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:عبدالستار الهوري

جهانگیردربار پادشاه اکبر و ةفراموش شد ةنویسند

شاهد عالم

چکیده

که  استجهانگیرواکبرپادشاهشده از دوران اي فراموش نویسنده الهوريعبدالستار

از روي کتاب دانیم میويدربارةآنچهو  نیستدستدرويدربارةاطالعات دقیقی 

.استدوستانشبرخی هاي  و نوشته »نگیريمجالس جها«تازه دریافتش 

دربار نویسانتاریخوشناسانمذهبمنشیان،تواناترینعبدالستار الهوري یکی از

ازوي در باب مطالعات مذاهب سرشناس بوده و.استبوده  جهانگیرواکبرپادشاه

شعر و از همچنینوي .خوبی آگاه بود آنان بهمسایلمسیحی ووعلوم اسالمیتاریخ و

.داشتاي وافر  بهره ادبیاتگوناگون فنونواصولو ادبیاصطالحات

اکثر ابیات یا اشعار وي که  گویی نیز دست داشت ودر بداههعبدالستار الهوري

زبانعالوه بر تسلط بروي .آمده است»مجالس جهانگیري«در کتاب البدیهه سروده فی

فارسی به هایی را از پرتغالی کتابو  داشتمهارتنیز  عربی در زبان پرتغالیو  فارسی

خالصۀ «،»الفالسفهةسمر«،»خردجاویدان«،»یهودیوسف«کتاب .برگردانده است

و»ظفرنامهگزیدة  در این مقاله.وغیره از آثار مهم اوست»مجالس جهانگیري«،

.شده است احوال عبدالستار الهوري و اهمیت ادبی آثار وي پرداختهبه
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ها هکلیدواژ

.الفالسفهةالقدس، قاسم فرشته، سمریري، مرآتگعبدالستار الهوري، جهانگیر، مجالس جهان

مقدمه

وشناسانمذهبمنشیان،مترجمان،تواناترینازیکی  الهوريقاسمبنعبدالستارموالنا

اکبرپادشاهدرباربه ابتداءدروي.استبوده  جهانگیرواکبرپادشاهدربارنویسانتاریخ

سلک مالزمتبه اکبرپادشاهدرگذشتازپس.اشتغال داشتترجمم ودبیرعنوانبه

.برخوردار بودهخاصیمنزلتجایگاه واز  اونزدوآمددر جهانگیرپادشاه  جانشین وي

دربارة شخص و شخصیت وي در دست نیست و آنچه اطالعی  چه گفته شدآنغیر از

ازدانیم میويدربارةآنچهالبته  .مجهول استشود، در کتب تذکره و تاریخ یافته می

زیرونموشویر و آثار خودش همچون مانندهاي برخی از معاصرین وي روي نوشته

از تاریخ وي در باب مطالعات مذاهب سرشناس بوده و.مجالس جهانگیري وغیره است

بر زبان عبدالستار الهوري .خوبی آگاه بود آنان بهمسایلومسیحیوعلوم اسالمیو

داستان«،»القدسمرآت«هایی بنام  اکبر کتابپادشاهدستوربه و نیز مسلط بودهپرتغالی

مه کرده جفارسی تربه را از زبان پرتغالی»گانهدوازدهحواریانوقایعیاحواریاناحوال

خالصۀ گزیدة«،»الفالسفهةسمر«،»خردجاویدان«،»یهودیوسف«غیر از آن .است

شعري وادبیوي همراه با ذوق.از آثار مهم اوست»مجالس جهانگیري«و،»ظفرنامه

دریافتش کتاب تازهنیز نگاهی ژرف داشت که  ادبشعر و  اصطالحاتدر اصول و

شایسته ذکر است که ابیات یا اشعاري که وي در .شاهد آن است»مجالس جهانگیري«

.سروده است بداههبه آورده است»مجالس جهانگیري«الي کتاب البه

احوال عبدالستار الهوري

کاملنامدر مورد  ،»القدسمرآت«کتاب  خاتمۀدرزیرونموشویرمسیحی  کشیش

:نوشته استچنین  ويشغلواکبردرباربه وابستگی اوو  عبدالستار

طایفۀازفرنگیزیرونموشویرپادريبندهسعادت،دیباچۀوگرامینامۀاین«

برايجان،روشنخدیودوران،شاهنشاهحکمبه عیسیحضرت(!)صحبت
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مقدسانجیلاز-سلطانهوملکهخلداهللا-پادشاهاکبرالدینجالل(!)روزگار

