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کرناتکۀگلدستةتذکر

»کیفی«عباس  نقی سید

 و مخاطب»1رایق«به رضا متخلّص علی موسی غالم»کرناتک ۀگلدست«ةنام مؤلّف تذکر

 ۀدر سن »رایق«....خان نایطی است الدین حسین حکیم باقرحسین خان فرزند حکیم رکنبه

ظهور رسید،  ةجلو مدپور بهمح ةدر بلد )م1766/ق1180(صد و هشتاد هجري  هزار و یک یک

/ق1197محرّم  30:د ،حاکمِ میسور ،علی خان زمانِ جنگ نواب حیدر(حیدرآباد  ۀو در هنگام

جا  دارِ آن مدت دراز مالزمِ سید عبدالقادر خان، زمین.گیر گردید وارد اود 2)م1783ژانویه  4

پس از آن رحلِ اقامت جانبِ .آموخت الدین علی می بود و کتبِ درسی فارسی را نزد امیر

کتبِ نظم و نثر و  ۀتکملبه 3)م1809/ق1224:د(جنابِ موالنا آگاه به مدراس انداخت، و

قدرِ احتیاج همت گماشت، و در فنِّ طبابت به تحصیلِ علمِ عربیبه او.پرداختمشق سخن

محمدپور  ۀگري تعلق منشی دارِ  عهده االمرأ بهادر، ةعلَمِ حذاقت افراشت، از پیشگاه نواب عمد

جواهرلعل فارسی و آسیاي مرکزي، دانشگاه نو؛ ، دهلینهرو مرکز مطالعاتkaifyy@gmail.com

:د(و مولوي محمد باقر آگاه مدراسی )م1793/ق1208:د(شاگرد سید امیرالدین علی .1

 االعالم، ؛ قاموس181-182ص انجمن، شمع:به.ك.براي شرح احوال رایق ر.بود)م1805/ق1220

،)زبان عربی به(المرام حدیقۀ؛81-88ص ؛ صبح وطن،288-289ص االفکار، ؛ نتائج2263ص،3ج

،1ج ؛ استوري،23-24صم،1862/ق1279ص مولوي محمد مهدي واصف، چاپ مدراس،

؛ تاریخ 527-529ص نویسی فارسی در هند و پاکستان، ؛ تذکره443ص،2ج ؛ همان،890ص

.368ص،1ج ؛ فرهنگ سخنوران،42-45ص،2ج هاي فارسی،  تذکره

.527ص ی در هند و پاکستان،نویسی فارس تذکره.2

 ۀنام ؛ لغت69ص انجمن، شمع ةتذکر:به .ك.براي شرح احوال مولوي محمدباقر آگاه مدراسی ر.3

؛93-96ص االفکار، نتائج ة؛ تذکر188ص علماي هند، ة؛ تذکر149ص،»آگاه«دهخدا، در ذیل 

،25،288،348،359ص لگرامی،؛ احوال و آثار میر غالمعلی آزاد ب12ص،1ج فرهنگ سخنوران،

.401ص ؛ نقد ادبی در سبک هندي،367و  366، 365، 364، 362
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اطباي سرکار  ةمدراس کشید و در زمربه الیه، باز رخت سفر بعد از وفات نواب معزّي.گردید

-1818/ق1216-1234(الدوله بهادر، پدرِ خانِ اعظم و نوابِ کرناتک  مآب عظیم نوابِ رحمت

چشمان  خود را در نظرِ هم»2خان حکیم باقر حسین«خطابِ به حسنِ انسالك یافته )1م1801

جاه بهادر نواب  مآب نوابِ اعظم آخرِ حال از مصاحبت نوابِ رضوان.معزّز و سربلند گردانید

