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نعمت خان عالینگاهی به زندگی و آثار

محمد عامر

اي که در خانواده »عالی«به و متخلص »نعمت خان«به میرزا محمد نورالدین مخاطب

دودمانش در شیراز در فن  .گشود جهانبه بیشتر افراد آن در شغل طبابت بودند چشم

درستی به لدشسال تو .بودالدین  پدر عالی حکیم محمد فتح .طبابت معروف بودند

زد که توان حدسها میاز آن د استولی اشاراتی در کلیات عالی موجو ،معلوم نیست

تولد  هندعالی در  .دنیا آمده استبه عیسوي 1639امطابق ب هجري1048عالی در سال 

جا تحصیالت مقدماتی و علوم انهمشیراز رفت و در به یافت و در کودکی با پدر خود

د مراجعت کرد و در جنب هنبه دیگروم طب فراگرفت و پس از آن بارمتداوله را با عل

:نوشته شده است طوراینحکم شاهی عالی  ةدربار .درآمد جهانیاهمالزمان ش

حلقۀ بندگی این  اهجهانیآشیان شحضرت فردوس عهدمیرزا محمد که از «

خدمت این سدة سینۀ  ۀبنیان در گوش دارد و غاشیسلطنت ۀعلی ۀعتب

 مخاطب اوالً)شاه عالمگیر(و در زمان حضرت خلدمکان  ،آستان بر دوشبهکع

خان و الحال از فیض قدردانی پادشاه عالم و مقرببه خان و ثانیاًنعمتبه

)شاه اول بهادر(و مرشد کامل دل حضرت پیرفاضل خدیو عارف صاحب

.1»خطاب دانشمندخان سرفراز استبه

مالزمت پادشاه به اهجهاناز زمان پادشاه ش »عالی«که  دهد می عبارت باال نشان

 ،مالزمت شاهی درآمدبه ايعهدهچه به »عالی«ولی این واضح نیست که ،آمده است

دهلیدانشگاه دهلی ، بخش فارسیدانشجوي دکتري ،.

.2ص لیهنورالدین محمد نعمت خان خوان نعمت، مطبع محمدي، د ،شیرازي عالی.1
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پردازي سخنبه مشغولیاتوي در همهبا این .ولی کار طبابت او توام با مالزمت او بود

