
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شاعران ايراني مقيم هند در تذكرة لطايف الخيال 
  *دكتر حميد رضايي
  **فردوس مرادي

  چكيده
هـا   و جنـگ هـا   امروزه تحقيق و تتبع دربارة شعر كهن فارسي و شعراي ايراني، بدون جسـتجو در تـذكره  

ارزش و اهميت اين آثار تنها مربوط به داشتن اشعاري نويافته از شعراي مشهور نيست . كاري ناقص است
جنگ لطـايف الخيـال   . بلكه در افزودن نام شعرايي گمنام به فهرست تاريخ ادبيات نيز قابل توجه هستند

از جهـت عـدد ابيـات از     هاي روزگار صفويه است كه هم از جهـت تعـدد شـعرا و هـم     از مهمترين جنگ
در پژوهش حاضـر ضـمن معرفـي جنـگ و شـرح حـال       . ها برخوردار است اي در ميان جنگ جايگاه ويژه

گردآورندة آن، به بررسي زندگي و شعر شعراي ايراني مقيم هند كه نمونـة شعرشـان در لطـايف الخيـال     
  . ايم آمده است پرداخته

  
  .شعر، شاعران ايراني مقيم هند لطايف الخيال، عصر صفوي، جنگ :ها كليدواژه

                                                      
  .زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نوراستاديار گروه . *

 .كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي. **
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  مقدمه 
هاي ارزشمند ادبيات و فرهنگ آن  ها در هر سرزميني به عنوان گنجينه ها و تذكره جنگ

گذشت زمان باعث . توانند معرف قدمت و تمدن ملت خود باشند سرزمين هستند كه مي
عي برخـي  بنابراين س. ناشناخته ماندن و يا مخدوش شدن بسياري از اين آثار شده است

از جمله ايـن آثـار اسـت كـه در      لطايف الخيال. از پژوهشگران بازشناختن اين آثار است
 1334بيت تدوين شده كه در آن نام  26000عهد صفوي توسط محمد صالح رضوي در

به دست ما  لطايف الخيالاي كه اكنون از  نسخه. شاعر و نمونه اشعارشان ذكر شده است
هـايي از نسـخة اصـلي آن مخـدوش گرديـده       و قسمت بيت است 14000رسيده شامل 

اي از اين اثر به امـر محمدصـالح رضـوي، توسـط نصـرت       ق خالصه1104در سال . است
در اين خالصه، اشـعاري از محمـد صـالح    . بيت است 10000تهيه گرديد كه مشتمل بر 

ي هدف او در اين مجموعه اين است كه اشعار منتخب. رضوي و نصرت نيز ذكر شده است
ها به نقد آنها بپـردازد   از شعراي متقدم و متأخر را نقل كند و با استفاده از عالئم و نشانه

بنابراين ايـن اثـر، مجموعـة منظـوم ارزشـمندي در      . و درجه و مرتبة آنها را تعيين كند
تنها به ذكر اشعار شـاعران   لطايف الخيالمؤلف در . شود زمينة نقد شعر نيز محسوب مي

شـود از آن   خته و در ميان فهرست نام شعرا، نام شاعران هندي نيز ديده مـي ايراني نپردا
بيشتر از  لطايف الخيالاما ... . جمله امير خسرو دهلوي، بيدل دهلوي، ناصرعلي هندي و

اين جهت حائز اهميت است كه به شناسايي شاعران ايراني مقـيم هنـد در دورة صـفويه    
مجـالس  ، المجالس نزهةي چون يها در تذكرهشعرا  اينكند نام برخي از  كمك فراواني مي

  . نيز آمده استنتايج االفكار و النفائس 
  

  معرفي محمد صالح رضوي
ميرزا محمد صالح رضوي، ملقب به صدرالممالك، پسر ميرزا محسن نواب اسـت كـه بنـابر    

. ق بوده اسـت 1086، باني مدرسة صالحيه به سالشجرة طيبهنظر مدرس رضوي در كتاب 
زيسته و در مشهد مقدس، نقيب اشراف رضويه و باني خيرات  در قرن يازدهم هجري مياو 

مدرسة صالحية مشهد كه به مدرسة نواب نيز معروف است از آثـار خيريـة او   . و مبرات بود
در صحن قـديم   )ع(است كه درب آن مقابل ضريح مبارك حضرت امام علي بن موسي الرضا

ه، باني را به نثـر، ميـرزا صـالح و بـه نظـم ميـرزا ابوصـالح        شود و بر كتيبة آن مدرس باز مي
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ق اسـت كـه بـه    1078او همچنين باني مصالي ارض اقدس رضـوي بـه سـال   . معرفي نموده
اين مصال به امر سالطين صـفوي تأسـيس شـده    . شده استبيرون دروازة پايين خيابان واقع 

هـاي   رسـة نـواب، كتـاب   محمد صالح رضوي گذشته از امالك بسيار، بـراي مصـارف مد  . بود
پدرش ميرزا محسن از طرف قاضـي سـلطان تربتـي    . زيادي را به طالب آن وقف نموده است

كه از سادات موسوي تربت حيدريه و متولي سركار فـيض آثـار روضـة رضـويه بـود، توليـت       
آستان قدس را به عهده داشت كه اين توليت پس از او به فرزندش ميرزا محمد صالح محول 

- 448، ص 2، ج2 شـيرازي ابن يوسف ؛ 119- 118؛ بسطامي، ص 928، ص 2ندر بيك تركمان، ج اسك(. شد
  : دربارة ميرزا محمد صالح چنين آمده است مطلع الشمسدر كتاب . )482- 478 ؛450

محمد صالح اصالً تربتي است ولكن بعد از تحصيل و تكميل علوم شرعيه «
مقدس رضوي اختيار كرد و  در عتبات ائمه عراق عليهم السالم مجاورت مشهد

اعتمادالسـلطنه،  ( »انـد  پس از فوتش او را در قبرستان قتلگاه به خـاك سـپرده  
  . )706، ص 2ج

  : در معرفي پدر و مادر وي آمده است
ميرزا محسن نواب رضوي ولد ميرزا الغ به شرف مصاهرت حضرت اعلـي  «

بـاس اول همسـر   سرافراز و ظاهراً شاهزاده بيگم فخرالنساء، دختر بزرگ شاه ع
، 1شـاملو، ج  ( »تمـام از هجـرت درگذشـت    1090او در حدود . وي بوده است

  . )119؛ بسطامي، ص 555، ص2فلسفي، ج: ؛ مقايسه كنيد212-205ص
معرفي شـده اسـت،    لطايف الخيالاز آنجا كه محمد صالح رضوي خود به عنوان مؤلف 

تمامي اشعار او در اين اثـر  است و  آمدهشاعران ديگر اشعار وي نيز در ضمن اشعار  بنابراين
- 14[، ]پ- 12[، ]پ- 11[، ]ر- 11[: هاي زيـر آمـده اسـت    بيت است كه در برگ 48حدود 

- 111[، ]ر- 110[، ]ر- 100[، ]ر- 96[، ]ر- 79[، ]ر- 59[، ]پ- 58[، ]ر- 56[، ]پ- 21[، ]پ
- 148[، ]ر- 147[، ]پ- 145[، ]پ- 140[، ]ر- 137[، ]پ- 127[، ]پ- 124[، ]ر- 115[، ]ر
- 180[، ]ر- 180[، ]ر- 171[، ]پ- 169[، ]پ- 167[، ]پ- 163[، ]ر- 150[، ]ر- 149[، ]پ
، ]ر- 221[، ]ر- 214[، ]ر- 213[، ]، ر212[، ]ر- 203[، ]ر- 196[، ]پ- 193[، ]ر- 186[، ]پ
  . ]ر- 278[، ]ر- 272[، ]پ- 263[، ]پ- 259[، ]پ- 254[، ]پ- 247[، ]پ- 245[

  

  جهد از عمر تـو  ست مي اي هر نفسي بخيه
 

ــ ــر ةجام ــه  عم ــو را دوخت ــوا  ت ــد از ه  ان
 

  )ر 11، گ1رضوي ( 
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ها، به آنها  محمد صالح رضوي داراي آثار متعددي است كه در برخي كتب و فهرست
دقـايق  . 3معـارج الخيـال،   . 2جـواهر الخيـال،   . 1: اشاره شده است، اين آثار عبارتنـد از 

  .لطايف الخيال. 4الخيال، 
  

  معرفي لطايف الخيال 
مهمترين آثار ميرزا محمد صالح رضوي است كـه داراي نسـخ متعـددي    اين اثر از جمله 

 فهرست كتابخانة مركزي دانشگاه تهـران در برخي از منابع از جمله  لطايف الخيال. است
نسـخة اصـلي ايـن اثـر در     . به اشتباه به شيخ مفيد محمد دارابي نسبت داده شده اسـت 

ايـن اثـر عبـارت اسـت از     . )1845 ، ص10پژوه، ج دانش: نك(بيت تدوين شده است  26000
ها و به ترتيب حـروف تهجـي    ابيات منتخبي از شعراي قديم و متأخر كه بر حسب رديف

در ايـن  . تنظيم شده است و نام گويندة هر بيت در مقابـل آن يادداشـت گرديـده اسـت    
  . شاعر ابياتي ذكر شده است 1334جنگ از 

اي از ايـن اثـر    ق، خالصـه 1104نصرت به امر ميـرزا محمـد صـالح رضـوي در سـال     
كه با نگريستن به ابيات كنـوني نسـخه   ) 36-27، ص2رضوي (ارزشمند را خلق كرده است 

اي كه از  بيت است اما نسخه 10000در حدود لطايف الخيالآيد كه خالصة  چنين بر مي
بيـت اسـت و نكتـة قابـل توجـه آن كـه        14000به دست ما رسـيده داراي  لطايفاصل 

كه به ) 26-1همان، ص(، محمد نصير متخلص به نصرت است لطايف الخيال نگارندة مقدمة
او از شعراي معاصر امير بـوده و  . است امر محمد صالح اقدام به نوشتن اين مقدمه نموده

پس از مدح  لطايفنصرت در مقدمة . مندرج است لطايف الخيالابيات بسياري از وي در 
عطـار در   الطير منطقسنايي و  حديقةن بر و ستايش اين مجموعه و حتي برتر شمردن آ

  . مورد نحوة تنظيم اين مجموعه سخن رانده است
  

  اهميت جنگ لطايف الخيال 
فردي است؛ ازجمله سـنجش و ارزيـابي    هاي منحصر به داراي ارزش لطايف الخيالجنگ 

ـ    اشعار و عالمت ه گذاري آنها و ترتيب ذكر ابيات و اشعار، اين عالئم اختصـاري مربـوط ب
هـا   هـاي شـعري و جنـگ    حوزة نقد شعر است كه براي نخستين بـار در ميـان مجموعـه   
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  . مشاهده شده است
نظير عصر صفوي است كه در مقايسه بـا   هاي بي از جمله جنگ لطايف الخيالمجموعة 

ناشـناخته  . رديف خود، مجموعة وسيعي از شعر شاعران سـدة يـازدهم را دربـردارد    آثار هم
از شاعران اين مجموعه كه بسياري از آنهـا از معاصـران محمـد صـالح     زيادي  شمارماندن 

اند، امتياز برجستة اين اثر است و از آنجا كه بيشتر شعراي اين مجموعـه جـزء    رضوي بوده
شعراي سبك هندي هستند، اطالعات اندكي دربارة برخي از آنان در كتب تذكره مضـبوط  

