورکتاب آن را 
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ش از  ۱۳۶۶س در سال ينف يک نسخه انتقادي يدکتر برات زنجان يفرد، آقا به منحصر
  :ر استيز يزاشامل اج يتهران نشر کرده، نسخه چاپ

  محقّق؛ يخ علوم در اسالم از دکتر مهديتار ةمجموع .۱
  محقّق؛ يسرآغاز از دکتر مهد .۲
  ؛)صفحه ۳۱(محقّق  يدر اسالم از دکتر مهد ياز علوم پزشک ييها جنبه .۳
  ؛)صفحه ۳۷( يشگفتار از دکتر برات زنجانيپ .۴
  ؛)صفحه ۴۷(عنوان  ۲۵۳فهرست مطالب در  .۵
  ؛)۲۷۰تا  ۱ص (متن کتاب  .۶
  ؛)۳۰۲تا  ۲۷۳ص (ه و اشربه يه و اغذيدوفهرست ا .۷
  ؛)۳۰۸تا  ۳۰۳ص (ها  يماريفهرست ب .۸
  ؛)۳۲۳تا  ۳۰۹ص (بات يفهرست لغات و ترک .۹

  ).۳۲۵تا  ۳۲۴ص (فهرست اعالم  .۱۰
  .گيل شعبه تهران است مطالعات اسالمي دانشگاه مک ةکتاب مزبور از انتشارات مؤسس
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  تصحيح استاد نذير احمد عميد ديوان نگاهي به
  ∗بلقيس ماريه

در شبه قاره هند است که آثار  يقان مشهور زبان و ادب فارسر احمد از محقّياستاد نذ
 يفا و معريدر اح ينقش مهم يو. ادگار گذاشته استي به از خود ياريبس يگرانبها

 يها از پژوهش يا نمونه يکيلود يوان عميح ديتصح. ه استايفا کردشاعران و آثارشان 
  .ه استيارزشمند استاد گرانما

شمار  به محمود و سلطان مسعود الدينعصر ناصر يد از شاعران نامور و توانايعم
ي وان کامل ويمتأسفانه د. استاد بوده است ييگو و غزل ييسرا دهيرود که در قص يم
ها  ها و فرهنگ اضيها، ب خيها، تار ده است و اشعارش فقط در تذکرهيدست ما نرس به
 يفرهنگ سرورمانند  يمشهور فارس يها ن شاعر در فرهنگياشعار ا. مانده است يباق
بات نقل شده است که دال بر شهرت و يح لغات و ترکيتوض يبرا يريفرهنگ جهانگو 

صورت شاهد  به ش از صد شعر از اويب يريفرهنگ جهانگفقط در . ارزش کالم اوست
  .تنقل شده اس يمعن

 Early Persianخود با عنوان ين در مقاله دکتراين بار دکتر اقبال حسينخست يبرا

Poets of India  فيتأل( يکاش يتق االشعارةصخال، نيالعاشق عرفاتبا استفاده از تذکره :
 يد را بررسياشعار عم) ق ۱۰۰۴: فيتأل( يوانيبدا خيوارالتّ منتخبو ) ق ۹۸۵پس از 

) هيبزم مملوک(ن حٰمعبدالر الدين صباح يو آقا يفسور عبدالغنپس از آن پرو. کرده است
بجز  يديالعات جدآنها اطّ يو اشعارش را نقل کردند؛ ول يفد را معريبا آثار خود عم

  .ن عرضه کرده بود، ارائه نکردنديآنچه دکتر اقبال حس
                                                      

  .فارسي دانشگاه اسالمي عليگره، عليگرهبازنشستة استاد   ∗
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 پرمغز يا مقاله) م  ۱۹۶۴اکتبر ( مجله فکر و نظرر احمد در يسپس پروفسور نذ
 االحرار مونسو ) ق ۷۰۲: فيتأل( يکالت االحرار مونسبا استفاده از  يکيد لوئيدرباره عم
نوشت ) ۲۱  ، جش ۱۳۱۹( مجله ارمغانو  االشعارةصخالو ) ق ۷۴۱: فيتأل( يجاجرم

  .فراهم کرد يديالعات مفد اطّيو درباره عم
 يرهنگو ف يراث علميم ةشرفت و توسعيمسائل حفظ و پ به ر احمديپروفسور نذ

اب و يشده و نا متون گم يشه در جستجويداشت و هم ياريانه عالقه بسيقرون م
 يها افتن نکتهيو در صدد  ات مقاله خود آسوده نبوديوقت از محتو  چيه يو. اب بوديکم

ص يبود تا با کمک آن مطالب درست و نادرست را تشخ يخيو تار ياب ادبيتازه و نا
  .دهد

کتابخانه  ير احمد آن را برايف شد و پروفسور نذکش يدر بمبئ يخطّ يا نسخه
ن يپس از مطالعه معلوم شد که ا. کرد يداريگره خريعلاسالمي موالنا آزاد دانشگاه 
 ن نسخهيق اياستاد پس از مطالعه دق. و بدرچاچ هست يد، ازرقينسخه شامل اشعار عم

. د استير حتم عمطو به ن نسخهيموجود در ا يها د که شاعر منظومهيجه رسين نتيا به
و  لطائفدر مجموعه  يکي، يوانيبدا خيوارالتّ منتخبها در  ن منظومهيچهار عدد از ا

 يو سرور يريفرهنگ جهانگو اشعار متفرقه در  يهرو يف جاميس ظرائف ةنيسف
 )اسمش نامعلوم(نه کهنسال يسف ياز رو ارمغانده در يو دو قص) الفرس مجمعلغت (
  .ده استدرج ش يکيد لوينام عم به

دارد و  يک رباعيبند و  بيک ترکيده و قطعات، يمنظومه شامل قص ۵۱ن نسخه يا
  .است ۱۳۸۳ن نسخه يات ايمجموع اب

 ۸۸بند، چند قطعه و  بيک ترکيده، ين، چهارده قصير احمد عالوه بر اياستاد نذ
، يريفرهنگ جهانگ، االشعارةصخال، نيالعاشق عرفاتکمک  به ت متفرقه رايب

، يکالت االحرار مونس، يجاجرم االحرار مونسغمور، يبن  محمداض ي، بيورسر فرهنگ
سه و مقابله کرد و همه يمقا يوانيبدا خيوارالتّ منتخبو  ظرائف ةنيو سف لطائف ةمجموع
همراه  يمبسوط و سودمند و ادب يا مهب الفبا مرتب کرد و با مقديترت به ها را منظومه

کرد و در الهور  يآور وان جمعيصورت د به پرارزش قانه وقات محقّيه و تعليتحش با
  .چاپ رساند به م ۱۹۸۵پاکستان در سال 



  عميد تصحيح استاد نذير احمد ديوان نگاهي به  ٩٣

  

 االحرار مونسکه در  يا د معلوم شد که آن هشت منظومهيپس از کشف نسخه عم
د نقل شده بود و ينام عم به ارمغانو  االشعارةصخالو  يجاجرم االحرار مونسو  يکالت

د را اشتباه دانسته بود، چهار منظومه يعم به ن انتسابيد ان در مقاله خويش از اياستاد پ
  .د تعلق دارديعم به ست، بلکهين يالحاق

سان و ينو خان و تذکرهوان اشتباه و اختالف موريمه در احمد در مقديپروفسور نذ
ن باره يسندگان درباره اسم و لقب، حسب و نسب، وطن شاعر و نظر خود را در اينو
د، يان کرده است؛ مثالً اسمش عميد بياز اشعار خود عم يواهدل با شار مدلّيبس
استاد . ان شده استيوله ب، فخرالدالديندالملک و لقبش فخرالملک، فخري، عمالدينديعم
  .از عرفات رفع کرده است ين اختالفات را با نقل قوليا

د خود يلقبش شعر عم يا براو لقبش فخرالملک ام الدينديند نامش عميگو«
  .»ستيدر کار ن يچ وضاحتيتر است و ه وشنر

  اگر بر فرق تو سايه نه از فضل اهللا هستي  اهللا نبودي منزل از گردون عميد اسم تو فضل
  :د را شاهد آورده استيسنام شعر عم به نسبت يبرا

  افتــه ســنام نــاميچنانــک  يتــا ابــد از و  ت شعر موبد گرفتيد از ثنات صيبنده عم
را با نقل  يسنام در قرن ششم و هفتم هجر ياسيت سيد اهمر احميپروفسور نذ

  :دهد ينشان م ناصري طبقاتاز  يقول
طرف سنام و تبر هند حرکت فرمود و  به ق ۶۵۲در ماه شعبان سال يات اعليرا«
  )۴  مه، صمقد( .»آمد يهانس به از سنام يات عليرا …د فطر در سنام کرديع

، ي، لومکيسته کرده و نسبت تولکيشا يقيحقز تين يکيپروفسور درباره درباره لو
  .قرار داده است يکيف لويرا کامالً غلط و تصح يلمي، و دي، بومکينونک

کرده  يفسندگان، تولک را وطن شاعر معريگر نوياز د يرويپ به استاد در مقاله خود
ار يبس يا د آن را اشتباه قلمداد کرد و او را از خانوادهيافت نسخه عميبود؛ اما پس از در

قات خود که ين خانواده را در تعليقات خود درباره ايجه تحقياستاد نت. داند يبلندمرتبه م
ر يد از شعر زيسال والدت عم. ل ذکر کرده استيتفص وان موجود است بهيدر آخر د
  :شود يمعلوم م

  جهد زين شرک شکر که مرغ همتم رست به  در سر نون و دال عمر از پس خا و نون و ها
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. سال داشته است ۵۴ده ين قصيجه گرفته است که شاعر هنگام نوشتن ايستاد نتا
سال  ۶۵۵=  ۵=ه+  ۵۰=ن+  ۶۰۰= خو پس از  ۵۴=  ۴= د+  ۵۰=ن :جه جمع اعدادينت

استاد چند شعر . است يهجر ۶۰۱د يوالدت عم ةن صورت سنيا به ده وين قصينوشتن ا
  :ز شاهد آورده استيد را نيگر عميد

  من اندر خانه شصت اين صد و يک بيت بر بسـتم 
ــ      انيز بعـد ششصـد و پنجـاه و هشـت از فضـل رب  

  :سدينو ياستاد م
 يده باالين قصيبوده باشد، پس موقع سرودن ا ق ۶۰۱اگر والدت او در سال «

  .»بود “شصت ةخان”آيد؛ زيرا که هنوز او در  نظر مي سال بوده و اين درست به ۵۷
کند و با استفاده از  يان ميب يد مطالبيدرباره منصب و شغل عم پس از آن استاد

در  يکند که و يثابت م خيوارالتّ منتخبو  الخواطرةهنزو  بيالغرا مغزن، فرهنگ دهخدا
  .ز بوده استيمنصب مشرف فا به ق ۶۷۸در حدود سال  محمددوره سلطان 

درباره سلطان ژه يو د بهيک از ممدوحان عمير احمد درباره هر يپروفسور نذ
خ يتارنوشته است و براساس  يلادداشت مفصّيخ، يتوار به با استنادمسعود  الدينعالء

و  يسال جلوس بر تخت دهل ظرائف ةنيو سف لطائفو  يطبقات ناصر، محمدي
ده در مدح او يدربار سلطان و نوشتن قص به ديعم يآن دوره، وابستگ يواقعات گفتن

  .ان کرده استيرا مفصل ب …و
ر اسمش يده زياز نوشته؛ اما در قصيابوبکر بن ا الدين ده در مدح تاجيد دو قصيعم

  :از گفته استيرا بوبکر بن ا
ــوبکر بــن ا  ــفرزانــه تــاج و دولــت ب   نگک خديآنکو دو قلب بر درد از زخم   ازي

  :آورد ين حق ابوبکر ميگر نام ممدوح را تاج ديده ديو در قص
  هـر انـدر خلـق   د فرزانه تاج دين حق جودش به

  مدحش نگـار پـر ورق در منزلـت سـر دفتـري     
 يا اندازد که افراد نامبرده دو شخص جداگانه ياشتباه م به ن دو شعر خواننده رايا

دانسته  يکيهر دو شخص را  يخيتار استنادر احمد با مثال و يهستند؛ اما پروفسور نذ
  .است
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است؛ اما در آن دوره سه  سروده يا دهيز قصيسنجر ن الدين د در مدح تاجيعم
شبر خان  الدين ن تاجحٰمعبدالر الدين صباح. اند سنجر وجود داشته الدين نام تاج به پادشاه

ت خان را يکند و سنجر کر يه را رد مين نظريد دانسته است؛ اما استاد ايرا ممدوح عم
ده است، که در مدح سنجر خان نوشته ش يا دهيشمارد چرا که در قص يد ميممدوح عم

ن يبنابرا. بوده است يت خان شحنه بحر و کشتيو بحر و آب آمده و کر ياز کشت يذکر
  .رسد ينظر م به ده استاد درستيعق

با صنعت مکرر نوشته است که در آن نام ممدوح  يطوالن يبند عيد ترجيعم
دهد که در آن دوره  ينشان م يمطالعه طبقات ناصر. حسن ذکر شده است الدين قطب

تخت  به وقت  چياز پسران التتمش که ه يکياول . شهرت داشتند الدين نام قطب به نفردو 
استاد، . شمارد يد نميرا ممدوح عم يل استاد وين دليهم به ننشست و يسلطنت دهل

فرود بود ممدوح ياز ملوک غور حاکم قلعه تولک و س يکيحسن را که  الدين قطب
 يه ملکيپا به ده ويند آمد و در دستگاه التتمش رسه به ق ۶۲۰او در سال . داند يد ميعم

سودبخش  يالعاتگر هم اطّيممدوحان د ين طور براياستاد هم. سرفراز گشته است
  .فراهم آورده است

دهد؛ مثالً  يقرار م يد را الحاقيعم به منسوب يها از اشعار و منظومه ياستاد بعض
وجوه  به االشعار نقل شده است،ةصالو خ يکالت االحرار مونسرا که در  يا دهياستاد قص

  :دانست يم ير الحاقيز
  .اند د نبودهيده آمده است، در دوره عميکه نامشان در قص يک از ممدوحاني چيه .۱
ش از يده را صد سال پين قصيت اول از مطلع ايب) ق ۵۷۲يا  ۵۶۹(شاعر  يسوزن .۲

  .ن کرده استيد تضميعم
از مجموعه  يا ده در نسخهين قصيده است و همين قصيشامل ا يوان معزّيد .۳

  .نام دقيقي نقل شده است به) ۴۷عليگر، مخطوطه اسالمي دانشگاه  ةکتابخان(اشعار 
استاد قبل از نقد متن . اند د نسبت داده شدهيعم به اشتباه ز بهيگر نيده ديدو قص

  .ز نوشته استيخالصه نسخه مکشوف را ن
کار برده شده را  به باتيو ترک ها، کلمات وان، تمام واژهين متن دياستاد در تدو

 يحاتياند، توض نظر او نامأنوس بوده به که يباتيکرده است و درباره کلمات و ترک يبررس
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 يبرا. نامور را شاهد آورده است يان کرده و اشعار شعرايگر بيها و منابع د از فرهنگ
  :کنم ينجا ذکر ميب را در اينمونه چند واژه و ترک

ب آب کار و کار آب يد ترکياست، عم يتعال يحمد بار در منظومه اول که در
 شراب يمعن به(و کار آب ) آبرو يمعن به(آب کار  ياستاد نه تنها معن. آورده است

ل و ير را از کمال اسماعيه نقل کرده است، بلکه اشعار زيرا در حاش) افراط خوردن به
  :شاهد آورده است يسراج

  شب رخت عمرت برد و تو در پنج و چار  آبروز آب کارت برد و تو در کار  يروم
  )ليکمال اسماع(

  ديکار آب از کف بنه آب کار اکنون رسـ   در کار استقبال و تـو کـار آب   يهر کس
  )۱۵۶ديوان، ص (  
اشتر بارکش،  يمعن به عهيره، مطيگل کاج يمعن به بساط، معصفر يمعن به نطع

، يشمياز بافته ابر يهرمان نوع، پيذلت و خوار يصولحان معرب چوگان، هوان معن
  .صراحت بيان کرده است عربي اجازت و خط راه، همين طور معني صدها واژه را به جواز به
ز استاد بوده است؛ يدر علوم مختلف ن يد فقط شاعر نبود، بلکه وينظر استاد، عم به

مثالً در . رده استک استنادز يخ نيت، علم نجوم و تارقرآن، سنّ بهچرا که در اشعار خود 
  :استفاده کرده است ۲۸و  ۲۷ه يآ ۸۹ر از سوره يت زيب

س، زحل، قمر و خور يارگان عطارد، برجيده عارفانه خود نام سيشاعر در اشعار قص
ه يارگان و بروج افالک را در حاشيمه سه يو فارس ياستاد نام عرب. کار برده است به را

  .نوشته است
 يسيمه انگلوان اضافه کرده و مقديز در آخر دين يا صفحه ۸۵ يقاتياستاد تعل

  .ان رسانده استيپا به وان رايح دينوشته و کار تصح يمه فارساز مقد يتر مفصل
قات استاد يتعل. از دارديفرسا ن طاقت يع و تالش و کوششيمطالعه وس به جيکار تخر

  .ز مهارت داشته استيگر نيات در علوم ديعالوه بر ادب يکه و دهد ينشان م
  

  ر ران نکشـد يب زياز غ يبراق ارجع  ديــعــه امـاره جــان فرونا يگـر از مط 
  )۷۸ديوان ص (  
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  گويان و جهان پويان زفان فرهنگ
  تصحيح استاد نذير احمد

ده بلقيس فاطمه حسينيسي∗  
است که در هندوستان  يم فارسيقد يها از فرهنگ يکي انيان و جهان پويگو زفان

اسم . ستيز يم يبها در قرن هشتم و نهم هجر شين اثر بيسنده اينو. نگاشته شده است
  :م بوديد، بدر ابراهيآ يسنده چنانکه از نوشته او برمينو

  .١»اريزد در کار و گفتار او را يم ايبدر ابراه …نيد بنده خوارترين گويچن«
را برادر جد  ين ويعالوه بر ا. سدينو يم ميد بدر ابراهياسمش را رش يرانيحافظ ش
فرهنگ در . است يرينامه من شرفداند که مؤلّف  يم يم قوام فاروقيبزرگ ابراه

. ز اضافه شده استين يهفت بخشن آمده و بر اسم کتاب يبدرالداسمش  يريجهانگ
ر يپروفسور نذ. ن اثر بارز هفت بخش استين باشد که ايا ين نامگذاريل ايد دليشا

هفت گر عنوان يد يکس يريفرهنگ جهانگد که بجز صاحبِ يگو يق ميتحق به احمد
  .٢را ذکر نکرده است يبخش

فرهنگ مصنّف . مشهور بوده است يهفت بخشم ن فرهنگ با نايد در آن زمان ايشا
داد  اهللا. دانستند يکار برده است؛ پس روشن است که همه م به »مشهور«واژه  يريجهانگ
ر يپروفسور نذ. ده است که اشتباه استينام» يپنج بخش«آن را  مداراالفاضلدر  يسرهند
است و در داخل متن  نام نهاده ايگو زفانفرهنگ اختصار  ين کتاب را بر بناياحمد ا

                                                      
  .بخش فارسي دانشگاه دهلي، دهلي رئيس  ∗
.۳گويا، ص  زفان  .١
.۲همان، ص   .٢
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ها را از  تک واژه اسم کتاب تک ين، درباره معانيعالوه بر ا. ١نوشته است» زفان«فقط 
و در کالم شعرا جستجو کرده و با استفاده از منابع مختلف درباره آن  يبررس ينظر لغو

  .بحث کرده است
باً دو يتقر آن يدر جلد اول چاپ. ش از پنج هزار و پانصد واژه دارديب انيگو زفان

و هشت واژه و در جلد دوم آن دو هزار و ششصد و پنجاه و شش  يهزار و نهصد و س
ر احمد آن را يپروفسور نذ يبود؛ ول يک جلدين فرهنگ يا. واژه گنجانده شده است

. ت دارديک نهايک مقدمه و هفت بخش و ين اثر يا. در دو جلّد مرتّب کرده است
 اعتبار حروف الفبا و بهره به اند؛ گونه م شدهيها تقس بهره بهها  گونه و گونه به ها بخش

  :مثال يبرا. است يانياعتبار حرف پا به
و دو بهره، بهره ] ستيب[که آغاز آن الف است بر بست  يگونه نخست در سخنان

  .ان آن الف استيکه پا ينخست در سخنان
 ي، رومي، عجمي، ترکي، عربي، دريمستعمل پهلو يها ن فرهنگ درباره واژهيدر ا

 ييب الفبايخاتمه لغات متفرقه که بدون ترت يعنيت ينها. ز بحث شده استين يونانيو 
  :است

  بخش نخست درباره الفاظ مفرد؛
  بخش دوم درباره مرکّبات؛

  ؛يو در يبخش سوم درباره سخنان پهلو
  ؛يعرب يعني يبخش چهارم در سخنان تاز

  ؛يو عجم يترک و يتاز به ختهيبخش پنجم درباره سخنان آم
  ؛يونانيو  يبخش ششم درباره لغات روم
  ؛يبخش هفتم درباره لغات ترک

  ات؛يکنا
  ت؛ينها

  .ات، فهرست مصدر آمده استيکنا يجا به در نسخه تاشکند
                                                      

.۳گويا، ص  زفان  .١
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  فيسال تأل
ده ين عقيد حسن بر ايپروفسور س. سنده زفان سال نگارش کتاب را ذکر نکرده استينو

م بود و آخرالذکر ينوه بدر ابراه يرينامه من شرفلّف مؤ يم قوام فاروقياست که ابراه
ن يا به .د پنجاه سال باشدين دو بايا ي؛ پس تفاوت سنّيم قوام فاروقيبرادر جد ابراه

ن است که چون يا يل دوم ويدل. ق باشد ۸۲۹و  ۸۱۲ن يد بيف بايصورت سال تأل
از آن نبرده است  ينامق نوشته شده است، در منابع خود  ۸۲۲که در سال  الفضال داتا

باقر  محمددکتر . ق نگاشته شده باشد ۸۲۲ن فرهنگ پس از سال يپس امکان دارد که ا
استفاده کرده است؛  يرانين فرهنگ از مقاله پروفسور شيف ايخ تأليتار يدر جستجو

را که در آن ينه تسامح کرده باشد؛ زين زميدر ا يرانيامکان ندارد که پروفسور ش يول
ن يا. ضبط شده است ين اشتباه کتابت است که در مقاله وياست، پس ا يبجدخ ايتار
ن قرار يبد يشعر دستوراالفاضلدر . کند يفرق م دستوراالفاضلف يخ تأليخ با تاريتار

  :وجود دارد
ــته    ز هجرت بود هفصد با سه و چهـل  ــب گشـ ــلمرتّـ   دستوراالفاضـ

. نقل کرده است يرانيپروفسور شن مطلب را از مقاله يباقر کورکورانه ا محمددکتر 
قبل  ايگو زفانرسد که  يجه مين نتيا به محکم يلينه با دالين زمير احمد در ايپروفسور نذ

 ليبحرالفضااز منابع  يکين اثر پرارزش يق نوشته شده است؛ چرا که ا ۸۳۷از سال 
 يوحدس  اما اس کرده استيخ قين تارييد حسن در تعياگرچه استاد س. ١بوده است

  .تر است درست

  ف و مختصات فرهنگيسببِ تأل
کند  يان مين بيف را چنيحمد و نعت و ذکر اسم خود سبب تأل يها مؤلّف پس از جمله

هر زبان  يها سد تا واژهين بنويچن يخوب باعث شد که کتاب يها که کمبود فرهنگ
 يحد به نازمندايه نيق صاحبان علم و توصين تشويعالوه بر ا. جداجدا شناخته شوند

 يها ضرورت واژه ين بود که بر بنايهم. د که قلم برداشت و مشغول نوشتن شديرس

                                                      
.۶گويا، ص  زفان  .١
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م کرده يگوناگون تقس يها ات را جداجدا در بخشيمختلف و مفردات و کنا يها زبان
از  يکي. وه استين شيا به شده نوشته يها ن فرهنگيتر يمياز قد يکين فرهنگ يا. است
 يو عرب يهند يها از واژه ين است که مؤلّف برخيرهنگ ان فيا يها يژگين ويتر مهم

آورده است و  يج بود را جزء واژگان فارسيرا يهندو يکه در آن زمان در زبان فارس
مؤلّف . وه خاص اوستيمعرف ش يشناس در زبان يان مهارت ويعالوه بر ب يژگين ويا

. داگانه مرتب کرده استج يها ره را در فصليوغ يوناني، ي، ترکي، عربيفارس يها واژه
و  يعرب» ک«طور  نيکرده و هم يمعرف يفارس» يرا«و  يعرب» يزا«را » ژ«و » ز«حرف 

سد که ينو ير احمد ميپروفسور نذ. جداگانه آورده است يها ز در فصليرا ن يفارس» ک«
مخصوص  يبخش. دارد يا يژگين وياست که چن ين تنها فرهنگيم ايقد يها در فرهنگ

ت نام دارد، درج شده يمتفرقه در خاتمه که نها يها ن واژهيعالوه بر ا. مصادر است
  .است

ن يعالوه بر ا. تعداد آنها کم است يان کرده است وليز بين يشعر يمؤلّف شواهد
است که در آن  ييها ن فرهنگ از فرهنگيا. کار برده است به زيخود را ن يشعرها

، زبان مرغانه، يمثال زبان ماوراءالنّهر ياند؛ برا شده يز معرفين يمحلّ يها زبان يها واژه
. کند يداللت م يو يسينو ن امر بر هنر فرهنگيره و ايان وغيلميان، زبان ديرازيزبان ش

  .سره است يفارس يسنده مسجع و زبان ويسبک نگارش نو
در  يسان بعدينو بوده است و فرهنگ يدر زمان خود فرهنگ معتبر ايگو زفان

نامه  شرف، ليبحرالفضامثال  ياند؛ برا منزله مأخذ استفاده کرده به از آن خود يها فرهنگ
  .رهيوغ يريفرهنگ جهانگ دستوراالفاضل،، يريمن

  انيگو زفانمنابع 
حات خود از چند يان توضيرا ذکر نکرده است؛ البتّه م يچ منبعيماً هيسنده مستقينو

رساله فرهنگ  قواس، فرهنگ فخر، يفرهنگ فردوس، يلغت فرس اسدفرهنگ مانند 
  .١ره نام برده استيغ  و رينص

                                                      
.۹گويا، ص  زفان  .١
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  يخطّ يها نسخه
  :ميدار ين اطّالعاتين اثر چنيا يدر حال حاضر ما درباره چهار نسخه خطّ

ن کتابخانه صد و هفتاد و دو برگ ينسخه ا: پور پتنه يکتابخانه خدابخش بانک
است و  يگرياب داز کت ۱۷۱و  ۱۷۰، ۱۶۹برگ شماره  يعنيدارد، البتّه سه برگ آن 

ن آن با يخط آن خوانا و عناو. هر صفحه هفده سطر دارد. ات آن مفقود استيبخش کنا
جاها  يبعض. ده شده استيها خط کش واژه ياست و رو يجوهر سرخ در خطّ نسخ جل

  .ق است ۹۵۰خ کتابت آن سال يتار. انه خورده استيرا مور
  .»ن تسع مأهيالقعده سنه خمس يذ وم الثلثا وقت ظهر الثالث مني يتمت الکتاب ف«

  .ز نوشته شده استيعدد ن به سال کتابت
، نسخه ۲۹۲۰/۰۹Bکتابخانه دانشگاه تاشکند، ازبکستان شماره : نسخه تاشکند

 يق است و نام کاتب آن عرب نسفيخطِّ آن نستعل. دارد يسطر ۱۸برگ  ۳۴تاشکند 
  :ر آشکار استياست؛ چنانکه از عبارت ز

 ةسن يالثان يکم ماه جماديست و يب ايا و جهان پويگو زفانمه نا فرهنگکتاب «
  .»يبضاعت عرب نسف ير بيخط بنده حق به ۰۱۴۳

د يزند که با ير احمد حدس ميپروفسور نذ. د در کتابت سال اشتباه شده استيشا
دارد؛ از ابتدا  ينسخه افتادگ. داند يم» ۱۱۲۳«آن را  يفسکيباشد و پژوهشگر با» ۱۰۴۳«

  .ز گم شده استيچند برگ وسط آن ن. مفقود است» خ« تا واژه
/ N. M 1972-۱۰۴ن نسخه فرهنگ در مجموعه شماره يا: پاکستان ةنسخه موز

. ز وجود دارديگر نين اثر دين مجموعه چنديدر ا. برگ است ۳۸۷قرار دارد و شامل 
ز کامل ين نسخه نيا. ادامه دارد الف ۱۷۹شود و تا  يشروع م» م«از برگ  ايگو زفان

  .دارد يدر آخر بخش هفتم از گونه چهارم تا گونه چهاردهم افتادگ. ستين
 ،محفوظ است يفرهنگ پنج بخشنام نسخه  به ن نسخهيا: يينسخه کتابخانه سنا

 يآن در کتابخانه مرکز يس عکسينو دست. است» يهفت بخش« ايگو زفاناگرچه 
 يبر نسخه خطّ يز مبنين نسخه نيا. وجود دارد فرهنگ لغات فرسنام  به دانشگاه تهران

کوشش  به ن نسخهيا. ده بودين نسخه را ندير احمد تا زمان چاپ، اياستاد نذ. هند است
  .در تهران چاپ شده است ياهللا طالب بيدکتر حب
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. ا. مصحح اول دکتر س. بدون نام مصححان آن ناقص است ايگو زفانفرهنگ ذکر 
و ملحقات و عکس نسخه در مسکو در سال نسخه تاشکند را با مقدمه  يفسکيبا

کمک نسخه تاشکند و نسخه  به ر احمديمصحح دوم آن پروفسور نذ. م چاپ کرد ۱۹۷۴
از  يسيو انگل يح کرد و با مقدمه مفصّل فارسيپور پتنه جلد اول را تصح يبانک

 افتيپس از در يو. منتشر کرد م ۱۹۸۹پتنه در سال  يرينتل پبلک الئبريخدابخش اور
جلد دوم را . چاپ رساند به نام جلد دوم به ح کرد ويه فرهنگ را تصحيبق ينسخه کراچ

  .م منتشر کرد ۱۹۹۷در سال  يز ناشر قبلين
گفته  ير احمد سخنانيح پروفسور نذينجا درباره روش تصحيجا نباشد اگر ا يب
مئن محکم مط يها ل و برهانيکه با دال يتا زمان يچ وقت در کار پژوهشيه يو. شود

ها و  نوشته ي بهکرد، حتّ ياو چشم بسته کار نم. کرد يه نميگران تکيشد، بر سخن د ينم
. ديسنج يق ميکرد و با دقّت نظر آنها را بر محک تحق يز اعتماد نميمؤلّف ن يها گفته

شاهنامه مخصوص  فرهنگ قواسکند که  يادعا م فخر قواسسنده يمثال نو يبرا
کند و  يرا رد م يو ين ادعايمطالعه خود ا ياحمد بر بنا ريپروفسور نذ. است يفردوس

از  يو فارس يپهلو يها شامل واژه يمؤلّف که او فهرست مفصّل يدعو«: سدينو يم
ات شاهد از يرا در فرهنگ حاضر ابيرسد؛ ز يق نميه تحقيپا به ه نموده،يشاهنامه ته

ن از يعالوه بر ا. ١»نقل شده است شاهنامهشتر از يب يو سوزن يرودک يها وانيد
ن يا. ز استفاده کرده استين يو آثار زمخشر يلغت فرس اسدمانند  يگريد يمأخذها

ح متون، آثار متقدمان، معاصران و يتصح ياست که استاد برا ين معنيامر شاهد ا
  .کرده است يمتأخّران را بررس

فرهنگ انند م يبعد يها را در فرهنگ ايگو زفانشده در  نقل يها تک واژه استاد تک
مثال استاد  يبرا. آنها را شرح داده است يجستجو کرده و اطّالعات جزئ دهخداو  نيمع
در ) »زفان«آن پانزده روز که در سال سخت گرم است (ل واژه باخور ير احمد در ذينذ

  :سدينو يم يپاورق

                                                      
.۱۹۹۹؛ رامپور، ص ۷فرهنگ قواس، ص   .١
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اً ضمن. آمده است ين معنيهم به زيل واژه باخورا، باخور نيدر بخش پنجم از زفان ذ
 ير، عربين کلمه اخيف باحور است و ايتصح ين معنيد اضافه کرد که باخور بديبا

قرار  يونانين را يا نامه دهخدا لغتآمده است، در  ين معنيهم به زيباحورا ن. است
ن ياست؛ اما باخور و باخورا شامل ا يباحور و باحورا عرب نيفرهنگ معاند؛ اما در  داده

  :ح شده استين صورت تشريا به نامه واژه باخور ست و در لغتير نيفرهنگ اخ
رسد که باخور  ينظر م به چنان. م بوديم که جد ابراهينام پدر آزر پدر ابراه«

 م کهيناحور پدر تارخ و تارخ پدر ابراه يگفته طبر به ف ناحور است ويتصح
ر قاموس کتاب مقدس نام پد به ا استنادب نيدکتر مع. ز شهرت داردينام آزر ن به

  .١»م تارخ و ترخ نوشته استيابراه
آمده » ونيپر«واژه  زفاندر . ژه داشتيو يز توجهيها ن تلفّظ واژه به ر احمدياستاد نذ

و  يعرب» يبا«ي بهسد که بعضينو يدر ضمن امال م زفانسنده يم نويبدر ابراه. است
  .نديگو يپارس» يزا«

، دالفضاليمؤمانند  ييها نگها را در فره ر احمد نه صرف اختالف تلفّظ واژهينذ
 يحتّه آورده است، بلکه يکرده و در حاش يبررس نامه لغتو  نيفرهنگ مع، مداراالفاضل

  .٢مثال آورده است يو سراج يوان منوچهريز جستجو نموده و از دينِ شعرا نيدر دواو
ن يا يز معانين يآموز مبتد ان که دانشيان و پويگو ياستاد درباره اسم کتاب و معان

 گنجِ سخنو  دهخداو  نيفرهنگ معقدر محتاط است که از  نيداند، ا يدو کلمه را م
ان يب يز مطالبيدرباره تلفّظ زفان ن يطور و نيهم. ٣شاهد آورده است شاهنامهو  يعماد

  .کرده است
ن صورت يا به طرح کرده و يکي يکيص فرهنگ را يها و نقا يژگياستاد ناقدانه و
بر  يح وين روش تصحيذکر کرده است که ا ايگو زفان ياينوان مزاع چهارده نکته را به

  :نوشته است يياستاد در جا. داللت دارد يشناس او در علم زبان يتبحر علم

                                                      
.قلم محمد معين حاشيه برهان قاطع به: رک  .١
.۱۲ص ، ۱ج گويا،  زفان  .٢
.۱۶ص ، ۱ج همان،   .٣
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موارد  يداشته؛ اما در بعض يدر علوم لغت و زبان دستگاه ايگو زفانسنده ينو«
توان او را  ين نميکند و بنابرا ينقل م يميقد يها از فرهنگ يق مطالبيبدون تحق

آور  شگفت. محقّقانه دانست يمحقّق علم لغت و علم زبان و کتاب او را کتاب
افته، بدون يم يقد يها ن عبارت را که در فرهنگيناً هميم عياست که بدر ابراه

ف او را از ين روش کار تأليا. ل در کتاب خود جا داده استير و تبدييچ تغيه
  .١»کاهد يمقام و مرتبه م

ل، فقطيتصح يح برامصحداشت و آن  يدو نسخه فرهنگ دسترس به ح جلد او
 يل آن را از روين دليهم به داشتند، يجاها افتادگ يها هم ناقص بودند و در بعض نسخه

ن گذاشته است و اگر ين هالليشده را ب گر کامل کرده و مطالب اضافهيد يها فرهنگ
تصوف، طب و  يها استاد کتاب .غلط نوشته شده، آن را اصالح کرده است يمطلب

مطالب  يو. برد يح متن از آنها بهره ميکرد و در تصح يز مطالعه ميا را نيجغراف
موارد  يدر بعض يو. گذاشت يم يطور در متن باق و ناخوانا را همان ينشدن حيتصح
ار معروف بود، يدر آن زمان بس يا مثال اگر واژه يبرا. را اضافه کرده است» است«واژه 

ل اضافه ين دليا به را» است«استاد . را نوشته است» معروف«مؤلّف در برابر آن فقط واژه 
  .ستيآن معروف ن يکرد تا اشتباه نشود که معن

ن يح اياستاد در تصح. نسخه را جداگانه در مقدمه جا داده است يمصحح حواش
و لغت ح متون فرهنگ ين فرهنگ نمونه بارز تصحيد و ايکش ياديفرهنگ زحمت ز

در هند نگاشته شد و مصحح  ين فرهنگ خوبيباعث افتخارِ ما است که چن. است
جه ين نتيا به انيدر پا. ر احمد با زحمت فراوان آن را چاپ کرديمانند استاد نذ يخوب

است که از  يميقد يها از فرهنگ يکي انيان و جهان پويگو زفانم که يرس يم
شمار  ي بهنمونه خوب يسندگان بعدينو يثر بران ايتر است و ا ميضخ يقبل يها فرهنگ

 يها ن فرهنگ لهجهيدر ا. اند گران از آن بهره بردهيو د دالفضاليمؤصاحبِ . رود يم
شده  يآور جمع ياز زبان اردو و هند ياديز يها و واژه يو ماوراءالنّهر يرانيمختلف ا

  .کند يدو برابر م ن کتاب رايد است و ارزش ايار مفيبس يشناس است که از نظر زبان
                                                      

.۱۶ا، ص گوي زفان  .١
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  کتابنامه
  .۱، ج يرانيمقاالت حافظ محمود ش، يرانيحافظ محمود خان ش .۱
نو، دسامبر هرت گنج، لکيبش ،اتي، مکتبه کل              ، يرانيحافظ محمود خان ش .۲

  .م ۱۹۶۰
و  ۱۹۸۹، پتنه، يرينتل الئبري، ج اول و دوم، خدابخش اورايگو زفانفرهنگ م، يبدر ابراه .۳

  .م ۱۹۹۷
۴. يرير احمد، رضا الئبريح پروفسور نذي، تصحفخر قواس، يشاه غزنو ن مبارکيفخرالد 

  .م ۱۹۹۹رامپور، 
  .سير احمد، دستنويروزگار ناقد و مصحح فرهنگ پروفسور نذ ةحانه خاتون، نابغير .۵
  .ها يدها و بوديعهد س به رانيات هند و ايادب يانتقاد ةمطالع، ينيس فاطمه حسيده بلقيس .۶
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  تصحيح ديوان سراجي
  ∗عراق رضا زيدي

  ♦جونپوري خان محمد صادق ترجمه

اي از زمان  در برههاست و  بوده يرباز گهواره زبان و ادب فارسين هند از ديسرزم
هند  يرونق دربارها. ندا هربوده بود يرانيسبقت را از شاعران ا يار گوين ديشاعران ا

در  يچ شاعريدر زمان اکبر ه. ن شدين سرزميا به رانيباعث هجرت شاعران بزرگ ا
 رو يين شکوفايرفته رفته ا يول. نبود يو عرفي رينظفيضي، ي، ه غزاليپا ران هميا

شاعر يک و ناقد بزرگ و  محقّقکم ما در هند فقط دو يست و يزوال نهاد و در قرن ب به
ن تعداد ياز ا شتريب بسياران و شاعران محقّقه تعداد البتّ. ميسراغ دار مشهور زبان يفارس
 يباق ١يالحق انصار يان شعرا پروفسور ولياز م. هستندمشهورتر ن سه نفر يا يول ؛است

 توان مي انمحقّقان يکند و از م ي ميعمر خود را سپر ين روزهايمانده است که واپس
  .اشاره کرد ير حسن عابديد امير احمد و شادروان استاد سيشادروان استاد نذ به

ادگار ي به از خود يات فارسيمختلف ادبهاي  نهيدر زم ياديد آثار زر احمياستاد نذ
ارزشمند استاد  ياز کارها يا نمونه يخراسان يوان سراجيدح يتصح. گذاشته است

از مسعود سعد سلمان و  پسد يشا(ي ا هفتم هجريقرن ششم  ياز شعرا يسراج. است
پژوهشگران عموماً . شناسيم ميرا ن دوره ياز ا يما شاعران کم. است) ر خسرويقبل از ام

                                                      
  .نو استاد فارسی جامعة ملّية اسالميه، دهلی  ∗

.دانشجوي فوق ليسانس فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ♦
  .م از دارِ فاني وداع نمود ٢٠١٣ژانويه  ٢٨ دوشنبهاعر برجستة فارسي در روز افسوس اين ش  .١
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وان معلوم ين ديبا انتشار ا يول ؛دانند ي نميغن بسيار يو سبک ين دوره را از نظر ادبيا
  .اند ستهيز ي ميز شاعران مهميشد که در آن زمان ن

 يرا خراسان يل ويچند دل به يسراج يخود ضمن معرف هر احمد در مقدمياستاد نذ
اثبات سخن  يرا برا ين شعر سراجيا يو. کند مي نکارارا گر يدهاي  ند و نسبتدا مي

  :کند مي خود نقل
  گرچه اصل پاکش از خاک خراسان در رسيد  فخر بر مکران نمود اندر هـواي خـدمتت  
  طرز الفـاظش چـو الفـاظ خراسـاني بـود       بنده داعي سـراجي آنکـه انـدر مـدح تـو     

  خاک خراسان برخاستکه مرا آب و گل از   الفـاظ خراسـان گـويم    من ثنـاي تـو بـه   
  :سدينو مي نيچن يسراج يزندگ بارهدر يخيو کتب تارها  با استفاده از تذکره يو
محمد  الدين اثيمعاصر سلطان غ يمکران الدين سلطان تاج يطبقات ناصردر «

قرار داده ) ق ۶۰۲تا  ۵۹۶( محمد بن سام الدينو معز) ق ۵۹۹تا  ۵۵۶( بن سام
 يهجر ۵۹۹ش از يپ يليخ الدين ن است که تاجن جهت روشياز ا .است شده

در  يظن قو به وجود دارد کهاي  دهيوان قصيدر د. مکران بوده است يفرمانروا
شود که  مي روشن هانياز همه ا. سروده شده است يهجر ۶۰۵ا ي ۶۰۴سال 

که هايي  ان منظومهيدر م. هفتم ادامه داشته استل قرن يدر اوا الدين سلطنت تاج
خ يست که شامل تاري اا دهيابوالخطاب نوشته قص الدين مدح نصرت هب يسراج
  .»دهد مي د قراريجه باال را مورد تائيز نتين منظومه نيا. است يهجر ۶۰۹

برد مي را نام ين سراجامه خود تمام ممدوحاستاد در مقد:  
 ؛ابوالخطاب الدين پسر نصرت الدينناصر .۱
 ؛بوالخطابا الدين سنجرشاه پسر نصرت الدينمعز .۲
 ؛ابوالمکارم الدين شاه پسر تاج سلطان الدين قطب .۳
 ؛ابوالمکارم الدين ه پسر تاجاصرشيق الدينافتخار .۴
 ؛ابوالمکارم الدين خسروشاه پسر تاج .۵
 ؛الدين ر نصرتير وزيالخ يبن اب يلاابوالمع الدين جمال .۶
 ؛الدين ر نصرتيمحمد ابوحاتم وز الدين جمال .۷
 ؛الدين ر نصرتيبن محمود وزسعدان  الدين سابق .۸
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 ؛الدين ر نصرتيفرج وز الدين هيوج .۹
 ؛الدين ر دربار نصرتيعمر ام الديننور ريم .۱۰
 ؛الدين و تاج الدين ر نصرتيم وزياتابک بن ابراه الدين شمس .۱۱
 ؛الدين ر دربار تاجيام الدين حسام .۱۲
 ؛الدين ر تاجيصدر وز الدين نجم .۱۳
 ؛الدينر دربار ناصرياموسف يفرامرز بن  الدين جمال .۱۴
 ؛ر مکرانيبکر وز يمحمود بن اب الديناءيض .۱۵
 ؛ر مکرانيبن محمد وز الدينريخط .۱۶
 .ر مکرانيد اميخورش الدين نصرت .۱۷

که  کردهرا ذکر  ين سراجاممدوح گر ازين فهرست نام دو نفر دياستاد عالوه بر ا
ند از ا و نفر عبارتن ديا. خدمات آنها ذکر شده است يامده وليد نينام آنها در قصا

  .ابوالخطاب الدين و نصرت الدين سلطان تاج
  :سدينو مي نيهند چن به يآمدن سراج بارهاستاد در

ي معروف دهلپادشاه التتمش  الدين شمس حضورپس از آن در هند در  يسراج«
ترين  که معروف است مدح بزرگان آن دربار پرداخته به ده ويرس) ۶۰۷-۶۳۳(
 يبود که محمد عوفپادشاه ر آن يوز ي،ديمحمد جن الدين ، قوامالملک نظام هاآن

  .»نام او نوشته است به خود را اتيالحکا جوامعکتاب 
استاد . پرداخت يهند يامرا و وزرا، مدح پادشاهان به هند به پس از ورود يسراج

 نام متعلق نخستين. است کردهن را در مقدمه خود ذکر ان ممدوحيا ير احمد اسامينذ
طغرل طغان خان حاکم  الدينعز ر ملکيوز ياشعر الملک مسحور شرف الدين تاج هب

 يحاو يد سراجيقصا. پرداخت يديالملک جن مدح نظام به يسپس و. است يوتنهلک
ن سلطان يع جنگ بيان وقايب به يا دهيدر قص يومثالً . است يمهم يخياطالعات تار

نام داشت و  »هردودل«ده ون حاکم اَيا. پردازد مي از حاکمان اوده يکيو  الدينناصر
  :ده خود قرار داده استيف قصين نام را رديهم يسراج

  رفت بر گردون ز شمشير تو آه هـردودل   اي زده يک ترک تو برهم سپاه هردودل
  چشمه تيـغ تـو از خـون سـپاه هـردودل       بــر لــب آب ســرد دريــاي قلــزم برگشــاد
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ين که در مدح قوام يا دهيقص شود که در يمه استاد معلوم ماز مقدسروده  يديجن الد
  :ز آمده استيپسر التتمش ن الدين اثينام سلطان غ ،شده

  هـا فرمـوده خواسـت    شه غياب الحق و الدين لطف
  تا مگر گم گردد از مـن رنـج و حـذالن در جهـان    

  :را فهرست کرده است يسراج ين هنداممدوح ،از آن استاد پس
 ؛اغلبک الدين حسام .۱
 ؛ار بن احمديبخت الدينعز .۲
 ؛قراسنقر الدينديمؤ .۳
 ؛ابومحمد الدين شرف الدينفخر .۴
 ؛نيالملک تگ يخ صفيش .۵
 ؛نيابوبکر بن حس الدين تاج .۶
 ؛الدينديصدر حم .۷
 .ميحعبدالر الدين التجار نجم ملک .۸

ن سفر در يدر هم يو. ه رفتمکّ به حج هضيفر يادا يبرا ق ۶۲۸در سال  يسراج
وان خود يد ابتدايرا در  آنالسالم سرود و  هيعل يبالنّ نعت يعنوان ف ک نعت باينه يمد

  :قرار داد
  صيآمدم بعد از مشقت در جـوار مصـطفٰ    صيآخر از فضل عمـيم کردگـار مصـطفٰ   

  :کند مي انين بيخ سفر خود را چنيدر شعر قبل از مقطع تار يسراج
  سال بـر تـاريخ خـا و کـاف و حـا بـا آن بهـم       

  صيش قصيده در مزار مصطٰفشد تمام اين خو
  .۶۲۸= ۸+۲۰+۶۰۰ يعنيخا و کاف و حا 

پردازد که  مي يوان سراجيد يخط هدو نسخ يمعرف به احمد در ادامه رياستاد نذ
  :ح هستندين تصحياساس کار ا

  )گنج حبيب هريذخ( گريدر دانشگاه عل يوان سراجيد ينسخه خط: ع
که اکنون در  يسيد نفيسع يمملوکه مرحوم آقا يوان سراجيد يخط هنسخ: ي

  .ستا دانشگاه تهران مضبوط هکتابخان
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هر . وان آورده شده استيد ابتدايدر  يصورت عکس به ريار صفحه نسخه اخهچ
 ۳۱۳تا صفحه  ۱وان از صفحه ين ديا. اند طور کامل معرفي شده دو نسخه در مقدمه به

است با  يتعال يآخر در حمد بار هديه است و قصياول نعت هديقص. ده دارديقص ۱۰۴کالً 
عنوان هستند؛  هيشود که مدح مي اشعار مسمط آغاز ۳۱۵از صفحه . ديالتوح يعنوان ف

  :مسمط چنين است
  .»الدين ابواخلطاب خسرو يف مدح السلطان نصرت«
 ۱۰۴شماره  هديو بعد از قص است د شمرده شدهيقصا ءز جزين مسمط نيا يول

در شش  ۳۲۲تا  ۳۱۷ن مسمط از صفحه يا. ج شده استدر ۱۰۵ هشمارعنوان قصيده  به
شود که  مي بند شروع بيبند و ترک عيترج ۳۲۳از صفحه . است شعر ۷۲صفحه و شامل 

 ۱۱۲شود و تا شماره  مي شروع ۱۰۶ز از ين اشعار نيا يارذگ شماره. همه در مدح هستند
وان ين ديا. نوشته شده استبند نام ممدوح  بيو ترکبند  ترجيعقبل از شروع . ادامه دارد

  .دارد صفحه ۳۵۲
ز نوشته شده يمشکل نهاي  واژه يمعني، ح نسخ خطيدر هر صفحه عالوه بر تصح

و  فرهنگ آنندراجشتر از يگر را شاهد آورده است و بيد ياستاد اشعار شعرا. است
ده ز اشاره کريها ن واژهنامأنوس تلفظ  به استاد. است کردهاستفاده  يريفرهنگ جهانگ

 يول ؛شود ينون مفتوح و الف مسکون تلفظ م، مکسور يصورت حا به ناحمثالً . است
  :کار برده است به يگرين واژه را با تلفظ دير ايدر شعر ز يسراج

  خـون  يحنـا  ر و زيشمش هچون گرفت از وسم
  صيمشرکان رنگ و نگار مصـطفٰ  يدست و پا

آن اشاره  به ر احمديود و استاد نذش مي نّا تلفظصورت ح به ن شعر واژه حنايدر ا
  :سدينو مي نيه چنياستاد در حاش. کرده است

  )آنندراج(» نون مشدد هم آمد به حناي معروف است و آن«
ان يآن را ب يمعن تنهااستاد نه . ان آمده استضيمرنامأنوس واژه  يگريد هديدر قص

  :ن استيچن يسراجشعر . وان مسعود سعد سلمان آورده استياز د يبلکه مثال ،کرده
ــر يا ــل يزلفس ــو گ ــاگوش چ ــر بن ــان ب   ن جان

  نم تـرا يـ ان بضـيمر چـون  تر  ب و سبز ويدلفر
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  :ن نوشته استيان چنضيمرح لفظ يه در تشرياستاد در حاش
  :است مسعود سعد سلمان گفته. حانير يمعن هب«

  »انضيمرالله و  يد هميکه رو  اراســتنديبــا بيد بــه ن رايزمــ
ام گذشته است و فهم و يا يحات و نام پادشاهان و امراياز تلمد عموماً پر يقصا

ن موارد ير احمد اياستاد نذ. از دارديموارد ن نياز ا ياطالعات کاف به دهيدرک اشعار قص
صاحب  يب خسرو رير ترکيدر شعر زمثالً . ح داده استيه توضيرا در حاش يخيتار
  :ح دارديتوض به ازيکار رفته است که ن به ير

  گرفـت  مي يصاحب ر يرف کز خسرو رهر ش
ـ   به من ـ يـ ش از آن بيفر شاه مکـران ب   راو نم ت

  :سدينو مي نيب چنين ترکيح اياستاد در توض
وله و دالديه مخصوصاً مؤيف پادشاهان آل بوور معريمراد صاحب بن عباد وز«

ق است ۳۸۵سال  به يوله متوففخرالد«.  
  :رفته استکار  به ده سوم اصطالح در خط شدنيدر قص

ـ     مار من در خـط ازان شـد  يتن ب زَکه انـدر خـط منم او رايـ ر بو  
  :سدينو مي نين واژه چنيا بارهاستاد در

 ن را چند باريا يخود سراج، مه شدنيران و سراسيح يمعن به در خط شدن«
  :است گفته يز انوريکار بسته و ن به

ــاز غ ــک د يرت راي ــت فل ــت ــتوا را   دي ــط اس ــده خ ــط ش   »در خ
  )۹۱و  ۱۶ص  ،يوان کمال اصفهانيد دينيز ببيو ن، ۵ص ، وانيد(

آنها  به استاد ،اند کار برده به مختلف يها صورت به مختلف يرا شعرا ياگر اصطالح
  :کار برده است به ر اصطالح حلقه بر در رايدر شعر ز يسراجمثالً . کند مي اشاره

ــرا  ــک را در سـ ــت  يفلـ ــاه رفعـ   انم او ريــــبســــان حلقــــه بــــر در ب  جـ
  :سدينو مي هياستاد در حاش

 “رون از دريحلقه ب” يو معزّ “حلقه از برون در”و  “حلقه در برون در” يانور«
  .»آورده است

  .ز شاهد آورده استينرا استاد چند شعر 
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  :جسم انسان آمده است يمعن به واژه شخص يده در شعريدر همان قص
ــ ــر     آن ز ين درآمــد فربهــيــشــخص د هب ــح الغ ــف رم ــه در ک ــبک   نم او راي

  :دهد مي حين توضيچن بارهن يه در اير احمد در حاشياستاد نذ
  :است گفته يمعز. کالبد مردم و بدن انسان يمعن به شخص«

  در خــدمت او شــخص ادب راســت مزاجســت 
ــاک ع   ــخن پ ــدحت او زر س ــدر م ــتي   ار اس

  )۸ديوان، ص(
  :است ل گفتهيکمال اسماع

  ر شـخص مـن  يـ شد رخنه رخنه چون هـدف ت 
ــه باختســت  ــا آن ک ــه ب ــ ب ــنم کي ــار جوش   »ب

  )۵ديوان، ص (
که در  ييها اسب ياساممثالً . کردند يم يارذگ ها را نام اسب زبان يامع عربودر ج

. دلدل نام داشت )ص(غمبرياسب حضرت پ. خ ثبت استيدر تار ،کربال حضور داشتند
ر ياستاد نذ دليلن يهم به شود و نمي حاتين تلميمتوجه اآساني  بهذهن خواننده  يول

و  يت سيدر بمثالً . ه آورده استين آنها در حاشاها را با اسم مالک اسب ياحمد اسام
 يگريو د )ع(نيامام حس به قمتعلّ يکيپنجم اسم دو اسب آمده است که  هديقصاز هشتم 

  .است اديابن ز به قمتعلّ
ــادر و   ــوب ورا م ــوده بعب ــدريب ــوم پ   رند اعرابيعبوب پذيحموم و چو يکه چو   حم

  :دهد مي حين توضيه چنياستاد در حاش
  :است گفته يمنوچهر. بود )ع(نينام اسب امام حس«

  يز رنگ رخ رخـش رو ين زان مرکب شبديآفر
  »يحمـوم شـو  يمادرش و آن مـادرش   ياعوج

در  يسراجمثالً . ز اشاره کرده استياصطالحات علم نجوم ن به ر احمدياستاد نذ
  :ديگو مي نيهفتم چن هديت هفدهم از قصيب

ـ     به نديب  آنکه شباهنگ هفته اوسـت  يشام يشعر   م شـب يچشم جـاه تـو هنجـار ن
  :سدينو مي هين شعر در حاشيح اياستاد در توض
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کم  يگريار روشن است و ديعبور و آن بس يشعر يک، يدو هستند يشعر«
 طرف شمال طلوع به ن ستارهيا. نديگو يشام ين آخر را شعريروشن است و ا

شام  به ن راين ايبنابرا ؛جانب شمال غرب است به کند و چون ملک شام يم
طرف  به ن جهت کهيبد .خوانند يماني يعبور را شعر ينسبت کردند و شعر

  :ديگو يخاقان. من در جنوب استيتابد و  مي جنوب
ــ  ي  ل است و نه مهرينه سه يچون نه شعر ــان چ ــام و خراس ــن و ش ــنمه م   »ک

  )٢٣٢ص (  
صفحه مرتب کرد و تمام  ۲۳۷باً در يوان را تقرين ديقات اير احمد تعلياستاد نذ
هشت صفحه مختص استدراکات و اضافات است و . کردوان را حل يمشکالت د

شهرها و  ياسام. ز جداگانه آورده شده استينها  ل و خانوادهيقبا، فهرست نام اشخاص
ي، ات قرآنيمل آکه شا يفهرست اشعار. شده است يک جا گردآوريدر ها  مکان
نامه  وان غلطيدر آخر د. جداگانه مرتب شده است ،هستند يا اشعار عربياقوال ، ثياحاد

  .د استيمف يراستاريرفع اغالط و يز چاپ شده است که براين
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  سنايي کشف، تصحيح و تحشيه مکاتيب
  ∗عليم اشرف خان

کار  يفارس اتيه ادبنيکه در زم يمحقّقان انير احمد در ميخته نذيت استاد فرهيشخص
د يآ يشمار م به ر احمد از محقّقان مهم شبه قارهياستاد نذ. ستين يکنند، محتاج معرف يم

کشف، . ار ارزنده استيبس ينسخ خطّ ينه کشف و معرفيشان در زميقات ايو تحق
ن باره ياستاد در ا. اوست يادب ياز شاهکارها يکي ييبِ سنايه مکاتيح و تحشيتصح
  :ديگو ين ميچن
اران ي به ها را ن نامهيا ييسنا. مياطّالع دار يينامه سنا ١٧تاکنون ما از وجود «

فقط پنج  يول. نوشته است يشاه غزنو ن و بهراميدوستان، وزرا و صدور غزن
ن يا يکتاب حاضر براساس پنج نسخه خطّ. باشد ينسخه آن در دسترسِ ما م

  .»ه شده استيها ته نامه
ح قرار ير احمد آنها را اساسِ کار تصحيکه استاد نذ ييب سنايمکات يپنج نسخه خطّ

  :ن شرح استيا به داده،
 .نامه ١٥شامل ) ه ١٠٠٦ماه صفر  ١٧، ١١نسخه قرن (وان هند، لندن ينسخه د

ازدهم بدون ينسخه قرن ( ١٣٩٧درآباد، شماره نسخه يه حيدانشگاه عثمان ةخه کتابخاننس
 .نامه ١٥شامل ) خيتار

، بدون سال ١٤٥/٢١شماره  به ب گنج،يموالنا آزاد در مجموعه حب ةنسخه کتابخان
 .نامه است ١٤کتابت که شامل 

                                                      
  .يار بخش فارسي دانشگاه دهلي، دهليانشد  ∗
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دهنده  شانآورده است که ن ين سه نسخه، عبارتير احمد پس از ذکر اياستاد نذ
  :شان استيق ايو مطالعه و تحق يخطّ يها ح، هنر کشف نسخهيتجربه تصح

ث کامالً يها، بلکه از هر ح ر نامهيم و تأخين هر سه نسخه نه فقط در تقديا«
طور  ن بهياست، بنابرا يکيهر سه  يها ها غلط در اغلب چاپ يمطابقت دارد حتّ

بوده است و آن هم از  يکيخه ن هر سه نسيتوان حدس زد که ا ين ميقيقطع و 
  )، مقدمه٢٨ص . (»س شده بوديطرف کاتب مغلوط رونو

شماره اول آمده  انايآرحات آن در مجلّه يا در کابل که توضيسرور گو ينسخه آقا
  .است

  .٥٣٧آکسفورد، شماره  ةدر کتابخان ييات سنايکلنسخه 
را از مجلّات و  ييناگر سيد يها ر احمد نامهين پنج نسخه، استاد نذيعالوه بر ا

  :مثال يکردند؛ برا يز گردآوريمختلف ن يها کتاب
  ).چهار نامه، سه بار( ارمغانمجلّه 
  .١)بار کيدو نامه، ( غمايمجلّه 

که  ينام بهرام غزنو ي بها عالوه نامه سه نامه به( يچاپ مدرس رضو ييوان سنايد
  ).باچه استنتاج شده استيدر د
  ).همان سه نامه(صفا چاپ مظاهر م ييوان سنايد

  ).شاه عالوه نامه بهرام ک نامه بهي( يلياهللا خل ليف استاد خليتأل ييم سنايکتاب حک
ک نامه منتشرشده در مجلّه ي(ن يمع محمدکوشش دکتر  به قات چهار مقالهيتعل

  ).غماي
) ننيمه ليضم( ٦٤/٢١٤شماره  به گرهيعل يدانشگاه اسالم ةدر کتابخان يجنگ فارس

  .ييهار نامه سناشامل چ
  .٥/١٦٧شماره  به ب گنجيحب ةنثر و نظم در کتابخان يها مجموعه

  ).ييشامل نامه دوم از سنا( ١٩٩٥شماره  به پور پتنه ينه بانکيدر گنج ياضيب

                                                      
.و سال چاپ مجلّه ارمغان و يغما را پيدا کنم متأسفانه با وجود تالش بسيار نتوانستم شماره  .١
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ن پنج نسخه و يرا با ا يين شانزده مکتوب سناير احمد تمام ايپس از آن استاد نذ
نوشته  يديحات مفيه و درباره همه آنها توضسه کرديگر مقايو مآخذ د يچاپ يها کتاب
. ت استيه، مطالب او حائز اهميح و تحشينه تصحيدر زم يو يسابقه طوالن به بنا. است
  :سدينو يم يو

ل ير و تبديياز تغ يفارس يخطّ يها ن رساله مانند اغلب کتابيا يها چون نسخه«
ست نگارنده است، ها که در د ن نسخهيک از اي چيفانه همصون نمانده و متأس

توان  يک را نسخه اساس نمي چين هيست؛ بنابراين يو معتبر يمينسخه قد
ام که نسخه بهتر و معتبر در متن بگذارم و  کرده يسع يا بنده تا اندازه. داد قرار

کلمات تا  يسم؛ اما بعضيبنو يبدل را در پاورق يها اختالفات نسخ و نسخه
شده است که با وصف کوشش فراوان آن پاشکسته نوشته  و غلط و دست يحد
ه چون نسخه بهتر و يدوارم که در آتيها روشن نشده است و بنده ام واژه
ح، مقدمه مصح(» چاپ رسد به تر حيها صح ن نامهيد، ايدست آ به تر حيصح
  ).٣٥  ص
ادآور شده است که او سه نسخه ير احمد در مقدمه يان ذکر است که استاد نذيشا

 ة، کتابخانييات سنايکل -٢، ١٠٠٦، کتابت سال ٩٢٧، شماره ن هندوايد - ١ يعني
ب گنج، را از نظر متن يحب ةدر کتابخان ييم سنايمکتوبات حک - ٣درآباد و يه، حيعثمان
سرور بعدها او نسخه . داند و هر سه آنها از اصل نسخه استنساخ شده است يم يکي

ره ي، جنگ در ذخ٥٣٧آکسفورد، شماره  )نيبادل( ييات سنايکل، )کابل، افغانستان( ايگو
ب يره حبيدر ذخ ي، جنگ فارس٢١٤/٦٤گره شماره يعل يدانشگاه اسالم ةنن در کتابخانيل

را  ١٩٩٥پور شماره  يگره، جنگ در بانکيعل ياسالم ةدر کتابخان ١٦٧/٥٠شماره  به گنج
که  يت علمسه کرده است و همه مجلّايرا با آنها مقا ييبِ سنايمکاتکشف کرده و متن 

قات و يجه خود را در تعليکرده است و نت يابياند را ارز را چاپ کرده ييسنا يها نامه
  .آورده است يحواش

ها تالش کرده است  ن نسخهيوجود اغالط فراوان در ا به ر احمد با توجهياستاد نذ
نابع را با م ياالمثال و اشعار عرب ، اقوال بزرگان، ضربيث نبوي، احاديات قرآنيکه آ

فقرات و محاورات  يحتّ. ن کار موفّق شده استيدر ا يتا حد يو. معتبر بسنجد
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ح کرده يسه و آنها را تصحيمقا ييقه سنايحدوان و يها را با د ن نامهيموجود در ا يفارس
  .است
  :ق استاديتحق به بنا
ب معتبر همان است که در يافته و ترتين ين بار تدويچند ييسنا يها نامه«

. »ت شده استيب گنج رعايوان هند و حبيه و ديدانشگاه عثمان يها نسخه
  )٣٦ ص مقدمه مصحح،(

 خيالتّوار منتخبو  ييقه سنايحد يها از نسخه ياستاد نامه شانزدهم را که در بعض
سه کرده يگر مقايح و با چند نسخه ديآن را تصح يمدرس رضو يجلد اول آمده و آقا

سه و يگر مقايبا سه نسخه د ،يشاه غزنو نام بهرام به نامهل صحت انتساب آن يدل به است،
  .کرده است ييسنا يها شامل نامه

ل يدل به دا کرد ويب گنج پيحب ةکتابخان يها از جنگ يکياستاد نامه هفدهم را در 
  .داشت، آن را در کتاب خود آورده است ييسنا يها ن نامه با نامهيکه ا يشباهت

ن يح ايکار برده شده در تصح ي بهم اختصارياحمد عالر يمحقّق نامدار استاد نذ
نجا نقل يرا در ا يياز نامه هفدهم سنا ييها بخش. کرده است يدقّت بررس کتاب را به

  :شتر آشنا شونديب ييم سنايکنم تا محقّقان با روش نگارش حک يم
له را ين مشرف گشته نه مخيحد سبع به ن گذشته وين عمر از ستيبا آنکه سن«
ليت تخئقول تأمدان يخته و ميسبحه نثر از هم ر. ل مانده و نه مفکّره را تحم
ده ساز سجع از آهنگ افتاده، طبع نفور است و نفس در يه و نظم تنگ گرديقاف

دامن هرچه . يکارم قرار چيو نه بر ه يکسم کار چينه با ه. کشاکش امور ناصبور
زم و يگر يرم، مياز آنچه ناگز. يگردم گذشت يراهن هرچه ميو پ يرم گذاشتنيگ يم

 يينايده و من از نابينه و داخل ديمقصود درون س. زميآو يزم، ميگر ياز آنچه م
 .ان جان و من در طلب آن سرگردانيمطلوب در کنار دل و م. دهيهر گوشه گرد

 يقيمقصود حق به رستن و يک ساعت از وجود مجازيجالل ذوالجالل که  به
همه سعادات  به تر و از وصول فيشر يويوستن از حصول همه مرادات دنيپ

. »چ فروختيه به ده ويچ خريه به ن همه رايتر و ا فيتر و لط خوش ياخرو
  )۱۲۲ ص(
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  :اند آورده يدر پاورق يادداشتين نامه يح اياستاد ضمن تصح
ن هم يتر است که ا مرجح ين روينظرم مفکّره از ا به اصل نسخه متفکّره اما«

  .»له و متفکّره باشندين هم درست است که هر دو متخيکن ايله است وليوزن مخ
ملحقات آمده است و استاد طبق نسخه آکسفورد آن را  ييپس از نامه هفدهم سنا

  .ذکر کرده است که تحت نامه پنجم ثبت بود
بخش . آمده است و آن هم در دو بخش است يقات و حواشيپس از آن تعل

 يشان نامه نوشته و در بخش دوم بعضيبد ييم سناياست که حک ياره کسانن دربينخست
  :ر استيقرار ز يي بهسنا يها حات نامهيتوض. ح داده شده استياز مطالب متن توض

. ستيک ييم سنايست که مخاطب نامه حکين نامه عنوان ندارد و معلوم نيا :لاو ةنام
ن بود و عالقه يغزن ياز رؤساد که مخاطب نامه آي يمبرن ينامه چن ياز محتوا

  .داشت ييم سنايحک ي بهاديز
توان حدس زد  يکار برده شده م به ز عنوان ندارد؛ البتّه از القابين نامه نيا :دوم ةنام

  .ن بوده استيبلندمرتبه غزن ياز سادات و رؤسا يکين شخص يکه ا
د احمد يعمبا خواجه  ييسنا. نام خواجه احمد مسعود است به :سوم و چهارم ةنام

از بزرگان وقت و دوست  يکيخواجه . داشت يخصوص يا بن مسعود رابطه
  .بوده است ييم سنايق حکيق صديمخلص و رف

ن در ين ابوالقاسم ناصر بن حسيالد نام قوام به :هاي پنجم و ششم و چهاردهم نامه
سنجر بن  يعني ير سه پادشاه سلجوقين وزيالد قوام. است يآباد انس ينيگز
و طغرل ) ق ۵۱۱- ۵۲۵(شاه  بن ملک محمد، محمود بن )ق ۵۱۱-۵۵۲(شاه  کمل

شمار  يي بهم سنايبود و از دوستان حک) ق ۵۲۶-۲۷(شاه  بن ملک محمدبن 
  .رفت يم
 ةالقضا يوسف و پدرش قاضياحمد بن  يابوالمعال ةالقضا ينام قاض به :هفتم ةنام

اديعقوب ين ابويعالءالداست يوسف بن احمد حد.  
 يام براينام خ ي بهدر جواب بازرگان، دوم يکيها  ن نامهيا :هشتم، نهم و دهم ةنام

 يدزد به شابور نوشته شده است که آن هم متعلّقيو نامه سوم از ن يه دزديقض
  .است
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  .وسف استينام خواجه  به ن نامهيا :يازدهم ةنام
بود و  ييوح سناممد يو. است يبيخط محمدنام سرهنگ  به ن نامهيا :دوازدهم ةنام

و ) ق ۵۱۵: م(مسعود سعد سلمان . نام او سروده است به دهين قصيچند ييسنا
را  يبيخط محمدز سرهنگ ين يياز معاصران سنا) ق ۵۴۴: م( يغزنو يمختار

  .اند مدح کرده
  .نام خواجه عبدالصمد است يي بهاز دوستان سنا يکينام  به ن نامهيا :سيزدهم ةنام
  .بن طاهر است يد ابوالمعالير سينام ام به نامه نيا :پانزدهم ةنام
  .است) ق ٥١٢-٥٤٧( يشاه غزنو نام بهرام به ن نامهيا :شانزدهم ةنام
ب گنج مندرج يحب ةکتابخان يگرانبها يها از جنگ يکين نامه در يا :هفدهم ةنام

  .است
و  يقات و حواشيصفحه تعل ٩١، حدود ييهفده مکتوب سنا ير احمد براياستاد نذ

 نقل کرده است را از منابع و مآخذ گوناگون يمختلف يها استاد مثال. مقدمه نوشته است
د صدها کتاب را يک جمله بايک واژه و ي يبرا. طلبد يت دقّت را مين کار نهايو ا

دست  به را ييجه نهايتوان نت ياز آنها را استخراج کرد و پس از آن م يمطالعه و مطالب
، ١٠٩ ص. (»بود ياندام يو نام آنجا ب«در جمله  ياندام يد واژه بمثال استا يبرا. آورد

  :دهد يح مين توضيه چني، از نامه پانزدهم را در حاش)٣سطر 
  .٣٣٠، ص يقات و حواشيبخش دوم تعل

  :ن آمده استيچن) ٤٨-٤٩ص ( قهيمقدمه حددر » ياندام يب«
 ياندام يگذاشتن بشان از هم فرويا ياجزا …باشد يشان را فرو گذاشتن خاميا«

  .»باشد
  :ن جمله درج استيا) ١٥٩ص ( چهار مقالهو در 

  .»اندام يد بيد يرا سگز يو فرخ«
  :گونه شرح داده شده است نياندام بد يواژه ب) ٢/٣٠١( يشناس سبکدر 
قاعده و  يب يمعن به ن لغت در اصليده و ايده و بشولياب، شورينا يعنياندام  يب«

ي فوق آمده و نظام يمعان به م ضد آن است و مجازاًنامتناسب است و باندا
  .»ن آورده استين و دومينخست يمعن به
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  :است) ٣٤٧ص (، ياسد لغت فرسدر 
  عدن است و کار ما بانـداما   يهـان بخواجـه عنـدان    يگ

  :گفت ير معزّيام
  رديـ صحبت تو کار من انـدام نگ  يب  رديـ وصل تو دل در بـرم آرام نگ  يب

  :آمده است) ٩٧٢ص ( يريفرهنگ جهانگدر 
نظام آمده  يمعن به دارد، اول معروف است دوم يل فتح چهار معناو به اندام«

  »…چون سخن در نظر از لطف تو اندام گرفت: راست يم سوزنيچنانچه حک
  :دين عبدالرزاق فرمايالد جمال. سوم ادب و روش بود

  شش انـدام  ي بهقآرند بدان سر سه طال  تــو يانـدام کنــد بنــدگ  بــه نــه سـر کــو 
  )٣٣٠-٣١ص (  

ها،  ها، فرهنگ وانيد يفهرست مآخذ آمده که شامل نسخ خطّ ٣٤٥تا  ٣٤٠از صفحه 
  .است يفارس يها ها و جنگ اضيها، مجلّات، ب تذکره

فهرست کتب و از  ٣٧٢تا  ٣٦٤فهرست اعالم، از صفحه  ٣٦٣تا  ٣٤٧از صفحه 
  .فهرست اماکن آمده است ٣٧٦تا  ٣٧٣صفحه 
کار برده شده در  به ن استاد در آخر کتاب فهرست کلمات مخصوصيالوه بر اع

 يکه برا يکسان يآورده است که برا ٣٨٢تا  ٣٧٧ها را در شش صفحه از  متن نامه
  .است يخوانند، فهرست سودمند يها را م ن نامهين بار اينخست

افت کردند و ين دررايز از ايرا ن االبرارةعدو  االسرار کشفر احمد کتاب ياستاد نذ
  :سدينو ين مين باره چنياستاد در ا. سه کردنديز مقاين کتاب نيق خود را با ايکار تحق
ف يتأل ير خواجه عبداهللا انصاريتفس به معروف االبرارةعدو  االسرار کشفراً ياخ«

مورد ) ش ١٣٣٩، ١٣٣٠چاپ دانشگاه تهران، (در ده جلد  يبديابوالفضل م
بوده  يغزنو ييم سنايمعاصر حک يبديم. سطور قرار گرفت نياستفاده نگارنده ا

رش، اشعار يم نوشته و تحت تأثيحک يق در زندگان ٥٢٠ر را در سال ين تفسيو ا
جاها الفاظ،  يبعض يکار برده است و حتّ به شتر مواردير را در بين شاعر شهيا

و  يمطالب لغو ين بعضيبنابرا. است يکيسنده يبات هر دو نويفقرات و ترک
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گر واضح ير و دو کتاب دين تفسيا يکتاب حاضر از رو يخيو تار يادب
  )٣٨و  ٣٠ص . (»شود يم

، )٣٩٢تا  ٣٨٢صفحه (حات و اضافات را در ده صفحه ير احمد تصحياستاد نذ
و  ٣٩٥(و در آخر استدراکات را دو صفحه ) ٣٩٤و  ٣٩٣(نامه را در دو صفحه  غلط
  .آورده است) ٣٩٦

ر ين استاد نذيح و تدويرا با تصح ييب سنايمکاتگره يعل ياسالمانتشارات دانشگاه 
همه محقّقان و  يبرا ين اثر استاد سرمشقيا. چاپ کرد م ١٩٦٢احمد در سال 

  .رود يشمار م ي بهپژوهشگران زبان و ادب فارس
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  يوان سراجيح ديتصح يها يژگيو
  ∗ارمر کُدنْراجِ

مهارت خطّي شادروان پروفسور نذير احمد در فن تصحيح نسخ  استاد فرهيخته
يکي از آنها نسخه . را تصحيح کرده استخطّي وي دوازده نسخه . اي داشت ويژه

شمار  به سراجي است که موضوع اين مقاله به خراساني معروف الدين ديوان سراج
  .رود يم

ه خود ياثبات نظر يبرا يو. داشت ويژه يروشخطّي هاي  ح نسخهياستاد در تصح
 يقصد و به حاًيکرد تا خواننده صر مي را انتخاب يا شعري يعبارتخطّي از متن نسخه 

وان ياهل خراسان است استاد از د الدين سراجن امر که ياثبات ا يمثال برا براي. ببرد يپ
  :کند مي انتخابچند شعر  الدين سراج

  گرچه اصل پاکش از خاک خراسان در رسد  خـدمتت  يفخر بر گلهران نمود اندر هوا
  بـود  يطرز الفـاظش چـو الفـاظ خراسـان      آنکـه انـدر مـدح تـو     يسـراج  يبنده داع
  ١که مرا آب و گل از خاک خراسان برخاست  ميالفـاظ خراسـان گـو    بـه  تـو  يمن ثنـا 

در مکران بوده و پادشاهان  يتچند مد الدين که سراجد يآ مين برياز اشعار باال چن
چون  يحاکمان به يد که سراجيافزا مي ن استاديعالوه بر ا. آنجا را ستوده است يمحل
و  کرد ميه توجه يشتر از بقيابوالخطاب را ب الدين ابوالمکارم و برادرش نصرت الدين تاج
  .شود مي افتي الدين جسراوان يده در ديقص ٢١ الدين تاجش يدر ستا فقط

                                                      
  .استاديار فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
 ،ش ١٣٥١/م ١٩٧٢، تصحيح دکتر نذير احمد، دانشگاه اسالمي عليگره، يخراسان الدين وان سراجيد  .١

.ص الف
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. کند مي نقل يخياز کتب تار يخود مطالب يعااثبات اد ياوقات استاد برا يبعض
مکران بوده  يفرمانروا ق ۵۹۹ش از سال يکه پ الدين ن زمان سلطنت تاجييتع بارهدرمثالً 
وان يد که در ديگو يم بارهن يدر او  کند مي نقل قول ياز طبقات ناصر يو ،است
سروده شده است  ق ۶۰۵ا ي ۶۰۴در سال  يظن قو به وجود دارد کهاي  دهيقص يسراج

ن يا. ل قرن هفتم ادامه داشته استيتا اوا الدين تاجد که سلطنت يآ مين بريو از آن چن
استاد عالوه بر . موجود است يوان ويدر داست،  الدين تاجده که در مدح سلطان يقص

ع ياز وقا يکي به استادمثالً . دهد ميخوانندگان  به يشتريب اتاطّالع يادشدهده ينقل قص
 ابوالخطاب اشاره الدين ابوالمعارج و برادرش نصرت الدين تاجسلطان  يمهم زندگ

بر عهده  يفتنه غز نقش مهم ين دو برادر در سرکوبين است که ايکند و آن واقعه چن مي
اي  دهيصوص قصن خيدر ا يسراج. کردندسنگ را فتح  به موسوم يو حصار داشتند

  :شود مي آن نقل از تين مقاله چند بيسروده بود که در ا
  رش لشکر تو سنگ پست آمد چو حرف جـ يپ به

  باشـد  يار کـ رن جـ ين سپاه تـو چنـ  وچ يسپاه
  يکردنـد حصـار   يهمـ  يحصار سـنگ را قـو  

  باشــد يرا مگـس حصـار کـ    يحصـار عنکبـوت  
ـ هـ مبارک باد فتح سنگ و غـز مق    ش تـو يور پ

  باشـد  يار کـ هـ لشکر غـز را چـو تـو ق    هرکه ق
امرا و  ،گر از شاهزادگانيهفده نفر د، ن دو نفريوان خود عالوه بر ايدر د يسراج

را در  ين اسامير احمد فهرست اياستاد نذ. است کردهدربار مکران را مدح  يوزرا
وان آورده استيمه دمقد:  
 ؛ابوالخطاب الدين پسر نصرت الدينناصر .۱
 ؛ابوالخطاب الدين شاه پسر نصرتسنجر الدينمعز .۲
 ؛ابوالمکارم الدين شاه پسر تاج سلطان الدين قطب .۳
 ؛ابوالمکارم الدين ه پسر تاجاصرشيق الدينافتخار .۴
 ؛ابوالمکارم الدين خسروشاه پسر تاج .۵
 الدين؛ ر نصرتير وزيالخ يبن اب يلاابوالمع الدين جمال .۶



  ١٢٤  قند پارسي

  

 ين؛الد ر نصرتيابوحاتم وز محمد الدين جمال .۷
 الدين؛ ر نصرتيسعدان بن محمود وز الدين سابق .۸
 الدين؛ ر نصرتيفرج وز الدين هيوج .۹
 الدين؛ ر دربار نصرتيعمر ام الديننور ريم .۱۰
 الدين؛ و تاج الدين ر نصرتيم وزياتابک بن ابراه الدين شمس .۱۱
 الدين؛ ر دربار تاجيام الدين حسام .۱۲
 الدين؛ ر تاجيصدر وز الدين نجم .۱۳
 الدين؛ر دربار ناصريوسف اميفرامرز بن  الدين جمال .۱۴
 ؛ر مکرانيبکر وز يمحمود بن اب الديناءيض .۱۵
 ؛ر مکرانيوز محمدبن  الدينريخط .۱۶
 .ر مکرانيد اميخورش الدين نصرت .۱۷

 يو. کند مي انيهند ب به از مکران الدين سراجآمدن  بارهدر ين استاد مطالبيعالوه بر ا
ده در مدح سلطان ابوالفتح ساالر يدو قص يوان سراجيد سد که درينو باره مين يدر ا

ن اشعار يز آمده است و از اين الدينبرزپسرش هاز آنها نام او و  يکيموجود است و در 
  :ديچنانکه گو. ده استيدرگاه سلطان ابوالفتح رس به از مکران يداست که سراجيپ

  رسـد  مـي  شـاه مکـران   ش تـو از بارگـاه  يپ  وار ان بنـده يـ مـدح گو  يبنده سـراج  اخسرو
  :مدح ابوالفتح پرداخته است به يگريده ديو در قص

  دون نشـود يآنکه جز خاک درش تاج فر  شاه جم مرتبه ساالر ابوالفتح که اوسـت 
  ١شده مقـرون نشـود   من دل به ان تمنّيا  سـت وخدمت ت يا شد که مرا آرزوهسال

التتمش  الدين شمسبار در به پس از ورود يسد که سراجينو مي استاد در ادامه
مدح بزرگان آن دربار پرداخته است که  به ،)ق  ٦٠٧-٦٣٣(ي پادشاه معروف دهل

 محمدکه  است ر آن پادشاهيوز يديجن محمد الدين الملک قوام ن آنها نظاميتر معروف
  .٢م کرده بودياو تقد به را اتيالحکا جوامعنام  به کتاب خود يعوف

                                                      
.ص ت ،ديوان سراجي  .١
.همان، ص ت  .٢



  سراجي هاي تصحيح ديوان ويژگي  ١٢٥

  

ر احمد ياست و استاد نذ کردهوان خود نقل يرا در د از امرا يارينام بس يسراج
  :خود ضبط کرده است همرا در مقد ين اساميفهرست کامل ا

  .)يديجن محمدالملک  ظاهراً پسر نظام(ي ديبن جن محمد الدينضياء .١
  .)يديجن محمدظاهر پسر ه ب(ي ديجن محمدبن  محمدمجدالملک  الدين شهاب .٢
 ؛اغلبک الدين حسام .۳
 ؛ار بن احمديبخت الدينعز .۴
 ؛قراسنقر الدينديمؤ .۵
 ؛محمدابو الدين شرف الدينفخر .۶
 ؛نيالملک تگ يخ صفيش .۷
 ين؛ابوبکر بن حس الدين تاج .۸
 الدين؛ديصدر حم .۹
 .ميحعبدالر الدين ار نجمالتج ملک .۱۰

د يه استاد سعير احمد نظرياستاد نذ. سفر حج رفت به ق ٦٢٨در سال  الدين سراج
که او است حدس زده  يسيد نفيسد سعينو مي داند و نمي ن مورد درستيا را در يسينف

ن حدس يا اام. است شدههند رهسپار  به عربستان مسافرت کرده و از آنجا به از مکران
بود و ممکن  يدر دهل) ق ٦٢٨( خين تاريش از ايپ يرا سراجيز ؛رسد نمي نظر به درست
  .١است فوت شده ق ٦٢٦که در سال  ه باشدمحمود پرداخت الدينمدح ناصر به نبود که

نظر  يهر مطلب به ن است که روشن شود استاد راجعين موارد ايمنظور من از نقل ا
استاد  باره نظرهمان طور که در. کرد اثبات مي يخيل تاريبا دال آن راداشت و  يخاص
  .است کردهان يبمطالبي  يسيد نفيسع

هند بازگشته است  به گرياز سفر حج بار د پس يسد که سراجينو مي استاد در ادامه
خ درگذشت يتار درباره. کند مي خود را ثابت يعان اديا يوان وياز د يديقصا ةو با ارائ
  .ستيدر دست ن ياطّالع الدين سراج

                                                      
  .ص ج، ديوان سراجي  .١
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: ن تالش استاد استيا دهنده ر نشانيداستان ز. کوشا و پرتالش بود يفرد استاد
ت يزده بياستاد قرار داد که ورق اول آن شامل س اريرا در اختاي  نسخه يسياستاد نف

ن يدا شد و بديپ االحرار مونسده در کتاب ين قصيهم يپس از چند. مفقود شده بود
از  يکياستاد در . را جبران کند يسيب استاد توانست نقص نسخه استاد نفيترت
اغلبک  دينال برخورد که در مدح حسام يا دهيقص به ايتانيموجود در موزه برهاي  اضيب

بک و يا الدين ر مزبور در دربار قطبيام. نام داشت يسروده شده بود و شاعر آن سراج
همان  ين سراجين است که ايالتتمش بوده است و استاد نظرشان بر ا الدين شمس
وان يز در ديده را نين قصياستاد ا دليلن يهم به .است مورد بحث ما يخراسان يسراج

  :ديگو ي چنين ميگريد هديقص رهبااستاد در. قرار داد
 “وسترضوانم آرز ةدر که روض يبگشا”زير مطلع  به يگريده ديقصيک «
ت که در قرن نهم در اسغمور يبن  محمداض يب يستانيس الدين سراج به عنوان به
 يمخطوطات شرق يدولت ةو تنها نسخه آن در کتابخان بود شده يد گردآورمتر

ده در ين قصيا. شود ي ميهدارانگ) يطات فارسمخطو( ١٨٣شماره زيرِ  مدراس
ان يم اگرچه در. باشد مي الدينران شاه قلج خان خسرو معزّيمدح خسرو ا

 شاملِه منظومن يچون ا ،دشو مين يافتهن نام يبد يممدوح يممدوحان سراج
  .١»ما دهنمو يوان سراجيد شامل بنابراين بنده اين را ،قديمي استاض يب

 .کرد ها نيز مقايسه مي خه مورد نظر استاد متن يا اشعار آن را با تذکرهعالوه بر تطبيق نس
ده همراه ين قصيت از ايسد که چند بينو نخست ميصفحه ، وانيد ةماستاد در مقدمثالً 

هاي  شواهد نسخه به فقطاستاد  يعني. نقل شده است روشن روز ةت در تذکرين بيا
  .کرد مي ز رجوعين يخيا کتب تارها ي فرهنگ، ها تذکره به بلکه کرد، نمي اکتفاخطّي 

 حيالفاظ را با سند فرهنگ توض يمعن ،ح متنياوقات ضمن تصح گاهياستاد 
  :شود مي ک شعر نقليمثال  يبرا. دهد مي

  ٢يهر دو عـالم آمـده در زينهـار مصـطفٰ      ي در زينهار فضل حق و ز راه لطفمصطٰف

                                                      
. هص ، ديوان سراجي  .١
.۲همان، ص   .٢



  سراجي هاي تصحيح ديوان ويژگي  ١٢٧

  

 ينهار شعريز يح معنيتشر ياستاد برا .امان آمده است يمعن به نهاريدر شعر باال ز
  .١»دهند ازو ملکان زهر خورده را زينهار« کند ينقل م فرهنگ آنندراجاز 

آن شعر . کاربرده شده است به ضيمران ةکلم يدر شعر يسراج الدين سراجوان يدر د
  :ن استيچن

ــرا ــل يزلفي س ــو گ ــاگوش چ ــر بن ــان ب   ن جان
ـ يـ ان بضـيمر چـون  تر  ب و سبز ويدلفر   ٢ارنم ت

وان مسعود ياثبات قول خود از د يکرده و برا يحان معنيرا ر ضيمراناستاد کلمه 
  :آورده است يرا در پاورق يسعد سلمان شعر
  انضـيمر الله و  يد هميکه رو  اراســتنديبــا بيد بــه ن رايزمــ

، ردوالصّةحرا، يهقيخ بيتارهاي  از کتاب يوان سراجيدح ير احمد در تصحياستاد نذ
ناصر  الفرس صحاح، يوان معزّيد، ليوان کمال اسماعيد، د حسنيوان سيد، يوروان انيد