علَمِ افتخار 3»گلزارِ اعظم«ةپدر مؤلّف تذکر )م1818-1825/ق1234-1241(کرناتک 

تسطیرِ به .داشتبرافراشت و تا پایانِ عمر در محمدت رؤساي انوریه همت خود مصروف می

چون بیدل و ظهوري و طغرا و ابوالفضل، قدرت  طرزِ متقدمین و متأخّرین صاحب فضل هم

را»کرناتک ۀگلدست«ةتذکر.نگاشت خانِ فطرت می داشت و نظم بر نهجِ کالمِ موسی تأمه می

و هزار و دویست  یک ۀکمالِ رنگینی و بسیاري فصاحت و بالغت تسوید نمود و در سن با 

.4داعی اجل را لبیک گفت]م1832/ق1248[چهل و هشت هجري 

احوال .هم مأمور کرده بود»التّواریخ سراج«تألیف کتاب به جاه، رایق را نوابِ اعظم

دیگر آن در  ۀیک نسخ.موجود است»مفید عام اهل اسالم«ۀخان خودنوشت رایق در کتاب

دو اثر  6هادي دکتر نبی آن، بر عالوه.5جود داردکتب مولوي عبدالرّحمان مدراسی نیز و ةذخیر

.آورده استشمار به هاي رایق مدراسی را از نوشته»7الشیأ ا جامع«و»التّواریخ عظیم«دیگر 

.527ص نویسی فارسی در هند و پاکستان، تذکره.1
.این خطابِ پدر رایق مدراسی نیز بود.2
.527ص نویسی فارسی در هند و پاکستان، تذکره.3
.43ص ،2هاي فارسی، ج،   تاریخ تذکره ۀبحوال.4

5. Arabic and Persian in Carnatic (1710 -1960), p.272.

6. Dictionary of Indo-Persian Literature, p.501

این کار را آغاز کرده بود، اما پس از وفات )م1796-1863/ق1211-80(دستور قاضی بدرالدوله  به.7
بود، کار رایق را تدوین و تنظیم کرد  جاه کرناتک او نورمحمد خراسانی که منشی دربار نواب عظیم

ها،  ها و گیاهان و پرندگان و جانوران، ماهی نباتات و گل ةاین کتاب دربار.اي نگاشتو مقدمه
که با اطّالعات  ،موجوداند)جنوب هند(ویژه در کرناتک  که در هند به ی استکبوتران و اسپان

نویسد که پس از  عنوان نمونه مؤلّف می به .آوري شده است ادبی تدوین و جمع ةشیو تاریخی به
ها را  هاي او به ویلور برده شد و در بازار فروخته شد، بعضی اسب  شهادت تیپوسلطان اسب

.3؛)نوع 117(پرندگان .2؛)نوع 48(ها  گل.1:باب است 8این اثر داراي .دوستان مؤلّف خریدند
حیوانات وحشی .6حبوبات؛ .5بقوالت؛ .4ها؛  هتمباکو و ادویات هر درختی و اقسام اشجار و میو

تصحیح و  این کتاب به.اسپان و سایر چارپایان.8؛)نوع 53(مرغان و حیوانات آبی .7و اهلی؛ 
چاپ رسیده  م به1950نوري پریس، مدراس، در سوي العلمأ حکیم عبدالقادر احمد از  افضل ۀمقدم
.1111-1112ص،2ج قاره، شبهشناسی آثار فارسی چاپ شده در  کتاب.است
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گوي ایالت حاوي سرگذشت هفتاد شاعرِ پارسی»کرناتک ۀگلدست«ةتذکر

Carnātic)شمال شرق کراال و هاي کنونی تامیل نادو، جنوب شرقی کرناتَکا،  ایالت

عصر  ، در هند جنوبی است که اغلب آنان با مؤلّف تذکره هم)جنوب آندرا پردیش

اند و مؤلّف شخصاً احوال زندگی آنان را مستقیماً یا توسط افراد خانه و نزدیکان  بوده

