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اتل ةفارسي در نيم بررسي انتقادي زبان و ادبياو  
  قرن نوزدهم ميالدي در هند

ها خود را در قلمرو هندي خود يعني پنجاب  ها پس از شکست از سلجوقي غزنوي
عنوان اولين مرکزِ بزرگ زبان و  مستقر ساختند و در نتيجه الهور که پايتخت آنها بود، به

ها و تشکيلِ اولين  هاي غوري تالش بعد از فتح دهلي باد. رسير وظه بهادبيات فارسي 
الدين ايبک در رأس آن  م که قطب ۱۲۰۶سلطنت مسلمانان در هند شمالي در سال 

صورت مرکز بزرگ و ثابت ديگري براي زبان و ادبيات  تدريج به قرارگرفته بود، دهلي به
که در هند رواج يافت، فارسي در هند درآمد. بديهي است که سبک و سنن ادب فارسي 

  ادامة همان سبکي بود که در ايران بعد از ظهور اسالم سر و سامان گرفته بود.
وجود آمد، ميراث فرهنگي ارزشمند و  قاره به زبان و ادبيات فارسي که در شبه

تا حدود هفت قرن  يها بوده است. اين فرهنگ مشترک ادب ها و ايراني مشترک هندي
قاره، اين فرهنگ ادبي را  گرفته بود و مسلمانان و غيرمسلمانان شبهسراسر هند را فرا 

هاي گسترده  طيب خاطر قبول کردند و براي ترويج و تعميم و پيشرفت آن تالش با
مبذول داشتند. در نتيجه سنن فرهنگ و ادب فارسي تقريباً تا اواخر قرن نوزدهم ميالدي 

ها براي اينکه ابعاد گوناگون جامعة  يليسهر صورت استمرار يافت. حتّي انگ در هند به
  نحو بهتري بشناسند، مجبور شدند با اين فرهنگ ادبي آشنايي پيدا کنند. هندي را به
دانيم که دربارهاي پادشاهان در قرون وسطي در هند از زبان و ادبيات فارسي  مي

ات فارسي که کردند. فارسي زبان رسميِ دربار بود و بنابراين ادبي حمايت و تشويق مي
اين حقيقت که  وجود آمد از لحاظ کمي و کيفي قابل مالحظه است. نظر به در هند به

دربارهاي شاهان عالقة ناگسستني برقرار کرده بود، سرنوشت آن  زبان فارسي در هند با
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سرنوشت خود دربارها شد. همين که پادشاهان و راجاها و نوابان و مالکين و  منوط به
اواخر قرن نوزدهم ميالدي در هند از بين رفت، زبان و ادبيات فارسي نيز دربارشان تا 

ادبي سابق در  يها زوال رفت، اگرچه تاکنون بعضي از مضامين و سبک به تدريج رو به
  زبان و ادبيات اردو هويداست.

موضوع » ١تاريخ ادبيات فارسي در هند در نيمة اول قرن نوزدهم ميالدي«عنوان 
که در ظرف پنجاه  کنم ي بنده است. براساس همين مقالة تحقيقي عرض ميرسالة دکتر

م) که هند شاهد انحطاط همة جانبة  ۱۸۵۷تا  ۱۸۰۶سال اول قرن نوزدهم ميالدي (
خود بود، رشد ادبيات فارسي در هند از لحاظ کميت و کيفيت نه تنها قابل مالحظه 

آن را دورة شگوفايي زبان و ادبيات سه با همين مدت در گذشته که ياست بلکه در مقا
اد است. منظور اين است که بعضي از مزاياي زبان و يار زيکنيم، بس فارسي حساب مي

عرض حضّار دانشمند برسانم تا  ادبيات فارسي در نيمة اول قرن نوزدهم ميالدي را به
ج سياسي نشان داده شود که زبان فارسي و ادبيات آن حتّي در طي اين قرن هرج و مر

قدرت رسيدن نيروي خارجي انگليس در هند بود، اعتبارِ خود را  به ةو اجتماعي که نتيج
  نگاه داشته بود و حاميان و دوستداران زيادي در سراسر هند داشت.

دست و پايي  مناسب است اگر يادآور شوم که در اين دوره، بنابر ضعف و بي
اين حکومت بودند، خودشان را از  حکومت مرکزي، استاندارها که دست نشاندة خود

هاي مختلف تشکيل  هاي مستقلي را در استان يوغ دولت مرکزي رها کردند و حکومت
وجود آمد. همة اين  دادند. در نتيجه در هند دربارهاي مستقل و نيمه مستقل متعددي به

ش ها در رأس آنها قرار داشتند، از فارسي و ادبيات دربارها که هندوها و مسلمان
فقط يک دربار مستقل بود که شعرا و  کردند. قبالً يو آن را تشويق م سرپرستي

وجود آمده بود  کرد ولي در قرن نوزدهم ميالدي چند دربار به نويسندگان را جلب مي
آنها  کرد که بعد از وابستگي با که شعرا و نويسندگان و هنرمندان را دعوت مي

ادامه بدهند و از سرپرستي اين حکمروايان آزاد و هاي ادبي و علمي خودشان را  فعاليت

                                                   
از  A History of Indo Persian Literature (1220-1274/1806-1857)عنوان  انگليسي به اين مقاله به  .١

  چاپ رسيده است. ميالدي به ۲۰۰۸طرف بخش فارسي دانشگاه دهلي، در سال 
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کمال بذل و سخاوت  جديد که در اين قرن با ينيمه آزاد بهره ببرند. بعضي از دربارها
 تونک، از علم و دانش سرپرستي کردند عبارت بودند از رامپور، اوده، حيدرآباد، بوپال،

  غيره. آباد، کرناتک و ملتان، الهور، عظيم
گسترش مراکز سرپرستي در پنجاه سال مورد نظر، تقريباً يکصد شاعر  در اثر همين

فارسي شعر سرودند از اين جمله، ديوان شعر و آثارِ منظوم  در نواحي مختلف هند به
هاي مختلف مضبوط و اسم تقريباً پنجاه  ديگر تقريباً پنجاه شاعر اين دوره در کتابخانه
دست نيامده و  است که آثار آنها يا به شاعر ديگر اين عصر در مآخذ گوناگون ثبت

  اند. مفقود شدهزمان مرور  شناخته نشده و يا به
همة اصناف معروف سخن مثل غزل، قصيده، رباعي و مثنوي در اين زبان سروده 
شده است. در اين ضمن بايد عرض شود که شعراي قرن مورد نظر در محتوي و يا 

اند بلکه همان سنن قبلي ادبي را ادامه  دهعمل نياور قالب اين اصناف سخن تحولي به
دربارهاي نوابان  از شعراي فارسي که با هر صورت بايد اقرار کرد که بعضي اند. به داده

نگاري و مدح ائمة کرام توجه بيشتري را مبذول  مرثيه اوده ارتباط داشتند، نسبتاً به
ابرازِ احساسات و عواطف عشق اند. عالوه بر اين در اين دوره غزل معموالً براي  داشته

زبان پرشکوه، مثنوي براي بيان  سبک قبلي به سروران به و عرفان، قصيده براي همان مدح
ها و تاريخ سياسي و اجتماعي و رباعي براي اظهار افکار فيلسوفانه مورد استفاده  داستان

ي (م: )، غالب دهلوم ۱۸۳۳ه/ ۱۲۴۹ الدين شايق (م: قرارگرفته است. غالم محيي
) شاه نياز احمد نياز بريلوي (م: م ۱۸۵۷ه/ ۱۲۷۴ ) صهبايي (م:م ۱۸۶۹ه/ ۱۲۸۶
م) مؤمن خان مؤمن (م:  ۱۸۴۵ه/ ۱۲۶۱)، چندو لعل شادان (م: م ۱۸۳۴ه/ ۱۲۵۰
)، محمد م ۱۷۸۶-۱۸۵۶ه/ ۱۲۰۱-۱۲۷۳)، قاضي محمد صادق اختر (م ۱۸۵۱ه/  ۱۲۶۸
م) پسر عالم  ۱۸۵۷ النا فضل عظيم (م:) موم ۱۷۸۵ه/ ۱۱۹۹اهللا قدرت (متولد:  قدرت

)، شاه تراب علي تراب علوي م ۱۸۲۷ه/ ۱۲۴۳ معروف مولوي فضل امام (م:
ي خان )، مصطٰفم ۱۸۶۸ه/ ۱۲۸۵ )، مفتي صدرالدين آزرده (م:م ۱۸۵۸ه/ ۱۲۷۵ (م:

)، الفت م ۱۸۷۱ه/ ۱۲۸۸)، صاحب عالم مارهروي (م: م ۱۸۶۹ه/ ۱۲۸۶ حسرتي (م:
)، م ۱۸۸۲ه/ ۱۲۹۹ )، سيد مظفّر علي اسير (م:م ۱۸۸۰ه/ ۱۲۹۷ م:حسين شاه فرياد (
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دست اين  غيره از جملة شعراي بزرگ و چيره محمد يار خان آفي، بساون الل شادان و
  دوره هستند.

