
  شناخت کمال خجندي در هند و پاکستان  ٢٨٧

  در هند و پاکستان يشناخت کمال خجند

ک، يات فارس و تاجيخ ادبيدر تارکه  قرار دارد يدر شمار سخنوران يخ کمال خجنديش
 زينام او در شبه قارة هند ن. شناخته شده است» الحان بلبل خوش«عنوان   به قبل از همه،

ت، شهرت دا کرده اسياد پيدر آن رونق ز يزبان و ادب فارسکه  يمانند هر کشور  به
  .افزون دارد

در قلمرو شعر  يمقام و درجة خاصة کمال خجند  به نگاران هندوستان ر تذکرهاکث
ر يم» ينيتذکرة حس«از جمله، در . اند اد نمودهيل زيتجل ياشارت نموده، از و يفارس
محمد » االفکار جينتا«، يخان لود يلع ريش» اليالخ مرآت«، ين دوست سنبهليحس

ن يالد سراج» سينفالا مجمع«، يدحاو يمحمدتق» نيالعاشق عرفات«، يواهللا گوپام قدرت
، يزن احمد رايام» ميهفت اقل«محمد داراشکوه،  ي»اياالول ةسفين«خان آرزو،  يلع
ر يم» مرهعاخزانة «، يزيابوطالب تبر» االفکار صةخال«، يلويسند يهاشم» بيالغرا مخزن«

» شمع انجمن«، يبادآ ميخان عظ ن قليحسي» نشتر عشق«، يآزاد بلگرام غالم علي
» اللطائف منتخب«، يسرور الهور المغ ي»ايفصاال ةينخز«، حسن خان محمد صديق

کمال  دربارة ينغخان  يلغنابدع ي»شعرالاةتذکر«، يبادآ مان فرخيخان ا يلع رحم
ز شاعر يو اشعار دالو يلت سخنوريطور جداگانه معلومات داده شده، فض  به يخجند
  .قرار گرفته است يگذار  ش و ارجيستا مورد

کامل ”شاعر را  يکمال خجند يبا اعتراف قدرت هنر» نيالعاشق عرفات«اگر مؤلف 
، يو دردمند يشيت درويدر نها ي، عارفيکالم مسند دانشمند ، صاحبيعرصة ارجمند

ن ير حسي، م١صفت کند “جة کرام و زبدة انامينت …ين هنرمندييدر آ يا بزرگزاده
                                                   

  .٤٤ص  ،يشناس مقدمة کمال  .١



  ٢٨٨  قند پارسي

  

مقبول ابرار و ” يخان لود يلع ريش ،١“يپسند سالک مسالک حق”او را  يسنبهل دوست
 ياهللا گوپامو قدرت ،٢“اميل اکابر ايخاص و عام و سرخ عسرآمد روزگار و مرج

با اعتراف مقام و » مرهعاخزانة «ا صاحب ينامد و  يم ٣“يعزّت و ارجمند يآرا بزم”
ان وصف يگو ٤“شعرا ياياز اول” شاعر را يدر سخنور يکمال خجند يمنزلت واال

سخنور ممتاز بودن کمال » نشتر عشق«در تذکرة  يبادآ ميخان عظ حسين قليکند،  مي
 يپرست زدانيل و يآن جناب را در فضا”: ق نموده استين الفاظ تصديرا بد يخجند
  .٥“فش داخل استيا ذکر شريبود و در زمرة اول يعال يا رتبه
خان آزاد غالم علي ر يگفتن م “خوانند يو مطربان مآفاق است  ةن غزل او شهريا”
و غم  يدر خلوت دوست جان نگنجد، شاد”ش طلعمکه  غزل کمال  به راجع يبلگرام

ت يجند، بخ چاپ ة عبدالجبار سروشي، ته»وان کماليد«، در ٦است “جهان نگنجد
و غم جهان  يبت دوست جان نگنجد، شادصحدر ”: ر آمده استيشکل ز به مذکور
ن هند يات کمال در سرزميها غزل پس از گذشت قرنکه  کند يداللت از آن م ٧“دنگنج

  .اند کرده يشهرت داشته و حافظان آن را زمزمه م
ن ياهل علم و ادب اکه  آن است يهند بازگو يها تذکره عالطا به عموماً توجه

اعتراف  يرا در سخنور يستة کمال خجنديجاد مقام و منزلت شايا ن فرهنگيسرزم
  .اند نموده يگذار  او را ارج يکرده و تفکر بلند معنو

ن و يتر در شمار معروف يوان کمال خجنديدکه  است يادآوري  به الزم
. شود يدر شبه قارة هند محسوب م يوستگان ادب فارسيپ ين کتب خواندنيتر محبوب
و  يشخص يها وان کمال در اکثر کتابخانهيد يها اد دستخطيز يها ت نسخهيموجود

                                                   
  .٢٧٩ص  ،ينيتذکرة حس دوست، نير حسي، ميسنبهل ينيحس  .١
  .٥٥ص  الخيال، مرآت ،خان لودي، مير شير علي  .٢
  .٥٩٣ص  ،االفکار نتايج اهللا، قدرت، محمد يگوپامو  .٣
  .٦٧ص  ،يشناس مقدمة کمال  .٤
  .١٢٨٣ص  ،٤ج  ،نشتر عشق ،يبادآ ميخان عظ حسين قلي  .٥
  .٦٧ص  ،يشناس مقدمة کمال  .٦
عبدالجبار  يو فارس يکيوان به حروف تاجيگر متن د هيو ته گفتار پيشمؤلف  ،وانيد ،يکمال خجند  .٧