بنعبدالستارموالناآورده،فراهمآگرهدارالخالفهدرپیغمبرانکتبدیگرو

سنۀدرکردترجمهآگرهدارالخالفههماندربندهایناتفاقبه الهوريقاسم

الهیوهفتچهلومسیحعیسیحضرتوالدتازهزاروششصدودو

چهارشنبهروزدرکهالمباركرمضانماههشتمالتاریخفیتحریر.یافتانجام

.1»وهفتبیستوهزارسنۀ

:2آمده»مجالس جهانگیري«در مقدمه 

Bibliotheca(الفالسفه که در کتابخانه لیندسیانا ةنسخۀ خطی سمر Lindesiana(

شود، یادداشتی دارد که در آن پدر عبدالستار الهوري، محمد قاسم فرشته  هداري مینگ

.نوشته شده است»تاریخ فرشته«مؤلف 

الهوريعبدالستارنسبوپدروکاملنامدربارةهادي،نبیو جاي دیگر پروفیسور

:استنوشته

‘‘Abdul Sattar Lahori was the son of Muhammad Qasim Farishtah,

the author of popular history, Gulshan-i Ibrahimi. From Bijapur,

where his father lived, he came to settle in Lahore and passed his life

under the patronage of Akbar and Jahangir....’’
3

گلشنمعروفتاریخکتابمؤلففرشتهقاسممحمدپسرالهوريعبدالستار(

ونمودمهاجرتالهوربه کرد، میزندگیپدرشآنجاکهبیجاپورازوي.بودراهیمیاب

.)بردبسر جهانگیرواکبرپادشاهسرپرستیدروگزیداقامتآنجادر

هادي در مورد نام پدر عبدالستار الهوري از چه پروفسور نبیکه معلوم نیست

.است استفاده کرده منابعی

.مقدمه مجالس جهانگیري، ص بیست و پنج تا بیست و شش.1

.همان، ص بیست و شش.2

3. A History of Indo-Persian Literature, Nabi Hadi, p-279.
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پذیرفتندرکهنویسد می»جهانگیريمجالس«بکتامصححو جاي دیگر