بدین دلیل اطّالعاتی که او در این اثرِ خود نگاشته است، .دریافت نموده یا شینده بود

.حساب آورده شود العات دست اولِ است و بنا بر این باید مهم و معتبر بهاطّ

رسید و )سنگی(چاپ در مدراس به 1م1843/ق1259در سال »کرناتک ۀگلدست«

 ۀگلدست«)م1983:د(دانشمند پاکستانی دکتر محمد ایوب قادري .اکنون کمیاب است

»2معیار«ۀرده بودند که اخیراً در مجلّزبان اردو ترجمه و تلخیص ک را به»کرناتک

اهلِ  ۀخان کتاب ۀدر دسترسِ دکتر محمد ایوب قادري نسخ ۀنسخ.چاپ رسیده است به

:استم 1816/ق1232اسالمِ مدراس بود که داراي سالِ کتابت 

 رضا، متخلّص کرناتک تألیف علی ۀموسومه گلدست، شعراي فارسی ةتذکر«

نقل از ، اتمام رسیدبه ق1232الثّانی  زِ شهر ربیعآغا:سنه کتابت، رایقبه

قلم موالنا به ،م1935می  21، کتابت 3739مدراس، نمبر اهلِ اسالم،  ۀخان کتاب

.3»محمد عمر یافعی حیدرآبادي

را»کرناتک ۀگلدست«ةدر یادداشت خود، سالِ آغاز تألیف تذکر»معیار«ۀمدیرِ مجلّ

 مسمی ةتذکر«:»4گلزار اعظم«ةنیست؛ زیرا طبقِ تذکرم نوشته که درست 1747/ق1160

»…]ست[تاریخِ آغازش از آن اسم پیدا  …کرناتک ۀگلدستبه

در ضمنِ سال اختتام، طبقِ سخن .م است1795/ق1210رو، سالِ آغازِ تألیف  ازین

مشغولِ )م1832/ق1248(هاي خود   ، مؤلّف تا آخرین نفس»معیار«ۀمدیر مجلّ

احمد و6رضا نقوي سید علی.5تدوینِ تراجمِ شاعران بوده استآوري و  جمع

.1497ص،2ج قاره، شناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه کتاب.1
.55-91م، صص 2009ژوئن  ، ژانویه 1، شماره1آباد، جلد المللی اسالمی، اسالم بخش اردو، دانشگاه بین.2
ج»معیار«ۀمجلّ.3 ش1، .56ص،1،
.43ص،2ج هاي فارسی،  تاریخ تذکره.4
ش1ج،»معیار«ۀمجلّ.5 .55ص،1،
.528ص نویسی فارسی در هند و پاکستان، تذکره.6
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ۀهم مدیرِ مجلّ.اندم ثبت کرده1824/ق1240سال تکمیلِ تألیف آن را  1معانی گلچین

 ۀگلدست«ةمعانی، سالِ اختتامِ تألیف تذکر رضا نقوي و هم گلچین و هم سید علی»معیار«

معلوم نیست، لیکن سید »معیار«ۀمدیر مجلّمنبعِ .اند را غلط استنباط کرده»کرناتک

بدین نتیجه »گلزارِ اعظم«ةمعانی حتماً از عبارت زیرِ تذکر رضا نقوي و گلچین علی

:م است1824/ق1240»کرناتک ۀگلدست«اند که سال اختتامِ تألیف  رسیده

»2…هویدا ست»زیباي کرناتک گلدستۀ«و سالِ اختتامش از ...«

 ک ۀدستگل«از عبارتولی اگر .شود م دریافت می1824/ق1240سالِ »زیباي کرنات

بینیم که  کنیم، میاهلِ اسالمِ مدراس، نگاه ۀخان موجود در کتاب ۀعبارت آغازینِ نسخ به