  .٤٧٩ص  سروش،
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، يمطالعات يتويکتابخانة انست موجود است، مانند هند و پاکستان يها خانه و آثار يدولت
، )پنجاب(اله يپت يعموم ي، کتابخانة مرکز)آباد  دريح(دش اپراندرآ يدولت يقاتيتحق
، کتابخانة )کلکتّه(بنگاله  يياي، انجمن آسيئمبم، دانشگاه )يدهل(الب غرزا يم يتويانست
، کتابخانه و آثارخانة ساالرجنگ )پتنه(پور  يش در بانکخدابخ يشرق يعموم

رامپور  رضا يکتابخانة دولت ،گره علي يدانشگاه اسالم ي، کتابخانة دولت)آباد  دريح(
لکهنو، (آباد   محمود هانة راجلکالم راجستان، کتابخا، کتابخانة موالنا ابو)دشاپرارات(
، جمو نگر سري(ر يت کشمعق و اشايبخش تحق يخطّ يها ، کتابخانة نسخه)دشاپرارات

 بخش گنج، کتابخانة )باد گجراتآاحمد(ر محمدشاه ي، کتابخانة درگاه پ)ريو کشم
ن ياکثر اکه  رهيو غ) پاکستان(، کتابخانة دانشگاه پنجاب )آباد، پاکستان  اسالم(

 يست از ارادت و دلبستگ يسند اين. اند در شبه قارة هند استنساخ شده ها دستنويس
  .يخ کمال خجنديآثار ماندگار ش  بهن نسبت ين سرزميهل ادب اا

نامه و آثار  يت، زندگيشخص به شناسان هند راجع اتيفات ادبين وجود تأليدر کنار ا
  .زبان و هند اشارت دارند يفارس يکشورها يوسعت روابط ادب  به ات کماليجاديو ا

 ينسخ خطّ به ات راجعة معلوميق کلّيل عمين نامة مختصر امکان تحليچون در ا
که  شود يم يم، سعيباشند، ندار يذکرشده م يها محفوظ در کتابخانهکه  وان کمال رايد

  :رديق و پژوهش قرار گيل مورد تدقيمباحث ذ
 ند در کتابخانة آثارخانة ساالرجنگ،ا محفوظکه  وان کماليد يها نسخه يبررس .١

  پتنه؛و خدابخش ) گنج حبيبمخزن ( گره علي يدانشگاه اسالم
در  ير حسن عابديد اميمرحوم س، شناس معروف هند اتيمقرر نمودن سهم ادب .٢

  هند؛ يها در کتابخانه يوان کمال خجنديد خطّي يها شناخت نسخه
رامون کالم کمال و مقام و يشناسان هند و پاکستان پ اتياز ادب يچند پژوهش يبررس .٣

  .يات فارسيمنزلت شاعر در قلمرو ادب
کشور هند  يها گر کتابخانهيآباد از د  دريحهرنة ساالرجنگ واقع در شکتابخانة آثارخا

شش  يعني، يوان کمال خجنديد يخطّ يها از همه نسخه بيشترکه  از دارديآن امت  هب
  .باشد ين کتابخانه محفوظ ميمحض در هم ٤٦٧- ٤٦٢ يها شمارهر ينسخة آن ز



  ٢٩٠  قند پارسي

  

د يانب محمد ابن ساز ج ٨٥٣/١٤٤٩سال  پانزدهمکتابت سه نسخة اول در قرن 
خ مرشد يراز از جانب شيدر ش ٨٨٦/١٤٨٢سال  ،)٤٦٢نسخة تحت رقم ( يالجرجان

نسخة تحت (ن يالد خ مرشدياز جانب ش ٩٠٢/١٤٩٧و سال ) ٤٦٣دستخط تحت رقم (
محفوظ است، از  ٤٦٥تحت رقم که  يا کتابت نسخه .١افته استيانجام ) ٤٦٤رقم 

 .٢اتّفاق افتاده است هجدهم قرندر  يزنجان از يوضر ريد کبيجانب عبدالقادر ابن س
و  ٤٦٦ر شمارة يدر زکه  پنجم و ششم يها خ و محل استنساخ، نام کاتبان نسخهيتار
فة آخر ين رفتن چند صحيسبب از ب  به ند،ا در آثارخانة ساالرجنگ محفوظ ٤٦٧

  .ندا لفمخت يات شعريها از جهت دربر کردن انواع و اب نسخه .٣ستا ناشناخته مانده
موجود در کتابخانة  يها همة نسخهکه  شود ينگار روشن م از معلومات فهرست
  :تيبا ب ٤٦٧ر از نسخة رقم يغ  به آثارخانة ساالرجنگ
  متعـال  يلملـک خـدا  ا ملـک  يثنـا  به  کنند اهل کمالکه  به افتتاح سخن آن