.1کرداحتیاطبایدعبدالستارپدرعنوان  به فرشتهمحمدقاسم

.م در استرآباد متولد شد1560قاسم فرشته در سال به محمدقاسم هندوشاه معروف

م 1589احمدنگر آمد و بعداً در سال به علی هندوشاهوي در زمان طفلی با پدرش غالم

شاه ثانی دربار سلطان ابراهیم عادلبه سالبیجاپور رفت و در همانبه راز احمدنگ

نام به ترین تاریخ سالطین هند شاه ثانی، مفصلدستور پادشاه عادلبه وي.وابسته شد

 م تألیف کرد و1607/ق1015را در سال »تاریخ فرشته«به معروف»گلشن ابراهیمی«

الهور به شاه،دربار جهانگیربه م1607/ق1015حکم سلطان ابراهیم عادلشاه در سالبه

درم1620وي در سال .جا مدتی تحت حمایت جهانگیر بسر بردرفت، و آن

شود گفت که قاسم فرشته و عبدالستار لذا، با قطعیت نمی.سالگی گذشت شصت

که کرد یعنی اینگیري اتفاقنالهوري پدر و فرزند بودند، و باید با مصحح مجالس جها

.ذیرفتن این قول احتیاط الزم استپ در

عنوان به دربار اکبرشاهبه م1602شد در سال که گفتهعبدالستار الهوري همچنان

او بزودي در .یافتدربار جهانگیر راهبه و بعد از درگذشت اکبر 2مترجم اشتغال داشت

داد»یريمجالس جهانگ«تألیف کتاب به حلقۀ مقربان جهانگیر درآمد و با اجازة وي تن

سال که داراي وقایع و گزارشات مجالس شبانۀ جهانگیر است و جزئیات مجالس سه

.سپس خبري از عبدالستار نیست.را دربر دارد)م1611تا  1605(

نامی از وي در ذیل واقعات سال مذکور در  م1619/ه1028سالدراما بار دیگر

علمدرمطالبیوا دعواتنسخه کتابی همراه بشود که طبق آن وي توزك دیده می

آندر صلۀوآوردجهانگیرشاهخدمت بهبود را  همایونپادشاهکه حاوي دستخطنجوم

عصران خود همباالهوريعبدالستارکهاستممکناین.3یافتانعامروپیههزار

و اما بعید  ،چشمک معاصرانه داشته و حسادت آنان موجب غیبت ناگهان وي گردید

.بیست و ششص  ،مقدمه، مجالس جهانگیري.1

.بیست و پنج تا بیست و ششص  همان،.2

.303تا  302تزوك جهانگیري، ص .3



…نویسندة فراموش شدة دربار:الهوريعبدالستار 197

ه باشد و بدین علت اطالعی درگذشتیا اندکی بعد از آن 1619ر سال نیست که وي د

.شوداو در کتب تاریخ و تذکره یافت نمیبه راجع

عبدالستار الهوري در دربار جهانگیر

جهانگیر وابسته شده و در زمره به که گفتیم پس از اکبرهمچنان الهوريعبدالستار

حوزه مطالعات مذاهب سرشناس بوده  دردانیم که وي می.مقربان وي قرار داشت

کتبوانجیلدر ضمناوعمیقمطالعاتازپرتغالیوفرنگینصارايکشیشان.است

دربارةخودنظرجهانگیر،زماندر  مسیحیکشیشانازیکی.کردند میتعجبنصارا

:چنین عرضه نموده استرا  الهوريعبدالستار

شود،اونصیبمادینودهدمابه راعبدالستارخداکهکنیممیدعاها«

.1»گرددرانینصعالیحکمهبکهامیدواریم

:خان بابت فهم مذاهب عبدالستار این نظر را داردمهابت

 داند که اگر اوما را بر فهم و فهمیدگی عبدالستار اعتماد تمام است و خدا می«

.2»....کنیم دین شما درآید، ما هم در ساعت همین دین شما اختیار میبه

:طور بیان نمودههمیناوداشتنحضورمورددراعظمخانو جاي دیگر 

.3»استحاضرخوبمقدماتدرینعبدالستار«

 گیر نیز مانند پدرشنمرکز مباحث علمی و فرهنگی بوده و خود جهاجهانگیردربار

علمايوفرنگیمسیحیکشیشانآن مباحث  در.این مباحث عالقه فراوان داشتبه

در آن مجالس الهوري نیز  عبدالستار.کردند م و مذاهب دیگر با هم مناظره میاسال

دلیل و برهان و نظري راخودآرايونظرنقد ومسایل دینی،دروجست شرکت می

مجالس«از این دسته واقعات در کتابش .دادمی پاسخمسلمانانومسیحیانبر عقاید

دردقیق و نظر عمیق ويمطالعهازجهانگیراهپادش.شودفراوانی دیدهبه »جهانگیري

کرد  میتشویقوقدردانیاوحاضرجوابیواستعدادوهوشودانشازومسیحیدین

.71ص  بیست و نه، مجالس جهانگیري،مجلس.1

.همان.2

.30مجلس چهاردهم، همان، ص.3
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راو :گفتهو1کردمی خطاب»عیسويعبدالستار«او

عیسیحضرتاحوالمقدسمحفلدرعبدالستارروزششپنجازینپیش«

ترجمهفارسیبه پادریاناتفاقبه دولتندرینصاراکتبدیگروانجیلازکه

ماناظرملکوتخاطربه خواند،می تمامشوقبه چونوخواندمی است،کرده

همه شوق اینبه ورنه.باشدعیسويعبدالستارعبدالستارهماناکهگذشت

.2»کردن و گذراندن چه معنی داردتاب نقل و آببه چنینخواندن و این

وي.3داشتنیز  شعريوادبیذوقنظري مانند عبدالستارطبیعی است که صاحب

 خواند و راجع دید می حفظ داشت و هرجا که الزم میبه اشعار متقدمین و معاصرین را

ه و سعدي را بودسعديوامیرخسرواز مقلدانشعردروي.کرد آن ابراز نظر میبه

نظر قایق آن نیز صاحبوي در فن شعر و اصطالحات و د.4دانست بزرگترین شاعر می

داد که  کرد و گاهی اصالح پیشنهاد می نقد میبوده و بر شعر شاعران دربار جهانگیر 

اما .5داشتاعتماداونظرنقد وجهانگیر برگرفت و خود  میمورد پسند و قبولیت قرار

عنوان شاعر نداشت و در این باب به شناساندن خودبه اي عبدالستار الهوري عالقه

بادفروشیوشاعريتهمتاز«و.6»...کنمآراییعبارتکهنیستمشاعر«:نویسدمی

الي بهحال، در البا این.7»داردمیبازقلمآنهايخوبیمراتبشرحازکردهمالحظه

و البته .بداهه سروده استبه ابیاتی از خود آورده که عمدتاًکتاب مجالس جهانگیري 

مثل این دوبیت که .رج نموده استداش ز دیگران در نوشتهاین غیر از ابیاتی است که ا

:از بوستان سعدي آورد

که آسایش خلق در ظـلِ اوسـت  تو این شاه درویش دوست!خدایا

.34ص  مجالس جهانگیري،مجلس چهاردهم، .1

.همان.2

.56ص  ،2نقد و تحقیق، شماره .3

.256ص  مجلس صد و چهار، مجالس جهانگیري،.4

.38ص  مجلس پانزدهم، همان،.5

.193ص  مجلس هشتادم، همان،.6

.بیست و هشتص  همان و مقدمه مجالس جهانگیري،.7
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ــده دار  ــر ســرِ خلــق پاین به توفیقِ طاعت دلـش زنـده دار  بســی ب
1