بود  »حکیم«ويمناسبت کار طبابت تخلص به در این ایام .جستمی نیز اشتغال

:ویسدنمی کهچنان

ش بود که راقم حروف در گیر این نکته منقوبر تحقیق خاطر ناموران روشن«

»حکیم«مناسبت شغل طبابت که سمت موروثی بودبه بدایت حال و قال

.1»نمودمی تخلص

بنابر این شغل طبابت  ؛نه از کار طبابت و نه از تخلص حکیم راضی بود »عالی«اما

که  »دانشمندخان«به مخاطب »مال شفیعا«صالحبه وداع گفت و تخلص خود رارا ال

در مورد این واقعه  .کردتبدیل »عالی«به »حکیم«دانست ازمی عالی او را استاد خود

:طور نوشته استعالی این

دستگیري ترك به بعد از آن که از بیماري تیمار عالج بیماران وارست و«

دیدن جست، براي اختیار تخلص حکیم دست نبضمدستی فرودستان از ه

جناب مستطاب مولوي استادي ارسطوي زمان افالطون  .شد »چکنم«تصحیف

ی یافته فرمود که چون هخان از ارادة تبدیل تخلص آگدوران نواب دانشمندان

.2»سخن بلند است، عالی تخلص باید کرد ۀرتب

پیش از وفات  ما مسلماًا ،عالی معلوم نیستبه سال تبدیل تخلص از حکیم

.اتفاق افتاده است ،عیسوي بوده 1700به جري مطابقه1111شفیعا  که در سال مال

کاربرده است به در اوایل عمر گفته و در آن تخلص حکیم را »عالی«اشعاري که

 جاي تخلص حکیم را »تاج القصیده«کند مثال درنمی دردیوانش از چند بیت تجاوز

ی که یاهرود که او در موقع تدوین اشعار خود در مقطعمی احتمال.کار برده استبه

.3تجدیدنظر کرده باشداش  همناسبت تخلص تازبه اش را آورده بودتخلص اولیه

م در فن طبابت مشغول هاز خانواده اطباء بود و او  »عالی«شد کهمانطور که گفتهه

.2ص نورالدین محمد نعمت خان خوان نعمت، ،شیرازي عالی.1

.20-21ص ،همان.2

.130صد اورنگزیب،هانصاري، نور الحسن، فارسی ادب بع.3
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سروده و در آن بر اي  هاو مناظر .بودطبابت آشنا اي  هاي حرفهبنابر این او با کمبود ،بود

اش  همرثی »عالی«، کردطاهر فوتبه موسوم یحکیم .استعدادي اطباء طنز گفته استبی

:گویدمی کار برده و چنینهنوشته و در آن طنز و مزاح را ب

در طبابــت وقــوف ظــاهر بــودطرفه کاري حکـیم طـاهر بـود   

ـ  گشت بیمار و شد معالج خویش ود کـم از نـیش  هر دوایـی نب

اجل خود چگونه جان گیـرد بیمیــردملــک المــوت دیــد مــی

دار نگـاه ست دستکه اجل اینبــه ســرش رفــت تاکنــد آگــاه

ــدعا  ــاز م ــرد آغ ــهک ــلب کیستی گفـت، گفـت عزرائیـل   دلی

ــانشبجســت و چســ ــانش  ید برگریب ــرفتن ج ــد گ ــرد قص ک

ــره ــرونع ــار ب ــزین دی شــوکــار و بــار مــرا شــریک ماي زد ک

مرگ وقف عـالج چـارة مـن   هست این شهر در اجـارة مـن  
1

 ۀولی بعد از مطالع ،اطالعاتی زیادي در دست نیست »عالی«از احوال آغاز مالزمت

کرد می مورین مشق سخنأمراه با وظائف مهرسد که می دستبه ا این اطالعهآثارش تن

سمت به م او1685-87ي ها اصرة قلعۀ گولکنده و حیدرآباد در سالحاي مهو در روز

عالی با نوشتن واقعات  .نویس در میان لشکریان پادشاه عالمگیر استخدام شده بودوقایع

در سال  .رت عظیمی یافتهرود شمی شماربه کار اوهاین محاصره که در حقیقت شا

ذیل را  ۀعالی قطع ،دست عالمگیر آمده بودبه جري چون قلعۀ مذکوره1097/م1685

م ازین قطعه هتاریخ .نظر پادشاه رسانیده و خلعتی یافتبه تح مزبور گفته ودر تاریخ ف

:آیدبرمی

ــاد از حضـــرت بادشـــاه غـــازي ــان شـ ــد دل جهانیـ گردیـ

جنـگ حیـدرآباد  بـه شد فتحقلــم حســاب تــاریخبــهآمــد
2

 هوقایع محاصرة  قلعیعنی خان عالیوقایع نعمتکتاب  »نعمت خان عالی«کهوقتی

طنز و مزاح کرده  ۀنشانا هم کرد او در این کتاب پادشاه عالمگیر ررا تمام گولکنده

.39ص، نوهکشور، لکعالی شیرازي، میرزا نورالدین محمد نعمت خان، دیوان عالی، مطبع نول.1

.63ص ،همان.2
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اما از شغل  .نرساند شقتلهولی ب ،م شدهاو بربربعد از این پادشاه عالمگیر .است