 غالب دهلوي شاعر بسيار معروف و از مفاخر اين دوره و امين روايات و فرهنگ
 قولِ خود غالب زبانداني فارسي دستگاه رود. به ميشمار  ادبي بيش از يکهزار سالة فارسي به

  دستش بوده است. محقّق فارسي بوده و ميزان (يعني ترازو) فارسي بهاو ازلي او بوده و 
 ١در بعضي موارد دچار اشتباهاتي شده» برهان قاطع«که غالب در تأليف  درحالي

آن جد و جهد گوي هندي براي حفظ اصالت فارسي و پيشبرد  ولي اين شاعر فارسي
و فارسي درست زبان دادن  يقين شاعرِ ما غالب براي ياد عمل آورد. به علمي و ادبي به

خرج داد. او در  اي به شاگردان و دوستان خود بيشتر از ديگران مساعي شايسته بهشعر آن 
شاگردان و دوستان خود معني و مفهوم  هاي فارسي و اردو به زبان هاي متعدد به طي نامه

هاي فارسي، امالي آنها، محلّ استعمالِ آنها، دربارة وزن شعر فارسي، رديف  ست واژهدر
استناد به آثار شعرا و نويسندگان بزرگ و معتبر فارسي توضيحات  غيره با و قافيه و

  جالبِ توجه و مفيدي آورده است.
صهبايي استاد و شاعر ديگر معروف فارسي که معاصر غالب بوده، دربارة شعر 

  دهد که: لب نظر ميغا
  ٢آيـد  خاطر هيچ ياد از خاک ايرانم نمـي  به  چو ديدم غالب و آزرده را از هند صهبايي”

گوي ديگر اين دوره شايستة توجة ويژة ماست. در  مؤمن خان مؤمن شاعر فارسي
از آن ”را)  که پارسيان (اوبود زبان و ادب فارسي چنان دستگاهي نصيبِ او گشته 

رند. مؤمن غالباً تنها شاعر فارسي اين دوره است که شعرهايي عليه سلطة انگا مي ٣“خود
هموطنان خود براي رهايي از يوغ حکومت خارجي دعوت  ها بر هند سرود و به انگليس

  عمومي داد که:
ــرينش     لـب رسـاندند   اين عيسويان بـه  ــان آف ــن و ج ــان م   ج

                                                   
، برهان نقد قاطعِاستاد نذير احمد،  تفصيل دربارة اشتباهاتي که از غالب سرزده رجوع کنيد:براي   .١

 نو. ايوان غالب، دهلي

  .۲۵۸ هجري، ص ۱۲۹۸، مطبع نظامي، کانپور، صهبايي کليات، شامل صهبايي ديوانصهبايي،   .٢
  .۹۷ هجري، ص ۱۲۹۱شعرا، نولکشور،  مولوي عبدالغفور خان نساخ، سخنِ  .٣
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ــا چنــد بــه ــاز باشــي ت ــرينش   خــواب ن ــان آفــ ــارغ ز فغــ   فــ
ــرينش    ده هـم زبـان عرفـي   مؤمن شـ  ــان آفــ ــر امــ   از بهــ

ــرينش   برخيز که شـور کفـر برخاسـت    ــان آفـ ــه نشـ   ١اي فتنـ
ها و هم بنابر  پيشرفتهاي فنّي و علمي انگليس هر صورت غالب دهلوي نظر به به

  شد که: کرد و يادآور مي مصلحت شخصي از اينها ستايش مي
ــان را   صـــاحبان انگلســـتان را نگــــر   ــداز اينـ ــيوه و انـ ــرشـ   نگـ

ــين ــا چــه آئ ــد هــا پديــد آورده ت   انـد  آنچه هرگـز کـس نديـد آورده     ان
  سعي بر پيشـينيان پيشـي گرفـت     زين هنرمندان، هنـر بيشـي گرفـت   
هند آمدند،  ها که به اولين بار بعضي از اروپايي يدر دوران اين پنجاه سال ، غالباً برا

  جاي گذاشتند. ن زبان رائج در هند بهاي فارسي شعر گفتند و آثارِ ديگر علمي و ادبي به به
گوي است که متعلّق  س يکي از شعراي فارسينفرانسو گودلين يا گودليپ کووي

فارسي و اردو شعر هاي  زبان اي از آلمان بوده. اين شاعر آلماني نه تنها به خانواده به
تر از نثر فارسي فرانسو به گذاشت.جاي  سرود. بلکه آثار منثوري هم در فارسي به مي

هاي منظوم)، مجموعة قصايد، ديوان هجويات،  . نظم انشا (نامه٢شعر فارسي او بوده
، ديوان ٣مجموعة مثنويات (داراي چهارده مثنوي)، نظم قطعات، مثنوي ظفرالظفر

افزا،  افزا، مرأت حسن و عشق، گلبدن تمنّا، عشق فارسي، ديوان اردو، مسرت
هاي فارسي و  زبان ت خلد از جمله آثارِ فرانسو بهالنّساء، آرام جان، گلزار هف عشرت

دست ما رسيده که گزارش اوضاع سياسي سال  او به مثنوي ظفرالظفراردوست. تنها 
  م در هند است. ۱۸۵۷

هم شاعر فارسي بوده و تعداد زيادي از قطعات » التّواريخ مفتاح«ويليام بيلي مؤلّف 
سرودن  اروپايي در دهند که اين شاعر ن مياند و نشا تاريخ او در اين اثر ثبت گرديده

                                                   
(فارسي)، نسخة خطّي در ذخيرة شيفته، کتابخانة موالنا آزاد، عليگره،  …مؤمن خان مؤمن، ديوان  .١

 چاپ نرسيده است. مضبوط است و تاکنون به ۱۳۶/۱۷۲شمارة  به

تر دربارة اين شاعر اروپايي فارسي رجوع کنيد: دکتر سيد محمد عبداهللا،  براي اطّالعات مفصّل  .٢
  .۲۲۷ ، اسپرنگر، ص۵-۸م، ص  ۱۹۴۴ماه  يگزين، مهاورينتل کالج م

؛ کتابخانة خدابخش، ۳۱۷ هاي خطّي اين مثنوي در کتابخانة انجمن آسيايي بنگال، شمارة نسخه  .٣
  ند.ا مضبوط ۱۶۸ ؛ کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگره، شمارة۱۹۴۹شمارة 
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  .١سزائي داشت قطعات تاريخ مهارت به
سرودند ولي  اردو هم شعر مي سراي اين عصر به تعداد زيادي از شعراي فارسي

فارسي شعر  معتقد بودند که اگر مقامي محترم در جامعة خود داشته باشند، بايد به
 رسي در اين قرن هم زياد بودند. اظهاراتبسرايند و علّتش اين بود که دوستداران فا

 است،» پنجاب تاريخِ«کرد و مؤلّف  که در همين قرن زندگي مي منشي عبدالکريم،
  است. ياديدربارة رواج فارسي در هند در قرن نوزدهم ميالدي، داراي اهميت ز

چون اهلِ هندوستان را فارسي مطبوع و مرغوب است، لهذا از اخبارِ ”قولِ او:  به
  .٢“اردو در اين زبان ترجمه نمود

اي در اين قرن  در کرناتک، واقع در هند جنوبي، زبان فارسي و ادبيات آن رونق تازه
توجه و عالقة زيادي از فارسي  بودند، با» واالجاه«گرفته بود. نوابان کرناتک که ملقّب به

پنجم » االجاهو«و ملقّب به» اعظم«کردند. محمد غوث خان متخلّص به سرپرستي مي
. او مجلسِ ٣) خودش شاعر و نويسندة فارسي بودهم ۱۸۴۳-۱۸۵۵ه/ ۱۲۷۲-۱۲۵۹(

داد. در اين مجلس مشاعره  تشکيل م ۱۸۴۶ه/ ۱۲۶۲مشاعره (شعرخواني) را در سال 
شد. شرکت در اين مجلس بدون اجازة نواب مذکور  فقط شعر فارسي خوانده مي

کَم در رأس اين مجلس قرار داشتند که يکي از اين عنوان ح پذير نبود. دو نفر به امکان
الدين قادري  و ديگري مولوي ميران محيي» راقم«شيرين سخنان خان بهادر متخلّص به