:اش درج کرده استالمثل معروف که در نوشته و این ضرب

رسـد تـري مـی  تر از تـازه تازهرسـد باغ بري مـی هر دم ازین
2

:شود در زیر برخی از ابیات وي آورده می

تــا بــود مــاه را مــدار و مســیرتا بود چرخ را جنوب و شـمال 

تاج بادش همیشـه بـدرِ منیـر   تخت بادش همیشه چـرخِ بلنـد  
3

*

مبادا عکس او از چتر شـه دور بود در آسمان تـا مهـر را نـور   
4

*

تر استاي که دهد عمر خوشاز هرعطیهبخـش عمرش دراز باد کـه چـرخ عطیـه   
5

5
*

فلک را سیر و گیتی را درنگ اسـت الهی تا جهان را آب و رنـگ اسـت  

سـتان کـن  فلک را یار ایـن گیتـی  قران کـن جهان را وقف این صاحب
6

*

سـوال یالن بههمی سوال بخواهد زسازحوض آن که بر او سایالن سوال کنند
7

*

ــدایا ــاه را  !خ ــاه آگ ــن ش ــو ای ــر و  ت ــدة افســ ــبرارنــ اه راگــ

ــت او   ــمان تخ ــر آس ــر س ــه ب بخت اوازهمان کن که او خواهد بن
8

8
*

.21ص  مجالس جهانگیري،مجلس دهم، .1

.118ص  مجلس چهل و هفت، همان،.2

.94ص  ،همانمجلس سی و هشت، .3

.102ص  ،همانمجلس چهل و یک، .4

.129ص  ،مجلس پنجاه و یک، همان.5

.152ص  مجلس شصت و یک، همان،.6

.136ص  مجلس پنجاه و چهار، همان،.7

.37ص  مجلس چهاردهم، همان،.8
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چراغ شـبش مشـعل روز بـاد   گلِ باغِ شـه عـالم افـروز بـاد    
1

*

ــه  ــک برانداخت ــن مل طــن ســاختهودر پــر ســیمرغ داد در ای
2

*

گـه تخـت شـه صـف زده    پایـه بهن رده بـــر ردههمـــه فیلســـوفا 

هـم شان گفت و گویی بهفهمه دربه مقدار هر دانـش از بـیش و کـم   
3

*

ــبح    ــارِ ص ــام را آث ــد ش ــا نباش باد دایم صبح بدخواهش چـو شـام  ت

دامرا پـاي بداندیشـش بـه   خچردستبخت را دست نکوخواهش به
4

*

ــه  ــدا ب ــوان خداون ــران ج ــتبپی هست آسمان چتر و زمین تختکه تاخ

*

اش بـاد اللهیبه تارك چتر ظلاش بـاد به زیر پاي تخت شاهی
5

*

هـا بر تاج فشـانده آسـتین  هـا بر تخت کشیده اربعـین 
6

*

شادمانی بـاد شب و روزش بهزنـــدگانیش جاویـــدانی بـــاد
7

*

داردباد از عمر و ملک برخـو از عمر و ملک چیزي نیستتا به ر
8

.6ص  ،مجالس جهانگیريمجلس دوم، .1

.6ص  ،همانمجلس چهارم، .2

.13ص  مجلس هفتم، همان،.3

.14ص  مجلس هفتم، همان،.4

.18ص  مجلس نهم، همان،.5

.52ص  همان،مجلس بیستم، .6

.65ص  مجلس بیست و شش، همان،.7

.100ص  مجلس چهلم، همان،.8
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الهوريعبدالستّارآثار