م تألیف این 1816/ق1232یعنی در سال .م است1816/ق1232مکتوب شده در سال 

گلدستۀ«حتماً »گلزارِ اعظم«ةتذکر این لحاظ، عبارتبه .پایان رسیده است تذکره به

گلدستۀ «آید نه  دست میبه م1814-15/ق1230است که از آن، سالِ »کرناتک زیباء

این نتیجه به توان می.شود م مستخرج می1824/ق1240که از آن سال »کرناتک زیباي

و1796/ق1210هاي   رسید که رایقِ مدراسی این اثرِ خود را بین سال -15/ق1230م

.تحریر درآورده است ۀرشت م به1814

داراي تراجمِ هفتاد شاعرِ »کرناتک ۀگلدست«ةکه قبالً گفته شد، تذکر چنان

.اند کرده م زندگی 19و اوایل قرن  18گوي ایالت کرناتک است که در اواخر قرن  پارسی

با ذکرِ شود و  مولوي محمدباقر آگاه مدراسی آغاز میاحوال ۀاین تذکره از ترجم

 ۀگلدست«ةبسیاري از شاعرانِ تذکر.رسد اتمام می الدین یاد به مولوي خواجه حمید

اند و در فهرست زیر سال وفات و  قید حیات بوده در دورانِ زندگی مؤلّف به»کرناتک

کمک منابعِ دیگر تهیه بهآنان از تعلیقات دکتر ایوب قادري و به اطّالعات دیگر مربوط

:شده است

م1805/ق1220:آگاه، مولوي محمد باقر؛ د.1

م1790/ق1204:الدین خان؛ د انسب، حکیم اشرف.2

.42ص،2ج هاي فارسی،  تاریخ تذکره.1

.همان.2
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م1778/ق1192:میر اسماعیل خان؛ د،1ابجدي.3

د2حق، شیخ احمد.4 م1802/ق1217:؛

حیدري، مالزم حسین .5

م1780/ق1194:، سید عبداللطیف؛ د3ذوقی ویلوري.6

)مؤلّف تذکره(رضا  رایق، علی.7

م1768/ق1182:، شاه ابوالحسن؛ د4ویلوريقربی .8

، مولوي غالم کبریا 5کامل.9

، شاه محمود 6یاد.10

کتب خطّی فارسی، ابن  مجلس شوراي ملّی ۀخان فهرست کتاب:به .ك.براي شرح احوال ابجدي ر.1

 و عربی از آغاز چاپ تا کنون، خان بابا مشار،؛ مؤلّفین کتبِ چاپی فارسی 689-690ص یوسف،

؛ فرهنگ ]میر ابجدي[1139ص،3ج ، آقا بزرگ تهرانی،شیعهال الی تصانیف یعۀ؛ الذّر572ص،1ج

و)تاریخ نوابانِ ارکات(، انورنامه )مجلّد 4(کلیات ابجدي :؛ آثارِ ابجدي15ص ،1سخنوران، ج ؛

.العراقین تحفۀشرح 

.م1752/ق1165:مد مخدوم ساوي؛ دفرزند شیخ مح.2

کیوان  ۀقص.4چمنِ محبت؛ .3نامه؛  عشق.2؛)االسرار در تتبع مخزن(االخبار  یۀهد.1:آثار ذوقی.3

ترجمه و (النّبوه  معارج.6؛)»ةالنّبو مدارج«ترجمه و تلخیص (معجز مصطفی .5؛)منظوم(شاه 

.10؛)منظوم(تعداد الشّهور .9االولیأ؛ ةتذکر.8؛)ممنظو(اولیاي سالسل  ةتذکر.7؛)تلخیص منظوم

قصاید و .14رباعیات؛  ۀمجموع.13دیوان قدیم؛ .12قصاید طرزِ قدیم؛ .11؛)منظوم(در ثمین 

.19طالع؛ .18الخالن؛  تادیب.17؛)بطرزِ کریما(حکیما .16؛)بطرزِ کریما(علیما .15رباعیات؛ 

.24انشاي عقاید؛ .23انشاي باقري؛ .22انشاي قادري؛ .21؛ االسلوب احسن.20جواهرستان؛ 

.28؛)عروض(مختصرالتّحریر .27االذهان؛  تصفیۀ.26الرّوافض؛  نوافض.25الخلد؛  ضۀرو

.32؛)در علم تفسیر(تفسیر لطیفی .31اللغات؛  غرایب.30اصطالحات شعرا؛ .29اللغات؛  زین

رساله اکبر و اوسط .35شرح عبداهللا یزدي؛ .34؛)ةح الصلوتصحی(النّجات  باب.33جامع عجایب؛ 

ج»معیار«ۀمجلّ.الهی انشاي لطف.36؛)منطق(و اصغر  ش1، .16، پاورقی 81-82ص،1،

.م1736/ق1149:فرزند سید عبداللطیف قادري بیجاپوري؛ د.4

اند،  نوشته)نوبسته ۀاز قصب(ياهپور نام وي را مولوي غالم کبیر کامل نوبست دکتر عبدالرّسول خیام.5