گري مجلسِ مشاعره  مقام منشي» خالص«بود. سيد محمد متخلّص به» واقف«متخلّص به
مصرع «ز تشکيل آن شد و پيش ا اي يکبار تشکيل مي عهده داشت. اين مجلس هفته را به
کردند. تنها شعرايي که اجازة حضور در اين مجلس داشتند، مجاز  را اعالم مي» طرح
خواندن شعر خود بودند. از طرف نواب اجازه داده شده بود که اگر کسي دربارة  به

اي بحث و  شعري ايرادي يا اعتراضي داشته باشد، مطرح نمايد. اگر در مورد مسئله
وجود مداخلت  نمود. اگر با کشيد، رئيسِ مجلس نظر خود را ابراز مي مي درازا مباحثه به

                                                   
  تعددي، تاريخ از نويسنده است.که داراي قطعات م التّواريخ مفتاحويليام بيل،   .١
  .۹۰ ، صريجه ۱۲۶۵، مطبع محمدي، الهور، احباب تحفةپنجاب  تاريخِ  .٢
تأليف نمود که » اعظم گلزارِ«و » وطن صبحِ« هاي نام گو را به نواب مذکور دو تذکرة شعراي فارسي  .٣

  اند. چاپ رسيده از مدراس به هجري ۱۲۷۲و  ۱۲۵۸بالترتيب در 



  ٤٧٠  قند پارسي

  

نمودند و رأي نواب براي  نواب اعظم مراجعه مي شد، به رئيسِ مجلس، مسئله حلّ نمي
  کند که: همة قابلِ قبول بود، بينش که عضو اين مجلس بود، دربارة آن چنين توصيف مي

  عيب و خلـل  يک بينش خوش است بيهر  مثــل گفـتم غــزل ايــن بــزم ســخن را بــه 
ــده ز غــزل   شــد مطلــع او اعظــم و مقطــع راقـــم     ــرد چي ــدرت دو ف   ١واقــف و ق

قرن نوزدهم ميالدي عصري است که در آن رواج و تأثير و نفوذ فارسي کاهش 
گرفت. اغلب شاعران بنابر  يافت. در هند شمالي زبان اردو جاي زبان فارسي را مي مي

اي قابلِ تحسين است که در  گفتند. در چنين دوره ان اردو شعر ميزب موقعيت زماني به
  کردند. گوي قدرشناسي مي هند جنوبي خانوادة واالجاهي از شاعران فارسي
غيره  هاي اردو، هندي و اي از واژه در نتيجة رواجِ اردو، تعداد قابلِ مالحظه

اردو و هندي  ي شعرهايي بهفارسي راه يافتند. بعضي از شعرا در آثارِ فارسي خود حتّ به
پسر موتي الل، داستان راني چندرا کرن و ه)  ۱۲۴۲شايق (زنده:   گنجانيدند. سداسکه

مثنوي سروده است. او دربارة اين داستان  در قالب  م ۱۸۲۷را در سال  ٢مکت راجا چترا
  گويد که: مي

ــواني  ــنيدم از زبـــان بيـــد خـ ــازه جــواني   شـ   حکايتهــا کــزو شــد ت
  محبت نامـة چتـر و کـرن خوانـد      رانـد  سـخن  راوي بتـان  شقع از چو

ــدم  ــد ديـ ــان هنـ ــابي در زبـ   از آن در پارســي نقشــش کشــيدم  کتـ
  کند که: شايق از حسن و جمال چترا کرن چنين تقدير مي

  سـوز نـايش شـد هـم آواز     گلو بـا   صـبح دمسـاز   بياض گـردنش بـا  
  جگــر شــدانـار از عشــق او خـونين     چو از بسـتان رنگيـنش خبـر شـد    

  قرارند: آورد که دو بيت از آنها بدين زبان هندي مي سپس ابياتي چند به
                                                   

* 
                    ُ                     

                                                   
م، مصحح  ۱۹۷۳تصحيح دکتر شريف حسين قاسمي، دهلي،  ، بهبينش اشاراتي بينش، ٰضسيد مرت  .١

  آورده است.تفصيل  بهدر مقدمه آن شرح مجلسِ مشاعره را 
  .OR.1922نسخة خطّي مضبوط در کتابخانة موزة بريتانيا، شمارة   .٢
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االصل که در  راي ايرانيزبان اردو در اين دوره تا حدي اعتبار يافته بود که حتّي شع
اين زبان  هاي شعر به سرودند و ديوان اردو هم شعر مي هند آمدند، به نزديکي اين دوره به

هند  اش از اصفهان به که خانواده» نجم«نمودند. محمد رضا متخلّص به آوري مي جمع
  .١هردو زبان فارسي و اردو گردآورد منتقل شده بود. ديوان شعر خود را به

گوي قرن نوزدهم  هند، شعراي فارسي ضافه شود که در نتيجة آمدن اروپائيها بهبايد ا
چشم خود ببينند و از اينها صنمي  دست آوردند که حسن اروپايي را به ميالدي فرصتي به

ترسيد ولي  که شاه تراب علي تراب از قيد و بند فرنگي مي براي خود برگزينند. درحالي
  کرد که: پائيها انتخاب کرده بود و از آن تقدير ميمحبوبي براي خود از همين ارو

  ٢اعجاز مسيحي صنمم انگريـز اسـت   گو به  زلفش ندهي، قيـد فرنگسـت تـراب    دل به
کاربرده شد و  هاي اروپايي هم در اين دوره در زبان فارسي به بعضي از واژه

  شود. بارزترين مثال آن در آثار غالب دهلوي ديده مي
ال اجتماعي، سياسي و اقتصادي هند در قرن نوزدهم ميالدي زو به بنابر وضع رو

طور قابل  اين کشور به سرازيري شعرا و نويسندگان و علما و فضالي ايراني به
ويژه  بينيم که بعضي شعرا و نويسندگان و به اي کاهش يافت ولي باز هم مي مالحظه

قه خودشان خدمات هاي مورد عال هند آمدند و در زمينه علماي مذهبي از ايران به
خوريم که از ايران  شاعري برنمي صورت در اين دوره ما به هر شاياني انجام دادند. به

غيره، در تاريخِ شعر  هند آمده باشد و مثل غزالي مشهدي، نظيري، ابوطالب کليم و به
فارسي در هند از مقام خاصّي برخوردار شده باشد. ميرزا محمد خان متخلّص 

ي بيگ که فتح علي شاه قاچار او را ) فرزند موٰسم ۱۸۴۵ه/ ۱۲۶۱ (م:» نصيبي«به
الدين حيدر اوده  هند آمد و يا دربارِ غازي سرافراز ساخته بود، به» فخرالشعرا«خطاب  به

. اين شاعر ايراني مثنوي چنداراني و يا بحر وصال را ساخت که در آن ٣وابسته شد
بازگو شده است. همچنين ميرزا  ٤نيعشقي ملک خورشيد و چندارا -داستان تاريخي

                                                   
  .۵۰۵ ، صهجري ۱۲۹۱، نولکشور، شعرا سخنِمولوي عبدالغفور خان نساخ،   .١
 .۲۰ ، مطبع سرکاري رياست، رامپور، صتراب کلياتتراب علي تراب،   .٢

 .۵۲۰ هجري، ص ۱۲۹۵، مطبع فيض شاهجهاني، گلشن صبحِعلي حسن خان،   .٣

  .٥٩-٤٣نسخة خطّي در کتابخانة رضا، رامپور، شمارة   .٤



  ٤٧٢  قند پارسي

  

انگلستان رفت  از ايران به» ميرزا بزرگ شيرازي«و ملقّب به» وفا«حسن علي متخلّص به
مدراس رسيد. پس از اقامت چند ماهه در آنجا،  به م ۱۸۴۲ه/ ۱۲۵۸و از آنجا در سال 
  .١عازم بنگال گرديد

شعر و نثر فارسي  را بههاي هندي  شعراي دورة مورد نظر تعداد زيادي از داستان
داستان ، ٣ميرزا و صاحبان، ٢سسي پنوناند که معروفترين آنها عبارتند از  بازگو کرده

، ٧نامه طوطينام  هايي به ، داستان٦رانجها هير، ٥پچيسي بيتال. ٤لتا کامروپ و کام
  غيره. و ١٠سوهني و مهيوال، ٩پدماوت، ٨سنگهاسن بتّيسي

                                                   
  .۱۲۶ م، ص ۱۹۷۳تصحيح دکتر شريف حسين قاسمي، دهلي،  ، بهبينش اشاراتي بينش، سيد مرتٰض  .١
ّ                  ، در کتاب »فرحت بخش متخلّص به پير فرخ«عنوان  اي به دکتر محمد باقر، مقاله  .٢       ،