جري ه1104مین منوال گذشت تا در سال هچندسال بر .بردار شدنویسی دستوقایع

داروغگی مطبخ شاهی را با  عهدةه م پادشاه فرونشست و شاشخکه عیسوي  1693

طور نوشته عالی این خوان نعمتدر پایان  .کردتفویض »عالی«به منعمت خان«خطاب

است از  »نعمت خان«عطا آمد)عالمگیر(جهان خطابی که از جانب پادشاه »:است

».شکر نعمت واجب واجب«:لطایف غیبی تاریخ خطاب چنین یافتم

 شاه عالمگیر با خطاب مذکور منصب پانصدي نیز سفینۀ خوشگو مؤلفقول هب

.عالی اعطا کردبه

مقرب «لقببه را »عالی«پادشاهی خودعهد واخر ازیب عالمگیر در پادشاه اورنگ

این نوازش بر تقرب و  .دار ساختعهدهخانۀ شاهی اهرداروغگی جوبه ملقب و »خان

زیر را در تشکر  ۀعالی قطع .دکنمی در نظر عالمگیر داشت داللت »عالی«اعتمادي که

.آیدمیعیسوي بر 1702جريه1113اعطاي خطابی گفته است که از آن سال 

ردـالی فکرکـو عـود چـبهر تاریخ خطاب خ

شان نوشتسر برآورد از حساب و خان عالی
1

دست به م 1707/ه1118را تا وفات شاه عالمگیر در سال موریت نوأاین م »عالی«

داروغگی هاي  موریتأنویسی و چه در مچه در سمت وقایع »عالی«اواخر عمر .داشت

در موقع  .شدیم، بیشتر در دکن و در رکاب عالمگیر سیرهیخانۀ شااهرمطبخ و جو

دنبال خود اغتشاش به وفات شاه .آباد بوداورنگ شهرنیز در  »عالی«وفات عالمگیر

ظم و محمدمعظم براي محمداعبه پسران عالمگیر موسوم .راه داشتهمسیاسی را 

وقتی که خبر حرکت شاهزاده  .جلوس بر تخت پادشاهی از راه جنگ درآمدند

اسباب خود را  »عالی«زاده محمداعظم رسیدهشابه لیهطرف پایتخت دبه محمدمعظم

در این جنگ عروس فتح و  .لی را پیش گرفتهاشت و راه دذگوالیار گ شهردر 

 راتی را که در گوالیار محفوظ کرده بودهجوا »عالی«پیروزي همراه محمدمعظم شد و

.ثر شدأوشیاري پادشاه معظم خیلی متهمندي و داد و از این عقلمحمدمعظم تحویلبه

137:،ص1913ور،ھآزاد بلگرامی میر غالم علی، مآثر الکرام، چاپ ال.1
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:کندمی در عبارت زیر بیان »عالی«این واقعات را