.759ص،2ج فرهنگ سخنوران،

قطعات تاریخی واال جاه و .3اشعار و واقعات یاد؛  ۀمجموع.2دیوانِ یاد؛ .1:آثارِ محمود شاه یاد.6

ۀمجلّ.الملک بهادر رقعات یاد بنامِ حسام.5الدوله والی اوده؛  قصیده در مدحِ آصف.4تیپو سلطان؛ 

ش1ج،»عیارم« .30، پاورقی 83ص،1،
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م2/1785ق1199:، میر محسن؛ د1امتباز.11

بهادر ضیأالدوله  خان رضا آگاه، علی.12

الفت، محمد عثمان.13

، محمد امین 3امین.14

خان علی افصح، محمود.15

، میر امداد علی4امداد.16

الدین احقر، نظام.17

، محمد محترم خان5اختراعی.18

م1802/ق1217:آشکار، قادر نواز خان؛ د.19

بینا، سید منان حسین.20

م1806/ق1221:الدین؛ د ، حکیم عظیم6تجمل.21

م1799/ق1213:حسین؛ د ، غالم7جودت.22

، عبدالهادي 8حاجی.23

؛]محسن[987ص،3ج ؛ همان،95ص،1ج ،شیعهال الی تصانیف یعۀ؛ الذّر38ص صبح گلشن،.1

.89ص،1ج ؛ فرهنگ سخنوران،85ص االفکار، نتائج

ي  مؤلّف تذکره.م آمده است1776/ق1190سال درگذشت او )89ص،1ج(در فرهنگ سخنوران .2

ش1ج،»معیار«ۀمجلّ.ق نوشته است1189ق یا 1190»صبح وطن« .31، پاورقی 83ص،1،

.2؛)آصفیه حیدرآباد موجود است ۀخان آن در کتاب ۀخطّی؛ نسخ(گلشن سعادت .1:آثارِ امین.3

ش1ج،»معیار«ۀمجلّ.دیوان فارسی.3االنشأ؛  مجمع .34، پاورقی 83ص،1،

.96ص االفکار، ؛ نتائج95ص،1ج ،شیعهال الی تصانیف یعۀ؛ الذّر38صصبح گلشن،:امداد بلگرامی.4

برلن، شماره  ۀخان خطّی کتاب ۀصحف ابراهیم، علی ابراهیم خان خلیل، نسخ:اختراعی هندي.5

.48ص،1ج ؛ فرهنگ سخنوران،25، برگ 171

،»معیار«ۀمجلّ.89ص الفکار،ا ؛ نتائج139ص گلزار اعظم، ةتذکر:به .ك.ر.بود وتجمل اهلِ لکهن.6

ش1ج .37، پاورقی 84ص،1،

؛163-164ص االفکار، ؛ نتائج111-112ص انجمن، شمع:جودت مدراسی فرزند محمدیار خان.7

.229ص،1ج فرهنگ سخنوران،

،3ج الدین سامی، االعالم، شمس ؛ قاموس113ص صبح گلشن،:شاه عبدالهادي حاجی هندوستانی.8

.205-206ص االفکار، ؛ نتائج219، 1ج ،شیعهال الی تصانیف یعۀ؛ الذّر1905ص
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م1800/ق1215:، سید محمد؛ د1خلوص.24

علی خان گوپاموي ، مصطفی2دل خوش.25

م3/1798ق1212:بهادر؛ د نورالدین محمد خاندل، ا.26

العابدین ، زین4دیوان.27

ذکی، سید علی .28

رضا راغب، میر علی.29

الدین خان ، عارف5رونق.30

م6/1802ق1217:اهللا خان؛ د راغب، میر مبارك.31

العابدین شوشتري  زین.32

 االعالم، ؛ قاموس153ص صبح گلشن،:سید محمد خلوص مدراسی فرزند خواجه حسن چشتی.1

،3ج ؛ همان،301ص،1ج ،شیعهال الی تصانیف یعۀ؛ الذّر223-224االفکار، ص ؛ نتائج2054ص،3ج

