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  آثار نظامي گنجوي در هند

 .؛م ۱۱۴۵/ه ۵۴۰دود حد در (متولّ ينظام د متخلص بهيبن مو يوسف بن ذکياس بن يال
  :ين شعر فارسياز منتقد يکيم) که بقول  ۱۲۰۵ - ۱۲۰۲/ه ۶۰۲/ه ۵۹۹ان يم ي:متوف

نش، يدوران است. الحق از آغاز آفر يزمان و اماجد بلغا ياز فحول شعرا”
امده. آدم عالم فصاحت و نوح يوجود ن ةعرص مثل او به يت حال سخنوريغا به

مقدار  يزبردست عال يجهان بالغت است. اگر چه در عرب و عجم شعرا
کن ياند، ل صاحب لوا و تاج بوده يک در ملک سخنورياند که هر  ار گذشتهيبس

  .١“خ مغفور استي، ارشد و اعاظم همه، شييگو يدر فن مثنو
تقليد ر و يخود معروف و مورد تقد خمسها ي پنج گنج يراب ربازيدر هند از د ينظام

ک صد سال بعد از يبوده است. حدود  يات فارسيزبان و ادب عالقمندان به توجهو 
 اي م) خمسه ۱۳۲۵ه/ ۷۲۵وفات نظامي گنجوي، طوطي هند امير خسرو دهلوي (متوفي: 

 يبال از نظامدر استق يا که خودش خمسه يسرود که بقول جام ياز نظام يرويدر پ
  گران است.يسروده، بهتر از خمسه د

ش يرا مورد ستا يخمسه خود عظمت و هنر نظام يها يدر مثنو يخسرو دهلو
  دهد: يقرار م

ــر    لطافـت چـو در   نظم نظامي بـه  ــاق پ ــر آف ــر بس   وز در او س
  خـام بـود پخـتن سـوداي خــام      پخته ازو شد چـو معـاني تمـام   

ن يکه او در ا ياست و نور ي، شاگرد نظامييسرا مسهخسرو هم قبول دارد که در خ
  انجام رساند: راه از نظامي گرفته، او را قادر ساخته که کار خود را با نظم و قريحه خاصي به

                                                   
  .۷۱۹م، ص  ۲۰۰۱شريف حسين قاسمي، رامپور، ، علي قلي واله داغستاني، تصحيح الشعرا رياض  .١
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ــه  نور که از خواجـه نظـامم رسـيد    ــار ازآن رو ب ــيد ک ــامم رس   نظ
 يگريدست د رهيست و پنج سال بعد از درگذشت خسرو، شاعر چيتنها در حدود ب

ل االو عيت در ششم ربيرا در دوازده هزار ب ١السالطين فتوح يحماس ينومث ينام عصام هب
خ هند است، يکه مشتمل بر تار السالطين فتوحدر  يرساند. و ليتکم م به ۱۳۵۰ه/ ۷۵۱

 يد و شاگرديرا در خواب د يگنجو ي، نظامالسالطين فتوحد که قبل از سرودن يگو يم
  .٢“شد يصد عصمت عصام به”رش استفاده نمود و باالخره او را قبول کرد. از محض

ن يشعرا و منتقد توجهشه مورد ياشاره شد، هم ، چنان که قبالًيگنجو يآثار نظام
  اند: ان کردهين گونه بيرا ا يشعر نظام ياياست. آنها مزا بوده  يشعر فارس

، ي، شکوه لفظيعيع بدي، صنايپسند ، مشکلير ضروريف غل بلند، تکلّيتخ
ق و دشوار يات و استعارات بکر، کالمش را دقيهات نو و کنايد، تشبيجد يها بيترک

وه يش چاند و بهيپ يکند، بلکه آن را م يان نميساخته. او فکر خود را با کلمات ساده ب
ان يها در هر گام نما يها و جستجوها و موشکاف د. تالشينما يب ادا ميدلکش و دلفر

صورت  د و شعر بهيآ يد ميد پديشد يتالق ين کلمات و معانايم ياست. در اثر آن گاه
  .٣ست، آورد استيشتر آمد نيکند. شعرش ب يمعما جلوه م

ــان   ــر آرد زک ــه ب ــي ک ــي لعل   هفــت آســمان ةرخنــه زنــد بيضــ  از پ
ــد آوري    بــه کــه ســخن ديــر پســند آوري ــت بلن ــخن از دس ــا س   ت