به حوزة تاريخ ادبيات است نه قلمرو نقد ادبي، غالباً كتب تذكره تا حد زيادي مربوط . است
زدن به نـوعي نقـد    كه مراد از تأليف آنها دستتوان يافت  ي را ميايه اما در اين ميان تذكره

آنچه در مورد . )228ـ224فتوحي، ص (بوده تا شعر نيك را از بد و سره را از ناسره امتياز دهد 
كتاب نيـز در اصـل جـزء كتـب تـذكره       مسلم است، آن است كه اين لطايف الخيالجنگ 

معرفي شده اما مؤلـف خالصـة آن، سرگذشـت شـاعران را از آن حـذف كـرده اسـت و در        
سرتاسر اين مجموعه سعي نموده كه به همة شاعراني كه ذكري از نام آنها بـه ميـان آورده   

اق اين مهـم  البته تا حد زيادي در اكثر اور. به يك ديد بنگرد و تفاوتي ميان آنها قائل نشود
رعايت شده و ناگفته نماند كه سعي مؤلف بر آن بوده كه بيشتر به ذكر اشـعار و يـا ابيـاتي    

تـوان گفـت    به طور قطع مي. اي نشده است بپردازد كه در ساير آثار شعرا حتي به آن اشاره
كه برخي از ابيات آن جزء اشعار نويافتـة ايـن شـعرا اسـت، ايـن خصوصـيت نيـز از ديگـر         

نكتة ديگـري كـه در برخـي كتـب تـذكره و      . شود ت مهم اين مجموعه محسوب ميامتيازا
شود، آن است كه انگيزة مؤلف از تأليف آن كتاب، درج و بيان  ها به وفور مشاهده مي جنگ

 لطايففنون شعري مانند عروض و قافيه و صنايع بديعي است و از آنجايي كه اين نكته در 
يات است لذا مؤلف اين جنگ شعري نيز از داشتن چنـين  نيز جزء مباني ترتيب و تنظيم اب

كننـده   اي مستثني نبوده است و اين كتاب نيز همانند بسياري از كتب تذكرة عرضـه  انگيزه
اي از اشعار خوب شعراي قديم و متأخر است و توجه مؤلف بيشتر به فنون شـعري   برگزيده

ين بيـان مرتبـه و درجـة شـعر و     اي در آنها و همچنـ  و مضامين باريك اشعار و ذكر لطيفه
هـاي   را از بسـياري مجموعـه   لطـايف الخيـال   ،شاعران معطوف شده است و همين مطلـب 

كند، زيرا شاخصة اين اثر توجه به مباحث نقـد شـعر و    عصر خود متمايز مي رديف و هم هم
اثـر  در ميان شاعراني كه در اين . گذاري است ارزيابي ابيات و مضامين آنها به شيوة عالمت
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ترينشان رودكي است كه مربوط به عصر سامانيان و سـدة چهـارم اسـت     اند، كهن ذكر شده
  : كنيم كه در اينجا نمونة شعري از او را ذكر مي

  گر كند ياريي مرا به غم عشق آن صـنم 
 

 خواره زنـگ غـم   بتواند زدود زين دل غم
 

  )140، ص1، ج نفيسي: نيز نك( 
تر است و پيش از فهرسـت   مقدمة نخست مفصل. اين مجموعه داراي دو مقدمه است

آمـده  هايشان آمده و مقدمة دوم در يك صـفحه پـس از فهرسـت     اسامي شعرا و تخلص
روش تنظيم و ترتيب كتاب خويش را توضيح داده و غرض خود نخست در مقدمة . است

هـاي   و پس از آن فهرست اسـامي و تخلـص  است اي بيان كرده  را از انتخاب چنين شيوه
بسياري از شعرايي . عرايي كه در كتاب مذكور است به ترتيب حروف تهجي آمده استش

كه در اين اثر نام آنها ذكر شده است، شعراي ايراني هستند كه به هند مهاجرت كـرده و  
اند و البتـه در ميـان    در همان جا ساكن شده و حتي به دربار پادشاهان آن ديار راه يافته

اند و شعر آنها در  نيز ذكر شده كه به زبان فارسي اشعاري سرودهآنها، نام شاعران هندي 
 . مضبوط است لطايف الخيالمجموعة 

  
  هاي جنگ لطايف الخيال  معرفي نسخه

موجود است كه در اينجا بـه معرفـي   هاي خطي متعددي  نسخهاز اصل و خالصة اين اثر 
  : پردازيم آنها مي

اسالمي كه برحسب قرائن چنـين بـه   كتابخانة مجلس شوراي  1170نسخة شماره. 1
آيد كه اين نسخه به خط خـود جـامع باشـد و ابيـات كنـوني نسـخه در حـدود         نظر مي
  . )450، ص 2، ج1ابن يوسف شيرازي ( بيت است 14000

شـود و بـه شـمارة     هم خوانـده مـي   تذكرة نصرتكه به نام  خالصة لطايف الخيال. 2
مؤلف اين خالصه همانند مـتن  . ضبوط استدر كتابخانة مركزي دانشگاه تهران م 2951

انـد و   دانسـته  12و  11اصلي محمد صالح رضوي معرفي شده و تاريخ كتابت آن را سدة 
  .)1845، ص10پژوه، ج دانش(بيت است  10000عدد ابيات آن نزديك به 

در كتابخانة مدرسه عالي  493با شماره خالصة لطايف الخيالنسخة ديگري نيز از . 3
هجـري   12تـاريخ كتابـت آن را اوايـل قـرن    . محفـوظ اسـت  ) سپهسـاالر (ي شهيد مطهـر 
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  . )482-478، ص 2، ج2 ابن يوسف شيرازي(اند  دانسته
نسـخة  در كتابخانـة مجلـس شـوراي اسـالمي      9395اي به شمارة  در ضمن مجموعه. 4

برگ اسـت، شـيوة سـطربندي و تنظـيم آن      332به ثبت رسيده كه داراي ديگري از اين اثر 
از ابتـداي نسـخه تـا    . ، به صورت چهارستوني در هر صـفحه اسـت  8217د نسخة شمارة مانن
مقدمـه و  . اسـت  دقـايق الخيـال  ر تا پايان نسـخه  - 255و از برگ  لطايف الخيالر - 254برگ

  . ق است1113صفر  25و تاريخ كتابت آن  8217فهرست اين نسخه مانند نسخة شمارة 
اصلي كار نويسـندگان ايـن نوشـتار قـرار      نسخة ديگري كه در اين نگارش مبناي. 5

در كتابخانـة مجلـس    8217گرفته است و تمامي اشعار از آن نقل شده است، به شـمارة  
سطر بـه   27برگ بوده كه در هر صفحة آن  227شوراي اسالمي محفوظ است كه داراي

  . صورت چهار ستوني كتابت شده و نام شاعران با مركب سرخ نوشته شده است
  
  
  
  
     
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )نسخة خالصة لطايف الخيال در يك مجموعة شخصي در تهران(
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  )نفر 87(لطايف الخيالجدول اسامي شعراي ايراني مقيم هند، مضبوط در جنگ 
  

 شماره صفحه نام شاعر رديف

 ]پ-150[ آهي هروي1

2
ابوالبقاي
 ابرقويي

 ]ر-131[، ]ر-116[

3
اختري
 يزدي

 ]ر-238[، ]ر- 144[، ]پ-119[

 ]ر-218[،]ر-111[ اسد تبريزي4

5
اسماعيل
 نصر آبادي

 ]ر- 242[، ]پ-135[

6
اسيري 
 شيرازي

،]پ-91[،]پ-87[،]ر-87[
-102[، ]پ-100[، ]پ- 98[

 ]...ر-109][ر-103][ر

7
اصدق
 همداني

 ]پ- 94[

8
الهي

 همداني
 ]ر-199[

9
شاملوي انسي

 هروي
 ]ر-178[، ]ر-128[

10
باقر

 درگزيني
 ]پ-137[ ،]پ-96[، ]پ- 71[

11
باقر

 شيرازي
 ]پ-175[، ]ر- 98[

 ]پ-130[ باقر كاشاني12

13
باقر

 مشهدي
 ]ر-177[

14
باقر نجم
 ثاني

 ]پ-212[

15
باقي

 نهاوندي
 ]پ- 91[

16
برهان
 ييابرقو

 ]پ- 265[، ]ر-234[، ]ر- 88[

17
بيان

 اصفهاني
 ]پ-106[

 ]ر-264[،]ر-163[،]پ-88[ تقي اوحدي18

 شماره صفحه نام شاعر رديف

19
تقي پيرزاد 
 مشهدي

 ]پ-263[

تقي 20
 نيشابوري

] ر-167[، ]پ-95[،]پ- 11[
 ]ر-236[، ]ر-210[

حسنعلي 21
 يزدي

 ]پ- 78[، ]ر-63[

خاطري 22
 كاشاني

 ]ر- 78[

خصمي 23
 اصفهاني

 ]ر-219[

 ]ر-153[، ]ر-119[ خليل بيات24

 دركي قمي25
، ]ر-79[، ]پ-78[،]پ-64[
، ]پ-117[، ]ر-101[، ]ر- 92[

 ]. . .ر-124[، ]ر-122[

راهب 26
 اصفهاني

 ]ر-133[

رحيم 27
 تبريزي

 ]ر-184[، ]ر-60[

رشدي 28
 رستمداري

، ]ر-222[، ]ر-165[، ]پ- 81[
 ]ر-271[

رونقي 29
 همداني

 ]پ- 210[، ]پ-184[

زماني 30
 يزدي

 ]ر-154[، ]ر-79[، ]پ- 85[

زين 31
 اصفهاني

 ]پ-170[

سنجر 32
 كاشاني

، ]پ-219[، ]ر-101[، ]پ-67[
 ]ر-270[

شاپور 33
 تهراني

، ]ر-74[، ]ر-73[،]ر- 11[
، ]پ-116[، ]ر-95[، ]ر- 77[

 ]. . .ر-134[، ]ر-130[

 شريف آملي34
، ]پ-84[، ]ر-82[،]پ- 47[
، ]پ- 164[، ]ر-152[، ]ر- 89[

 ]ر-225[، ]ر-175[

شريف 35
 تهراني

، ]ر-82[، ]پ-77[،]ر- 19[
 ]ر-89[، ]پ-84[
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 شماره صفحه نام شاعر رديف