 ييوان سنايد، يوان عنصريدي، ديرش، يريفرهنگ جهانگ، برهان، يوان جبليد، خسرو
استاد  يول ؛صفحه دارد ٣٥٢ يسراجشده  چاپ وانيد. استفاده کرده استغيره و

  .الً نوشته استصفحه مفصّ ٢٠٥قات آن را در يتعل
  

                                                      
.٢ص ديوان سراجي،   .١
.٤ص ن، هما  .٢
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  برهان پروفسور نذير احمد در نقد قاطع تحقيق ةشيو
  ∗عالءالدين شاه

ژه در هند، محسوب يو ، بهيات فارسيشگامان ادبير احمد از پيپروفسور نذ شادروان
کنند  يچنانکه نقل م. نه انجام داده استين زميدر ا يمهم يها شود که پژوهش يم

ر يپروفسور نذ. اند بوده يرانيا شرو دوستاني، پيفارس يسينو ان در هنر فرهنگيهند
 يها از فرهنگ ياريبس يو. انجام داده است يا قات گستردهينه تحقين زميز در اياحمد ن

نه تنها  يو. ح منتشر کرديکشف و پس از تصحرا که در هند نگاشته شده است  يميقد
 يياه يد، بلکه بررسيطبع رسان به کرد و يراستاريم و ناشناخته را ويقد يها فرهنگ

. ر استينظ يران بيمعروف انجام داد که در هند و ا يها درباره فرهنگ يو انتقاد يقيتطب
از مندرجات  يکه در نقد برخ) به زبان اردو(ر احمد ياستاد نذ نقد قاطع برهانکتاب 

. ديآ يشمار م به مهم استاد ياز کارها يا رزا غالب است، نمونهياثر مشهور م قاطعِ برهان
که ) يزين بن خلف تبريحسمحمدف يتأل( برهان قاطعادشده را در رد ي غالب رساله

شتر ير احمد بينظر استاد نذ به .ف کرديهند است، تأل يفارس يها ن فرهنگيمشهورتر از
 ياست و اساس ين شاعر هنديا يشخص يها دگاهي، دبرهان قاطعانتقادات غالب بر 

  .ندارد يقيو تحق يعلم
منابع موثق  يقيق و مطالعه تطبيقات دقيات غالب را با تحقين کتاب نظرياستاد در ا

 يقين مطالعه تطبيحال چن به او معتقد است که تا. و نقد کرده است يو گوناگون بررس
  :سدينو يم يو. نه انجام نگرفته استين زميدر ا

                                                      
  .ي دانشگاه دهلي، دهلياستاديار بخش فارس  ∗



  پروفسور نذير احمد در نقد قاطع برهان شيوة تحقيق  ١٢٩

  

) غالب(انات يدر مورد همان ب يقيک مطالعه تحقيدر کتاب مورد نظر  …«
. م انجام گرفته استياسناد قد يقيبراساس مطالعه تطب يسع نيشود و ا يعرضه م
م يگوناگون و قد يها فرهنگ يين بار در روشنايرو خوشنودم که اول نيمن ازا
، مسائل بحرالفضائلو  ايگو زفان، دستوراالفاضل، فرهنگ قواساز جمله  يفارس

عات من رد و طبق اطّاليگ يمورد انتقاد و مطالعه قرار م يسينو متفرق فرهنگ
افتند؛ چه در زبان ين ينامبرده که در هند تدو يها ن فرهنگيا به راجع يا مطالعه

 ها ما ن فرهنگيا يقيبا مطالعه تطب. ز انجام نگرفته استين ياردو، بلکه در فارس
 برهان قاطعرزا غالب در مورد يم يرادهايشتر ايم که بيا دهيجه رسين نتيا به

  .١»ستيدرست ن
 اما ستيمبرا ن ياگرچه از اشتباه و کاست برهان قاطعده است که يعق نياستاد بر ا

 قاطع مؤلّف عابرهانف کتاب بناياز تأل يو يکند و هدف اصل يمحقّق بودن نم ياد 
 يصحت و درست ي بهاست و و يمندرجات منابع قبل يآور گفته خود او فقط جمع به

و  يا شان کلمهينظر ا به کند که اگر يدعا مز استيندارد و از اهل علم ن يها توجه واژه
ب و اشتباهش را بپوشانند؛ چون او فقط يآن محلّ اختالف نظر باشد، ع ياسم و معان

  .٢ستيجامع لغات و تابع ارباب لغات است، واضع و محقّق ن
درست و  يها واژه ييص و شناسايس تشخينو فه فرهنگين وظينظر استاد نخست به

ست و با وجود يموفّق ن ينگار فرهنگبرهان قاطع رو مؤلّف  نينادرست است و ازا
ست؛ اما چون ين يسينو فرهنگ يارهايفش مطابق معيت فراوان، تأليشهرت و مقبول

خود را قبول دارد، پس  يهدفش را مشخّص کرده است و ناتوانبرهان قاطع صاحبِ 
ز الزم ين نکته نير اذک. ستيه صاحبِ برهان مناسب نيرزا غالب عليار ميبس يرادهايا

 محمد. نداشت يکامل ييآشنا يسينو رزا غالب خود با قواعد و فنون فرهنگياست که م
ران آشنا نبودند يم ايخ و تمدن و زبان قديو غالب هر دو با تار يزين بن خلف تبريحس
ن محقّقان زبان يا يهر دو. افتادند ريدساتدام  به هر دو ين عدم آگاهيعلّت هم به و

                                                      
  .، پيشگفتار، ص الفنقد قاطع برهان  .١
  .همان، ص ب  .٢
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ران يا يخ اصليات آن را تاريسره محسوب کردند و محتو يرا فارس ريدسات يوعمصن
  .١قرار دادند

  نقد قاطعِ برهان
کتاب . نوشته شده استبرهان قاطع ف مهم غالب است که در نقد ياز تصانقاطع برهان 

است و مؤلّف آن  يفارس يها ن فرهنگيتر ن و متداولياز مشهورتربرهان قاطع 
ن فرهنگ را در سال يا يو. است» برهان«به متخلّص يزيبن خلف تبر نيحسمحمد
) جنوب هند(شاه در شهر گولکنده  در عهد سلطان عبداهللا قطب) م ۱۶۵۲(ق  ۱۰۶۲
  :شمارد ين برمين کتاب را چنيا يها يژگير احمد وياستاد نذ. ن کرديتدو

در آن با موجود  يها آن زمان است و تعداد واژه ين فرهنگ فارسيتر ميحج .۱
  .ستين يشدن سهيگر مقايد يها فرهنگ

ب در ين ترتياند و ا مرتّب شده يب حروف تهجيترت به ها ن فرهنگ واژهيدر ا .۲
 .شود يده نميد يقبل يها فرهنگ

 .ل ذکر نشده استين تفصيا به ها واژه يگر معانيد يها در فرهنگ .۳
 .ز نقل شده استيها ن اغلب تلفّظ واژه .۴

  :ن استيقات استاد چنيفرهنگ طبق تحقن يص ايکمبودها و نقا
 يها شکل به افته است و صدها واژهيراه  يفات فراوانيتصحبرهان قاطع در  )۱

  .قرار گرفته است ياصل يها ف کلمهيشده در رد فيتحر
 .ن فرهنگ نقل شده استيدر ا ريدساتچون  يجعل يها ات کتابيمحتو )۲
 .استهزوارش داخل شده  يها ن فرهنگ، کلمهيات ايدر محتو )۳

دهد که در زبان  يح مين توضين فرهنگ، استاد مرحوم چنين نقص ايدرباره آخر
 گر رايزبان د يها کلمه يعني. داشت يا ژهيوه ويهزوارش ش يها خواندن واژه يپهلو
 يبرا. شد يآن خوانده م ينوشتند؛ اما در زمان خواندن، معادل پهلو يم يخط پهلو به

. شد يخوانده م» شاهنشاه«شد؛ اما  ينوشته م» ان ملکملک« يا کلمه يمثال در خط پهلو
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معادل  يجا به برهان قاطعوجود دارد؛ اما در  يهزارها کلمه هزوارش در زبان پهلو
 يو فارس يپهلو ياصل يها گمان واژه به هزوارش يها کلمه يخطّ يها ، شکليپهلو

  .نقل شده است
وقت   چيرزا غالب هيد که توجه مسينو يمنقد قاطع برهان ر احمد در يپروفسور نذ

 يها و کلمه ريدسات يات جعليورود محتو يعنيبرهان قاطع ن دو نقص بزرگ يا به
توجه غالب . را کشف نکرده بود يق اصلين حقايز ايهزوارش معطوف نشد؛ چون او ن

شده در برهان وجود  فيشکل تحر ي بهنظر و به معطوف بود که ييها کلمه به فقط
شدت  به ن نقص سرزنش ويعلّت هم به فقط برهان قاطع رارزا غالب مؤلّف يم. داشت

 يقيست و با اصول تحقين کار غالب درست نينظر پروفسور ا ي بهکند؛ ول ياستهزا م
  :دهد يح مين توضين باره چنيدر ا يو. ر استيمغا
تنها برهان قاطع  يلفظ يها فيتحر به راجع) غالب(او  يها در ضمن کوشش«
د يها معلوم شد، اما مشخّص نگرد گوناگون کلمه يها جه برآمد که شکلينتن يا

ص کلمه يدر واقع تشخ. از آنها اصل است و کدام شکل محرفيک که کدام 
ق يق دقيق و تحقيعلم عم به ازيمتعدد آن ن يها ان شکليو درست در م ياصل
 متعلّق ياه زبان ييران، آشنايا يباستان يها زبان يعالوه بر آگاه. دارد
متون منثور و  به قيعم يو آگاه يفارس يها ق فرهنگيت، مطالعه دقيسانسکر به

او منابع . ن نداشتياز ا يکدام درک چياما غالب در ه. الزم است يمنظوم فارس
از چهار  يح داده است که فرهنگيح توضيداشت و در کلمات صر يکم يليخ

سرمه ، يفرهنگ سرور، يريجهانگفرهنگ  يعنيفرهنگ نامبرده در مقدمه برهان 
 يرينامه من شرفاز  يست و فقط قدريش او نيپ هياالدو صحاحو  يمانيسل

 يها نداشت و نسخه ياديعالقه ز يم فارسيمتون قد به او. استفاده نموده است
ز يص و تميتشخ يمه قرن نهم هجريم که تا نيدان يما م. در دست او نبود يخطّ
را  يخطّ يها ن نسخهين متداول بود و اگر غالب ايهمچن يفارس ن دال و ذاليب
صدها  يکرد؛ چون در هر نسخه خطّ يب نميرا تکذ يد، وجود ذال فارسيد يم

نکه انتقاد يخالصه ا. ديدال مبدل گرد به کلمه را با ذال نوشتند که سپس
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ت شتر انتقاداين بيبنابرا. کرد که در غالب نبود يجاب ميا يتخصّص قاطع برهان
  ١»…اساس است ياو ب

نه يصراحت دانش و مطالعه غالب را در زم ر احمد بهين استاد نذيشيدر سطور پ
دوستداران غالب  يد براين صراحت شايا. برد ير سؤال ميز يمتون منثور و منظوم فارس

  :دهد يح مين توضيل استاد چنين دليهم به ند نباشد؛يچندان خوشا
 يشتر متون فارسير است که در زمان غالب بن سخن قابلِ تذکّين مورد ايدر ا«

رو او نتوانست  نيازا. ار نداشتيم در اختيقد يها او فرهنگ. چاپ نشده بود
  ٢»…ديکش يدور م يها گذشته به فات برهانيتحر يها شهيبفهمد که ر

فن  يول. طبع بود رکيباهوش و ز يست که غالب شخصين يده پروفسور شکّيعق به
از ين يق لغات و متون ادبيمطالعه گسترده و عم به ،يبر هوشمند عالوه يسينو فرهنگ

ارتباط  يبا کاربرد عموم يعلم يش از هوشمنديدارد؛ چرا که مسئله زبان و لغات ب
جداگانه وجود داشته  يشکل به ديآن با يک کلمه و معنيد که يگو ياس ميعقل و ق. دارد

، همان کاربرد عام مستند و معتبر برعکس آن باشد يباشد؛ اما اگر در استفاده عموم
ق و گسترده يها بدون مطالعه عم ها و کلمه واژه ين استفاده عموميافت هميدر. شود يم

  .امکان ندارد
 يليمانند و قوت تخ ي، طبع بقاطعِ برهان يص و کمبودهاياستاد با وجود همه نقا

ن کتاب يست که اپروفسور معتقد ا. کند که از کتابش مشهود است ين ميغالب را تحس
ار حساس بود و يبس يغالب مرد. کار برد به رت و اخالق غالبيتوان در مطالعه س يرا م
داد،  يه طبعش رخ ميعل ياگر کار. خالف مزاجِ خود را تحمل کند يزيتوانست چ ينم
را ـ که قاطع برهان ر از ير احمد اقتباس زياستاد نذ. داد ينشان م يديواکنش شد يو

  :د سخن خود آورده استيين کتاب است ـ در تأيف اياهداف تأل به مربوط
ست؟ گفتم يغرض چبرهان قاطع من گفت که تو را از تخطئه جامع  ي بهزيعز«

د و جعل از اصل جدا کنم، چنانچه مرشد کامل تفرقه ياعالن حق، قلب از ج
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 کند، اگر يخاطر نشان طالبان راه حق م ياز خطرات رحمان يطانيوساوسِ ش
و دشنام مده و  ي، ناسزا مگويکن يد کالم مير و اگر تردي، بپذيم داريطبع سل
ب ده که اگر يترک ير فراهم آر و عبارتير در ضميسودمند خردپذ يها حرف
غ يگر نه باشد، من درد سخن دارم و از دريگر جواب ديسؤال د يح نبود باريفص
فانه و يم، آن هم ظريگو يرا زشت مبرهان قاطع رنجم، از آن راه، جامعِ  يم

  .١»فحش و دشنام به فانهيفه، نه مخنثانه و سهيبذله و لط به فانهيحر
ه يانتقادات تند عل به ، غالب راقاطعِ برهاناز  ير احمد با ذکر مثاليپروفسور نذ

ز يکند که در انتقادات تند غالب ن ين نکته اذعان ميا ي بهمتهم ولبرهان قاطع صاحبِ 
خرس هم  يمعن به »دب«کلمه برهان قاطع در . او مشهود است ييگو هطبع خالق و بذل
شده ) وانهيد(که تازه مجنون  يکس به ز افزوده است اگر خون خرس رايآمده است و ن

  :سدينو يم ين معنيغالب در رد و جواب ا. رود ين مياست بخورانند، جنونش از ب
 ماردارانيخواران و ت ا کس از غميسوزد، آ ين ناقلِ ناعاقل ميا يها يکس يدلم بر ب«

کرد و آن مقدمه جنون بود، برهان قاطع چاره آهنگ نوشتن ين بينبود که هرگاه ا
د تا از رنج يمال يکف پا م به د ويدم يم ينيب به خت وير يگلو م به خون خرس

  .٢»بست يان ميرست و لب از هذ يسودا م
که استاد در کتابش برهان قاطع ه صاحبِ يغالب عل ييگو گر از درشتيچند مثال د
  :ر استيشرح ز به نقل کرده است،

  .»ده استيمرغ فهم... ده است که يتا چه د«
  .»کش يشياست، ظرافت پ ييايح يچادر را گذاشتن و مادر را آوردن ب«
  .»نديب ين عضو را ميهرجا هم ييرد، گويگ يم... ز نام ين«
ن چه کند، هرچه يآورد، مسک... روزن نتوانست نوشت که چها ه هميمگر چهارپا«

  .»در نظر داشت نوشت

                                                      
.۱۰، ص نقد قاطعِ برهاننقل  به؛ ۸۴، ص قاطعِ برهان  .١
  .۱۱-۲، ص نقد قاطعِ برهاننقل  به  .٢



  ١٣٤  قند پارسي

  

ش مشکل است که مانع يدهد که چه قدر برا يح ميموارد توض يغالب در بعض
  :خود شود ييگو دشنام
، زبان از دشنام نگاه داشته يربط ين بيمشاهده ا به ه خون خورده باشم تايچه ما«

  .»باشم

 ق در نقد قاطع برهانيوه تحقيش
ف شده است و غالب قصد داشت کمبودها و يتألنقد برهان قاطع غالب در قاطع برهان 

از  يسد که هدف وينو يم ييدر جا يو. را نشان دهدبرهان قاطع متن  يها يکاست
است؛ اما چنانکه » د و جعل را از اصل جدا ساختنيقلب را از ج«قاطع برهان ف يتأل

ر با اصول يرزا غالب مغايم قير احمد قضاوت کرده است، روش تحقيپروفسور نذ
از  يسينو ح فرهنگ و فرهنگيو تصح يا نامه ده استاد نقد متون لغتيعق به .ق استيتحق

رزا غالب يق ميمهم روش تحق يها از نقص. است يو ادب يپژوهش ين کارهايتر مشکل
اره ر اشيموارد ز به توان يان کرده است، ميآنها را بنقد قاطع برهان که استاد مرحوم در 

  :کرد
  .يسينو غالب از فن فرهنگ ينداشتن اطّالع کاف )۱
 .رهيوغ يت و پهلويمانند سانسکر يشه با زبان فارسير هم يها زبان به او ييناآشنا )۲
 .يق لغات فارسينبود مطالعه دق )۳
 .يمتون منثور و منظوم فارس به قيعم يناآگاه )۴

 يها و شکل واژه منتخب ۱۴۰در حدود نقد قاطع برهان ر احمد در ياستاد نذ
وه نقد يش. کرده است يآنها اعتراض کرده بود، نقد و بررس به گوناگون آن را که غالب

  :ب استين ترتيا به استاد درباره هر واژه
  .کند ينقل م يب حروف تهجيترت به راقاطع برهان منتخب از  يها ابتدا واژه .۱
 .آمده استقاطع  برهانکند که در  سپس خالصه معني و تشريح هر واژه را بيان مي .۲
 .کند يرزا غالب را درباره آن واژه نقل ميم يرادهايسپس اعتراض و ا .۳
مثال  يمنابع مختلف برا به آن را با توجه يغالب و درست يها و در آخر نوشته .۴

 .کند يم ينقد و بررس يها و متون معروف منثور و منظوم فارس فرهنگ
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آن شامل  يقسمت اصل يعنيدر دو قسمت چاپ شده است؛ نقد قاطع برهان 
ش از نگارش يمه مقاالت استاد است که پيغالب است و بخش دوم ضمقاطع برهان  نقد
چاپ  به رانيارائه شده و در مجلّات هند و ا يالملل نيو ب يملّ يها ن کتاب در کنفرانسيا

ن يا يد که موضوع آنها با موضوع اصليآ ين برميها چن ن مقالهين اياز عناو. ده استيرس
ن کتاب بوده يف ايتأل يزه اساسيمناسبت دارد و غالباً انگ قاطعِ برهان نقد يعنيکتاب 
  :کنم يها را نقل م ن مقالهيمن فقط عناو. است

  .ريدساتبر  ينظر •
 .برهان قاطع •
 .برهان قاطعن غالب و صاحبِ ياتّحاد نظر ب •
 .يغالب و ذال فارس •
 .يفات و لغات فارسيتصح •
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  تصحيح استاد نذير احمد قواس فرهنگ
اض هاشميمحمود في∗  

دانند که  يهمه م. دارند ياديسهم ز يشرفت زبان و ادب فارسيها در پ يهند و هند
ن يف و تدوينه تألين در زميهند همچن. شگام بودنديپ يفارس يسينو ها در تذکره يهند

موجود  يسان هندينو نگاز فره يطوالن يفهرست. شناخته شده است يفارس يها فرهنگ
  .اند آنها توجه کرده ي بههمگ ياست که پژوهشگران زبان فارس
فرهنگ قواس نام  ي بهکي: ف شده استيدر هند تأل يميدو فرهنگ مشهور و قد

 )ق  ٦٩٥- ٧١٦(خلجي  الدينشاه غزنوي که در زمان سلطان عالء مبارک الدينتأليف فخر
ق  ٧٤٣که در سال  يرات دهلويف حاجب خيتأل لدستوراالفاض يگريد و ديان رسيپا به

ران فقط سه فرهنگ يدر ا. افتيان يپا) ق ٧٢٥-٧٥٢(بن تغلق  محمددر عهد سلطان 
پنجم  ةسد( يطوس يف اسديتأل لغت فرسنخست : وجود دارد عراالشّ لسانتر از  يميقد

ف يتأل يار جماليمعق و سوم  ٧٢٧ف سال يتأل ينخچوان الفرس صحاحو دوم ) يهجر
  .ق ٧٤٥ف سال يتأل ياصفهان يشمس فخر

 يدارند؛ ول يسهم بزرگ يفارس يسينو ان در فرهنگين امر مسلّم است که هنديا
و  يعلم يروش به ها با دقّت نظر و ن فرهنگير است که اگر ايز انکارناپذين امر نيا

ان و يدانشجو ين نشوند، برايح و تدويق، تصحيو براساس اصول تحق يقيتحق
ر احمد دانشمند محترم و محقّق ياستاد نذ. ستنديقابل استفاده ن يوهشگران فارسپژ

 يقيو تحق يعلم يها تينه فعالين زميژه در ايو در هند به يمشهور زبان و ادب فارس
ن بار در سال ينخست يرا برافرهنگ قواس ر احمد ياستاد نذ. انجام داده است ياديز
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شماره  يان مجموعه متون فارسينشر کتاب در مم از بنگاه ترجمه و  ۱۹۷۴/ش ۱۳۵۳
ن بود که يالطرف اساس کار بر نسخه ناقص. ار شاطر منتشر کردير نظر دکتر احسان يز ۴۷

. شود يم ينگهدار ۵۱۶ره کرزن با شماره يکلکته ذخ يتيک سوساياتيدر کتابخانه آش
  :ده استکر ين معرفيچن) ۴۶۸فهرست، ص (ن نسخه را ينگارِ کتابخانه ا فهرست

ناشناس، چهار : نسخ، کاتب: در هر صفحه، خط ۱۸: ، سطور۶۸: تعداد برگ«
عالوه گونه نهم از بخش پنجم کامالً و جزء  به. دارد يباچه افتادگيسطر اول از د

  .»آخر از گونه هشتم افتاده است
ن يا. افت شديدر ين اثر در موزه کراچياز ا يگرينسخه د يطوالن يپس از مدت

 ن دو نسخه آمادهيرا براساس افرهنگ قواس ر احمد متن کامل يمل بود و استاد نذنسخه کا
  .چاپ رساند به م  ۱۹۹۹کرد و با مقدمه مفصّل و محقّقانه از کتابخانه رضا رامپور در سال 

. ف شده استيتأل يل سده هشتم هجريا اوايدر اواخر سده هفتم فرهنگ قواس 
  :سدينو ين ميفرهنگ چنن ير احمد در مقدمه اياستاد نذ

از شاعران بزرگ دوره  يکي يمبارک قواس غزنو الدينسنده آن فخرينو«
ن جهت يهم به .پادشاه هندوستان بوده است) ق ۶۹۵- ۷۱۶( يخلج الدينعالء

ن يبنابرا. ن دوره نوشته شده استين فرهنگ در همين است که ايحدس ما بر ا
) ق ۴۶۵: وفات( يطوس يس اسدمکشوف بعد از لغت فر يها ان فرهنگيدر م

 ين علّت قولِ آقايهم به باشد و يم ين فرهنگ فارسيتر کهنفرهنگ قواس 
بن هندوشاه درباره صحاح که در  محمدف يتأل الفرس صحاحمصحح  يطاعت
پس  الفرس صحاحنامه  لغت: سدينو يم يو. ستيف شده معتبر نيق تأل ۷۲۷سال 

موجود و  يفارس ي بهن فرهنگ فارسيتر کهن يطوس ياسد لغت فرساز کتاب 
  .١»شناخته شده است

افت و يبسزا  يشهرت يف شد و در مدت کميفرهنگ قواس در هندوستان تأل«
ن کشور ين فرهنگ در ايا يرويپ به چنانچه. سندگان بعد قرار گرفتيسرمشق نو

 ،)ق  ۷۴۳(تأليف حاجب خيرات دهلوي  دستوراالفاضلهاي ديگري مانند  فرهنگ
                                                      

).مقدمه مصحح( ۱ص م،  ۱۹۹۹رضا رامپور،  ةفرهنگ قواس، نذير احمد، کتابخان  .١



  ١٣٨  قند پارسي

  

 الفضالةادا، )ق  ۸۲۲قبل از ( »عاشق«تأليف داشمندي متخلّص به عراالشّ انلس
قبل از (م يف بدر ابراهيتأل انيگو زفان، )ق ۸۲۲( يدهلومحمد ف بدر يتأل

ف يتأل نامه شرفو ) ق ۸۳۷(بن رستم  محمد محمدف يتأل ليبحرالفضا، )ق  ۸۳۷
  .١»تف شده اسيتأل) ق ۸۷۸قبل از ( يم بن قوام فاروقيابراه

 قواس ما درباره مؤلّف و  يروزشاهيخ فيتاردر . ميندار ياطّالعات چندانفرهنگ
پس  يشاعران معروف آن دوره شمرده شده و نام و ةفخر قواس در زمر ،خِ فرشتهيتار

 يفخر قواس در زندگان. ذکر شده است ياء برنيو ض ير خسرو و حسن نجدياز ام
 دستوراالفاضلخيرات دهلوي در تأليف خود خود شهرت فراوان داشت، چنانکه حاجب 

  .ش کرده استيرا ستا الدينف شده است، فخريق تأل ۷۶۳قواس در  يرويپ به که
ل و يتفص وجود دارد که استاد به يفراوان يقيو تحق يعلم يها ن ضمن بحثيدر ا

باچه ين فرهنگ را خود مؤلّف در ديف ايوجه تأل. ان کرده استيبا دقت نظر آنها را ب
  :ح داده استيتوض يمختصر

غاره و يچ پيه يمنش ب اران همدل و همينشسته بودم  يدر انجمن يروز …«
. افتيشان راه يخواندن کارنامه در دل ا يآرزو. سرزنش گرد آمده بودند

ش آوردند و در خواندن آن کام و گست استوار يهاست پ ن نامهيشاهنامه که بهتر
ده در دل يماشتند تا آنچه ازو پوشکردند و هوش و گوش بر آن استوار گ

گشاد و داد  يآن در باز نم يدند؛ اما کسيد يگر ميکدي يهمه سو. داشتند، بپرسند
  :آورد و گفت يمن رو ي بهدوست. داد يها بسزا نم آن سخن
  جوش اسـت  يبر جوش دال که جا  جهـان چـرا خمـوش اسـت     يايگو
وستم يم و سخن را در سخن پدر پوزش را بربست …مند ن زبان بهرهيما را از ا
د يبا ياست م يو پهلو يپس از آن جوش گرفتند که آنچه زبان پارس …چنانچه

ژه يو. رندين زبان بهره گيتا هرکس از ا يسيو ترزفان بنو يجا کن کيکه همه را 
ن يهرکه از. پرداز باشند خوان و غم ن و همراز و نامهيکه با بزرگان همنش يکس

نزد همه ارجمند و  به ديد، آنچه پرسد پاسخ آن باز گويوباز ج يزبان ازو سخن
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ن گنج يا يپس از آن چون ساخته پرداخته کن. شود يآور بدان نام و نام يگرام
، بلکه يگانه پنهان نداريش و بيسخن را چون گنج جهن در کنج خانه از خو

  .١»يدا داريدا و بر همه چون روز هويچون آفتاب پ
فرهنگ . ن فرهنگ را شرح داده استيا اهميتراحت ص ن فرهنگ بهيمؤلّف ا

 يدرست گذشتگان اگر به يبها شيآثار ب. در درست خواندن متن دارد ياساس يسهم
  .کند ير مييآن تغ يخوانده نشود، معن

  :سدينو يقواس م
ش آوردم و از سرتاپا خانه خانه يپ به هاست را که شاه نامه شاهنامهنخست «

 هاي نامه لوي بود همه را جداگانه بر کاغذي بنوشتم فرهنگفروخواندم آنچه سخن په
ترزفان کرده همه را  يدر پارس ياند در زبان تاز ان نبشتهيگر که آن را فرهنگيد

گان در خانه کاغذ نگار آوردم و آن را بخش بخش و يگان يستم و يفرو نگر
  ٢»…استعزّ و جل داناتر  يخدا. ن هنجاريگونه و گونه و بهره بهره کردم بد

 ها خود گونه يدر پنج بخش است و هر بخش در چند گونه و بعضفرهنگ قواس 
  :خود مؤلّف نوشته است. م شده استيچند بهره تقس به

. بر چند گونه، هر گونه بر چند بهره يهر بخش. نامه بر پنج بخش است فرهنگ«
پنج  آن بر. باال راه دارد ياز آن سو يکه بعض ييزهاين در نام چيبخش نخست
  :گونه است

  که آن بر همه سزاوار است؛ يتعال يدر نام خدا: گونه نخست •
ها و  نيها و د غامبران و کتابيپراکنده چون فرشته و پ يزهايدر چ: گونه دوم •

  مانند آن؛
  ها؛ در نام آسمان و ستارگان و ماه: گونه سوم •
  در نام آتش و باد و آب و خاک؛: گونه چهارم •
  .ديدا آيا که در آسمان پزهيدر نام چ: گونه پنجم •

                                                      
.۲۰۳، ص م ۱۹۹۹فرهنگ قواس، نذير احمد رامپور،   .١
.۵، ص م ۱۹۹۹فرهنگ قواس، نذير احمد رامپور،   .٢
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ن و کوه و سنگ يبربسته که آن را جماد خوانند چون زم يزهايبخش دوم در نام چ
  .و گل و خاک و مانند آن
اه و درخت و يبررسته که آن را نبات خوانند چون گ يزهايبخش سوم در نام چ

  :مانند آن و چهار گونه است
  اه و سبزه؛يگونه نخست در نام گ •
  ها؛ گونه دوم در نام گل •
  دار؛ در نام درختان تنه: گونه سوم •
  .ها در کشت و غله: گونه چهارم •

بخش چهارم در نام جانوران از پرنده و خزنده و جنبنده و مانند آن و آن بر پنج 
  :گونه است

  :گونه نخست در نام پرندگان بر دو بهره است •
  در نام پرندگان بزرگ؛: بهره نخست ♦
  .ژه و مانند آنيام پرندگان خرد چون کرم ودر ن: بهره دوم ♦

  ؛يدر نام جانوران آب: گونه دوم •
  ن؛يدر نام خزندگان زم: گونه سوم •
  ان؛يدر نام جنبندگان و چهارپا: گونه چهارم •
  :ان و آن دو بهره استيگونه پنجم در نام آدم •

  ان؛يدر نام اندام آدم: بهره نخست ♦
  .نند آنشان و مايان و گرد ايدر نام آدم: بهره دوم ♦

  :د بر نه گونهيکار آ به را يباشند و آدم يزها که از کار آدميدر نام چ: بخش پنجم
  ها؛ ها و خانه يدر نام جا: گونه نخست •
  در نام آوندها و مانند آن؛: گونه دوم •
  ها و جز آن؛ يدر نام خوردن: گونه سوم •
  ها؛ يدنيدر نام پوش: گونه چهارم •
  ها؛ يماريدر نام ب: گونه پنجم •
  جنگ؛ يدر نام جنگاوران و سازها: ه ششمگون •
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  گران و سازها؛يدر نام کار: گونه هفتم •
  که باشد؛ يزيق هر چيدر نام تفار: گونه هشتم •
  .»در نام کردها بر راه مصور: گونه نهم •

افت که مؤلّف ين مندرجات را مطالعه کرد و درير احمد با دقت نظر اياستاد نذ
ن اثر از يم ايب و تنظيکرده و در ترت ياده کلّاستف ياسد لغت فرساز فرهنگ قواس 

در کتاب خود  يزمخشر. کرده است يرويپ يزمخشر االدبةممقدا ي شرو ادبيپکتاب 
  :م کرده استير تقسياعتبار مطالب در پنج بهره ز به مندرجات را

  ها؛ بهره نخست در نام ♦
  ها؛ بهره دوم در فصل ♦
  در حروف؛: بهره سوم ♦
  ها؛ دن ناميدر گردان: بهره چهارم ♦
  .ها دن فصليدر گردان: بهره پنجم ♦

ن پنج بخش فقط شامل يز مطالب خود را بر پنج بخش قسمت کرده؛ اما ايقواس ن
گر را مؤلّف در فرهنگ يچهار قسمت د. است االدبةممقدن از يمندرجات بهره نخست

 ياسد لغت فرسر احمد درباره استفاده فخر قواس از ياستاد نذ. اورده استيخود ن
ناً يات شاهد در هر دو فرهنگ عيها و اب شتر واژهيب يذکر کرده است؛ مثالً معن ينيقرا
ه يموجود در متن فرهنگ را در حاش يها ها و تسامح ر احمد اشتباهياستاد نذ. است يکي

. ز نقل شده استين ياز اشعار شاعران هند يبعض فرهنگ قواسدر . نشان داده است
ن اشعار باعث يده است که ايجه رسين نتيا به ن موارديا ر احمد پس از ذکرياستاد نذ
ر يرسد که تاج دب يق ميه تحقيپا به ن امريشود؛ مثالً ا يم يخيتار يها اشکال يرفع بعض

  .هستند يکيزه يو تاج و تاج ر
زه يتاج ر يدرباره اشعار الحاق يا ، مقالهفرهنگ قواس به ر احمد با استنادياستاد نذ

وان يده در دين قصيا. چاپ شده است مجله فکر و نظروشت که در ن يوان انوريدر د
  :ر آمده استيمطلع ز ي بهسيچاپ نول کشور و چاپ نف يانور

  لعـل روشـن اسـت    يا کـه وقـت مـ   يـ ب يساق
  ره کنـون سـبز گلشـن اسـت    يـ دان خـاک ت يم
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التتمش  الدين پسر سلطان شمس محمد الدين اثيده در مدح سلطان غين قصيا
دو . باشد يانور به ست که متعلقين ممکن نيسروده شده است و بنابرا) ق ۶۳۳-۶۰۷(
در  يکي. آمده است فرهنگ قواسزه در ير عرف رينام تاج دب به دهين قصيت از هميب
  :ل بهمنجنهيذ

  بر خسروي که خاک درش تاج بهمن است  فشـان  بهمنجنه گذشت و بهار است گـل 
  :ونيل شيدر ذ يگريد

  ون اسـت يوه او باز شينگر که ش يقمر  کيـ دور فلـک و ل گرفت بـاغ ز   يسور
  :درج شده است يگريمصرع اول مصراع د يجا به در نسخه فرهنگ

  در فصل گل چو موسم سور است باغ را
  :ر استيت زين مصراع از بين مصراع نخستيا

  مـاتم اسـت   بـه  آخر چرا بنفشه نشسـته   در فصل گل چو موسم سور است باغ را
  :ن استياست که مطلع آن چن يا دهيشامل قص تين بيو ا

  م استروزي خجسته چون رخ شاه معظّ  ار باده کـه نـوروز عـالم اسـت    يب يساق
پسر سلطان ) ق ۶۳۴: وفات(روزشاه يف الدين نام رکن ي بهوان انوريده در دين قصيا

  .است يالحاق يوان انوريز در ديده نين قصين ايالتتمش نقل شده است؛ بنابرا
 ين خود سندينقل شده است و ا يه فردوسياز اشعار هجو يارين فرهنگ بسيا در

  .يه فردوسيو صداقت اشعار هجو ياست درباره درست
 ياز کلمات هند ين کتاب بعضيز جالب است که در اين نظر نياز ا فرهنگ قواس

. اند نقل شده يفارس يها ح واژهيتوض ياند، برا ج بودهيکه در آن دوره در هندوستان را
 ر احمد فقطياستاد نذ. سودمند هستند يهند يشناس از نظر زبان يهند يها ن واژهيا
  :اشاره کرده است فرهنگ قواسدر  يهشت واژه هند به

  .که، چهپر، گاله، لدوير، يل، جبهبح، کنيبهتل، که
سنده يقواس نو. در هندوستان است يسينو انگذار فرهنگيبن فرهنگ قواسمؤلّف 

نوشت و در  يسره م يفارس به او. داشت يسبک مخصوص يسيدر نثرنوبود و  يمعروف
فرهنگ از  يرويپ به ن کتابيدر هندوستان چند. کامل داشت ين خصوص مهارتيا

  .نوشته شده است قواس
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 شاهنامه يژه برايو ن فرهنگ بهيشود که ا يباچه مؤلّف فرهنگ مشخص مياز د
را فرهنگ  فرهنگ قواسموارد  يل در بعضين دليهم به نوشته شده است و يفردوس

ار مؤثر يبس شاهنامه، فرهنگ قواسدر مطالعه  يرانيقول محمود ش به .اند شاهنامه دانسته
فرهنگ کلکته  يتياتک سوسايشينگار کتابخانه ا طور فهرست نيهم. و سودمند است

 قرار شاهنامهاب ينادر و کم يها و شامل واژه يدر فرهنگ فارس يميقد يرا کتاب قواس
  .داده است

د که قول مؤلّف فرهنگ يجه رسين نتيا به ق و تفحصير احمد پس از تحقياستاد نذ
 لغت فرسدرج شده، قبالً در  فرهنگ قواسکه در  شاهنامهات يشتر ابيب. ستيدرست ن

ن ياز منابع عمده قواس بوده است، بنابرا يکي لغت فرسد يشا. آمده است ياسد
م که يياگر بگو. افته استيراه  فرهنگ قواسناً در يع يفرس اسدموجود در  يها اشتباه

ز ين مسئله نيا يول. ست، درست استين يفردوس شاهنامه به مخصوص فرهنگ قواس
همه جا شناخته شده بود و مردم  شاهنامهقت دارد که در آن زمان شهرت و ارزش يحق
  .قت استين حقين فرهنگ شاهد ايا. را بخوانند شاهنامهخواستند  يم

سره نوشته و  يفارس به م که فخر قواس فرهنگ خود رايد اعتراف کنيان بايپادر 
باچه مختصر خود از يمؤلّف در د. استفاده نکند يتاز يها تالش کرده است که از واژه

را يز. ز شده استين کوشش موفق نيدر ا يز کرده است و تا حديپره ينقل کلمات عرب
. ستين زبان نياز ا يچ اثريکند، ه يژه تجاوز نمکه حداکثر از ده وا يبجز چند واژه عرب
ن خصوص در يشود و در ا يده ميد يموارد کلمات عرب يها در بعض اما در شرح واژه

شامل  يرا زبان متداول فارسيممکن نبود؛ ز يمجموع احتراز از استعمال لغات عرب
  .ن امر صرف نظر کنديتواند از ا ينم يا سندهيچ نوياست و ه يکلمات عرب

ر ياهتمام استاد نذ به ن فرهنگيب ايح و ترتيقبل از تصح فرهنگ قواسمطالعه 
ان يما دانشجو ياستاد شادروان است که برا ين تبحر علميا. ار مشکل بودياحمد بس
  .ن فرهنگ حل شده استين فرهنگ و مشکالت ايا يزبان فارس
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  خدابخش ةاحمد با کتابخان ريدکتر نذ يهنگفروابط ر
  ∗رويآ هللارضوان ا

در هند  ياست که در گسترش زبان و ادب فارس ييها تير احمد از شخصياستاد نذ
 يق بود و براياستاد همواره مشغول مطالعه و تحق. بر عهده داشته است ينقش مهم

. رفت يند و خارج هند ممختلف ه يها کتابخانه ي بهناشناخته فارس يها کشف نسخه
است که  يقيو تحق يسات مهم علماز مؤس يکيکتابخانه خدابخش شهر پتنه در هند 

در  بنده .دن کردين کتابخانه دياستاد بارها از ا. دارد يفارس خطّي نسخاز  ير مهميذخا
در  هک افتميسبب فرصت  نيهم به کار بودم و به مشغول هکتابخانن يهم ان، درآن زم
 مسئوالن. است ينشدن فراموش يا خاطره ه،چندروز يها داريد نيا. ستاد باشما خدمت

 دکتر همواره ه،کتابخانن يااسبق  سيرئ دار،يدکتر عابد رضا ب ژهيو به کتابخانه در آن زمان
 خدابخش که در کتابخانه ييهاناريمها و س شرکت در کنفرانس يبرااحمد را  رينذ

 خدابخش هکتابخان يدولت ئتيه احمد عضو رينذ کترد. کردند ي، دعوت مشد يم برگزار
 کرد و با يشرکت م ،شد يپتنه برگزار مشهر  در هک ئتيه نيا جلسات در و بود زين

در همان  .کرد يم يهمکار بود، هکتابخان يحکومت ئتيه سيرئ که هارفرماندار استان ب
 خطبات«نام  به يا هانيسال خطبه) خدابخش شادروان( کتابخانه سؤسم ادي به زمان،

 يو قاض يقيصد ريدکتر زب ،يضيف آصف سورپروف آن در شد و آغاز »خدابخش
ه انيسال هخطب نيا ياحمد برا ريدکتر نذ .م ۱۹۷۴سال  در .کردند يعبدالودود سخنران

 هکرد ک راديا» هندو  يفارس«عنوان  با يغيبل ين خطبه سخنرانياستاد در ا. انتخاب شد
 .فتو استقبال حضّار قرار گر ديرد تمجو مو ديکش طول روز سه

                                                      
  ).بِهار(جين، آرا . دي.دانشيارِ بخش فارسي کالج اچ  ∗
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 آغاز» جرنل خدابخش«نام  به خدابخش کتابخانه فصل نامهانتشار  ۱۹۷۶در سال 
 حدود هک شد چاپ هشکل مقال به احمد ريخطبات نذ نيا اول مجله هشمار در و شد

چاپ  به احمد رياستاد نذ مقاالت زيه نفصلنام نيا يبعد يها در شماره .ه بودصد صفح
 با ايگو زفان فرهنگ مدون و کامل متن )۴۵-۴۴ شماره( شماره کي در يحت .ديسر

هنگ فر نيا خدابخش کتابخانه .در چهارصد صفحه منتشر شد احمد رينذ مقدمه دکتر
ن فرصت فقط درباره دو مقاله يمن در ا. صورت کتاب چاپ کرد به ۱۹۸۹را در سال 

عرض  يچاپ شده است، مطالب) ۷۴ و ۲۱ شماره(ه خدابخش جرنل استاد که در مجلّ
ن يو عنوان آن چن است يجسلمان ساو يفارس ريشه شاعر درباره مقاله نخست. کنم يم

. »يفارس ذال استعمال هزمان نييتع و )خدابخش هنسخ( يجسلمان ساو اتيغزل«: است
ن يا ۷۴ در شماره اردو زبان به هک است» نگر باگ«درآباد يح مياسم قد نام مقاله دوم

  .ده استيچاپ رس به لهمج
 زبان به مقاله سه شکل به هاست ک يسخنران همان احمد رياستاد نذ اثر نيبهتر اما
 کند که ما در ين مقاله ثابت ميا. است هافتي انتشار همجل نيا نخست همارو در ش اردو
 .ميا گرفته هامال رانياز ا چقدر يو خطاط ينقاش ،يمعمار هنر مانند بايز يها هنر هنيزم

 ادي به يه واحمد است ک رينذ استاد سخنرانی هس جرنل شامل اول خدابخش هشمار
خطبه  سه نيا يها نام .بود هکرد راديا پتنه خدابخش هکتابخان شادروان خدابخش، در

 :اند از عبارت
 هند؛ يها زبان و هجامع در يفارس نفوذ و اثر .۱
 هند؛و تمدن  بيهذامور ت در يفارس نفوذ .۲
 .هند ميقد يها هکتابخان در يفارس نادر کتب .۳

 .کرده است يبررس هند راو  رانيا يميقدروابط  احمد رينذ دکتر نخست همقال در
سند رود  را تا شيحدود مرز سلطنت خو ،يهخامنش ه، پادشاريکب وشيدار يو هديعق به

خدمت او حاضر  و ارمغان در هيبا هد نوروز، مناسبت به هند يسفرا و بود هداد گسترش
 ريتصاو و آمده است سند نام رود يهخامنش يها هبيدر کت لين دليهم به .نددش يم

 هاحمد ن رينذ دکتر. شده است يکار کنده ها سنگ يرو ديجمش تخت هند در يسفرا
 ،رانيا ياسيو اوضاع س خيتار از هبلک ،داشتکامل  يتسلّط يفارس اتيادب و زبان به تنها
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سلطنت  به ه ضمن اشارهمقال نيا آغاز در يو .دبو آگاه يخوب به زيافغانستان ن و هند
هور ال ،انيغزنو دوره ياسياوضاع س رييه تغجينت کند که در يثابت م انيو غور انيغزنو
 ت راين مرکزيا يهلد ان،يغور در زمان آنها از پس ادب شناخته شد و و علم مرکز
از  يکي به هندو  ديرس خود اوج به زبان نيا يموريت هانپادشا دهع اما دردست آورد؛  به

 ادب و زبان به يموريت هانپادشا عالقه ليدل به .ل شديتبد يفارس ادب هممراکز م
نام  به يخاص دربار آنها وابسته بودند، سبک به هک يدست زبان فارس هريچ يشعرا ،يفارس
 رانيا يو شعراره شد يچ رانيا يها سبکگر يد برسبک  نيا .جاد کردنديا يهند سبک
 .قرار گرفتند نيو تحس ديسرودند، مورد تمج يم سبک شعر نيا يرويپ به هستان کو افغان

؛ بودمتبحر  يشاعراحمد،  رياستاد نذ هديعق به که ن شاعران بوديا از يکي يهکوروزيف
و  نبود معروف يهندشاعر سبک  عنوان ي بههکوروزيف هک است يشگفت يبس يجا يول

، يري، نظي، عرفيضيمانند ف آن زمان گريد يشعراکه  يه بود؛ در حالندما هناشناخت
و  رانياعالوه بر  هک دليب عبدالقادر رزايژه ميو دارند، به ياريشهرت بس ميصائب و کل

  .دارد ييبسزا ز شهرتين در افغانستان هند
 در آن دوره در هند هک هدد يم حيتوض يسينثرنو درباره در ادامه احمد ريدکتر نذ

 درژه يو به .بود هربود رانياز ارا  سبقت يگو يسينو هرو تذک يسينو خيتار هنيزم
 و مدون در هند آن زمان، يها هنگفر شتريب و بود رانيا برتر از هند يسينو فرهنگ
 فرهنگ :مثالً ؛ديچاپ رس به رانيدر ا بعدها آنها يو متن انتقاد ه بودندشد يآور جمع
 يگفتن .دستوراالفاضل فرهنگ ،قواس فرهنگ ،آنندراج هنگفر ،قاطع هانبر ،يريجهانگ
 قواس فرهنگ يعنيهنگ آخر دو فر يمتن انتقاد نيتدو خود احمد رينذ استاد که است

 يکتب لغت فارس نيمعتبرتر هاز جمل کهاست  رسانده انجام به را االفاضل دستور و
 .دشون يمحسوب م

ان ين بينهند را چ در يفارس نفوذ زبان ياصلل يدال همقال نيا احمد در رياستاد نذ
 :کند يم
 سرعت به هند در يفارس زبان آنان يسرپرست تحت هک يرانيا انيفرمانروا تسلّط .۱

 .افتيگسترش 
 .بودن مردم دو کشور ييايو آر هندو  رانيدو کشور ا يهمجوار .۲
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 .هستند ييايآر يها شه و هر دو از دسته زبانير هم يو زبان فارس يهند يها زبان .۳
 يبرا نتمدن درخشا نياست و ا يمدن اسالمت د،يجد رانيا فرهنگ سرچشمه .۴

 .پرجاذبه است انيهند
مختلف  يها بر جنبه ير زبان فارسيتأث به ر احمد ضمن اشارهيدر ادامه استاد نذ

سخن  يدر جامعه هند يج فارسيمصطلح و را يها مردم هند، درباره واژه يزندگ
بدن، غذا و  ياعضا ،هند مردم يها توان در نام يرا م ير زبان فارسيتأث. ديگو يم

 :مشاهده کرد رهيو پرندگان وغ ها گل، ها هويم ،آالتوري، ظروف و زاتخوراک، ملبوس
 .رهيوغ هنازش ر،يهانگج ن،ياسمي هراب،رستم، س ،ديجمش: مردان و زنان نام ♦
 .رهيجگر، دل، بازو، پشت وغ ه،نيس ناخن، ابرو،: بدن ينام اعضا ♦
 .رهيوغ هازيدوپ ه،برنج، فالود ريش رمال،يش گوشت،: خوراک و نام غذا ♦
 .رهيوغ هعمام ،ازار ص،يقم شلوار، ه،جامريز پاجامه،: نام ملبوسات ♦
 .رهيوغ ريقاب، گلدان، پاندان، طشت، کفگ ،ينيس: نام ظروف ♦
 .رهيوغ بيپاز ه،زيآو ،يبازوبند، گلوبند، انگشتر: آالتورينام ز ♦
 .رهيبادام، کشمش وغ ،يخوبان ،يانار، انگور، ناشپات ب،يس: ها هوينام م ♦
 .رهيوغ لوفرين ه،الل ،يداوود گل: ها نام گل ♦

 ريتأث کند که تحت يز فراموش نميرا نها  دشنام ياستاد حت هک ستا نياجالب  هنکت
 ق،يناال ه،نيشرم، کم يب ا،يح يب آواره، :ج استيرا هنددر کشور  يفارسزبان و نفوذ 
 .رهيبدذات وغ ب،يبدنص

 در غزل ژهيو بهدر شعر اردو  ينفوذ فارس احمد رينذ استاد ،همقال نيا آخربخش  در
ز ين اردو اتيدر ادب يفارس اتيادب اصناف همه ه است کهگرفت هجينت کرده و يرا بررس

م يموضوعات و عال يحت. است هدر اردو متداول شد زين يرواج دارد و بحور فارس
 ره ازيوغ غمزه و رخسار ن،مغا ريو پ هکديم سنبل، نرگس، ساغر، و هغزل اردو مانند باد

 .است هاخذ شد يفارس
 اول مجله شماره در شده پچا دوم همقاله ک احمد رياستاد نذ گريد يراننسخ
 همقال نيدر ا .است هند يهنگدر امور فر يفارس نفوذ هاست، دربارجرنل  خدابخش

 ،يفارس بيکاتم وها  نامه هان،پادشا نيفرام ،يفارس يها هبيکت دربارهاحمد  رينذ استاد
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ژه يو به آورد؛ يفراهم م ياديز العاتاطّ يو خطّاط نقاشی ،يفارس يخط يها هنسخ
 متبرکه اماکن مساجد، ها، کاخ( ها در ساختمان بر سر اند که شده يبررس يفارس يها هبيکت
بع ان منيتر معتبر ازها  هبيکت نيا .اند شده يها حکاک کوه هبدن بر اي شده هنوشت) هريوغ
 يخيامور تارباره در حيقضاوت صح يبراو  دنيآ يم شمار به آن دوران ياسيو س يخيتار

آن  کند که يف مأستاظهار  احمد رينذ اما استاد روند؛ يکار م به هند کشور يهنگو فر
طبق  .انجام نگرفته است يشناس هبيکت هنيزم در يهشو پژو قيسته است، تحقيطور که شا

اما  ند؛بود يعرب زبان به ها هبيکت شتريب ،ياسالم دوره زآغااحمد در  رياستاد نذ گفته
مسجد  هبيکت .هستند يفارس زبان ي بهورميت هانزمان پادشا به متعلق يها هبيکت

 .است موجود در هند يفارس يها هبين کتيتر يمياز قد يکي) نو يهلد(االسالم  قوت
در  هبلک ،مانانمسل يها در ساختمان تنها هن يفارس يها هبيکت که است يگفتن

مغتنم  اريبس را آنهااحمد، وجود  رينذ و استاد شوند يده ميد زيهندوان ن يها ساختمان
 هند سه بايدر مقا يفارس يها هبيکت تعداد رانيدر ا هک ستا نيتر ا جالب نکته .پندارد يم
 .کمتر است اريبس

پرده  زين يموريت هانپادشا بيو مکات نيفراماز  ها، هبيه بر کتاحمد عالو رياستاد نذ
 هک هدد يم نشان واند  شده نوشته مخارج معابد هندوان و درباره مصارف هک برمی دارد

 احمد رينذ استاد سپس، .ندکرد يرفتار م يبا مهربان چقدر هندوان با ،يموريت شاهان
عنوان  به هستند، يو مطبوعات فارس وطاتمخط يدارا هند که يها هکتابخان درباره
از  خود يهااثبات ادعا يبرا و کرده است قيتحق هند در يفارس نفوذ اثر و از يا نمونه
 .کند يذکر م ييها ره مثاليوغدرآباد يح و گريرامپور، عل ،يهلپتنه، د يها هکتابخان
 در دوره هاست ک يو خطّاط يمصّور هنر ه، مطالعهمقال نيا همم يها يژگياز و يکي

 يهنر نقاش آن دوره، يفارس خطّي نسخدر  يحت .کرد شرفتيسرعت پ هب انيموريت
و  ينقّاش نيا يها نمونه .وجود نداشت تر شيپ هک ج شديرا بيهتذهمراه و  فيظر

 ،اکبرنامه ،هنامموريت ،بابرنامه ،هنام داراب مانند يفارس يخط يها هدر نسخرا  ينگارگر
 نجايا در .مشاهده کرد توان يم رهيوغ يليهانوار س، خسرو ريام هخمس ،ينظام خمسه
خاندان  خيتار اي( هنامموريت يفارس يخط مصّور نسخه که ه الزم استنکت نيا ذکر
را ، است يفرد به نسخه منحصر و شود يم ينگهدار خدابخش در کتابخانه هک) هيموريت
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داس نرائن، گنگا سنگ، پارس،  هرمد ،يتلس مانند هندو اننقّاش دستان توانا و هنرمند
 .اند هآورد وجود به رهيوغ هناد

 يها هنسخ يدارا يها کتابخانه به احمد، مربوط ريدکتر نذ يسخنرانن ين و سوميآخر
 از ،يموريت هانپادشا يها کتابخانه درباره احمد رينذ استاد .است در هند يفارس يخط
 يفارس درباره مخطوطات ژهيو بهساند و ر يم هم به ياديز العاتاطّ ،بيز اورنگ تا بابر
احمد  ريدکتر نذ. کند يان ميب يهستند، مطالب يموريت شاهان هرم امضا و يدارا هک

بود  يبابر خطنام  به يفارس خط از ياو موجد نوع د کهيگو يم بابر الدينريظه ةدربار
 رياستاد نذ .بود هديد مشهد در شاه نادر هاحمد در موز ريخط را دکتر نذ نيا نمونه که

 هار هندياستان بدر حسن  يهادجناب او را  وانيد هکسد ينو ين مويهما درباره احمد
 خدابخش همان در کتابخانه محفوظ حافظ وانيد يخطّ نسخه .است کردهمنتشر 
 هضمن تذکر در شانيا .دندکر يم تفأل آن به ريهانگو ج نويهما هک ستا يا نسخه

 هموز است و در ريجهانگ خط به هک کند يان ميز بين يريهانگتوزک جدرباره  ريهانگج
 شاهان يها بر کتابخانه عالوه احمد ريدکتر نذ .شود يم يهدارنگ) نو يهلد( يملّ
گفته  به .کند يان ميب يز مطالبين يموريهزادگان تامرا و شا يها هکتابخاندرباره  ،يموريت

آن  سندگانيدوستداران علم و ادب بودند و شاعران و نو ن امرا و شاهزادگان ازياستاد، ا
 هرهچ نيبارزتر را هاحمد، داراشکو رينذ تاداس ان،ياز آن م .کردند يم يسرپرست را دوره

ه ترجم اي فيتصن يفارس زبان به هکخود  متعدد يعلم آثار با هشمارد ک يمبر يادب پارس
احمد،  رينذ استاد .است شده هند هيصوف و فالسفه افکار توسعه اند، موجب شده
 بود وعالقمند  يفارس اتيادب و زبان به که آورد يم ادي به جهان، را شاه آرا دخترِ هانج
 االرواح مونس يو سياثر نفو  داشت يعالقه وافر يچشت الدين نيمع خواجه حضرت به

، از يموريشاهزادگان ت و شاهان عالوه بر. نگاشته شده است ين صوفيا يدرباره زندگ
نظم  يعال ينحو به خود را کتابخانه زين نخانا خان ميعبدالرح رزايم ،يموريت يامرا انيم

 ريجهانگ پادشاه به را يجام يخايزلو  وسفي يخط نادر هنسخ کي و بود هداد بيتو تر
 يشهرها نو و يدهل گريد يها هاز کتابخان يارياحمد بس رينذ دکتر .بود هکرد ميتقد
رضا  کتابخانه ،)پتنه( خدابخش کتابخانه ،)لکنهو( هودا کتابخانه ، مثالًبرد ينام م را گريد
 .رهيوغ) آباددريح( ساالر جنگ هموز گر،يعل دانشگاه هکتابخان ،)وررامپ(
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آنها قدمت  يو بررس يفارس يخط يها نسخه يمعرف شامل همقال نيا آخربخش 
 از ينويم يمجتب يآقاو  است وجودم يبمبئ در هک يفردوس مصّور شاهنامه مثالً. است
آنها  به احمد رينذ سورپروف هک گريد مهم يها نسخه از .است کرده استفاده نسخه آن

حضرت  ريهش يصوف هاست ک المحجوب کشف يخطّ نسخه کياشاره کرده است، 
 دستخط به هک ستا يا نسخه هاتن نيا. آورده استنگارش در ي بهملتان ايزکر الدين هاءب

 هاست ک يباخرز الدين فيس اتيرباع هنسخ نيهمچن. کشف شده است يحضرت ملتان
 دانشکده در مجلّه آن را يسينف ديسعاستاد است و  ابخش محفوظخد در کتابخانه

  .است منتشر کرده اتيادب
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  قاطع برهان نقدظري کوتاه بر ن
  ∗واصف احمد

ستم و ياواخر قرن ب يات فارسياز ستارگان درخشان زبان و ادب يکير احمد ياستاد نذ
است که روابط  ين نکته ضروريذکر ا .رود يشمار م به يالديکم ميو ستيل قرن بياوا

عبارت  به. رد شدهند وا ش بهيها پ قرن يزبان فارس. دارد يطوالن يا ران سابقهيهند و ا
ران يخ روابط هند و ايدر هند همزمان با آغاز تار يرانين اگر، بذر فرهنگ و تمديد

که در عهد او زبان  ياز زمان محمود غزنو يعني يت طوالنن مديدر ا. کاشته شد
ن پهناور و سرسبز ين سرزميکم در اي و ستيقرن ب يعنيحال  وارد هند شد تا به يفارس

کرده است و  يرا ط يها و مراحل گوناگون بيفراز و نش ين فارسيريشو شاداب، زبان 
 .اند ظاهر شده يبان معروفيدر همان اوضاع خوب و بد، شاعران و اد

ت نامناسب و کمبود يز با وجود وضعين يالديکم مي و ستيستم و بيدر قرون ب
مان يد سليد سمانن يان و منتقدان نامور و پرچمداران زبان و ادب فارسمحقّقامکانات، 

رزا، يد مياقبال، پروفسور وح محمد، پروفسور يوانياء احمد بداي، پروفسور ضيندو
عبدالرحمن، پروفسور نورالحسن  الدين د صباحي، سيب اشرف ندويپروفسور نج

، حافظ محمود ينعمان ي، شبلين حالين آزاد، خواجه الطاف حسيحس محمد، يانصار
 ياسحاق، دکتر هاد محمدعبدالودود، دکتر  يع، قاضيشف محمد، ي، عبدالغنيرانيخان ش

د يد حسن، پروفسور سين، پروفسور سي، دکتر اقبال حسيخان عرش ياز عليحسن، امت
خلق  ييمنصه ظهور آمدند و آثار گرانبها ر احمد بهيو پروفسور نذ ير حسن عابديام

 يات فارسيو ادب در گسترش زبان ير احمد در قرن حاضر نقش مهمياستاد نذ. کردند
                                                      

  .بخشِ عربي، فارسي، اردو و مطالعات اسالمي، بهاشا بهون، دانشگاه ويشوا بهارتي، شانتي نِکيتَن  ∗
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د يمف يها مقاالت پرمغز و کتاب يو. کرده است يد بازيق و تنقينه تحقيژه در زميو به
  .نوشته است ياريبس

 نينخست يبرا يو. رود يشمار م ر احمد بهيفات مهم استاد نذياز تأل يکي نقد قاطع برهان
 يرفتنيکامالً پذرا نقد و ثابت کرد که هرچه غالب گفته و نوشته است  قاطع برهانبار 
ن اثر گرانقدر را يدر هند ا يسه غالب دهلمؤس. دارد ياديق و نقد زيتحق يست و جاين

ش گفتار، يپ ين کتاب دارايا. چاپ رساند به يالديم ۱۹۸۵ن بار در سال ينخست يبرا
ر، برهان قاطع، اتحاد نظر يدسات به ين نگاهيبا عناو يم و مقاالتينقد قاطع برهان، ضما

  .است يفات و لغات فارسي، تصحيلب و مؤلف برهان، غالب و ذال فارسن غايب
کرده  يغالب را نقد و بررس قاطع برهاناز مندرجات  ين کتاب بعضياستاد در ا

ن بن يحس محمداست که  يمهم زبان فارس يها از فرهنگ يکي برهان قاطع. است
در زمان سلطان ) م ۱۶۵۲( يهجر ۱۰۶۲برهان آن را در سال  متخلص به يزيخلف تبر

  :ر استيقرار ز ن فرهنگ بهيا يها يژگيو. ف کرديقطب شاه تأل الدين اثيغ
ب حروف يترت شود که به ين فرهنگ زمان خود محسوب ميتر مين فرهنگ حجيا
ر آن در يل آورده شده است که نظيتفص الفاظ در آن به يمرتب شده است و معن يتهج

ور طبع آراسته شده است و دو يز فرهنگ بارها به نيا. شود يده نميگر ديد يها فرهنگ
د ين منتشر شده است، نمونه قابل تقليمع محمدکوشش دکتر  چاپ تازه آن که به

  .متن است يح انتقاديتصح
ل يدل به مصنّف. افته استيز راه يهزوارش ن يها از واژه يارينامه بس ن لغتيدر ا

ز يموارد دچار اشتباه ن ين باستان، در بعضراياز زبان و ادب و فرهنگ و تمدن ا يآگاه نا
ن فرهنگ صرف يص ايوب و نقايشده است و از خوانندگان استدعا کرده است که از ع

  .ست، بلکه فقط جامع لغات استين محقّقنظر کنند؛ چون او واضع و 
ت انتقاد شده شد به برهان قاطعرزا اسداهللا خان غالب، از يف ميتأل قاطع برهاندر 
اشتباهات و  ق بهيعم ينگاه برهان قاطع ياجمال يها يژگيلب پس از ذکر وغا. است
ا يست ين يمندرج در آن فارس يها از واژه يمثالً بعض. آن افکنده است يص ادبينقا
  .در آن نقل شده است يپهلو يها واژه
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گر يعبارت د به. غالب است قاطع برهان يقت نقد و بررسيدر حق نقد قاطع برهان
. کرده است يداده، نقد و بررس يرو برهان قاطعاهات غالب را که ضمن نقد استاد اشتب

ا دفاع يرزا غالب ير ميص و تحقين عمل انتقاد محض و تنقير احمد از ايهدف استاد نذ
  .ستين برهان قاطعاز مؤلف 
ن يغالب از وجود ا يوفور نقل شده است؛ ول الفاظ هزوارش به برهان قاطعدر 

ن يهم به. ن نکته را مدنظر قرار نداديا يل وين دليهم شت و بهندا يها اطالع واژه
ل يدل ر احمد معتقد است که غالب بهياستاد نذ. نکرد يهز توجين ريدسات به يصورت و

د از يد و شايدر آن زمان، نتوانست چنانکه با يچاپ يمتون فارس به يعدم دسترس
شتر يجه بيفاده کند و در نتالزم بود است برهان قاطعنقد  يکه برا يمهم يها کتاب

 يها از فرهنگ ين اثر فهرستير احمد در اياستاد نذ. است يرمنطقيغ يرادات ويا
  :از آنها استفاده شده است برهان قاطعنه نقد يمختلف ذکر کرده است که در زم

، )۶۹۵ف بعد از يتأل(فرهنگ قواس ، )۴۶۵ف قبل از يتأل( يلغت فرس اسد
، )۷۴۵ف يتأل( يار جماليمع، )۷۲۷ف يتأل(دستوراالفاضل  ،)۷۲۷ف يتأل(الفرس  صحاح
ف يتأل(الفضال  ادات، )يف هشتم هجريتأل ياصفهان ين انصاريحس(ه ياالدو صحاح
بعد ( يرينامه من شرف، )۸۳۷ف يتأل(ل يبحرالفضا، )۸۳۷ف قبل از يتأل(ا يزفان گو، )۸۲۲
اللغات  کشف، )؟۹۲۵(الفضال ديمؤ، )۹۱۶(السعاده  ةحتف، )۸۷۳(الفضال  مفتاح، )۸۶۷از 

 يمانيسرمه سل، )۱۰۱۷( يريفرهنگ جهانگ، )قرن دهم( يرخانيفرهنگ ش، )قرن دهم(
) ۱۱۴۷( ةللغا سراج، )۱۰۶۴( يديفرهنگ رش، )۱۰۲۸( يالفارس سرور مجمع، )۱۰۱۴(

 يانجمن آرا، )۱۲۴۲(اللغات  اثيغ، )۱۲۵۲(بهار عجم ، )۱۱۶۹بعد از (ت يچراغ هدا
 نيفرهنگ مع، نامه دهخدا لغت، )۱۳۰۸(فرهنگ نظام ، )۱۳۰۶(آنندراج ، )۱۲۸۸( يناصر

  .االطبا فرهنگ ناظمو 
از ين يسينو ن همه فرهنگيبا ا يب بود؛ وليزهوش، شاعر و اديت يغالب فرد

 يد برهان در بعضيشا. دارد يها و متون ادب ژه لغتيو ع منابع دست اول بهيمطالعه وس به
ف مزخرفات گذاشتن و او را در يکتابش را در رد يه باشد؛ ولکرد يموارد سهواً اشتباه

موارد با لهجه طنز و  يغالب در بعض. ستين يکل باطل قرار دادن درست و منطق
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ن عمل يکه ا يدهد؛ در حال يبرهان دشنام داده است و کار او را باطل قرار م به ظرافت
  :ل منعکس شده استير غالب در اقتباس ذيک و تحقيلهجه طنز و تضح. ستيدرست ن

مارداران يا کس از غمخواران و تيآ. سوزد ين ناقل ناعاقل ميا يها يکس يدلم بر ب
خون  ،کرد، و آن مقدمه جنون بود برهان قاطعچاره آهنگ نوشتن ين بينبود که هر گاه ا

رست و  يد تا از رنج سواد ميمال يکف پا م به د ويدم يم ينيب به خت وير يگلو م به خرس
  )۸۰قاطع برهان، غالب، ص . (بست يان ميز هذلب ا

  :است يبرهان کار مشکل به ييگو ز از درشتيکند که پره يل غالب اقرار ميدر جمله ذ
زبان از دشنام نگاه داشته  يربط ين بيمشاهده ا به ه خون خورده باشم تايچه ما

  )۴۶قاطع برهان، ص . ( باشم
  :کنم يذکر چند نمونه از آن بسنده م هب ن اثريشتر خوانندگان با ايب ييآشنا يبرا
ند که بدن مرده را بعد از يپارچه جامه را گو: نيبر وزن آست يم فارسيبا ج: نيآبچ

  )برهان. (غسل دادن بدان خشک سازند
ا جامه درست است و يپارچه جامه فقط پارچه  يجا به رد کهيگ يراد ميغالب ا

  .ن مترادف رومال استيآبچ
. آنجا که پارچه جامه است، صد درصد با غالب موافق است ر احمد تاياستاد نذ

ن مترادف يآبچ يعنيراد غالب ين ايدوم يد است؛ وليک لفظ زايدر پارچه جامه  يعني
درست  برهان قاطعن مندرج در يآبچ يد معنيگو يم يو. رومال است را قبول ندارد

رده است که ذکرش متعدد آو يها ه خود چند مثال از فرهنگياثبات نظر ياست و برا
  :جا نخواهد بود يب

. ن جامه باشد که بعد از غسل بدن مرده را بدان پاک کننديآبچ: يريفرهنگ جهانگ
  :ديفرما يم فردوسيحک

  ن و کفــنيمــرگ آبچــ بــه نــدارم  زمـن  ينخواه يزيمان که چيپ به
اد ينب يده غالب درباره رومال بيد که عقيگو يه غالب مير احمد در رد نظرياستاد نذ

کنند؛ در  يکنند و فقط دست و دهان را پاک م يرا با رومال کل بدن را پاک نمياست؛ ز
 ين غالب برايعالوه بر ا. کنند يت را پاک مين کل بدن ميکه بر عکس با آبچ يحال
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ه خود ياثبات نظر ياستاد برا. عرضه نکرده است يچ مأخذ معتبريان خود هيق بيتصد
  .آورده است فرهنگ نظامو  يديفرهنگ رش ،يفرهنگ سروراز  ييها مثال

ز با طراوت و پرآب را يف خرما و هر چياست مانند ل ياهيگ: آبدار بر وزن تابدار
سامان  ه از مردم صاحب ياند و کنا ر را هم گفتهيوه و جواهر و کارد و شمشيم. نديز گوين

  )برهان. (ز استيو مالدار ن
 مالدار. اه و مالدار اعتراض کرده استيگ يمعن به غالب درباره کاربرد لفظ آبدار

آبدار غلط است؛  يمعن به ن کاربرد واژه مالداريبنابرا. ستيآبمند است و آبدار ن يمعن به
  .مالدار لفظ آبرومند آمده است نه آبمند يها برا شتر فرهنگيکه در ب يدر حال

شود که کند تا ثابت  يان ميمثال ب ير احمد نام چند فرهنگ را براياستاد نذ
  .ستياعتراضات غالب درست ن

ف يل به است که ياهيآبدار گ: ن نوشته استيآبدار را چن يمعن الفضال ديمؤ مصنّف
الطب  يمعن به از لغات آن را ي، بعضيکذان يماند و اندک طعم باشد و اندک بو

 اند و دارنده آب و در ادات غ بران و امثال آن آوردهيد، اول جنس و نور و تيمروار
  .تر و تازه و روشن است يمعن به

غ يد اول جنس و نوع و تيو مروار ياهيآبدار نام گ: سدينو يم مداراالفاضل مصنّف
  .تر و تازه و روشن يمعن به بران و در ادات است

اول : دارد يموقوف چهار معن يآبدار با با: مرقوم است يريفرهنگ جهانگدر 
ت و سامان بود، سوم هر يصاحب جمع ه از مردميند، دوم کنايبا طراوت را گو يزيچ
ر يها و چون کارد و خنجر و شمش غيها و جواهر و ت وهيپر آب را خوانند مانند م يزيچ

  .ف خرمايل به هياست شب ياهيو مثل آن، چهارم نام گ
  :ن نوشته استيآبدار را چن يمعن نيفرهنگ مع مصنّف

که  يخادم. ۳، يدار ساق شربت. ۲. دنيآب نوش يکه موظف بود برا يمأمور  .۱
. ۵. ، شادابيره نباتيوه پر آب از شياه و ميگ. ۴. ان استيو قهوه و قل يه چايمأمور ته
. ۸د و درخشان، يار سفيبس. ۷صاحب سامان، صاحب جاه و جالل، . ۶برنده، : جوهردار

است مانند  ياهيآبدار گ. دار مانند دشنام شيسخت، ن. ۹ح و روان مانند شعر آبدار، يفص
 .رماف خيل
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آبدار از طرف  يان معنيدر ب برهان قاطعدهد که صاحب  يحات نشان مين توضيا
  .انات متقدمان را نقل کرده استينکرده است، بلکه ب يا چ اضافهيخود ه
د و در باطن مفتن و يظاهر خوب نما به ند که خود رايرا گو يکس: ر کاهيز  آب

. پوش هم هست رواج و رونق خسو  يمخف يکيو ن يه از خوبيز باشد و کنايانگ فتنه
ت و استعداد و يو قابل يکيو ن ير کاه است، مراد آن باشد که خوبيند آبش زيچنانکه گو

  )برهان. (ده استيو پوش يرواج و رونقش مخف
 ر کاه استيد که آبش زيگو يشمرد و م ير کاه ميز آب  يا و نفاق را معنيغالب ر

است که حال باطنش مجهول  ين معنيا به قطست، بلکه فيباطن ن يکيو ن يخوب يمعن به
  .است

بود  يه از کسيکنا: ن درج شده استير کاه چنيز آب  يمعن يريفرهنگ جهانگدر 
  .د و در باطن نه چنان باشديک فرا نمايظاهر خود را ن به که

ه از آن است که رونق ير کاه است کنايآبت ز: سدينو يم يفرهنگ سرور مصنّف
  .پوش و پنهان است خس

  :ن قرار استيادشده بديلفظ  يمعن نيفرهنگ معدر 
که در ظاهر خود را  يکس. ۲. ر خار و خاشاک پنهان باشديکه ز يآب. ۱: ر کاهيآب ز

که کار  يرکيز. ۳. ز باشديانگ خلق نشان دهد و در باطن شرور و فتنه کوکار و خوشين
 يکيو ن ي، خوبيفرواج و رونق مخ. ۴. گر لهيده انجام دهد، مکار و حيخود را پوش

  .دهيپوش
 قاطع برهانم که بر صاحب يرس يجه مين نتيا به نيشيپس از بحث و مباحثه مدلل پ

  .ستيوارد ن يراديا
برج هم  يمعن به ند ويز گويرا ن يبر وزن کفش حصه و بهره باشد و ماه: بخش

  )برهان. (هست خواه برج کبوتر خواه برج قلعه خواه برج فلک
غه امر مصدر يبخش فقط حصه و بهره است و ص يمعن غالب بر آن است که

  .مزبور غلط است يه دو معنيبق يدن است؛ وليبخش
بخش بر وزن رخش، معروف : ن آمده استين واژه چنيا يمعن يفرهنگ سروردر 
  .التحفه مثالش يند کذا فيز گويباشد و برج را ن يو ماه
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ــاب آ ــآفت ــه دي ــره يبخشــش ز ب ـ سـبز گـردد    يتيگ يرو  ب   هک سـر ي
است که برهان نوشته است؛  ين معنيهم يدارا برهان قاطعم که مأخذ ينيب يما م

  .رسد ينظر م به فين اعتراضات غالب ضعيبنابرا
و  يهمتاتن، اسم رستم، سپهدار و لشکرکش، بندگ يب يبيترک يمعن: تمهتن
  )برهان. (يفرمانبردار

 يبا سکون ثان. ۲. ستيمرد تنومند ن يمعن به کند که تهمتن فقط يغالب اعتراض م
و  يبندگ يمعن به تهمتن. ۴. ستيا سپهبد نيتهمتن لشکرکش  يمعن. ۳. ستيدرست ن
  .تهتن بر وزن بهم. ۵د و يآ ينم يفرمانبر

 يها محکم از فرهنگ يها ن اعتراض غالب، مثاليا به ر احمد در پاسخياستاد نذ
فرهنگ ، مداراالفاضل، ايوگ زفان ، ليبحرالفضا، الفضال ادات، الفرس صحاحچون  يمهم

کند  يآورد و استدالل م يم نيفرهنگ معو  يديفرهنگ رش، يفرهنگ سرور، يريجهانگ
 يالبته لفظ مورد بحث با سکون ثان. شود يها چهار اعتراض غالب رفع م ن مثاليکه با ا

  .ديگو ين باره غالب درست مينوشتن درست است و در ا
 يز خانه و غالب بر آن است که چون بايدهل يمعن به :داالن و داالنه، باالن و باالنه

د بوده باشد و از يداالن و داالنه، واالن و واالنه با يجا به شود يل ميواو تبد به موحده
وان است، باالن مترادف يا ين رو داالن و داالنه غلط است و البته داالن ترجمه هنديا

  .آستان و واالن مبدل منهاش
اکتفا  ييآرا اسيآوردن سند معتبر بر ق يجا به کند که برهان يغالب اکثراً اعتراض م

ست يالزم ن. کرده است يادياعتماد ز ييآرا اسيکه غالب خود بر ق يکرده است؛ در حال
 ن لفظيا فرهنگ قواسدر . ل شوديواو تبد به شود يکه با ب شروع م يکه هر لفظ فارس

  :کار رفته است به لفظ داالن يصرن شعر عنيدر ا. ز آمده استيداالن و دهل يمعن به
ـ را سـد   يکي   را روضـه خلـد اسـت داالن    يکي  اديـ أجوج اسـت بن ي

. ن نظر را دارنديز همين يفرهنگ سرورو  الفضال ادات، ايزفان گومؤلفان فرهنگ 
. ستيکار رفته است، درست ن به وانيا يمعن به است و يهند يه غالب که داالن لفظينظر
آنها دو . ستيکه داالن و واالنه مبدل داالن و داالنه است، درست نز يده غالب نين عقيا

  .کار رفته است به زخم يمعن به ان و واالنهيباد يمعن به واژه جداگانه هستند و واالن
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  )برهان. (ار دور و دراز و هموار باشديبس يه از راهيکنا: راه خفته
ده آن راه يه خفته و خوابست و رايغالب بر آن است که دور و دراز مترادف هموار ن

 يکه و يمعن ياعتراض نخست درست است؛ ول. روند يند که مردم در آن راه نميرا گو
را  يو ين ادعايتوان ا ين نميبنابرا. شود يافت نميها  آن نوشته است، در فرهنگ يبرا

  .ق کرديتصد
  )برهان. (خادم و خدمتگزار باشد: سرپرست

برهان شده در  ذکر ين رو معنيول است؛ ازمتدا يدر فارس يسرپرست و سرپرست
  .است يل مطالعه اندک ويدل به ست و اعتراض غالبياد نيبن يب قاطع

. اند ز گفتهيرو را ن قمر خوانند و عسس و شب يعرب به ند ويماه را گو: گرد شب
  )برهان(

گرد، شب امروز بهتر و مناسب است و  شب يجا به ماه يرزا غالب معنينظر م به
  .رو جدا است سس و شبع يمعن

رو، ماه، قمر، عسس، پاسبان شب، دزد و  گرد، شب شب يمعن نيفرهنگ معدر 
 ياس او تا حديالبته ق. اساس است ين اعتراض غالب بيراهزن مندرج است و دوم

  .گرد و نگهبان شب، شحنه و عسس است شب يدرست است که معن
ش و عشرت يع به وستهيپکه  يرو و شگفته و خندان، کس مردم گشاده: رو فراخ

  )برهان. (کند يخلق و خوش ييرو گذراند، آنکه با مردم خوش
 )مضموم يرا به (رو فراخ) مفتوح يرا به(رو  فراخ يدر شرح معن: ديگو يغالب م

سد و گمان من آن است که فراخ صفت دهان است نه صفت ينو يرو م شگفته يمعن به
نقد . (رو آورده است اس فراخيق ي، از روداند يم يکين دهان و رخ را يچون مسک. رخ

  )۱۲۶قاطع برهان، ص 
 کند که غالب يکند و اظهار م يد ميات غالب تردينظر ير احمد در درستياستاد نذ

را بر استعمال عام  ييآرا اسي، قيفهم و زبان يدان نه زبانيل مطالعه اندک در زميدل به
ب متعدد چون فراخ يدر تراکفراخ نه فقط صفت رخ است، بلکه . ح داده استيترج

ب از ين تراکيکار رفته است و ا به آبرو، فراخ بال، فراخ ابرو، فراخ سخن و فراخ نعمت
ج است، يرو را ب گشادهيعالوه اگر استعمال ترک به .نامه دهخدا گرفته شده است لغت
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قاطع  رو که در برهان فراخ يهر حال معن به .کار برد به زيرو را ن ب فراخيتوان ترک يم
ب يترک يدر شعر نظام فرهنگ آنندراجدر . درج شده است، کامالً درست است

  :کار رفته است به يرو فراخ
ــدر ــي ــراخيا کــه چن   اســت يجــو يهــا ش قطــرهيبــاال  اســت يرو ن ف
  )برهان. (يگدا و کاسه گدا يمعن به بر وزن مقبول: کشکول

ل و کجلول مناسب کشکو يمعن. نوشته شده است ين معنيز همين نيفرهنگ معدر 
رادات غالب ياست، ا برهان قاطعد مندرجات يچون اسناد معتبر مؤ. شود يمعلوم م

  .اساس است يب
برهان در : گذاردن و گزاردن، دو مصدر و گذارش و گزارش، دو حاصل مصدر

غالب اعتراض . ز نوشته شده استين يگريعالوه بر گذارش و گزارش مشتقات د قاطع
 يش بعضيدايپ به واقعاً يانکار غالب از ذال فارس. ستيذال ثخذ نکند که در آنها  يم

با ذال (ش کردن، عرض کردن و گذاشتن يپ يمعن به گزاردن. شود يمنجر م يمسائل ادب
ب گزارد، گذارد، گزار و گذار يترت به مضارع و امر آنها. ترک کردن است يمعن به )يفارس
  .است) يبا ذال فارس(سم مصدر گذاردن گزارش اسم مصدر گزاردن است و گذارش ا. است

است  يکس يدوم يست؛ چون معنيح نيح است و با ذال صحيصح) با ز(نمازگزار 
ان ياست که بن ياش کس يگذار درست است؛ چون معن انيبن. کند يکه نماز را ترک م

  .گذارد يم
ند و يگو يغد م يعرب به فردا باشد که يمعن به لغت زند و پازند به بر وزن طاهر: ماهر
  )برهان. (استاد است يمعن به يدر عرب

  :کند ين اظهار نظر ميو هزوارش چن يق پهلويت از حقايل عدم واقفيدل به غالب
ز آورده باشد، يگر نيد يها نه اگر در فرهنگيابس هر آيچون زند و پازند کس م

نگارش بدان ن يد که انجام ايل فواين مقدمه را در ذيما ا. توان بتواتر استناد کرد ينم
  )قاطع برهان. (ميا است، آشکارا نگاشته

  .سهواً نجت نوشته است برهان غالبدر قاطع : نجب
 من هوسيابن . هوا و هوس باشد يمعن به مجهول بر وزن طوس يبا ثا: هوس

  :کار برده است به
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ــزم اخت ــر بـ ــرزم بـ ــلـ ــنيـ   خـود هـزاران هـوس    به هست ما را  ار مکـ
ار و شخم ين را شيگردن جفت گاو نهند و زم يوکه ر يچوب يمعن به :وغ، جوغي
 نيمعو  يفرهنگ سرورمتعدد  يها ر احمد معتقد است که از مثالياستاد نذ. ٍکنند
ن انکار غالب يوغ و جوغ وجود دارد؛ بنابرايتوان استنباط کرد که هر دو لفظ  يره ميوغ

  .اساس است ياز وجود لفظ جوغ ب
ر ياستاد نذ قاطع برهاننقد  يالديستم مين بنظر من در قر به نکهيخالصه کالم ا

برهان ن کتاب يدر ا. باشد  يسينو نه فرهنگيدر زم ين کتاب نقد ادبيد بهترياحمد شا
و نقد شده  يو اردو زبان بررس يرزا اسداهللا خان غالب شاعر مشهور فارسيم قاطع
ب و آن هم در ژه نقد غاليو نه نقد بهيدر زم يچ کتابيدانم ه يتا آنجا که من م. است

 يها ن اثر راهيکنم ا يگمان م. حداقل در قرن حاضر نوشته نشده است يسينو فرهنگ
  .ق و انتقاد را باز خواهد کرديد تحقيجد
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  شناس حافظ :ستاد نذير احمدا
  ∗مهتاب جهان

 يو. است ياز پژوهشگران و محقّقان بزرگ زبان اردو و فارس يکير احمد ياستاد نذ
 يبس يجا. س مشغول بوديدرس و تدر به گرهيعل يسال در دانشگاه اسالم يها سال

 يو يآثار علم يست؛ ولين ما نيت معروف اکنون در بين شخصيتأسف است که ا
قات يتحق. شه زنده نگاه خواهد داشتيهم يادب اردو و فارس يايش را در دننام

 يو اردو که در جستجو يان و استادان زبان فارسيدانشجو يگرانقدر استاد برا
 يها نهياستاد در زم. د سرگردان هستند، سرمشق استيمتنوع و جد يها موضوع

وان يد: حينه تصحيمثال در زم يادگار گذاشته است؛ براي به از خود يآثار يگوناگون ادب
کتاب  ييسنا بِيمکات: ، در نثري، غالب، ظهوريکيد لويوان عميد، يوان سراجيد، حافظ
، دستوراالفاضل: يسينو ، در فرهنگکتاب نورس: يقي، در موسيقند پارس، دنهيالص

، موالنا يد مسعود حسن رضويس: قي، در نقد و تحقايگو زفان فرهنگ، فرهنگ قواس
ترجمه : ره، در ترجمهيوغ يرانيعبدالودود، حافظ محمود ش يقاض يعرش ياز عليتام
  .يجاز خسرويا

 يدر جستجو يو. داشت يخطّ يها ح نسخهيتصح ي بهادير احمد عالقه زياستاد نذ
 يها استاد نسخه. کرد يمختلف هند و خارج از هند سفر م يشهرها به ها ن نسخهيا

  .ح کرده استيتصح يرا از نظر انتقاد ياريبس يخطّ
 ياست که استاد آن را براوان حافظ يد ين نسخه خطّيتر يميقد: ات حافظيغزل
چاپ  به آن را يح انتقاديکرد و با تصح يمعرف يدوستداران ادب فارس به ن بارينخست

                                                      
  .استاديار موقّتي بخش فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
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درآباد يساالر جنگ ح يغزل حافظ است که در موزه ملّ ۴۷ن نسخه شامل يا. رساند
، يفهرست مخطوطات فارس( ۳۶/۲۲۸۹ يشماره نظم فارس ي بهدر مجموعه شعر) هند(
در . شد يسيم رونو ۱۴۱۰/ق ۸۱۳ن مجموعه در سال يا. قرار دارد) ۳۷-۳۹  ، ص۶  ج
ن يکه اشعارشان در ا ييشعرا ياسام. گر هم آمده استين مجموعه کالم شاعران ديا

  :ن قرار استيمجموعه آمده است، بد
  :در نسخه متن
، يبي، شمس طبي، سلمان ساوجيابير فاري، ظهيوردياب يورل، انيکمال اسماع

 .بي، جالل طبيگنجو ي، نظامي، عراقيرازيش يسعد
  :ه متنيدر حاش
  .يب، عراقي، جالل طير خسرو، حسن سجزي، امي، کمال خجنديرازيحافظ ش
ص نسخه را يها و نقا يژگيح کرد و ويرا تصح ين نسخه خطّير احمد اياستاد نذ

و » د«ان يق ميج در آن دوره، عدم تفريرا ييات اماليان کرد؛ مثالً خصوصيل بيتفص ز بهين
نوشته شده است، در جمع بستن » خذا«صورت  به ک مورد کلمه خدايدر  يول» ذ«

عالمت جمع » ها«رملفوظ پس از حذف يغ» يها» به العقول مختوم يرذويغ يها واژه
مثال  يبرا. رواج داشت يلين صورت در آن زمان خيافزوده شده است و ا» ها«
» ک«و » ج«شکل  به »گ«و » چ«، »يبهشت يها وهيم«/»يبهشت يوهايم«، »ها مژده«/»مژدها«

ه، يان، کاف کالميکاف ب. اند ن صورت نگاشته شدهيهم به »ژ«و » و«اند اما  نوشته شده
 يک«، »ر چرخيز يک«، »اد عمريبن يک«اند مثالً  نوشته شده» يک«شکل  به کاف موصول
در آن حرم «، »باشم يمن ک«، »اوردميسر در ن يمن ک«، »يکام بخش يک«، »اسباب جهان

ج بوده يم رايقد يها که در زمان» يچ«شکل  به ن شکل آمده نهيهم به »چه«. »صبا يک
  .رهيوغ» ميچه گو«، »پرور شد از چه سفله«است مثالً 

» ء«شکل  به ترملفوظ در حالت مضاف عالمت اضافيغ يها به در کلمات مختوم
، »ستيپروانه ک«، »کنگره عرش«، »صره دوست«، »کرشمه حسن«آمده است؛ مثالً 

کار برده شده است؛ مثالً  به صورت همزه به عالمت نکره. »يوه پريش«، يفه هستيصح
عشق در هر (» عشق در هر گوشه افسانه«، )داياز دلِ ش يا گله(» دايگله از دلِ ش«

کار برده شده  به ا ضمهيژه فتحه يو شتر عالمت اعراب بهيب. رهيوغ) افسانه يا گوشه



  شناس حافظ :استاد نذير احمد  ١٦٣

  