، مطبع مهر و ماه ؛ موالنا پير محمد اودهي (در مثنوي۴۲ ، صم ۱۹۴۳-۴۴اورينتل کالج ميگزين، 
 فارسي بيان کرده است. د نظر بهم) هم اين داستان را در قرن مور ۱۸۷۸ه/ ۱۲۹۵بحرالعلوم، 

مير نصير خان جعفري در مثنوي ميرزا صاحبان اين داستان را بيان کرده است. رک: مخدوم محمد   .٣
الدين راشدي، سندي ادبي بورد، کراچي،  تصحيح حسام ، بهالشعرا مقاالت تکملةابراهيم خليل تتّوي، 

 .۱۱۱ ، صم ۱۹۵۸

(نسخة خطّي کتابخانة دانشگاه لکهنو، شمارة  وي کنور کام و کالم کاممثنگارسن اين داستان را در   .٤
(نسخة خطّي موزة بريتانيا، اگرتون، شمارة  مثنوي قصّة کامروپدر  …) و چودري۵۵۱۳و  ۸۹۱
 اند. فارسي بيان کرده ) به۱۰۳۶

  نسخة خطّي اين اثر در کتابخانة دانشگاه پتنا محفوظ است.  .٥
، حافظ هوشيارپوري، مثنويات هير و رانجها( مثنوي هير و رانجهااري در علي محمد خان ولي لغ  .٦

 م) اين داستان را بيان کرده است. ۱۹۵۷سندي ادبي بورد، کراچي، 

است. فهرست  فارسي برگردانده م به ۱۸۳۸-۹ه/ ۱۲۵۴محسن عبدالحميد اين مجموعة داستانها را در   .٧
 .۴۱۸ ، ص۱ اکو، جنسخ کتابخانة آکادمي جمهورية آذربايجان، ب

(نسخة خطّي، کتابخانه و موزة ساالرجنگ، حيدرآباد،  مثنوي کان جودشايق در   سداسکه  .٨
اند.  نثر فارسي بيان کرده اين داستان هندي را به  ). سيد امداد علي و شيوسهاي کايسته۵۷۳ شمارة

 .۱۹۲۲، شمارة ۱۰۰۶، ص ۳هاي خطّي فارسي، موزة بريتانيا، ج فهرست نسخه

(نسخة  سخن مثنوي بوستاندر  م ۱۸۱۳- ۱۴ه/ ۱۲۲۳داستان عشقِ رتن سين و پدماوتي را در   .٩
 ) آورده است.۳۰۸۵نو، شمارة  خطّي، موزة ملّي هند، دهلي

، غالباً صالح اولين مرتبه اين داستان ۹۱-۸۷۱نسخة خطّي در کتابخانة عمومي پنجاب، الهور، شمارة .١٠
الدين مسکين آن را در همين  کرد و سپس عطا محمد زيرک و شيخ نظام فارسي بازگو هندي را به

ّ                  اند. (دکتر محمد باقر،  فارسي درآورده قرن نوزدهم ميالدي به  )۱۹۵ ، ص     
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هم در اينجا اشاره شود. فيضي  ١اعجازالمحبتام ن اثري به جا نيست اگر به بي
  شعر فارسي درآورد. الشعراي دربارِ اکبري اين داستان را اولين مرتبه از مهابهارت به ملک

آبادي  شعر و يا نثر بازگو نکرده ولي عبرتي عظيم بعداً کسي ديگر اين داستان را به
نام اعجازالمحبت به اهميت  ي بهنثر فارس در قرن نوزدهم ميالدي با تحريري از آن به

هايي که در کتاب  مجموعة داستان بيتال پچيسيادبي اين دوره افزوده است. همچنين 
اند، اولين مرتبه در همين دورة پنجاه سالة اول  ها) آمده (اقيانوس داستان ساگر کَتَهاسرِت

را  ار سهيليانوفارسي ترجمه شده است. مهاراجه مادهو کشن که  قرن نوزدهم به
زبان فارسي  ها را به دست گرفت که اين داستان طرحي را به ٢پنجابي ترجمه کرده بود به

هنگام او باعث شد که بعداً برادرش اندراکشن بهادر مقدمه و  برگرداند. درگذشت نابه
 م ۱۸۴۰-۴۱ه/ ۱۲۵۶سه داستان باقيمانده را بيفزايد و طرح برادر فقيد خود را درسال 

  ل برساند.تکمي به
زند مير فتح فردار خان ( يکي از مزاياي اين دورة پنجاه ساله اين است که مير صوبه

م ۱۷۸۳-۱۸۰۱ه/ ۱۱۹۷-۱۲۱۶ند (علي خان تالپور، بنيانگذار دودمان شاهي تالپور س (
اي هم در پيروي از نظامي گنجوي سروده که عبارتست  عالوه بر ديوان شعرِ فارسي خمسه

  .٧نامه جدائيو  ٦ماه و مشتري، ٥خسرو شيرين ،٤الملوک سيف ،٣نامه تحفهاي  از مثنوي
تواريخ عمومي جهان، تواريخ هند، تواريخ نواحي مختلف هند، تواريخ بعضي از 

اند. آثارِ  فارسي نوشته شده غيره، در قرن نوزدهم ميالدي به هاي شاهي در هند و خانواده
درآمدند حداقل از لحاظ کميت بارزتر از حيطة تحرير  اي که در اين دوره به تاريخي

االخيار غالم ةاند. زبد وجود آمده آثاري هستند که در ظرف پنجاه سال گذشته به
                                                   

  .۲۵۹ سخة خطّي، کتابخانة انجمن آسيايي بنگال، شمارةن  .١
 ب. ۲ه پتنا، بيهار، ورق بيتال پچيسي، نسخة خطّي در کتابخانة دانشگا  .٢

زبان سندهي  ، مير حسن علي خان تالپور آن را به۱۹۳۱نسخة خطّي، کتابخانة خدابخش، شمارة   .٣
  )۵۶۹ ، صعراشّال تکملة مقاالتترجمه کرده است. (

 .۲۲۲-۳(انگليسي)، ص  شعراي فارسي سنددکتر سدا رنگاني،   .٤

 .۵۷۰ ، صعراشّال تکملة مقاالت  .٥

 .٥٧٠ همان، ص  .٦

 .٥٧١ همان، ص  .٧



  ٤٧٤  قند پارسي

  

 ة، مرأ٣التّواريخ قاضي فقير محمد ، جامع٢التّواريخ نور محمد سراج ١الدين قادري محي
ر تاريخ عمومي از جمله آثا ٥نما االحوال جهانة، مرا٤نماي کريم خان جهجهري گيتي

  اند. جهانند که در اين دوره نوشته شده
کند.  خود جلب مي نما توجه ما را بيشتر به االحوال جهانةاز اين آثار تاريخي، مرا

نويسندة اين اثر ارزشمند احمد بن محمد علي بن محمد باقر اصفهاني معروف 
اشت. او در خانوادة معروف و محترم مجلسي عالقه د است که به» بهبهاني«به

-۸ه/ ۱۲۰۲دنيا آمد و بعد از تحصيالت ابتدايي در  در کرمانشاه به م ۱۷۷۷ه/ ۱۱۹۱
آباد سکني  و بعد از بازديد از نواحي مختلف هند در عظيم هند مهاجرت کرد به م ۱۷۸۷

نما  االحوال جهانةگزيد. بهبهاني آثارِ زيادي را تأليف نموده که نوزده مورد آن در مرا
است. اطّالعات جالب و مهمي که دربارة اوضاع اجتماعي هند در اين اثر  ثبت گرديده

نام بسنت  داده شده، اهميتش را مضاعف کرده است. بهبهاني دربارة جشني در هند به
رنگ زرد  شود و بزرگان مجلس خود را به نويسد: قبل از نوروز سلطاني، نيک ماه مي مي

يکديگر تهنيت و مبارکباد  کنند و به ا زردآرايند و عامة خاليق تمام رخوت خود ر
سعادت جاويد  . تاريخ٦ميان مسلمانان اندک رواجي گرفته است گويند. اين نيز در

تاريخ ممالک هند کوه  ٨کشن ديال کهتري دهلوي التّواريخ اشرف، ٧ هرنام سنگه
ند که در از جمله تواريخ عمومي هند هست ١٠الل  سداسکه التّواريخ منتخب، ٩ سنگه مان

  نيمة اول قرن نوزدهم ميالدي در هند نوشته شدند.