شكيبي36
 اصفهاني

،]پ-251[،]ر-225[،]ر-167[
 ]پ-112[

شهرت37
 شيرازي

 ]ر-255[

صادق38
 هروي

 ]پ-218[

صالح39
 بروجردي

 ]ر-171[

صالح40
 تبريزي

،]پ-123[،]پ-95[،]ر-60[
 ]ر-160[

صالحي41
 خراساني

 ]پ-63[

صائب 42
 تبريزي

،]ر-12[،]پ-11[،]-11[
[ ، ]پ-13[، ]ر-13[، ]پ- 12[

 ] ...ر-14(

]پ-11[صفي اصفهاني43

صيدي 44
 تهراني

،]ر-83[،]ر-80[،]ر-79[
، ]پ-101[، ]ر-90[، ]پ- 84[

 .]. .ر-115[،]پ-114[

ضمير 45
 اصفهاني

،]ر-126[،]ر-107[،]ر-98[
- 177[، ]پ-166[، ]پ-158[

 ]ر-194[،]پ-178[،]پ

 طالب آملي46
،]ر-67[،]پ-66[،]پ-57[
، ]ر- 76[[، ]پ-71[، ]ر- 71[

 ]. . . .ر-87[،]ر-82[

]پ-228[،]ر-185[طرزي47

طغراي48
 مشهدي

 ]پ-243[، ]ر-119[، ]ر-112[

عارف 49
 تبريزي

،]ر-63[،]پ-62[،]پ-14[
، ]ر-70[، ]ر-69[، ]ر-68[

 ]. . .ر-90[،]ر-83[

عبداهللا 50
 يزدي

،]ر-129[،]ر-105[،]ر-76[
، ]پ-237[، ]ر-227[، ]ر-130[

 ]پ-256[،]پ-255[

عرب51
 شيرازي

 ]ر-245[، ]ر- 88[

عرفي 52
 شيرازي

،]پ-67[،]پ-65[،]پ-17[
، ]پ-74[، ]ر-71] [پ- 70[

 ]. . . .ر-79[،]پ-77[

 شماره صفحه نام شاعر رديف

غزالي 53
 مشهدي

، ]ر-259[، ]ر-232[،]ر-200[
 ]پ-263[

غيرتي 54
 شيرازي

 ]پ-144[

فتحي 55
 اردستاني

 ]ر-267[، ]ر-200[، ]پ-164[

فرج 56
 شوشتري

، ]ر-79] [پ-64[،]پ- 17[
- 135[، ]پ- 133[، ]پ-121[

 ]. .ر-188[، ]پ-136[، ]پ

فهمي 57
 استرآبادي

، ]ر-168[، ]پ-157[، ]ر-153[
 ]پ-269[

قاسم 58
 تبريزي

 ]ر-205[

قاسم 59
 مشهدي

، ]پ-13[، ]ر-13[،]ر- 12[
، ]پ-17[، ]پ-14[، ]ر- 14[

 ]...ر-19[، ]ر-18[

قيدي 60
 شيرازي

 ]ر-229[

 ]ر-101[ كاظم توني61

محب 62
 شيرازي

 ]پ-220[

محسن 63
 شيرازي

 ]ر-172[، ]ر- 82[

محسن 64
 همداني

 ]پ-169[

مد مح65
 صوفي

، ]ر-250[، ]ر-216[،]ر-124[
 ]ر-257[

 ]ر- 82[ محمود66

مرشد 67
 بروجردي

 ]پ-269[، ]ر-185[

مسيح 68
 كاشاني

، ]ر-56[، ]ر-14[،]پ- 11[
، ]پ-60[، ]ر-60[، ]پ- 59[

 ]پ-71[، ]پ-67[

مشرب 69
 اصفهاني

 ]ر- 254[، ]پ- 205[، ]پ- 118[

مظفر 70
 تبريزي

 ]پ- 22[

معصوم 71
 تبريزي

 ]پ-181[، ]ر- 14[
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 شماره صفحه نام شاعر رديف

معصوم72
 كاشاني

 ]ر- 93[

مقيم73
 سبزواري

در لطايف الخيال شعري از او
 نيامده

]پ-170[،]پ-88[ملك قمي74
]ر-11[منعم75

مومن76
 استرآبادي

-168[،]ر-159[،]پ-134[
 ]پ-259[،]پ

ميرك77
 سبزواري

 ]ر-239[

 نادم گيالني78
،]پ-125[،]ر-62[،]ر-14[
- 233[، ]پ-264[، ]پ-184[

 ]پ

]پ-203[ناطق79

نصير80
 همداني

 ]پ  – 185[ ، ]ر  – 98[ 

  
 

 شماره صفحه نام شاعر رديف

نظيري 81
 نيشابوري

، ]پ-55[، ]ر-54[،]ر- 23[
، ]پ-68[، ]ر-63[، ]ر-56[

 ]. .ر-79[، ]پ-69[

نوعي 82
 خبوشاني

، ]پ-68[، ]ر- 63[،]ر- 15[
، ]پ-121[، ]پ-81[، ]پ-69[

 ]. . .پ- 182[، ]پ-123[

 ]ر  – 256[ واحدي83

وفايي 84
 اصفهاني

در لطايف الخيال شعري از او 
 نيامده

وقوعي 85
 نيشابوري

 ]پ– 96[ 

يحيي 86
 كاشاني

، ]ر-82[، ]ر-60[،]پ- 12[
، ]ر-126[، ]ر- 107[، ]پ-104[

 ]. .پ-133[، ]پ-126[

يونس 87
 ابهري

 ]ر  – 235[ 

شـاعر و   10زنـدگاني  شاعر ايراني مقيم هند به شـرح حـال    87در اين مقاله از ميان
 : پردازيم مي لطايف الخيالهاي شعري آنها در جنگ  ذكر نمونه

  

 ) اهللا ظفرخان ميرزا احسن(احسن تربتي . 1
اهللا مخاطب به ظفرخان و متخلص به احسن، فرزند ركـن السـلطنه    محمدرضا احسن

ق 1008نام او براي نخستين بـار در سـال    اكبر نامهخواجه ابوالحسن تربتي است كه در 
ق در هند بـه دنيـا   1013ظفر خان در سال . )760، ص3ابوالفضل عالمي، ج(ذكر شده است 

  : آمد؛ چنانكه خود نيز در مثنوي ميخانه راز چنين گفته است
  چـــو بـــر الـــف بگذشـــت اثنـــا عشـــر

 

 ز مــــادر بــــزادم بــــه ســــال دگــــر
 

  

ــام   ــذر امـ ــرد نـ ــدر كـ ــون پـ ــرا چـ   مـ
 

ــام   ــت نــ ــا گشــ ــم محمدرضــ  از آنــ
 

  )707، ص1، ج2گلچين معاني به نقل از ( 
در رابطه با پدر ظفر خان، خواجه ابوالحسن تربتي اطالعات اندكي گوناگون در متون 

خواجه ابوالحسن تربتي در عهد اكبر پادشاه وارد هند شـد و بـه   : آمده است از آن جمله
وزارت شاهزاده دانيال و ديواني دكن منصوب شد و چون جهانگير پادشـاه بـه حكومـت    
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، خواجه را از دكن طلبيده، و ابتدا او را به خدمت مير بخشيگري منصـوب نمـود و   رسيد
، 1والـه داغسـتاني، ج  (در آخر او را به مقام وزارت اعلي و منصب پنجهزاري ممتـاز سـاخت   

حكومت كابل ضميمة مقام وزارت او شد و  1033و در سال ) 58-57نصـرآبادي، ص ؛ 203ص
ب پدر به حكومت كابل مـأمور شـد و چـون حكومـت     چنين بود كه ظفر خان از جان اين

هندوستان به صاحبقران ثاني شاهجهان رسيد، خواجه ابوالحسن را به منصب ششهزاري 
داري كشـمير را بـه او سـپرد و از     ق صوبه1042و ششهزار سوار منصوب كرد و در سال 

و مسـلم  سفيدي و خيرخواهي خواجه براي شاهجهان امري انكارناپـذير   آنجايي كه ريش
بود پس از او، فرزندش ظفرخان را به نيابت پدر به كشمير فرستاد و زماني كه خواجه در 

داري كشـمير بـه ظفرخـان     ق در هفتادسالگي از دنيا رفت، صوبه1042رمضان سال  19
هـزاري و علـم و نقـاره نيـز بـه او مرحمـت گرديـد؛         واگذار شد و همچنين منصـب سـه  

به ديواني صـوبه منصـوب كـرده و همـراه ظفرخـان بـه       شاهجهان، خصالي هروي را نيز 
ــتاد  ــمير فرس ــاني (كش ــين مع ــي، ص 708-707، 379، ص 1گلچ ــاني قزوين ؛ 856-855؛ فخرالزم

ظفرخان يك هفته پس از جلوس شاهجهان، در نيمة جمادي اآلخر . )50-49گوپاموي، ص 
شد و مقـرر  ق به سبب غفلتي كه در امر حكومت از وي سر زده بود، معزول 1037سال 

گرديد كه تا دفع ندر محمدخان اوزبك، برادر خرد امام قليخان، والي توران كه به محض 
اطالع از فوت جهانگير پادشاه به محاصرة كابل پرداخته بـود، بـا لشـكر خـان مشـهدي،      

روي كه در  پس از شكست ندر محمدخان و فرا. دار جديد همراهي و همكاري كند صوبه
صورت گرفت صائب به اتفاق ظفر خـان عـازم پايتخـت شـد و      ق1038نهم محرم سال 

گذشـت در   الثاني سال مذكور كه يازده ماه از جلوس شاهجهان مي ربيع 25ظفرخان در 
در . گواليار به حضور شاه كه مشغول شكار بود، رسيد و از آنجا به دارالسلطنة آگره رفـت 

بـراي سـركوبي خانجهـان     ق ظفرخان به دستور شاهجهان1039اواسط ربيع الثاني سال
دو ماه . لودي و نظام الملك به برهانپور عزيمت كرد و صائب نيز دراين سفر همراه او بود

ق شاهجهان به برهانپور وارد شد و تـا حصـول   1039رجب سال  26و نيم بعد يعني در 
ماه طول كشيد در آنجا اقامت كرد و در اين مدت ظفرخـان غالبـاً در    26فتح و ظفر كه 

، 1، ج2 گلچـين معـاني  (يات ناسك، ترنبك باالكهـات و سـنگمنير مشـغول جنـگ بـود      وال
 .)710-707ص
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ظفرخان پس از حكومت كابل دو بار به حكومت كشمير و يك بار به حكومـت سـند   
  : هاي حكومتي او بدين شرح است منصوب شد كه تاريخ دقيق منصب

ق و 1050تـا  1043سال  دار كابل بوده و از ق صوبه1037تا  1033ظفرخان از سال 
ق 1069تـا   1063ق حكومـت كشـمير را داشـته و از سـال     1057تا  1053بار ديگر از 

گذرانـد در سـال    حاكم تته سند بوده و از آنجايي كه اواخر عمـر خـود را در الهـور مـي    
ق در الهور درگذشت و در جوار مقبرة پدرش خواجـه ابوالحسـن تربتـي مـدفون     1073

؛ 257، ص1همو ؛ 708، ص1، ج2 گلچين معاني(ورشان باقي نمانده است گرديد كه آثاري از قب
  .)27؛ خوشگو، ص855؛ فخرالزماني قزويني، ص50گوپاموي، ص 

از آنجايي كه ظفرخان داراي اصل و ذاتي نيكو بود، سري در صحبت و تربيت اربـاب  
افتخارش همين بس كه كسـي همچـون صـائب مـادح     . كمال داشت و جوهرشناس بود

  : كند ن اوست و ظفرخان نيز چند جا در مقاطع، غزل صائب را ياد ميآستا
  طرز ياران پيش احسن بعد از اين مقبـول نيسـت  

 

 هاي او از فيض طبع صائب اسـت  گوئي تازه
 

هشت قصيدة صائب در مدح ظفرخان است كه در آنها تعريف فراواني از سـخنراني او  
ق عـزم سـفر   1034صـائب در سـال  . )جاهـا  همان، فخرالزماني قزويني ،2 گلچين معاني(كند  مي