، »ييوفا يب«، »باز شاه«، »رنگ کي« يعنيکلمات مرکّب جداجدا نوشته شده است . است
، »دلشاد«، »خانهيم«، »يرستگار«وسته است مانند يها پ واژه يبعض ي، ول»رو آب«
  .رهيوغ» بزمگاه«، »صبحگاه«

طور الف  نير شده هميهمراه فعل تحر» نه« يول جداست ياز فعل اصل» يم«واژه 
وسته است؛ مثالً يپ يکلمه قبل به شتر موارديحذف شده است و در ب» است«
. »است يمستغن«/»ستيمستغن«، »ب استيغر«/»بستيغر«، »ادب است«/»ادبست«

 /»گنهند يب«، »اند ره«/»رهند«. جاها حذف شده است يهم بعض» اند«ن الف يهمچن
  .»اند پادشه«/»پادشهند«، »اند گناه يب«

، »ليما«/»مائل«، »ريطا«/»طائر«شده است، مثالً  ياز نوشتن همزه در کلمات خوددار
ره، يوغ» نهييآ«/»نهيآئ«، »دييتأ«/»دييتأ«، »نييآ«/»نيآئ«، »کيمال«/»مالئک«، »قيال«/»الئق«

عالوه . تده شده اسيز کشيک خط ريرش يمصوت بلند واقع شده ز» اي«که  يدر صورت
نت همراه يز» يبا«ن ي، همچن»بآب«شه همراه کلمه آمده مانند ياضافه هم» يبا«ن يبر ا

ر حرف يکوچک، ز» ح«عالمت » ح«ر حرف يز يگاه. »ارديب«مثالً : فعل آمده و نه جدا
گذاشته » .. «دو نقطه » ي«ر حرف يو ز» س«عالمت » س«ر حرف ي، ز»ع«عالمت » ع«

  .است ييش استثنان رويشده اما ا
مثال  يگر برايد يخطّ يها را با نسخه ات حافظيغزلن نسخه ير احمد اياستاد نذ
ه و نسخه گورکهپور يف، نسخه آصفيظرا ةني، نسخه سفي، نسخه خلخالينينسخه قزو
ان يجداجدا بوان حافظ يدح يها را در باب تصح سه کرد و اختالف نسخهيمقابله و مقا

ن يب حروف الفبا بديترت به غزل حافظ است و استاد آن را ۴۷ل ن مجموعه شاميا. کرد
  :شکل مرتّب کرده است

  .يحرف ا، ت، د، ر، ز، م، ن، و، 
ق و پژوهش يزبردست بود که عمر پربار خود را صرف تحق يشناس استاد، حافظ

حافظ سبب شد که  ي بهن توجه ويهم. و شروح حافظ کرده بود يخطّ يها نسخه يرو
ر شده يق تحر ۸۱۸و  ۸۱۳ يها ابد که در سالياز حافظ دست  يخطّ ييها هنسخ ي بهو

دکتر  يوان را مرتب و با همکاريبا دقّت و زحمت متن د يو. بود و آنها را چاپ کند
  .چاپ کرد ينيجالل نائ
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 يو. است يدگيچي، ابهام و پياز موشکاف يشان روشن، ساده، خاليسبک نگارش ا
  .کرد يز ميده پرهيچيرالزم و اصطالحات پيمترادف و افعال غ يها کار بردن واژه به از

  کتابنامه
  .م ۲۰۰۲س، يه بلقيپروفسور مار: ر احمد در نظر دانشمندانيپروفسور نذ .۱
، يريرضا نص محمدر احمد، استاد يپروفسور نذ يو فرهنگ ينامه و خدمات علميزندگ .۲

  .ش ۱۳۸۲، تهران، يانجمن آثار و مفاخر فرهنگ
 ياسالم يجمهور يزنيرا يقات فارسير احمد، مرکز تحقيپروفسور نذ: فظات حايغزل .۳

  .ش ۱۳۶۷نو،  يران، دهليا
  .م ۱۹۹۵، يتين سوسايحانه خاتون، اندوپرشي، دکتر ر)اردو( ر احمديکارنامه نذ .۴
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  نَورسکتاب  خطّي ةفي نسخعرم
  تصحيح استاد نذير احمد

  ∗شهناز پروين
را  خطّيگوشه و کنار هند هزاران نسخه  ي بهشمار يب يسفرها ير احمد طياستاد نذ

 يکي. کرد يسينو هيح و حاشيمهم، آنها را تصح يها از نسخه يبردار و با نسخه يبررس
 يقيدرباره موس يشاه ثان م عادليف ابراهيلتأ نَورس کتابِ مهم، خطّي يها ن نسخهياز ا

در سال . چاپ رساند به ن بارينخست ين کتاب را برايم ا ١٩٥٠استاد در سال . است
دوباره  يالخط هند رسم به ظبا ترجمه و تلفّ يسيو انگل يزبان هند به ن کتابيم ا ١٩٥٦

حکومت ن کتاب از طرف يا. اب هستنديها اکنون نا ن کتابيا يهر دو. چاپ شد
ن چاپ متن و يدر ا. زبان اردو چاپ شده است به زيبنگلور ن يکرناتک اردو اکادم

  .کند يتر م ترجمه آن با هم آورده شده است که فهم اشعار و مطالب کتاب را آسان
  :ن نوشته استيچن ورسنَ کتابِ مقدمهر احمد در ياستاد نذ

طرف  به کردم مرا ير مکا يدرباره ظهور م ١٩٤٠که در سال  ين کتاب زمانيا«
من فکر کردم که اگر . برگ برگ بود ورسنَ کتابِن نسخه يا. خود جذب کرد

علت مشکالت  به .د خواهد بوديمف يليخوانندگان خ يجا کنم برا کيآن را 
د يدر همان دوران پروفسور س. متوقف شد يمدت يح کتاب برايده کار تصحيعد

. من فرستاد يرا برا نَورس خطّيسخه از ن يک کپيپور  ياز بانک يحسن عسکر
بعد از آن . ح آن را انجام بدهمين نسخه مصمم شدم که کار تصحيدن ايمن با د

                                                      
  .، دهليبخش فارسي دانشگاه دهلي استاديار موقّتي  ∗
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رامپور،  کتابخانةموجود در  نَورس کتابِاز نسخه  يک کپيمن موفق شدم 
ق يتحق به اورم و بعد شروعيدست ب به را يل بمبئيدرآباد و موزه پرنس آف ويح

ح و ينه نسخه مختلف کار تصح يمن از رو. ها کردم هن نسخيا يبر رو
  .»آن را انجام دادم يسينو هيحاش
ل يتفص به يشاه ثان م عادليعهد ابراه ياسيخ سين کتاب درباره تاريباچه ايدر د

بودند که من  ياديز يها سد که واژهينو ير احمد مياستاد نذ. سخن گفته شده است
پس . ستيا نيدرست است  ين معانيمطمئن نبودم که ادانستم و  يق آنها را نميدق يمعنا
من با کمک دوستان . کردم ينم يريگ جهيکه مطمئن نبودم نت يت فکر کردم و تا وقتبا دقّ

من از . کنم يآور ک کتاب جمعيشکل  به جا کيرا  نَورسق شدم نسخه خودم موفّ
کنم از جمله دکتر  يمار تشکر يرساندند، بس ياريمن  به ن کاريکه در انجام ا يدوستان

 يويد يتر .يد.ي، دکتر ب)پتنه( يد حسن عسکري، پروفسور س)پونا(ورا يد .ان.يت
ن ي، پروفسور حس)درآباديح(ن احمد يرالدي، نذ)درآباديح(احمد  محمد، خواجه )نوهلک(
، خانم نرمال )يبمبئ( ياني، جناب گ)دانشکده نظام( يپاند .ک.، اس)درآباديح(خان  يعل

  ).يت ناتک اکادميسنگ(ن يج ين پي، ا)ياکادم يقير موسيمد( يجوش
ب حروف الفبا نوشته يترت به است که چند قسمت آن يفرهنگ ورسنَ کتابِدر آخر 

  .ترتيب الفبايي مرتب کرد استاد اين فرهنگ را به. شده است و بقيه بدون ترتيب آمده است
جذب کردن اهل ادب و هنر نه  يبرا يو. ات بوديهنر و ادب يشاه حام م عادليابراه

هزاران نقاش، . ديکوش يار ميهم بس يران، بلکه از هند جنوبيو ا يتنها از هند شمال
جانگر وابسته بودند يو ب يدربار هندو به شترينوازنده، رقاص، بافنده و معمار هندو که پ

ها و  خساختن کا يآنها را در دربار خود برا يو. شدند يمند م از لطف و کرم او بهره
او با نگرش  يو هنردوست يباشناختيق زيگرفت، عال يکار م به گريباشکوه د يبناها

ت يهندوان را تحت حما يها پرستشگاه يو. همراه بود ياسيو س يآزادمنشانه فرهنگ
ت کنند و مانع يان اجازه داد تا در قلمرو او فعاليحيمس يغيئت تبليه به خود قرار داد،

ست که ين يشگفت ين جايبنابرا. خود شد يان امرايم يه و سنعيش يريبروز تنش و درگ
م که مظهر يجاپور هستيدر ب يريچشمگ يفرهنگ يما شاهد رشد و اعتال يدر دوره و

شاه  م عادليابراه. ات استيو ادب يقي، موسياشنقّ يبوم يها با سبک يرانيزش سبک ايآم
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دست بود و انواع سازها زبر يو علم ادوار مهارت داشت و آهنگساز يقيخود در موس
 يا اردوي يشاه زبان دکن م عادليند که ابراهيگو يمنابع م يبرخ. نواخت يرا خوش م

بود، بلکه  ينه فقط شاعر بزرگ يو. کرد يو دولت يزبان رسم يفارس يجا به را يدکن
  :ن آمده استيچن ورسنَ کتابِباچه يدر د. ز بودين يناقد زبردست

 يار عبارت باشد که لفظيد چه بسينشست سخن نما سخنور را که اول مالحظه«
گر يد يسرفراز ي بهمعن يريم و تأخياندک تقد به کنند و ياده و کم نميآن ز در

 انيب يت از راه سخن که پاشزه لفظ دريدن سنگريند و برچيلفظ نش يبر کس
 يهابد نين به الفاظ که دست و پا راه يکيو بار يکيد امر کرده از تاريايآن برن به

  .»اند فرموده
ار يق را بسيز عالقه داشت و خط شکسته و نسخ و نستعلين يسيخوشنو ي بهو

مند  هعالق يزبان دکن به نه فقط يو. است يفات وياز تأل ورسنَ کتابِ. نوشت يخوب م
ز يوماال نيژه هندو و ديو ت برج و بهيگر از جمله سانسکريد يها بود، بلکه در زبان

  :رود يکار م ي بهمختلف يدر معان نَورس ةاژو. داشت يمهارت کامل
  ،ف پادشاهيتصن: نَورس کتابِ
  ،محل ،هسکّ ،دفتر، عاللت پادشاه، پرچم، نغمه، يم، گريشاعر د، يشاعر

  ،گريعمارت د: نَورسبهشت 
  ،خ فرشتهيگر تارينام د: نامه نَورس
  ليف: کريپ نَورس
  اهل رقص و سرور: نَورسلشکر 

  ،هسکّ: نَورسبن 
  ،شهر: پور نَورس
استاد . صورت منظوم نوشته شده است به است که يقيدرباره علم موس ورسنَ کتابِ

  :سدينو ين اثر ميا خطّير احمد درباره نسخ ينذ
ن يا خطّينسخه  ١٠دم که يجه رسين نتيا به اريبس يبعد از تالش و جستجو«

قط نسخه گرفتم، ف يمن از نه نسخه کپ. کتاب در حال حاضر موجود است
را مالقات  يدو بار و. اورميدست ب به ن را نتوانستميدر حسيپروفسور آغا ح



  ١٦٨  قند پارسي

  

ن يا. حاصل نشد يا جهينت يتالش نمود؛ ول يليافتن آن خي يبرا يکردم و و
تر در  يميقد يها گر بود و تمام نسخهيد يها دتر از نسخهيجد يلينسخه خ

 را ورسنَ کتابِباالخره من  .اد ناراحت نبودمين خاطر من زيهم به دست من بود؛
  .»ن نه نسخه آماده کردميکمک هم به

  :ل استيشرح ذ به ورسنَ کتابِ خطّيفهرست نسخ 
خط نسخ و ثلث  به ن نسخهيدرآباد، ايح يوانيمملوکه دفتر د ورسنَ کتابِنسخه  .١

ل، سطر او. صفحه دارد که هر صفحه هفت سطر دارد ٧٣نوشته شده است و 
رنگ قرمز و  به عنوان. است يه چهار سطر خفيو بق يچهارم و هفتم جل

ار يخط بس. خط نسخ نوشته شده است ي بهخط ثلث و خف ي بهجل يسطرها
از  يو. است يمصطٰف لّطيفن کتاب عبداليکاتب ا. روشن است و اعراب دارد

 ياطخطّ يها نمونه. رود يشمار م ي بهشاه ثان م عادلياطان مشهور عهد ابراهخطّ
ر ين مختلف نظيعناو به خود را يو. موجود است يشاه ع عادلدر مرق يو

کرده  يفمعر يو مصطٰف يمصطٰف لّطيف، عبداللّطيف، عبداليمجلس لّطيفعبدال
. نوشته است يخاص ين اثر با هنرمنديحان در ايخط نسخ ثلث و ر. است

 يشاه کتابخانةن نسخه در يتوان حدس زد که ا يعبارت سرورق م به هتوج با
  :ر داشتقرا
. بسته ره طال نويجلد زرد با ترنج و زنج لّطيفخط عبدال يدو قلم نَورس کتابِ«

  .»ق ١٠٢٢خ دو محرم يتار به عامره شده کتابخانةجمع 
  :ز دارديشاه را ن م عادلين کتاب مهر ابراهيا
  »ليم عادل مهر تبديعهد ابراه«

م يابراه يمضان ايدهد ا يسرورق لفظ عادل نوشته شده است که نشان م يرو
  :ن نوشته استيدر آخر کتاب کاتب اسم خود را چن. شاه است عادل

  .»يمصطٰف لّطيفن شاگردان عبداليکمتر«
  :ن استيسرورق نوشته شده چن يکه رو يعبارت

  .»اهللا نوشته اشرف اقدس ارفع ظل ورسنَ کتابِ«
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 ن کتاب رايا يم شخص ١٩٤١در سال . ب شده استيکتاب طالکوب و تذه
ب خود را از دست ين نسخه ترتيا يها برگ. کرد يداريه خريک هزار روپي به

در  يبرگ دارد؛ ول ٤٠ن نسخه يشود که ا ياز سرورق معلوم م. داده بودند
ستم چند برگ مفقود شده يپس از برگ ب. برگ آن موجود است ٣٧قت فقط يحق

رو يگ بهخاتمه ندارد و را يآغاز دارد ول يبهوپال) آهنگ(است؛ چرا که سرود 
 يرو راگ رام کريو به يان راگ بهوپالياحتماالً م. آغاز ندارد يخاتمه دارد ول

 لّطيفم پسر عبدالين احتمال آن است که عبدالحليل ايدل. بود که دو سرود دارد
 ينسخه پدر را تا حدود يها يژگين اثر آماده کرده بود و وياز ا يا ز نسخهين

 يرو، راگ رام کريو راگ به يگ بهوپالن راين نسخه بيدر ا. حفظ کرده بود
کند و دو برگ کامل  يم يکين دو باب را با هم يب اين ترتيا به دارد، قرار
  .رسد يم يحالت اصل ي بهبرگ ٤٠شود و کتاب  يم

ان سطرها ي، بلکه من جدا نوشته نشدهين است که عناوين نسخه در اينقص ا
،   يجا به .آمده است    ،       ،    ،  ،    ،  ، سه نقطه نوشته شده       ر يز ، و،     

فقط . ت نسخه خوب استيوضع. را دارند يژگين ويها هم است و همه نسخه
  .سرود و نه دوهه دارد ۴۲) ساز(راگ  ۱۴درباره 

حان نوشته يخط ر به )هند(درآباد دکن يموزه ساالرجنگ ح نَورس کتابِنسخه  .۲
در دو برگ . است يبرگ دارد و هر برگ شامل هفت سطر خف ۶۴شده است و 

. دارد ييطال ييها فقط جدول ين سطرها مطال است و صفحات بعدياول ب
رنگ استفاده شده  يک برگ آبيفقط از . رنگ قرمز نوشته شده است به ها عنوان
د از ين نسخه را عبدالرشيا. ز شده استين يگذار موارد اعراب يدر بعض. است
 يو يها ياطخطّ ةنمون. ت کرده استشاه کتاب م عادلياطان مشهور عهد ابراهخطّ

نوشت،  نَورسک صفحه چهار سطر يدر  يو. موجود است يشاه در مرقع عادل
 يخف يگريو د ياز آن جل يکيخط نسخ؛  به خط ثلث و دو سطر به دو سطر

ن نوشته شده ين متن چنيدر سرورق ا. ار واضح استيهر دو خط بس. است
  :است
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ره طال يد جلد سرخ با ترنج و زنجيبدالرشحان کاتب عيخط ر نَورس کتابِ«
ل االو يماه جماد ۱۷خ يتار به عامره شد، کتابخانةنوبسته بابت جامداد خانه جمع 

  .»و دو ياوراق س يهجر ۱۰۳۷
  :ن استياست و متن چن ين نسخه مشتمل بر چند قسمت دوهريبرگ آخر ا

  .»ديشن شاگردان عبدالريکمتر«
ن نسخه يدرآباد دکن، ايخان ح ين عليروفسور حسمملوکه پ ورسنَ کتابِنسخه  .۳

ن نسخه يد که ايآ ين برمياز فهرست آن چن يبرگ بود؛ ول ۳۲در آن وقت فقط 
شاه  م عادليدهد که ابراه يمطالعه کتاب نشان م. برگ باشد ۴۱د مشتمل بر يبا

 سرود ۱۹سرود  ۵۹ن سبب از يهم به ار دوست داشت ويکنر را بس) آهنگ(راگ 
رو است که شامل شش سرود يبعد از آن راگ به. راگ سروده شده است نيهم به

ز يپادشاه راگ نوروز را ن. هستند يدارا و توديمالر، ک يها بعد از آن راگ. است
ن يشواهد همعصر ا يشود ول يده مينام نَورسن اثر يعموماً ا. دوست داشت
  :سدينو يم يظهور. است ورسنَ کتابِدهد که اسم کامل آن  ينسخه نشان م

  .که کهن سراي جهان ازو پرآوازه است، مرقوم شد ورسنَ کتابِامثال اينها در خطبه 
  :سدينو يم ين ملک قميهمچن

 کتابِبر خطبه  يمبن يکه ملک چو ظهور …انهيه در مياز هر کرانا کنا«
  »…مثل متن نتوانست نگاشت …ورسنَ

  .نوشته است ورسنَ کتابِدرآباد عنوان نسخه را يطور عجوبه خانه ح نيهم
باچه گلزار يدر د يظهور. ستيف کتاب معلوم نيق تأليسال دق: فيخ تصنيتار
پادشاه . شاه در دهه سوم عمر خود قرار دارد م عادليسد که ابراهينو يم ميابراه

ده يان رسيپا به نيد قبل از ايم بايق متولد شده است و گلزار ابراه ۹۷۹در سال 
  .ق مرتب شده است ۱۰۰۹قبل از  ورسنَ کتابِشود که  يپس معلوم م. باشد

  :سدينو ين ميچن يظهور. ن کتاب را پادشاه خود ننوشته استيباچه ايد
د و اغراض يباچه نفرمودند فواير ديس توجه بر تحرينفس نف به ن که خوديو ا«

 يشاهوار خزف ين الکمال با عقد آلليدفع گزند ع ي بهمنظور و ملحوظ است آر
در کار کافور در  يباغ دبستان را خار و خس يجان فزا ايضف واست  ناچار
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م يقت ترقيالحق يدن حکمت و فيد از حنظل چشانعب دن و لشکرير کشيجنب ق
  .»اند بات فرمودهيتقر به است که يماتيض تعليف به باچه هميد

ها را ندارد و  از برگ ين نسخه بعضيا. ن کتاب را نوشته استيباچه ايد يظهور
خط نسخ و ثلث نوشته  به ن نسخهيا. ب استيراگ کنر غا يها از قسمت يضبع

  .است يم بن مصطٰفين نسخه عبدالعليشده است و کاتب ا
  .»يشاه عادل يم بن مصطٰفيعبدالحل يالمصطٰف ةعالشفا يال يالراج«
ن نسخه را از يم ايعبدالحل. شاه است م عادليدربار ابراه به تعلّقز مياط نن خطّيا

. ستين يچ فرقين دو نسخه هيب ايسخه پدرش آماده کرده است و در ترتن يرو
ه يو بق يهر دو نسخه مشتمل بر هفت برگ است که برگ اول، دوم و هفتم جل

گر يد يها ن نسخه چند سرود اضافه دارد که در نسخهيا. است يچهار برگ خف
  .ستيموجود ن

. تب و سال کتابت ندارد، اسم کايلز بمبئيپرنس آف و ةموز ورسنَ کتابِنسخه  .۴
هر صفحه . خط نسخ نوشته شده است به .برگ است ۴۶ن نسخه مشتمل بر يا

  .عنوان جداجدا نوشته شده است. دارد يهفت سطر خف
در آخر . ها مطال هستند جدول. ب شده استيچند صفحه طالکوب و تذه

چند صفحه از وسط . صفحات چند واژه با آب طال نوشته شده است يبعض
جا  کيورق اول بعد از آن و ورق دوم بعد از ورق سوم است، فقط . د استمفقو
ن ينسخه چن. باشد ۳۶د بعد از برگ يبرگ چهارم با يعنياست،  ب اشتباهيترت

  :شود يآغاز م
  .»ت پنجاه چهار دوهره چهاردهيهفده و گ) آهنگ(ن کتاب راگ يدر ا«

. شود يق معلوم م ۱۱۰۱سال . است يغاز محمدن نسخه مهر سلطان يان ايو پا
 تعلّقن نسخه ميکه ا يانيگ يه آقايازدهم است و نظرين نسخه قرن يبدون شک ا

  .ستيشاه است، درست ن م عادليزمان ابراه به
درآباد دکن اسم کاتب و سال يساالرجنگ ح ةمملوکه موز ورسنَ کتابِنسخه  .۵

 يها نسخه به ن نسخه نسبتيا. برگ است ۱۴ن نسخه مشتمل بر يا. ف ندارديتأل
 يالخط ناگر رسم به ن نسخهيا. تر است گر مهميد يها از نسخه يدتر وليجد يقبل
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الخط  رسم به زبان اردو و سپس همان سطر به ک سطري يعنيز نوشته شده است ين
الخط  با رسم .زبان اردو است به ره همهيعنوان وغ. نوشته شده است يناگر

ت است و بدون يسانسکر ورسنَ تابِکزبان . ناگري زبان مرهتي اثر نيز دارد
ن يا. ار مشکل بوديدن آن بسيدرست خواندن و درست فهم يالخط ناگر رسم

دوهره  ۱۷سرود و  ۵۷آهنگ،  ۱۶تر است و شامل  ميها حج نسخه از همه نسخه
است فقط  يقبل يها نسخه يها ن نسخه شامل همه سرودها و دوهرهيا. است

در . ستيز موجود نيگر نيد يها د در نسخهن سرويسرود نسخه سوم ندارد و ا
 يست وليب درست نيموارد ترت يدر بعض. ستيمفقود ن يچ ورقين نسخه هيا

  .شود يب درست ميم ترتيت بخواناگر با دقّ
چند قسمت . واژه است ۳۸۱ک فرهنگ مشتمل بر ين شامل ين نسخه همچنيا

اند که معلوم  بيترت يشتر واژگان بيب ياست ول يب حروف تهجيترت به آن
. است يو فارس يزبان دکن به واژگان اگر هست يمعان. شود اشتباه کاتب است يم
. استفاده شده است يزبان فارس به کار رفته، فقط به آن واژه اگر در جمله يول

  .اند بيترت يز بيفرهنگ ن يها برگ
هر . ن موارد را اصالح کرديگر ايد يها ر احمد با استفاده از نسخهياستاد نذ
و ) يزبان هند به زبان اردو و دو سطر به سه سطر(ن نسخه پنج سطر يصفحه ا

صفحه عنوان شش . زبان اردو دارد به و دو سطر يزبان هند به سه سطر يگاه
 يپور و نسخه بمبئ ينسخه بانک. ز شروع شده استيابتدا آهنگ جه. سطر دارد

همه . ب شده استيهچند صفحه طالکوب و تذ. شود ين آهنگ آغاز ميهم به زين
با جوهر قرمز  يهند يها جا جدول مطال دارد و عنوان با جوهر طال و جمله

  .نوشته شده است
هر . خط نسخ نوشته شده است به درآباد دکنيح ة، موزورسنَ کتابِنسخه  .۶

 يه چهار سطر خفيو بق يصفحه هفت سطر دارد، سطر اول، چهارم و آخر جل
مطال دارد و عنوان  يها جدول. ب شده استيتمام نسخه طالکوب و تذه. است

اه يدر عنوان اعراب با جوهر س. و اسم پادشاه همه جا با طال نوشته شده است
صفحات آغاز هر سطر و لفظ آخر چند قسمت با  يدر بعض. نوشته شده است
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در قسمت اول کتاب واژه . اهللا است اسم کاتب عصمت. طال نوشته شده است
  :ن آمده استيست و در آخر چنل نوشته شده ايهوالخل

ر يت الفقيد بيرسباستکمال  ةاهللا عجالدخل هناپحسب االمر حضرت شاه عالم «
  .»اهللا شاه عالم پناه عصمت

  :ن نوشته شده استيدر سرورق چن
جمع کتابخانه  …اهيجلد س ي بهدو قلم) اهللا عصمت(خط شاه  به ورسنَ کتابِ«

  .»معموره شده
 ظ واژگانتوان تلفّ همين دليل نمي گذاري اشتباهاتي دارد و به اين نسخه از نظر اعراب

موارد واژگان  يدر بعض. مراجعه کرد يگرينسخه د به دين کرد و بايرا درست تع
  .دارد گر قراريد يام در جا ين نسخه ورق سيدر ا. اشتباه نوشته شده است

 ةد کتابخانق وار ۱۳۲۸خان بود و در سال  يلوده به تعلّقن کتاب در آغاز ميا
ن نسخه را يا ق ۱۳۴۹در سال ) انرزان پرشين( بعد از آنن شد و ير حسمظفّ

  .فروخت
 يها پور پتنه از نسخه يخدابخش، بانک کتابخانة به تعلّقم ورسنَ کتابِنسخه  .۷

ن نسخه يکاتب ا. سرود و نه دوهر است ۳۰گر مختصرتر و شامل سه آهنگ، يد
ن شامل ين نسخه همچنيا. صفحه دارد ۳۴ سال کتابت ندارد و. باقر است محمد

ن يا ين کتاب شده، ولين الفاظ اياست که باعث آسان شدن تع يترجمه فارس
  .ب استيترت يار بينسخه بس

 ۷۳خط نسخ نوشته شده است و  به رضا رامپور کتابخانة ورسنَ کتابِنسخه  .۸
در بزرگ ش برايفرما به ن نسخه رايم است و ايکاتب نسخه عبدالحل. صفحه دارد

منزل (روز جمعه در کلکته  م ۱۸۶۷/ق ۱۲۴۸محرم  ۱۲م در يموالنا عبدالحل
ن نسخه ياقصد داشت موالنا . کتابت کرده است) تيتالتال بازار استر ،۶ ةشمار

در سطر آخر نسخه اول اسم کاتب . دبرخان ب ياب کلب علخدمت نو بهرا 
ب يترت يول. شود يوع من صفحه شريز از هميآغاز ن. است يمصطٰف لّطيفعبدال

نسخه اول پس  يشود که جلدساز يمعلوم م. چند ورق هر دو نسخه فرق دارد
. ن نسخه شده استيب شدن اوراق ايترت يانجام شده که باعث ب م ۱۸۶۷از سال 
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و  يهر صفحه هفت سطر دارد؛ سه سطر جل. است يکيص هر دو نسخه ينقا
  .يخف پنج سطر

درآباد دکن است که اسم کاتب و سال يحرجنگ ساال ةموز به تعلّقنسخه سوم م .۹
سطر دارد و خط  ۱۱هر صفحه . صفحه است ۲۹کتابت ندارد و مشتمل بر 

ب يز همان ترتيب نيترت. نسخه اول است ين نسخه کپيا. ق استينستعل يمعمول
ز ين نسخه نيناتمام است، در ا يراگ بهوپال يدر نسخه مصطٰف. است يقبل

 »کنرا«دارا، يک يجا به کاتب اشتباه کرده و ۲۷صفحه در . قسمت خاتمه ندارد
. است يگريد کتابِکه  يياشتباه کرده است گو يقدر کاتب به. نوشته شده است

ز جدا يها ن ز اشتباه زده است، عنوانياند، نقطه ن اشتباه خوانده شده به واژگان
. نده استکاتب مارو را روما خوا. اند ن متن آمدهياند، بلکه در ب نوشته نشده

ن نسخه يرود که ا يگمان م. ز تکرار شده استين اشتباه در نسخه هشتم نيهم
  .نسخه هشتم است يکپ
 جاپوريدکن آمد و در شهر ب به اهللا شاه از سادات عراق عجم است که ليرزا خليم
 )ق  ۹۸۷- ۱۰۳۵(شاه ثاني  شهرتي تمام يافت و در دربار ابراهيم عادل خطّي خوش به
خط خود نوشت و از  به را ورسنَ کتابِاز  يا نسخه يو. ديرس يلعا يا هيپا به

ده پادشاه يشاه گردان به را مخاطب يشاه و م عادليابراه. ديم شاه گذرانينظر ابراه
  .ق است  ۱۰۷۷ن واقعه يخ وقوع ايتار. سخن ساخت

ز ين ياطشاه بود که در خطّ م عادلياز شاعران بزرگ دربار ابراه يباقر کاشان
خود  ياطو خطّ يشاعر به وان خود در مواقع مختلفيدر د يو. داشتمهارت 
اتش در يکل. بود ين کاشير معزالديشاگرد پ ياطدر خطّ يو. کند يافتخار م
 يخط خود و به شود که ممکن است يم يساالرجنگ نگهدار ةموز کتابخانة
 از نسخه. پور اسم کاتب باقر نوشته شده است يبانک نَورسدر نسخه . باشد

. ن استيشود که آن نسخه بعد از ا ين قدر معلوم ميدر حسن فقط ايپروفسور ح
طال  يها هرا با سکّ آنپادشاه کاتب . ز ذکر کرده استيگر نيد يا پروفسور نسخه

ي ن نسخه را کتابفروشيسد که اينو ياستاد م. د مبالغه باشديوزن کرده بود که شا
پول نداشت و از کتابفروش مهلت  ن مقداريا يو يفروخت، ول يه ميروپ ۴۵۰ به
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 ن نسخه رايکتابفروش عجله داشت و ا ين پول را فراهم کند، وليخواست تا ا
  :شود ين آغاز ميچن ورسنَ کتابِن نسخه از يا. دکتر عبدالحق فروخت به
  نَورس کتابِ«

ُ   :دوهرا     َ      ُ    ٓ     ُ     َ     ُ        ُ    َ     َ      ُ   َ    َ      ْ    َ       َ                           ُ        
) سرود( نَورسم بر شما فضل دو برابر شد که يبر ابراه يسرست! مادرم يا: يعني

  .ج خواهد شد و دانشمندان جهان بزرگ تابنده خواهند کردياد رايتا زمان ز
  :نَورس يدر مقام بهوپال

   ُ    ْ   َ  َ      ّ     ْ   َ   ْ   َ     ُ                    َ   َ     ُ       
درگاه شما مثل . ديهر سه جهان هست يشما هاد محمدحضرت  يا: يعني

مردم هر سه جهان . رود يم يطرف و به است و دل من آهن است که يسيمغناط
ن سرود حضرت يدر ا. رسد يل ميتکم به آنها يکنند و آرزو يزمزمه اسم شما م

  .ف نموده استيسودراز را توصيد گيو س )ص(محمد
َ   :انترا   َ    ْ    ُ    ِ          ُ            َ                  ُ    ْ          َ     َ     ُ             ُ      َ     ُ                
امبر يفان و پير ضعيشما دستگ. ديتر از همه اصحابه کرام هست شما بزرگ: يعني

  .»ديهست يراست
مدح  به ن کتاب شاعر بارهايدر ا. حات و فرهنگ آورده شده استيپس از آن تلم
خان طنبوره  يل مخصوص و موتيآتش خان ف. رداخته استخان پ يآتش خان و موت

 يآتش خان برا ييجدا. ن دو در کتاب آمده استيا ييداستان جدا. محبوب پادشاه بود
  .داند ين ميت روز محشر را کمتر از اياذ يقدر مشکل بود که و پادشاه آن
  کتابنامه

  .م ۱۹۵۴ ل فوريهپ اونو، چاه، دکتر نذير احمد، دانش محل، لک)اردو( تحقيقي مطالعه .۱
نو، هدکتر نذير احمد، دانش محل، لک ةشاه ثاني، مرتب ابراهيم عادل، )اردو( نَورس کتابِ .۲

م ۱۹۵۵ل آوريل چاپ او.  
شاه ثاني مرتبه و مترجم دکتر نذير  جگ گرو ابراهيم عادل ةفمصنّ، )اردو( نَورس کتابِ .۳

  .م ۱۹۹۸بنگلور،  ،احمد، کرناتک اردو اکادمي
4. Kitabe-i-Nauras, Ibrahim Adil Shah II, Introduction Notes, Editied by Dr. Nazir 

Ahmad, 1956. 
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  تصحيح استاد نذير احمد فئلطائف و سفينه ظراجموعة م
  ∗ديه وحيفوز

ر احمد از استادان و محقّقان سرشناس شبه قاره و از افتخارات دانشگاه يپروفسور نذ
کسب علم و ادب شوق  يکنجکاو بود و برا يفرد يو. رود يشمار م به گرهيعل ياسالم
 استاد درباره. ديورز يناشناخته عشق م ق، مطالعه و کشف مسائليتحق به داشت و يفراوان
آورد،  يدست م به را که يکرد و اطّالعات يق ميگوناگون تحق يها وهيش ي بهخطّ يها نسخه

 يآنها دسترس ي بهراحت ندگان علم بهيکرد تا جو يدر قالب کتاب و مقاله منتشر م
و  يل علمبخش محاف يها و گرم آن بزرگوار شمع فروزان انجمن شخصيت. کنند دايپ
  .ميبدان يز فرهنگيو ن ياو را دانشگاه شخصيتست اگر يبود و مبالغه ن يفرهنگو  يادب

که از  و دوستداران علم و ادب عرضه کندخوانندگان  به را يکرد متن ياستاد تالش م
ک ي يو چاپ يدرباره اختالف نسخ خطّ يو. تر باشد کيمتن خود مؤلّف نزد به هر نظر

از  ين سبب آثار ويهم به کرد و يل و صراحت بحث ميتفص خود به يها اثر در نگاشته
  .رود يشمار م به ن آثاريمستندتر

ن يتدو. انجام داده است يمهم يها تيز فعالين لغت و فرهنگ نينه تدوياو در زم
عراالشّ لسان فرهنگ ،زفانو  قواس فرهنگ ي و ين کارهاياز پرافتخارتر ايگو فرهنگ

 يها نهيش از پانصد مقاله در زميباً پنجاه جلد کتاب و بياستاد تقر .روند يشمار م به
  .ادگار گذاشته استي به ات از خوديمختلف زبان و ادب

ن يا. کنم يان ميرا ب يمطالب نه ظرائفيلطائف و سفمجموعة  يبنده درباره نسخه خطّ
 خانةکتابشکل عکسِ اصلِ نسخه از  به ر احمد کشف شد ويکوشش استاد نذ به نسخه

                                                      
  .دکتراي فارسي دانشگاه اسالمي عليگره، عليگره  ∗
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 يدانشگاه اسالم يات فارسيگروه ادب کتابخانةاکنون در  هند آمد و هم به ايتانيبر ةموز
  :کرده است ياض را معرفين بير احمد دو نسخه اياستاد نذ. گره موجود استيعل

 يا نگهداريتانيبرموزة  کتابخانةصفحه است که در  ٤٨٥نسخه مشتمل بر  .۱
اض و اسم مرتب ين عنوان بيبنابرا ن است ويالطرف اض ناقصين بيا. شود يم

عنوان  به ن نسخه رايا ايتانيبرموزة و مؤلّف کاتالوگ يست و چارلس ريمعلوم ن
  :ن نوشته استين نسخه چنياو درباره ا. ضبط نموده است دستورالشعرا

A copy of Persian anthology without title or author’s name. 

The author lived in India and wrote this work during the short 
reign of Sultan Mubarak Shah Sharqi, who succeded to the 
throne of Jaunpur A.H. 803 and died in the subsequent year… 

The author speaks of Sultan as reigning sovereign adding to his 
name خلد ملکه. 

The work is divided into sections termed Kism in which the 
poems are arranged according to their subjects to various kinds 
of poetical compositions or to the poetical figures… 
The poet quoted range from the time of Firdosi to that of Hafiz 
and included a number of Indian poets unknown to Persia. 

The section must have originally amounted atleast to one 
hundred and one but the Ms is defected at the begining and at 
the end and besides some internal Lacuna so that many of Kism 
are lost while some instances the headings are wanting or 
illegible. 

In a passage occuring fol. 222b, the author called his book 
Dastur-Ush-Shu‘ara 1اين کتاب من دستورالشعرا . This may be either a 
mare description of its scope of its specify title. 

An adding by later hand on the margin off fol. 186 dated Delhi, 
15 Zalka‘da A. H. 935 (A. D. 1529)2. 

                                                      
  )نگارنده. (همين صورت نقل شده است که به ام ب اين جمله را ديده ٢٢٢اينجانب در برگ   .١

2. Supplement Catalogue of Persian Manuscripts in the British Museum, Charles Rieu, 
1859, p. 232B, 233A-B.  
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. ات دانشگاه کابل محفوظ استينسخه دوم نسخه کابل است که در بخش ادب .٢
ن رفته است اما اول و آخر آن کامل يز چند ورق از بين نسخه نياگرچه در ا

ن دو نسخه را مورد مطالعه ير احمد اياستاد نذ. هم دارد يا است و مقدمه
 نه ظرائفيلطائف و سفمجموعة  دستورالشعرا،ه اسم جه گرفت کيداد و نت قرار

ر ينسخه در پاکستان ز نياکنون ا هم. باشد يم يف جام هروياست و مرتّب آن س
  .١است ينظر دکتر عارف نوشاه

ن يتر يميقد«در مقاله خود  يسيد نفياض را پروفسور سعين بين بار اينخست
  .کرد يمعرف) م ١٩٥٥ر، ، الهويارمغان علممجلّه (» يشعر فارس يها مجموعه
تذکره کند که قبل از  يم يهند را بررس يميقدمجموعة در مقاله خود پنج  يو
  :اند مرتّب شده يشاه سمرقند دولت
  ؛ياصفهان يکالممجموعة  )١
  المجالس؛ةديز )٢
  ؛يبن بدر جاجرم محمداالحرار  مونس )٣
  ؛)ل قرن هشتمياواخر قرن هفتم و اوا(غمور يبن  محمدمجموعه  )٤
  .قرن هشتم هندوستان ينه ظرائف از حسام هرويلطائف و سف مجموعة )٥

  :سدينو ين مين آنها چنيها و نام مرتب س درباره عنوان مجموعهينو مقاله
و نام  ياصفهان يکالممجموعة اول را ننوشته، بلکه نام آن را مجموعة او عنوان «

ه عنوان باشد؛ چرا ک يح نمينوشته است که هرگز صح ياصفهان يمرتّب را کالم
 ياصفهان يبن احمد بن کالت محمدو نام مرتّب احمد بن  االحرار مونسمجموعة 

موالنا آزاد  کتابخانةب گنج کلکشن در يحب ين نام در نسخه خطّيباشد و هم يم
  .»ده استين نسخه را ديز محفوظ است و نگارنده هم ايگره نيعل يدانشگاه اسالم

آن  يعنوان اصل يشده است؛ ول نوشته المجالسةزبدن نسخه، ياسم دوم
کرده  يطور معرف نيرا ا نه ظرائفيلطائف و سفمجموعة استاد . است المجالسةهنز

  :است
                                                      

  .دکتر عارف نوشاهي، شعبه فارسي دانشگاه پنجاب، الهور، پاکستان  .١
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لطائف و مجموعة نام  به است يام، کتاب دهينه دين زميکه در ا يکتاب پنجم«
چنانکه کاتب نسخه نوشته است؛ اما  يهرو يف جاميف سيتأل نه ظرائفيسف

 يف بن حسام هرويس يمؤلّف را درست ننوشته است و نام وپندارم کاتب نام 
ن کتاب يکه از ا يا تنها نسخه. بوده است ين هرويالد ن بن حساميالد فيس يعني
ات دانشگاه پوهنتون کابل است، کاغذ و خط يفاکولته ادب کتابخانةام در  دهيد

و هر در هندوستان نوشته شده  يدهد که در قرن هشتم هجر يم ينسخه گواه
داست که در اواخر قرن ياورده، اما پين کتاب را نيخ تدويچند که مؤلّف تار

ن کتاب هست، يدر ا يکه اشعار و ين شاعريرا آخرين شده است؛ زيهشتم تدو
عارف  يا شاه ولي ياهللا ول نعمت به ر عبداهللا معروفياهللا بن م ن نعمتير نورالديام

چون در . است يهجر ٨٣٨رجب  ٢٢در  يو متوف يهجر ٧٣٠مشهور متولّد در 
داست ياز شاعران قرن هفتم ساکن هندوستان ثبت شده، پ ين کتاب آثار برخيا

ن کرده است؛ ين کتاب را در همانجا تدويسته و ايز يکه مؤلّف در هندوستان م
فرد است  به ات کابل هم نسخه منحصرين نسخه فاکولته ادبيد که اينما يچنان م

  .»ستين گر موجوديد يکه در جا
لطائف و مجموعة نکه درباره يبا ا يسيد نفيم که سعيرس يجه مين نتيا به از گفتار باال

او اسم . ز مرتکب شده استين يدست آورده، اشتباه بزرگ ي بهادينه ظرائف اطّالع زيسف
 ينوشته است؛ در حال ين بن حسام هرويالد فيا سي يف بن حسام هرويمرتّب را س
از کتابت  يو. است و در نسخه کابل موجود است يجام هرو فيس يو يکه نام اصل

درست  يف جام هروينظر بنده اسم مرتب س به .ل انحراف کرده استينسخه بدون دل
از هند سکونت  يا هيهند آمد و در قر به هرات و از هرات به را که او از جامياست؛ ز

  .است يف جام هرويس يب نام وين ترتيبد. ار کردياخت
را او فقط نسخه کابل را يا آگاه نبود؛ زيتانياز وجود نسخه بر يسيد نفيسع پروفسور

  .و از همان نسخه استفاده کرده است يمعرف
، پروفسور يات فارسي، استاد و محقّق مشهور زبان و ادبيسيد نفيسع يپس از آقا

ض را اين بيت اياض پرداخته و با مقاالت ارزشمند خود اهمين بيا يمعرف به ر احمدينذ
 يهم مطالب ين مملوک هنديرمعروف دوره سالطيغ يز درباره شعرايح داده و نيتوض
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نه يلطائف و سفمجموعة ر را با استفاده از ير احمد مقاالت زيپروفسور نذ. نوشته است
  :نوشته است ظرائف

): روزشاه تغلقيزبان عهد ف يچند شاعر فارس(                                .١
، ين استاجيالد رمعروف آن زمان مانند جماليغ ين مقاله استاد شعرايا در
ب يکرده و سال ترت يد قلندر را معرفيدالسادات اجل و موالنا حمي، سيهرو اسيال
 .ح داده استياض را توضيب
ن يدر ا): يهمعصر و يد قلندر و شعرايموالنا حم(                                  .٢

دالسادات ي، سياس هروي، الين استاجيالد د قلندر، جماليرباره موالنا حممقاله د
 .ان شده استيب يديمطالب مف يرفيص يو قاض يرازين شيالد اجل، تاج

شاعرِ دوره شاهان  يزاهللا بسطاميملک عز(                                                  .٣
 ياختصار اطّالعات به يوال خانواده شاهان شرقن مقاله درباره احياستاد در ا): يشرق

ده او که در صنف يو قص يزاهللا بسطاميز درباره ملک عزيفراهم کرده است و ن
 .نوشته است ينظم درآمده، مطالب به االوزان زانيم
ن مقاله شامل مقاله يا): ياشعار فارس يميقد يها مجموعه(                    .٤

پروفسور . است يشعر فارس يها ن مجموعهيتر يميقدبا نام  يسيد نفيپروفسور سع
بحث کرده است و درباره پنج  يسيد نفيدرباره مقاله سع يد انتقادير احمد از دينذ

  .نوشته است يديقرن هشتم مطالب مف يمجموعه شعر
ر احمد ين مقاله پروفسور نذيدر ا): ميقد ياضِ فارسيک بي(                      .٥

  .است آوردهفراهم  يديمطالب مف نه ظرائفيلطائف و سفمجموعة  درباره
حافظ براساس  يها نام غزل ي بها ر احمد کتابچهيعالوه بر مقاالت باال، پروفسور نذ

منظومه  ١٢٧ن کتابچه حاصل يا. ه کرده استيهم ته نه ظرائفيلطائف و سفمجموعة 
در  يو. تخراج شده استاض اسين بيغزل است که از ا ١٢٦ده و يک قصي يعنيحافظ 
  :سدينو ياض مين بين کتابچه درباره ايمقدمه ا
ن مجموعه را در ياست که ا يف جام هروينام س ي بهن نسخه دانشمنديجامع ا«

شود که  ين مجموعه معلوم مياز ا. ه نموده استياد تهيهندوستان در مدت ز
ن يق سومروزشاه تغليب نسخه خود را در دوره سلطان فيمؤلّف نسخه ترت
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نمود،  يحکمران يهجر ٧٩٠تا  ٧٥٢سلطان خانواده تغلقان هند که از سال 
ن دعا نموده يرين سلطان در قول زيدراز ا يزندگان يرا که برايشروع کرده؛ ز

امره و  يروزشاه معظّم خلداهللا ملکه و سلطانه و اعليشهنشاه اعظم ف«: است
ف ياست که مرتب کتاب س يشرقشاه  سلطان مبارک به ن اطّالع راجعيو ا» نشانه

  .١»کند خلداهللا ملکه يو حکومتش دعا م يطول عمر و يبرا يجام هرو
نو چاپ شده  يران در دهليا ياسالم يخانه فرهنگ جمهور ين کتابچه با همکاريا
سودمند آن بزرگوار هم  يها ييعالوه بر مقاالت و کتابچه باال من از راهنما. است

ن بار ياض چندين بيش از وفات آن بزرگوار درباره ايک سال پي ام؛ چرا که استفاده کرده
  .مالقات کرده بودم يبا و

، پروفسور يرانيمانند حافظ پروفسور محمود ش يات فارسيگر زبان و ادبياستادان د
اند و  اض استفاده کردهين بيز از اين …و يو دکتر عارف نوشاه ير حسن عابديد اميس

  .ستيمتأسفانه آن مقاالت در دسترس من ن ياند؛ ول هم نوشته يمقاالت
ست يموجود ن يمطلب ياضيا بيخ يچ تذکره، تارياض در هين بيکننده ا درباره مرتّب

  :سدينو ير احمد درباره او ميپروفسور نذ. چند يبجز اطّالعات
ف ينکه نام او سيامده عالوه ايدست ن به چ اطّالعيکننده کتاب ه درباره مرتّب«

 يشاه شرق سلطان مبارک به د در جونپور مانده باشد وياو شا بود و يجام هرو
  .»وابسته بود
  :در کتاب خود بدون استناد نوشته است يهاد يگر پروفسور نبيمحقّق د

Saif Jam Harawi (d. unknown) came from the city of Herat, 
Khurasan in the reign of Firuz Shah Tughlaq and lived till 
advanced old age. He witnessed establishment of independent 
regional dynasties after the sack of Delhi by Timur (801/1398). 
His contribution was literary collection Bayaz containing 
selected verses from a number of contemporary poets. Its title 
was “Majmua-e- Lataif wa Safeena-e-Zaraef”2. 

                                                      
  .١٢-٣، ص »ظرائفلطائف و سفينه  ةمجموع«هاي حافظ براساس  غزل  .١

2. History of Indo-Persian Literature, p. 179-80. 
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روزشاه يدر دوره ف يف جام هرويم که سيرس ميجه ين نتياز اطّالعات محقّقان بد
ده بود يمور لنگ را هم دياو حمله ت. وستيروزشاه تغلق پيدربارِ ف به هند آمد و به تغلق

. دا کرديتعلّق پ يسلطان شاه شرق به آورد و يجونپور رو ي بهدهل يرانيو پس از و
ب يم و همعصر و ترتيقد يکالم شعرا يآور جمع يو يو ادب ين کارنامه علميتر مهم

 .است نه ظرائفيلطائف و سفمجموعة نام  به دادن اصناف سخن
روزشاه تغلق تا زمان سلطان ياز عهد سلطان ف يعنيدراز  ياض در مدتين بيا
 ن پادشاهانيا ن الزم است که دربارهيشده است و بنابرا يگردآور يشاه شرق مبارک

  :بدهم يخوانندگان اطّالعات به

  روزشاه تغلقيسلطان ف
ن خانواده سلطان يا يبان. ن پادشاه خانواده تغلق استيروزشاه تغلق سوميسلطان ف

تغلق  محمدپس از وفات سلطان . ن تغلق بود که با ترکان ارتباط داشتيالد اثيغ
 ٧٥٢ماه محرم سال  ٢٣غلق در ت محمد يو پسر عمو) اسپدار(روزشاه پسر رجب يف

باصالبت، باتجربه،  ياو پادشاه. ١نشست يدر کنار آب سند بر تخت پادشاه يهجر
 يهم داشت و در فن معمار يو ادب يذوق علم يو. مزاج، مدبر و کامران بود منصف

محلّات، حصار، قلعه، مدارس، مساجد، نهرها و مخصوصاً مسجد جامع، . ماهر بود
آباد  روزه و تغلقيروزآباد، حصار فيحوض خاص، شهر ف ي، مسجد بااليروزيمدرسه ف
 يز بازسازيرا ن يميقد يها يمعمار يو. روزشاه تغلق بنا شده استيفرمان ف به رهميوغ

  .٢بزرگان و پادشاهان را مرمت نمود يها کرد و مقبره
از شعرا  ياريدر زمان او بس. علما، ادبا و شعرا داشت ي بهاديروزشاه تغلق توجه زيف

 يها در همان زمان کتاب. هند آمدند به رانيژه از ايو گر بهيد يو علما و ادبا از کشورها
 يروزشاهيخ فيتار، )ين برنياءالديف ضيتأل( يروزشاهيخ فيتارمانند  يخيتار

                                                      
تاريخِ ؛ ١٦٨ ، صالتّواريخ منتخب، ٤٥٤ ، ص)اردو( تاريخِ فرشته؛ ١١٧- ٨، ص شاهي تاريخ مبارک  .١

از شمس  تاريخ فيروزشاهي، ٥٢٩ د احمد خان، صتصحيح سر سي ، ضياءالدين برني بهفيروزشاهي
.١٤٣- ٤ ، ص)فارسي( تاريخِ فرشته؛ ٢٠٣  محمد فدا علي طالب، صسراج عفيف، مترجم 

.١٢٦ ، صشاهي تاريخ مبارک؛ ٢٢٩-٣٢ ترجمه، ص تاريخ فيروزشاهي؛ ٨٤٧، ص جامع تاريخ هند  .٢
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. ١ف شديتأل) روزشاه تغلقيف فيتأل( يروزشاهيفتوحات فو ) فيسراج عف شمس(
 يفتاو، )العطّارمحمداز ملّا ( يروزشاهيفوائد فمانند  ياتو ملفوظ يمذهب يها کتاب

ف يتأل( رالمجالسيخو ) ر خورديف اميتأل( اءيراالوليس، )ين برنياءالدياز ض( يجهاندار
ن عهد يز در همين …و) ين بدر عربيف زيتأل( يالمعان معدنو ) د قلندريموالنا حم

  .ب داده شديترت
 تيو سانسکر يعرب يها شتر کتابيم آغاز شد و به ينگار ن عهد فن ترجمهيدر ا

و ترجمه  يطائف محمدف ابوالقاسم يتأل انياخبار برمکمانند . ترجمه شد يزبان فارس به
  …و يسريز شمس تهانيترجمه عبدالعز باره سنگتا، ين برنياءالديض

 سيتأس يروزينام مدرسه ف ي بها ج و اشاعه علم و دانش مدرسهيترو يروزشاه برايف
  .قرار داشت يکرد که در کنار حوض خاص شهر دهل

د قلندر، يمانند موالنا حم يزبان يروزشاه شاعران فارسيدر زمان سلطان ف
ن يالد ن، جماليرالدين، مطهر کتره، ظهيالد ، اخستانياس هرويدالسادات اجل، اليس

، ملّا يبادآ ن دولتيالد شهاب ي، ملک احمد، قاضيرفيص ي، قاضيرازي، تاج شياستاج
ن خالد ي، عزّالديدين زيرالدي، ملّا ظهيب شهباني، طبين علّاميالد ، ملّا نظامير فراهيظه
  .٢ستنديز يم يگريرمشهور ديغ يو شعرا يثان

 )٧٩٠(ن و سبع مائه يروزشاه تغلق در هجدهم ماه رمضان سنه تسعيسلطان ف
  .٣وستيرحمت حق پ به

 يبود که در جونپور حکمران يز خانواده شرقن فرد ايدوم يشاه شرق سلطان مبارک
ن تغلق يسالط يتوجه يعلّت ب به الشرق خواجه جهان بود که ن خانواده ملکيا يبان. کرد
ار نمود؛ خطبه ياخت» اتابک اعظم«کرد و لقب  يق در جونپور اعالن خودمختار ٧٨٣در 

مغرب  به تا و ضرب کرد و سلطنت خود را از حدود مشرق ينام خود جار به و سکّه

                                                      
  .١٧٨و  ١٧٧ ، دکتر محمد رياض و دکتر صديق شبلي، ص                           .١
  .                                  ،                 ةمقالعهد سالطين تغلق،  فارسي ادب به  .٢
در ، ٣٣٢ ، ضياءالدين برني، اردو ترجمه، صتاريخ فيروز شاهي؛ ١٧ ، صشاهي تاريخ مبارک  .٣

  .٦٤ ، صمختصر تاريخ هند؛ ١٩٥ ، صواقعات دارالحکومت دهلي
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  .ديو آن را رونق بخش ١قائم کرد
ق بر تخت سلطنت  ٨٠٢٢در سنه ) يمتبنّ( يشاه شرق د مبارکيپس از وفات او س

  :ن مناسبت سروديا به ن قطعه رايشاعر ا يفراه. جلوس کرد
  آماده گشت بر پا جشـن  يشاد  شـاه  اد شه مبارکيگشت چون 

  ٣»لم آرا جشـن عا«شد نگهبان   ن خجسته جلوسيخ ايسال تار
ن يدر هم يک سال و چند ماه حکومت کرد؛ وليفقط  يشاه شرق سلطان مبارک

چ يچنانچه در زمان او ه. مدت کوتاه، سلطنت خود را از راهزنان و مفسدان پاک کرد
د، بازار و محلّات و ياو دارالخالفه جونپور را وسعت بخش. ننمود يسرکش يرمسلمانيغ

انجام داد و سلطنت خود را  يانينما يش مردم کارهايآسا يبراعمارات مجلل بنا کرد و 
  .٤دارالسرور نام نهاد

. ٥ان بوده استيکرد و خود در حلقه مخدوم جهان ياو بزرگان زمان خود را احترام م
اهللا ولي، ملک عزيزاهللا بسطامي و امير  شاه نعمت. وي سرپرست شاعران زمان خود هم بود

مزاج، شفيق، کريم و  وي پادشاهي منصف. رگ زمان او هستندفراهي وغيره از شاعران بز
  :آمده است که محمديخ يتارنقل از  به راز هنديخ شيتذکره مشامهربان بود؛ چنانچه در 

»                         ،                               «٦.  
 يشاه شرق پس از وفات مبارک( ٧افتيم وفات   ١٤٠١ق مطابق  ٨٠٣در سال  يو

ن خانواده يا). ن شدندينش تخت يگريپس د يکين خانواده يگر از ايچهار حکمران د
  .٨زوال نهاد به م رو  ١٥٠٥در سال 

                                                      
  .شاهي تاريخ مبارک، هندتاريخ شيراز ، ٨٤  ، صمشايخ شيراز هندتذکره   .١
  .٢٢ ، صشاهي تاريخ مبارک؛ ٨٦ ، صتذکره مشايخ هند  .٢
  .٨٦ ، صتذکره مشايخ شيراز هند؛ ٢٥ ، صشاهي تاريخ مبارک  .٣
  .٣٦  ، صجونپورنامه؛ ٨٥  ، صتذکره مشايخ شيراز هند  .٤
  .لکراماةحتف ةحوال ؛ به١٣٥ ، صهمان  .٥
.٣٥ ، صتاريخ شيراز هند؛ ٨٨ ، صهمان  .٦
  .٢٧٢ ، جلد اول، صالتّواريخ منتخب، ٣٧ ، صتاريخِ شيراز هند؛ ٨٧ ، صهمان  .٧
  .٨٨  ؛ جونپورنامه، ص٣٨ ، صتاريخ شيراز هند؛ ٧١ ، صهمان  .٨
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ن يم که ايرس يجه مين نتيا به نه ظرائفيلطائف و سفمجموعة پس از مطالعه 
هند است که در آن اصناف  يميقد يها اضياز ب يکي يهرو يف جاميسمجموعة 

 ي، معنوي، فنّياض حامل موضوعات ادبين بيا. شعرا نقل شده است يها مسخن و کال
  .ع علوم بالغت استيو صنا

م کرده و در هر يابواب جداگانه تقس به را ياض اصناف سخن فارسين بيمرتّب در ا
اصناف  ياض براين بياگرچه ا. ان کرده استيمثال ب يمختلف را برا يباب کالم شعرا

و احکامِ فقه هم سخن  همرتّب در آن از نعت، منقبت زکو اام ه شده استيسخن ته
  .گفته است

ات مخصوصاً در يدانشمند بود و در علم و دانش و ادب يمرد يهرو يف جاميس
، بلکه در زبان يکامل داشت و نه تنها در زبان فارس يع دسترسيفن شعر و در علوم بدا

را شاهد آورده، بلکه  يف اشعار فارسنه صر يم وينيب يچنانکه ما م. هم ماهر بود يعرب
موارد  يو در بعض يو اخبار نبو يات قرآنياز آ يو. را هم نقل کرده است ياشعار عرب

  .هم استفاده کرده است يبکارياز تذه
اض ين بيرا ايدارد؛ ز ياريت بسياض اهمين بيهند ا يات فارسيخ و ادبياز نظر تار

ع شده يمور ضايمشان در حمله مغول و تمشتمل بر کالم آن دسته از شعراست که کال
  .ميم مسائل الحاق کالم شعرا را حلّ کنيتوان ياض مين بيکمک ا به ما. بود

  کتابنامه
  .ق ١٢٧٧، ي، بمبئآتشکده، يلطف عل گ آذر،يب .١
  .ش ١٣٦٣، تهران، انتشارات فردوس، )٢ج ( رانيات در ايخ ادبيتاراهللا،  حيذب صفا، .٢
  .ش ١٣٤٤الشعرا بهار، تهران،  ح ملکي، تصحستانيخِ سيتار .٣
  .م ١٩٦٢، ي، کراچيس اکادميس، نفيخ عبدالرئيح شيتصح به نياءالدي، ضيروزشاهيخ فيتار .٤
  .ش  ١٣٠٥، ي، بمبئيشاه سمرقند دولت يالشعراةتذکر .٥
ران و پاکستان، يا يقات فارسيخان آرزو، مرکز تحق ين عليالد ، سراجسيالنّفا مجمعتذکره  .٦

  .ش ١٣٨٣
  .م ١٨٧١، کانپور، ي، آزاد بلگرامه عامرهخزانتذکره  .٧
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 اردوشوراي گسترش زبان ، يق احمد نظاميب و خليحب محمد، خِ هنديجامع تار .٨
(N.C.P.U.L.)م ١٩٨٦، ي، دهل.  

  .م ١٩٨٠نو،  يورو، دهليالل، اردو ب. اس. ، کخاندان يخلج .٩
هنگ ر احمد، خانه فرينه ظرائف، نذيلطائف و سفمجموعة براساس  حافظ يها غزل .١٠

  .م ١٩٩١نو،  يران، دهليا ياسالم يجمهور
  .م ١٩٥٤، دانشگاه اسالمي عليگرهخ يتار بخشد، يخ عبدالرشي، شيروزشاهيفتوحات ف .١١
  .ش ١٣٤٨، ياد فرهنگ فارسي، انتشارات بني، زهرا خانلريدر يات فارسيفرهنگ ادب .١٢
  .ش ١٣٥٣ ر احمد، ترجمه و نشر کتاب، تهران،يح پروفسور نذيتصح به ،فرهنگ قواس .١٣
  .م ١٨٦٥، کلکته، يوانيملّا عبدالقادر بدا خ،يالتّوار منتخب .١٤

  يخطّهاي  نسخه
١٥. ١٥/٩٥٤اهللا کلکشن  ، سبحانخيالتّوار لب.  
  .ايتانيبرموزة ، نسخه يف جام هروينه ظرائف، سيلطائف و سفمجموعة  .١٦
  .٥١٥/٣٧، شماره دانشگاه اسالمي عليگرهب گنج، يحبذخيرة ، االحرار مونس .١٧
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  .م ١٩٣٨ر احمد، ياض، پروفسور نذيب يم فارسيک قديا .١٨
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  االنس نيبسات تصحيحِر احمد و يپروفسور نذ
  ∗اکبر شاه

چ يه به يازياج و نياحت انزبان يفارس ير احمد براياستاد نذ يگاه علميشناخت جا
و  شيراير وينظ يبو ق برجسته ن محقّيابه کوشش که  االنس نيبساتکتاب . ندارد يفمعر

نثر  خستان بها قلم و به دهانبرگرد يفارس به يکه از زبان هند است يح شده، داستانيتصح
ن اثر يگردآورندة اشرح احوال دربارة . شده استنگاشته  ين و متکلّف فارسيآهنگ

ن ياما ا. ديآ يدست نم از متن کتاب به يالعاطّ يفارس زبان  و مترجم آن به يزبان هند به
 يند داستانآثار ارزشم فيتال و ادامة يهند يات داستانيادبتحول توان ادامه  ياثر را م

  .ره دانستياسمار وغ يايانا، دريهمچون مهابهارتا، راما
اختالف متن پژوهان متون کهن نگاران و  ن تذکرهين اثر در بياسم مؤلّف ا به عراج

ن ياحمد بن عالءالد سنده کتاب،ينواسم  االشعارصةخالدر تذکرة . نظر وجود دارد
 در که يدر حال. آمده است انتخسا المعروف به» تاج«ملقّب به ياحمد بن حسن عبدوس

شده ذکر  ين احمد بن حسن عبدوسيمحمد بن عالءالد ياسم و االنس نيبساتکتاب 
  .هرحال نوشته خود مؤلّف استه چون ب ؛ديآ يم درست نظر به نام هم نيو هماست 

فتح الف و سکون خ تلفّظ فرمودند  ان باسترضا قزوه اَخيعل يآقارا  »انتاخس«واژة 
اند  نگاشته االنس نيبساتکه بر کتاب  يا هم در مقدمه ،ر احمدياستاد نذ ،د مصححو خو

که در واقع  نحانه خاتويرخانم استاد سرکار .اند تان خوانده و نوشتهسن واژه را اَخيا
جه ين نتيا کرده و به يق سودمندين واژه تحقيا راجع بهبوده است کتاب  ييراستار نهايو

 يادعان يااثبات  يکه برا يخيتار مستندو ان است تر واقع اخسن واژه ديده که ايرس
                                                      

  .استاديار موقّت دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
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ن بوده است و يران زمياز پادشاهان ا يکياست که اخستان نام آن خود ذکر کرده 
 بوده و هر دو شاعروابسته ن پادشاه يدربار هم به يو خاقان يگنجو يامثال نظام يشاعران

  :ديگو يم يگنجو يامنظ. اند ن پادشاه نام بردهياز خود يشعرها در
  مـش غالست که مهر شـد   يمهر  شاه سـخن اخسـتان کـه نـامش    

  :ديگو يم يخاقان
  شــاه اخســتان کننــد همــه اديــ  واننــديدر بــر دف هــر آنچــه ح

  زه نگارش آنيانگموضوع کتاب و 
ن يو معروف دربار تغلق بود ا متبحر يمنشکه  يست و شش سالگين اثر در بيمؤلّف ا

ان ين اثر بيازه خلق يانگ سنده درينو. ر درآورديرشتة تحر به ق ۷۲۶اثر را در سال 
ا سازند يرا مه او يشادماناسباب نکه يا يدوستانش برااش  ضيمربه هنگام  کند که يم
ها،  داستان يو چون محتوااند  کردهم يتقد يو مطالعه به يها را برا ن مجموعة داستانيا

خستان اآن زمان بوده  يجامعة هند يرهنگمهم فمسائل از  يبعض انگريبجذّاب و 
 نيو آهنگ يمتکلّف، و فنّ, ور نثر مسجعيزبه را  ها داستان آن است تا م گرفتهيتصم
  .ديارايب يفارس

از  ياتيحکادارد شامل هم  خته بهيآمت ين اثر هم که چند داستان و حکايموضوع ا
  .ن استيو چپ، قنّوج ير، سراندين، کشميشاهان مناطق اُج سوانح عمر

  :دارد ن اثر سه مقدمهيا
خانم پروفسور را مقدمة دوم و سوم . ر احمد استياستاد نذقلم  به ،مقدمة اول

 ياسالم يجمهور يفرهنگ اسبقزن يرا ،برزگر يم نجفيکر دکتر يحانه خاتون و آقاير
  .نوشته اند ،نو يدهل در رانيا

مختصر  يمعرفاست  رانيا يالماس يجمهور يزن فرهنگيرا به قلمکه  يا مقدمه
  :سد کهينو ين مقدمه ميشان در ايا .است االنس نيبسات

ن يالد اثيغدرباره  ژهيو ان و بهين کتاب دربارة آغاز سلطنت سلسلة تغلقيا”
  .“است ياطّالعات ارزشمند يد و حاويار مفيبس يتغلق کتاب
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ان يدربارة تغلق يديمف يخيچ اطّالع تاريه ااثر ب نيا درن مقاله يسنده ايالبته نو
 ين اثر هنگاميان ايادآور شده است که بعد از پايخستان اناگفته نماند که اما مواجه نشد 

پادشاهان  يخيتار يدادهايدهند او روآن نشان  تان عالقه خودشان را بهکه ادب دوس
  .ه استق نشدموفّ ين اثريف چنيتغلق را خواهد نگاشت اما ظاهراً او در تأل

م که مقدف در است حانه خاتونيخانم پروفسور ربه قلم مة دودر ن اثر و يا يمعر
 شده است ن مقدمه متذکريشان درايا .آن است يينهاش يرايو ح ويتصح يشرح چگونگ

ن يتر مهم ،ر احمد نوشته شده استيشاد نذ روان دست پرتوان استاد که بهاول مقدمه 
ن مقدمه استاد اول دربارة نام و يدر ا. است دهن اثر نگاشته شياست که بر ا يا مقدمه
اهميت و قالب دستوري کتاب بحث بعد از آن درباره  کند و ينامة مؤلّف بحث م يزندگ

اند که چطور اخستان تحت تأثير شاعران هم دورة  استاد در مقدمه ذکر نموده. شده است
روي پيشه  ترسا کج چون خطبا ديگر سالطين ماضيه : نويسد خود بوده مثالً اخستان مي

  .ساخته
 مطلع. شود که اين عبارت نثر از قصيدة خاقاني گرفته شده است يادآور مي استاد

  :است نيا خاقاني دهيقص
  مــرا در بنــد دارد راهــب آســا     رو تر است از خطّ ترسـا  فلک کج

  :نويسد که و همين طور مؤلّف مي
  .“حت گم کردنام و نشان ثمر ص، چون درخت بيد ،و شجرة جود”

 شعر. است گويد که اين عبارت نثر از يکي از قصايد انوري گرفته شده استاد مي
  :ن استيچن يانور

ــان را    همچون ثمرِ بيد کند نـام و نشـان گـم    ــام و نش ــد ن ــاية او روز کن   در س
ر احمد را بر شعر ير استاد نذينظ يگر که تسلّط بيد يها از مثال يارين بسيو همچن

 ياديز يراستاريو يشان بود و گرنه ما کارهايکار ا ،ن تنهايدهد و ا يمنشان  يفارس
  .ميکن ين کار عالمانه برخورد نميچن چ جا بهيم اما هيدار

ک ين اثر استفاده شده است يکه در ا يدين کلمات و اصطالحات جديهمچنوی 
 ماتکل همچون روش جمع بستنو  يدستورنکات کند و  يک آنها را در مقدمه ذکر مي

کتاب  يسد که در اکثر جاهاينو ياستاد م. کرده است بازگو ن اثريدر ا را و استفادة آن
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ن موارد يباً همه ايتقر تا و استاد موفّق شده است جمع بسته شده يق عربيطر ها به واژه
  .را در مقدمه ذکر کند

شده  ن کتاب استفادهين بار در اياول يکه برا يگر استاد مصادر مرکّبيد يدر جا
ار ين کار بسيکه ا ندآگاه هستخوانندگان و در مقدمه ذکر نموده و همه  کرده انتخاب

کامل  يآگاه يکه از دستور فارس يست و کسير نيپذ امکان يسادگ سخت است و به
  .کند ددا ن موارد را قلمين چنيتواند ا ينداشته باشد نم

 يها عبارت يرده تمامک يشود استاد سع يکتاب مربوط م يپاورق که به ييتا جا
 کتاب در استفاده شده يفارس درباره اشعارن طور يترجمه کند و هم يفارس را به يعرب

دهد که استاد بر زبان  ين نشان ميو ا کندذکر که اسم شاعر آن را  است کرده ياستاد سع
  .تسلّط کامل داشته است يفارس



  ميرزا غازي بيگ ترخان و ديوان او  ١٩١

  

  او وانيو د ١گ ترخانيب يرزا غازيم
  ∗ادروان نذير احمدش

  ♦الدين کاکوروي عمر کمال ترجمه

که  يهنگام. بود هتتّ يترخان ين فرمانروايآخر ٢گيب يرزا جانيگ پسر ميب يرزا غازيم
افت، يدر برهانپور وفات  ق ١٠٠٨ سنةعهد اکبر در ماه رجب  گ بهيب يرزا جانيم

 در دربارِ بود و  هتتّام او در يدر آن ا. گ واگذار شديب يغاز رشاه بهامر اکب به هتتّحکومت
 هتتّاکبر . دربارِ اکبر رسيد به ٣معيت سعيد خان ق او به  ١٠١٣داشت در سال نحضور اکبر 
ر در يکه جهانگ يوقت. رزا هنوز در آگره بود که اکبر فوت شديم. را ادامه داد يرِ ويجاگ
روانه کرد و همزمان  ٤جنگ قندهار يرا برا يغاز رزاي، من شدينش تخت ق ١٠١٤ سنة

 سنةشعبان  ١٠ در دوم جلوس سالِو در  کردش مقرر يرا برا يهزار منصبِ پنج
رِ او يجاگ به از استان ملتان يسرفراز شد و بخش ٥يهزار منصب هفت به او ق ١٠١٦

                                                      
، ۱ ج، نيبالخم هترجم، ياکبر نِييآز ين؛ و هشتم يسال س، اکبرنامه: رک، لقبِ ترخان يبرا  .١

.عدب به ۹۸۳ ص
  .خش فارسي دانشگاه اسالمي عليگرهرئيس اسبق ب  ∗

.استاد بخش فارسي دانشگاه لکهنو، لکهنو  ♦
  .کرد ميتخلّص  يميشاعر بود و حک يو. ۳۹۰- ۹۱ ص، ۱ج ، نيبالخم: رک، احوالِ او يبرا  .٢
  .کردطا رِ بهکّر و ملتان اعيرا جاگ ياکبر شاه و؛ ق ۱۰۱۱در سال ، بعد به ۲/۴۰۳ مآثراالمرا: رک  .٣
قندهار حمله  به ن خان حاکمِ هراتيکمک حس به هيرداران آن ناحيستان و هرات و جاگيحاکمان س  .٤

 يت لشکريمع به خان را يغاز يکمک و يبرا. بند شد قلعه يو ،گ حاکمِ قندهار بوديشاه ب. ندکرد
  )۱۵۱- ۱/۵۲ يريتوزک جهانگاردو  هترجم: رک. (جرار فرستاده بود

 يهزار توزک هفت هحوال به نيدر بالخم) ۲۲۹  ص. (است يهزار اردو توزک پنج هرجمدر ت يول  .٥
  )۳۹۲ ص. (مندرج است



  ١٩٢  قند پارسي

  

ز يمت قندهار و نحکو ،رِ بوديقبالً شامل جاگ هتتّت يکه تمام وال يدرحال. ملحق شد
مهم  ييها کار و نقش را او تجربهياو سپرده شد؛ ز به آن کشور در سرحد هندي از نگهدار

است، شعر  يکمال  با مرد) ترخان( يرزا غازير، ميطبقِ نظر جهانگ. را بر عهده داشت
  :١وستا ت ازين بيا .کند يتخلّص م» يوقار«د و يسرا يهم م يخوب

  کـه گريـه رخ گلشـن خنـدد     هرچند ٢ابر  شد چـه عجـب   او هام گر سبب خند هيگر
  :سدينو يم يريتوزک جهانگر در يجهانگ

ن ماه که يهم ٤ست و پنجميدر ب ٣چند روز پس از فوت شدن آصف خان و«
از  هتتّ هزاد از حاکم هيمشارالرزا يم .ديرس يرزا غازيخبرِ فوت م ،بهشت باشديارد

ار ياخت يدولتخواه يرزا جانيزرگوارم پدرِ او مدر زمان والد ب ،استي ذات ترخان
 در قربِ الهور ،افته بودين ييت او تعيخانان که بر سرِ وال خان يهمراه به ،نموده

 يت او را بدو ارزانيادشاهانه والپکرم  به افت ويشرف مالزمت استسعاد  به
و  جهت حفظ به ار نمود و مردم خود رايداشتند و خود مالزمت دربارِ اخت

 ٥آخراالمر در برهانپور .ديبود در مالزمت گذران تا. يدنکنارخصت  هتتّحراست 
ن عرش يموجبِ فرام به ،بود هتتّخان ولد او که در  يرزا غازيم .افتيوفات 

د خان که در بهکّر بود يسع به .افتيار سرفراز يالت و حکومت آن ديا به يانيآش
 کسان فرستاده و هيمشارالخان  .آورد درگاه به نموده دالساحکم شده که او را 

                                                      
  .۲۳۰ص ، توزک هترجم  .١
؛ »ابر چون گريه نمايد لب گلشن خندد«: است گونه اينمصرع ، ۲۲۸  ص، چاپ الهور خانهيمدر   .٢

  .»لب گلشن خندد دگريبابر هرچند « :الفصحا مجمع
نام  و به نظم کرده نورنامه نام با ن رايريخسرو و ش هقصّ. خوشفکر بود يجعفر شاعرِ آصف خان  .٣

، توزک. (فوت کرد ق ۱۰۲۱بهشت سال يدر ماه ارد يسالگ ۶۳سن  به. ر انتساب کرده بوديجهانگ
  )۳۶۷ ص، اردو هترجم

بهشت و يارد ۲۵روز  به خان يغاز. فوت کردند) بهشتيارد( ماه کيخان در  يآصف خان و غاز  .٤
دو  در وفات هر. ندرا ترک کرد ين جهان فانيا بهشتيارد ۱۷ در آصف خان پس از چند روز

  .ک هفته تفاوت بوديباً يتقر
  .واقع شد ق ۱۰۰۸در سال  يوفات و  .٥



  ميرزا غازي بيگ ترخان و ديوان او  ١٩٣

  

والد  ١شرف پابوس به آگره آورده به آخراالمر او را. داللت نمود يدولتخواه به
شدند و  شنتار ٢يانيدر آگره بود که حضرت عرش آش .ديبزرگوارم سرفراز گردان

الهور  به بعد از آنکه خسرو را تعاقب نموده .٣من بر تخت دولت جلوس نمودم
 ٤بر سر قندهار ،ت نمودهيسرحد خراسان جمع يد که امرايخبر رس ،مداخل شد

 .منتظر کمک است ،شده يحاکمِ آنجا در قلعه قبل ٥گياند و شاه ب آمده
کمک قندهار  به گر امرا و سردارانيو د يرزا غازيم يسردار به يفوج ضرورتبال
ت توقّف لشکرِ خراسان قو ،رسد يقندهار م يحوال به ن چونيا .ن شدندييتع

 ملک و قلعه ،قندهار درآمده به خان يرزا غازيم .د معاودت نموديناد درخور
 گ خانيسپرد و شاه ب ،حکومت آنجا مقرر گشته بود به خان که ٦سردار به
مت الهور نمود و يزعخان از راه بهکّر  يرِ خود متوجه گشت و غازيجاگ به

ت يافت و باز آن واليوفات که در قندهار بود و  ياندک مدت به سردار خان
 ،نموده هتتّن مرتبه قندهار را اضافه يدر ا .سردار صاحبِ وجه گشت به محتاج

لوازم حفظ  به خ تا زمان رحلت در آنجاياز آن تار .مرحمت نمودم يرزا غازيم به
  .»نمود يام و اقدام ميو حراست ق

                                                      
  .ده بوديدر دربار رس ق ۱۰۱۳او در سال   .١
  .است ذکر شده ق ۱۰۱۴اآلخر سال  يجماد ۱۳خِ فوت يتار، در توزک  .٢
خسرو  با ازدواج خواهرش که) هنگام( ر تايامر جهانگ ي بهول، خواست مراجعت کند يم يرزا غازيم  .٣

  .کندآگره اقامت در ست يبا يم، نامزد بود
  .۱۵۰-۱/۵۱اردو  هترجم، ريتوزک جهانگ: الت تهاجم قندهار رکيتفص يبرا  .٤
منصب  به دا شد و اکبر او رابعداً از او ج. م بوديرزا حکينوکر م يو، )دوران خان( گيشاه ب  .٥

در . کردرا استاندارِ کابل  ير ويجهانگشد و  قندهار) استاندار( داريصوب سپس. گماشت يهزار پنج
  )ريتوزک جهانگ. (استاندار تتّه شد ۱۰۶۶سال 

دربارِ  از ق ۹۹۳در سال  يپس از مرگ و. م بوديرزا حکيخادم موي . گ بوديتخته ب يو ياصل نام  .٦
 يرزا غازيم. فوت کرد ق ۱۰۱۷تا  ۱۰۱۶در سال . حاکم قندهار شد عمر در اواخر. شد جدااکبر 

در رجب . دير رسيخدمت جهانگ به ق ۱۰۱۶قندهار در شعبان  ياردوکش ي درروزيگ پس از پيب
، کرد يمت ميقندهار عز يسو به که از بکهري وقت. ر عازم قندهار شديدستورِ جهانگ به ق ۱۰۱۷

اردو  هترجم، يريتوزک جهانگ: رک. (ديرس يو به رگ حاکمِ قندهار سردار خانهمان روز خبر م
۱/۶۵-۲۲۸(  



  ١٩٤  قند پارسي

  

 عمدهلِ يدل. است موضوع محبوبِ من بوده زياديگ ترخان تا مدت يب يرزا غازيم
 درباره مفصّلِطور  به فخرالزّمان يعبدالنّب تأليف خانهيم تذکره موضوع ن بود کهيآن ا

. چاپ شده بود ١عيکوشش پروفسور محمد شف به م  ١٩٣١در سال  هتذکراين  .است يو
از . کنم مي همطالعآن را هنوز  و حتي يطوالن يمدت ودسترس من بود در آن  اي از هنسخ

و  يل شباب در شاعريعلم بود و در اوا يذ يگ جوانيب يتذکره معلوم شد که غازن يا
 نيزقدردان بزرگ شاعران و عالمان  يو در مجموع .گر کمال حاصل کرده بوديعلومِ د

 ٢شانيان ايم. داشتند يوابستگ يدربارِ و به شاعران مختلف آن زمان بنابراين. بود
ي، النيفغفور گ، کوز يبزم، خوان سد قصّها يمرشد بروجردي، طالب آمل ياه اسم

م من در  ١٩٥٠در سال . اند ن تذکره مندرجيدر ا يلياردب يمحو ياهللا وصل نعمت
 مرا يپروفسور مسعود حسن رضو يپس از مدت کوتاه. استخدام شدملکنهو دانشگاه 

 تذکره اميدر آن ا .کردمقرر  يد اختر مسعود رضويپسرِ خود س يقيکارِ تحق ييهنماار به
ن موضوع يبنابرا. گ بودميب يرزا غازيم تحت تأثيرار يو بس کردم مي همطالع را خانهيم

چهار . پرور انتخاب کردم علم ين فرمانروايهم را يد اختر مسعود رضويق سيتحق
  :است ن قراريا به گيب يرزا غازيم ي مهمژگيو

                                                      
 ،دو نسخهگرفتن از کمک  با ع کهياستاد شف يکي. اند هکردق ين تذکره تحقيا دربارهسه پژوهشگر   .١

در ، ران رفتيا به م  ۱۹۵۵نگار در سال  که مقاله ياز آن وقت پس. م چاپ کرد  ۱۹۲۶را در سال  آن
 در سه شماره) يشناس شرق همجلّ( نتلياور همن در مجلّ. افتين نسخه را يملک ا يملّ هکتابخان

از  آن آخر متقس براي. را چاپ کردمنسخه ن يا ،د آنياشعارِ زا با )م ۱۹۵۷تا اوت  ۱۹۵۶نوامبر (
ان تمامِ ياست و م ق ۱۰۳۶ همکتوب) يخطّ هنسخ( گره که شامليعل يدانشگاه اسالم هنسخ
 هخان ينخست قند پارس هدر مجلّآن را سپس . استفاده کردم، ن بوديتر يميشده قد کشف يها نسخه

 هستند که يمعان ينيپژوهشگر سوم احمد گلچ. کردم چاپران يا ياسالم يفرهنگ جمهور
شان يا ازمن . آن را انتشار داد ي ازپرارزش نسخه ي،ترک يها ملک و نسخه هاستفاده از کتابخان با

 نتل چاپ شده بود وياور هملک که در مجلّ هد کتابخانيکه از ذکرِ سه بخش زا گيرم مي دايرا
که  خانهيمنسخه پرارزش از ن يعالوه بر ا. صرف نظر کردند ،ده بودنديشان آن را ديا کهنيوجود ا با

 .دز صرف نظر شين ،کرده بودم ارائهو من آن را  است گر موجوديعل يدانشگاه اسالم هدر کتابخان
که  يدرحال ه است؛شدننقل  يبند احول عيک بند از ترجي ين معانيگلچ هوجود توجه تمام در نسخ با
  .ن بند در بخش منقولِ من موجود بوديا

 فغفور رک يو برا ۲۲۹ ص، چاپ الهور، خانهيم به رک يبزم، عالب، اسد، مرشد يعنيپنج  يبرا  .٢
  .هيحاش ۵۵۶ ص ي بهمحو يو برا ۳۳۳ص  به



  ميرزا غازي بيگ ترخان و ديوان او  ١٩٥

  

 يدربارِ و به دوست بود و شاعران و فاضالن گوناگون او خودش شاعر و علم .١
  .ندوابسته بود

  .گر مهارت حاصل کرده بوديو فنون د يدر شاعر يو ين کوتاهيدر سن .٢
در سن ، وان شده بوديصاحبِ د يده بود که سخنوريست سال نرسيسن ب به هنوز .٣

 ش از درگذشت اکبر شاهيو در حدود هشت سال پ وفات کرد يست و پنج سالگيب
 بيت هزار ١ش از دوازدهيمشتمل بر ب يا نامه يساق يدر مدح و) ق ١٠١٤: وفات(
  .نظم آورده بود به

صاحبِ  کوتاهي ٢ن عمريدر چن يچ سخنوريه يات فارسيخِ ادبيگمان بنده در تار به .٤
ده ينرس يشعر يهن پايچن به ،ب داده باشديوان ترتيد يو اگر کس استوان نشده يد

  .است
ت يصالح تحت تأثيرر يجهانگ. بود زيرتبه ن يعال ٣يژنرال يو ين سن کوتاهيدر چن .٥

و از  کرده بودن سردارِ مهم خود يخان را نخست يرزا غازيم قرار گرفته بود و يو
اين  به يسن ن سردارِ کميد چنيخ شايکه در تار ه بودز کرديش نيستا ياستعداد و

  .نشده استده يشکل د
از دانشگاه  و شتنو يرزا غازيم دربارهخود را  يقيتحق هنام انياختر مسعود پا

هر صورت چاپ  به يو هخواستم که مقال يمن م. را گرفتخود  يمدرک دکترالکنهو 
در  يکرد و عاقبت وجرت اهمپاکستان  به طور نشد و اختر مسعود نيا يول ؛شود

  .نشدچاپ  يو هدرگذشت و مقال يزود به يو. خدمت مشغول شد به شاوريدانشگاه پ

                                                      
ت که در يهشتاد و هشت ب. است ۱،۰۱۱ات يتعداد اب. از آخر ناقص است نامه يساقوان ير دد  .١

  .نيستوان يدر د است، نقل شده نيز نامه يدر ساق و است شده درج خانهيم
 خان يدر آن زمان غاز .است فوت کرده ق ۱۰۱۴او در سال  .اکبر است به موسوم نامه يساقن يا  .٢

. ست و پنج سال داشتيب ق ۱۰۲۱سال ن سبب که در يا به. داشته باشد کمتر از نوزده سال بايد
  )۳۶۷ ص، ۱ ج، اردو هترجم، توزک(

اقت ينکه تجربه و ليا يبرا. سپرد يو به آن کشور يحکومت قندهار و نگهدار: سدينو ير ميجهانگ  .٣
  )۲۳۰ ص، ۱ ج، اردو هترجم، توزک. (دارد يکار خوب



  ١٩٦  قند پارسي

  

رزا يوان ميناقصِ د هنسخ ياتّفاق طور به ا رامپوررض هدر کتابخان يسالِ جاردر 
 نزد) گ ترخانيب يغاز( وانيد شايد که فکر افتادم به بنده. را مشاهده کردمخان  ١يغاز
رامپور  هنسخ با ، آن رامذکورِ هنسخ يافتنپس از  و شايد بتوانم د اختر مسعود باشديس
 همهم دور انشاعرِ ي ازکي تا کنماده آمرا وان يد يمتن انتقاد از اين طريقو  کنمسه يمقا
  .ديايرون بيب يگمنام هاز پرد ياکبر

نامه لکنهو  به ،د اختر مسعوديبرادر کوچک س ،ر مسعوديد نيس براين قصد يهم به
د يس. برايم بفرستدد اختر مسعود را يرِ مطالعه شادروان سيوان زيعکسِ د ينوشتم که و

وجود  يوان مذکور در مقاله برادرِ وبي درباره ديمطلپاسخ داد که  ارتجاالًر مسعود ين
فقط  د اختر مسعوديس. استوان نداشته يد اي از هنسخ ي دربارهچ خبريو او ه نداشت
ت ين پاسخ اهميا  با .گ ترخان مقاله نوشته بوديب يغاز يو سهمِ علم يزندگان هدربار
 يمعرف ه،ن نسخيت ايو اهمنُدرت  دليل به .ار افزوده شديرضا رامپور بس هکتابخان هنسخ

ممکن است که . رسيد ضروري نظرم به يوان ويگ ترخان و ديب يرزا غازيم
که مورد نظر بنده  يا نسخه با اورد ويدست ب به وان رايد ي ازگريد هنسخ نظري صاحبِ
 اين گونهگ ترخان آماده کند و يب يوان غازيد درباره يانتقاد يمتنو  ، مقايسه کنداست

  .ديرون آيب يگمنام هاز پرد ياکبر هگمنام دور سخنور
 خانهيمجالبِ در  اي واقعه يتخلّص ودرباره . بود يگ وقاريب يرزا غازيتخلّص م

ه يهزار روپ به ،داشترا  ن تخلّصيکه هم يسخنوراز رزا در قندهار يمندرج است که م
دارد و رگ ب ٥٥ ،رضا رامپور موجود است هکه در کتابخان يوقار ناقص هنسخ. ديخر