:عبارتند ازالهوريآثار عبدالستار

عبدالستارآثارترینمعروفوترین مهماز)ع(مسیحداستانیاالقدسمرآت:القدسمرآت

راکتاباینوي.است)ع(عیسیحضرتزندگیبرمشتملکهالهوري است

همکاريباعیسیحضرتغمبرپیاحوالوزندگیبدانستناکبرفرمایش پادشاهبه

 از پرتغالیم1602/ ه1013اردبیهشت15در سال آگرهدرزیرونموشویرکشیش

.1استکتابایناصلنویسندةزیرونموشویر،ولی.فارسی برگردانده استبه

القدسمرآتخاتمۀدرکتاب رااینتألیفتاریخوموضوعزیرونموشویر،پادري

:استنمودهبیاناین چنین

طایفۀازفرنگیزیرونموشویرپادريبندهسعادت،دیباچۀوگرامینامۀاین«

برايجان،روشنخدیودوران،شاهنشاهحکمبه عیسیحضرت(!)صحبت

مقدسانجیلاز-سلطانهوملکهاهللاخلد-اکبرپادشاهالدینجالل(!)روزگار

بنعبدالستارموالناآورده،فراهمآگرهدارالخالفهدرپیغمبرانکتبدیگرو

سنۀدرکردترجمهآگرهدارالخالفههماندربندهایناتفاقبه الهوريقاسم

انجامالهیهفتوچهلومسیحعیسیحضرتوالدتازششصدودووهزار

سنۀچهارشنبهروزدرکهالمباركرمضانماههشتمالتاریخفیتحریر.یافت

.2»هفتوبیستوهزار

وابتداییزندگیدربارةاولقسمت.3استشدهتقسیمقسمتهارچبرکتاباین

وها معجزهبه دومقسمتدر.استمسیحعیسیحضرتپیغمبرتحصیالتآغاز

موعظهدرپیامبريهامحنتوهارنجدربارةسومقسمت.استشدهپرداختهاوکرامات

وقبرازرخاستنبچهارمقسمتدرو،اوستمرگسرانجامومردممیانخودمذهب

ولی جایی دیگر حافظ احمدعلی خان چهار .استنمودهبیانآسمان رابه اوعروج

.123ص  ،1388نورانی نژاد، آئینۀ میراث، .1

.القدس، نسخه لندنمرآت.2

.123ص  ،1388نورانی نژاد، آئینۀ میراث، .3
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:1القدس را چنین آورده استباب کتاب مرآت

تحصیالت و معجزات حضرت :باب دوم )ع(زمان طفلی حضرت عیسی:باب اول

)ع(حیات ثانی حضرت عیسی:رحلت باب چهارم:باب سوم)ع(عیسی

Sir“اند، که شدهشناختهکتاباینخطّیهاي نسخهعدادي ازتتاکنون Edward

Maclagon”معروفشرا درکتابکتاباینخطینسخۀ11همۀ“The Jesuits and the

Moghul’’ موزةخطینسخۀدواز این میان.استکردهمعرفیوبررسیاختصاربا

بریتیشهاي موجود در خهنسموارد  دیگروM.S.No.46شمارة به پاکستانالهور،

I.Oشمارةبه لندنالیبریري، Islamic مراجعهمظهرسلیممحمددکتردستبه که940

.2ندارندتفاوتیاست، هیچشده

درشده،یافتهدنیاهاي موزهوها کتابخانهدرکهکتاباینخطیمتعددهاي نسخه

:3اند، عبارتند ازشدهنقلذیل

نجمن آسیایی بنگال، کلکته موجود است، که یکی از آن دو نسخۀ این کتاب در ا.1

.م در بردارنده مهر و نشان اکبر دارد1604تاریخ به ها نسخه

تاریخ به شود که یکی از آن دو نسخۀ خطی این کتاب در موزه بریتانیا نگهداري می.2

.قرن هجدهم استبه م و دیگري1618

زیرونموشویر قلم به ادداشتییک نسخه در مدرسۀ مطالعات شرقی، لندن داراي ی.3

سبب داستان یادداشتی مؤلف اصلی آن کتاب به این نسخه.وجود دارد

.زیرونموشویر اهمیت بیشتري دارد

شود که بر آن نشان صلیب  نگهداري می)آکسفورد(یک نسخه در کتابخانه بادلیان .4

.نموده بودپادشاه اکبر پیشکش به این نسخه شود که مزین ثبت شده است و گفته می

شامل نکات و توضیحاتی از زیرونموشویر است که از  هیک نسخه در کتابخانه گوت.5

.هاي تاکنون دریافت شده، این نسخه از اهمیت بیشتري برخوردار است همه نسخه

.58ص  ،1معارف جلد هفدهم، نمبر .1

.39ص  مقدمه، مجالس جهانگیري،.2

.123الی 122ص  الفالسفه،ةار الهوري و نسخه خطی سمرعبدالست.3
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شمارة به لندنالیبریريبریتیشدرزیرونموشویرهايیادداشتاي شامل نسخه.6

I.O. Islamic است، وجودشدهمراجعهمظهرسلیممحمددکتردستبه که940

اهمیتاند،  شدهیافتهتاکنونکهالقدسمرآتهاي نسخههمۀازنسخهاین.دارد

.داردبیشتري

،)روم(کاسانتا ی مانندیهاهکتابخاندرکتاباینخطیمتعددهاي نسخه.7

Bibliotheque Nationale)شود ، نیز نگهداري می)آلمان(گوته ،)پاریس.

 نسخه متعلقیکارف نوشاهی در مقدمۀ مجالس جهانگیري نوشته است که ع

ومهردربردارندةکهاستم1602بتاریخM.S.No.46شمارةبه پاکستانالهورموزةبه

درکتابایننسخه خطیدوآن،برعالوه.استناقصولیاست،اکبرپادشاهنشان

.1استموجود650شمارةبه دیگريو649شمارةبه یکیهندپتنهخدابخشکتابخانۀ

تعداد کثیري از نسخۀ خطی »مغوالن در هند«ترین کتابش ولی مارشال در معروف

:که عبارتند از 2ردهکالقدس را ذکر مرآت

665-)کرزن(ایوانف -16352-)فارسی(ایوانف .1

ش2/1540-)حیدرآباد(آصفیه -6494-8/650-بانکی پور.2 ،3.