سخة تحت رقم از جمله، ن .کنند يهم فرق مبا وان يآخر د يها تيافته، تنها بيآغاز 
  :رسد ياتمام م به ريبا قطعة ز ٤٦٢

ـ نشسته بـر در حمـام د     به مهرخان دگر گفتمش ز بعـد سـالم    را هدم آن مـ ي
ـ ، اعتقـاد مـن ا  ياگر تو آدمـ    ٤گران همه نقشند بـر در حمـام  يکه د  ن اسـت ي

  :ن شاعر استيريز يآمده است، معما ٤٦٣در نسخة شمارة که  يتين بيآخر
ــودآن کــه در حســن مــ   ٥سـه  بـه  وسـت يبپکـه   دميشن يد  ه چــارده ب

  :ابدي ير انجام مياز قطعة ز يتيموجود است، با ب ٤٦٤ر رقم يزکه  يوانينسخة د
  ٦ينظـام  ي»خمسه«ا رب، نگاه دارش از ي  خ در دسـت يوان شيد ينگارقن ن ذيميس
  :ن استيت اول قطعة مذکور چنيب

                                                   
1. Ashraf, Muhammad. A Concise Descriptive Catalogue of the Persian Manuscripts in the 

Salar Jung Museum and Library. Poetry, Vol. IV, p.229-230. 
2. Ibid, p.231. 
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5. Ibid. 
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  ١يشـتاق اوســت، از جــان دارد ورا گرامــ م  اش »نظام« مکتب در بردند که پسر خوش آن
، هللا خوانده بودم فاتحه وصل ترا، شد قبول، الحمد” ٤٦٦ت نسخة رقم ين بيآخر
  :ل استيق ذيطر  به آن کاملشکل که  از جملة قطعات شاعر است ٢“فاتحه

ــ  مــن بــه راهنــت آمــدينکهـت پ  ــوي   حــهين راآز يافتم جــان ن
  ٣، فاتحـه هللا الحمـد  شد قبـول،   خوانده بودم فاتحـه وصـل تـرا   

در آثارخانة  ٤٦٧تحت رقم که  وان شاعريم، نسخة ديکه ذکر نمود يه طورب
صاحب فهرست . کند يت آغاز فرق ميب درها  گر نسخهيد باساالرجنگ محفوظ است، 

گر قسمت آن را خوانده نتوانسته، مصرع يد» کج بازد« بيترکجز  به از مصرع اول آن
من کجتر از که  ش جستيابرو”: ل استيق ذيطر به آنکه  است ذکر نموده ت رايدوم ب

ده، يسر نگردينگار م فهرست  به خواندن آنکه  پس، مصرع اول آن. ٤“آن خواهم باخت
  .٥“سودازدگان کج بازد  به که زلفش آمد”: ن استيچن

ده فرسوسبب  بهز يرسد، ن يآخر م به وان مذکور با آنينسخة دکه  يتيخواندن ب
را از آن توانسته است  يتفه مشکل بوده، صاحب فهرست تنها چند عباريشدن صح

کمال  يها از معما تن عباريشة ما، اياند   به .»من نام تو«و » دو چشم خود« دبخوان
دو چشم خود، من نام تو  به تا بوسه دهم وآنگه مالم”آن  کاملشکل که  باشند يم

  .٦باشد يم “سر ناخن به يک پيبنوشتم 
تحت  يگريو د ٤٧/١١٠ر شمارة يز يکي يوان کمال خجنديس دية دستنودو نسخ

 گره علي يدر کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالم گنج حبيبدر مخزن  ٤٧/٢٢رقم 
از که  از جانب ملک صندل ١٦٨٥بوده سال  محفوظ ٤٧/١١٠ر رقم ينسخة ز. موجودند

                                                   
  .١٢٣٧ص  ،وانيد جندي،کمال خ  .١

2. A Concise Descriptive Catalogue of the Persian Manuscripts in the Salar Jung Museum 
and Library, Poetry, Vol. IV, p. 230. 

  .١٢٧٩ص  ،وانيد کمال خجندي،  .٣
4. A Concise Descriptive Catalogue of the Persian Manuscripts in the Salar Jung Museum 

and Library. Poetry, Vol. IV, p. 231. 
  .٣٤٤ص  ،وانيد کمال خجندي،  .٥
  .١٢٨٤ص  ،همان  .٦



  ٢٩٢  قند پارسي

  

  :ر ثبت شده استيت زيدر آغاز ب. ان بود، کتابت شده استيان عادلشاهيدربار
  ١خـاک راه رهـا   بـه  يهم نکرد  خاک راه تو شد کمال و تو زلف

  :ن استيامطلع آن که  ن مقطع غزل کمال استيا
  ٢انمش دامـــه ظلـــه ابـــداوخـــ  ســت زلــف دلبــر مــاهــا دلدام 

  :رسد ياتمام م به ريز يوان با رباعينسخة د
ــاد بن   ــن نه ــرت م ــا فک ــت ــخني ــرب      اد س ــن ط ــد از م ــاد ش ــخن آ آب ــاد س   ب

  ٣اشـــارت خـــرد داد ســـخن بـــه دادم  بعان دادط يخواست سخن ز دست ب يم
  :تيست، با بينام کاتبش معلوم نکه  )٤٧/٢٢(گر ينسخة د