  :زير استقرارِ  به ات آنيمحتو
  ؛اآلخر ناقص  ٧٠تا ص  ٢ص   نامه يساق ♦
  ؛االول ناقص  ١٠٧تا ص  ٧١ص   اتيغزل ♦
  ؛عدد ٢  ١٠٧تا ص  ١٠٦ص   مقطعات ♦
  .عدد ٣  ١٠٧ص   اتيرباع ♦

                                                      
  .۲/۲۸۶ يفارس يخطّ يها فهرست نسخه: رک  .١



  ميرزا غازي بيگ ترخان و ديوان او  ١٩٧

  

) اتياب(، ١٦مقطعات ) اتياب(، ٥٠٧ات غزل ياب. است ١،٠١١ نامه يساقات يتعداد اب
  .است ١،٥٤٠ يموعتعداد مجو  ٦ات يرباع

از حمد آغاز شده  يمثنو. و بحر متقارب است يدر قالبِ مثنو يوقار هنام يساق
  :خواهيد کردمالحظه را  ييات ابتدايابدر ادامه . است

ــ ــدا  هب ــام خ ــت  يين ــه روز نخس ــالم  ک ــدار دو ع ــه م   او شــد درســت ب
ــد  بيــــصــــورت دلفر هنگارنــــد ــرِ جامـــ يپ هطرازنـ ــز هکـ   بيـ
ــد ــر هفروزنـ ــاه  هچهـ ــرمـ ــد  و مهـ ــپهر   هفرازنـ ــاخ سـ ــت کـ   هفـ
  پــــروران روح جــــان هنوازنــــد  محفـــــل دلبـــــران هنديســـــرا

  هــا او گشــته عنــوان  بــه نيمــز  هـــا وانيـــب ديـــشـــده نـــام او ز
  عاشــــقان هنــــديبش ربايفــــر  دالن يس دل بــــيالش انــــيــــخ

  کــــار اهــــل نژنــــد هنديشــــاگ  حاجـــــت مســـــتمند هبرآرنـــــد
ــکون  ده داغــــداران شــــوق  يتســــلّ ــرور بــ  س ــر يپ ــوقق   اران ش

ــاب  ــرفراز از عت ــد س ــن ش ــاز در سرکشـــ   ازو حس ــکام يوزو نـ   ابيـ
ــوت  داران عشــق دل افــروز شــب زنــده ــذاران عشــق صــفابخش خل   گ

ــ   ات حســـنيـــاپوســـت آکوزو در ت  اســت مــرآت حســن يازو در تجلّ
  گشـت خسـت   يوزو غمزه در دلبر  شــد نخســت يازو فتنــه در ســاحر

ــ  ازيـــــازو در گدازنـــــد اهـــــل ن ــاز   هوزو نکتـ ــاب نـ ــازند اربـ   سـ
  نــــــان رازيگز خلــــــوت يآرا دل  نان نــــازيمسندنشــــ يآرا صــــف

ــن   ازو خـــواهش کـــاه در کهرباســـت ــع آه ــه در طب ــت وزو جذب   رباس
ــأث ــروش  يز ت ــراوت ف ــل ط ــز تحر  ر او گ ــروش ي ــدر خ ــل ان   ک او بلب

ــر ســـ  ــاک  نهيازو اخگـ ــا تابنـ   هـــا شـــرمناک دهيـــوزو مـــردم د  هـ
ــدگ  ــت تابنــ ــربلند اســ   ينــــدگيارجمنــــد اســــت پا وزو  يازو ســ

ــا را طرازنـــده اوســـت   بـــزم و ســـازنده اوســـت هنوازنـــد   کمنـــد بقـ
ت مالحظه يچند ب. اختراع شده است يگوناگون يها يه معنيقسم يکاربرد باا ب
  :شود

ــاق  ــده سـ ــش يبـ ــر آن آب آتـ   نيانـــت کنـــد همنشـــيحور بـــا کـــه  نيقـ
ــ ــه يالهـ ــتان ا بـ ــمسـ ــقيـ   کــه مســتم کــن از نشــاء جــام عشــق   ام عشـ
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  وان حســـنيـــد تابـــان ايخورشـــ بـــه  شـــمع شبســـتان حســـن بـــه يالهـــ
ــه ــ روح بــ ــه ن وياالمــ ــزاز او بــ ــه  اعــ ــ بــ ــه و يوحــ ــيگنج بــ   راز او هنــ
ــه  پنـــــاه غمبـــــران رســـــالتيپ بـــــه ــ بـ ــاحب يآفر يوحـ ــان صـ ــاه نـ   نگـ

ـ   يروحـ  به   که خود گفت و هم خود شـنود  يحرف به  جسـم در جلـوه بـود    يکـه ب
ــه ــور ب ــر  ين ــد از بوالبش ــالع ش ــه ط ــه  ک ــار ب ــجر   ين ــد از ش ــاوه ش ــه نوب   ک
ــه ــ ب ــده   يحقّ ــل ش ــاهر ز باط ــه ظ ـ   يشخص به  ک   جـرم بسـمل شـده    يکـه ب
ــه ــ ب ــاراج ا  يحرف ــه ت ــان کنــد يک   کـه صـد رخنـه در جـان کنـد      يرمز به  م
ــه  يهـــلّل اليـــبـــاغ خل يهـــا گـــل بـــه ــان روح ال  بـ ــاز و برهـ ــلّاعجـ   يهـ
  و جوالنگـــه کـــوه طـــور يموســـ بـــه  د و لحــــن زبــــورووآهنــــگ دا بــــه
ــه ــنش ي بــ ــوب و داغ دل روشــ ــه  عقــ ــتور بــ ــو يمســ ــپ يبــ   راهنشيــ
ــه ــ  بـ ــر نبـ ــه و يفخـ ــ  بـ ــزّ ولـ   يشــان جلــين شــد از ايــکــه مــرآت د  يعـ

ــتند هر  حـــــق امامـــــان اثناعشـــــر بـــــه ــه هس ــک ــهي ــوب ک ب ــر يخ   ثم
ــه ــاه زمـــ  بـ ــراجِ شـ ــنيمعـ ــه  ن و زمـ ــآ ب ــان وحــ ي ــخنو  يات و بره   س
ــه ــهييآ بــ ــر  نــ ــارِ مهــ   ن راز ســـــپهردارا نـــــهيگنج بـــــه  داران رخســ
ــه  ازيـــن يفـــروزان کـــو  آتـــش بـــه ــل بــ ــ محمــ ــازينشــ   نان راه حجــ
ــه  دان عشـــقيـــســـواران م چابـــک بـــه ــق  بـ ــلطان عشـ ــذاران سـ   خنجرگـ
  ز خنجرکشــانيــر مژگــان خــون  بــه  ه مســـت آهووشـــانيچشـــم ســـ بـــه
ــه ــور بـ ــز يمخمـ ــ هغمـ   پرســـت بـــت يهنـــدو ييجـــادو بـــه  مســـت مينـ
ــه ــ بــ ــن ينيريشــ ــخن يچاشــ   حســـن ظـــن ينـــمع ييجـــو دل بـــه  ســ

ــام   ــون نظ ــم چ ــم عل ــه نظ ــ يک ــ وقــــاري  يکن ــ يخــــود را گرامــ   يکنــ
ــي  ١ميســـرافراز) ده( ملـــک ســـخن بـــه ــاز  يکـ ــران سـ ــو محضـ   ٢مياز نکـ

ــرافراز ــربلندان ز ت يســ ــتوســ   ســــتوارجمنــــدان ز ت ينکونــــام  ســ
ــه  ٣مييشــــاگچــــو روز جــــزا نامــــه ب ــاق بــ ــا  يســ ــوثر ببخشــ   ٤مييکــ

                                                      
. يعني سرفرازي مرا  .١
. يعني سازي مرا  .٢
 ).يعني نامِ من بگشايي(يعني بگشاي مرا   .٣
  .يعني ببخشاي مرا  .٤
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اهلِ  همل امام دوازدين دليهم به و است هبود يشود که شاعر اثناعشر يمعلوم م
ار سخن يا چهار ياز صحابه  ،بود ياز اهلِ تسنّن م وي اگر. آورد يمثال م يع را برايتش
 يرزا غازياهلِ تسنّن بودن م ه بود،افتيتسنّن رواج  هچون در آن زمان جامع. گفت يم
  .شود يرفته نميپذ يآسان گ ترخان بهيب

شهرتي  مثنويدليل نگارش  به نظامي. د شهرت نظامي استشاعر خواهان شهرتي مانن
است که  يعيطب بنابراين. رسد ياو نم ياپ به زبان يچ شاعر فارسيه که کند يکسب م

بلکه موجد  ،نوشت را يمثنو تنهانه  ينظام. شود ينظام مانند يشاعرِ ما خواستارِ شهرت
را  خانهيم هتذکر خانهيملّف ل است که مؤين دليهم به .شود يمحسوب منيز  نامه يساق
  :سدينو يم خانهيممؤلّف . است کردهآغاز  ينظام هنام يساق از

ده نماند ينش پوشير اصحاب بيضا تأثير بياربابِ دانش و ضم يآراي معن أيبر ر«
از  يفخرالزّمان يعبدالنّب خانهيم يشگفته بان يسامان به )ينظام( خيکه حضرت ش

گر يد هت متفرقيچند ب  با وزه نمودهيت دريدر ب امهسکندرنآخر هر داستان کتاب 
ن اوراق يمن و تبرک در ايل تيب داده بر سبيترت، داشت نامه يساق به يکه مناسبت

 ن مختصر دريقت اياض برد از برکت سخن آن سرِدفتر اصحابِ حقيشان بر بيپر
  .١»ديجلوه گرا، نظر اربابِ هنر مطلوب

طور  نيا يعبدالنّب يها ست که خواستهين يديدچ شک و تريه موضوع نيا بارهدر
ل ذکر وجود يات ذيدر اب. دست آورد به اي العاده کتابش شهرت فوق شد ول يتکم

، از بهشت يرانده شدن و و يچيو سرپ )ع(تولّد حضرت آدم ،)ص(حضرت رسول اکرم
  :ان شده استيره بيوغ يپ و سپس مناجات ويسراند به يدن ويرس

ــاق  ــده سـ ــداز  يبـ ــر گـ ــد در د   آن آب اخگـ ــش زنـ ــه آتـ ــکـ ــازيـ   ار مجـ
ــه ــور دل ب ــروز ن ــر ي ااف ــش اث ــر    ســت آت ــت جگ ــت لخ ــت ازو لخ ــاب اس   کب
ــ  ن پرنـــدينـــده از چهـــره مشـــککبراف   بلنــــد يش نــــوريشــــده از تجلّــ

ــ  ــراغ معــ ــورش چــ ــدهيز نــ   ن شــدهکــاف و کــل پرتــو ءکــه بــر جــز  ن شــ
ــت ــد دمينخسـ ــور احمـ ــن از آن نـ   ديکشــ  عيوزان پــس رقــم بــر بــدا     ديـ

                                                      
  .۱۲ص ، چاپ الهور، خانهيم  .١



  ٢٠٠  قند پارسي

  

  ب امکــــان آدم زدهيــــســــر از حب  عــــالم زده يچــــو او دم ز هســــت 
ــو آدم از ــره  آ چـ ــد بهـ ــور شـ ــه  ور ن نـ ــا بـ ــر يپـ ــورا گهـ ــاندند حـ   ش فشـ

ــه کيــــمال ــتند بــ ــاره برخاســ ــ  نظّــ ــتند  يپ ــو صــف آراس ــر س ــجده ه   س
ــه ــردوس بنشســت ب ــا ف ــر و ز ب ــف ــعزاز  بي ــه ل دادشيـ ــدم فر بـ ــگنـ   بيـ

ــار دام فر ــگرفتــــ ــدهيــــ ــ  ب آمــــ ــشــــک و رر ره ياســ ــدهيــ   ب آمــ
  د از بــــرشيــــدر يلبــــاس گرامــــ  د از ســـرشيـــکـــاله ســـعادت پر 

ــرمندگ  ديـــشـــتن را بديخو يانيـــچـــو عر ــرف مــ   يز ش ــر ط ــدو يه   دي
ــون مــ   ــه از ارغن ــس الل ــاند يز ب ــاند    فش ــش نش ــرت در آت ــان را ز حس   جه

ــک را ــه ملـ ــام  بـ ــناکـ ــردپـ   ه زرانـــدود کـــرد يـــفلـــک را ز گر  درود کـ
ــه ــو ب ــراند يک ــا پيس ــد فغــ  ب ــت روان    انص ــت اقامــ ــرد رخــ   روان کــ

ــراند  خــت از چشــم درديز بــس خــون دل ر ــان يسـ ــپ را کـ ــرديـ   اقوت کـ
ــ يو گـــــر مـــــدت ــب     آبـــــرو ياز پـــ ــود تسـ ــک بـ ــان ملـ ــو حيبسـ   گـ

شروع  ي، چنانچه اشعارِ آن از خطابِ ساقاستپادشاه نام اکبر  به نامه يساقن يا
  :است ن قراريا به رِ آنن شعيچند. ابدي يان ميشود و بدان پا يم

ــاق ــده سـ ــوج در يبـ ــآن مـ ــه رشــح  روح يايـ ــوح  يک ــان ن ــار طوف ــد ک   کن
  زن کـــه بحـــر جنـــون را کنـــد مـــوج  ز آن صرصـــر خانـــه کَـــن  يـــبرانگ
ــه ــوش ب ــرار   ج ــر ش ــر اخگ   ن ورطــه افــتم مگــر در کنــار   يکــز  آور آن بح

ــ ــود يره خلـــوت بـ ــنم يخـ ــر کـ   جـــام و ســـاغر کـــنم ههمـــه ســـجد  سـ
ــود ناپد   ــد بـ ــم دور و مقصـ ــرهـ ــته و ن  ديـ ــت پيدرم بسـ ــسـ ــدا کليـ   ديـ

ــدر ــ يـ ــولم اسـ ــگ غـ   ريمگـــر خضـــر وقـــتم شـــود دســـتگ  رين راه در چنـ
ــوا  ــد نــ ــ يمحمــ ــ يعلــ ــتيحق  ياوريــ ــر  قــ ــه اکبــ ــناس شــ   يشــ

ــد نظ    ريون جـــم جـــاه خاقـــان ســـريهمـــا ــونش نباش ــر دو کَ ــه در ه ــک   ري
ــوان  ــامِ قــ ــل ينظــ ــک و ملــ   ن و دوليــــدند احکــــامِ ديرســــان  ن ملــ

  ق حشـــميـــک پنـــاه و خاليـــمال  مک خــــديــــنــــژاد و مال يبهشــــت
ــه  دادگــــــر هن فرمانــــــديســــــالط ــر   بـ ــت ظفـ ــرم پشـ ــال او گـ   اقبـ

  فلـــک شـــعله در شـــمع خـــاور نهـــد  ســـر برنهـــد بـــه چـــو تـــاج مرصّـــع
ــو تــ   ــر پرت ــدياگ ــه غش افت ــنگ ب   شـــود لعـــل خونبـــار المـــاس رنـــگ  س

ــد ت ــر برکشـ ــاگـ ــيـ ــن از نيغ کـ   خ گــــردون کشــــد انتقــــاميز مــــر  اميـ
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ــه  رکـــابهمـــت کنـــد در  ياگـــر پـــا ــش آ بـ ــپابوسـ ــاب يـ ــه و آفتـ   د مـ
ــ ــرور ينشـ ــند سـ ــر مسـ ــو بـ   يشـــود حلقـــه در گـــوش او مشـــتر  يند چـ
ــاب  رد فــراز يــ خــدنگش چــو گ   يهمــا ــعوه  يعق ــد ص ــاز  ١کن ــگ ب   در چن

ــا ــون ازو رايهمـــ ــريـــ ــنما  يت اکبـــ ــيـــ ــکندرأان ازو شـــ   ين اســـ
ــل  ــان و ســ ــکندر نشــ   ران و تـــوران ســتاند خـــراج يــ کــز ا   مان رواجيســ

ــموم نه ــســ ــريــ ــد بش اگــ ــه  دم زنــ ــ ب ــشي ــه ک لحظــه آت ــد ب ــالم زن   ع
ــار     ــره ب ــود قط ــش ش ــر لطف ــر اب   ســــراب جهــــان را کنــــد مرغــــزار  اگ

  ير خرگهـــيـــزنـــد طعنـــه بـــر ن    يند چــو بــر تخــت شاهنشــه   ينشــ
ــ   روزجنـــگيشــاه جـــم جــاه ف   يزهــ  ـ غش ز مــرآت ديکـه ت   ن بــرده زنــگي
ــ ــو ا ياله ــت ــرو ني ــن خس ــت کي ــاج و تخــت يکــه ز  بخ ــدو ت ــده باشــد ب   بن
ــه ــوفت بـ ــام يـ ــال نـ ــنش يق اقبـ ــ   کـ ــدالت گرامــ ــر عــ ــنش يز فّــ   کــ

. ار پخته استيقت است که شاعرِ آن بسين حقيا دهنده نشان نامه يساقات ين ابيا
ش يب به ياست که سن و يق شاعريشعرِ مذکور تخل ،ام نوشته يچنانکه در صفحات قبل

ادگار يمذکور  همنظوم يفارس يها نامه ين رو تمام ساقياز ا. رسد يست سال نمياز ب
 يو شاعر يات زندگيتجرب يها ل ممکن است لغزشين دليا به .ن شاعر استيعمرتر کم

 نتوان او راو ) شمارد يبزرگ م يرا شاعر ير ويگرچه جهانگ( افت شوديدر آن 
 از تيب ۸۸ خانهيم هحال مؤلّف تذکر هر به .مقايسه کرد يشاعران بزرگ فارس با

، حافظ، خسرو ،ينظام پاي به را يواست و را نقل کرده گ ترخان يب يغاز هنام يساق
  .ره آورده استيوغ يملک قمي، ظهوري، عرفي، جام، خواجو
وان ين است که در ديثبوت آن ا دليلبود و  طوالنيار يخان بس يغاز هنام يساق

. ناقص است نيز ت نقل شده که از آخريب صد هزار وش از يب ،نامه يساق ،موجود از آن
 ي ازا بخشيکامل است  نامه يساقآيا  د کهيفهم نامه يساقت يب ۸۸ن يااز د يبا اينبنابر
و  وان از آخر ناقص استيشده در د نقل نامه يساقرا که يز ؛است يبزرگ نامه يساق

 و نبودهخانه يدر دسترسِ صاحبِ م خانهيمشده در  رود که اشعار نقل يگمان م بنابراين

                                                      
. هند مموال گويند بالفتح، مرغي است برابر گنجشک که سينه سرخ دارد؛ طاير معروف به: صعوه  .١

) ٥٣٨ اللّغات، ص غياث(
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بوده  يکاف ياجات وياحت يدست آورد که برا به ات ريب ۸۸ توانسته است فقط وي
ن يکامل ا نامه يساقعنوان  ت بهيب ۸۸ن يحساب نکردن ا يبرا اساسي ديگرل يدل. است

  :شود يد آغاز مياست که اشعارِ آن بدون تمه
ـ  يار فتـد عکـس از رو   غبا به   شود نوک هـر خـار رشـک بهـار      اري

  او چهره پنهـان کنـد   خور از شرم  وگر بـر فلـک چهـره تابـان کنـد     
است و  يم بزرگونظماز  يقسمت ابيات نيکه ا توان نتيجه گرفت ميل يدلاين از 

ن ياز ا يخطابِ ساق، مثالً استيکسان وان يدشده در  نقل نامه يساق با زياشعارِ فوق ن
  :قرار است

ــاق  ــده س ــدار يب ــدان   روح يوآن نوش ــم دل زاه ــر غ   در صــبوح، ب
  :ن قرارندياز ا يخطاب ساق ارهبدر نامه يساقات يو اب

  )٦٦ ص(  م فتـوح يزد ز بـاغش نسـ  يـ که خ  روح يافــزا هآن نشــئ يبــده ســاق
* 

  )٦٢ص (  کند کـار طوفـان نـوح    يکه رشح  روح يايــآن مــوج در يبــده ســاق
* 

  )٥٧ص (  جوش به آيدش از پرتو خون که مي  پـوش  آن اخگـر شـعله   يبده سـاق 
* 

ـ   آن پرتــو خانــه تــاب يبــده ســاق   )٥٥ص (  رقش زده خنـده بـر آفتـاب   که ب
* 

  )٥٢ص (  فشـان  که الماس بار است و آتش  فشــان گــل هآن شــعل يبــده ســاق
* 

ــاق ــده سـ ــعل يبـ ــدار هآن شـ   )٤٨ص (  که بر فرق دل کـرده آتـش نثـار     آبـ
* 

ــاق   )٤٤ص (  که آتش فروز است و اخگر شـرار   آن گـــوهر آبـــدار يبـــده سـ
* 

  )٣٧ص (  خضــر دارد نشــان هشــمکــه از چ  آن لعـل آتـش فشـان    يبده سـاق 
  :رسد يان ميپا به ليات ذياب با نامه يساقوان يد

ــ  ز بس غنچه بـر غنچـه پـرداختم    ــاختم يعروسـ   )٧٠ص (  ز روح و روان سـ
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ــه  چــو در خلــوت جــان درآوردمــش ــخــون دل و د ب ــروردمشي     ده پ
ــار  ــش ع ــ يرخ ــعار هاز گون ــرش  تي ــار و ب ــر کن ــت پ     در از معرف

ــ ــورتش در  يگه ــر ص ــنظ ــ  افتمي ــ يگه ــر يمعن ــش از جگ     افتمي
قسمت  يابتدا يول؛ ارنديبسها  غزلوان يدر د. بود نامه يساقدرباره  اين سخنان

دو غزل . نديدايناپ» س«تا » الف«) فيرد( از حروفها  غزلتمام  .ناقص است ها غزل
دو . است ۵۶ ها تعداد تمام غزل. داردوجود ک غزل مطلع يو فقط » ش«ف يکامل از رد

 ،اند وان منقوليشده که در د انتخاب يها ات غزلياب. وجود داردز ين يقطعه و سه رباع
  :شود يل مندرج ميدر ذ

»۱«  
  ن تحمل کردن و تن در بال انـداختن يز  باشـد مـدعا  چـه   يدانـم وقـار   يمن نم

»٢« 
  نشيميسار و يخت از يچو ذره فتنه برانگ  نشيز حسن جلوه چو طالع شد آفتاب جب

  نشيــز هزور جذبــه فــرود آورم ز خانــ بــه  سمندش يپا به نهم سر چون که بخت ستکجا
ـ ده است رهـزن د يکدام مغبچه گرد  دل شکسته کـه زنّـار بنـد گشـته نـدانم        نشي

ـ خـوان وز  ام باز مدح ن غزل شدهيدر   نشيل بندگان کميما خ يکه هست مشتر  يري
  نشيمت ير گشته رايکه همچو مهر جهانگ  سـوز  غ جهانيت به کند يسزد که ملک ستان

  يجلوه حسن سبک پ به سوار من آرد چو شه
ــار   نشيراه نشــ يگــدا يشــود هــزار وق

»۳«  
  ام سـخنش  دهيگمان تا شـن  به ام فتاده  دهـنش  ين نقـش هسـت  يقيمرا نبود 

ـ جلـوه درآ  بـه  اگر  لـرزد  يسرِ او همچو شعله مـ  م برينس   اسـمنش يد نهـال  ي
  چــه ذقــنش هوســف دل بنــديهــزار   يار دلــيــاو ع گرفتــه اســت زنخــدان

  شکر شکنش يکه داغ داغ از آن طوط  او هث بسـت يدلم از حـد  به نمک مزن
  زنـش  غمـزه  نگاه از ام غمزده که چرا  زشيـ چشـم تغافـل انگ   يمگر ز مست

  زار يوقـــار هبگـــرد او نرســـد نالـــ
  رهنشيـ مثل تـار و پـود پ   به شود اگر
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»٤« 
  نميـ شـتن ب يا همزبان خونه بخت است آنکه او ر

  نميـ صحبتانش در سخن ب هم با نه آن طاقت که
  بحـــر فنــا گـــردان  هم را غرقــ يهســـت يالهــ 

  نميـ آن بـدن ب  يسـو  بـه  گـر  يحجاب يچشم ب به
ــه ــا ب ــور ب يج ــاين ــدرآ يين ــممي ــار در چش   د خ

  نميـ سـمن ب  يگـل و رو  يعارضش سـو  ياگر ب
  خلـد نشـتر   يمـ  يخـار در چشـم وقـار    يجـا  به

  نميــنســترن ب يرو بــه نشيبــرگ نســر يبــ اگــر
»۵«  

ـ کـش آن   مـردم  ههالک غمـز    د خنجر آن چشم ترک ناوک انـدازم يشه  نـازم  ةماي
  ست تا من در تگ و تازم وادي طلب عمري به  يديص يدم همچون او مردم شکار آهويند
  دن آن چشم غمـازم يت منفعل از ديغا به  رازش ام گفته مردم به يسرمست کز شب آن از

  آرم يحرف لعل او چو در در نظم م يوقار
  ست اعجـازم  مسيحاي زمان خويشم و اين

»۶«  
  مينه سـوخت يرينه حسرت ديوز جوش س  مينه سـوخت يتـو در سـ   يدر آرزو يداغ
  مينـه سـوخت  يکه بـود در تـه گنج   يلعل  ماب گشته لخت جگـر از تـف درون  يس
  )بيت ٦(  

»۷«  
  تـا قـدم در آتـش حرمـان گـداختم     سر   هجــران گــداختم هچــون زر درون بوتــ

ــ ــه يبرق   ابـان گـداختم  يچندان کـه تـن ز تـف ب     د از رخــشيخــرمنم بدرخشــ ب
ــداختم   نه سـوختم ياد لعـل تـو در سـ   ي به اخگر ــان گ ــر ج ــاره در جگ ــاس پ   الم

  از دل دوزخ مزن که مـن  يوقاراي  دم
ــداختم  ــان گـ   در آتـــش محبـــت جانـ

  )بيت ٩(
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»۸«  
ــود   ميعـالم  ارگـ ما همچو نقطـه در خـم پر   ــته از خ ــالم يوارس ــار ع   ميم و گرفت

ـ ن که درياعجاز عشق ب ــه گــردن  ن راه پرخطـر ي ــز ب ــالمي ــار ع ــار و گرفت   مير ب
ـ ا فارغ نشسته   ز ننـگ و نـام   يم وقـار ي

ــه و ب  ــوده از زمانـ ــآسـ ــالميـ   ميزار عـ
  )بيت ٧(

»۹«  
ــفتگ  ميسـو گذاشـت  يو دل در آن خم گ ميرفت ــت   يآش ــو گذاش ــکن م ــر ش   ميبه

  ميداغ فـــراق بـــر دل بـــدخو گذاشـــت  جـو  بهانـه  ييجـدا  بـه  ه بود دلک از بس
  ميادگــار در آن کــو گذاشــت  ياز بهــر   آن شعله که خرمن مهـرش سـپند بـود   

  نکـرد گـوش   يث شوق وقـار يآخر حد
  ميره گـذرش رو گذاشـت   بـه  چندانکه ما

  )بيت ٧(
»۱۰«  
  تـو گـردم   د خنجر مردم کـش نگـاه  يشه  کجاست بخت که از خيل دادخواه تو گردم

  ت افتم غبـار راه تـو گـردم   يچو گرد در پ  يد مرا که چون بخرامـ ين مراد برآيا يک
  يسپاه شوق چو آرد هجوم بـر تـو وقـار   

  گــرد ســر ســپاه تــو گــردم بــه هــزار بــار
  )بيت ٩(

»۱۱«  
  دارم يا دل پرحسرت و جان ستم فرسوده  دارم يا خـاطر آسـوده   يمگر در عشـقباز 

  دارم يا مـوده يکه آه آسمان گرد جهـان پ   اي بنشين اي در گوشه هحريف دود و آه ما ن
  يام دامـان محرومـ   آلـوده  نه خوناب جگر

  دارم يا دامن آلـوده  يمگر من چون وقار
  )بيت ٥(

 
 



  ٢٠٦  قند پارسي

  

»۱۲«  
  کـردم  يم خوار يک مردمان چشم به را خود نيچن  کردم يکار م در يا شهيراز عشق اگر اند به
  کـردم  ياو اظهار م به شد چون يزبانم الل م  دم آن يکاشک يا شد دهيرنج دلِ درد گفتم چو

  بهر آن محروم مانـدم از وصـال او   يوقار
  کردم يار ميبس يا نشستم شکوه يکه هرجا م

  )بيت ٦(
»١٣«  

  گرچه رفتم همچو باد اما چو آتش آمدم  دل و جان بالکـش آمـدم   با تيباز سو
  ام در راه تمنّـا سـوده   يپـا  يچون وقار

ـ د يوز برا   مهـوش آمـدم   يدن آن روي
  )بيت ٧(

»١٤«  
  نمگــمحشــر ف بــه ز دگــر از داريرســتخ  نمگـ ده فردا چو بر آن شوخ ستمگر فيد

  ره قاتــل خــود بــه يآنچنـانم چــو وقــار 
  نمکرهش سر ف به که اگر جان طلبد من

  )ب ٢٠بيت، برگ  ٥(
»١٥«  

  نميب يبسته م ياک سمندفتر به يديدگر ص  نميب يخسته م يچنگ شاهباز به يدگر مرغ
  نميـ ب يد آرزو وارسـته مـ  يـ که مـرغ دل ز ق   يتاب يد از من ز بيغزال من رم يمگر وحش

ـ مـردم فر  يهمانا آهـو    نميـ ب يخسـته مـ   يشکار کامران يکه از دام  د از مـن يـ ب او رمي
  نميب ينگ خود تار طرب بگسسته مچدگر از   دميــوزد بــر شـاخ ام  يدگـر بـاد مخــالف مـ   

  اثـر دارد  يپنـد ناصـحان در و   نفسومگر ا
  نميـ ب يدرهم و دل خسته م يکه او را از وقار

  )ب ٢٠بيت، برگ  ٧(
»١٦«  

ـ هـا از التفـات    خاطر نقـش  به  هـا  يلـوح  بم داد و من از سادهيفر يز پرکار   بنـدم  يار مـ ي
ـ او د يک ره چو نتوان رويآرزو  مکا به   مبند يدار ميده از ديکنم دل د يغم خوش م به  دني



  ميرزا غازي بيگ ترخان و ديوان او  ٢٠٧

  

  بندم ين گلزار ميش از طرف ايکه فردا رخت ع  بلبل  با گفت يمت دان حضور گل که شب ميغن
  آن چنان بنـدم  يبند زلف جانان چو وقار به

ـ که گر زنّـار گو    بنـدم  يد بـر سـر بـازار مـ    ي
  )ب ١بيت، برگ  ١٠(
»١٧«  

ــوازم     ر خرابـات يـ ت پيـ ست کـه از ترب  يعمر ــاقوس ن ــه ن ــا بچ ــد ترس   در معب
  من خود چه کسم گر پي اين طايفه تازم  سـواران همـه ماندنـد    او شـاه  ةصدر عر
ــاز حق  جـامم  بـه  از عکس تـو افتـاده   يتا پرتو ــازم   يآغ ــام مج ــده انج ــت ش   ق

ــه ره  ــد هم ــه بردن ــراپرد ب ــود هس   راه حجـازم  هجز من که همـان گمشـد    مقص
ـ هر غنچه نما  گلشـن  بـه  رم که جدا از تـو يآن مرغ اس   ازمبـ ب لنظـر چنگـ   بـه  دي

  )بيت ١١(  
»١٨«  

  ميکشــ يمــ يــيآرزو يد بــاريــدر ره ام  کشيم و هويي مي گرديم کوي دوست مي گرد
  ميکشـ  يمـ  ييم و بويگرد ين گلزار ميگرد ا  بزم وصـل مـا را گـو مبـاش     به گو نباشد ره

ــوا ــا يدر ه ــو يس ــد دلج ــرو ق ــ يه س   اري
  ميکش يم ييده هر سو طرح جوياض ديبر ب

  )بيت ٩(
»١٩«  

ــا  ميديون بـر در دروازه کشـ  ما رخت جنـ  ــدازه کشــ يپ   ميديخــرد از وســعت ان
  ميديهر آه که از خون جگـر تـازه کشـ     ن شـد گـ ه فيبر خـرمن انـدوه بـال سـا    

  )بيت ٨(  
»٢٠«  

  کـردم  يش مـ يتر ر خود را فزون هدل صدپار  کردم يش ميخو ياگر امشب سخن از مدعا
  شـدم امشـب   يالش آشنا گر مـ يخ با يوقار

  کردم يش مياز خو يگانگيان بمردم يچه جا
  )بيت ٦(

 



  ٢٠٨  قند پارسي

  

»٢١«  
  بندم يدار ميده از ديکنم دل د يغم خوش م به  بندم يسالمت بار م ين که از کويمالمت ب

  بنـدم  يفکر بت زبـان از ذکـر اسـتغفار مـ     به  بازم يحسرت عشق م يادش در پس زانوي به
  بنــدم يزنّــار مــ هرشــتتــار  بــه رگ جــان را  سـازم  يآن بت طنّـاز مـ   ين را فدايدل و د

»٢٢«  
  مـاييم بر از تاب و تف مهر و محبت  يب  مييمحنـت مـا   يشاخ خشک شجر واد

ــازه ــوبر ت ــو  ن ــردوس ت ــبن ف ــيه  ييرس گل ــوخت هم ــرت  هس ــاييمدوزخ حس   م
  مـاييم پرتـو منّـت    ةسـر سـوخت   بـه  سر  خنـدد  يمـا مـ   بـه  برق الماس نگـاه تـو  

  )بيت ١٥(  
»۲۳«  

  دارم يا فـــارغ دل افســـرده  يعاشـــق زز ســـو
ــه ــار بـ ــرده  يکيتـ ــراغ مـ ــار و چـ   دارم يا گرفتـ

  آن دارد ينم فارغ از سوز محبت جـا يگر نش يوقار
  دارم يا کـــه در خاکســـتر تـــن اخگـــر افســـرده
  )بيت ٧(

»٢٤«  
ـ     خـواهم  يش مـ يخـو  يآرزو ينه مقصـود دل و ن

ــ  ــرک کــافر ک ــراد خــاطر آن ت ــيم   خــواهم يش م
  ياز وک جان که دارم چون نگردم شرمسار ين يبد

  خـواهم  يش ميک جهان جان بيکه از بهر نثارش 
ــم جــا  ــيرســ ييدگــر کــار دل ــاب يد از دســت ب   يت

  خـواهم  يش مـ ياز صـبر دورانـد   يا که هر دم چاره
ــار ــاک دل ان يوق ــاک بــ  پچ ــتم از خ   يدرد ياش

ـ   يا جان از کاو کاو غمزه به   خـواهم  يش مـ يصـد ن
  )بيت ٧(

 
 



  ميرزا غازي بيگ ترخان و ديوان او  ٢٠٩

  

»٢٥«  
  سـتم يگر ياز بخت شور و طالع دون مـ   ادو بخــتم مــدد نــد ياريــطــالع نکــرد 

  برگشــته روزگــار يتــا روز چــون وقــار
  ســتميگر يچــرخ نگــون مــ ياز کجــرو

  )بيت ٨(
»۲۶« 

ـ ها بر حالِ خود دارم چو مـاتم د  هيگر   کشـم  يون مـ يزار از جگر بـر طـرزِ شـ    هنال  دگاني
ــر   ــروزانم دگـ ــر فـ ــراغ آرزو را بـ ــا چـ   مکش يش روغن ميهر دم از بادام چشم خو  تـ
  ست حاجت دم زدنين يگرچه مظلومم وقار

  کشم ينها ز دشمن ميداند که من ا يدوست م
  )بيت ١٠(

»۲۷«  
  اهميـ باغ مهر تو گل کرده است شاخ گ به  مين وفــايداســت از جبــينشــان داغ تــو پ

  بـاد آرزو شـده کـامم    اد شوق تـو بـر  ي به  ز تاب مهر تو کمتر ز ذره گشـته وجـودم  
  چتر ماه سوده کالهـم  ربکه در رکاب تو   چـرخ درآرم  بـه  ر راعجب نباشد اگـر مهـ  

  )بيت ٨(  
»٢٨«  

  ميمحمــل کــرد  هنندينشــ يتمنّــا بــه  ميمراحـل کـرد   يکه در ط يقدر سع نيا
  لب افسون خوديم به بس که ما همچو وقاري

  ميمردم همه باطل کـرد  به سحر از غمزه
»۲۹«  

ــت يزنــــگ از دل آرزو  ميشســت ياز کــدوي مــي ال تــا   ميشســ
ــجاد ــاز   هسـ ــد نمـ ــا نشـ ــه   يمـ ــد ب ــو هرچن ــت يآب ج   ميشس

  يره تـــو وقـــار بـــه هـــا شـــب
  ميشسـت  يخـاک کـو   رخساره به

»۳۰«  
ــبز   يکه دلم زنـگ گرفتسـت وقـار    از بس ــه س ــت هم ــار فشانس ــاغم هز نگ   ب

 



  ٢١٠  قند پارسي

  

»٣١« 
ــار  ــود را وقــ ــزار وجــ ــاو  يگلــ ــتان ذاتــــ  هنوبــ   ميبوســ

»٣٢«  
  ده بـود و نبـودم  بـاد شـ   وز مهر تـو بـر    سـت وجـودم   يتـو گنجـ   ياز نقد تمنّـا 

  همــه آفــاق گــرفتم يتــا همچــو وقــار
  گــر جــان حســودم غ زبــان رخنــهيــاز ت

»۳۳«  
  شـود چشـم  گ يشد هزار فتنه اگر مـ  يم  غنـود چشـم  ي تو ز مـ  هامشب که غمز

  د شــديســف يآخــر ســواد چشــم وقــار
  که سـود چشـم   در راه انتظارِ تو از بس

»۳۴«  
  دارم ير روشنيو طه يصاف طبع يوقار  رموز ماسوا خـوانم  يز نقش تخته هست

»٣٥«  
  فتـــاب رســـانآ بـــه دليـــب هذر يثنـــا  آن جنـاب رسـان   بـه  ياميـ صبا ز بنـده پ 

  گـردد  يآن شـه خوبـان سـوار مـ     يوقار
  آن رکاب رسان به ا چو صرصر و خود رايب

»۳۶«  
  مـن  ييچاره دل از دست جگر خايشده ب  دمييـ که از راه نظـر لخـت جگـر خا    بس

  قاري امشبکه سوداي جنون پخت و بس
  مـن  ييچاک در خرقه زد آخـر دل سـودا  

»۳۷«  
ـ سـبزه برآ  يجـا  به نشتر  چــاک چــاک مــن هد از مــژيــالمــاس رو   د ز خـاک مـن  ي

  حشـر  شوم به يل کشتگان چو وقاريسرخ
  دل گذرانـد هـالک مـن    بـه  آن غمزه گر

»۳۸«  
ـ   يوز اخگر  ست دود جنون در دمـاغِ مـن   يا از طره   هـا گـرد داغِ مـن    هسـت آبل

 



  ميرزا غازي بيگ ترخان و ديوان او  ٢١١

  

»٣٩«  
ــير نيــگ آرام  آنکه گشته مرهم جان فگـارِ مـن   هب   قــرارِ مــن يســت دل ب

»٤٠«  
ــا مــرا ــود امــروز تــرک کــج کــاله مــن  ب   مهــر ب

ــه ــود د   ب ــان ب ــام دادخواه ــر يک ــاه بگ ــنادش   م
  يمـــردم ز محرومـــ مـــي او در بـــزمِ يز اســـتغنا

  شــد عــذرخواه مــن ينگـاه کــرمش آن دم گــر نمــ 
ـ      از همـه عـالم   يش آمـد وقـار  يگناهم گـر چـه ب

  ش است از گنـاه مـن  يسازم که ب يک مين يعفو به
»۴۱«  

  ست اين رخساره عيان کرده که برگ سمن  نيد دهن است ايگل غنچه برآورده و گو
»٤٢«  

  نيمهرش ک، و لطفش قهر وصلش جنگ، ش جوريوفا
ــان ا  ــوم قرب ــش ــردان ا ي ــم و بالگ ــن رس ــين آي   ني

ــواه مهرانگ   ــنش دل خ ــان رفت ــخرام ــا يزي ــر ج   ش ب
  نيرياش شــ خنــده ش پرشــور شــکر تبســم کــردن 
»٤٣«  

ــو نخــل خرامــان آرزو  يا ــو چــاک گر هدر غنچــ  قامــت ت ــان آرزويت   ب
»٤٤«  

ــد ــه ســت ده گســتاخ نگــاهي ــار ب   او هخونخـوار  هغمـز  ست از غضب غافل  او هنظّ
»۴۵«  

ـ       مــان در اضــطراب فــرويز کفــر او رود ا  تـاب فـرو   ميچو از عتـاب کنـد زلـف ن
  شــوم هرگــز ينمــ ير وقــاريز بــاده ســ

  مثـل در خـم شـراب فــرو    بـه  نـدم از کن
»۴۶«  

ــتند روز  ن کتابـه ين کاخ زر کـارِ مشـک  يدر ا ــه  ينوشـ ــر قرابـ ــا بـ   مـ
* 



  ٢١٢  قند پارسي

  

  دست دل بـدگمان مـده   ه بهسررشت  ال کسان مدهيدست خ به انيم يمو
  )حاشيه(  

»۴۷«  
  ده ييرم گو من از حسرت تو کام دلربايبم  ده ي پنـد جـدايي  نگه را در فنـون دلبـر  

ـ که در يام خواه هاگر زور کمند جذب   ده ييزورآزمـا  هسررشـت  يدست سرکش به  يابي
»۴۸«  

  يا ز کــردهيــقصــد کشــتن مــن ت بــه اول  يا ز کـرده يغ ستم که چون مژه خونريت
ــ ــار ينه آرزويدر سـ ــزوده يوقـ   يا فـ
ـ خنده پسته شکر ر به هرگه   يا ز کـرده ي

»۴۹«  
ـ گرفتم آن قـدر آرام در ا  که در ا  يام محرومـ ييام محرومـ ام حرمانم برآمد کي  

»۵۰«  
  يکنـ  يآرزو را رفته رفته گـرم سـودا مـ     يکن يافزا م م نگاه حسرتيدم سو به دم

»۵۱«  
  يمان کسين رهزن ايلعل نمک به يو  يمان کسيدوتا رهزن ا يهندو به يا

»۵۲«  
  يکرد يشد دوش اگر در مجلس آزارم نم يم ١چه

ــه ــتقر ب ــدي ــدعيب ح ــ  يث م ــوارم نم ــرد يخ   ک
»۵۳«  

  يو صد آلـودگ  ماييمنها ز من نبود عجب يا  مژگان ز خون پالودگيمي آلوده شد  به دامان
»۵۴«  

ــاه   يده نگــاهيــغــارتگر صــبرم شــده دزد ــر رخ م ــش زده مه ــرمنم آت   يدر خ
ــوم عجبــ   عقل برون تاز که در کشـور صـبرم   يا ــاه  يآورده هج ــکر ش   يلش

ـ که در ياظهار مکن همچو وقار   ن روي
ــود ــه نب ــاه هويجــز از شــ ب   ياظهــار گن

                                                      
.شود يآغاز م، شد يات از چه ميت است تمام ابين غزل که شامل هشت بيدر ا  .١
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»۵۵«  
ــدل آزرده از ق  که پيمان تو ديگرگـون شـود روزي   ١گفتم نمي ــم بي ــد غ ــود روزي   يرون ش

* 
  يـد ز هـر سـر کـويي    هزار شعله برآ  ييسحرگه از دل آورده برکشم هـو 

»۵۶«  
ـ جلـوه برآ  به دعا ـ د يگـوش اجابـت کشـ    به اثر  يـي طـاق ابرو  بـه  دي   يياهوي

  ان محزونـان يـ م يعلم شدست وقار
  سر کويي سر کرده در به ز بس که خاک

  مقطّعات
ــا ــرف، ايـ ــايـ ــدارا، ع جنابـ ــپهر مقـ ـ ا هخالص يزه  سـ   ام و صـدر و بـدر انـام   ي

  نظـام  بـه  مقصود من ز تـو  هنگشت رشت  تــو هتوجــ ينــداد کــارِ مــرا رونقــ   
  ام که ز تو هست کامِ من ناکام چه کرده  مـن  بـا  ست خود بگويتغافل تو سبب چ

  آن همه انعـام ، ا شد آن همه الطافکج  ن پـدرود يکه مرا کرده چنـ  يا دهيچه د
ـ ز در ايـ چ چيجهـان هـ   بـه  نباشدش  رربط خـدمت تـو  يـ غ يروا بود که کسـ  امي  

  جز تواضع عام به خاص و يا ر وعدهيغ به  يابـــد از کـــرمِ تـــو تمتـــع و گـــاهين
  طعام يجا به سالم و تواضع خورد يکس  کردن را به يا تو خود بگو که توان وعده
  کـن  ينگـاه  يگهـ  يقـار حـال زار و  به

ـ اگرچه هسـت غر  ـ ر در ايـ ب آن فقي   امي
*  

  يکه چرخ از تو کند کسب مملکـت دار   الملـک  نين ملک امـارت ملـک امـ   يام
ـ تو آن وز ـ کـه در ا  يرتير نِکـو سـ  ي ــ   امي ــت ت ــلّم اس ــو مس ــار هويرا ش   ينکوک

  يمن تـو پوشـد لبـاس گلنـار    يخزان ز   يروحـ  کنـد سـبک   يصبا ز لطف شما م
ــمان  حکـم تـو سـر فـرو نـارد      بـه  انـه اگر زم ــه ز آس ــان ب ــردار يبس ــاله س   يک

  يکه خاکسـار خـود از خـاک راه بـردار      دارم يد مــــيــــام! بزرگــــوار جنابــــا
ــاله بشــکن  يريـ د جام برگيرا رسد که چو خورشو ت ــه و کمــر يک   يدســت آر ب

                                                      
  .شود يشروع م» گفتم ينم«ت نخست از يشش ب  .١
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  يجــار يشــد يمــردم نمــ يبــرات روز  يض امارتـت بـود  يصفحه نـه فـ   اگر به
  يگشـت در جسـد جـار    يروح نم يهوا  حسـن خلـق لطـف بـود     هچـ يگرنه زاو

  اتيرباع
ــنا  ــو دام آش ــف ت ــا زل ــرد ييب ــار م  ميک ــزُنّـ ــايـ ــرد ييان پارسـ   ميکـ

  ميکــرد ييايســيصــد دلشــده را کل  ميلسـان افشـاند  يآنجا کـه طـراز ط  
* 

ــا ييدر آ ــه خودنم ــه ک ــرد يين ــا   ميک ــرز دلربـ ــاره طـ ــرد يينظّـ   ميکـ
  ميکــرد ييهرگــه کــه تصــور جــدا  ميشـد  رياسـ  جـاودان  وصـل  نعمت از

*  
  ميکرد ييش فدايصد جان چو دل خو  ميکـرد  ييث دلربـا يزان لب چـو حـد  
ــو   ديــم و اميصــد بــ بــه در بــزم کرشــمه ــا ت ــه ب ــيفر ب ــنا يب ــرد ييآش   ميک
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  •نادر و معرفي آن يکشف يک مجموعة خطّ
  ∗شادروان نذير احمد

  ♦ريارشدالقاد محمد ةترجم

ار جالب است و ذکر يشود، بس يم ينجا معرفيکه ا يداستان کشف نسخة نادر فارس
نگار اطالع داده بود که  مقاله به عبدالودود يقاض. د موجب مالل نباشديمختصر آن شا

 يشود؛ ول يم يکلکته نگهدار يايدر انجمن آس رهنگ قواسفن از يالطرف ناقص يا نسخه
. ار مشکل استيکامالً متفاوت و خواندنِش بس يعاد يها روش کتابت آن با نسخه

 يگريچون نسخة د. ن ماهه آن را کتابت کردميچند ياپيپ يها هرحال پس از کوشش به
 يها حمات سالم و پس از تحمل زيقد يچاپ يها کمک تمام فرهنگ دردست نبود؛ با

ه بنگاه ترجمه و نشر يسرما به را آماده کردم که قواس فرهنگاز  يا راستهيار، متن پيبس
د، يدر همان زمان کتاب فق. ديچاپ رس به م  ۱۹۷۴/ش ۱۳۵۳کتاب در تهران در سال 

ن يدر ا. را مطالعه کردم در هند و پاکستان يسينو فرهنگعنوان   با يار نقويدکتر شهر
نسخة کلکته، نسخة کتابخانة  يجا به ياشاره شده است؛ ول قواس هنگفر به کتاب
 ار خوشحال شدم و پس ازين موضوع بسياز ا. ه بوپال در آن مندرج استيديحم
دست  به شده را عازم بوپال شدم و از حسن اتّفاق نسخة ذکر يدست آوردن فرصت به

نبود،  فرهنگ قواسن نسخة يا ن سبب کهيبد. د شدميار نوميآوردم؛ اما از مطالعة آن بس

                                                      
•                         ّ م،  ١٩٩٦، ٣رضا الئبريري جرنل، شمارة ، رامپور )اردو(                                         

.٩- ٢٣ ص
  .رئيس اسبق بخش فارسي دانشگاه اسالمي عليگره، عليگره  ∗

  .هنو، لکهنواستاديار بخش فارسي دانشگاه لک  ♦
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در  نامه غالبنام   به غالب يتوين در مجلّة انستيبنابرا. بود يو فارس يعرب يبلکه فرهنگ
پس از چند . نوشتم» فرهنگ قواس يجعل يها نسخه«عنوان  با  يا م مقاله ۱۹۸۳سال 

شناس معروف،  ف نسخهيتأل يدر موزة کراچ يفارس يخطّ يها روز فهرست نسخه
از  يا ، نسخهيخطّ يها ن فهرست نسخهيدر ا. ، را مطالعه کردمينوشاهعارف 
را کسب کردم که پس از  ين اطّالع همان خوشياز ا. شده است يمعرف قواس فرهنگ

شده  يمعرف يآن نسخه در آن فهرست طور يد؛ وليآ يدست م  به يء محبوبيحصول ش
فراوان، در  يها ود کوششوج  با. شد يمعلوم نم يخوب ص اصالت آن بهيبود که تشخ

دانشگاه  يس بخش اردويرئ  در همان زمان با. موفق نبودم يشناخت اعتبار نسخة خطّ
کسب  يشهرت فراوان يقات ادبينة تحقياالسالم، آشنا شدم که در زم سند، پروفسور نجم

شان نامه نوشتم و خواستار يا  به م ۱۹۹۲ست و چهارم مارس سال يمن روز ب. کرده است
 کتاب خود ۳۳۹در صفحه  ينوشاه يقت آقايدر حق. درباره نسخه شدم يحيتوض

  :کرده است معرفی نيچن را فرهنگ قواس ينسخة خطّ
»در پنج بخش و هر بخش در  يشاه غزنو ن مبارکيفرهنگ قواس از فخرالد

-۵۰۸ صص، ۳۵۸  در دو جلد، ص(» ...شيچند گونه و بهره، آغاز سپاس و ستا
۴۰۶.(  

که دکتر عارف  يا نسخه ده بودم، ازيچاپ رسان  به که من سقوا فرهنگنسخة 
د نسخة يکه شالذا من فکر کردم  ار مختصرتر است؛يذکر کرده است، بس ينوشاه
االسالم  پروفسور نجم به لين دليهم به .مذکور باشد يده نسخه خطّيشده فقط گز چاپ

سرانجام در . ت آگاه کندسرع ل نسخة مورد نظر بهينوشتم که مرا از تفاص يمکرر نامه م
 مبسوط از آن ياالسالم شرح نجم يم آقا ۱۹۹۲ل سال يروز هجدهم آور يلينامة تفص

ک مجموعه و شامل يدر ابتدا گمان کردم نسخة مذکور . ح دادندينسخه را توض
استاد   به يا م نامه  ۱۹۹۲ماه مه سال  ۱۱ن روز يبنابرا. گوناگون است يها کتاب
  :ر اشاره کردميموارد ز به و در آناالسالم نوشتم  نجم

  ؛۱۲ب تا  ۱ورق   باچة فرهنگ قواسيد ♦
  ؛۱۷- ۱۲ورق   )ناشناس( يگريفرهنگِ مختصر د ♦
  ؛)ناتمام( ۱۷۹- ۱۷ورق   ايگو فرهنگ زفان ♦
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  ناتمام؛) ۶سطر (ب ۲۰۱ب تا ۱۸۰ورق   ةايالح حوض ♦
  ؛۲۹۸ب تا ۲۰۱ورق   ة فرهنگ قواسيبق ♦
  .ب۳۸۶ب تا ۲۹۹ورق   الشعرا فرهنگ لسان ♦

بود،  قواس فرهنگکه شامل  يموزة کراچ ين نسخة خطّينکه ايخالصه ا
ک نسخة يفقط . نديدايباً ناپين پنج کتاب تقرياز پنج کتاب است و تمام ا يا مجموعه
در کتابخانة  ايگو  زفان فرهنگک نسخة کامل ي. در دست بود قواس فرهنگناقص 

کمک دو نسخة  با. تاشکند بود ک جزء ناقص آن دريخدابخش پتنه موجود است و 
م منتشر  ۱۹۷۴ه کتابخانة خدابخش در سال يسرما به اول آن را نگار جلد شده، مقاله ذکر

 الشعرا لسان. اند ابيکم يستند ولياب نياگر نا) يفارس( ةايالح حوض يها نسخه. کرده است
شود از  يم ممعلو. ن کنمييمختصر را تع يت را دارد و نتوانستم فرهنگيفين کيز همين

 يبرا ين مجموعه کارنامة بزرگيها که شامل مجموعه است، ا لحاظ نادر بودن کتاب
شوند تا  يم ياختصار معرف به مذکور يها ل، کتابيدر ذ. است يزبان و ادب فارس

  .ديدر نظر آ يخوب العادة آنها مشخص شود و قدر و منزلت آن به ت فوقياهم
۱. يتر يميقد :قواس فرهنگهند است که شاعر معروف عهد  يفارس ن فرهنگ

به موسوم ين خلجيعالءالد  ران يدر ا. ب داده بوديآن را ترت ١ن مبارک شاهيفخرالد
وجود داشت که  يطوس يفرهنگ اسد  به موسوم ين فرهنگ، فرهنگيز قبل از اين

 فرهنگ قواس با ين ناآگاهيبنابر هم. ف شده بوديق تأل ۴۶۵ش از سال يپ يکم
ن يتر يميقد لغت فرسرا پس از  ينخجوان الفرس صحاح يرانينشمندان ااغلب دا

  :سدينو يم صحاحمصحح  ٢مثالً. دهند يفرهنگ لغت قرار م

                                                      
ن راجه و يدالدين قواس و حميو فخرالد ين عاليصدرالد«: سدينو يم يروزشاهيخ فيدر تار یبرن  .١

بودند و از  یيعصر عال يشعرا از يو صدر بست يم و شهاب انصاريد حکيالنا عارف و عبمو
ها دارند و  وانيبوده و د يوه و طرزيرا در نظم ش يکيافتند و هري يعرض مواجب شاعر ،وانيد

.است ياکحشان يا يو شاعر يشان بر استادينظم و نثر ا
چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ( سالفر صحاحعبدالعلي طاعتي بر ) مصحح(مقدمه   .٢

.۹ ش، ص ۱۳۴۱
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لغت پس از کتاب  يف محمد بن هندوشاه نخجوانيتصن الفرس صحاحنامة  لغت”
موجود شناخته  يفارس  به ين فرهنگ فارسيتر ، کهنيطوس يف اسديتأل فرس

  .“شده است
د يترد ين کتاب بين شده است، اييق تع ۷۲۷ الفرس صحاح ١فيخ تألياز آنجا که تار

  :ت داردياز لحاظ گوناگون اهم قواس فرهنگ. تر است يميقد قواس فرهنگاز 
  .ن فرهنگ لغت هند استيتر ميقد .۱
  .ستيمعموالً آشنا ن يها آمده است که در زبان فارس واژه يدر آن بعض .۲
ار استفاده شده است و صدها شواهد يبس لغت فرساز  ن فرهنگيگرچه در ا .۳

شود  يافت مياشعار قدما  ين فرهنگ نقل شده است، در آن بعضيآن در ا يشعر
  .است يکه حتماً الحاق

  .ش از مغول در هند مهم استيپ يمدت در آثار مکتوب دوره کوتاه .۴
زه ير  عنوان تاج به ر کهياز چند شاعر هند در آن نام برده شده است؛ مثالً تاج دب .۵

درباره بهمنجنه  يکيدر دو سه جا نقل شده است؛  ياشعار و. معروف بوده است
 يزين دو شعر چيخواهم دربارة ا يم). ۱۰۱ ص(ون يدرباره ش يگري، د)۱۷ ص(
 يسيد نفيچاپ نولکشور و چاپ سع يوان انوريدت در ين دو بيا. عرض برسانم به

 يد انوريها از قصا  تين بيدر اصل ا .است بوده يانور يها وجود دارد و از سروده
درباره  ييها مقاله يرانيپژوهشگرِ معروف کشورِ ما حافظ محمود ش. بوده است

ن دو يده است که اياثبات رسان  به نوشته است و يوان انوريدموضوع الحاق در 
سته تذکّر است که يشا. زه استير محکم از آن تاج يها ليده بنا بر دليقص

ياستدالل محکم و ن فرهنگ درباره ياز ا. نبود يدر دسترس و واسق فرهنگ 
  .شود يمحکم افزوده م يليدل

ل يدر کلکته در ذ فرهنگ قواس ين است که در نسخة خطّيگر اينکتة مهم د
 ينيبنا بر قرا. گذاشته شده بود يآن خال يزه مندرج نشده و جايت تاج ريب» بهمنجنه«

                                                      
 ق ۷۲۴السلف پدرش  ف تجاربيخ تأليتار. است يهندوشاه بن محمد نخجوان الفرس صحاحمؤلّف   .١

)۱۶ ص ي،طاعت مقدمه. (کرد تأليفن فرهنگ را ياز آن هندوشاه ا پساست و سه سال 
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خود در  يص داده و در نسخة چاپيزه را تشخيت مخصوص تاج رين بيچند من ا
ل يمطالعه کردم، در آن کتاب در ذ را  يکه نسخة کراچ  يوقت. قلّاب اضافه کرده بودم دو

اس يق ياز درست. اساً درج کرده بودميبهمنجنه همان شعر وجود داشت که من آن را ق
  .توانند آن را حدس بزنند يخوشحال شدم که اهل علم م يخود طور
 ينسخة چاپ  که اساس متن(کلکته  يون در نسخة خطيل شينکه در ذية سوم انکت

  :ت درج شده استين بيا) من است
  ون اسـت يوة او باز شينگر که ش يقمراست باغ   ياز فصل گل چو موسم شور

. ن دو مصرع دو پاره مجزا هستنديد که ايذهنم رس  به ن مطلبيدانم چرا ا ينم
دا کردم که اشعار يپ يزه دسترسيدة تاج ريآن دو قص  به ، منيخداوندقِِ يچنانکه از توف

ن نوع يا  به اتياب يدرست. ده مختلف استين قصيا يها هيقاف. فوق از جمله آن است
  :است

  مـاتم اسـت    بـه  آخر چرا بنفشه نشسـته   در فصل گل چو موسم شور است باغ را
  ون اسـت يوة او باز شينگر که ش يقمر  کيـ گرفت بـاغ ز دور فلـک و ل   يشور
ه بر حافظه يتک نکه باينخست ا. جه استنباط کرديتوان دو نت ين مطلب مياز ا

زه را خوانده يدة تاج رياحتماالً فخر قواس قص. نوشت يطور حتم به را يتوان مطلب ينم
همان صورت در فرهنگ  به ده در ذهنش جا کرده و آن رايآن قص يو صورت اشتباه
  .خود نوشته بود

 يکيم کرد؛ يدو بخش تقس به ديرا با يخطّ يها فات نسخهينکه تصحيگر اينکتة د
 يخطّ يها نسخه يها معموالً تمام اشتباه. سندهياز آن خود نو يگريکاتب و د به مربوط

. دهد سنده رخ يها از طرف نو شتر اشتباهيممکن است ب يدهند؛ ول يکاتب نسبت م  به را
سنده است و از طرف کاتب يکر آن رفت، حتماً از طرف نون اشتباه که ذيمثال هم يبرا
سنده را از ينو يها نگار اشتباه ن موضوع مقالهيت ايدر نظرِ گرفتن اهم با. ستين

ار يکاتب تعلّق دارد، تعداد آنها بس به تا آنجا که اشتباهات. ح داده استيتوض ۱۹-۲۶  ص
آن را  يتوان از حواش يهرحال م هب. ک جا جمع کرديتوان آنها را در  ينمشمار است و  يب

  .ن زديتخم
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ل ين دليا به .ستيشده ن ران شناختهين فرهنگ در ايستة تذکّر است که اين امر شايا
 يرانيدر هند حافظ محمود ش. اند خبر بوده يه آن بيران از مندرجات گرانمايکه اهل ا

ن ينست از ااو نتوا ين فرهنگ نام برده است؛ ولياست که از ا ين دانشمندينخست
ن کتاب ينگار، ا مقاله يها که با کوشش  يم وقت  ۱۹۷۴در سال . فرهنگ کامالً استفاده کند

  .از آن استفاده کردند يرانيران چاپ شد، دانشمندان ايدر ا
من است،  يام که نسخة کلکته که اساس نسخه چاپ ن را ذکر کردهيمن در آغاز ا

کاتب نتوانسته است توجه کند . دا استيمه ناپپنج سطر از آغازِ مقد. ن استيالطرف ناقص
  :کند يطور شروع م  نيم ايو پس از بسم اهللا الرحمن الرح

  »…صد هزاران هزار به/دگارين آفرين و مهين کردگار و بهيبرگز«
 دستوراالفاضل،نگار در تنها نسخة ناقص فرهنگ  ن حسن اتّفاق است که مقالهيا

موجود  قواس  فرهنگن نسخه پنج سطر محذوف يدر ا. افته استين مقدمه را ناقص يا
ن پنج سطر در دو قلّاب اضافه شد و يفرهنگ مذکور ا يق در نسخة چاپين طرياز ا. بود

 ينگار جاها مختلف مقاله يجاها نکه دريعالوه ا به .طور کامل چاپ شده است به مقدمه
شدة  کشف يها کنون از نسخها. اساً پر کرده بوديق ينسخة کلکته را در نسخة چاپ يخال

  :شود ين مجموعه مالحظه ميدو مثال از ا. ده استياثبات رس  به اسات منيتازه، ق
  :افته استيان يها پا ن واژهينسخة کلکته با ا .۱

  )ستيشده ن ت درجيب(» گفته است يند خاقانيقرتبان را گو: کشخان”
  )۱۹۷  ص. (ترا در دو قلّاب اضافه کرده اس ين شعر خاقانينگار ا مقاله
  ش رنـگ کشـخان  يک دو کشـ يبا   گرفتـه اسـت   ين طرفه مـو بـر  يو

  .ن شعر وجود داردينجا هميشده ا افتيدر نسخة تازه 
  :ن مطالب مندرج استيک جا ايدر نسخة کلکته  .۲

  .ديگو يند، سوزنيکلک را گو: دروش”
  .“نديشه حجام را گويکبه ش( يبموس

  )۱۸۵ ص: (ور چاپ شدط نينگار، عبارت ا مقاله ياسيح قيبا تصح
  .ديگو يند، سوزنيدروش کلک را گو”

  که ستوران دروش داغ کنند( يبموس
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  ستوروار بر اعدا نهاده داغ دروش
  “نديشه حجام را گويش) کبه

  .د شديياس من تأيشده ق افتياز نسخة 
شامل مجموعه موزة  قواس فرهنگالعادة نسخة  ت فوقين اهميشيل پياز تفاص

است که نسخة  ين نکته کافين مجموعه فقط ذکر هميدرباره ا. شود يص ممشخّ يکراچ
ن ما يوجود دارد و بنابرا يهند در مجموعة موزة کراچ ين فرهنگ فارسيتر يميکامل قد

 يها يژگيو يل بعضيمناسب خواهد بود در ذ. ميشناس يم يجهان يتياهم يآن را دارا
  :ن نسخه ذکر شوديا

مقدمه و چهار سطر از صفحه دوم بر ورق صفحة اول : عنوان فرهنگ قواس
  :ن استين بخش چنيا. هستند ۱۲ب،  ۱
اهللا که  رحمه يغزنو) شاه ن مبارکيفخرالد(ل يفضا ياينامه از در فرهنگ”

  .“شانيخواندن کارنامة درو …مستشهد
  :شود يطور شروع م نيسطر پنج ورق دوازدهم فرهنگ تازه ا

  رير وال تعسر و تمم بالخسيم رب يبسم اهللا الرحمن الرح”
  “…گان اريااللف اختران س

کاتب مجموعه . منقول عنه در مجموعه منتشر بود يها شود که ورق يمعلوم م
جزء نخست، مجموعة . ن نقص منقول عنه توجه کند و مکرر آن را نوشتيا  به نتوانست

ت چون کاتب نو شان داشياز ابتدا تا درو يک ورق آن که عبارتيبر . بودفرهنگ قواس 
د بر سطر چهارم ورق يدر نسخة جد ياز آن نقل کرده است، پس ورق اول نسخة اصل

ن يشروع شد، بنابرا ي، فرهنگ مختصريافته است، پس از آن در نسخة اصليان يدوم پا
ن ينوشت، از ا يم ۱-۲او ورق . کتابت آن پرداخت  به د پس از سطر چهارميکاتب جد

. وست شده استيب پ ۲۰۱ان سطر هفتم ورق يچة قواس مبايرو سلسلة عبارت د
بر ورق  فرهنگ قواسب درست است و يبعد از آن ترت …هاست ن ناميکه بهتر شاهنامه

  :ن استيخاتمه چن يها واژه. شود يتمام م ۲۹۸
ن زبان يان باز پرداختم و از کارکرد ايپا يشه سپرد بيچون از رنج فراوان و اند”

ن گهر ينامه ساختم، خواستم ا از آن بهره ندارند، فرهنگ ن زمانيکه سخنوران ا
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هرزه چون دانة بزره در  به دست آورده به شهين جان رکن پيشه ايکه از کان اند
ان يسال ية برخوردارياو سرما يمال نشود و از پابندانيخاکسار پا يخاک خوار
ن ينمود که ا ينة دل آن روينه کست درست در آيد، پس هر آيدردست آ

شکش سازم در ياند، پ نان ناز پرورد که از گوشة جگر آن جور کردهينش گوشه
دة يان، برکشيان و ساسانيده دودة سامان يان و روشنين جهانينش شگاهيشگاه پيپ

امبر و ستوده هفت کشور، يش پيزد جهاندار، ستودة از کيده ايداور و دادار و گز
کش ناسپاس و  کشنده گردن، ياورنگ شهنشاه يشوايو پ يک پادشاهيافسر نزد
ش نام و نامه که همواره در يغ و خامه، خدايتوزان ناشناس خداوند ت نيکشنده ک

 “ار نگهدار باديزدش همه جا يبرخوردار باد و ا يو کامران ييو کامجو يکامران
  ).۲۹۷-۸  ورق(

ن نوشت به سنده قادريشود که نو يم، معلوم ميمقدمه و خاتمة فرهنگ توجه کن به اگر
چ يه ير ويتحر يدر دلکش يعرب يها زش واژهيل بدون آمين دليهم  به سره بود و يفارس
ف فرهنگ ياست که مؤلّف در تأل يمند جة همان عالقهين نتيا. شود يمشاهده نم يفرق

  .ف کرديداشت و آن را تأل يفارس  به يفارس
درباره  يدانتقا ينگار متن مقالهفرهنگ قواس دست آمده  به با کمک نسخة تازه

  .ر چاپ استيآماده کرده است که زفرهنگ قواس 
را  ۱۷ب تا   ۲مختصر است که ورق  يمورد نظر شامل فرهنگ بخش دوم مجموعة .۲

ب الفبا آمده يترت به ان شده ويب ياديها با اختصار ز واژه ين معنيدر ا. رديگ يدربرم
  :است

  االلف) باب(
  ستاره گان: اختران

  اکنون: دونيا
  ن زابلستانيمز: رانيا

  يافسردگ: افشار
  انکشت: اخگر
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  دانة کال: ارزن
  يچنگ شاه: ارغن
  لغ سر: اصلع
  نبشتن: امال
  ن قبهايآذ: ياغان

  تخت: اورنگ
  نقاش درو نقش کرده بود يکه مان يادرچ: ارسنگ
  زنگبار: ازنگ
  عيچهار طبا: جيآخش

  … :آسوپ
  …: خاتمه

  ترکان يها نام: المتمر و تمر و تمن
  کردنرها : لهي
  پهلوان وقوربا: لي
  .ندارد يتيچ اهمينامه ظاهراً ه ن فرهنگيا

ن يب ا ۱۷۹تا  ۱۷ يها ن فرهنگ در ورقيل ايذ يها بخش: ايگو  فرهنگ زفان .۳
  :مجموعه آمده است

 يکه جداگانه باشد و سخن يو پهلو يو در ينخست در سخنان پارس: بخش اول
. ست و سه گونه استيبر ب يعجم يها امده و آن بر اساس حرفيگر فرا نيد يسخن با
  )۱۷-۱۲۹ورق (

وستن يافته است و از پيوند يکه از دو سخن پ يو در يدر سخنان پهلو: بخش دوم
  )۱۲۹-ب ۱۴۴ ورق. (ک گونهيست و يده بر بيانجام يهر دو راز

د و شاخ شود؛ يرون آيکه از آنها کردارها ب يو در يدر سخنان پهلو: بخش سوم
  )۱۴۵-ب۱۵۲ ورق. (ست و سه گونهيهنجار مصادر است بر بآنکه بر  يعني

-۱۶۱ورق . (ست و هشت گونهيبر ب يعرب يعني يدر سخنان تاز: بخش چهارم
  )ب۱۵۳
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وندها يو جز آن از پ يو عجم يو نبط يخته از تازيدر سخنان آم: بخش پنجم
  )۱۶۱-۱۷۶ ورق. (ست و نه گونهيخته بر بيآم

  )۱۷۶- ۱۷۸ ورق. (بر شانزده گونه ينونايو  يدر سخنان روم: بخش ششم
  )۱۷۸-ب ۱۷۹ ورق. (بر هفده گونه يدر سخنان ترک: بخش هفتم

ن گونة دوم تا گونة يشود و از بخش آخر يتمام م ب ۱۷۹ن نسخه در صفحه يا
  .داستيهفدهم ناپ

  :ن قرارندياند و از ا ن نسخهين، دو بخش در محذوفات ايعالوه بر ا
  .اشکند استات که فقط در نسخة تيکنا .۱
نامه در لغات مختلف که آن نسخه فقط در کتابخانة خدابخش  فرهنگ يانيقسمت پا .۲

  .است
  :توجه کرد  چند نکته به دين فرهنگ بايدرباره ا

ح و مقدمه يب و تصحيترت  دهد با يل ميباً نصف کتاب را تشکيبخش اول که تقر
ش جزء يرايو. ده استيچاپ رس  به ه کتابخانة خدابخشيم با سرما ۱۹۸۹مفصّل در سال 

ه همان يدر شکل جلد دوم کتاب با سرما يزود ده است و بهيان رسيپا  به ماندة کتابيباق
ن نظر متفاوت است يجلد دوم کتاب از جلد اول آن از ا. ديچاپ خواهد رس  به کتابخانه
مشکالت  ش آن بايراينگار در و مقاله. است يگريد يها زبان به آن يها قسمت يکه بعض

اساس جلد اول همان . ده استيانجام رس  به ن کاريخدا را شکر که ا. رو شد روبه ياديز
آن با مقدمه افتاده  ين رو در نسخة تاشکند قسمت ابتداينسخة خدابخش بود؛ از ا

ن امر باعث يهرحال ا به. ن نسخة آخرالذکر مغلوط و نامعتبر استيعالوه بر ا. است
ز پر ين نسخه نيگرچه ا. استفاده شد يلد دوم از نسخة کراچاست که در ج يخوشحال

مشتمل  يخاص است که بر حواش ين نظر سزاوار توجهين نسخه از اياز اشتباه است، ا
 دنهيص کتاب، الشعرا لسان، قواس فرهنگچون  ييها ها بر کتاب هين حاشياست و ا

 يوان خاقانيد، سکندرنامه ،االرواح روح، يمسعود صلوه، االسرار شرح مخزن، )يفارس(
را  ين حواشيب داده خود اينگار موفّق نشد که در کتاب ترت مقاله. است يره مبتنيوغ

  .اضافه کند
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ز موجود ين يديمف يها هيحاش فرهنگ قواس يها ن است که بر ورقينکتة جالب ا
ر يوغ يمسعود صلوه، االسرار شرح مخزن، دنهيصبر  يها مبتن هين حاشياز ا يبعض. است

 نگار بر مقاله. مأخوذ است) بدون نام( ايزفان گوشتر قسمت آن از يب يآن است؛ ول
ق دانشگاه سند منتشر شد يها مقاله نوشته بود که نخست در مجلّه تحق هياساس آن حاش
ف کرده است، در سال يحانه خاتون تأليکه دکتر ر ريکارنامة نذعنوان  با  يو باز در کتاب

  .ديچاپ رس به يم در دهل ۱۹۹۵
عنوان  با  يفسکيبا يا.زبان س يدر کتاب روسا يزفان گوعکس نسخة تاشکند 

مه يم ضم ۱۹۷۴چاپ مسکو در سال  ايا و جهان پويم فرهنگ زفان گوين ابراهيبدرالد
  .شده است
ن يبنابرا. ار مقبول بوده استيق است و بس ۸۲۲ف سال يباً تصنيتقر ايگو  زفان

ش از صد جا در کتاب خود ين کتاب بياز مندرجات ا دالفضاليمؤصاحبِ کتاب 
س ينو از آن فرهنگ يريفرهنگ جهانگنام   به استفاده کرده است و مأخذ فرهنگ معروف

  .بوده است يرازيش ين انجوين حسيالد معروف جمال
 يترجمة فارس ةايالح حوض. است ةايالح حوضکتاب چهارم مجموعه مورد نظر  .۴

ماً از ين ترجمه مستقيا ياست؛ ول امرت کندعنوان  ت با يرزبان سانسک  به يکتاب
از مقدمة . است يآن مبتن يت برگردانده نشده است، بلکه بر ترجمة عربيسانسکر

کامرود   به مسلمانان يشود که چون خبر فتوحات شرق ين ترجمه معلوم ميا
قصد  هب وگا مهارت داشت،يکه در علم  ١يهندو يد، دانشوريرس) کامروپ، آسام(

 يخدمت قاض  به آمد و يلکنوت  به مردان ياسالم در زمان سلطان عل يمناظره با علما
 يقاض. کند يسؤال کرد که را پرستش م يقاض يد و از آقايرس ين سمرقنديالد رکن

د يپرس يسپس آن دانشمند از قاض. کند يدر پاسخ جواب داد که خدا را پرستش م
بعد آن . ه و سلّمياهللا عل يمد رسول اهللا صلّافت که محيست، پاسخ يکه امامش ک

پاسخ داد که روح  يقاض. ستياش درباره روح چ دهيکرد که عق يمرد دانشمند سؤال

                                                      
 به ياز فارس ين متن عربيا. آن بوجر برهمن است یدر متن عرب یافتم، وليرا ن ياسم مقدمهدر   .١

.شده است برگردانده يعرب 
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يها ن است و در کتابياش همچن دهيآن دانشمند جواب داد که عق. است يامر رب 
ج در يتدر اسالم داخل شد و به به بعد از آن. ن را خوانده استيهم شنويوو  برهما

امرت بعداً . شد يبزرگ زمان شمرده م يافت که از علمايچنان تبحر  يعلوم اسالم
ده فصل منقسم   به يبرگردانده شد و پس از آن کتاب مذکور فارس يزبان عرب  به کند
ن گمان يهرحال ا به. بود يآن ک يشود که مترجم عرب ين مقدمه معلوم نمياز ا. شد
ظاهراً همان دانشمند اهلِ آسام بود و در  امرت کند رود که چون آورندة کتاب يم

آن دانشمند اهل  يافته بود، امکان دارد که در ترجمة عربيمهارت  يعلوم اسالم
 يست که چه کسيطور معلوم ن همان. ن دست داشته باشنديالد رکن يآسام و قاض

شود که  يطور معلوم م نياز مقدمه فقط ا. برگردانده است يزبان فارس  به آن را
 يخوب ن هم بهيا. ترجمه کرده بود يفارس  به سنده با مشورت برادر خود آن راينو

ترجمة . همزمان ترجمه شده باشد يو عرب يممکن است که هر دو ترجمة فارس
ز در يآن ن يبود؛ پس ممکن است که ترجمة فارس يل قرن هفتم هجريدر اوا يعرب

 يها قدر مسلّم است که کتاب نياهرحال  به. رخ داده باشد يقرن هشتم هجر
منتقل شده باشد و درباره  يزبان فارس  به مين زمان قديدر چن يدر علوم هند يکمتر
آن  يها ل فصليل تفصيدر ذ. ها وجود داشته باشد ن کتابيد کمتريوگا شايعلم 

  :شود يمندرج م
  ريدر معرفت عالم صغ: باب اول
  رات آنيدر تأث: باب دوم
  ت دليفيمعرفت کدر : باب سوم

  اضتيدر معرفت ر: باب چهارم
  ت دم و نفسيفيدر معرفت ک: باب پنجم
  يدر محافظت من: باب ششم
  در معرفت وهم: باب هفتم
  در معرفت عالمت مرگ: باب هشتم
  انير روحانيدر معرفت تسخ: باب نهم
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  ت جزء و کليدر حکا: ١باب دهم
اهل  يها ل خواستيدل به است يسلسلة شطار يکه مرد روحان ياريمحمد غوث گوال

ها زبان  برخالف خواست يمفصّل است؛ ول ين کتاب را نوشت که قدريبروچ شرح ا
است که  اتيبحرالحاسم کتاب آخر . تر است شرح محمد غوث از اصل کتاب مشکل

  .ز برگردانده شده استين يسيزبان انگل  به اند و از دانشمندان آن را مطالعه کرده ياريبس
ظاهراً ترجمة . وجود داشته است ياختالفات ةايالح حوض يترجمة عرب به راجع

ن خان يوسف حسيگر آن، دکتر يهرحال درباره ترجمة د به. م گم شده استيقد يعرب
  .منتشر کرده بود يزبان فرانسو  به يا مقاله

Asiatique Paris, Vol. 213, Oct.-Dec. 1928, pp.291-316. 