  )االسرار مخزن(  
 ين نسخ خطيبوده است، بنابر ا برخوردار يادياز شهرت ز در هند يخمسة نظام

 خ استنساخ و بدون آن، با مجالس و بدون مجالسيتار مختلف آن با يها يآن و مثنو
ن کشور يدر ا يررسميو غ يمختلف رسم يها ر مصور) تاکنون در کتابخانهي(مصور و غ

  کنند. يبازگو م ينظام آثار ها را به يپهناور وجود دارند و عالقه هند

                                                   
  م. ۱۹۴۷تصحيح محمد يوشع، مدرس  ، بهالسالطين فتوحعصامي،   .١
  .۲۰، ص السالطين فتوح  .٢
. هشبلي نعماني: محمود شيراني، ترجمه دکتر شاهد چوهدري و دکتر توفيق  شعرالعجمنقد   .٣

  .۲۷۷، ص ۱۳۸۱سبحاني، ايران 
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و هفت کتابخانه هند را آماده  يموجود در س يآثار نظام يده فهرست نسخ خطبن
ها محفوظ  ن کتابخانهيدر ا يآثار نظام ينسخه خط ۲۹۲اقل افته است که حديکرده و در
ستند که در آنجا ين يو هفت کتابخانه، تنها مراکز ين سيد عرض شود که ايهستند. با
هم در گوشه و کنار  يگريد يها بلکه کتابخانهشود  يم ينگهدار يآثار نظام ينسخ خط

نجانب موفق نشده است از يا ايآنها چاپ نشده و  يا فهرست نسخ خطيهند هستند که 
ها شود. پس امکان دارد که نسخ  نهين گنجيدر ا يآثار نظام يايدن کند و جويآنها د

 يمعلوم نسخ خط افت نمود و بر تعداديها در ن کتابخانهيرا در ا يگر آثار نظاميد يخط
  افزود. يا بطور قابل مالحظه يآثار نظام

 يچاپ رسانده است، پ که بنده آماده کرده و به يآثار نظام ياز فهرست نسخ خط
  م که:يبر يم

در  يگر آثار نظاميد شتر ازيآن ب يخط يها است که نسخه ياثر سکندرنامه نظامي .۱
ن ين و آخرين پنجميکه ا دهد ين آمار نشان ميهند مضبوط است. ا يها کتابخانه

شتر دانشمندان و خوانندگان قرار گرفته است. يب توجهدر هند مورد  ينظام يمثنو
را بدست آورد.  ين مثنويا يست و سه نسخه خطيصد و ب بنده موفق شده است

که  سکندرنامهن قسمت يلدو قسمت دارد. او سکندرنامهم، يچنان که مستحضر هست
شود و  يشناخته م» شرفنامه«نام  معروف بود و امروز به» امهن مقبل«نام  م بهيدر قد

است. در هند » نامه اقبال«اد کرده است. قسمت دوم آن ين نام يهم آن را به ينظام
شوند و  يده مينام اسکندرنامه بحريو  اسکندرنامه بريب ين دو قسمت بالترتيا

 و چاپ شده است. صورت جداگانه از خمسه استنساخ ن نام چند مرتبه بهيهم به
آن را در ماه  يرازيکه محمود بن مجنون ش اسکندرنامهي ن نسخه خطيتر يميقد

 يموريشاه پادشاه ت محمدم کتابت کرده و مهر  ۱۴۲۱ه سال يفوره/ ۸۲۴صفر سال 
شماره  درآباد هند، بهيآن ثبت است، در موزه ح يرو ه ۱۱۳۱هند با ذکر سال 

 اسکندرنامه يست نسخه خطيک صد و بيم يا هشود. ما توانست يم ينگهدار ۷۴۵۵
 شامل اد داشت ويدر هند خواننده ز اسکندرنامهم. يدا کنيهند پ يها را در کتابخانه

و  ين مثنوين بعد از رواج چاپخانه در هند، اي. بنابر اهز بودين يفارس يبرنامه درس
  خورده است. يشرح آن چند مرتبه چاپ سنگ
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 ين مثنويات اياز اب يدر برخ يکه گاه يها و اشکاالت يدگيچياز پ يبعض ةجيدر نت
در هند نوشته شده است. چنان که  ين اثر نظاميبر ا يمتعدد يها شود، شرح يده ميد
ن مرتبه در سال يلد اويرا شا اسکندرنامه الدين بن نظام الدين نيم، معيدار اطّالعالحال  يف