  متعـال  يلملـک خـدا  ا ملـک  يثنـا  به  کنند اهل کمالکه  به افتتاح سخن آن
  :ن استيت آخرش چنيبکه  رسد يان ميپا  به يا ابد و با قطعهي يآغاز م

  ٤ام همـه سـال   گلو کار کرده يب  همـه کـس را   يت من مـور گف
  .اند ق نوشته شدهيخطّ نستعل  به هر دو نسخه

 »هاي گجرات هاي خطّي فارسي و عربي کتابخانه فهرست ميکروفيلم نسخه«صاحب 
که  شاه محمد  موجوديت نسخة منتخب ديوان کمال خجندي در کتابخانة درگاه پير  به راجع

 طبق آن نسخة مذکورکه  دهد يباد گجرات است، معلومات مآمدواقع در شهر اح
  :تيز با بين نسخه نيا. ر حسن استيق استنساخ شده، نام کاتب پيخطّ نستعل  به

  متعـال  يلملـک خـدا  ا ملـک  يثنـا  به  کنند اهل کمالکه  به افتتاح سخن آن
 يل خجندوان کمايانتخاب از د ١٧٢تا  ١٦٢و از  ٩٠تا  ٦٧از برگ . ابدي يآغاز م

  .٥اش شخص ناشناس است گردآورندهکه  ثبت شده است

                                                   
1. Razvi M.H. and Qaisar M.H., A Catalogue of Manuscripts in the Maulana Azad Library, 

Aligarh Muslim University, Habibganj Collection, Vol.I, part I, p. 86. 

  .٩٦ص  ،وانيد خجندي، کمال  .٢
3. Catalogue of Manuscripts in the Maulana Azad Library, Aligarh Muslim University. 
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  .١٠٢ص  ،٤ ج ،گجرات يها کتابخانه يو عرب يفارس يخطّ يها لم نسخهيکروفيفهرست م  .٥
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در کتابخانة  هار هندوستانيت بيدر وال يگر کمال خجندين، چهار نسخة ديهمچن
نسخة محفوظ در کتابخانة که  جالب توجه است. شود يپتنه نگاه داشته مهر خدابخش ش

کتابت شده  ١٥ قرندر که  است ييها از نسخه يکي) ٤٧١تحت رقم (خدابخش پتنه 
  ).١٤٨٢- ٨٨٦/١٤٨١سال (است 

در کتابخانة آثارخانة  هنسخ ٣ذکرشان رفت، که  ييها هم، از نسخينيب يکه م يطور
استنساخ  ١٥در قرن  ک نسخة در کتابخانة خدابخش پتنه موجوديساالرجنگ و 

از  يکيچ يها در ه ن نسخهيتا امروز ا. روزگار شاعر است  به کينزدکه  ستا شده
که  ستة آن استياند و شا شده مورد استفاده قرار نگرفته حيتصح يها نسخه يهانشر

، يسة علميمقا يوان کمال خجنديد يها گر دستخطيرند و با ديقرار گ يبردار مورد بهره
  .شوند يانتقاد

ز يجداگانه ن يها در داخل مجموعه ياشعار کمال خجندکه  است يادآوري  به الزم
از . برخوردار است ياديت زياهماز راث شاعر يع آوردن مدر جمکه  شوند يدچار م

، مجموعة اشعار فارسي و اردو، ١٨٠٦. يفلأت(» اوصاف منير«هاي اشعار  جمله، مجموعه
 »حديقة مختاريه«و ) سيد ميرزاخان مرتّب شده است  به از جانب ميرسيد محمد متخلّص

 )ابن اسد يلع د صادقيتّبة سمر و اردو، ي، عربيمجموعة اشعار فارس ،١٨٧٤. فيألت(
رند، در کتابخانة آثارخانة ساالرجنگ موجود يگ يشاعر را فرا م اشعارها از  نمونهکه 
 زيب اورنگدر زمان که  اهللا انصاري ءاعطعبدالخالق ابن » گيري مجموعة عالم«در . ١باشند مي
عران معروف ه و شايخان کبرويز در قطار شيمرتّب شده است، ن) ١٧٠٧- ١٦٥٨(ر يگ عالم

  .٢داده شده است عالاط) ٣٠٩ .س( يخ کمال خجنديش به متصوف راجع
محفوظ ) يواقع در دهل(» البغوان يا«در که  زين ياض واله داغستانينسخة ب

گر يدر آنها در قطار اشعار سخنوران دکه  ست يادب يها ن نوع سرچشمهيباشد، از هم يم
ر را از دو يز يها مرتّب پاره. ور استطز مسين يشعر پرارزش کمال خجند يها نمونه
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  :اض خود درج نموده استيانتخاب نموده، در ب يغزل کمال خجند
  !چشـم  بـه  :گفـتم ! از غير ما پوشان نظر: يار گفت

  !چشـم  بـه  :گفتم. نگر وآن گهي دزديده در ما مي
  اگر گردي شبي از روي چـون مـاهم جـدا،   : گفت

  !چشـم  بـه  :گفـتم ! شـمر  تا سحرگاهان ستاره مي
* 

  چشـم  بـه  هر کجا باشـد نشـان پـاي او، آن جـا    
ــرون     ــد ب ــه آب آي ــداني ک ــرداريم چن ــاک ب   خ