.314ص،1ج ؛ فرهنگ سخنوران،]محمد خلوص[996ص

م است 1822/ق1237نام اصلی وي احمد مجتبی المعروف مصطفی علی خان و سال درگذشت .2

آثارِ .م درج است1819/ق1234دل  گلزار اعظم سال وفات خوش ة؛ در تذکر)70ص صبح وطن،(

 ۀترجم(المقامات  تسهیل.2االنساب؛  ةتذکر.1:دل، عالوه بر دواوین فارسی، عبارتند از خوش

ش1ج،»معیار«ۀمجلّ.مواقیت الفوائح.3؛)فارسی مقامات حریري .؛ نیز ر45، پاورقی 84ص،1،

،3ج ،شیعهال الی تصانیف یعۀ؛ الذّر224-240ص االفکار، ؛ نتائج144-145ص انجمن، شمع:ك

.321ص،1ج ؛ فرهنگ سخنوران،]دل مصطفی خوش[1055ص

؛ فرهنگ 47ص ؛ صبح گلشن،109ص،1ج ،شیعهال الی تصانیف یعۀ؛ الذّر92-93ص ر،االفکا نتائج.3

.]انور گوپاموي[103ص،1ج سخنوران،

اندیا  ۀخان آن در کتاب ۀنسخ(نظم و نثر  ۀمجموع.2؛)م1733/ق1146(انشاي دیوان .1:آثارِ دیوان.4

رساله فیوضات الفاتحه :ند از، این مجموعه حاوي چند رسایل است عبارت)آفیس موجود است

عربیه؛ تحقیق  ۀخمس ۀوجود و هیئت؛ اجوی ةفیوضات فاتحه؛ دایر ۀ؛ حاشی)فاتحه ةتفسیر سور(

؛ رساله کلید سندر نگار؛ )بهاري(العلوم  گردش آفتاب؛ شرح غزل اول حافظ شیرازي؛ شرح سلم

شاي دیوان، دیوانِ دیوان ؛ ان)ابیات ولی دکنی(سراپاي دیوان؛ حسنِ دیوان؛ شرح اسرار خمر 

ج»معیار«ۀمجلّ.دکن؛ رباعیات؛ صنایع و بدایع ة؛ قصید)غزلیات( ش1، ص1، .53، پاورقی 85-84،

؛2379ص،3ج االعالم، ؛ قاموس184-185ص صبح گلشن،:الدین خان فرزند حافظ محمد عارف.5

 ؛ فرهنگ سخنوران،100ص ت عنقا،طلعت، طلع ة؛ تذکر392ص،2ج ،شیعهال الی تصانیف یعۀالذّر

.]پوري رونق برهان[405ص،1ج

.م آمده1853ژانویه  19/ق1269الثّانی  ربیع 9تاریخ درگذشت او )206ص(گلزار اعظم  ةرکدر تذ.6
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م1801/ق1216:سخن، سید محمد خان؛ د.33

خان  ، محمد اسلم1شایان.34

م1833/ق1249:الدین؛ د غالم محی، 2شایق.35

صفوت، ابوالحسن .36

م1814/ق1229:اهللا؛ د اهللا بن حبیب ، شاه وجیه3آبادي طالب عظیم.37

طیب، شاه عبداهللا .38

عزّت، عبدالقادر .39

الدین  ، عظیم4عظیم بلگرامی.40

، نورالدین محمد خان 5عاصی.41

نات پرشاد  ، جگن6عزّت.42

م1831/ق1246:فایق، سید خیرالدین؛ د.43

حسین  فدا، میرزا غالم.44

م1832/ق1248:فدوي، کاشی پرشاد؛ د.45

م1855/ق1271:عالم خان؛ د فاروق، خان.46

م1796/ق1210:، محمد باقر خان؛ د7گوهر.47

.5مثنوي گداز دل؛ .4؛)فارسی(شرح منهاج .3القویم؛  شرح منهج.2التّعلیم؛  مسایل.1:آثارِ شایان.1