  .تعلّق دارد يزمان بعد به ين ترجمة عربيا يآمده است؛ ول زين ين مقاله متن عربيدر ا
ده يچاپ نرس به نوشته که هنوز يسيانگل  به يا مقاله ةايالح حوضنگار درباره  مقاله

 يارياز محمد غوث گوال اتيبحرالحبا مطالب  ةايالح حوضن مقاله مطالب يدر ا. است
  .سه شده استيمقا

                                                      
را از  ةالحيا ضحوی ن کسيش از ايپ( مورد نظر هب در مجموع۲۰۱ب تا ۱۸۰بر ورق  ةالحيا ضحو  .١

 ین ترجمه الفاظ هندآ ا درام ؛بود شدهم يدر ده باب تقس  ) است ترجمه کرده یفارس  هب یعرب
ساده  یفارس ه را ب ةالحيا وضح د آمد،يپد یفته بود، چون در درک مطالب دشواررکار  ه ب یاريبس

ب ۲۰۱در سطر هفتم ورق . ن موضوع در تهران نوشته شده استاي بر یقيتحق هک مقالي. برگرداند
ابد و ي يان مايپ ةالحيا حوض ن نسخةاي باز دارد وقوف و بر. اند نين کتاب ناتمام چنيتا واژة ا دو

ب ۲۰۱ورق  ب شروع شده بود بر۱که از ورق  فرهنگ قواسن سطر هفتم يفاصل از هم بدون حد
  :ن قرار استيتمام سطر هفتم از ا. رسد يانجام م به

  )فرهنگ قواس( )ةالحيا حوض( .ش آوردنديهاست پ ن ناميشاهنامه که بهتر/دارد وقوف باز  
  :شود یطور شروع م نيا ةالحيا حوضثنا و نعت  بعد از حمد و  
زبان  ه ب يب از هندويغر) و(ب ين کتاب عجيدوار از رحمت پروردگار ايد بندة اميگو يم”

سر يات و ياآلفات والبل عن ياهللا تعال سلمه يو محب دو جهان يالتماس برادر جان  هبود، ب يعرب
  “…ادراک اهام و فهم کل عوام يکرده آمد برا يبات پارسير والعجايالسرا عمل حضره

 يلکنوت  کامروپ که به يخه نه اسم مترجم نه اسم برادرش و نه اسم آن دانشمند هندون نسيدر ا  
.آمده بود، مندرج است
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 ن مجموعهين قسمت اياست که آخر الشعرا لسان فرهنگکتاب پنجم مجموعه مورد نظر  .۵
 يشود؛ ول يب تمام م  ۳۸۶ب آغاز شده است و بر ورق   ۲۹۹است و از ورق 

  .گر برطرف نشده استيد يا افت نسخهيوجود باز ن نقص آن بايا. ماند يناتمام م
ب داده يبر اسم خود پادشاه ترت) ق ۷۵۲-۷۹۰(روزشاه تغلق يدر زمان ف الشعرا لسان

ه در يدر نظم مدح» عاشق« يست، فقط تخلص وينام مؤلّف آن معلوم ن. ه استشد
ن فقط دو يش از ايپ. ار مهم استين فرهنگ از لحاظ قدمت بسيا. مقدمه آمده است

 يظن قو به که قبالً ذکر آن رفت که قواس فرهنگ يکي. فرهنگ در هند وجود داشت
است که در  دستوراالفاضل يگريق نوشته شده است و د  ۷۱۶تا ۶۹۵ يها ان ساليم

نگار در تهران منتشر  ف شده و تحت نظر مقالهيتأل) ق ۷۲۵-۷۵۲(زمان محمد تغلق 
 يطوس ياسد لغت فرس يعني: ن فقط سه فرهنگ وجود داشتيران قبل از ايدر ا. شده است

  ).ق ۷۴۵( يفخر يار جماليمعو ) ق  ۷۲۶( ينخجوان الفرس صحاح، )ق ۴۶۵قبل (
 مه . روزشاه نوشتينام ف  به ن فرهنگ رايا الشعرا لسانمؤلّفه يک نظم مدحيدر مقد

  :طور هست نياز آن ا يرا نوشت که قسمت بزرگ
ـ شه د   اسـت کـف دسـت تـو کـان     يدلت در  کـز احسـان   يروزيـ ن شـاه ف ي

  چون کف دست تو کـان را  يکه ساز  کف دسـت تـو کـان را    چه نسبت با
ــه کنــ پخ يزر  نثـــار شـــاعران پختـــه ز انعـــام    ــام   يت ــرة خ ــو نق   ت

ــ ــدر در ينبخشــش فشــا يگه   هــا پــر را گــوش يعــالم يکــه کــرد  آن ق
ــه  يرا از کرامـــت گـــر نـــواز يکســـ ــ  ب ــک دي ــاز يک دم مال ــار س   ين

ــود از  ي  بـــتيت از فـــتح جنيـــنمـــوده آ ــق موجـ ــار خلـ ــتيميسـ   نـ
ــو پ ــانيچ ــعادت  يش ــت اوج س ــادت    توس ــوظ ب ــد محف ــم ب ــم چش   ز زخ

ــه  کــارتار خــود رســتم ز يــبخوانــدت  ــفند    ب ــت اس ــم بگف ــر ه   ارتيآخ
  خاسـت  يک باره ز هر گوشه زهـ ي  به  کمان را چون کشش دادن دلت خواست

ــه ت ــاگرچ ــرت آي ــا لي ــد از خط   کيـ برفته بر صـواب از شسـت تـو ن     کي
ـ ن گويدعا عاشق چنـ    د شـب و روز ي

ــادا شــاه ف  ــا هســت ب ــجهــان ت   روزي
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 يول. ل و واژة آخر مدون شده استن فرهنگ بر اساس واژة اويا ايگو  زفانمانند 
ب ين ترتيا. نشده است يرويک حرف در هر دو فرهنگ کامالً پيل يب واژة ذيدر ترت

  .اندازة آن شد يت بيبود که باعث مقبول قاطع برهانب ينص
گفته  ق است، طبق ۸۲۲ف يکه تأل الفضال اداتدر . مقبول بود يفرهنگ الشعرا لسان
ست بار يش از دويب دالفضاليمؤالب لسان وجود دارد و در تمام مطدالفضال يمؤصاحبِ 

استفاده  فرهنگ نيز از اين يريمن نامة شرفدر . استفاده شده است الشعرا لساناز مطالب 
ن يشود و ا يافت ميآشکارا  الشعرا لساناسم  يريفرهنگ جهانگشده است و در مآخذ 

مؤلّف زفان  يول. اده کرده استار استفيز از لسان بسينا يزفان گوز درست است که ين
  .مآخذ خود را ذکر نکرده است

اثبات کرده است  ن را ينوشته است و ا يمقالة مبسوط الشعرا لسان ةنگار دربار مقاله
اسم  الشعرا لسانالبتّه مؤلّف . ١ر گرفته استيچقدر تأثا يزفان گواز  الشعرا لسانمؤلف  که

مخصوص شاعران،  يها ل که تمام کتاب از واژهيلن ديا  به .کتاب را اشتباه گذاشته است
  .است يکسره خاليفقرات و اصطالحات 

 اسداز  الشعرا لسانمؤلّف قواسو  يطوس يفرهنگ اندازه استفاده کرده  يب فرهنگ
آن دو کتاب بهتر  به نسبت ب خود را بايترت ياست و آن را آشکارا اظهار کرده است؛ ول

ب يترت يست؛ ولين ييب آن الفباين نظر بهتر است که ترتياز ا قواس فرهنگ. داند يم
 يو يادعا و ن بکنديبر ا يا نتوانسته است اضافه لساناست و مؤلّف  ييالفبا لغت فرس
  .ستيدرست ن

درباره موضوع  يا را در مقاله يمجموعة کراچ ييالفبا يها يژگيو يليمن بحث تفص
 يآن خال يژگيک ويذکر  يام؛ ول ه سند انتشار دادهدانشگا قيدر مجلّة تحق الشعرا فرهنگ لسان

  :شود مثالً يافت مي يمتعدد يها مثال يفارس يها در آن از شکستن واژه. ستياز لطف ن

                                                      
. نديرا گو ين باد غربيباد فرورد« :ن آمده استيدر ضمن باد فرورد) دوم بخش( ايگو  زفاندر   .١

صراع از ن ميا .وريالد حيست کش خواند عرب را نيباد فرورد: د مصراعيل گويچنانک قا
ن مصراع ياز ا يوزن و معن »…نيباد فرورد« :طور است نيدر لسان ا. الشعرا اخذ شده است لسان
  .»در زفان از واژة قايل اين اشتباه نشود که اين مصراع از آن مؤلّف آن است .شود ميق متحقّ
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  دوک+خبز= ز خبزدوکيک+پا= زيپاک
  سپندان+گو= مزد گوسفندان+اور= اورمزد

  هگان+جوال=دست جوالهگان+ريز= ردستيز
  ونم+رايپ= رامونيک پيد+نز= کينزد
  فار+فر= زن فرفاريب+باد= زنيبادب

  انيد+فور= انيفورد يزومند+آر= يآرزومند
  غان+مر= مرغان يبتر+جا= يجابتر
  هار+نا= ز ناهارير+کا= زيکار

  هان+خا= لور خاهان+جا= جالور
  رهيحک وغي+و= حکيان وي+در= انيدر
  .فته استاين روش رواج نيو اردو ا يدر فارس. رسد يصدها م  به ها ن نوع مثاليا

 باز. جاد شديال انتشار آن در دلم ايخ الشعرا لساندست آوردن نسخة  به پس از
 ، راجعي، خانم پاوال اوراساتييايتاليک استاد ايست سال قبل يد که بيفکرم رس  به
ن از يرا نداشتم، بنابرا يو ينشان. جو کرده بود و ک فرهنگ از من پرسي ياشعار ابتدا  به
از . خانم پاوال نامه نوشتم يم رضا، برايهمان شهر، استاد دکتر رحگر يق استاد ديطر
ت فرمودند که از آن يعنا يشان پاسخيد و از راه کرم، ايخانم رس به اتّفاق نامه يرو

از  ين عکسيهمراه ا  به .ده بوديپرس يزياز من چ الشعرا لساندربارة  يمعلوم شد که و
 مقالة مذکور را. فرستاد ييايتاليزبان ا  به راز مقالة خودش يرا و ن الشعرا لساننسخة 

ن نسخه در مجموعة کتابخانة يا. بود، نتوانستم مطالعه کنم ييايتاليزبان ا به نکهيسبب ا  به
 .NM 1972 .فلورانس موجود است

ه کردم که خانه فرهنگ يه تهيحاش را با يليتفص ين دو نسخه متن انتقاديا ياريبا 
  .کردران آن را چاپ خواهد يا

، فرهنگ قواس يعنيام،  را منتشر کرده يفارس يميمن تا کنون چهار فرهنگ قد
چون استاد علي اکبر دهخدا  ياستادان ايران يول الشعرا لسانو ا يزفان گو، االفاضل دستور

ن فقط فضل خداوند قدوس است که يو ا. و دکتر معين از وجود آن اطالع نداشتند
  .ز شدين ناچيا بيق شناخت و اشاعت آن نصيتوف
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و  يخ فرهنگيدر تار يعرض برسانم که کشف نسخة کراچ  به خواهم يجه ميدر نت
ک مجموعه يشمول چهار نسخة نادر روزگار در . کند يرا احراز م يمهم يهند جا يادب

بنابر نسخة کامل قواس اشاعت . ستيده نيدارد که از اهل علم پوش يتيچنان اهم
  .است يخ ادب فارسيدر تار يقعه مهمم هند وايفرهنگ معروف و قد

موجود است، نسخة مجموعة مورد بحث در چاپ ا يزفان گوگرچه نسخة کامل 
من از . دارد ياديت زيل اهمين دليهم به فراهم نشده است و يآسان زفان به يمتن انتقاد

ده است و شرح آن يچاپ رس  به آن يترجمة عرب. اطالع ندارم ةايالح حوضچ نسخة يه
متن  يده بود وليچاپ رس به زيب داده بود، نيه شاه محمد غوث در زمان اکبر ترترا ک
دست آمده  به زين نسخة پرارزش نيا ياز مجموعة کراچ. آن مفقود بود يفارس يميقد

 يمند اهلِ شرق و غرب عالقه ةايالح حوضن است که درباره موضوع ينکتة مهم ا. است
روش جداگانه شروع  به يبحث يم فارسيقد کشف متن با يدهند؛ ول ينشان م يخاص

 يرگذار بوده است؛ وليار تأثيبس يفارس ينگار خ فرهنگين فرهنگ در تاريا. خواهد شد
کشف آن در . مانده بود يجا به ن موضوع همچنانيا به اقيد شدن آن اشتيل ناپديدل به
 يپرارزش ن مجموعةيدر تجربة مختصر خود چن. دارد ياديت زياهم يفارس يخ ادبيتار
اب ين نسخة ناياگر بر موضوع چن. اند ابين نادر و نايآن چن يام که تمام اجزا افتهيرا ن

  .نگار معذور پنداشته شود گفتگو دراز شود، مقاله
  اندر طـور  يچنانکه حرف عصا گفت موس  ميت درازتـــر کـــرديـــذ بـــود حکايـــلذ
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  ديوان حافظ ةمقدم برخي از مسائل مربوط به
  ∗شادروان نذير احمد

  ♦الحق صديقي شميم ترجمه

ران، بلکه در سراسرِ ياست که نه فقط در ا ين شاعر فارسيتر معروف يرازيحافظ ش
ه تأسف است ياما ما. ش شروع شده بودين شهرت از زمان زندگيجهان مشهور است و ا

پس از  يکم يحتّ. ديدرآ يوانيصورت د به نشد تا يراتش گردآويکه اشعارش در ح
 ياز نسخ خطّ يبرخ. در دسترس نبود ياز اشعار و يچ متن موثقيدرگذشت شاعر ه

ها هم  ندارند و مقدمه يا چ مقدمهيکه اغلب آنها ه يمقدمه دارند؛ در صورتوان حافظ يد
که  يدارند، در حال يتر کوتاه يها تر مقدمه يميقد ينسخ خطّ. ستنديگر نيمشابه همد

ه ياساساً شب يتر دارند ول يطوالن يها مقدمه يچاپ يها دتر و نسخهيجد يخطّ يها نسخه
س معروف يدست خوشنو ي بها با مقدمه يحداقل دو نسخه خطّ. هستند يقبل يها مقدمه

ل شود که در سا ين مقدمه معلوم مياز ا. موجود است) ق ٩٢٢: وفات( يعبداهللا مروار
که تا آن موقع پر از اغالط ( وان حافظيدموثق از  يعمل آمد تا متن ي بهق کوشش  ٩٠٧
ن جنگ و مجموعه يو چند يباً پانصد نسخه خطّيب تقرين ترتيبد. ن شوديتدو) بود
ن ين بن سلطان حسيدون حسيشاهزاده ابوالفتح فر ييراهنما به شد و يگردآور يشعر

نام  به وان حافظيدو در دربارِ آخرالذکر بود که  سه شديقره همه آنها با هم مقايبا
  .موسوم گشت» بيالغ لسان«

                                                      
  .رئيس اسبق بخش فارسي دانشگاه اسالمي عليگره، عليگره  ∗

.نو هلي، دهلياستاديار بازنشستة فارسي کالج ذاکر حسين د  ♦
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خود درباره  يبود که در مقدمه انتقاد ين دانشورينخست ينيقزو محمدرزا يم يآقا
اش  مقدمه. بحث کرده است يدر حواشوان حافظ يد به از مسائل مربوط يبرخ
. که آخرالذّکر در دستش نبود ير حالاست؛ د يتر ش کوتاهيدهنده مقدمه کماب نشان

 يکه و يرزا وجود دارد؛ در صورتيدر مقدمه م يم صفحه اضافيباً سه و نيمعهذا تقر
  :سدينو يم يو. داشت ياديشان شک و شبهه ز يدرباره درست

 يها رواحل غزل«سطر هفت از صفحه قد تا کلمه  ينجا تا ابتداياز ا«
ي اسميد يرش يدو و با و نسخه آقا ياز چهار نسخه ملک و تقو» جهانگرش

 ياز اواسط س پنج در ص قا از کلمه گاه سرخوشان کو. ساقط است يکلّ به
از چهار نسخه  يکلّ به نجايز بدان اشاره شد تا ايمحبت را چنانچه در همانجا ن

ل ين جمله طويست تمام ايد نيساقط است و بع يدو و با و يملک و تقو
 د تام آنيآن و مخصوصاً عدم تق يالب آن و طرز انشاباشد، چه نوع مط يالحاق

  .»ديآ ينظر م به تفاوت به ن مقدمه تا درجهيا يها ر قسمتيسجع با سا به
سبک  به ش کرد که با توجهيرا ستا محمدرزا يم يو شعر يد الزماً استعداد ادبيبا

اف سه نسخه با اکتش. کند يد ميابراز شک و ترد ينوشتار درباره وثوق صفحات اضاف
درست  يد وين شک و تردينداشت، ا يآنها دسترس ي بهنيرزا قزويتر که م يميقد يخطّ

  .ندارند يها صفحات اضاف ن نسخهياز آب درآمد، چرا که ا
از  يبعض يو حتّ يچاپ يها که در نسخه يگريدرباره اضافات د ينيرزا قزويم
  :دهد يح مين توضيچنوجود دارد، ) ينياما نه در طبع قزو( يخطّ يها نسخه
تا روز را (ت ين بيبعد از ا يد و در اغلب نسخ چاپيجد ينسخ خطّ يدر بعض«

املشارق  امامخصوصاً : ل را عالوه دارنديعبارت ذ) فروغ بود شمع را شعاع
واملغارب جامع اصناف حقائق و معارف قائل کلمه انا کالم اهللا الناطق اسداهللا الغالب 

  :طالب علي بن ايب
  فش ز خلقـت انسـان  يغرض وجود شـر   که سـحرگاه روز فطـرت بـود    يشهنش
ــد  يزلــيم لــم يکــه ز لطــف قــد يمکرمــ ــته زيح ــتش گش ــث منقب ــرآني   ور ق

  »مــدحت او مســتعد نطــق زبــان يبــرا  ت که شـد ز مبـدأ حـال   ير ملک واليام
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د يرش يو ملک و نسخه آقا يمه مانند حن و هنديک از نسخ قدي چيدر ه يول
الوجوه  چ وجه منيه به شماره دو يتقو ير خاقان و نسخه آقايدب يه آقاو نسخ ياسمي

  )ص مو، صز. (است يست و بدون شک الحاقين ياز جمله مزبور اثر
 محمدوان، يدرباره اسم مشکوک گردآورنده د محمدرزا يگر ميدگاه مهم ديد
در نسخ  يمتأخّر و حتّ ينسخ خطّ ياندام است که در قسمت آخر مقدمه در بعض گل
  :کند ياظهار م ينيقزو محمدرزا يم. خورد يچشم م ي بهچاپ
ده اختالف يمه و جديدر نسخ قد) ن ورق عفا اهللا عنه ما سبقيمسود ا(نجا يدر ا«

ازده يدر هفت نسخه از : ن قرار استيموجود است که از ا يار مهميقرائت بس
ت نسخه همه نسبتاً باشد و آن هف ين مقدمه ميا يوان که دارايد ينسخه خطّ

ه عفا اهللا عنه ما ين جمله دعائيبعد از ا. گرندياقدم و اصح از آن چهار نسخه د
ز يوان خواجه نين حال جامعِ دين مقدمه که در عياز مؤلّف ا يسبق مطلقاً اسم

 نهيع به ن هفت نسخهيالوجوه برده نشده است و همه ا چ وجه منيهموست ه
ن ورق عفا اهللا عنه ما يمسود ا يعني. ميا چاپ کرده ن نحوند که در متن مايهم به

ا ياندام  گل محمدخواه  يچ اسميبدون عالوه ه …ن پناهيسبق در درسگاه د
نسخه الف و سپه و نواب  يعنيگر يکه در آن چهار نسخه د يآن در صورت  ريغ

بعد از کلمه ما سبق عالوه  يو در عموم نسخ چاپ يتقو يو نسخه اول آقا
نکه در هفت يا يعنين فقره يو ا) اندام ا گلي(گلندام  محمداقل انام . بردارند

ن يکه بنا بر مشهور در اوان حافظ يداز جامعِ  يازده نسخه ابداً اسمينسخه از 
د شک يچ شک و شبهه توليبوده، برده نشده بدون ه يگلندام نام محمداواخر 
ار ياخت ين احتمال را بيد و اينما يگلندام م محمدو اصالت نام  در صحت يميعظ

از  يکيباشد از  يگلندام الحاق محمدن نام يد ايکند که شا يت ميدر ذهن تقو
ن ين مقدمه بدون اسم مؤلّف است خواسته از ايده اين گمنام که چون ديمتأخّر

  .»نام خود قلمداد کند به فرصت استفاده نموده آن را
گلندام،  محمدبودن اسم  يبر جعل يه خود مبنياثبات نظر يبرا ينيقزو محمدا رزيم
  :آورد يگر ميل ديدو دل
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اورده است و معتقد است که ياسم او را ن) ق ٨٩٢: فيتأل(شاه در تذکره خود  دولت
  .اند ن مقدمه را معتقدان و مصاحبانش بعد از درگذشت حافظ نوشتهيا

کند و مقدمه  ياسم گلندام را ذکر نم يزبان ترک به افظوان حيدر يهم در تفس يسود
  .کند يدوستان شاعر پس از مرگش منسوب م يبعض به را

ق که  ۸۲۴نسخه گورکهپور مورخ  يعني يقبل يان شد سه نسخه خطّيچنانچه قبالً ب
آن را  يق که دکتر خانلر ۸۳۶مورخ  يم، نسخه خطّيا منتشر کرده ينينائ يمن و آقا

. ق، اسم گلندام را در مقدمه ندارند ۹۲۱س مورخ يموزه انگل يکرد و نسخه خطّ يمعرف
اما . د کنديين نام تأيبودن ا يفيبر امکان تحر يرا مبن ينيقزو محمدتواند نظر  ين امر ميا

 ميگلندام در مدح سلطان ابوالفتح ابراه محمداز  يا دهيقص يميقد يراً در جنگياخ
. ابت سلطان شاهرخ در فارس فرمانروا بودين به ق ۸۳۸ يال ۸۱۷چشم خورد که از  به

غزل از  ۴۷ن شده است، شامل يق تدو ۸۳۸و  ۸۱۷ يها ن ساليجنگ مذکور که ب
  .ن عنوان نوشته شده استيده اين قصيدر آغاز ا. حافظ است

  .»ديضاً لمدحه موالنا گلندام گويا«
 گفت، سپس يم ابتدا شعر مگلندا محمدتوان استنباط کرد که  ين شعر مياز ا

اش  خاص مورد عالقه يها نهيخ ملوک زميآورد و عرض رسائل و تار يرو يسيانشانو به
ن يبد. م وابسته شديدربار سلطان ابوالفتح ابراه به راز برگشت ويش ي بهسپس و. شدند

 محمدنام  ي بهت دانشوريشود که شخص يثابت م يا چ شک و شبههيب بدون هيترت
برد که  ين ميرا از ب ينيقزو محمدن امر شک يا. در عصر حافظ موجود بودگلندام 
شتر از يپ يليچون گلندام مذکور خ. ن گمنام بوده باشدياز متأخّر يکيگلندام  محمد
ل سده نهم ياحتماالً در اوا. وجود داشت) سال پس از وفات حافظ ۴۶(ق  ۸۳۸سال 

ن ينام مؤلّف مذکور نبوده باشد، چطور ا ي بها اگر مقدمه. نامش در مقدمه ذکر شده است
که معاصر گلندام  يافزوده شود و کاتبان بعد يبعد يمقدمه نسخ خطّ به توانست ينام م

 ياخذ کنند؟ نبود اسم مؤلّف در نسخ خطّ يقبل ينبودند، اسم مذکور را از نسخ خطّ
سرِصفحه  يو مؤلّف روح داد که احتماالً اسم شاعر يطور توض نيتوان ا يتر را م يميقد

  .شده است يا دهيعد يبعداً از هم جدا و باعث مشکالت ينوشته شده بود؛ ول
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حافظ اشعار خود را . است ينيشرح و مقدمه طبع قزو به گر مربوطينکته د
تقوا  به آن را ينيعلّامه قزو. اند آن ذکر کرده يبرا يل مختلفيمحقّقان دال. نکرد يگردآور

و چند نسخه  يقبل يکه طبق سه نسخه خطّ يدهد؛ در حال يمو احسان حافظ ربط 
 يفحوا به ن امريگر ايل ديدل. م سلطان بوديامر تعل ي بهل آن اشتغال ويدل يبعد يخطّ

ن يتر يمياما طبق قد. مباحثات کشف و مصباح بود به مشغول بودن حافظ ينيطبع قزو
. کشف و مصباح بود به اجعر ييها ادداشتينوشتن  ي بهل آن اشتغال ويدل ينسخ خطّ

از وقت  يتوانست مقدار يم يد که حافظ آموزگار بود و ويگو يشرح موثق مقدمه م
اختالفات مذکور در . هايي درباره کشف و مصباح صرف کند خود را براي نوشتن يادداشت

  .کند بعضي از حقايق بسيار مهم زندگاني و شغل حافظ را روشن ميديوان حافظ مقدمه 
گلندام  محمدر از يغ يگريد کس ديوان شايتوان گفت که مؤلّف د يختصار ما به

ق  ۹۴۱و  ۸۳۴گورکهپور مورخ  يست و متن موثق مقدمه همان است که در نسخ خطّين
  .ده شده استينجانگ
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  هند ينيماندگار و قزو ةچهر
  ∗ريحانه خاتون

  ♦جونپوري خان محمد صادق ترجمه

 يبرا يرونيحان بيابور. کردندج يترو را يهند زبان فارس به از ورود پس ين غزنويسالط
نوبه خود باعث  به سلطنت هدور. کرد ياريتالش بسن زبان يا يها هيپا کردناستوار 

ي زبان فارس به خ رايکتاب تار نينخست ينظام حسن. ن زبان شديشتر ايرواج هرچه ب
. ادگار گذاشتي به را از خود يروزشاهيخ فيتار يبرن الديناءيض. ر درآورديرشته تحر به
از  يت پادشاهان گورکانيحما. شد يمهند شناخته  يعنوان سعد اب ير حسن سجزيام

ها  يسيانگل. ان شدن زبيا يو بارور يين زبان باعث شکوفايشمندان ايو اند يزبان فارس
ج و يست که ترويز يم ير احمد در دورانياستاد نذ يولکردند؛  يمت يغالب حمااز 

در آن دوران زنده نگه . فرسا بود بلکه طاقت ،بس مشکل يکار ياشاعه زبان فارس
ر احمد تمام عمر خود را صرف ياستاد نذ يول ؛دشوار بود يامر يداشتن زبان فارس

  :ديگو يم نيچن بارهن يدر ا يپروفسور اظهر دهلو. کردن زبان يا ياياح
ج و گسترش زبان ينه تروير احمد در زميبعد از استقالل هند نام استاد نذ«

  .»استتر  انياز همه نما يفارس
بلکه با ارائه مقاالت و  ،بود يات فارسينه ادبيدر زم ياستاد بزرگ تنهانه  يو
قات و يتحق. آمد يشمار م به ماندگار يا هچهر يسيزبان اردو و انگل به خود يها نوشته
، اعم از فرهنگها  نهيدر همه زم يبلکه و ،نه خاص نبوديک زمي به محدود يآثار و

                                                      
  .دهلي، دهليرئيس اسبق بخش فارسي دانشگاه   ∗

.دانشجوي فوق ليسانس فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ♦
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انجام داده  يقاتيگر تحقيو موضوعات مهم و ناشناخته د يطب اسالم، يقيموس، يمعمار
از  ييها کنم گوشه يتالش من مقاله يمن در ا. دارند يا ژهيوتنوع  يات وفيتأل. است

  .آشکار کنمخوانندگان  ياستاد را برا يعلم شخصيت
ق و ينه تحقيدر زم يو. دکر يم آغاز يانتدارياستاد موضوع مورد بحث را با د

بلکه زبان اثر  ،پرداخت ينم مؤلّفاصل مضمون و طرز تفکر  به فقط يپژوهش آثار ادب
با طرز  مؤلّفطرز نگارش  ايآ ن نکته بود کهيافتن ايدر صدد  يو. کرد يم يز بررسيرا ن

ا ي يق کاستياگر در تحق. جاد شده استيدر آن ا يراتييا تغياست  يکينگارش آن زمان 
ع يوس هن امر دقت نظر و مطالعيا. کرد يم انيز بياستاد آن را ن ،وجود داشت ياغالط

 آن ي بهبلکه موارد ،کرد ينم گران را دربست قبوليات دينظر يو. رساند يم استاد را
گران يکه د يدر حال؛ انجام دهد يمشکل يعادت داشت کارها يو. کرد يم اضافه

  .آورند يم يآسان رو يکارها به همواره
 وجود به گريحروف دها  ن نقطهيکمک هم به دارد و زيدار ن حروف نقطه يزبان فارس

 ق را مشکليکار تحقدار  نقطهن حروف يا يولره؛ يغث و ،ت ،پ ،بمثالً . نديآ يم
توان  يشود و نم يم الفاظر تأخّصورت سرهم باعث تقدم و  به ها نوشتن نقطه. ندک يم
 ،اگر حروف جدا جدا نوشته شوند. ص داديرا تشخها  واژه يصورت اصل يسادگ به

 يرو هو نقط ها اگر حروف فقط با دندانه يول؛ آورند ينم وجود ي بهمشکل خاصها  نقطه
ص يدر تشخ ،کار برده نشود ي بهز دقت کافين يارذگ آنها نشان داده شوند و در نقطه

و  يزبان عرب به کامل ييآشنا ليدل به ر احمدياستاد نذ. شود يم جاديمشکل اها  واژه
ح متن کمتر با يد و در تصحکر يم يط يآسان بهن مراحل دشوار را يا، عيوس همطالع
 يآسان بهز ينمشکل را  يها متن يو. کند شد که نتواند آن را حلّ يروبرو م يمشکل
  .دکر يح ميتصح

را ها  واژه ين هجاييتع، ديو تشدها  عدم کاربرد دندانه يمعنا ي بهسيمختصرنو
با هم  يظ و معندر تلفّ يول شوند يم مثل هم نوشته منِّت و منَتمثالً  ؛دينما يم مشکل

. دش ينم مواجه يداشت و با مشکل يا ژهيوز مهارت ينه نين زمياستاد در ا. فرق دارند
 يآسان بود ول يخواندن متن قدر ،شد يم نوشتهعالمت اضافه  ياگر در زبان فارس
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 ح متن مشکليقرائت صح ليدلن يهم به .شود يم شه در متن حذفيعالمت اضافه هم
  .مواجه نشد يبا مشکل بارهن يچ وقت در ايا استاد هام ؛شود يم

گر يد يشاعر ي بهاشتباه يتايوجود دارد و اب يوان شاعران اشعار الحاقياکثراً در د
را از  ين اشعار الحاقياستاد ا. شود يم اعمال يراتييا در زبان مصنف تغيشود  يم منسوب

را  يداد و متن اصل يم صيره تشخير وغيطرز تحر، نوع کاغذ، نوع جوهر، زبان متن
شده  يگر جلدبنديکه با کتب د کرد ين کتاب مستقل معرفيچند يو. کرد يم شيرايو

وان يک شاعر در ديا اشعار ي گر وجود داشتيد يها اوراق آنها در کتاب اي بودند
 ياز کارها وان حافظيدح يا تصحي عراالشّ لسان يمعرفمثالً . افته بوديگر راه يشاعران د

پروفسور . نديگو يم جيآن علم تخر به است که يافت علمين نوع بازيا. مهم استاد است
  .ن علم بوديا مر احمد از استادان مسلّينذ

 يات فارسيزبان و ادب مد مسلّيکه خود از اسات ير حسن عابديد اميپروفسور س
ن يرود و در سفر و حضر اکثراً ا يشمار م به ر احمدياستاد نذ يمياست و از دوستان صم

فوراً  ،خوردم يبرم يمشکل به ق و پژوهشينه تحقياگر در زم: ديگو يم ،اند هم بوده دو با
  .دکر يم آن را حل يآسان به يگرفتم و و يم احمد تماسر يبا دکتر نذ

بدون آن  کهداشت  يات خوباطّالعخ خط يطرز نگارش و تار بارهاستاد در
خ کتابت يشود که تار يم افتي يا کمتر نسخه. ک نسخه ناممکن استيص قدمت يتشخ
و امال کامل با انواع خط  ييبدون آشنا. از اغالط باشد يباشد و خالشده آن ثبت  يرو

ا نسخ يخ کتابت يبدون تار يها نسخه بارهتوان در ينم يخيدر ادوار مختلف تار
 ليدلن يهم به داشت و ينه مهارت خاصين زمياستاد در ا. داد يمشکوک نظر

نفر از  ٥٠٠ يو. است يچه زمان به ن نسخه متعلقيامثالً توانست حدس بزند که  يم
. شود يم افتيندرت  شخصيتي بهن يچن. کردا ياح را يميقد يها و کتابها  شخصيت

  .کامل داشت ينه مهارتين زمياست که در ا ياو تنها فرد ينياز عالمه قزو پس
 شخصيت بارهدر يزبان فارس مشهورد ياز اسات ين قاسميف حسيپروفسور شر

  :ديگو يم ر احمدياستاد نذ
استاد . ن استن باعث افتخار ميدانم و ا يم ر احمديمن خود را شاگرد استاد نذ«

 د و آثار آنها رايپسند يم را ينيامه قزوژه علّيو ران و بهيد برجسته اياسات يکارها
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ق يتحق به همان سبک به کرد که يم قيداد و آنها را تشو يم شاگردان خود نشان به
استاد . اضافه نموده است ينيمقاالت عالمه قزو ي بهاستاد نکات مهم. بپردازند

امه قات بر آثار علّيه زدن و اضافه نمودن تعليحاش. ند بوده ينير احمد قزوينذ
 ياست کار هر کس يد برجسته زبان فارسيکه خود از پژوهشگران و اسات ينيقزو

  .»ر را انجام داده استين امر خطياستاد ا يول ؛ستين
  :ديگو يم يپروفسور اظهر دهلو

استاد . مهم است يليخ ،اکبر انجام داد ينه نهضت نقطويدر زم يکه و يقاتيتحق«
 ق انتخابيتحق يشه موضوعات مشکل را برايپسند بود و هم مشکل يفرد
 يو. نه کار خود قرار دادين موضوع را زميا ين سبب ويهم به کرد و يم
امه از علّ پس يخ زبان و ادب فارسيدر تار ينام و. ن گونه امور استيانگذار ايبن

  .»قرار دارد ينيامه قزوو علّ ينعمان يشبل
ن علم يبدون ا. خبره بود زيو اوزان و بحور ن ياستاد در علم عروض و علم قواف

متن را بودن  موزون يو. دشوار است اريبسمتون منظوم ژه يو به يميح متون قديتصح
  .دکر يم احساس

مطالعه استاد . گر فرق دارديکديبا  يخيمختلف تار يها طرز نگارش و زبان دوره
شناخت و  يم يخوب بهر هر دوره را يزبان و طرز تحر يها يژگيو يع بود و ويوس يليخ
مؤثر نامأنوس ظ الفاظ ن تلفّييگر در تعيد ياثر و از سو فيتألص زمان ين امر در تشخيا

و  اهميتکرد تا  يکمک م يو به کاغذ و جوهر و انواع آنها يها يژگيبا و يو ييآشنا. است
مهم از خطاطان مشهور خطّي  يها خهشتر کاتبان نسيب. را حدس بزند يا قدمت نسخه

ن سبب استاد يهم به ،دارد ينسخه نقش مهم اهميتص يهستند و شناخت آنها در تشخ
 يمعمول يکاتب راخطّي  يا اوقات نسخه يگاه. کرد يز استفاده ميخطاطان ن هاز تذکر
ن اطان صورت اگر ما با خطّيدر ا. شود يمشهور نسبت داده م يکاتب ي بهاست ولنوشته 

  .ميص دهين موارد را تشخيم ايتوان يم يآسان به ،مير آنها آشنا باشيمشهور و طرز تحر
پرداخت و آن  يم يميمعتبر قد يها نسخه يجستجو به ک متنيق يتحق ياستاد برا
خود  به که متعلق ييها نسخه مثال يبرا. ديسنج يم شده گفته يها اريمع به را با توجه

ا کاتب يشده باشند  يسيرونو يا نسخه شاگردان وي يو نسخه يا از رويباشند  مؤلّف
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آن  يرو يشاه يها که مهر کتابخانه ييها ا نسخهيباشد  کردهکتابت  آنها راخطّي  خوش
، آن ثبت است يآنها رو يها اددشتياند و  دهکرکه بزرگان مطالعه  ييها ا نسخهيباشد 

 اي شود يثبت م يميقد يها مه نسخهيد ترقيجد يها در نسخه يگاه. مهم هستند يليخ
 فيتألا يخ کتابت يعمداً تار يگاه. شود ينوشته م يد مطلبيبا قلم جد يميکاغذ قد يرو

. شود يخ کتابت اشتباه گرفته ميکتاب با تار فيتألخ يتار يگاه. کنند يرا اشتباه وارد م
  .کرد يم يدقت بررس به ن موارد راير احمد همه اياستاد نذ

خ و اشعار شعرا را در يکالم مشا، انياقوال صوف، يث نبوياحاد، يات قرآنيآ، استاد
عموماً  يک کتاب ويمختلف  يها در صورت اختالف در نسخه. کرد يم يمتن بررس

شاگردان خود  به کرد و يز ميدار را ثبت و از آوردن اختالفات مهمل پره ياختالفات معن
خطّي  يها عالوه بر نسخه يو. کنند يدارن موارد خوديکرد که از ذکر ا يه ميز توصين
 يمورد يا ا تذکرهيپرداخت و اگر در کتاب  يز ميگر نيدمآخذ  يجستجو به ک اثري
از  پس يو. زد يم د و قدمت آن را حدسدا يم مقابله ياصل هشد آن را با نسخ يافت مي

داد و  يم ق خود قرارياز آنها را اساس تحق يکيک اثر يموجود  يها تمام نسخه يبررس
آن اضافه  ي بها مقدمه، ح کامل کتابياز تصح پسآورد و  يه مياختالف نسخ را در حاش

ن اثر و يموجود ا يها نسخه، يو هو خانواد مؤلّفکرد و در آن شرح حال  يم
قدمت نسخه و محل است،  ن متن کمک گرفته شدهيح ايکه از آنها در تصح ييها نسخه
 ،شود يم که نام آنها مدام تکرار يآثار يبرا يو. دکر يان ميرا ب ها ن نسخهيا ينگهدار

  .کرد يم نييتع يعالمت اختصار
  :ديگو يبرزگر م يآقا
ي در هند کنون يجان زبان و ادب فارساستادان و مرون يمشهورترر احمد از ينذ«
  .»رود يم شمار به

  :دهد يم ن نظريچن بارهن يرضا قزوه در ا يعل يآقا
تواضع و  يو. ميينما يروير احمد پير استاد نذينظ کم شخصيتد از يما با«

. سازد يم علم و دانش انسان را. رساند ياستاد را م ين بزرگيکند و ا يم يفروتن
  .»دهد يم را جال يو شخصيت
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قبل از استاد  يفعال شهر کلکته که چند يها شخصيتم برق از يپروفسور عطا کر
  :ديوگ يم نيچن يو بارهدر کرد،ر احمد فوت ينذ

 يات فارسيزبان و ادب هنياست که در زم يانمحقّقاز فاضالن و  ر احمدينذ يآقا«
 که يران هم دانشمندانيدر عصر حاضر در ا يحتّ .ر ندارديدر هند معاصر نظ

م برق که در علم و فضل يبنده عطا کر. شوند يم دهيکمتر د ،ه او برسنديپا به
 ير احمد مرديدانم که استاد نذ يمشخصاً  ،باشم يم ين شاگردان ويمانند کمتر

 ناً آدميقياست و  يکين اوصاف به نير و مزيندار و پاکباز و از اصحاب خيد
 ف است کهيچنان نازک و لط نهييباشد و طبعش مانند آ يم ينيب و نازنينج
  .»را قبول کند يقيو غبار ناال يتيترب يو ب ين کثافت اخالقيتواند کمتر ينم

  :ر حدس زديتوان از داستان ز يم را استاد يعلم استعداد
اب ينسخ نا يجستجو به آمد وعليگره  به ونلکهاز دانشگاه  م  ۱۹۵۷در سال  يو

 ييب سنايمکات ازخطّي  يا گنج نسخه بيافت که در کتابخانه حبي اطّالع يو. پرداخت
در آن زمان . کردگر آماده يد يا آن نسخه يهر صورت ممکن از رو ي بهو. وجود دارد

پروفسور . بودعليگره  يات دانشگاه اسالميس دانشکده ادبيم رئيروفسور عبدالعلپ
از طرف شاه  ه بودجهيچاپ کتاب مبلغ پنج هزار روپ يم گفت که هر سال برايعبدالعل

چاپ  يش تاکنون کتابياز چهار پنج سال پ يشود ول يم ن دانشگاه فرستادهيا به رانيا
  .ديار ما بگذاريد در اختيپ دارآماده چا ياگر شما کتاب. نشده است

در  ،ح و آماده کرده بوديتصح يتازگ را که به ييب سنايمکاتر احمد نسخه ياستاد نذ
س ين جلسه رئيدر ا. کردبرگزار  يا م جلسهيپروفسور عل. ار پروفسور قرار دادياخت

. حسن شرکت داشتند يهاد يدانشگاه آقا يس بخش فارسيو رئ يديز يدانشگاه آقا
نزد  يو بررس ينظر ثان ين نسخه برايشنهاد کردند که ايو پ ين متن را بررسيز اينآنها 
دانم  ياست وٍ من م يزبان فارس به ن نسخهيا ر احمد گفتياستاد نذ. فرستاده شود يکس

ن نسخه را يتوانم ا يداند و من نم ينم يفارس ين زمان در هند بهتر از من کسيکه در ا
 د،يکن يد آن را بررسيخواه ياگر شما م يول. بسپارم يکس دست به در هند يبررس يبرا
ن متن يدانشگاه ا. کندح يآن را تصح مهمن امحقّقاز  يکيد تا يران بفرستيا به آن را ديبا
هشت نه . ران ارسال کرديا به را آن رانيفرستاد و سفارت ا يران در دهليسفارت ا به را
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ن نامه از طرف يا. افت شديدر يديز يم آقانا به رانياز طرف سفارت ا يا ماه بعد نامه
ف يار تعرين نسخه بسين نامه از ايدر ا يو. اصغر حکمت بود يعل يدانشمند مشهور آقا

  .ميچاپ آن هست به د، ما حاضريکن يو اشاره کرد که اگر شما آن را چاپ نمنمود 
 م ۱۹۶۲و در سال  خوشحال شد اريبسات نامه يمحتو از اطّالعاز  پس يديز يآقا

ن نسخه يا اهميت). است م ۱۹۵۹-۶۰ سال به ن داستان مربوطيا. (ن کتاب چاپ شديا
در شهر  ييبا عنوان سنا يناريسم م ۱۹۷۷ در سال افت کهيتوان در يم ن موضوعيرا از ا

چ يبدون ه ران کتاب ياعليگره دانشگاه  ياز مدتپس کابل افغانستان برگزار شد و 
 ش ۱۳۶۲ در سال بار سوم يبرارا کتاب  نيران ايوبر اچاپخانه صن. کردچاپ  يرييتغ

سال  در بار نينخست ين کتاب برايکه ا گفته شده بوددر آن  غلط ي بهول کرد؛چاپ 
 ن کتابيبر ا يرانيا يمحقّق نقد در تهران يطهورانتشارات . چاپ شده است ش ۱۳۶۲

ابوالمجدد  ييب سنايمکات با عنوان ش ۱۳۶۳ در سال ۱۱۴-۱۱۵ ص کتابشناختدر را 
 ن نقديا قسمت آخر. کردر احمد چاپ ينذ يو حواش حيو تصح اهتمام به ييبن آدم سنا
  :ميکن يم نجا نقليرا ما در ا

ر ياستاد نذ مدققانهو مباشرت  عالمانه اهتمام ،است يضرور که ذکر آن يا نکته«
را  يادب و نکات شکافد يم مو موارد ابهام را باز به مو، احمد است که نکته نکته

بس عالمانه خود  قاتيو در تعل شناساند يم را و کسان اشخاص .کند يم ادي
گران يد را در آثار ييسناشده  کاربرده به نير مضاميو نظا از مشابهات ياريبس

 هيح و تحشيتصح ز از جهتيو ن امحتو از جهت ييب سنايمکات. کند يم يمعرف
  .»برجسته روزگار ما است ياز کارها
دست  به خواستار ق و پژوهش ويتحق يکه در پ يانيدانشجو به ر احمدياستاد نذ

 صداقت کار خود را با که کند يه مي، توصهستند علم يايدر دن ياسم و رسم آوردن
ارها يمع نيمطابق هم ر احمدين است و استاد نذيق هميروش درست تحق. انجام دهند

  :ديگو يم ر احمديتاد نذاسرفتار عادات و  بارهدر يپروفسور عابد. کرد يم کار
 اخالق، منکسرالمزاج،  با يز شخصين ياز نظر اخالق ياستاد عالوه بر خدمات علم«

 يدر خانه و. ميريدرس بگ يد از ويهمه ما با. بود نواز مهمان پسند و يسادگ
 يو. رفت ياستقبال مهمانان م يي بهرو با خنده يو. همگان باز بود يشه و برايهم
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کرد تا  يم يسع کرد و يدرک م يخوب بهرا  يآموزش و ينانسا يزندگمسائل 
و ما  اند ض بردهيف ياز محضر و تااکنون صدها دانشجو. دينما مشکالت را رفع

  .»ما آماده بود ييراهنما يق ممکن برايهر طر به شه ويهم يم که ويمفتخر
ست و دارا بودن پ و يعلم يباال مرتبه با وجود انيبرخورد استاد با دانشجو وهيش
ان زنده يدانشجو شه در ذهنيهم اد آنيخاطره و  بود که يدانشگاه طور مهم در مقام

 يدوست اگر. خود چه دوست و چه دشمن بود انيفکر اطراف به شهيهم استاد. خواهد بود
 ن مقاله منيدر ا. شد يم ز ناراحتين يو ،ا ناراحت بودي داشت يمشکل ييا دانشجوي
  :کنم يم را نقل يو يها داشتادياز  يقسمت طور خالصه به

 محقّق يو. شده است ياس دچار مشکلعب دکتر حسن دم کهيخواب د در شب«
مصاحبه  در. افت نموده استياست و از دانشگاه تهران مدرک دکترا در يخوب
. جواب داد يخوب بهرا  ها سؤالهمه  يو. ز حضور داشتميبنده ن يو يدکترا

 مقاله صدها يو. است شخصيتو  يندگز: يآزاد بلگرام يو يموضوع دکترا
اورده يدست ن ي بهخوب شغل اکنون تا يول ؛نوشته است و اردو يفارس زبان به

  .»فمسأمت يلين بابت خيو من از ا است
شتر از خانواده يب يليخ خود علم و دوستان کسب به استاد ب است کهيعج اريبس

روز را صرف  عت شبانهست و چهار سايساعت از ب هجده يو. ديورز يم خود عشق
ق يعم يانوسيقمانند ا م و استاديهست يا قت ما مثل قطرهيدر حق. دکر يم خود عالقهن يا

و  يجنوب يايآس، انهيم يايآس، افغانستان، رانيدر ا. ع بوديوس اريبساستاد  يافق فکر. بود
از  ياريبس يند که وا ن امر معترفيبر ا کنند و همه يم ادي يکين ي بهاز و کاياروپا و آمر

  .روشن کرده است خود هارزند قاتيتحق با علم و فن را کيتار يها گوشه
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  مشترک پيشتاز فرهنگشاه ثاني  براهيم عادلا
  ∗شادروان نذير احمد

  ♦جونپوري خان محمد صادق ترجمه

 يپس از انحالل سلطنت بهمناست که  ياز پنج حکومت يکيان يشاه حکومت عادل
م  ۱۴۹۰ن سلسله در سال يشاه مؤسس ا وسف عادلي. عرصه وجود گذاشت به پا

ست ين سلسله دويا. تخت خود انتخاب کرديا پاجاپور ريل داد و شهر بيحکومت تشک
 يدانشوران و اهلِ فن از کشورها يدر زمان و. سال زمام حکومت را در دست داشت

ن يششم يشاه ثان م عادليابراه. گوناگون گرد هم آمدند يها مختلف و مذاهب و زبان
ست زمام حکومت را در د) م ۱۶۲۷تا  ۱۵۸۰(سال  ۴۷ يو. ن سلسله استيپادشاه ا

داشت و در  يياستحکام باال ياسياز نظر س يشاه حکومت عادل يداشت و در زمان و
  .ر شاه بوديمعاصر اکبر و جهانگ يو. افتي يا ژهيت وياهم يدکن يها ان دولتيم

 يو يخداداد يد و از همان دوران استعدادهايسلطنت رس ي بهسالگ ۹در سن  يو
در دربارِ . بود يپله آگرا و دهل و فرهنگ همجاپور از نظر علم يب يدر زمان و. ظاهر شد

ن دانشمندان از يا. دانشوران و متخصّصان فنون مختلف گرد هم آمده بودند يو
و  يسع. ز با هم فرق داشتيمختلف و مذاهب گوناگون بودند و زبان آنها ن يکشورها

و  فرهنگ کز مهمامري از کيعنوان  به جاپوريبن دانشمندان باعث شد که يکوشش ا
خ مشهور ابراه .ظاهر شود نتمدخِ يتارن دربار تعلّق داشت و يهم به شاه م عادليمور

 يو ملک قم يظهور. ف شده استيتأل يميگلشن ابراهنام  به ن فرمانرواياد همي به فرشته
                                                      

  .رئيس اسبق بخش فارسي دانشگاه اسالمي عليگره، عليگره  ∗
.دانشجوي فوق ليسانس فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ♦
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 يغالب درباره ظهور. ن دربار تعلّق داشتنديهم به زبان ياز شاعران مشهور فارس
  :ديگو يم

 و عطارد دست ينظر من مشتر به .ن بزرگ بوديخاص هم ينوف معين لطايا«
  .»عرصه شهود آمدند ي بهن و تخلّص ظهورينام نورالد به دست هم دادند و به

  :ن کرده استيرا تضم ير از ملک قمياقبال شعر ز
  رفتم که خار از پا کشم محمل نهان شد از نظـر 

  ک لحظه غافل گشتم و صدساله را هم دور شدي
  :ت مشهور وجود داشتنديا شخصيشاه شش رتن  در دربارِ عادل يگفته ظهور هب بنا

  ؛يرازيشاهنواز خان ش .۱
  ؛يملک الکالم شاعر دربار يالملک، ملک قمةلمج .۲
  ؛ياهللا خطّاط شاه ليحضرت شاه خل .۳
  ؛ين، مصور شاهيموالنا فرخ حس .۴
  ؛يشاعر دربار يدر ذهنيملّا ح .۵
۶. شاعر و انشاپردازين ظهورينورالد ،.  

مختلف  يها شاه خود عالوه بر مهارت کامل در فنون مختلف، با زبان م عادليبراها
 يو فرشته خِيتارگفته  به .کرد يم ينوشت و سخنران يم يزبان فارس به داشت و ييآشنا

طور  به يمعتقد است که و ينيگ قزوياسد ب. (گفت يسخن م يفارس به مثل اهل زبان
ند که پس از يگو يم. شد يمتوجه م يفارس يولصحبت کند؛  يتوانست فارس يکامل نم

ف ين کتاب تأليا ايقدر در آن اصالح کرده که گو آن يو يفارس به نورسترجمه کتاب 
  ).است يخود و
وفور  ي بهق علوم هنديدقا نورسدر کتاب . ز تسلّط داشتيت نيزبان سانسکر ي بهو

بود  يو يزبان مادر يدکن زبان. ز مشکل استياهلِ علم ن يشود و فهم آن برا يافت مي
  .ن زبان نوشته شده استيهم به نورسو کتاب 

در مقابل  يو يگفته ظهور به .داشت ييز مقام واالين يو نقّاش يقيدر فن موس يو
د که ماهران فن يکش يکاغذ م ير خود را رويستاد و چنان با مهارت تصويا ينه ميآ
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 يو ظهور يملّا قم. داشت يز دستين يدر خطّاط يو. دنديگز يدندان م به رتيانگشت ح
  :ديگو يم يا دهيدر قص يظهور. اند را ستوده يو

  ش نظر باشد همانيگر رود صدساله ره پ  ض تعلّــق معجــز کلکــش نگــريحبــذا فــ
 يو يها ينمونه خطّاط يست؛ وليدر دست ن يا نمونه يو يها يامروزه از نقّاش

دستخط  به سوره مائده و سوره انعامدرآباد يساالرجنگ شهر ح ةدر موز. موجود است
از  ين اثر نمونه کامليا. ق نوشته شده است  ١٠٢٤خ يآن تار يموجود است که رو يو

  .خط نسخ است
ما . ز حضور داشتندين يدکن يزبان شعرا يفارس يعالوه بر شعرا يدر دربارِ و

م يابراهنام  ي بهک مثنويعبدل که  يکي. ميدار ين شاعران اطّالعاتيدرباره دو تن از ا
از نظر زبان و فرهنگ  ين مثنويا. نوشته است يشاه و عصر و م عادليدرباره ابراه نامه
ن کتاب را پروفسور يا. قرن شانزدهم و هفدهم است يمهم و مرقّع فرهنگ دکن يليخ

م پروفسور مسعود  ١٩٦٥کرد و در سال  يال ورما از دانشگاه پونا معرفيبهگوت د
  .ر کردن آن را منتشيحس

 عاشقانه يداستان يو. است يشاه، حسن منجو خلج دربارِ عادل ين شاعر دکنيدوم
ا موجود است و يتانيبر ةفرد آن در موز به نسخه مصور منحصر. نام رتن کهان نظم کرد به
 يو علم يز دارد که در آن درباره امور فرهنگين يا ن کتاب مقدمهيا. صفحه دارد ٤٨٧

سخن گفته  يو خطّاط يقيدر موس يسلطان و مهارت و ياه علمگيشاه، جا عهد عادل
درباره . مشغول است نورسن کتاب يتدو به اکنون د که سلطان هميگو يم يو. شده است

ن يرت که اين جا دگلس بيز سخن گفته شده و در همينواز مشهور ن خان تنبوره يموت
  .تدان قلمداد کرده اس يقيرا موس يکرده، و يمخطوطه را معرف
ها  لين فياز ا يکي. ان آمده استيم به شاه سخن ل عادلين کتاب از دو فيدر مقدمه ا

گر يل ديف. موجود است يدرباره او مطالب نورسآتش خان بود که در کتاب  متعلّق به
ل شد ين فياکبر شاه خواستار ا. ده بوديرس يچنچل نام داشت که شهرتش تا دربارِ دهل

در سفرنامه خود  ينيگ قزوياسد ب. فرستاد يدهل به م  ١٦٠٣ال ل را در سين فيو سلطان ا
  .ل سخن گفته استين فيدر چند جا از ا
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) م ١٥٨٩(اپور آمده ودرباره آنند محلّ يجاپور بديکتاب رتن کهان نام ب ةدر مقدم
پور  ميپور، ابراه نورس يها نام به اپور سه قصبهيدر حومه بد. ف شده استيتعر يليز خين

توان گفت  يطور خالصه م به. ن کتاب از آنها نام برده شده استيور بودند که در اپ و اهللا
است که ما را با اوضاع  يخ و فرهنگ کتاب مهميکه کتاب رتن کهان از نظر زبان، تار

  .ن کتاب هنوز چاپ نشده استيا. کند يشاه آشنا م م عادليعهد ابراه
 ينقّاش يه توجهات ويافت و در سايفه گسترش يشاه فنون لط م عادليدر عهد ابراه

 اي هاي نقّاشي دکني است که آميزه العلوم از نخستين نمونه نجوم. عروج خود رسيد دکني به
م يابراه يشاه عمو عادل يم عل ١٥٦٥در سال . است يو ترک يراني، ايهند ياز نقّاش
. آوردند يشاه رو دربارِ عادل به زيار نين ديجانگر را فتح کرد و نقّاشان ايشاه ب عادل
صدها  ين کتاب حاويا. ن هنرمندان استيمشترک همه ا يجه مساعيالسما نت نجوم

  .موجود است يتيتر بين چيلينه ديفرد آن در گنج به عکس است که نسخه منحصر
جاپور گرد هم يمختلف در ب يشاه، اهل فن از شهرها م عادليجه تالش ابراهيدر نت

 .و مغل موجود بودند ي، ترکيرانيهندو، مسلمان، ا ن گروه هنرمندانيدر ا. آمدند
، دولت قرارگرفتژه يتوجه ومورد ل اثرات گوناگون خود يدل به ن دورانيا يها ينقّاش
م قبل از سال يعکس ابراه. کرد يهمکار ينه نقّاشيز در زميشاه با دربارِ مغول ن عادل
گ مصور مغول بود و يخ بر اثر فرين تصويا. ده بودير رسيدربار جهانگ به م ١٦١٩
  .دينت بخشير مرقّع گلشن خود را زين تصوير با ايجهانگ

بختر خان  به ز در مرقّع گلشن وجود داشت که متعلّقين يگريد ير دکنيتصو
 ياديت زياهم ينه نقّاشير در زميشاه مانند عهد جهانگ م عادليعهد ابراه. کالونت بود

مختلف  يها بخش موزه نتيسلطان مشهور زن ير ايل صدها تصوين دليهم به داشت و
  .ا استيدن

ن فن ينقّادان ا يبرا يشاه موضوع جالب م عادليدر عهد ابراه يگسترش فن نقّاش
رت، ي، دگلس بيگر ليچند، کرل کهندل دال، رابرت اسکلتن، دکتر ب يدکتر موت. است

نام  به تنرساله رابرت اسکل. ن نقّادان هستنديره از جمله اي، هرمن وغيزبروسک
Documents in the Study of Painting at Bijapur in the 16th and 17th Centuries 

  .مهم هستند Deccan Paintingsنام  ي بهو کتاب روبروسک



  فرهنگ مشترک پيشتازشاه ثاني  ابراهيم عادل  ٢٤٩

  

 از آنها يرتن کهان را نقل و درباره بعض يها يعدد از نقّاش ٣٤رت يدگلس ب
 يجاپورين است که درباره بيها ا ين نقّاشيت ايل اهميدل. ل گفتگو کرده استيتفص به

  .ستين يبودن آنها حرف
ي از و يمستند يتاکنون نقّاش يشاه بود؛ ول م عادلين نقّاش دربارِ ابراهيفرخ حس

گر يد يننگراد و چند نقّاشيل ةموجود در موز ينقّاش يربورسک. ده استيدست ما نرس به
ن باره يدر ا يقطع يهدنتوانسته است شوا ين منسوب کرده است؛ وليفرخ حس به را

 منسوب يها ياز نقّاش يکي ةدربار يا م در اسالمک کلچر مقاله  ١٩٥٦در سال . ارائه کند
در  يو. است يجعل ين نقّاشينظر رابرت اسکلتن ا ي بهن ارائه کردم؛ وليفرخ حس به

را  يريگ جهانگيو فرخ ب يجاپورين بيتالش کرد فرخ حس يا م در مقاله ١٩٥٦سال 
ه رابرت ينظر يا م در اسالمک کلچر در مقاله  ١٩٦١در سال من . لوه دهدج يکي

  .ن نظر برگشتياز ا يپس از آن و. اسکلتن را رد کردم
ن يا. افت شديک ينپرست ةر در موزيع گلشن جهانگاز مرقّ يريدر همان زمان تصو

ن يرن زيحس محمدخطّ خطّاط مشهور مغول  به آن يگ و نوشته روير اثر فرخ بيتصو
  .بود يريقلم کشم
  :ريتصو يباال

خود  يقيجاپور که در علم موسيطرفدار ب يم عادل خان دکنيه ابراهياهللا اکبر، شب«
  .»داند يرا سرآمد اهلِ آن فن م

  :رير تصويز
ن يبنده کمتر يهجر ١٠١٩جلوس مبارک موافق  ٥سنه  يگ فيعمل فرخ ب«

  .»ر نموديتحر ير شاهين قلم جهانگين زريحس محمد
در  يو. ، لوبر هائک، مطالعه کرديياين بار نقّاد چکسلواکير را نخستين تصويا

  :سدينو يم Indian Miniature of the Mughal Schoolکتاب 
Portrait of Ibrahim Adil Khan of the Deccan Prince of Bijapur 
who through his knowledge of music brought fame to the Deccan 
and enlightment of his people. He condenscnded to show fewer to 
Farrukh Beg’s work by sitting for him in 1019 A.H. written by 
Muhammad Husain Zarrin Qalam the slave of Jahangir. 
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م و يسرا يد من چه ميگو ياست که م يالمثل فارس ضرباين ن ترجمه مصداق يا
در دربارِ  ين نقّاشيد که ايآ ين برمين ترجمه اشتباه چنياز ا. ديسرا يطنبوره من چه م

گ يدهد که فرخ ب ينشان م ينقّاش يکه نوشته رو يده شده است؛ در حاليشاه کش عادل
 Paintings ofز در مقاله خود يدگلس برت ن. ده استير کشيجهانگ ير را براين تصويا

Bijapur د کرده استيينظر مرا تأ.  
ه لوهر هائک يمن دو مقاله در رد نظر. شود ين جا ختم نميهم ي بهن نقّاشين اداستا

  .ما باشد ين استناد برايتواند بهتر يم ينقّاش يح دادم که نوشته روينوشتم و توض
 Transformations in the 17th Century Deccanدر مقاله  يبعد زبروسک يمدت

Paintings at Bijapur, 1981 ن باره يدر ا) م ۱۹۸۳(نگ ينتيپ ياب دکنو سپس در کت
  :د کرديين صورت تأيا به ه مرايکرل کهندو واال نظر. وارد کرد يابهامات
ن است که نقّاش يه اين نظريبهتر ين مورد وجود دارد وليدر ا يدياختالف شد«

در دکن مشغولِ کار بود و ) م  ۱۶۱۰تا  ۱۶۰۰( يگ مدت زمانيمغول فرخ ب
ه ين نظريد اييثابت نموده است که تأ يصورت معقول به ر احمديپروفسور نذ

ام که در  نوشته يا د نظر استاد مقالهييدر تأ) کرل کهندل واال(ست و بنده يممکن ن
موجود در  ين است که نقّاشينکته قابل ذکر ا. چاپ شده است يمجلّه گنگول

دهد، بدون  يشاه را در حال نواختن طنبوره نشان م م عادليپراگ که ابراه ةموز
ر يجهانگ يم در آگره برا ۱۶۱۰گ در سال يتوسط فرخ ب يديشک و تردچ يه

د يعکس قابلِ ترد ينوشته رو به ر احمديشده است و استناد پروفسور نذ ينقّاش
  .»ر دهدييتواند آن را تغ ينم يهيچ توجيست و هين
ن يآنها ا .واداشت ين نقّاشيشتر ايب يبررس به گونه مقاالت، پژوهشگران را نيا

له اشعه يوس ل کردند و بهيه و تحليشگاه از نظر مواد سازنده تجزيعکس را در آزما
ن شواهد در سال يزکوا براساس ايهراکر. ابنديت آن را دريکس تالش کردند اصليا

  :ارائه کرد يديم در مقاله خود مطالب جد ۱۹۸۷
ان شده و سپس از يب ين نقّاشين مقاله اول اختالف نظر محقّقان در مورد ايدر ا«
 ين نظر مارک زبروکسيا يو. ان آمده استيم به سخن ينقّاش ياجمال يها يژگيو

ست، بلکه عکس فرخ يگ نين عکس فرخ بيد ايگو يرا رد نموده است که م
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دست آمده  به کسيله اشعه ايوس که به يريتصو به با استناد يو. ن استيحس
م يابراه ياصل نقّاش يعنيده شده است يدو بار کش ين نقّاشيکند که ا يثابت م
 يد وير رسيدست جهانگ ي بهوقت يده شده است؛ وليجاپور کشيشاه در ب عادل

 قابي رکرد و باالخره اين نقّاشي بههاي ديگر پ جاهاي خالي آن را با تصاوير و کتيبه
ر اصل است و ين تصويجه ايدر نت. چسبانده شد که هم اندازه مرقع گلشن بود

  .»نيگ است نه فرخ حسين اثر هم فرخ بيست و نقّاش اين يگرير ديوتص يکپ
ل شده است و از يه و تحلير پراگ بحث و تجزيمانند تصو يريدرباره کمتر تصو

 يا ژهيت وياهم يخ نقّاشيشاه در تار م عادليافت که عهد ابراهيتوان در ين جا ميهم
و  ي، دکنيموري، تيراني، ايد، نقّاشان هنيدکن ينقّاش يدارد و در گسترش و ترقّ

 ين فن نقشيمختلف در گسترش ا يها فرهنگ يعني. داشتند يسهم برابر يياروپا
  .اند بر عهده داشته ياساس

نَگر هنرمندان هندو  يبعد از فتح وِج. ان بوديشاه از حکومت عادل يشهر گوا جزئ
ز يگر ني، بلکه فنون دينقّاش ل نه تنهاين دليهم به آوردند و يان رويشاه دربارِ عادل به زين

 يها از بخش ين در بعضيهمچن. شود ين منطقه محسوب مينده فرهنگ مشترک اينما
  .اند کرده يمسلمانان باز به نسبت يتر ، هندوان نقش مهمينقّاش
راگ ماال که در  يرکشيه کرل کهند واال درست است که هندوان در تصوين نظريا

 يبا وجود. داشتند يشتريدرآمده بود، سهم ب يخصوصشکل م به شاه م عادليعهد ابراه
نقّاشان هندو سپرده  به ن کاريز در دربار حضور داشتند، اين يو ترک يرانيکه نقّاشان ا

ر ين تصاويطرز مشترک ا. تر بود نقّاشان هندو آسان يبرا يراگ و راگن يد نقّاشيشا. شد
 يان هندو است که طرز نقّاشنقّاش به ر متعلّقين تصاوين مطلب است که ايدال بر ا

اند ختهيدرهم آم يو ترک يرانينَگر را با طرز ا يوِج.  
شتر يب. افتيگر فنون گسترش يز مانند دين يشاه خطّاط م عادليدر عهد ابراه

مرقّع  يها شتر نمونهين زمان در خطّ نسخ و ثلث در حد کمال بودند و بيا سانيخوشنو
 ةب داده شده است و تنها نسخه آن در موزيشاه ترت عادل محمدشاه که در زمان  عادل

از  يالبتّه بعض. خطِّ نسخ و ثلث است به درآباد هند قرار دارد،يساالرجنگ شهر ح
از  يا نمونه ياهللا باخرز ليشاه خل. اند ز کار کردهيق نينه خطِّ نستعليسان در زميخوشنو
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ق کتابت و يخطِّ نستعل به را نورسم کتاب  ١٠٢٧در سال  يو. سان استين خوشنويا
در مجلّه  ين نسخه خطّيهفت صفحه از ا. افت کرديلقب پادشاه سخن را از سلطان در

خطِّ  يها شاه نمونه م عادليعالوه بر نمونه خطِّ ابراه. منتشر شده است نذر ذاکر
  :ز در دسترس استير نيسان زيخوشنو

 ةم در کتابخان ۱۶۲۳/ق ۱۰۳۲در سال  لورسنام  ي بهاثر و: يف مصطفيعبداللّط .۱
تا  ۱۶۱۵(ق  ۱۰۳۳تا  ۱۰۲۴ يها سال به متعلّق يخطّاط يها نمونه. داخل شد يشاه

  .موجود است يشاه در مرقّع عادل) م ۱۶۲۳
 يشاه ةم در کتابخان ۱۶۲۷/ق ۱۰۳۶در سال  نورسنام  ي بهمکتوبه و: ديعبدالرش .۲

  .د استز موجوين يشاه در مرقّع عادل يو يخطّاط يها نمونه. داخل شد
 ين عليت پروفسور حسيدر ملک يمکتوبه و نورس: فيم فرزند عبداللّطيعبدالحل .۳

  .ز وجود داردين يشاه در مرقّع عادل يخطِّ و يها نمونه. خان مرحوم است
 .موجود است يشاه در مرقّع عادل يم شاهيوسف ابراهينمونه خطِّ  .۴
ن يا. ن مرتّب کردات سلطايمان خطّاط در زمان حيرا سل نورسشده  نسخه کتابت .٥

  .درآباد موجود استيساالرجنگ شهر ح ةنسخه در موز
وانش را خود يممکن است د. سان بزرگ آن زمان بودياز خوشنو يکي يباقر کاش .٦

  .کتابت کرده باشد يو
در  يدر زمان و. ز در کمال عروج خود بودين يشاه فن معمار م عادليدر زمان ابراه

  :اند از چند نمونه از اين آثار عبارت. متعددي ساخته شد بيجاپور و شهرهاي ديگر بناهاي
م روضه و يمسجد، ابراه يه مسجد، ملکه جهان مسجد، کاليدريسپت کهن، ح
 سپور،ورنَ عمارتآن، ملک صندل مسجد، آنند محل، اندا مسجد،  بناهاي متعلّق به

  .مسجد يو بخار يف قادريخ لطي، حرم شيخ حامد قادريمهتر محل، حرم ش
ن دوره يا يمعمار. خورند يچشم م به کثرت به ن دورهيا يمساجد و حرم در بناها

  :خاص دارد يژگيچند و
  .اند ده شدهيتراش ين بناها با ظرافت خاصّيکار رفته در ا به يها سنگ .١
وار يد يباال يبر گچ به ده شده است کهياز سنگ تراش ييرهاياز بناها زنج يدر بعض .٢

ده ياز آن شن ينيآهنگ يان باد صداياست که با جرس وصل يا قرني ر سقفيزو 
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 يکال. شود يده ميمسجد نام يريل زنجين دليهم به مسجد ملکه جهان. شود يم
  .است يژگين ويا يز دارايمسجد ن

از سنگ  يژه گل کنول را طوريو ها و به ها، برگ ها، گل وهيم ،شتر بناهايدر ب .٣
  .اند ل شدهيسنگ تبد به زهاين چيرسد ا ينظر م به اند که دهيتراش

 يبا بناها يشناس ييبايو ز يشاه از نظر فنّ م عادليعهد ابراه يها و بناها ساختمان
  :کنند ين اظهار مين باره چنياهل فن در ا. کنند يم يمشهور شمال هند برابر

کار رفته در  مسجد به يمسجد ملکه جهان و کال يکه در بنا يطرز مخصوص«
نقطه  به رهينات وغي، تزئيو تناسب طراح يز نظر هماهنگم روضه ايعمارت ابراه

کار برده شده  ن وجه بهيبهتر به ن بناهايکه در ا يهنر. ده استيعروج خود رس
نظر  به بخشد که آنها هم پلّه تاج محل آگرا يم يا آنها چنان جلوه ييبايز به است،

محل برخوردار  تاج ييايت جغرافيم روضه از موقعياگر معماران ابراه. نديآ يم
 ها يژگيو ين بناها از نظر بعضيا. نديتوانستند عرضه نما يم يبودند، حتماً اثر بهتر

  .١»برخوردارند ييت باالياز اهم يها از نظر فن معمار يژگين وير هستند و اينظ يب
که  ييدر بناها. نده فرهنگ مشترک آن زمان استيشاه نما م عادليعهد ابراه

چشم  ي بهمشرق وسط يمعمار يها يژگياند، و لسله احداث کردهن سيا ين قبليسالط
که دو سال قبل از ) م  ١٥٨٠: م(شاه اول  عادل يدر مسجد جامع عل يخورد؛ ول يم

وضوح مشاهده  ي بهرانيا يشاه بنا شده است، اثرات معمار م عادليابراه يتاجگذار
 يبناها. خورد يچشم م به يا رات عمدهييشاه تغ م عادليعهد ابراه يدر بناها. شود يم
  .گر بناها تفاوت دارديبا د يتراش د سنگياز نظر شکل جد يجاپوريب

ي اد ويدال بر عالقه ز يو نورسبود و کتاب  يقيشاه عاشق فن موس م عادليابراه
 يهند يمجموعه اشعار اوست که براساس راگ و راگن نورسکتاب . ن فن استيا به

دان را در شهر تازه احداث شده نورسپور گرد هم  يقيصدها موس يو. سروده شده است
قدردان  يو. حاضر بودند يشه در دربارِ ويدان هم يقيند نهصد موسيگو يم. آورده بود
بختر خان . ت کرديآنها عنا ي بها ستهين فن بود و در دربارِ خود مقام شايبزرگان ا

                                                      
  .تيلر، فرگوسن  .١
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 يعقد و به ده خود رادانان است که سلطان، برادرزا يقين موسيکالونت از جمله ا
 توزکدر . فرستاد ير در دهليدربارِ جهانگ به نده خوديعنوان نما را به يدرآورد و و

  :ن آمده استيچن يريجهانگ
ر، بختر خان کالونت در يدر اجم) م ۱۰۲۳-۱۶۱۴(ر يدر زمان اقامت جهانگ«

 ياز افراد مخصوص عادل خان بود و و يو. ديرس يخدمت و به شانيلباس درو
 يفه خود در خوانندگيدرآورده بود و او را خل يعقد و به تر برادر خود رادخ

نمودم و او را  يمن او را نزد خود فراخواندم و از او سؤاالت. قرار داده بود
در همان جلسه اول من ده هزار نقد و پنجاه عدد انواع لباس و . دادم يدلدار
 يمان آصف خان نمودم تا وت کردم و او را مهياو عنا به از جواهرات يحيتسب

ا ينجا آمده يا به بدون اجازه عادل خان يا ويد که آيدر مورد او پرس و جو نما
 يميرابطه صم به نظر من با توجه به ن لباس فرستاده استيرا در ا يعادل خان و

ر ينامه م. امده استينجا نيا به بدون اجازه شاه يشاه و بختر خان با عادل
برد، نظر  يسر م به جاپورير من در بيعنوان سف ن روزها بهيکه ان ين حسيالد جمال
 ياتينقل از عادل خان نوشته است که عنا به خود هدر نام يو. کند يد مييمرا تأ

شخص من  به تيقت عنايبختر خان شده است، در حق ي بهکه از طرف حضرتعال
ش دادم و تا يبختر خان را افزا به ات خود نسبتين نامه من عنايبعد از ا. است
را سرافراز  يها و يانواع و اقسام مهربان به نجا بود من هر روزيا يکه و يوقت
 دهرپتمن  يکردم و او برا يخدمت خود طلب م به را يها و نمودم و شب يم
باشد و آن  يها م ن روشيخود موجد ا يق عادل خان بود و ويخواند که تخل يم

  .»ده استينام نورسرا 
م   ۱۶۱۷در سال  يو. افتير رخصت يچهار ماه از دربار جهانگ بختر خان پس از

: م(عادل  محمددر زمان  يو. ر آمديدربارِ جهانگ به ريد کبيبار دوم همراه س يبرا
آنجا رفت و آمد  به شاه ر عادليعنوان سف ز مورد احترام بود و بهيم نيفرزند ابراه) م ۱۶۵۶
صلح  ين بختر را برايدر همير محاصره بد محمدفرزند  يشاه ثان عادل يعل. داشت

. افتير دريدر مرقّع گلشن جهانگ ير ويتوان از تصو يت بختر را مياهم. فرستاده بود
  .م چاپ شده است ۱۹۷۷، ۳۰، ج کايرانياندو انه در مجلّه ين زميمقاله بنده در ا
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نام خان  يموت يتار مخصوص و سه. تار بود از نوازندگان موفّق سه يکيم يابراه
ف يتعر به خود نورسم در کتاب يات آن زمان آمده است و ابراهيداشت و نام آن در ادب

 يسنجر کاش. اند در مدح آن سروده يرباع ۱۲۸ يو ملک قم يظهور. آن پرداخته است
 الشّعرا مصطلحاتمل وارسته در  يالکوتيس. مدح آن پرداخته است به دهيک قصيز در ين

 ةشاه در موز م عادليکه از ابراه يريدر تصو. آورده استخان را جداگانه  ينام موت
خان مشهور  يدر دست دارد که ممکن است همان موت يساز يپراگ موجود است، و

  :افتير دريتوان از موارد ز يشاه را م م عادليابراه ييايقياستعداد موس. باشد
، ييهااست: دهرپت چهار جزء دارد. ابداع کرد يديروش جد يهند يقيدر موس يو )١

 .استفاده نشده است يم از سنچاريابراه يهاسروددر  يول. و ابهوگ يانترا، سنچار
ر بود و بختر خان کالونت ين دهرپت مورد پسند جهانگين ابداع ايل هميدل به

ن طرز يبا ا يسرود يقيخ موسيدر تار. خواند يم يو يرا برا نورس يهاسرود
  .سروده نشده است

  :ن استيها چن ن راگينام ا. راگ سروده است ١٧در  سرود ٥٩سلطان خود  )٢
 ٢  يرامکر  .٢  ٢  نورس يراگ بهوپال  .١
 ٢  زيمج  .٤  ٦  رويبه  .٣
 ۲  ياساور  .۶  ۲  مارو  .۵
 ۱  ايپور  .۸    يسيد  .۷
 ۴  يتود  .۱۰  ۱  يبرار  .۹

 ۲  يگور  .۱۲  ۵  مالر  .۱۱
 ۲  يدهناسر  .۱۴  ۴  انيکل  .۱۳
 ۴  دارايک  .۱۶  ۱۹  کنترا  .۱۵
 ۵۹  کلّ    ۱  نوروز  .۱۷
چهار نسخه کامل . اصالت اينها مسلّم است. دوهري نيز هستند ۲۶الوه بر اين ع

اند و يک نسخه ناقص آن هنوز  شاه کتابت کرده که خوشنويسان دربارِ ابراهيم عادل
هيچ . نيز در دسترس ما نيست سروددانان بزرگ حتّي يک  از موسيقي. موجود است

از شاعران  يکي يکه و ياست؛ در حال جا نمانده به نيچون تان س يبزرگان شعري از
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از  يالهور ينام عبدالرحمن ختم به از معاصران يکيدر کتاب  ينام و. بود يبزرگ هند
  .ار آمده استيگوال
ن يماال نام دارد و مب ها راگ دن اصل راگير کشيتصو به ايها  راگ يلفظ يرکشيتصو )۳

 توجه. وابسته است) تاويا دي يويد(ان ياز خدا يکين امر است که هر راگ با يا
ن يخ ايتار. دهد يش مير آن را افزاين نواختن ساز تأثيوتا در حيا دي يوين ديا به

شاه حداقل پنج راگ زير را  ابراهيم عادل. نوع تصويرکشي خيلي قديمي نيست
سازي تاريخ موسيقي بر عهده  تصويرکشي لفظي کرده که سهم بزرگي در غني

  :داشته است
من فقط . يداري، راگ کنتر و راگ کي، راگ رامکريگ اساوررو، رايراگ به
  :کنم ينها را ذکر ميترجمه ا

او . درخشد يتلک مثل ماه م يو يشانيپ يرو. د استيمثل کافور سف: رويبهراگ  .۱
. شود ميتاج جتاون است که رود گنگ از آن خارج  يسر و يرو. سه چشم دارد

. ب اوسترکَم گاونر. ول استدر يک دست وي سر يک مرد و در دست ديگر ترش
شير و فيل است و  پوست کمرش از پوست. خاکستر سفيد بر بدن خود ماليده است

م يابراه. نوازد يم ها زني مردنگ در دوردست. گردن خود پيچيده است ماري به
  .رو استين راگ بهيدهنده بهتر  ن عوامل نشانيد ايگو يم

سرخ رنگ و  يسار يو. است يليرنگ چنب به بايز يزن ياساور: يراگ اساور .۲
خنده حسن او را دوباال . ز دربرداردين يورآالتيتن دارد و ز ي بهرنگ يآب يچول

 رد و با نگاه مستشيخواهد دوست خود را بگ يم. کند ياو لباسش را تنگ م. کند يم
  .نگرد ياو م به
گران يدرود و  يبا عشوه و ناز راه م. ز از احساسات استيلبر يدل و: يراگ رامکر .۳

کند و با دوست خود  يم يخندد و باز يدر جمع دوستان خود م. کند يرا مدهوش م
آن جواهرات دوخته شده  يتن کرده که رو به لباس سرخ رنگ يو. کند يم ياريع

  .خود را بافته است يو خوشبو يمشک يموها يم راگ رامکريابراه يا. است
و دامن آن زرد  يآب يو يسار .د رنگ استيبا و سفيک زن زي يکرنات: راگ کنترا .۴

. کند يم ييسرا بلبل نغمه. ش مثل گل دلکش هستنديها دستانش نرم و چشم. است
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 دهد که دوست تو خواهد آمد و رنج و زحمت تو يم يم فراق زده را تسلّيابراه
  .ديان خواهد رسيپا به

 صورتش را بر دستانش قرار. باستينوعمر و ز يا زهيدوش يداريک: يداريکراگ  .۵
د است و لباس يش فر و رنگ صورتش سفيموها. نازک و دلکش است. داده است

او مثل برگ . مالد ياو نشسته و بر بدن خود پودر صندل م. تن کرده است ي بهديسف
با ناخن  يد ويگو يم ميابراه. نرم و مثل ماه روشن و درخشان است يلوفر آبيگل ن

  .کند يم ين نقّاشيزم يخود رو
طور  ن کتاب بهيمطالب ا. است يظر زبان و تنوع مطالب اثر مهماز ن نورسکتاب 

ها، جمالت و  دارد و مأخذ واژه يقيو مذهب هندو ارتباط عم يم با فرهنگ هنديمستق
ن کتاب عالوه ياستفاده از ا ين سبب برايهم به است و يز فرهنگ هندياصطالحات ن

 يزبان دکن به ن کتابيا. ستا يز ضرورين يبا علوم هند ييآشنا يقيبر مهارت در موس
، تلگو، کنتر، برج بهاشا ي، مراتهيت، فارسياثرات زبان سانسکر ينوشته شده است؛ ول

  .مهم کتاب است يها يژگيره الفاط و بندش از ويذخ. شود يز در آن مشاهده ميره نيوغ
ن يا يرو ياديم که فرهنگ هندو اثر زيابي يدرم نورسکتاب  يهاسرودبا مطالعه 

حضرت رسول  ي بهده خاصّيشاه عق م عادلين ابراهيوجود ا با يول. گذاشته استکتاب 
مان در نعت ين نسخه سليآغاز يها سودراز داشت و دهرهينواز گ و خواجه بنده )ص(اکرم

. سودراز استيو گ) ص(در مدح رسول خدا نورسکتاب  سرودن يحضرت است و نخست
هستند، از نظر  محمدد يکه در مدح س ياشعار. دارد محمدد يدر مدح س ييهاسرود يو

  .آن زمان هستند يساده و عام فهم و نمونه زبان دکن يزبان
شاه در بيجاپور فرهنگ مشترکي در حال رشد و شکوفايي بود  در زمان ابراهيم عادل

در شکوفايي اين فرهنگ مشترک افراد . که اثرات فردي و اجتماعي آن محسوس بود
. ترکي، هندي، مراتهي، کنتر و تلنگي وغيره همه شريک بودند هندو، مسلمان، ايراني،

هندوان و مسلمانان هر  شاه فردي مدير و مدبر بود و کارهاي حکومتي را به ابراهيم عادل
کار سفارت را نيز . عهده برهمنان گذاشت دو سپرد، همچنين کارهاي ديواني را به

را براي اکبر برده بود، در دربارِ جهانگير انتو پندت که هدايايي . دادند ها انجام مي همان
سلطان . دکن بازگشت م به ۱۶۰۹/ق ۱۰۱۸نيز موجود بود و همراه خان جهان در سال 
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زبان ملّي کشور نيز توجه  زبان و فرهنگ هندوان عالقه داشت، وي به شاه به ابراهيم عادل
را رواج داد و در زيستي مذهبي  اي نمود و زبان سانسکريت را کامل آموخت، هم ويژه

از نظر سياسي حکومت وي مستحکم . نتيجه عهد وي عهد انقالب فرهنگي شناخته شد
بود؛ نه در درون کشور بحران بود و نه فشاري از طرف کشورهاي خارجي وجود 

گستره . ويژه در تاريخ دکن دوران درخشاني است دوران وي در تاريخ هند و به. داشت
  :توان دريافت از موارد زير ميفرهنگ مشترک اين عهد را 

ن زبان کتاب يا به خود يشد و و يزبان دکن يژه سلطان باعث ترقّيتوجهات و -۱
  .ادگار گذاشتندي به از خود ين زبان آثاريبان در اياز شاعران و اد يارينوشت و بس

ل بودند يکشور دخ ياسيهمه در امور س يساکنان دکن و افراد خارج يدر زمان و -۲
ن امر باعث از يافتند و البتّه ايدست  يمناصب مهم ي بهمسلمانان دکنو هندوان و 

  .اثر آنها کمرنگ شد ينشد؛ ول يگر عناصر خارجيها و د يرانين رفتن اثر ايب
 يقين کتاب درباره موسيا. است يفرهنگ هند ي بهدال بر عالقه و يو نورسکتاب  -۳

نوشته  يرهنگ هنداست و براساس ف يز هندياست و سبک و مطالب آن ن يهند
د آورد؛ يرا پد ين اثر مهمينتوانست چن يکس ياز پادشاهان معاصرِ و. شده است

م يشهره بودند، نتوانستند مانند ابراه يز که در هنددوستين رياکبر و جهانگ يحتّ
  .را انجام دهند ين کاريشاه چن عادل

ن يو در هر دو ادا کرد يجاپور گسترش پيز در بين يو نقّاش يمعمار يدر زمان و -۴
ن نظر دکن بر هند يخورند و از ا يچشم م به وضوح به فنون عناصر فرهنگ مشترک

  .دارد يبرتر يشمال
ن يدر ا يشرفت کرد و خود سلطان نقش مهميپ يليخ يهند يقين عهد موسيدر ا -۵

صورت گرفت و  يهند يقيدرباره موس يديات جديتجرب. نه بر عهده داشتيزم
ن يا يد؛ وليوجود آ ي بهال هماهنگين راگ دهرپت و خيه بژه تالش کرد کيو به
شاه  م عادليابراه. طلبد يم يقيق عمين موضوع تحقيافت و ايرواج ن يليت خيروا

  .ها اضافه کرد مجموعه راگ به ز و نوروز رايمج يرانيدو راگ ا
ه، يچشت. ل شديها تبد يمرکز بزرگ صوف به جاپوريژه سلطان، بيل توجه ويدل به -۶

ن ين شهر گرد هم آمدند و ايها، در ا يه، هر سه سلسله صوفيه و شطاريدرقا
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. ن مردم گسترش دادنديز را در بيآم مسالمت يستيز و هم يو دوست يان برادريصوف
وعظ  ي بهمحلّ يها با مردم داشتند و با استفاده از زبان يشتريان ارتباط بيصوف

شاه  م عادليابراه. کردند يبط من زبان ضيهم به پرداختند و ارشادات خود را يم
 .رفت زيارت خانقاه سيد حسيني گيسودراز مي وي به. صوفيان داشت ارادت خاصّي به

گر يروان مذاهبِ ديتنگ نظر و متعصّب نبود و با پ يبود؛ ول يمذهب يشخص يو
رفتار  يخوب ز بهيگر نيد يشاه با افراد کشورها م عادليابراه. داشت يرفتارِ خوب

  :ن نوشته استيم درباره او چن ۱۶۰۴در سال  يفرانسو ياحيس. دکر يم
دور و  به ز، از ظلم و ستميپسند و هر دلعز صلح ييشاه فرمانروا م عادليابراه«

  .»ان بوديخارج دلسوز
در کتاب  يو. افتيتوان از گفته فرگوسن در يان را ميحيبا مس يرفتار خوب و

ها اجازه ساخت  يپرتغال به که سلطان نه فقطسد ينو يم Architecture at Bijapurخود 
  :سدينو يفرگوسن م. آنها داد ز بهيت را نيحيغ مسيعبادتگاه داد، بلکه اجازه تبل

) م ۱۸۶۶(ف کتاب يتأل ي بهکه و يها در زمان و عبادتگاه يغين مراکز تبليا«
جنوب  يليما ۲۰مثالً در . مختلف شهر وجود داشتند يمشغول بود، در جاها

 ييجاپور در مدگل، روستايجنوب شرق ب يليما ۷۰تپور، در يگلبرگه در چشرق 
ن صورت يهم به ۱۸۶۶غ تا سال ين مراکز تبليجور و مدگل، همه ايان رايدر م
داده  يآنها اراض به شاه عادل محمد يشاه و فرزند و م عادليفرمان ابراه به .بودند

  .»افت کننديرا در يزاز محصوالت کشاور يبودند و آنها حق داشتند مقدار
در شهر . وجود دارد يمعتبر يخيبا هندوان شواهد تار يدرباره رفتار عادالنه و

در . عمل آورد ي بهريک معبد جلوگياز عبادت در  يشاه ن عادلياز سالط يکينلدرگ 
را بالمانع اعالن کرد و  يراو مالر يعبادت در کهند يفرمان يشاه ط ق عادل ۱۰۲۳سال 
ن فرمان يا. تر از قبل برگزار شد باشکوه يحکم و به شد، يجا برگزار مکه آن يمراسم

س مک در يم در خانواده د ۱۶۱۴نوامبر  ۷/ق ۱۰۲۳شعبان  ۱۰شاه مورخه  مکتوب عادل
م در اطراف شهر  ۱۶۱۸/ق ۱۰۲۸ن فرمانروا در سال يهم. شهر شوالپور موجود است

 Bharata ل آن در کتابيتفص. را وقف کردوسيعي  يچنچوار اراض معبد يپونا برا

Itehas Shamsadhaka Mandal جلد دوم نوشته شده است.  
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 ين ويدرباره فرام يشتريتوان مدارک ب يق مياز خروار است و با تحق يا نها نمونهيا
  .دست آورد به گريمذاهب د يها در مورد عبادتگاه

يي اپور فضاجيشاه در ب م عادليتوان گفت که در عهد ابراه يطور خالصه م به
و گسترش  يشاه در ترقّ م عادليابراه. شد يوجود آمد که باعث ظهور فرهنگ مشترک به
ن ضمن يز در ايسهمِ اقوام و ملل مختلف ن. بر عهده داشت ين فرهنگ نقشِ مهميا

ن نهضت يره همه در اي، کنتر، تلگو وغي، مراتهي، دکني، ترکيرانياقوام ا. است ياساس
  .ک بودنديشر

 يقسمت شمال غرب. م کرديدو قسمت تقس به توان يم يجاپور را از نظر زبانيشهر ب
ر اثر زبان کنتر و در قسمت يز يبود و قسمت جنوب شرق ير زبان مراتهيتحت تأث

مشترک است که عناصر شمال و  يزبان يزبان دکن. لگو رواج داشتيز زبان تين يشرق
در يگلبرگه و ب. ها بود يفوذ پرتغالتحت ن يسواحل غرب. جنوب هند در آن قرار دارند

قسمت . جاپور بودنديبودند، اکنون جزء ب يو فرهنگ ياسيها مرکز س يکه در زمان بهمن
. رفت يشمار م به نَگر بود که قلعه فرهنگ يجزء حکومت مستحکم وِج يزمان يجنوب

خود توانست  ييايت جغرافيل موقعيدل به ن منطقهيتوان گفت که ا يدر مجموع م
  .وجود آورد به مشترک را يرهنگف
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  والنازاده بديعي سمرقنديم
  ∗شادروان نذير احمد

  ♦جونپوري خان محمد صادق ترجمه

. آغاز شد) ق ۷۴۸( يس سلطنت بهمنيدکن همزمان با تأس ي بهرانيا يورود شعرا
از  ياندک يآثار ادب يدر دکن حکومت کردند؛ ول ١سال ۱۵۰ن سلسله حدود يپادشاهان ا

 يکار آمدند؛ ول يان رويشاه ه نظاميهمنبت پس از حکوم. مانده است ين دوران باقيا
عهد  ياز شعرا يکيمن درباره . ن رفته استيز در گذر زمان از بين دوره نيا يآثارِ ادب

ام  دست آورده ي بهن سلسله، اطّالعاتين پادشاه اي، دوم)ق ۹۹۱: وفات(برهان نظام اول 
  .کنم ين مقاله خدمت خوانندگان عرضه ميکه در ا

شاه  ه احمدنگر، احمد نظاميشاه شاه اول فرزند مؤسس حکومت نظام برهان نظام
ق در سن  ۹۱۱در سال  يينقل طباطبا به بنا يو. بود) ق  ۹۱۴ا ي ۹۱۱: وفات( يبحر

د و پس از يحکومت رس به ق ۹۱۴در سال  فرشته خِيتارت يروا به و بنا ٢يهفت سالگ
هر  ييو طباطبا فرشته خِيرتامؤلّف . ق درگذشت  ۹۶۱حکومت در سال  يدوره طوالن

  .اند را استخراج کرده يخ وفات ويتار» زوالِ خسروان«دو از عبارت 

                                                      
  .رئيس اسبق بخش فارسي دانشگاه اسالمي عليگره، عليگره  ∗

.دانشجوي فوق ليسانس فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ♦
در  اما ق فوت کرد ۹۳۴در سال  ،اهللا بهمني شاه کليم ،پادشاه تشريفاتي اين سلسله ناگرچه آخري  .١

نواحي مختلف  بود و واليان آغاز شده زمان محمد شاه بهمني اززوال اين سلسله حقيقت 
.هاي خودمختار تأسيس کرده بودند حکومت

.۲۲۶ص  ،برهان مآثر  .٢
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طاهر  موضوع مقاله ما مرتبط است، آمدن شاه به شاه که ع مهمِ عهد برهان نظامياز وقا
ع ي، تشيو يم مذهبير تعاليق تحت تأث ۹۴۴در سال . شهر احمدنگر است به ١)ق ۹۲۸(
ه يان با حکومت صفويشاه جه نظامياحمدنگر انتخاب شد و در نت يسمعنوان مذهب ر به

در، يان در بيعمادشاه يمحلّ يها روابطشان با حکومت يبرقرار کردند؛ ول ياسيروابط س
ها در  ها تا مدت ن حکومتيره شد و ايت تاجاپور و حکومت گجريان در بيشاه عادل

شاه  م عادليبا سلطان ابراه ناقشات خودمل يدل به شاه برهان. گر بودنديکديحال جنگ با 
کمک رام راج  به ق ۹۵۹جانگر صلح کرد و در سال يان بياز وال ٢با راجه رام راج

  .تصرف خود درآورد به شاه را م عادلياز حکومت ابراه ييها بخش
ده و چند يمن سه قص. شاه است ظاهراً از شاعران دربارِ برهان يموالنازاده سمرقند

درباره . دا کردميپور پ ينسخه بانک يکاش يتقاالشعار ةصخالمه يدر ضمرا  يغزل و
ن يا به انجمن شمعِمؤلّف تذکره . ميدر دست ندار يادين شاعرِ اطّالعات زيا يزندگ

ر يدکن مهاجرت کرد و در بلده جن به از وطن خود يعيمقدار بسنده کرده است که بد
قرار داشت و  يشاه کومت نظامن منطقه تحت حيا. را از سرگرفت يموفّق يزندگ
ن نکته يز بر اين يعياشعار بد. ان وابسته بوده استيشاه دربار نظام به طور حتم ي بهعيبد
  :نمونه يشاه است؛ برا در مدح برهان نظام يعيده بديهر سه قص. د دارديتأک

  رسـد از خـار در چمـن آزار    يبه گل نمـ   م معـدلتش يمـن نسـ  يکـه ز   يشهنشه
  المقــدار جعــل اهللا عــالم  يهــو الــذ   اء ملــوک شــاه نظــاممــدار ملــک و بقــ

  سپهر فضل و هنر بحر علم و کوه وقـار   شـرع  يمبـان  ينظام ملـک و ملـل بـان   
  در کـرار يـ او همچو ح ياست بازو يقو  ن احمــد مرســل يــت ديــتقو يبــرا

  )۳۵۴ورق (  
  

ــ خلــد از بزمگــه شــاه  صحن گلشن اگر از ساحت خلد است مثال   لجهــان اســت مث
ـ آن که دارد نسق و نظـم ازو د   خسـرو تــاج ده و بــاج ســتان شــاه نظــام    ن و دولي

  )۳۵۴ورق (  

                                                      
  .٢/١٠٤ تاريخِ فرشته  .١
  .٢/٣٢همان،   .٢
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  نــــزد شــــه عــــادل دادگســــتر بــــه  من اين حال اگر عرضه دارم عجب نيست
ــان شــ   ــام جه ــه او را ينظ ــان ک ــود بحــر اخضــر  خ بره ــه ب   ســر چــرخ اخضــر ب

  )۳۵۵ورق (  
فرزند مؤسس  يکي. شاه مشهور شدند هاننام بر به دو پادشاه يشاه در سلسله نظام

دربارِ  ي بهعيبد يد؛ وليحکومت رس به ق ۹۹۹که در سال  ينوه و يگرين سلسله و ديا
  :ل وجود داردين امر چند دلياثبات ا يبرا. شاه اول تعلّق داشت برهان نظام

جور و مدگل را يکند که پادشاه قصد فتح را يد خود نقل مياز قصا يکيدر  يعيبد
 :اردد

  ند و حصار مـدگل يحصن را جور گشا  مفتـاح ظفـر   بـه  زود باشد که سپاه تو
ق راجا  ۹۵۹ان بود و در سال يشاه جور و مدگل از مناطق تحت تصرف عادليرا

. ها را فتح کرد ن قلعهيشاه اول ا ق و کمک برهان نظاميتشو به جانگريب يرام راج وال
  :سدينو ين ميچن فرشته خِيتارمؤلّف 
س در سنه تسع و خمسين و تسع مائه رام راج با سپاه بسيار متوجه رايجور گشت پ«

شاه  م عادليت ابراهيان واليل و حشم از ميز با خين يشاه بحر و برهان نظام
جور و مدگل گرفته يجانگر مالقات نمود و قرار داد که قلعه رايب يگذشته با را

جور را يه نخست قلعه راپس هر دو پادشا. شوالپور را خود متصرف گردد
حصار مدگل  يمفتوح ساختند و بعد از آنکه اهال يمحاصره کرده و بعد از مدت

مردم  به ها را او قلعه. ز نزد رام راج فرستادنديد آن را نيده کلين خبر را شنيا
روانه  يشاه بحر همراه نظام به معتبر سپرده، برادر کوچک خود را با لشکرگران

دارالملک  به آنگاه رام راج. سپارند يو به پور را مسخر ساخته،کرد تا قلعه شوال
جانگر کوچ بر کوچ آمده قلعه را يمعاونت ب ي بهشاه بحر برهان نظام. خود رفت

اش درهم شکسته و  امت آشوب برج و بارهيضربِ توپ ق به محاصره نمود و
شاه  نظام گر شتافت و پس از وفاتاحمدنَ هسپرده ب يمعتمد به ده ويمسخر گردان