ــه ــو  خرق ــاي صــوفيان در دور چشــم مســت ت   ه
ــرون   ســال ــد ب ــه از رهــن شــراب آي ــد ک ــا باي   ه

  و زهــد، ار بشــنود نامــت کمــال يبــا همــه تقــو
ــرون    ــد ب ــراب آي ــت و خ ــومعه مس   ١از درون ص

 يبادآاالکبر يترمذلداحمد ايل ابن سضر محمدفايم» نيواصلمخبرال«در کتاب   
 أليفسال ت(ق نظم نوشته شده يطر  به که )١٦٩٠: وف(ق حلامظهر به متخلّص
، حسن )ص(اسالم غمبريپ(نامداران مسلمان از نفر  ١٤٦  به ، راجع)١٦٥١-١٠٦٠/١٦٥٠

د عبدالقادر ي، سييم سناي، حکيزّالغور حالج، امام محمد ص، منيامطد بسيزي، بايرصب
و  يرازي، حافظ شين سهرورديالد ، شهابين کبريالد ، نجميار کاکي، بختيالنيج
 يالح هشاعران معلومات کوتاه ترجم و رانين، امامان، شاهان و اميراشد يخلفا )رانگيد

. ٢ز ذکر شده استين يخ وفات کمال خجنديرد، تاريگ يمخ وفات آنها را فرايو مادة تار
، بلکه در ٣مذکور نه تنها در کتابخانة آثارخانة ساالرجنگ محفوظ است نسخة کتاب
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» بيالغرامخزن«در تذکرة . است ز موجودين ٢بنگاله يشناس ايت آسي، جمع١ايناتيبر ةموز
  :ور استطل مسيق ذيطر به يخ وفات کمال خجنديمادة تار

ــال   »کمال«نام اوست ي که آن خجند ــه کمــال ســخن بداشــت کم   ب
ــود در ــخن گو  بـ ــن سـ ــگلشـ   ايـــبـــه فصـــاحت چـــو بلبـــل گو  ايـ

ــ    رقــم» ب خلــديعنــدل«زد خــرد   جـــمع حيســال شـــنقار آن فصـ
ــت در تبر  ــور اوسـ ــر پرنـ ــقبـ ــآم رحمــت  زيـ ــي ــنگا ض حــقيز و ف   ٣زي

  :رات ذکر نموده استييتغ يرا با کم يخين قطعة تاريمختاراف هماحرار 
ــال    نـام اوسـت کمـال   ي که آن خجند ــت مث ــخن نداش ــال س ــه کم   ب

ــخن گو  ــن سـ ــود در گلشـ ــبـ   ايـــبـــه فصـــاحت چـــو بلبـــل گو  ايـ
ــ  ــدل   جـــمع حيســال شـــنقار آن فصـ ــرد عنـ ــم يزد خـ ــد رقـ   ب خلـ

ــت در تبر  ــور اسـ ــر او پرنـ ــقبـ ــآم رحمــت  زيـ ــي ــنگا ض حــقيز و ف   ٤زي
در که  آن است يهند و پاکستان بازگو يها انهخکتاب يغنامندکه  د استيان تأکيشا
 يها کشکولو جنگ و  ها بياضنه و يها، سف ذکرهم ته ن ممالک هنوزيا يها نهيگنج
اند،  فراوان داده عالطا يراث غنامند کمال خجنديم به راجعکه  ندا د محفوظيشا ياديز

 دربارةما تنها . اند دهينگرد يق معرفياهل تحق يبرا يستگيشا  به اما اخبار آنها تا حال
  .بسم و يدار يکران آگاهير بحن بياز ا يا قطره
م، ييآن اظهار نظر نما  به م راجعيخواست ين مقاله ميدر اکه  يا کتهگر نيد

 راه تقربکه  باشد يم يکمال خجند به محقّقان هند و پاکستان راجع يها پژوهش
هند و پاکستان شناساندن  يعلم يها رهيدا به يبرا ياند و کوشش جسته يشناخت و  به
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  ٢٩٦  قند پارسي

  

  .اند ات او نمودهيجاديا يها ويژگي يت کمال و بعضيشخص
د، يانجام رس به در کشور هند يو آثار کمال خجند يزندگ که دربارة يقين تحقياول
در  ١٩٩٥سال در که  باشد يم ير حسن عابديد اميقلم شادروان پروفسور س به منسوب
  .١ده استينشر رس  به »يقند پارس«فصلنامة  ٨شمارة 
از  يکيث يح  به را ير حسن عابديد اميپروفسور سکه  است يادآوري  به الزم
 يتمام زندگکه  در کشور هند يات فارسين دانشوران و محقّقان زبان و ادبيپرکارتر

مصرف نموده است،  يادب و فرهنگ فارس  به خدمت يش را برايپربرکت خو
ن هند يگوناگون سرزم يها در کتابخانهکه  را يابينا يشان گوهرهايا. شناسند يم

 ياستاد برا ير علماثامروز صدها . اند کرده يرفجهان علم و دانش مع به ند،ا محفوظ
از جمله، . کنند يث راهنما خدمت ميح  به يدانشمندان نقاط گوناگون جهان فارس