هاي ظفرخان گرديد  هندوستان نمود و در همان سال چون به كابل رسيد، جذب محبت
ق همـراه وي بـه   1038و تصميم به اقامـت گرفـت و پـس از عـزل ظفرخـان بـه سـال        

برخالف آنچه در بسياري از متون ذكر شده است ظفرخان، صائب را به . هندوستان رفت
شاهجهان نرسانيد و صائب نيز شعري در ستايش او نسرود بلكه بالعكس چند جا  خدمت

در اشعار خود به ذم شاهجهان پرداخته؛ ازجمله در قصيدة تهنيت فـتح قنـدهار كـه بـه     
  . مدح شاه عباس ثاني پرداخته است، او را ديو مكار خوانده است

اي چنـين   و در قصـيده صائب همنشيني با ظفرخان را سرماية افتخار خويش دانسته 
  : گويد مي

  شـكنم  كاله گوشه به خورشيد و ماه مـي 
ــاد    ــي ب ــه در ترق ــت را ك ــوق تربيت   حق
  تو پايتخت سخن را به دسـت مـن دادي  

 

 بــه ايــن غــرور كــه مــدحتگر ظفرخــانم
 زبان كجاست كه در حضرتت فروخوانم؟
 تــو تــاج مــدح نهــادي بــه فــرق ديــوانم

 

  )جاها همانگوپاموي،  ،الزماني قزويني؛ فخر703- 701، ص1، ج2 گلچين معاني(
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مالمحمد حسين مازندراني متخلص به آشوب، زماني به هند رفته و او نيز مـدتي در  
و الهي همداني در كابل و سپس در ) 3، ص1، ج2 گلچين معاني(خدمت ظفرخان بوده است 

گـر  از دي. )96ص، 1جهمان، (كشمير با ظفرخان احسن تربتي مدتي همنشيني كرده است 
نشينان ظفرخان، ميرمحمد مؤمن شميمي يزدي است كه در اوايل جـواني   مداحان و هم

 گلچين معـاني (ها برده است  ق به هندوستان رفته و از محضر ظفرخان بهره1028به سال 
شوكتي ـ محمد ابراهيم اصفهاني در تمام  . )855-854ص ، فخرالزماني قزويني ؛654، ص1، ج2

هندوستان سفر كرده است كه در اولين سفرش از مصاحبت بـا  بار به  2طول عمر خود، 
، 2 گلچين معاني(گردد  مند شده و پس از آن به اصفهان باز مي ظفرخان احسن تربتي بهره

  .)جا همان، 1همو  ؛658، ص1ج
به ظفرخان، ممدوح صائب، محبـت   )ق1068-1037(طاهر طالقاني در زمان شاهجهان 

گلچـين  (. كنـد  ان نيز كماالت او را در حضور پادشاه ذكر ميكند و ظفرخ فراواني ابراز مي
رود بـا   فارغ اصفهاني برادر مالعشرتي نيز زماني كـه بـه هنـد مـي    . )802، ص 1، ج2 معاني

و  )971، ص 2ج ،همـان (رود  ظفرخان ارتباطاتي برقرار ميكند و پس از مدتي به الهور مـي 
-1053(با دوره دوم حكومت ظفرخان  مدتي از دوران اقامت كليم همداني در كشمير نيز

بنـد خـود را بـه دسـتور ظفرخـان       نامة ترجيـع  مصادف بوده است و كليم ساقي) ق1056
  : سروده است

 ؟چندبا توبه و پيري سخن از ساقي و مي
  هرچند غزل گويي و مستي فن ما نيست

 

 خود را نتوانم چو به افسـانه جـوان كـرد   
 رد؟چو طرح غزل كرد ظفرخان چه توان ك

 

  ) 1179، ص2همان، ج( 
در زمان حكومت شاهجهان اشعار منتخب صاحب سخناني كه به نوعي بـا ظفرخـان   

را ... اند مثل ميرزا صائب، قدسي، كليم، غني، ميرزا رضي دانش، ميرصيدي و مربوط بوده
هايي نوشته و بر پشت ورق آن، معني آن خطبه را نقاشي كرده و به اين  به صورت خطبه

نـام ايـن شـاعر در    . )27-26خوشـگو، ص  (اي از اين شاعران به وجود آوردنـد   تذكرهترتيب 
ذكر شده است و در اين مجموعه تنها سه  »احسن«همراه با تخلص  لطايف الخيالجنگ 

  : بيت از اشعار او نقل شده است
  مي در سر من هوش خمارسـت  ةبي نشأ

 

 دل عـيش غبارسـت   ةبي نغمه بـر آئينـ  
 

  ]پ15، گ 1رضوي [
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  افتـد  از سر كوي تو هركس كه جدا مـي 
  بكش و پاي به خونم نـه و ممنـونم سـاز   

 

 افتـد  هـا بـه كجـا مـي     يارب از گمشدگي
 افتـد  به كف پاي تو اين رنـگ حنـا مـي   

 

  )ر111، گ 1رضوي ( 
 اختري يزدي . 2

آيـد از واليـت يـزد اسـت، او تحصـيالتي در علـوم        اين شاعر چنانكه از پسوند نامش بر مي
خوشـگو،  (به خصوص نجوم داشته و ظاهراً وجه تخلصش نيز به همين دليـل اسـت   مختلف 

اختر به معناي ستاره معنـي پـروري   «. )285؛ نصرآبادي، ص101؛ آذر بيگدلي، ص52؛ گوپاموي، ص 85ص
اوحـدي  ( »اختري يزدي از شعراي تازه كار بوده اما اختر طبعش روشن و فطـرتش منيـر بـوده اسـت    . است

او از شعراي عهـد شـاه عبـاس صـفوي     . )62- 61؛ مقايسه كنيد با آقابزرگ، ص111، ص1بلياني، ج 
است كه در تمام طول عمرش دو بار به هندوستان سفر كرده است و در دكن بـه خـدمت   
ميرجمله شهرستاني رسيد و او نگذاشت كه اختري به محل ديگري برود تا آنكه به همـراه  

ق بـه همـراه او بـه    1027مـدتي در سـال    ميرجمله شهرسـتاني بـه ايـران آمـد و پـس از     
بـه ايـران بازگشـت و بـه      1047هندوستان بازگشت اما پس از فوت شهرسـتاني در سـال   

او داراي يك فرزند بود كه در منابع ذكري از نـام او بـه   . كدخدايي واليت يزد منصوب شد
جـا   مـان گـردد و در ه  ميان نيامده و چنين روايت شده كه در اواخر عمرش به هند بـازمي 

يك از منابع ذكري از سال و محـل تولـد و يـا وفـات او نشـده       اما در هيچ. درگذشته است
، 1والـه داغسـتاني، ج  ( او در هند با رونقي همداني و طالب كليم مشاعره نيز داشته است. است
  . )30- 27، ص1ج ،2؛ گلچين معاني 257؛ نصرآبادي، ص53- 52؛ گوپاموي، ص85؛ خوشگو، ص203ص

  نچــه عيشــم ز شــاخ ياســمنيغ ةشــكفت
ــم  ــرد دل ــه شكســت انتخــاب ك   هزارگون
  سكندر آنچه به سعي طلـب نيافـت مـرا   

 

ــي    ــه از چمن ــيمي ازو ب ــه آرزوي نس  ك
 دگــر بــه تــازه ز ديــوان زلــف پرشــكني 

 چــاك پيرهنــي نمــود خضــر محبــت ز
 

  )28، ص1، ج2گلچين معاني(
  تعلــيم نــاز چنــد دهــي چشــم مســت را

 

 داشــتدل آنقــدر ببــر كــه تــواني نگــاه 
 

  )102آذر بيگدلي، ص(
  گسـل دارد  دلم صد چاك از بيداد آن پيمان

 

 گريبانم ز دست پندگويان حال دل دارد
 

  )85خوشگو، ص(
  اي اختري در چه خيالي كه چو تاري شده

 

 مگـــر انديشـــه بـــر يـــار تنيـــدن داري
 

  )203، ص 1واله داغستاني، ج (
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 ةخلص ذكر نشده است و در مجموعـ همراه با ت لطايف الخيالنام اين شاعر در جنگ 
  : بيت شعر از اين شاعر ذكر شده است 3 ،لطايف الخيال

ــانم    ــه گريبـ ــم قصـ ــود قلـ ــم نمـ   رقـ
 

ــان دارد  ــر زب  عجــب مــدار اگــر چــاك ب
 

  )پ119، گ 1رضوي (
  در حفظ دلم كوش و بينديش از آن روز

 

 كــز مــن طلبــي و دگــري داشــته باشــي
 

  )ر144همان، گ (
ـ از هجوم جغـد در وير    مـا جـا نمانـد    ةان

 

 خواستيم آن چنان آباد شد آخر كه ما مي
 

  )ر238همان، گ ( 
  اسد تبريزي. 3

هاي ساكن محلـة عبـاس آبـاد اصـفهان و از شـاعران سـدة يـازده         مير اسداهللا از تبريزي
، 1، ج2 گلچين معاني(گويا داماد زاهدبيگ پدر ميرزا محسن بوده است . هجري قمري است

  . )71ص؛ آقابزرگ،310؛ نصرآبادي، ص44ص
مصاحبت داشـته و سـفري بـه     )ق1030: وفـات (اند كه با نصيراي همداني  چنين آورده

  . هند كرده و در آنجا درگذشته است
  طرفه حالي است كه آن آتش سوزان از مـن 

 

ــر مــي  ســوزد شــود و بيشــترم مــي دورت
 

  )198؛ دولت آبادي، ص31آذر بيگدلي، ص(
هـاي متعـدد،    اعر و ابيات منسوب به او در ميان تـذكره در ارتباط با شرح حال اين ش

در ايـن   سـخنوران آذربايجـان  از آن جملـه نويسـندة   . شود هاي فراوان ديده مي آشفتگي
  : نويسد رابطه چنين مي
 4406، ص6در قاموس االعـالم، ج ...) طرفه حاليست كه آن(بيت مذكور «

متوفي در  »ملولي«ص بهو صبح گلشن به نام خليفه مير اسداهللا اصفهاني متخل
بـه نـام سـيد اسـداهللا شـاهمير حسـيني        10، ص4، جاألدبریحانة و در  969

از علمــاي عهدشــاه طهماســب صــفوي و در  »ملــولي«مرعشــي، مــتخلص بــه 
به نام ملـولي شـاعر    360به نام مير اسداهللا و ص 40، صدانشمندان آذربايجان

، ميـر اسـداهللا از   س االعالمقاموو  آتشكدة آذردر . ق آمده است. سده يازدهم ه
  : سادات دارالسلطنه تبريز معرفي و بيت زير به او نسبت داده شده است

  چشمي كـه بـه رويـم ز ره لطـف گشـودي     
 

 خواهم كه به آن چشـم نبينـي همـه كـس را    
  



100  
قارهنامة شبه، ويژهنامة فرهنگستان

 ...شاعران ايراني مقيم هند  مقاله
 

، 9، جالذریعـة و  273، صدانشمندان آذربايجاندر صورتي كه اين بيت در 
فرهنــگ آمــده و در  »عريــان«خلص بــه بــه نــام ميــرزا اســداهللا مــت 714ص 

دولت آبـادي،  ( »وي اهل كاشان معرفي شده است نه تبريز 388، صسخنوران
  ). 199-198ص

ذكر شـده اسـت و در    »عريان«همراه با تخلص لطايف الخيالنام اين شاعر در جنگ 
  : بيت از اشعار او نقل شده است 2اين اثر تنها 