از معتقدان  الدين نيده است. معينام يريش يد عليرا فوا م شرح کرد و آن ۱۴۴۹ه/ ۹۵۶
 محمدد ي) و مر.م ۱۴۰۵ه/ ۸۰۸ :(م ير سمنانيد اشرف جهانگيعارف معروف هند س

ن شرح يد که ايآ ير برميش يد عليباچه و خاتمة فوايددر  بود. از اظهارات يدهلو
، در مجالس يدهلو محمدخ يسنده، شياست که مراد نو يحاتيبر توض يمبتن اسکندرنامه

 قيآن موضوعات تحق ةسنده خودش هم درباريکرد و نو يان ميس بيدرس و تدر
سنده يم از نو ۱۴۴۹ه/ ۹۵۶ر در يش يا علين والدنيرالدينام نص به يکرد. شخص يم

 يها شرح يست و هشت نسخه خطين شرح را بنگارد. بهرحال بيخواسته است که ا
 ام. افتهيرا در هند در اسکندرنامه

مختلف هند  يها هم در کتابخانه خمسة نظاميگر يد يها يمثنو يخطنسخ   .۲
ن يتر يمياست. قد اسکندرنامه يتعداد آنها کمتر از نسخ خط يمحفوظ است ول

دست آورم، در  درباره آن به ياطّالعام  ق شدهبنده موفّ که خمسه نظامي ينسخه خط
ل االو يدر جمادن نسخه يدرآباد مضبوط است. ايکتابخانه موزه ساالر جنگ، ح

و  خسرو شيرين يتنها دو مثنو يم کتابت شده و دارا ۱۳۹۸ه يفوره/ ۷۹۹سال 
ن موزه وجود دارد، در ماه محرم ياست. نسخه کامل خمسه که در هم ليلي مجنون

ت ياهم يم کتابت شده است و از لحاظ قدمت استنساخ دارا ۱۲۱۰در ماه  /ه ۸۱۳
مختلف هند  يها ام در کتابخانه نستهخمسه را توا يمن شصت نسخه خط است.
 کنم. ييشناسا

ها بر آن شدند که  ياست. بعض يل و طوالنمفصّ يهم رفته اثر يرو خمسه نظامي
ات يکردند که اب يگر سعيد يرا خالصه کنند تا خواندنش آسان گردد و برخ آن

ن گونه خالصه خمسه يا يخط يها از نسخه يکيکنند.  خمسه را انتخاب ياخالق
ل االو عيدر رب يهرو ياريکتابخانه موزه ساالر جنگ وجود دارد که آن را  در

خمسه در  يها خالصه يم کتابت کرده است. ده نسخه خط ۱۵۶۴/نوامبر ه ۹۷۲
 اند. افت شدهيهند در
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 يروز در شهر ممبئيف در کتابخانه مال االسرار مخزن ين نسخه خطيتر يميقد .۳
 م استنساخ شده است. ۱۳۳۰ه/ ۷۳۰شود که در سال  يم ينگهدار

در کتابخانه موزه ساالر جنگ موجود است که  االسرار مخزناز  يگريد يخط نسخه
 يکيت است. ياهم ياز دو جهت دارا ين نسخة خطيشود. ا يتر معرف د مفصليبا
گر يز است و ديس معروف دوره خود، از تبريزمان خوشنومحمدن که کاتب آن يا
ر، مرقوم در آخر يت زيپنج مجلس است که چهار ب يدارا ينسخه خطّاين ن که يا

  دهد: يبهزاد نقاش معروف نسبت م نامبرده، آنها را به ينسخه خط
ــاني    بدور شاهنشاه (کذا) سلطان حسـين  ــاه ث ــل او ش ــک مث ــدارد فل   ن
  محمد زمان، کرده است کلک رانـي   نکـــات نظـــامي فرشـــته صـــفات

ــه ــان  ب ــال جه ــار و کم   اسـت در نقـش، ثـاني    که بهزاد نام  نقــش و نگ
  موســم گلســتاني شــهر بلــخ بــه بــه  سن نهصـد و بـود بيسـت و چهـار    