364)آکسفورد(بادلیان -6)164ستوري، ص ا:نک(موزه الهور .3

ش177ص)جان رایلندز(منچستر -1/38-ریو.4 ،832

1/13-بلوشه-61910-)فارسی(ایندیا آفیس .5

34-گوتا-21512-کالج ایتن.6

.159ش180ص-کالرك.7

گانه دوازدهحواریانوقایعیاحواریاناحوالداستان

کهاستزیرونموشویراصلیتألیفحواري،دهدوازنامۀزندگیشرحدرکتابی

 پرتغالیزبانازم1605/ه1014سالدرزیرونموشویرهمکاريباالهوريعبدالستّار

.سی و نهص  مقدمه مجالس جهانگیري،.1

.390مغوالن در هند، مارشال، ص .2
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پادشاهمرگازپیشماهچندکتاباینترجمۀازبخشی.استگردیدهنقلفارسیبه

درکتابنایترجمۀاختتامازبعدبقیهودرآوردهاوخدمتبه م1605سالدراکبر

.استگردیدهتقدیمويبنامودرآوردهجهانگیرخدمتهبم1607/ه1016سال

Saintحواريسرگذشتکتابآنازبخشی Petrosسالدر»پدروسنداستان«بنام

Ludoricoلودوریکوديکوششبه م1639 de Dieuترجمهالتینبه فارسیزباناز

»اُپستلباره«عنوانبه م1894سالدرنهسردهادرکتابآناردوترجمۀ.استشده

.1استشدهچاپ

کتابخانه لوون،،)کلکته(بنگال آسیايکتابخانۀدرکتاباینخطیمتعددهاي نسخه

لندنشرقیمطالعاتمدرسۀکتابخانۀوفرانسه،ملّیکتابخانۀسرامپور،کالجکتابخانۀ

.2داردوجود

.استالهوريعبدالستار دیگر آثارترینمهماز  ظفرنامه،خالصۀ گزیدة:ظفرنامهگزیدة

 معروفیزديعلیالدینشرفظفرنامۀنام بهکتابیجهانگیرپادشاهحکمبه وي

عام فهموزبانم1615/ه1024سالدراجمیردر»3تیموريظفرنامه«به

خود، سببالهوريعبدالستار.4نمودتقدیمويخدمتبه راآنوکردتلخیص

:نمودهبیانچنین  کتابنایخیصتل

وشعرشیوةونثرونظمفندرکه-یزديعلیالدینشرفکهنماندپوشیده«

عهددر،بودخویشتنزمانبلغايیگانۀوروزگارفصحايسرآمدةانشاء

ومبارك…صاحبقرانامیرتیموربنشاهرخمیرزامغفورسعیدخاقانسلطنت

اعتقادواخالصازراکمتریناینوالمجاداآلهوالنبیحرمتب گردانادمیمون

,Story.460ص  هاي خطی فارسی، منزوي، فهرست نسخه.1 1,165-166

122ص  ،1377الفالسفه، چاپ آئینه میراث بسال ةعبدالستار الهوري و نسخه خطی سمر.2

.123الی 

الدین علی تاریخ در قرن نهم است که موالنا شرف هاي ترین کتابظفرنامه تیموري از معروف.3

ه828یزدي، به درخواست ابراهیم سلطان بن شاهرخ به تقلید تاریخ جهانگشاي جوینی در سال 

.کردالدین شامی اقتباسرا بیشتر از ظفرنامۀ نظام و مطالب آن.تألیف کرده است

.390ص  مغوالن در هند، مارشال،.4
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.1»رسانادمرادبه گردانیدهمند بهرهوبرخوردارخویشکوششوسعیو