ش1ج،»معیار«ۀمجلّ.دیوان اشعار.8المصادر؛  عین.7وقایع حیدري؛ .6ظفرنامه؛ ،85ص،1،

.63پاورقی 

 ۀمجموع(البحرین  مرج.1:آثارِ شایق.406-408ص االفکار، ؛ نتائج239-240ص انجمن، شمع.2

ختصر دیوان م.4؛)اردو(مثنوي رشک بهشت .3؛)در احوال بزرگان(قدسیان  ۀروض.2؛)غزلیات

ش1ج،»معیار«ۀمجلّ.فارسی و هندي .65، پاورقی 86ص،1،

.443-445ص االفکار، ؛ نتائج277ص انجمن، شمع.3

الی  یعۀ؛ الذّر337-338ص ؛ سروِ آزاد،318ص انجمن، شمع:فرزند سید نجابت بلگرامی.4

.741ص،2ج ؛ فرهنگ سخنوران،731ص،3ج ،شیعهال تصانیف

.609ص،2ج ؛ فرهنگ سخنوران،504ص االفکار، ؛ نتائج294ص ،انجمن شمع.5

.310ص االفکار، نتائج ةتذکر.در اواخر قرن دوازدهم هجري وفات یافت.6

؛936-937ص،3ج ،شیعهال الی تصانیف یعۀ؛ الذّر609-611االفکار، ص ؛ نتائج409ص انجمن، شمع.7

.]گوهر مدراسی[783ص،2ج فرهنگ سخنوران،
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احمد خان قاضی  قاضی احمد نایطی، علی.48

الدین کمال، سید کمال.49

کوکب، میرزا محمدصادق خان.50

لذّتی، افضل خان.51

م1790/ق1204:، سید عبدالقادر؛ د1آبادي رنگمهربان او.52

م1801/ق1216:، ذوالفقارالدوله محمد علی حسین خان؛ د2ماجد.53

منزوي، میر مرتضی )55م1814/ق1229:الدین؛ د ، غالم محی3معجز.54

م1779/ق1193:جنگ؛ د بهادر شهامت ، محمد محفوظ خان4محفوظ.55

خان هاکندي  منور، شیرعلی)56.57

ی دل خان مروت، عل.57

م1813/ق1228:دسید علی محمد؛مشهود،.58

میر محمد شفیع .59

م1803/ق1218:بهادر؛ د الملک ، نواب سیف5مختار.60

الدین علی خان  نگین، شرف.61

ناالن، حافظ احمد خان .62

م1825/ق1240:نامی، عزّالدین خان؛ د.63

م1828/ق1243:الدین محمد خان؛ د ناصر، صفی.64

دکتر سید :تصحیح دو رساله در نقد ادبی، به:به.ك.آبادي ر براي شرح احوالِ مهربان اورنگ.1

.م1997پور،  رضا رام ۀخان عباس، کتاب حسن

؛951ص،3ج ،شیعهال الی تصانیف یعۀ؛ الذّر689-693ص االفکار، ؛ نتائج415ص انجمن، شمع.2

.]ماجد هندي[793ص،2ج فرهنگ سخنوران،

،1066ص،3ج ،شیعهال الی تصانیف یعۀ؛ الذّر697-700ص االفکار، ؛ نتائج416ص انجمن، شمع.3

.]معجز مدراسی[757ص،2ج فرهنگ سخنوران،

؛ فرهنگ 671-672ص االفکار، ؛ نتائج413ص انجمن، شمع:بهادر الدوله انورالدین خان فرزند سراج.4

.811ص،2ج سخنوران،

5. الی  یعۀ؛ الذّر693-695ص االفکار، ؛ نتائج415-416ص انجمن، شمع:جاه نواب واالفرزند

.]مختار هندي[825ص،2ج ؛ فرهنگ سخنوران،1017ص،3ج ،شیعهال تصانیف
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م1770/ق1184:محمد موسوي؛ د، سید 1واله.65