                                                   
  .۱۲۶ کتابخانة سبحان، کتابخانة دانشگاه عليگره، شمارة  .١
 .٤٨٢ ، استوري، ص٣٠٠٩ ، شمارة٢ اته، ج  .٢

  م. ١٨٠٧نولکشور، چاپ سوم   .٣
 .Or.1891، شمارة ٩٩٤ ، ص٣ ريو، ج  .٤

  است.چاپ رسيده  ، بخشي از اين کتاب اخيراً از ايران به۶۲۸ کتابخانه خدا بخش، شمارة  .٥
  ب. ۱۰۴، ورق نما مرآت االحوال جهان  .٦
 .OR.1820 ، شمارة۹۱۳ ، ص۳ ريو، ج  .٧

 .۴۸۳ ؛ استوري، ص۱۰۲۶ ، ص۳ ، ج۱۰۴۲ ، ص۱ همان، ج  .٨

 .۱۵ کتابخانة ملّا فيروز، بمبئي، شمارة  .٩

  .OR.1698 ، شمارة۹۱۴ ، ص۳ ريو، ج.١٠
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فرزند ابوالقاسم طباطبا نويسنده زبردست اين دوره » نجم«محمد رضا متخلّص به
است، » ذخار بحرِ«نام  المعارف او بهةاست. عالوه بر آثارِ تاريخي قسمتهاي مختلف داير

، مظاهراالديانجاي گذاشت.  د بههردو زبان اردو و فارسي از خو او ديوانهاي شعر به
 الغرائبةزبدو  الرياست مفاتيح، عندليب نغمة، هند اخبارات، الملوک مجمع، مظاهرالعالم

  ١از آثار اين نويسنده است که داراي اهميت تاريخي هستند.
 Oriental Biographical،نويسندة کتاب معروف (T.W. Beale)ويليام بيل 

Dictionery ،»که داراي بعضي  فارسي نوشت. اين کتاب درحالي را به ٢»اريخالتّو مفتاح
اشتباهات است (رک: استوري) ولي بازهم مأخذي مهم براي احوال زندگي چند تن از 

آمدهاي تاريخي و سال تولّد و  رجال قرن نوزدهم ميالدي است. بيل بعضي از پيش
قطعات تاريخ بيشتر از درگذشت رجال زيادي را در البالي کتابِ خود گنجانيده است. 

سروده شده شده است. اين نويسندة اروپائي زبان فارسي دربارة خود  سوي خود بيل
  گويد: مي

اگرچه مؤلّف را در گفتن شعر و سخن دستگاهي نيست، اما از آنجا که بعضي 
اوقات جهت طبع آزمايي، تاريخي چند نوک ريز اين هيچمدان گرديده، آن همه را در 

  در ضمن اين اوراق ثبت نمود.مقام خودش 
نويسيِ فارسي در هند غالباً اولين مرتبه بود که انتقاد شديد و نيشدار از  در تاريخ

ويژه در  نويسي به اوضاع سياسي و اجتماعي و افراد حاکم در اين قرن مطرح شد. تاريخ
که تاريخ  خواستند يدربار بود. پادشاهان و سرداران از مورخين م هند بيشتر مربوط به

نويسندگان  حيطة تحرير درآورند. براي انجام اين کار، ثروت و جوايز به دورة آنها را به
انتقاد بپردازد. ديگر  شد. در نتيجه ممکن و مناسب نبود که کسي جرأت کند به داده مي

اينکه انتقاد غالباً در قرون وسطي مرسوم هم نبود. در قرن نوزدهم ميالدي دربارها و 
العمل  ايان وقار و اعتماد خود را از دست دادند. بنابراين مردم قادر شدند عکسحکمفرم

                                                   
نسخة  ،مظاهراالديان، ۹۱۴ ، ص۳ ، ج؛ ريو۱۴۸ براي احوالِ زندگاني و آثار نجم: استوري، ص  .١

  الف. ۶ ، ورق۱۴۵۷ شمارة خطّي در کتابخانة خدابخش به
 .م ۱۸۶۷نولکشور،   .٢



  ٤٧٦  قند پارسي

  

هاي دولتي نشان بدهند. در  سياستمداران و حاکمان و دستگاه شديد خود را نسبت به
نوشته شد که انتقاد شديدي از اوضاع  ١نامه نام فراست قرن نوزدهم ميالدي کتابي به
نديها در شئون مختلف زندگاني است. دين محمد ماندگي ه اجتماعي و سياسي و عقب

  کند: يي آغاز محمد باري تعاٰل سابقة خود را با اين اثر بي
ــاکي   اي خــرد بخــش بنــدة خــاکي    ــرد پـ ــاک را دادي از خـ   خـ
ــل را اول  ــدي توعقــــ   گشت از هرچه هست عقل افضل  آفريــــ

گردد که در  ر نقل ميبراي نشان دادن تندي انتقاد نويسنده، اقتباسي از اين اثر در زي
تهيدستي علمي و فنّي هنديها و فراست و تبحرِ علمي و پيشرفتهاي  آن دين محمد، به

  گويد: کند و مي ها اشاره مي يفنّي انگليس
وجود اين تهي مغزي، الف از دانش انگريزي زده، جز نقل اصلي ندارند. اي  با”

بودند و  ني ميکاش که رهسپر فراست انگريزان در رياست و سياست مد
اين ذلّت و خواري ناهنجاري و گرفتاري  کشيدند تا به رياضت بدني مي

وجود دولت و ثروت غالم  اند که با جايي رسانيده رسيدند. کارِ امارت را به نمي
نامردي و کم  گوش و غاشية عبوديت بردوش انگريزان شده، شرم از حلقه به

  .٢“کنند همتي خود نمي
کند و حقيقت را  ظفر، آخرين پادشاه گورگاني را مسخره مي همچنين بهادر شاه

  دهد که: قرار عرضه مي بدين
کنند،  يابند، سه چهار زن مي رسند و دست قدرت مي تهيدستان اگر بدولت مي”

چنانچه االن بهادر شاه ظفر که گذرانند.  بلک در اين زمان متموالن از صدها مي
وجودي  نمايد. با ر هفته نکاح جديد ميندارد، هچون سالطين ديگر دست قدرت 

  .٣“بر طبعش مستولي است، مگر حرصش غالب که ضعف شيخوخيت

                                                   
، نسخة خطّي ديگري ۱۵۰-۳۸۰ ذخيرة سالم، کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگره، شمارة  .١

 نو هم مضبوط است. ياختالفات جزيي در متن در کتابخانة موزة ملّي هند، دهل همين اثر با

  الف. ۳، ورق نامه فراست  .٢
  الف. ۹همان، ورق   .٣
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خود که تاريخ سيکهاست، جمالتي چند  ١نامة الدين الهوري در عبرت مفتي علي
نويسي است. او  تاريخ آورده که نشان دهندة رفتار تغيير يافتة مورخ اين دوره نسبت به

  دهد که: نظر مي
تطويل  بهدر اين ضمن نوشته که  ٢له سوهن الل نامي سکنة الهور کتابيال”

االمر بر کنار  از نفسمذهبي در اکثر مقامات رعايت نموده،  سبب هم انجاميده و به
  .٣گيري سنگهان ديگر چيزي مندرج ننموده مانده و در آن سواي ايجاد ذکرِ ملک

  نويسد که: در جاي ديگر مي
پندت کاشميري دهلوي کتابي نوشته که آن مثل وقايع   هو هم ديوان امر نات”

اش در برآوردن مطالب، شايق  عبارت مختصر و مغلق بوده که مطالعه ساليانه، به
  .٤“اندازد دقّت مي را به

  کند که: داده، اظهارِ نظر مي نويسي او را هم مورد انتقاد قرار و روشِ تاريخ ٥اثر بوته شاه
وصف متانت و رنگينيِ  از سکنة لودهيانه کتابي نوشته که باو نيز بوته شاه نامي ”

 خراشي سببِ تطويل اکثر مطالب در آن مهمل مانده و سامع را جز سمع فقرات، به
  .٦“از آن حاصلي نيست

ظاهر گزارش اغتشاشات سياسي سال  تأليف غالب دهلوي که در آن به ٧دستنبو
کند که او سعي  لب در اين اثر ادعا ميم داده شده، هم شايستة توجة ماست. غا ۱۸۵۷

                                                   
  چاپ رسانده است. به م ۱۹۶۱الدين را در دو جلد از الهور در  پنجابي ادبي اکادمي اين اثر علي  .١
) فرزند الله گنپت راي پسر الله حکومت راي وکيل در ۱۲۶۸/۱۸۵۲-۹ الله سوهن الل سوري (م:  .٢

نام  را در اثري به  ها و رنجيت سنگه حاکمِ پنجاب بوده و تاريح سيک  سنگهدربارِ رنجيت 
چاپ  م به ۱۸۸۴، اين اثر را در التّواريخةعمد، پسر نويسندة ۶۷۱ نوشت. استوري، ص التّورايخةعمد

  رسانده است.
 .۳ ، صنامه عبرت  .٣

  .٣ همان، ص  .٤
 م ۱۸۴۲ه/ ۱۲۵۸علوي قادري تاريخ پنجاب را در شاه » بوتا«و يا » بوتي«الدين ملقّب به غالم محيي  .٥

اين نسخة خطّي را خود نويسنده در  OR.1623 ، شمارة۹۵۳ ، ص۳ سلک تحرير آورد. ريو، ج به
 هجري تصحيح کرده است. ۱۲۶۵

 .۳-۴ ، صنامه عبرت  .٦

 چاپ شده است. نو هم به ، اين اثر غالب از ديوان غالب، دهليهجري ۱۲۸۴غالب، کليات غالب، نولکشور،   .٧
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کار ببرد و از کلمات عربي که در فارسي  به هاي فارسي را در اين اثر کرده تنها واژه
  مستعمل بودند و جزو اين زبان شده بودند، احتراز کند.