حضرتتولددرگفتار«عنوان بهبابنخستینازگزینندةدیباچهشاملکتاباین

سلطانامیرزادهسلطنتاحوالذکر«عنوانا ببابآخرینبه وشودمیآغازصاحبقرانی

کتابخاتمۀدرآنبرعالوه.رسیدمیاختتامبه »اجمالسبیلبرآنزوالسببو

وبودمنفردآندرمغفورسعیدصاحبقرانکهخصایصذکردرمقاله«عنوان بهاي مقاله

فرّ به جهانحضرتآنضروريواقعههنگامکهکامیابشاعقابوامجاداوالدتعداد

شناختهکتاباینخطینسخۀسه  تاکنون.استآمدهبودمزینوروشنایشانطلعت

:که عبارتند ازشده

شمارةبه لندنبریتانیا،موزةدرنستعلیقخطبه کتاباینکاملخطینسخه.1

Add.16685

مشتمل بر جلد اول که 159شمارة به که)آکسفورد(اي در کتابخانۀ بادلیان  نسخه.2

.است ه 803تا وقایع 

1/177شمارة به که»منتخب ظفرنامه«در کتابخانۀ ریو بنام  این کتاباز اي  نسخه.3

.2شود نگهداري می

کتاباینوي.رود میشمار بهالهوريعبدالستارآثارترینمهمازاین اثر :الفالسفهسمرة

السالم و دین احوال و وقایع حضرت عیسی علیهدانستن  بهاکبرپادشاهحکمبه را

و درو.3نمودهتألیفروم و یونان  فرماندهانو  هاي پادشاهانداستاناو

ولی جاي دیگر پرفسور .درآورداکبرخدمت پادشاه بههجري1012االولربیع13

نوشته  ه 1037راسمرةالفالسفهمنابع تاریخ تألیف کتاب به توجههادي بدوننبی

علی ولد فضل.صفحه است 266خط نستعلیق، مشتمل بر به این نسخه.است

هجري برگردانده بود، ولی 1246بخش سوزنی نسخۀ این کتاب را در سال قادر

تاکنون »الفالسفهةسمر«ن نسخۀ کتاب اینسخه درست نیست و کتابت و امالي آن

.چهل و ششص  مقدمه کتاب مجالس جهانگیر،.1

.1926، سال 59ص  ،1، نمبر 17معارف، ج .2

.، نسخۀ لندن604ص  الفالسفه،ةسمر.3
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.شوددر کتابخانۀ رضا رامپور نگهداري می

السالم و عبدالستار الهوري در این کتاب احوال و وقایع حضرت عیسی علیه

هاي داستان.ن روم و یونان و حکماي آن عهد را بیان نموده استهاي پادشاهاداستان

:1شوداند در زیر نقل میپادشاه و حکماي روم و یونان که در کتاب مندرج شده

داستان پتریو  .4داستان مارسیو؛ .3نون پیلو؛ داستان نومه .2داستان امولیولپین؛ .1

داستان .8شش؛ داستان ارتشیر .7بتر؛ داستان کنبس بن  .6داستان ارینایس؛ .5تولیو؛ 

احوال قیصر؛

سنتکتابومقدسکتابازمهمیوجالبمطالبخود،اثردرینعبدالستار

فلسفۀیونان،ورومفیلسوفانافکاروآراءنقلدروي.استآوردهاثنین

هعرضنقلدردیگرجايواستداشتهتوجهراشناسانههستیفلسفۀوشناسانهمعرفت

الهوريعبدالستارآنازغیر.استدادهقرارنظرموردرااندرزوپندعبارت،اخالقی

مندر،آناکسیتالس،افالطون،همچونفیلسوفانیوحکماافکارواحوالشرح

درترتیببدینرا  دیوژنوفلوطینایپکور،ارسطو،سقراط،فیثاغورس،آناکساگوارس،

هاي  جنبهبالخصوصهاآنمیان ازکتابایندراو.2استآوردهالفالسفهةسمرکتابش

ذکراختصاربه رادخیلتفصیلوشرحنیزارسطووافالطونسقراط،فلسفیوتاریخی

مانند.اندشدهیادمتفاوتیایدیگرعناوینبااثراینمختلفمنابع.استنموده

.غیرهوسفهسمرةالفال،تذکرةالحکماء،3فرنگستاناحوالالفالسفه،ثمرات

:4ازعبارتندکهشدهشناختهکتابایننسخۀچندتاکنون

Or.5893شمارهبه بریتانیا،موزةنسخۀ.1

King’sکامبرج،براون  نسخۀ.2 college (Browne Suppt-770)

ش)جان رایلندر(منچستردرنسخه.3 ص445، ،177

.1926، سال 59ص  ،1، نمبر 17معارف، جلد .1

.1377، 125ص  نورانی نژاد، آینه میراث،.2

احوال «شود که عنوان آن کتاب  یافته می 3/1077تابخانۀ ریو بشماره ي حطی این کتاب در ک نسخه.3

.است »فرنگستان

.390ص  مغوالن در هند، مارشال،.4
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.Maclagen)پاتریرالوکتوریا،کتابخانهنسخۀ.4 P.218.no. 16)Patriala.