ابواب  يشاه بحر ن نظاميشاه و حس م عادليان ابراهيارکان دولت م يسع ي بهبحر
جا  به مانيمصادقت مفتوح گشت و در سرحد مالقات نمودند و لوازم عهد و پ

 آثار محبت يکن در همان زوديل. مستقر حکومت مراجعت کردند به آورده،
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شوالپور  ةفکر استخالص قلعشاه در  م عادليابراه. خصومت مبدل گشت به
  )۳۲ ، ص۲ ج. (»و موافقت افگند يافتاده با رام راج طرح دوست

 :ديگو يم يعيبد. خواست فتح کند يز ميجاپور را نيبرهان ب
  نرمـل  يهـا  جانگر و بتکـده يشهر ب  هـا  ها سافل يزود باشد که شود عال

  هبلو  يبر سر عز يآنچه آمد ز نب  د روزيــپســر نرمــل ملعــون ز تــو آ
ي لشکرکش يشاه اول برا ن امر ثابت نشده است که برهان نظاميا يخياز نظر تار

شاه  ده است، بلکه برخالف آن نظاميکش يا مناطق تحت تصرف رام راج طرح و نقشه به
شاه با راجه رام راج صلح کرد و  م عادليشکست دادن ابراه يدر اواخر عمر خود برا

جور و مدگل و سپس قلعه شوالپور را در ياول قلعه را، يجانگريو ب يشاه لشکر نظام
 ين لحظات زندگيجاپور خارج کردند و تا واپسيق از تصرف حکومت ب ۹۰۹سال 
در  يعيست که بدين يديترد يول. امديوجود ن به ن دو پادشاهين ايب يشاه اختالف برهان

ق  ۹۵۹ز سال ممکن است بعد ا. دهد يشاه خبر م حاً از اراده برهانين شعر صريا
شاه مترصد  وجود آمده باشد و برهان به شاه و راجه رام راج ن برهان نظاميب ياختالفات
ده قبل ين قصيست چرا که اين امر ممکن نيا يجانگر حمله کند؛ وليب به باشد که يفرصت

که برهان خواستار صلح با رام راج بود تا  يزمان يعنيق سروده شده است؛  ۹۵۹از سال 
کمک راجه  به قصد داشته است که اول يشاه برود و اگر و م عادليجنگ ابراه هب بتواند

ن يجنگ راجه رام برود، هرگز ا به شاه را شکست دهد و سپس م عادليرام راج، ابراه
توان  يوضوح م ده شاعر بهيکه از قص يدر حال. کرد يگران ظاهر نميد ياراده خود را برا

جور و مدگل را داشت و از طرف يرا به قصد حملهک طرف يشاه از  افت که برهانيدر
ن يتوان ا يم نميکه دار يهرحال با اطّالعات به. ز فتح کنديجانگر را نيخواست ب يگر ميد

  .مسئله را حلّ کرد
ن امر مسلّم است که يا ين مسئله مشکوک باشد؛ وليا يخيممکن است از نظر تار

جاپور در يحکومت ب. يشاه ثان برهان شاه اول است نه ده در مدح برهان نظامين قصيا
پس . ده بوديقتل رس به آن راجه رام راج يده شده و فرمانروايق برچ ۹۷۲سال 
ق سروده  ۹۷۲طور حتم قبل از سال  جانگر را بازگو کند، بهيکه اراده فتح ب يا دهيقص

تواند  يده است و نميحکومت رس به ق ۹۹۹در سال  يشاه ثان شده است و برهان نظام
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د که برهان يآ ين برميچن يعيده اول بديت قصين بياز ا. رديقرار گ يعيمورد خطاب بد
  :مذهب بوده است يعيشاه ش نظام

ــ  ــان از نسـ ــار فصـــل جهـ ــاديچهـ ــو بـ   م لطـــف تـ
  حق هشت و چهار به ائمه اثناعشر چو هست روضه جنّت

سنّت  ب اهلِق مذه ۹۴۴شاه اول در سال  دهد که برهان نظام ينشان م يخيمنابع تار
  :سدينو يم فرشته خِيتارمؤلّف . آورد يعه رويمذهبِ ش به را ترک کرد و

طاهر محبت  داللت و ارشاد شاه به شاه ن و تسع مائه برهانيدر سنه اربع و اربع«
پس اکثر ) ۲/۱۰۹. (نداختيثالثه از خطبه ب يار کرده، نام خلفايت اختيب اهلِ
ران و منصبداران يو ام يو حبش يو ترک يدمجلس و مقربان و غالمان هن يعلما

ب سه يبانان قر ليکشان و فراشان و ف جاروب يشه حتّيو سلحداران و شاگرد پ
ار کردند و نام اصحابِ ثالثه از خطبه ياخت يعشر يهزار کس مذهب ائمه اثن

 د راين اکتفا نمودند و چتر سفيحضرات ائمه معصوم يسام ياسام به انداخته
  )۲/۱۱۴. (»متبدل ساخته و در آن مذهب رسوخ کردندرنگ سبز  به

ق سروده   ۹۴۴پس از سال  يعيد بديشود که قصا يالت معلوم مين تفصياز ا
ان يشاه را ب جور و مدگل توسط برهان نظاميداستان فتح را يا دهيدر قص يعيبد. اند شده

سروده شده  ق ۹۵۹قبل از سال  يد کمين قصاين امر است که ايدهنده ا کرده که نشان
جاپور يحکومت ب به ق  ۹۴۱شاه در سال  م عادليز مهم است که ابراهين امر نيا. است
ان يب به که يپس اشعار. شاه رخ داد ن او و برهان نظاميب يد و پس از آن اختالفاتيرس
  .اند ق سروده شده ۹۴۱ها بعد از سال  طور حتم سال پردازند، به ين اختالفات ميا

در  يعيبد يدرباره زندگ ين نکته اشاره کردم که ما اطّالعات اندکيا به زيمن قبالً ن
ر يده زياز قص يدکن آمده است؛ ول ي بهچه زمان يم که ويدان ينم يم و حتّيدست دار

  :شود يحاصل م ياطّالعات مختصر
  لعـل  بـه  و يعسـ  بـه  گذرانم يوقت خود م  قرب قرني است که من ساکن اين مملکتم

  ن مختـل يرشته نظم معـاش مـن مسـک     نظـام  به شتياسباب معهمه کس را ز تو 
  د محـل يخسرو جمشـ  يدرگاه تو ا يسو  م همه روزياينم که نيبجز ا يست حرفين

  و اسـقام و علـل   ير بـود پـر  يعذر تقصـ   ريگرچه در خـدمت خـدام تـو دارم تقصـ    
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  هست در دست مرا قول تو دستور عمـل   ون تـو دارم در دسـت  يز من قول همـا ين
 يک قرن از سکونت ويب يده قريش قصيدهد که در زمان سرا يده نشان مين قصيا

ست سال ينجا احتماالً بيمراد از قرن در ا. داشت ييسن باال يگذشت و و يدر دکن م
م، پس شاعر در سال يق فرض کن ۹۵۷-۵۸ف سال يده را تصنين قصياگر ما ا. است
خود را  يريدر آن زمان دوران پ ي، وگفته شاعر به دکن وارد شده است و به ق ۹۳۲- ۳۷
ل از حضور در ين دليهم به نداشت و يز اوضاع مناسبين يکرد و از نظر جسم يم يسپر

  .ماند يدربار باز م
برد که  ينام م يسمرقند يعينام بد ي بهدر تذکره خود از شاعر يشاه سمرقند دولت

باشد،  يکير مورد بحث ما ن شاعر با شاعياگر ا. رزا ارتباط داشته استيسنقر ميبا با
  .داشت ييسن باال يعيق بد ۹۵۷جه گرفت که در سال يتوان نت يپس م

 يبا دربارِ شاه يعيد که بديآ ين برميکه در باال آورده شده است، چن ياز اشعار
د ضعف يا شاياز حضور در دربار معذور بوده است  يليدال ي بهارتباط داشته است؛ ول

  :شود يز اثبات ميگر نيد يا دهين امر از قصيا. شدفقط بهانه بوده با يبدن
ـ ر مـن د يـ نـد غ يچ کـس نما يهـ  به  انــد پــس پــرده حجــاب همــه  نشســته   داري
ـ دارشان دريکه کس نبوده خر  يگـر  بـازار عـرض جلـوه    بـه  انـد  نکرده   ن بـازار ي
ــ ــر را  يرس ــه ب ــت ک ــالم آرا يد وق   ش اظهـار يت کنم حال خويک دو بيبه   ع

ـ رچ آفيخـدمت هـ   بـه  مين   خاک جنـاب تـو باشـد اسـتظهار     به مرا  ده مسـتظهر ي
  کـار يام ب ن ملک ماندهيگمان مبر که در  تو کار مـن شـب و روز   يبود دعا و ثنا

  واالبکــار ير تــوام بالعشــيــبــه ذکــر خ  واآلصــال غــدوبــه فکــر مــدح تــوام بال
  ق عناد است و رسـم اسـتکبار  ينه از طر  ستيسجده درگاهت ار مشرف ن به سرم
ـ ون توسـت ا يذات هما به مرا   احمـد مختـار   بـه  س قـرن را يکه بود و  ن نسـبت ي

ــد ــيح ــا پ يث آن قرن ــدن يب ــر م ــ   يمب ــه دارد نم ــتهار ک ــار  يز اش ــنم اظه   ک
ي س قرنينسبت او به پادشاه به ن است که شاعر نسبت خود راينکته جالب ا

برسد  )ص(مت حضرتخد به نتوانسته بود يس قرنيکند؛ او يه ميتشب )ص( غمبر اسالميپ به
از . افته بوديدربارِ پادشاه راه ن به د شاعر تا آن وقتيتوان حدس زد که شا ينجا ميو از ا

ذکرشده  يعيکس را مدح نکرده است؛ پس بد چيه يعيد که بديآ ين برميشعر چهارم چن
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شاه،  ت جدا هستند چرا که دولتيو شاعر مورد بحث ما دو شخص شاه دولت تذکرهدر 
  .داند يسنقر متعلّق ميدربار با به را يعيبد

  :دست آورد ي بهتوان نکات مهم يم يعيگر بديده دياز قص
 شاه و رام راج درباره روابط برهان نظام يتوان اطّالعات مهم يم يخياز منابع تار

را  يو به شاه قصد حمله شود که برهان يمعلوم م يعيده بدياز قص يدست آورد؛ ول به
  .داشته است
دست آوردن ثروت  به آمدند و پس از يشاه م دربارِ برهان نظام به ران و عربيمردم ا

 :نمونه يچند شعر برا. گشتند يکشور خود باز م ي بهکالن
  م مجمـل يچون مفصّل نتوان گفت بگو  نواب مـرا  به است يثيواجب العرض حد

ــدا   ــتان و گ ــان عربس ــميطامع   د و امـل يـ با دل پرهـوس و جـان پرام    ان عج
  ن مراحـل يچنـد  به دور از صوب صوابند  ين صوب وليدند بديکش يه حرص مناق

  دست چکل يکي به دست عصا و يکي به  دند همـه يلنگ لنگـان و گـدا بـاز رسـ    
ــو ــاهراً دع ــو يظ ــا يتق ــارت ام   ا مزبـــليـــه دنفـــيج يبـــاطن از آرزو  و طه

  ليـ صد مکـر و ح  به چند يگرد آرند زر  ند و روندين طرف و آن طرف آيچند روز ا
  ب پر از زر شد و دامان و بغليسه و جيک  ند که چون غنچه و گليقدر صبر نما آن

  که ندانند جمـل را ز جمـل   يهمه جمع  رنـد ينـد و ره خـود گ  يبر جمل حمل نما
شهر احمدنگر  به ران و عربياز ا ياديشاه افراد ز ر مذهب برهان نظامييدنبال تغ به
ن يچن فرشته خِيتاردر . کند ين افراد اشاره ميهم به ن اشعارير اد يعيظاهراً بد. آمدند

  :آمده است
ت از اطراف و اکناف عالم در دربارِ يب طاهر محبان اهلِ و تالش شاه يبا سع«

عراق، خراسان، کارس،  ي بهاز خزانه شاه يگرد آمدند و مبلغ هنگفت يشاه نظام
جه يدر نت. نديحمدنگر توجه نماا ي بهعيش يت و آگره فرستاده شد تا فضالاگجر
 راز بود،يها حاکم ش که تا مدت ين صاعديهمراه خواجه مع يل صفوياسماع

مبلغ دوازده هزار . اقامت داشتند يدر آن حوال يف آوردند و مدتيت تشراگجر به
شاه جعفر . ت فرستاده شدااحمدآباد گجر به مخارج سفر يهون از طرف شاه برا
، ملّا رستم يگل استرآباد ي، ملّا عليشابورين محمدا شاه برادر شاه طاهر، ملّ
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 محمد، ملّا يالنيزاهللا گيوب ابوالبرکه، ملّا عزي، ايمازندران ي، ملّا عليجرجان
د يشاه آمدند و س دربارِ برهان به گريو فضال و دانشمندان د ياسترآباد يامام

ن يعالوه بر ا. رف شدشاه مش يداماد به نه بود،يکه از بزرگان مد يحسن مدن
  .»نِ کربال و نجف اشرف فرستاده شديزوار و مستحق يبرا يمبلغ هنگفت
  .ميکن يم يرا بررس يعيد بديقصا يها يژگياز و ياکنون بعض

 :ميکن ينجا نقل ميده را در اين دو قصيب ايتشب. ه استيده اول و دوم بهاريقص
ــ ــ يرس ــاز نس ــم حيد ب ــار  اتي ــش به   و غنچه را دهـد گفتـار   که سرور را روش  بخ
  االنـوار  چرا که شاخ شکوفه اسـت مطلـع    اسـت  يبـاغ ز انـوار مهـر مسـتغن     يفضا

ــده ز آ  عيفصل رب ينه سبزه رسته بر اطراف جو ــار  يسـ ــرف ز نگـ ــه آب برطـ   نـ
  وار مانين ســليکــه دارد او ســر تــاج نگــ  وريــه گســترند طيســزد کــه ســرگل ســا

  ١مـه در گلـزار  يده دم کـه زنـد ابـر خ   يپس  شيبکش بطرف چمن همچو گل سراچه ع
ــا زده مســمار   ش کوش کـه اسـتاد کارگـاه چمـن    يع به ــج و عن ــر در رن   ز غنچــه ب
ــن تربيز  ــم ــاد روحي ــش رب ت ب ــبخ   واريــبــه رقــص آمــده در بــاغ صــورت د  عي

  اريکنـد بسـ   يعجب نباشد اگـر خنـده مـ     سـت ين يچ خـال يز زعفران دهن غنچه ه
  نهـاده دسـت چنـار    يز لطف بر دل قمر  هيل سـا ز مهر بـر سـر بلبـل فکنـده گـ     

ــازار  ينيز همنشــ  عروس غنچه که بود از مخـدرات چمـن     گــل گشــت مشــاهد ب
  ارياست که هفت است کوکب س يتيحکا  چرخ حساب به يز باد برگ شکوفه است ب

  ه اشـجار يخبر افتـد چـو سـا    يش بيز خو  ساحت بستان آن کسي که ز مستي به خوش
* 

  جهان بـاز جـوان چـون اول    يخايشد زل  وسف خورشيد چو در مصر حملکرد جا ي
ــاره جگــر خو  فــان چمــنيبــزم حر ينهــد اللــه پــ يمــ ــاره پ ــدر منقــليپ   شــتن ان
  سر دست و گهي زير بغل مصحفش گه به  هست که طفل آن گل شاخ و چمن دبستان شد

  آهنگ جـدل هم  به هست مرغان چمن را  امـروز  يت مسـت يبر سر سرو و گل از غا
  نحــلياز آن مشــکل مــا ال … … …  زر که در بوته غنچه است چرا حلّ نشـود 
  گردن مندل به گلبن از غنچه فکنده است  شــاهدان چمــن از بــاد برقصــد از آن   

                                                      
.اين عبارت از سعدي است  .١
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  ست در آنجا مدخليک سر مو نيشانه را   شـان ز صباسـت  يده پريطره سنبل شـور 
  صندل چون گلشن و است ريعب چو جاآن خاک  ر بهـار يعزم گلگشت چمن کن که ز تـأث 

ه است و يده اول رائيقص. ن استيشيدر بحرها و اوزان مشابه شاعران پ يد ويقصا
 يو عرف يه است و انوريده دوم الميقص. است »فعولتن فعالتن فعولتن فعالت«بر وزن 

. دارد يارن بحر اشعيز در ايسودا از شاعران اردو زبان ن. اند ن بحر شعر گفتهيز در همين
 ين بحر مخصوص مثنويا. ه و در بحر متقارب مثمن سالم استيز رائيده سوم نيقص

  .مثمن است يمسدس و دوم ين فرق که اولياست با ا
چند . شود يافت مي يعيد بديل در قصايهات و قوت تخياز تشب يخوب يها نمونه

 :مثال
ــذاب    خوانـد  يب مـ يز تاب آتش گل عندل ــا ع ــان و قن ــان زم ــار زم   النّ

* 
  ز غنچه بـر در رنـج و عنـا زده مسـمار      ش کوش که استاد کارگاه سـخن يبه ع

* 
  نـار  بـه  ق درخـتش صـبا فکنـد   يز منجن  ب افروختيچمن چو آتش گل بهر عندل

ــرا  ک آتش گل بهر او گلستان گشـت يو ل ــار ب ــخل يچنانکــه ن ــزاري   ل شــد گل
* 

  جهان بـاز جـوان چـون اول    يخايشد زل  د چو در مصر حمليوسف خورشيکرد جا 
* 

ـ   يم   شــتن انــدر منقــليپــاره پــاره جگــر خو  فـان چمـن  يبـزم حر  ينهد اللـه پ
* 

  ر بغليز يسر و دست و گه به مصحفش گه  هست که طفل آن گل شاخ و چمن دبستان شد
* 

ـ بـاغ آ  بـه  پابوس گـل  يصبا چو از پ   غه بـار يصـ  بـه  گل از سراچه خلوت رود  دي
* 

ــار    گل کرده است وصف چمنکه مدحت  ز بس ــت از ک ــه اس ــن آزاد رفت ــان سوس   زب
* 

  زخم ناخن غم پـاره پـاره بـر تـن زار     به  گل کرد خرقه بلبـل مسـت   ييوفا يز ب
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ـ آ يهم نمـ  به چنان شدست که هرگز ـ هزار بـار اگـر دوز    دي   سـوزن خـار   بـه  شي
 :ز مهارت دارديسن مطلع ندر سرودن ح يعيبد

  نـار يزر و د ينهاده بر سر هم مبلغـ   غنچـه شه حسرت گل از خزانه يهم
  ثـار ير مقدم شاه جهـان کنـد ا  يبه ز  سوي او بو زد که گر نسيم سعادت به

  رسد از خار در چمن آزار يبه گل نم  م معدلتشيمن نسيکه ز  يشهنشه
* 

  آتش افـروختن اللـه بـر اطـراف جبـل       دهد از مقـدم سـلطان بهـار    يم يخسر
  خلد از بزمگـه شـاه جهـان اسـت مثـل       ت خلد است مثالصحن گلشن اگر از ساح

ـ آنکه دارد نسق و نظـم ازو د   خســرو تــاج ده بــاج ســتان شــاه نظــام   ن و دولي
* 

ــه جو   رنـــــد قلنـــــدرو  يمـــــنم ال ابـــــال ــت ن ــان جنّ ــه خواه ــن ــوثر ياي   ک
ــته ن ــف داده سرشـــ ــاميز کـــ ــک    يکنـــ ــف مش ــدان زل ــويب ــر ين و م   معنب

ــ بـــه نشســـته   دسـت بـر سـر    يزانـو گهـ   بـه  سـر  يگه  شـــه تـــويدر اند يکنجـ
ــورها ــعبد  يز منصـــ ــپهر مشـــ ــت دا  ســـ ــرا بخــ ــمــ ــه ميــ ــدر بــ   ششــ
ــا  ــه راه رهـ ــه رو يينـ ــ ينـ ــادا کســ  يخالصـ   همچــو مــن زار و مضــطر يمب

  ده تـــر يـــ زد بـــدو آب اگـــر د  يـــ نر  ز ســــوز دل مــــن يبســــوزد جهــــان
ــد د   ر ز کـــف تـــو کـــارميـــزنج يز ســـودا ــر ح ــه س ــب ــر  يوانگي ــته منج   گش

  ش هرگــز مصــور ينشــد صــورت عــ    رخ تـــــو يخـــــاطرم بـــــنـــــه يدر آ
ــر  ــون نگ ــرا خ ــ يچ ــر گرام ــه عم ــه  يم ک ــدا بــ ــر  ييدرد جــ ــت اکثــ   گذشــ

  نــــزد شــــه عــــادل دادگســــتر بــــه  ستين حال اگر عرضه دارم عجب نيمن ا
 :خود را نشان داده است يز توان شاعريه نيده سوم در اشعار معيدر قص يعيبد

  د ملک تو خنده بـر ملـک سـنجر   کن  زند بخت تو طعنه بـر تخـت طغـرل   
  ش تو خاک است ملـک اسـکندر  يپ به  مانينزد تـو بـاد اسـت ملـک سـل      به

  مجمـر  يبدان سان که در آب انـداز   غــت دل گــرم دشــمنيشــد از بــاد ت
ــطر  ــا س ــو  يقض ــت ت ــر جرئ   ن غضـــنفريلـــوح جبـــ بـــه نوشـــته  از دفت

  نباشد گرش سـنگ عـدل تـو لشـکر      ملـک  يشود غرقه بحـر فـتن کشـت   
ــه ــکار    ب ــاز ش ــو ب ــدل ت ــرزد  يدوران ع ــه بلــ ــوتر  بــ ــال کبــ   آواز بــ
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ــمنبر   عهـدت  بـه  چ خـاطر يش نشد هـ وشم ــران ســ ــره دلبــ ــر طــ   مگــ
ــت    ــانوس بزم ــرچ ف ــه خ ــود خرگ ــور    ب ــر انـ ــه مهـ ــمع افروختـ   درو شـ

ــ ــو گــردون يعــود ســوز يپ ــزم ت   ز اختر پر از اخگر آمـد چـون مجمـر     ب
ــار  سـمندت  يتن خصم در دسـت و پـا   ــر  يغب ــود هم ــر ب ــاد صرص   ه ب
ــد  ــم بدان ــه ز چش ــردونيگرفت ــوات  ش گ ــو را ز يخ ــک ت ــن مل   ر چــادري

ــکر    ن عهديز بس تلخکام است دشمن در ــم ش ــام او طع ــر در ک ــد زه   ده
 يخوب ز در اشعار خود بهيرا ن يات قرآنيآ يو. قادرالکالم بود يشاعر يعيبد

اهللا  جعل يواالبکار، هوالذ يالنّار، اولواالبصار، بالعش کاربرده است مثالً و قنا عذاب به
ز استفاده کرده است مثالً سماک يره نياز اصطالحات فلسفه و نجوم وغ يو. المقدار يعال

  …ورامح، سماک اغرل، مشعبد، اسد، حمل 
ي ات وياز غزل ياندک يها نمونه يز مهارت داشت؛ ولين ييگو در غزل يعيبد

ک غزل در يو الشعار اةصخالدر  يشش غزل کامل و. ده استيدست ما رس به
 يو. مختلف آمده است يها در تذکره ياشعار متفرقه و. نقل شده است الغرايب مخزن
جز چند مورد  به يکرده است؛ ول يرويپ يفارس ييسرا ات خود از سبک غزليدر غزل

ما  يو يها از غزل يشتريب يها ل نبود نمونهيدل به .زند يدل نم ي بهچنگ يات ويغزل
 يها غزلاالشعار ةصخالدر . ميبحث کن يو ييسرا وثوق درباره سبک غزل م بهيتوان ينم
  :نقل شده است ير از ويز

  وفا مشهور است من سگ کوي توام سگ به  تو که از من دور اسـت  يوفا يي بهوفا يب
ــم قتــلِ مــنِ غمــزده مهجــور اســت   ر تو جـوهر خواننـد  يآنچه بر صفحه شمش   رق
ـ هاسـت و  دل يرانيگرچه غم موجب و   ران من از گنج غمت معمور اسـت يدل و  يل

  نت جوهر پاک تـو مگـر از نـور اسـت    يط  افتـاد  يه لطفـ يبر سـر مـن ز قـدت سـا    
  خبر از عالم عشق يعيست بديهر که را ن
  سر و پا مقدور اسـت  يب من بيگر کند ع

* 
ــغر  ب جـدا دل ز مـن جـدا افتـاد    يـ من از حب ــه در ميـ ــاديـــب تفرقـ ــا افتـ   ان مـ
  هـا افتـاد   ن که در غم عشقت مرا چـه يبب  از پا فتـاده دسـت از کـار    ف منيدل ضع

ـ ن دريچه روز بود که مسک  فـراق در الـم اسـت    يشه دل ز بـال يهم   ن بـال افتـاد  ي



  ٢٧٢  قند پارسي

  

  شـام هجـر تـو زان ار نظـر مـرا افتـاد       به  کند نثار تو چون روز وصل جوهر اشک اشک
ــد   ــلت ب ــن وص ــدا ز گلش ــب يعيج   دلي

ــدل ــاد دهيــب خــزان ديچــو عن ــوا افت   از ن
* 

ــوخ  که دل برد عشوه و گه قصـد جـان کنـد    ــه  يش   … … … … … …ک
ـ     کنــد کــه فتنــه آخــر زمــان کنــد يآن مــ  خطـت  يگر شد زمان حسن تو آخـر ول

ـ ب مـرغ دل مـن در  يچو عنـدل    ند از غـم آن گـل فغـان کنـد    يهر جا نش  ن چمـن ي
  ر و کمـان کنـد  يـ ت به ار دستيهرگه که   کنـد مـنم   ينه سـپر مـ  يکه سـ  ياول کس

  شتر کـه عشـق تـوام نـاتوان کنـد     يزان پ  يکنم دل يش تو خالين که پيک دم نشي
ــد  ــه نوشــته ب ــهعيغــم نام   خــون دل ي ب

ــو ــا س ــد  يت ــان را روان کن ــوتر ج   او کب
* 

  رســـد يم مـــيرســـد کـــه بگـــو ينمـــ  رهنشيـ اگرچـه پ  يبهست از گـل سـور  
  رهنشيــگــرد پ بــه لطافــت بــه رســد ينمــ  عبير اگرچه خوش است اي صبا ولي هرگز

ــر ــه اگ ــ ب ــانش را يم ــبت ده ــد نس ـ تنگ آ به  م کن ـ د ازي   ن حـرف غنچـه دهـنش   ي
ــ ــعله آه يکش ــراره ش ــوزان ش   چه سود که روشن نگشت حال منش يول  دم از دل س

  يزيـ حـال خـود چ   ي بـه عيتو بد نگفت با
  … … …ش تو نبود خبـر ز يچرا که پ

* 
  ران است مرغـان گرفتـارش  ياس يها دل  ن گــرد گــل رخســارش  يخــط مشــک 

  جهـان افتـد از پرتـو رخسـارش     بـه  آتش  ديکز خانه برون آ يد صفت صبحيخورش
  از چشــم ســبکبارش ينــدازيد کــه ميــبا  تيار دگر عاشـق انـداخت نظـر سـو    يبس

ـ   يآن شوخ پر   دارشيرم از حسرت ديم ياست که م يعمر  کنيچهره عمر است مـرا ل
  را يعيبـد  نهيخنجر بـر سـ   يکاش زن يا

  تا بر تـو شـود ظـاهر حـال دل افگـارش     
*  

  دميگل چون خندان صبحدم در بوستان د يتو را ا
ـ هـا را آب حسـرت در دهـان د    ز شبنم غنچـه    دمي
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  خواسـت جانـان را   يگر مـ  دلم در صورت جان جلوه
ـ خواست او را آنچنان د يآن صورت که دل م به   دمي

ــ  ــوق او ب ــمند ش ــاخت يس ــي ــر يارم م ــرد ه ــو ب   س
ـ که آن شـاه جهـان د   يشد از دستم عنان روز   دمي

  شيش در کـو يف خويجستم از جسم ضع ينشان م
ـ اسـتخوان د  يک سـگش افتـاده مشـت   ينزد به   دمي

  در جهـان هرگـز   يعينبود از مـن نشـان آنجـا بـد    
ـ    دميــبـر او از خــود نشــان د  … …آخــر بــه يول

  :نقل شده است بيالغرا مخزنن غزل مرصّع در يا
  خـراب  … … … … ١حسـنت  يز استغنا يا

  نه پر غم، جان در آتش، دل کبابيده پر نم، سيد
  در شبســتان دلــم حســن تــو پرتــو افکــن اســت

  گل خجل، مه منفعل، الله نهـان، حـور در نقـاب   
  سر بردم عجب هنگامـه بـود   به شيکه در کو يد

  خـواب  بـه  ان، برق خندان، من خروشان اويابر گر
  بخشـند زاهـد را کـه اسـت     يه کـ ن بـاد يجرعه ا

  ه کم، چون خود حبابي، سرماي، دل تهينه خاليس
ــا يعيهســـت در بـــزم بـــد ــنايـــخ بـ   الش آشـ

  خـون نـاب   يبـال، مـ   ينشئه غم، ساغر الم، سـاق 
  :ز درج شده استير نيات متفرقه زين تذکره ابيدر هم

  جا نشست شمشاد و گل يک  سرو من روزي که با
  بـر همـه بـاال نشسـت     يبک سر و گردن ز خوي

  هـا گرفـت   در جـان  يجا يت عاليزلف او چون ب
  هـا نشسـت   ر او چون مصرع برجسـته، بـر دل  يت

*  

                                                      
  .»اي ز استغناي حسنت همه عالم خراب«احتماالً   .١
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  اسـت  يده جـان يز شوق وصل تو بـر لـب رسـ   
  اســت ياســت و جانــا مــرا زبــان    يتيوصــ

  ن نمک کـه تـو را در تکلّـم اسـت    يخاموش کا
ــت دل   ــر جراح ــه ب ــم ک ــد   ترس ــر کن ــا اث   ه

  :ات نقل شده استين ابيا شمع انجمنو  لشعراا اضيردر 
ـ بـان در سـخن د  يدر خواب او را بـا رق  يشب   دمي

ـ ا رب آنچه مـن د يکس در خواب  چيند هينب   دمي
*  

  هر گل از آن معارضـه بـا آفتـاب کـرد      گلگل چو رنگ عارض او از شراب کرد
* 

ــدو  دار سـاز فتنـه مسـت اسـت    يچشم تو ب ــو هنـ ــاب اســـت يزلـــف تـ   آفتـ
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  شاهي و سالطين قطب اول عباسروابط سياسي شاه 
  ∗شادروان نذير احمد

  ♦جونپوري خان محمد صادق رجمهت

از عوامل  يکي. گر داشتنديکديبا  يروابط خوب يشاه و شاهان قطب ين صفويسالط
م کم يتوان ينمما  ،يخيل کمبود مواد تاريدل به .ن دو حکومت بوديبودن ا يعين امر شيا

ران يموارد از رفت و آمد سف يدر بعض يم؛ وليان کنيل بيتفص وابط را بهن ريف ايو ک
 يب، چند حکم شاهياز مکات يا ش در مجموعهيچند وقت پ. ان آمده استيم به سخن
ن يدر ا. آنها را ثابت کرد يمحتوا توان يخ ميکتب تار به دا کردم که با مراجعهيمهم پ

  .مپرداز ين مکاتبات ميح هميتشر به مقاله من
 ن کتابيدر ا. ان استيشاه مشهور قطب يخيتار يها از کتاب يکي عالمالةيقحد

ار آمده، ين ديا به که عباسران شاه ياز سف يکيدر شرح حال  يشاه خ قطبيتار نقل از هب
  :١ن نوشته شده استيچن

سلطان ابوالمظفر  ق ۱۰۱۲ن نوشته شده که در سال يچن يشاه خ قطبيدر تار«
 ران خودياز سف يکياظهار محبت و اخالص و استحکام روابط،  يبرا عباسشاه 

 يقل محمدپناه سلطان  يتيخدمت خسرو گ به سلطان را ولاغرنام امارت پناه  به
ادت پناه يبندر گوا، س به ريالع از ورود سفپادشاه بعد از اطّ. شاه روانه نمود قطب

ا بود، همراه با مخارج عاقل و دان يرا که مرد يشابورين محمد الديناءير ضيام
                                                      

  .رئيس اسبق بخش فارسي دانشگاه اسالمي عليگره، عليگره  ∗
.دانشجوي فوق ليسانس فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ♦
.۲۴۵-۴۶ص  ،۱ج   .١
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م و يفات و تعظيتشر يبعد از ادا الديناءير ضيام. فرستاد ياستقبال از و يبرا
شاهانه انجام  ينواز همانيحرکت کرد و در هر منزل م ير همراه ويم سفيتکر

ن را يشاه امرا و خوان يقل محمدد، يمرز رس يکينزد به که کاروان يوقت. گرفت
استقبال  به نگر محمدپادشاه خود تا کاال چبوتره . انه نمودرو ياستقبال از و يبرا
ر مذکور بعد از اعالم يسف. ديسلطان شرف مالقات بخش ولاغر به رفت و يو

 را عباسشاه نامه شاه  يقل محمد به ران نسبتيمراتب اخالص و محبت شاه ا
مله د من جکرم يتقد يمحضر و به زين ييايخدمت پادشاه عرضه نمود و هدا به
ن يهمراه با ز يک خنجر و چهل اسب عربيآبدار داشت،  يها که لعل يک تاجي

  .»ييو لگام طال
سلطان و صد تن از همراهان  ولاغرخدمت  به سينف يها بعد از آن خلعت و لباس

ن کاروان شش سال يا. ب داده شدياقامت آنها منازل دلگشا ترت يم و برايتقد يو
ران يا به سلطان ولاغران مغول برگشت يو آشوب سپاه ل حملهيدل به .ن شهر بوديا در
ا دو هزار تومان نقد يز و هدايهر سال عالوه بر جوا يو. معرض التوا قرار گرفت در
 يکيران، يا به ولاغرر افتادن برگشت يتأخ به شاه بعد از قطب يقل محمد. کرد يافت ميدر

محبت و اخالص همراه د يتجد يقنبر را برا ينام حاج به از معتمدان خاص خود
 يقل محمد. روانه کرد عباسخدمت شاه  به گريباارزش د يايجواهرات گرانبها و اش با

 ولاغرخان را همراه  يقل ينام مهد به گر از مقربان درباريد يکي يشاه پس از مدت
  .روانه کرد عباسخدمت شاه  به باارزش يها ا و لباسيسلطان و هدا

 يقل يشاه همراه مهد قطب يقل محمدکه  يا ن در نامهسلطا ولاغرداستان سفارت 
درآباد يه حين نامه در کتابخانه آصفيا. فرستاده، موجود است عباسخدمت شاه  به خان

گر محفوظ يه همراه چند نامه مهم دين صفويب زمان سالطيدر مجموعه مکات) هند(
شاه فرستاده  يقل دمحم يسلطان برا ولاغرهمراه  عباسکه شاه  يا اگرچه نامه. است
نوشته است، مطالب  يدر جواب و يقل محمدکه  يا از نامه اما افت نشده استيبود، 
  :شود ياخذ م يمهم

. نگفته است ير سخنيم از سپاه جهانگيطور مستق به خان در نامه خود يقل محمد .۱
 که يدر نامه بعد يو. ن موارد را گزارش کرده باشنديا يشفاه يران ويد سفيشا
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در کشور  ييها ران فرستاده شد، درباره شورشيدربار ا ي بهمصطٰف يدست قاض هب
  .گرفته از حمله مغوالن است هاي نشئت خود سخن گفته که احتماالً منظور وي تباهي

نوشته  ١يباشيوزگ يو بيسلطان، اغور ولاغر يجا به شاه يقل محمد يدر نامه رسم .۲
 يآرا خ عالميتاردر . امده استيز آن نا يخ ذکريفانه در کتب تارمتأس يشده؛ ول
 عالمالةيقحدت ياگر روا. ن عنوان آمده استيگر با همير دينام چند ام ٢عباسي
 ين دال بر علو مرتبت ويم، ايبر صحت فرض کن يسلطان را مبتن ولاغردرباره 

  .گ افضل استياز درجه ب ياست؛ چرا که درجه سلطان
پدر . ز نام برده شده استيسلطان طالش ن يقل ياز مهد عباسي يخ عالم آرايتاردر  .۳

از مناصب  يکيدر  يل صفوياحتماالً حمزه سلطان بود که در زمان شاه اسماع يو
ن يز از هميسلطان ن يعل. ل طالش قزلباش بودين طبقه از قبايا. کرد يمهم خدمت م

 ييالخلفا بود و خود منصب خلفاةخليفاز فرزندان  يو. رفت يشمار م به لهيقب
دو  يگفته اسکندر منش به .ر برده بوديدربار جهانگ به را عباسنامه شاه  يداشت و و

عباس مارو خان و بدر خان در زمان فوت شاه  يها نام به ن خانوادهينفر از افراد ا
  .ز بودنديفا »خان باسلطان«له يمنصب جل به

در  يول. ده آمدگولکن به شاه يقل محمدقصد ارتباط با دربار  به سلطان يقل يمهد
که مسئله فرستادن شخص  يهنگام. برده نشده است ياز و ين دوره اسميخ ايتوار

ما در . کنند يرا انتخاب م يد، ويآ يش ميپ يسلطان و نامه شاه ولاغرهمراه  يمعتبر
فرستاده  عباسشاه  يبرا يقل يدست مهد به شاه را که يقل محمداز نامه  ينجا قسمتيا

  :ميکن يشده است، نقل م
 ت،ين حضرت احديالمحب ن و ارفقيالمخلص بعد شکر و سپاس اخلص«

ان مآب، يد احتجاب سپهر رکاب عالمياب خورشيخدمت حضرت نواب کام به
دارد  يمعروض م عباسر شاه ابوالمظفّ) ……(اعظم  يشاهنشاه عالم، فرمانروا

را که  يارادت وافر دارد و شکر خدا يدرگاه حضرت عال به رخواهين خيکه ا

                                                      
)٧٧٤، ٣٦٨، ٢٧٥، ١٤١، ١٠١عالم آرا، ص (. يوزباشي، يوزباشيگري؛ يکي از مناصب عهد صفويه  .١
.۵۱۴، ۵۳۷، ۴۷۱، ۴۶۵، ۴۴۰ص   .٢
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ن الطاف شاهانه يجه هميمرحمت خسروانه شما شامل حال ماست و در نت
نزد  به قه رايزاد توف گيامارت و شوکت دستگاه، مکرمت و حشمت انتباه اغور ب

مصداق فرستاده دوست محبوب است  به رين حقيا. ديا دتمند فرستادهين عقيا
ي باز پس فرستادن وه را موجب سعادت و برکت خود انگاشته در يالورود مشار

بر بازگشت  يمبن يافت فرمان حضرت عاليبعد از در ير نمودم؛ وليوطن تأخ به
و بردن  يو يهمراه يرا فراهم کردم و برا يمات سفر ومذکور، مقد يلچيا

  .سلطان را انتخاب کردم يقل ينامه مهد اخالص
ام و عالوه  کردهنامه ذکر  ن بالد را در اخالصياحوال ا! فلک بارگاها! جهان پناها

ار ين ديخان از احوال ا يقل ين قاصد شما اغور سلطان و فرستاده من مهديبر ا
بخصوص . ه مطالب از زبان آنها گوشزد شما خواهد شدياند و بق آگاه يخوب به

 امده،ينامه ن که ذکرشان در اخالص يام که امور خان دستور داده يقل يمهد به من
ن را از ين اخالص گزيدوارم که ايام. نديان نمايخدمت شما ب ي بهطور زبان به

 مرا و د داديارادتمندان خود شمرده و مشمول نوازش خسروانه قرار خواه
دوارم که يام. خواهيد نمودارسال افتخار نامه و ارجاع خدمات الئقه مفتخر  به

  .ر شونديش ظهور پذياز پ شيدر جمله ابواب ب يره حضور معليات کثيعنا
ــرا   ــان مـ ــود دانخاقـ ــن  از آن خـ ــود دان ي ــد آن از آن خ   ک و ب

ــف  ــو ش ــو ت ــه چ ــديآن را ک ــا رف   ع باش ــه ج ــدرش هم ــق ــدي   ع باش
  :رسانم يان ميپا به ن دعاينامه را با ا

ــدارا داورا د  ــالم م ــرورا ع ــس ــروراي   يو داور يتا بود نام و نشـان از سـرور    ن پ
  يبـر سـرو   يو سـرور  يبر داور يداور  باد هر ساعت تو را از بخت و اقبال بلند

  .»نيالعالم ا ربين يآم
داز رفتن  ياديت زمددران نگذشته بود که يدربار ا به سلطان يقل محميقل محم 

ي ا نامه يو. ران فرستاده شوديدربار ا ي بهگرير ديد سفيشاه احساس کرد که با قطب
ور از قبل مذک يقاض. ران ارسال کرديا ي بهمصطٰف ينوشت و توسط قاض عباسشاه  به
ران نه فقط يدربار ا ي بهدر پ يپ يلچيفرستادن دو ا. ه ارتباط داشتيدربار صفو با
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ز يشاه ن قطب يقل محمددو حکومت است، بلکه از مشکالت  يميدهنده روابط صم نشان
  .کند يت ميحکا

اهللا  ليشاه نامه مشهور خود را توسط شاه خل م عادليدر همان دوران ابراه
ر شاه و ين نامه از تجاوزات جهانگيدر ا يو. فرستاد عباساه ش يس برايخوشنو

سلطان  ةاز نام. ب کرده بوديهند ترغ به حمله يرا برا يان مغول گله کرده و ويسپاه
ز ين يشاه و نظام يشاه شود که حکومت قطب يص مز مشخّين نکته نيشاه ا م عادليابراه
بازگشت هر سه  عباسي يآرا خ عالميرتادر . فرستاده بودند عباسشاه  يبرا ييها نامه
ران يخ ايا تاريخ گولکنده يمعاصر که درباره تار يخيدر کتب تار. ان شده استير بيسف

ن نامه که در ياز متن ا يول. امده استيان نيم ي بهمصطٰف ياز قاض ياند، ذکر نوشته شده
د که يآ ين برميمندرج است، چن) هينسخه آصف( هين صفويب عهد سالطيمکاتمجموعه 

 ه ارتباط داشت و سپسين صفوياو در آغاز با سالط. داشت ييدر دربار مقام واال يو
. ز گشتيمنصب سفارت فا به کرد و يرا ط يافت و مدارج ترقّيراه  يشاه دربار قطب به

  :ن استيفرستاده شد، چن يمصطٰف يکه توسط قاض يا متن نامه
دولت و  ير و از ابرهاعالم منوزوال تمام  ياز آفتاب عالمتاب دولت ب ياله«

حضرت، گردون رفعت، قمر طلعت، آفتاب ياعل. راب شوديس ياقبال جهان
  :حاجت، عطارد مظنت، آنکه

ــ مـــادرزاد اگـــر حاضـــر شـــود ينـــايناب ــن عــالم آرايدر جب ــروريش ببي  ينــد س
  يبر عقاب آسمان فرمان دهـد کبـک در   ت پـــرورشيــ در پنــاه ســده جـــاه رع  

  کو سليمان تا در انگشتش کند انگشتري م پادشاهي در حسبهم نبوت در نسب ه
ر شاه پرچم سلطان بن سلطان بن سلطان، خاقان بن خاقان بن خاقان ابوالمظفّ

  .در افالک مرتسم باد يدر اوج آسمان و آثارشأن و شوکت و عباس
بط روا ير که بر بناين حقيا :نگارد ين ميبعد از اظهار جذبه ارادت و اخالص چن

 يش را در حضور معليخو اتّفاقحاد و ن مخلص آرزو دارد که جذبه اتّيا يميقد
کن در عالم ظاهر موانع يل حاصل کند و يو اخرو ينيد و سعادت ديعرضه نما

 ين نامه آرزويله ايوس به ن جهتيهم به ن امر وجود دارد ويحصول ا يار برايبس
  :دينما يخود را برآورده م
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  ک محــروم مانــد نــه دوريــنــه نزد  ض نـور يفـ  د تابان دهـد يچو خورش
سمع مبارک  به گريان و افراد ديلچيحتم توسط ا به ارين دياحوال ا! حضرت واال

ان و فساد، اوضاع کشور يعلت اهل طغ به ن سال است کهيچند. ده استيرس
برسد  يونيسمع هما به ن احوالياز ا يا اگر شمه. نابسامان و آشفته است

ن يهم به نه باعث کدورت دل آن جناب خواهد شد ويرياخالص د بهبنا  بالضرور
 يدوارم که توجهات حضرت عاليام. کنم يل صرف نظر ميان تفاصيجهت از ب

  .دگردن مشکالت و آالم رفع يطرف ما مبذول شود تا ا به شتريهرچه ب
  دلو چرخ از دوزخ آب زمزم و کوثر کشد  لطـف او بـر آتـش دوزخ وزد    يگر هوا

ـ قهـر تـو بـر آب در    ور سموم   ا بـاد خاکسـتر کشـد   يجاودان از قعر در  ا بگـذرد ي
ام و  ت و امامت چنگ زدهيسمان محکم والير به ر در جمله مقاماتين حقيا

من کمک خواهد  به له و شفاعت حضرات چهارده معصوميوس دوارم که بهيام
را که  يمصطٰف يا قاضياالتق اداتالسةعت انتباه، عمديلت دستگاه، شريفض. شد

 ضه اخالصيهمراه عر به باشد يدرگاه آن شاه را دارا م ي بهموروث يشرف بندگ
خدمت شما را  به افتخار عرضه نامه يدوارم که ويام. فرستم يخدمت شما م به

ه يسا يم و اوالد ويکر يخداوند قدوس در ظل نب. حاصل خواهد نمود
  .»شه بر سر ما مستدام بدارديرا هم يجنابعال

حکومت  به و سلطانلشود که پس از ورود اغر ين معلوم ميشيل پياز تفاص
 ن نامهينخست. ارسال کرد عباسخدمت شاه  به شاه سه نامه يقل محمدان، يشاه قطب

دست  به سلطان ولاغرن نامه همراه ي، دومق ۱۰۱۸قبل از سال  يقنبر عل يدست حاج به
در  يمصطٰف يدست قاض به ن نامهيو سوم ق ۱۰۱۸قبل از سال  يطالش کم يقل يمهد

ن يا بهشاه ي قل محمدات ينتوانست در زمان ح عباسشاه . ق ۱۰۱۸-۹حدود سال 
القعده  يشاه در ماه ذ يقل محمدن نامه، يها پاسخ دهد، چراکه پس از ارسال سوم نامه

 يقل محمد يها د جواب نامهيک سو باياز  عباساکنون شاه . درگذشت ق ۱۰۲۰سال 
مناسبت  به تيام تسليگر پيد يفرستاد و از سو يم ين ويجانش يبرا شاه را قطب

. کرد يشاه ارسال م قطب محمدخدمت  ي بهپوش تاج يک برايام تبريدرگذشت پدر و پ
 عباسدربار شاه  به خود را يد در نظر داشت که هر سه پادشاه سفرايز باين نکته را نيا
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م يابراه يها گله کرده بودند، حتّ مغول يجاياز فشار ب يفرستادند و همگ يصفو
 يهند حمله کند و و به خواست تا با لشکر قندهار عباسشاه در نامه خود از شاه  عادل

. آنها فشار وارد خواهد کرد و در عرض چند روز هند فتح خواهد شد به خود از جنوب
شاهان ن پاديکه با ا يل تعلق خاطريدل ي بهنکرد؛ ول ييحرف او اعتنا عباس بهشاه 

 يرا راض يوباالخره آورد و  ير فشار ميجهانگ به شهيان داشت، هميشاه ژه قطبيو به
من . ها دست بکشد ن حکومتيا ي بهطور موقت از لشکرکش به کرد که حداقل

نجا يت دارد، در اين رابطه اهمير شاه را که در ايجهانگ عباس بهاز نامه شاه  ييها بخش
  :کنم ينقل م
باشند،  ياران شما مذگ گزاران و اطاعت ن دکن که از باجيسالط با يخاندان صفو«

قه اجداد يهمان روش و طر يپوش ز بعد از تاجير نين حقيا. دارد يا نهيريروابط د
نوبه خود  به زين نين سالطيا. ار نمودميو اخالص بود، اخت يرا که همانا دوست

  .ندکن يطور کامل ظاهر م به دت و حسن ارادت خود رايخلوص عق
در  يا واال دارم، نامه که با جناب يو اتحاد يک جهتيو  يگانگي به بنا بنده

آن جناب نگاشته بودم و در آن نامه معروض شدم که اگر  يسفارش آنها برا
خاطر من  به ست، باز هميشود که باب طبع شما ن يصادر م يبالفرض از آنها افعال

واال التماس و  جناب. دييعفو فرماد و اشتباهات آنها را ييشما از آن اعراض نما
آنها نظر التفات  به واال است که جناب يتباز مد يد؛ وليمرا قبول فرمود يالتجا

ن يکه ا يد در حاليا ر نمودهفتح ممالک آنها مقر يرا برا يد و افرادييفرما ينم
ن دکن يسالط. اند ه آبا و اجداد شما مصون و در امان بودهيشه در سايممالک هم

آنها جرئت مقابله با لشکر . اطاعت از شما آماده و حاضر هستند يز برايروز نام
ند و ينما يچياد و اطاعت شما سرپياز انق ييتوانند سر مو يشما را ندارند و نم

ن مخلص آرزومند است که اگر يا. از شما هستند يرويو پ يآماده فرمانبردار
دل راه  ي بهد و کدورتيببخشخاطر من آنها را  به مرتکب شدند، يآنها اشتباه

گر يکديبا  يميندگان مثال خواهند زد که دو پادشاه چنان روابط صميآ. دينده
  :خود را ترک کرد يياراده کشورگشا يگريخاطر د ي بهکيداشتند که 

  بيـنم بقـايي   که هسـتي را نمـي    غرض نقشي است کز ما باز ماند
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حال خودشان واگذار شوند و  هب اگر چند خانواده يت جنابعاليه و عنابا توج
اگرچه در نظر . دارد يراديز ممنون شما باشم، چه ايشما باشند و بنده ن يدعاگو
ع مملکت ياگر شما خواستار توس يندارند ول ير دکن وقعتيممالک حق يجنابعال

اندازه آن ممالک  به ر حاضر است از ممالک محروسه خودين حقيد، ايخود هست
ن يد ايين ممالک تعرض ننمايا به اگر شما. م کنديما تقدش به شتر از آنيا بي

خداوند متعال گلستان دولت شما را با . ر بار احسان شما خواهد بوديمخلص ز
  .»شه شگفته و شاداب بدارديات خود هميم عناينس

اين امر بديهي است که زمان زيادي براي ارسال اين خطوط و آمدن جواب آنها 
ق اين سفيران را بازپس  ۱۰۲۲-۲۳ه عباس صفوي در سال هر حال شا به. الزم بود

  .فرستاد
آمده، احتماالً از  العالمةيقحدگولکنده که در  ي بهزيگ تبرين بيتذکره ورود حس

  :ن استيخالصه آن چن. نقل شده است يشاه خ قطبيتار
بعد از استماع خبر درگذشت خسرو  يصفو عباسسالله دودمان نبوت شاه «

شاهيان،  قطب  علت تعلق خاطر عميق خود با به) شاه حمد قلي قطبم(فردوس مکان 
ت شاه يعرض تسل يرا برا ١ياتحگ قبين بينام حس به از مقربان بارگاه يکي

. ل نموديگسشاه  قطب دربارِ محمد بهمت يش قيف بيهمراه تحا ،تيمغفور و تهن
بعد از  شاه قطب محمد. ديبندر دابل رس به ق بندر هرمزيگ از طرين بيحس

استقبال  ين را برايالعابد نيرزا زينام م به فاضل يشخص ياستماع خبر آمدن و
. راه افتادند به تختيطرف پا به رين سفيمذکور همراه ا يرزايفرستاد و م يو

 يبرا يشاه از امرا در مرز قلمرو قطب يهمراه جماعت يا قلين انبيالخوانةعمد
فروگذاشت نکردند  ينواز از مهمان يا هقيآنها دق. حضور داشتند ياستقبال از و
گ در ين بيحس. دارالسلطنه وارد شد به ن کاروان با تزک و احتشاميو باالخره ا

حاصل نمود و  يدر کاال چبوتره قلعه احمد نگر شرف بساط بوس ق ۱۰۲۳سال 
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ع، کمر ران را که شامل تاج مرصّيار ايارزش د با يايو هدا عباسنامه شاه 
ع و عنان زرکش بود، ن و لگام مرصّيجر، پنجاه اسب با زر، کمر خنيشمش

لباس  ي بهن کاروان شامل هشتاد نفر بود که همگيا. خدمت شاه عرضه نمود
 يک محل دلکشياقامت هر  يات خسروانه مفتخر شدند و برايفاخره و عنا

  .»ده شديتدارک د
ت و ان سکونت داشيشاه گ مدت دو سال و چهار ماه در مملکت قطبين بيحس

افت يست هزار هون از طرف دولت دريز هر سال مبلغ بين مدت عالوه بر جوايدر ا
خ يت شيگ را در معين بيحس ق ۱۰۲۵القعده سال  يشاه مذکور در اواسط ماه ذ. کرد يم

ران يا به گريد يايارزش و هدا س و جواهرات بايخاتون و همراه با اقمشه نف محمد
ن کاروان از يا. غ چهار هزار هون مرحمت فرمودمخارج سفر مبل يروانه کرد و برا

  .ران شديق برهانپور عازم ايطر
  :کرد ين نامه بررسيتوان در ا ير را ميموارد ز

هنگام  يکي. گ فقط دو بار آمده استين بياسم حس عباسي يآرا خ عالميتاردر  .۱
ه شاه از نام يهنگام بازگشت از آنجا؛ ول ي بهگريگولکنده و د به سفارت يرفتن برا

امر  ين علت او را برايهم به از مقربان دربار بود و يشود که و يمعلوم م عباس
  .سفارت انتخاب کردند

ل شاه ين دليهم به ان اقامت داشت ويشاه اغور سلطان شش سال در دربار قطب .۲
ن يجه حسيان نوشت و در نتيشاه پادشاه قطب ي بها نامه يبازگشت و يبرا عباس

  .کردگ زودتر مراجعت يب
گر که در نامه شاه يکدي يبرا يرانيموضوع صلح با سلطان روم و فرستادن سف .۳

ن يست و هفتميدر شرح احوال ب عباسي يآرا خ عالميتاربدان اشاره شده، در  عباس
  :ن استيعنوان آن چن. آمده است ١سال جلوس

خواندگار روم  يلچيدر از رسالت روم و آمدن ايخان ح يذکر مراجعت قاض«
  .»ب و الشهادهيحکمت بالغه عالم الغ به استقرار مصالحه و اختالل آنجهت 
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ن بود و در يقزو ينيحس يفيرزا برهان از سادات مشهور سيخان فرزند م يقاض
 ١ق  ۱۰۲۰در سال  يو. انجام داده بود يانيسلطان روم خدمات نما به امور متعلق

ار را نظم و نسق يئل آن داستانبول رفت و مسا به ر اعظمينصوح پاشا وز ياستدعا به
وارد اصفهان  يت ويپاشا در مع ير مصطٰفيلو جاوس سفيق انج ۱۰۲۲در سال . داد

ران صلح برقرار ين روم و اين شد و بيجان متعين صورت مرز آذربايا به شد و
و  يت کرد و در سيالدر منصب صدارت فع ق  ۱۰۲۷خان تا سال  يقاض. گشت

آمد و  به در نامه خود عباسشاه . عزول شدن منصب مين سال جلوس از ايدوم
  .ر اشاره کرده استين دو سفيرفت هم

خ يتاربدان اشاره شده است، در  عباسج و مکران که در نامه شاه يفتوحات ک .۴
ع صلح روم يقبل از وقا ين سال جلوس کميست و هفتميدر ب عباسي يآرا عالم

 يعني. دربار دکن فرستاده شدند به ز در همان سالين يرانيا يسفرا. آورده شده است
ج و يع فتح کيوقا. ع مشهور آن سال هستنديهر دو واقعه ذکرشده در نامه از وقا

  :ان شده استين بيچن ٢خ مذکوريمکران در تار
. ج و مکران استيفتح قلعه بن فهل ک) ق ۱۰۲۲- ۲۳(ل امسال يع مشهور اواياز وقا«

کمک لشکر  ي بهو. ن سپرده شدخان حاکم کرما يگنج عل به ن کاريت ايمسئول
ولد  الدين شمس. ل اطراف قلعه بن فهل را محاصره نموديکرمان و سرداران قبا

ستوه آمد و در عرض چند روز قلعه فتح  به ن محاصرهيقلعه از ا ينار واليملک د
اصفهان آورده شد و مورد الطاف  به شان خوديملک مذکور با فرزندان و خو. شد

ن يبا هم يو. دياو دستور داده شد که در کرمان اقامت نما به ت وخسروانه قرار گرف
  .»ملک بقا شد يکرمان راه به بعد از ورود ياراده از اصفهان حرکت کرد؛ ول

 ميان آمده است؛ جاي حيرت است که در اين نامه فقط از حاجي قنبر علي نامي به .۵
  .نشده استگفته  يسخن يمصطٰف يسلطان طالش و قاض يقل يدرباره مهد يول
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رجب سال  ۱۰شهر گلکنده  ي بهرانير ايگ سفين بيخ ورود حسيتار ١عالمالةيقحددر  .۶
شود که دو سال و چهار  يگر معلوم ميد يخياز منابع تار. ضبط شده است ق ۱۰۲۳

 يشاه ر قطبيگ همراه سفين بيحس ق  ۱۰۲۵القعده سال  يماه بعد در اواسط ماه ذ
خ يگر تاريد يک جايدر همان کتاب در . کرد ران مراجعتيا به خاتون محمدخ يش
  :ن واقعه نقل شده استيا يبرا يگريد
 خاتون محمدخ يش يفهام ياماب علّنو يست و چهار هجريدر سال هزار و ب«

  .»ديگ روانه عراق گردين بيرفاقت حس به ف شاهانه مشرف گشتهيتشر به
ممکن است که ما  يفقط در صورت عباسي يآرا عالمن امر توسط يد اييتأ يول

. ميفرض کن ق ۱۰۲۲را محرم سال  يصفو عباسن سال جلوس شاه يست و هفتميب
ل يران در اواين روم و اين صورت فتح کجران و مکران و صلح بياست که در ا يهيبد

بعد حرکت  يها در ماه يرانيا يجه آن سفرايدر نت. افتاده است اتّفاق ق ۱۰۲۳سال 
ن سال اشاره ين دو حادثه ايا به که آنها با خود داشتند فقط يا اند؛ چرا که در نامه کرده

گلکنده در ماه پنجم  به ن سفرايشود که ورود ا ين ميچن يکل يريگ جهيشده است و نت
خ و روز ورود و مراجعت با مدت يتار العالمةيقحددر  يول. ستيممکن ن ق ۱۰۲۳سال 

م که يريد بپذين بايم؛ بنابرايبت کنم آن را غلط ثايتوان ياقامت ذکر شده است و ما نم
  .گولکنده حرکت کرده باشد يبرا ق ۱۰۲۲ن کاروان در سال يامکان دارد ا

ز مهم ياصفهان ن ي بهشاه ر قطبيخ خاتون سفيو ش يزيگ تبرين بيخ ورود حسيتار
ق برهانپور عازم ياز طر ق ۱۰۲۵ن کاروان در ماه دهم سال يا العالمةيقحدگفته  به .است

  :افتيدر ٢يريتزک جهانگتوان از کتاب  ير را مين مسيل انتخاب ايدل. شدران يا
که  يزيگ تبرين بيحس) ق  ۱۰۲۶سال  ولاال عيرب ۲۳(ن يازدهم فرورديدر «

واسطه  به ق رسالت فرستاده بود، چونيطر به ران او را نزد حاکم گلکندهيا يدارا
حاکم گلکنده مالزمت  يلچير مسدود بود با ايان با قزلباشان راه بر مينزاع فرنگ

  .»شکش او گذاشتيت پانمودند دو رأس اسب و چند نفور پارچه دکن و گجر
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  ♦گورکانيالم جديد سالطين و امراي ک
  شادروان نذير احمد

  ∗جونپوري صادق محمدخان  ترجمه

ن ياز ا ياضيراً بياخ. اب داردينا ياز نسخ خطّ يميعظ ةريگنج ذخ بيکتابخانه حب
د که در يدست بنده رس به ازدهميقرن دهم و  ياز شعرا ياشعار بعض يکتابخانه حاو

است از اشعار  يا اض مجموعهين بيا. افتيآنها دست  به توان يم يسخت گر بهيمنابع د
ن يدر ا. شود يافت نميگر يدر منابع د آنر يکه نظ يگورکان ين، شاهزادگان و امرايسالط

  .ز نقل شده استين يکامل يها مجموعه عالوه بر اشعار متفرقه غزل
ربرده کا هب يولد ةدر مورد دو شاعر واژ مؤلّف يول اض ناشناختهين بيا مؤلّف

ن دو يد اين نکته است که شايانگر اين امر بيا. يکشف يگريو د ر قاسميم يکي: است
 يکرد ول ي ميجهان زندگ شاه در عهد يکشف تخلّصبا  يشاعر. اند بوده مؤلّفنفر فرزند 

  :باشد مؤلّفتواند فرزند  ير نميل زيدال به يو
خ يکند و ش مي ادي يرا با لقب مخدوم ين خوارزميخ حسياض، شيب مؤلّف .١

تذکره  مؤلّفي نثار بخار ن از معاصرانيحس خيفرزند ش نيحس الدين فيشر
 نيچن )الف ٧٩مذکر، ورق (ي در مورد و يبخار ينثار. مذکر احباب است

 :سدينو مي
 ياز کودک يو. باشد ي ميخ خوارزميفرزند حرت ش نيحسالدين  فيشر خيش«

بعد از  يو. سفر حج رفت به اوکسب علم مشغول بود و همراه  به در خدمت پدر
                                                      

.٤٩-٧٥ ، ص١، شمارة ٤ م، ج ١٩٦٣ ژانويه، دانشگاه اسالمي عليگره، فکر و نظرفصلنامة   ♦
  .دانشجوي فوق ليسانس فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
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مجمع افاضل  يمجلس و. فه مقرر شديعنوان خل حج با اجازه پدر به بازگشت از
  .»است

با آنها مالقات  يشمارد که و ي ميرا جزو افراد نيحس الدين في، شريبخار ينثار
. رون بخارا ساکن هستنديکنند و ب ي ميخود را سپر يريکرده است و اکنون آنها دوران پ

شود که در آن  مي ن صورت ثابتيا به و شده است تأليف ق ٩٨٠ در سال احباب ةتذکر
خ يخود ش و داشت يادين سن زيخ حسيفرزند ش يعني نيف حسيخ شريزمان ش

حدود ي عني اض قبل از سالين بيتوان گفت که ا مي جهيدر نت. فوت کرده بود نيحس
  .ده استش تأليف ق  ٩٨٠يسال قبل از عهد شاهجهان ٥٠

و شاهزادگان ي گر امرايجهان، نور جهان و د ر، شاهياض اشعار جهانگين بيدر ا .٢
که اشعار  ياضيمشکل است که ب ين امر کميقبول ا. نقل نشده است ييچغتا

 ير و شعرايرا نقل کرده است، اشعار جهانگ …و يرزا عسکريرزا هندال، ميم
که  ين کشفيا م کهيريگجه بيم نتيتوان مي پس ما. را نقل نکرده باشد يبعد از و

  .باشد ي ميشاعر عهد شاهجهان ياز کشف يجدا اض استيب مؤلّففرزند 
 يها ا در قرنياند  نقل شده است که بعدها مشهور شده يياض اشعار شعراين بيدر ا

، يمثال قدس يبوده است؛ برا کسانيشان با شاعران مشهور  تخلّصاند و  ستهيز يم يبعد
اض نقل شده است؛ ين بيدر ا يغزل قدس ١٢ش از يب. هريوغ ي، ظهوريضيطالب، ف

افت ي) ق ١٠٥٥: م( يمشهد يجان قدس محمد يوان حاجيکدام از آنها در د چيه يول
 يوان طالب آملياض نقل شده است که در دين بيدر ا يک غزل طالبي. شوند ينم
وان يد اض آمده است که درين بيز در اين يدو غزل ظهور. ستيموجود ن) ق ١٠٣٦ :م(

 يو يوان چاپيز در دين يضيسه غزل ف. ستيصاحب سه نثر موجود ن يظهور الديننور
ن چهار شاعر از آن چهار شاعر يم که اييم بگويتوان ين آمار ميا به توجهبا . وجود ندارد
ن يا تأليفبر  يه ما مبنين اساس در نظريمتفاوت هستند و بر ا تخلّصن يمشهور با هم

  .ستين يديق ترد ٩٨٠کتاب قبل از سال 
ن ياض نقل شده است و بر اين بيز در اياکبر پادشاه ن محمد الدين اشعار جالل

. مرتب شده است ق  ٩٨٠و  ٩٦٣ يها ن سالياض بين بيتوان گفت که ا ياساس م
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اض نقل ين بيکه در ا يين و شاهزادگان چغتايدرباره مستند و موثق بودن کالم سالط
  :کرد توجهر يارد زمو به توان ياند، م شده
و  يم آن را جعليتوانست يشد، م يا دو پادشاه نقل ميک ياز  ياگر فقط اشعار )١

د دال بر وجود اشعار پادشاهان و شاهزادگان متعد يم؛ وليفرض کن يالحاق
  .مستند بودن آن است

  .رساند يمأخذ را م اهميتشتر پادشاهان پشت سرهم نقل شده است که ياشعار ب )٢
ز يره نيران وغي، اشعار پادشاهان معاصر ايهند ين و امرايعار سالطعالوه بر اش )٣

  .اض استين بيات اياض نقل شده است که دال بر اصل بودن محتوين بيدر ا
ز يوان نيوان شاعران و پادشاهان صاحب دياض در دين بياز اشعار ا يبعض )٤

  .موجود است
  .ق کرديگر تصديتوان از منابع د ياض را مين بياز مندرجات ا يبعض )٥

  :ميکن يرا نقل م يين چغتاياز اشعار امرا و سالط ين مقاله بعضيما در ا
غزلي از شيخ ميرزا در اين بياض نقل شده است که در آن شاعر از تنگدستي  .١

مشهور  شخصيتظاهراً وي پدر بابر است؛ چرا که . خود سخن گفته است
م بيشتر سالطين در اين بياض کال. اين نام در تاريخ وجود ندارد ديگري به

توانيم بگوييم که عمر شيخ ميرزا پدر  همين دليل مي چغتايي نقل شده است و به
؛ ولي مشهور است »عمر شيخ«نام  بهيکي از فرزندان تيمور نيز . بابر بوده است

اين عمر شيخ ميرزا فرزند ابوسعيد گورکان احتمال زياد  به. پسوند ميرزا ندارد
سال حکومت  ۳۷ق پس از  ۹۰۰ه است که در سال و حاکم فرغان) ق  ۸۵۵ :م(

 .درگذشت
  ايـم  در ميان محنت و رنـج و بـال افتـاده     ايـم  ما ز شهر خود پريشان و جـدا افتـاده  

  ايـم  دوا افتـاده  آن سبب بيمار و زار و بي ز  قدر شهر خود ندانسـتم و شـکر نعمـتش   
  ايـم  عت کجا افتـاده ما کجا بوديم اين سا  رفتار بـا تيـغ جفـا آواره سـاخت     چرخ کج

ـ   مرغ زيرک بـوده  ايــم دانــه ناچيــده در دام بــال افتــاده     تقـدير خـدا   ا بـه ايـم ام  
  ايـم  تقـدير خـدا افتـاده    ما درين غربت به  باش شاد دل مخور غم غريبي از شيخ عمر اي 
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در اين . چند شعر مفرد و يک غزل از بابر پادشاه نيز در اين بياض آمده است .٢
در منابع ديگر نيز بسياري از . نام اکبر پادشاه ياد شده است بهمجموعه از وي 

باني سلطنت  توانيم اين اشعار را به اند؛ بنابراين مي نام بابر آمده اين اشعار به
  :بابر نسبت بدهيم محمد الدينها در هند يعني ظهير مغول

ــان زار    پرواي مـا نکـرد   ١)او(هرگز ز نار حسن  ــا ج ــرد ……………ب   نک
  نکـرد ) وفـا  ةکه وعـد (مردم درين اميد   عده داد از لب شرين خويش ليکصد و

  نکـرد ) قبـا (پيراهني نمانـد کـه غنچـه      رخنـده در چمـن  پ) آن لـب (تا او گشاد 
ــر نشــانه و هرگــز خطــا نکــرد   نگ جفا سـوي مـا فکنـد   هر تير کز خد ــاد ب   افت

  سازد خدا نکـرد  اين کار دولت است چه  کوي دوست همي خواست جان دهد بابر به
  :ن استيات متفرق چنياب

  ترسم که خاکستر شود ور نهم بر سينه مي  شود) بگيرم تر(ات بر چشم گريان گر  نامه
* 

  را يم قـدر سـربلند  يندانست ………  را يم جاه و سربلنديطلب کرد يز نادان
* 

  مـن  وند دارد استخوانيمگر با ناوکش پ  نامد خدنگش از درون ناتوان من ٢برون
*  

  دمد ني است آن کو دم از قبول نفس مي  استي م يکيسواران  در دور ما ز کهنه
*  

  آن را مگوي دل که کم از سنگپاره نيست  سـت يهر دل که والـه رخ آن ماهپـاره ن  
*  

ــه  ميپرســــت يو رنــــد و مــــ يخرابــــات ــ  ب ــه م ــالم هرچ ــگو يع ــتيي   ميد هس
* 

ــ ـ ازوگرنه رفـتن    کنــدم فرقــت تــو دانســتم يخــراب م   توانسـتم  ين شـهر مـ  ي

                                                      
.عبارت داخل پرانتز کرم خورده است  .١
  .ابيات همايون و کامران نيز در همين بحر و رديف است  .٢
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  :ک قطعهي
ــ ــاز يبس ــبان ت ــر ياس ــده الغ  شـــد گـــاوان ناهنجـــار فربـــه    مان

ــه با ــچ ــر دون را ي ــار ده ــرد ک ــو  د ک ــروار يجــ ــالع ز خــ  …يطــ
کوشش دکتر هادي حسن چاپ شده است؛ ولي در اين  ديوان همايون پادشاه به .۳

با نام همايون  ؤلّفمدر اين مجموعه . بياض اشعار ديگري از وي نقل شده است
ن در يز موجود است؛ بنابراين يوان ويآن در د ١يک رباعيشده و پادشاه خوانده 

در . ميد کنيم ترديتوان يون پادشاه نميهما به )ک غزليبجز (ه کالم يانتساب بق
  .نسبت داده شده است يو به قهت متفريب ۱۰و  يرباع ۱۱اض هشت غزل، ين بيا

اند و با شاه  عراق شده توجهست هندوستان مون پادشاه از شکيچون هما
  :اند ن غزل را گفتهيهه ايطهماسب مالقات کرده، در بد

ـ ا اه آمـده يگرچه از خـط خطـا نامـه سـ     ــه  مي ــ ب ــ ياتمنّ ــده  يخطاپوش ــاه آم ــا ش   مي
ــاه آمــدهيکــه از آن ســا  بـــاد يرمغـــان بـــاقيعاطفـــت پ ةيســـا ــا ه طلبکــار پن   مي

ـ ا ن عقوبـت کـه گرفتـار گنـاه آمـده     يا  بس استکه  عقوبت شحنه اي مکن گناهم به   مي
ـ ا رحم است که ما حال تباه آمـده  يجا  کشم سحر آه مي روز تا شب تب و شب تا به   مي

*  
ـ ا شعاع شمس ي  حمر است اين ةعارض است اين قمر يا الل ـ هاسـت ا  نـه دل ييا آي   ني

ـ د يا هالل عي  يا رب اين طاق است يا محراب يا قوس قزح ـ مـاه ماسـت ا   يوا ابـر ي   ني
ـ ا نرگس شهالسـت ا يه يا دو بادام سي  چشم تو جادو است يا آهوست يا صياد خلق   ني

ـ ا باغ جهـان آراسـت ا  يا مگر گلدسته ي  ا نخل مراديا سرو يا الف ي نياست ا قامت   ني
ـ داست ايش …ايخان و مان  يا بلبل بي  بـاغ جهـان   يا قمرين زبان يريش يطوط   ني

*  
ـ  که  يديشب ع   شيش تو دررفته ز خويسرفکنده مه نو پ  شيتو برداشته پـرده ز پ

  شين خـرد دورانـد  يک نفس باز دهم زي  وانــه شــومينم و ديــبنمــا کــه تــرا ب يرو
  شيگانـه ز خـو  يگانـه و ب يب به آشنا گشته  مانده دور از وطن و بر سر آن کو شب و روز

  هيچ کس اندر پس و پيشجز سگانش نبود   مـزار  يبر او گشته مرا سو ……چون 

                                                      
.و مطلع آن در عرفات عاشقين نيز نقل شده است عالوه بر اين يک غزل که در ديوان نيست  .١
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ـ از درو ينظـر  يابيکن تا که ب يسع  ميون مکن از شـاه تمنـا زر و سـ   يرو هما   شي
* 

  ن سر بـر آسـمان  يد زمياو کش يدر کو  که سر فتاد بـر آن خـاک آسـتان    از بس
ــر غ ــاز س ــه ازو   بي ــر نکت ــم اگ   پنهان گزد لب و نهد انگشت بـر دهـان    پرس

  انيــدر م بهــم کــرده ا آفتــاب دســتيــ  اقــرص زر اســت بــر کمــر آن آفتــاب ر
  خـزان  غـم از آفـت   باغ بهشـت را چـه    رخ بپوش گفـت ي دل فسرده گفتم ز هر

  تش بـر آن شـ دا) رخش( وار شمع پروانه  ون بر آتشميسوخت هما که از چهي گفت
* 

  خاره کنم ست مگر دل ز سنگ يعجب غم  م شد غم تو در دلـم چـه چـاره کـنم    يمق
  پر از ستاره کـنم  ش چو گردونيکنار خو  چو لعل سر اشک از شب ره خود مه يدور ز

  جامه پاره کنم ب اگر چو گل از شوقيچه ع  ياللـه رخـ   وصل ون زيچو هما ام شگفته
* 

  نـزد رقـم   ياش صنع کثـل تـو نقشـ   نقّ  تــا نقــش کائنــات بــرون آمــد از عــدم 
  علـم  يببـاغ جهـان تـا شـد     يدر نازک  گـل بـآب نـاز    يسرشته شـد ا  نخل قدت

ــن يرو ـ   ييعرب تـو  ةهم کعب  بتســتي ز هــر جــانب خلــق ازي   عجـم  ةهـم قبل
  ســلوک تــو از ســر کنــد قــدم يدر واد  کـه او ي عاشـق  هـر قـدم   يسرها فـدا 

  و نقـش جـام جـم   ي بزم خسرو يپروا  ون کجـا بـود  يمستان عشق را چـو همـا  
* 

ـ ام با  زنده  اجيـ دارم بجانان احت جان تا هست در تنم ـ ي   اجيـ ده بـا جـان احت  ار دارد زن
  اجيـ ر کنعان احتيپسش از آنها با تو دارد پ  کيوسف و لي ياند ا گر با تو محتاج يعالم

  اجيـ احت وانيـ بـا آب ح  يبل خضر را باشد  بـر گـرد لبـت    وسـته يپ دلکشت خط سبز
  اجيـ احت النيبار خار مغـ  ستيورنه ما را ن  بيرق ياز در ا ميخواه مي ما جمال کعبه

ـ ما عجب دار شکن سر ا……   اجيــدهــر را باشــد ببــاران احت کشــت زار  م اگـر ي
ـ با تو دارند ا  رون خراميب يحاجتت هر چند نبود با کس   اجيـ دواران احتيـ ام ن همـه ي

ـ   يکرده بود  زيـ و تـو ن  يداشت با وصا تو حال ياجياحت   اجيـ آن احت يوعده آمـد از پ
 من در ياده شده است ولون پادشاه نسبت ديهما به صراحت به نيشيغزل پ اگرچه

  .باشد ين غزل حاليشاعر ا رسد مي نظر به د دارم چرا کهين انتساب ترديصحت ا
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  شوخ بدست تـو گرفتـار شـدم    يباز ا  و از کار شدم) دارم ينظر(ساعدت را 
  دار شدميکه ب اد از آن لحظهيک فريل  آسودم يو نفس دمت دوش بخوابيد

ـ ناز از سـر بنهـد گفـتم و آ      مار شـدم يده بيفايو ب حاصل آن نشد  د بسـرم ي
  ار شدميتو چو هش چشمِ ةشياند سوخت  و صد بار مرا گفتم يسخني شب ز مست

  گلزار شـدم  ينه که از بهر تماشا سو  يون خبريهما داد مي تو ياز بو يگل
  :يرباع ةچند نمون

ــه  ــان ب ــا رب برس ــارا  ي ــامي م ــک ن   ١… … … … … … …  ني
ــام  ــاريچــو شــهرت ننــگ و ن   … … … … … … …  نبــود ب

* 
ــل  ميشـــانيم گرچـــه از خويش نـــيـــدرو ــد ا ي ــان معتق ــانيک از دل و ج   ميش

  ميشـــانيبنـــده درو يم ولـــيشـــاه  يشــيو درو يشــاه يدور اســت مگــو
*  

ــدن ــه ايـ ــه  بـ ــر چـ ــده آخـ ــراد رانـ ــو  مـ ــده  ي ــر خوان ــه عم ــين نام ــه يعن   چ
ــگ ــه رمي   چــه يعنــيســال دگــر بمانــده  يصــد  صــد ســال يمــراد دل بمــان ب

*  
ــه   ور گــوي زمــين ربــودة آخــر هــيچ      ســپهر ســودة آخــر هــيچ  گــر ســر ب

ــيچ      دم درکش و از بودن خـود هـيچ مگـوي    ــر ه ــودة آخ ــر ب ــا دم حش ــر ت   گ
* 

ــد    هرگــز فلــک انديشــة کــارم نکنــد     ــارم نکنـ ــراد کامگـ ــيچ مـ ــر هـ   بـ
ــد    قطــرة آب مــرا  لــب تــر نکنــد بــه    ــارم نکنـ ــده در کنـ ــا آب دو ديـ   تـ

* 
ــار  ميـــا پرداختـــهر يـــغ دل ز ةتـــا خانـــ ــهک ــراد خــو ي ب ــا ش نســاختهيم   مي

ـ ا ر اوسـت درباختـه  يـ ز کـه غ يـ هر چ  يعنـــي يام بســـاط هســـت بـــرهم زده   مي
* 

ــف ن   ٢… … … … … … … ــرگ کـ ــر بـ ــهـ ــدعايـ   از دارد بـ
                                                      

  .کرم خورده  .١
  .کرم خورده  .٢



  گورکانيجديد سالطين و امراي  کالم  ٢٩٣

  

ــرد ادا     … … … … … … … … ــفتت ک ــگ ص ــه برن ــر غنچ   ه
* 

ــائيم    … … … … … … … … ــوش مـ ــف مشـ ــفته آن زلـ   آشـ
  غم نيست که عاشـق بـال کـش مـائيم      … … … … … … … …

*  
ــ   سـت مـرا   يهجـران تـو سـال    هر روز به  ســـت مـــرا يدم ز فـــراق تـــو ماللـ

ــوان  يحــال ــربتم کــه گفــتم نت ــبحان اهللا غر  ســت بغ ــس ــالي ــرا  يب ح ــت م   س
* 

ـ د يهندو پسـر  ــ   دم انـدر صـف جنـگ   ي ــش مـ ــارة او ز آتـ ــگ يرخسـ   گلرنـ
ــنما ز   ــتم ص ــل گف ــامم ده لع ــود ک   ت همايون لب و سنگدر خنده شد و بگف  خ

  .نقل شده است زين يوان چاپيمذکور در د يرباع
  :١گريک قطعه دي

ــفات  ــ(!) از صــ ــار ودود يحــ ــده در آ   مختــ ــاهر ش ــهود  يظ ــور و ش ــه ن   ن
ــود   هر دو در باغ نمـود ) ميک وجودي(چوم  ــرع وج ــا ف ــود يم ــل وج   م و او اص

  :ات متفرقهياب
  سرمنزل خوب است و هم آب روان دارد که هم  ام بنشــان و قــدت را درون ديــده نهــال ســر

  دان که او از عمر برخوردار نيست تو يقين مي  روي که او با عاشق خود يار نيسـت  پري ٢هر
ــه ــام جفاســت  مگــو ب ــار در مق ــا ي   که از جفـا غرضـش امتحـان اهـل وفاسـت       اهــل وف

  خود خون به دادم خط زيست نخواهم هجرت در که  گـون خـود   نامه سويت ز اشک اللـه  ٣نوشتم
ــن      قـراري دلسـتان مـن    زنجيرم چو کرد از بي به ــان م ــوراخ از زب ــد س ــر ش ــي زنجي   !ول

  ن گفـتن يـ خـاطرت از  ن نـه شـود  يکه تا حز  ن گفـــتنيدل حـــز درد تـــوان بتـــو ينمـــ
  چـون اسـت   يـي دو نسـبت  يکي که با وجود  دلم خـون اسـت   ته بته صفت غنچه هغصّ ز

ــ  رديـــدن گيچـــو شـــن ينالـــه زار مـــرا نـــ ــ ةآه از روزنــ ــيســ ــدن گينه کشــ   رديــ
  از کـار مـا   يسـر  آرد يرون نمـ يچ کس بيه  مـا  ارِيـ همچـو زلـف    شـان يما تا شد پر کارِ

                                                      
.قطعة ديگري در همين بحر و رديف نقل شده ولي شاعر آن معلوم نيست  .١
.ابيات ميرزا کامران نيز در همين بحر و رديف است  .٢
.ابيات بابر و کامران نيز در همين بحر و رديف است  .٣



  ٢٩٤  قند پارسي

  

) ق ۱۰۱۴: م(اکبر پادشاه  محمد الدين نام جالل ي بهک رباعيدو شعر مفرد و  .۴
ع توقّ يم از ويتوان ينداشت و ما نم ييالت باالياکبر تحص. درج شده است

مرتب شده و  يل عهد اکبرياض در اواين بين ايهمچن. ميباش داشته ياديز
  :يامده است؛ نمونه کالم ويکه پس از آن سروده شده است، در آن ن ياشعار
  اغيـار سـتمکار امشـب    گو مشو صبح به  وصلش من مهجور شدم يار امشب چون به
ـ    …زان ســبب هســت پريشــاني دل     …زلف تـو شـد در دل   سـر  ايتا تمنّ

ــار غمــم ز دســت مهجــوري او   خــون شــد دلــم از دوري او مينــاز کــه   مــن ي
  سـت نمايـان شـده از جـوري او     عکسي  بر آيينه فلک نه اين قوس و قزح اسـت 

کمک  به را يوان ويالحق مرحوم د پروفسور محفوظ): ق  ۹۶۴: م(رزا کامران يم .۵
که در زمان خود  ين نسخه خطّيا. اب منتشر کرده استيکم يک نسخه خطّي

پور پتنه  يشده در کتابخانه بانک کتابت يط محمود اسحاق شهابر توسشاع
آن  يره رويجهان وغ ر و شاهيون، جهانگيهما يها نوشته موجود است و دست

اض ين بيدر ا. رديگ يرا دربرنم يوان تمام اشعار وين ديا يثبت شده است؛ ول
د از يجد ت متفرقهيو هفت ب ي، هشت رباع)يزبان ترک به ک غزلي( هشت غزل

 :ن استياض چنين بيموجود در ا يها مطلع غزل. نقل شده است يو
  ا زده استدامانش مگر دست تمنّ به کس  تبـاال زده اسـ   به دامان خود آن سرو ١باز
  )بيت ۷(  

ـ يزلف پر ةحلق ـ   ةغمز  سـت ين يزيـ چ يشان تو ب   سـت ين يزيـ چ ينرگس فتان تـو ب
  )بيت ۵(  

ــو ــه دم ٢حســـن تـ ــادا بـ ــزون بـ   مــــون بــــادا يطالعــــت فــــرخ و م   دم افـ
  )بيت ۵(  

ــوه درد   ــون ک ــرا چ ــر دل  يم ــو ب   محمــل بــه چســان بــار ســفر بنــدم     از ت
  )بيت ۷(  

                                                      
اين غزل در رديف و قافيه . وان مفردات در يک جاي ديگر نيز نقل شده استاين مطلع تحت عن  .١

مطلع اين سه . همين صورت است باشد و دو غزل ابوالقاسم فرزند کامران نيز به غزل قاسم کاهي مي
  .اند غزل در اين بياض در يکجا آورده شده

.ي بادشاه روم گفتهبرا: در مقطع نام همايون آمده ولي در عنوان اين غزل نوشته شده  .٢



  گورکانيجديد سالطين و امراي  کالم  ٢٩٥

  

  ر مغـان و سـر مـا   يـ ن خـاک در پ يبعد از  کس رهبـر مـا   چيمقصود نشد ه به ١چون
  )بيت ۶(  

ـ بر راه تو دار ٢چشم ـ م شـد ا ي   چند يجانب ما گام يوقت آن شد که نه  چنـد  يامي
  )بيت ۷(  
رزا کامران يوان ميون پادشاه سروده شده است، در ديهما ين غزل که برايا

  :ستيموجود ن
ــه   ايـم  اهللا آمـده  تشنه لب سوي تو اي ظـلّ  ــا ب ــاه آمــده ســايه رحمتــي و م ــم پن   اي

  ايـم  در حضـرت شـاه آمـده    دادخواهان به  هـاي زمـان و سـتم چـرخ فلـک      از بدي
  ايـم  در شمار خس و خاشاک و گياه آمـده   قدمت زير اي گل که بها مکش دامن از م

  ايـم  کرده ترک گله و حشمت و جاه آمده  طالــب فقــر شـــده راه قلنــدر جســـته   
  ايم رخسار چو کاه آمده زان سوي دوست به  کامران حال درون است ز بيـرون ظـاهر  

تحت  نيالعاشق عرفاتمطلع آن در  يست؛ وليوان موجود نيز در دير نيغزل ز
  :آمده استن کامران عنوا

  ناز سـرزلف تـو گيـرم کـه تـويي رام      ز  تـو آرام  هندو پسرا بس کـه گـرفتم بـه   
ــف الم  در او  و دهـان تـو سـپرديم   آيات قـد و زلـف    ــدم ال ــون بدي ــرآن چ   ل ق

  ترسم که ازين پس برد او رونق اسـالم   چشم تو چنين اسـت کـه آغـاز نمـوده    
  برآيـي چـون مـه چـارده از بـام     گر باز   ام بســي فتنــه برآيــد  از گــردش ايــ 

  نشين مرغ که افتاد دريـن دام دبس صي  زلف تــو افتــادتــا خــال تــو در دام ســرِ
  ناکــام بــدرود تــو کــرديم و بــرفتيم بــه  وز لعل تو کامي نه ربـوديم چـو غـازي   

  :د آمده استين تمهيز با اياض نين بيات ان غزل در بخش مفرديمطلع ا
ش ين اثنا هندو بچه پيدر. ار داشتيده رفته و وهم بسايپ) در هند(مرزا کامران «

اند و  ار شدهياخت ياند، ب دهيمرزا چون او را د. نداشت يريآمده که در حسن نظ
  .»اند ه گفتهيدر بد. را قرار دهند) در هند(اند که بودن  وجود وهم خواسته با

                                                      
  .تحت عنوان مطلع مفردات جاي ديگر نيز نقل شده است  .١
  .براي همايون سروده شده است  .٢



  ٢٩٦  قند پارسي

  

نام  ي بهگريد شاعر به تعلّقرزا کامران درج شده که مينام م به زيگر نيک غزل دي
نقل  ين غزل اشعار نطقيز آمده است و پس از اين يو تخلّصاست و  »ينطق«

 و له نوشته و آن را ينطق يجا به ن اشتباه کاتب است کهيظاهراً ا. شده است
  :ن استيمطلع و مقطع غزل چن. کامران نسبت داده است به

  ل تــوشــد اضــطراب مــن ســبب انفعــا  بـزم وصـال تـو    به مردم ز غم که دوش
  جـواب سـؤال تـو    بـه  ملتفـت شـود   يک  او يگــدا ياو پادشــاه حســن تــو نطقــ

  :رزايات کامران ميرباع
ــو ــن يب ــو ش ــيديت ــحريم از نس ــو  يم س ــه شــدم يزان ب ــگلشــن د ب   يور دهي