  تنتوان گف نظر با پايه عرش خموشي مي
 

 سخن هرجا كه بر كرسي نشيند بر زمين افتـد 
 

  )ر111، گ 1رضوي (
  داشـتم  قاف تا قاف جهان زير نگـين مـي  

 

 داشتم سرزميني گرچه عنقا در كمين مي
 

  )ر218همان، گ (
در مورد اشعار اسد تبريزي و نقد آنها توسط محمد صالح رضوي، تنها بيـت نخسـت   

صرع دوم آن خطي با مركب كشيده شده است و مورد نقد قرار گرفته است كه بر روي م
  )ر10همان، گ ( ».مصرع رسانيدن با نيم مصرع مشكل است«: اين بدان معناست كه

  
  ) ميرعمادالدين محمود(الهي همداني . 4

اهللا سـعدآبادي اسـت كـه     حجـة نام اين شاعر در منابع متعدد مير عمادالدين محمود بـن ميـر   
نويسان محل تولـد او را اسـدآباد همـدان     اكثر تذكره. شود مي سعدآباد از توابع همدان محسوب

  ).222درخشان، ص(اند  دانند اما واله داغستاني و تقي اوحدي او را سعدآبادي دانسته مي
در شيراز به تحصيل مشغول بود و پـس از آن تصـميم گرفـت بـراي اتمـام      مدتي او 

همـين منظـور در اصـفهان     تحصيالتش به عراق سفر كند و البته مدت دو سال نيـز بـه  
ق تصميم گرفت به هنـد بـرود و در همـان دوران مؤلـف     1021وي در سال . ساكن بود

او جواني بود در نهايت دقـت و شـوخ   . كند ، تقي اوحدي در آگره او را مالقات ميعرفات
هـاي شـعري مهـارتي     طبع كه از صفاي باطن نيز برخوردار بود و در تمامي انـواع قالـب  

گلچين معـاني بـه نقـل از    . )93، صآقابزرگ، 123-122، ص1، جبلياني اوحدي(ت نظير داش بي
  : نويسد وي چنين مي ةدربار خيرالبيان

  

مير الهي از جمله سادات است كه قبل از عزيمت به هندوسـتان از عـراق بـه    «
  . )94، ص1، ج2گلچين معاني ( »رود قصد زيارت بارگاه امام هشتم به خراسان مي
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بـه قنـدهار   هنگـامي كـه   شـود،   ق از خراسان عازم هند مـي 1018ال ميرالهي در س
طالباي آملي، محوي اردبيلـي، سـروري يـزدي، اسـد     (رسد به جمع شاعران دربار ميرزا غازي  مي
، پـس از فـوت   1021پيونـدد و در سـال    مي )خوان قلم، عبدالباقي قصه خوان، شمساي زرين قصه

خان پيوسـته و   به دربار مهابت 1022آنجا در سال رود و در  از قندهار به آگره مي ،ميرزا
شود، در برخي منابع  پس از آن در كابل و كشمير با ظفرخان احسن تربتي همنشين مي

اهللا  حجـة مير محمد سعيد بن . )17گوپاموي، ص(اند  او را از شعراي دربار شاهجهان دانسته
سالي را در دكـن سـاكن    سعدآبادي، برادر كوچكتر ميرمحمود الهي است كه او نيز چند

گردد و پس از آن به همراه دو برادر خود، ميرمحمود و  و مجدداً به ايران بازمياست بوده 
؛ آذر بيگـدلي،  556، 104-94، ص1، ج2 گلچـين معـاني  : نـك (رود  ميرمعصوم الهي به آگـره مـي  

شان طغراي مشهدي در منشĤت خود، آنجايي كه از دروي. )605فخرالزمان قزويني، ص ؛84ص
  . كند آورد، ميرالهي را سرآمد همة آنها معرفي مي سخنور هند نامي به ميان مي

داري را به ظفرخان بخشيد از او ضامني خواست تـا   زماني كه شاهجهان خلعت صوبه
او با شـنيدن ايـن   . ميرالهي در آن مجلس حضور داشت. مردم كشمير را راضي نگه دارد

چهار يارش، پادشـاه بـا شـنيدن ايـن سـخن      سخن چنين گفت كه خدا ضامن رسول و 
خشنود شد و ظفرخان گفت كه مير الهي رفيق و امين او باشد و چنين بود كه به همراه 

سيري سعدآبادي ازجملـه شـاعران   . )153ص، 2ج راشدي، (ظفرخان در كشمير ساكن شد 
معاصر ميرالهي است كه به تازگي پا به عرصـة شـعر و شـاعري نهـاده بـود و بـه جهـت        

مند شدن از مهارت ميرالهـي در زمينـة شـعر، اشـعارش را از دكـن بـراي ميرالهـي         بهره
شيداي فتحپوري كـه از جملـه شـعراي معاصـر     . )597، ص1، ج2 گلچين معاني(فرستاد  مي

ميرالهي است، بعد از فوت طالب و جهانگير پادشـاه در زمـرة شـعراي دربـار شـاهجهان      
عصر خود  ي همخودخواه و حسود بود، شعراي درباردرآمده و از آنجا كه شاعري بدزبان، 

ان قدسي، طالب كليم، حكيم حاذق و ميرالهـي را هجـو گفتـه    حاجي محمدج: از جمله
نشـين و   از جمله شعراي معاصر ميرالهـي كـه بـا او هـم    . )553فخرالزماني قزويني، ص(است 
و آقارضي نـام   توان از شكوهي همداني، اوحدي، حكيم شفائي اند مي صحبت نيز بوده هم

در برخـي از كتـب   . )17گوپـاموي، ص  ؛223؛درخشـان، ص 224، ص1والـه داغسـتاني، ج  : نك(برد 
بيت از اين شاعر نقل شده است، و عدد ابيـات او را   114 العاشقين تعرفاتذكره از جمله 
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پس از ذكر اشـعار ميرالهـي چنـين     عرفاتهمچنين مؤلف . اند بيت نيز دانسته 2000تا 
در آگره پس از مالقات ميرالهـي، او اشـعاري را سـروده و بـه نـزد اوحـدي        گويد كه مي
  : دهد فرستد، او نيز اين اشعار را پاسخ مي مي

  :ميرالهي
  غلـط بـاري هسـت    بردوش سخن گـر ز 

ــت    ــد ياف ــفا خواه ــالح، ش   از داروي اص
 

 سهلست اگـر مـدد ز غمخـواري هسـت    
ــت   ــاري هس ــرع بيم ــر مص ــي اگ  در بيت

 

  :اوحدي
  از كسـت يـاري نيسـت    جز فـيض الهـي  

 

 ادراك تــو محتــاج مــددكاري نيســت   
 

  نظم تو ز صحتسـت چـون چشـم بتـان    
 

 در چشم بتـان عيـب ز بيمـاري نيسـت    
 

  )123، ص 1اوحدي بلياني، ج( 
امـا   ؛)84آذر بيگـدلي، ص (موجود نيست  ويدر برخي از منابع گفته شده كه ديواني از 

درخشـان،  (هنـد بسـيار مشـهور اسـت      در برخي منابع ديگر آمده است كـه ديـوان او در  
اين ديـوان را ديـده    سفينة خوشگوو حتي در همين كتاب گفته شده كه مؤلف ) 225ص

كـه در تـراجم    گـنج الهـي  يا  خزينة گنجاي نيز هست به نام  ميرالهي مؤلف تذكره. است
 ميرالهـي متناسـب  . )جا همان؛ درخشان، 104، ص1، ج2 گلچين معاني(احوال نوشته شده است 

با تاريخ وفات برخي از شـعرا نيـز ابيـاتي سـروده اسـت، ازجملـه تـاريخ وفـات شـكيبي          
  : اصفهاني

  روزي كــه كشــيد كلــك تقــدير الــه    
 

ــراه     ــاب ث ــم ط ــكيبي رق ــاك ش ــر خ  ب
 

ــاه   ــي ناگـ ــاريخ، الهـ ــي تـ ــت از پـ   گفـ
 

ــوقاه«  1023=»واويـــال وامصـــيبتا واشـ
 

  )307-306؛ فخرالزماني قزويني، ص640-639، ص1، ج2 گلچين معاني( 
بـه خـاك سـپرده شـد،     بخـش   حضرت شيخ بهاءالدين گـنج مقبرة در غرب ميرالهي 

  : اند سنگي بر باالي مزار او گذاشته شده كه بر روي آن چنين نوشته
  ميرالهـــــي ملـــــك ملـــــك نظـــــم

 

ــرين   ــي قـ ــخن بـ ــيم سـ ــود در اقلـ  بـ
 

ــل  ــدم ز عقــ ــاتش طلبيــ ــال وفــ   ســ
 

ــو ــرين«: گفـــت بگـ ــود ســـخن آفـ  »بـ
 

  )سال وفات(1063
 »برد الهـي ز جهـان، گـوي سـخن    «: غني كشميري تاريخ وفات او را چنين گفته است اما

گوپـاموي،  (ذكر شده است  1064نيز تاريخ فوت ميرالهي  نتايج االفكارو در كتاب  1064=
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همراه با تخلص ذكـر نشـده    لطايف الخيالنام اين شاعر در جنگ . )153؛ راشدي، ص18ص
  : استمده آاست و تنها يك بيت از اشعار او 

  گرفتاريست چندان سايه را با سرو آزادش
 

 سـايه اسـتادش   بي كه نتواند كشيدن بر ورق
 

  )ر199، گ 1رضوي (
  

  باقر كاشاني . 5
بـر آن علـم    افـزون . موالنا محمد باقر خرده از جمله سرآمدان عرصة سخنوري بوده اسـت 

يق مهارت فراواني داشـته  دانسته و در نوشتن خط نسخ و نستعل قرائت قرآن را به خوبي مي
هـاي مختلـف از    آيد، در كاشان متولد شده است و در زمينه چنانكه از نسب او بر مي. است

: وفـات (محضر استادان ارجمندي بهره برده اسـت از آن جملـه در شـعر، شـاگرد محتشـم      
از اسـتادان بنـام خـط    ) ق995: وفـات (و در خط، شاگرد مير معزالدين محمد كاشاني ) ق996
اند كه از خط استادان پيشين سبقت گرفتـه اسـت    تعليق بوده است و حتي چنين گفتهنس

در مورد تخلـص  . )122- 121؛ آقابزرگ، ص614؛ فخرالزماني قزويني، ص143، ص1، ج2گلچين معاني (
  : هاي مختلفي ذكر شده است ها و يا روايت در منابع متعدد، حدس و گمان »خرده«او 

كه او برادر كوچكتر مقصـود كاشـاني اسـت بـه ايـن لقـب       برخي معتقدند از آنجايي 
) 77آذر بيگـدلي، ص  ؛153، ص1، جبليـاني  اوحـدي  ؛378، ص1واله داغستاني، ج(مشهور شده است 

اند كه او اسم خود را تخلص خويش قـرارداده و چـون شـغل اصـلي      اما برخي ديگر گفته
فخرالزماني قزويني، (ده است فروشي بوده است فرزند او به باقر خرده مشهور ش پدرش خرده

بر اين باورند كه اكثر مؤلفان از شنيدن لفظ خرده دچار اشـتباه  ديگر نيز برخي . )614ص
اند و در اصل، خرده نام يكي از روستاهاي توابع كاشان اسـت كـه محـل تولـد بـاقر       شده