در آنها با کمال که  دنباش ينظر م ن محقّق صاحبيا يمحصول علم ياديز يها پژوهش
ات يرم ادبجهان مسائل مب يخاورشناس يعلم يها وهين شيبا بهتر يانيب صراحت و ساده

  .اند شده يبررس يات فارسيقلمرو ادب يادب يوندهايو پ يفارس
 يها نسخه به راجع ير حسن عابديد اميپروفسور س ياز جمله، مالحظات علم 

ات و مقطّعات و يغزل«و مخصوصاً اشعار ناشناختة او در مقالة  يوان کمال خجنديد
را صاحب بوده،  يارزش بلند علمکه  اند هشدبست  جمع» يافتة کمال خجنديات بازياب
 .شوند يزبان واقعاً سخن تازه و نو محسوب م يفارس يکشورها يشناس اتيادب يبرا

ش از ية مقالة خوين در تهيب همچون محقّق ژرف ير حسن عابديد اميپروفسور س
گوناگون هندوستان  يها در کتابخانهکه  يوان کمال خجنديد يها دستخط يها نسخه
دش اپراندرآ يدولت يقاتيتحق، يمطالعات يتويجمله، کتابخانة انست ند، ازا محفوظ

، )١٥٣٥پنجاب، شمارة (اله يپت يعموم ي، کتابخانة مرکز)١٣٧٦آباد، شمارة   دريح(
 ي، آثارخانة ملّ)٣٢شمارة ( ي، دانشگاه ممب)٢٩٧٩، شمارة يدهل(الب غرزا يم يتويانست

، کتابخانة )٥٩٦کلکتّه، شمارة (گاله بن يياي، انجمن آس)١٩٨٩/٥٥٠٧٣، شمارة يدهل(
، کتابخانة )١٦٣/٤٧٢، ١٦٣/٤٧١ يها پتنه، شماره(پور  يخدابخش در بانک يشرقيعموم
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آباد،   دريح(، آثارخانة ساالرجنگ )١٥١٦-١٥١١ يها آباد، شماره  دريح(ساالرجنگ 
رة يخر عالم و ذيرة منيذخ( گره علي يدانشگاه اسالم ي، کتابخانة دولت)٩٣١شمارة 
، اتراپرادش(دش اپرار، کتابخانة دفتر اسناد ات)٣٧/٥٥١١/٧٩١ يها ، شمارههللا سبحان
، کتابخانة موالنا )، دو نسخهاتراپرادش(رامپور  يرضا يکتابخانة دولت ،)١٧١٨شمارة 

لکهنو، (آباد   ، کتابخانة راجة محمود)١٩٠١/٨٨تانک، شمارة (لکالم راجستان اابو
ت عق و اشايبخش تحق يخطّ يها ، کتابخانة نسخه)٢٧٧- ٢٧٦ يها ، شمارهاتراپرادش

و دانشگاه کابل،  ايناتي، کتابخانة بر)٩٠٧ر، شمارة ي، جمو و کشمنگر سري(ر يکشم
) ٥٩٧کلکتّه، شمارة (بنگاله  ييايمحفوظ در انجمن آس ين انتخاب کمال خجنديهمچن

  :اند ن نوشتهين مورد چنياستفاده برده، در ا
وان کمال يد«گوناگون  يها گوشه و کنار هند رفته، نسخه به نجانبيا”

ل را يات ذطعات و مقيقرار داده است و غزل يرا مورد مطالعه و بررس »يخجند
  .١“منتشر نشده است يچاپ يها افته و در نسخهيهنوز انتشار نکه  دا کردهيپ

 يندافتة کمال خجيات بازيهمچون غزل يپروفسور عابدکه  ييها غزلن يتعداد چن
غزل  ٥، يتيب غزل هفت ١٣، يتيب غزل نه ١ -تيب ١٣٥ست عدد بوده، ياند، ب ثبت نموده

  .٢ر استيرا فراگ يتيب غزل پنج ١و  يتيب شش
ات يت از غزليب ٢٥ت و يب ٤دو قطعه عبارت از  ين، پروفسور عابديگذشته از ا

در هند کمال که وان يد يخطّ يها در نسخهکه  اند را در مقاله درج نموده يکمال خجند
ک ين يندارند و همچن يده جايسرنشر به يها اند، اما در نسخه دا شدهيپ ند،ا محفوظ

جة يها نت ن نمونهيدا نمودن ايشک، پ يب. ٣شود يده نميد يچاپ يها در نسخهکه  يتيب
وسته يتمام عمر پربرکت خود پکه  ست عابديفداکارانة استاد  يها تالشزحمت و 

شاعران  يوان و آثار خطّيموجود د يها بر اساس نسخهکه  اند تالش بر آن نموده
  .ات ما را مجلّل گرداننديناروشن ادب يها فهيصح گو فارسيمختلف 
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  ٢٩٨  قند پارسي

  

ران، يا يبار در کشورها ٨ يوان کمال خجنديتا امروز دکه  است يادآوري به الزم
 يبادآ ز دولتيو اهتمام عز يسع به کستانيو تاج) در مسکو( يسابق اتّحاد شورو