بايد عرض شود نويسيِ فارسي در هند قرن نوزدهم ميالدي  تاريخ در ضمنِ اشاره به
آنها آشنايي  آنها عالقه داشتند و يا با که بهنويسندگاني  از انگليسي ماناز حاک که بعضي

داشتند، خواستند که احوالِ سياسي و اجتماعيِ هند را برايشان بنويسند. تعداد زيادي از 
ي را براي اينها نوشتند. قاضي محمد هند قرون وسٰط نويسندگان آثاري مشتمل بر تاريخِ

سلک  مورخ معروف انگليسي، به (Elliot)تقاضاي اليوت  را به الجواهر مخزنصادق اختر 
 Henry)هنري پيدکوک  هنري را به سيد محمد باقر علي خان تاريخِ ١تحريرآورد.

Pidcok) و همچنين التفات حسين خان ٢تقديم نمود .را که تاريخِ  آصفي نگارستان
 (Sir Henry Russel)سل تقاضاي سر هنري ر نظامهاي (پادشاهان) حيدرآباد است، به

 General John). عالوه بر اين عبدالرزاق، منشي ژنرال جان مالکم ٣رشتة تحرير آورد به

Malcolm) را که تاريخ قلعة نرمل واقع  تذکرة نرملخواهش همين افسر انگليسي  ، به
  .٤قلم آورد در بخش حيدرآباد است، به

وجود داشت اين  در قرن نوزدهم ميالدي مکتوب يجنبة مهمي که در تواريخ فارس
نويسان در  بود که منابع و مراجع و مآخذ آنها تنها فارسي نبود چنانکه قبالً براي تاريخ

خوريم که نه تنها براساس منابع و  آثاري برمي هند بوده است. در قرن نوزدهم ميالدي با
اند. در اين  ختلف هنديهاي م زبان مراجع فارسي نوشته شده بلکه مبتني بر منابعي به

هايي که در هند جنوبي  ري (يکي از زباننَّزبان کَ زمان نويسندگان حتّي از مآخذي به
 يکي اي در نزديکي کرناتک) (جزيره تاريخ کورگتاکنون مرسوم است) استفاده کردند. 

 (Cannad) ريه با استفاده از مآخذ انگليسي و کَنَّن دورياست که در ا ييها از کتاب

                                                   
هجري  ۱۲۳۹. اين کتاب از لکهنو در سال ۱۵۱ ؛ استوري، ص۱۷۵۴ ، شمارة۹۰۰ ، ص۳ ريو، ج  .١

  چاپ هم رسيده است. به
  .Or.2058 ، شمارة۳ ريو، ج  .٢
  چاپ رسيده است. م به ۱۹۰۵ه/ ۱۳۲۳و هم در سال  ۷۶۴نسخة خطّي در انجمن آسيائي بنگال، شمارة   .٣
. تذکرة نرمل از حيدرآباد در ۴۶۱ ، شمارة۲۳۲ ، ص۱ تابخانة آصفيه، جفهرست نسخ خطّي در ک  .٤

  چاپ هم رسيده است. تصحيح غالم صمداني خان به م به ۱۹۰۵-۶ه/ ۱۳۲۳سال 
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) از  م ۱۷۹۶ه/  ۱۲۱۱خ جلوس: ي. مهاراجه دير راجندر واديار( تار١وشته شده استن
فارسي بنويسد.  حسين لوهاني، مؤلّف اين تاريخ، خواستار شد که تاريخ قلمرو او را به

 ٢را در اختيار او گذاشت. کَنَّريزبان  براي انجام اين کار، راجاي مذکور منابع مربوط به
هند که  اين حقيقت است که حتّي حاکمان قلمروهاي دور دست کورگ يادآور تاريخِ

زبان فارسي نوشته شود  خواستند تاريخِ آنها به زبانان هم زياد نبودند، مي در آنجا فارسي
فارسي  سواد که در قرن نوزدهم با کردند، تعداد زيادي از افراد با تا چنانکه آنها فکر مي

 سند.آشنايي داشتند، تاريخ آنها را بشنا
فارسي نوشته شده که بعضي  در نيمه اول قرن نوزدهم ميالدي چند سفرنامه هم به

اند. اين  سابقه فارسي در هند بي يها از آنها از لحاظ محتواي خود در تاريخ سفرنامه
  اي است. العاده ها از لحاظ تاريخي و اجتماعي داراي اهميت فوق سفرنامه
از کشمير،  يومسافرت پرداخت.  اينجا به ازو کرد  اهللا در دهلي زندگي مي عزّت

توقان، سمرقند، و پيشاور ديدن کرده در  جان،ياآذربند، کاشغر، کتبت، چين، تاش
اهللا موسوم  اتک در هند جنوبي رسيد. سفرنامه عزّت باز به م ۱۸۲۲ه/ ۱۲۳۸الحجه  ذي
انگليسي ترجمه شده و  اين کتاب به .٣اهللا است سفرنامة عزّتيا  اهللا مآثرِ عزّتکتاب  به
چاپ رسيده است. اين نوع  م به ۱۸۷۲در کلکته در  Travels in Central Asiaنام  به

  فارسي در هند نوشته نشده بود. يقين قبالً به سفرنامه قريب به
برد. او در هشتم  سر مي آباد به علي ميرزا مفتون پسر ميرزا ابوطالب دهلوي در عظيم

عازم زيارت حرمين  کلکته رفت و سپس آباد به از عظيم م ۱۸۲۵ه/ ۱۲۴۱الثّاني  ربيع
بندر عباس رسيد و سپس از شيراز،  گشت، به شريفين شد. وقتي که از آنجا برمي
قاطر  کرد. چون اين جهانگرد هندي در ايران با اصفهان، تهران و مشهد مقدس ديدن

شد و ايران حقيقي  ه رد ميغير ها و ها، شهرک ها، قصبه روستاها، قريه مسافرت کرد، از
                                                   

  .۲۰۱نسخة خطّي در کتابخانة انجمن آسيايي بنگال شمارة   .١
  ب.۲ تاريخ کورگ، ورق  .٢
؛ اين کتاب در فهرست کتب ۴۰ مي عليگره، شمارةنسخة خطّي در کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسال  .٣

) اسمش را مآثر عزّت اهللا ۹۸۲، ص ۳ سفرنامة مير عزّت اهللا موسوم شده ولي ريو (ج خطّي ادنبرا به
  نوشته است.
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ايران رسيد، فتح علي شاه قاجار پادشاه آن مملکت بود.  را ديد. علي ميرزا وقتي که به
تاريخ مختصر سياسي و  ١االسفار االخبار في سوانحةزبدنام  علي ميرزا در سفرنامة خود به

اهاي تاريخي، چشم خود ديده بود و بن اجتماعي ايران آن دوره را برمبناي حقايقي که به
هاي ائمة کرام، رجالِ ايران، شعرا و نويسندگان ايراني را آورده است. اينک  بارگاه

  اقتباسي مختصر از اين سفرنامه:
فتح اول و سکون ثاني، شارعش  بايد دانست که منزل اول طهران، کز است به”

رية محقري زار، ق در ابتدا خورده ناهموار مشتمل بر جداول و انهار و لطف سبزه
که باالتر ديه  محةالر رباط شاه عباس عليه دارد. تقريباً دو ساعت از شب گذشته به

است، در نهايت رفعت و متانت و استحکام و وسعت رسيده قيام نمود. مايحتاج 
اي است چاهي  رسد و دم در آن جاريه هم مي مسافر جو و کاه قاطر از داالندار به

آيد، الکن اغلب قوافل  است و در مصرف طبخ نمي که آبش بسيار بدمزه و شور
  اندازند. طهراني همينجا بار مي

ويژه انگلستان  اروپا و به گزارشِ مسافرت يوسف خان گليم پوش به ٢يوسفي تاريخِ
فارسي  اولين بار سفرنامة اروپا را در هند به ييقين يوسف خان برا است. قريب به

دربارة اوضاع اروپا در آن زمان است. نويسنده  يقيمت نوشت که داراي اطّالعات ذي
  اطّالعات جالبي دربارة زندگاني اجتماعي فرانسه و مصر داده است.