رج و هنگام هعالمگیر داشت، در عهدرخانه که در هبه سبب داروغگی جوا«

مه صفر الوف هاگر  جهانانۀ عمده را که ذرات مرج انتقال سلطنت آن کارخ

ر هتمامی گوبه و قطرات عمان اگر ،وجه بیعانۀ قیمتش وفا نکندبه االت شود

.1»افتخار بر فلک افراخت …رش در مرتبۀهتعداد جوابه گردد

نزدیک به را که حاال عمرش »عالی«محمد معظم پس از جلوس تخت پادشاهی

لقببه نت و درستکاري که از خود نشان داده بودپاس امابه هفتاد سال بود

نگارش احوال زندگانی و به زاري سرافراز گردانید وهمنصب سهبه و »دانشمندخان«

 1119وقایعی که از ماه ربیع االآخر  .مامور نمودعهد حکومت خود و دیگر واقعات این 

سلک تحریر هب عیسوي 1709تا  1708مطابق جريه1120تا اواخر ماه ذي القعده 

.2معروف است »رشاهیبهادۀظفرنام«یا »نامهرشاهبهاد«عنوانبه درآورده است

صفا  »عالی«نام محمدصادق بابه گشرزفرزند ب .نعمت خان عالی سه فرزند داشت

وي شفیق بود و نام این فرزند در دیوان به در صورتی که عالی نسبت .و الفتی نداشت

:طور آمده استم اینهعالی 

که در سال و کمال و برهمه اوالد شد فایقمحمدصادق آن فرزند ممتـاز و رشـید مـن   

زاده محمداعظم هشابه را دزدیده »عالی«دیوان شعر بود که  »عالی«مان پسرهاین 

پسر دوم عالی   .الشعراء واله داغستانی آمده استریاض ةاین واقعه در تذکر .داده بود

»الممالکحکیم«محمدشاهی لقب عهداو در .روف بودحاذق در طبابت معبه موسوم

مسر ه»عالی«م داشت و دخترهیک دختر  »عالی«بنابه تحقیق شیخ چاند .یافته بود

.3میرزا محمدشفیع و مادر میرزا رفیع سودا است

النساء بنت عالمگیر حتی که زیب.زادگان و امراء بودهنزد شابه »عالی«رسایی 

النساء خیمۀ ابرك را بناء که زیبوقتی .خیلی متأثر بود»عالی«از علم و فضل 

72ا نورالدین محمد نعمت خان، کلیات عالی ،ص عالی شیرازي، میرز.1

.همان.2

.47ص ،شیخ چاند سودا.3
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این قطعه  بیتشعر نوشت و آخرین  بیتیک قطعه مشتمل برشش »عالی«ساخت 

.در ذیل است

ــه   ــا زمان ــاریخ آن گفت ــی ت ــه پ ــم آئین ــگ دل ــرد زن ــهب خان
1

گذشت و در دایرة درعیسوي  1709مطابق  ه1121در سال  »نعمت خان عالی«

در تاریخ محمدي سال وفات وي  .شدخاك سپردهبه قع در حیدرآبادمن واؤممیر

.2لی ذکر شده استهعیسوي در د 1710مطابق ه1122

:آثار منظوم و منثور عالی عبارت اند از

و)مثنوي(من و سلوي،القلوبراحت،دیوان،)مثنوي(سخن عالی:بخش نظم

.چند قطعات

،نامهبهادرشاه،خان عالیوقایع نعمتیا  وقایع محاصرة قلعۀ حیدرآباد:بخش نثر

،مضحکات،نعمت عظمی،خوان نعمت،قصۀ حسن و عشق،نامهرزمیا  نامهجنگ

.رقعات،منشات

سبک عالی

نثر است و در واقع به »نعمت خان عالی«بیشتر آثار شود تقریباًمی به طوري که گفته

حساب به ان از شاعران درجه یکتونمی را »عالی«.شهرت او از بابت  نثرنویسی است

لذا  .معرض نمایش گذاشته استبه رش راهنبر خالف تبحرش در نثر که نهایت  .آورد

شعر  فولدر اوایل دورة ا »عالی«.رودشمارمیبه جزو نویسندگان تواناي عصر خود

توان در می عیوب این سبک را نیز، نديهمراه با محاسن سبک هلذا  .زیستمی فارسی

میت هکم و داراي ا »عالی«هاي  تعداد قصاید و مثنوي ،کرد اهدهاو مشهاي  هسرود

سبک غزل .دهدمی را غزلیاتش تشکیل »عالی«ترین قسمت اشعارمهمچندانی نبوده و 

ما  .در نثر دستی قوي داشت »عالی«ندي است بر خالف حوزة شعرهنیز سبک  »عالی«

.ردم کهیموضوع گفتگو خوا روي همین در زیر بر

.230ص ،دیوان عالی.1

.558ص ند،هنگاهی به تاریخ ادب فارسی در ، توفیق، یسبحان.2
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بر عالوه  .علت طنز و ظرافت وي استبه بیشتر »عالی«شهرت در ادب فارسی 