.169و118شمارةبه 1/346.حیدرآبادآصفیه،کتابخانۀنسخۀ.5

.1/675گر، ش نسخه در کتابخانۀ علی.6

.3/78نسخه مشهد، ش.7

یکی از منابع مهم و نودریافت در »مجالسِ جهانگیري«کتاب :جهانگیريمجالس

کتر تصحیح دکتر معین نظامی و دبه بابِ تاریخ دوران پادشاه جهانگیر است که

چاپ به میالدي2005میراث مکتوب، تهران در سال سوي عارف نوشاهی از 

استالهوريعبدالستارآثارترینمهماز»مجالسِ جهانگیري«کتاب .رسیده است

رجب24ازسالسهشبانۀمجالسی محافل و وقایعوگزارشاتبرمشتملکه

جهانگیر  در آگره دارالسلطنتکهاست ه 1020رمضان19تا ه 1017

جهانگیري،اقبالنامۀجهانگیري،مآثرمانندییهابیشتر کتاب.1شدمیبرگزار

واند شدهتألیفجهانگیرعصردرکهوغیرهجهانگیريو توزكجهانگیرنامه،

،اند پرداختهرسمیتاریخوجهانداريوسیاسیوفرهنگیواجتماعیوقایعبه

وفرهنگیهاي سانحهغیررسمی،یختار،»مجالسِ جهانگیري«کتاب فقطولی

بارة اطالعات مهمی درشاملاست،جهانگیردربارشبانهوقایعودینیوادبی

هاي جهانگیر در هاي مختلف و دانشمندان و آگاهایی در مورد رغبتشخصیت

باب شاعري، علمی، مطالعۀ کتب و شکار است که پیش از این در هیچ یک از 

ترین اطالعات در این کتاب، نیز مهم.نشده استکتب دوران جهانگیر ذکر 

،مشایخبه ارادت ، نقد وي بر شعر شاعران،ي شاعري و اشعار جهانگیربارهدر

شعراء و ادباء و علماء و به سرپرستی و تشویق جهانگیر نسبت ،سخاوتمندي

فرمایش جهانگیرشاه به عبدالستار الهوري.است بیان شدههنرمندان دربار وي 

هاي خود را از نظر ف مجالس جهانگیري را آغاز کرد، و تمامی نوشتهتألی

احوال هرشب .گرداند گذراند و بعد از تصویب وي شامل کتاب میجهانگیر می

مجلس بدون خاتمه  122آورده شده و جمعاً گزارشات »مجلس«با عنوان 

.بیست و نهص  مقدمه، مجالس جهانگیري،.1
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طور مسلسل تدوین شده و  به 109این کتاب تا مجلس .گردآوري شده است

همین سبب به .مجلس در آن وجود ندارد 9یعنی  122تا  119پس از مجلس س

مقدار بوده و شود که تعداد مجالس در این کتاب همیندر اینجا سؤالی مطرح می

اساس نسخه که تصحیح آن بریا مجلسی دیگر وجود دارد؟ اما چنان

شود نظري نمیاي دیگر از آن وجود ندارد،  یافته، یعنی نسخهفرد انجاممنحصربه

.قطعی ارائه کرد

 معروف»خردجاویدان«و»یهودیوسف«هاي کتابآثار مذکوربرعالوه

است، از آثار دیگر موالنا عبدالستار)ع(ابراهیمحضرتدیندرکهابراهیمصحفبه

.1استدهکر ترجمهونقلفارسیبه جهانگیرپادشاهدستوربه راکه آن.الهوري است

نتیجه گیري

تردید یکی از دانشمندان این نتیجه رسید که عبدالستار الهوري بیبه توان در آخر می

جاي گذاشته  گیر است که آثار شایستۀ تحسینی از خود بهننظر دوران اکبر و جهاصاحب

آخرین اثري .شود اول دوران خود محسوب میاز مترجمان و منشیان طراز اًو خصوص

کند،  تنها بر ذوق ادبی وي داللت میگیري دریافت شده نهننام مجالس جهابه که از وي

راستی اگر کتاب به .ندي وي در حفظ تاریخ و گزارشات روز دال استمعالقبه بلکه

گر شدند در پشت وقت واقعاتی که توسط آن جلوهمجالس جهانگیري نبود شاید هیچ

ي حاوي اهمیت از لحاظ موضوع نیز مجالس جهانگیر.ماندند هاي تاریخ میپرده

هاي شبانه و ها و گردهماییبسزایی است؛ زیرا این اولین کتابی است که نشست

اما جاي تاسف است که غیر از این اثر، .وار ذکر کرده استتکلفانه پادشاهی را تاریخبی

چاپ به الفالسفهسمرةبخشی از متن  البته اخیراً.چاپ نرسیدندبه آثار دیگر وي هنوز

لستار الهوري اتصحیح و چاپ آثار موالنا عبدبه جا دارد که پژوهشگران .رسیده است

درستی و شایستگی به ادب يشده را در دنیاروي بیاورند و این دانشمند فراموش

.معرفی نمایند

.یکصدونهمجالس جهانگیري، مجلس .1
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