  يگـر  جلـوه  يزهـ  يدر چشم من آمـد   يخبــريهــر ســو کــه نظــر فکنــدم از ب
*  

ــي ــر م ــا منشــين  گ ــي وصــال از پ   … … … … … … … …  طلب
ــال  خــواهي کــه کنــي قطــع بيابــان فــراق   ١… … … … … …اصـــــ

  :سروده شده است ٢داهللا ازبکيعب يبرا ين رباعيا
ــا  ا رب کـه سـعادت تـو روزافـزون بـاد     ي ــاد  يپ ــر ســر گــردون ب   شــرف تــو ب

ـ  بـه  ريحکم تو و تقد  يک و بـد زمانـه چـو حکـم کنـ     يـ بر ن   ک مضـمون بـاد  ي
  :گريد يچند رباع

ــذر ب   ــل ح ــحبت نااه ــااز ص ــردي   د کــرديــدن او قطــع نظــر با يــوز د  د ک
ــان ــل زب ــه نااه ــا  ب ــر بگش ــن اگ ــبا … …زنهــار کــه گــوش   ديطع   د کــردي

  :ون پادشاه سروده شده استيهما يبرا ين رباعيا
ــفر  کـرد  يافسوس که غم چهره من کـاه  ــاه  ي ــر کوت ــه روز عم ــرد ياد ک   ک

ـ     کـرد  يخـواه  يتيوقت اسـت اگـر عنـا     تــو کشــت يهـا  تيــعنا يمـا را غــم ب
*  

                                                      
  .مصرع دوم و چهارم از بين رفته  .١
وي . که اشعار وي نيز در اين بياض نقل شده است» عبيدي«حاکم ماوراءالنّهر و شاعر، متخلّص به  .٢

  :ددر جواب اين شعر رباعي زير را سرو
  يا رب که تـرا نصـرت و فيـروزي بـاد    

  
  مـــاه علمـــت بعـــالم افـــروزي بـــاد

  روزي کــه بــد آيــدت زانديشــه آن     
  

  آن روز بــد انــديش تــرا روزي بــاد   
  



  گورکانيجديد سالطين و امراي  کالم  ٢٩٧

  

  از محنــــتم آزاد نکــــردي هرگــــز    از نامــه دلــم شــاد نکــردي هرگــز    
  ا مـــرا تـــو يـــاد نکـــردي هرگـــزامـــ  من يک نفس از ياد تو غافل نـه شـدم  

* 
ــار جــاني کــردن   … … … … … … … …   صــبر ز غــم هجــر ي
ــردن     ١… … … … … … … ــواني ک ــه ت ــن دل ک ــاري بک   ک

*  
  …… … … …  … … …  خواهـد  يا رب چه کنم خـدا چنـين مـي   

ــه زر   ــر تخت ــته ب ــين نشس ــون لع   ٢… … … … … … …  فرع
  :ات متفرقهياب

  ن ره گلــزاريتــا گــم نکنــد بلبــل مســک  گل کرده علم دامن خود بر سر هر خـار 
*  

  درد روي يار نيست خار در چشم تو اي بي  خار نيست گويي که در عالم گلي بي چند مي
* 

  هـان مـن  زدم دودي برآمـد از د ) دم(زلفش  ٣ز
  )از آتـش زبـان مـن   (لبش را ياد کردم سوخت 

*  
  بيا و ببين که ز هجر تو حال من چون است  تـو غرقـه خـون اسـت     يا که دلم بيب ٤ايب

*  
ـ ايهرگز ن ييچون تو يخوب به   د در نظـر مـا را  ي

  ز عين مرحمت گاهي نگاهي کن چـه شـد يـارا   
*  

ـ در باغ اگـر قـد تـو د    ٥سرو   رديـ دن گيـ و از شـرم خم  منفعل گـردد   رديـ دن گي
*  

                                                      
  .اند مصرعة اولي و سوم افتاده  .١
  .اند هاي دوم و چهارم کرم خورده مصرعه  .٢
.اند م نقل شدهابيات بابر و همايون در همين رديف و قافيه در اين بياض باه  .٣
.اين بيت در ديوان چاپي موجود است و همايون نيز در همين رديف و قافيه شعر سروده است  .٤
.همايون و عسکري نيز در همين رديف و قافيه شعر دارند  .٥
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  مـا  اين چنين آشفته و درهم نبودي کارِ  مـا  زلـف يـارِ   کشاد کار ما بـودي ز  ١گر
از ميرزا حکيم فرزند همايون و برادر اکبر يک غزل و يک بيت مفرد نقل شده  .٦

  :است
  آن روشــني ديــده ز روي نکــوي توســت  روي توسـت  دارم هزار شکر که چشمم به

ــو   ام و هنــوز آرزوي توســت صــد بــار ديــده  شــود ســيري نمــي از ديــدن جمــال ت
  ز آن رو ميان اهل دالن گفتگوي توست  اي گــوي لطافــت از همــه خوبــان ربــوده

  مقصود من تويي و همين جستجوي توست  گـاري تـوام   طلـب  روي بـه  هر جا که مي
  صد جان او طفيل يکي تار مـوي توسـت    گر مرد از غم تو حکيمـي غمـش مخـور   

*  
  قدر حسن استغنا کند کس چون کند گر به  اندک استغناي او عشّاق ار در خون کند

در قلعه  ق ٩٦٤فرمان اکبر در سال  به رزا کامران کهيرزا ابوالقاسم فرزند ميم .٧
مشهور  يد، از شعرايقتل رس به ق ٩٧٤شد و ده سال بعد در سال  يار زندانيگوال

 تخلّص يشوکت يو. شود يافت ميها  در تذکره يشرح حال و. آن زمان است
مطلع . نقل شده است يت مفرد از ويک بياض هفت غزل و ين بيدر ا. کرد يم

 :شود يها در ادامه نوشته م غزل
  دل غمــزده مــا زده اســت بــه نشــتر غــم  ار هر شانه که در زلف سمنسا زده استي

  )بيت ٥(  
ــا ســ   دور از رخ خــوب تــو مــن زار نشســته    ــار و د ةنيب ــته افگ ــار نشس   ل افگ

  )بيت ٥(  
ــا ت  مــا ل قتــل قاتــلِ يــداشــت چــون م  ــرد بـ ــکـ ــا يـ ــمل مـ ــزه بسـ   غ غمـ

  )بيت ٧(  
  کنــــد قصــــد جــــان نــــاتوانم مــــي  … … … … … … … … …

  )بيت ٦(  
  وانــه و بربــود خــرد از بــر مــا يســاخت د  کـر مـا  يپ يک عشوه پـر ي به دل ز ما برد

  )بيت ٥(  

                                                      
.بيت همايون در همين بحر و رديف موجود است  .١
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  کـران مـرا  يپ يوانه سـاخت عشـق پـر   يد  پروانــه ســاخت شــمع جمــال بتــان مــرا
  )بيت ٥(  

  وانـه را يکر دل ديپ يسوخت عشق آن پر  جان پروانه را شمع رخسارش که آتش زد به
  )بيت ٥(  
  :ت مفرديب

  ن تو سـودا زده اسـت  يپرچ ةرطسنبل از   است صحرا زده به مهيالله از رشک رخت خ
مرتّب نشده  يوان ويد يول ز شاعر بود؛يرزا کامران نيبرادر م يرزا عسکريم .٨

اض سه غزل و چهار ين بيدر ا. در منابع مختلف موجود است ياشعار و. است
  :نقل شده است يت مفرد از ويب
  همچو لبش باصفا لعل بدخشان کجاست  انـدام ماسـت   لقب سـرو گـل   يار بدخشي
  رنـگ بـاده گلفـام ماسـت     شهيدر فلک ش  گون وقت نشـاط و طـرب   ن شفق اللهيا

ـ   ســت وفــا دلبــرانيدل ســخت شــما ن در   بقاسـت  يرسم شما بوالعجب عهد شما ب
ــا شــده ــر يام ا ت   ماجراسـت  يتوام هـر نفسـ   يبا سگ کو  ن درتينشــ خــاک يپ

  تلــخ وفاســت  يمنتظــر جرعــه از مــ    ن رهــت از غــم هجــران تــوينشــ خــاک
  تشام و سحر همنشين با سگ کوي شماس  شين خـو يدلربا با دل غمگ يا يعسکر

*  
  شود از گردش دوران سـفيد  شب مي ةطر  سفيد سحرگاهان در گردون اطراف شود چون

  تا نمايد چون گهر از حقة مرجـان سـفيد    در دهان غنچه بنگر در سـحرگه ژالـه را  
ـ بود تا پا مرا کوي دادي کاغذ  وفا و مهر و مه با مه يا قسمت يکرد چونکه   ديان سـف ي

ـ کـز د  غايدر يا   دياز مه کنعان سف عقوبي چشمان تا شود  اي مصـر نامـد مـژده    اري
  ديخوبان سـف  چهره نيمشک خط در سواد  در نظر وقف تماشاي د عسکريخوش نما

*  
  در عشق صالح است عرب را و عجم را  تــا کــرد خــدا روزي مــن وادي غــم را 

  آن کس که بدانـد رقـم لـوح و قلـم را      کيــز بــد و ن ســديبنو مــزارم بــر لــوح
ـ يناقه ل يسو مجنون چون نظر کرد ــاز د  يل   او کـــرد فرامـــوش الـــم را دنيـ

  :ات متفرقهياب
  بوده است ييخانه جايتکلف گوشه م يب  بوده است ييدلکشا ييخانه جايگوشه م

* 
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  بازم عجب شکستگي بر دست داده است  اله عشـرت فتـاده اسـت   ياز دست من پ
* 

  رديـ دن گيـ از سر هـر مـژه خونـاب چک     رديـ دن گيـ نه خليخار مژگان تـو در سـ  
  :رزا هندال نقل شده استيت از ميسه ب .٩

ــو ما ــد ت ــســرو ق   نيست) اهل ناز(ست در سر تو که در  نازي  ســتياز نيــل اهــل ني
* 

  لـب نامـده جانـان بـر سـر      بـه  آمده جان  تب غم دارم و درد سـر هجـران بـر سـر    
* 

ــار دل  مييچهـــره دردمنـــد تـــو   يپـــر يا ــتيفگـــ ــوم و مســـ   مييند تـــ
ون نفوذ يل حکومت همايبود که در اوا ييرزا از شاهزادگان چغتايادگار ناصر مي .١٠

رزا و يزمان م محمدشورش  يسرکوب يبرا ق ٩٤٠در سال  يو. داشت ياديز
در جنگ  ق ٩٤١وي در سال . سلطان ميرزا فرزندان الغ ميرزا فرستاده شد محمد

 هين در جنگ عليهمچن يو. م دادشرکت داشت و کارهاي نماياني انجا گجرات
 ر خانيش ون ازيهما که يو هنگام تاوه حضور داشتيو ا ير خان در کالپيش

بعد از  ق ٩٥٣در سال  يو. ون بوديهمراه هما يشکست خورد و فرار کرد و
در اين بياض چهار غزل . ديقتل رس به کابل آمد و سال بعد به بر کامران يروزيپ

ها  ن غزليمطلع ا. کرد يم تخلّص ياصر و ناصرن يو. شده استاز وي نقل 
  :ن استيچن

  مانند شب قـدر مبـارک سـحري داشـت      زلفت که بهر حلقه مشکين قمري داشت
ــر بســت  ز ــار اگ ــ ن ــد آه يرياس ــه کن   داشـت  يخبـر يزلف خـدا ب  دل در شکن   چ

  داشـت  يدوران دگـر  يتا چشم زدم ساق  دميانـدوه کشـ   کـه مـن سـاغر    هر چنـد 
ـ گر  ـ ي   داشـت  يد اگـر دور از آن هـم نظـر   يناد  ن وفـا بـود  يمـا کـرد نظـر عـ     هار ب

  داشت يجگر رخونپ تو هجران ز غنچه چون  دل شـده در بـاغ   يناصـر  در موسم گـل 
*  

ـ ن دم است مرا يمردن هم  دگـر  يدم ز تو دارم غمين سان که دميز   دگـر  يا دمـ ي
ـ اگـر حکا  ترسم   دگري م غمو آن ه ن غمياز يشو نيغمگ  خـود کـنم   يغمهـا  تي
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  دگــر يشــب مــاتم همــه از زود رفتنــت  اســت مــاتمم همــه روز ر مانــدنتيــاز د
ــد  ملک حسن که خوبان ست يلعلت نه خاتم ــاتم آرنــ ــر او خــ ــر يدر برابــ   دگــ

ــمق يناصــر يا ــد اي ــاشي ــدان ب   دگـر  يعـالم  ين عـالم ار ملـول شـد   يز  ن خاک
*  

ــفر ــاز  ي ــدم ب ــدار ش ــه دور از رخ دل   گرفتـار شـدم بـاز   افسوس کـه بـا هجـر      اد ک
  تو گرفتار شـدم بـاز   هجر به ن سان کهيز  که بوصل تو رسم بـاز ) ا ربي(بود  يروز

  ناچـار شـدم بـاز    بـه  تـو ي دور از سر کـو   تيــکو ز شــدم آواره بــانياز جــور رق
ــازيتــو ب ياز نــرگس جــادو  شـوخ  يخبـر ا  ياز حال من خسته نـدار    مــار شــدم ب

ــت ب   حزونا رب چه سبب بود که چون ناصر مي ــروم از آن دول ــمح ــاز ي ــدم ب   دار ش
*  

  خاطر و افتـاد همچـو مـن باشـد     شکسته  رشـکن باشـد  آن زلف پ که در خم يکس
  چـو مـن باشـد    يگمان مبر که ترا عاشق  عاشقان تو اسـت  ر زپ نيزم ياگر چه رو

  و در خـتن اسـت   نيو نه در چ نه در خطا  تـو عنبـر افشـان اسـت     زلفسـرِ  ةچو ناف
  حسـن باشـد   ةگمان مبر که کـم از گفتـ    سـت يت غزلم گرچـه شـعر خسـرو ن   عبار

ــه ــا بنال ــحرگاهي ه ــر س ــد يناص ــ   نرس ــزار نال ــل ةه ــن  بلب ــه در چم ــد ک   باش
 يتوزک بابر يترجمه فارس. استزمان خود  مشهور يها شخصيترم خان از يب .١١

ل اض ده غزين بيدر ا. است يو ترک يفارس يها زبان ي بهو ييدهنده آشنا نشان
  :١ن استيها چن ن غزليمطلع ا. آورده شده است ياز و

  دانم يدانم چه بد کردم گناه خود نم ينم  دانم يجز نگاه خود نم ياو گناه يرو به
*  

ــ   ينــــدار يدال گــــر غــــم دلســــتان ــر خضــر وقت ــان ياگ ــه ج ــدار يک   ين
*  

ــدال را     آن نهـــال را يد نـــازکيـــتـــا ســـرو د ــه اعتـ ــاد دغدغـ ــر نهـ   از سـ
*  

                                                      
.هاي کامل نقل شده است در اصل مقاله غزل  .١
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  ه خـون مـنش معلـوم اسـت    يـ سخن داع يب
  نيست پنهان که ز رنگ سخنش معلوم اسـت 

*  
  شــود يقامــت تــو برابــر نمــ ي بــهســرو  شـود  ير نمـ چو عـارض تـو منـو    يماه

*  
ــ   گـردد  يگرد آن کاکل اگر بـاد صـبا مـ    ــبب تفرق ــ  ةس ــا م ــاطر م ــردد يخ   گ

*  
  بگذار کـه گـرد قـد و بـاالي تـو گـرد        پيش آي که قربان سـراپاي تـو گـردم   

*  
ــو ــاد روم سـ ــو گردبـ ــتانه او يچـ ـ ا به  آسـ ـ   بـه  ن بهانـه بگـردم  ي   او ةگـرد خان

* 
  يکـ  بـه  رخت مهجور بودن تا يوز تماشا  يکـ  به گل از بزم وصالت دور بودن تا يا

*  
  سوزدم ور نهان دارم، درون سينه جان مي  سـوزدم  گر برآرم شعلة از دل، دهـان مـي  

  :نقل شده است يز از ويت مفرد نين بيا
  ناکافي سـفرکردم  ن آن روزي که از کويت بهم

  همان ساعت ز عمر خويشتن قطع نظـر کـردم  
مختلف همراه بابر  يها است که در جنگ يعهد بابر يگ از امرايخواجه کالن ب .١٢

 يل وين دليهم به نداشت و يسازگار يهند با مزاج و يآب و هوا يول. بود
  :ن آمده استيچن ١يميرح مآثرِدر . ت دائم در هند بودمخالف سکون

ت ر از شديکث ياقبال شد جمع م سرادقاتيمخ ن سال که عرصه آگرهيو در«
کابل  امرا قرار برفتن …نمودند فرار و توهم ناخردمندانه سموم و گرما و وبا

 مزه يگر بود حرکات بيشان چشمداشت ديکه ازي از جمع تا آنکه …دادند
سخنان مردانه  شهيکه هم گيو عجب تر آن که خواجه کالن ب …بعمل آمد

  .»گرگون گشت و در ترک هندوستان مبالغه داشتياو د يرا ساخت مي مذکور
                                                      

.٥٠١ص  ،١ج   .١
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و  ٤٥ورق (در مذکر احباب . ن سال حاکم قندهار بوديون چنديدر زمان هما يو
ن راه ين و کابل فرستادند، در بيغزن به را يکه و ينقل شده است که هنگام) ٤٦

  :کردبابر ارسال  ير را برايشعر ز
  هنـد کـنم   يشـوم گـر هـوا    يرو اهيس  ر و سالمت گـذر ز سـند کـنم   يخ به اگر

ز در جواب يخواجه کالن ن. فرستاد يدر جواب و يزبان ترک ي بهک رباعيبابر 
 ين شعر را برايبابر ناراحت شد و خواجه دوباره ا. فرستاد يترک يک رباعي يو
  :فرستاد يو
  چ از عاشـقان کابـل  يهـ  يکن ينم يداي  تغافـل  يکنـ  يپادشاه خوبان تـا کـ   يا

 يدر دو جا ين دو مطلع فارسيا ين داستان نقل شده است؛ ولياض اين بيدر ا
  : نقل شده است يز از وين غزل نيا. مختلف آورده شده است

ـ نم يـ م از بخت گر در خواب بيراض  چشم بيدارم چون اليق نيست آن ديدار را   ار راي
  از جان خود آگه کن آن دلـدار را  اي هشم  صـبا  ياک ره خدا را يش گذر يجانب کو

ـ گاه بر رغمـم رعا   مـرا  يخود خوان يبان سويگاه بر رغم رق   ار رايـ اغ يکنـ  يت مـ ي
  باز چون گل همنشين خويش سازي خار را  مکش دامن خس و خار هر از غنچه چون يکزمان
  نون بگذرانم کار رامن هم از فرهاد و مج  گذشت چون شيرين و ليلي از تو حسن شهرت

  مـار را يکـن مـن ب   يلعلـت عالجـ   ياز م  مـارم دوام يال چشـم مخمـور تـو ب   يـ با خ
  رفتار را چون سازد کسي اين چرخ کج راست  ياز ازل کار فلـک آمـد کجـ    يسپاه يا

در . ستيخوانا ن يخوردگ ل کرميدل به ز وجود دارد کهيگر نيد يتين بيعالوه بر ا
از  يداشعار متعد) لکنهو( يوفسور مسعود حسن رضوپر به تعلّقاض ميک بي

 يبا سپاه يسپاه به تخلّصگ ميرزا کالن بينقل شده است و ظاهراً م يسپاه
  .است يکي ياض پروفسور رضويب
 ياتکه را برا يو. رزا بوديدر آغاز خادم کامران م يخان اتکه غزنو الدين شمس .١٣

شرکت ) ق ٩٤٧(ر جنگ قنوج د يو. ون فرستاديدربار هما به ر خانيجنگ با ش
پس از  يو. ديا پريدر به بود که يکرد و پس از شکست خوردن از جمله کسان

از ز يدر عهد اکبر ن. را نجات داد يون را گرفت و ويساحل دست هما به دنيرس
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قتل  به دست ادهم اتکه به ق ٩٦٩سرانجام در سال  .برخوردار بود يا ژهياحترام و
  .ن شديار اندوهگيرا بسن ماجياکبر از ا. ديرس

 يسه غزل و. کرد يم تخلّص يذوق بود و غزنو خوش يخان شاعر الدين شمس
ز ياوست و ن يدهنده ذوق باال ن اشعار نشانيا. اض نقل شده استين بيدر ا
ادگار گذاشته ي به از خود يشتريطور حتم اشعار ب ي بهن امر است که ويا يايگو

  :ن استيچن يو يها ع غزلمطلع و مقط. اب استيکه اکنون نا
  ستيمن ن به هيافسوس که آن لعل گرانما  ستيراب تو در صحن چمن نيس ةچو نسخ

  ستيوطن ن يترا جا يين کويگفتا که در  شيتو سازم وطـن خـو  ي سر کو هب گفتم
ـ   از گشتنم آن شوخ   ستيچ سخن نيدهن ه آن غنچه در گفتن  اريـ اغ هسخن کـرده ب

  ستيم بدن نيآن س گر جلوه چون در نظرم  دل يم بـدم ا جان چاک زنم د ةصد جام
  سـت يعشق چو مـن ن  يوانگيد در حالت  عشقش ز نديبگو آنکه است کس چه مجنون

  سـت يآن پسته دهن ني نيريش به ا کهيگو  دهـن بسـته ز گفتـار    ش لب آن غنچهيپ
ــو ــ يگــر غزن ــا را بکشــد زار و ســر يب   سـت يکفن ن به تو حاجت يسر کو به او را  پ

*  
  ده خونبارتر کاغـذ يشود از د يکه هر دم م  سم اندوه غم عشق تو بر کاغذيچسان بنو

  افشان زر کاغذ ام کرده پرخون که از مژگان  ت فرسـتادم يسـو  ةنامـ  بخون دل نوشتم
  بر کاغذ بجان خواهد رسيد آنجا ز دست نامه  چـد يپ مي بر از بس که من نامهة بگرد نام

  نم خامــه بــر کاغــذيدمــادم بــرق آه آتشــ  دزسو مي که زآن فرستم تيوبس کرا سميبنو چه
  رسد از ره بسر کاغـذ  کريپ يپر يا کتيکه پ  باشد خوش چه وه فراقت در آمد لب بر جان مرا
  دارد خبر کاغذ زمني پرس مي چه ديکه او گو  ش خبر پرسميافتاده در پا) کذا(افته يات يح

  اگر در بر نبودي غزنوي را بال و پر کاغذ  واداريبريدن کي توانستي بکويش در هـ 
*  

  زارم بسـان بلبـل اسـت    ةن گل رو نالآ ز  است سنبل شاخ چو کاکل گل همچو رو را تو يا
  ام گل اسـت يما که ا بدورِ گردان مي جام  غم محتسب بر دوران يساق رکنشه پيش
  مـل اسـت   يتلخم صراح ةين گريباعث ا  ستيچ بهر از ات هيگر دم هر تو يپرس مي که يا

  است کاکل شانيپر آن عشق ز چانيپ فلک بر  بسـان گـرد بـار    ينـ يب مي را که دود آهم
  لوند کابـل اسـت   ا شههند است ام يِصوف  يمالمت جام بر کـف غزنـو   يبر سر کو
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دو برادر بودند که در زمان  يبانيو بهادر خان ش) خانزمان( يبانيخان ش يقل يعل .١٤
هر دو برادر . دنديقتل رس به شهر جونپور شورش نمودند و چند سال بعد اکبر در

 يگفتگو. کرد يم تخلّص »بهادر«و بهادر خان  »سلطان«خانزمان . شاعر بودند
ن دو برادر ياز اشعار ا ياض بعضين بيدر ا. منظوم خانزمان و اکبر مشهور است

  :ات از خانزمان نقل شده استين ابيا. موجود است
  عمر اگر وفا کند جان دهم و جفا کشـم   بهر تو دلربا کشـم  يعالم يجفامن که 

ــه غ…  ديـــآ يده درون مـــيـــل کـــه در د… ــرون مــ  يه ک ــت ب   ديــآ يرس
  خـان اسـت   يقل يدر عليح ةنه بنديکم  سوي جانان است کسي که ميل دل او به

  از خون جگـر چهـره مـا رنـگ گرفتـه       ن جنـگ رفتـه  يما از سر ک به که يسرو
  دل ربـود يـ از سر مهر و وفا دل از من ب  من ابرو هـالل مـن نمـود    به گوشه ابرو

ــد ــيدي ــ يم بس ــردم بس ـ ده نشد امـا چـو سـگ    يد  ار مصــاحبيم   ار مصـاحب ي
  :ن غزل از بهادر خان نقل شده استيا

  من از براي عشقم و عشق از براي مـن   در ملک عشق نيست اسيري وراي مـن 
  مــن مبــتالي اويــم و او مبــتالي مــن   جـدا نـيم  ما و غم تو يک نفس از هـم  

  تا رفت از نظـر مـه يوسـف لقـاي مـن       وار چشم من از گريه شـد سـفيد   يعقوب
  جور و جفـاي مـن   او تيغ کين کشيده به  مــن ســر نهــاده در ره مهــر و وفــاي او
  از روي نــاز گفــت کــه بــادا بقــاي مــن  گفتم که شد بهادر مسکين هـالک تـو  

مشهور عهد  يدون خان برالس از شعرايفري فرزند و ان برالس وخ يقل محمد .١٥
 يشهرت چنداني قل محمدگر يفرزند د خان يقل يرزا عليمي خود هستند ول

 يعل رزايم بودن پدر يکي يل ما براياست که دل توجهز قابل ين نکته نيا. ندارد
از ي عدددر موارد مت اضين بين است که در ايدون خان برالس ايفر خان و يقل
خان را  يقل يعل لين دليهم به اد شده است ويخان برالس  يقل محمدبا نام  يو

مشهور  ياز شعرا خان يقل يعل. ميدون خان برالس فرض کرده ايفر برادر
اض نقل شده ين بيدر ا يچهار غزل و. کرد تخلّص مي ياست که شجاع يفارس
  :است

  ستيک) زشست(او شد  ةه جان نشانک يريت  ستيک دست کرده دلم را ز که چاکي غيت
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ــر ن ــتم فريگـ ــيسـ ــر ةفتـ ــرا يآن پـ ــد  مـ ــل يوانگي   ســتيرشکســت کپ ةز سلس
  سـت يک پرسـت  مـي  لعل لب در سر خمار  سـتم يعشـق تـو ن   ةگر مسـت جـام بـاد   

  ستيمست ک از چشم بهر طرف ها ن فتنهيک  نيبـوب  يکـ يامت يق خاست مه بشهر يا
  ستيبدست ک که خنجر خود بپرس از چشم  خسـته را  يخون شجاع ختيکه ر يگفت

*  
  قـدح  يبپـا  سـر نهـم   که روم بهر کجا  قـدح  يهـوا  در سـرم  برد بدور گل چو
ــام ــرب دال ز ج ــ ط ــا  ةجرع ــکج   قـدح  يدر بهـا  پاکي جان نده چو نقد  يابي

  قـدح  يبـرا  کشـم  ت دورانمنّ که چند  اجـل مسـتم   يکجاست تا که کند سـاق 
ــته ب  ــدام گش ــم ــل م ادي ــتگيدو لع   قـدح  يمـن دعـا   مـن ورد  ةکاس يبرا  ون

ـ   يکه ن  يســاق يخســته اي بــرآر کــام شــجاع   قـدح  ياو وراي اسـت از تـو تمنّ
*  

  ام دل شکسـته آمـده   که عجب يمترح  ام آمــده تــو بســته بلطــف دل شکســته
ــ  کـه مـن   شـتن نـواز  يکـرم خو  مرهم به ــدوه  يدل ــاوک ان ــده  بن ــته آم   ام خس

  ام نشسـته آمـده   شانيبا شهيکه من هم  زيـ مـن برخ  سـگان  ليـ ز خي مرا مگو
ــد ز  بـدرد غمـت   شدم آشـنا  از آن زمان که ــحبت بن ــاغ ص ــده  اري ــته آم   ام رس

  ام تــو بســته آمــده بلطــف دل شکســته  ازين يز رو صفتي ن که شجاعين بوبيبوب
*  

ــراه ســتميمــن ک ــا ســر نهــاده ب ــا   اي وف ــال او بس ــاده   هيدنب ــو فت ــر س   اي به
  اي غـم سـر نهـاده   ي بزانو شب تا سحر  شـمع دلفـروز  ي تـو ا ي ان منم بپـا يگر

  اي لــب خــود نهــاده الــهيتــا بــر لــب پ  نيا و بوبيب يصراح خون گشت دل درون
ـ  يکـ يم يهرچه رسد خوشـ   غــم رزق و فــارغم ميخــور يهرگــز نمــ ـ ا زي   اي ادهي

 يصوت يها يژگياز و يکين آورده است که يصورت بوب هن را بيواژه بب يشجاع
  .ستاشعار او

ون و اکبر يدربار هما به رام خان بود که بعدهايخادم ب يستانيخان س محمد يحاج .١٦
دفاع از اسکندر  يگر برايد يهمراه امرا يدر سال اول جلوس اکبر و. افتيراه 

منصب  يو به خانان خان ق ٩٦٦در سال . و رتق و فتق امور پنجاب فرستاده شد
در  يو. دست آورد يي بهها نيو زمدر ماند يو ق ٩٧٥در سال . وکالت عطا کرد
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خانان در گور اقامت کرد و در همان سال در همان جا  همراه خان ق ٩٨٣سال 
  :نقل شده است ين غزل از وياض اين بيدر ا. فوت کرد

ــته   ــتانه گش ــرگس مس ــه دو ن ــا وال   ام گانـه گشـته  يش و آشنا همـه ب ياز خو  ام ت
  ام شـمع سـوخته پروانـه گشـته     يدر پا  شيچشم خو به دميار چو ديشمع جمال 
  ام افسـانه گشـته   بـه  ان خلـق يها م شب  کوه و دشـت  به دليام من ب روزانه گشته

  ام تـو مردانـه گشـته    يکو به ام تا گشته  بيـ تو از طعنـه رق  يپا کشم ز کو يک
ــالم و   ام دل آبــاد در جهــان  دهيــند يحــاج ــرد ع ــد گ ــته يهرچن ــه گش   ام ران

خواجگان  د عبيداهللا احرار و فرزند خواجه کالن مشهور بهمحمو ةخواجه خاوند نو .١٧
ر و سلوک و عرفان و يمراحل س يپس از ط يو. است) ق ٩٠٥ :م(خواجه 
از  يو. احت عراق و فارس پرداختيس به سفر حج رفت؛ سپس به تصوف

محمود علم  الديناستفاده کرد و از موالنا عماد محمد الدين محضر موالنا جالل
هند آمد و پادشاه او  به ونيسمرقند رفت و در زمان هما به سپس. رفتطب فرا گ

 ين و نوه ويخواجه مع يفرزند و. کابل بازگشت به زود يليخ يرا ستود؛ ول
اض ين بيدر ا يو ين رباعيا. ١افتندي يين شهرت بسزايحس الدين رزا شرفيم

  :نقل شده است
ــود  هر دو جهان جز تـو نباشـد مالـک   ) بر( ــه موج ــغ ب ــو ي   )…………(ر ت

  هالـــک يو کـــل شـــ يانـــت البـــاق  سـت ين ير تـو بـود بـاق   يـ ز که غيهر چ
کوشش دکتر  به وانشيون است که دياز شاعران مشهور عهد هما يقاسم کاه .١٨

غزل از او نقل شده است که  ١٨اض ين بيدر ا. حسن منتشر شده است يهاد
  :وجود ندارد يوان وير در ديسه غزل ز

  سـوز مـن   ير و آتش از بـرا يغ يگل برا  اه مهرافروز منگه گل است و گاه آتش م
  ر از ناوک دلدوز منيست غيگفت مرهم ن  کـان تـرا  يگفتمش مرهم چه باشد زخم پ

  هر که بيند حال من رحم آيدش بر روز من  شود روز هجران هر زمان حالم دگرگون مي
  د مـن و نـوروز مـن   يع بگذرد يشاد به تا  خواهم که قربانت شوم عيد نوروز است مي

                                                      
  .٢٣٢، بعد از صفحه ٣، ج ثراالمراآم. ک.ن  .١
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ــگاه ــد ي ــد ح ــنا  يا باش ــا آش ــنا ب   گر سخن گويد کسي پيش سگان او ز من  ث آش
*  

  م بس مـا را يين که طالب وصل تويهم  وصل تو دسترس ما را به ستياگر چه ن
  ن هـوس مـا را  يعجب اگر نکشد آخر ا  چنين که پيش تو قربان شدن هوس داريم

  کـس مـا را   چيد هـ يگذشت عمـر نپرسـ    سـگت  اد مـا نکـرد  يلب و  به د جانيرس
  در قفـس مـا را   يکجا چو مرغ بود جـا   يخرگــه شــاه  يام تمنّــيکنــ ينمــ

ـ د زيـ گل بقا نتوان چ   بـرد چـو خـس مـا را     يکه تندباد فنا مـ   ين چمـن کـاه  ي
*  

ـ آ يگـون نمـ   اللـه  يشه ميبرون ز ش  ديــآ يال لعــل تــو از دل بــرون نمــيــخ   دي
  ديــآ يق عقــل ز اهــل جنــون نمــيــطر  رسم اهل صالحز عاشقان مطلب راه و 

ـ آ يدل غرق خون نمـ  به چو الله داغ  کـه روز جـزا   يد عشق تو نبود کسيشه   دي
ــ   سـت کاروبـار فلـک   يبجز جفا و سـتم ن  ــردون دون نم ــر ز گ ــا و مه ــآ يوف   دي

ــه ــا ب ــ  يرود کــاه يمنبــر واعــظ نمــ يپ ــ  يپ ــون نم ــر فس ــانه و به ــآ يفس   دي
  :گريغزل د ١٤مطلع 

ـ يل يآتش سودا  مرغ چون بر فرق مجنون پر زدن انگيز کرد   ز کـرد يـ بـر سـر او ت   يل
  )بيت ٥(  

  ژاله بر سنگ ستم بر خـاک آرد خـون او    او گلگـون  کند بر عـارضِ  يالله گر دعو
  )بيت ٧(  
ــاهان   ش کـرد يش مرا همـنفس خـو  يکو به اري ــر ش ــه درو ةمنظ ــرا کلب ــردي   ش ک

  )بيت ٥(  
  وانه در هر گوشه محنت خانه دارميمن د  رانـه دارم يلخن روز و غم وشام هجر گ به
  )بيت ٥(  

  نم صـورت او را يوار بيخواهم که بر د ينم  رو را صورت کرد نسبت آن پري مصور تا به
  )بيت ٧(  
  اورد فلـک بـر سـر مـا    يـ چه بالهـا کـه ن    پـرور مـا   خت بـاران بـال بـر تـن غـم     ير
  )بيت ٥(  

ــ  ن رايپــرچ ند زلــفســوار گشــت و افشــا ــه چ ــه زينگارخان ــاخت خان ــن س   ن راي
  )بيت ٥(  
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  تـو خاکسـتر شـده    يا نقاب از آتـش رو ي  لـوفر شـده  يت ز خاکستر چو نين رويآتش
  )بيت ٥(  

  يمـا مهربـان شـو    به د که رفته رفتهيشا  يهر سـو روان شـو   به ميه همرهيچو سا
  )بيت ٥(  

  هـا  هـا و سـمن   نم رخ گـل يـ تو ب يبوبر   هـا  چمـن  يهر صبح روم همچو صبا سو
  )بيت ٤(  

  گـذرد از دل مـا   يکه چها مـ  يتو چه دان  حاصــل مــا ير بــال شــد دل بــيــهــدف ت
  )بيت ٥(  
  دهيـــت قلنـــدر از ديـــمـــنم قلنـــدر کو  دهيپسـند  يسـحر چشـم تـو را سـامر     به
  )بيت ٦(  

ــذران   مگذار از کف خـود رطـل گـران را    يساق ــوش گ ــا خ ــذران را يت ــان گ   م جه
  )بيت ٥(  

  اگـــر ز عمـــر شـــمارند روز هجـــران را  ز خضر عمـر فـزون اسـت عشـقبازان را    
  )بيت ٥(  
  :ستيموجود ن يوان وينقل شده است که در د يز از وين ين رباعيا

ــر مــ    يگو ــرد را هن ــه م ــد ک ــبا ين ــ  دي ــبت ي ــر (ا نس ــردان نظ ــ) م ــبا يم   دي
  ديـــبا ير مـــن زمانـــه زيـــه درالقصّـــ  ن بـوده اسـت  يشـ ينها همه در زمان پيا
  :اند صورت متفرقه نقل شده به اتين ابيا

ــناد  نمــتينب يکــه تــا هــالک نگــرد يگفتــ ــم ب ي ــرد هالک ــو ک ــدن ت ــي   نيا و ب
* 

ــ ــيشمش ــ ير م ــرو  …ديکش ــرم ب ــز ب   رود چــه کــنم گــو ســرم رود يم نمــيپــا  ک
*  

  هسـت اثـر خواهـد کـرد     يگر مرا درد دل  او شرح کنم حاجت خويش چه حاجت که به
* 

ـ ه روز کـه عاشـق از   يآن شام سآه از  ـ لطف ناد  اري ـ يده رود جانـب و ي   شيخـو  ةران
* 

  يعجبـ  ياهيبادام سـ  به باخت يکه چه م  يعجبـ  يدم و شـاه يد يدوش بزم عجب
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وان يصورت جداگانه آورده شده است؛ اگرچه غزل کامل آن در د به تين بيا
  :موجود است

ـ    دا زده اسـت ير بلبـل شـ  بـر جگـ   يناوک  ا زده اسـت خار در دامن گل دست تمنّ
 مؤلّف. اض موجود استين بيقضان در ا به ملقب يکابل يک غزل موالنا تردي .١٩

ن يظاهراً ا ين نام ضبط کرده است، وليدو شاعر را با ا) لجلد او( ثراالمراآم
 :مطلع و مقطع غزل. است يگريشخص د

  روم از خاک درگاهش که خوارم همچو خس آنجا
  قدر است کس آنجا که بيسفر بهتر از آن جايي 

  آه چـون سـازم   خوار گشـتم  ش رفته رفتهيبکو
  ک نفـس آنجـا  يدر  ندارم صبر اگر صد ره روم

ـ فر نينشـ  وصل آن محمل ببزم   اد از آن دارمي
  م هجران چون جرس آنجايدلم از ب لرزد مي که

  افغـان  کنـد  مـي بـر آن در  سگت شبها ادميفر ز
ـ مـرا فر ي جـز و ي کس نبود يبل   آنجـا  د رساي

  کـن  يل قتـل تـرد  اق اوشّبر صف ع يچو تاز
  هوس آنجـا  يزين چير ازيدل ندارد غيکه آن ب

  :مطلع و مقطع غزل. ز نقل شده استيک غزل از قبا خان ني .٢٠
ـ ت مـرا در د يرو يست بين  راب آبياز گل سـ  يتو برد ييگل رو يا ـ ي خـواب   يده ب

  زلف پرپيچ تو برد از سـنبل پرتـاب تـاب     سنبل پرتاب اگر زد بر رخ گل پـيچ پـيچ  
  گيرد از مهر جمالـت مـاه عالمتـاب تـاب      يابــد از خــاک قــدومت ديــدة پرنــور نــور
  تا بقتلم غمـزه را داري تـو پرزهـراب آب     من ز چشمانت ندارم غير زهر چشم چشم
ـ قش گـوهر نا يچون در درج عق  رو قيا چون سرو قدش قامت دلجوي جوي ـ اب ي   ابي
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  ♦گنج حبيب ةتابخانک
  شادروان نذير احمد

  ∗جونپوري خان محمد صادق ترجمه

ادگار کمال علم و فضل موالنا يگره است که يدر شهر عل يکوچک يگنج روستا بيحب
ن روستا يدر هم يو. ار جنگ مرحوم استيصدر  نواب ين خان شروانحٰمالر بيحب

ت يو اردو اهم ي، عربياب فارسينا خطّي يها س کرد که از نظر نسخهيتأس يا کتابخانه
ن ين سبب در ايهم به ن کتابخانه منتشر نشده است وياز ا يتا اکنون فهرست. دارد ياديز

مهم موجود در آن را  خطّي يها از نسخه يکنم که کتابخانه و بعض يمقاله تالش م
  .کنم معرفي

ه و قار  شبه يخطّ يها نسخه يآور جمع به ار جنگيصدر  نوابعالقه و شوق وافر 
توت يگره انستيافت که در عليدر يتوان از درخواست ياز تلف شدن آنها را م يريجلوگ
در رساله معارف  يکه از و يا از مقاله. چاپ شده است) م ۱۹۱۹مارس سال  ۱۲(گزت 

» شد يآور گنج چگونه جمع بيحب کتابخانة«با عنوان ) م ۱۹۳۱اکتبر سال (گر  شهر اعظم
ون يکتب، مد يآور جمع ي بهاق ويد که عالقه و اشتيآ ين برمينچاپ شده است، چ

کتاب  يآور جمع ي بهم است که موجب شد او از بچگيحنام عبدالر ي بهفروش کتاب
اردو  يها وانيد به آورد، سپس يرو يکتب درس يآور جمع ي بهدر ابتدا و. بپردازد
م  ۱۸۸۵در سال . شد يورکتاب گردآ ۱۵۰ا ي ۱۰۰م حدود   ۱۸۸۳تا سال . مند شد عالقه

                                                      
؛ اينجا ٩٣- ١١٨ ، ص١، شمارة ٢ م، ج ١٩٦١ ژانويه، دانشگاه اسالمي عليگره، فکر و نظرفصلنامة   ♦

.خالصة آن مقاله ارائه شده است
  .دانشجوي فوق ليسانس فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
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د يابوز يقاض رساله مساحتدر آگره ابتدا . شهر آگره رفت به ليادامه تحص يبرا يو
دانشگاه آگره را در سال  يواقعات بابرکرد و سپس نسخه نادر  يداريرا خر يمربوس
باعث  يين آشنايمالقات کرد و ا يامه شبلدر همان دوران با علّ. دست آورد به م ۱۸۸۷

  .شد يو يها دگاهيگسترش د
 وي از دهلي. هايي را خريد خان کتاب الدين دهلي رفت و از مولوي سليم وي سپس به

 موالنا شبلي باعث آشنايي وي با فروشندگان. دست آورد مختلفي را نيز بهخطّاطي هاي  نمونه
  .پر شد خطّي يها از نسخه ياتاق و يزود شد و به لکهنوشهر  خطّي يها نسخه
 يه و کشورهاياز مصر، سور يامه شبلو علّ يعل محمدد يق موالنا سيتشو ي بهو
 را يابينادر و نا يها نسخه ين ويعالوه بر ا. دست آورد يي بهها ز نسخهين يياروپا

سه  ي بهزن وهيرا از ب يامام راز هيمباحث مشرقمثال  يطور متفرقه حاصل کرد؛ برا به
 يو. دست آورد ي بهگريرا از زن د يدسع گلستانکرد و نسخه مصور  يداريه خريروپ

افراد  يشخص يها از کتابخانه يبعض. کرد يداريخر يمهم يها ز نسخهيدرآباد نياز ح
دست  به را يابينا خطّي يها ز نسخهيدر سفر حج ن يو. ديرس يدست و به زيل نيفام

  .ه کردنديهد يو به را ييها ز کتابيل نياز دوستان و افراد فام يبعض. آورد
مهم بود و از  خطّي يها نسخه يآور شتر در صدد جمعيار جنگ بيصدر  ابنو

ن يا يها تعداد کتاب م  ۱۹۳۲در اکتبر سال . کرد يز ميپره يمعمول يها د کتابيخر
 يدر ماه م. نادر بودند يخطّ يها عدد از آنها نسخه ۱۰۶۲عدد بود که  ۴۱۷۳کتابخانه 

شتر يب يليها خ ر حال حاضر تعداد کتابد. ديعدد رس ۶۰۹۰ به ن تعداديا م ۱۹۴۴سال 
  .در آن موجود است يشده و هزاران نسخه خطّ

 يا سرقتيک نسخه نامشروع ي يحتّ يو کتابخانةموالنا اذعان کرده است که در 
ن ين کتابخانه وجود دارند که موالنا آنها را تحت ايدر ا يمختلف يها کتاب. وجود ندارد

  :ن مرتّب کرده استيعناو
هر، دهنده هنر ماوراءالنّ کتاب مطلّا وجود دارد که نشان ۹۹ن قسمت يدر ا: اتيالذهب .۱

  .ر و هندوستان هستنديه، کشميران، ترکيعرب، ا
رعماد و يسان بزرگ مثالً مينو قلم خوش به کتاب ۱۵ن قسمت يدر ا: اتيالخطاط .۲

  .کاتب وجود دارد يرعليم
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سط بزرگان مثالً آصف شده تو نوشته ينسخه خطّ ۳۵ن عنوان يتحت ا: اتيالخط .۳
  .ره وجود دارديوغ يخ عبدالحق دهلويخان، ش

 .ميقد ينمونه از جلدساز ۱۶: المجلدات .۴
شوند؛  يم ين قسمت نگهدارين و وزرا در ايسالط به مربوط يها کتاب: اتيالسلطان .۵

  .شاه م عادليابراه کتابخانة يح بخاريصحمثالً 
و چوگان  يگو. افتينه پادشاهان راه کتابخا به دو کتاب که همراه غنائم: اتيالفتوح .۶

 ريعالمگ کتابخانة به کاتب است و پس از فتح گولکنده يرعليخط م به که يا عارفملّ
  .افتيشاه راه 

  .آنها درج شده است ير رويعنوان کتاب که محل تحر ۹۶: اتيالمقام .۷
  .کتاب که مهر دارند ۲۶۳: اتيالختم .۸
  .بودند تعلّقم يل ويافراد فام به کتاب که ۱۶: اتياالقارب .۹

  .اند ر کردهيآنها را تحر نوابکتاب که استادان  ۲۴: اتياالستاذ .۱۰
  ).اتيبجز خطاط(کتاب که از نظر خط نادر هستند  ۴۱: اتيالحسن .۱۱
  .نوع کاغذ نشان داده شده است ۱۱ن قسمت يدر ا: اتيالقرطاس .۱۲
ن وجود ا قبل از آيقرن نهم  به تعلّقم يميکتاب قد ۲۳ن عنوان يتحت ا: قاتيالعت .۱۳

  .قرن پنجم است به تعلّقن نسخه ميتر يميقد. دارد
  .نامه مختلف وجود دارد ۱۶ن قسمت شرح يدر ا: الخطوط .۱۴
ف هستند؛ مثالً شده با نسخه مصنّ ا مقابلهيف خط مصنّ به نسخه که ۳۸: اتيفالمصنّ .۱۵

ف خط مصنّ به که يحافظ سخاو االکباد احيارتو  يريامام قش االجوبه و االسوله
  .اند شدهکتابت 

ز کار استفاده از ياست و ن نوابکننده ذوق و کثرت مطالعه  انين فهرست بيا
 يها از نسخه ين فهرست بعضيه ايار جنگ عالوه بر تهيصدر . کند يکتابخانه را آسان م

 يوان عرفيد يو. اوست يدهنده فکر واال کرده است که نشان معرفيز يمهم را ن خطّي
 يوان طالب آمليو د) دارد ينهاوند ياز عبدالباق يا مقدمهکه  قاسم سراجا محمدمرتبه (

در شماره  يو. کرده است معرفي م ۱۹۲۲را در رساله معارف ماه نوامبر و دسامبر سال 
و در شماره  يث دهلوخ عبدالحق محديش خطّين مجله، نسخه يهم م ۱۹۲۲اکتبر سال 
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ن ياالم شده توسط روح ح مسلم نوشتهيصح خطّيک نسخه ي م  ۱۹۲۹ه سال يفور
ن نسخه نام برده ياز ا مآثراالکرامدر  يامه آزاد بلگرامعلّ. کرده است معرفيرا  يبلگرام
 يح بخارياز صح خطّي يا نسخه معرفي به م ۱۹۳۰در روزنامه معارف سال  يو. است

ري بيجاپوشاه  م عادليابراه کتابخانة به ن نسخهيا. خود پرداخته است کتابخانةموجود در 
  :ادداشت در آن وجود داردين يبود و ا تعلّقم) ق ۱۰۳۷(

 ثينالمحد خط نسخ عرب در آخر کتاب حضرت شيخ جلد اول صحيح بخاري به«
اه و ترنج سرخ و جدول طال نوبسته بابت ياست، جلد س يگازرون الدين فيعف

 ميدر جمع کتابخانه معموره عالم پناه ابراهيب به آباد معروفمحمدفتح شهر 
  »١ق ۱۰۲۸شعبان  ۹شاه خلد ملکه شده  عادل

از  يگره منتقل شد و بخشيدانشگاه عل به م ۱۹۶۰دسامبر سال  ۵ن کتابخانه در يا
 يفارس خطّي يها از نسخه ين مقاله بعضيدر ا. افتيآن اختصاص  به آزاد کتابخانة

  :ميکن يم معرفين کتابخانه را يموجود در ا
. شود يالف شروع م ۳۴ل پاره، نسخه از ورق او ۳۳ ورق، ۳۰۴: )۴۸/۵( کليات سنايي

 يينسخه اشعار سنا. ن نسخه براساس موضوع اشعار و نوع شعر مرتب شده استيا
ب يترت. ب را داردين ترتيز هميه نيو نسخه دانشگاه عثمان) ۹۲۷شماره (ا آفس ياند
  :ن صورت استيا به ن نسخهيا

مه: لقسم او؛ييقلم سنا به وانيد مقد  
  ؛جالله ن جلّيالعالم د ربيدر توح: م دومقس

  ؛صلوات اهللا و سالمه يمصطٰف محمدغمبر يدر نعت پ: قسم سوم
  ؛اندر موعظه و زهد و حکمت: قسم چهارم
  ؛يات و مراثيدر مدح: قسم پنجم
  ؛اتيدر غزل: قسم ششم
  ؛اتيو الهزل يالمقطعات و المراث يف: قسم هفتم
  ؛اتيرباع: قسم هشتم

                                                      
.تحرير است ق ۱۰۰۸، سال ۲۷۲، ص مقاالت شروانيدر   .١
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 ير العباد اليکه آن را کنوزالرموز خوانند و س يراتب حال انساندر م: قسم نهم
  ؛ز خواننديالمعاد ن
الزهد و الموعظه و  يآباد ف ييبلخ نوشته بود و سنا به در کارنامه که: قسم دهم

  .السلوک و العشق
ن سه نسخه عالوه يا. وجود ندارند يچاپ يها وانين نسخه در دياز اشعار ا ياريبس

ات شامل يصفحه اول کل ۳۳. اب استيار کميشوند که بس  يز ميها ن ل نامهشام مقدمهبر 
در آگره نقل  ق ۱۰۱۲ن نسخه در سال يا. ن مطالب بود که اکنون مفقود شده استيهم

  :ن استيمه آن چنيشده است و ترق
من کالم  هيقالحدةيقو حد) ييسنا نامه عقل يمثنو(آباد  ييتمام شد سنا«

ا، ابوالمجد، ياالول مفخرالعلما، قطب ،عراالشّ خاتم ،الفاضل ميالحک ،سيالرئ خيالش
 اً و مسلماًيحه حامداً و مصليروح روحه و نور ضر ييد بن آدم السناومجد

  .»آگره ةشنبه وقت ظهر مقام دارالخالف روز سه ١ق ۱۰۱۲ ةسن شوالخ شهر يتار به
ه يدانشگاه عثمان ا آفس ويخ و مقام کتابت در نسخه انديمه با حذف تارين ترقيهم
  .ز وجود داردين

شامل متن ) ق ۶۹۲ يمتوف( يرازيش يات سعدين کليا: )۴۸/۹( کليات سعدي شيرازي
م، يات قديم، غزليع، خواتيبات، بدايمتن شامل ط ياجزا. ه هر دو استيو حاش
عات، المجلس و ي، ملمعات، ترجيات، مراثيات، فرديه، مقطعات، رباعيصاحب
  .شود يت ميحکا
وان، رساله يگانه، رساله صاحب د باچه، مجالس پنجيد: ن اجزا استيه شامل ايحاش

صفحه . دي، گلستان، بوستان، قصاالدين الملوک، رساله شمس حتيعقل و عشق، نص
سطر  ۱۹ورق و هر صفحه در متن   ۵۰۴ن نسخه يا. اول و آخر نسخه مفقود است

  :ن آمده استيچن ۴۷۲ه در صفح. ق نوشته شده است  ۸۱۴ن نسخه در سال يا. دارد

                                                      
  .آمده است ق ۱۰۱۲ذيقعده سال  ۷ب  ۲۵۱، در ورق ۱۰۰۱۲در اصل نسخه   .١



  ٣١٦  قند پارسي

  

والغفران بعون اهللا الملک  ةمحالر هيعل يسعد الدين خ مصلحيوان شيتمام شد د«
الکاتب  ير جمال اسکافيد العبد االصغر الفقي ين عليالعالم ان و الحمدهللا ربيالد
  .»ق ۸۱۴ ةالحرام السن ن محرميخ اربعا عشريتار يف
  :ز در همان جا نوشته شده استين عبارت نيا
 در هشتصد و چهارده از هجرت خيرالبشر اين کتاب تحرير يافت و حاال نهصد و«

  .»نود هشت سال هجرت است که يک صد و هشتاد چهار سال است که نوشته يافته
نوشته است که  م  ۱۳۶۹ار جنگ مرحوم در سال يصدر نوابگر کتاب يدر طرف د

  .سال قدمت دارد ۵۵۵ن نسخه يا
، ديباچة منثورشامل ) ق ۷۷۳سال  يمتوف(ات عماد ين کليا: )۴۸/۱۲( کليات عماد فقيه

نامه،  قتينامه، طر نامه، محبت ، صفانامه، صحبت١ک بدون عنواني، يپنج مثنو
صفحه دارد و  ۵۹۶ات است و يات، مسمطات و رباعي، غزليد، مقطعات، مراثيقصا

ود شده ک ورق از آخر آن مفقيک ورق از اول و ي. سطر است ۲۵هر صفحه شامل 
درباره آن  يحاتيپس از اتمام هر بخش توض. ستيص نسال کتابت مشخّ. است

توان  يوه امال و انشا مياز ش. سال کتابت ذکر نشده است يبخش داده شده است؛ ول
صورت مجزا نوشته شده  به ن نسخه دال و ذاليدر ا. ن نسخه را حدس زديقدمت ا

دوبار  ١٧٠شده است؛ مثالً در ص  شود که بعداً اضافه يده ميد ياست و عبارات
  :ن آمده استيچن
  .»ةيف نوبت اضعف عباداهللا حيدر بن حممد احلسين يف سنه مثان و مثانني و مثان مائ«

افت يتوان در ينجا مياز ا. خ درج شده استين عبارت همراه با تاريهم ٣٠٠در ص 
د ملک ينام باز ي بهصخش. آماده شده است ق ٨٨٨قبل از سال مدتها ن نسخه يکه ا

ه است؛ مثالً کرد ين نسخه اضافاتيه ايدر حاش ق ٩٢٩و  ٩٢٧ يها ن ساليخسرو ب
ن و يسنه سبع و عشر شوال ٢٣٢و در صفحه  ق ٩٢٧نام و سال  ١٧٢در صفحه 

کننده و  فقط نام اضافه ٤٣٦، و ٣٧٣، ٢٦٣در صفحات . نوشته شده است) ةئما(تسع 
  .آمده است ق ٩٢٩خ يتار ٥٦١در صفحه 

                                                      
.۳۶۳: ۳و فهرست آصفيه ) ۵۱۰: ۳ي نة مجلس شوراي ملّفهرست کتابخا(شايد نامش دهنامه است   .١



  گنج کتابخانة حبيب  ٣١٧

  

  :ن آمده استين مورد نام صاحب کتاب چنيدر چند
ن ابن يدر حسيد حيو الغفران س ةمحالزمان عبده المذنب المحتاج الر ين عواريا«
وله اسالم الد الملک موتمنةعمد نوابن خان مرحوم اوالد جناب يحس محمدر يم

  .»يخان مشهد
چشم  به ن نسخهيا يز رويگر نين پدر و فرزند مهر افراد ديعالوه بر مهر ا

  .١خورد يم
 االلباب لبابدر  ياز شاعران قرن ششم که نام و: )۴۸/۲۴( طبسي الدين ديوان شمس

 الدين يشاگرد رض يو. آمده است) ق ۶۸۴ف يتأل( آثارالبالدو ) ق  ۶۱۸ف يتأل(
از اشعار  ياشعار و آثارالبالد مؤلّفده يعق به بود و يو معاصر خاقان يشابورين

و  ۶۲۴ها آن را سال  يبعض. اختالف است يدر سال وفات و. بود بهتر يخاقان
فوت کرده بود و  االلباب لبابقبل از اتمام کتاب  يو. اند نوشته ق ۶۲۶ها  يبعض
شمس در اصناف . ز محتمل استين ق ۶۱۸در حدود سال  ين وفات ويبنابرا

از  يد و بعضين نسخه فقط شامل قصايا يکرده است؛ ول ييآزما مختلف طبع
. سطر است ۲۳ يورق دارد و هر صفحه حاو ۳۴ن نسخه يا. است يات ويرباع

قبل از  يعنيذکر شده است؛ ) ق  ۷۲۱( ةئن و سبع مايو عشر يسال کتابت احد
  .ف بگذرد، کتابت شده استآنکه صد سال از وفات مصنّ

ب   ۳۳در ورق . دارد يخوردگ خط نسخ نوشته شده است و کرم به ن نسخهيا
ب فقط ده  ۳۴شود و تا  يشروع م يالف رباع ۳۴ ورقشده است و از  د تمامياقص
نام کاتب . ز دارديمه نين صفحه است که ترقين آخريدرج شده است و ا يرباع

 ييک شمسه طاليدر آغاز در . شود يخوانده م يالنيفقط لفظ الج. محو شده است

                                                      
ف موجود است که ده سال اي از ديوان عماد با امضاي مصنّ سپهساالر نسخه ةدر کتابخانة مدرس  .١

نسخه ديگر اين کليات ). ۶۴۳، ص ۲فهرست کتابخانه ج (ف کتابت شده است قبل از فوت مصنّ
نگار  فهرست ةعقيد که بدون تاريخ است؛ ولي بهدر کتابخانة مجلس شوراي اسالمي وجود دارد 

بيت و در نسخه  ۵۰۰۰در نسخه مدرسه تقريباً ). ۳۵۹، ص ۳ فهرست ج(ف است خط مصنّ به
اين نسخه . گيرد بيت وجود دارد؛ ولي نسخه حبيب گنج ابيات بيشتري را دربرمي ۶۵۰۰مجلس 

.خير ياد شده استدعاي  همين دليل از وي به ف مرتب شده و بهپس از وفات مصنّ



  ٣١٨  قند پارسي

  

ع مختلف ه نسخه در مواقيدر حاش. نوشته شده است يطبس الدين وان شمسيد
ز نوشته شده يالف سنه ن يخ احديک صفحه تاريدر . صورت گرفته است ياضافات
ز بوده يان نيشاه قطب يها بخش کتابخانه نتين نسخه عالوه بر قدمت، زيا. است
و محمد ) ق  ۹۸۸- ۱۰۲۰(، محمد قلي )ق  ۹۵۷- ۹۸۸(شاه  قطبم يمهر ابراه. است
م يصفحه مهر ابراه يباال. تسرورق موجود اس يرو )ق  ۱۰۲۰- ۱۰۳۵(شاه  قطب

  :شود يخوانده م يسخت قطب است که عبارت آن به
ــب    شهي که نقش نگين ساخت مهر آل مقيم ــرم قط ــپهر ک ــود س ــراه  ب ــاه اب   ميش

شاه وجود دارد که نقش آن  قطب يقل محمد به تعلّقک مهر بزرگ ميپس از آن 
  :ن استيچن

ـ شـاه جهـان آفر  از حکم پاد  ن شـده ير نگيز به ملک جهان مرا که   ده شـده ي
  .مهر سوم خوانا نيست. شاه نوشته شده است در ميان اين دو مهر العبد محمد قلي قطب

درآباد يه از حيمت شصت روپيق به ق  ۱۳۴۶الحجه سال  يذ ۶ن نسخه در يا
  .شد يداريخر

شاگرد موالنا  يقهستان الدين ميبن مق يخواجه آصف: )۴۸/۲۵( ديوان خواجه آصفي
داشت  يهاتفملّا  ي بهعالقه خاص يو. بود ييرنوايش يرعليدربار م به وابستهو  يجام

در سال  يو. ن باره سخن گفته شده استيدر ا) ۴۵ص ( خانهيتذکره مو در 
  ).يواله داغستان(فوت کرد  ق  ۹۲۸

گره يعلاسالمي دانشگاه  کتابخانةدر . شود يافت مي يوان وياز د يمختلف يها نسخه
و جدول  يرانيخط ا به ن نسخهيا. موجود است يوان وياز د يدعدمت يها ز نسخهين

کار الجورد  ييل طالدو صفحه او. ز مطال استيطور نالس نيآن مطال و مذهب و ب
  :آن نوشته شده است ير روياست و عبارت ز

خدابنده دام ملکهم  محمدسلطان  به ملقب يصفو محمدمبارک سلطان  کتابخانة«
  .»لداريل ترکان تحوير اسمعيفق يقمر ۹۴۵و حشمتهم در 

  .وجود دارد يسرگور اوسل يسيانگل ين کتاب امضايا يرو
  .دست آمده است از لکهنو به خطّياين نسخة ): ۴۸/۳۰( کليات طالب آملي

  :ن صورت استيا به ب آنيدارد و ترت يادين نسخه قدمت زيا: )۴۸/۴۵( کليات عرفي



  گنج کتابخانة حبيب  ٣١٩

  

  .صفحه ۱۵  :يعبدالباق ةباچيد •
  .صفحه ۱۲  :هينفسرساله  •
  .صفحه ۵۸  :االبکار مجمع يمثنو •
  .صفحه ۲۸  :نيريفرهاد و ش يمثنو •
  .صفحه ۶۲  :ديقصا •
  .کي  :بند بيترک •
  .کي  :بند عيترج •
  .۳۲  :قطعات •
  .کي  :نامه يساق •
  .۵۱۹  :اتيغزل •
  ).ناقص هستند يبعض( ۲۳۲  :اتيرباع •
شرح  ز است که در آن عالوه برين ينهاوند يباچه عبدالباقين نسخه شامل ديا

ز سخن يوان نين ديو جمع و تدو يشعر فارس يخ اجماليدر مورد تار يعرف يزندگ
. باچه نام برده استين دياز ا يميمآثر رحدر اثر مشهور خود  مؤلّف. گفته است

نام  يميمآثر رحاز  يتذکره عرفل يباچه در ذين دين است که در اينکته جالب ا
 يا من خود نسخه. اند ا بعداً اضافه شدهه ن ناميبرده شده است و پرواضح است که ا

 ذيل يميمآثر رحباچه در آن آمده و نام ين ديام که ا را مطالعه کرده يات عرفياز کل
 يمل يمجلس شورا کتابخانةن نسخه در يا. آورده شده است ينامه عرف يزندگ
 ن دو نسخه متفاوت است ويب ايترت يموجود است؛ ول ۱۰۲۶شماره  به تهران

ن نسخه يکاتب ا. ب خود سراجا استيک ترتيتوان گفت که کدام  ينم نيقي به
آن را کتابت کرده  ق ۱۰۷۰است که در سال  يرازيوسف شي يبن حاج يمحب عل

  :ن استيمه کتاب چنيترق. است
»وم الجمعه يخ يغفراهللا ذنوبه من تار يرازيش يعرفملّا وان يکتاب د يت فتم

ن ير کمترير الحقيکتبه الفق) ق  ۱۰۰۷(لف ن ايسبع ةالحرام سن هشتم شهر محرم
  .»ق اهللا الملک المنانيتوفي برازيوسف شي يبن حاج يخالئق محب عل



  ٣٢٠  قند پارسي

  

اندازه . در سه بخش است يضيات فين نسخه کليا: )۲۱، ۴۸/۲۰۱۹( ديوان فيضي
. سطر دارد ۱۷است و هر صفحه  ييق، جدول طاليک، خط نستعليکوچک، قلم بار

ن نسخه نه سال قبل از يا يعنيدرج شده است؛  ق ۹۹۵ان آن سال کتابت يدر پا
  .مرتب شده است يضيوفات ف

 يروزکوهيف يسبزوار ير آقا ملک شاهيام به تعلّقوان مين ديا: )۴۸/۴۲( ديوان شاهي
نوشته شده و کاتب آن فتع  ١خط خوش و خوانا به ق است که ۸۵۷سال  يمتوف

است و سه  تعلّقاوده م يشاه انةکتابخ به ن نسخهيا. سال کتابت ندارد. چند است
عبارت . شاه يدر و امجد عليح الدينريوله بهادر، نصالد آصف نوابمهر دارد؛ مهر 

  :ولهالد مهر آصف
  »ولهالد خان بهادر هزبر جنگ آصف يٰيحي«

  :دريح الدينرينقش مهر نص
  »ن چون نقش بسم اهللايبهر کتاب مز  مان جاهيسل ةست مهر کتبخان خوش«

  :شاه يقش مهر امجد علن
  »جنـاب  يشاه زمـان عـال   يخاتم امجد عل  ناسخ هر مهر شد چون شد مزين بر کتاب«

 اين نسخه شامل سه بخش از غزليات سعدي يعني خواتيم،: )٤٩/٩( غزليات سعدي
سطر و  ٢١متن کتاب . عنوان کتاب و جدول مطال است. بات استيع و طيبدا

مه يترق. د استيو کاتب احمد بن ابوسع ق ٧٧٥ت سال کتاب. سطر دارد ١٦ه يحاش
  :ن استيآن چن

ت الکتاب اخلواتيم حبمدهللا و حسن توفيقه و صلي اهللا علي خري خلقه حممد و آله متّ«
  .»٧٧٥امجعني و سلم تسليماً 

  :ن نوشته شده استيتر از آن نام کاتب با حروف درشت چن نييپا يکم

                                                      
 يليسپهساالر تهران وجود دارد که سه عدد از آنها خ ةدر مدرسي ر شاهيوان اميچهار نسخه از د  .١

يست وليس نينف يليخ ۱۲۰۹، نسخه شماره يهرو ير عليم خطِّ به ۱۲۰۸نسخه شماره . است مهم 
نوشته شده است،  ير عليصراحت نام م جلد به يل و رواست و در صفحه او ير عليم خطِّ ظاهراً به

ن نسخه يد اينگار شا فهرست ةديعق به. کتابت شده است ق ۹۸۳در سال  ۱۲۱۰شماره  نسخه سوم به
  .ر عماد باشديم خطِّ به



  گنج کتابخانة حبيب  ٣٢١

  

  .»ديمشقه العبد احمد بن ابوسع«
 يي، جدول طاليل و االخر، با خط جلاالو ن نسخه ناقصيا: )٤٩/١٣١( ان جماليديو

صفحه است و هر  ۱۴۹نسخه شامل . ع متوسط استي، با تقطيالجورد يشنگرف
ه آن يده حمديسه قص. چند صفحه اول احتماالً مفقود است. سطر دارد ۱۵صفحه 

ده يقص ۳۹ه در مجموع ن نسخيا. شود ياهللا شروع م ده اول با بسميقص. کامل است
، هفت الدينر سماءيده در مدح پيقص ۱۲ه، يده نعتيان پنج قصيدارد که از آن م

ده در مدح يده در مدح بابر و شش قصي، شش قصيده در مدح سکندر لودهيقص
بند عارفانه  بند نعتيه، يک ترجيع اين نسخه همچنين حاوي يک ترجيع. همايون است

ه در ير خود، دو مرثيه در سوگ پيک مرثيکندر، ه در سوگ سلطان سيک مرثيو 
در آخر نسخه . ه در سوگ فرزند خود استيک مرثير خود و يسوگ فرزند پ

  :شود يات تمام مين ابيعارفانه وجود دارد که ناقص است و نسخه با ا يبند بيترک
ــراب ال ــا مســــت شــ ــيمــ   يخـــــراب حـــــال  ةکـــــديدر م  يزالــ

ــ  سـت ين ير مغـان چـو مـا کسـ    يدر د ــوا يمــ ــال خــ ــد الابــ   يره و رنــ
 يجمال به ان آن رامحقّقاز  يبعض. اب استيار کميبس يوان جماليد يها نسخه
  .کنند که اشتباه است يمنسوب م ياردستان

ار مهم است و جدول ير خسرو بسيام ين نسخه مثنويا: )۱۶/ ۵۰( مثنوي نه سپهر
ت و هر م شده اسيتقس يدو قسمت عمود به صفحه. ق دارديو خط نستعل ييطال

ن يالف ا ۵۵بر ورق . ورق دارد ۵۵ن نسخه يا. ت دارديب ۳۸سطر و  ۱۹صفحه 
  :مه نوشته شده استيترق

الوهاب من کالم قائل معنوي امري خسرو دهلوي يف شهر  ت الکتاب بعون امللکمتّ«
  .»ق ۸۸۷ هصفر ختم باخلري و الظفر سن

ف است و مصنّ قصه ناظر و منظور ين مثنويا ينام اصل: )۵۰/۷۸( البحرين مثنوي مجمع
ن است ين و ذوبحريتيذوقاف ين مثنويا. است) ق ۸۳۸ يمتوف( يشابورين يآن کاتب

 ن نسخه در قطع کوچک ويا. شده استده ينام نيالبحر مجمعل ين دليهم به و
 کتابخانة به تعلّقسال کتابت ندارد و م. م نوشته شده استيقد يخط سمرقند به

  :آن وجود دارد يت و مهر سه تن از پادشاهان رواس يشاه ن قطبيسالط
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  :)ق ۹۸۸: م(شاه  م قطبيابراه .۱
ــود ســپهر کــرم قطــب   شهي که نقش نگين ساخت مهر آل مقيم« ــراه ب   »ميشــاه اب

  :)ق ۱۰۲۰: م(شاه  قطب يقل محمد .۲
  »ن شــدهيآفــر از حکــم پادشــاه جهــان  ن شـده ير نگيز به ملک جهان مرا که«
  .شاه نوشته شده است قطب يقل دمحمان آن العبد يدر م

  :)ق ١٠٣٥: م(شاه  قطب محمد .٣
  »صفدر مـرا  ١درين دل است حينقش نگ  سـر مـرا  يمان زحـق گشـته م  يمهر سل«
حسن و  يها نام ي بهگر کاتبيد ياز دو مثنو سيفاالنّ مجالسدر  ييرنوايش يرعليم

ن امر يستند و ااب هيها کم ين مثنويا ينام برده است ول اندام بهرام و گلو  عشق
  .سطر دارد ١٥ورق و هر صفحه  ٤٠ن نسخه يا. کند يشتر مين نسخه را بيت اياهم

ق  ۱۱۹۸ل در سال يم خان خليابراه يس مشهور علينو تذکره: )٥٠/١٦٢( الکالمةصخال
که کرد  يآور جمع يگو را با نمونه کالم آنها در کتاب يشاعر مثنو ۷۸شرح حال 

در  ،٢پور دو نسخه کمياب است و در بانکياين نسخه . ر استمشهو الکالمةصخالنام  به
ک ي) ۳۱۸شماره ( ۱۷۷۵ انايسينديدر لو ک نسخه ي) ۳۹۰/بادلين(دانشگاه آکسفورد 

ناقص است و در آن فقط  يم ولينسخه مورد نظر حج. ن اثر موجود استيانسخه 
ن، يا، مسکحيم، مسيم، کري، کلي، قاسم، کاتبيقدس: ر آمده استيشاعر ز ۱۴نام 
  .يو موالنا نظام يروم ي، مولويح کاشي، مسي، مهرير، مکتبيت، منمنّ

يو اکبر يونياز شاعران مشهور عهد هما يکاه: )۵۰/۲۵۱( قاسم کاهي يامثنوي معم 
در  ين مثنويا يحسن منتشر شده است؛ ول يکوشش دکتر هاد ي بهاست و کالم و
ات در ين معمياز ا يناقصمجموعه . افت نشده بوديحسن  يزمان دکتر هاد

اردو کالج، (کوشش غضنفر صاحب  به وجود داشت که يا جوناگرياختر م کتابخانة
ن يالطرف علت ناقص ي بهچاپ شد؛ ول) ق ۱۹۵۴ يجوال(در رساله اردو ) يکراچ

افت نسخه يپس از در. د کندييانتساب آن را تأ ين نتوانست درستيقي ي بهبودن، و

                                                      
).۱۶۹شاه، ص  ندر محمد قلي قطب(در معارف صفدر حيدر آمده است   .١
.ستيدر نسخه بزرگ حرف دال و ذال ن ۷۰۵و  ۷۰۴، ص ۸ج : فهرست  .٢
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 من. ماند ينم يباق يانتساب آن شک يگنج در درست بيحب کتابخانةکامل آن در 
نوامبر (نتل کالج يرا در مجله اور ين مثنوين دو نسخه متن کامل ايکمک ا به

  :ن استيمه آن چنيگنج کامل است و ترق بينسخه حب. منتشر کردم) ق ۱۹۵۸
»روز چهارشنبه ي بهقاسم کاه يف موالنايمن تصن ياتمام شد نسخه معم 
ر يب عالمگيز جلوس پادشاه اورنگ ۴۶ ةسن شوالست و نهم شهر يبخ يتار به

ف يظر محمددست احقرالعباد  به سوجهت ةدر قصب …ق  ۱۱۱۳مطابق  يغاز
  .»رفتير پذيتحاره صورت تحر ةات متوطن قصبيح محمدولد 

د: )۲۱/۱۹( باغ گلبن ي بهمنتخب مثنوي مسمن منتخب يا ق ١١٠٥سعد در سال  محم
 ين نسخه تعداديا. کامل کردق  ١١٠٦در سال وشحال خان آن را را مرتب و خ

شاه و  يامجد عل(ده ون اَيدر آخر کتاب دو مهر از سالط. ده دارديمهر و عرض د
  .ز وجود داردين) دريح الدينرينص

 ي، مطال مذهب، کاغذ دفتيالجورد يين نسخه طاليعنوان ا: )٢١/٧٩( لوايح جامي
کاتب اين اثر محمد محسن هروي است و تاريخ . استزرافشان و حاشيه زرافشان 

ن عبارت نوشته شده يبر لوح کتاب ا. درج شده است ق ١٠٠٣قعده سال يذکتابت 
  :است

 ةداخل کتابخان ق  ١٠٩٦ يانالثّ عي، چهاردهم ربر معزّينده ميگذرا ةبح بايلوا«
  .»شد يسرکار عال

  .وجود دارد» پادشاهر يزاد عالمگ قابل خان خانه«ن عبارت مهر يا يباال
است و مجموعه  ياز شاعران بزرگ فارس يدهلو يموالنا جمال: )٢١/١٣٧( المعانيةأمر

ن نام وجود يا ي بهک مثنويگنج  بيحب کتابخانةدر . اب استيار کميبس ياشعار و
متأسفانه کاتب و سال . است يف جمال دهلويتصن يديچ ترديدارد که بدون ه

سطر دارد و  ١٥ورق و هر صفحه آن  ٢٤ن نسخه يا. تسين نسخه معلوم نيکتابت ا
دهنده حال و  عارفانه دارد که نشان يرنگ ين مثنويا. شعر است ٧٠٠حدود  يحاو
  .مصنّف است يهوا

، کاتب و سال کتابت يع خورد، خوش خط، نسخ خفيتقط: )۲۱/۱۴۵( مکاتيب سنايي
  .۵۲م، اوراق يندارد، طرز خط و کاغذ قد
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ن نسخه است و ينخست هم. افت شده استي ييب سناياز مکاتتاکنون چهار نسخه 
از نسخه  ييها بخش يو. ا در کابل کشف کرده استيسرور گو ينسخه دوم را آقا

ات ينسخه سوم و چهارم در کل. چاپ رساند به انا کابليرا که خوانا بود در رساله آر
ها  ن نامهينسخه، ا ن دويدر ا. وان هند لندن وجود دارديه و ديدانشگاه عثمان ييسنا

 تعلّقم ييب سناينسخه مکات. اند و قبل از منظومات قرار گرفته مقدمهپس از 
ن دو نسخه است، بلکه يها مشابه ا ب نامهيگنج نه فقط از نظر ترت بيحب کتابخانة به

ن يشود که ا يها با هم تشابه دارند و معلوم م ن نسخهيز هر سه ايها ن از نظر اشتباه
گنج  بينسخه حب يورق ابتدا ۳۳. ات بوده استين کليجزء هم ينمجموعه زما

ن مجموعه يا. ها بوده است و نامه مقدمهن اوراق شامل يمفقود است و احتماالً ا
  .ن دو با هم فرق دارديست؛ چرا که اندازه ايات نيب جزء کليمکات
در سال  ٢اتبک يرعليمملّا دست استاد  به ن نسخهيا :١ا عارفيگوي و چوگان ملّ مثنوي

ان بود يشاه قطب کتابخانةن کتاب در آغاز در يا. ق در هرات نوشته شده است  ۹۲۶
. درآمد يموريت کتابخانةت يمالک به ر پادشاهيو پس از فتح گولکنده توسط عالمگ

مت يق به ن نسخهيا ق  ۱۱۹۷در سال . نسخه درج شده است يه رويروپ ۲۰۰۰مبلغ 
. ديه خريروپ ۲۵۰ به وله آن راالد قطب ق ۱۲۶۴ در سال. ه فروخته شديست روپيدو

 يداريه خريروپ ۱۷۰مت يق به گنج بيحب کتابخانة ين نسخه برايا ق  ۱۳۲۱در سال 
  :ن استيمه آن چنيترق. شد

کتبه العبد الفقري املذنب علي احلسيين الکاتب غفراهللا ذنوبه و ستر عيوبه يف اوايل «
  .»ةاهلرا ةمبدين ةع مائست و عشرين و تس هل سناالو شهر ربيع

  :نمونه يوجود دارد؛ برا يمختلف يها ادداشتينسخه  يرو
بابت فتح گولکنده  يرعليا مام کمال استادالکتاب ملّيخط ا به و چوگان يکتابگو«

عدد . ل نموده شديل سهيکم جلوس اقبال تحويو  يه سال سالحج يغره ذ

                                                      
.است يو آن نظم سرآمد و و چوگان ياست صاحب کتاب گو يهرو يعارف: هارستانب  .١
افت، يوفات  يسالگ ۷۰در سن  ق ۹۵۱ست و در سال يز يهر مبابر پادشاه در ماوراءالنّ در عهد يو  .٢

)ر احبابمذکّ. ک.ن(
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  .»و نود و دو اشعاره، چهار صد يمت دو هزار روپيو ق ياوراق سه و س
ار يبس ق ۷۱۲شده در سال کتابت نسخه اين : )۲۱۷، ۲۱/۲۱۶( مثنوي موالنا روم

سال پس  ۴۰ن نسخه يا يعنيفوت کرده است؛  ق ۶۷۲موالنا در سال . ت داردياهم
شمار  ي بهمثنو يها ن نسخهيتر يمينوشته شده است و از قد ياز درگذشت و

ن ير پادشاه قرار داشت و چهار مهر ايعالمگ بخانةکتان نسخه قبالً در يا. ١رود يم
 يوضوح رو به ب پادشاهيز اورنگ محمدکتاب ثبت شده است که نام  يپادشاه رو

  :ن استيمه آن چنيترق. شود يده ميآن د
  .»ةاثين عشر و سبع مائ ةاين سنالثّ بعون اخلالق القوي يف ثاين عشرين شهر ربيع«
از . اند نوشته شده يگريقلم د به ها هيحاش. رار دارده در آخر دفتر سوم قين ترقميا

ن يد که ايآ ين برمين نسخه آورده شده ، چنيمختلف ا يخ کتابت که در سه جايتار
  .بر آن افزوده شده است ق ۸۵۳ها در سال  هيحاش

  :دفتر اول يدر انتها
ــار« ــر ت ــخ اياگ ــو اُ ين داري ــمت   »دين ماننـد خورشـ  يببـ  “رخ احمد”  دي
  )ق ۸۵۳(  
  :دفتر دوم يدر انتها
  »انـدر حسـاب   “يرمز مثنو”هست   خ کتـاب يتو تـار  يخواه يگر هم«
  )ق ۸۵۳(  
  :دفتر سوم يدر انتها
  »يتــو از ذوق الهــ  يفــرو خــوان   ين مکتــوب خــواهيــخ اياگـر تــار «
  )ق ۸۵۳(  

شده و سه مهر  صورت محو به لدفتر او ةباچيدخاتمة ب در يز ک مهر اورنگي
  .صورت خوانا وجود دارند به دفتر ششم يدر انتها ن پادشاهيهم

                                                      
بن  يٰيحيبن  يوٰسم خطِّ هب ۴۵ک، شماره يت ببلوتهيخ استيونيم: عبارتند از يمثنو يميقد يها نسخه  .١

د بن محم خطِّ هب ۳۵خ شماره يوني، م)فقط دفتر دوم( يهجر ۷۰۶ شعبان ۴خ يتار يف يالحوالد حمزه
 يعل خطِّ هب) ۵۰۰۲: (ايتانيبر ة، موزق ۷۴۴ه حجيذ ۱۵خ يتار يف يرازيوسف الشيدولتشاه بن  الحاج

العات از دو ن اطّياق   ۸۴۳ لاالو عيرب ۷ ةکلسون، مکتوبي، پروفسور ن۷۱۸خ يتار يف بن محمد
.اند ن نسخه اخذ شدهيل ااو ةصفح
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صادق است که صاحب اثر  محمدن تذکره يا مؤلّف: )۲۲/۴۶( جهاني طبقات شاه
 يتن از بزرگان و عرفا ۱۲۵ز است که شامل تذکره ين نيادقالصّ کلماتنام  ي بهگريد

. استموجود ) ۶۷۱شماره  ۸جلد (پور  ياز آن در بانک يا است و نسخه يشهر دهل
بود که در سال  يريعهد جهانگ ياز شعرا يريوسف کشمي محمد يبرادر و
  .کامل شده بود ق ۱۰۴۶در سال  يجهان ک جزء طبقات شاهي. فوت کرد ق ۱۰۲۳

م شده است و هر طبقه سه باب دارد که در آن شرح حال يده طبقه تقس به ن کتابيا
فهم  يشده است و مطالعه آن براان يب بيترت به ا، علما و فضال و شعرايسادات و اول

  :د استيار مفيسه دهه بس يو علم يادب يزندگ
  ق ۸۰۷تا  ۷۷۰: يموريعهد ت  :اول طبقة

  ۱۰: ، شعرا۱۹: ، علما۲۶: اياول
  

  بعد به ق ۸۰۷: عهد شاهرخ  دوم طبقة
  ۱۰: ، شعرا۳۳: ، علما۳۷: اياول

  

  بعد به ۸۵۰: محمدرزا سلطان يعهد م  :سوم طبقة
  ۱۱: ، شعرا۱۷: علما ،۱۹: اياول

  

  بعد به ق ۸۵۴: ديرزا ابوسعيعهد م  :چهارم طبقة
  ۱۴: ، شعرا۱۵: ، علما۱۵: اياول

  

  ديرزا پسر سلطان ابوسعيخ ميعهد عمر ش  :پنجم طبقة
  ۹: ، شعرا۳۰: ، علما۲۷: اياول

  

  ق  ۹۳۹تا  ۹۰۰: عهد بابر  :ششم طبقة
  ۶: ، شعرا۳۳: ، علما۴۷: اياول

  

  بعد به ق ۹۴۰: ونيماعهد ه  :هفتم طبقة
  ۹: ، شعرا۲۶: ، علما۲۶: ايولا

  

  ق ۹۶۳پس از : عهد اکبر  :هشتم طبقة
  ۱۶۵: ، شعرا۶۴: ، علما۹۰: اياول

  

  ق ۱۰۱۴پس از : ريعهد جهانگ  :نهم طبقة
  ۳۱: ، شعرا۲۵: ، علما۵۵: اياول
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  ق ۱۰۳۸پس از : جهان عهد شاه  :دهم طبقة
  ۲۸: شعرا ۲۶: ، علما۳۷: اياول

  

    ۲۹۳: ، شعرا۲۸۸: ، علما۳۷۹: ايموع اولمج  
چر ين لتريدر پرش ياستور. ن تذکره مهم موجود استيفقط سه نسخه از ا

گنج جدا  بينسخه حب ين تذکره را نام برده است؛ وليسه نسخه ا) ۱۱۷۱- ۷۲ ص(
ق است و ينستعل يخط جل. دارد ورق ۲۷۵ن نسخه در دو قسمت است و يا. است

  :ن استيمه آن چنيترق. سطر دارد ۱۹هر صفحه 
دست احقرالعباد  ي بهفارس يجهان ن کتاب الجواب طبقات شاهيا …الحمدهللا«

 يانالثّ عيخ ربيتار ي بهاهللا خان تونک ميعظ محمدد خلف حافظ يسع محمدبنده 
  .»افتير يصورت تحر يقدس ق ۱۳۴۴

ن عبارت يت، اآن را آماده کرده اس کتابخانةناظم  الدين نيمع يکه مولو يدر فهرست
  :اضافه شده است

 ةحسن توج به است تونک راجپوتانهيعبداهللا مرحوم واقع ر نواب کتابخانةاز «
  .»م محمد سعيد براي اين کتابخانه نقل شدلق مولوي محمودالحسن خان تونکي به

ز موجود ين تذکره در تونک نيک نسخه از ايد که يآ ين برمين عبارت چنياز ا
 کتابخانةنسخه موجود در . درباره آن نداشته است ياطالع ياستور ياست؛ ول

  .دارد يا جداگانه يا صفحه ۲۱گنج فهرست  بيحب
شود و  يده ميز نامين ينيستا ي نيست، العلوم جامعن کتاب يا: )۲۳/۲۶( االنوار حدايق

گر يد يعلم و بعض ۴۰ها شامل نسخه يبعض. از آن موجود است يمختلف يها نسخه
 الدينن اثر امام فخرين کتاب مشهورتريا. نام دارند ينيستهستند که علم  ۶۰شامل 

شاه نوشته  تکش خوارزم الديننام عالء به ق ۵۷۴است که در سال  يزبان فارس به
: م( يل بلگراميامه عبدالجلخط علّ به نيگنج مز بيحب کتابخانةنسخه . شده است

ک يرا در  يراز دينالدر آغاز کتاب شرح حال امام فخر يو. است) ق ١١٣٨
  :ن امضا کرده استيآن چن يصفحه آورده است و در انتها

  »يالواسط ينيل الحسيمالکه عبدالجل«
  .ز داردين يا مقدمهفهرست کتاب . سطر دارد ١٨ورق و هر صفحه  ١٥٩ن نسخه يا
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که در بخارا و اطراف آن  ييرنوايش يرعليپس از م يشعرا ةتذکر: )٥١/١( ر احبابمذکّ
 الدينکتاب بهاء مؤلّف. است سيفاالنّ مجالستکمله  ينوع به ن کتابيا. اند ستهيز يم

خود  يو. ف کرده استين اثر را تأليا ق ٩٧٤است که در سال  يبخار يحسن نثار
  :سدينو يم
ر احباب خش مذکّير احباب بود نام و تارن تذکره از هر باب مذکّيچون ا«

  :خيتار. گشت
ـ چون در   احبــاب کــرد از هــر بــاب ذکــرِ  ن تـذکره زبـان قلـم   ي

ــار  ــام و ت ــامش ين ــال اتم   »ر احبـاب گشت از آن رو مـذکّ   خ س
ن يهر باب شامل چند. ک خاتمه استيک مقاله، چهار باب و ين تذکره شامل يا

است که شش سال پس از  ر احبابمذکّن نسخه يتر يمين نسخه قديا. فصل است
  :ن استيچنمه آن يترق. ١ف در سمرقند کتابت شده استيتصن

ه و کاتبه و قاريه و من نظر اليه حبرمت حممد صلي اهللا عليه و ؤلّفهم اغفر ملاللّ«
النبويه صد و هشتاد کتبه  ةاحملفوظه مسرقند جر ةآله و سلم مت باخلري ببلد علي

  .»فقري مريک
  .االخر است ناقص ين کتابخانه موجود ولين تذکره در ايگر از ايد يا نسخه

معاصران  به تعلّقو قسمت آخر آن م يکاش ين تذکره اثر تقيا: )۵۱/۲۴( عاراالشةصخال
ن بار آماده شد و بارها ينخست يبرا ق  ۹۹۳است و با نام خاتمه در سال  مؤلّف

مختلف خاتمه با هم فرق  يها ل نسخهين دليهم به د نظر قرار گرفت ويمورد تجد
ز ينسخه مورد بحث ما ن. کردعنوان خالصه آن آماده  به مصنّف چند نسخه. دارند