ف ي اسداهللا.سزاده و  نيحس.، ش)١٩٧٥(دفر يش .، ک)١٩٩٦؛ ١٩٥٨./ش١٣٣٧(
سروش و .ع، )١٩٩٥./ش ١٣٧٤( يگلسرخ .، ه)١٩٩٣./ش ١٣٧٢( يکرم.، ا)١٩٨٦(

گران و  هيده است و تهينشر رس به )٢٠١٥(سروش .عت يو نها) ٢٠١١( فدايس.س
جان، يران، آذربايا يها محفوظ در کتابخانه يخطّ يها ن نشرها نسخهيمصححان ا

  .اند را اساس متن قرار داده سيسوو  ستانه، انگليکستان، ازبکستان، روسيتاج
 يها تابخانهمحفوظ در ک يها در نسخه ية کمال خجندافتيات و مقطّعات بازيلغز

در که  رساند يجه مينت  به گر ما رايبار د ير حسن عابديد اميهند از جانب پروفسور س
 يها قرار دادن دستخط يبردار خ کمال ضرورت مورد بهرهين شوايح مجدد ديتصح

  .دگرداصل نزديک ديوان کمال برقرار   به هاي هند وجود دارد، تا متن در گنجينهمحفوظ 
توان  يم يشناس شناسان هند و پاکستان در کمال اتيگر ادبيد يها پژوهشار شمدر 
، )آباد، پاکستان  اسالم(اد عالّمه اقبال استاد دانشگاه آز، يدانشمندان پاکستان يها از مقاله

د يس، و استاد دانشگاه بلوچستان ١»يکمال خجند«با عنوان  يشبل محمد صديقدکتر 
در که  ادآور شدي ٢»يو کمال خجند يرازيشعر حافظ ش يها يهمگون« ياهللا نقو روح
غزل  ١٠١ يشبل محمد صديقاز جانب . اند دهينشر رس  به »دانش«مجلّة  يها فهيصح

  .٣زبان اردو ترجمه هم شده است به يکمال خجند
مانند  به ،يخيتار، يادب يها معلومات سرچشمه  به هيتک بادر مقالة خود  يشبل .م

شاه  دولت ي»شعراالةتذکر«ر، يخواندم» ريسلا بيحب«، يجام عبدالرحمن» االنس  نفحات«
ن يحافظ حس» جنانال اتضرو«، يرازيوم شصمع محمد» قيالحقا قيراط«، يسمرقند
 ي»الفصحا مجمع«، يلويسند يخان هاشم يلع احمد» بيالغرا مخزن«، يزيتبر ييکربال

                                                   
  .٦٤-٥٥ص ، ٤٦ماره ش، ١٣٧٥ ،دانش ،ل خجنديکما محمد صديق،شبلي،   .١
ص ، ١٠٩ماره ش، دانش ،هاي شعر حافظ شيرازي و کمال خجندي همگوني ،اهللا نقوي، سيد روح  .٢

١٩١-١٦٩.  
 محمد صديقترجمة (             -                           کمال خجندي، ـ  شاعر صوفي تاجيکستان  .٣

  ).ان اردوبه زب( ١٩٩٦الهور، ، )غزل ١٠١(شبلي 
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ز، يزادگاه و تولد شاعر، ترک وطن و اقامت در تبر  به ت راجعيخان هدا يقل رضا
در تصوف معلومات داده، چند  يها و وفات شاعر، مسلک کمال خجند مسافرت

مؤلف با . کند ياند، نقل م ها ذکر شده در سرچشمه که اش يزندگ دربارةرا  يتيحکا
  :آمده است يا خالصه  به يکمال خجند ياعتراف هنر شاعر

 ين شاعريد اوليشا يخ شعر فارسيقت شاعر غزل بود و در تاريخ در حقيش”
 تيهم از هفت ب يزل جامغ.گفته است يتيب غزل هفت اًالتزامکه  باشد
ن يخ ارادت داشت، ممکن است در ايش  هب کند و چون او يندرت تجاوز م  به

  .١“خ را کرده باشديغزل ش يرويکار پ
 ،يري، ظهينظام ،يفردوس آثارنه تنها  يخ کمال خجنديشکه  است يادآوريان يشا
و حافظ را مورد آموزش و محبت قرار  ي، سعدين بلخيالد موالنا جالل ،، عطّاريانور

و حسن  ير خسرو دهلوياشعار ام به ، بلکه٢تو استقبال کرده اس يرويشان پيداده، از ا
و  يريپذ ريتأث. داشت يخاص يدلبستگنيز هند  يگو فارسيسخنوران از  يدهلو
ن يا يجاديست از قرابت ا يسند ياز اشعار حسن دهلو اًخ کمال خاصّتيش يريگ الهام

  .٣وان نيريدو شاعر ش
و  يرازيحافظ ش  ـ در اشعار دو بزرگوارکه  را يمشترک فراوان يها خصوصيت

شباهت در وزن، ـ  مختلف يها از جهت ياهللا نقو د روحيوجود دارند، س يکمال خجند
که  ده استيرس يا خالصه به قرار داده، يبات و محتوا مورد بررسيف، ترکيه و رديقاف
را  ين معنيا هميو . ٤“نديگو يدر دو جا سخن مکه  ندا زبان کيا يکمال و حافظ گو”
  :ح دادهين گونه توضيبد