ست و شاعر نام روستاي محل تولدش را به عنوان تخلص خـود برگزيـده اسـت    اكاشاني 
فرسـتد و او در زمـاني انـدك     برادر او مقصود را به مكتب مينخست پدرش . )97صبا، ص(

كند اما پس از مـدتي از   آموزد و در سرودن شعر نيز مهارت پيدا مي خط و خواندن را مي
روي شوخي طبعش وارد وادي هزل شده و موالنا حاتم كاشـي و اكثـر سـخنوران خطـة     

شـود   ر مقابل، او و پدرش را هجو كردند و چنـين مـي  كند و آنها نيز د كاشان را هجو مي
كه پدر از فرستادن محمدباقر به مكتب پشيمان شده و از همان ابتدا به او اجازة خواندن 

سـبب  شـود امـا وي بـه     دهد و او در آتش جهل برادر از رفتن به مكتب محروم مـي  نمي
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از معلم هر مسجدي تعليم ها رفته و  خانه فطرت و طبيعت وااليش پنهان از پدر به مكتب
آموزد و پس از آن پا به عرصة سخنوري  گيرد تا آنجا كه سواد خواندن و نوشتن را مي مي
اما در همان آغاز جواني عاشق ميراحمد كاشي ؛ )615-614فخرالزماني قزويني، ص(گذارد  مي
يـرو  شود كسي كه با وجود مقامي واال به سبب جهل به وادي الحاد گرفتـار شـده و پ   مي

هاي بسياري سرود امـا پـس از چنـد     او در وصف معشوق خود غزل. محموديان شده بود
رساند  روز فردي از معتقدين آئين محمدي از شهر قزوين به اطالع شاه عباس صفوي مي

كه ميراحمد كاشاني به آئين محمود پساخاني روي آورده و جمعي ديگر نيز به او دسـت  
دهد كه احمد كاشاني را به همـراه طرفـدارانش بـه     ور ميشاه عباس دست. اند ارادت داده

شاه به دست خود مير . قزوين بياورند كه دست بر قضا باقر خرده نيز همراه آن گروه بود
دهد كه ساير همراهان او را نيـز بـه قتـل     رساند و دستور مي احمد كاشاني را به قتل مي

اي در مـذمت محموديـان و محمـود     برسانند اما چون نوبت به باقر خرده رسيد او قطعـه 
شاه با ديدن چنين . پساخاني سرود و به خط خود آن را به شاه عباس صفوي تقديم كرد

وضعيتي علت اعتقاد او به محموديان را جويا شـد و محمـدباقر خـرده در پاسـخ چنـين      
گفت كه او شيفتة پسر محمود پساخاني، ميراحمد كاشاني بوده است و اگـر بـه مـذهب    

گناهي او ثابت شد و شـاه   چون بي. توانست به محبوب خود برسد آورد نمي وي نميآنها ر
دانست كه او به دو دليل عاشقي و شاعري در اين بال گرفتار شده اسـت، او را بخشـيد و   

او . پس از آن به او دستور داد كه در خدمت يكي از امراي بزرگ، به نام فرهادخان باشـد 
از وي دانست  ن رفت اما چون آن امير قدر محمدباقر را نميبه همراه فرهادخان به خراسا

ابتـدا مـدتي   . خراسان به سمت عراق فرار كرد و از راه فارس و هرمز به هند و دكن رفت
در احمدنگر، در خدمت برهان نظامشاه بحري ماند كه در آن زمان ملك قمي، مير حيدر 

پـس از فـوت ايشـان، ابـراهيم      ذهني و موالنا ظهوري در خدمت اين پادشاه بودنـد امـا  
عادلشاه تمامي اين شعرا را به دربار خود فراخواند كه محمدباقر خرده نيز در ميـان آنهـا   

فخرالزمـاني  (ق در بيحـاپور وارد دربـار عادلشـاه شـد     1028او در سـال   ترتيب بود و بدين
اسـكندر   ؛153، ص1، جبليـاني  ؛ اوحـدي 797-792، ص3نهاوندي، جعبدالباقي  ؛617-615ص، قزويني

پس از آن به بنگاله رفت و عزم سفر حج كرد و در سال . )جا همانصبا،  ؛476بيگ تركمان، ص
چنين  تذكرة روز روشندر . )146، ص1، ج1 گلچين معاني(ق در برهانپور از دنيا رفت 1038
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. )جـا  همـان صـبا،  (ذكر شده كه محمدباقر خرده مريد محمود متـوطن خـرده بـوده اسـت     
از اين گفتيم محمدباقر خرده در زمينة شعر شاگرد محتشم كاشاني بوده و  چنانكه پيش

نامة  بيت از ساقي 48به مناظره و مباحثه با مال حاتم و فهمي كاشي نيز پرداخته است و 
نامة او در مدح شاه عباس اول و منقبت سـاقي كـوثر    ساقي. او در ميخانه ثبت شده است

كليـات  . )627-614فخرالزمـاني قزوينـي، ص  (ت است بي 193سروده شده است و مشتمل بر 
باقر خرده كاشاني به هنگام مرگ سنجر كاشاني در . بيت است 12000باقر خرده شامل 

  : بيجاپور بوده است و مرثيتي براي او سروده است
ــروري ــاي س ــاد تمن ــر نه ــنجر ز س  س

 

 بــي پادشــاه مانــد جهــان ســخنوري    
 

  

 تــاريخ او بــه تعميــه گفــتم بــه والــدش
 

 چتــر ســنجري »پادشــاه ســخن«فكنــدا
 

1021=2-1023  
  )150، ص1، ج2 ، گلچين معاني324، صهمو(

آذر بيگـدلي،  (اسـت  دانسـته  بيت 12000مشتمل براو را صاحب ديواني آتشكده مؤلف 
او در مدح ابراهيم عادلشاه نيز قصايدي سـروده امـا   . )792، ص3نهاوندي، جعبدالباقي  ؛27ص

گويند كه موالنا ظهوري خراسـاني مـداحي    است، به او چنين مياي دريافت نكرده  جايزه
او پس از شنيدن اين خبـر بسـيار آشـفته    . اي دريافت كرده است آن شاه را نموده و صله

  : اي در خور دريافت نمود شده و اين رباعي را سرود و در قبال آن صله
  خوارنــد دو جــا بــه دهــر اربــاب ســخن 
ــن    ــوري و حس ــد ظه ــله بردن ــا ص   بيج

 

 نـــزد شـــه غـــزنين و شهنشـــاه دكـــن
 بــي جــايزه مانــد شــعر فردوســي و مــن

 

  ) 77، 27آذر بيگدلي، ص( 
اي مثنوي  پارهاينكه بيت ذكر شده و  7000تعداد اشعار باقر خرده  تذكرة ميخانهدر 

محمـدباقر خـرده در زمـان    . )617قزوينـي، ص  يفخرالزمـان (نيز در بحر مخزن سروده اسـت  
دي در مـدح و منقبـت مـوالي متقيـان و فرزنـدش سـاالر       اقامت خـود در عـراق قصـاي   

نهاوندي،  ؛ عبدالباقي149، ص1 ؛گلچين معاني153، ص1، جبلياني اوحدي(سروده است  )ع(شهيدان
همراه با تخلص ذكر نشده است  لطايف الخيالنام اين شاعر نيز در مجموعة . )795، ص3ج

  : شده است و از اين شاعر نيز تنها يك بيت به عنوان نمونه نقل
  غنچه آهسـته ز لعـل لـب جانـان دم زد    

 

 تند شد باد صـبا بـر دهـنش محكـم زد    
 

  )پ130، گ 1رضوي (



106  
قارهنامة شبه، ويژهنامة فرهنگستان

 ...شاعران ايراني مقيم هند  مقاله
 

  ي يبرهان ابرقو. 6
ميرزا برهان از سادات موسوي ابرقو اسـت كـه نسـب او از جانـب مـادر پـدرش بـه طبقـة         

ة كتـب  ق به قصـد تحصـيل و مطالعـ   1028او از ابرقو در سال . رسد نوركمالية اصفهان مي
مختلف به شيراز رفت و در آنجا مدت سه سال به تحصيل مشغول بود و در ايـن مـدت بـا    

، غياثا شـيرازي و ملهمـي   )ق1039: وفات(شعراي بنام شيراز از جمله مير ابوالحسن فراهاني 
او از آنجـا بـه اصـفهان    . شعراي اين ديار، ديدار و گفتگو كردديگر و ) ق1049: وفات(تبريزي 

كـرد  دو سال در اين شهر به تحصيل پرداخت و از اصفهان به هندوستان سـفر   آمد و مدت
در كالم مير برهان تازگي و رنـگ و بـويي از تصـوف احسـاس     . )160، ص1، ج2گلچين معاني (

كـه بـه نحـوي مطلـوب از اصـطالحات زبـان محـاوره        بـود   او شاعري نغزگو و توانا. شد مي
بـرادر ميـر برهـان، ميـر هـادي      . )116ذر بيگـدلي، ص ؛ آ301نصرآبادي، ص (استفاده كرده است 

ذوق در عرصة سخنوري است كه بيشـتر عمـر خـود را در شـيراز      ي نيز فردي خوشيابرقو
هاي  در همان سال. )571، ص1گلچين معاني (نشين بود  گذراند و با شعراي بزرگ اين ديار هم

اني او را در دارالسـلطنه  آغازين مهاجرت مير برهان از اصفهان به هندوستان، هادي سيسـت 
. )161، ص1، ج2همـو  (هرات و محمد عارف دارابي شيرازي او را در دولت آباد مالقات كردند 
  : گويد كه وليقلي بيگ شاملوي هروي در وصف سخنوري مير برهان چنين مي

ميربرهان از جمله دانشوران نظم اسـت كـه شـعر او در صـورت و معنـي      «
مچون تيغي دو دم اسـت و جـوهر بيـان او در    برهاني ست قاطع كه خيالش ه

  ). 260، ص1شاملو، ج( »عرصه سخن همچون حسان است
 ؛116آذر بيگـدلي، ص  ؛301نصرآبادي، ص(او در تصوف از مريدان قاضي اسد كاشاني است 

ــه داغســتاني، ج ــذكره). 404، ص1وال ــه  در برخــي از ت ــا از جمل او را ســيدي  روز روشــنه
اند  نشيني روي آورده، معرفي كرده دنيا بوده و به عزلت و خانه نياز از مشرب كه بي صوفي

پس از مهاجرت به هندوستان و راه يافتن به دربـار  . )133، صآقابزرگ: نيز نك ؛107صبا، ص(
امراي هرات، شرايط به گونه اي بوده است كه او تا پايان عمر در ايـن سـرزمين بـه سـر     

رود اما در هيچ كدام از منـابع از محـل    نيا ميق در همان ديار از د1065برده و در سال 
. )260، ص2شـاملو، ج  ؛163، ص1، ج2 گلچـين معـاني  (فوت و مقبرة او سخني ذكر نشده است 

 تـذكرة در كتب تذكره ابيات متعددي از اين شاعر به ثبـت رسـيده اسـت؛ از جملـه در     
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واني از اشـعار ايـن   ظـاهراً ديـ  . روشن روزو  پيمانه تذكرة، هآتشكد، خيرالبيان، نصرآبادي
يك از  نگاران نشاني از آن در هيچ نويسان و فهرست شاعر وجود داشته اما متأسفانه تذكره