 العمارات تفريح، ٣تأليف شيام پرشاد منشي کيفيات مکانات قلعة گور لکهنوتي
اثرِ سنگين  سيرالمنازل، ٥چند تأليف مانک احوالِ شهر اکبرآباد، ٤تأليف الله سيل چند

                                                   
است. اين نسخة  مضبوط ۶۳۱شمارة  فرد اين سفرنامه در کتابخانة خدابخش، به نسخة خطّي منحصر به  .١

آبادي، برادر نويسنده  شود، توسط ميرزا امير علي شاهجهان اش معلوم مي يمهخطّي، چنانکه از ترق
پروفسور ذاکره شريف قاسمي اين سفرنامه را تصحيح  تقاضاي خود نويسنده استنساخ شده است. به

 اند. چاپ رسانده کرده و از طرف اندوپرشين سوسائتي، به

  .۲۸۹ نسخة خطّي، کتابخانة انجمن آسيايي بنگال، شمارة  .٢
 .۲۸۴۱، شمارة ۳ اته، ج  .٣

نام احوالِ عمارات  به ۷۳۱، همين اثر در اته، شمارة ۶۴۸نسخة خطّي، کتابخانة خدابخش، شمارة   .٤
 مستقرالخالفه ثبت شده است.

  .OR.2030 ، شمارة۳ ريو، ج  .٥
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اند و داراي اطّالعاتي  غيره آثاري هستند که در اين پنجاه سال اخير نوشته شده و ١بيگ
ي که تنها شامل تاريخِ يها پرارزش دربارة شهرها و بناهاي تاريخي آنها هستند. کتاب

ندرت  غيره باشند، قبل از قرن نوزدهم ميالدي در هند به شهرها و بناهاي آنها و
  دهند. هاي فارسي اهميت زيادي مي اين کتاب شناسان به . باستاناند فارسي نوشته شده به

تعداد  هاي شعراي فارسي و اردو، عرفا، علما، خوشنويسان و امرا هم به تذکره
اند و بايد خاطر نشان ساخت که در اين دورة  فارسي نوشته شده زيادي در اين دوره به

ظن يقين  تأليف شدند، تعداد آنها بههاي شعرا و نويسندگان فارسي که  پنجاه ساله تذکره
رشتة تحرير  هايي است که قبل از اين در ظرف همين مدت در هند به چند برابر تذکره

هاي  هاي شعرا در اين دوره اين است که حتّي تذکره درآمدند. يکي از علل کثرت تذکره
  فارسي نوشته شدند. شعراي اردو هم به

   ،٥سرور تذکرة  ، ٤الوفاق ياضر  ، ٣سخن طبقات   ،٢نغز مجموعة

                                                   
نو و  ليقيمت در دهلي وجود دارد. يکي از اينها در آرشيو ملّي، ده دو نسخة خطّي اين اثر ذي  .١

هاي مختلف جهان  ديگري در موزة قلعة سرخ، دهلي مضبوط است. نسخ ديگر اين اثر در کتابخانه
يکديگر متفاوت هستند. خود بنده  طور جزيي با شود ولي بعضي از نسخ خطّي به هم نگهداري مي

نو  دهلي زبان اردو از ايوان غالب، ترجمة آن به را تصحيح کرده همراه با سيرالمنازلمتن فارسي 
  چاپ نموده است.

حکيم قدرت اهللا «) شاعر اردو، تأليف سيد عبدالقاسم معروف به۶۹۳تذکره ششصد و نود و سه (  .٢
تصحيح محمود شيراني از الهور در  تکميل رسيد و به به م ۱۸۰۶-۷ه/ ۱۲۲۱در سال » قادري
  چاپ رسيده است. م به ۱۹۳۳

تکميل رسيد و مشتمل بر تراجم بيشتر  به م ۱۸۰۷ه/ ۱۲۲۲ الدين قريشي در تأليف خليفه غالم محيي  .٣
، نگار، پروفسور نثار احمد فاروقي، مجلة ۱۸۷ از يکصد شاعر اردو و فارسي است. اسپرنگر، ص

  ، مقالة دربارة اين تذکره.م ۱۹۵۹
 ) شاعر اردو و۱۴۲ذوالفقار علي مست اين تذکره را که مشتمل بر احوال زندگي صد و چهل و دو (  .٤

پايان رساند. پروفسور سيد حسن، دانشگاه پتنا، بيهار، آن را  به م ۱۸۱۳-۱۴ه/ ۱۲۲۹فارسي است، در 
 چاپ رسانده است. چاپ رسانده است. دکتر عبدالرسول خيامپور، دانشگاه تبريز هم اين تذکره را به به

را در اين تذکره آورده ) شاعر زبان اردو ۹۹۶مير محمد خان سرور زندگينامة نهصد و نود و شش (  .٥
تکميل رسانده است. پروفسور خواجه احمد فاروقي آن را تصحيح  به م ۱۸۰۴-۵ه/ ۱۲۱۹و آن را در 

 چاپ رسانده است. کرده از دانشگاه دهلي به
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و  ٥وطن صبحِ، ٤االفکار نتائج، ٣، سه تذکره از مصحفي٢بينش اشارات، ١عشق نشترِ
هاي شعرا و نويسندگان فارسي هستند که در اين دوره  از جمله تذکره ٦عالمتاب آفتابِ
، ٧تأليف شاه تراب علي تراب المقصود اصولآمدند. عالوه بر اين در حيطة نگارش به

تأليف مولوي  احمدي مخزنو  ٨تأليف محمد ابوالحيات قادري پهلواري الکرامةتذکر
که در دورة مورد  ستا هاي عرفاي هندي از جمله تذکره ٩سيد محمد علي صدرپوري

  اند. سلک تحرير آورده شده نظر به
 ١٠الخيال معراجآبادي، در اين دوره دو تذکره تأليف کرد. يکي از آنها  عبرتي عظيم

است که داراي احوال دويست و پنج شاعر قرن هيجدهم و نوزدهم در هند است. 
تکميل رساند. تذکرة ديگر عبرتي که حايزِ  به م ۱۸۴۱ه/ ۱۲۵۷عبرتي اين تذکره را در 

                                                   
 م ۱۸۷۷- ۷۸ه/  ۱۲۳۳رجب  ۱۳تاريخ  اين تذکره را به» عشقي«آقا محمد قلي خان متخلّص به  .١

شود و از  نگهداري مي ۱۰۲شمارة  نو به ي آن در آرشيو ملّي هند، دهليپايان رساند. نسخة خطّ به
  چاپ هم رسيده است. تاجيکستان اخيراً به

) شاعر ۷۰دربارِ محمد غوث خان اعظم بود، اين تذکرة هفتاد ( ي بينش که متعلّق بهسيد مرتٰض  .٢
، تصحيح دکتر بينش راتاشاتکميل رساند. ( به م ۱۸۴۸-۹ه/ ۱۲۶۵گوي کرناتک را در سال  فارسي

 شريف حسين قاسمي، چاپ دهلي)

٣.  ا عقدتذکرة فارسي از آثار مصحفي در دست داريم.تذکرة هندي، ثري ، 

 م ۱۹۴۲-۳ه/ ۱۲۵۸شاعر فارسي را در سال  )۵۲۹قدرت اهللا قدرت اين تذکرة پانصد و بيست و نه (  .٤
 پايان رسانيد. اين تذکره از بمبئي چاپ گرديده است. به

) شاعر ۹۲م) اين تذکره نود و دو ( ۱۸۵۵غالم محمد غوث خان نواب کرناتک (م: هفتم اکتبر   .٥
پايان رساند. اين تذکره از مدراس در  به م ۱۸۴۲ه/ ۱۲۵۸گوي کرناتک را در سال  فارسي
 چاپ هم رسيده است. هجري به ۱۲۵۸

مل بر احوال زندگي چهار هزار و آفتاب عالمتاب را که مشت» اختر«قاضي محمد صادق متخلّص به  .٦
تکميل رساند. اين تذکره  م به ۱۸۵۲-۳ه/  ۱۲۶۹) شاعر است، در ۴,۲۶۴دويست و شصت و چهار (

آباد،  آباد بخش فرخ چاپ نرسيده و در کتابخانة شخصي، سيد حيدر عباس، شمس تاکنون به
تذکره، رک: دکتر شريف حسين شود. براي اطّالعات مفصّل دربارة اين  (اتّراپرادش) نگاهداري مي