ن دو شاعر نامدار قرن هشتم يدر اشعار ا ييو محتوا يکالم يها يهمگون”

                                                   
  .٦٣ص  کمال خجندي،  .١
، ٨١-٦١ص  کمال خجندي، ،.سيف  ؛ اسداهللا٩٦-٧٥استاد غزل، ص ـ  کمال خجندي ،.ا زاد افصح  .٢

  .٦٢- ٣٨ اف ص ملک ادب، ص ، عبداهللا.يف ا اهللا ؛ سيف١٠٢- ٩١
ية بهرام ته ،)مسئلة رابطة آثار، تتبع و نوآوري(کمال خجندي و حسن دهلوي  .مردان، امريزدان علي  .٣

  .٢٦٨- ٢٥٦ص ، ٢٠١٥ ،خجند، فا و عزّتبيک شيخيم فا رحمت
  .١٧٨هاي شعر حافظ شيرازي و کمال خجندي، ص  همگوني  .٤
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آن پرداخته  يايهمة ابعاد و زوا يبررس  به اگرکه  اد استيز يقدر  به يهجر
 ذک درس تلميد هر دو شاعر همدرس بوده و در يشاکه  رود يشود، گمان م

  .١“اند نموده
عارف و شاعر : يکمال خجند”فته گابانو شغرص، آباد  مقالة استاد دانشگاه اسالم

و  يدر زهد و تقو يخ کمال خجنديل مقام شيبه تحل ٢“يممتاز قرن هشتم هجر
ن کمال يريات زيش را با ابيمؤلف مقالة خو و ص دارداصتخاو عرفان  يپاکدامن
  :ده استيحسن انجام بخش يخجند

ــ يگهــر يبــر ســر راهــ  م و کم از خـاک راه ييگرچه گدا   ميافتي
ــاک در   ر سعادت، کمـال ين همه اکسيا ــب خ ــ ياز طل   ٣ميافتي

وان کمال يد يها نسخهکه  ديرس يا جهينت  به توان يم ييباال يها از مجموعة بحث
ق و يگر طرف، مورد تحقيدر قلمرو هند با کثرت عرض وجود داشته، از د يخجند
ستان در و کوشش محقّقان هند و پاک يقرار گرفتن اشعار شاعر گواه سع يبررس

  .باشد يشناخت او م
 که ستا ستادهيش ايفه پين وظيچند يات فارسيق، در نزد محقّقان ادبين طريهم  به

  :شاعر مساعدت خواهد نمود ينيب ت و جهانيدن آنها در معرفت شخصيسامان رسان  به
هند  يها نهيدر گنجکه  يکمال خجند يخطّ يها مرتّب نمودن فهرست کامل نسخه ١

  شوند؛ يم يرو پاکستان نگهدا
هند و  يها در کتابخانه يراث محفوظ کمال خجنديدن ميق کشيبه رشتة تحق ٢

وان شاعر از جانب يد يها در نسخهکه  ييها هيبا درنظرداشت حاشپاکستان 
  اند؛ دوستان گذاشته شده پژوهان و ادب ادب

د موجو يها نسخهاز وان شاعر استفاده نمودن يد يانتقاد، يب دادن متن علميدر ترت ٣
در مقام خود از ارزش و مقام  يکيهر که  هند و پاکستان يها در کتابخانه

                                                   
  .١٩٠ص  هاي شعر حافظ شيرازي و کمال خجندي، همگوني  .١
، ٩٧ماره ش، ٢٠٠٩ ،دانش ،عارف و شاعر ممتاز قرن هشتم هجري: کمال خجندي ،غرابانوصفته، گش  .٢

  .١٦٠-١٤٦ص 
  .٩٧ص  ،همان  .٣
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  باشند؛ يمخصوص برخوردار م
 يها در کتابخانهمحفوظ  يخطّ يها در نسخهکه  يت آن اشعارين کردن منسوبيمع ٤

ن کردن يرسند و مع ينظر نم  به نشرشده يها دارند، اما در نسخه يهند جا
  ر؛ن اشعايوارد شدن ا يها سبب

هند و پاکستان  يها نهيدر گنجمحفوظ  يها کشکولاض و جنگ و يق نمودن بيتحق ٥
  شده است؛ يز گردآورين يدر آنها اشعار کمال خجندکه 
هند و مقرر نمودن نقش و مقام  يدر حوزة ادبتأليف شده  يها ق مکمل تذکرهيتحق ٦

  ؛يشناس آنها در کمال
  .يد با کمال خجندسخنوران شبه قارة هن يادب يها آموختن رابطه ٧

ک و يتار يها فهيصح يشک، بعض ين سمت، بيقات در ايدن تحقيبه انجام رس
  .را روشن و باز خواهد نمود يات کمال خجنديجاديات و اينامکشوف ح

ن يشتر ايق بيتحق يبرا يو خارج يشناسان وطن اتيعزم و تالش ادبکه  ميدواريام
بار خواهد آورد و  به دلخواه يها جهين هند نتيمحفوظ در سرزم يها سرچشمه

ات يدر ادب يگاه و مقام کمال خجنديشتر مشخّص نمودن جايب يپژوهشگران در پ
  .ديانجام خواهند رسان به برازنده يخدمتها يجهان
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