جو امراي همین نوع ادب است که در آن هکلیاتش پر از  »وقایع نعمت خان عالی«

:کندمی طور بیاناین االمرامآثرمصنف  .معاصر است

او دست اکثر امراء و نوئینان زخمی تیغ زبان او بودند وتشنۀ خونش بودند و «

.1»داشتنمیاز کنایه و هجو بر

بالغت علمی و ادبی هاي  ترین نمونهمهماین قصیده، نظم، قطعه و مثنوي  برعالوه 

.فراموش کندتواند از نمی طنز و مزاح را ،نویسدمی او قصیدهحتی وقتی .وي دارند

ان جالب و نویسد، ببینید چنداي می هخبري فتح گولکنده قصیدکه او دربارة خوشوقتی

.پرمزاح است

مهر و ماه رسیدنواي عیش و طرب تا بهبادشاه رسیدنوید و فتح و ظفر چون به

.خر قصیدهو بیت آ

ــد تــا خبــر آمــد  فوج شاه رسیدزخم عظیمی بهکه چشمدر ایــن معاملــه بودن
2

2
ن ن مختارخاأاو در ش .م سروده استهقصیده خالص مدحیه  »عالی«ینعالوه بر ا

:آن قصیده در عبارت زیراندبیت از چند  .نوشتاي  هقصید

بهـا اسـت  کز خاتمش عقیق یمن لعل بـی اکنون کنم صریح که آن نامـدار کسـیت؟  

ــرش ــواب ع ــز او ن ــان ک ــه مختارخ تر مگر خداستکس نیست در زمانه فزونمرتب

:گویدمی و در آخر این قصیده

ــه     ــانش نگفت ــق ش ــدیح الی ــالی م که سخن خالی از ریا استست اینخوشاما امع

چون شاعران نظر نه مرا بر سر عطا اسـت منظور من رجا و طمـع نیسـت زیـن ثنـا    

دست تهی پیشکش دعا اسـت درویش را زپــاي اوگــنج گهــر نبــود کــه ریــزم بــه
3

م سروده هقصیده قطعه و مثنوي  برعالوه  »نعمت خان عالی«دانیم  طور که میمانه

مان ه»عالی«ولی زیباترین وصف »القلوبراحت«و»عالیسخن«دو اثر  مانند.است

.689ص،1903،واز، مآثراالمراء، کلکتهاهنخان، ش.1

.3،4ص ،کشوروقایع نعمت خان عالی، نول.2

.97ص ،عالیکلیات .3
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 که مانآ حال ؛سروده است بیتمشتمل بر چند هاي کوتاه خود مثنوي در است که او

 کار بردههکردن مطالب طوالنی ببراي بیان که است ی از سخنصنف م مثنويدانیمی

کار برده هرا بهاي کوتاه مثنويده این صنف نوشتن وقایع گولکندر»عالی«ولی .شودمی

.است بیت است استفاده کردهکه مشتمل بر چند  هاییمثنوي ،میان نثراست و در

بی و همملو از جذبات مذ شسنجیده و متین و بیشتر اشعارهم »عالی«غزلیات

ماتم به که ما چنین اشعاري که مربوطوقتی »هجویه«بعد از خواندن اشعار .انداخالقی

:رویم مانندفرومی انگیزيکنیم در حیرت مسرتمی ت مطالعهاس مردن انسانی

این دو گام از پی مطلب چه دویـدن دارد هر دو عالم ز مه و مهر بود جاي دو گـام 

ــم درنشســتهشـــود پیـــداکســـی ز دودة آدم نمـــی ــۀ جهــان تنهــااای یــن خان