همـراه بـا    لطـايف الخيـال  نام اين شاعر در جنگ . )301نصرآبادي، ص(اند  كتب ذكر نكرده
  : تخلص شعري ذكر نشده و سه بيت از اشعار او آورده شده است

  ممداد كـــا ســـر زلـــف بتـــان مـــي   
 

 ولـــــي روي پريشـــــاني سياهســـــت
 

 )ر88، گ 1رضوي (
  شوي كني چو ز من دور مي گفتي چه مي

 

 كـنم  گرد سرت شوم چه كنم گريـه مـي  
 

 )ر234همان، گ (
  )؟(اي كه سر من از سر زانـو جـدا نشـد   

 

 اي اينجا بـه زيـر كاسـه بـود نـيم كاسـه      
 

  )پ265همان، گ ( 
توسط صالح رضوي مـورد نقـد قـرار     ياللطايف الخي در مجموعة ياشعار برهان ابرقو

كه بر روي اولين و سومين بيت گذاشته شده است به اين  عالمت. گرفته است
كـه بـر روي دومـين     معناست كه در بحر با يكديگر متفاوت هستند و عالمـت 

شود به اين معناست كه اين بيت در مقايسه با ابيات قبل و بعد از خـود   بيت مشاهده مي
  . فاوت استدر قافيه مت

  
  تقي پيرزاد مشهدي. 7

پدر وي از مازنـدران بـه مشـهد مقـدس     . محمد تقي پيرزاد در اصل اهل مازندران است
شود و تقي در مشهد متولد شده و در آنجا رشد و نمو يافتـه و   آمده و در آنجا ساكن مي

آنجـا  او در اين وادي بسيار پر تالش بود و از . بدين جهت به مشهدي شهرت يافته است
او در . گونه داشت توانست در مجالس و محافل بزرگان اين ديـار راه يابـد   كه طبعي مزاح

پس از مشـهد راهـي   . زبان بود كس مصاحب و هم زمان حياتش بسيار سفر كرد و با همه
هندوستان شد و مدتي در زمان جهانگير پادشاه به سبب اشعار و سخنان نابجـاي خـود   

او نزد امراي جهانگيري از اعتبار فراوانـي برخـوردار بـود و    . نددر قلعة گواليار محبوس ما
و مدت زمان بسياري در هنـد بـه روش مالزمـت و تجـارت،     . مورد توجه آنها قرار گرفت

زندگي را گذراند و به بسياري از نقاط هند سفر نمود و به خدمت جمع كثيري از بزرگان 
ك بـود نتوانسـت جايگـاه برجسـته و     ادب و بدسـلو  اين خطه رسيد اما از آنجايي كه بـي 
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بـه   خانـان  خـان سزايي در ميان آنها به دست آورد و سرانجام به عزم دريافت مالزمـت   به
بيـت اسـت و بـدين     146اي را به نام او سرود كه مشتمل بـر   نامه برهانپور رفت و ساقي

و در  سبب به دريافت صله، جايزه و انعام سرافراز گرديد و پس از مـدتي بـه آگـره رفـت    
 اوحـدي (درگذشـت  ق در اجمير كه جزء قلمرو جهانگيري بـود  1024آغاز ماه صفر سال 

نهاونـدي،  عبـدالباقي   ؛230، ص2رازي، جامين احمد  ؛436، ص1واله داغستاني، ج ؛854، ص1، جبلياني
  . )155-148ص، 1؛ همو 246-244، ص1، ج2 ؛ گلچين معاني1089-1057، ص3ج

همراه با تخلص ذكر نشده و در ايـن مجموعـه    الخياللطايف نام اين شاعر در جنگ 
  : استآمده تنها دو بيت از اشعار او 

 كنـدهرلحظه در دلت صنمي جلـوه مـي
  اي خداسـت كـه بتخانـه كـرده     ةاين خان

 

ــه خانــ   ــزن ب ــود راه داده ةره  اي دل خ
 اي هرچه مني به صاحب اين خانه كـرده 

 

  )پ263گ ( 
  تقي نيشابوري. 8

ي نيشابوري است و بنا بر آنچه در كتـب متعـدد بـه آن اشـاره شـده از      از نزديكان نظير
آيـد، هـر دوي آنهـا اهـل      شاعران قرن يازدهم بوده و چنانكه از نسب او و نظيري بر مـي 

؛ 825، ص2؛ امــين احمــد رازي، ج210؛ صــبا، ص710، ص2اعتمادالســلطنه، ج(انــد  نيشــابور بــوده
ق در هنـد بـوده   1024-1022او از سـال . داردميان آنها قرابتي وجـود  . )117خيامپور، ص

، نقيب است و لطايف الخيالدر جنگ تخلص اين شاعر . )245، ص1، ج2گلچين معاني (است 
گرچه در اين مجموعه شعري، مشابه اين تخلص باز هم مشاهده شده است امـا از آنجـايي   

 الخيال لطايفگ كه نام اين شاعر به همراه تخلص او ذكر شده، ابيات منتسب به وي در جن
كامالً مشخص است و جاي هيچگونه ترديدي در مورد نسبت اين اشعار به اين شاعر وجود 

گ (، )پ95گ (، )پ-11گ (: اسـت آمـده  ايـن صـفحات    تمامي اشـعار شـاعر در  . ندارد
  )ر236گ (، )ر210گ (، )ر167

 )؟(آفرينش همگي مظهر انـوار هسـتند
 

ــا  ــور تجلــي ز خــس ماســت بي  شــعله ن
 

  )پ11گ (
 شدة ما، غم او سـاخته اسـتبا دل خون

 

 فضا اليق جوالنش نيسـت  گرچه اين تنگ
 

  )پ95گ (
ــود ــاموني نب ــيچ ه ــكفته در ه ــه نش  الل

 

 كز غم من در دل پر داغ او خـوني نبـود  
 

  )ر167گ ( 
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 تقي مازندراني . 9
ت بـه  آيد زادة خطة سرسبز مازندران است و از بزرگان آن واليـ  چنانكه از نسب او بر مي

او هم به حيدرآباد سفر كرده و به خدمت پادشاه آن ديار، عبداهللا قطبشـاه  . آيد شمار مي
. )1232، ص2، ج2؛ گلچــين معــاني 120نصــرآبادي، ص(شــرفياب شــده اســت ) ق1035-1083(
جواني كه نه چشم روزگار چنان رويي ديده و نه ديده چرخ چنان صورتي نگاريـده، درخـت عمـر او در    «

امـين  ( »ني در معرض هجوم زود هنگام باد مهرگان قرار گرفت و او در اوج جواني درگذشـت عنفوان جوا
، لطايف الخيالتخلص اين شاعر در جنگ . )117خيامپور، ص: نيز نك؛ 822، ص2رازي، جاحمد 

نمونه ابيات اين شاعر در مقايسه با شاعران ديگر كه ذكر نامشـان در ايـن   و  دانش است
ست، بنابراين عالوه بر ذكر نمونة اشعار، صفحاتي كه ابيات اين شاعر نوشتار آمده بيشتر ا

، )ر80(، )ر79(، )پ77(، )ر67(، )ر59(، )ر56(، )پ13(: شـود  در آنها ذكر شده بيان مـي 
در ميان ابيـاتي كـه بـه عنـوان نمونـة      . )ر96(، )پ95(، )ر95(، )پ93(، )ر82(، )پ81(

، هفتم، هشتم و دهـم كـه توسـط صـالح     شعري از اين شاعر ذكر شده بر روي بيت سوم
شود و اين عالمت به اين معناسـت   مشاهده مي اند اين عالمت رضوي نقد شده

كه اين بيت در مقايسه با ابيات قبل و بعـد از خـود در قافيـه متفـاوت اسـت و بـر روي       
: خطي با مركب كشيده شـده اسـت و ايـن بـدان معناسـت كـه       مصراع دوم بيت چهارم

  .)ر10گ ( »مصرع مشكل است ن با نيممصرع رسانيد«
 ندزدد كامجو پهلو ز آشوبي كه پيش آيد

 

 شناور تنگ در آغوش گيرد موج دريـا را 
 

  )پ13گ (
 )؟(مــرغ طــول دامــن صــحراي غــربتيم 

 

 هرجا كه شب رسد پر وبال آشيان ماسـت 
 

  )ر56گ (
 نيست بي حسن عمل از رحمت آرايـش تـرا 

 

 فتـاده اسـت  كند مشاطه دم از هركه زشت امي
 

  )ر59گ (
 شايد آن روي فلك بهتر از اين رو باشـد 

 

 پشت اين آينه بر جانب ما افتـاده اسـت  
 

  )ر67گ (
 با روي تو حاجت به تماشاي چمن نيست 

 

 نظاره چو برگشت ز رخسـار تـو باغسـت   
 

  )پ77گ (
 آردمرا به گريه و گـل را بـه خنـده مـي 

 

 !نواي بلبل خونين جگـر چـه آهنگسـت   
 

  )ر79گ (
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 بي تكلف باش تا نامت شود هرجـا بلنـد 
 

 زلف با آن روشنائي زير دست كاكل اسـت 
 

  )ر80گ (
 تهيستجزويست هفته كزو رقم خرد مي 

 

 ميگردم از پي ورقـي كـز ميـان كمسـت    
 

  )پ81گ ( 
 ز شوق نشو و نمـا در هـواش آن سـنبل 

 

 چو الله شعله كش آتشي كـه پنهانسـت  
 

  )ر82گ (
ــدا نيســتخبــر راهــرو دشــت عــدم   پي

 

 پي اين قافله چون ريگ روان پيدا نيست
 

  )پ93گ (
 هاي مابرد دانش خموشيتا به جائي مي 

 

 تدبير نيست دم به خود دزديد غواص بي
 

  )ر95گ ( 
 پــاي بســت الفــت بيگانگــان غــربتم 

 

 آشيان در طالع مرغان دست آموز نيست
 

  )پ95گ (
 كهنه تاريخ جهان محتاج ترتيب تو نيست 

 

 ته زين مجموعه جزو ناتمامي بيش نيستهف
 

  )ر96گ (
  

  عنايت خان آشنا. 10
ميرزا محمد طاهر مخاطب به عنايت خان و متخلص به آشنا، فرزند ظفرخان احسن تربتي 

جـاه تهرانـي    الدولـه آصـف   نسب مادر او به خواهر ملكه ممتاز محـل و دختـر يمـين   . است
در دربار شاهجهان به منصب هزار و پانصـدي و   او در شاهجهان آباد به دنيا آمد و. رسد مي

سمت داروغگي منصوب شد و در اواخر عمرش، داروغة كتابخانة سـلطنتي شـد و در سـال    
نشـين   زيب عالمگير با بيست و چهارهزار روپيه مقـرري سـاالنه خانـه    ششم حكومت اورنگ

؛ 1782، ص4، ج 12، ص 1؛ راشـدي، ج 541، ص1، ج2گلچـين معـاني   (شد و در كشمير اقامت كرد 
طبـع و در كمـال    وي مـردي ظريـف و شـوخ   . )51- 50؛ گوپاموي، ص34- 31، ص1گلچين معاني 

بـرد و در   نشيني با شعرا به سـر مـي   فهميدگي، جود و سخا بود و هميشه در صحبت و هم
اند كه او شوخي را از حد گذرانده و با بزرگاني همچـون   گفته. نظم و نثر دستي قوي داشت