 نامه. قاسمي، تذکرة آفتاب عالمتاب، مقاله در غالب

  .۶۷۹کتابخانة خدابخش، شمارة   .٧
 .۷۷۲نسخة خطّي، کتابخانة انجمن آسيايي بنگال، شمارة   .٨

  .۱۴۱۵کتابخانة خدابخش، شمارة   .٩
  .۶۰ نسخة خطّي، کتابخانة انجمن آسيايي بنگال، شمارة.١٠
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نام دارد. نويسنده در اين اثر احوال زندگي  ١االفکار رياضاست،  يا العاده اهميت فوق
هايي از آثار منثور آنها آورده است. اين  نمونه راه باصد و يک نثرنويس فارسي را هم

  اي است که در آن تنها احوال زندگي نثرنويسان گردآوري شده است. اولين تذکره
هاي پنجابي، هندوستاني و انگليسي هم  از زبان در قرن نوزدهم ميالدي آثاري

ثري از انگليسي فارسي ترجمه شدند. غالباً قبل از قرن نوزدهم ميالدي در هند ا به
فارسي برگردانده نشده بود. شيخ هنکا اثري دربارة پختنِ غذاها در زبان انگليسي را  به
 م ۱۸۳۷ه/ ۱۲۵۳فارسي برگرداند. شيخ هنکا اين ترجمه را در  عنوان خوان نعمت به به
  .٢پايان رسانيد به

و  ٣بلگراميفارسي ترجمه شد، اوحد بن احمد  هم در اين دوره دو مرتبه به ليل الف
ن اثر را براي يا فارسي برگرداندند. محمد باقر خراساني آن را به ٤محمد باقر خراساني
ترجمة «فارسي برگرداند و آن را به هاي هنري و چارلس رسل به نام دو برادر انگليسي به

  موسوم ساخت.» هنريه
را که عربي  محمد کرامت علي دهلوي قاضي لشکر در حيدرآباد تاريخ اميني به

کرده  فارسي ترجمه عتبي در آن تاريخ سبکتگين و سلطان محمود را آورده است، به
مهاراجا چندو لعل شادان، شاعرِ معروف و سرپرست بزرگ شعرا و نويسندگان در  به

  .٥کرد حيدرآباد در قرن نوزدهم ميالدي تقديم
لچهمي رام هاي غالب،  هاي فارسي هم ترتيب داده شدند. نامه در همين قرن نامه

ي خان حسرتي، مهتاب راي پندت، آبادي، مصطٰف دهلوي، قاسم علي، عبرتي عظيم
و بيشتر  ندا هاي مختلف مضبوط غيره تاکنون در کتابخانه صهبايي، مؤمن خان مؤمن و

  اند. چاپ نرسيده اينها به

                                                   
 .۲۸ ، کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگره، شمارةنسخة خطّي  .١

  .۹۹۶ ، ص۳ ريو، ج  .٢
 .۷۶۷نسخة خطّي، کتابخانة خدابخش، شمارة   .٣

 .۲۵۳۱ کتابخانة بودلين، شمارة  .٤

  .۱۸۸۸، شمارة ۹۰۰، ص ۳ ريو، ج  .٥



  ٤٨٤  قند پارسي

  

أليف ت ظهورالحق رقعات، ٢تنويرات ظهورالحق، ١تأليف شاه نياز احمد بريلوي راز و نياز
تأليف شاه تراب علي  الصوفيه مقاالت، ٤تأليف شاه تراب علي تراب الوسايط شرايط ٣غالم ثامن

جمله آثاري هستند که در آن مسائلِ گوناگون عرفاني در اين پنجاه سال مورد  از ٥تراب
ک کتاب مهم عرفاني ياز شاه نياز بريلوي  العين شمسمن  الغين کشفبررسي قرارگرفته است. 

هو، کليت،  ذکر يو قالب شعر است. شاه نياز عارف معروف و مقبول عصر خود بود و در
  غيره را در اين اثر مورد بحث قرار داده است. الملکوت و تعليم لفتح باب

پايان برسانم، بايد خاطر نشان سازم که عالوه بر  قبل از اين که عرايض خود را به
وجود آمدند، در  لي که در اين دوره بهشرحهاي آثار مختلف دانشمندان و شعراي قب

سابقه در قرن نوزدهم انجام  نويسي هم کارِ قابلِ مالحظه و تا حدي بي زمينة فرهنگ
، ٩اللّغات نخبت، ٨اللّغات غياث، ٧حسيني فرهنگ، ٦قلزم هفتيافته است. 

خي فرهنگ١١اللّغات نفايس، ١٠فر ،١٣االمثالينةخز، ١٢غاتاللّ تسهيل، جعفري فرهنگ، 
اند.  غيره فرهنگهايي هستند که در اين عصر تأليف گرديده و ١٥برهان قاطعِ، ١٤عجم بهارِ

                                                   
  .۹۶۹/۶۴ذخيرة سالم، کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگره، شمارة   .١
  .۱۶۳۵کتابخانة خدابخش، شمارة   .٢
  .۱۶۳۷همان، شمارة   .٣
 هجري. ۱۲۹۳مطبع محمد علي بخش خان، لکهنو،   .٤

 م. ١٨٩٣نولکشور،   .٥

مقدمه از قبول احمد  پايان رسيد و با به م ۱۸۱۸ه/ ۱۲۳۴الدين خان حيدر که در  تأليف نواب غازي  .٦
  چاپ رسيده است. هدر سه جلد به  ۱۲۳۷از مطبع سلطانيه، لکهنو در 

  )۲۵۱۷ ، شمارة۳۵۴ تأليف سيد غالم حسين شيخ فرزند فتح علي رضوي. (رک: اته، ص  .٧
تکميل  به م ۱۸۲۶-۷ه/ ۱۲۴۲الدين اين فرهنگ معروف و مورد پسند دانشمندان را در  محمد غياث  .٨

 چاپ رسيده است. رساند و بارها از ايران و هند به

 .۲۰۱۲ة ، شمار۹۹۷ ، ص۳ ريو، ج  .٩

  .۱ ، جاللّغات آصفمقدمة .١٠
 م. ۱۸۹۷نولکشور، لکهنو، ژوئيه، .١١

 .۵۸۸ نسخة خطّي در کتابخانة آصفيه، حيدرآباد، شمارة.١٢

  مطبع مصطفايي محمد خان..١٣
  چاپ رسيده است. هجري به ۱۲۷۷و هم از مطبع غوثيه، مدراس در  ۵۳۰ ذخيرة بوهار، کلکته، شمارة.١٤
  چاپ رسانده است. نو به د آن را تصحيح کرده و از ايوان غالب، دهليقاضي عبدالودو.١٥
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برهان تبريزي قاطع  برهانچنانکه از اسمش پيدا است، انتقاد شديدي از  برهان قاطعِ
دهد و چنانکه  را نشان مي قاطع برهاناشتباهات  برهان قاطعاست. غالب دهلوي در 

هر صورت بايد اقرار کرد که  اشتباهاتي گرديده است. بهتحقيق شده، خودش هم دچار 
هاي يک  يقبالً فرهنگي تأليف نگرديد که هدفش تنها خاطر نشان ساختن کم و کاست

اين  فرهنگ جالبي است و شايسته توجة ويژه ماست. به اللّغات نخبتفرهنگ باشد. 
فارسي همراه  معني که اين اولين فرهنگي است که در آن لغات هندوستاني به

» امين صدر«اند. محمد علي ملقّب به مترادفات عربي آنها توضيح و شرح داده شده با
نويسد که بعد  اين فرهنگ مي  يفرزند سيد احمد علي خان بدايوني در مقدمة خود برا

از کار و کوشش سالهاي دراز، او موفّق شد موادي براي اين فرهنگ آماده کند و سپس 
که  (Richard Carr Glyn)رچارد کارگلين  آن را تنظيم نموده به م ۱۵۳۴-۵ه/ ۱۲۵۰در 

از  اللّغات غرايبقاضي در ميروت (اتّراپرادش) بود، تقديم کرد. لغت هندي از آرزو، 
از  هندي مفرداتاز حکيم شريف خان دهلوي و  تأليف شريفعبدالواسع هانسوي، 

  طيب از جمله منابع مؤلّف در اين فرهنگ است.
عالوه بر اين آثار گوناگوني که دربارة موضوعات متنوع در طي نيمة اول قرن 

وجود آمدند، آثاري دربارة دستورِ زبان، مذهب و آثاري مثل  نوزدهم ميالدي به
غيره هم نوشته شدند و بعضي از اينها  المعارف، جغرافيا، موسيقي، پزشکي وةدائر

توجة زيادي مورد مطالعه قرارگيرند و  ايد باحقيقتاً داراي اهميت فراواني هستند و ب
  چاپ برسند. به
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