عالی بر  .است آویزدار و دلجان »عالی«حسن و عشقِ سازي در مثنويریتصو

.ولی انفرادیت وي در بیان اشعار حسن و عشق گردید ،استم سرودههشعر »سراپا«

نکشیده است هنوزراجا کشید از تن جاننقـاش نـداد  بیخودي فرصت تصـویر بـه  

*

بگو چگونه مصور کشد مثـال تـو را  کم استباز مه و شنجرف الله ةسپید

*

این که در سینه گره گشته تمناي کسی استاز دیده همان لحظه چکیـد دلِ من خون شده

و در فن مطالعه تبحر  ¡استنگاري و مصوري استاددر جزییات »خان عالینعمت«

اي مختلف هاصطالحات علوم و فنون و صنعت ،او از آیات و احادیث .کامل دارد

او.ین زمینه اقتباس زیر را ببینیدادر.کار برده استهنحوي و معنوي را در نثرنگاري ب

جاللی طباطبایی و  ،مؤلف تاریخ وصافالدین  وي شرفهلنگاري در پدر حقیقت در نثر

.شودمی ذریعه طنز و مزاح معتدلهو ب .اسلوب وي عالمانه است .ري ایستاده استهوظ

:را بینیددراین زمینه اقتباس زیر

ر هظا ،میان آمدن بادوات ضرب درآالت حرب و توزیهبعد از آن که تقطیع ب«

سربسته حقه هاي  نکتهبه شد که دخل بیجا در رباعی آن چار دیوار عناصر که

حل معماء سوزي وست و دماغا اي پیچیده بسته شده مشکلیه مضمونو

قافیه تنگ است و  باطل .شودنی نیستهیل بخحصار که بغیر عمل تحلیل و تس
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رجیع بجاي خود آمدند و از این سبکی و چون بند ت .عالجزمین سنگالخ ال

م هنظم قصیده فوج از گریزگاه بر ،همچو بحر مثنوي خفیف شدند هیکوتا

و اکثر  ،آن جان نبردهرسانی بخورد و روي موکب با کمال جلد روي از مصرع

کالم  .گان مورد اعتراض شدندیشتند و چون قافیه شاگردیف همدگر 

که بامبتدایش این .ي مشتمل برتنافر اسناد شدمسندالیه بهادربه آمیز کهطیش

 ؟نمودانصراف چگونه رو¡الجموع استتهیجمعیت چندین فوج که صیغۀ من

که چندین صیغه که در جواب محتوي بر تعقید رسید آنبه و خبر عذرانگیز

انشائیه  ۀنیث معنوي نبود و قضیأفرمایند اینجا علتی غیر از تنمی حضرت عدل

 ،قلعه پیش از رخنه از قبیل اضمار قبل الذکر محال استبه آمدنچنین که در 

.اندها بر برج دخیل شدهپو فتح که مبنی بر کسر حصار است بدون رفع تو

مشاکلت ال از رفع هنکره ب ءمشابهت باهکنند و بان ببجزم حقه نفی حیات می

 مفعول بر فاعل تقدیم .آیدنمی باال برآمدن از ما .نمایدبرفراز قلعه نهی می

حذف هبود ب دهبرج اجوف متصل شهنقب که چون ضمیر مستتر ب .شایدنمی

ون مثل نها گسقوط سنبه ی کهجمضاف یعنی نایابی باروت ناقص گشت و بر

بلکه  .کید تمام صحیح و سالم شدأتهتل شده بود از اعاده محذوف بعثقیله م

ن و گوله و ازم است ثالثی بجا که رسیدن الآنبه مجرد تعدیه فوجبه مضاعف

فتح شاذ گردد که باب فتح ینحوي صرف میهحقه از تیر و تفنگ مزید گشته ب

ین قلعه ا ر شد که نحوي تقدیر درهچون ظا ،مطرد بضرب یضرو ،شودمی

ما ،دادهب کوفیان عملهمذبه که محل تنازع است ابوالحسن را چون فعل اول

گر چون کسائی حذف کسوف و جود عمل آوریم اهکه فعل ثانی را ب

 ۀالمحاله طریق .چه کار آیدهبصریان بعد از خرابی بصره ب ذهبم م،اختیارکنی

ماحصل  .ك را متعديهالقبول نموده  باب فرار را الزم دانستیم و مصدر  ءفرا

بر  »دعیتم فادخلوا اذ«موجب به قضا و ضیوف داعی بالآن مهمانان میزبان

محض نمک به و ،فایده محنت حاضر شدندمائده بی خوان الوان مصیبت و

.1»چشید از جان سیر شده

.37-36صوقایع نعمت خان عالی،.1
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