  :ر استيخالصه خاتمه و شامل شرح حال شاعران ز
 يري، نظيظهور الدين، نوريين ثناي، حسياضيدشت ب ي، وليليم يرزا قليم
 ي، شانالديننور ي، قاضيرازيش يالم، عرفخ عبدالسي، شيضيخ في، شيشابورين

                                                      
 رفت يشمار م ن نسخه بهيتر يمياست که تا آن زمان قد ق  ٩٨٧سال  ق بها متعلّيتانيبر ةنسخه موز  .١

ورق است و هر  ١١٠و شامل  قينستعل خطِّ ن نسخه بهيا). ٨٠٢ص  ،چريريتين ليپرش ياستور(
  .سطر دارد ١٥صفحه 
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، يمشهد ي، فکرباف جامه محمدد ي، سيزيتبر ي، عجزيزيتبر يتکلو، طوف
  ).ناتمام( ينجف ي، سحابيمشهد يشوق

 يه موارديدر حاش. دارد يسطر ۲۴ ،صفحه ۴۷۱اآلخر است و  ن نسخه ناقصيا
  .شود ميمعلوم  مؤلّفجاها خط  ياضافه شده و در بعض

 ةبنده در ماهنام. اب استيکم ياصفهان ين تذکره تقيا: )۵۱/۳۲( العاشقين عرفات
مختلف آن را  يها نسخه) م ۱۹۵۸اکتبر (و اسالمک کلچر ) م ۱۹۵۶ه يژانو(معارف 
پور وجود دارد که فقط شاعران  ينسخه کامل آن در دو جلد در بانک. ام کرده معرفي
 يملّ کتابخانةنسخه . شود ياز آن خارج هستند که اسمشان با ح شروع م يدو حرف

. اغالط است يدارا يشده؛ ول ينگهدار يشاه يها نکه در کتابخانهيتهران با وجود ا
ن نسخه عرفه دوم و سوم از حرف کاف و سه عرفه حروف گاف و الم مفقود يدر ا

درآباد هند و دو نسخه آن در اروپا يه حيآصف کتابخانةها در  قسمت يبعض. هستند
است که فقط شامل  ياز تذکره کامل يگنج جزو بيحب کتابخانةنسخه . وجود دارد

رضا  محمدن شاعر يآخر. ز در آن ناقص استيعرفه ح تا ش است و عرفه ش ن
خط  به ن نسخهيا. است يين شفايحس محمدو قبل از آن خواجه  يالمشهد
 ۱۸ه آن يسطر و حاش ۲۵و متن کتاب است  ورق ۲۸۴م نوشته شده و يق قدينستعل

  .سطر دارد
ر د. از آن نبرده است يز نامين ياب است و استورين تذکره نايا: )۵۱/۲۶( مردم ديده

بنده . ستياز آنها ن يآمده است که اثر ييها نتل کالج نام آن جزء تذکرهيمجله اور
ه ن تذکره در مجلّيا. ام کرده معرفين نسخه را يا) م ۱۹۵۷ژوئن (در مجله معارف 

  .١منتشر شده است يدرپ يصورت پ به اورينتل
را در  سحرال حدائقکتاب ) ق ۵۷۳: م(وطواط  الدينديرش: )۵۱/۳۷( االحرار مونس

ح هر صنعت، اشعار استادان يتوض يف کرد و در آن برايع تأليع بدايموضوع صنا
اواخر قرن  ياز فضال يکي ياصفهان يکالت محمداحمد بن . گذشته را شاهد آورد

                                                      
در ايران  ياسالم يمجلس شورا از کتابخانه، موزه و مرکز اسناد رضا قزوه يح عليتصح ذکره بهن تيا  .١

.ش چاپ شده است  ۱۳۹۰سال 
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در موضوع  يميبا انتخاب هزاران شعر از آثار استادان، مجموعه ضخ يهفتم هجر
قرار داد و اسم آن را  السحر حدائقه ع مرتب کرد و آن را تکلميع و بدايصنا

  .گذاشت االحرار مونس
ل آماده شد که دو نسخه ين قبيز از ايگر نيچند مجموعه د يچند سال پس از کالت

پسر بدر  محمد به تعلّقن مجموعه مينخست. ن نوع تاکنون کشف شده استياز ا
ه است و مرتب شد ق ۷۴۱در سال  يسال پس از مجموعه کالت ۳۹است که  يجاجرم
 محمدمجموعه . باب دارد يس ياست و مانند مجموعه کالت االحرار مونسز ينام آن ن

بوده  محمدار يدر اخت يتعجب است که مجموعه کالت يجا. رديگ يشاعر را دربرم ۲۰۰
 محمدکسان است و يابواب هر دو تذکره . کند ياستفاده از آن اقرار نم ي بهو ياست؛ ول
افت شده ين مجموعه يسه نسخه ا. را من و عن نقل کرده است يباچه کالتيعبارات د

  .است
و نام آن  يتاج حالو به معروف محمدبن  يعل به تعلّقن نوع مين مجموعه از ايسوم

. است يب آن مشابه تذکره کالتيباب دارد و ترت يز سين کتاب نيا. است االشعار قيدقا
. اند ز آمدهين يشاعر در تذکره کالت ۴۲ان يشاعر است که از آن م ۵۷ن تذکره شامل يا

  .ن وجود دارديبودل کتابخانةن تذکره در يک نسخه ايفقط 
د و در اندازه يق جديخط نستعل به کتاب. فرد است به منحصر ين نسخه کالتيا

  .صفحه دارد ۱۴۰۷بزرگ نوشته شده است و 
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  ♦گجراتتاريخ سالطين  نادر ةسخن
  شادروان نذير احمد

  ∗جونپوري خان محمد صادق ترجمه

را از  گجراتخ يتار به متعلّق يخطّ يا سفارش بنده نسخه به گره بنايعل يدانشگاه اسالم
است و در  ١ابيار ناين نسخه بسينظر من ا به .کرد يدارين شاغل خريالد موالنا احترام

افت نشده ياز آن  يا چ نسخهيتاکنون ه ينام آن آمده است؛ ول ٢يخياز کتب تار يبعض
کتاب درباره  مؤلّف. شامل سه بخش است گجراتنِ يخِ سالطيتارن نسخه کتاب يا. بود

  :دهد يح مين توضين اثر خود چنيا
 حاالت ظفر خان المخاطب گجراتخ ياما بعد واضح باد که در طبقه اول از تار«
سلطنت  يآخر بنا به بود و گجراتدار  که اول صوبه گجراتيسلطان مظفّر شاه  به

هفتصد و چهل و سه تا چهارم ماه  سنةد از ينهاده سلطان واالشان گرد گجرات
                                                      

؛ اينجا ٧٢-٨٥ ، ص٤، شمارة ١ م، ج ١٩٦٠ يهئژو، دانشگاه اسالمي عليگره، فکر و نظرفصلنامة   ♦
.خالصة آن مقاله ارائه شده است

  .دانشجوي فوق ليسانس فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
.از آن نبرده است يچر ناميترين لياب پرشدر کت ياستور  .١
 طبقاتدر : ب نوشته است ٥٠ک بار در ورق ي يراز ن احمديام .نام آن آمده است فرشته خِيتاردر   .٢

 ب ٩٥ورق ي در جا. بصره سه روز طاعون شد بهي آمده که در شصت و نه هجر يمحمودشاه
و  خوزستان به ةئن و اربع ماياربع و اربعة آورده که در سن يمحمودشاه طبقات صاحبِ :نوشته است

فقط  خين تاريباشد چرا که در ا ين اثر، کتاب مورد نظر ما نميا يول. دست داده توابع آن زلزله
 يمحمودشاه نام طبقات ٣ص  ياکبر طبقاتدر . باشد مي گجرات پادشاهان مسلمان شامل تذکره

در . باشد مي گجرات خِيهمان تار يراد ودهد م وجود ندارد که نشان يا نهيقر يآمده است ول
  .است يگريز کتاب دين اثر نيا يآمده ول يمحمودشاه ز نام طبقاتين) ٢٥٢: ٢( الکرامةحتف
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م و در طبقه دوم از هشتصد و پانزده يا هشتصد و چهارده نوشته ةاالخر سن عيرب
و  يگجراتهشتصد و شصت و سه حاالت سلطان احمد شاه  سنةآغاز نموده تا 

شاه و  محمدن بن يالد و سلطان قطب گجراتيشاه بن احمد شاه  محمدسلطان 
طبقه سوم  به م و اکنونيا نگاشته گجراتيسلطان داوود شاه بن احمد شاه 

شاه برادر  محمدبن سلطان  گجراتيم و احوال سلطان محمود شاه يپرداز يم
م و ما ينگار يگره ميبشاه محمود  به المعروف گجراتين يالد کوچک سلطان قطب

  .»ميالعظ ياال باهللا العل يقيتوف
  :شود ين نسخه معلوم مين عبارت عنوان اياز ا

گجرات خ يطبقه سوم از تار به الموسوم يفه گرامين صحيالحمدهللا والمنه که ا«
  .»دياتمام رس به

است که  يخيتار ياز کتاب يجزئ يد که نسخه فعليآ ين برمين عبارت چنياز ا
 »يسوم محمود شاه ةطبق«رد و غالباً اسم آن يگ يحکومت شاه محمود را دربرمدوران 

  .است گجراتخِ يتار )طبقات(بوده است و نام کلّ کتاب 
  :سدينو ين مياثر چن مؤلّفکاتب نسخه درباره 

طبقه سوم مصنّفه  گجراتخِ يضه است از مسوده تارين مبيمباد که ا يمخف«
 يٰسيبن احمد بن ع محمدن يالد م شرفيالعظحضرت موالنا  يو مالذ ياوستا
ست ينهصد و ب ةخ دهم سنيتار به شهر صفر المظفّر يف يالمتوف يالبخار يبن عل

ک، و آن موصوف از اجله دانشوران عصر بود و وابسته دولت شاهزاده مظفّر يو 
ش جلوه فرماست ادام اهللا ملکه و يخو يکه اآلن بر تخت دولت ابد مدت آبا

خ دوم يتار به ست و سهيدر نهصد و ب ير کرخيبن نص محمدقلم  به ،ةسلطن
  .»وقت عصر در بلده احمدآباد بر منصه قرطاس جلوه افروز شد به المعظّم شعبان

در  مؤلّفن نسخه را شاگرد يشود که ا ين ظاهر مين عبارت چنياز قسمت آخر ا
تا  يخيع تاريامل وقان کتاب شيا. آماده کرده است مؤلّفعرض دو سال پس از وفات 

ق  ٩٢١در سال  مؤلّفن سال محمود شاه وفات کرد و يدر هم. ق است ٩١٧سال 
پس از . (ق مرتّب شده است ٩٢١و  ٩١٧ يها ن سالين کتاب بيا يعني. درگذشت

ن يتر ميا نسخه منقول عنه قدين نسخه يا) مؤلّفدرگذشت محمود شاه و قبل از فوت 
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ن يمه ايمرتّب شده است؛ چرا که در ترق مؤلّفنسخه ن اثر است که براساس ينسخه ا
  :موجود است مؤلّفن عبارت ينسخه ا
  .»مغفرت دارم ياز خوانندگان دعا«

  :ق ثبت شده است ٩٩٧کتابخانه  به خ وروديتار يزبان عرب به ن نسخهيدر آخر ا
سجل  ةئن و تسع مايسبعه و تسع ةالمبارک سن اوراق، چهاردهم شهر رمضان ٢٠«

  .»ب احمدياخل کتابخانه شد عمل حبشده د
  :ثبت است يق جليخط نستعل بهآن  در سمت راست

  .»ميمالحظه کرده شد عبدالرح«
ن کتاب ينوشته شده باشد؛ چرا که ا گجراتن کتاب در يمه ايممکن است ترق

ن نسخه با يد ايد که شايآ ين برميگر چنياز نوشته د. است گجراتخِ يدرباره تار
ن نسخه را مطالعه کرده باشد؛ چرا که يا يخانان ارتباط داشته باشد و و م خانيعبدالرح

ن جمله در همان ياگر ا يول. بوده است گجراتق خان مذکور حاکمِ  ٩٩٧در سال 
خانان نسبت داد؛ چرا که  خان به توان آن را ينوشته شده باشد، پس نم گجراتخ در يتار

دربارِ اکبر  به 1يرازياهللا ش ر فتحيهمراه م ق خان مذکور ٩٩٦سال  يالثان عيدر اواخر رب
ي ، برگشت وگجراتر حکومت ييتا تغ يعني 2ق  ٩٩٨بازگشته بود و تا محرم سال 

افت شده ي گجراتن کتاب در يز وجود دارد که اين امکان نيا. ستيار ثابت نين ديا به
ن صورت از نظر يدر ا. خانان در شمالِ هند فرستاده شده باشد کتابخانه خان به باشد و

ار ين امر بسيا يول. خانان منسوب کرد خان به توان ين نوشته را ميا يخيو تار يمکان
ژه اگر يو ها را شخصاً مطالعه کرده باشد، به خانان همه نسخه رسد که خان ينظر م به ديبع

کان ياز نزد يکي به ن نوشتهيز امکان دارد که اين امر نيا. باشد يمعمول يا آن نسخه
از  يکياتّفاقاً . مشغولِ خدمت بوده است يخانان متعلّق باشد که در کتابخانه و نخا

جلد  يميمآثر رحدر  يم بود که تذکره وينام عبدالرح ي بهسيخانان خوشنو مأموران خان
  :ن آمده استيسوم جزء دوم چن

                                                      
.۲/۴۰۶ طبقات اکبري  .١
  .هجري اشتباه است ۹۹۹، سال ۲/۲۴۵ مآثرِ رحيمي؛ ۲/۴۱۰ همان،  .٢
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ملّا عبدالرحيم عنبرين قلم هروي از خوشنويسان روزگار است و نسخ تعليق «
هندوستان شتافت،  نويسد و در اوايل سن که از خراسان به يت نيکو ميغا به
يمن شاگردي و تربيت سپهساالر ترقّي تمام در  دربارِ اين سپهساالر آمد و به به

خطش پديد آمد و آوازه خوشنويسي او هندوستان را فروگرفت و اکثر کتب اين 
ر ايشان بود و در اين ها مالزم چاک خطِّ آن نادره زمان است و مدت سرکار به

نظر  کرد تا آنکه سپهساالر او را به کرد، کسب آداب مي کتابخانه تربيت او مي
الحال در هندوستان بعد از . خليفه الهي برد و در سلک مالزمان پادشاهي درآورد

هاي  هاي کلّي و انعام ملّا محمد حسين کشميري بهتر از وي نيست و رعايت
  .»دعاگويي مشغول است يافت و الحال بهنمايان در ايام مالزمت 

نيز پس از ذکر محمد حسين کشميري از چند خطّاط مشهور  1آيين اکبريدر 
ملّا عبدالرحيم نيز از . اند نام برده شده است که در خطِّ نستعليق سرآمد روزگار بوده

آيد که خواجه حسين  چنين برمي 2مآثر رحيمياز . جمله اين خوشنويسان بوده است
عبدالرحيم خوشنويس داد و سپس آنها را  ثنايي دو قصيده خود را براي کتابت به

توان گفت که دستخط  طور خالصه چنين مي به. خانان عرضه کرد کتابخانه خان به
احتمال زياد دستخط ملّا عبدالرحيم خوشنويس  روي نسخه اصلي اين کتاب به

هاي نسخه اصلي  تمام عبارتاست؛ ولي نسخه فعلي جديد است و کاتب آن عمداً 
اگر کاتب پس از آن نام . داد، نقل کرده است آن نسخه را نشان مي اهميترا که 

شد؛ ولي شکل فعلي  نوشت، جعلي بودن نسخه ظاهر نمي خود و تاريخ کتابت را مي
دهد و  نسخه اصل را نشان مي اهميترساند و اين امر  اين نسخه جعل کاتب را مي

کاتب . خانان موجود بوده است ويم که اين نسخه در کتابخانه خانش ما متوجه مي
کتابخانه را  اين نسخه براي مخفي نگه داشتن جعل خود عبارت عربي و مهر ورود به

خطِّ نستعليق جلي و بقيه  دستخطِّ عبدالرحيم به. همانند نسخه اصلي نوشته است
صفحه از نسخه اصلي  هخطِّ نستعليق خفي و روشن است و شايد صفحه ب کتاب به

                                                      
  .۸۱- ۲ص   .١
  .۳۶۰، ص ۱، جزو ۳ج   .٢



  نادر تاريخ سالطين گجرات ةنسخ  ٣٣٥

  

سطر از  شايد هم کاتب سطر به. نقل کرده باشد تا تعداد اوراق کم و زياد نشود
ها جعل وي بر همگان  هرحال با وجود اين احتياط به. نسخه اصلي نقل کرده باشد

آشکار شد و اين امر بديهي است؛ چرا که جوهر و کاغذ قرن سيزدهم يا چهاردهم 
هرحال اين نسخه از نظر کمياب بودن  به. م متفاوت استبا جوهر و خطِّ قرن ده

  .بسيار مهم است
ما . اين شهر آمده بود آيد که خانواده مصنّف از بخارا به از نوشته کاتب چنين برمي

گجرات  هاي بسياري از منطقه علم دوست بخارا به دانيم که در آن زمان خانواده مي
ف در زمان شاه محمود بيگره در گجرات مصنّ. آمدند و در همان جا اقامت گزيدند

اين نکته اشاره نکرده است که  کاتب به. اي داشت شاهزاده مظفّر تعلّق ويژه بود و به
که استاد و خيرخواه کاتب  مؤلّفسلطنت رسيدن مظفّر پادشاه مقام و مرتبه  بعد از به

اي ممتازِ عصرِ الدين محمد از علم اين اثر يعني شرف مؤلّف. بود، چه تغييري کرد
  .خود بود

خِ فرشته يتاردر مأخذ . ن کتاب استفاده کرده استيقاسم فرشته از ا محمدظاهراً 
کم چهار بار در  ن کتاب دستينام ا. خورد يچشم م به محمودشاهي طبقاتنام کتاب 

و  گجراتي يمحمودشاه طبقاتنام  به ک بار در مأخذي: ذکر شده است خِ فرشتهيتار
. ک کتاب استي به ن عنوان متعلّقيظاهراً ا. يمحمود شاه طبقاتنام  به متنبار در  سه

) ق ٩١٧: وفات( گجراتيل اضافه شده است تا محمود شاه ين دليا به ديشا گجراتيواژه 
 يو محمود خلج) ق  ٩٣٤: وفات( يمحمود بهمن يعنيو دو پادشاه مشهور آن زمان 

 خِ فرشتهيتارن اضافه را صاحبِ يهراً اظا. را از هم جدا کند) ق ٩٤٧: وفات( يمندو
در شرح ) ١٦١ ص(ک بار در جلد اول ين نام يدر متن کتاب ا. خود انجام داده است

گره آمده يمان و دو بار در شرحِ حال محمود شاه بيد خضر خان بن ملک سليس يزندگ
دست که در  يا ت ذکرشده در باال با متن نسخهيسه شرح حاالت دو شخصيبا مقا. است

 يمحمود شاه طبقاتاز کتاب  فرشته خِيتار مؤلّفافت که منظور يتوان در يمن است، م
 تأليف گجرات خِيتارو  فرشته خِيتارنمونه عبارات  يما برا. است ين نسخه فعليهم

  :ميکن ينجا نقل ميرا در االدين محمد  شرف
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  گجراتخ يتار  خ فرشتهيتار
مسطور است  ١در طبقات محمودشاهي

 ةئاثني و سبعين و ثمان ما ةدر سنکه 
سلطان محمود جمال جهان آراي 
آفتاب فلک رسالت صلّي اهللا عليه و آله 
و سلّم را در خواب ديد که چاشني گير 
مرحمتش از خوان احسان خود دو 

او ارزاني فرمود و تعبيرش آن  طبق به
بود که او را در آن مدت دو موهبت 
د عظمي و دو نعمت کبري نصيب گردي

يکي فتح واليت دون و نارد و دوم فتح 
  .کرنال

هشتصد و هفتاد و دو شبي سلطان  ةسن
محمود در خواب چشمان سر را از 
جمال جهان آراي سرورِ کائنات صلّي 
اهللا عليه و سلّم منور ساخت و از 
سعادت عظمي زيارت مشرف گرديد و 
ديد که آن سرور صلّي اهللا عليه دو طبق 

بنيان خويش او را طعام از خوان فيض 
اند و چاشني آنها  مرحمت فرموده

چشانيده، معبران دانشور تعبير کردند 
که دو قالع مع واليت بر دست سلطان 
چنان فتح خواهند شد که بر ربع 
مسکون مثالي نه داشته باشند سلطان 

  .قاصد فتح کرنال شد
گويد  مي ٢طبقات محمود شاهي صاحبِ

ه ضعيف که سلطان محمود با وجود بني
تا وقت وفات  تسحداو نازک بدني از 

ام سفر و روز نبرد جوشن آهنين در اي
هزار حيله بردارد  که پيل تني بايد که به

پوشد و ترکشي پر از سيصد و  مي
بست و شمشير و  شصت تير بر کمر مي

  .ساخت نيزه ضميمه آن مي

نظير با  و در شجاعت و جالدت بي
ر و وجود نحيف و نازک اندام در سف

روز نبرد جوشن آهنين که براي تحمل 
او پيل تني بايد دربرداشت و شمشير و 
نيزه و کمان با ترکش پر از سيصد و 

  .هشت تير در کمر
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ن يدهد که ا مي نشان موارد يبعض يول( ين حدس ما را قويا ن عبارتهايسه ايمقا
 يمحمودشاه طبقات از فرشتهتاريخِ  مؤلّف کند که منظور مي )حدس و گمان ما غلط است

  :کند مي ديأين نظر ما را تير ايز يها مثال. همان کتاب مورد نظر ما است
  تاريج گجرات  تاريخ فرشته

سر  ريبا عمادالملک وز و عقد اهل حلّ
 حاد بر آورد، داود خان را کهب اتّياز ج

معزول  سلطنت کرده بود هفت روز
برادر  د عمادالملکيساختند و بصالح د

 محمود ن را کهيالد ان قطبکوچک سلط
بر ي خان نام داشت در چهارده سالگ

ساختند و روز  اورنگ سلطنت متمکن
او  از بحر انعام …قيخال جلوس

و  يتاز انيمند گشتند و خارج اسپ بهره
و کمر  يمتيق يو خلتها يو ترک يعراق
ک يزر افشان و  ير و خنجرهايشمش

کرور تنکه نقد بسادات و علما و صلحا 
  .واصل گشت

شد  ر دولت متمکنيبر سر …داود شاه
د از خفت يخود زا يقيا بوجه ناالام

 روز سلطنت نتوانست کرد که اهل حلّ
و عقد سلطنت او را معزول نموده 

 فق شده برادرد عمادالملک متّيد بصالح
 ن را که محموديالد کوچک سلطان قطب

بر  يشت بعمر چهارده سالگخان نام دا
گجرات متمکن  سلطنت اورنگ
روز جلوس سلطان محمود  …ساختند

 کرانينوازشات ب انواع به ق رايخال
مملکت  انيساخت و امرا و اع مند هبهر
گران بار احسان خود  يخلعتها به را

انعامات  به و مالزمان دولت را نمود
 يام و علمابنواخت و بر سادات عظّ وافر

 دراز و جود لخصوص دست دادکران با
و  يو عراق يعالوه اسپان تاز نمود که

ر و يگران بها و شمش يو خلعتهاي ترک
جوهر دار و جوهر نگار و  يخنجرها
ک کرور تنکه يمرصع کار  يکمرها

  .انفاق کرد
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خِ يتار مؤلّفافت که يتوان در يها م ها و واژه کسان بودن مطالب و تکرار جملهياز 
 ين احمد استفاده کرده، بلکه در بعضيالد شرف تأليف گجراتخِ يتاراز نه فقط  فرشته

  :گريچند نمونه د. نه نقل کرده استيع به موارد عبارات را
  گجراتخ يتار  خ فرشتهيتار

حلّ و عقد سلطنت و قبض و بسط داد 
ر ين عمادالملک وزيزر يأر هو ستد ب

و  رواج يمفوض گشته مهمات پادشاه
ق از يع خاليا و جمديرونق تمام پ

  .ف دل بر سلطنت او نهادهيع و شريوض

ف محروم يع و شريرا از وض يو کس
نداشت، قبض و بسط و حلّ و عقد 

دست عمادالملک سپرد و  به مملکت
و  يتوجه خاصّ در آبادان به خود
  .مملکت پرداخت ييافزا رونق

شان مانند ياند از کوته يک بعضيل
 الملک امالملک و حس يو صف کلمعضدال

 …که از شأن صاحبِ اقتدار بودند
اتّفاق نموده گفتند که ما از تسلّط و 

 يها يريعمادالملک و سختگ يالياست
م اگر سلطان او را يا تنگ آمده به او

معزول سازد فهوالمطلوب و الّا سلطان 
معزول ساخته برادرش  يرا از پادشاه
  .ميدار يبرم يپادشاه به حسن خان را

ان و يدستور اهلِ طغاما چنانکه 
طان بوده است، يالش حاسدان اخوان
 الملک الملک و حسام يعضدالملک و صف

ان سلطنت بودند يالملک که اع و برهان
کنکاش نموده قرار دادند که ما از 

تنگ  به عمادالملک ياليتسلّط و است
د فهوالمراد و يم اگر معزول نمايا آمده

 شيجا به م ويالّا سلطان را معزول ساز
  .ميحسن خان برادرش را پادشاه ساز

 سلطان محمود با وجود صغر سن
افت که آنها همه بهتان و يفراست در به

ک از آنکه مبادا همگنان يل …افتراست
من  ييوفا يو ب يمروت يحمل بر ب

ر يپس عمادالملک را در زنج …ندينما
پانصد نفر از مردم معتمد  به دهيکش

ه احمدآباد سپرده تا سرِ بامِ دروازه قلع
  .محبوس ساختند

از  يسلطان محمود با وجود صغر سن
 شأن يافت که منشايفراست خداد خود در

بدنام نه شوم که بر  …ستيچ
 يو احسان ناشناس ييوفا يو ب يمروت يب

پا  به من محمول کنند و عمادالملک
پانصد مردمان معتمد  به جوالن انداخته

حوالت کرد که بر بامِ دروازه قلعه 
  .بوس دارندمح
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زدند  يو در وقت سحر که نوبت سلطان
دفع  يد برايهم رس به و مهتاب خوش
قصر برآمد و در  ي بهريکلفتت و دلگ

کرد و  يهر سو نظر م به چه نشستهيدر
خانه ملک عبداهللا را  ليناگاه گماشته ف

خواهد  يستاده ميقصر ا يد که در پايد
د ينما يعرض کند و جرئت نم يزيچ

عرض  يخواه يهرچه مسلطان گفت 
ده ير را در آنجا نديکن عبداهللا غ

مثل  يمعروض داشت که دولتخواه
 عمادالملک سلطان ندارد و آنچه امرا

بهتان و  يدند، همگيعرض رسان به
  .است خالف

جهت  يوقت نواخت نوبت سلطان به تا
در  يخواب يدفع مالل و رفع کلفت ب

هر سو  به چه نشست ويدر به قصر آمده
ملک  به کرد ناگاه نظرش ينظر هم

خانه بود افتاد که  ليعبداهللا که گماشته ف
خواهد که  يستاده ميقصر ا يدر پا

ندارد  يتأد اما جريعرض نما يزيچ
فرموده گفت بگو آنچه  يسلطان تفقد
ر يملک عبداهللا جا را از غ يدر دل دار

صد ادب عرض نمود که  به دهيد يخال
ن يدر ارخواه دولت مثلِ عمادالملک يخ

 اند ست و امرا آنچه گفتهين يمملکت کس
  .همه کذب و افتراست

قابل قبول است که منظور  يسخت ن امر بهيدهد که ا ينشان م يخيتار يها يبررس
خ مورد بحث است؛ چرا که ين تاريهم يمحمودشاهطبقات از  خِ فرشتهيتارصاحبِ 

که در  ياست؛ در حال گجراتنامه پادشاهان مسلمان يکتاب مورد بحث فقط شامل زندگ
مختلف هند  يخ شهرهايدهد، تار يآن ارجاع م به خِ فرشتهيتارکه صاحبِ  يخيتار

 يا د خضر خان را کتاب جداگانهيسي که طبقات محمود شاه يتا وقت( موجود است
پس کتاب . )ن مورد وجود ندارديدر اي ا نهيچ قريم و در حال حاضر هيفرض نکن

 د دو کتاب جداگانه  شرف تأليف تاريخ گجراتکتاب  و محمودشاهيطبقاتين محمالد
  :دارد يز اشکاالتيه نين نظرياهستند؛ ولي 

ها  ها و عبارت ن دو کتاب مختلف هستند؛ پس چرا از نظر سبک و تکرار واژهياگر ا .١
  .گر هستنديکديمشابه 

خِ يتار رد و مطالبيگ يق را دربرم  ٩٠٥تا سال  يخيع تاريوقا يطبقات محمودشاه .٢
گر يکديق مشابه   ٩٠٧تا سال  خِ فرشتهيتارو  محمدن يالد شرف تأليف گجرات
  .هستند
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 فرشته  خِيتار مؤلّفن و يالد د مأخذ شرفيتوان گفت که شا يدر مورد اشکال اول م
طبقات نام  به م کهيعبدالکر تأليف يمحمودشاهطبقات کتاب  يعنيباشد؛  يکي

اين  يول. ندباش نوبه خود از آن استفاده کرده هر دو به ز مشهور است وين عبدالکريم
دربارِ  به ن نه تنها معاصر شاه محمود بود، بلکهيالد ست؛ چرا که شرفيجواب معقول ن

 يممدوح و) ين ويپسر محمود و جانش(ژه شاهزاده مظفّر يو وابسته بود و به يشاه
 يگريکتاب د ي بهازيحمود نم يع زندگيضبط وقا ين برايالد ل شرفين دليهم به .بود

ن يگر اينکته مهم د. نه نقل کنديع به ن حد که جمالت و عبارات آن راينداشت تا ا
آن  اهميتپس از وفات محمود کامل کرد که  ين کتاب خود را کميالد است که شرف

ن ين نسخه توجه کرد و ايا به خانان ، خاناهميتن يل هميدل به ديرساند و شا يرا م
  .شد يبخش کتابخانه و نتيه زنسخ

ن اثر يا افت شدهيح داد که دو نسخه درين توضيچن توان مي در مورد اشکال دوم
در . باشد  ي ميهجر ٩٠٥ شامل واقعات تا سال يطبقات محمود شاه که دهد مي نشان

ده است که ين عقيبر ا يترمذ يد اکبر عليس. ان شده انديب ٩١٧ع تا سال يگلزار ابرار وقا
بهر .در کتاب آورده باشد طور تتمه به را ٩١٧تا  ٩٠٦ يع سالهايوقا مصنف کن استمم

ن احتمال يا ان و تکرار واژه ها و فقراتيطرز ب کسان بودن مطالب وي به حال با توجه
  .داشته است يخ گجرات دسترسيتار به فرشته مؤلّفد يماند که شا ي ميباق

مشهور  يطبقات محمود شاه نام به ابکت دو خ گجراتيتار به متعلق يدر کتاب ها
. است ي ن بنبانيبن حس نين العابديبن ز ض اهللاياز آنها صدر جهان ف يکي مؤلّف. است
 همان جا فرستاده شد و دريب به امر سفارت يبرا گرهيفرمان محمود شاه ب به ٩٠٧ او در

مؤلّف زمان  ع تايشامل وقا است که يمين اثر کتاب حجيا. خ پرداختين تاريا تأليف به
 از نسخه ک نوشته مشتبهيعلت  ي بهخ صدر جهان است وليتار عنوان آن. ١باشد مي

نوشته  ياشتباه طبقات محمود شاه به ن مجموعهيا براون، عنوان آن در فهرست ةمجموع
ن کتاب يا خ فرشتهيذکر شده در تار يطبقات محمود شاه تن عليهم به شده است و

  .با هم فرق دارند يليخ صدر جهان و کتاب مورد بحث ما خيتار مطالب يدر ثان. ستين
                                                      

.١١٠و  ١٠٩ص : پرشين ليتريچر  .١
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است که در سال  ١ميعبدالکر آن مؤلّف. است هيالمحمودشاه الطبقات گريکتاب د
تحت سلطنت  ي بههنگام جلوس محمودشاه بهمن ق  ٨٨٧در برهانپور و در سال  ق  ٨٧٨
پادشاه گجرات نزد  به او را پادشاه هرمز ق ٨٩٢در سال  .در موجود بوده استيدر ب

کرد که در  تأليف يخ عموميک کتاب تاري يگره ويمحمود شاه ب حکم به ديفرستاد و شا
نظر  به .شده است گجرات نقل ژهيو به از دکن و يع جالبيوقا ةنهم و خاتم ةطبق

 .ن کتاب استيهم يگجرات يمحمودشاه طبقاتاز  فرشته خِيتار مؤلّفمنظور  ٢ياستور
 مؤلّفم که منظور يدان ين نميقيقطع و  به ز گفته شده است ماين همان طور که قبالً يول

  .کتاب است فرشته کدام
دانند  ي ميکيرا  يمحمودشاه مآثرِو  يمحمودشاه طبقات ٣از پژوهشگران يبعض

ن نکته را يا) م ١٩٥٨ل يک کلچر، آورياسالم(خود  ةدر مقالي ترمذ يد اکبر عليس يول
مؤلّف م يو عبدالکر يمحمودشاه خِيتارمؤلّف  يم همدانيعبدالکر واضح نموده است که

دو شخص يمحمودشاه طبقاتت جداگانه هستندي.  
گر يرنگ د به ن سالياند و ا ب سال ذکر شدهيترت به عيدر نسخه مورد نظر ما وقا

  :نوشته شده است يجوهر قرمز و جل به ن سالهايدر نسخه مورد نظر ا .نوشته شده است
 ةتا سن ٨٦٣ ةاز سن گرهيخ گجرات در احوال سلطان محمود شاه بيسوم از تار ةطبق •

  .يهجرت نبو ٩١٧
  الف ٢ورق   ق ٨٦٣ سنة •
  ب ٤ورق    ق ٨٦٥تا  ٨٦٤ سنة •
  ب ٥ورق   ق ٨٦٨تا  ٨٦٧ سنة •
  ب ٥ورق   ق ٨٦٩ سنة •
  الف ٦ورق   ق ٨٧٠ سنة •
  ب ٦ورق   ق ٨٧١ سنة •

                                                      
.١١٠و  ١٠٩پرشين ليتريچر، ص   .١
.حاشيه ١٠٩همان، ص   .٢
.موجود است م ١٩٥٨مطالب بيشتر در اين مورد در مجلّة اسالميک کلچر، شمارة آوريل   .٣



  ٣٤٢  قند پارسي

  

  ب ٦ورق   ق ٨٧٢ سنة •
  ب ٨ورق   ق ٨٧٣ سنة •
  ب ٨ورق   ق ٨٧٤ سنة •
  ب ٩ورق   ق ٨٧٨تا  ٨٧٥ ةسن •
  الف ١٠ورق   ق ٨٧٩ سنة •
  الف ١١  ق ٨٨٦تا  ٨٨٠ سنة •
  ب ١٣ورق   ق ٨٨٧ سنة •
  ب ١٤ورق   ق ٨٨٩تا  ٨٨٨ سنة •
  الف ١٦ورق   ق ٩٠٠ سنة •
  الف ١٧ورق   ق ٩٠١ سنة •
  الف ١٧ورق   ق ٩٠٣تا  ٩٠٢ سنة •
  الف ١٧ورق   ق ٩٠٤ سنة •
  الف ١٧ورق   ق ٩٠٥ سنة •
 .ب ١٧ورق   ق ٩٠٦سنة  •
  ب ١٧ورق   ق ٩١١تا  ٩٠٧ سنة •
  ب ١٧ورق   ق ٩١٢ سنة •
  الف ١٨ورق   ق ٩١٣ سنة •
  ب ١٨ورق   ق ٩١٤ سنة •
  الف ١٩ورق   ق ٩١٧تا  ٩١٥ سنة •

امده يذکر آن ني بعد يخيتار يافت که در کتابهايتوان  ي مين کتاب کمتر مطلبيدر ا
 نيانگر ايب ن نسخهيافت ايباز يول. ندارد يخاص تين کتاب اهمين نظر ايباشد و از ا

  .هستند مهم يليخ خود خذأت و صداقت ميت اهمعلّ ي بهخ بعديتوار موضوع است که
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  ♦دکن علم و فرهنگ تاريخ
  شادروان نذير احمد

  ∗جونپوري خان محمد صادق ترجمه

دوره اول از زمان تسلّط . م کرديپنج دوره تقس به توان يدکن را م يو فرهنگ يخِ علميتار
، دوره سوم پس از انحالل يدوره دوم حکومت بهمن. شود يبر دکن شروع م يدهل

  .ارم تيموريان و دوره پنجم دوره آصف جاهي استچه ةبهمني تا قرن هفدهم، دور ةسلسل
 يها ييجه کشورگشايدر نت. ميندار يقياول اطّالعات دق ةدور يخِ علميتار ةدربارما 
دهليدکن تحت تأث ياسياز نظر س) م ١٣١٦: م( ين خلجيعالءالد ير حکومت 

آمد افت و رفت و يش يشمال و جنوب هند افزا يو علم ياسيگرفت، روابط س قرار
 يدرباره روابط ادب. ق استين موضوع هنوز تشنه تحقيا يعلما و فضال شروع شد؛ ول

 يبود؛ ول يو توران يرانيفرهنگ ا ين زمان مأوايدر ا يهند شمال. ميدار ياطّالع کم
  .رنگ بود ار کمياثرات آن در دکن بس

ن کتاب يا. منتشر شده است دستوراالفاضلنام  ي بهرآبادياز حاجب خ يراً کتابياخ
 ينسخه خطّ. ق در استادآباد دکن مرتّب شده است ٧٤٣است که در سال  يفرهنگ
بنده . موجود است يبنگال غرب يتيک سوساياتيسين اثر در کتابخانه اياز ا ياآلخر ناقص

. م در تهران چاپ کردم ١٩٧٤ن اثر را در سال ياز ا يانتقاد ين نسخه متنيبراساس ا
ل يدل به د کهيآ ين برمين فرهنگ چنيباچه اياز د. م استار مهين فرهنگ بسيباچه ايد
ن يالد ر با صدر شمسيد و در قصبه بمدکن آ ي بهرات از دلير اوضاع حاجب خييتغ

                                                      
.؛ اينجا خالصة آن مقاله ارائه شده است٥-١٨  ، دانشگاه اسالمي عليگره، صفکر و نظرفصلنامة   ♦
  .دانشجوي فوق ليسانس فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
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 حاجب. محلّ سکونت خود استادآباد دعوت کرد به حاجب را يو. مالقات کرد محمد
حاجب . کرد يفارس فرهنگيک را مأمور نوشتن  ين ويالد شمس. دياستادآباد رس به

 يدياصرار داشت که فرهنگ جد يو يموجود است؛ ولفرهنگ قواس اشاره کرد که 
  .نقل کرده است يريججن ين را احمد بن عليالد حاجب نام شمس. ف شوديتأل

در قرن هشتم  ينام استادآباد در دکن وجود ندارد؛ ول يي بهدر حال حاضر روستا
شود که در سال  يک قلعه ثابت ميبه يستا از کتن رويوجود ا يالديپانزدهم م/يهجر
 Epigraphicبه مهم را در ين کتيا يزدانيدکتر . ق در استادآباد ساخته شده بود  ۷۳۸

Moslemica )۳۲ -۱۹۳۱ ن استيبه چنين کتينوشته ا. چاپ کرده است) م:  
بن تغلق شاه بناء حصار خطّه  محمددر عهد پادشاه آفتاب آثار و ماه انوار «
خ الغره من يتار به تادآباد که کوکبه کنگره بلند او با برج فلک هم پهلوستاس
در خطّه مذکوره  …اءيض ييکارفرما به ن و سبع مائهيالحجه سنه ثمان و ثالث يذ

  .»مدت اعمارها عمارت شد
ن يبود و هر دو ا يقصبه شاهپور امروز به استادآباد متّصل يميظاهراً قصبه قد

 ينکه ما دو گواهيخالصه ا. جنوب غرب گلبرگه واقع هستند يترلوميک ۷۵قصبات در 
  .به ذکر شده در باال و مقدمه دستوراالفاضليم؛ کتيدر مورد وجود قصبه استادآباد دار

 يم؛ وليخ نداريدر تار يزيرات چيحاجب خ يصدر مرب محمدن يالد درباره شمس
به آن از ينا نموده که کتب يکشف شده که مسجد يريججن ينام احمد بن عل ي بهشخص
ن نوشته شده يبه چنين کتيدر ا. دست آمده است به دريدر شهر ب يانينام کل ي بهمحلّ
  :است
اهللا يف  السالطني ظلّ يف عهد سلطان ةالشريف ةامليمون ةاملسجد املبارک ةذه العمارامر ٰه«

 ملکه و سلطانه و العاملني ابوااهد يف سبيل اهللا حممد بن تغلق شاه السلطان خلداهللا
الدوله والدين وزير اقليم ديوگري  الشرق قوام اعلي امره و شانه در نوبت اقطاع ملک

مکنه اهللا بنده الضعيف والنحيف الراجي ايل رمحه اهللا و الغفران امحد علي ججنريي 
  .»ئةه ست و عشرين و سبع مانتاريخ الغره من صفر ختم اهللا باخلري و الظفّر س به

ظاهر پدر  مسجد مذکور به يبان يريججن يشود که احمد عل ير معلوم ميرائن زاز ق
  :بود محمدن يالد صدر شمس
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احمد  محمدن يالدوله والد نام پدر صدر دو بار در مقدمه آمده است؛ اول شمس .۱
  :تين بيو دوم در ا يريججن

ــ  ــاک احمــد بــن عل ـ صدر آفاق شمس دولت و د  يگــوهر پ   ني
 .يرياست ججن يکيوطن  در هر دو مأخذ .۲
ق  ۷۴۳بن تغلق شاه در سال  محمددر زمان  دستوراالفاضل. هر دو معاصر هستند .۳

ق بنا  ۷۲۷شتر در سال ين پادشاه شانزده سال پين شده و مسجد در زمان هميتدو
  .شده است

. رود يشمار م به دکن يو ادب ياسيخِ سيتار يبرا يمأخذ خوب دستوراالفاضلکتاب 
ن فرهنگ يتر يميقدفرهنگ قواس . در هند است ين فرهنگ مهم فارسيومن فرهنگ ديا

  .آمده است االفاضلدستور ةاست که تذکره آن در مقدم
. شود يها شروع م يدکن از زمان سلطنت بهمن يو فرهنگ يخ علمين دوره تاريدوم

رار ران و عرب برقين ايب يروابط فرهنگ. شود يع ميشرفت تسرين پين زمان ايدر ا
ع ياز وقا يکي. نديافزا يرونق دربار گلبرگه م به گريد يکشورها يعلما و فضال. شود يم

  )ا محمود شاهي(شاه  محمد ين بهمنيسالط يکي، دعوت يخ ادب فارسيمهم تار
د؛ يايدکن ب به حافظ نتوانست. دکن است به آمدن يبرا يرازياز حافظ ش) م ۹۷-۱۳۷۸(
  :ادگار مانده استيوان حافظ يدات ياز غزل يکين دعوت در يا يول

  ارزد يک سر نميسر بردن جهان  به با غم يدم
  ارزد ين بهتـر نمـ  يبفروش دلق مـن کـز   يم به

  م جـان درو درجسـت  يکه ب يشکوه تاج سلطان
  ارزد يدرد سـر نمـ   بـه  کاله دلکـش اسـت امـا   

. هاست يزمان بهمن يادب يادگارهاياز  يکي يعبدالملک عصام نيالسالط فتوح
. م کامل کرد  ۱۳۴۹را در سال  نيالسالط فتوحن حسن بهمن شاه يعالءالد يمايا ي بهعصام

  .چاپ شده است يخ عصاميحسن و با نام تار يح آغا مهديتصح به خ منظومين تاريا
 يخ دکن اثر مهميخورند که در تار يچشم م به مهم شخصيتن دوره دو يدر ا
که باعث رواج عرفان و تصوف در دکن ) م ۱۴۲۲: م( ينيسودراز حسيشاه گ. اند گذاشته

سودراز در يحضرت گ. استفاده کرد يم خود از زبان محلّيج تعاليترو يبرا يو. شد
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در  يو. کتاب ننوشته است ياندازه و ي بهه ممتاز است؛ چرا که کسيخ چشتيسلسله مشا
ف يتصان. دگار گذاشته استاي به از خود ييخ، ادب و شعر آثار گرانبهاينه تصوف، تاريزم
ملحقات ، المعارف عوارفتوان از شرح  يمثال م يبرا. است يو عرب يدو زبان فارس ي بهو

نام  ي بهدکن يا رساله. ره نام برديوان اشعار وغي، دالکلم جوامع، يناصر طبقات
از محقّقان  يبعض ين بار چاپ شده است؛ ولياو منسوب و چند به زين نيالعاشق معراج

  .ن باره اختالف دارنديا در
 يو. است) م  ۱۴۳۱: م( يکرمان ياهللا ول ن زمان شاه نعمتيگر ايبزرگ د شخصيت

نجا يا به اهللا اهللا و شاه محب ليشاه خل يها نام ي بهدو فرزند و يامد؛ وليدکن ن به خود
  .را تحت نفوذ خود قرار دادند ين بهمنيآمدند و سالط

 يو. ار مهم استيبس) م ۱۴۸۱: م(حمود گاوان م شخصيت ياسيو س ياز نظر علم
 االنشاء اضير يکيادگار گذاشته است؛ ي به منصب وزارت داشت و دو اثر مهم از خود

که در  مناظراالنشاء يگريهمعصران نوشته شده و د به ها است که از نامه يا که مجموعه
  .١است ياصول و ضوابط انشاپرداز

اهللا  حاالت شاه نعمتو  ٣سودرازيگ ةتذکرو  ٢يطوس يريوان نظيدن يعالوه بر ا
اهللا  ليمداح شاه خل يرينظ. ز مهم هستندين ير ملک واعظيف عبدالملک بن شيتأل ٤يول

ن دو برادر يدر مدح ا يرينظ وانيددر  يد متعدديقصا. اهللا بود شاه محب يو برادر و

                                                      
طبع  در ترکيه به مناظراالنشاام  شنيده. چاپ شده است م ۱۹۴۸از حيدرآباد در سال  االنشا رياض  .١

  .رسيده است
.ا قرار دارديتانيبر ةدر موز يوان ويد. ۳۴۳ص  ۱ج : خ فرشتهيتار. ک.ن  .٢
از گلبرگه  ق ۱۳۶۸آن در سال  ياردو ةنام دارد و ترجم يمرشد ةو تذکر يبيخ حبيتار يکتاب و  .٣

و  ۹۰ ص ،فهرست( يتيک سوساياتيشيبنگال ا نهين اثر در گنجيا ينسخه خطّ .منتشر شده است
  .موجود است ۳۸- ۲۲شماره ، ب گنجيحب ةريذخ هگريعل دانشگاهکتابخانة موالنا آزاد 

ه يکا شماره ژانويرانيندو ايا ةو مجلّ م ۱۹۷۲ يجوالئة ک کلچر شمارين رساله را در اسالميمن ا  .٤
 نينام ج به يفرانسو قمحقّ کيقرار دارد که  يا ن رساله در مجموعهيا. ام کرده يفمعر م ۱۹۷۳

احوال شاه  ةدر ترجم اسم آن مجموعه. س آن را منتشر نمودياز تهران و پار م  ۱۹۵۶ن در سال ياوب
اهللا  حضرت نعمت نام مناقب ا بهيتانيبر ةن رساله در موزيگر ايد ةنسخ. است يکرمان ياهللا ول نعمت

  )۸۳۳، ص ADD.16837 شماره: ايتانيبر ةفهرست موز( .وجود دارد يول
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اهللا  و شاه نعمت سودرازيم حضرت گيدر گسترش تعال ينقش مهم يواعظ. موجود است
  .داشته است يول

 يدرآمد و باعث آغاز و رشد اردو يصورت زبان ادب ي بهها زبان دکن يدر زمان بهمن
کردند و  يصحبت م يدکن يزبان اردو به مردم در قرن پانزدهم در دکن. شد يدکن
  .دارد يست سال بر شمال هند تفوق زمانيباً دوين صورت دکن تقريا به نوشتند و يم

 نيالعاشق معراجصرف نظر از رساله . وجود آمد ي بهان آثار متعدديدوره بهمندر 
 راؤم دپو م راؤ دمثنوي کَشده  افتيدر يف دکنين تصنيتر يميسودراز، قديحضرت گ

ان يبعد از اختتام بهمن. چاپ شده است ين مثنويا. است متعلّق ينام نظام ي بهشاعر به
 متعلّق رساله اردو ادبرا در  ين مثنويبنده متن ا. آمدنظم در به نوسرهار اشرف يمثنو
خود را درباره  ينت ساجده مقاله دکترايدکتر ز. چاپ رساندم به اردو يترقّ انجمن به

رساله مهم است که بنده آن را در  يليز خين يدريروز بينامه ف پرت. اشرف نوشته است
  .کرد آن را منتشر ين متن انتقاديچاپ رساندم و بعداً پروفسور مسعود حس به اردو ادب

ان ياز آن م. وجود آمد به در دکن پنج حکومت مستقل يپس از انحالل سلسله بهمن
ار مهم يبس يو فرهنگ يو ادب ياسياز نظر س انيشاه و عادل انيشاه ، نظامانيشاه قطب
. پلّه شمال هند شد هم يو کوشش آنها دکن از نظر فرهنگ يجه سعيدر نت. هستند
  .هند بودند يموريهمعصر پادشاهان ت ين دکنيسالط

ده يبام عروج خود رس به و فرهنگ يان شعر و ادب فارسيموريدر زمان حکومت ت
ر ينظ يم بيقد يا اردوي يزبان دکن يج و ترقّيدر ترو ين دکنيخدمات سالط يبود؛ ول
گولکنده و  يکيوجود داشت؛  يدر آن زمان دو مرکز مهم زبان و ادب دکن. است

بان ياز شعرا و اد ينه تنها در قدردان يشاه و عادل يشاه پادشاهان قطب. جاپوريب يگريد
بان ياز آنها خود از شاعران و اد يادگار گذاشتند، بلکه بعضي به از خود يخوب يها مثال

گولکنده و  يوال) م ١٦١١: م(شاه  قطب يتوان محمد قل يطور مثال م به. بزرگ بودند
چاپ شاه  قطب يوان محمد قليد. جاپور را نام برديب يوال) م ١٦٢٧: م(شاه  م عادليابراه

ن سلطان يدر زمان هم. وان استيصاحبِ د وي نخستين شاعر اردو زبان. شده است
. درآباد خوانده شدينَگر نام داشت و بعداً ح ن شهر اول بهاگيا. درآباد بنا شديشهر ح

ن باره اختالف يگر در اياز پژوهشگران د يو بعض ياگرچه پروفسور هارون خان شروان
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اقوال مؤرخان و  به با استناد يا بنده در مقاله اما نَگر هستند نظر دارند و منکر وجود بهاگ
افت يز ين ييها بهيآباد شد و کت يمت نام بهاگ به نَگر ام که بهاگ مصنّفان همعصر ثابت کرده

توان گفت  يطور خالصه م به .ده استنَگر آم واژه بهاگ يضيادداشت فيدر . شده است
ن پادشاهان يدر ب يو فرهنگ ي، ادبيعلم يادگارهاياز نظر  شاه قطب يکه محمد قل

ن نظر ياز ا شاه م عادليباشد و فقط ابراه يممتاز م ين دکنيسالط يو حتّ يشاه قطب
  .ربوده است يسبقت را از و يگو

 ياز مراکز زبان و ادب فارس يکي به گولکنده يشاه ن قطبيل توجه سالطيدل به
ف ين تصنيتر مهم. ن مرکز در ارتباط بودنديبا ا يب فارسيصدها شاعر و اد. ل شديتبد
است که در  يزين بن خلف تبريحس محمدن اثر يمصنّف ا. است برهان قاطعن دوره يا

از  يکين اثر يا. ن کتاب را کامل کرديشاه ا م در زمان عبداهللا قطب ١٦٥٢/ق ١٠٦٢سال 
. ور طبع آراسته شده استيز به ن بارياست و چند يمهم زبان فارس يها فرهنگ

ه درباره مسائل يآن را آماده کرده است و در حاش ين متن انتقاديمع محمدپروفسور 
ره بحث کرده يفات، هزوارش وغيها، تصح مثالً مأخذ و اشتقاق واژه يسينو فرهنگ
شد و  ييها را نوشت که باعث جنجالبرهان قاطع ن کتاب يرزا غالب در رد هميم. است

  .کنم ين مطالب را بررسيام، ا تالش کردهقاطع برهان بنده در نقد 
ب، نقّاد و ماهر علوم يشاعر، اد) م ١٦٢٧: م(جاپور يب يوال يشاه ثان م عادليابراه

خ يبا تار يو. مهارت داشت يو فن معمار ي، خطّاطي، نقّاشيقيدر موس يو. فه بوديلط
 يو دکن يت، مراتهي، سانسکري، عربيفارس يها زبان به داشت و ييد و اسالم آشناهن

جاپور را يادگار گذاشته که بي به از خود يآثار يو يدر فن معمار. تسلّط کامل داشت
، صدها شاعر و يو يپرور و علم يدوست ل علميدل به .و آگره کرده است يپلّه دل هم
و  يبان ممتار فارسيشعرا و اد يدر دربارِ و. آمدند يدربارِ و به رون هنديب از بياد

ره يوغ يدر ذهني، حيجر کاشسن، ي، باقر کاشي، ملک قميظهور. مؤرخان موجود بودند
د و در مدح يگو يغزل م يتتبع ظهور غالب به. روند يشمار م ي بهمهم دربارِ و ياز شعرا

  :ديسرا ين ميچن يو
  م غالـب ا زنـده  ينظـم و نثـر موالنـا ظهـور     به

ــرده  ــان ک ــ رگ ج ــابش رايام ش   رازه اوراق کت
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ها  طرز تحرير وي تا قرن. سه نثر ظهوري از شاهکارهاي ادبي زبان فارسي است
بخش صهبايي از معاصران غالب يکي از مداحان ظهوري  امام. سرمشق نثرنويسان بود

ي اثر محمد قاسم ابراهيم گلشن تاريخِ. تتبع از وي نوشته است است و رساله خود را به
شاه نوشته  ياد ابراهيم عادل فرشته شهرت جهاني يافته است، به نام تاريخِ فرشته که به

  .شده است
نام  ي بهاست و کتاب و يشاه از مؤرخان مهم دربارِ عادل يکي يرازين شيالد عيرف
ابونصر ب مشهور يفرزند اد يعمر خالد. رود يشمار م به از آثارِ مهم يکيالملوک ةتذکر

  .کند  خالدي قصد دارد متن انتقادي اين اثر را از مؤسسه تکنولوژي شهر ماساچوست منتشر
 ياسترآباد يفزون. شاه نوشت نام عادل به را نامهمحمد يظهور فرزند ظهور محمد

م در  ١٩٢٥که در سال  يو رهيبحکتاب . از مؤرخان مشهور شمال هند است يکي
 يشاه جاپور آمد و در دربارِ عادليب ي بهو. بامسما است ير چاپ شده، واقعاً اسميکشم

ا يتانيبر ةن اثر در موزياز ا يا نسخه. ر درآورديرشته تحر به را يشاه فتوحات عادل
 ين نسخه چاپيا يه در تهران چاپ شده است؛ وليدر زمان قاجار رهيبح. موجود است

. چاپ شده است نتل کالجياوردر مجلّه  يمقاله بنده درباره فزون. اب استيز کمين
پدر  يکنند که ملک قم يشاه نقل م م عادلياز ابراه يا شعر و سخن واقعه يدرباره قدردان

م يرا سرود و ابراه االنهار منبع يمثنو ينظام االسرار مخزندر جواب  يزن ظهور
گر از شاعران يد يکي يدر ذهنيسلطان از ح. زه داديک شتر طال جاي يو به شاه عادل
ن يطنز ا به يو. ديبسراديگري مثنوي  ر،االسرا مخزنر درخواست کرد که در جواب دربا
  :را سرود يرباع

ــدح و ثنا ــدر م ــن يت اي ــاه دک ــزن    ش ــتم مخـ ــذورم دار ار نگفـ   معـ
  بـر گـردن  بـد  ت يـ خون دو هـزار ب   رميـ ک شـتر زرگ ي يف است برايح

زه يز جاين يو به ن مقدار طاليار خوشحال شد و هميبس ين رباعيدن ايسلطان از شن
ن زبان يا به پادشاه خود. دا کرديگسترش پ يشاه زبان دکن م عادليدر زمان ابراه. داد

از شاعران مشهور زبان  يعبدل دهلو. ن زبان نوشتيهم به را نورس يو. عالقه داشت
مثل اهلِ  يدر زبان دکن اما شمال هند تعلّق دارد ي بهاگرچه و. در آن عهد است يدکن

شاه نوشت  م عادليابراه يرا برا نامه ميابراهکتاب منظوم  يو. دا کرده بوديارت پزبان مه
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مهم است و  يلين اثر خيخ اياز نظر زبان و تار. و در آن حوادث آن دوران را شرح داد
، ين کتاب درباره لباس ويدر ا. رود يشمار م به ب و تمدن قرن شانزدهم دکنينه تهذييآ

شهر  ي، لقب جگت گرو، بنايگر مراسم ملّيسنت و د به و يقيموس ي بهعالقه و
گر يل پادشاه و موارد ديقصر گگن، ف يجاپور، قلعه نورس، بناياپور بودن بينورسپور، بد

  .بحث شده است
ن نسخه يبراساس هم. ن کتاب در کتابخانه اوده موجود بودياز ا ينسخه مهم

آباد  اهللا يدر مجلّه هندوستانال از دانشگاه پونا يها قبل پروفسور بهگوت د مدت
  .کرده بود يرا معرف نامه ميابراه
را مرتب  انيمنظومه رتن کل ينام حسن منجهو خلج ي بهاز شاعران دربارِ و يکي
ن يا. ان شده استيالنکا بيچتّور و شاهزاده سر ين راجاين اثر داستان رتن سيدر ا. کرد

ا وجود يتانين اثر در موزه بريخه اتنها نس. دوهه است ٩٩٩ه و يچوپا ١٩٩نظم شامل 
ن اثر پس از حمد خدا، يمؤلّف در ا. ورق دارد ٢٣٩است و  ٤٩/٩×٤/٦اندازه آن . دارد

 )ع(نيگر ائمه معصوميو د )ع(حضرت فاطمه ،)ع(يمدحِ حضرت عل ،)ص(نعت رسول
ه، علم شا م عادليدرباره ابراه يپس از آن اشعار. پردازد ير خود برهان جانم ميمدح پ به

سپس . سروده است نورسو کتاب  يو خطّاط يقيدر علم موس ي، مهارت ويو فضل و
ل و يخان نام داشت، آتش خان ف يکه موت ي، تنبوره ويفات وياز تصن يکيدرباره 

و اطراف آن ) جاپوريب(اپور يف بديبعد از آن در تعر. ل سخن گفته استيچنچل ف
 يجاپور، جامع مسجد که عليب يها د محل، باغان شده است، مثالً درباره آننيب يمطالب
ن از سه ين کتاب همچنيدر ا. ل گفتگو شده استيتفص شاه آن را بنا کرده است، به عادل
جنوب  يليک مايپور در  ميابراه: ان آمده استيم به ز سخنيجاپور نياطراف ب يروستا
ه دوستان يتوص به شاعر. پور در سمت مشرق و نورسپور در مغرب اهللا فتح ةدرواز ،يشرق

عکس  ٣٤ انيرتن کلن نسخه يا. ق نظم کرده است  ٩٩٩ت را در سال ين حکايخود ا
ه يعکس اول شب. خورد يچشم م به ز در آنيشاه ن م عادليز دارد، دو سه عکس ابراهين

 يسيانگل رت در مقالهين منظومه را دگلس بيا. نگراد استيلن ةنامه و عکس موز نعمت
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در سال  ٢ياسالم يکشورها يها يمجموعه نقّاشدر  ١»جاپوريدر ب ياشنقّ«عنوان  خود به
  .کرده است يم معرف ۱۹۶۹

دانند و آنها  يم يم را شاعران دکنيو مق يگر نقّادان، آتشيپروفسور زور مرحوم و د
ن دو شاعر ين اشتباه است و ايا يشمارند؛ ول يشاه وابسته م م عادليدربارِ ابراه به را

کشف شده  يم آتشيحک يها ينسخه مثنوو  ميوان مقينسخه دستند و زبان ه يفارس
دربارِ پسرِ  به م وابسته نبودند، بلکهيدربار ابراه به ن دويکند که ا ين امر ثابت مياست و ا

. ام ل بحث کردهيتفص خود به ةن موضوع در مقاليا ةبنده دربار .متعلّق بودند محمد يو
يدکتر اکبرالديم سلميمق نام هب يشاعر يقين صد در  ينظر بنده و به يکرده ول يفرا معر

  .ستيز يم يزبان بود که در ادوار بعد ياصل شاعر فارس
 العلوم نجوم. شرفت کرديپ يليز خيفه نيم عادلشاه فنون لطيدر زمان ابراه

 .باشد يل ماو شاه عادل يزمان عل ادگارياست که  يدکن ياشمکتب نقّ ةن نمونيتر يميقد
  .است يو ترک يراني، ايهند ياشاز طرز نقّ يا زهيآم العلوم نجوم يها ياشقّن

  

                                                      
  ).Painting at Bijapur(نقّاشي در بيجاپور   .١
A Collection of Painting from Islamic Land.((مجموعه نقّاشي از سرزمينِ اسالمي   .٢
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  ♦جعفري رهنگف
  شادروان نذير احمد

  ∗جونپوري خان محمد صادق ترجمه

االصل آورده  يشتر لغات فارسين فرهنگ بيدر ا. است يفارس ي بهفارس يفرهنگ جعفر
کم کاربرد  يها از واژه يالبتّه بعض. ز شده استياالصل پره يعرب يها شده و از نقل واژه

 وي در سال. رِ محمد مقيم تويسرکاني استاين فرهنگ اث. در آخر کتاب آورده شده است
در اين مدت زمان کم . پايان رساند کتاب را در مدت هشت ماه بهاين  تأليفق   ۱۰۴۰
شيوه جديدي صورت گرفته، کار  لغت دارد و ترتيب آن نيز به ۸،۵۱۰فرهنگي که  تدوين

  :آيد دست مي هفرهنگ از آن ب تأليفاي است که تاريخ  در آخر فرهنگ قطعه. بزرگي است
  يک بنگـر يـ مش ار نيختم اللّغـه بگـو    يبد کـه از وجـازت فرهنـگ جعفـر    يز

  يمبــريدر ســال خــتم هجــرت خــتم پ  هشت مـاه  به چون کردم ابتدا و تمامش
ـ  يريبر من خطا نگ  مـن  يخطـا  ينـ يد آنکه چون بيدارم ام   يبـاک نگـذر   يو ب

ـ    کـنم  يم ميتسل  يکن يو پرخاش م يورنه زانکه خشم دار   يو داور يکـه تـو دان
 يها واژه. کتاب است تأليفشود که سال  يق استخراج م ۱۰۴۰از واژه ختم سال 

ک يباب و  ٢٤اند و کتاب شامل  ب داده شدهيترت ين فرهنگ براساس حروف تهجيا
و کاف  يو عرب يفارس ي، زايو عرب يم فارسي، جيو عرب يفارس يبا. مه استيضم
 يعرب يها مه واژهيدر ضم. آورده شده است يا جداگانه نيتحت عناو يو عرب يفارس

  .کمتر مستعمل هستند يآورده شده است که در فارس

                                                      
.۳۲۹-۴۱، ص م  ۱۹۹۵ريحانه خاتون، اندو پرشين سوسايتي، دهلي،  کارنامة نذير، مرتّبة دکتر  ♦
  .دانشجوي فوق ليسانس فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
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قبل از حروف  ين است که چهار حرف مخصوص فارسين فرهنگ اينکته مهم ا
قبل » گ«و » ز«قبل از » ژ«، »ج«قبل از » چ«، »ب«قبل از » پ« يعني. اند آورده شده يعرب
ذالِ . دارد و فقط سه واژه در آن ذکر شده است يا باب جداگانه جِمهمعذالِ . »ک«از 

آن  يبرا يا د باب جداگانهين سبب نبايهم به د ويآ يواژه نم يوقت در ابتدا چيه يفارس
. ن اصل عمل کرده استيمصنّف با درج سه واژه خالف ا يشد؛ ول يدر نظر گرفته م

  :اند از ها عبارت ن واژهيا
  .است که در خدمت فلقراط شاه بود يا نام سازنده: جنون ين بوز به فنون يذ

  .ش و بد طبع و تندخو بوديشب پ: وزن گوش به ذوش
  )٢٢٥ص . (است که از آرد پزند يطعام: وزن پوشاک به ذوراق
مشهور  يسرکان از شهرهايتو. بود يسرکانيم تويمق محمد يفرهنگ جعفر مؤلّف

در دست  يگرياطّالع د مؤلّفدرباره . ند استر و نهاويران در اطراف ماليغرب ا
  :ن آمده استين کتاب چنيدر مقدمه ا. ستين

غفلت و خمول، مرکز دايره سرگرداني،  ةياواما بعد فقير حقير ظلوم جهول منزوي ز«
معروض  يسرکانيم تويمق محمد يو نادان يخرد به ميآباد اقل ه جهليمعتکف باد

  .»رداندگ ينش ميارباب دانش و اصحاب ب
 لغات فرسن و ياشعار متقدم به ممدوح خود که ين فرهنگ را برايا يسرکانيتو
در  مؤلّف. کند ياد ميو دهر جعفر خان يبا عنوان خد يکرد و از و تأليفمند بود،  عالقه

  :سدينو يمقدمه فرهنگ م
ف و نازک يلط آن درجه روزگار يع ابناين رقم طراز است که طبايچن مؤلّف«

ع يطبا يآراستگ کند، به مي ن گلشنياحير ياگر شبنم آبدار که مشاطگ که است
درد  ينه دل آنها مانند نفس پرکدورت مردم بين آئيقي به آنها همت گمارد فيلط
رغبار خواهد شد و خاصهپ:  

ــال   ــزّ و اقبـ ــان عـ ــد جهـ ــال     خداونـ ــأمول آم ــرف م ــرج ش ــر ب   س
  رســد نــازاســتعداد بــر چــرخش  بــه  و دهـر جعفـر خـان کـز اعـزاز     يخد

ــان مردمــ   چو دل در بر بود چون عقل در سـر  ــر  يجه ــان سراس   را ج
ــاودانيـــح ــروز يات جـ ــاديـ   ش بــاديروزيــهــر کــه جهــان ف بــه  ش بـ
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کثرت معاونت فقرا و  يمشغول است ول نيمتقدم يتتبع آثار شعرا به که همواره
 ر خاکسارين حقيا. گذارد ينم يباق يق الفاظ فارسيتحق يبرا ين مجاليمساک

که تحت مطالعه او بوده  ييرا از کتابها يالفاظ فارس ياراده نمود که خالصه معان
ن يد است ايام …ديدر اصل کتابت نما يچ تصرفياستخراج و بدون ه اند

  .»افتد خدمت پسند خاطر باغ آرزوها
در  يرازيوسف شيابن . ت جعفر اختالف نظر دارنديپژوهشگران درباره شخص

  :سدينو يم ١يملّ يشورا فهرست کتابخانه مجلس
گ است که در زمان شاه يگ پسر بهزاد بين جعفر خان، جعفر بيا ياحتمال قو به«

جان ير الهيوز) ق ۱۰۵۲: وفات( يو شاه صف) ق ۱۰۳۸: وفات( يماض عباس
 ها قبل سد سالينو يم) ازدهمياواخر قرن : تأليف(خود  ةدر تذکر ينصرآباد. بود
مشرب است و قدر  خوش يشصت ساله است؛ ولباً ياصفهان آمده و تقر به

  .»ستين يار جانيو صحبت  يباده ارغوان يوقت ب چيداند و ه يرا م يزندگ
ن يا. شده استان يب ينصرآباد هتذکراز  نقل به ن مطلبيز همين خوشگو ةنيسفدر 

ن يا ان بايديد حميسع يآقا يول کرده استد ييتأ ٢عهيالذردر  يه را آقا بزرگ تهرانينظر
  :ستيه موافق نينظر

»يز ؛ف استيار ضعياحتمال مذکور بس ،ن سطوريا هنظر نگارند به اامالً را او
 متناقض» برده يسر نم ي بهار جانيو صحبت  يباده ارغوان يب« يعبارت نصرآباد

تغالش از معاونت شکثرت ا«: ش استيمخدوم خو هم درباريمق محمد هن گفتيابا 
رسد که  ينمنظر  به اًيثان» …شانيف ايبود که اوقات شر يا مرتبه به ايضعفا و اغن

که  يکس« و »ريو ديخد« درخور لقب ييواال گ چنان مقاميگ ولد بهزاد بيجعفر ب
) لل اويتر از دو دل و مهم(ثالثاً . داشته بوده باشد »کند يا ميمعاونت اغن يحتّ
 تأليفخ يتار با آن هسيو مقا ينصرآباد هتذکرخ اتمام يتار به توجه نکه بايا

هيو ن ق ۱۰۴۰ يعني يجعفر فرهنگر ين تحريگ در حينکه جعفر بيا به يا م توج

                                                      
١. ۱۳۱۸-۲۱، چاپ ۱۰۵، ص ۳ج.  
٢.۱۹۶ادس، عشر، ص الجزء الس  
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 يجعفر فرهنگن جعفر در زمان يم که ايابي يدرم ،شصت ساله بود ينصرآباد
 هرا که در مقدم يتوانست آن اوصاف يدا است که نميتنها ده سال داشته است و پ

  .١»ست، داشته باشدجعفر خان ذکر شده ا يبرا يجعفر
ل سوم، يدر دل يام؛ ول موافق يان تا حدوديديد حميسع يل اول آقايبنده با دو دل

. ق عرضه نکرده استيرا دق يان نصرآباديب يو. دامن انصاف را از دست داده است يو
  :سدينو يم ينصرآباد

  .»شصت سال دارد به بين اصفهان آمده بود و قريقبل از ا يمدت«
د ياست، شا ينصرآباد ةتذکر تأليفقبل از  يعني ق ۱۰۹۲سال  به متعلق ن عبارتيا
اصفهان آمده است و در آن هنگام  ي بهن سال وياز ا »قبل يتمد«و  ق ۱۰۹۰-۹۱ حدود

 اصفهان آمده است و به ن تذکرهيا تأليفسالها قبل از  يو يعني. سال داشت ۶۰ يو
ده ساله نبوده و  گيجعفر ب) ق ۱۰۴۰( يفرهنگ جعفر تأليفن صورت در زمان يا به

ان از يديد حميسع که يگريد ةنکت .ن مورد نادرست استيان در ايديد حميسعي ادعا
 عباسشاه . است يماض عباسگ در زمان شاه يوزارت جعفر ب ةآن غفلت کرده، مسئل

ده و منصب يسن بلوغ رس به گ قبل ازآنيفوت کرده است و جعفر ب ق ۱۰۳۸در سال 
گ يممکن است که در آن زمان جعفر ب پس چه طور. عهده گرفته بود به وزارت را

جان بوده ير الهيوز يدر زمان شاه صف ق ۱۰۴۰در سال  يو نيبنابرا .هشت ساله باشد
  .چهارم عمر خود بوده باشد ةو ممکن است در ده است

 يفرهنگ جعفر مؤلّف يسرکانيعنوان ممدوح تو به جان راير الهيان وزيديحم يآقا
 مؤلّفممدوح  ينظر و به .ستين باره معتبر نيدر ا يو يخيل تاريدال يقبول ندارد؛ ول

  :سدينو يم يو. رزا جعفر آصف خان استيفرهنگ، م
هند و از والت و اشراف بوده  به آصف خان که از مهاجران به رزا جعفر مشهوريم« .۱

درباره او  ن هندوستانيدر فرقه سوم در ذکر امرا و خوان ياست و خود نصرآباد
 شان ظاهرتر آن است که محتاجين است، احوال ايت قزوينوشته است که از وال

جمع . رِ اعظم باالستقالل او بوديوز) هند(ر پادشاه ير باشد، در زمان جهانگيتقر به
                                                      

١.مجعفري ةمقد ۲۶و  ۲۵، ص فرهنگ .  



  ٣٥٦  قند پارسي

  

 ينه بعد از نظامياعتماد ناقص کم به ب نظم ويفنون کماالت آراسته خصوصاً در ترت
زعم نگارنده  به …تخلص داشت ينگفت، جعفر ازو ي بهن را کسيريخسرو ش
 يلين و داليقرا. بوده باشد يجعفر مؤلّفن جعفر خان مخدوم يرود هم ياحتمال م

  .ن جمله استين احتمال وجود دارد که ازيبر ا
 ةبيشتر برازند …شأن وي نعوتي از قبل خديو دهر با اوصافي که ازو ديديم و عظم .۲

  .ا آصف خان بوده استيدر هند آصف جاه گر، لقب او ياوست تا جعفر خان د
ه فرهنگ يتسم مؤلّفن احتمال وجود دارد که يداشته است و ا يتخلّص جعفر .۳

  .تخلّص ممدوح خود کرده باشد به حاضر را
نجانب تنها جعفر يق اين جعفر مطابق تحقين باشد که ايا يليتر از هر دل د مهميشا .۴

را چنانکه يز. ن فرهنگ بوده استيا تأليفاست که روزگارش مقارن با  يواالمقام
خِ ير باالستقالل بوده تاريوز) ق  ۱۰۳۷: وفات( ير گورکانيم در عهد جهانگيديد

  .»ک استيار نزديکتابِ ما بس تأليفزمان  به مذکور
در  يقرار داد چرا که و يفرهنگ جعفر مؤلّفتوان آصف خان را ممدوح  ينم يول
محقّق ن يا. فوت شده بود يفرهنگ جعفر تأليفسال قبل از  ۱۹ يعنيق  ۱۰۲۱سال 

ما . ز استفاده نکردين يرياز تزک جهانگحتّي ر ياطّالع از احوال آصف خان عهد جهانگ يبرا
و  يريتزک جهانگ، ين اکبرييآخوانندگان با آصف خان عبارات  ييآشنا يبرا

  :ميکن يرا نقل م يوانيبدا خيوارالتّ منتخب
  :ين اکبرييآ
الزّمان  عيبد يپدر و. گ اسم کامل آصف خان سوم بودين جعفر بيالد مرزا قوايم«

الزّمان حاکمِ  عيبد يدر زمان شاه طهماسب صفو. فرزند آغا ملّا دواتدار بود
گ يجعفر ب. نمود يدربارِ شاه طهماسب معرف به الزّمان آصف را عيبد. کاشان بود

خود  يو توسط عمو) م ۱۹۸۵(هند آمد  به ن سال سلطنت اکبريست و دوميدر ب
 .ديس رسيمنصب ب بهسپس . افتيراه  يدربارِ اکبر به آصف خان ين عليالد اثيغ
. اوست به ر و پستين سمت حقيض ايمسئول تفو يو يعمو يوانينظر بدا به
 يدر همان زمان در آنجا شورش. بنگال رفت به ن منصب را قبول نکرد ويا يو
 هر صورت از دست آنها فرار کرد و به .فتادان ايچنگ شورش ي بهداد و و يرو
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د و لقب يرس يمنصب دوهزار به ار بود وي ينجا بخت با ويدر ا. ديفتحپور رس به
ق  ٩٩٥ن سال جلوس يو دوم يربخش شد و در سيسپس م. افتيآصف خان 

ن سال جلوس يو هفتم يدر س. س سوات مقرر شديس پوليعنوان رئ به
 يو يمأمور سرکوب يه بغاوت نمود و ويه روشنفرق يشوايجالال پ) ق ١٠٠٠(

ر يمأمور اصالح امور کشم يو) ق ١٠٠٢(ن سال جلوس يو نهم يدر س. شد
ن سال جلوس يدر چهلم و دوم. زود از آنجا مراجعت نمود يليخ يشد؛ ول

ن سال جلوس يدر چهل و چهارم. ر شدياستاندار کشم يو) ق ١٠٠٥(
د و يرس يهزار نيمنصب ت ي بهق و ١٠١٣در . وان کلّ مقرر گشتيد) ق ١٠٠٧(
 دوباره ير ويجهانگ ينينش بعد از تخت. قرار گرفت يار ويهار در اختيالت بيا

در سال دوم جلوس . ز مقرر گشتيق سلطان پرويدربار فراخوانده شد و اتال به
در سال . ز گشتيفا يهزار منصب پنج به .ل شديوک يو) ق ١٠١٥(ر يجهانگ
  .»ق در برهانپور فوت نمود ١٠٢١فرستاده شد و در سال  دکن ي بهق و ١٠٢٠

  :ن آمده استيچن يريتزک جهانگدر 
ها  وقت يبعض. رسد يگوش م به آصف خان يماريش خبرِ بيها پ از مدت«
 ٦٣در سن  يکند و آخر کار و يدوباره عود م يشود؛ ول يرفع م يو يماريب

. بود يرمعموليغ يو هوش استعداد يدارا يو. در برهانپور فوت نمود يسالگ
ن را يريداستان خسرو ش يو. گفت يز ميکرد و شعر ن يم يجوالن يعت ويطب

در زمان پدر  يو. گذاشت نورنامهمناسبت نام من اسم آن را  به نظم نمود و
من  ياگرچه در زمان شاهزادگ. افتيمنصب وزارت دست  به بزرگوار من

ن خاطر اکثر مردم و خود خسرو يمه به سر زده بود و ياز و يستيناشا يکارها
من  يخواهم نمود؛ ول يرفتار بد ي، من با ويکردند که بعد از تاجپوش يگمان م

منصوب کردم و بعدها  يهزار منصب پنج به را ينمودم و و يبا و يرفتار خوب
  .»داشتم يرفتار خوب يشه با وير من بود و من هميوز يو

ق  ١٠٢١گ آصف خان در سال يجعفر ب شود که ين معلوم ميالت باال چنياز تفص
 يفرهنگ جعفرل ين دليهم به و. ن باره وجود ندارديدر ا يديچ ترديفوت کرد و ه

  .باشد ينام و به تواند ينم



  ٣٥٨  قند پارسي

  

در هندوستان مرتب شده است؛ چرا  يفرهنگ جعفران معتقد است که يديحم يآقا
اثبات  به ن امريا يول. بود يمعنون شده است، هند ينام و به که کتاب يکه ممدوح

عالوه بر  يو. ستين يان ممدوح واقعيديحم يده است که ممدوح مورد نظر آقايرس
  :ن فرهنگ در هند ارائه کرده استير ايز درباره تحريف نيل ضعي، سه دليل قطعين دليا
نمود؛ چرا که  يفارس يها واژه يافتن معانيشتر عمر خود را صرف يممدوح ب« .١

 يها ن جهت فرهنگيهم به دارند و يفارس يها واژه ي بهشترياز بيان نيرانيرايغ
ک علّت ين ياند و ا ژه در هند نوشته شدهيو ران و بهيشتر در خارج از ايب يفارس
  .است يفرهنگ جعفربودن  يهند يف برايضع

نقل شده  يفرهنگ جعفرباشد، در  يهندوستان م تأليفکه المآثر  تاجت يک بي .٢
  .است

ن ياالصل بودن ا يهند يبرا يگريل دين فرهنگ دليها در ا واژه يوجود معادل هند .٣
  .»فرهنگ است

 يهند يها وجود واژه. ل سوم مهم استيدل يست وليل اول قابل اعتنا نيدو دل
را » يگر« ةمثال واژ يبرا. هاست گونه واژه نينه ايدر زم مؤلّفانگر مهارت و تخصّص يب

  :دهد ين شرح ميچن
. »نديگه گوين بود که در هند بيب زميمانه و جريمطلق پ يوزن کم ي بهگر«
  )٣٦١ ص(

 يها واژه. است يدر زبان هند ياز تخصّص و ياست و نشان يهند» گهيب«واژه 
پور، چنبه، کنگره،  ين نوع وجود دارند مثالً آگره، جيز از اين يگريد يهند
 مؤلّفا ها ر ن واژهيتوان گفت که ا ين نميقي ي بهول. رهي، کت کداره وغيکنگر
از  يبعض. گر نقل کرده استيد يها ا از فرهنگين فرهنگ اضافه يا به خود
  .ز وجود دارنديتر ن يميقد يها ر کت در فرهنگيها نظ واژه

  :دهد يح مين توضيرا چن» آگره«واژه  مؤلّف
جهان حاکمِ  ن فرهنگ شاهيا تأليفدر زمان . »وزن پرده اعظم بالد هند به آگره«

  .رفت يشمار م به تخت هنديپاهند بود و آگره 
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ن فرهنگ در هند نوشته شده يد که ممکن است ايآ ين برمين چنيشياز مطالب پ
 يريعهد جهانگ يها تيگ آصف خان از شخصيجعفر ب به منسوب کردن آن يباشد؛ ول

  .نادرست است
 يش از طرف مرکز دانشگاه ١٣٦٣ان در سال يديد حميح سعيتصح به ن فرهنگيا
ن فرهنگ را عالمانه و يه ايح و تحشيان تصحيديحم يآقا. ر طبع آراسته شدويز به تهران

 ياثر و مؤلّفن ياگرچه در تع. دارد يت خاصياهم يمقدمه و. محقّقانه انجام داده است
مثالً . ار جامع و عالمانه استين فرهنگ بسيبر ا يد ويتنقاما دچار اشتباه شده است 

  :کند يان ميب نين فرهنگ را چنيا يها يژگيو يو
  .اند ان شدهيهنرمندانه ب ينحو ها به وزن واژه .١
 يها از واژه يادين اثر تا حد زيها ا گر فرهنگيو د فرهنگ برهانبرخالف  .٢

  .مبرا است يريدسات
که ) هيحاش ٢٢٨(کند  يمثال ذکر م ين مورد واژه آباد را برايان در ايديد حميسع
  :ن آمده استين لفظ چنيال يدر ذ يفرهنگ جعفرجالب است، در  يليخ
  .»ن و معمور بوديوزن آزاد، خانه کعبه و خوش و آفر به آباد«

 يات اسدين ابيخانه کعبه آمده است و ا يمعن به ز آبادين يريفرهنگ جهانگدر 
  :شاهد آورده شده است

  دست سروش خجسته سرشت به  فرستاد پـس کردگـار از بهشـت   
  آن خـان آبـاد نـام    درخشان بـر   کپـــاره لعـــل فـــامياقوت يـــز 

  کــرد يتش گــه خــاطر آراســپر  کـرد  يان جهان جايمر آن را م
. ١شمارد يم يريت معمور است، دساتيآباد را که ترجمه ب پورداوود واژه خانه

 يکين واژه مأخوذ از يده است که ممکن است اين عقيان بر ايديد حميسع يول
» المعمور تيو الب« يبدير ميتفس مؤلّفمثالً . باشد قرآنر يا تفاسياز تراجم 

  .٢آباد ترجمه نموده است آن خانه به را سوگند) ٤ :طور(

                                                      
  .٥٥ ، صبرهان ةمقدم  .١
)٢/١٦حاشيه . (٤٦٣ ، ص٢ ، جاالسرار کشف  .٢



  ٣٦٠  قند پارسي

  

  .ي، هندي، معموليعرب، ترک: يرفارسيغ يها واژه .٣
  .يستاني، سي، همدانيرازير شيمختلف نظ يها لغات لهجه .٤
  .متداول وجود ندارد يها ن فرهنگ در فرهنگياز لغات موجود در ا ياريبس .٥

مثالً . ز اشاره کرده استين فرهنگ نيا يها ياز کاست يبرخ به ن فرهنگيمصحح ا
ا تلفّظ و حرکات واژه نادرست يموارد شکل درست واژه ضبط نشده است  يدر بعض

ز در آن وجود دارد، از ين ييايو جغراف يخيست، اغالط تاريح نيواژه صح يا معناياست 
  .کر نشده استنکه مأخذ ذيتر ا کرده و از همه مهم يآوردن شاهد خوددار

، ياسد فرسِ لغت: ن فرهنگ ذکر کرده استيا ير احمد هفت مأخذ براياستاد نذ
و  يريفرهنگ جهانگ، ييوفا نيرساله حس، دالفضاليمؤ، الفرس صحاح، فرهنگ قواس
فرهنگ را آورده است که از  ييها فهرست فرهنگ يان ويدر پا. يفرهنگ سرور

  .اند استفاده کرده يجعفر
درباره  يسينو فرهنگ يان در مقدمه مفصّلِ خود عالوه بر مسائل عموميديمح يآقا

مختلف  يها فرهنگ به ن با توجهيهمچن يو. ز بحث کرده استين يفرهنگ جعفر
طور خالصه  به. انجام داده است يانتقاد يه بحثين فرهنگ در حاشيدرباره مطالب ا

ق و يخوب از متون تحق يا نهنمو يفرهنگ جعفرن نسخه يتوان گفت که ا ين ميچن
  .باشد قابلِ تقليد مياست که  يفارس ينگار ژه فرهنگيو به
  



  قطعة تاريخ وفات استاد نذير احمد  ٣٦١

  

  طعة تاريخ وفات استاد نذير احمدق
  ∗عراق رضا زيدي

»۱«   
ــوگوار؟    ــان ادب سـ ــد جهـ ــرا شـ   !نظيـــر جـــدا شـــد ز مـــا عـــالم بـــي  چـ
ــود   ــم بـ ــب علـ ــي طالـ ــاتش پـ ــير   حيـ ــفيق و رفيـــق و انـــيس و نصـ   شـ
ــير   بيان کـي کـنم اف صـفاتش کـه بـود      ــر، محقّــــق، بصــ   معلّــــم، مفکّــ
ــغل  ــدريس شُ ــي و درس و ت   قــــد زهيــــراديــــب و قلمکــــار و نا  کتــب بين
ــر     قلنــــدر صــــفت بــــود و آزاد مــــرد ــغير و کبيــ ــان صــ ــزّز ميــ   معــ

ــه ــ بــ ــر  هبنيکشــ ــوزده اکتبــ   آه نفيـــــر نـــــدا داد هـــــاتف بـــــه  و نــ
ــو   ــدي بگـ ــاريخ زيـ ــور تـ ــاين طـ ــذير خـــزان شـــد نـــواي ادب بـــي   بـ   نـ

  )م ۲۰۰۸(  

»۲«   
  در صفت سنين صوري و معنوي

ــر    اديــب، ناقــد و رهبــر، محقّــق و اســتاد     ــد تحريـ ــوران کنـ ــي دانشـ ــا پـ   کتابهـ
  درين شـرافت و اخـالق و دانـش و تحريـر      حقيقت است که او مرده شد ولي زنده است
ــت    ــاني رف ــان ف ــا از جه ــد بق ــوي خل   صـــدايِ انّـــا اليـــه دهنـــد اميـــر و فقيـــر  بس

ــه  ــاريخ عيســوي، هجــري  بگــو ســنين ب   »بــآه نــذير« »هــزار چــار صــد و بســت نــه«  ت
  م ۲۰۰۸/ ه  ۱۴۲۹  

  
                                                      

  .نو استاد فارسی جامعة ملّية اسالميه، دهلی  ∗



  ٣٦٢  قند پارسي

  

  طعة تاريخ درگذشت پروفسور نذير احمدق
  فارسی دانشگاه اسالمي عليگرهممتاز استاد اسبق 

  ∗رئيس احمد نعماني

  همـــال و نويســـندة بـــزرگ   اســـتاد بـــي 
  پـــژوه وقـــت و اديـــبِ شـــهير مـــرد دانـــش

  آموزگـــــارِ فارســـــيِ هنـــــد درگذشـــــت
ــرد   ــمير م ــفات و ض ــم و ص ــناسِ اس   جوهرش

  آن آبــــروي انجمــــنِ علــــم و آگهــــي   
ــرد    ــر مـ ــا و پيـ ــينه برنـ ــت زداي سـ   ظلمـ

  فکــر پــي ســالِ فــوت او    رفــتم فــرو بــه  
ــرد      ــر م ــذيرِ خبي ــه ن ــر ک ــافتم خب ــون ي   چ

  ســـر زده از خـــاطرِ حـــزين» آه«ســـي بـــار 
ــار بــر لــب آمــده يــک   »دکتــر نــذير مــرد«: ب

  ]م ٢٠٠٨) = 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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to introduce the valuable work of Indian 

scholars and writers in Persian, and also of 

some noted Iranian scholars from the medieval 

to the modern period. This journal will also 

undertake to publish the biographies of the 

scholars who have produced their valuable 
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