 يات باشد و خود نسخه خطين ابيممکن است سال کتابت تنها ا ه ۹۲۴ن سال يا
 يو شش نسخة خط ين استنساخ شده باشد. بهر صورت سيش از ايپ يچند
شرح  يخه خطنس ن دوازدهيشود. همچن يم يدر هند نگهدار االسرار مخزن
  هند وجود دارد. يها هم در کتابخانه االسرار مخزن

از  يگريد اثر دي، شااالسرار مخزنو  اسکندرنامهيد عرض شود که عالوه بر با
  ح قرار نگرفت.يدر هند مورد شرح و توض ينظام

اش بدست آمد، در سال  درباره ياتاطّالعکه خسرو شيرين  ين نسخه خطيتر يميقد .۴
ن نسخه در ياست. ا يرانيسه مجلس مکتب ا يابت شد و دارام کت ۱۵۸۶ه/ ۹۹۴

 يجده نسخه خطيشود. ه يم ينگهدار ۷/۴۸۰۶شماره  نو به يهند، دهل يموزه مل
 .ميافت نمايمختلف هند در يها ام در کتابخانه را توانسته ين اثر نظاميا

هند  مختلف يها ام که در کتابخانه افت نمودهيرا در ليلي مجنون يهشت نسخه خط .۵
 يم کتابت شده و دارا ۱۵۷۲ه/ ۹۸۰ن آن در سال يتر يميشوند. قد يم ينگهدار

درآباد، هند يساالر جنگ، ح موزة چهار مجلس مکتب دکن است و در کتابخانه
 موجود است.
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کتابت شده، در موزه  ۱۵۶۳ه/ ۹۷۱که در سال  هفت پيکرن نسخه يتر يميقد .۶
ادآور شد که يد يوجود دارد. با ۲۱۰C. /۵۷۳ Rشماره  به يا، در شهر ممبئيکتوريو

در هند  يگر نظاميآثار د يخط يها کمتر از نسخه يکر نظاميهفت پ ينسخ خط
 وجود دارند.

د يشود. استاد سع يده مهندرت مشا هدر سراسر جهان ب يوان نظاميد ينسخ خط .۷
 يوان نظاميد يشتر از نه نسخة خطيق نشد بار موفّيبس يها تالش ، با وجوديسينف
گر مانند ين نه نسخه و منابع ديهم يجهان کشف کند و بر مبنا يها ا در کتابخانهر

ات او را يات و مقطعات و رباعيد و غزليوان قصاي، دها ها و جنگ اضيها و ب تذکره
که مورد استفاده استاد  يچاپ رساند. از جمله نه نسخه خط نموده، به يآور جمع

و رامپور وجود دارد.  يگره، دهليدر عل قرار گرفت، سه نسخه در خود هند يسينف
از  يداشتند ول اطّالعد درباره آنها يگر که استاد فقيد ين دو نسخه خطيعالوه بر ا

 شود. يم يدرآباد در هند نگهداريح يها آنها استفاده نکردند، در کتابخانه
شيرين و  ليلي مجنونمثل  يات نظامياز مثنو يد عرض شود که بعضيدر آخر با

ترجمه و  يو گجرات ي، بنگاليري، کشميمختلف هند مثل اردو، پنجاب يها زبان به خسرو
  اند. چاپ رسانده شده به

 يان فارسيسرا ي) تذکرة مثنوه ۱۲۹۰احمد (م:  ياحمد عل ين، مولويعالوه بر ا
 يد از آثار نظاميو تقل يرويتتبع، پ ينگارش آورده است. و را به هفت آسمان موسوم به
  دهد: يح مين توضيچندر هند را 

و تا (آنها) قرائت و مطالعه آمدن  کثرث به است به يت کالم نظامياز آثار مقبول”
ن يشتر اشعار او را تضميخمسه او منقطع نگشتن و ب يرويحال سلسله تتبع و پ

ا در يدر اسلوب  يريياندک تغ کردن و کامالن فن را توارد افتادن و شعر او را به
  .“ه آوردنيفا در وزن و قايلفظ 

اين گزارشي اجمالي دربارة قبوليت عام آثارِ نظامي گنجوي در هند است. در آخر 
اين حقيقت هم شود که ابيات نظامي حتّي در مجالس و سخنان عرفاي  بايد اشاره به

  و مورد استفادة عرفا قرار گرفته است. خوانده هندي
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