او نـزد نصـرآبادي   ). 124؛ نصرآبادي، ص13خوشگو، ص(كرد  هايي بيجا مي م شوخيابوطالب كلي
عبدالحميد الهوري را كه مشتمل بر احوال سـي سـالة    پادشاهنامهكرد و  تمرين كتابت مي

شاهجهان است، با نثري شيوا خالصه كرده و آن را ملخص ناميده است كه آن را قرينه نيز 
 795اي در حدود  نامه انواع شعر، چندين مثنوي كوتاه و ساقيديوان او مشتمل بر . اند گفته
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. )15- 14؛ خوشـگو، ص 50؛ گوپـاموي، ص 34، ص1؛ گلچـين معـاني   1782، ص4راشـدي، ج (بيت است 
بـه ثبـت    2523اي از ديوان او در كتابخانة رضا رامپور محفوظ است كه بـه شـمارة    نسخه

ق و 1060مورخ  1584هند به شمارة رسيده است و دو نسخة ديگر آن در كتابخانة ديوان 
الدين راشدي فهرست اجزاي دو نسخة  ق مضبوط است و حسام1094مورخ  1585شمارة 

نويسان و منتخبات اشعار آشنا در تذكرة شعراي كشمير آورده اسـت   اخير را با اقوال تذكره
نقـل شـد    عنايت آشنا چنانكه در ذكر احوالش). 26- 12، ص1؛ راشدي، ج33، ص1گلچين معاني (

راشـدي،  (در همان ديار درگذشت  1081در اواخر عمر مقيم كشمير بود و سرانجام در سال 
 ).14؛ خوشگو، ص51؛ گوپاموي، صجا همان، 1؛ گلچين معاني 12، ص1ج

خان و چنانكه پـيش از ايـن ذكـر شـده      نام اين شاعر محمدطاهر، مخاطب به عنايت
از ايـن  . نيـز آشناسـت   طايف الخيـال لتخلص شعري او در جنگ . متخلص به آشنا است

، )ر171(، )ر164(، )پ163(، )پ157(، )پ20(: اسـت آمـده  بيت در ايـن اثـر    11شاعر 
  )ر274(، )ر256(، )ر231(، )ر194(، )ر176(

 خاطر خويش مكن جمع به يكرنگي خصم 
 

ــش را   ــد آت ــرم كش ــود گ ــد ب  آب هرچن
 

  )پ20گ (
 در ســــــبك باريســــــت آســــــايش 

 

ــع راه ــده قطــ ــايه خوابيــ ــدســ  كنــ
 

  )پ157گ (
 تــا درون پــر بــود از تفرقــه دل وا نشــود 

 

 چون پر آشوب بود شهر دكـان بگشـايند  
 

  )پ163گ (
 كور آن نيست كه چيـزي نتوانـد ديـدن 

 

 بينـد  كور آنسـت كـه عيـب دگـران مـي     
 

  )ر164گ (
 روز محشر كهنت هر سر مو خواهد گفت 

  عشق ناچار كشد زحمت از آاليش نفس 
 

 خفته چو بيـدار شـود  خواب را نقل كند 
 دايه پرهيز كنـد طفـل چـو بيمـار شـود     

 

  )ر171گ (
 ازپس قطع تعلـق عارفـان كامـل شـوند 

 

 شـود  چوب صندل خشك چون گرديد خوشبو مي
 

  )ر176گ (
 گرچـه شـهره بــود كيميـا بـه زر ســازي 

 

 رسـد اكسـير   ولي بـه گـرد قناعـت نمـي    
 

  )ر194گ (
 ســامان دل ز قطــع عاليــق نشــود زيــاد 

 

 ر دهد چـو كنـي شـاخ را قلـم    گل بيشت
 

  )ر231گ (
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  فريبـد واعـظ وگفتـار او    كي كسي را مي 
  نذر دستارش همه دارم به يكبار از دو دست

 

 بــر ســر گــورش بمانــد گنبــد دســتار او
 كـنم در كـار او   هر كجا گردد دچارم مي

 

  )ر256گ (
  به بزمت شب چـو بـود آئينـه در پـيش     

 

ــي   ــرده باشـ ــابي كـ ــير ماهتـ ــه سـ  چـ
 

  )ر274گ ( 
در . مورد نقد قرار گرفته اسـت  لطايف الخيالابيات عنايت خان آشنا نيز در مجموعه 

چنانكـه پـيش از ايـن نيـز ذكـر شـده بـه ايـن         اولين نمونه شعري اين عالمت
كه بر روي سومين و  معناست كه در بحر با ابيات ديگر متفاوت است و عالمت

ست كه ايـن بيـت در مقايسـه بـا     شود به اين معنا دوازدهمين نمونة شعري مشاهده مي
ابيات ديگر در قافيه متفاوت است و برروي مصراع دوم بيت نهم خطي با مركب كشـيده  

  .)ر10گ ( »مصرع مشكل است مصرع رسانيدن با نيم« بدين معني كهشده است 
  

  نتيجه گيري
 26000مهمترين اثر منظوم محمد صالح رضوي است كه اصـل ايـن اثـر     لطايف الخيال

 10000اي از جنگ را در  ها نصرت به دستور محمد صالح رضوي خالصه وده و بعدبيت ب
اي از  اين اثر مجموعـه . نفر است 1334در بر دارندة نام اين تذكره . بيت تهيه كرده است

اشعاري از رودكي تـا صـائب و ديگـر شـعراي     . شعر شاعران متقدم و متأخر را در بر دارد
نفر از شاعران ايراني مقيم هند  87رخي شاعران هندي و در اين ميان، نام ب. عهد صفوي

اي  اكثر اين شاعران در دربار پادشاهان هندي داراي مقام و مرتبه. خورد نيز به چشم مي
اند و اين موقعيت منجر به تقويت و نفوذ اين شاعران در اقصي نقاط هند شـده   بلند بوده

يرانـي در هنـد بسـيار مـؤثر بـوده      است كه در گسترش و اشاعة زبان فارسي و فرهنگ ا
اين جنگ از جهت معرفـي شـاعران و اشـعار نويافتـة آنهـا حـائز اهميـت و ارزش        . است

از آنجـايي كـه بيشـتر ايـن شـاعران در رديـف شـاعران گمنـام و كمتـر          . فراواني اسـت 
اي از ايـن   تـوان ابيـات نويافتـه    مي جنگ لطايف الخيالشده هستند بنابراين در  شناخته
  .  به دست آوردا شعرا ر



113 
  قــاره شبـه

  ...شاعران ايراني مقيم هند مقاله
 

 منابع 
  .1378، تصحيح ميرهاشم محدث، انتشارات اميركبير، تهران،  آتشكدهبيگ،  آذر بيگدلي، لطفعلي

 .ق1403، به كوشش عليقلي منزوي و احمد منزوي، بيروت، الي تصانيف شيعه الذریعةآقابزرگ تهراني، 

، اصـالح و تكميـل و   راي اسـالمي فهرست كتابخانه و مركز اسـناد مجلـس شـو   ، )1(ابن يوسف شيرازي 
  .1315تحقيق، تهران، 

  .1318- 1316، چاپخانه مجلس، تهران، 2، جفهرست كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهري، )2(ــــــــــ 
، به كوشش غالمرضا طباطبايي مجد، مؤسسه مطالعات و تحقيقـات فرهنگـي،   اكبر نامهابوالفضل عالمي، 

  .1372تهران، 
 .1382، زير نظر ايرج افشار، امير كبير، تهران، آراي عباسي تاريخ عالم، اسكندربيگ تركمان

  .1362، به اهتمام تيمور برهان ليمودهي، فرهنگ سرا، مطلع الشمساعتمادالسلطنه، 
، تصحيح، تعليقات و حواشي سيد محمدرضا طـاهري، سـروش، تهـران،    تذكره هفت اقليمامين احمد رازي، 

1389.  
، تصـحيح محسـن نـاجي نصـرآبادي،     العـارفين  و عرصـات  عرفات العاشقينالدين محمد،  اوحدي بلياني، تقي
  .1388اساطير، تهران، 

، تحقيق عليرضا اكرمـي، كتابخانـه، مـوزه و مركـز     )تاريخ ارض اقدس رضوي(فردوس التواريخ بسطامي، 
  1390اسناد مجلس شوراي اسالمي، تهران، 

دكتر سيد كليم اصـغر، دفتـر دوم، انتشـارات كتابخانـه،     ، تصحيح خوشگو ةسفينخوشگو، بندرابن داس، 
  .1389موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي، تهران، 

 .1340، تبريز، فرهنگ سخنورانخيامپور، عبدالرسول، 

، انتشـارات دانشـگاه تهـران،    10، جلـد  مركزي دانشـگاه تهـران   ةفهرست كتابخانپژوه، محمدتقي،  دانش
  .1340تهران، 
  .1374، اطالعات، تهران، سرايان همدان بزرگان و سخنمهدي، درخشان، 

  .1355، مؤسسة تاريخ و فرهنگ ايران، تبريز، سخنوران آذربايجانآبادي، عزيز،  دولت
  .1346، اقبال آكادمي، كراچي، تذكرة شعراي كشميرالدين،  راشدي، سيد حسام

  .8217اسالمي، ش، نسخه مجلس شوراي جنگ لطايف الخيال، )1(رضوي، محمد صالح 
، نسـخه كتابخانـه مركـزي دانشـگاه تهـران،      )نصرت ةتذكر( خالصه جنگ لطايف الخيال، )2(ــــــــــ 

  .2951ش
، تصحيح حسن سادات ناصري، سـازمان چـاپ و انتشـارات    قصص الخاقانيشاملو، ولي قلي بن داود قلي، 

  .1371وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، تهران، 
آدميـت،   ةزاد ، بـه تصـحيح و تحشـية محمدحسـين ركـن     روز روشـن  ةتـذكر ن، صبا، محمد مظفر حسي

 .1343انتشارات كتابخانة رازي، تهران، 



114  
قارهنامة شبه، ويژهنامة فرهنگستان

 ...شاعران ايراني مقيم هند  مقاله
 

  .1381، به كوشش عبدالحسين نوايي، تهران، مĤثر رحيميعبدالباقي نهاوندي، 
  .1385، سخن، تهران، نقد ادبي در سبك هنديفتوحي رودمعجني، محمود، 
  .1362، ، تهران، تصحيح احمد گلچين معاني، اقبالتذكرة ميخانهبي، فخرالزماني قزويني، عبد الن

  .1364، علمي، تهران، زندگاني شاه عباس اولفلسفي، نصراهللا، 
  .1368، كتابخانة سنايي، مشهد، پيمانه ةتذكر، )1(گلچين معاني، احمد 

  .1369، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد، كاروان هند، )2(ــــــــــ 
  .1336، هند، تذكرة نتايج االفكاراهللا،  گوپاموي، محمد قدرت
  .1317، با تصحيح و مقابله وحيد دستگردي، كتابفروشي فروغي، تهران، تذكره نصرآبادينصرآبادي، محمدطاهر، 

 .1363، فروغي، تهران، تاريخ نظم و نثر در ايراننفيسي، سعيد، 

  .1384، تصحيح و تحقيق محسن ناجي نصرآبادي، اساطير، تهران، عراتذكرة رياض الشواله داغستاني، عليقلي، 
  