م1848/ق1264:واال، سید ابوسعید؛ م.66

یادگار، میر یادگار علی .67

م1792/ق1206:یکدل، علی میر مردان؛ د.68

م1801/ق1216:یاد، مولوي خواجه حمیدالدین؛ م.69

 جالبی مربوط ۀواقع»هاي فارسی  تاریخ تذکره«معانی در  استاد احمد گلچین

ترجمه و »المرام یقۀحد«را از کتاب »گلزار اعظم«ةو تألیف تذکر»کرناتک ۀگلدست«به

:شود این گفتار در زیر آورده می اند که در پایان نقل نموده

از»کرناتک ۀگلدست«ةرضاي رایق، تذکر ابوسعید واال پس از وفات علی … را

و نامِ آن را بر آن افزود )واصف مدراسی(او گرفت و بعضی شطحیات در حقِّ من  ۀورث

اعظم رسید و تغییراتی در آن داد، و چون دست خود را  خانِبه نهاد، و بعد»ذوالفقار«

.2موسوم گردانید»گلزارِ اعظم«به جنایت دید از بیمِ رسوایی آن را آلوده به

منابع

عباس، سید حسن؛ احوال و آثار میر غالمعلی آزاد بلگرامی، انتشارات موقوفات دکتر .1

.م2005د افشار، تهران، محمو

سنایی،  ۀخان هاي فارسی، جلد دوم، انتشارات کتاب  معانی، احمد گلچین؛ تاریخ تذکره.2

.ش1363

اکبر علمی، تهران،  نویسی فارسی در هند و پاکستان، چاپ علی رضا؛ تذکره نقوي، سید علی.3

.م1964

اسپرنگر و ایته آن را اثرِ واله [م1736/ق1149، تصنیف )تصوف(الهدأ  مثنوي نجم.1:آثارِ واله.1

دستورالنّظم .4؛)فارسی(دیوان واله .3؛)شهادت امام حسین(نامه انتقام.2؛]اند داغستانی گفته

شرح (درمکتوم .8الرّموز؛  کشف.7؛)قواعد انشأ پردازي(انشأ  ۀقانونچ.6علم عروض؛ .5)نثر(

»بن پهول«بجواب (طالب و موهنی  ۀقص.11مرغ نامه؛ .10کبوتر نامه؛ .9نعمت خان عالی؛  ۀقطع

اردو»خالق باري«بجواب (رازق باري .12؛)ن نشاطی؛ اردواز اب ).طنز؛ اردو(میرزانامه .13؛)؛

.104، پاورقی 89ص،»معیار«ۀمجلّ

.45ص،2ج هاي فارسی،  تاریخ تذکره.2
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.ق1293انجمن، بهوپال  شمع ةبهادر؛ تذکر صدیق حسن خان.4

.ق1295صبحِ گلشن،  ة؛ تذکر ن، سید علیحسن خا.5

.ق1272گلزار اعظم، مطبع سرکاري، کرناتک،  ةبهادر؛ تذکر اعظم، محمد غوث خان.6

.ق1336سلطانی، بمبئی،  ۀخان االفکار، چاپ نتائج ةاهللا گوپاموي، محمد؛ تذکر قدرت.7

.م1997پور،  رضا رام ۀخان عباس، سید حسن؛ دو رساله در نقد ادبی، کتاب.8

.ش1368پور، عبدالرّسول؛ فرهنگ سخنوران، انتشارات طالیه، تهران،  خیام.9

.ق1306-1316االعالم، استانبول،  الدین؛ قاموس سامی، شمس.10

هند، پاکستان، (قاره  شناسی آثارِ فارسی چاپ شده در شبه نوشاهی، عارف؛ کتاب.11

پژوهش میراث مجلّد، مرکز  4م، 2007م تا 1781/ق1428ق تا 1195، از )بنگالدش

.م2012مکتوب، تهران 

-، ژانویه 1، شماره 1آباد، جلد  المللی اسالمی، اسالم معیار، بخش اردو، دانشگاه بین ۀمجلّ.12

.55-91م، صص 2009ژوئن 

.ش1385فتوحی، محمود؛ نقد ادبی در سبک هندي، انتشارات سخن، تهران، .13
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16. Yusuf Kokan, Mohammad, Arabic and Persian Literature in Carnatic (1710-
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